
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

166 התשס"ז-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), ציבורי) גוף (קביעת הצבאי השיפוט צו

166   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 פיתוח) (תיקון), אזורי של התחומים (קביעת השקעות הון לעידוד צו

166 התשס"ז-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   שעה), (הוראת שנתיים) כספיים דוחות (עריכת ערך ניירות תקנות

167   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 בה) (תיקון), בעל שליטה לבין בין חברה ערך (עסקה ניירות תקנות

168 התשס"ז-2006. . . . . . . . . . . . . . . . .   רשומה) (תיקון), בחברה ערך ניירות של פרטית ערך (הצעה ניירות תקנות

168 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   שעה), (הוראת וצורתו) מבנהו התשקיף, (פרטי ערך ניירות תקנות

169 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   שעה), (הוראת ומיידיים) תקופתיים (דוחות ערך ניירות תקנות

170 התשס"ז-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ים), קרית עיריית תחום (שינוי העיריות אכרזת

170 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), מוצקין קרית עיריית על אכרזה

171 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), כרמיאל) (עיריית העיריות אכרזת

172   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 (תיקון), ביאליק קרית עיריית על אכרזה

173 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   תיקון), (קציר-חריש, (ב) המקומיות המועצות צו

174   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 תיקון), אל–זרקא, (ג'יסר (ב) המקומיות המועצות צו

174   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 אילת), עיריית תחום (שינוי העיריות אכרזת

175   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 תיקון), אילות, (מועצות אזוריות) (חבל המקומיות המועצות צו

176 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   תיקון), (זבולון, אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות צו

177   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 תיקון), החרמון, (מבואות אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות צו

177   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 תיקון), העליון, (הגליל אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות צו

178 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   תיקון), פינה, (ראש (א) המקומיות המועצות צו

179 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   תיקון), (טובא-זנגריה, (ב) המקומיות המועצות צו

180 התשס"ז-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   תיקון), (סאג'ור, (ב) המקומיות המועצות צו

23 באוקטובר 2006 6528 התשס"ז בחשון א'
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התשס"ז―2006 (תיקון), ציבורי) גוף (קביעת הצבאי השיפוט צו

מצווה אני התשט"ו-11955, הצבאי, השיפוט לחוק 539א(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לאמור:

יבוא: התשנ"ט-21999, אחרי פסקה (5) ציבורי), גוף (קביעת הצבאי השיפוט לצו 1 בסעיף .1
לבירור התשס"א-32001, הממשלה, לחוק 8א סעיף לפי הממשלתית הבדיקה ועדת (6)"
של ההיבטים בנוגע למכלול הביטחון ומערכת המדיני הדרג וההתנהלות של ההיערכות
החלטת מכוח שהוקמה (12 ביולי 2006), התשס"ו בתמוז שהחלה ביום ט"ז בצפון המערכה

(17 בספטמבר 2006)." התשס"ו באלול כ"ד מיום 525 מס' הממשלה

(21 בספטמבר 2006) התשס"ו באלול כ"ח
פרץ ר עמי  (3-1583 (חמ

הביטחון שר                                                                                   
__________

.6 עמ' התשנ"ח, 1 ס"ח התשט"ו, עמ' 171;

.640 עמ' התשס"ה, 2 ק"ת התשנ"ט, עמ' 672;

3 ס"ח התשס"א, עמ' 168.

(תיקון), פיתוח) אזורי של התחומים (קביעת הון השקעות לעידוד  צו
התשס"ז―2006

ובאישור התשי"ט-11959, הון, השקעות לעידוד לחוק 40ד סעיף לפי  סמכותנו בתוקף 
לאמור: מצווים אנו הכנסת, של הכספים ועדת

התשס"ג-22002, פיתוח), אזורי של התחומים (קביעת הון השקעות לעידוד לצו 5 בסעיף .1
בטבת התשס"ז כ"ד יום יבוא "עד (14 באוקטובר 2006) התשס"ז בתשרי כ"ב יום "עד  במקום

(14 בינואר 2007)".

(16 באוקטובר 2006) התשס"ז בתשרי כ"ד
(3-200 (חמ

ישי י  אל
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

ן ו רשז הי אברהם
האוצר שר

  
__________

.62 עמ' התשכ"ו, 1 ס"ח התשי"ט, עמ' 234;

.1001 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשס"ג, עמ' 30;

שנתיים) (הוראת שעה), כספיים דוחות (עריכת  תקנות ניירות ערך
התשס"ז-2006

לפי הצעת התשכ"ח-11968, ניירות ערך, לחוק ו–36 לפי סעיפים 17(ב)(1) בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור הרשות

,(2008 בדצמבר   31) התשס"ט  בטבת ד' ביום שמסתיימות לתקופות הדוחות  1. לענין
- המאוחר לכל

שנתיים), כספיים דוחות (עריכת ערך ניירות לתקנות 3א תקנה אחרי כאילו יראו (1)
בא:  התקנות העיקריות), - התשנ"ג-21993 (להלן

1 תיקון סעיף

שעה הוראת

__________
.229 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234;

52 ועמ' 575. עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשנ"ג, עמ' 466;

5 תיקון סעיף
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חשבונאות "תקני
בין–לאומיים

חשבונאות בין–לאומיים, שנערכו לפי תקני דוחות כספיים לגבי 3ב.
(7) 46(א)(5), 42(ב), 32(א), 18(ג), 12(ב)(1), תקנות הוראות יחולו לא
שאינן אלה בתקנות אחרות הוראות יחולו לא וכן ו–58, 47(ג) ו–(8),
את או הבין–לאומיים החשבונאות תקני יישום את מאפשרות

פיהם."; על המותר

בין–לאומיים: תקני חשבונאות לפי שנערכו לראשונה כספיים בדוחות (2)

במקום כאילו העיקריות, לתקנות 6(ב) תקנה יקראו את - תאגיד בידי כל (א)
הדיווח הקודמת"; "בשנת בא הקודמות" הדיווח שנות אחת משתי "בכל

לשנה הכספיים הדוחות גם  יצורפו - מדווח  תאגיד שאינו  תאגיד בידי (ב)
לכללי ובהתאם  העיקריות התקנות  לפי  ערוכים  כשהם  הדוח, לשנת הקודמת 
הסכומים כולל אך המדווחת, לתקופה שקדמו לתקופות שהיו החשבונאות

בלבד. אחת לשנה המקבילים

(4 באוקטובר 2006) התשס"ז בתשרי י"ב
ן ו רשז הי אברהם  (3-982 (חמ

האוצר שר                                                                                   

(תיקון), שליטה בה) לבין בעל חברה (עסקה בין ניירות ערך  תקנות
התשס"ז-2006

לפי הצעת התשכ"ח-11968, ערך, ניירות לחוק ו–56(ד)(3) לפי סעיפים 36 בתוקף סמכותי  
מתקין תקנות הכנסת, אני של הכספים ובאישור ועדת המשפטים שר הרשות, בהתייעצות עם

אלה:

התשס"א-22001, בה), שליטה בעל חברה לבין (עסקה בין ערך ניירות לתקנות 6(ו) בתקנה .1
יבוא: (1) פסקה במקום

ודוחות כספיים,  דוחות לתקנות  בהתאם ערוכים יהיו שנתיים  כספיים דוחות  (1)"
הדוחות היו ומיידים; תקופתיים דוחות לתקנות בהתאם ערוכים יהיו ביניים כספיים
ערך (הצגת ניירות תקנות יחולו לא בין–לאומיים, חשבונאות לתקני ערוכים בהתאם

התשנ"ו-31996."  בדוחות כספיים), בו שליטה בעל תאגיד לבין בין פעולות

כספיים דוחות (עריכת ערך ניירות תקנות של תחילתן ביום אלה תקנות של תחילתן .2
שעה), התשס"ז-42006. שנתיים) (הוראת

(4 באוקטובר 2006) התשס"ז בתשרי י"ב
ן ו רשז הי אברהם  (3-2499 (חמ

האוצר שר                                                                                   

__________
1 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

54 ועמ' 576. עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשס"א, עמ' 430;

300 ועמ' 576. עמ' התשס"ו, 3 ק"ת התשנ"ו, עמ' 1496;

4 ק"ת התשס"ז, עמ' 166.

6 תיקון תקנה

תחילה
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(תיקון), ערך בחברה רשומה) ניירות של ערך (הצעה פרטית ניירות תקנות
התשס"ז-2006

התשכ"ח-11968, ערך, ניירות לחוק ו–56(ד)(2) 36 לפי סעיפים 15ב(1)(א), בתוקף סמכותי  
אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור המשפטים שר עם בהתייעצות הרשות, הצעת לפי

אלה: תקנות מתקין

התש"ס- בחברה רשומה), ניירות ערך של (הצעה פרטית ניירות ערך לתקנות 10 בתקנה .1
- 22000

תימחק; בהתאם" - במילים "או הסיפה החל (1) בפסקה (1),

תימחק; בהתאם" - במילים "או הסיפה החל (2) בפסקה (2),

תימחק. - (3) פסקה (3)

כספיים דוחות (עריכת ערך ניירות תקנות של תחילתן ביום אלה תקנות של תחילתן .2
שעה), התשס"ז-32006. שנתיים) (והוראת

(4 באוקטובר 2006) התשס"ז בתשרי י"ב
ן ו רשז הי אברהם  (3-2360 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.229 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234;

53 ועמ' 577. עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התש"ס, עמ' 834;

3 ק"ת התשס"ז, עמ' 166.

התשס"ז-2006 (הוראת שעה), וצורתו) מבנהו התשקיף, (פרטי ניירות ערך תקנות
הצעת לפי  התשכ"ח-11968, ערך, ניירות  לחוק ו–17 16 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   

אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור הרשות

מהדוחות יאוחר לא אך בכל מקרה ולגבי שנת הדיווח העוקבת לה, המעבר שנת לגבי .1
(30 בספטמבר 2009) - בתשרי התש"ע לתקופות שמסתיימות ביום י"ב

וצורתו), התשכ"ט- מבנהו התשקיף, (פרטי ערך לתקנות ניירות 59 תקנה את יקראו (1)
- כאילו העיקריות), התקנות - (להלן 21969

נאמר: (א) משנה תקנת במקום (א)

המעבר, לשנת העוקבת השנה בתוך האחרונה הדיווח תקופת היתה "(א)
המקביל הסכום שבסעיפיו, כל סכום השנתי, לגבי והפסד הרווח בדוח יוצג

לו."; שקדם השנתי וההפסד הרווח בדוח לו

השנים" נאמר "לתקופה"; משלוש "לאחת במקום בתקנת משנה (ב), (ב)

דוחות שייכים שאליהן השנים שלוש של "בתקופה במקום (ג), משנה בתקנת (ג)
וההפסד"; הרווח דוח חל שלגביה "בתקופה נאמר והפסד" הרווח

לפי ערוך כשהוא המעבר, לשנת הקודמת לשנה הכספי הדוח גם יצורף לתשקיף ואולם
הביאור להם וכשנוסף המדווחת,  לתקופה שקדמו שהיו לתקופות החשבונאות כללי
בין– חשבונאות תקני של לראשונה אימוץ לענין החשבונאות לכללי בהתאם הנדרש

לאומיים;

10 תיקון תקנה

תחילה

שעה הוראת

__________
.229 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234;

.21 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשס"ג, עמ' 679;
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כספי מידע "ואולם  נאמר בסופו כאילו יקראו הראשונה, לתוספת  1(א) בפרט (2)
נדרש הבין–לאומיים החשבונאות תקני לפי שלו הכספיים הדוחות את שעורך שתאגיד
תקני הכספיים שנערכו לפי בדוחות הדיווח תקופות לפי יינתן בהתאם לתוספת זו, לתת

בין–לאומיים. חשבונאות

הדוחות את לראשונה  בה ערך שהמנפיק הכספים שנת - המעבר" "שנת זו, תקנה  לענין
ניירות ערך (עריכת בתקנות כהגדרתם הבין–לאומיים החשבונאות תקני הכספיים שלו לפי

".2008 משנת יאוחר לא אך התשנ"ג-31993, שנתיים), כספיים דוחות

כספיים דוחות (עריכת ערך ניירות תקנות של תחילתן ביום אלה תקנות של תחילתן .2
שעה), התשס"ז-42006. שנתיים) (הוראת

(4 באוקטובר 2006) התשס"ז בתשרי י"ב
ן ו רשז הי אברהם  (3-1829 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.716 עמ' התשס"ד, 3 ק"ת התשנ"ג, עמ' 468;

4 ק"ת התשס"ז, עמ' 166.

התשס"ז-2006 (הוראת שעה), ומיידיים) תקופתיים (דוחות ניירות ערך תקנות
הרשות הצעת לפי התשכ"ח-11968, ערך, ניירות  לחוק 36 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  

אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור

חשבונאות תקני לפי שנערך  הראשון  הדוח והיה ,2008 לשנת המעבר שנת קדמה .1
תקופתיים  (דוחות ערך ניירות 47 לתקנות תקנה את לגביו יקראו ביניים, דוח בין–לאומיים

נאמר: בסופה כאילו , התש"ל-21970 ומיידיים),

ביאור להם כשנוסף  המעבר לשנת שקדמה  לשנה הכספיים  הדוחות גם יובאו  "(ג)
חשבונאות תקני של לראשונה אימוץ לענין החשבונאות לכללי בהתאם  הנדרש

בין–לאומיים.

- זו תקנה לענין

כספיים; דוחות בתקנות כהגדרתם - החשבונאות" "כללי

מבנהו  התשקיף, (פרטי  ערך ניירות  לתקנות  59 בתקנה כהגדרתה - המעבר" "שנת
מבנהו  (פרטי התשקיף, ניירות ערך 1 לתקנות בתקנה כנוסחה התשכ"ט-31969, וצורתו),

שעה), התשס"ז-42006." וצורתו) (הוראת

כספיים דוחות (עריכת ערך ניירות תקנות של תחילתן ביום אלה תקנות של תחילתן .2
שעה), התשס"ז-52006. שנתיים) (הוראת

(4 באוקטובר 2006) התשס"ז בתשרי י"ב
ן ו רשז הי אברהם  (3-982 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

566 ועמ' 573. עמ' ,53 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התש"ל, עמ' 2037;

3 ק"ת התשכ"ט, עמ' 1794.

4 ק"ת התשס"ז, עמ' 168.

5 ק"ת התשס"ז, עמ' 166.

תחילה

שעה הוראת

תחילה
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התשס"ז-2006 ים), קרית עיריית תחום (שינוי העיריות אכרזת
של ועדת החקירה ולאחר עיון בתסקיר לפקודת העיריות1, סעיף 8 לפי סמכותי בתוקף  

לאמור: מכריז אני האמור, הסעיף להוראות

יבוא: ים, התשל"ו-21976, קרית עיריית על באכרזה במקום התוספת .1

"תוספת
(1 (סעיף

רישום קרקע וחלקות קרקע  רישום גושי כולל ים קרית יהיו עיריית האזור שתושביו
כלהלן:

בשלמותם; - 12759 ,12576 ,10452 ,10451 ,10450 ,10449 ,10448 ,10425 ,10424  הגושים:
הערוכה  ים  קרית עיריית תחום במפת כמסומן   5 מחלקה  וחלק  8 חלקה   10420
התשס"ו באב כ"ג ביום הפנים שר ביד והחתומה 1:10,000 של מידה  בקנה
במשרד הפנים ירושלים, במשרד ממנה מופקדים שהעתקים (17 באוגוסט 2006),

- המפה); ים (להלן קרית עיריית ובמשרד מחוז חיפה, הממונה על

196 וחלק  ,193 181 עד 191, 163 עד 179, 117 עד 160, ,37 ,35 ,33 ,17 10421 חלקות 10,
במפה; כמסומן 195 ,194 ,192 ,180 ,162 ,161 מחלקות

במפה; כמסומן 69 ,5 מחלקות 3, 10427 חלק

2034 עד 2052, ,2031 1205 עד 1237, ,1202 ,1201 לחלקות 220 עד 242, 10444 פרט
במפה; כמסומן מחלקה 2204 2214 וחלק ,2212

במפה; כמסומן 6 מחלקות 5, 154 וחלק 11567 חלקות 153,

ו–2216  2210 לחלקות 1196, ממערב מטר כ–40 עד 50  רצועה ברוחב משתנה של
במפה; כמסומן 10444 בגוש

1586 ,1534 ,1532 לחלקות 182, ממערב מטר כ–60 עד 70   רצועה ברוחב משתנה של
במפה." כמסומן ו–2166 בגוש 10444

(17 באוגוסט 2006) התשס"ו באב כ"ג
ן בר–או ני ו ר  (3-1926 (חמ

הפנים שר                                                                                   

__________
.197 עמ' חדש 8, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.365 עמ' התשנ"ה, 2 ק"ת התשל"ו, עמ' 1917;

התשס"ז-2006 מוצקין (תיקון), עיריית קרית על אכרזה

של ועדת החקירה ולאחר עיון בתסקיר לפקודת  העיריות1, סעיף 8 לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מכריז אני האמור, הסעיף להוראות בהתאם

יבוא: מוצקין, התשל"ו-21976, קרית עיריית על באכרזה במקום התוספת .1

התוספת החלפת

התוספת החלפת

__________
.197 עמ' חדש 8, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.699 עמ' התשס"ד, ;924 עמ' התשנ"ט, 2 ק"ת התשל"ו, עמ' 1855;
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"תוספת
(1 (סעיף

רישום קרקע קרקע וחלקות רישום גושי כולל מוצקין קרית יהיו עיריית האזור שתושביו
להלן: כמפורט

בשלמותם;  - 11577 ,11564 ,11562 ,10447 ,10430 ,10429 ,10428 ,10426 ,10423 הגושים:
מוצקין הערוכה  קרית עיריית של וחלק מחלקה 6 כמסומן במפה 10417 חלקה 2 
(17 באוגוסט  כ"ג באב התשס"ו הפנים ביום והחתומה ביד שר 1:10,000 מידה בקנה
על במשרד הממונה ירושלים, הפנים, במשרד מופקדים שהעתקים ממנה ,(2006

המפה); (להלן - מוצקין קרית עיריית חיפה ובמשרד מחוז

במפה; כמסומן 6 ,4 מחלקות 2, 10420 חלק

במפה; כמסומן 117 עד 196 ,37 ,35 ,33 ,17 לחלקות 10, 10421 פרט

141 כמסומן  מחלקות 136, 142 עד 150 וחלק 51 עד 79, 11563 חלקות 33 עד 48,
במפה;

במפה; כמסומן 68 עד 91 42 עד 66, ,22 ,21 11570 חלקות 3 עד 19,

186 וחלק  181 עד 183, ,179 ,178 ,176 95 עד 101, 33 עד 56, 11583 חלקות 2 עד 30,
במפה." כמסומן 185 ,94 ,91 מחלקות

(17 באוגוסט 2006) התשס"ו באב כ"ג
ן בר–או ני ו ר  (3-1926 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התשס"ז-2006 (תיקון), כרמיאל) (עיריית העיריות אכרזת
ועדת החקירה של  עיון בתסקיר ולאחר  לפקודת העיריות1, 8 לפי סעיף   בתוקף סמכותי

האמור: הסעיף להוראות בהתאם

יבוא: התוספת במקום התשמ"ו-21986, העיריות (עיריית כרמיאל), באכרזת .1

"תוספת
(1 (סעיף

כלהלן: גושים וחלקות כולל כרמיאל עיריית שתושביו יהיו האזור

18990 עד 18994, 18986 עד 18988, ,18982 ,18963 ,18948 ,18947 ,18846 , 18845 הגושים:
,19145 19061 עד 19063, ,19044 19021 עד 19024, 19002 עד 19004, 18997 עד 19000,

בשלמותם; - 19187 ,19186 , 19165 19158 עד 19160, ,19151 ,19148 ,19147

במפת  13 כמסומן ,11 ,8 ,7 מחלקות 1, עד 16 וחלק  14 ,12 חלקות 2 עד 6, - 18844
שר  ביד 1:10,000 והחתומה של מידה בקנה הערוכה כרמיאל עיריית שיפוט תחום
מופקדים ממנה ושהעתקים (17 באוגוסט 2006), התשס"ו באב כ"ג ביום הפנים
ובמשרד עילית, נצרת צפון, מחוז על הממונה במשרד ירושלים, הפנים, במשרד

- המפה); (להלן עיריית כרמיאל

במפה; כמסומן מחלקה 7 11 וחלק ,8 חלקות 1 עד 5, - 18847

במפה; כמסומן פרט לחלקה 50 - 18983

התוספת החלפת

__________

.197 עמ' חדש 8, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.69 עמ' התשס"ד, 2 ק"ת התשמ"ו, עמ' 480;
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במפה; כמסומן פרט לחלקה 1 - 18984

 27 ,21 ,19 ,17 ,16 מחלקות 1, 29 וחלק ,26 ,25 ,22 ,20 ,15 לחלקות 14, פרט - 18989
במפה; כמסומן

במפה; כמסומן 2 מחלקות 1, לחלק פרט - 18995

במפה; כמסומן 44 מחלקות 43, 35 וחלק ,30 לחלקות 1 עד 10, פרט - 19045

במפה; כמסומן 34 מחלקות 30, 38 וחלק 6 עד 9, ,2 לחלקות 1, פרט - 19046

במפה; כמסומן 27 23 עד 25, מחלקות 3 עד 5, חלקה 26 וחלק - 19149

במפה; כמסומן חלק מחלקה 1 - 19150

במפה; כמסומן 24 ,23 ,19 מחלקות 14, 18 וחלק ,17 ,13 לחלקות 12, פרט - 19152

במפה." כמסומן 2 מחלקות 1, חלק - 19185

(17 באוגוסט 2006) התשס"ו באב כ"ג

ן בר–או ני ו ר  (3-1926 (חמ

הפנים שר                                                                                  

התשס"ז-2006 ביאליק (תיקון), עיריית קרית על אכרזה
החקירה ועדת  של  בתסקיר עיון  ולאחר  העיריות1, לפקודת  8 סעיף  לפי סמכותי  בתוקף

לאמור: מכריז אני האמור, הסעיף להוראות בהתאם

יבוא: התוספת במקום התשל"ו-21976, ביאליק, קרית עיריית על באכרזה .1
"תוספת
(1 (סעיף

כלהלן: גושים וחלקות כולל ביאליק קרית עיריית שתושביו יהיו האזור

,10446 ,10445 ,10442 ,10433 עד   10431 ,10422 ,10419 ,10418 ,10239 ,10236 הגושים:
 11590 ,11589 11550 עד 11557, ,11538 11529 עד 11535, ,10496 ,10495 10490 ,10457

בשלמותם; -

10160 חלקות 6 עד 12;

10417 חלקה 4;

בקנה  הערוכה ביאליק  קרית שיפוט שטח במפת  כמסומן  1 מחלקה  חלק  10440
באוגוסט   17) התשס"ו באב  כ"ג  ביום הפנים  שר ביד  והחתומה  1:10,000 מידה
על הממונה ירושלים, במשרד הפנים, במשרד ממנה מופקדים ושהעתקים ,(2006

המפה); - (להלן ביאליק קרית עיריית ובמשרד חיפה מחוז

במפה; כמסומן 6 מחלקות 3, לחלק 10441 פרט

74 עד 81; 70 עד 72, 64 עד 67, 11560 חלקות 58 עד 61,

במפה; כמסומן מחלקה 62 לחלקות 51 עד 61 וחלק 11561 פרט

במפה; כמסומן מחלקה 33 11588 חלק

במפה." כמסומן מחלקה 3 18076 חלק

(17 באוגוסט 2006) התשס"ו באב כ"ג
ן בר–או ני ו ר  (3-1926 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התוספת החלפת

__________

.197 עמ' חדש 8, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.190 עמ' התשס"ב, ;732 עמ' התשנ"ב, 2 ק"ת התשל"ו, עמ' 1854;
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התשס"ז-2006 תיקון), (קציר-חריש, (ב) המקומיות המועצות צו
לאמור: מצווה אני לפקודת המועצות המקומיות1, ו–2 לפי סעיפים 1 בתוקף סמכותי  

יבוא: פרט (קג) אחרי התשי"ג-21953, (ב), המקומיות המועצות לצו הראשונה התוספת .1
קציר חריש. המקומית "(קד) המועצה

(1 ביולי 1992) התשנ"ב בסיון ל' הקמתה: תאריך

בכלל) (ועד קרקע רישום וחלקות גושים המועצה: תחום

בשלמותם; - 8719 ,8706 ,8703 הגושים:

קציר  המקומית המועצה תחום במפת מחלקה 1 כמסומן 8700 חלקות 2 עד 4 וחלק
באב  כ"ג ביום  הפנים שר ביד והחתומה   1:10,000 מידה בקנה  הערוכה -חריש 
ירושלים, במשרד הפנים ממנה מופקדים שהעתקים (17 באוגוסט 2006), התשס"ו
קציר-חריש המקומית המועצה ובמשרד חיפה, מחוז על הממונה  במשרד

המפה); - (להלן

במפה; כמסומן 16 ,10 ,9 ,1 מחלקות וחלק לחלקות 12 עד 15, 8701 פרט

במפה; כמסומן מחלקה 40 8702 חלקה 41 וחלק

במפה; כמסומן 39 מחלקות 23, 36 וחלק לחלקות 33, 8704 פרט

לחלקה 7; 8705 פרט

במפה; כמסומן 6 מחלקות 5, 8718 חלק

מחלקה 12; 8720 חלק

במפה; כמסומן 15 ,6 מחלקות 5, 12167 חלקה 7 וחלק

במפה; כמסומן 6 עד 14 מחלקות 1, 12168 חלקה 4 וחלק

במפה; כמסומן מחלקה 1 12175 חלקות 2 עד 6 וחלק

במפה; כמסומן מחלקה 25 12176 חלקות 26 עד 29 וחלק

במפה; כמסומן מחלקה 28 27 וחלק ,12 ,10 20367 חלקות 9,

במפה; כמסומן 9 וחלק מחלקה ,11 ,8 לחלקות 4, 20368 פרט

במפה; כמסומן מחלקות 8 עד 10 לחלקה 13 וחלק 20369 פרט

במפה; כמסומן מחלקה 1 20376 חלק

במפה; כמסומן מחלקה 2 20381 חלק

20382 חלקה 14;

במפה." כמסומן מחלקה 1 20389 חלק

(17 באוגוסט 2006) התשס"ו באב כ"ג
ן בר–או ני ו ר  (3-701 (חמ

הפנים שר                                                                                   

__________

.256 עמ' חדש 9, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.1494 עמ' התשנ"ו, ;1216 עמ' התשנ"ב, 2 ק"ת התשי"ג, עמ' 1174;

פרט החלפת
בתוספת (קד)

הראשונה
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התשס"ז-2006 תיקון), (ב) (ג'יסר אל–זרקא, המקומיות המועצות צו
לאמור: מצווה אני המקומיות1, המועצות לפקודת ו–2 לפי סעיפים 1 בתוקף סמכותי  

יבוא: (מג) פרט במקום התשי"ג-21953, (ב), המקומיות המועצות לצו הראשונה בתוספת .1
אל–זרקא. ג'יסר המקומית המועצה "(מג)

(3 ביולי 1961) התשכ"א בתמוז י"ט הקמתה: תאריך

המקומית  המועצה תחום במפת כמסומן בשלמותם, 10397 עד 10400 - גושים המועצה: תחום
באב  כ"ג ביום  הפנים שר ביד והחתומה   ,1:10,000 מידה בקנה  הערוכה אל–זרקא, ג'יסר 
במשרד ירושלים, הפנים, במשרד מופקדים ממנה ושהעתקים (17 באוגוסט 2006), התשס"ו

ג'יסר אל–זרקא." המקומית המועצה ובמשרד חיפה על המחוז, הממונה

(17 באוגוסט 2006) התשס"ו באב כ"ג
ן בר–או ני ו ר  (3-701 (חמ

הפנים שר                                                                                   

__________

.256 עמ' חדש 9, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.1035 עמ' התשנ"ב, ;2103 עמ' התשכ"א, 2 ק"ת התשי"ג, עמ' 1174;

התשס"ז-2006 העיריות (שינוי תחום עיריית אילת), אכרזת
עיון בתסקיר ולאחר הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן סעיף 8 לפי סמכותי בתוקף  

לאמור: מכריז אני האמור, הסעיף להוראות בהתאם החקירה ועדת של

יבוא: לפקודה2, הראשונה בתוספת המתואר אילת עיריית תחום במקום .1
40045 עד 40048, 40029 עד 40039, 40009 עד 40026, ,40005 40000 עד 40003, "גושים:

40114 עד  40097 עד 40100, 40091 עד 40093, 40079 40082 עד 40085, ,40052 ,40050
בשלמותם; - 40123 ,40119 ,40118 ,40116

40060 עד 40062, ,40053 ,40051 ,40049 ,40041 ,40040 ,40027 40006 עד 40008, ,40004
40124 עד  40094 עד 40096, 40088 עד 40090, ,40086 ,40081 40070 עד 40077, ,40064

בהסדר בשלמותם; - 50637 ,40130

בקנה  אילת הערוכה עיריית תחום במפת  6 כמסומן ,5 מחלקות 2, חלק - 39114
(6 ביולי 2006), בתמוז התשס"ו ו' ביום הפנים שר והחתומה ביד 1:20,000 מידה
מחוז על הממונה במשרד ירושלים, הפנים, במשרד מופקדים ממנה שהעתקים

המפה); - אילת (להלן עיריית שבע, ובמשרד באר הדרום

במפה; כמסומן מחלקות 2 עד 4 חלק - 39116

במפה; כמסומן חלק מחלקה 2 - 39117

במפה; כמסומן 2 מחלקות 1, חלק - 39118

במפה; כמסומן 39125 עד 39127 בהסדר גושים חלקי

במפה; כמסומן חלק מחלקה 1 - 40028

במפה; כמסומן מחלקות 4 עד 6 חלק - 40042

פרט החלפת
בתוספת (מג)

הראשונה

התוספת תיקון

__________

.197 עמ' חדש 8, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.632 עמ' התשס"א, ;699 עמ' התשנ"ג, 2 ק"ת התשל"ח, עמ' 1278;
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במפה; כמסומן 2 מחלקות 1, חלק - 40043

במפה; כמסומן 2 מחלקות 1, חלק - 40044

במפה." כמסומן 40065 עד 40069 ,40063 גושים  בהסדר 40057 עד 40059, חלקי    

(6 ביולי 2006) בתמוז התשס"ו י'
ן בר–או ני ו ר  (3-1926 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התשס"ז-2006 תיקון), אילות, (חבל אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות צו
לאמור: מצווה אני המקומיות1, המועצות לפקודת ו–2 לפי סעיפים 1 בתוקף סמכותי  

במקום התשי"ח-21958, אזוריות), (מועצות המקומיות המועצות לצו הראשונה בתוספת .1
יבוא: (נא) פרט

                                                          "(נא)

אילות חבל                                                         

 1:100,000 של מידה בקנה  הערוכה אילות חבל אזור של המפה - "מפה" זה,  בפרט
ממנה ושהעתקים (3 בספטמבר 2006), התשס"ו י' באלול ביום שר הפנים ביד והחתומה
שבע, ובמשרד באר הדרום, מחוז על הממונה במשרד ירושלים, הפנים, מופקדים במשרד

אילות, יטבתה. חבל המועצה האזורית

ב'      טור א'                                   טור

40067;אילות ,39128 ,39126 (בהסדר) גושים חלקי

במפה;אליפז כמסומן מחלקות 1 עד 3 חלק - 39113

במפה; כמסומן 6 ,5 מחלקות 2, חלק - 39114

במפה;גרופית כמסומן מחלקה 3 חלקה - 39105

במפה; כמסומן מחלקה 3 חלק - 39112

במפה;יהל כמסומן 3 מחלקות 1, חלק - 39103

במפה; כמסומן מחלקות 1 עד 3 חלק - 39104

במפה; יטבתה 4 כמסומן ,3 מחלקות 1, חלק - 39113

במפה;לוטן כמסומן חלק מחלקה 3 - 39105

במפה;נווה חריף כמסומן 2 מחלקה 1, חלק -  39105

במפה;סמר כמסומן מחלקות 1 עד 3 חלק - 39113

במפה;קטורה כמסומן 6 ,3 חלק מחלקות 1, -  39105

במפה; כמסומן 7 ,3 מחלקות 2, חלק - 39112

במפה;שזפון כמסומן חלק מחלקה 1 - 39104

במפה;שחרות כמסומן מחלקה 7 חלק - 39112

פרט החלפת
בתוספת (נא)

הראשונה

.256 עמ' חדש 9, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.90 עמ' התשנ"ח, ;698 עמ' התשנ"ג, ;1034 עמ' התשכ"ד, 2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1256;
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39129 ,39124 ,39123 ,39115 39106 עד 39111, 3095 עד 39101, 39085 עד 39091,  גושים
בשלמותם; - 39134 עד

במפה; כמסומן 3 ,2 מחלקות 1, חלק - 39083

במפה; כמסומן וחלק מחלקה 5  6 חלקות 1 עד 4, - 39093

במפה; כמסומן מחלקה 2 3 וחלק חלקות 1, -  39094

במפה. כמסומן וחלק מחלקה 3  4 ,2 חלקות 1, - 39102

במפה; כמסומן 3 מחלקות 1, חלקה 2 וחלק - 39103

במפה; כמסומן מחלקות 1 עד 3 חלק - 39104

במפה; כמסומן 6 ,3 מחלקות 1, וחלק  5 ,4 חלקות 2, - 39105

במפה; כמסומן 7 ,3 מחלקות 2, חלקות 4 עד 6 חלק - 39112

במפה; כמסומן מחלקות 1 עד 4 חלק - 39113

במפה; כמסומן 6 ,5 מחלקות 2, 4 וחלק ,3 חלקות 1, - 39114

במפה; כמסומן מחלקות 2 עד 4 39116 חלק

במפה; כמסומן מחלקה 2 39117 חלקה 1 וחלק

במפה; כמסומן 2 מחלקות 1, חלק - 39118

חלקי גושים בהסדר כמסומן  40065 עד 40069 - ,40063 40057 עד 40059, 39125 עד 39128,
במפה."

(3 בספטמבר 2006) באלול התשס"ו י'
ן בר–או ני ו ר  (3-136 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התשס"ז-2006 תיקון), (זבולון, אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות צו
לאמור: מצווה אני המקומיות1, המועצות לפקודת ו–2 לפי סעיפים 1 בתוקף סמכותי  

התשי"ח-21958, אזוריות), (מועצות המקומיות המועצות לצו הראשונה בתוספת .1 
- (כב) בפרט

בחשון כ"א ביום הפנים  שר ביד "והחתומה המילים אחרי "מפה",  בהגדרה (1)
של מידה בקנה הערוך  בתשריט שתוקנה "וכפי  יבוא "(2005 בנובמבר   25) התשס"ו
בפרט (להלן (17 באוגוסט 2006) התשס"ו באב כ"ג ביום הפנים שר ביד והחתום 1:10,000

המפה)"; - זה

- "יגור" היישוב לצד ב' בטור המתואר בשטח (2)

"גושים  יבוא בשלמותם" - 11384 ,11383 ,11357 ,11223 ,11164 "גושים במקום (א)
בשלמותם"; - 11384 ,11383 ,11357 ,11164

יימחקו; שלהלן השורות (ב)

פרט תיקון
בתוספת (כב)

הראשונה

__________

.256 עמ' חדש 9, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.254 עמ' התשס"ו, ;745 עמ' התשס"ד, ;1030 עמ' התשס"א, ;1386 עמ' התשכ"ד, 2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1256;
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במפה"; כמסומן מחלקה 3 29 וחלק ,25 ,23 11222 חלקות 15, "גוש

11623 חלקות 16 עד 19"; "גוש

לבין  במפה", 15 כמסומן מחלקה  וחלק  16 ,12 ,5 12293 חלקות  "גוש בין השורה  (3)
יבוא ,"10392 ,10388 10382 עד 10385, 10357 עד 10359, ,10353 ,10295 "גושים השורה

מפריד; קו

לחלק  10390 פרט "גוש המילים לצד א' בטור המופיעות העמקים" "שער המילים (4)
ב' שבטור "38 "גוש 11612 חלקות 31 עד 33, המילים ולצד במפה" 6 כמסומן ,5 מחלקות

יימחקו. -

(17 באוגוסט 2006) התשס"ו באב כ"ג
ן בר–או ני ו ר  (3-136 (חמ

הפנים שר                                                                                   

תיקון), החרמון, (מבואות אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות צו
התשס"ז-2006

לאמור: מצווה אני המקומיות1, המועצות לפקודת ו–2 לפי סעיפים 1 בתוקף סמכותי  

התשי"ח-21958, אזוריות), (מועצות המקומיות המועצות לצו הראשונה בתוספת .1 
- (סב) בפרט

כ"ד בסיון ביום הפנים ביד שר החתום בתשריט "וכפי שתוקנו אחרי בהגדרה "מפה",
 1:10,000 מידה בקנה הערוך בתשריט שתוקנה "וכפי יבוא "(2000 ביוני   27) התש"ס

(17 באוגוסט 2006)". התשס"ו באב כ"ג ביום הפנים שר ביד והחתום

(17 באוגוסט 2006) התשס"ו באב כ"ג
ן בר–או ני ו ר  (3-136 (חמ

הפנים שר                                                                                   

__________

.256 עמ' חדש 9, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.761 עמ' התש"ס, ;108 עמ' התשנ"ט, 2 ק"ת התשנ"ז, עמ' 133;

התשס"ז-2006 תיקון), העליון, (הגליל אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות צו
לאמור: מצווה אני המקומיות1, המועצות לפקודת ו–2 לפי סעיפים 1 בתוקף סמכותי  

התשי"ח-21958, אזוריות), (מועצות המקומיות המועצות לצו הראשונה בתוספת .1 
- (טו) בפרט

כ"ד ביום שר הפנים ביד החתום בתשריט שתוקנו "וכפי "מפה", אחרי בהגדרה (1)
 1:10,000 מידה בקנה הערוך בתשריט שתוקנה "וכפי יבוא (27 ביוני 2000)" התש"ס בסיון

(17 באוגוסט 2006)"; התשס"ו באב כ"ג ביום הפנים שר ביד והחתום

המפריד - לקו מתחת המתואר (2) בשטח

לחלק  פרט  13788 "גוש  יבוא א', באות במפה המסומן בשלמותו,  13788 גוש במקום
במפה"; כמסומן 2 מחלקה

לחלקה 19  "גוש 13958 פרט יבוא א', באות במפה המסומן 13958 בשלמותו, גוש במקום
במפה"; כמסומן 107 ,104 ,100 ,18 מחלקות וחלק

(סב) פרט תיקון
הראשונה בתוספת

(טו) פרט תיקון
הראשונה בתוספת

__________

.256 עמ' חדש 9, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.761 עמ' התש"ס, ;1062 עמ' התשנ"א, 2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1256;
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לחלקה 23  "גוש 13487 פרט יבוא א', באות במפה המסומן 13487 בשלמותו, גוש במקום
במפה". כמסומן 25 ,24 ,22 ,21 מחלקות וחלק

(17 באוגוסט 2006) התשס"ו באב כ"ג
ן בר–או ני ו ר  (3-136 (חמ

הפנים שר                                                                                   

__________

.256 עמ' חדש 9, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.761 עמ' התש"ס, ;1062 עמ' התשנ"א, 2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1256;

התשס"ז-2006 תיקון), פינה, (ראש (א) המקומיות המועצות צו
לאמור: מצווה אני המקומיות1, המועצות לפקודת ו–2 לפי סעיפים 1 בתוקף סמכותי  

פרט במקום התשי"א-21950, (א), המקומיות המועצות לצו הראשונה בתוספת .1 
יבוא: (נד)

ראש פינה. המקומית "(נד) המועצה

(25 בפברואר 1949). התש"ט הקמתה: כ"ו בשבט תאריך

בכלל): (ועד קרקע רישום וחלקות גושים המועצה: תחום

,13937 ,13867 ,13866 ,13865 ,13864 ,13848 ,13815 ,13814 ,13811 13806 עד  הגושים:
.13962 ,13961 ,13955 13948 עד 13953, 13940 עד 13946, ,13939

61 עד  מחלקות 36 עד 39, 142 וחלק ,141 57 עד 60, חלקות 40 עד 56, - 13613 גוש
פינה  ראש תחום המועצה המקומית במפת 158 כמסומן ,155 ,139 ,138 ,133 ,63
התשס"ו באב כ"ג ביום הפנים שר ביד והחתומה 1:10,000 מידה בקנה  הערוכה
במשרד ירושלים, הפנים, במשרד מופקדים ממנה ושהעתקים (17 באוגוסט 2006),
פינה ראש המקומית  המועצה ובמשרד עילית, נצרת הצפון, מחוז על  הממונה

המפה); - (להלן

במפה; כמסומן מחלקה 19 20 עד 23 וחלק 6 עד 17, חלקות 4, - 13782 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 12 - 13783 גוש

7 עד 16; חלקות 1, - 13784 גוש

במפה; כמסומן 34 ,25 מחלקות 17, 23 וחלק ,16 ,14 חלקות 9, - 13816 גוש

פרט לחלקה 7; - 13817 גוש

15 כמסומן  ,14 מחלקות 1, 16 עד 23 וחלק ,13 ,12 ,10 חלקות 2 עד 4, - 13847 גוש
במפה;

במפה; כמסומן מחלקה 4 92 וחלק ,14 ,13 ,3 חלקות 2, - 13849 גוש

במפה; כמסומן מחלקות 106 עד 111 חלק - 13855 גוש

,82 ,80 ,79 ,77 ,75 ,47 ,43 ,42 35 עד 39, ,33 ,32 ,14 ,13 ,10 ,9 חלקות 2, - 13938 גוש
 116 ,112 ,98 ,68 ,66 ,64 ,62 מחלקות 3 עד 5, 114 וחלק ,110 ,108 ,106 ,104 ,91 ,85 ,83

במפה; כמסומן

__________

.256 עמ' חדש 9, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.882 עמ' התשמ"ט, ;1917 עמ' התשל"ו, ;791 עמ' התשי"ג, 2 ק"ת התשי"א, עמ' 178;

פרט החלפת
בתוספת (נד)

הראשונה
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במפה; כמסומן 41 מחלקות 33, 42 וחלק 34 עד 40, ,30 חלקות 29, - 13947 גוש

במפה; כמסומן 31 ,29 פרט לחלק מחלקות 16, -  13954 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 32 חלקות 1 עד 11 וחלק - 13959 גוש

במפה." כמסומן מחלקה 1 חלק -  13960 גוש

(17 באוגוסט 2006) התשס"ו באב כ"ג
ן בר–או ני ו ר  (3-269 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התשס"ז-2006 תיקון), (טובא-זנגריה, (ב) המקומיות המועצות צו
לאמור: מצווה אני המקומיות1, המועצות לפקודת ו–2 לפי סעיפים 1 בתוקף סמכותי  

יבוא: (צב) פרט במקום התשי"ג-21953, , (ב) המקומיות המועצות לצו הראשונה בתוספת .1
המועצה המקומית טובא-זנגריה. "(צב)

ביוני 1988)  30) התשמ"ח בתמוז ט"ו הקמתה: תאריך

בכלל): (ועד קרקע רישום וחלקות גושים המועצה: תחום

בשלמותם; - 14148 עד 14154 ,13787 הגושים:

בקנה  במפה  הערוכה 25 כמסומן ,24 ,22 ,21 מחלקות וחלק חלקה 23, - 13487 גוש
התשס"ו (17 באוגוסט 2006), באב ביום כ"ג שר הפנים ביד 1:5,000 והחתומה מידה
מחוז על הממונה במשרד ירושלים, הפנים, במשרד מופקדים ממנה שהעתקים
- המפה); (להלן המקומית טובא-זנגריה ובמשרדי המועצה עילית, הצפון, נצרת

במפה; כמסומן 6 ,3 ,1 מחלקות וחלק ,5 חלקות 2, - 13563 גוש

במפה; כמסומן 11 3 עד 6, מחלקות 1, 7 עד 10 וחלק חלקות 2, - 13564 גוש

במפה; כמסומן 2 מחלקות 1, חלק - 13565 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 1 - 13566 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 2 - 13788 גוש

במפה; כמסומן 3 ,2 מחלקות 1, חלק - 13790 גוש

במפה; כמסומן 31 ,29 מחלקות 16, חלק - 13954 גוש

במפה; כמסומן 107 ,104 ,100 מחלקות 18, חלקה 19 וחלק - 13958 גוש

במפה; כמסומן 32 וחלק מחלקה 33 עד 36, חלקות 12 עד 31, - 13959 גוש

במפה." כמסומן פרט לחלק מחלקה 1 - 13960 גוש

(17 באוגוסט 2006) התשס"ו באב כ"ג
ן בר–או ני ו ר  (3-701 (חמ

הפנים שר                                                                                   

החלפת פרט (צב)
הראשונה בתוספת

__________

.256 עמ' חדש 9, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.936 עמ' התשמ"ח, ;1027 עמ' התשמ"ז, 2 ק"ת התשי"ג, עמ' 1174;
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התשס"ז-2006 תיקון), (ב) (סאג'ור, המקומיות המועצות צו
לאמור: מצווה אני המקומיות1, המועצות לפקודת ו–2 לפי סעיפים 1 בתוקף סמכותי  

יבוא: (קב) פרט במקום התשי"ג-21953, (ב), המקומיות המועצות לצו הראשונה בתוספת .1
סאג'ור. המקומית המועצה "(קב)

(25 במרס 1992). התשנ"ב ב' באדר כ' הקמתה: תאריך

קרקע: רישום גושים וחלקות המועצה: תחום

בשלמותם; - 19178 עד 19184 ,19177 ,19173 ,19171 ,19169 ,19167 ,19166 הגושים:

;21029 ,21028 ,19172 מוסדרים: לא

המקומית  המועצה שיפוט תחום במפת כמסומן  29 ,23 עד   8 חלקות  -  19174
באב  ביום כ"ג הפנים שר 1:10,000 והחתומה ביד של מידה הערוכה בקנה סאג'ור
ירושלים, במשרד הפנים, ממנה נמצאים ושהעתקים (17 באוגוסט 2006), התשס"ו
סאג'ור המקומית המועצה ובמשרד עילית, נצרת הצפון, מחוז על הממונה  במשרד

המפה); - (להלן

במפה; כמסומן מחלקה 45 47 וחלק לחלקות 46, פרט - 19175

במפה." כמסומן מחלקה 1 93 וחלק לחלקות 2, פרט - 19176

(17 באוגוסט 2006) התשס"ו באב כ"ג
ן בר–או ני ו ר  (3-701 (חמ

הפנים שר                                                                                   

__________

.256 עמ' חדש 9, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.904 עמ' התשנ"ב, 2 ק"ת התשי"ג, עמ' 1174;

פרט החלפת
בתוספת (קב)

הראשונה




