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כללי שירות המדינה )מינויים( )כללים ונוהל לקביעת כשירות רפואית(, 
התשס"ט-2009

	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	29)ב(	ו–32	לחוק	שירות	המדינה	)מינויים(,	התשי"ט-11959	 	
ועדת	 קובעת	 המדינה2,	 לעובדי	 הרפואית	 היחידה	 ראש	 עם	 ובהתייעצות	 החוק(,	 	- )להלן	

השירות	כללים	אלה:

	בכללים	אלה	- �1
"חוק	הגימלאות"	-	חוק	שירות	המדינה	)גימלאות(	]נוסח	משולב[,	התש"ל-31970;

"חייל"	-	כמשמעותו	בחוק	השיפוט	הצבאי,	התשט"ו-41955;

בשירות	 מוצע	 לתפקיד	 מועמד	 של	 רפואית	 כשירות	 בדיקת	 טופס	 	- בדיקה"	 "טופס	
המדינה,	לפי	הנוסח	שבתוספת;

"מועמד"	-	אדם	המבקש	להיות	מועסק	בשירות	המדינה	למעט,	עובדים	המועמדים	
משישה	 קצרה	 לתקופה	 בעבודה,	 ללחץ	 או	 חולפת	 למשימה	 בעבודה	 להעסקה	

חודשים;

"סיכום	מידע	רפואי"	-	מידע	המועבר	על	ידי	קופת	חולים	מוכרת;

"סוהר"	-	כהגדרתו	בפקודת	בתי	הסוהר	]נוסח	חדש[,	התשל"ב-51971;

"קופת	חולים	מוכרת"	-	כל	אחת	מקופות	החולים	האלה:

	שירותי	בריאות	כללית; )1(

	קופת	חולים	לאומית; )2(

	קופת	חולים	מאוחדת; )3(

	מכבי	שירותי	בריאות; )4(

או	כל	קופת	חולים	חדשה	שתוכר	על	פי	חוק	ביטוח	בריאות	ממלכתי,	התשנ"ד-
;61994

"ראש	היחידה	הרפואית	לעובדי	המדינה"	-	רופא	אשר	שר	הבריאות	מינה	לשמש	ראש	
היחידה	הרפואית	לעובדי	המדינה;

"רופא"	-	רופא	ממשלתי	כמשמעותו	בפקודת	בריאות	העם,	1940,	או	ועדה	של	רופאים	
שמינה	שר	הבריאות	או	מי	שהוסמך	לכך	על	ידיו;	

חדש[,	התשל"א- ]נוסח	 בפקודת	המשטרה	 כמשמעותם	 	- הכללי"	 ו"המפקח	 "שוטר"	
;71971

לישראל	 הגנה	 בצבא	 הקבע	 שירות	 בחוק	 כמשמעותם	 	- ו"הרמטכ"ל"	 קבע"	 "שירות	
)גימלאות(	]נוסח	משולב[	התשמ"ה-81985�

שהמציא	 לאחר	 לעבוד	 יחל	 המדינה,	 בשירות	 להעסקה	 מתאים	 שנמצא	 מועמד	 		 )א( 	�2
לאחראי	במשרד	סיכום	מידע	רפואי	וטופס	בדיקה	ובו	הצהרה	מפורטת	על	מצבו	הרפואי�	

הגדרות

__________
	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	86;	התשכ"ג,	עמ'	110� 1

	י"פ	התשס"ט,	עמ'	?� 2

	ס"ח	התש"ל,	עמ'	65� 3

	ס"ח	התשט"ו,	עמ'	171� 4

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	21,	עמ'	459� 5

	ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	156� 6

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	17,	עמ'	390� 7

	ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	142� 8

חובת המצאת 
סיכום מידע רפואי 

על ידי מועמד 
לשירות המדינה
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	סיכום	המידע	הרפואי	וטופס	הבדיקה	יועברו	לצורך	קביעת	הכשירות	הרפואית	 )ב(
לרופא,	אשר	רשאי	לפי	שיקול	דעתו	להזמין	את	המועמד	לבדיקה	רפואית	או	לדרוש	

ממנו	להיבדק	בדיקות	נוספות�

	הרופא	יקבע,	לפי	סיכום	המידע	הרפואי	וטופס	הבדיקה,	לאור	תוצאות	הבדיקות,	אם	 	�3
התבצעו	ולאור	ידיעות	או	תעודות	בדבר	מצב	בריאותו	של	המועמד	בעבר	או	בהווה	
לשרת	 רפואית	 מבחינה	 כשירותו	 ואת	 המועמד	 של	 בריאותו	 מצב	 את	 לו,	 שנמסרו	

במשרה	הנדונה,	ובכל	משרה	מסוג	המשרה	הנדונה�

נתקבל	מועמד	להעסקה,	לפני	שנקבעה	כשירותו	הרפואית,	יופסק	שירותו,	בתוך	תשעים	 	�4
ימים	מתחילת	העסקתו,	אלא	אם	כן	קבע	הרופא,	כי	העיכוב	בקבלת	התוצאות	נגרם	
מסיבות	שאינן	תלויות	במועמד;	בכל	מקרה,	לא	ניתן	להעסיק	עובד	למעלה	משנים	עשר	

חודשים,	בלי	שתיקבע	כשירותו	הרפואית	לשרת	בשירות	המדינה�

	בהתאם	להחלטתו,	ירשום	הרופא,	סיווג	כשירות	רפואית	כאחד	מאלה: �5
	כשיר	מבחינה	רפואית	לשרת	במשרה	הנדונה	ובכל	משרה	מסוג	המשרה	הנדונה;	 )1(

	כשיר	מבחינה	רפואית	לשרת	במשרה	הנדונה	בלבד;	 )2(

	אינו	כשיר	מבחינה	רפואית	לשרת	במשרה	הנדונה;	 )3(

	חייב	לעמוד	בבדיקה	רפואית	נוספת	כעבור	זמן	שיורה	הרופא; )4(

	כשיר	מבחינה	רפואית	לשרת	במשרה	הנדונה	בהגבלת	זכויות	מחמת	מצב	בריאותי,	 )5(
לפי	חוק	הגימלאות�	

מועמד	להעסקה,	אשר	נקבע	כי		הוא	כשיר	מבחינה	רפואית	לשרת	במשרה	הנדונה	או	 	�6
בכל	משרה	מסוג	המשרה	הנדונה,	מותר	להעבירו	למשרה	אחרת	בשירות	שלא	מסוג	

משרתו	הנוכחית,	רק	באישור	רופא�

ולכן	 הנדונה,	 במשרה	 לשרת	 רפואית	 מבחינה	 כשיר	 שאינו	 שנקבע	 להעסקה	 מועמד	 	�7
לא	התקבלה	מועמדותו,	או	שעבודתו	הופסקה	עקב	הקביעה	כאמור,	רשאי	לערור	על	
קביעה	זו	לפני	ראש	היחידה	הרפואית	לעובדי	המדינה,	אשר	יקבל	את	החלטתו	לאחר	

התייעצות	עם	ועדה	של	רופאים	שמינה	שר	הבריאות	או	מי	שהוסמך	לכך	על	ידו�	

	אין	בהגשת	ערר	לפי	סעיף	7	משום	השהיית	הליכי	הפסקת	העבודה	של	המועמד� �8
	אלה	פטורים	מקיום	התנאים	האמורים	בסעיף	29	לחוק: �9

וכן	אדם	 טיבה	אינה	צמיתה	 יומי,	בעבודה	שלפי	 	עובד	בשירות	המדינה	בשכר	 )1(
40	לחוק,	העוברים	ברציפות	 המועסק	בשירות	המדינה	על	פי	חוזה	מיוחד	לפי	סעיף	
למעמד	זמני	או	קבוע	בשירות	המדינה,	בין	במשרתם	הקודמת	ובין	במשרה	אחרת,	אם	
נקבע	לפי	הוראות	כללים	אלה,	שהוא	כשיר	מבחינה	רפואית	לשרת	במשרתו	הקודמת;	

	חייל,	שוטר	וסוהר,	העוברים	לשירות	המדינה	לפי	החוק	ואשר	נתמנו	למשרתם	לפי	 )2(
פסקאות	2,	3	או	4	להודעת	שירות	המדינה	)מינוי	למשרה	בלי	מכרז(,	התשכ"ו-91966,	או	
הרמטכ"ל,	 בהסכמת	 מכרז(,	 	- )להלן	 לחוק	 	19 סעיף	 לפי	 במכרז	 למשרה	 בקשה	 שהגישו	
המפקח	הכללי	או	נציב	בתי	הסוהר,	לפי	העניין,	או	בהסכמת	מי	שהם	מינו,	ונמצאו	כשירים	
למילוי	המשרה,	או	אם	פוטרו	והגישו	בקשה	למשרה	במכרז	שפורסם	לפני	שפוטרו	ונמצאו	
כשירים	למילוי	המשרה,	ובלבד	שרופא	אישר	כי	העסקתו	של	החייל,	השוטר	או	פקיד	בית	

הסוהר	במשרה	אינה	עלולה	להזיק	לו	או	לסכן	אותו	או	אדם	אחר;	

לעניין	פסקה	זו,	יראו	פיטורים	של	חייל	במקרה	של	התרת	התחייבות	לשירות	קבע	של	
חייל	ביוזמת	צבא	הגנה	לישראל	)להלן	-	צה"ל(,	עקב	אחד	מאלה:

קביעת הכשירות 
הרפואית

הפסקת שירות 
במקרה של אי-
קביעת כשירות 

רפואית

סיווג הכשירות 
הרפואית

העברה למשרה 
אחרת בשירות 

המדינה

ערר על קביעת 
רופא

הגשת ערר

פטור

__________
	י"פ	התשכ"ו,	עמ'	1320;	התשמ"ט,	עמ'	4012� 9
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	ירידת	כשרו	הגופני	של	החייל; )א(

	צמצום	כוח	האדם	בצה"ל; )ב(

	ביטול	תפקיד; )ג(

	סיום	תקופת	שירות	הקבע	של	החייל	כאשר	לא	נתבקש	לחדש	את	התחייבותו	 )ד(
לשירות	קבע;

עובד	הוראה(	שעובר	 	- )להלן	 וחברה	 או	מדריך	שדה,	לאום	 גננת	 מורה,	 	מנהל,	 )3(
קיים	הסדר	המבטיח	 ושבו	 עליו	 חל	 אינו	 	 לשירות	המדינה	משירות	במדינה	שהחוק	
קביעת	כשירות	רפואית	בשעת	קבלתו	לשירות,	אם	נקבעה	למעשה	כשירותו	הרפואיות	
של		עובד	ההוראה	בשעת	קבלתו	כאמור,	ובתנאי	שעובד	ההוראה	ממשיך	לעסוק	באחד	

מן	התפקידים	המנויים	בפסקה	זו	בשירות	המדינה�	

כללי	שירות	המדינה	)מינויים(	)כללים	ונוהל	לבדיקות	רפואיות(,	התשכ"א-101961	-	בטלים� 	�10
	תחילתם	של	כללים	אלה	30	ימים	מיום	פרסומם� �11

                                   תוספת
																																														)תקנה	1(

ביטול

תחילה

__________
	ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1594� 10

.
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ד'	בניסן	התשס"ט	)29	במרס	2009(
לנדר הו 											שמואל	 	 	 	 	 )חמ	3-1553(

	יושב	ראש	ועדת	השירות 							 	 	

אכרזת התקנים )תקנים רשמיים( )מס' 8(, התשס"ט-2009
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	8)א(	לחוק	התקנים,	התשי"ג-11953,	ובהסכמת	שר	התשתיות	 	

הלאומיות	ולאחר	התייעצות	עם	נציגי	היצרנים	והצרכנים,	אני	מכריז	לאמור:

	ת"י	20	חלק	11�2	-	מנורות:	מנורות	לאקווריון,	ממרס	2007� �1
ת"י	100	-	קרוסין,	מפברואר	2006�

ודרישות	בטיחות,	 לנורות:	דרישות	כלליות	 ובקרה	 1	-	אבזרי	הפעלה	 61347	חלק	 ת"י	
מדצמבר	2001�

ת"י	61347	חלק	1�2	-	אבזרי	הפעלה	ובקרה	לנורות:	דרישות	מיוחדות	להתקני	הדלקה	
)למעט	מדלקי	להט(,	מדצמבר	2002�

__________
	ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשנ"ח,	עמ'	52� 1

תקנים רשמיים
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לממירים	 מיוחדות	 דרישות	 לנורות:	 ובקרה	 הפעלה	 אבזרי	 	- 	2�2 חלק	 	61347 ת"י	
בזרם	חילופים,	מדצמבר	 ישר	או	 בזרם	 לנורות	להט	המוזנים	 מורידי	מתח	 אלקטרוניים	

�2002

ת"י	61347	חלק	7�2	-	אבזרי	הפעלה	ובקרה	לנורות:	דרישות	מיוחדות	לנטלים	אלקטרוניים	
המוזנים	בזרם	ישר	והמיועדים	לתאורת	חירום,	מדצמבר	2002�

בטיחות	 ודרישות	 כלליות	 דרישות	 	:)UPS( פסק	 אל	 מערכות	 	- 	1�1 חלק	 	62040 ת"חי	
למערכות	אל–פסק	הנמצאות	בשימוש	באזורים	נגישים	למפעיל,	מיוני	2008�

התקנים	האמורים	הופקדו	במקומות	המפורטים	בהודעה	בדבר	מקומות	להפקדת	תקנים	 	�2
רשמיים2�

	תחילתה	של	אכרזה	זו	60	ימים	מיום	פרסומה� �3
כ'	באדר	התשס"ט	)16	במרס	2009(

ישי 	 הו 											אלי 	 	 	 	 )חמ	3-95(

	שר	התעשיה	המסחר	והתעסוקה 							 	 	
__________

	י"פ	התשל"ו,	עמ'	1871� 2

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לתכשירים שהם 
תכשירי מרשם( )הוראת שעה(, התשס"ט-2009

12)א()1(	לחוק	הפיקוח	על	מחירי	מצרכים,	התשנ"ו-11996	 לפי	סעיף	 	בתוקף	סמכותנו	 	
)להלן	-	החוק(,	ולאחר	שהתקבלה	המלצת	ועדת	המחירים	לפי	סעיף	13)א(	לחוק,	אנו	מצווים	

לאמור:

בתקופה	שעד	יום	י"ד	בטבת	התש"ע	)31	בדצמבר	2009(,	יראו	כאילו	בסעיף	3)ג(	לצו	 	�1
הפיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירים	מרביים	לתכשירים	שהם	תכשירי	מרשם(,	

התשס"א-22001	-

	במקום	"וחלף	לפחות	חודש	אחד"	נאמר	"וחלפו	שלושה	חודשים	לפחות"; )1(

	במקום	"בהתאם	לשינוי"	נאמר	"לפי	מחצית	שיעור	השינוי"� )2(

	תחילתו	של	צו	ביום	כ"ו	באדר	התשס"ט	)22	במרס	2009(� �2
כ"א	באדר	התשס"ט	)17	במרס	2009(

	 )חמ	3-2722(

ן בר–או 	 ני ו ר
שר	האוצר

רי ז י – בן יעקב	
שר	הבריאות

											 	 	 	
__________

	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 1

	ק"ת	התשס"א,	עמ'	412;	התשס"ח,	עמ'	115� 2

הפקדה

תחילה

הוראת שעה

תחילה



845קובץ	התקנות	6772,	כ"ב	בניסן	התשס"ט,	2009�4�16

אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )מס' 2(, התשכ"ה-1965 )תיקון מס' 2(, 
התשס"ט-2009 

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	3	לפקודת	היערות1,	אני	מכריז	לאמור: 	

	בתוספת	לאכרזת	היערות	)אזור	שמור	ליער(	)מס'	2(,	התשכ"ה-21965	- �1
	בטבלה	שתחת	המספר	הסידורי	268	-	 )1(

	השורה	של	חלקה	מס'	20,	בגוש	10317		-	תימחק;	 )א(

אחרי	 מטרי",	 בדונם	 "השטח	 בטור	 	,10341 בגוש	 	,14 מס'	 חלקה	 של	 	בשורה	 )ב(
בקווי	 המסומן	 לשטח	 בהתאם	 דונם	 	52�648 בגודל	 שטח	 "למעט	 יבוא	 	"204�873"
גבי	מפה	מס'	5	המופקדת	במשרדו	של	פקיד	היערות	במשרד	 רשת	אדומים	על	

החקלאות	ופיתוח	הכפר	)להלן	-	המפה(";

אחרי	 מטרי",	 בדונם	 "השטח	 בטור	 	,10344 בגוש	 	,1 מס'	 חלקה	 של	 	בשורה	 )ג(
"265�24"	יבוא	"למעט	שטח	בגודל	919�20	דונם	בהתאם	לשטח	המסומן	בקווי	רשת	

אדומים	על	גבי	המפה";	

אחרי	 מטרי",	 בדונם	 "השטח	 בטור	 	10344 בגוש	 	,2 מס'	 חלקה	 של	 	בשורה	 )ד(
"435�244"	יבוא	"למעט	שטח	בגודל	637�81	דונם	בהתאם	לשטח	המסומן	בקווי	רשת	

אדומים	על	גבי	המפה"�

כ"ב	באדר	התשס"ט	)18	במרס	2009(
ן 											שלום	שמחו 	 	 	 	 )חמ	3-262(

	שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר 							 	 	
__________

	חוקי	א"י,	כרך	א',	עמ'	690� 1

	ק"ת	התשכ"ה,	עמ'	2245;	התש"ל,	עמ'	1481;	התשס"ח,	עמ'	108,	עמ'	128,	עמ'	691	ועמ'	1399;	התשס"ט,	 2

עמ'	504�

 אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער קרית אתא מזרח(,
התשס"ט-2009 

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	3	לפקודת	היערות1,	אני	מכריז	לאמור: 	

אדמות	היער	המתוארות	בתוספת,	הצבועות	בצבע	צהוב	והמתוחמות	בקו	סגול	בתשריט	 	�1
מס'	1001	הערוך	בקנה	מידה	1:5000		שנחתם	ביום	כ"ו		באדר	התשס"ט	)22	במרס	2009(		
של	 ובהנהלתה	 בהשגחתה	 ליער	 שמור	 אזור	 הן	 הכפר,	 ופיתוח	 החקלאות	 שר	 בידי	

הממשלה�	

	- )להלן	 היערות	 פקיד	 של	 במשרדו	 מופקדים	 	1 בסעיף	 האמור	 מהתשריט	 העתקים	 	�2
וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בהם	 דגן,	 ופיתוח	הכפר	בבית	 המשרד(,	שבמשרד	החקלאות	

בימים	ובשעות	שהמשרד	פתוח	לקהל�	

	בתוספת	לאכרזת	היערות	)אזור	שמור	ליער(,	התשכ"ה-21965	-	 	)א( �3
	"המספר	הסידורי:	252"	וכל	האדמות	המתוארות	תחתיו	-	יימחקו; )1(

	"המספר	הסידורי:	253"	וכל	האדמות	המתוארות	תחתיו	-	יימחקו; )2(

	"המספר	הסידורי:	254"	וכל	האדמות	המתוארות	תחתיו	-	יימחקו; )3(

תיקון התוספת

__________
	חוקי	א"י,	כרך	א',	עמ'	690� 1

	ק"ת	התשכ"ה,	עמ'	2165;	התשס"ט,	עמ'	505� 2

אכרזה על אזור 
שמור ליער 

הפקדת העתקים 
של התשריט

תיקון אכרזות 
היערות
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	"המספר	הסידורי:	256"	וכל	האדמות	המתוארות	תחתיו	-	יימחקו; )4(

	"המספר	הסידורי:	257"	וכל	האדמות	המתוארות	תחתיו	-	יימחקו; )5(

	"המספר	הסידורי:	258"	וכל	האדמות	המתוארות	תחתיו	-	יימחקו�	 )6(

	באכרזת	היערות	)אזור	שמור	ליער(	)מס'	2(,	התשכ"ה-31965	-	 )ב(

	סעיף	2	-	יימחק; )1(

	התוספת	השניה	-	תימחק�	 )2(

הסידורי: "המספר	 	,41934 במרס	 	29 ביום	 שניתנה	 לפקודה	 	3 סעיף	 לפי	 	באכרזה	 	)ג(
234"	וכל	האדמות	המתוארות	תחתיו	-	יימחקו�	

	באכרזה	לפי	סעיף	3	לפקודה	שניתנה	ביום	20	באפריל	51926,	"המספר	הסידורי:		 )ד(
92"	וכל	האדמות	המתוארות	לצדו	-	יימחקו�		

תוספת
המספר	הסידורי:	1001	

שם	האזור	השמור	ליער:	קרית	אתא	מזרח

המקום:	קרית	אתא	מזרח,	מחוז	הצפון

התיאור:	שטחי	יער	וחורש	טבעי�	

השטח	בדונמים:	453�7,033	

הגבולות:	הגבולות	התוחמים	את	החלקות	המתוארות	להלן:

חלקהגוש
שטח	החלקה

)מ"ר(

השטח	המוכרז
אזור	שמור	ליער

)מ"ר(

10297656,59256,592

10297924,7422,435

102971214,0013,147

102972037,95937,959

1030029,0729,072

1030047,0297,029

10300527,36427,364

10300638,39429,301

103002616,04316,043

10300278,4337,518

10300388,5891,573

10300429,4341,920

10315310,77910,779

__________
	ק"ת	התשכ"ה,	עמ'	2245;	התש"ל,	עמ'	1481;	התשס"ח,	עמ'	108,	עמ'	128,	עמ'	691	ועמ'	1399;	התשס"ט,	 3

עמ'	504�
	ע"ר	1934,	תוס'	2,	מס'	431,	עמ'	245)א(,	עמ'	237)ע(� 4

	ע"ר	1926,	תוס'	2,	מס'	162,	עמ'	223)א(� 5
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חלקהגוש
שטח	החלקה

)מ"ר(

השטח	המוכרז
אזור	שמור	ליער

)מ"ר(

10315523,22023,220

103154410,5542,609

103162122,76822,768

103162829,17829,178

10316387,3537,353

103163910,17410,174

103164021,18721,187

10320622,72812,915

10327692,8552,319

103281213,17413,174

103282612,2263,439

10328275,0012,296

103283612,7367,271

103283811,41511,415

1033531165,179165,178

103369143,814143,814

1033720136,276136,276

103373160,60660,606

10338115,06515,065

1033825427,505427,505

1033831113,94256,142

1033958,5204,864

1033910141,933141,933

1033921123,076116,713

10339247,0545,232

103394477,68642,230

103401297,308281,812

1034084,8331,572

103403167,64067,640

10341110,2219,744

103412107,69399,508

1034132,6852,685

1034112224,059126,691

1034114204,763129,783
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חלקהגוש
שטח	החלקה

)מ"ר(

השטח	המוכרז
אזור	שמור	ליער

)מ"ר(

10341157,1771,284

103421523,2573,344

103442245,07668,784

103477349,237236,016

103483294,740252,813

103494237,265168,735

10350214,65714,657

103506121,067116,102

1035074,6112,274

1035012157,577102,359

1035126315,377315,377

103521379,125372,557

103541626,080626,080

10354438,57538,575

10354513,83113,831

10354619,05419,054

10354826,75713,299

103541031,49531,495

10354113,5532,840

10354141,3041,304

103541551,11951,119

10354168,4618,461

103551197,567197,567

1035535,2495,249

10355518,39816,863

103556201,164201,164

1035688,9988,998

1035695,6825,682

10356119,7459,745

10356124,1664,166

10356137,3547,354

1035614196,561196,561

103561515,04415,044

103562068,16928,777
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חלקהגוש
שטח	החלקה

)מ"ר(

השטח	המוכרז
אזור	שמור	ליער

)מ"ר(

10362173,1733,173

103701128,4293,875

10370474,98373,951

1037053,2761,861

103707146,856144,669

10376543,84843,848

103762417,0647,634

10376269,9098,008

103762829,52418,784

10488193,03211,301

10488272,95672,956

1048835,990459

175782161,333161,333

17578347,00147,001

1757844,5994,599

175785132,192125,553

17578635,85035,850

175781038,46825,771

17578119,0604,928

175781255,94455,944

175781543,5881,166

17578194,464644

175782010,2877,829

175782175,36317,755

175782548,630978

17579435,24517,090

175791128,64614,149

17579141,217712

17579154,5451,082

1757920222,25937,651

1757922110,88870,365

1757924154,640118,863

1758010166,256485

175801169,09919,275
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חלקהגוש
שטח	החלקה

)מ"ר(

השטח	המוכרז
אזור	שמור	ליער

)מ"ר(

175801213,02812,685

175801331,48831,488

17588161,06556,743

17588121,403575

1765415,4021,954

1765425,9595,959

1765439,9279,927

17654412,67612,676

176545202,364188,974

17654628,32821,200

1765473,7753,775

17657453,23753,237

17657526,61226,612

1784619981,3891,206

   
כ"ו	באדר	התשס"ט	)22	במרס	2009(

ן 											שלום	שמחו 	 	 	 	 )חמ	3-262(

שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר 	 	 	 		 							 	 	
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