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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )לכיש, תיקון(, התשע"א-2011

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

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

")ל(

לכיש

	1:50,000 מידה	 בקנה	 הערוכה	 לכיש	 האזורית	 המועצה	 מפת	 	- "מפה"	 זה,	 בפרט	
ושהעתקים	 	)2010 בדצמבר	 	2( התשע"א	 בכסלו	 כ"ה	 ביום	 הפנים	 שר	 ביד	 והחתומה	
ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הדרום,	באר	שבע,	

ובמשרד	המועצה	האזורית	לכיש�

טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גוש	3139	-	בשלמותו;אחוזם

גוש	3110	-	חלקות	13,	14,	30,	31,	35	וחלק	מחלקות	1	עד	3,	10	עד	12,	15	
עד	18,	22	עד	25,	33,	34,	36,	44	כמסומן	במפה;

גוש	3136	-	פרט	לחלקה	37	וחלק	מחלקות	1,	39,	41	כמסומן	במפה;

גוש	3134	-	בשלמותו;אמציה

גוש	3111	-	חלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

גוש	3114	-	חלק	מחלקות	14,	29,	34	כמסומן	במפה;

גוש	3115	-	חלקות	9,	11,	12,	19,	22,	23	וחלק	מחלקות	8,	10,	16	עד	18,	24	
כמסומן	במפה;

גוש	3116	-	חלק	מחלקות	1	עד	3,	5,	8	עד	10,	12	כמסומן	במפה;

גוש	3117	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	3118	-	חלקות	3	עד	6,	9	עד	12,	14	וחלק	מחלקות	1,	2,	7,	8,	13	כמסומן	
במפה;

גוש	3119	-	חלקה	6	וחלק	מחלקות	2	עד	5	כמסומן	במפה;

גוש	3120	-	חלקה	3	וחלק	מחלקות	1,	2,	5	כמסומן	במפה;

גוש	3121	-	פרט	לחלקות	1,	18	וחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	3122	-	חלקות	1,	3,	7,	8,	10	עד	12,	14	עד	17,	19	עד	23,	25,	27	עד	30,	
32,	33	וחלק	מחלקות	2,	4	עד	6,	9,	13,	24,	31	כמסומן	במפה;

גוש	3123	-	חלק	מחלקות	2,	3,	6	כמסומן	במפה;

גוש	3122	-	חלק	מחלקות	4	עד	6,	24	כמסומן	במפה;בני	דקלים

גוש	3123	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	1588	-	חלק	מחלקה	73	כמסומן	במפה;זוהר

גוש	1593	-	חלק	מחלקה	18	כמסומן	במפה;

גוש	3094	-	חלק	מחלקות	5	עד	8,	10,	24	כמסומן	במפה;

גוש	3142	-	פרט	לחלקות	39	עד	46	וחלק	מחלקה	106	כמסומן	במפה;
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1
ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשמ"ח,	עמ'	589;	התשס"ז,	עמ'	1134� 	2

	החלפת	פרט	)ל(
בתוספת	הראשונה
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טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גוש	3143	-	חלקות	4,	7,	8,	10	עד	13,	15	עד	19,	21	עד	26	וחלק	מחלקות	
2,	3,	5,	6,	9,	14,	20	כמסומן	במפה;

גושים	3085,	3098	-	בשלמותם;יד	נתן

גוש	3086	-	פרט	לחלקות	6,	19	וחלק	מחלקה	18	כמסומן	במפה;

גוש	3122	-	חלקה	18	וחלק	מחלקות	9,	13,	31	כמסומן	במפה;כרם	עמי

גושים	1846,	3112,	3135,	1_3137,	400571	-	בשלמותם;לכיש

גוש	1844	-	חלק	מחלקות	13,	16	כמסומן	במפה;

גוש	1845	-	חלקות	31	עד	58	וחלק	מחלקות	10	עד	25,	29,	30,	59	כמסומן	
במפה;

גוש	1864	-	חלקות	24,	25,	29,	34	עד	47,	55	עד	69,	71,	86	וחלק	מחלקות	
15,	16,	18	עד	23,	26	עד	28,	77	כמסומן	במפה;

גוש	3027	-	חלקות	10	עד	13,	15,	16	וחלק	מחלקות	5,	7,	9,	14	כמסומן	
במפה;

גוש	3110	-	חלקות	19	עד	21,	27	עד	29	וחלק	מחלקות	8,	9,	11,	16,	18,	22	
עד	25,	36,	43	כמסומן	במפה;

גוש	3111	-	פרט	לחלק	מחלקות	9,	13,	19	כמסומן	במפה;

גוש	3113	-	חלקות	11	עד	13,	16	עד	40,	45,	47,	48	וחלק	מחלקות	9,	10,	42	
עד	44,	50	כמסומן	במפה;

גוש	3114	-	פרט	לחלק	מחלקות	14,	29,	34	כמסומן	במפה;

גוש	3115	-	חלקות	1	עד	4,	7,	13	עד	15,	20,	21,	26,	28	וחלק	מחלקות	8,	10,	
16	עד	18,	24	כמסומן	במפה;

גוש	3116	-	חלק	מחלקות	1	עד	3,	8,	9	כמסומן	במפה;

גוש	3118	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	3119	-	חלקה	1	וחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	3128	-	חלק	מחלקות	2,	3	כמסומן	במפה;

גוש	34110	-	חלק	מחלקות	2,	11,	18	כמסומן	במפה;

גוש	34181	-	חלקות	26,	33,	40	וחלק	מחלקה	46	כמסומן	במפה;

גוש	34182	-	חלקה	20;

גוש	34184	-	חלקות	5,	7,	9	עד	14,	16	עד	18	וחלק	מחלקות	1,	2,	4,	6,	8,	
15,	19	כמסומן	במפה;

גוש	34186	-	חלקות	3,	6	עד	8	וחלק	מחלקות	1,	2,	5,	10	כמסומן	במפה;

גוש	34187	-	חלקות	1	עד	3	וחלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	34188	-	חלקות	1	עד	3,	6	עד	12;

גוש	34194	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גושים	1699,	1700	-	בשלמותם;מנוחה

גוש	1698	-	חלקות	1,	3	עד	9,	11	עד	29,	31	עד	52,	54	עד	57,	114	וחלק	
מחלקות	53,	112	כמסומן	במפה;
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טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גושים	1403,	1490,	1491,	1589	-	בשלמותם;נגה

גוש	1322	-	חלק	מחלקות	48,	63	כמסומן	במפה;

גוש	1323	-	חלקות	9	עד	13,	32	עד	34,	38,	61,	63,	65,	67,	69,	70,	72,	74,	
76,	78,	80,	82,	84,	94	וחלק	מחלקות	57,	59,	87,	88,	90,	98,	102,	104,	106	

כמסומן	במפה;

גוש	1489	-	חלק	מחלקה	13	כמסומן	במפה;

גוש	1590	-	חלקות	3,	5,	6,	10,	18	עד	20	וחלק	מחלקות	1,	2,	4,	7	עד	9,	12	
עד	17,	22,	23	כמסומן	במפה;

גוש	1591	-	חלקות	19	עד	21	וחלק	מחלקות	18,	22	עד	28,	30	עד	36,	38,	
56,	64	כמסומן	במפה;

גוש	1592	-	פרט	לחלק	מחלקה	32	כמסומן	במפה;

גוש	1593	-	חלק	מחלקה	18	כמסומן	במפה;

גוש	1616	-	חלקות	1,	2	וחלק	מחלקות	3	עד	16	כמסומן	במפה;

גוש	2160	-	פרט	לחלק	מחלקה	73	כמסומן	במפה;

גוש	2161	-	חלק	מחלקות	2	עד	6,	21,	26	כמסומן	במפה;

גוש	2801	-	חלקות	14,	15,	18,	19	וחלק	מחלקות	22,	33	כמסומן	במפה;

גוש	2917	-	חלקות	9	עד	13,	15	עד	33,	38	עד	43,	112	עד	114,	120,	125,	128	
עד	131,	136	עד	141,	144,	148,	149,	165	וחלק	מחלקות	6	עד	8,	14,	37,	44,	

104,	105,	121,	124,	126,	127,	132,	143,	150	עד	153,	164	כמסומן	במפה;

גוש	3091	-	חלק	מחלקות	2,	18,	22	כמסומן	במפה;

גוש	3093	-	חלק	מחלקות	91,	198	כמסומן	במפה;

גוש	3094	-	חלק	מחלקה	7	כמסומן	במפה;

גוש	3096	-	חלקה	81	וחלק	מחלקות	73,	75	כמסומן	במפה;

גוש	3143	-	חלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גושים	1336,	1337	-	בשלמותם;נהורה

גוש	1322	-	חלקות	58,	62	וחלק	מחלקה	63	כמסומן	במפה;

גוש	1323	-	חלקות	86,	92,	96,	99	עד	101	וחלק	מחלקות	57,	59,	87,	88,	90,	
98,	102,	104,	106	כמסומן	במפה;

גוש	2917	-	חלקות	2	עד	5,	34	עד	36,	45	עד	103,	106	עד	111,	115	עד	
119,	122,	123,	133	עד	135,	142,	145	עד	147,	154	עד	163	וחלק	מחלקות	
6	עד	8,	37,14,	44,	104,	105,	121,	124,	126,	127,	132,	143,	150	עד	153,	164	

כמסומן	במפה;

גוש	3091	-	חלק	מחלקות	2,	18	כמסומן	במפה;

גוש	3124	-	חלק	מחלקות	1,	4,	11	כמסומן	במפה;נטע

גוש	3091	-	חלקה	3	וחלק	מחלקות	2,	4,	5,	20,	22,	23	כמסומן	במפה;ניר	חן

גוש	3093	-	פרט	לחלק	מחלקות	91,	198	כמסומן	במפה;

גוש	3094	-	חלקות	2	עד	4,	9,	11,	12	וחלק	מחלקות	5	עד	8,	10,	13,	14,	20,	
24	כמסומן	במפה;
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טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גושים	3095,	3097	-	בשלמותם;עוצם

גוש	1322	-	חלק	מחלקה	48	כמסומן	במפה;

גוש	1489	-	חלק	מחלקה	13	כמסומן	במפה;

גוש	2955	-	חלק	מחלקות	3,	4,	7,	8,	10	כמסומן	במפה;

גוש	3096	-	פרט	לחלקה	81	וחלק	מחלקות	73,	75	כמסומן	במפה;

גוש	3140	-	בשלמות;שדה	דוד

גוש	3103	-	חלקות	21,	51	וחלק	מחלקות	13,	14,	22,	25,	61,	66,	67,	70,	80,	
81,	85	כמסומן	במפה;

גוש	3104	-	חלק	מחלקה	91	כמסומן	במפה;

גוש	3141	-	חלקות	1,	2,	4,	6,	12,	14,	15,	19,	26	עד	31,	38,	39	וחלק	מחלקות	
11,	13,	16,	20,	22,	23,	25,	35,	36,	40,	45	כמסומן	במפה;

גוש	3143	-	חלק	מחלקה	20	כמסומן	במפה;

גושים	34109,	34190	-	בשלמותם;שדה	משה

גוש	1864	-	חלק	מחלקה	73	כמסומן	במפה;

גוש	34103	-	חלק	מחלקה	16	כמסומן	במפה;

גוש	34110	-	פרט	לחלקות	2,	5	וחלק	מחלקות	11,	18	כמסומן	במפה;

גוש	34181	-	חלקות	2	עד	4,	35	עד	37,	39,	44	וחלק	מחלקה	46	כמסומן	
במפה;

גוש	34189	-	חלקות	2,	4	וחלק	מחלקות	8,	9	כמסומן	במפה;

גוש	3090	-	בשלמותו;שחר

גוש	3091	-	חלקות	6	עד	17,	19,	21,	24,	25	וחלק	מחלקות	2,	4,	5,	18,	20,	
23	כמסומן	במפה;

גוש	3123	-	חלק	מחלקות	3,	4,	7	כמסומן	במפה;שקף

גוש	2381	-	בשלמותו;תלמים

גוש	2380	-	פרט	לחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	3100	-	חלק	מחלקות	48	עד	50	כמסומן	במפה;

גוש	3104	-	חלקות	79	עד	82,	86	עד	89	וחלק	מחלקות	6,	71,	84,	85,	90	
כמסומן	במפה;

גוש	3141	-	חלקות	44,	46	וחלק	מחלקות	18,	21,	22,	24,	35,	36,	40,	42,	43,	
45,	47	כמסומן	במפה;

גושים	1615,	2146,	2147,	2152,	2153,	2162,	2163,	3101,	3107,	3108,	3109,	
	,34134	,34133	,34132	,34131	,34129	,3131	,3130	,3129	,3127	,3126	,3125

34135,	34193,	34195,	34315,	400036	-	בשלמותם;

גוש	1588	-	פרט	לחלק	מחלקה	73	כמסומן	במפה;

גוש	1590	-	חלקות	11,	21	וחלק	מחלקות	1,	2,	4,	7	עד	9,	12	עד	17,	22,	23	
כמסומן	במפה;
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טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גוש	1591	-	חלקות	1	עד	17,	29,	37,	40	עד	55,	61,	62	וחלק	מחלקות	18,	22	
עד	28,	30	עד	36,	38,	56,	64	כמסומן	במפה;

גוש	1592	-	חלק	מחלקה	32	כמסומן	במפה;

גוש	1616	-	חלקה	17	וחלק	מחלקות	3	עד	16	כמסומן	במפה;

גוש	2154	-	פרט	לחלק	מחלקה	22	כמסומן	במפה;

גוש	2160	-	חלק	מחלקה	73	כמסומן	במפה;

גוש	2161	-	חלקות	13	עד	19,	23,	24,	29	וחלק	מחלקות	2	עד	6,	21,	26	
כמסומן	במפה;

גוש	3000	-	חלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	3088	-	חלקות	6,	7,	11,	12,	22	וחלק	מחלקות	21,	31	כמסומן	במפה;

גוש	3094	-	חלקות	15	עד	18	וחלק	מחלקות	13,	14,	20	כמסומן	במפה;

	50 47	עד	 	,35 	,34 	,22 	,16 וחלק	מחלקות	 	33 	,24 	,23 3100	-	חלקות	 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	3102	-	פרט	לחלקות	17,	21	וחלק	מחלקות	18	עד	20,	24,	39,	43,	45	
כמסומן	במפה;

גוש	3103	-	חלקות	9,	23,	26	עד	48,	53	עד	57,	59,	68,	86	וחלק	מחלקות	13,	
14,	22,	25,	61,	66,	67,	70,	80,	81,	85	כמסומן	במפה;

גוש	3104	-	חלקות	16	עד	19,	28,	30,	34,	44,	60,	92	עד	95	וחלק	מחלקות	
6,	20,	21,	23,	29,	63,	71,	83,	85,	90,	91	כמסומן	במפה;

גוש	3105	-	חלקות	2,	4,	6,	12	וחלק	מחלקות	3,	5,	8,	11	כמסומן	במפה;

גוש	3106	-	פרט	לחלק	מחלקות	49,	50,	73	כמסומן	במפה;

גוש	3110	-	חלקות	4	עד	7,	32,	37	עד	42,	45	וחלק	מחלקות	1	עד	3,	8	עד	
12,	33,	34,	43,	44	כמסומן	במפה;

גוש	3111	-	חלק	מחלקות	13,	19	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	12 	,10 	,5 	,3 מחלקות	 וחלק	 	13 	,11 	,7 	,6 	,4 חלקות	 	- 	3116 גוש	
במפה;

גוש	3117	-	פרט	לחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	3118	-	חלק	מחלקות	7,	8,	13	כמסומן	במפה;

גוש	3119	-	חלק	מחלקות	3	עד	5	כמסומן	במפה;

גוש	3120	-	חלקה	4	וחלק	מחלקות	1,	2,	5	כמסומן	במפה;

גוש	3121	-	חלקות	1,	18	וחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	3122	-	חלקה	26	וחלק	מחלקות	2,	4,	24	כמסומן	במפה;

גוש	3123	-	חלקות	1,	5,	8	וחלק	מחלקות	2	עד	4,	6,	7	כמסומן	במפה;

גוש	3124	-	חלקות	2,	3,	5	עד	10,	12	עד	14	וחלק	מחלקות	1,	4,	11	כמסומן	
במפה;

גוש	3128	-	פרט	לחלק	מחלקות	2,	3	כמסומן	במפה;

גוש	3132	-	פרט	לחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;
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טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גוש	3133	-	חלקות	1	עד	3,	5,	6,	28,	41	עד	43	וחלק	מחלקות	4,	7	עד	9,	14,	
15,	29,	37,	39	כמסומן	במפה;

גוש	3141	-	חלק	מחלקות	11,	25	כמסומן	במפה;

גוש	3142	-	חלקות	39	עד	46	וחלק	מחלקה	106	כמסומן	במפה;

גוש	3143	-	חלק	מחלקות	2,	3,	5,	9,	14	כמסומן	במפה;

גוש	3145	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	34128	-	חלקה	3	וחלק	מחלקות	1,	2,	4	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	13 עד	 	7 	,4 	,3 	,1 מחלקות	 וחלק	 	6 	,5 	,2 חלקות	 	- 	34130 גוש	
במפה;

גוש	34184	-	חלקה	3	וחלק	מחלקות	1,	2,	4,	6,	8,	15,	19	כמסומן	במפה;

גוש	34185	-	פרט	לחלק	מחלקות	5,	10	כמסומן	במפה;

גוש	34186	-	חלקות	4,	9,	11	וחלק	מחלקות	1,	2,	5,	10	כמסומן	במפה;

גוש	34187	-	חלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	34191	-	חלקות	3	עד	5	וחלק	מחלקות	1,	2,	6	כמסומן	במפה;

גוש	34192	-	חלקה	4	וחלק	מחלקות	1	עד	3	כמסומן	במפה;

גוש	34194	-	חלקות	1,	3,	4	וחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	34196	-	חלק	מחלקות	4,	5	כמסומן	במפה;

גוש	34314	-	חלק	מחלקות	2,	6,	9	כמסומן	במפה;

גוש	34316	-	חלקה	4	וחלק	מחלקות	1	עד	3,	5,	7,	8,	11	כמסומן	במפה;

גוש	2_38655	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	3_38655	-	חלק	מחלקות	3,	8	כמסומן	במפה;

גוש	1_100248	-	חלק	מחלקות	1,	15	כמסומן	במפה;

גוש	1_100270	-	חלק	מחלקה	25	כמסומן	במפה;

גושים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה�"

כ"ה	בכסלו	התשע"א	)2	בדצמבר	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

שר	הפנים 	 	

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )בני שמעון, תיקון(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מצווה	לאמור: 	

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

")ו(

בני שמעון

בפרט	זה,	"מפה"	-	מפת	המועצה	האזורית	בני	שמעון	הערוכה	בקנה	מידה	1:50,000	
ושהעתקים	 	)2010 בדצמבר	 	2( התשע"א	 בכסלו	 כ"ה	 ביום	 הפנים	 שר	 ביד	 והחתומה	

	החלפת	פרט	)ו(
בתוספת	הראשונה

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1

ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשס"ה,	עמ'	761;	התשס"ט,	עמ'	203� 	2
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ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הדרום,	באר	שבע	
ובמשרד	המועצה	האזורית	בני	שמעון�

טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גוש	5_38655	-	חלק	מחלקות	1,	2,	6	כמסומן	במפה;בית	קמה

גוש	2_100232	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	3_100232	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	100270	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	1_100270	-	חלקות	14,	15,	50,	51,	69,	71,	72,	74	וחלק	מחלקות	2,	12,	
13,	16,	25,	49,	52,	58,	60	עד	62,	65,	68,	70,	73	כמסומן	במפה;

גוש	3_100237	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;ברוש

גוש	2_100281	-	חלקה	19;

גוש	4_100281	-	חלק	מחלקה	13	כמסומן	במפה;

גוש	100390	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	100392	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	100394	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2_100227	-	חלק	מחלקות	4,	5,	10	כמסומן	במפה;גבעות	בר

גוש	400370	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400193	-	בשלמותו;דבירה

גוש	1_100224	-	חלק	מחלקות	1,	3	כמסומן	במפה;

גוש	2_100224	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	1_100248	-	חלקות	7,	9,	10	וחלק	מחלקות	1	עד	3,	6,	8,	11,	16	כמסומן	
במפה;

גוש	1_100257	-	חלקה	2	וחלק	מחלקות	1,	3,	4,	10	כמסומן	במפה;חצרים

גוש	2_100257	-	חלקות	6,	8,	9	וחלק	מחלקות	4,	5,	10,	15	כמסומן	במפה;

גוש	1_100258	-	חלק	מחלקות	1,	5,	6,	14	כמסומן	במפה;

וחלק	 	61 עד	 	58 	,52 	,49 	,48 	,37 	,36 	,32 	,31 	,13 חלקות	 	- 	100274_1 גוש	
מחלקות	12,	23,	26,	33,	34,	43,	44,	46	כמסומן	במפה;

גוש	1_100218	-	חלק	מחלקות	7	עד	9	כמסומן	במפה;כרמים

גוש	400611	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	1_100219	-	חלק	מחלקות	2,	7,	8	כמסומן	במפה;להב

כמסומן	 	10 	,8 	,7 	,5 	,3 עד	 	1 מחלקות	 וחלק	 	4 חלקה	 	- 	100219_2 גוש	
במפה;

גוש	1_100223	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	100249	-	חלקות	8	עד	12,	16	עד	21,	24	וחלק	מחלקות	2,	3,	5,	7,	13,	
15,	23	כמסומן	במפה;

גושים	1_100230,	1_100234,	400122	-	בשלמותם;משמר	הנגב

גוש	2_100230	-	חלק	מחלקות	1	עד	3,	6,	8,	12	כמסומן	במפה;
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גוש	3_100230	-	חלקות	1,	2,	5,	10,	12,	14	וחלק	מחלקות	3,	8,	9,	13,	16	
כמסומן	במפה;

גוש	5_100230	-	חלקות	1,	3	עד	7,	9	עד	12,	14	עד	16	וחלק	מחלקות	2,	8	
כמסומן	במפה;

גוש	2_100234	-	חלקה	4	וחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	3_100234	-	חלק	מחלקות	2,	5	כמסומן	במפה;

גוש	400140	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גושים	2_100060,	3_100060	-	בשלמותם;נבטים

גוש	1_100060	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	6_100060	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	100400	-	חלקות	15	עד	27,	30,	48	עד	50	וחלק	מחלקות	7,	9	עד	14,	
28,	29,	31,	32,	34,	43,	47,	54	כמסומן	במפה;

גוש	400112	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400152	-	חלקות	1,	4	וחלק	מחלקות	2,	3	כמסומן	במפה;

גושים	2_100231,	4_100233,	400139,	400144	-	בשלמותם;שובל

גוש	9_100231	-	חלקות	1	עד	3,	7	עד	14,	16	עד	18,	25,	26,	29	עד	33,	37,	
38,	40	עד	45	וחלק	מחלקות	4,	6,	15,	19	עד	21,	27,	34	עד	36,	39,	46,	47,	

50	כמסומן	במפה;

גוש	1_100232	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	5_100232	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2_100233	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	3132	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;שמריה

גוש	3133	-	חלקות	10	עד	13,	16	עד	18,	20	עד	26,	30,	32	עד	34,	38	וחלק	
מחלקות	7	עד	9,	14,	15,	29,	31,	37,	39,	40	כמסומן	במפה;

גוש	3_100236	-	חלקות	3,	4,	7	וחלק	מחלקות	1,	2,	8	כמסומן	במפה;תאשור

גוש	4_100236	-	חלקה	1	וחלק	מחלקה	13	כמסומן	במפה;

גוש	100390	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	100392	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	100394	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	3_100236	-	חלקה	6	וחלק	מחלקות	2,	5	כמסומן	במפה;תדהר

גוש	100241	-	חלק	מחלקה	16	כמסומן	במפה;

גוש	100392	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	100394	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400164	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;
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גושים	2_100056,	6_100056	עד	9_100056,	4_100061,	5_100061,	2_100217,	
	,100222_2	,100221_4	,100221_3	,100220_3	,100219_3	,100217_8	,100217_7
	100227_5 	,100227_3 	,100226_6 	,100225_8 	,100225_7 	,100225_2 	,100222_3
	,100229_5 עד	 	100229_3 	,100229_1 	,100228_3 	,100228_2 	,100227_9 עד	
,100232_6 	,100232_4 	,100231_7 	,100231_5 	,100229_9 עד	 	100229_7	
7_100232,	4_100234,	1_100235	עד	3_100235,	1_100236,	2_100236,	5_100236,	
	100268_1 	,100257_4 	,100257_3 	,100247_4 	,100247_3 	,100247_1 	,100237_1
עד	7_100268,	1_100269	עד	3_100269,	5_100269	עד	7_100269,	1_100275,	
	,400056	,400055	,400051	,400050	,400049	,400046	,400045	,400037	,400008
	,400117	,400116	,400115	,400114	,400100	,400094	,400093	,400091	,400088
	,400131	,400130	,400129	,400128	,400127	,400121	,400120	,400119	,400118
	,400158	,400157	,400155	,400154	,400148	,400141	,400134	,400133	,400132
	,400207	,400204	,400203	,400202	,400201	,400198	,400186	,400185	,400165

400228,	400265,	400266,	400282,	400287,	400288,	400289	-	בשלמותם;

גוש	3133	-	חלקות	19,	27,	35,	36	וחלק	מחלקות	4,	15,	29,	31,	40	כמסומן	
במפה;

גוש	38557	-	חלק	מחלקות	2,	3,	6	כמסומן	במפה;

גוש	1_38655	-	חלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	4_38655	-	חלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	5_38655	-	חלק	מחלקות	1	עד	3	כמסומן	במפה;

גוש	39729	-	חלק	מחלקות	10,	23	כמסומן	במפה;

גוש	39755	-	חלקות	7,	8	וחלק	מחלקות	1	עד	4,	9	כמסומן	במפה;

גוש	1_100012	-	חלקה	3	וחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	10_100056	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2_100058	-	חלקות	2,	4	וחלק	מחלקות	1,	3,	6	עד	8	כמסומן	במפה;

גוש	1_100060	-	חלקה	3	וחלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	3_100061	-	חלקות	2,	4	עד	7,	9	עד	13	וחלק	מחלקות	1,	3,	8	כמסומן	
במפה;

גוש	6_100061	-	חלקה	2	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2_100062	-	חלקה	1	וחלק	מחלקות	2,	3	כמסומן	במפה;

גוש	8_100062	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	1_100147	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	1_100148	-	חלק	מחלקות	1,	3	כמסומן	במפה;

גוש	1_100180	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	5_100180	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	100191	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2_100192	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	1_100202	-	חלק	מחלקות	1,	5	כמסומן	במפה;
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גוש	3_100202	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	1_100210	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	1_100215	-	חלק	מחלקה	85	כמסומן	במפה;

גוש	1_100216	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	1_100218	-	חלק	מחלקות	7,	8	כמסומן	במפה;

גוש	1_100219	-	חלקות	3	עד	5	וחלק	מחלקות	2,	6	עד	8	כמסומן	במפה;

גוש	2_100219	-	חלקות	6,	9	וחלק	מחלקות	1	עד	3,	5,	7,	8,	10	כמסומן	
במפה;

גוש	4_100219	-	פרט	לחלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	1_100220	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	4_100220	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	2_100221	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	1_100222	-	חלקות	2,	3	וחלק	מחלקות	16,	18	כמסומן	במפה;

גוש	1_100223	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	1_100224	-	חלקות	2,	4	וחלק	מחלקות	1,	3	כמסומן	במפה;

גוש	2_100224	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	3_100225	-	פרט	לחלק	מחלקות	6,	14	כמסומן	במפה;

גוש	1_100226	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2_100226	-	פרט	לחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	3_100226	-	חלקות	4,	11,	12	וחלק	מחלקות	3,	5	עד	7,	10,	13	כמסומן	
במפה;

גוש	4_100226	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	1_100227	-	פרט	לחלקה	5;

	10	,5 	,4 9,	11,	12	וחלק	מחלקות	 3,	6	עד	 גוש	2_100227	-	חלקות	1	עד	
כמסומן	במפה;

גוש	4_100227	-	חלקות	2	עד	4	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	1_100228	-	חלקות	6,	12,	13	וחלק	מחלקות	1	עד	4,	11,	14,	16	כמסומן	
במפה;

גוש	2_100229	-	פרט	לחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2_100230	-	חלק	מחלקות	4,	7	כמסומן	במפה;

גוש	3_100230	-	חלקות	6,	7,	15	וחלק	מחלקות	3,	4,	8,	9,	11,	13,	16	כמסומן	
במפה;

גוש	4_100230	-	חלקה	3	וחלק	מחלקות	1,	2,	4,	5	כמסומן	במפה;

גוש	5_100230	-	חלקות	13,	17	וחלק	מחלקות	2,	8	כמסומן	במפה;

גוש	1_100231	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	10_100231	-	חלק	מחלקה	16	כמסומן	במפה;
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גוש	4_100231	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	9_100231	-	חלקות	5,	48,	49	וחלק	מחלקות	4,	6,	15,	19	עד	24,	27,	28,	
34	עד	36,	39,	46,	47,	50	כמסומן	במפה;

גוש	1_100232	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2_100232	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	3_100232	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	5_100232	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	1_100233	-	חלקה	7	וחלק	מחלקות	1,	5,	10	כמסומן	במפה;

4,	6	כמסומן	 9	וחלק	מחלקות	2	עד	 5,	7	עד	 	,1 גוש	2_100233	-	חלקות	
במפה;

גוש	3_100233	-	פרט	לחלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

גוש	2_100234	-	חלקות	1,	3	וחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	3_100234	-	חלקות	1,	3,	4	וחלק	מחלקות	2,	5	כמסומן	במפה;

גוש	3_100236	-	חלק	מחלקות	1,	5,	8	כמסומן	במפה;

גוש	4_100236	-	פרט	לחלקה	1	וחלק	מחלקה	13	כמסומן	במפה;

גוש	3_100237	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	1_100242	-	חלק	מחלקות	9,	19	כמסומן	במפה;

גוש	2_100243	-	חלק	מחלקה	23	כמסומן	במפה;

גוש	1_100248	-	חלקות	4,	5,	12	עד	14	וחלק	מחלקות	1	עד	3,	6,	8,	11,	15,	
16	כמסומן	במפה;

גוש	100249	-	חלקות	1,	4,	6,	14,	22	וחלק	מחלקות	2,	3,	5,	7,	13,	15,	23	
כמסומן	במפה;

גוש	1_100257	-	חלק	מחלקות	1,	3,	4,	10	כמסומן	במפה;

גוש	2_100257	-	חלקות	1	עד	3,	11	עד	14	וחלק	מחלקות	4,	5,	10	כמסומן	
במפה;

גוש	1_100258	-	חלקות	2	עד	4,	7	עד	13	וחלק	מחלקות	1,	5,	6,	14	כמסומן	
במפה;

גוש	100269	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	100270	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	1_100270	-	חלקות	6	עד	11,	17	עד	24,	26	עד	48,	53,	56,	57,	59,	63,	
64,	66	וחלק	מחלקות	1	עד	4,	12,	13,	16,	25,	49,	52,	54,	55,	58,	60	עד	62,	

65,	68,	70,	73	כמסומן	במפה;

גוש	100271	-	חלק	מחלקות	4,	8	כמסומן	במפה;

גוש	1_100274	-	חלקות	1	עד	11,	15,	16,	19	עד	22,	25,	27	עד	30,	35,	40	עד	
42,	45	וחלק	מחלקות	12,	23,	26,	33,	34,	43,	44,	46	כמסומן	במפה;

גוש	4_100281	-	חלקה	14	וחלק	מחלקות	3,	13	כמסומן	במפה;

גוש	100390	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;



551קובץ	התקנות	6968,	כ'	בשבט	התשע"א,	2011�1�25

טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גוש	100392	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	100394	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	100400	-	חלקות	33,	53	וחלק	מחלקות	11	עד	14,	28,	29,	31,	32,	34	עד	
37,	40,	42	עד	44,	47,	51,	54,	55	כמסומן	במפה;

גוש	100444	-	חלקות	2	עד	15,	45,	80	עד	85,	96,	97,	101,	102,	108	וחלק	
כמסומן	 	109 	,98 	,90 	,89 	,86 	,53 עד	 	51 	,47 	,46 	,43 	,21 עד	 	16 מחלקות	

במפה;

גוש	100463	-	חלק	מחלקה	53	כמסומן	במפה;

גוש	100611	-	חלק	מחלקה	82	כמסומן	במפה;

גוש	100764	-	חלקות	59	עד	62	וחלק	מחלקות	32,	33,	35,	43,	46,	58,	63,	
87	עד	89	כמסומן	במפה;

גוש	400016	-	חלקות	2	עד	5	וחלק	מחלקות	6,	7,	10	כמסומן	במפה;

גוש	400054	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400092	-	חלקות	2,	4	וחלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	400112	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400140	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400150	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400151	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400152	-	חלק	מחלקות	2,	3	כמסומן	במפה;

גוש	400370	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400394	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400444	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400445	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400446	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400447	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400452	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400482	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400599	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400644	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה�"

כ"ה	בכסלו	התשע"א	)2	בדצמבר	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

שר	הפנים 	 	
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 צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )חוף אשקלון, תיקון(,
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מצווה	לאמור: 	
התשי"ח-21958,	 אזוריות(,	 )מועצות	 המקומיות	 המועצות	 לצו	 הראשונה	 בתוספת	 	�1

במקום	פרט	)כד(	יבוא:
")כד(

חוף אשקלון
בפרט	זה,	"מפה"	-	מפת	המועצה	האזורית	חוף	אשקלון	הערוכה	בקנה	מידה	1:30,000	
ושהעתקים	 	)2010 בדצמבר	 	2( התשע"א	 בכסלו	 כ"ה	 ביום	 הפנים	 שר	 ביד	 והחתומה	
ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הדרום,	באר	שבע	

ובמשרד	המועצה	האזורית	חוף	אשקלון�

טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גוש	1448	-	חלקה	12;בית	שקמה

גוש	2559	-	חלק	מחלקות	7,	8	כמסומן	במפה;

גוש	2564	-	חלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	2565	-	חלק	מחלקות	2,	9,	10	כמסומן	במפה;

גוש	2566	-	חלק	מחלקות	2,	3,	5	כמסומן	במפה;

גוש	2567	-	פרט	לחלק	מחלקות	2,	31,	33	כמסומן	במפה;

גוש	2568	-	חלקות	3,	5	עד	7	וחלק	מחלקות	2,	4	כמסומן	במפה;

גוש	2569	-	חלקות	3	עד	5,	7	עד	9	וחלק	מחלקות	2,	6	כמסומן	במפה;

גוש	2570	-	חלק	מחלקות	2	עד	4	כמסומן	במפה;

גוש	2571	-	חלקות	3	עד	25	וחלק	מחלקות	2,	28,	30	כמסומן	במפה;

גוש	2572	-	פרט	לחלק	מחלקות	38,	60	כמסומן	במפה;

גוש	2573	-	חלקות	5	עד	8	וחלק	מחלקות	2	עד	4	כמסומן	במפה;

גוש	2574	-	חלק	מחלקות	2,	6	כמסומן	במפה;

גוש	2575	-	חלק	מחלקות	10	עד	15	כמסומן	במפה;

גוש	2580	-	חלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גוש	2583	-	חלק	מחלקות	5,	14	כמסומן	במפה;

גוש	2798	-	חלק	מחלקות	35,	37	כמסומן	במפה;

גוש	2657	-	בשלמותו;ברכיה

גוש	2676	-	חלק	מחלקה	15	כמסומן	במפה;

גוש	2683	-	חלק	מחלקות	35,	48,	75,	80,	82,	85	כמסומן	במפה;

גוש	2684	-	חלק	מחלקות	8,	10	כמסומן	במפה;

גוש	2685	-	חלק	מחלקות	5,	8,	10	כמסומן	במפה;

גוש	2691	-	חלקות	2	עד	7,	9,	10,	14,	15	וחלק	מחלקות	8,	11	עד	13,	16	
עד	19	כמסומן	במפה;

גוש	2692	-	פרט	לחלק	74	וחלק	מחלקות	2,	73	כמסומן	במפה;

	החלפת	פרט	)כד(
בתוספת	הראשונה

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1

ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשנ"ז,	עמ'	505;	התשס"ח,	עמ'	1201� 	2
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גוש	2693	-	פרט	לחלק	מחלקה	59	כמסומן	במפה;

גוש	2694	-	חלקות	8,	9	וחלק	מחלקות	2,	4,	7	כמסומן	במפה;

גוש	2695	-	חלקות	3,	7,	8	וחלק	מחלקות	2,	4	עד	6	כמסומן	במפה;

גוש	2701	-	חלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גוש	2703	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גושים	2600,	2601	-	בשלמותם;בת	הדר

גוש	2818	-	בשלמותו;גברעם

גוש	1261	-	חלקות	74,	77,	78,	81,	82,	85,	86,	89,	111,	114,	123,	124,	126,	
129,	130	וחלק	מחלקות	73,	113,	116,	122,	128	כמסומן	במפה;

גוש	2581	-	חלק	מחלקות	3,	6,	12,	18,	22	כמסומן	במפה;

גוש	2819	-	חלקות	3,	11	וחלק	מחלקות	4,	13,	14	כמסומן	במפה;

גוש	2820	-	חלק	מחלקות	2,	5,	22,	23	כמסומן	במפה;

גוש	2821	-	פרט	לחלקה	11	וחלק	מחלקות	8,	20,	29,	31	כמסומן	במפה;

גוש	2822	-	פרט	לחלק	מחלקות	11,	24	כמסומן	במפה;

גוש	2823	-	חלקות	2	עד	4,	6	עד	9,	20	עד	22	וחלק	מחלקות	5,	10,	11,	13	
עד	15,	19,	23	כמסומן	במפה;

גוש	2833	-	חלק	מחלקה	16	כמסומן	במפה;

גוש	2840	-	חלק	מחלקות	2,	7,	13	כמסומן	במפה;

גושים	2578,	2579,	2898	-	בשלמותם;גיאה

גוש	2571	-	חלקות	26,	27,	29	וחלק	מחלקות	2,	28,	30	כמסומן	במפה;

גוש	2572	-	חלק	מחלקות	38,	60	כמסומן	במפה;

גוש	2573	-	חלק	מחלקות	2	עד	4	כמסומן	במפה;

גוש	2574	-	חלקות	4,	7	וחלק	מחלקות	2,	3,	6,	8	כמסומן	במפה;

גוש	2575	-	חלקות	3	עד	9,	16	עד	21	וחלק	מחלקות	10	עד	15	כמסומן	
במפה;

כמסומן	 	17 עד	 	15 	,2 מחלקות	 וחלק	 	19 	,14 עד	 	3 חלקות	 	- 	2576 גוש	
במפה;

גוש	2577	-	פרט	לחלק	מחלקה	51	כמסומן	במפה;

גוש	2580	-	חלקות	3,	4,	6	וחלק	מחלקות	2,	5	כמסומן	במפה;

גוש	2581	-	חלק	מחלקות	2,	3,	5,	13	כמסומן	במפה;

גוש	2583	-	חלק	מחלקות	2,	5,	14,	17	כמסומן	במפה;

גוש	2846	-	חלקה	17	וחלק	מחלקות	1,	19,	24	כמסומן	במפה;

גוש	2558	-	חלק	מחלקות	3,	17,	18,	25	כמסומן	במפה;הודיה

גוש	2673	-	חלקה	47;

גוש	2676	-	חלק	מחלקה	15	כמסומן	במפה;

גוש	2681	-	חלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;
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גוש	2682	-	פרט	לחלקה	56	וחלק	מחלקה	57	כמסומן	במפה;

גוש	2683	-	פרט	לחלק	מחלקות	35,	48,	75,	80,	82,	85	כמסומן	במפה;

גוש	2684	-	פרט	לחלק	מחלקות	8,	10	כמסומן	במפה;

	13 	,10 	,8 	,7 	,5 וחלק	מחלקות	 	12 	,11 	,9 	,6 	,4 עד	 	2 -	חלקות	 	2685 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	2691	-	חלק	מחלקות	8,	11	עד	13,	16	עד	19	כמסומן	במפה;

גוש	2692	-	חלקה	74	וחלק	מחלקה	73	כמסומן	במפה;

גוש	2695	-	חלק	מחלקות	2,	5	כמסומן	במפה;

גוש	1432	-	חלקות	26	עד	28	וחלק	מחלקה	25	כמסומן	במפה;זיקים

גוש	1436	-	חלק	מחלקה	36	כמסומן	במפה;

גוש	1437	-	חלקה	36	וחלק	מחלקה	41	כמסומן	במפה;

גוש	1439	-	חלק	מחלקה	26	כמסומן	במפה;

גוש	2831	-	חלקות	3	עד	7,	10	עד	12,	14	וחלק	מחלקות	2,	8,	9,	13	כמסומן	
במפה;

גוש	2832	-	חלקות	6,	11	עד	14,	16,	19,	20	וחלק	מחלקות	2	עד	5,	9,	10,	
15,	17,	18	כמסומן	במפה;

גושים	2141,	2142,	2173,	2174	-	בשלמותם;חלץ

גוש	1648	-	חלק	מחלקה	33	כמסומן	במפה;

גוש	1649	-	חלקות	3,	27,	28	וחלק	מחלקות	1,	2,	4,	5,	7,	10	עד	26,	29,	31	
עד	36	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	20 	,18 עד	 	6 	,4 	,2 	,1 מחלקות	 וחלק	 	19 	,3 חלקות	 	- 	1650 גוש	
במפה;

גוש	2143	-	פרט	לחלק	מחלקה	47	כמסומן	במפה;

גוש	2144	-	חלק	מחלקות	3,	54	כמסומן	במפה;

גוש	2166	-	פרט	לחלק	מחלקות	16	עד	18,	24,	25	כמסומן	במפה;

גוש	2167	-	פרט	לחלקות	49,	50	וחלק	מחלקות	45	עד	48,	51,	55	כמסומן	
במפה;

גוש	2168	-	חלקות	19	עד	25,	27	עד	37	וחלק	מחלקות	15,	18,	26,	38	עד	
43	כמסומן	במפה;

וחלק	 	77 	,76 	,68 	,64 עד	 	52 	,50 	,45 עד	 	39 	,36 	,35 חלקות	 	- 	2176 גוש	
מחלקות	37,	38,	46	עד	49,	51,	65	עד	67,	69	עד	72	כמסומן	במפה;

גוש	2177	-	חלקות	5,	37	וחלק	מחלקות	6	עד	11	כמסומן	במפה;

גוש	3100	-	חלק	מחלקות	6,	39,	40	כמסומן	במפה;

גוש	1284	-	בשלמותו;יד	מרדכי

גוש	לא	מוסדר	בשלמותו;

גוש	1283	-	חלק	מחלקה	35	כמסומן	במפה;
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כמסומן	 	67 	,66 	,59 	,53 מחלקות	 וחלק	 	65 עד	 	63 חלקות	 	- 	1287 גוש	
במפה;

כמסומן	 	55 מחלקה	 וחלק	 	101 עד	 	97 	,54 עד	 	45 חלקות	 	- 	1289 גוש	
במפה;

גוש	1420	-	חלקות	44,	45	וחלק	מחלקות	41,	47,	52	כמסומן	במפה;

גוש	1770	-	חלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	2819	-	חלק	מחלקות	12,	13	כמסומן	במפה;

גוש	2824	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	2840	-	חלק	מחלקות	10,	15	כמסומן	במפה;

גוש	2841	-	חלק	מחלקות	2,	12	כמסומן	במפה;

גוש	2849	-	פרט	לחלק	מחלקה	7	כמסומן	במפה;

גוש	2850	-	חלקות	13,	18,	19,	22,	30,	32,	33,	35,	38,	39	וחלק	מחלקות	1,	
9,	10,	12,	14,	15,	17,	20,	21,	28,	37	כמסומן	במפה;

גוש	2851	-	פרט	לחלק	מחלקות	23	עד	26,	29	כמסומן	במפה;

	16 	,14 עד	 	12 	,7 	,6 	,3 מחלקות	 וחלק	 	15 	,11 	,10 	,4 חלקות	 	- 	2852 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	2853	-	חלקות	11	עד	14,	22,	26	וחלק	מחלקות	6	עד	8,	10,	15,	16,	18,	
20,	21,	23	כמסומן	במפה;

גושים	1404,	1405,	1406,	2793	-	בשלמותם;כוכב	מיכאל

גוש	1407	-	חלקות	56	עד	72	וחלק	מחלקה	77	כמסומן	במפה;

גוש	1636	-	פרט	לחלק	מחלקות	14	עד	16	כמסומן	במפה;

גוש	1637	-	חלק	מחלקות	1	עד	6,	13,	14	כמסומן	במפה;

גוש	1638	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	2157	-	חלק	מחלקות	1	עד	8,	31	כמסומן	במפה;

גוש	2158	-	חלקות	1	עד	4	וחלק	מחלקות	5	עד	11,	17,	18	כמסומן	במפה;

גוש	2159	-	חלקות	9	עד	11	וחלק	מחלקה	22	כמסומן	במפה;

גוש	2792	-	פרט	לחלקה	86;

גוש	2794	-	פרט	לחלקה	29;

גוש	2799	-	חלקה	17	וחלק	מחלקות	13	עד	15	כמסומן	במפה;

גוש	2801	-	חלקות	16,	20	וחלק	מחלקה	33	כמסומן	במפה;

גוש	1431	-	חלק	מחלקה	54	כמסומן	במפה;כרמיה

גוש	2834	-	חלקות	2,	4	עד	6,	8	וחלק	מחלקות	3,	7,	9	כמסומן	במפה;

גוש	2838	-	פרט	לחלק	מחלקות	7,	13	כמסומן	במפה;

גוש	2839	-	חלקות	5	עד	12,	14,	15,	17,	20,	25,	26	וחלק	מחלקות	2	עד	4,	
13,	16,	18,	21	עד	24,	27,	28	כמסומן	במפה;

גוש	2841	-	חלק	מחלקות	2,	3,	15	כמסומן	במפה;

גוש	2842	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;
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87	מבקיעים 	,85 	,70 	,63 	,59 	,12 	,10 	,7 מחלקות	 וחלק	 	86 	,11 חלקות	 	- 	1273 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	1274	-	חלק	מחלקות	37,	57	כמסומן	במפה;

גוש	1275	-	חלק	מחלקות	6,	7,	78	כמסומן	במפה;

גוש	1278	-	חלקה	86	וחלק	מחלקות	36,	38,	40,	41,	48,	81	עד	83	כמסומן	
במפה;

גוש	1471	-	חלקה	41;

גוש	2576	-	חלקה	18	וחלק	מחלקות	2,	15	עד	17	כמסומן	במפה;

גוש	2577	-	חלק	מחלקה	51	כמסומן	במפה;

גוש	2581	-	חלק	מחלקה	19	כמסומן	במפה;

גוש	2833	-	חלקה	7	וחלק	מחלקות	4,	9,	11	כמסומן	במפה;

גוש	2834	-	חלק	מחלקות	3,	7,	9	כמסומן	במפה;

גוש	2842	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	2844	-	חלקה	2	וחלק	מחלקות	3,	4	כמסומן	במפה;

גוש	2845	-	חלקות	2	עד	9,	11,	12,	18	וחלק	מחלקות	10,	13,	14,	16,	19	עד	
21	כמסומן	במפה;

גוש	2846	-	חלקות	6,	9,	14	עד	16,	21,	22,	25,	27,	28,	30,	32,	33,	35,	36	וחלק	
מחלקות	1,	7,	8,	12,	13,	18	עד	20,	23,	24	כמסומן	במפה;

גוש	2563	-	בשלמותו;משען

גוש	1163	-	חלק	מחלקה	47	כמסומן	במפה;

גוש	1164	-	חלק	מחלקה	55	כמסומן	במפה;

גוש	2559	-	חלק	מחלקה	7	כמסומן	במפה;

גוש	2561	-	פרט	לחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	2562	-	פרט	לחלק	מחלקות	16,	19	כמסומן	במפה;

	14	,13	,11	,4 	,2 9,	10,	12	וחלק	מחלקות	 	,7 3,	5	עד	 גוש	2564	-	חלקות	
כמסומן	במפה;

גוש	2565	-	חלקות	6,	8	וחלק	מחלקות	2,	5,	9,	10	כמסומן	במפה;

גוש	2566	-	חלקה	4	וחלק	מחלקות	2,	3,	5	כמסומן	במפה;

גוש	2567	-	חלק	מחלקות	2,	31,	33	כמסומן	במפה;

גוש	2568	-	חלק	מחלקות	2,	4	כמסומן	במפה;

גוש	2693	-	חלק	מחלקה	59	כמסומן	במפה;

גוש	163	-	חלקות	140,	141	וחלק	מחלקות	119	עד	121,	125,	126,	128,	135	ניצן
כמסומן	במפה;

גוש	2782	-	חלקות	3,	6	עד	13,	18,	20,	21,	24,	25	וחלק	מחלקות	2,	4,	5,	16,	
19,	22	כמסומן	במפה;

גוש	2783	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	2784	-	חלק	מחלקות	3,	4	כמסומן	במפה;
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גוש	2783	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;ניצן	א'

גוש	2784	-	חלק	מחלקות	3,	4	כמסומן	במפה;

גוש	2686	-	בשלמותו;ניצנים

גוש	413	-	חלקות	140,	158	עד	162,	166,	189,	199,	201	עד	204,	214	וחלק	
מחלקות	141,	157,	163,	164,	167,	187,	188,	205,	213,	228	כמסומן	במפה;

גוש	2672	-	חלק	מחלקה	20	כמסומן	במפה;

גוש	2681	-	חלקות	3,	4,	7,	8	וחלק	מחלקות	2,	5,	6,	9	כמסומן	במפה;

גוש	2771	-	חלקה	19	וחלק	מחלקות	3,	18,	21	כמסומן	במפה;

גוש	2784	-	חלק	מחלקות	1,	6,	9	כמסומן	במפה;

גוש	2785	-	חלקה	1	וחלק	מחלקה	7	כמסומן	במפה;

גוש	2786	-	חלקה	1	וחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	2787	-	פרט	לחלק	מחלקות	2,	7	כמסומן	במפה;

גוש	2788	-	חלק	מחלקות	1	עד	3	כמסומן	במפה;

גוש	2674	-	בשלמותו;ניר	ישראל

גוש	1120	-	חלק	מחלקה	13	כמסומן	במפה;

גוש	2671	-	חלקות	6	עד	16,	18	וחלק	מחלקות	2	עד	5,	17	כמסומן	במפה;

גוש	2672	-	פרט	לחלק	מחלקות	4,	20	כמסומן	במפה;

גוש	2673	-	פרט	לחלקה	47;

גוש	2675	-	פרט	לחלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

גוש	2676	-	פרט	לחלקה	15;

גוש	2681	-	חלק	מחלקות	2,	5,	9	כמסומן	במפה;

גוש	2701	-	חלק	מחלקות	2,	4	כמסומן	במפה;

גוש	1421	-	חלק	מחלקה	30	כמסומן	במפה;נתיב	העשרה

גוש	1770	-	חלק	מחלקות	1	עד	3	כמסומן	במפה;

גושים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה;

גושים	2582,	3161	-	בשלמותם;תלמי	יפה

גוש	1260	-	חלקה	9	וחלק	מחלקות	11,	13,	15,	16,	33	כמסומן	במפה;

גוש	1369	-	חלק	מחלקות	19,	30	כמסומן	במפה;

גוש	1370	-	חלקות	49,	80,	81	וחלק	מחלקה	75	כמסומן	במפה;

גוש	2580	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	2581	-	חלקות	4,	7,	8,	10,	11,	14	עד	17,	19	וחלק	מחלקות	2,	3,	5,	6,	
12,	13,	18,	22	כמסומן	במפה;

גוש	2583	-	חלקות	4,	9,	10,	12	וחלק	מחלקות	2,	5	עד	8,	11,	13,	14,	17	
כמסומן	במפה;

גוש	2821	-	חלק	מחלקות	8,	29,	31	כמסומן	במפה;
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גושים	377,	379,	403,	406-404,	414,	1149,	1150,	1161,	1280,	1288,	1363,	
	,1388	,1387	,1381	,1380	,1379	,1378	,1377	,1368	,1367	,1366	,1365	,1364
	,1441	,1440	,1435	,1434	,1430	,1422	,1399	,1395	,1394	,1393	,1392	,1389
	,1647	,1646	,1645	,1644	,1643	,1642	,1641	,1640	,1639	,1483	,1443	,1442
	,1981	,1980	,1979	,1978	,1977	,1976	,1975	,1974	,1973	,1970	,1735	,1651
	,2156	,2155	,1992	,1991	,1989	,1988	,1987	,1986	,1985	,1984	,1983	,1982
	2797	,2702	,2560	,2185	,2182	,2181	,2179	,2178	,2172	,2171	,2170	,2169

-	בשלמותם;

גוש	360	-	חלק	מחלקה	56	כמסומן	במפה;

גוש	365	-	חלק	מחלקות	82,	84	עד	86,	88,	90	כמסומן	במפה;

גוש	376	-	פרט	לחלק	מחלקה	153	כמסומן	במפה;

גוש	395	-	חלקות	77	עד	81,	88	עד	90	וחלק	מחלקות	82	עד	87	כמסומן	
במפה;

גוש	399	-	חלקות	129	עד	141,	143	עד	146,	162,	166,	176	עד	179,	183	
וחלק	מחלקות	142,	148,	161,	163	עד	165,	167	עד	169,	171	עד	173,	175,	

182	כמסומן	במפה;

גוש	400	-	פרט	לחלק	מחלקה	149	כמסומן	במפה;

גוש	401	-	חלקות	100	עד	103	וחלק	מחלקות	92	עד	94,	97	עד	99,	104,	105,	
114	עד	116	כמסומן	במפה;

גוש	402	-	חלקות	26	עד	31,	59	עד	61,	71	עד	76	וחלק	מחלקות	48,	70	
כמסומן	במפה;

גוש	413	-	חלקות	142	עד	156,	165,	168	עד	186,	190	עד	198,	200,	206	עד	
212,	217	עד	224	וחלק	מחלקות	141,	157,	163,	164,	167,	187,	188,	205,	213,	

228	כמסומן	במפה;

גוש	1096	-	חלקה	34;

גוש	1120	-	פרט	לחלק	מחלקה	13	כמסומן	במפה;

גוש	1121	-	פרט	לחלק	מחלקה	15	כמסומן	במפה;

גוש	1141	-	חלקות	48,	50	וחלק	מחלקות	40,	42,	47	כמסומן	במפה;

גוש	1471	-	פרט	לחלקה	41;

גוש	1163	-	חלק	מחלקה	47	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	111 	,79 	,69 	,55 ממחלקות	 וחלק	 	78 לחלקה	 פרט	 	- 	1164 גוש	
במפה;

גוש	1166	-	חלקות	9	עד	11,	31,	36,	39,	40,	62,	79	וחלק	מחלקות	12	עד	16,	
29,	32,	42	עד	46,	56,	57,	60,	61,	63,	99,	107	כמסומן	במפה;

גוש	1260	-	חלקות	14,	17	עד	28,	35,	37,	38,	40,	42,	44,	45,	47,	48	וחלק	
מחלקות	11,	13,	15,	16,	33	כמסומן	במפה;

גוש	1261	-	חלקות	69,	70	וחלק	מחלקות	73,	113,	116,	122,	128	כמסומן	
במפה;
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גוש	1273	-	פרט	לחלקות	11,	86	וחלק	מחלקות	7,	10,	12,	59,	63,	70,	85,	
87	כמסומן	במפה;

גוש	1274	-	פרט	לחלק	מחלקות	37,	57	כמסומן	במפה;

גוש	1275	-	חלקות	1	עד	5	וחלק	מחלקות	6,	7,	78	כמסומן	במפה;

גוש	1278	-	פרט	לחלקה	86	וחלק	מחלקות	36,	38,	40,	41,	48,	81	עד	83	
כמסומן	במפה;

גוש	1279	-	פרט	לחלק	מחלקות	24	עד	26,	47	כמסומן	במפה;

גוש	1283	-	פרט	לחלק	מחלקה	35	כמסומן	במפה;

גוש	1289	-	חלקות	4	עד	7	וחלק	מחלקות	3,	8,	9,	29,	103,	105,	108	כמסומן	
במפה;

גוש	1369	-	חלקה	26	וחלק	מחלקות	19,	30	כמסומן	במפה;

גוש	1370	-	חלקה	70	וחלק	מחלקה	75	כמסומן	במפה;

גוש	1407	-	חלקות	8	עד	33,	74,	78	וחלק	מחלקה	77	כמסומן	במפה;

גוש	1420	-	חלקות	49,	54,	55	וחלק	מחלקות	41,	47,	52	כמסומן	במפה;

גוש	1421	-	חלק	מחלקה	30	כמסומן	במפה;

גוש	1431	-	חלק	מחלקה	54	כמסומן	במפה;

גוש	1432	-	חלק	מחלקה	25	כמסומן	במפה;

גוש	1436	-	פרט	לחלק	מחלקה	36	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	41 	,40 	,34 	,5 	,1 מחלקות	 וחלק	 	36 לחלקה	 פרט	 	- 	1437 גוש	
במפה;

גוש	1438	-	חלקות	1	עד	3,	9,	10,	13,	17	עד	20	וחלק	מחלקות	4,	6,	8,	11,	
12,	15,	16,	21	כמסומן	במפה;

גוש	1439	-	פרט	לחלק	מחלקה	26	כמסומן	במפה;

31	כמסומן	 	,29 עד	 	23 	,10 	,9 וחלק	מחלקות	 	33 	,30 -	חלקות	 	1444 גוש	
במפה;

גוש	1445	-	חלקות	25,	29	עד	31,	34	עד	37	וחלק	מחלקות	11,	13,	14,	18,	
19,	21,	23,	24,	26	עד	28,	32,	33,	38	כמסומן	במפה;

גוש	1448	-	חלקה	15;

גוש	1472	-	חלקות	26	עד	28,	31	עד	34,	37	וחלק	מחלקות	14,	21	עד	25,	
29,	30,	35,	36,	38	עד	41	כמסומן	במפה;

גוש	1480	-	חלקה	15	וחלק	מחלקות	11,	34	עד	36	כמסומן	במפה;

גוש	1481	-	חלק	מחלקות	27,	28,	30,	31,	39	כמסומן	במפה;

גוש	1636	-	חלק	מחלקות	14	עד	16	כמסומן	במפה;

	14 	,13 	,6 עד	 	1 מחלקות	 וחלק	 	20 עד	 	15 	,12 עד	 	7 חלקות	 	- 	1637 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	1638	-	פרט	לחלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	1648	-	פרט	לחלק	מחלקה	33	כמסומן	במפה;
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גוש	1649	-	חלקות	6,	8,	9,	30	וחלק	מחלקות	1,	2,	4,	5,	7,	10	עד	26,	29,	31	
עד	36	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	20 	,18 עד	 	6 	,4 	,2 	,1 מחלקות	 וחלק	 	21 	,5 חלקות	 	- 	1650 גוש	
במפה;

גוש	1733	-	חלקות	2,	4	וחלק	מחלקות	1,	3,	5	כמסומן	במפה;

גוש	1734	-	חלקות	6,	7,	10	וחלק	מחלקות	1,	5,	8,	9	כמסומן	במפה;

גוש	1736	-	חלקות	16,	17	וחלק	מחלקות	12	עד	15,	20	כמסומן	במפה;

גוש	1971	-	פרט	לחלקה	36	וחלק	מחלקות	34,	37,	38	כמסומן	במפה;

גוש	1972	-	פרט	לחלקה	29	וחלק	מחלקות	8,	9,	18	כמסומן	במפה;

גוש	1990	-	פרט	לחלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	2000	-	חלק	מחלקות	18	עד	20	כמסומן	במפה;

גוש	2091	-	חלק	מחלקה	86	כמסומן	במפה;

גוש	2138	-	חלק	מחלקות	52,	57	כמסומן	במפה;

גוש	2143	-	חלק	מחלקה	47	כמסומן	במפה;

גוש	2144	-	חלקות	50,	55	וחלק	מחלקות	3,	54	כמסומן	במפה;

גוש	2154	-	חלק	מחלקה	22	כמסומן	במפה;

גוש	2157	-	חלקות	9	עד	23,	27	עד	30,	32,	34,	35,	37,	38,	40	וחלק	מחלקות	
1	עד	8,	31	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	18 	,17 	,11 עד	 	5 מחלקות	 וחלק	 	16 עד	 	12 חלקות	 	- 	2158 גוש	
במפה;

גוש	2159	-	חלק	מחלקה	22	כמסומן	במפה;

גוש	2166	-	חלק	מחלקות	16	עד	18,	24,	25	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	55 	,51 	,48 עד	 	45 מחלקות	 וחלק	 	50 	,49 חלקות	 	- 	2167 גוש	
במפה;

גוש	2168	-	חלקות	1	עד	14,	16,	17,	44	עד	60	וחלק	מחלקות	15,	18,	26,	
38	עד	43	כמסומן	במפה;

גוש	2176	-	חלקות	1	עד	12,	15	עד	34,	73	עד	75,	78,	79	וחלק	מחלקות	13,	
14,	37,	38,	46	עד	49,	51,	65	עד	67,	69	עד	72	כמסומן	במפה;

	11 עד	 	6 מחלקות	 וחלק	 	39 	,38 	,36 עד	 	12 	,4 עד	 	1 חלקות	 	- 	2177 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	2187	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	2380	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	2522	-	חלקה	28	וחלק	מחלקות	20,	21,	27	כמסומן	במפה;

גוש	2526	-	חלק	מחלקות	2,	3,	6	כמסומן	במפה;

גוש	2558	-	חלקות	5	עד	9,	19	עד	24	וחלק	מחלקות	3,	17,	18,	25	כמסומן	
במפה;

גוש	2559	-	פרט	לחלק	מחלקות	7,	8	כמסומן	במפה;
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גוש	2561	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	2562	-	חלק	מחלקות	16,	19	כמסומן	במפה;

גוש	2564	-	חלקות	8,	15,	16	וחלק	מחלקות	2,	11,	13,	14	כמסומן	במפה;

גוש	2565	-	חלקות	3,	4,	7	וחלק	מחלקות	2,	5,	10	כמסומן	במפה;

גוש	2567	-	חלק	מחלקות	2,	31,	33	כמסומן	במפה;

גוש	2569	-	חלק	מחלקות	2,	6	כמסומן	במפה;

גוש	2570	-	חלק	מחלקות	2	עד	4	כמסומן	במפה;

גוש	2574	-	חלק	מחלקות	3,	8	כמסומן	במפה;

גוש	2583	-	חלק	מחלקות	6	עד	8,	11,	13	כמסומן	במפה;

גוש	2671	-	חלק	מחלקות	2	עד	5,	17	כמסומן	במפה;

גוש	2672	-	חלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	2675	-	חלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

גוש	2685	-	חלק	מחלקות	7,	13	כמסומן	במפה;

גוש	2692	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	2693	-	חלק	מחלקה	59	כמסומן	במפה;

גוש	2694	-	חלקות	3,	6	וחלק	מחלקות	2,	4,	7	כמסומן	במפה;

גוש	2695	-	חלק	מחלקות	4	עד	6	כמסומן	במפה;

גוש	2701	-	חלקות	3,	6,	7	וחלק	מחלקות	2,	4,	5	כמסומן	במפה;

גוש	2703	-	פרט	לחלק	מחלקות	2,	11	כמסומן	במפה;

גוש	2782	-	חלקות	14,	15,	17,	23	וחלק	מחלקות	2,	16,	19,	22	כמסומן	במפה;

גוש	2783	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	2784	-	חלקות	5,	7,	8	וחלק	מחלקות	1,	4,	6,	9	כמסומן	במפה;

גוש	2785	-	פרט	לחלק	מחלקה	7	כמסומן	במפה;

גוש	2786	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	2787	-	חלק	מחלקות	2,	7	כמסומן	במפה;

גוש	2788	-	חלקות	4,	5	וחלק	מחלקות	1	עד	3	כמסומן	במפה;

גוש	2792	-	חלקה	86;

גוש	2794	-	חלקה	29;

גוש	2798	-	פרט	לחלק	מחלקות	35,	37	כמסומן	במפה;

גוש	2799	-	חלקות	2	עד	4,	16	וחלק	מחלקות	11	עד	15	כמסומן	במפה;

גוש	2801	-	חלק	מחלקה	31	כמסומן	במפה;

	14 12	עד	 	,4 וחלק	מחלקות	 	19 17	עד	 	,15 	,10 	,9 	,7 2819	-	חלקות	 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	2820	-	חלקות	3,	6,	9,	11	עד	13,	17,	20,	25	וחלק	מחלקות	2,	4,	5,	7,	
21	עד	23	כמסומן	במפה;

גוש	2821	-	חלקה	11	וחלק	מחלקות	8,	20,	29,	31	כמסומן	במפה;
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גוש	2822	-	חלק	מחלקות	11,	24	כמסומן	במפה;

גוש	2823	-	חלקות	12,	16	עד	18,	24,	25	וחלק	מחלקות	5,	10,	11,	13	עד	
15,	19,	23	כמסומן	במפה;

גוש	2824	-	פרט	לחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	2831	-	חלק	מחלקות	2,	8,	9,	13	כמסומן	במפה;

גוש	2832	-	חלקות	7,	8	וחלק	מחלקות	2	עד	5,	9,	10,	15,	17,	18	כמסומן	
במפה;

גוש	2833	-	חלקות	1,	5,	6,	8,	10,	12	עד	15,	17	וחלק	מחלקות	4,	9,	11,	16	
כמסומן	במפה;

גוש	2838	-	חלק	מחלקות	7,	13	כמסומן	במפה;

גוש	2839	-	חלקה	19	וחלק	מחלקות	2	עד	4,	13,	16,	18,	21	עד	24,	27,	28	
כמסומן	במפה;

גוש	2840	-	חלקות	3	עד	6,	8,	9,	11,	12,	14,	16,	17	וחלק	מחלקות	2,	7,	10,	
13,	15	כמסומן	במפה;

גוש	2841	-	חלקות	4	עד	11,	13,	14,	16	עד	18	וחלק	מחלקות	2,	3,	12,	15	
כמסומן	במפה;

גוש	2842	-	פרט	לחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	2844	-	חלק	מחלקות	3,	4	כמסומן	במפה;

גוש	2845	-	חלקות	15,	17	וחלק	מחלקות	10,	13,	14,	16,	19	עד	21	כמסומן	
במפה;

גוש	2846	-	חלק	מחלקות	1,	7,	8,	12,	13,	18,	20,	23	כמסומן	במפה;

גוש	2849	-	חלק	מחלקה	7	כמסומן	במפה;

גוש	2850	-	חלקות	11,	16	וחלק	מחלקות	1,	9,	10,	12,	14,	15,	17,	20,	21,	
28,	37	כמסומן	במפה;

גוש	2851	-	חלק	מחלקות	23	עד	26,	29	כמסומן	במפה;

גוש	2852	-	חלקות	2,	5,	8,	9	וחלק	מחלקות	3,	6,	7,	12	עד	14,	16	כמסומן	
במפה;

גוש	2853	-	חלקות	2	עד	5,	9,	17,	19,	24,	25	וחלק	מחלקות	6	עד	8,	10,	15,	
16,	18,	20,	21,	23	כמסומן	במפה;

גוש	3100	-	חלקות	13,	14,	29	וחלק	מחלקות	8,	9,	35,	39,	40,	47	כמסומן	
במפה;

47	כמסומן	 	,43 	,42 	,25 20	עד	 	,18 16	עד	 	,13 3141	-	חלק	מחלקות	 גוש	
במפה;

חלק	מגושים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה�"

כ"ה	בכסלו	התשע"א	)2	בדצמבר	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

שר	הפנים 	 	
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )יואב, תיקון(, התשע"א-2011

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

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

")כח(

יואב

בפרט	זה,	"מפה"	-	מפת	המועצה	האזורית	יואב	הערוכה	בקנה	מידה	1:30,000	והחתומה	
ביד	שר	הפנים	ביום	כ"ה	בכסלו	התשע"א	)2	בדצמבר	2010(	ושהעתקים	ממנה	מופקדים	
במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הדרום,	באר	שבע	ובמשרד	המועצה	

האזורית	יואב�

טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גושים	517,	520	-	בשלמותם;אל–עזי

גוש	521	-	חלקות	1,	16,	18;

גוש	2608	-	חלק	מחלקה	7	כמסומן	במפה;

גוש	34001	-	חלקות	9,	26,	29,	40	וחלק	מחלקה	37	כמסומן	במפה;

גוש	34002	-	חלקות	2	עד	6,	20,	21	וחלק	מחלקה	29	כמסומן	במפה;

גושים	34118,	34119,	34123,	34183,	34198,	34199,	34200,	34202,	34203,	בית	גוברין
34204	-	בשלמותם;

גוש	34044	-	חלקות	6,	7	וחלק	מחלקות	3,	4	כמסומן	במפה;

גוש	34048	-	חלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	34049	-	חלקות	2	עד	4	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	34053	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	34055	-	חלקות	4,	5,	7	עד	9	וחלק	מחלקות	2,	3,	6,	10,	11	כמסומן	
במפה;

גוש	34056	-	חלקה	10	וחלק	מחלקות	6,	9	כמסומן	במפה;

גוש	34117	-	חלקה	2	וחלק	מחלקות	1,	3	עד	6	כמסומן	במפה;

גוש	34121	-	חלקות	5,	6	וחלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	34122	-	חלקות	1	עד	5,	8	עד	11,	13	וחלק	מחלקות	6,	7,	12	כמסומן	
במפה;

גוש	34128	-	חלק	מחלקות	1,	2,	4,	5	כמסומן	במפה;

גוש	34130	-	חלק	מחלקות	1,	3,	4,	7	עד	13	כמסומן	במפה;

גוש	34182	-	חלקות	5,	6,	9,	11,	13	וחלק	מחלקות	1	עד	3,	7,	8,	12,	14,	17,	
21,	22	כמסומן	במפה;

גוש	34185	-	חלק	מחלקות	5,	10	כמסומן	במפה;

גוש	34188	-	חלקות	5,	13	וחלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	34189	-	חלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

	החלפת	פרט	)כח(
בתוספת	הראשונה

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1

ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשס"א,	עמ'	223	ועמ'	902;	התש"ע,	עמ'	934� 	2
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גוש	34191	-	חלקה	7	וחלק	מחלקות	1,	2,	6	כמסומן	במפה;

גוש	34192	-	חלקה	5	וחלק	מחלקות	1	עד	3	כמסומן	במפה;

גוש	34196	-	פרט	לחלק	מחלקות	4,	5	כמסומן	במפה;

גוש	34197	-	חלקות	1,	2,	4	עד	7,	10	עד	14,	17	עד	22	וחלק	מחלקות	3,	8,	
9,	15,	16	כמסומן	במפה;

גוש	34201	-	פרט	לחלק	מחלקות	1,	3,	14	כמסומן	במפה;

גוש	34207	-	חלק	מחלקות	5,	11,	15,	17	כמסומן	במפה;

גוש	34208	-	חלקה	3	וחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גושים	34054,	34058	-	בשלמותם;בית	ניר

גוש	34049	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	34051	-	חלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	34052	-	חלקות	5,	6	וחלק	מחלקות	1	עד	3,	7	כמסומן	במפה;

גוש	34053	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	34055	-	חלקה	1	וחלק	מחלקות	2,	3,	6,	10,	11	כמסומן	במפה;

גוש	34056	-	חלקות	5,	7,	8,	11	וחלק	מחלקות	1	עד	4,	6,	9,	12	כמסומן	
במפה;

גוש	34057	-	חלקות	6	עד	11	וחלק	מחלקות	1	עד	3,	5	כמסומן	במפה;

גוש	34062	-	חלק	מחלקות	4,	5	כמסומן	במפה;

גוש	34063	-	חלקה	2	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	34064	-	פרט	לחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	34066	-	פרט	לחלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	34067	-	פרט	לחלקה	2	וחלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	34068	-	חלקות	1,	3	וחלק	מחלקות	2,	4,	5	כמסומן	במפה;

גוש	34069	-	חלק	מחלקות	1,	12,	13,	16,	19	כמסומן	במפה;

גוש	34072	-	חלקה	13	וחלק	מחלקות	5,	8,	11,	14	כמסומן	במפה;

גוש	34074	-	חלק	מחלקות	1,	12	כמסומן	במפה;

גוש	34075	-	חלקות	6	עד	8	וחלק	מחלקות	1	עד	3,	5,	9	כמסומן	במפה;

גוש	34096	-	חלק	מחלקה	15	כמסומן	במפה;

גוש	34207	-	חלק	מחלקה	16	כמסומן	במפה;

גוש	34339	-	חלק	מחלקה	16	כמסומן	במפה;

גוש	34361	-	חלק	מחלקות	6,	29,	30,	34	כמסומן	במפה;

גושים	34070,	34071,	34094,	34095,	34206	-	בשלמותם;גלאון

גוש	34056	-	חלק	מחלקות	1	עד	4,	6,	12	כמסומן	במפה;

גוש	34057	-	חלקה	4	וחלק	מחלקות	1	עד	3,	5	כמסומן	במפה;

גוש	34068	-	חלק	מחלקות	2,	4,	5	כמסומן	במפה;
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גוש	34069	-	חלקות	2	עד	11,	14,	15,	17,	18,	20	עד	22	וחלק	מחלקות	1,	
12,	13,	16,	19	כמסומן	במפה;

גוש	34096	-	חלקות	5	עד	8,	13,	14,	18,	20	וחלק	מחלקות	1,	2,	10,	12,	15,	
17,	19	כמסומן	במפה;

	15 	,13 	,12 מחלקות	 וחלק	 	16 	,14 	,11 	,10 	,8 עד	 	5 חלקות	 	- 	34097 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	34098	-	חלק	מחלקות	3,	4	כמסומן	במפה;

גוש	34189	-	חלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

גוש	34197	-	חלק	מחלקה	15	כמסומן	במפה;

גוש	34201	-	חלק	מחלקות	1,	3,	14	כמסומן	במפה;

גוש	34205	-	חלקות	5	עד	7,	9	עד	14	וחלק	מחלקות	4,	8	כמסומן	במפה;

גוש	34207	-	חלקות	1	עד	4,	6,	7,	9,	10,	12	עד	14,	18,	19	וחלק	מחלקות	5,	
8,	11,	15	עד	17	כמסומן	במפה;

גוש	34208	-	חלקות	1,	4	וחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גושים	34101,	34104	-	בשלמותם;גת

גוש	1697	-	חלק	מחלקות	6,	11,	19,	26,	28	כמסומן	במפה;

גוש	3080	-	חלק	מחלקה	19	כמסומן	במפה;

גוש	34097	-	חלק	מחלקות	13,	15	כמסומן	במפה;

גוש	34098	-	פרט	לחלק	מחלקות	1,	3,	4,	20,	25	כמסומן	במפה;

גוש	34102	-	פרט	לחלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

גוש	34103	-	חלקות	3	עד	7,	9	עד	11,	15,	17	עד	21	וחלק	מחלקות	8,	12,	
14,	16,	22,	23,	27	כמסומן	במפה;

גוש	34205	-	חלקות	1	עד	3	וחלק	מחלקות	4,	8	כמסומן	במפה;

גוש	1698	-	חלקות	10,	58	עד	111,	113,	115	עד	129	וחלק	מחלקות	53,	112	ורדון
כמסומן	במפה;

גושים	2199,	2201,	2607,	2781	-	בשלמותם;כפר	הריף

גוש	2203	-	חלקות	47,	58	וחלק	מחלקות	44,	49,	53	עד	55,	57,	63	עד	66,	
69	כמסומן	במפה;

גוש	2604	-	פרט	לחלקה	18	וחלק	מחלקה	17	כמסומן	במפה;

גוש	2605	-	חלק	מחלקות	2,	8	כמסומן	במפה;

גוש	2608	-	חלקות	1,	8	וחלק	מחלקות	4,	6,	7,	9,	10	כמסומן	במפה;

גוש	2705	-	חלקות	2,	17	וחלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גוש	2712	-	חלק	מחלקה	91	כמסומן	במפה;

גוש	34001	-	חלק	מחלקות	2,	4,	13,	15	כמסומן	במפה;

גוש	2608	-	חלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;כפר	מנחם

גוש	2698	-	חלק	מחלקות	9,	10,	15	כמסומן	במפה;
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גוש	2700	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

	16 	,12 	,7 עד	 	4 מחלקות	 וחלק	 	15 עד	 	13 	,11 עד	 	8 חלקות	 	- 	2705 גוש	
כמסומן	במפה;

וחלק	 	31 	,30 	,28 26	עד	 	,24 	,21 	,18 	,17 	,14 6	עד	 	,4 2706	-	חלקות	 גוש	
מחלקות	1,	5,	15,	19,	22,	34	כמסומן	במפה;

גוש	2707	-	פרט	לחלק	מחלקה	25	כמסומן	במפה;

גוש	2708	-	חלקות	2,	3,	5	עד	7,	10	וחלק	מחלקות	8,	14	כמסומן	במפה;

גוש	2860	-	חלקות	2	עד	11,	39	עד	100,	156	עד	163,	175	וחלק	מחלקות	
152	עד	155,	172	כמסומן	במפה;

גוש	34001	-	חלק	מחלקות	27,	30,	31,	34,	35,	37,	43	כמסומן	במפה;

גוש	2861	-	חלקות	10,	13	וחלק	מחלקות	4,	7,	9,	12,	14	עד	17,	21,	23,	24	נגבה
כמסומן	במפה;

גוש	2862	-	פרט	לחלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	2863	-	חלק	מחלקות	3,	5,	7,	9,	11,	15,	16,	18	כמסומן	במפה;

גוש	2864	-	חלקות	2	עד	8,	19	עד	23,	28	עד	30,	34,	46	וחלק	מחלקות	33,	
61,	62	כמסומן	במפה;

גוש	2865	-	פרט	לחלק	מחלקה	15	כמסומן	במפה;

גוש	3086	-	חלקות	6,	19	וחלק	מחלקה	18	כמסומן	במפה;

גושים	1694,	1695	-	בשלמותם;נחלה

גוש	1512	-	חלקה	59	וחלק	מחלקה	63	כמסומן	במפה;

גוש	1696	-	פרט	לחלקה	25	וחלק	מחלקות	12,	15,	17,	24	כמסומן	במפה;

גוש	1697	-	חלקות	5,	7	עד	10,	12,	13,	15,	17,	18,	20	עד	23,	25,	27,	29	עד	
32	וחלק	מחלקות	6,	11,	14,	16,	19,	24,	26,	28,	33	כמסומן	במפה;

גוש	2974	-	חלקות	2,	39;

גוש	34097	-	חלק	מחלקות	12,	13,	15	כמסומן	במפה;

גוש	34098	-	חלק	מחלקות	1,	3,	20,	25	כמסומן	במפה;

גוש	34102	-	חלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	17 	,16 	,10 	,8 	,3 מחלקות	 וחלק	 	13 	,12 	,6 חלקות	 	- 	34106 גוש	
במפה;

גושים	2970,	2971,	2973	-	בשלמותם;סגולה

גוש	2972	-	חלקות	3	עד	5	וחלק	מחלקות	2,	6	כמסומן	במפה;

גוש	2974	-	פרט	לחלקות	2,	39	וחלק	מחלקה	35	כמסומן	במפה;

גוש	34108	-	חלקה	57	וחלק	מחלקות	15,	18,	44,	55	כמסומן	במפה;

גוש	34107	-	בשלמותו;קדמה

גוש	2728	-	חלק	מחלקות	3,	4,	6,	7	כמסומן	במפה;

גוש	2732	-	חלקות	5,	6	וחלק	מחלקות	2,	7	כמסומן	במפה;
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גוש	2733	-	חלק	מחלקות	6,	8	כמסומן	במפה;

גוש	2734	-	חלק	מחלקות	2,	8	כמסומן	במפה;

גוש	34108	-	חלקות	3,	4,	7,	11,	17,	19,	21,	22,	24,	26	עד	31,	33	עד	36,	39	
עד	43,	46,	47,	50	עד	54,	56,	58	עד	60,	65	עד	67,	69,	70,	72,	73,	75,	76	וחלק	

מחלקות	2,	5,	10,	15,	16,	18,	20,	23,	25,	37,	38,	44,	62	כמסומן	במפה;

גושים	2302,	4311	-	בשלמותם;רבדים

גוש	2217	-	חלק	מחלקה	86	כמסומן	במפה;

גוש	2221	-	חלק	מחלקה	51	כמסומן	במפה;

גוש	2301	-	חלקות	1,	4	עד	24,	28,	29,	33,	35,	36	וחלק	מחלקות	25	עד	27,	
30	עד	32,	34	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	11 	,9 עד	 	6 	,3 מחלקות	 וחלק	 	10 	,5 	,4 	,2 חלקות	 	- 	2303 גוש	
במפה;

גוש	2697	-	חלק	מחלקות	2,	6,	9,	17	כמסומן	במפה;

גוש	4305	-	חלקה	9	וחלק	מחלקות	8,	17,	24	כמסומן	במפה;

גוש	4507	-	חלק	מחלקות	4,	5,	7	כמסומן	במפה;

גוש	2799	-	חלקות	5	עד	10	וחלק	מחלקות	12,	15	כמסומן	במפה;שדה	יואב

גוש	2800	-	פרט	לחלק	מחלקה	10	כמסומן	במפה;

גוש	2801	-	חלקות	2	עד	10,	12,	17,	21,	23	עד	26,	30	וחלק	מחלקות	22,	
31,	33	כמסומן	במפה;

גוש	2864	-	חלקות	13,	16,	37	עד	40,	54,	60,	63,	64	וחלק	מחלקות	15,	33,	
61,	62	כמסומן	במפה;

גושים	1113,	1511,	1513,	1514,	1515,	1529,	1621,	1622,	1623,	1624,	1625,	
	,34006 	,34005 	,34004 	,34003 	,4196 	,2699 	,2606 	,1630 	,1629 	,1628 	,1627

34007,	34008,	34065,	34105	-	בשלמותם;

גוש	1093	-	חלקות	95	עד	98,	159,	160	וחלק	מחלקות	69	עד	74,	78	עד	94,	
99,	100,	164,	172	כמסומן	במפה;

גוש	1094	-	חלקות	57	עד	63,	69,	71,	74,	75	וחלק	מחלקות	3,	24	כמסומן	
במפה;

כמסומן	 	25 	,24 מחלקות	 וחלק	 	46 	,43 	,42 	,27 	,26 חלקות	 	- 	1108 גוש	
במפה;

גוש	1114	-	חלק	מחלקות	119,	122	עד	125,	134	כמסומן	במפה;

גוש	1141	-	חלקות	3,	42	,49,	51,	52	וחלק	מחלקות	1,	2,	40,	47	כמסומן	
במפה;

גוש	1512	-	חלקות	30,	60	וחלק	מחלקה	63	כמסומן	במפה;

גוש	1696	-	חלקה	25	וחלק	מחלקות	12,	15,	17,	24	כמסומן	במפה;

גוש	1697	-	חלקות	1	עד	3	וחלק	מחלקות	14,	16,	24,	33	כמסומן	במפה;

גוש	1842	-	חלק	מחלקות	34,	35	כמסומן	במפה;
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גוש	1843	-	חלקות	4,	5,	18	עד	21,	23,	24,	28,	41	עד	45,	47	עד	49,	53	עד	
57,	68,	70,	72,	74	וחלק	מחלקות	22,	25	עד	27,	29,	34	עד	37,	39,	50,	58	עד	

60,	64	כמסומן	במפה;

גוש	1844	-	פרט	לחלק	מחלקות	13,	16,	18	כמסומן	במפה;

גוש	1845	-	חלקות	1	עד	9,	26	עד	28,	60,	61	וחלק	מחלקות	10	עד	25,	29,	
30,	59	כמסומן	במפה;

גוש	1857	-	חלקה	45	וחלק	מחלקה	44	כמסומן	במפה;

גוש	1860	-	חלקות	7,	28	וחלק	מחלקות	6,	8,	13,	15,	29,	30,	46,	55,	62,	71,	
92	כמסומן	במפה;

גוש	1862	-	חלקה	16	וחלק	מחלקות	15,	26	כמסומן	במפה;

גוש	1863	-	חלקות	15,	25,	43	וחלק	מחלקות	13,	24,	26,	27,	57,	62	כמסומן	
במפה;

גוש	1864	-	חלקות	3,	17,	49	עד	54,	72,	74,	79,	82,	84	וחלק	מחלקות	15,	
16,	18	עד	23,	26	עד	28,	73,	77	כמסומן	במפה;

גוש	2203	-	חלק	מחלקות	44,	49,	53	עד	55,	63	עד	66,	69	כמסומן	במפה;

גוש	2217	-	חלק	מחלקה	86	כמסומן	במפה;

גוש	2221	-	פרט	לחלק	מחלקה	51	כמסומן	במפה;

גוש	2222	-	חלקות	14,	60	וחלק	מחלקות	10,	11,	24	עד	27,	30	עד	33,	38,	
39,	44	עד	46,	49,	51,	59,	64	כמסומן	במפה;

גוש	2301	-	חלק	מחלקות	25	עד	27,	31,	32,	34	כמסומן	במפה;

גוש	2303	-	חלק	מחלקות	3,	6	עד	9,	11	כמסומן	במפה;

גוש	2558	-	חלקות	10	עד	16;

גוש	2604	-	חלקה	18	וחלק	מחלקה	17	כמסומן	במפה;

גוש	2605	-	חלקות	3	עד	7,	9	וחלק	מחלקות	2,	8	כמסומן	במפה;

גוש	2608	-	חלק	מחלקות	4,	5,	7,	9,	10	כמסומן	במפה;

גוש	2697	-	חלקות	4,	5,	7,	8,	10	עד	16	וחלק	מחלקות	2,	6,	9,	17	כמסומן	
במפה;

גוש	2698	-	פרט	לחלק	מחלקות	9,	10,	15	כמסומן	במפה;

גוש	2700	-	פרט	לחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	2705	-	חלקה	3	וחלק	מחלקות	4,	6,	7,	12,	16	כמסומן	במפה;

גוש	2706	-	חלקות	20,	23,	25	וחלק	מחלקות	1,	5,	15,	19,	22,	34	כמסומן	
במפה;

גוש	2707	-	חלק	מחלקה	25	כמסומן	במפה;

גוש	2708	-	חלקות	9,	12,	13	וחלק	מחלקות	8,	14	כמסומן	במפה;

גוש	2799	-	חלק	מחלקה	11	כמסומן	במפה;

גוש	2800	-	חלק	מחלקה	10	כמסומן	במפה;
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גוש	2860	-	חלקות	12	עד	38,	101	עד	151,	164	עד	171,	173,	174	וחלק	
מחלקות	152	עד	155,	172	כמסומן	במפה;

גוש	2861	-	חלקות	2,	8,	11,	18,	19	וחלק	מחלקות	4,	7,	9,	12,	14	עד	17,	21,	
23,	24	כמסומן	במפה;

גוש	2863	-	חלקות	2,	4,	6,	10,	14,	17,	19	וחלק	מחלקות	3,	5,	7,	9,	11,	15,	
16,	18	כמסומן	במפה;

גוש	2864	-	חלק	מחלקה	15	כמסומן	במפה;

גוש	2865	-	חלק	מחלקה	15	כמסומן	במפה;

גוש	2972	-	חלק	מחלקות	2,	6	כמסומן	במפה;

גוש	2974	-	חלק	מחלקה	35	כמסומן	במפה;

גוש	3113	-	חלקות	4	עד	8,	14,	15,	41,	49,	51	וחלק	מחלקות	2,	3,	9,	10,	42	
עד	44,	46,	50	כמסומן	במפה;

גוש	4289	-	חלק	מחלקות	13	עד	15,	18	עד	21	כמסומן	במפה;

גוש	4290	-	חלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גוש	4726	-	חלק	מחלקה	59	כמסומן	במפה;

גוש	4729	-	חלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	5093	-	חלקה	3	וחלק	מחלקות	4,	20	כמסומן	במפה;

גוש	5449	-	חלק	מחלקה	10	כמסומן	במפה;

גוש	5461	-	חלק	מחלקה	36	כמסומן	במפה;

גוש	5463	-	חלק	מחלקה	45	כמסומן	במפה;

גוש	34001	-	חלקות	3,	8,	16,	17,	33,	36,	38,	41,	42	וחלק	מחלקות	2,	4,	13,	
15,	27,	30,	31,	34,	35,	37,	43	כמסומן	במפה;

גוש	34002	-	חלקות	7,	16,	25,	26,	28,	30	עד	40,	42	עד	44	וחלק	מחלקה	
29	כמסומן	במפה;

גוש	34009	-	פרט	לחלק	מחלקות	28,	33	כמסומן	במפה;

גוש	34010	-	חלקות	1	עד	11,	14,	16,	18,	19	וחלק	מחלקות	12,	13,	15,	17	
כמסומן	במפה;

6,	7	כמסומן	 	,3 5,	8	עד	10	וחלק	מחלקות	 	,4 	,2 	,1 גוש	34061	-	חלקות	
במפה;

גוש	34062	-	חלקות	1	עד	3,	6,	7	וחלק	מחלקות	4,	5	כמסומן	במפה;

גוש	34063	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	34066	-	חלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	34067	-	חלקה	2	וחלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	34072	-	חלקות	1	עד	4,	6,	7,	9,	10,	12,	15	וחלק	מחלקות	5,	8,	11,	14	
כמסומן	במפה;

גוש	34096	-	חלקות	3,	4,	11,	16	וחלק	מחלקות	1,	2,	10,	12,	17,	19	כמסומן	
במפה;
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גוש	34097	-	חלקות	1	עד	3,	9	וחלק	מחלקות	12,	15	כמסומן	במפה;

גוש	34103	-	חלק	מחלקות	13,	14,	22,	23,	25	כמסומן	במפה;

	17 	,16 	,10 	,8 	,3 וחלק	מחלקות	 	19 	,18 	,11 	,9 	,7 	,2 -	חלקות	 	34106 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	34108	-	חלקות	8,	9,	12,	13,	48,	49,	63,	64	וחלק	מחלקות	5,	10,	15,	16,	
18,	25,	37,	38,	55,	62	כמסומן	במפה;

גוש	34110	-	חלקה	5	וחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	34181	-	חלקות	5,	9	עד	25,	27,	28,	43,	45;

גוש	34182	-	חלקות	10,	15,	16,	18,	19	וחלק	מחלקות	1	עד	4,	7,	8,	12,	14,	
17,	21,	22	כמסומן	במפה;

גוש	34188	-	חלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	34189	-	חלקה	6	וחלק	מחלקות	8,	9	כמסומן	במפה;

גוש	34197	-	חלק	מחלקות	3,	8,	9,	16	כמסומן	במפה;

גוש	34339	-	חלק	מחלקות	2,	10,	11,	16	עד	18,	30,	34,	35	כמסומן	במפה;

גוש	34341	-	חלק	מחלקות	1	עד	6	כמסומן	במפה;

גוש	34361	-	פרט	לחלק	מחלקות	6,	29,	30,	34	כמסומן	במפה�"

כ"ה	בכסלו	התשע"א	)2	בדצמבר	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

שר	הפנים 	 	

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )שפיר, תיקון(, התשע"א-2011

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

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

")מט(

שפיר

	1:20,000 מידה	 בקנה	 הערוכה	 שפיר	 האזורית	 המועצה	 מפת	 	- "מפה"	 זה,	 בפרט	
ושהעתקים	 	)2010 בדצמבר	 	2( התשע"א	 בכסלו	 כ"ה	 ביום	 הפנים	 שר	 ביד	 והחתומה	
ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הדרום,	באר	שבע	

ובמשרד	המועצה	האזורית	שפיר�

טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גוש	3029	-	בשלמותו;אבן	שמואל

גוש	2982	-	חלקה	5	וחלק	מחלקות	1	עד	3,	6	כמסומן	במפה;

גוש	2983	-	חלקה	23	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

	החלפת	פרט	)מט(
בתוספת	הראשונה

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1
ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	558;	התש"ס,	עמ'	413� 	2
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גוש	2996	-	חלק	מחלקה	12	כמסומן	במפה;

גוש	2997	-	חלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	3028	-	חלק	מחלקות	3,	4,	8,	9	כמסומן	במפה;

גוש	2995	-	בשלמותו;איתן

גוש	2996	-	פרט	לחלק	מחלקות	11,	12	כמסומן	במפה;

גוש	2997	-	חלקות	1	עד	3;

גוש	2998	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2999	-	חלקה	3	וחלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	3000	-	חלק	מחלקות	1,	2,	6	כמסומן	במפה;

גוש	3001	-	חלקה	1	וחלק	מחלקות	2,	4,	5	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	6 עד	 	4 מחלקות	 וחלק	 	12 עד	 	7 	,3 עד	 	1 חלקות	 	- 	3002 גוש	
במפה;

גוש	3003	-	חלק	מחלקות	1	עד	3,	6,	7	כמסומן	במפה;

גוש	3007	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	3032	-	חלק	מחלקות	4,	6	כמסומן	במפה;

גוש	3088	-	חלק	מחלקה	31	כמסומן	במפה;

גוש	3102	-	חלק	מחלקות	19,	21	כמסומן	במפה;

גוש	3136	-	חלקה	37;

גוש	2925	-	חלקה	16	וחלק	מחלקות	9,	10,	15	כמסומן	במפה;אלומה

גוש	2946	-	חלקות	2	עד	4,	11,	14	עד	17,	19,	21	עד	24	וחלק	מחלקות	5,	
8,	10,	12,	13,	20,	25	כמסומן	במפה;

גוש	2951	-	חלק	מחלקות	3,	7	כמסומן	במפה;

גוש	2953	-	חלק	מחלקות	2,	21,	38	כמסומן	במפה;

גוש	2925	-	חלק	מחלקות	6,	9,	13	כמסומן	במפה;זבדיאל

גוש	2941	-	חלקות	5	עד	26,	29	עד	36,	39	עד	41,	46	וחלק	מחלקות	2	עד	
4,	28,	37,	42,	44,	45	כמסומן	במפה;

גוש	2942	-	פרט	לחלק	מחלקות	2,	6,	7,	86	כמסומן	במפה;

גוש	2943	-	פרט	לחלק	מחלקות	2,	22	כמסומן	במפה;

גוש	2944	-	חלקות	4,	5,	8	וחלק	מחלקות	2,	3,	6,	7	כמסומן	במפה;

גוש	2945	-	חלקה	6	וחלק	מחלקות	2	עד	4	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	25 	,20 	,13 	,8 	,5 מחלקות	 וחלק	 	18 	,9 	,7 	,6 חלקות	 	- 	2946 גוש	
במפה;

גוש	2951	-	חלק	מחלקות	3,	4,	6,	7	כמסומן	במפה;

גוש	2960	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	3081	-	חלק	מחלקות	2,	8	כמסומן	במפה;
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גוש	2735	-	חלק	מחלקה	13	כמסומן	במפה;זרחיה

גוש	2915	-	חלק	מחלקה	19	כמסומן	במפה;

גוש	2921	-	חלק	מחלקות	2	עד	4	כמסומן	במפה;

גוש	2922	-	פרט	לחלק	מחלקה	53	כמסומן	במפה;

גוש	2923	-	פרט	לחלק	מחלקה	15	כמסומן	במפה;

גוש	2924	-	חלקות	5,	7	וחלק	מחלקות	3,	4,	8	כמסומן	במפה;

גוש	2931	-	חלק	מחלקות	2,	3	כמסומן	במפה;

גוש	1054	-	חלקות	9	עד	14,	16,	20	עד	23,	28	עד	30,	57	עד	61,	68	עד	74,	מרכז	שפירא
77,	93,	95,	97,	99,	101,	103,	107,	108,	113	וחלק	מחלקות	8,	15,	17	עד	19,	

31,	34,	35,	48,	49,	55,	56,	87,	89,	109,	111	כמסומן	במפה;

גוש	2907	-	חלק	מחלקה	18	כמסומן	במפה;

גוש	2908	-	חלק	מחלקה	14	כמסומן	במפה;

גוש	3055	-	פרט	לחלקות	65,	95	וחלק	מחלקות	66,	94	כמסומן	במפה;

משואות	
יצחק

גוש	2906	-	בשלמותו;

גוש	1050	-	חלק	מחלקה	60	כמסומן	במפה;

גוש	2752	-	חלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גוש	2772	-	חלק	מחלקות	21,	22,	32	כמסומן	במפה;

גוש	2780	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	2907	-	חלקות	2,	4,	5,	8	עד	17,	19	וחלק	מחלקות	3,	6,	7,	18,	20,	21	
כמסומן	במפה;

גוש	2908	-	פרט	לחלק	מחלקות	11,	14,	19	כמסומן	במפה;

גושים	2961,	2965,	2967	-	בשלמותם;נועם

כמסומן	 	11 	,7 	,1 מחלקות	 וחלק	 	10 עד	 	8 	,6 עד	 	2 חלקות	 	- 	2962 גוש	
במפה;

גוש	2963	-	פרט	לחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2964	-	חלק	מחלקות	2,	6	כמסומן	במפה;

גוש	2968	-	פרט	לחלק	מחלקות	1,	18,	55	כמסומן	במפה;

גוש	2986	-	חלק	מחלקה	14	כמסומן	במפה;

גוש	3033	-	חלקה	5	וחלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	לא	מוסדר	כמסומן	במפה;

גושים	1835,	3024,	3026	-	בשלמותם;עוזה

גוש	1571	-	חלקות	50,	55	וחלק	מחלקות	59,	68	כמסומן	במפה;

גוש	1837	-	חלקות	50,	58,	61,	64,	67,	71,	76,	108,	110,	112,	114,	116,	118,	
120,	122,	124	וחלק	מחלקות	70,	73,	75,	78,	81,	86,	89,	103,	127	כמסומן	

במפה;

גוש	1907	-	חלק	מחלקה	24	כמסומן	במפה;
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גוש	1908	-	חלק	מחלקה	53	כמסומן	במפה;עוזה

גוש	2981	-	חלק	מחלקות	1,	3	כמסומן	במפה;

גוש	2982	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	2996	-	חלק	מחלקות	11,	12	כמסומן	במפה;

גוש	3023	-	חלקה	80;

גוש	3025	-	פרט	לחלקה	62;

גוש	3028	-	חלקות	1,	2,	5	עד	7	וחלק	מחלקות	3,	4,	8,	9	כמסומן	במפה;

גוש	3030	-	חלקות	1,	8	וחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	3031	-	חלק	מחלקות	12	עד	17	כמסומן	במפה;

גוש	3032	-	חלק	מחלקות	4,	6,	7	כמסומן	במפה;

גוש	1059	-	חלק	מחלקה	85	כמסומן	במפה;עין	צורים

גוש	1081	-	חלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	2901	-	פרט	לחלק	מחלקות	2,	13	כמסומן	במפה;

גוש	2902	-	חלקה	8	וחלק	מחלקות	2	עד	7,	9,	11,	12	כמסומן	במפה;

גוש	2903	-	חלק	מחלקה	17	כמסומן	במפה;

גוש	2911	-	חלק	מחלקות	15	עד	18,	21	כמסומן	במפה;

גוש	2913	-	חלק	מחלקות	2	עד	5,	39,	40	כמסומן	במפה;

גוש	2914	-	חלקה	24	וחלק	מחלקות	13,	14	כמסומן	במפה;

גוש	2920	-	חלקות	2,	4,	6	וחלק	מחלקות	3,	5	כמסומן	במפה;

גוש	2921	-	חלק	מחלקות	2,	4	כמסומן	במפה;

גוש	2925	-	חלק	מחלקות	2,	4	כמסומן	במפה;

גוש	3055	-	חלק	מחלקות	94,	95	כמסומן	במפה;

גושים	2926,	2927,	2928	-	בשלמותם;קוממיות

גוש	2862	-	חלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	2902	-	חלק	מחלקות	5	עד	7,	9,	11,	12	כמסומן	במפה;

גוש	2921	-	חלק	מחלקות	2,	3	כמסומן	במפה;

גוש	2925	-	חלקות	3,	5,	7,	8,	11,	12,	14	וחלק	מחלקות	2,	4,	6,	9,	10,	13,	
15	כמסומן	במפה;

גוש	2935	-	חלק	מחלקות	3,	4	כמסומן	במפה;

גוש	2946	-	חלק	מחלקה	25	כמסומן	במפה;

גוש	2954	-	חלק	מחלקות	50,	52	כמסומן	במפה;

גוש	2955	-	חלק	מחלקות	2,	6	כמסומן	במפה;

גוש	2944	-	חלק	מחלקות	2,	3,	6,	7	כמסומן	במפה;רווחה

גוש	2946	-	חלק	מחלקות	10,	12	כמסומן	במפה;

גוש	2951	-	חלק	מחלקות	2	עד	7	כמסומן	במפה;
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גוש	2952	-	חלקות	4	עד	10,	20	עד	32,	34	וחלק	מחלקות	2,	11	עד	19,	33,	רווחה
35	כמסומן	במפה;

גוש	2953	-	פרט	לחלק	מחלקות	2,	21,	38	כמסומן	במפה;

גוש	2954	-	פרט	לחלק	מחלקות	50,	52	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	10 	,8 עד	 	6 	,4 עד	 	2 מחלקות	 וחלק	 	9 	,5 חלקות	 	- 	2955 גוש	
במפה;

גוש	2956	-	חלקות	2,	3,	5,	7,	8	וחלק	מחלקות	4,	6	כמסומן	במפה;

גוש	3082	-	חלק	מחלקות	6,	11	כמסומן	במפה;

גושים	2984,	2985	-	בשלמותם;שלווה

גוש	2963	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2968	-	חלק	מחלקות	1,	55	כמסומן	במפה;

גוש	2981	-	חלקה	2	וחלק	מחלקות	1,	3	כמסומן	במפה;

גוש	2982	-	חלקה	4	וחלק	מחלקות	2,	3,	6	כמסומן	במפה;

גוש	2983	-	פרט	לחלקה	23	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2986	-	חלקות	1	עד	4,	6	עד	8,	11	עד	13,	15	עד	18	וחלק	מחלקות	5,	
9,	10,	14	כמסומן	במפה;

גוש	2997	-	חלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	2998	-	חלקה	2;

גוש	2999	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	3030	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	3033	-	חלקות	6	עד	8	וחלק	מחלקות	3,	4,	9	כמסומן	במפה;

גוש	3110	-	חלק	מחלקה	15	כמסומן	במפה;

גוש	3136	-	חלק	מחלקות	1,	39,	41	כמסומן	במפה;

גוש	2736	-	חלקה	24	וחלק	מחלקות	2,	4,	17,	18,	25	כמסומן	במפה;שפיר

גוש	2740	-	חלקות	10,	11;

גוש	2742	-	חלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גוש	2902	-	חלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	2911	-	פרט	לחלק	מחלקות	15	עד	18,	21	כמסומן	במפה;

גוש	2912	-	פרט	לחלק	מחלקות	20,	22,	24	כמסומן	במפה;

גוש	2913	-	פרט	לחלק	מחלקות	2	עד	5,	37,	39,	40	כמסומן	במפה;

גוש	2914	-	פרט	לחלקה	24	וחלק	מחלקות	13,	14	כמסומן	במפה;

גוש	2915	-	פרט	לחלק	מחלקה	19	כמסומן	במפה;

גוש	2920	-	חלק	מחלקות	3,	5	כמסומן	במפה;

גושים	1058,	1086,	1089,	1090,	1095,	1106,	1572,	1574,	3004,	3005,	3006,	
3008,	3071,	3072,	3073,	3074,	3075,	3083	-	בשלמותם;

גוש	1050	-	פרט	לחלק	מחלקה	60	כמסומן	במפה;
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גוש	1054	-	חלקות	32,	33,	47,	110	וחלק	מחלקות	8,	15,	17,	18,	31,	34,	35,	
48,	49,	55,	56,	87,	89,	109,	111	כמסומן	במפה;

גוש	1059	-	פרט	לחלק	מחלקה	85	כמסומן	במפה;

גוש	1081	-	חלקה	3	וחלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	1093	-	חלקות	27	עד	68,	101	עד	103,	105	עד	122,	156,	158,	166,	170,	
171	וחלק	מחלקות	69	עד	74,	78	עד	94,	99,	100,	164,	172	כמסומן	במפה;

גוש	1094	-	חלקות	7	עד	23,	25	עד	35,	38,	39,	41,	43,	45,	54	עד	56,	78	
וחלק	מחלקות	3,	24	כמסומן	במפה;

גוש	1096	-	חלקה	37;

גוש	1108	-	חלקות	3	עד	10,	12	עד	23,	40	וחלק	מחלקות	24,	25	כמסומן	
במפה;

גוש	1114	-	חלקות	120,	121,	127,	131	וחלק	מחלקות	119,	122	עד	125,	
134	כמסומן	במפה;

גוש	1141	-	חלק	מחלקות	1,	2,	40	כמסומן	במפה;

גוש	1571	-	חלקות	45,	48,	58;

גוש	2681	-	חלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	2682	-	חלקה	56	וחלק	מחלקה	57	כמסומן	במפה;

גוש	2772	-	חלקות	33,	34,	44	וחלק	מחלקות	30,	32	כמסומן	במפה;

גוש	2779	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2780	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	2862	-	חלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	2901	-	חלק	מחלקות	2,	13	כמסומן	במפה;

גוש	2902	-	חלקה	10	וחלק	מחלקות	2,	4	עד	6,	9,	11,	12	כמסומן	במפה;

גוש	2903	-	פרט	לחלק	מחלקה	17	כמסומן	במפה;

גוש	2907	-	חלק	מחלקות	6,	7,	18	כמסומן	במפה;

גוש	2908	-	חלק	מחלקות	11,	14,	19	כמסומן	במפה;

גוש	2944	-	חלק	מחלקות	3,	7	כמסומן	במפה;

גוש	2945	-	חלק	מחלקות	2,	3	כמסומן	במפה;

גוש	2951	-	חלק	מחלקות	2,	3,	5	כמסומן	במפה;

גוש	2952	-	חלקה	3	וחלק	מחלקות	2,	11	עד	19,	33,	35	כמסומן	במפה;

גוש	2956	-	חלק	מחלקות	4,	6	כמסומן	במפה;

גוש	2960	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2962	-	חלק	מחלקות	1,	7,	11	כמסומן	במפה;

גוש	2968	-	חלק	מחלקה	18	כמסומן	במפה;

גוש	2986	-	חלק	מחלקות	5,	9,	10	כמסומן	במפה;

גוש	2996	-	חלק	מחלקה	11	כמסומן	במפה;
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גוש	2998	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2999	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	3000	-	חלקות	3	עד	5	וחלק	מחלקות	1,	2,	6	כמסומן	במפה;

גוש	3001	-	חלקות	3,	6	וחלק	מחלקות	2,	4,	5	כמסומן	במפה;

גוש	3002	-	חלק	מחלקות	4	עד	6	כמסומן	במפה;

גוש	3003	-	חלקות	4,	5,	8	וחלק	מחלקות	1	עד	3,	6,	7	כמסומן	במפה;

גוש	3007	-	חלקות	2,	3	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	3025	-	חלקה	62;

גוש	3032	-	חלקות	1	עד	3,	5,	8	וחלק	מחלקות	4,	6,	7	כמסומן	במפה;

גוש	3055	-	חלקה	65	וחלק	מחלקות	66,	94,	95	כמסומן	במפה;

גוש	3081	-	חלקות	4,	9,	10,	14,	15	וחלק	מחלקות	2,	8	כמסומן	במפה;

גוש	3082	-	חלקות	9,	10	וחלק	מחלקות	6,	11	כמסומן	במפה;

גוש	3084	-	פרט	לחלק	מחלקה	16	כמסומן	במפה;

גוש	3087	-	פרט	לחלקה	22	כמסומן	במפה;

גוש	3088	-	חלקות	8,	17,	19,	24,	25,	27,	28,	32	עד	34,	36,	37	וחלק	מחלקות	
21,	31	כמסומן	במפה;

45	כמסומן	 	,43 	,39 	,24 	,21 18	עד	 וחלק	מחלקות	 	17 3102	-	חלקה	 גוש	
במפה;

גוש	3110	-	חלקות	26,	46	וחלק	מחלקות	16,	17	כמסומן	במפה�"

כ"ה	בכסלו	התשע"א	)2	בדצמבר	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

שר	הפנים 	 	

 צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, )עמק הירדן, תיקון(,
התשע"א-2011

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

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

	12( י"ד	בחשוון	התשס"ט	 "והחתום	ביד	שר	הפנים	ביום	 	בהגדרה	"מפה",	אחרי	 )1(
בנובמבר	2008("	יבוא	"וכפי	שתוקנה	בתשריט	הערוך	בקנה	מידה	1:10,000	והחתום	ביד	

שר	הפנים	ביום	כ"ה	בכסלו	התשע"א	)2	בדצמבר	2010(";

	במקום	השטח	המתואר	לצד	היישוב	"גנוסר"	יבוא: )2(

"הגושים	15542,	15544,	15550	-	בשלמותם;

גוש	13593	-	חלק	מחלקות	6,	8,	11,	13	כמסומן	במפה;

	תיקון	פרט	)מב(
בתוספת	הראשונה

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1

ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשס"ז,	עמ'	10;	התשס"ט,	עמ'	236� 	2
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גוש	13594	-	חלקה	7	וחלק	מחלקות	8	עד	10	כמסומן	במפה;

גוש	15537	-	חלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

גוש	15538	-	חלקות	38,	40	עד	43,	51	עד	53,	70	וחלק	מחלקות	36,	39,	44,	50,	62,	
63	כמסומן	במפה;

גוש	15543	-	חלקות	17,	19;

גוש	15551	-	חלק	מחלקה	22	כמסומן	במפה;

גוש	15553	-	פרט	לחלק	מחלקה	36	כמסומן	במפה;

גוש	15554	-	פרט	לחלק	מחלקות	29,	40,	49,	52,	55,	61,	76,	96	כמסומן	במפה;";

	במקום	השטח	המתואר	לצד	היישוב	"חוקוק"	יבוא: )3(

"גוש	15525	-	בשלמותו;

גוש	15527	-	חלקות	8,	12,	19,	20,	22	עד	25,	28,	29,	31,	47	וחלק	מחלקות	9	עד	11,	
13,	15,	17,	18,	27,	32,	34	עד	36,	49	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	19 	,13 	,9 וחלק	מחלקות	 	20 	,16 עד	 	14 	,12 עד	 	10 חלקות	 	- 	15537 גוש	
במפה;

גוש	15538	-	חלקות	3	עד	32,	34,	37,	54	עד	60,	64	עד	69	וחלק	מחלקות	33,	35,	36,	
50,	61,	62	כמסומן	במפה;

גוש	15588	-	חלקה	97�"

כ"ה	בכסלו	התשע"א	)2	בדצמבר	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

שר	הפנים 	 	

צו הסדרת הטיפול בחופי הכנרת )קביעת מועד העברת נכסים, זכויות וחובות 
לקניין האיגוד(, התשע"א-2011

45)ג(	לחוק	הסדרת	הטיפול	בחופי	הכנרת,	התשס"ח-12008	 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	 	
)להלן	-	החוק(,	אני	מצווה	לאמור:

מועד	ההעברה	כאמור	בסעיף	45)א(	לחוק	הוא	ביום	פרסומו	של	צו	זה� 	�1

כ"ט	בטבת	התשע"א	)5	בינואר	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-4119(

שר	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשס"ח,	עמ'	450� 	1

קביעת	מועד	
העברה
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צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )ניפוק דלק במכלית( )תיקון(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	2,	3	ו–4	לחוק	הפעלת	רכב	)מנועים	ודלק(,	התשכ"א-11961	 	
)להלן	-	החוק(,	בהתייעצות	עם	שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים,	ובאישור	ועדת	הכלכלה	
של	הכנסת	לפי	סעיף	21א)א(	לחוק–יסוד:	הכנסת2,	וסעיף	2)ב(	לחוק	העונשין,	התשל"ז-31977,	

אני	מצווה	לאמור:

בסעיף	8)ג(	לצו	הפעלת	רכב	)מנועים	ודלק(	)ניפוק	דלק	במכלית(,	התשס"ח-42007	- 	�1
	במקום	"שישה	חודשים	מיום	שהודיע	המנהל"	יבוא	"שנה	וחצי	מיום	שהודיע	 )1(

המנהל";

	במקום	"בתוך	שישה	חודשים	מיום	פרסומו	של	צו	זה"	יבוא	"עד	יום	כ"ה	בטבת	 )2(
התשע"א	)1	בינואר	2011("�

א'	בשבט	התשע"א	)6	בינואר	2011(
לנדאו 	 י ז עו 	 	 )חמ	3-2727(

שר	התשתיות	הלאומיות 	 	
__________

	ס"ח	התשכ"א,	עמ'	12;	התש"ס,	עמ'	85� 1

	ס"ח	התשי"ח,	עמ'	39;	התשס"א,	עמ'	166� 2

	ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226;	התשנ"ד,	עמ'	348� 3

	ק"ת	התשס"ח,	עמ'	118� 4

הודעת שכר חברי הכנסת, התשע"א-2011

	בהתאם	לסעיף	5)ד(	להחלטת	שכר	חברי	הכנסת,	התשמ"ז-11987,	אני	מודיע	כי: 	

	החל	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(	ישולם	שכר	יסוד	כמפורט	להלן: �1
בשקלים	חדשים

	ליושב	ראש	הכנסת )1(39,853

	לראש	האופוזיציה )2(35,498

	לסגן	יושב	ראש	הכנסת	וליושב	ראש	ועדה )3(33,099

	לחבר	כנסת )4(31,354

ח'	בשבט	התשע"א	)13	בינואר	2011(

ר דו אבי ם	 י חי 	 	 )חמ	3-226(

חשב	הכנסת 	 	
__________

	ק"ת	התשמ"ז,	עמ'	368;	התשע"א,	עמ'	298� 1

תיקון	סעיף	8

תשלום	שכר	יסוד




