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תקנות הנמלים )בטיחות השיט( )תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	60)1()יח(	לפקודת	הנמלים	]נוסח	חדש[,	התשל"א-11971,	לפי	 	
והנמלים,	התשס"ד-	 רשות	הספנות	 לחוק	 32)א(	 סעיף	 לפי	 והנמלים	 רשות	הספנות	 הצעת	
22004,	ובאישור	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת	לפי	סעיף	21א)א(	לחוק–יסוד:	הכנסת3	,	וסעיף	2)ב(	

לחוק	העונשין,	התשל"ז-41977,		אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	1	לתקנות	הנמלים	)בטיחות	השיט(,	התשמ"ג-51982	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	 	�1
	 אחרי	ההגדרה	"ארבה	שומטת"	יבוא:

""אופנוע	ים"	-	כלי	שיט	המונע	על	ידי	מנוע	שאיבת	מים	)סילון(,	המסוגל	להשיט	עד	
מוט	 באמצעות	 וניהוגו	 בעמידה	 או	 ברכיבה	 נעשית	 אנשים,	שהפעלתו	 שלושה	

	 רוחבי;"�

בתקנה	14	לתקנות	העיקריות,	בכותרת	השוליים,	המילים	"במסע	לאומי	ובאניה	בעת	 	�2
	 עגינה"	-	יימחקו�

	בכותרת	פרק	רביעי	ב'	לתקנות	העיקריות,	אחרי	"נגררים"		יבוא	"אופנועי	ים"� �3

	בתקנה	26ו	לתקנות	העיקריות,	אחרי	ההגדרה	"מיתקן	נגרר"	יבוא: �4
יריעה	המיועדת	להרים	אדם	מעל	פני	המים,	כשהיא	מחוברת	לכלי	שיט	 ""מצנח"	-	

	 בחבל	גרירה	ונגררת	על	ידיו�"

	בתקנה	26ז	לתקנות	העיקריות	-	 �5
	האמור	בה	יסומן	")ב("; )1(

	לפני	תקנת	משנה	)ב(	יבוא: )2(

סקי	 גולש	 או	 נגרר	 מיתקן	 הגורר	 שיט	 כלי	 או	 ים	 אופנוע	 אדם	 ישיט	 	לא	 ")א(
שהם	 ובין	 טבעיים	 שהם	 בין	 לשיט,	 הראויים	 מקומות	 ובשאר	 בנהרות	 באגמים,	

	 מלאכותיים,	למעט	במפרץ	אילת,	בים	התיכון,	בים	המלח	ובימת	כנרת�";

	 	אחרי	תקנת	משנה	)ב(	יבוא: )3(

השטה	 הים	 אופנוע	 בעל	 יתיר	 ולא	 ים	 אופנוע	 על	 נוסע	 משיט	 ישיט	 	לא	 ")ג(
	 כאמור,	אלא	אם	כן	התקיימו	כל	התנאים	שבתקנות	26ט1	ו–26ט2�

	לא	ישיט	משיט	אופנוע	ים	אלא	אם	כן	התקיימו	בו	התנאים	הקבועים	בתקנה	 )ד(
26ט2)א(�

בו	התנאים	הקבועים	 כן	התקיימו	 ים	אלא	אם	 נוסע	על	אופנוע	 ירכב	 	לא	 )ה(
	 בתקנה	26ט2)א(�"

	אחרי	תקנה	26ט	לתקנות	העיקריות	יבוא: �6

"תדרוך	הנוסעים	לפני	
הפלגה	על	אופנוע	ים

	לפני	תחילת	ההפלגה	באופנוע	ים,	משיט	אופנוע	ים	יתדרך	את	 26ט1�
הנוסעים	באופנוע	הים	לגבי	כל	אחד	מהמפורטים	להלן,	ויוודא	

כי	התקיימו	בנוסעים	התנאים	הקבועים	בתקנה	26ט2)א(:

	מהות	פעולת	השיט	של	אופנוע	הים; )1(

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 14

תיקון כותרת פרק 
רביעי ב'

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	20,	עמ'	443� 	1

ס"ח	התשס"ד,	עמ'	456� 	2
ס"ח	התשי"ח,	עמ'	69;	התשס"א,	עמ'	166� 	3
ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226;	התשנ"ד,	עמ'	348� 	4

ק"ת	התשמ"ג,	עמ'	387;	התשס"א,	עמ'	285;	התשס"ט,	עמ'	1144� 	5

תיקון תקנה 26ו

תיקון תקנה 26ז

הוספת תקנות 
26ט1 ו-26ט2
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הים	 באופנוע	 השיט	 עקב	 לנוסעים	 הצפויות	 	הסכנות	 )2(
או	במהלכו	והדרכים	להימנע	מהן	או	להתמודד	עמן,	ובפרט	

לגבי	מצבים	כמפורט	להלן:

	התהפכות	אופנוע	הים; )א(

	נפילה	למים	מאופנוע	הים; )ב(

	אחיזה	נכונה	ובטוחה	כנגד	נפילה; )ג(

של	 פתאומית	 האצה	 של	 והסכנות	 	המשמעויות	 )ד(
על	 להתגבר	 והדרך	 הגלים,	 על	 וניתורו	 הים	 אופנוע	

סכנות	כאמור;

	חובתו	של	הנוסע	על	אופנוע	הים,	במהלך	כל	זמן	 )ה(
ההפלגה	על	אופנוע	הים,	להיות	חגור	בחגורת	בטיחות	

ולבוש	במכנסי	מגן,	לפי	תקנה	26ט2)א(�

תנאים	לגבי	הנוסעים	
	 על	אופנוע	ים

	משיט	אופנוע	ים	והנוסעים	בו	יהיו	-	 	)א( 26ט2�

במידתן	 מותאמות	 הצלה	 בחגורות	 	חגורים	 )1(
ומהודקות	לגוף;

להגן	 כדי	 בהם	 יש	 אשר	 מגן	 במכנסי	 	לבושים	 )2(
עבה,	 מבד	 שיהיו	 צריך	 המגן	 מכנסי	 פגיעות;	 מפני	
גמיש	ואטום	למים	ושיכסו	את	חלקו	התחתון	של	גוף	
בדומה	 לפחות,	 המותניים	 עד	 הברכיים	 מן	 הלובש	

למכנסי	חליפת	גלישה	או	צלילה�

	משיט	אופנוע	ים	יזהיר	את	כל	הנוסעים	בו	לפני	האצה	 )ב(
או	ניתור	על	גלים,	כי	עליהם	לשפר	את	אחיזתם�"

	אחרי	תקנה	26יב	לתקנות	העיקריות	יבוא: �7

	"תנאים	לגבי	כלי
	 שיט	גורר	

תותקן	 או	מצנח,	 נגרר	 מיתקן	 סקי,	 גולש	 הגורר	 בכלי	שיט	 26יב1�	
מנורה	המאירה	באור	כתום	מנצנץ	הנראה	בזוית	של–360°	
לטווח	שלא	יפחת		מ–500	מטרים	באור	יום;	המנורה	תופעל	
בכל	עת	שכלי	השיט	גורר	גולש	סקי	או	מיתקן	נגרר	או	מצנח	
שינוי	 על	 להורות	 רשאי	 המנהל	 נוסעים;	 מצויים	 שעליו	

מיקומה	של	המנורה�"

	בתקנה	53)א(	לתקנות	העיקריות,	פסקה	)3(	-	תימחק� �8
בתקנה	68)א(	לתקנות	העיקריות,	במקום	"בצו	הסדרת	מקומות	רחצה	)מקומות	רחצה	 	�9
רחצה	 מקומות	 הסדרת	 צו	 התשמ"ב-1982,	 התיכון(,	 הים	 בחופי	 ואסורים	 מוכרזים	
)מקומות	רחצה	מוכרזים	ואסורים	בים	סוף(,	התשמ"א-1981,	וצו	הסדרת	מקומות	רחצה	
הסדרת	 "בצו	 יבוא	 הירדן(,	התשל"ח-1978"	 ובנהר	 כנרת	 ים	 בחופי	 ואסורים	 מוכרזים	
מקומות	רחצה	)מקומות	רחצה	אסורים	ומוכרזים	בים	התיכון,	בים	כנרת,	בנהר	הירדן,	

	 בים	המלח	ובים	סוף(,	התשס"ד-62004"�

	אחרי	תקנה	68	לתקנות	העיקריות	יבוא: �10

__________
ק"ת	התשס"ד,	עמ'	447;	התשס"ח,	עמ'	1389� 	6

הוספת תקנה 
26יב1

תיקון תקנה 53

תיקון תקנה 68

הוספת תקנה 68א
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"הוראות	מיוחדות	
	 למפרץ	אילת

האמור	 על	 נוסף	 יחולו,	 אילת	 במפרץ	 השיט	 	על	 	)א( 68א�
	 בתקנות	אלה,	הוראות	כמפורט	להלן:

	על	אף	האמור	בתקנה	68,	לא	ישיט	אדם	-		 )1(

	כלי	שיט	הגורר	אחריו	מצנח,	במרחק	הקטן	 )א(
מ–1,000	מטרים	מנקודת	שפל	המים	שבחוף;			

	אופנוע	ים	בתחום	של	1,000	מטרים	מנקודת	 )ב(
לצורך	מעבר	 זולת	 שפל	המים	שבחוף	הצפוני,	
הנמצא	 מים	 בנתיב	 האמור,	 לתחום	 מעבר	 אל	
	1 הנקודות	 בין	 שמחבר	 הדמיוני	 לקו	 ממזרח	
ו–2	המסומנות	במפה	שבתוספת	העשרים	ואחת	
ובלבד	שמהירות	כלי	השיט	במעבר	כאמור	לא	
של	 המזרחי	 גבולו	 קשרים;	 חמישה	 על	 תעלה	

נתיב	המים	יסומן	על	ידי	מצופי	חיל	הים;

	אופנוע	ים	בתחום	של	500	מטרים	מנקודת	 )ג(
עליו	 שפל	המים	שבחוף	בכל	מקום	שלא	חלה	
מעבר	 אל	 מעבר	 לצורך	 זולת	 )ב(,	 משנה	 תקנת	
השיט	 כלי	 שמהירות	 ובלבד	 האמור,	 לתחום	

במעבר	כאמור	לא	תעלה	על	חמישה	קשרים;

ציון	 בנקודות	 מצוין	 כאמור	 לשיט	 האסור	 התחום	
ובמפה	שבתוספת	העשרים	ואחת;

הנמלים	 בצו	 המוכרזת	 אילת	 מרינה	 	בתחום	 )2(
)הכרזת	נמל	מרינה	אילת(,	התש"ע-72010,		בין	נקודות	
קצה	 את	 ומציינות	 ואחת	 העשרים	 שבתוספת	 ציון	
כלי	 אדם	 ישיט	 לא	 אילת,	 מרינה	 של	 הגלים	 שוברי	
שיט	להשטה	עצמית	שייעודו	הרשום	ברישיון	השיט	
שלו	הוא	להשכרה,	אלא	אם	כן	הוא	בעל	כלי	השיט	

האמור	או	בעל	תעודת	משיט;	בפסקת	משנה	זו	-		

"כלי	שיט	להשטה	עצמית"	-	כלי	שיט	מן	המפורטים	
בפסקאות	של	תקנה	104)א(	או	כלי	שיט	מנועי	

שעוצמת	מנועיו	אינה	עולה	על	4�4	קילוואט;	

"תעודת	משיט"	-	כהגדרתה	בתקנות	הספנות	)ימאים(	
)משיטי	כלי	שיט	קטנים(,	התשנ"ח-81998�

	המנהל	יפרסם	את	התחום	האסור	לשיט	לפי	תקנה	זו	 )ב(
בהודעות	לימאים�"

	בתקנה	73	לתקנות	העיקריות,	במקום	"באמצעות	מנוע"	יבוא	"למעט	סירת	משוטים"� �11
	 	בתוספת	השנייה	לתקנות	העיקריות,	בכותרת	המשנה,	במקום	"6א)2("	יבוא	"6)2("� �12

בתוספת	השלוש	עשרה	לתקנות	העיקריות,	בהגדרה	"דגל	הצוללנים",	אחרי	"דגל"	יבוא	 	�13
"קשיח"�

	אחרי	התוספת	העשרים	לתקנות	העיקריות	יבוא: �14

תיקון תקנה 73

תיקון התוספת 
השנייה

תיקון התוספת 
השלוש עשרה

הוספת התוספת 
__________העשרים ואחת

ק"ת	התש"ע,	עמ'	1479� 	7
ק"ת	התשנ"ח,	עמ'	751� 	8
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          "תוספת עשרים ואחת
									)תקנה	68א(
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נקודות	הציוןמס'	הנקודה

630"29°32	צפון1
530"034°58	מזרח

130"29°32	צפון2
280"034°58	מזרח

350"29°32	צפון3
530"034°57	מזרח

440"29°32	צפון4
240"034°57	מזרח

500"29°32	צפון5
035"034°57	מזרח

000"29°32	צפון6
590"034°56	מזרח

850"29°31	צפון7
850"034°56	מזרח

770"29°31	צפון8
050"034°57	מזרח

	 	התחום	האסור	לשיט	-	 )א(

	לכלי	שיט	הגורר	אחריו	מצנח	-	1,000	מטרים	מנקודת	שפל	המים	שבחוף:	בין	 )1(
	 נקודות	1,	2,	3,	6,	8	כמפורט	במפה	ובטבלה	שלהלן;

	לאופנועי	ים	-	1,000	מטרים	מנקודת	שפל	המים	שבחוף	הצפוני:	בין	נקודות	 )2(
	 1,	2,	5	כמפורט	במפה	ובטבלה	שלהלן;

	לאופנועי	ים	-	500	מטרים	מנקודת	שפל	המים	שבחוף	בכל	מקום	שלא	חלה	 )3(
עליו	פסקה	)2(:	בין	נקודות	4,	5,	6,	7	כמפורט	במפה	ובטבלה	שלהלן�

	התחום	האסור	להשטת	כלי	שיט	לנהיגה	עצמית	שייעודו	הרשום	ברישיון	השיט	 )ב(
שלו	הוא	להשכרה,	בידי	מי	שאינו	בעל	כלי	השיט	האמור	או	בעל	תעודת	משיט,	הוא	
שטח	 תוך	 אל	 צפונה,	 המרינה,	 פתח	 את	 המסמנות	 להלן,	 המפורטות	 הציון	 מנקודות	

המרינה:

בין	נקודת	ציון	893"29°32	צפון

631"34°57	מזרח

לבין	נקודת	ציון	880"29°32	צפון

	 669"34°57	מזרח�"

	תחילתן	של	תקנות	אלה	7	ימים	מיום	פרסומן� �15
ל'	בסיוון	התשע"ב	)20	ביוני	2012(

ץ כ" ישראל	 	 	 )חמ	3-610(

																																																																														שר	התחבורה	התשתיות	הלאומיות

והבטיחות	בדרכים 	 	

תחילה
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )הגלבוע, תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מכריז	לאמור: 	

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

")יד(

הגלבוע

בפרט	זה,	"מפה"	-	מפת	המועצה	האזורית	הגלבוע	הערוכה	בקנה	מידה	1:30,000	והחתומה	
ביד	שר	הפנים	ביום	ל'	בניסן	התשע"ב	)22	באפריל	2012(,	שהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	
הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הצפון,	נצרת	עילית	ובמשרד	המועצה	האזורית	

הגלבוע	)להלן	-	המפה(;

טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע	)ועד	בכלל(

גושים	20749,	20755	-	בשלמותם;אביטל

גוש	20009	-	חלק	מחלקות	5,	24	כמסומן	במפה;

גוש	20565	-	פרט	לחלקה	11;

גוש	20567	-	חלקה	7;

גוש	20568	-	חלקות	44,	45,	48;

כמסומן	 	53 	,43 	,38 מחלקות	 וחלק	 	42 	,40 	,39 חלקות	 	- 	20569 גוש	
במפה;

גוש	20748	-	פרט	לחלקה	96	וחלק	מחלקה	97	כמסומן	במפה;

גוש	20756	-	חלקות	4,	5,	12	וחלק	מחלקות	3,	8	כמסומן	במפה;

גוש	20797	-	חלקה	3	וחלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גושים	20762,	20763,	20768	-	בשלמותם;אדירים

כמסומן	 	103 וחלק	מחלקה	 	117 	,115 עד	 	113 	,48 חלקות	 	- 	20039 גוש	
במפה;

גוש	20756	-	חלקה	1	וחלק	מחלקות	6	עד	8	כמסומן	במפה;

גוש	20769	-	חלקות	2	עד	7	וחלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

גוש	20734	-	פרט	לחלקות	86	עד	99	וחלק	מחלקות	2,	100	עד	103,	106,	אומן
123,	126	כמסומן	במפה;

גוש	20735	-	חלקות	1,	2,	4	עד	36,	39,	40,	57	עד	65,	67	עד	69,	72,	73,	86,	
120	עד	125,	131,	133	עד	135,	137,	139	עד	142,	145,	148,	149	וחלק	
מחלקות	37,	38,	41	עד	56,	70,	71,	74	עד	85,	126,	129,	130,	132,	136,	

138,	143,	144,	146	כמסומן	במפה;

גוש	20782	-	חלק	מחלקה	96	כמסומן	במפה;

החלפת פרט 
)יד( בתוספת 

הראשונה

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

ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשנ"ד,	עמ'	1208� 	2
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טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע	)ועד	בכלל(

גושים	23146,	23147,	23149,	23150,	23152,	23153,	23262	-	בשלמותם;בית	אלפא

גוש	20905	-	חלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	20924	-	חלק	מחלקה	13	כמסומן	במפה;

גוש	22627	-	חלק	מחלקה	14	כמסומן	במפה;

גוש	22628	-	חלקות	28,	40,	56,	900,	901	וחלק	מחלקות	1	עד	5,	10	עד	
12,	14,	16	עד	23,	43,	47,	53	כמסומן	במפה;

גוש	22629	-	חלק	מחלקות	34,	902	כמסומן	במפה;

גוש	22729	-	חלקות	3,	5	עד	7	וחלק	מחלקות	2,	4	כמסומן	במפה;

גוש	22730	-	חלקות	5,	10	עד	12;

גוש	22738	-	חלקה	4	וחלק	מחלקות	1,	5,	12	כמסומן	במפה;

גוש	22745	-	חלק	מחלקות	5,	67	כמסומן	במפה;

גוש	22746	-	חלקות	4	עד	6	וחלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

גוש	22747	-	חלקות	16	עד	18	וחלק	מחלקות	19,	25	כמסומן	במפה;

גוש	22748	-	חלק	מחלקות	18	עד	20,	24	כמסומן	במפה;

גוש	22864	-	חלק	מחלקות	2,	5,	6,	8	כמסומן	במפה;

גוש	23127	-	חלקות	5,	19,	23,	32	וחלק	מחלקה	56	כמסומן	במפה;

גוש	23135	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	23148	-	חלקות	10,	15	וחלק	מחלקות	9,	14	כמסומן	במפה;

גוש	23151	-	חלקות	10,	11,	14	עד	16,	65,	75,	89	עד	92,	94	עד	96,	106,	
108,	110,	119,	121,	123,	127	עד	129,	131,	132,	135,	138	עד	140,	142,	

143	וחלק	מחלקות	84,	113,	125,	134,	141,	144	כמסומן	במפה;

גוש	23154	-	חלקה	21	וחלק	מחלקה	15	כמסומן	במפה;

גוש	23189	-	חלקות	6,	7;

גוש	23190	-	חלקה	9	וחלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	23261	-	חלקות	1	עד	4,	6,	10,	12	וחלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

גוש	23263	-	חלק	מחלקות	1,	3	כמסומן	במפה;

גוש	23264	-	פרט	לחלקה	8;

גושים	20795,	22744,	23130,	23184,	23185,	23186,	23187,	23191,	23192,	בית	השיטה
23193	-	בשלמותם;

גוש	20565	-	חלקה	11;

גוש	20567	-	חלקה	12;

גוש	22742	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;
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טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע	)ועד	בכלל(

גוש	22745	-	חלק	מחלקות	62,	69	עד	71	כמסומן	במפה;

גוש	22748	-	חלק	מחלקות	18	עד	20,	24	כמסומן	במפה;

גוש	22749	-	פרט	לחלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	23183	-	פרט	לחלקה	11	וחלק	מחלקה	24	כמסומן	במפה;

גוש	23188	-	חלקה	7;

גוש	23190	-	חלקות	1,	2,	4	עד	8	וחלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	23194	-	חלקות	2,	4	עד	6,	8	עד	14	וחלק	מחלקות	1,	7,	15	כמסומן	
במפה;

גוש	23195	-	חלקות	1,	4,	7,	8	וחלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	23212	-	חלק	מחלקה	11	כמסומן	במפה;

גושים	20761,	20770,	20771	-	בשלמותם;ברק

וחלק	 	118 	,116 	,112 עד	 	104 	,102 	,101 	,77 	,73 	,7 -	חלקות	 	20039 גוש	
מחלקות	6,	32,	41	עד	47,	49	עד	52,	58,	87,	88,	90	עד	96,	99,	100,	

103	כמסומן	במפה;

גוש	20760	-	חלקות	1	עד	9;

גוש	20769	-	חלקה	1	וחלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

גושים	23176,	23177,	23179	-	בשלמותם;גבע

גוש	17065	-	חלקה	34	וחלק	מחלקות	22,	31	כמסומן	במפה;

גוש	17069	-	חלקות	6	עד	8,	10	וחלק	מחלקה	11	כמסומן	במפה;

וחלק	 	83 79	עד	 	,62 60	עד	 	,57 	,17 	,16 	,12 	,11 	,5 20593	-	חלקות	 גוש	
מחלקות	4,	6,	10,	13,	15,	19,	22,	24,	25,	54,	64,	84	כמסומן	במפה;

גוש	23085	-	חלק	מחלקות	142,	216	כמסומן	במפה;

גוש	23100	-	פרט	לחלק	מחלקה	78	כמסומן	במפה;

גוש	23101	-	חלקות	16,	32,	33;

גוש	23125	-	חלקות	66,	68	וחלק	מחלקה	69	כמסומן	במפה;

גוש	23175	-	חלקות	4	עד	8,	10,	12	וחלק	מחלקות	11,	13,	14	כמסומן	
במפה;

גוש	23178	-	פרט	לחלקה	18;

גושים	20778,	20779,	20780	-	בשלמותם;גדיש

גוש	20735	-	חלקות	87	עד	98,	128	וחלק	מחלקות	37,	38,	41	עד	45,	74	
עד	85,	99,	100,	126,	129,	132,	136,	143,	146	כמסומן	במפה;

גוש	20781	-	חלקות	2,	3	וחלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גוש	20786	-	פרט	לחלקה	73	וחלק	מחלקות	115,	180	כמסומן	במפה;
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טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע	)ועד	בכלל(

גוש	20787	-	חלקות	2,	3,	7	וחלק	מחלקות	4,	5	כמסומן	במפה;

גוש	20790	-	חלק	מחלקה	18	כמסומן	במפה;

גוש	20792	-	חלק	מחלקות	7,	12,	13	כמסומן	במפה;

גוש	23159	-	פרט	לחלקות	78,	79	וחלק	מחלקות	2,	82,	85,	90,	91	כמסומן	גדעונה
במפה;

גוש	23171	-	חלקות	59,	64,	65,	68	וחלק	מחלקות	8,	47,	53,	56,	67,	72,	
79	כמסומן	במפה;

גושים	20857,	20969,	20970,	20971,	20972,	20973	-	בשלמותם;גן	נר

גוש	20853	-	חלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גוש	20855	-	פרט	לחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	20856	-	חלקות	2,	3,	7,	32,	46,	49,	51,	55,	56,	58,	63,	66,	67,	72,	74	
וחלק	מחלקות	1,	8,	47,	59,	71	כמסומן	במפה;

גוש	20858	-	חלקות	4	עד	6,	18;

גוש	20859	-	חלקות	1	עד	5,	7,	8,	13,	15	וחלק	מחלקות	6,	14	כמסומן	
במפה;

גוש	20919	-	חלק	מחלקות	2	עד	4	כמסומן	במפה;

גוש	20929	-	חלק	מחלקות	4,	6	כמסומן	במפה;

גושים	20764,	20765,	20767,	20800	-	בשלמותם;דבורה

גוש	20038	-	חלקות	52	עד	55,	64,	76,	77	וחלק	מחלקות	56,	60	עד	63,	70	
עד	75,	78	עד	82,	85,	96,	117,	130	כמסומן	במפה;

גוש	20039	-	חלק	מחלקות	6,	47	כמסומן	במפה;

גוש	20766	-	פרט	לחלקות	114,	115;

גוש	20797	-	חלקות	1,	4,	5	וחלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	20808	-	חלקות	3,	6,	11;

גוש	20038	-	פרט	לחלקות	52	עד	55,	64,	76,	77	וחלק	מחלקות	56,	60	עד	חבר
63,	70	עד	75,	78	עד	82,	85,	96,	117,	130	כמסומן	במפה;

גוש	20039	-	חלקות	5,	8	עד	31,	33	עד	40,	53	עד	57,	59	עד	72,	74	עד	76,	
78	עד	86,	89,	97,	98	וחלק	מחלקות	6,	32,	41	עד	47,	49	עד	52,	58,	

87,	88,	90	עד	96,	99,	100,	103	כמסומן	במפה;

גוש	20766	-	חלקות	114,	115;

גושים	22728,	23155,	23157,	23158	-	בשלמותם;חפצי–בה

גוש	22628	-	חלקה	42	וחלק	מחלקות	1	עד	5,	10	עד	12,	14,	16	עד	23,	37,	
39,	45,	47,	53,	902	כמסומן	במפה;

גוש	22629	-	חלק	מחלקות	30,	32,	902	כמסומן	במפה;

גוש	22729	-	חלקות	8	עד	10	וחלק	מחלקות	2,	4	כמסומן	במפה;
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טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע	)ועד	בכלל(

גוש	22730	-	חלקות	1	עד	4,	6	עד	9;

גוש	23129	-	חלקות	18,	20;

גוש	23135	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	23148	-	חלק	מחלקות	9,	14	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	15 מחלקה	 וחלק	 	23 	,22 	,17 	,14 	,13 	,11 חלקות	 	- 	23154 גוש	
במפה;

גוש	23156	-	חלקות	2,	30,	34,	36,	38,	40,	45,	47,	48,	51,	57,	58,	60;

גושים	23196,	23197,	23198,	23199,	23200	-	בשלמותם;טייבה	)בעמק(

גוש	23202	-	חלקות	8,	11,	14;

גוש	23203	-	חלקות	5,	7,	16,	22	וחלק	מחלקה	18	כמסומן	במפה;

גוש	23204	-	חלקות	3,	6;

גוש	23205	-	חלקות	6,	8,	15	וחלק	מחלקה	16	כמסומן	במפה;

גוש	23206	-	חלקות	6,	7,	10,	11,	20,	22,	24,	26,	28,	33;

גוש	23207	-	חלקות	6,	8,	10;

גושים	17095,	17098,	17099,	17100,	17108,	17109,	17110,	17111,	17112	טמרה	)יזרעאל(
-	בשלמותם;

גוש	17046	-	חלק	מחלקה	10	כמסומן	במפה;

גוש	17078	-	חלק	מחלקה	23	כמסומן	במפה;

גוש	17096	-	פרט	לחלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גוש	17101	-	חלקות	1,	4,	7	וחלק	מחלקות	5,	6	כמסומן	במפה;

גוש	17102	-	חלקה	6	וחלק	מחלקות	2,	4	כמסומן	במפה;

גוש	22504	-	חלק	מחלקות	19,	35	כמסומן	במפה;

גוש	22508	-	חלק	מחלקות	1,	900	כמסומן	במפה;

גושים	20535,	20537,	20538,	20573	-	בשלמותם;יזרעאל

גוש	16818	-	חלק	מחלקה	30	כמסומן	במפה;

גוש	20536	-	פרט	לחלק	מחלקות	3,	16	כמסומן	במפה;

גוש	20566	-	חלקה	6;

גוש	20570	-	חלקות	13,	15,	26;

גוש	20593	-	חלק	מחלקה	64	כמסומן	במפה;

-	כפר	יחזקאל 	23090 	,23089 	,23088 	,23087 	,23086 	,23081 	,23080 	,20579 גושים	
בשלמותם;

גוש	17069	-	חלקות	9,	12,	18	עד	20;

גוש	20578	-	פרט	לחלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;
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טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע	)ועד	בכלל(

גוש	20593	-	חלקות	1,	7,	21,	23,	26	עד	34,	36	עד	53,	56,	58,	59,	65,	78,	
85	וחלק	מחלקות	4,	6,	10,	13,	15,	19,	22,	24,	25,	54,	64,	84	כמסומן	

במפה;

גוש	23082	-	חלקות	14,	18,	20,	21;

גוש	23083	-	חלקות	6,	9,	11;

גוש	23085	-	פרט	לחלק	מחלקות	142,	216	כמסומן	במפה;

גושים	20250,	20252	-	בשלמותם;מגן	שאול

גוש	20004	-	חלקה	12;

גוש	20005	-	חלקות	10,	11,	13,	15	וחלק	מחלקות	17,	19	כמסומן	במפה;

גוש	20006	-	חלקות	4,	5,	8	עד	10	וחלק	מחלקות	2,	3,	11	כמסומן	במפה;

גוש	20007	-	חלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	20008	-	חלקות	8,	10,	11	וחלק	מחלקות	3,	14	כמסומן	במפה;

גוש	20009	-	חלק	מחלקות	13	עד	16	כמסומן	במפה;

גוש	20010	-	חלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	20013	-	חלקה	7	וחלק	מחלקות	1	עד	5	כמסומן	במפה;

גוש	20014	-	חלק	מחלקות	22,	23	כמסומן	במפה;

גוש	20251	-	פרט	לחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	20253	-	חלקה	3	וחלק	מחלקות	1,	4	כמסומן	במפה;

גוש	20254	-	חלקות	4,	5	וחלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	20610	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	20611	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	20612	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	20988	-	חלק	מחלקות	14	עד	17	כמסומן	במפה;

גושים	23213,	23214,	23217,	23280,	23281	-	בשלמותם;מולדת

גוש	22595	-	פרט	לחלקות	2,	21	עד	23,	103,	104	וחלק	מחלקות	1,	6,	8	
עד	11,	102	כמסומן	במפה;

גוש	22628	-	חלקות	50,	903	וחלק	מחלקות	1	עד	5,	10	עד	12,	14,	16	עד	
23,	37,	39,	45,	47,	53,	902	כמסומן	במפה;

גוש	22629	-	חלקות	26,	27,	900,	901	וחלק	מחלקה	30	כמסומן	במפה;

גוש	22632	-	חלקות	28,	38	וחלק	מחלקות	27,	29,	31,	39	עד	41,	47,	51,	
2006	כמסומן	במפה;

גוש	22633	-	פרט	לחלק	מחלקה	49	כמסומן	במפה;

גוש	23134	-	חלקות	1,	12;
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גוש	23194	-	חלקות	3,	16	עד	20	וחלק	מחלקות	1,	7,	15	כמסומן	במפה;

גוש	23201	-	חלקה	42;

גוש	23202	-	חלקה	15;

גוש	23205	-	חלקה	17	וחלק	מחלקה	16	כמסומן	במפה;

גוש	23206	-	חלקות	35	עד	37;

גוש	23207	-	חלקות	4,	7,	9;

גוש	23208	-	פרט	לחלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	17 מחלקה	 וחלק	 	25 עד	 	23 	,19 	,18 	,15 חלקות	 	- 	23209 גוש	
במפה;

כמסומן	 	13 	,12 מחלקות	 וחלק	 	15 	,14 	,9 עד	 	6 חלקות	 	- 	23210 גוש	
במפה;

גוש	23211	-	פרט	לחלקה	17;

גוש	23212	-	חלק	מחלקה	11	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	21 מחלקה	 וחלק	 	31 	,28 	,26 	,23 	,22 	,8 חלקות	 	- 	23215 גוש	
במפה;

גוש	23216	-	חלקה	3;

גוש	23218	-	חלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

גוש	23219	-	פרט	לחלקה	1;

גוש	23221	-	חלקות	1	עד	3	וחלק	מחלקות	6,	7	כמסומן	במפה;

גוש	23251	-	חלקות	16	עד	60,	62;

גושים	20012,	20015,	20016	-	בשלמותם;מוקיבלה

גוש	20004	-	חלקות	5	עד	7,	10,	11,	15	עד	18	וחלק	מחלקות	2,	22,	24	
כמסומן	במפה;

גוש	20005	-	חלקות	6,	7	וחלק	מחלקות	17,	19	כמסומן	במפה;

גוש	20006	-	חלקות	6,	7	וחלק	מחלקות	2,	3,	11	כמסומן	במפה;

גוש	20007	-	פרט	לחלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	20008	-	חלקות	2,	5	עד	7,	9,	12,	13	וחלק	מחלקות	3,	4,	14	כמסומן	
במפה;

גוש	20009	-	חלקות	1	עד	4,	6	עד	12,	17	עד	23	וחלק	מחלקות	5,	13	עד	
16,	24	כמסומן	במפה;

גוש	20010	-	חלקות	1,	2,	14,	16,	18	וחלק	מחלקות	3,	5	עד	8,	11,	12,	21	
עד	23	כמסומן	במפה;

גוש	20011	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	20013	-	חלקות	6,	8,	9	וחלק	מחלקות	1	עד	5	כמסומן	במפה;
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וחלק	 	50 עד	 	35 	,31 עד	 	29 	,27 עד	 	25 	,11 עד	 	1 חלקות	 	- 	20014 גוש	
מחלקות	12,	14	עד	20,	22,	23,	34	כמסומן	במפה;

גוש	20251	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	20253	-	חלקות	2,	5	וחלק	מחלקות	1,	4	כמסומן	במפה;

גושים	20001,	20753,	20754,	20757	-	בשלמותם;מיטב

גוש	20002	-	חלקה	26	וחלק	מחלקה	33	כמסומן	במפה;

גוש	20010	-	חלקות	13,	15,	17	וחלק	מחלקות	12,	19	כמסומן	במפה;

גוש	20011	-	חלקות	2,	3	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	20568	-	פרט	לחלקות	44,	45,	48;

גוש	20569	-	חלק	מחלקות	35	עד	38,	43	עד	45	כמסומן	במפה;

גוש	20752	-	חלקות	10	עד	12,	24,	25,	28;

גוש	20756	-	חלקות	9	עד	11	וחלק	מחלקות	3,	6	עד	8	כמסומן	במפה;

גוש	20758	-	חלקות	1,	10	עד	12	וחלק	מחלקות	7,	9	כמסומן	במפה;

גושים	20784,	20785,	20788	-	בשלמותם;מלאה

גוש	20734	-	חלקות	86	עד	99	וחלק	מחלקות	2,	100	עד	103,	106,	123,	
126	כמסומן	במפה;

גוש	20735	-	חלקות	101	עד	119,	127,	147	וחלק	מחלקות	46	עד	56,	70,	
71,	99,	100,	130,	138,	144,	146	כמסומן	במפה;

גוש	20787	-	חלקות	1,	6	וחלק	מחלקות	4,	5	כמסומן	במפה;

גושים	17051,	17052,	17053,	17054,	17055,	17056,	17057,	17058,	17059,	נאעורה
17060,	17061,	17062,	17063	-	בשלמותם;

גוש	17068	-	חלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

גוש	20852	-	חלקות	2	עד	5,	11	וחלק	מחלקה	10	כמסומן	במפה;נורית

גוש	20862	-	פרט	לחלק	מחלקות	14,	15	כמסומן	במפה;

גוש	20863	-	חלק	מחלקות	1,	7	כמסומן	במפה;

גוש	23171	-	חלק	מחלקה	47	כמסומן	במפה;

גוש	20783	-	בשלמותו;ניר	יפה

גוש	20781	-	חלקות	1,	4	וחלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גוש	20782	-	פרט	לחלקות	68,	81,	91	וחלק	מחלקות	67,	96	כמסומן	במפה;

גוש	20786	-	חלקה	73	וחלק	מחלקות	115,	180	כמסומן	במפה;

גושים	17066,	17067,	17070,	22622,	23084,	23103,	23160,	23161,	23168,	עין	חרוד	איחוד
23172,	23173	-	בשלמותם;

	31 	,27 	,12 	,11 מחלקות	 וחלק	 	33 	,32 	,30 	,29 	,19 חלקות	 	- 	17065 גוש	
כמסומן	במפה;
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גוש	17069	-	חלק	מחלקות	11,	23	כמסומן	במפה;

גוש	22581	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	22595	-	חלקה	21	וחלק	מחלקות	6,	8	עד	11,	102	כמסומן	במפה;

גוש	22625	-	חלקות	2,	4;

גוש	22626	-	חלקה	63	וחלק	מחלקה	64	כמסומן	במפה;

גוש	22628	-	חלק	מחלקות	43,	45	כמסומן	במפה;

גוש	22633	-	חלק	מחלקה	49	כמסומן	במפה;

גוש	23082	-	חלקות	19,	26,	30;

גוש	23083	-	חלקות	7,	10,	12,	13;

גוש	23100	-	חלק	מחלקה	78	כמסומן	במפה;

גוש	23101	-	חלקות	29	עד	31;

גוש	23106	-	חלקות	18	עד	21,	23,	24,	26	עד	28	וחלק	מחלקות	22,	25	
כמסומן	במפה;

גוש	23125	-	חלקות	25,	29,	32;

גוש	23135	-	פרט	לחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	23163	-	חלקה	130;

גוש	23164	-	חלקות	16,	26,	39	וחלק	מחלקות	10,	41	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	46 	,45 מחלקות	 וחלק	 	38 	,34 	,32 	,24 חלקות	 	- 	23169 גוש	
במפה;

גוש	23170	-	חלקות	7,	12,	18,	21,	23,	26,	28,	30,	32,	34,	36,	50,	57	וחלק	
מחלקה	58	כמסומן	במפה;

גוש	23171	-	חלקות	24,	34,	37,	75	וחלק	מחלקות	47,	67,	72,	73	כמסומן	
במפה;

גוש	23175	-	חלק	מחלקות	11,	13,	14	כמסומן	במפה;

גוש	23208	-	חלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

גושים	22623,	22624,	23102,	23110,	23111,	23112,	23162,	23165,	23166,	עין	חרוד	מאוחד
23174	-	בשלמותם;

גוש	22595	-	חלקות	2,	22,	23	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	22626	-	פרט	לחלקה	63	וחלק	מחלקה	64	כמסומן	במפה;

	43 	,41 מחלקות	 וחלק	 	49 	,46 עד	 	44 	,42 	,37 	,35 חלקות	 	- 	23105 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	23106	-	חלקה	17;

גוש	23116	-	חלקות	9,	11;
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כמסומן	 	69 	,64 מחלקות	 וחלק	 	62 	,60 	,58 	,56 חלקות	 	- 	23125 גוש	
במפה;

גוש	23128	-	חלקה	49	וחלק	מחלקה	56	כמסומן	במפה;

גוש	23163	-	חלקות	100,	106,	126,	128,	132,	138,	139,	145	עד	148,	150	
עד	155,	157	עד	161,	165	וחלק	מחלקה	140	כמסומן	במפה;

גוש	23164	-	חלקות	27,	30,	32,	34,	40,	42,	45,	46,	52	וחלק	מחלקות	10,	
41,	55	כמסומן	במפה;

גוש	23167	-	חלקות	5	עד	7,	14,	21,	23,	24,	26,	27,	29,	30,	35,	38,	41,	
;42

כמסומן	 	46 	,45 מחלקות	 וחלק	 	42 	,39 	,36 	,35 	,5 חלקות	 	- 	23169 גוש	
במפה;

גוש	23209	-	חלקה	13	וחלק	מחלקה	17	כמסומן	במפה;

גוש	23215	-	חלקה	20	וחלק	מחלקה	21	כמסומן	במפה;

גוש	23252	-	חלק	מחלקות	91,	92	כמסומן	במפה;

גושים	20746,	20751	-	בשלמותם;פרזון

גוש	20002	-	חלקות	30,	32,	34	וחלק	מחלקה	33	כמסומן	במפה;

גוש	20569	-	חלקות	15	עד	34,	46	עד	52	וחלק	מחלקות	35,	37,	38,	44,	
45,	53	כמסומן	במפה;

גוש	20570	-	חלקה	21	וחלק	מחלקות	22	עד	24	כמסומן	במפה;

גוש	20610	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	20612	-	חלק	מחלקות	1,	3	כמסומן	במפה;

גוש	20743	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	20752	-	חלקות	14,	20,	22,	27;

גושים	20613,	20614,	20615,	20616,	20617	-	בשלמותם;צנדלה

גוש	20611	-	חלקות	2,	3	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	20612	-	חלקות	2,	4	וחלק	מחלקות	1,	3	כמסומן	במפה;

גוש	20856	-	חלקות	9	עד	30,	36	עד	38,	41	עד	44,	65,	69	וחלק	מחלקות	
8,	48,	59,	71	כמסומן	במפה;

גושים	20714,	20772,	20774,	20775,	20776,	20777,	20794	-	בשלמותם;רם	און

גוש	20744	-	חלקות	5,	9,	10;

גוש	20773	-	חלקות	2,	6,	9;

גושים	17091,	17092,	17093,	17104,	17105,	17106,	17107	-	בשלמותם;רמת	צבי

גוש	17068	-	פרט	לחלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

גוש	17101	-	חלקה	3	וחלק	מחלקות	5,	6	כמסומן	במפה;
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גוש	17102	-	חלקות	3,	5	וחלק	מחלקות	2,	4	כמסומן	במפה;

גוש	17103	-	חלקות	8,	10	וחלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	22509	-	חלק	מחלקה	13	כמסומן	במפה;

גוש	23202	-	חלקה	16;

גוש	23203	-	חלקות	6,	21,	23;

גוש	23204	-	חלקות	4,	7	עד	9;

גוש	23216	-	חלקות	2,	6;

גוש	23250	-	חלקות	18,	24	וחלק	מחלקה	13	כמסומן	במפה;

גושים	23104,	23113,	23114,	23118,	23119,	23120,	23124,	23126,	23133	תל	יוסף
-	בשלמותם;

גוש	22736	-	חלקה	16;

גוש	22737	-	חלקות	1	עד	7	וחלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

גוש	23105	-	חלקות	38,	47,	48	וחלק	מחלקות	41,	43	כמסומן	במפה;

גוש	23116	-	חלקות	10,	12	עד	14,	16;

גוש	23117	-	פרט	לחלקה	5;

גוש	23121	-	חלקות	50,	61,	63,	64,	70,	75	עד	77,	80,	87,	89	וחלק	מחלקות	
69,	86,	88	כמסומן	במפה;

גוש	23122	-	חלקות	14,	17,	35,	36	וחלק	מחלקות	5,	37	כמסומן	במפה;

גוש	23123	-	חלקות	26,	28,	36,	39,	62,	64,	66,	68,	69,	71	עד	74	וחלק	
מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	23125	-	חלקות	44,	46,	48,	50,	52,	54	וחלק	מחלקות	64,	69	כמסומן	
במפה;

גוש	23127	-	חלקות	10,	13,	25,	46,	49,	50,	53,	54,	58;

גוש	23128	-	חלקות	24,	39	עד	41,	43	עד	45,	57	וחלק	מחלקות	28,	51,	
56	כמסומן	במפה;

גוש	23129	-	חלקות	7,	12,	26	עד	28;

גוש	23131	-	פרט	לחלקה	5	וחלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

גוש	23132	-	חלקות	2,	3,	5,	6,	8,	9	וחלק	מחלקה	7	כמסומן	במפה;

גוש	23134	-	פרט	לחלקות	1,	12;

גושים	17064,	20255,	20560,	20572,	20576,	20577,	20591,	20592,	20733,	
	,20861 	,20860 	,20854 	,20851 	,20807 	,20798 	,20759 	,20742 	,20741
	,20872 	,20871 	,20870 	,20869 	,20868 	,20867 	,20866 	,20865 	,20864
	,20954 	,20952 	,20951 	,20949 	,20877 	,20876 	,20875 	,20874 	,20873
	,22771 	,22770 	,22769 	,22743 	,22741 	,22740 	,22519 	,22518 	,22501

23115	-	בשלמותם;
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גוש	16678	-	חלק	מחלקות	54	עד	60	כמסומן	במפה;

גוש	16687	-	חלק	מחלקות	9	עד	11,	31,	32,	34	כמסומן	במפה;

גוש	16688	-	חלק	מחלקות	15,	23	כמסומן	במפה;

27	כמסומן	 	,22 	,12 	,11 35	וחלק	מחלקות	 	,23 	,21 גוש	17065	-	חלקות	
במפה;

גוש	17069	-	חלקות	5,	13	עד	17,	21,	22	וחלק	מחלקות	11,	23	כמסומן	
במפה;

גוש	17101	-	חלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גוש	17103	-	חלקה	5	וחלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	20002	-	חלקות	22,	23;

גוש	20004	-	חלקה	20	וחלק	מחלקות	2,	22,	24	כמסומן	במפה;

גוש	20006	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	20008	-	חלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	20254	-	חלקות	1,	6	עד	8	וחלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	20561	-	חלקות	13,	18	וחלק	מחלקה	14	כמסומן	במפה;

גוש	20566	-	חלקה	7;

גוש	20569	-	חלק	מחלקות	35	עד	38,	43,	45	כמסומן	במפה;

גוש	20570	-	חלק	מחלקות	22	עד	24	כמסומן	במפה;

גוש	20578	-	חלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

גוש	20610	-	חלקות	3,	4	וחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	20743	-	פרט	לחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	20744	-	חלקה	8;

גוש	20748	-	חלקה	96	וחלק	מחלקה	97	כמסומן	במפה;

גוש	20758	-	חלק	מחלקות	7,	9	כמסומן	במפה;

גוש	20760	-	חלקות	10	עד	12;

גוש	20773	-	חלקות	3	עד	5;

גוש	20782	-	חלקות	68,	81,	91	וחלק	מחלקה	67	כמסומן	במפה;

גוש	20796	-	חלקות	1,	16,	19	וחלק	מחלקה	17	כמסומן	במפה;

גוש	20799	-	חלקה	3;

גוש	20801	-	חלקות	2,	5,	6,	14	עד	17	וחלק	מחלקות	7	עד	11,	13	כמסומן	
במפה;

גוש	20802	-	חלקה	11;
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טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע	)ועד	בכלל(

גוש	20803	-	חלקות	5,	6	וחלק	מחלקות	12,	13,	15	כמסומן	במפה;

גוש	20808	-	חלקות	1,	4,	5,	8,	9,	14;

גוש	20810	-	חלק	מחלקות	3,	10	כמסומן	במפה;

גוש	20852	-	חלקות	8,	9	וחלק	מחלקה	10	כמסומן	במפה;

גוש	20853	-	חלקות	3,	8,	10	וחלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גוש	20855	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	20856	-	חלק	מחלקות	1,	8,	47,	48	כמסומן	במפה;

גוש	20858	-	חלקות	7	עד	14;

גוש	20859	-	חלקות	9	עד	12	וחלק	מחלקות	6,	14	כמסומן	במפה;

גוש	20862	-	חלק	מחלקות	14,	15	כמסומן	במפה;

גוש	20863	-	פרט	לחלק	מחלקות	1,	7	כמסומן	במפה;

גוש	20878	-	חלקות	12,	14,	15,	17	וחלק	מחלקה	16	כמסומן	במפה;

גוש	20905	-	חלק	מחלקות	1,	3,	8,	9	כמסומן	במפה;

גוש	20919	-	חלקות	1,	5	עד	10	וחלק	מחלקות	2	עד	4	כמסומן	במפה;

גוש	20929	-	חלקה	5	וחלק	מחלקות	4,	6	כמסומן	במפה;

גוש	20944	-	חלקות	1,	7	וחלק	מחלקות	2,	3,	5,	6	כמסומן	במפה;

גוש	20950	-	חלקות	1,	4	עד	6	וחלק	מחלקות	2,	3	כמסומן	במפה;

גוש	20956	-	חלקות	1	עד	3,	9,	11,	15,	17	עד	19	וחלק	מחלקות	5,	7,	12,	
16	כמסומן	במפה;

גוש	20988	-	חלקות	6,	12,	13,	18	עד	24	וחלק	מחלקות	14	עד	17	כמסומן	
במפה;

גוש	22509	-	פרט	לחלק	מחלקה	13	כמסומן	במפה;

גוש	22581	-	חלקות	2,	3	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	22625	-	חלקות	5,	6;

גוש	22627	-	חלק	מחלקות	14,	15	כמסומן	במפה;

גוש	22629	-	חלק	מחלקות	34,	902	כמסומן	במפה;

גוש	22736	-	פרט	לחלקה	16;

גוש	22737	-	חלקה	9	וחלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	12 	,5 	,1 מחלקות	 וחלק	 	14 	,13 	,9 	,8 	,2 חלקות	 	- 	22738 גוש	
במפה;

גוש	22742	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	22745	-	פרט	לחלק	מחלקות	5,	62,	67,	69	עד	71	כמסומן	במפה;
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טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע	)ועד	בכלל(

גוש	22747	-	חלק	מחלקות	19,	22,	25	כמסומן	במפה;

גוש	22750	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	22786	-	חלקות	2	עד	4,	8	וחלק	מחלקות	1,	5,	7,	9	כמסומן	במפה;

גוש	23106	-	חלק	מחלקות	22,	25	כמסומן	במפה;

גוש	23117	-	חלקה	5;

גוש	23121	-	חלקות	62,	68	וחלק	מחלקות	69,	86,	88	כמסומן	במפה;

	37 	,5 מחלקות	 וחלק	 	33 	,23 	,21 	,20 	,15 	,12 	,11 חלקות	 	- 	23122 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	23123	-	חלקות	48,	49,	51,	54,	60	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	23127	-	חלקות	28,	34,	36	עד	39,	47,	48,	55	וחלק	מחלקה	56	כמסומן	
במפה;

גוש	23128	-	חלקות	25	עד	27,	29,	31,	35,	38,	48,	50	וחלק	מחלקות	28,	
51,	56	כמסומן	במפה;

גוש	23131	-	חלקה	5	וחלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

גוש	23132	-	חלקות	1,	4	וחלק	מחלקה	7	כמסומן	במפה;

גוש	23151	-	חלק	מחלקות	84,	125,	134,	141	כמסומן	במפה;

גוש	23156	-	חלקות	46,	49,	52,	54	עד	56,	59;

גוש	23159	-	חלקות	78,	79	וחלק	מחלקות	2,	82,	85,	90,	91	כמסומן	במפה;

גוש	23163	-	חלקות	134,	135,	141	עד	144,	149,	162	עד	164	וחלק	מחלקה	
140	כמסומן	במפה;

גוש	23164	-	חלקות	36,	47	עד	51	וחלק	מחלקה	55	כמסומן	במפה;

גוש	23167	-	חלקות	3,	16,	28,	31,	33,	34,	36,	37,	39;

גוש	23169	-	חלקות	40,	43,	44;

כמסומן	 	58 מחלקה	 וחלק	 	45 	,39 עד	 	37 	,35 	,14 חלקות	 	- 	23170 גוש	
במפה;

גוש	23171	-	חלקות	12,	18,	21,	38,	39,	41,	46,	50,	52,	61,	62,	66,	70,	82,	
83	וחלק	מחלקות	8,	47,	53,	56,	67,	73,	79	כמסומן	במפה;

גוש	23178	-	חלקה	18;

גוש	23183	-	חלקה	11	וחלק	מחלקה	24	כמסומן	במפה;

גוש	23188	-	חלקה	8;

גוש	23189	-	חלקה	5;

גוש	23190	-	חלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	23195	-	חלקות	2,	3,	5	וחלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	23201	-	פרט	לחלקה	42;
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טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע	)ועד	בכלל(

גוש	23203	-	חלקה	20	וחלק	מחלקה	18	כמסומן	במפה;

גוש	23210	-	חלקות	10,	11	וחלק	מחלקות	12,	13	כמסומן	במפה;

גוש	23211	-	חלקה	17;

גוש	23218	-	פרט	לחלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

גוש	23219	-	חלקה	1;

גוש	23221	-	חלקות	4,	5,	8,	9	וחלק	מחלקות	6,	7	כמסומן	במפה;

גוש	23250	-	פרט	לחלקות	18,	24	וחלק	מחלקה	13	כמסומן	במפה;

גוש	23251	-	חלקות	1	עד	15,	63	עד	66;

גוש	23252	-	פרט	לחלק	מחלקות	91,	92	כמסומן	במפה;

גוש	23261	-	חלקות	5,	7,	9,	11	וחלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

גוש	23263	-	חלקות	2,	4	וחלק	מחלקות	1,	3	כמסומן	במפה;

גוש	23264	-	חלקה	8�"

ל'	בניסן	התשע"ב	)22	באפריל	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

																																																																																		שר	הפנים

צו המועצות המקומיות )ב( )כפר מנדא, תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מכריז	לאמור: 	

	בתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	)ב(,	התשי"ג-21953,	במקום	פרט	)מז(	יבוא: �1
	המועצה	המקומית	כפר	מנדא� ")מז(

תאריך	הקמתה:	י"א	באדר	א'	התשכ"ב	)15	בפברואר	1962(�

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

הגושים	17557,	17559,	17561,	17562,	17563,	17564,	17565,	17566,	17567,	17568,	17569,	
17570,	17571,	17572,	17573,	17860	-	בשלמותם;

המקומית		 המועצה	 תחום	 במפת	 כמסומן	 	25 	,19 	,2 מחלקות	 לחלק	 פרט	 	- 	17689 גוש	
כפר	מנדא	הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	ל'	בניסן	
התשע"ב	)22	באפריל	2012(,	שהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	
במשרד	הממונה	על	מחוז	הצפון,	נצרת	עילית	ובמשרדי	המועצה	המקומית	כפר	

מנדא	)להלן	-	המפה(;

גוש	17861	-	פרט	לחלק	מחלקה	92	כמסומן	במפה;

שטחים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה�"

ל'	בניסן	התשע"ב	)22	באפריל	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-701(

																																																																																		שר	הפנים

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1
ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1174;	התשס"ב,	עמ'	352� 	2

החלפת פרט )מז( 
בתוספת הראשונה
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צו המועצות המקומיות )ב( )שעב, תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מכריז	לאמור: 	

	בתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	)ב(,	התשי"ג-21953,	במקום	פרט	)עה(	יבוא: �1
	המועצה	המקומית	שעב� ")עה(

תאריך	הקמתה:	כ"ב	בסיוון	התשל"ה	)1	ביוני	1975(�

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

הגושים	19730,	19731,	19732,	19733,	19760,	19775,	19781,	19782,	19783,	19784,	19785	
-	בשלמותם;

גוש	19765	-	חלקות	1	עד	7,	35	עד	67,	72;

גוש	19767	-	חלקות	10	עד	12,	15,	16,	19,	20,	24,	62,	69,	71,	73,	77,	78,	80,	84	וחלק	מחלקה	
87	כמסומן	במפת	תחום	המועצה	המקומית	שעב	הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	
)22	באפריל	2012(,	שהעתקים	 והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	ל'	בניסן	התשע"ב	
ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הצפון,	נצרת	

עילית	ובמשרדי	המועצה	המקומית	שעב	)להלן	-	המפה(;

גוש	19768	-	חלקות	7,	12,	14	עד	17,	20,	29,	31,	32	וחלק	מחלקות	3,	11,	25,	27	כמסומן	
במפה;

גוש	19769	-	פרט	לחלק	מחלקות	32,	33,	56	כמסומן	במפה;

גוש	19770	-	חלקות	5	עד	8,	14,	29,	31,	32,	34,	38,	41,	43	וחלק	מחלקות	30,	51	כמסומן	
במפה;

גוש	19771	-	חלקות	7	עד	10,	12	עד	16,	18	עד	20	וחלק	מחלקה	17	כמסומן	במפה;

גוש	19772	-	חלקות	4	עד	15,	17,	18	וחלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	19773	-	פרט	לחלקה	1;

גוש	19774	-	פרט	לחלקות	1,	2	וחלק	מחלקה	21	כמסומן	במפה;

גוש	19776	-	חלקות	42	עד	57,	64;

גוש	19777	-	חלקות	1,	3,	4,	7,	9	וחלק	מחלקות	2,	8	כמסומן	במפה;

גוש	19778	-	חלקות	2,	4	עד	6	וחלק	מחלקות	1,	3,	11	כמסומן	במפה;

גוש	19779	-	חלקות	2	עד	6,	10,	12,	16,	17	וחלק	מחלקה	15	כמסומן	במפה;

גוש	19780	-	פרט	לחלקות	41	עד	45�"

ל'	בניסן	התשע"ב	)22	באפריל	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-701(

																																																																																		שר	הפנים
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1
ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1174;	התשמ"ב,	עמ'	241� 	2

החלפת פרט 
)עה( בתוספת 

הראשונה
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אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית נצרת(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	8	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	ולאחר	עיון	בתסקיר	 	

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

הפירוט	 ובמקום	 ישונה,	 לפקודה,	 הראשונה	 בתוספת	 כמפורט	 נצרת2,	 עיריית	 תחום	 	�1
בתוספת	האמורה	יבוא:

"גושי	רישום	קרקע	וחלקות	רישום	קרקע:

	,16511 	,16510 	,16509 	,16508 	,16507 	,16506 	,16505 	,16504 	,16503 	,16502 	,16501 הגושים	
	,16524	,16523	,16522	,16521	,16520	,16519	,16518	,16517	,16516	,16515	,16513	,16512
	,16540	,16538	,16534	,16533	,16532	,16531	,16530	,16529	,16528	,16527	,16526	,16525
	,16571	,16570	,16569	,16568	,16567	,16566	,16564	,16563	,16561	,16545	,16544	,16543
	,16584	,16583	,16582	,16581	,16580	,16579	,16578	,16577	,16576	,16575	,16574	,16573

16648,	16756,	17610,	17825,	17826,	17827	-	בשלמותם;

גוש	16535	-	חלקות	4,	7	עד	28,	35,	45	עד	48,	51,	52	וחלק	מחלקות	6,	121,	125	כמסומן	
במפת	תחום	עיריית	נצרת	הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	
במשרד	 מופקדים	 ממנה	 שהעתקים	 	,)2012 באפריל	 	22( התשע"ב	 בניסן	 ל'	 ביום	
הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הצפון,	נצרת	עילית	ובמשרדי	עיריית	

נצרת	)להלן	-	המפה(;

גוש	16535	-	חלקות	4,	7	עד	28,	35,	45	עד	48,	51,	52	וחלק	מחלקות	6,	121,	125	כמסומן	במפה;

גוש	16536	-	פרט	לחלק	מחלקות	6,	88	כמסומן	במפה;

גוש	16539	-	חלקות	1,	2,	8,	9,	15,	18	עד	23	וחלק	מחלקות	3	עד	5,	7,	17	כמסומן	במפה;

גוש	16541	-	פרט	לחלקות	79,	80	וחלק	מחלקה	81	כמסומן	במפה;

גוש	16542	-	חלקות	4,	10	עד	13	וחלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

גוש	16556	-	חלקה	33	וחלק	מחלקות	13,	24	כמסומן	במפה;

גוש	16557	-	חלקות	2,	10	עד	12	וחלק	מחלקות	1,	14	כמסומן	במפה;

גוש	16558	-	פרט	לחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	16560	-	חלקות	2,	4,	5	וחלק	מחלקות	1,	3	כמסומן	במפה;

גוש	16562	-	פרט	לחלקות	36	עד	38,	43;

גוש	16565	-	חלקות	3,	5,	7	וחלק	מחלקות	1,	2,	4,	6	כמסומן	במפה;

גוש	16825	-	חלק	מחלקה	14	כמסומן	במפה;

גוש	16846	-	חלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	17507	-	פרט	לחלקה	6	וחלק	מחלקות	7	עד	9,	31	כמסומן	במפה;

גוש	17510	-	חלקה	100	וחלק	מחלקות	1,	2,	10,	71,	72,	75	כמסומן	במפה;

גוש	17511	-	חלקות	23	עד	35,	41,	44	וחלק	מחלקה	43	כמסומן	במפה;

גוש	17512	-	חלקות	26,	27	וחלק	מחלקות	40,	41,	45	כמסומן	במפה;

גוש	17609	-	חלקות	7	עד	9,	11;

גוש	17722	-	חלקה	13	וחלק	מחלקה	10	כמסומן	במפה�"

ל'	בניסן	התשע"ב	)22	באפריל	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1926(

																																																																																		שר	הפנים

שינוי התוספת 
הראשונה

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

ק"ת	התשכ"א,	עמ'	397;	התשנ"ה,	עמ'	1655� 	2
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תיקוני טעויות
בכללי	הרשויות	המקומיות	)ביוב(	)תעריפים	בעד	שירותי	ביוב	שנותנת	רשות	מקומית	בלא	 	�1
תאגיד(	)הוראת	שעה(	)תיקון(,	התשע"ב-2012,	שפורסמו	בקובץ	התקנות	7100,	התשע"ב,	עמ'	

934,	בשם	הכללים,	במקום	")תיקון("	צריך	להיות	")תיקון	מס'	2("�
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התשע"ב,	עמ'	1342	-

	בשם	הכללים,	במקום	")תיקון	מס'	2("	צריך	להיות	")תיקון	מס'	3("; )1(

	)1( בפרט	 בו,	 לכללים	העיקריים	המובא	 לתוספת	השנייה	 3)ב()2(	 בסעיף	 	,)1(5 	בסעיף	 )2(
בטבלה,	במקום	"מט"ח	גלאון"	צריך	להיות	"מט"ש	גלאון";

בו,	במקום	 לכללים	העיקריים	המובא	 לתוספת	השלישית	 20)א(	 6)14(,	בסעיף	 	בסעיף	 )3(
"במועצה	האזורית	נחל	שורק"	צריך	להיות	"במועצה	האזורית	מטה	יהודה"�

)חמ	3-4091( 	

בתקנות	הגנת	הצרכן	)חובת	גילוי	מוצר	מזון	בפיקוח(,	התשע"ב-2012,	שפורסמו	בקובץ	התקנות	 	�3
7131,	התשע"ב,	עמ'	1267,	בתקנה	1,	במקום	"בצו	זה"	צריך	להיות	"בתקנות	אלה"�

)תיקון(,	 ופנינים(	 )גילוי	פרט	מהותי	לגבי	יהלומים,	אבני	חן	 3	לתקנות	הגנת	הצרכן	 	בתקנה	 �4
התשע"ב-2012,	שפורסמו	בקובץ	התקנות	7131,	התשע"ב,	עמ'	1268	-

	במקום	כותרת	השוליים	יבוא	"הוספת	תקנה	2א"; )1(

	תקנה	3	לתקנות	העיקריות,	המובאת	בה,	תסומן	"2א"� )2(

)חמ	3-2408( 	

בכללי	תאגידי	מים	וביוב	)אמות	מידה	והוראות	בעניין	הרמה,	הטיב	והאיכות	של	השירותים	 	�5
שעל	חברה	לתת	לצרכניה(	)תיקון	מס'	2(,	התשע"ב-2012,	שפורסמו	בקובץ	התקנות	7135,	

התשע"ב,	עמ'	1351	-

	בסעיף	1)3(,	במקום	"חיישוב"	פעמיים,	צריך	להיות	"חישוב"; )1(

	בסעיף	9	- )2(

	במקום	"סימן	ד':	טיפול	בפניות	צרכנים"	צריך	להיות	"סימן	ה':	טיפול	בפניות	צרכנים"; )א(

	בסעיף	82)2(	המובא	בו,	במקום	"חיישוב"	צריך	להיות	"חישוב"� )ב(

)חמ	3-4120( 	

בתקנה	2	לתקנות	מס	הכנסה	)כללים	לאישור	ולניהול	קופות	גמל(	)תיקון	מס'	4(,	התשע"ב-2012,	 	�6
שפורסמו	בקובץ	התקנות	7131,	התשע"ב,	עמ'	1265,	במקום	"ו–53)ב("	צריך	להיות	"ו–53ב"�

)חמ	3-129-ת1( 	

תיקון טעות דפוס
	בתקנות	איסור	אלימות	בספורט	)כללי	התנהגות	באירוע	ספורט	ודרך	פרסומם(,	התשע"ב- 	
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