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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )לכיש, תיקון(, התשע"ג-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מצווה	לאמור:

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

התשע"א בכסלו	 כ"ה	 ביום	 הפנים	 שר	 ביד	 "והחתומה	 אחרי	 "מפה",	 	בהגדרה	 )1(	
)2	בדצמבר	2010("	יבוא	"וכפי	שתוקנה	בתשריט	החתום	ביד	שר	הפנים	ביום	ג'	בתשרי	

התשע"ג	)19	בספטמבר	2012(	)להלן	-	המפה(";

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

"הגושים	1846,	3112,	3135,	1_3137,	3144,	400571	-	בשלמותם;

גוש	1844	-	חלק	מחלקות	13,	16,	18	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	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,	
46,	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	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�"

ג'	בתשרי	התשע"ג	)19	בספטמבר	2012(
ישי 	 הו אלי 	 )חמ	3-136-ת2-1(	

שר	הפנים 	 	

תיקון פרט )ל( 
בתוספת הראשונה

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

ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשע"א,	עמ'	540;	התשע"ב,	עמ'	314� 	2
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )שפיר, תיקון(, התשע"ג-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מצווה	לאמור: 	

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

התשע"א בכסלו	 כ"ה	 ביום	 הפנים	 שר	 ביד	 "והחתומה	 אחרי	 "מפה",	 	בהגדרה	 )1(	
)2	בדצמבר	2010("	יבוא	"וכפי	שתוקנה	בתשריט	החתום	ביד	שר	הפנים	ביום	ג'	בתשרי	

התשע"ג	)19	בספטמבר	2012(	)להלן	-	המפה(";	

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

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

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

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

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

"הגושים	2961,	2965,	2966,	2967	-	בשלמותם;

גוש	2962	-	חלקות	2	עד	6,	8	עד	10	וחלק	מחלקות	1,	7,	11	כמסומן	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	-	חלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה";

	במקום	השטח	המתואר	לצד	היישוב	"עוזה"	יבוא: )4(

"הגושים	3024,	3026	-	בשלמותם;

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

גוש	1835	-	חלקות	17	עד	20	וחלק	מחלקות	15,	16,	39,	41,	73,	74,	115,	125	כמסומן	
במפה;

גוש	1837	-	חלקות	71,	76,	110,	112,	114,	116,	118,	120	וחלק	מחלקות	103,	108,	124	
כמסומן	במפה;

תיקון פרט )מט( 
בתוספת הראשונה

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

ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשע"א,	עמ'	570� 	2
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גוש	2899	-	חלק	מחלקות	2,	7	עד	12	כמסומן	במפה;

גוש	2981	-	חלק	מחלקות	1,	3	כמסומן	במפה;

גוש	2982	-	חלק	מחלקות	1,	7	כמסומן	במפה;

גוש	2996	-	חלק	מחלקות	11,	12	כמסומן	במפה;

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

	במקום	השטח	המתואר	לצד	היישוב	"שלווה"	יבוא: )5(

"הגושים	2984,	2985	-	בשלמותם;

גוש	2899	-	חלקות	3	עד	6,	14	עד	25,	28	עד	37,	42	עד	50,	54	עד	59,	62	עד	67,	70	
עד	75,	78	עד	83,	104,	105	וחלק	מחלקות	2,	7	עד	13,	26,	27,	38	עד	41,	51	עד	
53,	60,	61,	68,	69,	76,	77,	84	עד	94,	97,	99,	101	עד	103,	106	עד	109	כמסומן	

במפה;

גוש	2900	-	פרט	לחלק	מחלקות	50,	107,	108,	125	כמסומן	במפה;

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	3,	6,	7	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";

	בשטח	המתואר	מתחת	לקו	- )6(

	בקטע	"גושים	בשלמותם",	במקום	"3083"	יבוא	"3083,	3084"; )א(

	אחרי	"גוש	1141	-	חלק	מחלקות	1,	2,	40	כמסומן	במפה"	יבוא	"גוש	1570	-	 )ב(
חלק	מחלקה	74	כמסומן	במפה";

	במקום	"גוש	1571	-	חלקות	45,	48,	58"	יבוא	"גוש	1571	-	חלקות	45,	48,	58	 )ג(
וחלק	מחלקות	56,	59	כמסומן	במפה;
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	במקום	"גוש	3002	-	חלק	מחלקות	4	עד	6	כמסומן	במפה"	יבוא	"גוש	3002	 )ד(
-	חלק	מחלקות	5,	6	כמסומן	במפה";

	במקום	"גוש	3081	-	חלקות	4,	9,	10,	14,	15	וחלק	מחלקות	2,	8	כמסומן	במפה"	 )ה(
יבוא	"גוש	3081	-	חלקות	4,	9,	10,	14,	15,	19	וחלק	מחלקות	2,	8	כמסומן	במפה";

	במקום	"גוש	3082	-	חלקות	9,	10	וחלק	מחלקות	6,	11	כמסומן	במפה"	יבוא	 )ו(
"גוש	3082	-	חלקה	10	וחלק	מחלקות	6,	11	כמסומן	במפה";

	במקום	"גוש	3087	-	פרט	לחלקה	22	כמסומן	במפה"	יבוא	"גוש	3087	-	פרט	 )ז(
לחלקה	22	וחלק	מחלקה	16	כמסומן	במפה"�

ג'	בתשרי	התשע"ג	)19	בספטמבר	2012(
ישי 	 הו אלי 	 )חמ	3-136-ת1(	

שר	הפנים 	 	

אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית קרית גת(, התשע"ג-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	8	לפקודת	העיריות1,	ולאחר	עיון	בתסקיר	של	ועדת	החקירה	 	

בהתאם	לסעיף	האמור,	אני	מכריז	לאמור:

באכרזת	על	עיריית	קרית	גת,		התשל"ג-21972,	במקום	פירוט	הגושים	והחלקות	בתוספת	 	�1
יבוא:

"הגושים	1499,	1500,	1533,	1534,	1563,	1564,	1565,	1602,	1603,	1606,	1780,	1781,	1830,	
	,1904	,1903	,1902	,1901	,1866	,1863	,1861	,1857	,1855	,1841	,1840	,1839	,1833	,1832
	,2295	,1993	,1917	,1916	,1915	,1914	,1913	,1911	,1910	,1909	,1908	,1907	,1906	,1905
	,3036	,3035	,3034	,3031	,3027	,3023	,3022	,3021	,2868	,2866	,2436	,2431	,2430	,2423

3037,	3061,	3080,	5841,	5842,	5843,	5844,	5845	-	בשלמותם;

גוש	1570	-	חלקות	68,	79	וחלק	מחלקה	74	כמסומן	במפה	הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	
והחתומה	ביד	השר	ביום	ג'	בתשרי	התשע"ג	)19	בספטמבר	2012(,	שהעתקים	ממנה	
מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הדרום,	באר	שבע,	

ובמשרד	עיריית	קרית	גת	)להלן	-	המפה(;

גוש	1571	-	פרט	לחלקות	45,	48,	50,	55,	58	וחלק	מחלקות	56,	59	כמסומן	במפה;

גוש	1835	-	חלקות	40,	114,	120,	123,	130,	132	וחלק	מחלקות	15,	16,	39,	41,	73,	74,	115,	
125	כמסומן	במפה;

גוש	1837	-	חלקות	8,	9,	18,	50,	58,	61,	64,	67,	70,	73,	75,	78,	81,	83,	86,	89,	91,	122,	127	
וחלק	מחלקות	103,	108,	124	כמסומן	במפה;

גוש	1842	-	פרט	לחלק	מחלקות	34,	35	כמסומן	במפה;

גוש	1843	-	חלקות	25	עד	27,	30	עד	34,	37	עד	41,	50,	58,	60	עד	63	וחלק	מחלקות	5,	19,	
21	עד	24,	28,	29,	35,	36,	42,	47,	54,	57,	59,	64,	68,	70,	74	כמסומן	במפה;

גוש	1860	-	חלקות	2,	4	עד	11,	13,	31,	32,	35,	39,	40,	55	עד	60,	64,	66,	68,	70,	82,	88,	90,	
94	וחלק	מחלקות	15,	29,	30,	46,	62,	71,	92	כמסומן	במפה;

גוש	1862	-	חלקות	1,	3	עד	6,	18	עד	20	וחלק	מחלקות	2,	14	עד	16,	26	כמסומן	במפה;

החלפת התוספת

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

ק"ת	התשל"ג,	עמ'	264;	התשנ"ו,	עמ'	560;	התשע"א,	עמ'	964� 	2
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גוש	2963	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2964	-	חלקות	1,	3	עד	5	וחלק	מחלקות	2,	6	כמסומן	במפה;

גוש	3030	-	חלקות	3	עד	7;

גוש	3033	-	חלקות	1,	2,	5	וחלק	מחלקות	3,	4,	9	כמסומן	במפה;

גוש	3082	-	חלקה	9;

גוש	3087	-	חלקה	22	וחלק	מחלקה	16	כמסומן	במפה;

גוש	3113	-	חלקה	1	וחלק	מחלקות	2	עד	4,	10,	46	כמסומן	במפה�"

ג'	בתשרי	התשע"ג	)19	בספטמבר	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1926(

שר	הפנים 	 	

אכרזת העיריות )תמרה( )תיקון(, התשע"ג-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	8	לפקודת	העיריות1,	ולאחר	עיון	בתסקיר	של	ועדת	החקירה	 	

בהתאם	להוראות	הסעיף	האמור,	אני	מכריז	לאמור:

מקום,	 בכל	 העיקרית(,	 האכרזה	 	- )להלן	 התשנ"ו-21996	 )תמרה(,	 העיריות	 באכרזת	 	�1
במקום	"תמרה"	יבוא	"טמרה"�

		במקום	התוספת	לאכרזה	העיקרית	יבוא: �2

"תוספת
)סעיף	1(

האזור	שתושביו	יהיו	עיריית	טמרה	כולל	גושים	וחלקות	רישום	קרקע:

"הגושים	18556,	18557,	18560,	18561,	18562,	18566,	18567,	18568,	18569,	18570,	18571,	
	,18583 	,18581 	,18580 	,18579 	,18578 	,18577 	,18576 	,18575 	,18574 	,18573 	,18572
	,19578 	,19577 	,19576 	,18591 	,18590 	,18589 	,18588 	,18587 	,18586 	,18585 	,18584
	-	19589	,19588	,19587	,19586	,19585	,19584	,19583	,19582	,19581	,19580	,19579

בשלמותם;

גוש	17556	-	חלק	מחלקות	1,	36	כמסומן	במפת	תחום	עיריית	טמרה	הערוכה	בקנה	מידה	
	,)2012 )27	באוגוסט	 ט'	באלול	התשע"ב	 ביום	 1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	
מחוז	 על	 ירושלים,	במשרד	הממונה	 הפנים,	 מופקדים	במשרד	 שהעתקים	ממנה	

הצפון,	נצרת	עילית	ובמשרדי	עיריית	טמרה	)להלן	-	המפה(;

גוש	18555	-	פרט	לחלק	מחלקות	2,	33,	37,	38	כמסומן	במפה;

גוש	18558	-	חלקות	20	עד	33,	36,	38	וחלק	מחלקה	37	כמסומן	במפה;

גוש	18559	-	חלקות	1	עד	15,	17	עד	19,	27	עד	45,	48	וחלק	מחלקה	57	כמסומן	במפה;

גוש	18563	-	חלקות	5	עד	7,	9,	10	וחלק	מחלקות	1	עד	4,	8	כמסומן	במפה;

גוש	18564	-	פרט	לחלק	מחלקות	5,	15,	44	כמסומן	במפה;

גוש	18565	-	פרט	לחלק	מחלקות	2,	3	כמסומן	במפה;

שינוי שם 
העירייה

החלפת התוספת

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

ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	879� 	2



47קובץ	התקנות	7170,	ו'	בחשוון	התשע"ג,	2012�10�22

גוש	18582	-	חלקות	1	עד	16,	18	עד	21,	25,	26,	28	עד	34,	36	עד	43,	56,	58	וחלק	מחלקות	
24,	27,	62,	65,	76	כמסומן	במפה;

גוש	18592	-	פרט	לחלקות	60,	61;

גוש	19600	-	חלקות	22	עד	37,	40,	85,	86,	88	וחלק	מחלקות	19	עד	21,	38,	39,	41,	72,	73,	
75	עד	77,	82	עד	84,	87	כמסומן	במפה;

גוש	19601	-	חלק	מחלקות	121,	122,	125	כמסומן	במפה�"

ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1926(

שר	הפנים 	 	

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )פיקוח על מכירת כרטיסי כניסה
לבתי עינוג( )מס' 2( )ביטול(, התשע"ג-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	5,	15	ו–43	לחוק	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים,	התשי"ח- 	
11957,	אני	מצווה	לאמור:

צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)פיקוח	על	מכירת	כרטיסי	כניסה	לבתי	עינוג(	)מס'	2(,	 	�1
התשכ"ב-21962	-	בטל�

ט"ו	באלול	התשע"ב	)2	בספטמבר	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-530(

שר	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשי"ח,	עמ'	24� 	1
			ק"ת	התשכ"ב,	עמ'	2687;	התשמ"ח,	עמ'	860� 2

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, 
התשע"ג-2012

קבלנים	 )סיווג	 בנאיות	 הנדסה	 לעבודות	 קבלנים	 רישום	 לתקנות	 	6 לתקנה	 	בהתאם	 	
רשומים(,	התשמ"ח-11988,	אני	מודיע	לאמור:

בחודש	 שפורסם	 המדד	 לעומת	 	2012 ספטמבר	 בחודש	 שפורסם	 המדד	 שינוי	 עקב	 	�1
	מרס	2012,	עודכנו	הסכומים	הנקובים	בתוספות,	והם	החל	ביום	ט"ו	בתשרי	התשע"ג

)1	באוקטובר	2012(,	כלהלן:

תוספת ראשונה
)תקנה	1(

באלפי	שקלים	חדשים

קבוצת	סיווג	א':

1,461סוג	1	-	בהיקף	כספי	עד

2,921סוג	2	-	בהיקף	כספי	עד

5,842סוג	3	-	בהיקף	כספי	עד

ביטול

__________
ק"ת	התשמ"ח,	עמ'	1082;	התשנ"ב,	עמ'	749;	התשע"ב,	עמ'	1163� 	1

עדכון סכומים
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באלפי	שקלים	חדשים

11,685סוג	4	-	בהיקף	כספי	עד

סוג	5	-	בהיקף	כספי	בלתי	מוגבל

קבוצת	סיווג	ב':

2,391סוג	1	-	בהיקף	כספי	עד

4,785סוג	2	-	בהיקף	כספי	עד

9,569סוג	3	-	בהיקף	כספי	עד

19,138סוג	4	-	בהיקף	כספי	עד

סוג	5	-	בהיקף	כספי	בלתי	מוגבל

קבוצת	סיווג	ג':

3,525סוג	1	-	בהיקף	כספי	עד

7,050סוג	2	-	בהיקף	כספי	עד

14,103סוג	3	-	בהיקף	כספי	עד

28,204סוג	4	-	בהיקף	כספי	עד

סוג	5	-	בהיקף	כספי	בלתי	מוגבל

תוספת שנייה

)תקנה	7)א()6((

היקף העבודות שביצע הקבלן

הסוג
בעבודות	הנדסה	בנאיות	למעט	בבנייה	

למגורים	)באלפי	שקלים	חדשים(

221,908

32,862

43,816

343,816

65,724

87,633

487,633

131,449

262,898

5262,898

394,347

788,692

א'	בחשוון	התשע"ג	)17	באוקטובר	2012(
כהן 	 ן ו אמנ 	 	 )חמ	3-638(

רשם	הקבלנים 	 	




