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אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית שפרעם(, התשע"ג-2012

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

ובמקום	הפירוט	 ישונה	 עיריית	שפרעם2,	כמפורט	בתוספת	הראשונה	לפקודה,	 תחום	 	�1
בתוספת	האמורה	יבוא:

"הגושים	10262,	10268,	10270,	10271,	10272,	10273,	10274,	10275,	10276,	10277,	10278,	
	,10289 	,10288 	,10287 	,10286 	,10285 	,10284 	,10283 	,10282 	,10281 	,10280 	,10279
	,10309 	,10308 	,10307 	,10306 	,10305 	,10304 	,10303 	,10302 	,10301 	,10296 	,10290
	,10324 	,10323 	,10322 	,10320 	,10319 	,10318 	,10314 	,10313 	,10312 	,10311 	,10310

10329,	10331,	10333,	10374,	10375,	10484,	12672	-	בשלמותם;

גוש	10260	-	חלקות	48,	50	עד	52,	67,	68,	83,	84,	86,	91	עד	101	וחלק	מחלקות	39	עד	41,	
46,	47,	49,	64,	66,	69,	82,	85,	87	עד	90	כמסומן	במפת	תחום	עיריית	נצרת	הערוכה	
בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	כ"א	באייר	התשע"ב	)13	במאי	
2012(,	שהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	

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

גוש	10264	-	חלקות	1	עד	14,	16,	23,	25	עד	40,	42	עד	79,	83	עד	91,	124,	125	וחלק	
מחלקות	15,	17,	18,	20,	41,	81,	82,	120	עד	123	כמסומן	במפה;

גוש	10265	-	פרט	לחלק	מחלקות	26,	27	כמסומן	במפה;

גוש	10266	-	פרט	לחלק	מחלקות	1,	3,	4,	16	עד	18	כמסומן	במפה;

גוש	10267	-	פרט	לחלק	מחלקות	8,	9,	30	כמסומן	במפה;

גוש	10294	-	חלקות	23,	29,	30,	32,	33	וחלק	מחלקות	24,	25,	27,	28,	34	כמסומן	במפה;

גוש	10297	-	חלקות	1	עד	6,	13	עד	17,	19	עד	21,	23	עד	29	וחלק	מחלקות	7	עד	12,	18,	
22	כמסומן	במפה;

גוש	10300	-	חלקות	8,	11,	12,	15	עד	18,	25,	28,	29,	31,	32,	35,	37,	40,	43	וחלק	מחלקות	
10,	19,	38,	42	כמסומן	במפה;

גוש	10328	-	חלקות	1,	28	וחלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	10376	-	חלקות	1	עד	4,	6,	7,	22,	23,	27,	29�"

כ"א	באייר	התשע"ב	)13	במאי	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	1926-3(

שר	הפנים 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 	1
			ק"ת	התשי"ט,	עמ'	1756;	התשס"ו,	עמ'	265� 2

שינוי	תחום	
עיריית	שפרעם
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צו המועצות המקומיות )ב( )שלומי, תיקון(, התשע"ג-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	)מ(	יבוא: �1

	המועצה	המקומית	שלומי� ")מ(

תאריך	הקמתה:	ט'	באלול	התש"ך	)1	בספטמבר	1960(�

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

הגושים	18214,	18306,	18309,	18317,	18319,	18320,	18321,	18322,	18323,	18327,	18517,	
18518,	18538,	18539,	19015,	19016,	19017,	19888,	19889	-	בשלמותם;

גוש	18221	-	פרט	לחלק	מחלקה	12	כמסומן	במפת	תחום	המועצה	המקומית	שלומי	
הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	י"ח	בתמוז	התשע"ב	
במשרד	 ירושלים,	 הפנים,	 במשרד	 מופקדים	 ממנה	 שהעתקים	 	,)2012 ביולי	 	8(
הממונה	על	מחוז	הצפון,	נצרת	עילית	ובמשרדי	המועצה	המקומית	שלומי	)להלן	

-	המפה(;

גוש	18224	-	חלקות	6,	16	וחלק	מחלקה	27	כמסומן	במפה;

גוש	18301	-	חלק	מחלקה	14	כמסומן	במפה;

גוש	18326	-	חלק	מחלקות	26,	27	כמסומן	במפה;

גוש	18328	-	חלק	מחלקות	30,	59,	61	כמסומן	במפה;

גוש	19013	-	חלקות	3,	5,	8,	11,	13,	15	עד	20,	23	וחלק	מחלקות	7,	10,	12,	14	כמסומן	
במפה;

גוש	19014	-	חלקה	2	וחלק	מחלקות	3,	27	כמסומן	במפה�"

י"ח	בתמוז	התשע"ב	)8	ביולי	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-701(

שר	הפנים 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1
ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1174;	התש"ך,	עמ'	1901;	התשס"א,	עמ'	735� 	2

אכרזת העיריות )כרמיאל( )תיקון(, התשע"ג-2012

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

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

"תוספת

)סעיף	1(

האזור	שתושביו	יהיו	עיריית	כרמיאל	כולל	גושים	וחלקות	כלהלן:

החלפת	פרט	
)מ(	בתוספת	

הראשונה

החלפת	בתוספת

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 	1
ק"ת	התשמ"ו,	עמ'	480;	התשס"ז,	עמ'	171� 	2
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"הגושים	18845,	18846,	18947,	18948,	18963,	18965,	18982,	18986,	18987,	18988,	18990,	
	,19004 	,19003 	,19002 	,19000 	,18999 	,18998 	,18997 	,18994 	,18993 	,18992 	,18991
	,19067 	,19066 	,19065 	,19063 	,19062 	,19061 	,19044 	,19024 	,19023 	,19022 	,19021
	,19159 	,19158 	,19151 	,19148 	,19147 	,19145 	,19072 	,19071 	,19070 	,19069 	,19068
	,19876 	,19875 	,19874 	,19873 	,19872 	,19871 	,19870 	,19869 	,19232 	,19165 	,19160

19946,	19949,	21078	-	בשלמותם;

גוש	18844	-	חלקות	1	עד	7,	12,	14	עד	16	וחלק	מחלקות	8,	9,	11,	13	כמסומן	במפת	
ביד	שר	הפנים	 והחתומה	 	1:10,000 מידה	 בקנה	 כרמיאל	הערוכה	 עיריית	 תחום	
2012(,	שהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	 )13	במאי	 ביום	כ"א	באייר	התשע"ב	
הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הצפון,	נצרת	עילית	ובמשרדי	עיריית	

כרמיאל	)להלן	-	המפה(;

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

גוש	18983	-	פרט	לחלק	מחלקה	50	כמסומן	במפה;

גוש	18984	-	פרט	לחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	18989	-	חלקות	4	עד	13,	28	וחלק	מחלקות	1,	16	עד	19,	21,	27	כמסומן	במפה;

גוש	18995	-	חלקות	3	עד	5	וחלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	19045	-	חלקות	11,	12,	25,	31,	33,	34,	36	עד	42,	45,	46,	81,	83,	86,	90	עד	93	וחלק	
מחלקות	35,	79,	85	כמסומן	במפה;

גוש	19046	-	חלקות	3	עד	5,	10	עד	29,	31	עד	33,	35	עד	37,	39	עד	44	וחלק	מחלקות	30,	
34	כמסומן	במפה;

גוש	19124	-	חלק	מחלקה	26	כמסומן	במפה;

גוש	19126	-	חלק	מחלקה	41	כמסומן	במפה;

גוש	19127	-	חלק	מחלקה	102	כמסומן	במפה;

גוש	19139	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	19143	-	חלק	מחלקה	60	כמסומן	במפה;

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

גוש	19150	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	19152	-	חלקות	1	עד	11,	15,	16,	20	עד	23,	25,	26	וחלק	מחלקות	14,	19,	24	כמסומן	
במפה;

גוש	19156	-	חלק	מחלקות	30,	31	כמסומן	במפה;

גוש	19185	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	19186	-	פרט	לחלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	19187	-	פרט	לחלק	מחלקה	65	כמסומן	במפה�"

כ"א	באייר	התשע"ב	)13	במאי	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1926(

שר	הפנים 	 	
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אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית צפת(, התשע"ג-2012

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

הפירוט	 ובמקום	 ישונה	 לפקודה,	 הראשונה	 בתוספת	 כמפורט	 צפת2,	 עיריית	 תחום	 	�1
בתוספת	האמורה	יבוא:

"הגושים	13052,	13053,	13054,	13055,	13056,	13057,	13058,	13059,	13070,	13071,	13073,	
	,13088 	,13086 	,13085 	,13084 	,13083 	,13082 	,13081 	,13077 	,13076 	,13075 	,13074
	,13219 	,13218 	,13194 	,13101 	,13096 	,13095 	,13093 	,13092 	,13091 	,13090 	,13089
	,13695 	,13683 	,13675 	,13612 	,13607 	,13606 	,13605 	,13603 	,13602 	,13601 	,13396
	,13707 	,13706 	,13705 	,13704 	,13703 	,13702 	,13700 	,13699 	,13698 	,13697 	,13696
	,13795 	,13739 	,13738 	,13737 	,13736 	,13713 	,13712 	,13711 	,13710 	,13709 	,13708
	,13966 	,13965 	,13964 	,13936 	,13900 	,13873 	,13872 	,13871 	,13870 	,13869 	,13868
	,14676 	,14675 	,14674 	,14673 	,14672 	,14671 	,13979 	,13978 	,13977 	,13976 	,13975

14679,	14688	-	בשלמותם;

גוש	13098	-	פרט	לחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	13099	-	חלקות	23	עד	34,	38,	39,	48,	50,	52	וחלק	מחלקות	10,	12,	13,	16	כמסומן	
במפת	תחום	עיריית	צפת	הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	
2012(,	שהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	 )13	במאי	 ביום	כ"א	באייר	התשע"ב	
הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הצפון,	נצרת	עילית	ובמשרדי	עיריית	

צפת	)להלן	-	המפה(;

גוש	13100	-	חלקות	37,	41	עד	47,	64,	66,	68,	70,	78	וחלק	מחלקות	62,	72,	74,	76	כמסומן	
במפה;

גוש	13604	-	חלקות	15,	22,	25	עד	29,	31	עד	36,	38	עד	40	וחלק	מחלקות	30,	37,	41	עד	
43	כמסומן	במפה;

גוש	13608	-	חלקות	1	עד	61,	63	עד	69,	78	עד	81,	90,	93	עד	95	וחלק	מחלקות	62,	70,	
71,	92,	96	כמסומן	במפה;

גוש	13609	-	חלקות	3,	7	עד	13	וחלק	מחלקות	5,	6	כמסומן	במפה;

	גוש	13735	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	13796	-	חלק	מחלקה	184	כמסומן	במפה;

גוש	13877	-	חלק	מחלקות	48,	52	כמסומן	במפה;

גוש	13878	-	חלקות	15	עד	33,	41,	42,	44,	45,	72	וחלק	מחלקות	43,	65	כמסומן	במפה;

גוש	13942	-	חלק	מחלקות	14,	22	כמסומן	במפה;

גוש	13961	-	חלק	מחלקה	22	כמסומן	במפה;

שטחים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה�"

כ"א	באייר	התשע"ב	)13	במאי	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1926(

שר	הפנים 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 	1
ק"ת	התש"י,	עמ'	380;	התשל"ז,	עמ'	1558� 	2

שינוי	תחום	
עיריית	צפת



קובץ	התקנות	7172,	ז'	בחשוון	התשע"ג,	2012�10�23 82

 צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מרום הגליל, תיקון(,
התשע"ג-2012

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

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

	מרום הגליל ")לו(

בפרט	זה,	"מפה"	—	מפת	המועצה	האזורית	מרום	הגליל	הערוכה	בקנה	מידה	1:20,000	
והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	ה'	בניסן	התשע"ב	)28	במרס	2012(,	שהעתקים	ממנה	
עילית	 נצרת	 הצפון,	 מחוז	 על	 הממונה	 במשרד	 ירושלים,	 הפנים,	 במשרד	 מופקדים	

ובמשרד	המועצה	האזורית	מרום	הגליל	)להלן	-	המפה(;

טור	א'

טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

—	אביבים 	14341 	,14340 	,14339 	,14338 	,14337 	,14336 	,14335 	,14287 גושים	
בשלמותם;

גוש	14342	-	חלקה	6	וחלק	מחלקות	1	עד	3	כמסומן	במפה;

גוש	14451	-	חלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;אור	הגנוז

גוש	14452	-	חלק	מחלקות	29,	32,	35	כמסומן	במפה;

גוש	14453	-	חלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גושים	13912,	15669	-	בשלמותם;אמירים

וחלק	 	79 עד	 	74 	,72 	,71 	,69 	,33 עד	 	31 	,18 עד	 	1 חלקות	 	- 	15679 גוש	
מחלקות	19,	20,	23,	24,	28,	34	עד	36,	53,	70,	73	כמסומן	במפה;

גוש	13755	-	בשלמותו;ביריה

גוש	13098	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	13099	-	חלקות	1	עד	7,	36,	37,	40,	42,	44,	46	וחלק	מחלקות	10,	12,	
13,	16	כמסומן	במפה;

גוש	13100	-	חלקות	1	עד	5,	51,	53,	56,	58,	60	וחלק	מחלקות	62,	72,	74,	
76	כמסומן	במפה;

קיימים	בשטח	גושים	נוספים	שאינם	מוסדרים	כמסומן	במפה;

גוש	13796	-	פרט	לחלק	מחלקה	184	כמסומן	במפה;

גוש	13677	-	חלקות	16	עד	20,	25,	27,	28;בר	יוחאי

גוש	13678	-	חלק	מחלקות	1,	8	כמסומן	במפה;

גוש	13679	-	חלק	מחלקות	1,	12	כמסומן	במפה;

גושים	14234,	14235,	14237,	14254	-	בשלמותם;דוב"ב

גוש	14211	-	חלקות	1	עד	5,	17,	18;

גוש	14220	-	חלקות	1,	4,	6	וחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	14221	-	פרט	לחלקות	11,	12;

גוש	14222	-	חלקה	8	וחלק	מחלקה	26	כמסומן	במפה;

החלפת	פרט	
)לו(	בתוספת	

הראשונה

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

ק"ת	התש"י,	עמ'	1377;	התשס"ד,	עמ'	70	ועמ'	962� 	2
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טור	א'

טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גוש	14236	-	פרט	לחלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	14238	-	פרט	לחלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גושים	14053,	14054,	14055,	14056,	14057,	14058,	14059,	14060,	14061,	דלתון
14062,	14063,	14064,	14065,	14066,	14067	-	בשלמותם;

גושים	15555,	15556,	15559,	18858	-	בשלמותם;חזון

גוש	15557	-	חלקות	3,	5,	6,	8,	11,	13,	16	עד	21	וחלק	מחלקות	1,	4,	9,	15	
כמסומן	במפה;

גוש	15558	-	חלקות	1	עד	4,	6	עד	13,	20,	23	וחלק	מחלקות	14,	21	כמסומן	
במפה;

גוש	15565	-	חלקות	1,	2	וחלק	מחלקות	3,	9,	10	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	22 מחלקה	 וחלק	 	28 	,27 	,23 	,21 עד	 	9 חלקות	 	- 	18857 גוש	
במפה;

גושים	15583,	15606,	15610,	15611,	15618,	15636	-	בשלמותם;טפחות

גוש	15582	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	15608	-	פרט	לחלק	מחלקה	13	כמסומן	במפה;

8,	16,	19	כמסומן	 	,7 	,5 4,	9	עד	11	וחלק	מחלקות	 גוש	15609	-	חלקות	
במפה;

גוש	15612	-	חלקה	5	וחלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

גוש	15616	-	חלקות	1	עד	4;

גוש	15617	-	חלקות	1	עד	10;

גוש	15619	-	חלקה	32	וחלק	מחלקה	33	כמסומן	במפה;

גושים	15584,	15585,	15587,	15588,	15589,	15590,	15591,	15592,	15593,	כלנית
15594,	15604,	15605,	15607,	15777	-	בשלמותם;

גוש	15526	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	15586	-	חלקות	1,	2,	6,	11	עד	13	וחלק	מחלקות	3,	5,	7	עד	10	כמסומן	
במפה;

גושים	15635,	15693,	15694,	18182,	18184,	18185	-	בשלמותם;כפר	חנניה

גוש	15688	-	חלקות	2	עד	63,	99,	106	וחלק	מחלקה	108	כמסומן	במפה;

גושים	13896,	13897,	13898,	13899,	13901,	13902,	13903,	13904,	13905,	כפר	שמאי
13906,	13907,	13908,	13909,	13910,	13911,	13913,	13914	-	בשלמותם;

גושים	14261,	14264,	14265,	14266,	14267,	14268,	14269,	14270,	14271	כרם	בן	זמרה
-	בשלמותם;

גוש	14244	-	חלק	מחלקות	6,	7,	9,	10	כמסומן	במפה;

גוש	14248	-	חלק	מחלקות	3,	5	כמסומן	במפה;

גוש	14249	-	חלק	מחלקות	3,	5	כמסומן	במפה;

גוש	14262	-	פרט	לחלקה	11;

גוש	14263	-	פרט	לחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;
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טור	א'

טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גוש	15547	-	בשלמותו;לבנים

גוש	15538	-	חלק	מחלקות	33,	35,	61	כמסומן	במפה;

גוש	15554	-	חלק	מחלקה	96	כמסומן	במפה;

גושים	13260,	13676,	13680,	13681,	13682,	13684,	13685,	13686,	13687,	מירון
,13691	,13690	,13689	,13688

	13692	-	בשלמותם;

גוש	13677	-	חלקות	1	עד	15,	21	עד	24,	26;

גוש	13678	-	חלקות	3	עד	7,	9,	11	וחלק	מחלקות	1,	8	כמסומן	במפה;

גוש	13679	-	חלקות	4	עד	8,	10	וחלק	מחלקות	1,	12	כמסומן	במפה;

גושים	14454,	14455,	14456,	14457,	14458,	14459,	14460	-	בשלמותם;ספסופה

גוש	14451	-	פרט	לחלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	14452	-	פרט	לחלק	מחלקות	29,	32,	35	כמסומן	במפה;

גוש	14453	-	פרט	לחלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גושים	19540,	19541,	19542,	19543,	19544,	19547,	19548,	19549,	19550,	עין	אל–אסד
19551,	19552	-	בשלמותם;

גוש	19545	-	פרט	לחלקות	1	עד	5;

כמסומן	 	42 	,27 	,15 מחלקות	 וחלק	 	43 	,41 עד	 	28 חלקות	 	- 	19553 גוש	
במפה;

גושים	14300,	14301,	14302,	14303,	14304,	14305,	14306,	14307,	14308,	עלמה
	,14318	,14317	,14316	,14315	,14314	,14313	,14312	,14311	,14310	,14309

14319,	14320,	14321,	14322,	14323,	14324,	14681	-	בשלמותם;

שטחים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה;עמוקה

גושים	15633,	15634,	15675,	15676,	15680,	15681,	15682,	15683,	15684,	פרוד
	18187	,18181	,18180	,18179	,18178	,15692	,15691	,15690	,15689	,15685

-	בשלמותם;

גוש	15668	-	חלק	מחלקה	78	כמסומן	במפה;

גוש	15672	-	חלקות	24	עד	114,	116	עד	134	וחלק	מחלקות	4	עד	6,	18	עד	
20,	22,	115,	136,	141	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	81 	,48 	,4 מחלקות	 וחלק	 	90 	,88 לחלקות	 פרט	 	- 	15673 גוש	
במפה;

גוש	15679	-	חלקות	21,	22,	26,	27,	29,	30,	37	עד	52,	54	עד	68,	81	וחלק	
מחלקות	19,	20,	23,	24,	28,	34	עד	36,	53,	70,	73	כמסומן	במפה;

גוש	15688	-	חלקות	64	עד	68,	70	עד	98,	100,	102	עד	104,	110,	112,	114,	
116	עד	122	וחלק	מחלקה	108	כמסומן	במפה;

גושים	14172,	14173,	14174,	14175,	14176,	14177,	14178,	14179,	14180,	ריחאניה
14181,	14182,	14183,	14184	-	בשלמותם;

גוש	14171	-	פרט	לחלק	מחלקות	63,	133	כמסומן	במפה;



85קובץ	התקנות	7172,	ז'	בחשוון	התשע"ג,	2012�10�23

טור	א'

טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גוש	19168	-	בשלמותו;שזור

גוש	18844	-	חלקה	10	וחלק	מחלקות	8,	9,	11,	13	כמסומן	במפה;

גוש	19170	-	חלקות	3,	4	וחלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	19185	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גושים	15667,	15674	-	בשלמותם;שפר

גוש	15668	-	פרט	לחלק	מחלקה	78	כמסומן	במפה;

גוש	15672	-	חלקות	1	עד	3,	7	עד	17,	21,	135,	137	עד	139	וחלק	מחלקות	
4	עד	6,	18	עד	20,	22,	115,	136,	141	כמסומן	במפה;

גוש	15673	-	חלקות	88,	90	וחלק	מחלקות	4,	48,	81	כמסומן	במפה;

גושים	13610,	13611,	13875,	13876,	13879,	13880,	13917,	13918,	13919,	
	,14038	,14037	,14036	,14035	,14034	,14033	,14032	,14031	,13921	,13920
	,14048	,14047	,14046	,14045	,14044	,14043	,14042	,14041	,14040	,14039
	,14105	,14075	,14074	,14073	,14072	,14071	,14070	,14069	,14050	,14049

14106,	14161,	14162,	14164	-	בשלמותם;

גוש	13604	-	חלקות	1	עד	14,	16	עד	21,	23,	24,	44	עד	46	וחלק	מחלקות	
30,	37,	41	עד	43	כמסומן	במפה;

גוש	13608	-	חלקות	72	עד	77,	82	עד	89,	91,	97	וחלק	מחלקות	62,	70,	71,	
92,	96	כמסומן	במפה;

גוש	13609	-	חלקות	1,	2,	4,	14	וחלק	מחלקות	5,	6	כמסומן	במפה;

גוש	13877	-	פרט	לחלק	מחלקות	48,	52	כמסומן	במפה;

גוש	13878	-	חלקות	1	עד	14,	34	עד	40,	46	עד	64,	66	עד	71,	73	עד	76	
וחלק	מחלקות	43,	65	כמסומן	במפה;

גוש	14107	-	חלקות	93,	94;

גוש	14163	-	פרט	לחלקה	5;

גוש	19174	-	חלקות	1	עד	5	וחלק	מחלקות	6,	31	כמסומן	במפה;

גוש	19175	-	חלקות	46,	47	וחלק	מחלקה	45	כמסומן	במפה;

גוש	19176	-	חלקות	2,	93	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה�"

ה'	בניסן	התשע"ב	)28	במרס	2012(
ישי 	 הו אלי 	 )חמ	3-136-ת1(	

שר	הפנים 	 	

צו המועצות המקומיות )ב( )בועיינה—נוג'ידאת, תיקון(, התשע"ג-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	)צ(	יבוא: החלפת	פרט	1�	
)צ(	בתוספת	

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

ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1174;	התשמ"ז,	עמ'	649;	התשנ"ח,	עמ'	508� 	2
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	המועצה	המקומית	בועיינה-נוג'ידאת� ")צ(

תאריך	הקמתה:	ב'	בשבט	התשמ"ז	)1	בפברואר	1987(�

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

הגושים	17536,	17537,	17538,	17539,	17540,	17541,	17542,	17543,	17544,	17545,	17546,	
17551,	17553,	17554	-	בשלמותם;

גוש	17547	-	פרט	לחלקות	45	עד	49	וחלק	מחלקות	33,	50,	60	כמסומן	במפה;

כמסומן	במפת	תחום	המועצה	 	15 	,14 	,3 וחלק	מחלקות	 	5 	,2 	,1 חלקות	 	- 	17548 גוש	
שר	 ביד	 והחתומה	 	1:10,000 מידה	 בקנה	 הערוכה	 בועיינה-נוג'ידאת	 המקומית	
מופקדים	 ממנה	 שהעתקים	 	,)2012 במאי	 	13( התשע"ב	 באייר	 כ"א	 ביום	 הפנים	
במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הצפון,	נצרת	עילית	ובמשרדי	

המועצה	המקומית	בועיינה-נוג'ידאת	)להלן	-	המפה(;

גוש	17549	-	חלקה	1	וחלק	מחלקות	2,	3,	5,	6	כמסומן	במפה;

גוש	19370	-	חלקות	1	עד	10,	18	עד	24,	70,	72,	74,	75	וחלק	מחלקות	68,	69	כמסומן	
במפה;

גוש	19372	-	חלקות	71	עד	78,	80	וחלק	מחלקה	84	כמסומן	במפה;

גוש	19394	-	חלק	מחלקה	69	כמסומן	במפה�"

כ"א	באייר	התשע"ב	)13	במאי	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-701(

שר	הפנים 	 	

צו המועצות המקומיות )ב( )ג'וליס, תיקון(, התשע"ג-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	)ס(	יבוא: 	�1

	המועצה	המקומית	ג'וליס� ")ס(

תאריך	הקמתה:	כ"א	באלול	התשס"ד	)7	בספטמבר	2004(�

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

הגושים	18440,	18441,	18442,	18443,	18444,	18445,	18447,	18448,	18449,	18450,	18451,	
19020	-	בשלמותם;

גוש	18453	-	חלקות	1	עד	3,	5	עד	7,	11	עד	13,	112,	113	וחלק	מחלקות	8,	10,	15,	17,	76	
עד	78	כמסומן	במפת	תחום	המועצה	המקומית	ג'וליס	הערוכה	בקנה	מידה	1:5,000	
והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	כ"א	באייר	התשע"ב	)13	במאי	2012(,	שהעתקים	
ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הצפון,	נצרת	

עילית	ובמשרדי	המועצה	המקומית	ג'וליס	)להלן	-	המפה(�"

כ"א	באייר	התשע"ב	)13	במאי	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-701(

שר	הפנים 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1
ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1174;	התשכ"ה,	עמ'	1205� 	2

החלפת	פרט	
)ס(	בתוספת	

הראשונה
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צו המועצות המקומיות )א( )חצור הגלילית, תיקון(, התשע"ג-2012

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

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

	המועצה	המקומית	חצור	הגלילית� ")פח(

תאריך	הקמתה:	כ"ב	בתמוז	התשט"ז	)1	ביולי	1956(�

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

הגושים	13613,	13756,	13776,	13838,	13839,	13840,	13841,	13842,	13843,	13844,	13845,	
	,13884 	,13883 	,13882 	,13881 	,13874 	,13862 	,13861 	,13856 	,13855 	,13854 	,13846
	,14068 	,14052 	,14051 	,13935 	,13894 	,13893 	,13889 	,13888 	,13887 	,13886 	,13885

14156	-	בשלמותם;

גוש	13847	-	חלקה	11	וחלק	מחלקות	1,	14,	15	כמסומן	במפת	תחום	המועצה	המקומית	
חצור	הגלילית	הערוכה	בקנה	מידה	1:5,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	י"ח	
הפנים,	 במשרד	 מופקדים	 ממנה	 שהעתקים	 	,)2012 ביולי	 	8( התשע"ב	 בתמוז	
המועצה	 ובמשרדי	 עילית	 נצרת	 הצפון,	 מחוז	 על	 הממונה	 במשרד	 ירושלים,	

המקומית	חצור	הגלילית	)להלן	-	המפה(;

גוש	13895	-	פרט	לחלק	מחלקות	29,	79	כמסומן	במפה;

גוש	13938	-	חלקות	151,	154,	164	עד	204,	303	וחלק	מחלקות	122,	142,	152,	156,	159,	
216,	218,	220,	258,	298	כמסומן	במפה;

גוש	13947	-	חלקות	1	עד	25,	28,	31,	32,	43	עד	48,	50	וחלק	מחלקות	41,	52	כמסומן	
במפה�"

י"ח	בתמוז	התשע"ב	)8	ביולי	2012(
ישי 	 הו אלי 	 )חמ	3-269-ת1(	

שר	הפנים 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1
ק"ת	התשי"א,	עמ'	178;	התשל"ו,	עמ'	1918� 	2

צו המועצות המקומיות )א( )יסוד המעלה, תיקון(, התשע"ג-2012

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

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

	המועצה	המקומית	יסוד	המעלה� ")נב(

תאריך	הקמתה:	י"ב	בשבט	התש"ט	)11	בפברואר	1949(�

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

הגושים	13032,	13643,	13983,	13988,	13989,	13990,	13991,	13992,	13993,	13994,	13995	
-	בשלמותם;

החלפת	פרט	
)פח(	בתוספת	

הראשונה

החלפת	פרט	
)נב(	בתוספת	

הראשונה

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

ק"ת	התש"ט,	עמ'	2	ועמ'	450;	התש"ן,	עמ'	618� 	2
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יסוד	המעלה	 המועצה	המקומית	 תחום	 במפת	 כמסומן	 	7 מחלקה	 חלק	 	- 	13046 גוש	
הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	י"ח	בתמוז	התשע"ב	
במשרד	 ירושלים,	 הפנים,	 במשרד	 מופקדים	 ממנה	 שהעתקים	 	,)2012 ביולי	 	8(
הממונה	על	מחוז	הצפון,	נצרת	עילית	ובמשרדי	המועצה	המקומית	יסוד	המעלה	

)להלן	-	המפה(;

גוש	13047	-	חלקה	5	וחלק	מחלקה	22	כמסומן	במפה;

גוש	13350	-	חלקה	23;

גוש	13352	-	חלקות	1,	8,	15	וחלק	מחלקות	3,	25,	32,	37,	40,	43	כמסומן	במפה;

גוש	13984	-	פרט	לחלקות	33,	34;

גוש	13987	-	פרט	לחלקה	41;

גוש	13996	-	פרט	לחלקות	41,	42	וחלק	מחלקות	39,	40,	43	כמסומן	במפה�"

י"א	באייר	התשע"ב	)13	במאי	2012(
ישי 	 הו אלי 	 )חמ	3-269-ת1(	

שר	הפנים 	 	

צו המועצות המקומיות )ב( )כסרא-סמיע, תיקון(, התשע"ג-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	)ק(	יבוא: 	�1

	המועצה	המקומית	כסרא-סמיע� ")ק(

תאריך	הקמתה:	י'	באב	התש"ן	)1	באוגוסט	1990(�

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

הגושים	19196,	19198,	19199,	19200,	19201,	19202,	19205,	19206,	19207,	19217,	19219,	
19225,	19226,	19227,	19228,	19229,	19230	-	בשלמותם;

21	כמסומן	במפת	תחום	המועצה	המקומית	כסרא-סמיע	 18720	-	חלק	מחלקה	 גוש	
הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	כ"א	באייר	התשע"ב	
במשרד	 ירושלים,	 הפנים,	 במשרד	 מופקדים	 ממנה	 שהעתקים	 	,)2012 במאי	 	13(
הממונה	על	מחוז	הצפון,	נצרת	עילית	ובמשרדי	המועצה	המקומית	כסרא-סמיע	

)להלן	-	המפה(;

גוש	19077	-	חלק	מחלקה	64	כמסומן	במפה;

גוש	19195	-	פרט	לחלקות	98,	99	וחלק	מחלקות	95,	97,	158	כמסומן	במפה;

גוש	19197	-	חלקות	1,	3	וחלק	מחלקות	9,	24	כמסומן	במפה;

גוש	19203	-	פרט	לחלקות	1,	2	וחלק	מחלקות	3	עד	7,	89,	103	עד	106	כמסומן	במפה;

גוש	19204	-	חלקות	12	עד	45,	47	עד	61,	63,	64	וחלק	מחלקות	7,	8,	11,	46	כמסומן	במפה;

גוש	19215	-	חלקות	32,	41	עד	45,	48,	49,	51	עד	54,	58,	62,	63,	67,	68,	70	וחלק	מחלקות	
5	עד	9,	14,	33,	35,	40,	46,	47,	50,	61,	69,	71,	72	כמסומן	במפה;

גוש	19216	-	פרט	לחלק	מחלקות	1,	2,	12,	13,	46,	49	כמסומן	במפה;

גוש	19218	-	פרט	לחלקות	52	עד	56,	63,	64,	66,	71	וחלק	מחלקה	67	כמסומן	במפה;

החלפת	פרט	
)ק(	בתוספת	

הראשונה

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

ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1174;	התש"ן,	עמ'	959;	התשנ"א,	עמ'	766� 	2
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גוש	19220	-	פרט	לחלקה	23	וחלק	מחלקות	22,	24	כמסומן	במפה;

גוש	19221	-	פרט	לחלקה	11	וחלק	מחלקה	12	כמסומן	במפה;

שטחים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה�"

כ"א	באייר	התשע"ב	)13	במאי	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-701(

שר	הפנים 	 	

צו המועצות המקומיות )ב( )כפר כנא, תיקון(, התשע"ג-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	)לה(	יבוא: 	�1

	המועצה	המקומית	כפר	כנא� ")לה(

תאריך	הקמתה:	ד'	בניסן	התש"ך	)1	באפריל	1960(�

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

הגושים	17380,	17381,	17382,	17384,	17385,	17386,	17387,	17388,	17389,	17390,	17391,	
17392,	17393,	17396,	17397,	17398,	17399	-	בשלמותם;

גוש	17394	-	פרט	לחלק	מחלקה	35	כמסומן	במפת	תחום	המועצה	המקומית	כפר	כנא	
הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	כ"א	באייר	התשע"ב	
במשרד	 ירושלים,	 הפנים,	 במשרד	 מופקדים	 ממנה	 שהעתקים	 	,)2012 במאי	 	13(
כנא	 כפר	 המקומית	 המועצה	 ובמשרדי	 עילית	 נצרת	 הצפון,	 מחוז	 על	 הממונה	

)להלן	-	המפה(;

גוש	17395	-	חלקות	1,	54	וחלק	מחלקה	91	כמסומן	במפה;

גוש	17403	-	חלקה	7	וחלק	מחלקות	6,	8,	50,	51	כמסומן	במפה;

גוש	17404	-	חלקה	1	וחלק	מחלקה	53	כמסומן	במפה;

גוש	17405	-	חלקות	1	עד	9;

גוש	17470	-	חלק	מחלקות	21,	47	כמסומן	במפה;

גוש	17471	-	חלקה	44;

שטחים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה�"

י"ח	בתמוז	התשע"ב	)8	ביולי	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-701(

שר	הפנים 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1
ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1174;	התש"ך,	עמ'	912;	התשנ"ה,	עמ'	1651� 	2

צו המועצות המקומיות )א( )מגדל, תיקון(, התשע"ג-2012

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

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

החלפת	פרט	
)לה(	בתוספת	

הראשונה

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

ק"ת	התש"ט,	עמ'	8	ועמ'	451;	התשי"א,	עמ'	178;	התשנ"ח,	עמ'	1120� 	2

החלפת	פרט	
)נג(	בתוספת	

הראשונה
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	המועצה	המקומית	מגדל� ")נג(

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

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

הגושים	15351,	15352,	15507,	15508,	15509,	15510,	15511,	15512,	15513,	15514,	15515,	
	,15597 	,15596 	,15595 	,15551 	,15524 	,15523 	,15520 	,15519 	,15518 	,15517 	,15516

15598,	15600	-	בשלמותם;

תחום	 במפת	 כמסומן	 	77 	,69 	,64 	,8 מחלקות	 וחלק	 	43 עד	 	17 	,9 חלקות	 	- 	15464 גוש	
המועצה	המקומית	מגדל	הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	
2012(,	שהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	 )13	במאי	 ביום	כ"א	באייר	התשע"ב	
הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הצפון,	נצרת	עילית	ובמשרדי	המועצה	

המקומית	מגדל	)להלן	-	המפה(;

גוש	15599	-	פרט	לחלק	מחלקות	27,	28	כמסומן	במפה;

גוש	15602	-	חלקות	58	עד	68,	76	וחלק	מחלקה	57	כמסומן	במפה;

שטחים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה�"

כ"א	באייר	התשע"ב	)13	במאי	2012(
ישי 	 הו אלי 	 )חמ	3-269-ת1(	

שר	הפנים 	 	

צו המועצות המקומיות )א( )מטולה, תיקון(, התשע"ג-2012

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

בתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	)ב(,	התשי"א-21950,	במקום	פרט	)נא(	יבוא: 	�1

	המועצה	המקומית	מטולה� ")נא(

תאריך	הקמתה:	י"ב	בשבט	התש"ט	)11	בפברואר	1949(�

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

	,13210 	,13209 	,13208 	,13207 	,13205 	,13204 	,13203 	,13202 	,13201 	,13200 הגושים	
	-	13233	,13226	,13225	,13224	,13223	,13217	,13216	,13215	,13214	,13213	,13211

בשלמותם;

גוש	13206	-	פרט	לחלקות	39	עד	41;

המועצה	 תחום	 במפת	 כמסומן	 	23 	,16 	,15 	,13 	,10 מחלקות	 לחלק	 פרט	 	- 	13212 גוש	
המקומית	מטולה	הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	
כ"א	באייר	התשע"ב	)13	במאי	2012(,	שהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	
המועצה	 ובמשרדי	 עילית	 נצרת	 הצפון,	 מחוז	 על	 הממונה	 במשרד	 ירושלים,	

המקומית	מטולה	)להלן	-	המפה(;

גוש	13221	-	חלקות	3	עד	5,	7	עד	9	וחלק	מחלקות	2,	6	כמסומן	במפה;

גוש	13228	-	חלקות	19,	21	וחלק	מחלקה	20	כמסומן	במפה;

גוש	13230	-	חלקה	18;

גוש	13446	-	חלקות	2,	3;

החלפת	פרט	
)נא(	בתוספת	

הראשונה

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

ע"ר	1949,	תוס'	ב',	עמ'	179;	ק"ת	התש"ט,	עמ'	449;	התשנ"ד,	עמ'	1212� 	2
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גוש	13460	-	חלקות	133,	156,	157	וחלק	מחלקה	158	כמסומן	במפה�"

כ"א	באייר	התשע"ב	)13	במאי	2012(
ישי 	 הו אלי 	 )חמ	3-269-ת1(	

שר	הפנים 	 	

צו המועצות המקומיות )ב( )סאג'ור, תיקון(, התשע"ג-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	)קב(	יבוא: 	�1
	המועצה	המקומית	סאג'ור� ")קב(

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

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

הגושים	19166,	19167,	19169,	19171,	19172,	19173,	19177,	19178,	19179,	19180,	19181,	
19182,	19183,	19184	-	בשלמותם;

גוש	19174	-	חלקות	8	עד	23,	29;

המועצה	 תחום	 במפת	 כמסומן	 	45 מחלקה	 וחלק	 	47 	,46 לחלקות	 פרט	 	- 	19175 גוש	
ביום	 הפנים	 שר	 ביד	 והחתומה	 	1:5,000 מידה	 בקנה	 הערוכה	 סאג'ור	 המקומית	
כ"א	באייר	התשע"ב	)13	במאי	2012(,	שהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	
המועצה	 ובמשרדי	 עילית	 נצרת	 הצפון,	 מחוז	 על	 הממונה	 במשרד	 ירושלים,	

המקומית	סאג'ור	)להלן	-	המפה(;

גוש	19176	-	פרט	לחלקות	2,	93	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

שטחים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה�"

כ"א	באייר	התשע"ב	)13	במאי	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-701(

שר	הפנים 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1
ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1174;	התשנ"ב,	עמ'	904;	התשס"ז,	עמ'	180� 	2

צו המועצות המקומיות )ב( )עין קיניה, תיקון(, התשע"ג-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	)פד(	יבוא: 	�1
	המועצה	המקומית	עין	קיניה� ")פד(

תאריך	הקמתה:	י"ח	בכסלו	התשמ"ב	)14	בדצמבר	1981(�

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

	16 	,15 	,13 עד	 	11 	,2 	,1 מחלקות	 וחלק	 	20 עד	 	17 	,14 	,10 עד	 	3 חלקות	 	- 	203011 גוש	
כמסומן	במפת	תחום	המועצה	המקומית	עין	קיניה	הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	
והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	כ"א	באייר	התשע"ב	)13	במאי	2012(,	שהעתקים	

החלפת	פרט	
)קב(	בתוספת	

הראשונה

החלפת	פרט	
)פד(	בתוספת	

הראשונה

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

ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1174;	התשמ"ב,	עמ'	382� 	2
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ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הצפון,	נצרת	
עילית	ובמשרדי	המועצה	המקומית	עין	קיניה	)להלן	-	המפה(;

גוש	203012	-	חלק	מחלקות	3	עד	6,	10	עד	12	כמסומן	במפה;

גוש	203013	-	חלק	מחלקות	1,	4	עד	7	כמסומן	במפה;

גוש	203014	-	חלק	מחלקות	1	עד	3	כמסומן	במפה;

גוש	203015	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

שטחים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה�"

כ"א	באייר	התשע"ב	)13	במאי	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-701(

שר	הפנים 	 	

צו המועצות המקומיות )א( )קצרין, תיקון(, התשע"ג-2012

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

בתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	)א(,	התשי"א-21950,	במקום	פרט	)צו(	יבוא: 	�1
	המועצה	המקומית	קצרין� ")צו(

תאריך	הקמתה:	י"ח	בכסלו	התשמ"ב	)14	בדצמבר	1981(�

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

הגושים	201007,	201008,	201009	-	בשלמותם;

8,	30,	79	כמסומן	במפת	תחום	המועצה	המקומית	קצרין	 גוש	201000	-	חלק	מחלקות	
הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	ה'	בניסן	התשע"ב	)28	
במרס	2012(,	שהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	

על	מחוז	הצפון,	נצרת	עילית	ובמשרדי	המועצה	המקומית	קצרין	)להלן	-	המפה(�

ה'	בניסן	התשע"ב	)28	במרס	2012(
ישי 	 הו אלי 	 )חמ	3-269-ת1(	

שר	הפנים 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1
ק"ת	התשי"א,	עמ'	178;	התשמ"ב,	עמ'	380;	התשס"א,	עמ'	679� 	2

צו המועצות המקומיות )ב( )ריינה, תיקון(, התשע"ג-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	)סד(	יבוא: 	�1
	המועצה	המקומית	ריינה� ")סד(

תאריך	הקמתה:	ח'	באלול	התשכ"ח	)1	בספטמבר	1968(�

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

הגושים	17508,	17509,	17513,	17514,	17515,	17516,	17517,	17519,	17520,	17521,	17522,	
17523,	17524,	17525,	17529,	17534	-	בשלמותם;

החלפת	פרט	
)צו(	בתוספת	

הראשונה

החלפת	פרט	
)סד(	בתוספת	

הראשונה

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

ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1174;	התשכ"ח,	עמ'	2264;	התשנ"ה,	עמ'	1650� 	2
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גוש	17507	-	חלקה	6	וחלק	מחלקות	7	עד	9,	31	כמסומן	במפת	תחום	המועצה	המקומית	
ריינה	הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	כ"א	באייר	
)13	במאי	2012(,	שהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	 התשע"ב	
במשרד	הממונה	על	מחוז	הצפון,	נצרת	עילית	ובמשרדי	המועצה	המקומית	ריינה	

)להלן	-	המפה(;

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

גוש	17511	-	חלקות	1	עד	19,	21,	22,	36	עד	40,	42,	45,	48	עד	54	וחלק	מחלקה	43	כמסומן	
במפה;

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

גוש	17518	-	חלקות	1	עד	10,	16,	17,	19	עד	24,	33	עד	36,	42,	55	וחלק	מחלקות	14,	43	
כמסומן	במפה;

גוש	17526	-	חלקות	1	עד	18,	34	עד	39;

גוש	17527	-	חלקות	17	עד	32,	38,	41	וחלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גוש	17528	-	חלקות	1	עד	6	וחלק	מחלקות	9,	10,	57	כמסומן	במפה;

גוש	17530	-	פרט	לחלקות	12	עד	15,	25,	26,	75	וחלק	מחלקות	6,	55	כמסומן	במפה;

שטחים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה�"

כ"א	באייר	התשע"ב	)13	במאי	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-701(

שר	הפנים 	 	

אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית טבריה(, התשע"ג-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	8	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	ולאחר	עיון	בתסקיר	 	
ועדת	החקירה,	בהתאם	להוראות	הסעיף	האמור,	אני	מכריז	לאמור:

במקום	תחום	עיריית	טבריה2,	המתואר	בתוספת	הראשונה	לפקודה	יבוא: 	�1
"הגושים	15001,	15002,	15004,	15005,	15006,	15008,	15009,	15013,	15026,	15027,	15028,	
	,15040 	,15039 	,15037 	,15036 	,15035 	,15034 	,15033 	,15032 	,15031 	,15030 	,15029
	,15062 	,15061 	,15060 	,15054 	,15049 	,15046 	,15045 	,15044 	,15043 	,15042 	,15041
	,15074 	,15072 	,15071 	,15070 	,15069 	,15068 	,15067 	,15066 	,15065 	,15064 	,15063
	,15132 	,15127 	,15126 	,15099 	,15098 	,15097 	,15079 	,15078 	,15077 	,15076 	,15075
	,15281 	,15280 	,15279 	,15222 	,15214 	,15177 	,15176 	,15173 	,15172 	,15165 	,15159
	,15760 	,15759 	,15301 	,15289 	,15288 	,15287 	,15286 	,15285 	,15284 	,15283 	,15282

15761,	15766	-	בשלמותם;

גוש	15038	-	פרט	לחלק	מחלקה	7	כמסומן	במפת	תחום	עיריית	טבריה	הערוכה	בקנה	
מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	י"ח	בתמוז	התשע"ב	)8	ביולי	2012(,	
שהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	

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

גוש	15051	-	פרט	לחלקות	21,	24	וחלק	מחלקה	27	כמסומן	במפה;

גוש	15052	-	חלקות	10	עד	12,	18,	21,	24,	27,	30,	32,	35	וחלק	מחלקות	9,	25,	28,	36	
כמסומן	במפה;

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 	1
ק"ת	התש"י,	עמ'	224;	התשס"ו,	עמ'	267� 	2

תיקון	התוספת	
הראשונה



קובץ	התקנות	7172,	ז'	בחשוון	התשע"ג,	2012�10�23 94

גוש	15053	-	חלקות	4,	12,	17,	18,	20,	21,	23,	24,	26	וחלק	מחלקות	6,	8,	9,	11,	14	כמסומן	
במפה;

גוש	15055	-	חלקות	2,	6,	9,	10;

גוש	15058	-	חלקות	13,	16,	19,	22	וחלק	מחלקות	15,	18	כמסומן	במפה;

גוש	15059	-	חלקות	1,	2,	11,	14,	15,	17,	20,	23,	26,	29,	32,	35,	38,	41,	44	וחלק	מחלקה	
31	כמסומן	במפה;

גוש	15080	-	חלקות	3,	4;

גוש	15083	-	פרט	לחלקה	5	וחלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

גוש	15086	-	חלקות	169	עד	176;

גוש	15089	-	חלקה	8;

גוש	15248	-	חלקות	35,	38;

גוש	15249	-	חלקות	1,	2,	52,	55,	58,	61,	64,	67,	70,	72,	74,	76,	78,	79,	81	עד	83,	86	עד	
;98	,97	,95	,94	,92	,91	,88

גוש	15250	-	חלקות	10,	13;

גוש	15346	-	פרט	לחלקות	1,	4	עד	8,	208,	210,	218	עד	226,	229	עד	232,	234	עד	241,	256,	
385,	387	וחלק	מחלקות	205,	206	כמסומן	במפה;

גוש	15725	-	פרט	לחלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

גוש	15728	-	חלקות	5,	6	וחלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

שטחים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה�"

י"ח	בתמוז	התשע"ב	)8	ביולי	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1926(

שר	הפנים 	 	

אכרזת העיריות )מעלות תרשיחא( )תיקון(, התשע"ג-2012

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

באכרזת	העיריות	)מעלות	תרשיחא(,	התשנ"ו-21996,	במקום	התוספת	יבוא: 	�1

"תוספת

)סעיף	1(

האזור	שתושביו	יהיו	עיריית	מעלות	תרשיחא	כולל	גושים	וחלקות	כלהלן:

"הגושים	18380,	18385,	18386,	18387,	18388,	18389,	18390,	18391,	18393,	18400,	18401,	
	,18436 	,18435 	,18433 	,18432 	,18429 	,18428 	,18406 	,18405 	,18404 	,18403 	,18402
	,18595 	,18594 	,18593 	,18489 	,18488 	,18487 	,18486 	,18485 	,18484 	,18439 	,18438
	,18739 	,18738 	,18737 	,18736 	,18735 	,18734 	,18733 	,18599 	,18598 	,18597 	,18596
	,19112 	,18803 	,18802 	,18801 	,18779 	,18778 	,18777 	,18776 	,18775 	,18774 	,18773
	,19441 	,19440 	,19439 	,19438 	,19437 	,19436 	,19435 	,19434 	,19433 	,19431 	,19194

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 	1
ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	561;	התשס"ו,	עמ'	1066� 	2

החלפת	התוספת
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	,21091 	,21090 	,21089 	,21065 	,21064 	,19934 	,19446 	,19445 	,19444 	,19443 	,19442
21092,	21093,	21119	-	בשלמותם;

גוש	18374	-	חלקות	32	עד	41	וחלק	מחלקות	62,	64,	66	כמסומן	במפת	תחום	עיריית	
ביום	 ביד	שר	הפנים	 והחתומה	 	1:10,000 מידה	 בקנה	 מעלות	תרשיחא	הערוכה	
י"ח	בתמוז	התשע"ב	)8	ביולי	2012(,	שהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	
ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הצפון,	נצרת	עילית	ובמשרדי	עיריית	מעלות	

תרשיחא	)להלן	-	המפה(;

גוש	18375	-	חלקות	2	עד	4,	6	עד	9,	11	וחלק	מחלקות	1,	5,	10,	12	כמסומן	במפה;

גוש	18377	-	פרט	לחלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

גוש	18378	-	חלקות	13	עד	15,	27,	37,	38,	43,	50	עד	52,	55,	57,	61,	73,	75,	77,	78,	80,	82,	
87,	92,	93,	95,	96,	99	וחלק	מחלקות	1,	10,	11,	36	כמסומן	במפה;

גוש	18379	-	חלקות	9,	11,	14,	17	וחלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	18392	-	פרט	לחלקות	16,	17,	19;

גוש	18396	-	חלקות	4	עד	9;

גוש	18397	-	חלקות	1	עד	3,	10	עד	13,	15	עד	25,	35,	37	עד	41	וחלק	מחלקות	4,	9,	29,	
33,	34,	36	כמסומן	במפה;

גוש	18398	-	פרט	לחלקות	1,	3	וחלק	מחלקות	2,	4,	5	כמסומן	במפה;

גוש	18399	-	חלקות	14	עד	45,	56,	59	וחלק	מחלקות	1,	12,	13,	46,	47,	55,	57,	58	כמסומן	במפה;

גוש	18407	-	פרט	לחלקות	51	עד	54,	58	וחלק	מחלקה	42	כמסומן	במפה;

גוש	18415	-	חלקות	3	עד	8,	14	עד	28	וחלק	מחלקות	29,	30,	33,	34	כמסומן	במפה;

גוש	18416	-	חלקות	18	עד	20	וחלק	מחלקה	13	כמסומן	במפה;

גוש	18430	-	פרט	לחלק	מחלקות	21,	22	כמסומן	במפה;

גוש	18431	-	פרט	לחלק	מחלקות	15,	16	כמסומן	במפה;

גוש	18434	-	חלק	מחלקות	9,	11,	13	כמסומן	במפה;

גוש	18754	-	חלקות	26,	28,	29,	31	עד	33,	40	עד	46,	52	עד	56,	59	וחלק	מחלקות	16,	19,	
22,	23,	35,	36,	47	עד	49,	51	כמסומן	במפה;

גוש	18755	-	חלקות	10,	11,	16	עד	29,	32	עד	36,	38	וחלק	מחלקות	3,	7	כמסומן	במפה;

גוש	19432	-	פרט	לחלק	מחלקות	29,	37	כמסומן	במפה;

גוש	19447	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	19891	-	חלקות	1	עד	10,	21,	22	וחלק	מחלקות	14	עד	19,	23	כמסומן	במפה;

גוש	19892	-	חלקה	1	וחלק	מחלקות	2,	13,	21	כמסומן	במפה;

גוש	19904	-	חלק	מחלקות	1,	9	כמסומן	במפה;

גוש	19905	-	חלקות	2	עד	5,	8	עד	17,	21,	27	עד	35	וחלק	מחלקות	1,	6,	7,	18,	22,	25	
כמסומן	במפה;

גוש	19906	-	פרט	לחלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

שטחים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה�"

י"ח	בתמוז	התשע"ב	)8	ביולי	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1926(

שר	הפנים 	 	



קובץ	התקנות	7172,	ז'	בחשוון	התשע"ג,	2012�10�23 96
	סודר	במח'	רשומות,	משרד	המשפטים,	והודפס	במדפיס	הממשלתי 	 ISSN 0334-7014	 	 	 המחיר	10�8	שקלים	חדשים

הודעת שירות לאומי )תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי( )דמי כלכלה ודיור( 
)עדכון סכומים(, התשע"ג-2012

	בתוקף	סמכותי1	לפי	תקנה	4)ב(	לתקנות	שירות	לאומי	)תנאי	שירות	למתנדב	בשירות	 	
לאומי(	)דמי	כלכלה	ודיור(,	התש"ס-21999	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:	

עקב	השינוי	במדד	השתנו	הסכומים	הנקובים	בתקנות	2)א(	ו–3)א()2(	לתקנות,	והם	החל	 	�1
ביום	י"ד	באלול	התשע"ב	)1	בספטמבר	2012(,	כמפורט	להלן:

	בתקנה	2)א(	לתקנות,	למתנדב	המתגורר	- )1(

	במקום	מגוריו	ונושא	בהוצאות	תזונתו	-	87�763	שקלים	חדשים	לחודש; )א(

	במקום	מגוריו	והמפעיל	נושא	בהוצאות	תזונתו	-	93�526	שקלים	חדשים	לחודש; )ב(

	במרחק	30	ק"מ	או	יותר	ממקום	מגוריו	ולא	ברשות	המפעיל,	ונושא	בהוצאות	 )ג(
תזונתו	-	02�849	שקלים	חדשים	לחודש;

	מחוץ	למקום	מגוריו	ולא	ברשות	המפעיל	והמפעיל	נושא	בהוצאות	תזונתו	 )ד(
-	44�545	שקלים	חדשים	לחודש;

	ברשות	המפעיל	ונושא	בהוצאות	תזונתו	-	02�849	שקלים	חדשים	לחודש; )ה(

	ברשות	המפעיל	והמפעיל	נושא	בהוצאות	תזונתו	-	93�526	שקלים	חדשים	 )ו(
לחודש;

	בתקנה	3)א()2(	לתקנות,	במקום	"59�433"	יבוא	"15�451"� )2(

כ"ו	באלול	התשע"ב	)13	בספטמבר	2012(
ץ הרשקובי יאל	 דנ 	 	 )חמ	3-2941(

שר	המדע	והטכנולוגיה	 	 	

	 	 	 __________
י"פ	התשס"ח,	עמ'	2184;	התשס"ט,	עמ'	4094� 	1

ק"ת	התש"ס,	עמ'	108;	התשע"א,	עמ'	1405� 	2

תיקוני טעויות
ציבורי	שהוא	 נגישות	למקום	 )התאמות	 זכויות	לאנשים	עם	מוגבלות	 	בתקנות	שוויון	 	

בניין	קיים(,	התשע"ב-2011,	שפורסמו	בקובץ	התקנות,	7062,	התשע"ב,	עמ'	320	-	

	בתקנה	8)ב()1()א(,	במקום	"פרסומן"	צריך	להיות	"תחילתן"; )1(

	בטבלה	שבפרט	2	בתוספת	השנייה	- )2(

	בטור	ג'	שלצד	פרט	משנה	)9(	- )א(

	בפרט	משנה	6)ב(,	במקום	")ה()2("	צריך	להיות	")5()ב("; )1(

	בפרט	משנה	6)ג(,	במקום	"בפסקה	)1("	צריך	להיות	"בפסקה	)א("; )2(

	בטור	ה'	שלצד	פרט	משנה	)28(,	במקום	"לגבי	בית	קולנוע	רגיל	-	שמכיל	50	מקומות	 )ב(
ישיבה	לפחות	זווית	הראייה	האנכית	לראש	המסך	ממקום	ישיבה	מיוחד	תהיה	קרובה	
ככל	האפשר	ל–45°;"	יבוא	"לגבי	בית	קולנוע	רגיל	-	שמכיל	50	מקומות	ישיבה	לפחות	
זווית	הראייה	האנכית	לראש	המסך	ממקום	ישיבה	מיוחד	תהיה	קרובה	ככל	האפשר	

ל–40°;"�

)חמ	3-3609(

עדכון	סכומים




