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אכרזה על עיריית דימונה )תיקון(, התשע"ה-2014

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

באכרזה על עיריית )דימונה(, התש"ל-21969, במקום התוספת יבוא:   1

“תוספת

)סעיף 1(

האזור שתושביו יהיו עיריית דימונה כולל גושים וחלקות כלהלן:

הגושים: 39495, 39496, 39497, 39498, 39499, 39500, 39504, 39505, 39506, 39507, 39508, 
 ,39522  ,39521  ,39520  ,39519  ,39518  ,39517  ,39515  ,39512  ,39511  ,39510  ,39509
 ,39808  ,39807  ,39607  ,39530  ,39529  ,39528  ,39527  ,39526  ,39525  ,39524  ,39523
39809, 39810, 1_100070, 2_100070, 2_100074 עד 4_100074, 1_100075, 2_100075, 
 ,100089_1  ,100081_4 עד   100081_2  ,100080_3 עד   100080_1  ,100079_2  ,100079_1
 ,400110  ,400007  ,100684  ,100682  ,100680  ,100677  ,100676  ,100256_1  ,100109_2
 ,400377  ,400376  ,400375  ,400374  ,400366  ,400365  ,400320  ,400299  ,400290
 ,400410  ,400408  ,400403  ,400402  ,400400  ,400386  ,400380  ,400379  ,400378
 ,400523  ,400520  ,400506  ,400495  ,400454  ,400437  ,400436  ,400420  ,400411

400563, 400806 - בשלמותם;

של  מידה  בקנה  הערוכה  דימונה  העיר  במפת  כמסומן   1 מחלקה  חלק   -  39064 גוש 
1:50,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ד' בחשוון התשע"ה )28 באוקטובר 2014(, 
שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז 

הדרום, באר שבע ובמשרד עיריית דימונה )להלן - המפה(;

גוש 39065 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 39073 - חלקה 5 וחלק מחלקות 2, 4 כמסומן במפה;

גוש 39074 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 1_100074 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 1_100081 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 2_100082 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 2_100089 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100090 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100110 - חלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גוש 100166 - חלקה 4 וחלק מחלקות 1, 3 כמסומן במפה;

גוש 100167 - חלק מחלקות 1, 3 כמסומן במפה;

גוש 100675 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100678 - חלקות 2, 3 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100679 - חלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;
__________

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197   1
ק"ת התש"ל, עמ' 19; התשס"ו, עמ' 1071   2

החלפת התוספת
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גוש 100681 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100683 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100693 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100694 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100695 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400062 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400109 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400218 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400255 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400291 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400385 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400431 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400432 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400433 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400505 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400510 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400521 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400807 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה "

ד' בחשוון התשע"ה )28 באוקטובר 2014(
)חמ 3-1926(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

אכרזת העיריות )ערד( )תיקון(, התשע"ה-2014

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

באכרזת העיריות )ערד(, התשנ"ה-21995, במקום התוספת יבוא:   1

“תוספת

)סעיף 1(

האזור שתושביו יהיו עיריית ערד כולל גושים וחלקות כלהלן:

"הגושים 38201, 38203, 38204, 38205, 38206, 38207, 38209, 38210, 38211, 38212, 38213, 
 ,38230  ,38229  ,38228  ,38227  ,38226  ,38223  ,38220  ,38218  ,38217  ,38215  ,38214
 ,38241  ,38240  ,38239  ,38238  ,38237  ,38236  ,38235  ,38234  ,38233  ,38232  ,38231

החלפת התוספת

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197   1
ק"ת התשנ"ה, עמ' 883; התש"ע, עמ' 1629   2
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 ,100043 ,38272 ,38270 ,38258 ,38256 ,38249 ,38248 ,38245 ,38244 ,38243 ,38242
 ,100264_5 עד   100264_1  ,100253_1  ,100252_1  ,100250  ,100096_3 עד   100096_1
 ,400197  ,400189  ,400153  ,400099  ,400098  ,100267_10 עד   100267_1  ,100265_1
 ,400319  ,400318  ,400317  ,400316  ,400306  ,400305  ,400303  ,400297  ,400292

400328, 400329, 400330, 400340, 400478, 400509, 400800 - בשלמותם;

גוש 100024 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:30,000 והחתומה 
ביד שר הפנים ביום ד' בחשוון התשע"ה )28 באוקטובר 2014(, ושהעתקים ממנה 
מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר שבע 

ובמשרדי עיריית ערד )להלן - המפה(;

גוש 1_100025 - חלקה 3 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100026 - חלק מחלקות 1 עד 4 כמסומן במפה;

גוש 100028 - חלקות 2, 3 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100033 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100034 - חלק מחלקות 1, 2, 4, 5 כמסומן במפה;

גוש 100035 - חלקה 2 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100042 - חלקה 3 וחלק מחלקות 1, 2, 4 כמסומן במפה;

גוש 100044 - חלקה 1 וחלק מחלקות 2, 3 כמסומן במפה;

גוש 5_100078 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100097 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 1_100131 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100136 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100137 - חלקות 4, 6 וחלק מחלקות 2, 3, 5, 7, 8 כמסומן במפה;

גוש 100138 - חלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;

גוש 100141 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 1_100254 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100255 - חלקות 3, 6, 8, 10, 12, 13 וחלק מחלקות 4, 9, 17 כמסומן במפה;

גוש 400196 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400298 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400304 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400308 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400333 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400364 - חלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;

גושים לא מוסדרים כמסומן במפה "

ד' בחשוון התשע"ה )28 באוקטובר 2014(
)חמ 3-1926(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  
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צו המועצות המקומיות )א( )ירוחם, תיקון(, התשע"ה-2014

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

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

“תוספת
")צג(  המועצה המקומית ירוחם 

תאריך הקמתה: כ"ט בסיוון התשי"ט )1 ביולי 1959( 

בפרט זה, "מפה" - המפה של ירוחם הערוכה בקנה מידה של 1:20,000 והחתומה ביד 
שר הפנים ביום ד' בחשוון התשע"ה )28 באוקטובר 2014( ושהעתקים ממנה מופקדים 
ובמשרד  שבע  באר  הדרום,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד 

המועצה המקומית ירוחם 

תחום המועצה: גושים וחלקות )עד בכלל(; 

הגושים: 39535 עד 39539, 39542, 39543, 39545 ועד 39547, 39549, 39550, 39608, 39609, 
39642, 39885 - בשלמותם;

גוש 39071 - חלקות 6 עד 28 וחלק מחלקות 2, 3, 5 כמסומן במפה;

גוש 39072 - חלק מחלקות 1 עד 4 כמסומן במפה;

גוש 39073 - חלקות 6, 7 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 39795 - חלק מחלקות 2, 5 כמסומן במפה;

גוש 39796 - חלק מחלקות 1, 4, 5 כמסומן במפה;

גוש 39798 - חלקה 3 וחלק מחלקות 2, 5, 6 כמסומן במפה;

גוש 39799 - חלקות 6, 7 וחלק מחלקות 1, 3 עד 5 כמסומן במפה;

גוש 100167 - חלק מחלקות 1, 3 כמסומן במפה "

ד' בחשוון התשע"ה )28 באוקטובר 2014(
)חמ 3-269-ת1(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  __________

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

2 ק"ת התשי"ט, עמ' 1615; התשס"ח, עמ' 107 

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )חבל אילות, תיקון(, התשע"ה-2014
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 )נא( - 

 1:5,000 מידה  בקנה  הערוך  בתשריט  שתוקנה  "וכפי  אחרי  "מפה",  בהגדרה   )1(
)23 בנובמבר 2008(" יבוא  והחתום ביד שר הפנים ביום כ"ה בחשוון התשס"ט 

החלפת פרט )צג( 
בתוספת הראשונה 

תיקון פרט )נא( 
בתוספת הראשונה 

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

ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשכ"ד, עמ' 1034; התשס"ז, עמ' 175; התשס"ט, עמ' 237   2



קובץ התקנות 7460, כ"ט בכסלו התשע"ה, 2014 12 21  446

הפנים  שר  ביד  והחתום   1:30,000 מידה  בקנה  הערוך  בתשריט  שתוקנה  "וכפי 
ביום ד' בחשוון התשע"ה )28 באוקטובר 2014(";

במקום השטח המתואר מתחת לקו יבוא:  )2(

"גוש 39077 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39078 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39079 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39080 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39085 - חלק מחלקות 1, 2, 4 כמסומן במפה;  

גוש 39086 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39087 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

הגושים 39088 עד 39090 - בשלמותם;  

גוש 39091 - חלק מחלקה 5 כמסומן במפה;  

גוש 39093 - חלק מחלקות 1 עד 6 כמסומן במפה;  

גוש 39094 - בשלמותו;  

גוש 39095 - חלקה 2 וחלק מחלקות 1, 3 כמסומן במפה;  

הגושים 39096 עד 39101 - בשלמותם;  

גוש 39102 - חלקות 1, 2, 4 וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה;  

גוש 39103 - חלק מחלקות 1, 2, 3 כמסומן במפה;  

גוש 39104 - חלק מחלקות 1, 2, 3 כמסומן במפה;  

גוש 39105 - חלקות 2, 4, 5, 7 וחלק מחלקות 8, 10, 13 כמסומן במפה;  

הגושים 39106 עד 39111 - בשלמותם;  

גוש 39112 - חלקות 4, 5, 6, 8 וחלק מחלקות 7, 9, 11, 14 כמסומן במפה;  

גוש 39113 - חלק מחלקות 1 עד 4 כמסומן במפה;  

גוש 39114 - חלקות 1, 3, 4 וחלק מחלקות 2, 5, 6 כמסומן במפה;  

גוש 39115 - בשלמותו;  

גוש 39116 - חלק מחלקות 2, 3, 4 כמסומן במפה;  

גוש 39117 - חלקה 1 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;  

גוש 39118 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;  

גוש 39123 - חלקה 8 וחלק מחלקות 3, 7, 9, 35 עד 39, 41, 42 כמסומן במפה;  

גוש 39124 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39125 - חלק מחלקות 1, 2, 3, 6 כמסומן במפה;  

גוש 39129 - חלק מחלקות 161, 172, 174, 175 כמסומן במפה;  

גוש 39130 - חלק מחלקות 164, 170, 186, 188, 189 כמסומן במפה;  

גוש 39131 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  
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גוש 39132 - חלק מחלקות 79, 83, 89, 92, 93, 94 כמסומן במפה;  

גוש 39133 - חלק מחלקה 192 כמסומן במפה;  

גוש 39134 - חלק מחלקות 2 עד 6 כמסומן במפה;  

גוש 39135 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39162 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39163 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39164 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39167 - חלק מחלקות 4, 19 כמסומן במפה;  

גוש 39168 - חלקות 28, 29, 34 וחלק מחלקות 12, 18 עד 20, 23, 25 עד 27, 30, 32, 33,    
35 כמסומן במפה;  

גוש 39197 - בשלמותו;  

גוש 39198 - חלקה 2 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה "  

ד' בחשוון התשע"ה )28 באוקטובר 2014(
)חמ 3-136-ת1(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )רמת נגב, תיקון(, התשע"ה-2014

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 )מו( - 

בהגדרה "מפה", אחרי "והחתומה בידי שר הפנים ביום כ"ד בסיון התשס"ו )20   )1(
ביוני 2006(" יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 ובתשריט 
הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתומים בידי שר הפנים ביום ד' בחשוון התשע"ה 

)28 באוקטובר 2014(";

במקום השטח המתואר מתחת לקו יבוא:   )2(

"גוש 38591 - חלקה 9 וחלק מחלקה 6 כמסומן במפה;  

גוש 38592 - חלקות 2 עד 6 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39001 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;  

גוש 39002 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39003 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39004 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39005 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39006 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

תיקון פרט )מו( 
בתוספת הראשונה 

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

ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשס"ו, עמ' 1068; התשס"ח, עמ' 106; התש"ע, עמ' 834; התשע"ד, עמ' 98   2
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גוש 39007 - חלקות 1, 6 וחלק מחלקות 2 עד 5 כמסומן במפה;  

גוש 39008 - בשלמותו;  

גוש 39009 - בשלמותו;  

גוש 39010 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39011 - חלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;  

גוש 39012 - חלק מחלקות 2, 9, 10, 11, 16, 20, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 36, 45 כמסומן    
במפה;  

גוש 39013 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;  

גוש 39014 - חלקה 1 וחלק מחלקות 4, 5 כמסומן במפה;  

גוש 39015 - חלקות 1, 2 וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה;  

גוש 39016 - בשלמותו;  

גוש 39017 - בשלמותו;  

גוש 39018 - חלקות 1, 2, 3, 6 וחלק מחלקות 4, 5 כמסומן במפה;  

גוש 39019 - בשלמותו;  

גוש 39020 - בשלמותו;  

גוש 39021 - בשלמותו;  

גוש 39022 - בשלמותו;  

גוש 39023 - חלקות 2, 3, 6 עד 9 וחלק מחלקות 10, 14 כמסומן במפה;  

גוש 39024 - חלקות 1, 3 וחלק מחלקות 2, 4 כמסומן במפה;  

גוש 39025 - בשלמותו;  

גוש 39026 - בשלמותו;  

גוש 39027 - חלקות 1, 2 וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה;  

גוש 39028 - חלקה 2 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39029 - בשלמותו;  

גוש 39030 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39031 - חלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;  

גוש 39032 - חלקה 6 גוש וחלק מחלקות 1, 3 עד 5 כמסומן במפה;  

גוש 39033 - חלקה 2 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39034 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39035 - בשלמותו;  

גוש 39036 - בשלמותו;  

גוש 39037 - בשלמותו;  

גוש 39038 - בשלמותו;  

גוש 39039 - חלקה 2 וחלק מחלקות 1, 3, 4 כמסומן במפה;  
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גוש 39040 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39041 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39046 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39047 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39048 - חלקה וחלק מחלקות 1 עד 8 כמסומן במפה;  

גוש 39049 - בשלמותו;  

גוש 39050 - חלקה 2 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39055 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39056 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39057 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39058 - חלקה 2 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39059 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39066 - חלק מחלקות 6 עד 9 כמסומן במפה;  

גוש 39067 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39068 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;  

גוש 39069 - חלקות 2, 4, 5 וחלק מחלקות 1, 3 כמסומן במפה;  

גוש 39070 - חלק מחלקות 3, 8 כמסומן במפה;  

גוש 39071 - חלק מחלקות 2, 3, 5 כמסומן במפה;  

גוש 39072 - חלקה 5 וחלק מחלקות 1 עד 4 כמסומן במפה;  

גוש 39073 - חלק מחלקות 2 עד 4, 7 כמסומן במפה;  

גוש 39075 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39076 - בשלמותו;  

גוש 39077 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39078 - חלקות 2, 3 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39079 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39080 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;  

גוש 39081 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39085 - חלק מחלקות 1 עד 4 כמסומן במפה;  

גוש 39086 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39087 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39119 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;  

גוש 39145 - חלק מחלקה 17 כמסומן במפה;  

גוש 39147 - חלק מחלקות 13, 17 כמסומן במפה;  
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גוש 39784 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;  

גוש 39790 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;  

גוש 39791 - חלקה 2 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 39792 - בשלמותו;  

גוש 39793 - בשלמותו;  

גוש 39795 - חלקות 1, 3, 4 וחלק מחלקות 2, 5 כמסומן במפה;  

גוש 39796 - חלקות 2, 3 וחלק מחלקות 1, 4, 5 כמסומן במפה;  

גוש 39797 - בשלמותו;  

גוש 39798 - חלקות 1, 4 וחלק מחלקות 2, 5, 6 כמסומן במפה;  

גוש 39799 - חלקה 2 וחלק מחלקות 1, 3 עד 5 כמסומן במפה;  

גוש 39800 - בשלמותו;  

גוש 39801 - בשלמותו;  

גוש 39841 - חלקות 4, 5, 6, 8 וחלק מחלקות 2, 3, 7 כמסומן במפה;  

גוש 39842 - חלק מחלקות 12, 14 כמסומן במפה;  

גוש 100159 - חלקה 2 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 100164-1 - בשלמותו;   

גוש 100164-2 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 100165 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 100166 - חלק מחלקות 1, 3 כמסומן במפה;  

גוש 100167 - חלקה 2 וחלק מחלקות 1, 3 כמסומן במפה;  

גוש 100170 - בשלמותו;  

גוש 100171 - בשלמותו;  

גוש 100172 - חלקות 2, 3 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 100173 - בשלמותו;  

גוש 100174 - חלק מחלקות 3, 9 כמסומן במפה;  

גוש 100175 - בשלמותו;  

גוש 100176 - בשלמותו;  

גוש 100183 - חלקה 1 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;  

גוש 100184 - חלק מחלקות 27, 30, 31, 32, 43, 52, 55, 75, 81, 97 כמסומן במפה;  

גוש 100185 - חלקה 2 וחלק מחלקות 1, 3 כמסומן במפה;  

גוש 100186 - בשלמותו;  

גוש 100187 - בשלמותו;  

גוש 100188 - בשלמותו;  



451 קובץ התקנות 7460, כ"ט בכסלו התשע"ה, 2014 12 21 

גוש 100189 - חלק מחלקות 1, 2, 7 כמסומן במפה;  

גוש 100193 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 100194 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 100195 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 100323 - חלקה 12 וחלק מחלקות 2, 3, 4, 10 כמסומן במפה;  

גוש 100325 - חלק מחלקות 2, 3, 5 כמסומן במפה;  

גוש 100328 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 100329 - חלק מחלקות 1, 10, 12 כמסומן במפה;  

גוש 100548 - חלק מחלקות 2, 19 כמסומן במפה;  

גוש 100685 - חלק מחלקות 5, 6, 7, 9 כמסומן במפה;  

גוש 100686 - חלק מחלקות 4, 5, 7, 8 כמסומן במפה;  

גוש 100688 - בשלמותו;  

גוש 400024 - בשלמותו;  

גוש 400029 - בשלמותו;  

גוש 400057 - בשלמותו;  

גוש 400293 - בשלמותו;  

גוש 400296 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 400354 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 400355 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה "  

ד' בחשוון התשע"ה )28 באוקטובר 2014(
ר ע ס ן  ו ע ד )חמ 3-136-ת1(            ג

שר הפנים  

צו שירות לאומי-אזרחי )גופים בשירות אזרחי-ביטחוני(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 4)א()8( לחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-22014 )להלן 
- החוק(, ובאישור הוועדה, אני מצווה לאמור:

גופים בפריסה ארצית שעיקר עיסוקם בהצלת חיי אדם וגופים שעזרתם נדרשת באופן    1
מיידי לזיהוי קורבנות אסון לעניין סעיף 4)א()8( לחוק - 

עמותת איחוד הצלה ישראל )מס' תאגיד 58-046597-9(;  )1(

עמותת זק"א - איתור חילוץ והצלה )מס' תאגיד 58-030737-9(;  )2(

עמותת רגע של אמת זק"א - זיהוי קורבנות אסון )מס' תאגיד 58-029579-8(   )3(

ג' בכסלו התשע"ה )25 בנובמבר 2014(
ך ב ר ו א י  ר ו )חמ 3-4964(           א

השר לאזרחים ותיקים  __________
י"פ התשע"ד, עמ' 5464   1
ס"ח התשע"ד, עמ' 380   2

קביעת גופים 
בשירות אזרחי-

ביטחוני 



קובץ התקנות 7460, כ"ט בכסלו התשע"ה, 2014 12 21  452
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 4.86 שקלים חדשים 

צו תכנון משק החלב )קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנת 2015(, 
התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)א( לחוק תכנון משק החלב, התשע"א-12011, אני מצווה 
לאמור:

היקף הייצור המקומי הכולל לשנת 2015 יהיה כמפורט להלן:   1
חלב בקר: 1,376 מיליון ליטרים;  )1(

חלב כבשים: 65 9 מיליון ליטרים;  )2(
חלב עזים: 2 18 מיליון ליטרים   )3(

ט"ז בכסלו התשע"ה )8 בדצמבר 2014(
)חמ 3-4362(

ר י מ ש ר  י א י  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  __________

1 ס"ח התשע"א, עמ' 762 

תיקון טעות

 ,7327 התקנות  בקובץ  שפורסמה  התשע"ד-2014,  )אגרות(,  המשפט  בתי  בהודעת 
התשע"ד, עמ' 492, בתוספת הראשונה המובאת בה, בטור "אגרה בשקלים חדשים" - 

לצד פרט 3, במקום "657" צריך להיות "656";  )1(

לצד פרט 9, במקום "42,721" צריך להיות "42,720";  )2(

לצד פרט 24, במקום "1,819" צריך להיות "1,818"   )3(

כ"ה בכסלו התשע"ה )17 בדצמבר 2014(
)חמ 3-2659-ת2(

ר צ י פ ש ל  א כ י מ  
מנהל בתי המשפט  

תיקון טעות

בהודעת בית הדין לעבודה )אגרות(, התשע"ד-2014, שפורסמה בקובץ התקנות 7327, 
התשע"ד, עמ' 495, בתוספת הראשונה המובאת בה, בטור "בשקלים חדשים" - 

לצד פרט 1, במקום "ולא פחות מסכום של 144" צריך להיות "ולא פחות מסכום   )1(
של 142";

לצד פרטים 5 עד 8 ולצד פרט 10, במקום "144" צריך להיות "142"   )2(

כ"ה בכסלו התשע"ה )17 בדצמבר 2014(
)חמ 3-813-ת2(

ר צ י פ ש ל  א כ י מ  
        מנהל בתי המשפט

קביעת היקף הייצור 
המקומי הכולל 




