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תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )הליכים בפני קצין תגמולים( )תיקון(, 
התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 45 ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ]נוסח מושלב[, 
התשי"ט-11959, אני מתקין תקנות אלה:

תגמולים(,  קצין  בפני  )הליכים  ושיקום(  )תגמולים  הנכים  לתקנות   3 בתקנה    1
התשנ"ה-21995 -

"רשאי  יבוא  הרפואית"  הועדה  ראש  יושב  "רשאי  במקום  )ב(,  משנה  )1( בתקנת 
הגורם המוסמך" ובמקום "החליט כך יושב ראש הועדה הרפואית" יבוא "החליט כך 

הגורם המוסמך" 

)2( אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:

")ג( בתקנה זו, "הגורם המוסמך" - כל אחד מאלה:

)1( קצין תגמולים, לאחר שהתייעץ עם רופא מומחה - אם מדובר בחוות 
דעת רפואית;

)2( יושב ראש הוועדה הרפואית - אם מדובר בפרוטוקול בוועדה הרפואית "

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    2
כ' בטבת התשע"ה )11 בינואר 2015(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ )חמ 3-42-ת2(  

שר הביטחון   __________
ס"ח התשי"ט, עמ' 276   1

ק"ת התשנ"ה, עמ' 1690   2

תקנות הנכים )טיפול רפואי( )תיקון(, התשע"ה-2015

מושלב[,  ]נוסח  ושיקום(  )תגמולים  הנכים  לחוק   48 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ט-11959, אני מתקין תקנות אלה:

במקום הפרק השלישי לתקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-21954, יבוא:   1

"פרק שלישי: תעודת נכה
נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ–10%, יקבל תעודת נכה 7 מתן תעודת נכה

פרטי הרישום 
בתעודת הנכה

בתעודת הנכה יירשמו פרטים אלה:8 

)1( שם משפחה ושם פרטי של הנכה;

)2( מספר הזהות של הנכה;

)3( מספרה הסידורי של התביעה שהגיש הנכה להכרה 
לפי החוק;

)4( תאריך תוקף התעודה;

)5( תמונת הנכה;

)6( סמל מדינת ישראל;

תיקון תקנה 3

תחילה

החלפת הפרק 
השלישי

)סמל  הנכים  לתקנות  בתוספת  כמתואר  הנכים  )7( סמל 
הנכים(, התשי"ג-31953 

תוקף תעודת 
הנכה

נכות 9  דרגת   7 תקנה  לפי  נכה  לתעודת  הזכאי  לנכה  נקבעה 
הנכות  דרגת  תוקף  לפי  הנכה  תעודת  תוקף  יהיה  זמנית, 

הזמנית שנקבעה 

החזרת תעודת 
נכה

תעודת נכה היא רכוש המדינה ועל הנכה להחזירה לידי קצין 10 
תגמולים אם בוטלה הכרתו לפי החוק או אם נקבעה לו דרגת 

נכות הפחותה מ–10% 

הנפקת תעודה 
חדשה

חדשה 11  נכה  תעודת  לנכה  להנפיק  רשאי  תגמולים  קצין 
בהתקיים אחד מהתנאים אלה:

המציא  שהנכה  ובלבד  התעודה,  של  גניבה  או  )1( אבדן 
לקצין תגמולים אישור של משטרת ישראל המעיד על הגשת 

תלונה בעקבות אבדן התעודה או גניבתה;

יחזיר  שהנכה  ובלבד  התעודה,  של  השחתה  או  )2( בלאי 
לקצין תגמולים את תעודה הנכה הקודמת;

שהנכה  ובלבד  הנכה,  של  האישיים  בפרטיו  )3( שינוי 
המציא לקצין תגמולים צילום תעודת זהות עדכנית המעיד 

על השינוי, והחזיר את תעודת הנכה הקודמת "

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה(    2
יום  לפני  כנוסחו  העיקריות,  לתקנות  השלישי  הפרק  לפי  שניתנו  תעודות  יראו    3

התחילה, כאילו ניתנו לפי הפרק השלישי לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנות אלה 

כ' בטבת התשע"ה )11 בינואר 2015(
ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ )חמ 3-772(  

שר הביטחון   __________
ק"ת התשי"ג, עמ' 1298; התשכ"ט, עמ' 837   3

צו כלי הירייה )שינוי התוספת השנייה לחוק(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11ב1)ד( לחוק כלי הירייה, התש"ט-11949 )להלן - החוק(, 
ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בתוספת השנייה לחוק -1  

)1( בפרט 1, בסופו יבוא "למעט רישיון כאמור להחזקת כלי הירייה האלה:

 22"Short 22 או"LR,  22"Long א( אקדח זעיר או רובה זעיר, שניהם בקליבר(
בירי בודד;

)ב( רובה כדוריות לירי בצלחות חרס;

)ג( רובה אוויר;

)ד( אקדח אוויר;

תחילה ותחולה

הוראת מעבר

תיקון התוספת 
השנייה לחוק

  __________
ס"ח התשי"ט, עמ' 276   1

ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשע"ד, עמ' 1660   2



821 קובץ התקנות 7487, ט' בשבט התשע"ה, 2015 1 29 

)סמל  הנכים  לתקנות  בתוספת  כמתואר  הנכים  )7( סמל 
הנכים(, התשי"ג-31953 

תוקף תעודת 
הנכה

נכות 9  דרגת   7 תקנה  לפי  נכה  לתעודת  הזכאי  לנכה  נקבעה 
הנכות  דרגת  תוקף  לפי  הנכה  תעודת  תוקף  יהיה  זמנית, 

הזמנית שנקבעה 

החזרת תעודת 
נכה

תעודת נכה היא רכוש המדינה ועל הנכה להחזירה לידי קצין 10 
תגמולים אם בוטלה הכרתו לפי החוק או אם נקבעה לו דרגת 

נכות הפחותה מ–10% 

הנפקת תעודה 
חדשה

חדשה 11  נכה  תעודת  לנכה  להנפיק  רשאי  תגמולים  קצין 
בהתקיים אחד מהתנאים אלה:

המציא  שהנכה  ובלבד  התעודה,  של  גניבה  או  )1( אבדן 
לקצין תגמולים אישור של משטרת ישראל המעיד על הגשת 

תלונה בעקבות אבדן התעודה או גניבתה;

יחזיר  שהנכה  ובלבד  התעודה,  של  השחתה  או  )2( בלאי 
לקצין תגמולים את תעודה הנכה הקודמת;

שהנכה  ובלבד  הנכה,  של  האישיים  בפרטיו  )3( שינוי 
המציא לקצין תגמולים צילום תעודת זהות עדכנית המעיד 

על השינוי, והחזיר את תעודת הנכה הקודמת "

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה(    2
יום  לפני  כנוסחו  העיקריות,  לתקנות  השלישי  הפרק  לפי  שניתנו  תעודות  יראו    3

התחילה, כאילו ניתנו לפי הפרק השלישי לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנות אלה 

כ' בטבת התשע"ה )11 בינואר 2015(
ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ )חמ 3-772(  

שר הביטחון   __________
ק"ת התשי"ג, עמ' 1298; התשכ"ט, עמ' 837   3

צו כלי הירייה )שינוי התוספת השנייה לחוק(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11ב1)ד( לחוק כלי הירייה, התש"ט-11949 )להלן - החוק(, 
ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בתוספת השנייה לחוק -1  

)1( בפרט 1, בסופו יבוא "למעט רישיון כאמור להחזקת כלי הירייה האלה:

 22"Short 22 או"LR,  22"Long א( אקדח זעיר או רובה זעיר, שניהם בקליבר(
בירי בודד;

)ב( רובה כדוריות לירי בצלחות חרס;

)ג( רובה אוויר;

)ד( אקדח אוויר;

תחילה ותחולה

הוראת מעבר

תיקון התוספת 
השנייה לחוק

  __________
ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשע"ד, עמ' 642   1
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ספורטיבית,  קליעה  במועדון  הקליעה,  לספורט  המשמשים  ירייה  בכלי  והכול 
הפועלת  התשמ"ח-21988,  הספורט,  בחוק  כהגדרתה  ספורט  אגודת  שמפעילה 

במסגרת התאחדות כהגדרתה באותו החוק;";

)2( בפרט 2, בסופו יבוא "למעט לעניין מבקש רישיון שהוא אחד מאלה:

ציבוריים,  בגופים  הביטחון  להסדרת  בחוק  כהגדרתו  ביטחון  ")א( ממונה 
התשנ"ח-31988;

בתחום  פעילותן  שעיקר  שלו  הסמך  יחידות  או  הביטחון  משרד  )ב( עובד 
ביטחון המדינה, יחידות סמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום 

ביטחון המדינה או הרשות להגנה על עדים;" 

תחילתו של צו זה ביום תחילתו של חוק כלי הירייה )תיקון מס' 17(, התשע"ד-42014 2 תחילה

ח' בשבט התשע"ה )26 בינואר 2015(
)חמ 3-4961(

' ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י  
השר לביטחון הפנים   

  __________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 122   2

ס"ח התשנ"ח, עמ' 348   3
ס"ח התשע"ד, עמ' 642    4

אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית נתניה(, התשע"ה-2015

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  לפקודה2,  הראשונה  בתוספת  כמפורט  נתניה,  עיריית  תחום    1
בתוספת האמורה יבוא פירוט זה:

"הגושים 7180, 7926, 7928, 7929, 7932, 7933, 7934, 7940, 7941, 7944, 7945, 7958, 7959, 
 ,8232  ,8231  ,8230  ,8228  ,8218  ,8217  ,8006  ,7994  ,7993  ,7992  ,7962  ,7961  ,7960
 ,8246  ,8245  ,8244  ,8243  ,8242  ,8241  ,8240  ,8239  ,8238  ,8237  ,8236  ,8234  ,8233
 ,8259  ,8258  ,8257  ,8256  ,8255  ,8254  ,8253  ,8252  ,8251  ,8250  ,8249  ,8248  ,8247
 ,8272  ,8271  ,8270  ,8269  ,8268  ,8267  ,8266  ,8265  ,8264  ,8263  ,8262  ,8261  ,8260
 ,8570  ,8569  ,8568  ,8567  ,8449  ,8448  ,8413  ,8321  ,8285  ,8276  ,8275  ,8274  ,8273
 ,9053  ,9046  ,9045  ,9044  ,9043  ,9042  ,9041  ,9040  ,9039  ,8731  ,8730  ,8629  ,8628

9086, 9087, 9089, 9090, 9132, 9133, 9901, 9902, 9903, 9904, 9905 - בשלמותם;

גוש 7705 - חלקות 21, 27, 29, 31, 37, 42 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 
 )2014 באוקטובר   22( התשע"ה  בתשרי  כ"ח  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה 
ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, 

רמלה ובמשרד עיריית נתניה )להלן - המפה(;

גוש 7707 - חלקות 1, 9 עד 22, 24 עד 28, 32 עד 34, 36 עד 38, 41 עד 44, 54, 55, 57 עד 
67, 69 עד 88, 108 עד 120, 122, 126, 127, 136, 137, 144, 145, 151, 152, 158, 160, 

165, 166, 171, 172, 180, 181, 189, 195, 196, 201, 206, 207, 209 עד 220;

החלפת התוספת

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

ק"ת התשכ"ו, עמ' 2044; התשכ"ז, עמ' 27; התש"ע, עמ' 921   2
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גוש 7708 - חלקות 28, 29, 43;

גוש 7713 - חלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 7935 - חלקות 9 עד 11, 13 עד 15, 19 עד 25, 28, 31, 34 וחלק מחלקות 12, 16, 26, 
27 כמסומן במפה;

גוש 7936 - חלקה 4 וחלק מחלקות 3, 5, 39, 53 כמסומן במפה;

גוש 7946 - חלקות 2, 9, 11 עד 14 וחלק מחלקות 4, 16 כמסומן במפה;

גוש 7947 - חלקות 8, 15 וחלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גוש 7948 - חלקות 12, 20, 22, 27, 40, 45 וחלק מחלקה 42 כמסומן במפה;

גוש 7950 - חלקות 17, 19, 21;

גוש 7951 - חלק מחלקות 9, 10 כמסומן במפה;

גוש 8005 - חלקות 16 עד 20, 23 עד 25, 27 וחלק מחלקות 1, 21, 29, 32 כמסומן במפה;

גוש 8008 - חלקות 6 עד 9, 12, 26, 30, 41 עד 50, 52, 53, 55, 56 וחלק מחלקות 15, 28, 
29, 33, 34, 36 כמסומן במפה;

גוש 8215 - פרט לחלקה 11;

גוש 8216 - חלקות 3, 7 עד 11, 13, 92 עד 97 וחלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 8221 - חלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גוש 8229 - חלקות 23, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 73, 75, 77 עד 79, 81, 88 עד 90;

גוש 8235 - פרט לחלקות 7, 8;

גוש 8283 - חלקות 6 עד 30, 32, 62 עד 64 וחלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 8284 - פרט לחלקות 34, 35, 40;

גוש 8290 - חלק מחלקות 1, 27, 35 כמסומן במפה;

גוש 8315 - פרט לחלקות 3, 4, 29, 33, 36, 301, 303 וחלק מחלקות 5, 74 כמסומן במפה;

גוש 8322 - חלקות 14, 16, 35, 36, 43, 51 עד 78, 80 עד 89, 93 עד 122, 124 עד 134, 136, 
140 עד 142, 144, 145, 238 עד 248, 250 עד 252, 254 עד 256, 260, 265 עד 281, 
287, 292, 296, 300 עד 313, 315, 317 עד 339 וחלק מחלקות 45, 258, 264, 283, 288 

כמסומן במפה;

גוש 8323 - חלק מחלקה 41 כמסומן במפה;

גוש 8626 - חלק מחלקות 5, 23 כמסומן במפה;

גוש 8965 - חלקות 57, 70 עד 72;

גוש 9148 - חלק מחלקות 96, 99 כמסומן במפה;

שטחים בים בלא הסדר כמסומן במפה "

כ"ח בתשרי התשע"ה )22 באוקטובר 2014(
)חמ 3-1926(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )חוף השרון, תיקון(,  
התשע"ה-2015

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 )כו( -

 3( התשע"ד  א'  באדר  ג'  ביום  הפנים  שר  ביד  "והחתום  אחרי  "מפה",  בהגדרה   )1(
בפברואר 2014(" יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום 

ביד שר הפנים ביום כ"ח בתשרי התשע"ה )22 באוקטובר 2014(" 

במקום השטח המתואר לצד היישוב "כפר נטר" יבוא:  )2(

"גוש 8967 - בשלמותו;

גוש 7684 - חלקות 7 עד 9 וחלק מחלקות 14, 16, 18, 19, 21 כמסומן במפה;

גוש 7935 - חלקות 17, 18, 36 וחלק מחלקות 12, 16, 26, 27 כמסומן במפה;

גוש 7936 - חלקה 54 וחלק מחלקות 39, 53 כמסומן במפה;

גוש 7946 - חלק מחלקות 4, 16 כמסומן במפה;

גוש 7947 - חלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גוש 8957 - חלקות 3, 4 וחלק מחלקות 2, 31, 58 עד 61 כמסומן במפה;

גוש 8965 - פרט לחלקות 48, 57, 69 עד 72 וחלק מחלקה 67 כמסומן במפה;

גוש 8966 - פרט לחלקות 97 עד 99;

גוש 9148 - פרט לחלק מחלקות 96, 99 כמסומן במפה "

כ"ח בתשרי התשע"ה )22 באוקטובר 2014(
)חמ 3-136-ת1(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

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

ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשע"ד, עמ' 96 ועמ' 1025   2

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )עמק חפר, תיקון(, 
התשע"ה-2015

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 )מג( -

 27( התשע"ב  באלול  ט'  ביום  הפנים  שר  ביד  "והחתום  אחרי  "מפה",   )1( בהגדרה 
 1:10,000 מידה  בקנה  הערוכים  בתשריטים  שתוקנה  "וכפי  יבוא   ")2012 באוגוסט 

והחתומים ביד שר הפנים ביום כ"ח בתשרי התשע"ה ) 22 באוקטובר 2014(";

)2( במקום השטח המתואר לצד היישוב "שושנת העמקים" יבוא:

תיקון פרט )כו( 
בתוספת הראשונה

תיקון פרט )מג( 
בתוספת הראשונה

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

ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התש"ע, עמ' 238; התשע"ג, עמ' 156   2
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"גוש 8322 - חלקות 148 עד 150, 158 עד 161, 171 עד 191, 193 עד 199, 215 עד 
217, 219 עד 234 וחלק מחלקות 45, 258, 264 כמסומן במפה;

גוש 8324 - פרט לחלקה 12 וחלק מחלקה 116 כמסומן במפה;

גוש 8327 - חלקות 19, 20, 120, 122, 146, 149, 169, 176, 178 וחלק מחלקות 99, 
147, 148 כמסומן במפה";

)3( במקום השטח המתואר לצד היישוב "בת חן" יבוא:

"גוש 8315 חלק מחלקה 301 כמסומן במפה;

גוש 8316 - חלקה 38;

גוש 8331 - חלקות 4 עד 15;

גוש 8499 - פרט לחלקות 71, 86, 87;

גוש 9065 - פרט לחלקות 51, 64 וחלק מחלקות 52, 61, 63 כמסומן במפה;";

)4( במקום השטח המתואר לצד היישוב "גבעת שפירא" יבוא:

"גוש 8419 - בשלמותו;

גוש 8420 - פרט לחלקה 3;

גוש 9065 - חלק מחלקה 64 כמסומן במפה";

)5( בשטח המתואר מתחת לקו -

במקום "גוש 8216 - חלקות 2, 3, 7 עד 11, 13 וחלק מחלקות 4, 17 כמסומן במפה" 
יבוא:

"גוש 8216 - חלקה 2 וחלק מחלקות 4, 17 כמסומן במפה" 

במקום "גוש 8315 - חלקות 33, 36 וחלק מחלקות 5, 29, 301 כמסומן במפה" יבוא 
"גוש 8315 - חלקות 33, 36 וחלק מחלקות 29, 301;";

במקום "גוש 8329 - חלקות 1 עד 3, 48, 50, 51, 56, 57 וחלק מחלקה 53 כמסומן 
כמסומן   53 מחלקה  וחלק   57  ,3 עד   1 חלקות   -  8329 "גוש  יבוא  במפה" 

במפה";

במקום "גוש 8331 - חלקות 23, 24, 33 וחלק מחלקות 30, 31" יבוא "גוש 8331 - 
חלקות 23, 24, 30 , 31, 33;";

אחרי "גוש 8418 - חלקות 3, 4" יבוא: "גוש 8420 - חלקה 3";

אחרי "גוש 8780 - חלקה 157" יבוא: 

"גוש 9065 - חלקה 51 וחלק מחלקות 52, 61, 63, 64" 

כ"ח בתשרי התשע"ה )22 באוקטובר 2014(
)חמ 3-136-ת1(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )לב השרון, תיקון(, 
התשע"ה-2015

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 )נט( -

 31( התש"ע  בטבת  י"ד  ביום  הפנים  שר  ביד  "והחתום  אחרי  "מפה",  )1( בהגדרה 
 1:10,000 מידה  בקנה  הערוכים  בתשריטים  שתוקנה  "וכפי  יבוא   ")2009 בדצמבר 

והחתומים ביד שר הפנים ביום כ"ח בתשרי התשע"ה )22 באוקטובר 2014(";

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

"גוש 8003 - חלקות 12, 21, 23 וחלק מחלקות 32, 35 כמסומן במפה;

גוש 8005 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 8009 - חלקות 71, 73;

גוש 8216 - חלקות 19 עד 86;

גוש 8219 - פרט לחלקות 27, 29 , 31, 33, 35, 36;

גוש 8220 - חלקות 25, 27;

גוש 8221 - חלקות 10 עד 12 וחלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גוש 8226 - חלקות 1, 6 עד 22 וחלק מחלקות 5, 23, 24 כמסומן במפה";

)3( במקום השטח המתואר לצד הישוב "כפר הס" יבוא:

"גוש 7802 - בשלמותו;

גוש 7752 - חלקות 46, 48, 54, 56 עד 187, 189, 191, 193, 197, 199 עד 210 וחלק 
מחלקה 195 כמסומן במפה;

גוש 7753 - פרט לחלקות 49 עד 52;

גוש 7784 - חלקות 1 עד 14, 16 עד 29, 31, 32, 54, 55, 57, 58;

גוש 7790 - חלקות 91 עד 121;

גוש 7801 - חלקות 106 עד 114 וחלק מחלקה 97 כמסומן במפה;

גוש 7803 - חלקות 1 עד 8, 22 עד 53 וחלק מחלקות 16, 18 כמסומן במפה;

 43 מחלקה  וחלק   33  ,32  ,27  ,23  ,21  ,19 עד   17  ,11 עד   3  ,1 חלקות   -  7804 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 7809 - חלקות 11, 12 וחלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גוש 7810 - חלק מחלקה 13 כמסומן במפה;

גוש 7811 - חלקות 5, 6, 12 עד 14, 29 עד 36 וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

גוש 8073 - חלקות 7 עד 12, 15 עד 31, 33, 35, 36 וחלק מחלקה 6 כמסומן במפה;";

)4( במקום השטח המתואר לצד הישוב "עזריאל" יבוא:

"גוש 8062 - בשלמותו;

תיקון פרט )נט( 
בתוספת הראשונה

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

ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התש"ע, עמ' 864 ו–1140   2
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גוש 7806 - חלק מחלקות 3, 5 כמסומן במפה;

גוש 7807 - חלק מחלקות 17, 19, 42 כמסומן במפה;

גוש 7810 - חלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 7812 - חלק מחלקות 70, 74, 84 כמסומן במפה;

גוש 7824 - חלקה 91 וחלק מחלקות 102, 104, 106, 108, 115, 127 כמסומן במפה;

גוש 7830 - חלק מחלקות 8, 45, 62 כמסומן במפה;

גוש 7837 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 8059 - חלקות 11 עד 17, 26 וחלק מחלקות 5, 6, 18, 25, 30 כמסומן במפה;

גוש 8060 - חלקות 2 עד 13, 18, 24, 26, 31, 33, 35, 37, 41 עד 48 וחלק מחלקות 
19, 25, 39 כמסומן במפה;

גוש 8061 - חלקות 2 עד 19, 23 עד 28 וחלק מחלקות 20 עד 22 כמסומן במפה;

גוש 8572 - חלק מחלקות 14 עד 23 כמסומן במפה;

גוש 9201 - חלק מחלקות 39 עד 44, 67, 68, 72, 73 כמסומן במפה;";

)5( במקום השטח המתואר לצד היישוב "עין שריד" יבוא:

"גוש 7818 - חלקות 21, 22, 26, 30 וחלק מחלקות 42, 44 כמסומן במפה;

גוש 8808 - פרט לחלק מחלקה 283 כמסומן במפה;";

)6( במקום השטח המתואר לצד היישוב "עין ורד" יבוא:

"הגושים 9143, 9144 - בשלמותם;

גוש 7796 - חלקות 11, 26;

גוש 7797 - חלק מחלקה 10 כמסומן במפה;

גוש 7800 - חלקה 3 וחלק מחלקות 1, 2, 4 כמסומן במפה;

גוש 7801 - חלקות 1 עד 8, 10 עד 42, 44 עד 57, 60 עד 65, 67, 72, 73, 75 עד 95, 
100 עד 105, 115 עד 117, 124, 126, 129, 131, 132, 136 עד 139, 141, 143, 144 

וחלק מחלקות 97 עד 99 כמסומן במפה;

גוש 7809 - חלקות 1 עד 6, 8 וחלק מחלקות 7, 9 כמסומן במפה;

גוש 7810 - חלקות 1 עד 3, 7 עד 12 וחלק מחלקות 6, 13, 16 כמסומן במפה;

גוש 7811 - חלקה 10 וחלק מחלקות 1, 26 כמסומן במפה;

גוש 7812 - חלקה 53 וחלק מחלקות 60, 72, 84 כמסומן במפה;

גוש 7816 - חלק מחלקה 27 כמסומן במפה;

גוש 7817 - פרט לחלק מחלקות 2, 13, 15 כמסומן במפה;

גוש 7818 - חלקות 8, 9, 14 עד 17, 34, 36, 38, 41, 47 עד 74 וחלק מחלקות 42, 44 
כמסומן במפה;

גוש 7819 - פרט לחלק מחלקה 98 כמסומן במפה;

גוש 7820 - חלקה 110 וחלק מחלקה 106 כמסומן במפה;

גוש 8808 - חלק מחלקה 283 כמסומן במפה;";
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)7( במקום השטח המתואר לצד היישוב "פורת" יבוא:

"גוש 7810 - חלק מחלקה 16 כמסומן במפה;

גוש 7812 - חלק מחלקה 84 כמסומן במפה;

גוש 7819 - חלק מחלקה 98 כמסומן במפה;

גוש 7820 - חלקות 30, 104 וחלק מחלקה 108 כמסומן במפה;

גוש 7867 - חלקות 4 עד 6, 22, 25 וחלק מחלקה 15 כמסומן במפה;

גוש 7878 - חלקה 22;

גוש 7883 - חלקה 160 וחלק מחלקות 156, 157 כמסומן במפה;

גוש 7884 - חלק מחלקה 33 כמסומן במפה;

גוש 7885 - חלק מחלקה 29 כמסומן במפה;

גוש 8059 - חלק מחלקות 2, 3, 8 כמסומן במפה;

גוש 8559 - חלקות 2 עד 7, 10 עד 22, 30 עד 34 וחלק מחלקות 23 עד 27 כמסומן 
במפה;

גוש 8560 - חלקה 6 וחלק מחלקות 2, 5, 7, 11 כמסומן במפה;

גוש 8561 - פרט לחלק מחלקות 62, 63, 67 כמסומן במפה;

גוש 8562 - פרט לחלק מחלקות 57, 60, 61 כמסומן במפה;

גוש 8572 - חלקות 7, 8, 59, 99 וחלק מחלקה 58 כמסומן במפה;

גוש 8853 - חלק מחלקות 82 עד 84, 90, 92, 100, 103 כמסומן במפה;

כמסומן   134  ,133  ,101 עד   97  ,90  ,86  ,75  ,65 עד   61 מחלקות  חלק   -  8854 גוש 
במפה;";

)8( בשטח המתואר מתחת לקו -

במקום "גושים 7805, 7808, 7886 - בשלמותם" יבוא: 

"גושים 7805, 7808, 7886, 9224 - בשלמותם";

במקום "גוש 7790 - חלקות 50, 55, 58 עד 61, 65, 66 וחלק מחלקות 36, 64 כמסומן 
במפה" יבוא:

"גוש 7790 - חלקות 50, 58 עד 61, 65, 66, 88, 89, 122 עד 131, 135 עד 145 וחלק 
מחלקות 64, 80 כמסומן במפה";

במקום "גוש 7799 - חלקה 3" יבוא: 

"גוש 7799 - חלקה 3; גוש 7800 - חלק מחלקות 1, 2, 4, 63, 65 כמסומן במפה; גוש 
7801 - חלקות 118, 119 וחלק מחלקות 97 עד 99 כמסומן במפה;";

במקום "גוש 7809 - חלקות 6, 7 וחלק מחלקה 9 כמסומן במפה" יבוא:

"גוש 7809 - חלק מחלקות 7, 9 כמסומן במפה;

גוש 7810 - חלק מחלקה 13 כמסומן במפה";

במקום "גוש 7811 - חלקות 1, 2, 10, 11, 16 עד 25 וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה" 
יבוא:

"גוש 7811 - חלקות 11, 16 עד 25, 27, 28 וחלק מחלקות 1, 3, 26 כמסומן במפה";
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במקום "גוש 7812 - פרט לחלק מחלקות 65, 70, 72, 74, 77 כמסומן במפה" יבוא:

"גוש 7812 - חלקות 20, 38 עד 50, 55 עד 59, 61 עד 64, 67, 71, 76, 78, 79, 81 וחלק 
מחלקות 60, 70, 72, 74, 84 כמסומן במפה;";

במקום "גוש 7817 - חלקות 2, 15 וחלק מחלקה 13 כמסומן במפה" יבוא:

"גוש 7817 - חלק מחלקות 2, 13, 15 כמסומן במפה;";

במקום "גוש 7820 - פרט לחלקות 1 עד 8, 26 עד 30 וחלק מחלקה 25 כמסומן 
במפה" יבוא:

"גוש 7820 - פרט לחלקות 30, 104, 110 וחלק מחלקות 106, 108 כמסומן במפה;";

במקום "גוש 7822 - חלקות 1, 7, 10 עד 12, 16, 17, 20 עד 24, 26 עד 34, 46, 48, 57, 
58, 62, 63, 110, 112 עד 114, 116, 118, 124 וחלק מחלקות 25, 35, 42, 43, 45, 47, 

109, 121, 123 כמסומן במפה" יבוא:

"גוש 7822 - חלקות 1, 7, 10 עד 12, 16, 17, 20 עד 24, 26 עד 34, 46, 48, 57, 58, 62, 
63, 110, 112 עד 114, 116, 118, 124, 129, 131, 133, 135 וחלק מחלקות 121, 123, 

126, 137, 145 כמסומן במפה;";

במקום "גוש 7883 - חלקות 11, 18, 21, 23 וחלק מחלקות 1, 13, 26, 27 כמסומן 
במפה" יבוא:

"גוש 7883 - חלקות 11, 21, 23, 154 וחלק מחלקות 153, 158, 159 כמסומן במפה;";

במקום "גוש 7885 - פרט לחלקה 22 וחלק מחלקה 25 כמסומן במפה" יבוא:

"גוש 7885 - חלקות 14 עד 16, 37, 39, 41 וחלק מחלקה 29 כמסומן במפה";

גוש 7934 - חלקות 28, 30 עד 50, 56 עד 58, 60, 63 עד 65, 67 עד 73, 76 עד 79, 83 
עד 85, 87 וחלק מחלקות 54, 55, 59, 74, 75, 92, 94, 95 כמסומן במפה" - יימחק;

"גוש 7935 - חלקות 10, 19 עד 23, 25, 34 וחלק מחלקות 13 עד 15, 24, 26, 28 
כמסומן במפה" - יימחק;

במקום "גוש 7936 - חלקות 3 עד 5, 9, 10, 12 וחלק מחלקות 39, 53 כמסומן במפה" 
יבוא: 

"גוש 7936 - חלקות 9, 10, 12 וחלק מחלקות 3, 5 כמסומן במפה;";

במקום "גוש 8005 - פרט לחלקה 1 כמסומן במפה" יבוא: 

"גוש 8005 - פרט לחלקות 1, 16 עד 20, 23 עד 25, 27 וחלק מחלקות 21, 29, 32 
כמסומן במפה;";

במקום "גוש 8008 - פרט לחלקות 3, 4, 9 כמסומן במפה" יבוא: 

"גוש 8008 - חלקות 13, 14, 16 עד 24, 27, 31, 35, 37, 38 וחלק מחלקות 15, 28, 29, 
33, 34, 36 כמסומן במפה;";

במקום "גוש 8059 - חלקות 4, 7, 9, 19 עד 24 וחלק מחלקות 2, 3, 5, 6, 8, 10, 18, 
25 כמסומן במפה" יבוא:

"גוש 8059 - חלקות 4, 7, 19 עד 24, 28 וחלק מחלקות 2, 3, 5, 6, 8, 18, 25, 30 
כמסומן במפה;";

במקום "גוש 8558 - חלק מחלקה 21 כמסומן במפה" יבוא: 
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"גוש 8558 - חלק מחלקה 21 כמסומן במפה; גוש 8560 - חלקה 4 וחלק מחלקות 
2, 5, 7, 11 כמסומן במפה; גוש 8562 - חלק מחלקות 57, 60, 61 כמסומן במפה";

אחרי המילים "גוש 8692 - חלקות 19, 21, 22 וחלק מחלקות 16, 18, 20, 23 כמסומן 
במפה" יבוא:

"גוש 8852 - חלק מחלקות 48, 49, 62, 72, 75, 77 עד 80, 86 עד 89, 91 עד 95, 126, 
160 כמסומן במפה;

גוש 8853 - חלק מחלקות 36, 43, 82, 83, 103 כמסומן במפה;";

אחרי המילים "גוש 9048 - פרט לחלקות 43 עד 46 וחלק מחלקות 47, 55 כמסומן 
במפה" יבוא:

 73 מחלקה  חלק   -  9201 גוש  במפה;  כמסומן   112 מחלקה  חלק   -  9054 "גוש 
כמסומן במפה" 
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