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צו המועצות המקומיות )א( )תיקון(, התשע"ז-2016

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

הצו,  בשם  העיקרי(,  הצו   - )להלן  התשי"א-21950  )א(,  המקומיות  המועצות  בצו   .1
הסימון ")א(" - יימחק.

בתוספת הראשונה לצו העיקרי -  .2
בפרט )צז( המועצה המקומית קדימה-צורן, במקום הסימון ")צז(" יבוא ")צח(";  )1(

אחרי פרט )צח( יבוא:  )2(

")צט( המועצה המקומית אבו גוש.

תאריך הקמתה: כ' בכסלו התשנ"ג )15 בדצמבר 1992(.

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

הגושים 29522 עד 29526, 29529 בשלמותם;

גוש 29521 פרט לחלקה 5;

גוש 29527 פרט לחלק מחלקה 66 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית אבו 
כ"ג  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  גוש 
במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)1992 בנובמבר   19( התשנ"ג  בחשוון 
המועצה  ובמשרד  ירושלים  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים 

המקומית אבו גוש )להלן - המפה(;

חלקות 1, 6 עד 10, 27, 29, 30 וחלק מחלקות 2 עד 5, 11 עד 14 בגוש 29520 כמסומן 
במפה;

חלקות 3 עד 6 חלק מחלקות 2, 7 בגוש 29528 כמסומן במפה;

חלקות 1 עד 11, 13 עד 19, 28 עד 35, 37 עד 39, 42 עד 44, 46 עד 48 וחלק מחלקות 
12, 20 עד 24, 36, 45 בגוש 29530 כמסומן במפה;

חלקה 55 וחלק מחלקות 2, 11 עד 14, 49 בגוש 29532 כמסומן במפה;

חלקות 1 עד 22, 37 עד 43, 45, 52, 54, 55 וחלק מחלקות 23 עד 26, 33,31, 36, 44 
בגוש 29533 כמסומן במפה;

חלקות 3 עד 9, 12 עד 17, 21, 35 וחלק מחלקות 1, 2, 10, 11, 18 עד 20, 23, 24, 26, 
31, 34 בגוש 29534 כמסומן במפה;

חלקות 1 עד 6, 9, 10 וחלק מחלקות 8, 11 עד 13, 19, 20, 22 בגוש 29535 כמסומן 
במפה;

חלקות 1, 26, 27, 74, 87, 88 וחלק מחלקה 25 בגוש 29536 כמסומן במפה;

חלקות 2 עד 5, 7 עד 18, 20 עד 24, 30 וחלק מחלקות 1, 27, 28 בגוש 29540 כמסומן 
במפה;

חלקות 7, 27, 28, 30 וחלק מחלקות 5, 6, 8, 11, 24, 29 בגוש 29545 כמסומן במפה;

השטח הבנוי של הכפר אבו גוש כמסומן במפה. 

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

2  ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 413; עמ' 797 ועמ' 1464.

שינוי שם

תיקון התוספת 
הראשונה
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)ק( המועצה המקומית אבו סנאן.

תאריך הקמתה: ל' בשבט התשכ"א )16 בפברואר 1961(.

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

הגושים 18784, 18785, 18786, 18787, 18788, 18789, 18790, 18791, 18792, 18793, 
18794, 18795,  18796, 18800 - בשלמותם;

הערוכה  סנאן  אבו  המקומית  המועצה  תחום  במפת  כמסומן  מוסדר  לא  גוש 
התשע"ב בניסן  ה'  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה   בקנה 

ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2012 במרס   28(
במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרדי המועצה המקומית 

אבו סנאן.

)קא( המועצה המקומית אכסאל.

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

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

הגושים 16851, 16852, 16897, 16898, 16899, 16902, 16903, 16904, 16906, 16907, 
 ,16926  ,16916  ,16915  ,16914  ,16913  ,16912  ,16911  ,16910  ,16909  ,16908

16927, 16995 - בשלמותם;

גוש 16900 - חלקה 4 וחלק מחלקות 2, 3 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית 
אכסאל הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים כ"א באייר 
הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2012 במאי   13( התשע"ב 
ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרדי המועצה 

המקומית אכסאל )להלן - המפה(;

גוש 16901 - חלקות 4 עד 9 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 16905 - פרט לחלקה 2 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 16917 - חלקה 4 וחלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;

גוש 16919 - חלקות 2 עד 7;

גוש 16921 - פרט לחלקות 12 עד 14;

גוש 16922 - חלקה 1 וחלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 16923 - חלקה 1 וחלק מחלקה 5 כמסומן במפה.

)קב( המועצה המקומית אליכין.

תאריך הקמתה: כ"ט בסיוון התשל"ז )15 ביוני 1977(.

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

גושים 7922, 8978 - בשלמותם;

גוש 7921 - פרט לחלקות 107, 108;

 1:5,000 מידה  בקנה  הערוכה  במפה  כמסומן   81  ,71 מחלקות  חלק   -  7923 גוש 
 )2009 בינואר   21( התשס"ט  בטבת  כ"ה  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה 
ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על 

מחוז המרכז, רמלה, ובמשרד המועצה המקומית אליכין )להלן - המפה(;
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גוש 8977 - פרט לחלק מחלקות 57, 59 כמסומן במפה;

גוש 10039 - פרט לחלק מחלקה 29 כמסומן במפה;

גוש 10040 - חלקות 33 עד 37, וחלק מחלקות 25, 27, 29 עד 32 כמסומן במפה;

גוש 10406 - חלק מחלקות 4, 9 עד 11 כמסומן במפה.

)קג(  המועצה המקומית אעבלין.

תאריך הקמתה: כ' בתמוז התש"ך )15 ביולי 1960(.

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

הגושים 12195, 12196, 12197, 12198, 12199, 12200, 12201, 12202, 12203, 12204, 
12206, 12207, 12208, 12209, 12210, 12211, 12212 - בשלמותם;

המועצה  תחום  במפת  כמסומן   18 עד   16  ,4  ,3  ,1 מחלקות  חלק   -  10266 גוש 
המקומית אעבלין הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים 
מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2012 ביולי   8( התשע"ב  בתמוז  י"ח  ביום 
עילית  נצרת  הצפון,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד 

ובמשרדי המועצה המקומית אעבלין ) להלן - המפה(;

גוש 10267 - חלק מחלקות 8, 9, 30 כמסומן במפה;

גוש 12205 - פרט לחלק מחלקה 18 כמסומן במפה;

גוש 18592 - חלקות 60, 61.

)קד( המועצה המקומית בועיינה-נוג'ידאת.

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;

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

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

גוש 17549 - חלקות 2, 3, 5, 6 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

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

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

גוש 19394 - חלק מחלקה 69 כמסומן במפה.
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)קה( המועצה המקומית בוקעתא.

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

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

המקומית  המועצה  תחום  במפת  כמסומן   9  ,8 מחלקות  חלק   -  202000 גוש 
ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  בוקעתא 
י"ט בשבט התשע"ג )30 בינואר 2013(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד 
הפנים, ירושלים, המשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרדי 

המועצה המקומית בוקעתא ) להלן - המפה(;

גוש 202010 - חלקה 20 וחלק מחלקות 19, 21 כמסומן במפה;

גוש 202011 - חלקות 2, 3, 11 וחלק מחלקות 1, 4, 5, 8, 10, 12, 14 כמסומן במפה;

גוש 202012 - חלקות 2, 5, 7 וחלק מחלקות 1, 3, 4, 6 כמסומן במפה;

גוש 202013 - חלקות 1 עד 4,  9, 10 וחלק מחלקות 6 עד 8 כמסומן במפה;

גוש 202014 - חלקות 1 עד 5, 15 עד 19 וחלק מחלקות 6, 7, 13, 14 כמסומן במפה;

גוש 202015 - חלקות 1, 2, 6, 10 עד 12 וחלק מחלקות 3 עד 5, 13, 14 כמסומן במפה;

גוש 202016 - חלקות 1, 3, 5 עד 7 וחלק מחלקות 2, 4, 8 כמסומן במפה;

גוש 202017 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה.

)קו( המועצה המקומית ביענה.

תאריך הקמתה: י"א בטבת התשל"ו )15 בדצמבר 1975(.

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

הגושים 18966, 18967, 18968, 18969, 18970, 18971, 18972, 18973, 18974, 18975, 
18976, 18977, 18978, 18979, 18980, 18981, 18985 - בשלמותם;

גוש 18983 - חלק מחלקה 50 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית ביענה 
בניסן  ה'  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:5,000 מידה  בקנה  הערוכה 
הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2012 במרס   28( התשע"ב 
ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרדי המועצה 

המקומית ביענה )להלן - המפה(;

גוש 18984 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה.

)קז( המועצה המקומית ביר אל–מכסור.

תאריך הקמתה: ו' בניסן התש"ן )1 באפריל 1990(.

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

הגושים 10334, 10361, 10502, 12218, 12219 - בשלמותם;

גוש 10335 - חלק מחלקות 1 עד 3, 38, 39 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית 
הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  אל–מכסור  ביר 
ביום ה' באדר ב' התשע"ו )13 באפריל 2016(, שהעתקים ממנה מופקדים 
במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית, 

ובמשרד המועצה המקומית ביר אל–מכסור;
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גוש 10336 - חלקה 5 וחלק מחלקות 1 עד 4, 6, 8 עד 10, 13, 16, 18 כמסומן במפה;

גוש 12216 - חלקות 29 עד 31 וחלק מחלקות 20 עד 23, 28, 32 כמסומן במפה;

גוש 12217 - פרט לחלקות 41 עד 44 וחלק מחלקה 45 כמסומן במפה;

גוש 17558 - חלקה 82 וחלק מחלקות 69, 76, 80, 81 כמסומן במפה;

גוש 17560 - חלקות 20 עד 33 וחלק מחלקות 8, 13 עד 15, 37 עד 41, 47 כמסומן 
במפה;

גוש 17578 - חלק מחלקות 1, 19 כמסומן במפה;

גוש 17646 - חלק מחלקות 4, 11 כמסומן במפה;

גוש 17647 - חלקות 1 עד 3, 7, 8, 10 עד 18, 23 עד 29 וחלק מחלקות 4 עד 6, 9, 
19 עד 22 כמסומן במפה;

גוש 17648 - חלקות 1 עד 22, 24, 28 עד 34 וחלק מחלקות 23, 25 כמסומן במפה;

גוש 17652 - חלקות 1 עד 8, 13 וחלק מחלקות 9, 10, 12, 14 כמסומן במפה;

גוש 17654 - חלק מחלקה 10 כמסומן במפה;

גוש 17657 - חלקות 1, 2 וחלק מחלקות 4, 8, 15 כמסומן במפה.

)קח( המועצה המקומית בית ג'ן.

תאריך הקמתה: א' באייר התשכ"ג )25 באפריל 1963(.

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

הגושים 19505, 19506, 19507, 19508, 19511, 19512, 19514, 19515, 19516, 19517, 
19520, 19522, 19523, 19526, 19575 - בשלמותם;

גוש 19501 - חלקות 29 עד 35, 47, 52 וחלק מחלקות 17 עד 20, 22, 25, 26, 36, 37, 
42, 44, 46, 49, 54 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית בית ג'ן הערוכה 
התשע"ג בשבט  י"ט  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:5,000 מידה   בקנה 

ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2013 בינואר   30(
במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית, ובמשרדי המועצה המקומית 

בית ג'ן )להלן - המפה(;

גוש 19502 - חלקות 27 עד 29, 31 עד 51, 53 עד 59, 65, 69 וחלק מחלקות 18, 22 
עד 26, 30, 52, 63, 64, 67 כמסומן במפה;

גוש 19503 - פרט לחלקות 49, 50 וחלק מחלקות 1, 2, 51, 55, 56, 61 כמסומן במפה;

גוש 19504 - חלק מחלקות 33, 34, 37, 38, 47, 48 כמסומן במפה;

 116  ,108  ,99  ,97  ,96  ,51  ,48 מחלקות  וחלק   106 עד   100 חלקות   -  19509 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 19518 - פרט לחלקות 83 עד 90, 96 וחלק מחלקות 82, 91 כמסומן במפה;

גוש 19519 - חלקות 1 עד 63, 87 עד 92;

גוש 19521 - חלקות 1 עד 10, 12 עד 23, 34 עד 39, 98, 99 וחלק מחלקות 40, 100 
כמסומן במפה;
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גוש 19527 - חלקות 25 עד 30, 35 עד 40, 42 עד 47 וחלק מחלקות 32 עד 34, 41, 
48, 50, 65, 67 כמסומן במפה;

גוש 19533 - חלקות 1 עד 15, 24, 28 עד 44, 46 עד 55, 64, 66 עד 68 וחלק מחלקות 
16, 17, 23, 25, 45, 56, 60, 63, 65 כמסומן במפה;

גוש 19557 - חלק מחלקה 58 כמסומן במפה;

גוש 21071 - פרט לחלקות 118 עד 120 וחלק מחלקות 14 עד 16, 35, 36, 82 עד 84, 
121, 123 עד 125 כמסומן במפה;

גוש 21072 - פרט לחלק מחלקה 51 כמסומן במפה;

שטח בנוי כמסומן במפה.

)קט( המועצה המקומית בני עי"ש.

תאריך הקמתה: כ"ז באייר התשמ"א ) 29 ביוני 1981(.

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

הגושים 2250, 2251 - בשלמותם;

גוש 486 - פרט לחלקות 27, 41, 42, 56 וחלק מחלקה 208  כמסומן במפה הערוכה 
התשס"ט בטבת  ט"ז  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:5,000 מידה   בקנה 

ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  ושהעתקים   )2009 בינואר   12(
במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרד המועצה המקומית בני 

עי"ש )להלן - המפה(;

גוש 2218 - חלקות 18 עד 21 , 27, 38 עד 41, 88, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 
118  וחלק מחלקות 17, 28 עד 37, 75 עד 77, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 112 

כמסומן במפה;

גוש 2242 - חלקה 19;

גוש 2244 - חלקות 17, 18;

גוש 2249 - חלק מחלקות 5, 10 כמסומן במפה;

גוש 4992 - חלק מחלקות 2, 5 כמסומן במפה.

)קי( המועצה המקומית בסמ"ה.

תאריך הקמתה: כ"ב בכסלו התשנ"ז )3 בדצמבר 1996(.

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

גושים בשלמות: 20327, 20331, 204272;

המקומית  המועצה  תחום  במפת  כמסומן   15  ,6 מחלקות  חלק   -  12167 גושים 
בסמ"ה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ט"ז 
באייר התשס"ה )25 במאי 2005(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים 
בירושלים, במשרד הממונה על המחוז חיפה ובמשרד המועצה המקומית 

בסמ"ה )להלן - המפה(;

גוש 12168 - חלקה 5 וחלק מחלקות 6 עד 9, 11, 12 כמסומן במפה;

גוש 12176 - חלקות 13 עד 21, 32 וחלק מחלקות 10, 25, 30 כמסומן במפה;
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גוש 20329 - פרט לחלקות 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21 עד 24, 41, 45, 47, 49 וחלק 
מחלקות 2, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 44 כמסומן במפה;

גוש 20330 - חלק מחלקות 4 עד 9 כמסומן במפה;

גוש 20332 - חלקות 1 עד 7, 33 עד 35, 42 וחלק מחלקות 36, 37, 39 עד 41 כמסומן 
במפה;

גוש 20351 - חלקות 3 עד 5 וחלק מחלקות 1, 2, 7, 9, 11, 13 כמסומן במפה;

גוש 20352 - פרט לחלקות 1 עד 11 וחלק מחלקות 12, 32, 34 כמסומן במפה;

גוש 20364 - חלקות 10, 13, 19, 22 עד 24 וחלק מחלקות 17, 18 כמסומן במפה;

גוש 20371 - חלק מחלקות 1, 2, 9 כמסומן במפה;

גוש 20372 - חלקות 4 עד 6, 16 עד 19 וחלק מחלקות 13, 14, 21, 22 כמסומן במפה;

גוש 20373 - פרט לחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 20374 - חלקה 37 כמסומן במפה;

גוש 20375 - חלקות 2 עד 13 וחלק מחלקות 25, 26 כמסומן במפה;

גוש 20382 - חלקה 10 וחלק מחלקות 4, 5, 7, 12, 13, 15 כמסומן במפה;

גוש 20428 - חלקות 1 עד 7, 12 עד 15, 29 וחלק מחלקה 28 כמסומן במפה;

שטחים נוספים המוגדרים כ"גושים לא מוסדרים" המסומנים במפה.

)קיא( המועצה המקומית בסמת טבעון.

תאריך הקמתה: כ"ה בכסלו התשכ"ט )16 בדצמבר 1968(.

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

הגושים 10366, 12686 - בשלמותם;

גוש 10364 - חלקות 4, 5, 11 וחלק מחלקות 7, 8 כמסומן במפת תחום המועצה 
ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  טבעון  בסמת  המקומית 
ממנה  שהעתקים   ,)2013 בינואר   30( התשע"ג  בשבט  י"ט  ביום  הפנים  שר 
מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת 

עילית ובמשרדי המועצה המקומית בסמת טבעון )להלן - המפה(;

גוש 10367 - חלקות 1, 4, 5 וחלק מחלקות 8, 12 כמסומן במפה;

גוש 10368 - פרט לחלק מחלקות 19, 215, 392, 395 כמסומן במפה;

גוש 10372 - חלקות 60 עד 72, 75, 76 וחלק מחלקות 24, 59, 73 כמסומן במפה;

גוש 10465 - חלק מחלקות 4, 6 כמסומן במפה;

גוש 10469 - חלקות 3 עד 8, 13 עד 19 וחלק מחלקות 1, 2, 10 כמסומן במפה;

גוש 10473 - חלקות 1, 7 וחלק מחלקות 6, 11, 12 כמסומן במפה;

גוש 10474 - פרט לחלקות 26, 27 וחלק מחלקות 3, 8, 25, 28, 30, 31 כמסומן במפה;

גוש 10476 - חלקות 5 עד 7 וחלק מחלקות 1, 4 כמסומן במפה;

גוש 10477 - חלקות 3 עד 5, 7 וחלק מחלקה 12 כמסומן במפה;

גוש 12182 - חלקה 18 וחלק מחלקה 8 כמסומן במפה;
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גוש 12312 - חלק מחלקה 18 כמסומן במפה;

גוש 12323 - חלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גוש 12589 - חלק מחלקות 1, 3, 19 כמסומן במפה;

גוש 12679 - חלק מחלקות 24, 74 כמסומן במפה;

גוש 12685 - פרט לחלק מחלקות 22 עד 25, 62, 63 כמסומן במפה.

)קיב( המועצה המקומית ג'דיידה-מכר.

תאריך הקמתה: ד' בניסן התשמ"ט )9 באפריל 1989(.

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

הגושים 18525, 18527, 18528, 18529, 18530, 18531, 18534, 18540, 18541, 18542, 
18543, 18544, 18547, 18548, 18549 - בשלמותם;

תחום  במפת  כמסומן   65 מחלקה  וחלק   66  ,64  ,1 לחלקות  פרט   -  18535 גוש 
המועצה המקומית ג'דיידה-מכר הערוכה בקנה מידה 1:5,000 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 המועצה המקומית ג'דיידה-מכר )להלן - המפה(;

גוש 18545 - חלק מחלקות 25 עד 31, 34 עד 38, 42 כמסומן במפה;

גוש 18771 - חלקות 91, 92 וחלק מחלקה 137 כמסומן במפה.

)קיג( המועצה המקומית ג'וליס.

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.

)קיד( המועצה המקומית גוש חלב )ג'יש(.

תאריך הקמתה: כ"ד בטבת התשכ"ג )20 בינואר 1963(.

בפרט זה, "מפה" - המפה של גוש חלב )ג'יש(, הערוכה בקנה מידה של 1:10,000 
והחתומה ביד שר הפנים ביום ט' בחשוון התשע"ה )2 בנובמבר 2014(.

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

הגושים 14088, 14089, 14090, 14095, 14096, 14097, 14098, 14099, 14108, 14109, 
 ,14127  ,14124  ,14123  ,14116  ,14115  ,14114  ,14113  ,14112  ,14111  ,14110
 ,14140  ,14139  ,14138  ,14137  ,14134  ,14132  ,14131  ,14130  ,14129  ,14128

14141, 14143, 14144, 14145, 14146 - בשלמותם;
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גוש 14087 - חלקות 29 עד 48;

גוש 14094 - פרט לחלקות 1 עד 4, 59 וחלק מחלקה 58 כמסומן במפה;

 55  ,52  ,19  ,17  ,15  ,14 מחלקות  וחלק   56  ,53  ,18  ,13 עד   1 חלקות   -  14103 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 14104 - חלקות 1 עד 23, 26, 27, 86 וחלק מחלקות 28, 29, 74, 79, 82 עד 85 
כמסומן במפה;

גוש 14107 - פרט לחלקות 93, 94;

גוש 14117 - חלקות 8, 9, 64;

גוש 14126 - חלקות 19, 40 עד 44, 49 עד 52, 56 עד 58, 61, 62, 65, 67 עד 69 וחלק 
מחלקות 18, 20 עד 27, 39, 45 כמסומן במפה;

גוש 14133 - חלקות 4, 5, 7 עד 18, 20 עד 29 וחלק מחלקות 6, 19 כמסומן במפה;

גוש 14135 - חלקות 2 עד 50, 52 עד 57, 62, 69, 70, 73 עד 75, 77 וחלק מחלקות 1, 
51, 63, 68, 72, 76 כמסומן במפה;

גוש 14136 - חלקות 14, 26 עד 46, 52, 53 וחלק מחלקות 13, 15, 16, 47 כמסומן 
במפה;

גוש 14142 - פרט לחלק מחלקה  38 כמסומן במפה.

)קטו( המועצה המקומית ג'לג'וליה.

תאריך הקמתה: כ' באייר התשט"ז )1 במאי 1956(.

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

גוש 7527 - בשלמותו;

גוש 7506 - חלקות 1 עד 6, 12, 13, 17 עד 21, 24 עד 34, 36 עד 39, וחלק מחלקות 
ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  במפה  כמסומן   35  ,23  ,22
)12 בינואר 2009( ושהעתקים ממנה  שר הפנים ביום ט"ז בטבת התשס"ט 
המרכז,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים 

רמלה, ובמשרד המועצה המקומית ג'לג'וליה )להלן - המפה(;

גוש 7507 - פרט לחלק מחלקות 31 עד 33 כמסומן במפה;

גוש 7508 - חלקות 1, 18, 19, 30, 160 עד 210, וחלק מחלקות 20 עד 22, 156, 158 
כמסומן במפה;

גוש 7510 - פרט לחלקה 30, וחלק מחלקות 25 עד 27, 29 כמסומן במפה;

גוש 7512 - חלקות 11, 12, 14, 17, וחלק מחלקה 22 כמסומן במפה;

גוש 7513 - חלקה 8;

גוש 7522 - פרט לחלק מחלקה 50 כמסומן במפה;

גוש 7586 - חלקות 2, 3, וחלק מחלקות 4, 6 כמסומן במפה;

גוש 7636 - חלקה 31;

גוש 8895 - חלקות 2, 4 עד 7, 9, 10, 12, 18, 22, 25, 26, 28, וחלק מחלקות 1, 8, 11, 
17, 19, 21 כמסומן במפה.
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)קטז( המועצה המקומית ג'יסר אל–זרקא.

תאריך הקמתה: י"ט בתמוז התשכ"א )3 ביולי 1961(.

תחום  במפת  כמסומן  בשלמותם,   -  10400 עד   10397 גושים  המועצה:  תחום 
 ,1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  אל–זרקא,  ג'יסר  המקומית  המועצה 
 ,)2006 באוגוסט   17( התשס"ו  באב  כ"ג  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה 
ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על 

המחוז, חיפה ובמשרד המועצה המקומית ג'יסר אל–זרקא.

)קיז( המועצה המקומית ג'ת.

תאריך הקמתה: ד' בטבת התשי"ט )15 בדצמבר 1958(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע כמפורט להלן:

גושים 8811, 8815, 8818, 8819, 8820, 8821, 8822, 8823, 8824, 8825, 8826, 8827, 
8828, 8829, 8830, 8831 - בשלמותם;

גוש 8771 - חלק מחלקות 25, 27 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 
והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ג באלול התשע"ו )26 בספטמבר 2016(, 
שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על 

מחוז חיפה, חיפה, ובמשרד המועצה המקומית ג'ת;

גוש 8772 - חלקה 33 וחלק מחלקות 1, 29, 31 כמסומן במפה;

גוש 8773 - חלקות 38 עד 43 וחלק מחלקה 54 כמסומן במפה;

גוש 8781 - חלקות 7, 8, 15 וחלק מחלקות 6, 11 כמסומן במפה;

גוש 8809 - פרט לחלק מחלקות 63 עד 66, 73 כמסומן במפה;

גוש 8810 - פרט לחלקה 68 כמסומן במפה;

גוש 8812 - חלקות 4, 13 עד 50, 52, 55, 57 עד 70, 78, 81 עד 85 וחלק מחלקות 6, 
8 עד 12, 51, 53, 54, 56, 73, 74, 76, 77, 79 כמסומן במפה;

גוש 8813 - פרט לחלקה 88 כמסומן במפה;

גוש 8816 - חלקות 1 עד 54, 61 עד 78, 83 עד 90;

גוש 8817 - חלקות 1 עד 11, 24 עד 37, 41 עד 47, 56 עד 63, 66, 80, 81, 84 עד 86 
וחלק מחלקות 64, 65, 69, 70, 83 כמסומן במפה;

גוש 8840 - פרט לחלק מחלקה 11 כמסומן במפה;

גוש 8841 - פרט לחלקות 17, 25, 41, 49 וחלק מחלקות 15, 16, 46 כמסומן במפה.

)קיח( המועצה המקומית דבוריה.

תאריך הקמתה: י"ג בטבת התשכ"א )1 בינואר 1961(.

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

הגושים 16961, 16962, 16963, 16966, 16967, 16968, 16969, 16972, 16987, 16988, 
16989, 16990, 16991, 16992 - בשלמותם;

גוש 16965 - חלקות 9 עד 12, 15 וחלק מחלקות 2, 13, 14 כמסומן במפת תחום 
ביד  החתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  דבוריה  המקומית  המועצה 
שר הפנים ביום ט' באלול התשע"ב )27 באוגוסט 2012(, שהעתקים ממנה 
מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת 

עילית ובמשרדי המועצה המקומית דבוריה )להלן - המפה(;
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גוש 16970 - חלקות 2, 6, 7, 14, 15 וחלק מחלקות 12, 13, 18 כמסומן במפה;

גוש 16971 - חלקות 1 עד 7, 9, 14 עד 19, 21 עד 23, 38 וחלק מחלקות 20, 47, 48 
כמסומן במפה;

גוש 16974 - פרט לחלקות 40 עד 44;

גוש 16976 - חלקות 15 עד 24 וחלק מחלקה 36 כמסומן במפה.

)קיט( המועצה המקומית דיר אל אסד.

תאריך הקמתה: י' בכסלו התש"ל )20 בנובמבר 1969(.

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

הגושים 18807, 18812, 18813, 18815, 18816, 18817, 18818, 18819, 18821, 18822 
- בשלמותם;

גוש 18810 - חלק מחלקות 28, 38 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית דיר 
אל אסד 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 דיר אל אסד )להלן - המפה(;

גוש 18811 - חלקות 2 עד 4, 14 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 18814 - פרט לחלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

גוש 18820 - פרט לחלקות 16 עד 21, 59, 60 וחלק מחלקות 57, 58, 61, 63 כמסומן 
במפה;

גוש 18909 - חלקות 18, 36, 37 וחלק מחלקות 12, 16, 17, 19, 33, 35, 38 כמסומן 
במפה;

גוש 18913 - חלקות 9 עד 12 וחלק מחלקות 4 עד 6, 8, 13 כמסומן במפה;

גוש 19115 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה.

)קכ( המועצה המקומית דיר חנא.

תאריך הקמתה: י"ח באדר התשל"ה )1 במרס 1975(.

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

הגושים 19402, 19409, 19410, 19411, 19412, 19413, 19414, 19415, 19416, 19417, 
19418, 19419, 19420, 19424, 19425, 19427, 19428, 19430 - בשלמותם;

גוש 19400 - פרט לחלקות 1 עד 6;

 150  ,148  ,1 מחלקות  וחלק   152  ,147  ,37  ,13 עד   7 לחלקות  פרט   -  19408 גוש 
מידה  בקנה  הערוכה  חנא  דיר  המקומית  המועצה  תחום  במפת  כמסומן 
1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ט' באלול התשע"ב )27 באוגוסט 
במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2012
דיר  המקומית  המועצה  ובמשרדי  עילית  נצרת  הצפון,  מחוז  על  הממונה 

חנא )להלן - המפה(;

גוש 19423 - חלקות 1 עד 3, 5 עד 9, 18 עד 75, 132 עד 165, 167, 169, 173, 174 
וחלק מחלקות 4, 166, 172 כמסומן במפה;
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גוש 19426 - פרט לחלקות 82, 83;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה.

)קכא( המועצה המקומית זמר.

תאריך הקמתה: י"ב באלול התשמ"ח )25 באוגוסט 1988(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע:

גושים 8644, 8645, 8649, 8650, 8651, 8652, 8656, 8658, 8660 - בשלמותם;

גוש 8631 - חלק מחלקות 11, 16 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 
 ,)2012 באוגוסט   27( התשע"ב  באלול  ט'  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה 
ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על 

מחוז המרכז, רמלה, ובמשרד המועצה המקומית זמר )להלן - המפה(;

גוש 8632 - חלק מחלקות 7, 31, 32, 40 כמסומן במפה;

גוש 8642 - פרט לחלק מחלקות 28, 30 כמסומן במפה;

גוש 8643 - פרט לחלקות 35, 36;

גוש 8648 - פרט לחלקות 39, 40;

גוש 8653 - פרט לחלק מחלקות 14, 20, 37, 38, 40 כמסומן במפה;

גוש 8654 - חלקות 24 עד 26, 34 וחלק מחלקות 1 עד 5, 23, 27, 31, 36 כמסומן 
במפה;

כמסומן   64  ,62  ,61  ,55 מחלקות  וחלק   63  ,37 עד   34 לחלקות  פרט   -  8657 גוש 
במפה;

גוש 8659 - חלקות 1 עד 6, 8 עד 10, 12 עד 15, 19 עד 21, 33, 34 וחלק מחלקות 7, 
11, 16 עד 18, 22, 25 עד 28, 32, 35 עד 37 כמסומן במפה;

גוש 8662 - חלקות 1 עד 3, 49 עד 53, 55;

גוש 8663 - חלקות 1, 2, 50 וחלק מחלקות 33, 34, 43 כמסומן במפה;

גוש 8846 - חלקות 11, 12 וחלק מחלקות 14, 16 כמסומן במפה;

גוש 8920 - חלק מחלקה 38 כמסומן במפה.

)קכב( המועצה המקומית זרזיר.

תאריך הקמתה: י' בסיוון התשנ"ו )28 במאי 1996(.

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

גושים 17482, 17502 - בשלמותם;

גוש 11379 - חלק מחלקות 20, 23, 29 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית 
ה'  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  זרזיר 
במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2012 בנובמבר   19( התשע"ג  בכסלו 
הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרדי 

המועצה המקומית זרזיר )להלן - המפה(;

גוש 17302 - חלק מחלקה 13 כמסומן במפה;

גוש 17303 - חלק מחלקות 3, 10 כמסומן במפה;
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גוש 17490 - חלקות 17 עד 26, 31, 49, 54 עד 75 וחלק מחלקות 16, 29, 30, 77, 79, 
81 כמסומן במפה;

גוש 17492 - חלקות 1, 9 עד 12 וחלק מחלקות 2, 13, 15, 52 כמסומן במפה;

גוש 17493 - חלקות 1, 2, 8, 17, 26, 27 וחלק מחלקות 3 עד 5, 7, 9, 16, 18, 24, 25, 
36 כמסומן במפה;

גוש 17494 - פרט לחלק מחלקות 9, 117, 119, 184 כמסומן במפה;

גוש 17495 - חלקות 40, 41, 44, 47, 48, 50, 51, 106, 111 עד 113 וחלק מחלקות 32, 
37, 43, 45, 46, 49, 77 כמסומן במפה;

גוש 17496 - חלקות 39, 40, 43 עד 48, 50 עד 61, 63, 64 וחלק מחלקות 9, 16, 22, 
23, 25, 26, 37, 38, 41, 42, 49, 67, 68, 72 עד 74 כמסומן במפה;

גוש 17584 - חלקות 23 עד 25, 32 עד 42, 44, 45, 50, 51 וחלק מחלקות 19 עד 21, 
26 עד 28, 31, 43, 46, 56 כמסומן במפה;

גוש 17585 - חלקות 7 עד 14, 24, 25, 28 עד 42, 48, 49, 51 וחלק מחלקות 5, 6, 15, 
16, 21, 23, 27, 46, 47, 50, 53 כמסומן במפה.

)קכג( המועצה המקומית חורה.

תאריך הקמתה: ד' בסיוון התשנ"ו )22 במאי 1996(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע:

 ,100435  ,100408  ,100407  ,100012_5  ,100012_4  ,100012_3  ,100012_2 הגושים: 
 - 400017 ,400015 ,400014 ,40004 ,40003 ,100557 ,100556 ,100439 ,100436

בשלמותם;

המקומית  המועצה  תחום  במפת  כמסומן   10  ,5 מחלקות  חלק   -  100011 גוש 
כ"ד  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  חורה 
בסיוון התשס"ו )20 ביוני 2006(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, 
ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר שבע, ובמשרד המועצה 

המקומית חורה )להלן - המפה(;

גוש 1_100012 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 1_100013 - חלקה 1 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 5_100013 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 10_100056 - חלקה 2 וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

גוש 400016 - חלקה 8 וחלק מחלקות 1, 9 כמסומן במפה.

)קכד( המועצה המקומית חורפיש.

תאריך הקמתה: ד' בשבט התשכ"ז )15 בינואר 1967(.

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

הגושים 19461, 19462, 19463, 19464, 19465, 19466, 19467, 19468, 19469, 19470, 
19475, 19476, 19487, 19488, 19489, 19490 - בשלמותם;

גוש 19471 - חלקות 1 עד 6, 14 עד 19, 21 עד 26, 28, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 51 
וחלק מחלקות 13, 20, 27, 30, 39, 45, 48, 50 כמסומן במפת תחום המועצה 
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המקומית חורפיש הערוכה בקנה מידה 1:5,000 והחתומה ביד שר הפנים 
מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2014 בספטמבר   2( התשע"ד  באלול  ז'  ביום 
עילית  נצרת  הצפון,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד 

ובמשרדי המועצה המקומית חורפיש )להלן - המפה(;

גוש 19472 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 19474 - חלקה 1 וחלק מחלקה 50 כמסומן במפה;

גוש 19481 - חלקות 8, 9 וחלק מחלקות 7, 12, 77 כמסומן במפה;

גוש 19632 - חלקות 2 עד 6 וחלק מחלקה 20 כמסומן במפה;

גוש 19633 - פרט לחלק מחלקה 10 כמסומן במפה;

גוש 19634 - חלקות 3 עד 17, 37 וחלק מחלקות 18, 19, 34 עד 36, 38 כמסומן 
במפה.

)קכה( המועצה המקומית חריש.

תאריך הקמתה: ל' בסיוון התשנ"ב )1 ביולי 1992(.

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

הגושים 8703, 8705 - בשלמותם;

גוש 8700 - חלקות 3, 4 וחלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית 
י"ד  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  חריש 
בתמוז התשע"ב )4 ביולי 2012(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, 
המקומית  המועצה  ובמשרד  חיפה  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים, 

חריש )להלן - המפה(;

גוש 8701 - חלקות 1 עד 9, 11 וחלק מחלקות 10, 12 עד 16 כמסומן במפה;

גוש 8702 - חלקה 41 וחלק מחלקה 40 כמסומן במפה;

גוש 8704 - פרט לחלק מחלקות 23, 32, 33, 39 כמסומן במפה;

גוש 8706 - פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 8707 - חלקות 17, 19, 20 וחלק מחלקות 1, 2, 18, 21, 24, 33 כמסומן במפה;

גוש 8717 - חלק מחלקות 2, 9, 12 כמסומן במפה;

גוש 8718 - חלקה 3 וחלק מחלקות 5, 6 כמסומן במפה;

גוש 8719 - חלקות 2, 3 וחלק מחלקה 5 כמסומן במפה;

גוש 8720 - חלק מחלקה 12 כמסומן במפה;

גוש 10088 - חלק מחלקות 1, 2, 4 כמסומן במפה;

גוש 12167 - חלקה 7 וחלק מחלקות 5, 6, 15 כמסומן במפה;

גוש 12168 - חלקה 4 וחלק מחלקות 1, 6, 8, 12 עד 14 כמסומן במפה;

גוש 12237 - חלק מחלקות 13 עד 15 כמסומן במפה;

גוש 12238 - חלק מחלקה 5 כמסומן במפה;

גוש 20365 - חלק מחלקות 27, 29, 32 כמסומן במפה;
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גוש 20367 - חלקות 9, 10, 12, 27 וחלק מחלקה 28 כמסומן במפה;

גוש 20368 - חלקות 1 עד 3, 5 עד 7, 10 וחלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גוש 20369 - חלקות 1, 3, 6, 7, 12, 14 וחלק מחלקות 2, 4, 5, 8 עד 11, 15 כמסומן 
במפה.

)קכו( המועצה המקומית טובא-זנגריה.

תאריך הקמתה: ט"ו בתמוז התשמ"ח )30 ביוני 1988(.

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

הגושים: 13787, 14148, 14149, 14150, 14151, 14152, 14153, 14154 - בשלמותם;

תחום  במפת  כמסומן   25  ,24  ,22  ,21 מחלקות  וחלק   23 חלקה   -  13487 גוש 
המועצה המקומית טובא-זנגריה 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 טובא-זנגריה )להלן - המפה(;

גוש 13563 - חלקות 2, 5 וחלק מחלקות 1, 3, 6 כמסומן במפה;

גוש 13564 - חלקות 2, 7 עד 10 וחלק מחלקות 1, 3 עד 6, 11 כמסומן במפה;

גוש 13565 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 13566 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 13788 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 13790 - חלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;

גוש 13835 - חלק מחלקה 21 כמסומן במפה;

גוש 13954 - חלק מחלקות 16, 29, 31 כמסומן במפה;

גוש 13959 - חלקות 12 עד 31, 33 עד 37, 39 וחלק מחלקות 32, 38, 41 כמסומן 
במפה;

גוש 13960 - פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה.

)קכז( המועצה המקומית טורעאן.

תאריך הקמתה: י"ח בניסן התשי"ט )26 באפריל 1959(.

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

הגושים 16604, 16605, 16606, 16607, 16611, 16612, 16624, 16625, 16626, 16627, 
 ,16638  ,16637  ,16636  ,16635  ,16634  ,16633  ,16632  ,16631  ,16629  ,16628

16639, 16641, 16642, 16643, 16645, 16646, 16647 - בשלמותם;

גוש 16597 - חלקות 2 עד 7, 14 וחלק מחלקה 10 כמסומן במפת תחום המועצה 
המקומית טורעאן 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 טורעאן )להלן - המפה(;

גוש 16603 - חלקות 7 עד 19, 22 עד 27;
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גוש 16608 - פרט לחלקה 13;

גוש 16610 - פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 16613 - פרט לחלקה 1;

גוש 16620 - חלקות 1 עד 5, 7 עד 10, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 
36, 38 עד 41, 114;

גוש 16621 - פרט לחלקות 12, 56 עד 59, 66, 67, 74, 75, 82, 83, 90, 91, 98, 99, 108, 
109, 116, 117, 123, 124, 130 עד 134;

גוש 16622 - פרט לחלקות 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 47, 52, 53;

גוש 16623 - פרט לחלקות 39 עד 41, 73 עד 83;

גוש 16630 - פרט לחלקות 1 עד 4;

גוש 16640 - פרט לחלקה 46;

גוש 16644 - חלקות 1, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17 עד 20, 31 עד 58.

)קכח( המועצה המקומית יאנוח ג'ת.

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

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

הגושים 18712, 18715, 18717, 18718, 18719, 18724, 18725, 18726, 18727, 18728, 
 ,18748  ,18747  ,18746  ,18745  ,18744  ,18741  ,18732  ,18731  ,18730  ,18729

18749, 18750, 18751, 18752, 18753, 19796 - בשלמותם;

גוש 18410 - חלק מחלקה 19 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית יאנוח ג'ת 
בשבט  י"ט  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה 
הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2013 בינואר   30( התשע"ג 
ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרדי המועצה 

המקומית יאנוח ג'ת )להלן - המפה(;

גוש 18713 - חלקות 15 עד 32, 36 עד 57, 59, 62 וחלק מחלקה 58 כמסומן במפה;

כמסומן   1 מחלקה  וחלק   52 עד   50  ,45  ,43  ,10  ,3  ,2 לחלקות  פרט   -  18714 גוש 
במפה;

גוש 18720 - פרט לחלקה 21 וחלק מחלקה 22 כמסומן במפה;

גוש 18721 - חלקות 2, 4, 6, 7 וחלק מחלקות 3, 8, 49, 88 כמסומן במפה;

וחלק   58  ,54 עד   52  ,50  ,33  ,31 עד   27  ,14 עד   12  ,9 עד   1 חלקות   -  18722 גוש 
מחלקות 32, 61, 69, 70, 76 כמסומן במפה;

גוש 18740 - חלקות 1 עד 37, 39 עד 47, 49, 59, 60 וחלק מחלקות 38, 58, 63, 64 
כמסומן במפה;

גוש 18743 - פרט לחלקה 101 וחלק מחלקות 46, 99, 100, 103 כמסומן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה.
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)קכט( המועצה המקומית יפיע.

תאריך הקמתה: כ"ד בניסן התש"ך )20 באפריל 1960(.

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

הגושים 16873, 16874, 16875, 16876, 16877, 16878, 16879, 16880, 16881, 16882, 
16884 - בשלמותם;

גוש 16885 - חלקות 2 עד 8, 16, 24 עד 27, כמסומן במפת תחום המועצה המקומית 
יפיע הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ה' בניסן 
הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2012 במרס   28( התשע"ב 
ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרדי המועצה 

המקומית יפיע )להלן - המפה(;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה.

)קל( המועצה המקומית ירכא.

תאריך הקמתה: י"א בניסן התשי"ח )1 באפריל 1958(.

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

הגושים 18885, 18886, 18887, 18888, 18889, 18891, 18893, 18897, 18898, 18899, 
 ,18924  ,18923  ,18921  ,18920  ,18919  ,18918  ,18917  ,18916  ,18912  ,18911
 ,18934  ,18933  ,18932  ,18931  ,18930  ,18929  ,18928  ,18927  ,18926  ,18925

18935 - בשלמותם;

גוש 18890 - פרט לחלקות 1 עד 3, 38;

גוש 18896 - חלקות 1, 20, 21, 25, 28 עד 48, 50, 51, 54 עד 75, 77 עד 81, 86, 89 עד 
91 וחלק מחלקות 18, 19, 22 עד 24, 27, 49, 52, 53, 82, 83, 88 כמסומן במפת 
והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  ירכא  המקומית  המועצה  תחום 
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 ירכא )להלן - המפה(;

גוש 18922 - פרט לחלקות 61 עד 63, 68 עד 73, 121 וחלק מחלקה 120 כמסומן במפה;

גוש 18938 - חלקות 1, 20, 25 וחלק מחלקות 17 עד 19, 26 כמסומן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה.

)קלא( המועצה המקומית כאבול.

תאריך הקמתה: י"ז באב התשל"ג )15 באוגוסט 1973(.

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

הגושים 19594, 19595, 19597, 19602, 19603, 19604, 19607, 19608, 19609, 19610, 
19611, 19612, 19613, 19614 - בשלמותם;

גוש 18563 - חלק מחלקה 1 עד 4, 8 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית 
כאבול 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 המועצה 

המקומית כאבול )להלן - המפה(;
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גוש 18564 - חלק מחלקות 5, 15, 44 כמסומן במפה;

גוש 18565 - חלק מחלקות 2, 3 כמסומן במפה;

גוש 19600 - חלקות 1 עד 18, 42 עד 71, 74, 78 עד 81 וחלק מחלקות 19 עד 21, 38, 
39, 41, 72, 73, 75 עד 77, 82 עד 84, 87 כמסומן במפה;

גוש 19601 - פרט לחלק מחלקות 121, 122, 125 כמסומן במפה;

גוש 19605 - חלקות 1 עד 32, 44 עד 47, 50 עד 67 וחלק מחלקות 33, 34, 70 עד 
72, 74 כמסומן במפה;

גוש 19606 - חלקות 1 עד 50, 54 עד 56, 80 עד 83, 93 וחלק מחלקה 92 כמסומן 
במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה.

)קלב( המועצה המקומית כאוכב אבו אל–היג'א.

תאריך הקמתה: כ"ח באדר ב' התשמ"ד )1 באפריל 1984(.

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

גוש 17695 - בשלמותו;

גוש 17677 - חלקות 4, 5 וחלק מחלקות 3, 6, 7 כמסומן במפת תחום המועצה 
המקומית כאוכב אבו אל–היג'א הערוכה בקנה מידה 1:5,000 והחתומה ביד 
שר הפנים כ"ח באייר התשע"ו )5 ביוני 2016(, שהעתקים ממנה מופקדים 
עילית  נצרת  הצפון,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד 

ובמשרדי המועצה המקומית כאוכב אבו אל–היג'א )להלן - המפה(;

גוש 17679 - חלק מחלקות 8 עד 11, 32 כמסומן במפה;

גוש 17682 - חלקות 1 עד 6, 9, 14 עד 18, 20 עד 27, 44, 45, 47 עד 49, 58 עד 101, 
כמסומן   105  ,57  ,29  ,12 עד   10  ,8  ,7 מחלקות  וחלק   109 עד   106  ,104  ,103

במפה;

גוש 17687 - חלקות 1 עד 9, 22 עד 28, 33 עד 35, 37 וחלק מחלקות 29, 32, 36 
כמסומן במפה;

גוש 17688 - חלקות 1 עד 9, 11 עד 13, 17, 21 עד 24 וחלק מחלקות 10, 18, 19 
כמסומן במפה;

גוש 17693 - חלקות 10, 11 וחלק מחלקות 6, 8, 9, 13, 14, 16 כמסומן במפה;

גוש 17694 - פרט לחלק מחלקה 2 כמסומן במפה.

)קלג( המועצה המקומית כוכב יאיר.

תאריך הקמתה: כ"ד בסיוון התשמ"ז )21 ביוני 1987(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום )ועד בכלל(:

 ,8930 עד   8928  ,8926  ,8916  ,8914 עד   8911  ,7370 עד   7367  ,7364  ,7363 הגושים 
8973 - בשלמותם;

גוש 7362 - פרט לחלקות 115, 116;

גוש 7365 - פרט לחלקה 90;

גוש 7366 - פרט לחלקה 94;
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גוש 7371 - פרט לחלקה 143;

גוש 7372 - חלקות 4, 6;

הערוכה  במפה  כמסומן   40  ,38  ,33 מחלקות  וחלק   17  ,16 חלקות   -  8906 גוש 
 בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ה בטבת התשס"ט

ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  ושהעתקים   )2009 בינואר   21(
במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרד המועצה המקומית כוכב 

יאיר )להלן - המפה(;

גוש 8907 - חלק מחלקה 15 כמסומן במפה;

גוש 8915 - פרט לחלקה 1;

גוש 8917 - פרט לחלקה 1;

גוש 8927 - פרט לחלקה 1 וחלק מחלקה 146 כמסומן במפה.

)קלד( המועצה המקומית כסיפה.

תאריך הקמתה: ד' בסיוון התשנ"ו )22 במאי 1996(.

תחום המועצה: גושים וחלקי גושים רישום קרקע:

הגושים: 100073/1, 100076/3 - בשלמותם.

חלקי הגושים: 100075, 100076/5, 100077 כמסומן במפת כסיפה הערוכה בקנה 
מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ט' באייר התשנ"ו )28 באפריל 
1996( שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה 

על מחוז הדרום, באר שבע ובמשרד המועצה המקומית כסיפה.

)קלה( המועצה המקומית כסרא-סמיע.

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 - בשלמותם;

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

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

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.

)קלו( המועצה המקומית כעביה-טבאש-חג'אג'רה.

תאריך הקמתה: י"ג בניסן התשנ"ו )2 באפריל 1996(.

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

גוש 10317 - חלקה 20 וחלק מחלקות 12, 18, 19 כמסומן במפת תחום המועצה 
 1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  כעביה-טבאש-חג'אג'רה  המקומית 
 ,)2012 במאי   13( התשע"ב  באייר  כ"א  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה 
שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על 
כעביה-טבאש- המקומית  המועצה  ובמשרדי  עילית  נצרת  הצפון,  מחוז 

חג'אג'רה )להלן - המפה(;

גוש 10341 - חלקות 13, 17 וחלק מחלקות 11, 12, 14, 15 כמסומן במפה;

גוש 10342 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 10343 - פרט לחלק מחלקות 1, 3, 5 כמסומן במפה;

גוש 10344 - חלקות 33 עד 35 וחלק מחלקות 1 עד 5, 11 עד 14, 27 עד 32, 36, 38, 
39, 41, 42, 53 עד 55, 64 כמסומן במפה;

גוש 10345 - חלקות 2, 3, 7, 8, 16, 25 עד 40, 42, 44 עד 46 וחלק מחלקות 1, 5, 6, 
9, 17 עד 23, 41 כמסומן במפה;

גוש 10346 - חלקה 5 וחלק מחלקות 1 עד 4, 6 עד 8 כמסומן במפה;

גוש 10347 - חלק מחלקות 4, 6, 7, 59, 60 כמסומן במפה;

 28 עד   26  ,24  ,22  ,11 עד   3 מחלקות  וחלק   25  ,20 עד   12 חלקות   -  10365 גוש 
כמסומן במפה;

 26  ,19  ,14 מחלקות  וחלק   30 עד   27  ,25 עד   20  ,18 עד   15 חלקות   -  10373 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 11364 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 11379 - חלק מחלקות 5, 33 כמסומן במפה;

גוש 12323 - חלק מחלקות 2, 4, 9 כמסומן במפה;

גוש 17581 - חלקות 2 עד 17, 59, 77, 82, 94, 85, 89 וחלק מחלקות 1, 18, 19, 21, 
48 עד 50, 53, 54, 56 עד 58, 60 עד 64, 70, 78, 80, 81, 83, 86 עד 88, 91, 92 

כמסומן במפה;

גוש 17583 - חלק מחלקות 1, 6, 38 כמסומן במפה.
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)קלז( המועצה המקומית כפר ברא.

תאריך הקמתה: כ"ז בשבט התשכ"ב )1 בפברואר 1962(.

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

הגושים 8886 עד 8889, 8892, 8893 - בשלמותם;

גוש 8872 - חלקות 7 עד 9, 66;

וחלק   ,67 עד   63  ,57  ,55 עד   49  ,44  ,43  ,41  ,40  ,25 עד   9  ,6 חלקות   -  8891 גוש 
מחלקות 7, 8, 26, 27, 39, 42, 56, 58, 62 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 
)3 בנובמבר  1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ט"ז בחשוון התש"ע 
2009(, וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:5,000 והחתומה ביד שר 
הפנים ביום  כ"ח באייר התשע"ו )5 ביוני 2016(, שהעתקים ממנה מופקדים 
במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרדי 

המועצה המקומית כפר ברא.

)קלח( המועצה המקומית כפר ורדים.

תאריך הקמתה: כ"ח באייר התשנ"ד )19 במאי 1993(.

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

הגושים 18409, 18411, 18412, 18413, 18706, 18707, 18708, 18709, 18710, 21073, 
21074, 21075, 21076, 21077 - בשלמותם;

גוש 18392 - חלקות 16, 17, 19;

גוש 18397 - חלקות 26, 28, 30 עד 32, 42, 43 וחלק מחלקות 29, 33, 34 כמסומן 
במפת תחום המועצה המקומית כפר ורדים הערוכה בקנה מידה 1:10,000 
 ,)2012 באפריל   22( התשע"ב  בניסן  ל'  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה 
שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על 
מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרדי המועצה המקומית כפר ורדים )להלן 

- המפה(;

גוש 18399 - חלקות 2 עד 11, 48 עד 54 וחלק מחלקות 1, 12, 13, 46, 47, 55, 57, 
58 כמסומן במפה;

גוש 18408 - חלקות 1 עד 4, 40 וחלק מחלקות 5, 6, 46 כמסומן במפה;

גוש 18410 - פרט לחלק מחלקה 19 כמסומן במפה;

גוש 18415 - חלקות 32, 35 עד 62 וחלק מחלקות 29, 30, 33, 34 כמסומן במפה;

גוש 18720 - חלק מחלקות 21, 22 כמסומן במפה.

)קלט( המועצה המקומית כפר כנא.

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;
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המקומית  המועצה  תחום  במפת  כמסומן   35 מחלקה  לחלק  פרט   -  17394 גוש 
כפר כנא 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 המועצה 

המקומית כפר כנא )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.

)קמ( המועצה המקומית כפר מנדא.

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;

גוש 17689 - פרט לחלק מחלקות 2, 19, 25 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית 
ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  מנדא  כפר 
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.

)קמא( המועצה המקומית כפר קרע.

תאריך הקמתה: י"א בניסן התשי"ח )1 באפריל 1958(.

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

גושים בשלמות: 12124, 12125, 12126, 12127, 12128, 12129, 12130, 12131, 12132

גוש לא מוסדר: 50177;

גוש 10149 - חלקה 89 וחלק מחלקות 24, 25, 66, 67 כמסומן במפה הערוכה בקנה 
 25( התשס"ה  באייר  ט"ז  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה 
במאי 2005( ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרד 
 - )להלן  קרע  כפר  המקומית  המועצה  ובמשרד  חיפה  מחוז  על  הממונה 

המפה(;

גוש 12118 - פרט לחלקה 44 כמסומן במפה;

גוש 12119 - פרט לחלקות 62 עד 68, 106, 108, 110, 116, 117, 121 עד 127 וחלק 
מחלקה 96 כמסומן במפה;
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גוש 12148 - חלקות 1, 2, 4, 5, 7 עד 10 וחלק מחלקות 3, 6, 12 עד 14, 16, 17, 27 
כמסומן במפה;

גוש 12156 - חלקות 1 עד 3, 9 עד 14, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 55 עד 61 וחלק 
מחלקות 51 עד 53 כמסומן במפה.

)קמב( המועצה המקומית להבים.

תאריך הקמתה: כ"ט בתמוז התשמ"ט )1 באוגוסט 1989(.

תחום המועצה:

גושים: 100411 עד 100415, 100463 עד 100465 - בשלמותם;

גוש 400548 בהסדר - בשלמותו;

גוש 100222/1 - חלק מחלקה 16 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית להבים 
באלול  א'  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:5,000 מידה  בקנה  הערוכה 
הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2007 באוגוסט   15( התשס"ז 
ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר שבע, ובמשרד המועצה 

המקומית להבים;

גוש 100224 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100224/1 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100227/1 - חלקה 5;

גושים לא מוסדרים כמסומן במפה.

)קמג( המועצה המקומית לקיה.

תאריך הקמתה: ד' בסיוון התשנ"ו )22 במאי 1996(.

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

גושים 4_100217, 3_100217, 4_100220, 5_100220, 100444, 100445, 100446, 100447, 
400163, 400617, 400618 - בשלמותם;

גוש 8_100217 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפת המועצה המקומית לקיה הערוכה 
התשע"ד  בכסלו  א'  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה 
ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   )2013 בנובמבר   4(
במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר שבע, ובמשרד המועצה המקומית 

לקיה )להלן - המפה(;

גוש 1_100218 - חלק מחלקה 30 כמסומן במפה;

גוש 1_100219 - חלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 400089 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400524 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400614 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400616 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400630 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גושים שאינם מוסדרים כמסומן במפה.
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)קמד( המועצה המקומית מבשרת ציון.

תאריך הקמתה: י"ז בטבת התשכ"ד )2 בינואר 1964(.

תחום המועצה: השטח המתוחם בקו כחול במפה הערוכה בקנה מידה 1:2,500 
 ,)1976 באפריל   14( התשל"ו  בניסן  י"ד  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה 
ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על 

המחוז, ירושלים, ובמשרד המועצה המקומית מבשרת ציון.

)קמה( המועצה המקומית מג'אר.

תאריך הקמתה: י"א בתשרי התשי"ז )16 בספטמבר 1956(.

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

הגושים 15560, 15561, 15562, 15563, 15564, 15566, 15567, 15568, 15569, 15570, 
 ,15580  ,15579  ,15578  ,15577  ,15576  ,15575  ,15574  ,15573  ,15572  ,15571
 ,15627  ,15626  ,15625  ,15624  ,15623  ,15622  ,15621  ,15620  ,15615  ,15581

15628, 15629, 15630, 15631, 15632 - בשלמותם;

גוש 15557 - חלקות 2, 7, 12, 14 וחלק מחלקות 1, 4, 9, 15 כמסומן במפת תחום 
המועצה המקומית מג'אר הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר 
הפנים ביום כ"ג באדר התשע"ג )5 במרס 2013(, שהעתקים ממנה מופקדים 
עילית  נצרת  הצפון,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד 

ובמשרדי המועצה המקומית מג'אר )להלן - המפה(;

גוש 15558 - חלקות 5, 15 עד 19, 22 וחלק מחלקות 14, 21 כמסומן במפה;

גוש 15565 - חלקות 4 עד 8 וחלק מחלקות 3, 9, 10 כמסומן במפה;

גוש 15582 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 15603 - חלק מחלקות 11 עד 13 כמסומן במפה;

גוש 15608 - חלק מחלקה 13 כמסומן במפה;

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

גוש 15612 - פרט לחלקה 5 וחלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גוש 15614 - פרט לחלקה 25;

גוש 15616 - פרט לחלקות 1 עד 4;

גוש 15617 - חלקות 11 עד 28;

גוש 15619 - פרט לחלקה 32 וחלק מחלקה 33 כמסומן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה.

)קמו( המועצה המקומית מג'ד אל–כרום.

תאריך הקמתה: כ' בשבט התשכ"ד )3 בפברואר 1964(.

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

הגושים 19035, 19037, 19038, 19039, 19040, 19041, 19047, 19048, 19049, 19050, 
19051, 19052, 19053, 19054, 19055, 19056, 19057, 19058, 19059 - בשלמותם;
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גוש 19026 - חלקות 6, 7, 10 עד 12, 14 עד 50, 54 וחלק מחלקות 9, 13 כמסומן 
מידה  בקנה  הערוכה  אל–כרום  מג'ד  המקומית  המועצה  תחום  במפת 
במאי   13( התשע"ב  באייר  כ"א  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000
במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2012
הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרדי המועצה המקומית מג'ד 

אל–כרום )להלן - המפה(;

גוש 19027 - פרט לחלקות 1, 2, 17, 62, 63, 73, 77, 86 עד 92, 109 עד 111, 114, 115 
וחלק מחלקות 59, 94, 113 כמסומן במפה;

גוש 19028 - חלקות 1 עד 13, 15 עד 18, 34, 37 עד 42, 44, 48 עד 58 וחלק מחלקות 
14, 32, 70 כמסומן במפה;

גוש 19031 - חלקות 3 עד 11, 21, 37, 39 וחלק מחלקות 1, 38 כמסומן במפה;

גוש 19032 - חלקות 2 עד 8, 10 עד 12, 18, 25 עד 29, 31 עד 35 וחלק מחלקות 17, 
19 עד 21 כמסומן במפה;

גוש 19033 - חלק מחלקות 1, 3 כמסומן במפה;

גוש 19034 - חלקות 3, 4, 34 וחלק מחלקות 1, 2, 17, 44, 46 כמסומן במפה;

גוש 19036 - פרט לחלק מחלקות 1, 30, 202, 212 כמסומן במפה;

גוש 19042 - חלקות 1 עד 3, 5 עד 11, 19, 20, 23 עד 29, 38 עד 44, 52, 53, 56, 86 
וחלק מחלקות 4, 12 עד 13, 17, 18, 21, 22, 30, 36, 45, 51, 54, 55, 57, 74, 129, 

135 כמסומן במפה;

גוש 19043 - פרט לחלקות 7, 13, 100, 105 וחלק מחלקות 1 עד 6, 97, 108, 110 
כמסומן במפה;

גוש 19045 - חלק מחלקות 1 עד 3, 35, 79, 85 כמסומן במפה;

גוש 19161 - חלק מחלקה 92 כמסומן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה.

)קמז( המועצה המקומית מג'דל שמס.

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

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

גוש 203019 - בשלמותו;

גוש 203000 - חלק מחלקות 1 עד 3, 13 עד 15 כמסומן במפת תחום המועצה 
שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  שמס  מג'דל  המקומית 
הפנים ביום ה' בניסן התשע"ב )28 במרס 2012(, שהעתקים ממנה מופקדים 
עילית  נצרת  הצפון,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד 

ובמשרדי המועצה המקומית מג'דל שמס )להלן - המפה(;

גוש 203018 - חלקה 4 וחלק מחלקות 2, 3, 5, 8, 9 כמסומן במפה;

גוש 203020 - חלקות 1, 3, 4 וחלק מחלקות 2, 5 כמסומן במפה;

גוש 203021 - חלקות 2, 3 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה.
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)קמח( המועצה המקומית מזרעה.

תאריך הקמתה: י"ג בניסן התשנ"ו )2 באפריל 1996(.

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

הגוש 21027 - בשלמותו;

גוש 18137 - חלקות 4 עד 18, 23, 25, 27 עד 30 וחלק מחלקות 3, 26 כמסומן במפת 
תחום המועצה המקומית מזרעה 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 מזרעה )להלן - המפה(;

גוש 18138 - פרט לחלקות 27, 52, 72 עד 75 וחלק מחלקות 62, 64 כמסומן במפה;

גוש 18144 - חלק מחלקות 5, 6, 10 כמסומן במפה;

גוש 19947 - חלק מחלקות 13, 18 כמסומן במפה;

גוש 19951 - חלקות 8, 11 וחלק מחלקות 2, 4 עד 7, 9, 10 כמסומן במפה.

)קמט( המועצה המקומית מיתר.

תאריך הקמתה: א' בתמוז התשמ"ו )8 ביולי 1986(.

תחום המועצה:

גושים 100218/1, 100360, 100361 עד 100364, 100366 עד 100368, 100416, 100417, 
400013, 400079 - בשלמותם;

גוש 100001 - חלקות 3, 23 וחלק מחלקות 1, 4, 22 כמסומן במפת תחום המועצה 
הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  מיתר  המקומית 
הערוך  בתשריט  שתוקנה  וכפי   ,)2005 במאי   15( התשס"ה  באייר  ו'  ביום 
התשס"ו בסיוון  כ"ד  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתום   1:10,000 מידה   בקנה 

)20 ביוני 2006( )להלן - המפה(;

גוש 100002 - חלק מחלקות 2, 3, 7 כמסומן במפה;

גוש 100003 - חלקות 1, 3 עד 5 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 100010 - חלקות 2 עד 6 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100011 - חלקות 2, 3, 6 וחלק מחלקות 4, 5, 10 כמסומן במפה;

גוש 100012 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 100012/1 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100013 - חלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100014/1 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100218/1 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100219/4 - חלק מחלקות 1, 6 כמסומן במפה;

גוש 400011 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400016 - חלק מחלקות 1, 9 כמסומן במפה;

שטחים נוספים המוגדרים כ"גושים לא מוסדרים" המסומנים במפה.
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)קנ( המועצה המקומית מסעדה.

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

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

גוש 202010 - חלקות 15, 22, 105, 116 עד 118 וחלק מחלקות 14, 16, 21, 23, 25, 102 
עד 104, 106, 107, 111 עד 115, 119 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית 
מסעדה 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 המועצה 

המקומית מסעדה )להלן - המפה(;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה.

)קנא( המועצה המקומית מעלה עירון.

בעברית - מועצה מקומית מעלה עירון; שם המועצה:  

בערבית - מועצה מקומית טלעת עארה.    

תאריך הקמתה: כ"ב בכסלו התשנ"ז )3 בדצמבר 1996(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע:

גושים בשלמות: 20301, 20313, 20314, 20346, 20400;

גושים ארעיים: 20401, 20402, 20403;

גוש 20293 - פרט לחלקות 1 עד 5, 19 וחלק מחלקות 14 עד 17 כמסומן במפת 
 1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  עירון  מעלה  המקומית  המועצה  תחום 
 )2005 במאי   25( התשס"ה  באייר  ט"ז  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה 
שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרד הממונה על 

מחוז חיפה ובמשרד המועצה המקומית מעלה עירון )להלן - המפה(;

גוש 20397 - חלקות 1 עד 3, 32, 33 וחלק מחלקות 5, 19, 24, 28, 29, 31, 34 כמסומן 
במפה;

גוש 20398 - חלקות 1, 2, 20, 22 עד 30, 33, 40 וחלק מחלקות 3, 4, 17 עד 19, 21, 
31, 32, 34 עד 37, 39 כמסומן במפה;

גוש 20300 - פרט לחלקות 42, 43 וחלק מחלקות 39, 44 עד 47 כמסומן במפה;

גוש 20302 - פרט לחלקות 36, 37 וחלק מחלקות 24 עד 26, 34, 35 כמסומן במפה;

גוש 20304 - חלקות 1 עד 10, 16 עד 19, 23, 33 וחלק מחלקות 15, 21, 22, 25, 28 
עד 31 כמסומן במפה;

גוש 20312 - חלקות 1 עד 14, 30 וחלק מחלקות 14, 27, 28 כמסומן במפה;

גוש 20315 - חלקות 15 עד 21, 23 עד 29 וחלק מחלקה 30 כמסומן במפה;

גוש 20347 - חלקות 8 עד 13, 20 וחלק מחלקות 5, 7, 14, 16, 19 כמסומן במפה;

גוש 20399 - פרט לחלק מחלקה 41 כמסומן במפה;

גוש 20431 - פרט לחלקות 7 עד 9 וחלק מחלקות 5, 6, 10 עד 12, 18, 19 כמסומן 
במפה;

גוש 20715 - חלקות 7 עד 20, 27 כמסומן במפה;
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גוש 20716 - חלקות 1 עד 14, 17, 23, 24, 37 וחלק מחלקות 21, 22, 25, 36 כמסומן 
במפה;

 60  ,55  ,49  ,48  ,28 מחלקות  וחלק   47  ,46  ,49  ,30  ,27 עד   5 חלקות   -  20718 גוש 
כמסומן במפה.

)קנב( המועצה המקומית מצפה רמון.

תאריך הקמתה: ח' באייר התשכ"ד )20 באפריל 1964(.

 1:20,000 של  מידה  בקנה  הערוכה  רמון,  מצפה  של  המפה   - "מפה"  זה,  בפרט 
 )2004 בפברואר   8( התשס"ד  בשבט  ט"ז  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה 
ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על 

מחוז הדרום, באר שבע, ובמשרד המועצה המקומית מצפה רמון.

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

הגושים: 39590 עד 39593, 39595 עד 39597 - בשלמותם.

החלקות: חלק מחלקות 2, 4 בגוש 39024 כמסומן במפה;

חלק מחלקה 1 בגוש 39030 כמסומן במפה;

חלק מחלקות 1, 2 בגוש 39031 כמסומן במפה;

חלקות 2, 3 וחלק מחלקות 1, 5 בגוש 39032 כמסומן במפה;

חלק מחלקה 1 בגוש 39033 כמסומן במפה;

חלק מחלקה 1 בגוש 39034 כמסומן במפה;

חלקה 6 וחלק מחלקות 1 עד 5, 7, 8 כמסומן במפה.

)קנג( המועצה המקומית משהד.

תאריך הקמתה: ט"ו באב התשי"ח )1 באוגוסט 1958(.

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

הגושים 17462, 17469, 17472 - בשלמותם;

גוש 17394 - חלק מחלקה 35 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית משהד 
בכסלו  ה'  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה 
הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2012 בנובמבר   19( התשע"ג 
ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרדי המועצה 

המקומית משהד )להלן - המפה(;

גוש 17461 - פרט לחלקות 24, 36, 38, 40 וחלק מחלקה 34 כמסומן במפה;

גוש 17463 - חלקות 2, 8 עד 11, 13 עד 18 וחלק מחלקה 20 כמסומן במפה;

גוש 17464 - פרט לחלקות 135, 137, 138, 140 וחלק מחלקה 141 כמסומן במפה;

גוש 17465 - פרט לחלק מחלקות 1, 35, 37, 39 כמסומן במפה;

גוש 17466 - פרט לחלקות 11, 25 וחלק מחלקות 10, 12, 26 כמסומן במפה;

גוש 17467 - פרט לחלק מחלקות 2 עד 4 כמסומן במפה;

גוש 17468 - פרט לחלק מחלקות 1, 8, 83 כמסומן במפה;

גוש 17470 - פרט לחלקה 52 וחלק מחלקות 21, 35, 38, 39, 47, 48 כמסומן במפה;
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גוש 17471 - חלקות 1 עד 14, 29 עד 31, 43 וחלק מחלקות 15, 17, 23, 25, 33, 45 
כמסומן במפה;

גוש 17518 - חלקות 11 עד 13, 15, 18, 25 עד 27, 44 וחלק מחלקות 14, 30, 43, 60 
כמסומן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה.

)קנד( המועצה המקומית נחף.

תאריך הקמתה: כ"ו באייר התשכ"ח )24 במאי 1968(.

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

הגושים 19117, 19118, 19119, 19122, 19123, 19125, 19128, 19129, 19130, 19131, 
 ,19142  ,19141  ,19140  ,19138  ,19137  ,19136  ,19135  ,19134  ,19133  ,19132

19144, 19155, 19890, 20000 - בשלמותם;

נחף  המקומית  המועצה  תחום  במפת  כמסומן   50 מחלקה  חלק   -  18983 גוש 
באייר  כ"א  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:5,000 מידה  בקנה  הערוכה 
הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2012 במאי   13( התשע"ב 
ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרדי המועצה 

המקומית נחף )להלן - המפה(;

גוש 19115 - פרט לחלקות 1, 42, 44 וחלק מחלקות 2, 46 כמסומן במפה;

גוש 19116 - פרט לחלקה 1 וחלק מחלקות 2, 89 כמסומן במפה;

גוש 19120 - פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 19121 - פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 19124 - פרט לחלק מחלקה 26 כמסומן במפה;

גוש 19126 - פרט לחלק מחלקה 41 כמסומן במפה;

גוש 19127 - פרט לחלק מחלקה 102 כמסומן במפה;

גוש 19139 - פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 19143 - פרט לחלק מחלקה 60 כמסומן במפה;

גוש 19156 - פרט לחלק מחלקות 30, 31 כמסומן במפה;

גוש 19186 - חלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 19187 - חלק מחלקה 65 כמסומן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה.

)קנה( המועצה המקומית סאג'ור.

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

ובמשרדי המועצה המקומית סאג'ור )להלן - המפה(;

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

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה.

)קנו( המועצה המקומית סביון.

תאריך הקמתה: י"ב באב התשל"ח )15 באוגוסט 1978(.

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

גושים 6683, 6688 עד 6691, 6722 - בשלמותם;

גוש 6498 - פרט לחלקות 181, 217;

גוש 6499 - חלקות 113, 119 עד 128, 133, 134, וחלק מחלקות 132, 139 כמסומן 
כ"ה  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:5,000 מידה  בקנה  הערוכה  במפה 
במשרד  מופקדים  ממנה  ושהעתקים   )2009 בינואר   21( התשס"ט  בטבת 
ובמשרד  רמלה,  המרכז,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים, 

המועצה המקומית סביון )להלן - המפה(;

גוש 6500 - חלקות 96 עד 98, 100, 101, 103, 195 עד 107, 110, 112, 116, 117;

גוש 6687 - חלקות 84 עד 87;

גוש 6720 - חלקות 440 עד 466;

גוש 6723 - פרט לחלקות 3 עד 5, 10, 11, 16 עד 19, 24 עד 26, וחלק מחלקה 29 
כמסומן במפה;

גוש 6725 - פרט לחלקות 191 עד 212, 215 עד 217, 219, וחלק מחלקות 173, 213, 
214 כמסומן במפה;

גוש 7233 - חלק מחלקה 73 כמסומן במפה.

)קנז( המועצה המקומית עומר.

תאריך הקמתה: י"א בתמוז התשל"ד )1 ביולי 1974(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע:

38557 - חלקה 4 וחלק מחלקות 2, 3, 6 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית 
כ'  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  עומר 
בקנה  הערוך  בתשריט  שתוקנה  וכפי   ,)2006 בדצמבר   11( התשס"ז  בכסלו 
 22( התשס"ח  באלול  כ"ב  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתום   1:10,000 מידה 
ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  ושהעתקים   ,)2008 בספטמבר 
במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר שבע ובמשרד המועצה המקומית 

עומר )להלן - המפה(;

38558 - חלקות 2, 29 עד 31 וחלק מחלקות 3, 45, 49 כמסומן במפה;

39729 - חלק מחלקות 7, 14 כמסומן במפה;
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1_100057 - חלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

3_100168 - פרט לחלק מחלקה 20 כמסומן במפה;

3_100216 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

4_100216 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

4_100217 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גושים לא מוסדרים כמסומן במפה.

)קנח( המועצה המקומית עילבון.

תאריך הקמתה: כ"ה בתשרי התשל"ד )21 באוקטובר 1973(.

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

הגושים 15399, 15400, 15401, 15402, 15403, 15404, 15408, 15409, 15411, 15412, 
15413, 15424, 15428, 15429, 15430, 15431 - בשלמותם;

גוש 15407 - חלקות 32 עד 37 וחלק מחלקות 31, 39, 41 כמסומן במפת תחום 
המועצה המקומית עילבון הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר 
הפנים ביום י"ח בתמוז התשע"ב )8 ביולי 2012(, שהעתקים ממנה מופקדים 
עילית  נצרת  הצפון,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד 

ובמשרדי המועצה המקומית עילבון )להלן - המפה(;

גוש 15414 - חלקות 1 עד 6 וחלק מחלקות 9, 10 כמסומן במפה;

גוש 15425 - חלקות 19, 20, 24 עד 55 וחלק מחלקות 56, 57 כמסומן במפה;

גוש 15426 - חלקות 38 עד 51, 53 כמסומן במפה.

)קנט( המועצה המקומית עילוט.

תאריך הקמתה: כ"ד בסיוון התשנ"א )6 ביוני 1991(.

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

הגושים 17483, 17484, 17485, 17501 - בשלמותם;

גוש 17486 - פרט לחלק מחלקות 1, 22 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית 
י"ט  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  עילוט 
במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2013 בינואר   30( התשע"ג  בשבט 
הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרדי 

המועצה המקומית עילוט )להלן - המפה(;

גוש 17487 - חלק מחלקה 33 כמסומן במפה;

גוש 17488 - חלקות 37 עד 45, 48 עד 51 וחלק מחלקות 46, 53, 74, 84, 88, 92, 98 
כמסומן במפה;

גוש 17724 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה.

)קס( המועצה המקומית עין מאהל.

תאריך הקמתה: כ"ו בכסלו התשכ"א )15 בדצמבר 1960(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:
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הגושים 16934, 16935, 16938, 16939, 16940, 16941, 16944, 16948 - בשלמותם;

גוש 16933 - פרט לחלקה 107;

גוש 16936 - חלקות 5, 6, 57 עד 60, 63 עד 124, 126 עד 138, 140 עד 146, 150, 153 
וחלק מחלקות 7, 53, 147, 149, 154 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית 
עין מאהל הערוכה בקנה מידה 1:5,000 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 המועצה 

המקומית עין מאהל )להלן - המפה(;

גוש 16937 - פרט לחלקות 1, 10, 19 וחלק מחלקות 2, 15, 20, 75, 92 כמסומן במפה;

גוש 16942 - פרט לחלקות 59, 62, 71, 72 וחלק מחלקה 73 כמסומן במפה;

גוש 16943 - חלקות 1 עד 12, 20 וחלק מחלקות 18, 19 כמסומן במפה;

גוש 16965 - חלק מחלקות 1, 13, 14 כמוסמן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה.

)קסא( המועצה המקומית עין קיניה.

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

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

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

ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2012 במאי   13(
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.

)קסב( המועצה המקומית ע'ג'ר.

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

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

הערוכה  ע'ג'ר  המקומית  המועצה  תחום  במפת  כמסומן  מוסדרים  לא  שטחים 
התשע"ג באדר  כ"ג  ביום  הפנים  שר  ביד  החתומה   1:10,000 מידה   בקנה 

ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2013 במרס   5(
במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרדי המועצה המקומית 

ע'ג'ר )להלן - המפה(.
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)קסג( המועצה המקומית ערערה.

תאריך הקמתה: כ"ח בתמוז התש"ל )1 באוגוסט 1970(.

תחום המועצה: גושי רישום קרקע )ועד בכלל(:

הגושים: 12169 עד 12174, 12177 - בשלמותם;

גושים לא מוסדרים: 50178, 50179;

12148 - חלקה 11 וחלק מחלקות 23 עד 25, 27 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 
1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ט"ז באייר התשס"ה )25 במאי 2005(, 
על  הממונה  במשרד  בירושלים,  הפנים  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים 

מחוז חיפה ובמשרד המועצה המקומית ערערה )להלן - המפה(;

12149 - חלקות 2 עד 8, 10, 12 וחלק מחלקות 1, 9, 11 כמסומן במפה;

12153 - חלקות 15 עד 22, 44 וחלק מחלקות 23 עד 26, 28, 30, 32, 36, 37, 40, 41, 
45 כמסומן במפה;

12154 - חלקה 45 וחלק מחלקות 19 עד 21, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 40, 43, 
46 בגוש 12154;

12155 - חלקות 21, 22 וחלק מחלקות 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 23, 24 כמסומן במפה;

12156 - 4 עד 8, 15 עד 17, 31, 34, 37, 40, 41, 44, 45, 48 וחלק מחלקות 32, 35, 36, 
38, 39, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 52, 53 כמסומן במפה;

12157 - פרט לחלקה 41 וחלק מחלקות 24 עד 32, 35, 36, 40, 42, 43, 45, 46 כמסומן 
במפה;

12158 - חלקות 7 עד 16, 18, 26, 29, 32, 33 וחלק מחלקות 2, 5, 17, 19, 25, 28, 30, 
31 כמסומן במפה;

12164 - פרט לחלקה 40 וחלק מחלקות 29 עד 31, 33 עד 35, 37 עד 39, 43, 48 
כמסומן במפה;

12165 - פרט לחלק ומחלקות 1, 3, 5, 7, 9, 11, 64, 66 כמסומן במפה;

12166 - פרט לחלקה 18 עד 24 וחלק מחלקה 5 )דרך( כמסומן במפה;

20364 - חלקה 3 וחלק מחלקות 2, 5, 17, 20 כמסומן במפה.

)קסד( המועצה המקומית ערערה בנגב.

תאריך הקמתה: ד' בסיוון התשנ"ו )22 במאי 1996(.

תחום המועצה: גושים וחלקי גושים רישום קרקע:

 ,100083/3  ,100083/4  ,100083/2  ,100082/6  ,100081/6  ,100081/5 הגושים: 
 ,100084/6 ,100084/5 ,100084/4 ,100084/3 ,100083/12 ,100083/11 ,100083/9

100084/13 - בשלמותם.

 100084/7  ,100084/1  ,100083/7  ,100083/5  ,100082/1  ,100081/1 הגושים:  חלקי 
כמסומן במפת ערערה בנגב הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד 
ממנה  שהעתקים   ,)1996 באפריל   20( התשנ"ו  באייר  ט'  ביום  הפנים  שר 
מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר 

שבע ובמשרד המועצה המקומית ערערה בנגב.
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)קסה( המועצה המקומית פסוטה.

תאריך הקמתה: כ"א בתמוז התשכ"ד )1 ביולי 1964(.

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

הגושים 19640, 19641, 19642, 19643, 19644, 19645, 19646, 19647, 19648, 19649, 
 ,19659  ,19658  ,19657  ,19656  ,19655  ,19654  ,19653  ,19652  ,19651  ,19650
 ,19670  ,19668  ,19667  ,19666  ,19665  ,19664  ,19663  ,19662  ,19661  ,19660
 ,19691  ,19690  ,19685  ,19684  ,19683  ,19682  ,19679  ,19678  ,19677  ,19671
19695, 19696, 19697, 19698, 19699, 19700, 19701, 19702, 19710 - בשלמותם;

תחום  במפת  כמסומן   28  ,26  ,22 מחלקות  וחלק   23 לחלקה  פרט   -  19669 גוש 
ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  פסוטה  המקומית  המועצה 
ממנה  שהעתקים   ,)2012 במאי   13( התשע"ב  באייר  כ"א  ביום  הפנים  שר 
מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת 

עילית ובמשרדי המועצה המקומית פסוטה )להלן - המפה(;

גוש 19676 - חלקות 1 עד 7, 11 עד 57, 77 וחלק מחלקות 58, 62, 76, 78 כמסומן 
במפה;

גוש 19689 - חלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 19692 - חלקה 17;

גוש 19694 - פרט לחלק מחלקות 1, 3 עד 5, 23 עד 25, 30 כמסומן במפה;

גוש 19723 - חלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה.

)קסו( המועצה המקומית פרדסיה.

תאריך הקמתה: כ"ג בתשרי התשכ"ג )22 באוקטובר 1962(.

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

גוש 8002 - בשלמותו;

 70  ,30 מחלקות  וחלק   ,76  ,73  ,72  ,61 עד   55  ,38  ,34  ,9  ,7 חלקות   -  8142 גוש 
הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:5,000 מידה  בקנה  הערוכה  במפה  כמסומן 
מופקדים  ממנה  ושהעתקים   )2009 בינואר   12( התשס"ט  בטבת  ט"ז  ביום 
במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרד 

המועצה המקומית פרדסיה;

גוש 8143 - פרט לחלקות 10, 11;

גוש 8220 - חלקות 9, 13 עד 16, 23, וחלק מחלקה 21 כמסומן במפה.

)קסז( המועצה המקומית קריית יערים.

תאריך הקמתה: כ' בכסלו התשנ"ג )15 בדצמבר 1992(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע:

גוש 29536 פרט לחלקות 1, 26, 27, 74, 87, 88 וחלק מחלקות 10, 11, 13, 16, 21, 
בקנה  הערוכה  יערים  קריית  המקומית  המועצה  תחום  במפת  כמסומן   25
 19( התשנ"ג  בחשוון  כ"ג  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה 
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ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   )1992 בנובמבר 
קריית  המקומית  המועצה  ובמשרד  ירושלים  מחוז  על  הממונה  במשרד 

יערים )להלן - המפה(.

גוש 29534 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 29535 - חלקה 23 וחלק מחלקות 6, 19, 20, 22 כמסומן במפה;

גוש 29539 - חלקות 1 עד 5, 17 עד 80 וחלק מחלקות 6, 7, 13 כמסומן במפה;

גוש 29540 - חלקות 6, 26 כמסומן במפה.

)קסח( המועצה המקומית קריית עקרון.

תאריך הקמתה: כ"ט באב התשכ"א )11 באוגוסט 1961(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע:

גושים 3827 עד 3829, 4538 עד 4540, 4549, 5100, 5101, 5103, 5106, 5107, 5162, 
5783 - בשלמותם;

מידה  בקנה  הערוכה  במפה  כמסומן   32  ,27 מחלקות  לחלק  פרט   -  2444 גוש 
בינואר   21( התשס"ט  בטבת  כ"ה  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:5,000
במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  ושהעתקים   )2009
הממונה על מחוז מרכז, רמלה, ובמשרד המועצה המקומית קריית עקרון 

)להלן - המפה(;

גוש 3796 - פרט לחלקה 131, וחלק מחלקות 80, 81, 130, 132, 189 כמסומן במפה;

גוש 3797 - פרט לחלקות 2 עד 4, 6, 300, וחלק מחלקה 302 כמסומן במפה;

גוש 3800 - חלקות 80, 102, 105 עד 117, 124 עד 126;

גוש 3802 - חלקות 30, 31, 59, 63, 83, 85, וחלק מחלקה 68 כמסומן במפה;

גוש 3806 - חלק מחלקה 121 כמסומן במפה;

גוש 3807 - חלק מחלקות 3, 4, 6, 7, 12, 55, 57 כמסומן במפה;

גוש 3814 - חלקות 54, 61, 67, 69, 81, 83, 86, 90, 92, 94 וחלק מחלקות 71, 73 
כמסומן במפה;

גוש 3820 - פרט לחלקות 100, 101, 156, וחלק מחלקות 102, 151, 159 כמסומן במפה;

גוש 4621 - חלקות 63 עד 66, וחלק מחלקות 4, 57, 61, 62 כמסומן במפה;

גוש 5105 - פרט לחלק מחלקה 98 כמסומן במפה.

)קסט( המועצה המקומית ריינה.

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;

גוש 17507 - חלקה 6 וחלק מחלקות 7 עד 9, 31 כמסומן במפת תחום המועצה 
הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  ריינה  המקומית 
מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2012 במאי   13( התשע"ב  באייר  כ"א  ביום 



289 קובץ התקנות 7740, י"ב בכסלו התשע"ז, 12.12.2016 

עילית  נצרת  הצפון,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד 
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;

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

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה.

)קע( המועצה המקומית רכסים.

תאריך הקמתה: כ"ז בתמוז התשי"ט )2 באוגוסט 1959(.

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

גושים 10064, 10466, 10470, 11145 - בשלמותם;

גוש 10393 - חלקה 21 וחלק מחלקה 4 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה של 
1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום א' באב התש"ע )12 ביולי 2010(, 
שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על 

מחוז חיפה, חיפה, ובמשרדי המועצה המקומית רכסים )להלן - המפה(;

גוש 10394 - חלקות 14, 15;

גוש 10395 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 10461 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 10463 - חלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

גוש 10467 - חלקה 3 וחלק מחלקות 1, 2, 4, 5, 7 כמסומן במפה;

גוש 11134 - חלקה 16 וחלק מחלקות 12, 14, 15, 24, 25 כמסומן במפה;

גוש 11144 - פרט לחלקות 381, 397 וחלק מחלקה 6 כמסומן במפה.

)קעא( המועצה המקומית רמת ישי.

תאריך הקמתה: י"ז בתשרי התשי"ט )1 באוקטובר 1958(.

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

הגושים 11177, 11178, 11179, 11180, 11181, 11182, 11183, 11184, 12049, 12355 
- בשלמותם;
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גוש 11243 - חלק מחלקות 5, 9 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית רמת 
כ"א  ביום  הפנים  שר  ביד  החתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  ישי 
באייר התשע"ב )13 במאי 2012(, שהעתקים ממנה נמצאים במשרד הפנים, 
ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרדי המועצה 

המקומית רמת ישי )להלן - המפה(;

גוש 11244 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה.

)קעב( המועצה המקומית שבלי-אום אל–ג'נם.

תאריך הקמתה: ט"ו בסיוון התשמ"ד )15 ביוני 1984(.

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

הגושים 17124, 17125, 17216, 17217 - בשלמותם;

גוש 16971 - חלקות 24 עד 28, 30 עד 34, 36, 37 וחלק מחלקות 45, 46, 48 כמסומן 
במפת תחום המועצה המקומית שבלי - אום אל–ג'נם הערוכה בקנה מידה 
1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ג באדר התשע"ג )5 במרס 2013(, 
שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על 
מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרדי המועצה המקומית שבלי - אום אל–

ג'נם )להלן - המפה(;

גוש 16974 - חלקה 44 וחלק מחלקה 43 כמסומן במפה;

גוש 17003 - חלקות 14, 15, 27 וחלק מחלקות 6, 7, 13, 19, 22, 23, 29 כמסומן במפה;

גוש 17004 - חלקות 3, 4, 8, 9, 16, 19, 24 עד 27, 32 וחלק מחלקות 2, 12, 29, 34 
כמסומן במפה;

גוש 17215 - פרט לחלקה 129 וחלק מחלקה 125 כמסומן במפה;

גוש 17219 - חלק מחלקות 2, 3 כמסומן במפה;

גוש 17220 - חלקות 2, 11 עד 33, 35 עד 38 וחלק מחלקות 3, 34 כמסומן במפה.

)קעג( המועצה המקומית שגב שלום.

תאריך הקמתה: ד' בסיוון התשנ"ו )22 במאי 1996(.

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

 ,100779  ,100430  ,100429  ,100428  ,100427  ,39845  ,39844  ,39837  ,39836 גושים 
100780, 100781, 100844, 100846, 100847 - בשלמותם;

תחום  במפת  כמסומן   9  ,7  ,4 עד   2 מחלקות  וחלק   6  ,5 חלקות   -  39755 גוש 
המועצה המקומית שגב שלום הערוכה בקנה מידה 1:5,000 וחתומה בידי 
שר הפנים ביום ז' באלול התשע"ד )2 בספטמבר 2014( ושהעתקים ממנה 
דרום  המחוז,  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים 

ובמשרד המועצה המקומית שגב שלום )להלן - המפה(;

גוש 39772 - חלק מחלקות 7, 29 כמסומן במפה;

גוש 39835 - פרט לחלק מחלקות 19, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 כמסומן במפה;

גוש 100845 - פרט לחלק מחלקה 85 כמסומן במפה;

גושים לא מוסדרים כמסומן במפה.
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)קעד( המועצה המקומית שהם.

תאריך הקמתה: ג' באלול התשנ"ג )20 באוגוסט 1993(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע:

הגושים 4125, 4129, 4802, 4805, 6845 עד 6854, 6856, 6858, 6859, 6861, 6864 - 
בשלמותם;

מידה  בקנה  הערוכה  במפה  כמסומן   57 עד   52  ,42 מחלקות  חלק   -  4608 גוש 
בינואר   21( התשס"ט  בטבת  כ"ה  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000
במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2009

הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרדי המועצה המקומית שהם;

גוש 4609 - חלקות 24 עד 33, 37, 38, 40, 44 עד 62, 64 וחלק מחלקות 22, 23, 34 
עד 36, 39, 41 עד 43, 63, 65 כמסומן במפה;

גוש 4613 - חלק מחלקה 102 כמסומן במפה;

גוש 4616 - חלקות 63 עד 68 וחלק מחלקות 22 עד 32, 82, 86 כמסומן במפה;

גוש 4617 - חלקות 30 עד 34, 36, 42, 43, 45 עד 59, 67, 77 עד 94 וחלק מחלקות 20 
עד 26, 29, 35, 37, 41, 44, 60 עד 66, 70, 76 כמסומן במפה;

גוש 4618 - חלקות 30, 55, 66 וחלק מחלקות 31, 33, 52, 57 67 כמסומן במפה;

גוש 4619 - חלק מחלקות 1, 2, 6, 8, 44 עד 47, 74 כמסומן במפה;

גוש 4785 - חלק מחלקה 119 כמסומן במפה;

גוש 4801 - חלקות 9 עד 16, 38 עד 55, 47 וחלק מחלקות 1 עד 8, 17 עד 27, 36, 37, 
45, 51, 53 עד 56, 58, 60, 61, 64, 68 עד 74 כמסומן במפה;

גוש 4803 - פרט לחלק מחלקות 131 עד 133 כמסומן במפה;

גוש 4804 - חלק מחלקות 3, 65 עד 70, 73 כמסומן במפה;

גוש 4806 - חלקות 2, 3, 7, 8, 12 עד 15, 18 עד 31, 34, 35, 38, 39, 102, 106 וחלק 
מחלקות 4 עד 6, 9 עד 11, 16, 17, 40, 41 כמסומן במפה;

גוש 4810 - חלקה 42 וחלק מחלקה 37 כמסומן במפה;

גוש 4964 - חלקות 13, 16, 28, 29, 38, 43, 45 וחלק מחלקות 18 עד 21 כמסומן 
במפה;

גוש 4965 - חלקות 7, 24, 29, 33, 36 וחלק מחלקות 38, 41 כמסומן במפה;

גוש 5521 - חלק מחלקות 7, 11 כמסומן במפה;

גוש 5522 - חלקה 4 וחלק מחלקות 1 עד 3, 5 כמסומן במפה;

גוש 5536 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 5909 - פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 6829 - חלק מחלקה 47 כמסומן במפה;

גוש 6830 - חלק מחלקות 9, 10, 20, 38 כמסומן במפה;
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גוש 6855 - פרט לחלק מחלקה 235 כמסומן במפה;

גוש 6857 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 6860 - פרט לחלקות 44, 45 וחלק מחלקות 60, 61 כמסומן במפה;

גוש 6888 - פרט לחלק מחלקה 21 כמסומן במפה.

)קעה( המועצה המקומית שלומי.

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;

המקומית  המועצה  תחום  במפת  כמסומן   12 מחלקה  לחלק  פרט   -  18221 גוש 
שלומי 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 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;

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

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

)קעו( המועצה המקומית שעב.

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 
הערוכה  שעב  המקומית  המועצה  תחום  במפת  כמסומן   87 מחלקה  וחלק 
התשע"ב  בניסן  ל'  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה 
ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2012 באפריל   22(
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;
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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.

)קעז( המועצה המקומית תל שבע.

תאריך הקמתה: ז' בניסן התשמ"ד )9 באפריל 1984(.

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

 ,100534  ,100399 עד   100396  ,100059_2  ,100059_1  ,100058_4  ,100058_3 גושים 
400047, 400048, 400321, 400322 - בשלמותם;

גוש 38558 - חלק מחלקה 49 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית תל שבע 
כ"ב  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 של  מידה  בקנה  הערוכה 
באלול התשס"ח )22 בספטמבר 2008( ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד 
המועצה  ובמשרד  הדרום,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים, 

המקומית תל שבע;

גוש 39729 - חלקות 19, 20, 27, 29 וחלק מחלקות 7, 14, 17, 23, 24 כמסומן במפה;

גוש 1_100057 - חלק מחלקות 3, 4, 7 כמסומן במפה;

גוש 2_100058 - חלקה 5 וחלק מחלקות 1, 6 עד 8 כמסומן במפה;

גוש 1_100168 - חלק מחלקה 20 כמסומן במפה;

שטחים נוספים המוגדרים כ"גושים לא מוסדרים" המסומנים במפה."

כ"ג באלול התשע"ו )26 בספטמבר 2016(
)חמ 3-269-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )משגב, תיקון מס' 2(, 
התשע"ז-2016

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 )נז( -

התשע"ה בחשוון  ט'  ביום  הפנים  שר  בידי  "והחתום  אחרי  "מפה",  בהגדרה   )1( 
)2 בנובמבר 2015(" יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום 

בידי שר הפנים ביום כ"ח באייר התשע"ו )5 ביוני 2016(";

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

"גושים 17683, 17684, 17685, 17686, 19302, 19308, 19312 - בשלמותם;

גוש 17680 - חלקה 6 וחלק מחלקות 2, 3, 7 כמסומן במפה;

גוש 17681 - פרט לחלק מחלקות 2, 5, 108 כמסומן במפה;

גוש 17682 - חלקות 28, 30 עד 43, 50 עד 52, 54 עד 56, 111 עד 115 וחלק מחלקה 
29 כמסומן במפה;

גוש 17687 - חלקות 10 עד 21, 30, 31 וחלק מחלקות 29, 32, 36 כמסומן במפה;

גוש 17688 - חלקות 14 עד 16, 20 וחלק מחלקה 18 כמסומן במפה;

גוש 19300 - חלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

גוש 19301 - חלק מחלקות 24, 26, 28 כמסומן במפה;

 42  ,38  ,28  ,11 מחלקות  וחלק   26  ,24  ,20  ,18  ,17  ,10 עד   5 חלקות   -  19303 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 19311 - חלקות 3 עד 7, 9 עד 33, 36 עד 49 וחלק מחלקות 1, 2, 8, 34, 35 
כמסומן במפה;

בשטח המתואר מתחת לקו, במקום "גוש 17693 - חלקות 1, 3 עד 7 וחלק מחלקות   )3(
8, 9, 13, 14 כמסומן במפה" יבוא:

"גוש 17693 - חלקות 1, 3 עד 5, 7 וחלק מחלקות 6, 8, 9, 13, 14 כמסומן במפה."

כ"ח באייר התשע"ו )5 ביוני 2016(
)חמ 3-136-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"ב, עמ' 136.  1

2  ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשע"ג, עמ' 1152; התשע"ו, עמ' 408.

תיקון פרט )נז( 
בתוספת הראשונה
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מנשה, תיקון(, התשע"ז-2016

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 )לג(:

התשע"ב בתמוז  י"ד  ביום  הפנים  שר  ביד  "והחתומה  אחרי  "מפה",  בהגדרה   )1( 
)4 ביולי 2012(" יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביד 

שר הפנים ביום כ"ג באלול התשע"ו )26 בספטמבר 2016(";

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

"גושים 7915, 8844, 8845, 9061, 9093, 9094, 9095, 9149, 9150, 9151, 9152 - בשלמותם;

גוש 7912 - פרט לחלק מחלקה 46 כמסומן במפה;

גוש 7913 - חלקות 36, 54 וחלק מחלקה 58 כמסומן במפה;

גוש 8816 - חלקות 55 עד 60, 79 עד 82;

גוש 8817 - חלקות 12 עד 23, 38 עד 40, 48 עד 55, 67, 68, 71 עד 79, 82 וחלק 
מחלקות 64, 65, 69, 70, 83 כמסומן במפה;

גוש 8840 - חלק מחלקה 11 כמסומן במפה;

גוש 8841 - חלקות 17, 25, 41, 49 וחלק מחלקות 15, 16, 46 כמסומן במפה;

גוש 8843 - חלקה 15 וחלק מחלקות 9, 12 כמסומן במפה;

גוש 8846 - חלקות 2, 17, 19, 20 וחלק מחלקות 14, 16 כמסומן במפה;

גוש 8919 - חלק מחלקות 1, 11, 25 כמסומן במפה;

גוש 8920 - חלק מחלקות 13 עד 16 כמסומן במפה."

כ"ג באלול התשע"ו )26 בספטמבר 2016(
)חמ 3-136-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו המועצות המקומיות )ב( )ביטול(, התשע"ז-2016

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

צו המועצות המקומיות )ב(, התשי"ג-21953 - בטל.   .1
תחילתו של צו זה ביום תחילתו של צו המועצות המקומיות )א( )תיקון(, התשע"ז-32016.  .2

כ"ג באלול התשע"ו )26 בספטמבר 2016(
)חמ 3-701(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

ביטול

תחילה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1
2  ק"ת התשי"ג, עמ' 1174; התשע"ו, עמ' 1565.

3  ק"ת התשע"ז, עמ' 254.

תיקון פרט )לג( 
בתוספת הראשונה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"ב, עמ' 136.  1

2  ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשע"ב, עמ' 1372.
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אכרזת ירושלים )שינוי תחום העירייה( )תיקון(, התשע"ז-2016

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

בסעיף 1 לאכרזת ירושלים )שינוי תחום העירייה(, התשמ"ה-21985, אחרי "והחתום   .1
ביד שר הפנים ביום י"ד בסיון התשס"ח )17 ביוני 2008(" יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט 
התשע"ו באלול  ג'  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתום   1:5,000 של  מידה  בקנה   הערוך 

)6 בספטמבר 2016(".

ג' באלול התשע"ו )6 בספטמבר 2016(
)חמ 3-1926(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מטה יהודה, תיקון(, 
התשע"ז-2016 

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 )נב( -

התשע"ד א'  באדר  י"ב  ביום  הפנים  שר  ביד  "והחתום  אחרי  "מפה",  בהגדרה   )1( 
)12 בפברואר 2014(" יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:5,000 והחתום 

ביד שר הפנים ביום ג' באלול התשע"ו )6 בספטמבר 2016(";

לצד היישוב "רמת רחל", במקום "השטח המסומן במפה במס' 54" יבוא:  )2(

"גוש 30128 - חלקות 10, 11;

גוש 30212 - חלק מחלקות 2 עד 4 כמסומן במפה;

גוש 30213 - חלקות 3 עד 18 וחלק מחלקה 19 כמסומן במפה;

גוש 30289 - פרט לחלק מחלקה 13 כמסומן במפה;

גוש 30290 - חלקה 42 וחלק מחלקה 39 כמסומן במפה;

גוש 30297 - חלקות 1, 2, 16 וחלק מחלקות 3, 4, 6 כמסומן במפה;

גוש 31224 - חלק מחלקות 1, 2, 12, 900 כמסומן במפה."

ג' באלול התשע"ו )6 בספטמבר 2016(
)חמ 3-136-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

תיקון סעיף 1

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