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תקנות מרשם האוכלוסין )תקופת תוקפן ופקיעת תוקפן של תעודות זהות( 
)הוראת שעה(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26, 28א)2( ו–47 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-11965, 
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה  1 לתקנות מרשם האוכלוסין )תקופת תוקפן ופקיעת תוקפן של תעודות זהות(,   .1
התשע"ב-22012  )להלן - התקנות העיקריות (, בסופה יבוא:

""תעודת זהות זמנית" - טופס תעודת זהות הניתן -

לעולה חדש;  )1(

לתושב  שהגיש בקשה לתעודת זהות הכוללת אמצעי זיהוי ביומטריים או   )2(
נתוני זיהוי ביומטריים )להלן - תעודת זהות  ביומטרית( אשר אין בידיו תעודת 

זהות והוא נזקק לה בדחיפות;

בקשה  להגיש  ניתן  לא  שבו  במדינה  מיוחד  חירום  מצב  של  קיומו  בעת   )3(
"מצב  זה,  לעניין  כאמור;  תעודה  להנפיק  או  ביומטרית  זהות  תעודת  לקבלת 

חירום מיוחד" - כל אחת מאלה:

הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית,  )א( 
התשי"א-31951;  

הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה ]נוסח  )ב( 
חדש[, התשל"א-41971;  

החלטה על תחילתה של תקופת הפעלת מערך מל"ח )משק לשעת חירום(." )ג( 

אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

"תקופת תוקפה 
של תעודת זהות 

זמנית 

תקופת תוקפה של תעודת זהות זמנית לעולה חדש או  )א(  2א. 
זהות  "תעודת  להגדרה  ו–)2(   )1( בפסקאות  כאמור  לתושב 

זמנית" היא שלושה חודשים ממועד הנפקתה.

בעת  שתונפק  זמנית  זהות  תעודת  של  תוקפה  תקופת  )ב( 
מצב חירום  מיוחד כאמור בפסקה )3( להגדרה "תעודת זהות 

זמנית", היא שנה ממועד הנפקתה.

סימון תעודת זהות 
קיימת כתעודה 
שעומדת לפקוע

ואשר  ביומטרית  זהות  לתעודת  בקשה  שהגיש  תושב  )א(  2ב. 
שבידיו  הזהות  תעודת  תסומן   - זהות  תעודת  בידיו 
כי  המעידה  תוקפה,  פקיעת  מועד  יצוין  שבה  במדבקה 
שנקבע  מזה  וקצר  נקוב  תוקף  בעלת  בתעודה  מדובר 

בתקנות אלה או בתעודה עצמה.

המדבקה  את  להדביק  בבואו  האוכלוסין,  רשות  עובד  )ב( 
כי  יוודא  )א(,  משנה  בתקנת  כאמור  קיימת  תעודה  על 
הזמן  בטווח  מצוי  במדבקה  הנקוב  התוקף  פקיעת  מועד 
שבין  חודשיים לשלושה חודשים ממועד הגשת הבקשה 

לתעודת  זהות ביומטרית."

תיקון תקנה 1

 הוספת תקנות
2א ו–2ב

ס"ח התשכ"ה, עמ' 270; התש"ע, עמ' 269.  1

2  ק"ת התשע"ב, עמ' 1519.

3  ס"ח התשי"א, עמ' 78; התשנ"ח, עמ' 42.

4  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390; ס"ח התשס"ה, עמ' 966.
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בתקנה 3)א( לתקנות העיקריות -       .3
ברישה, במקום "על אף האמור בתקנה 2" יבוא "על אף האמור בתקנות 2 ו–2א";  )1(

אחרי פסקה )6( יבוא:      )2(

")6א( בהגיע מועד פקיעת התוקף המופיע על גבי המדבקה שהודבקה בתעודת 
הזהות כאמור בתקנה 2ב."   

תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(.  .4
ה' בכסלו התשע"ז )5 בדצמבר 2016(

)חמ 3-4351(

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

    

תקנות התכנון והבנייה )אישור מטרה ציבורית(ׁ )תיקון(, התשע"ז-2016

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  188)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

)להלן  התשע"ה-22014  ציבורית(,  מטרה  )אישור  והבנייה  התכנון  לתקנות   1 בתקנה   .1
- התקנות העיקריות( -

בהגדרה "בן המקום",  אחרי "במשך שלוש השנים האחרונות לפחות" יבוא "או   )1(
במשך ארבע שנים לפחות  מתוך עשר השנים האחרונות"; 

)2(  בהגדרה "דיור בהישג יד להשכרה", בסופה יבוא "לרבות מסחר נלווה כמפורט 
בתקנה האמורה".

בבניין  לאשר,  ניתן  "ואולם  יבוא  בסופה   ,)1( בפסקה  העיקריות,  לתקנות   2 בתקנה   .2
המיועד לדיור בהישג יד להשכרה, מסחר הנלווה למגורים, ובלבד שהיקפו לא יעלה 

על 20% מסך זכויות הבנייה שהוקנו בתכנית לדיור בהישג יד להשכרה".

2)2()ב(  בתקנה  כאילו,  יראו  אלה  תקנות  של  פרסומן  מיום  שנים  חמש  של  בתקופה   .3
לתקנות העיקריות, ברישה, במקום "עד 15%" בא "עד 50%".

י"ב בכסלו התשע"ז )12 בדצמבר 2016(
)חמ 3-4939(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תיקון תקנה 3

תוקף

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

הוראת שעה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

2  ק"ת התשע"ה, עמ' 56.



קובץ התקנות 7742, י"ט בכסלו התשע"ז, 19.12.2016  308

תקנות התכנון והבנייה )משלוח הודעות והחלטות בדרך מקוונת(, 
התשע"ז-2016 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 48ב, 61ב ו–265)26( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 
)להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות 

אלה:       

פרק א': הגדרות 

בתקנות אלה -  .1
לבקשות,  מענה  פרוטוקולים,  החוק,  לפי  תעודות   לרבות    - והודעות"  "החלטות 

הזמנות ומסמכים נלווים; 

חתימה  בחוק  כהגדרתו   - מאובטחת"  אלקטרונית  "חתימה  אלקטרוני",  "מסר 
אלקטרונית, התשס"א-22001.   

דעה  בעלי  לנציגים  התכנון,  מוסד  לחברי  והודעות  החלטות  ישלח  תכנון  מוסד  )א(   .2
מייעצת בוועדה המקומית, ולנציגי השרים בוועדה המחוזית, בדרך מקוונת, לכתובת 

שמסרו לצורך קבלת מסרים אלקטרוניים.  

מוסד תכנון רשאי לשלוח החלטות והודעות בדרך מקוונת גם למי שאינו חבר  )ב( 
מוסד התכנון,  ובלבד שמסר כתובת לצורך קבלת מסרים אלקטרוניים.  

כתובת שנמסרה לצורך קבלת מסרים אלקטרוניים ממוסד תכנון היא אחת מאלה:   .3
כתובת אלקטרונית שמסר הנמען בטופס שיועד לכך בתוספת -   )1(

לכתובתו הרשומה של מוסד התכנון; )א( 

מאובטחת   אלקטרונית  בחתימה  החתום  או   ממוחשבת  בסריקה  הסרוק   )ב( 
לכתובתו המקוונת של מוסד התכנון כפי שפורסמה באתר האינטרנט של מוסד 

התכנון;

למזכיר מוסד התכנון; )ג( 

בעניין  התכנון  למוסד  מקוונת  פנייה  הנמען  שלח  שממנה  אלקטרונית  כתובת   )2(
הנדון; ובלבד שאם נקבע בחוק כי יש לשלוח את ההודעה או ההחלטה בדואר רשום - 
בתשובה המקוונת  ששלח מוסד התכנון הובהר כי גם הודעה או החלטה בעניין הנדון 
הנדרשת למשלוח בדואר רשום תישלח לכתובת האלקטרונית המופיעה בתכתובת, 

אלא אם כן הנמען יודיע אחרת; 

הנדון,  בעניין  התכנון  למוסד  הנמען  של  בפנייה  המצוינת  אלקטרונית  כתובת    )3(
ובלבד שאם נקבע בחוק כי יש לשלוח את ההודעה או ההחלטה בדואר רשום - רק 

אם נמסרה הכתובת האלקטרונית במסגרת התנגדות או ערר .  

הודעות, מסמכים ותעודות ניתן לשלוח למוסד תכנון באופן מקוון, לכתובת שתפורסם    .4
באתר האינטרנט של מוסד התכנון.  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

2  ס"ח התשס"א, עמ' 210.

הגדרות

משלוח החלטות
של מוסד תכנון

אופן מסירת כתובת 
למשלוח החלטות 

מוסד תכנון

משלוח, הודעות 
מסמכים ותעודות 

אל מוסד תכנון



309 קובץ התקנות 7742, י"ט בכסלו התשע"ז, 19.12.2016 

תוספת 
)תקנה 4)1((

טופס למסירת כתובת למשלוח הודעות והחלטות בדרך מקוונת

לכבוד

.........................................
)שם מוסד התכנון(

הנדון: הודעה בדבר כתובת למסירת מסרים אלקטרוניים

אני, ........................................, מס' זהות ............................, מאשר קבלת מסרים אלקטרוניים  א. 
ממוסדות התכנון בנושאי תכנון ובנייה, לכתובת המקוונת שלהלן:

  ...............................@...............................

ידוע לי כי מסירת כתובת מקוונת מהווה הסכמה לקבלת הודעות, מסמכים  והחלטות  ב. 
מאת מוסד התכנון בדרך מקוונת בלבד.

סמן אחד מאלה: ג. 

□    הסכמתי לקבלת מסרים אלקטרוניים מתייחסת לכל עניין בתחום התכנון והבנייה.       
□   הסכמתי לקבלת מסרים אלקטרוניים מתייחסת לעניין ......................................... בלבד.

ד.  אני מתחייב לעדכן את מוסד התכנון במקרה שיחול שינוי בכתובתי המקוונת. 

..............................                                             .................................   
                                    תאריך                                                         חתימה

ט"ו בחשוון התשע"ז )16 בנובמבר 2016(
)חמ 3-5280(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

 

צו התכנון והבנייה )הרחבת גבולותיו של מתחם מוכרז לפינוי לשם בינוי(, 
התשע"ז-2016

לאחר  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  33א)ב1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 ,)2016 ביוני   24( התשע"ו  בסיוון  י"ח  מיום   1582 מס'  ממשלה  בהחלטת  לכך  שהוסמכתי 

ובהמלצת הוועדה להתחדשות עירונית, אני מצווה לאמור:

להרחיב את גבולות שטחו של מתחם לפינוי לשם בינוי שהוכרז2:  .1
הרצליה - מעונות שרה.

המפות של המתחם המפורט בסעיף 1, המציגות את שינוי שטח המתחם, מופקדות   .2
לעיון הציבור במשרדי הרשות המקומית הנוגעת בדבר, לפי העניין.

הרחבת גבולות 
מתחם לפינוי לשם 

בינוי

הפקדת מפות

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ב, עמ' 157; התשס"ז, עמ' 82; התשע"ד, עמ' 667.  1
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מתחם  על  )הכרזה  והבנייה  התכנון  צו  של  תוקפו  תקופת  למשך  זה  צו  של  תוקפו   .3
לפינוי לשם בינוי(, התשע"ה-22014.

ח' באלול התשע"ו )11 בספטמבר 2016(
)חמ 3-3217-ת1(

ט נ ל ג ב  א ו י  
שר הבינוי והשיכון  

2  ק"ת התשע"ה, עמ' 55.

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מטה אשר, 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
במקום פרט )נח( יבוא:

")נח(
מטה אשר

בפרט זה, "מפה" - מפת המועצה האזורית מטה אשר הערוכה בקנה מידה 1:30,000 
והחתומה ביד שר הפנים ביום ז' בחשוון התשע"ז )8 בנובמבר 2016(, שהעתקים ממנה 
עילית  נצרת  הצפון,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים 

ובמשרד המועצה האזורית מטה אשר.

טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גושים 19752, 19757, 19758, 19786, 19787 - בשלמותם;אדמית

גוש 18219 - חלקות 7, 10 עד 12, 14 עד 21 וחלק מחלקה 22 כמסומן 
במפה;

גוש 18260 - חלק מחלקות 18, 82, 85, 86 כמסומן במפה;

גוש 19741 - חלקות 8, 9, 15 עד 42, 45 עד 47 וחלק מחלקות 4 עד 7, 
10, 12, 14, 43, 44 כמסומן במפה;

גוש 19742 - פרט לחלק מחלקות 3 עד 6, 21, 28, 32 כמסומן במפה;

גוש 19743 - חלקות 1 עד 37, 39, 42 עד 44, 53 וחלק מחלקות 38, 40, 
41, 45, 54, 56 כמסומן במפה;

גוש 19744 - חלקות 1 עד 34, 60, 65 עד 79, 82, 83 וחלק מחלקות 35, 
59, 61, 62, 64 כמסומן במפה;

גוש 19745 - חלק מחלקה 38 כמסומן במפה;

גוש 19746 - חלקות 1 עד 5, 18, 19 וחלק מחלקות 6, 10, 13, 17 כמסומן 
במפה;

גוש 19788 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 19854 - חלק מחלקה 15 כמסומן במפה;

החלפת פרט )נח( 
בתוספת הראשונה

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

2  ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התשע"ג, עמ' 949.

תוקף



311 קובץ התקנות 7742, י"ט בכסלו התשע"ז, 19.12.2016 

טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גושים 18508, 18509, 18510, 18513, 21131 - בשלמותם;אחיהוד

גוש 18507 - חלק מחלקה 44 כמסומן במפה;

גוש 19618 - חלקות 8, 14, 15, 20, 31, 32, 34, 37 עד 54, 56 עד 58, 73 
עד 76, 78 וחלק מחלקות 1, 29, 69, 81 כמסומן במפה;

גושים 18521, 19851 - בשלמותם;אילון

גוש 18224 - חלקות 8 עד 12, 14, 23 עד 25 וחלק מחלקות 13, 26, 27 
כמסומן במפה;

גוש 18227 - חלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גוש 18523 - פרט לחלקות 3, 4 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 18524 - חלקות 3 עד 9 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 18603 - חלקה 11 וחלק מחלקות 12, 17 עד 19 כמסומן במפה;

גוש 18604 - חלק מחלקות 6, 9, 11 כמסומן במפה;

גוש 18605 - חלק מחלקות 1, 10, 14 כמסומן במפה;

גוש 18606 - חלקות 1, 5, 6, 17 וחלק מחלקה 21 כמסומן במפה;

גוש 18607 - חלק מחלקות 1, 9, 26, 33 כמסומן במפה;

גוש 18608 - חלקות 5, 6, 12, 20, 21 וחלק מחלקות 7 עד 9, 11, 13, 16, 
19 כמסומן במפה;

גוש 18609 - פרט לחלק מחלקה 13 כמסומן במפה;

גוש 18613 - חלק מחלקות 37, 40 כמסומן במפה;

גוש 19788 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 19850 - חלק מחלקות 10, 13 כמסומן במפה;

10247, אפק  ,10246  ,10245  ,10244  ,10242  ,10241  ,10240  ,10159 גושים 
 ,10493 ,10492 ,10491 ,10435 ,10263 ,10253 ,10251 ,10249 ,10248

10494, 10499 - בשלמותם;

גוש 10160 - חלק מחלקות 5, 15 כמסומן במפה;

גוש 21123 - בשלמותו;אשרת

גוש 18685 - חלק מחלקות 14, 15, 18, 22, 26, 34 כמסומן במפה;

גוש 18688 - חלקה 2 וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

גוש 18884 - פרט לחלקה 182;

גוש 19966 - בשלמותו;בוסתן הגליל

גוש 18043 - חלקה 2 וחלק מחלקות 3, 34 כמסומן במפה;

גוש 18044 - חלקה 46;

גוש 18050 - חלקות 45, 50;

גוש 18119 - חלקות 12, 17, 18, 69 עד 71, 74, 76, 79, 109, 111, 113, 
115, 117, 120, 122, 123, 125, 127 וחלק מחלקות 65, 66 כמסומן 

במפה;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 18120 - פרט לחלק מחלקה 115 כמסומן במפה;

גוש 19964 - חלקות 4, 6 עד 8, 11, 14 עד 17, 19 וחלק מחלקות 2, 5, 
9, 12, 13 כמסומן במפה;

גוש 19965 - פרט לחלק מחלקות 40 עד 42 כמסומן במפה;

גוש 18480 - חלקות 17, 19, 23 עד 29, 31 עד 34 וחלק מחלקות 1, 18, בית העמק
20 עד 22, 36, 37 כמסומן במפה;

גוש 18481 - חלקות 13, 14, 18 עד 20 וחלק מחלקות 12, 21, 23, 24 
כמסומן במפה;

גושים 19936, 19937, 19938, 19939 - בשלמותם;בן עמי

גוש 19935 - פרט לחלקות 2, 33 עד 35;

גושים 18290, 18324 - בשלמותם;בצת

גוש 18325 - חלקות 2 עד 7;

גוש 18326 - פרט לחלק מחלקות 26, 27 כמסומן במפה;

גוש 18328 - פרט לחלק מחלקות 30, 59, 61 כמסומן במפה;

גוש 19006 - חלקות 19 עד 23, 26, 32 וחלק מחלקה 31 כמסומן במפה;

גושים 18247, 18259, 18329, 18358, 18421, 18424 - בשלמותם;געתון

 ,98 עד   93  ,91  ,90  ,85  ,84  ,39  ,30  ,27  ,25  ,24 חלקות   -  18155 גוש 
100, 102, 103, 109, 110 וחלק מחלקות 99, 101, 104, 107 כמסומן 

במפה;

כמסומן  מחלקות 4, 8, 10, 11, 14, 19  וחלק  חלקות 7, 20   - גוש 18365 
במפה;

גוש 18420 - חלק מחלקות 1, 30, 31 כמסומן במפה;

 30  ,9 מחלקות  וחלק   34  ,31  ,28  ,25  ,23  ,8  ,1 חלקות   -  18422 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 18425 - חלק מחלקות 2, 7, 8, 11 כמסומן במפה;

גוש 18426 - חלקות 9, 10, 20, 23, 24, 30, 42 וחלק מחלקה 39 כמסומן 
במפה;

גושים 18205, 18213 - בשלמותם;גשר הזיו

גוש 18198 - פרט לחלק מחלקה 69 כמסומן במפה;

גוש 18211 - חלק מחלקות 21, 23 עד 25 כמסומן במפה;

גוש 18212 - חלק מחלקות 31, 37 כמסומן במפה;

גוש 18224 - חלק מחלקה 20 כמסומן במפה;

גוש 19009 - פרט לחלק מחלקות 25, 31, 194, 207 כמסומן במפה;

גוש 19010 - חלקות 1, 3 עד 15, 17, 23, 26, 28, 29, 35 וחלק מחלקות 
18, 31, 33 כמסומן במפה;

גוש 19931 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גושים 18217, 18300 - בשלמותם;חניתה

וחלק   43 עד   34  ,32 עד   21  ,19  ,18  ,14  ,12  ,10 חלקות   -  18216 גוש 
מחלקות 13, 15, 17, 20, 33 כמסומן במפה;

גוש 18219 - חלקות 13, 23 וחלק מחלקה 22 כמסומן במפה;

גוש 18224 - חלקות 2 עד 5, 7, 18, 19, 22 וחלק מחלקה 26 כמסומן 
במפה;

גוש 18299 - חלק מחלקות 47, 48 כמסומן במפה;

גוש 18301 - חלקות 12, 13, 15 עד 20 וחלק מחלקה 14 כמסומן במפה;

גוש 18325 - חלקה 8;

גוש 19014 - חלק מחלקות 4, 22, 27 כמסומן במפה;

גושים 18359, 18806, 18958, 18961 - בשלמותם;יחיעם

גוש 18225 - חלק מחלקות 9, 10, 14, 16, 19 כמסומן במפה;

 46  ,41  ,35  ,22  ,7 מחלקות  וחלק   47  ,45  ,44  ,8 חלקות   -  18362 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 18363 - חלקות 4 עד 6, 8 עד 10, 29, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 51 עד 56;

גוש 18365 - חלקות 3, 5, 6, 9, 15, 17, 18 וחלק מחלקות 4, 8, 10, 11, 
14, 19 כמסומן במפה;

גוש 18366 - חלקות 4 עד 7 וחלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גוש 18367 - חלקה 19 וחלק מחלקות 12, 18 כמסומן במפה;

גוש 18423 - חלקות 1, 3 עד 6, 10, 15, 16 וחלק מחלקות 24, 26 כמסומן 
במפה;

גוש 18426 - חלקות 3 עד 5, 7, 14, 15, 19, 21, 34, 40, 41;

גוש 18957 - חלקה 13 וחלק מחלקות 4, 8, 16, 18, 19 כמסומן במפה;

גוש 18959 - חלקות 13 עד 15 וחלק מחלקות 18, 20 כמסומן במפה;

גוש 18960 - חלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

18090, יסעור  ,18086  ,18085  ,18084  ,18083  ,18082  ,18081  ,18080 גושים 
 ,18514 ,18512 ,18511 ,18497 ,18491 ,18490 ,18093 ,18092 ,18091

18515, 18516, 18519 - בשלמותם;

גוש 18094 - פרט לחלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גוש 18098 - חלקה 1 וחלק מחלקות 15, 16 כמסומן במפה;

גוש 18464 - חלק מחלקה 142 כמסומן במפה;

גוש 18498 - חלקות 22, 23, 25, 27, 30 וחלק מחלקות 26, 28 כמסומן 
במפה;

 36  ,35  ,33 מחלקות  וחלק   40  ,38  ,37  ,34  ,30 חלקות   -  18499 גוש 
כמסומן במפה;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

וחלק   54 עד   48  ,33 עד   31  ,13 עד   11  ,9 עד   1 חלקות   -  18551 גוש 
מחלקות 10, 14, 15, 29, 30, 34, 46, 47, 55, 56 כמסומן במפה;

גוש 18552 - חלקה 16 וחלק מחלקות 18, 19, 24, 25 כמסומן במפה;

גושים 18154, 18164, 18368 - בשלמותם;כברי

גוש 18155 - חלקות 45 עד 49, 52 עד 62, 82, 86, 92 וחלק מחלקה 101 
כמסומן במפה;

גוש 18243 - חלקה 85;

 116 מחלקה  וחלק   105 עד   92  ,89  ,80  ,79  ,77 חלקות   -  18246 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 18332 - חלקות 10 עד 14, 21, 29 וחלק מחלקות 8, 9, 17, 23, 28 
כמסומן במפה;

גוש 18333 - חלק מחלקות 3 עד 6, 8, 9 כמסומן במפה;

גוש 18366 - חלקות 1 עד 3 וחלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גוש 18367 - חלקות 2 עד 6, 8, 9, 14, 17, 20, 23, 26, 28, 30, 32 וחלק 
מחלקות 12, 13, 15, 18, 27 כמסומן במפה;

גוש 18369 - פרט לחלק מחלקות 28, 41 כמסומן במפה;

גוש 21139 - חלקות 8 עד 45, 47 עד 69, 71 עד 79, 83 עד 92, 94 עד 
97, 100 עד 104, 107 וחלק מחלקות 46, 70, 80 עד 82, 93, 98, 99, 

105, 106 כמסומן במפה;

גושים 18711, 18798, 18799, 18892, 18894 - בשלמותם;כליל

גוש 18890 - חלקות 1 עד 3, 38;

גושים 10416, 10439, 18071, 18074, 18077, 18097, 18756 - בשלמותם;כפר מסריק

גוש 10160 - חלקות 1, 4, 13, 14, 16 עד 19 וחלק מחלקות 5, 15 כמסומן 
במפה;

גוש 10411 - חלקה 14 וחלק מחלקות 10, 11, 13 כמסומן במפה;

גוש 10413 - חלקות 4, 7, 8, 10, 11, 14 עד 18 וחלק מחלקות 1 עד 3, 
12, 19 כמסומן במפה;

גוש 10440 - חלקה 2 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 10441 - חלק מחלקות 3, 6 כמסומן במפה;

גוש 12720 - חלק מחלקות 40, 42, 49 כמסומן במפה;

גוש 18076 - חלקה 5 וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

גוש 18098 - חלקות 2, 3, 5 עד 12, 17 עד 28, 32 עד 42, 46, 47, 50 עד 
53, 55, 56, 61 וחלק מחלקות 15, 16, 30, 31 כמסומן במפה;

גוש 18188 - חלק מחלקות 8, 10, 11, 13 כמסומן במפה;

גוש 19886 - פרט לחלקה 23;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

כפר ראש 
הנקרה

 -  21129  ,21026  ,21025  ,19005  ,18298  ,18297  ,18296  ,18291 גושים 
בשלמותם;

גוש 18221 - חלק מחלקה 28 כמסומן במפה;

גוש 18299 - חלקות 46, 49 וחלק מחלקות 47, 48 כמסומן במפה;

גוש 19006 - חלקות 5 עד 7, 9 עד 11, 13 עד 18, 24, 25, 28, 30, 34, 37, 
39, 41, 43, 50, 52, 53 וחלק מחלקה 31 כמסומן במפה;

לוחמי 
הגיטאות

גושים 18782, 19958 - בשלמותם;

גוש 18116 - חלקות 21, 22, 46 עד 50, 164, 166, 172, 173 וחלק מחלקות 
17 עד 20, 170 כמסומן במפה;

גוש 18119 - חלקות 2 עד 5, 9 עד 11, 15, 21, 100 וחלק מחלקות 1, 6 
עד 8, 13, 14, 22 עד 24, 29, 30, 105 כמסומן במפה;

גוש 18483 - חלקות 1 עד 6, 12, 14, 16, 17, 19 עד 25, 27, 30, 32, 34 עד 
41 וחלק מחלקות 26, 29 כמסומן במפה;

גוש 18781 - חלקות 35 עד 37;

גוש 18783 - חלקה 54;

גוש 19959 - חלקות 2 עד 4, 9 עד 17, 21 עד 23 וחלק מחלקות 5 עד 
8, 18, 19 כמסומן במפה;

 12  ,5 מחלקות  וחלק   14  ,13  ,11 עד   6  ,4 עד   2 חלקות   -  19960 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 19964 - חלקות 10, 18 וחלק מחלקות 2, 5, 9, 12 כמסומן במפה;

גושים 18189, 18210, 18289 - בשלמותם;לימן

גוש 18198 - חלק מחלקה 69 כמסומן במפה;

גוש 18211 - חלקות 2 עד 20, 22, 26 עד 29 וחלק מחלקות 21, 23 עד 
25 כמסומן במפה;

גוש 18212 - פרט לחלק מחלקות 31, 37 כמסומן במפה;

גושים 19011, 19012 - בשלמותם;מצובה

גוש 18216 - חלקות 46, 47 וחלק מחלקות 15, 20 כמסומן במפה;

גוש 18221 - חלק מחלקות 12, 13 כמסומן במפה;

גוש 18224 - חלקות 15, 17 וחלק מחלקות 13, 28 כמסומן במפה;

גוש 18266 - חלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

גוש 19013 - חלקות 6, 9 וחלק מחלקות 7, 10 עד 12, 14, 29 כמסומן 
במפה;

גוש 19014 - חלקות 5 עד 19, 21, 23 עד 26, 28 עד 30, 35 וחלק מחלקות 
3, 4, 22, 27 כמסומן במפה;

גוש 18781 - פרט לחלקות 35 עד 37;נס עמים

גוש 18783 - פרט לחלקה 54;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גושים 19942, 19943, 19944, 19945 - בשלמותם;נתיב השיירה

גוש 19009 - חלק מחלקות 25, 194, 207 כמסומן במפה;סער

גוש 19010 - חלקה 19 וחלק מחלקות 18, 33 כמסומן במפה;

גוש 19592 - חלק מחלקות 123, 125, 126 כמסומן במפה;

גוש 19593 - חלק מחלקה 96 כמסומן במפה;

גוש 19931 - חלקות 3 עד 8, 10 עד 12 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 19932 - חלקות 3 עד 7, 10, 11, 15 וחלק מחלקות 8, 12, 14, 20, 
25 כמסומן במפה;

גושים 18159, 21066 - בשלמותם;עברון

גוש 18137 - חלקות 1, 2, 34 וחלק מחלקות 3, 26 כמסומן במפה;

גוש 18144 - חלקות 7, 12, 13 וחלק מחלקה 11 כמסומן במפה;

גוש 18147 - חלקות 155 עד 159;

גוש 18158 - חלקות 53 עד 55, 59 וחלק מחלקה 56 כמסומן במפה;

גוש 18161 - חלקות 19, 171, 173 וחלק מחלקות 20, 99, 106, 159, 161, 
163, 169, 205, 208 כמסומן במפה;

גוש 19947 - פרט לחלק מחלקות 13, 18 כמסומן במפה;

גושים 18029, 18053, 18060, 18061, 18062, 18066, 18465 - בשלמותם;עין המפרץ

גוש 10411 - חלקה 12 וחלק מחלקות 10, 11, 13 כמסומן במפה;

גוש 10443 - חלקה 11 וחלק מחלקה 12 כמסומן במפה;

גוש 10524 - חלקות 24, 36, 46, 48 וחלק מחלקות 38, 44, 50 כמסומן במפה;

גוש 10525 - חלקה 8 וחלק מחלקות 4, 6 כמסומן במפה;

גוש 12719 - פרט לחלק מחלקה 49 כמסומן במפה;

גוש 12720 - פרט לחלק מחלקות 40, 42, 49 כמסומן במפה;

גוש 18030 - חלקה 28 וחלק מחלקה 30 כמסומן במפה;

גוש 18031 - חלק מחלקות 28, 30, 32 כמסומן במפה;

גוש 18032 - חלק מחלקות 17, 19, 21 כמסומן במפה;

גוש 18041 - חלק מחלקה 63 כמסומן במפה;

גוש 18042 - חלקות 6, 129, 130, 133, 137, 138 וחלק מחלקות 15, 21, 
114, 116, 131, 136 כמסומן במפה;

גוש 18057 - חלק מחלקות 16, 48 כמסומן במפה;

גוש 18058 - חלקות 22, 24;

גוש 18098 - חלקות 14, 43 עד 45, 49, 57, 59 וחלק מחלקות 15, 16, 
30, 31 כמסומן במפה;

גוש 18188 - חלקות 2, 3, 9, 12, 14 עד 16 וחלק מחלקות 8, 10, 11, 13 
כמסומן במפה;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 18468 - חלקות 57, 58, 60, 63;

גוש 18498 - חלקה 29 וחלק מחלקות 26, 28 כמסומן במפה;

גוש 19886 - חלקה 23;

גושים 18686, 18687, 18689, 18691, 18697 - בשלמותם;עמקה

 37  ,36  ,22 עד   20  ,18  ,1 מחלקות  וחלק   30  ,5 חלקות   -  18480 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 18481 - חלקה 17 וחלק מחלקות 12, 21, 23, 24 כמסומן במפה;

גוש 18685 - חלקות 3, 6 עד 13, 17, 21, 32, 33 וחלק מחלקות 14, 15, 
18, 22, 26, 34 כמסומן במפה;

גוש 18688 - חלקות 4, 6 עד 20 וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

גוש 18698 - חלקות 3, 4, 6, 7 וחלק מחלקות 1, 5 כמסומן במפה;

גוש 18699 - חלקות 4, 5, 7, 10, 12 וחלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 18884 - חלקה 182;

גוש 19741 - חלקות 1 עד 3, 11, 13 וחלק מחלקות 4 עד 7, 10, 12, 14, עראמשה
43, 44 כמסומן במפה;

גוש 19742 - חלק מחלקות 3 עד 6, 21, 28, 32 כמסומן במפה;

גוש 19743 - חלקות 46 עד 52, 55 וחלק מחלקות 38, 40, 41, 45, 54, 
56 כמסומן במפה;

גוש 19744 - חלקות 36 עד 58, 63, 80, 81 וחלק מחלקות 35, 59, 61, 
62, 64 כמסומן במפה;

גוש 19745 - פרט לחלק מחלקה 38 כמסומן במפה;

גוש 18138 - חלק מחלקות 27, 52 כמסומן במפה;רגבה

גוש 18482 - חלקות 2 עד 5, 7 עד 19, 21, 23, 25 עד 31 וחלק מחלקות 
20, 22, 24 כמסומן במפה;

גוש 18483 - חלקות 8 עד 11, 13, 15, 18, 28, 31, 33 וחלק מחלקות 26, 
29 כמסומן במפה;

גוש 19951 - חלקה 3 וחלק מחלקות 2, 4 עד 7, 9, 10 כמסומן במפה;

גושים 18115, 18136, 19952, 19953, 21113, 21114 - בשלמותם;שבי ציון

גוש 18116 - חלקות 124, 132 עד 142, 145, 148 עד 162, 171;

גוש 18135 - חלקות 86, 88 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 18137 - חלקות 35, 39;

גוש 18138 - חלקות 72 עד 75 וחלק מחלקות 27, 52, 64 כמסומן במפה;

גוש 18482 - חלק מחלקות 20, 22, 24 כמסומן במפה;

גושים 18253, 18257, 18258 - בשלמותם;שייח דנון

גוש 18243 - חלקות 25, 33 עד 44, 60 עד 62, 68, 69, 71 וחלק מחלקות 
45, 50 עד 52, 58, 59, 72, 76, 93, 95, 101 כמסומן במפה;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 18244 - חלקות 1, 6, 8, 16, 49, 50, 60 וחלק מחלקות 5, 7, 9, 17, 
19, 29, 63, 71 כמסומן במפה;

גוש 18245 - חלקות 21, 22, 25 עד 27, 29 וחלק מחלקות 17, 18, 20, 23, 
24, 28, 31, 32, 35 כמסומן במפה;

גוש 18250 - חלקות 33, 34 וחלק מחלקה 57 כמסומן במפה;

גוש 18251 - חלקות 1 עד 4, 12, 13, 16 וחלק מחלקות 6, 8 כמסומן במפה;

גוש 18254 - פרט לחלקות 36, 37, 42;

גוש 18255 - פרט לחלק מחלקה 66 כמסומן במפה;

גושים 18054, 18526, 18758, 18780 - בשלמותם;שמרת

גוש 18044 - חלק מחלקות 19, 43 כמסומן במפה;

גוש 18049 - חלק מחלקה 20 כמסומן במפה;

גוש 18051 - חלק מחלקה 40 כמסומן במפה;

גוש 18058 - חלקות 5, 7 עד 9, 11, 13, 14;

 15  ,14 מחלקות  וחלק   19 עד   16  ,13 עד   3  ,1 חלקות   -  18110 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 18111 - חלקות 1 עד 3, 13 עד 18, 20 עד 22, 34 וחלק מחלקות 10, 
12, 33 כמסומן במפה;

גוש 19959 - חלקה 20 וחלק מחלקות 5 עד 8, 18, 19 כמסומן במפה;

גוש 19960 - חלק מחלקות 5, 12 כמסומן במפה;

גוש 19965 - חלק מחלקות 40 עד 42 כמסומן במפה;

גושים 18231, 18239, 18249, 18252, 18256, 18360, 18361, 18414, 18660, התחום העודף
 ,18956 ,18955 ,18954 ,18953 ,18952 ,18797 ,18716 ,18671 ,18661

19615, 19616, 19617, 19619, 19828, 19829, 19855 - בשלמותם;

גוש 18116 - חלקות 3, 127 וחלק מחלקות 17 עד 20, 170 כמסומן במפה;

גוש 18119 - חלקות 27, 28, 31 עד 34, 36 עד 41, 44 עד 52, 55 עד 63, 
 119 ,107 ,106 ,102 ,90 ,86 ,85 ,82 ,81 ,78 ,77 ,75 ,73 ,72 ,68 ,67
וחלק מחלקות 1, 6 עד 8, 13, 14, 22 עד 24, 29, 30, 65, 66, 105 

כמסומן במפה;

גוש 18120 - חלק מחלקה 115 כמסומן במפה;

גוש 18144 - חלקות 9, 15 עד 21 וחלק מחלקות 5, 6, 10, 11 כמסומן 
במפה;

 107  ,104  ,99 מחלקות  וחלק   108  ,106  ,105  ,80 חלקות   -  18155 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 18158 - חלקות 2, 8 עד 10 וחלק מחלקה 56 כמסומן במפה;

גוש 18224 - חלקה 21 וחלק מחלקות 20, 26, 28 כמסומן במפה;

גוש 18225 - חלקות 2 עד 8, 11 עד 13, 15, 17, 18, 20 וחלק מחלקות 9, 
10, 14, 16, 19 כמסומן במפה;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 18243 - חלקות 26 עד 30, 32, 53, 54, 97, 102 וחלק מחלקות 45, 
50 עד 52, 58, 59, 72, 76, 93, 95, 101 כמסומן במפה;

גוש 18244 - חלקות 4, 15, 18, 20 עד 23, 26 עד 28, 30 עד 48, 51, 53 עד 
55, 65, 68, 69 וחלק מחלקות 5, 7, 9, 17, 19, 29, 63, 71 כמסומן במפה;

גוש 18245 - חלקות 1 עד 6, 9, 11 עד 16, 19, 30, 33, 34, 36, 38, 40 
וחלק מחלקות 17, 18, 20, 23, 24, 28, 31, 32, 35 כמסומן במפה;

גוש 18246 - חלקות 14 עד 33, 39, 40, 45 עד 48, 50, 55 עד 60, 62 עד 
75, 78, 82, 83, 85, 86, 111, 118, 121, 123, 124 וחלק מחלקה 116 

כמסומן במפה;

גוש 18250 - פרט לחלקות 33, 34 וחלק מחלקה 57 כמסומן במפה;

גוש 18251 - חלקות 5, 7, 9 עד 11, 14, 15, 17 עד 35 וחלק מחלקות 6, 
8 כמסומן במפה;

גוש 18254 - חלקות 36, 37, 42;

גוש 18255 - חלק מחלקה 66 כמסומן במפה;

גוש 18332 - חלקות 1, 3 עד 7, 16, 18 עד 20, 22, 24, 25 וחלק מחלקות 
8, 9, 17, 23, 28 כמסומן במפה;

גוש 18333 - חלקות 2, 7, 10 וחלק מחלקות 3 עד 6, 8, 9 כמסומן במפה;

גוש 18362 - חלקות 2 עד 4, 16, 20, 27 עד 31, 39 וחלק מחלקות 7, 22, 
35, 41, 46 כמסומן במפה;

גוש 18363 - חלקות 2, 3, 7, 37, 39;

גוש 18365 - חלקות 1, 13, 16 וחלק מחלקות 10, 11 כמסומן במפה;

גוש 18367 - חלק מחלקות 12, 13, 15, 27 כמסומן במפה;

גוש 18418 - חלקות 8 עד 13 וחלק מחלקות 3, 5 עד 7 כמסומן במפה;

גוש 18419 - חלקות 1 עד 3, 7 עד 14 וחלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 18420 - חלקות 17 עד 22 וחלק מחלקה 30 כמסומן במפה;

גוש 18423 - חלקות 9, 13, 18 עד 23, 25, 27, 28 וחלק מחלקות 24, 26 
כמסומן במפה;

גוש 18425 - חלק מחלקות 2, 7 עד 9, 11 כמסומן במפה;

גוש 18426 - חלק מחלקה 39 כמסומן במפה;

גוש 18427 - חלקות 4, 10, 12, 13 וחלק מחלקה 11 כמסומן במפה;

גוש 18482 - חלקה 6;

גוש 18600 - חלקות 9 עד 26;

גוש 18605 - חלקות 2 עד 6, 8, 11, 16 עד 19 וחלק מחלקות 1, 9, 12, 
14, 15 כמסומן במפה;

גוש 18606 - חלקות 2 עד 4, 7 עד 13, 15, 16, 18 עד 20 וחלק מחלקות 
14, 21 כמסומן במפה;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 18607 - חלקות 3 עד 7, 10 עד 25, 27 עד 32, 34 וחלק מחלקות 8, 
9, 26, 33 כמסומן במפה;

גוש 18616 - חלקות 15 עד 31, 35 עד 43 וחלק מחלקה 32 כמסומן במפה;

גוש 18651 - חלקות 21 עד 24 וחלק מחלקה 43 כמסומן במפה;

גוש 18670 - פרט לחלקה 74 וחלק מחלקות 1, 73 כמסומן במפה;

גוש 18676 - חלקות 20, 21, 23 עד 41 וחלק מחלקה 42 כמסומן במפה;

גוש 18698 - חלק מחלקות 1, 5 כמסומן במפה;

גוש 18699 - חלקות 1, 9, 11 וחלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

 58 מחלקה  וחלק   61  ,60  ,35 עד   33  ,14 עד   1 חלקות   -  18713 גוש 
כמסומן במפה;

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

גוש 18957 - חלקות 5, 9 עד 11, 14, 15 וחלק מחלקות 4, 8, 16, 18, 19 
כמסומן במפה;

גוש 18959 - חלקה 16 וחלק מחלקות 18, 20 כמסומן במפה;

גוש 18960 - חלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

גוש 19010 - חלקות 20, 21, 24 וחלק מחלקות 31, 33 כמסומן במפה;

גוש 19618 - חלקות 11, 79, 80, 83 וחלק מחלקות 1, 29, 69, 81 כמסומן 
במפה;

גוש 19746 - חלק מחלקות 6, 10, 13, 17 כמסומן במפה;

גוש 19788 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 19847 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 19849 - חלקות 1, 2, 10, 11 וחלק מחלקות 3 עד 5, 9 כמסומן במפה;

גוש 19850 - חלק מחלקות 10, 13 כמסומן במפה;

גוש 19854 - חלקות 1, 2, 9 וחלק מחלקה 15 כמסומן במפה;

גוש 19856 - חלקות 1 עד 5, 8, 9 וחלק מחלקות 6, 7 כמסומן במפה;

גוש 19857 - חלקות 2, 6 וחלק מחלקות 1, 4 כמסומן במפה;

גוש 19964 - חלק מחלקות 2, 5, 9, 12, 13 כמסומן במפה;

גוש 21139 - חלקה 108 וחלק מחלקות 46, 70, 80 עד 82, 93, 98, 99, 
105, 106 כמסומן במפה;

שטחים המצויים בים כמסומן במפה."

ז' בחשוון התשע"ז )8 בנובמבר 2016(
)חמ 3-136-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  
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אכרזת העיריות )מעלות תרשיחא( )תיקון(, התשע"ז-2016

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

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

"תוספת
)סעיף 1(

האזור שתושביו יהיו עיריית מעלות תרשיחא כולל גושים וחלקות כלהלן:

גושים 18380, 18385, 18386, 18387, 18388, 18389, 18390, 18391, 18393, 18400, 18401, 
 ,18436  ,18435  ,18433  ,18432  ,18429  ,18428  ,18406  ,18405  ,18404  ,18403  ,18402
 ,18595  ,18594  ,18593  ,18489  ,18488  ,18487  ,18486  ,18485  ,18484  ,18439  ,18438
 ,18739  ,18738  ,18737  ,18736  ,18735  ,18734  ,18733  ,18599  ,18598  ,18597  ,18596
 ,18876  ,18803  ,18802  ,18801  ,18779  ,18778  ,18777  ,18776  ,18775  ,18774  ,18773
 ,19431  ,19194  ,19193  ,19192  ,19191  ,19190  ,19189  ,19188  ,19112  ,18878  ,18877
 ,19443  ,19442  ,19441  ,19440  ,19439  ,19438  ,19437  ,19436  ,19435  ,19434  ,19433
 ,21093  ,21092  ,21091  ,21090  ,21089  ,21065  ,21064  ,19934  ,19446  ,19445  ,19444

21119 - בשלמותם;

גוש 18374 - חלקות 32 עד 41 וחלק מחלקות 62, 64, 66 כמסומן במפת תחום עיריית 
מעלות תרשיחא הערוכה בקנה מידע 1:10,000 וחתומה ביד שר הפנים ביום ז' 
בחשוון התשע"ז )8 בנובמבר 2016(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, 
ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית, ובמשרדי עיריית מעלות 

תרשיחא )להלן - המפה(;

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

גוש 18377 - חלקות 4, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 19 וחלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

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

גוש 18379 - חלקות 9, 11, 17 עד 19 וחלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 18396 - חלקות 4 עד 9;

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

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

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

גוש 18407 - פרט לחלקות 51 עד 54, 58 וחלק מחלקה 89 כמסומן במפה;

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

החלפת התוספת

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

2  ק"ת התשנ"ו, עמ' 561; התשע"ג, עמ' 94.
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גוש 18416 - חלקות 18 עד 20 וחלק מחלקה 13 כמסומן במפה;

גוש 18425 - חלק מחלקות 7 עד 9 כמסומן במפה;

גוש 18427 - חלק מחלקה 11 כמסומן במפה;

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

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

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

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

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

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

גוש 19447 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

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

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

גוש 19904 - חלק מחלקות 1, 9 כמסומן במפה;

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

גוש 19906 - חלקות 3 עד 11 וחלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 21151 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 21152 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 21153 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 21154 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 21155 - חלקה 2 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 21166 - פרט לחלקות 3 עד 5."

ז' בחשוון התשע"ז )8 בנובמבר 2016(
)חמ 3-1926(

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

אכרזת העיריות )טמרה( )תיקון(, התשע"ז-2016

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

במקום התוספת לאכרזת העיריות )טמרה(, התשנ"ו-21996, יבוא:  .1 החלפת התוספת

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

2  ק"ת התשנ"ו, עמ' 879; התשע"ג, עמ' 46.
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"תוספת
)סעיף 1(

האזור שתושביו יהיו עיריית טמרה כולל גושים וחלקות רישום קרקע:

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

בשלמותם;

גוש 17556 - חלק מחלקות 1, 36 כמסומן במפת תחום עיריית טמרה הערוכה בקנה 
בנובמבר   8( התשע"ז  בחשוון  ז'  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה 
2016(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על 

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

גוש 18094 - חלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גוש 18551 - חלקות 16 עד 28, 35, 36, 38 עד 45 וחלק מחלקות 10, 14, 15, 29, 30, 34, 
46, 47, 55, 56 כמסומן במפה;

גוש 18552 - חלק מחלקות 18, 19, 24, 25 כמסומן במפה;

גוש 18555 - חלקות 1, 3 עד 32, 34 עד 36 וחלק מחלקות 2, 33, 37, 38 כמסומן במפה;

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

גוש 18559 - חלקות 1 עד 15, 17 עד 19, 27 עד 45, 48 וחלק מחלקה 56 כמסומן במפה;

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

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

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

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

גוש 18592 - פרט לחלקות 60, 61;

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

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

ז' בחשוון התשע"ז )8 בנובמבר 2016(
)חמ 3-1926(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  
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הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )אגרות(, התשע"ז-2016
התשמ"ד-11984 )אגרות(,  ביטוח  עסקי  על  הפיקוח  לתקנות  10)ג(  לתקנה   בהתאם 

)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

אלה סכומי האגרות שבתוקף מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(:  .1

הסכום בשקלים חדשיםהאגרה

ענף  לכל  לויידס,  מורשה  לרבות  מבטח,  של  רישיון  )1( אגרת 
ביטוח שהורשה לעסוק בו -

19,553ׁׁ)א( בביטוח חיים )תקנה 2)1( לתקנות(

7,703)ב( בכל ענף אחר )תקנה 2)2( לתקנות(

889)2( )א( אגרת רישיון לסוכן יחיד )תקנה 3)א( לתקנות(

1,778)ב( אגרת רישיון לסוכן תאגיד )תקנה 3)ב( לתקנות(

ענף  לכל  לויידס,  מורשה  למעט  מבטח,  של  שנתית  )3( אגרה 
ביטוח שהורשה לעסוק בו באותה שנה -

12,502)א( בביטוח חיים )תקנה 4)א()1( לתקנות(

4,681)ב( בכל ענף אחר )תקנה 4)א()2( לתקנות(

)4( אגרה שנתית של מורשה לויידס לכל ענף ביטוח שבו הוא 
עוסק באותה שנה )תקנה 4)ב( לתקנות(

4,088

889)5( )א( אגרה שנתית של סוכן יחיד )תקנה 5)א( לתקנות(

1,778)ב( אגרה שנתית של סוכן תאגיד )תקנה 5)ב( לתקנות(

)6( אגרה לבחינות סוכן יחיד, לכל מקצוע -

209)א( בחינה ביסודות )תקנה 7)א()1( לתקנות(

293)ב( בחינות גמר )תקנה 7)א()2( לתקנות(

330)ג( ערר על בחינה )תקנה 7)ג( לתקנות(

ד' בכסלו התשע"ז )4 בדצמבר 2016(
ר ג נ י ל ס ת  י ר ו ד )חמ 3-838-ת2(  

הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון   

עדכון אגרות




