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קובץ התקנות 7996, כ"ב באייר התשע"ח, 7.5.2018  1924

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הארכת תוקף(, 
התשע"ח-2018

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  34)ב(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
)הוראת שעה(, התשע"ד-12014 )להלן - החוק(, לאחר המלצת ועדת הפנים והגנת הסביבה 

של הכנסת ובאישור הכנסת, אנו מצווים לאמור:

התקופה האמורה בסעיף 34)א( לחוק תוארך בשנה נוספת, עד יום ו' באב התשע"ט  .1 
)7 באוגוסט 2019(.

ח' באייר התשע"ח )23 באפריל 2018(
)חמ 3-5622(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

 

תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס' 3( )תיקון(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12)ב( לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת 
יעדי התקציב(, התשנ"ג-11992, אני מתקין תקנות אלה:

התשע"ח-22018,   ,)3 מס'  )תיקון  מארנונה(  )הנחה  המדינה  במשק  הסדרים  בתקנות   .1
אחרי תקנה 1 יבוא:

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר "תחילה  .2
".)2018

י"ד באייר התשע"ח )29 באפריל 2018(
)חמ 3-2278-ת2(

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

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מרום הגליל, תיקון(, 
התשע"ח-2018

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 )לו( יבוא:

הארכת תוקף

ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ה, עמ' 216; התשע"ח, עמ' 151.  1

הוספת תקנה 2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 1719.  2

החלפת פרט )לו( 
בתוספת הראשונה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשס"ג, עמ' 387.  1

ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התשע"ח, עמ 820.  2



1925 קובץ התקנות 7996, כ"ב באייר התשע"ח, 7.5.2018 

")לו(
מרום הגליל

בפרט זה, "מפה" - מפת המועצה האזורית מרום הגליל הערוכה בקנה מידה 1:20,000 
והחתומה ביד שר הפנים ביום י"ז באדר התשע"ח )4 במרס 2018(, שהעתקים ממנה 
עילית,  נצרת  הצפון,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים 

ובמשרד המועצה האזורית מרום הגליל )להלן - המפה(;

טור א'

טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

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

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

גוש 14451 - חלק מחלקות 5, 6 כמסומן במפה;אור הגנוז

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

גוש 14453 - חלק מחלקה 5 כמסומן במפה;

גושים 13912, 15669 - בשלמותם;אמירים

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

גושים 13755, 14690, 14691, 14692, 14693, 14694, 14695, 14696 - ביריה
בשלמותם;

גוש 13098 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

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

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

גוש 13796 - פרט לחלק מחלקה 184 כמסומן במפה;

גושים לא מוסדרים כמסומן במפה;

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

גוש 13678 - חלק מחלקות 1, 8 כמסומן במפה;

גוש 13679 - חלק מחלקות 1, 12 כמסומן במפה;

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

גוש 14211 - חלקות 1 עד 5, 17, 18;

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

גוש 14221 - פרט לחלקות 11, 12;

גוש 14222 - חלקה 8 וחלק מחלקה 26 כמסומן במפה;

גוש 14236 - חלקות 1 עד 3, 5 עד 7 וחלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 14238 - חלקות 1 עד 3, 5 וחלק מחלקה 4 כמסומן במפה;
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טור א'

טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

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

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

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

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

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

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

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

גוש 15582 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 15608 - פרט לחלק מחלקה 15 כמסומן במפה;

גוש 15609 - חלקות 4, 9 עד 11, 63 וחלק מחלקות 5, 7, 8, 65 כמסומן 
במפה;

גוש 15612 - חלקה 5 וחלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גוש 15616 - חלקות 1 עד 4;

גוש 15617 - חלקות 1 עד 10;

גוש 15619 - חלקה 32 וחלק מחלקה 33 כמסומן במפה;

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

גוש 15526 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

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

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

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

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

13914, 14689 - בשלמותם;

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

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

גוש 14248 - חלק מחלקות 3, 5 כמסומן במפה;

גוש 14249 - חלק מחלקות 3, 5 כמסומן במפה;

גוש 14262 - פרט לחלקה 11;

גוש 14263 - חלקות 2 עד 5 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
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טור א'

טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 15547 - בשלמותו;לבנים

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

גוש 15554 - חלק מחלקה 96 כמסומן במפה;

13686, מירון  ,13685  ,13684  ,13682  ,13681  ,13680  ,13676  ,13260 גושים 
13687, 13688, 13689, 13690, 13691, 13692 - בשלמותם;

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

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

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

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

גוש 14451 - חלקות 1 עד 4, 7, 8 וחלק מחלקות 5, 6 כמסומן במפה;

גוש 14452 - חלקות 1 עד 23, 26 עד 28, 30, 31, 33, 34, 36 עד 39 
וחלק מחלקות 24, 25, 29, 32, 35 כמסומן במפה;

גוש 14453 - חלקות 1 עד 4, 6 וחלק מחלקה 5 כמסומן במפה;

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

גוש 19545 - פרט לחלקות 1 עד 5;

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

14307, עלמה  ,14306  ,14305  ,14304  ,14303  ,14302  ,14301  ,14300 גושים 
 ,14315  ,14314  ,14313  ,14312  ,14311  ,14310  ,14309  ,14308
 ,14323  ,14322  ,14321  ,14320  ,14319  ,14318  ,14317  ,14316

14324, 14681 - בשלמותם;

גושים לא מוסדרים כמסומן במפה;עמוקה

15681, פרוד  ,15680  ,15676  ,15675  ,15655  ,15654  ,15634  ,15633 גושים 
 ,15692  ,15691  ,15690  ,15689  ,15685  ,15684  ,15683  ,15682

18178, 18179, 18180, 18181, 18187 - בשלמותם;

גוש 15668 - חלק מחלקה 78 כמסומן במפה;

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

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

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

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

טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

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

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

גוש 19168 - בשלמותו;שזור

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

גוש 18872 - חלקה 46 וחלק מחלקות 1, 3, 25, 44, 45 כמסומן במפה;

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

גוש 19185 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גושים 15667, 15674 - בשלמותם;שפר

גוש 15668 - פרט לחלק מחלקה 78 כמסומן במפה;

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

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

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

14074, 14075, 14105, 14160, 14161, 14162, 14164 - בשלמותם;

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

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

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

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

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

גוש 14106 - חלקות 2 עד 4 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 14107 - חלק מחלקות 93, 94 כמסומן במפה;

גוש 14163 - פרט לחלקה 5;

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

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

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

י"ז באדר התשע"ח )4 במרס 2018(
עי)חמ 3-136-ת1( ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א

שר הפנים   
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צו המועצות המקומיות )ראמה, תיקון(, התשע"ח-2018

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

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות, התשי"א-21950, במקום פרט )לז( יבוא:   .1
")לז( המועצה המקומית ראמה.

תאריך הקמתה: י"א בתמוז התשי"א )15 ביולי 1951(.

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

גושים 18831, 18832, 18833, 18834, 18835, 18836, 18837, 18838, 18839, 18840, 18841, 
18842, 18862, 18863, 18864, 18865 - בשלמותם;

במפת  כמסומן   61 מחלקה  וחלק   63  ,60 עד   38  ,36  ,29 עד   18 חלקות   -  18829 גוש 
ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  ראמה  המקומית  המועצה  תחום 
שר הפנים ביום י"ז באדר התשע"ח )4 במרס 2018(, שהעתקים ממנה מופקדים 
במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרדי 

המועצה המקומית ראמה )להלן - המפה(;

גוש 18830 - חלקות 15, 17 עד 68, 70 עד 72 וחלק מחלקות 3, 16, 69 כמסומן במפה;

גוש 18843 - חלקות 1 עד 22, 37 וחלק מחלקות 25, 36 כמסומן במפה;

גוש 18855 - חלקות 1 עד 11 וחלק מחלקה 12 כמסומן במפה;

גוש 18872 - חלקות 2, 4 עד 24, 26 עד 43, 47 וחלק מחלקות 1, 3, 25, 44, 45 כמסומן 
במפה;

גוש 19170 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 19171 - חלק מחלקה 177 כמסומן במפה;

גוש 19174 - חלקות 7, 24 עד 27, 30, 32, 33, 35 עד 37 וחלק מחלקות 6, 31 כמסומן 
במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה."

י"ז באדר התשע"ח )4 במרס 2018(
)חמ 3-136-ת4(

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

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשס"ג, עמ' 387.  1

ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ח, עמ 821.  2

צו המועצות המקומיות )גוש חלב )ג'יש(, תיקון(, התשע"ח-2018

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

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

החלפת פרט )לז( 
בתוספת הראשונה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשס"ג, עמ' 387.  1

ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ח, עמ 821.  2

החלפת פרט )נ( 
בתוספת הראשונה
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")קיד( המועצה המקומית גוש חלב )ג'יש(.

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

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

גושים 14088, 14089, 14090, 14095, 14096, 14097, 14098, 14099, 14108, 14109, 14110, 
 ,14129  ,14128  ,14127  ,14124  ,14123  ,14116  ,14115  ,14114  ,14113  ,14112  ,14111
 ,14144  ,14143  ,14141  ,14140  ,14139  ,14138  ,14137  ,14134  ,14132  ,14131  ,14130

14145, 14146 - בשלמותם; 

גוש 14087 - חלקות 29 עד 48;

גוש 14094 - פרט לחלקות 1 עד 4, 59 וחלק מחלקה 58 כמסומן במפת תחום המועצה 
המקומית גוש חלב )ג'יש(, הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים 
במשרד  מופקדים  ממנה  ושהעתקים   ,)2018 במרס   4( התשע"ח  באדר  י"ז  ביום 
ובמשרדי  עילית,  נצרת  הצפון,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים, 

המועצה המקומית גוש חלב )ג'יש( )להלן - המפה(;

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

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

גוש 14106 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 14107 - פרט לחלק מחלקות 93, 94 כמסומן במפה;

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;

גוש 14452 - חלק מחלקות 24, 25 כמסומן במפה."

י"ז באדר התשע"ח )4 במרס 2018(
)חמ 3-136-ת4(
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