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אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית תל–אביב-יפו(, התשע"ח-2018

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

ובמקום  ישונה  לפקודה2,  הראשונה  בתוספת  כמפורט  תל–אביב-יפו  עיריית  תחום   .1
הפירוט בתוספת האמורה יבוא:

"גושים 6107, 6108, 6111, 6129, 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6137, 6138, 6146, 
 ,6217  ,6216  ,6215  ,6214  ,6213  ,6212  ,6209  ,6153  ,6152  ,6151  ,6149  ,6148  ,6147
 ,6628  ,6627  ,6626  ,6625  ,6624  ,6623  ,6621  ,6620  ,6610  ,6609  ,6338  ,6337  ,6336
 ,6647  ,6646  ,6645  ,6644  ,6638  ,6637  ,6636  ,6635  ,6634  ,6632  ,6631  ,6630  ,6629
 ,6883  ,6882  ,6798  ,6792  ,6772  ,6771  ,6770  ,6769  ,6768  ,6651  ,6650  ,6649  ,6648
 ,6906  ,6905  ,6904  ,6903  ,6902  ,6901  ,6900  ,6896  ,6894  ,6892  ,6886  ,6885  ,6884
 ,6922  ,6920  ,6919  ,6918  ,6916  ,6915  ,6914  ,6913  ,6912  ,6911  ,6910  ,6909  ,6907
 ,6951  ,6950  ,6946  ,6943  ,6937  ,6933  ,6930  ,6929  ,6928  ,6927  ,6926  ,6924  ,6923
 ,6964  ,6963  ,6962  ,6961  ,6960  ,6959  ,6958  ,6957  ,6956  ,6955  ,6954  ,6953  ,6952
 ,6977  ,6976  ,6975  ,6974  ,6973  ,6972  ,6971  ,6970  ,6969  ,6968  ,6967  ,6966  ,6965
 ,7002  ,7001  ,6999  ,6992  ,6991  ,6988  ,6986  ,6985  ,6984  ,6983  ,6982  ,6979  ,6978
 ,7039  ,7038  ,7024  ,7023  ,7022  ,7019  ,7018  ,7017  ,7016  ,7015  ,7011  ,7004  ,7003
 ,7060  ,7057  ,7055  ,7054  ,7053  ,7052  ,7051  ,7048  ,7047  ,7046  ,7045  ,7043  ,7041
 ,7075  ,7074  ,7073  ,7072  ,7071  ,7069  ,7068  ,7067  ,7066  ,7065  ,7063  ,7062  ,7061
 ,7088  ,7087  ,7086  ,7085  ,7084  ,7083  ,7082  ,7081  ,7080  ,7079  ,7078  ,7077  ,7076
 ,7101  ,7100  ,7099  ,7098  ,7097  ,7096  ,7095  ,7094  ,7093  ,7092  ,7091  ,7090  ,7089
 ,7116  ,7115  ,7113  ,7112  ,7111  ,7110  ,7109  ,7108  ,7107  ,7106  ,7104  ,7103  ,7102
 ,7226  ,7225  ,7224  ,7223  ,7222  ,7221  ,7205  ,7204  ,7203  ,7197  ,7193  ,7186  ,7118
 ,7259  ,7250  ,7247  ,7246  ,7245  ,7244  ,7243  ,7242  ,7241  ,7230  ,7229  ,7228  ,7227
 ,7425  ,7424  ,7423  ,7422  ,7421  ,7420  ,7407  ,7405  ,7404  ,7403  ,7402  ,7401  ,7321
 ,7441  ,7440  ,7439  ,7438  ,7437  ,7436  ,7435  ,7434  ,7431  ,7430  ,7429  ,7428  ,7426
 ,7458  ,7456  ,7455  ,7454  ,7453  ,7452  ,7451  ,7448  ,7446  ,7445  ,7444  ,7443  ,7442
 ,8982  ,8944  ,8942  ,8941  ,8937  ,7499  ,7467  ,7466  ,7465  ,7463  ,7462  ,7460  ,7459
 ,8996  ,8995  ,8994  ,8992  ,8991  ,8990  ,8989  ,8988  ,8987  ,8986  ,8985  ,8984  ,8983
 ,9012 ,9011 ,9010 ,9009 ,9008 ,9006 ,9005 ,9004 ,9002 ,9001 ,9000 ,8999 ,8998 ,8997

9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9020, 9029, 9032, 9035, 9036 - בשלמותם;

גוש 6013 - חלק מחלקה 4 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה של 1:20,000 והחתומה 
ממנה  ושהעתקים   ,)2018 ביוני   13( התשע"ח  בסיוון  ל'  ביום  הפנים  שר  ביד 
מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז תל אביב, תל אביב 

ובמשרד עיריית תל–אביב-יפו )להלן - המפה(;

גוש 6032 - חלק מחלקות 27 עד 29 כמסומן במפה;

גוש 6034 - חלקות 1 עד 6, 11 עד 14, 16, 18, 22 עד 26, 30, 33, 36, 38 עד 51 וחלק 
מחלקות 7 עד 9, 17, 19 עד 21, 31 כמסומן במפה;

גוש 6035 - חלקות 1 עד 3 וחלק מחלקות 4 עד 14 כמסומן במפה;

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

2 ק"ת התש"ט, עמ' 47 ועמ' 197; התשע"ה, עמ' 378.

תיקון התוספת
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גוש 6036 - חלקות 1 עד 43, 49 עד 53, 55 עד 57, 68 וחלק מחלקות 44 עד 46, 48, 54, 
58 עד 67, 69 עד 72 כמסומן במפה;

גוש 6037 - חלק מחלקות 2, 98 כמסומן במפה;

גוש 6106 - פרט לחלק מחלקות 23, 28, 29, 33 עד 35, 379, 385, 386 כמסומן במפה;

גוש 6110 - פרט לחלק מחלקות 34, 293, 312, 315, 318, 411 כמסומן במפה;

גוש 6136 - פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 6139 - חלקות 36, 51 עד 90, 92 עד 95 וחלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 6141 - חלקות 63, 64, 128 וחלק מחלקה 136 כמסומן במפה;

גוש 6150 - פרט לחלקות 721, 722, 811, 812 וחלק מחלקות 10 עד 12 כמסומן במפה;

גוש 6154 - חלקה 1 וחלק מחלקות 418, 852, 855 כמסומן במפה;

גוש 6163 - חלקות 7, 11, 12, 14 עד 22, 24 עד 36, 38 עד 44, 46 עד 48, 51 עד 54, 57, 
58, 85, 147, 148, 151 עד 158, 178 עד 182, 184 עד 188, 190, 202, 215 עד 224 וחלק 

מחלקות 8, 49, 50, 87 כמסומן במפה;

גוש 6164 - חלקות 2, 4, 5, 9, 10, 15 עד 17, 20, 21, 25 עד 46, 48, 51, 53, 55, 56, 65, 66, 
70 עד 72, 78 עד 82, 84, 89, 93, 94, 100, 110 עד 119, 124, 126 עד 133, 136, 137, 

139, 189 עד 199, 294, 297 עד 300, 317, 318, 321;

גוש 6167 - חלקות 232, 233, 235 עד 238, 242 עד 244, 319 עד 321, 516 עד 519, 575 עד 
577 וחלק מחלקות 98, 99 כמסומן במפה;

גוש 6203 - חלק מחלקה 20 כמסומן במפה;

גוש 6206 - חלקות 77 עד 79, 89 עד 97, 105 עד 124, 130 עד 137 וחלק מחלקות 2, 125 
עד 129, 138 כמסומן במפה;

גוש 6207 - חלקות 376, 377, 380 עד 383, 387, 567, 831, 835, 849, 851, 868, 871, 901 
וחלק מחלקות 138, 556, 680, 733, 853, 855, 880, 903, 905 כמסומן במפה;

גוש 6208 - פרט לחלק מחלקות 14, 23 כמסומן במפה;

גוש 6210 - חלק מחלקות 6, 159 כמסומן במפה;

גוש 6211 - חלקות 1, 3 וחלק מחלקות 2, 5, 9, 17 כמסומן במפה;

גוש 6332 - חלקות 20, 27, 28, 30 עד 36, 41 עד 72, 75 עד 82, 84 עד 86, 88 עד 91, 93, 
96 עד 98, 101 עד 106, 111 עד 113, 116 עד 120, 133, 142 עד 147, 149 עד 154, 161 

עד 164, 166, 168, 170, 173 עד 183, 185;

גוש 6335 - חלקות 21, 22, 29 עד 45, 47 עד 54, 56 עד 77, 79 עד 138, 140 עד 144, 147 
עד 167, 170 עד 175, 177 עד 192, 194 עד 196, 199 עד 209, 211, 213, 214, 216, 
220, 222, 226, 228, 231 עד 236, 241, 252, 254 עד 264, 266, 267, 269, 270, 274, 275, 
277, 279 עד 299, 301, 303 עד 309, 312, 315, 316, 318, 325, 328, 329, 331, 339, 341, 
342, 344, 347 עד 349, 351, 353 עד 355 וחלק מחלקות 7, 14, 246, 313, 314, 332, 

343, 352 כמסומן במפה;

גוש 6339 - חלקות 1 עד 7, 12, 14 וחלק מחלקות 8, 9, 11, 13 כמסומן במפה;
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גוש 6343 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 6414 - חלקה 36 וחלק מחלקות 35, 37 כמסומן במפה;

גוש 6615 - חלקות 6 עד 12, 14, 16, 17, 78, 80 עד 92, 94 עד 104, 110 עד 122, 127 עד 
132, 134, 140 עד 146, 148, 149, 151 עד 158, 160 עד 167, 170 עד 175, 177 עד 179, 
181, 189, 194, 195, 198 עד 212, 215, 217 עד 236, 239 עד 243, 262 עד 270, 276, 
278 עד 284, 286, 287, 289 עד 306, 308, 310, 311, 314, 316, 319 עד 331, 333, 334, 

336 עד 338 וחלק מחלקות 3, 34, 46 כמסומן במפה;

גוש 6616 - פרט לחלקות 29 עד 32, 43, 44;

גוש 6617 - חלק מחלקות 2, 5 כמסומן במפה;

גוש 6618 - חלק מחלקות 3, 9 כמסומן במפה;

גוש 6619 - חלקות 5, 6 וחלק מחלקות 2, 7 כמסומן במפה;

גוש 6639 - חלקות 10 עד 15, 30 עד 38, 48 עד 51, 53, 55, 61, 63, 65, 68, 72, 75 עד 77, 
82, 86, 91, 92, 94, 96, 98, 102, 105, 106, 108, 109, 111 וחלק מחלקות 16 עד 22, 25 

עד 29, 47 כמסומן במפה;

גוש 6640 - חלק מחלקה 27 כמסומן במפה;

גוש 6641 - חלק מחלקה 28 כמסומן במפה;

גוש 6642 - חלק מחלקה 5 כמסומן במפה;

גוש 6643 - חלק מחלקות 1, 26, 80 עד 82 כמסומן במפה;

גוש 6980 - חלקות 10 עד 17 וחלק מחלקות 3 עד 5, 7 כמסומן במפה;

גוש 6981 - פרט לחלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גוש 6987 - חלקות 1 עד 3, 5 עד 11, 21 עד 46, 53 וחלק מחלקות 4, 12, 19, 20, 47, 48, 
52, 54, 55, 58 כמסומן במפה;

גוש 6989 - חלקות 4, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 20, 21 וחלק מחלקות 1 עד 3, 5, 8, 11, 14, 22, 
27 כמסומן במפה;

גוש 6993 - פרט לחלק מחלקות 15, 35, 37, 88 כמסומן במפה;

גוש 6994 - חלקות 1, 3 עד 18, 32 עד 42 וחלק מחלקות 19, 27, 29 כמסומן במפה;

גוש 6995 - חלק מחלקות 1 עד 3, 63 כמסומן במפה;

גוש 6997 - חלקות 123, 125, 127, 129, 137, 147, 159 עד 193, 238, 254 וחלק מחלקות 
69 עד 71, 135, 149, 151, 155 כמסומן במפה;

גוש 7000 - פרט לחלק מחלקות 37, 107, 108, 110, 137, 140 כמסומן במפה;

גוש 7049 - פרט לחלק מחלקות 30, 60, 72 כמסומן במפה;

גוש 7050 - חלקות 22, 115 עד 128, 135, 137, 139, 147, 149, 156 עד 246;

גוש 7056 - חלקות 7 עד 14, 60 עד 67, 70 עד 72, 74, 76, 78, 80, 81, 85, 86 וחלק מחלקה 
83 כמסומן במפה;

גוש 7064 - חלקות 1 עד 7, 9 עד 11 וחלק מחלקות 8, 12 כמסומן במפה;
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גוש 7105 - חלקות 58, 64, 68, 69, 72 עד 82, 84 עד 86, 88, 90, 102 עד 105, 107, 110, 
114, 115, 119 עד 121, 123 עד 125, 127, 158, 161 עד 165 וחלק מחלקות 143, 145, 

160 כמסומן במפה;

גוש 7153 - חלקות 72, 74, 75, 109 עד 113, 124, 363, 368, 369, 383, 385, 392 עד 394, 
396, 399, 401, 404 עד 407, 409, 410, 413 וחלק מחלקות 78, 169, 174, 389 כמסומן 

במפה;

גוש 7406 - חלקות 1 עד 4 וחלק מחלקה 5 כמסומן במפה;

גוש 7427 - חלקות 1 עד 26, 29, 30, 33 וחלק מחלקות 27, 28, 31, 34 כמסומן במפה;

שטחים המצויים בים כמסומן במפה;

גושים לא מוסדרים כמסומן במפה."

ל' בסיוון התשע"ח )13 ביוני 2018(
)חמ 3-1926(

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

אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית קריית ים, תיקון מס' 2(, 
התשע"ח-2018

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

במקום התוספת באכרזה על עיריית קריית ים, התשל"ו-21976, יבוא:  .1

"תוספת
)סעיף 1(

האזור שתושביו יהיו עיריית קריית ים כולל גושים וחלקות כלהלן:

גושים 10424, 10425, 10448, 10449, 10450, 10451, 10452, 12579, 12756 - בשלמותם;

ים  קריית  עיריית  תחום  במפת  כמסומן   6 מחלקה  וחלק   5  ,3  ,1 חלקות   -  10417 גוש 
הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ו' בתמוז התשע"ח 
במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2018 ביוני   19(

הממונה על מחוז חיפה ובמשרד עיריית קריית ים )להלן - המפה(;

גוש 10420 - חלקות 1, 5, 7, 8, 10, 13 וחלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 10421 - חלקות 10, 37, 117 עד 145, 147, 149 עד 159, 161 עד 181, 183 עד 204, 206, 
209 עד 213, 294 עד 297 וחלק מחלקות 233, 235, 237 כמסומן במפה;

גוש 10428 - חלק מחלקה 474 כמסומן במפה;

גוש 10444 - חלקות 1, 2, 4 עד 33, 37, 39 עד 45, 51, 54 עד 95, 97, 98, 103, 118 עד 122, 
128 עד 133, 136, 141 עד 145, 147, 149, 151, 153, 154, 161 עד 164, 177 עד 180, 
185, 187 עד 189, 192, 193, 195, 198 עד 200, 202 עד 204, 245, 252 עד 285, 291, 
292, 298, 299, 302 עד 359, 362, 363, 369 עד 372, 398, 399, 401, 402, 404 עד 407, 

החלפת התוספת

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

2 ק"ת התשל"ו, עמ' 1917; התשע"ח, עמ' 805.
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413 עד 417, 425 עד 429, 437 עד 440, 456, 479 עד 528, 533, 537 עד 632, 635 עד 
670, 673 עד 676, 679 עד 686, 692 עד 698, 701 עד 729, 731 עד 746, 748 עד 765, 
769 עד 812, 846 עד 849, 851 עד 940, 942 עד 952, 954, 955, 957, 958, 960, 961, 
963, 966, 967, 970, 972, 975, 977 עד 1001, 1024 עד 1028, 1057 עד 1059, 1063, 
 ,1105  ,1104  ,1101  ,1100  ,1098 עד   1093  ,1091  ,1081 עד   1079  ,1071  ,1067  ,1066
 ,1189  ,1184  ,1183  ,1133 עד   1126  ,1124 עד   1120  ,1118  ,1114  ,1111  ,1108  ,1107
1196, 1302, 1307 עד 1312, 1317, 1321, 1322, 1325 עד 1331, 1336 עד 1343, 1345, 
 ,1381  ,1376  ,1374  ,1371  ,1368  ,1365  ,1362  ,1359  ,1357  ,1355  ,1352  ,1349  ,1346
1398, 1401 עד 1412, 1418 עד 1425, 1441, 1456 עד 1479, 1481 עד 1519, 1526, 
1532, 1534 עד 1595, 1597, 1603, 1608, 1624, 1626 עד 1636, 1639 עד 1648, 1652, 
 1715  ,1710  ,1702 עד   1698  ,1696  ,1695  ,1693  ,1690  ,1684 עד   1670  ,1661  ,1655
עד 1753, 1755, 1757, 1762 עד 1786, 1789, 1792 עד 1805, 1807 עד 1812, 1814, 
1817, 1820 עד 1862, 1872, 1875, 1877 עד 1901, 1904 עד 1924, 1926, 1928, 1932, 
1933, 1941 עד 1975, 1977, 1978, 1980, 1982, 1986 עד 1989, 1991 עד 1996, 2000, 
2002, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014, 2016, 2018 עד 2022, 2027 עד 2030, 2053 עד 
2065, 2068 עד 2070, 2074 עד 2076, 2079 עד 2101, 2103 עד 2109, 2113, 2114, 
2117, 2120, 2122 עד 2125, 2127, 2129, 2130, 2132, 2134, 2135, 2137, 2139, 2141, 
2144, 2146, 2148, 2150, 2152, 2154, 2158, 2160, 2162, 2167 עד 2186, 2188, 2192, 
2193, 2198 עד 2202, 2205 עד 2208, 2210, 2212, 2214, 2216, 2218 עד 2385, 2387, 
2388, 2390 עד 2414, 2419 עד 2425, 2447, 2449 עד 2512 וחלק מחלקה 48 כמסומן 

במפה;

גוש 11567 - חלקות 153, 154 וחלק מחלקות 5, 6 כמסומן במפה;

גוש 11675 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 12693 - חלקה 1 וחלק מחלקות 2, 39 כמסומן במפה;

שטחים המצויים בים כמסומן במפה."

ו' בתמוז התשע"ח )19 ביוני 2018(
)חמ 3-1926(

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

צו המועצות המקומיות )תיקון מס' 3(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

בצו המועצות המקומיות, התשי"א-21950 )להלן - הצו העיקרי(, סעיף 112ב - בטל.  .1
בסעיף 120 לצו העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  .2

")ג( לעניין סעיף 206 לפקודת העיריות, כפי שהוחל בסעיף 34א לפקודת המועצות 
המקומיות, תמלא ועדת ההנהלה את תפקידי ועדת הכספים במועצה שלא מונתה 

בה ועדת כספים." 

סעיפים 122 ו–122א לצו העיקרי - בטלים.  .3

ביטול סעיף 112ב

תיקון סעיף 120

ביטול סעיפים
122 ו–122א

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

2 ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ח, עמ' 2072.
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בסעיף 139)א( לצו העיקרי, הסיפה החל במילים "גזבר ומהנדס" - יימחק.  .4
סעיפים 144 עד 144ב לצו העיקרי - בטלים.  .5

סעיפים 156 ו–157 לצו העיקרי - בטלים.  .6

סעיף 180 לצו העיקרי - בטל.  .7

סעיף 182 לצו העיקרי - בטל.  .8
סעיפים 186ג עד 188 לצו העיקרי - בטלים.  .9

סעיפים 190א ו–191 לצו העיקרי - בטלים.  .10
סעיף 193 לצו העיקרי - בטל.  .11

בסעיף 204 לצו העיקרי, סעיף קטן )ב( - בטל.  .12
כ"ט בסיוון התשע"ח )12 ביוני 2018(

)חמ 3-269-ת1(

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

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון מס' 5(, התשע"ח-2018

בתוקף  סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-21958 )להלן - הצו העיקרי(,   .1
בסעיף 38, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

תמלא  לפקודה,  34א  בסעיף  שהוחל  כפי  העיריות,  לפקודת   206 סעיף  ")ג( לעניין 
ועדת ההנהלה את תפקידי ועדת הכספים במועצה שלא מונתה בה ועדת כספים."

סעיפים 39 ו–39א לצו העיקרי - בטלים.   .2
בסעיף 57)א( לצו העיקרי, הסיפה החל במילים "גזבר ומהנדס" - תימחק.  .3

סעיף 61 לצו העיקרי - בטל.    .4
בסעיף 64ב)ב()4( לצו העיקרי, במקום "סעיף 78" יבוא "סעיף 191 לפקודת העיריות, כפי   .5

שהוחל בסעיף 34א לפקודה".

סעיף 68א לצו העיקרי - בטל.  .6
בסעיף 77 לצו העיקרי -   .7
סעיף קטן )א( - בטל;  )1(

בסעיף קטן )ב(, בפסקה )1(, המילים "ובהעדר הגזבר - לראש המועצה" - יימחקו.  )2(

סעיף 78 לצו העיקרי - בטל.  .8
סעיפים 81ג עד 81ו לצו העיקרי - בטלים.    .9

סעיפים 82 עד 83 לצו העיקרי -  בטלים.    .10

תיקון סעיף 139

ביטול סעיפים
144 עד 144ב

ביטול סעיף 180
ביטול סעיף 182

ביטול סעיפים
190א ו–191

ביטול סעיף 193

תיקון סעיף 204

ביטול סעיפים
156 ו–157

ביטול סעיפים
186ג עד 188

ביטול סעיפים
39 ו–39א 

תיקון סעיף 57 

ביטול סעיף 61

תיקון סעיף 64ב

ביטול סעיף 68א

תיקון סעיף 77

ביטול סעיף 78

ביטול סעיפים
81ג עד 81ו 

ביטול סעיפים
82 ו–83 

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

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התשע"ו, עמ' 796; התשע"ח, עמ' 2072.

תיקון סעיף 38

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-000565, התקבל ב - 19/07/2018



קובץ התקנות 8043, ז' באב התשע"ח, 19.7.2018  2496

סעיף 88 לצו העיקרי - בטל.  .11
בסעיף 132 לצו העיקרי, אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:   .12

")ד1( סעיפים 188 ו–196 לפקודת העיריות יחולו על ועד מקומי, בשינויים המחויבים 
לפי העניין ובשינויים אלה: בכל מקום, במקום "עירייה" או "מועצה" יקראו "הוועד 
המקומי", ובסעיפים 188)א( ו–196)א(, במקום "השר" יקראו "המועצה"; ואולם החלטות 
המועצה לאישור עסקאות של ועד מקומי לפי סעיפים אלה יהיו טעונות אישור של 

השר כאילו היתה העסקה בנכסיה של המועצה."

אחרי סעיף 132ב לצו העיקרי יבוא:  .13

הוועד; "קופת הוועד קופת  של  לביטחונה  אחראי  המקומי  הוועד  132ג. גזבר 
בהעדר הגזבר, יהיה ראש הוועד אחראי לביטחונה.

הוועד חתימה על מסמכים לחובת  תשלום  פקודת  או  המחאה  132ד. )א( כל 
המקומי יהיו חתומים בידי ראש הוועד וביד גזבר הוועד, 
ובהעדר הגזבר - ביד חבר ועד או עובד ועד שהתמנה על 

ידי הוועד למלא את מקומו של הגזבר.

לבית  המוגש  פשרה  הסדר  התחייבות,  כתב  חוזה,  )ב( 
משפט או לבית דין כדי לקבל תוקף של פסק דין או מסמך 
המקומי,  הוועד  מטעם  כספית  התחייבות  בהם  שיש  אחר 
בשם  עליהם  חתמו  כן  אם  אלא  הוועד  את  יחייבו  לא 
ובהעדר  והגזבר,  הוועד  ראש  הוועד,  חותמת  בצד  הוועד, 
הוועד  ידי  על  שהתמנה  ועד  עובד  או  ועד  חבר   - הגזבר 

למלא את מקומו של הגזבר.

מסמך כאמור בסעיף קטן )ב( שאין בו התחייבות כספית  )ג( 
כן  אם  אלא  הוועד  את  יחייב  לא  המקומי,  הוועד  מטעם 
הוועד  ראש  הוועד,  חותמת  בצד  הוועד,  בשם  עליו  חתמו 
וחבר ועד או עובד של הוועד שהורשה לכך על ידי הוועד."

בסעיף 134 לצו העיקרי, אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:  .14
המקומי  הוועד  יהיה  המקומי,  הוועד  תקציב  אושר  ולא  הכספים  שנת  ")ז( החלה 
רשאי להוציא בכל חודש, כל עוד לא אושר תקציבו, סכום השווה לחלק השנים עשר 
מן התקציב השנתי הקודם, בתוספת סכום שאישרה המועצה בהתחשב בהתייקרויות 

ובנסיבות מיוחדות אחרות, וזאת לגבי אותם סעיפים שפורטו בתקציב הקודם."

סעיף 232 לצו העיקרי - בטל.   .15
כ"ט בסיוון התשע"ח )12 ביוני 2018(

)חמ 3-136-ת1(

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

ביטול סעיף 88

תיקון סעיף 132

הוספת סעיפים 
132ג ו–132ד 

תיקון סעיף 134

ביטול סעיף 232
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )עמק הירדן, תיקון(,  
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

התשי"ח-21958,  אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת   .1
במקום פרט )מב( יבוא:

")מב(
עמק הירדן

בפרט זה, "מפה" - מפת המועצה האזורית עמק הירדן הערוכה בקנה מידה 1:30,000 
והחתומה ביד שר הפנים ביום ל' בסיוון התשע"ח )13 ביוני 2018( ושהעתקים ממנה 
עילית  נצרת  הצפון,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים 

ובמשרד המועצה האזורית עמק הירדן.

טור א'

טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גושים 15444, 15637, 15638, 15639 - בשלמותם;אלומות

גוש 15445 - חלקות 4, 6, 11 וחלק מחלקות 10, 13 כמסומן במפה;

גוש 15456 - חלקות 3, 5 עד 12, 15, 16 וחלק מחלקות 2, 4, 13, 14, 
28 כמסומן במפה;

כמסומן   70  ,68  ,66  ,12 מחלקות  וחלק   71  ,69 חלקות   -  17361 גוש 
במפה;

גוש 13639 - חלקות 35 עד 37;אלמגור

גוש 14076 - פרט לחלקות 128, 139 עד 141 וחלק מחלקות 142, 148 
כמסומן במפה;

כמסומן   27  ,26  ,18  ,17  ,11 מחלקות  וחלק   12 חלקה   -  14078 גוש 
במפה;

גוש 14079 - חלקות 4, 9, 12, 16, 21 וחלק מחלקות 8, 10, 11, 14, 15, 
18 כמסומן במפה;

גוש 14080 - חלק מחלקות 2 עד 5 כמסומן במפה;

גוש 15101 - חלקה 16 וחלק מחלקות 19, 24, 26, 28 כמסומן במפה;אפיקים

גוש 15170 - חלקה 23 וחלק מחלקות 24, 25, 27, 28 כמסומן במפה;

גוש 15171 - חלק מחלקות 15 עד 19 כמסומן במפה;

גוש 15178 - חלקות 112, 116, 118 עד 122, 124 עד 128, 132, 134, 
135, 137, 138 וחלק מחלקות 123, 129 כמסומן במפה;

החלפת פרט )מב( 
בתוספת הראשונה

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

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התשע"ג, עמ' 262; התשע"ח, עמ' 2072.
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טור א'

טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

אשדות יעקב 
)איחוד(

גושים 15107, 15111 - בשלמותם;

גוש 15101 - חלקה 29 וחלק מחלקות 13, 17, 19, 30 כמסומן במפה;

גוש 15102 - חלקות 24 עד 27, 29 עד 32, 38 עד 40, 43 וחלק מחלקות 
17, 18, 20, 22, 23, 28, 35, 37, 41 כמסומן במפה;

גוש 15103 - חלק מחלקות 22, 26, 30, 32 כמסומן במפה;

 26  ,25  ,23 מחלקות  וחלק   44 עד   27  ,24  ,3 חלקות   -  15106 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 15108 - חלקות 14, 18 וחלק מחלקות 13, 15 עד 17, 20 כמסומן 
במפה;

גוש 15109 - חלקות 6, 10, 23, 29, 38, 41 עד 44 וחלק מחלקות 8, 11 
כמסומן במפה;

גוש 15110 - חלקות 2, 4, 6, 10, 21 עד 23 וחלק מחלקה 8 כמסומן 
במפה;

גוש 15112 - חלקות 20 עד 28 וחלק מחלקות 3, 7, 31 כמסומן במפה;

גוש 15113 - חלקות 2, 4, 7 עד 14, 16, 17 וחלק מחלקות 5, 6 כמסומן 
במפה;

גוש 15114 - חלק מחלקות 9, 10, 29 עד 32 כמסומן במפה;

אשדות יעקב 
)מאוחד(

גוש 15100 - בשלמותו;

גוש 15101 - חלקות 9, 12, 15, 18 וחלק מחלקות 13, 17, 19, 23, 24, 
26, 28, 30 כמסומן במפה;

גוש 15102 - חלקות 19, 21, 33, 34, 36 וחלק מחלקות 17, 18, 20, 22, 
23, 28, 35, 37, 41 כמסומן במפה;

גוש 15103 - חלקות 20, 21, 23 עד 25, 27 עד 29, 31, 33 וחלק מחלקות 
22, 26, 30, 32 כמסומן במפה;

גוש 15104 - חלקות 14 עד 16, 18 עד 22, 24, 25 וחלק מחלקות 17, 
23 כמסומן במפה;

גוש 15105 - חלקות 11 עד 31, 37 עד 40 וחלק מחלקות 32 עד 35, 
42 כמסומן במפה;

גוש 15106 - חלק מחלקות 25, 26 כמסומן במפה;

גוש 15108 - חלקות 12, 19 וחלק מחלקות 13, 15 עד 17, 20 כמסומן 
במפה;

גוש 15171 - חלק מחלקות 15, 18, 19 כמסומן במפה;

גוש 15470 - חלקה 94 וחלק מחלקה 83 כמסומן במפה;

גוש 15704 - חלק מחלקות 10, 11, 13 עד 16 כמסומן במפה;
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טור א'

טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גושים 15174, 15175 - בשלמותם;בית זרע

גוש 15101 - חלק מחלקה 23 כמסומן במפה;

גוש 15178 - חלקה 113 וחלק מחלקות 123, 129 כמסומן במפה;

גוש 15452 - חלקות 145, 146 וחלק מחלקות 139, 148 כמסומן במפה;

גוש 15470 - חלקות 77 עד 82, 84 עד 93, 95 עד 98 וחלק מחלקות 
48, 54 עד 57, 67, 83 כמסומן במפה;

גוש 15472 - חלק מחלקות 26, 43 כמסומן במפה;

גוש 15719 - חלקות 56, 57, 59 וחלק מחלקה 61 כמסומן במפה;

גושים 15542, 15544, 15550 - בשלמותם;גנוסר

גוש 13593 - חלק מחלקות 15, 19, 22, 24 כמסומן במפה;

גוש 13594 - חלקה 7 וחלק מחלקות 8 עד 10 כמסומן במפה;

גוש 15537 - חלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גוש 15538 - חלקות 38, 40 עד 43, 51 עד 53, 70 וחלק מחלקות 36, 
39, 44, 50, 62, 63 כמסומן במפה;

גוש 15543 - חלקות 17, 19;

גוש 15553 - פרט לחלק מחלקה 36 כמסומן במפה;

גוש 15554 - פרט לחלק מחלקה 96 כמסומן במפה;

גושים 15166, 15167 - בשלמותם;דגניה א'

גושים 15168, 15169, 15716, 15717 - בשלמותם;דגניה ב'

גוש 15170 - חלקות 19, 29, 30 וחלק מחלקות 27, 28 כמסומן במפה;

גוש 15178 - חלקה 130 וחלק מחלקות 123, 129 כמסומן במפה;

גוש 15702 - חלק מחלקות 4, 8 כמסומן במפה;

גוש 15703 - חלקות 4, 5, 8, 11, 15, 16;

גושים 15196, 15197, 15200, 15204, 15205, 15209 - בשלמותם;האון

גוש 15118 - חלקה 10 וחלק מחלקות 2, 9, 12, 13, 17 כמסומן במפה;

גוש 15199 - חלקות 17, 23 עד 32, 34 עד 38, 40 וחלק מחלקות 33, 
39 כמסומן במפה;

גוש 15203 - חלקות 11, 12, 14, 16, 24, 25, 27 וחלק מחלקות 13, 15, 
17, 21 עד 23, 26 כמסומן במפה;

 20  ,14 מחלקות  וחלק   22  ,21  ,19 עד   15  ,13 חלקות   -  15206 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 15710 - חלק מחלקה 15 כמסומן במפה;

גוש 15713 - חלקה 9 וחלק מחלקות 3 עד 5, 7, 8 כמסומן במפה;
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טור א'

טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 15525 - בשלמותו;חוקוק

8, 12, 19, 20, 22 עד 25, 28, 29, 31, 47 וחלק  - חלקות  גוש 15527 
מחלקות 9 עד 11, 13, 15, 17, 18, 27, 32, 34 עד 36, 49 כמסומן 

במפה;

גוש 15537 - חלקות 10 עד 12, 14 עד 16, 20 וחלק מחלקות 9, 13, 
19 כמסומן במפה;

וחלק   69 עד   64  ,60 עד   54  ,37  ,34  ,32 עד   3 חלקות   -  15538 גוש 
מחלקות 33, 35, 36, 50, 61, 62 כמסומן במפה;

גושים 15302, 15307 - בשלמותם;כנרת 

גוש 15306 - פרט לחלק מחלקות 39, 42, 49 כמסומן במפה;

גוש 15308 - פרט לחלקה 44 וחלק מחלקות 24, 43, 105, 106, 124, 
221 כמסומן במפה;

גוש 15346 - חלקות 1, 4 עד 8, 208, 210, 218 עד 226, 229 עד 232, 
 235 מחלקה  וחלק   393  ,390  ,387  ,385  ,256  ,241 עד   236  ,234

כמסומן במפה;

גוש 15326 - בשלמותו;כפר עבודה

גוש 15325 - חלקות 111 עד 118, 120, 121, 124, 125, 164, 172, 175, 
176, 180 עד 197, 208, 209, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 259, 261, 
 ,287 ,285 ,283 ,281 ,279 ,277 ,274 ,272 ,270 ,268 ,266 ,264 ,262
289, 319 וחלק מחלקות 94 עד 97, 110, 130 עד 132, 159, 162, 

163, 198, 236, 239, 241, 243, 245, 291, 292, 320 כמסומן במפה;

גוש 15327 - פרט לחלקות 81, 82 וחלק מחלקה 73 כמסומן במפה;

גוש 17351 - חלק מחלקות 11, 13 כמסומן במפה;

גוש 17361 - חלקות 25, 26, 60, 61, 67 וחלק מחלקות 51, 66, 68, 70 
כמסומן במפה;

גוש 15709 - בשלמותו;מסדה

גוש 15170 - חלק מחלקות 24, 25, 27 כמסומן במפה;

גוש 15171 - חלק מחלקות 15 עד 17 כמסומן במפה;

גוש 15702 - חלקות 6, 7, 9 עד 12 וחלק מחלקות 4, 8 כמסומן במפה;

גוש 15704 - חלקות 5 עד 9, 12, 17 וחלק מחלקות 10, 11, 13 עד 16 
כמסומן במפה;

גוש 15706 - חלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 15707 - חלק מחלקות 2, 13, 21, 32 כמסומן במפה;

גוש 15711 - חלקות 5 עד 14, 19 עד 23 וחלק מחלקות 4, 17 כמסומן 
במפה;

גוש 15712 - חלקות 2 עד 4, 6 עד 8, 10, 12, 13, 17, 22 וחלק מחלקות 
5, 9, 11, 14, 15, 19 עד 21 כמסומן במפה;
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טור א'

טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 15715 - בשלמותו;מעגן

גוש 15701 - חלקות 2, 3, 7, 9 וחלק מחלקות 4 עד 6, 8, 10 עד 12 
כמסומן במפה;

גוש 15702 - חלקה 5 וחלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 15703 - חלקות 6, 7, 9, 10, 12 עד 14;

גוש 15706 - חלקות 2 עד 5, 8 עד 13;

גוש 15710 - חלק מחלקות 16, 37 כמסומן במפה;

גוש 15711 - חלקות 2, 3, 15, 16, 18 וחלק מחלקות 4, 17 כמסומן 
במפה;

גוש 15713 - חלק מחלקות 2, 8 כמסומן במפה;

גוש 15714 - פרט לחלק מחלקות 12, 23 כמסומן במפה;

גושים 15322, 15328, 15329 - בשלמותם;נווה עובד

גוש 15317 - פרט לחלקות 41, 148, 149 וחלק מחלקה 147 כמסומן במפה;

גוש 15321 - חלקות 61 עד 63, 85, 87, 97, 99, 101, 103, 106 וחלק 
מחלקות 80, 81 כמסומן במפה;

גוש 15323 - חלקות 1 עד 21, 24 עד 26, 29, 30, 88, 89, 93 עד 121, 
185, 208 עד 210, 216, 217, 219, 220, 222, 223, 225, 226, 228 
וחלק מחלקות 201, 206, 207, 212, 229, 231, 232, 235, 238, 241, 

262 כמסומן במפה;

15187, עין גב  ,15186  ,15184  ,15183  ,15182  ,15181  ,15117  ,15116 גושים 
15190, 15191, 15192, 15195 - בשלמותם;

גוש 15115 - פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 15118 - חלקות 1, 6 עד 8, 11, 14 עד 16, 18 וחלק מחלקות 2, 9, 
12, 13, 17 כמסומן במפה;

גוש 15726 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 15324 - בשלמותו;פוריה עילית

גוש 15160 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 15323 - חלקות 22, 23, 27, 28, 31, 32, 49 עד 87, 91, 92, 122 עד 
125, 132 עד 155, 157 עד 184, 186 עד 200, 202 עד 205, 213 עד 
 ,257 ,255 ,253 ,251 ,249 ,247 ,246 ,244 ,243 ,240 ,237 ,234 ,215
259, 261, 264 עד 277, 279 עד 285 וחלק מחלקות 201, 206, 207, 

212, 229, 231, 232, 235, 238, 241, 262 כמסומן במפה;

 ,109 עד   98  ,93 עד   41  ,39 עד   36  ,34 עד   17 חלקות   -  15325 גוש 
133 עד 147, 150 עד 158, 160, 161, 205 עד 207, 210 עד 214, 
220, 223, 226, 229, 232, 235, 238, 294 עד 314, 317, 318 וחלק 
מחלקות 94 עד 97, 131, 132, 159, 162, 163, 216, 218, 239, 243, 

291, 292, 320 כמסומן במפה;
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טור א'

טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גושים 15161, 15162, 15163 - בשלמותם;קבוצת כנרת

גוש 15160 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

 221  ,124  ,106  ,105  ,43  ,24 מחלקות  וחלק   44 חלקה   -  15308 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 15445 - חלק מחלקות 10, 13 כמסומן במפה;

גושים 15457, 15459, 15601, 15613 - בשלמותם;רביד

גוש 15458 - חלקות 1 עד 8, 11, 12, 15 עד 17, 19 עד 22, 24 וחלק 
מחלקות 9, 10, 13, 23 כמסומן במפה;

גוש 15599 - חלק מחלקות 27, 28 כמסומן במפה;

גוש 15614 - חלקה 25;

גוש 15720 - בשלמותו;שער הגולן

 20  ,18  ,17 מחלקות  וחלק   21  ,19  ,16 עד   1 חלקות   -  15212 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 15213 - חלקות 1, 3, 5 עד 11 וחלק מחלקות 2, 4 כמסומן במפה;

גוש 15705 - פרט לחלק מחלקות 27, 62 כמסומן במפה;

גוש 15706 - חלקות 7, 14, 15 וחלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 15707 - חלקות 3 עד 12, 14 עד 20, 22 עד 31 וחלק מחלקות 2, 
13, 21, 32 כמסומן במפה;

גוש 15708 - חלקות 2 עד 14 וחלק מחלקות 15, 16 כמסומן במפה;

 35  ,27 עד   25  ,15 מחלקות  וחלק   30 עד   28 חלקות   -  15710 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 15712 - חלקות 16, 18 וחלק מחלקות 5, 9, 11, 14, 15, 20, 21, 23 
כמסומן במפה;

גושים 15207, 15208, 15718 - בשלמותם;תל קציר

גוש 15199 - חלק מחלקות 33, 39 כמסומן במפה;

גוש 15203 - חלקות 18 עד 20 וחלק מחלקות 13, 15, 17, 21 עד 23, 
26 כמסומן במפה;

גוש 15206 - חלק מחלקות 14, 20 כמסומן במפה;

גוש 15701 - חלק מחלקות 4 עד 6, 8, 10 עד 12 כמסומן במפה;

גוש 15710 - חלקות 2 עד 14, 17 עד 24, 31 עד 34, 36 וחלק מחלקות 
15, 16, 25 עד 27, 35, 37 כמסומן במפה;

גוש 15713 - חלקה 6 וחלק מחלקות 2 עד 5, 7, 8 כמסומן במפה;

גוש 15714 - חלק מחלקות 12, 23 כמסומן במפה;
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טור א'

טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

13636, התחום העודף  ,13635  ,13633  ,13629  ,13627  ,13622  ,13621  ,13620 גושים 
 ,15347  ,15345  ,15320  ,15319  ,15318  ,14077  ,13638  ,13637
 ,15647  ,15646  ,15455  ,15454  ,15447  ,15446  ,15398  ,15392
 ,15662  ,15661  ,15660  ,15659  ,15651  ,15650  ,15649  ,15648
 ,23273  ,23272  ,23271  ,22571  ,22570  ,22569  ,17350  ,15664

23274, 23275, 23276 - בשלמותם;

גוש 13578 - חלקה 8;

גוש 13639 - חלקות 4, 6 עד 13, 16 עד 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

גוש 13793 - חלקות 7, 8;

 148  ,142 מחלקות  וחלק   141 עד   139  ,128 חלקות   -  14076 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 14078 - חלקות 2 עד 10, 13 עד 16, 19 עד 21, 23 עד 25, 28, 29 
וחלק מחלקות 11, 17, 18, 22, 26, 27 כמסומן במפה;

גוש 14079 - חלקות 2, 3, 7, 13, 17, 19 וחלק מחלקות 8, 10, 11, 14, 
15, 18 כמסומן במפה;

גוש 14080 - חלק מחלקות 2 עד 5 כמסומן במפה;

גוש 14081 - חלקות 1, 7, 8, 11;

גוש 15306 - חלק מחלקות 39, 42, 49 כמסומן במפה;

גוש 15317 - חלקות 41, 148, 149 וחלק מחלקה 147 כמסומן במפה;

גוש 15321 - חלקות 9, 10, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 28, 29 וחלק מחלקות 
80, 81 כמסומן במפה;

גוש 15325 - חלקות 221, 224, 227, 230, 233 וחלק מחלקות 110, 198, 
216, 218, 236, 241, 245, 292 כמסומן במפה;

גוש 15327 - חלק מחלקה 73 כמסומן במפה;

גוש 15346 - חלק מחלקה 235 כמסומן במפה;

גוש 15393 - חלקה 6;

גוש 15445 - חלק מחלקה 10 כמסומן במפה;

גוש 15452 - חלקות 131, 138, 140 עד 144, 147, 149, 152, 153 וחלק 
מחלקות 139, 148 כמסומן במפה;

גוש 15456 - חלקות 17 עד 27, 29 עד 33 וחלק מחלקות 2, 4, 13, 14, 
28 כמסומן במפה;

 63  ,62  ,44  ,39 מחלקות  וחלק   49 עד   45  ,1 חלקות   -  15538 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 15543 - חלקות 5 עד 7;

גוש 15640 - חלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;
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טור א'

טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 15645 - חלקות 9, 18, 26, 28, 30 וחלק מחלקות 4, 12, 15, 24 
כמסומן במפה;

גוש 15652 - פרט לחלק מחלקה 30 כמסומן במפה;

גוש 15653 - פרט לחלק מחלקה 20 כמסומן במפה;

גוש 15658 - חלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 15719 - חלקות 2, 3, 12, 15 עד 32, 34, 38, 40 עד 44, 47 עד 49, 
54 וחלק מחלקות 35 עד 37, 39, 45, 46, 52, 61 כמסומן במפה;

גוש 15725 - חלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גוש 15726 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 15727 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 15728 - חלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גוש 17345 - חלקות 1, 3 וחלק מחלקות 2, 4, 5 כמסומן במפה;

גוש 17346 - חלקות 2 עד 4, 6, 7, 9;

גוש 17349 - חלקות 44 עד 46;

גוש 17351 - חלקות 2 עד 8, 12, 19 וחלק מחלקות 11, 13 כמסומן 
במפה;

גוש 17352 - חלקות 30, 31, 33, 55, 60, 62 עד 64, 68;

גוש 22566 - חלקות 2, 6 עד 30, 32 עד 34 וחלק מחלקה 5 כמסומן 
במפה;

גוש 22567 - פרט לחלק מחלקות 5, 21, 30 כמסומן במפה;

גוש 22568 - חלקות 11 עד 18, 20, 27 וחלק מחלקות 7 עד 10, 19 
כמסומן במפה;

גוש 22641 - חלקות 2 עד 4 וחלק מחלקות 5 עד 7, 16, 18 כמסומן 
במפה;

גוש 22642 - חלק מחלקה 7 כמסומן במפה;

גוש 23277 - חלקות 2 עד 5, 8, 9, 11 עד 14, 18 עד 20, 22, 23, 26, 27, 
29 עד 31, 33, 34, 36, 37 וחלק מחלקות 6, 10, 15, 21, 24, 25, 28, 

32, 35 כמסומן במפה

שטחים המצויים בים כמסומן במפה."

ל' בסיוון התשע"ח )13 ביוני 2018(
)חמ 3-136-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )עמק חפר, תיקון(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

התשי"ח-21958,  אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת   .1
במקום פרט )מג( יבוא:

")מג(
עמק חפר

בפרט זה, "מפה" - מפת המועצה האזורית עמק חפר הערוכה בקנה מידה 1:20,000 
והחתומה ביד שר הפנים ביום ל' בסיוון התשע"ח )13 ביוני 2018( ושהעתקים ממנה 
מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על המחוז מרכז, רמלה, ובמשרדי 

המועצה האזורית עמק חפר. 

טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גושים 8291, 8292, 8293, 8294, 8295, 8297, 8298 - בשלמותם;אביחיל

גוש 8229 - חלקות 18, 26, 29, 32, 35, 38;

גוש 8290 - פרט לחלק מחלקות 1, 27, 35 כמסומן במפה;

גוש 8296 - פרט לחלק מחלקות 40, 41, 49, 50, 58, 66 כמסומן במפה;

גוש 8299 - חלק מחלקות 26, 27, 51 כמסומן במפה;

גוש 8309 - חלקות 32 עד 50, 57, 59, 60 וחלק מחלקה 65 כמסומן במפה;

גוש 8315 - חלקות 3, 4 וחלק מחלקה 74 כמסומן במפה;

גוש 8316 - חלקות 7, 12, 15, 18, 21, 24, 27;

גוש 8317 - חלקות 10, 11, 24, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48 וחלק מחלקות 
27, 43 כמסומן במפה;

גוש 8447 - חלקה 6;

גוש 8566 - בשלמותו;אומץ

גוש 8563 - פרט לחלקות 2, 53 וחלק מחלקה 54 כמסומן במפה;

גוש 8564 - פרט לחלק מחלקות 20, 76 כמסומן במפה;

גוש 8565 - חלקות 17, 20, 22 וחלק מחלקה 12 כמסומן במפה;

גושים 8225, 9067 - בשלמותם;אחיטוב

גוש 8223 - חלקות 3 עד 5;

גוש 8224 - פרט לחלקה 2;

גוש 8226 - פרט לחלקות 2, 4;

גוש 8362 - פרט לחלקה 39;אלישיב

גוש 8363 - חלקות 1 עד 19, 21 עד 25, 29 עד 38, 40, 41, 43 עד 48 
וחלק מחלקה 39 כמסומן במפה;

גוש 8365 - פרט לחלקה 34;

גוש 8366 - חלקות 1 עד 44, 50 עד 74, 76 עד 87, 91 וחלק מחלקות 
45 עד 49, 75, 88, 90, 92 עד 95, 97 כמסומן במפה;

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

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשע"ה, עמ' 824; התשע"ח, עמ' 2072.

החלפת פרט )מג( 
בתוספת הראשונה
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טור א'
טור ב'
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גוש 8395 - חלקות 6, 17;

גוש 8396 - חלקות 2 עד 4 וחלק מחלקה 7 כמסומן במפה;

גוש 8399 - חלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גוש 8565 - חלקה 18;

גושים 9906, 9907, 9908, 9909 - בשלמותם;בארותיים

גוש 8555 - חלקה 18 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 8556 - חלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 8558 - חלקות 16 עד 18 וחלק מחלקה 15 כמסומן במפה;

גוש 8501 - חלקות 2 עד 23, 25, 29 עד 31, 33, 36 וחלק מחלקה 34 בורגתא
כמסומן במפה;

גוש 8502 - פרט לחלקות 87, 113, 114;

גוש 8503 - פרט לחלקות 82, 90;

גוש 8504 - פרט לחלקות 34, 35, 37, 42;

גוש 8630 - חלקות 2, 3, 5;בחן

גוש 8631 - חלקות 1, 3 עד 10, 12 עד 15, 17 עד 19 וחלק מחלקות 
11, 16 כמסומן במפה;

וחלק   38  ,37  ,34  ,33  ,30 עד   23  ,20 עד   8  ,2  ,1 חלקות   -  8632 גוש 
מחלקות 7, 31, 32, 35, 36, 40 כמסומן במפה;

גוש 8642 - חלק מחלקות 28, 30 כמסומן במפה;

גושים 8480, 8481 - בשלמותם;בית הלוי

גוש 8482 - חלקה 14;

גושים 8341, 9068 - בשלמותם;בית חירות

גוש 8028 - חלקה 13 וחלק מחלקה 12 כמסומן במפה;

גוש 8194 - חלק מחלקה 11 כמסומן במפה;

גוש 8287 - חלקה 1;

גוש 8328 - חלקות 1 עד 4, 22, 23 וחלק מחלקה 26 כמסומן במפה;

גוש 8332 - חלק מחלקה 59 כמסומן במפה;

גוש 8335 - פרט לחלקות 109, 110 וחלק מחלקה 93 כמסומן במפה;

גוש 8336 - חלקות 5 עד 22, 37 עד 39, 41, 44, 56, 57, 60 עד 66, 70, 
71 וחלק מחלקות 42, 55, 69 כמסומן במפה;

גוש 8338 - חלק מחלקות 101, 225 כמסומן במפה;

גוש 8342 - פרט לחלקה 1 וחלק מחלקה 48 כמסומן במפה;

גוש 8343 - חלקות 2, 3, 61, 65, 68, 71, 74 וחלק מחלקות 80, 95, 110, 
113 כמסומן במפה;

גוש 8422 - חלקות 20, 22 וחלק מחלקה 19 כמסומן במפה;
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 23  ,20  ,17 מחלקות  וחלק   24  ,19  ,18  ,16  ,11 חלקות   -  8424 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 8482 - חלקה 13;

גוש 8483 - חלק מחלקות 5, 8, 12, 13 כמסומן במפה;

גוש 8564 - חלק מחלקות 20, 76 כמסומן במפה;

גוש 7920 - חלקות 13, 26, 27 וחלק מחלקות 2, 10, 28 כמסומן במפה;בית ינאי

גוש 8332 - פרט לחלקות 59, 68, 71, 75, 76;

גוש 8333 - חלקה 113;

גוש 8334 - חלקות 5, 60 עד 66, 68, 70, 72, 74, 79 עד 91, 93 וחלק 
מחלקות 32, 39, 67, 76, 92 כמסומן במפה;

גוש 8337 - חלקות 11 עד 36, 41 עד 57, 59, 63, 68 עד 74, 76 עד 91, 
93, 95 וחלק מחלקות 64, 75 כמסומן במפה;

גוש 8340 - חלקות 1 עד 3, 5 עד 20, 27, 28, 30, 31, 38, 40, 42, 47 
עד 50, 56, 58;

גוש 8343 - חלקות 5 עד 12, 25 עד 44, 47 עד 53, 57, 60, 63, 67, 70, 
 ,101 ,100 ,98 ,97 ,94 ,92 ,91 ,89 ,88 ,86 ,85 ,83 ,79 ,77 ,76 ,73
103, 104, 106, 107, 109, 112 וחלק מחלקות 45, 46, 56, 59, 80, 

82, 95, 110, 113 כמסומן במפה;

גוש 8344 - חלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 9091 - חלקות 7, 8, 10 וחלק מחלקות 5, 6, 9 כמסומן במפה;

 בית יצחק-
שער חפר

גושים 8211, 8280, 8281, 8282 - בשלמותם;

גוש 8136 - חלקות 27, 30 וחלק מחלקה 25 כמסומן במפה;

גוש 8140 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 8212 - פרט לחלקה 90;

גוש 8213 - חלקות 28, 38 עד 46, 48 עד 64 וחלק מחלקות 65, 66 
כמסומן במפה;

גוש 8214 - חלקות 4, 8, 10 עד 30, 36 עד 45, 48, 51 עד 54, 56 עד 62, 
64, 65, 70, 73 עד 77, 79 עד 93, 95 עד 99, 103, 104, 106, 109, 
111, 114 עד 117, 119, 123 עד 129, 135, 136 וחלק מחלקות 2, 5 

עד 7, 9, 35, 107, 110, 113, 134 כמסומן במפה;

גוש 8215 - חלק מחלקה 11 כמסומן במפה;

גוש 8216 - חלק מחלקה 17 כמסומן במפה;

גוש 8229 - חלקות 41, 44, 45, 50;

גוש 8235 - חלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גוש 8283 - חלקות 1, 33 עד 61 וחלק מחלקות 2, 4 כמסומן במפה;

גוש 8284 - חלקה 34 וחלק מחלקות 35, 40 כמסומן במפה;

גוש 8308 - פרט לחלקה 48 וחלק מחלקות 18, 70 כמסומן במפה;
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גוש 8309 - חלקות 10 עד 14, 23, 28 עד 31, 58, 61, 63, 64, 67 עד 
72, 74 עד 85, 87 עד 91, 94 עד 106, 111 עד 114, 116 עד 118, 
 ,138 ,137 ,135 ,133 ,132 ,130 ,129 ,127 ,126 ,124 ,123 ,121 ,120

;141 ,140

גוש 8330 - בשלמותו;ביתן אהרון

גוש 8315 - חלקה 303 וחלק מחלקה 301 כמסומן במפה;

גוש 8317 - חלקות 45, 47 וחלק מחלקות 27, 43, 49 כמסומן במפה;

גוש 8329 - חלקות 4, 7 עד 10, 16 עד 27, 29 עד 31, 33 עד 35, 40, 44, 
46, 58, 71, 73, 74, 78, 81, 84, 85, 87, 90, 94 עד 96, 101, 102, 104, 

108, 110, 111 וחלק מחלקה 53 כמסומן במפה;

גוש 8315 - חלק מחלקה 301 כמסומן במפה;בת חן

גוש 8316 - חלקה 38;

גוש 8331 - חלקות 4 עד 15;

גוש 8499 - פרט לחלקות 71, 86, 87;

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

גושים 8722, 8723, 8724, 8725, 8726, 8727, 8729 - בשלמותם;בת חפר

גוש 8111 - חלק מחלקה 31 כמסומן במפה;

גוש 8728 - פרט לחלק מחלקות 90, 110 כמסומן במפה;

גוש 8394 - חלקות 28, 35 וחלק מחלקה 34 כמסומן במפה;גאולי תימן

גוש 8395 - פרט לחלקות 5, 6, 9, 13, 16 עד 20;

גוש 8445 - חלקה 6;

גבעת חיים 
איחוד

 13 מחלקה  וחלק   15  ,14  ,12 עד   10  ,7 עד   2 חלקות   -  8286 גוש 
כמסומן במפה;

 18 מחלקה  וחלק   23  ,17 עד   15  ,13 עד   11  ,3 חלקות   -  8287 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 8422 - חלקות 7, 9, 12, 15 וחלק מחלקה 18 כמסומן במפה;

גוש 8424 - חלקות 2, 8, 9 וחלק מחלקות 13, 17 כמסומן במפה;

גוש 8444 - חלקה 2;

גוש 8484 - חלקות 2, 3, 16 עד 19 וחלק מחלקות 12, 14, 15 כמסומן 
במפה;

גוש 9091 - חלק מחלקות 5, 6, 9 כמסומן במפה;

גבעת חיים 
מאוחד

גוש 7900 - חלק מחלקות 48, 86, 139 כמסומן במפה;

גוש 7901 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 8287 - חלקות 4, 5, 8, 24 וחלק מחלקה 19 כמסומן במפה;

גוש 8288 - חלקות 1, 2, 4 עד 7, 9, 10, 12, 13;
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גוש 8289 - פרט לחלקה 12;

גוש 8422 - חלקות 6, 8, 11, 13, 14, 16, 17 וחלק מחלקה 18 כמסומן 
במפה;

גוש 8423 - חלקות 2, 3, 7, 11 וחלק מחלקה 10 כמסומן במפה;

גוש 8447 - חלקות 3 עד 5, 19;

גוש 8419 - בשלמותו;גבעת שפירא

גוש 8420 - פרט לחלקה 3;

גוש 9065 - חלק מחלקה 64 כמסומן במפה;

גוש 8446 - בשלמותו;גן יאשיה

גוש 8443 - פרט לחלקה 32;

גוש 8444 - פרט לחלקות 2, 3;

גוש 8445 - חלקות 3 עד 5, 7, 8, 12 עד 17, 23, 25, 27, 30 עד 61;

גוש 8447 - חלקות 10 עד 16 וחלק מחלקה 18 כמסומן במפה;

גושים 8301, 8305 - בשלמותם;הדר עם

גוש 8300 - חלקות 1 עד 3, 5, 6, 8 עד 24, 45, 49 עד 51, 71, 72;

גוש 8302 - פרט לחלקה 64 וחלק מחלקה 88 כמסומן במפה;

גוש 8304 - חלקות 3 עד 5, 60 עד 71, 78, 79 וחלק מחלקות 42, 45 
כמסומן במפה;

גוש 8306 - חלקות 2, 3, 5 עד 13, 15, 18, 23 עד 29, 50 עד 53, 70 עד 
102, 104 עד 119, 121, 122 וחלק מחלקה 55 כמסומן במפה;

גוש 8307 - חלקה 9;

גוש 8447 - חלקה 7;

גוש 7903 - חלק מחלקות 22, 23, 63, 67 כמסומן במפה;המעפיל

גוש 7969 - חלק מחלקות 2, 40 כמסומן במפה;

גוש 8027 - חלקות 2 עד 7, 9 עד 11 וחלק מחלקות 8, 13 כמסומן 
במפה;

גוש 8028 - חלקות 2 עד 10 וחלק מחלקה 12 כמסומן במפה;

גוש 8029 - חלקות 2 עד 7;

גוש 8193 - חלקות 3 עד 10, 19, 25, 26, 28 וחלק מחלקות 11, 14, 29 העוגן
כמסומן במפה;

 11  ,6 מחלקות  וחלק   13  ,12  ,10 עד   8  ,5 עד   3 חלקות   -  8194 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 8482 - חלקה 5;

גוש 8483 - חלקות 3, 4, 7, 9 עד 11 וחלק מחלקות 5, 8, 12 כמסומן 
במפה;
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גושים 8325, 8326 - בשלמותם;חבצלת השרון

גוש 8315 - חלק מחלקה 29 כמסומן במפה;

גוש 8322 - חלקות 1 עד 6, 23 עד 30, 47, 48 וחלק מחלקות 283, 288 
כמסומן במפה;

גוש 8323 - פרט לחלק מחלקות 24, 41 כמסומן במפה;

גוש 8324 - חלקה 12 וחלק מחלקה 116 כמסומן במפה;

גוש 8327 - חלקות 12 עד 14, 21, 22, 24 עד 27, 30 עד 40, 100, 179 
עד 190 וחלק מחלקה 99 כמסומן במפה;

גוש 8634 - חלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גושים 8372, 8374 - בשלמותם;חוגלה

גוש 8373 - חלקות 1, 2, 5, 6, 9 עד 71, 74 עד 77, 79, 80, 84, 91 וחלק 
מחלקות 3, 4, 7, 8, 72, 73, 78, 81, 85, 87 כמסומן במפה;

גוש 8399 - חלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גוש 8423 - חלק מחלקות 9, 10 כמסומן במפה;

גוש 8424 - חלקות 3, 4, 10 וחלק מחלקה 17 כמסומן במפה;

גוש 8627 - בשלמותו;חופית

כמסומן   69  ,55  ,42 מחלקות  וחלק   54 עד   46 חלקות   -  8336 גוש 
במפה;

גוש 8338 - חלקות 11 עד 24, 26 עד 31, 33 עד 40, 45 עד 56, 65, 67, 
70 עד 72, 74, 77, 98, 99, 116 עד 159, 161 עד 216, 218 עד 221, 

223, 228, 235 עד 286 וחלק מחלקה 112 כמסומן במפה;

גוש 8339 - חלק מחלקה 14 כמסומן במפה;

גושים 7924, 8381, 8382, 8383 - בשלמותם;חיבת ציון

גוש 8287 - חלקות 7, 10;

גוש 8379 - חלקות 15, 16 וחלק מחלקות 54, 95 כמסומן במפה;

גוש 8380 - פרט לחלקה 31;

גוש 8384 - פרט לחלקות 90, 91 וחלק מחלקות 53 עד 55, 57 עד 59 
כמסומן במפה;

גוש 8484 - חלק מחלקות 4, 12 כמסומן במפה;

גושים 9051, 9052 - בשלמותם;חניאל

גוש 8119 - חלק מחלקה 51 כמסומן במפה;

גוש 9050 - פרט לחלקות 65, 70, 79 וחלק מחלקות 66, 78 כמסומן 
במפה;
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גוש 7921 - חלקות 107, 108;חרב לאת

גוש 7923 - חלקות 13 עד 29, 31 עד 42, 44 עד 66, 69, 70, 72 עד 80, 
82 עד 84, 86 עד 145, 147 עד 156, 158 עד 169 וחלק מחלקות 

172, 270, 275 כמסומן במפה;

גוש 8379 - חלקות 35, 61 עד 88, 93, 94, 96 עד 98 וחלק מחלקות 10, 
89, 90, 95 כמסומן במפה;

גוש 8389 - חלקה 202 וחלק מחלקה 216 כמסומן במפה;

כמסומן   34 מחלקה  וחלק   36  ,31  ,10  ,7 עד   4 חלקות   -  8394 גוש 
במפה;

גוש 8174 - חלק מחלקה 11 כמסומן במפה;יד חנה

גוש 8633 - חלקות 14, 15, 45 וחלק מחלקות 10, 13 כמסומן במפה;

 22  ,17  ,16  ,12 עד   10 מחלקות  וחלק   21  ,20 חלקות   -  8634 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 8635 - פרט לחלק מחלקה 11 כמסומן במפה;

גוש 8303 - בשלמותו;ידידיה

גוש 8136 - חלקות 1, 5, 23 וחלק מחלקות 20, 25 כמסומן במפה;

גוש 8296 - חלק מחלקות 40, 41, 49, 50, 58, 66 כמסומן במפה;

גוש 8299 - חלקות 1 עד 21, 25, 29 עד 48, 53 וחלק מחלקות 22 עד 
24, 26 עד 28, 49, 51 כמסומן במפה;

גוש 8300 - חלקות 7, 26 עד 43, 48, 53 עד 62, 64 עד 70 וחלק מחלקה 
52 כמסומן במפה;

גוש 8302 - חלקה 64 וחלק מחלקה 88 כמסומן במפה;

גוש 8304 - חלקות 7 עד 9, 12 עד 19, 22 עד 41, 43, 44, 46 עד 49, 51, 
53 עד 58 וחלק מחלקה 42 כמסומן במפה;

גוש 8306 - חלקות 4, 14, 30 עד 49, 57, 59 עד 67;

גוש 8308 - חלק מחלקות 18, 70 כמסומן במפה;

גוש 8405 - חלקות 8, 11 וחלק מחלקות 7, 12 כמסומן במפה;

גוש 8411 - חלקה 8;

גוש 8412 - חלקות 1 עד 3, 5, 6, 11 וחלק מחלקה 7 כמסומן במפה;

גוש 8417 - חלקה 15;

גוש 8418 - חלקות 5 עד 8;

גוש 8500 - חלקה 2;

גושים 8364, 8370, 8371, 8402 - בשלמותם;כפר הרואה

גוש 7969 - חלקה 39 וחלק מחלקות 5, 6, 15 עד 20 כמסומן במפה;

גוש 7970 - פרט לחלק מחלקות 69, 71 כמסומן במפה;

גוש 8363 - חלקה 20;
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גוש 8367 - פרט לחלקות 25, 32, 33, 43, 51, 56 וחלק מחלקות 26, 34, 
50 כמסומן במפה;

גוש 8368 - פרט לחלקה 48;

גוש 8369 - פרט לחלקה 54;

גוש 8373 - חלק מחלקה 85 כמסומן במפה;

גוש 8394 - חלק מחלקה 38 כמסומן במפה;

גוש 8399 - חלקות 2, 7 וחלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גושים 8345, 8346, 8347, 8348, 8349, 8351, 8352, 8353, 8354, 8355, כפר ויתקין
8356, 8357 - בשלמותם;

 37  ,35  ,29  ,21 מחלקות  וחלק   33 עד   30  ,27 חלקות   -  8193 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 8194 - חלקה 7 וחלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 8339 - חלק מחלקה 14 כמסומן במפה;

גוש 8342 - חלקה 1 וחלק מחלקה 48 כמסומן במפה;

גוש 8350 - חלקות 7 עד 18, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 
44, 49, 50, 55, 57, 58 וחלק מחלקות 43, 47, 54 כמסומן במפה;

גוש 8366 - חלק מחלקות 48, 49 כמסומן במפה;

גוש 8388 - חלק מחלקה 12 כמסומן במפה;

גוש 8393 - חלקות 3, 6, 7;

גוש 8394 - חלק מחלקה 38 כמסומן במפה;

גוש 8395 - חלקות 9, 13, 16, 18;

גוש 8396 - חלקה 5 וחלק מחלקה 7 כמסומן במפה;

גוש 8557 - חלקות 2, 3 וחלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 8980 - פרט לחלקה 157;

גושים 8310, 8311, 8312, 8314 - בשלמותם;כפר חיים

גוש 8139 - חלקות 26 עד 29;

גוש 8313 - חלקות 1, 8, 9, 11, 14, 18;

גוש 8418 - חלקה 2;

גוש 8482 - חלק מחלקות 2, 7 כמסומן במפה;

גוש 8091 - חלקות 49 עד 51 וחלק מחלקה 7 כמסומן במפה;כפר מונש

גוש 8092 - חלקות 39, 42, 54 עד 56;

גוש 8415 - פרט לחלקות 53, 54;

גוש 8416 - פרט לחלקות 97, 109;

גוש 8482 - חלקות 11, 18 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-000565, התקבל ב - 19/07/2018



2513 קובץ התקנות 8043, ז' באב התשע"ח, 19.7.2018 

טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 8385 - חלק מחלקה 11 כמסומן במפה;מכמורת

גוש 8390 - חלקות 20, 21;

גוש 8392 - חלקה 12;

גוש 8393 - חלקות 12 עד 14 וחלק מחלקה 11 כמסומן במפה;

גוש 8414 - פרט לחלקות 263, 282 עד 284;

גוש 8091 - חלקות 47, 48;מעברות

גוש 8192 - חלקות 2, 5, 6, 8, 10 עד 12, 15 עד 19, 21, 29, 30 וחלק 
מחלקות 7, 9, 20, 24, 27, 28 כמסומן במפה;

גוש 8193 - חלקות 18, 24, 34, 36 וחלק מחלקות 35, 38 כמסומן במפה;

גוש 8194 - חלקה 2;

גוש 8313 - חלקה 16;

גוש 8422 - חלקות 2 עד 5, 21 וחלק מחלקה 19 כמסומן במפה;

גוש 8192 - חלק מחלקות 7, 9, 20, 24, 27 כמסומן במפה;משמר השרון

גוש 8193 - חלקות 2, 12, 13, 20, 22, 23 וחלק מחלקות 11, 15, 21 
כמסומן במפה;

גוש 8358 - פרט לחלק מחלקה 32 כמסומן במפה;

גוש 8482 - חלקה 8 וחלק מחלקות 1, 2, 9, 12, 17 כמסומן במפה;

גוש 8483 - חלקות 2, 6 וחלק מחלקות 5, 13 כמסומן במפה;

גוש 8484 - חלקות 5 עד 11;

גוש 8557 - חלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 8159 - חלקות 77 עד 80 וחלק מחלקות 73, 75, 76 כמסומן במפה;עולש

גוש 8552 - פרט לחלקות 77 עד 80;

גוש 8553 - פרט לחלקה 81;

גוש 8554 - פרט לחלקה 69;

גוש 8555 - פרט לחלקות 18, 19 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 8556 - חלקות 3 עד 5;

גוש 8558 - חלקות 7 עד 13, 19, 20 וחלק מחלקה 15 כמסומן במפה;

גוש 8287 - חלקות 6, 9, 14, 22 וחלק מחלקה 21 כמסומן במפה;עין החורש

גוש 8421 - פרט לחלק מחלקה 19 כמסומן במפה;

גוש 8423 - חלקות 4 עד 6, 8, 12;

גוש 8424 - חלקות 5 עד 7, 15 וחלק מחלקות 17, 20 עד 23 כמסומן במפה;

גוש 8479 - בשלמותו;צוקי ים

גוש 8327 - חלקות 85, 125 עד 145, 150 עד 168, 170 עד 175, 177, 
192 עד 221 וחלק מחלקות 147, 148 כמסומן במפה;

גוש 8333 - חלק מחלקה 107 כמסומן במפה;
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גוש 8322 - חלקות 148 עד 150, 158 עד 161, 171 עד 191, 193 עד שושנת העמקים
 264  ,258  ,45 מחלקות  וחלק   234 עד   219  ,217 עד   215  ,199

כמסומן במפה;

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

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

________________________________________________________________________________

גושים 7888, 7891, 7898, 7902, 7904, 7963, 7964, 7965, 7982, 7998, התחום העודף
8077, 8170, 8386, 8387, 8391, 9066, 10579 - בשלמותם;

גוש 7722 - חלק מחלקות 46, 50, 71 כמסומן במפה;

גוש 7728 - חלק מחלקות 16, 77 כמסומן במפה;

גוש 7889 - חלקות 53, 64 עד 100, 103 עד 108 וחלק מחלקות 57 עד 
60, 62, 63, 102 כמסומן במפה;

גוש 7890 - פרט לחלקות 115 עד 117 וחלק מחלקות 118 עד 120, 
123 עד 125 כמסומן במפה;

גוש 7900 - פרט לחלק מחלקות 48, 86, 139 כמסומן במפה;

גוש 7901 - פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 7903 - פרט לחלק מחלקות 22, 23, 63, 67 כמסומן במפה;

גוש 7920 - חלקות 7 עד 9, 12, 14 עד 16, 20 וחלק מחלקות 2, 10, 
28 כמסומן במפה;

גוש 7923 - חלקות 4, 9 וחלק מחלקה 275 כמסומן במפה;

גוש 7969 - חלקות 1, 3, 4, 7 עד 14, 21, 22, 24 עד 37 וחלק מחלקות 
2, 5, 6, 15 עד 20, 40 כמסומן במפה;

גוש 7970 - חלק מחלקות 69, 71 כמסומן במפה;

גוש 8027 - חלקות 12, 14 וחלק מחלקות 8, 13 כמסומן במפה;

גוש 8028 - חלקה 11;

גוש 8029 - חלקה 8;

גוש 8091 - חלקות 21 עד 24, 26, 52 וחלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גוש 8092 - חלקות 57, 59, 61, 63, 65;

גוש 8097 - חלקות 1 עד 4, 8, 10 עד 12, 14 עד 16, 21, 26, 37;

גוש 8118 - חלקות 38, 100 וחלק מחלקה 108 כמסומן במפה;

גוש 8119 - פרט לחלק מחלקה 51 כמסומן במפה;

גוש 8120 - חלק מחלקה 37 כמסומן במפה;

גוש 8136 - חלקות 3, 11, 17, 18, 28, 29 וחלק מחלקה 20 כמסומן במפה;

גוש 8139 - חלקות 18, 31 וחלק מחלקות 9, 20 כמסומן במפה;

גוש 8140 - פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
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טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 8159 - חלקות 70 עד 72, 74 וחלק מחלקות 73, 75, 76 כמסומן 
במפה;

גוש 8174 - חלקות 35 עד 40, 44, 47, 50 וחלק מחלקות 17, 21, 28, 
53 כמסומן במפה;

גוש 8192 - חלק מחלקה 28 כמסומן במפה;

גוש 8193 - חלקות 16, 17 וחלק מחלקות 14, 15, 35, 37, 38 כמסומן במפה;

גוש 8212 - חלקה 90;

גוש 8213 - חלקות 19, 32, 33, 67 וחלק מחלקות 65, 66 כמסומן במפה;

גוש 8214 - חלקה 71 וחלק מחלקות 2, 5 עד 7, 9, 35, 107, 110, 113, 
134 כמסומן במפה;

גוש 8215 - חלק מחלקה 11 כמסומן במפה;

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

גוש 8223 - חלקה 2;

גוש 8224 - חלקה 2;

גוש 8226 - חלקות 2, 4;

גוש 8235 - חלקה 7 וחלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גוש 8283 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 8284 - חלק מחלקות 35, 40 כמסומן במפה;

גוש 8286 - חלקות 8, 9 וחלק מחלקה 13 כמסומן במפה;

גוש 8287 - חלקות 20, 25 וחלק מחלקות 18, 19, 21 כמסומן במפה;

גוש 8288 - חלקות 8, 11;

גוש 8289 - חלקה 12;

גוש 8296 - חלק מחלקות 40, 41, 49, 50, 58, 66 כמסומן במפה;

גוש 8299 - חלקות 50, 52 וחלק מחלקות 22 עד 24, 26 עד 28, 49, 
51 כמסומן במפה;

גוש 8300 - חלק מחלקה 52 כמסומן במפה;

גוש 8304 - חלק מחלקה 45 כמסומן במפה;

גוש 8306 - חלקות 1, 54, 56 וחלק מחלקה 55 כמסומן במפה;

גוש 8307 - חלקות 3, 7;

גוש 8308 - חלקה 48;

גוש 8309 - חלק מחלקה 65 כמסומן במפה;

גוש 8313 - חלקות 21, 22;

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

גוש 8316 - חלקות 30, 35;

גוש 8317 - חלק מחלקה 49 כמסומן במפה;
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גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 8323 - חלק מחלקה 24 כמסומן במפה;

גוש 8328 - חלקות 5 עד 18, 20, 24 וחלק מחלקה 26 כמסומן במפה;

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

גוש 8331 - חלקות 23, 24, 30, 31, 33;

גוש 8332 - חלקות 68, 71, 75, 76 וחלק מחלקה 59 כמסומן במפה;

גוש 8333 - פרט לחלקה 113 וחלק מחלקה 107 כמסומן במפה;

גוש 8334 - חלקות 1, 11, 12, 14 עד 21, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 56, 58 
וחלק מחלקות 32, 39, 67, 76, 92 כמסומן במפה;

גוש 8335 - חלקות 109, 110 וחלק מחלקה 93 כמסומן במפה;

גוש 8337 - חלקות 3, 4, 7, 9, 10, 65, 92 וחלק מחלקות 64, 75 כמסומן 
במפה;

גוש 8338 - חלקות 78, 80, 81, 84, 87, 91, 93, 103, 104, 110, 217 וחלק 
מחלקות 101, 112, 225 כמסומן במפה;

גוש 8339 - חלק מחלקה 14 כמסומן במפה;

גוש 8340 - חלקות 32, 44, 45, 57;

גוש 8343 - חלק מחלקות 45, 46, 56, 59, 82 כמסומן במפה;

גוש 8344 - חלקות 1, 4, 8 וחלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 8350 - חלקות 51, 53, 59 וחלק מחלקות 43, 47, 54 כמסומן במפה;

גוש 8358 - חלק מחלקה 32 כמסומן במפה;

גוש 8362 - חלקה 39;

גוש 8363 - חלקות 26 עד 28, 42 וחלק מחלקה 39 כמסומן במפה;

גוש 8365 - חלקה 34;

גוש 8366 - חלק מחלקות 45 עד 49, 75, 88, 90, 92 עד 95, 97 כמסומן 
במפה;

גוש 8367 - חלקות 25, 32, 33, 43, 51, 56 וחלק מחלקות 26, 34, 50 
כמסומן במפה;

גוש 8368 - חלקה 48;

גוש 8369 - חלקה 54;

גוש 8373 - חלקה 90 וחלק מחלקות 3, 4, 7, 8, 72, 73, 78, 81, 85, 87 
כמסומן במפה;

גוש 8379 - חלקות 55, 91, 92 וחלק מחלקות 10, 54, 89, 90 כמסומן 
במפה;

גוש 8380 - חלקה 31;

גוש 8384 - חלקות 90, 91 וחלק מחלקות 53 עד 55, 57 עד 59 כמסומן 
במפה;

גוש 8385 - חלקות 6, 9, 10, 12, 13 וחלק מחלקה 11 כמסומן במפה;
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גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 8388 - חלקות 5, 6, 9, 10 וחלק מחלקה 12 כמסומן במפה;

גוש 8389 - פרט לחלקה 202 וחלק מחלקה 216 כמסומן במפה;

גוש 8390 - חלקות 3, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 22 עד 24, 26, 28;

גוש 8392 - פרט לחלקה 12;

גוש 8393 - חלק מחלקה 11 כמסומן במפה;

גוש 8394 - חלקות 8, 9, 13, 18 וחלק מחלקות 34, 38 כמסומן במפה;

גוש 8395 - חלקות 5, 19, 20;

גוש 8399 - חלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גוש 8405 - חלק מחלקות 7, 12 כמסומן במפה;

גוש 8411 - חלקה 4;

גוש 8412 - חלק מחלקה 7 כמסומן במפה;

גוש 8414 - חלקות 263, 282 עד 284;

גוש 8415 - חלקות 53, 54;

גוש 8416 - חלקות 97, 109;

גוש 8417 - פרט לחלקה 15;

גוש 8418 - חלקות 3, 4;

גוש 8420 - חלקה 3;

גוש 8421 - חלק מחלקה 19 כמסומן במפה;

גוש 8422 - חלקה 10;

גוש 8423 - חלק מחלקות 9, 10 כמסומן במפה;

גוש 8424 - חלקות 12, 14, 25 וחלק מחלקות 13, 17, 21, 22 כמסומן במפה;

- חלקות 16 עד 18, 32, 34, 35, 38, 41, 42, 45, 47 וחלק  גוש 8425 
מחלקות 13, 20, 24, 49, 51, 53 כמסומן במפה;

גוש 8430 - חלקות 1, 2, 6 עד 9, 12, 16 עד 18, 59, 68, 69, 72, 74, 80 
עד 85 וחלק מחלקות 3, 10, 11, 67, 73 כמסומן במפה;

גוש 8431 - פרט לחלקה 20 וחלק מחלקות 31, 34, 43 כמסומן במפה;

גוש 8435 - חלק מחלקה 34 כמסומן במפה;

גוש 8443 - חלקה 32;

גוש 8444 - חלקה 3;

גוש 8445 - חלקות 2, 9, 21, 22, 24;

גוש 8447 - חלקות 2, 8, 9, 17 וחלק מחלקה 18 כמסומן במפה;

גוש 8482 - חלקות 3, 6, 10, 15, 16 וחלק מחלקות 1, 2, 7, 9, 12, 17 
כמסומן במפה;

גוש 8484 - חלקה 13 וחלק מחלקות 4, 12, 14, 15 כמסומן במפה;

גוש 8499 - חלקות 71, 86, 87;

גוש 8500 - פרט לחלקה 2;
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גוש 8501 - חלקות 24, 27, 28, 32 וחלק מחלקה 34 כמסומן במפה;

גוש 8502 - חלקות 87, 113, 114;

גוש 8503 - חלקות 82, 90;

גוש 8504 - חלקות 34, 35, 37, 42;

גוש 8552 - חלקות 77 עד 80;

גוש 8553 - חלקה 81;

גוש 8554 - חלקה 69;

גוש 8555 - חלקה 19;

גוש 8556 - חלקה 2;

גוש 8557 - חלקה 5;

גוש 8558 - חלקות 6, 14 וחלק מחלקה 21 כמסומן במפה;

גוש 8563 - חלקות 2, 53 וחלק מחלקה 54 כמסומן במפה;

 12 מחלקה  וחלק   21  ,19  ,16 עד   13  ,11 עד   2 חלקות   -  8565 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 8626 - חלקות 2, 4;

גוש 8630 - חלקה 4;

גוש 8631 - חלק מחלקה 11 כמסומן במפה;

גוש 8632 - חלקות 3, 4, 21, 22 וחלק מחלקות 35, 36 כמסומן במפה;

גוש 8633 - חלקות 3, 6 עד 9, 11, 16, 18, 19, 22 עד 26 וחלק מחלקות 
10, 13 כמסומן במפה;

גוש 8634 - חלקות 1, 4 עד 7, 9, 13 עד 15, 19, 24 וחלק מחלקות 8, 
10 עד 12, 16, 17, 22 כמסומן במפה;

גוש 8635 - חלק מחלקה 11 כמסומן במפה;

גוש 8643 - חלקות 35, 36;

גוש 8659 - חלקות 29 עד 31 וחלק מחלקות 7, 11, 16 עד 18, 22, 25 
עד 28, 32, 35 עד 37 כמסומן במפה;

גוש 8663 - חלקות 12, 25 עד 32, 46 וחלק מחלקות 33, 34, 42, 43 
כמסומן במפה;

גוש 8728 - חלק מחלקות 90, 110 כמסומן במפה;

גוש 8977 - חלק מחלקות 57, 59 כמסומן במפה;

גוש 8980 - חלקה 157;

גוש 9050 - חלקות 65, 70, 79 וחלק מחלקה 78 כמסומן במפה;

גוש 9065 - חלקה 51 וחלק מחלקות 52, 61, 63, 64 כמסומן במפה;

גוש 10576 - חלק מחלקות 1, 18 כמסומן במפה;

שטחים המצויים בים כמסומן במפה."

ל' בסיוון התשע"ח )13 ביוני 2018(
)חמ 3-136-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  
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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - רובע מגורים לוד - ניר צבי(, התשע"ח-2018

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השרים  ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהלת  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת 

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם רובע מגורים לוד - ניר צבי המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה   .1
מתחם מועדף לדיור.

מצוי  המתחם  המרכז;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–3,475  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
מערבית  לוד,  עמק  אזורית  ומועצה  לוד  המקומית  הרשות  של  השיפוט  בתחום 
לשכונות גני אביב ופרדס שניר, דרומית לתחנת רכבת גני אביב ומסילת הברזל )תת"ל 
33( וכולל שטחים חקלאיים ואת המושב ניר צבי עד כביש 44 מדרום; גבולותיו הם 
כמסומן במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים 
הוועדה  במשרדי  ירושלים,   ,22 נשרים  כנפי  רח'  האוצר,  במשרד  לדיור  מועדפים 

המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הרשויות המקומיות האמורות.

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

מספרי חלקות בחלקןמספרי חלקות בשלמותןגוש

396856 ,25 ,19

3969118 ,116 ,99 ,95 ,80 ,79104 ,97

3970101 ,80109 ,105 ,103 ,100 ,27 ,26

399951 ,48-43 ,41-37, 39-3554 ,49 ,42 ,2

400041 ,40 ,37 ,35 ,31-2948 ,39 ,38 ,33 ,28 ,26 ,23 ,22

402926 ,24 ,20 ,17 ,1

4224106 ,62 ,61

422732 ,21 ,20

422851 ,45 ,40-38 ,34-28,52 ,49-46 ,44 ,41 ,37-35 ,27 ,25 ,13 ,1 
55 ,54

422928 ,26-22 ,20 ,19

49833, 2

5547 ,81 ,80 ,63-50 ,57-39 ,21-15
 ,103 ,101 ,99 ,97 ,96 ,94-92 ,89

107 ,105

 ,87 ,86 ,82 ,79-64 ,49-45 ,26-22 ,14-2
95 ,91 ,90

5548,74-35 ,32-21 ,19-15 ,7-4 
 ,119-103 ,101-98 ,96 ,95-82

,132 ,131 ,129-124 ,121 
,148 ,146 ,143-140 ,138-135 
189-180 ,179 ,157 ,153-150

 ,130 ,123 ,81-75 ,34-33 ,20 ,14-8 ,3 ,2
190 ,155 ,145 ,144 ,134 ,133

55494-2

59301876 ,10

593132 ,797 ,59 ,33 ,31 ,4 ,2

ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ז, עמ' 1164.  1

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם
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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על מתחם מועדף   .4
לדיור - לוד - ניר צבי(, התשע"ז-22016 - בטל.

ג' באב התשע"ח )15 ביולי 2018(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

 

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - נתניה - ש"י עגנון(, התשע"ח-2018

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השרים  ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהלת  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת 

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם נתניה-ש"י עגנון המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה מתחם מועדף   .1
לדיור.

גודלו של המתחם הוא כ–24 דונם, מיקומו בתחום מחוז המרכז; המתחם מצוי בתחום   .2
בחלקה  הממוקמת  נורדאו  קריית  בשכונת  נתניה,  המקומית  הרשות  של  השיפוט 
הדרומי של העיר, דרומית לשכונת אגמים, מערבית לכביש מס' 2, צפונית לשכונות 
נאות גולדה ונאות בגין ומזרחית לשכונות גבעת האירוסים ועיר ימים; גבולותיו הם 
כמסומן במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים 
הוועדה  במשרדי  ירושלים,   ,22 נשרים  כנפי  רח'  האוצר,  במשרד  לדיור  מועדפים 

המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הרשות המקומית האמורה.

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

מספרי חלקות בחלקןמספרי חלקות בשלמותןגוש

795878 ,72

795972 ,34-2473

ג' באב התשע"ח )15 ביולי 2018(
)חמ 3-4988(=

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

 

ק"ת התשע"ז, עמ' 179.  2

מתחם מועדף לדיור

המתחם, מיקומו 
וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ז, עמ' 1164.  1

ביטול
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