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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )עמק חפר, תיקון(, 
התשע"ט-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 )מג( יבוא:

")מג(
עמק חפר

בפרט זה, "מפה" - מפת המועצה האזורית עמק חפר הערוכה בקנה מידה 1:20,000 
והחתומה ביד שר הפנים ביום א' בחשוון התשע"ט )10 באוקטובר 2018(, ושהעתקים 
רמלה,  המרכז,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה 

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;

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

וחלק   48  ,46  ,44  ,42  ,38  ,36  ,34  ,24  ,11  ,10 חלקות   -  8317 גוש 
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;

החלפת פרט )מג( 
בתוספת הראשונה 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשנ"ד, עמ' 240.  1

ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התשע"ח, עמ' 2505.  2
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

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;

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;

גוש 8632 - חלקות 1, 2, 8 עד 20, 23 עד 30, 33, 34, 37, 38 וחלק 
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;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

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;

 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;

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

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;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

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

 56  ,54 עד   51  ,48  ,45 עד   36  ,30 עד   10  ,8  ,4 חלקות   -  8214 גוש 
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;

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, 
 ,137  ,135  ,133  ,132  ,130  ,129  ,127  ,126  ,124  ,123  ,121  ,120

;141 ,140 ,138

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;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גבעת חיים
איחוד

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

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

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;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

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, העוגן
29 כמסומן במפה;

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

גוש 8482 - חלקה 5;

גוש 8483 - חלקות 3, 4, 7, 9 עד 11 וחלק מחלקות 5, 8, 12 כמסומן 
במפה;

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;
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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;

גוש 9051 - בשלמותו;חניאל

גוש 8119 - חלק מחלקה 51 כמסומן במפה;

גוש 9050 - פרט לחלקות 65, 70, 79 וחלק מחלקות 66, 78 כמסומן 
במפה;

גוש 9052 - חלקות 1, 4, 7 וחלק מחלקות 3, 5, 6, 8 כמסומן במפה;

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 - חלקות 73, 202 וחלק מחלקה 216 כמסומן במפה;

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

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

גוש 8302 - חלקה 64 וחלק מחלקה 88 כמסומן במפה;
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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;

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;
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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;

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

גוש 8484 - חלקות 5 עד 11;

גוש 8557 - חלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

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

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;

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;
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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 8119 - פרט לחלק מחלקות 51, 56, 62 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;

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;
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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 - חלקה 33 וחלק מחלקות 5, 29, 36, 301 כמסומן במפה;

גוש 8316 - חלקות 30, 35;

גוש 8317 - חלק מחלקה 49 כמסומן במפה;

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;
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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;

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

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

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

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

גוש 8388 - חלקות 5, 6, 9, 10 וחלק מחלקה 12 כמסומן במפה;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

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;

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

גוש 8425 - חלקות 16 עד 18, 32, 34, 35, 38, 41, 42, 45, 47 וחלק 
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;

כמסומן   43  ,34  ,31 מחלקות  וחלק   20 לחלקה  פרט   -  8431 גוש 
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;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

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;

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;

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

גוש 8626 - חלקות 2, 4;

גוש 8630 - חלקה 4;

גוש 8631 - חלק מחלקה 11 כמסומן במפה;

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

וחלק   26 עד   22  ,19  ,18  ,16  ,11  ,9 עד   6  ,3 חלקות   -  8633 גוש 
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;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

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;  

וכן שטחים הנמצאים בים כמסומן במפה."

א' בחשוון התשע"ט )10 באוקטובר 2018(
)חמ 3-136-ת1(

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

אכרזת העיריות )כפר יונה( )תיקון(, התשע"ט-2018

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

באכרזת העיריות )כפר יונה(, התשע"ד-22014, במקום התוספת יבוא:  .1
"תוספת
)סעיף 1(

כמפורט  קרקע  רישום  וחלקות  גושים  כולל  יונה  כפר  עיריית  יהיו  שתושביו  האזור 
להלן:

הגושים 8112, 8113, 8114, 8115, 8118, 8123, 8124, 8125, 8132, 8133, 8134, 8135, 8144, 
 ,8954  ,8732  ,8195  ,8154  ,8153  ,8152  ,8151  ,8150  ,8149  ,8148  ,8147  ,8146  ,8145

9501, 9502, 9503 - בשלמותם;

גוש 8091 - חלקות 15 עד 17, 25, 27 עד 34, 37, 44 וחלק מחלקות 7, 8 כמסומן במפת 
בחשוון  א'  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 של  מידה  בקנה  הערוכה 
הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2018 באוקטובר   10( התשע"ט 
יונה  כפר  עיריית  ובמשרד  רמלה,  המרכז,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים, 

)להלן - המפה(;

גוש 8092 - חלקות 35, 44, 45, 47, 62, 64, 66 עד 70;

גוש 8097 - חלקות 38 עד 70, 73 עד 77;

גוש 8119 - חלק מחלקות 56, 62 כמסומן במפה;

גוש 8120 - חלקות 23, 28 וחלק מחלקות 37, 39 כמסומן במפה;

גוש 8138 - פרט לחלקה 128 וחלק מחלקות 15, 60, 129 כמסומן במפה;

גוש 8139 - חלקות 19, 21 וחלק מחלקות 9, 20 כמסומן במפה;

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

ק"ת התשע"ד, עמ' 1401.  2

החלפת התוספת
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גוש 8142 - חלקות 11, 12, 21 עד 23, 25 עד 27, 29, 41, 48, 50 עד 54, 62 עד 69, 71, 75, 
77, 78 וחלק מחלקות 30, 70 כמסומן במפה;

גוש 8143 - חלקות 10, 11;

גוש 9050 - חלק מחלקה 66 כמסומן במפה;

גוש 9052 - חלק מחלקות 3, 5, 6, 8 כמסומן במפה."

א' בחשוון התשע"ט )10 באוקטובר 2018(
)חמ 3-1926(

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

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מנשה, תיקון(, התשע"ט-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 )לג( יבוא:

")לג(
מנשה

 1:30,000 מידה  בקנה  הערוכה  מנשה  האזורית  המועצה  מפת   - "מפה"  זה,  בפרט 
והחתומה ביד שר הפנים ביום א' בחשוון התשע"ט )10 באוקטובר 2018(, ושהעתקים 
ובמשרד  חיפה  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה 

המועצה האזורית מנשה. 

טור ב'טור א'
גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 8701 - חלקות 17, 18, 25, 28, 29 וחלק מחלקות 15, 19, 21, 23, אום אל קוטוף
27 כמסומן במפה;

גוש 8702 - חלקות 1, 2, 4, 5, 7, 12 עד 25, 28, 29, 39, 43 עד 90 וחלק 
מחלקות 6, 8 עד 10, 30 עד 37, 42 כמסומן במפה;

גוש 8704 - חלק מחלקות 32, 33 כמסומן במפה;

גוש 20365 - חלק מחלקה 14 כמסומן במפה;

גוש 20366 - חלקה 3 וחלק מחלקות 2, 4, 5 כמסומן במפה;

גוש 20364 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;אל–עריאן

גוש 20459 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

12236, ברקאי  ,12235  ,12231  ,12230  ,12229  ,12191  ,12160  ,12159 גושים 
12238 - בשלמותם;

גוש 10149 - חלק מחלקות 24, 25, 65 עד 67 כמסומן במפה;

גוש 12118 - חלקה 44;

גוש 12228 - חלקות 4, 6, 9, 16, 23, 25 וחלק מחלקה 26 כמסומן במפה;

החלפת פרט )לג( 
בתוספת הראשונה 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשנ"ד, עמ' 240.  1

ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התשע"ח, עמ' 362.  2
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טור ב'טור א'
גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 12234 - חלקות 22, 26 וחלק מחלקות 20, 23 עד 25, 27, 28 
כמסומן במפה;

גוש 12237 - חלקות 12, 19, 21, 23, 25;

גושים 8791, 8792, 10080, 10082 - בשלמותם;גן השומרון

גוש 7714 - חלקות 41, 45, 46, 54, 55;

גוש 7725 - חלקה 8 וחלק מחלקות 7, 11, 12 כמסומן במפה;

גוש 7726 - חלק מחלקה 236 כמסומן במפה;

גוש 10077 - חלקות 44, 59, 61, 63, 65, 67, 81, 82 וחלק מחלקה 85 
כמסומן במפה;

גוש 10079 - חלקות 8, 9, 14 עד 27, 57, 58, 61, 62, 64 עד 66, 68, 
70, 72, 76, 79, 80 וחלק מחלקות 56, 60, 74 כמסומן במפה;

וחלק   44 עד   34  ,28 עד   25  ,22 עד   18  ,9  ,8 חלקות   -  10114 גוש 
מחלקות 32, 33 כמסומן במפה;

גושים 7716, 10029 - בשלמותם;גן שמואל

כמסומן   57  ,51 עד   49  ,37 מחלקות  וחלק   52 חלקה   -  7714 גוש 
במפה;

כמסומן   56  ,50 מחלקות  וחלק   52  ,49 עד   47 חלקות   -  7715 גוש 
במפה;

גוש 7717 - חלקה 66 וחלק מחלקות 65, 72 כמסומן במפה;

גוש 7718 - חלק מחלקה 54 כמסומן במפה;

גוש 8790 - חלק מחלקות 14 עד 16 כמסומן במפה;

גוש 8960 - חלק מחלקה 10 כמסומן במפה;

כמסומן   12  ,11 מחלקות  וחלק   58  ,57  ,53 חלקות   -  10018 גוש 
במפה;

גוש 10023 - חלקות 29, 35, 48, 53 עד 68 וחלק מחלקות 16, 34 
כמסומן במפה;

גוש 10024 - חלקות 8 עד 13, 17, 22, 24 עד 27;

גוש 10028 - חלקות 2, 15, 35, 36 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 10052 - חלקות 15, 16, 18, 23, 25, 26 וחלק מחלקות 2, 3, 22 
כמסומן במפה;

גוש 10117 - חלקות 65, 70 עד 73, 75, 76 וחלק מחלקות 69, 74, 79, 
80, 82, 84 כמסומן במפה;
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טור ב'טור א'
גושים וחלקות רישום קרקע

גושים 10148, 12117 - בשלמותם;כפר גליקסון

גוש 10129 - חלק מחלקות 16, 19, 20, 22 עד 27 כמסומן במפה;

גוש 10149 - חלקות 3, 4, 22, 23, 26, 29, 30, 55 עד 64, 68, 98, 99, 
כמסומן   65  ,54  ,24  ,21  ,19  ,18 מחלקות  וחלק   104 עד   102

במפה;

גוש 12118 - חלקות 45 עד 48;

גוש 12119 - חלקות 65 עד 67, 123 עד 125, 127, 129, 131 וחלק 
מחלקה 96 כמסומן במפה;

גוש 12227 - חלקה 28 וחלק מחלקות 33, 35 כמסומן במפה;

גוש 12422 - חלק מחלקות 2 עד 4 כמסומן במפה;

גוש 10069 - חלקות 4 עד 9, 46, 54 וחלק מחלקה 44 כמסומן במפה;כפר פינס

גוש 10070 - חלקות 9 עד 12, 26, 33, 37, 39 עד 43, 48;

גוש 10149 - חלק מחלקות 24, 65 כמסומן במפה;

גוש 12225 - חלקות 3 עד 30, 32, 33, 35 עד 37, 39 עד 55, 60 עד 65, 
73 עד 108, 110 עד 145, 147 עד 149, 151, 154, 155, 157, 159 

עד 166, 168 עד 171 וחלק מחלקה 70 כמסומן במפה;

גוש 12227 - חלק מחלקות 33, 35 כמסומן במפה;

גוש 12228 - חלק מחלקה 26 כמסומן במפה;

גוש 7912 - חלק מחלקה 46 כמסומן במפה;להבות חביבה

גוש 7913 - חלק מחלקה 58 כמסומן במפה;

גוש 8813 - חלקה 88;

גוש 8814 - חלק מחלקה 5 כמסומן במפה;

גוש 8843 - חלק מחלקות 9, 12 כמסומן במפה;

כמסומן   9 מחלקה  וחלק   13  ,10  ,7  ,4 עד   2 חלקות   -  8918 גוש 
במפה;

גוש 8919 - חלקות 3, 5 עד 10, 12 עד 14, 16 עד 18, 21, 22, 24 וחלק 
מחלקות 1, 11, 15, 19, 20, 25 כמסומן במפה;

גוש 8920 - חלקות 7, 12, 17 עד 20 וחלק מחלקות 4, 6, 13 עד 16, 
37, 43, 48 כמסומן במפה;

גושים 8798, 8799, 8800, 8801, 8835, 9079, 9202, 9203 - בשלמותם;מאור

גוש 7717 - חלק מחלקות 65, 72 כמסומן במפה;

גוש 8790 - חלקות 9 עד 11, 13, 17, 18 וחלק מחלקות 14 עד 16 
כמסומן במפה;

גוש 8814 - חלקות 1 עד 4, 6 וחלק מחלקה 5 כמסומן במפה;
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טור ב'טור א'
גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 8918 - חלקות 6, 8, 11 וחלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גוש 8959 - חלק מחלקה 72 כמסומן במפה;

גוש 8960 - חלקה 14 וחלק מחלקות 8, 10, 13, 16 כמסומן במפה;

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

גוש 7912 - פרט לחלק מחלקה 46 כמסומן במפה;

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

גוש 8816 - חלקות 55 עד 60, 79 עד 82;

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

גוש 8840 - חלק מחלקה 11 כמסומן במפה;

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

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

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

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

גוש 8920 - חלק מחלקות 13 עד 16 כמסומן במפה;

גושים 20455, 20456, 20457, 20460, 20521 - בשלמותם;מי עמי

גוש 20354 - חלקות 1 עד 4, 17 עד 21, 55 עד 58, 60 עד 62;

גוש 20355 - חלקות 14 עד 23, 62 עד 67, 70, 72 עד 75, 80, 82;

גוש 20364 - חלקות 4, 6 עד 8, 14 עד 16 וחלק מחלקות 1, 2, 5, 9, 
11, 12, 17, 18, 20, 21 כמסומן במפה;

גוש 20407 - חלקות 32, 35, 75;

גוש 20408 - חלקות 50, 56;

גוש 20458 - חלקות 4 עד 7, 34, 35, 37, 38, 40, 44 עד 47, 49, 50;

גוש 20459 - פרט לחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גושים 8708, 8709 - בשלמותם;מייסר

גוש 8707 - חלקה 28;

גוש לא מוסדר כמסומן במפה;

גושים 8784, 8785, 10086, 10087, 10088 - בשלמותם;מענית

גוש 8700 - חלקות 7, 10 וחלק מחלקה 5 כמסומן במפה;

גוש 8711 - חלקות 2, 3, 9, 17, 22;

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-001142, התקבל ב - 31/10/2018



קובץ התקנות 8099, כ"ב בחשוון התשע"ט, 31.10.2018  676

טור ב'טור א'
גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 8786 - חלקות 2 עד 4 וחלק מחלקות 1, 5 כמסומן במפה;

גוש 8787 - חלק מחלקות 1, 3 כמסומן במפה;

גוש 10089 - חלקות 17 עד 20, 34, 40 עד 54, 56 עד 63, 65 עד 68 
וחלק מחלקות 37, 38 כמסומן במפה;

גוש 12234 - חלקות 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19 וחלק מחלקות 20, 23 
עד 25, 27, 28 כמסומן במפה;

גוש 8719 - חלק מחלקה 5 כמסומן במפה;מצפה אילן

גוש 20369 - חלק מחלקות 2, 4, 5, 10, 11, 15 כמסומן במפה;

גושים 8712, 8715, 8716, 8721 - בשלמותם;מצר

גוש 8711 - חלקות 10, 12, 15, 19, 20, 24, 26, 27;

גוש 8713 - חלקה 3 וחלק מחלקות 11, 12 כמסומן במפה;

גוש 8714 - פרט לחלקה 15;

גוש 8717 - חלקות 8, 10 וחלק מחלקות 2, 9, 12 כמסומן במפה;

גוש 8718 - חלק מחלקות 5, 6 כמסומן במפה;

גוש 8720 - פרט לחלק מחלקה 12 כמסומן במפה;

גוש 10068 - חלקות 1 עד 6, 9 עד 28, 43 עד 46, 52 עד 125;משמרות

גוש 10071 - חלקות 1 עד 6, 41;

גוש 10098 - חלקות 22 עד 29;

גוש 10099 - חלקות 26 עד 33, 36 עד 43, 48 וחלק מחלקות 46, 47 
כמסומן במפה;

 110  ,49  ,38 מחלקות  וחלק   138  ,116  ,33 חלקות   -  10100 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 10127 - חלק מחלקה 30 כמסומן במפה;

גוש 10149 - חלקות 1, 2, 8 עד 17, 20, 31 עד 42, 45 עד 48, 50 עד 
53, 69 עד 88 וחלק מחלקות 6, 7, 18, 19, 21, 43, 44, 49, 54 

כמסומן במפה;

גושים 12226, 12232, 12233 - בשלמותם;עין עירון

גוש 12227 - חלק מחלקה 33 כמסומן במפה;

גושים 8788, 8789, 8797, 10081, 10083, 10085 - בשלמותם;עין שמר

גוש 10079 - חלקות 2, 3, 13, 29 עד 55 וחלק מחלקות 1, 56, 60, 74 
כמסומן במפה;

גוש 10084 - חלקות 1 עד 4, 140, 141;

גוש 10106 - חלק מחלקות 28, 29, 50 כמסומן במפה;

גוש 10114 - חלק מחלקה 58 כמסומן במפה;
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גושים 12792, 12793, 20362, 20363, 20451, 20463 - בשלמותם;קציר

גוש 12168 - חלקה 18 וחלק מחלקות 7, 9, 11, 17 כמסומן במפה;

גוש 12175 - חלקות 4, 17, 18, 20, 31, 32 וחלק מחלקה 26 כמסומן 
במפה;

גוש 12176 - חלקה 28 וחלק מחלקות 29, 47 כמסומן במפה;

גוש 20375 - חלקה 14 וחלק מחלקות 1, 23 עד 29 כמסומן במפה;

גוש 20376 - חלקות 2, 4, 7, 10, 11 וחלק מחלקות 6, 14 כמסומן במפה;

גוש 20377 - חלקה 4 וחלק מחלקות 1, 3, 18 כמסומן במפה;

גוש 20381 - חלק מחלקות 2, 12, 15 עד 17, 25, 27 כמסומן במפה;

גוש 20382 - חלק מחלקה 14 כמסומן במפה;

גוש 20389 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 20461 - פרט לחלקה 146;

גוש 20462 - פרט לחלקה 121;

גושים 12104, 12122, 12123, 12133, 12139, 12406, 12423 - בשלמותם;רגבים

גוש 10173 - חלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

וחלק   90  ,89  ,86 עד   67  ,65  ,64  ,53 עד   46 חלקות   -  12094 גוש 
מחלקות 32 עד 45, 54 עד 56, 61 עד 63, 66, 88 כמסומן במפה;

גוש 12095 - חלקות 25 עד 32, 70 עד 78, 80 עד 86, 94, 95, 98, 99 
וחלק מחלקות 15 עד 24, 33 עד 43, 45 עד 50, 64 עד 69, 88 

כמסומן במפה;

גוש 12096 - חלקות 31 עד 34, 39 עד 41, 44 עד 46, 53 עד 56, 58 
עד 60, 80, 86, 87, 89, 91, 92 וחלק מחלקות 2 עד 5, 16 עד 18, 

30, 35 עד 37, 57, 83, 95, 99, 100 כמסומן במפה;

גוש 12097 - חלקות 117, 150, 158 וחלק מחלקות 140, 159 כמסומן 
במפה;

גוש 12099 - חלקות 13, 140 עד 142, 152, 158, 159, 165;

גוש 12105 - חלקות 33, 101, 107 וחלק מחלקות 104, 108 כמסומן 
במפה;

גוש 12119 - חלקות 63, 64, 106, 108, 110, 116, 117, 121, 122 וחלק 
מחלקה 96 כמסומן במפה;

גוש 12413 - חלק מחלקות 15, 19, 21, 24 כמסומן במפה;

גוש 12421 - חלקות 1, 3, 4, 8 עד 16 וחלק מחלקות 5 עד 7, 17 
כמסומן במפה;

גוש 12422 - חלקות 5 עד 16 וחלק מחלקות 2 עד 4 כמסומן במפה;
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גוש 8958 - בשלמותו;שדה יצחק

גוש 8919 - חלק מחלקות 15, 19, 20 כמסומן במפה;

גוש 8920 - חלקה 5 וחלק מחלקות 4, 6, 37, 43, 48 כמסומן במפה;

גוש 8959 - פרט לחלק מחלקות 34, 35, 72 כמסומן במפה;

גוש 8960 - חלקות 6, 7, 9, 15 וחלק מחלקות 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16 
כמסומן במפה;

גושים 8795, 8796, 8802, 8803, 9200, 10115 - בשלמותם;תלמי אליעזר

גוש 7714 - חלק מחלקה 57 כמסומן במפה;

גוש 7724 - חלקות 12, 14;

גוש 7725 - חלק מחלקות 7, 11, 12 כמסומן במפה;

גוש 7727 - חלקה 174 וחלק מחלקה 247 כמסומן במפה;

גוש 8793 - חלקות 7, 9 וחלק מחלקות 15, 16 כמסומן במפה;

גוש 10113 - חלקה 4;

גוש 10114 - חלקה 59 וחלק מחלקות 57, 60 כמסומן במפה;

 82  ,80  ,79  ,74  ,69 מחלקות  וחלק   83  ,78 חלקות   -  10117 גוש 
כמסומן במפה;

______________________________________________________________________________________________________

12146, התחום העודף  ,12145  ,12144  ,12143  ,12142  ,12141  ,12140  ,7719 גושים 
12147, 12150, 12161, 12162, 12163 - בשלמותם;

גוש 7714 - חלק מחלקות 37, 49 עד 51 כמסומן במפה;

גוש 7715 - חלקות 34, 37, 55, 57 וחלק מחלקות 50, 56 כמסומן 
במפה;

גוש 7718 - חלקות 24, 55, 56 וחלק מחלקה 54 כמסומן במפה;

גוש 7722 - חלקות 66, 76 וחלק מחלקות 16, 21, 22, 27, 28, 51, 71, 
73, 75 כמסומן במפה;

גוש 7723 - חלקות 37 עד 39, 51 וחלק מחלקות 6 עד 8, 24, 34, 35, 
40 עד 46, 50, 52 עד 54, 56, 58 כמסומן במפה;

גוש 7724 - חלקות 8 עד 11, 13;

גוש 7728 - חלקה 70 וחלק מחלקות 46 עד 48, 89 כמסומן במפה;

גוש 8700 - חלק מחלקה 5 כמסומן במפה;

גוש 8701 - חלק מחלקות 21, 23 כמסומן במפה;

גוש 8702 - חלקות 11, 38 וחלק מחלקות 6, 8 עד 10, 30 עד 37, 42, 
91 כמסומן במפה;
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גוש 8704 - חלקה 61 וחלק מחלקות 32, 33 כמסומן במפה;

גוש 8707 - חלקות 3 עד 16, 22, 23, 25 עד 27, 29 עד 32, 35, 37, 42, 
44, 46 וחלק מחלקות 21, 39 כמסומן במפה;

גוש 8766 - חלקות 1 עד 7, 24, 25, 27, 28, 31, 54, 56 וחלק מחלקות 
21 עד 23, 26, 29, 30, 32, 33, 52 כמסומן במפה;

גוש 8767 - פרט לחלקה 54 וחלק מחלקות 51, 52 כמסומן במפה;

גוש 8770 - חלקות 1 עד 43, 79 עד 81, 85 עד 94;

גוש 8793 - חלקות 1, 4, 6, 11 וחלק מחלקות 15, 16 כמסומן במפה;

גוש 8959 - חלק מחלקות 34, 35 כמסומן במפה;

גוש 8960 - חלקה 3 וחלק מחלקות 4, 5, 8, 10, 11 כמסומן במפה;

גוש 9071 - חלק מחלקה 52 כמסומן במפה;

גוש 10017 - חלקות 1 עד 3, 6, 7, 9 עד 17, 37, 41 עד 43;

גוש 10018 - חלקות 3 עד 5, 47 עד 49, 51, 55 וחלק מחלקות 11, 
12 כמסומן במפה;

גוש 10022 - חלק מחלקות 1, 8, 9 כמסומן במפה;

גוש 10023 - חלקות 11, 17, 18, 31 עד 33, 39, 40, 42, 44, 46 וחלק 
מחלקות 22, 34, 38, 41 כמסומן במפה;

גוש 10024 - חלקות 3, 16 וחלק מחלקות 1, 15 כמסומן במפה;

גוש 10052 - חלקות 8, 17, 19 עד 21 וחלק מחלקות 2, 3, 22 כמסומן 
במפה;

גוש 10079 - חלקות 10 עד 12 וחלק מחלקות 1, 74 כמסומן במפה;

גוש 10084 - פרט לחלקות 1 עד 4, 140, 141;

 38  ,37 מחלקות  וחלק   33 עד   28  ,3 עד   1 חלקות   -  10089 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 10114 - חלקות 12 עד 17 וחלק מחלקות 32, 33, 57, 60 כמסומן 
במפה;

גוש 12156 - חלקות 21, 24, 27, 30, 33, 54 וחלק מחלקות 36, 39, 
43 כמסומן במפה;

גוש 12158 - חלקות 1, 3, 4, 6, 20 עד 24, 27 וחלק מחלקות 2, 5, 17, 
19, 25, 28, 30, 31 כמסומן במפה;

גוש 12166 - חלקות 18 עד 24 וחלק מחלקה 5 כמסומן במפה;

 15  ,5 מחלקות  וחלק   16  ,14 עד   8  ,4 עד   1 חלקות   -  12167 גוש 
כמסומן במפה;
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גוש 12168 - חלקות 2, 3, 15, 16 וחלק מחלקות 1, 9, 12 עד 14, 17 
כמסומן במפה;

גוש 12175 - חלק מחלקה 26 כמסומן במפה;

גוש 12176 - חלקות 23, 24, 31 וחלק מחלקה 47 כמסומן במפה;

גוש 20365 - פרט לחלק מחלקות 14, 33 כמסומן במפה;

גוש 20366 - חלקות 1, 6, 7 וחלק מחלקות 2, 4, 5 כמסומן במפה;

גוש 20367 - חלקות 1 עד 8, 11, 13 עד 26, 29 וחלק מחלקה 28 
כמסומן במפה;

גוש 20382 - חלקות 1, 2, 6, 11, 16 וחלק מחלקות 3 עד 5, 7 עד 9, 
12, 13, 15 כמסומן במפה;

גוש 20389 - חלקות 2 עד 4 וחלק מחלקות 1, 5 כמסומן במפה;

גוש 20461 - חלקה 146;

גוש 20462 - חלקה 121."

א' בחשוון התשע"ט )10 באוקטובר 2018(
)חמ 3-136-ת1(

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

צו המועצות המקומיות )ערערה, תיקון(, התשע"ט-2018

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

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

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

תחום המועצה: גושי רישום קרקע )ועד בכלל(:

גושים 12169, 12170, 12171, 12173, 12174, 12177 - בשלמותם;

גוש 12148 - חלקה 11 וחלק מחלקות 18, 19, 23 עד 25, 27 כמסומן במפה הערוכה 
התשע"ט בחשוון  א'  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה   בקנה 

בירושלים,  הפנים  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2018 באוקטובר   10(
 - )להלן  ערערה  המקומית  המועצה  ובמשרד  חיפה  מחוז  על  הממונה  במשרד 

המפה(;

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

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

החלפת פרט )קסג( 
בתוספת הראשונה 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשנ"ד, עמ' 240.  1

ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ז, עמ' 254.  2
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גוש 12154 - חלקה 45 וחלק מחלקות 19 עד 21, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 40, 43, 
46 כמסומן במפה;

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

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

גוש 12157 - חלקות 1 עד 23, 33, 34, 37 עד 39, 44 וחלק מחלקות 24 עד 32, 35, 36, 40, 
42, 43, 45, 46 כמסומן במפה;

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

גוש 12164 - חלקות 1 עד 28, 32, 36, 41, 42, 44 עד 47 וחלק מחלקות 29, 31, 33 עד 35, 
37 עד 39, 43 כמסומן במפה;

גוש 12165 - חלקות 2, 4, 6, 8, 10, 12 עד 63, 65, 67 וחלק מחלקות 1, 3, 5, 7, 9, 11, 64, 
66 כמסומן במפה;

גוש 12166 - חלקות 1 עד 4, 6 עד 17, 25 עד 56 וחלק מחלקה 5 כמסומן במפה;

גוש 12172 - פרט לחלק מחלקה 38 כמסומן במפה;

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

גושים לא מוסדרים כמסומן במפה."

א' בחשוון התשע"ט )10 באוקטובר 2018(
)חמ 3-269-ת1(

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

צו המועצות המקומיות )חריש, תיקון(, התשע"ט-2018

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

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

")קכה( המועצה המקומית חריש

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

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

גושים 8703, 8705, 9070, 9072, 9073, 9074 - בשלמותם;

גוש 8701 - חלק מחלקות 15, 19, 27 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית חריש 
הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום א' בחשוון התשע"ט 
)10 באוקטובר 2018(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד 

הממונה על מחוז חיפה ובמשרד המועצה המקומית חריש )להלן - המפה(;

גוש 8702 - חלקות 41, 93 עד 95 וחלק מחלקה 91 כמסומן במפה;

גוש 8704 - חלקות 34 עד 37, 46 עד 49, 57, 59 וחלק מחלקות 32, 33 כמסומן במפה;

החלפת פרט )קכה( 
בתוספת הראשונה 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשנ"ד, עמ' 240.  1

ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ז, עמ' 254.  2
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גוש 8707 - חלקות 19, 20, 34 וחלק מחלקות 21, 39 כמסומן במפה;

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

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

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

גוש 8720 - חלק מחלקה 12 כמסומן במפה;

גוש 9071 - פרט לחלק מחלקה 52 כמסומן במפה;

גוש 12167 - חלק מחלקות 5 עד 7, 15 כמסומן במפה;

גוש 12168 - חלק מחלקות 1, 4, 14 כמסומן במפה;

גוש 12237 - חלקות 27, 28;

גוש 20365 - חלק מחלקה 33 כמסומן במפה;

גוש 20367 - חלקות 9, 10, 12, 27 וחלק מחלקה 28 כמסומן במפה;

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

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

א' בחשוון התשע"ט )10 באוקטובר 2018(
)חמ 3-269-ת1(

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

צו המועצות המקומיות )בסמ"ה, תיקון(, התשע"ט-2018

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

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

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

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע.

גושים 20327, 20331, 20373, 20427 - בשלמותם;

בסמ"ה  המקומית  המועצה  תחום  במפת  כמסומן  מחלקות 6, 7, 15  חלק   - גוש 12167 
הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום א' בחשוון התשע"ט 
)10 באוקטובר 2018(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרד 

הממונה על המחוז חיפה ובמשרד המועצה המקומית בסמ"ה )להלן - המפה(;

גוש 12168 - חלקות 5, 6, 8 וחלק מחלקות 1, 4, 7, 9, 11 עד 13, 17 כמסומן במפה;

גוש 12172 - חלק מחלקה 38 כמסומן במפה;

גוש 12176 - חלקות 7 עד 9, 12 עד 21, 32 וחלק מחלקות 6, 10, 11, 22, 29, 30, 47 כמסומן 
במפה;

גוש 20329 - חלקות 3 עד 7, 16, 19, 25 עד 40, 43 וחלק מחלקות 2, 8, 11, 12, 15, 20, 44 
כמסומן במפה;

גוש 20330 - חלק מחלקות 4 עד 9 כמסומן במפה;

החלפת פרט )קי( 
בתוספת הראשונה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשנ"ד, עמ' 240.  1

ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ז, עמ' 254.  2
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גוש 20332 - חלקות 1 עד 9, 33 עד 36, 42 וחלק מחלקות 37, 39 עד 41 כמסומן במפה;

גוש 20333 - חלקות 1 עד 16, 19;

גוש 20351 - חלקות 3 עד 6 וחלק מחלקות 1, 2, 7, 9, 11, 13 כמסומן במפה;

גוש 20352 - פרט לחלקות 1 עד 5, 7 וחלק מחלקות 6, 32 כמסומן במפה;

גוש 20364 - חלקות 10, 19, 23 עד 130 וחלק מחלקות 9, 11, 12, 17, 18, 20, 21 כמסומן במפה;

גוש 20368 - חלק מחלקות 4, 11 כמסומן במפה;

גוש 20371 - חלק מחלקות 1 עד 3, 5 עד 10 כמסומן במפה;

גוש 20372 - חלקות 3 עד 6, 12, 13, 15, 17 עד 19, 25 עד 52, 54, 55 וחלק מחלקות 2, 9 
עד 11, 20 עד 23, 53 כמסומן במפה;

גוש 20374 - חלקה 27;

גוש 20375 - חלקות 2 עד 13 וחלק מחלקות 1, 18, 25, 26, 29 כמסומן במפה;

גוש 20382 - חלקה 10 וחלק מחלקות 3 עד 5, 7 עד 9, 12 עד 15 כמסומן במפה;

גוש 20389 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

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

גושים לא מוסדרים כמסומן במפה."

א' בחשוון התשע"ט )10 באוקטובר 2018(
)חמ 3-269-ת1(

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

צו המועצות המקומיות )לקיה, תיקון(, התשע"ט-2018

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

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

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

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

 ,400617  ,400163  ,100447  ,100446  ,100445  ,100444  ,100220_5  ,100217_3 גושים   
400618, 400634 - בשלמותם;

המקומית  המועצה  תחום  במפת  כמסומן   1 מחלקה  וחלק   2 חלקה   -  100217_1 גוש 
לקיה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י"ד בתמוז 
התשע"ח )27 ביוני 2018(, ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, 
במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר שבע, ובמשרדי המועצה המקומית לקיה 

)להלן - המפה(;

גוש 8_100217 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 1_100218 - חלק מחלקה 30 כמסומן במפה;  

גוש 4_100219 - חלק מחלקה 4 כמסומן במפה;  

החלפת פרט )קמג( 
בתוספת הראשונה 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשנ"ד, עמ' 240.  1

ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ז, עמ' 254.  2
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גוש 4_100220 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;  

גוש 400089 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 400524 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 400614 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 400616 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 400630 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה."  

י"ד בתמוז התשע"ח )27 ביוני 2018(
)חמ 3-269-ת1(

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

צו המועצות המקומיות )רכסים, תיקון(, התשע"ט-2018

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

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

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

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

גושים 10064, 10466, 10470, 11145 - בשלמותם;

גוש 10393 - חלקות 10, 21 וחלק מחלקה 4 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 
שהעתקים   ,)2018 ביולי   18( התשע"ח  באב  ו'  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה 
ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז חיפה, חיפה, 

ובמשרדי המועצה המקומית רכסים )להלן - המפה(;

גוש 10394 - חלקות 14, 15;

גוש 10395 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 10461 - חלק מחלקות 2, 9 כמסומן במפה;

גוש 10463 - חלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

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

גוש 11133 - חלק מחלקה 10 כמסומן במפה;

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

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

ו' באב התשע"ח )18 ביולי 2018(
)חמ 3-269-ת1(

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

החלפת פרט )קע( 
בתוספת הראשונה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשנ"ד, עמ' 240.  1

ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ז, עמ' 254.  2
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צו הטלגרף האלחוטי )אי–תחולת הפקודה( )מס' 2( )תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4יט לפקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב-11972 
)להלן - הפקודה(, אני מצווה לאמור:

הצו   - )להלן  התשמ"ב-21982   ,)2 )מס'  הפקודה(  )אי–תחולת  האלחוטי  הטלגרף  בצו   .1
העיקרי(, בסעיף 1א -

במקום כותרת השוליים יבוא "מכשירים אלחוטיים הפטורים מרישוי";  )1(

ברישה, במקום "הוראות הפקודה לא יחולו לעניין מכשירי טלגרף אלחוטי" יבוא   )2(
"הוראות פרק ג' לפקודה לעניין רישיון והוראות פרק ה' לפקודה לעניין הועדת תדרים 

והקצאת תדרים לא יחולו על מכשירים אלחוטיים".

אחרי סעיף 1א לצו העיקרי יבוא:  .2

"פטור למכשיר 
 אלחוטי בייבוא

אישי או משפחתי 

ה'  פרק  והוראות  רישיון  לעניין  לפקודה  ג'  פרק  הוראות  1ב. 
לפקודה לעניין הועדת תדרים והקצאת תדרים לא יחולו על 
מכשיר אלחוטי, מהסוגים המפורטים להלן, שיובא בייבוא 
אישי או משפחתי לשימוש עצמי בהתאם להוראות לעניין 
ייבוא אישי הקבועות לפי סעיף 2 לפקודת הייבוא והייצוא 
]נוסח חדש[, התשל"ט-31979, ובלבד שייבוא כאמור יוגבל 

לחמישה מכשירים לכל היותר:

ציוד היקפי למחשב )עכבר, מקלדת או רמקול(;  )1(

צג מחשב;  )2(

מדפסת;  )3(

סורק מסמכים;  )4(

מכונת צילום;  )5(

;)Projector( מקרן וידאו ביתי או משרדי  )6(

;)Streamer( מזרים וידאו  )7(

;)Gaming console( קונסולת משחק  )8(

;)e-book( קורא ספרים אלקטרוני  )9(

;)Tablet( מחשב לוח  )10(

מחשב כף יד;  )11(

מחשב נייד או מחשב נישא;  )12(

;)Desktop( מחשב שולחן  )13(

 TV receiver( ממיר לקליטת שידורי טלוויזיה לציבור  )14(
;)set-top box

מקלט טלוויזיה;  )15(

מקלט רדיו;  )16(

תיקון סעיף 1א

 הוספת סעיפים
1ב ו–1ג

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505; ס"ח התשע"ח, עמ' 459.  1

ק"ת התשמ"ב, עמ' 525; התשע"ו, עמ' 14.  2
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.  3
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חלפים למכשיר טלפון סלולרי )ציוד קצה רט"ן כהגדרתו   )17(
בצו התקשורת )בזק ושידורים( )פטור מרישוי לציוד קצה 

הפועל בשיטה התאית )רט"ן((, התשע"ב-42012(;

שעון יד, שאינו ציוד קצה רט"ן כהגדרתו בצו התקשורת   )18(
בשיטה  הפועל  קצה  לציוד  מרישוי  )פטור  ושידורים(  )בזק 

התאית )רט"ן((, התשע"ב-2012;

דיבורית לרכב;  )19(

מצלמה, למעט מצלמת אבטחה;  )20(

שואב אבק;  )21(

מטען חשמלי אלחוטי;  )22(

מערכת שמע ביתית;  )23(

מגבר שמע לשימוש תוך–ביתי;  )24(

נתב )Router( או נקודת גישה לשימוש תוך–ביתי;  )25(

מגדיל טווח בטכנולוגיית Wi-Fi לשימוש תוך–ביתי.  )26(

המפורטיםשונות  מהסוגים  אלחוטי  למכשיר  פטור  )א(   1ג. 
בסעיף 1א או 1ב או למכשיר שתכונותיו הטכניות תואמות 
שמי  בכך  מותנה  האמורים,  הסעיפים  הוראות  את 
שברשותו מכשיר כאמור יפעילו באופן שלא יגרום לשיבוש 
או הפרעה לפעולתו של מכשיר אלחוטי שהוקצה לו תדר 

לפי פרק ה' לפקודה.

פטור שניתן לפי סעיף 1א או 1ב אין בו כדי להבטיח  )ב( 
הגנה מפני הפרעות אלחוט מצד מכשיר אלחוטי אחר."

לשימוש  טווח,  מגדיל  או  גישה  נקודת   ,)Router( נתב  מסוג  למכשיר  הפטור  תחילת   .3
כ"ד  ביום  זה,  לצו   2 בסעיף  כנוסחו  העיקרי,  לצו  ו–)26(  1ב)25(  סעיף  לפי  תוך–ביתי, 

בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.

י"ט בחשוון התשע"ט )28 באוקטובר 2018(
)חמ 3-1504(

א ר ק ב  ו י א  
שר התקשורת  

תחילה

ק"ת התשע"ב, עמ' 1651.  4
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