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תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת שעה) ,התש"ע102 ��������������������������2009-
תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל) (תיקון) ,התש"ע105 ������������������������������������� 2009-
תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון) ,התש"ע105 ��������������������������������������������������� 2009-
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,התש"ע106 ��������������������������������������������������������������������������������������2009-
צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון) ,התש"ע106 ��������������������������������������������������2009-
צו המועצות המקומיות (א) (כפר שמריהו ,תיקון) ,התש"ע107 ������������������������������������������������������������������������� 2009-
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית הרצליה) ,התש"ע107 ������������������������������������������������������������������������������2009-

תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי)
(הוראת שעה),התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (131 ,98 ,31 ,20ד) ו– 243לפקודת מס הכנסה( 1להלן -
הפקודה) ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

 .1בתקנות אלה:
"הוצאות האסורות בניכוי"  -כל אחת מאלה:
()1

הוצאות האסורות בניכוי לפי סעיפים  31ו– 32לפקודה;

()2

הוצאות לרכישת נכס בר–פחת כהגדרתו בסעיף  88לפקודה;

( )3הוצאות לרכישת זכות במקרקעין או לרכישת זכות באיגוד כהגדרתן בחוק
מיסוי מקרקעין (שבח ,ורכישה) ,התשכ"ג;21963-
"הוצאות הפקת סרט"  -כלל ההוצאות שהוצאו להפקת סרט ישראלי ,בין בישראל ובין
מחוץ לישראל ,למעט הוצאות האסורות בניכוי;
"הוצאות הפקת סרט בישראל"  -הוצאות הפקת סרט ששולמו לתושב ישראל לשם
הפקת סרט ישראלי ,בעד קבלת שירותים או בעד רכישת נכסים או בעד שכירותם,
ובלבד שהשירותים ניתנו בישראל ,הנכסים נמצאים בישראל והשימוש בהם  
הוא בישראל;
"הוצאות הפקת סרט מחוץ לישראל"  -הוצאות הפקת סרט לשם הפקת סרט ישראלי,
שאינן הוצאות הפקת הסרט בישראל;
"הפקת סרט"  -סך כל הפעולות שמטרתן להביא ליצירת עותק ראשון שלם של סרט
המוכן להקרנה מסחרית;
"ועדה"  -ועדה שמונתה לפי תקנה ;2
"חוק הקולנוע"  -חוק הקולנוע ,התשנ"ט;31999-
"יחידה"  -יחידה הנסחרת בבורסה המקנה זכות בשותפות;
"מוסד ציבור מסייע"  -מוסד ציבור ,כהגדרתו בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב,
התשמ"ה ,41985-שמסייע להפקת סרט ונתמך למטרה זו לפי המבחנים לתמיכה
במוסדות ציבור שנקבעו לפי סעיף  12לחוק הקולנוע;
"משקיע"  -מי שהשקיע כספים במזומן בשותפות מפיקה והשקעתו היא לדעת פקיד
השומה ביחס סביר בהתחשב בחלקו בהכנסות השותפות;
"סרט"  -כהגדרתו בחוק הקולנוע ,למעט סרט טלוויזיה;
"סרט טלוויזיה"  -סרט או סדרה שהופקו להקרנה בטלוויזיה על ידי בעל רישיון לשידורים
כהגדרת בעל רישיון לשידורי בחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב,51982-
או בעבורו ,או על ידי בעל זיכיון לפי חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ,התש"ן-
 ,61990או בעבורו;
"סרט ישראלי"  -סרט שמתקיים בו אחד מאלה:
_________
1
2
3
4
5
6
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120התשמ"ד ,עמ' .56
ס"ח התשכ"ג ,עמ' .156
ס"ח התשנ"ט ,עמ'  ;53התשס"ה ,עמ' .27
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשס"ח ,עמ' .16
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .218
ס"ח התש"ן ,עמ'  ;59התשס"ח ,עמ' .620

קובץ התקנות  ,6823י"ח בחשוון התש"ע5.11.2009 ,

( )1מוסד ציבור מסייע חתם עם מפיק הסרט על הסכם שבו התחייב המוסד
הציבורי המסייע להשתתף בהשקעה בהוצאות הפקת הסרט בשיעור של 10%
לפחות ובתנאי שהוצאות הפקת הסרט הן  600,000שקלים חדשים או יותר;
( )2הוועדה אישרה כי מתקיימים בסרט התנאים להכרה בו כסרט ישראלי לפי
חוק הקולנוע ,ותקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) ,התשס"ה ,72005-וכי
הוצאות הפקת הסרט הן  600,000שקלים חדשים או יותר;
"שותפות מפיקה"  -שותפות שכל עיסוקה הפקת סרט ישראלי.
(  .2א)

תוקם ועדה שתקבע האם סרט הוא סרט ישראלי לעניין תקנות אלה.

הוועדה

(ב) חברי הוועדה המנויים להלן ימונו בידי שר האוצר זולת אם נאמר אחרת:
()1

 3נציגי רשות המסים; אחד מהם יהיה היושב ראש;

( )2שני נציגי ציבור;
( )3נציג מוסד ציבור מסייע;
( )4נציג מינהל הכנסות המדינה;
( )5שני נציגים ממשרד התעשיה המסחר והתעסוקה שימנה שר התעשיה
המסחר והתעסוקה;
( )6חבר המועצה לקולנוע כמשמעותה בחוק הקולנוע שימנה שר התרבות
והספורט;
()7
.3

נציג משרד התרבות והספורט שימנה שר התרבות והספורט.

(א)  על אף האמור בכל דין ,הוצאות הפקת סרט בישראל לשם הפקת סרט ישראלי התרת הוצאות

והוצאות הפקת סרט מחוץ לישראל בסכום שאינו עולה על  15%מסכום הפקת הסרט
בישראל ,יותרו בניכוי בשנת המס שבה הוצאו כנגד כל הכנסה .
(ב) מקום שלא ניתן לנכות את כל ההוצאות המפורטות בתקנת משנה (א) ,לפי אותה
תקנה ,תועבר יתרת ההוצאות שלא נוכתה לשנים הבאות ,בזו אחר זו ,ותותר בניכוי
כנגד כל הכנסה.
(ג) הוצאות הפקת סרט מחוץ לישראל לשם הפקת סרט ישראלי בסכום העולה על 15%
מסכום הפקת הסרט בישראל ,יותרו בניכוי בשנת המס שבה הוצאו כנגד ההכנסות מהסרט
העולות על סכום הוצאות הפקת הסרט שהותרו בניכוי לפי תקנות משנה (א) ו–(ב).
(ד) מקום שלא ניתן לנכות את כל ההוצאות לפי תקנת משנה (ג) ,תועבר יתרת
ההוצאות שלא נוכתה לשנים הבאות ותותר בניכוי כנגד ההכנסות מהסרט העולות על
סכום ההוצאות שהותרו בניכוי לפי תקנות משנה (א) ו–(ב).
(ה) מקום שלא ניתן לנכות את כל ההוצאות לפי תקנת משנה (ד) ,תועבר יתרת
ההוצאות שלא נוכתה ותותר בניכוי כנגד כל הכנסה בשנת המס שבה מסתיימת תקופה
של  24חודשים מהיום שבו היתה ההקרנה המסחרית הראשונה של הסרט.
(ו) מקום שלא ניתן לנכות את כל ההוצאות לפי תקנת משנה (ה) תועבר יתרת
ההוצאות שלא נוכתה ותותר בניכוי כנגד כל הכנסה בשנות המס הבאות ,בזו אחר זו;
(ז) על אף האמור בפסקאות משנה (א)(ב)(ה) ו–(ו) ,אם ביקש זאת הנישום ,לא ינוכו
הוצאות הפקת סרט לפי תקנות המשנה האמורות כנגד רווח הון ,לרבות רווח הון שהוא
סכום אינפלציוני ,או כנגד ריבית או דיבידנד ,אם שיעור המס החל עליהם אינו עולה
על .20%

_________
7

ק"ת התשס"ה ,עמ' .481

קובץ התקנות  ,6823י"ח בחשוון התש"ע5.11.2009 ,
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הוראות מיוחדות .4

לגבי הפקת סרט
בידי שותפות

(א) הוצאות הפקת סרט שהוצאו בידי שותפות מפיקה יותרו בניכוי לפי תקנה 3
למשקיעים בשותפות המפיקה ,השותפים בה ביום  31בדצמבר בשנת המס ,בהתאם
ליחס ההשקעה הכספית של כל משקיע לכלל ההשקעה הכספית בשותפות המפיקה.
(ב) היתה שותפות שיחידותיה נסחרות בבורסה (להלן  -שותפות נסחרת) משקיעה
בשותפות מפיקה ,הוצאות הפקת הסרט שיוחסו לשותפות הנסחרת לפי תקנת משנה (א)
ייוחסו לכל אחד מבעלי היחידות בשותפות הנסחרת המחזיקים ביחידות בה ביום 31
בדצמבר בשנת המס (להלן  -בעל היחידה בשותפות הנסחרת) ,כיחס חלקו בשותפות
הנסחרת שבעל היחידה בשותפות הנסחרת מחזיק לבין כלל היחידות בשותפות
הנסחרת .
(ג) בחישוב רווח ההון בשל מכירת זכות בשותפות מפיקה או בשל מכירת יחידה
בשותפות נסחרת ,יופחתו מהמחיר המקורי של הזכות בשותפות המפיקה או של
היחידה בשותפות הנסחרת ,לפי העניין ,הוצאות שהותרו בניכוי לפי תקנות אלה
למשקיע או לבעל היחידה ,לפי העניין והמסים שנוכו במקור מהכנסות השותפות
שיוחסו לו ,ויוספו הסכומים שנכללו בהכנסת המשקיע או בעל היחידה ,לפי העניין,
שלא חולקו לו בפועל .

תנאים להתרת
ההוצאה

.5

ניכוי הוצאות לפי תקנות  3או  ,4למפיק ,למשקיע או לבעל יחידה בשותפות נסחרת לפי
העניין ,יותר בהתקיים התנאים האלה:
( )1מפיק הסרט (בסעיף זה  -המפיק) ,ניהל פנקסים קבילים בשנת המס לפי שיטת
החשבונאות הכפולה;
( )2המפיק המציא לפקיד השומה העתק של ההסכם עם המוסד הציבורי המסייע
כאמור בפסקה ( )1להגדרה "סרט ישראלי" או את אישור הוועדה כאמור בפסקה ()2
להגדרה "סרט ישראלי" ,לפי העניין;
( )3ההכנסה מהפקת הסרט של המפיק ,המשקיע או בעל היחידה בשותפות הנסחרת,
לפי העניין ,היא הכנסה חייבת בישראל;
( )4נעשתה ההפקה בידי שותפות מפיקה  -יחולו בנוסף הוראות אלה:
(א)

המשקיע ניהל פנקסים קבילים או שהוא פטור מניהולם;

(ב) השותפות המפיקה הגישה לפקיד השומה דוח לפי סעיף (63א)( )2לפקודה,
מבוקר בידי רואה חשבון שיצורפו אליו:
()1

פירוט שמותיהם של כל אחד מהמשקיעים ומענם;  

( )2פירוט סכום ההשקעה הכספית של כל אחד מהמשקיעים בשותפות
המפיקה והחלק המיוחס לו בכלל ההשקעה הכספית בה;
( )3פירוט החלק המיוחס לכל משקיע בהכנסות השותפות המפיקה
ובהוצאותיה;

(ג)

()4

פירוט הוצאות הפקת הסרט בישראל בשנת המס;

()5

פירוט הוצאות הפקת הסרט מחוץ לישראל בשנת המס;

המשקיע יגיש לפקיד השומה את כל אלה:
( )1אישור מהמוסד הציבורי המסייע או מהוועדה ,לפי העניין ,כי הסרט
הוא סרט שהוכר כסרט ישראלי;
( )2אישור של השותפות המפיקה על סכום ההשקעה הכספית של המשקיע
בה ועל החלק המיוחס לו בכלל ההשקעה הכספית בה;
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קובץ התקנות  ,6823י"ח בחשוון התש"ע5.11.2009 ,

( )3אישור של השותפות המפיקה על החלק המיוחס למשקיע בהכנסותיה
ובהוצאותיה;
()4
המס;

אישור של השותפות המפיקה על הוצאות הפקת הסרט בישראל בשנת

( )5אישור של השותפות המפיקה על סכום הוצאות הפקת הסרט מחוץ
לישראל בשנת המס.
.6

המס שנחסך עקב הוראות תקנות אלה לא יופחת מסכום המס המהווה בסיס לקביעת כללים לעניין
מקדמות
מקדמות לפי סעיף  175לפקודה.

.7

לא התקיים תנאי מהתנאים האמורים בתקנות אלה ,לא יחולו התקנות ויראו את אי-קיום תנאי

השומות כמתוקנות בהתאם .
.8

תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר  )2010ותוקפן עד יום כ"ח תחילה ותוקף

בכסלו התשע"ד ( 31בדצמבר  .)2013
ד' בחשוון התש"ע ( 22באוקטובר )2009
(חמ )3-2225

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל)
(תיקון) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (131 ,98 ,31 ,20ד) ו– 243לפקודת מס הכנסה( 1להלן -
הפקודה) ולפי סעיף  33לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) ,התשמ"ה( 21985-להלן
 חוק התיאומים) ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:.1

בתקנה  11לתקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל) ,התש"ן -תיקון תקנה 11

 , 1990במקום "כ"ב בטבת התשס"ח ( 31בדצמבר  ")2007יבוא "י"ד בטבת התש"ע
( 31בדצמבר ".)2009
3

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג בטבת התשס"ח ( 1בינואר .)2008

תחילה

ד' בחשוון התש"ע ( 22באוקטובר )2009
(חמ )3-2225

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר
_________

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .172
ק"ת התש"ן ,עמ'  ;662התשס"ז ,עמ' .427

1
2
3

תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  )14(17ו– 243לפקודת מס הכנסה ,1אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) ,התשל"ה ,21975-תיקון התוספת

בסופה יבוא:
_________
1

2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ק"ת התשל"ה ,עמ'  ;752התשס"ט ,עמ' .210

קובץ התקנות  ,6823י"ח בחשוון התש"ע5.11.2009 ,
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שנת מס

קופה רושמת
בשקלים חדשים

מכונה להוצאת כרטיס נסיעה
בשקלים חדשים

מסופון
בשקלים חדשים

"2009

7,500

4,800

"10,800

ז' בחשוון התש"ע ( 25באוקטובר )2009
(חמ )3-309

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  179ו–(180ב) לפקודת מס הכנסה (להלן  -הפקודה) ,1אני
מצווה לאמור:
הגדלת שיעורי
המקדמות לשנת
המס 2010

.1

תחולה

 .2תחולתו של צו זה לעניין מקדמות שחייבים לשלמן על חשבון המס לשנת המס  .2010

(א) שיעורי המקדמות החודשיות על פי סעיף (175א) לפקודה לשנת המס  2010יוגדלו
כך שלכל מקדמה ייווסף שיעור ממנה כמפורט להלן:
()1

אם השנה הקובעת היא עד שנת המס ;17% - 2005

()2

אם השנה הקובעת היא שנת המס ;12% - 2006

()3

אם השנה הקובעת היא שנת המס ;9% - 2007

()4

אם השנה הקובעת היא שנת המס .5% - 2008

(ב) לעניין סעיף (180ב)( )1לפקודה יוגדל ב– 2%סכום המס שנישום חייב לשלמו בשנת
המס  2010בשל דוח שהגיש לשנת המס  ,2009ובלבד שסכום המקדמות החודשיות לא
יפחת מהשיעור המוגדל שנקבע בסעיף קטן (א).
ז' בחשוון התש"ע ( 25באוקטובר )2009
(חמ )3-350

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר
_________
1

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשס"ז ,עמ' .52

צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (131א)( )3לפקודת מס הכנסה ,1אני מצווה לאמור:
תיקון התוספת

.1

בתוספת לצו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) ,התשמ"ג,21983-
בסופה יבוא:
סכום בשקלים חדשים                  

שנת המס

"                                        2009

"69,580

ז' בחשוון התש"ע ( 25באוקטובר )2009
(חמ )3-1511

_________
1
2

106

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ק"ת התשמ"ג ,עמ'  ;1045התשס"ט ,עמ' .211

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

קובץ התקנות  ,6823י"ח בחשוון התש"ע5.11.2009 ,

צו המועצות המקומיות (א) (כפר שמריהו ,תיקון) ,התש"ע2009-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א ,21950-במקום פרט (סא) החלפת פרט
(סא) בתוספת
יבוא:
הראשונה

"(סא) המועצה המקומית כפר שמריהו.

תאריך הקמתה :כ"ה בשבט התש"י ( 12בפברואר .)1950
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):
גוש  - 6664חלקות  69 ,2וחלק מחלקה  3כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה של 1:5,000
והחתומה ביד שר הפנים ביום ט' באדר התשס"ט ( 5במרס  ,)2009שהעתקים
ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז תל–אביב-יפו
ובמשרדי עיריית הרצליה (להלן  -המפה);
גוש  - 6665פרט לחלקה  289וחלק מחלקות  307 ,306כמסומן במפה;
גוש  - 6666חלקות  182עד  187 ,185עד  229 ,227 ,192 ,190עד  242 ,235עד  310 ,248עד
 314 ,312עד  347 ,316עד  462 ,429 ,349עד  473 ,464עד 655 ,644 ,642 ,640 ,560 ,476
עד  718 ,717 ,669וחלק מחלקות  461 ,193כמסומן במפה;
גוש  - 6669חלקות  383 ,378 ,377 ,374 ,369 ,368 ,363 ,360 ,345וחלק מחלקה  388כמסומן
במפה;
גוש  - 6671פרט לחלקה  150וחלק מחלקה  152כמסומן במפה;
גוש  - 6672חלקות  91עד  100 ,98 ,96 ,93עד  111 ,109עד ;114
גוש  - 6673חלקות  47עד  68 ,66עד  101 ,78עד  105וחלק מחלקה  8כמסומן במפה;
גוש  - 6674פרט לחלקות  302 ,42 ,41וחלק מחלקה  47כמסומן במפה".
כ"ח בתמוז התשס"ט ( 20ביולי )2009
(חמ )3-269

אליהו ישי
שר הפנים
_________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התש"י ,עמ'  ;503התשי"ד ,עמ' .1238

אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית הרצליה) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות ,1ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה
בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
.1

תחום עיריית הרצליה ,2כמפורט בתוספת לפקודה ,ישונה ובמקום הפירוט בתוספת שינוי תחום
עיריית הרצליה
האמורה יבוא:

הגושים  6419עד  6516 ,6425 ,6421עד  6556 ,6546עד  6590 ,6558עד  6606 ,6594עד ,6608
 - 7297 ,7291 ,6682 ,6670 ,6668 ,6667 ,6622בשלמותם;
_________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
ק"ת התש"ך ,עמ'  ;1041התשס"ז ,עמ' .1135
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גוש  6422פרט לחלק מחלקות  44 ,17כמסומן במפה של תחום עיריית הרצליה הערוכה
בקנה מידה של  1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום ד' באב התשס"ז
( 19ביולי  )2007וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה של  1:5,000והחתום
ביד שר הפנים ביום ט' באדר התשס"ט ( 5במרס  ,)2009שהעתקים ממנה מופקדים
במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז תל–אביב-יפו ובמשרד עיריית
הרצליה (להלן  -המפה);
גוש  - 6423חלקות  11 ,10וחלק מחלקות  12 ,4כמסומן במפה;
גוש  - 6424פרט לחלקות  22 ,20 ,8עד  28 ,25עד  32וחלק מחלקות ,133 ,66 ,60 ,40 ,36
 140כמסומן במפה;
גוש  - 6559חלק מחלקות  12 ,10כמסומן במפה;
גוש  - 6560חלקות  58 ,52 ,10עד  81 ,78 ,73עד  114וחלק מחלקות  76 ,8כמסומן במפה;
גוש  - 6577פרט לחלק מחלקות  198 ,192כמסומן במפה;
גוש  - 6595חלקות  7עד  20 ,17 ,16 ,12עד  32 ,29וחלק מחלקות  31 ,18 ,15כמסומן במפה;
גוש  - 6596חלקות  18 ,11 ,7עד  24וחלק מחלקות  1עד  6 ,5 ,3כמסומן במפה;
גוש  - 6598חלקה ;395
גוש  - 6603חלקה  41וחלק מחלקה  42כמסומן במפה;
גוש  - 6604חלקות  43 ,39 ,36 ,33 ,30 ,27 ,24 ,21 ,10וחלק מחלקות ,38 ,35 ,32 ,29 ,26 ,23
 44 ,42כמסומן במפה;
גוש  - 6605פרט לחלקות  5עד  197 ,196 ,9וחלק מחלקות  11 ,10 ,4כמסומן במפה;
גוש  - 6663פרט לחלקות  89עד  93 ,91עד  95וחלק מחלקות  223 ,88 ,86 ,60כמסומן במפה;
גוש  - 6664פרט לחלקות  69 ,2וחלק מחלקה  3כמסומן במפה;
גוש  - 6665חלק מחלקות  307 ,306כמסומן במפה;
גוש  - 6666פרט לחלקות  182עד  187 ,185עד  229 ,227 ,192 ,190עד  242 ,235עד 310 ,248
עד  314 ,312עד  347 ,316עד  462 ,429 ,349עד  473 ,464עד ,644 ,642 ,640 ,560 ,476
 655עד  718 ,717 ,669וחלק מחלקות  461 ,193כמסומן במפה;
גוש  - 6669פרט לחלקות  ,383 ,378 ,377 ,374 ,369 ,368 ,363 ,360 ,345וחלק מחלקה 388
כמסומן במפה;
גוש  - 6671חלקה  150וחלק מחלקה  152כמסומן במפה;
גוש  - 6672פרט לחלקות  91עד  100 ,98 ,96 ,93עד ;114 ,111 ,109
גוש  - 6673חלקות  10עד  79 ,46עד  85וחלק מחלקה  8כמסומן במפה;
גוש  - 6674חלקות  42 ,41וחלק מחלקה  47כמסומן במפה;
גוש  - 6675חלקות  192 ,7 , 5 ,3עד  260 ,211 ,207עד  264 ,262עד  317 ,312 ,299עד ,322
 324עד  349 ,347עד  600 ,598 ,596 ,594 ,592 ,578 ,516 ,515 ,361 ,360 ,354וחלק
מחלקות  355 ,348 ,263 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 7648חלקות ;130 ,24
גוש  - 7650חלק מחלקות  246 ,240 ,28עד  250 ,248כמסומן במפה;
גוש  - 7651חלק מחלקות  624 , 46 ,44 ,42כמסומן במפה".
כ"ח בתמוז התשס"ט ( 20ביולי )2009
(חמ )3-1926

אליהו ישי
שר הפנים
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קובץ התקנות  ,6823י"ח בחשוון התש"ע5.11.2009 ,
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