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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )גולן, תיקון(, התשפ"ב-2022

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

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

")נו(
גולן

 1:30,000 מידה  בקנה  הערוכה  גולן  האזורית  המועצה  מפת   - "מפה"  זה,  בפרט 
והחתומה ביד שרת הפנים ביום כ"ד באדר ב' התשפ"ב )27 במרס 2022(, שהעתקים 
ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נוף הגליל 

ובמשרד המועצה האזורית גולן )להלן-המפה(;

טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 200000 - חלקה 48 וחלק מחלקות 8, 16, 17, 41, 49, אבני איתן
52, 95 כמסומן במפה;

גוש 201019 - חלקות 4 עד 6, 8, 9 וחלק מחלקות 2, 3, 7 
כמסומן במפה;

גושים 202008, 202009, 203023, 203025 - בשלמותם;אודם

גוש 202000 - חלק מחלקות 4, 8, 31, 32 כמסומן במפה;

גוש 202005 - חלקות 1 עד 23, 26 עד 30, 38, 65 עד 88, 
113, 114 וחלק מחלקות 24, 31 עד 33, 35 עד 37, 39, 
40, 63, 64, 89, 103, 107 עד 110, 112 כמסומן במפה;

 9  ,5  ,2 מחלקות  וחלק   10  ,6  ,4 חלקות   -  202006 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 202007 - חלקות 4, 5 וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

 ,24  ,18  ,17  ,13  ,11  ,9 עד   5  ,2  ,1 חלקות   -  202010 גוש 
26 עד 101, 108 עד 110 וחלק מחלקות 14, 16, 19, 
21, 23, 25, 102 עד 104, 106, 107, 111 עד 115, 119 

כמסומן במפה;

גוש 202011 - חלקות 6, 7, 9, 13, 15 וחלק מחלקות 1, 4, 
5, 8, 10, 12, 14 כמסומן במפה;

גוש 202012 - חלק מחלקות 1, 3, 4, 6 כמסומן במפה;

גוש 203024 - חלקות 5, 6 וחלק מחלקות 1 עד 4, 7 עד 9 
כמסומן במפה;

גוש 203026 - חלקה 2 וחלק מחלקות 1, 3, 4, 6, 7 כמסומן 
במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה;

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

2  ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשע"ט, עמ' 356.

החלפת פרט )נו( 
בתוספת הראשונה 
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 201021 - בשלמותו;אורטל

גוש 201000 - חלק מחלקות 8, 25, 84 כמסומן במפה;

 52  ,28  ,27  ,19  ,18  ,16  ,6 מחלקות  חלק   -  202000 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 202018 - בשלמותו;אל רום

גוש 202000 - חלקות 10, 24 וחלק מחלקות 7 עד 9, 11, 
30, 31, 40, 52 כמסומן במפה;

כמסומן   8 עד   6 מחלקות  וחלק   5 חלקה   -  202013 גוש 
במפה;

גוש 202014 - חלקות 8 עד 12 וחלק מחלקות 6, 7, 13, 14 
כמסומן במפה;

גוש 202015 - חלקות 7 עד 9 וחלק מחלקות 3 עד 5, 13, 
14 כמסומן במפה;

גוש 202016 - חלק מחלקות 2, 4, 8 כמסומן במפה;

גוש 202017 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה;

גוש 201000 - חלק מחלקות 12, 13, 19 כמסומן במפה;אלוני הבשן

 23  ,20  ,15  ,11 מחלקות  וחלק   17 חלקה   -  202000 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 200000 - חלק מחלקות 41, 74, 95 כמסומן במפה;אלי על

גוש 200001 - חלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 201034 - חלקות 4 עד 40, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 
57, 58, 61, 62, 65, 66, 68, 78, 80 עד 89, 91, 93 עד 
 ,55  ,52  ,51  ,48  ,47  ,44  ,41  ,3  ,2 מחלקות  וחלק   96
56, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 76, 77, 79, 92, 97 עד 99 

כמסומן במפה;

גוש 201037 - חלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 201000 - חלק מחלקות 8 עד 10, 25 עד 27, 29, 30, אניעם
82, 84, 102, 105 כמסומן במפה;

גוש 200000 - חלקה 19 וחלק מחלקות 18, 23, 41, 54, 66 אפיק
כמסומן במפה;

גוש 200001 - חלק מחלקה 6 כמסומן במפה;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 200001 - חלק מחלקות 1, 6 כמסומן במפה;בני יהודה

גוש 201034 - חלקה 43 וחלק מחלקות 44, 47, 48, 51, 52, 
55, 56, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 77, 79, 97, 98 כמסומן 

במפה;

גוש 201036 - חלקות 2 עד 77, 79, 89 עד 91, 95 עד 102, 
 185 עד   169  ,163 עד   161  ,150  ,149  ,143 עד   135
 ,134  ,133  ,104  ,103  ,92  ,81  ,80  ,78 מחלקות  וחלק 

144, 147, 148, 165, 166 כמסומן במפה;

גוש 201037 - חלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 201035 - בשלמותו;גבעת יואב

גוש 200000 - חלקות 15, 38 וחלק מחלקות 14, 36, 95 
כמסומן במפה;

גוש 200001 - חלקה 3 וחלק מחלקות 1, 6 כמסומן במפה;

גוש 201033 - חלק מחלקות 21 עד 24, 61, 66 כמסומן 
במפה;

גוש 201034 - חלק מחלקות 69 עד 74, 97 כמסומן במפה;

גוש 201036 - חלקות 82 עד 88, 93, 94, 105 עד 114, 116, 
118 עד 132, 145, 146, 151 עד 160, 164, 167, 168, 
 ,104  ,103  ,92  ,81  ,80  ,78 מחלקות  וחלק   188  ,186

133, 134, 144, 147, 148, 165, 166 כמסומן במפה;

גוש 201037 - חלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 201050 - בשלמותו;גשור

גוש 200000 - חלק מחלקות 74, 95 כמסומן במפה;

גוש 200001 - חלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

 66  ,61  ,24 עד   21 מחלקות  לחלק  פרט   -  201033 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 201034 - חלקות 75, 90 וחלק מחלקות 2, 3, 41, 69 
עד 74, 76, 92, 98, 99 כמסומן במפה;

גוש 201037 - חלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גושים 201044, 201045, 201046, 201048 - בשלמותם;חד נס

גוש 13368 - חלק מחלקות 7, 17 כמסומן במפה;

גוש 201000 - חלקות 4, 33, 34, 85, 108 וחלק מחלקות 5, 
30, 32, 102 כמסומן במפה;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 201052 - בשלמותו;חספין

גוש 200000 - חלקות 46, 68 וחלק מחלקות 8, 11, 12, 16, 
41, 44, 47, 49, 95 כמסומן במפה;

גוש 201053 - חלקות 2 עד 39, 46, 57 עד 115, 130 עד 
171, 181 עד 202, 204, 215, 216, 219, 221 עד 223, 
226 עד 229, 237, 242, 243, 246, 249 עד 251, 253 
 ,116  ,56  ,55  ,53  ,52  ,45  ,43 עד   40 מחלקות  וחלק 
 ,218  ,217  ,214  ,206  ,205  ,203  ,173  ,172  ,129  ,127
220, 224, 225, 233, 236, 238 עד 241, 244, 245, 247, 

248 כמסומן במפה;

גוש 200000 - חלק מחלקות 3 עד 6, 33, 41, 49 כמסומן יונתן
במפה;

 82  ,27  ,24  ,19 עד   17  ,9 מחלקות  חלק   -  201000 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 200000 - חלק מחלקה 95 כמסומן במפה;כנף

גוש 200000 - חלק מחלקות 8, 23 עד 25, 27, 52, 58, 60, כפר חרוב
61, 67, 69, 79 כמסומן במפה;

גוש 201051 - בשלמותו;מבוא חמה

 65 עד   62  ,59  ,32  ,30 עד   28  ,26 חלקות   -  200000 גוש 
וחלק מחלקות 8, 23 עד 25, 27, 58, 60, 61, 67, 69, 

79 כמסומן במפה;

גוש 200000 - חלקות 20, 21, 51, 53, 56, 57 וחלק מחלקות מיצר
8, 17, 18, 22, 52, 55 כמסומן במפה;

גושים 201020, 201032 - בשלמותם;מעלה גמלא

גוש 200000 - חלקה 34 וחלק מחלקות 2, 3, 33, 36, 95 
כמסומן במפה;

 82  ,29  ,5 מחלקות  וחלק   28  ,6 חלקות   -  201000 גוש 
כמסומן במפה;

גושים 201022, 201023, 201024 - בשלמותם;מרום גולן

וחלק   48  ,47  ,43  ,42  ,36  ,35  ,25 חלקות   -  202000 גוש 
 52  ,49  ,41  ,40  ,30  ,28  ,27  ,23  ,11  ,7  ,6 מחלקות 

כמסומן במפה;

גוש 201047 - בשלמותו;נאות גולן

גוש 200000 - חלק מחלקות 8, 18, 22 עד 24, 52, 54, 55, 
58, 60, 66, 79, 95 כמסומן במפה;

גוש 200001 - חלק מחלקות 1, 6 כמסומן במפה;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 201049 - בשלמותו;נוב

גוש 200000 - חלק מחלקות 8, 16, 41, 47, 49, 95 כמסומן 
במפה;

גושים 203016, 203017 - בשלמותם;נווה אטיב

גוש 203000 - חלקות 4, 16 וחלק מחלקות 1 עד 3, 12, 14, 
15 כמסומן במפה;

גוש 203012 - חלק מחלקות 2 עד 5, 11 עד 13 כמסומן 
במפה;

גוש 203013 - חלקות 2, 3, 8, 9 וחלק מחלקות 1, 4 עד 7 
כמסומן במפה;

גוש 203014 - חלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;

כמסומן   1 מחלקה  וחלק   8 עד   2 חלקות   -  203015 גוש 
במפה;

גוש 203018 - חלקות 1, 6, 7 וחלק מחלקות 2, 3, 5, 8, 9 
כמסומן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה;

גוש 200000 - חלקות 39, 71 וחלק מחלקה 95 כמסומן נטור
במפה;

גוש 201019 - חלקה 10 וחלק מחלקות 2, 3, 7 כמסומן 
במפה;

גוש 201000 - חלק מחלקות 12, 24, 29, 84 כמסומן במפה;עין זיון

גוש 202000 - חלקה 21 וחלק מחלקות 11, 15, 16, 18 עד 
20, 23, 41, 49, 52 כמסומן במפה;

גוש 201000 - חלקות 31, 40 עד 78 וחלק מחלקות 8, 25, קדמת צבי
32, 84 כמסומן במפה;

גוש 202000 - חלק מחלקה 19 כמסומן במפה;

גושים 202001, 202002, 202003 - בשלמותם;קלע

גוש 202000 - חלקות 1, 34 וחלק מחלקות 2, 4, 30, 32, 
33 כמסומן במפה;

כמסומן   1 מחלקה  וחלק   5 עד   2 חלקות   -  202004 גוש 
במפה;

גוש 202005 - חלקות 25, 34, 41 עד 62, 90 עד 102, 104 
עד   35  ,33 עד   31  ,24 מחלקות  וחלק   111  ,106 עד 
37, 39, 40, 63, 64, 89, 103, 107 עד 110, 112 כמסומן 

במפה;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

 9  ,5  ,2 מחלקות  וחלק   8  ,7  ,3  ,1 חלקות   -  202006 גוש 
כמסומן במפה;

כמסומן   3 מחלקה  וחלק   6  ,2  ,1 חלקות   -  202007 גוש 
במפה;

גוש 203000 - חלק מחלקות 6, 7, 19 כמסומן במפה;

גוש 203008 - חלק מחלקה 16 כמסומן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה;

גוש 201000 - חלקות 14 עד 16, 20 עד 23 וחלק מחלקות קשת
10, 12, 13, 17 עד 19, 24, 26 כמסומן במפה;

גושים 201038, 201039, 201040, 201041, 201042, 201043 רמות
- בשלמותם;

גוש 200000 - חלקות 35, 83 וחלק מחלקות 2, 14, 36, 95 
כמסומן במפה;

גוש 202000 - חלק מחלקות 4, 33 כמסומן במפה;רמת טראמפ

גוש 200000 - חלקה 45 וחלק מחלקות 4, 7 עד 12, 40, 41, רמת מגשימים
43, 44, 49, 95 כמסומן במפה;

 ,128  ,126 עד   117  ,51 עד   47  ,44 חלקות   -  201053 גוש 
174 עד 180, 207 עד 213, 230 עד 232, 234, 235, 252 
וחלק מחלקות 40 עד 43, 45, 52 עד 56, 116, 127, 
 ,220  ,218  ,217  ,214  ,206  ,205  ,203  ,173  ,172  ,129
224, 225, 233, 236, 238 עד 241, 244, 245, 247, 248 

כמסומן במפה;

גוש 13049 - חלק מחלקות 11, 14, 37 כמסומן במפה;שעל

גוש 13368 - חלק מחלקות 7, 15, 17 כמסומן במפה;

גוש 201000 - חלקה 1 וחלק מחלקה 32 כמסומן במפה;

 30  ,2 מחלקות  וחלק   29  ,5  ,3 חלקות   -  202000 גוש 
כמסומן במפה;

גושים 203001, 203003, 203004, 203005, 203006, 203007, התחום העודף
203009, 203010 - בשלמותם;

גוש 200000 - חלקה 42 וחלק מחלקות 4 עד 7, 9, 10, 40, 
41, 43, 49 כמסומן במפה;

גוש 202000 - חלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 202004 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 202017 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

וחלק   21  ,20  ,18  ,17  ,11 עד   8  ,5 חלקות   -  203000 גוש 
מחלקות 1, 2, 6, 7, 12 עד 14, 19 כמסומן במפה;

גוש 203002 - פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 203008 - פרט לחלק מחלקה 16 כמסומן במפה;

 16  ,15  ,13 עד   11  ,2  ,1 מחלקות  חלק   -  203011 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 203012 - חלקות 1, 7 עד 9, 14 וחלק מחלקות 2, 3, 
5, 6, 10, 12, 13 כמסומן במפה;

גוש 203020 - חלק מחלקות 2, 5 כמסומן במפה;

גוש 203021 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה."

כ"ד באדר ב' התשפ"ב )27 במרס 2022(
)חמ 3-136-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

הכרזת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית על מתחמים לפינוי לשם 
בינוי )מס' 7(, התשפ"ב-2022

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר  בדבר  הנוגעות  המקומיות  הרשויות  בהסכמת  יזמים,  לבקשת  התשע"ו-12016, 

התייעצות עם מנהל רשות המסים, אני מכריז לאמור: 

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי לשם בינוי:  .1
גבעתיים "ההסתדרות דרום מתחם ט''": גוש 6163, חלקה 73;  )1(

ירושלים "שלום יהודה 22-26": גוש 30116, חלקה 122;  )2(

קריית מלאכי "ז'בוטינסקי 101": גוש 2407, חלקה 18.  )3(

הרשויות  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדות   ,1 בסעיף  המפורטים  המתחמים  מפות    .2
המקומיות הנוגעות בדבר.

ג' באדר ב' התשפ"ב )6 במרס 2022(
)חמ 3-6325(

ר ג ר ב מ ב ר  ז ע ל א  
מנהל הרשות הממשלתית  

להתחדשות עירונית  

מתחמים לפינוי 
לשם בינוי  

הפקדת מפות 

1  ס"ח התשע"ו, עמ' 1234; התשפ"ב, עמ' 205.
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הודעת כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת תשלומים( )יקנעם סומך( 
)מס' 2(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי תקנה 13)ב( לתקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת 
תשלומים( )יקנעם סומך(, התשע"ג-12013 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

3)ג(  בתקנה  הנקוב  הסכום  ישתנה  היסודי,  המדד  לעומת  החדש  המדד  שינוי  עקב   .1
לתקנות ומיום כ"ט באדר ב' התשפ"ב )1 באפריל 2022( יהיה 53 שקלים חדשים.

4)א(  בתקנה  הנקוב  הסכום  ישתנה  היסודי,  המדד  לעומת  החדש  המדד  שינוי  עקב   .2
לתקנות ומיום כ"ט באדר ב' התשפ"ב )1 באפריל 2022( יהיה 32 שקלים חדשים.

עקב שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי, ישתנו הסכומים שבתוספת הראשונה   .3
הראשונה  התוספת  נוסח   )2022 באפריל   1( התשפ"ב  ב'  באדר  כ"ט  ומיום  לתקנות 

לתקנות יהיה כלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 12(

סכומי הפיצוי והחזר הוצאות הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

 )1( בשל אי–פירעון חשבון במועד, לגבי כל נסיעה
בכביש האגרה בתקופת החיוב נושא החשבון 

הכלולה -

7)א( בחשבון ראשון

15)ב( בחשבון שאינו חשבון ראשון

116)2( בשל עיכוב רכב

126)3( בשל גרירת רכב ופינויו

)4( בשל אחסנת רכב שפונה, בשל כל 24 שעות או חלק 
49מהן 

או  הרכב  זיהוי  את  למנוע  כדי  בו  שיש  מעשה  )5( בשל 
790את חיובו באגרה

לפי לרכב  מתאים  שאינו  חיוב  בתג  שימוש   )6( בשל 
158".תקנה 19

כ"ז באדר ב' התשפ"ב )30 במרס 2022(
)חמ 3-5728(

ק נ ר פ ל  כ י מ  
המנהלת הכללית  

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  

1  ק"ת התשע"ג, עמ' 768; התשפ"ב, עמ' 152.

שינוי סכום 
ההפקדה המזערי

שינוי סכום סך 
החיובים בתקופת 

החיוב הראשונה 

שינוי סכומי הפיצוי 
והחזר הוצאות 
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תיקוני טעויות

)תיקון(,  לשירות(  נגישות  )התאמות  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  בתקנות 
התשפ"ב-2022, שפורסמו בקובץ התקנות 10059, התשפ"ב, עמ' 2366 -  

בתקנה 1, בפסקה )1(, במקום ""אתר עתיקות" ו"עתיקה"" יבוא "הקראה";  )1(

ניצולי  לזכויות  שהרשות  "מי  במקום  בה,  המובאת  )3()ה(  בתקנה   ,)2(3 בתקנה   )2(
שואה הכירה בו כניצול שואה הזכאי לתגמול חודשי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים 
או כנכה" יבוא "ניצול שואה שהרשות לזכויות ניצולי שואה הכירה בו לעניין תגמול 

חודשי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, או נכה".

)חמ 3-3623(

תיקון טעות

שפורסמו  התשפ"ב-2022,   ,)2 מס'  )תיקון  כלליות(  )הוראות  עסקים  רישוי  בתקנות 
צריך  השנייה"  "התוספת  במקום  מקום,  בכל   ,2466 עמ'  התשפ"ב,   ,10074 התקנות  בקובץ 

להיות "התוספת" ובמקום "התוספת השלישית" צריך להיות "תוספת א'".

)חמ 3-2880-ת1(
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