
 תחום עיריית נצרת עילית
 1 2000 –ס "התש, )שינוי תחום עיריית נצרת עילית(אכרזת העיריות  

 

אות ורולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה בהתאם לה,  לפקודת העיריות8בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 :הסעיף האמור אני מכריז לאמור

 
 החלפת התוספת.   1

 :במקום התוספת יבוא, 1974-ד" התשל,      באכרזה  על עיריית נצרת עילית
 
 

 )ס"תש, ה"תשנ, ד"תשנ, א"תשנ, ו"תשל, ד"תשל: תיקון(תוספת 
 )1סעיף (

 
 

 :האזור שתושביו יהיו עיריית נצרת עילית כולל גושים וחלקות רישום קרקע כלהלן
 

  ,   16945, 16932, 16931, 16655, 16654, 16649, 16572, 16555 עד 16547, 16537:הגושים
16946 ,16964 ,16973 ,17406 ,17408 ,17409 ,17531 ,17532 ,17533 ,17535        , 
 . בשלמותם– 17835 עד 17832, 17746, 17744 עד 127740, 17338 עד 17731

 
 כמסומן במפת תחום עיריית נצרת עילית הערוכה בקנה 24, 13 וחלק מחלקות 33 פרט לחלקה 16556

שהעתקים , )2000 במרס 2(ס "התש' ה באדר א" ביד שר הפנים ביום כ והחתומה1:10,000מידה של 
עיריית ובמשרד , במשרד הממונה על מחוז הצפון נצרת עילית, ירושלים, ממנה מופקדים במשרד הפנים

 ;) המפה–להלן (נצרת עילית 
 

 ; כמסומן במפה91 וחלק מחלקה 1,54 פרט לחלקות 17395
 ;כמסומן במפה) דרך (53 וחלק מהחלקה 1 פרט לחלקה 17404
 . כמסומן במפה57, 10, 9 וחלק מחלקות 6 עד 1 פרט לחלקות 17528

 
 ; כמסומן במפה15145 בגוש 23, 4, 3 וחלק מחלקות 2, 1: החלקות

 ; כמסומן במפה15147 בגוש 7 עד 5 וחלק מחלקות 14 עד 9
 ; כמסומן במפה15148 בגוש 4 עד 2 וחלק מחלקות 7 עד 5, 1
 . כמסומן במפה15419 בגוש 2חלקה  וחלק מ5, 4, 1
 

 105, 102 עד 81, 79, 76, 75, 73, 71, 69, 56 עד 53, 50, 49, 44 עד 42, 39 עד 36, 34 עד 29
 ;16535 בגוש 115 עד 110

 
 ; כמסומן במפה16536 בגוש 7 עד 5 וחלק מחלקות 1
 . כמסומן במפה16539 בגוש 7, 3 וחלק מחלקות 26, 16, 12עד , 10, 6

 ; כמסומן במפה16541 בגוש 81 בגוש 81 וחלק מחלקה 80, 79
 ; כמסומן במפה16542 בגוש 9 וחלק מחלקה 8, 7, 3, 2
 
 ; כמסומן במפה16557 בגוש 1 וחלק מחלקה 34, 31, 29, 27, 24, 22, 20, 3

 ; כמסומן במפה16558 בגוש 2חלק מחלקה 
 ;16562 בגוש 43, 38 עד 36
 ; כמסומן במפה16900 בגוש 3, 2 וחלק מחלקות 9, 5, 1
 ; כמסומן במפה16901 בגוש 2 מחלקה  וחלק11, 10, 3, 1

 ;16933 בגוש 107
 בגוש 149 עד 147, 53 וחלק מחלקות 152, 151, 139, 125, 62, 61, 56 עד 54, 52 עד 7, 3 עד 1

 ; כמסומן במפה16939
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 דרך (15 וחלק מחלקות 10, 3 עד 1
 ; כמסומן במפה16937 בגוש 16, 9

 ; כמסומן במפה16942בגוש ) דרך (73וחלק מחלקה , 72, 71, 62, 59
 ; כמסומן במפה16943בגוש ) דרכים (19, 18וחלק מחלקות ) דרך (17 עד 13
 ; כמסומן במפה16965 בגוש 14, 13, 2, 1 וחלק מחלקות 16, 8 עד 3
 ;כמסומן במפה 17222 בגוש 25, 13 עד 11, 7, 1 וחלק מחלקות 2
 ; כמסומן במפה17395 בגוש 91 וחלק מחלקה 54, 1
 ; כמסומן במפה17404בגוש )  דרך (53 וחלק מחלקה 1

 ; כמסומן במפה17405 בגוש 78 עד 10
 ; כמסומן במפה17407 בגוש 58 עד 55, 52 עד 45 וחלק מחלקות 60
 ; כמסומן במפה17463 בגוש 20 וחלק מחלקה 19, 12, 7 עד 3

 ; כמסומן במפה17474 בגוש 141 וחלק מחלקה 140, 138, 137, 135
 ; כמסומן במפה17465 בגוש 37, 35, 1 וחלק מחלקות 39
 ; כמסומן במפה17466 בגוש 26, 12, 10 וחלק מחלקות 25, 11

 ; כמסומן במפה17467 בגוש 4 עד 2חלק מחלקות 
 ; כמסומן במפה17470 בגוש 43, 39, 38, 35 וחלק מחלקות 42 עד 40
  33, 25, 23, 22, 15 וחלק מחלקות 42 עד 34, 32, 28 עד 26, 24, 21 עד 18, 16

 . כמסומן במפה17471בגוש 
 ; כמסומן במפה17518 בגוש 45 וחלק מחלקה 41 עד 37, 32 עד 28
 ;17526 בגוש 61, 59, 57עד , 43 עד 40, 32 עד 20
3 ,4 ,6 ,33 ,34 ,40 ,42 ,45 ,47 ,52 ,56 ,57 ,59 ,60 ,62 ,63 ,65 ,76 

 ; כמסומן במפה17527 בגוש 5וחלק מחלקה 
 ; כמסומן במפה17530 בגוש 55, 6 וחלק מחלקות 28 עד 25, 15 עד 12, 5 עד 3
 ; כמסומן במפה17622 בגוש 26 עד 23, 14, 9, 4 וחלק מחלקות 22 עד 17, 6, 5
 ; כמסומן במפה17623 בגוש 21, 16 , 6 עד 3 וחלק מחלקות 20, 2, 1
 ; כמסומן במפה17626 בגוש 11,  6 עד 1וחלק מחלקות  9, 8, 7

 . כמסומן במפה17643 בגוש 4, 1חלק מחלקות 
 
 

_____________________________________ 
 435ס "תש; 1653ה "תשנ; 1273ד "תשנ; 752א "תשנ; 2646, ו"תשל; 1377, ד"ת תשל" ק1
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