
  ))מנסורהמנסורה((יקנעם יקנעם 
  

  

  90279027/ / איחוד וחלוקה בהתאם לתכנית גאיחוד וחלוקה בהתאם לתכנית ג
  

  1111211112//11112020  שטרשטר                             
  

  סדר  פעולותסדר  פעולות
  

  

  ))נצרתנצרת ( (1109811098: : גושגוש  22000088911911//: : ''תכנית מסתכנית מס
  

  : :  לחלקות ארעיות כדלקמן לחלקות ארעיות כדלקמןדונםדונם  2.5042.504 בשטח  בשטח 55פיצול חלקה פיצול חלקה   ..11

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

 מתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.90.94747  258258  11

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  1.5461.546  259259  22

  ..מתאחדתמתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.0110.011  260260  1111

        

  : :  לחלקות ארעיות כדלקמן לחלקות ארעיות כדלקמןדונםדונם  2.5002.500שטח שטח  ב ב66פיצול חלקה פיצול חלקה   ..22

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

  מתאחדתמתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  1.2941.294  261261  33

    11//11  שראלשראלמדינת ימדינת י  1.0481.048  262262  44

  ..מתאחדתמתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.1580.158  263263  1212

        

  : :  לחלקות ארעיות כדלקמן לחלקות ארעיות כדלקמןדונםדונם  2.5182.518שטח שטח  ב ב77פיצול חלקה פיצול חלקה   ..33

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.8110.811  264264  55

  מתאחדתמתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.5770.577  265265  66

  ..מתאחדתמתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  1.1301.130  266266  1313

        

  : :  לחלקות ארעיות כדלקמן לחלקות ארעיות כדלקמןדונםדונם  2.5112.511שטח שטח  ב ב88פיצול חלקה פיצול חלקה   ..44

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

  מתאחדתמתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  1.5431.543  267267  77

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.0200.020  268268  88

  ..מתאחדתמתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.9480.948  269269  1414
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  : : חלקות ארעיות כדלקמןחלקות ארעיות כדלקמן ל לדונםדונם  2.5052.505שטח שטח  ב ב2121פיצול חלקה פיצול חלקה   ..55

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

  מתאחדתמתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.2262.226  270270  99

הערת אזהרה לטובת שערי הערת אזהרה לטובת שערי   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.2790.279  271271  1010

  ..11//0088//54415441יקנעם שטר יקנעם שטר 

  

  : :  לחלקות ארעיות כדלקמן לחלקות ארעיות כדלקמןדונםדונם  7.4697.469שטח שטח  ב ב8282פיצול חלקה פיצול חלקה   ..66

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  ופיתופיתסס

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

  מתאחדתמתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  3.7013.701  272272  1515

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  3.7683.768  273273  1616

        

  : :  לחלקות ארעיות כדלקמן לחלקות ארעיות כדלקמןדונםדונם  19.38119.381שטח שטח  ב ב7373פיצול חלקה פיצול חלקה   ..77

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

  מתאחדתמתאחדת  11//11  קרן קיימת לישראלקרן קיימת לישראל  3.7753.775  274274  1717

  11//9944//65776577עתיקות עתיקות אתר אתר 

 שטר  שטר ––אתר עתיקות אתר עתיקות   11//11  קרן קיימת לישראלקרן קיימת לישראל  15.60615.606  275275  1818

65776577//9944//11    

        

  : :  לחלקות ארעיות כדלקמן לחלקות ארעיות כדלקמןדונםדונם  19.00619.006שטח שטח  ב ב7766פיצול חלקה פיצול חלקה   ..88

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

  מתאחדתמתאחדת  11//11  קרן קיימת לישראלקרן קיימת לישראל  5.1805.180  276276  1919

  11//9944//65776577אתר עתיקות אתר עתיקות 

 שטר  שטר ––אתר עתיקות אתר עתיקות   11//11  קרן קיימת לישראלקרן קיימת לישראל  13.82613.826  277277  2020

65776577//9944//11  

    

  : :  לחלקות ארעיות כדלקמן לחלקות ארעיות כדלקמןדונםדונם  0.8050.805שטח שטח  ב ב7575פיצול חלקה פיצול חלקה   ..99

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

  מתאחדתמתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.0860.086  278278  2121

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.7190.719  279279  2222

        

  : :  לחלקות ארעיות כדלקמן לחלקות ארעיות כדלקמןדונםדונם  3.1913.191טח טח שש ב ב7878פיצול חלקה פיצול חלקה   ..1010

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

  מתאחדתמתאחדת  11//11  קרן קיימת לישראלקרן קיימת לישראל  1.6781.678  280280  2323

    11//11  קרן קיימת לישראלקרן קיימת לישראל  1.5131.513  281281  2424
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  : :  לחלקות ארעיות כדלקמן לחלקות ארעיות כדלקמןדונםדונם  3.2293.229שטח שטח  ב ב8181פיצול חלקה פיצול חלקה   ..1111

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  1.1251.125  282282  2525

  מתאחדתמתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.1042.104  283283  2626

        

  : :  לחלקות ארעיות כדלקמן לחלקות ארעיות כדלקמןדונםדונם  2.4982.498שטח שטח  ב ב99פיצול חלקה פיצול חלקה   ..1212

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

  מתאחדתמתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.7550.755  284284  2727

    11//11  ינת ישראלינת ישראלמדמד  1.7431.743  285285  2828

        

  : :  לחלקות ארעיות כדלקמן לחלקות ארעיות כדלקמןדונםדונם  2.5042.504שטח שטח  ב ב1010פיצול חלקה פיצול חלקה   ..1313

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

  מתאחדתמתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.5720.572  286286  2929

  מתאחדתמתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  1.9321.932  287287  3030

        

  : :  לחלקות ארעיות כדלקמן לחלקות ארעיות כדלקמןדונםדונם  2.5062.506שטח שטח  ב ב1111פיצול חלקה פיצול חלקה   ..1414

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

  מתאחדתמתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  1.7971.797  288288  3131

  מתאחדתמתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.7090.709  289289  3232

        

  : :  לחלקות ארעיות כדלקמן לחלקות ארעיות כדלקמןדונםדונם  2.5042.504שטח שטח  ב ב1212פיצול חלקה פיצול חלקה   ..1515

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

  מתאחדתמתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.2330.233  290290  3333

  מתאחדתמתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.2712.271  291291  3434
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  איחודאיחוד..1616

  ::   החלקות הבאות מתאחדות כדלקמן   החלקות הבאות מתאחדות כדלקמן
    

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.5770.577  265265  66

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  1.5431.543  267267  77

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.2262.226  270270  99

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.0110.011  226060  1111

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.1580.158  263263  1212

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  3.7013.701  272272  1515

  7733//1109811098ח ח ""מגומגו  11//11  קרן קיימת לישראלקרן קיימת לישראל  3.7753.775  274274  1717

  11//9944//65776577אתר עתיקות אתר עתיקות **

  7766//1109811098ח ח ""מגומגו  11//11  קרן קיימת לישראלקרן קיימת לישראל  5.1805.180  276276  1919

  11//9944//65776577אתר עתיקות אתר עתיקות **

    11//11  ללמדינת ישראמדינת ישרא  2.1042.104  283283  2626

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  1.7431.743  285285  2828

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  1.9321.932  287287  3030

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  1.7971.797  288288  3131

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.2712.271  291291  3434

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.4942.494  1313  

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.5002.500  1414  

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.5082.508  1515  

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.5092.509  1616  

    11//11  ינת ישראלינת ישראלמדמד  2.5162.516  1717  

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.5002.500  1818  

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.5032.503  1919  

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.5052.505  2020  

        

חלקה חלקה לל

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

  47.05347.053  292292  3535  4477005533//3809838098  מדינת ישראלמדינת ישראל

  4477005533//89558955  שראלשראלקרן קיימת ליקרן קיימת לי

   ארעי ארעיחח""עוברת לגועוברת לגו

1127802780//11  

  11//9944//65776577אתר עתיקות אתר עתיקות **
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  איחודאיחוד..1717

  ::   החלקות הבאות מתאחדות כדלקמן   החלקות הבאות מתאחדות כדלקמן
    

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.9470.947  258258  11

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  1.2941.294  261261  33

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  1.1301.130  266266  1313

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.9480.948  269269  1414

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.7550.755  228484  2727

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.5720.572  286286  2929

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.7090.709  289289  3232

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.2330.233  290290  3333

        

חלקה חלקה לל

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

  11//1271277979ח ארעי ח ארעי ""עוברת לגועוברת לגו  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  6.5886.588  293293  3366

  איחודאיחוד..1818

  ::מתאחדות כדלקמןמתאחדות כדלקמן   החלקות הבאות    החלקות הבאות 
    

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.0860.086  278278  2121

  7788//1109811098ח ח ""מגומגו  11//11  קרן קיימת לישראלקרן קיימת לישראל  1.6781.678  280280  2323

        

חלקה חלקה לל

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

  1.7641.764  294294  3737  11776644//8686  מדינת ישראלמדינת ישראל

  11776644//16781678  קרן קיימת לישראלקרן קיימת לישראל

    ח ארעיח ארעי""עוברת לגועוברת לגו

1277912779//22  

        

  ::העברת חלקות ארעיות לגושים כדלקמןהעברת חלקות ארעיות לגושים כדלקמן  ..1919

  

  ::העברת חלקות ארעיות לגושים כדלקמןהעברת חלקות ארעיות לגושים כדלקמן  ..2020

  

  ::העברת חלקות ארעיות לגושים כדלקמןהעברת חלקות ארעיות לגושים כדלקמן  ..2121

  

  חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  לגושלגוש

  

  חלקה חלקה 

  ארעית ארעית 

  חלקהחלקה

  סופיתסופית

  החלקהחלק  בעלותבעלות

  11  11  1278012780  47.05347.053  292292  3535  4477005533//3809838098  מדינת ישראלמדינת ישראל

  4477005533//89558955  קרן קיימת לישראלקרן קיימת לישראל

  חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  לגושלגוש

  

  חלקה חלקה 

  ארעית ארעית 

  חלקהחלקה

  סופיתסופית

  החלקהחלק  בעלותבעלות

  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  11  11  1277912779  6.5886.588  293293  3636

  חלקה חלקה 

  ארעיתארעית
  חלקה חלקה 

  סופיתסופית
  שטח שטח 

  בדונםבדונם
  לגושלגוש

  

  חלקה חלקה 

  ארעית ארעית 
  חלקהחלקה

  סופיתסופית
  החלקהחלק  עלותעלותבב

  22  22  1277912779  1.7641.764 294294  3737  11776644//8686  מדינת ישראלמדינת ישראל

  11776644//16781678  קרן קיימת לישראלקרן קיימת לישראל
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  ))חיפהחיפה ( (1149211492: : גושגוש  22000088912912//: : ''תכנית מסתכנית מס
        

  : :  לחלקות ארעיות כדלקמן לחלקות ארעיות כדלקמןדונםדונם  130.454130.454שטח שטח  ב ב8383פיצול חלקה פיצול חלקה . . 11

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

 מתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  771144..11  175175  66

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  1.9261.926  176176  1111

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.2730.273  177177  1212

 מתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  126.541126.541  178178  1313

 8523/75הדרכים ' פק

        

  : :  לחלקות ארעיות כדלקמן לחלקות ארעיות כדלקמןדונםדונם  2.7872.787שטח שטח  ב ב8787חלקה חלקה פיצול פיצול . . 22

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  תתהערוהערו  החלקהחלק

  מתאחדתמתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.3370.337  179179  77

 מתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.6290.629  180180  88

 מתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  1.2671.267  181181  99

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.5540.554  182182  1010

  

  

  איחודאיחוד. . 33

  ::   החלקות הבאות מתאחדות כדלקמן   החלקות הבאות מתאחדות כדלקמן
    

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

    11//11  ת ישראלת ישראלמדינמדינ  333377..00  179179  77

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  226677..11  181181  99

  8523/75הדרכים ' פק  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  126.541126.541  178178  1133

        

חלקה חלקה לל

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

  33//1277912779ח ארעי ח ארעי ""עוברת לגועוברת לגו  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  128.145128.145  183183  1414

  8523/75הדרכים ' פק*
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  איחודאיחוד. . 44

  ::חלקות הבאות מתאחדות כדלקמןחלקות הבאות מתאחדות כדלקמן   ה   ה
    

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  1.7141.714  175175  66

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.6290.629  180180  88

        

חלקה חלקה לל

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

ח ארעי ח ארעי ""עוברת לגועוברת לגו  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.3432.343  184184  1515

1278012780//22  

        

  ::העברת חלקות ארעיות לגושים כדלקמןהעברת חלקות ארעיות לגושים כדלקמן  ..55

  חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  לגושלגוש

  

  חלקה חלקה 

  ארעית ארעית 

  חלקהחלקה

  סופיתסופית

  החלקהחלק  בעלותבעלות

  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  33  33  1277912779  128.145128.145  183183  1414

  

  

  ::העברת חלקות ארעיות לגושים כדלקמןהעברת חלקות ארעיות לגושים כדלקמן  ..66

  חלקה חלקה 

  ארעיתארעית
  חלקה חלקה 

  סופיתסופית
  שטח שטח 

  בדונםבדונם
  לגושלגוש

  

  חלקה חלקה 

  ארעית ארעית 
  חלקהחלקה

  תתסופיסופי
  החלקהחלק  בעלותבעלות

  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  22  22  1278012780  2.3432.343  184184  1515

  

  

  

  

  1284312843//20112011  שטרשטר  ))נצרתנצרת ( (1277912779: : גושגוש  22000088913913//: : ''תכנית מסתכנית מס
  

  איחודאיחוד. . 11

  ::   החלקות הבאות מתאחדות כדלקמן   החלקות הבאות מתאחדות כדלקמן
    

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  6.5886.588  11  11

  1.7641.764  22  22    11776644//8686  ללמדינת ישראמדינת ישרא

  7788//1109811098ח ח ""מגומגו  11776644//16781678  קרן קיימת לישראלקרן קיימת לישראל

  8523/75הדרכים ' פק  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  128.145128.145  33  33

        

חלקה חלקה לל

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

  44  113366449977//134819134819  מדינת ישראלמדינת ישראל

 

44  136.497136.497  

  113366449977//16781678  קרן קיימת לישראלקרן קיימת לישראל

הדרכים ' פק

8523/75  

  

  

  



--  88  --  

  

  : :  לחלקות ארעיות כדלקמן לחלקות ארעיות כדלקמןדונםדונם  136.497136.497שטח שטח  ב ב44   ארעית ארעית חלקה חלקהחלוקתחלוקת. . 22

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

 בנייני ציבור  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  4.7884.788  55  2828

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.0552.055  66  2929

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.1392.139  77  3030

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.1532.153  88  3131

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.3022.302  99  3232

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.2402.240  1010  3333

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.0202.020  1111  3434

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.0212.021  1212  3535

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.0352.035  1313  3636

 מתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.7802.780  1414  3838

 מתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  3.0993.099  1515  3939

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  3.8883.888  1616  4040

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  884343..33  1717  4141

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  4.2534.253  1818  4444

 מתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.9222.922  1919  4545

 מתאחדת  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.9842.984  2020  4646

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  7.5657.565  2121  4747

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.2632.263  2222  4949

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  3.3713.371  2323  5050

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  4.5854.585  2424  5151

   11//11  דינת ישראלדינת ישראלממ  2.4272.427  2525  5252

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  7.5297.529  2626  5353

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.9460.946  2727  5757

 פ"שצ  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  12.10112.101  2828  5858

  12.53112.531  2929  6161  1122553311//1085310853  מדינת ישראלמדינת ישראל

  1122553311//16781678  קרן קיימת לישראלקרן קיימת לישראל

 .דרך

הדרכים ' פק

8523/75 

 .דרך  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  23.87523.875  3030  6262

 .דרך  11//11  ינת ישראלינת ישראלמדמד  6.8176.817  3131  6363

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  3.5003.500  3232  6464

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  1.7391.739  3333  6565

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  1.7261.726  3434  6666

  

  

  

  

  



--  99  --  

  

  איחודאיחוד. . 33

  ::   החלקות הבאות מתאחדות כדלקמן   החלקות הבאות מתאחדות כדלקמן
    

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.7802.780  1414  3388

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  099099..33  1515  3939

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.9222.922  1919  4545

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.9842.984  2020  4646

        

חלקה חלקה לל

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  11.78511.785  3535  6767

  

  

  

  

  ))נצרתנצרת ( (1278012780: : גושגוש  22000088914914//: : ''תכנית מסתכנית מס
  

  איחודאיחוד. . 11

  ::   החלקות הבאות מתאחדות כדלקמן   החלקות הבאות מתאחדות כדלקמן
    

קה קה חלחל

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

  47.05347.053  11  11    4477005533//3809838098  מדינת ישראלמדינת ישראל

מקורי מקורי ח ח ""מגומגו  4477005533//89558955  קרן קיימת לישראלקרן קיימת לישראל

1109811098//7733,,7766  

    11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  2.3432.343  22  22

        

חלקה חלקה לל

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

  49.39649.396  33  33  4939649396//4044140441  מדינת ישראלמדינת ישראל

  4499339966//89558955  קרן קיימת לישראלקרן קיימת לישראל

  מתפצלתמתפצלת

אתר עתיקות אתר עתיקות **

65776577//9944//11  
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  : :  לחלקות ארעיות כדלקמן לחלקות ארעיות כדלקמןדונםדונם  49.39649.396שטח שטח  ב ב33   ארעית ארעית חלקה חלקהחלוקתחלוקת. . 22

  

  

  

חלקה חלקה 

  ארעיתארעית

  חלקה חלקה 

  סופיתסופית

  שטח שטח 

  בדונםבדונם

  בעלותבעלות

  

  הערותהערות  החלקהחלק

 פ"שצ  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.2940.294  44  3737

   11//11  אלאלמדינת ישרמדינת ישר  7.8407.840  55  4242

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  6.2146.214  66  5454

   11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  3.5923.592  77  5555

 פ"שצ  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  4.1894.189  88  5656

 פ"שצ  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  5.7805.780  99  6060

  12.54912.549  1010  6161  1122554499//35943594  מדינת ישראלמדינת ישראל

  1122554499//89558955  קרן קיימת לישראלקרן קיימת לישראל

 .דרך

אתר עתיקות 

6577/94/1  

 דרך  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  5.0895.089  1111  6262

 בנייני ציבור  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  1.9091.909  1212  100100

 בנייני ציבור  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  1.0001.000  1313  101101

 בנייני ציבור  11//11  מדינת ישראלמדינת ישראל  0.9400.940  1414  102102


