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  :לאמור
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  :ב לחוק14היישובים המויים להלן הם אזורים קרים לעין סעיף 

  מחם אבן  אבירים  אביבים  גוש אבו

  אדמית  אדורה  איתן אבי  ספיר אבן

  אורטל  אורה  הגוז אור  אודם

  מורה אלון  רום-אל  איתים  איתמר

  על אלי  עד-אלי  הבשן אלוי  שבות אלון

  איעם  אמירים  אלקוש  אלעזר

  אריאל  אפרתה  אפיק  אספר

                                                           
  1.1.05, ת"ת 217, התשס"ה, עמ' 6352פורסם בק"ת   . 1
לוסח דלעיל. וסח הרשימה  1הוחלפה רשימת הישובים שבסעיף  1.11.13, ת"ת 100, התשע"ד, עמ' 7299בק"ת   . 2

  הקודמת היה: 
אבן ; עד-אלי; אבירים; אלון שבות; אביעזר; אחיהוד; אביבים; אורה; אבו סאן; אום אל פחם; אבו גוש
; חוסן; איעם; אמון; אדרת; אמירים; אדורה; אלקוש; אבי איתן; אלעזר; אבן ספיר; אליפלט; מחם
חצור ; ג'דאת-בועה; חלמיש (ווה צוף); אשתאול; חזון; אריאל; חורפיש; אפרתה; חורה; אעבלין
; בית ג'ן; טורעאן; בית אל; טובא זגריה; מכסור-ביר אל; חשמואים; בורייה; חרשים; בוקעתא; הגלילית
; בית קופה; יערה; בית מאיר; ג'ת-יאוח; בית חורון; טפחות; בית זית; טא (עמרים); בית הלל; טלמון
גבע ; כאבול; בר יוחאי; יתיר; בר גיורא; ירכא; בעה; ירושלים; ביתר עילית; ירוחם; בית שמש; יפיע

; גבעת יערים; כחל; גבעת יואב; כוכב יעקב; גבעת זאב; כוכב השחר; גבעון החדשה; החג'-כאוככ אל; בימין
ג'ש ; כפר אדומים; גיתה; כסרא סמיע; גורן; כספיה; ג'וליס; כסלון; מכר-ג'דידה; כף; גבעת ישעיהו; כלית

; דייר אל אסד; כפר יאסיף; דולב; כפר חיה; דובב; כפר ורדים; כרמל-אל-דאלית; אוריםכפר ; (גוש חלב)
; כפר שמאי; דלתון; כפר רוזואלד (זרעית); דישון; כפר עציון; דימוה; כפר כא; דייר דיר חא; כפר יובל

; לפידות; חדשה ;לבים; חגי; כרמל; זוח; כרמיאל; הר גילה; כרמי צור; הר אדר; כרם בן זמרה; הילה
מגדל ; ספסופה; מג'ד אל שמס; סחין; מג'ד אל כרום; מבוא חורון; מגאר (מרר); לקיה; מבשרת ציון

; מטע; עילאבון; מטולה; עטרת; מוצא תחתית; עופרים; מוצא עילית; ע'ג'ר; מגדל עוז; עבדון; העמק
; מעון; עלי; מסעדה; עין קייא; ציון מסילת; עין מאהל; מות; עין יעקב; מירון; אסד-עין אל; מיצר; עילוט
מעלה ; עספיא; מעלה גמלא; עמקה; מעלה אדומים; עמידב; מעיליא; עמוקא; מעוף; עלמון; מעוה; עלמה
ערערה ; מצפה יריחו; ערד; מעלות תרשיחא; עראמשה; מעלה עמוס; עראבה; מעלה מכמש; עפרה; לבוה
; פקיעין; מתת; פסוטה; משמר הירדן; פסגות; משהד; פי חבר; מרגליות; עתיאל; מצפה רמון; בגב

ווה ; צפת; ווה דיאל; צפרירים; ווה אטיב; צוריאל; וב; צור הדסה; אות גולן; פקיעין חדשה; מתתיהו
; קרית טבעון; חף; קרית ארבע; חם; קצרין; חליאל; קדר; וקדים (אל דוד); קדמת צבי; מיכאל (רוגלית)

; צרת; ראש צורים; עלה; ראש פיה; ס הרים; ראמה; ילי; קרית שמוה; טף; םקרית יערי; טועה
רמת ; שילה; רמות פתלי; שייח דון; רמות; שזור; סוסיא; רימוים; סאג'ור; רייה; צרת עילית; ריחאיה

; שתולה; שואבה; שפר; שדה אליעזר; שעל; שגב שלום; שעב; שאר ישוב; שי; רמת רזיאל; שלומי; ישי
  שורש.; תלם; שומרה

הוראת תחולה קובעת: מי שהשתלמה לו גמלה ערב יום התחילה בהתאם לרשימת היישובים המויים בצו העיקרי 
כוסחו ערב תיקוו בצו זה, לא יפחת שיעור גמלתו רק בשל הוראות צו זה, כל עוד הוא ממשיך להתגורר ברציפות 

  ביישוב שהיה מוי ברשימת הצו כאמור.
עד; דריג'את; כדיתה; כמאה; - וספו לרשימה הישובים הבאים: אלי 1.1.15, ת"ת 326, התשע"ה, עמ' 7448בק"ת 

סר. -כפר חושן; מגדל תפן; מחה טלי; מחה עדי; מכחול; מרחב עם; מרכז אזורי מרום גליל; גוהות; קצר א
  יום התחילה ואילך.הוראת תחולה קובעת כי תוספת הישובים תחול על גמלה המשתלמת בעד 



  אל בית  ביריה  בוקעאתא  אשכולות

  חורון בית  זית בית  ן'ג בית  ב אל בית

  יהודה בי  עילית ביתר  קופה בית  מאיר בית

  ברעם  ברכה  יוחאי בר  גיורא בר

  החדשה גבעון  בימין גבע  )חלב גוש( ש'ג  עין בת

  גיתה  יערים גבעת  יואב גבעת  זאב גבעת

  דימוה  דולב  ב"דוב  גשור

  הילה  דריג'את  דלתון  דישון

 הררית עמשא הר גילה הר אדר הר

 חוסן חומש הרה'ד ייראת'חוג חגי

 חלמיש  חלוץ חזון חורפיש

 ת'ג-יאוח טלמון חרשים חספין

 יותן יודפת ידידה השמוה יד

 ירוחם יראון יצהר יפתח

 יעקב כוכב השחר כוכב כדיתה  ירושלים

 כסלון כמון כמאה  כישור

 כפר חושן  ורדים כפר החורש כפר סמיע- כסרא

  שמאי כפר  רוזואלד כפר עציון כפר חרוב כפר

  כרמל  צור כרמי  זמרה בן כרם  תפוח כפר

  חמה מבוא  ביתר מבוא  לפידות  לבון

  מגדל תפן  עוז מגדל  שמס דל'מג  ציון מבשרת

  מחה טלי  עילית מוצא  גוריון בן מדרשת  מגדלים

  מטע  מטולה  מחה עדי  יתיר מחה

  מכחול  מירון  מיצר  עמי מי

  מרה  מלכישוע  מלכיה  מכמים



  מעיליא  מעוה  מעון  מסעדה

  מכמש מעלה  לבוה מעלה  החמישה מעלה  גלבוע מעלה

  גולן מרום יהודה מצדות תרשיחא מעלות  עמוס מעלה

  מתת עם משגבמרכז אזורי מרום גליל  מרחב עם

 דיאל ווה אילן ווה ב"אטי ווה גוהות

 מרוד ל"ח יתיר ל"ח גבעות ל"ח וקדים

 הרים ס טור  טועה  חליאל

  )כמאה( סוואעדה סאסא עילית צרת צרת

 עטרת עופרה ספסופה סוסיה

 כרם עין יעקב עין זיוון עין אסד אל עין

 רפה עין קייא עין קובא עין מאהל עין

  עמוקה עלמון עלמה רמת עלי

  ערד  עראמשה  עספיא  עמידב

  פסגות  חבר פי  פלך  עתיאל

  פרוד  החדשה פקיעין  פקיעין  פסוטה

  צוריאל  הדסה צור  צובה  צבעון

  קורית  קדר  צבי קדמת  צפת

  יערים קרית  ארבע קרית  סר-קצר א  קלע

  ראמה  קשת  עבים קרית  )מוסד( יערים קרית

  פתלי רמות  רימוים  ריחאיה  צורים ראש

 בוקר שדה  רחל רמת  רזיאל רמת  מגשימים

 שי שורש  שומרה שואבה

  שילה  שתולה שפר שעל

  תלם  תובל  שמעה  שכיה

        תקוע
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יום התחילה) והוא יחול על מי שמתקיים בו  - בחודש שלאחר פרסומו (להלן  1- ב צו זהשל  ותחילת
  ואילך. 2004ב לחוק בשת 14האמור בסעיף 

  


