TABLE 5. - LIST OF UNITED LOCAL AUTHORITIES

 רשימת איחוד רשויות ושינויים- .5 לוח
2003 במעמד מוניציפלי לשנת

AND CHANGES IN MUNICIPAL STAUS FOR 2003
A. UNIFICATION OF LOCAL AUTHORITIES (1)

United Local Authorities
and Previous Code

Qadima (0195)
Zoran (1308)
Modi'in (1200)
Makkabim-Re'ut (1273)
Binyamina (9800)
Giv'at Ada (0050)
Daliyat Al-Karmel (0494)
Isfiya (0534)
Baqa Al-Gharbiyye (6000)
Jatt (0628)
Majd Al-Kurum (0516)
Deir Al-Asad (0490)
Bi'ne (0483)
Yehud (9400)
Newe Efrayim (1062)
Savyon (0587)
Ganne Yehuda (0781)
Kokhav Ya'ir (1224)
Zur Yig'al (1305)

(1)

Temporary Name

סמל רשות מאוחדת
Code of United
Authority

שם זמני

Zoran-Qadima

0195

קדימה-צורן

Modi'in-Makkabbim-Re'ut

1200

רעות-מכבים-מודיעין

Binyamina-Giv'at Ada

9800

גבעת עדה-בנימינה

Daliyat Al-Karmel- Isifya

0494

עספיא-כרמל-דאלית אל

Baqa-Jatt

6000

ג'ת-באקה

Shagor

0516

שגור

Yehud-Newe Efrayim

9400

נווה אפרים-יהוד

Savyon

0587

סביון

Kokhav Ya'ir

1224

כוכב יאיר

 איחוד רשויות.א

רשויות מתאחדות
וסמל קודם

(0195) קדימה
(1308) צורן
(1200) מודיעין
(1273) רעות-מכבים
(9800) בנימינה
(0050) גבעת עדה
(0494) כרמל-דאלית אל
(0534) עספיא
(6000) גרביה-באקה אל
(0628) ג'ת
(0516) כרום-מג'ד אל
(0490) דייר אל אסד
(0483) בענה
(9400) יהוד
(1062) נווה אפרים
(0587) סביון
(0781) גני יהודה
(1224) כוכב יאיר
(1305) צור יגאל

TABLE 5. - (Cont'd)

( )המשך- .5 לוח

B. CHANGES IN MUNICIPAL STATUS

Local Council (Former)
/Locality

Shave Ziyyon (0282)
Atlit (0053)
Kefar Gallim (0427)
Ramot Hashavim (0206)
Kinneret (Moshava) (0063)

 שינויים במעמד מוניציפלי.ב

Regional Council

סמל המועצה האזורית
Code of Regional
Council

מועצה אזורית
אליה צורפו

Matte Asher

04

מטה אשר

Hof HaKarmel

15

חוף הכרמל

Derom HaSharon
Emeq Ha Yarden

20
06

דרום השרון
עמק הירדן

(מועצה מקומית )לשעבר
יישוב/

(0282) שבי ציון
(0053) עתלית
(0427) כפר גלים
(0206) רמות השבים
(0063) (כנרת )מושבה

(1) The law of Uniting Local Authorities has been legistlated
פי החלטת הממשלה במסגרת-( חוק איחוד הרשויות נחקק על1)
according to the Governments decision, within the framework
. 28.10.2003  חוק זה נכנס לתוקפו בתאריך.""חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל
of the "Economic Recovery Plan". The law is active
הליך איחוד הרשויות משפיע הן על גודל האוכלוסייה ביישוב המאוחד והן על הרכב
since October 28, 2003.
:החלוקות הגיאוגרפיות
This process has affected both the size of the united locality and
פי גודל אוכלוסייתן וכתוצאה- הרשויות המאוחדות סווגו מחדש על- צורת יישוב
the composition of other geographical divisions:
.2002 ( לעומת זו של שנת2003) חלקן שינו את סיווג צורת היישוב השוטפת
Type of Locality - The united authorities were reclassified
 מספר יישובים שהיו קודם לכן במעמד של מועצה- מעמד מוניציפלי של היישוב
according to their size and some have changed their current
 גדלה אוכלוסיית המועצה, בהתאם.מקומית צורפו למועצות אזוריות או יצאו מהן
type of locality classification compared to that of 2002.
.2002 האזורית וקטן מספרן של המועצות המקומיות לעומת שנת
Municipal Status - Several localities, former Local Councils, were included or excluded
.()ראה הערות בכל אחד מהלוחות הרלוונטיים
in Regional Councils. Therefore, the population in Regional Councils grew, while the number of Local councils lessened compared to 2002.
(See remarks in each of the relevant tables)

