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המדינה), שפינתה ההתנתקות (מיטלטלין תכנית יישום  תקנות
התשס"ה—2005

התשס"ה-12005 ההתנתקות, תכנית יישום לחוק 30(ה) סעיף  לפי סמכותי בתוקף   
אלה: תקנות מתקינה אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור החוק), - (להלן

-הגדרות אלה בתקנות .1
התשל"ה-21975; דרכים, תאונות לנפגעי פיצויים בחוק כהגדרתו רכב, - רכב" "כלי

לחוק. 30(ב) בסעיף מפונה, כאמור בשטח שנמצאו - מיטלטלין, "מיטלטלין"

מיטלטלין במכולותפינוי שניתן, ככל ייארזו, לפנותם, החליטה שהמדינה רכב, כלי למעט מיטלטלין, .2
מיטלטלין לישראל; המכולה), ויובאו - (להלן המיטלטלין שפונו ממנו למען בהתאם שיסומנו

בשינויים המחויבים. אלה, בתקנות כאמור בהם ינהגו במכולה, לארזם ולא ניתן שפונו

הודעה פרסום
מיטלטלין על

שהובאו לישראל

עיתונים בשני כך על הודעה המינהלה תפרסם ,2 בתקנה כאמור מיטלטלין, פונו (א) .3
המיטלטלין, ממנו שפונו היישוב שם את תכלול ההודעה המינהלה; של האינטרנט ובאתר יומיים

אלה. לתקנות בהתאם בהם, הזכויות בידי בעל המיטלטלין קבלת ואופן מועד וכן

האינטרנט  באתר המינהלה תפרסם 30 לחוק, סעיף על פי לישראל רכב פונו כלי (ב)   
הרכב. כלי מספרי הרישוי של את שלה

לקבלת פניה
מיטלטלין

מתום יאוחר לא בכתב, לפנות למינהלה רשאי ערב הפינוי כדין במיטלטלין שהחזיק מי .4
אלה  (בתקנות המאוחר לפי הפינוי, מיום או תום 75 ימים ההודעה פרסום 30 ימים ממועד

המיטלטלין. את לקבל בבקשה הקובע), המועד -

מיטלטלין מסירת
שנדרשו

המכולה,  שפונתה ממנו במקום מחזיק הפינוי, שהיה, ערב 4 שהוכיח בתקנה כאמור פונה .5
למינהלה. בפנייתו כך לשם שציין במען הפונה לחזקת המכולה תכולת תימסר

רכב כלי מסירת
שנדרשו

שתמסור במקום הרכב כלי יקבל את ערב הפינוי היה בבעלותו הרכב שכלי שהוכיח פונה .6
המינהלה. לו

שלא מיטלטלין
נדרשו

תפרסם  הקובע, המועד עד  5 תקנה לפי לקבלה שזכאי מי בידי מכולה נדרשה לא .7
שלה. באתר האינטרנט כך הודעה על המינהלה

מיטלטלין
ויתרו שבעליהם

עליהם

עליהם: ויתרו שבעליהם כמיטלטלין שלהלן המיטלטלין את יראו (א) .8

תום עד ערב הפינוי בהם שהחזיק בעליהם או מי בידי שלא נדרשו מיטלטלין (1)
הקובע; המועד לאחר ימים 14

בתוך המיטלטלין למסירת מען מסר לא לקבלם בבקשה שהפונה מיטלטלין (2)
למסור ניתן היה ולא הפונה שמסר  למען שהובאו או  פנייתו, מיום ימים שבעה

מקום; באותו הפונה לחזקת אותם

להם שנמסר מיום שבעה ימים בתוך לקחתם לא הגיעו שבעליהם רכב כלי (3)
כלי הרכב; המקום לקבלת

במיטלטלין. הבעלות לגבי אחרת הוראה מוסמך משפט בית קבע לא אם והכול

      

שרואים  מיטלטלין בדבר הודעה המינהלה של האינטרנט באתר יפרסם המנהל (ב)  
בהם, ינהג הדרך שבה ועל קטן (א), בסעיף כאמור ויתרו עליהם, כמיטלטלין שבעליהם אותם
נקיטת פעולה לפני לפחות שבעה ימים תפורסם הודעה כאמור המיטלטלין; בהתחשב בסוג

אותם מיטלטלין. לגבי

(16 באוגוסט 2005) התשס"ה באב י"א
לבני פי  צי  (3-3525 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

(תיקון), מכלי גז) ומילוי (סימון ושירותים על מצרכים הפיקוח  צו
התשס"ה―2005 

התשי"ח- ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק ו–15 5 סעיפים לפי סמכותי בתוקף   
לאמור: מצווה אני ,11957

התשנ"א- גז), מכלי  ומילוי (סימון ושירותים  מצרכים הפיקוח על לצו 6א סעיף אחרי .1
יבוא: ,21991

להתיר מסוימים,  במקרים הממונה, רשאי  ,3 בסעיף האמור אף על 6ב.
גז אחר." ספק של עליהם סימון שיש מכלי גז להוביל לספקי גז,

(7 באוגוסט 2005) התשס"ה באב ב'
ר                                                                                               עז אלי בן  פואד) ) ן  מי בני  (3-565 (חמ

                                                    שר התשתיות הלאומיות
__________

התשי"ח, עמ' 2. ס"ח 1

.1444 עמ' התשנ"ה, ;12 עמ' התשנ"ד, ק“ת התשנ"א, עמ' 1040;  2

לאומי הנצחה (גן ואתרי לאומיים אתרים טבע, שמורות גנים לאומיים, אכרזת
התשס"ה―2005  אפק הרחבה לפי תכנית אפ/2000),

ואתרי  לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים סעיף 22 לחוק לפי סמכותי בתוקף  
מועצת עם ולאחר התייעצות הסביבה השר לאיכות עם בהתייעצות התשנ"ח-11998, הנצחה,
של מילוי דרישותיה שהובטח ולאחר העין, ראש עיריית ועם טבע לאומיים ושמורות גנים

לאמור: מכריז אני והספורט, התרבות החינוך שרת

מס' בתשריט ירוק המתוחם בקו העין, לעיר ראש מדרום בתוספת הנמצא המתואר השטח .1
(19 ביוני 2005) התשס"ה בסיון י"ב ביום והחתום 1:5,000 מידה בקנה הערוך ג/מר/אפ/2000,

גן לאומי. שר הפנים, הוא ביד

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור מהתשריט העתקים .2
רשאי לעיין בדבר המעוניין וכל ראש העין, ובמשרדי עיריית ברמלה, המרכז מחוז הממונה על

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהם

__________

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1

__________
התשס"ה, עמ' 142. ס"ח 1

עמ' 234. התשל“ה, ס"ח 2



17.8.2005 התשס"ה, באב  י"ב ,6413 התקנות 893קובץ

שרואים  מיטלטלין בדבר הודעה המינהלה של האינטרנט באתר יפרסם המנהל (ב)  
בהם, ינהג הדרך שבה ועל קטן (א), בסעיף כאמור ויתרו עליהם, כמיטלטלין שבעליהם אותם
נקיטת פעולה לפני לפחות שבעה ימים תפורסם הודעה כאמור המיטלטלין; בהתחשב בסוג

אותם מיטלטלין. לגבי

(16 באוגוסט 2005) התשס"ה באב י"א
לבני פי  צי  (3-3525 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

(תיקון), מכלי גז) ומילוי (סימון ושירותים על מצרכים הפיקוח  צו
התשס"ה―2005 

התשי"ח- ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק ו–15 5 סעיפים לפי סמכותי בתוקף   
לאמור: מצווה אני ,11957

התשנ"א- גז), מכלי  ומילוי (סימון ושירותים  מצרכים הפיקוח על לצו 6א סעיף אחרי .1
יבוא: ,21991

להתיר מסוימים,  במקרים הממונה, רשאי  ,3 בסעיף האמור אף על 6ב.
גז אחר." ספק של עליהם סימון שיש מכלי גז להוביל לספקי גז,

(7 באוגוסט 2005) התשס"ה באב ב'
ר                                                                                               עז אלי בן  פואד) ) ן  מי בני  (3-565 (חמ

                                                    שר התשתיות הלאומיות
__________

התשי"ח, עמ' 2. ס"ח 1

.1444 עמ' התשנ"ה, ;12 עמ' התשנ"ד, ק“ת התשנ"א, עמ' 1040;  2

לאומי הנצחה (גן ואתרי לאומיים אתרים טבע, שמורות גנים לאומיים, אכרזת
התשס"ה―2005  אפק הרחבה לפי תכנית אפ/2000),

ואתרי  לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים סעיף 22 לחוק לפי סמכותי בתוקף  
מועצת עם ולאחר התייעצות הסביבה השר לאיכות עם בהתייעצות התשנ"ח-11998, הנצחה,
של מילוי דרישותיה שהובטח ולאחר העין, ראש עיריית ועם טבע לאומיים ושמורות גנים

לאמור: מכריז אני והספורט, התרבות החינוך שרת

מס' בתשריט ירוק המתוחם בקו העין, לעיר ראש מדרום בתוספת הנמצא המתואר השטח .1
(19 ביוני 2005) התשס"ה בסיון י"ב ביום והחתום 1:5,000 מידה בקנה הערוך ג/מר/אפ/2000,

גן לאומי. שר הפנים, הוא ביד

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור מהתשריט העתקים .2
רשאי לעיין בדבר המעוניין וכל ראש העין, ובמשרדי עיריית ברמלה, המרכז מחוז הממונה על

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהם

__________

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1

גן  אכרזה על
לאומי

העתקי הפקדת
התשריט

גז מכלי  "הובלת
שונים גז ספקי של

6ב הוספת סעיף
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תוספת
(1 (סעיף

חלה  שבו העין, ראש של עיריית השיפוט שטח בתחום השטח האמור בסעיף 1 נמצא  

התש"ן, בילקוט הפרסומים 3760, שהתפרסמה בהודעה לה תוקף אפ/2000 וניתן מס' תכנית

22 באפריל 1990. מיום ,2493 עמ'

(19 ביוני 2005) התשס"ה בסיון י"ב
ס נ -פי פז ר פי או  (3-650 (חמ

הפנים שר                                                                                   

   
(שמורת הנצחה לאומיים ואתרי אתרים טבע, לאומיים, שמורות גנים אכרזת

התשס"ה―2005  ג/11783), תכנית לפי 4 הר מירון הרחבה טבע

ואתרי  לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים סעיף 22 לחוק לפי סמכותי בתוקף  
מועצת עם ולאחר התייעצות הסביבה השר לאיכות עם בהתייעצות התשנ"ח-11998, הנצחה,
מילוי שהובטח ולאחר הגליל, מרום האזורית המועצה ועם טבע ושמורות לאומיים גנים

לאמור: מכריז אני והספורט, התרבות החינוך שרת של דרישותיה

בקו המתוחם שמאי, כפר ליישוב מזרחית שמאי בנחל הנמצא בתוספת המתואר השטח .1
מידה בקנה הערוך ש/צ/ג/11783, מס' בתשריט ירוקים אלכסוניים בקווים ומקווקו כחול

טבע. שמורת הוא הפנים, שר ביד (19 ביוני 2005) התשס"ה בסיון י"ב ביום והחתום 1:5,000

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור מהתשריט העתקים .2
מרום ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי  עילית,  בנצרת הצפון מחוז על הממונה
ובשעות בהם בימים לעיין רשאי המעוניין בדבר הגליל, וכל מרום שבמועצה האזורית הגליל

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

תוספת
(1 (סעיף

הגליל,  מרום האזורית המועצה של השיפוט שטח בתחום השטח האמור בסעיף 1 נמצא  
בילקוט הפרסומים 5270, שהתפרסמה בהודעה לה תוקף ג/11783 וניתן מס' תכנית חלה שבו

2 בפברואר 2004. מיום ,1818 עמ' התשס"ד,

(19 ביוני 2005) התשס"ה בסיון י"ב
ס נ -פי פז ר פי או  (3-650 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1

 

על  אכרזה
טבע שמורת

העתקי הפקדת
התשריט




