
רשומות

התקנות קובץ
19 בספטמבר 2005 6422 התשס"ה באלול ט"ו

966 התשס"ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (ביצוע צו), פולשים) (סילוק מקרקעי ציבור תקנות

967 התשס"ה-2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ומסירתו), צו (טופס פולשים) (סילוק ציבור מקרקעי תקנות

(תיקון), בין גופים ציבוריים) מידע העברת וסדרי ושמירתו מידע הפרטיות (תנאי החזקת הגנת  תקנות
968 התשס"ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

מס), לענין (הוראות התיישבותיות) שיתופיות אגודות של קשורים (תאגידים ההתנתקות תכנית יישום  תקנות
971 התשס"ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

972 תנאי),התשס"ה-2005 . .   של מניות כאי–קיומו מכירת יראו לא שבהן ההתנתקות (נסיבות תכנית יישום תקנות

973   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ה-2005 שעה), (הוראת ובחינות) מומחה תואר (אישור שיניים רופאי תקנות

973 התשס"ה-2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   טובין), החזרת מדיניות בדבר מודעה (הצגת הצרכן הגנת תקנות

974   . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ה-2005 (תיקון), ביטחוני) וידע לחימה (ציוד ושירותים מצרכים על הפיקוח אכרזת

975 התשס"ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   והבניה (מבוא העמקים), התכנון צו

975 התשס"ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), כבאות) (שירותי ערים איגודי צו

מערב-מצליח (סמוך למחלף קטע ראשון לציון :431 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך  צו
דרך עם הנשרים מערב-מצליח (סמוך למחלף קטע ראשון לציון צפוני; מסלול ;(6 מס' דרך עם  הנשרים

מערב- לציון ראשון מחלף עם 431 מס' התחברות דרך מערכת מחלפים; מחלף מסלול דרומי; ;(6  מס'
מחלף עם אביב-אשדוד; תל מחלף עם שורק; לציון-מעוין גור-ראשון מוטה רח' מחלף עם  אשדוד;
ציונה נס מחלף לציון; מערב-ראשון נס ציונה אביב-יבנה; מחלף תל מחלף עם אביב-פלמחים;  תל

(שלוחה) צומת מערב-מצליח; קטע ראשון לציון רמלה-דרום; מסילת ברזל: מחלף יעקב;  מזרח-באר
978   . . . התשס"ה-2005 (תיקון), לציון) לוד-ראשון ציונה-באר יעקב-מסילת הברזל נס ממחלף הברזל מסילת

נשרים- קטע צפוני; מסלול נשרים-ענבה קטע מס' 431: (דרך ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים   צו
(תיקון), מודיעין) נשרים-פאתי ברזל: מסילות נשרים-ענבה; מחלפים מערכת דרומי; מסלול  ענבה

979 התשס"ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

צפוני; מסלול המוביל-ציפורי; סומך-צומת צומת קטע (דרך 79: ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים   צו
980   . . . . . . . . . . . . התשס"ה-2005 וביטול), (הרחבה דרומי) מסלול המוביל-ציפורי; סומך-צומת צומת קטע

983 יואב),התשס"ה-2005 . . . . . . . .   נגבה-שדה מחלפון :35 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו

(תיקון), חניתה) הנצחה (שמורת טבע ואתרי לאומיים אתרים לאומיים, שמורות טבע, גנים אכרזת

984   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ה-2005

עמוד



19.9.2005 התשס"ה, באלול ט"ו ,6422 התקנות קובץ 966

התשס"ה-2005 צו), פולשים) (ביצוע ציבור (סילוק מקרקעי תקנות

התשמ"א-11981  פולשים), (סילוק ציבור מקרקעי לחוק סעיף 5(ה) לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקינה אני החוק), - (להלן

להיכנס פקח רשאי  החוק, מכוח שהוצא מקרקעין ולפינוי יד לסילוק צו ביצוע  לשם .1
להבטיח כדי אמצעי כל ולנקוט וחפץ, אדם כל מהם להרחיק אליהם, נוגע שהצו למקרקעין
לשם ולקבל סביר בכוח להשתמש הצורך, בשעת הוא, רשאי כן כמו ולבצעו; הצו קיום את

מהמשטרה. מתאימה עזרה כך

כדין שלא המקרקעין שתופס מיטלטלין לאחריה או הצו ביצוע בשעת במקרקעין נמצאו .2
לו, שייראה כפי מתאים במקום לשמירה הפקח אותם ימסור הוציאם, לא התופס) - (להלן
ניתנה הודעה לכן שקודם ובלבד סבירה, תקופה לאחר למכרם הוא ורשאי בהתחשב בנסיבות,
השמירה הוצאות מיד; ימכרום - פסידים המיטלטלין היו לאתרו; ניתן אם לתופס המכירה על
ההוצאות בניכוי המכר לדמי הוא זכאי המיטלטלין נמכרו ואם התופס, על יחולו והמכירה

האמורות.

פתיחתם שבעת ובלבד לפתחם, או להורות הפקח לפתחם רשאי נעולים, המקרקעין היו .3
הפקח. זולת אחד לפחות עד נוכח יהיה

והתופס נטיעות, לרבות מחוברים, או לאחריו, הצו ביצוע בשעת במקרקעין נמצאו (א) .4
כדי פעולה כל ולעשות לעקרם הפקח לפנותם, להרסם, רשאי לצו, בהתאם אותם פינה לא

התפיסה. ערב שהיה המקרקעין כפי את מצב הניתן, ככל להשיב,

במקום מתאים  הפקח למשמורת ימסור (א), משנה בתקנת שפונו כאמור (ב) מחוברים  
שקודם ובלבד סבירה, תקופה בנסיבות, ורשאי הוא למכרם לאחר בהתחשב לו, שייראה כפי

לאתרו. ניתן אם לתופס, המכירה על הודעה ניתנה לכן

השלכתם  להשמדתם, הוראות ייתן למכירה, ניתנים אינם המחוברים כי הפקח, קבע (ג)  
שיורה. בדרך פינוים או

המשמורת  הוצאות וכן או עקירה, הריסה הוצאות הפינוי, לרבות ביצוע הוצאות (ד)  
לדמי הוא זכאי הבניה, חומרי לרבות  המחוברים,  נמכרו  ואם  התופס, על יחולו והמכירה

האמורות. ההוצאות בניכוי המכר

והפינוי. סילוק היד ביצוע את לעכב כדי בה אין התופס, אי–נוכחותו של .5

דין - (להלן ביצועם ואופן המקרקעין ופינוי היד סילוק על וחשבון דין יערוך הפקח (א) .6
הם. גם יחתמו ,3 בתקנה כאמור עדים נכחו ואם עליו, יחתום וחשבון),

הצו. בשעת ביצוע נוכח היה אם לתופס, יימסר וחשבון הדין העתק מן (ב)

בטלות. - לפועל), התשמ"א-21981 (הוצאה פולשים) (סילוק ציבור תקנות מקרקעי .7

תחילתו של חוק מקרקעי ערב החוק צווים שהוצאו מכוח ביצוע על תקנות אלה לא יחולו .8
התשס"ה-32005. (תיקון), פולשים) (סילוק ציבור

(30 באוגוסט 2005) התשס"ה באב כ"ה
לבני פי  צי  (3-1414 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

צו ביצוע

במיטלטלין טיפול

מקרקעין פתיחת
נעולים

במחוברים טיפול

התופס אי–נוכחות
לא תעכב -

וחשבון דין

ביטול

לתחולה סייג

__________
.106 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשמ"א, עמ' 105;

2 ק"ת התשמ"א, עמ' 1040.

3 ס"ח התשס"ה, עמ' 106.
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התשס"ה-2005 ומסירתו), צו (סילוק פולשים) (טופס ציבור מקרקעי תקנות

התשמ"א-11981  פולשים), (סילוק ציבור מקרקעי לחוק 4(ג) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
אני הכנסת, של הסביבה  ואיכות הפנים ועדת  של  המוקדמת ובידיעתה החוק),  - (להלן

אלה: תקנות מתקינה

- אלה בתקנות .1

מקרקעין; לתופס צו המוסר פקח - צו" "מוסר

הטופס לפי הערוך לחוק, 4(א) בסעיף כאמור  מקרקעין ולפינוי יד לסילוק צו  - "צו"
שבתוספת;

שלא כדין. ציבור מקרקעי תופס - "תופס מקרקעין"

במקרקעין. צו מוסר מקרקעין יימסר בידי לתופס צו (א) .2

לאחד מבני  הצו את למסור מוסר הצו המקרקעין במקרקעין, רשאי תופס נמצא (ב) לא  
עשרה שמונה מלאו לו מראית עין ושלפי ובלבד אחר, לאדם תופס המקרקעין או של משפחתו

שנים.

הצו  ידביק מוסר כאמור, הצו את למסור ניתן היה שלא או נעולים היו המקרקעין (ג)  
לעין. בולט במקום בהם, אותו יקבע או למקרקעין בכניסה הצו את

לממונה.  אותו ויגיש זו, תקנה לפי פעולתו על וחשבון דין יערוך הצו מוסר (ד)  

בטלות. - ומסירתו), התשמ"א-21981 (טופס צו פולשים) ציבור (סילוק תקנות מקרקעי .3

תחילתו של חוק מקרקעי ערב החוק מכוח שהוצא צו ביצוע על תקנות אלה לא יחולו .4
התשס"ה-32005. (תיקון), פולשים) (סילוק ציבור

תוספת 
(1 (תקנה

לכבוד

.......................................

א.ג.נ,

פולשים), (סילוק ציבור מקרקעי חוק לפי ציבור מקרקעי ולפינוי יד לסילוק  צו
התשמ"א-1981

החוק),  - התשמ"א-1981 (להלן פולשים), (סילוק ציבור מקרקעי לחוק 4 לפי סעיף בתוקף סמכותי
הזכויות לענין מסמכים ועל סמך במקום, שביקר פקח מאת וחשבון בכתב בדין שעיינתי ולאחר

קובע: אני להלן, כהגדרתם הציבור במקרקעי

להלן: כמפורט בזה*, המתוארים הציבור מקרקעי את כדין שלא □ שתפסת/ם (1)

את לקבוע שלא ניתן מי בידי נתפסו כמפורט להלן בזה*, המתוארים הציבור  □ שמקרקעי
לאתר אותו: זהותו או

הגדרות

צו מסירת

ביטול

לתחולה סייג

__________
.106 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשמ"א, עמ' 105;

2 ק"ת התשמ"א, עמ' 1039.

3 ס"ח התשס"ה, עמ' 106.
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................................... מקום ............................... חלקה תת ............................ חלקה ........................ גוש
- (להלן /גבולות.................................. ציון.................................. נקודות כתובת....................................../

המקרקעין).

כל פינוי לרבות המקרקעין, את ולפנות מהמקרקעין ידך/ידכם לסלק ממך/מכם דורש אני (2)
מהיום ימים** ..................... בתוך כדין, שלא עליהם שננטע ומה כדין שלא עליהם שנבנה מה
נמצאים שהמקרקעין השלום לבית משפט לפנות אתה/ם רשאי/ם זה; צו לך/לכם נמסר שבו
שיש להוכיח כדי לעיל, הקבוע המקרקעין ולפינוי היד לסילוק המועד בתוך שיפוטו, בתחום
כן החליט אם אלא הצו, ביצוע את תעכב לא המשפט לבית פניה בהם; להחזיק לך/לכם זכות

לחוק. 5ב בסעיף כאמור אחרת המשפט בית

ו/או השגותיך/כם את מטה החתום לממונה  להעביר  רשאי/ם אתה/ם כן כמו (3) 
לך/ נמסר שבו מהיום עשר ימים יאוחר מחמישה זאת לא זה, לענין צו בכתב, טענותיך/כם,
לבית לפניה המועד לדחיית טעם תהווה ולא הצו, ביצוע את תעכב לא לממונה פניה כם.

בכתב. הודעתו כן החליט הממונה אחרת, לפי אם אלא המשפט,

להוראות בהתאם  הצו יבוצע זה, בצו  הקבוע למועד עד  ידכם על המקרקעין יפונו  לא
החוק.

בניה, אכלוס,  לרבות לשנותם, כדי בהן שיש במקרקעין פעולות הצו מסירת לאחר החלו  (4)
הסילוק מועד חלף טרם אם  אף הצו ביצוע על להורות רשאי הממונה נטיעה, או זריעה

.(2) והפינוי הקבוע בפסקה

של המקרקעין*** הרישום נסח בזה העתק מצורף (5)

.................................................                                                            ............................................
חתימת הממונה תאריך                                                                                              

__________________
או במפה. מקרקעין שבפנקס מספרים לפי ציון או נקודות או כתובת, או לפי גבולות *

או פקיעתו מועד סיומו לאחר המקרקעין הוחזקו ואם הצו, מסירת מיום ימים יפחת משלושים מועד שלא **
הצו. מסירת מיום ימים משישים יפחת שלא - החזקתם את שהתיר החוזה של

.(5) תימחק פסקה - רשומים אינם אם המקרקעין ***

(5 בספטמבר 2005) באלול התשס"ה א'
לבני פי  צי  (3-1414 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

בין מידע העברת וסדרי ושמירתו מידע החזקת (תנאי הפרטיות הגנת תקנות
התשס"ה-2005 ציבוריים) (תיקון), גופים

 - (להלן התשמ"א-11981  הפרטיות, הגנת לחוק ו–36 23ז לפי סעיפים  בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדת ובאישור החוק),

העברת  וסדרי ושמירתו  מידע  החזקת (תנאי הפרטיות  הגנת  לתקנות  1 תקנה במקום .1
העיקריות) יבוא:  התקנות התשמ"ו-21986 (להלן - ציבוריים), גופים בין מידע

אלה - 1. בתקנות

"שלמות "רשם", מאגר", "מנהל "מידע", מידע", "מאגר מידע", "אבטחת
לחוק; 7 בסעיף כהגדרתם - מידע"

1 החלפת תקנה

"הגדרות

__________
.52 עמ' התשמ"ה, 1 ס"ח התשמ"א, עמ' 128;

2 ק"ת התשמ"ו, עמ' 858.
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לחוק; 23 בסעיף - כהגדרתו ציבורי" "גוף

אחד מאלה: "מידע מוגבל" - כל

אישיותו; על צנעת או אדם של מצב בריאותו על מידע (1)

לחוק; 13(ה) המנויים בסעיף במאגרים מידע השמור (2)

כי הוא מוגבל; בצו קבע המשפטים מידע אחר ששר (3)

לחוק; 23ה בסעיף כהגדרתו - עודף" "מידע

17ב סעיף לפי מידע אבטחת על לממונה שמונה אדם - אבטחה" "ממונה
המידע אבטחת על אחראי הוא כי קבע המאגר שמנהל אדם או לחוק

שבמאגר המידע;

לחוק; 12 כמשמעותו בסעיף "פנקס" -

3 לחוק."  בסעיף כהגדרתו - "שימוש"

יבוא:  העיקריות 2 לתקנות תקנה במקום .2

האבטחה." ממונה של את שמו לרשם בכתב יודיע מאגר מנהל .2

- לתקנות העיקריות 3(ב) בתקנה .3

ו"הוראות"; יבוא למידע" גישה להרשאת "וכללים במקום (1) בפסקה (2),

יבוא: (2) אחרי פסקה (2)

הגישה מורשי  על  הגבלות והטלת המידע למאגרי גישה הרשאת  מתן  "(2א)
3א(ד)."; בתקנה כאמור מידע להעברת הוועדה להוראות בהתאם

יבוא: (3) אחרי פסקה (3)

הרשאות לפי  המידע למאגר הגישה מורשי של מעודכנת עריכת רשימה "(3א)
השונות; הכניסה

ההוראות ועל לשמירה על סודיות הגישה על התחייבות מורשי החתמת (3ב)
ו–(2א)." (2) פסקאות לפי שנקבעו

יבוא: 4 תקנה לפני העיקריות, לתקנות ג' בפרק .4

לפי מידע להעברת ימנה ועדה ציבורי גוף של  הכללי המנהל (א) 3א.
לחוק. ד' פרק

למנות  הוא רשאי ואולם הוועדה, ראש יושב יהיה המנהל הכללי (ב)  
ישירות; לו הכפוף בכיר  עובד או במקומו הוועדה ראש  ליושב סגנו את

או שוטר. סוהר חייל, לרבות - "עובד" זו, לענין תקנה

או  הציבורי הגוף של המשפטי היועץ  יהיו  הוועדה חברי בין (ג)  
חברי מספר ואבטחתו; מידע הוא בניהול עיסוקם שתחום ועובדים נציגו,

משלושה. יפחת לא הוועדה

 - מידה ובאיזו תדון ותחליט אם הוועדה (ד)  

2 החלפת תקנה

על "הודעה
ממונה אבטחה

3 תיקון תקנה

3א הוספת תקנה

להעברת "ועדה
מידע
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הגוף הציבורי; מן מידע למסירת להיעתר לבקשות (1)

מאת מידע לקבלת הציבורי הגוף של בקשות הגשת לאשר (2)
אחר. ציבורי גוף

הגישה   בענין וההגבלות לענין ההרשאות הוראות תקבע הוועדה   (ה)
המידע,  חופש 6 לחוק סעיף הוראות יחולו אלה הוראות על המידע; למאגרי

המידע)."  חופש חוק - התשנ"ח-31998 (להלן

העיקריות - 7 לתקנות בתקנה .5

אבטחת המידע"; על "והממונה יבוא המשפטי" "היועץ אחרי (ד), בתקנת משנה (1)

יבוא: (ה) משנה תקנת אחרי (2)

מידע מאגרי למעט ינהל רשימה של כל מאגרי הגופים, מידע מאגר מנהל "(ו)
ממאגר המידע של קבע דרך מידע נמסר 13(ה) לחוק, שאליהם בסעיף המנויים
עליה הציבור ויחולו לעיון המועבר; הרשימה תעמוד המידע הציבורי וסוג הגוף
באתר הציבור לעיון תעמוד הרשימה המידע; חופש לחוק 6(ב) סעיף הוראות
ובמשרדים הראשי במשרד אינטרנט, אתר ובאין הציבורי, הגוף של האינטרנט

ישנם." המחוזיים, אם

- העיקריות לתקנות בתוספת .6

א' - (1) בטופס

יבוא: ".................................. "טלפון אחרי העמודות, בשתי א', בסעיף (א)

.................................. "פקס

;" אלקטרוני:................................................... דואר

- ב' בסעיף (ב)

יבוא: 6.7 סעיף אחרי (1)

באמצעות  למאגר, הגישה  מורשי כניסות אחר  מעקב "6.8 מתבצע
להלן:........................................... המפורטים והניטור הבקרה אמצעי הפעלת
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

על  החתומים מתנהל רישום של מורשי הגישה, המידע 6.9 במאגר
מתקנה כמתחייב ניהול סדרי ועל  סודיות  על לשמירה התחייבות

לתקנות"; ו–(3ב) 3(ב)(3א)

המבקש" הציבורי הגוף מטעם המורשים "חתימות אחרי ,8 בסעיף (2)
יבוא:

המאגר:  "8.1 מנהל
..........................................  ...........................................  ........................................

   שם                  תואר/תפקיד                  חתימה/חותמת

 ;" על אבטחת המאגר: 8.2 הממונה

הציבורי המבקש" יבוא "8.3"; המשפטי של הגוף (3) לפני "אישור היועץ

7 תיקון תקנה

התוספת תיקון

__________
3 ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.
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ב' - (2) בטופס

יבוא: "................................. "טלפון אחרי העמודות, בשתי א', בסעיף (א)

.................................. "פקס

;" אלקטרוני:................. דואר

המסכים" הציבורי הגוף מטעם המורשים "חתימות אחרי ,5 בסעיף ב', בסעיף (ב)
יבוא:

המאגר: מנהל 5.1"

..........................................  ...........................................  ........................................
   שם                  תואר/תפקיד                  חתימה/חותמת

;" המאגר: אבטחת על הממונה 5.2

המסכים" יבוא "5.3". הציבורי הגוף של המשפטי היועץ (3) לפני "אישור

מיום פרסומן. חודשים שלושה אלה תקנות תחילתן של .7

(12 ביולי 2005) בתמוז התשס"ה ה'
לבני פי  צי  (3-1480 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

שיתופיות אגודות של ההתנתקות (תאגידים קשורים תכנית יישום תקנות
התשס"ה-2005 מס), לענין (הוראות התיישבותיות)

התשס"ה-12005  ההתנתקות, תכנית יישום לחוק 107(ג)(4) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני החוק), - (להלן

אלה - 1. בתקנות
קשורים; תאגידים בתקנות כמשמעותה - הקרקע" "חברת

והבניה, התשכ"ה-21965; בחוק התכנון כהגדרתה "תכנית" -

לאגודות קשורים ההתנתקות (תאגידים תכנית יישום - תקנות קשורים" תאגידים "תקנות
התשס"ה-32005. התיישבותיות), שיתופיות

לחוק 107(ג)(1) בסעיף  הקבועים התנאים כל בהתקיים יחולו, 107 לחוק סעיף הוראות .2
- המחויבים ובשינויים

ובלבד קשורים, תאגידים לתקנות ו–(ב) 2(א) בתקנה כאמור מבנה שינוי לגבי גם (1)
לחברת העברתם אגב שונה לא עליהם החלה התכנית לפי המקרקעין של שייעודם

ההעברה; לפני שחלה עליהם התכנית פי הייעוד על לעומת הקרקע

לתקנות תאגידים קשורים. ו–3 ו–(ד) 2(ג) על שינוי מבנה כאמור בתקנות גם (2)

תחילה

הגדרות

הוראת החלת
107 לחוק  סעיף

מסוימים במקרים

__________
.142 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח

2 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

.792 עמ' התשס"ה, 3 ק"ת
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כאמור בתקנה הקרקע, לחברת שהועברו במקרקעין במקרקעין זכות של שווי הרכישה .3
אילו לא המתפרקת באגודה שהיו כפי יהיו רכישתם, ויום קשורים, תאגידים 2(ב) לתקנות

פורקה.

(4 בספטמבר 2005) התשס"ה באב ל'
אולמרט אהוד  (3-3536 (חמ

שר האוצר ממלא מקום                                                                                   

מניות מכירת לא יראו שבהן (נסיבות תכנית ההתנתקות יישום תקנות
התשס"ה-2005 תנאי), של כאי–קיומו

התשס"ה-12005  ההתנתקות, תכנית יישום לחוק סעיף 107(ג)(1)(ו) לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני החוק), - (להלן

אלה - 1. בתקנות
תאגידים בתקנות כמשמעותה פירוק, בהליכי הנמצאת אגודה - מתפרקת" "אגודה

קשורים;

עזה חבל הקרקע, חברת משקי חברת ההחזקות, תאגיד מאלה: כל אחד מסוים" - "תאגיד
בתקנות כמשמעותם עצמונה, אדמה תפוחי ותאגיד בע"מ קטיף הדרי חברת בע"מ,

תאגידים קשורים;

לאגודות קשורים ההתנתקות (תאגידים תכנית יישום - תקנות קשורים" תאגידים "תקנות
התשס"ה-22005; התיישבותיות), שיתופיות

מתפרקת. אגודה הפירוק של מיום שנתיים של - תקופה המגבלה" "תקופת

התנאי של כאי–קיום  המגבלה  תקופת במהלך  שנעשתה  מניות של  מכירה יראו  לא .2
מאלה: אחת המכירה היתה אם לחוק, 107(ג)(1)(ו) בסעיף האמור

חבר שהיה תאגיד באותו אחר זכויות לבעל מסוים בתאגיד זכויות של מכירה (1)
הרוכש החזיק לא המכירה בעקבות  אם הקובע, ביום המתפרקות  מהאגודות באחת

יותר; או 50% של בשיעור תאגיד באותו בזכויות

ששיעורן זכויות של מסוים, בתאגיד הזכויות מבעלי יותר או אחד בידי מכירה (2)
גבוה  שיעור - האחרים הזכויות בעלי הסכימו ואם בתאגיד, מ–10% מזכויותיו פחות
על יעלה תאגיד לא הזכויות באותו בעלי כלל בידי הזכויות שנמכרו ובלבד שסך יותר,

בו; הזכויות מכלל 10%

הכנסה3. מס לפקודת 103 בסעיף כהגדרתה מרצון, שלא מכירה (3)

(4 בספטמבר 2005) התשס"ה באב ל'
אולמרט אהוד  (3-3535 (חמ

שר האוצר ממלא מקום                                                                                   

הוראה לענין שווי
ויום הרכישה

הרכישה

הגדרות

של לקיומו סייג
תנאי

__________
.142 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 792.

.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 3 דיני
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שעה), (הוראת ובחינות) מומחה תואר (אישור שיניים רופאי תקנות
התשס"ה-2005

התשל"ט-11975, חדש],  [נוסח  השיניים רופאי  לפקודת  35 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני בישראל, שיניים לרפואת ההסתדרות עם התייעצות ולאחר

בתוספת לתקנות יראו כאילו בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), כ"ב יום 1. בתקופה שעד
בפרט משנה  4 בטור ב', בפרט התשל"ז-21977, ובחינות), מומחה תואר (אישור שיניים רופאי
במוסד פתולוגית, באנטומיה או אורלית "בפתולוגיה נאמר אורלית" בפתולוגיה "או במקום ג',

הפה וראש–צוואר". מרקמות בדיקות שמבצעים בו מוכר

פרסומן. מיום שלושים ימים תקנות אלה של תחילתן .2

(28 באוגוסט 2005) התשס"ה באב כ"ג
וה נ דני   (3-879 (חמ

הבריאות שר                                                                                   

טובין), החזרת מדיניות בדבר מודעה (הצגת הצרכן הגנת  תקנות
התשס"ה-2005

החוק),  - (להלן התשמ"א-11981  הצרכן, הגנת  לחוק 4ב(ו) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
,(15 מס' (תיקון הצרכן הגנת לחוק 2(ב) סעיף לפי הכנסת של הכלכלה ועדת ובאישור

אלה: תקנות מתקין אני התשס"ה-22005,

הנראה במקום העסק, במקום תוצב המודעה) - (להלן לחוק 4ב(א) בסעיף כאמור מודעה .1
בה. הכתוב את בנקל לקרוא יוכל שהצרכן ובאופן קופה כל יד על לעין

נוספת. שפה שתכלול ויכול בעברית תהיה המודעה .2

.(A4) סנטימטרים 29.7 - ואורכו 21 סנטימטרים, שרוחבו יפחת מעמוד המודעה לא גודל .3

מוצרים"; הכותרת תודגש החזרת "מדיניות יהיה: שנוסחה כותרת בראש המודעה תופיע .4
תחתי. בקו

 1.2 או   65 גופן מגודל יפחת לא ,4 בתקנה כאמור בכותרת, האותיות גודל (א) .5
סנטימטרים.

מילימטרים. מגודל גופן 26 או 4 יפחת לא המודעה, בתוכן האותיות (ב) גודל  

זה: וקריאות ובכלל ברורות האותיות יהיו .6

מוצרות; או יהיו נטויות לא האותיות (1)

יהיה בהיר; והרקע כהה יהיה צבע האותיות (2)

בזו. זו ייגעו לא האותיות (3)

__________
.186 עמ' התש"ס, ס"ח ;614 עמ' ,32 נוסח חדש ישראל, 1 דיני מדינת

.837 עמ' התשס"ד, ;2550 עמ' התשל"ז, 2 ק"ת

התוספת תיקון

תחילה

__________
.96 עמ' התשס"ה, ;248 עמ' התשמ"א, 1 ס"ח

.96 עמ' התשס"ה, 2 ס"ח

המודעה מיקום

המודעה שפת

המודעה גודל

המודעה כותרת

האותיות גודל

כתיבת אופן
האותיות
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המודעה. הצגת תאריך את במודעה יציין עוסק (א) .7

הצגתה  תאריך את החדשה במודעה יציין הטובין, החזרת מדיניות את העוסק שינה (ב)  
תחילתה של ערב שנעשתה טובין רכישת על ואולם החדשה; המדיניות תחילת מועד ואת 

הקודמת. המדיניות תחול החדשה, המדיניות

(29 באוגוסט 2005) התשס"ה באב כ"ד
אולמרט אהוד  (3-3523 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

(תיקון), ביטחוני) וידע לחימה (ציוד ושירותים מצרכים על הפיקוח אכרזת
התשס"ה-2005

התשי"ח-11957, ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק 4 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לחוק 2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי הכנסת של הכלכלה ועדת ובאישור

לאמור: מכריז אני התשל"ז-31977, העונשין,

התשמ"ז- ביטחוני), לחימה וידע (ציוד ושירותים מרכים הפיקוח על לאכרזת בתוספת .1
יבוא: בסופה ,41986

של  הדו–שימושית לרשימה ולייזרים) (סנסורים  6 בקטגוריה הקבועים פריטים .24"
האינטרנט המנהל ובאתר במשרד הציבור לעיון מופקד שלה אשר עותק ואסנאר הסדר

הביטחון; משרד של

- בפרט זה

לחימה אמצעי של ייצוא  על פיקוח בדבר  בין–לאומי  הסדר  - ואסנאר" "הסדר
 Wassenaar Arrangement on) דו–שימושיים וטכנולוגיות  ופריטים קונבנציונליים 

;(Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies

וידע ביטחוני ציוד (יצוא ושירותים מצרכים על הפיקוח בצו כהגדרתו - "המנהל"
התשנ"ב-51991." ביטחוני),

פרסומה. מיום שלושים ימים אכרזה זו של תחילתה .2

(17 באוגוסט 2005) התשס"ה באב י"ב
פז מו ל  שאו  (3-1159 (חמ

הביטחון שר                                                                                   

תחילת מועד
המדיניות

__________
.241 עמ' התשמ"ו, ;24 עמ' התשי"ח, 1 ס"ח

.166 עמ' התשס"א, 2 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;

.1109 עמ' התשנ"ח, 460 ועמ' 608; עמ' התשנ"ב, ;162 עמ' התשמ"ז, 4 ק"ת

5 ק"ת התשנ"ב, עמ' 609.

התוספת תיקון

תחילה
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התשס"ה-2005 העמקים), (מבוא והבניה התכנון צו

החוק),  - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 16 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
שאצלה הסמכות בתוקף עקרוניים, תכנוניים לנושאים המשנה ועדת עם התייעצות ולאחר
המחוזית לתכנון הוועדה לחוק, עם 6(א)(3) סעיף המועצה הארצית לתכנון ולבניה לפי לה

מצווה לאמור: אני בדבר, הנוגעות המקומיות הרשויות ועם הצפון ולבניה מחוז

והבניה התכנון צו לפי המקומי) מרחב התכנון (להלן - העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב .1
הערוך בתשריט בקו כחול כמסומן וגבולותיו יהיו ישונה, התשנ"ו-21996, העמקים), (מבוא

(14 באוגוסט 2005). התשס"ה ט' באב בידי ביום והחתום 1:5,000 מידה בקנה

במשרדי  ירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה
פתוחים האמורים ובשעות שהמשרדים בימים בהם לעיין מעוניין רשאי וכל העמקים, מבוא

לקהל.

פרסומו. ביום זה צו של תחילתו .3

צו תחילתו של ערב רישוי רשות או מקומית ועדה בהם שהחלה אחרת פעולה דיון או .4
הוועדה המקומית בהם תמשיך זה, צו לפי המקומי התכנון למרחב שהתווסף בנוגע לשטח זה
מקומית" זה, "ועדה בסעיף הגיעו; שאליו מהשלב המקומי התכנון מרחב הרישוי של רשות או

מוועדותיה. ועדה לרבות -

(14 באוגוסט 2005) התשס"ה באב ט'
נס -פי פז ר פי או  (3-1113 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התשס"ה-2005 (תיקון), (שירותי כבאות) ערים איגודי צו

לרשויות שניתנה לאחר התשט"ו-11955, איגודי ערים, לחוק סעיף 16א לפי סמכותי בתוקף  
עם התייעצות ולאחר את טענותיהן, להשמיע האמור, הזדמנות בסעיף כמפורט המקומיות

לאמור: מצווה אני האוצר, שר

- התשכ"א-21961 כבאות), (שירותי ערים איגודי לצו בתוספת .1
יבוא: (א) פרט במקום (1)

א' טור
האיגוד שם

ב' טור
מקומיות רשויות

ג' טור
החברים מספר

אזור איגוד ערים "(א)
כבאות) (שירותי שבע באר

שבע באר עיריית
עיריית אופקים

11
2

3עיריית דימונה

ערד 2עיריית

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח

2 ק"ת התשנ"ו, עמ' 1505.

מרחב  תיקון
תכנון מקומי

עותקים הפקדת

תחילה

מעבר הוראות

התוספת תיקון

__________
.48 עמ' התשט"ו, 1 ס"ח

2 ק"ת התשכ"א, עמ' 1918.
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א' טור
האיגוד שם

ב' טור
מקומיות רשויות

ג' טור
החברים מספר

רהט 3עיריית

ירוחם המקומית 1המועצה

2המועצה המקומית נתיבות

רמון מצפה המקומית 1המועצה

חורה המקומית 1המועצה

כסיפה המקומית 1המועצה

להבים המקומית 1המועצה

חובב רמת התעשייתית המקומית 1המועצה

מיתר המקומית 1המועצה

עומר המקומית 1המועצה

שלום שגב המקומית 1המועצה

שבע 1המועצה המקומית תל

לקיה המקומית 1המועצה

בנגב ערערה המקומית 1המועצה

התיכונה הערבה האזורית 1המועצה

אשכול האזורית 1המועצה

שמעון בני האזורית 1המועצה

1המועצה האזורית מרחבים

נגב שדות האזורית 1המועצה

נגב רמת האזורית 1המועצה

תמר האזורית 1המועצה

בסמה אבו האזורית 1"המועצה

יבוא: (יג) פרט במקום (2)

א' טור
האיגוד שם

ב' טור
מקומיות רשויות

ג' טור
החברים מספר

ערים אזור "(יג) איגוד
(שירותי המערבי הגליל

כבאות)

עכו עיריית
נהריה עיריית

שפרעם עיריית

4
4
3

4עיריית כרמיאל

מעלות-תרשיחא 2עיריית

2עיריית סח'נין

תמרה 2עיריית
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א' טור
האיגוד שם

ב' טור
מקומיות רשויות

ג' טור
החברים מספר

שגור 2עיריית

שלומי המקומית 1המועצה

ג'אן בית המקומית 1המועצה

אל–מכסור ביר המקומית 1המועצה

חנא דיר המקומית 1המועצה

1המועצה המקומית חורפיש

כאבול המקומית 1המועצה

אבו–אלהיג'א כאוכב המקומית 1המועצה

כסרא-סמיע המקומית 1המועצה

ורדים כפר המקומית 1המועצה

יאסיף כפר המקומית 1המועצה

נחף המקומית 1המועצה

מזרעה המקומית 1המועצה

ג'דיידה-מכר המקומית 2המועצה

1המועצה המקומית מעיליא

1המועצה המקומית סאג'ור

1המועצה המקומית אעלבין

עראבה המקומית 2המועצה

1המועצה המקומית פאסוטה

1המועצה המקומית פקיעין

ראמה המקומית 1המועצה

שעב המקומית 1המועצה

תפן מגדל התעשייתית המקומית 1המועצה

סנאן אבו המקומית 1המועצה

ירכא המקומית 1המועצה

1המועצה המקומית ג'וליס

ינוח-ג'ת המקומית 1המועצה

אשר מטה האזורית 2המועצה

יוסף מעלה האזורית 1המועצה

משגב האזורית 2"המועצה

פרסומו. מיום ימים 30 זה צו של תחילתו .2

(27 ביולי 2005) בתמוז התשס"ה כ'
נס -פי פז ר פי או  (3-335 (חמ

הפנים שר                                                                                   

תחילה
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לציון ראשון קטע :431 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
קטע צפוני; מסלול ;(6 מס' דרך הנשרים עם (סמוך למחלף מערב-מצליח
מסלול ;(6 מס' דרך הנשרים עם (סמוך למחלף מערב-מצליח לציון ראשון
ראשון  מחלף 431 עם מס' דרך התחברות מחלף מחלפים; מערכת דרומי;
שורק; גור-ראשון לציון-מעוין מוטה רח' מחלף עם מערב-אשדוד; לציון
תל מחלף עם אביב-פלמחים; תל מחלף עם אביב-אשדוד; מחלף תל עם
מזרח- ציונה נס מחלף לציון; מערב-ראשון מחלף נס ציונה אביב-יבנה;
מערב- לציון ראשון קטע ברזל: מסילת רמלה-דרום; יעקב; מחלף באר

יעקב-מסילת ציונה-באר נס ממחלף הברזל מסילת (שלוחה) צומת מצליח;
התשס"ה-2005 (תיקון), לציון) לוד-ראשון הברזל

אני ופיתוח), 11943, (הגנה הברזל ומסילות הדרכים סעיף 3 לפקודת לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה

לציון ראשון קטע (דרך מס' 431: ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות 3 לצו הדרכים בסעיף .1
לציון ראשון קטע צפוני; מסלול ;(6 מס' דרך עם הנשרים למחלף (סמוך מערב-מצליח
מחלף מחלפים; מערכת דרומי; מסלול ;(6 מס' דרך עם הנשרים למחלף (סמוך מערב-מצליח
גור-ראשון  מוטה רח' מחלף עם מערב-אשדוד; לציון ראשון מחלף 431 עם מס' דרך התחברות
תל מחלף אביב-פלמחים; עם תל מחלף עם אביב-אשדוד; תל מחלף עם לציון-מעוין שורק;
מחלף יעקב; מזרח-באר ציונה נס מחלף לציון; מערב-ראשון ציונה נס מחלף אביב-יבנה;
הברזל מסילת (שלוחה) צומת מערב-מצליח; לציון ראשון קטע ברזל: מסילת רמלה-דרום;
הצו  התש"ס-22000 (להלן - לציון), לוד-ראשון הברזל יעקב-מסילת ציונה-באר נס ממחלף

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי העיקרי),

לשם  מסומנות זה, לצו השניה ולתוספת הראשונה לתוספת שנוספו3  החלקות "(ג)
ביד  והחתומה  1:5,000 מידה  בקנה הערוכה כ/1/7786  מס' במפה אדום בצבע זיהוי
מן  שנגרעו3  והחלקות ,(2005 באוגוסט   1) התשס"ה בתמוז כ"ה ביום התחבורה שר
במפה ירוק בצבע זיהוי מסומנות לשם זה, לצו התוספת השניה ומן הראשונה התוספת

האמורה."

יבוא: ואחריו "(א)" יסומן העיקרי לצו 4 בסעיף האמור .2

הלאומית החברה  - מעצ במשרדי נמצא  3(ג) בסעיף האמורה המפה העתק "(ב)
בו לאחר לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,6 נתניהו יוני רח' בע"מ, בישראל לדרכים

הרגילות." העבודה בשעות ,03-7355444 תיאום מראש בטל'

לצו העיקרי - 3. בתוספת הראשונה

יבוא: בסופה (1)

חלקותגושים

3630"82 ,12

392434

3925468
__________

.4 עמ' התשכ"ו, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' ,1943 1 ע"ר

2 ק"ת התש"ס, עמ' 923.

.978 עמ' התשס"ה, 3 ק"ת

3 תיקון סעיף

4 תיקון סעיף

התוספת תיקון
הראשונה
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חלקותגושים

436746 ,36

473262 ,35 ,34

47332

474241 ,40 ,37 ,35 ,34 ,6

5098136 ,121

538955

7189"86

יימחקו השורות: (2)

חלקותגושים

4353""27 ,24 ,22 ,21 ,12

בהסדר""5098

תימחק. - 3632, החלקה "22" גוש לצד "חלקות", בטור (3)

לצו העיקרי - 4. בתוספת השניה

יבוא: בסופה (1)

חלקותגושים

4732"62 ,35 ,34

47332

4742"40 ,37

השורה: תימחק (2)

חלקותגושים

4353""27 ,24

(1 באוגוסט 2005) התשס"ה בתמוז כ"ה
שטרית מאיר  (3-162 (חמ

התחבורה שר                                                                                   

קטע נשרים- מס' 431: (דרך ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים  צו
מחלפים מערכת דרומי; מסלול נשרים-ענבה קטע צפוני; מסלול ענבה

(תיקון), מודיעין) ברזל: נשרים-פאתי  נשרים-ענבה; מסילות
התשס"ה-2005

אני ופיתוח) 11943, הברזל (הגנה הדרכים ומסילות סעיף 3 לפקודת לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה

התוספת תיקון
השניה

__________
.4 עמ' התשכ"ו, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' ,1943 1 ע"ר
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נשרים-ענבה קטע (דרך מס' 431: ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות 3 לצו הדרכים בסעיף .1
ברזל: מסילות נשרים-ענבה; מחלפים מערכת דרומי; מסלול נשרים-ענבה קטע צפוני; מסלול

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי העיקרי), הצו - (להלן התשס"ג-22002 מודיעין), נשרים-פאתי

מס'  אדום, במפה בצבע זיהוי, לשם מסומנות, זה א לצו שנוספו3 לתוספת החלקות "(ג)
בתמוז  כ"ה מיום התחבורה שר ביד מידה 1:5,000 והחתומה בקנה כ/1/7797 הערוכה
לשם זיהוי,  מסומנות זה, לצו שנגרעו3 מתוספת א והחלקות (1 באוגוסט 2005), התשס"ה

האמורה." במפה ירוק בצבעי

יבוא: ואחריו "(א)" יסומן העיקרי לצו 4 בסעיף האמור .2

הלאומית החברה  - מע"צ במשרדי נמצא  3(ג) בסעיף האמורה המפה העתק "(ב)
בו לאחר לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,6 נתניהו יוני רח' בע"מ, בישראל לדרכים

הרגילות." העבודה בשעות ,03-7355444 תיאום מראש בטל'

לצו העיקרי - 3. בתוספת א

יבוא: בסופה (1)

חלקותגושים

4631"115

4639150 ,7

4642180

464370 ,63

46446

4973"42 ,18 ,17 ,16

"חלקות" - (2) בטור

תימחק; - 4643, החלקה "97" גוש לצד (א)

תימחק. - 4973, החלקה "12" גוש לצד (ב)

(1 באוגוסט 2005) התשס"ה בתמוז כ"ה
שטרית מאיר  (3-162 (חמ

התחבורה שר                                                                                   

סומך-צומת צומת קטע :79 (דרך ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים צו
המוביל-ציפורי; סומך-צומת צומת מסלול צפוני; קטע המוביל-ציפורי;

התשס"ה-2005  וביטול), (הרחבה דרומי) מסלול

אני ופיתוח), 11943, (הגנה הברזל ומסילות הדרכים סעיף 3 לפקודת לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה

__________
2 ק"ת התשס"ג, עמ' 191.

.979 עמ' התשס"ה, 3 ק"ת

__________
.4 עמ' התשכ"ו, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

3 תיקון סעיף

4 תיקון סעיף

א תוספת תיקון
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והצמתים האלה: הדרך קטע על תחול (א) הפקודה .1

 E=214950.66 \ N=745451.91 בנקודת ציון המתחיל הצפוני במסלול קטע הדרך (1)
 E=225093.39\ ציון בנקודת והמסתיים הדרך) - נצרת-שפרעם2 (להלן :79 דרך על

הדרך; על N=737800.60

 E=214950.66 \ N=745451.91 בנקודת ציון המתחיל הדרומי במסלול קטע הדרך (2)
E=225093.39\ N=737800.60 על  ציון נצרת-שפרעם והמסתיים בנקודת :79 דרך על

הדרך;

בנקודת צפונית לשפרעם גישה הדרך עם דרך מתחברת שפרעם שבו מחלפון (3)
גישה דרומית לשפרעם  דרך דרך הגישה, ועם E=216302.23\ N=744694.13 על ציון

הגישה; דרך על E=215984.80\ N=744520.06 בנקודת ציון

דרך לשפרעם ועם גישה דרך עם הדרך מתחברת שבו הרדוף מחלפון עדי (4)
לעדי  הגישה דרך E=216893.37 \ N=743933.91 על ציון בנקודת הרדוף לעדי גישה

הרדוף;

לשפרעם עם דרך גישה מזרחית הדרך שפרעם מזרח שבו מתחברת מחלפון (5)
דרך הגישה לשפרעם; על E=218573.39 \ N=743761.12 ציון בנקודת

מכסור אל לביר הגישה דרך עם מתחברת הדרך שבו מכסור אל ביר מחלפון (6)
מכסור; אל לביר הגישה דרך על E=220468.55 \ N=741996.81 ציון בנקודת

מנדא- לכפר כביש :784 מס' דרך עם הדרך מתחברת שבו יפתחאל צומת (7)
מס' 784; דרך ציון E=222029.77\ N=741058.87 על שגב3 בנקודת

ישי- רמת קטע דרך מס' 77: מחלף (צומת) המוביל4 שבו מתחברת הדרך עם (8)
הסוללים4;

בנקודת הסוללים לקיבוץ הגישה עם דרך הדרך מתחברת בו הסוללים צומת (9)
לרמת  הגישה דרך ועם לסוללים, הגישה דרך E=223038.41\ N=739589.16 על ציון

שמשית. לרמת הגישה דרך על E=222983.98\ N=739211.80 שמשית בנקודת ציון

המפורטים  ובחלקות בגושים  עוברים והצמתים הדרך הרחבת ושטח  גבולות (ב)  
בקנה  הערוכה כ/8002  מספר במפה אדום בצבע זיהוי, לשם והמסומנים, בתוספת
(2005 באוגוסט   1) התשס"ה בתמוז  כ"ה ביום התחבורה  שר ביד והחתומה  1:5,000  מידה

המפה). - (להלן

יוני רח' בע"מ, בישראל לדרכים הלאומית החברה - מע"צ במשרדי נמצא המפה העתק .2
בשעות ,03-7355444 מראש בטל' בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,6 נתניהו

הרגילות. העבודה

בטלה. - במפה בירוק הצבועים השטחים על הפקודה תחולת .3

הפקודה תחולת
הדרך על

רשות לעיין במפה

ביטול

__________
2 ק"ת התשל"ב, עמ' 1033.

.3213 עמ' התשכ"ז, 3 ק"ת

.320 עמ' התשמ"ב, 4 ק"ת
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תוספת
(1 (סעיף

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

10282100 ,93 ,86 ,77 ,74 ,70 ,65 ,468

1028352 ,51 ,47 ,46 ,41 ,38 ,3549

1028551 ,50 ,48 ,47 ,45 ,44 ,42 ,41 ,39 ,37 ,33 ,32 ,22 ,14 ,13

10286124 ,122 ,120 ,118 ,115 ,113 ,110 ,42 ,39 ,35 ,34117 ,112 ,43

1029670 ,67 ,65 ,64 ,62

1029724 ,22

1030042 ,38 ,31 ,15 ,12 ,1140 ,37 ,35 ,32 ,29

1031543 ,42 ,4 ,2

1031859 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52

1031957 ,56 ,29 ,28 ,27 ,25 ,24 ,23 ,22 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1

1032335 ,34 ,27 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13

1032429 ,15 ,14 ,12

1032620 ,9 ,7 ,5 ,4

1032971 ,65 ,64 ,58 ,56 ,54 ,52 ,50 ,48 ,45 ,44 ,42 ,40 ,38 ,267 ,62 ,55

1033255 ,18 ,17 ,16

103353 ,2 ,1

103368 ,1

1036118 ,17 ,15

1048429 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1

175884

1758916 ,15 ,14 ,11 ,10 ,9 ,6 ,2 ,1

175907 ,6 ,5 ,3 ,1

1759112 ,10 ,6 ,5 ,4

175923

1759416 ,15 ,9 ,2

1759815 ,6

176029 ,5

176048 ,1

1760620 ,19 ,16 ,6 ,2 ,1

1764613 ,11 ,10
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חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

1764727 ,26 ,25 ,22 ,20

1765410 ,9 ,8 ,6 ,5 ,4

1765714 ,13 ,11 ,10 ,9 ,4 ,2 ,1

176629 ,6 ,511
  

(1 באוגוסט 2005) התשס"ה בתמוז כ"ה
שטרית מאיר  (3-162 (חמ

התחבורה שר                                                                                   

מחלפון :35 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך  צו
התשס"ה-2005 יואב), נגבה-שדה

אני ופיתוח), 11943, (הגנה הברזל ומסילות הדרכים סעיף 3 לפקודת לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה

:35 מס' דרך מתחברת שבו יואב נגבה-שדה (מחלפון) צומת על תחול הפקודה (א) .1
דרך  נגבה ועם לקיבוץ הגישה דרך עם - הדרך), גוברין2 (להלן פלוגות-בית אשקלון-צומת

שדה יואב. הגישה לקיבוץ

ומסומנים,  המפורטים בתוספת ובחלקות בגושים עוברים ושטח המחלף גבולות (ב)  
שר  ביד מידה 1:2,500 והחתומה בקנה כ/8009 הערוכה מספר במפה אדום בצבע זיהוי, לשם

המפה). - (להלן (1 באוגוסט 2005) התשס"ה בתמוז כ"ה ביום התחבורה

לדרכים  הלאומית החברה - מע"צ במשרדי נמצא  1 בסעיף האמורה  המפה העתק  .2
בטל'  מראש בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל יהודה, 6 אור נתניהו בע"מ, רח' יוני בישראל

הרגילות. העבודה בשעות 03-7355444

תוספת
(1 (סעיף

חלקותגושים

280010 ,9 ,2

286319 ,18 ,17 ,15

286438 ,15

(1 באוגוסט 2005) התשס"ה בתמוז כ"ה
שטרית מאיר  (3-162 (חמ

התחבורה שר                                                                                   

__________
.4 עמ' התשכ"ו, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

.817 עמ' התשכ"ד, 2 ק"ת

הפקודה תחולת
הדרך על

רשות לעיין במפה
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(שמורת הנצחה לאומיים ואתרי אתרים טבע, לאומיים, שמורות גנים אכרזת
התשס"ה-2005 (תיקון), חניתה) טבע

אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים לחוק ו–26(ב) 22 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
לגנים המועצה הסביבה, לאיכות השר בהסכמת הנצחה, התשנ"ח-11998, ואתרי לאומיים 
ועדת ובאישור אשר, מטה האזורית והמועצה לאומיים ואתרים טבע שמורות לאומיים,

לאמור: אני מכריז הכנסת, של ואיכות הסביבה הפנים

- האכרזה)  (להלן (חניתה), התשל"ט-21979  שמורת טבע  לאכרזה על 1 בסעיף האמור .1
ואחריו יבוא: יסומן "(א)"

משמורת לגריעה כשטח השטחים שהוגדרו על לא יחולו (א) קטן סעיף הוראות "(ב)
הפנים  1:2,500 והחתומים ביד שר מידה בקנה ש/צפ/ג/13225, מס' בתשריט וסומנו טבע

(29 באוגוסט 2005)". כ"ד באב התשס"ה ביום

- לאכרזה יסומן "(א)" 2 בסעיף האמור .2

"בסעיף "1(א)"; 1" יבוא "בסעיף במקום ובו, (1)

יבוא: ואחריו (2)

בירושלים, הפנים במשרד מופקדים 1(ב) בסעיף האמור מהתשריט העתקים "(ב)
לתכנון הוועדה המקומית ובמשרדי עילית בנצרת הצפון על מחוז הממונה במשרד
שהמשרדים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי  מעוניין וכל אשר, חבל ולבניה

לקהל." פתוחים האמורים

(29 באוגוסט 2005) התשס"ה באב כ"ד
נס -פי פז ר פי או  (3-162 (חמ

הפנים שר                                                                                   

__________
1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

.1328 עמ' התשל"ט, 2 ק"ת




