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מסדיר של מנהל מתפקיד והעברה (כשירות ההתנתקות יישום תכנית תקנות
התשס"ה―2005  מסדיר), ומפרק

התשס"ה-12005  ההתנתקות, תכנית יישום לחוק ו–(ב) סעיף 93(א) לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקינה אני לחוק, 116(ג) לסעיף ובהתאם החוק), - (להלן

אלה - בתקנות  .1

לחוק; 86 בסעיף - כהגדרתו מסדיר" "מנהל

לחוק; 113 בסעיף - כהגדרתו מסדיר" "מפרק

המסדיר המנהל שולחנו של אחר הסמוך על או אדם אחות, הורה, צאצא זוג, אח, בן - "קרוב"
הענין. לפי המסדיר, המפרק של או

ככזה - יכהן ולא מסדיר למנהל יתמנה לא (א)  .2

החליטה נסיבותיה או חומרתה מהותה, שמפאת בעבירה שהורשע מי (1)
מסדיר; לכהן כמנהל ראוי שאין הוא המינהלה

או במישרין במשרדו, אחרים בשל ובין בעצמו בין להימצא, שעלול מי (2)
או שלו אחר לבין ענין מסדיר בין תפקידו כמנהל ענינים של ניגוד במצב בעקיפין,

קרובו; של

הופטר. רגל וטרם שהוכרז כפושט מי (3)

כן התחייב - לא ימונה אדם למנהל מסדיר אלא אם (ב)  

למינויו שקדמו בשנתיים לקוחו, שהיה מי של בענין ידון ולא יטפל לא כי (1)
למנהל למינויו שקדמה בשנה משרדו לקוח שהיה מי של בענין או מסדיר, למנהל

זאת מראש ובכתב; אישרה המינהלה מסדיר, זולת אם

בענינים מסדיר כמנהל תפקידו את שסיים מיום שנתיים במשך ייצג לא כי (2)
לפניו. שהתנהל להליך צד שהיה מי את בהם דן שהחוק

את  המינהלה תעביר ענינים, ניגוד מחמת מסוים בענין לדון מסדיר ממנהל נבצר (ג)  
אחר. מסדיר למנהל הענינים ניגוד התעורר שלגביו בנושא הדיון

לקוחות שהוא אודות מסדיר פרטים מנהל לתפקיד לבקש ממועמד רשאית המינהלה (א)  .3
המועמד. לקביעת כשירות חשובים לה הנראים אחרים פרטים וכן שייצג בעבר, או מייצג

חסויים. יהיו זאת תקנה לפי שנמסרו פרטים (ב)

באחת מאלה: מתפקידו מסדיר מנהל להעביר רשאית המינהלה (א)  .4

את תפקידו; הולמת שאינה התנהגות התנהג המנהל המסדיר (1)

;2 תקנה לפי מנהל מסדיר למינוי אחד הסייגים בו נתקיים (2)

הדרוש. הזמן לתפקידו את מקדיש המסדיר אינו המנהל (3)

לו  שנתנה לאחר אלא מתפקידו מסדיר מנהל העברת על תחליט לא המינהלה (ב)  
טענותיו. את לפניה לטעון הזדמנות

__________
.(220) ס"ח התשס"ה, עמ' 142  1

הגדרות

למינוי סייגים
מסדיר מנהל

מסירת פרטים

מתפקיד העברה
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מינויו. את תבטל סיומה, אל באה המסדיר המנהל של עבודתו כי המינהלה ראתה .5

המחויבים. בשינויים מסדיר מפרק על גם יחולו אלה תקנות .6

(27 ביוני 2005) בסיון התשס"ה כ'
לבני פי  צי  (3-3513 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

התשס"ה―2005  ,(9 מס' (תיקון התעבורה תקנות

39ב סעיף לפי האוצר שר באישור לפקודת התעבורה1, 70 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
1(ב) סעיף הכנסת לפי של הכספים ובאישור ועדת התשמ"ה-21985, התקציב, יסודות לחוק

אלה: תקנות מתקין אני המדינה3, לחוק–יסוד: משק

במקום 2(ג), בפרט ג', בחלק התשכ"א-41961, התעבורה, לתקנות  הראשונה  בתוספת .1
חדשים". שקלים של 1,400 "ובתוספת יבוא חדשים" 1,669 שקלים של "ובתוספת

בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005). כ"ד ביום אלה תקנות תחילתן של  .2

(21 ביוני 2005) התשס"ה בסיון י"ד
שטרית מאיר  (3-83 (חמ

התחבורה שר                                                                                   

__________
.173 עמ' ישראל, נוסח 7, דיני מדינת  1

.130 עמ' התשנ"א, ס"ח התשמ"ה, עמ' 60;  2

ס"ח התשל"ה, עמ' 226.  3

634 ועמ' 653. עמ' ,633 עמ' ,440 עמ' ,292 עמ' ,113 עמ' ,66 עמ' התשס"ה, ק"ת התשכ"א, עמ' 1425;  4

(תיקון), נותני שירותים) בין בחירה (הסדרי בריאות ממלכתי ביטוח תקנות
התשס"ה―2005 

מתקין אני התשנ"ד-11994, ממלכתי, בריאות ביטוח לחוק סעיף 60 לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות

שירותים), התשס"ה- נותני בחירה בין ממלכתי (הסדרי בריאות לתקנות ביטוח 5 בתקנה .1
בספטמבר   1) התשס"ה "כ"ז באב יבוא "(2005 ביוני   1) התשס"ה  באייר "כ"ג במקום  ,22005
(2 בספטמבר  התשס"ה "כ"ח באב יבוא (2 ביוני 2005)" התשס"ה כ"ד באייר ובמקום "(2005

."(2005

(19 ביוני 2005) התשס"ה בסיון י"ב
וה נ דני   (3-3384 (חמ

הבריאות שר                                                                                   

__________
ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.  1

ק"ת התשס"ה, עמ' 382.  2

עבודת סיום
המסדיר המנהל

התקנות תחולת
מסדיר מפרק על

התוספת תיקון
הראשונה

תחילה

5 תיקון תקנה
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המוסכים) מחלף :60 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
התשס"ה―2005 וביטול), (הרחבה

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

עדשים-נצרת2  תל :60 מס' מתחברת דרך שבו המוסכים (מחלף) צומת על הפקודה תחול .1
לנקודת  הדרך, על  X = 232814.21 / Y = 178652.84 נקודת ציון שבין בקטע הדרך), (להלן -
ציון בנקודת  לנצרת כניסה דרך עם הדרך על  X = 233395.49 / Y = 178799.09  ציון

;X = 233281.97 / Y = 178287.07
ומסומנים, בתוספת המפורטים  ובחלקות בגושים עוברים המחלף הרחבת  ושטח גבולות

שר  ביד מידה 1:2,500 והחתומה בקנה כ/8001 הערוכה מס' במפה אדום בצבע זיהוי, לשם
המפה). - (להלן (6 ביוני 2005) התשס"ה באייר כ"ח ביום התחבורה

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

הרגילות. העבודה

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

תוספת
(1 (סעיף

חלקותגושים   

16557
16558
16561

12 ,11 ,10 ,1
2 ,1

11 ,10

(6 ביוני 2005) התשס"ה באייר כ"ח
שטרית מאיר  (3-162 (חמ

התחבורה שר                                                                                   

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' ע"ר 1943,  1

ק"ת התשנ"ח, עמ' 980.  2

הפקודה תחולת
הדרך על

רשות לעיין במפה

ביטול




