
רשומות

התקנות קובץ
12 ביולי 2005 6398 התשס"ה בתמוז ה'

התשס"ה-2005. . . .  792 התיישבותיות), שיתופיות (תאגידים קשורים לאגודות ההתנתקות תכנית יישום תקנות

794  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ה-2005 (תיקון), צילומיים) (העתקים העדות תקנות

795  . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ה-2005 (תיקון מס' 2), שיפוטם) ואזור שלום משפט בתי (הקמת המשפט צו בתי

באזורים כפריים בעבור מבנים ולהקמת חקלאות לצורכי לעבודה מהיתר (פטור תקנות התכנון והבניה

התשס"ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  795 (תיקון), שעה) (הוראת ותנאיו) השומרון, וצפון עזה חבל מפוני

795  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ה-2005 מס' 10), (תיקון התעבורה תקנות

796  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ה-2005 מס' 11), (תיקון התעבורה תקנות

    עמוד    
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שיתופיות קשורים לאגודות (תאגידים תכנית ההתנתקות יישום תקנות
התשס"ה―2005 התיישבותיות),

התשס"ה-12005 (להלן  ההתנתקות, תכנית יישום לחוק (ב) סעיף 107 לפי סמכותי בתוקף   
תקנות מתקינה אני השיתופיות, האגודות רשם ועם האוצר שר עם בהתייעצות החוק), -

אלה:

התשנ"ט-21999. החברות, חוק - החברות" "חוק אלה, בתקנות .1

בתוספת המפורטת התיישבותית, שיתופית באגודה החוק לפי פירוק הליכי החלו (א) .2
זכויותיה ישראל יושבו למינהל מקרקעי פירוק) אגודה הנמצאת בהליכי - זו בתקנה (להלן

בתחום מדינת ישראל. ישראל, מקרקעי לגבי זכויותיה במקרקעי ישראל או

האמורים  במקרקעין  פירוק  בהליכי הנמצאות האגודות זכויות כל  העברת עם  (ב)  
בהסכם מכרז, בלא ישראל מקרקעי ישראל, יתקשר מינהל מקרקעי למינהל (א) משנה בתקנת
בקרקע, הזכויות היחידה היא קבלת מטרתה אשר החברות, שתאוגד לפי חוק חברה עם חכירה
שהוחכרו המקרקעין לגבי וזאת - חברת הקרקע), זו (בתקנה בלבד זה לענין הוקמה ואשר
שלישיים צדדים מזכויותיהם של לשנות ובלי פירוק בהליכי לאגודה הנמצאת נחלה בתנאי
בעלות ישראל; מקרקעי למינהל הקרקע השבת מועד ערב שהיו כפי האמורים, במקרקעין
שטח שבין ליחס בהתאם פירוק, בהליכי הנמצאות האגודות יהיו הקרקע בחברת המניות

האמורים. המקרקעין לשטח כלל ישראל מקרקעי אגודה למינהל שהעבירה המקרקעין

ולהעביר  ישראלי תאגיד רשאים להקים פירוק הנמצאות בהליכי האגודות מפרקי (ג)  
חבל עזה בחברת משקי הקרקע, בחברת פירוק בהליכי הנמצאות מניות האגודות אליו את
בהתאמה); החברות, שלושת החזקות, תאגיד - זו (בתקנה בע"מ קטיף הדרי ובחברת בע"מ
בין מיזוג החברות, על חוק להוראות ובהתאם דין לכל בכפוף להחליט, רשאים הם כן, כמו
ו–(ה) (ד) משנה בתקנות וההוראות בע"מ, עזה חבל משקי לחברת בע"מ קטיף הדרי חברת

החברות כאמור. מוזגו אם המחויבים, יחולו, בשינויים

למי  תמורה בלא יוקצו לפי הענין, החברות בשלוש ההחזקות או בתאגיד המניות (ד)  
של החזקותיה לשיעור בהתאם פירוק, בהליכי הנמצאות האגודות חברי הקובע ביום שהיו
ביום הקובע אגודה באותה החברים לכמות וביחס החברות, בשלוש חברים היו האגודה שבה

אגודה. באותה החברים בין שווה באופן והכל,

האגודה  חובות יתרת כי אגודה מפרק ראה ו–(ד), (ג) משנה בתקנות האמור אף על (ה)  
כי יורה החברות,  בשלוש האגודה מניות את  כוללים  אינם שאלה ככל נכסיה על  עולים
לתאגיד המניות האמורות הועברו האגודה; חובות לפירעון יימכרו חלקן, כולן או אלה, מניות
על מכירתן יורה והמפרק האגודה לחברי מניות יוקצו לא כאמור, המפרק הורה החזקות, בטרם
האחרות זכות האגודות למפרקי תהיה כאמור, במכירה האגודה; של חובותיה לצורך תשלום

האמורה. האגודה מניות לרכישת ראשונה סירוב

כאלה,  אם היו נמכרו, שלא המניות יוקצו (ה), משנה בתקנת כאמור הורה המפרק (ו)  
המחויבים. (ד) בשינויים משנה תקנת בהתאם להוראות האגודה, לחברי

הגדרה

הנמצאות אגודות
פירוק בהליכי

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

ס"ח התשנ"ט, עמ' 129.  2
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יושבו האגודה), - (בתקנה זו עצמונה שיתופי במושב החוק פירוק לפי הליכי החלו (א) .3
בתחום ישראל, לגבי מקרקעי או האגודה במקרקעי ישראל ישראל זכויות מקרקעי  למינהל
שתאוגד עם חברה חכירה בהסכם מכרז, בלא יתקשר, ישראל מקרקעי ישראל; מינהל מדינת
לענין זה ואשר הוקמה בקרקע, הזכויות קבלת היא היחידה מטרתה החברות, אשר לפי חוק
ובלי לאגודה נחלה בתנאי שהוחכרו לגבי המקרקעין וזאת הקרקע), חברת - זו (בתקנה בלבד
מועד השבת ערב כפי שהיו האמורים, במקרקעין שלישיים של צדדים לשנות מזכויותיהם

ישראל. מקרקעי למינהל הקרקע

אדמה  תפוחי  השיתופית האגודה של להפיכתה לפעול רשאי האגודה מפרק (ב)   
עצמונה). אדמה תפוחי תאגיד - חוק החברות (בתקנה זו להוראות בהתאם לחברה עצמונה

תפוחי  בתאגיד האגודה מניות אליו שיועברו תאגיד להקים רשאי האגודה מפרק (ג)  
ההחזקות). תאגיד - זו (בתקנה הקרקע ובחברת עצמונה אדמה

חברת  ומניות  עצמונה אדמה תפוחי תאגיד מניות או ההחזקות תאגיד מניות (ד)   
ביום הקובע. באגודה חברים למי שהיו באופן שווה יוקצו הענין, הקרקע, לפי

האגודה  חובות יתרת כי האגודה ראה מפרק (ג) ו–(ד), משנה בתקנות האמור אף על (ה)  
כי בתאגידים האמורים, יורה האגודה מניות את כוללים אינם ככל שאלה על נכסיה עולים
לתאגיד המניות האמורות הועברו האגודה; חובות לפירעון יימכרו חלקן, כולן או אלה, מניות
על יורה והמפרק האגודה לחברי המניות יוקצו לא כאמור, המפרק הורה בטרם החזקות,

האגודה. של תשלום חובותיה לצורך מכירתן

היו כאלה,  אם נמכרו, שלא המניות יוקצו (ה), משנה בתקנת כאמור המפרק (ו) הורה  
המחויבים. (ד) בשינויים משנה תקנת בהתאם להוראות האגודה, לחברי

תוספת 
2(א)) (תקנה

אור גן מושב

מושב גדיד

מושב נצר חזני

מושב קטיף

טל גני מושב

בדולח מושב

מושב מורג

(7 ביולי 2005) בסיון התשס"ה ל'
לבני פי  צי  (3-3518 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

שיתופי מושב
עצמונה
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התשס"ה―2005 (תיקון), צילומיים) (העתקים העדות תקנות

התשל"א- חדש], [נוסח הראיות לפקודת ו–59(א) 41 ,40 לפי סעיפים  בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקינה אני ,11971

התקנות  - (להלן התש"ל-21969  צילומיים), (העתקים העדות לתקנות 1 בתקנה .1
3א". בתקנה כהגדרתה ממוחשבת סריקה "וכן יבוא בסופה העיקריות),

יבוא: העיקריות לתקנות 3 תקנה אחרי .2

לכאורה ראיה ישמש מקורו, שבוער  מסמך  של סרוק מסמך (א) 3א.
האלה: התנאים נתקיימו בו משפטיים אם בהליכים

ונלווה בשלמותו  מהמקור נסרק שהמסמך אישר הסורק  (1)
ממוחשבת; סריקה של תוצר שהוא המציין מידע המחשב לקובץ

קובץ שמירת את להבטיח  כדי  סבירים  אמצעים  ננקטו (2)
למקור; הנאמנה בצורה המחשב

לקובץ חדירה מפני אמצעי הגנה סבירים סדיר באופן ננקטו (3)
בנאמנות לפגום העלולים המחשב בעבודת שיבוש ומפני המחשב

למקור; המחשב קובץ

אמצעים ננקטו  לטכנולוגיה, מטכנולוגיה מעבר חל  אם (4)
המחשב למקור; נאמנות קובץ להבטיח את סבירים כדי

בפסקאות (1) עד (4); המפורטות הפעולות תועדו  (5)

מתהליך כתוצאה הופק הוא מחשב, קובץ של פלט מוגש אם (6)
,(5) (1) עד  בפסקאות התנאים אחרי הממלא ממוחשבת סריקה

המחשב. קובץ לבין פלט אותו בין הקשר והוכח

זו - בתקנה (ב)  

מחשב באופן מסמך מקור לקובץ המעתיק - הליך טכנולוגי "סריקה ממוחשבת"
למקור; בתוכנו הזהה קריא תוצר ממנו לאחזר שניתן

התשס"א- אלקטרונית, חתימה בחוק כמשמעותו אלקטרוני מסר - מחשב" "קובץ
ממוחשבת." סריקה של תוצר שהוא ,32001

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .3

(4 ביולי 2005) התשס"ה בסיון כ"ז
לבני פי  צי  (3-847 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

3א הוספת תקנה

1 תיקון תקנה

__________
.421 עמ' חדש 18, נוסח ישראל, מדינת דיני  1

.1028 עמ' התשמ"א, ק"ת התש"ל, עמ' 316;  2

ס"ח התשס"א, עמ' 210.  3

תחילה

"סריקה
ממוחשבת
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,(2 מס' (תיקון שיפוטם) ואזור שלום משפט בתי (הקמת המשפט בתי צו
התשס"ה―2005

אני התשמ"ד-11984, [נוסח משולב], המשפט  בתי לחוק 43 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה

התש"ך-21960, ואזור שיפוטם), שלום  משפט (הקמת בתי המשפט  בתי לצו 2ב בסעיף .1
בסופו יבוא:

שבע; בבאר אשל במתחם מושב גם מקום יהיה בבאר שבע השלום משפט לבית (4)"

ברמלה." איילון במתחם גם מושב מקום יהיה לציון בראשון השלום משפט לבית (5)

פרסומו. מיום זה עשרה ימים צו של תחילתו .2

(4 ביולי 2005) התשס"ה בסיון כ"ז

לבני פי  צי  (3-544 (חמ
המשפטים שרת                                                                                   

__________
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

.608 עמ' התשס"ה, ק"ת התש"ך, עמ' 664;  2

מבנים ולהקמת חקלאות לצורכי לעבודה מהיתר (פטור והבניה התכנון תקנות
השומרון, ותנאיו) וצפון מפוני חבל עזה בעבור  באזורים כפריים

(תיקון), התשס"ה―2005 (הוראת שעה)

ולאחר התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק ו–266 לפי סעיפים 265 בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני ולבניה, לתכנון הארצית המועצה עם התייעצות

מבנים  ולהקמת לצורכי חקלאות, לעבודה מהיתר והבניה (פטור התכנון 1 לתקנות בתקנה .1
שעה), התשס"ה- ותנאיו) (הוראת השומרון, וצפון עזה חבל בעבור מפוני באזורים כפריים

יבוא: בסופה כפרי", "אזור בהגדרה העיקריות), התקנות - (להלן 22005

בוועדת שנועץ לאחר הפנים שר עליו שהחליט אחרת אזורית במועצה יישוב בתחום "או
בלבד". זמני מגורים מבנה לענין וזאת ולבניה לתכנון הארצית המועצה של משנה

חקלאי מבנה לגבי תחול זאת "פסקה יבוא בסופה העיקריות, לתקנות 3(ג)(2) בתקנה .2
בלבד".

(6 ביולי 2005) בסיון התשס"ה ל'

נס -פי פז ר פי או  (3-236 (חמ
הפנים שר                                                                                   

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ק"ת התשס"ה, עמ' 578.  2

התשס"ה―2005 ,(10 מס' (תיקון התעבורה תקנות

של הכלכלה ועדת ובאישור לפקודת התעבורה1, ו–71 לפי סעיפים 70 בתוקף סמכותי  
התשל"ז-31977, העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף הממשלה2, לחוק–יסוד: 12א(א) הכנסת לפי סעיף

אלה: תקנות מתקין אני
__________

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

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

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

2ב תיקון סעיף

תחילה

1 תיקון תקנה

3 תיקון תקנה
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בטלה. - משנה (ז) תקנת לתקנות התעבורה, התשכ"א-41961, 84 בתקנה .1

באב התשס"ה (1 בספטמבר 2005). כ"ז אלה ביום תקנות תחילתן של  .2

(21 ביוני 2005) התשס"ה בסיון י"ד

שטרית מאיר  (3-83 (חמ

התחבורה שר                                                                                   
__________

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

.769 ועמ'

התשס"ה―2005 ,(11 מס' (תיקון התעבורה תקנות

של הכלכלה ועדת ובאישור לפקודת התעבורה1, ו–71 לפי סעיפים 70 בתוקף סמכותי  
התשל"ז-31977, העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף הממשלה2, לחוק–יסוד: 21א(א) הכנסת לפי סעיף

אלה: תקנות מתקין אני

- העיקריות) התקנות - (להלן לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 1 בתקנה .1

יבוא: ניידת" "מכונה ההגדרה אחרי (1)

אלה: שני בה ניידת שהתקיימו מכונה רגלית" - ניידת ""מכונה

בה; האוחז בידי אדם מכוונת (1)

על גביה"; נוסעים או נהג להסעת שלה, המבנה פי על אינה מיועדת, (2)

יבוא: הרכב" אגף "מנהל ההגדרה אחרי (2)

ובהעדר הרכב, בשלדת ייצורו בעת הרכב יצרן שהטביע המספר - שלדה" ""מספר
במרכב;"; - שלדה

ובמקום "אוטובוס" יבוא שימושי"  דו פרטי "רכב אספנות", אחרי "רכב בהגדרה (3)
ק"ג". 12,000" יבוא ק"ג" 4,000"

ניידת  במכונה "או יבוא בשעה" 30 ק"מ אחרי "עד העיקריות, 39א(א) לתקנות בתקנה .2
רגלית".

יבוא: העיקריות לתקנות 39ג תקנה אחרי .3

 16 לו מלאו כן רגלית אלא אם ניידת ינהג אדם במכונה לא (א) 39ד.
שנים.

אחר. אדם עליו לא יסיע רגלית במכונה ניידת הנוהג (ב)

רגלית  ניידת במכונה  אדם  ינהג לא  54 בתקנה  האמור אף על (ג)  
בשעה. ק"מ 4 על העולה במהירות

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

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

.348 עמ' התשנ"ד, ס"ח התשל"ז, עמ' 2261;  3

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

.795 ועמ'

84 תיקון תקנה

תחילה

1 תיקון תקנה

39א תיקון תקנה

39ד הוספת תקנה

"תנועת מכונה
ניידת רגלית
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יבוא: העיקריות לתקנות 83 תקנה במקום .4

יותר מתחת או אחד של ילד הסעה - "הסעת ילדים" זו, בתקנה (א)  .83
בקו והסעה מונית למעט 84א, בתקנה  האמורים מהסוגים ברכב  14 לגיל
הילדים מן לפחות אחד  כי הנהג  הוכיח שלגביה  הסעה  ולמעט שירות

ילדו. הוא כאמור ברכב שהוסעו

בו,  הותקן אם כן אלא המבצע הסעת ילדים, רכב ינהג אדם לא (ב)  
והנראה  השניה שבתוספת ג' 3 בחלק בפרט כמפורט ומאחוריו, שלט מלפניו
רכב הנושא עליו אדם ינהג המילה "ילדים", ולא ועליו מבחוץ באופן ברור

ילדים. הסעת מבצע כן הוא אם אלא כאמור, שלט

הילדים  עליית יניח ילדים, לא להסעת ילדים ברכב המסיע אדם (ג)  
להלן: כמפורט אלא ממנו וירידתם הרכב אל

או הקדמית הימנית מהדלת - מסחרי וברכב באוטובוס זעיר (1)
מקדמת הרכב; השניה מהדלת הימנית

הימנית. הקדמית מהדלת - בפסקה (1) מנוי שאיננו ברכב  (2)

אלא  בנסיעה לא יחל ילדים להסעת ברכב המסיע ילדים אדם (ד)  
מנתיב מהרכב והתרחקו ירידתם את השלימו הילדים כי כל שווידא לאחר

נסיעתו.

הרכב בתום  את יסרוק ילדים להסעת ברכב ילדים המסיע אדם (ה)   
ילדים." בו נותרו שלא לוודא כדי ההסעה

מותקנות שבו רכב בכל "או יבוא 364א" "בתקנה אחרי העיקריות, לתקנות 83ב(א) בתקנה .5
בטיחות". חגורות

יבוא: (ז) משנה תקנת במקום העיקריות, לתקנות 91 בתקנה .6

מיתקני ריתום וגרירה ובגרור מותקנים ברכב כן אלא אם גרור, ברכב לא יגרור אדם "(ז)
אגף  מנהל בתוספת השניה או למפרט שאישר ג' 27 בחלק בפרט כמפורט מסוג תקינים

הרכב."

יבוא: (ד) משנה תקנת אחרי העיקריות, לתקנות 97 בתקנה .7

א-43 שעליו  תמרור הוצב אליה במנהרה שבכניסה מנועי  רכב אדם ינהג לא "(ה)
האחוריים." והפנסים החזית פנסי כשמאירים אלא אורות" הדלק "מנהרה כתוב

- העיקריות לתקנות 113 בתקנה .8

רגל"; "להולכי יבוא בטיחות" "מעקה אחרי (א), משנה בתקנת (1)

יבוא: (ב) משנה תקנת במקום (2)

רגל." להולכי בטיחות מעקה מוצב בקטע שבו בכביש רגל הולך יימצא לא "(ב)

- העיקריות לתקנות 173 בתקנה .9

יבוא: פסקה (3) אחרי (א), משנה בתקנת  (1)

שנתיים;"; לתקופה שעד יחודש ורישיונו האוכלוסין, רשום במרשם שאיננו (4)"

"(1) או (3)". "בתקנת משנה (א)" יבוא בתקנת משנה (ב), אחרי (2)

83 החלפת תקנה

83ב תיקון תקנה

91 תיקון תקנה

97 תיקון תקנה

113 תיקון תקנה

173 תיקון תקנה

"הסעת ילדים
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שמשקלו גרור אליו צמוד אם "גם יבוא  בסופה העיקריות, לתקנות 179א(2) בתקנה .10
ק"ג". 4,000 על עולה אינו המותר הכולל

יבוא: בסופה העיקריות, לתקנות 189 בתקנה .11

אדם היה תקופה שבה כי לאשר רשות הרישוי רשאית ,190 ותקנה זו תקנה לענין "(ח)
בעל רישיון היה שבה תיחשב כתקופה ,562 בתקנה כהגדרתו לאומי נהיגה רישיון בעל

הלאומי שלו." הרישיון לדרגת המקבילה נהיגה בדרגה

יבוא: העיקריות לתקנות 365 תקנה אחרי .12

פרטי דו- ורכב פרטי נוסעים רכב על לא יחולו 365 תקנה הוראות 365א.
גלגל חילוף לנשיאת מקום בלא יצרנו שתכנן גומי גלגלי על שימושי הנע

מאלה: נתקיים בו אחד אם

כשהם לנסיעה גם יצרנם שתכנן  צמיגים  מותקנים ברכב (1)
מאוויר; ריקים

בגלגל אוויר  למילוי המתאים מדחס עת בכל ברכב מצויים (2)
מהגלגל. אוויר דליפת לסתימת וערכה

או גרור אוטובוס, רכב מסחרי, רשאית לפטור הרישוי רשות (א) 365ב.
המופעלים,  עבודה ורכב 10,000 ק"ג על עולה המותר הכולל שמשקלם נתמך
הימצאות מחובת ,579 בתקנה כהגדרתו מפעל שם על רשומים או מנוהלים
כי או מחזיקו הרכב הוכיח בעל אם ,365 בתקנה כאמור חילוף וגלגל מגבה

אלה: לגביו נתקיימו

רשות של דעתה להנחת בכתב הסכם הרכב לגבי קיים (1)
הארץ; ברחבי הרכב גלגלי להחלפת שירות לקבלת הרישוי,

בפסקה (1). כאמור השירות להזמנת קשר אמצעי מצוי ברכב  (2)

משנה (א),  בתקנת פטור כאמור לגביו ברכב שניתן אדם ינהג לא (ב)   
הפטור." על ההודעה אתו נמצאת כן אם אלא

נוסע  יסיע "ולא יבוא שירות" קו אדם יפעיל "לא אחרי העיקריות, 494 לתקנות בתקנה .13
שירות". בקו

שלושים ימים מיום פרסומן. ו–11 1 עד 8 תקנות של תחילתן (א) .14

12 לתקנות  בתקנה כנוסחה העיקריות לתקנות ותקנה 365ב  9 של תקנה  תחילתן (ב)   
פרסומן. מיום חודשים שלושה אלה,

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

התחבורה שר                                                                                   

179א תיקון תקנה

189 תיקון תקנה

הוספת תקנה
ו–365ב 365א5

"רכב שתוכנן בלא
לנשיאת מקום

חילוף גלגל

ממגבה פטור
וגלגל חילוף

494 תיקון תקנה

תחילה
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