
רשומות

התקנות קובץ
31 ביולי 2005 6405 התשס"ה בתמוז כ"ד

840  . . . . . . . . . . התשס"ה―2005 התשס"ה, ,(2 (מס' שומרים) (סמכויות השמירה) (הסדרת המקומיות הרשויות צו

בנהיגה) והשתלמות נכונה בנהיגה להדרכה מרבי (מחיר ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו
התשס"ה―2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  840 ,(2 מס' (תיקון  

התשס"ה―2005. . .  841 שעה), (הוראת חבל עזה) אזור מול שיט (איסור שיט) כלי על חירום (פיקוח שעת הוראות

 

עמוד   
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,(2 (מס' שומרים) (סמכויות השמירה) (הסדרת המקומיות הרשויות צו
התשס"ה―2005

התשכ"א- השמירה), (הסדרת המקומיות הרשויות לחוק סעיף 6א(ב) לפי סמכותי בתוקף  
מצווה לאמור: אני הביטחון, שר עם התייעצות ולאחר החוק), (להלן - 11961

שבמועצה ביישוב לשומר יהיו  איבה, פעולות מפני הציבור ביטחון  על שמירה לשם .1
המפורטות הסמכויות החוק, לפי שמירה  צו עליה שהוטל  בתוספת, כמפורט  אזורית

האמור. 6א בסעיף כקבוע ולתנאים למגבלות בכפוף לחוק, 6א(ג) בסעיף

פרסומו. מיום ימים 30 זה צו של תחילתו .2

תוספת
(1 (סעיף

אזורית היישובמועצה שם

ציוןמטה אשר שבי

התשס"ה (20 ביוני 2005). בסיון י"ג ביום ידי על נחתם אשר צו על נוסף הוא זה צו  

(13 ביולי 2005) בתמוז התשס"ה ו'

רא עז ן גדעו   (3-146 (חמ

הפנים לביטחון השר                                                                                   

__________
.90 עמ' התשס"ב, עמ' 169; התשכ"א, ס"ח   1

נכונה בנהיגה להדרכה מרבי (מחיר ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו
התשס"ה-2005 ,(2 מס' (תיקון בנהיגה) והשתלמות

התשנ"ו- ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק סעיף 12(א)(1) לפי סמכותנו בתוקף  
מצווים  אנו סעיף 13 לחוק, לפי המחירים ועדת המלצת קבלת ולאחר החוק), - 11996 (להלן

לאמור:

נכונה  להדרכה בנהיגה מרבי (מחיר ושירותים מצרכים על מחירי פיקוח 5 לצו בסעיף .1
 30) התשס"ה  בסיון כ"ג ליום שעד "בתקופה התשס"ד-22003, במקום בנהיגה), והשתלמות

(31 בדצמבר 2006)". התשס"ז בטבת י' יום שעד "בתקופה יבוא "(2005 ביוני

כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005). ביום צו זה תחילתו של  .2

(19 ביוני 2005) התשס"ה בסיון י"ב
(3―2722 (חמ

הו י נתנ ן  מי י שטרית              בנ               מאיר
התחבורה      שר  האוצר         שר

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

.379 עמ' התשס"ה, ק"ת התשס"ד, עמ' 26 ועמ' 165;  2

סמכויות הענקת

תחילה

5 תיקון סעיף

תחילה
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עזה) חבל אזור מול שיט (איסור שיט) כלי על (פיקוח חירום שעת הוראות
(הוראת שעה), התשס"ה-2005

שעת תקנות  של תוקף להארכת  לחוק בתוספת  ו–22 (6)2 תקנות לפי סמכותי בתוקף   

צורך בכך רואה שאני ומאחר התשל"ג-11973, [נוסח משולב], שיט) כלי על  (פיקוח חירום
לחוק 2(ב) סעיף לפי הכנסת  של הכלכלה ועדת באישור המדינה, ביטחון של  מטעמים

לאמור: מורה אני התשל"ז-21977, העונשין,

- אלה בהוראות .1

12 מייל  עד החוף עזה, מקו חבל  אזור חופי התיכון מול הים מרחב האסור לשיט" - "האזור
אלה: בנקודות והתחום שבתוספת, במפה אדומים בקווים המסומן החוף, מקו ימי

34:28:21.1  A

31:34:14.7
34:16:40.1  B

31:40:55.6

34:03:17.3  C
 31:28:03.5

34:13:07.8  D

31:19:27.4

לענין הסמיך  שהוא מי או לישראל צבא–הגנה של הים חיל מפקד - "הרשות המאשרת"
אלה. הוראות

כלי ובעל לשיט, האסור האזור בתחום ולא יפליג בו שיט כלי ישיט לא שיט כלי קברניט .2
מאת באישור מראש אלא יתיר השטה כאמור, בכלי השיט לא השליטה מי שבידו או שיט

עליהם. שהורתה ובתנאים המאשרת, הרשות

כלי שיט, על בעל המוטלות חובות לענין דין כל מהוראות לגרוע כדי אין בהוראות אלה .3
השיט. השליטה בכלי שבידו או מי קברניטו

התשס"ה (31 באוקטובר 2005). בתשרי כ"ח יום עד אלה הוראות של תוקפן  .4

שיט איסור

שמירת דינים

תוקף

__________
עמ' 203. התשל"ג, ס"ח  1

.348 עמ'  226; התשנ"ד, עמ' התשל"ז, 2  ס"ח

הגדרות



תוספת

(1 (סעיף

(28 ביולי 2005) התשס"ה בתמוז כ"א
   (3-729  (חמ

ה נ ו ר ה  י ר א  

                                          מנהל רשות הספנות והנמלים
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