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קובץ התקנות 8275, י"ט באלול התשע"ט, 19.9.2019  4034

תקנות פשיטת הרגל )תיקון(, התשע"ט-2019

חדש[,  ]נוסח  הרגל  פשיטת  לפקודת  ו–242   241 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התש"ם-11980 )להלן- הפקודה(, אני מתקין תקנות אלה:

העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשמ"ה-21985  הרגל,  פשיטת  לתקנות   1 בתקנה   .1
בהגדרה "טופס", הקטע החל במילים "ולגבי טופס ט-1" עד סופה - יימחק.

פרק ב' לתקנות העיקריות, למעט סימן ו' - בטל; ואולם תקנה 27 שבסימן ו' - בטלה.  .2

פרק ד' לתקנות העיקריות, למעט תקנה 86)ב( ותקנות 87 עד 91 - בטל.  .3

פרק ה' לתקנות העיקריות - בטל.  .4
פרק ו' לתקנות העיקריות, למעט תקנות 121 עד 123א - בטל.  .5

פרקים ז' עד ט' לתקנות העיקריות - בטלים.  .6

בתוספת לתקנות העיקריות, טפסים 1, 2, 3, טופס מקוון ט-1, טפסים - 5א עד 10, 12,   .7
16א עד 19,  ו–21 עד 24 - בטלים.

פירעון  חדלות  לחוק  373)א(  בסעיף  הקבוע  התחילה  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .8
ושיקום כלכלי, התשע"ח-32018.

י"א באלול התשע"ט )11 בספטמבר 2019(
)חמ 3-1018(

ה נ ח ו א ר  י מ א  

שר המשפטים  

תקנות התעבורה )תיקון מס' 9(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70)24( לפקודת התעבורה1, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות התעבורה, התשכ"א-21961, בתקנה 281)א(, במקום פסקה )3( יבוא:  .1
")3( לרכב נוסעים פרטי המשמש להוראת נהיגה - בתום עשר שנים משנת ייצורם;

עשרה  חמש  בתום   -  )7( בפסקה  האמור  מהסוג  אמבולנס  למעט  )3א( לאמבולנס, 
שנים משנת ייצורם;".

י"ח באלול התשע"ט )18 בספטמבר 2019(
)חמ 3-83-ת1(

' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב  

שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

תיקון תקנה 281

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

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ט, עמ' 4012.  2

תיקון תקנה 1

ביטול חלקי של
פרק ב' 

 ביטול חלקי של
פרק ד' 

ביטול פרק ה' 
 

 ביטול חלקי של
פרק ו' 

 ביטול פרקים ז'
עד ט' 

תיקון התוספת 

תחילה 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639; ס"ח התשנ"ו, עמ' 1072.  1

ק"ת התשמ"ה, עמ' 1072; התשע"ח, עמ' 2616.  2
ס"ח התשע"ח, עמ' 310; התשע"ט, עמ' 226 ועמ' 342.  3
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תקנות התעבורה )הוראת שעה( )מס' 2(, התשע"ט-2019

תקנות  מתקין  אני  התעבורה1,  לפקודת  ו–70)17(  4)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
אלה: 

לתקנות  273ד  בתקנה   ,)2019 בנובמבר   30( התש"ף  בכסלו  ב'  יום  שעד  בתקופה   .1
התעבורה, התשכ"א-21961,  יראו כאילו -  

של  תחילתן  "מיום  בא   שנה"  כל  של  באוקטובר   1" במקום  )א(,  משנה  בתקנת   )1(
תקנות התעבורה )הוראת שעה( )מס' 2(, התשע"ט-32019";

בתקנת משנה )ב(, במקום "1 בנובמבר" בא "1 בדצמבר".  )2(

י"ח באלול התשע"ט )18 בספטמבר 2019(
)חמ 3-83-ת1(

' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

 צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )מחלף כפר שמריהו(
)ביטול תחולת הפקודה(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(, 11943 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  פקודת  לתיקון  לחוק  27)א(  לסעיף  ובהתאם  הפקודה(,   - )להלן 

ציבור( )מס' 3(, התש"ע-22010, אני מצווה לאמור:

תחולת הפקודה על קטע כביש תל אביב - הרצליה - נתניה3, בנוגע לגושים ולחלקות   .1
המפורטים להלן, ואשר מסומנים במפה מס' כ/1/4/114 - בטלה:

גוש
חזרה חלקית מרכישת הקרקע 

בחלקה מספר
שטח לחזרה מרכישה 

)ביטול( במ''ר

666659923

666662720

רח'  בע"מ,  תחבורה  לתשתיות  החברה  ישראל  נתיבי  במשרדי  נמצא  המפה  העתק   .2
בטל' מראש  בתיאום  בו  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  יהודה,  אור    ,3 שרון   אריאל  

.03-7355742

י"א באלול התשע"ט )11 בספטמבר 2019(
)חמ 3-162(

' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

הוראת שעה

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

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  2

ק"ת התשע"ט, עמ' 4035.  3

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

ס"ח התש"ע, עמ' 346.  2
ק"ת התשכ"ב, עמ' 1721; התשכ"ב, עמ' 2618.  3

ביטול תחולת 
הפקודה 

רשות לעיין במפה
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