
 ומינויים צוויםמבשרים,*
של

 והשומרון יהורה אזורממקרת
- -

 oL_t~Rij 1ל*-ע '*"נ-,
 4כ4"ג"

 ולת ןעגג בעםטכ;

- 30מס' 1972(  בדצמבר )ו תשל"ג בטלוכ"ה  
 ( ץץ4ן 1נ יטש )ן ovrf '243ג4 פץ .ץ 1עגכ

התוכן
עמודצווים

 )צו )תיקון( השיפוע תלות אי חוק בדברצו

1153 472(מס'

 מס' )צו 4( מס' )חיקק  עררים וידוח בדברצו

)4731154

 והנטיעות העצים על ההגם; תוק וניקון ברברצו
1155 474( מס' )צו)פקחים(

 )תיקון( מקומיים לשוטרים גימלאית ביברצו

1156 475( מס')ש

 )צו 5( מס' ותיקון עררים ועוצת בדגרצו

1157 476(מס'

 במנגנון שבדים יהעסקת מיעיים בדברצי

1158 477( מס' וצן 4( מס' )תיקוןדעמב',של1;י

 )צו 11( מס' )תיקון התעבורה חוק בדברצו

1163 478(מס'

 מס' ותיקון חיבור דיגי לעבין סמכועת בדברצו

1164 479( מס' )צו2(

 והתעשעת .המל'אכות זעק לסי בכנויים בדגרצו
1165 480( מס' )צו')תיקון(

 ותיקון( ישראל נגד החרם חוקי ביטול בדברצי
1166 481( מס'.)צו

1167 412( מס' )צו )תיקון( ר,מסחר לשסות ידברצו

כ1ק נ  

1ל"
)

 )עגג(( 1.211* ,14גלכ טלהז4/מןכ

 YY 'llor,) ,קלע

 !( ל14 )טג"ט לנ"ה,ט -טכ כמכג/

tloE זע!( ,ק)ה/

 לגכמגננ/כטכ:ג,כטלנ=(4,ל%י"ל
/ ללג4"4(  ןEVI teo) 4ק 

 )ע"כ( 11גנג הנע 1לג ;כעג מ[כנ/
דפין. vo~) 4קלנע

 פ( 4ק )"גג ול:"4) "טכ ,נעג/

fr)רע!( יק tovן 

 1ג4; ט "ט)גן ל)נל[ק ;"ו, טלכו/
1ג(לנ

 )"גג(4ק2(ל41,עץ!(.
lloA

געכטכט;עכ1"נ:ט"שגנ)
 ג"

 ,קוי(
fr),1) להVA יייי
 ~Ehd) ועשק ולגט ו4י=[ננ טלכגג

!ריי lvS) פק)טגג(4,ז()ת/
 לעכ 1גל4 ם ,לנ( ;ג[קנ כלטגע

 יפרן eht) 41ק לוע)שגג(
 )ע"כ( 1"חג HbGd ;לעכ יש, כלבעע

רריו EAI) ל"1י*/
 ש"כ( ) נעגן J_A' 1 טלכג/

יריו זג2( ג4ל"/



התוכן
  צמוד.צורם

 של הנהלה למועצות בחירות קמם בדברצו
1167 483( מס' )צו המסחרלשכות

 גשגללה בנת לחם, )בית מים רשות בדברצו
 1681 484( מס' )צו סיתור(ובית

 1 85[ 485( מס' וצו הכנסה מם חוקי תיקון בדברצו

88[[ 486( מס' )צו הצייד הגנת חוק תיקון בדברצו

1189 וש4( מס' וצי שער( )קביעת ריבית בדברצו

 )בקאת ועוצר תעבורה תעעה,  הנבלות בדברצו

 [90[ 488( מס' וצוהירדן(

 1 192 489( מס' וצו כ'( )שטח סגורים שטחים בדברצו

 מס' )צו כ"א( )שטח מגויים שסחט בדברצו

)4901]94

 שטחים בדבר צו - בטחון דורסות בדברש
 1196 % )מס' כללי יצהשה היהר -סגורים

 והפרסומים העחומתתוק
- 

 7ע13 סמכויות אצילת
 1198 סמכויות אצילת - המדעעת המשלחותתקנות

 198[ סמכוית אצילת - המדעית י,משלחותתקנות

 - והמעלה( להסדרה בחשמל עיסיק בדברצו
99[1, סממיתשוצילת

- והפעלה( לתסבכה בחשמל עיסוק בדגרצו  
1199 סמכוזתאצילת

0)ש1 שופטים ההעלאת סיניים - השיפוט תלות צירוק
 רישום צווי - האזרחיים הדין עורכיחוק

1203 הדין עורכיבפנקס

[גטי-(ס
זיען
 1י1 1)ג" 1כ1, נטע 1ל;נ14טכ( Dtb ,"1ז/

- 

1 - .ז ן ן ן , א  

עוין -ג1( לק )[/י"עי
 )"נ1,)ננ,ל 4טגםס טנע

גויי 1ג1( כק( י/ ,(-)ע()"נ  [נ,כ גטן טל: ;=לגן Otbג7
747(" (EAo ןסגי 

 ונהרג 4[4 ט;ל: 47גנ טנוכ747

גגיי רגו( מ,)זיע  ננו( )זגג ,ננ3 נ"נז/
 ול=4 למ לענ ונ"נ עזן ט[נז/ י%גי EAV) לן"/
,ייי EAA) 4, ל/ [ליב()"גכ  מ( )ונשלג [1טט [נ("כ( ם[נז/
זיין tAS) פק)ו4ע
 ז( פ )וב"ג [ויסג ונ[_טכ( מיגז./

%1יי .1%( ל,)ו4ע  ר"ג( ל[נ ז/ - [41נ 7ט4[כ( מ[נז/

 ןייי rb) )1 ט:"()ם יק -קגש"ט"1*
ייייטע;וני"ילננלג(--1"מי4ל=םענ גייו 41ל=4ע( 4"מ _ 1"4[פטןונשגנ

גיס ט(ל=[ע("טןויטגנ1"4[_ה"מ
 .מרט. [לע"נ כטנגע

ייוי ק(הקענ ויש_. לשמ" )ע%"  ל)כן( "נק ) .מקם, ילגבינ מלסגע
1-1111"מ'4ל=4ענ

 זו * * עט4 ליה ט"טענעי: - [[בגן* [24לנטענ
 טפ"=1ן גה7 - (פקי: ' [ג4":שעג
-'יי י-[-ט עלנט



 לישראל הגנהצמא

 472 מיצו

 השיפוט תלות אי חוק בדברצו

)תיקון(

 לאמור בזה מצחה הנני האזור, כמפקד סמכותיבתוקף

 1"17ש Lial,יינ
 1 י י -י74

 יש* ו1ט נ4 ג;

)גנ_,(

 ומג שב 4; 3 וק2 ,ן4יו" ינעכז
 - .11/וש3:

 י ישנק וגגן % סעיףתקון
 ו)נ2( ),מ,21 וגגן, 1ק1גלנ טש )נ1כ 1"74 ט - י ן והשומרון( )קעדה השיפוט תלות אי חוק בדבר בצו1,

 )ג4ה ן 1 בסעיף העיקרי(, הצו - ,להלן תשכ"ט--י196 310()מס'
 ייעגן - ג )קו4( לריי - ov7S 3"4 ( יז( .

 ג: ל ) י 11" (4 ט ,ע)( ן יביא:בטוש
 ן שהרכבו השופטים של המשמעתי בית-הדין - "בית-הדיו""

 להלן". 3א בסעיףמפורט
 ווש1_י

i~S:l."lllkt*S:1ill שםי ני3[כ3 יגנעןש , . 

 זז ושכל ,ג[ג2ן 3א סעיףהוספת

 ל,עויע;,. ,.(,י,"ו, ויק"רן
 יו2415 ק.1ל-ק("נ 1ן Ya('-הריוייסמם'ית

 סמכות גוענה תהרה לעיל, 3 בסעיף האמור אף על )א(33
 בירי השופטה להוק  השמיני הפרק על-פי המשפטפטהמועצה
ביתנהדין.

 : כדלקמן יהיה בית-הדיז הרכב')ב(

 קעפט בית-הדין בפגי מובא שענינו שופט היה)1(
 : לערעורים ,בית-משפט  שופטשאינו

 ; יו"ר - לערעורים בית-משפט שופט)א(
 חבר; -  לערעורים כיח-משפט שופט)ב(

 שאין ראשינה לערכאה בית-משפט נשיא)ג(
 לאזור שייך בית-הדין בפני שעביינורובופט
 חבר. -שיפוטו

 בית-הדין . בפני ניבא שעניינו שיפטהיה)2(
  ואיציק-תז. נקז-משפטשופט

 ע"ר; - ,לערעורים  בית-נמםפט שיפט)א(

 : ג ט ג , שכ5ג

 ט" ( ז ) -ל
 , יג-(ג3 ט נס ט

 . וש3 טש) ט" 411ג 2%" ושע ,3ע ע,"11 טג . וקל*

 . 31 ונ ונץ ) 1ג1ן נע4נ)ט(

ק 1גש ווו שנ 131)ו( ו  ו3 1/* 
ן ש2 ק 3;1ג11 )  - ןנג 
 טעשיפנ-4[ן)ז(
 1 קו - ,ענטנ 2414 טע)ט(

 ו/* וגג[ נגש ~1,144ג,. 4( ל ונ ועומ 1414 ל..,4)[(
31i..iiaSll - מגל . 

 ,נ_[גנ שנ 131)ן(
 ו"

4/1 31 
 - ,ציטוט 014 נ2 *נוגזם
 ( ו,3[ "טג1 וש שקטועם)ה



 1 הבר - לערעורים בית-משפט שופט)ב(

 חבר. - לערעורים בית-משמט שופט)ג(.

 האזור". מפקד על-ידי יתמנה בית-הדיז31(

 תוקףתחילת

 ביולי 31 תשל"ב בתמוז כ-א ביום זה צו של תחילתו3.
.)1972

השם

 )תיקון( השיפוט תלות אי חוק בדבר "צו ייקרא זה צו4,
 תשל"ב--%ד9ו". 472(, )מס' והשומרון(ויהודה

 1972( ביולי 31 תשל"ב בתמוזכ"א

 תת-אלוף ורדי,רפאל
 אזורמפקד
 והשתקיויהורה

 לישראל תגנהצבא

 473 מס'צו

 עררים ועדות בדברצו

 4( מס')תיקון

 לאמור: כוה מצווה הוני האזור, כמפקד סמכותיבתוקף

 התוספתתיקון

 172(, )מס' והשומרון( )יהודה עררים ועדות בדבר בצו1.

 : יבוא 8 סעיף לאחר בתוספת.תשכ-ח-ד1941,

 בדבר צו לענין המוסמכת הרשות החלטת על ערעור"9.
 וה- )יהודה הטבעיים המקורות ענייני להסדרתהחוק

 2 בסעיף כמפורט תשל"ב_1972 457(, )מס'שומרון(
 זה".לצו

 ,&"b? וע""( ט"144")ל(

 _יגל. ט*ע4 לנו טג;)[(

Lca(f)L.sL~l ק.טנונטי. 4נ 

 1נ ",ג*

 ovrt ע3 וז *נ 1=_1ן וי/ גנו "/טכ לגזי-
 יץיי( ע3)ז

 י741 ]י ) 3% .1
 ו"

 ו"גגלכ טש ~נ ,ז.,
 גן 1 זי4( ), וגם( )וש )ענש)(11ג._1;

זחס_זעין"

 ן זעףי( ()3 )ז oVf1 ()ניז

LjU1 )טן3 1טנג( י 
 7נ1 1 1נ11 )ע20טנא

 וע"/ונג LjJU.זל;ט

 tvfobז/

 דטכ ל[כגג
 ולמה"
)""לנטש(

"ינ'יטנ: ( טנוטם ע1נ נ וקע להם 1 נ גלו

Lki'd!AC

 ג גי.ושמ ינן נ . "זיס_יך4י נן .זיי( " ) ג)מ( לגם לקל"( גכ "טכ ול/ נ -י
,)(טונ:
 ל( טי[נ וי/ ןטג, 1גם4ג ינןטג לנ קנ 1=לגנ _יף

 גט"
)~LSl 4לק ,1( יע לטנו 11נג( 

(tovץ ושן נ קשש. ץזץפ_יעין )_ן ן .. 

01ין4מ1



 v'p~תחיי

 במרס )ו תשל"ב באדר ט"ו ביום זה צו של תהילתו2.

.)1972

המש

 evr1 יעי, 6י 4נ יקנ"_(ן 1ו4ע *ג1 4עטנ ינז -ז
 . יעין( ,ע,נ)ן

1י4

) גז-  1גי4"ג7( -טנ "נ "41ע 1_, 411/ *ג1 

ovf1- ן, זדיי . 

,ין,(ז,..)ןזז,(זעןי(
  4מנ ג%% וגנ(טכ
 עג4 1 1נ11 ל1מטנ

 4( מס' ותיקון עררים ועדות בדבר "צו ייקרא זה צו,.

 ". תשל"ב-1972 473(. )מס'  והשומרון(ייהודה

 1972( באוגוסט )21 חשל"בבאב

 תת-אלוף ורדי,רפאל
 ן אזורמפקד

 ן והשומרוןיהודה

 ן לישראל הגבהצבא
ן

 ן 474 מס'צו

 והנטיעות העצים על ההגנה חוק תיקון בדברצו

)פקחים(

 , דרוש הדבר כי סבור ובהעמי האזור כמפקד סמכותיבתוקף
 : לאמור בזה מצווה הגגי האובליסיה,לרווחת

 3א *שץסיםתוספת
-  

 8ב

 9bb 1[ לשנת 85 מס' והנטיעות, העצים על ההגנה בחוק1.

 ן : יבוא 3 סעיוילאחר

 פקחים"מינוי

 פקחים. למנות רשאי צבאי מפקד3א.

 הפקחיםטממה?ת

 ן הוראה וכל זה חוק הוראות קיום על יפקח פקח )אן3ב.
 ן ביצוען. על לצוות רשאי והוא מפיו, או מכוחושניתנה

- הפקח מוסמך לעיל )א( קטן בסעיף לאמשר בעטף)ב(  ן 

 יל/וננ ונט(4נ
 1ע1 "ו/

 ל)ל3לכ( 1ענ."ע ק[מ טל עג "נז/

)ילך(
 ן ירטם טנ י,( נ יקLPN.dI 4 יני4טגז

L_s)ישג יל ou /ועל ן ונ"נ לתג ענס יף 
 של:11/

 זע( _ זז שגל(1ג(4

 טל( ט -י
~Lp 

 LJAe 4ק ן ט)ענלכ( 1עני4ל

 Qk: ט 4נ ז ושם "גרריי

יענלינ
, זי-4נננו4)4להנל4נן

 קגגכ1לני
 _lL * 1ע["1112ק ,עןו)ג(זט_ה(

 ,"1 : עמ( ) 4נ* ה4לנ 4נ(נ ל14ט;4
 1/גננ". למ

 ( )ז ונך נ ני )_( 1נ L_jLbS6ה((
 יי)נןלנ(גי1(נ-ן%*

6llooמ1



 על עבר הפקח שלדעת אדם מכל לדרו.2)1(

 הצגת על-'די בפניו להזדהות זה חוקהוראות

 ש. דעתו להנחת אחר זיהוי מממד או זהותתעודת
 :הפקח

 או נטיעות מצויים בה ממקרקעין להרחיק,2(

 על עובר או תפקידו במלוי לי המפריע אדםעעים,

 ; זהצו

 על עבר הפקח שלדעת אדם מב,  לדרו.2 (,ו

 בס"י כאמור בפניו להזדהות וסרס זה חוקהוראות
 המשטרה". לתחנת לפקח להלקח לעיל וו(ב

) ונ שטח)ו( ט  4  "ע" וע 
 '4.4 4 קנ מעג( ונ ושגל( 4גוותושק

 ק_::ג וע( 1) יגר גנט3__2 "4ט1וט,4
 י ומוג_( -/-LSP ע! נ,;2.( ק)( )בט47ע
ש ון ), ")ז(  

 ולץ"
L~jw ונ 

 נ1," ונ ן)ל)=(
) 4 י  ונר, ט 

 ( וי/ נו טבע( 1נ444(

 "ע" ו;* "( =" י !נ מטף(ח(
 קנ !לחננאל Lf )41::4 ולת"נ 4נ1ול([ק
 )י( כי 221ל נ ל'5ע -נ 1"44ג.;2.(
h %נ (ונוכס L  . uib~l 174נ ינ 

 4/טנ4ב4 תוקףתחילת

 oyf1 ()נ ז י 4נ 1קנ--TJL 7.11 4ג1 4-ניט -קני - ז ן באוגוסט ו 1 תשל"ב בתמון כ"א ביום זה צו של תחילתו2.

 . ץיי()י2,'19(.

 1יעןהשם
) - זן העצים על ההונה חוק תיקון בדבר "צו ייקרא 1ה צו1. .  ט;4: ;אגנ._1( )נזנ וזמן ו", ויתן יגו ) 

 1מענ2( )1ננל22 (D"iUI) ל)נ)ק[ג-( 71יעיה-(נ קלותין תשל"ב- 474(. ,מס' והשומרון( ויהודה )פקחים(והנטיעות

 . יזעס_זעיוו ;-ץ4 ( 1ץ1( )ענקי1972".

 פי' 11972 בזלי 261 תשל"ב באבט"ו
 יעיי( ()ג )דץ ,vr' ג4

 י7 ג4 %שע תת-אלוף , י ד ר 1 ל א פר

 HJUI 1ט214 ן:12ג( טט. ן אזורמפקד
ן והשומרוןיהודה

 וצעיר ינה(4נ לישראל הגנךצבא
 475 מס'צו

 מקומיים לשוטרים גימלאות בדברצו

ותיקון(

 לאכיר בזה מצווה הנני האזור. כמפקד ממכותיבתוקף

 7 סעיףתיקון

 והשומ- ויהידה מקומיים לשוטרים גימלאות בדבר בצו1.

 tvO "41ע

 כמנ"נ 1)י2 1;לנ ;נן,ב נגיעז*7

);*ג"(

ה נ 91 ינייה יני4:טם  . וש ט:ג 
 ושף: !1/!=)

~ad

 ץ י(נ8

4 והע ט -י ט  ש  (JI Qul(Lr 1)ש "ג 



 תוקףתהילת

 באוגוסט  יו תשל"ב באב כ"א בים זה צו של תחילתו2.
972ג(.

השם

 מקומיים לשוטרים גימלאות בדבר "צו ייקרא זה צו1.
 תשל"ב--1973". 475(, )מס' והשומרון )הדרה,תיקוו,

 "/טכ0.*

 oVV1 ולי וץ ק. ~*bL-F 1י4ע 4ג.Ob 1 "ק כגז -ז

 זעיו(. זד,)י

p-dS'

 ,ף'ע ען 4כ 4עיז-
"1 

 1ט3 ;ט=_נ 14כ ועע
 ע)4( לם4מ גג)4"נ( 1יבלם

 )יפסעו"
 כן

 .ץזעם_ץעין,

1נ4_ ץעיי( ,)נ )דץ ovrtפן(נ(
 יג=4)כ נבג( .נ;4

 טןנש2 1עען1 נגג 1 4נ1גטזנ

 1972( בילי )26 תשל"ב באבט"ר

 אלוף-משנה עצמון,זאג
  אזור מפקדננד.

  והומופעיוןיהווז;

 ולש/וענ וט.כן(-?%נ( לוראל הגמצבא

tv1ebfiן"מ"4%

 עררים ועדות בדברצו

 5( מס' )תיקון'

 : לאמור בוה מצווה הנני האמר. כמפקר סמכותיבתוקף

 התצפתתיקוו

 172(, )מס' והשומרון( )יהודה עררים ועדות בדבר בצו1.

 : יבוא 9 סעיף אחריתשכ"ח-1967

 חוק בדבר בצו כמשמעותה הועדה של החלטה כל'ש1,.
 תשכ"ט-_1968. 290(, 1מס' ההשומרון( )ידידהועימלאית

 גימ- בדבר בצו כמשמעותה הועדה של החלטה כל11.
 420( )מס' והשומרון( )יהודה מקומיים לשוטריםלאוה

תשל'יו-1971".

 . 11"1ג1 טט. )Ld1: נ 91 ינן-הלינן 1נ41-(ג1
 411/,קלגכ

 11"נ.

 ,)נ,;4ג)כ

 ע4; ט ;נ י 1שנג ;ל 1S1V_OVXA כבג .זעי( )4, 411ע,1( )11ג.גג ולק(. -טכ ניל י41/ כ -י

 . .4ץ( ),ק )כן( )ננגגו טקנ י1כט;כו'ף/ נ יגשר( "ג_( 4נונןג 1(3נ ;לנ (נ -"יו
 . .זעס_גריינבג

 עש"(; "_י 1ש=" ן. י(3ג 9נ (כ -ין
 ,נו( י )ננט ,גג"נ גלם 1 ל3 1 ;טענ כטכ%/
 יזיס_ועווי כן . .זו()מק



 תרקףתחיזת

 באוגוסט )ו תשל"ב באב כ"א בסם 1ה צו של תחילתו2.

.)1972

השם

 5( מס' )תיקון עררים ועדות בדבר "צו ייקרא זה צו3.

 תשל"ב--197%". 476(, )מס' יהשומרון()יהודה

 1972( ביולי )26 תשל"ב באבט"ו

 גוף-משנה עצמון,ואב

dby~i,

 זזעפ זע( יז 4נ La~l(fsl 1 4ג1 לב 4, ).גז -ז

 זעיי(. קץ()י

ה4

 י"ג *ין ינ !עע(י-ת,ק-"
 ,ן"

 ולק"גט וטנ לסג וגד
 1-ן ן EV1) )6ק L-t]UI) לנק פ( 4ק)טגכ_נ
 . " זעיו .זזיפ

 זץיי( ןננ )רז k)T oyf1פי
ש ן א%,נך" ;פ4"4 3"נ( .Hh,מ)כ( ר  ג"ש ם";4 יט

 ,שן ישה, "ומגי"
 1"לע ג"

ק ז=ק n~opnl ייערך כעיי ר ע 4 1/ , 111ת.   וק '44, י זיע, ולים, 4י( 

 4( מס,)תיקון

 : לאמור בזה מצווה הנני האכר, כמפקד סמכותיבהזקף

הגדרה

 - זה בצו1.,

 במצרמן עובשים והעסקת מדרויש בדבר צו - העיקרי""הצו

 תשכ"4--ד196.  ד3( ,מס' והשומרון( )יהודההממשלתי

 הוראותת"עופ

 במנגנון עובדים והעסקת מינויים בדבר לצו 2 סעיף ,א(2.
 88( מס' )צו 1( מס' )תיקון והשומרון( )יהודההממשלתי

 העיקרי. בצו 2א לסעיף יהיהתשכ"ה-ד196

 במצין עובדים והעסקת מינויים בדבר לצו 3 סעיף)ב(
 88( מס' 1צו 1( מס' )תיקון והשומרון( )יהודההממשלתי

 העיקרה לצו 2ב לסעיף יהיהתשכ"ז--1967

 ( 1 ");חנג

 ( 1נ4( ט3 שגש נ וגiJSkI 4 1נוכלם

 ושט: וף/ו=גנ

Le)La;

 יל74- טגןי-

% לעגגנ1ן שן( %ס 1י*נ - , ,~dp 7411י  ט 
 וג;"וג4[נ

 וים( )ונם
"( 

(rv ) ם  
 . עריו -עזים

 ;.CJLIנ"נ

 לכגנ,ן ען[ ינ 1ל/ ם ז ,נ(ג3 ,נ ( ז ) -ז
 זז 1ן_(3ן " _עזיו ייעפ זגג ( AA) חל74 י 6, )ענג י)מ( (Gkl וג;נ וגינ טי.ננ
 . ולע ,1*7,[

 לעלגן( עם- 4 וע *נ ץ bLll ,נ)ט(
 ),נמ,)ל( ,ע 11נ ט34ע

 ןאגג"
 ו(

ליע
 ג"

(AA ם י  lt1V-OVIV h d d  זע( 1שג8 

 . ולע 11".4נ

11%llox



 ז ושגג,ג(4. 3א סעיףחיטפת

 ג: )ט ,dpy יף"ע זול( 11נ" גאנ ז-, העיקרייבוא: לצו סעיף3 אחרי1.

 יןוגורג, הרק'אקת
1/ 

זן המפו. השעויים יחולו ו4ממשלתי,' המנגען בדעי3א.
 ) ו) 14 יע )( 11ג=.21 1עוע( ג"/44

 . " ,ק 311 ט()(ננ, זה". לצו בתוספתחטים

 Jhbיג[;2 תוספתהוספת

 : יבוא העיקרי לצו בתוספתו.

 ן"הוספה
 ן קמועים פמווגים לפקידים מסועים מלתי פקידיםמעוי
 ן - זה בסעיף ,א(1.

"התקנות"
-  

 ן : 1966 -שנת 23 מס' האזרתי. השירות תקנות

 לתקנורע ד ו-Rlb 40) בתקנות כמשמעו - קבוע" מסווג"פקיד

 ן לתקנות. 16ב בתקנה כמשמעו - מסווג" בלתי"פקיד

 מסווג בלתי פקיד יכצנה בתקנות, האמור למרוה)ב,
 לישראל הגגה aas מרשויות ברשות שגחיים ככזהשעבד
 מקבילה קבוע מסות כפקיד ודרגתו קבוע, מסווג לפקידבאזור
 להלן: לאמור בהתאם מסווג, בלתי כפקידלדרגהו

 מסווג בלתי כפקידדרגה

ג'

ב'

א'

א'1

 נ' ט 4נ ,~dy יפץ ]ג ט -1

 ,Jal_--ן(י

4' iUY ' 
 "י-מ. . .. עט. =14,' .

. 

 ט%ג*ש"- )ז(י-

 רוין41]ש("_.ש(ועניטג;[ן4,זז1_מ
 -עיי - טד(" "%4(4"4)(

 !][ג"[ ט 'געת
 לכ("[1נטקן )-.1ווו

( וש.י"4ג( ן 4 ע  יזע( ש); נ *גע4 -=.י - " 
"[ומט(.

 ;ן "טב( ~Le %טן( ל .1" ט 1)גקה=(
t_ALd~- גן: oaf- 1141 ;ע 

 =יט Hld ל "נעי
 טa~y 1)4" 444,1 __ פ1מ נ והת"ג(ונט(
 i?)dfגלן4

 *לה-
) % 4 ט  LJU 2-לנן* L_?Jai 

 44: ;י( מלי  4ס ישיג( ;ג"4ג(

(  3לע( גלל )=ב= ;ג )מב(גלל ן 4 ע  

יי.1
זוע(

מסוע כפקידדוגה

.11

2ה

.13

 Yfol~lו.טנהיא"מם

 1966 לשנת 25 מס' האורחק תשרות בתקמת2.

 : יבוא 23 תקנה במקום התקמח( -1להי!ן

 כדלקמן יקבעו רגגסווגים הפקידים ומשכורות"דרגות

 )ש יייי ]( זז לק ונץ !עגל ו( '1 ט -ן

 ג. ט 4נ יי י(ג5 " גל -'ras)ג

 1טנ: 41 ) ,ש ,לע (~Gb כ.ע(י,ג

ימין59!1



 ישראליות בלירות החודשיתהמשבורת

דרנה

 ,)אראשונה

 )בראשונה

שניה

שלישית
רביעית

חמישית

שישית

 )3(שנה 21(שנה 11(שנה

960.-985.-1010.-

870.-890.-910.-

-.1ב8-.800-.780

69)1.-71"-730.-

6)1)1.-620.-641.-

555.-565.-575.-

505.-515.-525.-

 )5( שנה )4(שנה

-1א0ו-.1035.

930.-950.-

840.-' 860.- 

7%1.-770.-

-hser-.)א6

585.-595.-

535.-545.-

 )6(שנה

(085.-

970.-

880.-

790.-

700.-

605.-

555.-

 81( שנה 71(שגה

1110.-1135.-

990.-1)110.-

900.-920.-

810.-83)(.-

724-74"-
615.-625.-

565.-575.-

 )9(שנה

-י116
-י103
940"

850.-

764-

635-

-י58

 ומם ונקזם ו,נ3 ל1ענ ווגנ לק ( 1 ) 1ל4 וענג[ 4נונענ
)-r;OIוי"לע41 יטלנב' וע"שש 

ונם
ועע[וער

.יף ( 1 )פלג
.יג )ע.('לג
 גץ.וש;(
.4רושפג
 ר ..וולטר
L..LLIooo

 ס *פ1נ[נע44

 ונם ונ(ום
ול4ושםושם
tAoיז4.י4.4ג סגייייון
י1גיזחי"ג
,vr,vo.יע
'דך,1ך.זך

Ohoסעססרס

oloסגםסזס

מ וםמ  
iel_H וגם 1ש.

.יייסגיי'ו.י .44.ץף.סף
..AA'4ירג
vv,יג,4ע.
.זץ..ץ.גר
סידס.ךסלם
סרסoooס1ס

מים  
וטמושם

11roדיג.
.זיי,ן,י
י4ף.זי
AftAo*

מזךסיך
ovoaho

 שש" נאיש א"ת מ"מם אשר ולה וש מ( חטי (Alont"זש
 ישראליות בלירות החודשיתהמשכורת

 )ו('סנהדרגה

--.465/ןביעית

--.410וימינית

ייק365תשיעית

--.325עשירית

--.290אחתיע'ןרה

--ק260יסתים-עוטרה

-"טששלם-עשרה

-ק190ארבעיעשרה

 )3,סנה )2("תנה

474,--483"-.

419.--428.--

.-ק483--,374

--ה343--.334

297,50305.--

267,50275.--

232.50240"--

--.50205.ד9ו

 )5( וענה )4(הנה

--ק501--.492

437.--446.--

392.--401,--

--,361--.ב35

 --.%ם -ט5[ב31

--.290ט282,5

י-.255"247.5

--.12.50220ב

 )7'סנה )6גשנה

510.--519.--

--ק464--ק455

--.419--ק410

--.379--ג370

-ה327,50335

297,50305.--

--ק0ד2 .50262

227,50235"--

 )8(שנה

 .528י-

473.--

 .8ב4--

א -
)2.51א

312"50

)צ,277

י9.ש

 )9(ומנה

--537. 

--ק482

--ק437

--397. 

350"--

ח -

-285, 

250.-

.ייי ח11



 "לצן יצ טיגונן וע,לנ(

i?)_dl

iALJI
L.a,
,ין4א2

14;ןגמו,ל4-י ק  

 ;!.37,ש,.*

 קג,3ושעט
 גב;3ול,.ן

 ,מ ומ ומ,נ1
 ,למ2 ושון ושלוע

זי1.2EAf2סו2
1.4tfhtvv,ין
rvtסרק זיז,גז
זסזזוז2זזפזז
 =זיזס'ז1tV~o.יז
 6.יגז 's~oפ.ערץ'רד
 2.1EV,oז1ft,oסזז

 6.זיז ס.זיעין.יי

 יםי( ינ(נ1
 ,ש.Het~I 1 נעם1ג24
גדםיים.יםייס
117Eoe1ןרtvr
גז1ןי1 'זןי.1
rvtfAAיעזירז
=ץ1ץYIV,orre.זץ
ס.זיזס.ץס.עיז.4ז
ס.עעז.עץ)ץרץססז

6.ץ1ז 6זץ6.עיי.ץי

JI-L-dl3י גן 11כ 
 ע,גכו(כ;ז.

 ,יי,נו(ם-

 ט ל

 ע טל4"עגמ י"_ג; )[טג מג )ר( -יגיי
GHIEJLF4בןלע[ל31 . יוגז;ע ל 
 )(ג יג תער 4,ע ;נ ונרןל""נ

 .,לל. ול, 4(.1 3נ[3 ,נ ט,)י(
 blaJl 4(.1 גנך1*

- 4  , 
 גלש *נ ,לג וננגע *נ 4)לג4)ד(

1441
 1 ענן -

 וקטני ,( ע"( ענ ל *)נג4)ז(
 יוה

- 

 לו וג[-מ ונ
 ט;ג"

 .ימ.ו.ס.ק2,.ל י . ., ;4... כ

% ע":)ע4( ל  ל יענמ טלה ,נכ; 
 לטין לב[ 4נ[ . ז4ע ,ן -?? *. Hlailםב3

,ל,'יכ(
 ).)י: וע-[ל ki-AJI ')ע 4נ פכי

 : ,4*נשר
 . ים_יי 4(.JLLJ 1 . טגנ)י(
;ע-1,

ק ,לל ו,=נג4 ק. .?לג()ז(  ג"ונ 

,1יי
 . גנ"ו . י131 ג,( ק. ן,

 ג))( .1__נ ע שגג()ז(
4 ק  ג..י 

 ל טיגן % ונע ,נ י2נ14)גג4
_1

 . ,2" - ינן(

 יגע-[4( בעט 4נ ...גן_. !נ נחג ע -()
ן ר  ,נ ן ו ., 11; יכת( ,3נ ,גו לכת( 4(44ק

ידייי

ימ
~שנ"ע

arv
ץג1

'rvעיז
 מז.
 זז.

1ho

 ז סי

 118 תקנההתלפת

 יבוא: לתקבות 118 תקבה במקופ1.

 במפקדת משפטים לעניני המטה קצין )א("8וג

 לנקיטת משמעתי בית-דין לעת מעת יכונןהאיור

 - בהרכב: א' מסוו פקידים מד משפטייםהליכים

 בשוש או  לצרצורים  בית-הנושפם משופטי שופט11(

DDtt~"-ראש זוג -. ראשונה לערכאהבית : 

 ; חבר - הביקורת מלשכת א' סוג פקיד)2,

 הפקיד של מדרגהו נמוכה אינה שדרגתו פקיד)3(
 חכר. - משרד באותו משרת ואינו לדיוהמובא

1.

 יכוגן האוור במפקדת משפטים לעניני המטה קציןו_ב(
 משמעתיים הליכים לנקיטת משמעתי בית-דין לעתמעת
- : נהרכב ב' מסוג מעידיםכנגד  

 רא- לערכאה בית-משפט של משטטאי שומט11(
 : ראש יושב -שונה

 ממשרד או הביקורת מלשכת א' סוג פקיד)2(
 ; הבר -האתר

 הפקיד של מדרגתו נמוכה אינה שדרגתו פקיד)3(
 חבר. - משרד באותו משרת ואינו לדיןר,מובא

 ן בבית-הדיו כחבר יכהן לא הבסקורת מלשכת פקיד,ג(
 אםועושמעתי

 ו הביקורת בלשכת צובד לדין אמובא הפקק-

1611 



 ; מןרגתו גבוהה לדין הסובא ,הפקיד של דרגתו אםאו
 מאותו שאינו אחר פקיד במקונו יתושה איהבמקריס
 גבוהה ודרגתו לדין המובא הפקיד משרת בומשרד
 לדין. הפקמעהמובא שלמדרגתו

 122 תקנהתיקון

 : יבוא מוסמכת" "רשות במקום לתקנות 122 בתקוה4.
 האזור". במפקדת משפטים  לעניני מטה"קצין

 123 תקנהתיקון

 השרים" "מועצת במקום לתקנות, )א( 123 בחקנה5.
 ". האדר" במפקהת משפטים לעניבי מטה "קצין :יבוא

פיסולים

 -בטלים5.

 לפקידים מסווגים בלתי פקידים מינוי בדבר צו)ו(
 433(, )מס' והשומרון( )יחודה קבועיםמסווגים

 תשל"א-
 ;וד9ו

 23 מס' האזרחי השירות תקנות תיקון בדבר צו,2(
 444( )מס' והשומרון( )יהודה 2( )מס' 1966לשנת

 ןתשל"א-1971

 4( )מס' האזרחי השירות תקנות תיקון בדבר צו)3(

 תשליב--1972. 467( )מס' והשומרון()יהודה
 תוקףתחילת

 באוגוסט )20 תשל"ב באלול י, ביום זה צו של תחילתו6.
2ד9ו(.

השט

 במנגנון עובדים והעסקת מינויים בדבר "צו ייקרא זה צוד.
 דד4(, )מס' והשומרון( )יהודה 4( מס' )תיקוןהממשלתי

 ".תשל"ב--%ד19

 1972( באוגוסט )16 תשל"ב באלולי'

 משנה אלוף עצמזן,זאב

 נכיש ושנב( 111 1נ O~a 2_41511 ק4 !4ק-נק 41יקם
 "עט לס 1 כעלגו 4)( 1) וגם-עג 1נ( 11גגק1עעג-(
 ונינו( ע 1נ כ;. ל ינץ 4נ%ג( ל4 1נל "ע7נ1-טנמנ

 ט;"
 נוב 1ט1ן ,נ 1ננ( 1ע%ןם ש

 ע1. וגם ונ 'rJU ו)%ג( כ, ץ. 1)ע,(

 י יי ינכו'.'נג
 *. זזן 11נ5 3( -1

 וטו *1נ[41 גנע4, ( 1מ%(
4 11[כ3 411[1 :) ק  . וש1 יג5 ט 1ענט 

 י זי ו"נ*ענ
 ייקלו 4לינ ( *נ1מנ-VL )ז( ושכגיזי טס-

 ט5"םנ; ועורג )לם ,ג[מנ1נ_[כ5 4נ:וענל,וי
 " "ם

 ,ג 11/ו)י(
 /,ננ ק"ן ע ושנגל עלי

ם 4  טעם( )וט טיק

"( 
ם ( זזן(  

1tVl_oyfl) 

 . זז " 11נ;( 1:גג24 עלק ;"ג)כ םכ 411ע)ז(
 ו ן11( ),, 1(עם( )ועזם ו( ),, ייףיכ4

 1( ), ו1ג3ג iAO~-l מם( ע"כ מ"כ 7411)ז(
 ומעכס()ועי44

"( 
 ovrt ,הגג ( ער1(

_ 
 זעיו

 4ע1כי"

 oyf1 41ט ן י ץ' 1קנ__[ן 411ע 4נ1 4עטכ dd~ -ר

י1ע__,
 ני4ג.;ג.ה ;4.ןנ .ננןכ יע ן4, 1ף*ע *נ1 ) י -ע

 )1ע41 4( " )ע"כ,( וכלעל 1;4_0כ נעיגנ
 לעס נב2 ( יי1( )",מעץ(

_ 
*lsv, 

 זעין( )רן(ע( זזעס 1עכין
 קע4עכ (~kr *ג41ג)(
 נשוטנ

 מ.מ. ט5ש טבעי
"pDn אער 

 והשחשזןיהחזו

11"2



 478 מס' ט..

 התעבורה חוק בדברצו

 ( 1 1 מס')תיקון

 לאמור בזה מצווה הנני האזור, כמפקר ממכותיבתוקף

 8 סעיףתיקון

 56 )מס' והשומרון(  ,יהודה התעבורה תוק בדבר בציו.

  יבוא: )ד( קטן סע-ף במקום 8 בסעיףתשכ"ו_ך"19,

 ן השעתה רשיון.  הראשית הרישוי רשות בימלה"~די
 לסמכותה בהתאם הכל רשיון, לחדת סרבה אואותו

 הרישוי רשות השונמשה או וא(, קטז בסעיףהדפתרה
 או המקומי להוק 9,,, סעיף לפי בסמכותההראשית

 )יהודה והחלייתם נהיגה רשיונות פסילת בדבר הצולפ-
 בעל יהיה - תשכ"ה-שרעו 251(. 1מס'והשומרון(
 מיום יום 1(3 תוך החלטתה על לערור רשאיהרשזן
 הינו שהרכבה עררים לועדת לידיעתו, ההחלטהשרגיעה
 . :כדלקמן

. 

 יו"ר1 - האזור במפקדת כלכלה ענף ראש11(

 י -חבר; התעבורה על המפקח'21(

 ' - האזור במפקדת משפטים לע3יבי מטה קציז)3(
חבר".

 תוקףתהילת

 באוגוסט )21 ת'2ל"ב באלול -"א ביום זה צו של תחילהו2.

השש

 ווי מס' ותיקון ההעבורה חוק בדבר "צו ייקרא זה צו3.
 תשל"ב-%ד9ו". 478(, )מס' והשומרון(,יהודה

 972נ( באוגוסט )21 תשל"בי"א'באלול

 תיאשף ורדי,רפאל
 יומין

 לנגעןה)

 נעל ;נ ו2נ Lbi6 י1נג)

)"ריי(
 ום". טנ ע"ש נ וקם ו(,4 וננשם

 טנ. ינ)ע"כ

 AiaUIע,

 לעגח)מ( [)וע, ,נטלוו_נוה
 *נ 11ג3גגל נ ן ץזים_עי4ן 1-1 ( ר4(),ק
 )נ: ט ;נ )כ(11)3

 ע ג;=( ול__ג 4ננ_גו;;ש"( ועג, עוי)ג(
 ו(נ ו כע14 4גט. 4ג"ם 1) *גב( 40,מושצף

לעזע(י=ך4יט.ע)יט1ט/()י((1)131טל-ם
 ייי ונ-וע ,י"-( ,%4יק"ן וע4-4 והימיטנבג
 "[נ ןף) קי,( וי ןגנ וניל(*נ

 לע-( קיטי

 כן י ימי( )4ק ג)נן( למ"מ 4"נע_[ונעלי
גזץם_גרףו--)י)נם44=(ןע;14נ"/4ט

 ןל1 ,י -טינ ן ילחן"ם
 וסק 11לל '44 טגנם *)י

 ~da: 1נ") ענ וענקם ול;ט;ןכ(דל2

 11ם22 )-[ג6 נ 1ל45(ג ;_, מ"ט)ן(
_ 

מרן,

 ' =גל - 1טמ( ן( 01נ י/ת,()ז(
 3[נ3 ט ין_1 ו טג),נ ;1"[ג3 ;*גב)-(

גי")טנ

ז_)1ז.ןטננ1ול/ו="[ן"
dVVfk~l11 

ליק-

.(ltvf 

 ;ר ושנ טענ מ1נ ח/ ו, 41) :)יטו גנך,-
כ(זייס_זעייו. י tVA) )מק 1)ם( לע(1 יי( יק )ע"נועין

 יץ4ן( יזץס,יי("י לל(יי
  ל"ג ג4ענ ועג(טע(
 )ט1 1 1)גמ לסםטע

-וו. .3"1



 לגבראל הגנהצבא

 479 מס'צו

 חינוך דיני לעניז סמכויות בדברצו

 2( מס'יתיקון

 לאמור כוה מצווה הנני האזור, כמפקד סמכותיבתוקף

 ותשוע 1)ננ[(-יב;(
 י,1 ,ז/

4ו/  ו, ו=(ן שגט 1"נ 

ג ט 91 וע%ק4 ונרגז  1שנ טנ 
 - ושנ: וי/ע

 פן . וט1.[ץ 5א סעיףהשפת

 נ 1 ק4 - י וה- ,יהודה חינוך דיני לענין סמכויות בדבר בצו1.
- 

ק י'(ללע( ט  O*dI י-ק1--ן( 
 " . -יייי ov7V נ( , יי( 1 )וע11נומ ' י,, , ,,ז ,"י, "זי.י-,%,. י,,, ,,יז"י,יו
 בבתייססי תרומות איסוף תקנות"תיקוז

ה לנט( "נג 1'  11נ1ע,( 3( ,ע"ג( 

 לשנת 22 מס' ספר בבתי תרומות איסוף בתקנות5א.

 : יבוא 2 מס' תקנה במקום1965.

 מה- תרומות תאספנה הלימודים שנת בתחילת"2.
 : דעעש השעור לפי הספר כבתיתלמידים

 - השישית עד מהראשונה חובה כיתותא.
 ; לשנה ל"יחמש

 - התשיעית עד מהשביעית חובה כיתותב.
 לשנה: ל"יעשר
 - השלישית עד מהראשונה תימן כיתותג.

 ". לשנה" ל"יעשרים

 תוקףהחילת

 11 תשל"ב באלול ב"ב ביום וה צו של תוקפו תחילת2.

 1972(.בספטמבר

השם

 חינוך דיני לענין סמכויות בדבר "צו ייקרא זה צו3.
 תשל"ב-972[. 479(, )מס'  והשומרדן( )העדה 2( מס')תיקוז

 1972( ב4יגוסט )22 תשל"ב באלולי"ב

 תת-אלוף ורדי,רפאל
 וחורמפקד
 והקישכןיהתל

גג זי 1ק 1[נן ט ,פגיכ( עעrL )1 יי 3(פז-
 זיטג: *נו(כ3 (גל סך4י

 ט ונ11לע% 4נ קע4_(ג( 044 וכנמקן ונין מי41 13-
 : ושנ וישגול _י__(וכמל"ט

 ולשן( kfaL2 ום,.נ( נטי ולגל וערג( ינ ( 1)
_ 

 1 1,4 וקלטן שגםס

 . . ra' y~yt ועש( ש4 ונטם Lh~l *נ)ט(

 , 4ען ויען עס י.
 - ושעט ושנם יען( ש4 ול4 יעג( *נ)((
 aa 4:נן י4לקנ( שכן.ז

 /1כי*

 evrt 41 יי " ינן וי/ ]ו /ינ י -ז

צי-
ץ
_ 

 %4=_(כ. %נ וזרע 41ק 411ג 4-(1 קנ ץב;(
 )מ( )1ם ז( " )עגכן( ונמק 1,:1(ק

"(
 זזעס_זץ4יי. נ:2 ן 4ץ1(

 זעיי( )ייןל( eVY1 י"1(יי
 1כמ(טכ.

 טפנ ג%4י
 עג( 1 1ג4ג *עם(ט;ג

לחייי4"נ



 לישראל הגנהצבא

 481 מס'צו

 והתעשיות המלאכות חוק לפי מיפויים בדברצו

)תיקול(

 לועהור בזה מצווה הנני האזור, כמסקר סמכותיבתוקף

 לצו 3א סעיףהוספת

 )יהו יהתעשיות המלאכות חיק לפי מינויים בדבר בצו1.
 יבו 3 סעיף לאחר  תשל"ג(--2י9ו, 470(, )בומ'והשובק-וו(

 לטבלה 27 סעיף"הוספת

 יבו ל% סעיף לאחר השבי, בסוג בטבלה, בחוק,שש.

 1ע1] ונ,יתבע(

 טע 1)נ( טל י ע_טע( מ1נו/
)ענש_,(

 ינעם טצ -(ט נ וג4 ,נביי( 1נ4"כ1

ושכגזזי/
 מב י ltv1-oyf1 נגן , .ע2( (re )סג(גו לע ועענ4 טל, (7=ל ע,=_[כ. מע י9/(

 !ט: טיול(

 ו(ג)נ ייינןגו(גג

jal~_עג י נובגג4ושנ , טהג"נ ו 
ווז,נט,ט:

 41 ;3,ג 1נ 1ננ_[נ לזמה( נ1עולעם )הגן( - ץזו ' במיכלי, מילה גג ליעור וסוכמעת מפעלים"זב
 -- ותעץרתו אספקתו אחמטע, העלוע,שעקה

 y(~s ,) ט;נכ4 ') 'מעי ונ ג-ג41 1גו"טןלטי( ן
 , ו וועטננג 5%1 'זי --נ"-4ן' ל"-ה-ק120

ילתי9
 באומסט 151 ושטל"ב גאלת ך בעם זה צו של תחילתו2.

.)1972

השם

 המלאנות חוק לפי מינויים בדבר "צו ייקרא זה צו3.
 תשל"ב- וש4(, )מס' והשומרון( ויהודה )תיקון(והתעשיח

."1972

 1972( באוגוסט ,15 תשל"ב כאלוןה'

 אלוף-משנה עצמון,זאב
 אער מפקדמ.מ.
 והשגמרתיחזק

 ovrt וע. * 4. וי-T,L 1ל/ יעObJa 1ז-מ1
 זץ4י(. וע4הן

,ף
י-"םניני~ןןו7',יג7יטכגןג(ןענ4

 .4ח, לענ)עקכ(לע(ןו),4()מ,טקכי)נ
 . , זייס_זץ4יכן

 זעיי( וע( )מן זיע* 1עכם
 קע_עכ ננגח גע(ועג(

 טעטמ ומעכז וע[(טעח(1(

*דןן1טא1



נ להצראל הגבהצבא
 ונב"

 וע 4771./
ון 481 מס'צו EA1 ,עו"ן ק כ

 1"לננ *טע,2 *ל;4[ יעי' OLbי4/ ישראל נגד החרם חוקי ביסו" בדבר?ו

) ב 91 31ם_ל)1 1נ hLIן מצווה זמני ספק, להסיר זבדי האזור כממקד סממתיבתוקף  . 1טט טונ 
 ישנ; יי4נ 1קי,'נ ; ולש"ט לק1 נט ,. לאמור:בנה

 1ע*/ "נ( ן ישנן גאגג,: לצי וחיקוזסליף

 )יג4 יל] 4טטL~y 4 יע--[4 טט י41) ג. - י' יהשומרון( ויהידה ישראל נגד החרם חוק ביטול בדבר בצו1
 י),1(ן "איסור המילים לאחר 1. בסעיף ת.טכ'ז-ד"ה,. 71(.ומס'

"( 
 ( -ov~v IS1V יי-:ג ( יע(

 1 11כ" קי

 : יבוא מסחר"יחסי

 של או ישראל תועוני של וכיונווג ביטול בדבר-או

 בזכיו- אחרת פגיעה כל או בישראל הרשומיםתאגידים
 מדינת עם אחרים או כלכליים יחסים איסור כאמור,נות

 או בישראל הרשומים תאגידים עם או תושביה.'טראל,

 תושביה ישראל, מדיגת נגד שהוא כל חרם הטלתבדבר
 ביום תוקפם כפי בישראל, הרשומים האגידים נגדאו

 ג: ט 4כ שכיין ג,לטכ וש* וש 4[מניר
ם ע וילבט כ.:טנ 41:[לכ1 וש, ענ1נ ונ,  =ע.( 

 י[/( 41 י) וקלעך ט4-יימ
_,:] 
 וע"ע-לרכי ט

ונעלי
 1ג,4. ,לטכ( ו, גלל 4לטכ( ומ1, ש ן

 'נ יגלען נ4ש
 ע(1י

a 'נ b  ע41 "ע4.45 

 ג__נ -טכ( וב-1 4טע4 /קע טטכ ול ו"לנכט
1 ל_[כ [ל (ע [) [ל]* ש  ג  נ 
 (יל]

" 4  ovyv 1=[נ גו טנ8 קעט4 
)ע=)(1ניי.י(1.

י4/4ט

 י"ג ת.)ז ,נ 1=_[ן וי/ ח * !414עטנז-

שו,4 ע ג

,)תיקון 4 עי .(1

 1967(" ייח )ד תשכ"ו באיירניח

 תוקףתחילה

 הקובע ביום זה יז של תחילתו2.

השם

. י י , יי י , * ו ו ,.ן
4.ו- ישראל נגד החרם חוק ביטול בדבר "צו ייקרא זה צו3.  יי/ ני ) 

"1 
 עע 1ע-ן* טנ %(/

 כ1זזים_זיויו. ןוגש(ן )לק )4נכ-נ( ו)י( )1נימ י"ל]"4--יט44 תשל"ג-72פ1". 481, ,מס' ,השומרון( ,יעדה,תיקון(
 זעייך וקע )יןץגני(ץזעעו 72ט1 עפסכד תשלע,נו כחשףך

 ורדי,רפאל
 ,טט(טפש L~vlטכ". ן ,עדאלי

ןי"="שטק עג( 1 ,וג4 .(1גטשן סימפי
ן

וויןיח



ך.

 להטראל הגנה צבא,

 482 מס,ש

 המסחר לשכות בדברצו

)תיקון(

 : לאמור בזה מצווה הנני האזור, כמפקד סמכותיבתוקף

 3 סעיףתיקון

 3410(, )מס' והשימרוןן )יהודה המסחר לשכות בדבר בצו1.

 המלה לאחר 2, בסעיף העיקרי(, הצו - ,להלןהש"ל--טו19
 הגפה". "ולקצין : יבוא"ולמוחיארף"

 . 3 מש-ףתיקון

 במלים המתחילה הסיפא תימחק 1. בסעיף העיקרי, בצו2.
 נחושת". הז"ואשר

 הוקףתחילת

 בספ- 171 תשל"ג  בתשרי ט' ביום זה צו של תחילית1.
  גד119.טמבר

הנשח

 )ירידה 1היקון( המסחר לשכות בדבר "צו ייקרא זה צו4.
 תשל"ב-2ד19". 2וש(, )מס'והשוכע,ץ(

 1972( בספטמבר %ו תשל"ג  בתשריס'
 תתעלם ורדי,רפאל

 ארמפי
 Int1wnaישח

 ישראל העהצבא

4 0 , % ט

 הנהלה למועצת בחיות קעם בדברצו
 מסחר לשכותשל

 לש- של ההנהלה מועצות של כהונתן תקופת וחלפההואיל
 למען כי בדעה והנני והואיל המקומי, לדין בהתאם המסחרכות

 לאפשר חץ האדכלוסיה זכויות ושמירת התקין הציבר-יהמינהל
 הגגי המסחר, לשכות של. ההבהלה למועשת בחיוזתקיום
 : לאמהר בזהמצוהר

1
~Lia]t יקע 

 זג* "41נ
4ז/  מ 01נ 1)כ 

)עג_)(
 , Qhit טנ "(ט נ וג% L,-Skl ונו"שנז

~ap,
 - : 1שנ 1ף/

 ז שנ3עוג

 1נלג( ם1נ 7.11 ט -י
 ופיטכ"

 )מ, ימעעג( )ועגם
 נחג.וו((

 )4(" ,ץץ,_.עוי
 נ(( ולי _ולע

 n(LitlitLj~".ט11נ3ין"גב1ג4טנג")(,:ענ:

ג"לנו(נוז

 ג%" עג( ,גיפ "י י נםכ""4 י( שם ט ( י"7י=ט נ -י
4 7 4 4

 ovrr נחג( י 4נ T]L_a)l 411ע 4גi)by 1 לגז -י
 זעק. 11(מ)

 fSIIJA ינ !שנ1_יע-

"1 
ptg ו")4 טםנו,נ 

זץיין. - יייס )נ2 ן EA1) 44 )11( ' לטכםליל-נ(

 זייי( 41גן )ען ovrr ם,3יי
 טל5( נטננ ו"3.טכ(
 7נ( ו לנם 4עע(טס.

 Ehf "ז/

 1נ1ל טע CJbUv~l 1), טג(נז4/
 1םננ_14)3(

 kbJdl 1נ1פ יטע ,1( 4ג3 1גג42_נ 3__ג 1מע_[
 1קנ ל) 1גגג ונ גל ן וגנ וש"ע לגק(ועיינן
 i,Ldt )ינער ( 0yP- DKJI ) ליטמ וש"1לכש
Lf"וכוי טע ולנטטכ ע 

 Lpl( ן ונגז יכ

-ps,ושע : 

עיין1167



הגררות
כ!4-

 - זה בצו1.

 זה; צו לענין כממונה על-ידי שמונה מי -"הממונה"

 של כהונתן הארכת בדבר בצו כמשמעותו - המקומי""הדיז

 )מס' והשומרו!( ליהודה מסחר לשכות של הנהלהמועצות

 תשכ"ט-328.1969.(,

 בתיריתקיום

 מסחר לשכות של ר":נהלה למועצות בחירות יקוימו )א(2.

 הממונה. לקביעת בהתאם המקומי הדיןעל-פי

 הבחירות. מועד את יקבע הממונה)ב(

 קיימת הנהלה מוקצת כהונתסיום
 קיימת מסהר לשכת של הנהלה מועצת של כהונתה3.

 וחברי הבז:ירות לעריכה שיקבע המועד לאחר יום י'ותיתם

 זה. במועד לכהן יחדלו יעהועצההנהלת

 תוקףתחילת

 בספטמבר ,7ן תשל-ג בתשרי ט' ביום זה צו של תחילתו4.

.)]972

השם

 הנהלה לכעעצות בחירות קיום בדבר "צו ייקרא זה צו5,

 תשל"ב- 483(, 1מס' והשומרון( )יהודה מסחר לשכותשל
."1972

  1972( בספטמבר )17 תשל") בתשריט'
 תת-אלוף , י ד ר 1 ל א פר

 אזורמפקד
 והשומרוןיהודה

 מים רשות בדברצו
 סאחור( ובית ג'אללה בית להם,)בית
 תשל"ג-1972 484(, )מס' והשומרון()יהודה

 עניניםתוכן
 פרשנות : ראשעןפרק

 הגדפת1.

 הברם רשות : שניפרק

 המים רשות הקמת2.
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 פרמיות : ראשרןפרק
הנרפית

 - זה בצו .1

 ; ;ה צו לפי הכעקמת המים רשות - המים""רשות

1,המועצה"
 ; המים דשוה מרעצת נ-

 מקומ"תה"רשות
-  ; בתרספת נקוב ששכעע מקרחית רשות 

 במפקדת פגים לעויני מטה קצין - הכעסמכת""הרעית
האזור,

 תמים, רשות שני:פרק
 המים רעיתהקמת

 לבית מים "רשות שתיקרא המים רשות בזה נרקמה2.
 מאחור(". וביה ג'אללה ביתלחם,

 המים רשותתחום

 המקומיות; הרשויות של שטחן הוא המש רשות תחום3.
 לומג מזמן היקפןכפי

 המים רשות'תפקירי

 המי; בעניני ולפעול לטפל הם המים רשות תפקידי ;א(4.
 המים, רשותבתחום

 )א. קטן בסעיף האמור מבללות לגרוע מבלי;ב(
 - המים רנטות בעסמכתלעיל,

 ולספק לקנות למכור, להוביל, לאגור, להפיק,)1(
 ; המקומשת הרשויות חושבי עבורמים

 למחזיק לבנות, לייסד, להקים, להכנן, ליזום,;2(
 וצינורות מים קווי מבנים, לרבות מתקניםולקיים
 לעיל. ;1( בפסקה האמור ביצועלשם

 - לעיל ו-)ב( )א( קטנים בסעיפים האמור אף על;ג(

 קטנים בסעיפים כאמור תפעל .המים רשות)1(
 צרכנים עבור המים רשרת להחום מחוץ ו-)ב()א(

 גיח לחם, בית לעירית המשותף המיםשמפעל
 יום ערב מים להם מספק מאחור וביתג'א4ה

 ; זה צו של"חילתי

 המוסמכת הרשות באישור המיס, ישות ישאיר%(
 מחוץ ו-)ב( ;א( קטנים בסעיפיט כאמורלפעול
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 המש רשותממתוית

 יהיו לעיל, 4 בסעיף כמפורט תפקידיה, ביצוע לשם5.
 לרשות יהר וכן זה בצו 'המפורטות הממכויהת כל המיםלרשות
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 !ש1[ ק411 4טקן מקומית רשות שלמעמדה

 44( טנ ז4נ ן( ננץ י3 טקנ 1ע( 3( -ט* ש[ "", - ען וה- הסמכויות בטחון, ותחיקת דין בכל האמור אף עלד,
 ל 4.24,, י וי*7 "ג1 י"-"-( ,ןי-[CJG-sp~ Hld 6, לרשות יחודיים הינם זה צו פי על המים רשות שלתפקידים
 1נ 4ג[ 2114 יט 331 % י tha,-3 1ן'--[' ibb ק;(ן או תפקיד למלא רשאעה אינן המקומזה  והישאותהמיס,
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 המועצה שלישי:פרק
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 eUI ק211יונא( המים רשותמועצת
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 בהשקעות המקומ.ת הרשות של תלקה בשעויחשב

 המים.. רשות לקופתלומימ

 הכנקצהישיבות

 יאוחר לא הראשונה להייבהה תתכנס המועצה ;א(10,
 חברתם רוב שמונו מיום יםמ-14

 ישיבה עת בכל לבנט רשאי ר"מועצה ראש יושב;ב(
 יי המועצה לחברי תמסר כד על  שהודעה ובלבדמועצה
 העריבה. מועד לפני לפחותאחד

 לחודש, אחת לפחות תתקיים מועצה ישיבת;ג(

 דיגשו אם מועצה ישיבה יכבס הכמעצה ראש ישב)ד(
 מחבריה. שביים בת-י חתוכק; ורישה כך עללו

 בישיבותיה מוקי מנין הם המועצה חברי רוב)הו

 על- יחתמו המועצה של וחהתלטות הפרוטוקולים'11(
 מיוחד. בתיק ויתויקו ושמעצה חבריידי

 המוקצההחלטות

 חברי קולות בדוב תתקבלנה שצייצה החלטות )א(11.
המועצה,

 תתקבל המים רשות פריק על המועצ" החלטת)ב(
 אחד.פה

 . הביעצהסמכויות

 חגתוגים והסממיות תהפקירים כל יהיו המועצה בה-יב~.
 המים.לרשות

 מועצה חבר חברותבימול

 במועצה נצעה בחיר'ת את לבטל רשאיה מקומית  הש"ת13.
 מיום ועקף  יהיה כאמור, לביטול ; במקומו באחרולבחחר
 כך, על המקומית הרשות שלהחלמתה

המשמרדת

 חי-
 ביזמות

 בכשב הודעה מתן על-חץ להתפטר רשאי מועצה' חקר14.
 ראש ולישב מייצג הוא .אוחה אשר המקומיה וי-שותלרפש
 כאמור. ההודעה, קבלת מים תוקף יהיה להתפטרוה ;אמועצה
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 המועצה מישיבותהעדרות

 שלוע המועצה מעריבות שנעדר המועצה הבר )א(15.

 נעדי אם אלא במועצה, חברותו תופסק - רצופותישיבות
 המועצה. בישות או סבירה מסיבה או מחלתמסיבת

 )א( קטן בסעיף כאמור חברותו, את שאיבד מי)ב(

 לו לאפשר מטמקת בבקשה המוסמכת לרשות לפונתרשאי

 בבקשה המוסמכת הרשות החלטת במועצה. בהברותולהמשיך

 לערעור. ניתנת ואינה סופיתהינה

 פנויים מקומותמילי

 המקומית הרשות מועצה, חבר של החברות הופסקה )א(16.

 מהיום יום שלושים ך חי במקומו אחר בהבר תבחר בושבחרה
 במקום באחר המקומית הרשות בחרה לא חברותו.שנפסקה

 חברותו, שנפסקה מהים יום שלווים תוך המועצהחבר

 לא המקומית, ברשות להתרות המוסמכת הרשותרשאית
 המוסמכת ,הרשות רשאית להתראה, 'המקומית הרשותשעהה

 אותה של עובדיה או מועצתה חברי מבין חדש חברלמנות
 רשאית למינוי, מסכים אינו אדם אותו ואם מקומש;רשות
 להיבחר הזכות בעלי מבין חדש חבר למנות המוסמכתהרשות

 מקומית. רשות אותה של מועצהכחברי

 את לפסול כדי בו אין שנתפנה מקום אי-מילוי)ב(

 הה- תוקעת או פעולותיה את או המועצה של קיומהעצם
 מהם לגרוע או על-ידה, שנתקבלו וההחלטות הפעולותליכים,
 שלישים שני במועצה שנותרו ובלבד שהוא אופןבאיזה
 חבריה.ממספר

 וסגניך המועצה ראש יושב רביעי:פרק

 וסגניו המועצה ראש ה,מכמחיץ

 מחבריה באחד הראשונה, נישיבתה תבחר המועצה )א(ד~.
 ראש,כיושב

 שנת היא המועצה ראש יושב כהונת תקופת)ב(
כספים.

 לא השניה הכהונה בתקופת המועצה ראש יושב1ג(
 המו- ראש כיושב כיהן שנציגה המקומית הרשות נציגיהיה
 בתקופת המועצה ראש יושב ; הראשובה הכהונה בתקופתעצה

 שנציגיה המקומיות הרשויות בצינ יהיה לא השלישיתהכהונה
 הראשונה הכהונה בתקופות המועצה . ראש כיושביכיהנו
 חלילה. וחוזר ;והשגיה
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 המועצה. ראש ליושב סגנים שני ,תבהר ר,מועצה,ד(
 אים שנציגם יעמקומיות הרשוית שתי נציגי יהיו סגניםשג'

 Lt~C ( ג)

"1 
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4 1נ11:מנ ן1טטנ ,י 1  ;ט14 14411 כנך ל יעלץ 

 . .זג
. המתצה. ראשיושב

 ט .

 וסגני ראהע הףיבכהונת
.ן ל[נ_4 1ג גקג4(,

ט נו זש"( LF Jhdlן את ימלא במקובע, חדש ראש ישב נבחר וטרם ראשכיושב ," 1נ L-a מ..ץ קנ Jhdl ;"גנ 131 ( ז ) - 4ין לכהן שפסק ש לפעול המועצה ראש מק-מב ננצר )א(18. ג ן ג   
ס גע יגש 4"  

 - 444=)( :"קוטו

 ן המקומית הרשות נציג המרעצה ראש ישב סגן11(
 , הכספים בשנת המועצה ראש כעשב יכהןשבציגה
 - ממע נבצר ואם ;הבאה
 המקימיו הרשות נציג המועצה ראש ישבסגן

 הכספיו כשנת המועצה ראים בעשב כיהןשנצעה
 .הקודמת;

 נבצ, אם לכך, המנהו שהמועצה חבר שתו)2(

 פסק הסגנים שני אם או לפעול, הסגניםכהשגי

 חדשים, מגבים במקומם בבחרו וטרםלכהל

 באחו כזעבתם יפסיקו סגניו או המועצה ראש יושב)ב(
 : אלה מקריםמשני

 ן המועצה חברי לגיהת חדלו אם)1(

 לכן- בכתב הודעה מתן על-ידי התמטרו אם)2(
עצהי

 של או הכשתצה ראש יושב של כהונתוהופסקה)ג(
 כיושב במקובן המועצה תבחר המועצה, ראש תשבסגני
 לעיל, דו בסעיף כמפורט מבריה, מבק אחר בסגן אוראש
 במיוחד שתיקרא בישיבה מקומו, שנתפנה מתם שבועייםחוך
 ,זון,לענק

 הפץעצה החלטות ב-צוע על ממתה ן14שישב
 יבוצעו המועצה שהחלטות יעשה המועצה רשע ישב19.
. או לתקציב בההאם תהא המועצה של הוצאה ושבלכדין
 ההוצאה, אח המתירים נטחון רהעזיקת דין כל פיעל יז . ן

 הראש ישם של ושמכויות תפקידיםהעברת

 התפקידים את למלא רשאי המועצה ראש ישב סגן )א(20.
 ותפקק-ים במידה המועצן ראש יושב של בסממיתולהשתמש
 הכיעצה ראש יושב על-ק-י אלע השברו אלהוסמכועת
 הפועצה.באישור
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 מתפ- תפקיד למלא רשאי המהצצה של אחר חבר,)ב(

 מסמטעתיו בסמכות ולהשתמש המועצה יאש יושב שלקידי
 מסוים לענין אליו ד%עברו כאמור וסמכות רתפקידבמזהה

 המועצה. באישור המועצה, ראש יושבעל-ידי

 וחחים תקציב : חמישיפרק

 ותקציביםאומיו

 מסוים מפעל ביצוע על המים רשות תחליט לא )א(21.
 המפעי של והוצאותץ הכנסותיו אומדן בן לפני נערך אםאלא

 המוסמכת. הרשות על-ידי אושרודשומדן

 שת- ובצורה במועד שנה בכל היערך המים רשות;ב(
 הכגסו- אומדן המראה תקציב הצעת המוסמכת הרשותקבע
 המו- הרשות לאישור תוגש התקציב הצעת ; וזעצאותיהתיה

סמכת.

) ועג(* Lf וגן ע 4לנ)ט( 1  41 גם 
k~p4ט r? 2 יש 4ל" 1ג ( ל 4  =ל=41 י 
ע )ק לעששן 41 *נ6 ע 1,ענ:( ונטגעגע  . 

) "ג4 1ג ע4ט 1  

ן1ק ש  לנחגג עם : 

ונ;4"
 לנלקה

זז
_ 

 וטל 5ל1כ22קקו[ ibldJd"~ *]1 )ז(
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 ) 1נ4.ג)ט 7*=7( 1נ 1.2:511 ע-ןבמ 4לל)נמ( ן פרט כל לאשר לסרב רשאית המוסמכת הרשות,ג(
 לאשר המוטמנת הרשות תסרב לא אולם התקציב;בהצעת

) ק, , ) ע נב45 ו 1לנ2 )ט )ט ט  7  
ןן

 ט-קב(' ן להשמיע הודמנות המים לרשות שניתנה לפני כאמורפרט ~Lpj t~abU .ay ון(* טבת ;:."( ונ )1ו 3ט.2,

 המיג רשות תקציב יהיה כאמור מאימר תקציב)ד(
 ע, אלא המיט ימיג מכספי סכום ישולם ולא שבהלאותה
 התחייבוה בשום המים רשות תתחייב ולא הוה התקציבפי
 ואו- כדין שבתקבלה המים רשות החלטת לפי או לפיואלא
 המוסמכת. הרשות על-ידישרה
חוזים

 רשות בשם לעשות רשאי המועצה ראש יושב )א(22.
 נתקיימו אם המועצה להחלטת להיזקק מבלי חוזה כלהמים
 : אלה תנאיםשני

 אלף עי עולה איע החוזה נשוא של שוי)1(
 ;לירות

 בו כרוכה אם - בחוזה הכרוכה ההוצאה)2(
 בתקציב מתחימה הקציה לה מזערת -ושצאה
 הירזה. נעשה בה הכספים לשנתהמאושר

 המועצה. החלטת טעון אחר חווה כל)ב(

 שגה הכספים לשנת המאושר בתקציב אין אס)ג(
 יהא בו, הכרוכה להוצאה מתאימה הקצבה החוזהנעשה
 המוסמכג הרשות של בסאב מראש אישור גם טעוןהחגיה

 .',מ 3עע -ט ,נ4 ושמגט וגטכם -;נ ( כ)
ilaLeLll 4ל' % ונ_:2 פ"נ 
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 דומי, רשות מאת זכות או זיכיון למתן חוזה בל)ד(
 המוסמכה. הרשות של בכתב מראש אישורמעון

 ייחתם המים השוח של ווזה כל)ה(
 על-ק-

 רא' יוגנב
 המים. רשות וחותמת הכללי המנהלהשעצה,

 כספיו בהתחייבות הם-זך המים רשות של חוזה כל11(
 המנה הכשעצה, ראש יושב על-ידי ייהתם המים רשותמצד

 המים.  רשית וחותמת המועצה חשבמכללן

 בהוזה המשחיז כמעצהחכר

 בעצם בעקיפץ או במהדרין ש, שיש מופצה חבר )א(23.
 חלי כל אחר, באופן או שותפו או סוכת זוגו, בז על-לדיאו
 המע רשות עם שנעשה יסק או חווה יכל הגאה טובתאו

 מהשהןרתיג שירות קבלת בדבר להוזה פרם בשמו אולמענו
 : לתושבים מספקת המששרשות

 הדם לבשעצה ובכתב פה בעל כד על יודיע)1(
 תדון בה הראטיובה הישיבה לפגי בעסק אובחוזה
 ;בו

 העסק ?ל תו החוזה על בדיעים מפתקי לא)2(
 בקשר שאלה כל על בהצבעה יצביע ולאבמוצצה
להם.

 אמועצה חבר על חלות אינן )א( קטן מעין! וצרשיהוב(
 חלק לו שיש משפדי בגוף חבר או מניה בשל צלותומהמת
 קשן, סעיף באותו כאבצר בעסק או בחוזה היאה טובתאו
 כגוף אחראי פקיד או מנהל משמש חבר אותו יפה אםאיא

 עולה אעו הגוף של ברתחים או בהום חלקו אם אוד6שפטק
 3%.על

 שלו- מאסר דיכו )א(, קטן סעיף וגרסות על העייר)ג(
 כאהד,  העונשים שבי או לירות 000! קנס או חדשיםשה

 נכסים : שישיפרק

 שדרה - המים רעיתנססי

 : המש רשות בכסי יהזשכו אלה%4.

 המועצה על-ירי שחוכן ברשימה שיפורטו אגכסש)1(.
 המוסמכת. הרשות על-ידימשאאושר

 צו של תחילתו כזים המים רשות שתרמש נחס  כלמם
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 המי רעמת יקופת המקומיות הרשויות ומ ותשדור-םהשקעות

 המקומעת הרשויות של והתשלימים ההשקעות )א(25.
 : הבא היחס פי על יהי המים רשותקופת

 50%; - לחם בית עירית)1(

 ; 30% - ג'אללה בית עירית)2(

 20%. - סאתי בית עירית)3(

 המוסמכ הרשוה בארש,ור מקומית רשות רשאית)ב(
 המי רשות לקופת ובתשלומים בהשקעות חלקה אתלהגדיל
 )א(. קטן בסעיף הקבוע ליחסמעבר

. 

 ובתש בהשקעות מקומית רשות של חלקה שובה,ג(
 )ב( קטן בסעיף כמפורט המים, רשות לקופתלומים

 לע-
 והתשלובת הדושקעות יחס את בצו לקםדע האזור מפקדרשאי
 ו-ד: ו-26 לעיל 9 סעיפים לעבין המקומיות הרשויותבין
להלן.

 רווחיםתיקות

 ביו עיריות בין יחולקו יהיו, אס המים, רשות רווחי26.
 35 בסעיף הקבוע היחס סי על מאחור ובית ג'אללה ביתלחם,
לעיל.

 המים רששותפירוק

 פירזו על אחד פה החלטה המים רשות קיבלה )א(ד2.
 או דגשוממכוג הרשות על-ידי אושרה וההחלטה המיםרשות
 לאחר המיס רשות פירוק ?ל המוסמכת הרשותהחליטה
 עליה שהוטל 'תפקיד ממלאה אינה המים רשות כיששוכנעה

 בסמכות משתגעות אינה או בטחון ותחיקת דין כל פיעל
 הרשות תקבע בטחון, ותחיקת דין כל פי על להשהוקצתה
 פירוק(, צו - )להלן תפורק המים רשות כי בצוהמוסמכת

 לחם, בקץ צהליות בין יחולקו המש רשות נכסי)ב(
 25 בסעיף הקבוע היחס פי על סאחור ובית ג'אללהבית
לעיל.

 דישות רשאית לעיל, נב( קטן בסעיף האמור אף על)ג(
 לרבות ניירק דלא גבסי כי המירוק בצו לקבועהמוסמכת

 רשות בחתומי חנמצאים המט רשות של וצינורות מיםקווי
 ערכם עלה מקומית. רשות אותה של רכהעה ישימקומית,

 המקומית ייהץ של חלקה על האמורים גיהץ דלא נכסישל
 ושוסמכת הרעית רשאית לעיל, 25 בסייף הקבוע היחס פיעל
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 או פיצוי תשלום, ודבת נדבר הוראות הפירוק בצולקבוע

 אחוות, מקומיות לרשזית האמורה המקומית הרשות שלש,פ'י

 הפירוק. בצו שייקבעובשיעורים

 כספים : 1r3eפרק
 הנרם לשותקדמת

 או המים רשות על-ידי המתקבלים הכספים כל )א(28.

 המים. רשות קופת הםבשמה

 שרשות סכום כל לתשלום תשמש המים רשות קופת)ב(

 ותחיקת דין כל פי על להוציאה חייבת ש רשאית,המים
בטחון,

 המום רשות קאתבטהץ

 רשות קופת של לבטחונה אחראי המים רשות גזבר )אי9ט.
המים.

 המת- או המים רשות יקופח השייכים הבספים כל)ב(
 המיט רשות להשבון מיד ישולמו .לחשבונה או למעבהובלים
 להרשות יכולה המועצה יעלם לכך, תקבע שהמועצהבבנק
 סכום אצלו להחזיק המדעצוע ראש ליושב גזבר ובאיןלגזבר,
 שסכום בתנאי המיט, רשות של עם יום הרצאות כדייסף
 להרות. ---500 על לא.יעלהזה

 תשלום פקודות חלחתימה

 יהט המים רשות לתוגת תשלום פקודת או המחאה כל30
 וכן המועצה ראש יושב ובירי המים רשות בחותמתחתומים

- חשב ובאין המועצה, חשב או הכללי המוהלבידי  בידי 
 המועצה. על-ידי לכך במיחד שיתמנה מועצהחבר

 חשבונות : שמיניפרק
 כשיונותתהלת

 המתקבלים הכספים של בכון חשבון לבהל חייבת הביעצה31.
 יהא זה חשבון בשמה; או המים רשות ע,ל-ידיוהמוצאים
 המועצה. חברי לעיוןפידח

 חש'מוןרהטת

 חשבעות את יגישו המועצה תשב או המועצה ראש עשב .32.
 המוסמכת הרשות על-ה= שיתמסה חשבון לרואההמויצה
 החשב41 רואכן  שידרושבמועד
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 eUI 4גש 4נע המיפ רשדה של ישטןיין

1-  1ל4 טט_1. ( 41 מ_7 ) טענ_( ( 1 ) - זז של באפריל האחד אהבי חייב המועצה ראש עשב )א(33.
 גמר מעם חדשים  שלושה בתום מאשר יאותר ולא שנהכל

 על מפורט והשבון דיז האפשרי בהקדם להכין הכספים,שנת

 שחלפה. השגה במשך המים רשותעניני

 ות- בו ש'תדדן ולאתר למועצה יוגש והשבון הדין)ב(
 המועצה ראש a~v ידאג בתיקונים, שלא או בתיקוגימאשרו,
 המוסמכת  לרשות יישלחו ממן העתקים שלושה שלפתוחלכך

 מקומית. רשות לכל אחד העתקולפחות

 וחשבון. הדין את תפרסם דשים רשזת)ג(

 עובדים : תשיעיפרק
 עומדיםהעסקת

 תפ- את ולקבוע עובדים להעסיק רשאית המים רשות34.
 וסמכויותיהם.קידיהם

 העובריפ של עבודתםתנאי

 ייקבעו עבודתם תנאי ושאר שכרם העובדים, משכורת5נ
 המועצה.על-ידי

 עוכרים של עטרתםהפסקת

 עבודתם להמסיק מספקת, מסיבה רשאית המים רשות36.
 דכצעצה קברי רוג של החלטה פי על לפטרם 4ן עובדיםשל

 כך. לשם במיוחד שנהבנסהבישיבה

 כללימנהל

 כללי. תמנה,מנהל המועצה וא(ד3.

 הרשות של מוקדם אישור טעון כללי מבהל מינוי,ב(
המוסמכת.

 ייקבש הכללי המנהל של וסמכועתץ .תפקידו)ג(
בתקנון.

 הראשי הכדםמהנדס
 לכישורים בהתאם ראשי מים מהנדס המנה המועצה וא(38.

 מש דעי לעבין סמכועת בדבר הצו פי על הממוגהשיקבע
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 של מוקדם אישור טעון ראשי מים מהנדס מינוי)ב(
 המוסמכתהרשות

 ייקבעו ויאשי המים מהבדס של וסמכועתין תפקח-ו)ג(
בתקנון.

 והשבגזבר

 )א(39
 גזבר. אשג 'המנה המועט"

 ייקבעו והחשב הגזבר של וסמכויתיהם תפקידיהם)ב(
בתקנון

 31 : ,ן aLll **(."ט ;4"נ e-JH)ע((
 3,4;4.ג)3

 . וגגך ונשלם ן.

 - . . ינו) יענןט 41 1נ[LrJ:4P 6 נק%=[כ( י4( ,גג)נם(

UYI)4וע.גג )-d~b 

 . ל1ט4-( .י4( יLIYI -1 1) ."ש( )ז( -יז

(kv)גנב rkA )1י' נק.%=[כ 
( לגי4 ג .י 11-  

 . 1נ1) 1עבן(ל

יקח,
. ת ו מ ת ח  iqtilihLJI:YQIJaJI ן 

 ahaJl 1שsp-2[ג( המופמכת הרעלתפמכדית

 גג9( ע 41 1נ 11גגםי2 ע-ibL ,ן( 1ג1 )ן( - 1 . ן ממלאה אי"ה המועצה כי המוסמכת לרשות גרעה )א(סג
 נ( נק וב טע[ 91( Ld~f ק['ג4 ) EGlll 41( גע( ן אינה או בטחון, ותחיקת דין כל פי על עליה, שוצטלתפקיד

תוכיי
 [ 1נ ן -[ן תפקיד אותו למלא המועצה עי .יציות המיסמכת רושות

ף 4 ן לגן , לא גצו שי.קבע מועד תוך סמכות באופה להשתמשאו
 ן- ן מ .. הרשות רשאית בו שנקבע במועד הצו אח-י המועצהמיליה

 Lb גיגם.1 ן ע.ג4 . 4 טעל( 1נ 1נ 41 נ"נ לנגע( ן את למלא או האמורה הסמכות את לעצמה ליטולהמוסמכת 4 . .[ 1נ . 1ן,
 שישתמי מטעמה מתאים אדב למפת או האמורהתפקיד
 7 ולקבוע האבדר התפקח- את שימלא או דםומורהבסמכות
 המים, רשות מקוהת שישולםשכר

 המו ראיש מיושב לדרוש רשעית המוסמכת הרשות1ב(
 רשוו של פעולה כל על מיוחד וחשבון דין לה ימציא כיעצה
 לרשוך וחשבון הדין את ימציא הכצעצה שהם יושבהמים.

וכשסמכת.

 המוסמכת הרשות של מוקדם אפטור המסתות המים רשותפעולות

 אישור טעונות המים רשות של הבאות הפעולות "א(41:
 ללא תוקף כל להם יהיה ולא המוסמכת הרשות שלכדקרם
 : כאבוראגער

 מבעשויות אחת על להטיל המקם רשות החלטת)1(
 המים  רשות תקציב למימון כסף תשלומיהמקומיות
 ; ושיוצתה תפקירה המשךולהבטחת

 לביצוע נספה %וות המים רשוה ההלטת)2(
 נכסיה ואת הכנסותיה את כך לשם  ולשעבדתפקהים
 ; מקצתם אוכולם

LYJLJ4  HS*JI ע ג"כ 4כ ו4ן עג סנן ונ 
(i~fjrtשס טש ע'=גג . 

 1, נ ;LJb [נ ונם נ12 4_נ3)ט(
 4" 1".;גוגע

ק ,3 , ,.  Htd יקכ 
OUI) )ינ [גנע נן ) נ"נ rL- יטף ש ונעגןLdZJI . 

JLPIושנט ונ_[. 1ם &t4S ע  - Lr ינגב 
1=41

ך ( ז ) - 1י ך   41 ת_[ ענ( ונ ושף ולת"נ 
 וג(ננ ונשגג ג4"=ננ וט נ_[ 1ננ % ו44[ נטם 4נ 4-ע( ע4גנונ6

 ;2ג4 4נק,יטגט 374ט וגkbld 61 י1נ)י(
 2344 פ4)נ3 41ג[ L_iLJI(, ו=גע(4נ
kbld6ש 

4 וכע"נ 4%"  1 נ4ש( 

 עע ועט להוק oL_JI 1ם קנ)ץ(
 ע3ל( וב על לעלן שנו( ,נ..41ן
 י ומיק(גנו



-

 ותע- אגרות קביעת על המיס רשות החלטת )3(
 ; המים לאספקת זירוחימ בעדריפים

 המימ רשות הון הגדלת על המים רשות החלטת)4(

 ; הקטנתואו

 דומים.  רשות פירוק על המים רשות החלטת)5(

 סעיף פי על ד,מוסמכת הרשות סמכועת פרוט אין)ב(
 זה. צו פי על מסמכויותוה גורע לעיל וא(קטו

 שונות הוראות : .עשרה אחדפרק
 הנרםאיכות

 לתקן בהתאם יהיו המים רשות מספקת שתם המים42.

 ריבי ליגין סמכועת פדבר הצו פי על הנשעה יקבעאותו
 תשכ"ז-1967. 92(, )מס' והשומרון( )יהודהמים

משפסים

 בטחון ותחיקת דין לכל בכפוף רשאית המים רשות43.

 להיות או משפטית פעולה כל ולעשות למתוח תביעה,להגיש
 לתפקוויה בקשר משפטי ,חליך בכל 4ן משפט בכל דיןבעל

 או קיומן לצורך לדרוש לה נראה הדבר אם אוולענינה,

 עוגייה, חבריה, לנגנת ש ימים רשות וכויות שלהגנתן
 רשאית זו לתכלות לתפקידיהם. בקשר ומפעלהמוסדותיה,

 כל של או מועשה חבר כל של כוחו ליימהת המיםרשות
 מעתד. לענין והן כללי באופן הןעובד,

 דעות חלוקיגירור

 עצמם, לגין בינם המועצה תברי בין דעות חילוקי נתגלו44.

 המים, רשות לבין מקצתן או מלן המקומיות, הרשויות ביןאו
 רשות בעניני עצמן לבין ביבו המקומיות הרשויות ביןאו

 עשב או העיר ראש או המועצה ראש יושב רשאיםהמים,

 הרשות לפני היצוות חילוקי את להביא המקומית רשותראש
 על-יכה לכך שימונה מי או המוסמכת והרשותהמוסמכת
 מופיונ תהא  11 הכרעה ; כהןיכריע
תקצן

 על-יףי שיאושר  תקבון להתקין רששת המוערה  )א(45.
 המוסמכת.הרשות

 של עבוהזה סדרי בדבר הוראהז יכלול התקמןונב(

 eul 1  )גג4נטס 4ני rYJ  ג)ג 1ם ש* טם לב)ץ(

 טש סט Jab~ "1 ונ. נם קנ)2(
eLll( 4=ן ןש 

 וט.. ק21 כHld OLll 114 קנ)ס(
1 ט_[ם טנץ()ט( %  LRJI 1טם 

ק %=ן( ע LFA-b ט ו( )  1ק-1ול  4ן 

 .יף/

 נט  rKPI .: עק י-טגט.נ=נ

 ו[61)ו*

 kr~J נ% eLJI עקם ;נפ" ונ[ OUI ל4כ - 1ז
 מגט cJLs~-SP כןנ 1ל*נ LdrJS 1;4 4נג6;גט
 - aVIV נ1 ( ין( )1ק 1ענמ( )ועגם ונ6וגש(
 .עיזי

.,ונטש

 PY נגנם ] ט4ם  ל OUI 8"1 מ4 (ננ .,2
1טמ

~)L_aJl 
 ונ

 שני
iUb )יד=1,,ע dLJJdI ) 

 וירום וב בי וש )לטנ ש ,ם נ-[נ4נ

)טי  ושט ג(4 וב oLll טם =)i*LP 3 ] 9קי) )נכן 3ע 4 ונ, ינ . ג4 יל 
 (444 קל5 נ= )( מןכ."4  נ/4((נש4נ4ן
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 ו" 1"
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 ( UIiib* גש[ ( "ג( ונ 41 ( וטו DL~aLJIי

 י ש6 1ם )4 ט ( וע; ;ט dlhLJI ג.נונ
ג)לנכ  ( 1 ע  ע 1ענט_( מ./( ]   1טם 

4,ט,ע)  1";)וטשי144. ט %1טס 
 נ4 ( ש יכ(  )ג* =נ ] י"ג ישנרן
 %. ינ(ו

 טן(יב"

-Eo)יזג.)ג1ג 4נכ4יקג1ניי )ן  
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 [*&ra' rS ןנ, 41( %1=[נ 141 ןיט: ו ן [:

, Out ש'ן בטזנדס הכללק המנהל של הזסקיריהם וסמכוזתהתםהמועצה  
-

ק  6 " ' ט6 ( _ל ן 6 

 ' )4י.1.ננ( ,,( ל .ד) ל אן והגזברן החשב הראשי,המים

 1מ ענןייי"

 : המוסמכת, הר'ןות כאישור רשאית. המים רשפת ;א(6ג
 אלה: בדברים כלליםלקבוע

 לצר- תספק המים שרשות המים כמות מרידות;1(
 :כניה

 . המיב; באספקה הקשורים טכניים תנאיםע(

 ן בהם לנקוט תייבש יהיו שהצ,רכגש האמצעים)3(
 ' שיסופקו במים וחסכוני יעיל שימוש להבטיחכדי
 ; ויהומם או מים ביזבוז לרעוע וכדילהם

 ן לאס- שירותים בעד ותעריפים אגרות קביעת;4(
 ; מיםפקת

 ן המפו- והתעריפים השגיות של הגביה סדרי;5(
 לעיל. )4( בפסקהרטים

 רשות '2ל פעולה שטח על יחולו אלה כללים.נב(

 לעיל. ו-4 3 בסעיפים כמפורטהמים,

 בוםהסתייג

 שב- הצרכנים לכל מים לספק חייבת המים רשוה )א(ד4,
 לעיל. ו-4 3 בסעיפים כמפורט המים, רשוה של פעולתהשטח

 דו_:
- 4גנ ".1 קע ;ל יכ, י 4[כוג~טשן144 (ג,ט6 3% )ז(  

1 ען" ונ 41ן6 [:ג מ"ט)י(  ןני 

 י OUI עלג GJKll ועג וע4)ז(
 ונ ט4[י ל4ע- ושלם וע"ן,[טמ-ג
 O-)U 1 ו, ונ6 נגר ק( נ"ינה

 1ן"1נג עי3גטכ( לע3_ג [ל,), שגג)1(

ט לעטת( J'pf i__JL~ ,41)ס( ]  
 . ילל" 1 ~טנט

 יליט. 1 ) ץ ושגע[ נ (גי. . ihb eLltועלט
 .וקל,

 י1[*;נל".
EV. 11ג קנ טע';,( ( )ו" eLJI לג( eLJI ע"נ מנ

 ינ"
 1 ) ץן ו1גקנ ט י"נ ,ג4 ]טנ ג,) נ4 מ
 ולן"

 ןקל6

 1)ע וק"ל" ( )[ ומ3.4 ט =-[, ט י)גק)ע4(
 ועכו -ש)) ונ , וג-2.ג ,נ.1~ג ע1.4גן4 ( 1[[.נלגלג

 . 4)ל2 1) גי" ייננ4 441 ט יננן( 1נ 041 )ל4ו

 רשות רשאית לעיל, וא( קטן בסעיף האמור אף על)ב(
 לאספקת סייגים לקבוע המוסמכת, דו"חות במושררהמים,
 במים. קבוע, או זמני מהמור, עקבמים,

ן)ג6411יןג:ט"ןגל3ן,ריתיש"גיבכהי

 )גל4 _ש4( יגג"1 מלק .לau 13 1 4עמ נינם . 14ן כמשמשתה הבזית. לעת ל-וי תמקר המק רשת8ג
 זמין כ"1 4ז ל, חט-1 ניט טיל(ט מ9נ לשנת מי28 הבנורת לשכתבחק
rtwגנ-jL_J 
 אחדמלה:-- שעשה אדםש.

 ק)(*נןןנן)גןי;גכןטנן.141_
 ן הם-ם; רשוה לרכוש נזק גרם;1(
 1 חיבור ביתק או המים רשות למתקני התחבר)2(

 : המים רשות ארתור ללא המים רשותלמתקני
 תפקידו; למלא . המים רשות לעובד הפריע)3(

 1 ונ6 ננ נ1(ענ )ן וקט)ו(

 הנ ש ונ וט4 מש (.,ן-ן נ=ג ע3)י(
k~L"cונ, ~ם J)ad ט, 1ש " ו3כ~ ! 
 וגי; 4נ aLll מ4 ט ע~גז ונ ו"3)ז(
 וף
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ע . ע ל . . . נ ).( ן ללא המים לרשות השייכים במים ישתמשש ,ע"י נע~ונ6"נ U~IeLU; )1(ועעק ' י  

 . המים רשותהיתר 1ל

 . 41 'נ eul ,1-סי( ק4 שעיזי)ס(ן לזהומם. או המים לליכלוך גרם51(

 י:2 [נ3 י ט_ג..,0ט3_(י
".%1 

ע . . , שני או קנס ל"י -.1א,,י,3 אש חיד.טים ששה מאסיריבי .ץ . . . 24גו,14 0קו.1 ו, י ל ! נ"7 
 יחד. גםהשנשים

 11*1.ן 511:נ*ן"י(ל-ה.2 מקומי כהצפמ ביתסמכות

 ב,ת- של מסמכותו לגרוע ומבלי ספק הסרת לשם )א(1(5.
 ),הודה בטחון הוראות בדבר בצו כמשמעותו צבאימשפט

 המ- בתי-המשפט ידונו תשיל--,1970, 718(, )מס'דהשומרוו(
 זה. צו לטי בעבורדתקומיים

 כמשמעתו - מקומי" משפט "בית - זה בסעיף)ב(
 דבשיויים 1952, לשנת 26 מס' בתי-המשפט, כינוןבחוק

 בטחון. ,תחיקה לפיהמחוייבים

 חוק,תהילת
 בתשר י"ב ביום וה צו של תחילתו51.

 1972(.טמבר

השם

 אם רשוה בדבר "צו ייקרא ," צו52.
 ן והשומרון( ויהודה מאחור( יביתג'אללה
."1972

 1972( בספטמבר 151 תשל"ג בתשרי1'

רפאל

ין

תומפת

 nvusnמספר המקומיתהרשיה

5 לחם ביתוירית
3 ג'אללה ביתעירית

2 מאחור ביתעירית

 =(י=4 4. ולנטמע מל( 4גמעונ[/( )ז('פ-
 ;"-[ענ ןנ וף*ע נ 4ג44 =4ט : ן ,נענע1ג:245

 ltvt-ovrt כבן%*נילען(ו)41()4קגע,((
 1ף.7. .11 וג(ן,.ע( ט ענג והטז,;ד(

 _ע"4 __ :~1, יג:נן __ _(ג5 1 יג" טה4(
 ( זפין גזי_( פק יגויק גגן( טע4 טלן4-[

( 1ת%נ2נטפגמענ ק 7 )  זץ ט נק ווט 

 "עלטגי
'

 נעי יי 1*נן,נ ו"7 י1י 4/ןנ
ovfr 

 1נ[6 ,[ן( Otb וגד 1", %'ם "' "נו(
נעג(

~L_? 
 L~Ub 1 קה,נ( ניב(

 נתיז-יפ_יץ4י" (( )נ"
ov~

 זעין( 1ענ )פי
 למנ 1טננ 1ג)4טגנ
 )עג ו 1גנמ 4עע4טע

 .1נע__ן,
-

 ט
aaal1 LUI ,יי

41ע(יל
4י1(ט=מ

 sLj*Slעג

שאו



 ליוטראל הגנהצבא

 485 מס'צי

 הכנכה מס חוקי תיקון בדברצו

 לאמור כזה מצווה העי האער, כמפקד סמכותיבתוקף

 ול_עזננ ועט[ז,(
 Ao~ " 741ן

 טנזשי.,
 עגי

 טעם
 ושת"נ גמי

 1נ1מ טג , נ יid~-Sml 9 1נ 41שגז 'ן

 1 שנ3 עג!כ; 4 סעיתיתזז

 ן. ן יביא. דינר" "200 המלים. במקים סיפא. )4( ס"ק 4בסעיף . 4 גל 1 שגLf 3 1 1)1 (ף ט י ,ש4( - ג החוק(, - )להלן 19ad ישנת 25 מס, הכבסה מס בתוקי. )1"1 לוי נ_:ג מז 4ק ן ג/מונ4נ שלץ נ י-ןו
ן ל"י"."2500

 ס ישגוJdai 5 סעיףתיקוו

, .ג 1 ע .ט . ל"י". "1750 יבוא:דינר" 1:",שון יניף: ;ל::ך:,:לע .עין יי" ;"" ,ו,ע,,נן ., , ",י ;".ן

) וו 1_[ ס יו אגורות": "50 :יבוא  ועי ס ' ו : 
, 

 4ן פטיףתילי

- 14 בסעיףבחוק,4.  
 ילוא: דינר" ")ע1 המילים:במקום )1( בס"ק1(

 ל""'."1800

 : יבוא דינר" ")"1 : המיליםבמקום )ב( . )!ו( במ"ק2(

 ל"י"."1200
 : יבוא דינר" "25 : המיליםבמקים

 ל"י"."3%

 המיליםבמקום
 ל"י"."225
 המיליםבמקום
 ל"י"."175
 המיליםבמקים

 ל"י","125

 המילים במקום - א'בפיסקה

- ב'בפיסקה  : המילים במקום 

 ל"י". "600 .'

לשג13ועושל_

ט(טוטל)י(ןל),ליו'פיןין"4נ
ויידוענו-נס".

 ול"נ ה(( )ח ,בל טמ(
 ,(מ_

 י..ז,1ע,141[[י :יייינשכיו)
 1..ז1ה1ן-ה(ןי. : גשן11ע(ומץ

 יסיז1ן4ן-א1[,.יזינשן"4כ:

יסיגשן"1"
 "Jitllvo-ח[[ו :

 ,סזי1"414לש[,.ו'ינשןו4כ:

 - )2( )ז( יגשש ט)"
 ק(פ,ייזגשל"4נ: ןל".ט1(.)ח

 עמ1עעיו-קייקי
 ?~Jttb: ;(לי.פ O*~Aנ'"נ)י(

ייייע1י)ן"1.

~קחסי6
 .פלס" "50 המילים: במקום 31( ס"ק 6 בסעיף בחוק,3.

עוןג3ו

 ~-bL " גל ז ,על ט ושי ע ך שמ טז-

עו(נ3י

 יי,,",,ע

 : יבוא דינר""15

 : יבוא דינר""10

 י : יבוא דינר"'200

 ן : יבוא דינר"50

llhoפ1ו



 : יבוא דינר" 504 : המיליםבמקש )3( בס"ק4(

 ל"י"."600

 15 סעיףתיקוז

 דיבר" "200 המ"לים: במקום 11( בס"ק 15 בסעיף בתוק,5.
 ל"י". "2350 :יבוא

 24 סעיףהתלפת

 : יב" 24 סעיף במקום".

 למעט שהוא כל אדם של במס החייבת מההכנסה"המס
-חברות  : הבאים כשעורים יטל 

 הראשונות ל"י )(470 מן לירה מלעל

 הבאות ל"י )א(47 מו לירה כלעל

 הבאות ל"י 0)(47 מז לירה כלעל

 הבאות ל"י )א(47 מן לירה כלעל-

 הבאות ל"י 4700 מז לירה כלעל

 הבאות ל"י 4700 מן לירה כלעל

 הבאות ל"י %1(47 מו לירה כלעל

 הבאות ל"י 1(1או14 מן לירה כלעל
 הבאות ל"י 10(235 מן לירה כלעל

 מן לירה כלעל
~eo י הבאות ליי 

 אגורות". 50 השאר מן לירה כלעל

 25 סעיףתיקון

- 25 בסעוף בחוק,7.  

 י. ו,נמ ט, .ר4. גסל"1ע-נ ..ס ;טל ,נ -ג ז ו%"ף (pkiן

 .ןנל%(טע3סן

 ;טס *נ גל )ט ינ)3 11ל[ט *. פן שם ט ס_,
 ע,ן"ת[(1. ,.סז,ז :,.,זנשטיי)(

ר_ ןז ושם,גט(ט
 )ט: " 1ז 1שג3 ;4קגט

 49 ג/4 ישרש נ;-נ ;נ )4 ( עלטי
 uel: נו ו _עט קגהנ,נ ט (נ;טפט
 ייע11 "[ ע("[:)(

 ""11 "נ 1ג4 ק("נ

 'יעםינ-ק(ומ4"נ
 .י'1 . "נ וי"נבט
 טי,1 " ט"ן

 'ייי1 *גי טף ,)ועט , אמרם.25
 .עי1 " "נ ען ק( ,נ 1 אגיוג30
 ",1 ' "נ ען "ם-ק( ן אגתץה,35

  אגורות.5

 אגורות.7

 אגורות.0נ

 אגורות.15

 אגורות,20

 פזעלנט,ןלטיןתנ
 1)לנ ן . ישט לנף 1ע, 'עזעלנ ושלט,(ל44

 פיזעל ,גגושטט,1

ע,,לעל1ש"
 יזועש

 b~btlo ושל לט4טעו
 'b)itr ושט לט[ 1ט3
 ז)4 *ז ושת וישש

 'bitE 1שנג 41לט[ 3%1 '.פעי )( קלי "( :)( ן1גי".
 ~by פ4 שן[ ט,יקלננג .טויי . ע( קט; .ן(עכ ן אנחת.45

 מז""כיוס

 טשנ"סיינושלט-ע-
)1p~e1 )11 

- - ו  
 כל על פילס "50ג המילים במקום

 לירה". כל על אגורות "25 : יבואדינר"
 כל על פילס "מ(5 : המילים במקום - )2( בס"ק2(

 לירה" כל על אגורות "50 : יבואדינר"

 29 סעיףתיקון

 ן D~'D ")א% המילים: במקם )1(, ס"ק עג בסעיף בחוק,8.
 לירה". כל על אגורות "20 : יבוא דינר" כלעל

 32 סעיףתיקון

 המילימ במקום סיפא, 12 בסעיף בחוק,9.
 ל"י". "100 :יבוא

 וש סעיףתיקון
 המילים במקוס )8( ס"ק ד5 בסעיף בחוק,10.
 ל"י". "1200 :יבוא

 13_זק' יפז ו ק-bL "6 וע )י( ()6ט)י(
 ש" ;)ן ז)ט %פי ):)נשמני

 ן. ע 4..ס ;[מ 4ט י-ע )י( ייןג()י(
 ,.ןש" ".פזז)()גנ_[נ,):

 .נ גל ושענו *נ 4ז יג3 *נ ומליי( ט"- יילגושנו
 ;. י.זזעל גנ: נשכי י6זט 3טט י.'ז;4ל

רעי",

,עגשנ"י
 'bL-t נ יי ויערו נ יי ונ31 (4 ט י- ן """"

 שלנה ט. יטו :4%שע"גט

 טטנשמן
 64 יגל ן ושעג 4ג( ov ושנב 64 )ג( ')3 ק4 - .י ן דינר""ש1

 יייז,ע,ו"הן[". :ק14ייזינשנ"גט
רפויןשאג



 61 משיףתגרוז

 - סיפא )1( ס"ק 61 בסעיףבטיק,11.

 ל"י ")א(6 : יבשר דינר" "50 : המילים במקוםא.

 ל"י"  "עשר : יבוא אחד" "דיבר : המילים במקוםב.

 67 סעיףתיקץ

 המילים במקום סיפא, וו( )1( ס"ק 67 בסעיף בורק,12.
 ל'"". "300 : יבואדינרים"

יי_ י י ישב;שגג
 ושע[_ ". יך טנ3 )ן( ט(ן1על

)ז(
גל"1טי

"לשיי. טמ ",.ו ןען גטן" ו,ס
 . ל=ני() "נטכ ~-bL גל4נע[(

 1. יקלקלעע( "עגע

 "[ )נ( ן"ג .יי ט ושקי קנ עי וכ[" ט -ין עיטגג,1נ3
 ,..ץ 4נ: נין1 יסז יל4נתר[ל )י(ופי

עללתי.

4גג,(נ3גר
 - שעע[ 4י". פנ3 ט --1

.
 4, ןלינקיפיג4לני:ענ:יץץ )י(

וק([ןי.
 : גט;ג*יע (_Jjs~bL גנ גלל((

,סזי1מ3ן"ה[[1.

 ן 4נ=_ןפוג"_2גטקע*:קגל)ז(
 וקלעי. 311 .ר,
 : :ענ נטן* יב"_ל[ קרפ ץ ,גללט(

 וקן[4,. 1ה;ו..ר

אגו31י
 ". יך1ו_טשג3

 י 1שע[וגלינ,ע[4י
 לט(1. 1 סי מלטס : 4ננט%"

4*"ינ
פן

- 
 ישט גע 4י 4נ י=_[ן 1ג7 ט1 ק7ג ,(ז
ovrf4[נץעין(. )ן 

1ל4-,

 טענ טגע( Dtb יג/ 41ק ונע "גו "[ ימנ -יי
 ומעב_[( )11י2ג בגק_) !4ג,

"( 
(EAo 4-1 ן 

 _זעיי1.זזיפ
 זעיו( 41 )ן זזעס 41זז

 טפט %ש ע( וע-טגנ
 1)4 ,עם עבשטנ

 es סעידתיקוו

- 68 בסעפן בחוק13.  

 ל"י". "23 : יבוא דינרים" "שני : המילים במשםא.

 "125 : יבוא דינרים" "עשרה : המילים במקוםב.

לא".

 "60 : יבוא דינרים" "חמשה : המילים במקוםא.

 "600 : יבוא דינוץם" "חמישים : המילים במקוםב.
ל"י".

 69 סעיףתיקוו

 : יבוא דינרים" "28 : ושמילים במקום 69, בסעיף בחוק,.14.

 לא". nwa"שלש

 ושקףתחילת

 באפריל )1 תשל"ג ב' באדר כ"ח בים זה צו של תחילתו15.
.)1973

הושם

 )הקודה והכנסה מס חוק תיקח בדבר "צו ייקרא חן צו16.
 תשל"ב--1%2". 485(, )מסוהשומרון(

 1972( בספטמבר )1 תשל"ב באלולכ"ס
 ורדקרפאל

 אערוקד תואלי

 תשעתןיש=



 לישראל הגנהצבא

 486 מס'צו

 הצייד הגנת חוק תיקון בדברצו

 לאמור בזה מצווה הנני האזור, כמפקד סמכותיבתוקף

 צ סעיףתיקת
 י י(נ; -'"גג'

 טעי ק4 - ין החוק(, - )להלן 1966 לשנת 8 מס' הצייד, הגנת בחוק1.
 __. ג4 )נ14 יייי נ.1 4 " 431*.ג גן!4

) ן י4 3, ן י 11נ3 ט ( ajal)ן . יבוא: בסופו, 2,בסעיף  *1ג: 
 *גן",ם יפ 1ע( - " _12עג( 1נ *ו.ג 4(יע"/( D!t$~-D ון מטה שקצין טרף -חיית פוגעת" 'ש מזיקה טרף "חית"

 ( 1קט4 1ענ.4( י11) )ינ יןג[ג; י4[(ננועלן בתקעת קבע האזור במפקדת טבע שמוריתלענייני

 . "-טנ-מן 1) 4נ3 33ינ74 -י.לנ יג4 י !!"'נגף ~JryrG-(ן פוגעת". או מזיקה טרף חיתשהיא
 2א סעיףהופפת

_.].1
 ין . 11

 ן4יג: ז 1(ג; be ( 1של( 43 ז-ן יבוא: 2 סעיף לאחרבחוק,2.
 נ24"ג מנן"( ןל "4שנ 1ם 1'י[ט ) יעג 1' - י1 ו ן ובהתאם צייד ברשיון אלא צייר אדם יצוד לא"2א.

- הצייד". ברשיון שיקבעולתנאים
 "-. י4 ל:ק=4 ע לגג* 1 ))קנ בל

 "[db !ג,ן תוקףתחילת . , ןן

,---' בספטמבר )25 תשל"ג בתשרי -'ז ביום זה צו של תחילתו3.
 ovrr גנה,4 ציי 4ע( T)a~l יף.ן. 4גי נ

 . יעיי( 41)סי1972(.
ן

ןהשם ,,י

 ופ-

 טענ ;אנע ננינ יזרע 1), 11*7 4ג1 ) -) - ן ן )קוודה הצייד הגזת חוק תיקון ברבר "צו ייקרא זה צו4.
 נט ן תשל"ג-_1972". 86א, )מס'יהשומרוז(

- 
 - ovrr 2-3ג ( EA1) )פ, 1מעא4( )י21יג4

 זעין( ן4 )שז drs ovrr דןן 972,( בספטמבר ,24 תשל"ג בתשריט"ו
 טפך %ע 1ע-נ4ט)( תת-אליף1 ירדי'יפאל

 ועעכ4 ו3נ_ג* 4ג1נ4טנאן  יהשומוזוישרה

ן

11%

 Gti'-"d ג ו עעטו-המ4ע(

 י14 "ע

 1.ע
 יע= % ט" צג

Tad:"lועקלי 1נ 
) נ 1)מ  Gkil %ג 

 וטנ: 1/11=גל



 לישראל הגבהצבא

 וש4 מס'צו

 שער( )קביעו! ריבית בדברצו

 לאמוו בזה מצווה הנני האזור, כמפקד סמכותיבתוקף

הגדרות

 - זה בצו!.
 לד האזור מפקד ע"י שנתמנה מי - הבנקים" על"המפקח
 ; הבנקים עלהמפקח

 ויש מלווה עם בקשי הניתנת תמוהה כל -"ריבית"
 המשו נכיון ודמי עמילות דמי לרבות לקרן ולספתמשיים
 ב שוקראים ובין ריבית בשם שנקראים בין כאמור,מים
 ;אחר

- מופרות""ריבית  הב השיעור על עולה  ששיזורה ריבית 
 זה. לצו 3 סעיף פי על שנקבעסימלי

 %" שריבית

 ול4עוננ וננחם.4;(
 AV- 4ז/

1 

 ננ41( )ענג 1שנ3 גז/

 י 1נ1מ טנ 14ט נ 1ג4 1ג%=1 ונוכשגז
- : !שט !ף/כ

נא;

קז

),",! - Lp )-ט..ך ;ל Qkil ל4נ 
ש. *לני

ה , ינה( (נ,)מ נ ( ( 4 ( 4  
 fRit )גט 1נל גט ננ !))) ף=נ(מ

 ;ע( הל) "ע, ( 3תע -טנ2ג
"1 ~aLill 

 ע ן ;נ =[ 1 4ט גג ק( שנ5 - " ישיםם
 . %/ 4נ 'נ ז !שמ ,מ) 1ג יעט

הנלה,.
 הל"

 שג':;לי:ן ",י יש" 3 ן :בי:י:,?:.,"י,יי;,1:,ב: 7,,ניו
 41- 4ט ,.באזור.

 11יבנ44 ט קי-/'
- 

 עיל)גן ריבית שקור לקטיףסמבות
 שגט_

 !ש:נ2 חגג!,

 הבנקים על המפקח רשאי 2, בסעיף האמור אף על3
 את מלוות זל לעוגים האזור, מפקד באישור בצו,לקבוע
 ואת הלווה מן לקבל רשאי שמלווה המקסימלי הריביתשעור
 ריבית. לצבירת ומתקופותהתנאט

 מופרזת ייפית ריבית ?בירתאיסור

 מופרזת, ריבית יקבל ולא אדם ידרוש לא )א(4.

 %ג ין "ב5 ט )פ טז-)!"ק
~jalL-ii 7411ש ננ4גנ !נ121 טזנ ע4(ג4 4גנ !כ שוגל 

LPג5 ילהטט י1ג 11נ)4ט-_JGU ט24,גט 4__)נ !נ 
 . נגג14 !טג3 (, )יה,נקנ !ג"(7קז( 4נ41ג(נ"

 ש=יג לטש 1שנ5 ""ו)
 51 טי כט) !) ($L~a 1נ 1=נ %נ ל _)י(1

 .ט=ג1

 LiG& כנ) 1נ [L-lh 1נ ל-ינ 4ננ ל)ע((
 3_4 זץ- ונע( ינננ וע"41

P'ft1 5ז13ע( י12נ 
 !4נ. עלם !)של:

יקעכ_1ע:
ס
_ 

 טוויל ט(ע.( 1ל74 4נrK~ 1 1=נ (לננ( 4נ )
 )נ_2 !ג.(נ. 1-44 1) !4לנ1[ .ע5 ן , ., . .24גל14
 . 111=:1211)נ2

)- 

 אלא דריבית ריבית יקבל ולא אדם י,י-וש וא)ב(
 בטחון. תחיקת או דין פי על הותרה הריבית שצבירתבמידה

עונדכם

 קנס ל"י 10,000 דינו זה צו מהוראות הוראה על העובר5.
 הבהפרזת. הרוביה מסכום חמישה פיאו

ש11
 ןי4ן.



 תוקףתהילת

 תשל"ג כתשרי כ"ג ביום זה צו של תהללי6.

 1972(.סובר

השם

 שער )קביעת ריבית בדבר "צו ייקרא זה צו7.
 תשל"ג-,2ד9ו". 487( )מס'יהשומרוז(

ננוק-

 *7טנה*

ע וי 4נ 1ק:ף-[ן ויפז. *--ג1 4י/41 -ר  ovrr 
 . ועטי( 11ג מחב)י

 f-~SIן
 )ע"נ ושוגג ננןנ וזה וי, ולק רני 'נ 4) - ע ןתולדה
1(L_tlL~ 41מ7ע2( )411ג ,( (EAV ) 1"1 א ן ף "יץ - ז-עפ -

 בסאמברמ9ח תשיע221 בחשף-ד
,

 זייי( עענ )יז מעי'"פ 2י
 פטצ2 בג"*,י"'

 ן השימוק=

 לגבראל הגנהצמא

 488 מס'צו

 הירדן( )בקעת ועוצר תעבורה תנועה, הנבלות בדברצו

 סעיפים לפי לסמכותי ובהתאם האזור כמפקד סמכותיבתוקף
 )מס' והשומרון( )קערה בטחון הוראות בדבר לצו ו-8889

 דין כל יפי סמכויותי ליתר ובהתאם תש"ל-ימדרו,378(
 לאמור: בזה מצווה הנני בטחון,ותחיקת

הגריות

 - זה בצו1.

-"המפה"  על-ידי החתומה 1 : ,אן1(,,א(ו מידה בקנה מפה 
 ; ממגו נפרד בלתי חלק ומהווה זה לצוומצורפת

 ; במפה שחור בקו המתוחם קשטת -"השטח"

 ; במפה ירוק בצבע הצבועים הדרכים -"הדרכים"

-"רכבי  ; כוה רכב על-ידי הנגרר או מיבני בכח הנע רכב 

- העוצר""שעות  - עם בכל המתחיל הזמן פרק 
 משעה - בספטבוכר 30 עד באפריל 1 בתאריכים,ו(
 ; שלמחרת ביום 0600 שעה עד1830
 משעה - במרס 31 עד באוקטובר 1 בתאריכיםי)2(
 שלמתרת. בום 0700 שעה עד1800

 ינג( זל"/ 1]3(ם?ע)(
 מ,747

~AA 
ל %נע  1לפנ( ))נ 1ענ " ל) 1) 

) נ 91 ונ"ל=ן ונ41:[ח  ( 0111 טנ 

 ovft 1_1 ( געז( ), ועע)"_.4()ו1נ.2ן 411נ עושים מןנ 11, *נ יAA 1 מ(נ,נ)14
- lsvt ן 

 );!./1ם טילם 31( 4עז-( "יל-י441לק[/.
 1ע4(.ל ו ז,.

 : 1עןנ411ע

"--יכרטס.

) )ן וע _4ליען הו,( ן4/2 ...,..ן:י עג[ץ _:טלמ11נטכש" ס כשנן י =.*ן   ) - 

 ן ושלל ) וי ועג מנ וער ונ[=2 - יו1נ["

 י ושיח ,נ ולר/ טש וע4,מ ועענ -יועע3"
 ןועת( מגי 4נ /ע( -44 ן, UT גל ח"ן )!, -,וגק"

 ו ולסנט שיגיעם
_ 

 ,*1 211נה ועם נען
_ 

ק - 411 .ץ שם ק-[נ י טלק 4כ)י(  ונגע 
 4. .,י. . 3ם" שיירו

 ושנו ,4"=גוגז
 "םמ(

 __.. ייזרע 3ט4 נועק נק י טנ"
 ,4י=ג .. .,ץ, . ג[קג ויל ,,גו .ג[ק2

שב. וג"



 ותעפנה תנהה=בלותיד

 העוצר. בשעות הדרכים על אדם י12ע לא)א(2.

 העוצר בשעות הדרכים על ברכב אדם ישתמש לאוב(

ז_ לעץ ושנ ;קג,
 ט "3יעעט וטלק( ג1=ט יש 4ג3 ע )ז(

 טלנ,

"4 
 . ונןנ

 13" ףש 4-)3 ע )ט(ן
 ) ש ע:טנ ינ

 . י4נ " טקט ט י)טן
. נן

 1ענ. ,.ן עוצר"מלת

 ק[ק(עט ט ועיןג .טג[( -)יג וט גילפו( ףט-א-ל 1' - ז ן העוצר. בשעת לבית מחוץ בשטח - אדם יצא לא1

 . יע=ל( נ:4ן

 ים ;4._[נ,הימיים
 ברכב להשתמש בדרכים לנוע התרים להעניק הסמבות4.
 למפקד נתונה העוצר בשעות לבית מחוץ ולהמצא הדרכיםעל

 הירדן. נפתצבאי

 1)3 ) () ע._ןכ" ג_ם 4ל=--ג 4נ -1
 לילכי נ 1נע 1 :טג לערוג 1)-ט ) ,גל4((ט

"4
 1לפנ ט, ט 1, טשוג )ל( יעילי

 גנ )__1ק%נעוה"ז

 ייאשם ar צו הוראות על העובר אדם כל5.
 והשומרון( )יהודה בטחון דךראות ברברהצו

תש"ל--1970.

פיפומ

 ש לעיונו פתוחים יהיו והמפה ה צו )א(6.

 : אלה בידיייופקוע

 ; האזור מפקד לשכת ראש)ו(

 ; הירדן גפת צבאי מפקד)2(

 ; שכם נפת צבאי מפקד)3(

 : ג'נין נפת צבאי מפקד)4(
 ; רמאללה נפת צבאי מפקד,5(

 : הירדן 2פת בהחם משטרה תהגות)6(

 6 ן עלבעבירה
 ן -ק טלפיי( טן, ןל*ג פגו ויקורן ;1נג-י ": ן -

ן ,עיי ~VVA - 1-1 -ovy), ), 1)כ2( )231.1% ימיל( מנישגב ט.ןנן י741 4' ' ן  378(,)מס'
ן

 מ--

 האיר במפקדת משמטים לענעי "טה קצק)7(

 לעל, ""נב auub זל/ ו גן 4": ")
 ; 4. עכ Je& ט גענלנ 3Ouנ

 ; 21:11ג טט. קע3_( לל-ן()י(

 . וללנ 3גן. ט וע__זלט ושט.)ז(
 טנק 3גן; ט 1, ושנן)ז(
 ן ,גנ ;2(, נ יע,,עלט ושט.)1(

 ( וג rG עם, ט וע:)1( וטע)ס(

 =גי ט וט,טג *ל(נ)ח
 1  יוהנ ע",

"(
 נ_[ג; ט ג3ן 1 טגן4 ש_נ5 ג1פנ

111ן

 ן מעתץכל

 444ט ןלפנ שני ט !ע4(עא4 טנ3 ו 4י()ט( ן ימה שכם ין4 עפש של העא"ם המקדשש(
 1ג1( jU,LJI-י )עב"[, ג פ )4 ( . . -. כ. 1 וה- המקומרת הרשוית ראשי לזיעת הצו ועכן אתיכ,או

l?~-b 

 ןוט.בשל בי נ""14:"רובע._.-יי-

h 1ט יע ג ן )מס' והשומרון( )יחודה הירדן בקעת - עוצר בדבר צו7. - d  (Hjdl י"מ נ)כ - 1עט 
 4זעפ_עדין )_ן ן דפן( )מק 1,)(( -לפ..בט(השיה-טש

ייפוי



4 ט"ן,' . תוקףההילת  טנ 

ע זז 4נ( T)Lsl 1י*7 3ג1 4עיט Yad - ג ' באוקטובר ,ו תשל"ג  בתשרי כ"ג ביום וה צו של תחילתו3  ovrr 
 . זץ4י( 1ל)נ 4-זון[ )ו2ד9ו(.

השם

 ועוצר תעבורה תנועה. הגבלות בדבר "צו ייקרא זה צו9.

  תשל"ן--%ר19". 488(, )מס' והשומרון( )יהודה הירדן()בקעת

 1972( באוקטובר )ו תשל"גבתשרי
 אערממקד תתעיי זרדקרפאל

  והסךמחץקערה

 ןל/ _" ושנן(*י-

 ן"
 טםכ;קגוםנ יז/

 )מ, ועינג( )יננ.גג ועינ( )גלל 11:%.ינ נ4:_קלשנ
(eAA1_1 ן l~Vf-eVV1- י . 
 ז"4י( 1ל4 7נ-נ )י avrv ;שעגזז

 טפ4  פ"ע( 1)7.טעם
 kd1dl ונב Gidטס.

 לישראל המהצבא

צונעי)ש4

 כ'( )שטח סגורים שטחים בדברצו

 בדבר לצו 90 לסעיף ובהתאם האזור כמפקד סמכותיבתוקף

 תשיל--ע(197 378(, )מס' והשומרון( ליהודה בטחוןהורןות
 פי על סמכויותי ויתר בטחון(, הוראות בדבר צו -)להלן
 : לאמור בזה מצווה הנני בטתון, ותחיקת דיןכל

חגלות

 - נצוזה1.

 על-ידי החתומה 1 )4(0,)(5: מידה כקנה מפה -"המפה"

/1, EA~ 

 מ( (iPLll וש וטימן ט2ונז*7

 ט4ג= נ וגלע 1נ.ל)2 1נ41:[מ
aS ן ונטם 

 _.- ,נ ל3[ יעיו  - ovrt נ(- י  rvh) הק.י)4( )וש וי" cJLLa ןנ  י) *נ .ף נ[כ%33
 ע=4 ק[ל=__[ל 7 4 י ,Dkbd (LS ןניף/
 11"נ: 11/ 1=ננ : ז4נ 4;ם טשוט

"-[נ-עי

 יף/- טיג1י-
aibJ~lg
ו'י'פו' 1קג(4  י;43- ן י,.ס: . . kfLi ושע _

) נגז.  יף*7 ה,'1ל)3ג4[:וה ל ורפת  , L*~hi ר ,..;י  
 ,, כ,"י11 1;4 ) 1קנ ayl ג*;2נ 1111נ3 11_[-ה4 - " נ2 יודן-ק4 ון

-  ' " מ ונ[-יג " קע43 ~44נלושן ,,. כ, והמסימו",שטח שחיר בקו המיתחם שטח 

 4[=ג 1גילנן השטחסגירת

) - ין הוראון בדבר הצו לצורכי סגור שטח הוא כ' שטח,2.  ט2זנ 7411 1ג:1.[עם GUA 4ין-ק4 מ 11.ן-ק4 
 . 'DLLd pSןבטחון.

 )ג1_7[איסור .ן
 -Lfi ונ נ4 ונ,נ .41 11/ ._גו ,[ שש ן 4ן בכתב היתר תעודת בחץ שתהיה מבלי בתוקפו זה צועומד -Ej'd  ) מ iPLJI 1נ )נ4כ Lfi-hj ) 1נ ( ז ) - י1 עוד כל מתוכו עצא או כ' שטח לתוך הנכנס אדם )א(3.

) נ--יה גמה_ ) יןט' בדבר הצו על בעבירה ייאשם - מטעמי או על-ידישהשאה  .נף" 3י 4)[  ינ ונט  49_1נכ 
 . 491נ f-sl  atb k)LLU 4ע?-( ?[r ינעיץ(ן בטחון.הוראות

.*". 



ן
 הנכנסים שוטר או חייל על חל אינו זה איסור)ב(
 תפקיד. מילוי לצהרכילשטח

 היתרים למתןממפוח

 תהיה כ' לשטח ויציאה כנימה ,היתר להעניק הסמסות4.

 רמאללה, נפת צבאי מפקד א בית-לחם בפת צבאי מפקדבידי

 מהם. אחד על-ידי לכך שהוסמך מיאו

 בכבישים תנופההיתר

 בלבד מעבר לצרכי תטעה על יחול לא 3 בסעיף השמור5.

 במפה: אדום בקו והמסומנים להלז המפורטיםבכבישים

 עזריה-יריחו:;!(

 ; ירתקו - חזמה21(

 יריתו. - ענתה)3(

שיפול

 האזור. מפקד לשכת ראש ב-די יופקדו והמפה זה צו)א(6.

 במשרדי יופקדו והמפה הצו של בדוקים העתקים)ב(
 ובתחנות לחם, וגיח רמאללה הנפות של הצבאייםהמפקדים

 מעונין. כל של לעיונו שם פתהחימ ויהיו שבנפותיהם,המשטלא

 לראשי תימסר הששח סגירת בדבר בעל-פה הודעה;ג(
 לחם. ובית רמאללה בנפות והמוכתרים המקופיפתהרשומת

 לה- חייבים והמובהרים המקוממת הרשויות ראשי)ד(
 המקום תושבי לידיעת השטח סגירת בדבר ההודגמה תוכןביא
 מכהנים. הםשבו

 וחיובים איסורים יע-4שמירת

 כל פי על ויציאה כניסה איסור מכל גורע אינו זה צו7.
 בטחון ותחיקת דין כל פי על היתר וקבלת בטחון, ותחיקתדין
 זה. צו פי על היחרים מקבלת משחררת אוהאלו

 תוקףתחילת

 בשק- )3 חשל"ג בתשרי כ"ח ביום זה צו של תחילתו3
 1912(.טובר

 171 !נ ?:Gi !נ ,נ !גש7 *נ! עלט ע)ע((

- . ע4( !1(ז נ1,נ HLII !נןנ

 !"4(נט ע11%4
 פ ihLll !נ טשקנט "ט טן =ל=[ נ;4 -1

 !שות !ל ;ק ג_נ ;נ!* ט !, טטונ .(ל)נ[
 lrb~ =" טחע,4

 ענלג4,. ימ4 נ ]

jiilLkJii~bCJ/Jz;

ס
_ 

 Jah)ibgli-lLi ל2 4 ג 3( !נ( !עג ינ3ג יעי 11[נ נ2נ קנ ז שג2 נעי "1( ל

 : d]UI!=ץ

)י(
 י !עג - י"טכ"

 . !ל,( - =נ.ט)ז(
 14ט)ז(

_ 
 ]גו.

נבע

 !ל(" )!(י-

 י"ף/4ט4ןעננ"ע"נ-
.GklliG

 ,(נ4 ט לן241 ),ל/ גןם נם ;ל(ל((
LiJLtIננ(:עלל ט !ע rb Li)KUI לקנ ג -ק 
ib~vנט ענ לג_%( *-,ג( (4 ( "(ע( ט 
טס.

.

)]( 
 LGj מ[=jbl._Jl 2 ט"44)( שגי

 נל( טלנ 3נ[נ נ לגל Lgl נ1נע("

 לגנ_ג !גנן ונגנ_"נ לנטי ,( "ק( ( ג)
 !נטנ נמס ihLll !ג3% מ(נ !שנ 4ג,)נ!(ו1
 . 4344ן LJLt ,4 _י)4ננ!גנ

 לט( ני41. ;ל;הנ )!לו("
 נ.=_גט =4 יש 24חנט 4. יף,7 *__גן מ-2=ן( ל -ץ

 טע. י3( (,.,._(נייעל[
 נ-ועט

 JtAZII ,ח52( % ז4.

 והננס י3( ')י-( 47,.1םקנ

 נ;:_
 ל-י_( 4ל( זול כל

)!קט  c?-Y*Z; Le-y !י4ע *ג! . 

*4db/d 

ע סז 4נ !ק-(ן 11*7 זג! 74טנ טג41-  oyff 
 יעיי(. יע4 "_ט)ץ



השם

 )יהודה כ'( ושטח סגורים שטחים בדבר "צו ייקרא זה צו9.

 תשל"ג-1972", 1(48(, )מס'והשומרון(

 1972( באוקטובר 1) תשל"ו בתושריכ"ס
 תת-אלוף , י ד ר 1 ל א פר

 אזורמפקד
 והשומרוןיהודה

1ף-

 ata CIhLll GIdI וזוע r?*f יף4ע *2י 'נ 1%( -4
iPLll))מ, ,מער( )%ג.22 פ( (Eh~ ) זיזי,. - זיעם בגג

ע*ז  ovrr זעיו( 1ל4 קנ )ז ' . 

 טפט %ע נ וע-סג(
alS1מעט2 1ג,ם ל1ם 

לישראל הגנהצבא

 1("4 מס'צו

 כ"א( )שטח סגורים שטחים בדבי-צו

 לצו 1(9 לסעיף וכהתאם האזור כמפקד סמכותיבתוקף
 תש"ל- 378(, )מס' וה'?ונ,רון( ליהודה בטחון הוראותבדבר
- )להלןווד9ו  סמכויותי ויתר בטחון(, הוראות בדבר צו 
 : לאמור כזה מצווה הנני בטחון, ותחיקת דין כ4 פיעל

הגררות

 זה בצ'ו1.

 על-ידי החתומה ו : 1,1,1(,,ע מידה בקנהמפה"המפה"
 ; ממנו נפרד בלחי חלק ומהווה זה לצווהמצורפת

 והמסומן במפה שחור בקו המחוחם 'השטח 7. כ"א"'.שטח
 כ"א""שטם

 השטחסגיריג

 הוראות בדבר הצו לצורכי סנור שטח הוא כ"א ?טח2.
 .בטחון,

איסור

 כל מתוכו, יוצא או כ"א שטח. לתוך הנכנס אדם וא,,.
 היתר תעודת בידו שתהיה מבל' כתוקפו. וה צו עומדעוד
 הצו על בעבירה יששם - מטעמי או על-ידי שהוצאהבכתב
 בטחון. הוראותבדבר

 הנכנסים שוטר או חייל על חל אינו וה איסור,ב(
 תפקיד. מילוי לצורכילשטח

 חיתרימ למתןסמכות

 תהיה כ"א לשטח ויציאה כניסה היחר להעניק הסמכות4.

(

 ונר"
 1ג17ג

 11 , "ז/

 ז( מ (LJ~LII 4141 HLll [טזזע
 . ושם שב ,4גש 4 יג4 יע%=, 1נ1ע[ג1

 )ןנם יע 4נ[,( [נ וע Lf י . %,[ג3)%
 גנ. )נ[ י".י ,לעס_ )_ן ן rv/l) ),קעענן(
 עלכ( 4(ה=-[ט 5[ע ( וף4נ( ;.GLL כטנוהע

 ~da: 1ף/ 1=ג) ( Ly )טעג( טענ1ל
4_[)ע_

 - 1ל/ יעי ט -י

מנחממי
_ 

1 ib)U 
 :ן["

 _,ול)ב( ים(ל 2421 י,ק.ס:ן
 ן נ()1ל4 =לזל ננקם )ק 1ף"

ihLllu"4נ הלגן 1נ[י2 . מז id-1-i~ULI וקל 
 מז", HLJIo 4לם ""נ לע(1ענ

1יל43-ן=ג
 ל1נ 1ף/ ב-גזע( 4ע( מזע(=ן 1גנג4 4ען -ז

 ול"(.4נ[ע(

 ע עי נ[=_ג 1נ נג"ןג,כ ל-נ_כ לז(ץ
 וכ כ4 פ"נ טפ, fSI "ן "1 ש( ( על))[

ש:עמיגשוי
, 

 ע) ו) "4 11 ) ו) נו " ל)ט(
 - . ע4:4.4 1טנ[ק 1..בע.ייע:ן וג.[_קג ונ%41

 נייוע42(עקיל

sp h-4.2 =ק)נ -י d  מHLdI 1 1נ Jyta]b )ט 

 הייי1194



 ידל. על לכך שהוסמך מי או להם, בית גפת צבאי מפקדבירי

 בכבישים תנועההיתר

 בלבד מעבר לצרכי תנועה על יחול לא 3 בסעיף האמור5.
 במפה: אדש בקו והמסומנים להלן המפורטיםבכב-מים

 עבידהה; - סאהור בית נ,)

 אלפחת. ואדי - סאחור בית)2(

סהסום

 האזור. מפקד לשכת ראש בידי יופקדו והמפה זה צווא(6.

 במשרד עפקדו ונימפה הצו של בריקים העתקים,נ(

 ויהיו שבגפה המשטרה ובתחנגת בית-לחם נפת צבאימפקד
 מעונין. כל של לעיונו שםפתוחים

 לראשי תימסר השטח סגירת בדבר בעל-פה הודעה)ג(
 לחם. בית בנפת ולמוכתרים המקומיותהרשויות

 לה- חייבים והמוכתרים המקומית הרשוית ראשי,ד(
 תושבי לידיעת השטח סגירת בדבר ההודעה תוכן אתביא

 מבהנים. הם שבוהמקום

 וחיוגים אשורים רעי*,שסירת

 כל פי על ויציאה כגיסה איסור מכל גורע אינו זה טד.
 בטחון ווזחיקת דין כל פי על הותר וקבלת בטחון, ותחיקתדין
 זה. צו פי על היתרים מקבלת משחררת wh)eN~אלו

 תוקףתחילת

 באוקטובר )3 תשל"ג בתשרי ב"ה ביום זה צו של תחילהונ
2ר19

ש

 סגורים ;טחים בדגר "צו יימלא וה צו9.
 תשל"ג--וד19". 490(, )מס' והשומרון()מעדה

 1ג)נ[.:4ונ
 נ ; נ1(,  3נ1, ט  נטנ,נ:)י

 . נגז)ג(

 וט)3 ,(  ינ1נענש
ס
ם ין ) ז  .1נו "3 ענ_,ע( _ ( צ   ינ)נננ1 
קט

 . י;4 ג( [ . . ינ.  וט)4".
 .1 נ ib)U-l- ק3

 - ו;נוי(,.
 י ;-יין -- yhL( נ-()י(
א ו לגט -  ט=)נ טן1מ(  - 

 ן"ל/ל:ט,2נט)."("( ילליי-ל(
.QIaJIJti

  *(נ( 4 ל()21  יל/ ) וג15 ;_" ל[לי(
 ט 1נ,2  ל.)  נט ;ק "ג( ט(; ט וש,"[1שנ
  1%ט. ג4 (נ ה%( "מג, 44ןירי

 נט*-[ [=2 1 %ט 1  )מ)! ט-,  ,ל(  ל[(.
(  ע(, 3 לגננ וט1  ו1"- י))1, נ  ," 

 %1, א(1ג(י411גגג ;טג)(, "ק(,נ(
ל 1 שנ 1 כשכ [=ן י 3% ו  ןלכ י1_ן4.1  נ4 4י4 

 dys)~y'  J]hktiljY),a'f1 4""[', ג,4 -1נ ננל4יLr 4 *-ג"ףץ לי(-(י-  4,-

(נ מ . ט (  ל; ט4 4 
) ן) ="  Ld?-I~ 

 %/ נ, )ט-טט 3יע4

נ ל  זיעם  7נ1( פז dslii*J~y TJe.I LP "1ג_4
 זעיי(.)זט;ג,לל(

י_וף"-
 ג1ני(=ג(יט4 %ג) 4ייףוי(  ג)( גש3
2-_~LkI)"עגם מ 

 כן ( ,ף!( לק )"[( ו"
ovrr- 1 זעיו . 

  זיףי(  יוינ מן(. )ץ ovfr טמע(פז
&U4ל15 ג4גנ יקי  
 )טן ו ~ע1( ל1מטט.

nuw))כ"א 

 1972( באוקטובר )3 תשל"ג בתשריכ"ה
 תת-אלוף ורדי,רפאל

 אזורמפקד
 והשומויןקזדה

44 1 % 



 לישראל הגנהצבא

 בטחון הוראות בדברצו
 תש"ל--1(ך9 378(, )מס' והשומרון()יהודה

 סגורים שטחים בדברצו
 תשכ"ז_ד196 34(, )מס' והשומרון()יהודה

 4( )מס כללי יציאההיתר

 בדבר לצו 911 לסעיף ובהתאם האזור כמפקד סמכותיבתוקף
  תש"ל--1(ד19, 378(, )מס'  והשומרון( )ההודה נטהוןהוראות

 : לאמור בזה מורההנבי

הגררות

 - זה בהיתרו,

- האזור""הושב  הקבוע מגוריו  שמקום מי 

 יציאההיתר
 האזור תושב ביתו להלן, ו-4 3 בסעיפים לאמור כפוף2.

 איש-. יציאה ברשיון צורך ללא לישראל מהאזורלצאת

 ההיתרתנאי

- זה היתר פי על מהאזור יציאתו שןעתרהמין.  

 )ע(01 עד ,(050 בשעות אלא לאזור מחוץ ישהה לא)1(

 : המחרת יוםשל

 ; האזור מן מגוריו מקום את יעתיק לא21(

 כמשמעותו מסחרי עסק  בישראל יבהל ולא יפתח לא)ן(
 65(, )מסי והשומרון( )יהודה עיסוק על איסור בדברבצו

 ;תשכ"ז-1967

 על- נשלח אליה בעבודה אלא בישראל יעבוד לא)4(
 : באזור עבודה לשכתידי
 בצו כמשמעותה זהות תעודת תמיד עמו ישא)5(

 והשומרון( )יהודה אוכלוסין ומרשם זהות תעודתבדבר
 על- לכך משידרש ויצעה תשכ"ט--1969, 297(,)מס'
 ; בישראל התל הדין פי על לכך שהוסמך אדם כלירי

 רכב לאזור מחוץ עמו להוציא רשאי יהיה לא)6(
 באזור.הרשום

יע;(

 ונ"
 ילק7.וננ

 411. ענםכ [כז/

 .עין - ~evr כ.4 ( fVA) (k~JUI rb))1נ.מ
 22114 ק_[-לענ טנ1כ741

 IS1V-OVIV נ.:2 ו 2ז( (rb 1עע)_2()1נג.2(

 e)iL-1! rb) )1 קוק/:ט2,,(

 . ן1ג121 טס. מ"1,( נ 1גל2 1נש.(ל=.4 1נ,4:[כ1

 : טJJiltvt-ovr* 1 נבi(rvh 2 ללקמכן(

~e)L-4

 'ע11ג;4/1- ט -י

 ונ41 1נ1ןט טנ,(ק(ש4 יבנו"-ינ ושעט ןמעה

 יגע)[/=יץ(
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 לתחולה סייג '-"קיש.

 השגבלה האזור מן שיציאתו מי על יחול לא זה היתר4.

 בטחון. תחיקת מיעל

5י~י
 תשכ"ט- 5(, 1מס' והשומרוז( )יהודה כללי יציאה היתר5.

1968-  בטל. 

 תוקףתחילת

 כיולי 2 'תשל"א בתמוז ט' בינם זה היתר של תחילתו6.
.)1971

השם

 והשומרון( ,יהודה כללי יציאה "ההכר ייקרא זה היתר7.
 תשל"א-1971". 4(,)מס,

 1ד9ו( בילי )1 תשל"א בתמוזח'

 סגן-אלוף ברין,דוד
 אזור מפקדבית.
 והשוסיזויהודה

 לישראל הגבהצבא

 1967 לשנת 16 מס' והפרסומים, העתונותודק

 סמכויותאצילת

 - אל בזה אוצל הנני האווה, כמפקד סמכותיבתוקף

 האזור במפקדת פנים לעניני מטהקצין

 מס והפרסומים, העתונות חוק לפי ממטעתיאת

דונו.

 1971( בטפסמבר )10 תשליא באלולכ'
 תה-אלוף ורדי,רפאל

 אזורממקד
 והשומרוןידךדה
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 לישראל הכנהצבא

 966 לשנת 1 1 5 מס' המדעיות, המשלחותתקנות

 סמכויותאצילת

 - אל כוה אוצל הנני האזור, כמפקד סמכותיבתוקף

- האזור כמפקדת מנננוז לענייני מטהקצון .ו  ר יושב 

 חבר - האזור במפקדת אוצר לענייני מטהקצין

 חבר - האזור במפקדת חיעך ,ענייני מטהקצין

 חבר - העוגך על הממונה האזור במפקד,ת המטהקצין

 1"17ננ וצ3,)
r~u]1 LJbL Ldd~ ווי 3(2 *לח ל, ו 

4241מ,גט

 ( Gkil טנ ,14ט 4 ו"2ויטן)ע%=(
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ע הכנגע( -פ  שנפלג י1נט 211נג 3__[ג5 ט ," 
 _.)ז 1קל4 1 י(83 ט ,נ,( 21[ג8_ג(ענ

 המטה קצין את המתאם האזור במפקדת הענף ראשנציג
 חבר - לעיל 4 בסעיףהמפורט

 ך י1נ8 ט הגש "נ""( ; 1)3ע,( נקטע( לגג "י(ל-,dL 1 6 בתקנה כמשמעוהה הפקידיפ, משלחות ועדת סמכויותאת

 . ךך4ן נענג ן פי 4ק ( CJSJI Lddl ;3ם( ,[ ן 1966, לשנת 115 מס'  הנודעיות, המשלחותלתקנות

 בד19( בפברואר )דו תשל"ב באררב'
 גנת-אלוף , י ד ר 1 ל א פר

 אורמפקד
 lr~tvnnקהותה

 זעיי( ג["נ )ען יזעי וגועז
 טפט נטש ל4 31נ-סג(
 1עעעג ,1,2( לוםטנג

 לישראל הגנהצבא

 1966 לשנת 115 מס' המדעיות, המשלחותתקנות

 סמכויותאצילת

 הנני האזור, כמפקד סמכות'בתוקף
 - אל בזה אוצל.

 ראק' יושב - חינוך לענייני מטהקצין

 חבר - באזור החינוך לשכתמפקח

 חבר - האזור במפקדת ושרותים מנהל ענף ראשנציג

 - נציגו או האזור במפקדת אוצר לענייני מטהקצין
חבר

 נציגו או האזן. במפקדת מנגנוז לענייני מטהקצין
תבר
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 5 בתקנה כמשמעותה החינוך, משלחות ועדת nvaoאת

 1966. לשנת 115 מס' המדעיווג המשיהדתלתקנות

 2"19( בפברואר )דו תשל"ב באדרב'
 חת-אלוף , י ד ר 1 ל א פר

 אירמפקד
 ההשובוררזקזוזה

 עטכ( ;(על=(נ

"1 
 ם 11נ2 3 4ג4 =__( (

 . ררןי נ_1 ן *י מ, ( ועc)bJI 2_41 ;נזק4נ
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~as* 
 ולעמק וננוגף

 לישראל הגנהצבא

 והפעלה( )הסדרה בחשמל עיסוק כדברצו

 תשל"א-1971 427(, )מס' והשומרון()יהודה

 סמכויותאצילת

 לצו וא( 18 לסעיף ובהתאם האער במפקד סמכותיבתוקף
 תשכ"ז-ד196, 130(, 1מס' והשומרון( )קעדה פרשנותבדבר

 - אל בזה אוצלהנני
 האזור במפקדת חשמל לענייני מטה קציו.

 )הסדרה בחשמל ןיסוק בדבר לצו 5 סעיף לפי סמכויותיאת

 תשל"א-1971. 427(, )מס' והשומרון( )יהודהוהפעלה(

 בד9ו( בפברואר 251 תשליב באדרי,
 הת-אלוף ורדי,רפאל

 אןרמפקד
  שתימרוןיהודה

 לישראל הגגהצבא

 והפעלה( )הסדרה בחשמל עיסוק בדברצו
 תשל"א-1971 427(, )מס' והשומרון()יהודה

 סמכועתאצילת

 לצו )א( 18 לסליף ובהתאם האזור כמפקד סמכותיבתוקף
 תשכ"ז-1967, 130(, )מס' והשומרון( )יהודה פרשניותבדבר

 - אל בזה אוצלהבבי
 האער במפקדת ושירותים מינהל צייראש

 עיסוק בדבר לצו ו-7 6 4, 3)ב(, סעיפים לפי סמכיותיאת
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 זץין( (ovr1 b~L1o ,גע .י, בצרמר2חמ( 2%-באדרתשלע

רסאל
 אוור מפקד

 טן4 %גג3-(,
 HJQI ומ,(2 גג21גטמ.ן והקימרוןיחודה

 לישראל הגנהצבא

 1955 לשנת 19 מס' השיפוט. תלות איחוק

מינוי

 כל לפי סמכויותי ויתר האגור. כמפקד סמכוהיבתוקף

 תלית אי לחוק 115( לסעיף ובהתאם בטחון, ותחיקתדין
 הוועדה החלטת את מאשר הנני 1955. לשנת 19 מס'העויפוט

 ביולי )25 תשל"א באב ג' מיום ותובעים שופטיםלמינוי

 כהובע סקה אל תאופיק מר השופט את למנות הקובעת1971(.

 1971(. באוגוסט )15 תשל"א באב כ"ד ביום החלכללי,

  11971 באוגוסט 91 השל"א באב"ח

 תת-אלוף ירדי,רפאל
 אזורמפקד
 והשומרוןיהודה

 ן לישראל הכנהצבא
 ן 1955 לשנת 19 מס' השיפוט. תלות איחוק
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 וד19(, בנובמבר )2 תשל"ב בחשון י"ד מיום ותובעיםשופטים -- --- =ק-.

 סועקרוט מוטא מוחמד מר השופט את להעלותהקובעת

 972)(. בינואר 11 ת'טל"ב כסבה ל"ד D7~a ההל 2,לדרגה

 1971( בנובמבר )4 תשל"ב בחשוןט"ו
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 מסיי כי( יי 4ק ן [מג[* ושגלךטע(ן 1955 לשנת 19 מס' השיפוט, תלות איחוק
Lןמינוי J S a

 השישט תלות אי לחוק )ו( 5 לסעיף )בהתאם בטחון,ותחיקת

 למינוי הוועדה החלטת את מאשר הבני 955,, לשנת 9[מס'
  11971, בנובמבר 21 תשל"ב בחשון י"ר מיום ותובעיםשומטים

 עזיז  מר  לירעורים המשפם בית שופט את להצלותהקובעת

 11 תשל"ב בטבת י"ד ביום החל ב', 1 לדרגה סבאאבו

 1972(.בינואר

 1971( בנובמבר )4 תשל"ב בחשוןט"ו
 ובת-אלוף , י ד ר 1 ל א פר

 ארורמפקד
 הלקימרוןיהורה

 )4מ ( ז" נ-1/נ טש [ש יכ?( קי=:-[ט4;
E~LUכ( 14 , ן 11ג[; [24לנ טל 4נ )י( ם 
 -ג41 לנ קנ ,ק[גט (מסין

 ;א."
 ל1נקמנ ו: י"ג

 וכתג -;[נ( וצ, 14( טקט "1ם [שגט (יעיי( ונ"נ )ן( )ז זזעס =11נ 1י ,לכ,( [יכ11י.

 2י TJLa~I LP 4גנ ן  י=( irJdl ונ וגנט)ג
 . זעיי( ושל -טלנ )ן זזעסלי1(

 יעיי( שגי ;נ"נ )oyf1 2 =גטהרי
 טגנ ,טנק ועג(סי(
ajGן 4 ורגו 14בג( 

 1צש17=ע( 1נ-'(EL'?4ן(

 Isao כ( 14 מ, .מ4י(יכ1מל,

" "
 ן Gkil טנ ש1ט נ וג4 ועי=ן יני4םמ

 ננש ן . ג כ-1,1 ט)ט וש ;)יי( =י=-[ני[;
 ן [1ג.[, 41ב2(לנ ט;4 4. )י( סמ4(3ג

-  

 כ-ן 14
l~oo) 11_ לזל 1ג[2 טעם( -ג:ג קנ ) ,קן3נ

 1יכ
 שב"

 ונ_[4 'ט;ל( 1 ), זזעם ו-נ זז
~vrכסה"נ ושגע( ( ( י J_dl י5נ Q~A-1 u~P , 
ק נב ע;1נינקש  , rjoJb נ יצ 4קל* 
k-~aJALfJII ן טע ג[כ_( 4414 נב טנג4 ונט 

LUi)TJL-ג[] יי 4נ 41נ oyr1 1( 3[קנ )זעין . 

 ן )' oVf1 ל"ג(זז
 'ט"

 זעין( ,ש3(
 ט)4ק4 ,ע 3( וע-טסי
 1)כ4 [)ג.(4 4ג1ג4טנ

 לישראל הגבהצבא

 1955 לשנת 19 מס' השיפוט, תלות איחוק

מיבוי

 דין כל לפי סמכויותי ויתר האזור, כמפקד ממטתיבתוקף
 השיפוט תלות אי לחוק )1( 5 לסעיף )בהתאם בטחון,ותחיקת

 למינוי הוועדה החלטת את מאשר רגני 1955, לשנת 19מס'
 1972(, בימאר )10 תשל"ב במגת כ"ג מיום גתובעיםשופטים

 ותובע שלום כשופט ג'יזסי .אל מאון מר את יממתהקובעת

 כמקוס ובקלקיליה בטיל-כרם התילום משפט בתי לידמחוזי

 בשבם, ראשונה לערכאה המשפט בית ליד כתובעתפקידז

 1972(. בפברואר 11 תשל"ב בשבט ט"ז מיוםהחל

 1972( ביעאר )10 תשל"ב בטבתכ-ג
 תת-אלוף ורדי,רפאל

 אןרמפקד
 הרהןמרוןזהורה

 י י .י[1%



עם  ,א, 

 1 1955 לשנת 19 מס' השיפוט. תלות איחוק

 וע/יננ 1]ט(ילק
 6פ%ן נ( %י " . וש" וכנננטל

=יי

"ל--urמינוי

 , ן דין כל לפי סמכויותי ויתר האור, כמפקד סמכותיבתוקף
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 לישראל הגנהצבא

 1955 לשבה 19 מס' השופוט, תלות איחוק

מינוי

 דין כל לפי סמכויוהי ויתר האזור, כממקד סמכותיבתוקף
 השיפוט תלות אי לחוק )1( 5 לסעיף ובההמם בטחון,ותחיקת

 למינוי מיועדה החלטת את מאשר הנני 1955, לשנת 19מס'
 בפברואר 271 תשל"ב באדר י"ב מיום ותובעיםשופטים

 אלסעך אמין צדקי מוחמד מר את למגות הקובעת11972.

 3 בדרגה דרום, ראשונה לערכאה המשפט בביתכשופט

 1972(. במרס )1 תשל"ב באדר ט"ו מיום החלההתחלתית

 972)( בפברואר )28 תשל"ב באדרי"ג

 הת-אלוף , י ד ר ו ל א פר
 אפורמפקד
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 לישראל הכנהצבא

 1966 לשנת 11 מס' האזרחיים. הדין עורכיחוק]

צו

 דין בל לפי סמכויותי ויתר האזור, כמפקד סמכותיבתוקף
 הדין עורכי להוק ו-2ב 4 3, לסעיפים ובהתאם בטחון,ותחיקת

 את לרשום בזה מורה הנני %(19, לשנת 11 מס'האזרחיים,

 המתמחים הדין עורכי ברשימת לחם מבית חסין טאהר הסיןמר
 החל מרמאללה, חשיש אבו ג'ורג' הדין עורך שלבמשרדו

 1971(. באיקטובר )20 תשלעב בחשון א'מיום

 1971( בדצמבר 151 תשל"ב בכסלוכי1
 תת-אלוף ורדי,רפאל

 אחרמפקד
 ההק1בשןדןיוצזא
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 זועעוענ ונט(=בל(ן לשראל המהצבא
 1966 לשנת 1 1 מס' האזרחים, הדע עורכיחוק

צו

 דק כל לפי סמכויותי חתר השוה כמפקד סמאתיבתוקף

 הדין עדרכי לחוק ו-22 4 3, לסעיפים ובהתאם בטחון,"תחיקת
 את לרשום בזה מורה הגגי 1966, לשבת 11 מס'האזרחיים,

 ועא- הדין שיבי ברשימת מג'יין ברכאת אברהים ברכאתמר
 מיום החל משכם, סמאל תחסין הדין עורך של במשרדומחים
 וד19(. כשקטובר 21 תשל"ב בתשריי"ג

 1971( בדצמבר )19 תשל"ב בטבתא'
 ורדי,רפאל

 אצרמפקד חת-אלי
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 לחשראל המהצכא

 1966 לשנת 1 1 מס' האזרחים, הדק שדרכיחוק

צו

 דק כל לפי סמכותי התר האוה כמפקד סמאתיבתוקף

 הדק  שזכי לשק 227 4 3 פים לסע ובהתאם בטועןותיקת
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 את לישום בזה מורה הבני 6!191, לשפת 11 מס'האזלתיים,

 מסוור" רפיר ראשך סעדימר
 הוין שרכי ברשימת מתמרון

 מרמאללה השיש אבו ג'ודג' שדק שירך של במשרידהמהמחים

 972)(. בפכרויגר )14 השליב בננבט כ"ט מיוםהחל

 2וקנ( בפברואר )14 השל"ב בשבטכ"ט
 הת-אלוף ורדי,רפאל

 אירמפקד
 lranשעדה

 לישראל דגנה!ב1נא

 1966 לשנת 11 מס' האזרחיים. הדין עורכיחוק

צו

 דין כל לפי סמכויותי ויתר האזור, כמפקד סמכותיכתוקף

 הדין  שרבי לחוק ו-22 4 3, למעשים ופהתאם בטחון,ותחיקת
 את לרשום בזה מורה הנני ש,ע1, לשנת 11 מס'האזרחיים,

 המתמחש הדין עורבי ברשימת מג'נין ניאר גיאת תוזימר

 בשבט כ"ט מיום החל עגבתאוי ואסף הדיז שרד שלבמשרתו

 2ה19(. בפביואר )14תשליב

 1972( במברהאר )14 ,תשל"ב בשבטכ"ט
 חח-אלוף ורדי,רפאל

 אערמפקד
 משוסותןשעדה
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