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עמוד דאשית:חקיקה
119 1991 - התשב-א 1325(, ,מס' שעה( הוראת והשומרון( ,יהודה התעבורה פוק בדברצו

 והשומרק( להודה 18( מס' ,תיולן הממשלתי המנגסן שבדים rpo~m סימתם בדברט
סט 19% - התשג-א 1126(,)מט'

 משנה:חקיקת
121 19% - התשניא  והשומרון(, לוורה שעה, )ווראת 5( )מס' כללי יציאה היתר התליית בדברהוראה

2ט 1991 - התשנ"א והשומרוז(, )יהודה פגמיה( תשלום על ,פיקוח האזרחית הפבסיהתקבות

123 והשומרון(, )הודה 31( מס' איקון )ארוות( וטריט"ים ושמר"מ תרושת טיפ.%. בדביתקמח

 991, -התשג"א

125 19% - התשב"א והשומרון(, ,יהודה 50( מס' ,תיקון מקורתם שצרים על בלו בדברתקנות

בזינויים:
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 שעה( )הוראת התעבורה חוק יברצו

 1325 מס'צו

 הקיימות המיותרות הנסיבות בשל כי סבור ובהיותי באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 לאמור: בזאת מורה הנני הציבורי, הסדר קיום לשם דרוש הדבר באתרכיום

 )49( מס' בדרכים, התעבורה לחוק ו-125 *10 בסעיפים האמור אףעל1. שעההוראת
 )יהודה התעבורה חוק בדבר הצו ידי על שתוקנו כפי 1958לשנת

 לצו 173 בסעיף האמור אף ועל 1967, - התשכ"ו 56(, )מס'והשומרון(
 399(, )מס' והשומרון( )יהודה תנועה( )סדרי התעבורה הוקבדבר

 רשיון או שלו הנהיגה רשיון של תקפו חידוש שיום מי 1970, -התש"ל
 )15 התשנ"א בטבת כ"ס שביו הימים אחד הוא שמו על הרשוםהרכב
 יום - )להלן 1991(, בפברואר )15 התשנ"א באדר א' לבין 1991(בינואר

 בארר א' יום עד כאמור  רשיונו לחידוש בקשה להגיש רשאיהחידוש(,
 19%(. בפברואר )15התשנ"א

 ההידוש, יום ערב תוקף בר היה שלו הנהיגה ורשיון עליו חל 1 שסעיףמי2. תוקףהארכה
 1991(. בפברואר פו התשנ"א באדר א' ליום עד הרשיון תוקףיוארך נהגהרשכן

 תוקף בר היה באזור שמו על הרשום הרכב ורשיון עליו הל 1 שסעיףמי3. תוקףהארכת
 )15 התשנ"א באדר א' ליום עד הרשיון תוקף יוארך החידוש, יוםערב רכברשיון

 לצו בהתאם תוקף בת ביסוה תעודת בידו שיש ובלבד 1991(בפברואר
1968, - התשכ"ח 215(, )מס' והשומרון( ויהודה מנועיים רכב כלי בישותבדבר

 כפי האגרה את הרשיון הירוש בעד ישלם 1 בסעיף כאמור רשיוןבעל*. האגרהתשלום
 תחל האגרה תשולם שבעדה התקופה אולם התשלום, ביום בתוקףשהיא
 החידוש.ביום

 חתימתו, ביום זה צו ול תוקפותחילתfs תוקףתחילת

 שעה( והוראת והשומרון( )יהודה התעבורה הוק בדבר "צו ייקרא: זהצו6,השם
 התשנק 1325(,)מס'

- ",19% 

 אלוף , מרדכייצחק 1991( פברואר 101 התשג-א בשבטב"ו
 צה"ל כוחותמפקד
  והשומרון עוורהבאזור

-%1 % - 



* l'FFJVJ Vfd הממשעתי במנגנון עובדים והעסקת מינויים בדברצו ש  

 1326 משיצו

 לאמור! בזאת מורה הנני באזור צה"ל כוהות כמפקד סמכותימעקף

 )יהודה הממשלתי במנגנון עובדים והעסקת מינוים בדברבצו11 סעיף1תיקון
 העיקרי(, הצו - ולהלן  1962 - התשכ"ז 37(, )מס'והשומרון(

 יבוא: 1 סעיף לפניא,
 מורה הנני באזור צה"ל כוחות כמפקו סמכותי"בתוקף
 לאמור;"בזאת

 יבוא: "אדם", הגדרת לפניב,
 -", זה"בצו

 יבוא: )ו(, קטן סעיף לאחר העיקרי, לצו 2 בסעיף2. 2 סעיףתיען

 הצו הוראות על להוסיף באות זה סעיף הוראות")ז(
 והשומרון( )יהודה בטחוני לעברין תשלום מניעתבדבר
 מהן.', לגרוע ולא 1969 - התש"ל 369(,)מס'

 העיקרי: לצו 2ה בסעיף 8. 2ה איף תיקדי
 אדם כל או "הממונה, המילים: לאחר )ב(, קטןבסעיף)1(

 ויימחקו ")להלן-בודק(", יבוא: בכתב", על-ידושמונה
 אדם". אותו חוקר "שעליההמילים:

 יבוא: אדם", "אותו המילים: במקום )ג(, קטןבסעיף)2(
 יבוא: בהן", יהיה "עליהן המילים: ובמקום"הבודק"
 עליהן".  בתשובה"שיש

 המילים: במקום ו-)ג(, )ב( קטנים בסעיפים העיקרי, לצו 2ובסעיף 4.תייוסעיף2ו'
 אבוקק", יבוא;"הארם",

 : יבוא העיקרי לצו לתוספת 2 סעיף לאחרא. 5. בתימתתיקעיס
 : יבוא 28 הקנה לאחר בתקנות,2א,-הוספת

 של מימיו סוער אחרי מיד הבא באפריל 1 בים)ב(
 מיד הבא באפריל 1 וביום מסווג, כפקידהעובד
 פקיר יהיה זו תקנה של תוקפת תחילתלאחר
 ותק לתוספת קבלתו, תאריך לפי זככי,פסווג
 לו זכאי יהיה לא או מוקטן, או מלאבשיעור
 : הבאה הטבלה על-פיכלל,

 וותק קולפתאחתלבין זיז לנרתת שנתקבלנר

100% בשףט באפלל1

75% נשייתןט במאי*ו

50% בענמברט באוגוסט6:

25% בפברואר15 בנובמבר16

6%." במרץא בפברואר16

 41-ס2



 : יבוא בסופה לתקנות, 85 בתקנה א.2א 35 תקנהתיקון
 והמציא התכתבות, בשיטת שלמד אחר פקיד כל או מורה"ואולם,
 בהתאם דרגה לו לתת מחייבת התעודה אין כך, עלתעודה

לתעודתו,"
 ייאמר השוליים; ובכותרת יסומן'ע"לאאא*, 2א סעיףבתוספת,ב,

 40", תקנה"תיקון
 , "49", : המספר במקום לסעיף, ובכותרת לתוספת 2בבסעיףג,

 "44א", : יבוא "49א", : המספר ובמקום "44",יבוא:
 : יבוא 2ב, סעיף אחריבתוספת,ד.
 : יבוא לתקנות 49 תקנה אחרי2בב."הוספת
 העביר אם הממונה, רשאי דין בכל האמור אף על"49א. 49אתקנה

 ממנה גבוהה אזורת למשרה אחת ממשרהפקיד
 ביותר הגבוהה לדרגה עד פקיד להעלותבתקן,

 לה ואשר מועבר הוא אליה המשרהבמסגרת
 כישוריו.".מתאימים

 "לימודים", המילה לאתר הגרשיים יימחקו לתוספת 2דבסעיףה.
 "בהשאלה", המילה לאחר גרשייםויבואו

 ובינהם בהתאמה 2יא ו- 2י יסומנו לתוספת, 2י ו- 2טסעיפימ1.
 :יבוא

 יבוא: לתקנות 107 תקנה במקום2ט, תקנהתיקון
 ארבעים של לידה לחופשת זכאית הרה פקידה )א(707,107

 תעודה סמך על מלא בתשלום ימיםוהמישה
 הרפואית הועדה על-ידי מאושרתרפואית

 מחופשת חלק מהווה זואינה חופשההמוסמכת,
המחלה,

 לחופשה הרה פקידה זכאית זו לידה חופשת לאחר)ב(
 וחמישה ארבעים של לתקופה תשלום, ללאנוספת,
 אם אולם האחרות, זכויותיה כל שמירת תוךימים
 עבודתה את לחדש מתלה מסיבות ממנה,נבצר
 זכותה תיפגע לא הראשונה, הלידה חופשתלאחר

 : המילה במקום 108א, לתקנה )ג( בפסקה לתוספת, 2יבסעיףי. המחלה," חופשת הוראות על-פי מחלהלחופשת
 "שדרגתה". : יבוא "שדרגתו", ובמקום "משרה" : יבוא"משרתו",

.;
. 

 הממשלתי במנגנון עובדים והעסקת מינויים בדבר לצו 3סעיף א.6.תמהים
 -  1971 - התשל"א 480(, )מס' והשומרון( )יהודה 3, מס')תיקון . ..
.",. 

 :בטל,;
.; . 

 - התשל"ו והשומרון(, )יהודה )תיקון( השירות.האזרחיתקנותב, ;.
1976צטלות.; ' . ',! .
 והשומרון(, )יהורה 2( מס' )תיקון האזרחי השירוה.תקנות ג. - ;.; ..; .

;
.. 

 בטלות, - '4976 -התשל"ו
 )תיקון הממשלתי במנגנון עובדים והעסקת מינו~ים ברבההצו ;ו,י

 בטל. - 1976 - התשל"ו 652(, )מס' והשומרון( )יהודה 8(מס'

 . 7. תוקףתחילת
 חתימתו. ביום זה צי של תוקפו תחילת .זה, בסעיף לאמור בכפוף א. ,

 )5 תשל"א בחשון ו' ביום לעיל )א( 5 סעיף של; תוקפותחילתב.

 970ח.בנובמבר
 במאי % תשל"ו באייר ט' ביום לעיל )ד( 5 סעיף של תוקפותחילתג,

.)1976
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1976(י

 הממשלתי במנגנון עובדים והעסקת מינויים בדבר "צו : ייקרא זהצו8,השם
 19%", - התשג"א 1326(, )מס' והשומרון( )יהודה 18( מס')תיקון

 אלוף מרדכי,יצחק 19%( פברואר )19 התשנ"א בשבטכ"ו
 צה"ל כוהותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור

 1970 - האש"ל 378(, )מס' והשומרון( ויהודה בטחון הוראות בדברצו

 שעה( )הוצאת 5( )מס' כללי יציאה היתר התליית בדברהוראה

 ויהודה בטחון הוראות בדבר לצו 90 סעיף לפי באזור, צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 מורה הנני בטחון, ותחיקת דין כל לפי סמכויותי ויתר 1970, - התש"ל 378(, )מס'והשומרון(

 : לאמורבזאת

 - )להלן 1972 - התשל"ב והשומרון(, )יהודה 5( )מס' כללי יציאההיתר1, היתרהתליית
 בזאת, מותלהההיתר(, כללייצואה

 מותלה - זו הוראה של תוקפה תחילת לפני שהוצא אישי יציאה היתרכל2, היתריהתליית
בזאת. אישיםעשה

 רשיון לתת רשאי מטעמו מי או צבאי מפקד זו, בהוראה האמורלמרות3. אי17ימהיתרם
 אישי.יציאה

 הוראה של תוקפה לתהילת עובר ההיתר, מכח האזור את שיצאו מיכל4. לאדרחזרה
 לאלתר. לאזור ישובזו,

 1991( בפברואר )6 התשנ"א שבט ב"ב ביום זו הוראה של תוקפהתחילת5. תוקףתחילת
 ידי. על בוטלה לא עוד כל בתוקף תעמוד והיא 00:01בשעהותוולה

 5( )מס' כללי יציאה היתר התליית בדבר "הוראה : תיקרא זוהוראה6,השם
 19%", - התשנ"א והשומרון(, )יהודה שעה()הוראת

 אלוף , מרדכייצחק 1991( פברואר )10 התשנ"א שבטכ"ג
 צה"ל כוחותמפקד
 ושומרון יהודהבאזור

"11- 1 - 



 1959 לשנת 34 מטי האזרחית הפנייהחוק

 פנסיה( תשלום על )פיקוח האזרחית הפנסיהתקנות

 )יהודה אזרחי מינהל הקמת בדבר לצו )2( 3 סעיף על-פי האזרחי המינהל כראש סמכותיבתוקף
 לשנת 34 מס' האזרחית הפנסיה להוק 56 סעיף ועל-פי 1981, - התשמ"ב 947(, )מס'השומרון(

 514(, )מס' והשומרון( )יהודה הגימלאות תוק בדבר לצו 2 סעיף פי ועל- )להלן-החוק(,1959

 בזאת מתקין הנני נאות, ציבורי סרר הבטאת לצורך דרוש והדבר ומאתר 1978, -התשל"ג
 : אלהתקנות

 - )להלן ההוק, לפי הפנסיה לקצבת הזכאי פקיד של יורשו וכןפנסיונר 1. התייצבתתובת
 פעם להתייצב חייב יהיה האזרחי, המינהל מן שוטף תשלום המקבליורש(
 וזאת היחידה(, - )להלן בעבר הפנסיונר מועסק היה בה ביחידהבשנה,
 היחידה, מן שיקבל להודעהבהתאם

 מצבו בשל האמור במועד להתייצב יוכל לא אשר יורש אופנסיונר2. תעודתהגשת
 חיים תעודת ליחידתו ימציא אסרת, מוצדקת סיבה אוהבריאותיחתם

 יציין ובה בחיים, עודנו שהוא כך על המעידה נוטריון, ע"יהמאושרת
 כאמור. התייצבותו המונעותהסיבות

 מחוץ שהותו מהמת תתאפשר לא התייצבותו אשר יורש אופנסיונר3. התיצבותאי
 על-ידי המאומתת 2 בתקנה כאמור היים, תעודת הוא אף ימציאלאזור, שהות מהמת'

 אהרת מדינה של נציגות על-ידי או מדינה באותה ישראליתנציגות לאזורמפץ
 ישראל, עם דיפלומטיים קשריםהמקיימת

 היחידה, של המטה קצין רשאי ו-3, 2 בתקנת כאמור חיים תעודתהוגשה4, התעודהאימות
 במקום ביקור על-ידי בתעודה האמור לאמת על-ידו, שהוסמך מיאו

 התעודה. מוסר שלמגוריו

 כאמור, חיים תעודת המציא ולא כאמור, הוסעה עפ"י אדם התייצבלא 5. התשמישםעיטב
 יומצאו שלא עד וזאת החוק, על-פי לו המגיעים התשלומיםיעוכבו
 יורשיו זכויות על או בהיים, היותו על המעידים מסמכים אותעודות

 אלה,בתשלומים

 חתימתן. ביום אלה תקנות של תוקפןתחילת6. תוקףתהילת

 תשלום על )פיקוח האזרחית הפנסיה "תקנות : תקראנה אלהתקנות7.השם
 1991". - התשנ"א והשומרון(, )יהודהפנסיה(

 תת-אלוף , ארזשייקה 1991( בפברואר )10 התשנ"א בשבטכ"ו
 האזרהי המינהלראש

 והשומרון יהודהלאזור-
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 963ג לשנת 16 פסי מקומיים, מוצריט על תבלוחוק

 30( מס' )תיקון מקומיים מוצרים על בלו בדברתקנות

 תקנות מתקין הנני מקורנים, מוצרים על הבי להוק 6א ו- 6 5, 2, סעיפים פי על סמכותיבתוקף
 :אלו

 - התשמ"ה והשומרון(, )יהודה מקומיים מוצרים על בלו בדברבתקנות 1. ח תקוהתיקון
 : יבוא פ( פסקה בסוף )א(, 31 בתקנה העיקריות(, התקנות - מהלן1985
 בריאות חוק לפי רשום חולים בבית תייר של אשפוז")ד(

 אגב הניתנים נוספים ושירותים 1966, לשנת 43 מס'הציבור,
 כאמורד.אשפוז

 : יבוא )1( בפסקה האמור במקום העיקריות, לתקנות )ג( 76בתקנה 2, 76 תקנהתיקון
-

 בת עוסק של הדו"ח תקופת תהא )ב(, משנה בתקנת האמור אף על )1(
 250,000 על עולה אינו הקובעת בשנה עסקאותיו מחזור אםחודשיים
 כחודש באחד היא חדשיים בת תקופה כל של תחילתה חרשים;שקלים
 ונובמבר". ספטמבר יולי, מאי, מרס, ינואר, מהחרשים אחר כלשל

 חתימתן. ביום אלה תקנות של תוקפןתחילת3, תוקףתחילת

 )תיקון מקומיים מוצרים על בלו בדבר "תקנות : תקראנה אלהתקנות4."שם
 1991". - התשנ"א והשומרון(, )יהודה 30(מס'

ציגלברגזאב 1991( בפברואר )13 התשנ-א בשבטכ.ס
 מכס לענים מטהקצין
 ה נ 1 מ מה

 - ו "1-



.-ן 1910 - ההש"ל 378(, )מס' והשומרון( )יהודה בטחון הוראות בדברצו

 צבאי שופטמינוי
 התש"ל 318(, )מס' והשומרון( )יהודה בטחון הוראות בדבר לצו )ב( 3 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 : את בזאת ממנה הנני הראשי הצבאי הפרקליט ובהמלצת 1910י-

 כץ יעקבסרן

 משפנאי. כשופטלכהן

 חתימתו, ביום זה מינוי של תוקפותחילת

 אלוף , מרדכייצחק 1991( פברואר )10 התשנ"א נשנשנ"ו
 .. צה"ל כוחותמפקר

 והשומרון יהודהבאזור
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