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חקיקה דאשית:

צובדברפוקהתעבורה,יהודהוהשומרון) הוראת שעה),מס'  ,)1325התשב-א-
ט בדבר סימתםrpo~mשבדיםהמנגסןהממשלתי,תיולן מס'  )18להודהוהשומרק)
(מט'  ,)1126התשג-א 19%
-

119

1991

סט

חקיקת משנה:

הוראה בדברהתלייתהיתריציאהכללי (מס' ( )5ווראתשעה,
לוורהוהשומרון) ,התשניא-
חעלתשלוםפגמיה) (יהודהוהשומרוז) ,התשנ"א1991 -
תקבותהפבסיההאזרחית,פיקו
טיפ .%.תרושת ושמר"מוטריט"ים (ארוות)איקון מס' ( )31הודהוהשומרון),
תקמחבדבי
התשג"א ,991
הוהשומרון) ,התשב"א 19%
תקנות בדברבלועלשצרים מקורתם,תיקון מס' ,)50יהוד
-

121

19%

2ט
123

125

בזינויים:
ביט? שפטצבאי

126

ו( מגטענינהיג(ץ44ו aL~LG)Og.LJOעןמ)(מ,יזי)
ס

-Ov01יזיל
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ייי
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71

י
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צויבר חוק התעבורה (הוראת שעה)
צו מס' 1325

בתוקףסמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזורובהיותי סבורכי בשלהנסיבותהמיותרותהקיימות
כיום באתרהדבר דרוש לשםקיום הסדרהציבורי,הנני מורה בזאתלאמור:
על אף האמור בסעיפים * 10ו 125-לחוק התעבורה בדרכים ,מס'
לשנת  1958כפי שתוקנו עלידי הצו בדבר חוק התעבורה (יהודה
והשומרון) (מס'  ,)56התשכ"ו ,1967 -ועל אף האמור בסעיף  173לצו
בדבר הוק התעבורה (סדרי תנועה) (יהודה והשומרון) (מס' ,)399
התש"ל,1970 -מישיוםחידוש תקפו שלרשיוןהנהיגה שלואורשיון
הרכב הרשום על שמו הוא אחדהימיםשביו כ"ס בטבת התשנ"א (15
בינואר )1991לביןא' באדר התשנ"א ( 15בפברואר ( ,)1991להלן-יום
החידוש) ,רשאי להגיש בקשה לחידוש רשיונו כאמורעדיום א' בארר
התשנ"א (15בפברואר .)19%

הוראתשעה

.1

הארכהתוקף
רשכן נהגה

 .2מישסעיף 1חלעליוורשיוןהנהיגהשלוהיה ברתוקףערביוםההידוש,
יוארךתוקףהרשיוןעדליום א' באדר התשנ"א פובפברואר .)1991

הארכתתוקף
רשיוןרכב

 .3מי שסעיף  1הלעליוורשיון הרכב הרשוםעל שמו באזורהיה ברתוקף
ערביו
ם החידוש ,יוארך תוקףהרשיון עדליום א' באדר התשנ"א (15
בפברואר  )1991ובלבד שישבידו תעודתביסוה בת תוקף בהתאםלצו
בדברבישותכלי רכבמנועייםויהודהוהשומרון)
(מס'  ,)215התשכ"ח-

תשלוםהאגרה

*.

()49

,1968

בעלרשיון כאמור בסעיף  1ישלם בעד הירוש הרשיון את האגרהכפי
שהיא בתוקףביום התשלום ,אולם התקופה שבעדה תשולם האגרה תחל
ביוםהחידוש.

תחילת תוקף

fs

תחילתתוקפו ולצוזהביוםחתימתו,

השם

,6

צוזהייקרא" :צו בדבר הוק התעבורה (יהודהוהשומרון) והוראת שעה)
(מס'  ,)1325התשנק ",19%

-

יצחקמרדכי ,אלוף
מפקד כוחות צה"ל
באזורעוורהוהשומרון

ב"ו בשבט התשג-א  101פברואר )1991

-%%1-

צו בדברמינויים

והעסקתעובדיםבמנגנון הממשעתי l'FFJVJ

Vfd

ש*

צומשי 1326
מעקףסמכותיכמפקדכוהות צה"לבאזורהננימורהבזאתלאמור!
תיקוןסעיף1

11

בצו בדבר מינוים והעסקת עובדים במנגנון הממשלתי (יהודה
והשומרון) (מס'  ,)37התשכ"ז1962 -ולהלן-הצוהעיקרי),
א,

לפניסעיף 1יבוא:

"בתוקףסמכותי כמפקוכוחות צה"לבאזורהנני מורה
בזאתלאמור;"
ב ,לפניהגדרת "אדם",יבוא:
"בצוזה ,"-
תיעןסעיף 2

 .2בסעיף 2לצוהעיקרי ,לאחרסעיףקטן(ו),יבוא:
"(ז) הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות הצו
בדברמניעת תשלוםלעבריןבטחוני(יהודה והשומרון)
(מס' ,)369התש"ל 1969ולאלגרועמהן,'.
-

תיקדאיף2ה

י

 .8בסעיף 2הלצוהעיקרי:
()1

()2

בסעיף קטן (ב) ,לאחרהמילים" :הממונה ,או כל אדם
שמונהעל-ידו בכתב",יבוא(" :להלן-בודק)",ויימחקו
המילים":שעליהחוקראותואדם".
בסעיף קטן (ג) ,במקום המילים" :אותו אדם" ,יבוא:
"הבודק" ובמקום המילים" :עליהןיהיה בהן" ,יבוא:
"שישבתשובהעליהן".

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

תיקעיסבתימת  .5א.

-הוספת

לאחרסעיף 2לתוספתלצוהעיקרייבוא:
2א,בתקנות ,לאחרהקנה 28יבוא:
(ב) בים1באפריל הבאמידאחריסוערמימיו של
העובדכפקידמסווג,וביום 1באפרילהבאמיד
לאחרתחילת תוקפת של תקנהזויהיהפקיר
פסווגזככי,לפיתאריךקבלתו,לתוספתותק
בשיעור מלאאומוקטן ,או לאיהיהזכאילו
כלל,על-פי הטבלההבאה:
אחתקולפתוותק

נר שנתקבל לנרתתזיז

לבין

 1באפלל

ט בשף

:6באוגוסט
16בנובמבר
16בפברואר

טבענמבר

50%

15בפברואר
אבמרץ

25%

טנשייתן

*ובמאי

-ס2

41

100%
75%

".6%

2אא .בתקנה  85לתקנות ,בסופהיבוא:
"ואולם ,מורהאו כלפקיד אחר שלמד בשיטת התכתבות,והמציא
תעודה על כך ,אין התעודה מחייבת לתת לו דרגה בהתאם

תיקון תקנה 35

ב,

לתעודתו",

בתוספת ,סעיף 2א יסומן'ע"לאאא* ,ובכותרת השוליים;ייאמר

"תיקון תקנה ,"40

ג ,בסעיף 2ב לתוספת ובכותרת לסעיף ,במקום המספר:
יבוא ,"44" :ובמקום המספר49" :א",יבוא44" :א",
ד .בתוספת ,אחריסעיף 2ב,יבוא:
"הוספת 2בב.אחרי תקנה  49לתקנותיבוא:
"49א .על אף האמור בכלדיןרשאי הממונה ,אםהעביר
תקנה 49א

",,"49

פקיד ממשרה אחת למשרה אזורת גבוהה ממנה
בתקן ,להעלות פקיד עד לדרגה הגבוההביותר
במסגרת המשרה אליה הוא מועבר ואשר לה
מתאימיםכישוריו.".
ה .בסעיף 2ד לתוספתיימחקו הגרשיים לאתר המילה "לימודים",
ויבואוגרשיים לאחרהמילה "בהשאלה",
 .1סעיפימ 2טו2 -י לתוספת ,יסומנו 2יו2 -יא בהתאמהובינהם
יבוא:
תיקון תקנה 2ט ,במקום תקנה  107לתקנותיבוא:
( ,107א) פקידה הרה זכאית לחופשת לידה של ארבעים
707
והמישה ימים בתשלום מלא על סמך תעודה
רפואית מאושרת על-ידי הועדה הרפואית

המוסמכת ,חופשה זואינה מהווה חלק מחופשת
המחלה,
(ב) לאחר חופשתלידהזוזכאית פקידה הרה לחופשה
נוספת ,ללא תשלום ,לתקופה שלארבעיםוחמישה
ימיםתוך שמירת כלזכויותיה האחרות ,אולם אם
נבצר ממנה ,מסיבות מתלה לחדש את עבודתה
לאחר חופשת הלידה הראשונה ,לאתיפגעזכותה
לחופשת מחלהעל-פי הוראות חופשת המחלה",
בסעיף2י לתוספת ,בפסקה (ג) לתקנה 108א ,במקום המילה:
"משרתו",יבוא" :משרה"ובמקום "שדרגתו",יבוא" :שדרגתה".
;.

י.

.

תמהים

 .6א.
.
.

;.

.

.

!

'. ,

;.. .

י

תחילתתוקף

.

.

;

",.

סעיף  3לצו בדברמינויים והעסקתעובדים במנגנון הממשלתי
,3
(תיקון מס' (יהודה והשומרון) (מס'  ,)480התשל"א - 1971 -

בטל: ,

ב ,תקנות השירות.האזרחי (תיקון) (יהודה והשומרון) ,התשל"ו -
;.
; 1976צטלות.
 - ; ;.ג. .תקנות השירוה האזרחי (תיקון מס' ( )2יהורה והשומרון),
..
התשל"ו - 4976' -בטלות,
;
ו ; ,הצו ברבהמינו~ים והעסקתעובדים במנגנון הממשלתי (תיקון
מס' ( )8יהודהוהשומרון) (מס'  ,)652התשל"ו- 1976 -בטל.
'

 , .7א.בכפוף לאמורבסעיף.זה ,תחילתתוקפו של זהביוםחתימתו.
 .תחילת תוקפו של;סעיף 5
ב

צי

.

(א) לעיל ביום ו' בחשון תשל"א

בנובמבר 970ח.

(5

ג ,תחילת תוקפו שלסעיף ( 5ד)לעילביום ט'באייר תשל"ו %במאי
.)1976

*

44

)1976י

השם

,8

צוזהייקרא" :צו בדברמינויים והעסקתעובדיםבמנגנון הממשלתי

(תיקון מס' ( )18יהודהוהשומרון) (מס'  ,)1326התשג"א-

,"19%

יצחקמרדכי,

כ"ו בשבט התשנ"א ( 19פברואר )19%

אלוף

מפקד כוהות צה"ל
באזוריהודהוהשומרון

צו בדבר הוראות בטחוןויהודה והשומרון) (מס'  ,)378האש"ל1970 -

הוראה בדברהתלייתהיתריציאהכללי(מס' ( )5הוצאת שעה)
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,לפיסעיף  90לצו בדבר הוראות בטחון ויהודה
והשומרון) (מס'  ,)378התש"ל ,1970 -ויתר סמכויותי לפי כלדין ותחיקת בטחון,הנני מורה
בזאתלאמור:
היתריציאהכללי (מס' ( )5יהודה והשומרון) ,התשל"ב( 1972 -להלן -
ההיתר) ,מותלה בזאת,

התלייתהיתר
יצואהכללי

,1

התלייתהיתרי
עשהאישים

,2

היתרםאי17ימ

 .3למרות האמור בהוראהזו ,מפקדצבאיאומי מטעמורשאי לתתרשיון
יציאהאישי.

חזרה לאדר

 .4כלמישיצאו את האזור מכח ההיתר ,עובר לתהילת תוקפה של הוראה
זו,ישובלאזורלאלתר.

תחילת תוקף
ותוולה

.5

השם

,6

כלהיתריציאהאישי שהוצאלפני תחילת תוקפה שלהוראהזו -מותלה

בזאת.

ם ב"ב שבט התשנ"א ( 6בפברואר )1991
תחילת תוקפה של הוראהזוביו

בשעה 00:01והיא תעמודבתוקףכלעוד לאבוטלהעלידי.

ה כללי (מס' )5
הוראהזו תיקרא" :הוראה בדברהתלייתהיתריציא
(הוראת שעה)(יהודהוהשומרון) ,התשנ"א ,"19%

-

יצחקמרדכי ,אלוף
מפקד כוחות צה"ל
באזוריהודהושומרון

כ"ג שבט התשנ"א ( 10פברואר )1991

"- 111-

חוקהפנייה האזרחית מטי  34לשנת 1959

תקנות הפנסיה האזרחית(פיקוח על תשלוםפנסיה)
בתוקף סמכותי כראש המינהלהאזרחיעל-פיסעיף )2( 3לצו בדבר הקמתמינהלאזרחי (יהודה
השומרון) (מס'  ,)947התשמ"ב,1981 -ועל-פיסעיף  56להוקהפנסיההאזרחית מס'  34לשנת
י סעיף  2לצו בדבר תוק הגימלאות (יהודה והשומרון) (מס' ,)514
( 1959להלן-החוק) ,ועל-פ
התשל"ג  ,1978 -ומאתר והדבר דרוש לצורך הבטאת סרר ציבורי נאות ,הנני מתקין בזאת
תקנות אלה:

תובתהתייצבת .1

פנסיונרוכןיורשו של פקידהזכאי לקצבתהפנסיהלפי ההוק( ,להלן-
יורש) המקבל תשלום שוטףמןהמינהלהאזרחי,יהיהחייבלהתייצב פעם
בשנה ,ביחידה בההיה מועסקהפנסיונר בעבר (להלן -היחידה) ,וזאת
בהתאםלהודעה שיקבלמןהיחידה,

.2

פנסיונר או יורש אשר לא יוכל להתייצב במועד האמור בשל מצבו
הבריאותי או סיבה מוצדקת אסרת ,ימציא ליחידתו תעודת חיים
המאושרת ע"י נוטריון ,המעידה על כך שהוא עודנובחיים ,ובהיציין
הסיבות המונעות התייצבותו כאמור.

.3

פנסיונר או יורש אשר התייצבותו לא תתאפשר מהמת שהותו מחוץ
לאזור,ימציא אף הוא תעודתהיים ,כאמור בתקנה  2המאומתתעל-ידי
נציגות ישראלית באותה מדינה אועל-ידי נציגות של מדינה אהרת
המקיימת קשריםדיפלומטיים עם ישראל,

הגשת תעודת
חתם

אי התיצבות
'
מהמת שהות
מפץלאזור
אימות התעודה

,4

הוגשה תעודתחיים כאמור בתקנת  2ו ,3-רשאיקצין המטה שלהיחידה,
אומי שהוסמך על-ידו ,לאמת האמור בתעודהעל-ידי ביקור במקום

מגוריו של מוסר התעודה.

עיטבהתשמישם .5

תהילת תוקף
השם

לאהתייצב אדם עפ"י הוסעה כאמור ,ולאהמציא תעודתחיים כאמור,
יעוכבו התשלומים המגיעים לו על-פי החוק ,וזאת עד שלא יומצאו
תעודות או מסמכים המעידים על היותו בהיים ,או עלזכויותיורשיו
בתשלומים אלה,

 .6תחילת תוקפן של תקנות אלהביוםחתימתן.
.7

תקנות אלה תקראנה" :תקנות הפנסיה האזרחית (פיקוח על תשלום

פנסיה) (יהודהוהשומרון) ,התשנ"א."1991 -

שייקהארז ,תת-אלוף
ראש המינהל האזרהי
לאזוריהודהוהשומרון

כ"ו בשבט התשנ"א ( 10בפברואר )1991

-
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חוק תבלועלמוצריטמקומיים,פסי  16לשנת 963ג
תקנות בדברבלו על מוצרים מקומיים(תיקון מס' )30
יסעיפים,5 ,2
בתוקףסמכותיעלפ

אלו:

תיקוןתקוה ח

.1

תיקון תקנה 76

,2

תחילת תוקף

,3

"שם

.4

כ.ס

עלמוצריםמקורנים,הננימתקיןתקנות

6ו6 -אלהוקהבי

בתקנות בדבר בלו עלמוצריםמקומיים(יהודהוהשומרון),
התשמ"ה-
)
פ
1985מהלן -התקנותהעיקריות) ,בתקנה ( 31א),בסוףפסקה יבוא:
"(ד) אשפוז של תייר בבית חולים רשום לפי חוק בריאות
הציבור ,מס'  43לשנת  ,1966ושירותים נוספים הניתנים אגב
אשפוזכאמורד.

בתקנה ( 76ג) לתקנותהעיקריות ,במקוםהאמור בפסקה ()1יבוא:
()1על אף האמור בתקנת משנה (ב) ,תהא תקופתהדו"ח שלעוסק בת
חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעתאינו עולה על 250,000
שקלים חרשים; תחילתה של כל תקופה בת חדשייםהיא באחד כחודש
שלכלאחרמהחרשיםינואר,מרס,מאי,יולי ,ספטמברונובמבר".

תחילתתוקפן של תקנות אלהביוםחתימתן.
תקנות אלה תקראנה" :תקנות בדבר בלו על מוצרים מקומיים (תיקון
מס' ( )30יהודהוהשומרון) ,התשנ"א."1991 -

בשבט התשנ-א ( 13בפברואר )1991

זאב
ציגלברג
קצין מטהלענים מכס

ה מ מ

1"-ו-

1

נ ה

צו בדבר הוראות בטחון(יהודה והשומרון) (מס'  ,)378ההש"ל1910 -

-.ן

מינוי שופטצבאי
בתוקף סמכותילפיסעיף ( 3ב) לצו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס'  ,)318התש"ל
  1910ובהמלצתהפרקליטהצבאי הראשיהנני ממנה בזאת את:י

סרןיעקבכץ

לכהן כשופטמשפנאי.
תחילת תוקפו שלמינויזהביום חתימתו,
נ"ו נשנש התשנ"א ( 10פברואר )1991

יצחקמרדכי ,אלוף
מפקר כוחות צה"ל
באזוריהודהוהשומרון
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