
  
  המשפטי  היועץ

  לאזור יהודה והשומרון
  

 מסמך זה משמש לצרכי עבודה פנימית ואינו מהווה נוסח משולב רשמי

 מסמך זה משמש לצרכי עבודה פנימית ואינו מהווה נוסח משולב רשמי

1

  
  צבא      הגנה      לישראל

  892' צו מס
  צו בדבר ניהול מועצות מקומיות

  
בתוקף סמכותי כמפקד האזור ויתר סמכויותי לפי כל דין ותחיקת בטחון הנני מצווה  

  :לאמור
  

  הגדרה
  :תיקון
  1438' צו מס

  -בצו זה   .1
  
כל אחד מהישובים המפורטים  -" מועצה מקומית"

שתיקרא בשם הנקוב , )ספתהתו -להלן (בתוספת לצו זה 
בתוספת ואשר שטחה מתוחם בקו במפה החתומה בידי 

  1.מפקד האזור
  

ניהול המועצות 
  המקומיות

  1057' תיקון צו מס
  1453' צו מס          
  1057' צו מס          
  1632' צו מס          

  

 -להלן (ל באזור רשאי לקבוע בתקנון "מפקד כוחות צה. א  .2
ם לניהול המועצות המקומיות וכן לקבוע כללי) התקנון

בו הוראות בדבר סמכויות והסדרי מינהל והוראות 
  .בדבר הסדרת עניני תושביהן של המועצות

  
לצורך ניהולן התקין של המועצות המקומיות ולצורך . ב

הסדרת עניני תושביהן רשאי מפקד האזור לכונן בית 
 הדין, סמכות בית המשפט; משפט לענינים מקומיים

הרכבו וכן כל הוראה אחרת הדרושה , שעל פיו ידון
  .לפעולתו התקינה של בית המשפט יקבעו בתקנון

  
התקנון וכל נספח שנקבע לו לפי , למען הסר ספק .ג

  .הוראות התקנון ייראו כאילו נקבעו בצו זה
  

הפעלת סמכויות 
במקומות 
  מסויימים

  :תיקון
  1453' צו מס

רשאי להורות בהודעה כי ל באזור "מפקד כוחות צה. א  .א2
תחולנה גם על ידי , כולן או מקצתן, הוראות התקנון

קביעתה של מועצה מקומית אשר תפעיל סמכויותיה 
על פי התקנון אף על בני אדם שבשטח המצוי בסמוך 

בהודעה ייקבעו סוגי בני האדם או השטח . לתיחומה
  .לגביהם תחולנה הוראות התקנון או שניהם כאחד

  
יראו את סוגי בני , )א(הודעה כאמור בסעיף קטן ניתנה .  ב

האדם הנקובים בהודעה או את תושבי השטח הנקוב 
וזאת , בה כתושבי המועצה המקומית לכל דבר ועניין

  .כל עוד לא נקבע אחרת בהודעה
  

שינוי התוספת 
  והמפות

את פרוט הישובים , בתקנות, מפקד האזור רשאי לשנות  .3
ועצה מקומית במפה שבתוספת ואת תיחומה של מ

  .1האמורה בסעיף 
  

קביעת הוראת 
  מעבר

  

ל באזור כי ישוב יהיה למועצה "קבע מפקד כוחות צה  .א3
מקומית וערב קביעתו היה הישוב האמור חלק ממועצה 

יהודה (אזורית כאמור בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות 
                                                 

יראו אותן כאילו , 22.1.96ל באזור לפני "מפות תחומי ישוב שנחתמו על ידי מפקד כוחות צה 1
  .נחתמו על פי צו זה לפני תיקונו
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  :תיקון
  1374' צו מס

 -תיקון טעות 
  146מ "קמצ

מפקד כוחות  רשאי, 1979-ט"התשל, )783' מס) (והשומרון
ל באזור לקבוע את הוראות המעבר הדרושות לדעתו "צה

כדי להבטיח את רציפותו של השלטון המקומי באותו 
  .ישוב

  
עותק מהמפה של כל מועצה מקומית יופקד במשרדי אותה   .4  הפקדת מפות

וכן יופקדו עותקי כל מפות המועצות , מועצה מקומית
וכל מעוניין יהיה רשאי , כת מפקד האזורהמקומיות בלש

  .לעיין בהם
  

אין בצו זה ובתקנון שיקבע על פיו כדי לגרוע מכל דין   .5  שמירת דינים
ותחיקת בטחון אלא אם נאמר מפורשות אחרת בצו זה או 

  .בתקנון
  

  .התקנון יפורסם בדרך שיקבע מפקד האזור  .6  פרסום התקנון
  

  –בטלים   .7  ביטול
  
' מס) (יהודה והשומרון(ר ניהול קרית ארבע צו בדב) 1(

-ה"תשל, ותקנון קרית ארבע ,1974-ה"תשל, )561
1974;  

' מס) (יהודה והשומרון(צו בדבר ניהול מעלה אדומים ) 2(
- ט"תשל, ותקנון מעלה אדומים ,1979-ט"תשל, )788

1979.  
  

תיקון צו בדבר 
ניהול מועצות 

  אזוריות

יהודה (בתוספת לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות   .8
  – 1979-ט"תשל, )783' מס) (שומרוןוה
  
ברשימת  הישובים  הכלולים  במועצה  האזורית  ) 1(

  ;יימחק -" מעלה אפרים"הישוב , בקעת הירדן
, ברשימת הישובים הכלולים במועצה האזורית שומרון) 2(

  .יימחקו -" אריאל"-ו" אלקנה"הישובים 
  

  .תחילתו של צו זה ביום חתימתו  .9  ילהתח
  

יהודה (צו בדבר ניהול מועצות מקומיות : "צו זה ייקרא  .10  השם
  ".1981-א"תשמ, )892' מס) (והשומרון

  
      
      
  א"תשמ' ה באדר א"כ
  1981במרס  1

  אלוף -תת, אליעזר-בנימין בן  
  מפקד אזור יהודה והשומרון

  

  2תוספת

                                                 
  ).30.3.82( 1' המועצה המקומית אפרתה הוספה בתיקון התוספת מס  )א(  2

  ).29.7.83( 2' המועצה המקומית גבעת זאב הוספה בתיקון התוספת מס  )ב(  
  ).14.2.85( 4' המועצה המקומית עמנואל הוספה בתיקון התוספת מס  )ג(  
  ).14.2.85( 4' המועצה המקומית אלפי מנשה הוספה בתיקון התוספת מס  )ד(  
  )20.7.89( 6' המועצה המקומית בית אריה הוספה בתיקון התוספת מס  )ה(  
  ).13.3.90( 7' המועצה המקומית אורנית הוספה בתיקון לתוספת מס  )ו(  
  ).30.8.90( 8' המועצה המקומית ביתר עילית הוספה בתיקון התוספת מס  )ז(  
  ).6.1.91( 9' המועצה המקומית קרני שומרון הוספה בתיקון התוספת מס  )ח(  
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  שהאלפי מנ  .9  אלקנה  .1  
  בית אריה  .10  אריאל  .2  
  אורנית  .11  מעלה אדומים  . 3  
  ביתר עילית  .12  מעלה אפרים  .4  
  קרני שומרון  .13  קרית ארבע  .5  
  קדומים  .14  אפרתה  .6  
  הר אדר  .15  גבעת זאב  .7  
  מודיעין עילית  .16  עמנואל  .8  
  בית אל  .17      

  
 

      
  

  
  864' עמ 48מ "קמצ: פורסם
  12' עמ 60מ "קמצ] 22.5.83) [1' תיקון מס( 1057' צו מס. 1:  תיקונים

  836' עמ 138מ "קמצ] 21.6.92) [2' תיקון מס( 1374' צו מס. 2
  1976' עמ 165מ "קמצ] 22.1.96) [3' תיקון מס( 1438' צו מס. 3
  2308' עמ 175מ "קמצ] 17.7.97) [4' תיקון מס( 1453' צו מס. 4

  1175' עמ 146מ "תיקון טעות קמצ
  170' עמ 66מ "יקון השמטה קמצת
  ]18.3.09) [5' תיקון מס( 1632' צו מס. 5

 

      
 

                                                                                                                                            
  ).2.7.92( 10' המועצה המקומית קדומים הוספה בתיקון התוספת מס  )ט(  
  ).9.8.95( 11' המועצה המקומית הר אדר הוספה בתיקון התוספת מס  )י(  
  ).27.3.96( 12' המועצה המקומית מודיעין עילית הוספה בתיקון התוספת מס  )יא(  
  ).17.7.97( 14' המועצה המקומית בית אל הוספה בתיקון התוספת מס  ) יב(  


