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 כן ו תה

עמוד
4צובדברחוקלשכתהרוקחים)תיקט()מס'053ח

6 1054( )מס' 5( מס' )תיקת במקרקעק עסקות בדברצו
6 1055( )מס' חוץ מטבע קצית על היטל בדברצו

10 42()מס'1056( מס'צובדברהוראותבטחט)תיקת
12 מועצותמקומיות)תיקט()מס'1057(,צובדברניהול
14 מס'5()מס'1058( מועצותאזוריות)תיקתצובדברניהול

16 1059( )מס' מס'43(צובדברהוראותבטחט)תיקת
 2( מס' )תיקת נרשמו טרם ער א מידי דלא נכסי חוק תיקת בדברצו

16' 1060()מס'

20 מס'2()מס'1061(צובדברוףרותבתיהסוהר)תיקת
22 1062( )מס' 22( מס' )תיקך הכנסה מס חוק תיקך בדברצו
24 1063( )מס' שעה( )הוראת חברת עירית מועצת פיער בדברצו
26 1064( )מס' שעה( )הוראת חברון בעירית סמכועת הקנית בדברצו
28 1065( )מ6' 12( מס' )תיקף חינוך דיני לענין סמכויות בדברצו
28 1( 066 )מס' 44( מס' )תיקון בטחון הוראות בדברצו
30 1( 067 )מס' 45( מס' )תיקון בטחון הוראות בדברצו
32 1068( )מס' 5( מס' )תיקון ענישה דרכי בדברצו
 14( מס' )תיקון הממשלתי במנגנון עובדים והעסקת מינויים בדברצו

34 1069()מס'
36 לאור)תיקת()מס'ל107(צובדברהכנסתכספים

 3( מס' )תיקך בטחת בתחיקת שנקבעו קנסות העלאונ בדברצו
38 1071()מס'

 15( מס' )תיקון הממשלתי במנגנון עובדים והעסקת מינויים בדברצו
40,. 1072()מס'

 שעה( הוראת ) שכם בעירית סמכויות הקניית בדברצו
42. 1073( )מס' 2( מס')תיקון

 שעה( להוראת רמאללה בעירית סמכויות הקניית בדברצו
42'' 1074( )מס' 2( מס')תיקל

44 1075( )מס' האזור)תיקת( לפיתוח הקרן בדברצו
 2ן מס' 1964)תיקט 6ס'16לשנת והתרבות החעוך חוק בדברצו

46 1076()מס'
48 1( 077 )מס' 2( מס' )תיקת בריאות שירותי בדברצו
48 1078( )מס' 7( מס' )תיקון מקומיים משפט בתי בדברצו
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 לישראל הגנהצבא

 1061 מס'צו

 2( מס' )תיקון הסוהר בתי שירות בדברצו

 לאמור: בזאת מצווה הנני באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף

 תשכ"ת- 254(, )מס' והשומרון( )יהודה הסוהר בתי שירות בדברבצוי.תיקון
 יבוא: בסופו 1, בסעיף הצו(, - )להלן11968 1סעיף

 שוטר )תפקידי הסמכה בדבר הצו פי על זה לתפקיד שמונה מי -"סוהר"
 הסוהר". בתי נציב ידי על או תשכ"ז-21967, 22(, )מם'וסוהר

 יבוא: )ב( קטן סעיף אחרי לצו 4 בסעיף )א(2.תיקון
 הוראות בדבר לצו 8ך סעיף לפי לחייל המסורות הסמכויות")ג(סעיף4

 נתונות יהיו תש"ל-31970, 378(, )מס' והשומרון( )יהודהבטחון
 ה- ובסביבתו הסוהר בית בתחום תפקידו מילוי בעת לסוהרגם

 בית לתחום מחוץ אף - אסיר בלווי תפקידו מילוי בעתמיידית;
הסוהר

 )ד(. יסומן )ג( קטןסעיף)ב(

 חתימתו. ביום זה צו שלתחילתו3.תחילת
תוקף

 )יהודה 2( מם' )תיקון הסוהר בתי שירות בדבר "צו יקרא: זה צו4.השם
 התשמ"ג-1983". 1061(, )מס'והשומרון(

 1983( ביוני )5 התשמ"ג בסיוןכ"ד

 אלוף אור,אורי
 צה"ל כווזותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור

 54. בעמ' 7, מס' הערהר'1.

 54. בעמ' 8, מס' הערהר'2.

 52. בעמ' 3, מס' הערהר'3.
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 לישראל הגנהצבא

 1062 מס'צו

 22( מס' )תיקת הכנסה מם חוק תיקון בדברצו

 לאמוו בזה מצווה אני באזור, צה"ל כוחות במפקד סמכותיבתוקף

החלפת
 4סעיף

 תשל"ד-1974י 543(, )מס' והשומרון( )יהודה הכנסה מס חוק בדבר בצו1.
 יבוא: 4 סעיף במקום הצו(, -)להלן

:עיף בסעיף14לחוקיבוא: 4."תיקת
 יבוא: שקלים" "19,360 במקום )1( קטן בסעיף )א( .

 שקלים"."23,620
 יבוא: שקלים" "9,664 במקום )2( קטןבסעיף)ב(

 שקלים". 11"790,
 שקלים". "2,800 יבוא: שקלים" "2,292במקום
 שקלים". "2,800 יבוא: שקלים" "2,292במקום
 שקלים". "2,800 יבוא: שקלים" "2,292במקום
 שקלים". "2,800 יבוא: שקלים" "2,292במקום

 במקום )א( משנה בפיסקת )3(, פסקה )2( קטןבסעיף)ג(
 שקלים". "7,030 יבוא: שקלים""5,767

 "4,180 יבוא: שקלים" "3,429 במקום )3( קטןבמעיף)ד(
שקלים".

החלפת
 5סעיף

 יבוא: לצו 5 סעיףבמקום2.
 שקלים' "22,882 במקום 1( ) קטן בסעיף 15, בסעיף בחוק, 5."תיקון
 שקלים". ,,27,920 לבוא. 15סעיף

החלפת
 6סעיף

 יבוא: לצו 6 סעיףבמקום3.
 יבוא: 24)1( סעיף במקום בחוק, 6."תיקוו
 למעט כלשהוא, אדם של במם החייבת מההכנסה המם,)ך( 24סעיד

 הבאים: בשיעורים יחולחברות,
 חדשות אגורות 5.5 הראשונים שקלים מ-43,030 שקל כלעל
 הדשות אגורות 7.7 הבאים שקלים מ-43,030 שקל כלעל
 חדשות אגורות 11 0. הבאים שקלים מ-43,030 שקל כלעל
 חדשות אגורות16.5 הבאים שקלים 35,1 מ-30 שקל כלעל
 חדשות אגורות22.0 הבאים שקלים 35,1 מ-30 שקל כלעל

 54. בעמ' 9, מס' הערה ר'1.
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 חדשות אגלרות27.5 הבאים שקלים 35,1 מ-30 שקל כלעל
 חדשות אגורות33.0 הבאים שקלים 35,1 מ-30 שקל כלעל
 מדשות אגורות38.5 הבאים שקלים מ-99,780 שקל כלעל
 חדשות אגורות44.0 הבאים שקליפ מ-165,940 שקל כלעל
 חדשות אגורות49.5 הבאים שקלים מ-165,940 שקל כלעל
 ". חדשות' אגורות55.0 נוסף שקל כלעל

תחילת
תוקף

 1983(. באפריל )ו התשמ"ג בבימן י"ח ביום זה צו של תחילתו4.

 )יהודה 22( מס' )תיקון הכנטה מס חוק תיקון בדבר "צו ייקרא: זה צו5.השם
 התשמ"ג-1983 1062(, )מס'והשומרון(

 1983( ביוני )5והתשמ"ג בתמוזד'

 אלוף אור,אורי
 צה"ל כוחות מפקד.

 והשומרון יהודהבאזור

 לישראל הגנהצבא

 1063 מס'צו

 שעה( )הוראת חברון עירית מועצת פיזור בדברצו

 פי על לסמכויותי ובהתאם באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 הדבר כי סבור והואיל-ואני הכלליות סמכויותי ויתר בטחון ותחיקת דיןכל

 בזאת מצווה הנני כנם, על באזור והבטחון הציבורי הסדך להשבתדרוש
לאמור:

פיזור
המועצה

 מכהונתם יחדלו חברון עירית מועצת ותברי הממונה חברון עירית ראש1.
 ידי. על אחר צו למתןעד

תחילת
תוקף

 חתימתו ביום זה צו של תחילתו2.

 שעה( )הוראת חברון עירית מועצת פיזור בדבר "צו ייקרא: זה צו3.השם
 התשמ"ג-1983". 1063(, )מס' והשומרון()יהודה

 1( 983 ביולי )7 התשמ"ג בתמוזב"ו

 אלוף אור,אורי
 צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור





,ו

 לישראל הגנהצבא

 1064 מס'.צו

 שעה( )הוראת חברון בעירית סמכויות הקניית בדברצו

 פי על לסמכויותי ובהתאם באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 הדבר כי סבור ואני והואיל הכלליות סמכויותי ויתר בטחון ותחיקת דיןכל

 הנני האוכלוסיה וטובת הציבורי הסדר התקין, הממשל קיום לצורךדרוש
 לאמור: בזהמצווה

 - זהבצו1.הגדרות
 כרשות האזרחי המינהל ראש ידי על שימונה מי - המוסמכת""הרשות
 זה. צו לענייןמוסמכת

 חברון עירית מועצת פיזור בדבר הצו פי על ידי על אחר צו למתןעד2.הקניית
 כל יהיך התשמ"ג-11983, 1063(, )מס' והשומרון( )יהודה שעה()הודאתסמכויות

 העיריה ולמועצת העיריה לראש הבטחון ובתחיקת בדין המוקנותהסמכויות
 המוסמכת. הרשות בידינתובות

 חתימתו. ביום זה צו של תחילתו3.תחילת
תוקף

 שעה( )הוראת חברון בעירית סמכויות הקניית בדבר "צו ייקרא: זה צו4.השם
 התשמ"ג-1983". 1064(, )מס' והשומרון()יהודה

 1( 983 ביולי )8 התשמ"ג בתמוזכ"ז

 . אלוף אור,אורי

 צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור

 54. בעמ' 10, מס' הערה ר'1.





 לישראל הגנהצבא

 1065 מס'צו

 12( מס' )תיקון חינוך דיני לענין סמכויות בדברצו

 הדבר כי סבור ואני והואיל באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 בזאת: מצווה הנני התקין הממשל לצורךדרוש

 והשומרון(, )יהודה 91( )מס' חינוך דיני לענין סמכויות בדבר בצו1.ביטול
תשכ,,ז_11967 5אסעיף

_ 
 בטל. - 5א סעיף

 1983(. ביולי )15 התשמ"ג באב ה' ביום זה צו של תחילתו2.תחילת
תוקף

 12( מס' )תיקון חינוך דיני לענין סמכויות בדבר "צו ייקרא: זה צו3.השם

 התשמ"ג-1983". 1065(, )מס' והשומרון()יהודה

 1983( ביולי )7 התשמ"ג בתמוזכ"ז

 אלוף אור,אורי
 צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור

 54. בעמ' 11, מס' הערה ר'1.

 לישראל הגנהצבא

 1066 מס'צו

 44( מא' )תיקון בטחון הוראות בדברצו

 לאמור: מצווה הנני באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף

 378(,תש"ל-11970 )מס' והשומרון( )יהודה בטחון הוראות בדבר בצך1.תיקון
 )להלן ו'2סערי

_ 
 - 21 בסעיף הצר(,

 52. בעמ' 3, מא' הערה ר'1.
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'ק8 יבוא: ובמקומו יימחק, )ב( קטן בסעיףהאמור)א(

,% באזני האישום כתב את המשפט בית יקרא המשפט בתחילת")ב(
 ,,, אם מביגור, ידי על המיוצג נאשם לגבי כן לעשות לאהמשפט ין בית רשאי אולם תכנו, את בכך, צורך ראה אם לו, ויסבירהנאשם,
 -,,ן באזני האישום כתב את קרא כי המשפט, לבית הסניגורהודיע

 בפרוטוקול". יירשמו וסניגורו הנאשםדברי 1" ההודעה; את הנאשם אישר ואם תכנו, את לו הסבירהנאשם,
 יבוא: )ב( קטן סעיףלאחר)ב(

ן שרך ראה אם לבאשם, המשמט בית שביר המשפט במהלך'עם
 -, להגנתר/ לו הנתשות הזכאות אתבכך,

 יאסף: בסופו, )ד(, קטןבסעיף)ג(
 ן סנעורר/ ידי על nwynw יןיל הנאוןמ"תגובת

. )ז( )יג )ה(, ור(, יסומנו: ו-)ז( )ו( )ה(, )ד(, )גג קטניםסעיפים)ד(

 בהתאמה.ו-)ח(

יקח
 47סעיף

 "בסף: )7( קטן סעיף אחרי לצה 47)ה(בסעיף2.
 עבים" חמש על תעלה לא התנאי תקופת,ץ8(

תחילת
תוקף

- חתימתו. ביום זה צו של תחילתו3.

 וה- )יהודה 44( מס' )תיקון בטחון הוראות בדבר "צו ייקרא: ?ה צו4.השם
 התשמ"ג-1983". 1066(, )מס'שומררן(

 1983( באפריל )9והתשמ"ג באיירט"ז

 אלוף אור,אורי
 צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור

 לישראל הגנהצבא

 1067צומס'

ן 45( מס' )תיקרן בטהרן הוראות בדברצו
 ן.)

 לאמור: בזה מצווה הנני באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף

תיקון
 47סעיף

 התש"ל 378( )מס' והשומרון( )יהודה בטחון הוראות בדבר בצו )א(1.
 בטל. - )ד( קטן סעיף 47, בסעיף וו,970

 )ד(. - יסומן )ה( קטן סעיף)ב(

 52. בעמ' 3,מס' הערהר'1.





 חתימתו. ביום זה צו של תחילתו2.תהילת
תוקף

 וה- )יהודה 45( מס' )תיקון בטחון הוראות בדבר "צו ייקרא: זה צר3.השם
 התשמ"ג-1983". 1067(, )מס'שומרון

 1983( ביולי )20 התשמ"ג באבי'

 אלוף אור,אורי
 צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור

 לישראל הגנהצבא

 1068 מס'צו

 5( מס' )תיקון ענישה דרכי בדברצו

 לאמור: מצווה הנני באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף

 תשכ"ט-11969, 322(, )מס' והשומרון( )יהודה ענישה דרכי בדברבצו1.החלפת
 יבוא: ובמקומו יימחק 4סעיף 4סעיף

 עולם מאסר או חבישה עונש הקובעת בדין הוראה כל4."דיו
 אליהם, מתייחסת או זמנית פרך עבודת אי פיך עבודתעםנסוייים

 עונש אל התייחסה או מאסר עונש קבעה כאילו אותהיראו
 המקרה". לפי ~כלכאמור,

 חתימתו. ביום זה צו של תחילתו2.תחילת
תוקף

 והשומרון( )יהודה 5( מס' )תיקון ענישה דרכי בדבר "צו ייקרא: זה צו3.השם
 התשמ"ג-1983". 1068(,)מס'

 1983( ביולי )20 התשמ"ג באבי'

 אלוף אור,אורי
 צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור

 56. בעמ' 12, מם' הערה ר'1.





 לישראל הגנהצבא

 1069 מס'צו

 14( מס' )תיקרן הממשלתי במנגנון עובדים והעסקת מינויים בדברצו

 לאמור: בזאת מצווה הנני באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף

 וה- )יהודה הממשלתי במנגנון עובדים והעסקת מינויים בדבר בצו1.תיקון
 יסומנו 2ח עד 2א סעיפים בתוספת, התשכ"ז-11967, 37(, )מס' שרמרון(התוספת

 יבוא: ולפניהם בהתאמה 2ט עד2ב
 - יסומנו )ו( עד )ב( משנה תקנות לתקנות, 40 בתקנה"2א.
 יבוא: ולפניהן בהתאמה )ז(עד)ג(
 בהודעה ניתן, )א(, משנה בתקנת האמור אף על ")ב('

 ". נוספת' בשנה הנסיון תקופת את לפקיד להאריךבכתב,

 תקפו תחילת לפני בהעסקתו שהוחל פקיד על יחולו לא זה צו הוראות2.
 זה. צושל

 חתימתו. ביום זה צו של תחילתו3.תחילת
תוקף

 הממשלתי במנגנון עובדים והעסקת מינויים בדבר "צו ייקרא: זה צו4.השם
 התשמ"ג-1983". 1069(, )מס' והשומרון( )יהודה 4ו( מס')תיקון

 1983( ביולי )7 התשמ"ג בתמוזכ"ו

 אלוף אור,אורי
 צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור

 36 בעמ' 13, מס' ר'הערהה
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 לישראל הגנהצבא

 1070 מס'צו

 )תיקון( לאזור כספים הכנסת בדברצו

 הדבר כי סבור ואני והואיל באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 לאמור, בזאת מצווה אני הציבורי והסדר התקין הממשל לצורךדרוש

 התשמ"ב- 973(, )מס' והשומרון( )יהודה לאזור כספים הכנסת בדבר בצו1.תיקון
 יבוא: בהגדרה האמור לאחר האזור" "תושב בהגדרת 1, בסעיף11982, 1סעיף

 שהשליטה תאגיד או מכחם או בטחון בתחיקת או בדין שהוקם תאגיד"וכן
 האזור תושב ידי על או באזור מופעלים עסקיו עלוהניהול

 חתימתו. ביום צוזה של תחילתו2.תחילת
תוקף

 וה- )יהודה )תיקון( לאזור כספים הכנסת בדבר "צו ייקרא: זה צו3.השם
 התשמ"ג-1982". 1070(, )מס'שומרון(

 1983( ביולי )7 התשמ"ג בתמוזכ"ו

 אלוף אור,אורי
 צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור

 56. בעמ' 14, מס' הערה ר'1.





 לישראל הגנהצבא

 1071 מס'צו

 3( מס' )תיקון בטחון בתחיקת שנקבעו קנסות העלאת בדברצו

 הדבר כי סבור ואני והואיל באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 לאמור: מצווה הנני הציבורי, הסדר וקיום התקין הממשל לצורךדרוש

 והשומרון( )יהודה בטחון בתחיקת שנקבעו קנסות העלאת בדבר בצו1.תיקת
 - ו)א( בסעיף תש"ם-11980 845(, )מס, 1סעיף

 שקלים"; "100,000 יבוא שקלים" "50,000 במקום )1(, בפסקה)1(.

 שקלים"; "200,000 יבוא שקלים" "100,000 במקום )2(, בפסקה)2(.

 שקלים"; "500,000 יבוא שקלים" "250,000 גמקום )3(, בפסקה)3(.

 שקלים"; "700,000 יבוא שקלים" "350,000 כמקום )4(, בפסקה)4(.
 שקלים"; "1,500,000 יבוא שקלים" "750,000 במקום )5(,)5(.בפסקה

 חתימתו. ביום צוזה של תהילתו2.תחילת
תוקר

 )תיקון בטחון בתחיקת שנקבעו קנסות העלאת בדבר "צו ייקרא: זה צן3.השם
 התשמ"ג-1983". 1071(, )מס' והשומרון( )יהרדה 3(מס'

 1983( ביולי )10 התשט"ג בתמוזכ"ט

 אלוף אור,אורי
 צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור

 56. בעמ' 15, מס' הערה ר'ה





 לישראל הגנהצבא

 1072 מס'צו

 15( מס' )תיקון הממשלתי במנגנון עובדים והעסקת מינויים בדברצו

 לאמור: בזה מצווה הנני באזור, צה"ל כוחות כמפקד שמכותיבתוקף

 וה- )יהודה הממשלתי במבגבון עובדים ותעסקת מינויים בדבר בצו נ. . .תיקוו
 יבוא: 1, סעיף אחרי בתוספת, התשכ"ז-1967י, 37(, )מס' שומרון(התוספת
..,: .

 תוך - רשאי עליו, חל לתוספת 1 שסעיף פקיד )א( "הוראת.1א.
 פנסיה הגמולי לשלם - זה צו מתחילת חודשים שנים_עשר שעה .ן

 מרשתות ברשות מסרג בלתי פקע היה בה תקופהעבור
.. 

 באזור.צה"ל'
 2% יהיה חודש כל עבור פנסיה תגמולי שיעור)ב(

 הפנסיה. תגמולי את ישלם בו בחודש הפקיד שלממשכורתו
 34 מס' האזרחית, הפנסיה לחוק 19 סעיף לעניין )ג(.

.
 עבורה תקופה יראו הפנסיה(, חוק - )להלן 1959 לשנת .

 הנחשבת שירות כתקופת פנסיה תגמולי הפקידשילם

 פנסיה.לצרכי
 בחוק לו ס שי המשמעות מונח לכל תהא זה בסעיף)ד(

הפנסיה".

 חתימתה בעם צוזה של תחילתו2.תחילת
 יתוקף

 הממשלתי במנגנת עובדים והעסקת מיננים בדבר 'שו "קרא: זה צו3.השם
 התשמ"ג-1983". 1072(, )מס' והשומרון( )יהודה 15( מס')תיקון

 1( 983 ביולי )13 התשמ"ג באבג'

 אלוף אור,אורי
 צה"ל כוחותמפקד)

 והשומרון יהודהבאזור

 56. בעמ' 13, מס' הערה ר'1.
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 לישראל הגנהצבא

 1073 מס'צו

 שעה( )הוראת שכם בעירית סמכויות הקנ-ית בדברצו
 2( מס')תיקון

') 
 הדבר כ" סבור ואני והואיל 'באזור צה"ל כוחות כמפקד' סמכותיבתוקף ,

 הבני האוכלוסיה, וטובת הציבורי הסדר התקין, הממשל קיום לצורך דרוש:
..,. , . , לאמור: בזהמצווה

 וה- )יהודה שעה( )הוראת שכם בעירית סמכויות הקניית בדבר בצוי. 'תילון
 תמחק 1 בסעיף העיקרי( הצו - )להלן התשמ"ב-1982י 970( )מס'שומרון( 1סעיף

הגדרת"החוק

 ובמקומה "בחוק", המילה תמחק ו-2א)א( 2 בסעיפים העיקרי, בצו2.תיקח
 בטחון". ובתחיקת ,,בדיןיבלעסעיפים
2:-2א

 1982(. ביוני )סו התשמ"ב בסיוון י"ס ביום זה צו של תהילתו3..תחילת
תוקף

 שעה( )הצאת שכם בעירית סמכויות הקניית בדבר "צו ייקרא: זה צד4.השם
 התשמ"ג-1983". 1073(, )מס' והשומרון( )יהודה 2( מס')תיקון

 1983( ביולי )5 התשמ"ג בתמוזכ"ד

 אלוף אור,אורי
 צה"ל כוחותמפקד

 והשומרון יהודהבאזור 56. בעמ' 16, מס: הערה ר'1.

 לישראל הגנהצבא

 1074 מס'צו

 שעה( )הוראת רמאללה בעירית סמכויות הקניית בדברצו
 2( מס')תיקון

 הדבר כי סבור ואני והואיל באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 הנני האוכלוסיה, וטובת הציבורי הסדר התקין, הממשל קיום לצורךדרוש
 לאמור: בזהמצווה





תיקת
סעיף

 )יהודה שעה( )הוראת רמאללה בעירית סמכויות הקניית בדבר בצוו.
 1 בסעיף העיקרי( הצו - )להלן התשמ"ב-11982 971(, )מס'והשומרון(

 "החוק". הגדרתתמחק

תיקון
סעיפים

 ו-2א2

 ובמקומה "בחוק", המילה תמחק ו-2א)א( 2 בסעיפים העיקרי, בצו2.
 בטחון". ובתחיקת "בדיןיבוא

תחילת
תוקף

 1982(. ביוני )10 התשמ"ב בסיוון י"ס ביום זה צו של תחילתו3.

 )הוראת רמאללה בעירית סמכויות הקניית בדבר "צו ייקרא: זה צו4.השם
 התשמ"ג-1983". 1074(, )מס' והשומרון( )יהודה 2( מס' )תיקוןשעה(

 1983( ביולי )5התשמ"ג בתמוזכ"ד

 אלוף אור,אורי
 צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור

 56. בעמ' 17,מס' הערה ר'1.

 לישראל הגנהצבא

 1075 מס'צו

 )תיקון( האיזור לפיתוח הקרן בדברצו

 דרוש הדבר כי סבור ואני והואיל צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 לאמור: בזאת מצווה הנני האוכלוסיה, וטובת התקין הממשללצורך

תיקוז
 3סעיף

 התשמ"ב- 974(, )מס' והשומרון( )יהודה האזור לפיתוח הקרן בדבר בצו1.

 )א( יסומנו ו-)ג( )ב( קטנים וסעיפים ימחק )א( קטן סעיף 3, בסעיף982וי
 בהתאמה.ו-)ב(

תחילת
תוקף

 חתימתו ביום זה צו של תחילתו2.

 56. בעמ' 18,מס' הערה ר'1.
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 והשומרון( )יהודה )תיקון( האזור לפיתוח הקרן בדבר "צו ייקרא: זה צר3.השם
 התשמ"ג-1983". 1075(,)מס'

 1983( באוגוסט )5 התשמ"ג באגכ"ו

 אלוף אור,אורי
 צה כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור

,,, ,, 
:.;. 

.., 
.;: 

 לישראל הגנהצבא :
.

..! 

;: ;..., . ., 

 . .... 2(' מ;ס' )תיקון 7964 לשנת ו 6 מס.' והתרבות החיקור הנק צהבדבר.,

.- 
 נחוץ הדבר כי סבור ובהיותי באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכרתי בתוקף'

 ; לשמור: בזאת מצווה הנני "אוכלוסיה לטןבת .]

 יבוא: 1964, לשנת 16 מס' והתרבות, החינוך לחוק 56; סעיף לאחר1. .הוספה.
 .6עיף56א

 בחינה לערוך רשאי לחוק: 59 בסעיף כאמור הממונה, )א( "56א
 הסמכה תעודות ולהעניק למורים, המדרש לבתי אחידהכוללת

 הבחינה נוהלי בהצלחה. הבחינה את יעברו אשרלתלמידים
 בהוראות.הממינה- ידי על ייקבעו ההסמכה תעודות להענקת והתנאיםהכוללת

 השתתפות בעד אגרות בתקנות, לקלוע, :רשאי הממונה)ב(
 שכר וכן גבייתן אופן בדבר הוראות האחידה, הכוללת בבחינה)

 תשלומו", ואופן בבחינה.העובדים

 חתימתו. ביום זה צו של תוקפו תהילת 2. תוקףתחילת

 7964 לשנת 16 מס' והתרבות החינוך חוק בדבר ."צו יקרא: זה צד3.השם

 התשמ"ג-1983". 1076(, )מס' והשומרון( )יהודה 2( מס')תיקון

 1983( באוגוסט )2ו התשמ"ג באלולג'

 אלוף אור,אורי
 צה"ל כגתותמפקד
 והשומרת יהודהבאזור

 58. בעמ' 21, מס' הערו, ר'*-
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 לישראל הגנהצבא

 1077 מס'צו

 2( מס' )תיקון בריאות שירותי בדברצו

 הדבר כי סבור ואני והואיל באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 לאמור: בזאת מצווה הנני האזור תושבי לטובתדרוש

 התשל"ח- 746(, )מס' והשומרון( )יהודה בריאות שירותי בדבר בצו1.תיקוו
 "בני בהגדרת האמור ן בסעיף 11978 1סעיף

 יבוא: ואחריו )א( יסומן משפחה,,
 6; בסעיף כאמור הבריאות, שירותי לתכנית המצטרף אדם לגבי")ב(

 הוריו לרבות - 1983( בספטמבר )30 התשמ"ד בתשרי כ"ג ליוםעד
 שולהבו". על ממוכים הם אם ששים גילמעל

 1983(. במאי )5 התשמ"ג באייר ב"ב ביום זה צו של תחילתך2.תחילת
תוקף

 וה- )יהודה 2( מס' )תיקון בריאות שירותי בדבר "צד יקרא: זה צו3.השם
 התשמ"ג-1983". 1077(, )מס'שומרון(

-_. 1983( באוגוסט )9 התשמ"ג באבל'

 אלוף אור,אורי
 צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור

 56. 19,בעמ' מס' הערה ר'1.

 לישראל הגנהצבא

 1078 מס'צו

 7( מם' )תיקון מקומיים משפט בתי בדברצו

 הדבר כי סבור ואני והואיל באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 לאמור: בזאת מצווה הנני הציבורי, והסדר התקין הממשל לקיוםדרוש





החלפת
 7סעיף

 Db) )412' והשומרון( )יהודה מקומיים בתי-משפט בדבר לצו 7 סעיף1.
 יבוא: ובמקומו ימחקהתש"ל-11970

 "בית יקרא: בחברון ראשונה ערכאה של משפט בית )ו( )א("בתי-
 שיפוטו ואזור חברון", - ראשונה ערכאה שלמשפטשל

 ובית-לחם. חברון נפות אתיכלולערכאה
 - ראשונה ערכאה של משפט בית של מרשבומקרם)2(ראשונה

 בחברון. יהיהחברון
 יקרא: ברמאללה ראשונה ערכאה שלבית-משפט )1()ב(

 ואזור רמאללה", - ראשונה ערכאה של משפט"בית
 ורמאללה. יריחו נפות את יכלולשיפוטו

 - ראשונה ערכאה של משפט בית של מושבומקום)2(
 ברמאללה. יהיהרמאללה

 "בית יקרא: בשכם ראשונה ערכאה של בית-משפט )ו()ג(
 שיפוטו ואזור שכם", - ראשונה ערכאה שלמשפט
 קלקיליה ג'נין, טול-כרם, שכם, נפות אתיכלול

וסלפית.
 - ראשונה ערכאה של משפט בית של מושבומקום)2(

 בשכם". יהיהשכם

הוספת
 דאסעיף

 יבוא: 7לאחר'סעיף2.
 בפני נשמעים המקומי השיפוט דיני פי על אשר ערעורים 7א."סמכות

 בית-משפט אותו בפני ידונו ראשונה, לערכאהב:שיסבית-המשפט
 את שנתנה הערכאה ישבה שיפוטו שבאזור ראשונהלערכאה
 מערערים". שעליופסק-הדין

 ףתוקתתילי
 חתימתו. ביום זה צו של תחילתו3.

 )יהודה 7( מס' )תיקון מקומיים בתי-משפט בדבר "צו 'יקרא: זה צו4.השם
 התשמ"ג-1983". 1078(, )מס'והשומרון(

 1983( באוגוסט )25התשמ"ג באלולט"ו

 אלוף אור,אורי
 צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור

 56.מט'20,בעמ' הערה ר'1.
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