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 צבא הגנה לישראל

 צו מם׳ 1157

 צו בדבר בתי משפט מקומיים (תיקון מפ׳ 0

 בתוקף סמכותי במפקד כוחות צה״ל באזור והואיל ואני סבור כי הדבר דרוש לקיום
י מצווה בזאת לאמור: נ  הממשל התקין והסדר הציבורי, הנ

 תיקון סעיף 7 1. סעיף 7 לצו בדבר בתי משפט מקומיים (יהודה והשומרון) (מם׳ 412),

1 יתוקן באופו הבא:  התש״ל-1970
 (א) בסעיף 7(א)(1), המילים: ״נפות חברון ובית לחם״ ימחקו, ובמקומן יבוא: ״נפת

 חברון״.

 (ב) בסעיף 7(0(1),' במקום ״נפות יריחו ורמאללה", יבוא: ״נפות רמאללה בית
 לחם ויריחו״.

לת תוקף 2. תחילתו של צו זה ביום חתימתו.  תחי

 השם 3. צו זה ייקרא: ״צו בדבר בתי משפט מקומיים(תיקון מס׳ 9) (יהודה והשומרון)(מם׳
 1157), התשמ״ו-1986״.

(1 בינואר 1986)  כ׳ בטבת התשמ״ו

״ אלוף ן שחי ו נ מ  א
 מפקד כוחות צה״ל

 באזור יהודה והשומרון

 1. דאה הערה 412, בסוף החוכרת.
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 צבא הגנה לישראל

 צו מם׳ 1158

 צו בדבר תיקון חוק מפ הכנפה (תיקון מס׳ 28)

 בתוקף סמכותי כמפקד האזור, הנני מצווה בזה לאמוד:

׳ 1 1 9 74  הוספת סעיף 1. בצו בדבר תיקון חוק מס הכנסה (יהודה והשומרון)(מם׳ 543), תשל״ד-

א אחרי סעיף 14 יבוא: 1 4 

 •החלפת 14 א. סעיף 71 לחוק ימחק ובמקומו יבוא:
 סעיף 71

 ״סמכות . 71. (א) הממונה רשאי לבוא לכלל פשרה על כל עבירה

 הממוני׳ על הוראות הסעיפים 67 עד 69 של חוק זה וכן

י מתן פםק־דין לעכב כל הליכים  רשאי הוא, לפנ
 שנעשו לפי הסעיפים האלה או לבוא לכלל פשרה

 עליהם.

 (ב) אדם שעבר עבירה לפי הסעיפים 67 ער 1,69
 הממונה, בהסכמתו של האדם, לקחת מידו ו
 כסף שלא יעלה על פי שניים מהקנס הגבוה 1
 שמותר להטיל על אותה עבירה, ואם עשה*!

 ייפסק כל הליך נגדו על אותה עבירה, 1
 עצור בגינה - ישוחרר׳׳.

 לעשות
 פשרה

 ולהטיל
 כופר כסף

 תחילת תוקף 2. תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

ו ן מס׳ 28) חז  3. צו זה ייקרא: ״צו בדבר תיקון חוק מס הכנסה(תיקו
 (מם׳ 1158), התשמ״ו-1985״

 ד׳ בטבת התשמ״ו(16 בדצמבר 1985)

 השם

 1. ראה הערה 543, בסוף החוברת.



 צבא הגנה לישראל

 צו מם׳ 1159

 צו בדבר בתי משפט מקומיים (מעמד רשויות צה״ל)(תיקון מם׳ 3)

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באוור ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת
 האוכלוסיה, הנני מורה בזאת לאמור:

ם(מעמד רשויות צה״ל)(יהודה שומרון)(מס׳ 164), י מי  תיקון סעיף 2 1. בצו בדבר בתי משפט מקו

ג (להלן - הצו העיקרי), בסעיף 2(א)(3), לאחר המילים: ׳׳מפקד  תשכ״ח-1967
 צבאי״, יבוא: ״או על־ידי ראש המינהל האזרחי״.

(2) יבוא:  תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3 לצו העיקרי, במקום האמור בסעיף קטן

גד עובד בשרות צה״ל, עובד בשליחות  ״להתיר הגשת תביעה בבית משפט מקומי נ
 צה״ל, אדם המשרת ברשות מהרשויות האמורות בסעיף 2(א<(3< וכן רשות
ו לו סמכויות של רשות נ ק ת  מהרשויות כאמור שהיא רשות מקומית או מי ש

 מקומית כאמור״.

 החלפת סעיף 5 3. סעיף 5 לצו העיקרי יימחק ובמקומו יבוא:

פגע מהחלטה או מפעולה שנעשתה לפי צו זה רשאי  יעדר 5. הרואה עצמו נ

עדת העררים שועקמה לפי הצו בדבר ועדות  לערער על כך בפני ו
״.  עררים (יהודה והשומרון)(מם׳ 172), תשב״ח-21967

לת 4. תחילתו של צו זה ביום חתימתו.  תחי
 תוקף

ן מס׳  השמ 5. צו זה ייקרא: ״צו בדבר בתי משפט מקומיים (מעמד רשויות צה״ל)(תיקו
 3) (יתדה והשומרון)(מס׳ 1159), התשמ״ו-1985״.

(8 בינואר 1986) ו  כ״ז בטבת התשמ״

ן שחי* אלוף ו נ מ  א
 מפקד כוחות צה״ל

 1. ראה הערה 164, בסוף החוברת. באזור יהודה והשומרון
 2. דאה הערה 172, בסוף החוברת.
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 צבא הגנה לישראל

 צו מס׳ 1160

 צו בדבר שמירת הנקיון

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, הנני מצוה בזאת לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה:

 ״בתי משפט״ - בית־משפט שנתכונן ע׳׳י מפקד כוחות צה״ל באזור וכן בתי־משפט
 מקומיים כמשמעותם בצו בדבר בתי המשפט המקומיים (יהודה והשומרון)(מס׳

;  412), תש״ל-1970'

 ״גרוטות רכב״ - רכב שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, שפורק או נקבע כרכב
 באובדן גמור, וכן שלד של רכב או חלקים ממנו;

 ״השלכה״ - לרבות זריקה, שפיכה, נטישה או השארה;

 ״מיכל למשקה״ - כלי קיבול לשימוש חד־פעמי עשוי מתכת, זכוכית, פלסטיק,
 נייר או חומר אחר, שמשווקים בו משקה, למעט חלב ומוצריו בין שהוא דיק ובין

 שהוא מלא;

 ״פסולת״ - לרבות שיירי מזון, קליפות, ניירות, בקבוקים, תיבות, קופסאות,
 קרטונים, אריזות למיניהן, גרוטאות, גזרי עץ, קרשים, סמרטוטים, בדלי סיגריות,
 , אשפה מכל סוג וכן כל דבר אחר העלול לגרום אי ניקיון או אי סדר, למעט פסולת

 בניין וגרוטות רכב;

 ״פסולת בנץ״ - המרים ושיירי המרים המשמשים לבניה, או שמשתמשים בהס
 בקשר לעבודות בניה, לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבנים;

 ״רכב״ - ״רכב מסחרי״ ו״רכב ציבורי״ - כמשמעותם בפקודת התעבורה בנוסחי
 המובא בתוספת לצו בדבר חוק התעבורה (סדרי תנועה)(יהודה והשומרון)(מם׳

; 2  399), תש״ל-1970

 ״הרשות המוסמכת״ - מי שמונה ע״י ראש המינהל האזרחי כרשות מוסמכת לצורך
 צו זה לרבות מי שהרשות המוסמכת אצלה לו מסמכותה, בין ביחס לכל שטח האזור

ן פלוני או לסוג עניינים, זולת לענין התקנתן של-י י ו לענ  ובין ביחס לכל חלק ממנ
ות כאמור בסעיף 14 לצו זה;  תקנ

 ״רשות הרבים״ - כל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור בו או שהציבור
 משתמש או עובר בו למעשה.

,', ^ 3 י י ך 2. לא ישליך אדם פסולת, פסולת בנין או גרוטות רכב ברשות הרבים או מרשות י ו  איסור לכל

ת לרשות היחיד ולא ילכלך את רשות הרבים. כ ל ש ה  ו

 פסולת
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 3. כל מי שבידו השגחה על קטין שטרם מלאו לו שתים עשרה שנים, הנמצא עמו
ן להשליך פסולת מהרכב.  ברכב, לא יניח לקטי

 אחריות לגבי
 קטינים ברכב

ו 4. (א) הוכח כי פסולת או פסולת בניין הושלכו מתוך רכב, רואים, לעניין סעיף 2 י  חזקות לענ

ת את בעל הרכב או את האדם האחראי לרכב כאילו הוא השליך את הפסולת ל ו ס ח פ י ל 9 7 ] 

 או את פסולת הבנין, זולת אם הוכיח שלא הוא עשה כן ואת זהותו של האדם
 שהרכב היה ברשותו בעת ההשלכה, או שהרכב נלקח ללא הסכמתו.

לת בנין  ופסו
ך רבב  מתו

 (ב) ד1כח כי פסולת או פסולת בניין הושלכו מתוך רכב, רואים, לעניין סעיף 2,
ת כאילו הוא השליך את הפסולת או את פסולת הבניין,  את מי שנהג בו אותה ע
 זולת אם הוכיח שלא הוא עשה כן ואת זהותו של המשליך; הוראה זו לא תחול
 לגבי מי שנוהג באוטובוס או ברכב ציבורי למעט מונית, וכן לא תחול על
 מי שנוהג ברכב מסחרי בלתי אחוד המוביל נוסעים באשר הפסולת הושלכה

ך החלק הנפרד מתא הנהג.  מתו

ן סעיף 2, את בעלה כאילו הוא שהשליכה, זולת י י ן 5. הושלכה גרוטת רכב, רואים, לענ י  חזקה לענ

ב אם הוכיח שלא רןא עשה כן וברשות מי היתה גרוטת הרכב אותה עת, או שגרוטת כ י ת ו ט ו ד  ג

 הרכב נלקחה ללא הסכמתו.

 חובת שילוט 6. באוטובוס, ברכב ציבורי וברכב מסחרי בלתי אחוד המוביל נוסעים בחלק הנפרד

ב מתא הנהג, יקבע בעל הרכב או נהגו, בצורה גלויה לעין, שלטים המורים על איסור כ ר  ב

 השלכת פסולת מהרכב.

ק 7. (א) רשות מקומית תקבע, על פי הוראת הרשות המוסמכת ובכפוף לכל רץ לו  אתרים לסי

ו ותחיקת ביטחון, אתרים• לסילוק פסולת בנין וגרוטות רכב, בין בתחומה ובין י י נ ת ב ל ו ס  פ

 וגרוטות רבב , ,

 מחוצה לה בתאום עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר; קביעה כאמור יכול
 שתיעשה במשותף בידי מספר רשויות מקומיות ויכול שתיעשה על פי הוראת

 ראש המינהל האזרחי.
א) ישמש גם )  (ב) רשות מקומית רשאית לקבוע כי אתר כאמור בסעיף קטן

 לסילוק גרוטאות שאינן גרוטות רכב.
 (ג) הרשות המקומית תפרסם ברבים הודעה על מקומם של אתרים שנקבעו

 כאמור.
 (ד) לא יפנה אדם פסולת בנין, גרוטות רכב אלא לאתר כאמור.

ן סעיף זד״ ״רשות מקומית״ - למעט ועד מקומי שהוכרז על פי הצו י  (ה) לענ
 בדבר ניהול מועצות אזוריות - תקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון)
 (מם׳ 783), תשל״ט-1979 (פרק ט״ו< ומועצת כפר שהוקמה על פי חוק ניהול

ת 1954.  כפרים מס׳ 5 לשנ
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 רשות מקומית או הרשות המוסמכת רשאית לסלק גרוטות רכב שהושלט־
 ברשות הרבים או ברשות היחיד, למעט גרוטאות המצויות בחצריו של מי

 שמחזיק בהם כדין, או מנהל בהם כדין עסק בגרוטות רכב.
 לא תשתמש רשות מוסמכת בסמכותה לסלק גרוטת רכב לפי סעיף זה אלא
 לאחר שדרשה בכתב מבעלה או מהמחזיק בה לפנותה תוך תקופה שקבעה
 בדרישה וועא לא עשה כן, ולאחר שהודעה בדבר כוונתה לסלק את הגרוטאה

י ביצוע הסילוק.  הודבקה עליה במקום הנראה לעין, 48 שעות לפחות לפנ
 לא ניתן לזהות את בעלה של גרוטת הרכב, רשאית הרשות המוסמכת לסלקה
 אם היא נמצאת באותו מקום לפחות חודש ימים ואם בנסיבות העניו סביר

 להניח כי בעלה התיאש ממנה מחמת מיעוט שוויה.
 סולקה גרוטת רכב כאמור בסעיף קטן(א), זכאית הרשות המוסמכת שסילקה
 את הגרוטאה להחזר זעצאותיד. ממי שנמסרה לו דרישה כאמור בסעיף קטן

 (ב); תעודה מאת הרשות המוסמכת המפרטת הוצאות אלו, תהא ראיה לכך.

 לא ייצר אדם ולא ישווק יבואן מיכלים למשקה, אלא אם כן מודפס או מוטבע
 עליהם או על תווית שעליהם, סימון נראה לעין בדבר איסור השלכת פסולת, הכל
 לפי קביעת הרשות המוסמכת, בהתייעצות עם קצין המטה לענייני בריאות במינהל

 האזרחי.

 מפקחים 10. (א) הרשות המוסמכת, כאישור ראש המינהל האזרחי תמנה מפקחים לענין צו זה

 ונאמני נקיוז מבין עובדי המנגנון הממשלתי ומבין מי שמונה כדין כפקח או כמפקח מכוח

ן או תחיקת ביטחון, וכן מתוך רשימות פקחים ומפקחים שהגישו לה ל די  כ
 רשויות מקומיות ורשויות שנתמנו ע״י מפקד כוחות צה״ל באזור או ע״י ראש

 המנהל האזרחי או שהוסמכו על ידם לפעול באזור.
 . (ב) ראש המינהל האזרחי או ראש רשות מקומית, לגבי תחום אותה רשות
 ובהסכמת מפקד המשטרה, רשאי למנות כל אדם להיות נאמן גקיון; נאמן
דת מינויו כנאמן נקיון, לדרוש  נקיון שמונה כאמור רשאי, לאחר שהציג תעו
 ממי שעבר לנגד עיניו עבירה על צו זה להזדהות בפניו; מי שנדרש להזדהות

 כאמור חייב לעשות כן.

 עונשין י 11. העובר על הוראה מהוראות צו זה, דינו קנם כאמור בסעיף 1(א)(2) לצו בדבר

 העלאת קנסות שנקבעו בתחיקת בטחון (יהודה והשומרון) (מס׳ 845),
. 3  תש״מ-1980

 חיוב בהוצאות 12. (א) בית משפט שהרשיע אדם בעבירה על צו זה רשאי, בגזר הדין, בנוסף לכל

י עונש שיטיל, לחייבו בתשלום הוצאות הניקוי, אם הוגשה לו על כך בקשה ו ק י  נ

 מאת מי שהוציאן.
ן גבית הסכום שנפסק, החלטה לפי סעיף זה כמוה כפסק דין בית משפט י  (ב) לענ

 שניתן בתובענה אזרחית.

 סמבות סילוק 8. (א)
 גרוטות רכב

 (ב)

0) 

 (ד)

 סימון מכלים 9.
 למשקה
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 (ג) הורשעו בעבירה יותר מאדם אחד, רשאי בית המשפט בהחלטה לפי סעיף זד,
 להטיל את תשלום ההוצאות על כולם או חלקם, יחד ולחוד, או לחלק סכום

 זה ביניהם, הכל כפי שנראה לבית המשפט בנסיבות הענין.
 (ד) לא פסק בית המשפט בבקשה לפי סעיף זה לגופה, לא יגרע הדבר מזכותו

 של מי שהוציא את ההוצאות לתבען בתביעה רגילה.

 13. נעברה עבירה לפי צו זה בידי תאגיד, יואשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת
 ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף - למעט שותף מוגבל - או פקיד באותו
ן הנידון, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט י ד ואחראי לענ  תאגי

 כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של צו זה.

 אחריות נושאי
 משדה בתאגיד

ן ת בכל עני ו ל ביצוע צו זה והיא רשאית להתקין תקנ  14. הרשות המוסמכת ממונה ע
גע לביצועו. ו  הנ

 ביצוע
ת ו תקנ  ו

 שמירת דינים 15 . הוראות צו זה באות להוסיף על הוראות כל דין ותחיקת ביטחון ולא לגרוע מהן.

 16. רשות מקומית רשאית להתקין חוקי עזר בכל ענין שצו זה ח בו, למעט בענין
 הנדון בסעיף 9 ולרבות קביעת הוראות בדבר אחריותו של בעל מגרש לנקיון
 מגרשו והטלת אחריות זו גם על מי שמייצג את בעל המגרש לצורך תשלום מיסים

ן ניצולו המסחרי או שמירת ערכו. י  או לענ

 חוקי עזר

(יהודה והשומרון)(מס׳ 822), תש״מ-1980* - בטל. ן ו  ביטול 17. הצו בדבר שמירת נקי

5 (יהודה והשומרון)(מסי 947), התשמ״ב-1981  18. בצו בדבר הקמת מינהל אזרחי
ן(ידןדה והשומרון)(מס׳ ו  בתוספת השניה, בסופה יבוא: ׳׳צו בדבר שמירת הניקי

 1162), התשמ״ו-1986״.

 תיקון הצו
 ברבר הקמת

 מינהל אזרחי

 19. א. תחילתו של צו זד, למעט סעיף 9, בתום 60 יום מיום חתימתו.
לת תוקפו של סעיף 9 בתום שנה מיום חתימתו של צו זה.  ב. תחי

ת תוקף ל י ח  ת

 1. ראה הערה 412, בסוף החוברת.

 2. ראה הערה 399, בסוף החוברת.

 3. ראה הערה 845, בסוף החוברת.

 4. ראה הערה 822, בסוף החוברת.

 5. ראה הערה 947, בסוף החוברת.
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 20. צו זה ייקרא: ״צו בדבר שמירת הניקיון (יהודה והשומרון) (מם׳ 1160),
 התשמ״ו-1986״.

 כ״ט בטבת התשמ״ו(10 בינואר 1986)

ן שחק, אלוף ו  אמנ
 מפקד כוחות צה״ל

 באזור יהודה והשומרון

 .השם

 צבא הגנה לישראל

 צו מם׳ 1161

 צו בדבר הםדרת השמירה בישובים (תיקון מם׳ 7)

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, הנני מצווה לאמור:

, 1 ^ ז ן - א ״ ל ש  הוספת סעיף 1. בצו בדבר הסדרת השמירה בישובים(יהודה והשומרון)(מס׳ 432), ת

א אחרי סעיף 9 יבוא: 9 

' חובת שירות שהוטלה על אדם לפי חוק ההתגוננות האזרחית,  ״חובות 9א.

ת תשי״א-1951 חוק שירות בטחון תשי״ט-1959 (נוסח משולב), כפי ו פ י י  ע
 תוקפם בישראל מעת לעת, או חובה לשירות קבע בצה״ל או לשירות

 במשטרת ישראל, דוחה חובה שהוטלה עליו לפי צו זה״.

 תחילת תוקף 2. תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

 השם 3. צו זה ייקרא: ״צו בדבר הסדרת השמירה בישובים(תיקון מס׳ 7) (יהודה והשומרון)
 (מסי 1161), התשמ״ו-1986״.-

 י׳ בשבט התשמ״ו(20 בינואר 1986)

ד בדק, אלוף ו  אה
 מפקד כוחות צה״ל

 באזור יהודה ושומרון

 1. ראה הערה 432, בסוף החוברת.
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 צבא הגנה לישראל

 צו מסי• 1162

 צו בדבר מועצת עורבי־דין

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, ובהתאם לבקשתם של עורכי דין באזור,
 הנני מצווה בזאת לאמור:

 הגדרות 1. ״החוק״ - חוק עורכי הדין הסדירים(מם׳ 11) לשנת 1966 לרבות תקנון הסתדרות

ת 1966;  עורכי הדין משנ
 ״עורכי דין״ - מי שהיה ביום הקובע בעל רשיון עורך דין ורשום בפנקס עורכי

 הדין על פי החוק ומי שאושר כדין לשמש כעורך דין לאחר היום הקובע.
ת״ - מעשה או מחדל שבגינם צפוי עורך דין לעונשים משמעתיים  "עבירה משמעתי

 כאמור בסעיף 57 לחוק.

 מועצת 2. (א) מוקמת בזאת מועצת עורכי דין באזור (להלן - המועצה) שחבריה וכן יושב

 עורכי ייז הראש שלה וסגנו ימונו על ידי ראש המינהל האזרחי על אף האמור בכל דין

 ותחיקת בטחון וכל אחד מהם ימשיך לכהן עד למתן הודאה אחרת על ידי
 ראש המינהל האזרחי.

דיה וסמכויותיה של המועצה יהיו אלו המוקנים בחוק למועצת  (ב) תפקי
 ההסתדרות למעט אלו שבסעיפים קטנים(3), (4) ו-(5) בסעיף 87 ובפרק 15

 בחוק.
נהל האזרחי רשאי לקבוע בתקנות כי החלטות המועצה בנושאים  (ג) ראש המי
נות ־אישורו בטרם תקבלנה תוקף וכן את דרכי הפיקוח על  שיקבע טעו

 פעולותיה.

ת בקשר לבית משפט צבאי או לרשות מרשויות  קובלנה על 3. (א) עבר עורך דין עבירה משמעתי

ת נגיעה לבטחון האזור, רשאי היועץ  ירי היוע־י צה״ל או שיש לעבירה המשמעתי

גד עורך הדין קובלנה שתידון ל אף האמור בחוק, להגיש כנ י י המשפטי לאזור ע ט ° ^ 
ת מיוחדת בת שלושה חברים(להלן - הועדה), שתמונה עדה משמעתי  בפני ו

ל ידי ראש המינהל האזרחי.  ע
 (ב) לועדה יהיו את אותן סמכויות המוקנות בפרק העשירי לחוק למועצה

ת ולמליאת המועצה.  המשמעתי
 (ג) הורשע עורך דין על ידי הועדה, היא רשאית בנוסף או במקום כל עונש המנוי
 בסעיף 57 לחוק, לאסור על עודך־דין, בין לתקופה מוגבלת ובין לצמיתות,
 לייצג לקוחות בפני בית־משפט צבאי וכן בפגי רשות מרשויות צה״ל, לרבות

 בהליכי חקירה ומעצר הקודמים להבאת אדם לדין.
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 (ד) על החלטות הועדה ניתן לערער תוך 0 3 יום מיום השמעת החלטה בפני ועדת
עדת עררים (יהודה והשומרון)(מם׳ 172),  עררים כמשמעותה בצו בדבר ו

. 1 ״  התשכ״ח-1967

 אגרות 4. ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע בתקנות אגרות שנתיות שתשולמנה על־ידי

 עורכי הדין וכן אגרות רישום כמתמחה ואגרות רישום בפנקם עורכי־הדין וכן אופן
 השימוש בהן.

ת בכל ענין הנוגע לביצועו של החוק ו ת • 5, ראש המינהל האזרחי רשאי להתקין תקנ ו נ ק  ת

 וצו זה.

י כניסתו לתוקף של צו זד, בדין ובתחיקת הבטחון,  הוראת 6. כל ההסדרים שהיו קיימים לפנ

י באשר לרישום מתמחים וצירופם לפנקס עורכי הדין ימשיכו להיות בתוקף עד ב ע  מ

 לכינונה של המועצה.

לת 7. תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו.  תחי
 תוקף

 שם 8. לצו זה ייקרא: ׳׳צו ברבר מועצת עורכי־דין (יהודה והשומרון) (מס׳ 1162),
 התשמ״ו-1986״.

 ט״ז באדר א' התשמ״ו(25 בפברואר 1986)

ד ברק, אלוף  י אהו
 מפקד כוחות צה״ל

 באזור יהודה והשומרון
 1. ראה הערה 172, בסוף החוברת.

 צבא הגנה לישראל

 צו מס׳ 1163

 צו בדבר חוק ההתעסקות במקצוע ראיית החשבון(תיקון)

 בתוקף סמכותי כמפקד האזור ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לקיום הסדר הציבורי
 והמימשל התקין באזור, הנני מצווה לאמור:

 תיקון 1. לאחר סעיף 2 לצו בדבר חוק ההתעסקות במקצוע ראיית החשבון(יהודה והשומרון)

ן - הצו) ייווסף סעיף 2א׳ כדלהלן: ל ה ל ) 1 1 9 7 ! ־ א ״ ל ש 2 (מם׳ 437), ת י י ע  ס



 ״2א. בסעיף 10 לחוק לאחר סעיף קטן(2), יבוא:
 (3) תוקפו של רשיון שהוענק עפ״י סעיף 10(2), יהיה מהראשון לאפריל
 של כל שנה ועד לשלושים ואחד במרץ בשנה שלאחריה״ המחזיקים
 ברשיון כאמור ערב תחילתו של צו זה, יפוג תוקף רשיונם ביום כ׳

ו(31 במרץ 1986). ׳  באדר ב׳ התשמ׳
ל המחזיק ברשיון עפ״י סעיף 10(2) יגיש מדי שנה, חודש לפני  (4) כ

 פקיעת תוקפו, בקשה לחידוש הרשיון, לועדה שנקבעה בסעיף 7.
 (5) כל המבקש לחדש רשיונו כאמור לעיל, ישלם אגרה בסך 5 דינרים״.

לת 2. תחילתו של צו זה ביום כ׳ באדר ב׳ התשמ״ו(31 במרץ 1986).  תחי
 תוקף

 השם 3. צו זה ייקרא: ״צו בדבר חוק ההתעסקות במקצוע ראיית החשבון(תיקון), (יהודה
 והשומרון)(מס׳ 1163), התשמ״ה-1985״,

 כ׳ באדר ב׳ התשמ״ו(31 במרץ 1986)

ד בדק, אלוף  אחו
 מפקד כוחות צה״ל

 לאזור יהודה והשומרון

 1. ראה הערה 437, בסוף החוברת.

א הגנה לישראל  צ ג

 צו מם׳ 1164

 צו גדבר עיגול םבומיה

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, הנני מצווה בזה לאמור:

מ  הגדרות 1. בצו ז

 ״דיני מיסים״ - דין או תחיקת בטחון הדנים בהטלת מס או תשלום חובה אשר
 מפקד כוחות צה״ל באזור או כל רשות אשר הוסמכה או נתמנתה על־ידו ממונה

 על בצועו;
ל סכום שאדם חייב בו על־פי דיני מיסיס.  ״חוב מס״ - כ
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 ״החזר מם״ - כל סכום שיש להחזירו או לשלמו לחייב במס על־פי דיני מיסים
 ואשר הגיע המועד להחזרתו או לתשלומו.

 ״שקל חדש״ ו-״אגורה״ - כמשמעותם בצו בדבר מטבע שקל חדש (יהודה
.  והשומרון)(מם׳ 1148), התשמ״ה-11985

 2. (א) חוב מס או החזר מס יעוגל לשקל החדש הקרוב; סכום של חצי שקל חדש י
 יעוגל כלפי מעלה;

 (ב) היה הסכום הכולל של חוב מם או החזר מם פחות משקל חדש אחד, יעוגל
 הסכום הכולל לשקל חדש אחד.

 3. (א) בסעיף זה ״אגרה״ - אגרה שנקבעה בדין או בתחיקת הבטחון ולרבות אגרה
 או היטל שנקבעו על ידי רשות מקומית.

גל כדלהלן;  (ב) אגרה תעו
 (1) אם הסכום מסתיים בשבר של אגורה, ייראה השבר שהוא חצי אגורה או

 יותר - באגורה שלמה, ושבר שהוא פחות מחצי אגורה - בטל.
 (2) היה הסכום הכולל של אגרה העומד לתשלום פחות משקל חדש אחד,
 יעוגל הסכום הכולל לשקל חדש אחד; עלה הסכום הכולל על שקל חדש
 אחד, יעוגל לשקל החדש הקרוב, וסכום של חצי שקל יעוגל כלפי מעלה.

 4. סכום הכולל של קנס, של כפל קנם או קנס בצירוף תוספת פיגורים, או יתרות
ן י  חוב בשל סכומים כאמור, יעוגלו כלפי מטה לשקל החדש השלם הקרוב; לענ

 זה ״קנס״ - למעט קנס שהוא חוב מס.

 5. (א) נקוב בדיני המיסים סכום בדינרים, ניתן לשלמו בשקלים חדשים כאשר הסכום
גל כדלקמן:  יהא מכפלה של שיעור המם בדינרים בערך הדינר והתוצאה תעו

 (1) אם הסכום פחות משקל חדש אחד - יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה
 של אגורה אחת;

 (2) אם הסכום יותר משקל חדש אחד אך פחות מעשרה שקלים חדשים יעוגל
 לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשר אגורות;

 (3) אם הסכום יותר מעשרה שקלים חדשים - יעוגל לסכום הקרוב שהוא
 מכפלה של שקל חדש אחד.

 (ב) בסעיף זה:

 ״ערך דינר״ - ערך הדינר כפי שנקבע מעת לעת ביחס לשקל החרש הישראלי
 לפי הצו בדבר קביעת המטבע הישראלי כהילך חוקי(יהודה והשומרון)(מס׳

. 2  76), התשכ״ז-1967

 6. ראש המינהל האזרחי רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוע של צו זה.

 7. צו בדבר עיגול סכומים(יהודה והשומרון)(מס׳ 908), התשמ״א-!198' - בטל.

 עיגול
 סכומים

 קביעת סכומי
 אגרה

 מעוגלים

 עיגול
 קנסות

 עיגול
 סכומים

 הנקובים
 בדינרים

ת ו  תקנ

 ביטול
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(1 בינואר 1986). לתו של צו זה ביום כ׳ בטבת התשמ״ו ת 8. תחי ל י ח  ת
 תוקף

גול סכומים (יהודה והשומרון) (מס׳ 1164),  השם 9. צו זה ייקרא: ״צו בדבר עי
 התשמ״ו-1986״.

 ב׳ בניסן התשמ״ו(11 באפריל 1986) ~

ד בדק, אלוף  אהו
 מפקד כוחות צה״ל

 באזור יהודה והשומרון

 1. ראה הערה 1148, בסוף החוברת.
 2. ראה הערה 76, בסוף החוברת.

 3. ראה הערה 908, בסוף החוברת.

 צבא הגנה לישראל

 צו מס׳ 1165

 צו בדבר דרכי ענישה (תיקון מם׳ 6)

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, הנני מורה לאמור:

1 בסעיף 5  תיקון 1. בצו בדבר דרכי ענישה (יהודה והשומרון)(מס׳ 322), תשכ״ט-1969
 סעיף 5

 (1) במקום כותרת השוליים, יבוא: ״ביצוע מעצר, מאסר וצוים לקטינים״.
) יסומן(ה) ולפניו יבוא: ד )  (ג) סעיף קטן

ל החזקתו של קטין תושב האזור במע  ״(ד) (1) ציווה בית משפט בישראל ע
ל או על הפעלת אחד או יותר מהאמצעים ודרכי הטיפו  נעו
 הקבועים בחקיקה בישראל הדנה בנוער, ניתן לבצע את הצו באוו
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 במידה שלא בוצע בישראל, כדרך שמבצעים באזור צו דומה שנתנה
 ערכאה שיפוטית באזור; אולם ימשיכו לחול עליו הוראות הדין
 בישראל בענין העברה, החזקת קטין בידי משפחה אומנת, הארכת
 החזקה במעון, משך החזקה, ועדת שחרורים, שחרור ממעון, חופשה,

 החזרה וחנינה.
ן סעיף קטן(1), בכל מקום בחקיקה האמורה בישראל שבו י  >2) לענ
 מוזכר הממונה על המעונות או שר העבודה והרווחה יבוא במקומם

 קצין המטה לענייני רווחה באזור או מי שהוסמך על ידו.
 (3) נתן בית משפט בישראל צו מבחן על קטין תושב האזור ניתן לבצע
 את הצו באזור, במידה שלא בוצע בישראל, כדרך שמבצעים באזור

 צו מבחן שנתנה ערכאה שיפוטית באזור״.

לת 2. תחילתו של צו זה ביום חתימתו.  תחי
 תוקף

ן מס׳ 6) (יהודה והשומרון)(מס׳ 1165),  השם 3. צו זה ייקרא: ״צו בדבר דרכי ענישה(תיקו
 התשמ״ו-1986״.

 ד׳ בניסן התשמ״ו(13 באפריל 1986)

ד ברק, אלוף ו  אה
 מפקד כוחות צה״ל

 באזור יהודה והשומרון

 1. ראה הערה 322, בסוף החוברת.
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 צבא הגנה לישראל

 צו מם׳ 1166

 צו בדבר חוק העתיקות

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור יהודה והשומרון, אני מצווה בזה לאמור:

ת 1. בצו זה:  הגדרו

ת 1966;  ״החוק״ - חוק העתיקות, מם׳ 51 לשנ
י ארכיאולוגיה במינהל האזרחי לאזור יהודה נ י י  ״הממונה״ - קצין מטה לענ

 והשומרון;

 ״פקח עתיקות״ - מי שהממונה מינה להיות פקח עתיקות.

 תיקון 2. בסעיף 2 לחוק:

 2 (א) •בהגדרת ״מקום היסטורי״ במקום ״11״, יבוא: ״9״;

יני ארכיאולוגיה במינהל האזרחי לאזור יהודה  (ב) ״הממונה״ - קצין מטה לעני
 ,והשומרון.

 לחוק

ן 3. במקום האמור בסעיף 15 לחוק, יבוא:  תיקו

1 ״(א) המגלה עתיקה מכל סוג שהוא, ולא קיבל רשיון חפירה לפי סעיף 20 לחוק ר 5 י ע ° 
ק זה, או מחזיק כעתיקה כאמור, וכל מי שידע על גילוי או החזקה של עתיקה י  ח

 כאמור, ימסור הודעה על כך לממונה תוך שלושה ימים מיום שגילה את
 העתיקה או מיום שהגיעה להחזקתו או מיום שנודע לו כאמור.

 (ב) הממונה או מי שהוא ימנה לכך, יתפוס את העתיקות שנתגלו כאמור״.

 תיקמ 4. בסעיף 21 לחוק, במקום המילים ״על המבקש רשיון״, יבוא: ״הממונה רשאי לדרוש
2 ממבקש הרשיון״. ף 1 י ע  ס

 לחוק

 תיקון 5. בסעיף 24 לחוק, לאחר המילים ״תמונות צבעוניות״, יבוא: "או שקופיות״.
 סעיף 24

 לחוק

ת נציג מטעמו״, ו ן 6. בסעיף 25 לחוק, בפסקה (ז), במקום המילים "על המנהל למנ  תיקו

ת נציג מטעמו״. ו 2 יבוא: ״המנהל רשאי למנ ף 5 י ע  ס

 לחוק
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 7. בםעיף 31 לחוק במקום המילים ״לא ייצא אדם לחו״ל״, יבוא: ״לא יוציא אדם אל
 מחוץ לאזור״, ואחרי המילים ״רשיון לכך״ יבוא: ״או לפי היתר כללי".

 תיקון
 סעיף 31

 לחוק

 8. בסעיף 36 לחוק, במקום המילים ״מחוץ לארץ״, יבוא: ״מחוץ לאזור״.

 9. בסעיף 37 לחוק:
 (א) בסעיף קטן.(ב), ימחקו המילים ״או בעת העדרו על־ירי מי שהסמיכה אותו

 המועצה המייעצת״.
 (ב) במקום סעיף קטן(ה), יבוא: ״אגרה בסך 200 דינרים תיגבה עבור כל רשיון

 לסחור בעתיקות״.

 תיקון
 סעיף 36

 לחוק

 תיקון
 סעיף 37

 לחוק

 10. לאחר סעיף 37 לחוק, יבוא:
 ״37א. בעל רשיון לסחור בעתיקות לא יחזיק ולא יסחר כעתיקה אלא לאחר
 שנמסרה הורעה על החזקת אותה עתיקה או גילויה, כנדרש לפי סעיף 15 לחוק

 זה.
 37ב.(1) לא ימכור אדם העתק של עתיקה או חיקוי שלה ולא יציגו למכירה בלא
 שסימן עליו, בדרך שנקבעה בתקנות, כי המוצג אינו עתיקה אמינה.
 (2) לא ימכור אדם עתיקה המורכבת מחלקים שונים של עתיקות שונות -
 עם השלמות, או תוספות, או בלעדיהן - בלא שסימן זאת בדרך שנקבעה

 בתקנות״.

 הוספת
 סעיפים 37א
-37ב לחוק  ו

0 יבוא: ) - (א) ו  11. בסעיף 43 לחוק, במקום סעיף קטן
 ״(א) רשיון עבור דונם ראשון או חלק ממנו - 15 דינרים.

 (ב) רשיון עבור כל דונם נוסף או חלק ממנו - 15 דינרים״.

 תיקיז
 סעיף 43

 לחוק

 12. (א) בסעיף 46 לחוק, במקום ״שנתיים״, יבוא: ״שלוש שנים״, ובמקום ״מאתיים
 דינר״, יבוא: ״ארבע מאות דינר״.

 (ב) בסוף סעיף 46 לחוק יבוא:
 ״(4) בית המשפט רשאי לצוות על שלילת רשיונו של מי שעבר על הוראות•
 פרק ז׳ לחוק זד, וזאת מבלי לגרוע מכל סמכות לפי חוק זה או לפי בל וין

 ותחיקת בטחון״.

 תיקון
 סעיף 46

 לחוק

 13. לאחר סעיף 46 לחוק, יבוא:
 46א.(א) הוגש כתב־אישום לפי סעיף 46(ד), רשאי בית המשפט שאליו הוגש 1

 האישום לצוות על הנאשם להפסיק את הסחר בעתיקות.
 תוקפו של צו זה ייפקע עם ביטול כתב האישום, או עם מתן גזר ז|
 או במועד שבו זוכה הנאשם זיכוי סופי או בכל מועד קורם שנקבע בצי*

 הוספת
 סעיף 46א

 לחוק



(א) באה להוסיף על כל סמכות לפי כל דין או  •(ב) הסמכות לפי סעיף קטן
 תחיקת־בטחון, ולא לגרוע ממנה״.

 14. בסעיף 47 לחוק:
, במקום ״חודש", יבוא: ״חצי שנה״, ובמקום ״עשרים דינר״ (א)  (א) בסעיף קטן
 יבוא:

 ״מאתיים דינר״.
 (ב) בסעיף קטן(ב), במקום המילים ״לתקופה שלא תיפחת משלושה חודשים או
ל שלוש  לתשלום קנס בין 50 ל־200 דינרים״, יבוא: ״לתקופה שלא תעלה ע

 שנים או לתשלום קנס שלא יעלה על חמש מאות דינר״.

 תיקון
 סעיף 47

 לחוק

 15. לאחר סעיף 47 לחוק יבוא:
 ״47א. הנמצא במקום היסטורי כשברשותו או בסביבתו הקרובה מצויים כלי
 תפירה
 ויש להניח כי זה מקרוב נעשתה בהם עבודת חפירה באתר, או שברשותו או
 בסביבתו הקרובה מצוי מכשיר לגילוי מתכות, חזקה שחפר לשם גילוי

 עתיקות, אם לא ועכיח שלא חפר או שלא התכוון לגלות עתיקות.
דת הממונה שמקרקעין פלונים מכילים עתיקות או שנכס פלוני ד1א  47ב. תעו

 עתיקה, תהיה ראיה לכאורה על כך״.

 הוספת
 סעיפים

 47א ו־47ב
ק  לחו

 16. (א) בכפוף לאמור בצו בדבר הקמת מינהל אזרחי.(יהודה והשומרון)(מס׳ 947),
1 ובכפוף לאמור בצו זה, יהיו לממונה כל הסמכויות שהוקנו  התשמ״ב-1981
 בחוק או מכוחו, למעט הסמכויות שבסעיפים 48 ו־50 בחוק והסמכויות

 שהוקנו בחוק לשר בסעיפים 9, 12,11, 17 (א) ו—31.
 (ב) ראש המינהל האזרחי רשאי להקים מועצה מייעצת ולקבוע את הרכבה,

 תפקידיה ודרר עבודתה.
 (ג) הממונה יהא רשאי לקבוע בתקנות את שיעורי האגרות הנגבות לפי החוק.

 (ד) פקח עתיקות יהיה בעל הסמכויות הנתונות לחייל על־פי הצו בדבר הוראות
, בכל הנוגע לעבירה על 2  בטחון(יד1דה והשומרון)(מם׳ 378), תש״ל-1970

 החוק והתקנות לפיו.

 הענקת
 סמכויות

 17. בכל מקום בחוק בו מדובר בפרסום בעתון הרשמי, ניתן יהיה לפרסם בקובץ
 המנשרים כהגדרתו בצו בדבר קובץ המנשרים (יהודה והשומרון) (מם׳ 111),

3 או בכל דרך אחרת כפי שיקבע ראש המינהל האזרחי.  תשכ״ז-1967

 דרכי פרסום

 18. בטלים
 (!) צו בדבר חוק העתיקות (יהודה והשומרון) (מס׳ 119), תשכ״ז-1967 על

 תיקוניו.
 (2) צו בדבר פקחי עתיקות (יהודה והשומרון)(מם׳ 246), תשכ״ח-1968.

 ביטולים

36 



 (3) צו בדבר חוק העתיקות (תיקון מס׳ 5) (יהודה והשומרון) (מס׳ 985),
 התשמ׳׳ב-1982.

 (4) צו בדבר חוק העתיקות (תיקון מס׳ 7) (יהודה והשומרון) (מס׳ 111),
 התשמ״ד-1984.

ל המחזיק, ערב כניסתו של צו זה לתקפו, כעתיקה  19 . למרות האמור בסעיף 3 לצו זה, כ
ל ד1ראות סעיף 15 לחוק בדבר  כמשמעותה בסעיף 2 לחוק, לא ייחשב כעובר ע
 י הודעה על החזקת עתיקה אם הודיע לממונה על החזקה זו תוך שלושה חודשים

 מיום כניסת צו זה לתקפו.

 הוראת
 מעבר

 תחילת 20. תחילתו של צו זה שלושים יום מיום חתימתו.
 תוקף

 21. צו זה ייקרא: ׳׳צו בדבר חוק העתיקות (יהודה והשומרון) (מס׳ 1166),
 התשמ״ו-1986״,

 השם

׳ו(1 במאי 1986)  כ״ב בניסן התשמ׳

ד ברק, אלוף  אד\
 מפקד כוחות צה״ל

 1. ראה העדה 947, בסוף החוברת. באזור יהודה והשומרון
 2. ראה הערה 378, בסוף החוברת.
 3. ראה העדה 111, בסוף החוברת.

 צבא הגנה לישראל

 צו מס׳ 1167

 צו בדבר תיקון,תקנות מם הינוך (תיקון מס׳ 3)

 בתוקף סמכותי במפקד כוחות צה״ל באזור, הנני מצווה בזה לאמור:

ת 1956 (להלן: התקנות) יסומן ות מס החינוך מם׳ 1 לשנ ה 2 1. האמור בתקנה 2 לתקנ נ ק  ת

 (א) ולאחריו יבוא:
 ״(ב) מבעלי הנכסים או השוכרים באזורים כפריים, יגבה מם חינוך בשיעור שייקבע

עדת מם חינוך מקומית בכפר באישור הממונה.  על פי הערכת ו

38 



 (ג) לבעלי הנכסים תהיה זכות שיפוי מאת השוכרים בגין סכומי המם ששולמו
 עבורם״.

ת התקנות, להחליפן ו  הסמכה 2. ראש המינהל האזרחי או מי שיקבע על־ידו יהא מוסמך לשנ

 או לבטלן.

לת 3. תחילתו של צו זה מיום י״ד בשבט ת־ש״ם (1 בפברואר 1980).  תחי
קף  תו

ת מס החינוך(תיקון מס׳ 3) (יהודה והשומרון) ו  השם 4. צו זה ייקרא: ״צו בדבר תיקון תקנ
 (מם׳ 1167), התשמ״ו-1986״.

 כ״ב בניסן התשמ״ו(1 במאי 1986)
ד ברק, אלוף ו ה  א

 מפקד כוחות צה״ל
 באזור יהודה והשומרון

 צבא הגנה לישראל

 צו מם׳ 1168

 צו בדבר חול, התעבורה (תיקון מם׳ 28)

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, הנני מצווה בזה לאמור:

 תיקון 1. (א) בתוספת לצו בדבר חוק התעבורה(יזעדה והשומרון)(מם׳ 56), ד.תשכ״ז-1967
ת (להלן - הצו), סעיף 25 יימחק ובמקומו יבוא: פ ס ו ת  ה

 ״סעיף 25. סעיף 129 יימחק ובמקומו יבוא:

 ׳129. (א) לוחיות הזיהוי של רכב יהיו במתכונת המפורטת
 בתוספת הרביעית לחוק זה.

 (ב) סדרי הרישום של הלוחיות ייקבעו ע״י רשות הרישוי
 הראשית״.

 (ב) אחרי סעיף 25 לתוספת לצו, יבוא:
 ״הוספת 25א. אחרי התוספת השלישית לחוק, יבוא:

ספת  תו
 ׳רביעית

40 



ת (פעיח 129) י ע י ב ת ר פ ס ו  ת

ה ע ב צ , גודלה ו י ת לוחית הזיהו ר ו : צ  חלק א׳

ע ואופנים עם מנוע עזר: ו פנ או  (א) דוגמאות של לוחיות דהוי לרכב, למעט.
י יום כ״ב באב התשל״ט(15 באוגוסט 1979):  סוג(1) - שנרשם לראשונה לפנ

590-121 

 סוג(2) - שנרשם לראשונה ביום כ״ב באב התשל״ט(15 באוגוסט 1979) או לאחר
 מכן:

31-121-30 

 (ב) דוגמאות של לוחיות זיהוי לאופנוע ולאפנים עם מנוע עזר:
י יום כ״ב באב התשל״ט(15 באוגוסט 1979):  סוג(1) - שנרשם לראשונה לפנ

586-001 
 סוג(2) - שנרשם לראשונה ביום כ״ב באב התשל׳׳ט(15 באוגוסט 1979) או לאחד

 מכן:
39 - 401 
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(א) יהיו:  (ג) מידות לוחיות זיהוי כאמור בסעיף קטן

 סוג (1) סוג (2)
 דגם 1 או דגם 2

 . -במילימטרים במילימטרים במילימטרים
 גובה 140 116 115

 אורך 420 או 310 עד 480 315

 גובה הספרה 75 75 75

 רוחב הספרה 45 או 35 35 27

 עובי הספרה 10 9 9

 רווח בין 5 או 15 10 10
 הספרות

 רווח בין 5 או 15 24
 הספרה השניה

 לשלישית

 רוחב בין 5 או 15 48 48
 הספרה החמישית

 לשישית

 רוחב הקו 20 או 7.5 20 או 7.5
 בין הספרות

 גובה הקו 10 או 7.5 10 או 7.5
 בין הספרות
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(ב) יהיו בהתאם למספר המפרות וגדלן,  (ד) מידות לוחית־זיהוי כאמור בסעיף קטן
 ובלבד שגובה הספרה בלוחית יהיה 30 מ״מ לפחות.

 (ה) הספרות בלוחית־הויהוי הקדמית באופנוע יהיו רשומות כך שייראו משני עברי
 האופנוע.

 (ו) לוחית הזיהוי תהיה מפח והספרות יהיו בתבליט למעט באופנוע ובאופניים עם
 מנוע־עזר.

 (ז) לוחית הזיהוי של רכב למעט אוטובוס ומונית תהיה בצבע תכלת בהיר בלתי מחזיר
 אורי וצבע הספרות שחור.

 (ח) צבע לוחית הזיהוי של אוטובוס ומונית יהיה ירוק בהיר בלתי מחזיר אור וצבע
 הספרות שחור.

 (ט) לוחית זיהוי תישא סימן שאושר בידי רשות הרישוי לזיהוי יצרן הלוחית וכל סימן
 אחר שקבעה רשות הרישוי.

 (י) דוגמה של לוחית־זידןי הניתנת לבעל רשיון סחר לפי סעיף 135.

 ש 86
ן ח ב מ  ב
001 - 024 

) הן: י )  (יא) מידות הלוחית כאמור בסעיף קטן

 מילימטרים
 גובה 250
 אורך 370

 גובה האות 55
 רוחב האות 35
 גובה הספרה 75
 רוחב הספרה 45
 עובי האות או הספרה 10

ת וצבע האותיות והספרות לבן. ל כ ) יהיה ת י )  (יב) צבע הלוחית כאמור בסעיף קטן

 (יג) בצד שמאל של הלוחית מעל המלה ״במבחן״ תצויין שנת הרשיון בשתי הספרות
ל המלה ע  האחרונות של השנה לפי הלוח הגריגוריאני. בצד ימין של הלוחית מ
 ״במבחן״ תצויין אות היכר בהתאם לנפה בה עוסק בעל רשיון הסחר לפי סעיף

 135, כדלקמן
 (!) בנפות שכם, טול־כרם וג׳נין: ״ש״.

 (2) בנפות רמאללה, בית לחם, חברון ויריחו: ״ר״.

 (יד) צבע אות ההיכר וספרות שנת הרשיון תיקבענה על ידי רשות הרישוי.



ת ו פ ט ו י נ ת זיהו ו חי : לו ׳  חלק ג

 (א) בנוסף לאמור בחלק אי, למעט סעיפים קטנים(י), (יא), (יב), (יג) ו-(יד), תיקבענה
 לוחיות זיהוי נוספות אשר יהיו בצבעים דשאו אותיות היכר כמפורט להלן, בהתאם

 לנפה שבה מתגורר, דרך קבע, בעל הרבב.

 נפה צבע רקע הלוחיות אות היכר צבע האות
 שכם אדום ש צהוב
 ג׳נין כחול נ צהוב
 יריחו צהוב א שחור
 חברון ירוק ח שחור
 טול־כרם חום ט צהוב
 רמאללה לבו ר שחור
 בית־לחם ורוד ב שחור

 (ב) רשות הרישוי תקבע את מידותיהן של לוחיות זיהוי נוספות כאמור.
 (ג) על השמשה הקדמית של הרכב ייקבע מעתק חלון, שיהיה בצבע וישא אות היכר

.  כמפורט בסעיף קטן(א)

ת ו ת כללי ראו  חלק ג׳: הו

, כולן או  (א) רשות הרישוי הראשית רשאית לפטור רכב מהוראות חלקים א׳ ו-ב'
 מקצתן ולקבוע לגביו הוראות אחרות.

 (ב< הועברה בעלות ברכב או העתיק בעליו של רכב את מקום מגוריו הקבוע, לא ינהג
 אדם באותו רכב אלא לאחר שנתמלאו בו הוראות חלק ב׳״.

ל 2. הודעה בדבר קביעת לוחיות זיהוי של רכב(יהודה והשומרון), התש״ל-70 19  ביטו

- בטלה.

לת 3. תחילתו של צו זה ביום חתימתו.  תחי
 תוקף

 השם 4. צו זה ייקרא: ׳׳צו בדבר חוק התעבורה (תיקון מס׳ 28) (יהודה והשומרון)(מם׳
 1168), התשמ״ו-1986״.

׳ו(1 במאי 1986)  כ״ב בניסן התשמ׳

ד ברק, אלוף ו ה  א
 מפקד כוחות צה״ל

 באזור יהודה והשומרון
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 צבא דוגנה לישראל

 צו מס׳ 1169

 צו בדבר הוק התעבורה (תיקון מס׳ 29)

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור והואיל ואני סבור כי הדבר דרוש לטובת
 האוכלוסיה המקומית ולבטיחות בדרכים, הנני מצווה בזאת לאמור:

, בסעיף 48 נ  1. בצו בדבר חוק התעבורה(יהודה והשומרון)(מס׳ 56), התשכ״ז-1967
 לתוספת, בסעיף קטן(ב), בסופו, האמור בסעיף 190א׳(ה) לחוק יימחק, ובמקומו

 יבוא:
ת ייצורו של האוטובוס הציבורי היא אחרי 1965״.  ״(ה) שנ

 תיקון סעיף
ת פ ס ו ת  48 ל

(1 באפריל 1987). ז לת 2. תחילתו של צו זה ביום כ״א באדר ב׳ תשמ״  תחי
 תוקף

 3. צו זה ייקרא: ״צו בדבר חוק התעבורה (תיקון מס׳ 29) (יהודה והשומרון)(מס׳
 1169), התשמ״ו-1986״.

 השם

ד הרק, אלוף ו  אה
 מפקד כוחות צה״ל

 באזור יהודה והשומרון

(25 במאי 1986) ו  ט״ז באייר התשמ״

 1. ראה הערה 56, בסוף החוברת.

 צבא הגנה לישראל

 צו מם׳ 1170

 צו בדבר שיפוט עבריינים צעירים (תיקון מם׳ 10)

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לבטחון
 האזור ולשמירת הסדר הציבורי, הנני מצווה לאמור:
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 בצו ברבר שיפוט עבריינים צעירים (אזור יהודה והשומרון) (מם׳ 132),
 התשכ״ז-1967י(להלן - הצו), בסעיף 7, סעיף קטן(ב), במקום המילים: ״1.000

״ יבוא: ״הקנס הקבוע בסעיף 1(א)(1) לצו הקנסות״.  ל״י

 תיקון 1.
 סעיף 7

 תיקון 7א 2. בצו, בסעיף 7א בסעיף קטן(א), במקום המילים ״עשרת אלפים שקלים״ יבוא: ״סכום

 הקנס הקבוע בסעיף 1(א)(4) לצו הקנסות״.

לת 3. תחילתו של צו זה מיום חתימתו.  תחי
 תוקף

 השם 4. צו זה ייקרא: ״צו ברבר שיפוט עבריינים צעירים(תיקון מס׳ 10) (יהודה והשומרון)
 (מם׳ 1170), התשמ״ו-1986״.

 ט״ו בםיון תשמ״ו(22 ביוני 1986)

ד ברק, אלוף  אהו
 מפקד כוחות צה״ל

 באזור יהודה והשומרון

 1. ראה הערה 132 בסוף החוברת.

 צבא הגנה לישראל

 צו מם׳ 1171

 צו בדבר ועדות עררים (תיקון מם׳ 12)

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, הנני מצווה בזאת לאמור:

, בתוספת: ן 1. בצו בדבר ועדות עררים(יהודה והשומרון)(מם׳ 172), התשכ״ח-11967  תיקו

ת סעיף 3 - יימחק. פ ס ו ת  ה

לת 2. תחילתו של צו זה ביום חתימתו.  תחי
קף  תו



 השם 3. לצו זה ייקרא: ״צו בדבר ועדות עררים (תיקון מס׳ 12) (יהודה והשומרון)(מם׳
 1171), התשמ״ו-1986״.

(9 ביולי 1986) ו  ב׳ באייר התשמ״

ד בדק, אלוף ו ה  א
 מפקד כוחות צה״ל

 באזור יהודה והשומרון
 1. ראה הערה מס׳ 172, בסוף החוברת.

 צבא הגנה לישראל

 צו מם׳ 1172

 צו בדבר תיקון חוק ממ הבנמה (תיקון מם׳ 29)

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, הנני מצווה בזה לאמור:

1  הוספת סעיף 1. בצו בדבר תיקון חוק מס הכנסה (יהודה והשומרון). (מם׳ 543), התשל״ד-1974

ו (להלן - הצו), אחרי סעיף 7 יבוא: צ א ל 7 

 ׳׳תיקון 7א. בחוק, בסעיף משנה 28(א) בסעיף קטן(3), במקום ״סעיף

2 61״, יבוא: ״פרק ארבעה־עשר, סימן ג׳ ״, ובמקום ״סעיף ו 8 י ׳ 0 

 64״, יבוא: ״פרק ארבעה־עשר, סימן ד׳ ״.״

 השומה
 רשאי
 לשום
 ניכוי

 סעיפים
 29א-29ג

 אחרי סעיף 8 לצו יבוא:
 ׳׳הוספת 8א. בחוק, אחרי סעיף 29 יבוא:

 ׳׳פקיד 29א. (א) אדם, שלפי הוראות הסעיפים 26 עד 29
 לחוק זה, חייב לנכות מם, ולא ניכה מם
 כאמור או שניכה מס ומסר על כך לפקיד
 השומה חשבון או העתק מתעודה בהתאם
 להוראות הסעיפים האמורים, אך לפקיד
 השומה יש טעם סביר להניח כי החשבון
 או ההעתק מהתעודה אינם נכונים -
 רשאי פקיד השומה לשום לפי מיטב
 שפיטתו את סכום המס שהאדם חייב
 לנכותו ואין שומה זו פוטרת את האדם

 הוספת 2.
 סעיף 8א

 לצו
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 מכל אחריות אחרת לפי חוק זה. דין י
 שומה לפי סעיף זה כדין שומה לפי סעיף

 53 לחוק זה.
(א) יחול גם־ כאשר  (ב) האמור בסעיף קטן
 לאדם שמהכנםתו צריך היה לנכות את
 המס נעשתה שומה או ניתן צו שאינם
 ניתנים עוד להשגה או לערעור לגבי
 השנה שאליה מתייחם החשבון או
 ההעתק מהתעודה, אם השומה או הצו לא
 כללו את ההכנסה שממנה צריך היה

 לנכות״.

 זכות 29ב. (א) נישום החולק על שומה שנעשתה לו לפי

ה סעיף 29א לחוק זה רשאי להשיג עליה ג ש  ה

 בכתב תוך חמישה עשר יום מהיום
 שנמסרה לו הודעת השומה. על השגה
 כאמור תחולנה הוראות הסעיפים 56

 ו-57 לחוק זה בשינויים המחריבים.
 (ב) הוגשה השגה ונקבעה שומה בהסכם בין
 הנישום לבין פקיד השומה לפי סעיף
 56(4) לחוק זה או בצו לפי סעיף 56(5)
 לחוק זה או שהוגש ערעור ונקבעה שומה
 בפםק־דין של בית המשפט לפי סעיף 57
 לחוק זה - ישולם המס בסכום שנקבע
 בשומה תוך שבעה ימים מיום מסירת
 הודעת השומה או מיום מתן הצו או מיום
 מתן פםק־הדץ, לפי הענין, או במועד

 אחר שנקבע בתקנות.

 שמיעת 29ג. (א) לא תיעשה שומה לפי מיטב השפיטה

ת לפי הסעיפים 29א(א) או 53 לחוק זה ו נ ע  ט
ז בטרם ניתנה לנישום הזדמנות סבירה ת מ  ו

 נימוקים , ,

 להשמיע טענותיו לפני פקיד השומה.
 (ב) בהודעה על שומה או בצו כאמור בסעיף
 קטן (א), יפרט פקיד השומה, בנוסף
 לנימוקים לאי קבלת הדין־וחשבון או
 • ההשגה, גם את הדרך שלפיה נעשתה

 השומה.
 (ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב< יחול



 בשינויים המחריבים גם על נישום אשר
 לא הגיש דין־וחשבון, חשבון או העתק
 מתעודה כמחוייב לפי פרק 11 ולפי

 הסעיפים 27, 28 ו-29 לחוק זה״.

ת תוקף 3. תחילתו של צו זה ביום חתימתו. ל י ח  ת

 השמ 4. צו זה ייקרא: ״צו בדבר תיקון חוק מם הכנסה (תיקון מס׳ 29) (יהודה והשומרון)
 (מם׳ 1172), התשמ״ו-1985״.

(6 באוגוסט 1986) ו  א׳ באב התשמ״

ד ברק, אלוף ז ד  א
 מפקד כוחות צה״ל

• באזור יהודה והשומרון ת ר ב י ח  1. ראה הערה 543, בסוף ה

 צבא הגנה לישראל

 צו מס׳ 1173

 צו בדבר יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (מס׳ 5) (תיקון)

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, והואיל ואני סבור כי הדבר דרוש
 לטובת האוכלוסיה באזור, הנני מצווה בזאת לאמור:

 תיקון 1. בצו בדבר יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (מם׳ 5) (יהודה והשומרון)(מס׳

, בסעיף 2, במקום ״יום כ״ג בסיון התשמ״ו(30 ביוני 1  סעיר 2 1151), התשמ״ו-1985
 1986)״, יבוא: ״יום כ״ט בכסלו התשמ״ז(31 בדצמבר 1986)״.

לת 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ד בםיון התשמ״ו(29 ביוני 1986).  תחי
 תוקף

 השם 3. צו זה ייקרא: ״צו בדבר יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(מם׳ 5) (תיקון)(יהודה
 והשומרון)(מס׳ 1173), התשמ״ו-1986״.

(8 באוגוסט 1986) ו  ג׳ באב התשמ״
ד בדק, אלוף \  אד

 מפקד כוחות צה״ל
 באזור יהודה והשומרון

 1. ראה הערה 1151, בסוף החוברת.
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 צבא הגנה לישראל

׳ 1174  צו מם

 צו בדבר תיקון חוק מס הכנסה (תיקון מס׳ 30)

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, הנני מצווה בזה לאמור:

 הוספת 1. בצו בדבר תיקון חוק מס הכנסה (יהודה והשומרון)(מס׳ 543), ד.תשל״ד-11974

״ אחרי סעיף 10 א, יבוא: , ' י5 0 

 ״החלפת 10 ב. (א) סעיף 66 - בטל.

6 (ב) במקומו יבואו: ׳ 6 י י ע  ס

י י 66. (1) הוכח, להנחת דעתו של פקיד ז ח ה " 
ר השומה, כי אדם שילם מס על שנת ת ם י י כ  ס

 מהמס ,
ם שומה פלונית - בין דרך ניכוי ובין ל ן ש מ  ה

 בדרך אחרת - יתר על הסכום
 שהוא חייב בו בנאות, יהיה אותו
 אדם זכאי כי יוחזר לו תשלום
דת  היתר. פקיד השומה יתן תעו
 אישור על הסכום שיש להשיבו,
 ואחר כך ערה למשרד האוצר, כי
 יוחזר הסכום הנקוב בתעודה, עם

י משרד האוצר.  קבלתה על ד

 אץ להחזיר (2) להוציא סכומים הטעונים השבה •
ס לאחר הכרעה בהשגה או על פי צו מ , ת ד  א

 במקרים , ,

 לפי סעיף 54 לחוק זה או ערעור,
 לא יוחזר על פי סעיף זה תשלום
 לאדם בגין שנת שומה כל שהיא,
 שעליה לא מסר דין וחשבון, או
 הזניח למסרו, או שעל נישום
 בסכום העולה על הסכום שבדין
 וחשבו שלו, בתנאי שקיבל הודעה
 על השומה שנערכה עליו לאותה
 שנה, אלא אם יוכח להנחת דעתו
 של המנהל או פקיד השומה שאי
 המסירה או ההזנחה למסור דין

 מסוימים
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 וחשבון אמיתי ונכון אין מקורן
 מרמה או מעשה או מחדל במזיד

 מצדו של אותו אדם.

 (3) ההחזר לגבי היתרה בתקופה
 שמתום שנת השומה או ביום
 התשלום לפי המאוחר ייעשה
 בתוספת הפרשי ערך, כמשמעותם

 בסעיף 61 לחוק.

 תשלום
 הפרשי ערך

 (4) כל הרואה את עצמו מקופח
 בהחלטתו של פקיר השומה בדבר
 הסכום שיש להחזירו על־פי סעיף
 זה, תהיה לו אותה הזכות לערער
 על הכרעתו, שהיתה לו אילו היה
 רואה עצמו מקופח בשומה שנערכה

 עליו״.

 ערעור על
 הסכום

 שיש
 להחזירו

לת תוקף 2. תחילתו של צו זה ביום חתימתו.  תחי

 3. צו זה ייקרא: ״צו בדבר תיקון חוק מם הכנסה (תיקון מס׳ 30) (יהודה והשומרון)
 (מס׳ 1174), התשמ״ו-1985״.

 י״ג באב התשמ״ו(18 באוגוסט 1986)

 השם

 אדעד ברק, אלוף
 מפקד כוחות צה״ל

 באזור יהודה והשומרון

 1. ראה הערה 543, בסוף החוברת.

 צבא הגנה לישראל

 צו מם׳ 1175

 צו בדבר תיקון חוק מפ חבנייניפ והקרקעות בתיד אזורי העיריות

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, הנני מצווה לאמור:

ת 1954 (להלן ן 1. בחוק מס הבניינים והקרקעות בתוך אזורי העיריות מם׳ 11 לשנ  תיקו

1 - החוק) בסעיף 15, האמור בפסקה 1 יסומן כפסקה (א) ואחריו יבוא:  3יעיר 5
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 ״(ב) על אף האמור בפסקה (א) אדם אשר לא שילם את המס המגיע ממנו או
 חלק ממנו עד 31 בדצמבר של שנת המס ומשלמו בחודשים יגואר עד מרס

ת מס - יחוייב בתשלום קנס פיגורים כדלקמן:  של אותה שנ
 (1) המשלם את המם או חלק ממנו בחודש ינואר של אותה שנת מם יחוייב

 בתשלום קנס בשיעור של שני אחוזים מהסכום המגיע ממנו;
 (2< המשלם את המס או חלק ממנו בחודש פברואר של אותה שנת מם
 יחוייב בתשלום קנם בשיעור של ארבעה אחוזים מהסכום המגיע ממנו;

 (3) המשלם את המס או חלק ממנו, בחודש מרס של אותה שנת מם יחוייב
 בתשלום קנם בשיעור של חמישה אחוזים מהסכום המגיע ממנו״;

 הוספת 2. לאחר סעיף 15 לחוק יבוא:

א ״הנחה 15 א. אדם אשר יקדים לשלם את מלוא המם המגיע ממנו, 1 עי1 5  ס

 למקרימים יהא זכאי להנחה בסכום המם אשר ישלם בשיעורים

ם כדלקמן: י ל ש ת  ב

 (א) המשלם את המס בחודש אפריל של אותה שנת מס יהנה
 מהנחה בשיעור של עשרה אחוזים מהמם המגיע ממנו;

 (ב) המשלם את המס בחודש מאי של אותה שנת מס יהנה
 מהנחה בשיעור של שמונה אחוזים מהמס המגיע ממנו;

 (ג) המשלם את המם בחודש יוני של אותה שנת מם יהנה
 מהנחה בשיעור של ששה אחוזים מהמס המגיע ממנו;

 (ד) המשלם את המס בחודש יולי של אותה שנת מס יהנה
 מהנחה בשיעור של ארבעה אחוזים מהמס המגיע ממנו״;

לת תחילתו של צו זה ביום חתימתו.  תחי
קף  תו

 השם 4. צו זה ייקרא: ״צו בדבר תיקון חוק מם הבניינים' והקרקעות בתוך אזורי העיריות
 (יהודה והשומרון)(מס׳ 1175), התשמ״ו-1986״.

 י״א באלול התשמ״ו(15 בספטמבר 1986)

ד ברק, אלוף \  אד
 מפקד כוחות צה״ל

 באזור יהודה והשומרון
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 צבא הגנה לישראל

 צו מס׳ 1176

 צו בדבר עזרה משפטית (תיקון מס׳ 10)

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור והואיל והדבר דרוש לשם קביעת
 ההסדרים ההדדיים של עזרה משפטית בין האזור וישראל, הנני מורה בזאת לאמור:

 1. בצו בדבר עזרה משפטית(יהודה והשומרון)(מס׳ 348), תש״ל-1969' בסעיף 6א,
 בסופו יבוא:

ן זה ״מם״ - כמשמעותו בפקודת המיסים(גבייה) כפי תוקפה בישראל מעת  ״לעני
 לעת, ולרבות תשלום שפקודת המיסים(גבייה) חלה עליו לפי כל חיקוק ישראלי.

 (ג) חלה על אדם חבות במס לפי הדין או תחיקת הבטחון החלים באזור או ניתנה
 לגביו החלטה סופית של רשות מוסמכת באזור בדבר חבות מס - ניתן לבצע את

 הגבייה או האכיפה בישראל על פי ההוראות שייקבעו לכך״.

 2. תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

 3. צו זה ייקרא: ״צו בדבר עזרה משפטית (תיקון מם׳ 10) (יהודה והשומרון)(מס׳
 1176), התשמ״ו-1986״.

 ט״ז באלול התשמ״ו(20 בספטמבר 1986)

ד גרק, אלוף ו  אה
 מפקד כוחות צה״ל

 באזור יהודה והשומרון
 1. ראה הערה 348, בסוף החוברת.

 צבא הגנה לישראל

 צו מם׳ 1177

 צו בדבר חוק הבנקיפ (תיקון)

.  בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, הנני מצוה בזאת לאמור:

 תיקון
 סעיף 6א

ת ל י ח  ת
 תוקף

 השם



, סעיף 4 -  1. בצו בדבר חוק הבנקים (יהודה והשומרון)(מס׳ 45), התשכ״ז-11967
 בטל.

 ביטול
 סעיף 4

 תחילת 2. תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו.

 תוקף

 השם 3. לצו זה ייקרא: "צו בדבר חוק הבנקים (תיקון)(יהודה והשומרון)(מם׳ 1177),
 ד,תשמ״ו-1986״.

 ב״ב באלול התשמ״ו(26 בספטמבר 1986)

ד כדק, אלוף  אהו
 מפקד כוחות צה״ל

 באזור יהודה והשומרון

 1. ראה הערה מסי 45, בסוף החוברת.

 צבא הגנה לישראל

 צו מם׳ 1178

 צו בדבר תיקון הוק הפנקיפ

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, הנני מצווה בזאת לאמור:

 1. בחוק הבנקים מם׳ 94 לשנת 1966 (להלן - החוק), בסעיף 2, בסופו יבוא:
 ״החזקה״ - בין לבדו ובין יחד עם קרוביו, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות על

 ידי תאגיד נשלט;
 ״המפקח״ - המפקח על הבנקים שנתמנה לפי הצו בדבר חוק הבנקים (יהווה

;  והשומרון)(מם׳ 45), התשכ״ז-11967
 ״קרוב״ - בן זוג, אח, הורד, צאצא, צאצא בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה.

 2. בחוק בסעיף 3 -
 (א) בסעיף קטן(ב), בסופו יבוא:״ניתן להגביל ברשיון את גדר עיסוקיו של הננק

 תיקון
 סעיף 2

 תיקון
 סעיף 3
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 או את דרכי ניהולו, וניתן לקבוע כל תנאי הבא להבטיח כי הבנק יוכל לקיים
 את התחייבויותיו ולנהל את עסקיו בניהול תקין״.

 (ב) בסעיף קטן(ג) בסופו יבוא: ״הוראה זו לא תחול על סניפים של בנק חוץ״.
ד) יסומן ״(ה)״ ולפניו יבוא: )  (ג) האמור בסעיף קטן

 ״(ד) . על סניף של בנק אשר הותרה פתיחתו על־פי סעיף 1 לצו בדבר איסור
 סחר ועיםקות כםפיית (בנקים) (יהודה והשומרון) (מס׳ 7),

 התשכ״ז-1967, יחולו ההוראות הבאות:
וגעת להון הבנק, יראו בהונו של הבנק את הסכום ן כל הוראה הנ י  (1) לענ
 שבו עולים נכסיו של אותו סניף על התחייבויותיו, ובלבד שהסכום אושר

 על־ידי המפקח;
ל הוראה הנוגעת להנהלת הבנק או לדירקטוריון שלו יחולו ן כ י  (2) לענ

 ההוראות גם על הנהלה אשר נתמנתה באזור לניהול עסקי הבנק באזור;
ל הוראה המתיחסת לבנק מורשה, יראו את הסניף כבנק מורשה ן כ י  (3) לענ

ן זה״. י  לענ

ן 3. בחוק, בסעיף 5, בסופו יבוא:  תיקו

 סע״ר 5 ״(ג) לא יפחית בנק מורשה את ההון הנפרע שלו באזור ללא אישור המפקח,
 ובתנאי שבכל מקרה לא יפחת ההון מסכום המינימום שנקבע בסעיף קטן(א).
 (ד) המפקח רשאי לקבוע, כי בנק מורשה ישמור על שעור יחסי מסויים בין סוג
 פלוני של נכסים לבין סוג אחר של נכסים או לסוג פלוני של התחייבויות או בין
ל אחד מהם לבין הונו  סוג פלוני של התחייבויות לסוג פלוני של נכסים, או בין כ

 של הבנק המורשה״.

 הוספת 4. בחוק, לאחר סעיף 5 יבוא:

א "5א. בנק מורשה אשר משרדו הראשי נמצא מחוץ לאזור ימנה מנהל עסקים ף 5 י ע  ס

 י אזורי, תושב האזור, לניהול סניפי הבנק באזור, באמצעות כתב מינוי המסמיכו
 לקבל כל מסמכים רשמיים במסגרת פעולות הבנק המורשה ואשר לפיו יהיה הוא
 אחראי לפעולות הבנק המורשה בפני הרשויות המוסמכות באזור. העתק מכתב

 המינוי, כשהוא מאושר באישור נוטריוני, יוגש למפקח״.

 החלפת 5. בחוק, סעיף 7 יימחק ובמקומו יבוא:

ף 7 ״7. (א) המפקח רשאי לנקוט בצעדים המפורטים להלן כלפי בנק מורשה אשר י ע  ס

 הפר הוראה מהוראות חוק זה או מהתקנות, ההוראות, ההודעות או הצוים
 שניתנו על פיו או הוראות על פי כל דין או תחיקת ביטחון:

תן התראה;  (1) לי
 (2) להפחית או להשעות את שירותי האשראי הניתנים לבנק המורשה.
 (ב) במקרה של הישנות ההפרה או הפרה חמורה של הוראה מהוראות חוק
 זה או מהתקנות, ההוראות, ההודעות או הצרם שניתנו מכוחו, או של הוראה

 על־פי כל דין או תחיקת ביטחון רשאי המפקח:

68 



 (1) להורות לבנק המורשה שיימנע מפעולות מםויימות, או להטיל,
 כפי שיראה המפקח לנכון, הגבלות על שירותי האשראי של הבנק

 המורשה;
 (2) לאסור על חלוקת דיבידנד או רווחים לבעלי מניותיו של הבנק
 המורשה ועל מתן הטבות לחברי הדירקטוריון, למנהלים ולבעלי זכות

 חתימה של הבנק המורשה;
 (3) להתלות או להגביל את סמכותו של חבר הדירקטוריון, מנהל

 עסקים או בעל זכות חתימה של הבנק המורשה;
 (4) להשעות או לפטר דירקטור או מנהל עסקים.

ות מנהל מורשה לניהול פעולות הבנק המורשה;  (5) למנ
 (6) לבטל את רשיונו של הבנק המורשה.

 (ג) בנק מורשה שרשיונו בוטל דינו לענין הדין ותחיקת הבטחון כדין בנק
 מורשה במשך שלוש שנים מיום הביטול.

 (ד) המפקח רשאי להורות לבנק המורשה שרשיונו בוטל כל הוראה בדבר
 ניהול עסקיו ככל שהדבר ייראה לו נחוץ כדי להגן על נושיו של הבנק
 המורשה ועל לקוחותיו האחרים שהתקשרו עמו לפני ביטול רשיונו. אין
 בהוראה כאמור כדי לפטור את הבנק המורשה מאחריותו למילוי התחייבות

י ביטול רשיונו״.  שהתחייב בה לפנ

 תיקון 6. בחוק, בסעיף 9, בסופו יבוא;
' 9 ״(ד) המפקח רשאי לבטל הרשאה שניתנה מכוח סעיף קטן(א), לאחר שנתן לבנק י י ע  ס

 המורשה הזדמנות להשמיע טענותיו, אם נתקיימה אחת מאלה:
 (1) הבנק המורשה לא החל בניהול עסקים בסניף או חדל לנהלם;

 (2) הבנק המורשה הפר תנאי מהותי מתנאי ־ההרשאה;
ה מהותית של הדין או תחיקת הבטחון. א ר  (3) הבנק המורשה הפר ת

 (4) טעמים שבטובת הציבור מורים על הצורך לבטל את ההרשאה.
 (ה) בוטלה הרשאה כאמור בסעיף קטן(ד) יחדל הבנק המורשה לנהל עסקים״.

 7. בחוק, בסעיף 11 -
) יימחק ובמקומו יבוא: ג )  (א) סעיף קטן

 ״(ג) אסור לבנק מורשה לתת אשראי בסכום העולה על אלף דינרים
 לחבר בדירקטוריון, לעובד הבנק, או לקרוביהם, או למי שמחזיק מניות
 מסוג כלשהו בבנק שערכם הנקוב עולה על עשרה אחוזים מהונו של
 הבנק, או למי שמחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של המניות

 תיקון
 סעיף 11
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 בבנק, אלה באישור המפקח; האמור בסעיף קטן זה יחול גם על אשראי
ד שאחד או עתר מאלה מחזיק בו עשרים וחמישה אחוזים או יותר י  לתאג

/ ת ו י נ מ  מסוג כלשהוא של ה
) יימחק ובמקומו יבוא: ז )  (ב) סעיף קטן

 ״(0 בנק מורשה לא יתן הלוואות או מקדמות העולות בסך הכל על
 עשרים אחוזים מפקדונותיו, למטרת הקמת נכסי דלא ניידי למגורים או
 לשמושים מסחריים או לרכישתם, אלא אם הבנק המורשה מתמחה במתן

 הלוואות לרכישת נכסי דלא ניידי או קיבל לבך את אישור המפקח.״

ן '8. בחוק, בסעיף 15, בסופו יבוא:  תיקו

1 ״(ג) במועדים שיקבע המפקח, יערוך ויפרסם בנק מורשה דין וחשבון כספי;  0?יי" 5

 ערוך על־פי עקרונות חשבונאיים וכללים אחרים כפי שיקבע המפקח, ורשאי
 המפקח להורות על דרך פרסום הדין וחשבון ועל ביקורת או סקירה של רואה

 חשבון שתיעשה בקשר לכך״.

ן 9. בחוק, בסעיף 17 -  תיקו

(ב) - יימחק, ובמקומו יבוא: 1 (א) סעיף קטן ירד 7 0 

 ״(ב) המפקח רשאי להודות לבנק מורשה להחזיק נכסים נזילים או סוג של
 התחייבויות או בדרך אחרת: אם יתעורר ספק לגבי סיווג נכס או התחייבות,

ן זה, יכריע בדבר המפקח״. י  לענ
 (ב) בסעיף קטן(ד), במקום: ״שאינו עולה על 10/365 מהגרעון לכל יום שבו יימשך
 גרעון זה״, יבוא: ״בשיעור שיקבע המפקח בהוראות, במקרה של הישנות ההפרה,

 רשאי המפקח לנקוט בדרכים המנויות בסעיף 7״.

 תיקון 10. בחוק, בסעיף 18 המילה ״תקופתי״ - תמחק בכל מקום שהיא מופיעה.
 סעיף 18

 תיקון 11. בחוק, בסעיף 20 -
, בסופו יבוא: (ב) 2 (א) בסעיף קטן  0?יי" 0

דיעת המפקח אם ת ידיעה או לגלות פרטים שהובאו לי לו  ״אולם מותר לג
 המפקח ראה צורך לכך לצדכי חקירה פלילית או הגשת כתב אישום או לצרכי

 בטחון האיזור, או אם הידיעה או המסמך נתקבלו מבנק מורשה - בהסכמתו״.
(ה) - יימחק.  (ב) סעיף קטן
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 הוספת 12. בחוק, אחרי סעיף 20 יבוא:
א ״20א. (א) היה המפקח סבור כי חוב מםויים, כולו או מקצתו, שחייבים לבנק 2 ר 0 י ע  ס

 מורשה הוא חוב רע, או כי נכס של בנק מורשה רשום בספריו בסכום העולה
 על ערכו אותה שעה במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון, רשאי הוא

ם כנדרש לאותו ענין. ט  להורות לבנק מורשה להפריש לקרן מתאימה ם
(א) כדין הודעה לפי סעיף 20(ג)״.  (ב) דין הוראה כאמור בסעיף קטן

למ ״בתנאי״, יבוא:  תיקון 13. בחוק בסעיף 21 רישא בין המונח: "רואה חשבון״ לבין המי
2 "שאת מינויו יאשר המפקח". י 1 י ע  ס

 תיקון 14. בחוק, בסעיף 23, במקום: "אם השהה הבנק המורשה את מינויו של רואה החשבון״,
2 יבוא: ״אם הבנק המורשה אינו ממנה רואה חשבון תוך שלושה חודשים". י 3 י ע  ס

א) - יימחק, ובמקומו יבוא: )  תיקון 15. בחוק, בסעיף 24, סעיף קטן
2 ״(א) אם בנק מורשה עומד להפסיק לקיים התחייבויותיו או שהפסיק לקיים  סעיי׳ 4
 התחייבויותיו, מכל סיבה, או אם רשות מוסמכת באזור קבעה שעל הבנק
 המורשה להפסיק את פעולותיו לחלוטין, רשאי המפקח לקחת לידיו את ניהול
ני הבנק ורשאי הוא לפקח על שמירת כספיו, מסמכיו ורישומיו בכל דרך י י  ענ

 שתיראה למפקח כנאותה לשם הבטחת ענייניהם של המפקידים״.

 תיקון 16. בחוק, בסעיף 25 -
2 (א) האמור בסעיף יסומן ״(א)״; ד 5 י ע  ס

 (ב) סעיפים קטנים(א), (ב), (ג),ו־(ד) יסומנו ״(1)״, ״(2)״,״(3)״, ״(4)״ לפי הסדר;
 (ג) בסופו יבוא -

 ״(ב) ראש המינהל האזרחי רשאי, מטעמים של בטחון האזור או טובת הציבור
ל בדרכים המנויות בסעיף ז(ב) בשינויים המחויבים״.  לפעו

 הוספת 17. בחוק, אחרי סעיף 25, יבוא:
ל סניף אגרה ם ״5 2א. בנק מורשה ישלם למנהל האזרחי כל שנה אגרת רשיון, ובעד כ י פ י ע  ם

ג נוספת; המפקח יקבע בצו את שיעורי האגרות ומועדי תשלומן. 2 י 5 א ע 2 5 

 25ב. כל מקום שחייב בנק מורשה לשלם קנס לפי חוק זה או לפי תקנות, צווים
 או הוראות שניתנו לפיו, יהיה ראש המנהל האזרחי רשאי, בנוסף לכל תרופה אחרת,
 לתת הוראות למפקח להעביר לו את סכום הקנס כנגד חיוב כל פקדון של אותו

 בנק מורשה אצל המפקח.
 25ג. (א) רשאי המפקח לתת הוראות - בין באופן כללי ובין לבנק מורשה מםויים
- בדבר הרכב הדירקטוריון של בנק מורשה ובדבר הנושאים שיובאו לפני

 הדירקטוריון של בנק מורשה.
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ת 1964, רשאי  (ב) על אף האמור בסעיף 104(0 לחוק החברות מסי 12 לשנ
 המפקח לקבוע כי בחברה שהיא בנק מורשה יהיו בדירקטוריון מספר.
ל אחד עשר, אך שאינו עולה על חמישה עשר. קביעה  דירקטורים העולה ע

ת או לחברה מסויימת״.  זו יכולה להיות כללי

 הוספת 18. בחוק, אחרי סעיף 27, יבוא:

א ״27א. (א) בנקים מורשים יהיו סגורים באותם הימים ולאותן התקופות שיקבע 2 7 

 המפקח.
 (ב) המפקח רשאי, במקרי חירום או במקרים מיוחדים, להודיע על סגירת
 הסניפים כולם או מקצתם, של בנקים מורשים או של כל בנק מורשה לכל

 תקופה שהוא יקבע".

 הוספת 19. בחוק, אחרי סעיף 33, יבוא:

3 "34. המפקח רשאי לפטור מתחולת הוראות חוק זה או מחלקן, בנק מורשה שהינו ר 4  °עי
ד בנקאי הרשום בישראל, אם נוכח כי הוא מקיים את הוראות י  סניף של תאג
ל בנק מורשה אשר ניתן לו פטור לפי סעיף זה יחולו  הדין החל בישראל. ע

 הוראות הדין החל בישראל, בשינויים המחוייבים מן הענין״.

 ביטולים 20. בטלים - סעיפים 28 ו־29 לחוק.

לת 21. תחילתו של צו זה ביום חתימתו.  תחי
 תוקף

 השם 22. צו זה ייקרא: "צו בדבר תיקון חוק הבנקים (יהודה והשומרון) (מם׳ 1178),
 התשמ״ו-1986״.

 כ״ב באלול התשמ״ו(26 בספטמבר 1986)

ד ברק, אלוף ו ה  א
 מפקד כוחות צה״ל

 באזור יהודה והשומרון

 1. ראה העדה 45, בסוף החוברת•
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 צבא הגנה לישראל

 צו מם׳ 1179

 צו בדבר חילוהי ידיעות בין רשויות מם

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, הנני מצווה בזאת לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״חקיקת מיסים״ - דין או תחיקת בטחון הדנים בהטלת מיסיס, תשלומי חובה או
 היטלים,7׳ המשתלמים למינהל האזרחי, לרשות מרשויותיו, או לקופת האוצר;

 ״רשות מס״ - כל אדם שהוסמך לפעול לביצועה של חקיקת מיסיס; •
 ״ידיעות״ - כל ידיעה, בין שבכתב ובין שבעל־פה, הנמצאת ברשותה, בחזקתה

 או בשליטתה של רשות מם;
עדת העררים וכל גוף המפעיל סמכויות שיפוטיות  ״רשות שיפוטית״ - לרבות ו

 מכח הדין או תחיקת בטחון.

 היתר למםירת 2. על אף האמור בכל דין ותחיקת בטחון, יהיו רשות מס וכן הממונה לפי הצו בדבר
1 רשאים למסור לרשות מם ^ ד ס - ל ״ ש ת  חוק החברות (יהודה והשומרון)(מס׳ 398), ה
 אחרת באזור, או באזור אחר המוחזק על ידי צבא הגנה לישראל, ידיעות שהרשות

 המקבלת רשאית לדרוש או לקבל אותן על פי דין או תחיקת בטחון מכל מקור אחר.

 3. (א) דין ידיעות שקיבלה דשות מם מכוח סעיף 2 כדין ידיעות שהשיגה ממקור
ן ביצוע הדין ותחיקת הבטחון שבביצועו היא מועסקת י י  אחר, ורשאית היא לגלותן לענ

ל עבירה על אותו דין או תחיקת בטחון. לית ע  ולענין הגשת תביעה פלי
(א) יחולו לגבי ידיעות שקבלה רשות מכוח סעיף  (ב) בכפוף לאמור בסעיף קטן

 2 גם הוראות הסוריות החלות על רשות המס שמסרה את הידיעות.

 4. על אף האמור בחקיקת מיםים, תהא רשות מם רשאית למסור ידיעות לרשות
 שיפוטית לעניין דיון בביצועה של חקיקת מיסיס אחרת או בעבירה על חקיקת מיםים
 כאמור, אם מותר לה למסור אותן ידיעות לרשות המם המועסקת בביצועה של אותה

 חקיקת מיסים.

 5. מי שמסר ידיעה שנתקבלה מכוח סעיף 2, בניגוד לאמור בסעיף 3, דינו - מאסר
 שנה.

 ידיעות

 דינן של
 ידיעות

 שנמסרו

 מסירת
 ידיעות
 לרשות

 שיפוטית

 עונשין
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ות בכל עניין הנוגע לביצוע צו זה.  6. ראש המינהל האזרחי רשאי להתקין תקנ

2  7. בצו בדבר הקמת המינהל האזרחי(יהודה והשומרון)(מס׳ 947), התשמ״ב-1982,
 בתוספת השניד, בסופה יבוא: ׳׳צו בדבר חילופי ידיעות בין רשויות מס(יהודה והשומרון)

 (מס׳ 1181), התשמ״ז-1986״.

 8. תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

 9. צו זה ייקרא: ״צו בדבר חילופי ידיעות בין רשויות מם (יהודה והשומרון)(מס׳
 1179), התשמ״ז-1986״.

(9 בנובמבר 1986) ז  ז׳ בחשון התשמ״

^ ברק, אלוף ד  א
 מפקד כוחות צה״ל

 באזור יהודה והשומרון
 1. ראה הערה 398, בסוף החוברת.
 2. ראה הערה 947, בסוף החוברת.

 צבא הגנה לישראל

 צו מם׳ 1180

 צו בדבר התעבורה (תיקון מם׳ 15)

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, אני מצווה בזאת לאמור:

, אחרי סעיף 85ג,  הוספת 1.. בצו בדבר התעבורה(יהודה והשומרון)(מס׳ 399), תש״ל-1970י

י יבוא: 8 ר 5 י ע  ס

 ״85ד. (א) בסעיף זה -
 ״ארגז מתחלף״ - מיכל או ארגו או אמצעי אחר להובלת טובין
וע ומצוייר באמצעי ריתום ה ופריקה על־ידי מגבה נ נ  המתוכנן לטעי

 מתאימים שקבע יצרן מגבה הנוע או שאישרה מעבדה מוסמכת;

 ביצוע
ת ו תקנ  ו

 תיקון הצו
 ברבר

 הקמת
 המינהל
 האזרחי

ת ל י ח  ת
קף  תו

 השם
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 ״מגבה נוע״ - מיתקן המחובר לרכב דרך קבע והמיועד להטעין או
 לפרוק ארגז מתחלף מהסוג המותאם לו.

 (ב) לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל ארגז מתחלף אלא אם כן
 מותקן ברכב מגבה נוע מסוג שאישרה רשות הרישוי הראשית והרכב
 מצויר באמצעי ריתום המותאמים לארגז המתחלף וברשיון הרכב אושרה

 הובלת ארגז מתחלף בלבד״.

 תחילת 2. תחילתו של צו זה 45 יום מיום חתימתו.
 תוקף

 השם 3. צו זה ייקרא: ״צו בדבר התעבורה(תיקון מסי 15) (יהודה והשומרון)(מס׳ 1180),
 התשמ״ו-1986״.

 א׳ בחשון התשמ״ו(3 בנובמבר 1986)

ד ברק, אלוף \  אד
 מפקד כוחות צה״ל

 באזור יהודה והשומרון

 1. ר׳ הערה מס׳ 399, בסוף החוברת.

 צבא הגנה לישראל

 צו מס׳ 1181

 צו בדבר חוק התעבורה >תיי,ון מס׳ 30)

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור והואיל ואני סבור כי הדבר דרוש לטובת
 האוכלוםיה המקומית ולבטיחות בדרכים, הנני מצווה בזאת לאמור:

 הוספת 1. בחוק התעבורה בדרכים מס׳ 49 לשנת 1958, אחרי סעיף 96א יבוא:

ב ״פגוש 96ב. (א) ברכב משא, גרור, נתמך ורכב עבודה, שמשקלו הכולל 9  סעיר 6
י המותר עולה על 3500 ק״ג יותקן מתקן להגנה בפני התנגשות ר ו ח  א

 תת־רכבית(להלן בסעיף זה - פגוש אחורי) מסוג המתאים למפרט הטכני
 מסי 241 של מבון התקנים הישראלי או אשר מבנהו והתקנתו יהיו
 בהתאם להנחיה מס׳ 79/490 של השוק האירופי המשותף (.:).£.£)
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 שעודכנה בהנחיה 3 3 3 / 81 של השוק האירופי המשותף המופקדת לעיון
ני תחבורה במינהל האזרחי. י י  הציבור במשרדו של קצין מטה לענ

 (0 לא יירשם רכב כאמור בסעיף משנה(א) ולא יחודש רשיונו
 אלא אם כן מותקן בו פגוש אחורי.

ם לא יחולו על רכב כמפורט ) -  (ג) הוראות סעיפי משנה(א) ו
 להלן:

 (1) רכב מסחרי אחוד;
 (2) גרור הנגרר על־ידי טרקטור;

 (3) תומך;
 (4) רכב שמותקן בו מגבה נוע כאמור בסעיף 85ד לצו
 בדבר חוק התעבורה (סדרי תנועה) (יהודה והשומרון) (מס׳ 399),

 תש״ל-1970.
 (5) רכב לאיסוף אשפה בדחס;

ה מהסוגים הבאים: ד מ  (6) רכב ע
 (א) כיבוי אש;

 (ב) משאבת בטון;
דת  (ג) מנוף, למעט מנוף עם סל עבו

 (ד) מטאטא דרכים;
ל הגלגלים;  (ד.) בעל הנעה על כ

 (7) מערבל בטון;
. . נ .  (8) רכב מסוג נ

 (ד) רשות הרישוי רשאית לפטור בעל רכב מהתקנת פגוש
 אחורי אם שוכנעה כי התקנתו מפריעה לשימוש ברכב על־פי יעודו,

 ובלבד שפטור כאמור יירשם ברשיון הרכב״.

ת 2. תחילתו־ של צו זה 30 יום מיום חתימתו. ל י ח  ת
קף  תו

 השם 3. צו זה ייקרא: ״צו בדבר חוק התעבורה (תיקון מם׳ 30) (יהודה והשומרון)(מסי
 1181), התשמ״ו-1986״.

(3 בנובמבר 1986) ו  א׳ בחשון התשמ״

ד ברק, אלוף ו ה  א
 מפקד כוחות צה״ל

 באזור יהודה והשומרון
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 צבא הגנה לישראל

 צו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי צימר)(יהודה והשומרון)
 (מס׳ 321), התשכ״ט-1969

 החלטה בדבר רכישה ונטילת חזקה (שטח) מס׳ 86 / 1/ ה׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו בדבר חוק הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור)(יהוו
 והשומרון) (מם׳ 321), התשכ״ט-1979> (להלן - הצו) ובהתאם לסעיף 4(1)

 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) מס׳ 2 לשנת 1953 (להלן - חוק הרכישה) ולאה
 ששוכנעתי כי רכישת המקרקעין(שטח) הינה לטובת הציבור וכי יש ביכולת המקק

 כמשמעותו בחוק הרכישה, לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרק
 וכי קיימות סיבות המחייבות נטילת חזקה מיידית במקרקעין,

 הנני מחליט בזה על רכישת הבעלות על־ידי המקים במקרקעין שיפון־פ
 בהתאם לסעיף 4(1) לחוק הרכישה, ועל נטילת חזקה מיידית על־ידי המקים!

 שיפורטו להלן, בהתאם לסעיף 12(1) לחוק הרכישה.

 ואלה המקרקעין:
 שטח בגודל כ-277 דונם המסומן בצבע צהוב במפת ההפקעה מסי,.)
 1599-0906 בקנ״מ 1:2,500 החתומה על־ידי ומהווה חלק בלתי נ1מ

 המפה החתומה הופקדה במשרדי המנהל האזרחי נפת חב

 לעיונו של כל המעוניין.

ו(2 בספטמבר 1986) ׳  כ״ח באב התשמ׳
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ר שו  אי
 בתוקף סמכותי כראש המנהל האזרחי ובהתאם לסעיף 4(2) לחוק הרכישה הנני
. נטילת חזקה(שטח) מס׳ 1/86/הי ל בדבר רכישה ו  מאשר בזה את החלטת הרשות שלעי

(2 בספטמבר 1986)  כ״ח באב התשמ״ו

מ שנד, תת־אלוף י  אפד
 ראש המנהל האזרחי

 לאזור יהודה והשומרון
 1. ר' הערה מסי 321, בסוף החוברת.

א דוגנה לישראל ג  צ

 צו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)(יהודה והשומרון)
 (מסי 321), התשכ״ט-1969

 החלטה בדגר רכישה ונטילת חזקה (שטח) מס׳ 86 / 3 / ה׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו בדבר חוק הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור)(יהודה
נ (להלן - הצו) ובהתאם לסעיף 4(1) לחוק  והשומרון) (מם׳ 321), התשכ״ט-1979
 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) מס׳ 2 לשנת 1953 (להלן - חוק הרכישה) ולאחר
 ששוכנעתי כי רכישת המקרקעין(שטח) הינה לטובת הציבור וכי יש ביכולת המקים,
ד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין  כמשמעותו בחוק הרכישה, לעמו

ידית במקרקעין, לת חזקה מי טי  וכי קיימות סיבות המחייבות נ

 הנני מחליט בזה על רכישת הבעלות על־ידי המקים במקרקעין שיפורטו להלן,
לת חזקה מיידית על־ידי המקים במקרקעין טי  בהתאם לסעיף 4(1) לחוק הרכישה, ועל נ

 שיפורטו להלן, בהתאם לסעיף 12(1) לחוק הרכישה.

 ואלה המקרקעין:
ע באורך כ־130 מ׳ וברוחב של כ־55 מי, הכלול בתכנית מתאר מס׳ 497, ט  ק
, נצ״מ 1727-1193 החתומה על־ידי ׳ ה /3  והמםומן בצבע צהוב במפת ההפקעה מס׳ 86/

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
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 המפה תופקד במשרדי המנהל האזרחי נפת בית־לחם ותהיה פתוחה שם לעיונו של
 כל המעוניין.

 כ״א באב התשמ״ו(26 באוגוסט 1986)

, אלוף־משנה  דוד אפרתי
 סגן ראש המנהל
 הרשות המוסמכת

ר שו  אי

 בתוקף סמכותי כראש המנהל האזרחי ובהתאם לסעיף 4(2) לחוק הרכישה הנני
. ה׳ ל בדבר רכישה ונטילת חזקה(שטח) מס׳ 3/86/  מאשר בזה את החלטת הרשות שלעי

 כ״א באב התשמ״ו(26 באוגוסט 1986)

 אפרים סנה, תת־אלוף
 ראש המנהל האזרחי

 לאזור יהודה והשומרון

 1. ר׳ הערה מס׳ 321, בסוף החוברת.

 צבא הגנה לישראל

 צו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)(יהודה והשומרון)
 (מסי 321), התשכ״ט-1969

 החלטה בדבר רכישה ונטילת חזקה (שטה) מם׳ 4/86/ה׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו בדבר חוק הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור)(יהודה
1 (להלן - הצו) ובהתאם לסעיף 4(1) לחוק  והשומרון) (מם׳ 321), התשכ״ט-1969
ת 1953 (להלן - חוק הרכישה) ולאחר  הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) מם׳ 2 לשנ
 ששוכנעתי כי רכישת המקרקעין(שטח) הינה לטובת הציבור וכי יש ביכולת המקים,
ד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין  כמשמעותו בחוק הרכישה, לעמו

לת חזקה מיידית במקרקעין, טי  וכי קיימות סיבות המחייבות נ

 הנני מחליט בזה על רכישת הבעלות על־ידי המקים במקרקעין שיפורטו להלן,
על נטילת חזקה מיידית על־ידי המקים במקרקעין  בהתאם לסעיף 4(1) לחוק הרכישה, ו

 שיפורטו להלן, בהתאם לסעיף 12(1) לחוק הרכישה.
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 ואלה המקרקעין:

 ארבעה קטעי דרך באורך 1250 מ׳, 700 מי, 1500 מ׳, 800 מ׳ וברוחב עד 80 מי,
 הכלולים בתכנית מפורטת מס׳ 923/1 והמםומנים בצבע אדום במפת רכישה מס׳

, נצ״מ 158-168 החתומה על־ידי ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה. ' ה /4 /86 

 המפה תופקד במשרדי המנהל האזרחי נפת טול־כרם ותהיה פתוחה שם לעיונו של
 בל המעוניין.

 כ״ג בכסלו התשמ״ז(25 בדצמבר 1986)

, אלוף־משנה ד אפרתי  דו
 סגן ראש המנהל
 הרשות המוסמכת

ר שו  אי

 בתוקף סמכותי כראש המנהל האזרחי ובהתאם לסעיף 4(2) לחוק הרכישה הנני
. לת חזקה(שטח) מם׳ 86 /4 /הי נטי ל בדבר רכישה ו  מאשר בזה את החלטת הרשות שלעי

ז(25 בדצמבר 1986) ׳  כ״ג בכסלו התשמ׳

ד, תת־אלוף ם םנ  אפרי
 ראש המנהל האזרחי

 לאזור יהודה והשומרון

 ר׳ העדה מס׳ 321, בסוף החוברת.

 צבא הגנה לישראל

 צו ברבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)(יהודה והשומרון)
 (מם׳ 321), התשכ״ט-1969

 החלטה בדבר רכישה ונטילת חזקה (דרך) מט׳ 1/87/ה׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו בדבר חוק הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור)(יהודה
בוראם לסעיף 4(1) לחוק 1 (להלן - הצו) ו  והשומרון) (מסי 321), התשכ״ט-1969
ת 1953 (להלן - חוק הרכישה) ולאחר  הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) מס׳ 2 לשנ



 ששוכנעתי כי רכישת המקרקעין(דרך) הינד. לטובת הציבור וכי יש ביכולת המקים,
 כמשמעותו בחוק הרכישה, לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין

 וכי קיימות סיבות המחייבות נטילת חזקה מיידית במקרקעין,

ל רכישת הבעלות על־ידי המקים במקרקעין שיפורטו להלן,  הנני מחליט בזה ע
 בהתאם לסעיף 4(1) לחוק הרכישה, ועל נטילת חזקה מיידית על־ידי המקים במקרקעין

 שיפורטו להלן, בהתאם לסעיף 12(1) לחוק הרכישה.

 ואלה• המקרקעין:
 קטע דרך באורך כ־6 ק״מ וברוחב עד 80 מ׳, הכלול בתכנית מפורטת מס׳ 929/1
, נצ״מ 158-144 החתומה על־ידי ה׳  והמםומן בצבע אדום במפת רכישה מס׳ 1/87/

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

 המפה תופקד במשרדי המנהל האזרחי נפת רמאללה ותהיה פתוחה שם לעיונו של
 כל המעוניין.

ז(8 בינואר 1987) ׳  ז׳ בטבת התשמ׳

, אלוף־משנה ד אפרתי  דו
 סגן ראש המנהל
 הרשות המוסמכת

ר שו  ־' אי
 בתוקף סמכותי כראש המנהל האזרחי ובהתאם לסעיף 4(2) לחוק הרכישה הנני

.  .מאשר בזה את החלטת הרשות שלעיל בדבר רכישה ונטילת חזקה(דרך) מס׳ 87/ 1/ה׳

׳ז(23 בינואר 1987)  כ״ב בטבת התשמ׳

מ םנה, תת־אלוף  אפרי
 ראש המנהל האזרחי

 לאזור יהודה והשומרון

 1. ר׳ הערה מס׳ 321, בסוף החוברת.
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 צבא הגנה לישראל

 צו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)(יהודה והשומרון)
 (מם׳ 321), התשכ״ט-1969

 החלטה בדבר רכישה ונטילת חזקה (דרך) מם׳ 2/87/ה׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו בדבר חוק הקרקעות(רכישה לצדבי ציבור)(יהודה
 והשומרון) (מם׳ 321), התשכ״ט-1969י (להלן - הצו) ובהתאם לסעיף 4(1) לחוק
 הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור) מס׳ 2 לשנת 1953 (להלן - חוק הרכישה) ולאחר
ן(דרך) הינה לטובת הציבור וכי יש ביכולת המקים,  ששוכנעתי כי רכישת המקרקעי
ד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין  כמשמעותו בחוק הרכישה, לעמו

לת חזקה מיידית במקרקעין, טי  וכי קיימות סיבות המחייבות נ

 הנני מחליט בזה על רכישת הבעלות על־ידי המקים במקרקעין שיפורטו להלן,
לת חזקה מיידית על־ידי המקים במקרקעין טי  בהתאם לסעיף 4(1) לחוק הרכישה, ועל נ

 שיפורטו להלן, בהתאם לםעיף 12(1) לחוק הרכישה.

 ואלה המקרקעין:
 קטע דרך באורך כ־350 מ׳ וברוחב כ־60 מ׳, הכלולים בתכנית מפורטת מם׳ 923
, נצ״מ 1657-1684 החתומה על־ידי ה׳ /2  והמםומנים בצבע אדום במפת רכישה מס׳ 87/

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

ונו של פת טול־כרם ותהיה פתוחה שם לעי  המפה תופקד במשרדי המנהל האזרחי נ
ל המעוניין.  כ

ז(7 ביולי 1987) ׳  ו׳ בתמוז התשמ׳

, אלוף־משנה ד אפרתי  דו
 סגן ראש המנהל
 הרשות המוסמכת



 אישור
 בתוקף סמכותי כראש המנהל האזרחי ובהתאם לסעיף 4(2) לחוק הרכישה הנני

. ' ה /2 ל בדבר רכישה ונטילת חזקה(דרך) מס׳ 87/  מאשר בזה את החלטת הרשות שלעי

 י׳ בתמוז התשמ״ז(7 ביולי 1987)

 1. ר׳ הערה מס׳ 321, בסוף החוברת.

 צבא.הגנה לישראל

 צו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)(יהודה והשומרון)
 (מס׳ 321), התשכ״ט-1969

 החלטה כדבר רכישה ונטילת חזקה (דרך) מס׳ 3/87/ה׳

 בתוקף סמכותי לפי מעיף 2 לצו בדבר חוק הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור)(יהודה
1 (להלן - הצו) ובהתאם לסעיף 4(1) לחוק  והשומרון) (מס׳ 321), התשכ״ט-1969
 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) מם׳ 2 לשנת 1953 (להלן - חוק הרכישה) ולאחר
 ששוכנעתי כי רכישת המקרקעין(דרך) הינד. לטובת הציבור וכי יש ביכולת המקים,
ד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין  כמשמעותו בחוק הרכישד, לעמו

לת חזקה מיידית במקרקעין, טי  וכי קיימות סיבות המחייבות נ

 הנני מחליט בזה על רכישת הבעלות על־ידי המקים במקרקעין שיפורטו להלן,
 בהתאם לסעיף 4(1) לחוק הרכישה, ועל נטילת חזקה מיידית על־ידי המקים במקרקעין

 שיפורטו להלן, בהתאם לסעיף 12(1) לחוק הרכישה.

 ואלה המקרקעין:
בתחב כ־20 מטר, הכלולים בתכנית  שני קטעי דרך באורך כולל של כ־500 מטר ו
, בקנה מידה  מפורטת מם׳ 402 והמסומנים בצבע אדום במפת הרכישה מס׳ 3/87/הי

 1:2,500, נצ״מ 1634-1200 החתומה על־ידי ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

 העתק מהחלטה זו יופקד במשרדי המנהל האזרחי נפת בית־לחם ויהיו פתוחים שם
ל המעוניץ.  לעיונו של כ

 י׳׳ז בטבת התשמ״ז(20 בינואר 1987)
, אלוף־משנה  דוד אפרתי

 סגן ראש המנהל
 הרשות המוסמכת

פ םנה, תת־אלוף י  אפר
 ראש המנהל האזרחי

 לאזור יהודה והשומרון
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ר ו ש י  א
 בתוקף סמכותי כראש המנהל האזרחי ובהתאם לסעיף 4(2) לחוק הרכישה הנני

. ה' /3 נטילת חזקה(דרך) מם׳ 87/ ל בדבר רכישה ו  מאשר בזה את החלטת הרשות שלעי

 כ״ב בטבת התשמ״ז(25 בינואר 1987)

, תת־אלוף ד ט הנ  אפרי
 ראש המנהל האזרחי

 לאזור יהודה והשומרון

 1. ר׳ הערה מסי 321, בסוף החוברת.

 צבא הגנה לישראל

 צו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)(יהודה והשומרון)
 (מם׳ 321), התשכ״ט-1969

 החלטה בדבר רכישה ונטילת חזקה (שטח) מם׳ 5/87/ה׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו בדבר חוק הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור)(יהודה
1 (להלן - הצו) ובהתאם לסעיף 4(1) לחוק  והשומרון) (מם׳ 321), התשכ״ט-1969
 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) מס׳ 2 לשנת 1953 (להלן - חוק הרכישה) ולאחר
ן(שטח) הינה לטובת הציבור וכי יש ביכולת המקים,  ששוכנעתי כי רכישת המקרקעי
ד בועצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין  כמשמעותו בחוק הרכישה, לעמו

ת במקרקעין, י ד י לת חזקה מ טי  וכי קיימות סיבות המחייבות נ

ל רכישת הבעלות על־ידי המקים במקרקעין שיפורטו להלן,  הנני מחליט בזה ע
 בהתאם לסעיף 4(1) לחוק הרכישה, ועל נטילת חזקה מיידית על־ידי המקים במקרקעין

 שיפורטו להלן, בהתאם לסעיף 12(1) לחוק הרכישה.

 ואלה המקרקעין:
 קטע־דרך באורך 70 מ׳ וברוחב של כ־80 מי, הכלול בתכנית מפורטת מם׳ 497,
. נצ״מ 1729-1194 החתומה על־ידי ה׳  והמסומן בצבע כחול במפת ההפקעה מס׳ 5/87/

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
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פת כית־לחם ותהיה פתוחה שם לעיונו של  המפה תופקד במשרדי המנהל האזרחי נ
 כל המעוניין.

(7 ביולי 1987)  י׳ בתמוז התשמ״ז

, אלוף־משנה ד אפרתי  דו
 סגן ראש המנהל
 הרשות המוסמכת

 אישור
 בתוקף סמכותי כראש המנהל האזרחי ובהתאם לסעיף 4(2) לחוק הרכישה הנני

 מאשר בזה את החלטת הרשות שלעיל בדבר רכישה ונטילת חזקה(דרך) מס׳ 87/ 5/ה׳. ^

 י׳ בתמוז התשמ״ז(7 ביולי 1987)

ד, תת־אלוף  אפרים מנ
 ראש המנהל האזרחי

 לאזור יהודה והשומרון

 1. ר׳ העדה מס׳ 321, ב0וף החוברת.

 צבא הגנה לישראל

 צו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)(יהודה והשומרון)
 (מם׳ 321), התשב״ט-1969

 החלטה בדבר רכישה ונטילת חזקה (דרך) מם׳ ד6/8/ה׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו בדבר חוק הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור)(יו|
 והשומרון) (מם׳ 321), ד-תשכ״ט-11969 (להלן - הצו) ובהתאם לסעיף 4(1)
 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) מם׳ 2 לשנת 1953 (להלן - חוק הרכישה)

 ששוכנעתי כי רכישת המקרקעין(דרך) הינה לטובת הציבור וכי יש ביכולת ה!
 במשמעותו בחוק הרכישה, לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במי

לת חזקה מיידית במקרקעין, טי  וכי קיימות סיבות המחייבות נ

רי פו ל רכישת הבעלות על־ידי המקים במקרקעין שי  הנני מחליט בזה ע
|  בהתאם לסעיף 4(1) לחוק הרכישה, ועל נטילת חזקה מיידית על־ידי המקים מ

 שיפורטו להלן, בהתאם לסעיף 12(1) לחוק הרכישה.

102 



 ואלה המקרקעין:
 קטע־דרך באורך כ־1650 מ׳ וברוחב כ־37 מ׳, הכלולים בתבנית מפורטת מס׳ 933,
. נצ״מ 198:170 החתומה על־ידי ה׳ /6  והמםומנים בצבע אדום במפת רכישה מס׳ 87/

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

 המפה תופקד במשרדי המנהל האזרחי בנפת ירדן ותהיה פתוחה שם לעיונו של
 כל המעוגיין.

8 בספטמבר 1987) ) ז  י׳׳ז באלול התשמ״

, אלוף־משנה ד אפרתי  דו
 טגן ראש המנהל
 הרשות המוסמכת

ר שו  אי
 בתוקף סמכותי כראש המנהל האזרחי ובהתאם לסעיף 4(2) לחוק הרכישה הנני
. י הי נטילת חזקה(דרך) מס׳ 6/87/ ל בדבר רכישה ו  מאשר בזה את החלטת הרשות שלעי

(8 בספטמבר 1987) ז  י״ז באלול התשמ״

ה, תת־אלוף מ פנ י ד פ  א
 ראש המנהל האזרחי

 לאזור יהודה והשומרון

 1. ר׳ הערה מם׳ 321, בסוף החוברת.

 צבא הגנה לישראל

 צו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)(יהודה והשומרון)
 (מס׳ 321), התשכ״ט-1969

 החלטה בדבר רכישה ונטילת הזקה (דרך) מס׳ 1/88/ה׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו בדבר חוק הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור)(יהודה
ג (להלן - הצו) ובהתאם לסעיף 4(1) לחוק  והשומרון) (מס׳ 321), התשכ״ט-1969
 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) מם׳ 2 לשנת 1953 (להלן - חוק הרכישה) ולאחד
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 ששוכנעתי כי רכישת המקרקעין(דרך) היגה לטובת הציבור וכי יש ביכולת המקים,
 כמשמעותו בחוק הרכישה, לעמוד בזעצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין

 וכי קיימות סיבות המחייבות נטילת חזקה מיידית במקרקעין,

 הנני מחליט בזה על רכישת הבעלות על־ידי המקים במקרקעין שיפורטו להלן,
 בהתאם לסעיף 4(1) לחוק הרכישה, ועל נטילת חזקה מיידית על־ידי המקים במקרקעין

 שיפורטו להלן, בהתאם לסעיף 12(1) לחוק הרכישה.

 ואלה המקרקעין:
 קטע־דרך באורך 3100 מ׳ וברוחב צ־80 מ׳ הכלולים בתכנית מפורטת מס׳ 927/1
, נצ״מ 177; 176-150; 148 הי  והמסומנים בצבע אדום במפת רכישה מם׳ 1/88/

 החתומה על־ירי ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

 המפה תופקד במשרדי המנהל האזרחי בנפת טול־כרם ותהיה פתוחה שם לעיונו

 של כל המעוניין.

 א׳ אייר התשמ׳׳ח (18 באפריל 1988)

, אלוף־משנה ד אפרתי  דו
 סגן ראש המנהל
 הרשות המוסמכת

ר  אישו
 בתוקף סמכותי כראש המנהל האזרחי ובהתאם לסעיף 4(2) לחוק הרכישה הנני

.  מאשר בזה את החלטת הרשות שלעיל בדבר רכישה ונטילת חזקה(דרך) מס׳ 88/ 1/ה׳

 א׳ אייר התשמ״ח (18 באפריל 1988)

 אפרים מגד, תת־אלוף
 ראש המנהל האזרחי

 לאזור יהודה והשומרון

 1. ר׳ העדה מס׳ 321, בסוף החוברת.
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ן טעות בחוברת מס׳ 7  תיקו

 בקובץ המנשרים, צווים ומינויים של אזור יהודה והשומרון, חוברת 7, בעמי 289, בצו בדבר שיפוט
 עבריינים צעירים(מס׳ 132), בסעיף 7(א), במקום: ״היה נידון נער או בוגד רך״, יבוא: ׳׳היה הנידון נער י

 או בוגר רך״.

ת בחוברת מם' 12  תיקון טעו

 בקובץ המנשרים, צווים ומינויים של אזור יהודה והשומרון, חוברת 12, בעמ׳ 467, בצו בדבר כללי
 האחריות לעבירה(מם׳ 225), בסעיף 12(2) לצו, במקום: ״בר־םמך״, יבוא: ״בת־םמך״; ובסעיף 14(ג) לצו

 במקום: ״בחיוב של ביצוע העבירה גופה״, יבוא: ״בחיוב על ביצוע העבירה גופה״.

ת בחוברת מם׳ 38  תיקון טעו

ץ המנשרים, צווים ומינויים של אזור יהודה והשומרון, חוברת 38, בעמ׳ 206, בצו בדבר חוק העבודה ב p  ב
 (מס׳ 663), בנוסח העברי לסעיף 5, בסעיף 58(4) המוחלף של החוק, במקום: ״גרמה החבלה לנכות תמידית

דית אך חלקית״.  או חלקית״, יבוא: ״גרמה החבלה לנכות תמי

ת בחוברת מס׳ 74  תיקון טעו

 בקובץ המנשרים, צווים ומינויים של אזור יהודה והשומרון, חוברת 74, בעמ׳ 106, בצו בדבר היטל על
ל רכב (הוראת שעה)״, יבוא: ״בתוקף  הרכב (מס׳ 1150), ברישא לצו, אחרי הכותרת ״צו בדבר היטל ע
 סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, הנני מצווה לאמור״; ובתוספת השניה לצו בפרק המתחיל במילים
 ״ההיטל בשקלים על גרור המיוער לשמש להובלת טובין״, מתחת לכותרת ״כשמשקלו הכולל המותר

 בק״ג", במקום: ״עד 4000 0,000״, יבוא: ״עד 4000 4,000״.

ת בחוברת מס׳ 74  תיקון טעו

 בקובץ המנשרים, צווים ומינויים של אזור יהודה ושומרון, חוברת 74, בעמי 124, בצו בדבר יציבות מחירים
 במצרכים ובשרותים(מס׳ 1151), בסעיף 2, במקום: ״באוגוסט״, יבוא: ״באוקטובר״; ובסעיף 11 לצו, בכל
 מקום שמופיעה המילה: ״שהוא״, תבוא המילה: ״הוא״; ובסעיף 20 לצו, במקום: ״מצרכים״, יבוא:

 ״במצרכים״.
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 הערות

 45. צו ברבר חוק הבנקים (מסי 45):
 פורסם בקמצ׳׳מ מם׳ 3, תשכ״ז, עמ׳ 91.

 תוקן:

 בצו מס׳ 296, קמצ״מ מס׳ 17, עמי 608.

 56. צו ברבר חוק התעבורה (מס׳ 56):

 פורסם בקמצ״מ מס׳ 4, תשכ״ז, עמי 140.

 תוקן:

 בצו מסי 67, קמצ״מ מם׳ 5, תשכ״ו-1967, עמי 176.

 .בצו מס׳ 114, קמצ׳׳מ מס׳ 7, תשכ"ז-1967, עמ׳ 255.

 בצו מס׳ 198, קמצ׳׳מ מס׳ 10, תשכ״ח-1968, עמי 389.

 בצו מס׳ 253, קמצ׳׳מ מס׳ 13, תשכ״ח-1968, עמי 508.

 בצו מס׳ 285, קמצ׳׳מ מס׳ 16, תשכ״ט-1968, עמ׳ 583.

 בצו מם' 288, קמצ״מ מס׳ 16, תשכ״ט-1968, עמ׳ 588.

 בצו מס׳ 292, קמצ״מ מס׳ 16, תשכ״ט-1968, עמי 593.

 בצו מס׳ 323, קמצ״מ מס׳ 18, תשכ״ט-1969, עמ׳ 648.

 בצו מס׳ 335, קמצ״מ מס׳ 19, תשב״ט-1968, עמי 672.

 בצו מס׳ 344, קמצ׳׳מ מס׳ 20, תש״ל-1969, עמ׳ 691.

 בצו מס׳ 387, קמצ׳׳מ מס׳ 23, תש״ל-1970, עמ׳ 809.

 בצו מס׳ 391, קמצ״מ מס׳ 23, תש"ל-1970, עמ׳ 813.

 בצו מס׳ 392, קמצ״מ מס׳ 23, תש"ל-1970, עמי 814.

 בצו מס׳ 469, קמצ׳׳מ מם׳ 29, תשל״ב-1972, עמ׳ 1132.

 בצו מס׳ 478, קמצ׳׳מ מס׳ 30, תשל״ב-1972, עמ׳ 1163.

 בצו מס׳ 613, קמצ״מ מם׳ 36, תשלי׳ה-1975, עמי 1505.

 בצו'מס׳ 685, קמצ׳׳מ מס׳ 40, תשל״ז-1977, עמי 10.

 בצו מס׳ 819, קמצ׳׳מ מס׳ 46, תש"ם-1980, עמי 268.

 בצו מסי 866, קמצ״מ מם׳ 48, תש״ם-1980, עמי 730.

 בצו מס׳ 921, קמצ״מ מס׳ 49, תשמ׳׳א-1981, עמי 92.

 בצו מס׳ 936, קמצ״מ מס׳ 51, עמ׳ 22.

 בצו מס׳ 953, קמצי׳מ מס׳ 53, עמי 34.

 בצו מס׳ 979, קמצ״מ מסי 55, עמי 40.

 ־ בצו מסי 1085, קמצ״מ מס׳ 63, עמ׳ 16.

 בצו מס׳ 1088, קמצ״מ מם׳ 63, עמי 22.

 בצו מס׳ 1090, קמצ׳׳מ מס׳ 63, עמ׳ 60.

 76. צו ברבר קביעת המטבע הישראלי כהילר חוקי(מם׳ 76):

 פורסם בקמצ׳׳מ מס׳ 5, עמי 191.

 תוקן:

 בצו מס׳ 189, קמצ״מ מסי 9, תשכ"ח-1967, עמ׳ 369.

 בצו מס׳ 443, קמצ״מ מם׳ 26, תשל״א-1971, עמ׳ 991.

 בצו מס׳ 508, קמצ״מ מס׳ 32, תשל״ג-1973, עמי 1252.

 בצו מס׳ 563, קמצ״מ מס׳ 34, תשל״ד-1974, עמי 1386.

 בצו מס׳ 598, קמצ׳׳מ מס׳ 36, תשל״ה-1975, עמי 1478.

 י בצו מס׳ 606, קמצ״מ מס׳ 36, תשל״ה-1975, עמ׳ 1497.
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 בצו מס׳ 616, קמצ״מ מס׳ 37, תשל״ו-1975, עמי 8.

 בצו מס׳ 619, קמצ׳׳מ מס׳ 37, תשל״ו-1975, עמי 14.

 בצו מס׳ 628, קמצ״מ מס׳ 37, תשל״ו-1975, עמ׳ 52.

 בצו מס׳ 633, קמצ״מ מס׳ 37, תשליו-1976, עמ׳ 70.

 בצו מס׳ 638, קמצ׳׳מ מס׳ 38, תשל״ו-1976, עמ׳ 122.

 בצו מס׳ 716, קמצ״מ מס׳ 41, תשל״ז-1977, עמ׳ 140.

 בצו מסי 717, קמצ״מ מס׳ 41, תשל־ז-1977, עמ׳ 142.

 בצו מס׳ 720, קמצ״מ מס׳ 41, תשליז-1977, עמי 146.

 בצו מס׳ 721, קמצ׳׳מ מס׳ 41, תשל"ז-1977, עמ׳ 146.

 צו מס׳ 737, קמצ׳׳מ מס׳ 42, תשל״ז-1977, עמ׳ 333.

 111. צו ברבר קובץ המנשרים (מס׳ 111):

 פורסם בקמצ״מ מס׳ 7, עמי 251.

 תוקן:
 בצו מס׳ 435, קמצ־מ מס׳ 28, עמ׳ 1061.

 132. צו ברבר שיפוט עבריינים צעירים (מס׳ 132):

 פורסם בקמצ־מ מס׳ 7, עמ׳ 283.

 תוקז:

 בצו מם׳ 235, קמצ״מ מס׳ 12, עמ׳ 481.

 בצו מס׳ 311, קמצ׳מ מס׳ 18, עמ׳ 636.

 בצו מס׳ 371, קמצ־׳מ מס׳ 22, עמ׳ 780.

 בצו מס׳ 417, קמצ״מ מס׳ 27, עמ׳ 999.

 בצו מס׳ 587, קמצ״מ מס׳ 35, עמ׳ 1461.

 בצו מס׳ 639, קמצ׳׳מ מס׳ 38, עמ׳ 124.

 בצו מס׳ 863, קמצ״מ מס׳ 48, עמי 724.

 בצו מם׳ 961, קמצ״מ מס׳ 53, עמי 78.

 בצו מם׳ 1083, קמצ״מ מס׳ 63, עמי 12.

 164. צו בדבר בתי משפט מקומיים (מעמד רשויות צה׳׳ל)(מס׳ 164):

 פורסם בקמצ״מ מס׳ 8, עמי 33.

 תיקו:
 נצו מם׳ 384, קמצ״מ מס׳ 23, עמ׳ 803.

 172. צו ברבר ועדות עררים (מס׳ 172):

 פורסם בקמצ״מ מס׳ 9, עמ׳ 350.

 תוקן., .

 בצו מס׳ 303, קמצ׳׳מ מס׳ 17, עמ׳ 623.

 בצו מס׳ 353, קמצ׳׳מ מס׳ 20, עמ׳ 702.

 בצו מס׳ 410, קמצ׳׳מ מס׳ 25, עמ׳ 952.

 בצו מס׳ 473, קמצ׳׳מ מס׳ 30, עמ׳ 1154.

 נצו מם׳ 476, קמצ׳׳מ מס׳ 30, עמ׳ 1157.

 בצו מס׳ 521, קמצ׳׳מ מס׳ 33, עמ׳ 1279.

 בצו מס׳ 800, קמצ׳׳מ מס׳ 45, עמ׳ 132.

 בצו מס׳ 1013, קמצ׳׳מ מס׳ 46, עמ׳ 322.

 בצו מס׳ 1019, קמצ׳׳מ מס׳ 56, עמ׳ 80.
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 321. צו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)(מס׳ 321»
 פורסם בקמצ״מ מסי 18, תשכ"ע-1969, עמי 644.

 תוקן:
 בצו מס׳ 949, קמצ״מ מס׳ 53, עמי 6.

« 2  322. צו ברבר דרכי ענישה (מס׳ 2

 פורסם בקמצימ מס׳ 18, עמ׳ 645.

 תוקן:

 .גצו מס׳ 498, קמצ״מ מס׳ 31, עמ׳ 1216.

 בצו מס׳ 916, קמצ״מ מס׳ 49, עמ׳ 58.

 בצו מס׳ 992, קמצ״מ מס׳ 55, עמי 120.

 בצו מס׳ 1040, קמצ׳׳מ מס׳ 57, עמ׳ 44.

 בצו מס׳ 1068, קמצ״מ מס׳ 60, עמי 32.

 348. צו בדבר עזרה משפטית (מס׳ 348)

 פורסם בקמצ״מ מס׳ 20, עמי 694

 תיקו:

 בצו מם׳ 421, קמצ״מ מם׳ 27, עמי 1005.

 בצו מס׳ 714, קמצ״מ מסי 41, עמי 132.

 בצו מס׳ 757, קמצ״מ מם׳ 42, עמ׳ 453.

 בצו מסי 957, קמצ״מ מסי 53, עמי 68.

 בצו מס׳ 990, קמצ״מ מס׳ 55, עמי 116.

 בצו מס׳ 1097, קמצ״מ מסי 66, עמי 24.

 בצו מס׳ 1117, קמצימ מס׳ 68, עמ׳ 16.

 378. צו בדבר הוראות בטחון 1מם׳ 378),

 פורסם בקמצ״מ מם׳ 21, עמ׳ 733.

 תוקן:

 בצו מס׳ 413, קמצ״מ מם׳ 25, עמ׳ 958.

 בצו מס׳ 422, קמצ׳׳מ מס׳ 27, עמי 1006.

 בצו מס׳ 423, קמצ״מ מס׳ 27, עמ׳ 1007.

 בצו מס׳ 431, קמצ״מ מס׳ 28, עמי 1055.

 בצו מס׳ 449, קמצ״מ מס׳ 29, עמ׳ 1093.

 בצו מס׳ 464, קמצ׳־מ מס׳ 29, עמי 1125.

 בצו מם׳ 517, קמצ״מ מס׳ 33, עמ׳ 1272.

 בצו מם' 546, קמצ״מ מסי 33, עמי 1328.

 בצו מסי 557, קמצ׳׳מ מס׳ 34, עמי 1354.

 בצו מס׳ 585, קמצ״מ מס׳ 35, עמי 1456.

 בצו מס׳ 629, קמצ״מ מס׳ 37, עמי 58.

 בצו מס׳ 682, קמצ׳׳מ מס׳ 40, עם׳ 4.

 בצו מס׳ 700, קמצ׳׳מ מס׳ 40, עמ׳ 86.

 בצו מס׳ 726, קמצ״מ מס׳ 41, עמי 158.

 בצו מס׳ 741, קמצ״מ מס׳ 42, עמ׳ 366.

 בצו מם׳ 801, קמצ״מ מס׳ 45, עמ׳ 132. י

 בצו מס׳ 813, קמצ״מ מס׳ 46, עמ׳ 244.

 בצו מס׳ 815, קמצ׳׳מ מם׳ 47, עמי 486.
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 בצו מס׳ 842, קמצ׳׳מ מס׳ 47, עמ׳ 248.

 בצו מס׳ 852, קמצ׳׳מ מס׳ 47, עמי 496.

 בצו מס׳ 853, קמצ׳׳מ מס׳ 47, עמ׳ 498.

 בצו מס׳ 859, קמצ״מ מס׳ 47, עמ׳ 716.

 בצו מס׳ 865, קמצ״מ מס׳ 47, עמי 726.

 בצו מס׳ 870, קמצ׳׳מ מס׳ 48, עמ׳ 750.

 בצו מס׳ 872, קמצ׳׳מ מס׳ 48, עמ׳ 754.

 בצו מס׳ 876, קמצ׳׳מ מס׳ 48, עמי 764.

 בצו מס׳ 879, קמצ״מ מס׳ 48, עמ׳ 792.

 בצו מס׳ 913, קמצ׳׳מ מס׳ 49, עמ׳ 48.

 בצו מס׳ 914, קמצ״מ מס׳ 49, עמי 50.

 בצו מס׳ 918, קמצ׳׳מ מס׳ 49, עמ׳ 60..

 בצו מס׳ 931, קמצ״מ מס׳ 49, עמ׳ 116.

 בצו מס׳ 948, קמצ״מ מס׳ 53, עמ׳ 4.

 בצו מס׳ 959, קמצ״מ מס׳ 53, עמ׳ 74.

 בצו מס׳ 964, קמצ׳׳מ מס׳ 53, עמ׳ 124.

 בצו מס׳ 966, קמצי׳מ מס׳ 53, עמ׳ 130.

 בצו מס׳ 987, קמצ״מ מס׳ 55, עמ׳ 90.

 בצו מס׳ 988, קמצ״מ מס׳ 55, עמ׳ 92.

 בצו מס׳ 999, קמצימ מם׳ 56, עמ׳ 38.

 בצו מס׳ 1020, קמצ״מ מס׳ 56, עמ׳ 88.

 בצו מס׳ 1021, קמצ״מ מס׳ 56, עמי 92.

 בצו מס׳ 1031, קמצ׳׳מ מס׳ 57, עמ׳ 24.

 בצו מס׳ 1041, קמצ״מ מס׳ 57, עמ׳ 46.

 בצו מס׳ 1056, קמצ״מ מס׳ 60, עמ׳ 10.

 בצו מס׳ 1059, קמצ״מ מם׳ 60, עמ׳ 16.

 בצו מס׳ 1066, קמצ׳׳מ מס׳ 60, עמ׳ 28.

 בצו מס׳ 1067, קמצ״מ מס׳ 60, עמ׳ 30.

 בצו מס׳ 1082, קמצ״מ מס׳ 63, עמ׳ 10.

 בצו מס׳ 1086, קמצ״מ מס׳ 63, עמי 18.

 בצו מס׳ 1092, קמצ׳׳מ מס׳ 66, עמ׳ 6.

 בצו מס׳ 1108, קמצ׳׳מ מס׳ 66, עמ׳ 50.

 בצו מס׳ 1123, קמצ׳׳מ מס׳ 68, עמ׳ 52.

 בצו מס׳ 1124, קמצ״מ מס׳ 68, עמ׳ 54.

 398. צו בדבר חוק החברות (מס׳ 398)
 פורסם בקמצ׳׳מ מס׳ 23, עמי 820.

 399. צו בדבר תעבורה (מס׳ 399):

 פורסם בקמצ׳׳מ מס׳ 24, עמי 845.

 תוקו:

 בצו מס׳ 409, קמצ״מ מם׳ 25, תש׳׳ל, עמ׳ 947.

 בצו מס׳ 428, קמצ״מ מס׳ 28, תשל׳׳א, עמ׳ 1045•

 בצו מס׳ 434, קמצ״מ מס׳ 28, תשלל״א, עמ׳ 1060.

 בצו מס׳ 455, קמצ׳׳מ מס׳ 29, תשל׳׳א, עמ׳ 1100.

 בצו מס׳ 506, קמצ׳׳מ מס׳ 32, תשל״ג, עמ׳ 1243.

 בצו מם׳ 566, קמצ׳׳מ מס׳ 35, תשל׳׳ח, עמ׳ 1407.
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 בצו מס׳ 591, קמצימ מס׳ 35, תשל׳׳ח, עמ׳ 1466.

 בצו מס׳ 797, קמצ״מ מס׳ 45, תשל׳׳ט, עמי 226.

 בצו מס׳ 839, קמצ״מ מסי 46, תשים, עמי 338.

 בצו מס׳ 888, קמצ״מ מס׳ 48, תשמ״א, עמי 856.

 בצו מס׳ 921, קמצימ מס׳ 49, תשמ׳׳א, עמי 92.

 בצו מס׳ 932, קמצ״מ מס׳ 51, עמי 4.

 בצו מסי 935, קמצ״מ מס׳ 51, עמי 22.

 נצו מס׳ 1089, קמצ״מ מס׳ 63, עמ׳ 34.

 412. צו ברבר נתי המשפט המקומיים (מס׳ 412»

 פורסם בקמצ״מ מס׳ 25, תשל״א-1971, עמ׳ 954.

 תוקן:

 בצו מס׳ 500, קמצ״מ מס׳ 31, תשל״ג-1972, עמ׳ 1218.

 בצו מס׳ 531, קמצ״מ מס׳ 33, תשל'ב-1973, עמ׳ 1300.

 בצו מם׳ 567, קמצ־׳מ מס׳ 35, תשל׳ה-1974, עמי 1408.

 בצו מם׳ 799, קמצ׳׳מ מס׳ 45, תשל"ט-1979, עמי 130.

 בצו מס׳ 910, קמצ״מ מס׳ 49, תשמ"א~1981, עמי 40.

 בצו מס׳ 922, קמצ״מ מס׳ 49, תשמ״א-1981, עמ׳ 96.

 בצו מם׳ 933, קמצ׳׳מ מס׳ 51, תשמ״א-1981, עמי 28.

 432. צו בדבר הסדרת השמדה בישובים (מסי 432):

 פורסם בקמצ״מ מס׳ 28, עמי 1056.

 תוקן:

 בצו מם׳ 516, קמצ״מ מסי 33, עמי 1271.

 בצו מס׳ 669, קמצ״מ מס׳ 38, עמי 226.

 בצו מס׳ 730, קמצ״מ מס׳ 42, עמי 306.

 בצו מס׳ 838, קמצ״מ מס׳ 46, עמי 336.

 בצו מס׳ 844, קמצ׳׳מ מס׳ 47, עמ׳ 442.

 בצו מס׳ 898, קמצ״מ מס׳ 48, עמי 880.

 בצו מס׳ 1052, קמג׳׳מ מס׳ 57, עמ׳ 74.

 437. צו בדבר חוק ההתעסקות במקצוע ראית חשבון(מס׳ 437):

 פורסם בקמצ׳׳מ מס׳ 28, עמי 1068.

 543. צו ברבר תיקון חוק מס הכנסה (מס׳ 543»

 פורסם בקמצ״מ מסי 33, תשל״ר-1974.

 הצו בעניינו פורסם בקמצ״מ מסי 33, עמי 1322.

 תוקו:

 בקמצ׳׳מ מס׳ 38, צו מס׳ 636, תשל״ו, עמי 118.

 בקמצ״מ מס׳ 38, צו מס׳ 655, תשל״ו, עמ׳ 176.

 בקמצ״מ מם׳ 41, צו מס׳ 725, תשל״ז, עמ׳ 154.

 בקמצ״מ מס׳ 42, צו מסי 754, תשל׳׳ח, עמ׳ 428.

 בקמצ׳׳מ מס׳ 43, צו מס׳ 770, תשל׳׳ט, עמי 8.

 בקמצ״מ מס׳ 45, צו מס׳ 782, תשליט, עמי 36

 בקמצ״מ מס׳ 45, צו מם׳ 791, תשליט, עמ׳ 114.

 בקמצ״מ מם׳ 46, צו מס׳ 816, תשים, עמ׳ 256.

 בקמצימ מם׳ 48, צו מס׳ 873, תשמ״א, עמ׳ 756.
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 בקמצ״מ מס׳ 48, צו מסי 990, תשמ׳׳א, עמי £92

 בקמצ׳׳מ מס׳ 49, צו מסי 907, תשמ׳א, עמ׳ 8.

 בקמצ״מ מס׳ 49, צו מס׳ 920, תשמ״א, עמ׳ £8

 822. צו בדבר שמירת הנקיון(מס׳ 822»

 פורסם בקמצ״מ מס׳ 46, תש"ם-1980, עמ׳ 294.

 345 צו ברבר העלאת קנסות שנקבעו בתחיקת בסחון(מס׳ 845»

 פורסם:

 בקמצ״מ מס׳ 47, עמי 444.

 תוקה

 בקמצ״מ מס׳ 49, צו מס׳ 933, תשמ*א-1981, עמי 18.

 בקמצ״מ מס׳ 57, גו מס׳ 1035, תשמ״ג-1982, עמ׳ 34. •

ו מס׳ 1071, תשמ״ג-1982, עמי 40.  בקמצ׳׳מ מם׳ 60, ג

 בקמצ־׳מ מס׳ 66, צו מס׳ 1104, תשמ"ד-1984, עמ׳ 44.

 908. צו בדבר עיגול סכומים (מסי 908):

 פורסם בקמצ׳׳מ מס׳ 49, תשמ״א-1981, עמי 12.

 947. צו בדבר הקמת מינהל אזרחי(מס׳ 947»

 פורסם:

 בקמצ׳׳מ מס׳ 51, עמ׳ 56.

 תוקז:

 בקמצ׳׳מ מס׳ 53, צו מס׳ 950, תשמ״ב-1981, עמ׳ 10.

 1148. צו ברבר מטבע שקל חרש (מם׳ 1148):

 פורסם בקמצ׳׳מ מס׳ 74, עמ׳ 92.

 1151. צו ברבר יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (מם׳ 5), (מם׳ 1151»

 פורסם בקמצ״מ מם׳ 74, עמי 124.
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