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: ד ו מ : ע ת י ש א קה ר  חקי

 צו בדבר הסדרת השמירה בישובים (תיקון מס׳13<(יהוחז והשומרון)(פסי 1388), התשניג-1993
 גו בדבר העברת טובין(תיקון) להודה והשופרון<>מם׳ 1389), התשנ־ג-1993

ה: ת משנ ק י ק  ח

 צו בדבר הסדרת השמירה בישובים(שטירה בשכר)(אלקנה, עמטאל,שערי תקווה)>יהודה והשומרון), התשנ״ג־1993
 תקנות בדבר העברת סובץ(הובלת מבנים יביליט רהוהה והשומרון), התשניג־1993

 תקנות המשלחות המדעיות(תיקון)(יהודה והשומרון), התשניג-1993
 תקנות בדבר חייץן חוק מס הכנסה (תיקון מס׳ ו<(יהודה והשומרון), התשנ״ג-1993

 תקנות בדבר פס בולים (תיקון פס׳ 34<(יהודה והשומרון), התשניג-1993
» (יהודה והשופרון), התשנ״ג-1993 ׳ ס  תקנות בדבר איסור על עיסוק (אגרות)(תיקון פ

 תקנות בדבר בחינה כוללת אחזה בבתי מדרש למורים (תיקון מס׳ 0» (יהודה והשופרון), התשניג-1993
 תקנות הפיקוח על סרטי ׳ץלנוע (תייץן סם׳ 8) (יהודה והשומרון), התשנ״ג-1995

 הוראה בדבר קביעת זמן(יהודה והשומרון), התשניג-1993
 תקנות בדבר הכנסת כספים לאזור (הצהרה על הכנסת כספים)(תיקון סם׳ 00 (יהודה והשומרון), התשנ״ג־93י1

 תקטת בדבר שיתתי בריאות (תיקון פס׳ 40) (יהודה והשומדון<, התשנ״ג-1993
 הודעה בדבר שיחתי בריאות, תכנית שירותי בריאות, ותשלומים בעד שירותי בריאות (תיקון מס׳ 34)

 (יהודה והשומרון), התשנ*ג-1993
 תקנות בדבר העלאת קנסות שנקבעו בתחיקת בטחון(תיקון מס׳ 4) (יהודה והשומרון), התשנ״ג-1993

 תקנות כיבוי אש ומניעת שריפות (תיקון)(יהודה והשומרון), התשנ״ג-1993
 צו בדבר מועצה כפרית טמון(יהודה והשומרון), התשניג-1993

ם: י י ו נ  מי
 צו בדבר העברת טובין־מינוי ממונה

 מינוי תובע צבאי
 תוק גביית הכספים הציבוריים־ אצילת סמכויות פס׳ 91

 תיקעי טעדות
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 צו מס׳ 1388

 צו בדבר מסדרו! השמידה בישוביפ(תיקון מס׳ 13)

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לשם קיום הסדר
 הציבורי ובטחון האזור, הנני מצווה בזאת לאמור:

 תיקח ימיו 1. בסעיף 3א לצו בדבר הסדרת השמירה בישובים (יהודה והשומרון) (מס׳
 & 432), התשל״א -1971 -

 (א) בסעיף קטן(2<,לאחר המילים ״זה מקרוב׳׳, יבוא:
 ״או אם יש לשומר יסוד סביר להניח שאותו אדם עבר עבירה

 שהעונש הקבוע בצידה הוא מעל לשלוש שנות מאסר.״

 (ב) בסעיף קטן(3) ,לאחר המילים ״או מבעיר ״, במקום האמור יבוא:
 ״או אם יש לו יסוד סביר להניח, כי החיפוש דרוש למנוע סימן חיי

 אדם.״

 >ג< בסעיף קטן(5) ,לאחר סעיף משנה (ב), יבוא :
 ״>0 האדם סירב להתלוות אליו לאחר שנדרש לכך לפי סעיף קטן

 (2).״

ת 2. תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו. ל ' ת  ת

 תוקף

 השם 3. צו זה ייקרא ״צו בדבר הסדרת השמירה בישובים (תיקון מס׳ 03 (יהודה
 והשומרון)(מם׳1388<, התשנ״ג-1993״.

 דני יתום, אלוף
 מפקד כוחות צה״ל
 באזור יהודה והשומרון

 כ״ה בשבט התשנ״ג
 16 בפברואר 1993
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 צו מס׳ 1389

 צו בדבר העברת טובין(תיקון)

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

 הוספת סעיף 1. בצו בדבר העבדת טובין(יהודה והשומרון* >מס׳ 1252) התשמ״ח ־ 1988,
 » לאחר סעיף 2 יבוא:

^ 2א. ראש המנהל האזרחי רשאי לקבוע, בתקנות, כי הובלתם של טובין ״ ״ ^  ״
ר מסויימים בתוך האזור תהיה טעונה היתר מטעם הממונה״. ו ז א  ב

ף 2. תחילתת תוקפו של צו זה ביום חתימתו. ק י ת ת ל י י  ת

 3. צו זה ייקרא: ״צו בדבר העברת טובין >תיקון< (יהודה והשומרון) >מס׳
 1389<, התשנ״ג ־ 1993״.

 השם

 ב׳ באדר התשנ״ג דני יתום, אלוף

 23 בפברואר 1993 מפקד כוחות צה״ל
 באזור יהודה והשומרון



 צו בדבר הסדרו! השמירה בישובים (ירידה והשומרון)(מס׳2»),
 התשל״א־1971

 צו בדבר הסדרת השמירה בישולם(שמירה בשבר)
ה, עמנואל, שערי תקווה)  (אלקנ

 בתוקף סמכותי על פי סעיף 2א לצו,כדבר הסדרת השמידה בישובים רהודה והשומרון)(מסי 432),
 התשל־׳א ־1971, לבקשת הרשות ו־-,:אחד שהוכח להנחת ״?ת״, כי הסדרי השמירה בשכר שנקבעו
 ברשות המקומית על פי תוכנית השמירה שאושרה על ידי(להלן-תכגית השמירה) הינם נאותים,

 הנני מצווה בזאת כי:

 המועצה המקומית אלקנה

 המועצה המקומית עמנואל

 המועצה האזורית שומרון
 (עבור הישוב שערי תקווה)

 תהיינה רשאיות להעסיק שומרים בשכר על פי הצו ובהתאם לתנאים הקבועים בתכנית השמידה.

 אישור זה יהיה תקף גם לגבי תכניות שמירה שתחלפנה את התכנית האמורה לעיל, לאחד
 שתאושרנה על ידי.

 תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו.

 דני יתום, אלוף
 מפקד כוחות צה״ל
 באזור יהודה והשומרון

 כ״ה בשבט התשנ׳׳ג
 16 בפברואר 1993



 צו בדבר העברת טובין(יהודה והשומרון)(מס׳ 1252), התשמ׳ה ־ 1988

 תקנות בדבר העברת טובין

 (הובלת מבנים יבילים)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א לצו בדבר העברת טובין(יהודה והשומרון)(מס׳ 252», התשמ״ח -
 1988, הנני מורה בזאת לאמור:

 הגדרה 1. בתקנות אלו ־ ״מבנה יביל• י לרבות מבנה טרומי יצוק ומבנה יביל בלתי
 מושלם.

 הובלת מבנה 2. הובלתו של מבנה יביל בתוך האזור טעונה היתר.
 ׳ביל

 3. תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן. תחילת תוקף

 4. תקנות אלה תקראנה: ״תקנות בדבר העברת טובין(הובלת מבנים יבילים)
 (יהודה והשומרון), התשנ״ג • 1993״.

 השם

ד זהר, תא״ל  ג
 ראש המנהל האזרחי
 באזור יהודה והשומרון

 ד׳ באדר התשנ״ג
 25 בפברואר 1993
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( ן ו ק < ת ) ת ^ 1 : ת ־ &שלחוו ג ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי כראש המינהל האזרח׳ ולפי הי5• ?ים ״:» 504-1 לחוק החינוך והתרבות, מס׳ 16
 לשנת 1964 ,הנני מתקין תקנות אלה :

3 1. בתקנות המשל!!ת חמדעיוה, מטי 115 לשנת 1964, בתקנה 33, במקום תקנת  תיקון תקנה 3
 משנה >א) יבוא:

 ״(א) פקיד משוגר יקבל בהקו ננוע ההשתלמות שכר, כולל התוספות,
 בהתאם לעקרונות הבאים:

 1<. רווק או רווקה -שלושה רבעים משכרו.
 2). נשוי או נשואה־ מלוא השכר.־

 תחילת תוקף 2. תהילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן.

 השם 3. תקנות אלה תקראנה: ״תקנות המשלחות המדעיות >תיקון)(יד,ודה והשומרון)
 התשנ״ג-1993״.

 ד׳ באדר התשנ״ג גדי זהר, תת-אלוף
 25 בפברואר 1993 ראש המינהל האזרחי
 באזור יהודה והשומרון
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 צו כדבר תיקון חוק מס הכנסה(יהודה והשומרון^ז׳נ*^ התשל״ד-4׳ל19

 תקנות בדבר תיקון חוק מס הכנסה(תיקון מס׳ 8)

 בתוקף סמכותי כראש המינהל האזרחי ובהתאם לסעיף 74א לחוק מס הכנסה, מס׳ 25 לשנת 1964,
 כפי שתוקן בצו בדבר תיקון חוק מס הכנסה (תיקון מס׳26<(יהודה והשומדון)(מס׳1106),התשמ״ד-

 1984 ,הנני מתקין תקנות אלה:

 תיקון

1 1. בחוק מם הכנסה,מס׳ 25 לשנת 1964 (להלן -החוק<,בםעיף 14: ד 4 י ?  ס

 (א) בסעיף קטן(1< ,במקום:״3,276 שקלים חדשים״,יבוא :״3,480
 שקלים חדשים.״

 (0 בסעיף קטן(2) >ב<:

 >1) במקום :״1,644 שקלים חדשים ״, יבוא: ״1,740 שקלים חדשים ״;
 (2) במקום :״264 שקלים חדשים״, יבוא, בכל מקום: ־276 שקלים חדשים.־

 תיקון
 סעיף5! 2. בחוק,בםעיף 15, בסעיף קטן «<, במקום ״1,380 שקלים חדשים״,

 יבוא:״1,464 שקלים חדשים.״
 תיקון

 סעיף 24 3. בחוק, במקום סעיף 24 >1<,יבוא:
 ״(1) המם מהכנסה החייבת במס של אדם כלשהו למעט חברות יחול בשיעורים

 הבאים:

 על כל שקל חדש מ-5,388 שקלים חדשים הראשונים-8 אגורות
 על כל שקל חדש מ ־8,976 שקלים חדשים הבאים־ 16 אגורות
 על כל שקל חדש מ־11,220 שקלים חדשים הבאים־ 32 אגודות
 על כל שקל חדש מ־16,848 שקלים חדשים הבאים- 45 אגורות

 על כל שקל חדש נוסף- 48 אגורות״

 4. תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום ח׳ בטבת התשנ״ג(1 ביגואר 1993).

 5. תקנות אלה תקראנה :״תקנות בדבר תיקון חוק מם הכנסה (תיקון מס׳
 8«יהודה והשומרון), התשנ״ג־1993״.

 תחילת תוקף

 השם

 גדי זוהר, תת־אלוף
 ראש המינהל האזרחי
 באזור יהודה והשומרון

 ח׳ באדרהתשנ־ג
ח 1993 מ  1 ב
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 חוק מס בול*.-;רנד ה, י 27 לשנת 1952

 תקנות בדבר ייל>© (תיקון מס׳ 34)

, מם׳ 27 לשנת 1952, וסעיף 2 לצו ז ^ כ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3>ב< לחוק מם בולי ה
 בדבר חוק מס בולים (יהודה והשומרון)(מם׳ 1048), 1,תשמ״ג-1983, הנני מורה בזאת.

 תיקון תקנה
 1>ד< 1. בתקנות בדבר מס בולים (יהודה והשומרון) התשמ׳׳ג 1983, בתקנה 1>ד<,

 מעיף 2, במקום האמור בתת סעיפים 22 עד 26 יבוא:

 ״(22) רשיונות יציאה חד פעמיים לגדה המזרחית, או הארכת תוקפם לכל אדם:

 (א<.מעל גיל -16 22 שיח
 >ב<.מעל גיל 12 ומתחת לגיל 16־ 22 ש״ח
 (ג).לתייר- 58 ש״ח

 (23) רשיונות ביקוד מהגדה המזרחית:

 (א< רשיון ביקור מהגדה המזרחית - 384 ש״ח.
 (ב) הארכת תוקפו של רשיון ביקור מהגדה המזרחית- חצי מאגרת רשיון

 הביקור.

 (24) רשיון שהייה ברציף בגשרי הירדן:

 (א) לכל אדם היוצא בגשרים:
 >1< מעל גיל -16 81 שיח
 >2< מתחת לגיל 16 - 47 ש״ח
 (3) לתייר־ 58 ש׳׳ח

 >ב< למשאית יוצאת:
 (1) למטרת יצוא טובץ שהם תוצרת
 חקלאית כמשמעותה בצו בדבר

 העברת תוצרת חקלאית
 (יהודה והשומרון)>מס׳ 47), התשכ״ז-1967 32 ש״ח
 (2) למטרת יצוא טובין אחרים- 137 ש״ח

 (25) רשיון כניסה לרכב לשטח הסגור בגשרי הירדן:

 (א) רשיון חודשי לאוטובוס־ 1500 ש״ח
 (ב) רשיון חורשי למשאית־ 814 ש״ח

 (ג) רשיון חד פעמי
 (1) לרכב פרטי/מונית/אוטובוס־ 143 ש״ח
 (2) תיירות -אשכולות- 58 ש״ח
 (3) תיירות-מיניבוס- 85 ש״ח
 (4) תיירות -אוטובוס- 143 ש״ח
 (5) למשאית־ 85 ש״ח
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 (26) רשיון חד פעמי לכניסה למסוף נוסעים יריחו:

 (א) למונית ־ 17 ש״ח
 (ב) למיניבוס • 22 שיח

 >ג) לאוטובוס - 33 ש״ח.״

 2. תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן.
 תחילת תוקף

. תקנות אלה תקראנה: •תקנות בדבר מס בולים (תיקון מסי 34) (יהודה 3 
ם והשומרון), התשנ״ג-1993״. ש  ה

 ח׳באדרהתשנ״ג גדי זהר, תת־אלוף
ח 1993 ראש המיגהל האזרחי מ  1 ב
 לאזור יהודה והשומרון
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 צו ביבר איסור *צל עיסוק (יהודה והשומרון)(מס׳ 65), התשבי׳ז-1967

 תקנות בדבר מיסוד על עיסוק(אגרות)(תיקון מס׳ 8)

 בתוקף סמכותי ברעות מוסמכת ולפי סעיף ־־׳;. לצו בדבר איסור על עיסוק (יהודה והשומרון)
 (מס׳ 65<, התשכיז־1967, הנני כתקין תקנות אלו.:

 1. בתקנות בדבר איסור על עיסוק (אגרות)(תיקון מס׳ 7) (יהודה והשומרון),
י* ד.תשנ״ב-1992,במקום האמור בתוספת יבוא: 2 0 1  תיקיז "

 תוספת
 (תקנה 1)

 1. בקשה למתן היתר עיסוק ליחיד־ 203 שיה
 2. בקשה למתן היתר עיסוק לחבר בני -אדם

 מאוגד או לא מאוגד- 613 שיח
 3. בקשה לחידוש היתר כאמור בפסקה 1־ 103 שיח
 4. בקשה לחידוש היתר כאמור בפסקה 2־ 308 שיח

 2. תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן.
 תחילת תוקף

 3. תקנות אלה תקראנה: ״תקנות בדבר איסור על עיסוק (אגרות)
 השם (תיקון מס׳ 8) (יהודה והשומרון), התשג״ג-1993״.

 ח׳באדרהתשנ״ג יצחק גוטליב, סא״ל
 1 במרץ 1993 ראש ענף כלכלה
 הרשות המוסמכת
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 חוק מחינוך והתדבות, מס׳ 16 לשנת 1964

 תקנות בזיבד אגדות בחינה צוללת אחידה בבתי מדדש למודים
 (תיקון מס׳ 10)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 56א לחוק החינוך והתרבות, מס׳ 16 לשנת 1964, הנני מתקין תקנות
 אלה:

 1. במקום התוספת לתקנות בדבר אגרות בחינה כוללת אחידה בבתי מדרש
 תיקון התוספת למורים(תיקון מס׳ 9<(יהודה והשומרון), התשנ״ב - 1991, תבוא התוספת

 לתקנות אלה.

 2. תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן.
 תחילת תוקף

 3. תקנות אלה תקראנה: ״תקנות בדבר אגרות בחינה כוללת אחידה בבתי
 השם מדרש למורים (תיקון מם׳ 10<(יהודה והשומרון), התשנ״ג ־ 1993*.

 תוספת

 1. בחינה במקצועות כלליים • 229 ש״ח

 2. בחינה במקצועות טכניים • 287 שיח

 ב. בחינות מעשיות:

 1. בחינה במקצועות כלליים - 58 ש״ח.

 2. בחינה במקצועות טכניים - 76 ש״ח.

 ג. רישום למבחני משנה:

 1. אגרות רישום - 95 ש״ח.
 2. בחינה במקצועות כלליים ־ 50 ש״ח.
 3. בחינה במקצועות טכניים - 58 ש״ח.

 ח׳ באדר התשנ״ג זאהר מחפוז
 1 במרץ 1993 קצין מטה לענייני חינוך
 במנהל האזרחי
 לאזור יהודה והשומרון

. ד ו נ מ מ  ה
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 צו בדגר חוק הפיקוח על סד? 5}¡ נגוע(יהודה ומשומדון)
 (מס׳ 118), ממשב״? ־ 1967

 תקנות מפיקוח על סרטי קולנוע(תיקון מס׳ 8)

 בתוקף סמכותי כראש המנהל האזרחי לפי סעיף 2 לצו בדבר הפיקוה על סרטי קולנוע (יהודה
 והשומרון)(מס׳ 118) התשכ״ז • 1967, ולפי סעיף 10 לחוק הפיקוח על סרטי קולנוע, מס׳ 52 לשנת

 1951, הנני מורה בזאת ל^מור:

 1. במקום האמור בתקנה 5(א< לתקנות הפיקוח על סרטי קולנוע (תיקון מם׳
ה 7) (יהודה והשומרון), התשנ״ב • 1991, יבוא: נ ק ן ת ו ק י  ת

«)5 
 • 5>א) עבור רשיון להציג סרט ישלם המבקש אגדה בשעורים הבאים:

 (1) סרט חדשות יומי 15 ש׳׳ח
 >2) סרט קצר עד 4 מערכות כולל פרסום 115 ש״ח
 (3) סרט רגיל מעל 4 מערכות 65 ש׳׳ח
 (4) העתק רשיון 60 ש׳׳ח

 (5) נספח מהסרט (כולל הסרט) 115 ש*ח״

 2. תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן.
ף ק ו ת ת ל י ח  ת

 3. תקנות אלה תקראנה: ״תקנות הפיקוח על סרטי קולנוע (תיקון מסי 8)
 השם (יהודה והשומרון) התשנ״ג • 1993״.

ד זהר, תת-אלוף  י׳באדרהתשנ״ג ג
 3 במרץ 1993 ראש המנהל האזרחי
 באזור יהודה והשומרון
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 צו בדבר קביעת זמן(יהודה והשומרון)(מס׳ 1134), התשמ״ה ־ 1985

 הוראה בדבר קביעת זמן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לצו בדבר קביעת זמן(יהודה והשומרון)(מס׳ 0134, התשמ״ה ־ 1985
 הנני מורה בזאת לאמור:

 1. בתקופה שבין יום חמישי אור ליום י״א בניסן התשנ־ג(2 באפריל 0993,
ן שעה 24:00, לבין מוצאי שבת אוד ליום י׳׳ט באלול התשנ״ג(5 בספטמבר מ ת ז ע י ב  ק

, בשעה 24:00, בתקופה שבין יום חמישי אור ליום כ׳ בניסן התשניד a ™ 0993 
 (1 באפריל 1994), שעה 24:00, לבין מוצאי שבת אוד ליום כ״א באלול
 התשנ״ד (28 באוגוסט 1994), בשעה 24:00, ובתקופה שבק יום חמישי אור
ח 0995, שעה 24:00, לבין מוצאי מ  ליום כ״ט באדר ב׳ התשנ״ה (31 ב
 שבת אור ליום א׳ באלול התשג״ה ה2 באוגוסט 0995, שעה24:00, יקודם
 השעון בשעה אחת לצרכי כל דין, ותחיקת בטחון ולצרכים כלליים כך

 שיקדם בשלוש שעות לשעון גריניץ׳.

 2. תחילתה של הוראה זו ביום א׳ בניסן התשגיג ע באפריל 0993.

 3. הוראה זו תיקרא: ׳הוראה בדבר קביעת זמן(יהודה והשומרון), התשנ״ג -
."1993 

ף ק ו ת ת ל י ח  ת

 השם

ד זהר, תת-אלוף  כ״ג באדר התשנ״ג ג
 16 במרץ 1993 ראש המנהל האזרחי
 לאזור יהודה והשומרון
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 צו כדבר הכנס״? כספים לאזור(יהודה והשומרון)(מס׳ 973),
 הונשמ״ב-1982

 תקנות בדבר הפנסת כספים לאזור(הצהרה על הכנסת כספים)
 (תיקון מס׳ 10)

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו-11 לצו בדבר הכנסת כספים לאזור (יהודה והשומרון) >מס׳ 973),
 התשמ״ב-1982 (להלן-הצו), הנני מתקין תקנות אלו:

 1. בתקנות בדבר הכנסת כספים לאזור (הצהרה על הכנסת כספים)(יהודה
 . והשומרון<,התשמ״ב-1982, במקום האמור בתקנה 2 יבוא:

 2. >א< ש תושב האזור ותושב מדינת אויב המכניס לאזור כספים,
 או המקבל באזור כספים מחוץ לאזור,ששווים אינו

 עולה על 2,000 דינר של ירדן, פטור מלהצהיר על כך.

 (2< מי שרשום במרשם האוכלוסין בישראל המכניס
 לאזור, דרך תחנות מעבר״כספים ששווים אינו עולה

 על 2,000 דינר של ירדן, פטור מלהצהיר על כך.

 (3< אדם, שאינו נמנה על האנשים המנויים בפסקאות »)
 ו-(2) לעיל, המכניס לאזור כספים, פטור מלהצהיר

 על כך.

 (4) אדם המכניס לאזור כספים בהעברה בנקאית יהיה פטור
 מלהצהיר על כך אלא אם סכום ההעברה הבנקאית עולה

 על סכום השווה ל־2,000 דינר של ירדן לכל
 תקופה דו-חודשית.

 >ב< הפטור המפורט בתקנת משנה (א) לא יחול :
 מ< על כספים שנתקבלו מאוייב

 (2) על הכנסת או קבלתם כספים של אדם אחר
 (3< על הכנסת או קבלתם כספים עבור אדם אחר באזור

 >ג< במקרים המפורטים בפסקאות (2) ו->3< לתקנת משנה >ב<, ההצהרה
 תכלול פרטים על זהות בעלי הכספים ועל בני האדם אליהם מיועדים

 הכספים להיות מועברים*.

 2. תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן.
 תחילת תוקף
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 3. תקנות אלה תקראנה : ״תקנות בדבר הכנסת כספים לאזור (הצהרה על
 הכנסת כספים)(תיקון מם׳ 10) (יהודה והשומרון), התשנ״ג-1993.״

 השם

 כ״ג באדר התשנ״ג גדי זהר, תת• אלוף
ח 1993 ראש המנהל האזרחי מ  16 ב
 באזור יהודה והשומרון

1110 



 צו בדבר שירזוצי בריאות(יהוזי? ־,שיממן)(מס׳ 6*7), התשל׳׳ח־1978

 •*קגות בדבר שירותי בריאות. (תיקון מס׳ 40)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לצו בדבר כ••׳ די בריאות (יהודה והשומרון)(מס׳ 746), התשל״ח
-1978 (להלן-יזצ.-), הנני מורה בזאת לאמו.־;•

ת בד1יד-*׳ידו, בריאות (יהודה והשומרון),התשל״ח-1978: ו לתקנ ! 1» בתקנה ו ה נ ק ן ת ו ק י  ת

 בפסקה(א), במקום :״167•• רד, יב!יא: ״71 ש׳׳ח״;
 בפסקה (ב<, במקום: r7 ש״ח״, 84יבוא: ״ ש״ח״;

 בפסקה >ג<, במקום: ״ייווק־79 ש״ח״, יבוא:״רווק-84 ש׳׳ח,
 ובמקום: ״נשוי-95 ש׳׳ח־ יבוא ״נשוי-100 ש׳׳ח״;
 בפסקה >ה<,במקום :׳׳76 שיח״ יבוא :•84 ש״ח״;
 בפסקה >ו),במקום: ״64 ש״ח״ יבוא : •ה ש״ח״;

מ "יקר 2. תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן. ל י ת  ת

 3.תקנות אלה תקראנה: ״תקנות בדבר שירותי בריאות (תיקון מסי 40) (יהודה
 והשומרון), התשנ״ג-1993״.

ם ש  ה

 כ״ד באדר התשנ״ג ד״ר יצחק סבר
ח 1993 קצין מטה לענייני בריאות מ  17 ב

ה נ ו מ מ  ה



 צו בדבר שירותי!ייאות(יהודה vaXirmwm' 746), התשל״ח-1978

 הודעה בדבר שירותי הבריאות, תבנית שירותי הבריאות, ותשלומים בעד
 שירותי בריאות(תיקון מס׳ 43)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו בדבר שירותי בריאות, (יהודה והשומרון)(מסי 746),
 התשל״ח-1978, אני מודיע בזה לאמור:

 1. בהודעה זו־
 •ההודעה העיקרית״־הודעה בדבר שירותי בריאות, תכנית שירותי
 הבריאות, ותשלומים בעד שירותי בריאות (יהודה והשומרון<, התשים־

.*1981 

ת ו ד ד  מ

ת 2. במקום התוספת להודעה העיקרית תבוא התוספת להודעה זו. פ ל ח  ה

ת ו פ ס ו ת  ה

ת "יקר 3. תחילתה של הודעה זו ביום חתימתה. ל י "  ת

 4. הודעה זו תיקרא : •הודעה בדבר שירותי בריאות, תכנית שירותי הבריאות
 ותשלומים בעד שירותי בריאות (תיקון מס׳ 43) (יהודה והשומרון), התשניג

 ־1993'

 תוספת
 טור א׳ טור ב׳
 שירותי בריאות התעריף

 1. אישפוז

 פירוט התעריפים למי שאינו מבוטח או למי שמבוטח
 ועדיין לא מלאו 120 יום מיום הרשמתו או פיגר בתשלומיו

 ולא השלימם או פיגר בששה תשלומים והשלימם סמוך לאישפוזו:

 א. יום אישפוז בבית חולים ממשלתי 623 שיח
 ב. יום אישפוז ליולדת בבית חולים

 ממשלתי 100 ש״ח
 ג. יום אישפוז בישראל בעקבות התעריף ישולם בישראל לפי

 הפגייה של קמ״ט בריאות התעריפים הנהוגים שם.
 ד. יום אישפוז בבית חולים לחולי נפש 146 שיח

 2. בדיקות מעקב בבתי חולים לאחר אישפוז

 א. בדיקת רופא במרפאת חוץ או במחלקה
 לאחד תום האישפוז בבית חולים ממשלתי 53 שיח

 ב. טיפול של אחות במרפאה אלרגית או
 במרפאת חוץ 21 שיח

 3. תרופות

 א. עבור כל מנת תרופה-ללא מבוטחים 40 שיח
. ןייוי כל מגת תרופה למבוטחים 3.5 שיח  י



 4. חדרי מיון

 א.טיפול ויד יךה ־.כםיומי אין איש:׳

 84 שיח
 לפי התעריף שבסעיף 5

 לפי התעריף שבסעיף 12

 התשלומים שצויינו בסעיף
 קטן א׳ יזקפו לזכות החולה

 ע״ח הוצאות ימי אישפוז,
 לפי התעריף שבסעיף 1.

 1. דמי רישום וקבלה ובדיקת רופא
ן  2. צילומי תטג

 ?.בדיקות י זבדה

 ב. טיפול ובדיקות שבסיומן החולה
 מאושפז באחת ממחלקות ביה״ח

 הממשלתית מועבר לבי״ח
 ממשלתי א1!ר שבאזור לאשפוז.

 5. בדי?ות רנטגן

 פירוט התעריפים למי שאינו מבוטח או
 למי שמבוטח והופנה על-ידי רופא פרטי:

 50 שיח
 50 שיח
 100 שיח
 50 שיח
 100 שיח

 א. צילום רנטגן(כל צילום)
 ב. בדיקות צילום רנטגן

 ג. בדיקות קונטרסט רנטגן
 ד. פקחן לסרט צילום

 ה. אולטרה סאונד

 6. אונקולוגיה

 פטור
 החזר הוצאות הטיפול בישראל

 180 שיח

 א. איבחון סרטני
 ב. הקרנה

 ג. כימותרפיה ליום טיפול

 7. פיזיותרפיה

 טיפול בפיזיותרפיה 50 שיח

 8. אנציפלוגרפיה

 עבור כל תרשים 50 שיח

 9. חיסונים

 חיסונים לצורך נסיעה לחו״ל

 (מלל מבוטחים) 50 שיח

 10. שרות אמבולנס

 א. בתחום המוניציפאלי 54 שיח



 ב. מחוץ לתחום המוניציפאלי
 תוספת על כל ק״מ 3 שיח

 11. ביקור במרפאה כללית

 א. ביקור אצל רופא 53 שיח
 ב. אצל אחות 21 שיח

ת מעבדה  12. בדקו

 התעריף חל על מי שאינו מבוטח או
 מבוטח אבל הופנה ע״י רופא פרטי:

 בדיקות מעבדה >כל טופמ 50 שיח

 13. בנק הדם

ט התעריפים למי שאינו מבוטח, או ת  פ
ד בית י  שהוא מבוטח אולם לא הופנה על-

 חולים ממשלתי:

 א. מנת דם-100 םמ״ק 50 שיח
 ב. שקית דם (האריזה בלבד) 50 שיח
 ג. בדיקת דם 50 שיח

 14. מסמכים רפואיים

 א. חוות-דעת רפואית (כולל מבוטחים) 206 שיח
 ב. סיכום מחלה (כולל מבוטחים) 102 שיח

 15. שירותי בריאות הניתנים ללא תשלום

 א. שירותי בריאות בקשר למחלות מדבקות
 ומגפתיות, או כאלה שמסכנות את בריאות
 הציבור בהתאם לרשימת מחלות שפורסמה

 עיי הממונה פטור
 ב. טיפול בתחנה לאם ולילד פטור

ת ביוזמת שחתי הבריאות  ג. בדקו
 הקשורות בבריאות הציבור פטור

 ד. טיפולים ובדיקות בבתי־הספד על־
 ידי שירותי הבריאות לבתי- ספר פטור
 ה. אבחון מחלות סרטניות פטור

 ו. סעיף 7 לעיל לענין פגוע ממחלת
 שיתוק ילדם פטור

 ז. שירותי בריאות לילדים עד גיל
 שנה ושישה חודשים למעט סעיפים

 13,9 ו-1.ג. לעיל פטור

 דיר יצחק סבר
 קצץ מטה לענייני בדאות

 כיב באדר התשניג
ח 1993 מ  17 ב



ה והשומרון) ד ו ה י ) ן ו ח ט ת ב ק י ח ת ת שנקבעו ב ו ס נ ת ק א ל ע  צו בדבר ה
 (מס׳ 845), התש״פ-2980

( ׳ 4 ס ן מ ו ק י ת ) ן ו ח ט ת ב ק י ח ת ת שנקבעו ב ו ס נ ת ק א ל ע ת בדבר ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לצו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בתחיקת בטחון(יהודה
 ושומרון)(מס׳ 845<, התש״ם-1980 >להלן־״הצו״<, הנני מתקין תקנות אלה:

 תיקון סעיר 1. בסעיף 1(א) לצו־
 1>א) לגו

 (1) בסעיף משנה (1<, במקום :״3,000 שקלים חדשים״ יבוא :-4,500
 שקלים חדשים•.

 (2< בסעיף משנה (2), במקום :״6,000 שקלים חדשים• יבוא :״9,000
 שקלים חדשים״.

 (3< בסעיף משנה (3), במקום: •15,000 שקלים חדשים• יבוא :״22,500
 שקלים חדשים•.

 >4< בסעיף משנה (4), במקום: -21,000 שקלים חדשים • יבוא:״31,500
 שקלים חדשים״.

 (5) בסעיף משנה (5), במקום: •45,000 שקלים חדשים• יבוא :-67,500
 שקלים חדשים•.

 תיקון סעיף 2.בסעיף 1 (0 לצו, במקום •300 שקלים חדשים• יבוא: •450 שקלים חדשים•.
íלצו ca 

 תחילת תוקף 3.תחילת תוקפן של תקנות אלה 30 יום מיום חתימתן.

ם 4.תקנות אלה תקראנה:-תקנות בדבר העלאת קנסות שנקבעו בתחיקת בטחון ש  ה
 (תיקון מס׳ 4<(יהודה והשומרון), התשנ-ג־1993״.

 כ״ה באדר התשנ״ג גדי זהר, תת-אלוף
 18 במרץ 1993 ראש המנהל האזרחי
 באזור יהודה והשומרון
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 צו בדבר חוק העיריות, מס׳ 29 לשנו! 1955 (יהודה והשומרון)

 הודעה בדבר אישור תקנות(מס׳ *19), התשכ״ח־1967

 בהתאם לסמכותי על פי סעיף 2 לצו בדבר חוק העיריות מסי 29 לשנת 1955 (יהודה והשומרון)
 (מס׳ 194), התשכיח-1967 ועל פי סעיף 41 >א< >13< ו- 41 (ב< לחוק העיריות, מס׳ 29 לשנת 1955:

 הנני מאשר בזאת את תקנות כיבוי האש ומניעת שריפות (תיקון אגרות) >תיקון< כפי שמפורט
 בתוספת להודעה זו.

 תחילתה של הודעה זו מיום חתימתה.

 ד׳ בשבט התשג׳׳ג ברוך נגר, סגן אלוף
 26 בינואר 1993 ראש ענף מיגהל ושירותים
 במנהל האזרחי
 לאזור יהודה והשומרון

 התוספת

 תקנות עיריית רמאללה כיבוי אש ומניעת שריפות
 (תיקון אגרות)(תיקון)

ת 1. בתקנות אלה:׳׳ תקנות עיריית רמאללה בדבר כיבוי אש ומניעת שריפות ת ד ג  ה

 (תיקון אגרות), התשגיג-1983׳׳.
 תיקון סעיף 2

 ליזזנייז 2. בתקנה מם־ 2 לתקנות תימחק הפסקה •מלאה מסווגת״.
 תיקון סעיף 11

ת 3. תקנה 11 לתקנות תימחק ובמקומה יבוא: ט ק ת  ל

 ״11. המועצה העירונית תגבה אגרה שנתית שתיועד לקרן כיבוי אש
 שבעיריה על פי השיעורים הבאים:

 אגדה / התעריף (בדינרים)

 (1) בתי המגורים 5

 (2) בתי חרושת המשתמשים בחומרים דליקים
 א< דרגה א׳ 60
 0 דרגה ב׳ 50
 ג) ודגה ג׳ 40

 (3) בתי עסק למכירות
 דלק ושמנים 150
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 צו בדבר הארכת כהונתן של הנהלות הרשויות המקומיות
 (יהודה והשומרון)(מס׳ 80), התשכ״ז־1967

 צו בדבר כהונתן של מועצות כפריות(יהודה והשומרון)
 (מס׳ 742), התשל״ח-1978

 צו בדבר מועצה כפרית טמון

 בתוקף סמכותי כראש המינהל האזרחי ובהיותי סבור כי הדבר דרוש לטובת האובלוסיה ולניהול
 החיים הציבוריים התקינים בכפר, הנני מורה בזאת לאמוד:

 וערי המומה 1. מספד חברי המועצה הכפרית טמון יהיה חמישה.
 הכפרית ספון

 המומה 2.חברי המועצה הכפרית טמון יהיו כדלקמן:

 (א< צאיל מוצטפא חסן בני עודה -יושב ראשן
 >ב<אחמד מוחמד ע/א ג׳אבר בשאראת-חבר;
 (0 חסון אחמד רשיד בני עודה־ חבר;
א דאזק בני עודה- חבר;  >ד< יוסף צאלח ע/
 >ה< מחמוד יוסף מחמד בשאראת ־ חבר;

ל 3. בטל בזה כל מינוי קודם של המועצה הכפרית טמון. י ז  ב

 תחילת תוקף 4.תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו.

 הש° 5.צו זה ייקרא: •צו בדבר מועצה כפרית טמון(יהודה והשומרון), התשנ״ג-
'4993 

 גדי זהר, תת-אלוף
 ראש המנהל האזרחי
 לאזור יהודה והשומרון

 כ״ג באדר התשג״ג
 16 במוץ 1993



 (4) מפעלים וסוכנויות למילוי גז ואחסנתו
 א< דרגה א׳ 60
 ם דרגה ב׳ 50
 » דרגה ג׳ 40

 (5) מחסני עצים ובתי עסק למכירתם
 א) דרגה א׳ 60
 ב) דרגה ב׳ 50
 ג< דרגה ג׳ 40

 (6) מאפיות ומאפיות ציבוריות
 א< דרגה א׳ 20
 ב< דרגה ב׳ 30

 >7< בתי חרושת להכנת חומרים כימיים ותרופות ובתי חרושת
 לתכשיטים רפואיים.
 א) דרגה א׳ 60
 ב< דרגה ב׳ 50

 (8) בתי מלון ובתי הארחה ציבוריים
 א) דרגה א׳ 60
 ב< דרגה ב׳ 50

 (9) מסעדות, בתי קפה, מועדונים ובתי קולנוע
 א) דרגה א׳ 60
 ב< דרגה ב׳ 50
 ג< דרגה ג׳ 40

 (10) מוסכים
 א< דרגה א׳ 60
 ב< דרגה ב׳ 50

 (01 מרפאות פרטיות, משרדים על סוגיהם השונים,
 בתי מסחר שונים, משרדים להשכרת מכוניות,

 משרד המוניות, חלפנות, וכל מקום שלא נזכר
 בתקנות אלה. 20

 (02 בנקים 200

 (03 מפעלים וחברות
 א) דרגה א׳ 60

 ב< דרגה ב׳ 50-.

 תחילת תוקף 4. תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן.

 השם 5. תקנות אלה תקראנה: -תקנות עירית רמאללה (תיקון אגרות) >תיקון<,
 התשנ״ג-1993\

 חתימת ראש העירייה



דה והשומרון)(מס׳1252), התשמ׳׳ח־1988 הו י } ן י ב ת טו ר ב ע  צו בדבר ה

 מינוי בוס, 1/93

 בתוקף סמכותי כראש המנהל האזרחי ובהתאם לסעיף 1 לצו בדבר העברת טובין(יהודה
 והשומרון)(מס׳ 1252), התש&*ח- 1988 ויתר סטכויותי לפי כל דין או תחיקת בטחון, הנני ממנה

 בזאת את:

ת במנהל האזרחי י ת ש  ראש ענף ת

 להיות הממונה לענין הובלת מבנים יבילים כמשמעותה בתקנות בדבר העברת טובין
 (הובלת מבנים יבילים)(יהודה והשומרון), התשנ״ג־1993.

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד זהר, תת-אלוף  ד׳ באדר התשנ׳׳ג ג
 25 בפברואר 1993 ראש המנהל האזרחי
 באזור יהודה והשומרון

(מט׳ 378), התש׳׳ל-1970 ( ן ו מר ה והשו ד ו ה י ) ן ו ח ט ת ב  צו בדבר הוראו

בע צבאי  מינוי תו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לצו בדבר הוראות הבטחון (יהודה והשומרון) (מם׳ 378<,
 התש״ל-1970, הנני ממנה בזאת את:

ת ר ו  סרן ארז פ

 לכהן כתובע צבאי.

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

, אלוף  ג׳ בניסן התשנ״ג נחמיה תמד
 25 במרץ 1993 מפקד כוחות צה׳׳ל
 באזור יהודה והשומרון

 19 ו 1



׳ 6 לשנת 1952 ס ם הציבוריים, מ י פ ס כ ק גכיית ה  חו

׳ 91, התשנ״ג-1993 ס ת מ ו י ו  אצילת סמכ

 1. בתוקף סמכותי כממונה לפי חוק גביית הכספים הציבוריים, מס׳ 6 לשנת 1952 (להלן-
 החוק<, כפי שתוקן בצו בדבר תיקון חוק גביית הכספים הציבוריים (יהודה והשומרון)(מס׳ 113<,
 התשכ״ז -1967, ובהתאם לכתב הסמכה אשר ניתן על ידי מפקד כוחות צה׳׳ל באזור ביום כ״ז

 בכסלו התשמ׳׳ה »2 בדצמבר 1984<, הנני מאציל בזה ל

 !. סגן הקמ׳׳ט, ממונה מדור חקירות, גובה ראשי וממונה חוליית
9א ,9  ביקורת חשבונות - את סמכויות, מכוח סעיפים 7,7,6א, 8,

 (ג<-(ד<, 9ב, 14,13,10 ו-16 לחוק.

, א 7 , 7 ,  2. מנהל תחנה ומרכז תחנה -את סמכויותי מכוח סעיפים 6
 8>א<, 8>מ, 9, 9א>ג<, 9א>ד<, 9ב ו־13 לחוק.

 3. ראש ענף וסגן מרכז תחנה, ראש ענף גביה ואכיפה מבקר
 חשבונות וחוקר - את סמכויות, מכוח סעיפים 7,7,6א- בכל הנוגע

 לביצוע העיקול; 8>א< ו-9א(ג< לחוק.

 4. קציני מס - את סמכויות, מכוח סעיפים 7א- בכל הנוגע לביצוע
 העיקול- ו-8(א< לחוק.

 2. אצילת סמכויות מס׳ 64, התש״ן־ 1989 ־ בטלה.

 3. אצילת סמכויות זו תפורש כחלה גם על הפעלת סמכויות על פי הוראות גביית הכספים
 הציבוריים (יהודה והשומרון), התשמ׳׳ט- 1988, בידי נושאי תפקיד להם הואצלו

 הסמכויות המקבילות בחוק על פי האצלת סמכות זו.

 4. תחילת תוקפה של אצילת סמכויות זו ביום חתימתה, אולם יראו כל פעולה שנעשתה קודם
 לחתימתה ובהתאם לאמור בה כאילו נעשתה על פיה.

 זאב ציגלברג
 קצין מטה לענייני מכס

ה נ ו מ מ  ה

 ט׳ באדר התשנ״ג
ח 1993 מ  2 ב



יות י טעו נ  תיקו

 חוברת 135

 בעמי 768, במקום ״ממונה״, יבוא :״ממנה״;
 בעמי 769, במקום ״ההקמה״, יבוא :״הקמה״;

 בעמ׳ 772, בסעיף 3, במקום •אחר פסקה״, יבוא :״אחרי פסקה״ן
 בעמי 775, בתוספת, במקום ״יליד״, יבוא :״ילד״;

 בעמי 778, בסעיף 1, במקום ״סמכותתי״, יבוא: •סמכותי״; בפסקה 3, במקום ״את-״, יבוא: ״¬
 את״, ובמקום ״המננל״, יבוא :״המנהל״.

 חוברת 136

 בעמי 796, במקום ״חבירם״, יבוא :״חברים״;
 בעמי 797, במקום ״לעניון״, יבוא :לעניין״;

 בעמי 798, בכותרת, במקום •המינויים״, יבוא :״המנויים״;
 בעמי 800, במקום •ממועצה׳, יבוא: •מועצה״.

ו ו 2  ו
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