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 2( מסי )וניקון שעה( )תוראת מורשים בלתי מבנים בדבר צו 1543 מסיצו1.

 2( מס' )תיקון מסוכנים סמים בדבר צו ~15 מסיצו2.

 11( מס' )תיקון בישובים רחי אז משמר בדבר צו 1545 מסיצו3.

 10( מס' שעה()תיקון )הוראה בישובים אזרחי משמר בדבר צו 1546 מס'צו4.

 ע2( מס' לניקון שעה( מנהליים)הוראת מעצרים בדבר צו 547נ םצו5.

 1( מס' )תיקון דיני-מים לעניין סמכויות בדבר צו 1548 מס'צו6.

 1( מס' תמים)תיקון על הפיקוח חוק לתיקון צו 1549 מס'צו7.

 ע8( מס' תיקון ) ביטחון הוראות בדבר צו 1550 מס'צו8.

 15( מס' )וריקין משפטיה עזרה בדבר צו PD 1551'צו9.
 20( מס' %יקון בישובים השמירה הסדרת בדבר צו 1552 מס'צו10.
 ) שעה( )הוראת אסירים של מנהלי שחרור בדבר צו 1553 מסיצו11.

 6( מס' %יקון לאזור כספים הכנסת בדבר צו 1554 מס'צו12.
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 וקלעית( בשכר( שמירה בישובים) השמירה הסדרת בדברצו13.קל,
הוראהבדברתיקוןטעות14. ,1,', ) יהציבדביהסדיתהשמ15.ו,,  אלנצאר( לנגודת מותרת בלתי התאחדות עלהכרזה18. ;,,,ל האירני המהפכה משמרות של קודם כוחנ מותרת בלתי הונאחדות עלהכרזה17. ',.,', טעות תיקון בדברהוראה16. ,,, ,;,,,,,,,,
 8( מס' שהקוו לישוב( מחוץ פעילות תחומי ) האזרחי המשמרכלליע1, ,ן,
 המורשת( )וועדת מותרת בלתי עלהתאחדותהכרזה20. ,,
 1( מסי )תיקון בו ולשהייה התפר למרחב לכניסה כלליהיתר22. , יחג'.,, !( מס' )תיקון התפר( במרחב 2/03/ס' מס' שסח נזגירת בדברמוכרזה21. ,, לן1,ן,.

 התפר במרחב קבוע תושב תעודת בדברהוראות24. , ,,", !( מסי )תיקון התפר במרחב מעברים בדברהוראות23. ,1
 הערבייה( האישה לטיפוח מפאגודה מותרה בלתי התאחדות עלהכרזת25. , ,ל

הוראהבדברתיקוןטעות26. ן"
 9( מסי איקון לישוב( מחוץ פעילות תחומי ) האזרחי המשמרכללי28. , ,,, 7( מסי )תיקון לישוב( מחוץ פעילות תחומי ) האזרחי המשמרכללי27.ל

 כספים( הכנסת על מהצהרה לאזור כספים הכנסת בדברתקנות29.

 בנימין גבע בישוב אזרחי משמר להקמתצו30.

 בנימין גבע בישוב אזרחי משמר בדברצו31.

 בידה( אל %ין )ישראליים( ושהייה( כניסה )(ויסור שטח סגירת עלהכרזה32.

 לניקון( )~)זורןמ ולתר( שטה סגירת עלהכרזה33.
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 לישראל הגנתצגא
 1543 מס'צו

 2( מספר )תיקון שעת( )הוראת מורשים בלתי מבנים בדברצו

 ממשל לקיום דרוש הדבר כי סבור והנני והואיל באזור, צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 : לאמור שעה, כהוראת בזאת, מצווה הנני הציבורי, הסדר על ולשמירהתקין

 ויהודה שעח( )הוראת מורשים בלתי מבנים בדברבצו 2. 2 סעיףתיקון
 "הצו )להלן: 2003 התשס"ד- 1539(, הס'והשומרון(
 : יבוא 2 לסעיף )ד( קטן סעיף במקוםהעיקרי"(

 ) אלא שנתיים בת תקופה למשך בתוקפה תעמוד ההכרוה)ג(
 1 - ביטולה. על באזור צה"ל כוחות מפקד הורהאם

 ,,, לעת".מעת ,' ההכרזה תוקף להאריך רשאי באזור צה"ל כוחות מפקד)2(

,' : יבוא העיקרי לצו 11 לסעיף )ה( קטן סעיףאחרי 2. 11 סעיףתיקון ,,, ההכריה בתהום המצוי מבנה על יחולו לא חצו הוראות"%(
', מועד לפני תכנון מוסד מאת כדין היתר ניתן לגביואשר

 ','ןההכרזכן".

) תחילת לפני העיקרי הצו מכוח שהוצאה הכרזה, שלתוקפה3. מעגתחולאות
,,,, של חתימתו מיום שנתיים בת לתקופה יהיה וה, צו שלתוקפו * '

 "ש;ן זה. לצו 1)זןןק סעוף הוראת לגביה ותחול זהצו
,י ,1',1 חתימתו. מיום זה צו של תוקפותחילת4. תועףתחילת

 ',,,,עשן,ל התשס"ד- , 1543( )מסי והשומרון( )יהודה 2( מספר)תיקון 1ש%, שעה( )הוראת מורשים בלתי מבנים בדבר "צו ייקרא: זהצו5.תשני
".י,,,,ל,11,ש ,,,,,;,1 ,, ,י%,ן,,,,,,, ,,,"שי ,, ,2004יי.

 ,,;111ן,,,
? התשס"ד גסיכןו'
,ן,),,1"'ע,ש";'2004 גמאי27

 ,,,1, , ,,,(ן,:ן"5"45 אלוף קפלינסקי,משה
 ,,1,,4ש,,,, ,י(ן1%',ן צה"ל כוחותמפקד
 ,,,;11; ,, ,,, ',ש2. ,, ,',, ך "],כלו' ,,,ו ושומרון יהודהלאזור

 ,,,"ץ ;,,,ן:ן"1,,%1

,ן"",,ן,.,,, ,,,י,,,!,,.,ן'ש5
 ן,

פ;,,,,.
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 לישראל הגנהצבא

 1544 מס'צו

 1( מס' )תיקת מסוכנים סמים בדברצו

 לאמור בואת, מצווה העי באזור, צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף

 1. 1 סעיףתיקתי
 )יהודה מסוכנים סמים בדבר בצו 1סעיףלצו

 והשומרוני
 558(, )מס'

 יבוא; ובמקומו יימחק, העיקרי"(, והצו )להלן: 1975 -היתשל"ה1
בצוזה-,,1

 לפקודת הראשונה לתוספת ב' לחלק ו-ג' ב' ובסימנים אי חלקשלי ב' בסימן המפורטים הסמים ולעניין 1961 במרס 30 ביום יורקח בניו- שנחתמה נרקוטיים סמים על היחידה האמנה -"אמנה"
 פסיכוטרפיים חומרים בדבר האמנה - לעת מעת בישראלן תוקפה כפי 1973, - היתשל"ג חדש,, ונוסח המסוכניםהסמים

 1971. בפברואר 21 ביום בוינהשנחתמה.]1
 הובלה לשם רק במים או באויר ביבשה, לאזור מובא -"במעבר",,ג

 , באזור שוטען ,,,ן ולא פונה לא אם אף אחר ברכב או רכב באותו אחרתלארץ
 , למלחיהםאלקלואידיס ;יג הפיכת למעט כימי, בתהליך סם של שינויו -"המרה",1, 1,1

 , היצוא בהיתרהרשום 1,% הסופי היעד שאינה לארץ במעבר, בה הנמצא מסוכן, סם להטות ,,,ג ארץ, של מוסמכת רשות מאת שניונן היתר - הטיה""היתר

 מוסמכת, רשות מאת שניתן 2 סעיף לפי היתר - יבוא""היתר ן,ש

 , מסוכן סם של יבואהמתיר ',ג
 מסוכן סם של ליצואו שניתן 3 סעיף לפי היתר - יצוא""היתר ;,,ק

 , מיוצא הסם שממנח הארך של מוסמכת רשותמאת 1,*
 י במעבר שלא -ויביא" ן,ג
4'
 ן,
 אלקלואידיס הפיכת ולרבות זיקוק של תהליך לרבות -וייצור" "4
למלחיהם; ן5

13726).,ן;



 ן במעבר שלא -יייצואיי

 מי או האזור במפקדת בריאות 'לענייני 'מטה קצין -ייהממוגהיי
 ; הנדון לעניין הסמיכו המטהשקצין

 לפקודת הראשונה בתוספת המפורטים מן חומר - מסוכן""סם
 תוקפה כפי 1973, - היתשל"ג חדש[, הוסח המסוכניםהסמים
 תרכובה, תכשיר, כל וכן שלו, מלח כל לרבות לעת, מעתבישראל
 ; ומלחיהם כאמור חומר של תמיסה אותערובת

 הובלה אמצעי וכל רכבת טיס, כלי שיט, כלי רכב, כלי -"רכב"
 ממנו. להוציאם או לאזור טובין בו להביא שאפשראחר

 החזקת זה, צו "לעניין המילים: לאחר העיקרי, לצו 11בסעיף 2. 12 יעיףתיקוו
 לפקודת "הראשונה יבוא לתוספת", ב' בחלק כמפורטסםלצו

 תוקפה כפי 1973 - ה'תשלייג חדשן, ;נוסח המסוכניםהסמים
 לעת". מעתבישראל

 יימחק. העיקרי לצו 41סעיף3. סעיףמחיקת
 לצו43

 תימחק. העיקרי לצוהתוספת4.מחיקת
 לצוהתוספת
 חתימתו. ביום ות צו של ונוקפותחילת5. תויףתחילת

 והשומרון( )יהודה מסוכנים סמים בדבר "צו ייקרא: זהצו6.השם
 2004. - היתשס"ד 1544(, )מס' 1( מס')תיקון

,, ה'תשס"ד בסיווןע"ד

 2004 ביוני23

אלוף קפלינסקי,משה
צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור

,.",,, 3727
,,1,
 ) ' , ),ש4"י,,,,,,1,, ,, ,,1;,,,.



 לישראל ההגנהצבא
 1545 מסיצו

 11( מס, )הרקון בישובים אזרחי משמר בדברצו

 הנני האזור, לביטחון דרוש והדבר ותואיל באזור, צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 : לאמור בואתמצווה

 1992, התשני'ב- 1362(, )מס' והשומרון( )יהודהבישובים אזרחי משמר בדבר לצו 3ג ו- 3א)ג( טעיפיס שלתוקפם 1. תוקףהארכת
 2005(. ביולי )1 המשס"ה בסיוון כ"ד ליום עדמוארך

2004(. ביולי )1 התשס"ד בתמוז י"ב ביום זה צו של תוקפותחילת 2. תוקףתהילת

 11( מס' )תיקון בישובים אזרחי משמר בדבר "צו ייקרא זהצו3.השם
 2004". התשס"ד- 1545(, מס' )צו והשומרון()יהודה

 התשס"ד בתמהי"ב .;

2004 ביולי1

אלוף קפלינסקי,משהז,
צה"ל פוחותמפקד "'  והשומרוןיהודהבאזורע.

:2

,ן
ו
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 לישראל ההגנהצבא

 1546 מע,14

 10( מס1 שעת()תיקון בישוביסיחוראת אזרחי משמר בדברצו

 הנני האזור, לביטחון דרוש והדבר והואיל באזור, צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבעוקף
 : לאמור שעה, כהוראת בזאת,מצווה

 )הוראת ביושבים אזרחי משמר בדבר הצו. שלתוקפו 1. תוקףהארכת
 מוארך 1988, התשנ"ח- 1457(, והשומרון()מס'שעה()יהודה

 2005(. ביולי )1 התשס"ה בסיוון כ"ד ליוםעד

2004(. ביולי )1 התשסייד בתמוו י"ב ביום זה צו של תוקפותחילת 2. תוקףתחילת

 שעה( )הוראת בישובים אזרחי משמר בדבר "צו ייקרא והצו3.השגז
 התשסייד- 1546(, מסי ,צו והשומרוח )יהודה 10( מס')תיקון
 יי.2004

 התשס"י בתפוזי"מ
2004 גיחי1

אלוף , קפלינסקימשה
,,%אצה"ל כוחותמפקד  ותשומרון יהודהבאזור

 ,,,,"יי;,,
11"%1"

 ,וש,
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 לישראל הגנהצבא

 )154 מס'צו

 29( מס' שעה()תיקון )הוראת מנתליים מעצרים בדברצו

 הבטחוניות הנסיבות בשל כי סבור ובהיותי באזור, צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 עדיין הציבור ובטחון האזור בטחון וטעמי והואיל באוור, כיום השוררות הדופן,יוצאות
 מרכיביה, חלקיה, כל על הטרור, בתשתית להילחם הצורך זה ובכלל זאת,מחייבים
 ופגיעה טרור פעולות סיכול לשם נחוץ הדבר כי סבור והנני והואיל וגופיה,ארגוניה
 בזאת, מצווה הנני הציבורי, ובסדר צה"ל בכוהות פגיעה מניעת לשם וכן הטרורבתשתיות
 : לאמור שעה,כהוראת

 ויהודה שעה( )הוראת מנהליים מעצריט בדבר הצו שלתוקפו 1.הארכת
 מוארך - 2003 - היתשס"ד 1536(, 28()מס' מס' )תיקוןוהשומרון(תועף

ביאת.
 )הוראת מנהליים מעצרים בדבר לצו בהתאם שנעשופעולות 2.תשריר

 שהוארך כפי 1988, - היתשמ"ח 1226(, ושומרוח)מס'שעה()יהודה
 לכל מכוחו נעשו כאילו אותן יראו זה, לתיקון עובר לעת, מעתותוקן
 ועניין.דבר

 6 למשך בתוקפו יעמוד והוא חתימתו מיום זה צו של תוקפותחילת 3.תחילת
חודשים.תוקף

 )יהודה שעה( )הוראת מנהליים מעצרים בדבר "צו ; יקרא זהצו 4.השם
 2004". - ה'תשס"ד 1547(, 29()מס' מס' )תיקוןוהשומרון(

2004ביקי12

 היתשסיידבתמהכ"ג,',
 אליף קפליגסקי,משה,1,
 צה"ל כוחותמפקדך

 והשומרון יהודהבאזור,י
'1

.; ין,ן
,1

 ,ש,,ן
"י,,
;11
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 לישראל ההגנהצבא

 2548 מס'צו

 2( בוסי  לתיקוך מים דיני- לענין סמכויות בדברצו

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

,; הגדה אזור ) מים דיני לעניין סמכויות בדבר צו"הצוי-1.הגדרות
 1967 תשכ"ז- 92(,המערבית()מס'

 ; יבוא 5 סעיף אחריבצו, 2. 5א סעיףהוספת

 ,, סירובו ידי על נפגע עצמו הרואה)א(5א.ערר
 על מכון, רשיון לונת הממונהשל
 ברשיון שנקבעו תנאיםידי

 או התלייתו,שינויו ידי עלהמכון,
,,ן מיוחד היטל ידו על אוביטולו
 לחוק 5ב סעיף לפי עליושהושת
 לערור רשאי המים, עלהפיקוח

 ,, מסירה מיום יזם 30 כך.תוךעל
 1 לפני הממונה החלטת עלההודעה
 בצו כמשמעותח הערריםועדת
;,,; להודה הערריס )עדתבדבר

 וצשכ"ון- 172(, )כ)17'והשומרון(
.1967,,

 ביטול את מעכב כדין ערר ונגשת)בן
 שינויו. אז התלייתוהרשיון,

 תהיה הערריס ועדה החלטת)ג(
סופית.

 חתימתו. ביום זה צו של תוקפו תחילת2. תוקףהחילת

 )אזור מים דיני לעניין סמכויות בדבר "צו ייקרא זהצו3.השנד
;, מס' )תיקון 1967 תשכ"ו- 92(, מס' ) המערבית(הגדה

 ל,, 2004". התשס"ד- 1548(, )מס' והשומרון(1(עהודה
',, התשס"ד באלילא'

 2004 באוגוסט28
;,

',,אלוף קפלינסקי,משח
 '.צה"ל כוחותמפקד

 ,, והשומרון יהודהבאזור

;,,, ;, , ,",,,
. , 8;,11" 
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 לישראל ההגנהצבא1
 1549 מס'צו

 1( מס' )תיקון המים על הפיקוח חוק לתיקוןצו

 : לאמור בזאת מצתה הנני באזור, צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקףן

 1953. לשנת 31 מס' המיס על הפיקוח פוק"החוק"-1.הגדרות1

 ניתנות תהיינה "לא המילים במקום )יא( 5אבסעיף2. 5א סעיףתיעון
 לאמור בהתאט לערעור ניתנות תהיינה " יבוא:לערעור"

 העיקרי". לצו 5אבסעיףמ'

 יהוא; 5א סעיף אחריבצ'וק2. 5ב סעיףהוספת
 מיס, צרך או סיפק הפיק,אשר, צרכן, או ספק המפיק, עלמיוחדמיוחד", תשלום להטיל רשאי הממונה)א( 5ב.תשלוט)

 לרשיון בהתאם שלא אובניגוד
 לדיני-המים בניגוד אוהפקה, ,ק

 סמכויות בדבר בצוכנשנעם
 הגדה )אזור דיני-מיםלעניין,,
חסכונה.ש. ידי על שהותקנו לתקנות או1967,י תשכ"ז- 92(, )מסיהמערבית(ש
1
 ייקבעו המיוחד התשלום שיעורי)ב(ל

 שהופקה, המים כמות לפילדרגם1 רשאי והוא הממונה, ידיעל
 למותר, מעל נצרכה אוסופקה

 לכמות זו כמות של יחסהלפי,.
 או להספקה להפקה,המותרת

 הרשיון, לתנאי בהתאםלצריכה1,
 לו מיועדים שהמים השימושלפין

 לו שייראו נוספים מבחניםולפיי

 לענין.כנחוצים*

 בדרך ייגבה המיוחדהתשלום)ג(,ן
 בית ידי על ulnw< קנסשנגבה.,

המשפט.

 שניתן ההפקה רשיון יבוטלולא1, בפלילים יואשם לא זה, סעיףלפיי,,ש
 הוטל בגינו אשר המעשה בשללו,,1
 המיוחד.. התשלוםעליו ,,ש
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 חתימתו. ביום זה צו של תוקפו תחילת2. תוקףתחילת

 31 מס' המים על הפיקוח חוק לתיקון "צו ייקרא זה צו3.השם
 תשכ"ז- 158(, מס' ) המערביות הגדה )אזור 1953לשנת
 1()יהודה מס' )תיקון1967

 והשומרוני
 549ח, )מסי

 2004'י.התשפיד-
 המשה"ד באלולא'

 2004 באוגוסט18
אלוף , קפליניקימשה
צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור
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 לישראל תגנהצצא

 1550 מס'צו

 89( מס' ותיקון ביטחון הוראות בדברצו

 משפט עשיית לצורך דרוש הזכר כי סבור ואני והואיל באזור, צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 י לאמור בוה מצווה אני באזור, התקין המנהלולצורך

 378(, והשומרוח)מסי )יהודה ביטחון הוראות בדבר לצו רישא 3)ב( בסעיף )א( 1. סעיףתיקון
 בהמלצת המילים תימחקנה חעיקרי"( והצו )להלןי 1970 - היתשייל3)ב(

 : יבוא ובמקומן הראשי הצבאיהפרקליט

 ועדת - )להלן משפטאים שופטים לבחירת הוועדה של בחירה"לפי
הבחירה(".

 ; יבוא ובמקומו יימחק, חעיקרי לצו 13ט)1( בסעיף האמור)1:(

 של משפטי ניסיון בעלי מזו, גבוהה בדרגה או סרן בדרגת בצה"ל"קצינים
 ;". משפטאיט כשופטים לכהן לפחות, שניסחמש

 : יבוא ובמקומו יימחק, העיקרי לצו 3)ב()א בסעיףהאמור)ג(

 ניסיון בעלי מוו, גבוהה בדרגה או אלוף סגן בדרגת משפטאיםושופטים
 משפטאי, כשופט לכן קודם כיהן שלא קצין ימונח שלא ובלבדלערעורים, הצבאי המשפט בית של כשופטים לכהן לפחות, שנים שבע שלמשפטי
 העושה משפטי בעיסוק בצה"ל שעסק הבחירה, ועדת ששוכנעה לאחראלא
 ;". זה לתפקיד מתאיםאותו

 : יבוא ובמקומו יימחק, חעיקרי לצו 3)ב()5( בסעיףהאמור)ד(

 ניסיון בעל מזו, גבוהה בדרגה או משנה אלוף בדרגת משפטאי"שופט
 בערעורים. הצבאי המשפט בית כנשיא לכהן לפחות, שניס שבע שלמשפטי
 של הסדירים הכוחות בקרב שאין ראתה אם הבחירה, ועדת רשאיתואולם
 לתפקיד יתמנה כי - חבריה מבין חמישה של ברוב - להמליץלערעורים, הצבאי המשפט בית נשיא לתפקיד המתאים משפטי ניסיון בעל קציןהצבא
 משפטית.". הכשרה טלל שהוא מתאיטקצין

 : יבוא העיקרי לצו 3)נס)6( סעיףלאחר)ה(

 עם הנמנים קצינים - בצה"ל קצינים - זה סעיף-קטןלעניין")7(
 כוחות עם הנמנים קצינים או צה"ל, של הסדיריםהכוחות

 כוחוונ עם הנמנה קצין יתמנה לא ואולם צה"ל, שלהמילואים
 לערעורים, הצבאי המשפט בית לנשיא צה"ל שלהמילואים
 לסגן או ראשונה ערכאה של צבאי משפט בית לנשיאלמשנהו,
הנשיא.'י,
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 ובמקומן הראשי", הצבאי "חפרקליט המילים תימחקנה העיקרי לצו 3)ג(בסעיף 2. סעיףתיקון
 . לערעורים" הצבאי הדין בית "נשיא :יבוא3)ג(

 : יבוא העיקרי לצו 3)ג( סעיףלאחר3.הוססת

סעיפים
 : שהם הבריס שבעה של תהיה הבחירה ועדת )1()ד( 3)ז( -3)ד(

 ן צה"ל של הכללי במטה אדם כוה אגף ראשנרן י הוועדה ראש יושב יהיה והוא לערעורים, הצבאי הדין בית נשיא)א(
 ן לערעורים הצבאי הדין בית לנשיא המשנהי( י עזה וחבל שומרון יהודה, באזורי הממשלה פעולות מתאם)ג(
 , לערעורים הצבאי המשפט בית נשיא)ה(
 ; לערעורים הצבאי הדין בית נשיא על-ידי ימתח אשר בדימוס,שופט)ו(

 לשכת של הארצית המועצה שתבחר בישראל, הדין עורכי לשכתנציג)ו(
 הדין.עורכי

 פחת לא עוד כל הבריה, מספר פחת אס אף לפעול רשאית הבחירה ועדת)2(
מחמישה.

 : משפטאי שופט לכהונת מועמדים להציע רשאים אלה)ק

 , לערעורים הצבאי הדין בית נשיא1א(
 , צה"ל של הכללי במטה אדם כוח אגף ראש)ב(
 ; לערעורים הצבאי המשפט בית נשיא)ג(
 כאחד. הבחירה ועדת חברי שני)ד(

 בהצבעה. שהשתתפו חבריה קולות ברוב תתקבל הבחירה ועדת החלטת)א

 דיוניה סדרי את וכן והבחירה, הפרסום הליכי את תקבע הבחירה ועדת)5(
 משנה. ועדות למנות הסמכות הבחירה ועדוי ליו"רועבודתה,

)ו"
 הורשע המועמד אם משפטאי, שופט של מינוי תציע לא הבחירה ועדת

 קלון. משום העניין, בנסיבות בה, שיש פליליתבעבירה

 מוסמך יהיה בדיון, שהתחיל לאחר נסתיימה שכהונתו משפטאישופט)ו(
 זו הוראה ; כהונתו סיום מיום חודשים שלושה תוך לסיימו כדי בולהמשיך

 הבהירה ועדת של החלטה בעקבות נסתיימה שכהונתו מי על תחוללא
 )ז(. בסעיף-קטןכאמור

 : מאלה באחד אלא בהסכמתו, שלא משפטאי, שופט של כהונתו תיפסק לא)זן

 כללים לפי רפואית דעת ,חוות יסיד על הבחירה, ועדתמשקבעה)1(
 במילוי להמשיך ממגו נבצר בריאותו מצב שמחמת קבעה,.שהיא
 ,תפקידו

 נשיא או הוועדה ראש יושב שהציע הבחירה ועדת החלטה על-פי)ם
 ן לערעוריס הצבאי המשפטבית
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 ארגוניים, מטעמים לערעורים הצבאי הדין בית נשיא החלטת על-פי)3י
 ; פעילות בהיקפי הכרוכים טעמיםלרבות

 צה"ל של המילואים כוחות עם הנמנה משפטאי שופט שלכהונתו)4(
 נמנה מהיות הוא הדל אם זה, בסעיף-קטן האמור על נוסףתיפסק,

 צה"ל.". של המילואים כוחותעם

 4. יעיףהחלפת
4)א(

 :. יבוא ובמקומו יימחק, העיקרי לצו 4)א( בסעיףהאמור

 מותב ן משפטאיים שופטים משלושה מורכב יהיה שלושה של צבאי משפט"בית
 הנשיא.". על-ידי ייקבע המשפטבית

 5. שעיףתיקון
4צ)ב(

 6. מעברתוראת

 יבוא: ובמקומן צה"ל", קציני "שהם המילים תימחקנת 4ב)נס)1(בסעיף
'ימשפטאים".

 נתמנה כאילו אותו יראו זה, צו של תוקפו תחילת ערב משפטאי כשופט שכיהןמי
 זה. צו הוראות לפי משפטאילשופט

 חתימתו ביום זה צו של תוקפותחילת 7. תוקףתחילת

 1550( מס' והשומרון()תיקון להזדה ביטחון הוראות בעבר "צו : ייקרא זהצו8.השם
 -2004". היתשס"ה 89(,מס'

באוקטובר

 הבתשרי
2004

'תשמ"ה

 אקף קפליגסקי,משה
 צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור
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 לישראל ההגנהצבא
 1551 מס'צו

 15( מס' והיקרן משפטית טירח בדברצו

 ; לאמור בזאת מצווה הנני באוור, צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף

 יבוא: 1969, - התש"ל 348(, 4גסעיף )מס' והשומרון( ויהודה משפטית עורה בדבר לצו 4ב סעיף לאחר1.הוספת

 רשם בישראל, השיתופיות האגודותרשם 4ג."סמכויות
 סמכויות לו שהוקנו מי וכל בישראלהעמותותבענייני
 חוק לפי או השיתופיות האגודות פקודתלפיאגודות

 מעת בישראל כנוסחו 1980, חתש"ם-העמותות,שיתופיות
 באזור, גם סמכויותיו את להפעיל מוסמךלעת,ועמותות
 במרשם הרשומה שיתופית לאגודהביחסישראליות

 לעמותה ביחס או בישראל השיתופיותהאגודות
 העניין." לפי בישראל, העמותות בפנקסהרשומה

 חתימתו. ביום ות צו של תוקפו תחילת2.תחילת
תוקף

 ויחודה 15( מס' )תיקון משפטית עורה בדבר צו :" ייקרא והצו3.השם
 חתשס"ד-2004 1551(,והשומרון()מס'

 המשס"ה בחשוןי"ב

 2004 באוקטובר27

אלוף / קפליגסקימשה
צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור
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 לישראל ההגנהצבא
 1552 מס'צו

 ס2( מס' ותיקע בישובים השמירה הסדרת בדברצו

 חשי האזור, לביטחון דרוש והדבר באזור,והואיל צה"ל כוחות כמפקד סמכותינתוקף
 : לאמזר בזאתמצווח

 יהודה 17() מס' )תיקון בישובים השמירה הסדרת בדברהצו 1. תוקףחידיש
 החל בתוקפו יעמוד 2002, - התשס"ג 1516(, )מס'והשומרון(

 ד' יום ועד 2004( בנובמבר )7 התשס"ה בחשון כ"גמיום
 2005(. בנובמבר )0 התשס"ובחשון

 71 התשס"ה בחשון כ"ג ביוט זה צו של תוקפותחילת2. תוקףתחילת
 004א.בנובמבר

 )תיקון בישובים השמירה הסדרת בדבר "צו ייקרא ותצו3.חשם
 2004". התשס"ח- 1552(, ומסי והשומרוח להודה סקמס'

 התשסייה בחשוןי"ח

2004 בנובמבר2

אלוף , קפלינשקימשה
צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור
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 לישראל הגנהצבא

 1553 מס'צו

 שעה( )הוראה אסירים של מינהלי שחרור בדברצו

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

 במאי )6 היתשס"ה בניסן כ"ז ליום ועד זה צו חתימת שמיוםבתקופה1.תגדרות
 בדבר תצו לפי אסירים של מנהלי שחרור על להורות הממונה רשאי2005(,
 . 1997 - היתשניין 1449(, והשומרוח)מסי )יהודה אסירים של מנהלישחרור

 כפל על עולה אינה ההוראה מתן ביום מאסרם יתרת אם גט ייהצויי(, :1להלן
 ריצה שהאסיר ובלבד לצו, בתוספת שנקבעה המירבית המאסריתרת
 עליו. שהוטלה המלאה המאסר מונקופת מחציתלפחות

 שעה()אזור )הוראת אסירים של מנהלי שחרור בדבר "צו : יקרא והצו2.השם
 2004יי. - היתשס,יה 1553ן, )מסי והשומרוחיהודה

 ה'תשס"ה בחשווןכ"ג

2004בנובמבר7

אלוף קפלינסקי/משה
צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור
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 לישראל הגגהצבא

 1554 מס'צו

 6( בוס" לווייון לארור ייפית המגשה גדורצו

 בתשתית  להיתה לצורך דרוש הדגר כי  סבור ואני והואיל באוור צה"ל  כוהות כמפקד סמכותיגתוקף
 ות  בכוח פגיעה מגיעת לטס  נהול הדבר כי  סבור ובהיותי  וגופיה,  ארגוניה  מרכיביה, הלקיה, יל עלהטרור
 י לאמור בזאת מצווה חנני חציבורי, ובסדררח"ל

 973(, והשומרון()מס' )יחודה לאזור כספים חכנסת בדבר לצו 9א)ז( סעיף לאחר 1, שעיףחושפת
  חלף כספי עיציס  הטלה על  להורות  שירשמו, מטעמים הועדה, רשאית  )ב(,יטן בסעיף כאמור כספים  ההרמת המצדיקים חתנאים מתקיימים כי חועדח מצאהי'ח. י יבוא העיירי'י(, ימצו  )להלןי  1981 - היתשמ"ב9א)ח(

 ויחולו חוזרמח, הוראת כדין כאמור, שתוטל כספי עיצום של דינו 1 הכספיםההרמת
 חמחוייבים". בשינויים חחרמה, הוראת לגבי החלות חחוראות כלללגביו

 חתימתו. ביום וח צו של תוקפו תחילת 2. תוקףתהילת

 והשומרון()תיקון )יהודה לאזור כספים הכנסת בדבר "צו ייקראו וה צו3.השם
 2004". - חיתשסייח 1554(, 6()מס'מס'

-2004 בדצמבף29
 ה'תשס"ה בטבתיפז

 אלוף קפליגסקי,משה
 צה"לביחיתמפקד-

 והשומרון יהודהבאזור
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 לישראל הגנהצבא
  1י19 -  התשל"א  432(,  יהשומרוחימי' )יהודה בישובים השמירה הסדרת בדברצו

 שומרון()ילעית( אזורית בשכר()מועצה )שמירה בישוביט השמירח הסדרת בדברצו

 )יהודה בישובים השמירה הסדרת בדבר לצו )א( 2א סעיף לפי סמכותיבתוקף
 ולאחר המקומית הרשות ולבקשת הצו(, - )להלן 1971 - התשל"א 32א,והשומרון()מס'

 תוכנית פי על המקומית ברשות שנקבעו בשכר השמירה הסדרי כי דעתי להנחתשהוכח
 - כי בזאת מצווה חנני נאותים, הינם השמירה( תוכנית - )להלן ידי על שאושרההשכוירה

 שומרת האזוריתהמועצה

 לתנאים ובהתאם סלעית הישוב עבור הצו פי על בשכר שומרים להעסיק רשאיתתהיה
 השמירה. בתוכניתהקבועים

 בהיתר שמחזיק מי באמצעות בישוב ואבטחה שמירח שירותי תפעיל המקומיתהרשות
 שעה( )הוראת ואבטחה שמירה שירותי בדבר לצו בהתאם המוסמכת מהרשותבתוקף
ויהודה

 והשומרוני
rVD) ,)1401 1993. - התשנייד 

 לעיל, האמורה התוכנית את שתחלפנה שמירה תוכניות לגבי גם תקף יהיה זהאישור
 באזור. צה"ל כוחות מפקד ידי על שתאושרנהלאחר

 חתימתו. ביום זה צו של תוקשתחילת

 התשס,,דמרחשווןד'

 2003אוקטובר30

אלוף ק5לינסקי,משה
 צה"לכוחותמפקד

 והשומרון יהודהבאזור
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 לישראל תהגנהצבא

 1967 - ה'תשכ"ז 111(, )מס' וחשומרון( )יהודה המנשרים קובץ בדגרצו

 טעות תיקון בדברהוראה

 111(, )מס' והשומרון( ההודח המנשרים קובץ בדבר לצו 2א סעיף לפי סמכותיבתוקף
 כמפורט טעות תיקון על מורה הנני באזור, צה"ל כוחות מפקד ובהסכמת 1967, -התשכ"ז
 :להלן

 נחתם אשר 1529(, 5()מס' מס' )תיקון לאיוור כספים הכנסת בדבר לצו 2 שבסעיףכךא.
 יבוא הסכים" על "העולים במקום 2003(, ביוני )18 היתשס"ג בסיוון י"חבתאריך
 , הסכומיי על"עולים

 נחתם אשר 1529(, 5()מס' מסי )תיקון לאיזור כספים הכנסת בדבר לצו 2 שבסעיףכךב.
 יבוא הועדהי' תהליט "בטרם במקום 2003(, ביוני )18 היתשס"ג בסיוון י"חבתאריך
 הועדה". תחליט"בסרס

 2003(. ביוני )18 ה'תשס"ג בסיוון "'ח מיום זה תיקון של הוקפותחילת

 היתשס"ד בחשווןי"ר
2003 בנובמבר9

 אל"מ פוליטית/שלמה
המשפטיהיועץ
 והשומרון יהודהלאזור
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 לישראל חגנהצגא

 1911 - התשל"א 432(, והשומרון(גמס' )יהודה בישובים השמירה הסדרת גרברצו

 שומרוף)ענב( אזורית בשכר()מועצה )שמירה גישובים השמירה הסדרת בדברצו

 )יהודה בישוביט השמירה הסדרת בדבר לצו )א( 2א סעיף לפי סמכותיבתוקף
 ולאחר המקומית הרשות ולבקשת הצו(, - )להלן 1971 - חתשל"א 432(,והשומרון()מס'

 תוכנית פי על המקומית ברשות שנקבעו בשכר השמירה הסדרי כי דעתי להנחתשהוכח
 - כי בגאת מצווה הנני איותים, חינם השמירה( תוכנית - )להלן ידי על שאושרההשמירה

 שומרון האזוריתהמועצה

 לתנאים ובהתאם ענב הישוב עבור הצו פי על בשכר שומרים להעסיק רשאיתתהיה
 השמירה. בתוכניתהקבועים

 בהיתר שמחזיק מי באמצעות בישוב ואבטחה שמירה שירותי תפעיל המקומיתהרשות
 שעה( )הוראת ואבטחה שמירה שירותי בדבר לצו בהתאם המוסמכת מהרשותבתוקף
 1993. - התשנ"ד 1401(, ןמס' והשומרון()יהודה

 לעיל, תאמורה התוכנית את שתחלפנה שמירה תוכניות לגבי גם תקף יהית זחאישור
 באזור. צה"ל כוחות מפקד ידי על שתאושרנהלאחר

 חתימתו. ביום זה צו של תוקפותחילת

 התשס"ד בחשוןט"ז
2003 בנובמבר11

אלוף קפלינסקי,משה
צה"לכוחותמפקד
והשומרון יהודהגאזור
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 לישראל החגגהצבא

 )יהודה המנשרים קובץ בדברצו
 והשומרוני

  967נ - חיתשכ"ז 111(, ימש'

 טעות תיקון בדברתוראה

 111(, )מפ'  והשומרון( )יחודה חמגשריס קובץ בדבר לצו 2א סעיף לפי סמכוהיבתוקף
 כך טעות, תיקון על מורח חנני באזור, צה"ל כוחות מפקד ובהסכמת 1967, -התשכ"ז
 נחתם אשר 1535(, חנמס' מס' )תיקון אסירים של ממהלי שחרור בדבר לצו 1שבסעיף
 על הכלואים תפוסת "עלתה במקום 2003(, באוקטובר )13 היתשס"ד בתשרי י"גבתאריך
 הכליאה". תקן על הכלואים תפוסת יעלתה יבוא הליאה"תקן

 2003(. באוקטובר )13 ה'תשס"ד בתשרי י"ז מיום זה תיקון של תוקפותחילה

 היתשש"ד בחשווןירח

 2003 בטבמבר13

 אל"מ פוליטיס,שלמה
המשמטיהיתץ
 והשומרון יהודהלאזור
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 לישראל הגנהצבא

 1945 חירום(, )שעה הגנהתקנות

 מותרת בלתי התאחדות עלהברזה

 1945 חירום(, )שעת ההגנה לתקנות 84)1(מם לתקנה ובהתאם באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 הדבר כי שהשתכנעתי ולאחר ביטחון, ותחיקת דין כל פי על סמכויותיי ויתר ההגנה"( "תקנות :)להלן
 המכונה הארגון או אדם בני חבר כי בזאת, מכריז אני ציבורי, והסדר האזור ביטחון על הגנה לצורךדרוש
 כל לרבות לעת, מעת הארגון בו שיכונה אחר שם בכל או האירניים", חמהפכה משמרות של קודם"כח
 החגנה. בתקנות כמשמעותהמותרת בלתי התאחדות הוא זה, ארגון או אדם בגי חבר של מוסד או סיעה קבוצה, ועד, מרכז, סניף, וכלפלגיו

ן2003כיגואר17

,,, היתשס"ד בחשווןע"ב

,)1(ן, אשף קפלינסקי,משה
 צת"ל כוהותמפקד

'עי לשף והשומרון יהודהבאזור
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 לישראל תגנהצבא

 1945 חירום(, )שעת הגנהתקשת

 מותרת בלתי התאחדות עלהברזה

 לתקנות 84)1()ב( לתקנה ובהתאם באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 דין כל פו על סמכויותיי ויתר ההגנה"( "תקנות )להלן: 1945 חירום,, לנעתההגנה
 והסדר האזור ביטחון על הגנה לצורך דרוש הדבר כי שהשתכנעתי ולאחר ביטחון,ותחיקת
 בכל או אלנצאר", "אגודת המכונה הארגון או אדם בני חבר כי בזאת, מכריז אניציבורי,

 סיעה קבוצה, ועד, מרכז, סניף, וכל פלגיו בל לרבות לעת, מעת הארגון בו שיכונה אחרשם
 בתקנות כמשמעותה מותרת בלתי התאחדות הוא וה, ארגון או אדם בני חבר של מוסדאו

ההגנה.

2003 בנובמבר17

 ה'תשס בחשווןכ"כ

 אלוף קפלינסקי,משה
 צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור
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 לישראל ההגנתצבא

 992נ התשנ"ב- 362ג(, והשומרה()מס) )יהודה בישובים אזרחי משמר בדברצו

 8( מס' )תיקון לישוב( מחוץ מעילות )תחומי האזרחי תמשמרכללי

 )מסי והשומרוח )יחויה בישוביט אזרחי משמר בדבר לצו 3ב)א( סעיף לפי סמכותיכתוקף
 קובע הנני , באזור, צה"ל כוחות מפקד אישור את שקיבלתי ולאחר 1992, התשנייב-1362(,
 : לאמורבואת

 האזרחי המשמר בכללי %)ד( ו- 1)ג( כללים שלתוקפם1. תוקףהארכת
 1998, התשנ"ח- והשומרוני, )יחודה לישוב( מחוץ פעילות)תחומי
 2004(. כיולי )1 התשס"ד בתמוו י"ב ליום עדמוארך

 בינואר )1 התשס"ד בטבת ז' ביום אלה כללים של תוקפםתחילת2. תועףתחילת
.)2004

 מחוץ פעילות )תחומי האזרחי המשמר "כללי : ייקראו אלוכללים3.השם
 2003". התשס"ד- והשומרון(, )יהודה 8( מס' )תיקוןלישות

 תתשס"ד בטבתה'

 2003 בדצמבר30

 תנ"צ אריאם,ראובן
 ה נ 1 פ מה
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 לישראל הגנהצבא

 1945 חירום(, )שעת הגנהתקנות

 מותרת בלתי התאחדות עלתכרזת

 לתקנות 84)1()ב( לתקנה ובהתאם באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 דין בל פי על סמכויותיי ויתר ההגנה,י( ייתקנות י )להלן 1945 חירום(, )שעתההגנה
 והסדר האזור ביטחון על הגנח לצורך דרוש הדבר כי שהשתכנעתי ולאחר ביטחון,ותחיקת
 )"לג'נת המורשת" "ועדת המכונה הארגון או אדם בני חבר כי בזאת, מכריז אניציבורי,

 ; בשמות אף והמוכרתאלאתראת"(,

 , אלאסלאמיהיק אלתוועיה )"שינת האסלאמית" התודעה"ועדת1.

 אלחייריה אלאצלאח )"גימעיית האסלאמית" והצדק התיקון"תנועת2.
 ןאלאסלאמיה"

 1 "אלסנאבל"עמוונת3.

 ועד, מרכז, סניף, וכל פלגיו כל לרבות לעת, מעת הארגון בו שיכונה אחר שם בכלאו
 מותרת בלתי התאחדות הוא זה, ארגון או אדם בני חבר של מוסד או סיעתקבוצה,

 ההגנה. בתקנותכמשמעותה

2004 פברואר10

 היתשש"ד שבטי"ה

 אלוף קפלינסקי,משה
 צה"ל כוחוהמפקד
 והשומרון יהודהבאזור
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 לישראל הגגהצגא

 1970 - התש"ל 378(, )מס' יהשומרוח )יהודה ביטחון הוראות בדברצו

 1( מס' )תיקון התפר( )מרחב 2/03/ס' מס' שסח סגירת בדברהכרזה

 לאמור בזאת מורה הגני באיור, צה"ל כוחותכמפקד סמכותיבתוקף

 והשומרון(, )יהודה התפר( )מרחב 2/03/ס' מס' שטח סגירת בדבר להכרזה 1בסעיף1. 1 סעיףתיקון

 תימחק. - "ישראלי" הגדרת "ההכרזה"(, - )להלן 2003 -התשס"ד

 זיי: ל;,כיב,1ע,ן*4)01 (ל..2. 4 סעיףתיקת
 ותחתיויבוא:האמור0זעיף-קטן)ח"מחק)ח

 התפר. במרחב קבוע"תושב
 ותחתן תמחקנה חיתר" לו "שניתן המילים )ח,בסעיף-קטן)ק

 לו". שניתן היתר "שמחזיק : חמילחתבואנה

 : להכרזה 4)ב(בסעיףב.

 ")2(". יבוא להן, ובצמידות )א(", "סעיף-קטן המיליסלאחר)1(

 : יבוא בו", "השוהים המיליםלאחר)א

 )א()2(." בסעיף-קטן כאמור שניתן היתר"מכוח

 בטל - להכרזה 5סעיף3. 5 סעיףביטול

 : יבוא חתימההי', "כיוס המילים לאחר להכרזה, 10בסעיף4. 10 סעיףתיקון

 005ק.יי בדצמבר )31 תשסייו בכסלו ל' לתאריך ועד"

 חתימתו. ביום זה תיקון של תוקפותחילת5. תוקףתחילת

 )יהודה התפר( )מרחב 2/03/ס' מס' שטח סגירת בדבר "הכרזה יקרא: זהתיקון6.השם

 2004". - התשס"ד 1(, מסי )תיקעוהשומרוח,

געיווןז
 במאי27

 ,,',,'ן% אלוף קפלינסקי/משההתשפיד
 ;,;,(,",-ן,.1,, ' והשומר11,שן יהודהבאזור י '11 ן, " צה"ל כוחותמפקד2004

,%1,,, 
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 הגנה'לישראלצבא

 1970 - התשיל 378(, )מס' והשומרוח )יהודה גיטחון היראוה בדברצו

 1( מס' )תיקון בו ולשהייה התפר למרחב לכניסה כלליהיתר

 ; לאמור בואת מורה הנני באזור, צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבשוקף

 - התשמיד והשומרוח, )יהודה בו ולשהייה התפר למרחב לכניסה כללי להיתר בתוספנו 1. חתוטפתתיקון
:2003

 המילים זרע, דרכון ושבידו האזור, תושב שאינו "מי במילים המתחילהבפסקהא.
 תמחקנה. - ו'י האזור, תושב"שאינו

 : יבוא התוספת, שלבסופהב.

 צורך. לכל בו ושהיית התפר למרחבכניסה במרשם הרשום ישראל, מדינת)ושב
 מרשם חוק לפי בישראלאוכלוסין
 תוקפו כפי 1965, - התשכ"האוכלוסין,

 לעת. מעת)ישראל,

 חתימתו. ביום זה תיקון של תוקפו תחילת 2. תוקףתחמת

 והשומרוח, ויהודה בו ולשהייה התפר למרחב לכניסה כללי "היתר יקרא: זה תיקון3.תשם
 2004". - התשס"ד 1(, מס')תיקון

 התשט"ד בסיווןז'
 2004 במאי27

 אלוף קפליניקי,משה
 צה"ל כוהותמפקד
 ותשומרון יהודהבאזור

3750



 לישראל הגגהצבא

 1970 - התש"ל 378(, )מט) והשומרון( )יהודה ביטחון הוראות בדברצו

 נ( מסי )תיקון התפר במרחב מעברים בדברהוראות

 : לאמור בזאת מורה הנני באזור, צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף

 - התשס"ד והשומרון(, )יהודה התפר במרחב מעברים בדבר להוראות 1בסעיף א:1. 1 סעיףתיקון
 תימחק. - קבועיי "תושג הגדרת ייההוראות,י(, - )להלן2003,

 : יבוא המיסמנתיי 'יהרשות הגדרתלאחרב.

 ונעורת בדבר להוראות בהתאם שהתפלה תעודה, - קבוש' תושג "תעודתין
 2004." - התשס"ד והשומרון(, )יהודה התפר במרחב קבועתושב

 ההיתר" ובהצגת הקבוע, התושב "בחיוור ! המילים להוראות, 2)א(בסעיף א.2 2 סעיףתיקון
 התעודה". ובהצגת הקבוע, התושב "בתעודת : יבוא ובמקומןתמחקנה,

 יבוא: 2)א( סעיף-קטןלאחרב.
 הדרכים באחת התפר למרחב ייכנס שניס, 16 לו שמלאו קבוע תושב או.'י

 :הבאות

 תושבקבוע. תעודת בהצגת1.

 ; )א( סעיף-קטן לפי הותרה שכניסתו אדם בלוויית2.

 מטעמי." מי על-ייי או ידי על שתקבע אחרת דרך בכל .3

 חתימתו. ביום זה תיקון של תוקפו תחילת3. תוקףתחילת

 )תיקון והשומרוני, )יהודה התפר במרחב מעברים בדבר "הוראות יקרא: זה תיקון4.השש
 2004". - התשס"ד 1(,מס'

 1 תת-אלוף פו,אילן התשמיד סיווןי'ע
 ל", והשומרון יהודהבאזור לי האירתי המנהלראש2004ביוני3

,י,"י ,,,,ש,,,,,,,,,, ,,ש ),;,.,,,, וי,י(שש



 לישראל הגנחצבא
 1970 - התשכיל 378(, )פסי והשומרוח )יהודה ביטחון הוראות בדברצו

 תתפר גמרחצ קפא תושג תעורס בדברהודאות

 2/03/ס' מס' שטח סגירת בדבר להכרזה ו-7 5)א( לסעיפים ובהתאם האורחי, המנהל כראש סמכותיבתוקף
 : לאמור בזאת מורה הנני ייההכריה"(, - )להלן 2003 - התשסייד והשומרון(, )יהודה התפר()מרחב

בהוראותאלו;1.הגדרות,1

 בהכרזה. כהגדרתו - התפריי'ימרחב(

 הישראליות. האזרחיות והקישור התיאום מנהלות ראשי - מוסמכתויירשות1
1
 כך על המעידה מוסמכת, רשות על-ידי שהונפקה תעודה, - קצוע" תושב"תעודת,)

 התפר. במרחב הינו אותה הנושא של הקבוע מגוריושמקום

 קבוע. תושב להיתר בקשות בחינת לצורך ידי על שתוקם ועדה -"תוועדהיי

 : מוסמכת רשות על-ידי תונפק קבוע תושב תעודתא. 2. תעודתהנפקת,,
 קבוע תושב הינו כי מוסמכת רשות של דעתה להנחת חוכת אשרההכרזה,ין של תוקפה תחילת במועד שגיס 12 לו שמלאו כדין, באזור הנמצא לאדם1. קבועתושת,,,
 ההכרוה. של תוקפה תחילת במועד התפרבמרהבש

 כאמור התפר, במרחב חדש תושב היתר שברשותו כדין באזור הנמצא לאדם2.,,ש

 כי מוסמכת רשות של דעתה להנחת הוכה אשר אלו, להוראות 7בסעיף,"
 שנתייט. על העולה תקופה במשך התפר במרחב קבוע באופןהתגורר,%

 של תוקפה תהילת מהנד לאחר שנים 12 לו שמלאו כדין, באוור הנמצא לאדם1.3

 תת מכוח שהונפקה קבוע תושב בתעודת כנלווה רשום היה ואשרההכרוה,פ
 )2(. )1(,סעיפיט-קטנים,א,
Ee,,,4,,,.שייקמלו. לנהלים בהתאם תונפק קבוע תושב תעודתב 
,,;ע
%,,,
 תושב תעודת להנפקת ייבקשה טופס על-גבי תוגש קבוע תושב תעודת להנפקת בקשה 3. להיפקח בקשה:'"ןל

 קבוע1ש
1ש5
י-1,"י1,י,4ןש',,4

.,,ןן,ורן
3752וצ ,,1
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 ממועד שגה בתוך תוגש 3, לסעיף בהתאם קבוע, תושב תעודת להנפקת בקשה א. 4. הבעשהתגשת
 ההכרזה. של תוקפהתחילת

 המפורט במועד שנים 16 לו מלאו שלא מי לגבי )א(, בסעיף-קטן האמור אףעלב.
 16. לגיל הגיעו בטרם קבוע, תושב תעודת להנפקת הבקשת תוגש )א(,בסעיף-קטן

 ו- )א( בסעיפים-קטנים הקבועים המועדים לאחר התעודה להנפקת הבקשההוגשהג,
 לסעיף בהתאם הוועדה, של לבחינתה הבקשה את המוסמכת הרשות תעבירזה,

 אלו, להוראות6)אא2(

 : רשאית מוסמכת רשות תהא קבוע, תושב לונעודת בקשה הוגשה א. 5. בקשחבחינת

 הבקשה. על-סמך קבוע תושב תעודת הנפקת לאשר1. שימועוזכות

 הוועדה. של לבחינתה הבקשה את להעביר2.
 כל לערוך הוועדה תוכל קבוע תושב תעודת להנפקת הבקשה בחינת לצורך1.ב.

 בדבר הוראות ומתן בפניה, להופיע המבקש הימנת לרבוני לת, הדרושהבדיקה
 הבקשה. בדיקת לשם הדרוש מסמך כלהגשת

 הזדמנות ניתנה אס אלא קבוע, תושב תעודת להנפקת בקשה הוועדה תדההלא2.
 בפניה. טענותיו את להביאלמבקש

 על-ידה, שנבחנה קבוע תושב תעודת להנפקת בקשח לאשר הוועדההחליטה3.
 למבקש. קבוע תושב תעודת מוסמכת רשותתנפיק

 תושב תעודת לקבלת הבקשה בחינת הליך להשלמת עד רשאית, מוסמכיורשותג.
 לתקופה התפר, במרהב ולשהייה לכניסה ומני היתר למבקש להנפיקקבוע,

 ידה. על שייקבעוובתנאים

 להנחת הוכח אשר לאדם, קבוע תושב ונעורת של ונוקפה את תחדש מוסמכת רשות א. 6. תעודתחידוש
 החידוש. בקשת הגשת במועד התפר במרחב קבוע תושב הינו כי דעתה קבועתושב

 קבוע תושב הינו החידוש מבקש כי מוסמכת רשות של דעתה להנחת. הוכחלאב.
 פעולת על ; הוועדה של לבחינתה הבקשה את תעביר החידוש, במועד התפרבמרהב

 המתאימיט. בשינויים 5, שבסעיף )ג( ו- )ב( סעיפים-קטנים יחולוהוועדה
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 התפרבמרחב י חדשתושב
 התפר, במרחב תושב להיות מבקש ואשר התפר, במרהב טבוע תושב שאינואדם,א.

 טופס על-גבי התפר, במרחב חדש תושב היתר לקבלת בקשה מוסמכת לרשותיגיש
 התוספת של ב' חלק לפי התפרי, במרחב חדש תושב היתר לקבלת'יבקשה
 אלו.להוראות

 5)מ. סעיף להוראת בהתאם הוועדה על-ידי תיבחןהבקשהב.

 חדש תושב היתר למבקש מוסמכת רשות תנפיק הבקשח, את הוועדהאישרהג.
 הוראנה יחיו חדש תושב היתר לחידוש בקשה על ; שנה של לתקופה התפרבמרחב
 המתאימים. בשינויים 6,סעיף

 להגיש רשאי קבוע באופן התפר במרהב שנתייט לפחות המתגורר חדשהושבד.
 בשינויים ו-4, 3 סעופים להוראות בהתאם קבוע, תושב תעודת להנפקתבקשה

המתאימים.
 תושב היתר להנפקת הבקשה בחינת הליך להשלמת עד רשאית, מוסמכתרשותה.

 התפר, במרחב ולשהייה לכניסה ומני היתר למבקש להנפיק הוועדה, על-ידיחדש
 על-ידח. שייקבעו ובתנאיםלתקופה

 על- או על-ידי ניתן אשר התפר, במרחב קבוע תושב היתר המחזיק קבוע,תושבא. 8. מעברהוראות
 אלו. להוראות 2 לסעיף בהתאט קבוע, תושב תעודת לקבל זכאי מטעמי, מיידי

 מטעמי, מי על-ידי או על-ידי ניתן אשר התפר, המרהב קבוע תושבהיתרב.
 לתוט עד התפר, מרחב תושב כתעודת אותו יראו )4ק, בסעיף-קטןכאמור
 ההיתר.תקופת

 של הרגילות העבודה בשעות אדם כל של לעיונו יופקדו אלו מהוראותהעתקיםא.9.פרכוס
 ; הבאיםהמשרדים

 הגפרתיות. והקישור התיאום מנהלות משרדי1.

 והשומרון. יהודה באזור המשטרה תחנות2.

 והשומרון. יהודה לאזור המשפטי היועץ לשכת3.

 והשומרון. יהודה לדנוור האזרחי במנהל תשתוונ תחוס ראש משרדי4.
 התיאוט מנהלות במשרדי המודעות לוה גבי על ייתלו אלו מהוראותהעתקיםב.

 חודשיט שלושה של לתקופה )(ון)1(, קטן בסעיף כאמור הגזרתיות,והקישור
 על שתיקבע אחרת דרך בכל יפורסמו או ההוראות, של תוקפן תחילתמיום
ידי.

 2003 - התשס"ד והשומרון(, ויהודה התפר במרחב קבוע תושב היתר בדברהוראות10ביטול

בטלות.
 חתימתן. ביום הינה אלו הוראות של תוקפןתחילת 11. תוקףתחילת
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תוספת

 התפר במרחב קבוע תושב תעודת לבקשת טופס - איחלק

 התפו במרחב קבוע תושג תעודת לעגלתבקשה
תמונה

 ? הלבקשפרטי

 האב( של ת.ז. ומספר האב שם - למבקש ת.ז, )בהעדרת.ז. מלאשם
 בנפההונפק הנפקהתאריך ת,ז.מספר

 : מספר חקלאי שער / ביקורת נקודת דרך לעגורמבקש)

 :נימוק

תימת"מבקשונ_
ן

-  : יצורפולבקשתן

 של; הספח( )לרבות זהות תעודת צילום'י
 ת.ז.(. בעל )מבקש המבקשא.
 ת.ד.(. בעל שאינו )מבקש המבקש הוריב.
 הנופר. במרחב קבוע תושב שהמבקש כך על המעידים מסמכים צילום,י

 . המקור. מול אל יאומת צילום*

 ן מויסות( רשות לשימוש -שיימי

 . / / : במת"ק הבקשה קבלת תאריך1.ן

4 : סימוכין, - האזרחי במנהל האוכלוסין מרשם על הממונה התייחסות2.ן  

 סימוכין:, רלוונטי קמ"ט התייחסות3.

 עותק(.ולצרר - הוועדה החלטת4.ן

 : חתימה /_. :_תאריךן מוסמכת: רשות החלטת5.ן

 הישראלי האוכלוסין במרשט התפר מרחב ותושג תגקשה הגשת במועד רשום שאינומבעשןי

 הוהות(: בתעודת התפר למרחב המבקש מען שינוי )לאחר יצורפולבקשה,ו

 חמבקש. הורי / המבקש של מעודכנת זהות תעודת צילום,י,י

 : מוסמכת( רשות לשימיש -)פיימי

;ן
 הישראלי, האוכלוסין במרשם המען שינוי על האורחי במנהל האוכלוסין מרשם על הממונהאישור,ו

1"", ,%ל
4,,,א! מ %ע1,א,
שש



 התפר במרחב חדש תושב היתר לקבלת בקשה טופס - ביחלק

 התפר במרחב חדש תושב היתר לנזבלתבקשה

תמונה : המבקשפרטי

---------- מלאשם
 ת'ז'

-  
_

 נצצלעענ__~
 ן בנפההונפקתארינמנפקה

 מגוריםכתוגתן
מתאריךבפועלמתאריך בת.ז. רשומהכתובת

 : התפל( במרחב קבוע )תושב המשפחה קרשפרטי

..'שסכ)לא
 בנפההונפק תנפקהתאריך ת.ו.מספר

 מגוריםכתובת
מתאריךבפועלמתאריך נת.ז. רשומהכתובת

 י מספר חקלאי שער / ביקורת נקודת דרך לעבורמבקט
 :נימוק

התחייבת:
 לכתובת התפר, למרחב הקבוע מגוריו מקום את יעביר המבקש כי בזאת להתחייבהרינו

 לכך. היתר של קבלתו ממועד חודשים שישהבנווך
 ן המשפחה קרובחתימתתאריך המבקשחתימת-

 : יצולמולבקשני

 המשפחנו. קרוב 2. המבקש. 1. : של ספח * זהות תעודתצילום
 המשפחה. קרבת על המעידים רשמיים מסמכים / נישואין אישור שלצילום

 המקור. מול אל יאומת צילום'

 : מוסמכת( רשות לשימוש -)פנימי
 י מתאריך - מוסמכת רשות ע"י זמני היתרהנפקת4. - סימוכין ישראל, משטרתהתייחסות3. - סימוכין שב"כ, התייחסות2. - סימוכין אוכלוסין, מרשם על הממונה התייחסות1.

_/_ 
 :_/_7_. תאריך עד .

 י חתימה . : ביקורת נקודת דרךמעבר
_  . 

 י מדווח גורם :_/__/4 בתאריך מגהא"ז לאגיימ דווח 5.'

 תת-אלוףפז,אילן התשס"ד סיווןי"ר
 האזרחי המנהלראש2004 ביוני3

 והשומרון יהודהבאזור
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 לישראל הגנהצבא

 1945 חירום(, )שעת הגנהתקנות

 מותרת בלתי תתאחדות עלתכרנה

 לתקנות 84)1()ט לתקנה ובהתאם באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 דין כל פי על סמכויותיי ויתר תחגנה"( "תקיים )להלן: 1945 חירום(, )שעתההגנה
 והסדר האזור ביטחון על הגנה לצורך דרוש הדבר כי שהשתכנעתי ולאחר ביטחון,ותחיקת
 האישה לטיפוח "האגודה המכונה הארגון או אדם בני חבר כי בזאונ, מכרין אניציבורי,

 אלריאחה "ג'מעית או אלערביה" ללמראה רעאית "לג,נת בשם אף והידועהערביה",
 וכל פלגיו כל לרבות לעת, מעת הארגון בו שיכונה אחר שם בכל או אלערביהי',ללמראה
 התאחדות הוא זה, ארגון או ארס בני חבר של מוסד או סיעה קבוצה, ועד, מרכן,סניף,
 ההגנה. בתקנות כמשמעותה מותרתבלתי

 הייישס"ד במיותכ"ד
2004ביוני13

 אלוף קפלינסקי,משה
.

 צה"ל נוחות מפקד
 והשומרון יהודהבאזור

..ץ

- 
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 לישףאל ההגנהצבא

 1967 - ת'תשכ"ז 111(, )מס1 והשימרוה )יהודה המנשרים קובץ בדברצו

 טעות תיקון בדברהוראה

 111(, )מס' והשומרון( )יהודה המנשרים קובץ בדבר לצו 2א סעיף לפי עמכותיבתוקף
 כך טעות תיקון על מורה הנני באזור, צה"ל כוחות מפקד ובהסכמת 1967, -התשכ"ן
 1272(, והשומרון()מס' אמהודה מס' )תיקון לאזור כספים הכנסת בדבר לצו 1שבסעיף

 מסחר ערך, ניירות לו, מחוצה או באזור חוקי הילך - 'יייכספים'י במקום 1989, -ח'תשמ"ט
 לו, מחוצה או באזור הוקי הילך - ""כסתם" יבוא מהם;" אחד לכל וזכות והבכספי,
 ;" מהם אחד לכל וזכות זהב כספי, מסמך ערך,ניירות

 1989(. בפברואר )20 היוגשמ"ט א' באדר ט"ז מיום זח תיקוך של תוקפותהילת

 היתשס"ד בסיווןכ"ח

2004ביוני17

 אל"מ לוטשטיין,יאיר
המשפטיהיועץ
 והשומרון יהודהלאזור
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 לישראל ההגנהצבא
 1992 התשג"ב- 1362(, והשומרון()מס' )יהודה בישוביה אזרחי משמר בדברצו

 7( מס' לתיקון לישוב( מחוץ פעילות לההומי האזרחי המשמרכללי

 )מס' והשומרון( ויהודה בישובים אזרחי משמר בדבר לצו כב"ו( סעיף לפי סמכותיבתוקף
 קובע הנני , באזור, צה"ל כוחות מפקד אישור את שקיבלתי ולאחר 1992, התשנ"ב-1362(,
 : לאמורבזאת

 האזרחי המשמר בכללי 1)ד( ו- 1)ג( כללים שלתוקפם1. תועףהארכת
 1998, התשנ"ח- והשומרון(, )יהודה לישוב( מחוץ פעילות)תחומי
 2004(. ביולי )1 התשס"ד בתמוז י"ב ליום עדמוארך

 בינואר )1 התשס"ד בטבת ז' ביום אלה כללים של תוקפםתחילת2. תוקףתחילת
.)2004

 מחוץ פעילות )תחומי האורחי המשמר "כללי : ייקראו אלוכללים3.תשם
 2004". התשס"ד- והשומרון(, )יהודה 7( מס' )תיקוןלישום

 התשס"ד בתמוזט'

2004 ביוני28

 תנ"צ אריאב,ראובן
הממונה
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 לישראל ההגנהצבא

 1992 חתשנ"ב- 362ג(, והשומריח)פס, ליהודה בישובים אזרחי משמר בדברצו

 9( מס' )תיקון לישוב( מחוץ פעילות ללחומי האזרחי המשמרכללי

 )מס' והשומרון( )יהודה בישובים אזרחי משמר בדבר לצו 3ב)א( סעיף לפי סמכותיבתוקף
 קובע הנני , באזור, צה"ל כוחות מפקד אישור את שקיבלתי ולאחר 1992, התשנ"ב-1362(,
 לאמור:בואת

 האזרחי המשמר בכללי 1)ד( ו- 1)ג( כללים שלתוקפם1.הארכתתוקף
 1998, התשנ"ח- והשומרון(, )יהודה לישונם מחוץ פעילות)תחומי
 2004(. ביולי )1 התשס"ד בתמוז י"ב ליום עדמוארך

 בינואר מ התשסייד בטבת ז' ביום אלה כללים של תוקפםתחילת2. תיקףתחילת
.)2004

 מחוץ פעילות )תחומי האזרחי המשמר "כללי : ייקראו אלוכללים3. ,השיש
 2004". התשס"ד- והשומרון(, להודה 9( מס' )תיקוןלישוב(

 התשש"ד בתמוזט'

2004 ביוני28

 תנ"צ אריאב,ראובן
 ממונהת
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 לישראל תגנהצבא

 973(, והשומדון()מסן )יהודה לאזור כספים הכנסת בדברצו
 1982 "התשמ"ב

 כספים( הכנסת על )תצהרה לאזור כספים הכנסת בדברתקנות

 ויהודה לאזור כספים הכנסת בדבר לצו 11 1- 6 שעימס לפי שמכויותייבתוקף
 : אלה תקנות מתקין אני 1982, - התשמייב 973(,והשומרוח)מסי

 על עולה ששווים כספים, מעבר, תחנת דרך לאזור תמכניס אדם, )א(1.פטור
 לתקנות 2 בסעיף למפורט בהתאם כך על להצהיר חייב דינר, 2000מחובת
אלה.הצהרה

 או לאזור כספים אדם הכניס א(, משנה בתקנת לאמורבכפוףמ(
 בדבר תקנוונ לפי שהותרה בדרך לאזור מחוץ כספים באזורקיבל
 היתר()יהודה למתן ובקשה )היתר לאזור כספיםהכנסת

 כך. על מלהצהיר פטור יהיה 1985, - התשמ"הוהשומרון(,

 ותחיה ידי, על שייקבעו הטפסים גבי על המעבר בתחנת הינתן ההצחרה2.דרך
 ההצחרה. נותן על-ידיחתומהההצהרה

 כספיס()אזור הכנסת על )הצהרה לאזור כספים הכנסת בדברתקנות3.ביטח
 בטלות. - 1982 - חתשמ"ב והשומרוני,יהודה

 חתימתן. מיום ימים שבעה אלה תקנות של תוקפןתחילת4.תחילת
תועף
 על )הצהרה לאזור כספים הכנסת בדבר "תקנות : תקראנה אלהתקנות5.השם

 2003". - התשס"ג והשומרון(, יהודה כספים()אוורהכנסת

2003ביולי2

ה'תשס"גבתמתב'

תא"לפז,אילן
 האזרחי מינהלראש
 והשומרון יהודהבאזור
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 לישראל הגנהצבא
 1992 - התשניא 1362(, )מס' והשומרון( )יהודה בישובים אזרחי משמר ברבךצו

 בנימין גבע בישוג אזרחי משמה להקמתעו

 משמו בדבר לצו 1 לסעיף ובהתאם באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 ולאחו 1992, - התשנ"ב 1362(, )מס' ולשומרון( )יהודה בישוביםאזרחי

 - בישוב כי מורה הנני הממונה, עםשהתייעצתי

 בנימיןגגע
 אורחי. משמריוקם

 חתימתו. ביום זה צו של תוקפותחילת

 התשס באבא'

2003 ביולי19

 . אלוף / קפלינסקימשה

 צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור

%3



 לישראל הגנתצבא
 והשומרון( )יהודה שעה( )הוראת בישובים אזרחי משמר בדברצו

 1998 - התשנית 1457(,גמה/

 בנימין גבע בישוב אזרחי פשמר בדגרצו

 משמר בדבר לצו )א( 1 לסעיף ובהתאם באזור צח"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 )יחודה שעה( )הוראת בישוביםאזרחי

 והשומרוני
 1998 - התשנייח 1457(, )מסי

 המשמר על יחול לא 1992, - התשנ"ב 1362(, )מס' והשומרון( )יהודהבישובים אירתי משמר בדבר לצו )ד( 3 סעיף כי בזאת מורח המי העיקרי(, הצו -,להלן
 בנימין. גבע בישוב שהוקםהאורחי

 בתוקפו. יעמוד העיקרי הצו עוד וכל חתימתו מיום זה צו שלתחילתו

 התשס"ד באבא'

2004 ביולי19

 אלוף קפלינסקי/משה
 צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהגאזור
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 לישראל הגנהצבא
 )יהוד" גטהון הוראות בדברצו

 1970 " תש"ל 378(, יהשימרוחימס1

 בידה( אל )עין )ישראלים( ושהייה( כגיסה )איסור שטה סגירת בדברהכרזה

 בטחון הוראות בדבר לצו 90 לסעיף ובהתאם באזור צה"ל כוהות כמפקד סמכותיבתוקף

 בטחון, ותחיקת דין כל פי על סמכויותי ויתר 1970, - תשגל 378(, והשומרוח)מסיליהודה

 והסדר התקין הממשל קיום האזור, בטחון לשם דרוש הדבר כי סבור והנניוהואיל

 : כי מכריז הגניהציבורי,

 : זו בהכרזה1.הגדיות

 ישראלי אזרה והוא באזור מגוריו שמקום מי ישראל, תושב -"ישראלי"
 תוקפו כפי 1950, - תש"י השבות, חוק לפי לישראל לעלות זכאי שהואאו

 1 לישראל בתוקף כגיסה אשרת ובידו האזור, תושב שאינו מי וכןבישראל,

 כמתוחם והכל לכפר, הגישה וציר בידה, אל עין הכפר שטה -"שטח"

 זה. לצו המצורפתבמפה
 סגור, שטח הוא השטח )א(2. שטחסגירת

 בו. יישהה ולא הסגור לשטח ישראלי ייכנס לאמה
 הרגילות העבודה בשעות מעוניין כל של לעיונו יופקדו והמפות הצו3.הפקדת

 : הבאיםבמקומות

 יריחו. והקישור התיאום מינהלת)א(

 ושומרון, יהודה לאיור המשפטי היועץ משרדנכי

 : על תחול לא זו הכריה4.סייגים

 מילוי במסגרת הבטחון כוחות על שנמנה מי וכל שוטר חייל,)14(
 ;תפקידם

 על לכך שיוסמך מי ידי על או ידי על לכך בכתב היתר לו שיינתן מי)מ
ידי.

 3004(. ביולי )25 התשס"ד באב ו' ביום זו הכרוה של תוקפה תחילת 5. תוקףתהילת

 המשה"ד באבבי
 אלוף קפלינסקי,משה 2004 ל גיולי20

 צה"ל כוהותממקד
 והשומרון יהודהאזור
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 לישראל תחגנהצבא
 1970 התש"ל- 378(, ימס' ותשומרוח )יהודה ביטחון הוראות גדנרצו

 )תיקוח 4( )אזור )נתר( שטח סגירת בדברהכרזת

 הוראות בדבר לצו 90 ו- 80 לסעיפים ובהתאם באוור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 דין כל פי על סמכויותיי ויתר 1970, - חתשייל 378(, )מסי והשומרון( )יהודהביטחון
 ולנוכח ציבורי, וסדר ביטחון מטעמי נחוץ הדבר כי סבור ובהיותי ביטחון,ותחיקת
 פעולות סיכול לשם באמצעים לנקוט והצורך באזור, כיום השוררות הביטחוניותהנסיבות
 מורה הנני האזרחית, האוכלוסייה על ההגנת ולשם בח"ל, בכוחות פגיעה ומניעתטרור
 : לאמורבזאת

 4(. )אזור )כתר( שטח סגירת בדבר ההכרזה"ההכרזה"-1.הגדרות

 "הודה תעבורה בדבר בצו כמשמעותו מנועיי-"רכב
 והשומרוני

( 
'DD,)1992. 5742- 310ג 

 ; הבא הסעיף יתווסף בהכרזה 3 סעיףלאחד2.תוספת

 נעברה כי לחשד סביר יסוד לשוטר היה 3א. שימוש"אייור
 למסור הוא רשאי להכרזה, 2 סעיף לפי עבירה מנועיגרבר

 העבירח נעברה שבאמצעוהו חמנועי הרכבלנהג
 את האוסרת הודעה כאמור הרכב לבעלאו

 עשר ארבעה של לתקופה חמנזעי ברכבהשימוש
 לאותה הממעי הרכב רשיון את וליטולימים

 השימוש לאיסור הסובה תצוין בהודעה 1תקופה
 הרשיון." ולנטילת המנועיברכב

 חתימתו. מיום ימים עשר ארבעה זה תיקון של תוקפו תחילת 3. תוקףתחילת

 התשסי,ד באגי"ב

2004 ביולי27
אלוף , קפלינסקימשה
צה"ל שחיתמפקו
 והשומרון יהודהבאזור
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 לישראל הגנהצבא
 1970 התש"ל- 378(, והשומרוחימס, )יהודה ביטחון הוראות בדברצו

 מיתי כתבביטול

 בדבר לצו )ב(ש( 3 לסעיף ובהתאם באזור צודיל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 פרשנות בדבר לצו 10 לסעיף יבהתאם 378( )מסי והשומרון )יהודה ביטחוןהוראות
 תביטחון, תחיקת לפי סמכויותי ויתר 1967, - תשכ"ז 130(, )מס' ושומרון()יהודה
לערעורים. הצבאי המשפט בבית כשופט לכהן קורן יעקב סא"ל של מינויו את בזאת מבטלהנני

 חתימתו. ביום זה מינוי כתב ביטול של תוקפותחילת

2002 חשווןי"ח

 התש9"ג באוקטובר24

 אלוף , קפלינסקימשה
 צה"ל כוחותמפקד
 ושומרון יהודהבאזור
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 לישראל הגנהצבא

 1970 - התשאל 378(, )מס' והשומרון( )יהודה במהון הוראות בדברצו

 צבאיים תובעיםמינוי

 1378, )מסי והשומרוח )יהודה בטחון הוראות בדבר לצו 8 סעיף לפי סמכותיכתוקף
 את: בזאת ממנה הנני 1970 -היתש"ל

 וניוול יומגןסרן

 עאמר ראניסגן

 צביאל רותקמ"ש

 צבאיים. כתובעיטלכהן

 חתימתו. ביום זה מינוי של תוקפותחילת

 היתשס,,ד בחשווןב'

 2003 . באוקטובר28

 אלוף קפלינסקי,משה
צה"לכוחותמפקד
 והשומרון יהודקבאיזור
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 לישראל הגנהצבא
 1970 - התש"ל 378(, )מס' והשומרון( )יהודה בטחון הוראות בדברצו

 צבאי מפקד של סמכויותהענקת

 )יהודח בטחון הוראות בדבר לצו ~גב( סעיף לפי סמכותיבמוקף
 והשומרוני

 378(, )מסי
 : ל בזאת מעניק הנני ייהצויי( - )להלן 1970 -התשייל

 ירושלים הגבול משמרמפקד

 ירושלים עוטף תגבול משמרמפקד

 במפה אדום בצבע תמוצלל בשטח לצו, ו' בפרק הקבועות צבאי, מפקד שלסמכויות
 על-ידי. והחתומה זה סמכויות הענקת לכתבהמצורפת

 התשש,/ד בכסלוי"ר

 2003 בדצמבר9

 אלוף קפלינסקי/משת
 צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור
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לישראלהגנחצבא

 1979 התש"ס- 807(, )מס' והשומרון( )יהודה דה שידותי ברבדצו

 16( / 03 מס' )מינוי מוסמסת רשותמינוי

 דת שירותי בדבר לצו 1 לסעף )בהתאם באזור, צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
)יהודה

 והשומרוני
 - את ממנה הנס ייהצוי'(, - ולהלן 1979 - התשייט 807(, מס'

 בישראל דתות לענייני המשרד של הנלליהמנהל

 הצו. פי על מוסמכת כרשותלכהן

 במאי )20 התשס"א אייר י"ז מיום מוסמכת כרשות שמעוני משה עו"ד שלמינויו
 בטל.2001(

 חתימתו. ביום המינוי וביטול מינוי של תוקפותחילת

 התשס"ד כסלוט"ו

. 2003 דצמבר14

 אלוף קפלינסקי,משה
 צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאזור
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 לישראל הגגהצבא

 1970 " היתשיע 378(, עמסי והשומרוח )יהודת בטחון הוראות ידברצו

 צבאיים תובעיםמינוי
 )יהודה בטחון הוראות בדבר לצו 8 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 והשומרוני
 378(, )מס'

 : את בזאונ ממנה חנני 1970 -היתש"ל

 יניב בוקר )מילקקמ"ש
 ליאני אייל )מילי(קמ"ש
 אבנון גיא )מיל'(קמ"ש

 מנצור נג'יב )מיל'(קמ"ש

 דביר פלג )מיל'(רס"ל
 נבון יריב )מיל'(רס"ל

 צבי פרגקל )מיל,(סמ"ר
 לוי יתד )מיל'(סמ"ר
 דהר בר מעם )מילי(סמ"ר

 אברהם הראל )מיל'(סמל

 צבאיים. כתובעיםלכהן

 חתימתו. ביום זה מינוי של תוקפותחילת

 היתשי"ד באדרשיא
 2004 במארס14

 אלוף ופלינסקי,משה
צה"לכוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאיזור
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 לישראל הגנהצבא

 378(, )מס' והשומרון( )יהודה בטחון הוראות בדברעו

 1970 "התש"ל

 צבאי תשעמינוי

 378(, ומסי והשומרוח )יהודה בטחון הוראות בדבר לצו 8 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 את: בזאת ממנח הנני 1970 -היתש"ל

 וייס אסףסרן

 צבאי. כתובעלכהן

 חתימתו. ביום זח מינוי של תוקפותחילת

 ה'תשס"ד בניסןי,וו

 2004 באפריל8

 אלוף קפלינסקי,משה
 צת"לכוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאיזור
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 לישראל הגנהצבא

 378(, )מין והשומרוח )יהודה בטחון הוראות בדברצו

 1970 "התש"ל

 צבאי תובעמינוי

 378(, )מס' והשומרון( להודה בטחון הוראות בדבר לצו 8 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 : את בזאת ממנה הנני 1970 -היתש"ל

 דגש חוסאסטוס

 צבאי. כתובעלכהן

 חתימתו. ביום זח מינוי של תוקפותחילת

 ה'תשס"ד בניעןי"ז

 2004 באפריל8

 אלוף קמליגסקי,משה
 צה"ל פותיתמפקד
 והשומרון יהודהבאיזור

,,11יל., 13773,,ג",.יל



 לישראל הגנהצבא

 318(, )מטי והשומרון( )יהודה בטחון הוראות גרברצו

 970ג "התש"ל

 צבאי תובעמינוי

 378(, )מס' והשומרון( )יהודה בטחון הוראות בדבר לצו 8 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 את: בזאת ממנה חנני 1970 -היתש"ל

 צבירן שגיאטלף'

 צבאי. כתובעלכהן

 חתימתו. ביום זה מינוי של תוקפותחילת

 ה'תשס"ד בניסןי"ז

 2004באפריל8

 אלוף קפלינסקי,משה
צה"לכוחותמפקד
 והשומרון ~ יהודהגאיזור
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 לישראל הגנהצבא

 1910 התש"ל- והשומרוח, ליהודה 378( )משן ביטחון הוראות בדברצו

  ראשונה ערכאה של צבאי משפט בית של משפטאית שופטתמינוי

 בדבר לצו )ב()ג( 3 לסעיף ובהתאם באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 הפרקליט ובהמלצת 1970 - חתש"ל , 378( )מסי והשומרון( )יהודה ביטחוןהוראות

 : מטה תרשומה את ממנה הנני הראשיהצבאי

 דליה קאופמןרס"ן

 ראשונה. ערכאה של הצבאי המשפט בית של משפטאית כשופטונלשמש

 . חתימתו מיום זה מינוי של תוקפותחילת

 היתשס,,ד באיירי"ח

2004במאי9

 אלוף קפלינסקי,משה
צה"לכוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאיזור

 ,,,;,,,,,,,ן,,,,



 לישראל הגנהצבא

 1910 התשעל. והשומרוח, "הודה 318( נמסי ביטחון הוראות גדבדצו

 ראשונה ערכאה של צבאי משפט בית של משפטאי שופטמינוי

 בדבר לצו ש()1( 3 לסעיף ובחתאס באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 הפרקליט ובהמלצת 1970 - התש"ל , 378( )מס' והשומרון( )יהודה ביטחוןהוראות

 : מטה הרשום את ממנח הנני הראשיהצבאי

 שמעון לייבוסרן

 ראשונה. ערכאה של הצבאי המשפט בית של משפטאי כשופטלכהן

 , חתימתו מיום זה מינוי של תוקפותחילת

 ה'תשס"ד באיירי"ח

2004במאי9

 אלוף קפלינסקי,משה
צה"לכוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאיזור
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 לישראל הגנהצגא

 1910 המש"ל- והשומרון(/ )יתודה 378( )מס' ביטחון הוראות בדברצו

 ראשונה ערפאה של צגאי משפט בית של משפטאי שופטמינוי

 בדבר לצו )1:()1( 3 לסעיף ובהתאם באוור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 הפרקליט ובהמלצת 1970 - התש"ל , 378( )מס' והשומרון( ויהודה ביטחוןהוראות

 : מטה הרשום את ממנה הנני הראשיהצבאי

 אדריאן דניאלפסרן

 ראשונה. ערכאה של הצבאי המשפט בית של משפטאי בשופטלכחו

 חתימתו. מיום זה מינוי של תוקפותחילת

, ה/תשס"ד באיידיוח
%ו2004במאי9

"ן
ש

- אלוף קפלינסקי,משה

,ש, צה"ל כוחותמפקד
י% ,יל והשומרון יהודהבאיזור

,,%שלל
4%"
,"ית'
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 לישראל הגנהצבא

 1910 התפעל-  והשומרון(, )יהודה %ך3( )%פ' ביטחון  הודאות בדברצו

 ראשונה ערכאת של צבאי משפט בית של משפטאי שופטמינוי

 בדבר לצו )בס)נ( 3 לסעיף ובהתאם באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 הפרקליט ובהמלצת 970ג - התש"ל , 378( )מס' והשומרון( )יהודה ביטחוןהוראות

 : מטה הרשום את ממנה הנני הראשיהצבאי

 משה רביזאדהסרן

 ראשונה. ערכאה של הצבאי המשפט בית של משפטאי כשופטלכהן

 . חתימתו מיום זה מינוי של ונוקפותחילת

 היתשס"ד באייךי"ח

2004במאי9

 אלוף קפלינסקי,משה
 צה"לכוחותמפקד
 והשומרין יתודהבאיזיר
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 לישראל הגנהצבא

 1970 התש"ל- והשומרון(, )יהודה 378( נמסי ביטחון הוראות בדברצו

 לערעורים הצבאי המשפט בית של משפטאי שופטמינוי

 בדבר לצו )ב()1( 3 לסעיף ובהתאם באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 הפרקליט ובהמלצת מ97ג - התש"ל , 378( )מס' והשומרון( )יהודה ביטחוןהוראות

 מטה: הרשום את ממנה הגני הראשיהצבאי

 נתנאל בנישוסא"ל

 לערעורים. הצבאי המשפט בית של משפטאי כשופט בפועל( )בכהונהלכהן

 . חונימתו מיום זה מינוי של תוקפותחילת

 ה'תשס"ד באיירי"ח

,,2004במאי9

11,,
 ''"', אלוף קפלינסקי,משה

 ",ש ן צה"ל כוחותמפקד
;,,,,,41 והשומרון יהודהבאיזור

,
 ,1,; ,,,,;,ירי
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 לישראל הגנהצבא

 1970 התש"ל- והשומרון(, )יהודה 8י3( )מסי ביטחון הוראות בדברצו

 לערעורים הצבאי המשפט בית של משפטאי שופטמינוי

 בדבר לצו )ב()1( 3 לסעיף ובהתאם באזור צה"ל כוחות כמפקד סמכותיבתוקף
 הפרקליט ובהמלצת 1970 - התש"ל , 378( )מס' והשומרון( )יהודת ביטחוןהוראות
 : מטה הרשום א"נ ממנה הנני הראשיהצבאי

 שלמה רביבואל"מ

 לערעוריס. הצבאי המשפט בית של משפטאי כשופטלכהן

 , חתימתו מיום זה מינוי של תוקפותהילת

 ה'תשס"ד באיירי"א!

2004במאי9

 אלוף קפליגסקי/משהי,
צה"לבוהותמפקד4

4, והשומרון יהודהבאיזור

%
.,ן

,1,. ,1
(,%,,1,
,,1,3780



 לישראל הגנהצבא

4 ה'תש"ל 8וט, )מס' והשומרון( ויהודה בטחע הוראות בדברצו  1970 

 צנאיים תובעיםמישי

 378(, )מס' והשומרוח )יהודה בטחון הוראות בדבר לבו 8 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 ; את בזאת ממנה הנני 1970 -היו)ש"ל

 מידן חגי )מיל'(סרן

 עופר נוחיי )מיל'(סרן

 סעד שאאקמ"א

 צבאיים. כתובעיםלכהן

 חתימתו. ביום זה מינוי של תוקפותחילת

 ה'תשס"ד באיירט"ו

2004גמאי6

 אלוף קפלינסקי,משה
צה"לכוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאיזור
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 לישראל הגנהצבא

  1970 " ה'תש"ל 378(, נמסי והשומרוח ויתודה בטחון הוראות בדברצו

 צבאיים התנעיםמינוי

 378(, )מסי והשומרוח ויהודה בטחון הוראות בדבר לצו 8 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 : את בזאת ממנה הנני 1970 -ה'תשויל

 הראל ענתירן

 נרמלי אלוןסגן

 צבאיים. כתובעיםלכהן

 חתימתו. ביום זה מינוי של תוקפותחילת

 ה'תשש"דבסיווןג'

20% במאי20

 אלוף קפלינסקי,משה
צה"לכוחותמפער
 יהשימרון יהודהבאיזור
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 לישראל הגנהצבא
 עדים של מוקדמת חקירה לערוך אנשים הסמכת בדברצו

 1967 - ה'תשכ"ז 17(, והשומרון()מס')יהודה

 )יהודה עדים של מוקדמת חקירה לערוך אנשים הסמכת בדבר לצו 1 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 : את בזאת מסמיך הנני הצח, - )להלן 1967 - היתשג'יז 17(,והשומרון()כוס'

022710297ת,ז. פוקס אופק ירון1.

054235544ת.ז. דבש רפי2.

024538555ת.ו. ארד איילת3.

055484224ת.ן. רז ענת4.

054709944ת.ז. היערי ינאי5.

029005923ת.ז. גלעדבן-ארי6.

022672976ת.ז. בלכנר חגי7.

050435015ת.ז. בר-חמא עמרם8.

031473879ת.ז. מנוס דביר9.
023753304ת.ז. דקל גדי10.
058830027ת.ז. תיכון הדר11.
025347899ת.ז, הראל רועי12.
055435036ת.ז. צרור ניסים13.
029252400ת.ז. גילווארג אהוד14.

 לתקנון 9 מספר נספח פי על הסביבה איכות דיני הוראות על עבירות לביצוע בחשד חקירותלערוך
 ; 1981 - היתשמ"א והשומרון(, )יחודה המקומיותהמועצות

 המועצות לתקנון טנ נספח פי על עסקים רישוי הוראות על עבירות לביצוע בחשד חקירותלערוך
 ו 1981 - היתשמייא והשומרוח, )יהודההמקומיות

 פי על 1940, העם, בריאות לפקודת ו' וחלק ה' חלק הוראות על עבירות לביצוע בחשד חקירות לערוךוכן,
 1981. - חיתשמייא והשומרוח, )יהודה המקומיות המועצות לתסנין 5נספח

 בישראל. הסביבה לאיכות הסיירת כפקחי משמשים ההסמכה מקבלי עוד כל בתוקפה תעמוד זוהסמכה

 על בוצעו כאילו ייראו זו הסכמה למתן עובר לעיל מפורטים ששמותיהט האנשים ידי על שנערכוחקירות
 זו. הסכמהפי

 חתימתו. ביום וה הסמכה כתב של תוקפותחילת

 היתשס"דבסיווןז'

20% במאי27

 אלוף קפלינסקי,משה
 צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאור
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 לישראל הגנהצבא

 )יהודה בטחון הוראות בדבר צו.
 והשומרוני

 1970 " היתש"ל 318(, נמסי

 צבאיים תובעיםמינוי

 378(, )מס' והשומרון( )יהודה בטחון הוראות בדבר לצו 8 סעיף שי סמכותיבתוקף
 את: בואת ממנה הנני 1970 -חיתש"ל

 ניב עדירב"ט

 עות'מאן שאדיטוראי

 צבאיים. כתובעיםלכהן

 חתימתו. ביום זה מינוי של תוקפותחילת

' היתשס"ד בסיווןי"ח

2004כיוני7

 אלוף קפלינסקי,משה
צה"לכוחותמפקד
 ~השומרון .יהודה~איזור
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 לישראל הגנהצבא

 ויהודה אזרחי מינהל הקמת בדברצו
 ושומרוני

 1981 התשמ"ב" 947(, )מס'

 משפטים לענייני מטה קצין מ"ממימי

 )מס' ושומרון( )יהודה אזרחי מינהל הקמת בדבר לצו 5 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 : את בזאת ממנה הנני נ198, התשמ"ב-947(,

 גבאיתמי

 דין כל לעניין האזרחי, במינהל משפטים לענייני מטה קצין מקום כממלאלשורש
 בטחון,ותחיקת

 חתימתו. ביום זה מינוי של תוקפותחילת

 התשס"ד כבתמוזט'

2004 עיזיי28

 תת-אלוף פז,אילן
 האזרחי המינהלראש
 והשומרון יהודהלאזור
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 לישראל הגנהצבא

 י196 התשכ"ז" 130(, נמסי ושומרוח יהודה )אזור פרשנות בדברצו

 באיור צה"ל פוחות למפקד משפטי יועץמינוי

 130(, )מס' ושומרון( יהודה )אזור פרשגוונ בדבר לצו 1 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 את: בזאת ממנה הנני 1967, ו-התשכי

 לוטשטיין יאיראל"מ

 באזור. צה"ל כוהות למפק(- משפטי כיועדלשמש

 בזאת. בטל פוליטיס- שלמה אל"מ שלמינויו

 חתימתו. ביום זה מינוי של תוקפותחילת

 התשס"ד שבטו'

 2004 ינואר29

 אלוף פיוקלשטיין,מנחם
 הראשי הצבאיהפרקליט
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 לישראל הגנהצבא

 1970 " ה'תש"ל 378(, )מס' והשומרון( )יהודה בטחון הוראות בדברצו

 צבאיים הוטעיתמינוי

 378(, )מסי והשומרון( )יהודה בטחון הוראות בדבר לצו 8 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 : את בזאת ממנה הנני 1970 -היתשייל

 נתלאמה אמיךרג"ט

 ירון בדרהטוראי)מילו(

 זיאדה עמאדטוראי

 צבאיים. כתובעיםלכהן

 חתימתו. ביום זה מינוי של תוקפותחילת

 ה'תשס"ד בתמוזח"ז

2004ביולי5

 אלוף עפלינשקי,משה
צה"לכוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאיזור

,,,.,,.,,,,,,,,,,
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 לישראל הגנתצבא

 1970 - התשכל , 378(  למס' )שיכוון( )יהודה ביטחון  הוראות בדברצו

 לערעורים  הצבאי חמשפט לבים  משפטאיים שופטיםמינוי

 הוראות בדבר לצו  13ב()1( לסעיף )בהתאם באזור צה"ל  כוחות כמפקד סמלוהיבתוקף
 הראשי  הצבאי הפרקלוט  ובהמלצה 1970 - היתש'יל 37%(  והשומרוה)מט'  יהודהביטחון
 מטה: הרשום את ממנההנני

 לקח צביסא"ל

 )בפועל לערעורים הצבאי המשפט בית של משפטאי כשופטלשמש

 חתימתו, מיום זה מינוי של תוקפותחילת

 היתשט"ד בתמוזי"ס
2004ביולי8

 אלוף קפלינסקי,משה
 צה"ל כוחות  מפקד.

  והשומרון יהודהבאיזור
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 לישראל הגנהצבא

 1969 התשיל- 363(, )מס' והשומרוח )יהודה הטבע על הגנה בדברצו

 מינויכתב

 363(, )מסי והשומרוח ,יהודה הטבע על הגנה בדבר לצו 5)ד( סעיף לפי סמכותיבתוקף

 את- בזאת ממנה הנני האזרחי, המעהל ראש ובאישור ייהגויי(, : 1להלן 1969התשיל-

 032029464ת.ז. עובדיהשחר

 בצו. כמשמעותו כפקחלשמש

 חתימתו. מיום זה מינוי של תוקפותחילת

גוטמלדאסף התשט"ד מהמוזי"א

הטבע שמירתעמ"ט2004 ביוני30
הלאומייםוהגנים
המועמדתחרשות

אישור

תת-אלוףאילומז, ההשי"ד בתמוזכ"ג

2004 ביוליננ
 תאזרוזי נתל הםיאש
 והשומרון יהודהבאיור
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 לישראל הגנתצבא

 1970 התש"ל- 373(, )מסי ותשומרון( )יהודה פארקים כדברצו

 מינויכתב

 התש"ל- 373(, )מס' והשומרון( )יהודה פארקים בדבר לצו 5)ב()5ן סעיף לפי סמכותיבתוקף
 את- בזאת ממנה חנני האזרחי, התינהל ראש ובאישור 'יהצו"(, )להלן:1969

 032029464ת.ז. עובדיהשחר

 בצו, כמשמעותו כפקחלשמש

 חתימתו. מיום זה מינוי של תוקפותחילת

גוטפלדאדף התשט"ד גתמווי"א

הטבע שמירתקמ"ט2004 ביוני30
הלאומייםוהגנים
תמוטמגתהרשות

איש

ן פז,אילן התשסתם בתמוזכ"ג  תת-אלוף 

 האזרחי המינהליאש2004 גיתי1ג
 והשומרון יהודהבאזור

 ע"
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 לישראל הגנהצבא

 1970 - היתש"ל  318(, )מס' והשומרון( )יהודה בסחין הוראות בדברצו

 צבאיים תובעיםמינוי

 378(, )מס' והשומרון( )יהודה בטחון הוראות בדבר לצו 8 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 : את בזאת ממנה הנני 1970 -ה'תש"ל

 לרר איילתסגן

 שולחני עדיקמ"ש
 צבאיים. כתובעיםלכהן

 .. חתימתו. ביום זה מינוי של תוקפותחילת

 ה'תשס"דבאבד'

2004 ביולי22

 אלוף קפלינסקי,משה
צה"ל כוחותמפקד
 והשומרון יהודהבאיזור
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