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צו זה ביום ב' בסיון התשס"ה (9 ביוני 2005). תחילתו של  .3

(5 ביוני 2005) התשס"ה באייר כ"ז
(3-2722 (חמ

לבנת ר מו נתניהולי ן  מי בני
והספורט התרבות החינוך האוצרשרת שר

שומרים), (סמכויות השמירה) (הסדרת המקומיות הרשויות  צו
התשס"ה―2005

התשכ"א- השמירה), (הסדרת המקומיות הרשויות לחוק סעיף 6א(ב) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הביטחון, אני שר התייעצות עם החוק), ולאחר - (להלן ,11961

שבמועצות ביישובים לשומר יהיו איבה, פעולות מפני הציבור ביטחון על שמירה לשם .1
שמירה צו עליהם שהוטל בתוספת, כמפורט מקומיות מועצות שהם ביישובים או אזוריות
בסעיף כקבוע ולתנאים למגבלות בכפוף לחוק, 6א(ג) בסעיף המפורטות הסמכויות החוק, לפי

האמור. 6א

פרסומו.   30 ימים מיום זה צו של תחילתו .2

תוספת

(1 (סעיף

שם היישובמועצה אזורית  

נילי, עמיקם.אלונה אביאל, גבעת

כסופים,אשכול ישע, יתד, יבול, חולית, דקל, גבולות, אוהד, בארי, אבשלום,
הבשור, עין נירים, סופה, עוז, ניר יצחק, ניר מבטחים, מגן, שלום, כרם
שדה שדה אברהם, רעים, צוחר, צאלים, פריגן, השלושה, עמיעוז, עין

ניצן, תלמי אליהו, תלמי יוסף.

שמעון שובל,בני נבטים, הנגב, להב, משמר דביר, כרמים, בר, גבעות קמה, בית
שומריה.

שאן בית מירב, מלכישוע,בקעת רופין, ירדנה, כפר טירת צבי, חמדיה, יוסף, גשר, בית
עין דוד, ניר איתן, נווה אור, נווה הגלבוע, מעלה חיים, מעוז מסילות,
נחום, שדה תרומות, שדה אליהו, שדה רשפים, רחוב, רוויה, הנצי"ב,

שלוחות, תל תאומים.

אפיק,גולן אניעם, אליעל, אלוני הבשן, אל רום, אורטל, אודם, יותם, אבני
חרוב, יונתן, כנף, כפר חד נס, חיספין, גשור, יהודה, גבעת יואב, בני
אטיב, נווה נוב, גולן, נאות גולן, מרום גמלא, מעלה מיצר, חמה, מבוא

שעל. מגשימים, רמת רמות, קשת, קלע, צבי, קדמת זיוון, עין

אילון, שעלבים.גזר נוף אילון, נון, משמר בן

התחתון נטופה.הגליל מצפה רימון, בית

.190 עמ' התשס"ב, ס"ח התשכ"א, עמ' 169;  1

תחילה

סמכויות הענקת

תחילה
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שם היישובמועצה אזורית  

העליון גלעדי,הגליל בלום, כפר יראון, כפר יפתח, דפנה, הגושרים, גונן, דן, ברעם,
נאות משגב עם, ברוך, מעין מנרה, מלכיה, הבשן, סאלד, להבות כפר

שניר. שמיר, שדה נחמיה, עמיר, צבעון, סאסא, מרדכי,

השרון מתן, נווהדרום סירקין, ירחיב, כפר חורשים, חיים, חגור, גן אייל, אלישמע,
יגאל, צופית, צור עינת, נירית, אליהו, ניר נחשונים, נווה ירק, ימין,

חמד. ורבורג, שדה שדה הכובש, נתן, רמת צור

השיטה,הגלבוע בית אלפא, בית (אומן), אומן (חבר), אדירים (יעל), אביטל
(חבר), חבר (חבר), דבורה נר, גן גדעונה,  (אומן), גדיש (חבר), ברק
(יעל), מיטב  שאול, מגן יחזקאל, כפר  (יעל), יעל יזרעאל, חפציבה, 
(יעל), פרזון ב', חרוד עין א', חרוד עין (אומן), יפה ניר (אומן), מלאה

יוסף. תל (חבר), און רם

אילות חריף,חבל נוה  סמדר, נאות לוטן,  יטבתה, יהל, גרופית,  אליפז, אילות, 
שחרות. קטורה, סמר,

מודיעין לפיד,חבל רות, כפר יהודה, טירת חדיד, כח, גבעת ברקת, נחמיה, בית
שילת. מודיעים, מזור, רינתיה, מבוא

אשקלון נתיב העשרה.חוף כרמיה, אליהו, יד גברעם, זיקים,

ניר.יואב בית ג'וברין, בית

השרון עזריאל,לב ניצני עוז, יעבץ, משמרת, הס, כפר כפר ינוב, יעף, גאולים,
תנובות. אפרים, שער פורת,

לכיש.לכיש אמציה,

שדהמבואות החרמון ישוב, שאר נפתלי, רמות מרגליות, יובל, כפר דישון, הלל, בית
אליעזר.

השופט.מגידו עין העמק, משמר מגידו, מדרך עוז, עוז, גבעת יצחק, אבן

גשר הזיו,מטה אשר געתון, בצת, עמי, העמק, בן בית אילון, אדמית, אושרת,
עראמשה, עמוקה, עברון, סער, מצובה, לימן, כברי, יחיעם, חניתה,

הנקרה. ראש

יהודה ישעיהו,מטה גבעת גיורא, נקופה, בר בית אדרת, אורה, ספיר, אבן אביעזר,
מעלה מטע, ביתר, מבוא שריגים,  ליאון לוזית,  זכריה, זוהרים,
נתיב הרים, נס נטף, נחשון, נחושה, מיכאל, נווה אילן, נווה החמישה,
רמת רחל, ענבים, קרית הדסה, צפרירים, צור עמינדב, הל"ה, עג'ור,

מיכה. שדות

עמי,מנשה מי מגל, מאור, חביבה, להבות גליקסון, כפר שומרון, גן ברקאי,
אליעזר. תלמי יצחק, שדה רגבים, שמר, עין מצר, מענית,

חוסן,מעלה יוסף זרעית, הילה, הגליל, גרנות גורן, אלקוש, מנחם, אבן אבירים,
עין נטועה, הגליל), (זיו זיו  נווה מתת, מעונה,  עבדון, מנות יערה,

צוריאל, שומרה, שתולה. יעקוב, פקיעין החדשה,

הגליל מירון,מרום זמרה,  בן כרם דלתון, דובב, יוחאי, בר הגנוז, אור אביבים, 
ספסופה, עלמה, ריחניה.
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שם היישובמועצה אזורית  

מורשת,משגב לוטם, יובלים, יודפת, אל, טל אשחר, הררית, אשבל, אבטליון,
שכניה. קורנית, מצפה אביב, צביה, מעלה מנוף,

הירדן ביתעמק מאוחד, יעקב אשדות איחוד, יעקב אשדות אפיקים, אלומות,
(קבוצה), כינרת (מושבה), כינרת  האון,  ב',  דגניה א', דגניה זרע,
גולן, שער עילית, פוריה נ"ע, פוריה כ"א, פוריה גב, עין מעגן, מסדה,

קציר. תל

המעפיל,עמק חפר יאשיהו, גן חפר, בת בחן, בורגתא, בארותיים, אמץ, אחיטוב,
עין החורש. עולש, חנה, חניאל, יד

יזרעאל עדי, ציפורי.עמק סוללים, חורש, כפר חנתון, הושעיה, הרדוף,

התיכונה צוקים.הערבה צופר, פארן, יהב, עין עידן, ספיר, חצבה,

הנגב ברנע.רמת קדש עזוז, ניצנה, כמהין, מילכה, באר

נגב מלילות,שדות מימון, כפר יושביה, זרועה, זמרת, גבעולים, הגדי, בית
תושיה, שרשרת,  שיבה שוקדה, שבלים, עלומים, סעד, מעגלים, 

תקומה.

הנגב מפלסים,נחלשער עזה, כפר יכיני, דורות, גבים, חיל, ברור ארז, הנר, אור
רוחמה. עם, ניר עוז,

תמר.תמר חצבה, עין עין גדי, עין זוהר, נוה הכיכר, עמשא, נאות הר

מקומיות מועצות

חלב) (גוש ג'ש
חורפיש

המעלה יסוד
כוכב יאיר
ורדים כפר

יונה כפר
מטולה

מיתר
מנחמיה
מעיליא
פסוטה

(בוקייעה) פקיעין
פרדסיה

קדימה צורן
קצרין
שוהם
שלומי

מונד תל

(20 ביוני 2005) התשס"ה בסיון י"ג
רא עז ן גדעו  (3-146 (חמ

הפנים לביטחון השר                                                                                   




