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הסמכת רשות מוסמכת
לפי חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, התשס"ז-2007

אני  התשס"ז-12007,  ביטחוני,  ייצוא  על  הפיקוח  לחוק   2 בסעיף  המוסמכת"  "הרשות  ההגדרה  לפי  סמכותי  בתוקף 
מסמיך את בעלי התפקידים המנויים בטור א' בטבלה שלהלן, לרשות מוסמכת לעניין רישיון העברה לשטחי האחריות 

האזרחית הפלסטינית ביחס לאזורים המפורטים בטור ב' שלצדם ולפרטים המנויים בצו והמפורטים בטור ג' שלצידם:

טור ג' טור ב'טור א'

כל הפרטים בתוספת הראשונה לצואזור יהודה ושומרון ראש המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

כל הפרטים כל האזוריםראש מחלקת מבצעים ותיאום ביחידת המתאם

כל הפרטים רצועת עזהראש מינהלת התיאום והקישור

כל הפרטים רצועת עזהראש מדור כלכלה במינהלת התיאום והקישור

קצין מטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי 
לאזור יהודה ושומרון

פרטים 25-1 ו–55 לתוספת הראשונה לצוכל האזורים

קצין מטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי 
לאזור יהודה ושומרון

פרטים 3-1, 5, 17-10, 29, 30, 43, 59-54 ו–62 רצועת עזה
לתוספת השנייה לצו

קצין מטה לתקשורת במינהל האזרחי לאזור 
יהודה ושומרון 

פרטים 27 עד 29 ו–55 לתוספת הראשונה לצוכל האזורים

קצין מטה לתקשורת במינהל האזרחי לאזור 
יהודה ושומרון

פרטים 35, 50 ו–52 לתוספת השנייה לצורצועת עזה

לאזור  האזרחי  במנהל  למסו"ת  מטה  קצין 
יהודה ושומרון במשרד הכלכלה והתעשייה 

פרטים 26 ו–56-30 לתוספת הראשונה לצואזור יהודה ושומרון

הקישור  התיאום  במינהלת  מסו"ת  מתאם 
לרצועת עזה

פרטים 26 ו–30 עד 56 לתוספת הראשונה לצו, רצועת עזה

פרטים 9-5, 33-17, 49-36, 51 ו–61 לתוספת 
השנייה לצו

לעניין הסמכה זו - 

"המתאם" - מתאם פעולות הממשלה בשטחים;

הפלסטינית(,  האזרחית  האחריות  לשטחי  המועבר  מפוקח  דו–שימושי  )ציוד  ביטחוני  יצוא  על  הפיקוח  צו   - "צו" 
התשס"ט-22008;

"מסו"ת" - מסחר ותעסוקה, כלכלה ותעשייה;

"רישיון העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית" - כמשמעותו בסעיף 20 לחוק;

הסמכת רשות מוסמכת קודמת3 - בטלה  

כ"א בסיוון התשע"ז )15 ביוני 2017(
)חמ 3-3791(                              אודי אדם

___________           המנהל הכללי של משרד הביטחון
1  ס"ח התשס"ז, עמ' 398 

2  ק"ת התשס"ט, עמ' 55 

3  י"פ התשע"ג, עמ' 2375 

מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת 
כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21996, אני ממנה בזה ועדת אתיקה כמפורט להלן, שבהרכבה חברים וממלאי 

מקום קבועים כמפורט בטורים א' עד ה' לגביהם:

___________
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ד, עמ' 574 

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 80 


