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 באזור יהודה והשומרון
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 צבא הגנה לישראל
 

 1774צו מס' 

 )  (הוראת שעה) 2 (תיקון מס' צו בדבר הוראות ביטחון
 2016-ו(יהודה והשומרון), התשע"

 
שמירה על ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם  ,באזור "לצהבתוקף סמכותי כמפקד כוחות 

 :הנני מצווה בזאת לאמורוביטחון האזור,  הסדר הציבורי
 

תיקון סעיף 
1 

)  (הוראת שעה) 43צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' ל 1בסעיף  .1
, במקום "עד תום 2014-, התשע"ד)1745(צו מס'  (יהודה והשומרון)

 מהיום". שלוש שניםמהיום" יבוא "עד תום  שנתיים

 מיום חתימתו. תחילת תוקפו של צו זה .2 תוקף 

) (הוראת שעה) 2 (תיקון מס'צו זה ייקרא: "צו בדבר הוראות ביטחון  .3 השם
 ".2016-ו), התשע"1774(יהודה והשומרון) (צו מס' 

8258



 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
 

 
 1775צו מס' 

 
 

צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה) (יהודה 
  2016-), התשע"ו4ושומרון) (תיקון מס' 

 

 
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, והואיל והדבר נחוץ לשם שמירה על בטחון האזור והסדר 

 בזאת לאמור:הציבורי, הנני מצווה 
 

   
תיקון 

התוספת 
 הראשונה

לצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת בתוספת הראשונה  .1
רשימת שכותרתה: ", 2010-), התשע"א1665שעה)(יהודה ושומרון) (מס' 

 " תמחק.צופים", המילה: "נקודות המעבר
   

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .2 תחילה 
   

צו זה ייקרא: "צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה)  .3 השם
 ".2016-), התשע"ו1775) (מס' 4(יהודה ושומרון) (תיקון מס' 

 
 
 
 
 
 
  

 התשע"ו ב'     באלול  
 

רוני נומה ,                 אלוף  
מפקד         כוחות         צה"ל   

 .ושומרון      יהודה          באזור
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8259



 
 

 צבא הגנה לישראל
 
 1776צו מס' 
 

 ) (יהודה והשומרון)53 צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'
 2016-ו(הארכת הוראת שעה), התשע"

 
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ולנוכח המשך הפגיעה הקשה הנגרמת לאזור 

ומסחר בהם ובחלקיהם  Aולמדינת ישראל כתוצאה מהתופעה של גניבת כלי רכב לשטחי 
 בשטח זה, הנני מצווה בזאת לאמור:

   
תיקון 
סעיף  

 (ח)10

1. 
 

), 1651בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 
 ".22.9.2018" יבוא "22.09.2016(ח), במקום "10, בסעיף 2009-התש"ע

   
 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .2 תחילה 

   
) (יהודה והשומרון)  53צו זה ייקרא: "צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'  .3 השם

 ".6201-ו) (הארכת הוראת שעה), התשע"6177(מס' 
 
 
 
 
 
 
 

     וע"התשט"ו באלול 
 אלוף                 ,רוני נומה        
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 יהודה   והשומרוןבאזור           
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 צ ב א      ה ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
 

 1777צו מס' 
 

בעלי חשיבות לאתרי מגורים ארעיים  רשיוןפטור מו אישור הקמה צו בדבר
 2016-ז(יהודה ושומרון), התשע" )(הוראת שעהאזורית 

 
 

הנני , והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין, בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור
 מצווה בזאת לאמור:

 
   

 הגדרות
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  - זה צוב .1
 

 ;1966לשנת  79חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס'  -"החוק" 
 

, או מבנה אחר אשר על פי טיבו השימוש בו מבנה יביל -"מבנה ארעי" 
או מבנה , מבנה אחסון ארעי המיועד לשמש כמבנה מגורים ארעי ארעי,

 ;בינוי ארעי, המיועד לצרכי תשתיתאו מרכיב  ציבור ארעי
 
בדבר העברת טובין (הובלת מבנים תקנות כהגדרתו ב -" מבנה יביל"

 ; 1993 -יבילים) (יהודה והשומרון), התשנ"ג
 

כהגדרתו בצו בדבר רכוש ממשלתי  –"הממונה על הרכוש הממשלתי" 
 .1967-), תשכ"ז59(יהודה והשומרון) (מס' 

 
בצו בדבר נכסים נטושים (רכוש  וכהגדרת -" הממונה על הרכוש הנטוש"

 .1967-), התשכ"ז58הפרט) (יהודה והשומרון) (מס' 
 

כהגדרתו בצו בדבר נכסים נטושים (רכוש הפרט) (יהודה  –"נכס נטוש" 
 .1967-), התשכ"ז58והשומרון) (מס' 

 
בגוש  38-ו 69, 61מס'  הרשומות בספרי המקרקעין כחלקות ותחלק –"נכס" 

מבוקש להציב ולעשות  ןשבה , כולן או מקצתן,כפר סילוואדבאדמות ה 21
 שימוש במבנה ארעי;

 
 רשיון על פי הפרק הרביעי לחוק; -"רשיון" 

 
תכנית המיועדת להקמת אתר הכולל  -"תכנית להקמת אתר מגורים ארעי" 

, שהוגדרה על ידי מפקד האזור הנכס מיבתחו מקבץ של מבנים ארעיים
 );1(2י סעיף קטן כבעלת חשיבות אזורית לפ

 
 פטור מרשיון

 
ובלבד ושימוש בו פטורים מרשיון  הנכס מיבתחו בנה ארעיהצבה של מ .2

 שיתקיימו תנאים אלה:
 

בעל אתר מגורים ארעי ניתן אישור מפקד האזור לפיו מדובר ב )א( 
 חשיבות אזורית.

 
 כאמור בסעיף , שאושרה על ידי ראש המינהל האזרחיתכנית הוכנה )ב(  

 -(להלן הנכס  מיבתחולהקמת אתר מגורים ארעי  ,לצו זה 4
התכנית) על רקע מפה טופוגרפית מצבית על פי רשת קואורדינטות 
ברשת ישראל החדשה, או על רקע תצלום אוויר מיושר עדכני, בקנה 

 :שתכלול, 1:500או  1:250מידה של 
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 פרטי המבקש; .1
ומו כי הנכס אשר בתח הממונה על הרכוש הנטוש אישור .2

 מבוקש להציב אתר מגורים ארעי הינו נכס נטוש, ואישורו
להקמת אתר המגורים הארעי ולשימוש בו בתקופת תוקפו 

, לצו זה 6-ו 4 בהתאם להוראות סעיפיםשל הפטור שיינתן 
 ככל שיינתן.

שטח הנכס וגבולותיו לפי הרישום בספרי המקרקעין את  .3
 ;אשר בתחומו מבוקש להציג אתר מגורים ארעי 

ומרכיבי בינוי ארעיים לצרכי הדרכים הגובלות עם הנכס ת א .4
 בתחום הנכס ובסמוך לו; תשתית

השימושים המותרים בנכס על פי התוכניות החלות את  .5
 עליו;

המפרט את מיקום הנכס על רקע כל תרשים סביבה את  .6
הופקדה ללשכת התכנון המרכזית, או כנית תכנון שאושרה ת

 החלה במקום;
של העבודות לצורכי הצבת המבנה הארעי תיאור וסימון את  .7

כמבוקש בתכנית ואופן חיבורו לתשתיות, לרבות חיבורו 
 למערכת סילוק שפכים אם נדרש הדבר.

   
 על התכנית יחתמו גורמים אלה: )ג( 

 
 הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור או נציגו; )א(
 קצין מטה לענייני תחבורה או נציגו; )ב(
 או נציגו; רקעיןקצין מטה רישום מק )ג(
 ;מנהל לשכת התכנון המרכזית או נציגו )ד(
ראש תחום תשתית במינהל האזרחי או נציגו, שיאשר  )ה(

בחתימתו כי הבקשה עומדת בתנאי התקנות, וניתן להביאה 
 בפני ראש המינהל האזרחי;

   
פרסום 

והתנגדות 
 לתכנית 

, יפורסם דבר ראש המינהל האזרחיעם הגשתה של התכנית לאישור  (א) .3
 ים הבאים:הגשתה באמצע

  
לחוק, בכפוף לאמור להלן  20פרסום בהתאם להוראות סעיף  )1(  

 בסעיף זה;
   
 מפקדת התאום והקישורהודעה על לוח המודעות של  תליית )2(  

 ;הנוגעת בדבר
   
 במשרדי לשכת התכנון;הודעה  תליית )3(  

     
אישור תכנית שדבר הגשתה פורסם לפי פסקה מ רואה עצמו נפגעה (ב)  

פרסום התכנית, התנגדות מיום  שעות 48 תוךלהגיש, רשאי יהיה , (א)
 לתכנית תידון בפני מועצת התכנון העליונה;

    
אלא לאחר  4לא יינתן אישור ראש המינהל האזרחי כאמור בסעיף  (ג)  

בסעיף קטן ממועד פרסום דבר הגשת התכנית כאמור  שעות 48חלוף 
 הכרעה בטענות שהוגשו לפי סעיף קטן (ב), ככל שהוגשו.או (א) 
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אישור הצבת 

 מבנה ארעי
 

מבנה ארעי יוצב על פי התכנית, ובלבד שהתכנית אושרה על ידי ראש  .4
המינהל האזרחי, לאחר שנועץ ביושב ראש מועצת התכנון העליונה. לעניין 

 זרחי לפי סעיף זה כמתן פטור מרשיון.צו זה, יראו באישור ראש המינהל הא
   

אישור אכלוס 
 מבנה ארעי

לא יאוכלס מבנה ארעי, אלא לאחר קבלת אישורו של ראש המינהל האזרחי  . 5
 וצירוף האישורים הבאים: 

 אישור מכון התקנים, לרבות ביחס לטיב המבנה; )א(
אישור מכבי אש, לרבות ביחס לשימוש במבנה למגורים או כמבנה  )ב(

 , לפי העניין;ציבור
 הצהרת מהנדס בנין בדבר אחריותו ליציבות המבנה;  )ג(
הצהרת קצין מטה לאיכות הסביבה לעניין פתרון סילוק השפכים  )ד(

 למבנה הארעי המבוקש בתוכנית, אם נדרש הדבר לפי העניין.
   

 תוקף הפטור
 
 

 (א) .6
 

הצבה של מבנה ארעי ושימוש בו פטורים מרשיון כל עוד הם 
, ובכפוף 5-ו 4 פיםתאם לתוכנית שאושרה כאמור בסעימבוצעים בה

 (ג).-לקבוע בסעיפים קטנים (ב) ו
 

חודשים מיום נתינתו, אלא אם  8תוקפו של פטור זה יפקע בתום  (ב)  
 );גתוקפו פקע במועד מוקדם יותר, כאמור בסעיף קטן (

    
רשאי ראש המינהל האזרחי, בהיוועצות עם יושב ראש מועצת  )ג(  

תכנון העליונה, לקבוע תנאים נוספים למתן פטור, וכן רשאי לבטל ה
פטור שאושר בעבר, אם נמצא כי אחד מתנאי מתן הפטור, לרבות 

, חדל להתקיים או מטעמים 2תנאי אישור התוכנית כמפורט בסעיף 
מיוחדים שיירשמו, ולקבוע כי תוקפו של פטור יפקע במועד מוקדם 

 (ב); סעיףמהמועד שנקבע לפי 
 

-עם פקיעת תוקף הפטור או ביטולו, כמפורט בסעיפים קטנים (ב) ו )ד(  
), יפונה המבנה הארעי שהוצב לפי צו זה על ידי מגיש התכנית, או ג(

 מי מטעמו.
 

 עונשין
 
7. 

 
בינוי או , מבלי לגרוע מהאמור בכל דין ובתחיקת ביטחון, על המבצע עבודה

 .ב לחוק37אות סעיף ה, יחולו הורז צושימוש בניגוד להוראות 
   

תחילה, 
תחולה 
 ופרסום

צווים  ,נשריםתחילתו של צו זה ביום חתימתו, והוא יפורסם בקובץ מ .8
 .ומינויים

   
, אין בפטור שניתן מכוח צו זה כדי לגרוע 4-ו 2בכפוף לאמור בסעיפים  .9 שמירת דינים

 מהוראות כל דין ותחיקת ביטחון.
   

לאתרי מגורים ארעיים  מרשיוןאישור הקמה ופטור  צו בדבר" :צו זה יקרא .10 השם
-זהתשע" ),1777(יהודה ושומרון) (מס'  (הוראת שעה)בעלי חשיבות אזורית 

2016." 
 
 

 זהתשע" כ"ח חשון
 

  
 ,    אלוףרוני נומה

מפקד         כוחות         צה"ל   

ושומרון        יהודה           באזור

. 

  2016   נובמברב   29
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 צ ב א      ה ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
 

 1778צו מס' 
 

בעלי חשיבות לאתרי מגורים ארעיים  רשיוןפטור מו אישור הקמה צו בדבר
 2016-ז(יהודה ושומרון), התשע" )(הוראת שעהאזורית 

 
 

, והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין, בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור
 מצווה בזאת לאמור:הנני 

 
   

 הגדרות
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 – זה צוב .1
 

 ;1966לשנת  79חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס'  –"החוק" 
 

, או מבנה אחר אשר על פי טיבו השימוש בו מבנה יביל –"מבנה ארעי" 
או מבנה , מבנה אחסון ארעי המיועד לשמש כמבנה מגורים ארעי ארעי,

 ;ינוי ארעי, המיועד לצרכי תשתיתאו מרכיב ב ציבור ארעי
 
בדבר העברת טובין (הובלת מבנים תקנות כהגדרתו ב –" מבנה יביל"

 ; 1993 -יבילים) (יהודה והשומרון), התשנ"ג
 

כהגדרתו בצו בדבר רכוש ממשלתי  -"הממונה על הרכוש הממשלתי" 
 .1967-), תשכ"ז59(יהודה והשומרון) (מס' 

 
-ו 137, 136מס'  בספרי המקרקעין כחלקותהרשומות  ותחלק –" מקרקעין"

באדמות  6בגוש  132וחלקה מס'   באדמות הכפר סילוואד 17בגוש  141
מבוקש להציב ולעשות שימוש  ןשבה , כולן או מקצתן,הכפר עין יברוד

 במבנה ארעי;
 

 רשיון על פי הפרק הרביעי לחוק; –"רשיון" 
 

ע מפה טופוגרפית על רק תשריט –" להקמת אתר מגורים ארעי "תכנית
, או על רקע תצלום מצבית על פי רשת קואורדינטות ברשת ישראל החדשה

המפרט את אופן , 1:500או  1:250אוויר מיושר עדכני, בקנה מידה של 
 .המקרקעין מיבתחו מבנים ארעייםהצבתם של 

   
פטור 

מרישיון 
והוראות 

 תכנית
 

בו פטורים מרשיון ושימוש  המקרקעין מיבתחו בנה ארעיהצבה של מ .2
שיתקיימו  ובלבדפטור)  –(להלן  על המקרקעיןכל תכנית שחלה  ומהוראות

 תנאים אלה:
  
עומדת ש להקמת אתר מגורים ארעיהצבתו הינה בהתאם לתכנית  (א) 

בהתאם על ידי ראש המינהל האזרחי אושרה בהוראות צו זה ו
 ;5להוראות סעיף 

 
להקמת אתר התכנית אזור לפיו "ל בכוחות צהיתן אישור מפקד נ )ב( 

 הינה בעלת חשיבות אזורית; מגורים ארעי
    
להקמת אתר המגורים הארעי ולשימוש  המקרקעין,אישור בעל ניתן  ג(ב  

 ., ככל שיינתן5בו בתקופת תוקפו של הפטור שיינתן מכוח סעיף 
    

תוגש לאישור ראש המינהל  מגורים ארעילהקמת אתר תכנית  (א) .3תכנית הגשת 
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להקמת אתר 
 מגורים ארעי

 :את הפרטים הבאים כלולהאזרחי ות
 

להקמת אתר מגורים תכנית ה המבקש את אישורפרטי  .1
 ;ארעי

 
רישום ל בהתאם גודל שטח המקרקעין וסימון גבולותיו .2

 ;בספרי המקרקעין
 

ואופן חיבורו תיאור וסימון מיקום הצבת המבנה הארעי  .3
 לתשתיות.

 
  ;המקרקעיןבלות עם דרכים הגוסימון  .4

 
על פי התוכניות החלות  במקרקעיןהשימושים המותרים  .5

 עליו;
 

על רקע כל  המקרקעיןהמפרט את מיקום תרשים סביבה  .6
 כנית החלה במקום;ת

 
   
 – תאושר בחתימת להקמת אתר מגורים ארעיהתכנית  )ב( 

 
 הממונה על הרכוש הממשלתי או נציגו; .1

 
 ו נציגו;קצין מטה לענייני תחבורה א .2

 
 או נציגו; קצין מטה רישום מקרקעין .3

 
 ;מנהל לשכת התכנון המרכזית או נציגו .4

 
ראש תחום תשתית במינהל האזרחי או נציגו, שיאשר  .5

ה , וניתן להביאצו זהבחתימתו כי הבקשה עומדת בתנאי 
 .ראש המינהל האזרחילאישור 

   
פרסום 

והתנגדות 
לתכנית 

להקמת אתר 
 מגורים ארעי

ראש המינהל לאישור  להקמת אתר מגורים ארעי התכנית הגשת דבר (א) .4
 ים הבאים:, יפורסם באמצעהאזרחי

  
לחוק, בכפוף לאמור להלן  20פרסום בהתאם להוראות סעיף  )1(  

 בסעיף זה;
   
 מפקדת התאום והקישורהודעה על לוח המודעות של  תליית )2(  

 ;הנוגעת בדבר
   
 ;במשרדי לשכת התכנוןהודעה  תליית )3(  

 
ממוקמים בתחום מרחב תכנון,  מהםאו חלק  שהמקרקעיןככל  )3(  

כמשמעותו בצו בדבר הכרזת מרחבי תכנון (מועצות מקומיות 
, תימסר 2008-ומועצות אזוריות) (יהודה והשומרון), התשס"ח

הודעה גם לוועדת התכנון המיוחדת שהוסמכה לפעול בתחום 
ון, במסגרת מינוי ועדות תכנון מיוחדות אותו מרחב תכנ

(מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) (יהודה והשומרון), 
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 .2008-התשס"ח
     
יהיה , להקמת אתר מגורים ארעיאישור תכנית רואה עצמו נפגע מה (ב)  

פרסומה בהתאם לאמור בסעיף קטן מיום  שעות 48 תוךלהגיש, רשאי 
תידון בפני מועצת שנגדות לתכנית , התמועד הפרסום) –א' (להלן 

 .התכנון העליונה
    
   

תכנית אישור 
להקמת אתר 
 מגורים ארעי

 

להקמת אתר מגורים לתכנית לא יינתן אישור ראש המינהל האזרחי  (א) .5
ממועד הפרסום או לאחר הכרעה שעות  48אלא לאחר חלוף  ,ארעי

לאחר שנועץ ו (ב), ככל שהוגשו4שהוגשו לפי סעיף בהתנגדויות 
 ביושב ראש מועצת התכנון העליונה.

 
להקמת לתכנית , יראו באישור ראש המינהל האזרחי זה צולעניין  (ב)  

 .כמתן פטור אתר מגורים ארעי
   
   

אישור אכלוס 
 מבנה ארעי

לא יאוכלס מבנה ארעי, אלא לאחר קבלת אישורו של ראש המינהל האזרחי  . 6
 וצירוף האישורים הבאים: 

 
 אישור מכון התקנים, לרבות ביחס לטיב המבנה; )א(

 
אישור מכבי אש, לרבות ביחס לשימוש במבנה למגורים או כמבנה  )ב(

 ציבור, לפי העניין;
 

 הצהרת מהנדס בנין בדבר אחריותו ליציבות המבנה;  )ג(
 

לעניין פתרון במינהל האזרחי הצהרת קצין מטה לאיכות הסביבה  )ד(
להקמת אתר  בתוכניתסילוק השפכים למבנה הארעי המבוקש 

 , אם נדרש הדבר לפי העניין.מגורים ארעי
   

  תוקף הפטור
 
 

 (א) .7
 

אישור חודשים מיום  8יפקע בתום  לפי צו זה,תוקפו של פטור 
, על ידי ראש המינהל האזרחי התכנית להקמת אתר מגורים ארעי

 .)באלא אם תוקפו פקע במועד מוקדם יותר, כאמור בסעיף קטן (
 

רשאי ראש המינהל האזרחי, בהיוועצות עם יושב ראש מועצת  (ב)  
ם למתן פטור, וכן רשאי לבטל התכנון העליונה, לקבוע תנאים נוספי

שאושר בעבר, אם נמצא כי אחד מתנאי מתן הפטור, לרבות  פטור
, 2כמפורט בסעיף להקמת אתר מגורים ארעי תנאי אישור התוכנית 

יירשמו, ולקבוע כי תוקפו של חדל להתקיים או מטעמים מיוחדים ש
 ).א(קטן  פטור יפקע במועד מוקדם מהמועד שנקבע לפי סעיף

 
    
, יפונה ן (ב)קט הפטור או ביטולו, כמפורט בסעיף עם פקיעת תוקף )ג(  

המבקש את אישור התכנית המבנה הארעי שהוצב לפי צו זה על ידי 
 , או מי מטעמו.להקמת אתר מגורים ארעי

 
 עונשין

 
8. 

 
בינוי או , מבלי לגרוע מהאמור בכל דין ובתחיקת ביטחון, על המבצע עבודה

 .ב לחוק37ה, יחולו הוראות סעיף ז צושימוש בניגוד להוראות 
   

 תחילה
 ופרסום

צווים  ,נשריםתחילתו של צו זה ביום חתימתו, והוא יפורסם בקובץ מ .9
 .ומינויים
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לאתרי מגורים ארעיים  מרשיוןאישור הקמה ופטור  צו בדבר: "צו זה יקרא .10 השם

-זהתשע" ),1778(יהודה ושומרון) (מס'  (הוראת שעה)בעלי חשיבות אזורית 
2016." 

 
 
 
 

 זהתשע"   כסלו  ז' 
 

  
 ,    אלוףרוני נומה

מפקד         כוחות         צה"ל   

 ושומרון     יהודה           באזור

   . 

 2016  דצמבר ב   07
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 צבא   ההגנה   לישראל
 1779צו מס' 

אישור הקמה ופטור מרישיון לאתרי מגורים ארעיים צו בדבר 
  )1מס'  בעלי חשיבות אזורית (הוראת שעה) (תיקון

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

 

תיקון 
 1סעיף 

בצו בדבר אישור הקמה ופטור מרישיון לאתרי מגורים ארעיים בעלי חשיבות  .1
הצו  -(להלן  2016-), התשע"ז1777אזורית (הוראת שעה) (יהודה ושומרון) (מס' 

 ".54-ו 30, 29, 28, 38", יבוא "38-ו 69, 61העיקרי), במקום "

   

הוספת 
סעיף 

 א1

 יבוא: 1בצו העיקרי, אחרי סעיף  . 2

נטוש  "רכוש
שהוא זכות 
בלתי מסוימת 

 בקרקע

היה נכס, כהגדרתו בצו זה, נכס נטוש שהינו  (א) א1
זכות בלתי מסוימת, יהיה הממונה על 
הרכוש הנטוש רשאי ליטול חזקה בנכס 
בחלק מסוים מהשטח ששוויו ביחס לשווי כל 
שטח הנכס הוא כיחס בין הזכות הבלתי 
 מסוימת לבין כלל הזכויות הבלתי מסוימות

 מאותו סוג באותו הנכס;

 

הודעה על נטילת החזקה בחלק מסוים של  (ב)
בנכס תפורסם באופן בו יש לפרסם תכנית 

 (א); 3בהתאם לסעיף 

 

הרואה עצמו נפגע מההודעה על נטילת חזקה  (ג)
בחלק מסוים בנכס, יהיה רשאי להגיש השגה 

שעות מיום  96לראש המנהל האזרחי תוך 
 פרסום ההודעה".

   

הוספת 
סעיף 

 א4

 יבוא: 4בצו העיקרי, אחרי סעיף  .3

"תוקפה של 
תכנית 

 שאושרה

ולאחר האישור נטל  4אושרה תכנית כאמור בסעיף  א4
א, 1הממונה חזקה בחלק מן הנכס בהתאם לסעיף 

תוסיף התכנית לעמוד בתוקפה בחלק המסוים בו 
 נטל הממונה חזקה.". 
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 רוני נומה,    אלוף  זהתשע"   כסלו  כ"ט

 מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון

  

 2016      דצמברב   29

 

 

 

תיקון 
 6סעיף 

 חודשים", יבוא "שנתיים". 8(ב), במקום "6בצו העיקרי, בסעיף  (א) .4

    

(ד) במקום: "או מי מטעמו." יבוא: "או מי מטעמו, 6בצו העיקרי, בסעיף  (ב)  
א לצו תבוטל 1ככל שנטל הממונה חזקה בחלק מסוים בנכס מכוח סעיף 

 הנטילה לאלתר.". 

   

תיקון 
 8סעיף 

או במועד  1.1.2019, אחרי "חתימתו", יבוא "וסיומו ביום 8העיקרי, בסעיף  בצו .5
 (ד), לפי המאוחר".6פקיעת תוקף הפטור או ביטולו, בהתאם לסעיף 

   

 תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו. .6 תחילה

   

צו זה ייקרא: "צו בדבר אישור הקמה ופטור מרישיון לאתרי מגורים ארעיים  .7 השם
) (יהודה והשומרון) (מס' 1מס'  בעלי חשיבות אזורית (הוראת שעה) (תיקון

 ".2016-), התשע"ז1779
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

 1780צו מס' 

 (יהודה והשומרון), (עמונה) צו בדבר מבנים בלתי מורשים (הוראת שעה) 
 2016-התשע"ז

 ומתוקף סמכותי על פי כל דין ותחיקת הביטחוןבתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור 
והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין ולשמירה על הסדר הציבורי, הנני מצווה 

  :בזאת, כהוראת שעה, לאמור

 
 בצו זה: .1 הגדרות

 
צו בדבר מבנים הנושא את השם " מיושר תצלום אוויר –"מפה" 

(יהודה והשומרון),  )עמונה(  בלתי מורשים (הוראת שעה)
מצו החתום על ידי והמהווה חלק בלתי נפרד ", 2016-זהתשע"

 ;זה
 

הצו בדבר מבנים בלתי  –"הצו בדבר מבנים בלתי מורשים" 
-), התשס"ד1539מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 

2003"; 
 

 .המפבצבע אדום בהשטח המסומן בקו  –"שטח" 
   
   
   

תחולת הוראות 
הצו בדבר מבנים 

 בלתי מורשים

בהוראות הצו בדבר מבנים בלתי מורשים  ייראולצורך צו זה,   . 2
 .זה בצו  המפורטים לשינויים בכפוף, כחלות

   
תחום  -הנני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם (להלן  .3 תחימת השטח

 . מורשים בלתי מבנים בדבר לצו 2 בסעיף כמשמעותו, ההכרזה)
   

איסור כניסה 
 ושהייה 

  -לצו בדבר מבנים בלתי מורשים  4על אף האמור בסעיף  . 4

, לא ייכנס אדם צו זהפרסום  יוםמשעות  48לאחר  (א)  
 6למעט המנויים בסעיף  לתחום ההכרזה ולא ישהה בו,

  לצו בדבר מבנים בלתי מורשים.
   
, כל אדם השוהה צו זהפרסום  מיום שעות 48לאחר  (ב)      

לו, הכל בכפוף בתחום ההכרזה, חייב לצאת אל מחוצה 
 .מורשים בלתי מבנים בדברלאמור בצו 

   
לאחר לצו בדבר מבנים בלתי מורשים,  5על אף האמור בסעיף  .5 הוצאת רכוש

, בעליו או מחזיקיו של כל רכוש צו זהממועד פרסום  שעות 48
אל מחוצה לו, הכל בכפוף המצוי בתחום ההכרזה חייב להוציאו 

 .מורשים בלתי מבנים בדבר לאמור בצו
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האיסורים לביצוע  ,באופן מיידי ,ייכנסו לתוקף הז צועם פרסום  .6 איסורים מיידים
 הפעולות הבאות:

 פעולות בינוי בתחום ההכרזה; (א)

כניסת אדם או הכנסת רכוש לתחום ההכרזה לצורך  (ב)
 ביצוע פעולות בינוי.

   
הוצאות פינוי 

 ואחזקה
, בדבר מבנים בלתי מורשים (ג) לצו5פונה רכוש בהתאם לסעיף  7

(יהודה והשומרון),  תפיסת רכושיחולו לגביו ההוראות בדבר 
 .2006-זהתשס"

   
הפר אדם אם או  לצו זה 7-ו 5, 4לא בוצע האמור בסעיפים  .8 הפעלת סמכויות 

הצבאי או מי מטעמו  , יהא המפקדלצו זה 6הוראות סעיף 
בדבר מבנים  רשאים להשתמש בכל הסמכויות הקבועות בצו

בדבר מבנים בלתי  לשם ביצוע הוראות הצו בלתי מורשים
 . צו זהו מורשים

   
מהווה התראה לבעליו או מחזיקיו של הרכוש בדבר  צו זה .9 מניעת נזקים

 חובתם להוציאו אל מחוץ לתחום ההכרזה באופן עצמי, על מנת
 למנוע או להקטין נזקים לרכוש במהלך פינויו.

   
בדבר מבנים  לצו 3ההכרזה תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף  . 10 פרסום ההכרזה

 . בלתי מורשים
   

(א) לצו בדבר מבנים בלתי 8על אף האמור בסעיף  (א) .11 השגה
, רשאי להגיש השגה מצו זהרואה עצמו נפגע מורשים, ה

שומרון, הכוחות צה"ל באזור יהודה ו בכתב בפני מפקד
-02(בפקס מס'  באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור

 . ההשגה) –(להלן  מיום פרסומה שעות 48, תוך )9977326
   
 לצו. 10להשגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף  (ב)       
    
(ב) לצו בדבר מבנים בלתי 8על אף האמור בסעיף  (ג)  

הוגשה השגה, לא ייכנסו לתוקף האיסורים מורשים, 
לצו בדבר מבנים בלתי  5-ו 4המפורטים בסעיפים 

מורשים, בכפוף לאמור בצו זה, והמפקד הצבאי לא 
ייעשה שימוש בסמכותו לפי סעיפים אלה, אלא לאחר 

 שעות ממועד מתן ההחלטה בהשגה. 48חלוף 
   

 .וביום חתימת תחילתו של צו זה .12  תחילת תוקף
   

צו בדבר מבנים בלתי מורשים (הוראת שעה) : "צו זה ייקרא .13  השם
 ".2016-ז"ע, התש)1780(מס'  (יהודה והשומרון)(עמונה) 

   
 

 ז"עהתש   ג'       בשבט   
 

 2017         ר   אבינו     30
                  
 אלוף                 ,      רוני נומה                 

 מפקד         כוחות         צה"ל                    

 והשומרון    יהודה         באזור                 
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 צבא      הגנה      לישראל

 1216צו מס' 
 

 )1781(מס'  (יהודה והשומרון) (תיקון) )שעהצו בדבר הספקת חשמל (הוראות 
 

 שומרון ומאחר והנני סבור כי הדברבתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה''ל באזור יהודה וה
 ה באזור, הנני מצווה בזאת לאמור:ידרוש לרווחת האוכלוסי

 
) (יהודה והשומרון) (מס' שעהצו בדבר הספקת חשמל (הוראות  - "הצו" .1 הגדרות

 .1988-), תשמ''ח1216
 

 תיקון
  1סעיף 

 :לצו יבוא 1במקום סעיף   .2

  –בצו זה "

הוראה בדבר הספקת חשמל (יהודה  -"הוראה בדבר הספקת חשמל" 
 בדבר הספקת חשמל , או כל הוראה אחרת1987-והשומרון), תשמ''ח

 ;מכוח צו זה

שרכאת כהרבאא  -חברת החשמל מחוז ירושלים בע''מ  -חברה" "ה
 מחדודה;-מסאהמה אל-מוחאפז'ת אלקודס אל

כמשמעותו בצו בדבר עיסוק בחשמל או מי שהסמיך  -"הממונה" 
 מקצתו; כולו או  ,בכתב לענין צו זה

עסק של החברה לייצור, הספקה וחלוקה של חשמל וכן  - "המפעל"
 הרכוש;

 להוראה בדבר הספקת חשמל; הנספח -"הנספח" 

מיתקנים וכן כל רכוש אחר מכל מין וסוג  -כל אחד מאלה  -"הרכוש" 
בין מקרקעין ובין מטלטלין ובין זכויות וטובות הנאה, בין מוחזק  -

לרבות כספים ושטרות, הקשור, במישרין ובעקיפין,  -ובין ראוי 
ות, בעסקה האמור של החברה ולרבות תכניות, שירטוטים דיאגרמ

הנהלת פינקסים, פנקסי חשבונות, קבלות, רשימות מלאי, רשימות 
צרכנים, הזמנות, דיווחים, רשימת חובות של צרכנים, טובות הנאה 
הכרוכות בחוזים, הסכמים ומסמכים אחרים, מכל מין וסוג הקשורים 

 במישרין או בעקיפין בעסקה האמור של החברה;

כל מתקן וכל אבזר המשמשים לצורכי אספקת חשמל  -"מתקנים" 
וחלוקתו לרבות תחנות מיתוג, טרנספורמציה וכל קווים, תילי מתכת, 
עמודים, שנאים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, מונים 
אבזרים וציוד נייד ונייח מכל מין וסוג הקשורים במישרין או בעקיפין 

לוקה של חשמל וכן כל רכוש בעסקה של החברה לייצור, הספקה וח
 אחר מכל מין וסוג הקשורים במישרין או בעקיפין במפעל של החברה;

מי שניתנה לגביו הוראה לעסוק בחשמל לפי הצו  -"עוסק בחשמל" 
 לרבות מי שפועל בעבורו או מטעמו; ,בדבר עיסוק בחשמל

צו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה)  -"צו בדבר עיסוק בחשמל" 
 ;1971-), תשל''א427ה והשומרון) (מס' (יהוד

), 271לפי הצו בדבר תובענות (יהודה והשומרון) (מס'  -"תובענה" 
 "..1968-תשכ''ח

    
 תיקון
 2סעיף 

" יתוספו המילים: למקומות שפורטו בנספחלצו, לאחר המילים " 2בסעיף  .3
ח צו ומכ בדבר הספקת חשמל בכל הוראה אחרת למקומות שפורטו או"

 ".זה
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תחילת 

 תוקף
 חתימתו. תחילתו של צו זה ביום .4

(יהודה  (תיקון) )שעהצו זה ייקרא: "צו בדבר הספקת חשמל (הוראות  .5 השם
 ".2017-ז''עתשה, )1781והשומרון) (מס' 

 
   

 
 ז''עהתש  שבטב   ג' 

 2017       בינואר    30

 אלוף            , רוני נומה 

 למפקד    כוחות     צה''

 באזור יהודה  והשומרון
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 צ ב א      ה ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
 

 1782צו מס' 
 

בעלי חשיבות לאתרי מגורים ארעיים  רשיוןפטור מו אישור הקמה צו בדבר
 2017-(יהודה ושומרון), התשע"ז )(תיקון )(הוראת שעהאזורית 

 
 

, והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין, בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור
 הנני מצווה בזאת לאמור:

 
 
 

   
   

בצו בדבר אישור הקמה ופטור מרישיון לאתרי מגורים ארעיים בעלי חשיבות  .1 1תיקון סעיף 
 ,1בסעיף , 2016-), התשע"ז1778אזורית (הוראת שעה) (יהודה ושומרון) (מס' 

 ".84" יבוא "132"במקום בהגדרת "מקרקעין" 
   

 תחילה
 ופרסום

צווים  ,נשריםתחילתו של צו זה ביום חתימתו, והוא יפורסם בקובץ מ .3
 .ומינויים

   
לאתרי מגורים ארעיים  מרשיוןאישור הקמה ופטור  צו בדבר: "צו זה יקרא .4 השם

), 1782(יהודה ושומרון) (מס' (תיקון)  (הוראת שעה)בעלי חשיבות אזורית 
 ".2017-התשע"ז

 
 
 
 
 
 
 

 
 התשע"זה' בשבט 

 

  
 רוני נומה,    אלוף

         מפקד         כוחות         צה"ל   באזור

 ושומרון     יהודה  

   . 

 2017בפברואר      1
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      

 
 
  1783 צו מס'
 

 צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים 
 ), 1783(מס'  (יהודה והשומרון) )23 (תיקון מס'

 2017 - זהתשע"
 

 
 הנני מצווה בזאת לאמור :, באזורבתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל 

 
 

הוספת 
סעיף 

 ו' לצו7

-), התשל"א418(מס'  צו בדבר חוק תכנון ערים כפרים ובניינים (יהודה והשומרון)ב .1
 יבוא:ב(יד) 7אחרי סעיף , 1971

  
"הוספת 

סעיף 
א 27

 –לחוק 
שמירה 

על עצים 
  בוגרים

 לחוק יבוא: 27אחרי סעיף  (טו)

שמירה "  
 על עצים

 בוגרים

  –בסעיף זה  (א) א27
 

מטרים לפחות מעל פני  2עץ שגובהו  –"עץ בוגר" 
סנטימטרים מעל  130הקרקע וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 

 סנטימטרים לפחות; 10פני הקרקע, הוא 
 

תכנית או חלק מתכנית שניתן להוציא  –"תכנית" 
מכוחה היתרים, לרבות תכנית דרך, למעט תכנית שלא 
ניתן לקבוע במדויק היכן תמומש בפועל או תכנית 
שעניינה ביטול, שינוי או התליית תכנית שאינם 

 מחייבים שינוי של תשריט התכנית המקורית.
      
בתשריט תכנית יסומנו העצים הבוגרים המצויים  (ב)    

בתחומה באופן שיקבע ראש המינהל האזרחי בהמלצת 
 מועצת התכנון העליונה;

      
היו בתחום תכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון  (ג)    

אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה  ,את התכנית
עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים; ראש 

ענייני המינהל האזרחי, לאחר היוועצות בקצין מטה ל
ת שלגביהן וחקלאות במינהל האזרחי, יקבע סוגי תכני

יידרש מוסד התכנון להתייעץ בקצין מטה לחקלאות 
יף במינהל האזרחי, טרם קבלת החלטתו הסופית לפי סע

 זה;
      
אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של מוסד תכנון  (ד)    

תנאים הנוגעים לנטיעת עצים לפי בלהתנות מתן היתר 
 כל דין."
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 תחילתו של צו זה ביום חתימתו; .2 תחילה

    
(יהודה  )23צו זה ייקרא: "צו בדבר תכנון ערים כפרים ובניינים (תיקון מס'  .3 שם

 ".2017-ז), התשע"1783(מס'  והשומרון)
 
 
 
 זהתשע"     שבט   י"א 

 
 לוף א                       , רוני נומה 

      מפקד   כוחות       צה"ל  

והשומרון           הודהי    באזור

. 
 

 2017     בפברואר       7
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
 
 

 1784צו מס' 
 

צו בדבר אישור הקמה, שימוש חורג ופטור מרשיון לאתרי מגורים ארעיים 
 )2(תיקון מס'  בעלי חשיבות אזורית (הוראת שעה)

 2017-תשע"זה,  (יהודה והשומרון)
 
 

 :בזאת לאמורבתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, הנני מצווה 
 

   
הארכת 

 תוקף
שיון ילצו בדבר אישור הקמה, שימוש חורג ופטור מר 5על אף האמור בסעיף  (א) .1

(יהודה  לאתרי מגורים ארעיים בעלי חשיבות אזורית (הוראת שעה)
הצו העיקרי), ביחס לפטור  –(להלן  2012-התשע"ב), 1695(מס'  והשומרון)

, יוארך פרק הזמן להגשת 01.05.2013שניתן על פי הצו העיקרי לפני יום 
 .30.06.2017לצו העיקרי עד ליום  5לפי סעיף  תכנון מפורטת תכנית

    
תכנון ככל שלא תוגש תכנית לצו העיקרי,  (ב)6על אף האמור בסעיף  (ב)  

פטור התוקפו של , יפקע יהמפורטות בצו העיקרבהתאם להוראות מפורטת 
 .30.06.2017ביום , 01.05.2013שניתן לפני יום 

    
 ,(ג) לצו העיקרי6הקבועה בסעיף  ,התקופה המרבית להארכת תוקף הפטור (ג)  

 .שש שנים-תוארך ל
   

 של צו זה ביום חתימתו.תחילתו  .2 תחילה 
   

צו בדבר אישור הקמה, שימוש חורג ופטור מרשיון לאתרי מגורים : "צו זה ייקרא .3 השם
 (מס' (יהודה והשומרון) )2(תיקון מס'  ארעיים בעלי חשיבות אזורית (הוראת שעה)

 ".2017-ז), התשע"1784
 
 
 
 
 

 זע"התש    ט' בשבט
 
 2017      בפברואר   5

 
 

אלוף             ,רוני נומה

צה"ל מפקד     כוחות       

 והשומרון   יהודה    באזור
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

 
 1785צו מס' 
 

 (הוראת שעה) ) 4(תיקון מס' צו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין 
 2017 -ז התשע" ,(יהודה והשומרון)(תיקון) 

 
 
 

 :כמפקד כוחות צה"ל באזור הנני מצווה בזה לאמורבתוקף סמכותי 
 
 

תיקון 
 2סעיף 

) (הוראת שעה) (יהודה 2מס'  (תיקוןבצו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין  . 1
, במקום "למשך שנה" יבוא "עד 3, בסעיף 2010-התש"ע )1661(מס'  והשומרון)

 ".31.12.2018יום 
   

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .2 תוקף
   

) (הוראת 4מס'  (תיקוןצו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין : "צו זה ייקרא .3 השם 
 ".2017 -"ז התשע ),1785(מס'  (יהודה והשומרון)(תיקון) שעה) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  

 התשע"ז ח'   באדר 
 
 2017  במרץ         6

 אלוף                        רוני נומה,   

 מפקד         כוחות            צה"ל

 .והשומרון       יהודה   אזור     ב
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 זהתשע"     בסיוון    י"א 
 

 ,    אלוףרוני נומה 

 מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון

  

     2017            ביוני          5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 צבא הגנה לישראל
 

 1786צו מס' 

 )6(תיקון מס'  צו בדבר החרמת כלי רכב גנובים (הוראת שעה)
 2017 - ז, התשע"(יהודה והשומרון)
 

שמירה על ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם  ,בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה''ל באזור
 :הנני מצווה בזאת לאמור, האזורוביטחון  הסדר הציבורי

 

שעה) (יהודה  תלצו בדבר החרמת כלי רכב גנובים (הורא 8בסעיף  .1 8סעיף תיקון 
שנים"  שמונה, במקום "במשך 2009-), התשס"ט1639והשומרון) (מס' 

 ".11.6.2019, עד ליום שנים עשרבמשך יבוא "

 חתימתו.מיום  תחילת תוקפו של צו זה .2 תוקף 

צו זה ייקרא: "צו בדבר החרמת כלי רכב גנובים (הוראת שעה) (תיקון  .3 השם
 ".2017-ז), התשע"1786) (יהודה והשומרון) (מס' 6מס' 
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 צבא הגנה לישראל

 1787צו מס' 

-זתשע"ה ,(יהודה והשומרון)) 54(תיקון מס'  הוראות ביטחוןצו בדבר 
2017 

 
, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור

 הנני מצווה בזאת לאמור: ועל הסדר הציבורי באזור,
 

הוספת 
סעיף 

 א62

-), התש"ע1651בר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' בצו בד .1
 יבוא:  62), לאחר סעיף ""הצו(להלן:  2009

הקמת " 
ועדה 

לבחינת 
תפיסת 

 רכוש

 מוקמת בזאת ועדה לבחינת תפיסת רכוש.  (א) א62
הוועדה תמליץ בפני מפקד כוחות צה"ל באזור בנוגע  (ב)

לצו זה ביחס  62 -ו 61עיפים להפעלת סמכויות לפי ס
לצו זה, או לפי תקנות  60לטובין שנתפסו לפי סעיף 

, מטעמי ביטחון, שלא 1945ההגנה (שעת חירום), 
 במסגרת הליך פלילי.

מפקד כוחות צה"ל באזור רשאי להתקין תקנות  (ג)
הדרושות לביצועו של סעיף זה, לרבות הרכב הוועדה, 

 וסדרי פעולתה.".

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .2 תחילה
 

-ז"), התשע1787) (מס' 54צו זה ייקרא: "הצו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'  .3 השם
2017." 

 
 
 
 
 
               

 אלוף      ,וני נומהר      זהתשע"י"א בסיוון 

   צה"ל                 מפקד       כוחות                        
 השומרוןו  יהודה      באזור          2017ביוני               5
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הוספת 
בגדרה 
לסעיף 

230 

(א) בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) 230בסעיף   .1
  "), אחרי הגדרת "כלי נשק" יבוא:הצו(להלן: " 2009 -), התש"ע1651(מס' 

 חפץ או מערכת חפצים שנועדו למשחק, לשעשוע ולבילוי.  -""צעצוע"
"צעצוע 
 -מסוכן" 

צעצוע אשר השימוש המקובל בו עלול לגרום למשתמש  )1(
בו או לבני אדם אחרים נזק גופני, או לסכן את 
בריאותם או לגרום להם הטרדה, לרבות צעצוע הפולט 
אש, צעצוע נפיץ הגורם להתפוצצות, צעצוע שנועד 
לגרום לגירוי, דימוע או עיטוש וצעצוע אשר הוא חיקוי 

יה כמשמעותו בצו של כלי יריה או הנראה ככלי יר
 (יהודה והשומרון) בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב]

 , מעת לעת.2009 -), התש"ע1651(מס' 
צעצועים מהצעצועים המנויים בתוספת הרביעית לצו  )2(

 זה.".

הוספת 
עבירה 

בגין 
נשיאה 

או 
החזקת 

צעצוע 
 מסוכן

 

 לצו יבוא: 230אחרי סעיף   .2
"איסור  

נשיאה או 
 החזקה של

צעצוע 
 מסוכן

 -מסוכן בלא היתרצעצוע הנושא, המחזיק או מייצר  א.230
 ייאשם בעבירה על צו זה.".

הוספת 
תוספת 
 רביעית

 אחרי התוספת השלישית לצו יבוא: .3
 

 תוספת רביעית" 
 

 צעצועים מסוכנים
 א)230(סעיף 

חיקוים של כלי נשק אמיתיים לרבות אקדחי גז, רובי  -כלי נשק א.  
 איירסופט ורובי פיינטבול;

 קנה נשיפה היורה מחטים וחיצים; ב.  
 מקלעות יד (רוגטקות); ג.  
 אקדחי הזנקה (מרוץ); ד.  

 צבא הגנה לישראל
 
 1788צו מס' 
 

) (יהודה והשומרון), 55צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 
 2017-התשע"ז
 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, בהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על שלום 
 הציבור, על הסדר הציבורי ועל הביטחון באזור, הנני מצווה בזאת לאמור:
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 כדורים ואבוקות עשן; ה.  
חזיזים, נפצים, טילים, שרקנים, זיקוקים, כוורות מכל סוג  ו.  

 שמתעופפות ו/או נייחות, כל פריט המכיל אבקת שריפה שחורה או
 חומר נפץ אחר;

צעצועים מסוכנים המעבירים זרם חשמלי, העלולים להבהיל, וכן  ז.  
 העלולים לפגוע בבריאות הציבור;

 סמן לייזר.". ח.  
 

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו.  .4 תחילה
הוראת 

 מעבר
בלא היתר לפני יום  צעצוע מסוכןהנושא, המחזיק או מייצר  (א) .5

בקשה ימים מיום התחילה להגיש  30יהיה רשאי, בתוך  התחילה,
 .לקבלת היתר

 
לא הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (א), או הוגשה בקשה ולא  (ב)  

לפני  צעצוע מסוכןהתקבל היתר, יראו את הנושא, המחזיק או מייצר 
 יום התחילה כמי שעשה כן בלא היתר.

   
) (יהודה והשומרון) 55צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' צו זה ייקרא: " .6 השם

 ."2017-), התשע"ז1788(מס' 
 
 

  
 
 
 
  

 זהתשע" ב'      בתמוז  
 

  2017   ביוני             26
  
 

 אלוף,  רוני נומה

  מפקד         כוחות           צה"ל

 ושומרון      יהודה        אזור  ב
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 צבא ההגנה לישראל
 1789צו מס' 

 2017-התשע"ז (יהודה והשומרון), אזרחייםשירותים  צו בדבר מנהלת
 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון, הנני מצווה 
 :בזה לאמור

 –בצו זה  .1 הגדרות
 

הביניים (יהודה בדבר יישום הסכם כהגדרתו במנשר  - "הסכם הביניים"
  ;1995-), התשנ"ו7מס' והשומרון)(

 
ים באזור, כהגדרתו בתקנון המועצות יעל היישובים הישראל הממונה - "ממונה"

 ;1981-תשמ"א ,המקומיות (יהודה והשומרון)
 
 כל אחד מאלה:  -" מתיישב"
 

  -מי שרשום במרשם האוכלוסין בישראל וכן  (א)  
     
 -או ;בהסכם הבינייםכהגדרתו  "H-2"באזור  מקום מגוריו )1(   
     
כהגדרתו  "H-2"באזור הוא או רכושו העסקתו , מקום עסקו )2(   

 ,ובלבד שיחשב כמתיישב רק ביחס לעסקו בהסכם הביניים
 .כאמור רכושו או להעסקתו

     
תאגיד שהוקם בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס'  (ב)  

או בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון)  1981-) תשמ"א892
 כאמור תאגיד יראו לא ואולם , או על פיהם1979-) התשל"ט783(מס' 

כהגדרתו בהסכם " H-2" באזור שבוצעה לפעילותו ביחס אלא כמתיישב
  .הביניים

 
לישראל, ושהיכולת לכוון את פעילותו, למעט יכולת  מחוץ שהתאגד תאגיד (ג)  

הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בו, מצויה בידי 
או בידי תושב ישראל; ואולם לא ייראו  )א(מתיישב כאמור בסעיף קטן 

" H-2" באזור תאגיד כאמור כמתיישב אלא ביחס לפעילותו שבוצעה
 .כהגדרתו בהסכם הביניים

 
בהסכם כהגדרתו  "H-2"באזור תאגיד הרשום בישראל ואשר מנהל פעילות  )(ד  

ביחס לפעילותו אלא כמתיישב שלא ייראו תאגיד כאמור ובלבד  הביניים
 כאמור.  "H-2"באזור שבוצעה 

     
 בחזקת מתיישב,שבבעלות או  המתיישבים והרכוש -" "תחום הפעלת הסמכות  

 ;הבינייםבהסכם כהגדרתו  "H-2"ור באז
 
, תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) -" תקנון המועצות המקומיות"
 .1981-תשמ"אה
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הקמת 
 מנהלת

 –(להלן  בתחום הפעלת הסמכות אזרחייםשירותים  מוקמת בזאת מנהלת . 2
 .)המנהלת

     
 מינויים

למנהלת 
 ראשונה 

בהם ראש המנהלת, אשר ימונו תורכב מחמישה חברים, הראשונה המנהלת  (א) .3
  .בהודעה בכתב על ידי הממונה

קטן  סעיף לפי שמונה מנהלת חבר מכהונתו להעביר עת בכל רשאי הממונה (ב)  
  .במקומו אחר ולמנות) א(

    
בחירות 

 למנהלת 
 .נבחרת מנהלת תהיה הראשונה המנהלת אחרי הבאה המנהלת (א)  . 4

 ארבע ם מתוםמילמנהלת יקוימו לא יאוחר משישים יהבחירות הראשונות  (ב)  
להקמת המנהלת לפי צו זה, ואולם הממונה רשאי לקבוע לכך מועד  שניםה

בשנה החמישית להקמת המנהלת, ובמקרים מיוחדים, בשנה  יותר מאוחר
 .השישית להקמת המנהלת

 
לתקנון  'בחירות למנהלת לפי סעיף קטן (ב) יתקיימו בהתאם להוראות פרק ג (ג)  

 המנהל האזרחי בתקנות;המועצות המקומיות בשינויים שיקבע ראש 
שינויים כאמור ייקבעו לא יאוחר משמונה עשר חודשים לפני יום הבחירות 

 .שיקבע
    

שכר ראש 
 המנהלת

בכפוף לאישור  המנהלת שירות מקופתראש המנהלת רשאי לקבל שכר ותנאי   .5
שכר,  –הממונה ובהתאם לתנאים שיקבע; בסעיף זה, "שכר ותנאי שירות" 

תנאי פרישה וגמלאות, וכן כל הטבות כספיות אחרות הקשורות למילוי 
 תפקידו של ראש המנהלת.  

    
סמכויות 
 המנהלת

 משפטית פעולה או זכות ,חובה לכל המנהלת היא אישיות משפטית כשרה (א) .6
עם סמכויותיה לפי צו זה והיא רשאית לערוך חוזים או מכרזים, בקשר 

 וכן ושירותים ןלרכוש ולהחזיק מקרקעין או כל זכות בהם, לרכוש מיטלטלי
והכל בכפוף לצו זה ולתקנות שיתקין ראש המנהל  לתבוע ולהיתבע בשמה,

 האזרחי.
 

תחום הפעלת המנהלת תהא מוסמכת להפעיל סמכויותיה לפי צו זה, כלפי  (ב)  
 הסמכות.

 
המנהלת היא הנציגות המוכרת של המתיישבים בתחום הפעלת הסמכות בכל  (ג)  

 עניין שהוא בגדר סמכויותיה.
 

המנהלת מוסמכת, ככל שאין בכך משום סתירה לכל דין או תחיקת בטחון  (ד)  
או תקנות מכוחם, לטפל בכל עניין הנוגע לשירותים אזרחיים בתחום הפעלת 

   -הסמכות, ובכלל זה יהיו לה הסמכויות הבאות 
 

 ;למתיישביםנאמן או אפוטרופוס לכל ענין ציבורי הנוגע  לשמש )1(   
 

בהוצאות קיומם של  ולהשתתף לפקחלהקים, לקיים, לנהל,  )2(
שירותים, מפעלים ומוסדות, שהם לדעת המנהלת, לתועלת הציבור 

 ובלבד שהם בתחום הפעלת הסמכות;
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לקדם את העניינים הכלכליים, החברתיים, התרבותיים,  )3(

 הבריאותיים והחינוכיים בתחום הפעלת הסמכות;
 

ענייניהם של כל להסדיר, להגביל או לאסור את הקמתם ואת הנהלת  )4(
שירות, מפעל או מוסד ציבורי ושאר תנאים לשימוש בהם ולהנאה 

סגירתם, ובלבד לפתיחתם ולשעות הימים וכן לקבוע את הו ,מהם
 שהם בתחום הפעלת הסמכות;

 
לפעול למניעת מפגעים, לטיפול בהם ולשמירת הסדר והניקיון,  )5(

 .הסמכותבתחום הפעלת 
 

ראש המנהלת; ראש המנהלת יהיה אחראי לכך המנהלת תפעל באמצעות  (ה)   
 ;שהחלטות המנהלת והתפקידים שהוטלו עליה בצו ובתקנות, יבוצעו כראוי

 אין בהוראה זו כדי לפגוע בסמכויות המנהלת לפי כל תחיקת בטחון.
    

כללים 
לקביעת 
תשלומי 

 חובה

 דמי או היטלים, אגרות תשלום בדבר כללים לקבוע רשאית המנהלת (א)  . 7
 או מחויבת שהיא עניין בכל ,גופה המנהלת זולת אדם כל ידי על השתתפות

 .זה צו לפי הסמכות הפעלת בתחום בו לטפל מוסמכת

 המנהלת ראש כך על יודיע, כאמור בסעיף קטן (א) כללים המנהלת אישרה (ב)   
 .הכלליםמ העתק להודעתו ויצרף לממונה

 
 כעבור אלא ייכנסו לתוקפם ולא קטן (א) בסעיף כאמור יפורסמו כללים אל (ג)   

 העתק קיבל כי המנהלת לראש בכתב אישר שהממונה מהיום ימים 90
, לכללים התנגדות לו אין כי הממונה הודיע); ב( קטן בסעיף כאמור הכלליםמ

 .האמור המועד תום לפני אף יפורסמו הכללים
 

 עיכוב על להורות) ג( קטן בסעיף האמורה התקופה בתוך רשאי הממונה (ד)  
 הסתייגויותיו את שפירט לאחר אלא כן יעשה שלא ובלבד הכללים פרסום

 לטעון הזדמנות, לכך הסמיך המנהלת שראש למי או, המנהלת לראש ונתן
 .הכללים פרסום עיכוב נגד טענותיו את

 
 אחת לעשות הוא רשאי), ד( קטן בסעיף כאמור כללים פרסום הממונה עיכב (ה)   

 :מאלה
 

פרסומם  לעכב הנחייתו את הממונה ביטל ;להורות על ביטול העיכוב )1(
  בסעיף קטן (ו); כאמור הכללים יפורסמו, של כללים

 
 לפסול את הכללים מנימוקים שיפרט; )2(

 
 .להחזיר את הכללים בתוספת הערות למנהלת לדיון מחדש )3(

 
 המודעות לוח על יפורסמו הכללים, ביטחון ותחיקת דין בכל האמור אף על (ו)   

אתר ב וכן המנהלת של הכללים בקובץ, שישנם ככל המנהלת שבמשרדי
 .המנהלת של  מרשתתה
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טיפול 
במפגעים 
ובליקויי 

 תשתית

הפוגע בשלום  מצא ראש המנהלת שקיים מפגע או ליקוי תשתית  . 8
או באפשרותם לקיים חיים תקינים,  המתיישבים, ביטחונם או בריאותם

לא האמור;  לעיריית חברון ויבקשה לטפל במפגע או בליקוי התשתיתיפנה 
תוך זמן סביר, תהיה המנהלת רשאית לטפל  התשתית טופל המפגע או ליקוי

 , לאחר קבלת אישור ראש  המנהל האזרחי.הםב
    

 ישיבות 
המנהלת 
 והוועדות

ולמנות  לשם מילוי תפקידיה וסמכויותיה רשאית המנהלת לקיים ישיבות (א)  . 9
 ,ועדה ועדות מבין חבריה, ובלבד שיכהנו בהן שלושה חברים לפחות; הוקמה

וסמכויותיה והיא תמלא כל תפקיד שיוטל עליה תקבע המנהלת את תפקידיה 
 על ידי המנהלת.

 
החלטות בישיבת ; רוב חברי המנהלת או הוועדה הם מנין חוקי בישיבות (ב)  

ברוב קולותיהם של החברים  המנהלת או בוועדה מוועדותיה יתקבלו
 ובמקרה של מספר קולות שקול, קול צביעים בישיבה שיש בה מניין חוקי;המ

של ראש המנהלת יהווה הקול המכריע וככל שראש המנהלת לא ישתתף 
 בישיבה, מספר קולות שקול פירושו הינו דחיית ההצעה.

    
ניגוד 

 עניינים
המועצות המקומיות, יחולו בשינויים לתקנון  59-א ו58הוראות סעיפים   . 10

 .המחויבים
    

יועץ 
 משפטי

המנהלת, בהחלטת רוב חבריה, תמנה עורך דין שיהיה יועצה המשפטי של  (א)  . 11
המנהלת, בין שהוא עובד המנהלת, במשרה מלאה או חלקית, ובין שאינו 

 עובד המנהלת.
 

ההוראות החלות על עובדי יחולו על מינויו וכהונתו של היועץ המשפטי  (ב)   
 ,המנהלת, אם הוא עובד המנהלת; לא היה היועץ המשפטי עובד המנהלת

בשינויים כא לתקנון המועצות המקומיות, 66ו הוראות סעיף יחול
 המחויבים.

 
היועץ המשפטי למנהלת יעניק יעוץ משפטי למנהלת ולוועדותיה, לראש  (ג)   

 המנהלת. תפקידי למילוי הדרוש ענין המנהלת ולעובדיה, בכל
 

לצורך ביצוע תפקידו, יזומן היועץ המשפטי למנהלת לכל ישיבות המנהלת  (ד)   
וועדותיה ותינתן לו הזדמנות לתת את חוות דעתו, בעל פה או בכתב, לפני 

 קבלת כל החלטה.
    

תקציב 
 וכספים

אשר יהיה אחראי לבקר  חשבון רואה תמנה, חבריה רוב בהחלטת, המנהלת (א)  . 10
יהיה עובד המנהלת,  לאהחשבון  רואהאת הדו"חות הכספיים של המנהלת; 

 ,האמור מכלליות לגרוע מבלי; במנהלת תלוי בלתיעבודתו באופן  תויבצע א
 .הממונה אישור טעוניםוביטול מינוי של רואה חשבון  מינוי

 
תקציב המנהלת, כספיה ראש המנהל האזרחי, יתקין תקנות לעניין ניהול  (ב)   

 ובקורת חשבונותיה.
    

מבקר 
 וסמכויותיו

המנהלת, ברוב חבריה, תמנה מבקר פנימי,  ,12 סעיף מהוראות לגרוע מבלי (א)  . 11
במשרה מלאה או חלקית, על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות 

 , כפי תוקפו בישראל מעת לעת.1962-התשכ"ו ,העובדים)
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  -אלה תפקידי המבקר (ב)   

 
לבדוק אם פעולות המנהלת בוצעו כדין, בידי המוסמך לעשותן, תוך  )1(

 ;ןשמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכו
 

לבקר את הנהלת החשבונות של המנהלת ולבדוק אם דרכי החזקת  )2(
 ;רכושה והשמירה עליהם, מניחה את הדעת

 
המנהלת, שעליהם הצביע  לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני )3(

 ;המבקר או מי שמכהן כמבקר המדינה בישראל
 

 המבקר יקבע, על פי שיקול דעתו, את הדרכים לביצוע בקורתו. )4(
 

חבריה ועובדיה ימציאו למבקר כל מידע, מסמך או גישה  ,ראש המנהלת (ג)   
למסמכי המנהלת, לרכושה או לישיבות חבריה ונציגיה, הדרוש למבקר לשם 

 ביצוע עבודת הביקורת, על פי דרישת המבקר.
 

כח, 66כה, 66ולמעט סעיפים  לתקנון המועצות המקומיות, 4וראות פרק זה (ד)  
כט יחולו בשינויים המחויבים; ואולם ראש המנהל האזרחי רשאי 66 -ו

 לקבוע את השינויים האמורים בתקנות.
    

 העסקת ;ותפקידה סמכויותיה ביצוע לשם עובדים להעסיק רשאית המנהלת (א)  . 12 עובדים
 .)ד( קטן הוראות סעיף לפי שהעת מנהלתב עובדים

 
שיהיה מורשה חתימה של , גזבר תמנה, חבריה רוב בהחלטת, המנהלת (ב)   

 תקציביה ולניהול הכספי בתחום פעולותיה לכלל אחראי המנהלת ויהיה
 .וחשבונותיה

 
על אף האמור בסעיף זה, רשאית המנהלת לערוך חוזה מיוחד עם אדם  (ג)   

 שיועסק במנהלת במקרים ולפי תנאים שיקבע הממונה.
 

, 61/1, 61לתקנון המועצות המקומיות, למעט סעיפים  2ז -הוראות פרק ז ו (ד)   
 המנהל אם ראה ראש יז, יחולו בשינויים המחויבים; ואולם61 -טו ו61

כי קיימים טעמים מיוחדים רשאי הוא באישור הממונה, לקבוע  האזרחי
 בעניינים מסוימים הוראות מיוחדות לעניין עובדי המנהלת.

    
משפט  בית

לעניינים 
 מקומיים

בעניינים לדון בית המשפט לעניינים מקומיים בקריית ארבע, מוסמך  (א)  . 13
המפורטים בצו או לפיו, לרבות בתקנות שיוצאו מכוחו, ובלבד שמושא הדיון 

 מצוי בתחום הפעלת הסמכות.
 

 א,126, 126הוראות פרק ט"ז לתקנון המועצות המקומיות, למעט סעיפים  (ב)   
 א, יחולו בעניין זה בשינויים המחויבים.140-, ו139, 138, 137

    
 ראש המנהל האזרחי רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע צו זה.  . 14 תקנות
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יחסי 
חליפות בין 

המנהלת 
 לועדה

 בהתאם מוניציפאליים עניינים לניהול המנהלת תהא חליפתה של הוועדה (א)  . 15
 1990 לנובמבר 20 ומיום, 1983 למאי 16 מיום האזרחי המנהל ראש למינוי

לכל עניין ודבר ובלבד שבוצע בקשר למתן שירותים בתחום  )הוועדה – להלן(
הפעלת הסמכות; ובכלל זה בנוגע לכלל ההתחייבויות, החובות, הזכויות, 

ויתר ההתקשרויות המשפטיות,  ןלרבות זכויות במקרקעין ובמיטלטלי
 .עובדיםלרבות ביחס ל

 
מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) המנהלת תהא חליפתה של הוועדה בכל  (ב)   

הליך משפטי שיהיה תלוי ועומד ערב חתימת צו זה. אדם שערב חתימת צו 
לו עילת תביעה כנגד הוועדה, יראו את עילת התביעה כתקפה ביחס  הזה היית

למנהלת. לעניין כל הליך משפטי, יראו מעשה שעשה אדם שהועסק על ידי 
הוועדה, במילוי תפקידו במסגרת העסקה זו, כמעשה שעשה עובד המנהלת 

 במילוי תפקידו.
    

שמירת 
 דינים

תחיקת בטחון,  או כדי לגרוע מכל דיןאין בצו זה ובתקנות שהותקנו מכוחו   .16
 אלא אם נאמר במפורש אחרת בצו זה או בתקנות מכוחו.

    
תחילת 

 תוקף
 ויםוצ ,יפורסם בקובץ מנשרים והוא מיום חתימתו, תחילתו של צו זה  . 17

 .ומינויים
    

צו זה ייקרא בשם "צו בדבר מנהלת שירותים אזרחיים (יהודה והשומרון)   . 18 השם
 ".2017-"זהתשע ),1789(מס' 

 

 רוני נומה,                            אלוף  זהתשע" ח'         באלול        

 מפקד              כוחות         צה"ל

 והשומרון     יהודה            באזור

 . 

 2017      באוגוסט              31

 

8289



 
 
 
 

 
 
 
 

 זהתשע"ט"ז   באלול    
 

 ,    אלוףרוני נומה 

 מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון

  

 2017בפברואר            7 

 

 צבא הגנה לישראל
 

 1790צו מס' 

 )  (הוראת שעה) 3 (תיקון מס' צו בדבר הוראות ביטחון
 2017-ז(יהודה והשומרון), התשע"

 
שמירה על ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם  ,בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה''ל באזור

 :הנני מצווה בזאת לאמורוביטחון האזור,  הסדר הציבורי
 

תיקון סעיף 
1 

)  (הוראת שעה) 43צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' ל 1בסעיף  .1
, במקום "עד תום 2014-, התשע"ד)1745(צו מס'  (יהודה והשומרון)

 מהיום". שנים ארבעמהיום" יבוא "עד תום  שלוש שנים

 מיום חתימתו. תחילת תוקפו של צו זה .2 תוקף 

) (הוראת שעה) 3 ביטחון (תיקון מס'צו זה ייקרא: "צו בדבר הוראות  .3 השם
 ".2017-זהתשע" ),1790(יהודה והשומרון) (צו מס' 
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 צבא הגנה לישראל
 
 1791צו מס' 
 

) (יהודה והשומרון), 56בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' צו 
  2017 -התשע"ח
 
 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, בהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על 
 שלום הציבור, על הסדר הציבורי ועל הביטחון באזור, הנני מצווה בזאת לאמור:

 

תיקון 
 52סעיף 

), 1651בצו בדבר הוראות ביטחון {נוסח משולב} (יהודה והשומרון) (מס'   .1
 (ח) בטל.52, סעיף 2009 -התש"ע

 
 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .2 תחילה

 
(יהודה ) 56הוראות ביטחון (תיקון מס' בדבר צו "צו זה ייקרא:  .3 השם

 ."2017-) התשע"ח1791(מס' והשומרון) 
 
 

   
 
 
 
  

 חהתשע"ז'  בטבת  
 

  2017בדצמבר      25
  
 

 אלוף,  רוני נומה
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הוספת 
הגדרה 
 1לסעיף 

צו הטיס (הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור) ב 1לאחר הגדרת "מפקח" בסעיף   .1
 "), יבוא:הצו(להלן: " 1967 -), תשכ"ז 13(אזור הגדה המערבית) (מס' 

 ח או תיקון.ולמשהעברה,  רה, תיווך, מסירה, איחסון,קנייה, מכי -"סחר"  
 ויש המונע על ידי יותר מלהב אחד.לא מא כלי טיס –"רחפן" 

 
החלפת 

 3סעיף 
2.  
 

 לצו יבוא : 3במקום סעיף 

"איסור 
 טיסה

המטיס כלי טיס מעל האזור האסור, ללא תעודת היתר  (א)3
ממפקד כוחות צה"ל באזור או מטעמו או שלא בהתאם 

 לתנאיה של תעודת ההיתר, דינו מאסר שלוש שנים.
איסור טיסה 

הפוגעת 
בביטחון 

 האזור

(א) והמעשה פגע או היה מיועד 3נעברה עבירה לפי סעיף  (ב)3
לפגוע בבטחון האזור  או בסדר הציבורי, דינו מאסר חמש 

 שנים.
 
 

הוספת 
 עבירות

  בצו, יבוא: 3לאחר סעיף   .3
"איסור 

ת החזק
 רחפן

תעודת היתר ללא  רחפן או המחזיק ברשותו הנושא, המייצר  א. 3
ם לתנאיה של תעודת ממפקד צבאי או מטעמו או שלא בהתא

 מאסר. שנתייםהיתר, דינו 
סחר איסור 

 רחפןב
ללא היתר חתום בידי  הסוחר או עוסק בצורה אחרת ברחפן ב.3

 חמש שנים.מאסר  כוחות צה"ל באזור או מטעמו, דינומפקד 
 

תיקון 
 סעיף

 5לצו במקום המילים "הוראות צו זה" יבוא "הוראה מהוראות סעיפים  10בסעיף   .4
 ". 8עד 

 
 י"ד באדר תשע"ח)  ( 2018במרץ  1 תחילתו של צו זה ביום .4 תחילה

 
הוראת 

 מעבר
בלא היתר לפני יום רחפן הנושא, המחזיק או מייצר הסוחר,  (א)  .5

 .התחילה עד ליום בקשה לקבלת היתריהיה רשאי, להגיש  התחילה,
לא הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (א), או הוגשה בקשה ולא  (ב)   

 או הסוחר ברחפן מייצר, ההתקבל היתר, יראו את הנושא, המחזיק

 צבא הגנה לישראל
 
 1792צו מס' 
 
 

צו הטיס (הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור) (אזור הגדה 
 2017-חהתשע" , )1(תיקון מס'  )13המערבית) (מס' 

 
 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, בהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על שלום 
 באזור, הנני מצווה בזאת לאמור:הציבור, על הסדר הציבורי ועל הביטחון 
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ממועד התחילה או ממועד קבלת המענה  שה כן בלא היתרוכמי שע
 .לבקשת ההיתר לפי המאוחר

 
צו הטיס (הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור) (אזור צו זה ייקרא: "  .6 השם

 ."2017 -התשע"ח, )1(תיקון מס'  )1792הגדה המערבית) (מס' 
 
 
 

 
 

   
  

 חהתשע" בטבת   ח'
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8293



 
 

 

תיקון 
 הגדרה

), 1729בדבר פרשנות [נוסח משולב](יהודה והשומרון) (מס' צו ב 1בסעיף   .1
 .בהגדרת "כלי טיס" לאחר המילה "מרחפה" יבוא "רחפן" 2013 -התשע"ד

   

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .2 תחילה
 

) 1793בדבר פרשנות [נוסח משולב](יהודה והשומרון) (מס' צו צו זה ייקרא:  .6 השם
 ."2017 -התשע"ח ,)1(תיקון מס' 

 
 

   
 
 
 
  

 חהתשע" יג' בטבת 
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 צבא הגנה לישראל
 
 1793צו מס' 
 

 )1729בדבר פרשנות [נוסח משולב](יהודה והשומרון) (מס' צו 
  2017 -ח, התשע")1(תיקון מס' 

 
 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, בהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על שלום 
 בזאת לאמור:הציבור, על הסדר הציבורי ועל הביטחון באזור, הנני מצווה 
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל

 1794צו מס' 

 צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה) (יהודה ושומרון) 

  2018-ח), התשע"5(תיקון מס' 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, והואיל והדבר נחוץ לשם שמירה על בטחון האזור 
 אמור:והסדר הציבורי, הנני מצווה בזאת ל

   

הארכת 
 תוקף

בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת לצו  11בסעיף  .1
במקום  ,2010-), התשע"א1665שעה)(יהודה ושומרון)(מס' 

 ". 31.12.2019" יבוא "14.1.2018"

תיקון 
התוספת 
 הראשונה

בתוספת הראשונה לצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר  .2
, 2010-), התשע"א1665ומרון)(מס' (הוראת שעה)(יהודה וש

שכותרתה: "רשימת נקודות המעבר", המילים: "יהושפט (מ.פ. 
 ימחקו. "קדרון (סוואחרה)" -, "לזרוס" ושועפט)"

תיקון 
התוספת 

 השלישית 

לצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר בתוספת השלישית  .3
, 2010-), התשע"א1665(הוראת שעה)(יהודה ושומרון) (מס' 

שכותרתה: "רשימת נקודות המעבר באזור שהועברו לאחריות רשות 
המעברים היבשתיים במשרד הביטחון", לאחר המילים "שער 

 . "תאנים" ההמיל תתווסףאפרים", 

 ם חתימתו.תחילתו של צו זה ביו .4 תחילה 

צו זה ייקרא: "צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת  .5 השם
 ".2018-ח), התשע"1794) (מס' 5שעה) (יהודה ושומרון) (תיקון מס' 

 

 

רוני נומה,                 אלוף   חהתשע" כ"ט     בטבת  

         צה"ל וחותכ מפקד

 ומרון יהודה וש אזורב

 . 

 

 2018 נואר        בי        16
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 גנה  לישראלהצבא  ה
  

 1795 מס' צו
 

  )אזהרהת צו בדבר מקרקעין (הער
 
 

, והואיל והנני סבור כי הדבר נחוץ לקיום ממשל תקין כוחות צה"ל באזור דכמפקבתוקף סמכותי 
 :מצווה בזה לאמורהנני ולשמירה על הסדר הציבורי, 

 
 

  -בצו זה  .1 הגדרות
   
בנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה כל הלרבות קרקע,  -"מקרקעין"   

 חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה;
       
  הקניה של זכות במקרקעין לפי רצון המקנה; -"עסקה"   
   
כהגדרתו בצו בדבר תיקון חוק רישום נכנסי דלא ניידי אשר טרם  -"הרשם"   

 ;2008-"ט), התשס1621נרשמו (יהודה והשומרון) (מס' 
       
 ;1952לשנת  40כהגדרתו בחוק הסדר הקרקעות והמים, מס'  -"לוח רישום"   
       
כהגדרתו בצו בדבר הקמת המינהל האזרחי (יהודה  -"ראש המינהל האזרחי"   

 ;1981-), התשמ"ב947והשומרון) (מס' 
       

שכות רישום המקרקעין, או בלהרשומים הוראות צו זה יחולו רק על מקרקעין  .2 תחולה
 .נכללים בלוח רישום אשר הוגש למשרד הרישוםש

       
הוכח להנחת דעתו של הרשם כי בעל מקרקעין התחייב בכתב לשעבד או  (א) .3 אזהרההערת 

על פי  הרשם למכור את זכויותיו במקרקעין, או שיעבד זכויות אלה, ירשום
 על כך. אזהרהערת יבות הבקשת מי שהתחייב או מי שזכאי לפי ההתחי

הסותרת את  וכל עוד לא נמחקה, לא תירשם עסקה אזהרהנרשמה הערת  (ב)
 תוכן ההערה, אלא בהסכמת הזכאי לפי ההתחייבות.

       
הוכחת זכויות 

 וכשרות
הרשם רשאי להתנות את רישום הערת האזהרה בהוכחת כשרות העסקה  (א) .4

מור רשאי הרשם לדרוש מהצדדים וזכויות הצדדים לעסקה. לשם הא
  לעסקה להתייצב בפניו או להציג כל תעודה או מסמך הדרושים לדעתו.

התקין תקנות לביצועו של צו זה, ובכלל זה ראש המינהל האזרחי רשאי ל (ב)
  המסמכים אותם יש לצרף לבקשה לרישום הערת אזהרה. לגבי

       
תימחק על פי צו של בית משפט או אם   3מור בסעיף שנרשמה כא אזהרההערת  . 5 מחיקת הערה

 הוכח להנחת דעתו של הרשם אחד מאלה:
 הצדדים המעוניינים הסכימו למחיקה; )1(
עילת ההערה בטלה, ובלבד שהרשם הודיע מראש לצדדים המעוניינים על  )2(

 כוונתו למחוק את ההערה ונתן להם זמן סביר לפנות לבית המשפט;
       

 ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע בתקנות חובת תשלום אגרות לעניין צו זה.  .6 גרהא
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 תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו. . 7 תחילה
       

), 1795צו זה יקרא: "צו בדבר מקרקעין (הערת אזהרה) (יהודה והשומרון) (מס'  .8 השם
 ".2018-חהתשע"

 
 
 

 חהתשע" כ"ב בשבט
 

    
 
 
 

 
 אלוף,                 רוני נומה

 מפקד כוחות צה"ל

 והשומרון      יהודה         באזור
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      
 
 1796 צו מס'

 
לרבות  סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון,בתוקף 

), 1792(יהודה והשומרון) (מס' ב(ב) לצו בדבר פרשנות [נוסח משולב] 24סמכותי לפי סעיף 
והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין ולשמירה על הסדר  ,2013-התשע"ד

 :הנני מצווה בזה לאמורהציבורי, 
 
      

תיקון 
סעיף 

 ב לצו7

-), התשל"ט418בצו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים (יהודה והשומרון) (מס'  .1
 ) יבוא:טוב, לאחר סעיף (7הצו), בסעיף  –(להלן  1971

המילים "בעיתון רשמי ובשני עיתונים מקומיים" בכל מקום בחוק, במקום  )טז"(  
 לחוק". א2יבוא "בעתון, כהגדרתו בסעיף 

    
 לחוק, יבוא: 2 אחרי סעיף )יז(    
   
 -הוא כל אלה פרסום בעיתון לעניין חוק זה  (א) א2"   
   
בשפה הערבית,  המתפרסם באזור נפוץפרסום בעיתון  )1(     

לפחות  בשפה הערבית ובמקום שבו מופיע עתון מקומי
 ;תון המקומייפרסום נוסף בע –אחת לשבוע 

בשפה העברית,  המתפרסםבאזור  נפוץפרסום בעיתון  )2(     
לפחות בשפה העברית ובמקום שבו מופיע עתון מקומי 

 ;תון המקומייפרסום נוסף בע –אחת לשבוע 

באתר  ,בשפה העברית ובשפה הערביתפרסום,  )3(     
אתר אינטרנט  ;אינטרנט רשמי מטעם רשויות האזור

 ;כאמור יהיה נגיש לכלל הציבור בלא תשלום

בלוח  ,בשפה העברית ובשפה הערביתפרסום,  )4(     
המודעות של מנהלת התיאום והקישור של הנפה 

 .בתחומה מצויה התכנית
       
בשפה  המתפרסם באזור נפוץבעיתון לא ניתן היה לפרסם  )ג(    

גם בדרכים  הפרסום יעשה ,)1א(א)(2בהתאם לסעיף  הערבית
, אז לפחות בשתיים מהן לכך הבאות, ואם קיימת מניעה

 - ) 1((ג)ובלבד שאחת מהן תהיה בהתאם לסעיף קטן 
       
במרחב התכנון , או התכניתפרסום בתחום שטח  )1(     

באמצעות תליית  הרלוונטי לעניין אגרות תכנון,
 ;הודעה במקום בולט בשפה העברית ובשפה הערבית

 
 המתפרסם ישראלמדינת בבעיתון ערבית ב פרסום )2(     

 .הערבית בשפה
מסירת הודעה לגורמי הקישור הפלסטיני על ידי  )3(     

 מנהלת התיאום והקישור של הנפה הרלוונטית.
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  חתשע" כ' באדר 

 
 2018 במרץ        7
     

 
 רוני נומה, אלוף

 מפקד      כוחות       צה"ל 

 באזור   יהודה    והשומרון

 

 

) יפנו ג) וסעיף (4), (2), (1פרסום לפי הוראות סעיף (א)( )ד(    
 ".."להודעת הפרסום המופיעה באתר האינטרנט

      
בהוראות צו זה כדי לגרוע מפרסום שנעשה ב"עיתון הרשמי ובשני עיתונים  אין .2 סייג

 .לתוקפו זה צו של כניסתו לפני, הביטחון ובתחיקת בדין כמשמעותםמקומיים", 
   

 תיקון
הוראות 

בדבר 
פרסום 
תוכניו

ת 
בעיתון 
 רשמי 

 בדבר פרסום תוכניות בעיתון רשמי (יהודה והשומרון),  בהוראות .3
  - ההוראות) –(להלן  2015-"ההתשע

 

   
 ;בטל – 2סעיף  (א)  
   
להוראות אלו" יבוא  2להוראות, במקום " למרות האמור בסעיף  3בסעיף  (ב)  

 (ג) לחוק".-א(א) ו2"על אף האמור בסעיפים 
   
   

 תחילתו של צו זה מיום חתימתו. .4 תחילה
   

) (מס' 24צו זה ייקרא:  צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים (תיקון מס'  .5 שם
 .2018-ח), התשע"1796
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל

  
(הוראת שעה)  (יהודה והשומרון) מבנים חדשיםצו בדבר סילוק 

 2018-חהתשע" ),1797(מס' 
 

מצווה הנני ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת ביטחון,  כוחות צה"ל באזור דכמפקבתוקף סמכותי 
 :בזה לאמור

 
  -בצו זה  .1 הגדרות

   
 כמשמעותו בחוק התכנון; - "בינוי"  
       
 ;תכנוןהחוק כמשמעותו ב - "היתר בניה"  
   
לשנת  79חוק תכנון ערים כפרים ובניינים, חוק זמני מס'  - "חוק התכנון"  

1966; 
       
, לרבות בינוי שהוקם טרם והעבודות להקמתו כל בינוי - "מבנה  חדש"  

מתן ההוראה לסילוק במועד בלבד שו ;למעט מבנה יבילו חתימתו של צו זה
או שלא חלפו יותר משישה ו העבודות להקמת הבינוי לא הסתיימהמבנה, 

בית המגורים לא אוכלס או  –בית מגורים , ולעניין וחודשים מיום שהסתיימ
 ס;ימים מהיום שאוכל 30-שלא חלפו יותר מ

       
ובלת מבנים יבילים) כהגדרתו בתקנות בדבר העברת טובין (ה -" מבנה יביל"  

 ;1993-(יהודה והשומרון), התשנ"ג
       
 ;פקח ביחידה המרכזית לפיקוח במינהל האזרחי - "פקח"  
       
 ובנינים כפרים, ערים תכנון בדבר צוכהגדרתה ב - ועדת המשנה לפיקוח""  

 .1971-ל"אתש), ה418' מסן) (והשומרו יהודה(
       

הצגת דרישת 
 היתר בניה

לדרוש כי יוצג לו היתר רשאי  ,הוקם מבנה חדשמצא פקח כי במקרקעין  .2
 .הוקם המבנהמכוחו  היהבני

       
הצגת חובת 

 היתר בניה
) יציג בפני פקח מחזיק  -(להלן  ואו מי מטעמ, במבנה חדשכל אדם המחזיק  .3

 .2את היתר הבנייה עבור הבינוי לפי דרישת הפקח כאמור בסעיף 
       

  הוראה
מבנה סילוק ל

 חדש

והתקיימו התנאים המפורטים , המחזיקלא הוצג לפקח היתר בנייה על ידי  .4
שלפי  למחזיקליתן  יהיה רשאי הפקח) לצו זה, 2(א)(6בסעיף ו) 1(א)(6בסעיף 

לפי  המבנה החדשלסלק את  הוראה, עשרה שנים-מראית עין מלאו לו שמונה
שלפי  מחזיק; לא אותר )הוראה -ן (להל הנוסח שבתוספת הראשונה לצו זה

 ומצאת, בשקידה ראויה וסבירה עשרה שנים-מראית עין מלאו לו שמונה
 או המבנה החדש של דלת על או חיצוני קיר על הדבקה של בדרךההוראה 

 בעת; הוקם המבנה החדש שבהם במקרקעין לעין בולט אחר במקום
 עד את ההמצאהוית ההמצאה יום אתההוראה  בגוף הפקח ירשום ההמצאה

 בצילום.
       

בקשה 
לביטול 
 הוראה

אחד  םאו הוכחה שלא התקיימחזיק שיש בידיו היתר בנייה כדין  (א) . 5
רשאי להגיש לצו זה, ) 3(א)(6 עד) 1(א)(6 פיםהתנאים המפורטים בסעי

 ההוראהלביטול בכתב בקשה למנהל יחידת הפיקוח במינהל האזרחי 
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מבנה סילוק ל
 חדש

 לצו זה. 4לפי סעיף ות מהמצאתה שע 96תוך 

או  מבלי שצורף אליה היתר בנייה כדין הוראההוגשה בקשה לביטול  (ב)  
הוכחה שלא התקיים אחד התנאים המפורטים מבלי שצורפה אליה 

לעכב את  כדי , לא יהיה בהגשתה ) לצו זה3(א)(6) עד 1(א)(6בסעיפים 
כת התכנון לשמנהל האזרחי, לרבות ל; פנייה להוראהביצוע ה

לא תיחשב של הבינוי או אחרת סדרה תכנונית לה בו,המרכזית 
 .הוראהכבקשה לביטול 

       
הקמת שאלא אם כן הוכח לו  הוראה,לא יבטל מנהל יחידת הפיקוח  (ג)  

שלא בהתאם להיתר בנייה כדין או אם שוכנע  הבוצע מבנה החדשה
) לצו זה 3(א)(6ד ) ע1(א)(6התקיים אחד התנאים המפורטים בסעיפים 

 .הפגם חמור בשלו יש לבטל בהוראהנפל או ש
    
 החלטת מנהל יחידת הפיקוח תומצא לידי המחזיק מגיש הבקשה. (ד)  
       

מבנה סילוק 
 חדש

לא הוסר המבנה החדש ולא הוגשה בקשה לביטול ההוראה או  (א) .6
ל שבקשה כאמור נדחתה, רשאי הפקח לסלקו מן המקרקעין וכן כ

שעות  96המחובר לו וכן להשיב את מצב המקרקעין לקדמותו בתום 
לצו זה או מהמצאת ההחלטה בבקשה  4ממתן הוראה לפי סעיף 

 לביטול ההוראה, לפי העניין, אם נתקיימו כל אלו:
    
המבנה החדש אינו מצוי בתחומי תכנית תכנון מפורטת  )1(   

יום הקובע כמשמעותה בחוק התכנון שקיבלה תוקף לאחר ה
או מערכת הנחיות כהגדרתה בתקנות בדבר מתן היתרים 
לעבודות בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים (יהודה 

 .1985-והשומרון), התשמ"ה
       
שישה חודשים ממועד סיום העבודות להקמת המבנה  לא חלפו )2(   

ימים מהמועד בו  30 לא חלפו –בית מגורים לעניין החדש ו
או נושא משרה  קצין משטרה ,צין צה"לפקח, קאוכלס ו

 ;ציבורית אחר אישר זאת, לפי ידיעתו, בהצהרה החתומה בידו
 .ההצהרה תיערך לפי הנוסח בתוספת השנייה לצו זה

       
 4בו הומצאה ההוראה לפי סעיף ימים מהמועד  120לא חלפו  )3(   

 לצו זה.
       
ו נציגו, נתן ראש לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי א )4(   

המינהל האזרחי או מי שהוסמך לכך על ידו, אישור לסילוק 
המבנה החדש; אישור כאמור יינתן בכתב, אלא אם קיימת 
מניעה לכך מחמת נסיבות העניין; במקרה כאמור, יתועד 

 האישור מיד עם הסרת המניעה.
       
קופה במהלכה על אף האמור בסעיף (א), לא תבוא במניין הימים, הת (ב)  

והתקופה במהלכה  היה תלוי ועומד צו שיפוטי המונע סילוק כאמור
 .לצו זה 5הייתה תלויה ועומדת בקשה לביטול ההוראה לפי סעיף 

       
הודעה על 

סילוק מבנה 
 חדש

, ימסור הפקח לידי המחזיק הודעה על 6סולק מבנה חדש כאמור בסעיף  .7
ספת השלישית לצו זה; לא אותר סילוק מבנה חדש, בנוסח המצורף בתו

עשרה שנים בשקידה ראויה -מחזיק שלפי מראית עין מלאו לו שמונה
 וסבירה, יציב הפקח את ההודעה במקום בולט באתר בו סולק המבנה החדש.

       
מחזיק יהיה רשאי להביא טענותיו בכתב נגד סילוק מבנה חדש בפני  (א) .8דרישה 
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 45ולדרוש פיצויים בגין סילוק מבנה חדש בתוך  חועדת המשנה לפיקו לפיצויים
להאריך את  תרשאיתהא  ועדת המשנה לפיקוחימים ממועד הסילוק; 

 המועד האמור מטעמים שיירשמו.
       
לדרישת הפיצויים יצרף המחזיק את היתר הבנייה, שומת  עלויות  (ב)  

ס הקמת המבנה החדש וכן כל מסמך רלוונטי אחר שיש בו כדי לבס
 את טענותיו ואת דרישתו לפיצויים. 

    
והיא ימים ממועד הגשתה  45בבקשה תוך תדון  ועדת המשנה לפיקוח (ג)  

לצורך כך לדרוש מהמחזיק או מכל גורם במינהל האזרחי  תרשאי
; לדיוני ועדת להציג בפניו כל מסמך שיידרש לשם בירור הטענות

צר במינהל האזרחי, או המשנה לפיקוח לפי סעיף זה, יזומן קמ"ט או
 . נציגו, וישמש בדיונים אלה כחבר שלא מן המניין

    
כי הקמת המבנה החדש נעשתה מכוח  ועדת המשנה לפיקוח המצא (ד)  

היתר בנייה כדין, או כי נתקיימו טעמים מיוחדים אחרים המצדיקים 
 על תשלום פיצויים למחזיק. תורה זאת, 

    
 תומצא למחזיק. לפיקוח ועדת המשנההחלטת  (ה)  
    

בהתאם שיעור הפיצויים ייקבע בהתאם לעלות הקמת המבנה החדש שסולק,  .9 פיצויים
, מטעמים תרשאיתהיה  ועדת המשנה לפיקוחאולם לערכו במועד הסילוק, 

 ועדת המשנה לפיקוחמיוחדים שיירשמו, להפחית את שיעור הפיצויים;  
 למנות שמאי לצורך הערכת עלות הקמת המבנה החדש.  תרשאיתהיה 

    
ועדת השגה 

לעניין 
 פיצויים

ראש המינהל האזרחי ימנה ועדת השגה שתדון בהשגות על פיצויים  (א) .10
ועדת השגה), אשר תורכב מקצין המינהל  –לפי צו זה (להלן בסעיף זה 

נון האזרחי בדרגת סא"ל שיכהן כיו"ר הוועדה, מנהל לשכת התכ
 המרכזית במינהל האזרחי או נציגו והיועץ המשפטי או נציגו. 

    
ועדת המשנה על החלטת  השגהפני ועדת ל מחזיק יהיה רשאי להשיג (ב)  

לצו או על  8לפי סעיף  מבנה חדששלא ליתן פיצוי בגין סילוק  לפיקוח
  לצו. 9גובה הפיצוי שניתן לפי סעיף 

       
ימים מיום המצאת ההחלטה לידי המשיג; ועדת  45השגה תוגש תוך  (ג)  

 ההשגה תהיה רשאית להאריך את המועד האמור מטעמים שיירשמו.
       
ועדת ההשגה תהא רשאית לזמן את המשיג, את נציג יחידת הפיקוח  (ד)  

או כל גורם נדרש אחר לדיון בפניה, וכן תהא רשאית לדרוש מהם 
 ם בירור הטענות. להציג בפניה כל מסמך שיידרש לש

     
 ועדת ההשגה תערוך פרוטוקול בכתב והעתקו יימסר למשיג. (ה)  
       
 החלטת ועדת ההשגה תומצא לידי המשיג.  (ו)   
       

אין בקיומם או אי קיומם של הליכים מכוח חוק התכנון על  (א)  .11 דיניםשמירת 
 מנת לסייג סמכויות מכוח צו זה.

       
אין באמור בצו זה כדי לשלול תרופה ממי שמצא עצמו נפגע  (ב)   

 מהפעלת סמכות בצו זה.
     
 אדם לפטור כדי בקיומם של הליכים מכוח צו זה אין (ג)   

 חוק התכנון. לפי עבירה ביצוע בשל פלילית מאחריות
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 יום ממועד חתימתו. 60תוקפו של צו זה יחל  (א) .12 תוקף

   
צו זה יעמוד בתוקפו למשך שנתיים ממועד כניסתו לתוקף, למעט  )(ב  

  .8-10סעיפים 
       
על אף האמור בסעיף קטן (ב), פנייה בדרישה לפיצויים שהוגשה ביחס  (ג)  

למבנה חדש שסולק במהלך תוקפו של צו זה, אשר הוגשה במועד 
(ג) 10 (א) לצו זה והשגה שהוגשה במועד הקבוע בסעיף8הקבוע בסעיף 

 לצו זה, יתבררו עד תומם גם לאחר פקיעת תוקפו של צו זה. 
       

), 1797(יהודה והשומרון) (הוראת שעה) (מס'  מבנים חדשיםצו בדבר סילוק  .13 שם
 2018-חהתשע"

       
  

 
 

 "חהתשעב' באייר 
 

       ,                 אלוף נדב פדן 

 מפקד כוחות צה"ל

והשומרון            יהודה        באזור

. 
 

 2018באפריל  17
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 ראשונה תוספת
 )4סעיף (

 
 המנהל האזרחי

 היחידה המרכזית לפיקוח
 תאריך:_______________
_____________________ 

 
 
 

 שמבנה חדסילוק  על הוראה
), 1797(יהודה והשומרון) (הוראת שעה) (מס' מבנים חדשיםלצו בדבר סילוק  4לפי סעיף 

 )והצ - (להלן 8201-חשע"הת
 
 

, פקח ביחידה המרכזית לפיקוח במינהל __ ת"ז _______________אני _____________

האזרחי, לאחר שביקרתי במקרקעין הידועים כ_____________________________ 

, ומשלא הוצג בפני היתר מבנה חדש כהגדרתו בצו םבה הוקם) והבחנתי כי המקרקעין - (להלן

 -:מורה בזאת כדלקמן, המבנה הוקםף אשר מכוחו בניה תק

, כמפורט להלן: ללא היתרשהוקם  המבנה החדשלסלק מן המקרקעין את  .1

__________________________________________________________ 

 להשיב את מצב המקרקעין לקדמותו.ו וכן את כל המחובר להם,

 ן עבודות הבניה.מצ"ב העתק צילומי של תשריט המקרקעין בסימו

 שעות משעת המצאתה בהתאם לצו. 96הוראה זו תהיה ניתנת לביצוע בתום  .2

המפורט  למבנה החדשתחול גם על תוספת בניה, ללא היתר, שתתווסף זו  הוראה .3

נוספת לגבי תוספות בניה  בהוראהזו ולא יהיה צורך  הוראהלעיל, לאחר מתן  1בסעיף 

 כאמור.

להגיש למנהל יחידת הפיקוח במינהל האזרחי רשאי זו  מהוראההרואה עצמו נפגע  .4

הוגשה בקשה שעות מעת המצאתה.  96, וזאת תוך ההוראהבקשה בכתב לביטול 

מבלי שצורף אליה היתר בנייה כדין, לא יהיה בהגשתה לעכב את  ההוראהלביטול 

ללשכת למנהל האזרחי, לרבות ; למען הסר ספק, לא יראו בפנייה ההוראהביצוע 

 .הוראהשל הבינוי כבקשה לביטול  או אחרת להסדרה תכנונית ,מרכזיתהתכנון ה

 

_____________________ 
 פקח

 הודבקה במקרקעין (מחק את המיותר) / זו הומצאה למחזיק הוראה

 שעה ________ב ,ביום________
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 שניה תוספת
 )(ב)6סעיף (

 
 

 הצהרה
), 1797(יהודה והשומרון) (הוראת שעה) (מס'  מבנים חדשיםלצו בדבר סילוק  (ב)6לפי סעיף (

 הצו) -(להלן  )8201-חהתשע"
 
 

 __________,____, ______________________________אני החתום מטה, _______

 ___________________________,_______הממלא תפקיד ____________________

 מצהיר בזה לאמור:

ם מדובר בבנייה שטרם הסתיימה או שלא חלפו יותר משישה חודשים מיו לפי ידיעתי,

ימים  30-מ פחותחלפו או שהמבנה לא אוכלס  -ככל שמדובר בבית מגורים ו שהסתיימה

  על הקרקע שבאזור כהגדרתו בצו המבנה החדש שהוקם אכלוסממועד 

_________________________________________________________________ 

 ועד ליום ___________.

 

 

   

 חתימה  תאריך

 

 ת"ז / מ.א. שם

 / כינוי מקום שם

 ההוראהתאריך 
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 שלישית תוספת
 )7סעיף (

 
 

 המנהל האזרחי
 היחידה המרכזית לפיקוח

 יך:_______________תאר
_____________________ 

 
 
 

 לידי
 בבינויהמחזיק 

 
 מבנה חדש סילוקהודעה על 

), 1797(יהודה והשומרון) (הוראת שעה) (מס'  מבנים חדשיםלצו בדבר סילוק  7לפי סעיף 
 )הצו -  (להלן 8201-חהתשע"

 
 

במינהל  כי בתאריך _______________, היחידה המרכזית לפיקוחלהווי ידוע,  .1

-הידועים כמן המקרקעין האזרחי סילקה 

את ) המקרקעין -__________________________________________ (להלן 

ללא היתר, כמפורט להלן:  םשהוקכהגדרתו בצו  המבנה החדש

____________________________________________________ ______

וברים וכו') כמפורט להלן: וכן ביצעה פעולות נוספות (כגון סילוק מח

___________________________________________________________. 

 .מבנה חדשזאת, לאחר שהומצאה לך כדין הוראה על סילוק 

 ועדת המשנה לפיקוחבהתאם להוראות הצו, הנך רשאי להביא טענותיך בכתב בפני  .2

סילוק. לדרישת הימים ממועד  45, וזאת בתוך מבנה חדשסילוק ולדרוש פיצויים בגין 

וכן כל מסמך  ,המבנה החדש, שומת הקמת הפיצויים יש לצרף את היתר הבנייה

 רלוונטי אחר שיש בו כדי לבסס את טענותיך ואת דרישתך לפיצויים.

לעניין פיצויים, שעל יד  השגהפני ועדת ל להשיגניתן  ועדת המשנה לפיקוחעל החלטת  .3

 המנהל האזרחי.

 

 

_______________________ 
 מנהל

 היחידה המרכזית לפיקוח
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 צבא הגנה לישראל

 1798צו מס' 

-התשע"ח (יהודה והשומרון), )57ון מס' הוראות ביטחון (תיקצו בדבר 
2018 

 

, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור
 הנני מצווה בזאת לאמור: והסדר הציבורי באזור,

 

תיקון 
 31סעיף 

), 1651צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' ל 31בסעיף  .1
 -)"הצו"(להלן:  2009-התש"ע

אם היה שעות מעת מעצרו" יבוא "ו 96אחרי המילים "בתוך  ,בסעיף קטן (ג) (א)  
 72קטין שמלאו לו שש עשרה שנים אך לא מלאו לו שמונה עשרה שנים, בתוך 

 שעות מעת מעצרו".

תיקון 
 ב31ף סעי

 -ב לצו31בסעיף  .2

בחשד לביצוע עבירת  נערבתחילת הסעיף יבוא "נעצר  )(ג)1ב(31בסעיף קטן  (א) 
 ביטחון,".

 -)(ג) יבוא1ב(31לאחר סעיף  (ב) 

בחשד לביצוע עבירה שאינה עבירת ביטחון, קצין משטרה,  נערנעצר  "(ד)  
ניתן לבצעה  אשר סבור, כי יש צורך לבצע פעולת חקירה דחופה, שלא

אלא תוך כדי מעצרו של הנער, מוסמך לתת פקודת מעצר בכתב 
 ".שעות מעת מעצרו. 36לתקופה, שלא תעלה על 

)(ג), בתחילת הסעיף יבוא "נעצר בוגר רך בחשד לביצוע 2ב(31בסעיף קטן  )ג(  
 עבירת ביטחון,".

 -)(ג) יבוא2ב(31לאחר סעיף  )ד(  

יצוע עבירה שאינה עבירת ביטחון, קצין נעצר בוגר רך בחשד לב "(ד)   
משטרה, אשר סבור, כי יש צורך לבצע פעולת חקירה דחופה, שלא 

, מוסמך לתת פקודת בוגר הרךניתן לבצעה אלא תוך כדי מעצרו של ה
 שעות מעת מעצרו.". 72מעצר בכתב לתקופה, שלא תעלה על 

תיקון 
 32סעיף 

 -לצו 32בסעיף  .3

"היה הנאשם קטין שמלאו לו שש עשרה שנים אך  סופו יבואבסעיף קטן (ב) ב (א)
לא מלאו לו שמונה עשרה שנים, פקודת המעצר לא תעלה על ששה ימים מעת 

 מעצרו.". 

 שעות". 72שעות" יבוא " 96בסעיף קטן (ג) במקום " (ב)  

תיקון 
 37סעיף 

 -לצו  37בסעיף  .4

 .בחשד לביצוע עבירת ביטחון"תחילתו יבוא "מי שנעצר בבסעיף קטן (א),  (א) 

 -) יבואאאחרי סעיף קטן ( (ב)  
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מי שנעצר בחשד לביצוע עבירה שאינה עבירת ביטחון, שופט מוסמך  )1א"(
ימים, ורשאי להאריך  15לתת פקודת מעצר לתקופה שלא תעלה על 

ימים,  15את המעצר לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על 
המעצר ברצף אחד בקשר לאותו אירוע לא  ובלבד שסך כל תקופת

 "..ימים 75יעלה על 

פים בסעיהמילים "בסעיף קטן (א)" ימחקו ובמקומם יבוא "בסעיף קטן (ב),  (ג)  
 )".1(א -ו (א) קטנים

 -) יבואבאחרי סעיף קטן ( (ד)  

בחשד לביצוע עבירה שאינה  ), נעצר נערב(קטן על אף האמור בסעיף  )ג("  
מוסמך לתת פקודת מעצר לתקופה שלא  יהיה שופט, חוןעבירת ביט

ימים, ויהיה רשאי להאריך את המעצר לתקופות נוספות  10תעלה על 
ימים, ובלבד שסך כל תקופות המעצר  10שכל אחת מהן לא תעלה על 

 ימים.". 40ברצף אחד בקשר לאותו אירוע לא יעלה על 

תיקון 
 38סעיף 

" יבוא ", מלבד קטין 37"מי שנעצר לפי סעיף לצו, לאחר המילים  38בסעיף  .5
 לצו זה,". 136כהגדרתו בסעיף 

הוספת 
 א38סעיף 

 -לצו יבוא 38לאחר סעיף  .6

"הארכת מעצר  
נוספת לצרכי 
חקירה של 

 קטינים

שופט של בית המשפט הצבאי לערעורים רשאי, לבקשת  א.38
הפרקליט הצבאי הראשי או מי שהוסמך לכך על ידו, 

 37שנעצר לפי סעיף  קטיןל הארכת מעצרו של לצוות ע
או על מעצרו מחדש, לתקופות נוספות, שכל אחת מהן 

 ימים.". 45לא תעלה על 

תיקון 
 א43סעיף 

 -א לצו43בסעיף  .7

 ".45" יבוא "60בסעיף קטן (א), במקום " (א) 

שפט בסעיף קטן (א) במקום המילים "יובא עניינו לפני שופט של בית המ (ב)  
תקופה הצבאי לערעורים" יבוא "רשאי השופט לצוות על הארכת המעצר, ל

 ימים נוספים, אם ביקש זאת הנאשם או סנגורו". 15שלא תעלה על 

 )".2" יסומן כסעיף "(א.האמור לאחר "בית המשפט הצבאי לערעורים )ג(  

 לאחר סעיף קטן (א) יבוא: )ד(  

ם נגדו, היה נתון במעצר בשל נאשם, שלאחר הגשת כתב האישו )1"(א  
ימים ומעצרו לא  45כדי ל תקופה המצטרפתאותו כתב אישום 

ימים,  60הוארך כאמור בסעיף קטן (א) או לתקופה המצטרפת לכדי 
ומשפטו בערכאה הראשונה טרם החל, יובא עניינו לפני שופט של 

 ". בית המשפט הצבאי לערעורים.

"השופט ידון בעניינו של הנאשם" יבוא  המילים) במקום 2בסעיף קטן (א (ה)  
 ".בית המשפט הצבאי לערעורים ידון בעניינו של הנאשם"

 לאחר המילים "אינן מצדיקות את שחרורו", יבוא:  (ו)  

כי אין לשחרר את הנאשם בית המשפט הצבאי לערעורים סבר  )3"(א  
, לתקופה ולצוות על הארכת מעצר הוא רשאי), 2אכאמור בסעיף (

 45לתקופה שלא תעלה על ולעניין קטין,  ימים 90א תעלה על של
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 ".ימים, ולחזור ולצוות על כך מעת לעת.

תיקון 
 44סעיף 

 -לצו 44בסעיף  .8

לצו זה (להלן,  136(א) המילים "שאינו קטין כהגדרתו בסעיף 44בסעיף קטן  (א)  
 יימחקו.  -"קטין")" -בסעיף זה

חודשים," יבוא  18ים "תקופה המצטרפת לכדי (א) אחרי המיל44בסעיף  (ב)   
"קטין"),  -לצו זה (להלן, בסעיף זה 136"ולעניין קטין כהגדרתו בסעיף 

 תקופה המצטרפת לכדי תשעה חודשים,".

 יימחקו.  -), המילים "או נאשם שהינו קטין"1(א44בסעיף  (ג)  

 שים".), במקום "לכדי שנה" יבוא " לכדי תשעה חוד1(א44בסעיף  (ד)  

)  אחרי המילים "תקופה המצטרפת לכדי שנה" יבוא "ולעניין 1(א44בסעיף  (ה)  
 קטין, תקופה המצטרפת לכדי שישה חודשים,".

 (ב), במקום "שישה חודשים" יבוא "שלושה חודשים".44בסעיף  (ו)  

(ב), המילים "ואם היה הנאשם קטין, לתקופה שלא תעלה על 44בסעיף  (ז)  
 יימחקו. -ים"שלושה חודש

 אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: (ח)  

 השופט סבר), ב( קטן בסעיף האמור אף לעניין נאשם שאינו קטין, על "(ג)  
שלושה  של התקופה בתוך המשפט הליכי את לסיים ניתן יהיה לא כי

 של מורכבותו, העבירה סוג בשל), ב( קטן בסעיף האמורה חודשים
 על לצוות הוא רשאי, אישומים או םעדי, נאשמים של ריבוי או התיק

 חמישה על תעלה שלא לתקופה מחדש מעצר על או המעצר הארכת
 "..לעת מעת כך ולצוות ולחזור, חודשים

 ).2018במאי  1( חהתשע" טז' באיירתחילתו של צו זה ביום  .9 תחילה

שביום  הוראות צו זה יחולו על כל מי שנתון במעצר ביום תחילתו; ואולם מי .10 תחולה
תחילתו של צו זה נתון במעצר על פי פקודת מעצר, ימשיך להיות נתון במעצר עד 

 לתום פקודת המעצר.

צו ) (יהודה והשומרון) (57צו זה ייקרא: "הצו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'  .11 השם
 ".2018-ח), התשע"1798מס' 

 

 

 התשע"ח  ט'     באייר  

    2018         באפריל     24

 

 אלוף                   ,               נדב פדן

 מפקד             כוחות               צה"ל

 והשומרון   באזור          יהודה        
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 צבא הגנה לישראל

 1988-), התשמ"ח1252בדבר העברת טובין (יהודה והשומרון) (מס' צו 

 2016 -), התשע"ו 9היתר כללי להבאת טובין (תיקון מס' 

 

-), התשמ"ח1252לצו בדבר העברת טובין (יהודה והשומרון) (מס'  2לפי סעיף בתוקף סמכותי 
 בטחון, הנני מורה בזאת לאמור:, ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת 1988

   

הוספת 
 5סעיף 

לתוספת 
 השנייה

לתוספת השנייה להיתר הכללי להבאת טובין (יהודה  4לאחר סעיף   .1
 , יבוא:2005והשומרון) התשס"ה 

צעצוע אשר השימוש המקובל בו עלול לגרום  -. צעצוע מסוכן5"
למשתמש בו או לבני אדם אחרים נזק גופני, או לסכן את בריאותם או 
לגרום להם הטרדה, לרבות צעצוע הפולט אש, צעצוע נפיץ הגורם 
להתפוצצות, צעצוע שנועד לגרום לגירוי, דימוע או עיטוש וצעצוע אשר 

או הנראה ככלי יריה כמשמעותו בצו בדבר  הוא חיקוי של כלי יריה
 -), התש"ע1651(מס'  (יהודה והשומרון) הוראות ביטחון [נוסח משולב]

 , מעת לעת.".2009

 תחילתו של היתר זה ביום חתימתו. . 2 תחילה

היתר זה ייקרא: "היתר כללי להבאת טובין (יהודה והשומרון) (תיקון  .3 השם
 ".2016 -), התשע"ו 9מס' 

 

 

 

 

 

 התשע"וד' באב 

  2016   באוגוסט 8

  

 

 

 

 

 

 

 אחוות בן חור,  תא"ל

ראש        המינהל      האזרחי 

 ושומרון      יהודה        אזור  ל
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      
 

 1988-), התשמ"ח1252(מס' (יהודה והשומרון)  העברת טוביןצו בדבר 
 

תיקון ((הוצאת חומר מחצבה מהאזור לישראל)  העברת טובין בדבר תקנות
 2016-ו(יהודה והשומרון), התשע" )2מס' 

 
 

), 1252שומרון) (מס' צו בדבר העברת טובין (יהודה והא ל2לפי סעיף בתוקף סמכותי 
אזור לתקנות בדבר העברת טובין (הוצאת חומר מחצבה מה 6סעיף , 1988-התשמ''ח

לפי כל דין או תחיקת   יסמכויותיויתר  2008-לישראל)  (יהודה והשומרון), התשס"ט
 :תקין תקנות אלההנני מביטחון, 

 
 

מקור 
 הסמכות

1. 
 
 

מהאזור (הוצאת חומר מחצבה  העברת טוביןתקנות בדבר ב
 ,לתקנות 1תקנה לפני התקנות),  –(להלן  2008-ס"טהתשלישראל), 

(ג) לצו בדבר הסדרת 2"וסעיף יבוא ")" הצו"(להלן: "אחרי המילים 
), 1665הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה) (יהודה ושומרון) (מס' 

 ."2010-התשע"א
   

  –לתקנות  1בתקנה  .2 1תיקון תקנה 
 

 יבוא:   "- אלהקנות לאחר "בת )1(  
 
חומר מחצבה או ליקוט של חומרי מחצבה,  –אגרגאט" ""

 מטרים מעוקבים. 0.2-אשר נפח האבן הגדולה שבו קטן מ
 

חומר מחצבה או ליקוט של חומרי מחצבה,  –"גוש אבן" 
מטרים מעוקבים או  0.2אשר נפח האבן המזערית שבו הינו 

 למעלה מכך.
 
ת פעולמר המחצבה או כל חו גריסת –" עיבוד משמעותי"

אחרת להפחתת החשש הביטחוני ביחס לחומר  עיבוד
 ."המחצבה

    
בהגדרה "חומר מחצבה", במקום "או המשווק ממנה"  )2(  

יבוא: ", לרבות אגרגאט או גוש אבן; וכל חומר המשווק 
שאושר על עיבוד משמעותי ממנה בתנאי שעבר במחצבה  

 ידי הממונה".
    
רה "הממונה", לאחר "בצה"ל" יבוא: "וראש מנהלת בהגד )3(  

 קשת צבעים ותפר".
   

 לתקנות יבוא: 2במקום תקנה   .3  2 תיקון תקנה
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הוצאת חומר מחצבה מהאזור למדינת ישראל  (א) .2"
 טעונה היתר, אלא אם התקיימו שני אלה:

   

גוש הוצאת חומר מחצבה מסוג אגרגאט או  )1(  
אבן, נעשית דרך נקודות המעבר הקבועות 
בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה 

 לתקנות אלו, בהתאמה.

      

המחצבה מקיימת את נהלי הבידוק  )2(    
הביטחוני וההסדרים הביטחוניים שנקבעו 
על ידי הממונה או מי מטעמו ביחס לנקודת 

, וחומר המחצבה עבר בידוק מעבר זו
 .כאמור

     

יהיה ראשי הממונה ), 1(א)(2על אף האמור בתקנה  (ב)   
הוצאת חומר מחצבה מסוג אגרגאט לאשר, בכתב, 

או גוש אבן בנקודת מעבר שיקבע, ובלבד שזו 
מנויה בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה 

 לתקנות אלו."
   

  –לתקנות  3בתקנה  .4 3תיקון תקנה 
 פות".במקום "בתוספת" יבוא: "בתוס )1(  

   
לאחר "הממונה" יימחקו המילים: ", ההיתר לא יחול על  )2( 

 חומר שמקורו אינו במחצבה שהתחייבה כאמור".
   

במקום "התוספת לצו או לגרוע ממנה" יבוא: , לתקנות 6בתקנה  .5  6 תיקון תקנה
 "התוספות לתקנות או לגרוע מהן".

   
תיקון 

 התוספת
 
 

 ות יבוא:במקום התוספת לתקנ .6

 ראשונה  תוספת"
 

 אגרגאטנקודות מעבר לחומר מחצבה מסוג 
 

 ))1(2(תקנה   

 מעבר ביתוניא .א
 מעבר מיתר .ב
 "מעבר שער אפרים .ג

 

הוספת 
תוספת 

 שנייה

 יבוא: לתקנות התוספת הראשונה אחרי .7

 שנייה  תוספת"
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 נקודות מעבר לחומר מחצבה מסוג גוש אבן

 
 ))1(2(תקנה 

 מעבר תרקומיא .א
 תרמעבר מי .ב
 מעבר גלבוע .ג
 "מעבר שער אפרים .ד

   

תחילה 
 ופרסום

 מיום חתימתן. יום 30 של תקנות אלה תחילת תוקפן .8

   
(הוצאת חומר  העברת טוביןתקנות בדבר : "קראנהתקנות אלה תי .9 השם

-) (יהודה והשומרון), התשע"ו2מחצבה מהאזור לישראל) (תיקון מס' 
2016." 

 
 
 

 ו"התשע  אב ב   ו'
 

  
       אלוף-תת,    חוות בן חורא

ראש     המינהל    האזרחי   

והשומרון        יהודה           באזור

. 

 2016  באוגוסט  10
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 צבא ההגנה לישראל

), 1665(יהודה והשומרון) (מס'  בנקודת מעבר  הסדרת הסמכויות צו בדבר 
  2010 - א"עהתש

 
 

 2016-ו, התשע"מעבר טוביןלנקודות  ייחודהודעה בדבר 
 
 

צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה) ל (ג)2סעיף  כוחבתוקף סמכותי מ
 הצו) הנני נותן הודעה זו: - (להלן 2010-התשע"א), 1665(יהודה ושומרון) (מס' 

 
 

 -בהודעה זו  .1 הגדרות
 

  ;ראש מנהלת קשת צבעים ותפר בפיקוד מרכז בצה"ל -"הממונה" 
 

חומר דליק בכל מצב צבירה, לרבות דלק לסוגיו,  -"חומר מתלקח" 
 כגון סולר, בנזין, נפט וכיוצא באלה וגז;

 
מות המעידה לכאורה על היות טובין בכ -"טובין בכמות מסחרית" 

 הטובין סחורה ליעד או לשימוש מסחרי;
 

 אחד מאלה: -"טובין מפוקחים" 
צו בדבר פיקוח על כל חומר המנוי בתוספת א' ובתוספת ג' ל .א

-), תשל"ה653חומרים מסויימים (יהודה והשומרון) (מס' 
1975. 

טובין המנויים בתוספת הראשונה להיתר כללי להבאת טובין  .ב
, שיעדם באזור אינו ישוב 2005-ה והשומרון), התשס"ה(יהוד

 ישראלי או מתקן צבאי.
 

כל אחד מהישובים המפורטים בתוספת לצו בדבר  - "ישוב ישראלי"
 1979-), התשל"ט783(יהודה והשומרון) (מס'  צות אזוריותועניהול מ

ובתוספת לצו בדבר ניהול מעוצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 
יה יכפי תוקפן מעת לעת, וכן אזורי התעש 1981-שמ"א), הת892

, או בתוספת הראשונה להודעה זוהמפורטים  שבניהול ישראלי
 ;שקיבלו היתר מאת הממונה

 
תושב ישראל, מי שמקום מגוריו באזור והוא אזרח  -"ישראלי" 

, 1950 -ישראלי שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י
וכן מי שאינו תושב האזור, ובידו אשרת כניסה כפי תוקפו בישראל, 

 בתוקף לישראל;
 

 מתקן של צה"ל, בין קבוע ובין ארעי. -"מתקן צבאי" 
 
בצו בדבר העברת טובין (יהודה  הגדרתהכ - תוצרת חקלאית""

 ;1988-), התשמ"ח1252והשומרון) (מס' 
 

תעודת משלוח או  - "הטובין או יעדם"תיעוד המפרט את מקור 
את  להוכיחאשר מנהל המעבר סבור שיש בו כדי  ,חראמצעי א

  .טוביןשל ה םאו יעד םמקור
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ייחוד נקודות 
 טובין מעבר

הוצאת טובין בכמות מסחרית מהאזור לישראל, והבאת טובין  (א) .2
כאמור מישראל לאזור לא תעשה אלא דרך נקודות המעבר 

 להודעה זו.השנייה המפורטות בתוספת 
    
 - אמור בסעיף קטן (א) לעיל, לא יחול עלה (ב)  

 
בישוב ישראלי  םשר מקורמהאזור לישראל א טובין הוצאת )1(

 .או מתקן צבאי
 
הוא ישוב ישראלי או  םטובין מישראל לאזור אשר יעד הבאת) 2(

 .מתקן צבאי
  

 
  

העברת תוצרת 
 חקלאית

 )ג( .3
 
 
 
 
 
 )ב(

ית, שמקורם הוצאת טובין מסוג תוצרת חקלאית בכמות מסחר
והבאת טובין  בישוב ישראלי או במתקן צבאי, מהאזור לישראל,

 , מישראל לאזור,כאמור, שיעדם ישוב ישראלי או מתקן צבאי
ת ולא תעשה אלא דרך נקודות המעבר המפורטות בתוספ

 להודעה זו.והשלישית  השנייה
 

הוצאת טובין מסוג תוצרת חקלאית בכמות מסחרית, שמקורם 
ישראלי או במתקן צבאי, לא תעשה אלא דרך  איננו ביישוב

 .להודעה זו השנייהבתוספת נקודות המעבר המפורטות 
  

 
  

הוצאת חומר 
מחצבה 
מהאזור 
 לישראל

הוצאת טובין מסוג מחצבים בכמות מסחרית מהאזור לישראל          .4
 העברת בדבר לתקנות נקודות שנקבעו בתוספתב לא תעשה אלא

) (יהודה לישראל מהאזור מחצבה חומר(הוצאת  טובין
 .2008-"טהתשסוהשומרון), 

 
 

הגבלת העברת 
טובין 

 מפוקחים

הכנסת טובין מפוקחים לאזור והוצאתם לישראל לא תעשה  (א) .5
אלא דרך נקודות המעבר ובמועדים המפורטים בתוספת 

 להודעה זו. רביעיתה
 

וסמך ליתן היתר הבאה לטובין מפוקחים לפי כל דין, הגורם שה (ב) 
 נקודות המעברשלא דרך מוסמך להתיר הבאה של הטובין יהא 

 המפורטים בתוספת הרביעית להודעה זו. ,ומעבר למועדים
  

 
  

חזקה בדבר 
קביעת מקור 

 או יעד הטובין
 

 ביטול דינים

6. 
 
 
 
7. 

חזקה היא שמקור  - טובין או יעדםלא הוצג תיעוד המפרט את מקור ה
 , אינם מיישוב ישראלי או מתקן צבאי.טובין או יעדםה
 
 
הודעה בדבר קביעת נקודות מעבר טובין (יהודה והשומרון), "

   בטלה. - "2008-התשס"ח
 
 

תיקון 
 תוהתוספ

 .מהןאו לגרוע זו הממונה רשאי להוסיף על התוספות להודעה  .8

   
 מיום חתימתה.יום  30 עה זותחילת תוקפה של הוד .9 תחילת תוקף
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הודעה זו תקרא: "הודעה בדבר ייחוד נקודות מעבר טובין (יהודה  .10 שם
 "2016-והתשע"והשומרון), 

   
 

 התשע"ו י'  באב 
 

 2016 באוגוסט 14
 

 אלוף-תת,          בן חור אחוות 

 המנהל       האזרחי     ראש 

 לאזור    יהודה    והשומרון

 

 
 ראשונה תוספת

 )1(סעיף 
 

      
 
 און (קוצ'ין)-אזור התעשייה בר .1
 כרם (המסילה)-אזור התעשייה טול .2
 אזור התעשייה עמנואל .3
 אזור התעשייה אריאל מערב .4
 אזור התעשייה ברקן .5
 אזור התעשייה תל מרים (שער בנימין) .6
 אזור התעשייה מישור אדומים .7
 וזאזור התעשייה מגדל ע .8
 אזור התעשייה שמעה .9

 אזור התעשייה שחק .10
 אזור התעשייה שילה .11
 אזור התעשייה מעלה אפרים .12
 זהב-אזור התעשייה עלי .13
 אזור התעשייה אלפי מנשה .14
 אזור התעשייה אלקנה .15
 אזור התעשייה קרני שומרון .16
 אזור התעשייה קריית ארבע .17

 
 
 שנייהתוספת 

 )3-ו 2 יםפ(סעי
 

      
 ציון נקודות  
 קו רוחב אורך קו  
 610990 196493 נקודת מעבר תרקומיא .1
 700802 246814 נקודת מעבר הבקעה .2
 713075 229286 נקודת מעבר הגלבוע .3
 643280 216888 נקודת מעבר ביתוניא/ עופר .4
 688591 201265 נקודת מעבר שער אפריים .5
 624682 223391 הר חומהנקודת מעבר  .6
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 שלישיתתוספת 

 )3(סעיף 
 

 ציון נקודות  
 קו רוחב אורך קו  
 645010 203812 נקודת מעבר מכבים .1
 667802 203031 נקודת מעבר שומרון (חוצה שומרון) .2
 676809 200101 נקודת מעבר אליהו .3
 700802 246814 נקודת מעבר הבקעה .4
 637311 224017 וריםנקודת מעבר בח .5
 632276 224988 זעים) -נקודת מעבר אדומים (א .6
 623691 216161 נקודת מעבר דרך האבות (המנהרות) .7
 619843 205179 נקודת מעבר הל"ה (ג'בעה) .8
 583756 193726 נקודת מעבר מיתר .9

 
 

 
 רביעיתתוספת 

 )5(סעיף 
 

עד  06:00, וביום שישי מהשעה 20:00עה עד הש 06:00בימים ראשון עד חמישי, מהשעה  .1
 תותר הכנסת טובין מפוקחים דרך נקודות המעבר הבאות: 14:00לשעה 

 
 ציון נקודות  
 קו רוחב אורך קו  
 610990 196493 נקודת מעבר תרקומיא .1
 667802 203031 נקודת מעבר שומרון (חוצה שומרון) .2
 676809 200101 נקודת מעבר אליהו .3
 687421 203801 )105נקודת מעבר תאנים ( .4
 660849 200668 )רנתיסשילה (נקודת מעבר  .5
 619843 205179 נקודת מעבר הל"ה (ג'בעה) .6
 583756 193726 נקודת מעבר מיתר .7

 
 
 

תותר הכנסת טובין מפוקחים דרך  20:00עד השעה  06:00, מהשעה שישיבימים ראשון עד  .2
 נקודות המעבר הבאות:

 
 ציון נקודות 
 קו רוחב אורך קו 

 700802 246814 נקודת מעבר הבקעה
 

   
 

8317



 צ ב א      ה ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
 

 1966לשנת  79חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס' 
 

 תקנות אישור הקמה ופטור מרשיון למבנה חינוך ארעי (הוראת שעה)
  2016-ויהודה והשומרון), התשע"( )6(תיקון מס' 

 
רים, כפרים ) לחוק תכנון ע4(67כראש המינהל האזרחי, בהתאם לסעיף  בתוקף סמכותי

מתקין  הנני החוק), ובהמלצת מועצת התכנון העליונה, – (להלן  1966לשנת  79ובנינים, מס' 
 :תקנות אלה

 
   

תיקון תקנה 
1 

 בתקנות אישור הקמה ופטור מרשיון למבנה חינוך ארעי (הוראת שעה) .1
, לתקנות 1התקנות), בתקנה  –(להלן  2010-(יהודה והשומרון), התש"ע

 יבוא: "מוסד חינוך"דרה אחרי ההג
   
עצה מקומית כהגדרתה בצו בדבר ניהול מועצות מו -" מועצה""  

או מועצה  1981-), התשמ"א892מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 
אזורית כהגדרתה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) 

 ;1979-), התשל"ט783(מס' 
 

אינם רכוש ממשלתי כהגדרתם בצו מקרקעין ש -"מקרקעין פרטיים" 
 ".;1967-), התשכ"ז59בדבר רכוש ממשלתי (יהודה והשומרון)(מס' 

   
תיקון תקנה 

2 
 –לתקנות  2בתקנה  .2

    
במקום המילים "הרשות המקומית הנוגעת ), 1בסעיף קטן ( )1(  

"המועצה הנוגעת בדבר או ראש תחום תשתית  בדבר" יבוא
 .במינהל האזרחי"

    
או חרי המילים "רכוש ממשלתי" יבוא ", א)2(בסעיף קטן  )2(  

 .".במקרקעין פרטיים, ובלבד שניתנה הסכמת הבעלים לגביהם
    
ו ראש )(א), אחרי המילים "הנוגעת בדבר" יבוא "א4בסעיף קטן ( )3(  

אחרי המילים "ראש הרשות"  תחום תשתית במינהל האזרחי",
מינהל האזרחי" ואחרי המילים יבוא "או ראש תחום תשתית ב

 "ביישוב" יבוא "או במרחב".
    
(ב) 4בסעיף קטן האמור במקום (ג) יימחק, ו4האמור בסעיף  )4(  

 :יבוא
    
בנוסף על האמור בפסקה  הוכנה התכנית על ידי המועצה, "(ב)   

המובא  , בהתאם לנוסחהתחייבות לתכנית (א), תצורף
ש המועצה הנוגעת בדבר, של ראבתוספת לתקנות אלה, 

גזבר המועצה ומהנדס המועצה, לפרק, להרוס ולפנות את 
מבנה החינוך הארעי שהוקם לפי תקנות אלה בתום 

, אלא אם כן ניתן בעבורו 3תקופת הפטור לפי תקנה 
 רישיון".

 
 

    
 ), אחרי סעיף קטן (ד), יבוא:6בסעיף קטן ( )5(  
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"(ה) הצהרת מהנדס כי התכנית להצבת המבנה נערכה בהתאם    

לאמות המידה הנהוגות ביחס להגשתן של בקשות להיתר בנייה, 
וכי התכנית עומדת בהנחיות משרד החינוך לעניין הקמתם של 

 ;מוסדות חינוך
 

מקרקעין במינהל האזרחי כי בעל  קצין מטה לרישום(ו) אישור 
 על הארעי החינוך להצבת מבנההזכויות במקרקעין נתן הסכמתו 

), ככל שמדובר במקרקעין 2(2התכנית, בהתאם לתקנה  פי
 ".פרטיים.

    
 ), אחרי המילים "הנוגעת בדבר," יבוא "אם הוכנה7בסעיף קטן ( )6(  

התיאום והקישור של הנפה  תעל ידי המועצה, או במינהל התכנית
אש תחום אליה מתייחסת התכנית, אם הוכנה התכנית על ידי ר

 תשתית במינהל האזרחי".
   

תיקון תקנה 
4 

במקום המילים "בידי יושב ראש לתקנות, בסעיף קטן (ד),  4בתקנה  .3
 הרשות המקומית הנוגעת בדבר" יבוא:

   
 ) לתקנות".1(א)(2"בידי מכין התכנית לפי תקנה   
   

תיקון 
 הגדרות

ת" או "רשות בו רשום "רשו ןלהובנספחים  בכל מקום בתקנות .4
 מקומית" יבוא במקומן: "המועצה".

   
 תחילתן של תקנות אלו ממועד חתימתן. .5 תחילה

   
תקנות אלו תיקראנה: "תקנות אישור הקמה ופטור מרישיון למבנה   השם

-ו(יהודה והשומרון), התשע" )6חינוך ארעי (הוראת שעה)(תיקון מס' 
2016. 

   
 
 

 והתשע"כ"ה בתמוז 
 

  

 אלוף      -ת בן חור,    תתאחוו

ראש     המינהל    האזרחי   

 והשומרון      יהודה           באזור

 

 

 

 2016אוגוסט        31

 
 

צו בדבר תכנון ערים, כפרים ובנינים (יהודה והשומרון) ) ל1(7ה לפי סעיף בתוקף סמכות
אוגוסט  31 ביום 568 , מועצת התכנון העליונה, בישיבתה מס'1971-תשל"אה), 418(מס' 
שיון יאישרה כי הבינוי העומד בדרישות תקנות אלו לקבלת פטור יהיה פטור מר 2016

 כמשמעו בחוק.
 
  
 אדר'    נטליה אברבוך,       

 יו"ר  מועצת  התכנון העליונה       
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 צבא הגנה לישראל

 1981-), התשמ"א892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס 

 1979-), התשל"ט783צו בדבר מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 

 

 תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות ואזוריות 

-(הארכת תוקף), התשע"ו (הוראת שעה) תקופת מעבר)-(גני מודיעין
2016 

 

 1981-וקף סמכותי כממונה, כהגדרתו בתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"אבת
(ב) לתקנות בדבר 5, ובהתאם לסעיף 1979-ובתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט

, הנני 2015-(הוראת שעה), התשע"ה תקופת מעבר) –ניהול מועצות מקומיות ואזוריות (גני מודיעין 
 מתקין תקנות אלה:

 

 

הארכת 
 תוקף

תקופת מעבר)  –תוקפן של תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות ואזוריות (גני מודיעין  .1
 ;1.11.16, מוארך בזה, עד ליום 2015-(הוראת שעה), התשע"ה

  

 ;1.11.16אלה ביום חתימתן ותוקפן עד ליום  תחילתן של תקנות .2 תחילה

  

 –תקנות אלה תיקראנה: "תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות ואזוריות (גני מודיעין  .3 השם
 .2016-תקופת מעבר) (הוראת שעה) (הארכת תוקף), התשע"ו

 

        
  כהן,         אבנר         תשע"ו   באב   חכ"

הממונה על הישובים הישראלים  2016   ספטמבר   1

    באיו"ש
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
 

 1967-), התשכ"ז111צו בדבר קובץ מנשרים (יהודה והשומרון) (מס' 
 
 

 2016-והתשע" ,)2הוראה בדבר תיקון טעות דפוס (מס' 
 
 
 

-), התשכ"ז111לצו בדבר קובץ מנשרים (יהודה והשומרון) (מס' א 2לפי סעיף בתוקף סמכותי 
על תיקון טעות דפוס  לאמור הנני מורה, ראש המינהל האזרחיולאחר קבלת אישור  1967
 :כדלקמן השנפל

 

 תיקון 
 3סעיף 

 להודעה

1. 
 
 
 

-, התשע"ו(יהודה והשומרון) בהודעה בדבר ייחוד נקודות למעבר טובין
 במקום "(ג)" יבוא "(א)"., 3בסעיף , 2016

 .המיום חתימת ה זותחילתה של הורא .2 תחילה
 

   
הודעה בדבר ( )2הוראה בדבר תיקון טעות דפוס (מס' הוראה זו תיקרא: " .3 השם

-והתשע", )2016-ייחוד נקודות למעבר טובין (יהודה והשומרון), התשע"ו
2016." 

 
 
 
 
 
 

 אל"ם         ,  אייל טולדנו                                  והתשע" י"ב   אלול  
 

 היועץ                המשפטי                          2016   ספטמבר   15
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 צבא       הגנה       לישראל
 

 צו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון) 
 1971-), התשל"א427(מס'  

 
 תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה)

 , )רכישת חשמל, תחזוקה, ומשטר הפעלה של בעלי רישיונות ייצור פרטיים(
 (יהודה והשומרון)

 
 

), 427ר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון) (מס' לצו בדב 7בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 תקין תקנות אלה:") ויתר סמכויותיי, הריני מהצו(להלן: " 1971-התשל"א

 
 יהודה והשומרון;אזור  -" אזור" .1 הגדרות

 
שקמ"ט חשמל או מי קמ"ט חשמל מסמך מטעם  -" אישור תעריפי"

שנקבעו על ידי  פיםהתעריהמבוססים על , הכולל תעריפים הסמיכו לכך
אנרגיה או רכישת רכישת חשמל, רכישת זמינות ועבור ליצרן הרשות 

הניתן במועד הסגירה הפיננסית ואינו מתעדכן אלא לפי  שירותים נלווים,
 ;מנגנוני עדכון הכלולים באישור

 
מידה הנקבעות בישראל על ידי הרשות בהתאם האמות  -" מידההאמות "  

, כפי תוקפו בישראל מעת 1996-שק החשמל, התשנ"ולחוק מ 33לסעיף 
 לעת;

 
 לפרק ו' ה'הקבועות בסימן  98-105אמות מידה  -" אמות מידה גז טבעי"  

 לאמות המידההקבועה בסימן י' לפרק ו'  125אמת מידה  לאמות המידה,
עניינן אשר  (ז) הקבועה בסימן י"ב לפרק ו' לאמות המידה,141ואמת מידה 

 ;גז טבעיבאמצעות חשמל ייצור 
 

הקבועות בסימן י"ב  128-137 אמות מידה -" אמות מידה תומכות מימון"  
   ;, שעניינן אירועי כוח עליוןלפרק ו' לאמות המידה

 
 ;1אמת מידה ב הכהגדרת -" אנרגיה מוזנת לרשת"  

 
מי שניתן לו היתר לעסוק בחשמל לפי סעיף  -" בעל רישיון עיסוק בחשמל"  

 לצו; 2
 

כל הוראה, תקנה או החלטה שניתנה ע"י הרשות או  -" הוראות הרשות"  
רכישת חשמל, תחזוקה ומשטר הפעלה של בעלי מטעמה בישראל, שעניינה 

, כפי תוקפן בישראל מעת לעת בפרק ו' םכמשמעות רישיונות ייצור פרטיים
 מחויבים;הובשינויים 

 
-משק החשמל, התשנ"וכהגדרתה בחוק  חשמל בישראלרשות ה -" הרשות"  

 ;, כפי תוקפו בישראל מעת לעת1996
 

בתקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי כהגדרתה  -" יחידת ייצור"  
 ;בישראל מעת לעת ן, כפי תוקפ2005-קונבנציונלי) התשס"ה

 
 ;ייצורמי שניתן לו רישיון  -" יצרן"  

 
 ;1אמת מידה ב הכהגדרת -" יכולת זמינה"  

 
כהגדרתו באמת מידה  "מתקן", או צוכהגדרתו ב "מתקן חשמל" - "מיתקן"  

 ;לפי ההקשר בסימן י"א לפרק ו' 130
 

בסימן י"א  141באמת מידה או  1באמת מידה כהגדרתו  -" מיתקן ייצור"  

8322



 ;לפי ההקשר לפרק ו'
 

 מערכת החשמל אתנהל ל קמ"ט חשמלמי שמונה על ידי  -" מנהל המערכת"  
איזון תמידי בין ההיצע של החשמל והביקוש לו, יקוח על פ, ובכלל זה באזור

הבטחת השרידות של מערך הייצור וההולכה של החשמל, ניהול של העברת 
האנרגיה מתחנות כוח דרך רשתות החשמל אל תחנות משנה באמינות 
ובאיכות נדרשות, תזמון ביצוע של עבודות תחזוקה ביחידות הייצור 

בחשמל בתנאים תחרותיים, שוויוניים  ובמערכת ההולכה, ניהול הסחר
ומיטביים לרבות ביצוע הסכמים לרכישת יכולת זמינה ואנרגיה מיצרני 

  חשמל ותכנון הפיתוח של מערכת ההולכה וההשנאה;
 

רכישת חשמל, תחזוקה, ומשטר הפעלה של בעלי " :'פרק ו -" פרק ו'"  
 לאמות המידה; ",רישיונות ייצור פרטיים

 
האזרחי לאזור יהודה  קצין מטה לענייני חשמל במינהל -" קמ"ט חשמל"  

 ;והשומרון
 

הניתן על ידי קמ"ט חשמל על פי  עיסוק בחשמלרישיון  -" ייצוררישיון "  
, ושניתן ליצרן שאינו בעל רישיון שעניינו ייצור חשמל ,או תקנותיו הצו

 ;עיסוק בחשמל שאיננו לייצור בלבד
 

אימוץ אמות 
 המידה

גז  אמות מידהלמעט , בישראל מעת לעת ולאמות המידה, כפי תוקפ 'ופרק  . 2
מחויבים הבשינויים  יחול באזור, תומכות מימון טבעי ואמות מידה

 ובשינויים אלה:
 

סמכות הקבועה באמות המידה, למעט הסמכות לקבוע את  כל א.  
 .לקמ"ט חשמלהתעריפים ואמות המידה, תהיה נתונה 

 
ח או מסמך שנקבע כי יוגשו לרשות, יוגשו לקמ"ט כל בקשה, דיוו ב.  

 חשמל. 
 

 "המדינה" יבוא "מדינת ישראל". במקוםבכל מקום  .ג  
 

"כפי תוקפו  ובכל מקום שבו מוזכר דבר חקיקה ישראלי, יבוא אחרי .ד  
 בישראל מעת לעת", למעט:

 
במקום "דיני מסים החלים במדינת ישראל" יבוא "דיני המסים  )1

 בחשמל". בעל רישיון עיסוקים על יצרן ועל החל
 

 "הוראות כל דין" יבוא "ותחיקת הביטחון".  אחריבכל מקום  .ה  
 

 "לוח תעריפים" יבוא "הנקבע על ידי הרשות". אחריבכל מקום  .ו  
 

 
 

"בעל רישיון ספק שירות "ספק שירות חיוני" או  במקוםבכל מקום  .ז 
 ".בעל רישיון עיסוק בחשמליבוא " "מחלק",חיוני" או 

 
בכל מקום במקום "בעל רישיון הולכה" יבוא "בעל רישיון עיסוק  .ח  

 בחשמל הכולל רישיון הולכה". 
 

רכישת אנרגיה 
ורכישת יכולת 
זמינה ואנרגיה 

 מיצרני חשמל
 

אנרגיה חשמלית, יכולת זמינה ואנרגיה מיצרן מנהל המערכת ירכוש  .3
 באישור התעריפי ,ובפרק ו' בתקנות אלולקבוע ושירותים נלווים בהתאם 

 .הייצורברישיון ו

פניה לקבלת 
שירותי רכישת 

יכולת זמינה 
 אנרגיהו
 

יצרן המעוניין למכור יכולת זמינה ואנרגיה למנהל המערכת יפנה למנהל  .4
 בהתאם להוראות פרק ו'. בכתבבבקשה המערכת 
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חתימה על 
 הסכם רכישה

אנרגיה  ת, לבקשת יצרן, לחתום על הסכם לרכישמנהל המערכת חייב א. .5
פעלה המסחרית. או יכולת זמינה ואנרגיה לפי העניין, טרם מועד הה

ולא יתנה  לא יעכב למרות האמור לעיל, בעל רישיון עיסוק בחשמל
יכולת זמינה ואנרגיה או אנרגיה מיצרן, בחתימה על הסכם או  רכישת

 מסמך אחר מטעמו.
  

בחר יצרן שלא לחתום על הסכם לרכישת אנרגיה או במקרים בהם  ב.  
יכולת זמינה ואנרגיה מול מנהל המערכת, יהיה מחויב היצרן לחתום 

 על הסכם תפעולי מול מנהל המערכת טרם ביצוע סנכרון ראשוני.
 

 ,לקמ"ט חשמלסמוך למועד הסגירה הפיננסית יפנה בעל רישיון ייצור  .6 אישור תעריפי
לצורך השלמת הסגירה בהתאם להוראות פרק ו' י לקבלת אישור תעריפ

 הפיננסית.
 

דיווחים 
 לממונה

נתוני סיכום לפי מתכונת  לקמ"ט חשמליעביר מנהל המערכת  ,אחת לחודש .7
באשר להזרמת האנרגיה בפועל. בדיווח זה,  בנוהל קמ"ט חשמל,שתקבע 

נה תיעשה אבחנה בין אנרגיה שסופקה לצרכנים במסגרת יכולת זמינה משת
אנרגיה שסופקה למנהל המערכת במסגרת בין לטובת עסקאות פרטיות, 

בין יכולת זמינה קבועה ויכולת זמינה משתנה לטובת מנהל המערכת, ו
אנרגיה שנצרכה בחצר היצרן במקרים של צרכנים הנמצאים בחצר היצרן, 

 .ובהחלטות הרשות פרק ו'הכל כמצוין ב
 

בהתאם לקבוע בפרק אחת לחודש חשבון ליצרן ישלח מנהל המערכת יערוך ו .8 חשבון ליצרן
 .ו'
 

עמידה 
בדרישות 

 אמינות
 

תקן תוך עמידה בכל דרישות האמינות הקבועות יהיצרן יפעיל את המ .9
 ברישיונו ובאמות המידה.

 

הפעלה 
 ותחזוקה

 

ההפעלה והתחזוקה של המיתקן ייעשו בהתאם לקבוע בפרק ו' לאמות  .10
 המידה. 

 
 

בר יצרן המחו
 לרשת ההולכה

 

תכנית יצור שבועית  יצרן המחובר לרשת ההולכה יגיש למנהל המערכת .11
שעתית המפרטת את היכולת הזמינה ו/או היצור המתוכננים לכל -חצי

 בהתאם לקבוע בסימן ה' לפרק ו'. יחידת ייצור שברשותו
 

תוכנית 
 העמסה

תכנית העמסה  ,ולציבור בכל יום לקמ"ט חשמלמנהל המערכת יפרסם  א. .12
(ובכלל זה תחנות  המחוברים למערכתתקני היצור יכללית של כלל מ

) הצפויה להתבצע בעל רישיון עיסוק בחשמלשל תקנים מטעמו יומ
 , בהתאם לקבוע בסימן ה' לפרק ו'.ביום המחרת

 
בכל יום בו הוגשה או הייתה צריכה להיות מוגשת תוכנית ייצור יומית,  ב.  

ת ליצרן תוכנית העמסה פרטנית המתייחסת ימסור מנהל המערכ
 .בהתאם לקבוע בסימן ה' לפרק ו' תקן היצרןילהפעלת היחידות שבמ

 
אספקת הספק 

 ריאקטיבי
 

מנהל המערכת רשאי בכל רגע לדרוש מיצרן הספקת הספק ריאקטיבי לרשת  .13
 בגבולות המתאימים לתנאים הטכניים לחיבור יחידות הייצור לרשת

 והיצרן חייב להיענות לדרישות אלה. בסימן ה' לפרק ו',ובהתאם לקבוע 
 

יפרט רשימת מקרי חירום מוגדרת ומאושרת בחשמל בעל רישיון עיסוק  .14 מקרה חירום
ולצידה פירוט הסמכות ו/או ההוראות המבוקשות  קמ"ט חשמלמטעם 

למתן הוראות או לשינוי במתכונת ההסדרה והתעריפים בגין כל מקרה 
 .כקבוע בפרק ו' אות למקרי חירום")(להלן: "הור

 
הוראות 
 הרשות

הוראות הרשות יחולו באזור, בשינויים המחוייבים, ובתנאי שקמ"ט חשמל  .15
 לא קבע הסדרים אחרים ואין בהן כל סתירה לדין ולתחיקת הביטחון. 

 
יצוע באלו, בכל מקרה של מחלוקת הנוגעת ל תקנותמבלי לגרוע מהאמור ב .16יישוב 
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 מחלוקות
 

 לקבלת הכרעה. לקמ"ט חשמליפנו הצדדים  התקנות,

 יום מיום חתימתן. 30תחילת תוקפן של תקנות אלה  .17 תחילה
 

רכישת תקנות אלה ייקראו: "תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) ( .18 שם
) (יהודה חשמל, תחזוקה, ומשטר הפעלה של בעלי רישיונות ייצור פרטיים

 ".2016 -זתשע"הוהשומרון), 
 
 
 

 
 

 תא"ל        , אחוות בן חור

 ראש     המינהל   האזרחי

 באזור   יהודה   והשומרון

 זע"תשה ל' תשרי
 
  2016 בנובמבר 1
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 צבא הגנה לישראל

 1981-), התשמ"א892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס 

 1979-), התשל"ט783צו בדבר מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 

 

 תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות ואזוריות 

-ז(הארכת תוקף), התשע" (הוראת שעה) תקופת מעבר)-(גני מודיעין
2016 

 

 1981-וקף סמכותי כממונה, כהגדרתו בתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"אבת
(ב) לתקנות בדבר 5, ובהתאם לסעיף 1979-ובתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט

, הנני 2015-(הוראת שעה), התשע"ה תקופת מעבר) –ניהול מועצות מקומיות ואזוריות (גני מודיעין 
 מתקין תקנות אלה:

 

 

הארכת 
 תוקף

 תקופת מעבר)  –תוקפן של תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות ואזוריות (גני מודיעין  .1

 .31.12.16, מוארך בזה, עד ליום 2015-(הוראת שעה), התשע"ה

   

 .31.12.16ם אלה ביום חתימתן ותוקפן עד ליו תחילתן של תקנות .2 תחילה

   

 .3 השם

 

 –תקנות אלה תיקראנה: "תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות ואזוריות (גני מודיעין 
 .2016-(הוראת שעה) (הארכת תוקף), התשע"זתקופת מעבר) 

 

        
  כהן,         אבנר         זתשע"ל' בתשרי 

הממונה על הישובים הישראלים  2016 בנובמבר  1

    באיו"ש
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 ג נ ה      ל י ש ר א ל צ ב א      ה ה

-), התשל"ט783צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 
1979 

), 892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 
 1981-התשמ"א
 

 יהודה( )מודיעין גני( ואזוריות מקומיות מועצות ניהול בדבר תקנות
 2016-ז"התשע) ושומרון

(מס'  (יהודה והשומרון) לצו בדבר ניהול מועצות מקומיותא 3-ו 3סעיף  לפי סמכותי בתוקף
(מס'  (יהודה והשומרון) א לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות1וסעיף  1981-), התשמ"א892
 :הנני מתקין תקנות אלה פי כל דין,-וייתר סמכויותיו על 1979 -, התשל"ט)783

 

יהיו למושגים הבאים הפירושים כמפורט  בתקנות אלה .1 הגדרות
 להלן:

 
הישוב גני מודיעין כהגדרתו בתקנות  –"גני מודיעין" 

הוספת הישוב  -המועצות האזוריות (תיקון התוספת 
) (יהודה ושומרון), 33"גני מודיעין") (תיקון מס' 

 ;2015-התשע"ה
 

המועצה האזורית מטה בנימין  –"המועצה האזורית" 
הפועלים בתחומה שהוקמו מכוח  לרבות תאגידים

) לתקנון המועצות האזוריות (יהודה 12(57סעיף 
 ;1979-ושומרון), התשל"ט

 
מועצה מקומית מודיעין עילית  –"המועצה המקומית" 

לרבות תאגידים הפועלים בתחומה שהוקמו מכוח 
) לתקנון המועצות המקומיות (יהודה 13(68סעיף 

 ;1981-ושומרון), התשמ"א
 

הממונה כהגדרתו בתקנון המועצות  –" "הממונה
 ;1979-ות (יהודה ושומרון), התשל"טהאזורי

 
תקנות בדבר ניהול מועצות  –"התקנות הקודמות" 

 2015-מקומיות (תיקון מפה) (מודיעין עילית), התשע"ה
הוספת  –ותקנות המועצות האזוריות (תיקון התוספת 

ושומרון), ) (יהודה 33היישוב "גני מודיעין") (תיקון מס' 
 ;2015-התשע"ה

 
התקופה שמיום תחילת התקנות  –"תקופת המעבר" 

 ;הקודמות ועד יום תחילתן של תקנות אלה
 

תקנות בדבר ניהול מועצות  –"תקנות תקופת המעבר" 
תקופת מעבר)  -מקומיות ואזוריות (גני מודיעין 

 .2015-(הוראת שעה), התשע"ה
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 חליפתה האזורית המועצה
  קומיתהמ המועצה של

 

 של חליפתה תהא האזורית המועצה  א. . 2
, מודיעין גני בתחום המקומית המועצה

 המועצה של שיפוטה בתחום היה אשר
 הקודמות התקנות תחילת ערב המקומית

לגבי העניינים  )הצירוף שטח – להלן(
 –הבאים 

 
 או בעלות לרבות, במקרקעין וזכויות חובות )1( 

 או ראויה ותזכ כל וכן במקרקעין חזקה
 אותה לה שהיו הנאה טובת וכל מוחזקת

 ;הצירוף בשטח שהן ככל במקרקעין שעה
 

 השתתפות דמי, היטלים, אגרות, ארנונות )2( 
 המועצה שהטילה אחרים חובה ותשלומי

 נגבו; וטרם המקומית
 נקבע אשר וזכויות חובות לגבי למעט

 במשרד המופקדת ברשימה אחרת לגביהן
 ).הרשימה  - להלן( הממונה

 
 של חליפתה תהא האזורית המועצה ב.

זכויות וחובות  לגבי המקומית המועצה
המצויים בשטח הצירוף, למעט  במיטלטלין

זכויות וחובות כאמור אשר נקבע לגביהן 
 וזכויות חובות אחרת ברשימה, וכן לגבי

, הנוגעים לשטח )א( קטן בסעיף נזכרו שלא
כאמור אשר הצירוף, למעט זכויות וחובות 

 נקבע לגביהן אחרת ברשימה.
 

 של חליפתה תהיה האזורית המועצה ג.
 שהיה משפטי הליך בכל המקומית המועצה

 אלה תקנות של תחילתן ערב ועומד תלוי
 הנוגע, נגדה או המקומית המועצה מטעם
 משפטיים הליכים למעט הצירוף לשטח

 .ברשימה אחרת לגביהם נקבע אשר

 בדיםעו לעניין הוראות
 

 מפורטים ששמותיהם המקומית עובדי המועצה א. . 3
 וישובצו האזורית המועצה לעובדי יהיו ברשימה

כן יפורטו ברשימה עובדי  ברשימה; כמפורט בה
המועצה המקומית שהיו לעובדי המועצה 
האזורית בתקופת המעבר ויצוין בה מועד תחילת 

 עבודתם במועצה האזורית.
 

 ערב המקומית המועצה לעובד כדין שהיו הזכויות ב.  
 אותן ויראו, לו יישמרו האזורית למועצה מעברו

האזורית;  במועצה מעבודתו הנובעות כזכויות
אולם, חלוקת החבות בגין זכויות כאמור יחולקו 

 בין הרשויות המקומיות כמפורט ברשימה.
 

 המועצה עובד שנהיה המקומית המועצה עובד ג.  
 בשל פרישה להטבת יזכא יהיה לא האזורית

 .האמור המעבר
 

 היה זכאי תקנות אלה של תחילתן שערב אדם ד.  
 המועצה מקופת חודשית קצבה לתשלום
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 מהמועצה קצבתו לתשלום זכאי יהיה המקומית
 .המקומית

 
 תקנות  עזר חוקי, ארנונה
 וצווים

 

המעבר, צו תקנות תקופת בעל אף האמור  .א . 4
(להלן  2016ת לשנת הארנונה של המועצה האזורי

צו הארנונה) יחול ביחס לשטח הצירוף החל  –
 מיום תחילתו של צו הארנונה.

 חובה ותשלומי היטלים אגרות,, תקנות, עזר חוקי ב.
 הוטלו או הארנונה, שהותקנו צו למעט, אחרים

גוף הפועל מטעמה  או המקומית המועצה בידי
, העניין לפי המחויבים בשינויים בתוקפם יעמדו
 פי על ישונו או שיפקעו עד הצירוף, לשטח ביחס

 עד או אחר חיקוק כל פי על או בהם האמור
 יבטלוגוף הפועל מטעמה  או האזורית שהמועצה

 .חיקוק כל מכוח אותם ישנו או

 הליכים המשכת
 

 א. . 5
 

תקנות  שלן תחילת ערב ועומד תלוי שהיה הליך
גוף הפועל  או המקומית המועצה בפני אלה
 הנוגע לשטח הצירוף, יידון ויוכרע ,מהמטע

 לפי, בגוף הפועל מטעמה האזורית או במועצה
 .העניין

 
 רשאי היה תקנות אלה של תחילתן שערב אדם ב.

 למועצה באלה כיוצא או ערעור ערר, להגיש
 למועצה יגישם הצירוף לשטח ביחס המקומית
 או ערעור ערר, להגשת האחרון המועד האזורית;

 .נוספים ימים בשלושים יוארך הבאל כיוצא

הייתה לו  תקנות אלה של אדם שערב תחילתן ג.
עילת תביעה כנגד המועצה המקומית שלא הייתה 

, ואותה עילת אלה תקנותשל  ןידועה ערב תחילת
תביעה היא ביחס לשטח הצירוף, יחליט הממונה 
אם המועצה האזורית תהא חליפתה של המועצה 

ויהא רשאי להורות על  המקומית לעילת התביעה
חלוקת האחריות לעילת התביעה בין שתי 

 הרשויות המקומיות. 
  

 הרשימה שינוי
 

הסמכות לערוך ולשנות את הרשימה תהא בידי  . 6
 .הממונה

 
העתקים מתקנות אלה יופקדו לעיונו של כל אדם  .7 פרסום

 בשעות העבודה הרגילות של המשרדים הבאים:
 

תשתית במינהל האזרחי משרד ראש תחום  א.
 לאזור יהודה והשומרון;

 
 משרד הממונה; ב.

 
 משרדי המועצה המקומית מודיעין עילית; ג.

 
 משרדי המועצה האזורית מטה בנימין. ד.

 
 בטלות. –המעבר תקופת תקנות  .8 סיום תוקף תקנות המעבר
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 ותוקף תחילה

 
 .תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן .9

 
 מועצות ניהול בדבר תקנות" תקנות אלה תיקראנה:  .10 השם

) ושומרון יהודה( )מודיעין גני( ואזוריות מקומיות
 ".2016-ז"התשע

 
 
 
 
 

 תשע"ז חשון    י"ט
 

 2016   נובמבר     20

                                               
        

רוני נומה,             אלוף                                                
מפקד    כוחות     צה"ל                                               

באזור יהודה  והשומרון                                               
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      

 
 

 1979-תשל"טה), 783צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 
 
 

 2016-ז(יהודה והשומרון), התשע") 134תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס' 
 
 

-), התשל"ט783לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס'  2לפי סעיף קף סמכותי בתו
 לאמור: זההנני מצווה ב לפי כל דין ותחיקת בטחון, יסמכויותי, ויתר 1979

 
   

 ד67תיקון סעיף 
הוספת  –לתקנון 

פטור למסגרות 
יום המטפלות 

 בנפגעי נפש

-התשל"ט(יהודה והשומרון),  האזוריותהמועצות ד לתקנון 67בסעיף  .1
 ) יבוא:8התקנון) אחרי סעיף קטן (ז)( – (להלן 1979

  
מסגרת יומית שעיקר ייעודה מתן שירות שיקום בתחום התעסוקה,  )9"( 

לנכי נפש העומדים בתנאי הזכאות הקבועים בחוק שיקום נכי נפש 
כפי תוקפו בישראל מעת לעת; לעניין פסקה זו,  2000-בקהילה, התש"ס

), 2), (1שירות המנוי בפסקאות ( –"שירות שיקום בתחום התעסוקה" 
 ;ר) לפרט א' בתוספת לחוק האמו4)(ג) או (3(

                                                                                                                              
" 

   
 תחילתו של תקנון זה עם חתימתו. .3 ה ופרסוםתחיל

   
) (יהודה 134"תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס' : תקנון זה ייקרא .4 השם

 ".2016-זוהשומרון), התשע"
 
 
 

 ז"התשע כ"ו כסלו
 

 ,                 אלוף רוני נומה 

צה"ל   מפקד         כוחות         

והשומרון      יהודה         באזור

. 
 

 2016 בדצמבר 26
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      

 
 

 1981-התשמ"א), 892(יהודה והשומרון) (מס'  מקומיותצו בדבר ניהול מועצות 
 
 
 2016-ז(יהודה והשומרון), התשע") 216תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' 

 
 
 

-), התשמ"א892(מס' לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון)  2לפי סעיף קף סמכותי בתו
 לאמור: זההנני מצווה ב , ויתר סמכויותי לפי כל דין ותחיקת בטחון,1981

 
   

ב 77תיקון סעיף 
הוספת  –לתקנון 

פטור למסגרות 
יום המטפלות 

 בנפגעי נפש

-המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"אב לתקנון 77בסעיף  .1
 ) יבוא:8(ז)(התקנון) אחרי סעיף קטן  - (להלן 1981

  
מסגרת יומית שעיקר ייעודה מתן שירות שיקום בתחום התעסוקה,  )9"( 

לנכי נפש העומדים בתנאי הזכאות הקבועים בחוק שיקום נכי נפש 
כפי תוקפו בישראל מעת לעת; לעניין פסקה  2000-בקהילה, התש"ס

), 1שירות המנוי בפסקאות ( –זו, "שירות שיקום בתחום התעסוקה" 
 ;ר) לפרט א' בתוספת לחוק האמו4)(ג) או (3), (2(

                                                                                                                              
" 

   
 תחילתו של תקנון זה עם חתימתו. .3 ה ופרסוםתחיל

   
) (יהודה 216"תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' : תקנון זה ייקרא .4 השם

 ".2016-זוהשומרון), התשע"
 
 
 

 ז"התשע כ"ו כסלו
 

 ,                 אלוףרוני נומה 

מפקד         כוחות         צה"ל   

 והשומרון     יהודה   באזור

 
 

   2016  בדצמבר    26
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      
 

 1967-התשכ"ז), 79 (יהודה והשומרון) (מס' שידור ואיתותצו בדבר 
 

 ) הוראת שעה) (שידור ואיתות (רשיונות, תעודות ואגרותתקנות בדבר 
 2017-זוהשומרון), התשע"(יהודה  (הארכת תוקף)

 
 
 

(יהודה והשומרון),  )79א בצו בדבר שידור ואיתות (מס' 7בתוקף סמכותי בהתאם לסעיף 
 , אני מתקין תקנות אלה:1967-תשכ"ז

 
   

 הארכת 
 תוקף

שידור ואיתות (רשיונות, תעודות ואגרות) (הוראת תוקפן של תקנות בדבר  .1
 .31.12.2017מוארך בזה עד ליום , 2016-ו(יהודה ושומרון), התשע"שעה) 

 
תיקון סעיף 

 א20
(יהודה ושומרון),  תקנות בדבר שידור ואיתות (רשיונות, תעודות ואגרות)ב .2

 במקום המילה "יחולו" יבוא "יחול".  ,20בסעיף  , 2009-התש"ע
 

  . 1.1.2017תחילתן של תקנות אלה מיום  . 3 תחילה 
 

 תוקף 
 

 
4 . 

 
 . 31.12.2017יום לתוקפן של תקנות אלה יהיה עד 

בדבר שידור ואיתות (רשיונות, תעודות תקנות : "תקנות אלה תיקראנה .5 השם
-ז(יהודה והשומרון), התשע"(הארכת תוקף)  (הוראת שעה) ואגרות)

2017." 
 
 
 
 
 

 
 

            
 

  
 

             
 

 
 

 

 כהן                  דוד               

 תקשורת         קמ"ט           

 ה      מ       מ       ו       נ     ה

 זהתשע"י"ג      בטבת    
 

 2017   בינואר             11
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 צבא הגנה לישראל

 1988-),התשמ"ח1252(יהודה והשומרון)(מס' צו בדבר העברת טובין 

 2017-התשע"ז, )10(תיקון מס' היתר כללי להבאת טובין 

-), התשמ"ח1252צו בדבר העברת טובין (יהודה והשומרון)(מס'  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 מורה בזאת לאמור: , ויתר סמכויותיי ל]י כל דין ותחיקת בטחון, הנני 1988

הוספת 
 6סעיף 
לתוספת 
 השנייה

לתוספת השנייה להיתר הכללי להבאת טובין (יהודה  5לאחר סעיף  .1
 , יבוא:2005-התשס"הוהשומרון),

, ורכב שניתנה לגביו .  רכב אובדן גמור, רכב שיצא מכלל שימוש6"
כפי  1961-"אכהתש י שימוש כמשמעותם בתקנות התעבורה,הודעת א

תוקפן בישראל מעת לעת, וכן מסגרת המרכב של רכבים כאמור או 
 ק ממנה.".לח

 תחילתו של היתר זה ביום חתימתו. .2 תחילה

(תיקון  היתר זה ייקרא: "היתר כללי להבאת טובין (יהודה והשומרון) .3 השם
 2017-),התשע"ז10מס' 

 י"ט     בטבת  תשע"ז

 2017       בינואר    17
 אחוות בן חור,           תא"ל

 ראש    המנהל       האזרחי

 לאזור     יהודה   והשומרון
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

 
  2017-"זע), התש1651 (מס' (יהודה והשומרון) [נוסח משולב]צו בדבר הוראות ביטחון 

 ) B(אזור (איסור כניסה ושהייה) (ישראלים) הכרזה בדבר סגירת שטח 

 2017- ז"תשעה ,(כפל חארת)
 לצו בדבר הוראות ביטחון 318ף עיובהתאם לס ,באזור יהודה והשומרון כוחות צה"לבתוקף סמכותי כמפקד 

ויתר סמכויותיי על פי כל דין ") הצו" –(להלן  2009-ע), התש"1651(מס'  (יהודה והשומרון) [נוסח משולב]
, הנני לשם שמירת הביטחון והסדר הציבורי באזורותחיקת ביטחון, ולנוכח והצורך לנקוט צעדים הכרחיים 

 מכריז בזאת לאמור:
 

 זו: בהכרזה  .1 הגדרות
 

, החתומה על ידי והמהווה חלק שמה של הכרזה זוהנושאת את  מפה – "המפה"
 .ממנהבלתי נפרד 

 
 השטח המסומן במפה המצורפת לצו זה. – "השטח"

 
אדם הרשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין,  – "ישראלי"

ישראל אזרח ישראלי, תושב , כפי תוקפו בישראל מעת לעת, לרבות 1965-התשכ"ה
, 1952 –שניתנו לו אשרה ורישיון ישיבה לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב  או מי

 כפי תוקפו מעת לעת.
 

 הוא שטח סגור כמשמעותו בצו.השטח הנני מכריז כי  . 2 סגירת שטח
 

איסור כניסה 

 ושהייה

 א ישהה בו.לשטח הסגור ול ישראלי לא ייכנס(א)  . 3

 יהיה חייב לצאת ממנו לאלתר. בשטח הסגורהנמצא  (ב) ישראלי
 

 להכרזה זו לא יחול על: 3סעיף  .4 סייג לתחולה
 
 

לשטח מטעמי להיכנס שהוסמך לכך ידי מי -י שניתן לו היתר על ידי או עלמ )א(
 .פי התנאים שנקבעו בהיתר-והכל על ,הסגור                     ולשהות בו

 

 חייל, שוטר וכל מי שנמנה עם כוחות הביטחון במסגרת מילוי תפקידם. )ב(
 

הוצאה 

מהשטח 

 הסגור

, 4או הפר תנאי מתנאי ההיתר שניתן לו לפי סעיף  3הפר אדם את הוראות סעיף  .5
יהיו כל חייל או שוטר רשאים לפעול להוצאתו אל מחוץ לשטח הסגור, ורשאים הם 

 להשתמש בכוח סביר לשם כך. 

בשעות העבודה הרגילות של  יופקדו לעיונו של כל אדם מהכרזה זוהעתקים  .6 וםפרס

 המשרדים הבאים:

 אריאל. תחנת משטרת .א

 .מנהלת התאום והקישור באפרים .ב
 

 .15/02/2018חתימתה ועד ליום יום הינו החל מ תוקפה של הכרזה זו .7 תוקף

ניסה ושהייה) (ישראלים) (איסור כ הכרזה זו תיקרא: "הכרזה בדבר סגירת שטח .8 השם
 )B(אזור 

 ".2017-זתשע", ה)(כפל חארת
 

 
 זתשע"ה י"ח שבט 

 2017    בפברואר  14

אלוף, רוני נומה  

           מפקד כוחות צה"ל

 באזור יהודה והשומרון
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

 
  2017-ע"ז), התש1651(מס'  (יהודה והשומרון) [נוסח משולב]צו בדבר הוראות ביטחון 

 ) B(אזור (איסור כניסה ושהייה) (ישראלים) הכרזה בדבר סגירת שטח 

 2017-ז "(כפל חארת), התשע

 

 
 
 
  

 זתשע"ה י"ח שבט 

 2017    בפברואר  14

אלוף, רוני נומה  

מפקד כוחות צה"ל           

 באזור יהודה והשומרון
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל
 

 1981-מ"א), התש892(יהודה והשומרון) (מס'  ניהול מועצות מקומיותצו בדבר 
 
 

תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות (תיקון מפה) (מודיעין עלית) (הוראת שעה) (הארכת 
 2017-זתוקף), התשע"

 
), 892(יהודה והשומרון) (מס'  ניהול מועצות מקומיותבדבר לצו  3לפי סעיף בתוקף סמכותי 

 , וייתר סמכויותיי על פי כל דין, הנני מתקין תקנות אלה: 1981-מ"אהתש
 
 

הארכת 
 תוקף

תוקפן של תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות (תיקון מפה) (מודיעין עלית)  .1
 .31.12.2022מוארך בזה עד ליום  2014-(הוראת שעה), התשע"ה

 2" בהתאמה, ולאחר סעיף 6"-" ו5", "4לחוק העיקרי יסומנו " 5-ו 4, 3סעיפים  .2 סייג
 לחוק העיקרי יבוא:

"סגירת   
 השטח

לעניין הוראות ההכרזה בדבר סגירת שטחים (יישובים  . 3
, לא יראו 2012-ישראליים) (יהודה והשומרון), תשס"ב

בשטחים המסומנים בצבע כחול במפה ככלולים בתחום 
 השיפוט של המועצה."

העבודה  יופקדו לעיונו של כל אדם בשעות מתקנות אלה ומהמפההעתקים  . 3 פרסום
 הרגילות של המשרדים הבאים:

 משרד ראש תחום תשתית במנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון; .א

משרד הממונה כמשמעותו בתקנון המועצות המקומיות (יהודה  .ב
 ;1981-והשומרון), התשמ"א

 משרדי המועצה. .ג

תחילה 
 ותוקף

                                                                                          .31.12.2022תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן ותוקפן עד ליום  .4

תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות (תיקון מפה) : "נהתיקרא אלה תקנות .5 השם
 ".2017-(הארכת תוקף), התשע"ז(הוראת שעה) (מודיעין עלית) 

 
 
 

 זע"התש    אדר  כ"א 
 

 2017       מרץ         19

 
 

אלוף             ,רוני נומה

מפקד     כוחות         צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון

 

 
 
 

 

 
8337



 

 
 צבא      הגנה      לישראל

 (יהודה והשומרון) )שעה(הוראת  הספקת חשמלהסדרת צו בדבר 
 1988-), תשמ"ח1216מס' (

 
 )8119(מ.ק.  ספקת חשמלהסדרת ההוראה בדבר 

 
שומרון) (מס' ה) (יהודה ושעהת וספקת חשמל (הוראהסדרת הצו בדבר ל 2סעיף בתוקף סמכותי לפי 

הנני מורה בזאת  ,הצו), ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת הביטחון – (להלן 1988-תשמ"ח ,)1216
 לאמור:

 
 קצין מטה לענייני חשמל במינהל האזרחי ("קמ"ט חשמל"). - "הממונה" .1 הגדרות

 
 תספקה

 חשמל
חשמל למפקדת אזור את מלוא צריכת החברת החשמל לישראל בע"מ תספק  .2

בר עיסוק חשמל (הסדרה והפעלה) ) לפי הצו בד8119יהודה ושומרון (מ.ק. 
(ב) להוראה בדבר עיסוק 2, ולפי סעיף 1971-תשל"א ,)427(יהודה ושומרון) (מס' 

 .1991-בחשמל (חברת החשמל לישראל בע"מ) (יהודה והשומרון), התשנ"א
 

סמכויות 
 הממונה

 

ויחולו  לממונה לפי הוראה זו תהיינה כל הסמכויות הנתונות לממונה לפי הצו, .3
 לגביו כל ההוראות הקבועות בו ביחס לממונה.

ביטול 
הוראות 
 סותרות

 

 בטלה. -כל הוראה קודמת העומדת בסתירה להוראה זו  .4

תחילת 
 תוקף

 

 .הוראה זו ביום חתימתהשל  תוקפה תחילת .5
 

) (יהודה שעההספקת חשמל (הוראת הסדרת בדבר  הוראהיקרא: "ת הוראה זו .6 השם
 ".2017-ז''עתשה), 8119.ק. (מ והשומרון)

 
   

 ז''עהתש כ"ג ניסן

 2017 באפריל    19

 תא"ל אחוות בן חור,         

 המינהל   האזרחי ראש   

 באזור   יהודה   והשומרון
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 צבא הגנה לישראל

 

), 1651צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 
 2009 -התש"ע

 

(סדרי עבודתה של הוועדה לבחינת  הוראות ביטחוןבדבר  תקנות 
 2017-זהתשע" ,(יהודה והשומרון) תפיסת טובין)

 

א לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] 62בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ולפי סעיף 
"), ויתר סמכויותיי על פי דין, אני מתקין הצו(להלן: " 2009 -), התש"ע1651(יהודה והשומרון) (מס' 

 תקנות אלה:
 

  בתקנות אלה: .1 הגדרות
לבחינת  ועדה"  

 -תפיסת טובין"
 

 א לצו.  62ועדה הפועלת לפי סעיף 

הילך חוקי באזור או מחוצה לו, ניירות ערך, מסמך כספי,  -"כספים"  
 זהב וזכות לכל אחד מהם.

 
חות צה"ל באזור לשמש כחבר מי שמונה על ידי מפקד כו -"חבר הוועדה"  

מטעם חיל הפרקליטות הצבאית, חיל המודיעין הוועדה, 
 . והמנהל האזרחי

 
"מזכיר   

 -הוועדה"
מי שמונה על ידי מפקד כוחות צה"ל באזור לשמש כמזכיר 

 הוועדה.
 

 .נציג חיל הפרקליטות הצבאית המשמש חבר ועדה -"יו"ר הוועדה"  

אסמכתא 
בדבר 

תפיסת 
 טובין

לצו או  60נתפסו טובין על ידי כוחות הביטחון מכוח סמכותם לפי סעיף  (א) . 2
, תמולא בזמן תפיסת 1945לתקנות ההגנה (שעת חירום),  74לפי תקנה 

הטובין אסמכתא בדבר תפיסת טובין. האסמכתא תיכתב בשפה העברית 
 ובשפה הערבית. 

 ברשותו הטובין.העתק מן האסמכתא בשפה הערבית, יימסר למי שנמצאו  (ב) 
האסמכתא בדבר תפיסת הטובין תפרט את נסיבות תפיסת הטובין,  (ג) 

ותכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים: שמו של מי שנמצאו ברשותו 
הטובין; תאריך תפיסת הטובין והמקום בו הם נתפסו; אם נתפסו כספים, 

 סים.הסכום המדויק של הכספים סוגם ותיאורם; פירוט של הטובין התפו
נתפסו טובין, יחתום מי שנמצאו הטובין ברשותו על האסמכתא בדבר  (ד)  

 התפיסה, ואם סרב לחתום, יצוין הדבר באסמכתא.
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העתק מן האסמכתא בדבר תפיסת הטובין, יועבר למזכיר הוועדה  (ה)  
 וליועמ"ש איו"ש.

 הטובין.אי מילוי אסמכתא כאמור בסעיף זה, לא יפגום בחוקיות תפיסת  (ו)  

זכות טיעון 
בפני 

 הוועדה

ימים  30, יהיה רשאי, בתוך 2מי שנמצאו ברשותו טובין שנתפסו לפי סעיף  (א) .3
מיום שנתפסו הטובין, להגיש את טענותיו בכתב לוועדה, וכן לבקש להופיע 

 בפניה.
ביקש מי שנמצאו ברשותו הטובין להופיע בפני הוועדה, יודיע מזכיר  (ב) 

 למבקש את המועד והמקום בו הוא מוזמן להופיע בפניה.הוועדה 
לא התייצב מי שנמצא ברשותו הטובין בפני הוועדה בתוך המועדים  (ג)  

האמורים לעיל, יראו אותו כמי שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו 
 בפני הוועדה. 

לעיל, על אף האמור, רשאי יו"ר הוועדה להאריך את המועדים האמורים  (ד)  
 אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים לעשות כן.

סדרי הדין 
 בוועדה

 הוועדה לא תהיה קשורה בדיני הראיות ובסדרי הדין. (א) .4
סדרי הדיון של הוועדה ייקבעו על ידי יו"ר הוועדה, ובלבד שתובטח זכותו  (ב) 

של מי שנמצאו ברשותו הכספים להביא את טענותיו בפני הוועדה, כאמור 
 לעיל. 3בסעיף 

לצורך קבלת החלטותיה כאמור, רשאית הוועדה לבחון כל חומר אשר  (ג)  
יובא בפניה, בעל פה או בכתב, לרבות חומר חסוי. כן רשאית הוועדה 
 לבקש, מיוזמתה, כל חומר נוסף אשר דרוש לדעתה לצורך קבלת ההחלטה.

בא כוחו, אם רשאית הוועדה לקבל ראיה אף שלא בנוכחות המבקש או  (ד)  
שוכנעה כי גילוי הראיה עלול לפגוע בביטחון האזור, בשלום הציבור או 

 בביטחונו, או לחשוף שיטות עבודה חסויות.
 דיוני הוועדה יהיו חסויים, אלא אם הורה יו"ר הוועדה אחרת. (ה)  

 
שמירת 
 הטובין

 

 הביטחון באזור.  כוחותעד לקבלת החלטה בעניינם, יישמרו הטובין בידי  .5

החלטת 
 הוועדה

 .הרוב דעת תכריע, חברי הוועדה דעות נחלקו (א) .6
מיום קבלת  ימים 30 בתוך(א), תתכנס הוועדה 3הוגשו טענות לפי תקנה  (ב)  

ימים. על אף האמור, רשאי יו"ר הוועדה  30ותיתן החלטתה בתוך  ,הטענות
 טעמים קיימים כי מצא אם להאריך את מועד מתן החלטת הוועדה, 

 .כן לעשות מיוחדים
מצאה הוועדה כי לא היה מקום לתפיסת הטובין או כי אין מקום להחרים  (ג)  

לידי מי  ,כולם או חלקם הטוביןאת הטובין שנתפסו, תורה על החזרת 
שנתפסו ברשותו הטובין, בהתאם למידע הרשום באסמכתא בדבר תפיסת 
הטובין, למעט במקרים חריגים, בהם, מנימוקים שירשמו, יורה מפקד 

 כוחות צה"ל באזור אחרת. 
החליטה הוועדה להמליץ על החרמת הטובין, כולם או חלקם, תועבר  (ד)  

וייעשה בהם ככל שיורה מפקד המלצתה לידי מפקד כוחות צה"ל באזור, 
כוחות צה"ל באזור. המלצת הוועדה תועבר לאדם שברשותו נתפסו 

 הטובין או לבא כוחו.
המליצה הוועדה על החרמת הטובין, כאמור בסעיף קטן (ד), יהיה מי  (ה)  

שנתפסו ברשותו הטובין, רשאי להגיש בקשה בפני הוועדה לפדות את 
 .קבלת החלטת הוועדה שבעה ימים מיוםבתוך  הטובין כנגד תשלום כספי

 הוועדה תחליט אם להיעתר לבקשה, ותורה על גובה סכום התשלום.
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ימים מיום  14הורתה הוועדה על השבת הטובין, יתאם מזכיר הוועדה, תוך  (ו)  
 (ג).6החלטת הוועדה, מועד להשבת הטובין, והכול בכפוף לאמור בתקנה 

הוועדה להאריך את המועדים האמורים לעיל, על אף האמור, רשאי יו"ר  (ז)  
 אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים לעשות כן.

 
העדר 
 השגה

, ייעשה בטובין 3לא העלה מי שנמצאו ברשותו הטובין את טענותיו לפי תקנה  .7
 ככל שיורה מפקד כוחות צה"ל באזור על פי כל דין ותחיקת הביטחון.

 
ריבית 

 והצמדה
 

 לא יישאו הפרשי ריבית והצמדה. כספים שיוחזרו .8

 תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן. .9 תחילה

הוראת 
 מעבר

הוראות תקנות אלו תחולנה על טובין תפוסים שטרם הוחרמו, הוגשו  (א) .10
ערב יום התחילה של תקנות אלו והמחזיק בהם עובר  ,לגביהם טענות

 (ב).10לתפיסתם פעל כמפורט בסעיף 
(א), יהיה רשאי, בתוך 10המחזיק בטובין עובר לתפיסתם כאמור בסעיף  (ב)

ימים מיום התחילה של תקנות אלו, להגיש את טענותיו בכתב לוועדה,  30
 .3וכן לבקש להופיע בפניה, כאמור בתקנה 

 
תקנות אלה ייקראו: "תקנות בדבר הוראות ביטחון (סדרי עבודתה של הוועדה  .11 השם

 ".2017-טובין), התשע"זלבחינת תפיסת 
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 ש ר א ל צ ב א      ה ג נ ה      ל י
 
 

 1969-), התש"ל363צו בדבר הגנה על הטבע (יהודה והשומרון) (מס' 
 
 

 2017-כללי התנהגות בשמורות הטבע (יהודה והשומרון), התשע"ז
 
 

 -), תש"ל363(א) לצו בדבר הגנה על הטבע (יהודה והשומרון) (מס' 5בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הבאים: הצו), הנני מתקין בזה את הכללים -(להלן 1969

 
   

 –בכללים אלה  .1 הגדרות
  
לרבות שלד של בעלי חיים או כל חלק ממנו וכן קונכיות  -"בעלי חיים" 

 של רכיכות;
  
חומר, חפץ או מכשיר שאינו סוג הדברים המצויים בתחום  -"חומר זר" 

השמורה בדרך הטבע ושאינו מסוג הדברים שהוכנסו לתחום השמורה 
 מוסמכת או מטעמה;על ידי הרשות ה

  
 לרבות מסחר, מלאכה, חקלאות ותעשייה; -"עסק" 
  
 כמשמעותו בצו; -"ערך טבע מוגן" 
  
לרבות השמדה, הריסה, שבירה, חבלה, כריתה, קטיפה,  -"פגיעה" 

החזקה, נטילה או שינויה של צורה או תנוחה טבעית של חי או צומח או 
ויים ולמהלך התפתחותם הטבעית, דומם או הפרעה מלאכותית לריב

צייד, דייג, שלייה או משייה, רעייה, הטרדת חיית בר ממנוחתה, פגיעה 
בשלומה או בחופשיותה, שינוי בצורה הטבעית של פני הקרקע, הקמת 
מבנה או חלק ממנו, הקמת קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה, העברת 

ל מעשה מתוך כוונה קו מים, קו חשמל או קו טלפון ולרבות עשיית כ
 לפגוע באמור;

  
בדלי סיגריות, קופסאות, קליפות, עטיפות מזון, דברי מאכל  -"פסולת" 

 או הנותר מהם וכל חומר זר אחר;
  
 א.(ד) לצו;5מי שמונה להיות פקח בהתאם להוראות סעיף  -"פקח" 
  
(אזור  צו הטיס (הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור) -"צו הטיס" 

 ;1967 –), תשכ"ז 13הגדה המערבית)(מס' 
  
לרבות עלה, ענף, פרח, פרי, זרע, בין בשלב צמיחה ובין שקמל  -"צומח" 

 או נשר";
  
), 1310כמשמעותו בצו בדבר התעבורה (יהודה והשומרון)(מס'  -"רכב" 

 ;1992 -התשנ"ב
  
אזרחי כרשות מי שנתמנה על ידי ראש המינהל ה -"רשות מוסמכת" 

 ;צומוסמכת בהתאם ל
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  ;צושטח שהוגדר כשמורת טבע, כמשמעותה ב -"שמורת טבע" 
                                                                                          
  

איסור פגיעה 
 והחזקה

רבות קרקע, לא יפגע אדם ולא יחזיק אדם בחי, בצומח או בדומם, ל . 2
 שמורה). -בתחום שמורת טבע (להלן

    
איסור פעולת 

 בנייה
לא יבצע אדם פעולות בנייה בשמורת טבע שלא על פי היתר בכתב  (א) .3

 ממפקד האזור או ממי שמונה לכך מטעמו.
    
בוצעה פעולת בנייה בשמורת טבע שלא על פי היתר בכתב כאמור  (ב)  

לתנאי מתנאי ההיתר, רשאי מפקד בסעיף קטן (א) או בניגוד 
 האזור להורות על הריסת המבנה.

    
איסור כניסה 

 ושהייה
לא יכנס אדם לשמורה אלא בהתאם להוראות שקבעה הרשות  (א) .4

המוסמכת ושפורסמו על לוח שהוצב בכניסה לשמורה, או בהתאם 
 להוראות פקח הרשות המוסמכת. 

   
ה אלא בהתאם לימים ולשעות לא ישהה אדם בתחום השמור (ב) 

שקבעה לכך הרשות המוסמכת ושפורסמו על לוח שהוצב בכניסה 
 לשמורה או בהתאם להוראת פקח הרשות המוסמכת.

    
איסור הכנסה 

של חומר זר, 
חומר מסוכן, 

פסולת, חי 
 וצומח

 

לא יכניס אדם לתחום השמורה ולא יחזיק בו חומר זר אשר  (א) .5
 עלולה לגרום פגיעה. החזקתו בתחום השמורה

   
לא יכניס אדם לתחום השמורה ולא יחזיק בו רשתות, מלכודות,  (ב) 

רעלים, פיתיונות, כלי נשק או חומרי נפץ, אשר בעזרתם ניתן 
להמית בעל חיים או צומח, לפגוע בהם וללכדם ולסכן את 
בריאותם או להגביל את חופש תנועתם, התפתחותם, גידולם או 

 התרבותם.
   
לא יכניס אדם לתחום השמורה ולא יחזיק בו בעלי חיים, ביצים  (ג) 

של בעלי חיים, צמחים, זרעים או כל חלק של צמח העשויים 
 להתרבות או לצמוח.

   
(ג), וככל שהדבר הותר בהוראות -(א)5על אף האמור בסעיפים  (ד) 

שקבעה הרשות המוסמכת ופורסמו על לוח שהוצב בכניסה לשטח 
 :מותר להכניס לתחום השמורההשמורה, ובכפוף לאותן הוראות, 

   
 כלבים כשהם צמודים ברצועה למחזיק בהם; )1(  

   
דברי מאכל אך ורק למטרת מאכל לבני אדם, ובלבד  )2( 

או שיוצאו מתחום  8שיקוימו לגביהם הוראות סעיף 
 השמורה עם היציאה ממנה;

     
 כלי נשק. )3(   
    

איסור הכנסת 
  רכב

לא יכניס אדם לתחום השמורה רכב ולא יחנה אדם רכב, אלא בדרכים  . 6
ובמגרשי החניה שייועדו לשם כך וסומנו ככאלה על ידי הרשות 

 המוסמכת.(                     
   

איסור הוצאת 
חי, צומח 

 ודומם

לק מהם, לא יוציא אדם מתחום השמורה חי, צומח, או דומם או כל ח .7
שהם מסוג הדברים המצויים בשמורה בדרך טבע או שהוכנסו אליה על 

ידי הרשות המוסמכת, אלא אם כן ניתן לו היתר בכתב על כך מאת 
 הרשות המוסמכת ובהתאם לתנאי ההיתר.
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לא ישליך אדם בתחום השמורה ולא ישאיר בה פסולת, לרבות בדלי  .8 פסולת
סיגריות, שיירי מזון או אריזתם וכן כל חומר זר אחר, אלא בתוך כלי 

 קיבול מיוחדים שיועדו לשם כך על ידי הרשות המוסמכת.
   

לא יזהם אדם מים המצויים בתחום שמורה או מים הזורמים אליה,  .9 זיהום מים
ולא יגרום לזיהומם ולא ישנה דרך קבע או באופן ארעי את מצבם או 

 זרימתם, אל השמורה או בתחום השמורה. את מסלול
   

איסור הבערת 
 אש

לא יבעיר אדם אש בתחום השמורה אלא במקומות שסומנו על ידי  .10
 הרשות המוסמכת כמיועדים להבערת אש.

   
לא יהלך אדם בתחום השמורה ולא יימצא בו אלא בדרכים ובשבילים  .11 איסור הליכה

 כמיועדים להולכי רגל.שסומנו על ידי הרשות המוסמכת 
    

לא יגלוש אדם מצוק בתחום שמורה אלא בהיתר בכתב מאת הרשות  .12 איסור גלישה
המוסמכת, או במקומות שהותרו לכך ע"י הרשות המוסמכת, ובהתאם 
לכללים שנקבעו ע"י הרשות המוסמכת, אשר יוצגו במקומות שהותרו 

רות תלולים וגלישה טיפוס בצוקים וקי -לגלישה. בסעיף זה, "גלישה"
 מהם בעזרת חבלים.

    
חניה בתחום 

 השמורה
לא יקים אדם אוהלים או מתקני חניה אחרים בתחום השמורה ולא  .13

ישהה בה לשם הכנת ארוחות, אלא במקומות שיועדו לשם כך ושסומנו 
 בסימנים מתאימים על ידי הרשות המוסמכת.

   
איסור הקמת 

 רעש
 ולא יגרום לרעש בתחום השמורה.לא יקים אדם רעש  .14

   
גרימת נזק 

לרכוש 
 הרשות

לא יגרום אדם נזק לרכוש הרשות וכל דבר המצוי בשמורה, לרבות  .15
מבנה, דרך, גדר, שלט או מודעה שהוקמו או נסללו על ידי הרשות 
המוסמכת, מכוח הסמכויות שהוענקו לה על פי דין ותחיקת הביטחון 

 לצורך מילוי תפקידיה.
   

איסור עיסוק 
 ורוכלות

לא ייכנס אדם לשמורה ולא יימצא בתחומה לשם ניהול עסק או רוכלות  .16
וכן לא ינהל אדם עסק או רוכלות בשמורה, אלא בהתאם לכל דין 

 ותחיקת ביטחון וקבלת הסכמתה של הרשות המוסמכת.
   

הוראות 
נוספות 

בשמורות 
 מסוימות

מיתקן המיועד או המשמש לטיסה או טיס לא יטיס אדם כלי  (א) .17
רגל מעל הנקודה הגבוהה ביותר  500 -באוויר, בגובה נמוך מ

י ים המלח (מצוק המצויה בתחום שמורות הטבע מצוק
אם ניתן ו בהסכמת הרשות המוסמכת , אלאנחל פרתו ההעתקים)

מאת מפקד האזור או היתר בכתב  , בהתאם להוראות צו הטיס,לו
 ך. מי שהוסמך מטעמו לשם כ

   
לא יעשן אדם בשמורת טבע עינות צוקים, אלא באזורים שהעישון  (ב) 

 הותר בהם.
   
לא ישתמש אדם בתחום שמורות הטבע נחל פרת, עיינות צוקים  (ג) 

ומצוקי ים המלח (מצוק ההעתקים), בבקבוקי זכוכית או חומרים 
 אחרים העלולים להתנפץ, להתלקח או לסכן את בטיחות הציבור

 באופן אחר, אלא באזורים שהותרו לשם כך.
    
לא ייכנס אדם לנחל דרגה אשר בשמורת טבע מצוקי ים המלח  (ד)  

(מצוק ההעתקים), ללא חבל גלישה התואם את דרישות הרשות 
המוסמכת, וכן כל ציוד אחר על פי דרישת הרשות המוסמכת, כפי 
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שתת של שפורסמו על לוח המצוי בכניסה לשמורה ובאתרי המר

תיאום פעולות הממשלה בשטחים או של רשות הטבע והגנים 
 בישראל.

   
אדם הנמצא בתחום השמורה יציית להוראות הפקח ולכלל הוראות  .18 ציות להוראות

 הרשות המוסמכת, הבאות להבטיח ביצוע כללים אלה. 
   

רשאי  הפקח מוסמך להבטיח קיום הוראות כללים אלו ולשם כך .19 סמכות פיקוח
 להפעיל את כלל הסמכויות שהוענקו לו בדין ובתחיקת הביטחון.

   
היתר לביצוע 

פעולות 
 מיוחדות

הרשות המוסמכת רשאית להתיר בהיתר מיוחד בכתב ביצוע כל פעולה  .20
האסורה על פי כללים אלה, אם הדבר דרוש לדעתה לצרכי מחקר או 

וגן, או לקידום בטיחות או מדע או לשם מניעת פגיעה בערך טבע מ
 תפקידי הרשות המוסמכת כפי שנקבעו בצו.

   
המוסמך לתת היתר לפי כללים אלה רשאי לבטלו, לחדשו, לשנותו,  .21 ביטול היתר

 להתלותו ולכלול בו תנאים, הכל לפי שיקול דעתו.
   

איסור העברת 
 היתר

 .אדם שניתן לו היתר על פי כללים אלה אינו רשאי להעבירו לאחר .22

   
כללים אלה באים להוסיף על הוראות כל דין ותחיקת ביטחון אחרים  .23 שמירת הדין

 ולא לגרוע מהם.
   

 -" 1973 -"כללי התנהגות בשמורות טבע (יהודה והשומרון) תשל"ג .24 ביטול דינים
 בטלים.

   
 תחילתם של כללים אלו ביום חתימתם. .25 תחילת תוקף

   
ו ייקראו "כללי התנהגות בשמורות טבע (יהודה והשומרון), כללים אל .26 השם

 ".2017-התשע"ז
 
 
 
 
 
 

              י"ז    סיוון   התשע"ז
 נפתלי כהן,                     קמ"ט                   

 שמירת     הטבע     והפארקים                        2017יוני               11 

 
                  

 
 
 
 
 
 

             
 אחוות בן חור,                תא"ל            י"ז    סיוון התשע"ז

 ראש        המינהל       האזרחי                   

 והשומרון    יהודה          באזור              2017יוני               11

 
 

8345



 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      

 1967-התשכ"ז), 79 (מס'שומרון) (יהודה ו שידור ואיתותצו בדבר 

 ) 1תיקון מס' () שידור ואיתות (רשיונות, תעודות ואגרות בדבר תקנות
 2017-זשומרון), התשע"(יהודה ו

שומרון), )(יהודה ו79א בצו בדבר שידור ואיתות (מס' 7בתוקף סמכותי בהתאם לסעיף 
 , אני מתקין תקנות אלה:1967-תשכ"ז

 2009-, התש"עלתקנות בדבר שידור ואיתות (רשיונות, תעודות ואגרות) 6בתקנה  .1 6תיקון תקנה 
  -התקנות העיקריות)  –(להלן 

 (א) יבוא:אחרי תקנת משנה  )1(
תוקפו של רשיון שסוגו מפורט בחלקים ד' וה' של התוספת הראשונה ) 1"(א

בדצמבר של השנה השנייה שלאחר שנת נתינתו או  31-יהיה עד ה
חידושו; על אף האמור, ניתן או חודש רשיון כאמור בשנה זוגית, 

בדצמבר של שנת נתינתו או  31-עד ה יהיה תוקפו של הרשיון
בדצמבר  31-חידושו, ותוקפו של חידוש הרשיון העוקב, יהיה עד ה

 ";של השנה השנייה שלאחר חידושו.
בתקנת משנה (ב), המילים "רשיון שסוגו מפורט בחלקים ד' וה' של  )2(

 יימחקו; –התוספת וכן של" 
 אחרי תקנת משנה (ה) יבוא:  )3(

בחלק ט' של התוספת  3תוקפו של רשיון הדגמה או ניסוי שבפרט ) 1"(ה
 ";הראשונה יהיה לתקופה של עד שישה חודשים מיום נתינתו.

שהורה הממונה, " יבוא "הממונהבתקנת משנה (ז), בסופה, במקום "שקבע  ) 4(
 –בחלק ט' של התוספת הראשונה  3ולעניין רשיון הדגמה או ניסוי שבפרט 

וכן בלבד שהוכח להנחת דעתו של הממונה כי יש צורך בהמשך קיום 
 "ההדגמה או הניסוי.

יימחקו.  –) 8(-) ו7לתקנות העיקריות, פסקאות ( 13בתקנה  .2 13תיקון תקנה 

  -) לתקנות העיקריות 1(14בתקנה  .3 14תיקון תקנה 
 -במקום פסקת משנה (א) יבוא: )1(

  -בים  "(א)
 );REOאלקטרוניקה, דרגה ב' (–כשירות ברדיו  )1(
ׂ◌;GOCכשירות, דרגה כללית ( )2(
 );ROCכשירות, דרגה מוגבלת ( )3(
 );LRCכשירות, דרגה לטווח ארוך ( )4(
);SRCכשירות, דרגה לטווח קצר ( )5(
 ).CRCכשירות, דרגה לשיט חופי ( )6(

 ), במקום "ללא מורס" יבוא "תעופה ספורטיבית".4(ב)(בפסקת משנה  )2(

ולעניין רשיון שסוגו מפורט (ב) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "17בתקנה  .4 17תיקון תקנה 
בחלקים ד' וה' בתוספת הראשונה, שניתן או חודש בשנה זוגית ושתוקפו נקבע 

שולם בעד אותה בדצמבר של שנת נתינתו או חידושו, ת 31-) עד ה1(א6בתקנה 

8346



 
 

תקופת רשיון אגרה יחסית משיעור האגרה הקבוע בתוספת הראשונה לסוגי 
 רשיונות אלה.

 
 

 תימחק.  –א לתקנות העיקריות 20תקנה  .5 א20תיקון סעיף 
  -בתוספת לתקנות העיקריות  .6 תיקון התוספת 

  -בחלק א'  )1(  
בהגדרה "רוחב פס", המילים "סביב תדר מרכזי או בין התדר  (א)   

 יימחקו; –הנמוך ביותר לבין התדר הגבוה ביותר" 
בהגדרה "תדר משותף", בכל מקום, אחרי המילה "תדר" יבוא  (ב)   

 "שהוקצה";
 במקום חלק ב' יבוא:  )2(  
 

 תחנות עסק  –חלק ב' 
 האגרה לשנה אחת בשקלים חדשים   
 

 הגדרה ותיאור הרשיוןסוג 

בעד רשיון לכל 
תחנת קשר 

 בעסק

בעד הקצאת 
תדרים ברוחב פס 

קילו הרץ,  12.5של 
 לכל תדר

תחנה למתן שירות קשר אלחוטי  עסק בלישה .1
לתחנות מנוי או לתחנותיו של בעל 

באמצעות קבוצה של  הרשיון
ידי -ממסרים שפעולתם מתואמת על

 מערכת בקרה
 

 
 
 

570 
 

 
 
 

12,300 
 
 

תחנה למתן שירות קשר אלחוטי  עסק ממסרים .2
להרחבת טווחי הקשר של תחנות 
 מנוי או של תחנותיו של בעל הרשיון

 

 
 
 

570 
 

 
 

12,300 
 
 

-תחנה למתן שירות קשר אלחוטי דו עסק שירות .3
 כיווני לתחנות מנוי

 

 
 

570 
 

 
 

12,300 
 

  תחנה עסקית להשכרת תחנות עסק השכרה .4
--- 

 לתדר 
 שאינו 
 12,300 משותף

--------------------
-- 

 לתדר 
 2,450משותף 

תחנה למתן שירות מוקד מוגדר של  עסק מוקד .5
אותות פיקוד ובקרה לתחנות מנוי 
או לתחנותיו של בעל הרשיון 

 * 23שמספרן עולה על 

 
 
 

570 
 

 לתדר 
 שאינו 
 12,300 משותף

--------------------
-- 

 לתדר 
 2,450משותף 

 
תחנה למתן שירות קשר אלחוטי  עסק שירותי זימון .6

 כיווני לזימון, לתחנות מנוי-חד
 

570 
 

12,300 
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עסק איכון ואיתור  .7

 כלי רכב
תחנה למתן שירות מוגדר של אותות 
פיקוד ובקרה לאיכון ואיתור כלי 

 959.99רכב לתחנות מנוי, בתדר עד 
  הרץ-מגה

 

 
 

570 
 

 לתדר 
 שאינו 
 12,300  משותף

--------------------
-- 

 לתדר 
 2,450משותף 

 
עסק איכון ואיתור  .8

 כלי רכב
תחנה למתן שירות מוגדר של אותות 
פיקוד ובקרה לאיכון ואיתור כלי 
רכב לתחנת מנוי, בתדר העולה על 

 הרץ, על בסיס משני-מגה 959.99

 
 

570 

  1לכל 
 הרץ  -מגה

 
24,000 

 
 ערוץ עזר  .9

)TALK AROUND( 
ערוץ המשמש באופן בלעדי תחנות 
מנוי ניידות או נישאות של עסק 
בלישה, לטווחי קשר קצרים, ושאינו 

 פועל באמצעות ממסר
 

--  
 

12,300 

עסק גביה  .10
אלקטרונית של 

 אגרה

תחנה קבועה למתן שירות של גביה 
אלקטרונית של אגרה בכבישי אגרה 
ובנתיבי אגרה, על ידי שידור או 

 -אותות פיקוד או בקרה קליטה של 

  
 -הרץ -מגה 1לכל 

הרץ -מגה 922בתדר העולה על  .1  
הרץ, על -מגה 931-ונמוך מ

 בסיס משני;

3,050 5,100 

הרץ -מגה 5795בתדר העולה על  .2  
 הרץ.-מגה 5815-ונמוך מ

1,000 1,000 

בחלק  6אגרה לפי פרט  תחנות, ישלם בעל הרשיון 23* בעד כל אחת מתחנותיו של בעל הרשיון, עד 
 ד'.

 
 במקום חלק ג' יבוא: )3(  
 

 תחנות עסק רט"ן –חלק ג' 
האגרה לשנה אחת בשקלים חדשים בעד רישוי  הגדרה ותיאור סוג הרשיון

-מגה 1 בוהקצאת תדרים לכל פס תדרים ברוח
 הרץ*

. עסק רט"ן (רדיו טלפון 1
 נייד)

מערכת המשמשת למתן 
בשיטה  שירותי רט"ן

התאית והפועלת בתחום 
 גיגה הרץ 3.8התדרים עד 

בעל עסק רט"ן  )א(
שהוקצו לו לראשונה 
תדרי רדיו כלשהם 
לצורך מתן שירותי 

 רט"ן

בעד השנה הראשונה 
ממועד ההקצאה 

195,100 
 

בעד השנה השנייה 
 ממועד  ההקצאה

389,800 
 

בעד השנה השלישית 
ממועד ההקצאה 

584,600** 
 

בעד השנה הרביעית 
ממועד ההקצאה 

779,500** 
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בעד השנה החמישית 
ממועד ההקצאה ובעד 
כל שנה שאחריה 

974,700 
 

בעל עסק רט"ן  )ב(  
שהוקצו לו תדרים 
לצורך הרחבת 
רישיון כללי משולב 
 למתן שירותי רט"ן

בשיטה התאית, 
שניתן לו לפי חוק 
התקשורת (בזק 

ושירותים), 
, כפי 1982-התשמ"ב

תוקפו בישראל ולפי 
 הפקודה

 

974,700 

עסק תשתית רדיו  .2
 סלולארית

מערכת המשמשת למתן 
שירותי תשתית רדיו 
סלולארית לבעל עסק 
רט"ן על ידי שימוש 
בתדרים שהוקצו לבעלי 

 עסק רט"ן שונים.
 

 
 

570 
 

 

 –*לעניין פרט זה 
) בעל רישיון יחויב בתשלום אגרה בעד רישיון או חידושו ובעד הועדת תדרים והקצאת תדרים רק בעד 1(

הרישיון שניתן לו והתדרים שהוקצו לו, ולא יחוייב בתשלום אגרה כאמור בעד רישיון שניתן לבעל רישיון 
אחר ואשר בהם הותר לו לעשות שימוש  רט"ן אחר ובעד שימוש בתדרים שהוקצו לבעל רישיון רט"ן

 במוקדי הרדיו התאיים שלו באמצעות בעל רישיון תשתית רדיו סלולרית;
) בעל רישיון יחויב בתשלום אגרה ממועד הקצאת התדר, אף אם הרישיון הוענק או תוקן קודם למועד 2(

 ההקצאה. 
ות ואגרות) הוראת שעה) (יהודה תקנות בדבר שידור ואיתות (רשיונות, תעוד**לעניין מי שחלה עליו 

שקלים  572,000, הסכום המעודכן לגבי השנה השלישית ממועד ההקצאה הוא 2016-שומרון), התשע"זו
 שקלים חדשים.  762,700חדשים, ולגבי השנה הרביעית ממועד ההקצאה הוא 

 
 
 
 
 במקום חלק ד' יבוא: )4(  
 

 מגמיות (סימפלקס)-תחנות חד -חלק ד' 
 

 הגדרה ותיאור הרשיוןסוג 
 12.5אגרת רישוי והקצאת תדרים ברוחב פס של 

 הרץ בשקלים חדשים לשנתיים-קילו
תחנה הפועלת בתדר  תחנה קבועה .1

יחיד לקיום קשר 
 אלחוטי ממקום קבוע

 

260 

תחנה הפועלת בתדר  תחנה ניידת  .2
יחיד לקיום קשר 
אלחוטי בעת תנועה 
 והמותקנת בתוך כלי רכב

 

260 
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תחנה הפועלת בתדר  נישאתתחנה  .3
יחיד לקיום קשר 
אלחוטי בעת תנועה 

 והנישאת בידי אדם
 

260 

 1 בתקנהכמוגדר  רשת תחנות .4
 

 260  לכל תחנה ברשת

רשת זימון  .5
 פרטית

תחנה למתן קשר 
כיווני -אלחוטי חד

לזימון, לתחנותיו של 
 בעל הרשיון

 24,000   שאינו משותף  לתדר
 לתדר

 2,450משותף               

תחנה למתן שירות מוקד  תחנת מוקד .6
של אותות פיקוד ובקרה 
לתחנות מנוי או 
לתחנותיו של בעל 

 תחנות 23הרישיון, עד 

260;" 

 
  במקום חלק ה' יבוא:  )5(  

 
  

 תחנות ים ואויר -חלק ה' 
 

אגרת רישוי והקצאת תדרים בשקלים חדשים    הגדרה ותיאור סוג הרשיון
 לשנתיים

תחנה ניידת לקיום קשר  כלי שיט*תחנת  .1
ימי המותקנת -אלחוטי

  -בכלי שיט 

  
 

 

שתפוסתו ברוטו  א.  
 טונות 20עד 

 

 
100 

שתפוסתו ברוטו  ב.  
 טונות 100עד  20

 
550 
 

שתפוסתו ברוטו  .ג  
 טונות 100עולה על 

 
830 
 

תחנה קבועה ביבשה  תחנת חוף .2
לקיום קשר אלחוטי עם 

 כלי שיט

 
550 
 
 

תחנה נישאת, הפועלת  תחנה ימית .3
בתחום התדרים של 
השירות הימי, לקיום 
 קשר אלחוטי עם כלי שיט

 
 

550 

תחנה ניידת לקיום קשר  תחנת כלי טיס* .4
אוירי המותקנת -אלחוטי

 -בכלי טיס 

 

שמשקלו המורשה  .א
 2,000להמראה עד 

 קילוגרם

 
100 
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שמשקלו המורשה  .ב
עד  2,000להמראה 

 קילוגרם 5,700

 
550 

שמשקלו המורשה  .ג
להמראה עולה על 

 קילוגרם 5,700

 
820 

תחנה קבועה ביבשה  תחנת קרקע .5
לקיום קשר אלחוטי עם 

 כלי טיס
 

 
550 

תחנה נישאת לקיום קשר  ויריתותחנה א .6
אלחוטי הפועלת בתחום 
התדרים של השירות 

 האוירי
 

 
550 

תחנת משואות  .7
 רדיו וניווט

תחנה קבועה לניווט 
תחנות ניידות, ימיות או 

אויריות, באמצעות 
 משואות רדיו 

 
550 

תחנה קבועה או ניידת,  תחנת מכ"ם .8
לרבות תחנה בשירות 

היבשתי, לקביעת מיקום 
באמצעות גלי רדיו או 
 למטרת חיזוי מזג אויר

 

 
550 

תחנת עזר  .9
לנחיתה 

באמצעות 
 מכשירים

 

תחנה קבועה לניווט כלי 
טיס נוחתים, הכוללת 

 משדר, אחד או יותר

 
550 

שבחלק ח', ישלם בעל הרשיון אגרה לפי חלק ה'  3הותקנה בכלי השיט או בכלי הטיס מערכת לפי פרט *
 בלבד.

 
    
  -בחלק ז'  )6(  
 במקום חלק משנה א' יבוא:  (א)   
     
 

 שידורים לציבור -חלק ז' 
 

 חדשיםהאגרה לכל שנה בשקלים  
בעד הקצאת תדרים  בעד רשיון לכל משדר הגדרה ותיאור סוג הרשיון

 לכל אפיק*
 א. תחנות טלויזיה

תחנת טלויזיה  .1
בהספק** העולה 

 קילוואט 10על 

 לכל אפיק 
 טלויזיה:

 
 
 
 

570 
 
 

 
 
 

2,119,300 
 
 

4,238,400 

תדר גבוה מאוד  )א(
 )VHF-(תג"מ

 
תדר אולטרה גבוה  )ב(

 )UHF-(תא"ג
 

8351



 
 

תחנת טלויזיה  .2
בהספק** העולה 

קילוואט עד  1על 
 קילוואט 10

  לכל אפיק טלויזיה:
 

570 
 
 
 

 
 
 

1,694,900 
 
 

2,119,300 

תדר גבוה מאוד  )א(
 )VHF-(תג"מ

 
תדר אולטרה גבוה  )ב(

 )UHF-(תא"ג
 

תחנת טלויזיה  .3
בהספק** העולה 

קילוואט  0.1על 
 קילוואט 1עד 

  לכל אפיק טלויזיה:
 

570 
 
 

 
 
 

1,130,300 
 

1,412,500 

תדר גבוה מאוד  )א(
 )VHF-(תג"מ

 
תדר אולטרה גבוה  )ב(

 )UHF-(תא"ג
תחנת טלויזיה  .4

בהספק** העולה 
קילוואט  0.01על 
 קילוואט 0.1עד 

  לכל אפיק טלויזיה
570 

 
706,700 

תחנת טלויזיה  .5
 10בהספק** עד 

 וואט 
 

  לכל אפיק טלויזיה
570 

 
141,300 

למשדרים נפרדים של בעל הרשיון הפועלים באפיק זהה, לא תעלה על  תדריםת האגרה בעד הקצא*
קילוואט, לא תעלה האגרה  10. היה הספק משדריו הנפרדים כאמור של בעל הרשיון עד 1האגרה שבפרט 
 .2על הנקוב בפרט 

 
 על פי נתוני היצרן במיפרט המשדר. קבעהספק המשדר נ**

 
 
, בכל 9עד  7בחלק משנה ב', בטור "הגדרה ותיאור" בפרטים  (ב)   

מקום, במקום "לכל אפיק רדיו ובהספק**" יבוא: "לכל אפיק 
רדיו, ובלבד שמותקן בו מכשיר לניטור רציף של ההספק במוצא 
המשדר, לפי ההספק הקבוע ברשיון", וההערה, בשולי העמוד 

 –המשדר" "**הספק המשדר נקבע על פי נתוני היצרן במפרט 
 תימחק;

 
  – בחלק ח' )7(  

 
 יבוא: 4עד  1במקום פרטים  (א)    
 

 תחנות לווין -חלק ח' 
 

 האגרה לכל שנה בשקלים חדשים 
 הגדרה, תיאור סוג הרשיון

 ורכיבי המערכת
 בעד רשיון לכל תחנה

 
 בעד הקצאת תדרים

מערכת לקליטה  .1
 אישית

מערכת לקליטה בלבד, 
, של באמצעות לווין

אותות חוזי וקול 
לתכניות טלויזיה, 

המיועדות לקליטה ישירה 
על ידי הציבור, לשימוש 

 עצמי בלבד;

 
 
 
 

300 

 
 
 
 

--- 
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רכיבים: משושה (אנטנה) 
פרבולית בקוטר העולה 

סנטימטר, זן  244על 
למשושה, מגבר דל רחש 

)LNB/LNA .ומקלט לוויני ( 
 לקליטה מערכת .2

 מסחרית
מערכת לקליטה בלבד, 

באמצעות לווין, של 
אותות חוזי, קול או 

נתונים, שאינה נכללת 
 ;1בהגדרה של פרט 

רכיבים: משושה (אנטנה) 
פרבולית בכל קוטר, זן 

למשושה, מגבר דל רחש 
)LNB/LNA מקלט לוויני ,(

וציוד קצה נלווה בהתאם 
 לסוגי השירות.

 למערכת 
 5,700הקליטה 

------------------- 
לכל משושה באותם 

חצרים מלבד המשושה 
   570 הראשונה

 
 
 
 
 

--- 

מול  ניידת מערכת .3
 אינמרסט לווין

מערכת לתקשורת 
אוירית, יבשתית או 

ימית, לשידור או לקליטה 
של תמסורת נתונים, קול 

פי -או פקסימילה על
, M, או A ,B ,Cסטנדרט 

באמצעות לוויני ארגון 
 אינמרסט;

רכיבים: משושה (אנטנה) 
פרבולית או שטוחה, 

מקלט ומשדר לוויני וציוד 
נלווה בהתאם לסוג 

 התמסורת.
 

 
 
 
 
 

300 

 
 
 
 

--- 

 מערכת .4
 FLYAWAYניידת

מערכת ניידת לשידור או 
לקליטה של אותות חוזי 

 וקול, באמצעות לווין;
רכיבים: משושה (אנטנה) 

פרבולית, זן לאנטנה, 
מערכת שידור וקליטה 

לווינית וציוד נלווה 
 לתמסורת חוזי וקול.

 
 
 

5,700 
 

 
 
 
 

--- 

 
, בטור "בעד רשיון לכל תחנה" יבוא: "לתחנת קרקע 5בפרט  (ב)   

לכל משושה באותם חצרים מלבד המשושה  ;5,700ראשית 
 ". 570הראשונה 

, בטור "בעד רשיון לכל תחנה" יבוא: "לתחנת קרקע 6בפרט  (ג)   
; לכל משושה באותם חצרים מלבד המשושה 5,700ראשית 

 ".570הראשונה 
 

  -בחלק ט'  )8(  
 יבוא:  2-ו 1 יםבמקום פרט (א)   

 
האגרה בשקלים חדשים בעד רשיון  הגדרה ותיאור סוג הרשיון 

 והקצאת תדרים
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לתקופה שאינה עולה על  רשיון )א( מגמיות-תחנות חד .1
חודשים מיום נתינתו, לתחנה  3

 המנויה בחלק ד'
 

 
 

130 

אם לא ניתן לחזור ולהשתמש  )ב(
בתחנה האמורה בפסקה (א) 

 לאחר תום תקופת הרשיון

 
26 

חובבים, ים  תחנות .2
 ואויר

רשיון לתקופה שאינה עולה על  )א(
חודשים מיום נתינתו, לתחנה  3

 המנויה בחלק ה'

 
130 

לתקופה שאינה עולה על  רשיון )ב(
חודשים מיום נתינתו לתחנה  3

המנויה בחלק ה', למבקש 
ממדינה הקשורה עם ישראל 

בהסכם הדדיות לרישוי חובבי 
 רדיו

 
 
- 

 
, בטור "האגרה בשקלים חדשים בעד רשיון והקצאת 3בפרט  (ב)   

 ". 130תדרים" יבוא: "
 

 במקום חלק י' יבוא:  )9(  
 

 מיוחדים רשיונות -חלק י' 
 

האגרה בשקלים חדשים בעד    הגדרה ותיאור סוג הרשיון
 רשיון

רשיון להחזקת תחנת קשר אלחוטי  החזקה .1
כאמור בתקנה שהפעלתה הופסקה, 

19 
 

 19 תקנהאגרה חד פעמית, כאמור ב

 1כמוגדר בתקנה  סחר .2
 

אגרה לשנתיים כאמור  - 2,450
 (ב)6תקנה ב
 

קשר  מיתקן עזר לחיבור תחנת מגשר ידני .3
לרשת טלפון ציבורית באמצעות יד 

 אדם

 בתקנהאגרה לשנה כאמור  - 650
 (א)6
 

 
 במקום חלק י"א יבוא: )10(  
 

 תחנת חובבים -חלק י"א 
 

האגרה בשקלים חדשים בעד רשיון  הגדרה ותיאור סוג הרשיון
 )ג(6 בתקנהלתקופה כאמור 

 10 כמוגדר בתקנה תחנת חובבים
 

96" 

 
   

ביום (ג), -בתקנות משנה (ב) ותחילתן של תקנות אלה, למעט האמור  (א) .7 תחילה
  יום התחילה). –(להלן חתימתן 
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לתקנות אלה בתום תוקפן של תקנות בדבר  (ב))6(6תחילתה של תקנה  (ב)  
(יהודה ושומרון), שידור ואיתות (רשיונות, תעודות ואגרות) (הוראת שעה) 

 .2017-התשע"ז
 

בינואר  1י"ד בטבת התשע"ח ([) לתקנות אלה ביום 2(3תחילתה של תקנה  (ג)  
2018([.  

 
אלה קיבל תעודה מהסוג המפורט בפסקאות משנה מי שערב תחילתן של תקנות  .8 הוראת מעבר

)(א) לתקנות העיקריות, כנוסחן ערב 1(14) בתקנה 10) ובפסקת משנה (6) עד (1(
כבעל תעודה מהסוג הקבוע בתקנה תחילתן של תקנות אלה, יראו אותו 

 11לתקנות אלה, לעניין תקנה  3) לתקנות העיקריות, כתיקונה בתקנה 2)(א)(1(14
  לתקנות העיקריות, החל ביום התחילה.

 
 
 
 
 

 התשע"ז   באב  ז' 
 

  
 דוד                                   כהן

 קמ"ט                      תקשורת

 ו        נ     ה       ה      מ       מ

 2017    ביולי      30
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
 

 1967-), התשכ"ז79צו בדבר שידור ואיתות (יהודה ושומרון) (מס' 
 

 תקנות בדבר שידור ואיתות (רשיונות, תעודות ואגרות) (הוראת שעה)
 2017-(יהודה ושומרון), התשע"ז

 
 

), ושומרון)(יהודה 79(מס'  ואיתות שידור בדבר בצוא 7 לסעיף בהתאם סמכותי בתוקף
 :אלה תקנות מתקין אני, 1967-"זתשכ

 
, תעודות ואגרות), רשיונות( ואיתות שידור בדבר בתקנות האמור אף על .1 שעה  הוראת

התקנות העיקריות), בתקופה של שלוש שנים מיום  –(להלן  2009-"עהתש
  -תחילתן של תקנות אלה, יראו כאילו 

 
 , בכל מקום,"מנוי"תחנת  בהגדרה, העיקריות לתקנות 1 בתקנה )1(  

 ";הראשונה" לאחר המילה "תוספת" יבוא
 

לאחר המילה "תוספת"  בכל מקום,, העיקריות לתקנות 6 בתקנה )2(  
 ";הראשונה" יבוא

 
לאחר המילה  בכל מקום,, העיקריות לתקנותא(א) 8 בתקנה )3(  

 ";הראשונה" "תוספת" יבוא
 

לאחר המילה "תוספת"  בכל מקום,, העיקריות לתקנותד(א) 8 בתקנה )4(  
 ";הראשונה" יבוא

 
  -לתקנות העיקריות  17 בתקנה )5(  
 ";הראשונה" יבואתוספת" " לאחר המילה, מקום בכל (א)   
 :בא(ד)  משנה תקנת אחרי (ב)   

 
(ד), היה קיום תחנת -אף האמור בתקנות משנה (ג) ו על )1"(ד    

קשר, הקמתה, התקנתה או הפעלתה באזור חיוב 
מופחת כהגדרתו בתוספת השנייה, תהיה האגרה בעד 
הועדת תדרים והקצאתם בשיעורים האלה מהשיעור 

 –(להלן  רשיוןשנקבע בתוספת הראשונה לצד כל סוג 
) שלהלן, יחול 2(-) ו1תשלום מופחת), ולעניין פסקאות (

הודיע בכתב  הרשיוןתשלום מופחת רק אם בעל 
לממונה על מיקומה של תחנת הקשר הנוגעת לעניין 
באזור חיוב מופחת, וצירף להודעתו תצהיר לאימות 

 העובדות המפורטות בה:
 

 10-, ו5, 4, 2, 1שסוגו מפורט בפרטים  רשיון לעניין )1(    
בחלק ד' בתוספת הראשונה  5-ו 4, 1בחלק ב', ובפרטים 

-ו 4שסוגו מפורט בפרטים  רשיון; ואולם לעניין 70% –
בחלק ד' בתוספת הראשונה, יחול  5בחלק ב' ובפרט  5

התשלום המופחת האמור על הקצאת תדר משותף 
אחת, יחול  יותר מתחנת קשר רשיוןבלבד; היו לבעל 

לפחות מתחנות  80%-התשלום המופחת ובלבד ש
 הקשר מצויות באזור חיוב מופחת;

 
שסוגו מפורט בחלק משנה ב' בחלק ו'  רשיון לעניין )2(    

 –בתוספת הראשונה 
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שתי התחנות הקבועות ממוקמות באזור  אם (א)     

 ;70% –חיוב מופחת 
תחנה קבועה אחת מבין שתי התחנות  אם (ב)     

 ;85% –הקבועות ממוקמת באזור חיוב מופחת 
 

שסוגו מפורט בפרטים שבחלק משנה ב'  רשיון לעניין )3(    
-לכל אפיק, ובלבד ש 70% –בחלק ז' לתוספת הראשונה 

לפחות מתוך אזור הזיכיון כמשמעותו בכללי  80%
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (אזורי זיכיון לשידורי 

, כתוקפם בישראל מעת לעת, שבו 1995-"ההתשנרדיו), 
ר חיוב כאמור, נמצאים באזו הרשיוןפועל בעל 

 מופחת.";
 

 :בא(ו)  משנה תקנת אחרי (ג)   
 

האגרה בעד הקצאת תדרים לקו נל"ן אלחוטי שפועל  )1ו"(    
שנעשה בהם שימוש חוזר, תחושב לפי רדיו  רשיוןבתדרי 

בחלק ו' לתוספת הראשונה (להלן בתקנה זו  13הנוסחה בפרט 
 "ןהנלהנוסחה), בתחילת כל שנה לפי מספר קווי  –

שימוש חוזר; הודיע  הרשיוןהאלחוטיים שבהם עושה בעל 
לקו נל"ן אלחוטי על שימוש חוזר בקו נל"ן אלחוטי  רשיוןבעל 

נוסף אחרי תום הרבעון הראשון תשולם האגרה בעד אותו קו 
נל"ן אלחוטי בעד התקופה היחסית מיום תחילת הרבעון שבו 

נוסחה; ניתן הרישיון לאותו קו נל"ן עד תום תקופתו לפי ה
ואולם בעד תקופה זו לא יחול שינוי בגובה האגרה שנקבעה 

"ן האלחוטיים הנלבתחילת אותה שנה לעניין שאר קווי 
 שימוש."; הרשיוןשבהם עשה בעל 

 
משנה (ז), בסופה בא "ניתנה ההודעה ביחס לקו נל"ן  בתקנת (ד)   

אלחוטי שנקבעה לו אגרה בעד שימוש חוזר לפי הנוסחה, יחול 
ר, ואולם לא יחול שינוי ברבעונים האמורים בגובה האמו

"ן הנלהאגרה שנקבעה בתחילת אותה שנה לעניין שאר קווי 
 שימוש חוזר."; הרשיוןהאלחוטיים שבהם עשה בעל 

 
לאחר המילה "תוספת"  בכל מקום,, העיקריות לתקנות 19 בתקנה ) 6(  

 ";הראשונה" יבוא
 

  –העיקריות  לתקנות 20 בתקנה )7(  
 

  –משנה (א)  בתקנת (א)   
 

 בא" לצרכן המחירים"מדד  במקום"מדד",  בהגדרה )1(    
 במחירים העסקי הסקטור של הגולמי המקומי"התוצר 
 ";שוטפים

", היסודי"המדד  ובהגדרה" החדש"המדד  בהגדרה )2(    
-ב הידוע"המדד  בא" אוקטובר לחודש"המדד  במקום

 ";נובמבר בחודש 1
 

יבוא "שיעורי האגרה משנה (ב),  בתקנתבמקום האמור  (ב)   
בינואר של כל שנה לפי שיעור  1-שבתוספת הראשונה ישתנו ב

יום  –שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן 
 ;השינוי)"
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 לאחר המילה "תוספת" יבוא בכל מקום,משנה (ד),  בתקנת (ג)   
 ";הראשונה"
 

  –לתקנות העיקריות  בתוספת )8(  
 

 "הראשונה"; יבוא"התוספת"  לאחר המילה, בכותרת (א)   
" פס לרוחב מחוץ מורשה"הספק  ההגדרה אחרי', א בחלק (ב)   

 :בא
כיוון מרכיב השדה החשמלי של הגל  –""קיטוב" 

 האלקטרומגנטי המופק מהאנטנה וביחס לפני האדמה;";
 :בא' ו חלק במקום (ג)   

 
 קווי נל"ן (נקודה לנקודה) -חלק ו' 

 האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
 

בעד רשיון לכל תחנת  הגדרה ותיאור סוג הרשיון
 בעסק קשר

 

 בעד הקצאת תדרים
-קילו 12.5ברוחב פס של 

 הרץ, לכל תדר
 

 הרץ-גיגה 1א. תדרים עד 
 

  

קו נל"ן אלחוטי  .1
הפועל בתחום 

 1התדרים עד 
 הרץ-גיגה

שתי קו אלחוטי בין 
 תחנות קבועות*

 
570 

 12.5לכל פס תדרים ברוחב 
 הרץ:-קילו

 -קו שאינו ארוך  מ (א)    
 9,500  –ק"מ  60

 
 קו ארוך (ב)    

 –ק"מ  60 -מ  
12,300  

 ב. מיקרוגל
 

  

קו נל"ן אלחוטי  .2
הפועל בתחום 

התדרים העולה 
הרץ -גיגה 1על 
 הרץ-גיגה 3עד 

קו אלחוטי בין 
שתי תחנות 

 קבועות

 
570 

 1לכל פס תדרים ברוחב 
 הרץ בכל קו נל"ן: -מגה

 
 
 

 קו שאינו ארוך (א)    
 –ק"מ  10 -מ  

45,100 
 

 10 -קו ארוך מ (ב)    
ק"מ ואינו ארוך מ 

 92,200 –ק"מ  30 -
 קו ארוך  (ג)    

 –ק"מ  30 -מ 
138,600 
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קו נל"ן אלחוטי  .3
הפועל בתחום 

התדרים העולה 
הרץ -גיגה 3על 
-גיגה 4.5עד 

 הרץ

קו אלחוטי בין 
שתי תחנות 

 קבועות

 
570 

 1ב לכל פס תדרים ברוח
 –הרץ בכל קו נל"ן -מגה

32,600 
 

      
      
קו נל"ן אלחוטי  .4

הפועל בתחום 
התדרים העולה 

-גיגה 4.5על 
 8.5הרץ עד 

 הרץ-גיגה
 

קו אלחוטי בין 
שתי תחנות 

 קבועות
 
 
 
 

 
570 

 1לכל פס תדרים ברוחב 
הרץ בכל קו נל"ן, -מגה
 1050 - קו לכל

      
      
      
קו נל"ן אלחוטי  .5

הפועל בתחום 
התדרים העולה 

-גיגה 8.5על 
 11.7הרץ עד 

 הרץ-גיגה

קו אלחוטי בין 
שתי תחנות 

 קבועות

 
570 

 1לכל פס תדרים ברוחב 
הרץ בכל קו נל"ן, -מגה
 900 -קו לכל

 
 

      
      
      
קו נל"ן  .6

אלחוטי הפועל 
בתחום 

התדרים העולה 
-גיגה 11.7על 

 15.5הרץ עד 
 הרץ-גיגה

קו אלחוטי בין 
שתי תחנות 

 קבועות

 
570 

 1לכל פס תדרים ברוחב 
הרץ בכל קו נל"ן, -מגה
 720 - קו לכל

 

      
קו נל"ן  .7

אלחוטי הפועל 
בתחום 

התדרים העולה 
-גיגה 15.5על 

 20הרץ עד 
 הרץ-גיגה

 

קו אלחוטי בין 
שתי תחנות 

 קבועות

 
570 

 1לכל פס תדרים ברוחב 
 הרץ בכל קו נל"ן,-מגה

 485  -לכל קו 
 

קו נל"ן  .8
אלחוטי הפועל 

בתחום 
 העולההתדרים 

-גיגה 20 על

קו אלחוטי בין 
שתי תחנות 

 קבועות

 
570 

 1לכל פס תדרים ברוחב 
 הרץ בכל קו נל"ן, -מגה

 285 -לכל קו 
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 30 עדהרץ 
 הרץ -גיגה

 
"ן נל קן .9

 הפועל אלחוטי
 בתחום

 העולה התדרים
-גיגה 30 על

 40 עדהרץ 
 הרץ-גיגה

 בין אלחוטי קו
 תחנות שתי

 קבועות

 1 ברוחב תדרים פס לכל 570
"ן, נל קו בכלהרץ -מגה
 140 - קו לכל

"ן נל קו  .10
 הפועל אלחוטי
 בתחום

 העולה התדרים
-גיגה 40 על

 50 עדהרץ 
 הרץ-גיגה

 בין אלחוטי קו
 תחנות שתי

 קבועות

 1פס תדרים ברוחב  לכל 570
הרץ בכל קו נל"ן, -מגה

 105 –לכל קו 

"ן נל קו .11
 הפועל אלחוטי
 בתחום

 העולה התדרים
-גיגה 50 על

 65 עדהרץ 
 הרץ-גיגה

 בין אלחוטי קו
 תחנות שתי

 קבועות

 1פס תדרים ברוחב  לכל 570
הרץ בכל קו נל"ן, -מגה

 72 –לכל קו 

"ן נל קו .12
 הפועל אלחוטי
 בתחום

 העולה התדרים
-גיגה 65 על

 90 עדהרץ 
 הרץ-גיגה

 בין אלחוטי קו
 תחנות שתי

 קבועות

 1 ברוחב תדרים פס לכל 570
"ן, נל קו בכלהרץ -מגה
 9 - קו לכל

     
 שימוש חוזר בקווי נל"ן אלחוטיים  .ג

 
  

מספר קווי נל"ן אלחוטיים העולה על  .13
 קווים  4

 
560 

 
X%  משיעור האגרה לכל

  –קו נל"ן 
 

1/3X = 1/(n/4.5) 

 

"n" –  מספר הפעמים
שבהם נעשה שימוש חוזר 

" nבאותו תדר ובלבד ש"
 4-מ גדול

 
 

 אלחוטי"ן נל קו גבי על נוסף בקיטוב שימוש. ד
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 בקיטוב שימוש בהם שנעשה אלחוטיים"ן נל לקוויהרץ -גיגה 1 על העולה בתחום תדרים הקצאת
 .תדר באותו נוסף

נל"ן אלחוטי הפועל בתחום  קו .14
 12עד  2התדרים בהתאם לפרטים 

לעניין קיטב  –בחלק זה לפי העניין 
 נוסף

 האגרה משיעור 80% -
 12 עד 2 בפרטים הקבוע
 העניין לפי זה בחלק

 
 . מערכות גישה אלחוטיות קבועותה
 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מערכת גישה 
אלחוטית 

קבועה בפריסה 
) WLLתאית (

או מערכת רדיו 
כפרי,  הפועלות 

בתחום אחד 
 תדריםמ

 אלה:
 1(א) העולה על 

גיגה הרץ 
ושאינו עולה על 

 הרץ;-גיגה 2
(ב) העולה על 

הרץ -גיגה 2.4
ושאינו עולה על 

 הרץ;-גיגה 2.7
 3.4(ג) העולה על 

הרץ ושאינו -גיגה
 3.6עולה על 

 הרץ; -גיגה
 (ד) בטל.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רשת קווי נל"ן 
אלחוטיים  

מנקודה אחת 
 לריבוי נקודות

 
 
 

--- 

 1לכל פס תדרים ברוחב 
  -הרץ -מגה

 
השנה  בעד

 הראשונה 
 

השנה  בעד
 השנייה 

 
 השנה בעד

 השלישית
 

 השנה בעד
 הרביעית

 
 שנה כל בעד

 שאחרי
 הרביעית

 

 
 

4,350 
 
 

8,700 
 

13,000 
 
 

17,300 
 
 
 

21,700 

   
   
   
   

רשת קווי נל"ן  .16
אלחוטיים מנקודה 

 
 

 1לכל פס תדרים ברוחב 
  -הרץ -מגה
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מערכת רדיו 
)LMDS (

הפועלת בתחום 
התדרים העולה 

הרץ -גיגה 24על 
ושאינו עולה על 

 הרץ-גיגה 42.5

אחת לריבוי 
 נקודות

 
--- 

 
 

השנה  בעד
 הראשונה 

 
השנה  בעד

 השנייה 
 

 השנה בעד
 השלישית

 
 השנה בעד

 הרביעית
 

 שנה כל בעד
 שאחרי

 הרביעית
 

 
 

2,200 
 
 

4,350 
 
 

6,400 
 
 

8,700 
 
 

10,900 

וי הנל"ן האלחוטיים הפועלים ויריים של קואורך הקו הוא סך כל המרחקים האו -*לעניין פרט זה 
 באותו פס תדרים.

 
 :באג' -ו' ב משנה חלקי במקום' ז בחלק (ד)   

 
 ב. תחנות רדיו ***

 
משדר אפנון תנופה  תחנות רדיו .6

) AM-(את"ן
 9ברוחב פס של 

 הרץ-קילו
 

 
 

570 
 

 
 

8,900 

משדר אפנון תדר  תחנת רדיו .7
) לכל FM-(את"ד

ובלבד  אפיק רדיו, 
שמותקן בו מכשיר 

לניטור רציף של 
ההספק שמוצא 

המשדר, לפי 
ההספק הקבוע 

 ברישיון

 
570 

 
 הספק

 *בקילוואט
 

 

 10,600 0.5 עד
1 – 0.5 15,900 

1.5 - 1 21,300 
2 – 1.5 26,600 

2.5 – 2 31,800 
3 – 2.5 37,100 

3.5 – 3 42,300 
4 – 3.5 47,600 

4.5 – 4 52,900 
5 – 4.5 58,300 

5.5 – 5 63,600 
6 – 5.5 68,900 

6.5 – 6 74,200 
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7 – 6.5 79,500 
7.5 – 7 84,800 

8 – 7.5 90,100 
8.5 – 8 95,400 

9 – 8.5 100,700 
9.5 – 9 106,000 

10 – 9.5 111,300 
10.5 – 10 116,500 

11 – 10.5 121,800 
11.5 – 11 127,100 

12 – 11.5 132,500 
12.5 – 12 137,800 
 143,100 ומעלה 12.5

  
האגרה יחושב לפי הספק השידור המצטבר של כלל המשדרים שמפעיל בעל הרישיון  תשלום *

 באותו אפיק. 
 

 ג. ניידות שידור
 

   

ניידות שידור  .8
 ויזיהוטל

ויזיה ותחנת טל
המותקנת בכלי 
רכב והמשמשת 

להעברת שידור בין 
 שתי נקודות

 

 
 

570 

חלק משנה ב' בחלק ו'  לפי
לתוספת הראשונה, ועל פי 
השיעור הקבוע בפסקה ג' 

 12עד  3ובפרטים  2של פרט 
 באותו חלק. 

 ניידת  .9
 שידור 

 רדיו

תחנת רדיו 
המותקנת בכלי 
רכב והמשמשת 

להעברת שידור בין 
 שתי נקודות:

 

  

אפנון תדר  (א)  
 )FM-(את"ד

' ו בחלק' א משנה חלק לפי 570
 פי ועל הראשונה לתוספת
' ב בפסקה הקבוע השיעור

 .חלק באותו 1 פרט של
 

בכל אפנון  (ב)  
 אחר

משיעור האגרה לפי  50% 570
חלק משנה א' בחלק ו' 
לתוספת הראשונה, ועל פי 
השיעור הקבוע בפסקה ב' 

 באותו חלק.  1שלפרט 
 
* 
 

 
באותו אפיק יותר מניידת שידור אחת, או ניידת שידור ותחנת רדיו, תיגבה  הפעיל בעל רשיון

 אגרה בעד אחד מהם בלבד, לפי השיעור הגבוה מביניהם.
 

  –ח'  בחלק (ה)   
 

 בא"בעד הקצאת תדרים",  בטור, 5 בפרט האמור במקום )1(    
 התדר יחידת לפי הראשונה לתוספת' ו בחלק 2 פרט"לפי 
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, ו בחלק 12 עד 3 פרטים לפי או(א),  פסקה של בלבד
 ."התדרים לתחום בהתאם

 
 בא", תדרים הקצאת"בעד  בטור, 6 בפרט האמור במקום )2(    

 של בלבד התדר יחידת פי על לתוספת' ו בחלק 2 פרט"לפי 
 בהתאם', ו בחלק 12 עד 3 פרטים לפי או(א),  פסקה

 .".התדרים לתחום
 

 :בא העיקריות לתקנות הראשונה התוספת אחרי )9(  
 

 "תוספת שנייה 
 )1ד17(תקנה 

  
  –זו  בתוספת

 
אזור שאינו כלול בשטח התחום בנקודות המפנה בגבול המפורטות להלן,   –"אזור חיוב מופחת" 

 שערכיהן קבועים לפי רשת ישראל החדשה:
 

 )Y( מזרח )X( צפון בגבול מפנה נקודות
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

709138 
642200 
642200 
624300 
624300 
611320 
611320 

210520 
210520 
230060 
230060 
209820 
209820 
195488 
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 הקבועים התנאים לפי המופחת החיוב ראזוב כלול שאינו המרכז אזור גבולות להמחשת תרשים

 :"מופחת חיוב"אזור  בהגדרה
 

 
 

 
בתקנות המודדים (מדידות ומיפוי),  כהגדרתם –"נקודת מפנה בגבול", רשת ישראל החדשה" 

 .בישראל תוקפן כפי, 1998-"חהתשנ
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 יום התחילה). –(להלן  חתימתן ביוםשל תקנות אלה  תחילתן .2 תחילה

 
)], 2017בדצמבר  31( "חהתשעי"ג בטבת [שמיום התחילה עד יום  בתקופה .3 שעה  הוראת

בחלק משנה ב'  7יראו כאילו, על אף האמור בטור "הגדרה ותיאור" בפרט 
)(ד) 8(1שבחלק ז' לתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, כנוסחו בתקנה 

לתקנות אלה, המילים "ובלבד שמותקן בו מכשיר לניטור רציף של ההספק 
 נמחקו.  –במוצא המשדר," 

 
 
 
 

 התשע"זז' באב 
 

 2017ביולי  30

  
 כהן                                   דוד
 תקשורת"ט                      קמ

  ו        נ     ה       ממ             ה
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
 

 1967-), התשכ"ז111צו בדבר קובץ מנשרים (יהודה והשומרון) (מס' 
 
 

 2017-זהתשע" ,)1הוראה בדבר תיקון טעות דפוס (מס' 
 
 
 

-), התשכ"ז111לצו בדבר קובץ מנשרים (יהודה והשומרון) (מס' א 2לפי סעיף בתוקף סמכותי 
על תיקון טעות דפוס  לאמור הנני מורה, מפקד כוחות צה"ל באזורולאחר קבלת אישור  1967
 :כדלקמן השנפל

 

 תיקון 
 שם חבר 

1. 
 
 
 

 ,1/16במינוי חברים במועצה להשכלה גבוהה (יהודה והשומרון) מס' 
 "."טייטלבאום "טייטנבאום" יבואבמקום 

 .המיום חתימת ה זותחילתה של הורא .2 תחילה
 

   
מינוי חברים ( )1הוראה בדבר תיקון טעות דפוס (מס' הוראה זו תיקרא: " .3 השם

 ".2017-זהתשע", (יהודה והשומרון) )במועצה להשלכה גבוהה
 
 
 
 
 
 

      זהתשע"יט באלול 
 אל"ם   ,       אייל טולדנו

 
 היועץ                המשפטי     2017ספטמבר  10
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      

 
 

 1981-התשמ"א), 892(יהודה והשומרון) (מס'  מקומיותצו בדבר ניהול מועצות 
 
 

 2017-ח(יהודה והשומרון), התשע" )217תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' 
 
 
 

), 892 לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 2לפי סעיף קף סמכותי בתו
 לאמור: זההנני מצווה ב י לפי כל דין ותחיקת בטחון,י, ויתר סמכויות1981-התשמ"א

 
 
   

הוספת 
 6פרק ז'

 1981-ה והשומרון), התשמ"אות (יהודהמועצות המקומילתקנון  5אחרי פרק ז' .1
 ), יבוא:התקנון –(להלן 

   
 ונוער תלמידים ומועצת הנוער יחידת מנהל: 6פרק ז'"   
    
 - בפרק זה .טל66 הגדרות  

 
, 1949-ט"התש, חובה לימוד חוק –" חובה לימוד חוק"

 ;לתקנוןכפי תוקפו בהתאם 
 
 ברשות ולנערים לילדים חינוך –" פורמלי בלתי חינוך"

, חינוך מוסד של הפעילות לשעות מחוץ, מקומית חינוך
 להשגת ומיועד, וקהילתי ערכי, חברתי חינוך הכולל

, ממלכתי חינוך לחוק 2 בסעיף תהאמורו המטרות
 ; לתקנון, כפי תוקפו בהתאם 1953-ג"התשי

 
, אגף, מינהל –" מקומית חינוך ברשות נוער יחידת"

 מקומית חינוך ברשות אחר גוף כל או מחלקה
 ברשות פורמלי הבלתי החינוך ענייני על המופקדים

 ;המקומית החינוך
 
 לימוד וקבח כהגדרתם –" חינוך מוסד"ו", נער", "ילד"

 ; חובה
 
 נוער יחידת למנהל שמונה מי –" הנוער יחידת מנהל"

 ; מ66 בסעיף כאמור מקומית חינוך ברשות
 
, חובה לימוד בחוק כהגדרתה –" מקומית חינוך רשות"

 . לפחות, ונערים ילדים 1,000 יש שבתחומה ובלבד
     
 מנהל מינוי  

 נוער יחידת
 ברשות

 חינוך
 מקומית

 יחידת מנהל ימונה מקומית חינוך רשות כלב )  א( מ.66
 . נוער

  
 החינוך על אחראי יהיה הנוער יחידת מנהל )   ב(

 ועל המקומית החינוך ברשות פורמלי הבלתי
 .קידומו

     
 ויחולו, מועצה מקומית עובד יהיה נוער יחידת מנהל .אמ66 תנאי  
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 העבודה

 מנהל של
 נוער יחידת

 עובדי על החלות ההוראות העסקתו ותנאי מינויו על
 בדין נקבעה כן אם אלא, מועצה מקומית אותה

 מנהל; זה לעניין אחרת ובתחיקת הביטחון הוראה
 .מלאה משרה של עבודה בהיקף יועסק הנוער יחידת

     
 אם אלא, נוער יחידת כמנהל אדם יכהן ולא ימונה לא מב.66 כשירות  

 :אלה כל לגביו התקיימו כן
      
 ;בגיר הוא (א)    
       
 ;ישראל תושב או ישראלי אזרח הוא (ב)    
       
, אקדמית השכלה בדבר בתנאים עומד הוא (ג)    

 ועמידה מקצועי ניסיון, מקצועית הכשרה
נקבע לעניין זה בתחיקת הכל כפי ש, בבחינות

) לחוק הרשויות 3(א)(4המשנה מכוח סעיף 
הנוער ומועצת המקומיות (מנהל יחידת 

, כפי תקפה 2011 –תלמידים ונוער), התשע"א 
 בישראל מעת לעת;

       
 לאזור בעבירה מחוץ באזור או הורשע לא הוא (ד)    

 נסיבותיה או חומרתה, מהותה שמפאת פלילית
 ברשות נוער יחידת כמנהל לשמש ראוי הוא אין

 .מקומית חינוך
      
     
 מועצת  

 תלמידים
 ונוער

 ברשות
 חינוך

 מקומית

 )  א(  .גמ66
 

 מועצת תוקם מקומית חינוך רשות בכל
 ).המועצה -בפרק זה  להלן( ונוער תלמידים

     
 )   ב(   

 
 בהתאם, חברים 61-ל 15 בין יהיו במועצה
 באותה הנוער יחידת מנהל של דעתו לשיקול

 .מקומית חינוך רשות
      
, חינוך ממוסדות םנציגי תכלול המועצה )   ג(    

 מארגוני, נוער מתנועות, קהילתיים ממרכזים
 או תלמידים שהם ובלבד, באלה וכיוצא נוער

 רשות אותה של בתחומה המתגוררים נערים
 .מקומית חינוך

      
 )   ד(    

 
 ונערים תלמידים בידי ייבחרו המועצה נציגי

 החינוך רשות של בתחומה המתגוררים
 .לשנה אחת, המקומית

      
 חינוך במוסד שלומד מי -" תלמיד, "זה בסעיף )  ה(    

 .ב"י עד' ז בכיתות
     
 תפקידי  

 המועצה
 במועצה שונים לגורמים לייעץ רשאית המועצה )  א(  .דמ66

 או במישרין, הקשורים בעניינים המקומית
 לראש זה ובכלל, ובנערים בילדים, בעקיפין
 מחלקת הללמנ, לסגנו, המקומית המועצה

 .הנוער יחידת ולמנהל החינוך
      
 )   ב(    

 
 פניל ונערים ילדים של עניינם את תייצג המועצה
 בקשותיהם להעברת ותפעל המקומית הרשות
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 או מקומיות ברשויות בדבר הנוגעים לגורמים
 תשובות קבלת אחר למעקב, המדינה ברשויות
 ולהעברת גורמים אותם פניל להופעה, לבקשות

 .למבקשים שובותהת
     
 סדרי  

 עבודת
 המועצה

 .לפחות, לחודש אחת תתכנס המועצה )  א( .המ66
     
 אחת המועצה עם ייפגש הנוער יחידת מנהל )   ב(   

 .לפחות, לחודשיים
      
שנקבעו בישראל לפי  מועצות של עבודתן סדרי )   ג(    

ידת חוק הרשויות המקומיות (מנהל יח(ג) 7סעיף 
 ,2011-הנוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א

כפי תוקפו בישראל מעת לעת, יחולו גם ביחס 
 .למועצות

    
 

 

  בדבר נהלים  
 בחירת

 המועצה
 ודרכי

 עבודתה

 באתר שיפרסם בנהלים יסדיר נוער יחידת מנהל .ומ66
 עניינים המקומית החינוך רשות של האינטרנט

: בפרק זה בתקנון נקבעו שלא ככל, להלן כמפורט
, חבריה שמות פרסום, המועצה של בחירתה סדרי

 של הכינוס סדרי, כינוסה ומקום כינוסה מועדי
 . פעילותה וארגון המועצה

   
 

  

 על החלה  
 רשויות

 חינוך
 מקומיות

 נוספות

 את בצו רשאי להחיל המנהל הכללי של משרד החינוך .זמ66
 מקומיות ךחינו רשויות על פרק זה בתקנון הוראות

 בתנאים, ונערים ילדים 1,000-מ פחות יש שבתחומן
 "..כאמור שיקבע

   
 

  

תיקון 
נספח 

 - 4מס' 
דיני 

 חינוך

) 2, אחרי פסקה (דיני חינוך לתקנון – 4(ח) לנספח מס' 3בסעיף   .2
 יבוא:

   
 מנהל( המקומיות הרשויות "בחוק במקום, 2בסעיף  א)2"(  

-א"התשע), ונוער מידיםתל ומועצת הנוער יחידת
לתקנון המועצות המקומיות  6" יבוא "בפרק ז'2011

 ".".1981-(יהודה והשומרון), התשמ"א
    

 
 

, תחילה
 והוראות

 מעבר

 .)"התחילה יום" –להלן (תחילתו של תקנון זה מיום חתימתו  (א) .3
   
 ה בחוקמקומית, כהגדרת חינוך ברשות נוער יחידת מנהל כיהן או מונה (ב) 

 מיום יחולולתקנון, , כפי תוקפו בהתאם 1949-ט"התש, חובה לימוד
 ומ66 עד גמ66 סעיפים הוראות, העניין לפי, התחילה מיום או מינויו

 .מקומית חינוך רשות אותה כנוסחם בתקנון זה, לגבי, לתקנון
 

 סעיף הוראות לפי שמונהמי  נוער" יחידת "מנהל –לעניין סעיף קטן זה 
 אמ66 סעיפים הוראות בו ומתקיימותכנוסחו בתקנון זה, , נוןמ לתק66

 לפי שמונה כמי אותו שרואים או, לתקנון, כנוסחם בתקנון זה במ66-ו
 .מא66 סעיף הוראות בו ומתקיימות), ג( קטן בסעיף כאמור, מ66 סעיף
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, התחילה יום ערב מקומית חינוך ברשות נוער יחידת כמנהל שכיהן מי )ג  

 מ לתקנון, ובלבד66 סעיף לפי שמונה נוער יחידת כמנהל אותו יראו
-מא ו66 סעיפים הוראות בו יתקיימו התחילה מיום שנים שלוש שבתום

 .לתקנון, כנוסחם בתקנון זה מב66
   

) (יהודה 217"תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' : תקנון זה ייקרא .4 השם
 ".2017-חוהשומרון), התשע"

 
 
 
 
 

 ח"התשע ד' בתשרי
 

,                 אלוף רוני נומה 

מפקד         כוחות         צה"ל   

והשומרון      יהודה         באזור

. 
 

 2017 בספטמבר 24
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      

 
 

 1979-תשל"טה), 783צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 
 
 

 2017-ח(יהודה והשומרון), התשע") 135תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס' 
 
 
 
 

), 783לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס'  2לפי סעיף קף סמכותי בתו
 לאמור: זההנני מצווה ב טחון,יי לפי כל דין ותחיקת בי, ויתר סמכויות1979-התשל"ט

 
   

הוספת 
 6פרק ז'

 1979-ה והשומרון), התשל"ט(יהוד המועצות האזוריותלתקנון  5אחרי פרק ז' .1
 התקנון), יבוא: –(להלן 

    
 ונוער תלמידים ומועצת הנוער יחידת מנהל: 6פרק ז' "   
    
 יחידת מנהל   

 ומועצת הנוער
 ונוער תלמידים

לתקנון המועצות המקומיות  6הוראות פרק ז' .ו55
יחולו , 1981-(יהודה והשומרון), התשמ"א

 ".ין על המועצות.בשינויים המחייבים לפי הענ
   

, תחילה
 תחולה

 והוראות
 מעבר

) (יהודה והשומרון), 217לתקנון המועצות המקומיות (תיקון מס'  3הוראות סעיף  .2
 , יחולו גם לעניין התקנון.2017-חהתשע"

   
) (יהודה והשומרון), 135"תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס' : תקנון זה ייקרא .3 השם

 ".2017-חהתשע"
 
 
 
 
 

 
 חהתשע" ' בתשריו

  ,                 אלוף רוני נומה 

  מפקד         כוחות         צה"ל   

 באזור יהודה             והשומרון
 

 
 2017  בספטמבר 26
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 צבא      הגנה      לישראל

 (יהודה והשומרון) )שעה(הוראת  הספקת חשמלהסדרת צו בדבר 
 1988-), תשמ"ח1216מס' (

 
  

 
שומרון) (מס' ה) (יהודה ושעהת וספקת חשמל (הוראהסדרת הצו בדבר ל 2סעיף בתוקף סמכותי לפי 

הנני מורה בזאת  ,ותחיקת הביטחון), ויתר סמכויותיי לפי כל דין "הצו" – (להלן 1988-תשמ"ח ,)1216
 לאמור:

 
 קצין מטה לענייני אנרגיה במינהל האזרחי. - "הממונה" .1 הגדרות

 
הספקת חשמל הסדרת בדבר  הוראההנושאת את השם " מפה –"המפה" 

", החתומה על 2017-ח''עתשה), וצב שדמה) (יהודה והשומרון) (משעה(הוראת 
 זו. וראהידי והמהווה חלק בלתי נפרד מה

 
 .וז להוראהסומן במפה המצורפת המ 8135מ.ק.  –" מוצב שדמה"

 
 תספקה

 חשמל
לפי מוצב שדמה חשמל לאת מלוא צריכת החברת החשמל לישראל בע"מ תספק  .2

-תשל"א ,)427הצו בדבר עיסוק חשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה ושומרון) (מס' 
(חברת החשמל לישראל (ב) להוראה בדבר עיסוק בחשמל 2, ולפי סעיף 1971

 .1991-בע"מ) (יהודה והשומרון), התשנ"א
 

סמכויות 
 הממונה

 

לממונה לפי הוראה זו תהיינה כל הסמכויות הנתונות לממונה לפי הצו, ויחולו  .3
 לגביו כל ההוראות הקבועות בו ביחס לממונה.

ביטול 
הוראות 
 סותרות

 

 בטלה. -כל הוראה קודמת העומדת בסתירה להוראה זו  .4

תחילת 
 תוקף

 

 .יום מיום חתימתה 30הוראה זו של  תוקפה תחילת .5
 

) (יהודה שעההספקת חשמל (הוראת הסדרת בדבר  הוראהיקרא: "ת הוראה זו .6 השם
 ".2017-ח''עתשה), וצב שדמהוהשומרון) (מ

 
   

 
 

 ע"חהתשט"ז חשוון 

 2017בנובמבר         5

 תא"ל אחוות בן חור,         

 המינהל   האזרחי ראש   

 באזור   יהודה   והשומרון
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), וצב שדמה) (יהודה והשומרון) (משעההספקת חשמל (הוראת הסדרת בדבר  הוראה
 2017-ח''עתשה

 

 
 
   

 
 ע"חהתשט"ז חשוון 

 2017בנובמבר         5

 תא"ל אחוות בן חור,         

 המינהל   האזרחי ראש   

 והשומרוןבאזור   יהודה   
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      

 
 

 1981-התשמ"א), 892(יהודה והשומרון) (מס'  מקומיותצו בדבר ניהול מועצות 
 
 

 2017-ח(יהודה והשומרון), התשע" )218תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' 
 
 
 

), 892' לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס 2לפי סעיף קף סמכותי בתו
 לאמור: זההנני מצווה ב , ויתר סמכויותי לפי כל דין ותחיקת בטחון,1981-התשמ"א

 
   

תיקון 
נספח 

 - 5מס' 
דיני 

 בריאות

  – (להלן 1981-ה והשומרון), התשמ"אות (יהודהמועצות המקומיבתקנון  .1
 –דיני בריאות  – 5בנספח מס'  )התקנון

   
ת העישון במקומות ציבוריים" יבוא , במקום "חוק הגבל1בסעיף  (א) 

 ";חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון"
    
  – 4בסעיף  (ב) 

     
 ";,יבוא "בדיני הבריאות הברישה, לפני האמור ב )1(   
     
 יימחקו;  –" –בסעיף קטן (א), המילים "בדיני הבריאות  )2(   
     
 ) יבוא:1קטן (אאחרי סעיף  )3(   
     
"מועצה  "רשות מקומית" יבואבכל מקום, במקום  )2(א "   

 ;"מועצה", לפי העניין או "יתמקומ
      
 בכל מקום, במקום "מדינה" יבוא "מדינת ישראל". )3(א    
    " 
  – )1(דבסעיף קטן  )4(   
     
יבוא  במקום "חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים" (א)    

חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה "
 ".לעישון

      
 ) יבוא:1במקום פסקה ( (ב)    
      
(ב), בסופו יבוא "כפי , בסעיף קטן 1בסעיף  )1( "    

 התקנון"; תוקפו על פי
        
לצורך א, בסעיף קטן (ב), המילים "6בסעיף  א)1(     

לחוק חובת  2י סעיף דיווח שר הבריאות לפ
דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים 

 יימחקו; –" 2000-מעישון מוצרי טבק, התשס"א
       
לאחר "הוראות חוק זה" יבוא "כפי  7בסעיף  )ב1(     

 ;על פי התקנון"תוקפו 
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, במקום "תקנות התעבורה, 7בתוספת, בפרט  ג)1(     
ות התעבורה (יהודה " יבוא "תקנ1961-התשכ"א

 ";1992-והשומרון), התשנ"ב
       
לחוק  11בסעיף ", במקום 19בתוספת, בפרט  ד)1(     

" יבוא 1951-ההתגוננות האזרחית, התשי"א
לצו בדבר ההתגוננות האזרחית  26"בסעיף 

 ";2012-), התשע"ב1699(יהודה והשומרון) (מס' 
       
 – 13-ו (ו)-)בא(8(ג), 8א, 5(ג), 2(ג), 1סעיפים  ה)1(     

יימחקו, ואולם, למען הסר ספק, אין בכך לגרוע 
לנספח לענין תחולת  1מכלליות האמור בסעיף 

שיעור א יבוא "5חקיקת משנה; במקום סעיף 
א 5קנס שנקבע במדינת ישראל בהתאם לסעיף 

כפי תוקפו במדינת ישראל מעת לעת זה  לחוק 
 ".יחול גם באזור

       
       " 
 א,".11," יבוא "11), אחרי "3בפסקה ( (ג)    
   

 תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו. .2 התחיל
   

) (יהודה 218"תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' : תקנון זה ייקרא .3 השם
 ".2017-חוהשומרון), התשע"

 
 
 
 
 

 חהתשע"        כג כסלו
 

 2017              בדצמבר 11
               
 אלוףרוני נומה,                                       

 מפקד         כוחות         צה"ל                    

 והשומרון     יהודה        זורבא                 
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
 

 1967-), התשכ"ז111צו בדבר קובץ מנשרים (יהודה והשומרון) (מס' 
 
 

 2017-חהתשע" ,)2הוראה בדבר תיקון טעות דפוס (מס' 
 
 
 

-), התשכ"ז111לצו בדבר קובץ מנשרים (יהודה והשומרון) (מס' א 2לפי סעיף בתוקף סמכותי 
על תיקון טעות דפוס  לאמור הנני מורה, מפקד כוחות צה"ל באזור אישור ולאחר קבלת 1967
 :כדלקמן השנפל

 

 תיקון 
 רישאה

1. 
 
 
 

 ברישא,, 2006-בהוראות בדבר תפיסת רכוש (יהודה והשומרון), התשס"ז
 ".64-60" " יבוא64, 60"במקום 

 .המיום חתימת ה זותחילתה של הורא .2 תחילה
 

   
הוראות בדבר ( )2הוראה בדבר תיקון טעות דפוס (מס' תיקרא: "הוראה זו  .3 השם

 ".2017-חהתשע", )2006-תפיסת רכוש (יהודה והשומרון), התשס"ז
 
 
 
 
 
 

      חהתשע"כ"ג בכסלו 
 אל"ם   ,       אייל טולדנו

 
 היועץ                המשפטי     2017בדצמבר  11
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      

 
 

 1979-ט"להתש), 783(יהודה והשומרון) (מס'  אזוריותצו בדבר ניהול מועצות 
 
 

 )136(תיקון מס'  האזוריותתקנון המועצות 
 
 
 

), 783(מס' (יהודה והשומרון)  אזוריותלצו בדבר ניהול מועצות  2לפי סעיף קף סמכותי בתו
 לאמור: זההנני מצווה ב יותי לפי כל דין ותחיקת בטחון,, ויתר סמכו1979-התשל"ט

 
   

תיקון 
 8סעיף 

 -(להלן  1979-התשל"ט(יהודה והשומרון),  האזוריותתקנון המועצות ב .1
  -קטן (ב) יבוא -במקום סעיף ,8, בסעיף )התקנון

   
הבחירות לכל המועצות האזוריות יקוימו כל חמש שנים במועד שבו  "(ב) 

 לתקנון המועצות המקומיות א5 ת בחירות כלליות כאמור בסעיףנערכו
 ."1981-(יהודה והשומרון) התשמ"א

   
הוספת 

 א8סעיף 
 לתקנון יבוא: 8אחרי סעיף  .2
  
"יום הבחירות  

לכל המועצות 
שבתון  -האזוריות 

 והזכות לשכר

יהודה המועצות המקומיות (לתקנון  ד5הוראות סעיף  א.8
יחולו, בשינויים המחויבים,  1981-והשומרון) התשמ"א

לעניין יום הבחירות לכל המועצות האזוריות כאמור 
 ."8בסעיף 

     
בחירות 

ראשונות 
לכל 

המועצות 
 האזוריות

, לכל המועצות תקנון זההבחירות הראשונות שלאחר יום פרסומו של  .3
 ).2018באוקטובר  30(האזוריות, יתקיימו ביום כ"א בחשוון התשע"ט 

   
 תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו. .4 התחיל

   
) (יהודה 136(תיקון מס'  האזוריות"תקנון המועצות : תקנון זה ייקרא . 5 השם

 ".2017-והשומרון), התשע"ח
 
 

 חהתשע"        ח' טבת
 

 2017    בדצמבר    26
                  
 אלוףה,                      רוני נומ                 

 מפקד         כוחות         צה"ל                    

 והשומרון     יהודה        זורבא                 
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      

 
 

 1981-התשמ"א), 892(מס' (יהודה והשומרון)  מקומיותצו בדבר ניהול מועצות 
 
 

 )219(תיקון מס'  המקומיותתקנון המועצות 
 
 
 

), 892(יהודה והשומרון) (מס' מקומיות לצו בדבר ניהול מועצות  2לפי סעיף קף סמכותי בתו
 לאמור: זההנני מצווה ב יותי לפי כל דין ותחיקת בטחון,, ויתר סמכו1981-התשמ"א

 
   

הוספת 
 ד5סעיף 

 -(להלן  1981-(יהודה והשומרון), התשמ"אבתקנון המועצות המקומיות  .1
 -ג יבוא 5התקנון), אחרי סעיף 

  
יום הבחירות " 

 –הכלליות 
שבתון והזכות 

 לשכר

בתחומן של יום הבחירות הכלליות יהיה יום שבתון  (א) ד.5
המקומיות שבהן נערכות הבחירות במועד  המועצות

האמור, וכן לגבי עובדים הרשומים בפנקס בוחרים של 
מקומיות כאמור, אף אם מקום עבודתם הוא  מועצות
מקומית שלא חל בה יום שבתון, אך שירותי  במועצה

 תחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם.
ותים רסוגי השי קבע אתי בישראל מנכ"ל משרד הפנים (ב)    

שייחשבו שירותים ציבוריים לעניין סעיף זה, ושעות 
הפעלתם, ויפרסם הודעה בדבר החלטתו האמורה בכל 

שלפני יום  35-דרך הנראית לו, לא יאוחר מהיום ה
 הבחירות.

ימים רצופים לפחות סמוך  14עובד שעבד אצל מעביד  (ג)    
ליום הבחירות הכלליות, ישלם לו המעביד את השכר 
שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות הכלליות 

 אילולא שבת.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות המפקד  (ד)    

 הצבאי לפי כל דין ותחיקת ביטחון."
   

 תקנון זה ביום חתימתו. תחילתו של .3 התחיל
   

) (יהודה 219(תיקון מס'  המקומיות"תקנון המועצות : תקנון זה ייקרא .4 השם
 ".2017-והשומרון), התשע"ח

 
 

 חהתשע"        ח' טבת
 

 2017         בדצמבר 26
                  
 אלוףרוני נומה,                                       

 מפקד         כוחות         צה"ל                    

 והשומרון     יהודה        זורבא                 
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      
 
 

 1967-), התשכ"ז34יהודה והשומרון)(מס' צו בדבר שטחים סגורים (
 

 2018-ח), התשע"4הודעה בדבר קביעת נקודות מעבר (תיקון מס' 
 
 
 

), התשכ"ז 34ב לצו בדבר שטחים סגורים (יהודה והשומרון)(מס' 1ח סעיף ובתוקף סמכותי מכ
 (להלן: "הצו"), הנני נותן הודעה זו: 1967 –
 
 

תיקון 
 התוספת

ודעה בדבר קביעת נקודות מעבר (יהודה והשומרון), בתוספת לה .1
בינואר  3, שנחתמה ביום ג' בטבת התשס"ו (2006 -התשס"ו 

2006 (–  
לאחר המילים "נקודת מעבר מכבים" יבואו המילים "נקודת  )א(

 מעבר חשמונאים"; 
 תמחקנה; לים "נקודת מעבר מ"פ שועפט" יהמ )ב(
 המילים "נקודת מעבר נילי" תמחקנה.   )ג(

 
   

 תחילת תוקפה של הודעה זו ביום חתימתה. .3 תחילת תוקף
   

תיקון זה ייקרא "הודעה בדבר קביעת נקודות מעבר (יהודה  .4 שם
 . 2016 –ח), התשע"4והשומרון) (תיקון מס' 

 
 

 א'    בשבט   התשע"ח
 

 2018בינואר             17
 
           
 ,             תא"ל אחוות בן חור             

 ראש       המינהל      האזרחי               

 והשומרון     יהודה        זורבא            
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 צבא  ההגנה  לישראל
  

), 892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 
 1981-התשמ"א
 

, ) (יהודה והשומרון)220תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' 
 2017-התשע"ז

 
 

-), התשמ"א892לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס'  2לפי סעיף בתוקף סמכותי 
 :וסמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון, הנני מצווה בזאת לאמור 1981

 
תיקון סעיף 

) 1)(1(ג3
לנספח מס' 

10 

, בסעיף 1981-לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א 10בנספח  .1
, אזהרההמילה "תימחק" יבוא "ובמקומה יבוא נרשמה הערת  במקום), 1)(1(ג3

), 1795רון) (מס' ) (יהודה והשומן (הערת אזהרהקרקעיכהגדרתה בצו בדבר מ
  ."שהושלמה בניית הדירה ונמסרה ההחזקה בה לקונה, ובלבד 2017-התשע"ז

       
מחיקת 

סעיף 
) 2)(1(ג3

לנספח מס' 
10 

, סעיף 1981-לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א 10בנספח  .2
 ימחק. - )2)(1(ג3

       
  תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .3 תחילה

       
), ) (יהודה והשומרון220צו זה יקרא בשם: "תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס'  .4 שם

 ."2018-חהתשע"
 
 
 

 חהתשע" כ"ב בשבט
 

     
רוני נומה,                 אלוף 

 מפקד כוחות צה"ל

 והשומרון      יהודה         באזור

 

 2018 בפברואר 7
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  1979 -), התשל"ט783צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 
 

 תקנות בדבר ניהול מועצות אזוריות 
תיקון גבולות) (מועצה אזורית מטה   –(תחום היישוב מעלה מכמש 

 2018-בנימין), התשע"ח
 
 

), 783א לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 1בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 , הנני מתקין תקנות אלה: 1979-התשל"ט 

 
 

תחום 
 היישוב 

תחום היישוב "מעלה מכמש" הוא השטח המתוחם בצבע כחול  .א .1
במפה המהווה חלק בלתי נפרד מתקנות אלה והחתומה על ידי 

 ");המפה(להלן: "
 

למען הסר ספק, הנני קובע כי מיקומו של תחום היישוב ייקבע  .ב
 בהתאם לקווי האורך וקווי הרוחב המסומנים במפה.

העתקים מתקנות אלה ומהמפה יופקדו לעיונו של כל אדם בשעות  .2 פרסום
 העבודה הרגילות של המשרדים הבאים:

משרד ראש תחום תשתית במנהל האזרחי לאזור יהודה  .א
 והשומרון;

משרד הממונה כמשמעותו בתקנון המועצות האזוריות (יהודה  .ב
 ;1979-והשומרון), התשל"א

 משרדי המועצה האזורית מטה בנימין; .ג

 משרדי הוועד המקומי "מעלה מכמש". .ד

ביטול 
 מפה

כל מפת תיחום של היישוב "מעלה מכמש" שהוצאה לפני תחילתן של  . 3
 בטלה.  –תקנות אלה 

 תקנות אלה מיום חתימתן. תחילת תוקפן של .4 תחילה

תקנות אלה תיקראנה: "תקנות בדבר ניהול מועצות אזוריות (תחום  .5 השם
תיקון גבולות) (מועצה אזורית מטה בנימין),  –היישוב מעלה מכמש 

 ".2018-התשע"ח
 

 
 
 

 ה'  בניסן התשע"ח
 

 2018במרץ        21

 
 

 
נדב פדן,            אלוף    

צה"ל   מפקד     כוחות     
 באזור יהודה      והשומרון
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 1981-א"התשמ), 892' מס) (יהודה והשומרון( צו בדבר ניהול מועצות מקומיות
 

 1981-תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א
 

 
 ן מוכר באזור יהודה והשומרוןאויאכרזה על מוז

 
 

 
: 4, כפי תוקפו בנספח מס' 1983-לחוק המוזיאונים, התשמ"ג 2סעיף  בתוקף סמכותי לפי

, החוק) -(להלן  1981-דיני חינוך לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א

טעמים  , בין השאר,, ולאחר ששקלתיאיו"ש אוניםילאחר היוועצות במועצת המוזו

און יעל מוז און, אני מכריזיהנמצאים במוזצגים שבטובת הציבור ובצורכי שמירתם של מו

און הצייר משה קסטל (חל"צ) יהצייר משה קסטל במעלה אדומים, הפועל תחת קרן מוז

 .החוקאון מוכר לעניין י, כמוז512102575שמספרה 

 

 

 התשע"ח ט' ניסן
                                                   

 יוסי שרעבי                                                                    2018   במרץ    25
 המנהל הכללי                                                                                                                   

 התרבות והספורטמשרד                                                                                                         
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל
 

 1981-), התשמ"א892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 
 

 תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות (תיקון מפה) (גבעת זאב)
 

), 892לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס'  3בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 , הנני מתקין תקנות אלה: 1981-התשמ"א

 
 

תחום 
המועצה 

 המקומית

 א. השטח המתוחם בצבע כחול במפה המהווה חלק בלתי נפרד .1
 ), יתווסף לתחום "המפה"מתקנות אלה והחתומה על ידי (להלן :       
 המועצה המקומית גבעת זאב;       

 ב.  למען הסר ספק, הנני קובע כי מיקומו של תחום המועצה המקומית      
       ייקבע בהתאם לקווי האורך וקווי הרוחב המסומנים במפה.     

העתקים מתקנות אלה ומהמפה יופקדו לעיונו של כל אדם בשעות העבודה  .2 פרסום
 הבאים:הרגילות של המשרדים 

משרד ראש תחום תשתית במנהל האזרחי לאזור יהודה  .א
 והשומרון;

משרד הממונה כמשמעותו בתקנון המועצות המקומיות (יהודה  .ב
 ;1981-והשומרון), התשמ"א

 משרדי המועצה המקומית גבעת זאב. .ג

 תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן. .3 תחולה

ניהול מועצות מקומיות (תיקון  תקנות אלה תיקראנה: " תקנות בדבר .4 השם
 ".2018 –מפה) (גבעת זאב), התשע"ח 

 
 
 
 
 
 
 

 חע"התשכ"ד  בניסן  
 
 2018באפריל          9

 
 
 
 
 

 
 

נדב פדן,              אלוף 
מפקד     כוחות         צה"ל 
 באזור יהודה      והשומרון
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 צבא הגנה לישראל
 

 1945הגנה (שעת חירום), התקנות 
 

 הכרזה על התאחדות בלתי מותרת 
  
 

)(ב) 1(84ובהתאם לתקנה  יהודה והשומרון בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור
") ויתר סמכויותיי על פי כל דין תקנות ההגנה(להלן: " 1945לתקנות ההגנה (שעת חירום), 

, ביטחון כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון האזור ,שהשתכנעתילאחר וותחיקת ביטחון, 
אני מכריז בזה, כי כל חבר בני אדם הנקרא והסדר ציבורי, מדינת ישראל, שלום הציבור 

בין אם הוא מאוגד ובין אם לאו, בין אם הוא פועל  "Aman Palestin"או  "אמאן פלסטין"
, לרבות קבוצה, תא, וכן כל פלג, מוסד, סניף ברשת האינטרנט ובין אם הוא פועל באופן אחר

ולרבות כל חבר בני אדם המשתייך לזרם זה,  -מרכז ועד או סיעה שלו, ובכל שם שייקרא
 המכונה בכינויים שונים, הוא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות.

 
חות המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל, נדרש להודיע על כך למפקד כו

-077, פקס: 02-9977711צה"ל באיו"ש באמצעות היועץ המשפטי ליהודה ושומרון, טלפון: 
470-1860  

 
הרואה עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש השגותיו בכתב בפניי, באמצעות היועץ 

 יום ממועד פרסום ההכרזה. 14המשפטי ליהודה ושומרון, תוך 
 
 
 

 

 

 

 

 ע"חהתשב'       באייר    
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 , אלוףנדב פדן

 מפקד    כוחות    צה"ל

 ושומרון      יהודה     באזור
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 צבא הגנה לישראל
 

 1945הגנה (שעת חירום), התקנות 
 

 הכרזה על התאחדות בלתי מותרת 
  
 

)(ב) 1(84ובהתאם לתקנה  יהודה והשומרון בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור
") ויתר סמכויותיי על פי כל דין תקנות ההגנה(להלן: " 1945לתקנות ההגנה (שעת חירום), 

, ביטחון כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון האזור ,שהשתכנעתילאחר וותחיקת ביטחון, 
אני מכריז בזה, כי כל חבר בני אדם הנקרא והסדר ציבורי, מדינת ישראל, שלום הציבור 

בין אם הוא  "Aneen Al-Qaid"" שבכת אנין אלקיד אלאעלאמיה"או  "אנין אלקיד"
ובין אם הוא פועל באופן אחר,  מאוגד ובין אם לאו, בין אם הוא פועל ברשת האינטרנט

 -לרבות קבוצה, תא, וכן כל פלג, מוסד, סניף מרכז ועד או סיעה שלו, ובכל שם שייקרא
ולרבות כל חבר בני אדם המשתייך לזרם זה, המכונה בכינויים שונים, הוא התאחדות בלתי 

 מותרת כמשמעותה בתקנות.
 

נדרש להודיע על כך למפקד כוחות  המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל,
-077, פקס: 02-9977711צה"ל באיו"ש באמצעות היועץ המשפטי ליהודה ושומרון, טלפון: 

470-1860  
 

הרואה עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש השגותיו בכתב בפניי, באמצעות היועץ 
 יום ממועד פרסום ההכרזה. 14המשפטי ליהודה ושומרון, תוך 

 
 
 

 

 

 

 

 ע"חהתשב'       באייר    

 2018באפריל                17

 

 

 

  

 

 

 

 

 , אלוףנדב פדן

 מפקד    כוחות    צה"ל

 ושומרון      יהודה     באזור
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      

 
 
 

 1968 -), התשכ"ח 271צו בדבר תובענות (יהודה והשומרון) (מס' 
 
 
 

 תובענות מטה לקצין מינוי כתב
 
 

 1968 -), התשכ"ח 271לצו בדבר תובענות (יהודה והשומרון) (מס'  1בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 ") הריני ממנה את:הצו(להלן: "

 
 

 רגרמן-שרהילה עו"ד 
 
 

 לשמש בתפקיד קצין מטה תובענות, כמשמעותו בצו. 
 

 תוקף מינוי זה מיום חתימתו.
 

 מינוי זה מבטל כל מינוי קודם.
 
 
 
 
 

 התשע"וה' באב 
 
 2016באוגוסט  9
               
   
 ,  תת אלוףאחוות בן חור 

 ראש המינהל האזרחי

 באזור יהודה והשומרון
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      

 
 2009-עתש"ה), 1651(יהודה והשומרון) (מס'  [נוסח משולב] צו בדבר הוראות בטחון

 2006-זרכוש (יהודה והשומרון), התשס"הוראות בדבר תפיסת 
 
 

 מינוי כתב 
 
 
 

 2006-התשס"זתפיסת רכוש (יהודה והשומרון), הוראות בדבר ל 1ף סעי לפיסמכותי בתוקף 
  :, הנני ממנה בזאת אתההוראות) - (להלן

 
 
 
 

 ני חקלאותיקצין המטה לעני
 יני חקלאותיסגן קצין המטה לענ

  קצין המטה לענייני שמורות טבע
 סגן קצין המטה לענייני שמורות טבע

 
 
 
 
 

צו ל 60לעניין בעלי חיים שנתפסו לפי סעיף  ,כמשמעותו בהוראות בעל סמכות שחרורכ לשמש
, בקשר 2009-), התש"ע1651הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' בדבר 

לכללי התנהגות בשמורות הטבע (יהודה והשומרון),  3-ו 2פים סעי לחשד לביצוע עבירה על
 .1973-התשל"ג

 
 
 
 
 
 

 התשע"ו י"ח   אלול 
 

 2016 בספטמבר   21
 

 אלוף-תת,          אחוות בן חור 

 המינהל האזרחיראש 

 באזור    יהודה    והשומרון
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 צבא הגנה לישראל

 
), 418מס' (בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים (יהודה והשומרון) צו 

 1971 -התשל"א 
 

-ז(יהודה והשומרון) (תיקון), התשע" חברי מועצת התכנון העליונהמינוי 
2016 

 
 

), 418לצו בדבר תכנון ערים, כפרים ובנינים (יהודה והשומרון) (מס'  4סמכותי לפי סעיף בתוקף 
 כדלקמן: , אני מורה1971-התשל"א

 

 
          
 

                                                זהתשע" ט"ז חשון
                 תא"ל             ,אחוות בן חור    

                                                             המינהל       האזרחי    ראש                                                                                           

    יהודה       והשומרון באזור                                                         2016  בנובמבר   17

תיקון 
 8סעיף 

האמור , המינוי) - (להלן 2013-חברי מועצת התכנון העליונה, התשע"גבמינוי  
  - א, ולאחריו יבוא1יסומן כסעיף  1בסעיף 

 
על אף האמור בכל דין ותחיקת הביטחון, מועצת התכנון העליונה לא  ב1" .1 

המרכזית  בדיון מנהל לשכת התכנוןתקבל החלטתה אלא אם ישב 
 , ממלא מקומו או נציגו, כיו"ר או כחבר."במינהל האזרחי

   
, במקום המילים "מנהל לשכת התכנון א למינוי, בסעיף קטן א'1בסעיף  .2 

או נציגו" יבוא "מנהל לשכת התכנון  , ממלא מקומוהמרכזית במינהל האזרחי
ממלא  איכות הסביבה,צין המטה לענייני או ק ,נציגו ממלא מקומו או המרכזית,

 ". המרכזית והכל לפי החלטת מנהל לשכת התכנון מקומו או נציגו,
 

    
   -בסעיף קטן ה' א למינוי, 1בסעיף  .3 
    
 בין המילה "האזרחי" לבין המילים "או נציגו" יבוא ", ממלא מקומו". (א)  
    
 ובלבד שלא מונה כיו"ר". אחרי המילה "נציגו" יבוא ", (ב)  
    
  - אחרי סעיף קטן ח' יבוא  .4 
    
או  , ממלא מקומומנהל לשכת התכנון המרכזית במינהל האזרחי"ט.    

 ".                        חבר. - , ובלבד שלא מונה כיו"רנציגו
    

 תחילתו של מינוי זה מיום חתימתו.  .5 תחילה
    

 (יהודה והשומרון)מינוי זה ייקרא: "מינוי חברי מועצת התכנון העליונה   .6 שם
 ".2016-ז, התשע"(תיקון)
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

 
 1981-), התשמ"ב947צו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

(יהודה והשומרון)  1967לשנת  21הצו בדבר חוק רשות החשמל הירדנית, מס' 

 1967-), תשכ"ז159(מס' 

), 427הצו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון) (מס' 

 1971-תשל"א
 

 מינוי  כתב

 

), 947לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס'  5בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 , ויתר סמכויותיו לפי כל דין ותחיקת ביטחון, הנני ממנה בזאת את:1981-התשמ"ב

 

 קצין מטה לענייני אנרגיה

 

(יהודה  1967לשנת  21הצו בדבר חוק רשות החשמל הירדנית, מס' לשמש כממונה לפי 

לפי הצו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) כממונה , ו1967-), תשכ"ז159והשומרון) (מס' 

 ").הצו בדבר עיסוק בחשמל(להלן: " 1971-), תשל"א427(יהודה והשומרון) (מס' 

 

לממונה לפי הצו בדבר עיסוק בחשמל יהיו כל הסמכויות הקבועות בו, למעט הסמכויות 

 . 6-ו 3, 2עיפים הקבועות בס

 

כל סמכות וחובה שהיו נתונים בידי קצין מטה לענייני חשמל מכוח כל דין ותחיקת הביטחון, 

 יראו בהם כאילו ניתנו בזאת לקצין מטה לענייני אנרגיה.

 

 תפקיד קצין מטה לענייני חשמל בטל בזה.

 

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו. 

 
   

 ז''עהתש כ"ו אייר

 2017במאי         22

 אחוות בן חור,        תא"ל 

 ראש    המינהל   האזרחי

 באזור   יהודה   השומרון
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

 

), 947צו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

 1981-התשמ"ב
 

 

 לענייני אנרגיהכתב מינוי לקצין מטה 

 

), 947לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס'  5בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 ותחיקת ביטחון, הנני ממנה בזאת את:, ויתר סמכויותיו לפי כל דין 1981-התשמ"ב

 

 סעיד קאסםמר 

 

 לשמש קצין מטה לענייני אנרגיה במינהל האזרחי לעניין כל דין ותחיקת ביטחון.

 

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו. 

 

 
   

 כ"ו אייר התשע''ז
 2017במאי         22

 אחוות בן חור,        תא"ל 

 ראש    המינהל   האזרחי

 באזור   יהודה   השומרון
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 צבא הגנה לישראל
 
 
 

  1981-התשמ"א(יהודה והשומרון),  מקומיותתקנון המועצות ה
 
 

 באזור יהודה והשומרון המקומיותמפקח על הבחירות למועצות  מינוי
 

-(א) לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א6סעיף בתוקף סמכותי לפי 
 אני ממנה את: ,1981

 אלי רגב   
 

 באזור יהודה והשומרון. מקומיותח על הבחירות לכל המועצות הלהיות המפק   
 

 תחילת תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו.   
 
 

 זה מבטל כל מינוי קודם.מינויו    
 
 
 
 
 
 

 התשע"ז אב' בב
    

  2017   יוליב   25
  

 אבנר כהן                                                                                                                 

 ממונה על הישובים                                                                                                                            

                                                                           הישראליים באיו"ש                                                                                                      
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 צבא הגנה לישראל
 
 
 

  1979-התשל"ט(יהודה והשומרון),  האזוריותתקנון המועצות 
 
 

 באזור יהודה והשומרון האזוריותמפקח על הבחירות למועצות  מינוי
 

-התשל"ט(יהודה והשומרון),  האזוריות(א) לתקנון המועצות 123סעיף בתוקף סמכותי לפי 
 אני ממנה את: ,1979

 אלי רגב   
 

 באזור יהודה והשומרון. האזוריותפקח על הבחירות לכל המועצות להיות המ   
 

 תחילת תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו.   
 
 

 זה מבטל כל מינוי קודם.מינויו    
 
 
 
 
 
 

 התשע"ז אב' בב
    

  2017   יוליב   25
  

 אבנר כהן                                                                                                                 

 ממונה על הישובים                                                                                                                            

                                                                           הישראליים באיו"ש                                                                                                      
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 1981-), התשמ"א928רון) (מס' ומשהצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ו
 

 1981-שומרון), התשמ"אהתקנון המועצות המקומיות (יהודה ו
 

  מסייעיםהסמכת פקחים 
 

 -(יהודה והשומרון), התשמ"א תהמועצות המקומיוג לתקנון 87לפי סעיף בתוקף סמכותי 

יות המקומיות המפורטות בטור לבקשת הרשוזאת, ב סמיךאני מ ,"התקנון") -(להלן 1981

מפורטים  פרטיהםאת הפקחים העירונים ש המנהל הכללי של משרד הפנים,' ובהסכמת ג

לייעול האכיפה  לחוק 13להלן לפקחים מסייעים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 

י תוקפו לפי , כפ2011 -תשע"אה ,והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה)

 טרת ישראל בפעולות למניעת אלימות:לשם סיוע למש ג לתקנון,87סעיף 
 

 

 רשות מקומית מוסמכת מס' זהות שם ומשפחה
 אריאל 313642068 דניס סוקוליק

 אריאל 032050643 מיקי לוי
 אריאל 300159795 נאור מליחי

 מעלה אדומים  025546896 שמעון מזרחי 
 מעלה אדומים  040191355 שימי מזרחי 

 מעלה אדומים  052967999 ברק רז
 מעלה אדומים  059841767 משה בן יוסף

 
 
 

 .כפקחים מסייעיםההסמכה תהיה בתוקף כל עוד מקבלי הסמכויות משמשים 
 
 
 

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.
 
 

                                                                               
 ,אליעזר רוזנבאום                                                                                                   

  המנהל הכללימ"מ                                                                                  

 לביטחון הפנים המשרד                                                                                  

 התשע"ח      טבת   י"ג   
    2017        דצמבר      31   
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 (יהודה ושומרון)  הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה)צו בדבר 

 2010-ע"אתשה), 1665(מס' 

 2005-ההיתר הכללי להבאת טובין, התשס"ה

 

 הודעה בדבר מינוי מפקחי מעברים
 

בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה) לצו  1בתוקף סמכותי לפי סעיף 

להיתר הכללי ) 1(ב2") וסעיף הצו(להלן: " 2010-), התשע"א1665(יהודה ושומרון) (מס' 

"), ויתר סמכויותיי לפי כל דין ההיתר הכללי(להלן: " 2005-להבאת טובין, התשס"ה

ממנה בזאת את עובדי המנהל האזרחי שברשימה שלהלן להיות הנני ותחיקת ביטחון, 

 ) להיתר הכללי.1(ב2מפקחי מעברים לפי הצו, לעניין סעיף 

 

 ) להיתר הכללי1(ב2לעניין ס'  רשימת מפקחי המעברים
 
 

 מס"ד
 

 שם פרטי
 

 שם משפחה
 

 תעודת זהות
 

 317074987 סטרנין לב 1
 69855831 צדוק דוד 2
 86072876 חיגיאז סמיר 3
 021928387 נויבואר חן 4
 327133385 גד'ג יונתן 5

 

 חתימתה. ביום הודעה זושל  התחילת תוקפ

 

 
     
 אלוף-תת  חור, -אחוות בן    

 ראש        המנהל         האזרחי              

 ושומרון       יהודה          זורבא           

 
 

 2018      בינואר     26
 

 חהתשע"   בשבט  י' 
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 לישראל הגנה  צבא
 

 
 1979-), התשל"ט783צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 
 1981-), התשמ"א892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 

 
 

 1979-(יהודה והשומרון) התשל"ט תקנון המועצות האזוריות
 1981-התשמ"אתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) 

 
 

  ממונהממלא מקום מינוי 
 

לתקנון המועצות האזוריות  1בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהתאם לסעיף 
לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון),  1וסעיף  1979-(יהודה והשומרון), התשל"ט

  – ), הנני ממנה בזאת את"התקנונים" - (להלן 1981-התשמ"א
 

 יונתן בר סימן טובמר 
 

 
 . כהגדרת תפקיד זה בתקנונים ממונהכממלא מקום ה לכהן

 
 
 

 . ביום חתימתותחילת תוקפו של מינוי זה 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חהתשע"    י"ט באדר
 

  

 רוני נומה,                 אלוף

 כוחות צה"ל    מפקד

 ושומרוןבאזור יהודה 

          
 

  2018       במרץ 6
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 

 ۱۷۷٤    أمر رقم 
 

 ۲۰۱٦ -٥۷۷٦   یھودا والسامرة)مات مؤقتة)(ی) (تعل۲ أمر بشأن تعلیمات امن ( تعدیل رقم
 

ً لصالحی وبما إنني اعتقد بأن األمر  ,ةفي المنطق اإلسرائیليجیش الدفاع تي كقائد قوات اوفقا
 فأني آمر بھذا ما یلي: المنطقة,ضروري ألجل الحفاظ على النظام العام وامن 

 
 

     م��ادة التع��دیل 
۱ 

)(تعلیمات ٤۳بشأن تعلیمات امن (تعدیل رقم  من أمر ۱في المادة  .۱
, بدل "حتى ۲۰۱٤-٥۷۷٤, )۱۷٤٥(یھودا والسامرة)(امر رقم مؤقتة)

 نھایة سنتین من الیوم"  یأتي " حتى نھایة ثالث سنوات من الیوم".
 

 سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ.بدء  .۲ سریانبدء 
 

تعلیمات () ۲ تعلیمات أمن (تعدیل رقمیسمى ھذا األمر: "أمر بشأن  .۳ االسم 
 ".۲۰۱٦-٥۷۷٦ ,) ۱۷۷٤ رقمأمر یھودا والسامرة) ((مؤقتة) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 أل�������������وف,           ةرون�������������ي نوم�������������

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۷٦        ل�������������ولأ      ۳

 ۲۰۱٦        أیل�����������������ول   ٦
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 
 ۱۷۷٥أمر رقم 
 

(یھودا  )تمدید سریانمؤقتة) ( تعلیمات( المعابرتنظیم الصالحیات في  بشأنمر أ
 ۲۰۱٦-٥۷۷٦ ,) ٤تعدیل رقم (والسامرة) 

 
 ً  جیش قوات كقائد لصالحیتي وفقا

من المنطقة أ على الحفاظ ألجل ضروري األمر بان اعتقد إني وبما المنطقة، في اإلسرائیلي الدفاع 
 :یلي ما بھذا آمر فأنيالعام،  النظام وعلى

 
   

تع����������دیل 
ال������������ذیل 

  األول

 تعلیم�ات( المع�ابرتنظ�یم الص�الحیات ف�ي  بش�أنألم�ر م�ن ا الذیل االولفي  .۱
وعنوانھ���ا:  ،۲۰۱۰-٥۷۷۱ ,) ۱٦٦٥(رق���م مؤقت���ة) (یھ���ودا والس���امرة) 

 تمحى كلمة "تسوفیم". "،"قائمة نقاط عبور
 
 

 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. .۲ سریان
 

 تعلیم��ات( المع��ابرتنظ��یم الص��الحیات ف��ي ن أبش��أم��ر  یس��مى ھ��ذا األم��ر: " .۳ االسم
 ".۲۰۱٦-٥۷۷٦ ,) ۱۷۷٥ (رقم )٤تعدیل رقم ( والسامرة)مؤقتة) (یھودا 

 
 
 

 
 
 

 أل�����������وف,          نوم�����������ة رون�����������ي

 اإلس���رائیلي ال���دفاع ج���یش ق���وات قائ���د

 والسامرة            یھودا      بمنطقة

 ٥۷۷٥      لولأ           ۲  

 ۲۰۱٦  أیلول               ٥ 
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 

 ۱۷۷٦    أمر رقم 
 

 (تمدید سریان تعلیمات مؤقتة), (یھودا والسامرة))٥۳ أمر بشأن تعلیمات امن ( تعدیل رقم
  ٥۷۷٦- ۲۰۱٦  

 
وعلى أثر استمرار األضرار  ,ةفي المنطق اإلسرائیليجیش الدفاع تي كقائد قوات اوفقاً لصالحی

والتجارة فیھا  Aالجسیمة للمنطقة ولدولة إسرائیل نتیجة ظاھرة سرقة المركبات للمنطقة 
 فأني آمر بھذا ما یلي:  وبقطعھا في ھذه المنطقة,

 
 

     مادة التعدیل 
 (ح) ۱۰

(رقم (یھودا والسامرة) ]نص منسق[مر بشأن تعلیمات امن في األ .۱
" ۲۲/۰۹/۲۰۱٦(ح), بدل "۱۰, في المادة ٥۷۷۰-۲۰۰۹), ۱٦٥۱
 ".۲۲/۰۹/۲۰۱۸یأتي " 

 
 بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ. .۲ سریانبدء 

 
) (یھودا ٥۳یسمى ھذا األمر: "أمر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل رقم .۳ االسم 

 -٥۷۷٦)(تمدید سریان تعلیمات مؤقتة), ۱۷۷٦والسامرة) (رقم 
۲۰۱٦." 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أل�������������وف,          رون�������������ي نوم�������������ة 

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۷٦      ل��������ولأ        ۱٥

 ۲۰۱٦        أیل��ول        ۱۸
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۱۷۷۷أمر رقم 
 

 مؤقتة سكنمن الترخص لمواقع  ءوإعفا أمر بشأن مصادقة إقامة
 ۲۰۱٦-٥۷۷۷,والسامرة) یھودا (مؤقتة) تعلیمات (إقلیمیة ذات أھمیة 

 
مطل�وب لت�وفیر الحك�م  أن األم�ر وبما إني اعتق�د بالمنطقة،وفقا لصالحیاتي كقائد جیش الدفاع اإلسرائیلي 

  فاني أمر بھذا ما یلي: یح،الصح
 

 -بھذا األمر .۱ التعریفات
 

 ؛۱۹٦٦لسنة  ۷۹ مرق واألبنیة، ىالقر المدن،تنظیم  قانون-""القانون
 

 دالمع� مؤق�ت،مبن�ى أخ�ر ال�ذي حس�ب مواص�فاتھ اس�تخدامھ  وأ متنق�ل، مبن�ى-""مبني مؤق�ت
كب�ات مبن�ى ع�ام كمخزن مؤقت أو كمبنى عام مؤقت أو مر لالستخدام لمبني سكني مؤقت أو

 ؛بنیة تحتیة ألغراضالمعد  مؤقت،مؤقت او مركبات بناء 
 

یھ���ودا (المتنقل���ة) نق���ل المب���اني (البض���ائع باألنظم���ة بش���ان نق���ل  كتعریف���ة-""مبن���ي متنق���ل
 ؛۱۹۹۳ – ٥۷٥۳,والسامرة)

 
في األمر بشأن أمالك الحكوم�ة (یھ�ودا والس�امرة)  كتعریفة-أمالك الحكومة""المسؤول عن 

   ؛۱۹٦۷-٥۷۲۷ ,) ٥۹(رقم 
 

المتروك��ة (یھ��ودا  األم��والف��ي األم��ر بش��أن  كتعریف��ة-"المتروك��ة األم��وال"المس��ؤول ع��ن 
   ؛۱۹٦۷-٥۷۲۷ ,) ٥۸والسامرة) (رقم 

 
) الممتلك�ات الخصوص�یةالمتروك�ة ( األم�والفي األمر بشأن  كتعریفھا-"المتروكة األموال" 

  ؛۱۹۷٦-٥۷۲۷ ,) ٥۸(رقم  (یھودا والسامرة)
 

م��ن  ۲۱م��ن ح��وض  ۳۸-و ٦۹, ٦۱ورقمھ��ا  مس��جلة بس��جالت األراض��يال قط��عال-""عق��ار
 ؛التي یطلب وضع علیھا واستعمال مباني مؤقتة منھا،كلھا أو جزء  سلواد،أراضي قریة 

 
 ؛قانونحسب الجزء الرابع من ال رخصة-""رخصة

  
مجموع�ة م�ن  یش�ملالمع�د إلنش�اء موق�ع ال�ذي  مخط�ط-""مخطط إلنشاء موقع سكني مؤقت

نطقة ذات أھمیة إقلیمیة حسب عرفت من قبل قائد الم ي، والتفي نطاق العقار ةمؤقتالباني الم
 )؛۱(۲ الفقرة

  
إعف�������اء م�������ن 

 الترخیص 
 أن تت�وفر الش�روط بش�رط ،الت�رخیصواستعمالھ معفي م�ن العقار  بنطاقمؤقت وضع مبنى  .۲

 :التالیة
 
 السكن مؤقت ذو أھمیة إقلیمیة.منحت مصادقة قائد المنطقة ووفقھا یعتبر الموقع  )أ(

 
م�ن  ٤وف�ق الم�ادة  المدنی�ة،م�ن قب�ل رئ�یس اإلدارة علی�ھ الذي ص�ودق  ،مخطط نظم )ب(

) عل�ى المخط�ط–(فیم�ا یل�ي ف�ي نط�اق العق�ار  إلنشاء موقع سكني مؤقت األمر،ھذا 
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أو عل�ى  الجدی�دة،خلفیة خارطة طبوغرافیة حسب شبكة اإلحداثیات لش�بكة إس�رائیل 
 ،٥۰۰: ۱أو  ۱:۲٥۰بمقی���اس الرس���م  األخی���رة، اآلون���ةتص���ویر ج���وي م���ن خلفی���ة 

 ویسجل فیھ: 
 

 ؛تفاصیل المستدعي .۱   
مصادقة المس�ؤول ع�ن األم�وال المتروك�ة ب�ان العق�ار المن�وي إنش�اء الموق�ع  .۲   

الموق�ع الس�كني  إنش�اءومصادقتھ على  متروكة، أموالالسكني في نطاقھ ھو 
م�ن ھ�ذا  ٦-و ٤الممن�وح وف�ق الم�واد  اإلعف�اءم�دة  المؤقت واستعمالھ خ�الل

 المصادقة. ومنحة بحال  األمر،
ال�ذي ف�ي نطاق�ھ  مساحة العقار وح�دوده حس�ب التس�جیل بس�جالت األراض�ي .۳   

 ؛موقع سكني مؤقت إقامةیطلب 
البنی��ة التحتی��ة  ألغ��راضالمؤقت��ة ومركب��ات البن��اء  الط��رق الت��ي تح��د العق��ار .٤   

 ؛وبجوارهبنطاق العقار 
 ؛االستعماالت التي یسمح فیھا بالعقار حسب المخططات التي تسري علیة .٥   
موقع العقار على خلفیة ك�ل خارط�ة تنظ�یم المص�ادق  الذي یبینمخطط بیئي  .٦   

 ؛الساریة في المكان المركزي،علیھا أو أودعت لمكتب التخطیط 
ى المؤق��ت ك��المطلوب ف��ي وص��ف وتعل��یم جمی��ع الحق��ائق ألج��ل تثبی��ت المبن�� .۷   

بما في ذلك توصیلة لشبكة ص�رف  التحتیة،المخطط وطریقة توصیلة بالبنیة 
 إذا تطلب األمر. الصحي،

 
 ع الجھات التالیة على المخطط:یتوق )ج(  

 
المتروك��ة بالمنطق��ة أو من��دوب  واألم��وال الحكوم��ةالمس��ؤول عل��ى أم��الك  (أ)   

 ؛عنھ
 ؛ت أو مندوب عنھضابط لشؤون المواصالال (ب)   
 ؛ضابط لشؤون تسجیل األراضي أو مندوب عنھال (ج)   
 ؛التنظیم الرئیسي أو مندوب عنھ دیوانمدیر  (د)   
یص��ادق ال��ذي  عن��ھ،رئ��یس قس��م البنی��ة التحتی��ة ب��اإلدارة المدنی��ة أو من��دوب  )ھ(   

تق��دیمھا  وم��ن الممك�ن ،األنظم�ة الش�روط وف��قأن الطل�ب یس��توفي بتوقیع�ھ 
 ؛اإلدارة المدنیة لرئیس

 
نش��������������������������ر 
واعتراض�������ات 

 على المخطط

أم��ر تق��دیمھا بالوس��ائل  رینش�� المدنی��ة،عن��د تق��دیم المخط��ط لمص��ادقة رئ��یس اإلدارة  (أ) .۳
 التالیة:

 ؛منوطا بما یلي في ھذه المادة لقانون،امن  ۲۰نشر وفقا لتعلیمات المادة  )۱(   
 

 ةالمتعلق� واالرتب�اط التنس�یق یریةمدتعلیق إعالن على لوحة اإلعالنات في  )۲(   
 ؛باألمر

 ؛تعلیق إعالن بمكاتب دیوان التنظیم )۳(   
     
یحق لمن یعتبر نفس متضررا جراء مص�ادقة المخط�ط ال�ذي موض�وع تقدیم�ھ نش�ر  (ب)  

م��ن ی��وم نش��ر  س��اعة ٤۸خ��الل  المخط��ط،تق��دیم اعت��راض عل��ى  )،وفق��ا للفق��رة (أ
   ؛لس التنظیم األعلىیبحث االعتراض أمام مج المخطط،

 
 ٤۸) إال بع��د م��رور ٤ال تم��نح مص��ادقة رئ��یس اإلدارة المدنی��ة كالم��ذكور بالم��ادة ( (ج)  

الب���ت  وأ )،أم���ن ی���وم نش���ر موض���وع تق���دیم المخط���ط كالم���ذكور ب���الفقرة ( س���اعة
 بحال وقدمت.  )،لفقرة (ببادعاءات التي قدمت وفق ا
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 عل���ى مص���ادقة

وض�����ع مبن�����ى 
 مؤقت

وبش��رط أن المخط��ط ص�ودق عل��ى ی��د رئ��یس اإلدارة  للمخط��ط،وفق�ا  تالمؤق�� یوض�ع المبن��ى .٤
قة تعتب��ر مص��اد األم��ر،بع��د استش��ارة رئ��یس مجل��س التنظ��یم األعل��ى. لغ��رض ھ��ذا  المدنی��ة،

 المادة كمنح إعفاء من الترخیص. رئیس اإلدارة المدنیة وفقا لھذه
  

مص�����������������ادقة 
الس���كن بمبن���ى 

 مؤقت

 الوثائق التالیة:  وإرفاقالمدنیة  اإلدارةدقة رئیس بعد مصا إالمبنى مؤقت  یسكنال  

 ؛بما في ذلك بالنسبة لجودة المبنى المقاییس،مصادقة معھد  (أ)  
 ع�ام،بما في ذلك بالنسبة الستعمال المبنى للسكن أو كمبنى  اإلطفاء،مصادقة سلطة  (ب)  

   ؛بمراعاة األمر
 ؛المبنى ثابتؤولیتھ أن تصریح مھندس بناء بالنسبة لمس (ج)  
تصریح الضابط لشؤون جودة البیئة بالنس�بة لح�ل الص�رف الص�حي بالنس�بة للمبن�ى  (د)  

 بحال وتطلب وبمراعاة األمر. المخطط،المؤقت موضوع 
 

م�����دة س�����ریان 
 اإلعفاء

وضع المبنى المؤقت واستعمالھ معفیان م�ن الت�رخیص طالم�ا ینف�ذان وفق�ا للمخط�ط  (أ) .٦
 ومنوطا للمحدد بالفقرات (ب) و (ج).  ،٥-و ٤اد والمالذي صودق كالمذكور ب

 
إال إذا نف�ذ س�ریانھ قب�ل  ،ھمنح�م�ن ی�وم  أش�ھر ۸تنتھي م�دة س�ریان اإلعف�اء بم�رور  (ب)  

 )جكالمذكور بالفقرة ( ذلك،
 

تحدی��د  األعل��ى،رئ��یس مجل��س التنظ��یم ح��ق ل��رئیس اإلدارة المدنی��ة، بع��د استش��ارة ی )ج(  
وك��ذلك یح��ق ل��ھ إلغ��اء إعف��اء ال��ذي ص��ودق ف��ي  ف��اء،اإلعوط إض��افیة لم��نح رش��

بم��ا ف��ي ذل��ك ش��روط  اإلعف��اء،ش��روط م��نح  أح��دح��ال تب��ین ع��دم ت��وفر ب الماض��ي،
أو ألس��باب خاص��ة ت��دون ویق��رر ب��ان م��دة  ،۲مص��ادقة المخط��ط كالم��ذكور بالم��ادة 

   )؛اإلعفاء تنتھي بموعد مسبق للموعد الذي حدد حسب الفقرات (ب) أو (ج
 

ی��زال المبن��ى  )،ج(ب) و( تكالم��ذكور ب��الفقرا إلغائ��ھ،تھ��اء م��دة اإلعف��اء أو عن��د ان )د(  
 .قبلةأو على ید من  المخطط،المؤقت الذي وضع وفقا لھذا األمر على مقدم 

 
لق�انون ب م�ن ا۳۷تس�ري تعلیم�ات البن�د  ام�ن،بعدم الم�س بالم�ذكور بك�ل ق�انون وتش�ریعات  .۷ عقوبات

 خالف لتعلیمات ھذا األمر.على منفذ أعمال بناء أو استعمال 
 

ب����دء س����ریان، 
 سریان ونشر

 .تبدء سریان ھا األمر بیوم توقیعھ، وینشر بمجموعة مناشیر، أوامر وتعیینا .۸

    
تعلیم��ات أي یم��س إعف��اء ال��ذي م��نح بموج��ب ھ��ذا األم��ر ب ال ٤و ۲منوط��ا بالم��ذكور ب��البنود  .۹ حفظ البیان

 قانون أو تشریعات امن.
 

 من الترخص لمواقع سكن مؤقتة ءأمر بشأن مصادقة إقامة وإعفا مى ھذا األمر "یس  ۱۰ االسم
 ".۲۰۱٦-٥۷۷۷, )۱۷۷۷(رقم  یھودا والسامرة)(تعلیمات مؤقتة) (ذات أھمیة إقلیمیة 

 
   

 ٥۷۷۷     حش�������فان    ۲۸ 

    ۲۰۱٦ تش���رین ث���اني   ۲۹

 

 ,             أل�������وفرون�������ي نوم�������ة

 قائد قوات ج�یش ال�دفاع اإلس�رائیلي

 ف�����ي  منطق�����ة  یھ�����ودا  والس�����امرة

 

8404



 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۱۷۷8أمر رقم 
 

أھمیة إقلیمیة  تمن الترخص لمواقع سكن مؤقتة ذا ءأمر بشأن مصادقة إقامة وإعفا
 ۲۰۱٦-٥۷۷۷,یھودا والسامرة) (تعلیمات مؤقتة) (

 
یر الحكم مطلوب لتوف أن األمر وبما إني اعتقد وفقا لص����الحیاتي كقائد جیش الدفاع اإلس����رائیلي بالمنطقة،

  الصحیح، فاني أمر بھذا ما یلي:
 

 -بھذا األمر .۱ التعریفات
 

 ؛۱۹٦٦لسنة  ۷۹ مواألبنیة، رق ىقانون تنظیم المدن، القر-"القانون"
 

 دمبنى أخر الذي حس����ب مواص����فاتھ اس����تخدامھ مؤقت، المع ومبنى متنقل، أ-"مبني مؤقت"
أو كمبنى عام مؤقت أو مركبات مبنى عام  كمخزن مؤقت لالس��تخدام لمبني س��كني مؤقت أو

 ؛مؤقت او مركبات بناء مؤقت، المعد ألغراض بنیة تحتیة
 

ھودا ی(نق��ل المب��اني المتنقل��ة) (كتعریف��ة ب��األنظم��ة بش�������ان نق��ل البض�������ائع -"مبني متنق��ل"
 ؛۱۹۹۳ – ٥۷٥۳,والسامرة)

 
كتعریفة في األمر بش�أن أمالك الحكومة (یھودا والس�امرة) -"المس�ؤول عن أمالك الحكومة"

   ؛۱۹٦۷-٥۷۲۷ ,) ٥۹(رقم 
 

 ۱۷من حوض  ۱٤۱-، و۱۳۷, 136ورقمھا  مس���جلة بس���جالت األراض���يالالقطع -"عقار"
من أراض������ي قریة عین  ٦من الحوض رقم  ۱۳٦والقطعة رقم  من أراض������ي قریة س������لواد

 ؛جزء منھا، التي یطلب وضع علیھا واستعمال مباني مؤقتة ، كلھا أویبرود
 

 ؛قانونحسب الجزء الرابع من ال رخصة-"رخصة"
  

على خلفیة خارطة طبوغرافیة حس���ب ش���بكة  مخطط-""مخطط إلنش���اء موقع س���كني مؤقت
مقیاس ب اإلحداثیات لشبكة إسرائیل الجدیدة، أو على خلفیة تصویر جوي من اآلونة األخیرة،

 الذي یبین صورة وضع المباني المؤقتة في نطاق العقار.، ٥۰۰: ۱أو  ۱:۲٥۰الرسم 
  

إع����ف����اء م����ن 
 الترخیص 

 وطأن تتوفر الش��ر ، بش��رطواس��تعمالھ معفي من الترخیصبنطاق العقار وض��ع مبنى مؤقت  .۲
 :التالیة

 
 منحت مصادقة قائد المنطقة ووفقھا یعتبر الموقع السكن مؤقت ذو أھمیة إقلیمیة. )أ(

 
من  ٤، الذي ص������ودق علیھ من قبل رئیس اإلدارة المدنیة، وفق المادة مخطط نظم )ب(

) على المخطط–(فیما یلي في نطاق العقار  إلنش����اء موقع س����كني مؤقتھذا األمر، 
سرائیل الجدیدة، أو على  شبكة إ شبكة اإلحداثیات ل خلفیة خارطة طبوغرافیة حسب 

، ٥۰۰: ۱أو  ۱:۲٥۰بمقیاس الرس������م  خلفیة تص������ویر جوي من اآلونة األخیرة،
 ویسجل فیھ: 

 
 ؛تفاصیل المستدعي .۱   
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مص���ادقة المس���ؤول عن األموال المتروكة بان العقار المنوي إنش���اء الموقع  .۲   
سكني  شاء الموقع ال سكني في نطاقھ ھو أموال متروكة، ومصادقتھ على إن ال

من ھذا  ٦-و ٤المؤقت واس������تعمالھ خالل مدة اإلعفاء الممنوح وفق المواد 
 األمر، بحال ومنحة المصادقة. 

الذي في نطاقھ  حس��ب التس��جیل بس��جالت األراض��يمس��احة العقار وحدوده  .۳   
 ؛یطلب إقامة موقع سكني مؤقت

ألغراض البنی��ة التحتی��ة ومركب��ات البن��اء المؤقت��ة  الطرق التي تح��د العق��ار .٤   
 ؛بنطاق العقار وبجواره

 ؛االستعماالت التي یسمح فیھا بالعقار حسب المخططات التي تسري علیة .٥   
یبین موقع العقار على خلفیة كل خارطة تنظیم المص����ادق  مخطط بیئي الذي .٦   

 ؛علیھا أو أودعت لمكتب التخطیط المركزي، الساریة في المكان
كالمطلوب في  .۷    یت المبنى المؤقت  وص������ف وتعلیم جمیع الحقائق ألجل تثب

المخطط وطریقة توصیلة بالبنیة التحتیة، بما في ذلك توصیلة لشبكة صرف 
 إذا تطلب األمر. الصحي،

 
 ع الجھات التالیة على المخطط:یتوق )ج(  

 
المتروكة بالمنطقة أو مندوب  واألموال الحكومةالمس������ؤول على أمالك  (أ)   

 ؛عنھ
 ؛ضابط لشؤون المواصالت أو مندوب عنھال (ب)   
 ؛ضابط لشؤون تسجیل األراضي أو مندوب عنھال (ج)   
 ؛التنظیم الرئیسي أو مندوب عنھ دیوانمدیر  (د)   
ادق یص������الذي رئیس قس������م البنیة التحتیة باإلدارة المدنیة أو مندوب عنھ،  )ھ(   

مھا تقدی ، ومن الممكنأن الطلب یس�����توفي الش�����روط وفق األنظمةبتوقیعھ 
 ؛لرئیس اإلدارة المدنیة

 
نش��������������������������ر 
واعتراض�������ات 

 على المخطط

أمر تقدیمھا بالوس�����ائل  راإلدارة المدنیة، ینش�����عند تقدیم المخطط لمص�����ادقة رئیس  (أ) .۳
 التالیة:

 ؛منوطا بما یلي في ھذه المادة لقانون،من ا ۲۰نشر وفقا لتعلیمات المادة  )۱(   
 

 ةلمتعلقا واالرتباط التنس���یق مدیریةتعلیق إعالن على لوحة اإلعالنات في  )۲(   
 ؛باألمر

 ؛تعلیق إعالن بمكاتب دیوان التنظیم )۳(   
     
یحق لمن یعتبر نفس متض��ررا جراء مص��ادقة المخطط الذي موض��وع تقدیمھ نش��ر  (ب)  

قدیم اعتراض على المخطط، خالل  قا للفقرة (أ)، ت من یوم نش������ر  س�������اعة ٤۸وف
   ؛المخطط، یبحث االعتراض أمام مجلس التنظیم األعلى

 
 ٤۸) إال بعد مرور ٤ال تمنح مص�������ادقة رئیس اإلدارة المدنیة كالمذكور بالمادة ( (ج)  

 البت بادعاءات وأ)، أمن یوم نشر موضوع تقدیم المخطط كالمذكور بالفقرة ( ساعة
 لفقرة (ب)، بحال وقدمت. التي قدمت وفق ا

  
 على مص�����ادقة

وض�������ع مبنى 
 مؤقت

وفقا للمخطط، وبش����رط أن المخطط ص����ودق على ید رئیس اإلدارة  تیوض����ع المبنى المؤق .٤
المدنیة، بعد استشارة رئیس مجلس التنظیم األعلى. لغرض ھذا األمر، تعتبر مصادقة رئیس 

 اإلدارة المدنیة وفقا لھذه المادة كمنح إعفاء من الترخیص.
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مصادقة السكن 
 بمبنى مؤقت

 ال یسكن مبنى مؤقت إال بعد مصادقة رئیس اإلدارة المدنیة وإرفاق الوثائق التالیة:  

 ؛مصادقة معھد المقاییس، بما في ذلك بالنسبة لجودة المبنى (أ)  
مصادقة سلطة اإلطفاء، بما في ذلك بالنسبة الستعمال المبنى للسكن أو كمبنى عام،  (ب)  

   ؛بمراعاة األمر
 ؛مھندس بناء بالنسبة لمسؤولیتھ أن المبنى ثابتتصریح  (ج)  
تصریح الضابط لشؤون جودة البیئة بالنسبة لحل الصرف الصحي بالنسبة للمبنى  (د)  

 المؤقت موضوع المخطط، بحال وتطلب وبمراعاة األمر.
 

م��دة س������ری��ان 
 اإلعفاء

خطط وفقا للموض����ع المبنى المؤقت واس����تعمالھ معفیان من الترخیص طالما ینفذان  (أ) .٦
 ، ومنوطا للمحدد بالفقرات (ب) و (ج). ٥-و ٤اد والذي صودق كالمذكور بالم

 
، إال إذا نفذ س����ریانھ قبل ھمن یوم منح أش����ھر ۸تنتھي مدة س����ریان اإلعفاء بمرور  (ب)  

 )جذلك، كالمذكور بالفقرة (
 

ید على، تحدرئیس مجلس التنظیم األحق لرئیس اإلدارة المدنیة، بعد اس������تش������ارة ی )ج(  
وط إضافیة لمنح اإلعفاء، وكذلك یحق لھ إلغاء إعفاء الذي صودق في الماضي، رش
حال تبین عدم توفر أحد شروط منح اإلعفاء، بما في ذلك شروط مصادقة المخطط ب

، أو ألس��باب خاص��ة تدون ویقرر بان مدة اإلعفاء تنتھي بموعد ۲كالمذكور بالمادة 
 قرات (ب) أو (ج)؛ مسبق للموعد الذي حدد حسب الف

 
)، یزال المبنى ج(ب) و( تعن��د انتھ��اء م��دة اإلعف��اء أو إلغ��ائ��ھ، ك��الم��ذكور ب��الفقرا )د(  

 المؤقت الذي وضع وفقا لھذا األمر على مقدم المخطط، أو على ید من قبلة.
 

 لقانونب من ا۳۷تس������ري تعلیمات البند  بعدم المس بالمذكور بكل قانون وتش������ریعات امن، .۷ عقوبات
 على منفذ أعمال بناء أو استعمال خالف لتعلیمات ھذا األمر.

 
بدء س������ریان، 

 سریان ونشر
 .تبدء سریان ھا األمر بیوم توقیعھ، وینشر بمجموعة مناشیر، أوامر وتعیینا .۸

    
تعلیم�ات أي ال یمس إعف�اء ال�ذي منح بموج�ب ھ�ذا األمر ب ٤و ۲منوط�ا ب�الم�ذكور ب�البنود  .۹ حفظ البیان

 قانون أو تشریعات امن.
 

 من الترخص لمواقع سكن مؤقتة ءأمر بشأن مصادقة إقامة وإعفا یسمى ھذا األمر "  ۱۰ االسم
 ".۲۰۱٦-٥۷۷۷, )۱۷۷۷(رقم  یھودا والسامرة)(تعلیمات مؤقتة) (ذات أھمیة إقلیمیة 

 
   

 
 

فان        ۲۸  ٥۷۷۷حش������

    ۲۰۱٦تش�����رین ثاني    ۲۹

 

لوف نوم���ة,             أ ني   رو

 قائد قوات جیش الدفاع اإلس�����رائیلي

 منطق���ة  یھودا  والس���������امرةفي  
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 ۱۷۷۹أمر رقم 
 

 مؤقتة سكنمن الترخص لمواقع  ءوإعفا أمر بشأن مصادقة إقامة
 ) ۱تعدیل رقم (مؤقتة) تعلیمات (إقلیمیة ذات أھمیة 

 
  فاني أمر بھذا ما یلي: بالمنطقة،وفقا لصالحیاتي كقائد جیش الدفاع اإلسرائیلي 

 
تع����������������دیل 

 ۱المادة 
من الترخص لمواقع سكن مؤقت�ة ذات أھمی�ة  ءقة إقامة وإعفافي األمر بشأن مصاد .۱

(فیم��ا  ۲۰۱٦-٥۷۷۷,) ۱۷۷۷یھ��ودا والس��امرة) (رق��م (تعلیم��ات مؤقت��ة) (إقلیمی��ة 
 ". ٥٤-و ۳۰, ۲۹, ۲۸, ۳۸یأتي "  "،۳۸-و ٦۹, ٦۱بدل " األصلي)، األمر-یلي

  
إض��������������افة 

 أ۱المادة 
 یأتي: ۱بعد المادة  األصلي،في األمر  .۲

ك متروك�����ة أم�����ال"  
الت�ي ھ��ي ح�ق غی��ر 

 محدد في األراضي

أم��الك  األم��ر،كتعریف��ھ ف��ي ھ��ذا  العق��ار،ك��ان  (أ) أ۱
یح���ق  مح���دد،متروك���ة الت���ي ھ���ي ح���ق غی���ر 

للمس��ؤول ع��ن األم��الك المتروك��ة اخ��ذ ح��ق 
جزء معیین مس�احتھ في  العقار،في  التصرف

تس��اوي نس��بیاً لمجم��ل مس��احة العق��ار كالنس��بة 
ي الحق��وق الغی��ر ب��ین الح��ق الغی��ر مح��دد لب��اق

 محددة من نفس النوع في نفس العقار؛
 

ینش��ر اإلع��الن ع��ن اخ��ذ ح��ق التص��رف ف��ي  (ب)  
الجزء المعیین من العقار بنفس الطریق�ة الت�ي 

 (أ)؛ ۳ینشر فیھا المخطط بموجب المادة 
 

یحق لمن یعتبر نفسھ متضررا جراء اخذ حق  (ج)    
دیم تق� العقار،التصرف في الجزء المعیین من 

 ۹٦اعت��راض ل��رئیس اإلدارة المدنی��ة خ��الل 
 ".اإلعالنساعة من یوم نشر 

  
 إض��������������افة

 أ٤المادة 
 یأتي: ٤بعد المادة  األصلي،في األمر  .۳

س����ریان مخط�����ط "   
 علیھ الذي صودق

وبع�د المص�ادقة  ٤صودق مخطط كالمذكور في الم�ادة  أ٤
اخ���ذ المس���ؤول ح���ق التص���رف ف���ي ج���زء م���ن العق���ار 

یبق�ى المخط�ط س�اري المفع�ول ف�ي  أ،۱بموجب الم�ادة 
 الجزء المعیین الذي اخذ حق التصرف فیھ.".

 
تع����������������دیل 

 ٦المادة 
٤. 

 
 یأتي "سنتین". أشھر"، ۸بدل " )،(ب٦في المادة  األصلي،في األمر  (أ)

 
 

ی�أتي: " أو  ،"قبل�ھن ن ِم�َم� أوب�دل: " )،(د٦ف�ي الم�ادة  األص�لي،في األمر  (ب)  
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بحال اخذ المسؤول حق التصرف في جزء معیین م�ن العق�ار  قبلھ،ن مِ َمن 
 أ من األمر یلغى حق التصرف فوراً.".۱بموجب المادة 

 
تع����������������دیل 

 ۸المادة 
أو  ۱/۱/۲۰۱۹:" وینتھي بیوم یأتي "،بعد "توقیعھ األصلي،من األمر  ۸في المادة  .٥

 .األخیر من بینھما" )،(د٦وفق المادة  إلغائھ،بموعد انتھاء سریان اإلعفاء أو 
 

 بدء سریان ھا األمر بیوم توقیعھ. .٦ بدء سریان
 

    
م�ن الت�رخص لمواق�ع س�كن  ءأم�ر بش�أن مص�ادقة إقام�ة وإعف�ایسمى ھذا األم�ر "   ۱۰ االسم

 مؤقتة
یھ���ودا والس���امرة) (رق���م ( )۱تع���دیل رق���م (مؤقت���ة) تعلیم���ات (ذات أھمی���ة إقلیمی���ة 

۱۷۷۹ (, ٥۷۷۷-۲۰۱٦." 
 
   

 
 َ◌ 
 
 
 
 
 

 

 ٥۷۷۷كس�������������لو        ۲۹

    ۲۰۱٦ك�����انون أول      ۲۹

 

 رون�������ي نوم�������ة,             أل�������وف

 قائد قوات ج�یش ال�دفاع اإلس�رائیلي

 ف�����ي  منطق�����ة  یھ�����ودا  والس�����امرة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۷۸۰    أمر رقم 
 

 ۲۰۱۷ -٥۷۷۷   یھودا والسامرة)((عمونا)مات مؤقتة)ی(تعل مباني غیر مرخصةأمر بشأن 
 

وبموجب صالحیاتي حسب  ,ةفي المنطق اإلسرائیليجیش الدفاع تي كقائد قوات اصالحیبموجب 
الحفاظ الحكم الصحیح و ألجلوبما إنني اعتقد بأن األمر ضروري  اي قانون وتشریعات امن

 فأني آمر بھذا ما یلي: على النظام العام,
 
 

 في ھذا االمر: .     ۱ تعریفات
 

جوي مسطح الذي یحمل االسم "األمر بشأن مباني غیر مرخصة  تصویر-""خریطة
الموقعة بتوقیعي  "،۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,والسامرة) یھودا () عمونا(مؤقتة) (تعلیمات 

 وتشكل جزء ال یتجزأ من ھذا األمر؛
 

بشأن مباني غیر مرخصة األمر بشأن  األمر-"" األمر بشأن مباني غیر مرخصة
-٥۷٦٤ ,) ۱٥۳۹یھودا والسامرة) (رقم (مؤقتة) مباني غیر مرخصة (تعلیمات 

 "؛۲۰۰۳
 
 بخط باللون األحمر على الخریطة. المحددة المساحة-"المنطقة"
  

سریان تعلیمات 
بش������أن  األم������ر

مب�������اني غی�������ر 
 مرخصة

 

منوطاً  ساریة،غیر مرخصة  تعتبر تعلیمات األمر بشأن مباني األمر،لغرض ھذا  .۲
  للتغیرات المفصلة في ھذا األمر.

كمفھومھا في المادة  اإلعالن)، نطاق-یليأعلن بھذا عن المنطقة كمنطقة محددة (فیما  .۳ تقیید المنطقة
 بشأن مباني غیر مرخصة. األمرمن  ۲
 

من�����ع ال�����دخول 
 والمكوث

 -من األمر بشأن مباني غیر مرخصة ٤بالرغم من المذكور في المادة  .٤

ال یدخل اي شخص النطاق  األمر،ساعة من یوم نشر ھذا  ٤۸بمرور  (أ)  
 لذي یمكث في المنطقة المقیدة  فیھ،االعالن وال یمكث 

ساعة عمن یوم نشھر ھذا االمر، یفرض على أي شخص  ٤۸بعد مرور  (ب)  
ً بالمذكور في االمر بشأن  منھا،یمكث في نطاق االعالن ان یخرج  منوطا

 مباني غیر مرخصة.
اخ�����������������������راج 

 الممتلكات
 ٤۸بعد مرور  مرخصة،من االمر بشأن مباني غیر  ٥بالرغم من المذكور في المادة  .٥

رض على المالكین او المتصرفین في األمالك المتواجدة االمر، یفمن یوم نشر ھذا 
ً بالمذكور في االمر  في نطاق اإلعالن اخراجھا أي خارج نطاق اإلعالن، منوطا

 بشأن مباني غیر مرخصة.
 

 عند نشر ھذا االمر یمنع، بشكل فوري، تنفیذ العملیات التالیة: .٦ منع فوري
 

8410



 أي عملیة بناء في نطاق اإلعالن؛ (أ)  
 

 دخول أي شخص او ممتلكات لنطاق اإلعالن ألجل تنفیذ عملیات بناء. (ب)  
 

مص����������������اریف 
االخ��������������������الء 

 والحیازة

(ج) من االمر بشأن مباني غیر مرخصة، تسري ٥اخلیت ممتلكات بموجب المادة  .۷
 .۲۰۰٦-٥۷٦۷ ,علیھا التعلیمات بشأن وضع الید على ممتلكات (یھودا والسامرة) 

 
تفعی�������������������������ل 

 صالحیات
 ٦من ھذا االمر او بحال أخل شخص تعلیمات المادة  ۷-و٤٬٥لم تنفذ تعلیمات المواد  .۸

من ھذا االمر، یحق للقائد العسكري او من ِمن قبلھ تفعیل كل الصالحیات المحددة في 
 االمر بشأن مباني غیر مرخصة وھذا االمر.

 
المتصرفین فیھا بصدد واجبھم یعتبر ھذا االمر كإنذار ألصحاب الممتلكات او  ۹ منع اضرار

إلخراجھا من نطاق اإلعالن بشكل شخصي، كي یتفادوا او یقلصوا أي اضرار 
 خالل االخالء. تللممتلكا

 
 من االمر بشأن مباني غیر مرخصة. ۳ینشر اإلعالن بالطرق المفصلة في المادة  ۱۰ نشر اإلعالن

 
من االمر بشأن مباني غیر مرخصة، من  (أ)۸بالرغم من المذكور في المادة  (أ) .۱۱ االعتراض

یعتبر نفسھ متضرراً جراء ھذا االمر، یحق لھ ان یرفع اعترضھ امام قائد 
قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في منطقة یھودا والسامرة، بواسطة دیوان 

خالل  )،۰۲-۹۹۷۷۳۲٦المستشار القضائي للمنطقة (بواسطة فاكس رقم 
 االعتراض).-ساعة من یوم نشره (فیما یلي ٤۸

 
 من االمر. ۱۰ترفق لالعتراض المستندات المفصلة في المادة  (ب)  

 
(ب) من االمر بشأن مباني غیر مرخصة، ۸الرغم من المذكور في المادة ب (ج)  

من االمر بشأن  ٥-و٤قدم اعتراض، ال تسري الموانع المفصلة في المواد 
ً بالمذكور في ھذا  األمر، والقائد العسكري ال مباني غیر مرخصة، منوطا

ساعة من موعد اصدار  ٤۸یفعل صالحیتھ وفق ھذه المواد، اال بمضي 
 القرار في االعتراض.

 
تعلیمات ھذا االمر تأتي كإضافة على تعلیمات أي امر اغالق منطقة الذي أصدر  .۱۲ حفظ البیان

 بموجب تشریعات االم ولیس ألجل المس فیھا.
 

   
 بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ. .۱۳ بدء سریان

 
یھودا ( (عمونا) مؤقتة)تعلیمات (مباني غیر مرخصة یسمى ھذا األمر: "أمر بشأن  .۱٤ االسم 

 ".۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,) ۱۷۸۰ والسامرة) (رقم
 
 
 

 
 
 
 

 أل�������������وف,           ةرون�������������ي نوم�������������

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۷۷    ش����������������������باط    ۳

        ك����������������انون ث����������������اني   ۳۰

۲۰۱۷ 
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 

 ۱۲۱٦    أمر رقم 
 

  )۱۷۸۱تزوید الكھرباء (تعلیمات مؤقتة) (تعدیل) (یھودا والسامرة)( رقم أمر بشأن 
 

 ً وحیث اعتقد أن األمر ضروري  ,ةفي المنطق اإلسرائیليجیش الدفاع كقائد قوات  يلصالحیاتوفقا
 فأني آمر بھذا ما یلي:  ,لرفاھیة سكان المنطقة

 
 

األمر أمر بشأن تزوید الكھرباء (تعلیمات مؤقتة) (تعدیل) (یھودا  -"األمر" .۱ تعریفات 
 .۱۹۸۸-٥۷٤۸, )۱۲۱٦والسامرة)( رقم 

 
 

تعدیل 
 ۱المادة 

 من األمر یأتي: ۱بدل المادة  .۲
 "في ھذا األمر:

 
تعلیمات بشأن تزوید كھرباء (یھودا  -"تعلیمات بشان تزوید الكھرباء"

الكھرباء بموجب  تزویدبشأن  أخرىأي تعلیمات , أو ۱۹۸۷-٥۷٤۸, والسامرة)
 ;األمرھذا 

 
 ;للمساھمة المحدودة شركة كھرباء محافظة القدس -"الشركة"
 

تعریفھ في األمر بشأن االشتغال بالكھرباء أو من خول بشكل  -"المسؤول"
 ;خطي ألغراض ھذا األمر أو جزء منھا

 
التابعة للشركة لتولید, تزوید وتوزیع الكھرباء وكذالك  منشأة -"المعمل"
 ;الممتلكات

 
 ;الكھرباءتعلیمات بشان تزوید الملحق ل -"الملحق"

 
 -ممتلكات من أي نوع كان أيمنشأة وكذالك  -كل واحد من التالي -"الممتلكات"

یشمل األموال  -مدار مناسب أومنافع  أوحقوق  أوممتلكات منقولة وغیر منقولة 
 ,غیر مباشرة بعمل الشركة  بما في ذلك أوالمتعلقة بصورة مباشرة  ,والسندات

م البیانیة, إدارة الدفاتر الحسابیة, إیصاالت, قوائم والتخطیط والمخططات والرس
تبلیغات, قائمة بدیون المستھلكین, المخزون, جدول أسماء المستھلكین, طلبات, 

تندات أخرى, المتعلقة بشكل مباشر او المنافع المرتبطة بالعقود, اتفاقیات ومس
 ;غیر مباشر بمعمل الشركة

 
ستعمل لتزوید الكھرباء وتوزیعھ, الذي یكل منشأة وكل غرض  -"منشآت"

محطة ضبط لتحویل الكھرباء وكل الخطوط واألسالك المعدنیة, األعمدة,  یشمل
, العدادات,  الموصالت , األجھزة, البطاریات,تالمحوالت الكھربائیة, الماكینا

القطع والمعدات المتنقلة والثابتة على شتى أنواعھا المتعلقة بصورة مباشرة أو 
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 ;غیر مباشرة بمعمل الشركة
 

تعلیمات لالشتغال بالكھرباء  بشأنھمن أصدرت  كل-"المشتغل بالكھرباء"
من  بما في ذلك كل من یعمل عنده أو بالكھرباء،بموجب األمر بشأن االشتغال 

 ;قبلھ
 
(تنظیم وتزوید)  بالكھرباء لأمر بشأن االشتغا -"بالكھرباء لأمر بشأن االشتغا"

 ;۱۹۷۱-٥۷۳۱), ٤۲۷(یھودا والسامرة)(رقم 
 
-٥۷۲۸), ۲۷۱حسب األمر بشأن الدعاوى(یھودا والسامرة)(رقم  -"دعوى"

۱۹٦۸; 
   

تعدیل 
 ۲المادة 

بعد الكلمات "لالماكن المفصلة في الملحق" تضاف  األمر،من  ۲في المادة  .۳
الكلمات: " أو لالماكن المفصلة في أي تعلیمات أخرى بشأن تزوید الكھرباء وفق 

 ھذا األمر".
 

 بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ. .٤ بدء سریان
 

أمر بشأن تزوید الكھرباء (تعلیمات مؤقتة) (تعدیل) (یھودا یسمى ھذا األمر:" .٥ االسم
 ".۲۰۱۷-٥۷۷۷, )۱۷۸۱والسامرة)( رقم 

   
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أل�������������وف,          رون�������������ي نوم�������������ة 

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۷۷    ش������������������باط      ۳

 ۲۰۱۷  ك�����انون ث�����اني   ۳۰
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 

 ۱۷۸۲أمر رقم 
 

 من الترخص لمواقع سكن مؤقتة ذات أھمیة إقلیمیة إقامة، وإعفاءأمر بشأن مصادقة 
 ۲۰۱۷ -٥۷۷۷(تعلیمات مؤقتة)(یھودا والسامرة),

 
 

مطلوب لتوفیر الحكم  أن األمر وبما إني اعتقد وفقا لصالحیاتي كقائد جیش الدفاع اإلسرائیلي بالمنطقة,
 الصحیح,  فاني أمر بھذا ما یلي:

 
تعدیل 
 ۱المادة 

ذات أھمیة  من الترخص لمواقع سكن مؤقتة ءبشأن مصادقة إقامة, وإعفافي األمر  .۱
  ۱, في المادة ۲۰۱٦ -٥۷۷۷,)۱۷۷۸(رقم  إقلیمیة(تعلیمات مؤقتة)(یھودا والسامرة)

 ".۸٤", یأتي: "۱۳۲بدل " بتعریف "العقار"
 
 

بدء سریان 
 ونشر

بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ, وینشر في مجموعة المناشیر األوامر  .۲
 والتعیینات.

   
من الترخص لمواقع سكن  ءبشأن مصادقة إقامة, وإعفاأمر یسمى ھذا األمر: " .۳ االسم 

(رقم  (یھودا والسامرة)(تعدیل)(تعلیمات مؤقتة) ذات أھمیة إقلیمیة مؤقتة
۱۷۸۲(,٥۷۷۷- ۲۰۱۷." 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أل�������������وف,          رون�������������ي نوم�������������ة 

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۷۷    ش����������������باط      ٥ 

 ۲۰۱۷  ش����������������������باط     ۱ 
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي

 ۱۷۸۳أمر رقم 

 ) (یھودا والسامرة) ۲۳أمر بشأن تنظیم المدن, القرى وأبنیة (تعدیل رقم 
 ۲۰۱۷ -٥۷۷۷) ۱۷۸۳(رقم 

 
 :یلي ماب بھذا آمر ينإن, المنطقة في اإلسرائیلي الدفاع جیش قوات كقائد تياصالحی بموجب

 
 

إضافة 
 ۷المادة  

 و لألمر 

-٥۷۳۱), ٤۱۸في األمر بشان تنظیم المدن, القرى واألبنیة (یھودا والس�امرة)(رقم  .۱
 :یأتيب(ي د) ۷, بعد المادة ۱۹۷۱

 
إض�����افة  " 

الم����������ادة 
أ  ۲۷

لق��������انون 
 حمای���������ة

ش����جار األ
 معمرةال
 

 من القانون یأتي: ۲۷بعد المادة  (ط و)
 

حمای������ة "  
األش����جار 

 المعمرة

 -في ھذه المادة (أ) أ۲۷
مت�ر ع�ن  ۲ ال یق�ل ارتفاعھ�ا ش�جرة -معمرة" "شجرة

 س���نتیمتر ۱۳۰ بعل���ووقط���ر ج���ذعھا  س���طح األرض
 ;سنتیمتر ۱۰فوق سطح األرض ال یقل عن 

 
مخط���ط أو ج���زء م���ن مخط���ط ال���ذي یمك���ن  -مخط���ط""

إصدار رخص بموجبھ,بما ف�ي ذل�ك مخط�ط ش�ارع, ع�دا 
 مخطط��ات الت��ي ال یمك��ن تحدی��د تطبیقھ��ا بش��ك دقی��ق, او
مخط��ط إلغ��اء, تغیی��ر أو تعلی��ق مخط��ط  الت��ي ال تف��رض 

 .األصليتغییر رسم المخطط 
 

یعلم على رسم المخطط األش�جار المعم�رة المتواج�دة ف�ي  (ب)    
نط���اق المخط���ط بالص���ورة الت���ي یح���ددھا رئ���یس اإلدارة 

  ;المدنیة بتوصیة مجلس التنظیم األعلى

, ال معم���رة أش���جاراج���د ف���ي نط���اق المخط���ط بح���ال تو (ج)    
تص���ادق ھیئ���ة التنظ���یم عل���ى المخط���ط, إال بع���د فح���ص 

رئ�یس  ;الحاجة لحمایتھا ف�ي نط�اق اعتباراتھ�ا التنظیمی�ة
اإلدارة المدنیة , بعد استش�ارة ض�ابط القی�ادة لش�ؤون 
الزراعة في اإلدارة المدنیة, یحدد أنواع المخطط�ات 
الت���ي عل���ى ھیئ���ة التنظ���یم استش���ارة ض���ابط القی���ادة 

, قبل اتخاذ قرارھ�ا عة في اإلدارة المدنیةلشؤون الزرا
 ;النھائي بموجب ھذه المادة
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ھ��ذه الم��ادة ال تم��س بص��الحیات ھیئ��ة التنظ��یم الش��تراط  (د)     
منح الرخصة بشروط الت�ي تتعل�ق بغ�رس األش�جار وف�ق 

 أي قانون."

بدء  
سریان 
 ونشر 

 ;بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ .۳
 
 

)(یھ�ودا ۲۳یسمى ھذا األمر: " أمر بشان تنظیم المدن, الق�رى واألبنی�ة (تع�دیل رق�م  .٤ االسم 
 ".۲۰۱۷-٥۷۷۷), ۱۷۸۳والسامرة)(رقم 

 
 
 

 
 

 رون�������������ي نوم�������������ھ,    أل�������������وف 

 قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي

 بمنطق����������ة یھ����������ودا والس����������امرة

 

 ٥۷۷۷       ش��������باط      ۱۱

 ۲۰۱۷    ش������������������������باط   ۷
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 

 ۱۷۸٤أمر رقم 
 

 وإعفاء من الترخص لمواقع سكن مؤقتة ذات أھمیة إقلیمیة إقامة،أمر بشأن مصادقة 
 ۲۰۱۷-٥۷۷۷,والسامرة) یھودا () 2تعدیل رقم (مؤقتة) (تعلیمات 

 
 

 فاني أمر بھذا ما یلي: وفقا لصالحیاتي كقائد جیش الدفاع اإلسرائیلي بالمنطقة
 

تمدید 
 سریان

 (أ) .۱
 

 

 ءبشأن مصادقة إقامة, وإعفامن األمر  ٥بالرغم من المذكور في المادة 
 (تعلیمات مؤقتة) ذات أھمیة إقلیمیة من الترخص لمواقع سكن مؤقتة

األمر  -(فیما یلي ۲۰۱۲ -٥۷۷۲,)۱٦۹٥(رقم  یھودا والسامرة)(
قبل یوم  األصلي األمرالذي منح بموجب  إلعفاءاألصلي), بالنسبة 

من  ٥حسب المادة  تنظیم مفصلة, تمدد المدة لتقدیم خارطة ۲۰۱۳/٥/۱
 .۳۰/٦/۲۰۱۷لغایة یوم  األصلي األمر

 
 

(ب) من األمر األصلي, بحال وال تقدم ٦بالرغم من المذكور بالمادة  (ب)  
, تنتھي األصلي األمرخارطة تنظیم مفصلة وفق للتعلیمات المفصلة في 

 . ۳۰/٦/۲۰۱۷, بیوم ۱/٥/۲۰۱۳صالحیة اإلعفاء الذي منح قبل یوم 
 

(ج) من األمر ٦المدة القصوى لتمدید سریان اإلعفاء, المحددة في المادة  (ج)  
 األصلي, تمدد لمدة ستة سنوات.

 
بدء سریان 

 ونشر
 بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ. .۲

   
من الترخص لمواقع سكن  ءوإعفا إقامة،بشأن مصادقة أمر یسمى ھذا األمر: " .۳ االسم 

(رقم  یھودا والسامرة)( )2رقم  تعدیل( مؤقتة)(تعلیمات  ذات أھمیة إقلیمیة مؤقتة
۱۷۸٥, )٤۷۷۷-۲۰۱۷." 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أل�������������وف,          رون�������������ي نوم�������������ة 

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۷۷    ش����������������باط      ۹ 

 ۲۰۱۷ش������������������������باط      ٥ 
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 

۱۷۸٥ 
 

 (تعلیمات مؤقتة))٤األراضي (تعدیل رقم  تسجیل رسوم قانون بشأن أمر
 ۲۰۱۷-٥۷۷۷(تعدیل)(یھودوالسامرة), 

 
 , فأني آمر بھذا ما یلي:المنطقةفي  اإلسرائیليتي كقائد قوات جیش الدفاع اوفقاً لصالحی

 
 
 

تعدیل 
 ۲لمادة ا

) (تعلیمات مؤقتة) ۲أمر بشأن قانون رسوم تسجیل األراضي (تعدیل رقم في  .۱
, بدل "لمدة سنة" یأتي "لغایة ۲۰۱۰ -٥۷۷۰), ۱٦٦۱(یھودا والسامرة) (رقم 

 ".۳۱/۱۲/۲۰۱۸یوم  

      
 بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ. .۲ سریانبدء 

 
 

) ٤أمر بشأن قانون رسوم تسجیل األراضي (تعدیل رقم  یسمى ھذا األمر: " .۳ االسم 
 ".۲۰۱۷ -٥۷۷۷), ۱۷۸٥(تعلیمات مؤقتة)(تعدیل) (یھودا والسامرة) (رقم 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أل�������������وف,          رون�������������ي نوم�������������ة 

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۷۷      آدار            ۸ 

 ۲۰۱۷       آذار           ٦ 
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۷۸٦أمر رقم 

 )٦تعدیل رقم (مؤقتة) (تعلیمات  مصادرة مركبات مسروقةأمر بشأن 
 ۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,والسامرة)  (یھودا

 
 األم�ر أن اعتق�د إن�ي وبم�ا ،المنطق�ة ف�ي اإلس�رائیلي ال�دفاع ج�یش ق�وات كقائ�د تياص�الحی بموجب

 :یلي ما بھذا آمر ينإن المنطقة، في واألمن العام النظام على الحفاظ اجل من ضروري
 
 
 

تعدیل المادة 
۸  

 مصادرة مركبات مسروقة (تعلیم�ات مؤقت�ة) بشأنمن األمر  ۸المادة في  .۱
لم���دة ب���دل الكلمات" ،۲۰۰۹-٥۷٦۹ ,) ۱٦۳۹رق���م (والس���امرة) (یھ���ودا 

 ".۱۱/٦/۲۰۱۹لغایة یوم  ،سنوات عشرلمدة یأتي " سنوات" ثمانیة
 
  

 .توقیعھبدء سریان ھذا األمر بیوم  .۲  بدء سریان
 
 

مص��ادرة مركب��ات مس��روقة (تعلیم��ات  بش��أنیس��مى ھ��ذا األم��ر: " أم��ر  .۳ االسم 
-٥۷۷۷ ,) ۱۷۸٦رق����م ( والس����امرة)یھ����ودا ( )٦تع����دیل رق����م (مؤقت����ة) 

۲۰۱۷." 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 ,    أل�������������وف رون�������������ي نوم�������������ھ

 قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي قائد

 بمنطق����������ة یھ����������ودا والس����������امرة

 

 ٥۷۷٥      س�������یفان      ۱۱

 ۲۰۱۷       حزیران         ٥
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 

 ۱۷۸۷    أمر رقم 
 

  ۲۰۱۷ -٥۷۷۷یھودا والسامرة) )٥٤ أمر بشأن تعلیمات امن ( تعدیل رقم
 

 ً وحیث اعتقد أن األمر ضروري  ,ةفي المنطق اإلسرائیليجیش الدفاع كقائد قوات  يلصالحیاتوفقا
 فأني آمر بھذا ما یلي:  ,ألجل الحفاظ على األمن والنظام العام في المنطقة

 
 

 إضافة
     مادة ال

 أ ٦۲

), ۱٦٥۱(رقم (یھودا والسامرة) ]نص منسق[مر بشأن تعلیمات امن في األ .۱
 یأتي:  ٦۲"), بعد المادة األمر(فیما یلي " ٥۷۷۰-۲۰۰۹

 
تشكیل لجنة   

للبحث في 
وضع الید 
 على ممتلكات

 الید على ممتلكات. بھذا لجنة للبحث في وضع أ. أ ٦۲
 

توصي اللجنة لقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي  ب.
في المنطقة بخصوص تشغیل صالحیات حسب 

بالنسبة لممتلكات  األمرمن ھذا  ٦۲ -و ٦۱المواد 
من ھذا  ٦۰لتي تم وضع الید علیھا بموجب المادة 

(حالة طوارئ), الدفاع  أنظمة ببموج أو, األمر
أمنیة, لیست بنطاق اإلجراءات , ألسباب ۱۹٤٥

  الجنائیة.
 

یحق لقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في  ج.    
المنطقة سن أنظمة المستوجبة لتنفیذ تعلیمات ھذه 

 عملھا. وإجراءاتالمادة, بما في ذلك ھیئة اللجنة 
 

      
 بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ. .۲ سریانبدء 

 
(یھودا ) ۱۷۸۷(رقم  )٥٤رقم یسمى ھذا األمر: "أمر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل  .۳ االسم 

 ".۲۰۱۷ -٥۷۷۷والسامرة), 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أل�������������وف,          رون�������������ي نوم�������������ة 

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۷۷س�������������یفان        ۱۱ 

 ۲۰۱۷حزی��������������������ران     ٥ 
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 

 ۱۷۸۸    أمر رقم 
 

  ۲۰۱۷ -٥۷۷۷یھودا والسامرة) ()٥٥ أمر بشأن تعلیمات امن ( تعدیل رقم
 

 ً وحیث اعتقد أن األمر ضروري  ,ةفي المنطق اإلسرائیليجیش الدفاع كقائد قوات  يلصالحیاتوفقا
 فأني آمر بھذا ما یلي:  ,ألجل الحفاظ على األمن والنظام العام في المنطقة

 
 

 إضافة
تعریف 

دة للما
۲۳۰ 

(رقم (یھودا والسامرة) ]نص منسق[بشأن تعلیمات امن (أ) من األمر  ۲۳۰المادة في  .۱
 یأتي: التعریف "سالح""), بعد األمر(فیما یلي " ٥۷۷۰-۲۰۰۹), ۱٦٥۱

  

  -لعبة"  
 

 "لعبة خطرة"
 

 للتسلیة واللھو. للعب،غرض أو عدة أغراض المعدة 
 

لعبة التي استعمالھا العادي قد یؤدي لضرر  –لعبة خطیرة  .۱
تشكل خطورة آخرین, أو جسماني لمستعملھا أو ألشخاص 

اإلزعاج لھم, بما فیھ لعبة التي بسبب تت أوصحتھم على 
الدخان, لعبة متفجرة تؤدي لالنفجار, لعبة التي أعدت  تخرج

 التي تعتبر تقلید آللة طس ولعبة لعاأو  دمع العین, تھیجلتسبب 
 في األمر اكمفھومھ آللة إطالق نار شبیھةإطالق نار أو 

(یھودا والسامرة) (رقم ]نص منسق[بشان تعلیمات امن
 "..,من حین آلخر٥۷۷۰-۲۰۰۹), ۱٦٥۱

في الذیل الربع من ھذا  المدونةاأللعاب لعبة من ضمن  .۲
 األمر.".

 
إضافة 
مخالفة 

جراء حمل 
أو حیازة 

لعبة 
 خطرة

 

 یأتي: األمرمن  ۲۳۰بعد المادة  .۲
 

"منع حمل أو 
حیازة لعبة 

 خطرة

تنسب مخالفة لمن یحمل أو یحوز أو یصنع لعبة خطرة  أ۲۳۰
 بدون تصریح وفق ھذا األمر.".

اضافة 
الذیل 
 الرابع

 بعد الذیل الثالث من األمر یأتي: .۳
 الرابعالذیل "                                 

 لعب خطیرة                                 
 أ)۲۳۰(أ),  ۲۳۰(المادة                             

 
الخرز تقلید قطع سالح حقیقة بما في ذلك مسدس غاز, بنادق  -قطع سالح .أ

 ;وبنادق كرات الطالء (البینتبول) (ایرسوفت)
 ;السھام أو اإلبرقصبة تستعمل لقذف  .ب
 النقیةمرجام أو  .ج
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 ;المسدسات التي تعلن بدء السباق .د
 ;الدخان أو مشاعلرصاص  .ه
التي  أنواعھامفرقعات, كبسولة مفرقعات, صواریخ, صفارات, خالیا على جمیع  .و

(الدخاني) أو األسودالبارود تطیر و/أو الثابتة, كل غرض الذي یحتوي على 
 ;أخرىمواد متفجرة 

وكذلك التي قد تمس  لھلع،اقد تسبب  كھربائي،لعب خطرة التي تنقل تیار  .ز
 بسالمة الجمھور.

   عالمة اللیزر.".  .ح
      

ب������������������دء 
 سریان

 بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ. .٤
 

تعلیم��������ات 
 انتقالیة

أو یصنع لعبة خطیرة بدون تصریح قبل یوم بدء سریان  یحوزیحق لمن یحمل أو  (أ) .٥
یوم من یوم بدء سریان  ۳۰أن یقدم طلب للحصول على تصریح خالل  األمر،
 األمر.

 
یعتبر  تصریح،أو قدم طلب ولم یحصل على  )،بحال لم یقدم طلب وفق الفقرة (أ (ب)

كمن نفذ ذلك  األمرأو یصنع لعبة خطرة قبل یوم بد سریان  یحوزمن یحمل أو 
 دون تصریح.

(یھودا ) ۱۷۸۸(رقم  )٥٥رقم یسمى ھذا األمر: "أمر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل  .۳ االسم 
 ".۲۰۱۷ -٥۷۷۷والسامرة), 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أل�������������وف,          رون�������������ي نوم�������������ة 

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۷۷    تم�������������������وز     ۲ 

 ۲۰۱۷حزی������������������ران    ۲٦ 
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۷۸۹أمر رقم     
 

  ۲۰۱۷ -٥۷۷۷ ,یھودا والسامرة)(الخدمات المدنیة  مدیریةأمر بشأن 
 

وباقي صالحیاتي حسب كل قانون   ,ةفي المنطق اإلسرائیليجیش الدفاع كقائد قوات  يصالحیات بموجب
 فأني آمر بھذا ما یلي:  ,وتشریعات أمن

 
 

 -األمرھذا في  .۱ تعریفات
 

 إعالنكتعریفھا في المنشور بشأن تطبیق اتفاقیة  -"اتفاقیة إعالن المبادئ"
 ;۱۹۹٥-٥۷٥٦), ۷المبادئ (یھودا والسامرة) (رقم 

 
عن المستوطنات اإلسرائیلیة في المنطقة. كتعریفھ في  المسؤول-""المسؤول

 ;۱۹۸۱-٥۷٤۱والسامرة), للمجالس المحلیة (یھودا األساسيالقانون 
 
 التالي: أحد-مستوطن""
 

 :من مسجل في السجل السكاني في إسرائیل وكذلك (أ)  
 

" كتعریفھا في اتفاقیة إعالن H-2مكان سكنھ في المنطقة " )۱(   
 أو: ;المبادئ

 
" H-2مكان تواجد مشغلھ, عملھ أو ممتلكاتھ في المنطقة " )۲(   

كتعریفھا في اتفاقیة إعالن المبادئ بشرط أن یعتبر مستوطن 
 .فقطأو ممتلكاتھ  بالنسبة لمشغلھ او مكان عملھ 

  
شركة التي أقیمت وفق األمر بشأن إدارة المجالس المحلیة (یھودا  (ب)  

أو وفق األمر بشأن إدارة  ۱۹۸۱-٥۷٤۱), ۸۹۲)(رقم والسامرة
, أو ۱۹۷۹ -٥۷۳۹), ۷۸۳المجالس اإلقلیمیة (یھودا والسامرة)(رقم 

بصدد نشاطھا في  إالبموجبھم ولكن ال تعتبر الشركة كمستوطن 
 " كتعریفھا في اتفاقیة إعالن المبادئ.H-2المنطقة "

 
, عدا توجیھ نشاطھا وإمكانیة إسرائیلخارج  أقیمتشركة التي  (ج)  

في مجلس اإلدارة أو أي منصب اإلمكانیة التي تنبع من إشغال منصب 
أو بید  آخر فیھ, متواجدة في ید مستوطن كما ھو مذكور في الفقرة (أ)

شركة كالمذكور كمستوطن إال العتبر ولكن ال ت ;مواطن إسرائیلي
فاقیة إعالن " كتعریفھا في اتH-2بالنسبة لنشاطھا المنفذ في المنطقة "

 المبادئ.
 

" H-2والتي تدیر نشاط في المنطقة " إسرائیلشركة المسجلة في  (د)  

8424



ستوطن مكتعتبر الشركة  أالوبشرط  كتعریفھا في اتفاقیة إعالن المبادئ
 ;" كالمذكورH-2إال بالنسبة لنشاطھا المنفذ في المنطقة "

 
أو الممتلكات التي بملكیة أو بتصرف  المستوطنین-""نطاق تشغیل الصالحیة  

 ;" كتعریفھا في اتفاقیة إعالن المبادئH-2مستوطن في المنطقة "
 

قانون أساسي للمجالس المحلیة (یھودا  -لمجالس المحلیة"ل "قانون أساسي
 .۱۹۸۱-٥۷٤۱والسامرة), 

  
أقام���������������ة 

 مدیریةال
 

 -للخدمات المدنیة في نطاق تشغیل الصالحیة (فیما یلي مدیریةتقام بھذا  .۲
 ). مدیریةال

تعیین���������ات 
للمدیری�������ة 

 األولى 

تشكل المدیریة األولى من خمسة أعضاء, یشمل رئیس المدیریة, الذین  (أ) .۳
 یعینون من قبل المسؤول بكتاب خطي. 

عیین  یحق للمسؤول أن ینقل من منصبھ أي عضو في المدیریة الذي (ب)  
   حسب الفقرة (أ) وتعیین آخر مكانھ.

 
انتخاب�������ات 

 للمدیریة
 المدیریة التالیة للمدیریة األولى تكون منتخبة. (أ) .٤

للمدیریة خالل مدة أقصاھا ستون یوم بعد مرور  األولىاالنتخابات تقام  (ب)  
لكن یحق و, األمرتشكیل المدیریة بموجب ھذا  سنوات على أربع

موعد ابعد, خالل السنة الخامسة من تشكیل المدیریة,  یعیین أنللمسؤول 
 وبحاالت خاصة, خالل السنة السادسة إلقامة المدیریة. 

 
تقام االنتخابات للمدیریة حسب الفقرة (ب) وفق تعلیمات الفصل "ج"  (ج)  

من القانون األساسي للمجالس المحلیة بالتغییرات التي یحددھا رئیس 
عشر  المذكورة ثمانیةتحدد التغییرات  ;بأنظمة یسنھااإلدارة المدنیة 

 المحدد. شھراً قبل موعد یوم االنتخابات 
أجر رئ�یس 

 المدیریة
ریة منوطاً یأجر وشروط الخدمة من صندوق المدیحق لرئیس المدیریة تقاضي  .٥

"أجر وشروط  المادة،بمصادقة المسؤول ووفق الشروط التي تحدد؛ في ھذه 
مكافآت مالیة أخرى وكذلك كل  والتقاعد،شروط انھاء العمل  أجر،-خدمة"

 المتعلقة بأداء واجب رئیس المدیریة.
 

ص����الحیات 
 المدیریة

حقوقھا او  واجباتھا،شخصیة معنویة صالحة بالنسبة لكل  ةالمدیریتعتبر  (أ) .٦
أي اجراء قانوني المتعلق بصالحیاتھا وفق ھذا االمر، ویحق لھا عقد 
االتفاقات او المناقصات، ألجل شراء أراضي او أي حقوق فیھا، لشراء 
األمالك المنقولة والخدمات وكذلك لتكون طرف بالدعوى، كال ھذا 

 منوطاً بھذا االمر وباألنظمة التي یسنھا رئیس االجارة المدنیة. 
 

تخول المدیریة لتشغیل صالحیاتھا بموجب ھذا االمر، في نطاق منطقة  (ب)  
 نفوذ صالحیاتھا.
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تعتبر المدیریة المندوبة المعترف فیھا بالنسبة للمستوطنین في نطاق نفوذ  (ج)  
 صالحیاتھا بالنسبة ألي صالحیة التي تقع في نطاق صالحیاتھا.

 
تناقض مع أي قانون او تشریعات تخول المدیریة، بحال عدم تواجد أي  (د)   

امن او أنظمة بموجبھا، ان تعالج أي امر المتعلق بالخدمات المدنیة في 
 -نطاق منطقة نفوذ صالحیاتھا، وكذلك تمنح الصالحیات التالیة

 
بالنسبة لكل امر المتعلق بالمصلحة ان تكون وكیلة او وصیة  )۱(   

 العامة یمت بصلة للمستوطنین؛
 

انشاء، صیانة، إدارة، مراقبة واالشتراك في مصاریف الخدمات،  )۲(   
تعود بالفائدة المنشآت والمؤسسات، التي حسب اعتقاد المدیریة، 

 للمصلحة العامة، بشرط انھا تقع في نطاق منطقة نفوذ صالحیاتھا؛
 

تطویر األمور االقتصادیة، االجتماعیة، التربویة، الصحیة  )۳(   
 والتعلیمیة في نطاق منطقة نفوذ صالحیاتھا؛ 

 
تنظیم، تقید او منع إنشاء او إدارة أي خدمات، منشآت او أي  )٤(   

مؤسسة عامة وباقي الشروط الستعمالھا واالستفادة منھا، وكذلك 
ع في نطاق منطقة نفوذ تحدید أیام وساعات عملھا، بشرط انھا تق

 صالحیاتھا؛
 

على النظام والنظافة في  ظ، معالجتھ والحفاالخطرالعمل على منع  )٥(   
 نطاق منطقة نفوذ صالحیاتھا؛

 
تعمل المدیریة بواسطة رئیسھا، یكون رئیسھا مسؤوالً تنفیذ قراراتھا  )ھ(  

بشكل مالئم؛ ، والواجبات التي ألقیت على عاتقھا بموجب االمر واالنظمة
 ھذه التعلیمات ال تمس بصالحیات المدیریة وفق تشریعات االمن.

 
تحدی��������������د 
قواع�������������د 
لل���������دفعات 

 ةاإللزامی

ضرائب او رسوم اشتراك  الرسوم،یحق للمدیریة تحدید قواعد بشأن دفع  (أ) .۷
أي شخص ما عدا المدیریة نفسھا، بكل شأن یفرض علیھا معالجتھ  ىعل

او یقع في نطاق صالحیاتھا في نطاق منطقة نفوذ صالحیاتھا بموجب 
 ھذا االمر.

  
صادقة المدیریة على قواعد كالمذكورة في الفقرة (أ), یعلم رئیسھا عنھا  (ب)  

 للمسؤول ویرسل نسخة من القواعد للمسؤول.
  

ال تنشر القواعد المذكورة في الفقرة (أ) وال یسري مفعولھا اال بعد مرور  (ج)  
یوم من یوم مصادقة المسؤول الخطیة لرئیس المدیریة انھ استلم  ۹۰

المسؤول انھ ال  أعلننسخة عن القواعد كالمذكور في الفقرة (ب)؛ 
 تنشر القواعد حتى قبل انتھاء الموعد المذكور. القواعد،یعترض على 

 
(ج) ان یأمر على تأجیل یحق للمسؤول خالل المدة المذكورة في الفقرة  (د)  

8426



نشر القواعد وبشرط ان ال یفعل ذلك اال بعد تفصیل اعتراضھ ومنح 
رئیس المدیریة او من خول على ید رئیس المدیریة لھذا الغرض، لرفع 

 ادعاءاتھم ضد تأجیل موعد نشر القواعد.
  

نشر القواعد كالمذكور في الفقرة (د), یحق لھ عمل اجل المسؤول موعد  )ھ(  
 احد التالي:

 
االمر على الغاء التأجیل؛ ألغي المسؤول تعلیماتھ بشأن تأجیل نشر  )۱(   

 القواعد، تنشر القواعد كالمذكور في الفقرة (و)؛
 

 الغاء القواعد ألسباب یعللھا؛ )۲(   
 

 بحثھا من جدید.  ألجلمع مالحظات  القواعد للمدیریةإعادة  )۳(   
 

تنشر القواعد على لوحة  امن،بالرغم من المذكور بأي قانون وتشریعات  (و)  
في مجموعة قواعد المدیریة  تواجدھا،بحال  المدیریة،اإلعالنات في 

 وكذلك على موقع المدیریة في شبكة االنترنت.
 

معالج�����������ة 
مخ�������اطر ال

والخلل ف�ي 
البنی��������������ة 

 التحتیة

تبین لرئیس المدیریة انھ یوجد أي مخاطر او خلل في البنیة التحتیة الذي یمس في  .۸
سالمة المستوطنین، امنھم، او بصحتھم او بمجرى حیاتھم العادیة، یتوجھ لبلدیة 
الخلیل ویطلب منھا معالجة الخطورة او الخلل في البنیة التحتیة؛ لم تعالج 

ة، یحق للمدیریة ان تعالجھا، بعد الخطورة او الخلل خالل فترة زمنیة معقول
 حصولھا على مصادقة رئیس اإلدارة المدنیة.

  
جلس����������ات 
المدیری�������ة 

 واللجان

یحق للمدیریة ألجل تأدیة واجباتھا وصالحیاتھا ان تعقد جلسات وتُشكل  (أ) .۹
لجان من بین أعضائھا، شرط ان عددھم ال یقل عن ثالثة أعضاء، ُشكلت 

بدورھا تأدي أي مھمة تلقى تحدد المدیریة واجباتھا وصالحیاتھا و لجنة,
 على عاتقھا من قبل المدیریة.

 
اغلبیة أعضاء المدیریة او اللجان ھم النصاب القانوني في جلساتھا؛ تتخذ  (ب)  

أصوات القرارات في جلسات المدیریة او جلسات لجانھا بأغلبیة 
التي عقدت وفق النصاب القانوني؛ أعضائھا الذین یصوتوا في الجلسة 

بحال تعدلت األصوات، صوت رئیس المدیریة یرجح الكفة، بحال لم 
 یشترك رئیس المدیریة في الجلسة، تعادل الصوات یعني تأجیل االقتراح.

 
تع���������ارض 

 المصالح
 تبالتغیرا المحلیة،من قانون أساسي المجالس  ٥۹-أ و٥۸تسري تعلیمات المواد  .۱۰

 الملزمة.
 
 

مستش�������ار 
 قضائي

تعین المدیریة، بموجب قرار اغلبیة أعضائھا، محاٍم لیشغل منصب  (أ) .۱۱
المستشار القضائي للمدیریة، اما كموظف في المدیریة بوظیفة كاملة او 

  جزئیة، او لیس كموظف في المدیریة.
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تسري على تعیین المستشار القضائي وعلى والیتھ التعلیمات التي تسري  (ب)  
على موظفي المدیریة، بحال كان موظف في المدیریة؛ لم یكن 

 ٦٦المادة والمستشار القضائي موظف في المدیریة، تسري علیھ تعلیمات 
 الملزمة. ت(ك أ) من قانون أساسي المجالس المحلیة، بالتغیرا

 
 وموظفیھا،لرئیس المدیریة  ،المستشار القضائي للمدیریة وللجانھایمنح  (ج)  

 بكل المواضیع المتعلقة بتأدیة واجباتھا. االستشارة القضائیة
 

ألجل تأدیة واجبھ، یستدعى المستشار القضائي لكل جلسات المدیریة  (د)  
ً او خطیاً، قبل اتخاذ أي  ولجانھا ویمنح الفرصة لتقدیم تقریره، شفھیا

 قرار.
 

میزانی����������ة 
 واموال

یكون لتعین المدیریة، بموجب قرار اغلبیة أعضائھا، مدقق حسابات  (أ) .۱۰
مسؤوالً عن مراقبة تقاریرھا المالیة؛ مدقق الحسابات ال یمكن ان یكون 
موظف في المدیریة، وینفذ أعمالھ بشكل غیر متعلق في المدیریة؛ بدون 

بالمذكور، یستوجب تعیین وإلغاء تعیین مدقق الحسابات مصادقة  المس
 المسؤول.

رئیس اإلدارة المدنیة یسن أنظمة بشأن إدارة میزانیة المدیریة، أموالھا  (ب)  
 ومراقبة حساباتھا.

 
مراق������������ب 
 وصالحیاتھ

تعین المدیریة، بموجب قرار اغلبیة  ,۱۲دون المس بالمذكور في المادة  (أ) .۱۱
وظیفة كاملة او جزئیة، بموجب تعلیمات امر  ،داخليأعضائھا مراقب 

, حسب سریانھ في ۱۹٦۲-٥۷۲۷المجالس المحلیة (خدمة الموظفین), 
 إسرائیل من حین آلخر.

 
 -وظائف المراقب الداخلي ھي (ب)  

 
ى ید علو قانونیة،بصورة  تنفذ بحیث عمال المدیریةیفحص ا )۱(   

 وباستقامة ونجاعة وتوفیر؛الصالحیة لتنفیذھا،  صاحب
   

طرق حیازة ان یفحص إدارة الحسابات التابعة للمدیریة من حیث  )۲(   
 علیھا، بصورة معقولة حسب اعتقاده.ممتلكاتھا والحفاظ 

 
تم اصالح النواقص التي ظھرت في إدارة شؤون  یفحص اذا )۳(   

المدیریة، التي أشار الیھا المراقب او من یشغل منصب مراقب 
 الدولة في إسرائیل. 

 
 یحدد المراقب، وفق اعتقاداتھ، الطرق التي یسلكھا لتنفیذ رقابتھ. )٤(   
المستندات او المدیریة، أعضائھا او موظفیھا كل المعلومات، یقدم رئیس  (ج)  

سبیل للوصول الى مستندات المدیریة ولممتلكاتھا او لجلسات أعضائھا 
 وممثلیھا، االزمة ألجل تنفیذ اعمال الرقابة، حسب طلبات المراقب.

 
من قانون أساسي المجالس المحلیة، عدا  ٤تسري تعلیمات الفصل ز (د)  
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یحق ك ط بالتغیرات الملزمة؛ لكن ٦٦-ك ح و٦٦ك ب, ٦٦المواد 
 لرئیس اإلدارة المدنیة ان یحدد التغیرات المذكورة بأنظمة.

 
نفیذ صالحیاتھا وواجباتھا؛ تشغیل ت ألجل موظفینیحق للمدیریة تشغیل  (أ) .۱۲ موظفین

 موظفي المدیریة تتم وفق تعلیمات الفقرة (د).
 

یكون الذي  محاسب،تعین المدیریة، بموجب قرار اغلبیة أعضائھا،  (ب)  
للتوقیع باسمھا ویكون مسؤوالً عن كل نشاطاتھا من الناحیة المالیة مخول 

 وإدارة میزانیتھا وحساباتھا.
 

بالرغم من المذكور في ھذه المادة، یحق للمدیریة ان تتعاقد باتفاقات  (ج)  
خاصة مع اشخاص للعمل احیاناً في المدیریة حسب الشروط التي یحددھا 

 المسؤول.
 

عدا  المحلیة،من قانون أساسي المجالس  ۲ز-تسري تعلیمات الفصل ز و (د)  
؛ ولكن یحق الملزمة تبالتعبیرا ز،ي ٦۱-وط و ٦۱, ۱/٦۱, ٦۱المواد 

لرئیس اإلدارة المدنیة اذا اعتقد ھنالك أسباب خاصة، بمصادقة المسؤول، 
 تحدید تعلیمات خاصة بالنسبة ألمور معینھ المتعلقة بموظفي المدیریة. 

 
محكم�����������ة 
للش��������ؤون 

 المحلیة

ان تبحث في األمور  أربعیحق لمحكمة الشؤون المحلیة في كریات  (أ) .۱۳
المفصلة في ھذا االمر او بموجبھ، بما في ذلك األنظمة التي تصدر 
بموجبھ، شرط ان موضوع البحت یتواجد في نطاق منطقة نفوذ 

 صالحیتھا.
 

أساسي المجالس المحلیة عدا ) من قانون ط ز(تعلیمات الفصل تسري  (ب)  
أ على ھذا االمر ۱٤۰-,. و۱۳۹, ۱۳۸, ۱۳۷أ, ۱۲٦, ۱۲٦المواد 

 بالتغییرات الملزمة.
 

 یحق لرئیس اإلدارة المدنیة سن أنظمة بكل ما یتعلق لتطبیق االمر. .۱٤ أنظمة
 

العالق��������ات 
المتبادل�������ة 
ب�������������������ین 
المدیری�������ة 

 والجنة

المتعلقة بالحكم المحلي حسب األمور  إلدارةتكون المدیریة بدیلة للجنھ  (أ) ۱٥
تشرین  ۲۰, ویوم ۱۹۸۳أیار  ۱٦تعیین رئیس اإلدارة المدنیة من یوم 

بالنسبة ألي غرض وبشرط انھ نفذ بنطاق  )اللجنة-(فیما یلي ۱۹۹۰ثاني 
منح خدمات في نطاق صالحیتھا؛ بما في ذلك بالنسبة لكل التزاماتھا 

ھا في ممتلكات منقولة وغیر منقولة ودیونھا  وحقوقھا, بما في ذلك حقوق
 وباقي االتصاالت القضائیة, بما في ذلك بالنسبة للموظفین.

  
دون المس بتعلیمات الفقرة (أ) تكون المدیریة بدیلة اللجنة بأي اجراء  (ب)  

سبب  لھشخص الذي كانت  االمر،قانوني الذي یكون عالق قبل توقیع ھذا 
لرفع دعوى ضد اللجنة قبل توقیع ھذا االمر، یعتبر السبب لرفع الدعوي 
كساري على المدیریة. بالنسبة ألي إجراءات قانوني، یعتبر عمل الذي 

واجبة في نطاق  ةموظفي اللجنة، الذي نفذه خالل تأدی أحدنفذ على ید 
 عملھ، كأنھ نفذ على ید موظف المدیریة، خالل تأدیة واجبھ.
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الوارد في ھذا االمر او األنظمة بموجبھ ال تمس بأي قانون او تشریعات امن، اال  .۱٦ البیان حفظ

 إذا ذكر عكس ذلك في ھذا االمر او األنظمة بموجبة.
 

األوامر  المناشیر،وینشر في مجموعة  توقیعھ،بدء سریان ھذا األمر بیوم  .۱۷ سریانبدء 
 والتعیینات.

 
رقم ( والسامرة)(یھودا بشأن مدیریة الخدمات المدنیة یسمى ھذا األمر: "أمر  .۱۸ االسم 

۱۷۸۹ (, ٥۷۷۷-۲۰۱۷." 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 أل�������������وف,          رون�������������ي نوم�������������ة 

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۷۷ال�������������������ول          ۸ 

 ۲۰۱۷    آب     ۳۱ 
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 

 ۱۷۹۰    أمر رقم 
 

  ۲۰۱۷ -٥۷۷۷یھودا والسامرة) (تعلیمات مؤقتة)( )۳ أمر بشأن تعلیمات امن ( تعدیل رقم
 

 ً وحیث اعتقد أن األمر ضروري  ,ةفي المنطق اإلسرائیليجیش الدفاع كقائد قوات  يلصالحیاتوفقا
 فأني آمر بھذا ما یلي:  ,المنطقة وامنألجل الحفاظ على النظام العام 

 
 

تعدیل 
 ۱المادة 

(یھودا  )(تعلیمات مؤقتة)٤۳(تعدیل رقم  مر بشأن تعلیمات امناألمن  ۱في المادة  .۱
حتى نھایة ثالث بدل الكلمات ",۲۰۱٤-٥۷۷٤), ۱۷٤٥رقم امر (والسامرة)

  ".سنوات من الیوم أربعحتى نھایة  " یأتي "سنوات من الیوم
 

      
 بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ. .۲ سریانبدء 

 
(تعلیمات مؤقتة)(یھودا  )۳رقم یسمى ھذا األمر: "أمر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل  .۳ االسم 

 ".۲۰۱۷ -٥۷۷۷, )۱۷۹۰رقم امر ( والسامرة) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أل�������������وف,          رون�������������ي نوم�������������ة 

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۷۷    ال��������������ول      ۱٦ 

 ۲۰۱۷ أیل������������������ول        ۷ 
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 1791    أمر رقم 

 
  ۲۰۱۷-5778یھودا والسامرة) () 56 رقم (تعدیلأمر بشأن تعلیمات امن 

 
جل وحیث اعتقد أن األمر ضروري أل ،المنطقةفي  اإلسرائیليجیش الدفاع كقائد قوات  يلصالحیاتوفقاً 

 آمر بھذا ما یلي: فأني ،في المنطقةالنظام العام  االمن وعلى الحفاظ على
 
 

تعدیل 
 ٥۲المادة 

 ,) ۱٦٥۱رقم امر ( والسامرة)(یھودا  ]نص منسق[ امنمر بشأن تعلیمات األفي  .۱
 (ح).٥۲، تلغى المادة ٥۷۷۰-۲۰۰۹

 

      
 بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ. .۲ سریانبدء 

 
رقم (والسامرة) (یھودا  )٥٦رقم یسمى ھذا األمر: "أمر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل  .۳ االسم 

۱۷۹۱ (, ٥۷۷۸-۲۰۱۷." 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أل����وف,          رون����ي ن����وم����ة 

 اإلس������رائیلي ال��دف��اع جیش قوات ق��ائ��د 

 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

 

 

 ٥۷۷۸    ت����ب����ات      ۹ 

 ۲۰۱۷    كانون اول     ۲٥ 
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۷۹۲أمر رقم     
 

) ۱۳رقم (منطقة الضفة الغربیة) (الطیران (تقیید الطیران واالعالن عن منطقة محظورة) أمر 
  ۲۰۱۷-٥۷۷۸ )۱عدیل رقم (ت

 
جل وحیث اعتقد أن األمر ضروري أل ,ةفي المنطق اإلسرائیليجیش الدفاع كقائد قوات  يلصالحیاتوفقاً 

 فأني آمر بھذا ما یلي:  ,المنطقة وامنالحفاظ على النظام العام 
 
 

إضافة 
تعریف للمادة 

۱ 

من امر الطیران (تقیید الطیران وإعالن عن  ۱في المادة بعد تعریف "المراقب"  .۱
 (فیما یلي: ۱۹٦۷-٥۷۲۷ ,) ۱۳رقم (الغربیة) منطقة الضفة (محظورة) منطقة 
 یـأتي: )،""االمر

 
 سمسرة، تسلیم، تخزین، نقل، ارسال او تصلیح. بیع، شراء،-""تجارة

 
أكثر من  تعمل بواسطةالتي وسیلة طیران بدون طیار -"طائرة بدون طیار"

 مروحة واحدة.
 
 

تبدیل المادة 
۳ 

 من االمر یأتي: ۳بدل المادة  .۲
 

"حظر   
 الطیران

یطیر وسیلة طیران فوق المنطقة المحظورة، دون من  (أ)۳
تصریح من قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في 
المنطقة أو من قبلھ، او بخالف لشروط التصریح، 

 عقوبتھ السجن ثالث سنوات.
 

حظر الطیران   
الذي یمس 

 بأمن المنطقة

(أ)، وجراء تنفیذھا تم ۳نفذت مخالفة حسب المادة  (ب)۳
كانت تھدف للمس بأمن المنطقة او في النظام المس او 

 العام، عقوبتھا السجن خمسة سنوات.
 

إضافة 
 مخالفة

 من االمر یأتي: ۳بعد المادة  .۳

منع حیازة   
طیارة بدون 

 طیار 

او یحتاز على طائرة بدون طیار  الذي یحمل، یصنع، أ۳
بدون تصریح من قائد عسكري او من قبلھ او بخالف 

 لشروط التصریح، عقوبتھ سنتان سجن.
 

منع االتجار   
بطائرة بدون 

 طیار

الذي یتاجر او یتعامل بصورة أخرى مع طائرة بدون  ب۳
طیار بدون تصریح موقع على ید قائد قوات جیش 

المنطقة او من قبلھ، عقوبتھ الدفاع اإلسرائیلي في 
 خمس سنوات سجن.
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بدل الكلمات "تعلیمات ھذا االمر" یأتي "تعلیمات المواد  االمر،من  ۱۰في المادة  .٤ تعدیل مادة
 ".۸حتى  ٥
 

 ).٥۷۷۸ادار  ۱٤( ۲۰۱۸آذار  ۱بدء سریان ھذتا االمر بیوم  .٥ سریان
 

تعلیمات 
 لیةاانتق

او یصنع طائرة بدون طیار بدون تصریح، قبل  یحق لمن یتاجر، یحمل، (أ) .٦
یوم بدء السریان، یحق لھ ان یقدم طلب للحصول على تصریح لغایة یوم 

 بدء السریان. 
 

لم یحصل على وطلب كالمذكور في الفقرة (أ)، او قُدم طلب لم یقدم  (ب)  
الصانع او التاجر بطائرة بدون طیار  من یحمل، یحتاز،تصریح، یعتبر 

كأنھ عمل ھذا بدون تصریح منذ یوم بدء السریان او منذ یوم استالم الرد 
 على الطلب حسب األخیر.

 
(تقیید الطیران وإعالن عن منطقة محظورة)  الطیرانیسمى ھذا األمر: "أمر  .۷ االسم 

 ".۲۰۱۷-٥۷۷۸ ,) ۱تعدیل رقم ( )۱۷۹۲رقم (منطقة الضفة الغربیة) (
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أل����وف,          رون����ي ن����وم����ة 

 اإلس������رائیلي ال��دف��اع جیش قوات ق��ائ��د 

 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

 

 

 ٥۷۷۸    ت����ب����ات      ۸ 

 ۲۰۱۷    كانون اول     ۲٦ 
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۷۹۳أمر رقم     
 

  ۲۰۱۷-٥۷۷۸, )۱(تعدیل رقم  )۱۷۲۹(رقم یھودا والسامرة) ( ]نص منسق[التفسیرات أمر بشأن 
 

 ً وحیث اعتقد أن األمر ضروري  ،المنطقةفي  اإلسرائیليجیش الدفاع كقائد قوات  يلصالحیاتوفقا
 آمر بھذا ما یلي: فأني ،المنطقة امنعلى والنظام العام  الجمھور،ى سالمة ألجل الحفاظ عل

 
 

تعدیل 
 التعریف

 (رقم والسامرة) (یھودا ]منسق نص[التفسیرات مر بشأن األمن  ۱في المادة  .۱
كلمة "حوامة" یأتي  دبالتعریف "وسیلة طیران"، بع، ۲۰۱۳-٥۷۷٤,  )۱۷۲۹

  ."طائرة بدون طیار"
 

      
 سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ.بدء  .۲ سریانبدء 

 
 

 (رقم والسامرة) (یھودا ]منسق نص[التفسیرات بشأن یسمى ھذا األمر: "أمر  .۳ االسم 
 ".۲۰۱۷-٥۷۷۸,  )۱ رقم تعدیل() ۱۷۹۳

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أل�������������وف,          رون�������������ي نوم�������������ة 

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۷۸    تب��������������ات      ۱۳ 

 ۲۰۱۷    ك��انون اول     ۳۱ 
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 اإلسرائیلي الدفاع جیش
 
 1794أمر رقم 
 

تنظیم الصالحیات في المعابر (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) (تعدیل  بشأنأمر 
 2018-5778 ,) 5رقم 

 
وبما ان األمر ضروري ألجل  المنطقة،في  اإلسرائیليوفقاً لصالحیتي كقائد قوات جیش الدفاع 

 آمر بھذا ما یلي: فأنيطقة، المنالحفاظ على النظام العام واألمن في 
 

من االمر بسأن تنظیم الصالحیات في المعابر  ۱۱في المادة  .۱ تمدید سریان
-٥۷۷۱ ,) ۱٦٦٥تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) (رقم (

 ".۳۱/۱۲/۲۰۱۹" یأتي:"۱٤/۱/۲۰۱۸" –بدل  ،۲۰۱۰
 

 المع���ابرف���ي تنظ���یم الص���الحیات  بش���أنلألم���ر  األولف���ي ال���ذیل  .۲ األول الذیلتعدیل 
-٥۷۷۱ ,) ۱٦٦٥(تعلیم����ات مؤقت����ة) (یھ����ودا والس����امرة) (رق����م 

الكلم�����ات:  تمح�����ى "،وعنوانھ�����ا: "قائم�����ة نق�����اط عب�����ور ،۲۰۱۰
ك���درون "-و "ل���زروس" ،"یھوش���فاط (مخ���یم الالجئ���ین ش���عفاط"

 .(سواحرة)"
 

تع��������دیل ال��������ذیل 
 الثالث

 المع���ابرتنظ���یم الص���الحیات ف���ي  بش���أنف���ي ال���ذیل الثال���ث لألم���ر  .۳
-٥۷۷۱ ,) ۱٦٦٥(تعلیم����ات مؤقت����ة) (یھ����ودا والس����امرة) (رق����م 

ف����ي المنطق����ة الت����ي نقل����ت  المع����ابروعنوانھ����ا: "قائم����ة  ،۲۰۱۰
 بع���د"، البری���ة ف���ي وزارة ال���دفاعمس���ؤولیتھا إل���ى س���لطة المع���ابر 

 تضاف الكلمة "تئنیم". "،الكلمات "شاعر افرایم
 

 بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ. .٤ سریان

 المع��ابرتنظ��یم الص��الحیات ف��ي  بش��أنأم��ر  یس��مى ھ��ذا األم��ر: " .٥ االسم
  ,) ۱۷۹٤ (رقم) ٥(تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) (تعدیل رقم 

٥۷۷۸-۲۰۱۸." 
 
 
 

 
 
 
 
 أل������������وف          رون������������ي نوم������������ھ، 

 ج���یش ال���دفاع اإلس���رائیلي قائ���د ق���وات

 یھودا            والسامرة      بمنطقة    

  ٥۷۷۸ تبات             ۲۹  

  ۲۰۱۸     أول كانون   ۱٦ 
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 1795أمر رقم 
 

 )مالحظة تملُك( األراضيأمر بشأن 
 
  

المنطق�ة، وبم�ا انن�ي اعتق�د ان االم�ر ض�روري وفقاً لصالحیتي كقائد ق�وات ج�یش ال�دفاع اإلس�رائیلي ف�ي 
 إني آمر بھذا ما یلي:ف لتوفیر الحكم الصحیح والحفاظ على النظام العام،

 
 
 األرض،بما في ذلك أي بناء علیھا او أشجار واي ش�يء آخ�ر ثاب�ت ف�ي  ض،ار-""اراضي . ۱ تعاریفال

 عدا األشیاء الثابتة التي یمكن ازالتھا؛
 

 حسب رغبة المانح؛ أراضيحق في  منح-""صفقة
 

كتعریفھ أمر بشأن تعدیل قانون تسجیل األموال غیر المنقولة الت�ي ل�م ی�تم تس�جیلھا -""كاتب
 ؛۲۰۰۸-٥۷٦۹ ,) ۱٦۲۱بعد (یھودا والسامرة) (رقم 

 
 ؛۱۹٥۲لسنة  ٤۰رقم  والمیاه،كتعریفة في قانون تسویة األراضي -"جدول الحقوق"

 
ف�ي االم�ر بش�أن إقام�ة اإلدارة المدنی�ة (یھ�ودا والس�امرة)  كتعریف�ھ-""رئیس اإلدارة المدنی�ة

 ؛۱۹۸۱-٥۷٤۱ ,) ۹٤۷(رقم 
 

رة تس��جیل األراض��ي، او الت��ي تس��ري تعلیم��ات ھ��ذا االم��ر عل��ى أراض��ي المس��جلة ل��دى دائ�� ۲ سریان
 یشملھا جدول حقوق الذي قدم لدائرة التسجیل.

 
 األراض�ي،اقتنع الكاتب ان مالك األرض تعھد خطیاَ لرھن او بیع حقوقھ ف�ي  إذا (أ) .۳ مالحظة تملُك

یس��جل الكات��ب حس��ب طل��ب المتعھ��د او ص��احب الحق��وق  الحق��وق،او رھ��ن تل��ك 
 دد.حسب التعھد مالحظة تملُك بھذا الص

 
ال تس�جل أي ص�فقة الت�ي تن�اقض  تمح�ى،سجلت مالحظ�ة تملُ�ك وك�ل وق�ت ول�م    

 اال بموافقة صاحب الحقوق حسب التعھد. المالحظة،مضمون 
 

اثبات الحقوق 
 و

الص�فقة  -----األط�راف ل بإثب�اتیحق للكات�ب اش�تراط تس�جیل مالحظ�ة التملُ�ك  (أ) .٤
یح��ق للكات��ب ان یطل��ب م��ن األط��راف  وحق��وق أط��راف الص��فقة، لھ��ذا االج��ل،

 للصفقة المثول امامھ او ابراز أي شھادة او وثیقة االزمة حسب رایھ.
  

یح��ق ل��رئیس اإلدارة المدنی��ة س��ن أنظم��ة ألج��ل تنفی��ذ ھ��ذتا االم��ر، بم��ا ف��ي ذل��ك  (ب)  
 بالنسبة للمستندات التي یجب ارفاقھا للطلب لتسجیل مالحظة تملُك.

 
بموجب امر م�ن المحكم�ة او بح�ال اثب�ت  ۳مالحظة التملك التي سجلت حسب المادة تمحى  .٥ محي مالحظة

 للكاتب واقتنع بأحد الحاالت التالیة:
  

 موافقة األطراف المعنیة لمحي المالحظة؛ )۱(  
زوال الس���بب لتس���جیل المالحظ���ة، ش���ریطة ان الكات���ب أعل���ن مس���بقاَ لألط���راف  )۲(  
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 منحھم مدة مالئمة للتوجھ للمحكمة؛المعنیة عن نیتھ لمحي المالحظة و
 

 یحق لرئیس اإلدارة المدنیة ان یحدد بأنظمة فرض دفع الرسوم لغرض ھذا االمر. .٦ 
   

 بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ. .۷ بدء سریان
   

 
 ,) ۱۷۹٥رقم (والسامرة) یھودا ) (مالحظة تملُكأمر بشأن األراضي ( : "اآلمریسمى ھذا  .۷ االسم

٥۷۷۸-۲۰۱۸." 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۷۸    ش��������������باط    ۲۲

 ۲۰۱۸   ش����������������������باط   ۷

 
 أل������������وف,        رون������������ي نوم������������ھ

 قائ��د ق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي 

 والس������امرة  یھ������ودا  منطق������ة  ف������ي
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 179٦أمر رقم 
 
 

وب��اقي ص��الحیاتي حس��ب أي ق��انون  المنطق��ةوفق��اً لص��الحیتي كقائ��د ق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي ف��ي 
 ]منسقنص [ب(ب) من االمر بشأن التفسیرات ۲٤بما في ذلك صالحیتي بموجب المادة  ،وتشریعات أمن

د ان االم�ر ض�روري لت�وفیر الحك�م الص�حیح والحف�اظ وبما انني اعتق ،۲۰۱۳-٥۷۷٤ ,والسامرة) یھودا (
 إني آمر بھذا ما یلي:ف على النظام العام،

 
 

تعدیل المادة 
 ب من االمر۷

-٥۷۳۹ ,) ٤۱۸رق�م (والس�امرة) الق�رى واالبنی�ة (یھ�ودا  الم�دن،في االمر بش�أن تنظ�یم  . ۱
 بعد الفقرة (ط و) یأتي: ب،۷في المادة  االمر)،-یلي(فیما  ۱۹۷۱

 
في أي مكان في القانون، بدل الكلمات " بجریدة رسمیة وجریدتان محلیتان"  "(ط ز)  

 أ من القانون".۲كتعریفھا في المادة  بجریدة،یأتي "
 من القانون، یأتي: ۲بعد المادة  (ي ز)  
 النشر بالجریدة لغرض ھذا القانون ھو كل التالي: (أ) أ۲"   

 
باللغ�ة العربی�ة ف�ي المنطق�ة، نشر في جریدة الت�ي ت�روج  )۱(     

وفي المكان الذي یظھر فیھ جریدة محلی�ة باللغ�ة العربی�ة 
ف��ي الجری��دة إض��افي  نش��ر-باألس��بوععل��ى األق��ل م��رة 

  المحلیة؛
نشر في جریدة الت�ي ت�روج باللغ�ة العبری�ة ف�ي المنطق�ة،  )۲(     

وفي المكان الذي یظھر فیھ جریدة محلی�ة باللغ�ة العبری�ة 
نش��ر إض��افي ف��ي الجری��دة -رة باألس��بوععل��ى األق��ل م��

 المحلیة؛
نشر، باللغة العبریة واللغ�ة العربی�ة، عل�ى موق�ع انترن�ت  )۳(     

رسمي الحد سلطات المنطقة؛ موق�ع االنترنی�ت الم�ذكور 
 یكون متاح امام الجمھور دون مقابل؛ 

نش����ر، باللغ����ة العبری����ة واللغ����ة العربی����ة، عل����ى لوح����ة  )٤(     
دیریة التنسیق واالرتباط التي في نطاقھا اإلعالنات في م
 یتواجد المخطط.

 
ل ل�م ی�تمكن م�ن النش�ر ف�ي جری�دة الت�ي ت�روج ف�ي المنطق�ة ابح (ج)    

)، ینف���ذ النش���ر ۱أ(أ)( ۲باللغ���ة العربی���ة وف���ق تعلیم���ات الم���ادة 
ب��الطرق التالی��ة، وبح��ال یوج��د من��ع م��ن ذل��ك، ینش��ر بط��ریقتین 

) ۱شریطة ان اح�اھن تك�ون وف�ق الفق�رة (ج)( منھا على األقل،
- 
 

النش����ر ف����ي نط����اق منطق����ة المخط����ط، او ف����ي المج����ال  )۱(     
التخطیط��ي المالئ��م لغ��رض رس��وم التخط��یط، بواس��طة 
تعلی���ق اع���الن ف���ي مك���ان ب���ارز باللغ���ة العبری���ة واللغ���ة 

 العربیة؛ 
النشر باللغة العربیة في جریدة في إس�رائیل والت�ي تنش�ر  )۲(     

 اللغة العربیة؛ب
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تسلیم اعالن لجھات االرتباط الفلسطیني من قبل مدیری�ة  )۳(     
 التنسیق واالرتباط للمحافظة المالئمة.

) والم���ادة (ج) ٤()، ۲( )،۱النش���ر وف���ق تعلیم���ات الم���ادة (أ)( (د)    
 لإلعالن الذي نشر على موقع االنترنیت."" توجھ

 "،تم���س ب���أي نش���ر نف���ذ "بجری���دة رس���میة وجری���دتان محلیت���انتعلیم���ات ھ���ذا االم���ر ال  .۲ حفظ البیان
 قبل بدء سریان ھذا االمر. االمن،كمفھومھم في القانون وتشریعات 

تعدیل تعلیمات 
بشأن نشر 
مخططات في 
 جریدة رسمیة

 ۲۰۱٥-٥۷۷٥ ,والسامرة) یھودا (رسمیة في التعلیمات بشأن نشر مخططات في جریدة  .۳
 -التعلیمات) -یلي(فیما 

 )۲تلغى المادة ( (أ)  
م��ن ھ��ذه  ۲ب��الرغم م��ن الم��ذكور ف��ي الم��ادة ب��دل " التعلیم��ات،) م��ن ۳ف��ي الم��ادة ( (ب)  

 أ(أ) و(ج) من القانون".۲لمذكور فلي المواد "بالرغم من ا یأتي:" التعلیمات
 

 بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ. .٤ سریان
   

 
رق�م ( )۲٤قانون تنظیم المدن، القرى واالبنیة (تع�دیل رق�م  أمر بشأن : "اآلمریسمى ھذا  .٥ االسم

۱۷۹٥ ,) ٦۷۷۸-۲۰۱۸." 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۷۸      ادار     ۲۰

 ۲۰۱۸   آذار   ۷

 
 أل����������وف,        رون����������ي نوم����������ھ

 قائد قوات جیش ال�دفاع اإلس�رائیلي 

 والس����امرة  یھ����ودا  منطق����ة  ف����ي
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 
 ۱۷۹۷أمر رقم 
 

  ۲۰۱۸-٥۷۷۸ ,) ۱۷۹۷رقم ((تعلیمات مؤقتة)  یھودا والسامرة)(إزالة مباني جدیدة أمر بشأن 
 

ریعات وباقي صالحیاتي حسب أي قانون وتش ،المنطقةفي  اإلسرائیليجیش الدفاع كقائد قوات  يلصالحیاتوفقاً 
 آمر بھذا ما یلي: فأني ،أمن

 
 

 تعریفات
 
 
 
 
 
 

 -في ھذا االمر .۱
 

 كمفھومھ في قانون التنظیم؛-"مبنى"
 

 كمفھومھا في قانون التنظیم؛-"رخصة بناء"
 

ع في اعمال بناء التي نفذت قبل توقی التشییده، بمأي بناء واالعمال -"مبنى جدید"
 المبنى،إلزالة  االخطارھذا االمر ما عدا مباني متنقلة؛ وبشرط ان بموعد اصدار 

یت على یوم انتھائھا، بالنسبة لب أشھرلشیده او لم تمضي مدة ستة لم تنتھي االعمال 
 یوم على َسكنھ؛ ۳۰بیت سكن الذي لم یُسكن او لم تمضي مدة -سكن

 
یھودا (قلة) متنغي األنظمة بشأن نقل البضائع (نقل مباني  كتعریفھ-""مبنى متنقل

 ؛۱۹۹۳-٥۷٥۳ ,والسامرة) 
 
 وحدة التفتیش المركزیة في اإلدارة المدنیة؛مفتش في -مفتش""
 

البنیة اقرى و مدن،ن تنظیم كتعریفھا في االمر بشأ-"لجنة التفتیش الفرعیة"
 ؛۱۹۷۱-٥۷۳۱ ,) ٤۱۸رقم ((یھودا والسامرة) 

  
 

طلب ابراز 
 رخصة بناء

تبین للمفتش انھ تم تشیید مبنى في أراضي معینة، یحق لھ ان یطلب االبراز لھ  .۲
 البناء التي بموجبھا شیّد البناء. رخصة

 
واجب ابراز 
 رخصة البناء

-یليشخص الذي یتصرف بمبنى جدید، او أي شخص من طرفھ (فیما یبرز ال .۳
 .۲للمفتش رخصة البناء للمبنى وفق طلب المفتش كالمذكور في المادة  المتصرف)

 
إلزالة  اخطار

 مبنى جدید
لم یبرز المتصرف رخصة بناء للمفتش, وتوفرت الشروط المذكورة في المادة  .٤

) من ھذا االمر, یحق للمفتش ان یعطي المتصرف الذي ۲(أ)(٦) والمادة ۱(أ)(٦
ً عشر  ةثامنالعمر من  قد بلغیبدو لھ انھ  إلزالة المبنى الجدید حسب  اخطار, عاما

)؛ لم یتواجد االخطار -ما یليالمفصل في الذیل األول من ھذا االمر (فی النص
ً بلغ من العمر ثمانیة عشر  قد  متصرف الذي یبدو انھ , بذل مجھود معقول د, بععاما

بواسطة تعلیقھ على جدار المبنى الخارجي او على باب المبنى الجدید  االخطاریسلم 
 او في مكان اخر, البارز للعین, في العقار علیة شیّد المبنى الجدید؛ یدون المفتش

   ویقید التسلیم بواسطة الصور. االخطار على  وقت التسلیم
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 إللغاءطلب 
 االخطار

إلزالة المبنى 
 الجدید

یحق لمتصرف الذي یحتاز على رخصة بناء قانونیة او اثبات لعدم توفر  (أ) .٥
) من ھذا االمر، ان ۳(أ)(٦) حتى ۱(أ)(٦أحد الشروط المذكورة في المواد 

، لمدیر وحدة التفتیش المركزیة في اإلدارة االخطاریقدم طلب خطي إللغاء 
 من ھذا االمر. ٤ساعة من موعد التسلیم حسب المادة  ۹٦المدنیة خالل 

 
 رخصة بناء قانونیة او اثبات لعدم دون االرفاق لھاالخطار  إللغاءقدم طلب  (ب)  

) من ھذا ۳(أ)(٦) حتى ۱(أ)(٦المذكورة في المواد الشروط  أحدتوفر 
لإلدارة  التوجھ االخطار؛االمر، فمجرد تقدیم الطلب ال یعیق تنفیذ تعلیمات 

لتخطیط لھ، ألجل تسویة ا عدیوان التنظیم المركزي التاببما في ذلك ل المدنیة،
 .االخطاراو تسویة أخرى للمبنى ال تعتبر كطلب إللغاء 

 
جدید اثبت لھ ان تشیید المبنى ال إذااال  اخطارال یلغي مدیر وحدة التفتیش أي  (ج)  

او إذا اقتنع انھ لم یتوفر أحد الشروط رخصة بناء قانونیة  بموجبنفذ 
او وقع في  ) من ھذا االمر۳(أ)(٦) حتى ۱(أ)(٦المواد المذكورة في 

 خطأ فادح الذي یستوجب الغائھ.  االخطار
 

 قدم الطلب.قرار مدیر وحدة التفتیش للمتصرف الذي یسلم  (د)  
 

إزلھ مبنى 
 جدید

ساعة او  ۹٦خالل االخطار  إللغاءیقدم طلب  ولملم یتم إزالة المبنى الجدید  (أ) .٦
ل موصو شيءمن العقار وكذلك كل  إزالةیحق للمفتش  الطلب، ضتم رف

ساعة على موعد تسلیم  ۹٦لھ وإعادة العقار لوضعة السابق بعد مرور 
من ھذا االمر او من موعد تسلیم القرار في الطلب  ٤حسب المادة االخطار 

 كل الشروط التالیة: إذا توفرت االمر، ظروفحسب  ،االخطار إللغاء
   
 ھمكمفھوالمبنى الجدید ال یتواجد في نطاق مخطط ھیكلي مفصل  )۱(   

م نظااو  في قانون التنظیم والذي صودق علیھ بعد الیوم المحدد
كمفھومھ في األنظمة بشأن منح تصاریح للعمل في  التعلیمات

 ,والسامرة) أراضي تم وضع الید علیھا ألغراض عسكریة (یھودا 
٥۷٦٥-۱۹۸٥. 

 
لم تمضي مدة ستة أشھر على یوم انتھاء االعمال لتشیید المبنى  )۲(   

سكنة یوم على  ۳۰لم تمضي مدة -الجدید وبالنسبة لبیت سكن
ل ضابط شرطة إسرائی اإلسرائیلي،ضابط جیش الدفاع  والمفتش،

 علمھ،على حد  ذلك،او أي شخص یشغل منصب عام صادق على 
ارد في والنص البتصریح الموقع بتوقیعھ؛ ینص التصریح وفق 

 الذیل الثاني لھذا االمر.
 

من  ٤حسب المادة االخطار یوم من یوم تسلیم  ۱۲۰لم تمضي مدة  )۳(   
 ھذا االمر.

 
ئیس یصدر ر عنھ،بعد االستشارة مع المستشار القضائي او مندوب  )٤(   

مصادقة على  قبلھ،اإلدارة المدنیة او من خول لھذا الغرض من 
 اً،خطیإزالة المبنى الجدید؛ یصدر كتاب المصادقة المذكورة أعاله 

اال بحال تواجد ظروف التي تمنع إصداره خطیاً بمراعاة ظروف 
 یدون كتاب المصادقة عند زوال ظروف المنع. الحالة،االمر؛ بھذه 
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ال تعد األیام، التي خاللھا كان یسري  )،بالرغم من المذكور في المادة (أ (ب)  
امر قضائي الذي یمنع إزالة المبنى كالمذكور والمدة التي كان الطلب إللغاء 

 معلقاً. االمر،من ھذا  ٥بموجب المادة االخطار 
 

سلم المفتش للمتصرف اعالن بصدد إزالة , یُ ٦ازیل مبنى جدید كالمذكور في المادة  .۷ 
الوارد في الذیل الثالث لھذا االمر؛ لم یتواجد متصرف  المبنى الجدید, وفق النص

 یعلق بذل مجھود معقول, دالذي یبدو انھ قد  بلغ من العمر ثمانیة عشر عاماً, بع
 في الموقع إزالة المبنى.المفتش اإلعالن في مكان بارز 

 
طلب 

 التعویضات
جنة الجدید امام لیحق لمتصرف ان برفع ادعاءاتھ خطیاً بصدد إزالة المبنى  (أ) .۸

 ٤٥التفتیش الفرعیة وان یطالب بتعویضات جراء إزالة المبنى الجدید خالل 
یوم من یوم ازالتھ؛ یحق للجنة التفتیش الفرعیة ان تمدد الموعد المذكور 

 ألسباب تدونھا.
  

یرفق المتصرف لطلب التعویضات رخصة البناء، تقدیر تكلفة تشیید المبنى  (ب)  
 .الذي قد یثبت ادعاءاتھ وطلبة لتعویضاتمستند اخر لك أي الجدید وكذ

 
یوم من یوم تقدیمھ ویحق  ٤٥تنظر لجنة التفتیش الفرعیة في الطلب خالل   )ج(  

لھذا ان تطلب من المتصرف او من أي جھة أخرى في اإلدارة المدنیة ان 
تبرز لھا أي مستند المطلوب ألجل فحص ادعاءاتھ؛ یستدعى لجلسات لجنة 

ر في ویعتب عنھ،التفتیش الفرعیة الضابط لشؤون االقتصاد او مندوب 
 جلساتھا كعضو غیر دائم في اللجنة.

 
تبین للجنة التفتیش الفرعیة ان المبنى الجدید شیّد بموجب رخصة بناء  (د)  

تأمر على دفع  ھذا،او تتوفر أسباب خاصة أخرى التي تبرر  قانونیة،
 التعویضات للمتصرف.

 
 یسلم قرار لجنة التفتیش الفرعیة للمتصرف. )ھ(  

 
 تكلفتھسب ح ازالتھ،شیّد المبنى الجدید الذي تم تیحدد مقدار التعویضات حسب تكلفة  .۹ تعویضات

ان تنقص  ون،تدخاصة التي  ألسباب ،ولكن یحق للجنة التفتیش الفرعیة ازالتھ،حین 
تكلفة  قدیرت ألجلمن مقدار التعویضات؛ یحق للجنة التفتیش الفرعیة تعیین مخمن 

 شیّد المبنى الجدید.
 

 لجنة
اعتراضات 

بشأن 
 التعویضات

رئیس اإلدارة المدنیة یعیین لجنة اعتراضات التي تبحث باالعتراضات على  (أ) .۱۰
 االعتراض)، لجنة-المادةالتعویضات حسب ھذا االمر (فیما یلي في ھذه 

صب من لمقدم والذي یشغرتبتھ التي تشكل من ضابط في االدارة المدنیة 
مدیر دیوان التنظیم المركزي في اإلدارة المدنیة او مندوب  اللجنة،رئیس 

 عنھ والمستشار القانوني او مندوب عنھ.
 

على قرار لجنة التفتیش یحق لمتصرف ان یعترض امام لجنة االعتراض  (ب)  
 ۸لفرعیة بحال ولم یمنح تعویضات بسبب ازالھ المبنى الجدید وفق المادة 

من  ۹لمقدار التعویضات التي منحت لھ وفق المادة من ھذا االمر او بالنسبة 
 ھذا االمر.
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من یوم تسلیم القرار للمتصرف، یحق للجنة  ٤٥یقدم االعتراض خالل  (ج)  
 التفتیش الفرعیة ان تمدد المدة المذكورة ألسباب تدونھا.

 
مندوب عن وحدة التفتیش او أي  المعترض،یحق للجنة االعتراض استدعاء  (د)  

ویحق لھا ان تطلب منھا ان  االعتراض،بحث  ألجلجھة أخرى المطلوب 
 أي مستند مطلوب للبحث في االدعاءات. یبرزوا امامھا

 
 لجنة االعتراضات تكتب محضر لجلساتھا وتسلم نسخة عنة للمعترض. )ھ(  

 
 قرار لجنة االعتراض یسلم للمعترض. (و)  

 
تنفیذ إجراءات حسب قانون التنظیم او عدم تنفیذھا ال تقیید اإلجراءات  (أ) .۱۱ البیانحفظ 

 بموجب ھذا االمر.
  

 من یعتبر نفسھ متضرر جراءلالوارد في ھذا االمر ال یمنع أي حلول قانونیة  (ب)  
 تشغیل صالحیات وفق ھذا االمر.

 
شخص من المسؤولیة الجنائیة تنفیذ اإلجراءات بموجب ھذا االمر ال تعفي  (ج)  

 عن تنفیذ مخالفة حسب قانون التنظیم.
 

 یوم من یوم توقیعھ. ٦۰دء سریان ھذا االمر بعد ب (أ) .۱۲ سریان
 

 .۱۰-۸ما عدا المواد  سریانھ،یسري ھا االمر لمدة سنتین من یوم بدء  (ب)  
 

 نىمببالرغم من المذكور في المادة (ب) طلب لتعویضات الذي قدم بسبب  (ج)  
 المحددوالذي قدم في الموعد  االمر،جدید الذي ازیل خالل مدة سریان ھذا 

(أ) من ھذا االمر واعتراض الذي قدم في الموعد المحدد في ۸في الممادة 
سریان ھذا  بعد انتھاء نھایتھا حتىتبحث حتى  االمر،(ج) من ھذا ۱۰المادة 
  االمر.

    
أمر بشأن إزالة مباني جدیدة (یھودا والسامرة) (تعلیمات مؤقتة) یسمى ھذا األمر: " .۱۳ االسم 

 ".۲۰۱۸-٥۷۷۸ , )۱۷۹۷رقم (
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 أل�����وف          ن�����داف ب�����دان،

 اإلس������رائیلي ال��دف��اع جیش قوات ق��ائ��د 

 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

 

 

 ٥۷۷۸ای�������ار     ۲ 

 ۲۰۱۸ نیس���������ان      ۱۷ 
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 الذیل األول
 )٤(المادة 

 
 _________________التاریخ:        اإلدارة المدنیة 

 ______________________                   الوحدة المركزیة للتفتیش
   

 زالة مبنى جدیدإل اخطار
 ,) ۱۷۹۷رقم (بشأن إزالة مباني جدیدة (یھودا والسامرة) (تعلیمات مؤقتة) من االمر  ٤المادة  بموجب

 )االمر-یلي(فیما  ٥۷۷۸-۲۰۱۸
 

مفتش في وحدة التفتیش المركزیة في  _،رقم الھویة_____________ انا_________________

-فیما یلي(_ بعد زیارتي لألراضي المعروفة_________________________ المدنیة،اإلدارة 

ھ وبما انھ لم یبرز لي رخصة بناء ساری االمر،االراضي) والحظت انھ أقیم علیھا مبنى جدید كتعریفھ في 

 ما یلي: بھذافاني امر  المبنى،المفعول التي بموجبھا شید 

 

إزالة المبنى من األراضي الذي شید بدون رخصة كما ھو مفصل فیما یلي:  .۱

 _________________________________________________________

 موصول لھ وإعادة وضع األراضي لسابق حالھ. شيءوكذلك كل 

 مرفق نسخة عن الصور األراضي مع تحدید موقع اعمال البناء.

 

 ساعة من ساعة تسلیمھ وفق االمر. ۹٦عد مرور باالخطار یمكن تنفیذ ھذا  .۲

 

 لجدیدرخصة، التي تضاف للمبنى ابدون  بناء،على إضافة على  أیضااالخطار یسري ھذا  .۳

آخر بالنسبة االخطار وال توجد حاجة االخطار بعد اصدار ھذا  أعاله، ۱المفصل في البند 

 على البناء. لإلضافة

 

أن یقدم لمدیر وحدة التفتیش في اإلدارة  االخطار،جراء ھذا  متضررایحق لمن یعتبر نفسھ  .٤

االخطار  إللغاءطلب . قدم ساعة من حین تسلیمھ ۹٦خالل  االخطار، إللغاءالمدنیة طلب خطي 

الشك،  إلزالة االخطار؛مجرد تقدیم الطلب ال یعیق تنفیذ  قانونیة،رخصة بناء  لھبدون االرفاق 

ألجل تسویة التخطیط او تسویة أخرى لإلدارة المدنیة بما في ذلك دیوان التنظیم المركزي  ھتوج

 .االخطارللمبنى ال یعتبر كطلب إللغاء 

___________________ 
  

 في األراضي (اشطب الزائد)للمتصرف/ الصق االخطار سلم ھذا 
 الساعة_____________ _،بیوم______
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 لذیل الثانيا
 (ب))٦(المادة 
 
 
 

 تصریح
رقم (من االمر بشأن إزالة مباني جدیدة (یھودا والسامرة) (تعلیمات مؤقتة)  (ب)٦ بموجب المادة

 )االمر-یلي(فیما  ٥۷۷۸-۲۰۱۸ ,) ۱۷۹۷
 
 
 

 _______________________________   _،____________________ادناه، انا المقع 
 رقم الھویة/ الرقم الشخصي     االسم   
 
 

 بھذا ما یلي:                       أصرح
 

ء بنائھ على انتھا أشھرمن ستة  أكثریحكى في مبنى الذي لم ینتھي بعد او لم یمضي  معرفتي،على حد 

یوم على سكن في المبنى الجدید  ۳۰من  أكثرلم یسكن بعد او لم یمضي  المبنى-سكنبحال یحكى ببیت 

 في المنطقةعلى األراضي  االمر،في  شید كتعریفھالذي 

 
 اسم/ لقب المكان     
 

 ولغایة یوم_________________
 تاریخ االمر  
 
 
 
 

_________________     ___________________ 
 التوقیع        التاریخ
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 الذیل الثالث
 )۷(المادة 
 

 ________________التاریخ:        االدارة المدنیة 

 ______________________                                   وحدة التفتیش المركزیة

   

 

 -لیسلم 

 المتصرف في المبنى

 اعالن بصدد إزالة مبنى جدید

 ,) ۱۷۹۷رقم (من االمر بشأن إزالة مباني جدیدة (یھودا والسامرة) (تعلیمات مؤقتة)  ۷المادة  بموجب

 االمر)-(فیما یلي ٥۷۷۸-۲۰۱۸

 

 

بإزالة من قامت وحدة التفتیش المركزیة  _،انھ بتاریخ_______________ لماً،عنحیطكم  .۱

) األراضي-یليفیما (_ ____________________________المعروفة باألراضي 

 كما ھو مفصل فیما یلي: رخصة،المبنى الجدید كتعریفھ في االمر الذي شید بدون 

 

 الجدید. إلزالة المبنىاالخطار قانونیة  بشكلمكم تسلھذا بعد 

 

بموجب تعلیمات االمر یحق لك رفع ادعاءاتك خطیاً امام لجنة التفتیش الفرعیة وطلب تعویضات  .۲

لطلب  اإلرفاقیوم من یوم إزالة المبنى. علیك  ٤٥ھذا خالل  الجدید،بسبب إزالة المبنى 

ذي قد یثبت وكذلك كل مستند مالئم ال المبنى الجدید،تقدیر تكلفة تشیید  البناء،التعویضات رخصة 

 ادعاءاتك وطلبك للتعویضات.

 

 بالنسبة للتعویضات، لدى لجنة االعتراض على قرار لجنة التفتیش الفرعیة االعتراضیمكن  .۳

 بشأن التعویضات، التي شكلت من قبل اإلدارة المدنیة.

 

_____________________ 

 مدیر وحدة التفتیش المركزیة

 

8447



 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 

 ۱۷۹۸    أمر رقم 
 

  ۲۰۱۸-٥۷۷۸یھودا والسامرة) ( )٥۷ رقم (تعدیلأمر بشأن تعلیمات امن 
 

فاظ وحیث اعتقد أن األمر ضروري ألجل الح ،المنطقةفي  اإلسرائیليجیش الدفاع كقائد قوات  يلصالحیاتوفقاً 
 آمر بھذا ما یلي: فأني ،في المنطقةالنظام العام االمن و على

 
 

تعدیل المادة 
۳۱ 

رقم ( والسامرة)(یھودا  ]نص منسق[ مر بشأن تعلیمات امناألمن  ۳۱في المادة  .۱
  -") االمر(فیما یلي: " ٥۷۷۰-۲۰۰۹ ,) ۱٦٥۱

 

قاصر الذي بلغ اذا كان ساعة" یأتي " ۹٦بعد الكلمات "خالل  )،في الفقرة (ج (أ)  
 ساعة من حین اعتقالھ". ۷۲خالل  عشر،السادسة عشر ولم یبلغ الثامنة 

 
تعدیل المادة 

 ب ۳۱
 -ب من االمر۳۱في المادة  .۲

خالفة بشبھة تنفیذ م غالمج) في بدایة الفقرة یأتي "اعتقل () ۱ب(۳۱الفقرة في  (أ)  
 ".امن،

 -ج) یأتي() ۱ب(۳۱بعد المادة  (ب)  
 

 ،امنمخالفة  بشبھة ارتكاب مخالفة التي لیست غالماعتقل  "(د)   
ان ھنالك حاجة لتنفیذ عملیة تحقیق  یعتقد،الذي  شرطة،ضابط 

 م،الغالمن خالل اعتقال التي ال یمكن تنفیذھا اال  مستعجلة،
 ۳٦لمدة التي ال تزید عن  خطي،مخول بإصدار امر اعتقال 

 ساعة من حین اعتقالھ.".
 

في بدایة المادة یأتي: "اعتقل فتى بشبھة تنفیذ مخالفة  ج)() ۲ب(۳۱ الفقرةفي  (ج)  
 ".امن،

 
 -ج) یأتي() ۲۱ب(۳۱بعد المادة  (د)  

 
ضابط  من،ااعتقل فتى بشبھة تنفیذ مخالفة التي لیست مخالفة  "(د)   

ان ھنالك حاجة لتنفیذ عملیة تحقیق  یعتقد،الذي  شرطة،
 ى،الفتالتي ال یمكن تنفیذھا اال من خالل اعتقال  مستعجلة،

 ۷۲لمدة التي ال تزید عن  خطي،مخول بإصدار امر اعتقال 
 ساعة من حین اعتقالھ.".

تعدیل المادة 
۳۲ 

 -من االمر ۳۲في المادة  .۳

كان المتھم قاصر الذي بلغ السادسة عشر ولكن لم یأتي "في نھایة الفقرة (ب)  (أ)  
 امر االعتقال ال یزید عن ستة أیام من یوم اعتقالھ.". عشر،یبلغ الثامنة 
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 ساعة". ۷۲ساعة" یأتي " ۹٦في الفقرة (ج) بدل " (ب)  

تعدیل المادة 
۳۷ 

 -۳۷في المادة  .٤

 یأتي في بدایتھ "من اعتقل بشبھة تنفیذ مخالفة امن". )،في الفقرة (أ (أ)  
 -بعد الفقرة (أ) یأتي (ب)  
ي حق لقاضی امن،من اعتقل بشبھة تنفیذ مخالفة التي لیست مخالفة  )۱"(أ   

، ویحق لھ تمدید ایام ۱٥اصدار امر اعتقال لمدة التي ال تزید عن 
، ایام ۱٥االعتقال لفترات إضافیة بحیث كل فترة ال تزید عن 

بشرط ان مجمل كل فترات االعتقال بالنسبة لنفس الحدث ال یزید 
 یوم.". ۷٥عن 

الكلمات "في الفقرة (أ)" تمحى ویأتي بدلھا "في الفقرات (أ)  )،في الفقرة (ب (ج)  
 )".۱(أ-و
 

 -یأتيبعد الفقرة (ب)  (د)  
 

اعتقل غالم بشبھة تنفیذ  )،بالرغم من المذكور في الفقرة (ب "(ج)   
اصدار امر اعتقال یحق لقاضي  امن،مخالفة التي لیست مخالفة 

ایام، ویحق لھ تمدید االعتقال لفترات  ۱۰لمدة التي ال تزید عن 
ایام، بشرط ان مجمل كل  ۱۰إضافیة بحیث كل فترة ال تزید عن 

 یوم.". ٤۰االعتقال بالنسبة لنفس الحدث ال یزید عن فترات 
 

تعدیل المادة 
۳۸ 

قاصر كتعریفة في  ا" یأتي "، عد۳۷من االمر، من اعتقل "حسب بند  ۳۸في المادة  .٥
 من ھذا االمر،".  ۱۳٦المادة 

 
إضافة المادة 

 أ۳۸
 -من االمر یأتي ۳۸بعد المادة  .٦

"تمدید اعتقال   
إضافي لقاصرین 
 لغرض     التحقیق 

لى عبناًء  العسكریة،االستئناف  لقاضي محكمةیحق   أ.۳۸
النائب العسكري الرئیسي او من خول لھذا من  طلب
ان یأمر على تمدید اعتقال قاصر الذي اعتقل  قبلھ،

لفترات  جدید،او على اعتقالھ من  ۳۷بموجب المادة 
 یوم.". ٤٥فترة منھا ال تزید عن  إضافیة، كل

  
تعدیل المادة 

 أ٤۳
 -أ من االمر٤۳في المادة  .۷

 ".٤٥" یأتي "٦۰بدل " )،في الفقرة (أ (أ)  
 

یعرض شانھ أمام قاضي بمحكمة االستئناف " في الفقرة (أ) بدل الكلمات (ب)  
ید عن تزال یأتي "یحق للقاضي ان یأمر على تمدید اعتقالھ لمدة  "العسكریة

 ".ذلك طلب المتھم او محامیھاذا یوم،  ۱٥
 

 )".۲المذكور بعد "محكمة االستئناف العسكریة" یرقم كمادة "(أ (ج)   
 بعد الفقرة (أ) یأتي: (د)  
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متھم، الذي بعد تقدیم الئحة اتھام ض������ده، مكث باالعتقال جراء الئحة  )۱"(أ   
مدة  ھا ل ھام ذات یة، ولم  ٤٥االت تال مذكور في یوما مت كال لھ  قا مدد اعت ی
مدة  بدأ محاكمتھ بمحكمة درجة  ٦۰الفقرة (أ) أو ل یة، ولم ت تال یوم مت

 أولى، یعرض شانھ أمام قاضي بمحكمة االستئناف العسكریة.".
 

"، یأتي "محكمة ینظر القاضي بأمر المتھم ) بدل الكلمات "۲في الفقرة (أ )ھ(  
 االستئناف العسكریة تنظر بأمر المتھم".

 
 یأتي: "ال تبرر إطالق سراحھبعد الكلمات " (و)  

 
العسكریة انھ ال یتوجب إطالق سراح  فاعتقدت محكمة االستئنا )۳"(أ   

)، یحق لھا االمر على تمدید ۲المتھم كالمذكور في الفقرة (أ
یوم وبالنسبة لقاصر، لمدة ال  ۹۰اعتقالھ، لمدة التي ال تزید عن 

 یوم، وتكرار االمر بتمدید االعتقال من حین آلخر.".  ٤٥تزید عن 
     

تعدیل المادة 
٤٤ 

 -االمرمن  ٤٤في المادة  .۸

أ) تمحى الكلمات "الذي لیس قاصراً كتعریفة بالمادة ٤٤في البند الصغیر ( (أ)  
 .لھذا األمر" ۱۳٦

 
یأتي  شھرا" ۱۸أ) بعد الكلمات "مدة متراكمة تزید عن ٤٤في المادة ( (ب)  

-لھذا االمر (فیما یلي في ھذا المادة ۱۳٦وبالنسبة لقاصر كتعریفة في المادة 
 "قاصر")، مدة متراكمة حتى تسعة أشھر،".

 
 )، تمحى الكلمات "|أو متھم قاصر".۱(أ٤٤في المادة  (ج)  

 
 ) بدل "تزید عن سنة" یأتي "تزید عن تسعة أشھر".۱(أ٤٤في المادة  (د)  

 
) بعد الكلمات "مدة تزید عن سنة" یأتي "وبالنسبة لقاصر، ۱(أ٤٤المادة في  )ھ(  

 مدة تزید عن ستة أشھر،".
 

 (ب) بدل "ستة أشھر" یأتي "ثالثة أشھر".٤٤في المادة  (و)  
 

(ب) تمحى الكلمات "إذا كان المتھم قاصر، لمدة ال تزید عن ٤٤في المادة  (ز)  
 ثالثة أشھر".

 
 (ب) یأتي:بعد الفقرة  (ح)  

 
بالنسبة لمتھم لیس قاصر، بالرغم من المذكور في الفقرة (ب)، اعتقد  "(ج)   

القاضي انھ ال یمكن انھاء إجراءات المحاكمة خالل مدة ثالثة أشھر 
المذكورة في الفقرة (ب)، بسبب نوع المخالفة، تعقید الملف، او كثرة 

على تمدید االعتقال المتھمین، الشھود او االتھامات، یحق لھا ان تامر 

8450



او االعتقال من جدید لمدة ال تزید عن خمسة أشھر، وتكرار االمر 
 من حین آلخر.". 

 
  )۲۰۱۸أیار  ۱( ٥۷۷۸أیار  ۱٦بدء سریان ھذا األمر  .۹ سریانبدء 

 
امر ((یھودا والسامرة)  )٥۷رقم یسمى ھذا األمر: "أمر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل  .۱۰ االسم 

 ".۲۰۱۸-٥۷۷۸ ,) ۱۷۹۸رقم 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أل�����وف          ن�����داف ب�����دان،

 اإلس������رائیلي ال��دف��اع جیش قوات ق��ائ��د 

 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

 

 

 ٥۷۷۸   ای�������ار  ۹

 ۲۰۱۸    ن��یس���������ان   ۲٤
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 ۱۹۸۸-٥۷٤۸ ,) ۱۲٥۲) (رقم والسامرةأمر بشأن نقل بضائع (یھودا 
 

  ۲۰۱٦-٥۷۷٦ ,) ۹رقم  تعدیل( بضائعتصریح عام إلحضار 
 
 
 

 ً  ,) ۱۲٥۲رقم () والسامرة(یھودا  البضائعشأن نقل ب األمرمن  ۲المادة حسب  يلصالحیاتوفقا
 :بھذا ما یلي آمرني إ أمن، اتصالحیاتي حسب كل قانون وتشریع وباقي ۱۹۸۸- ٥۷٤۸

 
 

إض���افة الم���ادة 
  للذیل الثاني ٥
 
 
 
 
 
  

۱. 
 
 
 
 
 
 

 

یھودا التصریح لجلب البضائع ( في من الذیل الثاني ٤ البندبعد 
 یأتي: ۲۰۰٥–٥۷٦٥والسامرة) 

 
جسماني ضرر قد یؤدي لاستعمالھا العادي لعبة التي  –. لعبة خطیرة ٥"

او صحتھم على  خطورةتشكل  أو آخرین،لمستعملھا أو ألشخاص 
لعبة متفجرة  الدخان، تخرجبما فیھ لعبة التي  لھم،اإلزعاج بسبب تت

 طسلعاأو  دمع العین ،تھیجلعبة التي أعدت لتسبب  لالنفجار،تؤدي 
 آللة إطالق نار شبیھة أونار  إطالقآللة التي تعتبر تقلید ولعبة 

یھودا والسامرة) (] منسقنص [ بشان تعلیمات امن األمرفي  اكمفھومھ
 ". .آلخر,من حین ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ,) ۱٦٥۱(رقم 

 
 

 ا التصریح بیوم توقیعھ.بدء سریان ھذ .۲ 
 

) ۹البض�ائع (تع�دیل رق�م  ع�ام إلحض�ار تص�ریح: "التصریحیسمى ھذا  .۳ 
 ".۲۰۱٦-٥۷۷٦ ,) ةوالسامریھودا (

   
   
   
   

 ٥۷۷٦اب            ٤

 ۲۰۱٦        آب         ۸

 

                                      

عمی��د                                               ن ح��ور, ت ب��ف��احأ

 رئ�������������یس اإلدارة المدنی�������������ة

 لمنطق�������ة یھ�������ودا والس�������امرة
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 

  ۱۹۸۸-٥۷٤۸ ,) ۱۲٥۲(رقم )یھودا والسامرة( نقل البضائع مر بشأنأ
 

) ۲ رقم تعدیل(إلسرائیل) أنظمة بشأن نقل البضائع (إخراج مواد من محجر الموجود في المنطقة 
 ۲۰۱٦ -٥۷۷٦(یھودا والسامرة), 
 

 ,) ۱۲٥۲(یھ��ودا والس��امرة) (رق��م ألم��ر بش��أن نق��ل البض��ائع أ م��ن ا۲الم��ادة وفق��اً لص��الحیتي حس��ب 
إخ��راج م��واد م��ن محج��ر الموج��ود ف��ي ن نق��ل البض��ائع (أبش�� ألنظم��ةم��ن ا ٦ والم��ادة ،٥۷٤۸-۱۹۸۸

وب��اقي ص��الحیاتي حس��ب ك��ل ق��انون وتش��ریع  ۲۰۰۸-٥۷٦۸ ,والس��امرة) یھ��ودا () إلس��رائیل المنطق��ة
  أني أسن بھذا األنظمة التالیة: أمن،
 

مص��������������������������در 
 الصالحیات 

(إخ��راج م��واد م��ن محج��ر الموج��ود ف��ي  بش��أن نق��ل البض��ائع م��ةنظألف��ي ا .۱
 ۱النظام  ")، قبلألنظمةا" یلي:(فیما  ۲۰۰۸-٥۷٦۹ ,إلسرائیل)  المنطقة

(ج) من ۲المادة ویأتي " "،")األمر" یلي:بعد الكلمات "(فیما  األنظمة،من 
یھ���ودا (مؤقت���ة) ألم��ر بش���أن تنظ���یم الص���الحیات ف��ي المع���ابر (تعلیم���ات ا

 ".۲۰۱۰-٥۷۷۰ ,) ۱٦٦٥رقم ( والسامرة)
   

 –من األنظمة  ۱بالنظام  .۲ ۱النظام  تعدیل
 

 " یأتي:-بعد "في ھذه األنظمة )۱(  
 
م��واد م��ن محج��ر او جم��ع م��واد م��ن محج��ر، الت��ي حج��م -"حص��ى"

 متر مكعب. ۰٫۲الحجر األكبر أصغر من 
 

مواد من محجر او جمع مواد من محجر، الت�ي حج�م -"كتلة حجر"
 متر مكعب او أكثر.  ۰٫۲صغر منھا ھو الحجر األ

 
تص��نیع أخ��رى  طح��ن م��واد محج��ر او أي عملی��ة -"تص��نیع دقی��ق"

 لتقلیص الشك األمني بالنسبة لمواد المحجر."
 

بم�ا ف�ي  "،یأتي:  "،بدل "او المسوقة منھا "،بتعریف "مواد محجر )۲(  
---ذلك حصى او كتلة حجر؛ وكل المواد المسوقة منھا بشرط ان�ھ 

 الذي صودق على ید المسؤول" ---
" ی�أتي: ف�ي ج�یش ال�دفاع اإلس�رائیلي بع�د " "،في تعریف "المسؤول )۳(  

 ورئیس مدیریة "كیشت سفاعیم والتماس"."
 

 من األنظمة یأتي: ۲ بدل النظام .۳ ۲تعدیل النظام 
 

اخراج مواد من محجر الموجود في المنطقة لدولة إسرائیل تلزم  (أ) .۲"  
 تصریحاً إال إذا تحققت الشروط التالیة:

 
إخ��راج م��واد المحج��ر م��ن ن��وع حص��ى او كتل��ة حج��ر  )۱(    

نفذت من خالل معبر ال�ذي ح�دد ف�ي ال�ذیل األول او ف�ي 
 ، بالتناسق.الذیل الثاني لھذه األنظمة
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اءات الفح���ص األمن���ي والترتیب���ات ینف���ذ المحج���ر إج���ر )۲(    
األمنیة التي حددت من قبل المسؤول أو شخص من قبلھ 

وت���م فح���ص م���واد المحج���ر  ،المعب���ربالنس���بة لھ���ذا 
 كالمذكور.

یحق للمس�ؤول ان  )،۱(أ)(۲بالرغم من المذكور في النظام  (ب)   
اخراج مواد محجر من نوع حصى او كتلة  خطیاً، یصادق،

بش��رط ان یك��ون وارد ف��ي  ح��دده،یحج��ر عب��ر معب��ر ال��ذي 
 لھذه األنظمة."او الذیل الثاني الذیل األول 

 
 من األنظمة: ۳في النظام  .٤ ۳تعدیل النظام 

 ".لبدل "بالذیل"، یأتي: "بالذیو )۱(  
 

ال یسري التصریح على م�واد ال�ذي  بعد "المسؤول" تمحى الكلمات " )۲(  
 ".مصدرھا لیس من محجر الذي تعھد كالمذكور

 
" ی�أتي: عل�ى ذی�ل األم�ر أو تقلیص�ھ ة"اإلض�افمن األنظمة، بدل  ٦في النظام  .٥ ٦تعدیل النظام 

 اإلضافة على االنظمة األمر أو تقلیصھا"."
 

 بدل ذیل األنظمة یأتي: .٦ تعدیل الذیل
 الذیل األول"

 المعابر إلخراج مواد محجر من نوع حصى
 ))۱(۲(نظام 

 
 معبر بیتونیا .أ

 معبر میتار .ب
 معبر شاعر افرایم" .ج

إض�������افة ال�������ذیل 
 الثاني

 بعد الذیل األول من األنظمة یأتي: .۷
 الثانيالذیل "

 كتلة حجرالمعابر إلخراج مواد محجر من نوع 
 ))۱(۲(نظام 

 
 معبر تركومیا .أ

 معبر میتار .ب
 معبر جلبواع .ج
 معبر شاعر افرایم" .د

 
ب��������دء س��������ریان 

 ونشر
 یوم توقیعھا.یوم من  ۳۰بدء سریان ھذه األنظمة بعد مضي  .۸

تس��مى ھ��ذه األنظم��ة: "أنظم��ة بش��أن نق��ل البض��ائع (إخ��راج م��واد م��ن محج��ر  .۹ االسم
 -٥۷۷٦(یھ��ودا والس��امرة),  )۲ تع��دیل رق��م( إلس��رائیل)الموج��ود ف��ي المنطق��ة 

۲۰۱٦." 
 ٥۷۷٦   آب    ٦

 ۲۰۱٦آب  ۱۰

 

 عمید      ,      احفات بن حور  

 دنیة لما       االدارة       رئیس   

 والسامرة     یھودا     لمنطقة 
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 
 

 ۲۰۱۰-٥۷۷۱ ,)۱٦٦٥رقم (والسامرة) (یھودا ر المعابأمر بشان تنظیم الصالحیات في 
 

 ۲۰۱٦-٥۷۷٦اعالن بشأن تخصیص نقاط لعبور البضائع, 
 

 المر بشأن تنظیم الصالحیات في المعابر (تعلیمات مؤقتة)ا من) ج(۲ المادة حسب صالحیتيبموجب 
 اإلعالن: ھذا أصدر فإنني) االمر-یلي فیما( ۲۰۱۰-٥۷۷۱ ,) ۱٦٦٥ (یھودا والسامرة) (رقم

 
 -في ھذا اإلعالن .۱ تعریفات

مدیریة "كیسة تسفاعیم" ومنطقة التماس في قیادة  رئیس-""المسؤول
 لواء المنطقة الوسطى.

بما في ھذا  المادة،ة لالشتعال بكل حاالت لقاب مواد-""مواد مشتعلة
 بنزین كاز وما شابھ والغاز؛ سوالر،مثل  انواعھ،الوقود على جمیع 

 
ً انھا لتكون بضائع  بضائع-""بضائع بكمیة تجاریة التي تدل ظاھریا

 لھدف او الستعمال تجاري؛
 

 التالي: أحد-""بضائع خاضعة للمراقبة
كل المواد الواردة في الذیل أ والذیل ج من االمر بشأن فرض  .أ

 ,) ٦٥۳(رقم  مواد معینة (یھودا والسامرة) على المراقبة
٥۷۳٥-۱۹۷٥. 

ضائع ب إلحضاربضائع الواردة في الذیل األول من تصریح عام  .ب
تھا لیست مستوطنة , التي غای۲۰۰٥-٥۷٦٥ ,والسامرة) (یھودا 

 إسرائیلیة او منشأة عسكریة.
 

كل المستوطنات المدونة في ذیل االمر بشأن -"مستوطنة اسرائیلیة"
وفي  ۱۹۷۹-٥۷۳۹), ۷۸۳ة)(رقم إدارة مجالس إقلیمیة (یھودا والسامر

) (یھودا والسامرة), ۸۹۲ذیل االمر بشأن إدارة مجالس محلیة (رقم 
حسب سریانھم من حین آلخر .وكذلك المناطق الصناعیة  ٥۷٤۱-۱۹۸۱

التي تحت إدارة إسرائیلیة المدونة في الذیل األول لھذا اإلعالن او التي 
 حصلت على تصریح من قبل المسؤول؛

 
من مكان سكنھ في المنطقة وھو مواطن  إسرائیلي، مواطن-""إسرائیلي

-٥۷۱۰إسرائیلي ویحق لھ حق العودة إلسرائیل بموجب قانون العودة ,
وكذلك من ال یسكن في المنطقة  حسب سریانھ في إسرائیل،۱۹٥۰

 ویملك تأشیرة دخول إلسرائیل  ساریة المفعول؛
 

سرائیلي، دائمة او منشأة التابعة لجیش الدفاع اإل-"منشأة عسكریة"
 زمنیة؛

بشأن نقل البضائع (یھودا  كتعریفھا في االمر-زراعیة" محاصیل"
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 ؛۱۹۸۸-٥۷٤۸), ۱۲٥۲(رقم والسامرة)
 
شھادة ارسال او وسیلة  -مقصدھا"شھادة التي تبین مصدر البضائع و"

أخرى, التي حسب اعتقاد مدیر المعبر كافیة إلثبات مصدر البضائع أو 
 مقصدھا.

  
معابر  تخصیص
 للبضائع

وإدخال  اسرائیل،خراج بضائع بكمیات تجاریة من المنطقة الى ا (أ) .۲
بض��ائع كالم��ذكور م��ن إس��رائیل ال��ى المنطق��ة، تنف��ذ فق��ط عب��ر 

 .االعالنالمعابر المفصلة في الذیل الثاني لھذا 
 

 -المذكور في الفقرة (أ) أعاله ال یسري على (ب)  
ائیل الت�ي مص�درھا اخراج بضائع من المنطقة ال�ى إس�ر .۱

 مستوطنة إسرائیلیة او منشأة عسكریة.
ادخال بض�ائع م�ن إس�رائیل ال�ى المنطق�ة الت�ي مقص�دھا  .۲

 مستوطنة إسرائیلیة او منشأة عسكریة.
 

نق��ل المحاص��یل 
 الزراعیة

اخراج بضائع من نوع محاصیل زراعیة بكمیات تجاری�ة، الت�ي  )ج( .۳
ریة، م�ن المنطق�ة مصدرھا مس�توطنة إس�رائیلیة او بمنش�أة عس�ك

الى إسرائیل وإدخال بضائع كالمذكور، التي مقص�دھا مس�توطنة 
إسرائیلیة او منشأة عسكریة، من إسرائیل الى المنطقة ال تنفذ اال 

 عبر المعابر المفصلة في الذیل الثاني والثالث لھذا االعالن.
 

الت�ي  تجاری�ة،اخراج بضائع من نوع محاصیل زراعیة بكمیات  (ب)  
تنف�ذ فق�ط  عس�كریة،ھا لیس مستوطنة إسرائیلیة او منشأة مصدر

 عبر المعابر المفصلة في الذیل الثاني لھذا اإلعالن.
 

اخ�����راج م�����واد 
محج�������ر م��������ن 
المنطق�����ة ال�����ى 

 اسرائیل

 إس�رائیل،اخراج مواد محج�ر بكمی�ات تجاری�ة م�ن المنطق�ة ال�ى   .٤
 نق��ل بش��أن نظم��ةألاتنف��ذ فق��ط عب��ر المع��ابر الت��ي ح��ددت ف��ي ذی��ل 

) إلس�رائیل المنطق�ة ف�ي الموج�ود جرامح� م�ن م�واد إخراج( لبضائعا
 .۲۰۰۹-٥۷٦۹,) والسامرة یھودا(
 

تقیی���������د نق���������ل 
البض��������������������ائع 
الخاض�����������������عة 

 للمراقبة

ادخال بضائع الخاضعة للرقابة الى المنطقة واخراجھا إلسرائیل  (أ) .٥
المفص�لة ف�ي ال�ذیل الراب�ع لھ�ذا  دتنفذ فقط عبر المعابر والمواعی�

 اإلعالن.

بض��ائع الخاض��عة  إلحض��ارالجھ��ة المخول��ة إلص��دار تص��ریح  (ب)  
البضائع  إلحضارللسماح  ةكون مخولقانون، تللرقابة حسب أي 

فص��لة بال��ذیل متل��ك ال أخ��رى، غی��روبمواعی��د  رمعب��ر آخ��عب��ر 
 الرابع لھذا اإلعالن. 

 
ف�����رض بش�����أن 
تحدید مصدر او 

 مقصد البضائع

یف�رض ان  مقص�دھا،صدر البضائع او لم تبرز مستندات التي تدل على م .٦
 مصدر البضائع او مقصدھا لیس مستوطنة إسرائیلیة او منشأة عسكریة.
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 ,) والس�امرة یھ�ودا( بض�ائع عب�ور نق�اط تحدید بشأن عالناال بھذا،یلغى  .۷ الغاء قوانین

٥۷٦۸- ۲۰۰۸" . 
 صھم.یحق للمسؤول ان یضیف على الذیول لھذا العالن او تقلی .۸ تعدیل الذیول

    
    

 یوم توقیعھ.عد ب یوم  ۳۰اإلعالن بدء سریان ھذا  .۹ سریانبدء 

 تخص��یص مع��ابر للنق��ل البض��ائعبش��ان  اع��الن : "االع��النیس��مى ھ��ذا  .۱۰ االسم
 ".۲۰۱٦-٥۷۷٦(یھودا والسامرة), 

 
 
 

 
 
 
 
 

 لذیل األولا
 )۱(المادة 

 
  المنطقة الصناعیة بار أون (قاوشین) .۱
   طولكرم (ھمسیال) ناعیةالمنطقة الص .۲
   المنطقة الصناعیة عمنویل .3
   المنطقة الصناعیة اریئیل غرب .4
   المنطقة الصناعیة بركان .5
   المنطقة الصناعیة تل مریم (شاعر بنیامین) .6
   المنطقة الصناعیة میشور ادومیم .۷
   مجدال عوز المنطقة الصناعیة .۸
   المنطقة الصناعیة شمعة .۹

   شاحك المنطقة الصناعیة .۱۰
   المنطقة الصناعیة شیلو .۱۱
   المنطقة الصناعیة معلي افرایم .۱۲
   المنطقة الصناعیة علي زھاف .۱۳
   المنطقة الصناعیة الفي منشة .۱٤
   المنطقة الصناعیة الكنا .۱٥
   المنطقة الصناعیة كرني شومرون .۱٦
   المنطقة الصناعیة كریات اربع .۱۷

 
 الذیل الثاني

 )۲ -و ۱(المواد 
 اثیاتنقاط اإلحد 
 خط العرض خط الطول 

 610990 196493 تركومیا معبر .1
 700802 246814 الغور معبر .2

 عمی����د          ،أحف����ات ب����ن ح����ور

               رئ������������یس   اإلدارة     المدنی������������ة

 والس�����امرة    یھ�����ودالمنطق�����ة     

 

    اب           ۱۰

٥۷۷٦  

۲  آ           ۱٤  ۱٦ 
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 713075 229286 الچلبوع معبر .3
 643280 216888 عوفر/ بیتونیا معبر .4
 688591 201265 إفراییم شاعر معبر .5
 624682 223391 حوما هار معبر .6

 
 الذیل الثالث

 )۳المادة 
 

 نقاط اإلحداثیات 
 خط العرض ولخط الط 

 645010 203812 مكابیم معبر .1
 667802 203031 )السامرة إجتیازي( السامرة معبر .2
 676809 200101 إلیاھو معبر .3
 700802 246814 الغور معبر .4
 637311 224017 بحوریم معبر .5
 632276 224988 )الزعیم( أدومیم معبر .6
 623691 216161 )األنفاق( ھأبوت دیرخ معبر .7
 619843 205179 )جبعة( ھیھ الالمید معبر .8
 583756 193726 میتار معبر .9

 
 
 

 الذیل الرابع
 )٥المادة (

 
 06:00 الساعة من الجمعة وبیوم, 20:00 الساعة حتى 06:00 الساعة من, الخمیس حتى األحد أیام .1

 :التالیة المعابر عبر الخاضعة للرقابة بضائع إدخال یسمح 14:00 الساعة حتى
 
 اإلحداثيات نقاط 
 العرض خط الطول  خط 

 610990 196493 تر�وميا معبر
 667802 203031 )السامرة إجتیازي( السامرة معبر
 676809 200101 إلياهو معبر
 687421 203801 )105( تأنيم معبر
 660849 200668 )رنتيس( شيلو معبر
 619843 205179 )جبعة( ھیھ الالمید معبر
 583756 193726 ميتار معبر

   
الخاض�عة  بض�ائع إدخ�ال یس�مح 20:00 الساعة حتى 06:00 الساعة من, الجمعة حتى األحد أیام في .2

 :التالیةالمعابر  عبر للرقابة
 اإلحداثيات نقاط 
 العرض خط الطول  خط 

 700802 246814 معبر الغور
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 

 ۱۹٦٦لسنة  ۷۹رقم  واألبنیة،القرى  المدن،قانون تنظیم 
 

 مؤقتة) (تعلیماتمؤقتة  تربویةوإعفاء من الترخیص ألبنیة  أقامھأنظمة مصادقة 
 ۲۰۱٦-٥۷۷٦ ,والسامرة) ) (یھودا ٦(تعدیل رقم 

 
رقم  واألبنیة،القرى  المدن،ون تنظیم ) لقان٤(٦۷وبموجب البند  المدنیة، اإلدارةكرئیس وفقاً لصالحیتي 

 التالیة: األنظمة أسن, فاني األعلى(فیما یلي: : "القانون"), وبتوصیة مجلس التنظیم  ۱۹٦٦لسنة  ۷۹
 

في أنظم�ة مص�ادقة إقام�ة وإعف�اء م�ن الت�رخیص لمبن�ى ترب�وي مؤق�ت (تعلیم�ات  .۱ ۱تعدیل النظام 
م�ن  ۱ف�ي النظ�ام  االنظمة)،-یلي(فیما  ۲۰۱۰-٥۷۷۰ ,والسامرة) مؤقتة) (یھودا 

 "مؤسسة تربویة" یأتي: فبعد تعری األنظمة،
 
محل��ي كتعریف��ة ف��ي االم��ر بش��أن إدارة مج��الس محلی��ة (یھ��ودا  مجل��س-""مجل��س"

او مجل��س إقلیم��ي كتعریف��ة ف��ي االم��ر  ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ,) ۸۹۲والس��امرة) (رق��م 
 ؛۱۹۷۹-٥۷۳۹ ,) ۷۸۳رقم (والسامرة) بشأن إدارة مجالس إقلیمیة (یھودا 

 
االم��ر بش��أن  تعریفھ��ا ف��يك الحكوم��ةكی��ة لالت��ي لیس��ت بم أراض��ي-""أراض��ي مل��ك
 ؛"۱۹٦۷-٥۷۲۷ ,) ٥۹رقم ((یھودا والسامرة)  أمالك الحكومة

 
 

 -من األنظمة ۲لنظام افي  .۲ ۲تعدیل النظام 
 

ی��أتي  ), ب��دل الكلم��ات "الس��لطة المحلی��ة ص��احبة الش��أن "۱ف��ي الفق��رة ( )۱(  
او رئ�یس ف�رع البنی�ة التحتی�ة ف�ي اإلدارة  لیة صاحبة الش�أنالسلطة المح"

 المدنیة".
 

ی�أتي "او عل�ى أراض�ي  ), بعد الكلمات "أراض�ي حكومی�ة"۲في الفقرة ( )۲(  
 ملك, بشرط ان مالكھا اعطى موافقتھ".

 
او رئ�یس ف�رع )(أ), بعد الكلمات " المتعلق�ة ب�األمر" ی�أتي "٤في الفقرة ( )۳(  

" رئ�یس الس�لطة المحلی�ة, بعد الكلمات ""ة في اإلدارة المدنیةالبنیة التحتی
بع�د الكلم�ات "ف�ي  "او رئیس فرع البنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة"یأتي 

 البلدة" یأتي "او في المجال".
 

 (ب) یأتي: ٤(ج), وبدل المذكور في الفقرة ٤المذكور في الفقرة یمحى  )٤(  
باإلضافة لما ذكر في الفقرة (أ),  لس،المجأعد مخطط على ید  "(ب)   

یرفق للمخطط تعھد , وفق النص الوارد في ذیل ھذه األنظمة, 
یتعھ���د رئ���یس المجل���س ص���احب الش���أن, محاس���ب المجل���س 
ومھن���دس المجل���س , تفكی���ك, ھ���دم, واخ���الء المبن���ى الترب���وي 
 المؤق��ت ال��ذي أق��یم وف��ق ھ��ذه األنظم��ة م��ع انتھ��اء م��دة االعف��اء

 , اال اذا منح رخصة. ۳حسب النظام 
 

 ), بعد البند (د), یأتي:٦في الفقرة ( )٥(  
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ان المخط��ط لوض��ع المبن��ى نظ��م وف��ق المع��اییر ) تص��ریح مھن��دس ھ"(
المتبعة بالنسبة لتقدیم طلبات للحص�ول عل�ى رخص�ة بن�اء، وان المخط�ط 

 یستوفي متطلبات وزارة المعارف بالنسبة إلقامة مؤسسات تربویة؛
 

(و) مص��ادقة الض��ابط لش��ؤون تس��جیل األراض��ي ف��ي اإلدارة المدنی��ة ان 
ص��احب الحق��وق ف��ي األراض��ي اعط��ى موافقت��ھ لوض��ع االبنی��ة التربوی��ة 

), بح���ال كان���ت األراض���ي ۲(۲حس���ب النظ���ام  المخط���ط،المؤقت���ة وف���ق 
 ملك.".

 
د رئ��یس الس��لطة م��ن االنظم��ة، ف��ي البن��د (د)، ب��دل الكلم��ات "عل��ى ی�� ٤ف��ي النظ��ام  .۳ ٤تعدیل النظام 

 یأتي: المحلیة المتعلقة باألمر"
 ) من األنظمة".۱(أ)(۲المخطط حسب النظام  مخططعلى ید "
 

ف��ي ك��ل مك��ان م��ن األنظم��ة او الملحق��ات س��جل "س��لطة" او "س��لطة محلی��ة" ی��أتي  .٤ تعدیل التعاریف
 "المجلس". بدلھا:

 
 بدء سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھا. .٥ بدء سریان

 
تسمى ھذه األنظمة:" أنظمة مص�ادقة إقام�ة وإعف�اء م�ن الت�رخیص لمبن�ى ترب�وي  .٦ سماال

 ".۲۰۱٦-٥۷۷٦) (یھودا والسامرة), ٦مؤقت (تعلیمات مؤقتة) (تعدیل رقم 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -٥۷۳۱ )٤۱۸(یھودا والس�امرة) (رق�م  واألبنیةالقرى  المدن،بشأن تنظیم  لألمر) ۱(۱۷وقفاً لصالحیاتھ حسب البند 
بان البناء الذي تتوفر فی�ھ    ۲۰۱٦آب  ۳۱ التي عقدت بیوم ٥٦۸, صادق مجلس التنظیم األعلى, بجلستھ رقم ۱۹۷۱

 تعلیمات ھذه األنظمة للحصول على إعفاء یكون معفى من الترخیص كمفھومة في القانون.
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 ,     عمی�������دأحف�������ات ب�������ن خ�������ور

 المدنی������������������ة اإلدارةرئ������������������یس 

 ف�����ي  منطق�����ة  یھ�����ودا  والس�����امرة

 

 

 ٥۷۷٦ تم�����������وز   ۲٥

 ۲۰۱٦       آب     ۳۱

 ريمھن�����دس معم�����ا   ,نتالی�����ا أبرب�����وخ

 رئ�������یس مجل�������س التنظ�������یم األعل�������ى
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي 
 

 ۱۹٦۷ -٥۷۲۷), ۱۱۱أمر بشأن مجموعة المناشیر (یھودا والسامرة) (رقم 
 

 ۲۰۱6-٥۷۷6, )۲(رقم  يطباع تعلیمات بشأن تصحیح خطأ
 
 

 -٥۷۲۷), ۱۱۱سامرة) (رق�م لألمر بشأن مجموعة المناشیر (یھودا وال ب۲ المادةوفقاً لصالحیتي حسب 
 التالي:مطبعي ال أخطال, إني آمر بتصحیح رة المدنیةرئیس اإلدا بموافقة, و۱۹٦۷

 
 ۳تعدیل المادة 
 من االعالن

 ,والس��امرة) ع��الن بش��ان تخص��یص مع��ابر للنق��ل البض��ائع (یھ��ودا ي االف��  .۱
 بدال "(ج)" یأتي "(أ)" ۳, في المادة ۲۰۱٦-٥۷۷٦

 
 .توقیعھا ریان ھذه التعلیمات بیومبدء س  .۲  بدء سریان

 
 )۲رق�م (طب�اعي تص�حیح خط�ا  بش�أنتسمى ھ�ذه التعلیم�ات: " تعلیم�ات    .۳ االسم

-٥۷۷٦ ,تخصیص معابر للنقل البضائع (یھودا والسامرة)  بشأناعالن (
۲۰۱٥ ,) "٦۷۷٦-۲۰۱٦." 

 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ٥۷۷٦       ال�����������������ول     ۱۲

 ۲۰۱٦     ایل���������������ول       ۱٥

 

 عقی�����������د,      ای�����������ال تولی�����������دانو

 المستش���������������������ار القض���������������������ائي
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
    

 (تنظیم وتشغیل) (یھودا والسامرة) ءأمر بشأن تنظیم التعامل بالكھربا
 ۱۹۷۱- ٥۷۳۱),٤۲۷(رقم 

 
 )وتشغیل تنظیم( الكھرباء مع التعامل أنظمة

 )والسامرة ھودا(یأصحاب رخص التولید الشخصیة)،  التعامل معشراء كھرباء، صیانة ونمط (
 

لألمر بشأن التعامل بالكھرباء (تنظ�یم وتش�غیل) (یھ�ودا والس�امرة) (رق�م  ۷مادة  وفقاً لصالحیتي حسب
 : أسن األنظمة التالیة, فإني ") , وباقي صالحیاتياألمریلي :" (فیما ٥۷۳۱-۱۹۷۱), ٤۲۷

 
 یھودا والسامرة؛ منطقة-"المنطقة" .۱ تعریفات

ن او م� م�ن قب�ل الض�ابط لش�ؤون الكھرب�اء مس�تند-""مصادقة التسعیرة
ال�ذي یحت�وي عل�ى  الغرض،شؤون الكھرباء لھذا خولھ من قبل الضابط ل

التس��عیرات المبنی��ة عل��ى التس��عیرات الت��ي ح��ددتھا الس��لطة للمن��تج مقاب��ل 
الصادر في  إضافیة،شراء القدرة وطاقة او شراء خدمات  كھرباء،شراء 

موع��د االغ��الق الم��الي وال یع��دل اال وف��ق تقنی��ات تع��دیل الت��ي یش��ملھا 
  ریح؛التص

ً  المعاییر-"معاییر"  ۳۳للم�ادة  المحددة في إس�رائیل م�ن قب�ل الس�لطة وفق�ا
 إس�رائیل ف�ي المفع�ول س�اري ھ�و كم�ا ،۱۹۹٦-٥۷٥٦, لقانون الكھرب�اء

 ؛آلخر حین من
"م�ن  ھالمح�ددة ف�ي الب�اب " ۱۰٥-۹۸المع�اییر -"معاییر الغاز الطبیعي"

"ي" من الفص�ل  المحدد في الباب ۱۲٥معیار  المعاییر،الفصل "و" من 
م���ن  (ز) المح���دد ف���ي الب���اب "ي ب"۱٤۱"و" م���ن المع���اییر والمعی���ار 

 مبیعي؛ بواسطة غازالفصل "و" التي تتطرق لتولید كھربواء 
  المح��ددة ف��ي الب��اب  ۱۳۷-۱۲۸ المع��اییر-""مع��اییر المتعلق��ة بالتموی��ل

 المتعلقة بالقوة القاھرة؛  للمعاییر،"ي ب" من الفصل "و" 
 ؛۱كتعریفھا في المعیار -"للشبكة طاقة المزودة"
 للعم��ل رخص�ة ل�ھ أعطی�ت م�ن –" الكھرب��اء م�ع عم�ل رخص�ة ص�احب"

 ؛األمر من ۲ المادة بموجب بالكھرباء
 تعط�ى الت�ي الق�رارات أو األنظم�ة التعلیم�ات، ك�ل –" الس�لطة تعلیمات"

 موض��وعھا یك��ون إس��رائیل، ف��ي قبلھ��ا م��ن یعم��ل م��ن أو الس��لطة قب��ل م�ن
ونم��ط التعام��ل من��ع اص��حاب رخ��ص التولی��د  یانة،ص�� كھرب��اء،ش��راء 

 ف���ي المفع���ول س���اریة ھ���ي كم���ا ،الشخص���یة كمفھومھ���ا ف���ي الفص���ل "و"
 "؛الملزمة التغییرات بحسب واآلخر الحین بین إسرائیل

 المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة. اإلدارة-"االدارة"
س��لطة الكھرب��اء ف��ي إس��رائیل كتعریفھ��ا ف��ي ق��انون قط��اع  –" الس��لطة"
 ، حسب سریانھ في إسرائیل من حین آلخر؛۱۹۹-٥۷٥٦كھرباء, ال
من��تج كھرب��اء ف��ي أنظم��ة قط��اع الكھرب��اء ( كتعریفھ��ا-"وح��دة التولی��د"

 من لآلخر؛, حسب سریانھا في إسرائیل ۲۰٥-٥۷٦٥, )شخصي عادي
 ؛من منح رخصة تولید –" منتج"

 ؛۱كتعریفھا في المعیار -"القدرة المتوفرة"
من الباب "ي أ" من  ۱٤۱او في المعیار  ۱المعیار كتعریفھا في -"أةمنش

 ؛الفصل "و", بمراعاة االمر
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من قبل الضابط لشؤون الكھرب�اء إلدارة نظ�ام  من یعین -"النظام"مدیر 

بم��ا ف��ي ذل��ك مراقب��ة الت��وازن ال��دائم ب��ین ع��رض , الكھرب��اء ف��ي المنطق��ة

ب�اء, إدارة وتزوی�د الكھرالكھرباء وطلبھ, تامین البق�اء عل�ى نظ�ام التولی�د 

نقل الطاقة من محطات التولید عبر شبكات الكھرباء الى محطات فرعی�ة 

بصورة امنة وبالجودة االزمة, توقی�ت تنفی�ذ اعم�ال الص�یانة ف�ي وح�دات 

التولید واجھزت النقل, إدارة االتج�ار ف�ي الكھرب�اء ف�ي ظ�روف تنافس�یھ, 

وفرة والطاق�ة متساویة, ومثالیة بما في ذلك عقد اتفاقات لشراء قدرات مت�

 من منتجي الكھرباء والتخطیط لتطویر جھاز النقل؛

التعام�ل م�ع الفصل "و", "ش�راء كھرب�اء, ص�یانة ونم�ط  -"الفصل "و""

 , من المعاییر؛"أصحاب رخص التولید الشخصیة

 اإلدارة ف��ي الكھرب��اء ش��ؤونل ض��ابطال –" الكھرب��اء ش��ؤونل ض��ابطال"

 ؛المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة

یص��درھا الض��ابط  الكھرب��اء، م��ع للتعام��ل رخص��ة –" تولی��د رخص��ة"

 تولی���د موض���وعھا ،لش���ؤون الكھرب���اء بموج���ب ھ���ذا االم���ر او األنظم���ة

الممنوحة لمنتج الذي ال یملك رخصة للتعامل م�ع كھرب�اء ال�ذي  الكھرباء

 لیس لإلنتاج فقط"

. 

عدا  ،حین آلخرحسب سریانھ في إسرائیل من  المعاییر، من-الفصل "و" .۲ المعاییر تبني
 المنطق�ة ف�ي س�ريی بالتموی�ل،معاییر الغ�از الطبیع�ي والمع�اییر المتعلق�ة 

 :والتغییرات التالیة الملزمة التغییراتب
 
 األس�عار تحدی�د ص�الحیة ع�دا المع�اییر، ف�ي محدده صالحیة كل .أ

 .للضابط لشؤون الكھرباء ممنوحة تكون والمعاییر،
 

 للضابط لشؤونقدم سلطة یلل تقدیمھاكل طلب أو تقریر التي یجب  .ب
 .الكھرباء

 
 في كل مكان بدل "الدولة" یأتي "دولة اسرائیل". .ج

 
حسب " التذكیر بعده یأتي إسرائیلي، تشریع فیھ ذكر مكان كل في .د

 :الحاالت ھذه عدا" واآلخر الحین بین إسرائیلسریانھ في 
 

 ت�أتي" إس�رائیل ف�ي الس�اریة الض�رائب ق�وانین" م�ن بدالً  .۱
ص��احب  وعل��ى من��تج عل��ى الس��اریة بالض��رائ ق��وانین"

 ".الكھرباءرخصة التعامل ب
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 وتش��ریعات" ی��أتي" ق��انون أي تعلیم��ات" فی��ھ كت��ب مك��ان ك��ل ف�ي .ه
 ".األمن

 
     لوح�ة" ی�أتي" التس�عیرة لوح�ة" الكلم�ات فی�ھ كتب�ت مك�ان ك�ل في .و

 ".السلطة قبل من تحدد التي التسعیرة
 
 أو" ةحیوی��� خدم���ة م���زود"  الكلم���ات فی���ھ تكتب��� مك���ان ك���ل ف���ي .ز

 رخصة التعامل بالكھرباء".  صاحب": یأتي "موزع"
 

تولی���د "ص���احب رخص���ة  الكلم���ات فی���ھ تكتب��� مك���ان ك���ل ف���ي  .ح
الت�ي تش�مل  رخصة التعام�ل بالكھرب�اء صاحب": یأتي "الكھرباء
 ". تولید الكھرباءرخصة 

 
شراء الطاقة 
وشراء القدرة 
المتوفرة والطاقة 
 من منتجي كھرباء

      

مدیر النظام من منتج الطاقة الكھربائیة، القدرة المت�وفرة والطاق�ة یشتري  .۳
 ةبمص�ادق "،وخدمات حیویة وفق المذكور ف�ي ھ�ذه األنظم�ة والفص�ل "و

 . التولیدالتسعیرة ورخصة 

طلب للحصول على 
خ�������دمات ش�������راء 
الق�����درة المت�����وفرة 

 والطاقة

نظ�ام، یتوج�ھ منتج الذي یرغب في بیع الق�درة المت�وفرة والطاق�ة لم�دیر ال .٤
 لمدیر النظام بطلب خطي وفق تعلیمات الفصل "و".

 

    
توقیع اتفاق 

 الشراء

 

التوقیع على اتفاق شراء الطاق�ة  منتج،لطلب  مجبر،النظام مدیر  أ. .٥
قب�ل موع�د التش�غیل  االم�ر،او القدرة المت�وفرة والطاق�ة بمراع�اة 

ام�ل التجاري. ب�الرغم م�ن الم�ذكور أع�اله، ص�احب رخص�ة التع
بالكھرب���اء ال یح���دد ش���روط ش���راء الق���درة المت���وفرة والطاق���ة او 
الطاقة م�ن المن�تج، ب�التوقیع عل�ى االتف�اق او أي مس�تند اخ�ر م�ن 

 .قبلھ. 
 

التوقی��ع عل��ى اتف��اق ش��راء المن��تج ع��دم  فض��لیف��ي الح��االت الت��ي  ب.  
و الق��درة المت��وفرة والطاق��ة او الطاق��ة م��ن المن��تج، یجب��ر الطاق��ة ا
توقی��ع عل��ى اتف��اق تش��غیل م��ع م��دیر النظ��ام قب��ل تنفی��ذ المن��تج ال
 التزامن.

 
قبل موعد االغالق المالي یتوجھ صاحب رخصة تولید الكھرباء للضابط  .٦  مصادقة التسعیرة

لش��ؤون الكھرب��اء للحص��ول عل��ى مص��ادقة التس��عیرة بموج��ب لتعلیم��ات 
 الفصل "و" ألجل اتمام االغالق المالي.

یرس��ل م��دیر النظ��ام للض��ابط لش��ؤون الكھرب��اء ملخ��ص  ش��ھر،بك��ل  م��رة .۷ تقاریر للمسؤول
الكھرب��اء، بالنس��بة لت��دفق معطی��ات بالش��كل ال��ذي یح��دده الض��ابط لش��ؤون 

الطاقة الفعلي. في ھ�ذا التقری�ر,  تمی�ز الطاق�ة الت�ي زودة للمس�تھلكین ف�ي 
نطاق القدرة المت�وفرة المتغی�رة بالنس�بة لص�فقات شخص�یة, وب�ین الطاق�ة 

ة لمدیر النظام في نطاق القدرة المتوفرة الثابت�ة الق�درة المت�وفرة التي زود
المتغی�رة لص��الح م��دیر النظ��ام, وب��ین الطاق��ة الت��ي اس��تھلكت ل��دى المن��تج,  
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  وفق المذكور في الفصل "و" وقرارات السلطة.
 

في لم��ذكورحس��ب  م��دیر النظ��ام یجھ��ز ویرس��ل حس��اب ش��ھري للمن��تج .۸ حساب المنتج
 الفصل "و".

   
االلت���زام بمتطلب���ات 

 االمانة
یشغل المنتج المنشأة بمراعاة كل متطلب�ات األمان�ة المح�ددة ف�ي رخص�تھ  .۹

 وفي المعاییر.
 

تشغیل المنشأة وصیانتھا تنفذ وفق التعلیمات المحددة في الفضل "و" م�ن  .۱۰ تشغیل وصیانة
 المعاییر.

 
من��تج ال��ذي یتص��ل 

 في شبكة التزوید
یقدم لمدیر النظام مخطط تولید اسبوعي  التزوید،بكة منتج الذي یتصل بش .۱۱

نص��ف س��نوي ال��ذي یفص��ل الق��درة المت��وفرة و/او التولی��د المخط��ط لك��ل 
" م��ن ھالب��اب "الت��ي یملكھ��ا، حس��ب الم��ذكور ف��ي وح��دة تولی��د كھرب��اء 

 الفصل "و".
  

ینش���ر م���دیر النظ���ام یومی���اً لض���ابط ش���ؤون الكھرب���اء ولعام���ة  (أ) .۱۲ مخطط التحمیل
لتولید الموصولة ف�ي مخطط التحمیل العام لكل منشأة ا مھور،الج

ت لصاحب رخصة التعامل آ(یشمل محطات ومنش شبكة التوزیع
مع الكھرباء)، التي مخطط تنفی�ذھا ف�ي ی�وم الغ�د، وف�ق الم�ذكور 

 " من الفصل "و".ھفي الباب "
 

بكل یوم قدم فیھ مخطط تولی�د او توج�ب تق�دیم فی�ھ مخط�ط تولی�د  (ب)  
می��ھ, یس��لم م��دبر النظ��ام للمن��تج مخط��ط تحمی��ل شخص��یة الت��ي یو

 تتطرق لتشغیل الوحدات التي في منشأة المنتج وفق المحدد ف�ي ا
 " من الفصل "و".ھفي الباب "

 
تزوی��������د الق��������درة 

 المركبة
یحق لمدیر النظام في كل حین ان یطلب من المنتج تزوید القدرة المركب�ة  ۱۳

التقنی�ة لتوص�یل وح�دات التولی�د للش�بكة للشبكة في نطاق مالئم للظ�روف 
 المح�دد ف�يوف�ق  للمن�تج،التي في منشأة التولی�د التابع�ة  الوحداتوتشغیل 
 لھذه الطلبات. ةوالمنتج ملزم باالستجاب "،" من الفصل "وھالباب "

 
یفص���ل الئح���ة ح���االت طارئ���ة  الكھرب���اءص���احب رخص���ة للعم���ل ف���ي  .۱٤ حالة طوارئ

ض��ابط لش��ؤون الكھرب��اء وبجانبھ��ا تفص��یل المص��ادق علیھ��ا م��ن قب��ل ال
تعلیم�ات او تغیی�رات ف�ي  إلص�دار المطلوب�ةالصالحیات و/او التعلیم�ات 

نم��ط التزوی��د والتس��عیرات بص��دد ك��ل حال��ة (فیم��ا یل��ي:" تعلیم��ات لحال��ة 
 كما ھو محدد في الفصل "و". طوارئ")

 
الملزم��ة، وبش��رط ان تس��ري تعلیم��ات الص��لة ف��ي المنطق��ة، ب��التغیرات  .۱٥ تعلیمات السلطة

الض��ابط لش��ؤون الكھرب��اء ل��م یح��دد ترتیب��ات أخ��رى وال تتن��اقض م��ع أي 
 قانون او تشریعات امن.

 
دون المس بالمذكور ف�ي ھ�ذه األنظم�ة، ك�ل خ�الف المتعل�ق بتطبی�ق ھ�ذه  .۱٦ تسویة خالفات

 لكي یبت في االمر.   ذاألنظمة، یتوجھ الطرفان للضابط لشؤون الكھرباء
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 یوم من یوم توقیعھا. ۳۰بعد بدء سریان ھذه األنظمة ب .۱۷ نبدء سریا
    

 راءش) (وتشغیل تنظیم( الكھرباء مع التعامل أنظمة" األنظمة سمى ھذهت .۱۸ السم
   )الشخص�یة التولی�د رخ�ص أص�حاب م�ع التعام�ل ونم�ط صیانة كھرباء،

 ."۲۰۱٦ -٥۷۷۷( یھودا والسامرة). 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 أحف�����ات ب������ن ح������ور,           عمی������د

 رئ���������������������یس اإلدارة المدنی���������������������ة

 بمنطق������������ة یھ������������ودا والس������������امرة

 

 ٥۷۷٦  تش���ري       ۳۰

 ۲۰۱٦ث�اني   تشرین   ۱
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 اإلسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦۷ -٥۷۲۷یھودا والسامره) ( )۷۹أمر بشأن البث وإرسال اإلشارات (رقم 
 

  )تعلیمات مؤقتة( انظمھ بشأن البث وإرسال اإلشارات (رخص, شھادات ورسوم)
 ۲۰۱۷-٥۷۷۷(یھودا والسامرة), (تمدید سریان)

 
 

ً لصالحیتي حسب البند  -٥۷۲۷) والسامرةیھودا ( )۷۹ (رقم شاراتاإل وإرسال البث بشأن لألمر أ۷وفقا
 :التالیة األنظمةأسن فأني  ،۱۹٦۷

 
 

تمدی�������������د 
 سریان

انظمھ بشأن البث وإرسال اإلشارات (رخص, شھادات یمدد بھذا سریان  .۱
لغایة یوم  ۲۰۱٦-٥۷۷٦(یھودا والسامرة), ) تعلیمات مؤقتة( ورسوم)

۳۱/۱۲/۲۰۱۷. 
 

تع�������������دیل 
الم������������ادة 

 أ۲۰

(یھ��ودا  بش��أن الب��ث وإرس��ال اإلش��ارات (رخ��ص, ش��ھادات ورس��وم) االنظم��ةف��ي  .۲
 أ بدل الكلمة "یسروا" یأتي "یسري".۲۰, في المادة ۲۰۰۹-٥۷۷۰, والسامرة)

ب�����������������دء 
 سریان

 

 .۱/۱/۲۰۱۷بدء سریان ھذه األنظمة بیوم  .۳

 .۳۱/۱۲/۲۰۱۷تسري ھذه األنظمة لغایة یوم  .٤ سریان
 

ظمھ بشأن البث وإرسال اإلشارات (رخص, شھادات نا تسمى ھذه األنظمة:" .٥ االسم 
 ۲۰۱۷-٥۷۷۷تمدید سریان)(یھودا والسامرة), ()تعلیمات مؤقتة( ورسوم)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٥۷۷۷     تب����������������ات     ۱۳

 ۲۰۱۷     كانون ث�اني    ۱۱

 
 دافی��������������������د          ك��������������������وھین

 الض��������ابط لش��������ؤون االتص��������االت

 المس�����������������������������������������������������������������ؤول
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹۸۸ -٥۷٤۸), ۱۲٥۲أمر بشأن نقل البضائع (یھودا والسامرة) (رقم 
 

 ۲۰۱۷-٥۷۷٦, )10تصریح عام إلحضار البضائع (تعدیل رقم 
 
 

),  ۱۲٥۲لألمر بش���أن نقل البض���ائع (یھودا والس���امرة) (رقم  ۲بموجب ص���الحیاتي حس���ب المادة 
 , وباقي صالحیاتي حسب كل قانون وتشریعات أمن, إني آمر بھذا ما یلي:۱۹۸۸ -٥۷٤۸

 
 
 

ند  فة الب  ٦إض�������ا
 لإلضافة الثانیة 

یھودا ثانیة لتص���ریح عام إلحض���ار بض���ائع (من اإلض���افة ال ٥بعد البند  .۲
  یأتي: ،۲۰۰٥-٥۷٤۸وسامره) 

  
 س��یارة غیر ص��الحة لالس��تعمال، وس��یارة التي-س��یارة بض��رر كبیر". ٦"

أص�در بص�ددھا اعالن انھا غیر ص�الحة لالس�تعمال كمفھومھا في أنظمة 

، حسب سریانھا في إسرائیل من حین آلخر، وكذلك ۱۹٦-٥۷۲۱السیر, 

 .وجسم السیارة كالمذكور او جزء منھ"

   
 یبدأ سریان ھذا التصریح منذ یوم توقیعھ .۲ بدء سریان

 
   

إلحض�ار بض�ائع (یھودا والس�امرة) یس�مى ھذا التص�ریح: "تص�ریح عام  .۳ االسم
 ".۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,) ۱۰ (تعدیل رقم

   
   

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 ٥۷۷۷   ت����ب����ات      ۱۹

 ۲۰۱۷  كانون ثاني        ۱۷

 ,            عمی��دأحف��ات بن حور 

 رئ�����ی�����س اإلدارة ال�����م�����دن�����ی�����ة

 في  منطق���ة  یھودا  والس���������امرة
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹۷۰-٥۷۳۰ ,) ۳۷۸رقم (والسامرة) أمر بشأن تعلیمات امن (یھودا 
   

 ,كارث) (كفل ) Bمنطقة ) (نإسرائیلییاعالن بشأن اغالق منطقھ (منع دخول ومكوث) (
٥۷۷۷-۲۰۱۷ 

 
 

 لم�ادةاوبموج�ب  والسامرة،قوات جیش الدفاع االسرائیلي في منطقھ یھودا تي كقائد اوفقاً لصالحی
-٥۷۷۰ ,) ۱٦٥۱ والس��امرة) (رق��م منس��ق] (یھ��ودان��ص [ام��ن ن تعلیم��ات أبش�� األم��ر م��ن ۳۱۸

 الحاجة أثرعلى من وا اتقانون وتشریع أيوباقي صالحیاتي حسب  ")،االمر"-یليما فی( ۲۰۰۹
بھ�ذا م�ا  أعل�نف�أني  المنطق�ة،الجل الحفاظ على االمن والنظام العام في  ضروریة باتخاذ خطوات

 یلي:
 
 :العالنفي ھذا ا .  ۱  عاریف ت

 
بت�وقیعي  الموقع�ة اإلع�الن،الت�ي تحم�ل اس�م ھ�ذا  الخریطة-"الخریطة"

 وتشكل جزء ال یتجزء من ھذا االعالن.
 

 .األمرلھذا  المرفقة الخریطةفي  المعلمة المنطقة-"المنطقة"
 

 ق�انون الس�جلالمسجل في الس�جل الس�كاني حس�ب  شخص-"اسرائیلي"
, حسب سریانھ في اسرائیل من حین آلخر, بما ۱۹٦٥-٥۷۲٥السكاني, 

في ذلك من یحتاز على رخصة مكوث في اسرائیل حسب قانون الدخول 
 , حسب سریانھ من حین آلخر.۱۹٥۲ -٥۷۱۲السرائیل, 

 
    ھي منطقھ مغلقھ كمفھومھا في االمر.  المنطقة أن أعلن   .۲    اغالق منطقھ    

 
 .اوال یمكث بھ للمنطقھ المغلقھیلي ال یدخل اسرائ     اُ.      .۳

 
ً اسرائیلي الموجود في المنطقھ المغلقھ علیھ الخروج منھا  .ب  .حالیا

 
 سري على:اإلعالن ال تھذا من  ۳المادة .    ٤    حفظ بیان         

م�ن خ�ول ل�ذلك م�ن  عل�ى ی�دلھ تصریح م�ن قبل�ي او  أعطيمن  .أ

وك�ل ذل��ك حس��ب  بھ��ا،والمك��وث  المغلق�ة للمنطق��ةقبل�ي لل��دخول 

 الشروط التي حددت في التصریح.

اداء شرطي وكل شخص یعد من عداد قوات االمن اثناء  جندي، .ب

 .واجبھم

 
 

منع دخول 
 ومكوث 
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ش��رط م��ن ش��روط التص��ریح ال��ذي  أخ��ل أو ۳الم��ادة تعلیم��ات ش��خص  أخ��ل.     ٥                    
 یح��ق لك��ل جن��دي او ش��رطي العم��ل م��ن اج��ل ،٤ الم��ادةحس��ب ل��ھ  أعط��ي

ویحق لھ�م اس�تعمال ق�وه معقول�ھ لھ�ذا  المغلقة،المنطقھ خارج  اخراجھ الى
 الغرض.

 
س��اعات ال��دوام  خ��اللنس��خ م��ن ھ��ذا االع��الن توض��ع الط��الع ك��ل ش��خص      .٦نش��ر                    

 لمكاتب التالیھ:العادیھ في ا
 

 .اریئیل الشرطةمحطات  .۱
۲.  
 .مدیریة التنسیق واالرتباط افرایممكاتب  .۳

        
 .۱۸/۲/۲۰۱۸ولغایة یوم  توقیعھمن یوم  اإلعالنیبدأ سریان ھذا .    ۸            بدء سریان

 
(من��ع دخ��ول ومك��وث) "اع��الن بش��أن اغ��الق منطق��ھ  االع��الن:یس��مى ھ��ذا .     ۹             االس��م     

 ". ۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,حارث) كفل ) (Bمنطقة ) (نإسرائیلیی(
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخراج
من المنطقھ 

 المغلقھ

 أل�������������وف   رون�������������ي نوم�������������ھ,  

 قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي

 بمنطق����������ة یھ����������ودا والس����������امرة

 

 ٥۷۷۷ش���������باط             18

 ۲۰۱۷ش���������������������باط       14
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹۷۰-٥۷۳۰ ,) ۳۷۸رقم (أمر بشأن تعلیمات امن (یھودا والسامرة) 
   

 ۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,) (كفل كارث) B) (منطقة ناعالن بشأن اغالق منطقھ (منع دخول ومكوث) (إسرائیلیی
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 رون�������������ي نوم�������������ھ,    أل�������������وف 

 قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي

 بمنطق����������ة یھ����������ودا والس����������امرة

 

 ٥۷۷۷ش���������باط             18

 ۲۰۱۷ش���������������������باط       14
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي

 ۱۹۸۸- ٥۷٤۸),۱۲۱٦(رقم  ) (یھودا والسامرة)تعلیمات مؤقتة( تزوید الكھرباءأمر بشأن تنظیم 

 )۸۱۱۹دائم  تعلیمات بشأن تنظیم تزوید الكھرباء (معسكر

والسامرة) تنظیم تزوید الكھرباء (تعلیمات مؤقتة)(یھودا من االمر بشأن  ۲بموجب صالحیاتي وفق المادة 
االمر), وباقي صالحیاتي حسب كل قانون وتشریعات امن, فاني -(فیما یلي ۱۹۸۸-٥۷٤۸), ۱۲۱٦رقم (

 آمر بھذا ما یلي:

 في اإلدارة المدنیة. الكھرباءالضابط لشؤون -"المسؤول" .۱ تعریفات

طقة لقیادة منشركة الكھرباء اإلسرائیلیة م.ض تزوید كل احتیاجات الكھرباء .۲ تزوید الكھرباء 
وفق االمر بشأن تنظیم تزوید  )۸۱۱۹یھودا والسامرة (المعسكر الدائم 

, ۱۹۷۱ ٥۷۳۱,) ٤۲۷(رقم  (یھودا والسامرة) الكھرباء (تنظیم وتشغیل)
(ب) من تعلیمات بشأن التعامل مع الكھرباء (شركة الكھرباء ۲ وبموجب المادة

 .۱۹۹۱-٥۷٥۱االسرائیلیة م.ض) (یھودا والسامرة), 

تمنح للمسؤول وفق ھذه التعلیمات كل الصالحیات الممنوحة للمسؤول بموجب  .۳ صالحیات المسؤول
 االمر، وتسري علیة كل التعلیمات المحددة في االمر بالنسبة للمسؤول.

الغاء تعلیمات 
 مناقضة

 تلغى بھذا كل التعلیمات التي تناقض ھذه التعلیمات. .٤

 ھذه التعلیمات بیوم توقیعھا.بدء سریان  .٥ بدء سریان

االسم                  ٦.  تسمى ھذه التعلیمات:" تعلیمات بشأن تنظیم تزوید الكھرباء )تعلیمات مؤقتة( )یھودا 
والسامرة(معسكردائم ۸۱۱۹ ), ٥۷۷۸-۲۰۱۷". 

 

 

 أح���ف���ات ب���ن خ���ور,     ع���م���ی���د

 رئ�����ی�����س اإلدارة ال�����م�����دن�����ی�����ة

 في  منطق���ة  یھودا  والس���������امرة

 ٥۷۷۷      نیس����ان    ۲۳

 ۲۰۱۷  نیسان            ۱۹
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 اإلسرائیليجیش الدفاع 
 

 
بضائع عمل اللجنة للبحث في وضع الید على  إجراءاتتعلیمات أمن ( أنظمة بشأن

 ۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,والسامرة) یھودا (
 
 

أ من األمر بشأن تعلیم�ات ام�ن ٦۲بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة وبموجب المادة 
وب��اقي ص��الحیاتي حس��ب أي  ")،األم��ر(فیم��ا یل��ي " ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ,) ۱٦٥۱رق��م (والس��امرة) (یھ��ودا  ]ن��ص منس��ق[

   التالیة:أني أسن بھذا األنظمة  قانون،
 

 في ھذه األنظمة: .۱ تعریفات
 

"اللجنة للبحث في   
وضع الید على 

 بضائع"
 

 ھذا األمر. أ من٦۲الجنة التي تعمل بموجب المادة 

ً  "أموال"   س�ند  مالی�ة، أوراق خارجھ�ا،و أفي المنطق�ة  العملة المتداولة قانونیا
 منھا. أيوأي حق في ذھب  مالي،

 
 المنطق�ةف�ي  اإلس�رائیليمن ع�ین عل�ى ی�د قائ�د ق�وات ج�یش ال�دفاع  "عضو اللجنة"  

س�الح  العس�كریة،م�ن قب�ل النیاب�ة  اللجن�ة،لیشغل منصب عضو في 
 المدنیة. واإلدارة االستخبارات،

  
ین على ی�د قائ�د ق�وات ج�یش ال�دفاع اإلس�رائیلي ف�ي المنطق�ة من عی "سكرتیر اللجنة"  

 لیشغل منصب سكرتیر اللجنة.
 

 مندوب النیابة العسكریة الذي یشغل منصب عضو في اللجنة. "رئیس اللجنة"  
 

مستند بش�ان 
 وضع الید

تم وضع الید على بضائع م�ن قب�ل ق�وات األم�ن حس�ب ص�الحیاتھم بموج�ب الم�ادة  (أ) .۲
 ,ط��وارئ) م��ن أنظم��ة ال��دفاع (حال��ة  ۷٤ر أو بموج��ب النظ��ام رق��م م��ن األم�� ٦۰

, یعبئ حین وضع الید على البضائع مستند بشأن وض�ع الی�د عل�ى البض�ائع, ۱۹٤٥
 یعبئ المستند باللغتین العبریة والعربیة. 

   
 نسخة من المستند باللغة العربیة تسلم لمن كانت البضائع بحیازتھ. (ب)  

  
ف�ي  ویش�مل،وضع الید على البضائع ظ�روف ض�بط البض�ائع  بشأنتند یشرح المس (ج)  

ت�اریخ وض�ع الی�د  ;بحوزت�ھ البض�ائع تالتفاصیل اآلتی�ة: اس�م م�ن كان� األمر،جملة 
تحدی��د  أم�وال،بح�ال ت��م وض�ع الی�د عل��ى  ;عل�ى البض�ائع والمك��ان الت�ي ت�م ض��بطھا

 علیھا.تفاصیل البضائع التي تم وضع الید  ;المبلغ نوع العملة ووصفھا
عل�ى المس�تند بش�أن  ھیوق�ع م�ن كان�ت البض�ائع بحوزت� بض�ائع،تم وضع الی�د عل�ى  (د)  

 یدون األمر في المستند. التوقیع،بحال رفض  الید،وضع 
 

تسلم نسخة عن المستند بشأن وضع الید على البض�ائع لس�كرتیر اللجن�ة وللمستش�ار  )ھ(  
 القضائي لمنطقة یھودا والسامرة. 
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تعبئ��ة المس��تند كالمفص��ل ف��ي ھ��ذه الم��ادة ال یم��س بش��رعیة وض��ع الی��د عل��ى  ع��دم (و)  

 البضائع.
 

ح��ق االدع��اء 
 اللجنة أمام

أن یرف�ع ادعاءات�ھ خطی�ا  علیھ�ا،یحق لمن كان بحوزتھ بضائع الت�ي ت�م وض�ع الی�د  (أ) .۳
 كما ویحق لھ طلب المثول أمامھا. علیھا،یوم من یوم وضع الید  ۳۰للجنة خالل 

 
یعلم�ھ س�كرتیر اللجن�ة بش�أن  اللجن�ة،بحوزت�ھ المث�ول أم�ام طلب من كانت البضائع  (ب)  

 الموعد والمكان الذي یستدعى إلیھ للمثول أمام اللجنة.  
 

 أع�اله،لم یمثل م�ن كان�ت البض�ائع بحوزت�ھ أم�ام اللجن�ة خ�الل المواعی�د الم�ذكورة  (ج)  
 ة.یعتبر كمن منح الفرصة لإلدالء بادعاءاتھ أمام اللجن

 
 أع�اله،یح�ق ل�رئیس اللجن�ة تمدی�د المواعی�د الم�ذكورة  أع�اله،بالرغم م�ن الم�ذكور  (د)  

 بحال تبین لھ مبررات خاصة لفعل ذلك.
 

أصول الحكم 
 في اللجنة

 وأصول الحكم.  البیناتاللجنة غیر ملزمة بقوانین  (أ) .٤
 

ق م�ن ك�ان بحوزت�ھ حق�و أن تحف�ظبش�رط  رئیس�ھا،یحدد نظام عمل اللجنة على ی�د  (ب) 
 أعاله. ۳كالمذكور في المادة  اللجنة،لرفع ادعاءاتھ أمام البضائع 

 
ً أو  لھا،یحق للجنة أن تطلع على أي مواد التي قدمت  قرارھا،ألجل اتخاذ  (ج)   شفھیا

أي مواد أخرى  بمبادرتھا، تطلب،بما في ذلك مواد سریة. یحق للجنة أن  خطیاً،
 رأیھا مطلوبة ألجل اتخاذ قرارھا.التي حسب 

 
بح�ال واقتنع�ت أن كش�ف  وكیل�ھ،بغی�اب المس�تدعي أو قب�ول بین�ة حت�ى یحق للجن�ة  (د)  

أو ق��د تكش��ف ط��رق عم��ل  أمن��ھ،بس��المة الجمھ��ور أو  المنطق��ة،البین��ة یم��س ب��أمن 
 سریة.

 
 إال إذا قرر رئیسھا غیر ذلك. مغلقةاللجنة تكون  جلسات )ھ(  

 
حف��������������������ظ 

 البضائع
 تحفظ البضائع لدى قوات األمن في المنطقة. القرار،لغایة اتخاذ  .٥

 
 

ق��������������رارات 
 اللجنة

 یرجح رأي األغلبیة. اللجنة،اختلف آراء  (أ) .٦

ی��وم م��ن ی��وم  ۳۰تعق��د اللجن��ة جلس��تھا خ��الل  )،(أ۳رفع��ت ادع��اءات وف��ق الم��ادة  (ب)  
یح��ق  لم��ذكور،ای��وم. ب��الرغم م��ن  ۳۰وتص��در قرارھ��ا خ��الل  االدع��اءات،اس��تالم 

 ألسباب تدون. اللجنة،لرئیس اللجنة تمدید موعد إصدار قرار 
 

تب��ین للجن��ة ع��دم وج��ود مب��رر لوض��ع الی��د عل��ى البض��ائع أو ع��دم وج��ود مب��رر  )ج(  
ت��أمر اللجن��ة عل��ى إع��ادة البض��ائع كلھ��ا أو ج��زء منھ��ا لم��ن ت��م  البض��ائع،لمص��ادرة 

ما ع�دا  البضائع،أن وضع الید وفق المعلومات المدونة في مستند بش عنده،ضبطھا 
ی��أمر قائ��د ق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي ف��ي  ت��دون،وألس��باب  ش��اذة،ف��ي ح��االت 

 المنطقة بخالف ذلك. 
 

8474



تنق�ل توص�یتھا  منھ�ا،ج�زء  أوكلھ�ا  البضائع،قررت اللجنة التوصیة على مصادرة  (د)  
 ی�أمر قائ�داً لم�ا وفقویتصرف فیھا  المنطقة،في  اإلسرائیليلقائد قوات جیش الدفاع 

توص�یة اللجن�ة للش�خص ال�ذي ت�م  في المنطقة.  تنق�ل اإلسرائیليقوات جیش الدفاع 
 ضبط البضائع بحوزتھ أو لوكیلة.

 
یح�ق  منھ�ا،ج�زء  أوكلھ�ا  )،وف�ق الفق�رة (د البض�ائع،أوصت اللجنة على مصادرة  )ھ(  

ائع مقاب�ل دف�ع البض�یقدم طلب لدى اللجنة لف�ك رھ�ن  أنلمن تم ضبط البضائع لدیة 
مبلغ مالي خالل سبعة أی�ام م�ن ی�وم اس�تالم ق�رار اللجن�ة. تق�رر اللجن�ة بش�أن قب�ول 

  الطلب وتحدد المبلغ المستوجب دفعة.
 

ی�وم م�ن ی�وم اتخ�اذ  ۱٤خ�الل  اللجن�ة،ینسق سكرتیر  البضائع،قررت اللجنة إعادة  (و)  
 (ج).٦منوط بالوارد في المادة  البضائع،موعد إلعادة  القرار،

 
إذا تب�ین  أع�اله،تمدی�د المواعی�د الم�ذكورة یحق لرئیس اللجنة  المذكور،بالرغم من  (ز)  

 لھ مبررات خاصة لفعل ذلك.
ع���������������������دم 

 االعتراض
یعمل بالبضائع حس�ب أوام�ر  ،۳لم یرفع من تم ضبط البضائع لدیة أي ادعاءات وفق المادة  ۷

 وجب القانون وتشریعات األمن.بم المنطقة،قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في 
 

الفوائ���������������د 
وج��������������دول 

 الغالء

 جدول غالء المعیشة.ب مرتبطة تكونوال  الفوائدالتي تعاد ال تتحمل  األموال .۸
 

 بیوم توقیعھا. األنظمةبدء سریان ھذه   .۹ بدء سریان
 

تعلیم������������ات 
 انتقالیة

 بع�د، علیھا ولم تص�ادرعلى بضائع التي تم وضع الید  األنظمةتسري تعلیمات ھذه  (أ) .۱۰
قب�ل  اجتازھ�اوالش�خص ال�ذي  األنظم�ةقبل بدء سریان ھ�ذه  بصددھا،قدم ادعاءات 

 (ب).۱۰وضع الید علیھا عمل وفق المذكور في المادة 
  

قب��ل وض��ع الی��د علیھ��ا كالم��ذكور ف��ي بحوزت��ھ البض��ائع  كان��تیح��ق للش��خص ال��ذي  (ب)  
ً تقدیم  )،(أ۱۰المادة   األنظم�ةی�وم م�ن ی�وم ب�دء ھ�ذه  ۳۰الل للجنة خ ادعاءاتھ خطیا

 . ۳كالمذكور في النظام  اللجنة، أماموكذلك الطلب للمثول 
  

تسمى ھذه األنظمة: "أنظمة بشأن إجراءات عمل اللجنة للبحث في وضع الید على  .۱۱ االسم
 ".۲۰۱۷.-٥۷۷۷ ,والسامرة) یھودا بضائع (

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 نوم�������������ة ,          أل�������������وف رون�������������ي

 قائ����د ق����وات ج����یش ال����دفاع اإلس����رائیلي 

 بمنطق���������������ة یھ���������������ودا والس���������������امرة

 

 

 ٥۷۷۷س�������������یفان        ۱۱ 

 ۲۰۱۷حزی��������������������ران     ٥ 
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 

 ۱۹٦۹ - ٥۷۳۰), ۳٦۳األمر بشأن حمایة الطبیعة (یھودا والسامرة) (رقم 
 

 ۲۰۱۷-٥۷۷۷قواعد التصرف في المحمیات الطبیعیة (یھودا والسامرة)|, 
 
 

 ,) ۳٦۳(أ) م��ن األم��ر بش��أن حمای��ة الطبیع��ة (یھ��ودا والس��امرة) (رق��م ٥الم��ادة  وف��قتي االحیص��بموج��ب 
 اسن القواعد التالیة: فإنني االمر)،-فیما یلي(۱۹٦۹ – ٥۷۳۰

 
 

 -في ھذه القواعد .۱ تعاریف
 

 كذلل عض�مي لحیوان�ات او أي ج�زء من�ھ وك�ف�ي ذل�ك ھیك� بم�ا-""حیوانات
 اصداف الرخویات؛

 
او جھاز المختلف عن نوع األش�یاء المتواج�دة  غرض، مادة،-""مادة غریبة

اء الت��ي أدخل��ت ال��ى داخ��ل المحمی��ة بش��كل طبیع��ي ول��یس م��ن ن��وع األش��ی
 المحمیة على ید السلطة المختصة او من قبلھا؛

 
 الزراعة والصناعة؛ حرف، التجارة، یشمل-"مشغل"
 
 كمفھومھا في االمر؛-ثروات طبیعیة محمیة""
 
اخ�ذ او  حی�ازة، قط�ف، قط�ع، إص�ابة، كس�ر، ھ�دم، اإلب�ادة، یشمل-"ضرر"

او نب��ات او جم��اد او ك��ائن ح��ي ك��ان  إذاتغی��ر ش��كلھا او وض��عیتھا الطبیعی��ة 
 األس�ماك،صید  الصید، الطبیعیة،تشویش مصنع لتكاثرھا وطریقة تطورھا 

 بحریتھ�ا،المس بسالمتھا او  البریة،راحة الحیوانات  ازعاج رعي، انتشال،
 ج�دار،بن�اء  منھ،تشیید مبنى او جزء  األرض،سطح تغییر الشكل الطبیعي ل

خ��ط كھرب��اء او خ��ط  م��اء، مج��رىتحوی��ل  ش��ابھ،س��یاج وم��ا  تراب��ي،او س��د 
 ھاتف یشمل تنفیذ أي عمل من المذكور بنیة المس بالمذكور؛

 
وك�ل  بقایاھ�ا،او  م�أكوالت، طعام،مغلفات  قشور، علب، سجائر،-""نفایات

 مادة غریبة أخرى؛
 

أ(د) م��ن ٥عی��ین لیش��غل منص��ب مف��تش وف��ق تعلیم��ات الم��ادة  م��ن-""مف��تش
 االمر؛

 
ید الطیران وإعالن عن منطق�ة محظ�ورة) (تقیالطیران  أمر-""امر الطیران

 ؛۱۹٦۷-٥۷۲۷ ,) ۱۳رقم (الغربیة) منطقة الضفة (
 

بحال��ة نم��و او بحال��ة  ب��ذرة، ثم��رة، زھ��رة، ص��ن،غ أوراق، یش��مل-""نب��ات
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 ذبالن او متساقط؛
 

) ۱۳۱۰رق�م (والس�امرة) في االمر بشأن السیر (یھودا  كمفھومھا-""مركبة
, ٥۷٥۲-۱۹۹۲. 
 

ین على ی�د رئ�یس اإلدارة المدنی�ة كس�لطة مختص�ة عی من-""سلطة مختصة
 بموجب االمر؛

 
 كمفھومھا في االمر؛ طبیعیة،كمحمیة  حددهالتي  مساحة-""محمیة طبیعیة

 
 الض������ررمن������ع 

 والحیازة
یش��مل  جم��اد،او  نب��ات، ح��ي،ك��ائن یض��ر أي ش��خص وال یحت��از عل��ى ال  .۲

 ).محمیة-یلي(فیما  طبیعیةفي مجال محمیة  ارض،
 

ال من������ع اعم������
 البناء

ال ینف���ذ ش���خص أي اعم���ال بن���اء ف���ي محمی���ة طبیعی���ة اال بموج���ب  (أ) .۳
 تصریح خطي من قائد المنطقة او من خول لھذا من قبلھ.

 
نفذت اعمال بناء في المحمیة الطبیعیة لیس بموجب تص�ریح خط�ي  (ب)  

یح��ق  التص��ریح،كالم��ذكور ف��ي الفق��رة (أ) او خ��الف الح��د ش��روط 
 على ھدم المبنى. لقائد المنطقة االمر

 
من�����ع ال�����دخول 

 والمكوث
ال یدخل أي شخص لمحمیة اال وفق التعلیمات التي ح�ددتھا الس�لطة  (أ) .٤

ونشرت على اللوحة المعلقة على مدخل المحمیة، او وفق  المختصة
 تعلیمات مفتش السلطة المختصة.

 
 األی�ام والس�اعات الت�ي خاللال یمكث أي شخص داخل المحمیة اال  (ب)  

ونشرت على اللوح�ة المعلق�ة عل�ى م�دخل  حددتھا السلطة المختصة
 المحمیة، او وفق تعلیمات مفتش السلطة المختصة.

 
منع ادخال مادة 
غریب����ة، م����ادة 

 نفایات، خطرة،
ك��������ائن ح��������ي 

 ونبات

ال یدخل أي شخص مادة غریبة ال�ى المحمی�ة وال یحت�از عل�ى م�ادة  (أ) .٥
 حیازتھا قد تلحق الضرر.  غریبة داخل نطاق المحمیة التي مجرد

 
ال ی���دخل ش���خص وال یحت���از داخ���ل نط���اق المحمی���ة عل���ى ش���بك،  (ب) 

مصاید، س�م، طع�م، س�الح او م�واد متفج�رة، الت�ي بواس�طتھا یمك�ن 
قتل كائنات حیة او نبات�ات، الح�اق الض�رر فیھ�ا وامس�اكھا وتش�كیل 

 خطر على صحتھا او تقید حركتھا، تطورھا نموھا او تكاثرھا.
 

ال یدخل شخص لمحمیة وال یحتاز داخلھا على كائن�ات حی�ة، ب�یض  (ج)  
كائنات حیة، نبات، بذور او أي جزء من النب�ات الت�ي ق�د تتك�اثر او 

 تنمو.
 

وبح��ال س��مح االم��ر  )،(ج٥-)(أ٥ب��الرغم م��ن الم��ذكور ف��ي الم��واد  (د)  
بتعلیم��ات الت���ي ح��ددتھا الس���لطة المختص���ة ونش��رت عل���ى اللوح���ة 
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یس���مح  التعلیم���ات،ومنوط���اً لتل���ك  المحمی���ة،دخل المعلق���ة عل���ى م���
 االدخال لنطاق المحمیة:

 
 برفقة من یحتازھا؛كالب عندما تكون مربوطة بحبل و )۱(   

 
طعام المعد ألكل االنسان فقط، وبشرط ان ت�وفر فی�ھ ش�روط  )۲(   

 عند خروجھم منھا؛او یخرجوا من نطاق المحمیة  ۸المادة 
 

 سالح. )۳(   
ول من�������ع دخ�������

 المركبات
الط�رق اال عب�ر  یركنھ�ا، ال یدخل شخص لداخل نط�اق المحمی�ة مركب�ة وال .٦

 على ید السلطة المختصة. المعدة لھذا الغرض وعلمة والمواقف
  

من������ع اخ������راج 
كائن����ات حی����ة، 

 نبات وجماد

أي  جم��اد اونب��ات او  ،ال یخ��رج ش��خص م��ن نط��اق المحمی��ة أي ك��ائن ح��ي .۷
المتواجدة في المحمیة بش�كل طبیع�ي او أدخل�ت  ءمن نوع األشیا منھا،جزء 

منح تصریح خطي لھذا الغ�رض م�ن  إذااال  المختصة،الیھا من قبل السلطة 
 قبل السلطة المختصة ووفق شروط التصریح.

 
یش�مل  فیھ�ا،ال یلقي ش�خص النفای�ات ف�ي نط�اق المحمی�ة وال یبق�ي النفای�ات  .۸ نفایات

ذلك أي م��ادة غریب��ة أخ��رى، اال داخ��ل الس��جائر، بقای��ا الطع��ام او غالف��ھ وك��
 حاویة خاصة التي خصصت على ید السلطة المختصة لھذا الغرض.

 
وال  الیھ�ا،الجاری�ة  می�اهالاو ال یلوث شخص المیاه المتواجدة داخل المحمی�ة  .۹ تلویث المیاه

ال�ى  الطبیع�ي مؤق�ت مس�ار جریانھ�ایتسبب بتلوثھا وال یغی�ر بش�كل دائ�م او 
 المحمیة.

 
من������ع اش������عال 

 النار
ال یشعل شخص النار داخل نطاق المحمیة اال في األماكن التي ح�ددت عل�ى  .۱۰

 ید السلطة المختصة إلشعال النار.
 

یمشي شخص داخل نطاق محمیة طبیعی�ة وال یمك�ث فیھ�ا  ال یمشي شخص  .۱۱ منع المشي
ة اال عبر الطرقات والمسارات التي علمت على ید السلطة المختصة والمع�د

 للمشاة.
 

ال یتزلج شخص عن منحدر في نط�اق المحمی�ة ال وف�ق تص�ریح خط�ي م�ن  .۱۲ منع التزلج
الس��لطة المختص��ة، او بأم��اكن الت��ي س��محت لھ��ذا الغ��رض م��ن قب��ل الس��لطة 

الت�ي تب�رز  المختص�ة،ووفق القواعد التي حددت على ید السلطة  المختصة،
المنح�درات  تسلق-"التزلج" المادة،في األماكن التي سمحت للتزلج. في ھذه 

 ول عنھا بواسطة الحبال.والجدران المعلقة والنز
 

الن�������زول ف�������ي 
 نطاق المحمیة

منشأة نزول أخرى في نطاق المحمیة وال یمكث فیھا  اوخیام ال یقیم شخص  .۱۳
اال في األماكن المخصصة لذلك والتي حددت على  الوجبات،تحضیر  ألجل

 ید السلطة المختصة.
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من�������ع تس�������بب 

 الضجیج
 

 ال یحدث شخص الضجیج ول یسبب الضجیج في نطاق المحمیة. .۱٤
 

 رالحاق األض�را
ف�����ي ممتلك�����ات 

 السلطة

متواج���د ف���ي  ش���يء وأليال یلح���ق ش���خص أي ض���رر بممتلك���ات الس���لطة  .۱٥
او اعالن التي أقیم�ت او ش�قت  الفتة، سیاج، طریق، مباني،یشمل  المحمیة،

وف�ق الق�انون حیات الممنوح�ة لھ�ا بموجب الص�ال المختصة،على ید السلطة 
 وتشریعات االمن ألجل تأدیة واجباتھا.

 
من�������ع العم�������ل 
التج��������������������ارة 

 المتنقلة

ال یدخل شخص ال�ى نط�اق المحمی�ة وال یتواج�د فیھ�ا ألج�ل إدارة مش�غل او  .۱٦
التج���ارة المتنقل���ة وك���ذلك ال ی���دیر ش���خص مش���غل او تج���ارة متنقل���ة داخ���ل 

ت االمن والحصول عل�ى موافق�ة الس�لطة اال وفق القانون وتشریعا المحمیة،
 المختصة.

 
تعلیم�������������������ات 
إض������افیة ف������ي 
المحمی���������������ات 

 الطبیعیة

ال���ذي یس���تعمل  طی���ر ش���خص أي وس���یلة طی���ران او أي ش���يءال یُ  (أ) .۱۷
قدم فوق اعلى نقطة متواجدة  ٥۰۰بعلو یقل عن  الجو،للطیران في 

 منحدرات ف�القالبحر المیت ( الطبیعیة منحدراتفي نطاق المحمیة 
ووادي قلط، اال بموافقة السلطة المختص�ة بح�ال م�نح  )البحر المیت

موافقتھا، بمراعاة تعلیم�ات ام�ر الطی�ران، تص�ریح خط�ي م�ن قائ�د 
 المنطقة او من قبل من خول لھذا الغرض من قبلھ.

  
اال  فش�خة،ع�ین داخ�ل المحمی�ة الطبیعی�ة الس�جائر  یدخن ش�خصال  (ب)  

 في األماكن التي خصصت لتدخین.
 

ع�ین  قل�ط،وادي  الطبیعی�ة،ال یستعمل شخص في نط�اق المحمی�ات  (ج)  
 , المی��ت)فش��خة ومنح��درات البح��ر المی��ت (منح��درات ف��الق البح��ر 

القن��اني المص��نوعة م��ن الزج��اج او م��واد أخ��رى الت��ي ق��د تنفج��ر, 
تش��تعل, او تش��كل خط��ر عل��ى س��المة الجمھ��ور بش��كل اخ��ر, اال ف��ي 

 األمان التي خصصت لذلك.
 

ف��ي المحمی��ة الطبیعی��ة منح��درات  درج��ة المتواج��دال ی��دخل ل��وادي  د)(  
دون حب����ل ت����زلج المالئ����م  المی����ت)،البح����ر المی����ت (ف����الق البح����ر 

وكذلك كل العت�اد وف�ق طل�ب الس�لطة  المختصة،لمواصفات السلطة 
ومواق��ع كیفم��ا نش��رت عل��ى الالفت��ة ف��ي م��دخل المحمی��ة  المختص��ة،

وم��ة ف��ي المن��اطق او س��لطة االنترن��ت التابع��ة لمنس��ق عملی��ات الك
 المحمیات الطبیعیة الحدائق العامة في إسرائیل.

 
االنص����������������یاع 

 للتعلیمات 
یف��رض عل��ى ش��خص المتواج��د داخ��ل المحمی��ة االنص��یاع لتعلیم��ات المف��تش  .۱۸

 وكل التعلیمات السلطة المختصة، التي تھدف لتنفیذ تعلیمات ھذه القواعد.
  

مكن تنفیذ تعلیمات ھذه القواعد ولھذا الغ�رض یح�ق ل�ھ  للتأكدیخول المفتش  .۱۹ص������������������الحیة 
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 تفعیل كل الصالحیات الممنوحة لھ بموجب القانون وتشریعات االمن. التفتیش
 

تص���ریح لتنفی���ذ 
 عملیات خاصة

یحق للسلطة المختصة ان تسمح، بواسطة تصریح خط�ي خ�اص، بتنفی�ذ أي  ۲۰
حس��ب اعتقادھ��ا، عملی��ة ممنوع��ة حس��ب ھ��ذه القواع��د، اذا تطلب��ت العملی��ة، 

او العلم او ألجل منع المساس ف�ي ث�روات طبیعی�ة  نألغراض البحث، األما
 محمیة، او ألجل تطویر وظائف السلطة المختصة كما حدد في االمر. 

 
 تغی�ره، تجدی�ده، الغائ�ھ،یحق لھ  القواعد،المخول لمنح تصریح بموجب ھذه  .۲۱ الغاء التصریح

 مالئماً.حسب ما یراه ھذا  بشروط،وشرطھ 
 

من������ع تحوی������ل 
 التصریح

ال یحق لشخص الذي حص�ل عل�ى تص�ریح بموج�ب ھ�ذه القواع�د ان یحول�ھ  .۲۲
 آلخر.

 
 

تأتي ھذه القواعد كي تزید على تعلیمات اي قانون او تش�ریعات ام�ن ول�یس  .۲۳ حفظ البیان
 للمس فیھا.

 
 (یھ��ودا والس��امرة)قواع��د التص��رف ف��ي المحمی��ات الطبیعی��ة تلغ��ى بھ��ذا " .۲٤ الغاء قوانین

٥۷۳۳-۱۹۷۳". 
 

 بیوم توقیعھا. القواعدبدء سریان ھذه  .۲٥ بدء سریان
 

قواع���د التص���رف ف���ي المحمی���ات الطبیعی���ة (یھ���ودا " :القواع���دتس���مى ھ���ذه  .۲٦ االسم
 ".۲۰۱۷-٥۷۷۷ والسامرة)

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 بط لش��ؤونالض��ا,     نفت��الي ك��وھن

 المحمیات الطبیعیة والحدائق العام�ة

 

 ٥۷۷۷   س��������یفان ۱۷

 ۲۰۱۷ حزیران     ۱۱

 أحف�������ات ب�������ن خ�������ور,     عمی�������د

 رئ������������������یس اإلدارة المدنی������������������ة

 ف�����ي  منطق�����ة  یھ�����ودا  والس�����امرة

 

 

 ٥۷۷۷ س��������یفان   ۱۷

 ۲۰۱۷حزیران      ۱۱
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 اإلسرائیلي الدفاع جیش
 

 -٥۷۲۷یھودا والسامره) ( )۷۹أمر بشأن البث وإرسال اإلشارات (رقم 
 

)                        ۱تعدیل رقم ( شھادات ورسوم) رخص،انظمھ بشأن البث وإرسال اإلشارات (
 ۲۰۱۷-٥۷۷۷),یھودا والسامرة(

 
 

ً لصالحیتي حسب البند  ) والسامرةیھودا ( )۷۹(رقم  إلشاراتا وإرسال البث بشأن لألمر أ۷وفقا
 :التالیة األنظمةأسن فأني  ،٥۷۲۷-۱۹٦۷

 
 

 , ورس��وم)ش��ھادات  رخ��ص،بش��أن الب��ث وإرس��ال اإلش��ارات (م��ن األنظم��ة  ٦ف��ي النظ��ام  .۱ ٦نظام التعدیل 
 -االصلیة) األنظمة -(فیما یلي ٥۷۷۰-۲۰۰۹

 
 بعد النظام الثانوي (أ) یأتي: )۱(  
" من ھ"-ود" "األجزاء من األنواع المفصلة في  ن رخصةسریامدة  )۱"(أ   

التالی�ة للس�نة الت�ي  س�نةالكانون ثاني من  ۳۱یكون لغایة  األول لذیلا
منحت فیھا او تم تجدی�دھا؛ ب�الرغم م�ن الم�ذكور، منح�ت رخص�ة او 

ك�انون اول  ۳۱تم تجدیدھا في سنة زوجیة، تكون مدة سریانھا لغایة 
ددت فیھ�ا, وم�دت س�ریان تمدی�دھا الت�الي من السنة التي منح�ت او ج�

 ."؛تجدیدهكانون اول من السنة الثانیة بعد  ۳۱یكون لغایة 
 

من األنواع المفصلة في األجزاء د  في النظام الثانوي (ب), تمحى الكلمات " رخصة )۲(  
 "؛, للذیل وكذلكھ -و
 

 ) یأتيھبعد النظام الثانوي ( )۳(  
م�ن  ۳ض نم�اذج أو تجرب�ة الم�ذكورة ف�ي البن�د ع�رمدة س�ریان رخص�ة  )۱ھ(   

 الجزء ط في الذیل األول تكون لمدة أقصاھا ستة أشھر من یوم منحھا."؛
" ی���أتي "ام���ر علی���ة  ح���دده المس���ؤول ف���ي النظ���ام الث���انوي (ز), ف���ي عج���زه, ب���دل " )٤(  

م�ن الج�زء  ۳تجربة الم�ذكورة ف�ي البن�د المسؤول, بالنسبة لرخصة عرض نماذج او 
وكذلك اذا اثبت حسب راي المسؤول ان ھنالك حاجة الس�تمرار  –الذیل األول ط في 

 "عرض النماذج او التجربة.
 

تع�����دیل النظ�����ام 
۱۳ 

 .)۸(-) و۷من األنظمة االصلیة, تمحى الفقرات ( ۱۳في النظام  .۲

تع�����دیل النظ�����ام 
۱٤ 

 -) من األنظمة االصلیة۱(۱٤في النظام  .۳

 -:) یأتيبدل الفقرة الثانویة (أ )۱(  
 

 -في البحر "(أ)   
 

 )؛REOة ب (كا, درجیكترونال -مؤھل في الرادیو .۱
 ؛)GOCمؤھل درجة عامة ( .۲
 ؛)ROCمؤھل درجة محددة ( .۳
 )؛LRCالبعید ( مؤھل، درجة للمدى .٤
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 )؛SRCمؤھل، درجة للمدى القصیر ( .٥
 ).CRCمؤھل، درجة للمالحة الشواطئ ( .٦

 
 دون طریقة مورس" یأتي "طیران ریاضي"." ب), بدل ٤في الفقرة الثانویة (ب)( )۲(  

 
تع�����دیل النظ�����ام 

۱۷ 
م��ن األن��واع  (ب) م��ن األنظم��ة االص��لیة، ی��أتي ف��ي نھایت��ھ " بالنس��بة لرخص��ة۱۷ف��ي النظ��ام  .٤

األول، التي منحت رخص�ة او ت�م تجدی�دھا ف�ي س�نة  لذیل" من اھ"-"د" والمفصلة في األجزاء 
ك�انون اول م�ن الس�نة الت�ي منح�ت او  ۳۱لغای�ة ) ۱(أ٦زوجیة ومدة سریانھا حددت في النظ�ام 

جددت فیھا، تدفع الرسوم الرخصة بصورة نس�بیة م�ن مق�دار الرس�وم المح�ددة ف�ي ال�ذیل األول 
 لھذا النوع من الرخص. 

 
تع�����دیل الم�����ادة 

 أ۲۰
 یمحى. -أ من االنظمة االصلیة۲۰النظام  .٥

 -في ذیل األنظمة االصلیة .٦ تعدیل الذیل
 

 جزء أفي ال )۱(  
ف��ي تعری��ف " ع��رض النط��اق الت��رددي" تمح��ى الكلم��ات: "ح��ول وح��دة  (أ)   

تذب���ذب مركزی���ة أو ب���ین وح���دة التذب���ذب األكث���ر انخفاض���ا وب���ین وح���دة 
 التذبذب األكثر ارتفاعا"؛

 
ف��ي تعری��ف "موج��ة مش��تركة", ف��ي ك��ل مك��ان بع��د كلم��ة "موج��ة" ی��أتي  (ب)   

 ."الممنوحة"
 

 بدل الجزء ب یأتي: )۲(  
  

 محطات مشغل  -جزء ب 
 لجدیدبالشاقل ا م لسنة واحدةوالرس   
مقابل رخصة  تعریف ووصف  نوع الرخصة 

لكل محطة 
 مشغل اتصال

مقابل تخصیص موجات بعرض 
كیلو ھیرتس  ۱۲٫٥نطاق ترددي 

 لكل موجة
محط������ة إلعط������اء خ������دمات  مشغل كشف .۱

الس����لكي لمحط����ات  اتص����ال
مشتركة أو لمحطات صاحب 

مجموع���ة  طةرخص���ة بواس���
التي عملھ�ا  مكررات االشارة

 منسق مع وحدة رقابة
 

 
 

٥۷۰ 

 
 

۱۲٫۳۰۰ 

محط������ة إلعط������اء خ������دمات  مشغل مكررات اشارة .۲
مجال  السلكي لتوسیعاتصال 

لمحط���ات مش���ترك  االتص���ال
  أو لمحطات صاحب رخصة

 

 
 

٥۷۰ 

 
 

۱۲٫۳۰۰ 
 
 

محط������ة إلعط������اء خ������دمات   خدمات مشغل .۳
 هاالتج�ااتصال السلكي ثنائیة 

 لمحطات مشترك
 

 
٥۷۰ 

 
۱۲٫۳۰۰ 

محط�������ة تجاری�������ھ لت�������أجیر  إیجار مشغل .٤
 محطات 

 
--- 
 

 ۱۲٫۳۰۰لموجھ غیر مشتركة 
----------------------- 

 ۲٫٤٥۰لموجھ مشتركة 
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محط������ة إلعط������اء خ������دمات  لمركز مشغل .٥
مرك��ز مح��دد لش��ارات رقاب��ة 
وس���یطرة لمحط���ات مش���ترك 
أو لمحط�����������ات ص�����������احب 

 *۲۳عن الرخصة التي تزید 
 محطة

 
 

٥۷۰ 

 
 

 ۱۲٫۳۰۰لموجة غیر مشتركة 
----------------------- 

 ۲٬٤٥۰۰لموجھ مشتركھ 
 

محط������ة إلعط������اء خ������دمات  استدعاء خدمات مشغل .٦
الس�����لكیة أحادی�����ة  اس�����تدعاء

 لمحطات مشتركة االتجاه
  

 
٥۷۰ 

 
۱۲٫۳۰۰ 

مش��غل تعق��ب وتحدی��د مك��ان  .۷
 مركبات

محط������ة إلعط������اء خ������دمات 
اب�������ة مح�������ددة لش�������ارات رق

وسیطرة لتعقب وتحدید مكان 
مركب���ات لمحط���ات مش���ترك 

میغ��ا  ۹٥۹٫۹۹بموج��ة حت��ى 
 ھیرتس 

 ۱۲٫۳۰۰لموجھ غیر مشتركھ  ٥۷۰
----------------------- 

 ۲٬٤٥۰لموجھ مشتركھ 
 

مش��غل تعق��ب وتحدی��د مك��ان  .۸
 مركبات

محط������ة إلعط������اء خ������دمات 
مح�������ددة لش�������ارات رقاب�������ة 
وسیطرة لتعقب وتحدید مكان 

ات مش���ترك مركب���ات لمحط���
 ۹٥۹٫۹۹بموج��ة تزی��د ع���ن 

میغ���ا ھی���رتس, عل���ى أس���اس 
 ثانوي

 
٥۷۰ 

 ۲٤٫۰۰۰میغا ھیرتس  ۱لكل 

 قناة مساعدة .۹
  (TALK AROUND) 

  

قن������اة المس������تعملة بص������وره 
حص���ریة لمحط���ات مش���ترك 
متنقل����ة أو محمول����ة لمش����غل 

 اتص�����اللمج�����االت  كش�����ف،
قص������یرة والت������ي ال تعم������ل 

 بواسطة جھاز إرسال

 
 

----- 

 
 

۱۲٫۳۰۰ 

مشغل جبایة رسوم بطریقة  .۱۰
 إلكترونیة

محطة ثابت�ة إلعط�اء خ�دمات 
جبای�����ة بطریق�����ة إلكترونی�����ة 
بش��������وارع وطرق��������ات ذات 
رسوم م�رور بطریق�ة ب�ث أو 

ش����ارات س����یطرة أو  التق����اط
 -رقابة

 -میغا ھیرتس ۱لكل  
 

بموج���ة الت���ي تزی���د ع���ن  .۱  
میغ��ا ھی��رتس واق��ل  ۹۲۲
ھی��رتس, -میغ��ا ۹۳۱م��ن 

 على أساس ثانوي

۳٫۰٥۰ ٥٫۱۰۰ 

بموج���ة الت����ي تزی���د ع����ن  .۲  
میغا ھیرتس واق�ل  ٥۷۹٥

 ھیرتس.-میغا ٥۸۱٥من 

۱۰۰۰ ۱۰۰۰ 

من  ٦محطة، یدفع صاحب الرخصة رسوم حسب البند  ۲۳مقابل كل واحدة من محطات صاحب الرخصة، لغایة  ∗
  الجزء د.
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 بدل الجزء ج یأتي: )۳(  
 

 مشغل لھواتف خلیویة -جزء ج
 

جدید  لقیمة رسم ترخیص وتخصیص موجات بشاق عریف ووصفت نوع الرخصة 
میغا  ۱عرض نطاق ترددي واحده لكل  لسنة

 ھیرتس
 

 ھاتف رادیو( خلیوي مشغل .۱
 نقال)

ز ال���ذي یس���تعمل إلعط���اء اجھ���
خدمات خلیوی�ة بطریق�ة الخالی�ا 
التي تعمل بمجال الذبذبات حتى 

 ھیرتس  جیجا ۳٫۸

ص�����احب مش�����غل  )أ(
خلی��وي ال��ذي م��نح 

موج�ات  ألول مرة
رادی��و ألج��ل تق��دیم 

 خلیویةخدمات 

مقاب��ل الس��نة االول��ى م��ن 
 ۱۹٥٫۱۰۰موعد المنح 

 
مقاب���ل الس���نة الثانی���ة م���ن 

 ۳۸۹٫۸۰۰موعد المنح 
 

مقاب���ل الس���نة الثالث���ة م���ن 
موع�����������������د الم�����������������نح 

٥۸٤٫٦۰۰** 
 

مقاب��ل الس��نة الرابع��ة م��ن 
موع�����������������د الم�����������������نح 

۷۷۹٫٥۰۰** 
 

مقابل السنة الخامس�ة م�ن 
موع��د الم��نح ومقاب��ل ك��ل 

 ۹۷٤٫۷۰۰سنة بعدھا 
 
 
 

ص�����احب مش�����غل  )ب(   
خلی��وي ال��ذي م��نح 
موج������ات ألج������ل 
توس�����یع رخص�����ة 
عام������ة مش������تركة 
لم��������نح خ��������دمات 
رادیو ھاتف متنقل 

 الخلیوی��ة،بطریق��ة 
الت����ي منح����ت ل����ھ 
وف����������ق ق����������انون 
االتصاالت (بی�زك 
 ,وخ������������������دمات) 

٥۷٤۲-۱۹۸۲ ,
حس��ب س��ریانھ ف��ي 
إس��رائیل م��ن ح��ین 

    آلخر

۹۷٤٫۷۰۰ 

ادیو مشغل بنیة تحتیة لر .۲
 وشبكة خلویة

جھ�����از ال�����ذي یس�����تعمل لم�����نح 
خ����دمات بنی����ة تحتی����ة لرادی����و 
وش��بكة خلوی��ة لص��احب مش��غل 
رادی����و ھ����اتف نق����ال بواس����طة 
اس�تعمال الموج�ات الت�ي منح�ت 
لص��احب رخص��ة رادی��و ھ��اتف 

 نقال 

 
 

٥۷۰ 
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 -بالنسبة لھذا البند ∗
ت وتخصیصھا فقط مقابل الرخصة التي صاحب الرخصة یدفع الرسوم مقابل الرخصة او تجدیدھا ومقابل منح الموجا )۱(

منحت لھ والموجات التي خصصت لھ، وال یدفع رسوم كالمذكور مقابل رخصة التي منحت لص�احب رخص�ة الرادی�و 
والھاتف النقال اخر ومقابل استعمال الموجات التي خصصت لصاحب رخص�ة الرادی�و والھ�اتف النق�ال الت�ي س�مح ل�ھ 

 یة التابعة لھ بواسطة صاحب رخصة بنیة تحتیة لرادیو وشبكة خلویة.باستعمالھا بمراكز الرادیو الخلو
حتى لو منحت الرخصة او عدلت قب�ل موع�د  الموجة،یفرض على صاحب الرخصة دفع الرسوم من موعد تخصیص  )۲(

 التخصیص. 
 (تعلیم�ات مؤقت�ة) بشأن الب�ث وإرس�ال اإلش�ارات (رخ�ص، ش�ھادات ورس�وم)األنظمة ** بالنسبة لمن تسري علیة 

ش��اقل جدی��د,  ٥۷۲٫۰۰۰, المبل��غ بالنس��بة للس��نة الثالث��ة م��ن موع��د التخص��یص ھ��و ۲۰۱٦-٥۷۷۷ ,والس��امرة) (یھ��ودا 
 شاقل جدید. ۷٦۲٫۷۰۰وبالنسبة للسنة الرابعة من موعد التخصیص ھو 

      
 بدل الجزء د یأتي: )٤(  

 
 

 )simplex(أحادیة االتجاه  محطات –د  جزء
 

موجات بعرض نطاق رسم ترخیص وتخصیص  صفتعریف وو نوع الرخصة 
 جدید لسنتین ھیرتس بشاقلكیلو  ۱۲٫٥ترددي 

 
محطھ التي تعمل بموجھ واح�ده  محطھ ثابتة .۱

إلج���راء اتص���ال الس���لكي م���ن 
 مكان محدد

 

۲٦۰ 

 ةواح�د ةالتي تعمل بموج محطة  محطة متنقلة .۲
إلج��راء اتص��ال الس��لكي خ��الل 

 والمتواجدة بوسیلة نقل التنقل
 

 
۲٦۰ 

 محطة التي تعمل بموجھ واح�ده محطة محمولة  .۳
إلج��راء اتص��ال الس��لكي خ��الل 

 وتحمل بید إنسان التنقل

 
۲٦۰ 
 
 

 ۲٦۰لكل محطھ في الشبكة   ۱النظام  يكتعریفھا ف شبكھ محطات  .٤
 

 ص�الاتمحطة إلعط�اء خ�دمات  شبكة استدعاء خاصة .٥
الس��������لكي أحادی��������ة االتج��������اه 

 اء، لمحط��ات ص��احبعدلالس��ت
 .الرخصة

 ۲٤٫۰۰۰لموجھ غیر مشتركھ 
----------------------- 

 ۲٫٤٥۰لموجھ مشتركھ 
 

محط��ة لم��نح خ��دمات مركزی��ة  محطة مركز .٦
إلشارات قیادة وتحكم لمحط�ات 
مش����ترك او لمحط����ات التابع����ة 

 ۲۳لص���احب الرخص���ة، لغای���ة 
 محطة

 "؛۲٦۰
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 یأتي:  ھبدل الجزء  )٥(  
 

 ات بحریة وجویةمحط -ھجزء 
رسم ترخیص وتخصیص موجات  تعریف ووصف نوع الرخصة 

 شاقل جدید لسنتینالب
 

بح���ري                                                                    -إلج���راء اتص���ال الس���لكي ةمتنقل��� محط���ة *وسیل بحریة محطة .۱
 -في وسیلھ بحریة مركبةال

 
 

   
 طن ۲۰الیة حتى التي حمولتھا اإلجم .أ
 

 
۱۰۰ 

 
 ۱۰۰ط�ن ولغای�ة  ۲۰التي حمولتھا اإلجمالی�ة  .ب  

 طن
 

٥٥۰ 

 طن ۱۰۰تزید عن التي حمولتھا اإلجمالیة  .ت  
  .أ

 

۸۳۰ 

 السلكي معمحطھ ثابتھ على الیابسة إلجراء اتصال  محطة شاطئ  .۲
 ةوسائل بحری

 

 
٥٥۰ 

 
نط��اق الموج��ات الت��ي تعم��ل ف��ي  ،محمول��ةمحط��ة  محطھ بحریھ  .۳

 ةجراء اتصال السلكي مع وسائل بحریلبحریة, إلا
 

٥٥۰ 
 
 

 ج���وي-الس���لكيإلج���راء اتص���ال  محط���ة محمول���ة  طیران* وسیلة محطة .٤
 -المتواجدة في وسیلھ طیران

 
 ۲٫۰۰۰طیران حتى لالتي وزنھا المسموح ل .أ

 كیلوغرام
 
 ۲٫۰۰۰بین لطیران لالتي وزنھا المسموح  .ب

 كیلوغرام ٥٫۷۰۰یزید عن كیلوغرام وال 
 

اكثر من لطیران للتي وزنھا المسموح ا .ت
 كیلوغرام  ٥٫۷۰۰

 
 
 

۱۰۰ 
 
 

٥٥۰ 
 
 

۸۲۰ 

إلج�راء اتص�ال الس��لكي  الیابس�ةمحط�ھ ثابت�ھ عل�ى  یابسةمحطة  .٥
 مع وسائل طیران

٥٥۰ 
 

جراء اتصال السلكي التي تعم�ل ة, إلمحطة محمول محطة جویة .٦
 ةفي نطاق موجات الخدمات الجوی

 

٥٥۰ 
 

مالحة  محطة منارات .۷
 السلكیة 

أو  بحری���ة متنقل���ة،ی���ھ محط���ات محط���ة ثابت���ة لتوج
 جویة بواسطة منارات رادیو

 

٥٥۰ 

 اتمحط��ة ثابت��ة أو متنقل��ة بم��ا ذل��ك محط��ة بخ���دم محطة رادار .۸
, لتحدی��د مك��ان بواس�طة موج��ات الرادی��و أو الیابس�ة

 لھدف التنبؤ بحالة الطقس
 

٥٥۰ 

محطة مساعدة للھبوط  .۹
 بواسطة أجھزة 

طة ثابتة لتوجیھ وسائل طیران التي تھ�بط, الت�ي مح
 تحوي على جھاز بث, واحد أو أكثر

 

٥٥۰ 
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 فقط.  ھمن الجزء ح , یدفع صاحب الرخصة رسم حسب جزء  ۳* بحال ركب بوسیلة بحریة أو بوسیلة طیران جھاز حسب البند 
 
 -في الجزء ز )٦(  
 بدل الجزء الثانوي أ یأتي: (أ)   

 
 لجمھورل البث-زجزء 

 
 الرسم لسنھ واحده بشاقل جدید                                                               
مقابل رخصة  تعریف ووصف  الرخصةنوع  

 جھاز بث لكل
  *قناة مقابل تخصیص موجات لكل

 محطات تلفاز أ.
 

محطة التلفاز بقدرة** الت�ي  .۱
  كیلو واط ۱۰تزید عن 

 از:تلف قناةلكل 
 VHFموجة عالیة جداً   )أ(

 
(ب) موج�����ة ف�����وق العالی�����ة 

UHF   

 
 

٥۷۰ 

 
۲٫۱۱۹٫۳۰۰ 

 
٤٫۲۳۸٫٤۰۰ 

محطة التلفاز بقدرة** التي  .۲
وحتى  كیلو واط ۱تزید عن 

 كیلو واط   ۱۰

 تلفاز: قناةلكل 
 VHFموجة عالیة جداً   )أ(

 
(ب) موج�����ة ف�����وق العالی�����ة 

UHF 

 
٥۷۰ 

 
 

 

 
۱٫٦۹٤٫۹۰۰ 

 
۲٫۱۱۹٫۳۰۰ 

ز بقدرة** التي محطة التلفا .۳
 كیلو واط ۰٫۱تزید عن 

 كیلو واط ۱وحتى 

 تلفاز: قناةلكل 
 VHFموجة عالیة جداً   )أ(

 
(ب) موج�����ة ف�����وق العالی�����ة 

UHF 

 
٥۷۰ 

 

 
۱٫۱۳۰٫۳۰۰ 

 
۱٫٤۱۲٫٥۰۰ 

محطة التلفاز بقدرة** التي  .٤
 كیلو واط ۰٫۰۱تزید عن 

 كیلو واط ۰٫۱وحتى 

 
 لكل قناة تلفاز

 
٥۷۰ 

۷۰٦٫۷۰۰ 
 

حتى فاز بقدرة** محطة التل .٥
 واط ۱۰

 ۱٤۱٫۳۰۰               ٥۷۰ لكل قناة تلفاز

. ۱* الرسم مقابل تخصیص موجات ألجھزة بث منفصلة لصاحب الرخصة والتي تعمل بنفس القناة, ال یزید عن الرسم المذكور في البند 
 . ۲الرسم عن المذكور في بند كیلو واط, ال یزید  ۱۰كانت قدرة أجھزة البث خاصتھ كالمذكور لصاحب الرخصة حتى 

 ** قدرة جھاز البث تحدد وفقاً لتعلیمات المنتج بمواصفات جھاز البث.
  

     
 ۷ف��ي الج��زي الث��انوي ب, ف��ي عم��ود "تعری��ف ووص��ف" ف��ي البن��ود  (ب)   

ی�أتي: "لك�ل  "لك�ل قن�اة رادی�و وبق�درة**"في كل مك�ان, ب�دل  ۹حتى 
اس مستمر للقدرة الصادرة عن قناة رادیو, وبشرط ركب فیھا جھاز قی

جھاز البث, وف�ق الق�درة الت�ي ح�ددت ف�ي الرخص�ة" والمالحظ�ة, ف�ي 
جھ��از الب��ث تح��دد وفق��اً لتعلیم��ات المن��تج  ** ق��درةھ��امش الص��فحة "

 .تمحى -"بمواصفات جھاز البث
 -في الجزء ح )۷(  

 
 یأتي: ٤حتى  ۱بدل البنود  (أ)   
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 ضائیةمحطات ف –جزء ح 
 

 الرسم لسنھ واحده بشاقل جدید                                                               
تعریف ووصف ومركبات  الرخصةنوع  

 الجھاز 
 مقابل رخصة
 لكل محطة

 مقابل تخصیص موجات  

جھ������از اللتق������اط الص������وت  جھاز لاللتقاط الذاتي .۱
بواسطة قم�ر  فقط،والصورة 

اص���طناعي لب���رامج تلفازی���ة 
لمع�����دة لاللتق�����اط بص�����ورة ا

 الجمھ��ور،مباش��رة م��ن قب��ل 
  ;لالستعمال الذاتي فقط

المركبات: ھوائیة بروبولی�ت 
س���م,  ۲٤٤بقط���ر یزی���د ع���ن 

مح�������ول للھوائی�������ة, مكب�������ر 
)LNA/LNB والق��������������ط (

 فضائي.
 

 
 

۳۰۰ 
 

 
 

------ 
 

الص������وت  اللتق������اطجھ������از  التجاري لاللتقاطجھاز  .۲
الص��ورة أو معطی��ات, والت��ي 

  ;۱ لم تعرف ببند
 المركبات: 

ھوائی��ة بروبولی��ت ب��أي قط��ر 
ك��ان, مح��ول للھوائی��ة, مكب��ر 

)LNA/LNB والق��������������ط (
فض����ائي ومركب����ات مرفق����ة 

 حسب نوع الخدمة.
 

لجھاز اإللتقاط 
٥۷۰۰ 

--------------- 
 

لك�������ل ھوائی�������ة 
ب���نفس الس���احات 
ع������دا الھوائی������ة 

 الرئیسیة
 

٥۷۰ 
 

 
 
 

------- 

جھ����از متنق����ل مقاب����ل قم����ر  .۳
 صناعي انمرسات

 الجوی���ة، لالتص���االتجھ���از 
 اللتق���اطالیابس���ة أو البحری���ة 

ب����ث معطی����ات, ص����وتیة أو 
, A ,Bفكسیمیلة وفقاً لمعی�ار 

C أو ,M بواس�����طة أقم�����ار ,
لمنظم������������ة  اص������������طناعیة

 ;انمرسات
مركبات: ھوائیة بربولی�ت أو 

الق������ط وجھ������از  مس������طحة،
ع�����دات مإرس�����ال فض�����ائي و

مرفق���ة أخ���رى حس���ب ن���وع 
 البث.

 
 

۳۰۰ 

 
 

------- 
 

 ھاز متنقل ج .٤
FLYAWAY 

 االلتق�اطجھاز متنقل للبث أو 
بالصوت والص�ورة بواس�طة 

 ;اصطناعيقمر 
 مركبات:

ھوائی�����ة بربولی�����ت, مح�����ول 
للھوائی�ة, جھ�از ب�ث وإرس�ال 
فضائي ومع�دات مرفق�ة لب�ث 

 الصوت والصورة.

 
٥٫۷۰۰ 

 

 
------- 
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"لمحط��ة ی�أتي:  "مقاب��ل رخص�ة لك�ل محط�ة, ف�ي ع�امود "٥ف�ي البن�د  (ب)   

؛ لك��ل ھوائی��ة ف��ي الس��احات م��ا ع��دا الھوائی��ة ٥۷۰۰أرض��یة رئیس��یة 
 ".٥۷۰األولى 

 
ی��أتي: "لمحط��ة  "مقاب��ل رخص��ة لك��ل محط��ة, ف��ي ع��امود "٦ف��ي البن��د (ج)   

 ؛ لك��ل ھوائی��ة ف��ي الس��احات م��ا ع��دا الھوائی��ة٥۷۰۰أرض��یة رئیس��یة 
 ".٥۷۰األولى 

 
 -في الجزء ط )۸(  

 
 یأتي: ۲ -و ۱بدل البنود  (أ)   

 
ترخیص وتخصیص ال مورس تعریف ووصف نوع الرخصة 

 جدیدبشاقل موجات 
 

رخصة لمدة زمنیة ال تزید عن ثالثة أشھر  )أ( محطات أحادیة االتجاه  .۱
م��ن ی��وم منحھ��ا، للمحط��ات المفص��لة ف���ي 

 الجزء د

۱۳۰ 

المحط��ة  لبح��ال ال یمك��ن الع��ودة الس��تعما )ب(  
 الم���ذكورة ف���ي الفق���رة (أ) بع���د انتھ���اء م���دة

 الرخصة

 
۲٦ 

بحری�����ة  محط�����ات ھ�����واه، .۲
  وجویة

رخصة لمدة زمنیة ال تزید عن ثالثة أشھر  )أ(
 ھللمحطة المذكورة بجزء  منحھا،من یوم 

 

 
۱۳۰ 

 
رخصة لمدة زمنیة ال تزید عن ثالثة أشھر  )ب(  

, ھمن یوم منحھا للمحط�ة الم�ذكورة بج�زء 
لمس��تدعي م��ن دول��ة الت��ي لھ��ا م��ع إس��رائیل 

 خیص ھواة رادیولتر متبادلةاتفاقیة 
  

 
----- 

     
س�وم الت�رخیص وتخص�یص موج�ات بش�اقل ", ف�ي ع�امود ۳في البن�د  (ب)   

 ".۱۳۰یأتي: " "جدید
 

 بدل الجزء ي یأتي: )۹(  
 

 رخص خاصة -جزء ي
 

 جدید  بشاقلالرسم مقابل رخصة  تعریف ووصف نوع الرخصة
 

ق��ف أولحی��ازة محط��ة اتص��ال الس��لكي الت��ي  رخص��ة حیازة
  ۱۹ نظامب ، كالمذكورشغیلھات

 ۱۹كالمذكور في النظام  ة,واحد ةمرلرسم 

 (ب)٦رسوم لسنتین كالمذكور في النظام  -۲٫٤٥۰ ۱كتعریفھا بنظام  تجارة
مساعدة لتوصیل محطة اتص�ال بش�بكة الھ�اتف  منشأة موصل یدوي

 العامة بواسطة ید اإلنسان
  (أ)٦في نظام  كالمذكور ةواحد ةسم لسنر -٦٥۰
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 بدل الجزء ي أ یأتي: )۱۰(  

 
 محطات ھواه  -جزء ي"أ

 
 (ج) ٦كالمذكور في نظام ةلمد بشاقل جدیدالرسم مقابل  تعریف ووصف نوع الرخصة

 
  "۹٦  ۱۰نظام ب كتعریفھا محطة ھواه

     
   

ج), ( -بدء س�ریان ھ�ذه األنظم�ة, م�ا ع�دا الم�ذكور ف�ي األنظم�ة الثانوی�ة (ب)و (أ) .۷ بدء سریان
 یوم بدء السریان). -بیوم توقیعھا (فیما یلي

 
نظمھ )(ب) من ھذه األنظمة بعد انتھاء مدة سریان اال٦(٦بدء سریان النظام  (ب)  

 ) تعلیمات مؤقتة( بشأن البث وإرسال اإلشارات (رخص, شھادات ورسوم)
 .۲۰۱۷-٥۷۷۷(یھودا والسامرة), 

 
ك�انون  ۱( ٥۷۷۸تب�ات  ۱٤[ظم�ة بی�وم ) م�ن ھ�ذه األن۲(۳بدء سریان النظ�ام  (ج)  

 .])۲۰۱۸ثاني 
 
 

تعلیم�������������������ات 
 انتقالیة

من حصل، قبل بدء سریان ھذه األنظمة، على رخصة م�ن الن�وع المفص�ل ف�ي الفق�رات  .۸
)(أ) م���ن األنظم���ة ۱(۱٤) م���ن النظ���ام ۱۰) والفق���رة الثانوی���ة (٦) حت���ى (۱الثانوی���ة (

یعتبر كانھ صاحب شھادة من النوع  االصلیة, حسب نصھا قبل بدء سریان ھذه األنظمة,
م�ن  ۳) من األنظمة االصلیة, حس�ب تع�دیلھا ف�ي النظ�ام ۲)(أ)(۱(۱٤المحدد في النظام 

 من األنظمة االصلیة, منذ یوم بد السریان.   ۱۱ھذه األنظمة, بصدد النظام 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٥۷۷۷     اب    ۷

 ۲۰۱۷ تم����������������وز        ۳۰

 
 ك��������������������وھین    دافی��������������������د      

 االتص��������االتالض��������ابط لش��������ؤون 

 المس�����������������������������������������������������������������ؤول
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 اإلسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦۷-٥۷۲۷) والسامرةیھودا ( )۷۹أمر بشأن البث وإرسال اإلشارات (رقم 
  )تعلیمات مؤقتة( شھادات ورسوم) رخص،انظمھ بشأن البث وإرسال اإلشارات (

 ۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,والسامرة) (یھودا 
 

 
ً لصالحیتي حسب البند  -٥۷۲۷) والسامرةیھودا ( )۷۹ (رقم اإلشارات وإرسال البث بشأن لألمر أ۷وفقا

 :التالیة األنظمةأسن فأني  ،۱۹٦۷
 

 
تعلیم�������ات 

 مؤقتة
ب��الرغم م��ن الم��ذكور ف��ي األنظم��ة بش��ان الب��ث وارس��ال اإلش��ارات (رخ��ص،  .۱

خ��الل م��دة  , االص��لیة)األنظم��ة -(فیم��ا یل��ي ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ,ش��ھادات ورس��وم) 
 ثالث سنوات من یوم بدء سریان ھذه األنظمة, تقرأ كالتالي:

 
، ف�ي ك�ل "محط�ة مش�ترك"من األنظمة االصلیة، في تعری�ف  ۱في النظام  )۱(  

 مكان، بعد كلمة "الذیل" یأتي "االول".
 

ف��ي ك��ل مك��ان، بع��د كلم��ة "ال��ذیل" ی��أتي  م��ن األنظم��ة االص��لیة ٦ف��ي النظ��ام  )۲(  
 "االول".

 
ل" ی�أتي في كل مكان، بع�د كلم�ة "ال�ذی أ(أ) من األنظمة االصلیة۸في النظام  )۳(  

 "االول".
 

في كل مكان، بعد كلم�ة "ال�ذیل" ی�أتي  د(أ) من األنظمة االصلیة۸في النظام  )٤(  
 "االول".

 
 -من األنظمة االصلیة ۱۷في النظام  )٥(  

 
 |؛في كل مكان، بعد كلمة "الذیل" یأتي "االول" (أ)   

 

 بعد النظام الثانوي (د) یأتي: (ب)   
 

(د), -الم�ذكور ف�ي النظ�ام الث�انوي (ج) و بالرغم م�ن )۱"(د    
تواج����دت محط����ة اتص����ال, أنش����أت, ركب����ت او ت����م  
تشغیلھا في منطقة رسوم مخفضة كتعریفھا في الذیل 
الث��اني, تك��ون الرس��وم لتخص��یص الموج��ات ومنحھ��ا 
بالنسب التالیة من النسب التي حددت في الذیل األول 

رس�وم مخفض�ة),  -بجانب كل نوع رخصة (فیما یلي
) فیما یل�ي, تس�ري الرس�وم ۲( -)و۱صدد الفقرات (ب

المخفض���ة فق���ط بح���ال ان ص���احب الرخص���ة اخب���ر 
المسؤول خطی�اً ع�ن مك�ان محط�ة االتص�ال المتعلق�ة 
باألمر في منطقة الرسوم المخفضة, وارف�ق إلعالن�ھ 

 تصریح للمصادقة على الحقائق المفصلة فیھ:
 

    )۱( , ۱البن�ود  فص�لة ف�يمبالنسبة لرخص�ة م�ن األن�واع ال 
م�ن  ٥-و ٤, ۱والبن�ود  الج�زء بمن  ۱۰-و٥, ٤, ۲

؛ ولك����ن بالنس����بة %۷۰-األولالج����زء د ف����ي ال����ذیل 
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م��ن  ٥ -و ٤ل��رخص م��ن الن��وع المفص��ل ف��ي البن��ود 
م��ن الج��زء د م��ن ال��ذیل األول,  ٥الج��زء ب والبن��د 

لم��ذكورة عل��ى تخص��یص اتس�ري الرس��وم المخفض��ة 
ر من موجة مشتركة فقط؛ كان لصاحب الرخصة اكث

محط���ة اتص���ال واح���دة, تس���ري الرس���وم المخفض���ة 
من محط�ات االتص�ال متواج�دة ف�ي  %۸۰بشرط ان 

 منطقة رسوم مخفضة؛
 

    )۲( بالنس���بة لرخص���ة م���ن الن���وع المفص���ل ف���ي الج���زء  
 -األول ومن الذیلالثانوي ب من الجزء 

 
بحال ان المحطتان الثابتت�ان متواج�دتان ف�ي  (أ)     

 ؛%۷۰ –منطقة رسوم مخفضة 
 

بح����ال ان محط����ة واح����دة م����ن المحطت����ان  (ب)     
الثابتت�����ان متواج�����دة ف�����ي منطق�����ة رس�����وم 

 ؛%۸٥-مخفضة
 

    )۳( بالنس��بة لرخص��ة م��ن الن��وع المفص��ل ف��ي بن��ود  
-الجزء الثانوي ب من الجزء ز م�ن ال�ذیل األول

م���ن منطق���ة  %۸۰لك���ل قن���اة، بش���رط ان  ۷۰%
 الس���لطة الثانی���ةاالمتی���از كمفھومھ���ا ف���ي قواع���د 

للتلفزی�����ون واالذاع�����ة (من�����اطق امتی�����از للب�����ث 
، حسب س�ریانھم ف�ي ۱۹۹٥-٥۷٤٥ ,واالذاعة) 

إسرائیل م�ن ح�ین آلخ�ر، ال�ذي ف�ي نطاق�ھ یعم�ل 
صاحب الرخصة كالمذكور، متواج�دة ف�ي نط�اق 

 منطقة رسوم مخفضة."؛
 

 بعد النظام الثانوي (و) یأتي: (ج)   
 

نقطة الى الرسوم مقابل تخصیص موجات لخط من )۱(و"    
نقطة السلكي الذي یعمل بموجات رادیو التي یعاد 

من الجزء "و"  ۱۳استعمالھا، تحسب وفق المعادلة في البند 
المعادلة)، في بدایة -من الذیل األول (فیما یلي في ھذا النظام

 ةكل سنة حسب عدد الخطوط من نقطة الى نقطة الالسلكی
أعلن  التي یستعملھا صاحب الرخصة استعمال متكرر؛

صاحب رخصة لخط من نقطة الى نقطة السلكي على 
استعمال متكرر لخط من نقطة الى نقطة إضافي بعد انتھار 
الربع األول من السنة تدفع الرسوم مقابل الخط من نقطة الى 
نقطة بالنسبة للمدة بشكل نسبي من یوم ربع السنة التي 

؛ منحت فیھ الرخصة للخط حتى نھایة المدة حسب المعادلة
ولكن مقابل ھذه المدة ال یجري تغییر بمقدار الرسوم التي 
حددت في بدایة السنة بالنسبة لباقي الخطوط من نقطة الى 

 "؛نقطة الالسلكیة التي استعملھا صاحب الرخصة.
 

یأتي في نھایتھ " اصد اعالن بالنس�بة في النظام الثانوي (ز)  (د)   
ل��ھ رس��وم  لخ��ط م��ن نقط��ة ال��ى نقط��ة الس��لكي الت��ي ح��ددت
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 الم�ذكور،بالنسبة الس�تعمال متك�رر حس�ب المعادل�ة، یس�ري 
ولك��ن ال یط��رأ تغیی��ر عل��ى بأرب��اع الس��نھ الم��ذكورة بالنس��بة 
لمق��دار الرس��وم الت��ي ح��ددت ف��ي بدای��ة الس��نة بالنس��بة لب��اقي 

التي استعملھا صاحب  ةالخطوط من نقطة الى نقطة الالسلكی
 الرخصة استعمال متكرر.".

   
ف�ي ك�ل مك�ان، بع�د كلم�ة "ال�ذیل" ی�أتي  من األنظمة االص�لیة ۱۹النظام في  )٦(  

 "االول"؛
 

 –من األنظمة االصلیة  ۲۰في النظام  )۷(  
 

 -في النظام الثانوي (أ) (أ)   
 

" ی��أتي ج��دول غ��الء المعیش��ةب��دل " "،ف��ي تعری��ف "ج��دول )۱(    
لقط����اع االعم����ال والتس����عیرة  "الن����اتج المحل����ي اإلجم����الي

 ؛"ةالحالی
الجدی�����د" وتعری�����ف "الج�����دول  الج�����دولف�����ي تعری�����ف " )۲(    

بدل "جدول ش�ھر تش�رین اول" ی�أتي "الج�دول  "،األساسي
 تشرین ثاني"؛  ۱المعروف في 

یم��ة الرس��وم ف��ي قی��أتي "  )،ب��دل الم��ذكور ف��ي النظ��ام الث��انوي (ب (ب)   
ی�ر یحسب نس�بة تغ ةكانون ثاني من كل سن ۱تتغیر في األول الذیل 
 یوم التغییر)"؛-(فیما یلي ول الجدید مقابل الجدول األساسيالجد

 
ی���أتي  ف���ي النظ���ام الث���انوي (د) ف���ي ك���ل مك���ان بع���د كلم���ة "ال���ذیل" (ج)   

 "االول"؛
 

 -في ذیل األنظمة االصلیة )۸(  
 

 في العنوان، بعد كلمة "الذیل" یأتي "االول"؛ (أ)   
س��موح بھ��ا خ��ارج ع��رض الم الق��درة"ف��ي الج��زء "أ", بع��د تعری��ف  (ب)   

 یأتي: "النطاق الترددي
اتج������اه مركب������ات الحق������ل الكھرب������ائي للموج������ات -"اس������تقطاب"

لمس����توى  ةالكھرومغناطیس����یة المس����تنتجة م����ن الھوائی����ة بالنس����ب
 األرض؛"؛ 

 بدل الجزء "و" یأتي: (ج)   
 
 
 
 
 

 خطوط من نقطة إلى نقطة –جزء و  
 

 الرسم لسنھ واحده بشاقل جدید                                                               
 رخصةمقابل   تعریف ووصف  الرخصةنوع  

لكل محطة 
 اتصال

 مقابل تخصیص موجات 

 ا ھیرتسجیغ ۱ موجات حتى أ.
 

لكل نطاق ترددي  ٥۷۰خ���ط الس���لكي ب���ین محطت���ین خط من نقطة إلى نقطة  .۱
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السلكي الذي یعمل بنطاق 
جیغا  ۱الموجات حتى 

 ھیرتس

بعرض                                                                                   *ثابتتین
 : كیلو ھیرتس ۱۲٫٥

یزید  ال خط الذي )أ(
 -كلم ٦۰طولھ عن 

۹٫٥۰۰. 
خط الذي یزید  )ب(

  -كلم ٦۰طولة عن 
۱۲٫۳۰۰. 

 
 میكروجال .ب

 
خط من نقطة لنقطة الس�لكي  .۲

لموج�ات بمج�ال ا یعملالذي 
جیغ����ا  ۱ذي یزی����د ع����ن ل����ا

جیغ�����ا  ۳ھی�����رتس وحت�����ى 
 ھیرتس

ب���ین محطت���ین خ���ط الس���لكي 
   ثابتتین

 
٥۷۰ 

 
 
 
 
 
 

لكل نطاق ترددي 
میغا ھیرتس  ۱بعرض 

بكل خط من نقطة إلى 
 نقطة:

یزید ال خط الذي  )أ(
 -كلم ۱۰طولھ عن 

٤٥٫۱۰۰. 
خط أط�ول م�ن  )ب(

كل�����م وال یزی�����د  ۱۰
 -كل��م ۳۰طول��ھ ع��ن 

۹۲٫۲۰۰  
د ج) خ�����ط ال�����ذي یزی�����(

-كل�����م ۳۰طول�����ھ ع�����ن 
۱۳۸٫٦۰۰ 

 
خ���ط م���ن نقط���ة إل���ى نقط���ة  .۳

لكي ال��ذي یعم��ل بنط��اق الس��
 ۳زی��د ع��ن الموج��ات ال��ذي ی

 ٤٫٥جیغ���ا ھی���رتس وحت���ى 
 جیغا ھیرتس 

خط السلكي بین محطتین 
 ثابتتین 

 
٥۷۰ 

لك������ل نط������اق ت������رددي 
میغ��ا ھی��رتس  ۱بع��رض 

بك��ل خ��ط م��ن نقط��ة إل��ى 
 نقطة:

۳۲٫٦۰۰ 
 خط من نقطة إلى نقطة الذي .٤

ذي ل��یعم��ل بنط��اق موج��ات ا
جیغ�ا ھی�رتس  ٤٫٥یزید عن 

 جیغا ھیرتس  ۸٫٥وحتى 

خط السلكي بین محطتین 
 ثابتتین

لك������ل نط������اق ت������رددي  ٥۷۰
ا ھی��رتس میغ�� ۱بع��رض 

بك��ل خ��ط م��ن نقط��ة إل��ى 
-نقط����ة,      لك�����ل خ�����ط

۱۰٥۰ 
 

 
خط من نقطة إلى نقطة الذي  .٥

ذي ل��یعم��ل بنط��اق موج��ات ا
جیغ�ا ھی�رتس  ۸٫٥یزید عن 

 جیغا ھیرتس ۱۱٫۷وحتى 

خط السلكي بین محطتین 
 ثابتتین

 
٥۷۰ 

لكل نطاق ترددي 
میغا ھیرتس  ۱بعرض 

من نقطة إلى بكل خط 
-نقطة,      لكل خط

۹۰۰  
خط من نقطة إلى نقطة الذي  .٦

ذي ل��یعم��ل بنط��اق موج��ات ا
جیغ������ا  ۱۱٫۷یزی������د ع������ن 

جیغ��ا  ۱٥٫٥ھی��رتس وحت��ى 
 ھیرتس

خط السلكي بین محطتین 
 ثابتتین

 
٥۷۰ 

كل نطاق ترددي ل
میغا ھیرتس  ۱بعرض 

من نقطة إلى بكل خط 
 -نقطة,      لكل خط

۷۲۰ 
خط من نقطة إلى نقطة الذي  .۷

ذي ل��یعم��ل بنط��اق موج��ات ا
 جیغ������ا ۱٥٫٥یزی������د ع������ن 

جیغ����ا  ۲۰ھی����رتس وحت����ى 
 ھیرتس

خط السلكي بین محطتین 
 ثابتتین

كل نطاق ترددي بعرض  ٥۷۰
میغا ھیرتس بك�ل خ�ط  ۱

ة,           م����ن نقط����ة إل����ى نقط����
 ٤۸٥ -لكل خط
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خط من نقطة إلى نقطة الذي  .۸
ال��ذي  بنط��اف موج��ات یعم��ل

 جیغ��ا ھی��رتس ۲۰یزی��د ع��ن 
 جیغا ھیرتس ۳۰وحتى 

خط السلكي بین محطتین 
 ثابتتین

لك������ل نط������اق ت������رددي  ٥۷۰
میغ��ا ھی��رتس  ۱بع��رض 

بكل خط من نقطة لنقطة, 
 ۲۸٥ -لكل خط

ط من نقطة إلى نقطة الذي خ .۹
ال��ذي  موج��ات بنط��اف یعم��ل

 جیغ��ا ھی��رتس ۳۰یزی��د ع��ن 
 جیغا ھیرتس ٤۰وحتى 

خط السلكي بین محطتین 
 ثابتتین

كل نطاق ترددي بعرض  ٥۷۰
میغا ھیرتس بك�ل خ�ط  ۱

م���ن نقط���ة لنقط���ة, لك���ل 
 ۱٤۰ -خط

ط من نقطة إلى نقطة الذي خ .۱۰
ال��ذي  بنط��اف موج��ات یعم��ل

 جیغ��ا ھی��رتس ٤۰یزی��د ع��ن 
 جیغا ھیرتس ٥۰وحتى 

ین محطتین خط السلكي ب
 ثابتتین

كل نطاق ترددي بعرض  ٥۷۰
میغا ھیرتس بك�ل خ�ط  ۱

م���ن نقط���ة لنقط���ة, لك���ل 
 ۱۰٥ -خط

ط من نقطة إلى نقطة الذي خ .۱۱
ال��ذي  بنط��اف موج��ات یعم��ل

 جیغ��ا ھی��رتس ٥۰یزی��د ع��ن 
 جیغا ھیرتس ٦٥وحتى 

خط السلكي بین محطتین 
 ثابتتین

كل نطاق ترددي بعرض  ٥۷۰
میغا ھیرتس بك�ل خ�ط  ۱

نقط���ة لنقط���ة, لك���ل م���ن 
 ۷۲ -خط

ط من نقطة إلى نقطة الذي خ .۱۲
ال��ذي  بنط��اف موج��ات یعم��ل

 جیغ��ا ھی��رتس ٦٥یزی��د ع��ن 
 جیغا ھیرتس ۹۰وحتى 

خط السلكي بین محطتین 
 ثابتتین

كل نطاق ترددي بعرض  ٥۷۰
میغا ھیرتس بك�ل خ�ط  ۱

م���ن نقط���ة لنقط���ة, لك���ل 
 ۹ -خط

 سلكیة إستخدام بخطوط من نقطة إلى نقطة ال تكرار ج.
  

 
۱۳. 

خط�وط م��ن نقط�ة إل��ى نقط��ة 
الس���لكیة الت���ي یزی���د ع���ددھا 

 خطوط  ٤عن 

٥٦۰ x%  من مقدار الرسوم لكل خط من نقطة
 -إلى نقطة

1/3X=1/(n/4.5) 
 
"n"-  عدد المرات التي تكرر االستعمال

 ٤" اكبر من nبنفس الموجة بشرط ان "
    

 نقطة السلكياستعمال استقطاب إضافي على خط من نقطة الى  د.
جیغا ھیرتس لخطوط من نقطة الى نقطة السلكیة الذي تكرر  ۱تخصیص موجات في نطاق الذي یزید 

 استعمالھا باستقطاب إضافي في نفس الموجة.
 

ط من نقطة إلى نقطة الذي خ .۱٤
حسب  بنطاف موجات یعمل

من ھذا  ۱۲حتى  ۲البنود 
-الجزء بمراعاة االمر

 بالنسبة الستقطاب اضافي

 ۲من الرسوم المحددة في البنود  ۸۰% -
 من ھذا الجزء بمراعاة االمر ۱۲حتى 

 أجھزة توجھ السلكیة ثابتة .ھ
  

جھ��از توج��ھ الس��لكي ثاب��ت  .۱٥
) أو wllخالی������ا ( بطریق������ة

جھ���از رادی���و ق���روي, الت���ي 
تعمل بنطاق إحدى الموجات 

 التالیة:
 ۱ال��ذي یزی��د ع��ن  )أ(

جیغ����ا ھی����رتس وال یزی����د 
 جیغا ھیرتس.  ۲عن 

ال����ذي یزی����د ع����ن  )ب(
جیغ�����ا ھی�����رتس وال  ۲٫٤

جیغ������ا  ۲٫۷یزی������د ع������ن 

شبكة خطوط من نقطة إلى 
نقطة السلكیة من نقطة 

 واحدة إلى عدة نقاط

كل نطاق ترددي بعرض  ---------
  -میغا ھیرتس ۱
 

مقابل السنة 
 ىاالول

 

٤٫۳٥۰ 

مقابل السنة 
 الثانیة

۸٫۷۰۰ 

مقابل السنة 
 الثالثة

۱۳٫۰۰
۰ 
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 ھیرتس.
 ۳٫٤(ج) ال��ذي یزی��د ع��ن 

جیغ����ا ھی����رتس وال یزی����د 
 جیغا ھیرتس. ۳٫٦عن 

 .(د) ملغي
 

مقابل السنة 
 الرابعة

۱۷٫۳۰
۰ 

مقابل كل 
سنة بعد 

 السنة الرابعة

۲۱٫۷۰
۰ 

) الذي lmdsجھاز رادیو ( .۱٦
یعمل بنطاق موجات الذي 

جیغا ھیرتس  ۲٤یزید عن 
جیغا  ٤۲٫٥وال یزید عن 

 ھیرتس 

ط من نقطة إلى شبكة خطو
نقطة السلكیة من نقطة 

 واحدة إلى عدة نقاط

كل نطاق ترددي بعرض  ------
  -میغا ھیرتس ۱

مقابل السنة 
 االولى

 

۲٫۲۰۰ 

مقابل السنة 
 الثانیة

٤٫۳٥۰ 

مقابل السنة 
 الثالثة

٦٫٤۰۰ 

مقابل السنة 
 الرابعة

۸٫۷۰۰ 

مقابل كل 
سنة بعد 
 السنة الرابعة

۱۰٫۹۰
۰ 

طول الخط ھو مجموع كل األبعاد الجویة للخطوط من نقطة إلى نقطة الالسلكیة التي تعمل بنفس  -* لشأن ھذا البند
 النطاق الترددي.

 
 "ج" یأتي: -في الجزء ز بدل الجزء الثانوي "ب" و (د) 
    
 

 
 ب. 

 
 محطات رادیو***

, AM موج�ةز بث یبث باجھ رادیو اتمحط .٦
كیلو  ۹رددي بعرض نطاق ت

   ھیرتس

٥۷۰ ۸٫۹۰۰ 

 FM بموجةبث یبث جھاز  رادیو اتمحط  .۷
, بشرط ان لكل قناة رادیو

ركب فیھا جھاز لقیاس دائم 
للقدرة التي یبثھا جھاز البث, 

حسب القدرة المحددة في 
 الرخصة

القدرة  ٥۷۰
 بالكیلو واط

 

 ۱۰٫٦۰۰ ۰٫٥حتى 
۰٫٥-۱ ۱٥٫۹۰۰ 

۱-۱٫٥ ۲۱٫۳۰۰ 
۱٫٥-۲ ۲٦٫٦۰۰ 

۲-۲٫٥ ۳۱٫۸۰۰ 
۲٫٥-۳ ۳۷٫۱۰۰ 

۳-۳٤ ٫٥۲٫۳۰۰ 
۳٤ ٤-٫٥۷٫٦۰۰ 

٥ ٤٫٥-٤۲٫۹۰۰ 
٥ ٥-٤٫٥۸٫۳۰۰ 

٦ ٥٫٥.-٥۳٫٦۰۰ 
٦ ٦-٥٫٥۸٫۹۰۰ 

٦٫٥-.٦ ۷٤٫۲۰۰ 
٦٫٥-۷ ۷۹٫٥۰۰ 

۷-۷٫٥ ۸٤٫۸۰۰ 
۷٫٥-۸ ۹۰٫۱۰۰ 

۸-۸٫٥ ۹٥٫٤۰۰ 
۸٫٥-۹ ۱۰۰٫۷۰۰ 
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۹-۹٫٥ ۱۰٦٫۰۰۰ 
۹٫٥-۱۰ ۱۱۱٫۳۰۰ 

۱۰-۱۰٫٥ ۱۱٦٫٥۰۰ 
۱۰٫٥-۱۱ ۱۲۱٫۸۰۰ 

۱۱-۱۱٫٥ ۱۲۷٫۱۰۰ 
۱۱٫٥-۱۲ ۱۳۲٫٥۰۰ 

۱۲-۱۲٫٥ ۱۳۷٫۸۰۰ 
أكثر من 

۱۲٫٥ 
۱٤۳٫۱۰۰ 

 غلھا صاحب الرخصة في نفس القناة.یحسب دفع الرسوم وفق مجموع قدرة البث المتراكمة لكل أجھزة البث التي یش *
  

 بث مركبة ج. 
 

محط������ة تلف������از المتواج������دة  بث تلفاز مركبات .۸
بمركب��ة وتس��تعمل لنق��ل الب��ث 

 بین نقطتین 

وفق��اً للج��زء الث��انوي ب م��ن  570
, م���ن ال���ذیل االول ج���زء وال

المح������دد  للرس������ومووفق������اً 
 ۲م������ن البن������د ب������الفقرة ج 

ب���نفس  ۱۲حت���ى  ۳ والبن���ود
 الجزء

محط������ة رادی������و التواج������دة   بث رادیو  كبةمر .۹
بمركب��ة والت��ي تس��تعمل لنق��ل 

 البث بین نقطتین: 
 .FM بث یموجة )أ(

 
 

 
 

  أخرى موجة(ب) بكل 

 
 

 
٥۷۰ 

 
 

 
 

      ٥۷۰  

 
 

حس��ب الج��زء الث��انوي أ م��ن 
 االول ال����ذیلو ف���ي الج���زء 

وحس������ب الرس������م المح������دد 
ب����نفس  ۱للبن����د  ب ب����الفقرة 

 الجزء 
 

م����ن مق����دار الرس����م  ٥۰%
الج�����زء الث�����انوي أ  حس�����ب

ف���ي ال���ذیل األول ب���الجزء و 
وحس������ب الرس������م المح������دد 

ب����نفس  ۱ب����الفقرة ب للبن����د 
 الجزء 

دوریة بث ومحطة رادیو, یجبى رسم مقاب�ل واح�د م�نھم  أوأشغل صاحب رخصة بنفس القناة أكثر من دوریة بث واحدة  *
 فقط حسب الرسم األعلى بینھم.

 
 

             
 -في الجزء ح )ھ(  

 
, في عمود "مقابل تخصیص موجات",  ٥بدل المذكور في البند  )۱(   

 یأتي
من الجزء و من الذیل االول, حسب الموجة فقط في الفقرة (أ)او  ۲وفقاً للبند  "

 من الجزء حسب نطاق الموجات." ۱۲حتى  ۳حسب البنود 
 

, في عامود "مقابل تخصیص موجات", ٦بدل المذكور في البند  )۲(   
 یأتي

من الجزء و من الذیل االول, حسب الموجة فقط في الفقرة (أ)او  ۲وفقاً للبند  "
 من الجزء حسب نطاق الموجات." ۱۲حتى  ۳حسب البنود 

 
 یل األول لألنظمة االصلیة یأتيبعد الذ )۹( 
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 الذیل الثاني" 

 )۱د  ۱۷(نظام 
 

 -في ھذا الذیل
 

التي  ادناه،نقاط التحول في الحدود حدود الفصلة  منطقة الغیر محددة في نطاق-"منطقة رسوم مخفضة"
 تحددھا شبكة إسرائیل الجدیدة: 

 
 )Yشرق ( )Xشمال ( نقطة تحول في الحدود

۱ ۷۰۹۱۳۸ ۲۱۰٥۲۰ 
۲ ٦٤۲۲۰۰ ۲۱۰٥۲۰ 
۳ ٦٤۲۰۰ ۲۳۰۰٦۰ 
٦ ٤۲٤۳۰۰ ۲۳۰۰٦۰ 
٦ ٥۲٤۳۰۰ ۲۰۹۸۲۰ 
٦ ٦۱۱۳۲۰ ۲۰۹۸۲۰ 
۷ ٦۱۱۳۲۰ ۱۹٥٤۸۸  
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منطقة الرسوم المخفضة حسب الشروط المحددة شمل في رسم الذي یبین حدود منطقة المركز الذي ال یُ 
 "منطقة رسوم مخفضة":في تعریف 

 

 
 
 
 

, حسب ۱۹۹۸-٥۷٥۸كتعریفھا في أنظمة المساحین(مسح وخرائط), -"نقطة تحول في الحدود,شبكة إسرائیل الجدیدة"
 سریانھا في إسرائیل,
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دء ب�����������������
 سریان

 

 بدء سریان) یوم-یليسریان ھذه األنظمة بیوم توقیعیھا (فیما بدء  .۲

تعلیم�������ات 
 مؤقتة

ك���انون اول  ۲۱( ٥۷۷۸تب���ات  ۲۳[ف���ي الفت���رة م���ن ی���وم ب���دء الس���ریان ولغای���ة ی���وم  .۳
م��ن  ۷, ب��الرغم م��ن الم��ذكور ف��ي ع��امود "تعری��ف ووص��ف" ف��ي البن��د تق��رئ, ])۲۰۱۷
لل��ذیل األول م��ن األنظم��ة االص��لیة, كنص��ة ف��ي النظ��ام م��ن الج��زء و ب الث��انوي   الج��زء

بش�رط ان رك�ب فیھ�ا جھ�از لقی�اس دائ�م للق�درة الت�ي  )(د) من ھذه األنظم�ة, الكلم�ات "۸(۱
 تمحى -"یبثھا جھاز البث,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٥۷۷۷اب         ۷

 ۱۰۱۷تم����������������وز         ۳۰

 
 دافی��������������������د          ك��������������������وھین

 تص��������االتالض��������ابط لش��������ؤون اال

 المس�����������������������������������������������������������������ؤول
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي 
 

 ۱۹٦۷-٥۷۲۷ ,) ۱۱۱أمر بشأن مجموعة المناشیر (یھودا والسامرة) (رقم 
 

 2017-5778 ,) ۲(رقم  يطباع تعلیمات بشأن تصحیح خطأ
 
 

-٥۷۲۷ ,) ۱۱۱سامرة) (رقم لألمر بشأن مجموعة المناشیر (یھودا وال ب۲ المادةوفقاً لصالحیتي حسب 
مطبع�ي ال أخط�الإني آمر بتصحیح  ،ت جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقةقائد قوا وبعد مصادقة ،۱۹٦۷
 التالي:

 
اس������م ع������دیل ت

  عضو
 ,۱٦/۱رق�م  ,والس�امرة)(یھ�ودا  التعل�یم الع�الي تعیین أعضاء مجل�سالي ف  .۱

 ."تییتلباوم"" یأتي تییتنباومبدل "
 

 .توقیعھا ریان ھذه التعلیمات بیومبدء س  .۲  بدء سریان
 

 )۱رق�م (طب�اعي تص�حیح خط�ا  بش�أنتسمى ھ�ذه التعلیم�ات: " تعلیم�ات    .۳ االسم
-٥۷۷۷ ,(یھ���ودا والس���امرة) )تعی���ین أعض���اء مجل���س التعل���یم الع���الي(

۲۰۱۷." 
 

 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ٥۷۷۷       ال�����������������ول     ۱۹

 ۲۰۱۷     ایل���������������ول       ۱۰

 عقی���������د,      انوای���������ال تولی���������د 

 المستش�������������������ار القض�������������������ائي
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
    

 ۱۹۸۸- ٥۷٤۸),۱۲۱٦(رقم  ) (یھودا والسامرة)تعلیمات مؤقتة( تزوید الكھرباءأمر بشأن تنظیم 
 

 ۲۰۱۷-٥۷۷۸تعلیمات بشأن تنظیم تزوید الكھرباء (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة)(معسكر شدما), 
 

تنظیم تزوید الكھرباء (تعلیمات مؤقتة)(یھودا والسامرة) من االمر بشأن  ۲بموجب صالحیاتي وفق المادة 
"االمر"), وباقي صالحیاتي حسب كل قانون وتشریعات امن, فاني -(فیما یلي ۱۹۸۸-٥۷٤۸), ۱۲۱٦(رقم 

 آمر بھذا ما یلي:
 

 الضابط لشؤون الطاقة في اإلدارة المدنیة.-"المسؤول" .۱ تعریفات
 

 تعلیمات بشأن تنظیم تزوید الكھرباءالخریطة التي تحما اسم "-"الخریطة"
، الموقعة "۲۰۱۷-٥۷۷۸ ,معسكر شدما) (یھودا والسامرة) ((تعلیمات مؤقتة) 

 بتوقیعي والتي تشكل جزء ال یتجزأ من ھذا التعلیمات.
 

المعلم على الخریطة المرفقة  ۸۱۳٥المعسكر الدائم -"معسكر شدما"
 للتعلیمات.

 
شركة الكھرباء اإلسرائیلیة م.ض تزوید كل احتیاجات الكھرباء لمعسكر شدما  .۲ تزوید الكھرباء 

(رقم  ة)(یھودا والسامر وفق االمر بشأن تنظیم تزوید الكھرباء (تنظیم وتشغیل)
(ب) من تعلیمات بشأن التعامل مع ۲ , وبموجب المادة۱۹۷۱ ٥۷۳۱,) ٤۲۷

-٥۷٥۱والسامرة), الكھرباء (شركة الكھرباء االسرائیلیة م.ض) (یھودا 
۱۹۹۱. 

 
تمنح للمسؤول وفق ھذه التعلیمات كل الصالحیات الممنوحة للمسؤول بموجب  .۳ صالحیات المسؤول

 االمر، وتسري علیة كل التعلیمات المحددة في االمر بالنسبة للمسؤول.
 

الغاء تعلیمات 
 مناقضة

 تلغى بھذا كل التعلیمات التي تناقض ھذه التعلیمات. .٤
 
 

 بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم توقیعھا. .٥ سریان بدء
 

تعلیمات بشأن تنظیم تزوید الكھرباء (تعلیمات مؤقتة)  تسمى ھذه التعلیمات:" .٦ االسم
 ".۲۰۱۷-٥۷۷۸(یھودا والسامرة)(معسكر شدما), 

 
 

 
 

 
 
 

 أح���ف���ات ب���ن خ���ور,     ع���م���ی���د

 رئ�����ی�����س اإلدارة ال�����م�����دن�����ی�����ة

 في  منطق���ة  یھودا  والس���������امرة

 

 

 ٥۷۷۷ حش���������ف���ان   ۱٦

 ۲۰۱۷تشرین ثاني        ٥

8502



 
 

 
 

), וצב שדמה) (יהודה והשומרון) (משעההספקת חשמל (הוראת הסדרת בדבר  הוראה
 2017-ח''עתשה

 

 
 
   

 
 ע"חהתשט"ז חשוון 

 2017בנובמבר         5

 תא"ל אחוות בן חור,         

 המינהל   האזרחי ראש   

 והשומרוןבאזור   יהודה   
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي 

أمر بشأن مجموعة المناشیر (یھودا والسامرة)(رقم ۱۱۱ ), ٥۷۲۷-۱۹٦۷ 

تعلیمات بشأن تصحیح خطأ طباعي (رقم ۲ ),٥۷۷۸-۲۰۱۷ 

-٥۷۲۷ ,) ۱۱۱سامرة) (رقم لألمر بشأن مجموعة المناشیر (یھودا وال ب۲ المادةوفقاً لصالحیتي حسب 
مطبع�ي ال أخط�الإني آمر بتصحیح  ،ت جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقةقائد قوا وبعد مصادقة ،۱۹٦۷
 التالي:

-٥۷٦۷ ,والس�امرة) (یھودا  وضع الید على ممتلكات بشأنالتعلیمات ي ف  .۱ عدیل الصدر ت
 ."٦٤-٦۰"" یأتي ٦٤, ٦۰الصدر بدل "في  ،۲۰۰٦

 .توقیعھا ریان ھذه التعلیمات بیومبدء س  .۲  بدء سریان

 )۲رق�م (طب�اعي تص�حیح خط�ا  بش�أنتسمى ھ�ذه التعلیم�ات: " تعلیم�ات    .۳ االسم
-٥۷٦۷ ,(یھ��ودا والس��امرة)  وض��ع الی��د عل��ى ممتلك��اتبش��أن تعلیم��ات (

۲۰۰٥ ,) ٦۷۷۸-۲۰۱۷." 

 
 
 

  ٥۷۷۸       كس���������������لو     ۲۳

 ۲۰۱۷     ك���انون اول       ۱۱
 عقی���������د,      ای���������ال تولی���������دانو

 المستش�������������������ار القض�������������������ائي
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 االسرائیلي الدفاع جیش

 ۱۹٦۷ -٥۷۲۷,)۳٤ رقم(والسامرة) (یھودا  مناطق مغلقھ أمر بشأن

اعالن بشأن تحدید نقاط عبور (تعدیل رقم ٤) , ٥۷۷۸-۲۰۱۸ 

 )،۳٤رقم (والسامرة) مناطق مغلقھ (یھودا ب لالمر بشأن ۱ المادةحسب صالحیتي  بموجب
 :ا یليم أعلنفأني  ،")االمرما یلي "(فی۱۹٦۷- ٥۷۲۷

 ,في اإلضافة لإلعالن بشأن تحدید نق�اط عب�ور (یھ�ودا والس�امرة)  .۱ تعدیل اإلضافة
ك��انون ث��اني  ۳( ٥۷۷٦تب��ات  ۳، الت��ي وق��ع بی��وم ٥۷٦۷-۲۰۰٦
۲۰۰٦ (–

بع��د الكلم��ات "نقط��ة عب��ور مك��ابیم" ت��أتي الكلم��ات "نقط��ة  .أ
 عبور حشمونائیم"؛

 محى الكلمات "نقطة عبور مخیم الجئین شعفاط"؛ .ب

 محى الكلمات "نقطة عبور نیلي". .ج

 من یوم توقیعھ. االعالن یومبدء سریان ھذا  .۳ سریانبدء 

بش���أن تحدی���د نق���اط عب���ور (یھ���ودا  إع���الن"التع���دیلیس���مى ھ���ذا  .٤ االسم
 "۲۰۱٦-٥۷۷۸), ٤( تعدیل رقم والسامره), 

عمی��د,           أحف��ات ب��ن ح��ور

 ةالمدنی��������������� اإلدارة رئ���������������یس

 والس��������امرة یھ��������ودا بمنطق��������ة

 ٥۷۷۸  شباط         ۱۱

 ۲۰۱۸ كانون ثاني   ۱۷
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 ۱۹۷۹-٥۷۳۹ ,)۷۸۳(رقم  )ة(یھودا والسامر اقلیمیةمجالس إدارة  امر بشأن

 إقلیمیھبشأن مجالس  ةنظماأل

, )مطي بنیامینالمجلس اإلقلیمي ) (تعدیل حدود-معلي مخماش  مستوطنةمنطقة نفوذ (

٥۷۷۸-۲۰۱۸ 

 
-٥۷۳۹ )،۷۸۳) والسامرة(یھودا  اقلیمیھس بشأن اداره مجال األمرأ من ۱ المادةحسب تي اوفقاً لصالحی

 :األنظمةھذه  اسني نانف ،۱۹۷۹
 

 منطقة نفوذ
 المستوطنة

  )أ( .۱
 
 

 

منطقة نفوذ  مستوطنة "معلي مخماش" ھي المساحة المعلمة باللون  
جزأ من ھذه األنظمة والموقعة یتالتي تشكل جزءاً ال على الخریطة  األزرق
 ؛")خریطةال"-(فیما یلي يبتوقیع

ل ان منطقة نفوذ المستوطنة تحدد وفق خطوط الطوأقر بھذا الشك، إلزالة   )ب(
 .وخطوط العرض المبینة على الخریطة

   
أي شخص، خالل ساعات الطالع نسخ من ھذه األنظمة وخریطة األنظمة  تودع .۲ نشر

 التالیة: المكاتبفي الدوام العادیة، 
 
البنی���ة التحتی���ة ف���ي اإلدارة المدنی���ة لمنطق���ة یھ���ودا  ف���رعمكت���ب رئ���یس   )أ(

 .والسامرة
  )ب(
 

) ة(یھ��ودا والس��امر قلیمی��ھمكت��ب المس��ؤول كمفھوم��ھ بق��انون المج��الس اال
٥۷۳۹-۱۹۷۹. 

 .مطي بنیامین اإلقلیميتب المجلس امك  )ج(
 ."معلي مخماش" المحلیة اللجنةتب امك   )د(

 
تح�دد منطق�ة نف��وذ مس�توطنة "معل�ي مخم�اش" الت��ي  تلغ�ى بھ�ذا ك�ل خریط��ة الت�ي .۳ إلغاء خریطة

 األنظمةقبل بدء سریان ھذه  أصدرت
 

 بدء سریان ھذه االنظمھ في یوم توقیعھا. .٤ بدء سریان
   

مس�توطنھ  منطق�ة نف�وذ( اقلیمی�ھبش�أن ادارة مج�الس  : "أنظم�ةاألنظم�ةتسمى ھذه  .٥ االسم
 ". ۲۰۱۸-٥۷۷۸), بنیامین مطيالمجلس اإلقلیمي ) (تعدیل حدود -معلي مخماش

 
 

  
 

 
 
 
 

 ٥۷۷۸               نیسان     ٥

    ۲۰۱۸                  آذار    ۲۱

 

 ,    أل���������������وف ب���������������دان ن���������������داف

 إلسرائیلي الدفاع  جیش     قائد قوات

 بمنطق������������ة یھ������������ودا والس������������امرة
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 

 ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ,) ۸۹۲(رقم  )ة(یھودا والسامر محلیةمجالس إدارة  امر بشأن
 

 )جفعات زئیف) (الخریطةتعدیل ( المحلیةمجالس إدارة البشأن  ةنظماأل
 

ً لصالحیتي   )،۸۹۲ رقم(والسامرة) (یھودا  محلیةمجالس  ةالمر بشأن ادارمن ا ۳المادة حسب وفقا
 :األنظمةھذه  أسني نناف ،٥۷٤۱-۱۹۸۱

 
 منطقة نفوذ

 المجلس
 المحلي

 أ. .۱

 

التي تشكل جزءاً ال زرق على الخریطة ألا باللونالمساحات المحددة 
 ف")، تضاالخریطة"-بتوقیعي (فیما یلياألنظمة والموقعة یتجزأ من ھذه 

 ؛جفعات زئیف المجلس المحليلمنطقة نفوذ 
 

ل نفوذ المستوطنة تحدد وفق خطوط الطو ان منطقةأقر بھذا الشك،  إلزالة .ب
 .وخطوط العرض المبینة على الخریطة

   
أي شخص، خالل ساعات الدوام الطالع نسخ من ھذه األنظمة والخریطة  تودع .۲ نشر

 :التالیة المكاتبفي العادیة، 
 
البنی���ة التحتی���ة ف���ي اإلدارة المدنی���ة لمنطق���ة یھ���ودا  ف���رعمكت���ب رئ���یس   )أ(

 ؛والسامرة

  )ب(
 

(یھ���ودا  المحلی���ةالمج���الس أساس���ي مكت���ب المس���ؤول كمفھوم���ھ بق���انون 

 ؛۱۹۸۱-٥۷٤۱والسامره) 

 .المحلي جفعات زئیف تب المجلسامك   )ج(

 

 بدء سریان ھذه االنظمھ في یوم توقیعھا. .۳ بدء سریان
   

جفع�ات ) (تع�دیل خریط�ة( محلیةبشأن ادارة مجالس  : "أنظمةاألنظمةتسمى ھذه  .٤ االسم
 ". ۲۰۱۸-٥۷۷۸), زئیف

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۷۸          نیسان        ۲٤

    ۲۰۱۸         نیسان          ۹

 

 أل���������������وف     ،ن���������������داف ب���������������دان

 إلسرائیلي الدفاع  جیش     قائد قوات

 بمنطق������������ة یھ������������ودا والس������������امرة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹٤٥نظمة دفاع (حالة طوارئ), أ
 

 إعالن على منظمة غیر مشروعة
 
 
 

نظم�ة )(ب) أل۱(۸٤حس�ب نظ�ام و ةس�رائیلي ف�ي المنطق�الحیتي كقائد ق�وات ج�یش ال�دفاع اإلوفقاً لص
ون ") وب��اقي ص��الحیاتي حس��ب ك��ل ق��اننظم��ة ال��دفاعأ(فیم��ا یل��ي: " ۱۹٤٥ال��دفاع (حال��ة ط��وارئ), 

ة, أمن دولة إسرائیل, من المنطقأ عنجل الدفاع , وبعد أن اقتنعت, أن األمر مطلوب ألمنأ اتوتشریع
 الت�ي یطل�ق علیھ�ا ةو المنظم,  بأن مجموعة األشخاص أعلن بھذاأ إني والنظام العام, سالمة الجمھور

عم�ل ف�ي ش�بكة بح�ال كان�ت ش�ركة او ل�م تك�ن, بح�ال ت "Aman Palestin" "مان فلسطینأ " اسم
مجموعة, خلیة, واي قسم, مؤسسة, فرع, مركز, لجنة او  بما في ذلك  ,النترنت او باي طریقة أخرىا

لھ�ذا التی�ار,  ینتم�ون یھا بما في ذلك مجموع�ة اش�خاص ال�ذینأي حزب التابع لھا , وبكل اسم یطلق عل
 ھي منظمة غیر مشروعة, كمفھومھا في أنظمة الدفاع.  الملقب بالقاب مختلفة,

 
علی�ھ اإلب�الغ ع�ن ذل�ك لقائ�د ق�وات  أع�اله،من یحتاز على أمالك المنظم�ة غی�ر المش�روعة الم�ذكورة 

ھ�اتف:  والس�امرة،جیش الدفاع اإلسرائیلي بمنطقة یھودا والسامرة بواسطة المستشار القضائي لیھودا 
 .۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰، فاكس: ۹۹۷۷۷۱۱-۰۲

 
دیوان المستشار بواسطة  خطیاً، ھاعتراضات قدیمتیستطیع  اإلعالن،من یرى نفسھ متضرراً جراء ھذا 
 .یوم من یوم نشر اإلعالن ۱٤خالل  القضائي لمنطقة یھودا والسامرة،

 
 
 
 
 
 
 

  ٥۷۷۸ أی���������������ار     ۲

    ۲۰۱٤   نیس���ان    ۱۷

 

 

 أل����������وف,          ن����������داف ب����������دان
  

 اإلس�رائیلي ال�دفاع ج�یش قوات قائد
 

 والس����������امرة یھ����������ودا بمنطق����������ة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹٤٥نظمة دفاع (حالة طوارئ), أ
 

 إعالن على منظمة غیر مشروعة
 
 
 

نظم�ة )(ب) أل۱(۸٤حس�ب نظ�ام و ةس�رائیلي ف�ي المنطق�الحیتي كقائد ق�وات ج�یش ال�دفاع اإلوفقاً لص
ون ") وب��اقي ص��الحیاتي حس��ب ك��ل ق��اننظم��ة ال��دفاعأ(فیم��ا یل��ي: " ۱۹٤٥ال��دفاع (حال��ة ط��وارئ), 

ة, أمن دولة إسرائیل, من المنطقأ عنجل الدفاع , وبعد أن اقتنعت, أن األمر مطلوب ألمنأ اتوتشریع
 الت�ي یطل�ق علیھ�ا ةو المنظم,  بأن مجموعة األشخاص أعلن بھذاأ إني والنظام العام, سالمة الجمھور

او ل�م بحال كان�ت ش�ركة  "Aneen al-qaid"شبكة انین القید االعالمیة" " وأ "انین القید " اسم
مجموع�ة, خلی�ة, واي قس�م,  بم�ا ف�ي ذل�ك  ,عمل في شبكة االنترنت او ب�اي طریق�ة أخ�رىتكن, بحال ت

یھ�ا بم�ا ف�ي ذل�ك مجموع��ة مؤسس�ة, ف�رع, مرك�ز, لجن�ة او أي ح�زب الت�ابع لھ�ا , وبك��ل اس�م یطل�ق عل
ھ�ي منظم�ة غی�ر مش�روعة, كمفھومھ�ا ف�ي  لھذا التیار, الملق�ب بالق�اب مختلف�ة, ینتمون اشخاص الذین
 أنظمة الدفاع. 

 
علی�ھ اإلب�الغ ع�ن ذل�ك لقائ�د ق�وات  أع�اله،من یحتاز على أمالك المنظم�ة غی�ر المش�روعة الم�ذكورة 

ھ�اتف:  والس�امرة،جیش الدفاع اإلسرائیلي بمنطقة یھودا والسامرة بواسطة المستشار القضائي لیھودا 
 .۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰، فاكس: ۹۹۷۷۷۱۱-۰۲

 
دیوان المستشار بواسطة  خطیاً، ھاعتراضات تقدیمیستطیع  اإلعالن،من یرى نفسھ متضرراً جراء ھذا 
 .یوم من یوم نشر اإلعالن ۱٤خالل  القضائي لمنطقة یھودا والسامرة،

 
 
 
 
 
 
 

  ٥۷۷۸ أی���������������ار     ۲

    ۲۰۱٤   نیس���ان    ۱۷

 

 

 أل����������وف,          ن����������داف ب����������دان
  

 اإلس�رائیلي فاعال�د ج�یش قوات قائد
 

 والس����������امرة یھ����������ودا بمنطق����������ة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹٦۸ -٥۷۲۸), ۲۷۱(رقم الدعاوى (یھودا والسامرة) أمر بشأن
 
 

 لضابط شؤون الدعاوى  كتاب تعیین
 
 
  
 

(یھودا  الدعاوىألمر بشأن تعلیق من ا ۱ تي وفق تشریعات األمن والمادةاصالحی بموجب
 ھذا:بإني أعین ") األمر" یلي:(فیما  ۱۹٦۸-٥۷۲۸ ,) ۲۷۱والسامرة) (رقم 

 
 

  رجرمان-سارالمحامیة ھیال 
 

 كمفھومھ في األمر  الدعاوى،لتشغل منصب ضابط شؤون 
  

 بدء سریان ھذا األمر في یوم توقیعھ. 
 

 ھذا التعیین یلغي كل تعیین سبقھ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۷٦آب   ٥

 ۲۰۱٦         آب                    ۹

 

 

 

 

  

 عمی����د,           ف����ات ب����ن ح����ور حا

رئ���یس االدارة المدنی���ة ف���ي منطق���ة 

 یھ�������������������������ودا والس�������������������������امرة 
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 الدفاع اإلسرائیليجیش 
 

  ۲۰۰۹ – ٥۷۷۰) ۱٦٥۱أمر بشأن تعلیمات أمن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم 
 
 

  ۲۰۰٦ – ٥۷٦۷ ,) یھودا والسامرةتعلیمات بشأن وضع الید على الممتلكات (
 

 كتاب تعیین
 
 
 

 ),والسامرةمن التعلیمات بشأن وضع الید على الممتلكات (یھودا  ۱صالحیتي حسب المادة  بموجب
 التعلیمات)، فإنني اعیین بھذا:-(فیما یلي ٥۷٦۷-۲۰۰٦

 
 
 

 الضابط لشؤون الزراعة
 نائب الضابط لشؤون الزراعة

 الضابط لشؤون المحمیات الطبیعیة
 نائب الضابط لشؤون المحمیات الطبیعیة

 
 
 
 

لیكونوا أصحاب صالحیة االعفاء كمفھومھا في التعلیمات، لغرض الحیوانات التي وضعت الید 
 )۱٦٥۱(رقم  والسامرة)نص منسق] (یھودا [ امنمن االمر بشأن تعلیمات  ٦۰علیھا حسب المادة 

من قواعد التصرف في المحمیات  ۳-و ۲بالنسبة لشك بتنفیذ مخالفة على المواد  ،۲۰۰۹– ٥۷۷۰
  .)۱۹۷۳-٥۷۳۳الطبیعیة (یھودا والسامرة, 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 أح��ف���ات ب��ن ح��ور,        ع��م��ی���د

 رئ�����ی�����س اإلدارة ال�����م�����دن�����ی�����ة

 في    منطقة    یھودا      والسامرة

   ٥۷۷٦          الول    ۱۸

 ۲۰۱٦     أیلول       ۲۱

 

8513



 جیش الدفاع االسرائیلي
 

 ۱۹۷۱ -٥۷۳۱), ٤۱۸(یھودا والسامره)(رقم  مدن, قرى ومبانيتنظیم امر بشأن 
 

 ۲۰۱٦-٥۷۷٦, )تعدیل) (یھودا والسامرة( االعلى التنظیممجلس اعضاء تعیین 
 

 ,) ٤۱۸) (رق��م والس��امرة(یھ��ودا ومب��اني  ق��رى م��دن،تنظ��یم الم��ر بش��أن م��ن ا ٤ الم��ادةص��الحیتي حس��ب بموج��ب 
 :ا ما یليبھذآمر  فإنني ،٥۷۳۱-۱۹۷۱

 
تع�������������دیل 

 ۸المادة 
ی��رقم  ،كت��اب التعی��ین)-(فیم��ا یل��ي ۲۰۱۳-٥۷۷۳بكت��اب تعی��ین مجل��س التنظ��یم األعل��ى,  .۱

 ویأتي بعده: أ،۱كمادة  ۱الوارد في المادة 
 

  "۱
 ب

ال یتخذ مجلس التنظیم األعلى  امن،بالرغم من المذكور في أي قانون وتشریعات 
تواج��د ف��ي الجلس��ة رئ��یس دی��وان التنظ��یم المرك��زي ف��ي اإلدارة  أي ق��رار دون

  كرئیس اللجنة او كعضو. عنھ،او مندوب  قائم مقامھ المدنیة،
 

أ من كتاب التعیین، في الفقرة أ، بدل الكلمات "رئیس دیوان التنظیم المركزي ۱في المادة  .۲ 
س دیوان التنظیم المركزي ف�ي رئی "المدنیة، قائم مقامة او مندوب عنھ" یأتي في اإلدارة 

ق�ائم مقام�ة او ، قائم مقامھ او مندوب عنھ او الضابط لشؤون ج�ودة البیئ�ة المدنیة،اإلدارة 
 قرار رئیس دیوان التنظیم المركزي". عنھ، بموجبمندوب 

 
 -ھأ من كتاب التعیین، في الفقرة ۱في المادة  .۳ 

 
 او مندوب عنھ" یأتي "، قائم مقامھ".بین كلمة "المدنیة" وكلمات " (أ)  

 
 بعد كلمة "مندوب عنھ" یأتي "، بشرط انھ لم یعیین كرئیسھا". (ب)  

 
 -بعد الفقرة ح یأتي .٤ 

 
 ق��ائم مقام��ة او من��دوب عن��ھ، رئ��یس دی��وان التنظ��یم المرك��زي ف��ي اإلدارة المدنی��ة "ط.  

 عضو."-بشرط انھ لم یعیین كرئیس
 

ب�����������������دء 
 سریان

 ان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.بدء سری .٥
 

, )تعدیل) (یھودا والسامرة( یسمى ھذا التعیین: " تعیین اعضاء مجلس التنظیم االعلى .٦ االسم
٥۷۷٦-۲۰۱٦." 

 
 
 
 
 

  ٥۷۷۷           رأی���������ا               ۲٦

            أی�������������������������������������������ار                    ۲۲

 

 

 

 

 

 حف����ات ب����ن ح����ور,           عمی����دأ

رئ������������������یس االدارة المدنی������������������ة                    

 ف������ي منطق������ة یھ������ودا والس������امرة 
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 ۱۹۸۱-٥۷٤۲ ,) ۹٤۷المدنیة (یھودا والسامرة) (رقم  اإلدارةامر بشأن إقامة 

(یھودا والسامرة) (رقم  ۱۹٦۷لسنة  ۲۱رقم  األردنیة،االمر بشأن سلطة الكھرباء 
۱٥۹ ( ,٥۷۲۷-۱۹٦۷ 

 ,) ٤۲۷رقم (والسامرة) یھودا (وتورید) االشتغال بالكھرباء (تنظیم االمر بشأن 
٥۷۳۱-۱۹۷۱ 

 كتاب تعیین

 

من امر بشأن إقامة اإلدارة المدنیة (یھودا والسامرة) (رقم  ٥بموجب صالحیتي حسب المادة 
 اعیین بھذا: فإنني, وباقي صالحیاتي حسب أي قانون وتشریعات امن, ٥۷٤۲-۱۹۸۱ ),۹٤۷

 

 ضابط لشؤون الطاقة

 

(یھودا  ۱۹٦۷لسنة  ۲۱رقم  األردنیة،لیشغل منصب المسؤول حسب االمر بشأن سلطة الكھرباء 
, وكمسؤول حسب االمر بشأن االشتغال بالكھرباء (تنظیم ۱۹٦۷-٥۷۲۷ ,) ۱٥۹والسامرة) (رقم 

(فیما یلي: "االمر بشأن االشتغال  ۱۹۷۱-٥۷۳۱), ٤۲۷وتورید)(یھودا والسامرة)(رقم 
 بالكھرباء").

 

الحیات عدا الص فیھ،المحددة  للمسؤول حسب االمر بشأن االشتغال بالكھرباء تكون كل الصالحیات
 .٦-و ۳, ۲المحددة في المواد 

 

 قانون وتشریعاتشؤون الكھرباء بموجب أي لللضابط  منحتكل الصالحیات والواجبات التي 
 تنقل بھذا للضابط لشؤون الطاقة. ،امن

 

 یلغى بھذا منصب الضابط لشؤون الكھرباء.

 بد ء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 

 
 

   ٥۷۷۷أی����������ار    ۲٦
 ۲۰۱۷ایار                           ۲۲

 

 

 

 

 عمید,           حور بن أحفات
                    ال�����م�����دن�����ی�����ة االدارة رئ�����ی�����س

طق����ة في ن ھودا م مرة ی    والس����������ا
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 ۱۹۸۱-٥۷٤۲ ,) ۹٤۷المدنیة (یھودا والسامرة) (رقم  اإلدارةامر بشأن إقامة 

 

 

 لمنصب الضابط لشؤون الطاقة كتاب تعیین

 

من امر بشأن إقامة اإلدارة المدنیة (یھودا والسامرة) (رقم  ٥بموجب صالحیتي حسب المادة 
 اعیین بھذا: فإنني, وباقي صالحیاتي حسب أي قانون وتشریعات امن, ٥۷٤۲-۱۹۸۱ ),۹٤۷

 

 السید سعید قاسم

 

 .في اإلدارة المدنیة بالنسبة ألي قانون وتشریعات امن لضابط لشؤون الطاقةالیشغل منصب 

 

 بد ء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 

 
 

   ٥۷۷۷أی����������ار    ۲٦
 ۲۰۱۷ایار                           ۲۲

 

 

 

 

  

 عمید,           حور بن أحفات
                    ال�����م�����دن�����ی�����ة االدارة رئ�����ی�����س

طق����ة في ن ھودا م مرة ی    والس����������ا
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 یھودا والسامرة)(مؤقتة) تعلیمات (بالمعابر أمر بشأن تنظیم الصالحیات 
 ۲۰۱۰- ٥۷۷۱,) ۱٦٦٥ (رقم

 
 ۲۰۰٥-٥۷٦٥التصریح العام لجلب البضائع, 

 
 ن مفتشي معابریتعی بشأنإعالن 

 
 
 
 

لیمات مؤقتة) تنظیم الصالحیات بالمعابر (تع بشأنمن األمر  ۱حسب المادة  تياصالحی بموجب
) للتصریح ۱ب (۲") والبند األمر(فیما یلي: "۲۰۱۰ – ٥۷۷۱ ,) ۱٦٦٥رقم ((یھودا والسامرة) 

")، وباقي صالحیاتي حسب التصریح العام(فیما یلي: " ۲۰۰٥ – ٥۷٦٥العام إلحضار البضائع, 
أدناه  ةفي الالئحبھذا موظفي اإلدارة المدنیة المدونون  كل القانون وتشریعات األمن، فاني أعین

  ) للتصریح العام. ۱ب (۲لغرض البند  األمر،منصب مفتشي معابر حسب  لیشغلوا
 
 

 ) للتصریح العام ۱ب ( ۲الئحة مفتشي المعابر لغرض المادة 
 
 
 

 الرقم 
 التسلسلي 

 رقم الھویة  اسم العائلة االسم الشخصي 

 ۳۱۷۰۷٤۹۸۷ سطرنین لیف ۱
 ٦۹۸٥٥۸۳۱ تصادوق دافید ۲
 ۸٦۰۷۲۸۷٦ حیجاز میرس ۳
 ۰۲۱۹۲۸۳۸۷ نویبوار حن ٤
 ۳۲۷۱۳۳۳۸٥ جدج یونتان ٥

 
 

 بدء سریان ھذا اإلعالن بیوم توقیعھ. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عمی������دأحف������ات ب������ن ح������ور,        

 رئ������������������یس اإلدارة المدنی������������������ة

 والس�����امرة  منطق�����ة    یھ�����ودا    ل

 

   ٥۷۷۸          شباط    ۱۰

 ۲۰۱۸     كانون ثاني   ۲٦
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