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 חקיקה ראשית:

 

 8689 2018-), התשע"ט1805 צו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' .1

) (הארכת 1806) (יהודה והשומרון)  (מס' 62צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'  .2

 2018-הוראת שעה), התשע"ט

8730 

) (הוראת שעה) (יהודה 2מס' צו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין (תיקון  .3

-), התשע"ט1807) (יהודה והשומרון) (מס' 5) (תיקון מס' 1661והשומרון) (מס' 

2018 

8731 

) (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (צו מס' 4צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'  .4

 2019-), התשע"ט1808

8732 

) (יהודה והשומרון) (מס' 25 צו בדבר תכנון ערים כפרים ובניינים (תיקון מס' .5

 2019-), התשע"ט1809

8733 

-) התשע"ט1810) (יהודה והשומרון) (מס' 4צו בדבר העברת טובין (תיקון מס'  .6

2019 

8735 

 

 חקיקת משנה:
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8736 
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 8746 2018-) (יהודה ושומרון), התשע"ט139קנון המועצות האזוריות (תיקון מס'  .10
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 8812 2018-) (יהודה והשומרון), תשע"ט141המועצות האזוריות (תיקון מס' תקנון  .48

 –מערב" -צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (שכונת "טל מנשה .49

 2018 –תחום שיפוט מועצה אזורית שומרון)(יהודה ושומרון), התשע"ט 

8813 

הפטורים מהיתר),  תקנות תכנון ערים כפרים ובניינים (עבודות ומבנים .50

 2019-התשע"ט
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 –מזרח" -צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (שכונת "טל מנשה .51

 2019 –תחום שיפוט מועצה אזורית שומרון)(יהודה ושומרון), התשע"ט 
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תקנות בדבר העברת טובין (החזקת רכבים פסולים) (יהודה והשומרון)  .52

 2019-התשע"ט

8829 

 8831 גבהת אל עמל -הכרזה על התאחדות בלתי מותרת .53

 8832 2019-ט, התשע"(יהודה ושומרון) )228תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס'  .54
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 2019 – תחום שיפוט מועצה אזורית שומרון)(יהודה ושומרון), התשע"ט

8835 

 –(יהודה ושומרון), התשע"ט  צו בדבר ביטול הכרזה על יער מנדטורית (צופים) .56

2019 

8837 

תחום שיפוט מועצה  –צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (חיננית  .57

 2019 –אזורית שומרון)(יהודה ושומרון), התשע"ט 

8839 

 8841 2019-ט"התשע ),יקון מפה) (אפרתה(תמקומיות בדבר ניהול מועצות  תקנות .58

תיקון גבולות)  –תקנות בדבר ניהול מועצות אזוריות (תחום היישוב מחולה  .59

 2019-אזורית ערבות הירדן), התשע"ט (מועצה

8843 

וחיבורו  וולטאי-ייצור במיתקן פוטותקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) ( .60

 2019-) (יהודה ושומרון), התשע"טלרשת החלוקה בעקבות זכיה בהליך תחרותי

8845 

שינוי שמות היישובים חלמיש  -תקנות המועצות האזוריות (תיקון התוספת  .61

 2019-) (יהודה ושומרון), התשע"ט36ונירן) (תיקון מס' 

8862 

שינוי שם היישוב אפרתה)  -תקנות המועצות המקומיות (תיקון התוספת  .62

 2019-) (יהודה ושומרון), התשע"ט12(תיקון מס' 

8863 

צו בדבר הסדרת השמירה בישובים (שמירה בשכר) (מועצה אזורית גוש עציון)  .63

 (נווה דניאל)

8864 

 

 

 :מינויים

 

 8865 הסמכת פקחים מסייעים  .64

צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס'  .65

 ארז צידון -מינו ממונה-2010 -), התשע"א1665

8866 

) 2מינוי ועדות תכנון מיוחדות (מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) (תיקון מס'  .66

 2019-(יהודה והשומרון), התשע"ט

8867 

 8868 אל"ם שי קרמונה -אזרחימינוי סגן ראש המנהל ה .67

 8869 מפקד נפת שילה -מינוי ממונה תקציב הג"א מקומי .68

 

 

 



 المحتویات:
 

 التشریعات الرئیسیة
 

 8870 ۲۰۱۸-٥۷۷۹)، ۱۸۰٥السامرة) (رقم (یھودا و] مر بشأن المرور [نص منسقأ .۱

 ) (تمدید سریان۱۸۰٦) (یھودا والسامرة) (رقم ٦۲أمر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل رقم  .۲

 ۲۰۱۸-٥۷۷۹ ،تعلیمات مؤقتة)

8919 

یھودا والسامرة) () (تعلیمات مؤقتة) ۲أمر بشأن قانون رسوم تسجیل األراضي (تعدیل رقم  .۳

 ۲۰۱۸-٥۷۷۹ ،)۱۸۰۷) (یھودا والسامرة) (رقم ٥تعدیل رقم () ۱٦٦۱(رقم 

8920 

٤. 

 

 ،)۱۸۰۸والسامرة) (أمر رقم یھودا (تعلیمات مؤقتة) () ٤أمر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل رقم 

٥۷۷۹-۲۰۱۹ 

8921 

 رقم) (والسامرة یھودا) (25 رقم تعدیل( واالبنیة القرى المدن، تنظیم قانون بشأن مرأ .٥

1809(، 5779-2019 

8922 

 8925 2019-5779 ،)1810 رقم) (والسامرة یھودا) (4 رقم تعدیل( البضائع نقل بشأن أمر .٦

 

 التشریعات الثانویة:

 

 

 ،)سامرةوال یھودا) (الكھرباء وتزوید توزیع نقل، تنظیم( واألبنیة القرى المدن، تنظیم أنظمة .۷

5771-2011 

8926 

 8933 تل رمیدة-موقع تل الخلیل-إعالن عن موقع یستقبل جمھور .۸

) (یھودا ۷تعدیل رقم (وإعفاء الترخیص ألبنیة تربویة (تعلیمات مؤقتة)  أقامھأنظمة مصادقة  .۹

 ۲۰۱۸-٥۷۷۸ ،والسامرة)

8935 

أنظمة مصادقة إقامة وإعفاء من الترخیص لمنشآت بنیة تحتیة ذات أھمیة إقلیمیة (تعلیمات  .۱۰

 ۲۰۱۸-٥۷۷۸مؤقتة) (یھودا والسامرة)، 

8936 

 منطقة-غرب"-منشیةأمر بشأن إلغاء إعالن عن غابة محمیة من فترة االنتداب (حارة "طال  .۱۱

 ۲۰۱۸-٥۷۷۹والسامرة) یھودا (السامرة) نفوذ المجلس اإلقلیمي 

8950 

 8952 2019-5779 ،)الترخیص من معفاة ومباني اعمال( واألبنیة القرى المدن، تنظیم أنظمة .۱۲

 منطقة-شرق"-منشیةأمر بشأن إلغاء إعالن عن غابة محمیة من فترة االنتداب (حارة "طال  .۱۳

 ۲۰۱۸-٥۷۷۹ ،یھودا والسامرة)(السامرة) نفوذ المجلس اإلقلیمي 

8967 

 8969 ".2019-5779 ,) والسامرة یھودا) (قانونیة غیر مركبات حیازة( البضائع نقل بشأن أنظمة .۱٤

 8971 جبھة العمل او جبھة العمل الطالبي التقدمیة-مشروعةإعالن على منظمة غیر  .۱٥



 منطقة-عزون غابة-شومرونأمر بشأن إلغاء إعالن عن غابة محمیة من فترة االنتداب (معلي  .۱٦

 ۲۰۱۹-٥۷۷۹،یھودا والسامرة)(السامرة) نفوذ المجلس اإلقلیمي 

8972 

 فترة االنتداب (تسوفیم)  محمیة منأمر بشأن إلغاء إعالن عن غابة  .۱۷

 ۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،(یھودا والسامرة)

8974 

السامرة) نفوذ المجلس اإلقلیمي  منطقة-حینانیتإلغاء إعالن عن غابة محمیة ( أمر بشأن .۱۸

 ۲۰۱۹-٥۷۷۹والسامرة)، یھودا (

8976 

 8978 2019-5779), افراتا) (تعدیل خریطة( محلیة مجالس ادارة بشأن أنظمة .۱۹

 المجلس) (حدود تعدیل-محوال مستوطنھ منطقة نفوذ( اقلیمیھ مجالس ادارة بشأن أنظمة .۲۰

 2019-5779 ,) ھیردن عرفوت اإلقلیمي

8980 

اب بمنشآت طاقة الشمسیة بأعق الكھرباء تولید) (وتشغیل تنظیم( الكھرباء مع التعامل أنظمة .۲۱

 ۲۰۱۹-٥۷۷۹،)والسامرة یھودا( )الفوز في مناقصة تنافسیة

8982 

) انونیر حالمیش المستوطنات اسماء تغییر-الذیل تعدیل(محلیة  مجالس ادارة بشأن أنظمة .۲۲

 ".2019-5779،)والسامرة یھودا) (36 رقم تعدیل(

9002 

) 12 قمر تعدیل) (افراتا مستوطنة اسم تغییر-الذیل تعدیل(محلیة  مجالس ادارة بشأن أنظمة .۲۳

 2019-5779،)والسامرة یھودا(

9003 

(مجلس إقلیمي جوش  أمر بشأن تنظیم الحراسة في المستوطنات (الحراسة مقابل أجر) .۲٤
 عصیون) (نفي دانیل)

9004 

 

 

 :التعیینات

 
 ،)1665 رقم) (والسامرة یھودا) (مؤقتة تعلیمات( بالمعابر الصالحیات تنظیم بشأن أمر .۲٥

 صیدون ایرز-مسؤول تعیین-5771-2010

9005 

 ،)والسامرة یھودا) (2 رقم تعدیل) (إقلیمیة ومجالس محلیة مجالس( خاصة تنظیم لجان تعیین .۲٦

5779-2019 

9006 

 العقید شاي كرمونة-تعیین نائب رئیس اإلدارة المدنیة .۲۷

 

9007 

 9008 قائد محافظة شیلو-تعیین مسؤول میزانیة دفاع مدني محلي .۲۸

 

 



 
 צבא   הגנה   לישראל

 
), 1805(יהודה ושומרון) (מס'  [נוסח משולב] צו בדבר תעבורה

 2018-ט"עהתש
 
 

 הודעה על נוסח משולב
 
 

ג לצו בדבר קובץ המנשרים (יהודה והשומרון) (מס' 2בתוקף סמכותי מכוח הוראות סעיף 
וחות צה"ל , ובהסכמת מפקד כ")הצו בדבר קובץ המנשרים(להלן: " 1967-), התשכ"ז111

), 1805תעבורה [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' צו בדבר הבאזור, הנני קובע בזאת את 
 . 2018-התשע"ט

 
 

 .1992-), התשנ"ב1310צו בדבר התעבורה (יהודה והשומרון) (מס' הצו זה בא במקום 
 

שהוצאו למען הסר ספק יובהר, כי הוראות, פקודות, צווים, החלטות, פסקי דין או הודעות 
כאילו הוצאו בהתאם להוראות צו או שיוצאו בהתאם להוראות הצווים הנ"ל, יש לראותם 

צו בדבר התעבורה (יהודה והשומרון) ) לצו בדבר קובץ המנשרים, ה3ג(2זה; על פי סעיף 
 של צו זה. תחילת תוקפובטל ביום  1992-), התשנ"ב1310(מס' 
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בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור והואיל ואני סבור כי הדבר דרוש לשם קיום 
 ה באזור, הנני מצווה בזאת לאמור:י, הסדר הציבורי ולטובת האוכלוסיהממשל התקין

 
 פרק ראשון: מבוא

 
 הגדרות

 
 

 -בצו זה  .1

רכב מנועי המיועד להסיע שמונה אנשים או יותר מלבד הנהג ואשר  -"אוטובוס"   
 צוין ברשיון הרכב כאוטובוס;

 
 רכב ציבורי שהוא אוטובוס; -"אוטובוס ציבורי"  

 
 הגנה לישראל שאיננו האזור;-ידי צבא-אזור המוחזק על -אזור מוחזק אחר" " 
  
מי שרשות הרישוי הסמיכה להיות בוחן נהיגה או  -"בוחן נהיגה" ו"בוחן רכב"  

 בוחן רכב, לפי הענין;
  
בית משפט צבאי של ערכאה ראשונה שכונן לפי הצו בדבר  -"בית המשפט"  

 הוראות בטחון;
 

בית משפט מוסמך במדינת ישראל או באזור  -סמך מחוץ לאזור" -ת משפט בר"בי  
 מוחזק אחר;

 
 אחד מאלה: -"בעל"  
 הבעל הרשום ברשיון הרכב; )1( 
-אגב-לענין רכב שיש עליו הסכם שכירות או הסכם של מקח )2( 

 האדם המחזיק ברכב מכוח ההסכם; -שכירות או הסכם מכר 
מנהל פעיל, שותף או  -ום על שם חבר בני אדם לענין רכב הרש )3( 

 עובד מינהלי בכיר בחבר, האחראים לאותו רכב;
 

לרבות כל מסילה, דרך, רחוב, סמטה, ככר, מעבר, גשר או מקום פתוח  -"דרך"  
 שיש לציבור זכות לעבור בהם;

 
כמשמעותה בצו בדבר ועדות עררים (יהודה והשומרון) (מס'  -"ועדת עררים"  

 ;1967-), התשכ"ח172
 

 חניה לאוטובוסים לפני כניסתם לרציפי הנוסעים; -"חניה תפעולית"  
 

מכשיר המותקן ברכב לפי הוראות צו זה, המיועד לסמן או לרשום את  -"טכוגרף"  
היות הרכב במצב נסיעה או עצירה, וכן את מרחק הנסיעה, את מהירות הנסיעה 

 ואת זמן הנהיגה של הנוהג ברכב;
 

רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע עד עשרה אנשים מלבד הנהג ואשר  -"מונית"  
 צויין ברשיון הרכב כמונית;

 
כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה  -"מועצה מקומית"  

 .1981-), התשמ"א892והשומרון) (מס' 
 

ל את מהירות מכשיר מסוג שקבע הממונה, המגבי -"מיתקן מגביל מהירות"  
 הרכב והמותקן ברכב כפי שקבע הממונה;

 
 מסוף לתחבורה ציבורית או תחנה מרכזית; -"מיתקן תחבורתי"  
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קמ"ט תחבורה) או  -קצין מטה לעניני תחבורה במינהל האזרחי (להלן  -"ממונה"  
 מי שקמ"ט תחבורה מינה אותו להיות הממונה;

 
משמש כתחנת מוצא ויעד לקו שירות או מתחם ה -"מסוף לתחבורה ציבורית"  

 המשמש כמקום מעבר לנוסעים בין קו שירות אחד לאחר;
 

מי שראש המינהל האזרחי מינה אותו, בהודעה בכתב,  -"מפקח על התעבורה"  
להיות מפקח על התעבורה לכל שטח האזור או לחלק ממנו, לרבות מי שהמפקח 

ר או לחלק ממנו, לענין פלוני או על התעבורה אצל לו מסמכותו לכל שטח האזו
 לסוגי ענינים;

 
עזר שהותקן לפיה וכן -עבירה על צו זה או על תקנה, לרבות חוק -"עבירת קנס"  

-), התשל"ה600עבירה על הצו בדבר חגורת בטיחות ברכב (יהודה והשומרון) (מס' 
 , שראש המינהל האזרחי הכריז עליה בהודעה שפורסמה שהיא עבירת קנס1975

וכן עבירה מינהלית כמשמעותה בצו בדבר עבירות מינהליות (יהודה והשומרון) 
 הצו בדבר עבירות מינהליות); -(להלן  1988-), התשמ"ט1263(מס' 

 
עבירה על צו זה ועל התקנות, לרבות חוקי העזר שהותקנו  -"עבירת תעבורה"  

), 600השומרון) (מס' לפיו, וכן עבירה על הצו בדבר חגורות בטיחות ברכב (יהודה ו
 ;1975-התשל"ה

 
 ידי בהמה;-רכב הנגרר על -"עגלה"  

 
 ;1955לשנת  29כמשמעותה בחוק העיריות, מס'  -"עיריה"  

 
ערובה לביטוח סיכוני צד שלישי הנובעים מן השימוש ברכב מנועי,  -"ערובה"  

 כשהיא עשויה לפי כל הדרישות של צו הביטוח;
 

יסה לביטוח סיכוני צד שלישי הנובעים מן השימוש ברכב מנועי פול -"פוליסה"  
 , לרבות הודעת כיסוי;כשהיא עשויה לפי כל הדרישות של צו הביטוח

 
[נוסח משולב] (יהודה  צו בדבר הוראות ביטחון -"צו בדבר הוראות בטחון"  

 ;2009-ע", התש)1651מס' (והשומרון) 
 

), 215רכב מנועיים (יהודה והשומרון) (מס'  צו בדבר ביטוח כלי -"צו הביטוח"  
 ;1968-התשכ"ח

 
צו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בתחיקת הבטחון (יהודה  -"צו העלאת קנסות"  

 ;1980-), התש"ם845והשומרון) (מס' 
 

מסלול ההסעה של אוטובוס ציבורי או מונית שקבועות בו תחנות  -"קו שירות"  
 י שנקבע ברשיון קו השירות;להעלאת נוסעים ולהורדתם כפ

 
ידי בהמה, וכן מכונה או -ידי רכב או על-רכב הנע בכוח מיכני או הנגרר על -"רכב"  

אופן, ולמעט רכב -מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים ותלת
 שהממונה פטר אותו בהודעה מהוראות צו זה, כולן או מקצתן;

 
בבעלות המינהל האזרחי או של רשות מרשויותיו, רכב ש -"רכב המינהל האזרחי"  

 למעט רכב של צה"ל;
 

רכב המונע בכוח מיכני מכל צורה שהיא, ולרבות תלת אופנוע  -"רכב מנועי"  
ואופנוע עם רכב צדי או עם גרור או בלעדיהם ולמעט רכב הנגרר על ידי רכב 

 מנועי;
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בלת משא, בין בשכר ובין רכב המשמש, או המיועד לשמש, להו -"רכב מסחרי"  
 בקשר לעסקו או למסחרו של בעל הרכב;

 
רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע, או שמבנהו עשוי  -"רכב עבודה"  

 לביצוע עבודה, ואינו מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים;
 

 רכב המשמש, או המיועד לשמש, להסעת נוסעים בשכר; -"רכב ציבורי"  
 

 רכב שאיננו רכב ציבורי ולא רכב מסחרי; -פרטי"  "רכב 
 

מי שקמ"ט תחבורה מינה אותו, בהודעה בכתב, להיות רשות  -"רשות הרישוי"  
הרישוי לרבות מי שרשות הרישוי אצלה לו מסמכותה כרשות הרישוי, לכל שטח 

 האזור או לחלק ממנו, לענין פלוני או לסוג ענינים;
 

רשיון המקנה לבעלו זכות להסיע נוסעים במונית לפי  - "רשיון להפעלת מונית" 
 רשיון הסעה שניתן לפי התקנות;

 
שוטר הנמנה על כוחות המשטרה כמשמעותם בצו בדבר העסקת  -"שוטר"  

, ולרבות 1973-), התשל"ג519שוטרים בשכר לרגל אירוע (יהודה והשומרון) (מס' 
 שוטר צבאי;

 
טחון, וכן מי ילצו בדבר הוראות ב 8פי סעיף תובע צבאי שנתמנה ל -"תובע"  

 שהוסמך בדין או בתחיקת הבטחון לפתוח בהליכים פליליים;
 

מסוף לתחבורה ציבורית ובו חניה תפעולית, המאפשר לנוסע  -"תחנה מרכזית"  
עירוניים או בין קווי שירות עירוניים, בינם לבין -קישור, בין קווי שירות בין

עירוניים לבין קווי שירות עירוניים, והוא תחנת -שירות ביןעצמם, או בין קווי 
עירוני אחד או יותר, ועשויים להימצא בו מיתקני -מוצא בעבור קו שירות בין

 שירות להפעלת קווי השירות כגון חניה, תדלוק, קופות, משרדים וכדומה;
 

צד  כמשמעותה בצו בדבר ביטוח כלי רכב מנועיים (סיכוני -"תעודת ביטוח"  
 .1967-), התשכ"ז55שעה) (אזור הגדה המערבית) (מס' -שלישי) (הוראות

 
 פרק שני: רישוי ורישום

 
 סימן א': רשיון רכב ורישום רכב

 
לא ינהג אדם רכב ולא ירשה לאחר לנהוג רכב שברשותו, אלא אם נרשם הרכב  .2 רשיון רכב

צו זה; ובלבד שלא  בהתאם להוראות צו זה ויש עליו רשיון רכב תקף שניתן לפי
ידי אדם אחר, אם הוכיח -יהיה בעל רכב אחראי לפי סעיף זה על נהיגת רכבו על

 שנקט כל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.
 

תקופת תקפו 
 של רשיון רכב

רשיון רכב או חידושו יהיה לתקופה שנקבעה בתקנות ובלבד שלא תעלה  (א) .3
עזר או לרכב -עבודה, לטרקטור, לאופניים עם מנוע על שנה אחת; לרכב

שלפי מבנהו אין מהירותו עולה על ארבעים וחמישה קילומטרים לשעה, 
מותר ליתן או לחדש את הרשיון לתקופה שנקבעה בתקנות ושלא תעלה על 

 שתי שנים.
 

בחידוש רשיון רכב יתחיל תקפו של הרשיון המחודש מהיום האחרון  (ב)  
 הקודמת. לתקופת תקפו

 
 בעד רשיון רכב או חידושו תשולם האגרה שנקבעה בתקנות. (ג)    

 
ראש המינהל האזרחי רשאי, בתקנות, לקבוע הוראות המסדירות מתן רשיון רכב,  .4סמכות 
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להסדיר רישוי 
 רכב

חידושו, העברתו, צורתו, כללי החזקתו ותנאיו, לרבות תנאים בדבר הגבלת 
 השימוש ברכב.

 
ב מחזיק רכ

בלי רשיון חייב 
 באגרה

, בעל רכב או מחזיקו, שאיננו פטור מחובת רשיון רכב או 2על אף האמור בסעיף  .5
מאגרת רשיון, ולא קיבל רשיון רכב לתקופה פלונית, ישלם תשלום חובה לרשות 

 הרישוי בשיעור האגרה שהיה עליו לשלם בעד הרשיון או חידושו, לאותה תקופה.
 

כב המבקש רשיון רכב, חייב עם הגשת הבקשה לרשום את הרכב בלשכת בעל ר .6 רישום רכב
 רשות הרישוי, זולת אם פוטר מהוראות צו זה בדבר רישוי ורישום.

 
רשות הרישוי תייחד לכל רכב הרשום אצלה מספר, תו והאות המציינים  (א) .7 תו רישום

 את מספר הרישום ואת הנפה בו נרשם.
 

הרכב, או אל כל רכב אחר הנגרר על ידיו, או אל זה  תו הרישום יודבק אל (ב)  
 .ואל זה, הכל כפי שנקבע

 
 בעד רישום רכב תשולם האגרה שנקבעה. .8 אגרת רישום

 
(א) רשאית רשות הרישוי, לאחר ששולמה אגרה שנקבעה, 7על אף האמור בסעיף  .9 סוחר-תו

ין, לסוחר של רכב או לייחד ליצרן או ליבואן של רכב, לבעל מוסך שיש לו רשיון כד
סוחר כללי שמותר להשתמש -למעבדה לבדיקת רכב שאישרה רשות הרישוי, תו

בו, בדרך שנקבעה, לכל רכב הנמצא במבחן לאחר ייצורו או לאחר ייבואו או 
 ידי מתעתד לקנותו, או אחרי תיקונו.-במבחן על

 
 סימן ב': רשיון נהיגה

 
איסור לנהוג 

בלי רשיון 
 נהיגה

א ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רשיון נהיגה תקף לרכב  מאותו ל (א) .10
פי צו זה, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישון זולת -סוג, שניתן על

 אם פוטר מחובת רשיון נהיגה ובמידה שפוטר.
 

בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי      שאינו  (ב)  
ף קטן (א) לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי רשאי לפי סעי

ידי אדם שאינו רשאי -שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על
לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא 

 יוכל לנהוג ברכב.
 

 ר.לענין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הרכב רשום באזור או מחוץ לאזו (ג)  
 

נוהג רכב שהוא בעל רשיון תקף המתיר לו לנהוג במדינת ישראל או                (ד)  
אזור מוחזק אחר ברכב מהסוג בו הוא נוהג, פטור מן החובה להיות בעל 

 רשיון נהיגה תקף לפי צו זה.
 

כשירות 
 לרשיון נהיגה

ש רשיון כשיר שמבק רשות הרישוי רשאית ליתן רשיון לפי סימן זה, אם שוכנעה .11
לנהוג ברכב שעליו הוגשה הבקשה ואיננו פסול לפי  הוראות צו זה ושילם את 

 האגרה שנקבעה.
 

רשיון נהיגה 
 לקטין

לא יינתן רשיון נהיגה לאדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנה, אלא שראש המינהל  .  12
היגה האזרחי לאזור רשאי בתקנות, להתיר, בתנאים או ללא תנאי, ליתן רשיון נ

בסוגים מסויימים של כלי רכב מנועיים למי שמלאו לו שש עשרה שנה: נתעורר 
 ספק לגבי הגיל, רשות הרישוי היא המחליטה.

   
 רשיון נהיגה

 לנוהג חדש
 

שניתן למי שלא היה בידו  רשיון לנהיגת רכב  11רשיון נהיגה לפי סעיף  (א) .13
 אותו כנוהג חדש.מנועי תקפו יהיה מוגבל לשנה אחת, ובה יראו 
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רשות הרישוי תחדש את רשיונו של נוהג חדש, אולם אם הוא הורשע באחת  (ב)  

מן העבירות המנויות בתוספת השלישית, תתנה רשות הרישוי את חידוש 
רשיונו בבחינות ובבדיקות שתקבע, ומשחידשה כך את רשיונו אחרי קיום 

רשיון לפי סעיף קטן תנאים שהתנתה יחולו הוראות סעיף זה כאילו ניתן ה
 (א).

 
האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מכל סמכות של רשות הרישוי לפי הוראה  (ג)  

 אחרת של צו זה.
 

 חובת ליווי
 
 
 
 

שנים או מי שבידו רישיון להוראת  24מי שמלאו לו  –בסעיף זה, "מלווה"  (א)    .14
דו רישיון נהיגה שנים, אשר בי 24אף אם טרם מלאו לו  28נהיגה לפי סעיף 

תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, וכן מי שמלאו לו שלושים -בר
שנים אשר בידו רישיון נהיגה כאמור שלוש שנים לפחות, ואולם אדם לא 

 .101ייחשב מלווה לענין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 
 

ר וטרקטורון, לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטו (ב)  
בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה, אלא אם כן 

 יושב, במושב שלצדו, מלווה.
רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש, את התקופה שבה  )ג(  

 קטן (ב).-חלה לגביו חובת הליווי לפי סעיף
ל או על שוטר, הנוהג רכב, לא יחולו על חיי 15הוראות סעיף זה וסעיף  )ד(  

תוקף מטעם צבא -במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רשיון נהיגה בר
הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולענין זה יחולו ההוראות החלות על 

 נוהג חדש לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה.
 

הגבלת מספר 
נוסעים לנהג 

 חדש
 
 

לפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת שנים וח 21נוהג חדש שטרם מלאו לו  .15
, לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו 14הליווי האמורה בסעיף 

 שנים, אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה. 21

דיווח על 
 מחלות

מות של מסוי
 נוהגי רכב

אצלו מחלה שנים והוא מאבחן   16רופא  המטפל  באדם  שמלאו  לו   (א)   .16
וסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את זולתו מחמת 
אותה מחלה, ידווח על המחלה לרשות שקבע קצין מטה לעניני בריאות 

הרשות  -קמ"ט בריאות) (להלן בסעיף זה  -האזרחי (להלן -במינהל
 הרפואית).

סעיף קטן הרשות הרפואית רשאית להשתמש בידיעות על מחלה כאמור ב (ב)  
(א) המצויות ברשות קמ"ט בריאות וכל הוראה שבדין או תחיקת בטחון 
האוסרת מסירת ידיעה כאמור לא תחול על מסירת ידיעה לפי הוראות 

 סעיף זה.
קיבלה הרשות הרפואית דיווח כאמור בסעיף קטן (א) או מידע כאמור  (ג)  

רשיון נהיגה, בסעיף קטן (ב), תודיע לרשות הרישוי המלצתה לענין מתן 
 התלייתו או ביטולו.

מידע שהגיע לאדם מכוח סעיף זה, לא ימסרנו אלא למי שהוסמך לכך על פי  (ד)    
דין או תחיקת בטחון או לפי רשות מאת בית המשפט או בתשובה על שאלה 

 שהציג לו מי שהוסמך לערוך חקירות על ביצוע עבירות.
 ייאשם בעבירה. -העובר על הוראות סעיף קטן (א)  (ה)    

 
סמכות 
 להסדיר

 רישוי נהגים

ראש המינהל האזרחי יקבע בתקנות הוראות המסדירות מתן רשיון נהיגה,  .17
 חידושו, צורתו, תנאיו ותקופת תקפו.

 סימן ג': רשיון להפעלת מונית  
חובת רישיון 

 להפעלת מונית
ונית לפי הוראות סימן לא יפעיל אדם מונית אלא אם כן קיבל רישיון להפעלת מ .18

 זה.
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מכסה שנתית 
לרשיונות 

 להפעלת מונית

אשר  ראש המינהל יקבע לגבי כל שנה את מכסת הרשיונות להפעלת מונית (א) .  19
 21יוקצו באותה שנה למבקשים שנתקיימו בהם התנאים האמורים בסעיף 

המכסה השנתית), והוא רשאי לקבוע כי מתוך המכסה השנתית  -(להלן 
 צו מספר הרשיונות שיקבע בכל חלק גיאוגרפי של האזור כפי שיורה.יוק

 הודעה על המכסה השנתית תפורסם בדרך שיקבע ראש המינהל האזרחי. (ב) 
    

מוניות)  ועדת -מוקמת בזאת ועדה למתן רשיונות להפעלת מוניות (להלן  (א)   .20 ועדת מוניות
 קנות.אשר הרכבה ונוהלי עבודתה יהיו כמפורט בת

 ועדת  המוניות  תדון  במותבים  של  לפחות  שלושה  מתוך חבריה; (ב)     
כיושב ראש מותב יכהן יושב ראש ועדת המוניות או מי שהוא מינה לכך בין 

 חבריה.
 

כשירות 
לקבלת רשיון 

 להפעלת מונית

 מי שנתקיימו בו כל אלה כשיר לקבל רשיון להפעלת מונית: (א) .21
 

אזור הרשום במרשם האוכלוסין כמשמעותו בצו הוא תושב ה   )1(
בדבר תעודות זהות ומרשם אוכלוסין (יהודה והשומרון) (מס' 

 .1969-), תשכ"ט297
אין לגביו רישום במרשם הפלילי על הרשעה שלדעת ועדת המוניות   )2(

יש בה כדי למנוע מתן רשיון להפעלת מונית, ואם הוא תאגיד 
בעלי התאגיד או מנהליו  אין לגבי -הרשום ביהודה והשומרון 

רישום במרשם הפלילי על הרשעה שלדעת ועדת המוניות יש בה 
 כדי למנוע מתן רשיון להפעלת מונית;

ידו כדי לפגוע בבטחון -לדעת ועדת המוניות אין בהפעלת מונית על  )3(
 האזור או בבטחון ישראל.

 
כן, לתת ועדת המוניות רשאית מטעמים מיוחדים, אם תראה לנכון לעשות  (ב) 

רשיון להפעלת מונית גם שלא בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף קטן (א) 
 ).1(25(ה) ולפטור מבקש מהאגרה לפי סעיף 23או סעיף 

 
סדרי הגשת 

 בקשות
תושב האזור רשאי להגיש  למפקח  על  התעבורה  בקשה  לקבלת  רשיון להפעלת  .22

בתקנות ובצירוף  מונית, בדרכים ובמועדים שיקבע ראש המינהל האזרחי
 מסמכים לאימותה שיקבע.

 
 הוצאת רשיון

 להפעלת מונית
ועדת המוניות את הבקשות שהוגשו לו על  והמפקח על התעבורה יעביר ל (א)   .23

 צירופיהן.
 

 (ב)
 

המבקשים  כשירותם של תבדוק את הבקשות ותחליט לגבי ועדת המוניות
 לקבל רשיון להפעלת מונית.

 
ו בקשות  במספר שאינו עולה על המכסה השנתית, יוציא המפקח על אושר (ג)  

 התעבורה רשיון להפעלת מונית לכל אחד מן המבקשים שאושרו כאמור.
 

 נותרו במסגרת המכסה השנתית רשיונות להפעלת מונית שלא הוצאו (ד)  
כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי ראש המינהל האזרחי לקבוע מועד נוסף 

רשיונות להפעלת מונית והוראות סעיף זה יחולו בשינויים להגשת בקשות ל
 המחוייבים.

 
-עדתו אושרו בקשות במספר העולה על המכסה השנתית, יערוך יושב  ראש (ה)  

המוניות הגרלה בין כל המבקשים שאושרו, והמפקח על התעבורה יוציא 
ו רשיון להפעלת מונית לכל אחד מן הזוכים בהגרלה; סדרי ההגרלה ייקבע

 בתקנות.
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 (ו)    

 
שאושרו  מבקשים  שאושרו ולא זכו בהגרלה יראו את בקשותיהם כבקשות

בשנה שלאחר מכן, אם הגישו לכך בקשה בכתב למפקח על התעבורה ולא 
, והוראות סעיף זה, למעט 21חל לגביהם שינוי בתנאים המנויים בסעיף 

 (ב), יחולו לגביהם.-סעיפים קטנים (א) ו
 

 (ו), רשאי ראש המינהל האזרחי-אף האמור בסעיפים קטנים (ה) ועל  (ז)    
 לקבוע בתקנות דרכים אחרות לקביעת הזכאים לרשיון כאשר מספר

 הבקשות שאושרו עולה על המכסה השנתית.
 

בו  מי שקיבל רשיון להפעלת מונית רשאי להעבירו לאדם שמתקיימים (א)   .24 העברת רשיון
 וקיבל היתר לכך לפי סעיף זה. 21התנאים האמורים בסעיף 

 
המבקש  לקבל היתר  כאמור יגיש בקשה בכתב למפקח  על התעבורה,  (ב)

בדרכים  שיקבע  ראש  המינהל  האזרחי  בתקנות  ובצירוף  מסמכים 
 לאימותה שיקבע.

 
 המפקח  על התעבורה יעביר לועדת המוניות את  הבקשה על צירופיה, (ג)  

יט לגבי כשירותו של המבקש; החליטה ועדת המוניות וועדת המוניות תחל
. יתיר המפקח על 21כי מתקיימים במבקש התנאים האמורים בסעיף 
 התעבורה את העברת הרשיון להפעלת מונית למבקש.

 ראש המינהל האזרחי יקבע בהודעה: .  25 אגרות
 

 )  אגרה בעד מתן רשיון להפעלת מונית;1(
 
 עברת רשיון להפעלת מונית.)  אגרה בעד מתן היתר לה2(

 
ערעור על 

החלטת ועדת 
ין יהמוניות בענ

 שיוןיר
 להפעלת מונית

והיתר  
 להעברתן

על  החלטתה  של  ועדת  המוניות  בענין  מתן  רשיון  להפעלת מונית או היתר  .  26
 להעברתו רשאי מבקש הרשיון או ההיתר לערער לפני ועדת העררים.

 סימן ד': רשיון הוראה  
 

בתי ספר 
 לנהיגה

רשות   מאת לנהיגת רכב מנועי,  אלא  ברשיון לא יחזיק אדם ולא ינהל בית ספר .27
 הרישוי ובהתאם לתנאים שנקבעו.

 
 לא יעסוק אדם בהוראת נהיגה, אלא ברשיון מאת רשות הרישוי ובהתאם  .28 מורים לנהיגה

 לתנאים שנקבעו. 
  Uפרק שלישי: פטור 

 
 פי-פטורים על

ותחיקת דין 
 בטחון

 פטורים מאגרות רישום ומאגרות רשיון רכב לפי צו זה: (א) .29
 

) אמבולנס של סהר האדום, צלב האדום הבינלאומי, מגן דוד אדום, 1(
האזרחי וכל אמבולנס אשר אושר לענין זה על ידי קמ"ט -המינהל

 בריאות וקמ"ט תחבורה;
 
זרחי חוץ ואינם ) רכב של אחד מאלה או של נציגו או פקידו שהם א2(

 :עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר
 

 (א) ארגון האומות המאוחדות;
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כפי שאישר ראש המינהל  -נציגות של ארגון בינלאומי אחר (ב) 
 האזרחי;

 
 טרקטור שאינו משמש אלא לצרכי חקלאות.) 3(

 
 בטל. -כל פטור מאגרת רישום או מאגרת רשיון רכב שניתן לא מכוח צו זה  (ב)  

 
ראש המינהל האזרחי רשאי בתקנות, לפטור, בנסיבות שנקבעו, בעל רכב או  .30 כות לפטורסמ

או מאגרת רישום או  2מחזיקו מחובת רישום ומחובת רשיון רכב לפי סעיף 
מאגרת רשיון, כולן או מקצתן, ולהורות על החזרת אגרת רשיון ששולמה, כולה 

 או מקצתה.
 

פטורים 
 נוספים

  -זרחי רשאי, בתקנות, לפטור, בתנאים שיקבע ראש המינהל הא .31
 

 מאגרת רשיון נהיגה, כולה או מקצתה; -סוגי אנשים   )1(
) רכב השייך לסוג אנשים או לרשות פלונית או המשמש בתפקידים 2(

 מסויימים מאגרת רישום ומאגרת רשיון רכב, כולן או מקצתן.
 

 של צה"ל רכב
ושל משטרת 

 ישראל
 ונהגיהם

 צו  זה  לא יחול  על  נהגים ורכביהם, של משטרת ישראל וצבא הגנה (א)   .32
 לישראל.

שוטר  שבידו רשיון נהיגה תקף מטעם משטרת ישראל וכן תעודת בוחן  (ב)
מטעם משטרת ישראל, רואים אותו כאילו היה בעל רשיון נהיגה לפי           

 צו זה, שעה שהוא בוחן כדין רכב מנועי מכל סוג שהוא.
 

שוטר שבידו רשיון  נהיגה  תקף  מטעם  משטרת ישראל, רואים אותו  )ג(
כאילו היה בעל רשיון נהיגה לפי צו זה, שעה שהוא נוהג רכב שאינו רכב של 

עזר -משטרת ישראל לשם ביצוע הוראות צו זה והתקנות, לרבות חוקי
שהותקנו לפיו, או לשם מילוי תפקידו כשוטר לפי חיקוק אחר, אם 

 בות מחייבות זאת.הנסי
 

הגנה לישראל או של -לא יחול על בית ספר לנהיגה של צבא 27סעיף  )ד(  
לא יחול על העוסק בהוראת נהיגה בבית ספר  28משטרת ישראל, וסעיף 

 כזה.
מי  שנוהג  רכב  מנועי  שעה  שהוא  לומד נהיגה בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות  .33 מתלמד

ו שעה שהוא נבחן בחינת נהיגה ומלווה בוחן שנתמנה ומלווה מורה או מדריך, א
 .ידי רשות הרישוי, אינו זקוק לרשיון נהיגה-על

 
אופניים ותלת 

 אופן
 שבעליהם אינם תושבי שטח עיריה או מועצה מקומית אופן-אופניים ותלת .34

 פטורים מרשיון ומרישום.
 

 פרק רביעי: שפיטה וסדרי דין  
 

שיפוט לשופט 
 המשפט-בית

נאשם  אדם בעבירת תעבורה יהיה שופט בית המשפט מוסמך לדון בה ולהטיל כל  .35
 עונש שנקבע לה בכפוף לאמור בכל דין או תחיקת בטחון.

 הודעה בכתב
 ודו"ח בוחן

 בית המשפט הדן בעבירת תעבורה רשאי, לענין העבירה, לקבל כראיה (א)   .36
סמך  כדין  לערוך  ) הודעה  בכתב  של  שוטר  או  של  מי  שהו1(

הודעה כאמור, או דו"ח בוחן של משטרת ישראל, אם אלה נעשו 
 במילוי תפקידו של עורכם;

) הודעה בכתב  של  אדם  שנכח  בשעת  ביצוע   עבירה   מן  2(
העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, אם ההודעה נערכה בפני 

לבד שוטר או בידו ואושרה בחתימת ידו של נותן ההודעה, וב
שהודעה או דו"ח בוחן כאמור נעשו סמוך ככל האפשר לאירוע 

 העבירה.
הודעה  ודו"ח  בוחן  לפי  סעיף  זה  יצויינו  בהם  מועד עריכתם ומועד  (ב)  
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אירוע העבירה, וחתימת בוחן תאומת בידי קצין משטרה בדרגת מפקח 
 ומעלה, הכל לפי טופס שנקבע בתקנות.

 
דינם כדין עדות לענין   -דו"ח בוחן שניתנו לפי סעיף זה הודעה  בכתב  ו (ג)    

 .1960) לשנת 16לחוק הפלילי (מס'  214סעיף 
 

נותן  אין  בהוראות  סעיף  זה  כדי  לגרוע מכוחו של בית המשפט לצוות, כי (ד)  
הודעה או דו"ח בוחן ייחקר בבית המשפט, ובית המשפט ייעתר לבקשתו 

בית -אם בעל דין לא מיוצג בידי עורך דין, יודיעשל בעל דין לצוות על כך; 
המשפט לבעל הדין על זכותו להזמין לחקירה נותן הודעה או דו"ח בוחן. 
בית המשפט רשאי להטיל את הוצאות החקירה על המבקש אם נוכח 

 שהבקשה באה לשם קינטור.
 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין או תחיקת בטחון  (ה)  
מקנים לאדם חסיון ממסירת עדות, או מכל הוראה בדבר הוכחת  עובדה ה

בתעודת עובד הציבור, או מכל דין או תחיקת בטחון הפוסלים או מסייגים 
 קבלתה של תעודה כאמור כראיה.

צילום רכב 
 ראיה קבילה

צילום שנעשה בדרך שנקבעה בתקנות, במצלמה המופעלת באופן אוטומטי  (א) .37
 -ר יהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי לגבי או בידי שוט

 
) מספר הרישום של הרכב המצולם המופיע בלוחית הזיהוי של 1(

 הרכב שבצילום;
 ) מקום הימצא הרכב בעת הצילום;2(
), או נסיעתו שם, 2) הימצאו של הרכב במקום האמור בפיסקה (3(

בניגוד לאות "עמוד" או באופן אחר בניגוד להוראות צו זה או 
 שהותקנו לפיו; -קנותת

) כפי שצויין 2) זמן הימצא הרכב המצולם במקום האמור בפיסקה (4(
 בצילום או על גביו, אם צויין, הכל כפי שייקבע בתקנות;

 ) מהירות נסיעתו של הרכב.5(
ובלבד שהוכח כי הצילום המוגש הוא העתק אמין של הסרט שהוכנס 

עד שהוגש לבית המשפט  למצלמה והוצא ממנה, וכי מרגע שהובא למצלמה
 לא נעשתה בו שום פעולה שיש בה כדי לשנות פרט מפרטיו.

 
 -ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע בתקנות  (ב)  

 
 )  אופן השמירה, האחזקה והטיפול במצלמות ובסרטים;1(
 ) בדיקתן וקביעת תקינותן של מצלמות;2(
 סעיף זה.) אופן הגשתם לבית המשפט של צילומים שנעשו כאמור ב3(

 
חזקה בדבר 

אחריות בעל 
 הרכב

 

נעשתה עבירת תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב  (א) .38
 חנייתואותה שעה או כאילו העמידו או החנה אותו במקום שהעמדתו או 

אסורה על פי דין או תחיקת בטחון, לפי הענין, זולת אם הוכיח מי נהג 
כאמור או אם הוכיח למי מסר את החזקה ברכב ברכב, העמידו או החנהו 

 המחזיק) או הוכח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.  -(להלן 
 

הוכיח בעל הרכב למי מסר את החזקה ברכב תחול החזקה האמורה  (ב)  
 קטן (א) על המחזיק.-בסעיף

 
הוכיח המחזיק כי מסר את החזקה ברכב לאדם אחר, תחול החזקה  (ג)  

 קטן (א) על אותו אדם.-האמורה בסעיף
 

 טכוגרף
 
 

רישום שנעשה בדיסקה או ברישום ממוחשב בטכוגרף המותקן ברכב כפי  (א) .39
שנקבע בתקנות ובדרך שנקבעה בתקנות, והפועל באופן שנקבע בהן, יהיה 

 -ראיה קבילה בכל הליך משפטי לגבי 
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 שעות העבודה והמנוחה של הנוהג ברכב; )1(
 ות נסיעתו של הרכב;מהיר )2(
מרחק נסיעתו של הרכב; ובלבד שהוכח כי הרישום  )3(

בדיסקה או ברישום הממוחשב שהוגש לבית המשפט הוא 
הרישום שנעשה על ידי הטכוגרף בעת ביצוע העבירה, וכי 
מרגע שהדיסקה או הרישום הממוחשב הוצא מהטכוגרף 
עד שהוגש לבית המשפט לא נעשתה בהם שום פעולה שיש 

כדי לשנות פרט מהפרטים שנרשמו בעת שהיו מותקנים  בה
 בטכוגרף. 

 
ראש המינהל האזרחי יקבע את אופן ההחזקה, השמירה והטיפול ברישום  (ב)  

הממוחשב או בדיסקות שנרשמו על ידי הטכוגרף ואת אופן הגשתם לבית 
 המשפט.

   
 פרק חמישי: מעצר וברירת משפט  

 
 סמכות לעצור

 בלי צו
 

בלי צו מעצר, נהג של רכב העובר לעיניו עבירה לפי  לתפוס,   רשאי  שוטר ל כ .40
אם אינו מגיד את שמו ומענו או אינו מציג את רשיונו, כנדרש  97-ו 95סעיפים 

 לכך, או אם אין על הרכב סימן הזיהוי שנקבע.
 סמכות לעצור

 רכב
 

נו אינו תקף, שלוחיות רשות הרישוי רשאים לעצור כל רכב שרשיו  וכן  שוטר  כל .41
תוקף,  ולהחזיקו -הזיהוי שלו אינן בתוקף, או שאין לנהגו תעודת ביטוח בת

ידי רשות הרישוי עד אשר יוצא לרכב רשיון או חידוש רשיון -במקום שיקבע על
תקף כדין ותשולמנה האגרות הקבועות, עד שתותקנה לוחיות הזיהוי המתאימות 

ף, לפי העניין: הוצאות הפעולות האמורות או עד שתוצג תעודת ביטוח בת תוק
ביחס לעצירת הרכב, העברתו למקום ההחזקה והחזקתו בסכום שנקבע תהיינה 

 מוטלות על בעל הרכב, נוהג הרכב וכל אדם אחר האחראי לרכב.
 

 ברירת משפט
בנסיבות 
 מחמירות

 
 

ת, יודע היה לשוטר יסוד להניח כי אדם עבר עבירת קנס בנסיבות מחמירו (א)    .42
לו כי יוגש נגדו אישום ותימסר לו הזמנה למשפט לפי הדין ותחיקת 

 הבטחון.
כפי שנקבעו בהוראות מאת קמ"ט  -"נסיבות מחמירות", לענין סעיף זה  (ב) 

 תחבורה.
 

 ברירת משפט
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עבירה של ברירת משפט ויחולו   הינה תעבורה  עבירת   שהיא קנס   עבירת (א) .43
 .47 - 43ראות סעיף זה וסעיפים עליה הו

ברירת משפט,  של  עבירה עבר   פלוני  אדם  כי  להניח  יסוד  לשוטר היה  (ב) 
רשאי הוא למסור לו הודעת תשלום קנס. ההודעה תהיה בטופס שנקבע 

 ויפורטו בה העבירה ושיעור הקנס שנקבע לה.
 

אין בה כדי לגרוע  משפט,   ברירת של   כעבירה  קנס עבירת   קביעת (ג) 
מסמכותו של תובע להגיש בשל אותה עבירה כתב אישום, אם הוא סבור 
שנסיבות העבירה מחייבות את בירור המשפט, ובלבד שטרם נמסרה 

 הודעת תשלום קנס לפי סעיף קטן (ב).
 
 

 (ד)   
 

 75כמשמעות המונח "תובע צבאי" בסעיף  -"תובע"  45 - 43לעניין סעיפים 
 ראות בטחון.לצו בדבר הו

 
 תשלום הקנס

 
מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס, ישלם, תוך תשעים ימים מיום  (א) .44

ההמצאה, את הקנס הנקוב בהודעה, לחשבון שצויין בה, זולת אם הודיע, 
תוך תשעים ימים מיום ההמצאה, בדרך שנקבעה בתקנות, שיש ברצונו 

 להישפט על העבירה.
 

ס במועד ולא הודיע שיש ברצונו להישפט על לא שילם אדם את הקנ (ב) 
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 .בסעיף קטן (ז)תוספת פיגור בשיעור האמור  תיווסף על הקנסהעבירה, 
 

קטן (א) שברצונו להישפט ולא שילם  בסעיף   כאמור הודיע   שלא מי  (ג)  
פי בקשתו, מתשלום תוספת -במועד את הקנס, רשאי תובע לפטור אותו, על

, אם נוכח התובע שהעילה כולה או מקצתהן (ב), הפיגור כאמור בסעיף קט
 התשלום במועד היא אחת מאלה:-לאי
 ) נבצר מהמבקש לשלם את הקנס במועד בשל סיבה שאינה תלויה בו;1(
 ) הסיבה לחיוב בתוספת הפיגור יסודה בתקלה של רשויות האזור.2(     

 
 

בתצהיר     נתמכת  ותהיה   בכתב,  תהיה (ג),  קטן   סעיף  לפי  בקשה (ד)  
המאמת את העובדות המפורטות בה. התובע רשאי להחליט בבקשה על 
יסוד התצהיר בלבד או במעמד המבקש בלבד והחלטתו אינה ניתנת 

 לערעור.
 

שילם אדם את הקנס רואים אותו כאילו הודה באשמה בפני בית המשפט,  (ה)  
 הורשע ונשא את עונשו.

 
, חלף המועד להגשת בקשה להישפט לפי סעיף לא שילם אדם את הקנס (ו)    

קטן (א) ולא הוגשה בקשה כאמור, יראו אותו, בתום המועד הקבוע בסעיף 
קטן (א) להגשת הבקשה, כאילו הורשע בבית המשפט ונגזר עליו הקנס 

 הנקוב בהודעת תשלום הקנס.
 

נס שעור התוספת לעניין סעיף קטן (ב) יהיה חמישים אחוזים מן הק )1( (ז)  
או מחלקו שלא שולם, לפי העניין; בתום כל תקופה של שישה 

חמישה אחוזים  –חודשים, שעברו מן המועד הקבוע בסעיף קטן (א) 
 נוספים מן הקנס או מחלקו כאמור;

סכום ששולם או נגבה על חשבון קנס שנתווספה עליו תוספת, ייזקף  )2(   
 תחילה על חשבון התוספת.

בדבר הוראות בטחון לא יחול על קנס כאמור בסעיף לצו  174סעיף  )3(   
 זה.

 
 הזמנה למשפט

 
 

שברצונו להישפט על העבירה, תמסור לו הזמנה למשפט  47הודיע אדם לפי סעיף  .45
 באופן שייקבע בתקנות.

שיפוט שלא 
 בפני הנאשם

 

 שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש, בעבירת תעבורה .46
 רי דין אלה:יחולו סד

 
נאשם שהוזמן ולא התייצב בבית המשפט בתחילת המשפט או בהמשכו,  (א)  

יראוהו כמודה בכל העבירות שנטענו בכתב האישום, זולת אם התייצב 
 סניגור מטעמו.

 
בית המשפט רשאי לדון נאשם כאמור בסעיף קטן (א) שלא בפניו, אם הוא  (ב)  

ום עיוות דין לנאשם ובלבד שלא סבור שלא יהא בשפיטתו על דרך זו מש
 יטיל עליו עונש מאסר.

 
פי -נגזר דינו של הנאשם בעבירת קנס לפי סעיף זה, רשאי בית המשפט, על (ג)  

בקשת הנאשם, לבטל את הדיון, לרבות את הכרעת הדין וגזר הדין אם 
ניתנו בהעדרו, אם נוכח שהיתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו או ראה 

די למנוע עיוות דין; בקשה לפי סעיף קטן זה תוגש תוך שהדבר דרוש כ
שלושים ימים מיום מתן פסק הדין אולם רשאי בית המשפט לדון בבקשה 

 שהוגשה לאחר מועד זה בהסכמת התובע.
 

בית המשפט, שנעתר לבקשת נאשם לפי סעיף קטן (ג), רשאי להטיל על  (ד)  
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 יצבותו.הנאשם תשלום ההוצאות בפועל שנגרמו בשל אי התי
 

נגזר דינו של נאשם שנשפט שלא בפניו לתשלום קנס, ישולם הקנס תוך  (ה)  
 שבעה ימים מיום מתן גזר הדין.

 
לא שולם הקנס כאמור בסעיף קטן (ה), יראוהו כקנס שלא שולם במועדו  (ו)  

 (ב).  47ויחולו עליו הוראות סעיף 
 

הקנס שיוטל 
 במשפט

 
 

ונגזר דינו לקנס, לא יפחת  43ל העבירה לפי סעיף הורשע אדם בבית המשפט ע .47
הקנס מהסכום הנקוב בהודעת תשלום הקנס, אלא אם כן ראה בית המשפט 
נסיבות מיוחדות המצדיקות הפחתתו. לא שולם הקנס כאמור בסעיף זה, יראוהו 

 (ב). 47כקנס שלא שולם במועד ויחולו עליו הוראות סעיף 
 תקנות

 
 

 .46 - 43רשאי להתקין תקנות לביצוע סעיפים  ראש המנהל האזרחי .48

הבטחת 
 תשלום קנס

 

(ב) בגין חשד לביצוע  43 נמסרה לאדם הודעת תשלום קנס בהתאם לסעיף (א) .49
עבירת תעבורה והתברר כי החשוד לא שילם במועד קנס קודם בגין עבירת 

ד תעבורה, יהיה שוטר רשאי לפסול אותו אדם בצו מלהחזיק רשיון נהיגה ע
 שישלם את הקנס הקודם.

(ב) בגין חשד לביצוע  43לסעיף  ם קנס בהתאםנמסרה לאדם הודעת תשלו (ב)  
עבירת תעבורה והתברר כי החשוד לא שילם במועד יותר מקנס קודם אחד 

פי סעיף קטן (א) וכן -בגין עבירות תעבורה, יהיה שוטר רשאי לפעול על
ם או בן זוגו כערובה רשאי לתפוס את כלי הרכב שבבעלות אותו אד

 להבטחת תשלום הקנסות הקודמים.
כאמור בסעיף קטן (א) או   הרואה את עצמו נפגע מפסילת רשיון הנהיגה (ג)  

מתפיסת הרכב כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי להגיש ערר בכתב לבית משפט 
ימים מיום פסילת הרשיון או תפיסת הרכב, לפי העניין, ובית  21צבאי תוך 
 דון בו בדן יחיד.המשפט י

המשטרה במקום אשר   ע"י יוחזק   (ב) קטן  לסעיף  בהתאם שנתפס   רכב (ד)  
ייקבע על ידה עד שישולמו הקנסות הקודמים וכן ההוצאות הכרוכות 

 בהחזקת הרכב.
 40וההוצאות הכרוכות בהחזקת הרכב תוך  הקודמים   הקנסות  שולמו לא (ה)  

הרכב, אלא אם הורה בית המשפט הצבאי  לטויום מיום שנתפס הרכב, יח
אחרת. חולט הרכב, תמכרנו המשטרה במכירה פומבית, וההכנסות בגין 
מכירת הרכב יקוזזו כנגד הקנסות הקודמים, וכן ההוצאות בגין החזקת 

 החוב). -הרכב ומכירתו (להלן 
 

) עלו הכנסות מכירת הרכב על סכום החוב, יהא בעל הרכב זכאי 1( 
 רש תוך שנה מיום תפיסת הרכב.לקבל את ההפ

 
 הרכב  בעל  יהא  החוב,   מסכום הרכב  מכירת  הכנסות   ) פחתו2(

חייב בתשלום ההפרש תוך שבעה ימים מיום המכירה. לא שולם 
ההפרש כאמור, יראוהו כקנס שלא שולם במועדו ויחולו לגביו 

 (ב). 44הוראות סעיף 
 

ין תקנות לביצוע וליישום הוראות סעיף האזרחי רשאי להתק המנהל   ראש (ו)     
 זה.

 
ולכל  האזרחי  יקבע  בהודעה את שיעורי הקנס לכל עבירת קנס  המינהל  ראש .50 שיעור הקנס

עבירת קנס חוזרת או נוספת שעבר אותו אדם, ובלבד ששיעור הקנס לא יעלה על 
רה שקלים חדשים לגבי עבי 472שקלים חדשים לגבי עבירה ראשונה ועל  317

 חוזרת או נוספת.
   

 ראש  המינהל  האזרחי רשאי לקבוע בתקנות, לגבי עבירה פלונית הנוגעת .51 סמכויות שוטר
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בעבירות 
 באופניים

לאופניים ולרוכביהם, אמצעים אשר שוטר, שהעבירה כאמור נעברה לעיניו, רשאי 
 לנקוט בהם בו במקום למניעת המשך העבירה.

   
 שמירת דינים

 עבירותן  ילעני
 מנהליות

 .ותאין באמור בצו זה כדי לפגוע בהוראות הצו בדבר עבירות מנהלי .52

 פסילת רישיון ואיסור שימוש ברכב  שי:יפרק ש
   

סמכות בית 
 המשפט לפסול

הורשע אדם על עבירת תעבורה או על עבירה לפי כל דין או תחיקת בטחון, הנובעת  .53
עו רשאי, בנוסף על כל עונש אחר, לפסול מנהיגת כלי רכב, בית המשפט שהרשי

או עד מתי  מסוימתאותו מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה, לצמיתות או לתקופה 
ולחייבו לקבל הדרכה בנהיגה נכונה כפי , שיתמלאו התנאים שיקבע בית המשפט

 המינהל האזרחי. שקבע ראש
   

פסילה על ידי 
בית משפט 

סמך מחוץ -בר
 לאזור

סמך מחוץ לאזור מלהחזיק רשיון המתיר -אדם על ידי בית משפט בר נפסל (א) .54
הסמך האמור, לצמיתות, -נהיגה בתחום שיפוטו של בית המשפט בר

לתקופה מסוימת או עד שיתמלאו התנאים שייקבעו על ידי בית המשפט 
רשיון הנהיגה של אותו אדם שהוצא לפי צו זה יהיה מותלה  -הסמך -בר

-התנאים כפי שנקבע בהחלטת בית המשפט בר לתקופה או עד למילוי
 הסמך מחוץ לאזור.

אדם  שנפסל  מלהחזיק  רשיונו  כאמור  בסעיף  קטן (א) יפקיד את רשיונו  (ב)
ימים מהיום שהודע לו דבר הפסילה: רשות הרישוי  7ברשות הרישוי תוך 

 תחזיק ברשיון כל תקופת ההתלייה כאמור בסעיף קטן (א).
    

ל פסילה ע
 תנאי

בית  המשפט רשאי, באין הוראה אחרת בצו זה, לפסול נאשם פסילה על  (א) .55
תנאי מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה, ורשאי בית המשפט לקבוע 

 שמקצתה של תקופת הפסילה תהיה על תנאי.
על אף  האמור  בסעיף  קטן  (א),  אם  נקבעה  בדין או בתחיקת בטחון  (ב)  

ה הורשע הנאשם פסילה לתקופה של מינימום מלקבל או לגבי עבירה שעלי
תקופת מינימום), ייפסל בפועל  -מלהחזיק רשיון נהיגה (להלן בסעיף זה 

ולא יורה בית המשפט כי הפסילה לתקופת המינימום, כולה או מקצתה, 
תהיה על תנאי, אולם אם הורשה בית המשפט בדין או בתחיקת בטחון 

צרה מתקופת המינימום רשאי הוא להורות להורות על פסילה לתקופה ק
 כי התקופה שקבע או מקצתה תהיה על תנאי.

וך תקופה שנקבעה בגזר דינו, ושלא תמי שנפסל על תנאי ייפסל בפועל אם , (ג)  
תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים, עבר אותה עבירה שעליה הורשע 

השניה או או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת 
עבירה אחרת שקבע בית המשפט בגזר הדין, והורשע בשל העבירה הנוספת 
תוך התקופה האמורה או לאחריה; התקופה האמורה תתחיל מיום גזר 

מיום שחרורו מן המאסר,  -הדין, ואם נושא הנאשם אותו זמן עונש מאסר 
 והכל כשבית המשפט לא הורה אחרת.

סעיף קטן (ג) הוראת דין או תחיקת בטחון  אוזכרה בקביעת העבירות לפי (ד)  
והיא בוטלה לאחר מכן והוראה אחרת באה במקומה, יראו את גזר הדין 

 כמאזכר את ההוראה האחרת.
מי שנפסל על תנאי והורשע בשל עבירה נוספת כאמור, יצווה בית המשפט  (ה)  

על הפעלת הפסילה על תנאי, ורשאי בית המשפט להורות בצו שהפעלת 
ילה על תנאי תהיה בכפוף לתוצאות הערעור על ההרשעה בשל העבירה הפס

הנוספת; הצו יינתן מאת בית המשפט שהרשיע את הנאשם בשל העבירה 
משפט מוסמך לדון באותה -הנוספת והוא יכול להינתן מאת כל בית

 עבירה.
בית משפט שהרשיע נאשם בעבירה נוספת, במקום לצוות על הפעלת  (ו)  

נאי, רשאי, מטעמים שיירשמו, לצוות על הארכת תקופת הפסילה על ת
הפסילה על תנאי או חידושה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים, אם 

 שוכנע שבנסיבות הענין לא יהיה צודק להפעיל את הפסילה על תנאי.
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קטן (ו), אלא -בית המשפט לא יאריך את תקופת התנאי כאמור בסעיף (ז)  
 ל הנאשם בשל עבירה נוספת.לגבי ההרשעה הראשונה ש

האריך בית המשפט את תקופת התנאי לתקופה נוספת לפני תום תקופת  (ח)  
התנאי הראשונה, תחל תקופת התנאי הנוספת בתום תקופת התנאי 
הראשונה; חידש בית המשפט את תקופת התנאי לאחר שתמה תקופת 

ן, התנאי הראשונה, תחל תקופת התנאי המחודשת מיום מתן פסק הדי
 והכל כשבית המשפט לא הורה אחרת.

    
פסילה לכל 

 דרגות הרשיון
 הטיל  בית המשפט  פסילה  או  פסילה  על  תנאי  מלקבל  או מלהחזיק  .56

רשיון נהיגה, יטיל את הפסילה כאמור לגבי נהיגה ברכב מכל סוג שהוא; אולם 
כי הפסילה לא רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות 

 תחול לגבי נהיגת רכב מסויים, או לגבי סוג מסויים של רכב.
    

הנוהג ברכב 
ללא רשות 

 בעליו

הנוהג  רכב  ללא  רשות  של  בעליו  או של המחזיק כדין ברכב, ובלי  (א) .57
שהנוהג הוא בעל רשיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, ייפסל בפועל מלהחזיק 

ה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, בנוסף על כל או מלקבל רשיון נהיג
עונש אחר שיפסוק בית המשפט, ובלבד שאם החליט בית המשפט להטיל 

דינו את הנימוקים להחלטתו; -פסילה לתקופה קצרה מזו יפרש בפסק
האמור בסעיף קטן זה בדבר אדם שאינו בעל רשיון נהיגה לא יחול על מי 

תשלום -ביצוע העבירה מחמת אי שתוקף רשיונו פקע תוך שנה אחת לפני
 אגרת הרשיון.

היה הנוהג כאמור בסעיף קטן (א) בעל רשיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב,  (ב)  
ייפסל, בנוסף על כל עונש אחר שיפסוק בית המשפט, פסילה בפועל 
מלהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת מששה חדשים ובלבד שאם 

-בפועל לתקופה קצרה מזו יפרש בפסק החליט בית המשפט להטיל פסילה
 דינו את הנימוקים להחלטתו.

בעל רכב או מי שבידו השליטה על רכב, אשר הרשה לאדם אחר לנהוג בו  (ג)  
מאסר שלוש  -ביודעו שהאדם איננו בעל רשיון נהיגה לאותו סוג רכב, דינו 

ה שקלים חדשים ואם אותו אדם הי 1,500שנים בפועל עם או בלי קנס של 
מאסר חמש שנים עם או בלי קנס  -קטין שאיננו יכול לקבל רשיון נהיגה 

שקלים חדשים ובנוסף לכך פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון  2,000של 
נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, אולם רשאי בית המשפט, 

 דינו, לפסוק מאסר על תנאי.-בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק
    

פסילת 
ני מינימום ש

 חדשים

הורשע  אדם  על  עבירה  מן  המפורטות  בתוספת השניה, ובשתי השנים   .58
שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע על אחת העבירות האמורות או על אחת 
העבירות המפורטות בתוספת הראשונה, דינו, בנוסף לכל עונש אחר, 
פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משני 

בפסק הדין,  אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט. יםחדש
 להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

    
פסילת 

מינימום 
שלושה 
 חדשים

 -הורשע אדם  .59
 על עבירה מן המפורטות בתוספת הראשונה; )1( 
על עבירה מן המפורטות בתוספת השניה, שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל  )2( 

 או ניזוק רכוש; אדם
על עבירת תעבורה או על עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה  )3( 

אולם רשאי בית המשפט,  לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש;
בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה 

 יותר;
זיק רשיון נהיגה לתקופה פסילה מלקבל או מלהח -בנוסף לכל עונש אחר  -דינו  

 שלא תפחת משלושה חדשים.
    

פסילת 
מינימום שנה 

אם  הורשע  אדם  על  עבירה  מן העבירות המפורטות , 59על אף האמור בסעיף  .60
השניה שגרמה לתאונת דרכים ובה נחבל אדם חבלה של  ובתוספת הראשונה א
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בנוסף לכל  -כאמור, דינו ממש, ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע  אחת
פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנה  -עונש אחר 

הדין, להורות -אחת; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק
 על פסילה לתקופה קצרה יותר.

    
פסילה 

מינימום בשל 
 נהיגה בשכרות

פסילה  -בנוסף לכל עונש אחר  -), דינו 3(95הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיף  .61
מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים, ואם כבר הורשע 

פסילה לתקופה שלא תפחת מארבע  -על עבירה זו בשנה שקדמה לאותה עבירה 
שנים; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות 

 צרה יותר.על פסילה לתקופה ק
    

פסילת 
מינימום שלוש 

 שנים

בנוסף לכל  -, דינו 99, או לפי סעיף 98הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיף   .62
פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת  -עונש אחר 

-משלוש שנים; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק
 לתקופה קצרה יותר. הדין, להורות על פסילה

    
שינויים 
 בתוספות

ראש המינהל האזרחי רשאי בתקנות לשנות את התוספות לצו זה, כולן או   .63
 מקצתן, להוסיף עליהן או לגרוע מהן.

    
פסילה וחישוב 

 תקופתה
 

פסילה שהטיל בית משפט מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לפי צו זה תחל  (א) .64
 ן אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת.ביום מתן גזר הדי

הוטלה פסילה על מי שנדון לפסילה במשפט קודם אשר תקופתה טרם  (ב) 
נסתיימה, תהיה הפסילה שהוטלה כאמור מצטברת לקודמתה ותקופתה 

 תחל בתום הפסילה הקודמת.
 -בחישוב תקופת הפסילה לא יבואו במנין  (ג) 

לרשות שנקבעה לכך בתקנות  התקופה שחלפה עד מסירת הרשיון )1(
 ובדרך שנקבעה;

תקופה שבה נשא בעל הרשיון עונש מאסר על העבירה שבגללה נפסל  )2(
 כאמור.

 
    

המסתייע 
ברכבו לביצוע 

 עבירה

בעל רשיון נהיגה או בעל רשיון רכב שהורשע בעבירה על הדין או תחיקת הבטחון  .65
ו עקב השימוש ברכב שיש לו שביצועם נתאפשר או הוקל עקב נהיגתו ברכב א

לפסול אותו  -בנוסף על כל עונש אחר  -רשיון עליו, בית המשפט שהרשיעו רשאי 
מלהחזיק רשיון כאמור, לצמיתות או לתקופה מסויימת; היתה עבירה נגד בטחון 

 האזור או בטחון מדינת ישראל, יפסול בית המשפט את הרשיון לצמיתות.
    

המסתייע 
ברכבו לעבירה 

 ל המוסרע

 הורשע  בעל  רשיון  נהיגה או בעל רשיון רכב על עבירה לפי פרק ראשון ושני לשער .66
, שבצועה 1960לשנת  16שביעי (עבירות נגד המוסר) לחוק הפלילי הירדני מס' 

ידי השימוש ברכב שיש לו עליו -ידי נהיגתו ברכב או על-נתאפשר או הוקל על
פסילה מלהחזיק, רשיון כאמור לתקופה שלא  - בנוסף לכל עונש אחר -דינו  ,רשיון

-תפחת משלוש שנים; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק
 הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

    
פסילה 

מלהחזיק 
 רשיון רכב

פי צו זה האוסרת הסעת -על הותקנהשהורשע אדם על עבירה לפי תקנה  (א) .67
ברכב פרטי או ברכב מסחרי, או השכרת רכב פרטי או רכב בשכר  נוסעים

מסחרי לשם הסעה כאמור, או מתן הרשאה להסעה כאמור ברכב פרטי או 
בנוסף לכל עונש  -עבירת הסעה), רשאי בית המשפט  -ברכב מסחרי (להלן 

לפסול את בעל הרשיון לרכב שבו בוצעה עבירת ההסעה מלהחזיק  -אחר 
רכב או לרכב מסויים, לצמיתות או לתקופה  ברשיון לסוג מסויים של

 מסויימת.
הורשע בעל רכב על עבירת הסעה ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר  (ב) 

פסילה מלהחזיק ברשיון לכל רכב  -בנוסף לכל עונש אחר  -הורשע בה, דינו 
עשר חדשים, אולם -או לסוג מסויים של רכב לתקופה שלא תפחת משנים
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הדין, להורות על -פט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסקרשאי בית המש
 פסילה לתקופה קצרה יותר.

    
פסילת נאשם 

בעבירה 
מלהחזיק 

 רשיון

הוגשו  הודעות  אישום  או  כתב אישום נגד בעל רשיון נהיגה או בעל רשיון  (א) .68
רכב על  פסילת נאשם נגד הדין או תחיקת הבטחון שביצועם נתאפשר או 

ידי השימוש ברכבו, רשאי בית המשפט -ידי נהיגתו ברכב או על-הוקל על
פי בקשת -המוסמך לדון בעבירה לפסול את בעל הרשיון מלהחזיק בו, על

כוחו או שוטר, אם היה משוכנע כי המשך הנהיגה -היועץ המשפטי או בא
ידי הנאשם האמור או המשך השימוש ברכבו יש בהם משום סכנה -על

 .69ם פסול לפי סעיף לציבור, ואם אין הנאש
יום; אולם בית המשפט המוסמך לדון בעבירה  30-פסילה  כאמור  תהיה  ל (ב) 

רשאי להאריך את הפסילה עד לגמר בירור המשפט או עד למתן החלטה 
 .65לפי סעיף 

להוראות  בהתאם החלטת  בית המשפט  לפי  סעיף  זה  ניתנת  לעיון  חוזר (ג) 
 .73סעיף 

    
עד גמר  פסילה

 הדיון
כוחו, או קצין משטרה בדרגה שאינה  פחותה מדרגת -היה היועץ המשפטי או בא .69

מפקח, משוכנע שיש יסוד מספיק להאשים בעל רשיון נהיגה או בעל רשיון רכב 
חלים עליה, והגיש לבית המשפט  67-ו 66, 65או  64עד  53בעבירה שסעיפים 

רשאי  -את בעל הרשיון מלהחזיק בו המוסמך לדון באותה עבירה בקשה לפסול 
בית המשפט לפסול אותו מלהחזיק ברשיון עד לגמר בירור דינו, או עד שתבוטל 

 .74עד  72הפסילה לפי הסעיפים 
    

דחיית 
 הפסילה

נהיגה רשאי, מנימוקים  בית  המשפט שפסל נאשם מלהחזיק ברשיון (א) .70
 לדחות את הפסילה למועד שיקבע. שיפרש,

 
החלטת בית  לו בעל דין יהיה רשאי לערער תוך שבעה ימים מיום שנמסרה )(ב 

משפט של ערעור  המשפט בענין דחיית ביצועה של פסילה כאמור, ובית
רשאי לאשר את ההחלטה או לבטלה ולתת במקומה החלטה אחרת; לענין 

במקרה של פסילה על ידי בית משפט צבאי  -זה, "בית משפט של ערעור" 
בית המשפט הצבאי לערעורים; במקרה של פסילה  -אשונה של ערכאה ר

 בית המשפט המקומי לערעורים. -על ידי בית משפט אחר 
    

פסילה בידי 
 קצין משטרה

 קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה. -בסעיף זה, "קצין משטרה"  (א) .71
היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות  (ב) 

המפורטות בתוספת הרביעית, או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת 
דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש 
מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רשיון הנהיגה 

 שלו.
הג קטן (ב), יתן לנ-נטל השוטר את רשיון הנהיגה כמפורט בסעיף )1( (ג) 

אישור על נטילת הרשיון וזימון להופיע, בתוך שלושה ימים במועד 
שיקבע, בפני קצין משטרה, לצורך החלטה בדבר פסילת רשיון 
הנהיגה שלו; אישור שניתן כאמור יראו אותו כרשיון הנהיגה שניטל 

 וזאת עד למועד שנקבע לזימון הנהג בפני קצין המשטרה.
יובהרו תוכנן של הוראות סעיפים קטנים ) 1בזימון האמור בפסקה ( )2(  

(ז), וכן יפורטו בו מקום ומספר טלפון לקבלת תוכן החלטתו של -(ו) ו
 קצין המשטרה.

קטן (ב), רשאי הוא לתת -לא נטל השוטר את רשיון הנהיגה כמפורט בסעיף (ד) 
 קטן (ג).-לנהג זימון כאמור בסעיף

כתב אישום נגד הנהג שביצע את  היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש (ה) 
 קטן (ב) ינהג כלהלן, לפי הענין:-העבירה לפי סעיף

יפסול את הנהג  -בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם  )1(  
 ימים; 90מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 

 -בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש  )2(  
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 60את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של רשאי הוא לפסול 
 ימים;

רשאי הוא לפסול את  -בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית  )3(  
 ימים. 30הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 

קטן -לא הופיע הנהג בפני קצין המשטרה במועד שזומן אליו כאמור בסעיף (ו) 
-מהחזיק ברשיון הנהיגה לפי סעיף (ג), רשאי קצין המשטרה לפסול אותו

קטן (ה) גם בהעדרו, ומאותו מועד יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל 
 .107מהחזיק רשיון נהיגה ויחולו עליו הוראות סעיף 

פסילה שהטיל קצין משטרה על הנהג מהחזיק רשיון נהיגה תחל ממתן  (ז) 
 ההחלטה.

התקופה שחלפה עד מסירת  בחישוב תקופת הפסילה לא תבוא במנין (ח) 
 הרשיון לרשות שנקבעה לכך בתקנות ובדרך שנקבעה.

קטן -בית המשפט המוסמך לדון בעבירה, שבשלה נפסל הרשיון לפי סעיף (ט) 
(ה), רשאי להאריך את הפסילה עד לגמר בירור הדין או לבטל אותה, 

 בתנאים או ללא תנאים.
), רשאית רשות הרישוי מטעם צבא 3(-) ו2קטן (ה)(-על אף האמור בסעיף (י) 

קטן רשיון נהיגה -הגנה לישראל ליתן לאדם שנפסל כאמור באותו סעיף
צבאי שעה שהוא משמש בתפקיד צבאי בלבד, אם הרשות משוכנעת כי 

קטן זה לא תחול -הדבר דרוש לצורך צבאי דחוף ומוגדר; הוראת סעיף
 .99במקרה של תאונה בנסיבות האמורות בסעיף 

קצין משטרה כאמור יחזיר רשיון נהיגה למי שנפסל מהחזיק בו לפי סעיף  )(יא 
 זה, אם שוכנע כי לא יוגש כתב אישום נגד בעל הרשיון.

    
, רשאי לבקש מבית 71שנפסל בצו של קצין משטרה כאמור בסעיף  מי  .72 ביטול פסילה

המשפט המוסמך לדון בעבירה לבטל את הפסילה; ובית המשפט, לאחר 
כוחו או שוטר, רשאי לבטל את -שמע את היועץ המשפטי או את באש

הפסילה, בתנאים או ללא תנאים, אם שוכנע שביטול הפסילה לא יפגע 
 בבטחון הציבור.

    
ולערר  ניתנת לעיון חוזר 74או  72, 71, 69לפי סעיפים  המשפט-החלטת בית  .73 עיון חוזר וערר

; שופט  1961) לשנת 9לי (מס' בדרך הקבועה בחוק סדרי הדיון הפלי
המעיין בבקשה כאמור רשאי לקיים את ההחלטה הקודמת, לשנותה או 

המשפט האמור היה -לבטלה, או לתת במקומה החלטה אחרת אשר בית
המשפט האמור, למתן -מוסמך לתיתה, או להחזיר את הענין אל בית

 החלטה אחרת על ידיו.
    

טילת ב
 הפסילה

 

ולא  71 או 69ה חדשים מיום שנפסל בעל הרשיון לפי הסעיפים עברו שלוש (א) .74
הוגש לבית המשפט אישום נגד בעל הרשיון על המעשה או על המחדל 

אלא אם כן הורה בית המשפט, מטעמים , תבוטל הפסילה -שבגללם נפסל 
 מיוחדים ומנימוקים שיירשמו, להאריך את מועד הפסילה לתקופה שיקבע.

ולא  71או  69סעיפים הדשים מיום שנפסל בעל הרשיון לפי עברו  ששה  ח (ב) 
בטלה הפסילה, אם  -דין לגבי המעשה או המחדל שבגללם נפסל -ניתן פסק

 לא הורה בית המשפט הוראה אחרת.
    

פסילה מטעמי 
 כושר

רשות הרישוי רשאית, בהחלטה מנומקת, לפסול אדם מלהחזיק ברשיון נהיגה,  .75
ויימת, או עד למילוי תנאים שייקבעו בהחלטה, אם היא לצמיתות, לתקופה מס

 משוכנעת שבעל הרשיון אינו ראוי 'לנהוג מחמת כושר נהיגה לקוי.
    

התליית רשיון 
מטעמי 
 בטיחות

היתה רשות הרישוי סבורה כי בדרך נהיגתו של אדם יש משום סכנה לבטיחות  .76
שלו עד שיעבור בחינות  התנועה, רשאית היא לצוות על התליית רשיון הנהיגה

ויימצא מתאים לנהוג רכב, ובלבד שהרשות תזמינו  ובדיקות רפואיות שתקבע
 לבחינות ולבדיקות רפואיות ששה שבועות מיום שהחליטה על התליית רשיונו.

    
 רשות הרישוי רשאית, בהחלטה מנומקת, להתנות תנאים ברשיון נהיגה, אם היא .77התניית תנאים 
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 סבורה שיש צורך בהם מחמת כושר נהיגה לקוי של בעל הרשיון. מטעמי כושר
    

מטעמה  רשות  הרישוי  רשאית,  בהוראה בכתב,  לחייב  בעל  רשיון נהיגה לקבל .78 חיוב בהדרכה
 הדרכה בנהיגה.

    
זכות ערעור על 

החלטה לפי 
 75הסעיפים 

 78עד 

ימים מיום  10רשאי, תוך  78ד ע 75בעל רשיון שהוחלט עליו לפי הסעיפים  (א) .79
העררים רשאית  לו על ההחלטה, לערער לפני ועדת העררים וועדת שהודיעו

 לאשר את ההחלטה, לשנותה או לבטלה.
הגשת  ערר  לא  תעכב  את  ביצוע  ההחלטה,  אולם  אם  לא ניתנה  (ב) 

יום מיום ההחלטה נשוא הערר ולא הורתה ועדת  90החלטה בערר תוך 
 ם הוראה אחרת, יופסק ביצועה עד שתינתן החלטה בערר.העררי

    
ערר וערעור 

לענין אישור 
 רפואי לנהיגה

רשות  הרישוי תמנה בהודעה רופאים מוסמכים לענין מתן אישור רפואי  (א) .80
 לנהיגה.

מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה הרואה עצמו נפגע מהחלטת רופא  (ב) 
תוך זמן שייקבע בתקנות, לפני ועדת ערר רפואית של  מוסמך רשאי לערר,

רשימה שאישר קמ"ט תחבורה בהתייעצות עם  שלושה רופאים מתוך
 קמ"ט בריאות.

 המותב  ויושב  הראש של כל ועדת ערר רפואית יקבעו בדרך שתיקבע (ג) 
 בתקנות.

יתנה שנ 75על החלטת רשות הרישוי לפי סעיף  79לא יוגש ערר לפי סעיף  (ד) 
של כשירות רפואית אלא לאחר שניתנה החלטה של ועדת ערר  מטעמים

רפואית בערר על החלטת הרופא המוסמך, ולענין זה יימנה הזמן להגשת 
 הערר מיום שהודיעו לבעל הרשיון את ההחלטה של ועדת הערר הרפואית.

    
סמכות הרשות 

לפסול נהגים 
 מסוכנים

פי  ראיות  שהובאו לפניה, כי בדרך נהיגתו -,  עלהיתה  רשות  הרישוי  משוכנעת .81
של בעל רשיון נהיגה יש משום סכנה לעוברי דרך, או שבעל רשיון הנהיגה הוא 
פרוע או מופרע, רשאית היא, בהחלטה מנומקת ולאחר שניתנה לו הזדמנות 

 להביא טענותיו לפניה, לפסלו מלהחזיק ברשיון נהיגה.
    

סמכות הרשות 
לפסול מי 

ידי -נפסל עלש
משפט -בית

 מחוץ לאזור

סמך  מחוץ  לאזור מלקבל או -ידי  בית  משפט  בר-נפסל  אדם  על (א) .82
מלהחזיק רשיון המתיר נהיגה בתחום שיפוטו של בית המשפט לצמיתות 
או לתקופה מסויימת או עד שיתמלאו התנאים שיקבע בית המשפט, יודיע 

לקבל או מלהחזיק רשיון המתיר על כך מיד לרשות הרישוי ויהיה פסול מ
נהיגה מכוח צו זה, במשך התקופה או עד שיתמלאו התנאים שנקבעו בפסק 

 הסמך מחוץ לאזור.-משפט בר-הדין של בית
נפסל  אדם  כאמור  בסעיף  קטן (א) ולא הודיע מיד לרשות הרישוי על דבר  (ב) 

בעה הפסילה, תהא רשות הרישוי רשאית להוסיף לתקופת הפסילה שנק
ידי בית המשפט גם את התקופה שמיום הפסילה עד ליום בו נמסרה לה -על

 ההודעה.
    

ביטול 
הפסילה, 
פקיעתה 
 ואישורה

מועדת רשאי לבקש  81בעל רשיון נהיגה שנפסל מלהחזיק בו כאמור בסעיף  (א) .83
 העררים ביטול הפסילה.

הפסילה, אם לא יום מיום החלטת  30תפקע כתום  81פסילה לפי סעיף  (ב) 
לא  הוגשה לועדת העררים בקשה לאישורה לפני תום מועד זה או אם

 ידי ועדת העררים לפני כן.-בוטלה על
את הפסילה לצמיתות, לתקופה מסויימת או  רועדת העררים רשאית לאש (ג) 

 עד למילוי תנאים שתקבע, לשנותה או לבטלה.
    

איסור מנהלי 
על שימוש 

 ברכב

מצא שוטר, לאחר שקילתו של רכב מסחרי, כי הוביל אדם מטען  )1( (א) .84
ברכב כאשר משקלו הכולל של הרכב והמטען המובל בו עולה על 
המשקל הכולל המותר לפי רשיון הרכב, רשאי הוא למסור לנהג 

הודעת איסור שימוש)  -הודעה האוסרת את השימוש ברכב (להלן 
האחרונות נמסרה  ימים ואם במהלך שלוש השנים 30לתקופה של 
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הודעת איסור שימוש באותו רכב לפי סעיף זה, או שניתן לגביו צו 
ימים, וליטול את רשיון  60לתקופה של  - 86איסור שימוש לפי סעיף 

 הרכב.
היה לשוטר יסוד להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות  )2(  

הג , רשאי הוא לדרוש מהנהשישיתהמפורטות בחלק א' לתוספת 
להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רשיון הרכב, 

(ו) יחולו, בשינויים המחויבים; היה לקצין -(ג), (ד) ו71והוראות סעיף 
משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג, רשאי הוא למסור 

 30לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של 
שלוש השנים האחרונות נמסרה הודעת איסור ימים ואם במהלך 

שימוש באותו רכב לפי סעיף זה, או שניתן לגביו צו איסור שימוש 
 ימים, וליטול את רשיון הרכב. 60לתקופה של  - 86לפי סעיף 

 קטן זה לא יחולו לגבי עבירות קנס.-הוראות סעיף )3(  
 בהודעת איסור שימוש יצוינו אלה: (ב) 
שבו יש לפרוק את המטען שהובל ברכב או שבו יש להוריד  המקום )1(  

נוסעים המוסעים ברכב, לפי הענין, לרבות הוראות בדבר פריקת 
המטען העודף, אם פריקתו במקום שבו נמצא הרכב אינה אפשרית 
בנסיבות הענין והוראות בדבר הורדת נוסעים שמוסעים שלא כדין 

 שרית בנסיבות הענין;אם הורדתם במקום שבו נמצא הרכב אינה אפ
מטען שמשקלו כמשקל ההפרש שבין  -לענין זה, "מטען עודף" 

המשקל הכולל המותר לפי רשיון הרכב לבין משקלו הכולל של הרכב 
 והמטען המובל בו; 

המגרש שבו יועמד הרכב במהלך תקופת איסור השימוש, אשר ייבחר  )2(  
לכך; ראש בהתחשב בהצעתו של הנהג מבין המגרשים שיועדו 

המינהל האזרחי, יקבע הוראות לענין זה, לרבות לענין אופן קביעתם 
של מגרשים שייועדו להעמדת רכב במהלך תקופת איסור שימוש 
והרשות המוסמכת לקבעם, מספרם, מיקומם וגודלם של מגרשים 
כאמור ואופן השמירה והפיקוח על כלי רכב שיועמדו בהם, וכן לענין 

ינוע כלי רכב למגרשים שנקבעו לפי פסקה זו שיעור ההוצאות בשל ש
 ובשל העמדתם בהם;

 ).2(-) ו1המועד האחרון לביצוע הפעולות האמורות בפסקאות ( )3(  
לא ישתמש אדם ברכב שלגביו ניתנה הודעת איסור שימוש אלא לצורך  (ג) 

קטן (ב), במקומות ובמועדים -נסיעה לשם ביצוע הפעולות האמורות בסעיף
בהודעה, ולא יעבירו מהמקום שנקבע להעמדת הרכב אלא לאחר  שצוינו

 קבלת אישור בכתב מקצין משטרה.
המשטרה תודיע לרשות הרישוי על מתן הודעת איסור שימוש לפי  )1( (ד) 

סעיף זה; העתק מהודעת איסור השימוש יישלח לבעל הרכב, אם לא 
 נמסר לו במעמד מסירת הודעת איסור השימוש;

תנה הודעת איסור שימוש לפי סעיף זה, ולא ניטל רישיון הרכב, ני )2(  
ימסור בעל הרכב את רשיון הרכב לרשות שנקבעה בתקנות, במועד 
שנקבע בתקנות, לאחר שהובא לידיעתו דבר מתן הודעת איסור 

 השימוש.
קצין משטרה יבטל את הודעת איסור השימוש ויודיע על כך מיד לרשות  (ה) 

 ד מאלה:הרישוי, בכל אח
 בעל הרכב הוכיח כי הרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו; )1(  
קטן -הוא שוכנע כי לא יוגש כתב אישום בשל העבירה כאמור בסעיף )2(  

 (א).
נמחק כתב האישום, בטלה הודעת איסור השימוש, והתובע יודיע על כך  (ו) 

 מיד לרשות הרישוי.
    

פנייה לבית 
 משפט

וכן הנהג  84בעל הרכב שלגביו ניתנה הודעת איסור שימוש לפי סעיף  (א) .85
שקיבל את ההודעה, רשאים לבקש מבית המשפט, המוסמך לדון בעבירות 
תעבורה, לבטל את הודעת איסור השימוש; בית המשפט יחליט בבקשה 

 לאחר ששמע את היועץ המשפטי לממשלה או את בא כוחו או שוטר.
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יבטל את הודעת איסור השימוש אם נוכח כי התקיים אחד בית המשפט  (ב) 
 מאלה:

 הרכב נלקח מבעליו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו; )1(
מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, ובעל הרכב  )2(

 (א). 84עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה כאמור בסעיף 
 

סור השימוש, או לקבוע תקופה בית המשפט רשאי לבטל את הודעת אי (ג) 
קצרה יותר לאיסור השימוש, בתנאים או ללא תנאים, אם התקיימו 

קטן (ב), המצדיקות זאת ולענין זה -נסיבות אחרות מאלה האמורות בסעיף
רשאי בית המשפט להביא בחשבון, בין השאר, את הזיקה בין בעל הרכב 

 לבין מי שנהג ברכב.
    

איסור שיפוטי 
על שימוש 

 ברכב
 

, רשאי בית השישיתהורשע אדם בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת  (א) .86
המשפט, בנוסף לכל עונש אחר, להורות בצו על איסור שימוש ברכב שבו 

ימים, ובלבד  120צו איסור שימוש) לתקופה של עד  -נעברה העבירה (להלן 
ט את שהעבירה אינה עבירת קנס; בצו איסור השימוש יקבע בית המשפ

המגרש שבו יועמד הרכב במהלך תקופת איסור השימוש, מבין המגרשים 
 ).2(ב)(84שיועדו לכך לפי סעיף 

בית המשפט לא יתן צו איסור שימוש ברכב לפני שניתנה לבעל הרכב  (ב) 
 הזדמנות להשמיע את טענותיו לענין איסור השימוש.

 כיח בעליו אחד מאלה:בית המשפט לא יתן צו איסור שימוש ברכב אם הו (ג) 
 הרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו; )1(
מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו, והוא עשה כל שביכולתו כדי  )2(

 קטן (א). -אמור בסעיףכלמנוע ביצוע עבירה 
בית המשפט, בבואו להחליט בדבר תקופת איסור השימוש, רשאי להביא  (ד) 

 זיקה שבין בעל הרכב לבין מי שנהג ברכב.בחשבון, בין השאר, את ה
ניתן צו איסור שימוש ברכב לפי סעיף זה, ימציא בעל הרכב את  )1( (ה) 

 רשיון הרכב לרשות שנקבעה בתקנות, תוך התקופה שנקבעה בהן;
איסור השימוש יחל במועד מתן הצו, אם לא קבע בית המשפט מועד  )2(  

בצו איסור השימוש לא תבוא  אחר, ואולם בחישוב התקופה הנקובה
 ).1במנין התקופה שחלפה עד מסירת רשיון הרכב כאמור בפסקה (

ביקש בעל הרכב לשנות את מקום העמדתו של הרכב במהלך תקופת  (ו) 
איסור השימוש, לא יעשה כן אלא לאחר קבלת אישור בכתב מקצין 

 משטרה.
קטן -יו כאמור בסעיףלא ניתנה לבעל הרכב הזדמנות להשמיע את טענות (ז) 

 (ב) רשאי הוא לפנות לבית המשפט, בבקשה לעיון חוזר בהחלטתו.
    

שינוע רכב 
למגרש 

 והעמדתו בו
 

 84הוצאות בשל שינוע רכב למגרש שבו יועמד בתקופת איסור שימוש לפי סעיפים  .87
 ), ישולמו על2(ב)(84ובשל העמדתו במגרש כאמור, בשיעור שנקבע לפי סעיף  86עד 

ידי בעל הרכב, וניתן לעכב את הרכב עד שישולמו; בית המשפט רשאי, לפי בקשה 
שתוגש לו, להורות כל הוראה שתיראה לו בענינים האמורים בסעיף זה, ובלבד 

 שנתן הזדמנות למי שעלול להיפגע מהחלטתו להשמיע את טענותיו.
    

לערער לבית משפט של ערעור ניתן  87עד  85על החלטת בית המשפט לפי סעיפים  .88 ערעור
במקרה של פסילה על  -שידון בערעור בדן יחיד; לענין זה, "בית משפט של ערעור" 

 בית המשפט הצבאי לערעורים. -ידי בית משפט צבאי של ערכאה ראשונה 
    

איסור שימוש 
ביצוע -ברכב

 ופיקוח

ר שימוש ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע דרכים לביצוע הודעת איסו (א) .89
, לרבות גרירת הרכב, 86עד  84או צו איסור שימוש לפי הוראות סעיפים 

 .114אחסנתו או נעילת גלגליו כאמור בסעיף 
לצורך פיקוח על ביצוע הודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש, שניתנו  (ב) 

, תהיה לשוטר סמכות כניסה לכל מקום שבו 86עד  84לפי הוראות סעיפים 
 ב להימצא או שיש לו יסוד סביר להניח שהרכב נמצא בו.אמור הרכ
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החזרת רישיון 
 הרכב

רשיון הרכב יוחזר לבעל הרכב בתום תקופת איסור השימוש, או לאחר ביטול  .90
איסור השימוש, או אם זוכה הנאשם מעבירה שבשלה ניתנו הודעת איסור 

 השימוש או צו איסור השימוש, כפי שייקבע בתקנות.
    

סדרי הדין בדיון לפני  ועדת  עררים  בערר לפי צו זה יהיו בהתאם לצו בדבר ועדת  .91 סדרי דין
 , וההוראות שהוצאו מכוחו.1967-), התשכ"ח172עררים (יהודה והשומרון) (מס' 

    
הפסקת 

 פסילה
יום מיום החלטת רשות הרישוי על  60לא ניתנה החלטת ועדת העררים תוך  .92

הורתה ועדת העררים הוראה אחרת, תופסק הפסילה עד שתינתן  הפסילה ולא
 החלטת הועדה.

    
סמכויות 

נוספות של 
 רשות הרישוי

לבטלו או  רשאית רשות הרישוי, בכל עת, לסרב מתן רשיון או חידושו או (א) .93
להשעות רשיון שניתן, כאשר הוכח להנחת דעתה של רשות הרישוי כי 

בטחון האזור, על בטחון מדינת ישראל,  הדבר דרוש לשם שמירה על
להבטחת ממשל תקין או צרכי האוכלוסיה באזור או למען קיומו של הסדר 

 הציבורי.
-בפני מפקד כוחות צבא על החלטה כאמור בסעיף קטן (א) ניתן לערער (ב) 

 יום מיום הודעת החלטת רשות הרישוי. 15הגנה לישראל באזור תוך 
הגנה לישראל באזור רשאי לאשר ההחלטה, לבטלה או -כוחות צבא דמפק (ג) 

 לשנותה.
    

חובה להמציא 
 רשיון נהיגה

הורשע בעל רשיון נהיגה על עבירות תעבורה או עבירה לפי דין או תחיקת  (א) .94
בטחון אחרים הנובעת מנהיגת רכב, או שהוא נפסל מלהחזיק רשיון או 

את הרשיון לרשות  ציאשהותנו בו תנאים לפי צו זה, חייב הוא להמ
 הנקובה בתקנות תוך התקופה שנקבעה בה.

הנוהל  בדבר  רישום  וטיפול  ברשיון  כאמור  בסעיף  קטן (א) ייקבע  (ב) 
 בתקנות.

האמור בסעיף זה יחול גם על בעל רשיון רכב שנפסל מלהחזיק בו ועל  (ג) 
 רשיון כזה.

    
 פרק שביעי: עבירות ועונשין

    
) 3(א)1קנס כאמור בסעיף מאסר שנתיים או  -העובר  אחת העבירות האלה, דינו  .95 ותעביר

קנס פי  -אם העבירה היא עבירת קנס שדן בה בית המשפט העלאת קנסות ו לצו
 .) לצו העלאת קנסות1(א)(1מהקנס האמור בסעיף  1.25

 ;מפיר הוראה מהוראות צו זה )1(  
או ברשלנות, או במהירות שיש בה בנסיבות  נוהג רכב בדרך בקלות ראש, )2(  

המקרה סכנה לציבור, אף אם היא פחותה מן המהירות המקסימלית 
 עה;בשנק

הוא שיכור בהיותו נוהג רכב, או בהיותו ממונה על הרכב, בדרך או במקום  )3(  
 .101כהגדרתם בסעיף  -לעניין זה, "שיכור" ו"ממונה על הרכב" , ציבורי

והג רכב שדרך נהיגתו גרמה לעבירה הוא מסרב להגיד שמו או בהיותו נ )4(  
 מענו או מגיד שם או מען כוזבים;

בהיותו בעל רכב או מחזיק רכב או"מי שהרכב בשליטתו, אינו מוסר מיד,  )5(  
לפי דרישתו של שוטר, ידיעה שבידו למסרה והיא עשויה להביא לזיהויו 

ה או שבדרך שימושו ברכב ולתפיסתו של נהג הרכב שהיה מעורב בתאונ
עליו  -היה משום עבירה, אלא שאם נדרש למסור את הידיעה בכתב 

 יום מיום הדרישה; 15למסרה תוך 
בהיותו נוהג רכב מנועי או ציבורי אינו מציג את רשיונו כשהוא נדרש לכך  )6(  

 ידי שוטר;-על
ך אירעה בהיותו נוהג רכב אינו עוצר בשעה שבגלל מציאות רכבו בדר )7(  

תאונה לאדם, או לבהמה או לרכב שאדם ממונה עליהם, ואינו מגלה, 
כנדרש לכך, שמו ומענו שלו ושמו ומענו של בעל הרכב ואת תו הרישום או 

 המספר של הרכב;
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 ידי שוטר במדים;-מפיר הוראת תמרור שבדרך או אות הניתן על )8(  
ון שניתן לפי צו זה, או מזייף כל סימן המשמש לזיהוי רכב או כל רשי )9(  

משתמש בהם או משאילם לאחר או מניח  ושבמרמה הוא משנה אותם א
 לאחר להשתמש בהם.

 משנה שלא כדין רישום של טכוגרף. )10(  
משבש את פעולתו התקינה של מיתקן מגביל מהירות שהותקן ברכב לפי  )11(  

 .104הוראות סעיף 
    

לגבי  העבירה  שעליה  הורשע  הנאשם מאסר לתקופת מינימום,   נקבעה  בצו  זה .96 מאסר בפועל
ובית המשפט החליט שלא להטיל מאסר בפועל, יפרש בפסק הדין את הנימוקים 

 להחלטתו זאת.
    

הדין כשיש 
עבירות 
 קודמות

  - 10או לפי סעיף  95) לסעיף 7) או (4), (3), (2העובר עבירה לפי פסקאות ( .97
או עבירה על תקנה  -ידי אדם שרשיון הנהיגה שלו פקע -עללמעט נהיגת רכב 

מהתקנות המפורטות בתוספת הראשונה או השניה ובשתי השנים שקדמו לאותה 
מאסר שלוש  -עבירה כבר הורשע על אחת העבירות המפורטות בסעיף זה, דינו 

שקלים חדשים: אולם  1,500שנים אך לא פחות מחודש ימים, או מאסר וקנס 
ת המשפט, אם ראה שנסיבות העבירה מחייבות זאת, שלא לפסוק מאסר רשאי בי

 מינימום מטעמים שיפרש בפסק הדין.
    

גרימת מוות 
בנהיגה 
 רשלנית

הגורם, תוך כדי שימוש ברכב, שלא בכוונה, למותו של אדם אחר מתוך חוסר  .98
 -דינו  איכפתי שאינם עולים כדי התרשלות פושעת,-זהירות או במעשה פזיז או לא

שקלים  1,500מאסר שלוש שנים ולא פחות משלושה חדשים, או מאסר וקנס 
שהנסיבות מצדיקות זאת, שלא  חדשים; אולם רשאי בית המשפט אם ראה

 לפסוק מאסר מינימום כאמור מטעמים שיפרש בפסק הדין.
    

הפקרה אחרי 
 הפגיעה

עליו לדעת כי  נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, אשר היה (א) .99
בתאונה נפגע אדם או עשוי היה להיפגע אדם, ולא עצר במקום התאונה, 
או קרוב לו ככל האפשר, כדי לעמוד על תוצאות התאונה ולהזעיק עזרה, 

 מאסר שלוש שנים. –דינו 
נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, ולא עצר במקום התאונה, או  (ב)  

מוד על תוצאות התאונה, או עצר כאמור ולא קרוב לו ככל האפשר, כדי לע
 מאסר שבע שנים. –הזעיק עזרה, דינו 

נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נגרמה לאדם חבלה חמורה או שבה נהרג  (ג)  
 14מאסר  –אדם, ולא עצר או לא הזעיק עזרה כאמור בסעיף קטן (ב), דינו 

 שנים.
סר לפי סעיף קטן (ב) או (ג),  החליט בית המשפט להטיל על אדם עונש מא (ד)  

 לא יטיל עליו מאסר על תנאי בין כעונש יחיד ובין כעונש נוסף.
הושיט עזרה מתאימה בהתאם לנסיבות  –בסעיף זה, "הזעיק עזרה"  (ה)  

המקרה ולמקום התאונה, ובכלל זה, בהתאם לנסיבות המקרה, הזעיק את 
מתין ליד הנפגע עד גופי ההצלה המקצועיים הנחוצים למקום התאונה, ה

להגעתם, דאג למניעת כל נזק נוסף לנפגע ככל יכולתו והגיש לנפגע עזרה 
 ראשונה אם ביכולתו להגישה על פי הכשרתו.

    
חובת נוסע 

להתקשר 
 לגופי הצלה

נוסע ברכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם חייב להתקשר לגופי ההצלה  .100
תאונה, בהקדם האפשרי בנסיבות המקצועיים הנחוצים ולהזעיקם למקום ה

(ב) או 99העניין, אלא אם כן נהג הרכב  עצר והזעיק עזרה, בנסיבות כאמור בסעיף 
(ב) או (ג), לפי 99מחצית העונש הקבוע בסעיף  –(ג); העובר על הוראה זו, דינו 

 שנים. 16העניין; הוראות סעיף זה לא יחולו על קטין שטרם מלאו לו 
    

 –בסעיף זה  (א) .101 בדיקת שכרות
 אחד מאלה: - "ממונה על הרכב"

 מי שעוסק בהוראת נהיגה, בעת שהלומד נהיגה נוהג ברכב; )1(
מי שיושב לצדו של נוהג חדש ברכב, לצורך מילוי חובת הליווי לפי  )2(
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 ;15או  14סעיפים 
משקה שריכוז האלכוהול בו גבוה מהריכוז שקבע ראש  – "משקה משכר"
; לענין זה, רישום ריכוז האלכוהול על גבי מכל המשקה המינהל האזרחי
 רה לריכוז האלכוהול המצוי במשקה;יהיה ראיה לכאו

כהגדרתו בצו בדבר סמים מסוכנים (יהודה והשומרון) (מס'  - "סם מסוכן"
, למעט סם שקבע ראש המינהל האזרחי ובתנאים 1975-), התשל"ה558

 שקבע; 
 אחד מאלה: - "שיכור"

 תה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב;מי ששו )1(
 מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן; )2(
מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע ראש המינהל  )3(

 האזרחי;
)  אחד המנויים להלן, שלפי דגימת נשיפה, בגופו מצוי אלכוהול בריכוז 4(

מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, או לפי דגימת  50ה על העול
 מיליליטר דם: 100-מיליגרם אלכוהול ב 10בריכוז העולה על  -דם

 נהג חדש. )א(
 שנים. 24נהג שטרם מלאו לו  )ב(
נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל  )ג(

 ק"ג. 3,500המותר לפי רישיון הרכב עולה על 
 ברכב ציבורי.נהג בעת נהיגה  )ד(

מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן,  )5(
ובלבד שבבדיקת מעבדה לא נמצא שריכוז האלכוהול בדמו נמוך 

א), 3) או מהסף כאמור בפסקה (3מהסף שנקבע בתקנות לפי פסקה (
 או לפי העניין.

ימה של שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב, לתת לו דג (ב)  
אוויר הנשוף מפיו, לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, 
באמצעות מכשיר שאושר לשם כך בידי ראש המינהל האזרחי בהודעה 

דגימת נשיפה); שוטר רשאי לדרוש מתן דגימה לפי סעיף זה  -(בסעיף זה 
 אף בהעדר חשד כי נעברה עבירה לפי צו זה.

והג רכב או מממונה על הרכב, שהיה מעורב בתאונת שוטר רשאי לדרוש מנ (ג)  
דרכים או שיש לשוטר חשד סביר כי הוא שיכור, לתת לו דגימת שתן או 
דגימת דם לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, או אם 
מצוי בגופו סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן; שוטר 

קטן זה גם מנוהג -ת דם כאמור בסעיףרשאי להורות על נטילה של דגימ
רכב או מממונה על הרכב שהוא מחוסר הכרה, ולא יחולו לענין זה הוראות 

 ).2קטן (ב-סעיף
נפטר אדם עקב תאונת דרכים, והיה לשוטר חשד סביר כי אותו אדם היה  (ד)  

בין הגורמים לתאונה, רשאי רופא שהוסמך לכך בידי ראש המינהל 
שראש המינהל האזרחי מינה לצורך כך שאליו הובא  האזרחי או בידי מי

הנפטר, ליטול ממנו דגימת דם או נוזל גוף אחר, לשם בדיקה אם מצוי 
בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, או אם מצוי בגופו סם מסוכן או תוצרי 

קטן -חילוף חומרים של סם מסוכן, והכל אם ביקש זאת השוטר; בסעיף
 המינהל האזרחי.כפי שקבע ראש  -זה, "שוטר" 

שוטר הדורש מנוהג רכב או מממונה על הרכב לתת לו דגימת נשיפה,  (ה)  
דגימת שתן או דגימת דם, לפי הוראות סעיף זה, יודיע לו את מטרת נטילת 
הדגימה, יבקש את הסכמתו, ויסביר לו את המשמעות המשפטית של 

 .103סירוב לתת דגימה, כאמור בסעיף 
דגימת נשיפה, דגימת שתן או דגימת דם לפי הוראות  נטילה של )1( (ו)  

סעיף זה, תיעשה באופן ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד 
האדם, על פרטיותו ועל בריאותו, ובמידה המועטה האפשרית של 

 נוחות וכאב.-פגיעה, אי
נטילה של דגימת נשיפה תיעשה בידי שוטר, ברכב שבו נהג או נסע  )2(   

נדרשה הדגימה, סמוך לו או במקום אחר שיורה  האדם שממנו
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 השוטר.
נטילה של דגימת דם תיעשה בידי בעל מקצוע רפואי, המוסמך על פי  )3(   

כל דין או תחיקת ביטחון ליטול דגימת דם; נטילת הדגימה תיעשה 
במקום שבו נוהגים ליטול דגימה כאמור, לרבות בתחנת משטרה 

 בתנאי מרפאה.
ע רפואי יברר עם האדם ממנו נדרשה דגימת דם, קודם נטילתה, בעל מקצו (ז)  

את מצב בריאותו ככל שהדבר נוגע לנטילת הדגימה; התעורר חשש סביר 
כי נטילת הדגימה עלולה לפגוע בבריאותו של אותו אדם פגיעה שאינה 
נובעת ממהות הנטילה, לא ייטול ממנו בעל המקצוע הרפואי דגימת דם 

מקצוע רפואי שאינו רופא, רשאי לדרוש כי רופא כאמור; ואולם, בעל 
יבדוק את האדם, ולא ייטול ממנו דגימת דם אלא אם כן הרופא שבדק 

 אותו אישר כי אין מניעה בריאותית ליטול את הדגימה.
לצורך נטילת דגימת דם, שתן או נשיפה לפי סעיף זה, מוסמך שוטר לעכב  (ח)  

ן שלא יעלה על ארבע שעות, את האדם ממנו נדרשה הדגימה לפרק זמ
ואולם אם נטילת הדגימה היתה ממי שאינו חשוד, לא יעלה משך העיכוב 

 על חצי שעה.
 ראש המינהל האזרחי רשאי, להתקין תקנות בענינים אלה: (ט)  
 שיטות לבדיקת האלכוהול או הסם בהתאם להוראות סעיף זה; )1(   
בדיקתן, מקומות הבדיקות אופן נטילת הדגימות לפי סעיף זה ו )2(   

 ותעודות שיינתנו על תוצאות בדיקה.
) רשאי לקבל כראיה תעודה 3(95בית המשפט הדן בעבירה לפי סעיף  (י)  

 ).3קטן (ג)(-שניתנה לפי סעיף
ההוראות לפי סעיף זה יחולו גם על נוהג רכב שהוא קטין או שקיים חשש  (יא)  

 פוטרופסו.שהוא מוגבל בשכלו, בלא צורך בהסכמת א
    

דין וחשבון על 
 בדיקת שכרות

 101הנוטל דגימת נשיפה, דגימת שתן או דגימת דם לפי הוראות סעיף  (א) .102
דגימה), ירשום בתום נטילת הדגימה דין וחשבון על מהלך  -(בסעיף זה 

 הנטילה, ויחתום עליו.
 קטן (א) יכלול את אלה:-דין וחשבון כאמור בסעיף (ב) 

 ופרטי זהותו של האדם שממנו ניטלה הדגימה;שמו  )1(
נסיבות נטילת הדגימה, וכן תוצאות בדיקתה, אם נתקבלו במעמד  )2(

 הנטילה;
 התאריך, השעה והמקום שבו ניטלה הדגימה; )3(
 שמו וכשירותו או דרגתו של נוטל הדגימה; )4(
 שמו ופרטי זהותו של מי שנכח בעת נטילת הדגימה, אם נכח. )5(

העתק הדין וחשבון יימסר מייד לאדם שממנו ניטלה הדגימה, ואם ניטלה  (ג) 
 -) ד) או (ג(101הדגימה ממחוסר הכרה או מנפטר, לפי הוראות סעיף 

יימסר בהקדם האפשרי לאחד מבני משפחתו שביקש זאת; לענין זה, "בן 
 בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות. -משפחה" 

    
סירוב לבדיקת 

 שכרות
) להגדרה "ממונה 1סירב נוהג ברכב, או ממונה על הרכב כאמור בפסקה ( א)( .103

, לתת דגימה לפי דרישת שוטר כאמור באותו 101על הרכב" שבסעיף 
 ).3(95סעיף, יראו אותו כמי שעבר עבירה לפי סעיף 

) להגדרה "ממונה על הרכב" 2סירב ממונה על הרכב כאמור בפסקה ( (ב) 
 –ה לפי דרישת שוטר כאמור באותו סעיף, דינו , לתת דגימ101שבסעיף 

 ) לצו העלאת הקנסות.1(א)(1קנס כאמור בסעיף 
הוראות סעיף זה לא יחולו על נוהג ברכב או על ממונה על הרכב שלא  (ג) 

ניטלה ממנו דגימת דם בשל חשש לפגיעה בבריאותו בנסיבות האמורות 
 ).ז(101בסעיף 

    
מתקן מגביל 

 מהירות
ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע כי ברכב מסוים שקבע, יותקן מיתקן  א)( .104

 מגביל מהירות.
לא ינהג אדם ברכב,  -קטן (א) -קבע ראש המינהל האזרחי כאמור בסעיף (ב) 

ובעל הרכב או מי שהרכב נמצא בשליטתו לא ירשו לאחר לנהוג ברכב, 
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ין ופועל אלא אם כן מותקן בו מיתקן מגביל מהירות, והמיתקן תק
 כהלכה.

    
 -אפוד זוהר

חובת החזקה 
 ושימוש

 ברכב מנועי יימצא אפוד זוהר. (א) .105
הנוהג ברכב שאינו אופנוע יחזיק את האפוד הזוהר, בכל עת, בתא הנהג  (ב) 

 ברכב.
הנוהג ברכב מנועי בדרך שאינה דרך עירונית, היוצא או היורד מהרכב, לפי  (ג) 

והר, למעט במדרכה; ואולם הוא יהיה פטור מהחובה הענין, ילבש אפוד ז
האמורה אם אחד מנוסעי הרכב יצא או ירד מהרכב כשהוא לבוש אפוד 

 זוהר.
 הוראות סעיף זה לא יחולו על סוגי כלי רכב שקבע ראש המינהל האזרחי. (ד) 
 -בסעיף זה  (ה) 

זה בתקן אפוד מחזיר אור, העומד בדרישות שנקבעו לענין  - "אפוד זוהר"
), 899רשמי, כמשמעותו בצו בדבר תקנים רשמיים (יהודה והשומרון) (מס' 

 ; 1981-התשמ"א
 כהגדרתן בתקנות. - "מדרכה"ו "דרך עירונית"

    
קבלת רשיון 

בהעלמת 
הפסילה או 

 התנאים

או מלהחזיק רשיון או שהותנו תנאים ברשיונו לפי צו זה, וכל  מי שנפסל מלקבל .106
או התנאים בתקפם הוא מגיש בקשה לקבלת רשיון או לחידושו או עוד הפסילה 

מאסר  -מקבל רשיון, ואינו מודיע על הפסילה או על התנאים לרשות הרישוי, דינו 
שקלים חדשים או שני העונשים כאחד; וכל רשיון  1,500שלוש שנים או קנס 

 בטל. -שקיבל או שחודש כאמור 
    

נהיגה בזמן 
הפסילה או 

 לתנאים בניגוד

מי שהודע לו שנפסל מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה  .107
הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רשיון לפי צו זה, או מי שנוהג בניגוד לתנאים 
שנוספו ברשיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מלהחזיק ברשיון 

או  משתמש באותו רכב או מרשה להשתמש בו,רכב וכל עוד הפסילה בתקפה הוא 
מי שנהג או הרשה לאחר לנהוג ברכב בניגוד להודעת איסור שימוש או צו איסור 

שקלים חדשים או שני העונשים  1,500מאסר שלוש שנים או קנס  -דינו  שימוש,
 כאחד.

    
העונש לעבירה 

 על התקנות
או עונש  97-ו 95ינו כאמור בסעיפים העובר  על  תקנה  שהותקנה  לפי  צו זה, ד .108

 קטן מזה שנקבע לה בתקנות.
    

חובת פיקוח 
 של בעל רכב

בעל הרכב), חייב  -בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו (בסעיף זה  (א) .109
לפקח ולעשות כל שניתן כדי למנוע ביצוע עבירה המנויה בתוספת 

ע בעבורו עבודה או בידי אדם הנוהג ברכב ברשותו והמבצ השביעית
) 3(א)(1קנס כאמור בסעיף  -שירות; בעל רכב המפר הוראת סעיף זה, דינו 

 לצו העלאת הקנסות.
קטן -בידי אדם כאמור בסעיף השביעיתנעברה עבירה המנויה בתוספת  (ב) 

(א), חזקה כי בעל הרכב הפר את חובתו לפי הסעיף הקטן האמור, אלא אם 
 כדי למלא את חובתו. כן הוכיח כי עשה כל שניתן

    
אחריות 
פלילית 
אזרחית 

 שמורה

נהג או של  שום דבר האמור בצו זה לא יגרע מכל אחריות פלילית או אזרחית של .110
תוקף אותה שעה, ובלבד שלא ייענש -בעל רכב מכוח כל דין או תחיקת בטחון בני

 אדם פעמיים על אותה עבירה.

    
ניקוד בעבירות 

 תעבורה
ל ע נקודות רשאי לקבוע בתקנות שיטה לרישום ראש המינהל האזרחי (א) .111

שיטת הניקוד),  -עבירות תעבורה שבהן הורשע בעל רשיון נהיגה (להלן 
ולקבוע את סוג העבירות ומספר הנקודות שיירשמו לחובתו של בעל 

 הרשיון על עבירה שבה הורשע.
בעל  עי תיקון שיוטלו עלראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע בתקנות אמצ (ב) 

בדיקות  -רשיון נהיגה שנרשמו נקודות לחובתו לפי שיטת הניקוד, וביניהם 
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 רפואיות, בחינות, הסברה, הדרכה ופסילה מלהחזיק ברשיון נהיגה.
אמצעי תיקון לפי סעיף קטן (ב) יהיו בנוסף לכל עונש שהטיל בית המשפט  (ג) 

 בה. על בעל הרשיון בשל עבירה שהרשיע אותו
    

תשלום קנס 
שהוטל על 

 הזולת

לא  ישלם  תאגיד,  במישרין  או בעקיפין, קנס שהוטל על זולתו, ולא ישלם  (א) .112
 107עד  98מעביד קנס שהוטל על עובדו בשל עבירת תעבורה לפי סעיפים 

או בשל עבירה הנכללת בתוספת הראשונה או בתוספת השניה; העובר על 
 מאסר שנה אחת. -ה, דינו הוראה של סעיף קטן ז

אדם, יאשם בה גם כל אדם -בני-נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בידי חבר (ב) 
אשר בשעת ביצוע העבירה היה בו מנהל פעיל, שותף, למעט שותף מוגבל, 
או עובד מינהל בכיר האחראי לתשלום הקנס, אלא אם כן הוכיח שני 

 אלה:
 ) שהעבירה נעברה שלא בידיעתו;1(
 ) שהוא נקט כל האמצעים הסבירים למנוע את ביצוע העבירה.2(

למעט  תאגיד  שחבריו  חייבים  להעמיד  -"תאגיד",  לענין  סעיף  זה  (ג) 
 לרשותו את מלוא כח עבודתם ולהעביר לו את נכסיהם.

    
 פרק שמיני: תקנות וחוקי עזר

    
 ין תקנות בענינים אלה:ראש המינהל האזרחי רשאי להתק  .113 תקנות כלליות

הסדר התעבורה וקביעת כללים לשימוש בדרכים בשביל כלי רכב, הולכי  )1( 
ובכלל זה כללים, בדבר קביעת כתיב אחיד בערבית, בעברית , רגל ואחרים

 ובאנגלית של שמות המופיעים על גבי תמרורים המוצבים בדרכים.
 האורות שיהיו מותקנים על כלי הרכב; )2( 
 השימוש בצופרים או במכשירי אזהרה אחרים בכלי רכב; )3( 
קביעת גדלם, צורתם וטיבם של תווי זיהוי וכללים בדבר חיבורם אל כלי  )4( 

 ;הרכב למען יהיו ניתנים להבחנה על נקלה
 רישום כלי רכב מנועיים והפרטים שיש לרשום אותם; )5( 
 ש והטיפול בהם;חיוב לקיים מונים במוניות והסדר השימו )6( 
 אופן החזקת הרשיון; )7( 
פטור רכב מנועי רשום מחוץ לאזור שהובא לאזור לתקופה מוגבלת וכן  )8( 

נהגו של רכב כאמור, מהוראות צו זה לענין רישום ורישוי, כולן או 
 מקצתן;

 מתן הודעה על שינוי שחל בבעלות של רכב מנועי ורישומו של שינוי כזה; )9( 
תשלום האגרות בעד רישום, רשיון, חידוש רשיון, היתר, בדיקה, בחינה,  )10( 

תשלום -או כל פעולה אחרת לפי צו זה או התקנות וכן דמי פיגור בעד אי
 במועד;

בחינות ובדיקות לשם קביעת כושר הנהיגה של מבקשי רשיונות נהיגה או  )11( 
 של מחזיקיהם וסוגי הרשיונות שיינתנו;

ם ובחינתם של כלי רכב ציבוריים, מספר האנשים שמותר להסיע בדיקת )12( 
 בהם, החובה להסיע נוסעים ותחומיה של חובה זו;

החובה להציג לראווה את מספר הנוסעים שאושר ואת תעריף שכר  )13( 
 הנסיעה שאושר, לרבות המפה או התכנית הנוגעת לתעריף האמור;

י רכב ציבוריים והתנהגותם של בטיחותם ונוחותם של הנוסעים בכל )14( 
 נהגיהם;

הסמכת המפקח על התעבורה, לאסור או להגביל, בהודעה שתוצג בדרך,  )15( 
נהיגתו של כלי רכב או של רכב מסוג מיוחד באותה דרך או בכל חלק 

 ממנה;
המהירות שבה מותר להסיע כלי רכב מנועיים או כל סוג שבהם אם בכלל  )16( 

 או באזור פלוני או במקום פלוני;ואם בדרך פלונית 
 מבנם ומשקלם של כלי רכב והתנאים לשימוש בהם; )17( 
מיתקנים או אמצעים אחרים למניעת גניבתם של כלי הרכב לסוגיהם,  )18( 

לרבות בענין חובת ההתקנה של מיתקנים או אמצעים כאמור, חובת 
 השימוש בהם ותנאים ומועדים לשימוש;
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 יר ברכב, סוגם, החובה להתקינם ולהפעילם והתנאים להפעלתם;מזגני או )19( 
חגורות בטיחות והתקני ריסון ברכב, סוגם, החובה להתקינם ולחגרם וכל  )20( 

 תנאי לשימוש בהם.
מיתקנים או אמצעים אחרים שיש להתקינם ברכב, שמטרתם מניעת  )21( 

תיעוד הפרתן,  עבירות תעבורה, פיקוח על קיום ההוראות לפי צו זה או
לכלל כלי הרכב או לסוגים מסוימים, וכן דרך הפעלתם של אותם 

 מיתקנים או אמצעים אחרים.
חובות הנוהגים ברכב שבו מותקנים מיתקנים או אמצעים אחרים לפי  )22( 

 ).21הוראות פסקה (
דרכי הסדר, הגבלה ופיקוח לרישוי כלי רכב מסחריים ולרישוי כלי רכב  )23( 

ם הבנויים להסעת יותר מששה נוסעים בנוסף על הנהג, וכן לשימוש פרטיי
 בכלי רכב מסחריים ופרטיים כאמור;

הפיקוח על הוראת נהיגה והדרכתה, על מורים, מדריכים ובתי ספר לנהיגה  )24( 
ועל הכשרתם בענין החובה ללמד נהיגה לפי תכנית לימודים שנקבעה, וכן 

 הם;בענין הציוד והכלים שישתמשו ב
מתן רשיונות להחזקת בתי ספר לנהיגה ולהוראת נהיגה, תקופת תקפם,  )25( 

תנאיהם, והסמכות לבטלם או להתלותם עקב עבירה על התקנות או על 
 תנאי הרשיון, ומתן פטור מחובה לקבל רשיון להוראת נהיגה;

 או חידושדרכי הגשתן של בקשות, עריכתן של בדיקות ובחינות לשם מתן  )26( 
הוראה ולהחזקת בתי ספר לנהיגה ורשיונות רכב,  רשיונות נהיגה, רשיונות

 וסדרי משרדי הרישוי הכרוכים בכך;
 כל הנוגע לבטיחות בתנועה, תכנונה והסדרתה; )27( 
הסדר שעות עבודה, נהיגה ומנוחה של הנוהגים ברכב, שהנהיגה היא  )28( 

יצוע הסדר כאמור; ידם, והפיקוח על ב-ידם או קשורה במשלח-משלח
 תקנות כאמור יכול שיהיו לגבי רכב בדרך כלל או לסוגים שונים של רכב;

פי צו זה או התקנות לפיו, בתשלום -התנאת מתן רשיון או חידוש רשיון, על )29( 
- 

(א) כל קנס שמבקש הרשיון או חידושו נתחייב בו בדין בשל עבירות 
ת רכב, ואשר לא שולם תעבורה או בשל עבירה אחרת הנובעת מנהיג

 למרות שהגיע מועד תשלומו:
(ב) המסים, המכס, האגרות, ההיטלים ותשלומי החובה האחרים החלים 
לגבי הרכב שעליו מבקשים את הרשיון או את חידושו לרבות האגרות 

 בעד החזקת מקלט רדיו המותקן ברכב;
קבע סדרי בטיחות תחבורתיים במפעלים המפעילים רכב במספר שנ )30( 

בתקנות, והוראות בדבר הסמכת אדם שיפקח על סדרי הבטיחות 
התחבורתיים במפעלים כאמור, קביעת תפקידיו, חובותיו, כישוריו ודרכי 

 עבודתו;
עיסוק בשומה ובהערכת שווי של רכב ונזקים שנגרמו לרכב בתאונה או  )31( 

שמאות רכב) והוראות בדבר הסמכת אדם  -מכל סיבה אחרת (להלן 
 עסוק בשמאות רכב, קביעת תפקידו, חובותיו, כישוריו ודרכי עבודתו;שי

 ביצוען של הוראות צו זה בדרך כלל. )32( 
    

 פי דין או תחיקת בטחון או-אסורה על שהעמדתו במקום העומד רכב (א) .114 אחריות לחניה
בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה או בטיחותה, או שלדעת שוטר 

הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לבטיחותה או לבטיחות הציבור,  דרושה
 רשאי שוטר להורות למי שהרכב ברשותו אותה שעה להרחיקו או לגררו.

או  לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחרי הוראת שוטר כאמור, (ב) 
ידי אחר, להרחיק את -אינו נמצא במקום, רשאי שוטר, בין בעצמו ובין על

רו ולהחסינו או לנעול את גלגליו או חלק מהם, בנעלי חסימה הרכב, לגר
המונעות את תנועת הרכב ובלבד שינקוט באמצעי הזהירות הסבירים 

 הדרושים כדי להבטיח את בטיחות הרכב.
האגרות בעד הרחקת רכב והחסנתו או נעילת רכב ושחרורו בידי המשטרה,  (ג) 

או נעילת רכב ושחרורו או התשלום שנקבע בעד הרחקת רכב והחסנתו 
בידי אחר, יהיו מוטלים על בעל הרכב הרשום ברשיון הרכב, זולת אם 
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הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו; רכב שאגרות או 
תשלום מוטלים על בעלו כאמור לא יוחזר או ישוחרר מנעילתו אלא אם 

 הם שולמו.
 -) ברכב שננעל כאמור בסעיף קטן ( (ד) 
שעות לאחר שבעל הרכב ביקש  48ישוחרר מנעילתו לא יאוחר מתום  )1(  

את השחרור ושילם את האגרות או התשלומים החלים עליו, ואולם 
השעות הראשונות מתחיל יום מנוחה, פגרה או שבתון  24אם לאחר 

ישוחרר לפני יום  -יום מנוחה)  -פי דין או תחיקת בטחון (להלן -על
 ה.המנוח

משטרה בדרגה שאינה פחותה מדרגת מפקח רשאי, מטעמים  קצין )2(  
של בטחון, בטיחות או סילוק מפגע, להורות על שחרורו מנעילתו גם 

 אם לא נתקיימו התנאים האמורים בסעיף זה.
המוציא רכב ממקום החסנתו או המשחרר רכב מנעילתו לפני ששולמו  (ה) 

 מאסר שנה. -), דינו גהאגרות או התשלום כאמור בסעיף קטן (
קבע בית המשפט במשפטו של בעל רכב על עבירה לפי סעיף זה, על סמך  (ו) 

ראיות שהובאו לפניו, כי הרכב היה אותה שעה ברשותו של אדם אחר, 
רשאי בית המשפט הדן במשפטו של האחר להסתמך על הממצאים 

פי הראיות שהוגשו באותו -העובדתיים שנקבעו במשפט הראשון, על
אין צורך לחזור ולהגישן. לא היה האחר צד במשפט הראשון, יתן משפט, ו

 לו בית המשפט אפשרות לסתור את העדויות שנגבו במשפט הראשון.
קטן (ב), לא יינעל רכב, אלא אם כן עמד באחד -על אף הוראות סעיף (ז) 

 המקומות המנויים להלן, שהעמדת הרכב בו אסורה:
 ק רגליים;מקום חנייה לרכב של נכה משות )1(
 ) לתקנות;12(72תחום תחנת אוטובוסים, כאמור בתקנה  )2(
 לתקנות; 1שטח הפרדה, כהגדרתו בתקנה  )3(
 מקום חנייה המיועד לרכב דיפלומטי. )4(

    
הסדר חנייה 

 אחיד
החניה בתשלום בדרך עירונית תהיה על פי הסדר חניה הנהוג בתחומי  (א) .115

דרך או על פי הסדר חניה אחיד, על פי  הרשות המקומית בה מצויה אותה
 בחירתו של נהג הרכב.

כרטיס חניה לאזור מטעם המינהל  -בסעיף זה, "הסדר חניה אחיד"  (ב) 
 האזרחי או כל הסדר אחר שיבוא מטעמו במקומו.

פי הסדר -ראש המינהל האזרחי ייקבע את המחיר המרבי עבור החניה על (ג) 
 החניה האחיד.

קטן (א), רשאית מועצת רשות מקומית לקבוע, -ל אף הוראות סעיףע )1( (ד) 
ככל הנדרש ובהתאם לצורכי התנועה, תשלום מינימלי קבוע או 
משתנה בעבור חניה בדרך עירונית או בחלק ממנה, בתחום הרשות 
המקומית, אם קיימים באותה דרך או בסמוך לה מסילת ברזל 

תי תחבורה ציבורית, מקומית או כל מערך אחר שניתנים בו שירו
המספקים תחליף נוח, להנחת דעתה של המועצה, לשימוש ברכב 

מערך להסעת המונים), וכן אם קיימים הסדרי  -פרטי (בסעיף זה 
חניה נוחים וזמינים למשתמשים במערך להסעת ההמונים; לענין זה 

כפי שתוגדר בתקנות שיוציא ראש  –"מסילת ברזל מקומית"  -
 המינהל האזרחי.

נוכח ראש המינהל האזרחי, כי מועצת רשות מקומית לא קבעה  )2(  
) אף כי הוא נחוץ, להנחת דעתם, 1תשלום מינימלי כאמור בפסקה (

לשם עידוד השימוש במערך להסעת המונים, ומתקיימים התנאים 
), רשאי הוא לקבוע תשלום מינימלי כאמור 1האמורים בפסקה (

 קומית.) במקום מועצת הרשות המ1בפסקה (
), לא יחול 2) או (1נקבע תשלום מינימלי בדרך עירונית לפי פסקאות ( )3(  

, למעט 74בה הסדר החניה האחיד או הסדר אחר שנקבע לפי סעיף 
הסדרים שנקבעו לענין חניית נכים ותושבי הדרך העירונית 

), לא תהא מועצת 2האמורה; נקבע תשלום מינימלי לפי פסקה (
אית לשנותו, אלא בהסכמת ראש המינהל הרשות המקומית רש
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 האזרחי.
    

הסדר חנייה 
לרכב להסעת 

 תלמידים

רשות תמרור מקומית תציב, בצמוד לבית ספר, תמרור האוסר חניה או  (א) .116
העמדת רכב, והיא רשאית לקבוע כי איסור החניה יחול רק בימים 

להורדה מסוימים ובשעות מסוימות שבהם משמש מקום החניה להעלאה ו
 של תלמידים.

קטן -גודלו של מקום שחנית רכב או העמדת רכב בו אסורה כאמור בסעיף (ב) 
 תלמידים ומעלה. 30(א) יספיק לחניית רכב אחד לפחות המיועד להסעת 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובה לפי כל דין לקבוע הסדרי חניה  (ג) 
 לרבות הקצאת מקומות חניה והפקעה.

מוסד חינוך, שבו לומדים או מתחנכים באופן  -בסעיף זה, "בית ספר"  (ד) 
יסודי, חינוך יסודי, -שיטתי יותר מעשרה תלמידים, ובו ניתן חינוך קדם

, ולתלמידים הלומדים במוסדות 18יסודי לתלמידים עד לגיל -וחינוך על
 .21החינוך המיוחד עד גיל 

    
בטיחות 

בקרבת בית 
 ספר

שות תימרור מקומית, באישור רשות תימרור מרכזית, תקבע הסדרי ר (א) .117
 תנועה בדרך שבקרבת בית ספר.

 .116כהגדרתו בסעיף  -בסעיף זה, "בית ספר"  (ב) 
    

הסדרי 
בטיחות ברכב 

להסעת 
 תלמידים

 

נוהג רכב לא יסיע תלמידים ברכב להסעת תלמידים, ובעל       הרכב או מי  (א) .118
א בשליטתו לא ירשה לאחר להסיע תלמידים ברכב, אלא אם שהרכב נמצ

 –כן הותקנו בו 
מערכת איתות חזותית, המיועדת להתריע, לפחות לפנים ומאחור,  )1(  

בכל עת שדלתות הרכב פתוחות, העומדות בדרישות שקבע ראש 
 המינהל האזרחי.

 שלט נראה לעין, שבו רשומה המילה "ילדים", בגודל, במקום )2(  
ובצורה שיקבע ראש המינהל האזרחי, ובלבד שהשלט יותקן ברכב 

 מלפנים ומאחור.
 -בסעיף זה  (ב) 

רכב, מסוג שקבע ראש המינהל האזרחי, אשר  - "רכב להסעת תלמידים"
 משמש דרך קבע להסעת תלמידים לבית ספר או בחזרה ממנו;

 .116כהגדרתו בסעיף  - "בית ספר"
    

תקנות 
מיוחדות בדבר 

רכב מנועי 
 ציבורי

, רשאי ראש המינהל האזרחי להתקין 113בנוסף על סמכותו הכללית לפי סעיף  .119
 תקנות בקשר לרכב מנועי ציבורי בענינים אלה:

הסדר והגבלה למתן רשיונות רכב, הפיקוח עליהם, מספרם בכלל ובכל  )1( 
 אזור, קו או סוג של שירות;

 הפיקוח עליו;הסדר והגבלה לשימוש ברכב ו )2( 
הסדר והגבלה למתן רשיונות או היתרים להסעת נוסעים או להפעלת  )3( 

שירות), לרבות תנאי רשיונות והיתרים, ביטולם  -שירות הסעה (בסעיף זה
 והפסקת תקפם;

קביעת קווי שירות, איחודם והפרדתם וכל הסדר אחר של קווי שירות,  )4( 
יהם יופעל הרכב, לרבות דרך תעריפי שכר נסיעה ולוחות זמנים לפ

 פירסומם ומקומם, הסדר הוצאת הכרטיסים והכרטיסיות למיניהם,
לרבות לענין שימוש משותף בכרטיסים ובכרטיסיות של בעלי רשיונות 
 שונים לקווי שירות ודרכי ההתחשבנות ביניהם בשל השימוש כאמור

כרוך הדפסתם ומכירתם, וכן מספר כלי הרכב, שיופעלו, סוגיהם וכל ה
 .בכך

קביעת החובות המוטלות על הרכב, על האדם המפעיל אותו או העובד בו,  )5( 
על מי שהשליטה עליו בידו, ועל הנותן שירות בו, לרבות עובדיה סוכניו 
ושליחיו ומי שפועל מכוחו במתן השירות ועל הנוסע או על המבקש לנסוע 

א יחולו אלא בקשר בו, וכל הסדר הכרוך בכך, ובלבד שכל החובות האלה ל
 למתן השירות או השימוש ברכב;

 חיוב להפעיל רכב או שירות ואיסור להפסיק שירות או מקצתו; )6( 
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ריתוקו של רכב לקוי, לאזור או לסוג שירות מסויים, לשם הבטחת  )7( 
 .התחבורה הדרושה לציבור ותכנונה היעיל

 .ו שירותאיסור הפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה בק )8( 
כל ענין אחר הכרוך בסדרי הפעלת שירות ואופן נתינתו והעשוי לשפר את  )9( 

 ההסעה ברכב או הכרוך בהפעלת שירות לתקנת הציבור.
    

תמלוגים 
ותשלומים 

 אחרים

בעל רשיון לקו שירות ישלם בעד הרשיון תמלוגים ותשלומים אחרים בשיעור או  .120
ינהל האזרחי או בשיעור או בסכום ובתנאים בסכום ובתנאים שיקבע ראש המ

 שנקבעו בתנאי המכרז למתן רשיון לקו השירות.
    

תקנות בדבר 
ביטוח או 

 ערובה

ראש  המינהל  האזרחי  רשאי  להתקין,  שכל  הפונה,  לפי  צו זה, או לפי  .121
התקנות, לרשות  הרישוי בבקשת רשיון רכב מנועי או בבקשת חידושו של רשיון 

אמור או בבקשת אישור להעבירו, יציג תעודת ביטוח או תעודת ערובה או יביא כ
 כל ראיה אחרת שתיקבע להוכיח אחת משתי אלה:

כי ביום שהרשיון או חידושו ייכנס לתקפו, או ביום שבו יינתן האישור,  )1( 
תהיה בתקפה הפוליסה או שטר הערובה הדרושים לשימוש ברכב המנועי 

 ;ידי אחרים לפי הוראתו או ברשותו-ו עלידי המבקש א-על
של התוספת לצו הביטוח  6כי הרכב המנועי הוא רכב שלא חל עליו סעיף  )2( 

כל עוד הוא נהוג בידי בעל הרכב או בשרותו אגב עבודתו, או כל עוד הרכב 
 נתון באופן אחר לפיקוחו של בעליו.

    
סמכות להחיל 

את הוראות 
הצו או לפטור 

 מהן

ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע בהודעה שהוראות צו זה או התקנות, כולן או  .122
מקצתן, יחולו על סוגי מקומות שצויינו בהודעה ושלא היו חלים עליהם אילולא 
ההודעה, או שלא יחולו על סוגי מקומות שציינו בהודעה ושהיו חלים עליהם 

 אילולא ההודעה.
    

מתן תוקף 
לאמנות 

 בינלאומיות

ראש  המינהל  האזרחי  רשאי  להתקין  תקנות  הבאות  ליתן  תוקף  לכל אמנה  .123
לאומית של מכוניות והקובעות -לאומית שמטרתה להקל את התנועה הבין-בין

הוראות לנתינתם ולאימותם של תעודות מסע, תעודות אישור או היתרים, שיש 
ם את מכוניותיהם בהם להועיל לבני אדם היושבים באזור, כשהם לוקחים אית

 מחוץ לאזור באופן זמני או לנהגים הנוסעים מחוץ לאזור כדי לנהוג בכלי רכב.
    

סמכות להקים 
 רשויות

 קנות בדבר כינונה ומינויה וקביעתראש המינהל האזרחי רשאי להתקין ת .124
תפקידיה של כל רשות שתהא דרושה, לדעתו, בקשר לביצועו של צו זה. ראש 

חי יקבע בתקנות את המקומות שבהם רשאים לפעול עובדי ציבור המינהל האזר
(א) ואת סימני הזיהוי והוכחת הרשאתם של עובדי 42שהורשו כאמור בסעיף 

 ציבור אלה.
    

ועדות בירור 
לחקירת 

 תאונות דרכים

 ראש המינהל האזרחי רשאי למנות ועדות בירור ובדיקה שתפקידן: (א) .125
נסיבותיה של תאונת דרכים שבה נהרג אדם ) לחקור את גורמיה ו1(

 או נחבל חבלה של ממש;
 
) לייעץ למינהל האזרחי ולהציע הצעות בכל הנוגע למניעת תאונות 2(

 דרכים.
 

ראש המינהל האזרחי רשאי להתקין תקנות בדבר מינויין, פעולותיהן  (ב) 
 וסמכויותיהן של הועדות.

    
 פרק תשיעי: שונות

    
חלקה של 

שות מקומית ר
 באגרות

המועצות ושל   קציב למועצות של  העיריותלה יראש המינהל האזרחי רשא .126
ידי בני אדם שהיו -מן האגרות ששולמו בעד רשיון רכב על המקומיות חלק

בתקופת הרשיון תושבים בתחום שיפוטה של הרשות המקומית האמורה; שיעורו 
הודעה ומותר לקבוע בהודעה ידי ראש המינהל האזרחי ב-של החלק ייקבע על
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שהסכומים המוקצבים, כולם או מקצתם, ישמשו לביצוע צו זה או לשיפור תנאי 
 התעבורה.

    
תחולה על 

שירות המינהל 
 האזרחי

אדם בשירות המינהל האזרחי והוא -צו זה יחול על רכב המינהל האזרחי ועל בני .127
 כשאין הוראה מפורשת אחרת.

    
מסירת מידע 

 אגר מידעממ
לגופים המנויים בתוספת החמישית, פרטי מידע  למסור הרישוי רשאית רשות .128

 ממאגר מידע המנוהל על ידה כמפורט בתוספת החמישית.
    

 בטלים: .129 ביטולים
 .1958) לשנת 49חוק התעבורה בדרכים מס' ( )1( 
ר בצו זה או כל הוראה בדין בענייני תעבורה שאינה מתיישבת עם האמו )2( 

 פיו.-בתקנות כלשהן שיוצאו על
 .1967-), התשכ"ז56צו בדבר חוק התעבורה (יהודה והשומרון) (מס'  )3( 
 -), תש"ל399צו בדבר חוק התעבורה (סדרי תנועה) (יהודה והשומרון) (מס'  )4( 

1970. 
), 251צו בדבר פסילת רשיונות נהיגה והתלייתם (יהודה והשומרון) (מס'  )5( 

 .1968-התשכ"ח
-), התשל"ה603צו בדבר מתן רשיונות למוניות (יהודה והשומרון) (מס'  )6( 

1975. 
    

 129ביטחון, בכל מקום בו נזכר דבר חקיקה שבוטל לפי סעיף הבתחיקת  (א) .130 שמירת דינים
צו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' לעיל יבוא במקומו 

 2018-שע"ט), הת1805
עמוד ת 1971-הודעה  בדבר  קביעת  תמרורים (יהודה והשומרון), תשל"א (ב)  

 לפי צו זה. הבתוקף כאילו הוצא
    

תיקונים 
 עקיפים

צו בדבר התעבורה (רשיונות להפעלת מונית) (הוראות ל 1בסעיף  )1( (א) .131
ן זה (בסעיף קט 1993-), התשנ''ד1404מעבר) (יהודה והשומרון) (מס' 

לצו בדבר התעבורה  ד'14-ג', ו14ב', 14בסעיפים "הצו"), במקום " –
, 21" יבוא "בסעיפים 1992-), התשנ''ב1310(יהודה והשומרון) (מס' 

צו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' ל 23-ו 22
 ";2018-), התשע"ט1805

" יבוא העיקרילצו  14בהתאם לסעיף (א) לצו, במקום "1בסעיף  )2(   
 לצו העיקרי"; 19"בהתאם לסעיף 

" מועד תחילת תוקפו של הצו העיקרי,) לצו, המילים "1(א)(1בסעיף  )3(   
 יימחקו;

" יבוא "לפי לצו העיקרי א14לפי סעיף ) לצו, במקום "2(א)(1בסעיף  )4(   
 לצו העיקרי"; 20סעיף 

לצו  22" יבוא "סעיף רילצו העיק ג14סעיף (ג) לצו, במקום "1בסעיף  )5(   
 העיקרי";

) 6(תיקון מס'  1960לשנת  16צו בדבר תיקון החוק הפלילי מס' ל 1בסעיף  )ב(  
יב שמתווסף, 407, בסעיף 1995-), התשנ''ה1428(יהודה והשומרון) (מס' 

), 1310(מס'  לצו בדבר התעבורה (יהודה והשומרון) 43לפי סעיף במקום "
צו בדבר תעבורה [נוסח משולב] ל 65סעיף  " יבוא "לפי1992-התשנ''ב

 ";2018-), התשע"ט1805(יהודה ושומרון) (מס' 
 ) (מס'יהודה והשומרון(צו בדבר יישום תוכנית ההתנתקות ל 1בסעיף  (ג)  

"כלי רכב ציבורי"; "כלי רכב מסחרי", , בהגדרת 2005-ה, התשס")1565
ולב] (יהודה צו בדבר תעבורה [נוסח משבמקומה יבוא "כמשמעותם ב

 , הרשומים בישראל";2018-), התשע"ט1805ושומרון) (מס' 
לצו בדבר הגבלת הכניסה לשטח הסמוך (יהודה והשומרון) (מס'  1בסעיף  (ד)  

"כלי רכב ציבורי"; "כלי רכב מסחרי", , בהגדרת 2005-), התשס"ה1566
צו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (יהודה במקומה יבוא "כמשמעותם ב
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 , הרשומים בישראל";2018-), התשע"ט1805מרון) (מס' ושו
שמירה על ביטחון הציבור (יהודה לשם צו בדבר סמכויות ל 1בסעיף  )ה(  

, "רכב", "רכב ציבורי", בהגדרת 2009-), התשס"ט1628והשומרון) (מס' 
צו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (יהודה במקומה יבוא "כהגדרתם ב

 ";2018-תשע"ט), ה1805ושומרון) (מס' 
), 1651צו בדבר הוראת ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' ב )ו(  

צו בדבר התעבורה (יהודה והשומרון) ", בכל מקום במקום 2009-התש"ע
צו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (יהודה " יבוא "1992-), התשנ"ב1310(מס' 

 ";2018-), התשע"ט1805ושומרון) (מס' 
צו בדבר ההתגוננות האזרחית (יהודה והשומרון) (מס' ) ל3)(6(א)(12יף בסע )ז(  

בצו בדבר התעבורה (יהודה והשומרון) , במקום "2012-ב), התשע"1699
צו בדבר תעבורה [נוסח משולב] " יבוא "ב1992-), התשנ"ב1310(מס' 

 ".2018-), התשע"ט1805(יהודה ושומרון) (מס' 
    

), 1805צו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' צו זה ייקרא: " .132 השם
 ".2018-התשע"ט

   
 

 
 
 

 תוספת ראשונה
 )60-ו 59(סעיפים 
 
 

 (למעט נהיגת רכב בידי מי שהיה בעל רשיון נהיגה ולא חידשו). 10עבירה לפי סעיף  .1
 (ג).-(ב) ו14עבירה לפי סעיף  .2
 ).7(95סעיף עבירה לפי  .3
 .15עבירה לפי סעיף  .4
בירה שעניינה נהיגת רכב או רכיבה בדרך ציבורית בצורה נמהרת או רשלנית, שיש ע .5

 בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה.
 (ד)308או  144כשההסעה היא בשכר, (ב), 84) או 2(26(ד), 47עבירה לפי תקנות  .6

 התקנות). -(להלן  1992-לתקנות התעבורה (יהודה והשומרון), התשנ"ב
 

 
 תוספת שניה

 )60-ו 59(סעיפים 
 
 

 ).4(95) או 2(95עבירה לפי סעיפים  .1
(א) לתקנות או סימן ה' לפרק השלישי בחלק ד' לתקנות, אם 320עבירה לפי תקנה  .2

 בית המשפט כי במצב הבלמים או ההגה יש משום סכנה. קבע
), 1(45(ג), 27), 4(26(א) לגבי אי מתן זכות קדימה לפי תמרור, 22עבירה לפי תקנות  .3

 .438או  436(א), 99(ד), 64(ג), 64, 57, 56, 51
קמ"ש מעל  30-) לגבי מהירות העולה ביותר מ4) עד (1(א)(54עבירה לפי תקנה  .4

 40-למהירות  המרבית המותרת בדרך עירונית ולגבי מהירות העולה ביותר מ
 קמ"ש מעל המהירות  המרבית המותרת בדרך שאינה דרך עירונית ובדרך מהירה.

 
 
 

 יתתוספת שליש
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 )13(סעיף 
 

 , לצו זה.66, 65, 10עיפים עבירה לפי ס. 1
 
 ציות נוהג רכב לרמזור ואי מתן זכות קדימה, -לתקנות לגבי אי 22. עבירה לפי תקנה 2

לתקנות האמורות  144לתקנות ועבירה לפי תקנה  57או  54, 47), 2(26עבירה לפי תקנות 
 ראשונה לנפגע בתאונת דרכים.הגשת עזרה -הודעה על תאונת דרכים או אי-לגבי אי

 
 . עבירה לפי צו זה או התקנות לפיו אשר גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם.3
 
 . עבירה שבית המשפט גזר על מי שעבר אותה פסילה בפועל מלהחזיק ברשיון נהיגה 4

 לתקופה של שלושה חודשים או יותר.
 
 

 תוספת רביעית
 )71-ו 36(סעיפים 
 
 

 37וב 36ציות לתמרורים ב-לתקנות לגבי אי 22נועי לפי תקנה עבירת נוהג ברכב מ .1
 ברמזור;או בהתמזגות דרכים  מתן זכות קדימה בצומת-לענין אי

 לתקנות; )2(26עבירה לפי תקנה  .2
 (א) לתקנות;27עבירה לפי תקנה  .3
 (ד) לתקנות לגבי עקיפה בדרך לא פנויה;47עבירה לפי תקנה  .4
בי עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה ) לתקנות לג5(ה)(47עבירה לפי תקנה  .5

 רצוף;
 30-(ה) לתקנות לגבי מהירות העולה ביותר מ-) ו4) עד (1(א)(54עבירה לפי תקנה  .6

מעל למהירות המרבית המותרת בדרך עירונית ולגבי מהירות העולה ביותר  קמ"ש
קמ"ש מעל המהירות המרבית המותרת בדרך שאינה דרך עירונית ובדרך  40-מ

 .מהירה
 לתקנות תוך גרימת סיכון להולך רגל; 67בירה לפי תקנה ע .7
 (ב) לתקנות, כשההסעה היא בשכר;84עבירה לפי תקנה  .8
) לתקנות כשהמשקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו 5(א)(85עבירה לפי תקנה  .9

 או יותר על המשקל הכולל המותר; 25%-עולים ב
 לתקנות. 502עבירה לפי תקנה  .10
 (ג) לצו;-ו (ב)14עבירה לפי סעיף  .11
 לפקודה; 15עבירה לפי סעיף  .12
 ) לצו;3(95עבירה לפי סעיף  .13

 
 
 

 תוספת חמישית
 )128(סעיף 
 

 פרטי המידע שיימסר הגוף שלו יימסר המידע
  

חברות ביטוח באמצעות איגוד  .1
חברות הביטוח או איגוד שמאי 

 הרכב

שם בעל הרכב, מספר זהותו ומענו, שנת 
ישום אבדן הייצור של הרכב, תוצר הרכב, ר

 גמור
  

שם בעל הרכב, מספר זהותו ומענו, שלדברי  עורך דין המייצג לקוח .2
 עורך הדין נחוצים להליך משפטי.
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 תוספת שישית
 )86-ו 84(סעיפים  

 חלק א'
(ב) לתקנות כאשר הסעת הנוסעים היא בשכר ומספר הנוסעים 84עבירה לפי תקנה  )1(

 המותר קבוע ברישיון הרכב.
 א לתקנות.84לפי תקנה עבירה  )2(
 לתקנות. 502עבירה לפי תקנה  )3(
 לתקנות; 168עבירה לפי תקנה  )4(
 (ד) לתקנות;308עבירה לפי תקנה  )5(
לצו, למעט נהיגת רכב על ידי מי שהיה בעל רישיון נהיגה ולא  10עבירה לפי סעיף  )6(

 חידשו;
 (ג) לצו;57עבירה לפי סעיף  )7(
 צו.ל 107עבירה לפי סעיף  )8(
 לצו; 15או  14עבירה לפי סעיפים  )9(
 ) לצו;3(95עבירה לפי סעיף  )10(
 לצו; 99עבירה לפי סעיף  )11(
 ) לתקנות.2(26עבירה לפי תקנה  )12(
 ) לתקנות.5(ה)(47-(ד) ו47)      עבירה לפי תקנות 13(
 .1-ציות לתמרור ה-(א) לתקנות לגבי אי22)     עבירה לפי תקנה 14(
 (א) לתקנות, באחד הליקויים שלהלן, שנמצאו בידי בוחן 27ירה לפי תקנה )     עב15(

 לתקנות: 307כמובנו בתקנה             
 

 סוג הרכב                                      הליקוי                                         המכלול        
 

 ה משוחרר                             פרטי ומסחרי.הגה                                 גלגל הג )א(
 ממוט ההגה עד                                       
 כדי הפרעה לסיבוב ההגה.                                       

 הגה                                 גלגל הגה יוצא בקלות  )ב(
 מהתושבת במוט ההגה.                      פרטי ומסחרי.                                             

 הגה                                 גלגל הגה שבור לגמרי או )ג(
 עלול לפצוע את ידי הנוהג.                  פרטי ומסחרי.                                       

 או יותר  50%גלגלים                            חסרים  )ד(
   7,500מהאומים של הגלגל.                          מסחרי מעל                                        

 ק"ג.                                                                                                   
 שנשמעות                     רכב שמותקנים בו בלמים מאטים                דליפות אוויר )ה(

 בתא הנהג, או שגורמות                     בלמים המופעלים                                        
 לירידה נמשכת של מחוז                    בלחץ אוויר.                                                     

 המנומטר בעת לחיצה על                                                      
 דוושת הבלם.                                                     

 מנגנון חיבור  )ו(
 אוויר לגרורים                 דליפות אוויר שנשמעות בתא              רכב מחובר.

 הנהג, או שגורמות לירידה                                         
 נמשכת של מחוג המנומטר                                          
 בעת לחיצה על דוושת הבלם.                                         

 חלק ב'
) לתקנות, לענין הובלת מטען ברכב מסחרי כשהמשקל 5(א)(85עבירה לפי תקנה  )1(

המטען המובל בו עולים על המשקל הכולל המותר לפי רשיון הכולל של הרכב ו
 הרכב. 
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 שביעיתתוספת 

 )109(סעיף 
 

 ) לתקנות לענין הובלת מטען ברכב מסחרי;5(א)(85עבירה לפי תקנה  .1
 לתקנות; 168עבירה לפי תקנה  .2
(ד) לתקנות לענין רכב מסחרי, רכב עבודה ורכב ציבורי, 308עבירה לפי תקנה  .3

מהודעת איסור השימוש יישלח גם לבעל הרכב, אם לא נמסר לו  ובלבד שהעתק
 במעמד מסירת הודעת איסור השימוש.
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 טבלת השוואה
 

 1992-), התשנ"ב1310צו בדבר התעבורה (יהודה והשומרון) (מס' ה
 

 הערות סעיף חדש עיף ישןס
  13 א12
  14 1א12
  (ג)14 (ד)1א12
  (ד)14 (ה)1א12
  15 2א12
  16 ב12
13 17  
  18 א13
14 19  
  (ב)19 (ג)14
  20 א14
  21 ב14
  22 ג14
  23 ד14
  24 ה14
  25 ו14
  26 ז14
15 27  
16 28  
17 29  
  )(ב)2(א)(29 )(ג)2(א)(17
  )3(א)(29 )4(א)(17
18 30  
19 31  
20 32  
  (ג)32 )1(ב20
  (ד)32 (ג)20
21 33  
22 34  
23 35  
24 36  
25 37  
26 38  
27 36  
  37 א27
  38 ב27
  39 ג27
28 40  
  41 א28
29 42  
  43 א29
  44 ב29
  45 ג29
  46 ד29
  47 ה29
  48 ו29
  49 ז29
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 הערות סעיף חדש עיף ישןס
30 50  
34 51  
  52 א34
35 53  
  54 א35
36 55  
  56 א36
  57 ב36
 תוקנה ט"ס 58 37
38 59  
39 60  
  61 א39
40 62  
41 63  
42 64  
43 65  
 תוקנה ט"ס 66 44
  67 א44
45 68  
46 69  
  70 א46
47 71  
48 72  
49 73  
50 74  
51 75  
52 76  
53 77  
54 78  
55 79  
  80 א55
56 81  
  82 א56
57 83  
  84 א57
  85 ב57
  86 ג57
  (ד)86 )1ג(ג57
  (ה)86 ג(ד)57
  (ו)86 ג(ה)57
  (ז)86 ג(ו)57
 תוקנה ט"ס 87 ד57
  88 ה57
  89 ו57
  90 ז57
58 91  
59 92  
 תוקנה ט"ס 93 א60
61 94  
 תוקנה ט"ס 95 62
  96 א62
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 הערות סעיף חדש עיף ישןס
63 97  
34 98  
  99 א34
  100 1א64
  101 ב64
  (א)101 ב(א)64
ב(א) 64

בהגדרת 
 –שיכור 

 )1פסקה (

(א) 101
בהגדרת 

 –שיכור 
 )1פסקה (

 

ב(א) 64
בהגדרת 

 –שיכור 
 )2פסקה (

(א) 101
בהגדרת 

 –שיכור 
 )2פסקה (

 

ב(א) 64
בהגדרת 

 –שיכור 
 )3פסקה (

(א) 101
בהגדרת 

 –שיכור 
 )3פסקה (

 

ב(א) 64
בהגדרת 

 –שיכור 
 א)3פסקה (

(א) 101
בהגדרת 

 –שיכור 
 )4פסקה (

 

ב(א) 64
בהגדרת 

 –שיכור 
 )4פסקה (

(א) 101
בהגדרת 

 –שיכור 
 )5פסקה (

 

  (ב)101 )1ב(א64
  (ג)101 ב(ב)64
  (ד)101 )1ב(ב64
  (ה)101 )2ב(ב64
  (ו)101 )3ב(ב64
  (ז)101 )4ב(ב64
  (ח)101 )5ב(ב64
  )1(ט)(101 )2ב(ג)(64
  )2(ט)(101 )3ב(ג)(64
  )י(101 ב(ד)64
  )יא(101 ב(ה)64
  102 ג64
  103 ד64
  104 א65
  105 ב65
66 106  
67 107  
68 108  
  109 א68
69 110  
  111 א69
  112 ג69
70 113  
  )18(113 א)17(70
  )19(113 ב)17(70
  )20(113 ג)17(70
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 הערות סעיף חדש עיף ישןס
  )21(113 ד)17(70
  )22(113 ה)17(70
70)18( 113)23(  
70)19( 113)24(  
70)20( 113)25(  
70)21( 113)26(  
70)22( 113)27(  
  )28(113 א)22(70
70)23( 113)29(  
  )30(113 א)23(70
  )31(113 ב)23(70
70)24( 113)32(  
  114 א70
  (א)114 א(ב)70
  (ב)114 א(ג)70
  (ג)114 א(ד)70
  (ד)114 א(ה)70
  (ה)114 א(ו)70
  (ו)114 א(ז)70
  (ז)114 א(ח)70
  115 ב70
  116 ג70
  117 ד70
  118 ה70
71 119  
  )8(119 א)7(71
71)8( 119)9(  
  120 א71
72 121  
74 122  
75 123  
76 124  
  125 א76
79 126  
81 127  
82 128  
83 129  
עודכנה  130 84

ההפניה לצו 
הנוכחי; 

 תוקנה ט"ס
   

 תוספת ראשונה
  2 א1
2 3  
  4 א2
3 5  
4 6  
   

 תוספת רביעית
  8 א7
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 הערות סעיף חדש עיף ישןס
  9 ב7
  10 ג7
8 11  
  12 א8
9 13  

10 14  
   

תוספת 
 שביעית

תוספת 
 שישית

 

תוספת 
 שמינית

תוספת 
 שביעית
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 צבא הגנה לישראל
 
 1806צו מס' 
 

 ) (יהודה והשומרון)62 צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'
 2018-(הארכת הוראת שעה), התשע"ט

 
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' 
 ".10.10.2019" יבוא "22.09.2018(ח), במקום "10, בסעיף 2009-התש"ע

   
 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .2 תחילה 

   
) (יהודה והשומרון)  62 צו זה ייקרא: "צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' .3 השם

 ".2018-) (הארכת הוראת שעה), התשע"ט1806 (מס'
 
 
 
 
 
 
 

      ע"טהתש     א' בחשוון
 אלוף                   ,נדב פדן        

 מפקד     כוחות       צה"ל      2018   באוקטובר     10

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

 
 1807צו מס' 
 
(הוראת שעה) (יהודה ) 2(תיקון מס' צו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין 

 2018-טהתשע" ),5) (תיקון מס' 1661(מס'  והשומרון)
 
 
 

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

תיקון 
 1סעיף 

) (הוראת שעה) (יהודה 2ישום מקרקעין (תיקון מס' בצו בדבר חוק אגרות ר .1
שכותרתו "תיקון  1"הצו"), סעיף  -(להלן  2010-) התש"ע1661והשומרון) (מס' 

 ".2", יסומן "2סעיף 
   

תיקון 
 2סעיף 

 ".3לצו יסומן " 2(א) סעיף  .2
 ".31.12.2019" יבוא "עד יום 31.12.2018לצו במקום "עד יום  2(ב) בסעיף 

   
תיקון 
 3סעיף 

 ".4לצו יסומן " 3סעיף  . 3

   
 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .4 תוקף

   
) (הוראת 2צו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין (תיקון מס' צו זה ייקרא: " .5 השם 

(יהודה והשומרון) (מס'  )5) (תיקון מס' 1661שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 
 ".2018-), התשע"ט1807

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  

 התשע"ט י"ט בטבת

 2018בדצמבר        27

 נדב פדן,                            אלוף 

 מפקד         כוחות            צה"ל

 .באזור       יהודה       והשומרון 
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 התשע"טכ"ה טבת 

 2019      בינואר     2

 ,    אלוףנדב פדן 

 מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון

  

 

 
 

 צבא הגנה לישראל
 

 1808צו מס' 

 )  (הוראת שעה) 4 (תיקון מס' צו בדבר הוראות ביטחון
 2019-(יהודה והשומרון), התשע"ט

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

 ארבע שנים מהיום" יבוא "עד תום חמש שנים מהיום".

 מיום חתימתו. תחילת תוקפו של צו זה .2 תוקף 

) (הוראת שעה) 4(תיקון מס' צו זה ייקרא: "צו בדבר הוראות ביטחון  .3 השם
 ".2019-), התשע"ט1808(יהודה והשומרון) (צו מס' 
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 צבא הגנה לישראל
 
 1809צו מס' 
 

 צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים 
 2019-טהתשע"), 1809(מס'  (יהודה והשומרון) )25 (תיקון מס'

 
 

כמפקד כוחות צה"ל באזור והואיל ואני סבור כי הדבר נחוץ לצורך הממשל התקין בתוקף סמכותי 
 והסדר הציבורי, אני מצווה בזאת כאמור:

 
 

 הוספת
סעיף 

 לצו יא7

), 418(מס'  לצו בדבר חוק תכנון ערים כפרים ובניינים (יהודה והשומרון) י7אחרי סעיף  .1
 יבוא: 1971-התשל"א

  
"פטור 
 מהיתר

והנחיות 
 מרחביות

 א לחוק יבוא:34אחרי סעיף  .יא7
  

   
פטור "  

 מהיתר
 ראש המינהל האזרחי, לאחר היוועצות במועצת התכנון (א) ב34

פטור מהיתר להקמתם של סוגי בתקנות, העליונה, ייקבע 
בניינים, לביצועם של סוגי עבודות ולסוגי שימושים שיקבע, 

 ובלבד שמתקיימים בהם כל אלה לפי  העניין.
      
 הם פשוטים מבחינה הנדסית; )1(     
       
אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע  )2(     

 של ממש;סביבתי 
       
השפעתם על חזות הבניין, על הסביבה ועל אופיין  )3(     

 ומאפייניהן מעטה;
       
הם לא פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכת  )4(     

 הבניין ובתפקודיו;
       
קבע ראש המינהל האזרחי פטור כאמור בסעיף קטן (א),  (ב)    

עניין עבודות ושימושים רשאי הוא לקבוע הוראות ל
הפטורים מהיתר, לרבות סייגים ותנאים לתחולת הפטור, 

 ובכלל זה הוראות בעניינים אלה:
       
ועדה המקומית על הקמת וחובת מסירת הודעה ל )1(     

הבניינים, או על ביצוע העבודות או השימושים 
הפטורים מהיתר, אופן מסירתה, פרטיה והמועדים 

 ;למסירתה
       
מפרטים ותנאים שיבטיחו כי הקמת הבניינים, ביצוע  )2(     

העבודות או השימושים, הפטורים מהיתר, ייעשו 
 .באופן מקצועי ובטיחותי ותוך השתלבות בסביבה

       
לא ייקבע פטור מהיתר לעבודות התקנה לראשונה של  (ג)    

וכנים מיתקני אכסון ואגירה של גז, נפט, דלק או חומרים מס
 .אחרים

      
אין בהוראות סעיף זה כדי לאפשר הקמת בניין, ביצוע  (ד)    

עבודה או שימוש שלא בהתאם לתכנית, להנחיות מרחביות 
 .או להוראות לפי חוק זה

      
בשטח שנסגר בצו של הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו  (ה)    
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טחון לצו בדבר הוראות בי 318המפקד הצבאי מכוח סעיף 
 .2009-), התש"ע1651[נוסח משולב](יהודה והשומרון)(מס' 

      
 הנחיות  

 מרחביות
ועדה מקומית רשאית לקבוע הנחיות מרחביות למרחב  (א) ג.34

התכנון שלה בעניינים המפורטים בסעיף קטן (ב) ובלבד 
 שאין בהן סתירה להוראות תכנית או להוראות לפי חוק זה.

      
הנחיות מרחביות יכול שיתייחסו לחזותו ולמראהו החיצוני  (ב)    

של בניין, למפלסי הכניסה לבניין, להשתלבות הבניין 
בסביבתו, לחיבור תשתיות ולעניינים נוספים כפי שייקבע 
ראש המינהל האזרחי לאחר היוועצות במועצת התכנון 

 העליונה.
      
חב התכנון או לחלק הנחיות מרחביות יכול שייקבעו לכל מר (ג)    

ממנו, לסוגי מגרשים או למגרש מסוים, לסוגי בניינים או 
 לבניין מסוים.

      
ועדה מקומית רשאית לקבוע במסגרת ההנחיות המרחביות  (ד)    

כי בשל מאפייניהם המיוחדים של מגרשים מסוימים או של 
סוגי מגרשים ובכלל זה מיקומם, צורתם, גודלם או ייעודם, 

 ו לגבי כל מגרש כאמור הנחיות מרחביות פרטניות. ייקבע
      
לא תקבע ועדה מקומית הנחיה מרחבית הכוללת חובת  (ה)    

 אישור, תיאום או התייעצות.
      
הנחיות מרחביות שקבעה ועדה מקומית יפורסמו באתר  (ו)    

האינטרנט שלה והודעה על קביעתן תפורסם בעיתון רשמי 
פרסמת תוכנית מתאר. הנחיות מרחביות באופן שבו מת

כאמור ייכנסו לתוקף בתום שלושים ימים ממועד הפרסום 
האחרון בעיתון או במועד מאוחר יותר שקבעה הוועדה 

 המקומית.
      
הרואה את עצמו נפגע על ידי הנחיות מרחביות שקבעה ועדה  (ז)    

ם בתוך שלושים ימי לוועדה המחוזיתמקומית, רשאי לערור 
 מיום פרסומן.

      
) לחוק יחולו 1(34על בקשה לקבלת רישיון לפי סעיף  (ח)    

 ההנחיות המרחביות שבתוקף במועד הגשת הבקשה.
      
הועדה המקומית לא תהיה רשאית לתת הנחיות או לקבוע  (ט)    

תנאים למתן היתר בעניינים המפורטים בסעיף קטן (ב), אלא 
 לקבוע בהן.בהתאם רחביות ואם נקבעו בהנחיות המ

" 
      

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו; .2 תחילה
    

 
 
 

 (יהודה והשומרון) )25צו זה ייקרא: "צו בדבר תכנון ערים כפרים ובניינים (תיקון מס'  .3 שם
 ".2019-ט), התשע"1809(מס' 

 
 
 

   2019   בינואר    13
 

   טהתשע" ז' בשבט
 אלוף נדב פדן

 פיקוד המרכז מפקד 
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 צבא הגנה לישראל

 1810צו מס' 

 –(יהודה והשומרון) התשע"ט  )4הצו בדבר העברת טובין (תיקון מס' 
2019 

 

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

 
"הצו"),  -(להלן  1988-), התשמ"ח1252טובין (יהודה והשומרון) (מס'  א לצו בדבר העברת2בסעיף  .1

 .אחרי  המילה "הובלתם" יבוא "או החזקתם"
 

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. תחילה .2

) 1810(יהודה והשומרון) (מס' ) 4 (תיקון מס' העברת טוביןצו זה ייקרא: "צו בדבר  השם .3
 ".2019-טהתשע"

 
 
         

 טהתשע" בשבט י"ד
 

 נדב פדן,    אלוף 

 מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון

 

 2019 בינואר         20
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      

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

 
 תכנון ערים, כפרים ובנינים תקנות 

 (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל)
 

(להלן:  1966לשנת  79לחוק תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס'  67לפי סעיף  יבתוקף סמכות
 :מתקין תקנות אלה הנני ועצת התכנון העליונה,"החוק"), ובהמלצת מ

 
   

 – בתקנות אלה .1 הגדרות
 

 ראש תחום תשתית או נציגוועדה שחבריה הם  –"ועדת ערר להרשאות" 
 מנהל לשכת התכנון או נציגו והממונה או נציגו.ראש, הוהוא יהיה יושב 

 
מהנדס הרשות המקומית שבמרחב תכנונה מתוכננת  –"המהנדס" 

 ע העבודה.להתבצ
 

השומרון), כהגדרתה בתקנון המועצות האזוריות (יהודה ו –"מועצה" 
צות המקומיות (יהודה והשומרון), ועבתקנון המ , או1979-התשל"ט

 .1981-תשמ"אה
 
לצו, בהתאם  2מי שקיבל הוראה לעסוק בחשמל לפי סעיף  –" מורשה"

 לתנאי ההוראה.
 
 הממונה לענין הצו. –" הממונה"
 

 לשכת התכנון המרכזית במינהל האזרחי.מנהל  –ת התכנון" "מנהל לשכ
 

תכנון של הבמרחב יחס לעבודה המתוכננת להתבצע ב –"פרסום בעיתון" 
; וביחס ליתר פרסום בשני עיתונים יומיים בשפה העברית – מועצה

פרסום בשני עיתונים יומיים בשפה הערבית ופרסום בעיתון  –העבודות 
 יומי בשפה העברית.

 
צו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון)  –ו" "הצ

 .1971-), התשל"א427(מס' 
 

 ראש תחום תשתית במינהל האזרחי. –"ראש תחום תשתית" 
 

  רשיון לבינוי, לרבות שימוש בקרקע, על פי הפרק הרביעי לחוק. –"רשיון" 
 

ל מתקנים עיליים להולכה, חלוקה ואספקה ש –"רשת חשמל עילית" 
עליון, וכן הציוד -חשמל, לרבות עמודים למתח נמוך, גבוה, עליון ועל

והאבזרים המותקנים עליהם והמחוברים אליהם לצרכי רשת החשמל, 
ארגזי חלוקת חשמל תחנות משנות מתח (תמ"מ), תחנות השנאה זעירות, 

 .לסוגיהם וכן החיבורים אליהם, למעט חיבורים עיליים לבתים
 

למעבר תכנון מאושרת שטח שיועד בתכנית  –חשמל"  "רצועה למעבר קווי
 .עליון-קווי חשמל במתח גבוה, עליון ועל

 
תכנון או בתכנית תכנון מאושרת שטח שיועד בתכנית  –"שטח בנוי" 
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למסחר  ,יה, למלאכה, למלונאותילמגורים, למשרדים, לתעששהופקדה 
, וכן שטח לרבות שטחים לשירותי ציבור הנלווים להם ,או לבניני ציבור

  .מטרים משטח כאמור 100הנמצא במרחק של עד 
 

 .שטח שאינו שטח בנוי –"שטח פתוח" 
 

התוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (הסדרת  –"התוספת השנייה" 
, כפי תוקפן בישראל 1998-הולכה, חלוקה והספקה של חשמל), התשנ"ח

 מעת לעת.
 

 .לצו 5תכנית לפי סעיף  –" חשמל "תכנית
   

הרשאה שניתנה לפי תקנות אלה תבוא במקום רשיון; ויראו  (א) .2 הרשאה
פי הרשאה כאמור כאילו לעבודות שבוצעו או מתקנים שהוקמו 

, ובלבד שאין תכנון מפורטת בוצעו או הוקמו בהתאם לתכנית
 .מאושרתתכנון בהם סתירה להוראות תכנית 

    
מתקניה שבוצע ללא בינוי של רשת חשמל עילית או מתקן מ (ב)  

הרשאה לפי תקנות אלה יראוהו כביצוע עבודה או בינוי, הטעונים 
 רשיון לפי הוראות החוק, ללא קבלת רשיון כאמור. 

    
בינוי של רשת חשמל עילית או מתקן ממתקניה לאחר קבלת  (ג)  

הרשאה אך בניגוד לקבוע בה או שלא בהתאם לתנאיה יראוהו 
חוק, לאחר ההטעונים רשיון לפי הוראות  ,עבודה או בינוי כביצוע

 ו או שלא בהתאם לתנאיו.קבלת רשיון כאמור אך בניגוד לקבוע ב
    

עבודות 
להקמת 

רשת 
 חשמל

עבודה בקרקע ועל פני הקרקע להקמת רשת חשמל עילית בשטח  (א) .3
בנוי ועבודה להקמת רשת חשמל עילית ברצועה למעבר קווי 

 .6-ו 5, 4בהם, ייעשו כאמור בתקנות חשמל בשטח בנוי והשימוש 
   
עבודה בקרקע ועל פני הקרקע להקמת רשת חשמל עילית בשטח  (ב) 

 .7פתוח והשימוש בה, ייעשו לפי תקנה 
    
היה שטח בנוי מחוץ למרחב תכנון של מועצה, רשאי ראש תחום  (ג)  

תשתית לקבוע, על אף האמור בתקנת משנה (א), כי עבודה בקרקע 
על פני הקרקע להקמת רשת חשמל עילית בשטח כאמור ייעשו ו

; קבע ראש תחום תשתית כאמור, רשאי הוא להוסיף 7לפי תקנה 
לקביעתו הוראות לגבי פרסום הודעה על הגשת תכנית החשמל, 

 הגשת השגות ודרכי בירורן.
    
על אף האמור בתקנת משנה (ב), עבודה בקרקע ועל פני הקרקע  )(ד  

שת חשמל עילית ברצועה למעבר קווי חשמל בשטח להקמת ר
כהרשאה  לצו 5האישור לפי סעיף יראו את  –פתוח והשימוש בהם 

שבה נקבעה הרצועה התכנון תכנית לפי תקנות אלה, ובלבד ש
 או יותר מפורט. 1:10,000למעבר קווי חשמל היא בקנה מידה של 

    
שמל עילית בשטח עבודה בקרקע ועל פני הקרקע להקמת רשת ח (ה)  

לתחנת כוח, תחנת תכנון מאושרת תכנית רשיון או בשיועד ב
הרשיון או את יראו את  –מיתוג או תחנת משנה והשימוש בהם 

 כהרשאה לפי תקנות אלה.התכנון המאושרת תכנית 
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הרשאה 

בשטח 
 בנוי

בשטח בנוי או ברצועה למעבר קווי  חשמלתכנית ממונה הוגשה ל (א) .4
 העתק ממנה למהנדס. המורשהליים בשטח בנוי, ימסור חשמל עי

   
על ידי המורשה תפורסם כאמור  החשמלהודעה על הגשת תכנית  (ב)  

המחוז, הנפה, הכפר, הישוב, השכונה,  פרטיבעיתון, ותכלול את 
 –נוגעת להם; באין רחוב  חשמלומספרי הבתים שתכנית ההרחוב 

רחובות, ובאין שכונה תכלול ההודעה את השטח התחום בין ה
או שם המקום  התכלול ההודעה את מספר הגוש והחלק –ורחוב 

נוגעת להם; כמו כן תכלול ההודעה את עיקרי  חשמלשתכנית ה
העבודות המתוכננות, את המען והמועד להגשת השגה ואת 

 .המורשהכתובתו של 
    
שאינם ברשות ביצוע עבודות במקרקעין  חשמלכללה תכנית  (ג)  

את הסכמתו בכתב של המחזיק במקרקעין  המורשה קבל, ירביםה
יגיש  –(א) לצו; התקיימה, לדעת המורשה, העילה לכך 3לפי סעיף 

המורשה באמצעות הממונה בקשה למתן היתר מיוחד לפי סעיף 
 .(ב) לצו3

    
רשאי לעיין בה, ללא תשלום, במשרדי  חשמלכל המעונין בתכנית ה (ד)  

 .בשעות העבודה המקובלות ,י הממונהאו במשרד מהנדסה
    
רשאי להגיש השגה  חשמלהרואה עצמו נפגע על ידי תכנית ה (ה)  

מנומקת בכתב למיקום רשת החשמל העילית, או מתקן 
תוך  מורשהממתקניה; השגה כאמור תוגש למהנדס עם העתק ל

מועד  –" מועד הפרסום; בתקנה זו, "מועד הפרסוםימים מ 14
מתן ההיתר חר שבין הפרסומים בעיתון או מועד הפרסום המאו

 לפי המאוחר.(ב) לצו, 3המיוחד לפי סעיף 
    
על התנגדות למיקום  מונהולמ מורשהמהנדס רשאי להודיע לה (ו)  

או מתקן ממתקניה או  חשמלרשת החשמל העילית לפי תכנית ה
בתנאים, ורשאי הוא לאמץ לשם כך  תכנית החשמלעל אישור 

מהנדס השה לו לפי תקנת משנה (ה), כמו כן רשאי השגה שהוג
להודיע על התנגדותו לצורתו של מתקן ממתקני הרשת העילית 

הסכמתו או על , יהיאשר אינה מתאימה לדוגמאות שבתוספת השנ
ישלח הודעה על התנגדות כאמור  מהנדסהבתנאים;  למתן הרשאה

מועד ימים מ 21בתנאים תוך  הסכמתו למתן הרשאהאו על 
 .רסוםהפ

    
מהנדס השגה שהוגשה לו, יעביר למשיג העתק מהודעתו האימץ  (ז)  

השגה כאמור, יודיע על כך  מהנדסה; לא אימץ מונהולמ מורשהל
 למגיש ההשגה, ויפרט את נימוקיו.

    
מהנדס למיקומה של רשת ה(ב) לא יתנגד 5בכפוף להוראות תקנה  (ח)  

 ל בשטח בנוי.חשמל עילית ברצועה למעבר קווי חשמ
    
הסכמתו על התנגדותו או על למורשה ולממונה מהנדס הלא הודיע  (ט)  

ייראה הדבר , מועד הפרסוםימים מ 21בתנאים תוך למתן הרשאה 
הסכמתו מהנדס על ההרשאה; הודיע כהסכמת המהנדס למתן ה

 21ההרשאה תוך הסכמתו למתן בתנאים, יתן את  למתן הרשאה
ההרשאה תינתן ההסכמה למתן התנאים; ימים מיום שנתמלאו 

 .מונהימסר למיבנוסח שבתוספת והעתק ממנה 
    
מהנדס על הלא הוגשה השגה כאמור בתקנת משנה (ה), לא הודיע  (י)  
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בתנאים כאמור בתקנת  הסכמתו למתן הרשאההתנגדותו או על 
במועד הסכמת המהנדס למתן ההרשאה משנה (ו), ולא ניתנה 

ה הדבר כהסכמת המהנדס למתן יראינה (ט), מש כאמור בתקנת
 ההרשאה.

    
האישור לפי יראו את ניתנה הסכמת המהנדס למתן ההרשאה,  (יא)  

 .כהרשאה לפי תקנות אלה לצו 5סעיף 
   

מיקום 
מתקני 
 חשמל

ימים מראש, על מועד קביעת מיקומם  14יודיע למהנדס,  מורשה (א) .5
לפי תכנית  החשמל העיליתהמדויק של כל מתקן ממתקני רשת 

 שלביצועה ניתנה לו הרשאה לפי תקנות אלה. חשמלה
    
המיקום המדויק של כל מתקן ממתקני רשת החשמל העילית, לפי  (ב)  

שלביצועה ניתנה לו הרשאה לפי תקנות אלה, ייקבע  חשמלתכנית 
 מהנדס או נציגו, במשותף.הו המורשהבשטח על ידי נציג 

    
או נציגו לצורך קביעת המיקום המדויק של  מהנדסהתייצב לא ה (ג)  

מתקני רשת החשמל העילית, במועד ובמקום שנקבעו בהודעה 
מסר בהתאם לתקנת משנה (א), ייקבע המיקום המדויק  מורשהש

, לפי שיקול דעתו המורשהידי  של מתקני רשת החשמל העילית על
 לפי ההרשאה שניתנה לו.

    
מהנדס או נציגו כאמור, אך נתגלעו בינו לבין נציג ההתייצב  (ד)  

חילוקי דעות לגבי מיקומו של מתקן ממתקני רשת  המורשה
 .6יחולו הוראות תקנה  –החשמל העילית 

    
הייתה העבודה מתוכננת להתבצע מחוץ למרחב תכנונה של רשות  (ה)  

מקומית, יבוא נציגו של רת"ח תשתית במקום המהנדס לענין 
זו; המורשה יתאם את מועד קביעת המיקום לפי תקנה זו תקנה 

 עם הנציג האמור. 
   

תיקון 
תכנית 
חשמל 

והגשת 
 ערר

 הסכמתו למתן הרשאהעל התנגדותו או על  מהנדסההודיע  (א) .6
 ,הרשאההסכמה למתן (ו), ולא ניתנה 4בתנאים, הכל לפי תקנה 

על  ה,, בכפוף לאישור הממונמהנדס להסכיםהו המורשהרשאים 
; מונההמתוקנת תועבר למ חשמלתכנית ה חשמל;תיקון תכנית ה

הרשאה לביצוע העבודה לתכנית הסכמתו למתן יתן  מהנדסה
ימים מיום שהוגשה לו, אם הגשימה  21המתוקנת, תוך  חשמלה

את התיקונים שהוסכם עליהם; הגשימה תכנית החשמל תכנית 
 את דסמהנהאת התיקונים שהוסכם עליהם ולא נתן  חשמלה

ה הדבר כהסכמת המהנדס יראי ,הרשאה כאמורהסכמתו למתן 
, ותחול לענין זה המתוקנת חשמלתכנית ה לפי למתן הרשאה

  .(יא)4תקנה 
    
 14תוך  החשמלמהנדס על תיקון תכנית הו המורשהלא הסכימו  (ב)  

(ו) או מתום 4מהנדס כאמור בתקנה הימים מיום קבלת הודעת 
(ט), רשאי 4הרשאה לפי תקנה מתן הסכמה להמועד למתן 

לערור בפני ועדת ערר להרשאות; העתק הערר יועבר  המורשה
  .למהנדס

    
ימים מיום שהוגש לה  14ועדת ערר להרשאות תחליט בערר תוך  (ג)  

קבוע, בתנאים או ללא תנאי, לרשאית ועדת ערר להרשאות  הערר;
על  תקנות אלה כהרשאה לפי לצו 5האישור לפי סעיף יראו את כי 

 .(יא)4אף האמור בתקנה 
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הרשאה 
בשטח 

 פתוח

עותק  המורשהבשטח פתוח, ימסור  חשמלתכנית  מונההוגשה למ (א) .7
ה למנהל לשכת התכנון; הייתה העבודה מתוכננת להתבצע ממנ

ימסור המורשה עותק  –במרחב תכנונה של רשות מקומית 
 .יעה לכךמתכנית החשמל גם למהנדס, אלא אם קיימת מנ

   
שאינם ברשות ביצוע עבודות במקרקעין  חשמלכללה תכנית  (ב) 

את הסכמתו בכתב של המחזיק במקרקעין  המורשה קבל, יהרבים
יגיש  –(א) לצו; התקיימה, לדעת המורשה, העילה לכך 3לפי סעיף 

המורשה באמצעות הממונה בקשה למתן היתר מיוחד לפי סעיף 
 .(ב) לצו3

   
רשאי להגיש את הערותיו  חשמלתק מתכנית הומהנדס שקיבל עה (ג)  

למיקום רשת החשמל העילית או מתקן ממתקניה או לצורתו של 
יה; הערה ימתקן אשר אינה מתאימה לדוגמאות שבתוספת השנ

ימים מיום שקיבל  14כאמור תוגש למנהל לשכת התכנון תוך 
שה, מור, ועותקים ממנה יועברו לחשמלאת תכנית ה מהנדסה

 מונה ולמנהל לשכת התכנון.למ
    
על  מונהולמ מורשהרשאי להודיע בכתב ל מנהל לשכת התכנון (ד)  

התנגדותו למיקום רשת החשמל העילית או מתקן ממתקניה לפי 
ממתקני הרשת העילית אשר , או לצורתו של מתקן חשמלתכנית ה

מנהל לשכת התכנון ה; יאינה מתאימה לדוגמאות שבתוספת השני
ימים מיום שנמסרה לו  45תוך  דעה על התנגדות כאמורהוישלח 

 .חשמלתכנית ה
    
 חשמלהתנגדותו, תועבר תכנית העל  מנהל לשכת התכנוןהודיע  (ה)  

; הכרעתם הממונהו מנהל לשכת התכנוןלהכרעתם המשותפת של 
על  מנהל לשכת התכנוןימים מהיום שבו הודיע  14תינתן תוך 
את התנגדותו, בתנאים או  נהל לשכת התכנוןמ הסירהתנגדותו; 

ים , תוך שבעה ימהסכמתו למתן ההרשאהאת  , יתןללא תנאי
או מיום שנתמלאו התנאים לפי הענין; לא ניתנה  הכרעהמיום ה

ה הדבר כהסכמת מנהל לשכת יראיהרשאה במועד, הסכמה למתן 
 הממונהו מנהל לשכת התכנון; לא הגיעו התכנון למתן ההרשאה

ימים מיום  21תוך  מורשההכרעה משותפת יודיעו על כך ללידי 
 .על התנגדותו מנהל לשכת התכנוןשהודיע 

    
יראו את ניתנה הסכמת מנהל לשכת התכנון למתן ההרשאה,  (ו)  

 .כהרשאה לפי תקנות אלה לצו 5האישור לפי סעיף 
    
 או חשמלאת תכנית ה הממונהו מנהל לשכת התכנוןלא אישרו  (ז)  

אישרו אותה בתנאים או שלא הגיעו לידי הכרעה משותפת, רשאי 
; העתק הערר יועבר ראש תחום תשתיתלערור בפני  המורשה

כריע בערר, י ראש תחום תשתית; ולממונה מנהל לשכת התכנוןל
קבוע, לראש תחום תשתית רשאי ימים מיום קבלתו;  21תוך 

 לצו 5ף האישור לפי סעייראו את בתנאים או ללא תנאי, כי 
 .על אף האמור בתקנת משנה (ו) כהרשאה לפי תקנות אלה

   
תכנית 
 חשמל

תכלול פירוט סוגיהם של המתקנים המהווים חלק  חשמלתכנית  (א) .8
מרשת חשמל עילית, מיקומם וצורתם, ותציין את מידת ההתאמה 

ה; צורת ישל צורת המתקנים לדוגמאות שבתוספת השני
 .חשמלכנית ההמתקנים תפורט במקרא שבת

    
 או מפורט יותר. 1:2500תיערך בקנה מידה של  חשמלתכנית  (ב)  
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אישור 
ראש 

תחום 
 תשתית

הכוללת אחד מאלה, חשמל לא תינתן הרשאה לפי תקנות אלה לתכנית  .9
ראש תחום תשתית, אלא אם הייתה זולת אם אושרה קודם לכן בידי 

 וי חשמל:רשת חשמל עילית ברצועה למעבר קולהקמת 
   
 הקמת קווי על ומתח עליון; )1( 
   
מטרים  200הקמת קווי מתח גבוה ומתח נמוך במרחק העולה על  )2( 

 משטח בנוי;
   
מטרים משדה תעופה או  500הקמת קווי חשמל בתחום רדיוס של  )3( 

 מנחת.
    

תוקף 
 הרשאה

 פי תקנות אלה יחלובהתאם להרשאה ל חשמלתכנית  ביצועהעבודות ל .10
ויסתיימו תוך שלוש שנים מיום מתן  לפני תום שנה ממועד מתן ההרשאה

ההרשאה; הממונה, לבקשת מורשה ובהסכמת מנהל לשכת התכנון, 
רשאי לדחות את מועד סיום העבודות בתקופה נוספת שלא תעלה על 

 שלוש שנים, אם סבר כי התקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.
   

ת רש
חשמל 

-תת
 קרקעית

קרקעית המבוצעת על ידי מורשה לצורך -עבודה להנחת רשת חשמל תת .11
שירותי חשמל בהתאם לתכנית חשמל מאושרת, לרבות חפירה ומילוי 
הנדרשים לכך, פטורה מרשיון, ובלבד שניתנה עליה הודעה לוועדה 

 יום לפני התחלת ביצוע העבודה. 15המקומית ולממונה לפחות 
   

רת שמי
 דינים

 אין בתקנות אלה כדי לגרוע מסמכויות הממונה לפי הצו. .12

   
 ן של תקנות אלה ביום חתימתן.תחילת .13 התחיל

   
על תכנית חשמל שהוגשה לממונה לפני  תקנות אלה לא יחולו (א) .14 תחולה

 תחילתן של תקנות אלה.
    
י תחילתן של תכנית חשמל שהוגשה לממונה לפנעבודה לביצוע  (ב)  

 .תיראה כאילו נעשתה לפי הרשאה לפי תקנות אלה תקנות אלה
   

תקנות תכנון ערים, כפרים ובנינים (הסדרת : "תקנות אלה ייקראו .15 השם
 ".2011-א"הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) (יהודה והשומרון), התשע
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 תוספת

 
 רשות מקומית __________________

 
 _____________ מס' חשמלנית כלביצוע ת רשאהההסכמה למתן 

 לעבודות ומתקנים הדרושים להולכה, חלוקה או הספקה של חשמל
 
תכנון ערים, כפרים ובנינים (הסדרת הולכה, חלוקה בתוקף סמכותי לפי תקנות  .1

), ניתנת "התקנות" :(להלן 2011-א"והספקה של חשמל) (יהודה והשומרון), התשע
 מס' חשמלהרשאה לביצוע העבודות המפורטות בתכנית ההסכמה למתן בזאת 

 שהוגשה בהתאם לאמור בתקנות. _______________
  
האמורה  החשמלה זו למשך שלוש שנים, ובלבד שהעבודות לפי תכנית הסכמתוקף  .2

 .הסכמהיתחילו לפני תום שנה ממועד מתן ה
  
מה שיוצב בשטח ייקבע ה זו מותנה בכך, שהמיקום המדויק של כל סכמתוקף ה .3

 .(ג) לתקנות-(א), (ב) ו5כאמור בתקנה 
 
 _________________                                          _______________________תאריך 

 ת המקומיתמהנדס הרשו                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 אלוף-, תתזמומוטי אל                                        התשע"א י' באב
 האזרחי         ראש       המינהל                    

 והשומרון     יהודה        זורבא                            2011 באוגוסט 10
 
 
 
 
 
 

צו בדבר תכנון ערים, כפרים ובנינים (יהודה והשומרון) (מס' ) ל1(7ף ה לפי סעיבתוקף סמכות
 י' חשון התש"עביום  522/6/09, מועצת התכנון העליונה, בישיבתה מס' 1971-תשל"אה), 418

תכנון ערים, כפרים ובנינים תקנות ), אישרה כי בינוי הפטור מרשיון לפי 2009באוקטובר  28(
פטור  , יהיה2011-א"תשעה והספקה של חשמל) (יהודה והשומרון), ה(הסדרת הולכה, חלוק

 מרשיון. 
 
 
 
  
 שלמה     מושקוביץ,             אדר'            
 מ"מ יו"ר מועצת התכנון העליונה            
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 לישראל      הגנה       צבא

 

 1986-ו"התשמ) 1166' מס) (שומרוןהו יהודה( העתיקות חוק בדבר צו

 1990-תקנות העתיקות (יהודה והשומרון), התשנ"א

 תל רומיידה) -הכרזה על אתר קולט קהל (אתר תל חברון

 

 1990-לתקנות העתיקות (יהודה והשומרון), התשנ"א 54מכח סעיף  סמכותי תוקףמ
ן: "התקנות"), ובאישור ראש המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון, הריני להכריז (להל

", אשר מתוחם במפה המצורפת להכרזה זו, תל רומיידה-תל חברוןכי אתר העתיקות "
חתומה על ידי ומהווה חלק בלתי נפרד מההכרזה, מוכר כ"אתר קולט קהל", כמשמעותו 

 בתקנות. 

לעיון הציבור במשרדי קצין המטה לענייני ארכיאולוגיה ובמשרדי תחום  תופקדהמפה 
 תשתית במנהל האזרחי. 

 

 תוקף הכרזה זו מיום חתימה. 

 

 חנניה היזמי ב' כסלו התשע"ח
 ארכיאולוגיה קצין מטה 

 באזור יהודה והשומרון
 ה מ מ ו נ ה

 

 
 2017נובמבר  20

 

 

 אישור

 

 

  

 , תא"לחור -אחוות בן ה' כסלו התשע"ח
 ראש המנהל האזרחי

 באזור יהודה   והשומרון
 

 2017נובמבר  23
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 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)
  2018-חיהודה והשומרון), התשע"( )7(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

 
   

 סעיףתיקון 
  (ב)4

 1במקום "הראשון בספטמבר" יבוא "ליום (ב), 4בתקנות, בסעיף  .1
 .בספטמבר"

   
 סעיףתיקון 

 )1(ב4
 .בספטמבר" 1ספטמבר" יבוא "ל 1-במקום "ה), 1(ב)(4בתקנות, בסעיף  .2

   
תיקון סעיף 

 – (ב)6
הארכת 

 תוקף

 1" יבוא "31.08.2018במקום "עד ליום (ב), 6בתקנות, בסעיף  .3
 ."2019בספטמבר 

   
תיקון 

 –התוספת 
הארכת 

 תוקף

 1יום " יבוא "בלספטמבר 1-ב, במקום "3בתוספת לתקנות, בפסקה  .4
 ".ספטמברב

   
 תחילתן של תקנות אלו ממועד חתימתן. .5 תחילה

   
: "תקנות אישור הקמה ופטור מרישיון למבנה חינוך יקראותקנות אלו  .6 השם

 ."2018-ח) (יהודה והשומרון), התשע"7(תיקון מס'  ארעי (הוראת שעה)
   
 
 

 טהתשע" ו' בחשוון
 

  
 אחוות בן חור      תת אלוף 

ראש     המינהל    האזרחי   
 והשומרון      יהודה        באזור

 
 
 

 2018 באוקטובר 15

צו בדבר תכנון ערים, כפרים ובנינים (יהודה והשומרון) ) ל1(7ה לפי סעיף בתוקף סמכות
 10 ביום 585, מועצת התכנון העליונה, בישיבתה מס' 1971-תשל"אה), 418(מס' 

קבלת פטור יהיה פטור אישרה כי הבינוי העומד בדרישות תקנות אלו ל 2018קטובר אוב
 שיון כמשמעו בחוק.ימר

 
  
 נטליה אברבוךאדר'        
 
 יו"ר  מועצת  התכנון העליונה       
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      
 
 

-התשל"ט), 783(יהודה והשומרון) (מס'  אזוריותצו בדבר ניהול מועצות 
1979 

 
 

 )139תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס' 
 
 
 

), 783(יהודה והשומרון) (מס' לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות  2לפי סעיף קף סמכותי בתו
 לאמור: זההנני מצווה ב סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון,, ויתר 1979-ל"טהתש

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           טהתשע" ט"ז בחשוון
 

 2018   באוקטובר   25
                    
 נדב פדן           אלוף                   
 צה"ל   כוחות   מפקד                   

   זור יהודה ושומרוןבא
 

 –התקנון)  -(להלן  1979-בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט
     
   

הוספת 
 א146סעיף 

 יבוא: 146אחרי סעיף   .1

זכאי לתשלום, מטעם מועמד לראש המועצה מי שהועסק כחבר ועדת קלפי   א.146"  
  באמצעות סיעתו, בסכום, בתנאים ולפי הוראות שנקבעו לעניין זה בישראל.".

    
      

 תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.   .2 תחילה
    
      

שומרון), ) (יהודה ו139(תיקון מס'  האזוריותתקנון המועצות : "זה ייקרא תקנון  .3 השם
 ."2018-טהתשע"
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      
 
 

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

 
 

 )227תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' 
 
 
 

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

 
 
 

   –התקנון)  -(להלן  1981-בתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א
    

הוספת 
 ח13סעיף 

 -ז יבוא 13אחרי סעיף   .1

ולפי מי שהועסק כחבר ועדת קלפי זכאי לתשלום, באמצעות סיעתו, בסכום, בתנאים   ח.13"  
 ".הוראות שנקבעו לעניין זה בישראל.

       
      

 זה ביום חתימתו. תקנוןתחילתו של   .2 תחילה
   

-טשומרון), התשע") (יהודה ו227ות (תיקון מס' זה ייקרא: "תקנון המועצות המקומי תקנון  .3 השם
2018". 

 
 
 
 

 טהתשע" ט"ז בחשוון
 

 2018   באוקטובר   25
                    
 פדן  נדב           אלוף                   

 כוחות        צה"ל     מפקד         

 באזור    יהודה    והשומרון        
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(יהודה והשומרון) (תיקון),  המקומיותהוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות 

 2018-טהתשע"

(יהודה  מקומיותלתקנון המועצות ה(ב) 6בתוקף סמכותי לפי סעיף   

 בזה לאמור:, אני קובעת 1981 -התשמ"א שומרון), הו

(יהודה  מקומיותבהוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות ה  32תיקון סעיף 

  -32בסעיף  ,2001 -"ארון), התשסוהשומ

במקום "מספר החברים וההרכב הסיעתי בסעיף קטן (ב),  )1(   

 של כל ועדת קלפי ייקבעו" יבוא "ועדת קלפי תמנה שלושה חברים; 

ובמקום "לא פחות משלוש סיעות" יבוא  "הרכבה הסיעתי ייקבע

 "שלוש סיעות";

בסעיף קטן (ג), במקום "מספר חבריה והרכבה" יבוא  )2(   

  "הרכבה";

ן ו ו ש ח ב ט  " " י ע ש ת  טה

 )2 ר 8 ב ו ט ק ו א 2 ב 0 1 8( 

ט ו י ח ף  ר ס א ת  נ  ע

ת  ו ר י ח ב ה ל  ע ת  ח ק פ מ  ה

8748



(יהודה והשומרון) (תיקון),  אזוריותהוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות 

 2018-טהתשע"

(יהודה  אזוריותלתקנון המועצות ה(ב) 123בתוקף סמכותי לפי סעיף   

 בזה לאמור:, אני קובעת 1979 –התשל"ט שומרון), הו

בהוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות האזוריות (יהודה   .1 21תיקון סעיף 

(ב), במקום 21 סעיףהכללים העיקריים), ב -(להלן 2002-רון), התשס"בוהשומ

"חברי ועדה" יבוא "לא יותר משלושה חברי ועדה מטעם מועמדים לראש 

המועצה", ובסופו יבוא "הרכב ועדת הקלפי ייקבע באופן שיובטח ייצוג הולם 

 בכלל ועדות הקלפי לכל המועמדים האמורים."

שעות , 34ואולם, על אף האמור בסעיף "לכללים העיקריים  54בסעיף   .2 54תיקון סעיף 

הוראות וכללים בדבר (ב) ל47כאמור בסעיף  וההצבעה בבחירות חוזרות יהי

 ".2001 -סדרי בחירות במועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשס"א 

ן ו ו ש ח ב ט  " " י ע ש ת  טה

 )2 ר 8 ב ו ט ק ו א 2 ב 0 1 8( 

ט ו י ח ף  ר ס א ת  נ  ע

ת  ו ר י ח ב ה ל  ע ת  ח ק פ מ  ה
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
 

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

בעלי חשיבות מהיתר עבור מתקני תשתית תקנות אישור הקמה ופטור 
  2018-ט(יהודה ושומרון), התשע"אזורית (הוראת שעה)

 
 

ם, כפרים ובנינים, מס' לחוק תכנון ערי 67כראש המינהל האזרחי, בהתאם לסעיף  בתוקף סמכותי
 :מתקין תקנות אלה הנני ובהמלצת מועצת התכנון העליונה, "החוק") -(להלן  1966לשנת  79

 
   

 הגדרות
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  -בתקנות אלה  .1
 
לצו  2כמשמעותו בפרק הרביעי לחוק או היתר לפי סעיף שיון יר -" היתר"

ים (יהודה בדבר מתן היתרים לעבודות בשטחים תפוסים לצרכים צבאי
 ;1982-), התשמ"ב997והשומרון) (מס' 

 
), 418צו בדבר תכנון ערים, כפרים ובנינים (יהודה והשומרון) (מס'  -" הצו"

 ;1971-תשל"א
 
אלא אם נאמר אחרת במפורש, מבנה או בניין  -" בניין" או "מבנה"

 .בהתאמה שניתן להם היתר בניה כדין על ידי הועדה המקומית
 
ממונה על הרכוש הממשלתי  –" ש הממשלתי והנטושממונה על הרכו"

והנטוש במינהל האזרחי, ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי 
או נציגו שמונה על ידי מנהל הרכוש הממשלתי והנטוש או ראש המינהל 

 האזרחי לצורך ביצוע אחד או כלל התפקידים האמורים בתקנות אלו;
 
במינהל  המרכזית מנהל לשכת התכנון –" המרכזית מנהל לשכת התכנון"

 האזרחי או ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי;
 
 ; מפורט בתוספת הראשונה לתקנות אלהכ –" מתקן תשתית"
 
קצין מטה לאיכות הסביבה  –" קצין מטה לענייני איכות הסביבה"

במינהל האזרחי, ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי או 
נציגו שמונה על ידי קמ"ט איכות הסביבה או ראש המינהל האזרחי לצורך 

 ביצוע אחד או כלל התפקידים האמורים בתקנות אלו;
 
קצין מטה לאנרגיה במינהל האזרחי,  –" קצין מטה לענייני אנרגיה"

ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי או נציגו שמונה על ידי 
יה או ראש המינהל האזרחי לצורך ביצוע אחד או קצין מטה לענייני אנרג

 כלל התפקידים האמורים בתקנות אלו;
 
קצין מטה לארכיאולוגיה במינהל  –" קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה"

האזרחי, ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי או נציגו שמונה 
זרחי לצורך על ידי קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה או ראש המינהל הא

 ביצוע אחד או כלל התפקידים האמורים בתקנות אלו;
 
קצין מטה לחקלאות במינהל האזרחי,  –" קצין מטה לענייני חקלאות"

ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי או נציגו שמונה על ידי 
קצין מטה לענייני חקלאות או ראש המינהל האזרחי לצורך ביצוע אחד או 

 ים האמורים בתקנות אלו;כלל התפקיד
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קצין מטה לענייני מים במינהל האזרחי,  –" קצין מטה לענייני מים"

ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי או נציגו שמונה על ידי 
קצין מטה לענייני מים או ראש המינהל האזרחי לצורך ביצוע אחד או כלל 

 התפקידים האמורים בתקנות אלו;
 
קצין מטה לרישום מקרקעין במינהל  –" ישום מקרקעיןקצין מטה לר"

האזרחי, ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי או נציגו שמונה 
על ידי קצין מטה לרישום מקרקעין או ראש המינהל האזרחי לצורך ביצוע 

 אחד או כלל התפקידים האמורים בתקנות אלו;
 
ות טבע במינהל האזרחי, קצין מטה לשמור –" קצין מטה לשמורות טבע"

ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי או נציגו שמונה על ידי 
קצין מטה שמורות טבע או ראש המינהל האזרחי לצורך ביצוע אחד או 

 כלל התפקידים האמורים בתקנות אלו;
 
כהגדרתו בצו בדבר רכוש ממשלתי (יהודה והשומרון)  -" רכוש ממשלתי"

 ;1967-ז), תשכ"59(מס' 
 
לחוק. לעניין תקנות כמשמעותה בפרק השלישי  -" מפורטת תכנית תכנון"

כהגדרתה בתקנות בדבר מתן היתרים  ,מערכת הנחיותאלה, יראו ב
-לעבודות בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים (יהודה ושומרון), תשמ"ה

 , כתכנית תכנון מפורטת.1985
 

   
 פטור מהיתר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ובלבד שיתקיימו מתקן תשתית ושימוש בו פטורים מהיתר, הצבה של  .2
 תנאים אלה:

 
"תכנית ההצבה") על רקע  -תכנית הצבת מתקן תשתית (להלן  הוכנה )1( 

מפה טופוגרפית מצבית על פי רשת קואורדינטות ברשת ישראל 
, בקנה מידה של החדשה, או על רקע תצלום אוויר מיושר עדכני

 , שבה יצוינו:1:500או  1:250
 

 פרטי המבקש; (א)
 

 נפה, כפר, גוש, חלקה או מאוקע של המקרקעין; (ב)
 

 שטח מתקן התשתית הקטן או הזמני וגבולותיו; (ג)
 

הדרכים הגובלות עם מתקן התשתית הקטן או הזמני  (ד)
 ותשתיות הנדסיות במרחב הסמוך לו;

 
 תרשים סביבה המפרט את מיקום מתקן התשתית; ה)(

 
תיאור וסימון של העבודות לצורכי הצבת מתקן התשתית  (ו)

 כמבוקש בתכנית ואופן חיבורו לתשתיות;
 

 (ז)
 
 
 

 (ח)

בחינת יציבות המתקן על פי כל דין החל באזור ותחיקת 
הביטחון ובהתאם להנחיות המקצועיות המקובלות, לרבות 

 מהנדס מוסמך וחישובים סטטיסטיים לעניין זה;הצהרת 
 

לתוספת הראשונה  7תשתית המנוי בסעיף  ביחס למתקן

8751



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

), יצורפו לתכנית ז(-לתקנות אלה, ובנוסף לאמור בסעיפים (א)
ההצבה אישורים מטעם אגף התכנון בצבא ההגנה לישראל 

, על פיהם מתקן התשתית האזרחית מטעם רשות התעופהו
הדין ובכל הוראות תחיקת הביטחון עומד בכל הוראות 

 ;המקצועיותהנוגעות לבטיחות המבנה ולדרישות 
 

לתוספת הראשונה  4ביחס למתקן תשתית המנוי בסעיף  )ט(
), תצורף לתכנית ז(-לתקנות אלה, ובנוסף לאמור בסעיפים (א)

בנוסף, תצורף  .ההצבה הצהרה חתומה מטעם משרד הבריאות
איגוד ערים לאיכות הסביבה  הצהרה חתומה מטעםלתכנית 

לעניין  ,קצין מטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחימטעם או 
פתרון סילוק השפכים למתקן המבוקש בתכנית, אם נדרש 

 הדבר, לפי העניין.  
   
מקום הצבתו של מתקן התשתית על פי תכנית ההצבה יהיה  )2( 

וצא צו או במקרקעין שלגביהם ה ממשלתי רכוש שהינם במקרקעין
-לתיקון חוק הפיקוח על המים, התשכ"ח 158א בצו מס' 5לפי סעיף 

, או במקרקעין שאינם רכוש ממשלתי לגביהם ניתנה הסכמת 1967
 בעלים.

   
תשתית יהיה בתחומן של תכניות שהופקדו המקום הצבתו של מתקן  )3( 

 ושאושרו לפני היום הקובע. 
 

 )4 ( 
 

גישה למתקן התשתית שלא דרך בתכנית ההצבה יסומן נתיב ה
מקרקעין שהגישה  ומגודרים אמקרקעין פרטיים מעובדים או 

אליהם הוגבלה כדין. אין במתן פטור מהיתר לפי תקנות אלה או 
באישור תכנית ההצבה לפי התקנות, כדי להתיר ביצוע עבודות 

 בתחום נתיב הגישה.   
 

   
מפורטים להלן, בהתאם  על תכנית ההצבה יחתמו הגורמים ה (א) )5( 

 :השנייה לתקנות אלה לטופס הקבוע בתוספת

או קצין  הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור )1(
 ;מטה לענייני רישום מקרקעין, לפי העניין

 
 ; , אם נדרש הדברקצין מטה לענייני איכות הסביבה )2(

 
)3( 
 
)4( 
 
 
 
)5( 

 ם נדרש הדבר;קצין מטה לענייני חקלאות, א
 

קצין מטה לענייני אנרגיה, לגבי מתקני תשתית קטנים 
לתוספת  7-ו 3, 2, 1או זמניים המנויים בסעיפים 

 הראשונה לתקנות אלה;
 

קצין מטה לענייני מים, לגבי מתקני תשתית קטנים או 
לתוספת הראשונה  5-ו 4זמניים המנויים בסעיפים 

 לתקנות אלה;
 

ית ני שמורות טבע, לגבי מתקני תשתקצין מטה לעניי )6(
לתוספת  8-ו 6קטנים או זמניים המנויים בסעיפים 

 הראשונה לתקנות אלה;
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קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה, לגבי מתקני תשתית  )7(
לתוספת  8-ו 6בסעיפים קטנים או זמניים המנויים 

 הראשונה לתקנות אלה;

 מנהל לשכת התכנון המרכזית. )8(
 

 (ב)  
  

כל אחד מן הגורמים המפורטים בסעיף (א) רשאי לדרוש 
ממגיש תכנית ההצבה כל מסמך הדרוש לו לשם בחינת 

 התכנית וחתימה עליה.
  

   
, ראש המינהל האזרחילאישור  ההצבה עם הגשתה של תכנית (א) )6( 

 ים הבאים:יפורסם דבר הגשתה באמצע
 
 
מפקדת התאום עות של הודעה על לוח המוד תליית )1(

 ;הנוגעת בדבר והקישור
 

 במשרדי לשכת התכנון;הודעה  תליית )2(
 

הצבת הודעות, במקומות בולטים, בתחום השטח  )3(
 המוצע להצבת מתקן התשתית הקטן או הזמני;

 
 אתר אינטרנט רשמי. )4(

 
 (ב)

 
 
 
 

 (ג)

פורסם לפי הרואה עצמו נפגע מאישור תכנית שדבר הגשתה 
 תקנת משנה (א), יהיה רשאי להגיש את טענותיו בכתב בפני

, תוך ארבעה עשר ימים ממועד פרסום ראש המינהל האזרחי
 דבר הגשת תכנית ההצבה.

 
לעיל,  3כאמור בתקנה ראש המינהל האזרחי לא יינתן אישור 

אלא בחלוף ארבעה עשר ימים ממועד פרסום דבר הגשת 
ת משנה (א) והכרעה בטענות תכנית ההצבה כאמור בתקנ

 שהוגשו לפי תקנת משנה (ב), ככל שהוגשו.
 

אישור הצבת 
מתקן 

 תשתית
 

 (א) .3
 

מתקן תשתית יוצב על פי תכנית ההצבה ובלבד שהתכנית נחתמה על 
, בהתאם לנוסח הקבוע בתוספת הראשונה, ראש המינהל האזרחי ידי

, יראו באישור . לעניין תקנות אלהמנהל לשכת התכנוןלאחר שנועץ ב
 לפי תקנה זו כמתן פטור מהיתר.ראש המינהל האזרחי 

 (ב)
 

רשאי לקבוע כל תנאי נוסף להצבת מתקן ראש המינהל האזרחי 
ורשאי הוא לדחות בקשה לכל  2התשתית מעבר לאמור בתקנה 

תכנית לפי תקנות אלה ככל שהיא אינה משרתת צורך ציבורי או 
 או בכל תנאי אחר שקבע. 2תקנה אינה עומדת בתנאים המפורטים ב

    
 

סייגים 
לתחולת 

 הפטור
 

4 .  
 

 (א)

 פטור מהיתר לפי תקנות אלה, לא יינתן במקרים כדלקמן:
 

 אם מתקן התשתית יכול לשמש למגורים.
 

אם מתקן התשתית שעבורו מבוקש הפטור צמוד למתקן תשתית  (ב)
 אחר שביחס אליו ניתן הפטור על פי תקנות אלה.
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 מקבץ מבנים שנבנו באופן לא חוקי. אם מתקן התשתית עתיד לשמש (ג)
 

 תוקף הפטור
 

 (א) .5
 

הצבה של מתקן תשתית ושימוש בו פטורים מהיתר כל עוד הם 
 . 3מבוצעים בהתאם לתוכנית שאושרה כאמור בתקנה 

 
, בהיוועצות עם מנהל לשכת התכנון ראש המינהל האזרחי רשאי (ב)  

וע תנאים נוספים למתן פטור, וכן רשאי לבטל פטור המרכזית, לקב
שאושר בעבר, אם נמצא כי אחד מתנאי מתן הפטור, לרבות תנאי 

, חדל להתקיים או מטעמים 2אישור התוכנית כמפורט בתקנה 
 מיוחדים שיירשמו.

 
 (ג)  

 
עם פקיעת תוקף הפטור או ביטולו, כמפורט בתקנת משנה (ב), 

 ת שהוצב לפי תקנות אלה בידי המקים.ייהרס ויפונה מתקן התשתי
 

ניתן פטור מהיתר בהתאם לתקנות אלו ולא הושלמו עבודות הקמת  (ד)  
חודשים ממועד  12מתקן התשתית, בהתאם לתכנית ההצבה, בתוך 

 .כניסת הפטור לתוקף, יפקע תוקף הפטור
 

מינהל האזרחי, העל אף האמור בסעיף קטן (ג) לעיל, רשאי ראש  (ה)
ועצות עם מנהל לשכת התכנון המרכזית,  להאריך את תוקפו בהיו

חודשים נוספים, מנימוקים  6-של פטור שניתן מכוח תקנות אלה ב
 שיירשמו.

 
ניתן פטור מהיתר והושלמו עבודות הקמת מתקן התשתית, יצרף  (ו)

ימים ממועד השלמת העבודות את  30מבקש התכנית, בתוך 
 המסמכים הבאים:

 
הרה חתומה בידי המבקש ולפיה המבנה נבנה בהתאם הצ )1( 

לתכנית ההצבה, לתקנות אלו ולכל תנאי נוסף שנדרש במסגרת 
 אישור תכנית ההצבה.

 
הצהרה חתומה בידי מהנדס בנין מוסמך, בדבר אחריותו  )2( 

ליציבות מתקן התשתית ובטיחותו, לרבות מרכיביו; וכי על 
 קצועיות.פיה עומד המתקן בכלל הדרישות המ

 
חובר מתקן התשתית לחשמל, יצרף המבקש הצהרה חתומה  )3( 

בידי מהנדס חשמל מוסמך, על פיה חיבור המתקן לתשתיות 
 החשמל תקין ועומד בכלל הדרישות המקצועיות.

 
 (ז)

 
לא העביר המבקש את ההצהרות המנויות בסעיף קטן (ו) לעיל, בתוך 

 קע תוקף הפטור.ימים ממועד השלמת העבודות, יפ 45
    

 אגרות
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 

ישלם אגרה בסכום כמפורט  2מגיש תכנית הצבה כמפורט בתקנה  (א)
 בתוספת השלישית לתקנות אלה.

 
מגיש התכנית ימציא אישור בדבר תשלום סכום האגרה לידי      (ב)

 מזכירות תחום תשתית במינהל האזרחי עם הגשת התכנית.

פטור 
מתשלום 

 אגרות
 

לפטור את המינהל האזרחי או גוף ראש המינהל האזרחי רשאי   .7
 ציבורי הפועל מטעמו מתשלום האגרה, מטעמים שיירשמו.
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,              מבלי לגרוע מהאמור בכל דין ובתחיקת ביטחון, על המבצע עבודה  .8 עונשין
            בינוי או שימוש בניגוד להוראות תקנות אלה, יחולו הוראות סעיף 

 .1966, לשנת 79ב לחוק תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס' 37
   

תחילה, 
תחולה 
 ופרסום

יעמוד לשנתיים מיום תוקפן , תחילתן של תקנות אלה ביום חתימתן .9
 .נשרים צווים ומינוייםוהן תפורסמנה בקובץ מחתימתם 

   
כוח תקנות אלה כדי לגרוע , אין בפטור שניתן מ2בכפוף לאמור בתקנה  .10 שמירת דינים

מהוראות כל דין ותחיקת ביטחון, לרבות כל אישור הנדרש בהתאם לחוק 
לתיקון חוק הפיקוח  158חוק הפיקוח על מים, צו מס'  1953לשנת  31מס' 

, 1967-בדבר שידור ואיתות התשכ"ח 79, צו מס' 1967-על המים, התשכ"ח
 ). 427והשומרון) (מס' צו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה 

   
מתקני עבור תקנות אישור הקמה ופטור מהיתר : "תקנות אלה ייקראו .11 השם

-טבעלי חשיבות אזורית (הוראת שעה)(יהודה ושומרון), התשע"תשתית 
2018." 

 
 
 
 

 ט"עהתש    כ' בחשוון
 

  
       חור-בןאחוות              אלוף -תת

ראש     המינהל    האזרחי   

והשומרון        יהודה           באזור

. 

 2018      באוקטובר 29

 
 
 

 אישור מועצת התכנון העליונה
 

לצו בדבר תכנון ערים, כפרים ובניינים (יהודה ושומרון) (מס'  7בתוקף סמכותה לפי סעיף 
ם ביו 586מועצת התכנון העליונה, בישיבתה מס' לחוק,  52ולפי סעיף , 1971-), התשל"א418

, אישרה כי רישיון הניתן מכוח תקנות אלה, יהווה )2018בנובמבר  7( כ"ט בחשוון התשע"ט
 שיון על פי החוק.יר
 

 
 נטליה אברבוך, אדריכל

 יו"ר מועצת התכנון העליונה
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 ראשונה תוספת
 (א))3(תקנה 
 

 בתקנות אלה: 
 

 אחד מאלה: –" "מתקן תשתית
 

קרקעי הטמון -תתשחלקו מבנה  –מה מתקן מערכת התרעה מפני רעידות אד  )1(
אשר מטרים,  15*15ידותיו אינן עולות על וממטרים  6עולה על אינו בעומק ש

שר וא סיסמוגרף או מד תאוצה המזהה תנודות קרקע בזמן אמת בבסיסו מוצב
תפקידו לקלוט תזוזת המבנה ברעידת אדמה ולעדכן בכך את מערכת ההתרעה 

באופן שבו, לכל היותר, יבלוט תקן יוצב בקרקע ; הממפני רעידות אדמהמחוזית ה
מעל פני  מטר 0.5 לה עלועשאינו בה מונח בסיסו לגובה שמעל יחידת הקרקע 

 נוסף על האמור, המתקן יכול שיכלול את אלה: .הקרקע
 15*15גדר אשר תקיף אותו מעל פני הקרקע ואשר מידותיה אינן עולות על  )א(

 גדר היקפית); –מטרים (להלן 
תקשורת לצורך חיבור למערכת התרעה מפני רעידות אדמה ותאי שמש אנטנת  )ב(

סולאריים המשרתים את המתקן, בתנאי שכל אלה הוקמו בתחומי הגדר 
 ההיקפית. 

 
או  , להספקהחדר המשמש באופן בלעדי להתקנת ציוד לייצור – חדר חשמל )2(

 9 עללחלוקה של אנרגיה חשמלית, לרבות מצברים, ובלבד שמידותיו אינן עולות 
  .מטרים רבועים

 
מבנה יביל, הכולל שנאי, ומתחבר לרשת החשמל העילית  – תחנת משנה ניידת )3(

 300על אינו עולה , ובלבד ששטחה וכולל נגרר אחד או שני נגררים תיליםבאמצעות 
אינו גדר היקפית שגובהה אותה תקיף קונטיינר על עגלה ויוצבו שנאי כה בתוומ"ר 

  .ני הקרקעמעל פ מטרים 2.5לה על עו
 
ק"מ  2אינו עולה על אורכו המוצב על פני הקרקע שאו צינור ביוב צינור מים  )4(

  אינץ'.  8אינו עולה על ושקוטרו 
 

 ,תשתית אזורית או תשתית מקומיתלשרת  יםאו ביוב המיועדמים מתקני  )5(
 מ"ר וכן גידור המתקן. 9אינו עולה על הכולל  םששטח

 
בינוי המיועד  – באתר ארכיאולוגי מוכרז מתקן תשתית בשמורת טבע מוכרזת או )6(

לשרת את שמורת הטבע או האתר הארכיאולוגי, המבקרים בהן והמפקחים בהן, 
 כמפורט להלן: 

 ;שבילים )א(
 ;מעקות )ב(
 ;ספסלים )ג(
 ;מתקני עץ להצללה )ד(
 ;שולחנות אכילה )ה(
 ;מתקני שירותים )ו(
 ;שילוט )ז(
 גידור.  )ח(

 
הכוללים אמצעים עמוד או מתקן, לרבות עיגונים,  –תורן זמני למדידת רוח  )7(

למדידת רוח ולאיסוף נתונים מטאורולוגיים, ובלבד שמידות בסיסו אינן עולות על 
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מטרים מעל פני הקרקע וכן עיגונים  70מטרים, גובהו של התורן אינו עולה על  1*1
מטרים מבסיסו. מתקן זה יוצב בשטח  30למקרקעין שמרחקם לא יעלה על 

 חודשים. 12לתקופה שלא תעלה על 
 

רוע תרבותי, שיוצבו ירוע ציבורי או איתקנים ארעיים המיועדים לשמש לקיום אמ )8(
 :לרבותרק זמן שאינו עולה על חודש ימים ובשטח לפ

 ;במה )א(
 ;דוכני מכירה )ב(
 ;גידור )ג(
 ;מתקני שירותים )ד(
 ;שילוט )ה(
 . שולחנות )ו(
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 שנייה תוספת
 )(א))5(2(תקנה 

 
 והשומרון יהודה באזור האזרחי מינהלה ראש: אל

 
 

 מתקן תשתיתבקשה לתכנית הצבת הנדון: 
 

 
אישור להקמה ופטור מהיתר עבור מינהל האזרחי בבקשה לקבלת הופניתי אל ראש  הואיל

מתקני תשתית בתקנות אישור הקמה ופטור מהיתר עבור  ו, כהגדרתמתקן תשתית
(להלן:  2018-וראת שעה)(יהודה ושומרון), התשע"טבעלי חשיבות אזורית (ה

 ");התקנות"
 

האזרחי בבקשה  מינהלה וידוע לי כי על פי הוראות התקנות, אני רשאי לפנות לראש והואיל
 כאמור, על דרך אישור תכניתמתקן תשתית לקבלת אישור הקמה ופטור מהיתר ל

 לתקנות אלו; 2מתאימה, כמפורט בתקנה  הצבה
 

 לפיכך, הנני מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 

 המבוא לכתב התחייבות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1
 

 תוקפולקבוע את מינהל האזרחי רשאי ההוראות התקנות מוכרות לי, וידוע לי כי ראש  .2
 . בעבר שאושר פטור ולבטל פטור של

 
על ידי, הריני מתחייב להקים את מתקן  המבוקשת ההצבה תכנית אושרתשככל  .3

האמורה ולכל תנאי  ההצבה תכניתתקנות, לשימוש התואם ל וולעשות בהתשתית 
  מתנאי הפטור מהיתר שיינתן לי, ככל שיינתן.

 
לפרק, להרוס ולפנות את להשיב את השטח לקדמותו ובכלל זה אני מתחייב בזאת  .4

בפטור לפי תקנות אלה במקום בו בוטל הפטור או פקע תוקפו,  םשהוקמתקן התשתית 
 נאים למתן הפטור. מקום בו חדל להתקיים אחד או יותר מהת

 
באופן שיעמוד בכלל התקנים וההוראות מתקן התשתית הריני מתחייב להקים את  .5

 וועל השימוש השוטף ב ובעניין, לרבות תקני הבטיחות המקובלים, לפקח על הקמת
 והתאמת שימוש זה למטרת מתן הפטור.

 
ריני , הויוקם מתקן התשתית בפועל תכנית ההצבה המבוקשת על ידי אושרתשככל  .6

ימים ממועד השלמת עבודות הצבת  45בתוך מתחייב להגיש לידי המינהל האזרחי, 
ועל ידי מהנדס חשמל  מוסמך הצהרות החתומות על ידי, על ידי מהנדס בניןהמתקן, 
 (ב) לתקנות. 5ככל שהמבנה יחובר לחשמל, בהתאם לסעיף מוסמך 

 
קופה האמורה, יפקע ידוע לי כי ככל שלא אעביר את ההצהרות האמורות בתוך הת

תוקפו של הפטור ואני מתחייב לפרקו ולהשיב את מצבם של המקרקעין שעליהם 
הוקם מתקן התשתית למצבם טרם הקמת המתקן, על חשבוני המלא וללא שתעמוד 
בידי כל טענה או תביעה כלפי המינהל האזרחי או רשויות האזור, בגין ההוצאות 

 שיגרמו לי כתוצאה מכך.
 

מתקן אשר ייגרם אגב השימוש באו הפסד ב לשאת באחריות לכל נזק הריני מתחיי .7
או הפסד , בין אם שימוש זה תאם לפטור ובין אם לאו. ככל שייגרם נזק התשתית
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המינהל האזרחי, מפקד כוחות צה"ל באיו"ש וכל כאמור לעיל, הריני פוטר את רשויות 
העשויה לעלות  ומכל טענה יםהאמור או להפסד מכל אחריות לנזק הפועל בשמם

 בנושא.
 

ידוע לי, כי ככל שלא אקיים את התחייבותי זו, עשויות רשויות האכיפה לנקוט כל צעד  .8
לחוק תכנון ערים,  38 או 37פים שימצאו לנכון, לרבות פתיחת הליך פיקוח מכוח סעי

, ולרבות הוצאת צו סופי להפסקת עבודה 1966לשנת  79כפרים ובניינים, מס' 
 עיף זה. ולהריסה מכוח ס

 
 תכנית ובלא שאושרה בעניינם מתקן תשתית אני מתחייב בזאת, כי מקום בו הוק .9

מתקן התשתית שלא בהתאם לתכנית, או מקום בו  םוניתן לגביה פטור, או הוק הצבה
ידי במועד שנקבע לכך, והמינהל האזרחי ביצע את פעולות -לא פורק, נהרס ופונה על

ידי המינהל האזרחי ובמועד -ינוי שיידרשו עלהפינוי בעצמו, אשלם את הוצאות הפ
 שנקבע לכך.

 
אם לא אשלם את הוצאות הפינוי כאמור, אני מסכים כי המינהל האזרחי יהיה רשאי  .10

רשות הפועלת מכוח תחיקת לגבות את ההוצאות מכל סכום שיעמוד לזכותי בכל 
  הביטחון באזור.

 
את המינהל האזרחי, מפקד  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני מתחייב בזאת לשפות .11

כוחות צה"ל באיו"ש וכל הפועל בשמם ו/או מטעמם בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או 
הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל סכום 
בו ייאלצו לשאת כלפי ו/או כלפיי חליפי על פי כל דין ותחיקת ביטחון, בקשר עם 

 תחייבות זה.האמור בכתב ה
 

 אין באמור לעיל כדי לפטור אותי מכל חובה המוטלת עליי לפי הדין ותחיקת הביטחון. .12
 

קציני המטה במינהל ידוע לי, כי קיום התחייבויותיי בכתב זה הוא תנאי לכך ש .13
 בבקשתי לפטור.  נומינהל האזרחי ידוהראש האזרחי הנוגעים לעניין ו

 
 
 
 

_________________ 
 ב       ק       ש    ה      מ    
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 אישור תכנית הצבת מתקן תשתית 
 

 
 מס' הבקשה: _______________________________________________________

 

 שם המבקש: _______________________________________________________

 

 __________  סוג המתקן המבוקש: _______________________________________

 

 מס' הסעיף אליו תואם המתקן בתוספת הראשונה: _____________________________

 

 מיקום המתקן (נ.צ.): _________________ אדמות כפר: _______________________

 

 גוש: _____________________             חלקה/מאוקע:________________________

 

 __________________   גובה המתקן: ____________________ גודל המתקן (בדונם):

 

 פרק הזמן המבוקש להצבת המתקן: _______________________________________

 

אנו החתומים מטה, לאחר שבחנו את תכנית ההצבה של מתקן התשתית ואת כלל המסמכים 
בעלי חשיבות תשתית מתקני אישור הקמה ופטור מהיתר עבור הנלווים, בהתאם לתקנות 

"), הננו לאשר כי התקנות(להלן: " 2018-וראת שעה)(יהודה ושומרון), התשע"טאזורית (ה
בכלל הסטנדרטים המקצועיים , כי התכנית עומדת מתקיימים כלל התנאים בהתאם לתקנות

 לתקנות: 3-ו 2לסעיפים וכי אין מניעה לאישור תכנית ההצבה, בהתאם אחריותנו  בתחום
 

 חתימה תאריך ין המטהקצ מס"ד
הממונה על הרכוש הממשלתי   .1

/קצין מטה לענייני רישום והנטוש
 מקרקעין

  

   קצין מטה לענייני איכות הסביבה  .2

   קצין מטה לענייני חקלאות  .3

   קצין מטה לענייני אנרגיה  .4

   קצין מטה לענייני מים  .5

   קצין מטה לענייני שמורות טבע  .6

   אולוגיהקצין מטה לענייני ארכי  .7

   מנהלת לשכת התכנון המרכזית  .8
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 מינהל האזרחיהאישור ראש 
 
 

 הנני, מנהל לשכת התכנון המרכזיתולאחר שנועצתי במינהל האזרחי, הכראש  בתוקף סמכותי
בעלי מתן פטור מהיתר כמשמעותו בתקנות אישור הקמה ופטור מהיתר למתקני תשתית לאשר 

, וזאת לאחר שמצאתי כי תכנית 2018-ה ושומרון), התשע"טראת שעה) (יהודחשיבות אזורית (הו
וכן מצאתי כי המבקש העמיד  ותהתנאים הקבועים בתקנ לההצבה אשר הגיש המבקש עומדת בכל

לתקנות אלה כל מסמך לו  )(א)5(2בעלי התפקידים במינהל האזרחי המפורטים בתקנה עיון ל
 נדרש. 

 
אשר כי מתקן התשתית המבוקש בתכנית להנני  לתקנות אלה, 4כמו כן, בהתאם לאמור בתקנה 

צבר מבנים שנבנו באופן לא חוקי ואינו ל צמודמשמש או לא יכול לשמש למגורים, אינו  ,ההצבה
 צמוד למתקן תשתית אחר שביחס אליו ניתן פטור לפי תקנות אלה.

 
 באים: בנוסף, הנני מאשר מתן פטור מהיתר כמשמעותו בתקנות אלה, בכפוף למילוי התנאים ה

 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

5. ________________________________________ 

 

 בכלל (מחק את המיותר). תוקף הפטור יעמוד עד ליום ___________ / עד 
 

 
 
 

_______________                ______________________ 
ראש         המינהל       האזרחי              תאריך

 והשומרון     יהודה         באזור
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 תוספת שלישית 
 (א))6(תקנה 
 

 
נות אלה, תיגבה אגרה בסכום בגין הצבת מתקני התשתית המנויים בתוספת הראשונה לתק

מטר רבוע משטחו של לכל שקלים חדשים  30שקלים חדשים או  300שגובהו אחד מאלה: 
  .המפורטים לעיל יםהסכומ שניהסכום הגבוה מבין  מתקן התשתית, לפי
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      
 
 

-התשל"ט), 783(יהודה והשומרון) (מס'  אזוריותצו בדבר ניהול מועצות 
1979 

 
 

 )140תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס' 
 
 
 

), 783(יהודה והשומרון) (מס' לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות  2לפי סעיף קף סמכותי בתו
 לאמור: זההנני מצווה ב סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון,, ויתר 1979-ל"טהתש

 
 

 
 

                                           טהתשע" כ' בחשוון
 

 2018  באוקטובר 29
                    
 נדב פדן           אלוף                   

 צה"ל   כוחות   מפקד                   

   זור יהודה ושומרוןבא

 –התקנון)  -(להלן  1979-בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט
     
   

תיקון 
 א108סעיף 

 ) יבוא:3א(א), אחרי פסקה (108בסעיף   .1

אותו ממועד  מי שחייב חוב סופי בשל ארנונה בעד שישה חודשים, ולא שילם )4"(  
התשלום של חלקו האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על שנה; לעניין זה, 

חוב שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור, לפי העניין,  –"חוב סופי" 
לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית  –ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת 

 שאינה ניתנת לערעור עוד;
    
 עובד הוועד המקומי במשכורת; )5(  
    
עובד מדינת ישראל במשכורת או עובד של רשות מרשויות צה"ל באזור יהודה  )6(  

הנפתי או השלטון המקומי ועלולה  והשומרון אשר עבודתו קשורה בענייני המינהל
התאמה בין תפקידיו בשירות המדינה או בשירות רשות -להביא לידי סתירה או אי

 מרשויות צה"ל באזור ובין תפקידיו כחבר הוועד המקומי;
    
עובד במשכורת ברשות מקומית אחרת אשר עבודתו האמורה עלולה להביא לידי  )7(  

תפקידיו בשירות הרשות המקומית האחרת ובין התאמה בין -סתירה או אי
 .."תפקידיו כחבר הוועד המקומי

    
לאחר יום חתימתו של לגבי ועד מקומי שהחל את כהונתו הוראות תקנון זה יחולו    .2 להותח

 התקנון.
      

שומרון), ) (יהודה ו140(תיקון מס'  האזוריותתקנון המועצות : "זה ייקרא תקנון  .3 השם
 ."2018-טהתשע"
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 קרית ארבע המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי 15 סעיף לפי

 המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות על הודעה הבז מסרתנ התקנון), -(להלן

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו קרית ארבע

 הכשרים הקולות מספר, שאושרו המועמדים רשימות של וכינוייהן אותיותיהן )1(

 אחת כל זכתה שבהם המנדטים ומספר המועמדים מרשימות אחת לכל שניתנו

 :להלן כמפורט הם המועמדים מרשימות

 טור א'

אותיות 

 הרשימה

 טור ב'

 כינוי הרשימה

 טור ג'

מספר 

הקולות 

 הכשרים

 טור ד'

מספר 

 המנדטים

 2 673 עתיד הקריה אח

 2 1,038 כולנו כל

 4 1,509 לב הקריה נ

 1 336 קריה מאוחדת בראשות אליעזר רודריג ק

 

 

 שאותיותיה הרשימה עם התקשרה להלן' א בטור מפורטות שאותיותיה רשימה )2(

 :לתקנון ג13 סעיף לפי, לצדה' ב בטור מפורטות

 טור ב' טור א'

  

 

 .3,626 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )3(

 .3,556 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )4(

 .70 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )5(
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 :להלן כמפורט הם רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמות )6(

 טור א'

 אותיות הרשימה

 טור ב'

 

 .  גרשיקוב סטניסלב1 אח

 .  שוקרון שלומי2

 .  לוינגר יצחק מלאכי1 כל

 .  זלינגר חיים2

 .  ליבמן אליהו שלום1 נ

 .  סעייד ליטי עליזה נעמי2

 .  ברמסון ישראל מאיר3

 .  אזולאי ישראל4

 .  רודריג אליעזר יהושע1 ק

 

 

 )2018 בנובמבר 4( ט"התשע כ"ו בחשון

         

         

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 בית אריה המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי 15 סעיף לפי

 הרשות למועצת הבחירות תוצאות על הודעה הבז מסרתנ התקנון), -(להלן

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשעכ"א בחשון  ביום שנערכו אריהבית  המקומית

 הכשרים הקולות מספר, שאושרו המועמדים רשימות של וכינוייהן אותיותיהן )1(

 אחת כל זכתה שבהם המנדטים ומספר המועמדים מרשימות אחת לכל שניתנו

 :להלן כמפורט הם המועמדים מרשימות

 טור א'

אותיות 
 הרשימה

 טור ב'

 הרשימהכינוי 

 טור ג'

מספר הקולות 
 הכשרים

 טור ד'

מספר 
 המנדטים

 5 1,530 בסגנון שלך זך

 1 280 הבית המשותף בראשות רון לובה טב

 3 1,116 בית אריה עופרים בראשות אבי נעים רק

 

 שאותיותיה הרשימה עם התקשרה להלן' א בטור מפורטות שאותיותיה רשימה )2(

 :לתקנון ג13 סעיף לפי, לצדה' ב בטור מפורטות

 טור ב' טור א'

  

 

 .2,978 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )3(

 .2,926 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )4(

 .52 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )5(

 :להלן כמפורט הם רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמות )6(

 טור א'

 אותיות הרשימה

 טור ב'

 

 .  אלבוים יהודה אליהו1 זך
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 טור א'

 אותיות הרשימה

 טור ב'

 

 .  אדרי שמעון שי2

 .  קורן ירון3

 .  יופן שגב פוגל תרזה4

 עד-.  ארד גיל5

 .  לובה אהרון רון1 טב

 .  נעים אבי1 רק

 .  חג'בי טל2

 .  זיו אברהם3

 

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ז בחשון

         

         

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 עמנואל המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי 15 סעיף לפי

 הרשות למועצת הבחירות תוצאות על הודעה הבז מסרתנ התקנון), -(להלן

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו עמנואל המקומית

 הקולות מספר, שאושרו המועמדים רשימות של וכינוייהן אותיותיהן )1(

 שבהם המנדטים ומספר המועמדים מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים

 :להלן כמפורט הם המועמדים מרשימות אחת כל זכתה

 

 טור א'

אותיות 
 הרשימה

 טור ב'

 כינוי הרשימה

 טור ג'

מספר הקולות 
 הכשרים

 טור ד'

מספר 
 המנדטים

 0 0 אגודת ישראל ג

 0 47 מסירות ואחריות למען עמנואל זך

 0 7 עושים בשבילך חץ

 1 259 טוב ט

 1 204 חב"ד עמנואל י

 1 153 קהילת החסידים וברסלב בעמנואל כח

 2 319 רשימת התורה המאוחדת ק

 2 380 חינוך עם נשמה קץ

 2 262 התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה שס

 

 .1,659 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )3(

 1,631 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )4(

 .28 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )5(

 :להלן כמפורט הם רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמות )6(
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 טור א'

 אותיות הרשימה

 טור ב'

 

 .  טובול אלי מוריס1 ט

 .  סימה יוסף יצחק1 י

 .  רוזנשטין יעקב צבי1 כח

 .  אייזנבך משה1 ק

 .  פציפיצי אלימלך2

 .  נואריאן דוד1 קץ

 .  שמחי אופיר2

 .  גרשי עזרא1 שס

 .  חודרה יצחק2

 

 

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ז בחשון

         

         

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 אריאל המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי 15 סעיף לפי

 הרשות למועצת הבחירות תוצאות על הודעה הבז מסרתנ התקנון), -(להלן

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע בחשון כ"א ביום שנערכו אריאל המקומית

 הכשרים הקולות מספר, שאושרו המועמדים רשימות של וכינוייהן אותיותיהן )1(

 אחת כל זכתה שבהם המנדטים ומספר המועמדים מרשימות אחת לכל שניתנו

 :להלן כמפורט הם המועמדים מרשימות

 טור א'

אותיות 
 הרשימה

 טור ב'

 כינוי הרשימה

 טור ג'

מספר הקולות 
 הכשרים

 טור ד'

מספר 
 המנדטים

 4 2,446 אריאלי בראשות שבירו אלי א

 0 162 תקווה לאריאל בראשות חיים סגל ח

 2 1,284 הבית היהודי האיחוד הלאומי טב

 4 2,516 אריאל ביתנו ל

 1 820 לב לב

 1 639 כולנו הליכוד מחל

 0 519 אריאל בטוחה נ

 1 766 בשביל אריאל קן

 

 

 שאותיותיה הרשימה עם התקשרה להלן' א בטור מפורטות שאותיותיה רשימה )2(

 :לתקנון ג13 סעיף לפי, לצדה' ב בטור מפורטות

 טור ב' טור א'

  

 

 .9,387 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )3(

 .9,152 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )4(
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 .235 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )5(

 :להלן כמפורט הם רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמות )6(

 טור א'

 אותיות הרשימה

 טור ב'

 

 .  שבירו אלי1 א

 .  טוהמי יחיאל2

 .  ויינר אלה ארבל3

 .  טוויל ורד4

 .  שטבון יאיר אשר1 טב

 אריה-.  דישי גור2

 .  פולב פבל1 ל

 .  גוזב לודמילה2

 .  גוזי ערן3

 .  שפר ימית4

 .  חן יוסי1 לב

 .  משרקי אבנר1 מחל

 .  קופלר ברקו קרן1 קן

 

 

 )2018בנובמבר  5( ט"התשע כ"ז בחשון

         

         

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 הר אדר המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות בדבר הודעה45

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי 15 סעיף לפי

 הרשות למועצת הבחירות תוצאות על הודעה הבז מסרתנ התקנון), -(להלן

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע בחשון כ"א ביום שנערכו אדרהר  המקומית

 הכשרים הקולות מספר, שאושרו המועמדים רשימות של וכינוייהן אותיותיהן )1(

 אחת כל זכתה שבהם המנדטים ומספר המועמדים מרשימות אחת לכל שניתנו

 :להלן כמפורט הם המועמדים מרשימות

 טור א'

אותיות 
 הרשימה

 טור ב'

 הרשימהכינוי 

 טור ג'

מספר הקולות 
 הכשרים

 טור ד'

מספר 
 המנדטים

 5 1,316 דרך חדשה חמ

 4 1,025 יחד בתנופה יח

 

 הרשימה עם התקשרה להלן' א בטור מפורטות שאותיותיה רשימה )2( 

 :לתקנון ג13 סעיף לפי, לצדה' ב בטור מפורטות שאותיותיה

 טור ב' טור א'

  

 

 .2,367 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )3(

 .2,341 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )4(

 .26 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )5(

 :להלן כמפורט הם רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמות )6(

 טור א'

 אותיות הרשימה

 טור ב'

 

 חיים צבי.  מנדל שקד 1 חמ

 .  אריהן עמיר2
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 טור א'

 אותיות הרשימה

 טור ב'

 

 .  איצקוביץ פנינה3

 .  שחף נתלי4

 .  צרקסקי שרון5

 .  פיליפוביץ חן1 יח

 .  רחמים מירי2

 .  צוראל מיכאל3

 .  רטר שי4

 

 

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ז בחשון

         

         

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 אורנית המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי 15 סעיף לפי

 הרשות למועצת הבחירות תוצאות על הודעה הבז מסרתנ התקנון), -(להלן

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע בחשון כ"א ביום שנערכו אורנית המקומית

 הכשרים הקולות מספר, שאושרו המועמדים רשימות של וכינוייהן אותיותיהן )1(

 אחת כל זכתה שבהם המנדטים ומספר המועמדים מרשימות אחת לכל שניתנו

 :להלן כמפורט הם המועמדים מרשימות

 טור א'

אותיות 
 הרשימה

 טור ב'

 כינוי הרשימה

 טור ג'

מספר הקולות 
 הכשרים

 טור ד'

מספר 
 המנדטים

 6 3,123 אופק אפ

 0 184 "קידום אורנית" נץ

 3 1,454 יחד של

 

 שאותיותיה הרשימה עם התקשרה להלן' א בטור מפורטות שאותיותיה רשימה )2(

 :לתקנון ג13 סעיף לפי, לצדה' ב בטור מפורטות

 טור ב' טור א'

  

 

 .4,868 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )3(

 .4,761 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )4(

 .107 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )5(

 :להלן כמפורט הם רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמות )6(

 טור א'

 אותיות הרשימה

 טור ב'

 

 ברטל (וויטלסון) ניר.  1 אפ
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 טור א'

 אותיות הרשימה

 טור ב'

 

 .  צדוק תמר2

 .  וילד אודי3

 .  פנקר קרן4

 .  קרבר דקל5

 .  רייטר אורנה6

 .  לנגר שלומי1 של

 .  כהן אלעד2

 .  טישלר דורון3

 

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ז בחשון

         

         

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 אלקנה המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי 15 סעיף לפי

 הרשות למועצת הבחירות תוצאות על הודעה הבז מסרתנ התקנון), -(להלן

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע בחשון כ"א ביום שנערכו אלקנה המקומית

 הכשרים הקולות מספר, שאושרו המועמדים רשימות של וכינוייהן אותיותיהן )1(

 אחת כל זכתה שבהם המנדטים ומספר המועמדים מרשימות אחת לכל שניתנו

 :להלן כמפורט הם המועמדים מרשימות

 טור א'

אותיות 
 הרשימה

 טור ב'

 כינוי הרשימה

 טור ג'

מספר הקולות 
 הכשרים

 טור ד'

מספר 
 המנדטים

 5 942 אלקנה יותר אי

 2 520 אלקנה צעירה אץ

 2 385 אלקנה שלנו בראשות עו"ד אפרת רוזנבלט אש

 0 60 איחוד אלקנה זך

 

 שאותיותיה הרשימה עם התקשרה להלן' א בטור מפורטות שאותיותיה רשימה )2(

 :לתקנון ג13 סעיף לפי, לצדה' ב בטור מפורטות

 טור ב'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       טור א'

  

 

 .1,936 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )3(

 .1,907 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )4(

 .29 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )5(

 :להלן כמפורט הם רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמות )6(
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 טור א'

 אותיות הרשימה

 טור ב'

 

 .  מינצר אסף1 אי

 .  אהרליך טוביה2

 .  ברלינר ליאורה אהובה3

 .  רוזן צבי חיים שאול4

 .  לנדאו מנחם5

 .  ציגלר ארי1 אץ

 .  בן שושן לירן2

 .  רוזנבלט אפרת1 אש

 .  אשול רחמים2

 

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע בחשוןכ"ז 

         

         

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 מנשהאלפי  המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי 15 סעיף לפי

 הרשות למועצת הבחירות תוצאות על הודעה הבז מסרתנ התקנון), -(להלן

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו אלפי משנה המקומית

 הכשרים הקולות מספר, שאושרו המועמדים רשימות של וכינוייהן אותיותיהן )1(

 אחת כל זכתה שבהם המנדטים ומספר המועמדים מרשימות אחת לכל שניתנו

 :להלן כמפורט הם המועמדים מרשימות

 טור א'

אותיות 
 הרשימה

 טור ב'

 כינוי הרשימה

 טור ג'

מספר הקולות 
 הכשרים

 טור ד'

מספר 
 המנדטים

 2 1,087 אנחנו בראשות אורית שגיא חנ

 1 463 2000אלפי מנשה  יש

 2 833 דרך חדשה בראשות עו"ד שלומית ארצי כן

 4 1,685 עשייה בראשות שי רוזנצויג עמ

 

 שאותיותיה הרשימה עם התקשרה להלן' א בטור מפורטות שאותיותיה רשימה )2(

 :לתקנון ג13 סעיף לפי, לצדה' ב בטור מפורטות

 טור ב' טור א'

 חנ יש

 כן עמ

 

 .4,177 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )3(

 .4,068 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )4(

 .109 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )5(
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 :להלן כמפורט הם רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמות )6(

 טור א'

 אותיות הרשימה

 טור ב'

 

 .  שגיא אורית (קלר)1 חנ

 .  כהן אליהו2

 .  קטן שלמה1 יש

 .  ארצי שלומית1 כן

 .  אופיר משה2

 .  רוזנצוויג שי שמעון1 עמ

 .  זיידמן שירי2

 .  רוזנפלד אייל3

 שטינר רחל.  4

 

 

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ז בחשון

         

         

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 מעלה אדומים המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי 15 סעיף לפי

 המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות על הודעה הבז מסרתנ התקנון), -(להלן

 ):2018 בנובמבר 30( ט"התשע בחשון כ"א ביום שנערכו מעלה אדומים

 הכשרים הקולות מספר, שאושרו המועמדים רשימות של וכינוייהן אותיותיהן )1(

 אחת כל זכתה שבהם המנדטים ומספר המועמדים מרשימות אחת לכל שניתנו

 :להלן כמפורט הם המועמדים מרשימות

 

 שאותיותיה הרשימה עם התקשרה להלן' א בטור מפורטות שאותיותיה רשימה )2(

 :לתקנון ג13 סעיף לפי, לצדה' ב בטור מפורטות

 טור ב' טור א'

 טב שס

 

 .17,642 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )3(

 .17,328 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )4(

 .314 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )5(

 :להלן כמפורט הם רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמות )6(

 

 טור א'

אותיות 
 הרשימה

 טור ב'

 כינוי הרשימה

 טור ג'

מספר הקולות 
 הכשרים

 טור ד'

מספר 
 המנדטים

 0 640 חנון-דגל התורה בראשות הרב משה בר ג

 2 2,435 הבית היהודי יחד רוח חדשה בעירייה טב

 5 5,294 מעלה ביתנו בראשות בוריס גרוסמן ל

 7 7,365 כחול לבן בראשות בני כשריאל לב

 1 1,594 שס בראשות יחיאל וקנין שס
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 טור א'

 אותיות הרשימה

 טור ב'

 

 .  פישלר איל1 טב

 פרוור ברנדה אן-.  הורביץ2

 .  גרוסמן בוריס1 ל

 .  רחמים אברהם2

 שפירו אלינה.  אייזנברג 3

 .  ישי רוזה4

 .  עזרא ג'קי יצחק5

 .  כשריאל בני בנימין1 לב

 .  יפרח גיא2

 .  מתתיהו דוד3

 .  גייסטמן מור מעין4

 .  מארק ליאת5

 .  אסרף יהודה6

 .  אוברגוט רפאל חיים7

 .  וקנין יחיאל1 שס

 

 

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ז בחשון

         

         

 חיוט-אסרףענת       

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 ביתר עילית המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי 15 סעיף לפי

 הרשות למועצת הבחירות תוצאות על הודעה הבז מסרתנ התקנון), -(להלן

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו ביתר עילית המקומית

 הכשרים הקולות מספר, שאושרו המועמדים רשימות של וכינוייהן אותיותיהן )1(

 אחת כל זכתה שבהם המנדטים ומספר המועמדים מרשימות אחת לכל שניתנו

 :להלן כמפורט הם המועמדים מרשימות

 שאותיותיה הרשימה עם התקשרה להלן' א בטור מפורטות שאותיותיה רשימה )2(

 :לתקנון ג13 סעיף לפי, לצדה' ב בטור מפורטות

 טור ב' טור א'

 ג נ

 .20,059 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )3(

 טור א'

אותיות 
 הרשימה

 טור ב'

 כינוי הרשימה

 טור ג'

מספר הקולות 
 הכשרים

 טור ד'

מספר 
 המנדטים

 1 1,171 אנשים אב

 6 6,793 אגודת ישראל ביתר ג

 0 11 ביתר מאוחדת י

 4 4,441 דגל התורה כן

למעננו תושבים למען תושבים בראשות  ל
מנחם זיידה מפלגת התושבים סיעת 

 התושבים

945 1 

קהילות הקודש בראשות משה כהנא וחיים  נ
 רובינפלד

1,061 1 

 0 837 בני תורה עץ

 0 71 הישר והטוב בדרך התורה רת

 4 4,426 התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה שס

 0 61 התושב במרכז ת
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 .19,817 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )4(

 .242 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )5(

 :להלן כמפורט הם רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמות )6(

 טור א'

 אותיות הרשימה

 טור ב'

 

 .  הרשקופף יעקב1 אב

 .  הרשלר בנימין1 ג

 .  שמעי יששכר דב2

 .  שוורץ מנחם3

 .  שפיצר דוד4

 .  פרויליך יואל5

 .  שינברגר מנחם מאניש6

 .  זלץ דוד1 כן

 .  שטרית יוסף שאול2

 .  יודייקן אברהם3

 חיים שלום.  ברגר 4

 .  זיידה שלום אליעזר מנחם מאניש1 ל

 .  כהנא משה1 נ

 .  עוביידי יהודה1 שס

 .  כהן שלמה2

 .  כהן שמואל יוסף3

 .  כהן יצחק דוד4

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ז בחשון

         

         

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 מודיעין עילית המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי 15 סעיף לפי

 הרשות למועצת הבחירות תוצאות על הודעה הבז מסרתנ התקנון), -(להלן

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע בחשון כ"א ביום שנערכו מודיעין עילית המקומית

 הכשרים הקולות מספר, שאושרו המועמדים רשימות של וכינוייהן אותיותיהן )1(

 אחת כל זכתה שבהם המנדטים ומספר המועמדים מרשימות אחת לכל שניתנו

 :להלן כמפורט הם המועמדים מרשימות

 טור א'

אותיות 
 הרשימה

 ב'טור 

 כינוי הרשימה

 טור ג'

מספר הקולות 
 הכשרים

 טור ד'

מספר 
 המנדטים

 13 17,400 יהדות התורה ג

 0 797 תושבים למען מודיעין עלית דת

האיחוד שע"י קהילות הספרדים מודיעין  חי
 עילית

666 0 

 2 2,830 בני תורה עץ

 2 2,713 התאחדות הספרדים שומרי תורה שס

 

 

 שאותיותיה הרשימה עם התקשרה להלן' א בטור מפורטות שאותיותיה רשימה )2(

 :לתקנון ג13 סעיף לפי, לצדה' ב בטור מפורטות

 טור ב' טור א'

 שס ג

 

 .24,705 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )3(

 .24,406 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )4(

 .299 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )5(

 :להלן כמפורט הם רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמות )6(
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 טור א'

 אותיות הרשימה

 טור ב'

 

 .  גוטרמן יעקב אשר1 ג

 .  גיטלר נחום אהרון2

 .  יפה מאיר3

 .  גולדברג מרדכי4

 .  פריינד טוביה5

 .  ויזל חיים מאיר6

 .  מוטרפרל משה7

 וייס אברהם יעקב.  8

 .  ניימן נחמן9

 .  אוחיון אלי10

 .  שיפמן אבינועם11

 .  ארלנגר אהרון דוד12

 .  גליק צבי13

 ציון-.  אלישוב שמואל בן1 עץ

 .  הכט אברהם דב2

 .  עמר אבנר מרסל1 שס

 .  מרציאנו יעקב דוד2

 

 

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ז בחשון

         

         

 חיוט-אסרףענת       

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 גבעת זאב המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי 15 סעיף לפי

 הרשות למועצת הבחירות תוצאות על הודעה הבז מסרתנ התקנון), -(להלן

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו זאב גבעת המקומית

 הכשרים הקולות מספר, שאושרו המועמדים רשימות של וכינוייהן אותיותיהן )1(

 אחת כל זכתה שבהם המנדטים ומספר המועמדים מרשימות אחת לכל שניתנו

 :להלן כמפורט הם המועמדים מרשימות

 טור א'

אותיות 
 הרשימה

 טור ב'

 הרשימהכינוי 

 טור ג'

מספר הקולות 
 הכשרים

 טור ד'

מספר 
 המנדטים

הרשימה התורנית המאוחדת יהדות התורה  גז
 גבעת זאב

2,008 3 

 0 461 כחול לבן זך

 2 1,450 יחד חי

 2 908 הבית היהודי בגבעת זאב טב

 4 2,144 תושבים מובילים אחר"ת נ

 0 328 רשימת התושבים למען התושבים -תכל'ס קו

 2 1,137 התאחדות הספרדים שומרי תורה שס

 

 שאותיותיה הרשימה עם התקשרה להלן' א בטור מפורטות שאותיותיה רשימה )2(

 :לתקנון ג13 סעיף לפי, לצדה' ב בטור מפורטות

 טור ב' טור א'

  

 

 .8,611 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )3(

 .8,436 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )4(

 .175 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )5(
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 :להלן כמפורט הם רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמות )6(

 טור א'

 אותיות הרשימה

 טור ב'

 

 .  ברנר יצחק דב1 גז

 .  בריזל אליהו שלמה2

 .  ליפסקר אריה זאב3

 יוסף.  אברהמי 1 חי

 .  דוד אשכול2

 .  דרור אילנה1 טב

 .  הינמן אהרון2

 .  כרמלי ענבל1 נ

 .  קדמי יניב2

 .  רחמני אמיר3

 .  בלדי אברהם4

 .  מועלם יוסף חיים1 שס

 .  כהן משה2

 

 

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ז בחשון

         

         

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 אל בית המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי 15 סעיף לפי

 הרשות למועצת הבחירות תוצאות על הודעה הבז מסרתנ התקנון), -(להלן

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו בית אל המקומית

 הכשרים הקולות מספר, שאושרו המועמדים רשימות של וכינוייהן אותיותיהן )1(

 אחת כל זכתה שבהם המנדטים ומספר המועמדים מרשימות אחת לכל שניתנו

 :להלן כמפורט הם המועמדים מרשימות

 טור א'

אותיות 

 הרשימה

 טור ב'

 כינוי הרשימה

 טור ג'

מספר הקולות 

 הכשרים

 טור ד'

מספר 

 המנדטים

 4 975 תנופה לבית אל אב

 1 307 יחד למועצת בית אל יח

 0 85 עלה נעלה בית אל ל

 0 102 אל ג'-בית נץ

 4 920 בית אל שלי שי

 

 שאותיותיה הרשימה עם התקשרה להלן' א בטור מפורטות שאותיותיה רשימה )2(

 :לתקנון ג13 סעיף לפי, לצדה' ב בטור מפורטות

 טור ב' טור א'

 יח ל

 אב שי

 

 .2,431 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )3(

 .2,389 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )4(

 .42 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )5(
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 :להלן כמפורט הם רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמות )6(

 טור א'

 אותיות הרשימה

 טור ב'

 

 .  כהן משה1 אב

 .  סילברשטיין חיים צבי2

 .  פרויליך יאיר אהרון3

 .  יפה רבקה4

 .  סלע יעקב מיכאל1 יח

 .  אלון שמעון שי1 שי

 .  לואיס גלעד יוסף2

 .  הרוש אבלין3

 .  גבעון שרה4

 

 

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ז בחשון

         

         

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 אלקנה המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 

-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנוןיא ל22 -ו 15 סעיפים לפי

 אלקנה המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות על הודעה הבז נמסרת, 1981

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו

 במספרים מהם אחד לכל שניתנו הכשרים הקולות ומספר שאושרו המועמדים שמות )1(

 :להלן כמפורט הם ובאחוזים

 

 טור א'

 שם המועמד

 טור ב'

הקולות הכשרים 
 במספרים

 טור ג'

הקולות הכשרים 
 באחוזים

 12.62 228 חזי ראובן

 87.38 1,579 מינצר אסף

 

 .1,932 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )2(

 .1,807 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )3(

 .125 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )4(

 .מינצר אסף הוא הרשות לראש שנבחר המועמד של שמו )5(

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ז בחשון

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 גבעת זאב המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 

-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנוןיא ל22 -ו 15 סעיפים לפי

 גבעת זאב המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות על הודעה הבז נמסרת, 1981

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו

 במספרים מהם אחד לכל שניתנו הכשרים הקולות ומספר שאושרו המועמדים שמות )1(

 :להלן כמפורט הם ובאחוזים

 טור א'

 שם המועמד

 טור ב'

הקולות הכשרים 
 במספרים

 טור ג'

הקולות הכשרים 
 באחוזים

 57.78 4,841 אברהמי יוסף

 5.07 425 זאדא נחשון

 37.15 3,113 כרמלי ענבל

 

 .8,607 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )2(

 .8,379 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )3(

 .228 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )4(

 .אברהמי יוסף הוא הרשות לראש שנבחר המועמד של שמו )5(

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע בחשון כ"ז

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 קרית ארבע המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 

-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנוןיא ל22 -ו 15 סעיפים לפי

 קרית ארבע המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות על הודעה הבז נמסרת, 1981

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו

 במספרים מהם אחד לכל שניתנו הכשרים הקולות ומספר שאושרו המועמדים שמות )1(

 :להלן כמפורט הם ובאחוזים

 'א טור

 המועמד שם

 'ב טור

 במספרים הכשרים הקולות

 'ג טור

 באחוזים הכשרים הקולות

 39.68 1,407 לוינגר יצחק מלאכי

 52.58 1,864 ליבמן אליהו שלום

 7.73 274 רודריג אליעזר יהושע

 .3,610 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )2(

 .3,545 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )3(

 .65 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )4(

 .ליבמן אליהו שלום הוא הרשות לראש שנבחר המועמד של שמו )5(

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ד בחשון

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 מודיעין עילית המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 

-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנוןיא ל22 -ו 15 סעיפים לפי

מודיעין  המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות על הודעה הבז נמסרת, 1981

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו עילית

 במספרים מהם אחד לכל שניתנו הכשרים הקולות ומספר שאושרו המועמדים שמות )1(

 :להלן כמפורט הם ובאחוזים

 טור א'

 שם המועמד

 טור ב'

הקולות הכשרים 
 במספרים

 טור ג'

הקולות הכשרים 
 באחוזים

 11.23 2,682 ציון-אלישוב שמואל בן

 88.77 21,191 גוטרמן יעקב אשר

 

 .24,714 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )2(

 .23,873 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )3(

 .841 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )4(

 .יעקב אשר גוטרמן הוא הרשות לראש שנבחר המועמד של שמו )5(

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ז בחשון

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 מעלה אדומים המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 

-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנוןיא ל22 -ו 15 סעיפים לפי

מעלה  המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות על הודעה הבז נמסרת, 1981

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו אדומים

 במספרים מהם אחד לכל שניתנו הכשרים הקולות ומספר שאושרו המועמדים שמות )1(

 :להלן כמפורט הם ובאחוזים

 טור א'

 שם המועמד

 טור ב'

הקולות הכשרים 
 במספרים

 טור ג'

הקולות הכשרים 
 באחוזים

 79.77 13,419 כשריאל בני בנימין

 קולות כשרים. 3,403נגד המועמד ניתנו 

 .17,575 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )2(

 .16,822 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )3(

 .753 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )4(

 .כשריאל בני בנימין הוא הרשות לראש שנבחר המועמד של שמו )5(

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ז בחשון

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 הר אדר המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 

-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנוןיא ל22 -ו 15 סעיפים לפי

 הר אדר המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות על הודעה הבז נמסרת, 1981

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו

 במספרים מהם אחד לכל שניתנו הכשרים הקולות ומספר שאושרו המועמדים שמות )1(

 :להלן כמפורט הם ובאחוזים

 טור א'

 שם המועמד

 טור ב'

הקולות הכשרים 
 במספרים

 טור ג'

הקולות הכשרים 
 באחוזים

 54.55 1,278 מנדל שקד חיים צבי

 45.45 1,065 פיליפוביץ חן

 

 .2,371 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )2(

 .2,343 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )3(

 .28 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )4(

 .מנדל שקד חיים צבי הוא הרשות לראש שנבחר המועמד של שמו )5(

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשעכ"ז בחשון 

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 קדומים המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 

-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנוןיא ל22 -ו 15 סעיפים לפי

 קדומים המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות על הודעה הבז נמסרת, 1981

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו

 במספרים מהם אחד לכל שניתנו הכשרים הקולות ומספר שאושרו המועמדים שמות )1(

 :להלן כמפורט הם ובאחוזים

 טור א'

 שם המועמד

 טור ב'

הקולות הכשרים 
 במספרים

 טור ג'

הקולות הכשרים 
 באחוזים

 69.49 1,371 דורני חננאל

 30.51 602 מסורי רואי

 

 .2,062 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )2(

 .1,973 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )3(

 .89 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )4(

 .דורני חננאל הוא הרשות לראש שנבחר המועמד של שמו )5(

 )2018 בנובמבר 6( ט"התשע כ"ח בחשון

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 קרני שומרון המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 

-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנוןיא ל22 -ו 15 סעיפים לפי

 קרני שומרון המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות על הודעה הבז נמסרת, 1981

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו

 במספרים מהם אחד לכל שניתנו הכשרים הקולות ומספר שאושרו המועמדים שמות )1(

 :להלן כמפורט הם ובאחוזים

 טור א'

 שם המועמד

 טור ב'

הקולות הכשרים 
 במספרים

 טור ג'

הקולות הכשרים 
 באחוזים

 75.91 2,770 להב יגאל חי

 24.09 879 שפיצר רות

 

 .3,807 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )2(

 .3,649 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )3(

 .158 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )4(

 .להב יגאל חי הוא הרשות לראש שנבחר המועמד של שמו )5(

 )2018 בנובמבר 6( ט"התשע כ"ח בחשון

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 בית אריה המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 

-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנוןיא ל22 -ו 15 סעיפים לפי

 בית אריה המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות על הודעה הבז נמסרת, 1981

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו

 במספרים מהם אחד לכל שניתנו הכשרים הקולות ומספר שאושרו המועמדים שמות )1(

 :להלן כמפורט הם ובאחוזים

 

 

 .2,979 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )2(

 .2,918 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )3(

 .61 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )4(

 .אלבוים יהודה אליהו הוא הרשות לראש שנבחר המועמד של שמו )5(

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ז בחשון

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     

 טור א'

 שם המועמד

 טור ב'

הקולות הכשרים 
 במספרים

 טור ג'

הקולות הכשרים 
 באחוזים

 56.27 1,642 אלבוים יהודה אליהו

 43.73 1,276 נעים אבי
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 ביתר עילית המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 

-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנוןיא ל22 -ו 15 סעיפים לפי

 ביתר עילית המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות על הודעה הבז נמסרת, 1981

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו

 במספרים מהם אחד לכל שניתנו הכשרים הקולות ומספר שאושרו המועמדים שמות )1(

 :להלן כמפורט הם ובאחוזים

 טור א'

 שם המועמד

 טור ב'

הקולות הכשרים 

 במספרים

 טור ג'

הקולות הכשרים 

 באחוזים

 4.59 873 גוטליב חיים יהודה לייב

 13.26 2,522 זיידה שלום אליעזר מנחם מאניש

 8.47 1,611 חשין יוסף אריה

 73.69 14,019 רובינשטיין אפרים מאיר

 

 .20,034 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )2(

 .19,025 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )3(

 .1,009 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )4(

 .רובינשטיין אפרים מאיר הוא הרשות לראש שנבחר המועמד של שמו )5(

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ז בחשון

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 מנשהאלפי  המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 

-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנוןיא ל22 -ו 15 סעיפים לפי

 אלפי מנשה המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות על הודעה הבז נמסרת, 1981

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו

 במספרים מהם אחד לכל שניתנו הכשרים הקולות ומספר שאושרו המועמדים שמות )1(

 :להלן כמפורט הם ובאחוזים

 

 

 .4,181 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )2(

 .4,084 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )3(

 .97 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )4(

 רוזנצוויג שי שמעון. הוא הרשות לראש שנבחר המועמד של שמו )5(

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ז בחשון

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     

 טור א'

 שם המועמד

 טור ב'

הקולות הכשרים 
 במספרים

 טור ג'

הקולות הכשרים 
 באחוזים

 20.08 820 ארצי שלומית

 12.29 502 קטן שלמה

 41.67 1,702 רוזנצוויג שי שמעון

 25.95 1,060 שגיא אורית (קלר)
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 אורנית המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 

-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנוןיא ל22 -ו 15 סעיפים לפי

 אורנית המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות על הודעה הבז נמסרת, 1981

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו

 במספרים מהם אחד לכל שניתנו הכשרים הקולות ומספר שאושרו המועמדים שמות )1(

 :להלן כמפורט הם ובאחוזים

 טור א'

 שם המועמד

 טור ב'

הקולות הכשרים 
 במספרים

 טור ג'

הקולות הכשרים 
 באחוזים

 66.15 3,185 ברטל (וויטלסון) ניר

 1.62 78 נועהכדורי חלי 

 32.23 1,552 לנגר שלומי

 

 .4,868 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )2(

 .4,815 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )3(

 .53 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )4(

 .ווילטלסון) נירברטל ( הוא הרשות לראש שנבחר המועמד של שמו )5(

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ז בחשון

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 אריאל המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 

-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנוןיא ל22 -ו 15 סעיפים לפי

 אריאל המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות על הודעה הבז נמסרת, 1981

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו

 במספרים מהם אחד לכל שניתנו הכשרים הקולות ומספר שאושרו המועמדים שמות )1(

 :להלן כמפורט הם ובאחוזים

 טור א'

 שם המועמד

 טור ב'

הקולות הכשרים 
 במספרים

 טור ג'

הקולות הכשרים 
 באחוזים

 13.96 1,274 חן יוסי

 8.93 815 נובוסלסקי אליהו

 4.48 409 חיים שמואל סגל

 32.11 2,930 פולב פבל

 40.51 3,696 שבירו אלי

 

 .9,391 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )2(

 .9,124 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )3(

 .267 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )4(

 שבירו אלי. הוא הרשות לראש שנבחר המועמד של שמו )5(

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ז בחשון

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 עמנואל המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 

-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנוןיא ל22 -ו 15 סעיפים לפי

 עמנואל המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות על הודעה הבז נמסרת, 1981

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו

 במספרים מהם אחד לכל שניתנו הכשרים הקולות ומספר שאושרו המועמדים שמות )1(

 :להלן כמפורט הם ובאחוזים

 טור א'

 שם המועמד

 טור ב'

הקולות הכשרים 

 במספרים

 טור ג'

הקולות הכשרים 

 באחוזים

 93.95 1,383 גפני אליהו

 6.04 89 חגיאל משה רועי

 

 .1,656 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )2(

 .1,472 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )3(

 .184  הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )4(

 .גפני אליהו הוא הרשות לראש שנבחר המועמד של שמו )5(

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ז בחשון

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 בית אל המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 

-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנוןיא ל22 -ו 15 סעיפים לפי

 בית אל  המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות על הודעה הבז נמסרת, 1981

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו

 במספרים מהם אחד לכל שניתנו הכשרים הקולות ומספר שאושרו המועמדים שמות )1(

 :להלן כמפורט הם ובאחוזים

 טור א'

 שם המועמד

 טור ב'

הקולות הכשרים 

 במספרים

 טור ג'

הקולות הכשרים 

 באחוזים

 84.09 1,940 אלון שמעון שי

 15.91 367 יעלבן ישר בן דוד 

 

 .2,431 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )2(

 .2,307 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )3(

 .124 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )4(

 .אלון שמעון שי הוא הרשות לראש שנבחר המועמד של שמו )5(

 )2018 בנובמבר 5( ט"התשע כ"ז בחשון

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 אפרת המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 

-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנוןיא ל22 -ו 15 סעיפים לפי

 אפרת המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות על הודעה הבז נמסרת, 1981

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע כ"א בחשון ביום שנערכו

 במספרים מהם אחד לכל שניתנו הכשרים הקולות ומספר שאושרו המועמדים שמות )1(

 :להלן כמפורט הם ובאחוזים

 טור א'

 שם המועמד

 טור ב'

הקולות הכשרים 
 במספרים

 טור ג'

הקולות הכשרים 
 באחוזים

 43.19 1,885 חדידה אברהם מיכאל

 56.81 2,479 רביבי עודד

 

 .4,504 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )2(

 .4,364 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )3(

 .140 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )4(

 .רביבי עודד הוא הרשות לראש שנבחר המועמד של שמו )5(

 )2018 בנובמבר 6( ט"התשע כ"ח בחשון

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 קרני שומרון המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי 15 סעיף לפי

 המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות על הודעה הבז מסרתנ התקנון), -(להלן

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע בחשון כ"א ביום שנערכו קרני שומרון

 הכשרים הקולות מספר, שאושרו המועמדים רשימות של וכינוייהן אותיותיהן )1(

 אחת כל זכתה שבהם המנדטים ומספר המועמדים מרשימות אחת לכל שניתנו

 :להלן כמפורט הם המועמדים מרשימות

 טור א'

אותיות 
 הרשימה

 טור ב'

 כינוי הרשימה

 טור ג'

מספר הקולות 
 הכשרים

 טור ד'

מספר 
 המנדטים

 4 1,631 דורות דר

 1 538 התחדשות זך

 4 1,545 יחדיו חי

 

 

 שאותיותיה הרשימה עם התקשרה להלן' א בטור מפורטות שאותיותיה רשימה )2(

 :לתקנון ג13 סעיף לפי, לצדה' ב בטור מפורטות

 טור ב' טור א'

  

 

 .3,809 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )3(

 .3,714 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )4(

 .95 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )5(

 :להלן כמפורט הם רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמות )6(
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 טור א'

 אותיות הרשימה

 טור ב'

 

 .  קוזניץ יהונתן אהרון1 דר

 .  הלל ענבל ראובת2

 .  הדרי שגיא3

 .  לוי אבנר4

 .  שפיצר רות1 זך

 .  להב יגאל חי1 חי

 .  הס יצהר צבי2

 .  זיו ליאור3

 .  אורן ברנד ענבל4

 

 

 )2018 בנובמבר 6( ט"התשע כ"ח בחשון

         

         

 חיוט-ענת אסרף      

 הבחירותהמפקחת הארצית על      
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 קדומים המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי 15 סעיף לפי

 המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות על הודעה הבז מסרתנ התקנון), -(להלן

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע בחשון כ"א ביום שנערכו קדומים

 הכשרים הקולות מספר, שאושרו המועמדים רשימות של וכינוייהן אותיותיהן )1(

 אחת כל זכתה שבהם המנדטים ומספר המועמדים מרשימות אחת לכל שניתנו

 :להלן כמפורט הם המועמדים מרשימות

 טור א'

אותיות 
 הרשימה

 טור ב'

 כינוי הרשימה

 טור ג'

מספר הקולות 
 הכשרים

 טור ד'

מספר 
 המנדטים

 1 303 הרשימה התורנית חברתית לקדומים זך

 5 1,107 קודם כל קדומים כי

 2 352 למען עתיד קדומים עד

 1 266 פשוט לתרום! ק

 

 

 שאותיותיה הרשימה עם התקשרה להלן' א בטור מפורטות שאותיותיה רשימה )2(

 :לתקנון ג13 סעיף לפי, לצדה' ב בטור מפורטות

 טור ב' טור א'

 ק עד

 

 .2,061 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )3(

 .2,028 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )4(

 .33 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )5(

 :להלן כמפורט הם רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמות )6(
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 טור א'

 אותיות הרשימה

 טור ב'

 

 .  כהן יהודה נתנאל1 זך

 .  דורני חננאל1 כי

 .  ותיק עוזאל2

 .  אוחיון אשר3

 .  שחור מנחם בן ציון4

 .  ביטון דינה5

 .  מסורי רואי1 עד

 .  בש הילל יהודה2

 .  זילברמן אליאנה1 ק

 

 

 )2018 בנובמבר 6( ט"התשע כ"ח בחשון

         

         

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 אפרת המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות בדבר הודעה

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי

 1981-א"תשמ), והשומרון יהודה( המקומיות המועצות תקנון לפי 15 סעיף לפי

 המקומית הרשות למועצת הבחירות תוצאות על הודעה הבז מסרתנ התקנון), -(להלן

 ):2018 באוקטובר 30( ט"התשע בחשון כ"א ביום שנערכו אפרת

 הכשרים הקולות מספר, שאושרו המועמדים רשימות של וכינוייהן אותיותיהן )1(

 אחת כל זכתה שבהם המנדטים ומספר המועמדים מרשימות אחת לכל שניתנו

 :להלן כמפורט הם המועמדים מרשימות

 טור א'

אותיות 
 הרשימה

 טור ב'

 כינוי הרשימה

 טור ג'

מספר הקולות 
 הכשרים

 טור ד'

מספר 
 המנדטים

 2 738 אפרת שלי אפ

 2 1,032 יחד י

 1 518 יותר לאפרת כן

 4 1,412 אפרת מתחדשת ל

 0 146 עתיד נ

 2 615 שומרי הסף אפרת ף

 

 

 שאותיותיה הרשימה עם התקשרה להלן' א בטור מפורטות שאותיותיה רשימה )2(

 :לתקנון ג13 סעיף לפי, לצדה' ב בטור מפורטות

 טור ב' טור א'

 י אפ

 נ ל

 

 .4,506 הוא המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר )3(

 .4,461 הוא בבחירות שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספר )4(

 .45 הוא פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספר )5(
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 :להלן כמפורט הם רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמות )6(

 טור א'

 אותיות הרשימה

 טור ב'

 

 .  דותן צוריאל1 אפ

 .  גרשינסקי זאב שאול2

 .  שפלר דב1 י

 .  גנטק אפרת2

 .  חדידה אברהם מיכאל1 כן

 .  רביבי עודד1 ל

 .  סמואלס אורית חנה2

 .  עמר תמר אלישבע3

 .  שפיץ מנחם מנדל4

 צבי אברהם שלמה-.  בן1 ף

 כץ נאוה  .2

 

 

 )2018 בנובמבר 6( ט"התשע כ"ח בחשון

         

         

 חיוט-ענת אסרף      

 המפקחת הארצית על הבחירות     
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 ל א ר ש י ל      ה נ ג ה      א ב צ
 

 1979-תשל"ט ),783 (מס' והשומרון) (יהודה אזוריות מועצות ניהול בדבר צו
 2018-טתשע" והשומרון), (יהודה )141 מס' (תיקון האזוריות המועצות תקנון

 

 (מס' והשומרון) (יהודה אזוריות מועצות ניהול בדבר לצו 2 סעיף לפי סמכותי בתוקף
 בזה מצווה הנני בטחון, ותחיקת דין כל לפי יסמכויותי ויתר ,1979-תשל"ט ),783

 לאמור:

 סעיף תיקון
112 

1.  
 

 ".6ד81 עד ב81" יבוא ,ב,"78 עד 78" המילים לאחר (ג), קטן בסעיף

 .חתימתו ביום זה וןנתק של וחילתת  .2 להיתח

 )141 מס' (תיקון האזוריות המועצות "תקנון ייקרא: זה תקנון .3 השם
 ".2018-תשע"ט והשומרון), (יהודה

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 י"ט טבת תשע"ט
 
 27 בדצמבר 2018 

 פדן            נדב      אלוף

 צה"ל    כוחות    מפקד

  והשומרון יהודה באזור
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 צבא הגנה לישראל

 

תחום שיפוט  – "מערב-שכונת "טל מנשהצו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (
 מועצה אזורית שומרון)

 2018 –(יהודה ושומרון), התשע"ט 

 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת 
או כל  1927בזאת על ביטולה של ההכרזה מכוח חוק החורשות והיערות לשנת ביטחון, הנני מכריז 

מהווה חלק בלתי ה, בשטח המתוחם בקו אדום במפה המצורפת לצו או תחיקת ביטחון דין אחר
 נפרד הימנו.

 

 במפקדת התיאום והקישור הגזרתית. ימים ממועד פרסומו 30צו זה ייכנס לתוקף בחלוף 

 

 

 

      התשע"ט כ"ב טבת  

                                                                        2018   בדצמבר   30
  

 אלוף        נדב פדן,         

 מפקד    כוחות     צה"ל

 באזור   יהודה  ושומרון
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 צבא הגנה לישראל
 

 1966) לשנת 79חוק תכנון ערים כפרים ובניינים (מס' 
(צו מס'  צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים (יהודה והשומרון)

 1971-), התשל"א418
 

תכנון ערים כפרים ובניינים (עבודות ומבנים הפטורים תקנות 
 2019-טמהיתר), התשע"

 
ולאחר  1966), לשנת 79תכנון ערים כפרים ובניינים (מס'  ב לחוק34ף לפי סעיבתוקף סמכותי 

 :התייעצות עם מועצת התכנון העליונה, אני מתקין תקנות אלה
 

 פרק א': הגדרות ותנאים כללים לפטור
     

  -בתקנות אלה  .1 הגדרות
     
 התקן המיועד לשדר ולקלוט גלים אלקטרומגנטיים בתדרי רדיו; -"אנטנה"   

 
), Amositeמינרל טבעי סיבי מקבוצת האסבסט, לרבות אמוסייט ( -"אסבסט"

), Anthophyllite), אנתופילייט (Crocidolite), קרוסידולייט (Chrysotileקריזוטייל (
) וכן כל חומר, מוצר או תערובת Actinolite), אקטינולייט (Tremoliteטרמולייט (

העולה על אחוז אחד ממשקלם  רהמכילים אחד או יותר מהמינראלים האמורים, בשיעו
 או מנפחם של החומר, המוצר, או התערובת, לפי העניין, בכל מופע, הרכב או שימוש;

 
לרבות פטור מרישיון על פי כל דין  ) לחוק התכנון1(34רישיון כהגדרתו בסעיף  -"היתר" 

 ;ותחיקת ביטחון
 

בחוק  ןכמשמעותדת ועדה מקומית לתכנון ערים או ועדת תכנון מיוח –"ועדה מקומית" 
 בצו התכנון ובתקנות ובמינויים מכוחם; התכנון, 

 
קילוגרמים למטר מרובע ברכיב  50חומרים שמשקלם אינו עולה על  -"חומרים קלים" 

מבני מישורי, כגון גבס, עץ, זכוכית, אלומיניום, פלדה, פולימרים למיניהם, או חומרים 
 דומים אחרים;

 
 

צו בדבר חוק העתיקות (יהודה וה 1966לשנת  51ות, מס' חוק העתיק -"חוק העתיקות" 
 ;1986-), התשמ"ו1166(מס'  והשומרון)

 
 ;1966) לשנת 79חוק תכנון ערים כפרים ובניינים (מס'  -"חוק התכנון" 

 
 מוליך ממשדר או מקלט של חובבי רדיו אל אנטנה של חובבי רדיו; -"כבל הזנה" 

 
 להםשניתן או בניין בהתאמה אחרת במפורש, מבנה אלא אם נאמר  - או "בניין" "מבנה"

 ועדה המקומית;והיתר בניה כדין על ידי ה
 

 אחד מאלה: -"מבנה פשוט" 
 

מבנה בעל שלד לא טרומי המורכב מקירות, או מקירות ועמודים, ומתקרות   )1(
שטוחות עם קורות או בלעדיהן, כאשר המרחק בין העמודים או בין 

בין הקירות, אינו עולה על ששה מטר,  -קורות הקורות, וכשאין עמודים או 
ואשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס העליון של הרצפה 

וחצי מטר, לרבות מקלט מטרים שעל פני הקרקע אינו עולה על אחד עשר 
ולמעט מבנה מבטון דרוך, ומבנה כהגדרתו בצו התכנון, למבנה כאמור, 

 מרחבי מכל סוג שהוא;
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מקורה בעל קומה אחת, שגבהו עד חמישה מטר מעל פני הקרקע  מבנה  )2(

ומפתחו אינו עולה על שנים עשר מטר, להוציא מבנה שפועלים עליו כוחות 
דינמיים, ולמעט מבנה מבטון דרוך, מבנה בעל שלד מבטון טרום ומבנה 

 מרחבי מכל סוג;
 

רוש קיר תומך בגובה עד שני מטר מעל המפלס הנמוך של פני הקרקע, הד  )3(
) בתחום המגרש שבו מוקם 2) או (1להקמת מבנה כאמור בפסקאות (

 המבנה;
 ).2) או (1מעביר מים ומעבר להולכי רגל הקשורים למבנה כאמור בפסקאות ( )4(

נעשו, לפי הענין, לגבי המבנה  3-ו 2והכל אם הפעולות המפורטות בסעיפים 
בחוק מנהל, כהגדרתו מי שסיים את לימודיו במוסד שההפשוט, בידי 

התכנון, הכיר בו וקיבל תואר של מהנדס או הנדסאי בניין או מהנדס או 
 הנדסאי אדריכלות. 

 
 

הרשום במדור להנדסת מבנים, כמשמעותו בתוספת  ירישומהנדס  -"מהנדס מבנים" 
כפי תוקפן  1967-שוי וייחוד פעולות), התשכ"זלתקנות המהנדסים והאדריכלים (רי

לו היה ישראלי, היה רשאי להירשם בפנקס המהנדסים בישראל מעת לעת, או מי שאי
כפי תוקפו בישראל  1958-והאדריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח

 מעת לעת;
 

מבנה בלא קירות, הבנוי מחומרים קלים, שתקרתו משטח הצללה  -"מצללה (פרגולה)" 
קים באופן שווה ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחול

 לפחות ממנו; 40%ומהווים 
 

נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב  -"מיתקן תשתית" 
לרבות מאגרים אך למעט מיתקן לקידוחי מי שתייה, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, 

ק, , תחנת כוח, מיתקני השנאה או מיתוג לחשמל, מיתקן אחסון גז ודלמיתקני תקשורת
לחוק משק הגז  2מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף אתרי כרייה וחציבה, דרך, 

 , כפי תוקפו בישראל מעת לעת.2002-התשס"ב הטבעי,
 

כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית  -"מרחב מוגן דירתי" 
 והשומרון)כהגדרתן בצו בדבר ההתגוננות האזרחית (יהודה  1990-מקלטים), התש"ן

 ;2012-), התשע"ב1670(מס' 
 

מטר שיימדד מקו החוף של הים  300 -תחום של ים המלח ותחום של  -"סביבה חופית" 
קרקעית הים ותת  -קע ותת הקרקע, בים פני הקר -לכיוון היבשה, והכל לרבות, ביבשה 

ק הקרקעית, וכן משאבי הטבע והנוף, וערכי הטבע והמורשת, ועתיקות כהגדרתן בחו
 העתיקות, שבהם ומעליהם;

 
-), תש"ל418(מס'  צו בדבר תכנון ערים כפרים ובניינים (יהודה והשומרון) -"צו התכנון" 

1970; 
 

נח לחוק 6כהגדרתם בסעיף  -"צלחת קליטה", "שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין" 
 ;, כפי תוקפו בישראל מעת לעתהבזק

 
 ;1970-), תש"ל373(מס'  הודה והשומרון)צו בדבר פארקים (י -צו בדבר פארקים"  "
 

), תש"ל 363(מס'  צו בדבר הגנה על הטבע (יהודה והשומרון) -"צו בדבר הגנה על הטבע" 
- 1970; 
 

רשות הכבאות כהגדרתה בצו בדבר רשות הכבאות הארצית  -הכבאות הארצית" "רשות 
 ;2014-), תשע"ד1721(מס'  (יהודה והשומרון)

 
תקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), ועצה כהגדרתה במ -"רשות מקומית" 

בתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), או מועצה כהגדרתה  1979-תשל"ט
 .1981-תשמ"א
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כל אחד מאלה: דרכים, גנים, שטחי נופש או ספורט, שמורות  -"שטח לצרכי ציבור" 

חים, תחנות רכבת, תחנות טבע, עתיקות, שטחי חניה, שדות תעופה, נמלים, מז
אוטובוסים, שווקים, בתי מטבחיים, בתי קברות, מבנים לצרכי חינוך, דת ותרבות, 
מוסדות קהילתיים, בתי חולים, מרפאות, מקלטים ומחסים ציבורים, תחנות משטרה 

, בתי אבות, ותחנות שירות לכיבוי אש, מיתקני ביוב, מזבלות, מיתקנים להספקת מים
יחידות סיעודיות לקשישים, מעונות דיור מוגן לקשישים, בית משפט,  מוסדות הכוללים

משרד ראשי של רשות מקומית, מגרשים לקיום השתלמות מעשית בנהיגה, מעונות 
לתקנון המועצות המקומיות (יהודה  1למגורי אנשים עם מוגבלות כמשמעותו בנספח מס' 

מתקן טלפון פול בפסולת, , מעונות לסטודנטים, מתקני טי1981-והשומרון), התשמ"א
) (יהודה 2(תיקון מס'  1951לשנת  1כמשמעותו בצו בדבר תיקון תקנות הטלפון, מס' 

תחנת משטרה, תחנה או משרד של רשות הכבאות  ,1981-), התשמ"ב951והשומרון) (מס' 
 הארצית;

 
תחומה של מועצה מקומית או אזורית כהגדרתן בצו בדבר ניהול  -"תחום מועצה" 

או צו בדבר ניהול  1981-), התשמ"א892(מס'  ות המקומיות (יהודה והשומרון)המועצ
 בהתאמה; 1979-), התשל"ט783(מס'  המועצות האזוריות (יהודה והשומרון)

 
תוכנית שנכנסה לתוקף לאחר היום הקובע כהגדרתו בצו בדבר פרשנות [נוסח  -"תוכנית" 

 ; 2013-), התשע"ד1729(מס'  (יהודה והשומרון) משולב]
 

 כמשמעותו בצו התכנון; -"תקן ישראלי" 
 
 

     
הגדרת הזכות 

 במקרקעין
 בתקנות אלו, זכות במקרקעין, אחת מאלה: .2

     
הבעל הרשום או חוכרו של הנכס, וכן מי  -בנכס הרשום במרשם המקרקעין  (א)  

 שזכאי להירשם כבעל הנכס מכוח מכר או ירושה;
    
מי שרשום ברישומי המס לגבי אותו נכס  -שום במרשם המקרקעין בנכס שאינו ר (ב)  

או לפי חוק  1955לשנת  30כחייב בגינו בתשלום מס לפי חוק מס קרקעות, מס' 
או פקודת המס , 1954לשנת  11מס המבנים והקרקעות בתוך אזורי העיריות, מס' 

האמורה לפי העניין, וכן מי שהיה זכאי להירשם ברשימה , 1942החקלאי משנת 
 מכוח מכר או ירושה;

     
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ב), בנכס שהוא רכוש ממשלתי, בין אם  (ג)  

 הממונה על הרכוש הממשלתי או מי -הוא רשום במרשם המקרקעין ובין אם לאו 
שרשום במרשם ההרשאות כהגדרתו בצו בדבר רישום עסקות במקרקעין 

שמחזיק במקרקעין  , או מי1974-) התשל"ה569(מס'  ן)מסויימים (יהודה והשומרו
מכוח  מכוח זכות בת תוקף בעת הקמת המבנהוהכל , בהתאם להסכם שנערך עמו

 ;תקנות אלו
     

התנאים 
לפטור 
 מהיתר

סוגי בניינים, עבודות ושימושים המפורטים בתקנות אלה פטורים מהיתר ובלבד  .3
 ב לחוק התכנון כל אלה:34 יימו בהם, נוסף על האמור בסעיףקשהת

     
הם יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע  )א(  

 ;)המבצע –(להלן  עבודות
     
הם יבוצעו באופן שתובטח יציבות המבנה או המיתקן המוקם לפי תקנות אלה,  (ב)  

 ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו;
     
     
מתאימים לתכניות ולהנחיות המרחביות יבוצעו בתחום תוכנית, ויהיו והם  )ג(  

החלות במקום, ואם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם, הם תואמים את 
 הוראותיו;
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אחריות סייג, 
המקים, 

המבצע או 
 המשתמש

נגד המקים, פטור מהיתר לפי תקנות אלה לא ישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כ (א) .4
 המבצע או המשתמש לפי העניין.

    
אין בפטור מהיתר לפי תקנות אלה כדי לגרוע מחובה לפי כל דין של בעל זכות  (ב) 

במקרקעין או בעל זכות לגביהם, כלפי בעלי זכויות אחרים במקרקעין אלה, או 
 בעלי זכויות אחרים לגבי אותם מקרקעין.

    
 –המקים, המבצע, או המשתמש לפטור את כדי תקנות אלה  אין באמור בהוראות (ג)  

לעניין הקמת בניינים,  שנדרש מכל חובה, אישור, היתר או תנאי בהתאם לעניין,
 עבודות ושימושים המפורטים בתקנות אלה, בהתאם לדין ולתחיקת הביטחון.

     
 עבודות ומבנים הפטורים מהיתר -פרק ב' 

     
 ריםגדרות ושע -סימן א' 

     
גדר וקיר 

 תומך
הקמת גדר או קיר תומך פטורה מהיתר, ובלבד שמתקיימים בגדר או הקיר  (א) .5

 התומך תנאים אלה:
     
מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר; גובה  1.5גובה הגדר אינו עולה על  )1(   

 מטר; 1קיר תמך לא יעלה על 
     
 ונה לרחוב, או לשטח ציבורי פתוח;הקמתם איננה בחזית המגרש הפ )2(   
     
פתרון אם בשל הקמת הגדר או הקיר נוצרו הפרשי גבהים המחייבים  )3(   

ויהיה אף הוא פטור לפי מעל הגדר או הקיר  פתרון כאמור יותקן בטיחותי
 ;תקנות אלה

     
 הגדר לא תפגע בתשתיות קיימות או בניקוז הקרקע הקיים; )4(   
     
הקמת הקיר או הגדר בתחום הסביבה החופית, לא תמנע מעבר חופשי  )5(   

 לציבור. 
     
: גדרות 4273על גדר מפלדה הפטורה מהיתר יחולו הוראות תקן ישראלי, ת"י  (ב)  

 ).4273ת"י  –פלדה (להלן 
     

גדר המוקמת 
בידי רשות 

 מקומית

פטורה מהיתר ובלבד שגובהה  יבוררכי צהקמת גדר בידי רשות מקומית לגידור שטח לצ .6
 (ב).-) ו5( עד )3 (א)(5מטרים משני צדי הגדר, ותחול עליה תקנה  2.5לא יעלה על 

     
גידור מתקן 

 תשתית
 לגביה יחולוופטורה מהיתר  הקמת גדר המוקמת בידי גוף המנוי בסעיף (ב) להלן (א) .7

 אלה: ) והוראות5) עד (3(א)(5תקנות 
     
דר היקפית של מיתקן תשתית ושל מיתקן לקידוח מי שתייה תהיה גדר ג )1(   

מטרים מפני  3וגובהה לא יעלה על  4273רשת מפלדה בהתאם לת"י 
 הקרקע, משני צדי הגדר;

     
מטרים משני צדי  3גובה גדר פנימית בשטח מיתקן תשתית לא יעלה על  )2(   

 הגדר;
     
) היא בתוואי דרך, ניתן לעשותה 2) או (1אם גדר כאמור בפסקאות ( )3(   

 מחומרים קלים ובלבד שלא תהיה אטומה;
     
לתקנות  הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת )4(   

 ימים ממועד ביצועה; 45עדה המקומית המוסמכת בתוך ולו, תימסר אלה
     
 גוף פטור לצורך סעיף (א) הוא: (ב)  
     
וניתן לו אישור מפורש מטעם  מכוח דין או תחיקת ביטחוןשהוסמך  גוף )1(   
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 ; ראש תחום תשתית במנהל האזרחי
     
 רשות מקומית; )2(   
     
תאגיד בבעלות מלאה של רשות מקומית אחת או יותר שעיקר עיסוקו  )3(   

 בפיתוח מבנים ותשתיות;
     

גדר בתחום 
פארק או 

 טבע שמורת

קצין מטה בידי  ,גדר הקמה, שלא בתחום תכנית, של(ד), 3על אף האמור בסעיף  .8
שמורת טבע ו פארקבתחום  ,במינהל האזרחי או מי מטעמווהפארקים לשמירת הטבע 

כהגדרתם בצו בדבר פארקים או שמורות טבע בהתאמה, ובידי קצין מטה 
פטורה מהיתר, , תהיה קותלארכיאולוגיה בתחום אתר היסטורי כהגדרתו בחוק העתי

 אלה:(ב) והוראות -) ו5) עד (3(א)(5שיחולו תקנות ובלבד 
     
 היא תוקם מחומרים קלים; (א)  
    
 מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר; 1.5גובהה לא יעלה על  (ב)  
    
לי הגדר תשמש לצורכי ביטחון ובטיחות, אקלום בעלי חיים או לצורכי החזקת בע (ג)  

 חיים ומניעת כניסתם של בעלי חיים זרים;
    

מחסום 
בכניסה 

 לחניה ושער

 התקנת מחסום או שער, פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו בהם כל אלה: (א) .9
 

     
 – 21.03חלק  900הותקן בידי חשמלאי מוסמך, לפי תקן  -אם הוא חשמלי  )1(   

דרישות מיוחדות  -ות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: בטיח
בעבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות 

 ;כפי תוקפו בישראל מעת לעת למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם
     
 יותקן בתחום המגרש ולא יבלוט ממנו, לרבות בעת פתיחתו; )2(   
     
כלי הרכב לחניה או בכניסה יותקן לרוחב פתח כניסת הולכי רגל או כניסת  )3(   

 לדרך עפר פרטית;
     
התקנת המחסום או השער בתחום הסביבה החופית לא תמנע מעבר חופשי  (ב)  

 לציבור.
     

 גגונים וסככות -סימן ב' 
     

גגון, סככת 
צל, סוכך 

 מתקפל

ר הקמת גגון או סוכך, המחובר באחת מפאותיו לפחות, למבנה פטורה מהית (א) .10
 ובלבד שיתקיימו בו תנאים אלה:

     
 הגגון או הסוכך לא יבלוט מקיר המבנה יותר משני מטרים; )1(   
     
 הגגון או הסוכך נבנה מחומרים קלים. )2(   
     
הקמת סוכך מתקפל (מרקיזה) פטורה מהיתר, ובלבד שהסוכך במצבו הסגור לא  (ב)  

 מטרים.סנטי 50-יבלוט מקיר המבנה למעלה מ
     
קירוי באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעת מזג האוויר (סככת צל) פטורה  (ג)  

מטרים, המפתח בין העמודים אינו  3מהיתר, ובלבד שגובה הקירוי לא עולה על 
 קילוגרמים למטר מרובע. 3.5ולה על מטרים ומשקל הקירוי אינו ע 5עולה על 

     
מ"ר, ערוכה לפי הטופס  20או סוכך ששטחו עולה על  הודעה על הקמת גגון (ד)  

ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף  45בתוך  עדה המקומיתולושבתוספת, תימסר 
 לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו.

     
 ה:הקמת מצללה על גג מבנה פטורה מהיתר, ובלבד שמתקיימים בה תנאים אל (א) .11 מצללה
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 הכול לפי הגדול יותר; –משטח הגג ¼ מ"ר או על  50שטחה אינו עולה על  )1(   
    
המצללה תוקם על גג המבנה, אלא אם כן נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות  )2(   

 המרחביות או בתכנית שלפיה מותרת הקמת מצללה במקום אחר;
    
ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו  )3(   

ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מהנדס  45בתוך  וועדה המקומיתל
 מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה.

    
 מהיתר בתנאים הקבועים בתקנה (א). הקמת מצללה על הקרקע פטורה (ב)  
     

 סימן ג': שימושים נלווים למבנה
     

קמה, הצבה או התקנה של מצלמות, גופי תאורה, צופר אזעקה, מיתקן חניה לאופניים ה .12 פרטי עזר
וכל רכיב עזר אחר מעין אלה, שהוא שימוש נלווה וטבוע לבניין שניתן לו היתר בניה, או 

 פטורה מהיתר, ובלבד שהתקיימו בו כל אלה: המצויה בתחום תכנית, לקרקע
     
 ייה;אין בו משום תוספת שטח בנ )1(  
     
 אינו כולל בניית מבנה נלווה לצורך הצבתו זולת עמוד נושא; )2(  
     
 קילוגרמים; 50אם הותקן על גבי מבנה, משקל רכיב העזר לא יעלה על  )3(  
     
 מטרים. 6היה פריט העזר עמוד תאורה, גובהו לא יעלה על  )4(  
     
   

 20מטרים מרובעים ומשקלו אינו עולה על  1.2התקנת שלט ששטחו אינו עולה על  (א) .13 שלט
 קילוגרמים פטורה מהיתר.

    
על אף האמור, הקמת שלט אשר מידותיו גדולות מהקבוע בתקנת משנה (א) ואשר  (ב)  

קיבל רישיון מכוח חוק עזר עירוני פטורה  מהיתר, אם אין השלט בנוי על גבי 
 מיתקן עצמאי.

    
הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת תימסר לוועדה  (ג)  

 ימים ממועד ביצועה. 45המקומית בתוך 
    

מתקן 
לאצירת 

 אשפה

 ליטרים פטורה מהיתר. 50התקנת מיתקן אצירה לאשפה שנפחו אינו עולה על  .14

     
מכונה 

לאיסוף מכלי 
 משקה

לאיסוף מכלי משקה בקיר חיצוני של בניין פטורה מהיתר, ובלבד שחזית התקנת מכונה  .15
 סנטימטרים. 10-המכונה פונה אל מחוץ לבניין ואינה חורגת מקו הבניין יותר מ

     
תקן ישראלי, לפי שניתן לו היתר בניה התקנת סורגים לפתחים ולחלונות בבניין  (א) .16 סורגים

, פטורה עת לעתמכפי תוקפו בישראל  נים: סורגים לפתחים בבניי1635ת"י 
מהיתר, ובלבד שבאחד החלונות בכל אחת מהדירות בבניין יותקן סורג המיועד 

 לפתח מילוט כמוגדר בתקן.
     
הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר  (ב)  

 מועד ביצוע העבודה.ימים מ 45הארצית בתוך  הכבאות ולרשות וועדה המקומיתל
     

דוד מים, דוד 
 שמש

 וקולטים

הצבת דוד שמש וקולטי שמש על גג מבנה פטורה מהיתר, ובלבד שנפח הדוד אינו  (א) .17
ליטרים ואם נקבע לכך מקום בהיתר באותו מקום; בגג משופע יונחו  220עולה על 

פשר, ובכיוון דוד השמש בחלל הגג במקום מוסתר, והקולטים בצמוד לגג, ככל הא
 שיפוע הגג.

     
 –: מחממי מים חשמליים 1חלק  69הצבת דוד מים, לפי תקן ישראלי ת"י  (ב)  
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מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי פטורה מהיתר, ובלבד שנפחו אינו 
ליטרים, במיקום לפי היתר הבנייה של הבניין או במסתור כביסה או  220עולה על 

 הגג.במקום מוסתר על 
     

מזגן, מערכת 
מיזוג אוויר 
או מערכת 

 טיהור אוויר

לרבות פתח במעטפת הבניין, בתפוקה שאינה עולה  במבנההתקנת מערכת מיזוג אוויר  .18
, או התקנת מערכת לטיהור אוויר במרחב מוגן דירתי פטורה מהיתר btu 60,000על 

 ובלבד שיתקיימו אלה:
    
כפי  1992-ות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"גהמערכת תעמוד בתקנ )1( 

 ;הגדרתם בישראל מעת לעת
    

לא הוגדר מקום ייעודי להתקנה בהיתר הבנייה או שהמקום כבר נוצל, תותקן  )2(  
 המערכת כשהיא מוסתרת במסתור הכביסה שנקבע בהיתר או על גג הבניין;

     
או על גג הבניין, תותקן המערכת בקיר חיצון לא ניתן להתקינה במסתור הכביסה,  )3(  

 של הדירה ובלבד שלא תותקן על קיר חיצון הפונה לרחוב;
     
: מזגני אוויר: התקנה 5חלק  994התקנת מזגן במרחב מוגן דירתי, תבוצע לפי ת"י  )4(  

 במרחבים מוגנים כפי תוקפו בישראל מעת לעת;
     
או מערכת טיהור אוויר במרחב מוגן דירתי תבוצע לפי התקנת מערכת מיזוג אוויר  )5(  

: מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: מפוחים כפי 1חלק  4570ת"י 
 תוקפו בישראל מעת לעת.

     
החלפת 

בים ירכ
 בבניין

החלפת רכיב בבניין הניתן להחלפה ברכיב אחר בעל מידות זהות, כגון רעפים,  (א) .19
ים, כבלי חשמל, כבלי תקשורת וכן החלפת חיפוי אבן בחזיתות חלונות, צנרת מ

 במבנה פשוט פטורה מהיתר, ובלבד שהרכיב שיוחלף יהיה באותו מיקום.
     
נקבע בהיתר או בהנחיות המרחביות כי רכיבים אלה יהיו בגוון, מחומר או  (ב)  

ניין, במרקם ייחודי, בתנוחה או בכל תנאי אחר בקשר עם החלפת רכיבים בב
יותאם הרכיב המוחלף לתנאי ההיתר לבניין או להנחיות המרחביות, לפי המאוחר 

 מבין השניים.
 

     
(ב) -(א)19לא תתאפשר מכוח תקנות על אף האמור, החלפת רכיב העשוי אסבסט  (ג)  

 והן טעונות היתר.
     

החלפת מכל 
גז נייח תת 

 קרקעי

תקן לפי היתר ושתחולתו המרבית אינה עולה על שהו, קרקעי-החלפת מכל גז נייח תת .20
: מיתקנים לגזים מחמימניים מעובים, המסופקים 158טון, לפי תקן ישראלי, ת"י  10

פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו  מעת לעת לכפי תוקפו בישרא בתוך מכלים מיטלטלים
 כל אלה:

     
 ה בהיתר המקורי;לא שונה מיקום מכל הגז ותחולתו המרבית כפי שנקבע )1(  
     
(רישוי העוסקים בעבודות ת לפי תקנות הגז (בטיחות ורישוי)העבודה מבוצע )2(  

 ;2006-גפ"מ), התשס"ו
     
  ;ניתן אישור מפקח עבודה להחלפה )3(  
     
הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר  )4(  

ימים ממועד ביצועה ויצורף  45ות הארצית לכבאות בתוך ולרש עדה המקומיתולו
 ).3לה אישור מפקח עבודה כמפורט בפסקה (

    
 מבנים טכניים -סימן ד' 

     
מבנים 
 טכניים

 ,הקמת מבנה טכני שאינו מיועד לשהות של בני אדם, בשטח מיתקן תשתית (א) .21
מרובעים וגובהו לא  מטרים 6פטורה מהיתר, ובלבד ששטח המבנה לא יעלה על 

  מטרים. 3יעלה על 

8821



    
הקמת מבנה כאמור בסעיף קטן (א) טעונה אישור קצין המטה לאיכות הסביבה  (ב)  

 במינהל האזרחי, הרשאי לקבוע הוראות למתן פטור זה.
     
ומבנה טכני להגנה  לניטור רעידות מיתקןעל אף האמור בתקנת משנה (א), הקמת  )ג(  

 .רת אף בשטח שאינו מיתקן תשתיתקטודית מות
     
בצירוף אישור הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת,  )ד(  

תימסר קצין המטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי כאמור בסעיף קטן (ב), 
 ימים ממועד ביצועה. 45בתוך  עדה המקומיתולו

 
     

מיתקן טכני 
להשנאה 
ולהגדלת 
אספקת 

 חשמל

הקמת מבנה טכני זמני המיועד להשנאה ולהגדלת אספקת חשמל, לתקופה שאינה עולה  .22
 ימים, בשטח מיתקן תשתית המיועד לאספקת חשמל.  90על 

     
מיתקן לניטור 

 אוויר
מכשיר מדידה וציוד עזר המשמשים לניטור האוויר, לרבות מבנה או חלק התקנת  .23

 מכשירבמקום שנדרש , שנמצאים בו מכשיר וציוד עזר כאמור במבנה, נייח או נייד,
איכות הסביבה במינהל האזרחי, פטורה מהיתר, צין מטה לכאמור לפי הוראה של ק

 מטרים רבועים. 7.5ובלבד ששטחו לא יעלה על 
     

-מיתקן פוטו
 וולטאי

 לטאיים","תכנית מתאר אזורית (חלקית) למתקנים פוטו וו 55על אף האמור בתמ"א  .24
התקנת מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית 

 וולטאי) פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:-(מיתקן פוטו
     
דרישות תכן עבור מערכת פוטו וולטאית כפי  – 62548המיתקן יותקן ע"פ ת"י  )1(  

 תוקפו בישראל מעת לעת;
    
 קילו ואט למבנה; 50מיתקן אינו עולה על הספק ה )2(  
    
המיתקן יותקן על גג מבנה שהוקם כדין; בגג משופע יונח המיתקן בצמוד לגג, ככל  )3(  

 האפשר, ובכיוון שיפוע הגג; בגג שטוח לא יבלוט המיתקן ממעקה הגג;
    
גג המבנה, על גג המבנה נותר מקום להתקנת כל המיתקנים האחרים הנחוצים על  )4(  

 לרבות מערכת סולרית לאספקת מים חמים;
    
עדה ולוהודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר  )5(  

יום ממועד ביצועה ויצורף לה אישור בכתב של מהנדס חשמל  45בתוך  המקומית
הנדס וולטאי ואישור מ-מוסמך בדבר קיום התנאים להתקנת המיתקן הפוטו

מבנים כי הגג יכול לשאת את המיתקן וכי המיתקן יציב; הודעה כאמור תימסר 
 .גם לרשות הארצית לכבאות

     
 מחסן ומבנה לשומר - 'הימן ס

     
מתקיימים ו, שניתן להם היתר כדין בבניין או מבנה הקמת מחסן אחד לכל יחידת דיור .25 מחסן

 בו תנאים אלה פטורה מהיתר:
     
 המחסן יוקם מחומרים קלים בלבד; )1(  
    
מטרים; אם  2.05מטרים רבועים וגובהו אינו עולה על  6גודלו אינו עולה על  )2(  

 מטרים; 2.4המחסן בעל גג משופע, לא יעלה גובהו על 
    
 הוא לא יחובר לתשתיות לרבות מים וביוב וחשמל; )3(  
    
ד בהיתר לחניה, ולא יוצב במרפסת לא מקורה לא יוקם המחסן בשטח המיוע )4(  

 בחזית קדמית, אלא אם כן הותר במפורש בתכנית או בהנחיות המרחביות;
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וועדה הודעה בדבר הקמת מחסן, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר ל )5(  
 ;ימים ממועד הקמתו 45בתוך  המקומית

    
 של אדם. המחסן אינו משמש לשהות קבועה או לינה )6(  
    

 פטור מהיתר, אם מתקיימים בו תנאים אלה:, מבנה לשומר (א) .26 מבנה לשומר
    
 ;המבנה הוא מבנה יביל )1(  
   
 ;מטרים רבועים 4מטרים, וגודלו אינו עולה על  2.2גובהו אינו עולה על  )2(  

    
 המבנה אינו מיועד ואינו משמש למגורים; )3(   
    
מקבלת  המקים, המבצע או המשתמש, בהתאם לעניין,את אין באמור כדי לפטור  (ב)  

או מיתר האמור  תקנות הובלת מבנים יביליםלפי  הובלתו של  מבנה יביל היתר ל
 .בתקנות אלה

     
 עבודות פיתוח ושיפור נגישות - 'וסימן 

     
ריצוף חצר, 

הקמת 
מסלעה 
ועבודות 

 פיתוח

רקע וריצוף חצר פטור מהיתר, ובלבד שהעבודות אינן כוללות מסלעות, או חיפוי ק (א) .27
 פוגעות בניקוז הקיים ובערכי הטבע.

    
עבודות פיתוח בשמורת טבע או פארק כהגדרתם בצו בדבר הגנה על הטבע ובצו  (ב) 

הפארקים בהתאמה יבוצעו בידי קצין מטה לשמירת הטבע במינהל האזרחי 
דרתו בחוק העתיקות על ידי קצין מטה לארכיאולוגיה ובאתר עתיקות כהג

 במינהל האזרחי בלבד ויתקיימו בהם כל אלה:
    
מטר ואינן  1הקמת מסלעות וקירות פיתוח בגובה אשר אינו עולה על  )1(  

 פוגעות בניקוז הקיים ובערכי הטבע המיועדים לשיקום צומח ונוף בלבד;
     
ת כגון שבילים, מעקות, יתדות וסולמות, מחסומים התקנת אבזרי בטיחו )2(   

 ובולדרים.
     

שיפור 
נגישות לבניין 

 ובתוכו

ביצוע דרך גישה או כבש לבניין שניתן לו היתר כדין המיועדים לגשר על הפרש גובה  .28
 מטרים פטור מהיתר. 1.2שאינו עולה על 

     
 אנטנה, צלחת קליטה ותורן -סימן ז' 

 
לחת אנטנה, צ

 קליטה ותורן
: 799הצבת תורן לאנטנה לקליטת שידורי טלוויזיה או רדיו לפי ת"י  (א)  .29

מיתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ) ומיתקני אנטנות לקליטה 
מהיתר ובלבד שגובהו לא  ה) פטור799ת"י  -אינדיווידואלית (אק"א) (להלן 

ינו מותקן על גג מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, וא 6יעלה על 
 .מקלט או על גג בריכה למי שתייה

הצבת צלחת קליטה לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין על גג בניין, ובלבד  (ב)   
מטרים והיא אינה מותקנת על גג  1.2שקוטר צלחת הקליטה אינו עולה על 

 .בריכה למי שתייה פטור מהיתר
ם מפני המישור שעליו הוא מוצב, מטרי 3על הקמת תורן שגובהו עולה על  (ג)   

 45, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, בתוך לוועדה המקומיתתימסר הודעה 
ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון 

 .התורן ויציבותו
הוספת  

אנטנה 
למיתקן 

 שידור קיים

מהיתר, ובלבד שהתקיימו  הוספת אנטנה למיתקן שידור קיים בהיתר כדין פטורה (א) .30
 תנאים אלה:

 

     
כי על אף הוספת  קצין מטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחיניתן אישור  )1(   

האנטנה אין שינוי בטווח הבטיחות לבריאות הציבור שנקבע למיתקן 
 השידור הקיים;
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לפי קצין מטה לאיכות הסביבה יקבע בהוראות את התנאים למתן אישור  )2(   

 );1סעיף קטן (
     
הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר  )3(   

קצין ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור  45בתוך  וועדה המקומיתל
 .מטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי

     
הוספת 

אנטנה על 
 עמוד חשמל

, לשימוש תפעול רשת החשמל שהוקם בהיתר כדין םהוספת אנטנה על עמוד חשמל קיי .31
 בלבד באורך שאינו עולה על מטר אחד פטורה מהיתר.

     
תורן למדידה 
 מטארולוגית

 מטרים 10הצבת תורן למדידה מטארולוגית פטורה מהיתר, ובלבד שגובהו לא יעלה על  .32
 .ובלבד שהתקבל לכך אישור של המפקד הצבאי של האזור

 
     

ן ומיתקן תור
 ניטור רעש

 מטרים. 7הצבת תורן ומיתקן לניטור רעש, ובלבד שגובהו לא יעלה על  (א) .33

     
מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב,  3הודעה על הקמת תורן שגובהו עולה על  (ב)  

ימים ממועד  45בתוך  לוועדה המקומיתערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר 
 לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו. ביצוע העבודה ויצורף

    
אנטנה ותורן 
למיתקן של 

 חובבי רדיו

הצבת אנטנת תיל למיתקן של חובבי רדיו, או הצבת תורן לאנטנה אנכית למיתקן של  .34
לעניין מבנה התורן ועיגונו פטורה  799ת"י  הוראות תקן ישראלי, חובבי רדיו לפי

טנה האנכית והתורן מקיימים את כל התנאים האלה: הגובה מהיתר, ובלבד שהאנ
הכולל של התורן והאנטנה אינו עולה על תשעה מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, 

 2סנטימטרים וקוטר רום האנטנה אינו עולה על  4קוטר בסיס התורן אינו עולה על 
 סנטימטרים, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

      
ואישור במינהל  טה לענייני תקשורתהיתר מקצין המקן חובבי הרדיו ניתן למית (א)  

קצין המטה לענייני איכות הסביבה במינהל האזרחי, הרשאים לקבוע הוראות 
 למתן פטור זה. 

      
לוועדה הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר  (ב)  

 ועה ויצורפו לה המסמכים האלה:ימים ממועד ביצ 45 המקומית בתוך
      
קצין המטה לענייני תקשורת במינהל האזרחי תקף של  אישורמעותק  )1(   

 .ומקצין המטה לענייני איכות הסביבה במינהל האזרחי
      
להודעה על הקמת אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו שגובהה עולה על  )2(   

 נים בדבר עיגון התורן ויציבותו.מטרים יצורף אישור מהנדס מב 3
      

 הריסה ופירוק - סימן ח'
     

הריסתו או פירוקו של מבנה הפטור מהיתר לפי תקנות אלה וכן הריסה או פירוק  (א) .35 הריסה
 של מבנה המסומן להריסה או לפירוק לחוק פטורים מהיתר.

     
וועדה י הטופס שבתוספת, תימסר להודעה על הריסת מבנה או פירוקו, ערוכה לפ (ב)  

ימים ממועד הביצוע ויצורף לה אישור על פינוי הפסולת לאתר  45בתוך  המקומית
 לסילוק פסולת בניין או לטיפול בה.

     
 תחילה ושם -פרק ג' 

     
 תחילתן של תקנות אלו ביום חתימתן. .36 תחילה
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ערים כפרים ובניינים (עבודות ומבנים הפטורים תקנות תכנון " תקנות אלו ייקראו: .37 שם
 ".2019-התשע"טמהיתר), 

 
 
 
 
 
 
 

 ח' בשבט תשע"ט
 

 2019   בינואר   14
 

                                   
 אחוות בן חורתא"ל 

 ראש המינהל האזרחי
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 תוספת 
 

 טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר
 תאריך:________

 
 לכבוד

 משנה לתכנון ורישוי/הועדה המיוחדת שלצד מועצת ________________ועדת ה
 
 

 הנדון: דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר
 

אני החתום מטה _______________ מ.ז. ______________ מודיע כי ביום _____________ 
המאפשרת בוצעו העבודות כמפורט להלן בנכס שאני בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם 

ביצוע העבודות, המצוי ב ___________________________ (ככל שאין מדובר בישוב יש לציין 
 את נ.צ. המיקום בו בוצעו העבודות) הנמצאים בגוש_____________ חלקה ______________

 

 תיאור העבודות

 

ובניינים תקנות תכנון ערים כפרים העבודה היא : (יש לציין את מידות המבנה המוקם לפי  .1
 ).2019-התשע"ט(עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), 

 
 העבודה בוצעה בידי: (השלם אחד או יותר מאלה) .2

 

 קבלן: ___________ ככל שמדובר בקבלן ישראלי, מס' רשום: ___________
 

 לה המצורפים לטופס זה:אלביצוע העבודות נדרשים גם האישורים ה .3
 א.

 ב.

 ג.

 ד.

 

 ם, מספר זהות): _______________חתימת מבצע העבודה (ש

 

 חתימת בעל הזכויות במקרקעין (שם, מספר זהות): __________________
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 צבא הגנה לישראל

 

תחום שיפוט  – "זרחמ-שכונת "טל מנשהצו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (
 מועצה אזורית שומרון)

 2019 –(יהודה ושומרון), התשע"ט 

 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת 
או כל  1927בזאת על ביטולה של ההכרזה מכוח חוק החורשות והיערות לשנת ביטחון, הנני מכריז 

, בשטח המתוחם בקו אדום במפה המצורפת לצו המהווה חלק בלתי או תחיקת ביטחוןדין אחר 
 נפרד הימנו.

 תוקפו של צו זה מיום חתימתו. 

 

 

 

      התשע"ט בשבט  י"א  

 2019       בינואר      17

  

 נדב פדן,                 אלוף

 מפקד    כוחות     צה"ל

 יהודה  ושומרוןבאזור   
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 צבא הגנה לישראל

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

 תקנות בדבר העברת טובין (החזקת רכבים פסולים)                         

 מורה, הנני 1988 -), התשמ"ח1252א לצו בדבר העברת טובין (יהודה והשומרון) (מס' 2לפי סעיף בתוקף 
 בזאת לאמור:

 :תקנות אלהב .1 הגדרות

 24רכב שלא חידשו את רישיונו רכב באובדן גמור, רכב שיצא מכלל שימוש,  –" פסולרכב " 
ורכב שניתנה לגביו הודעת אי שימוש כמשמעותם בתקנות  חודשים לאחר פקיעתו,

, כפי תוקפן בישראל מעת לעת, וכן מסגרת המרכב של רכב 1961 -התעבורה, התשכ"א
 ממנה"; כאמור או חלק

 ;מקום שנקבע על ידי הממונה כמקום לאחזקת כלי רכב פסולים -"מגרש"

הוצאות תפיסת הרכב הפסול, הובלתו למגרש כאמור בהוראות  -"הוצאות פינוי ואחזקה"
וכן הוצאות האחזקה של הרכב הפסול, לרבות הוצאות ביטוח ושמירה, בסכום שייקבע על 

 ידי הממונה;

 ידי כממונה לעניין תקנות אלה.-שמונה עלמי  -"הממונה"

החזקת רכב 
 פסול

 .החזקה של רכב פסול בתוך האזור טעונה היתר .2

איסור על 
החזקת רכב 

 פסול

 מאת מפקד צבאי או מי מטעמו; ללא היתר לא יחזיק אדם רכב פסול )א( .3

גלגלי הרכב הוסרו ממנו הועבר לאזור כדין והחזקה של רכב פסול תותר אך אם  )ב(
 וגלגל ההגה נותק ממוט ההגה;

סמכות 
 תפיסה

, או בסטייה 2החזיק אדם ברכב פסול מבלי שניתן היתר לכך לפי תקנה  )א( .4
מהוראות ההיתר, רשאי שוטר, חייל צה"ל או בעל תפקיד שהוסמך לכך על ידי 

 המפקד הצבאי, לתפוס את הרכב הפסול ולהעבירו למגרש.

רשאי שוטר או חייל צה"ל לבצע כל פעולה הדרושה לשם ביצוע  למען הסר ספק, )ב(
 תפיסת הרכב הפסול והעברתו למגרש.

הודעה על 
 תפיסה

 

, תימסר הודעה בכתב למי שהחזיק ברכוש 4 בתקנהנתפס רכב פסול כאמור  )א( .5
 בעת התפיסה.

ההודעה במקום  שארלא היה ידוע מי הוא המחזיק ברכוש בעת תפיסתו, תו )ב(
 בולט, הסמוך למקום תפיסתו של הרכב. 

 השגה

 

, רשאי מי שרואה עצמו נפגע מכך להגיש השגה 4נתפס רכב כאמור בתקנה  (א) .6
 .לממונהימים ממועד תפיסת הרכב  21בכתב תוך 
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 אלוף-תת,   בן חור אחוות  "טהתשעי"ד בשבט 

 המנהל האזרחי ראש

 באזור יהודה והשומרון

  

 2019 בינואר         20

 

בדרגת מפקח ומעלה, רשאי לקבל שיוסמך על ידו, קצין משטרה הממונה או  (ב)  
 בפניו, כולה או מקצתה, או לדחותה.השגה שהוגשה 

התנאת 
 השחרור

 ומעלה מפקחקצין משטרה בדרגת (ב), רשאי 6הוחלט לשחרר רכב פסול לפי תקנה  .7
תשלום בלהתנות את שחרור הרכב בתנאים שיקבע, לרבות  שהוסמך על ידי הממונה

 הוצאות התפיסה והאחזקה.

 השמדת
 הרכב

או הוגשה בקשה כאמור ונדחתה, ימים,  21 לא הוגשה בקשה לשחרור הרכב בתוך .8
, בתום שבוע ימים מחלוף פרק הזמן רשאי המפקד הצבאי או מי שהוסמך לכך על ידו
לנהוג ברכוש בכל דרך שתיראה לו,  להגשת השגה או ממועד דחייתה, לפי העניין,

 .  לרבות בדרך השמדתו

 .מיום חתימתן יום 45תחילת תוקפן של תקנות אלה בתוך  .9 תחילה

(יהודה תקנות בדבר העברת טובין (החזקת רכבים פסולים) : "תקנות אלה תיקראנה .10 השם
 ".2019-התשע"ט 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, 
הנקרא חבר בני אדם  כל אני מכריז בזה, כיוהסדר ציבורי, מדינת ישראל, שלום הציבור 

הת אל עמל" או חזית הפעולה הסטודנטיאלית המתקדמת" או "חזית העבודה ב"ג'
בין אם הוא  )أو جبھة العمل التقدمیة و جبھة العمل الطالبي التقدمیةأجبھة العمل (המתקדמת, 

מאוגד ובין אם לאו, בין אם הוא פועל ברשת האינטרנט ובין אם הוא פועל באופן אחר, 
 -לרבות קבוצה, תא, וכן כל פלג, מוסד, סניף מרכז ועד או סיעה שלו, ובכל שם שייקרא

התאחדות בלתי  ולרבות כל חבר בני אדם המשתייך לזרם זה, המכונה בכינויים שונים, הוא
 מותרת כמשמעותה בתקנות.

 
המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל, נדרש להודיע על כך למפקד כוחות 

-077, פקס: 02-9977711צה"ל באיו"ש באמצעות היועץ המשפטי ליהודה ושומרון, טלפון: 
4701860. 

 
תב בפניי, באמצעות היועץ הרואה עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש השגותיו בכ

 יום ממועד פרסום ההכרזה. 14המשפטי ליהודה ושומרון, תוך 
 
 
 

 

 

 

 טע"התשכ"ה בשבט 

 2019בינואר            31

 

 

 

  

 

 

 

 , אלוףנדב פדן

 מפקד    כוחות    צה"ל

 ושומרון      יהודה     באזור
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 1981), תשמ"א 892 שומרון) (מס'הצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ו

 
 

, יהודה ושומרון)( )228מס' (תיקון תקנון המועצות המקומיות 
 2018-טהתשע"

 
 

), 892בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס'  2 לפי סעיףבתוקף סמכותי 
 4נספח מס' על תיקון  מורה בזאתלפי כל דין ותחיקת בטחון, הנני  יסמכויותי, ויתר 1981-תשמ"א

 :)"התקנון" בהתאמה-" והנספח" –תקנון המועצות המקומיות (להלן "דיני חינוך" ל
 

      
תיקון 
 4נספח 

 לתקנון

 : יבוא ם) לנספח יימחקו ובמקומ11(-)1((ה)3 פיםסעי .1

       
המועצה להשכלה גבוהה בישראל תפעל כמועצה להשכלה גבוהה,  )1( (ה) "  

וקיבלו אשר נתקבלו בהתאם לחוק בישראל  ,וכלליה והחלטותיה
 ; בכל מקום בחוקיחולו באיזוראת האישורים הנדרשים בישראל, 

"המועצה להשכלה גבוהה  –תהא למילה "המועצה" משמעות 
 בישראל".

       
י שאינו חוק מאוזכר דבר חקיקה ישראלבו  חוקבכל מקום ב (א) )2(    

, לחוק 28-א ו26פים ולמעט בסעי המועצה להשכלה גבוהה
 ;""כפי תוקפו בישראל מעת לעת לאחריו יבוא

-הגנת הצרכן, תשמ"א חוקא, לאחר המילים "26בסעיף  (ב)     
 ", יבוא "כפי תוקפו בתקנון".1981

       
א לחוק 8, 8, 7, 6, 5, א4, 4ו, 3ה, 3ד, 3ג, 3ב, 3א, 3, 3, 2סעיפים  )3(    

  .יימחקו
      
"מוסד שהוכר על ידי המועצה כמוסד יבוא  9במקום סעיף  )4(    

להשכלה להשכלה גבוהה מכוח החוק בישראל ייראו אותו כמוסד 
 ."מוסד מוכר) - גבוהה מוכר באזור (להלן

       
 .יימחקולחוק  13-ו 12 ,11, 10סעיפים  )5(    
       
 א לחוק יימחקו.17-ו 17סעיפים  )6(    
       
כללים שנקבעו ב. 17ב לחוק  יבוא: "17סעיף האמור בבמקום  )7(    

בישראל בדבר התשלומים כפי תוקפו ב לחוק 17בישראל לפי סעיף 
כפי תוקפם  ,במוסדות וכן בדבר אופן עדכונם וגבייתםהנלווים 

 "יבים.לעת, יחולו באזור בשינויים המחו בישראל מעת
      
מוסד מוכר שהכרתו מכוח לחוק יבוא: " 18במקום האמור בסעיף  )8(    

 ".החוק בישראל בוטלה תבוטל הכרתו באזור
       
 .יימחקולחוק  21 עד 19סעיף  )9(    
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א(א) לחוק, הסיפה החל במילים "אלא אם ניתנה" 21בסעיף  )10(    
אלא אם מחזיק המוסד בתעודת היתר תימחק, ובמקומה יבוא "

 ."היתר) –בתוקף מאת המועצה מכוח החוק בישראל (להלן 
       
 .יימחקוו לחוק 21עד  ב21סעיפים  )11(    
       
במקום "בית המשפט המחוזי", יבוא: "בית המשפט  -ז 21בסעיף  )12(    

 לעניינים מקומיים של ערכאה ראשונה".
       
"בכל דין או  –ח לחוק במקום המילה "בחוק" יבוא 21בסעיף  )13(    

 תחיקת הביטחון או על פי דיני מדינת ישראל".
       
"כללים לאישור כינויים שנקבעו יבוא ח(ג) לחוק 21סעיף במקום  )14(    

ח(ג) לחוק כפי תוקפו בישראל, יחולו באזור בשינויים 21לפי סעיף 
 .המחויבים."

      
 22, לאחר המילים "בתארים אקדמיים" יבוא "לפי סעיף 22בסעיף  )15(    

 לחוק כפי תוקפו בישראל".
      
סעיף זה" תימחק (א), הסיפה לאחר המילים "לענין 23בסעיף  )16(    

כללים  ;(א) לחוק כפי תוקפו בישראל23ובמקומה יבוא "לפי סעיף 
בדבר בחינות ממלכתיות שייערכו כתנאי להענקת תואר מוכר פלוני 

(א) לחוק כפי תוקפו 23על ידי מוסד מוכר פלוני שנקבעו לפי סעיף 
 בישראל, יחולו באזור בשינויים המחויבים.". 

      
במקום הסיפה יבוא "וכללים לפיקוח שנקבעו לפי סעיף  24בסעיף  )17(    

 לחוק כפי תוקפו בישראל יחולו באזור בשינויים המחויבים.". 24
       
או  תואר שהוכר לפי חוק זהלחוק יבוא " 25סעיף האמור בבמקום  )18(    

יוכר לענין  ,כפי תוקפו בישראל לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה
 הבטחון". או תחיקתכל דין 

       
כדי לפגוע בתוקפן  בהוראה זוואולם אין  יימחקב לחוק 25סעיף  )19(    

 של אמות מידה שפורסמו בישראל לפי סעיף זה כנוסחו בישראל.
       
טז לחוק יוחלף הביטוי "מוסד 25עד  ג25בכל מקום בסעיפים  )20(    

 בישראל" בביטוי "מוסד באיזור".
       
יבוא  יימחק ובמקומו ד(א) לחוק, הביטוי "בארץ אחרת"25בסעיף  )21(    

 ".ולאזור ישראלמחוץ ל"
       
ואולם אין בהוראה זו כדי  ויימחקטו לחוק 25-יד ו25 ו,25סעיפים  )22(    

 לפגוע בתוקפם של כללים שפורסמו בישראל.
       
       
ואולם אין בהוראה זו יימחקו , לחוק 31, 30, 29 א,28 ,27סעיפים  )23(    

כדי לפגוע בתוקפן של תקנות שהותקנו בישראל מכוחם של סעיפים 
 .".אלו

       
 .15.02.2019יום בזה  תקנוןתחילתו של  .2 תחילה

       
הוראות 

 מעבר
 מועצה להשכלה גבוהה (יהודה והשומרון) מתבטלת בזאת; ה )א( .3
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החלטה שניתנה על ידי המועצה תוקפה של זה כדי לפגוע בבתקנון אין באמור  )ב(  
, והחלטות אלו ימשיכו עד למועד התחילה להשכלה גבוהה (יהודה והשומרון)

לחול כאמור באותן החלטות או עד לקבלת החלטה אחרת מהמועצה להשכלה 
 ;גבוהה בישראל

       
 14תאגיד אשר הוקם מכוח סעיף מעמדו של זה כדי לפגוע בבתקנון אין באמור  )ג(  

 לחוק המועצה להשכלה גבוהה כנוסחו באזור לפני תיקון זה.
       

, (יהודה ושומרון) )228תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' זה ייקרא: " תקנון .4 שם
 ."2019-טהתשע"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טהתשע" ח' באדר א'
 

 נדב פדן אלוף  

 כוחות צה"ל  מפקד 

והשומרון      יהודה         באזור

. 
 

 2019    בפברואר    13
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 צבא הגנה לישראל

תחום שיפוט מועצה  – יער עזון –מעלה שומרון צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (
 אזורית שומרון)

 2019 –(יהודה ושומרון), התשע"ט 

 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת 
או כל  1927בזאת על ביטולה של ההכרזה מכוח חוק החורשות והיערות לשנת ביטחון, הנני מכריז 

דין אחר שהיה בתוקף באזור ביום הקובע, בשטח המתוחם בקו אדום במפה המצורפת לצו 
 המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 תוקפו של צו זה מיום חתימתו. 

 

 

      התשע"ט   ' אדר אח  
                                                                           2019   בפברואר   13

 נדב פדן,                 אלוף  

 צה"למפקד    כוחות     

 באזור   יהודה  ושומרון
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 צבא הגנה לישראל

 )צופיםצו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (

 2019 –(יהודה ושומרון), התשע"ט 

 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, ויתר סמכויותיי על פי כל דין 
ותחיקת ביטחון, הנני מכריז בזאת על ביטולה של ההכרזה מכוח חוק החורשות והיערות 

או כל דין אחר שהיה בתוקף באזור ביום הקובע, בשטח המתוחם בקו אדום  1927לשנת 
 במפה המצורפת לצו המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 תוקפו של צו זה מיום חתימתו.

 

 

 

      ח' אדר א התשע"ט  
                                                                        2019  בפברואר   13

  

 נדב פדן,                 אלוף

 מפקד    כוחות     צה"ל

 באזור   יהודה  ושומרון
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 צבא הגנה לישראל

 תחום שיפוט מועצה אזורית שומרון) – חינניתצו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (

 2019 –(יהודה ושומרון), התשע"ט 

 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת 
או כל  1927ההכרזה מכוח חוק החורשות והיערות לשנת ביטחון, הנני מכריז בזאת על ביטולה של 

דין אחר שהיה בתוקף באזור ביום הקובע, בשטח המתוחם בקו אדום במפה המצורפת לצו 
 המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 תוקפו של צו זה מיום חתימתו.

 

 

 

התשע"ט    י"ב באדר א'      

                                                                       2019     בפברואר     17

  
 נדב פדן,                 אלוף

 מפקד    כוחות     צה"ל

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

  1981-א"מ), התש892(יהודה והשומרון) (מס' מקומיות בדבר ניהול מועצות  צו
 

 2019-ט"התשע, )האפרתיקון מפה) ((ת מקומיותבדבר ניהול מועצות  תקנות
 
 

), 892(יהודה והשומרון) (מס' מקומיות לצו בדבר ניהול מועצות  3לפי סעיף  יבתוקף סמכות
 הנני מתקין תקנות אלה: פי כל דין, -ויתר סמכויותיי על 1981-א"מהתש

 
 

 תחום
המועצה 

  המקומית

השטחים המסומנים בצבע אדום במפה המהווה חלק בלתי נפרד  .א .1
), יתווספו לתחום "המפה" – מתקנות אלה והחתומה על ידי (להלן

; השטחים המסומנים )"המועצה" –(להלן  ההמועצה המקומית אפרת
 . המועצהייגרעו מתחום  במפה בצבע צהוב

 
 ייקבעהמועצה  תחום של מיקומו כי קובע הנני, ספק הסר למען .ב

 .במפה המסומנים הרוחב וקווי האורך לקווי בהתאם

 העבודה בשעות אדם כל של לעיונו יופקדו ומהמפה אלה מתקנות העתקים .2 פרסום
 :הבאים המשרדים של הרגילות

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

(יהודה מקומיות ה המועצות בתקנון כמשמעותו הממונה משרד .ב
 ;1981-"אמהתש), והשומרון

 .המועצה משרדי .ג

 .חתימתן יוםב אלה תקנות של תוקפן תחילת .3 תחילה

יקון מפה) (תמקומיות בדבר ניהול מועצות  תקנות: "ויקראי אלה תקנות .4 השם
 . "2019-ט"התשע ),האפרת(

 

 
 

 טע"התש כ' אדר
 

 2019 בפברואר 25

 
 
 

                       נדב פדןאלוף 
מפקד     כוחות       צה"ל 

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

  1979-), התשל"ט783בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס'  צו
 

 בדבר ניהול מועצות אזוריות  תקנות
), ערבות הירדן) (מועצה אזורית גבולות תיקון –מחולה  היישוב(תחום 

 2019-ט"התשע
 
 

), 783א לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 1לפי סעיף  יבתוקף סמכות
 , הנני מתקין תקנות אלה: פי כל דין-ויתר סמכויותיי על 1979-התשל"ט

 
 

 תחום
 היישוב 

השטחים המסומנים בצבע אדום במפה המהווה חלק בלתי נפרד  .א .1
לתחום ), יתווספו "המפה"מתקנות אלה והחתומה על ידי (להלן: 

); השטחים המסומנים "היישוב""מחולה" (להלן:  הקיים של היישוב
 בצבע צהוב במפה ייגרעו מתחום היישוב הקיים. 

 
 בהתאם ייקבע היישוב תחום של מיקומו כי קובע הנני, ספק הסר למען .ב

 .במפה המסומנים הרוחב וקווי האורך לקווי

 העבודה בשעות אדם כל של לעיונו יופקדו ומהמפה אלה מתקנות העתקים .2 פרסום
 :הבאים המשרדים של הרגילות

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

(יהודה  האזוריות המועצות בתקנון כמשמעותו הממונה משרד .ב
 ;1979-ט"התשל), והשומרון

 ;ערבות הירדן האזורית המועצה משרדי .ג

 ."מחולה"הוועד המקומי  משרדי .ד

 .חתימתן יוםב אלה תקנות של תוקפן תחילת .3 תחילה

בדבר ניהול מועצות אזוריות (תחום היישוב  תקנות: "ויקראי אלה תקנות .4 השם
 ".2019-ט"התשע), ערבות הירדןתיקון גבולות) (מועצה אזורית  –מחולה 

 
 
 
 

 ע"טהתשכ' אדר א'    
 

 2019בפברואר        25

 
 
 

  אלוף נדב פדן                   

מפקד     כוחות       צה"ל 

 באזור   יהודה      והשומרון
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 צבא       הגנה       לישראל
 

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

 
 תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה)

 )בעקבות זכיה בהליך תחרותי וולטאי וחיבורו לרשת החלוקה-פוטו במיתקןייצור (
 (יהודה ושומרון)

 
 

-), התשל"א427ו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון) (מס' לצ 7בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 ") ויתר סמכויותיי, הריני מתקין תקנות אלה:הצו" - (להלן 1971

 
 שומרון;אזור יהודה ו -" אזור" .1 הגדרות

 
 2מי שניתן לו היתר לעסוק בחשמל לפי סעיף  -" בעל רישיון עיסוק בחשמל"  

 לצו;
 

חברת החשמל לישראל בע"מ (חח"י) בפעילותה כבעל  -" יון הולכהבעל ריש"  
רישיון הולכה בשטחי מדינת ישראל ובעלת אישור עיסוק בהולכת חשמל באזור, 
או כל בעל רישיון הולכה במדינת ישראל או אישור עיסוק בהולכת חשמל באזור 

 אשר יבוא במקום חח"י.

 
או מטעמה רשות החשמל יתנה ע"י כל הוראה או החלטה שנ -" הוראות הרשות"  

 .בישראל, שעניינה ייצור חשמל
 המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון; -" המינהל"  

 
-הליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו –" הליך תחרותי"  

וולטאית במיתקנים באזור יהודה ושומרון, שיחוברו לרשת מתח גבוה ולמתח 
 נמוך.

חברת החשמל לישראל בע"מ (חח"י) או חברת חשמל מחוז ירושלים  - חלק""מ  
בע"מ (חמ"י), בהתאם לאזור החלוקה בו נמצאת הרשת אליה אמור להתחבר 

 המיתקן;

 במינהל; אנרגיהקצין מטה לענייני  -" אנרגיהקמ"ט "  
 

הצו או על פי  ט אנרגיה"קמרישיון עיסוק בחשמל הניתן על ידי  -" רישיון ייצור"  
, ושניתן המפורט ברישיוןהייצור באמצעות מיתקן  תקנותיו, שעניינו ייצור חשמל

 לייצור בלבד; שאיננו שאינו בעל רישיון עיסוק בחשמל מיל
 

אמות  קביעת
 המידה

אמות המידה המפורטות בתוספת לתקנות אלה, יחולו על הליכים לייצור חשמל  . 2
לוקה בעקבות זכייה בהליך תחרותי וולטאי וחיבורו לרשת הח-במיתקן פוטו

 לתקנות אלה. , בכפוף לקביעת תעריף
 

בהליך  זכייה 
 תחרותי

 

והוראות  , יפעל בהתאם להוראות תקנות אלובהליך תחרותי לקביעת תעריףזוכה   .3
 .התוספת לתקנות

 
קת בהוראות כל דין ותחיתקנות אלו והתוספת אליהן, מבקש שעמד בהוראות   .4 רישיון ייצור

 וקיבל היתר הפעלה מקמ"ט אנרגיה בהתאם לתוספת לתקנות אלו,הביטחון, 

8845



, המהווה תנאי יגיש בקשה לקמ"ט אנרגיה במנהל האזרחי לקבלת רישיון ייצור
 להפעלה מסחרית של המיתקן בהתאם לתוספת לתקנות אלו.

 יום חתימתן.ב אלו תחילת תוקפן של תקנות .5 תחילה
 

ייצור במיתקן : "תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (תקנות אלה ייקראו .6 שם
) (יהודה וולטאי וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכיה בהליך תחרותי-פוטו

 ".2019-טתשע"הושומרון), 
 

 
 

 
 אחוות בן חור,          תא"ל

 ראש     המינהל   האזרחי

 ומרוןבאזור   יהודה   והש

  ע"טתשהכ"א אדר א 
 

  2019  בפברואר      26
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  תוספת
 )2(סעיף 

וולטאי וחיבורו לרשת החלוקה -ייצור חשמל במיתקן פוטו - אמות המידה להליך
 לקביעת תעריף בעקבות זכייה בהליך תחרותי

 
 הגדרות .207

  -בסימן זה 

חברת החשמל לישראל בע"מ (חח"י) בפעילותה כבעל רישיון  -" בעל רישיון הולכה"
הולכה בשטחי מדינת ישראל ובעלת אישור עיסוק בהולכת חשמל באזור, או כל בעל 
רישיון הולכה במדינת ישראל או אישור עיסוק בהולכת חשמל באזור אשר יבוא 

 במקום חח"י.

ההגרלה לקביעת סדר שמירת מקום ברשת, שתיערך כאמור בסעיף  -" ההגרלה"
 ); 4(ז)(209

הודעה אשר תימסר לכל אחד מן הזוכים בהליך, ואשר תאפשר  - "הודעת זכייה"
לזוכה לבקש חיבור של מיתקן אחד או יותר לרשת החשמל של מחלק עד לגובה 

 ההספק המותקן שבו זכה;

הליך תחרותי מסוים שערך קמ"ט  -" ההליךאו " עריף""הליך תחרותי לקביעת ת
 וולטאיים;-אנרגיה לקביעת תעריף שלפיו ירכוש המחלק חשמל ממיתקנים פוטו

 הסכם לרכישת חשמל; - "PPA"הסכם 

הספק ממשי מירבי ביחידות קילו וואט שרשאי מציע בהליך  - "הספק מותקן"
טו וולטאיים לא יפחת מהספק להוציא ממיתקן הייצור לרשת. הספק המודולים הפו

 זה;

הספק מותקן מחולק במקדם  - "אמפר)-וולט-הספק המהפכים (ביחידות קילו"
 ;. גודל החיבור המוזמן יהיה זהה להספק המהפכים 0.9הספק של 

יום שבו במהלך העסקים הרגיל משרדי בעל רישיון הולכה פתוחים  -"יום עבודה" 
 לקהל;

תחבר לרשת החשמל של מחלק לפי הודעת זכייה אדם שמבקש לה - "מבקש חיבור"
 לצורך מכירת חשמל למחלק, או מי שהוא הסמיך לכך;

המועד שבו נתן המחלק למבקש החיבור אישור  - "מועד ההפעלה המסחרית"
 (ו); 214להפעלה מסחרית של המיתקן לפי סעיף 

הליך המועד שבו שלח קמ"ט אנרגיה הודעה למועמדים לזכייה ב -"המועד הקובע" 
 תחרותי לקביעת תעריף; 

חברת החשמל לישראל בע"מ (חח"י) או חברת חשמל מחוז ירושלים  - "מחלק"
בע"מ (חמ"י), בהתאם לאזור החלוקה בו נמצאת הרשת אליה אמור להתחבר 

 המיתקן;

-מיתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו - "מיתקן" אווולטאי" -"מיתקן פוטו
 10-קילוואט ל 51וואט) כהגדרתו לעיל שבין -דות קילווולטאית בהספק מותקן (ביחי

מגוואט, שיוקם על קרקע או על גג מבנה קיים, שהוקם וחובר לרשת בהתאם לדין 
וולטאיים, מערכת מניה מהפך -ולתחיקת הביטחון, הכולל, בין היתר, מודולים פוטו

 זרם ישר לזרם חילופין, לוחות חשמל וכבלים;

 ;יך התחרותי לקביעת תעריףמציע הצעות בהל - "מציע"
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 הסכם לרכישת חשמל; - "PPA"הסכם 

רישיון עיסוק בחשמל הניתן על ידי קמ"ט אנרגיה על פי הצו או  -" רישיון ייצור"
תקנותיו, שעניינו ייצור חשמל באמצעות מיתקן הייצור המפורט ברישיון, ושניתן 

 למי שאינו בעל רישיון עיסוק בחשמל שאיננו לייצור בלבד;

 

הזמנה לחיבור מיתקן הנפתחת במשרדי המחלק על שם  -"תיק עבודה לחיבור" 
 מבקש החיבור בלבד. 

 סקר היתכנות למיתקן במתח גבוה .208

 סקר היתכנות  )א(
אדם המבקש להשתתף בהליך תחרותי לקביעת תעריף או שקיבל הודעת  )1(

זכייה בהליך, המעוניין לחבר מיתקן לרשת מתח גבוה, רשאי לפנות 
  נת סקר היתכנות להוצאת אנרגיה לרשת.למחלק  להזמ

") ימסור למחלק את המזמיןמי שבחר להזמין סקר היתכנות (בסעיף זה: " )2(
 הנתונים שלהלן, וכן יחולו לגביו שאר הוראות סעיף (א) זה: 

 פרטי המזמין; )א(
 מיקום המיתקן עבורו מבוקש החיבור;  )ב(
 ההספק המקסימאלי של המיתקן;  )ג(
 גודל החיבור המבוקש; )ד(
 בסיסי של המיתקן;תיאור  )ה(
 תשריט בסיסי של המיתקן (לרבות פירוט מיתקני עקיבה); )ו(
 מועד משוער לסיום הקמת המיתקן; )ז(
 מועד משוער לתחילת הפעלה מסחרית. )ח(

כתנאי לביצוע סקר היתכנות יגבה המחלק מהמזמין תשלום כקבוע בשורה  )3(
. התשלום בעד הסקר לא הנקבע על ידי הרשות 1-4.2ללוח תעריפים  18

 ז מתעריף החיבור לרשת. יקוז
 7) בתוך 3המחלק ישלח למזמין את החשבון לתשלום האמור בסעיף קטן ( )4(

(ג) 24ימי עבודה מיום הפנייה; על החשבון האמור יחולו הוראות סעיף 
 בעניין חשבון לגבי שירות שטרם בוצע.

מצא המחלק צורך בקבלת פרטים נוספים מהמזמין, ימסור למזמין דרישת  )5(
ימי עבודה מיום שהמזמין המציא את הנתונים הנדרשים  15 נתונים בתוך

). רשימת הפרטים הנוספים שידרוש המחלק 2כאמור בסעיף קטן (א)(
 תהיה מפורטת וסופית.

סקר היתכנות יתייחס למידע הרלוונטי על הרשת, הקיים במועד תחילת  )6(
ביצוע הסקר בלבד, והוא יכלול, בין היתר, את ישימות חיבור המיתקן 

 ת החלוקה הקיימת, בהתייחס לעניינים אלה: לרש
 מתח החיבור וגודל החיבור; )א(
 לוח זמנים אפשרי לביצוע החיבור; )ב(
יכולת הוצאת האנרגיה מהמיתקן לרשת המתח הגבוה ולתחנת  )ג(

 המשנה שאליה מחובר המיתקן, במשטרי תפעולי שונים;
 תנודות מתח ורמת זרמי הקצר;  )ד(
שת לצורך קליטת המיתקן, שינויים ושדרוגים הנדרשים לביצוע בר )ה(

 בציון המועדים הצפויים לביצועם;
תכנון להקמה של רשתות חדשות באזור שבו מבוקש החיבור  )ו(

 למיתקן, ככל שניתנת לביצוע בלוחות הזמנים הקבועים בסימן זה;
בקשות חיבור קיימות וסקרי היתכנות נוספים שנערכו או הנערכים  )ז(

עת תוצאות המימוש של בעבור מזמיני סקר היתכנות אחרים, והשפ
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הוצאת אנרגיה לרשת החלוקה בידי מזמיניהם על מימוש כאמור בידי 
 המזמין.

אם תוצאות סקר ההיתכנות יצביעו על אי יכולתו של המחלק לעמוד בלוח  )7(
הזמנים שציין המזמין להשלמת החיבור ולהפעלה מסחרית לפי לוח 

ש החיבור, הזמנים שבסימן זה, תהיה מסקנת הסקר מענה שלילי למבק
 בליווי הסברים וסיבות לכך.

), מסקנת סקר ההיתכנות תהיה מענה 7בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן ( )8(
שלילי אם לא ניתן להבטיח שאנרגיה לא תעבור מרמת מתח נמוכה לרמת 
מתח גבוהה יותר ואם ההספק המחובר לשנאי שבתחנת המשנה יחד עם 

אם קוב של השנאי. מההספק הנ 60%הספק המיתקן המבוקש עולה על 
תוצאות סקר ההיתכנות הינן חיוביות, יעביר המחלק את הסקר לאישור 

 על ידי בעל רישיון ההולכה.
המחלק ימסור למזמין את תוצאות סקר ההיתכנות המאושר על ידי בעל  )9(

ימי עבודה מיום קבלת הנתונים המפורטים  45רישיון ההולכה בתוך 
) או מיום קבלת 3בסעיף קטן (), מיום התשלום כאמור 2בסעיף קטן (

 ), לפי המאוחר מביניהם. 6הפרטים הנוספים כאמור בסעיף קטן (
בהשלמת סקר ההיתכנות בתוך פרק הזמן האמור  בעל רישיון הולכהאיחר  )10(

ללוח  12), ישלם המחלק למזמין תשלום כקבוע בשורה 9בסעיף קטן (
 לכל יום איחור. 1-12התעריפים 

 ]נמחק[  )11(
זמין את תוצאות סקר ההיתכנות תוך פירוט התנאים המחלק ימסור למ )12(

הטכניים לחיבור המיתקן לרשת ומידע בדבר מפרט הציוד וסכימת 
החיבור הסטנדרטים הקיימים אצלו, לרבות מידע לגבי נתוני הציוד 
הדרוש לפיקוד ותקשורת וכן מידע בדבר רמות זרם הקצר וזרם העבודה 

 נן את המיתקן.של הציוד אשר על פיו המזמין נדרש לתכ
במקרה שסקר ההיתכנות לא יאפשר את חיבור המיתקן בהספק המבוקש,  )13(

יציין המחלק בסקר את הנימוקים לכך ואת ההספק המרבי שניתן יהיה 
 לחבר לרשת בעבור המזמין.

סקר ההיתכנות מהווה אינדיקציה בלבד ליכולת ההתחברות לרשת  )14(
ובלוחות הזמנים החלוקה ולהוצאה של אנרגיה מהרשת בהיקף המבוקש 

כפי שיפורטו בסקר, נכון ליום ביצוע הסקר. סקר ההיתכנות אינו מהווה 
התחייבות של המחלק או של בעל רישיון הולכה או של מי מגורמי 

להבטחת מקום ברשת או לחיבור המיתקן  מדינת ישראלהממשלה או 
לרשת החשמל או להפעלה מסחרית שלו. בעל רישיון הולכה ישמור מקום 

 ). 2(ו)(209ת רק עם מתן תשובת מחלק חיובית כאמור בסעיף ברש
 [נמחק] )15(
חודשים מיום השלמתו ומסירתו  9סקר ההיתכנות יהיה בתוקף למשך  )16(

 למזמין הסקר.
 בוטל. )17(
חודשים מיום מסירת סקר היתכנות שמסקנתו חיובית ולמזמין  9חלפו  )18(

כתב ב לבעל רישיון ההולכהטרם נפתח תיק חיבור, רשאי המזמין לפנות 
ולבקש אשרור כי הסקר עדיין תקף, זאת לצורך פתיחת תיק עבודה 

 ימי עבודה.  15לחיבור, ללא תשלום נוסף; המחלק ישיב לפונה בתוך 
), אם התקיימו שינויים מהותיים ברשת 18למרות האמור בסעיף קטן ( )19(

החלוקה באזור של סקר ההיתכנות, ולדעת המחלק או בעל רישיון 
כאמור בכדי לשנות את תוצאת סקר ההיתכנות, לא  ההולכה יש בשינויים

יאשרר המחלק את הסקר ולא יאריך את תוקף האישור, והמזמין יידרש 
ללוח  18להזמין סקר היתכנות חדש ולשלם בעבורו תשלום כקבוע בשורה 

 .1-4.2התעריפים 
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אין באשרור הסקר כדי להבטיח למזמין פתיחת תיק עבודה לחיבור או  )20(
 ת לפי הסקר שאושרר. שמירת מקום ברש

המזמין רשאי להשיג על תוצאות סקר ההיתכנות בהשגה מנומקת בכתב   )21(
ימי עבודה ממועד קבלת תוצאות הסקר.  15שיגיש לקמ"ט אנרגיה בתוך 

ימי  7קודם להגשת ההשגה יפנה המזמין למחלק וזה יעביר אליו, בתוך 
-1ריפים בלוח תע 18עבודה מיום הפנייה, דרישת תשלום כקבוע בשורה 

 . הנקבע על ידי הרשות 4.2
ימי עבודה מיום ביצוע התשלום  30המחלק יעביר לקמ"ט אנרגיה, בתוך  )22(

) דו"ח המפרט את ההסברים והסיבות לתוצאות 21כאמור בסעיף קטן (
), לרבות עלויות שדרוג 6הסקר בליווי כל הנתונים המפורטים בסעיף קטן (

ות זמנים אפשריים להשלמת הרשת הנדרשות למימוש החיבור וציון לוח
עבודת החיבור. לצורך מתן תשובתו כאמור, המחלק לא נדרש לבצע 

 הרצות שעתיות לבדיקת מגבלת הזרמת אנרגיה לרשת. 
לא עמד המחלק בלוח הזמנים להעברת המידע לקמ"ט אנרגיה כאמור  )23(

), ישלם למזמין לכל יום עבודה של איחור תשלום כקבוע 22בסעיף קטן (
 . התשלום יחושב לפי הספק המיתקן המבוקש.1-12ללוח  12בשורה 

ימי עבודה מן המועד שבו  45קמ"ט אנרגיה יתן את החלטתו בהשגה בתוך  )24(
 קיבל מהמזמין ומהמחלק את מלוא הנתונים הדרושים להחלטתו.

התקבלה ההשגה, יחזיר המחלק למשיג את התשלום ששילם לפי סעיף  )25(
 ).21קטן (

ך לפרסום הסדרות קודמות פקע ולא נשמר רישיון מותנה שהוענק בהמש )26(
בעבורו מקום ברשת, והמקדמה, ככל ששולמה לפתיחת תיק עבודה 
לחיבור, לא תוחזר. עם זאת, מי שפקע רישיונו יוכל להגיש בקשות 
לעריכת סקר היתכנות חדש, או לחילופין להגיש בקשה לאשרור סקר 

מיום  413יבה מיש 5היתכנות שפקע, על פי הקבוע בהחלטת הרשות מס' 
16.9.2013. 

מזמין רשאי להעביר לאחר את הזכויות הנובעות מסקר היתכנות שנעשה  )27(
לפי הזמנתו, בהודעה בכתב שימסור למחלק בצירוף תצהיר מתאים ערוך 

 ומאומת כדין. 

 בדיקת היתכנות של חיבור לרשת מתח נמוך אצל בעל רישיון הולכה )ב(
 

אליו באזור חלוקה של מחלק  עלה ההספק המצרפי של מיתקנים במתח נמוך
קו"א, יפנה המחלק  630על  אמור להתחבר מיתקן המשתתף בהליך התחרותי

היתכנות להוצאת האנרגיה מחוץ לשטח  בדיקתלהזמנת  לבעל רישיון הולכה
 .החלוקה של המחלק

 פתיחת תיק עבודה לחיבור  .209

 חיבור לרשת מתח נמוך ולרשת מתח גבוה )א(
קו"א או פחות יהיה לרשת מתח  630ר של חיבור לרשת החשמל בגודל חיבו

 10קו"א ואינו עולה על  630נמוך; חיבור לרשת החשמל בגודל חיבור העולה על 
 מו"א יהיה לרשת מתח גבוה.

 הגשת בקשות לפתיחת תיק עבודה לחיבור )ב(
מבקש חיבור יגיש למחלק בקשות לפתיחת תיקי עבודה לחיבור להספק  )1(

בקשות  -שבו זכה (בסעיף זה להלן מותקן שלא יעלה על ההספק המותקן 
 לחיבור) בהתאם לתנאים הקבועים בסימן זה.

8850



המחלק יעביר כל בקשה לפתיחת תיק חיבור לאישור בעל רישיון ההולכה  )2(
 לפני פתיחה בפועל של תיק החיבור.

ימי עבודה מהמועד הקובע ויאושרו על ידי  14בקשות לחיבור שיוגשו בתוך  )3(
בהגרלה לפי סעיף (ז); המועד האחרון להגשת בעל רישיון ההולכה, ייכללו 

בקשות שישתתפו בהגרלה (לרבות השעה), יפורסם באתר מתאם פעולות 
התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  צה"ל בשטחים ובאתר משרד

 ובאתר בעל רישיון הולכה.
) יטופלו לאחר 2בקשות שיוגשו לאחר המועד האחרון האמור בפסקה ( )4(

שנכללו בהגרלה וסדר שמירת המקום ברשת  השלמת הטיפול בבקשות
לגבי בקשות אלו ייקבע לפי מועד פתיחת תיק העבודה במשרדי המחלק, 

 לאחר תשלום מקדמה כקבוע בסעיף (ח), בשיטת כל הקודם זוכה. 

 קבלת מידע  )ג(
פנה מבקש חיבור למחלק בבקשה לקבל  פרטים אודות חיבור אפשרי של 

ימי עבודה ממועד  14דע הרלוונטי בתוך מיתקן, ימסור לו המחלק את כל המי
 הפניה. המחלק יציג את כל המידע הרלוונטי גם באתר האינטרנט שלו. 

 תנאי סף לפתיחת תיק עבודה לחיבור )ד(
מבקש חיבור המגיש למחלק בקשה לחיבור יצרף את כל המסמכים והנתונים 

 האלה, כתנאי סף לפתיחת תיק עבודה לחיבור: 
חתום בידי מוסד התכנון הרלוונטי באזור או היתר בניה מקורי בתוקף  )1(

 תכנית שפורסמה למתן תוקף. 
לחלופין וככל שטרם ניתן היתר בניה, יצורף העתק צילומי מאושר בידי  )2(

מוסד התכנון הרלוונטי של תשריט המהווה חלק בלתי נפרד מתכנית 
שפורסמה למתן תוקף, עם ציון מקום הפרסום למתן מפורטת מתאר 

חה ניתן להוציא היתר בניה למיתקן. בתשריט יהיה סימון תוקף ואשר מכו
 של מיקומו המתוכנן של המיתקן על המבנה או השטח;

עם תיחום של החצרים או יחידת השטח  DWGקובץ ממוחשב מסוג  )3(
 שבהם מבוקש החיבור על רקע גושים וחלקות;

 בוטל; )4(
-גודל החיבור המבוקש ביחידות קו"א והספק המהפכים (ביחידות קילו )5(

 אמפר) המתאים להספק המותקן;-וולט
 נקודת ההתחברות למיתקן; )6(
 מועד התקנה משוער; )7(
קווית המאושרת על ידי מהנדס חשמל בעל רישיון -תכנית חשמל חד )8(

 מתאים.

 בקשה להמצאת פרטים נוספים )ה(
ימי עבודה ממועד  7המחלק רשאי לדרוש בכתב ממבקש החיבור, בתוך  )1(

צאות ההגרלה וככל שהשתתף הגשת הבקשה לחיבור או ממועד פרסום תו
מבקש החיבור בה, המצאת פרטים נוספים הנדרשים לו לצורך מתן 

 תשובה לבקשה. 
דרש המחלק המצאת פרטים נוספים, יימנו הימים לעניין המועד למתן  )2(

) מיום קבלת הפרטים הנוספים במשרדי 1התשובה כאמור בסעיף (ו)(
 המחלק.

 תשובת המחלק  )ו(
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ישיב המחלק בכתב לבקשת מבקש חיבור  לאחר פרסום תוצאות ההגרלה )1(
ימי עבודה מיום תשלום המקדמה כאמור  45שהשתתף בהגרלה בתוך 
 בסעיף (ח), כמפורט להלן: 

לא הגיש מבקש החיבור את כל המסמכים והנתונים המפורטים  )א(
 7) בתוך 1בסעיף (ד) או לא נענה לדרישת המחלק כאמור בסעיף (ה)(

את בקשתו בתשובה שייתן ימים מיום הדרישה, ידחה המחלק 
ימים מהיום השביעי לאחר הגשת הבקשה או  3למבקש החיבור בתוך 

ימים  10ממועד פרסום תוצאות ההגרלה ככל שהשתתף בה, או בתוך 
מיום הדרישה לפרטים נוספים, לפי העניין, ויפרט בתשובתו את 
הסיבות לדחיית הבקשה. נדחתה בקשת חיבור כאמור ייסגר תיק 

 קדמה ששולמה לא תוחזר. החיבור והמ
מצא המחלק כי הקמת המיתקן מחייבת בניית רשת מתח נמוך או  )ב(

מטרים כתוספת לרשת קיימת  500חלק ממנה באורך שאינו עולה על 
או מחייב בניית חדר שנאים, או מצא המחלק לגבי חיבור למתח גבוה 
כי לצורך חיבור המיתקן נדרשת הקמת רשת באורך שאינו עולה על 

מטרים כתוספת לרשת מתח גבוה קיימת, שממנה ניתן להזין  1000
את המיתקן, יקבל המחלק את הבקשה בכפוף לתנאים הקבועים 

 באמת מידה זו.
מצא המחלק כי הקמת המיתקן מחייבת בניית רשת מתח גבוה או  )ג(

רשת מתח נמוך באורך העולה על הקבוע בפסקה (ב), לא תחול על 
חלק יהיה רשאי, אך לא חייב, המחלק חובה לאשר את הבקשה, והמ

לפי שיקול דעתו הבלעדי לאשר את הבקשה, בהתחשב, בין היתר, 
ביכולתו לעמוד במועדים לחיבור המיתקן לרשת בהתאם ללוחות 
הזמנים שנקבעו בסימן זה, בכמות והיקף חציית תשתיות אחרות 
ומקרקעין פרטיים הנדרשים לחיבור, בהערכת המחלק להתנגדויות 

לביצוע החיבור מצדדים שלישיים, בהשלכות קבלת  או התניות
הבקשה על אמינות אספקת החשמל לצרכנים ויצרנים אחרים באזור 
ורמת הבטיחות של הרשת, ובכל שיקול רלוונטי אחר הנדרש במסגרת 

 שקילת קבלת הבקשה.
מצא המחלק שסך הספק הייצור המחובר לשנאי שבתחנת המשנה  )ד(

 60%ן המבוקש עולה על יחד עם ההספק המותקן של המיתק
מההספק הנקוב של השנאי, ידחה המחלק את הבקשה ויסגור את 

 תיק העבודה לחיבור והמקדמה ששולמה לא תוחזר.
מבלי לגרוע מהאמור בפסקה (ב), אם קיים ברשת המתח הנמוך ריכוז  )ה(

גדול של בקשות לפתיחת תיק עבודה לחיבור, יערוך המחלק בדיקת 
לחבר לרשת את כל המיתקנים המבוקשים היתכנות ויחליט אם ניתן 

או את חלקם, ובהתאם לכך ייתן לכל אחד ממבקשי החיבור מענה 
 שלילי או תשובת מחלק חיובית. 

הגיש מבקש החיבור את כל המסמכים והנתונים המפורטים בסעיף (ד)  )2(
), אם הייתה כזו, יאשר המחלק, 1ונענה לבקשת המחלק לפי סעיף (ה)(

), כי מבקש החיבור עמד 5(-) ו4) ובסעיף (ז)(1קטן (בכפוף לאמור בסעיף 
תשובת מחלק בתנאי הסף לפתיחת תיק עבודה לחיבור (לעיל ולהלן: "

 ").חיובית
ימי עבודה מיום קבלת  21לא השיב המחלק לבקשת מבקש חיבור בתוך  )3(

הבקשה או מיום קבלת הפרטים הנוספים, לפי העניין, מנסיבות 
ללוח  25מבקש בסך הקבוע בשורה שבשליטתו, יפצה המחלק את ה

 .הנקבע על ידי הרשות 1-12תעריפים 
כל עוד לא ניתנה תשובת מחלק חיובית, כל הוצאה שהוציא מבקש החיבור  )4(

לצורך התקנת המיתקן תהא על אחריותו בלבד, ולא יהיו לו כל טענות או 
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תביעות כלפי המחלק לפיצוי או לשיפוי בשל ההוצאות שהוציא או בשל כל 
 אחר. נזק

חודשים מהמועד הקובע, מכל  34לא החל המיתקן בהפעלה מסחרית בתוך  )5(
סיבה שהיא, לרבות עקב נסיבות שתלויות במחלק, תפקע תשובתו 
החיובית של המחלק ולא ישמור המחלק מקום ברשת למיתקן, ולא תהיה 
עילה למבקש החיבור לבקש את הפעלתו המסחרית לאחר מועד זה, כל 

 ב ההקמה שבו מצוי המיתקן.זאת ללא תלות בשל

 לפתיחת תיק עבודה לחיבור וסדר שמירת המקום ברשת תנאים )ז(
לבקשת מבקש החיבור יפתח המחלק תיק עבודה לחיבור לגבי כל מיתקן  )1(

שבכוונת מבקש החיבור להקים, בכפוף לכך שמילא אחר תנאי הסף 
האמורים בסעיף (ד) ביחס לכל מיתקן וברשותו תשובת מחלק חיובית לפי 

 סעיף (ו) ביחס לכל מיתקן והודעת זכייה בהספק מתאים.
המחלק יפתח את כל תיקי העבודה על שמו של מבקש החיבור בלבד (ולא  )2(

על שם מי שהוא הסמיך) אף אם המיתקן מוקם בחצרי צרכן או בידי מי 
 שמבקש החיבור הסמיך לכך. 

לכה ), ישמרו המחלק ובעל רישיון ההו4בכפוף לאמור להלן בסעיף קטן ( )3(
מקום ברשת למיתקן שלגביו נפתח תיק עבודה לחיבור וניתנה תשובת 

 34מחלק חיובית למבקש החיבור שעל שמו נפתח התיק, לתקופה של עד 
 חודשים מהמועד הקובע.  

סדר שמירת המקום ברשת למיתקנים שהבקשות לחיבור לגביהם הוגשו  )4(
ייערכו ימים מהמועד הקובע ייקבע לפי הגרלות פומביות ש 14בתוך 

במקום, במועד ולאזור הגיאוגרפי שעליו יודיע קמ"ט אנרגיה למבקשים 
התשתיות הלאומיות,  ואשר יפורסם באתרי האינטרנט של משרד

 האנרגיה והמים ומתאם פעולות צה"ל בשטחים. 
כל תיקי העבודה ייבדקו במקביל, אולם תשובות מחלק חיוביות יינתנו  )5(

נוגעת לאזור הגיאוגרפי תוך למבקשים לפי הסדר שנקבע בהגרלה ה
התחשבות בתשובות שייתן המחלק למבקשים קודמים בסדר שנקבע 

 בהגרלה. 

 מקדמה )ח(
כתנאי לבדיקת תיק עבודה לחיבור יגבה המחלק ממבקש החיבור מקדמה  )1(

הנקבע  3-4.3מתעריף החיבור התקף, כקבוע בלוח תעריפים  10%בגובה 
 1-4.2בעבור מיתקן במתח נמוך, וכקבוע בלוח תעריפים  על ידי הרשות

 בעבור מיתקן במתח גבוה.  הנקבע על ידי הרשות
 7) בתוך 1המחלק ישלח למזמין את החשבון לתשלום האמור בסעיף קטן ( )2(

ימי עבודה מיום הגשת הבקשה לחיבור וככל שהשתתף מבקש החיבור 
ימי עבודה  7ך בהגרלה ישלח המחלק למזמין את החשבון לתשלום בתו

מיום פרסום תוצאות ההגרלה; מבקש החיבור ישלם את המקדמה בתוך 
 ימי עבודה מיום קבלת החשבון לתשלום. 7

מבקש חיבור למיתקן במתח גבוה שאין ברשותו סקר היתכנות במועד  )3(
הבקשה לבחינת עמידת תיק החיבור בתנאי הסף, כתנאי לביצוע סקר 

לק בנוסף למקדמה האמורה בגין היתכנות, במסגרת הבקשה, יגבה המח
, 1-4.2ללוח התעריפים  18פתיחת תיק החיבור, תשלום כקבוע בשורה 

לבדיקת היתכנות חיבור המתקן לרשת. המחלק ישלח למבקש את 
 ימי עבודה מיום הפנייה. 7החשבון לתשלום בתוך 

 
 תיאום טכני .210
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 תיאום טכני וקביעת לוח זמנים )א(
לק ומבקש החיבור בתיאום טכני של , יחלו המחלחיבורנפתח תיק עבודה 

התיאום : "עבודות החיבור וקביעת לוח זמנים משוער להתקדמותן (להלן
התיאום הטכני יסוכם בכתב ויכלול, בין היתר, התייחסות לנושאים  ").הטכני
 אלה: 

 כיוון החיבור; )1(
 מיקום המיתקן; )2(
 פירוט הציוד שיתקין המחלק בחדר המיתוג; )3(
 ;212י האמור באמת מידה בניית המיתקן החשמל הפרט )4(
 מדדי אמינות אספקה ברשת המזינה את מבקש החיבור, כלהלן: )5(

 מדד דקות אי אספקה בממוצע שנתי משוכלל ברשת המזינה; )א(
 מדד תדירות הפרעות ברשת המזינה; )ב(
 מדד משך שיקום אספקה ברשת המזינה; )ג(

 מדדי איכות אספקת החשמל ברשת המזינה את מבקש החיבור, כלהלן: )6(
 ולפות ברשת המזינה בשנה;הפרעות ח )א(
מספר אירועי שקיעות במתח ובזרם ברשת המזינה בשנה, אם יש  )ב(

 למחלק נתונים;
 ניתוח הרמוניות ברשת המזינה, אם יש  לספק נתונים; )ג(

פרטים חשמליים של סוג הציוד ואופן התקנתו, בטיחות, עמידה בתקנים  )7(
 רלוונטיים והתקנת מערכות מדידה ומניה, כולל עלות;

לאופן ביצוע הפרדה פיזית וחשמלית לגבי מיתקן חדש שמבקש תיאום  )8(
 החיבור מעוניין להקים על גג מבנה קיים שבו קיים כבר מיתקן ייצור;

עלות הפתרון לביצוע ניתוק משותף בנקודה אחת של כל מתקני הייצור  )9(
 4.4) לפי לוח תעריפים 8והצריכה, במקרה של הפרדה כאמור בסעיף קטן (

וכן כל עלות נוספת הנדרשת לעמידת כל מתקני  שותהנקבע על ידי הר
, 1954-הייצור והצריכה הרלוונטיים בהוראות חוק החשמל, התשי"ד

 והתקנות לפיו, כפי תוקפם במדינת ישראל מעת לעת;
 ).9עלות החיבור הסופית, לרבות העלות לפי סעיף קטן ( )10(
ח מיקום ציוד התקשורת שיוקם לצורך שליטה על המיתקן מחדר הפיקו )11(

 של המחלק. 

 מועד השלמת התיאום הטכני )ב(
הטכני יושלם בתוך שלושים ימי עבודה מיום קבלת אחרון אישורי  התיאום )1(

 הרשויות לביצוע החיבור או מיום תשלום המקדמה, לפי המאוחר מביניהם. 
ככל שאין צורך באישורי רשויות לביצוע החיבור, התיאום הטכני יושלם בתוך  )2(

  קבלת אישור מחלק חיובי.שלושים ימי עבודה מיום 

 מערכת תקשורת למיתקן במתח גבוה )ג(
בחיבור לרשת חלוקה במתח גבוה יחייב המחלק את מבקש החיבור  )1(

להתקין, על חשבונו של מבקש החיבור, מערכות תקשורת לשליטה ובקרה 
(כולל ארון פיקוד) של בעל רישיון ההולכה על המיתקן. מערכות 

ור בהתאם לסטנדרטים המקובלים התקשורת יותקנו בידי מבקש החיב
 אצל בעל רישיון ההולכה, ולפי כל דין ותחיקת ביטחון. 

בעל רישיון ההולכה יספק ויתקין את מערכות התקשורת השליטה  )2(
והבקרה האמורות במיתקן כנגד תשלום של מבקש החיבור לפי התעריף 

. המחלק יגבה ממבקש החיבור תשלום 2-4.2הקבוע בלוח התעריפים 
 2-4.2עבור תפעול המערכת ותחזוקתה, כקבוע בלוח תעריפים שנתי ב

 . הנקבע על ידי הרשות
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מבלי לגרוע מהאמור אם מבקש החיבור המקים מספר מתקנים בעלי  )3(
מגוואט שלהם מרכז בקרה משותף,  20הספק מותקן מצרפי העולה על 

יחייב אותו המחלק לעמוד בהנחיות הגנה מפני איומי סייבר כפי שיינתנו 
 ידי קב"ט משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בישראל.על 

 תשלום ביניים )ד(
 PPA לאחר השלמת התיאום הטכני יעביר המחלק למבקש החיבור הסכם  )1(

 70%לחתימתו של מבקש החיבור, וכן חשבון בסכום השווה להפרש שבין 
מתעריף החיבור לבין סכום המקדמה ששולם, בהתאם לתעריף התקף 

 בון. תשלום החשבון יהווה תנאי לביצוע עבודות החיבור.ביום הפקת החש
 7) בתוך 1המחלק ישלח למזמין את החשבון לתשלום האמור בסעיף קטן ( )2(

ימי עבודה מיום השלמת התיאום הטכני; על חשבון כאמור  יחולו 
 (ג) בעניין חשבון לגבי שירות שטרם בוצע.24הוראות סעיף 

 של המחלק עיכובים בביצוע עבודות חיבור בעטיו )ה(
כל עוד לא נקבע אחרת בסימן זה, לוחות הזמנים לצורך ביצוע עבודות  )1(

שבאחריות המחלק הדרושות לצורך חיבור המיתקן (כגון הגדלת חיבור 
(ג) או אמת 35ושדרוג רשת) יבוצעו לפי לוחות הזמנים לפי אמת מידה 

 (ד). 35מידה 
או בפתיחת אין בהזמנת סקר היתכנות או במתן תשובת מחלק חיובית  )2(

תיק עבודה, כדי לתת עדיפות למבקש החיבור על פני צרכנים אחרים 
שהזמינו חיבורים לרשת אצל המחלק או על פני עבודות רשת אחרות 

 שתוכננו על ידי המחלק שלא במסגרת ההליך.

 הגבלת פיצוי )ו(
ככל שהמחלק חרג מלוחות הזמנים לחיבור מיתקן מנסיבות שתלויות בו, 

לכל יום איחור ומבקש  ₪ 1,000החיבור פיצוי על סך  ישלם המחלק למבקש
החיבור לא יהא זכאי לכל פיצוי נוסף מכל סוג, לרבות בשל הוצאות שהוציא, 
אובדן רווחים וכל נזק עקיף, אף אם כתוצאה מעיכוב בלוחות הזמנים בעטיו 
של המחלק או צד שלישי, לא חובר המיתקן לרשת או לא קיבל מבקש החיבור 

 חודשים מהמועד הקובע.  34 בתוךפעלה מסחרית למיתקן אישור לה

 שינוי וביטול חיבור  .211

 שינויים בפרטי החיבור המבוקש  )א(
מבקש חיבור רשאי לערוך שינויים בפרטי החיבור שהוא מבקש, ללא  )1(

תשלום נוסף, לפני סיום התיאום הטכני ומסירת חשבון כאמור בסעיף 
 ).1(ד)(210

ם בפרטי החיבור לאחר סיום התיאום מבקש חיבור המבקש לערוך שינויי )2(
הטכני יחויב בעלויות התכנון הנוספות כפי שייקבעו על פי השינויים 

 הנדרשים. 
מגודל  5%שינויים במיתקן המתוכנן שמשמעותם תוספת העולה על  )א(

החיבור יטופלו כבקשה נפרדת וחדשה. אין בטיפול בבקשה החדשה 
ס לבקשה המקורית כאמור כדי לגרוע מתשובת המחלק החיובית ביח

והבקשה הנפרדת החדשה תיבדק אך ורק בנוגע ליכולת להגדיל את 
החיבור כמבוקש. אם התשובה לבקשה הנפרדת החדשה תהיה שלילית, 
יהיה זכאי מבקש החיבור לשמור על תיק החיבור המקורי ולחבר לרשת 

 מיתקן בגודל החיבור המקורי שאושר. 
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 50%-קטנת ההספק בשינויים במיתקן המתוכנן שמשמעותם ה )ב(
מההספק המתוכנן או יותר יביאו לביטול תיק העבודה לחיבור 
ולסיום מחויבות המחלק לחיבור לפיו, ויחייבו עריכת סקר היתכנות 
חדש. שינויים מהותיים במיתקן המתוכנן שמשמעותם שינוי ברמת 
מתח חיבור המיתקן לרשת, שינוי בסכימת הכניסה או היציאה של 

ינוי המשפיע על ההיתרים הסטטוטוריים שניתנו, הקווים,  או ש
יביאו לסיום מחויבות המחלק לחיבור לפיו ויחייבו פתיחת תיק 

 עבודה לחיבור חדש. 
 50%-שינויים במיתקן המתוכנן שמשמעותם הקטנת ההספק ב )ג(

מההספק המתוכנן או יותר יביאו לביטול תיק העבודה לחיבור 
ויחייבו עריכת סקר היתכנות ולסיום מחויבות המחלק לחיבור לפיו, 

 חדש.
התבקש השינוי לאחר סיום התיאום הטכני ובטרם סיים המחלק את  )3(

 עבודות החיבור המבוקש, יחולו הוראות אלה:
היה השינוי המבוקש כרוך בגידול עלויות החיבור שהתבקש  )א(

בראשונה, יחויב מבקש החיבור בעלויות התכנון הנוספות או עלויות 
 הביצוע הנוספות.

ה השינוי המבוקש כרוך בהקטנת תעריף החיבור שהתבקש הי )ב(
בראשונה, ישיב המחלק למבקש החיבור את סכום ההפרש הנגרם 
כתוצאה מהשינוי, בתוספת ריבית החשב הכללי, לאחר ניכוי עלויות 

 10%התכנון החדש שנגרמו למחלק עקב השינוי האמור, בשיעור של 
 מתעריף החיבור החדש.

 ביטול חיבור )ב(
בקש החיבור למחלק כי אינו מעוניין בחיבור, בכל עת שהיא לאחר הודיע מ )1(

תשלום המקדמה, מכל סיבה שהיא לרבות מסיבות שאינן בשליטתו, לא 
 יוחזר לו סכום המקדמה.  

(ד) בתוך 210לא שילם מבקש החיבור את תשלום הביניים האמור בסעיף  )2(
ת התיק, חודשים ממועד פתיחת תיק העבודה לחיבור, יסגור המחלק א 15

 וסכום המקדמה לא יוחזר למבקש החיבור. 
הודיע מבקש החיבור כי אינו מעוניין בחיבור, בכל עת שהיא לאחר ששילם  )3(

(ד) ובטרם סיים המחלק את 210את תשלום הביניים האמור בסעיף 
עבודות החיבור, יחויב מבקש החיבור בעלויות הביצוע שנגרמו למחלק עד 

 מועד ההודעה.
יבור כי אינו מעוניין בחיבור, לאחר שהמחלק סיים את הודיע מבקש הח )4(

עבודות החיבור, לא יקבל מבקש החיבור החזר כספי והוא יישא בתשלום 
 ).1(ב)(213כקבוע בסעיף קטן 

 
 מיתקן חשמל פרטי .212

 העמדת מיתקן חשמל פרטי לרשות המחלק  )א(
המבקש להתחבר לרשת מתח גבוה יבנה ויעמיד לרשות המחלק, על חשבון  )1(

, לצורך החיבור, חדר הכולל נקודת חיבור במתח גבוה, תכנית המבקש
למיקום מערך שנאים וחיבורים פנימיים, נקודת החיבור, עמודים, מכלי 
מדידה וכל ציוד או מבנה אחרים הדרושים למחלק לצורך החיבור, 
בהתאם לתיאום הטכני ולחובותיו על פי כל דין ותחיקת ביטחון (להלן: 

 ."מיתקן חשמל פרטי")
 15מבקש החיבור יציב את מיתקן החשמל הפרטי במרחק שלא יעלה על  )2(

מטרים מגבול השטח הפרטי מכיוון הרשת המזינה. אם נקודת היציאה 
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לחיבור מהרשת נמצאת בתחומי השטח הפרטי, יציב מבקש החיבור את 
מיתקן החשמל הפרטי במקום הקרוב ביותר האפשרי לנקודת החיבור או 

ח הפרטי הקרוב לרשת המזינה, הקרוב מבין מטרים מגבול השט 15
שניהם; חרג מבקש החיבור מהאמור, יישא בעלות עבודות התשתית 

 . הנקבע על ידי הרשות 4.4הנוספות כקבוע בלוח תעריפים 
בכפוף למילוי חובותיו על פי כל דין ותחיקת ביטחון, יעמיד מבקש החיבור  )3(

ע עבודות החיבור לרשות המחלק את מיתקן החשמל הפרטי להמשך ביצו
 עד להשלמתן. 

 מכלי מדידה )ב(
 מבקש החיבור ירכוש מכלי מדידה מהמחלק או מגורם אחר. )1(
רכש מבקש החיבור מכל מדידה מגורם אחר, יוודא כי המידות הפיסיות  )2(

 של הציוד המותקן בארונות המחלק מתאים למידות הארונות.
מחלק המחלק יתקין ויבדוק את מכלי המדידה; מבקש החיבור ישלם ל )3(

 .הנקבע על ידי הרשות 4-4.2עלות התקנה ובדיקה כקבוע בלוח תעריפים 
 שנאי מדידה למתח וזרם, המותקן במכל סגור. -בסעיף זה, "מכל מדידה"  )4(

 תפעול, תחזוקה ובעלות )ג(
 המחלק יתפעל ויתחזק את רשת המתח הגבוה, לרבות מערכות המניה. )1(
תקן החשמל מיתקן חשמל פרטי, למעט המונה וכל חלק אחר של מי )2(

שהמחלק שילם בעבורו למבקש החיבור, יהיה בבעלות מבקש החיבור או 
מי שבעבורו הוזמן החיבור והוא שיהיה אחראי לתפעולו ולתחזוקתו, 

 בהתאם להוראות כל דין ותחיקת ביטחון.
 

 ביצוע וסיום עבודות החיבור .213

 פרק הזמן לביצוע החיבור )א(
הטכני וללוחות הזמנים המחלק יבצע את עבודת החיבור בהתאם לתיאום  )1(

שנקבעו בו, בכפוף למועד שבו יתקבלו כל אישורי הרשויות הנדרשים 
 לביצוע החיבור.

פרק הזמן לביצוע עבודות החיבור לא יעלה על שישה חודשים מיום תשלום  )2(
(ד) או מיום שהמחלק קיבל את אחרון 210הביניים כאמור בסעיף 

לפי  –לביצוע החיבור  האישורים הנדרשים על פי דין ותחיקת ביטחון
המועד המאוחר שביניהם; בנוסף, לעניין זה לא יובאו בחשבון פרקי הזמן 

 של עיכובים אלה:
עיכוב בביצוע התשלומים שמבקש החיבור נדרש לשלם או כל עיכוב  )א(

 אחר שנגרם על ידי מבקש החיבור;
כל עיכוב אחר שנגרם על ידי גורמים שאינם באחריותו או בשליטתו  )ב(

 .של המחלק
) יודיע המחלק על כך למבקש 2התקיימו הנסיבות המפורטות בסעיף קטן ( )3(

 החיבור בכתב עם העתק לקמ"ט אנרגיה. 

 תשלומים )ב(
סיים המחלק את ביצוע עבודות החיבור, ימסור למבקש חשבון לגבי יתרת  )1(

מתעריף החיבור בהתאם לתעריף התקף ביום הפקת החשבון; על  30%
) בעניין חשבון לגבי 3(ב)(24-) ו1(ב)(24החשבון יחולו הוראות סעיפים 

 שירות שניתן.
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מבקש חיבור שלא שילם את כל התשלומים למחלק בעד עבודות החיבור  )2(
הנדרשות בסימן זה, לא יהיה זכאי לבדיקת המיתקן לפי הוראות אמת 

 .214מידה 
 

 בדיקת המיתקן והפעלה מסחרית  .214

 היתר הפעלת מיתקן מקמ"ט אנרגיה  )א(
טלת האחריות לבדוק את המיתקן על ידי בעל רישיון על מבקש החיבור מו

חשמל מתאים לזרם הנומינאלי של המיתקן בהתאם לקבוע בחוק החשמל 
ובתקנות לפיו כתוקפן בישראל מעת לעת, ולקבלת היתר להפעלת המיתקן 
מקמ"ט אנרגיה כאחד מהתנאים להפעלה מסחרית של המיתקן בנוסף למילוי 

 ). גסחרית כאמור בסעיף (כל התנאים הנדרשים להפעלה מ
 

בדיקות סנכרון בדיקות קבלה ותשלום בעבור רכישת אנרגיה בתקופת  )ב(
 הבדיקות 

לאחר קבלת היתר הפעלה ישלם מבקש החיבור את העלות הקבועה בשורה  )1(
 1-4.3ללוח תעריפים  13או בשורה  12או כקבוע בשורה  1-4.2ללוח  17

רון באמצעות בודק מטעם עבור ביצוע בדיקות סנכ הנקבע על ידי הרשות
 על נספחיו.  PPA-בעל רישיון הולכה בלבד, לפי הוראות הסכם ה

מצא הבודק כי המיתקן ראוי וכי ניתן לחברו לרשת החשמל של המחלק,  )2(
 יודיע הבודק על כך בכתב למחלק ולמבקש החיבור.

) עד אשר יימצא 1לא מצא הבודק כאמור, יחולו הוראות סעיף קטן ( )3(
חיבור, ולכל בדיקת סנכרון נוספת ישלם מבקש החיבור המיתקן ראוי ל

 ).1בנפרד את העלות הקבועה בסעיף קטן (
המחלק יבצע בדיקות קבלה לצורך חיבור, התקנת מונה והפעלה מסחרית,  )4(

או  4לאחר שמבקש החיבור המציא היתר הפעלה מקמ"ט אנרגיה וטופס 
ישוי להרצת מערכות (אישור לחיבור תשתיות) מרשות הר 2טופס 

 הרלוונטית. 
) ישלם מבקש 4בעבור הבדיקות והתקנת המונה כאמור בסעיף קטן ( )5(

או כקבוע  2-5.4ללוח התעריפים  9החיבור את התעריף הקבוע בשורה 
, בהתאם למתח הרשת, אלא אם כן שילם מבקש החיבור עבור 4-4.2בלוח 

 ). 3(ב)(212הבדיקה והתקנת המונה בהתאם לקבוע באמת מידה 
 ימי עבודה. 14דיקות הקבלה לא תעלה על תקופת ב )6(
התעריף בעבור אנרגיה שמזרים המיתקן לרשת בתקופת בדיקות הקבלה  )7(

יחושב בהתאם לתעריף לרכישת אנרגיה בתקופת בדיקות הקבלה כקבוע 
 .הנקבע על ידי הרשות 2-6.2בלוח תעריפים 

לאחר סיום בדיקות הקבלה ועד למתן אישור של המחלק להפעלה  )8(
פי סעיף (ו), חל איסור על הזרמת אנרגיה לרשת. אם למרות מסחרית ל

האמור יזרים מבקש החיבור אנרגיה לרשת לפני קבלת אישור כאמור, 
ייעשה הדבר על חשבונו ללא תשלום מצד המחלק ולא יהיו לו כל תביעות 
או דרישות מהמחלק בשל האנרגיה שהוזרמה שלא כדין וכתחיקת 

 הביטחון לרשת.
גיש את החשבון לתשלום בעבור הזרמת אנרגיה לרשת מבקש החיבור י )9(

ימי עבודה מתום אותו  10במהלך בדיקות קבלה בחודש מסוים בתוך 
 חודש.

 -המחלק ישלם את סכום החשבון בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בהסכם ה )10(
PPA . 
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  -עם סיום בדיקות הקבלה בהצלחה יחתום המחלק על הסכם ה )11(
PPA.שנחתם על ידי מבקש החיבור 

 ועד ותנאים להפעלה מסחרית של המיתקןמ )ג(
לצורך קבלת אישור מאת המחלק להפעלה מסחרית של המיתקן יגיש  )1(

ימי עבודה  21מבקש החיבור או מי שהוסמך לכך על ידו למחלק, לפחות 
כמפורט חודשים מהמועד הקובע, בקשה בצירוף מסמכים  34לפני תום 

 :להלן
 מסמכים המעידים כי התקנת המיתקן הושלמה; )א(
 כהגדרתו בתקנותרישיון עיסוק בייצור חשמל באמצעות המיתקן  )ב(

 חתום כדין על ידי קמ"ט אנרגיה; 
 היתר הפעלה שנתן קמ"ט אנרגיה למיתקן; )ג(
מסמכים המעידים כי שולמו למחלק כל התשלומים הנדרשים לפי  )ד(

 סימן זה בעד החיבור;
 אישורים של המחלק ובעל רישיון ההולכה כי כל בדיקות המיתקן לפי )ה(

חוק החשמל והתקנות לפיו, כפי תוקפם במדינת ישראל מעת לעת, 
 וכל בדיקות הסנכרון והקבלה הסתיימו בהצלחה;

) חתום על ידי מבקש החיבור, בנוסח PPAהסכם רכישת חשמל ( )ו(
 הגנרי שאישר קמ"ט אנרגיה;

 ;PPA -פוליסות או אישורי ביטוח התואמים את הוראות הסכם ה )ז(
י כל דין ותחיקת ביטחון לחיבור כל האישורים הנדרשים על פ )ח(

א לחוק 37המיתקן לרשת, לרבות אישור הועדה המקומית לפי סעיף 
/ תעודת   1966לשנת  79תכנון ערים, כפרים ובניינים, חוק זמני מס' 

 גמר למיתקן ולמבנה שעליו הוקם ממוסד התכנון הרלוונטי;
 ;תכנית אחזקה שנתית -מגוו"ט  1לגבי מיתקן בהספק העולה על  )ט(
כל המסמכים הדרושים על פי כל דין ותחיקת ביטחון ונהלי המחלק  )י(

 .PPAלצורך ביצוע התשלומים על פי הסכם 
בתוך  PPAהמחלק ייתן אישור בכתב להפעלה מסחרית ויחתום על הסכם  )2(

 ). 1ימי עבודה מיום קבלת מלוא המסמכים המפורטים בסעיף קטן ( 21
 34) בתוך 1יף קטן (לא עמד מבקש החיבור בתנאים המפורטים בסע )3(

חודשים מהמועד הקובע, תהא אשר תהא הסיבה לכך ולרבות עקב נסיבות 
התלויות במחלק או בבעל רישיון הולכה, תפקע תשובתו החיובית של 
המחלק, והמחלק לא ישמור מקום ברשת למיתקן ולא יאשר המחלק 

 הפעלה מסחרית, כל זאת ללא תלות בשלב ההקמה שבו מצוי המיתקן.

 
 ום בעד רכישת אנרגיהתשל .215

 כללי -תעריף ליצרן בעד חשמל המיוצר במיתקן  )א(
 מחלק ירכוש את כל החשמל המיוצר במיתקן כאמור בסימן זה.  )1(
בעד רכישת החשמל ישלם המחלק ליצרן תעריף כמפורט בלוח תעריפים  )2(

ועל פי שיעורי ההצמדה המפורטים בהודעת  הנקבע על ידי הרשות 14-6.7
הנקבע על ידי  1-5.4רן תשלום קבוע לפי לוח תעריפים הזכייה, ויגבה מהיצ

 7בהתאם למתח החיבור. המחלק יפיק את החשבון ליצרן בתוך  הרשות
ימי עבודה ממועד קריאת מונה היצרן. המחלק יעביר את התשלום ליצרן 

 יום מיום קבלת חשבונית המס מהיצרן.  45בשיטת שוטף + 
ם ממועד ההפעלה המסחרית, שני 23התעריף האמור ישולם לתקופה של  )3(

שאישר קמ"ט   PPA-הכל בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו בהסכם ה
 אנרגיה.
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שנים ממועד ההפעלה המסחרית, יחולו לגבי המיתקנים שהוקמו  23בתום  )4(
במסגרת ההליך התחרותי ההסדרים שיהיו נוהגים באותה עת, ככל 

 שקמ"ט אנרגיה יקבע הסדרים כאמור. 

 שינויים במיתקן  .216

 ביצוע שינויים במיתקן  )א(
יצרן לא יבצע כל שינוי במיתקן וכל שינוי שיש בו כדי להעלות את תפוקת  )1(

המיתקן, לרבות בקונפיגורציה של המיתקן, בהספק המותקן שלו, במקדם 
ההספק ובהגנות המותקנות בו, אלא באישור מראש ובכתב מאת המחלק 

 שיינתן בהתאם לאמות המידה כפי שייקבעו מעת לעת.
), תחדל חובת 1יצע היצרן שינוי כלשהו בניגוד להוראת סעיף קטן (ב )2(

(א). ביצע היצרן שינוי בהתאם להוראת סעיף 215התשלום של המחלק לפי 
), יאשר המחלק את הפעלתו המסחרית של המיתקן לאחר שנבדק 1קטן (

 על ידי בודק מוסמך. 
מות מידה בוצע במיתקן שינוי המאפשר קבלת טובת הנאה ליצרן, יחולו א )3(

 (מועדי תשלום), בשינויים המחויבים. 24-(צריכת חשמל שלא כדין) ו 16
 ניהול נתונים וחובות דיווח  .217

 ניהול נתונים  )א(
בעל רישיון ההולכה אחראי למעקב אחר כמות ההספק של כל מבקש  )1(

 חיבור בהתאם להודעת הזכייה שלגביה נפתחו תיקי עבודה לחיבור. 
כה, בזמן אמת, נתונים אודות כל פתיחת מחלק ימסור לבעל רישיון ההול )2(

תיק עבודה לחיבור שהגיש מבקש חיבור לחיבור מיתקן אחד או יותר 
בהתאם להודעת הזכייה. המחלק יעדכן בזמן אמת את בעל רישיון הולכה 
גם אודות נתונים על עמידה או אי עמידה בתנאים להגשת בקשה 

 (ד), ככל שנבדקו. 209המפורטים בסעיף 
ון ההולכה יבצע רישום על בסיס יומי של הודעות המחלק וינפיק בעל רישי )3(

 למחלק אישור קבלה מיידי. 
עם פתיחת תיקי עבודה לחיבור במלוא ההספק המותקן  הקבוע בהודעת  )4(

הזכייה שניתנה למבקש חיבור, יודיע בעל רישיון ההולכה למחלק 
עד ולמבקש החיבור על מיצוי כמות ההספק של מבקש החיבור. החל ממו

מתן ההודעה לא יקבל מחלק בקשות חדשות לפתיחת תיק עבודה לחיבור 
 מאת מבקש החיבור. 

לבקשת מבקש חיבור ינפיק לו מחלק מסמך המרכז את כל המיתקנים  )5(
שלגביהם נפתחו תיקי עבודה על שם מבקש החיבור ואשר החלה בהם 
הפעלה מסחרית, בציון ההספק השל כל אחד מהמיתקנים והתאריך שבו 

 תן אישור להפעלה המסחרית שלו.ני
בעל רישיון ההולכה יעמיד אחת לחודש, לעיון הציבור, באתר האינטרנט  )6(

שלו, מידע מעודכן הנוגע לתשובות מחלק חיובי שניתנו, למעט  מידע 
שהוא בגדר סוד מסחרי, מקצועי או בעל רגישות ביטחונית, במטרה 

ידע יכלול פירוט לאפשר לכל דורש להתעדכן במצב החיבורים לרשת. המ
ימים לפני מועד  3של כלל הבקשות לאישור מחלק חיובי שהוגשו עד 

ימים  3הפרסום החודשי ופירוט של כלל אישורי מחלק חיובי שניתנו עד 
 לפני מועד הפרסום. המידע יכלול בין היתר את הפרטים הבאים:

 הספק מותקן וסוג המיתקן; )א(
 האזור הגיאוגרפי של המיתקן; )ב(
 מבוקש של המיתקן;מועד הפעלה  )ג(
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 טופס להחתמת מבקש החיבור על משך זמן בדיקת קבלה למתקן ייצור  -נספח א

 

 בדיקה ראשונה     

 בדיקה חוזרת     

 

 שם החברה:______________________

 מיקום המתקן:____________________

 גודל המתקן: _____________________

 _גודל החיבור:___________________

 תאריך ביצוע הבדיקה:____________________

 מספר בודקים מטעם חברת החשמל שביצעו את הבדיקה:_______________

 ): ____________ HH:MMמשך זמן ביצוע הבדיקה לבודק (

 

 

 חתימת מבקש החיבור: _________

 

 
 
 

 נספח לוחות תעריפים חדשים

 14-6.7לוח תעריפים 

 

וט"ש ליצור חשמל תעריף מוכר באגורות לק 1
ממתקני יצור פוטו וולטאים שנקבע לפי הליך 

לקביעת תעריף לחשמל  3תחרותי מספר 
ממתקני יצור בטכנולוגיה פוטו וולטאית 

 המחוברים לרשת החלוקה

 

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

), 783צו בדבר ניהול המועצות האזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 
 1979-התשל"ט

 
שינוי שמות היישובים  -תקנות המועצות האזוריות (תיקון התוספת 

 2019-ט") (יהודה ושומרון), התשע36(תיקון מס' חלמיש ונירן) 
 

), 783(מס'  צו בדבר ניהול המועצות האזוריות (יהודה והשומרון)ל 1סעיף אלפי בתוקף סמכותי 
 :מתקין תקנות אלההנני  ,הצו) –(להלן  1979-התשל"ט

 
 
 
 צו:תוספת לב . 1 התוספתתיקון 

     
 "נערן";בפסקה א', במקום "נירן" יבוא  (א)  
    
 בפסקה ה', במקום "חלמיש" יבוא "נוה צוף". (ב)  
   

 תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן. .2 תחילה
     

שינוי שמות  -תקנות המועצות האזוריות (תיקון התוספת תקנות אלה תיקראנה: " .3 שםה
 "2019-התשע"ט) (יהודה ושומרון), 36היישובים חלמיש ונירן) (תיקון מס' 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טהתשע" ל' באדר א'
 

 אלוף נדב פדן 

מפקד         כוחות         צה"ל   

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

), 892(יהודה והשומרון) (מס'  המקומיותצו בדבר ניהול המועצות 
 1981-א"מהתש

 
שינוי שם היישוב אפרתה)  -תקנות המועצות המקומיות (תיקון התוספת 

 2019-ט"(יהודה ושומרון), התשע )12(תיקון מס' 
 

), 892צו בדבר ניהול המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) (מס' ל 3סעיף לפי בתוקף סמכותי 
 :מתקין תקנות אלההנני  ,הצו) –(להלן  1981-התשמ"א

 
 
 
 , במקום "אפרתה" יבוא "אפרת".צותוספת לב . 1 התוספתתיקון 

     
 תקנות אלה ביום חתימתן.תחילת תוקפן של  .2 תחילה

     
שינוי שם  -תקנות המועצות המקומיות (תיקון התוספת תקנות אלה תיקראנה: " .3 שםה

 "2019-) (יהודה ושומרון), התשע"ט12היישוב אפרתה) (תיקון מס' 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 התשע"ט ל' באדר א'
 

 אלוף נדב פדן 

מפקד         כוחות         צה"ל   

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

 1971-), התשל"א432(מס'  צו בדבר הסדרת השמירה בישובים (יהודה והשומרון)
 

 )נווה דניאל( )גוש עציון(מועצה אזורית  צו בדבר הסדרת השמירה בישובים (שמירה בשכר)
 

 
 

), 432(מס'  (יהודה והשומרון)א (א) לצו בדבר הסדרת השמירה בישובים 2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
הצו), ולבקשת הרשות המקומית ולאחר שהוכח להנחת דעתי כי הסדרי  -(להלן  1971-התשל"א

תוכנית  -השמירה בשכר שנקבעו ברשות המקומית על פי תוכנית השמירה שאושרה על ידי (להלן 
 -השמירה) הינם נאותים, הנני מצווה בזאת כי 

 
 

 ןגוש עציוהמועצה האזורית 
 
 

ובהתאם לתנאים הקבועים  נווה דניאלתהיה רשאית להעסיק שומרים בשכר על פי הצו עבור הישוב 
 בתוכנית השמירה.

 
 

הרשות המקומית תפעיל שירותי שמירה ואבטחה בישוב באמצעות מי שמחזיק בהיתר בתוקף 
רון) מהרשות המוסמכת בהתאם לצו בדבר שירותי שמירה ואבטחה (הוראת שעה) (יהודה והשומ

 .1993-), התשנ"ד1401(מס' 
 

אישור זה יהיה תקף גם לגבי תוכניות שמירה שתחלפנה את התוכנית האמורה לעיל, לאחר 
 שתאושרנה על ידי מפקד כוחות צה"ל באזור.

 
 תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו.

 
 
 
 
 
 
 
 

 התשע"ט ט"ו באדר ב'
 

    2019        במרץ       21
 
 
 
 
       
         אלוף            נדב                      פדן      

 צה"ל        מפקד         כוחות              

 שומרוןו     יהודה             באזור      
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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 

מוסמכת מעלה המקומית הרשות הלבקשת זאת, ב סמיךאני מ ,"התקנון") -(להלן 1981

 פרטיהםאת הפקחים העירונים ש המנהל הכללי של משרד הפנים,בהסכמת ו אדומים

לייעול  לחוק 13מפורטים להלן לפקחים מסייעים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 

 , כפי2011-תשע"אה ,האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה)

 טרת ישראל בפעולות למניעת אלימות:לשם סיוע למש ג לתקנון,87תוקפו לפי סעיף 
 

 

 מס' זהות שם ומשפחה
 301313524 אפרת הלוי

 043465798 יעקב בן חורין
 300934981 רועי ארגמן
 032802555 עמית קליגר

 
 
 

 .כפקחים מסייעיםההסמכה תהיה בתוקף כל עוד מקבלי הסמכויות משמשים 
 
 
 

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.
 
 

                                                                               
 ,משה (צ'יקו) אדרי                                                                                                   

 מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים                                                                                 
 התשע"ט כ"ט חשוון

 
 2018   בנובמבר      7
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      
 
 

שומרון) (מס' ה(יהודה ו (הוראת שעה) הסדרת הסמכויות בנקודות מעברצו בדבר 

 2010-ע"אתשה), 1665

 

 מינוי ממונה
 

בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה) (יהודה לצו  1סעיף מכוח בתוקף סמכותי 

") ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת הצו(להלן: " 2010-), התשע"א1665שומרון) (מס' הו

 הנני ממנה בזאת את:ביטחון, 

 
 

 

 057268757, ת"ז ארז צידון
 

 
 
 

שמש ממונה כהגדרתו בצו, בנוגע למעברים אשר הועברו לאחריות רשות המעברים היבשתיים ל

 במשרד הביטחון.

 

 .2018בינואר  21 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום

מועד לכל פעולה שביצע בהתאם לסמכויות הממונה בצו, החל מיום תחילת תוקפו של המינוי ועד 

 חתימת כתב המינוי, נעשתה מכוח כתב מינוי זה.

 

 

  

 
 

 התשע"ט      כ"א כסלו
 

  2018       בנובמבר     29
      

          פדן               נדב               אלוף
 צה"ל           כוחות           מפקד

 שומרוןהו      יהודה         זורבא
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
 
 

), 418צו בדבר תכנון ערים, כפרים ובניינים (יהודה והשומרון) (מס' 
 1971-התשל"א

 
מינוי ועדות תכנון מיוחדות (מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) (תיקון 

 2019-ט) (יהודה והשומרון), התשע"2מס' 
 
 

), 418(מס'  תכנון ערים כפרים ובנינים (יהודה והשומרון)א לצו בדבר 2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 , הנני קובע בזאת כדלקמן:1971-התשל"א

 
 

    
תיקון 
 4סעיף 

(יהודה  במינוי ועדות תכנון מיוחדות (מועצות מקומיות ומועצות אזוריות)  .1
 ), יבוא:8(ב), אחרי סעיף קטן (4, בסעיף 2008-והשומרון), התשס"ח

    
 ב לחוק, והתקנות מכוחו;34סמכות לעניין קבלת הודעות לפי סעיף ) 9"(   

 
 ג לחוק."34) סמכות לקביעת הנחיות מרחביות לפי סעיף 10(

     
 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו;  .2 תחילה

    
צו זה ייקרא: "מינוי ועדות תכנון מיוחדות (מועצות מקומיות ומועצות אזוריות)  .3 השם

 ".2019-ט(יהודה והשומרון), התשע" )2(תיקון מס' 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
 אחוות בן חור, תא"ל                                  2019   בינואר      14

 ראש המינהל האזרחי                 
 והשומרון    יהודה         באזור                           התשע"טבשבט  ח' 
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 1981-), התשמ"ב947צו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה ושומרון) (מס' 
 

 מינוי סגן ראש המינהל האזרחי
 
 
 

ודה לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יה 5בתוקף סמכותי כראש המינהל האזרחי, מכוח סעיף 
 , הנני מממנה בזאת את:1981-), התשמ"ב947ושומרון) (מס' 

 
 

 אל"ם שי קרמונה
 
 

 .כסגן ראש המינהל האזרחילכהן 
 

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.
 
 
 
 
 
 
  
  

 , תשע"טי"ב בשבט
 

 2019בינואר  18
 

 תא"ל אחוות בן חור 
 

 ראש המינהל האזרחי
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 צבא                     הגנה                     לישראל
 

 2012-ב"), התשע1670צו בדבר ההתגוננות האזרחית (יהודה והשומרון) (מס' 
 
 

 מינוי ממונה תקציב הג"א מקומי
 
 

צו בדבר ההתגוננות האזרחית (יהודה ל) 1(ג)(4סעיף בתוקף סמכותי לפי 
 "), הנני ממנה בזאת את:הצו(להלן: " 2012-ב"), התשע1670והשומרון) (מס' 

 
 

 מפקד נפת שילה
 
 
 
 

) 1(ג)(4להנחות על הרכב סעיפי תקציב הג"א מקומי בהתאם לאמור בסעיף 
 לצו.

 
 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

 
 
 
 
 
 

                                                               
                                      התשע"ט  ו' באדר

 
 2019 בפברואר   11

             

 תמיר ידעי לוףא 
 

 ראש הג"א
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 

 

 ۲۰۱۸-٥۷۷۹ )،۱۸۰٥أمر بشأن المرور [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم 

 

 

 إعالن عن نص منسق

 

-٥۷۲۷ )،۱۱۱ج   من االمر بش�أن مجموع�ة المناش�یر (یھ�ودا والس�امرة) (رق�م ۲وفقاً لصالحیتي بموجب تعلیمات المادة 
إن�ي أح�دد  ،وبموافقة قائد قوات جیش الدفاع اإلس�رائیلي ف�ي المنطق�ة ،)""االمر بشأن مجموعة المناشیر (فیما یلي:۱۹٦۷

 .۲۰۱۸-٥۷۷۹ ،)۱۸۰٥بھذا األمر بشأن المرور [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم 

 

 .۱۹۹۲-٥۷٤۲ ،)۱۳۱۰یأتي ھذا األمر بدل االمر بشأن المرور (یھودا والسامرة) (رقم 

 

ق��رارات الحك��م او اإلعالن��ات الت��ي ص��درت او ستص��در بموج��ب  ،الق��رارات ،األوام��ر ،إلزال��ة الش��ك نوض��ح ان التعلیم��ات
) م��ن االم��ر بش��أن ۳ج(۲تعتب��ر كأنھ��ا أص��درت بموج��ب تعلیم��ات ھ��ذا االم��ر؛ بموج��ب الم��ادة  ،تعلیم��ات األوام��ر الم��ذكورة

 ھذا االمر. ملغى منذ بدء سریان ۱۹۹۲-٥۷٤۲،)۱۳۱۰(رقم  االمر بشأن المرور (یھودا والسامرة) ،مجموعة المناشیر

 

 

 ).۲۰۱۸تشرین ثاني  ۸( ٥۷۷۹حشفان  ۳۰بأن بدء سریان ھذا األمر، یكون بیوم  اقرر بھذا،

 

 

 

 

 

 

 

 

 عقی�������������د,          ای�������������ال تولی�������������دانو
 القض����������������������ائي        المستش����������������������ار

 والس�������������امرة   یھ�������������ودا   لمنطق�������������ة
 

  ٥۷۷۹                 نتشری         ۲۹

  ۲۰۱۸تش����������������������رین اول             ۸
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صالحیتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة وبما إني أعتقد أن األمر ضروري إلقامة الحكم بموجب 
 إني آمر بھذا ما یلي:   ،النظام العام ولمصلحة السكان في المنطقة ،الصحیح

 الفصل األول: مقدمة

 

 -في ھذا االمر   .۱ تعریفات 
 

ثمانیة ركاب أو أكثر ماعدا السائق وذكر في رخصة مركبة میكانیكیة معدة لنقل -"حافلة"
 المركبة الخاصة فیھا أنھا حافلة؛

 
 مركبة العمومیة التي تعتبر حافلةً؛-"حافلة عمومیة"

 
 منطقة یسیطر علیھا جیش الدفاع اإلسرائیلي خالف المنطقة؛-"منطقة أخرى مسیطر علیھا"

 
رخیص لیكون ممتحن قیادة أو فاحص من تخولھ سلطة الت-"ممتحن قیادة" أو "فاحص مركبة"

 مركبة، حسب ظروف األمر؛
 

 محكمة عسكریة من الدرجة األولى التي شكلت حسب األمر بشأن تعلیمات األمن؛-"المحكمة"
 

خرى محكمة مختصة في دولة إسرائیل أو في منطقة أ-"محكمھ مختصة خارج المنطقة"
 مسیطر علیھا؛

 
 أحد ھؤالء:-"المالك"

 
 برخصة المركبة؛ المالك المسجل )۱(

 
بالنسبة للمركبة المشمولة بعقد إیجار أو بعقد شراء عن طریق اإلیجار أو بعقد بیع،  )۲(

 فیكون المالك الشخص الذي بحیازتھ المركبة بمقتضى ذلك االتفاق؛
 

بالنسبة للمركبة المسجلة على اسم مجموعة من األشخاص فیكون المدیر الفعال أو  )۳(
 توى في ھذه الشركة مسؤولین عن ھذه المركبة؛الشریك أو أي موظف رفیع المس

 
وتشمل كل سكة حدید، طریق، شارع، زقاق، میدان، ممر، جسر أو مكان مفتوح -"الطریق"

 یحق للجمھور المرور فیھ؛
 

كمفھومھا في األمر بشأن لجنة اعتراضات (یھودا والسامرة) (رقم -"لجنة اعتراضات"
 ؛٥۷۲۸-۱۹٦۷ ،)۱۷۲

 
 وقوف الحافالت قبل دخولھا إلى أرصفة المسافرین؛-"الوقوف لغرض العمل"

 
جھاز مركب في المركبة حسب تعلیمات ھذا األمر، المعد ألن یشیر أو أن -"التاكوغراف"

یسجل بأن المركبة في حالة سیر أو توقف، وكذلك مسافة السفر وسرعة السفر وزمن قیادة 
 المركبة من قبل سائقھا؛

 
ة عمومیة معدة لنقل ما ال یزید عن عشرة ركاب ماعدا السائق مركبة میكانیكی-"سیارة أجرة"

 وذكر في رخصة المركبة الخاصة بھا أنھا سیارة أجرة؛
 

 ،)۸۹۲لیة (یھودا والسامرة) (رقم كمفھومھ في األمر بشأن إدارة مجالس مح-"مجلس محلي"
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 ؛ ٥۷٤۱-۱۹۸۱
 

سرعة المركبة والمركب في  جھاز من النوع الذي حدده المسؤول، یقید-"جھاز تقیید السرعة"
 المركبة كما حدد المسؤول؛

 
 محطة طرفیة للمواصالت العمومیة أو محطة مركزیة؛-"منشأة للمواصالت"

 
الضابط لشؤون -ضابط لشؤون المواصالت في اإلدارة المدنیة (فیما یلي-"المسؤول"

 المواصالت) أو من عین من قبل الضابط لشؤون المواصالت لیكون مسؤوالً؛
 

المجمع المستعمل كمحطة مغادرة ووجھة خط خدمة، -"محطة طرفیة للمواصالت العمومیة"
 أو المستعمل كمكان عبور للمسافرین بین خط خدمة وآخر؛

 
من عینھ رئیس اإلدارة المدنیة بإعالن خطي، لیكون مراقب على المرور -"مراقب المرور"

حیل إلیھ مراقب المرور صالحیة لجمیع أراضي المنطقة أو لقسم منھا، بما في ذلك من ی
 لجمیع أراضي المنطقة أو لقسم منھا، لغرض معین أو ألغراض متنوعة؛

 
، بما في ذلك قانون مساعد الذي ةنظماال أحد مخالفة على ھذا األمر أو على-"مخالفھ غرامة"

والسامرة) بات (یھودا مر بشأن أحزمة األمان في المركُسن بموجبھم وكذلك مخالفة على األ
 ، التي أعلن عنھا رئیس اإلدارة المدنیة في اإلعالن الذي نشر۱۹۷٥-٥۷۳٥ ،)٦۰۰(رقم 
ریة (یھودا مخالفة غرامة وكذلك مخالفة إداریة كمفھومھا في األمر بشأن المخالفات اإلدابانھا 

 األمر بشأن المخالفات اإلداریة)؛-(فیما یلي ۱۹۸۸-٥۷٤۹ ،)۱۲٦۳والسامرة) (رقم 
 

مخالفة على ھذا األمر أو على األنظمة، بما في ذلك القوانین المساعدة التي -فة مرور""مخال
كبات (یھودا والسامرة) ألمر بشأن أحزمة األمان في المرسنت بموجبھم، وكذلك مخالفة على ا

 ؛۱۹۷٥-٥۷۳٥ ،)٦۰۰(رقم 
 

 مركبة تجر بواسطة بھیمة؛-"العربة"
 

 ؛۱۹٥٥لسنة  ۲۹م كمفھومھا بقانون البلدیات، رق-"بلدیة"
 

ضمانة لتأمین أخطار الفریق الثالث الناجمة عن استعمال المركبة المیكانیكیة، -"الضمانة"
 مستوفیة جمیع متطلبات أمر التأمین؛

 
یصة لتأمین أخطار الفریق الثالث الناجمة عن استعمال المركبة المیكانیكیة لبو-"البولیصة"

 في ذلك إعالن غطاء التأمین؛ مستوفیة جمیع متطلبات أمر التأمین، بما
 

أمر بشأن تعلیمات األمن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم -"أمر بشأن تعلیمات األمن"
 ؛٥۷۷۰-۲۰۰۹ ،)۱٦٥۱

 
-٥۷۲۸ ،)۲۱٥أمر بشأن تأمین المركبات المیكانیكیة (یھودا والسامرة) (رقم -"أمر التأمین"

 ؛۱۹٦۸
 

الغرامات المقررة في تشریعات األمن (یھودا أمر بشأن زیادة -"أمر زیادة الغرامات"
 ؛۱۹۸۰-٥۷٤۰ ،)۸٤٥والسامرة) (رقم 

 
خط سیر الحافلة العمومیة أو سیارة األجرة والذي حددت فیھ محطات إلصعاد -"خط الخدمة"

 الركاب وإنزالھم حسب ما حدد في رخصة خط الخدمة؛
 

یمة، وكذلك كل ماكینة أو مركبة تتحرك بقوة آلیة أو تجر بواسطة مركبة أو بھ-"مركبة"
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منشأة تسییر أو تجر كما ذكر، بما في ذلك كل دراجة ھوائیة ذات عجلتین أو ثالث عجالت، 
 علیمات ھذا األمر، كلیاً أو جزئیاً؛تماعدا مركبة التي أعفاھا المسؤول بإعالن حسب 

 
سلطاتھا، ماعدا مركبة بملكیة اإلدارة المدنیة أو بملكیة سلطة من -"مركبة اإلدارة المدنیة"

 مركبة تابعة لجیش الدفاع اإلسرائیلي؛
 

المركبة التي تتحرك بقوة آلیة مھما كان نوعھا، بما في ذلك دراجة ناریة -"مركبة میكانیكیة"
ذات ثالث عجالت وكل دراجة ناریة مع عربة جانبیة أو مقطورة أو دونھما، ماعدا المركبة 

 التي تجرھا مركبة میكانیكیة أخرى؛
 

المركبة المستعملة أو المعدة لالستعمال في نقل البضائع سواًء لقاء أجرة أو -"مركبة تجاریة"
 فیما یتعلق بأشغال مالك المركبة أو تجارتھ؛

 
المركبة التي ركبت فیھا أجھزة عمل ثابتة أو المعدة حسب مبناھا لتنفیذ أي -"مركبة عمل"

 عمل ولكنھا لیست معدة لنقل البضائع أو الركاب؛
  

 المركبة المستعملة أو المعدة لالستعمال في نقل الركاب لقاء أجرة؛-"مركبة عمومیة"
 

 كل مركبة لیست مركبة عمومیة أو تجاریة؛-"مركبة خصوصیة"
 

من عینھ الضابط لشؤون المواصالت بإعالن خطي، لیكون سلطة -"سلطة الترخیص"
ترخیص، لكل المنطقة أو  الترخیص بما في ذلك من خول من قبل سلطة الترخیص كسلطة

 لقسم منھا، لغرض معین أو ألغراض متنوعة؛
 

رخصة تمنح صاحبھا الحق بنقل الركاب في سیارة األجرة -"رخصة تشغیل سیارة أجرة"
 وفقاً لرخصة نقل الركاب الصادرة بموجب األنظمة؛

 
قوات الشرطة كمفھومھا باألمر بشأن استخدام شرطیین  علىشرطي الذي یعد -"شرطي"

، بما في ذلك شرطي ۱۹۷۳-٥۷۳۳ )،٥۱۹بأجر بمناسبة حدث (یھودا والسامرة) (رقم 
 عسكري؛

 
ألمر بشأن تعلیمات األمن، وكذلك من ا ۸بموجب المادة مدعي عسكري الذي عین -"مدعي"

 نائیة؛ات األمن للبدء بإجراءات جمن خول بالقانون أو بتشریع
 

لغرض العمل بحیث  موقفمحطة طرفیة للمواصالت العمومیة وفیھا -"محطة مركزیة"
یتمكن المسافر من الربط بین خطوط الخدمة التي تعمل خارج المدن أو بین خطوط الخدمة 
داخل المدن، بینھم وبین بعضھم، أو بین خطوط خدمة خارج المدن وخطوط خدمة داخل 

خط خدمة واحد أو أكثر یعمل خارج المدن، ویمكن أن تحتوي المدن، وھي محطة مغادرة ل
، التزود بالوقود، شبابیك التذاكر، الموقفعلى منشآت خدمة لتشغیل خطوط الخدمة مثل 

 مكاتب وما شابھ ذلك.
 

كمفھومھا باألمر بشأن تأمین المركبات المیكانیكیة (أخطار الفریق الثالث) -"شھادة التأمین"
 .۱۹٦۷-٥۷۲۷ )،٥٥نطقة الضفة الغربیة) (رقم (تعلیمات مؤقتة) (م

 
 

 الفصل الثاني: ترخیص وتسجیل
 

 الباب أ: رخصة المركبة وتسجیل المركبة
 

سجلت المركبة وفق  إذااال  بحوزتھ،ال یقود شخص مركبة وال یسمح آلخر قیادة مركبة التي  .۲ رخصة المركبة
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المفعول التي منحت وفق تعلیمات ھذا تعلیمات ھذا االمر وبحوزتھ رخصة المركبة ساریة 
 االمر؛

مدة سریان 
 رخصة قیادة 

التي تحددھا األنظمة بشرط ان وال تزید عن  ةمدلل تسري رخصة مركبھ او تجدیدھا (أ) .۳
مركبة التي بسبب او ، دراجة بمحرك مساعد، تراكتور، مركبة عمل واحدة؛ ةسن

الساعة، یسمح بمنح او خمسة واربعون كیلومتر في  سرعة تجاوزمبناھا ال یمكنھا 
 تجدید الرخصة للمدة المحددة في األنظمة بشرط ان ال تزید عن سنتین.

 
سریان  من یوم انتھاءد یتجدید رخصة مركبة یبدا سریان الترخیص الجدعند  (ب)  

 الترخیص السابق.
 

 . ألنظمةفي االرسوم المحددة  ھا،المركبة او تجدیدمقابل رخصة  تدفع (ج)  
 

   
لتنظیم  صالحیات

  رخص المركبات
م منح رخص مركبات، ییحق لرئیس اإلدارة المدنیة ان یحدد بأنظمة تعلیمات بشأن تنظ .٤

، شكلھا، قواعد حیازتھا وشروطھا، بما في ذلك تعلیمات بشأن تقید استعمال تحویلھاتجدیدھا، 
 المركبات.

 
الذي بحوزتھ 
مركبھ بدون 

ترخیص ملزم 
 بدفع رسوم.

، مالك مركبة او من یحتازھا، الغیر معفي من الترخیص ۲بالرغم من المذكور في المادة  .٥
المركبة او من رسوم الترخیص، ولم یحصل على رخصة مركبة لمدة معینة، یدفع المبلغ 

مقابل الرخصة او اإللزامي لسلطة الترخیص بقیمة الرسوم التي كان من المتوجب دفعھا 
 تجدیدھا، بنفس الفترة.

 
طة في مكتب سل المركبةان یسجل مركبة، رخصة الذي یطلب  المركبة مالكیتوجب على  .٦ تسجیل المركبة

اال بحال كان معفى من تعلیمات ھذا االمر بشأن  ،الترخیص، عند تقدیم طلب الرخصة
 الترخیص والتسجیل.

 
رقم، عالمة وحروف التي تبین  لكل مركبة مسجلة لدیھا، الترخیصسلطة تخصص  (ا) .۷ تسجیل عالمة

 رقم التسجیل والمحافظة التي سجلت فیھا.
 

 أو اأخرى تجر على یدیھ أي مركبةالتسجیل على المركبة أو على تلصق عالمة  (ب)  
 وفقا لما قرر. على كلیھما،

 
 رسوم التسجیل

 
 .تدفع الرسوم المحددة مقابل التسجیل .۸

 
(أ) یحق لسلطة الترخیص، بعد دفع الرسوم التي حددت، ان ۷بالرغم من المذكور في المادة  .۹ عالمة تجارة

كراج الذي یملك رخصة  او مستورد مركبات، لصاحب تجلُمنعالمة تجارة عامة تخصص 
التي  ،معھد لفحص المركبات المصادق علیة من قبل السلطةوفق القانون، لتاجر سیارات او ل

او بعد استیرادھا او  انتاجھایسمح استعمالھا، بالطریقة المحددة، لكل مركبة خالل الفحص بعد 
 فحص من قبل من سیشتریھا، او بعد تصلیحھا.ال خالل

 
 

 رخصة قیادة-باب ب 
 

 منع القیادة
بدون رخصة 

 قیادة

 وعساریة المفعول لن یادةرخصة قمل كان یح إذاال یجوز الحد قیادة مركبة آلیة اال  )أ( .۱۰
لشروط ا مركبة إال وفقوال یقود  ،أصدرت بموجب ھذا االمر ،التي یقودھا المركبة

 .بحال تم اعفائھ من رخصة القیادةاال  الرخصة،
 

لم  إذاآخر بقیادتھا شخص ان یسمح ل ،یتصرف بھا منأو  لمالك المركبة یجوزال  ب)(  
او من یتصرف بھا ال یتحمل مسؤولیة مالك المركبة  ،یكن مؤھل وفق الفقرة (أ)
اثبت انھ اتخذ كل الوسائل المعقولة لمنع الشخص  بحال قیادة الشخص الغیر مؤھل
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  الغیر مؤھل من قیادة المركبة.
 

 لغرض ھذه المادة، ال خالف إذا كانت المركبة مسجلة في المنطقة او خارجھا. ج)(  
 

یملك رخصة ساریة المفعول التي تمكنھ من القیادة في دولة سائق مركبة الذي  د)(  
معفى من  یقودھا،مركبة من النوع التي بإسرائیل او منطقة اخري المسیطر علیھا 

 حیازة رخصة قیادة ساریة المفعول بموجب ھذا االمر.الواجب 
 

 المؤھالت
 قیادةاللرخصة 

ان طالب الرخصة  اقتنعت إذا اصدار رخصة بموجب ھذا الباب،سلطة الترخیص یحق ل .۱۱
 ودفع الرسوم المحددة. كفئ وفق تعلیمات ھذا االمروانھ  موضوع طلبھ المركبةمؤھل لقیادة 

 
رخصة قیادة 

 لقاصر
، ولكن یجوز لرئیس االدارة الثامنة عشریبلغ من العمر دة لشخص لم ال تمنح رخصة قیا .۱۲

او دون شروط، لمنح رخصة قیادة ألنواع المدنیة للمنطقة ان یسن أنظمة تسمح ذلك، بشروط 
محددة من المركبات اآللیة لمن بلغ من العمر السادسة عشر، وقع شك بالنسبة للعمر، یعود 

 القرار لسلطة الترخیص.
 

رخصة قیادة 
 لسائق جدید

رخصة التي منحت لمن لم یكن یملك  ۱۱وفق المادة رخصة قیادة تقید مدة سریان  (أ) .۱۳
 آلیة، لمدة سنة واحدة، خاللھا یعتبر كسائق جدید. قیادة لمركبة

 
بإحدى المخالفات ولكن بحال أودین  الجدید،تجدد سلطة الترخیص رخصة السائق  (ب)  

الواردة في الذیل الثالث، تشترط سلطة الترخیص تجدید رخصتھ بفحوصات التي 
تعلیمات ھذا تحددھا، بحال جددت رخصتھ بعد توفر الشروط التي اشترطتھا تسري 

 المادة وكأن الرخصة منحت وفق الفقرة (أ).
  

ال تمس ھذه المادة بأي صالحیة التي منحت لسلطة الترخیص وفق تعلیمات او امر  ج)(  
 آخر.

 
عام او من یملك شھادة تعلیم  ۲٤بلغ من العمر  من-"ي ھذه المادة، "مرافقف أ)( .۱٤ واجب مرافقة

الذي یملك رخصة  عام، ۲٤حتى لو لم یبلغ من العمر  ۲۸السواقة حسب المادة 
قیادة ساریة المفعول لنفس نوع المركبة لمده ال تقل عن خمسة سنوات، وكذلك من 

، ال یعتبر مرافق بلغ من العمر ثالثون عاما ویملك رخصة قیادة كالمذكور
 .۱۰۱راض ھذه المادة عندما یكون ثمالً كتعریفھ في المادة ألغ

  
التراكتور  ،ماعدا الدراجة الناریة ،مركبة میكانیكیة یقودال یجوز للسائق الجدید أن  (ب)  

إال  ،رخصة القیادةفي األشھر الثالثة األولى من یوم حصولھ على  ،والتراكتورون
 إذا كان مرافق یجلس في المقعد الذي بجانبھ.

 
المدة التي  ،التي أصدرت للسائق الجدید رخصة القیادةتذكر سلطة الترخیص في  (ج)  

 .(ب) وفق الفقرةواجب المرافقة یسري فیھا 
 

مركبة  یقودالذي  ،على جندي أو شرطي۱٥ال تسري تعلیمات ھذه المادة والمادة  (د)  
بموجب رخصة سواقة ساریة المفعول من قبل جیش الدفاع  ،واجبھخالل تأدیة 

تسري التعلیمات الساریة على السائق الجدید  لھذا الغرض ،اإلسرائیلي أو الشرطة
 موجب أوامر الجیش وأوامر الشرطة.ب
 

تحدید عدد 
سائق لالركاب ل

 جدید. ال

۱٥. 
 

تفرض علیة واجب المرافقة المذكور في عام وانتھت المدة التي  ۲۱ لم یبلغسائق جدید الذي 
ال إذا جلس ا ۲۱ھ سن غوبل، حتى یقل بمركبة میكانیكیة أكثر من مسافرینال  ،۱٤المادة 

 بجانبھ شخص كفؤ لیكون مرافق.
 

عاماً، وتبین لھ انھ یعاني من  ۱٦ الذي بلغ من العمرطبیب الذي یعالج شخص  (أ) .۱٦االعالن عن 
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امراض معینة 
 لسائقي مركبات 

مرض واعتقد ان قیادة ھذا الشخص قد تشكل خطورة علیھ او على العامة بسبب 
مرضھ، یبلغ عن المرض للسلطة التي یحددھا الضابط لشؤون الصحة في اإلدارة 

 السلطة الطبیة).-الضابط لشؤون الصحة) (فیما یلي في ھذه المادة-المدنیة (فیما یلي
  

للسلطة الطبیة ان تستعمل البالغ عن المرض كالمذكور في الفقرة (أ) المتوفرة  یحق ب)(  
قانون او تشریعات امن أي وفق  ال تسري التعلیمات ،لدي الضابط لشؤون الصحة

 ر على تسلیم المعلومات بموجب ھذه المادة.التي تمنع تسلیم معلومات كالمذكو
 

وفق الفقرة (أ) او معلومات كالمذكور في الفقرة حصلت السلطة الطبیة على تبلیغ  ج)(  
او  تعلیقھا ،قیادةالبخصوص منح رخصة  تبلغ توصیاتھا لسلطة الترخیص ،(ب)

 الغائھا.
 

حصل شخص على معلومات بموجب ھذه المادة، ال یسلمھ اال لمن خول لھذا  د)(  
المحكمة او الغرض بموجب القانون او تشریعات االمن او وفق تصریح من قبل 

 خالل ردة على سؤال طرحة من خول إلجراء تحقیقات في تنفیذ مخالفات.
 

 یتھم بمخالفة.-الذي یخالف تعلیمات الفقرة (أ) )ھ(  
  

صالحیات تنظیم 
 رخص السائقین

یسن رئیس اإلدارة المدنیة أنظمة التي تنظم منح رخص القیادة، تجدیدھا، شكلھا، شروطھا  .۱۷
 ومدة سریانھا.

 
 ترخیص لتشغیل سیارة اجرة-الباب ج

 
إال إذا حصل على رخصة لتشغیل سیارة أجرة حسب تعلیمات  ال یشغل شخص سیارة أجرة .۱۸ 

 ھذا الباب.
 

الرخص كمیة 
لتشغیل  السنویة

 سیارات اجرة

لتشغیل خالل السنة  السنویة التي ستمنح كمیھ الرخص بكل سنةرئیس االدارة یحدد  أ)( .۱۹
فیما ( ۲۱المادة في  حددةالشروط الم وفرت فیھمللمستدعین الذي ت ةجراال اتسیار
السنویة  الكمیةمعینھ من  ان اجزاء ویحق لھ ان یحدد ،الكمیة السنویة)-یلي

 خصص لكل منطقة جغرافیة في المنطقة، حسب اوامره.ت
 

 .المدنیةبالطریقة التي یحددھا رئیس اإلدارة الكمیة السنویة ینشر اإلعالن عن  (ب)  
 

لجنة سیارات 
 االجرة

سیارات  لجنة-فیما یلي( رخص لتشغیل سیارات االجرة.منح لجنھ لتشكل بھذا  أ)( .۲۰
 .جرة)، بالنسبة لھیئتھا وإجراءات عملھا تفصل في االنظمةاال
 

جنة سیارات األجرة بھیئة ال تقل عن ثالثة من أعضائھا؛ یشغل للتعقد جلسات  ب)(  
الھیئة، رئیس لجنة سیارات األجرة او من عینھ لھذا الغرض من بین منصب رئیس 

 أعضائھا.
 

المؤھالت 
للحصول على 
رخصة تشغیل 

 سیارة اجرة

الذي یستوفي كل الشروط التالیة فھو مؤھل للحصول على رخصة تشغیل سیارة  (أ) .۲۱
 أجرة:

 

ھو مواطن في المنطقة المسجل في سجل السكان كمفھومھ في االمر بشأن  )۱(   
-٥۷۲۹)، ۲۹۷بطاقة الھویة وتسجیل السكان (یھودا والسامرة (رقم 

۱۹٦۹ . 
 

ادانھ التي حسب رأي لجنھ سیارات األجرة  حتويال یملك سجل جنائي ی )۲(   
تمنع منحھ رخصة لتشغیل سیارة اجرة، وإذا كان شركھ مسجلھ في منطقة 
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ال یوجد ألصحاب الشركة او مدراءھا سجل جنائي  –یھودا والسامرة 
یحتوي على ادانھ التي حسب رأي لجنھ سیارات األجرة تمنع منح رخصھ 

 تشغیل سیارة اجره.
 

یمس  الت لجنھ سیارات األجرة ان تشغیل سیارة األجرة على یده اعتقد )۳(   
 بأمن المنطقة او بأمن دولة إسرائیل.

  
من الصحیح انھ  تبین لھا بحال خاصھ تدون، ألسباب األجرةیحق للجنھ سیارات  ب)(  

بخالف الشروط المذكورة في  ،، ان منح رخصھ تشغیل سیارة اجرةكالقیام بذل
  ).۱(۲٥واالعفاء من دفع الرسوم حسب المادة (ھ) ۲۳الفقرة (أ) او المادة 

 
لمراقب تشغیل سیارة اجرة ل رخصةتقدیم طلب للحصول على  المنطقةیحق لمواطن في  .۲۲ تقدیم الطلب

دھا رئیس اإلدارة المدنیة باألنظمة وبإرفاق مستندات والمواعید التي یحدبالطرق  ،المرور
 .التي یحددھا

 
اصدار رخصة 
لتشغیل سیارة 

 اجرة

 قدمت لھ.التي  ومرفقاتھا الطلبات األجرةللجنھ سیارات  مراقب المرور ینقل أ)( .۲۳
 

تقوم لجنھ سیارات األجرة بفحص الطلبات وتحدد مدى مالئمھ المستدعین من اجل  ب)(  
 تشغیل سیارة اجرة. رخصةالحصول على 

 
مراقب یصدر  ،الكمیة السنویةیتعدى  لمتم المصادقة على عدد من الطلبات الذي  ج)(  

تم المصادقة  نالمستدعین الذی تشغیل سیارة اجرة لكل واحد من رخصالمرور 
 على طلبھم.

 
إصدارھا لم یتم التي رخص لتشغیل سیارات اجرة  ةالمحدد ةالسنوی تبقى من الكمیة د)(  

 لرخصةیحق لرئیس اإلدارة تحدید موعد إضافي لتقدیم طلبات  ،الفقرة (ج) وفق
 .ھذه المادة بالتغیرات الملزمةتعلیمات ، تسري تشغیل سیارات اجره

 
یقوم رئیس لجنھ ة، المحددالكمیة السنویة  فوقت طلباتیة مكتم المصادقة على  )ھ(  

 ومراقب المرورسیارات األجرة بإجراء قرعھ بین كل المستدعین المصادق علیھم 
؛ القرعةلكل واحد من الفائزین في رخصة تشغیل سیارة اجره  بإصداریقوم 

 .األنظمةفي تحدد  رعةالقترتیبات اجراء 
 

ا في القرعة، تعتبر طلباتھم كطلبات علیھم ولم یفوزو المصادقةتم الذین  مستدعین و)(  
یطرأ أي ولم  لمراقب المرورطلب بھذا بحال قدموا كتاب  ،التالیة السنةفي  ھمصادق
، وتسري علیھم تعلیمات ھذه ۲۱المذكورة في المادة لشروط بالنسبة لبحقھم  تغییر

  .(ب)-المادة ما عدا الفقرات (أ) و
 

(و)، یحق لرئیس اإلدارة المدنیة ان یحدد -و(ھ) بالرغم من المذكور في الفقرات و ز)(  
رخصة شخاص الذین یحق لھم الحصول على بأنظمة یسنھا، طرق أخرى لتحدید األ

 عندما تزید كمیة الطلبات المصادقة على الكمیة السنویة المحددة.
  

آخر الذي لشخص ان ینقلھا حصل على رخصة تشغیل سیارة اجرة یحق لمن  أ)( .۲٤ نقل الرخصة
 ه المادة.وحصل على تصریح لذلك وفقا لھذ ۲۱ لمادةالشروط المحددة في ایستوفي 

 
 ،مراقب المرورالمستدعي للحصول على تصریح كالمذكور یقدم طلب خطي ل ب)(  

التي مستندات ال وبإرفاقفي األنظمة بالطرق التي یحددھا رئیس اإلدارة المدنیة 
 .یحددھا
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تقرر مدى  وبدورھا ،للجنھ سیارات األجرةالطلب ومرفقاتھ  مراقب المرور لقنی ج)(  
یستوفي شروط  مالئمھ المستدعي؛ قررت لجنھ سیارات األجرة بان المستدعي

 مستدعي.بنقل رخصة سیارة األجرة الى ال مراقب المرور، یصرح ۲۱ المادة
 

 :بإعالنیحدد رئیس اإلدارة المدنیة  .۲٥ رسوم
 

 منح رخصة تشغیل سیارة اجرة.مقابل رسوم ال )۱(
 

 سیارة اجرة. مقابل نقل رخصة تشغیلرسوم ال )۲(  
 

استئناف على 
قرار لجنة 
سیارات األجرة 
بالنسبة لرخصة 
لتشغیل سیارة 
اجرة وتصرح 

 لنقلھا
 

منح رخصة تشغیل سیارة یحق لمستدعي االستئناف على قرار لجنة سیارات األجرة بشأن  .۲٦
 لجنھ االعتراضات.امام  ااجرة او تصریح لنقلھ

 علیمت : رخصةالباب د
 

یم مدارس لتعل
 المركبات قیادة

رخصة من سلطة موجب اال ب المركبات اآللیة قیادةمدرسة لتعلیم  یتصرف شخص وال یدیرال  .۲۷
 .ھاحددت وفق الشروط التيالترخیص و

 
ووفق الشروط التي  من سلطة الترخیص ةصرخموجب القیادة اال بیعمل شخص بتعلیم ال  .۲۸ معلمین قیادة

 تحددھا.
 

 الثالث: إعفاءالفصل 
 

إعفاءات 
بموجب القانون 
 وتشریعات االمن

 االمر:ترخیص بموجب ھذا التعفى من رسوم التسجیل ومن رسوم  (أ) .۲۹
 

 الدولي، نجمةاألحمر الصلیب األحمر، لھالل اإلسعاف التابعة لسیارة  )۱(
المصادق علیھا لھذا وكل سیارة اسعاف  ،االدارة المدنیة ،داود الحمراء

 الغرض على ید الضابط لشؤون الصحة والضابط لشؤون المواصالت.
 

مواطنین وھم مركبة التابعة الحد التالین او لمندوب عنة او الحد موظفیھ  )۲(
 :ل او مھنة اخرىغرباء وال یعملون باي عم

 
 المتحدة؛ االمممنظمة  )أ(

 
 رئیس اإلدارة المدنیة؛ بمصادقة-أخرىمندوبیة منظمة دولیة  )ب(

 
 فقط. یةلألعمال الزراعتراكتور الذي یستخدم  )۳( 

 
المركبة لیس بموجب  ترخیصكل اعفاء من رسوم تسجیل او من رسوم یلغى بھذا  ب)(  

 ھذا االمر.
 

المدنیة، بأنظمة یسنھا، وألسباب التي یحددھا، اعفاء مالك مركبة او یحق لرئیس اإلدارة  .۳۰ صالحیة االعفاء
او من دفع  ۲المتصرف فیھا من واجب التسجیل ومن واجب الترخیص المركبة حسب المادة 

الرسوم التي  ارجاععلى  واالیعازرسوم التسجیل او رسوم الترخیص، كلھا او جزء منھا، 
 دفعت، كلھا او جزء منھا.
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 -یسنھا وبالشروط التي یحددھا، اعفاءیحق لرئیس اإلدارة المدنیة، بأنظمة  .۳۱ اخرىاعفاءات 

 
 ؛منھا جزءاو  ،كلھا ،قیادةالرسوم رخصة من -ناسفئة من ال )۱( 

 
معینة، من دفع  لوظائفاو لسلطة معینة او تستعمل  معینةالتابعة لفئة  المركبات )۲( 

ارجاع الرسوم التي دفعت،  على واالیعازرسوم الترخیص، كلھا او جزء منھا، 
 كلھا او جزء منھا.

 
مركبات جیش 
الدفاع اإلسرائیلي 
وشرطة إسرائیل 

 وسائقیھم

ال یسري ھذا االمر على السائقین والمركبات التابعة لشرطة إسرائیل وجیش الدفاع  أ)( .۳۲
 اإلسرائیلي.

 

من قبل شرطة إسرائیل او  شرطي الذي یحتاز على رخصة قیادة ساریة المفعول (ب)  
على شھادة فاحص من قبل شرطة إسرائیل، یعتبر كأنھ یحتاز على رخصة قیادة 

 مركبة من أي نوع كان. ،بصورة قانونیة ،بموجب ھذا االمر، عندما یفحص
 

شرطي الذي یحتاز على رخصة قیادة ساریة المفعول من قبل شرطة إسرائیل،  (ج)  
عندما یقود مركبة ال تتبع  قیادة بموجب ھذا االمر، یعتبر كأنھ یحتاز على رخصة

لشرطة إسرائیل وألجل تنفیذ تعلیمات ھذا االمر واألنظمة، بما في ذلك القوانین 
المساعدة التي سنت بموجبھ، او ألجل تأدیة واجبھ كشرطي بموجب أي تشریع 

 آخر، بحال فرضت الظروف ذلك.
 

درسة لتعلیم قیادة المركبات التابعة لجیش الدفاع على م ۲۷ال تسري تعلیمات المادة  (د)  
ال تسري على من یعمل في تعلیم  ۲۸اإلسرائیلي او لشرطة إسرائیل، والمادة 

 القیادة في المدرسة المذكورة.
 

سائق مركبة آلیة حین تعلمھ القیادة حسب التعلیمات المحددة في األنظمة وبرفقتھ معلم او  .۳۳ متعلم
ممتحن قیادة الذي عیین على ید سلطة مرشد، او حین امتحانھ خالل امتحان القیادة وبرفقتھ 

 الترخیص، لیس بحاجة لرخصة قیادة.
 

دراجات ودراجات 
 ذات ثالث عجالت

تعفى الدرجات والدراجات ذات ثالثة عجالت، التي مالكیھا ال یسكنون في نطاق بلدیة او  .۳٤
 والتسجیل.مجلس محلي من الترخیص 

 
 الفصل الرابع: القضاء وأصول الحكم

 
الحكم لقاضي 

 محكمة
قاضي محكمة مخولة البحث في المخالفة والقاء أي عقوبة یحق لاتھم شخص بمخالفة سیر،  .۳٥

 التي حددت لھا منوطاً للقانون وتشریعات االمن. 
 

 خطي  تصریح
 وتقریر فاحص

 
 

 كبیناتیحق لمحكمة التي تبحث مخالفة سیر ان تقبل، بما یتعلق بالمخالفة،  (أ) .۳٦
 

 تصریح لتدوینخطي لشرطي او من قبل من خول وفق القانون  تصریح .۱
خالل  تدوینھكالمذكور، او تقریر فاحص في شرطة إسرائیل، بحال تم 

 تأدیة واجبھ.
 

لشخص الذي تواجد عند تنفیذ احدى المخالفات المفصلة في الذیل  تصریح .۲
دق علیھ وامام شرطي او على یده وص تدوین التصریحالرابع، بحال تم 

تقریر الفاحص كالمذكور دونوا بتوقیع المصرح وبشرط ان التصریح او 
 بموعد قریب، بقدر اإلمكان، من تنفیذ المخالفة.
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یدون في التصریح وتقریر الفاحص وفق ھذه المادة موعد تدوینھم وموعد تنفیذ  (ب)  
على األقل، كل  نقیبالمخالفة، ویصادق توقیع الفاحص على ید ضابط شرطة برتبة 

 ھذا وفق النموذج المحدد في األنظمة.
 

 احكام-المادةالتصریح الخطي وتقریر الفاحص التي اصدرت وفق ھذه  تسري على (ج)  
 .۱۹٦۰) لسنة ۱٦من القانون الجنائي (رقم  ۲۱٤للمادة  بموجبشھادة 

   
او لمن دون  المحكمة لإلیعاز للمصرحال تمس تعلیمات ھذه المادة بصالحیات  (د)  

تقریر الفاحص لإلدالء بشھادتھم امامھا، وتستجیب المحكمة لطلب أحد األطراف 
الستدعائھم؛ بحال لم یمثل أحد األطراف على ید محام، تخبره المحكمة عن حقھ 
الستدعاء المصرح او مدون تقریر الفاحص لإلدالء بشھادتھم. یحق للمحكمة ان 

مستدعي بحال تبین لھا ان طلبھ كان لغرض تلقي تكلفة مصاریف الشھادة على ال
 االستفزاز.

   
ال تمس تعلیمات ھذه المادة بتعلیمات أي قانون او تشریعات امن التي تمنح  )ھ(  

الحصانة من االدالء بالشھادة او أي تعلیمات بشأن اثبات حقائق بشھادة عامل في 
تتحفظ قبول شھادة القطاع العام، او أي قانون او تشریعات امن التي تلغي او 

 كالمذكور كبینة.
  

تصویر المركبة 
 مقبولةبینة 

یعتبر تصویر الذي نفذ وفق األنظمة، بآلة تصویر اوتوماتیكیة او على ید شرطي   (أ) .۳۷
 -كبینة مقبولة في أي اجراء قضائي بالنسبة

 
رقم تسجیل المركبة المصورة المبین على لوحات تمییز المركبة  ۱.

 المصورة؛
 

 مكان تواجد المركبة عند تصویرھا؛ .۲
 

خالف  ،ھنالك)، او سفره ۲تواجد المركبة في المكان المذكور في الفقرة ( .۳
عالمة "قف" او بشكل آخر خالف تعلیمات ھذا االمر او األنظمة التي 

  سنت بموجبھ؛
 

كالمبین  )۲وقت تواجد المركبة المصورة في المكان المذكور في الفقرة ( .٤
 في الصورة او علیھا، بحال ذكر، كل ھذا وفق ما یحدد في األنظمة؛

 
 سرعة سفر المركبة. .٥

 
 -یحق لرئیس اإلدارة المدنیة ان یحدد بأنظمة یسنھا ب)(  

 
 اشرطتھا؛طریقة حراسة، صیانة ومعالجة الكامیرات و .۱

 
 فحصھا وتحدید صالحیتھ الكامیرات؛ .۲

 
 طرق تقدیم الصور التي تم التقاطھا وفق ھذه المادة للمحكمة. .۳

  
القرینة القضائیة 
 بشأن مسؤولیة
 مالك المركبة

 

تم تنفیذ مخالفة سیر بمركبة، یعتبر مالكھا انھ سائقھا ساعة تنفیذ المخالفة او انھ  (أ) .۳۸
ممنوع حسب القانون او  فیھوقوفھا او ركنھا  في المكان الذي ركنھااوقفھا او 

أثبت من الذي قاد المركبة، اوقفھا او ركنھا  إذاتشریعات االمن، بمراعاة االمر، اال 
 المتصرف) او-یلي(فیما  اثبت لمن نقل حق التصرف في المركبة إذاكالمذكور او 

 اثبت ان المركبة اخذت منھ دون علمھ وموافقتھ.
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لقضائیة اتسري القرنیة  التصرف في المركبةاثبت مالك المركبة لمن نقل حق  (ب)  
 المذكورة في الفقرة (أ) على المتصرف.

 
اثبت المتصرف انھ نقل حق التصرف بالمركبة لشخص آخر، تسري القرنیة  (ج)  

 القضائیة المذكورة في الفقرة (أ) على نفس الشخص.
 

تسجیل الذي جرى على قرص أو على تسجیل محوسب في التاكوغراف المركب  (أ) .۳۹ تاكوغراف
في المركبة كما حدد في األنظمة وبالطریقة التي حددت في األنظمة وشغل بالشكل 

 -یعتبر بینة مقبولة في أي إجراء قضائي بالنسبة ل ،المحدد فیھا
 

 ساعات عمل واستراحة سائق المركبة؛ )۱(
 

 المركبة؛سرعة سیر  )۲(
 

ویشترط في ذلك أن یثبت بأن التسجیل على  ؛المسافة التي سارتھا المركبة )۳(
القرص أو على التسجیل المحوسب والذي قدم للمحكمة، ھو التسجیل الذي 

المخافة وأنھ منذ اللحظة التي  ارتكابجرى من قبل التاكوغراف أثناء 
التاكوغراف إلى حین تقدیمھ أخرج فیھا القرص أو التسجیل المحوسب من 

من  نةإلى المحكمة لم تجرى علیھ أي عملیھ من شأنھا أن تغیر أي بی
 بیاناتھ التي سجلت عندما كانت مركبة في التاكوغراف.

 
یحدد رئیس اإلدارة المدنیة كیفیة الصیانة، المحافظة والعنایة بالتسجیل المحوسب  (ب)  

 وكذلك كیفیة تقدیمھما للمحكمة. التاكوغراف اسجلھ التيأو باألقراص 
 

 تبدیل مسار الحكموالفصل الخامس: اعتقال 
 

صالحیة 
االعتقال دون 

 امر
 

 مخالفة وفقیحق لكل شرطي ان یعتقل، دون امر اعتقال، سائق الذي ینفذ على مرأى منھ  .٤۰
بحال لم یقول اسمھ او عنوانھ او ال یبرز رخصھ كالمطلوب منھ، او بحال  ،۹۷-و ۹٥المواد 

 ان المركبة ال تحمل عالمة التمییز المحددة.

صالحیة حجز 
 مركبة

 ھاتمیزالتي رخصتھا غیر ساریة، لوحات  سلطة ترخیص حجز مركبةل یحق لكل شرطي او .٤۱
حیازتھا في المكان یتم غیر ساریة، او السائق ال یحتاز على شھادة تامین ساریة المفعول، و

لغایة اصدار رخصة للمركبة او تجدید الرخصة بصورة قانونیة  سلطة الترخیص تحددهالذي 
وتدفع الرسوم المحددة، او لغایة تصلیح لوحات تمیزھا او لغایة ابراز شھادة تامین ساریة 

بمراعاة االمر، تكلفة االعمال المذكورة بالنسبة لحجز المركبة، نقلھا لمكان الحیازة المفعول، 
وحیازتھا بالمبلغ الذي یحدد تلقى على صاحب المركبة، سائقھا وكل شخص آخر المسؤول 

 عن المركبة.
 

تبدیل مسار 
بظروف  الحكم

 مشددة

یعلمھ انھ ستقدم ضده الئحة اعتقد شرطي ان الشخص نفذ مخالفة بظروف مشددة،  (أ) .٤۲
 اتھام ویسلمھ كتاب استدعاء للمحكمة بموجب القانون وتشریعات االمن.

 
كما حددت في التعلیمات الصادرة من قبل -"ظروف مشددة"، لغرض ھذه المادة (ب)  

 الضابط لشؤون المواصالت.
 

تبدیل مسار 
 الحكم

وتسري علیھا  تبدیل مسار الحكممخالفة غرامة التي تعتبر مخالفة سیر ھي مخالفة  (أ) .٤۳
 .٤۷-٤۳تعلیمات المواد 

 
، یجوز تبدیل مسار الحكماعتقد شرطي ان شخص معیین نفذ مخالف تعتبر مخالفة  (ب)  

لھ ان یسلمھ بالغ لدفع الغرامة. یكون البالغ وفق النموذج الذي تم تحدده ویفصل 
 تفاصیل المخالفة ومقدار الغرامة.فیھ 
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ال تمس بصالحیة المدعي لتقدیم  تبدیل مسار الحكمتحدید مخالفة غرامة كمخالفة  (ج)  

علیھا الئحة اتھام، بحال اعتقد ان ظروف تنفیذ المخالفة تفرض بحث القضیة، 
 بشرط ان لم یسلم بالغ دفع الغرامة حسب الفقرة (ب).

 
المصطلح "مدعي عسكري" في المادة  كمفھوم-""مدعي ٤٥-٤۳لغرض المواد  (د)  

 من االمر بشأن تعلیمات امن. ۷٥
 

 دفع الغرامة
 

رامة، یدفع، خالل تسعون یوم من یوم تسلیمھا، الغرامة من سلم لھ بالغ لدفع غ (أ) .٤٤
المدونة فیھ للحساب المدون فیھ اال إذا أعلن خالل تسعون یوم من یوم تسلمھ 

 بالطریقة المحددة في االنظمة، انھ یرغب بالمحاكمة على المخالفة.البالغ، 
   

دفع الغرامة بالموعد المحدد ولم یعلن عن رغبتھ للمحاكمة على المخالفة، لم ت ب)(  
 .بالنسبة المذكورة في الفقرة (ز) إضافة تأخیرتضاف على الغرامة 

 
الذي لم یعلن كالمذكور في الفقرة (أ) عن رغبتھ للمثول امام المحكمة ولم یدفع  (ج)  

بناًء على طلبھ، ان یعفیھ من دفع  للمدعي،الغرامة في الموعد المحدد، یحق 
اإلضافة عن التأخیر كالمذكور في الفقرة (ب)، كلھا او جزء منھا، بحال تبین 

 :التالي أحدللمدعي ان سبب التأخیر في الدفع 
  

 ال تتعلق بھ؛ ألسبابمنع من المستدعي دفع الغرامة في الموعد المحدد  )۱(   
 

 سبب فرض إضافة التأخیر متعلق بخطأ لدى سلطات المنطقة. )۲(
  

ویرفق لھ تصریح الذي یصادق على الحقائق  خطیاً،یقدم الطلب وفق الفقرة (ج)  (د)  
فیھ. یحق للمدعي ان یتخذ قراره بناًء على التصریح فقط او بحضور  ةالوارد

 یمكن االستئناف على قراره. المستدعي فقط وال
 

دفع شخص الغرامة یعتبر كأنھ اعترف في المخالفة امام المحكمة، أدین وتحمل  )ھ(  
 العقوبة.

 
المحكمة وفق الفقرة لم یدفع شخص الغرامة، مضت المدة لتقدیم الطلب للمثول أمام  (و)  

(أ) ولم یقدم طلب كالمذكور، یعتبر، بعد مضي المدة المحددة في الفقرة (أ) لتقدیم 
الطلب، كأنھ أدین في المحكمة وألقیت علیھ عقوبة الغرامة المحددة في البالغ لدفع 

 الغرامة.
 

 من الغرامة أو من جزئھا % ٥۰یكون مقدار اإلضافة لغرض الفقرة (ب)  )۱( (ز)  
الذي لم یُدفع، بمراعاة االمر؛ في نھایة كل فترة ستة أشھر، التي مضت 

 إضافیة من الغرامة أو من جزئھا كالمذكور. %٥ –على الموعد المحدد 
 

مبلغ الذي دفع أو ُجبي على حساب غرامة التي أضیفت إلیھا إضافة،  )۲(   
 یسجل في البدایة على حساب اإلضافة.

 
من االمر بشأن تعلیمات امن على غرامة  ۱۷٤تعلیمات المادة ال تسري  )۳(

 كالمذكور في ھذه المادة.
 

استدعاء 
 للمحكمة

 

عن رغبتھ للمثول للمحاكمة على المخالفة امام المحكمة، یسلم  ٤۷أعلن شخص حسب المادة  .٤٥
 استدعاء للمحكمة بالطریقة التي تحدد في األنظمة.

 
تسري على مخالفة سیر التي لم تؤدي الى حادث طرق جرائھ أصیب شخص بإصابة بالغة،  .٤٦ الحكم غیابیاً 
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 تسري أصول الحكم التالیة: 
 

 كأنھخاللھا، یعتبر  امام المحكمة ببدایة المحاكمة او متھم الذي تم استدعائھ ولم یمثل (أ)  
 ن طرفھ.محضر محام  إذااعترف بالتھم المنسوبة لھ بالئحة االتھام، اال 

 
یحق للمحكمة ان تحكم متھم كالمذكور في الفقرة (أ) غیابیاً، بحال اعتقدت ان  (ب)  

محاكمتھ بھذه الطریقة لن تعتبر كإجحاف بالحكم بالنسبة للمتھم وبشرط ان ال تلقي 
 علیھ عقوبة السجن.

 
لى طلب حكم على متھم بمخالفة غرامة بموجب ھذه المادة، یحق للمحكمة، بناًء ع ج)(  

 إذااصدوا غیابیاً،  بحالما في ذلك اإلدانة وقرار الحكم المتھم، ان تلغي الجلسة، ب
تبین لھا تواجد سبب مقنع لعدم مثولھ او ان االمر مطلوب ألجل منع اجحاف الحكم؛ 
یقدم الطلب وفق ھذه الفقرة خالل ثالثون یوم من یوم من یوم اصدار قرار الحكم 

 ولكن یحق للمحكمة ان تبحث طلب الذي قدم بعد ھذه المدة بموافقة المدعي.
  

متھم وفق الفقرة (ج) ان تلقي علیة المصاریف یحق للمحكمة التي استجابت لطلب  (د)  
 التي نتجت جراء عدم مثولھ.

 
ألقیت على متھم عقوبة غرامة غیابیاً، تدفع الغرامة خالل سبعة أیام من یوم اصدار  )ھ(  

 قرار الحكم.
 

 (و)  
 

، تعتبر كأنھا غرامة التي لم تدفع وتسري (ھ)لم تدفع الغرامة كالمذكور في الفقرة 
 (ب).٤۷تعلیمات المادة  علیھا

 
الغرامة الملقاة 
 في المحكمة

 

ال تقل قیمة وألقیت علیھ عقوبة غرامة،  ٤۳شخص في المحكمة بمخالفة وفق المادة  أدین .٤۷
لمحكمة ظروف خاصة تبرر تبین لالغرامة عن القیمة المذكورة في بالغ الغرامة اال بحال 

في ھذه المادة تعتبر كأنھا غرامة التي لم تدفع تقلیص الغرامة. لم تدفع الغرامة كالمذكور 
 (ب).٤۷وتسري علیھا تعلیمات المادة 

 
 أنظمة

 
 .٤۷-٤۳یحق لرئیس اإلدارة المدنیة سن أنظمة لتنفیذ المواد  .٤۸

 
ضمان دفع 

 الغرامة
 

ر بتنفیذ مخالفة سیبھ الشتباه ل(ب)، ٤۳سلم شخص بالغ دفع غرامة وفق المادة  (أ) .٤۹
غرامة سابقة جراء مخالفة سیر،  في الموعد المحددوتبین ان المشتبھ بھ لم یدفع 

 یجوز للشرطي ان یحرمھ بأمر من رخصة القیادة حتى دفع الغرامة السابقة.
  

الشتباه بھ بتنفیذ مخالفة سیر ل(ب) ٤۳سلم شخص بالغ لدفع غرامة وفق المادة  (ب)  
غرامة سابقة جراء مخالفة أكثر من موعد المحدد وتبین ان المشتبھ بھ لم یدفع في ال

یعمل وفق الفقرة (أ) وكذلك یجوز لھ ان یحجز المركبة سیر، یجوز للشرطي ان 
 التي یمتلكھا او بملكیة زوجھ ككفالة لضمان دفع الغرامات السابقة.

 
یحق لمن یعتبر نفسھ متضررا جراء الحرمان من رخصة القیادة كالمذكور في  ج)(  

الفقرة (أ) او من حجز المركبة كالمذكور في الفقرة (ب)، ان یقدم اعتراض خطي 
یوم من یوم الحرمان من رخصة القیادة او حجز  ۲۱لمحكمة عسكریة خالل 

 المركبة، بمراعاة االمر، ویبحث الطلب بھیئة قاضي فرد.
 

ي المكان یتم حیازة المركبة التي حجزت بموجب الفقرة (ب) على ید الشرطة ف د)(  
 الذي تحدده لغایة دفع الغرامات السابقة والمصاریف المتعلقة بحیازة المركبة.

 
یوم من  ٤۰لم تدفع الغرامات السابقة والمصاریف المتعلقة بحیازة المركبة خالل  ھ)(  

رات المحكمة خالف ذلك. صودرت  إذایوم حجز المركبة، تصادر المركبة، اال 
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قیمة الغرامات  من سعر بیع المركبة الشرطة بمزاد علني، وتقلص المركبة، تبیعھا
 ).الدین-یليمصاریف الحجز (فیما السابقة وقیمة 

 
زادت إیرادات بیع المركبة عن قیمة الدین، یحق لصاحب  )۱(   

المركبة الحصول على الفارق خالل سنة من یوم حجز 
 المركبة.

 
قیمة الدین، یتوجب على صاحب المركبة قلت إیرادات بیع المركبة عن  )۲(

دفع الفارق خالل سبعة أیام من یوم البیع، لم یدفع الفارق كالمذكور، یعتبر 
 (ب).٤٤كأنھ غرامة التي ام تدفع وتسري علیھا تعلیمات المادة 

 
 یحق لرئیس اإلدارة المدنیة سن أنظمة لتنفیذ وتطبیق تعلیمات ھذه المادة. و)(  

 
 الغرامة مقدار

 
یحدد رئیس اإلدارة المدنیة بأنظمة یسنھا مقدار الغرامة لكل مخالفة غرامة ولكل مخالفة  .٥۰

 ۳۱۷بشرط ان قدر الغرامة ال یزید عن التي نفذھا نفس الشخص،  اضافیةاو  غرامة متكررة
 مقابل مخالفة متكررة او إضافیة.شاقل جدید  ٤۷۲شاقل جدید بالنسبة للمخالفة األولى وعن 

 
صالحیات 
الشرطي 

بمخالفات تنفذ 
 بدراجات ھوائیة

 

یحق لرئیس اإلدارة المدنیة ان یحدد بأنظمة یسنھا، بالنسبة لمخالفات معینة المتعلقة بالدراجات  .٥۱
الھوائیة وراكبیھا، والوسائل التي یجوز للشرطي، الذي نفذت المخالفة على مرأى منھ، 

 خالفة.اتخاذھا في المكان ألجل منع استمرار الم
 

حفظ البیان 
بالنسبة 

 إداریةلمخالفات 
 

 المذكور في ھذا االمر ال یمس بتعلیمات االمر بشأن المخالفات اإلداریة. .٥۲
 
 

 الرخصة ومنع استعمال بالمركبة حرمان منالفصل السادس: 
 

صالحیة 
المحكمة 

بحرمان من 
 الرخصة

شخص بمخالفة سیر او بأي مخالفة أخرى بموجب أي قانون او تشریعات امن المتعلقة  أدین .٥۳
بقیادة مركبة، یحق للمحكمة التي تدینھ، باإلضافة ألي عقوبة أخرى، ان تحرمھ من حیازة او 
الحصول على رخصة قیادة، بشكل دائم او لمدة معینھ او لغایة توفر الشروط التي تحددھا 

 على تعلم دورة ارشاد القیادة السلیمة كما یحدد رئیس اإلدارة المدنیة.المحكمة، واجباره 
 

الحرمان على ید 
محكمة مختصة 
 خارج المنطقة

 

التي  حیازة رخصةحرم شخص على ید محكمة مختصة من خارج المنطقة من  (أ) .٥٤
صالحیة المحكمة المختصة المذكورة، بشكل دائم او تسمح قیادة مركبة في نطاق 

رخصة  تعلق-المختصةاو لغایة توفر الشروط التي حددتھا المحكمة  معینھلمدة 
قیادة نفس الشخص التي أصدرت بموجب ھذا االمر للمدة او لغایة توفر الشروط 

 التي حددتھا المحكمة المختصة خارج المنطقة.
 

شخص الذي حرم من حیازة رخصة كالمذكور في الفقرة (أ)، یودع رخصتھ لدى  ب)(
بموضوع الحرمان: سلطة  علمھسلطة الترخیص خالل سبعة أیام من یوم 

 الترخیص تحتاز على الرخصة خالل كل مدة الحرمان كالمذكور في الفقرة (أ).
 

الحرمان مع 
 وقف التنفیذ

تعلیمات أخرى في ھذا االمر، ان تحرم المتھم من حیازة یحق للمحكمة، بعدم تواجد  (أ) .٥٥
رخصة قیادة مع وقف التنفیذ، ویحق لھا ان تحدد ان جزء من مدة الحرمان یكون 

 مع وقف التنفیذ.
   

انون او تشریعات االمن القتحدید في البالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، بحال تم  ب)(
لمدة الحرمان من حیازة او الحصول  أدنىحد  ،بھا المتھم أدینمخالفة التي بالنسبة ل

الحد االدنى)، یتم حرمانھ الفعلي وال -على رخصة قیادة (فیما یلي في ھذه المادة
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تامر المحكمة ان الحد األدنى للحرمان، كلھ او جزء منھ، یكون مع وقف التنفیذ، 
ر على مدة حرمان قانون او تشریعات امن االمخولة المحكمة بموجب ولكن بحال 

من الحد األدنى فیحق لھا ان تقرر ان المدة التي قررتھا كلھا او جزء منھا  أقصر
 تكون مع وقف التنفیذ.

 
من حرم مع وقف التنفیذ یحرم بشكل فعلي بحال، انھ خالل المدة المحددة في قرار  (ج)

 أدینالحكم والتي ال تقل عن سنة وال تزید عن ثالث سنوات، نفذ نفس المخالفة التي 
األول او الذیل الثاني او مخالفة أخرى التي المخالفات المفصلة في الذیل  أحدبھا او 

الحكم، وتم ادانتھ بالمخالفة االخرى خالل المدة المذكورة حددتھا المحكمة في قرار 
او بعدھا؛ تبدأ المدة المذكورة من یوم اصدار قرار الحكم، بحال كان المتھم في نفس 

 من یوم إطالق سراحھ، بحال ولم تامر المحكمة بخالف ذلك.-الوقت في السجن
 

تعلیمات قانونیة او تشریعات امن بحال ذكر عند تحدید المخالفات وفق الفقرة (ج)  (د)
وتم الغائھا بعد ذلك وحل محلھا تعلیمات أخرى، یقرأ قرار الحكم كأنھ یذكر 

 التعلیمات األخرى.
 

من تم حرمانھ مع وقف التنفیذ وادین بمخالفة أخرى كالمذكور، تأمر المحكمة على  )ھ(
الحرمان  مدة ان تشغیلتشغیل مدة الحرمان مع وقف التنفیذ، یحق للمحكمة ان تأمر 

مع وقف التنفیذ تكون منوطھ بنتیجة االستئناف بالنسبة لإلدانة بالمخالفة األخرى؛ 
المتھم بالمخالفة اإلضافیة ویمكن إصداره  یصدر االمر عن المحكمة التي ادانت

 على ید أي محكمة مختصة للبحث بنفس المخالفة.
 

بدل االمر على تشغیل الحرمان مع محكمة التي ادانت المتھم بمخالفة إضافیة یحق ل (و)
وقف التنفیذ، وألسباب تدون، ان تامر على تمدید مدة الحرمان مع وقف التنفیذ او 
تجدیدھا لمدة إضافة التي ال تزید عن سنتین بحال اقتنعت انھ بظروف االمر لیس 

 فیذ.من العدل تشغیل مدة الحرمان مع وقف التن
   

ال تمدد المحكمة مدة الحرمان مع وقف التنفیذ وفق الفقرة (و)، اال عند إدانة المتھم  ز)(
 للمرة األولى بالمخالفة اإلضافیة.

 
مددت المحكمة مدة الحرمان مع وقف التنفیذ لمدة إضافیة قبل انتھاء المدة األولى،  (ح)

تبدأ المدة اإلضافیة من نھایة المدة األولى؛ جددت المحكمة مدة الحرمان مع وقف 
التنفیذ بعد انتھاء المدة األولى، تبدأ المدة الجدیدة من یوم اصدار قرار الحكم، اال إذا 

 لك.المحكمة بغیر ذ أمرت
 

لحرمان لكل ا
 فئات الرخصة

القت المحكمة عقوبة حرمان من حیازة او الحصول على رخصة او الحرمان مع وقف التنفیذ،  .٥٦
یلقى الحرمان كالمذكور بالنسبة لقیادة كل أنواع المركبات؛ ولكن یحق للمحكمة؛ ألسباب 

او قیادة مركبة من نوع خاصة تدون، ان تامر بأن الحرمان ال یسري على قیادة مركبة معینة 
 معیین.

 
سائق مركبة 
دون اذن من 

 مالكھا

سائق مركبة دون اذن من مالكھا او من المتصرف بھا، والسائق ال یملك رخصة  (أ) .٥۷
المفعول لنوع المركبة، یحرم بشكل فعلي من الحیازة والحصول على قیادة ساریة 

باإلضافة لكل عقوبة أخرى تلقیھا  سنوات، ۳رخصة قیادة لمدة ال تقل عن 
 تفسر ،اقل من ھذه لمدة قررت المحكمة القاء عقوبة الحرمان بحال ،المحكمة

 لمشخص الذي  علىالمذكور في ھذه الفقرة ال یسري ؛ ااألسباب في قرار حكمھ
مدة سریان رخصتھ خالل سنھ قبل تنفیذ اء انتھبسبب یحتاز على رخصة قیادة 

 دفع رسوم الرخصة. عدم  جراءالمخالفة 
 

 یحرم، المركبة،یملك رخصة قیادة ساریة لنوع ان السائق كالمذكور في الفقرة (أ) ك (ب)
بالحرمان الفعلي من حیازة  ،علیھلقیھا المحكمة كل عقوبة أخرى تلباإلضافة 
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وبحال قررت المحكمة القاء مدة اقل من  ،أشھررخصة قیادة لمدة ال تقل عن ستھ 
 بقرار حكمھا.ھذه المدة تشرح ذلك 

 
ھو على یقین ان بھا، الذي سمح لشخص اخر قیادتھا ومالك مركبھ او المتصرف  (ج)

ثالث سنوات السجن الفعلي  –عقوبتھ  ،نوع المركبةلالشخص ال یملك رخصة قیادة 
شاقل جدید وبحال كان الشخص قاصر وال یستطیع  ۱٥۰۰مع او بدون غرامھ 

شاقل  ۲۰۰۰سنوات مع او بدون غرامھ  ٥السجن  –الحصول على رخصھ قیادة 
رخصة قیادة لمدة ال تقل عن  وباإلضافة لذلك الحرمان من الحصول او حیازة جدید

القاء عقوبة  ،ھا بقرار حكمھاتشرح ،ألسباب خاصة ،سنوات ولكن یحق للمحكمة ۳
 السجن مع وقف التنفیذ.

 
الحد األدنى 
 للحرمان شھرین 

وتم ادانتھ خالل السنتین السابقتین  ،شخص بأحدي المخالفات المفصلة في الذیل الثاني أدین .٥۸
، عقوبتھ باإلضافة بإحدى المخالفات المذكورة او بإحدى المخالفات المفصلة في الذیل األول

. رخصة قیادة لمدة ال تقل عن شھرینالحرمان من الحصول او حیازة  ،عقوبة أخرىألي 
 ولكن یحق للمحكمة ألسباب خاصة تشرحھا بقرار حكمھا ان تامر على الحرمان لمدة اقل.

 
الحد األدنى 
للحرمان ثالثة 

  أشھر

 -شخص  أدین .٥۹
 االول:في احدى المخالفات المفصلة في الذیل  )۱(
التي أدت في حادث طرق واصابة  مخالفات المفصلة في الذیل الثاني،في احدى ال )۲(

  مادي؛شخص او ضرر 
بمخالفة سیر او بمخالفة أخرى الناتجة عن قیادة مركبة التي تسببت بحادث طرق  )۳(

خاصة ان تأمر  ألسبابكن یحق للمحكمة ول ؛بالغةأصیب جراءھا شخص بإصابة 
 ؛أكثرعلى مدة حرمان اقل او 

عقوبة أخرى الحرمان من الحصول او حیازة رخصة قیادة لمدة ال  أليباإلضافة  –عقوبتھ   
 .أشھرتقل عن ثالثة 

 
الحد األدنى 
للحرمان سنھ 

 واحدة.

شخص بمخالفة من المخالفات المفصلة في  أدینبحال  ،٥۹بالرغم من المذكور في المادة  .٦۰
 ،بالغةالذیل األول او الذیل الثاني التي تسببت في حاث طرق أصیب خاللھ شخص بإصابة 

 –باإلضافة لكل عقوبة أخرى  –عقوبتھ  ،كالمذكور خالل السنتین السابقتینوتم ادانتھ 
ولكن یحق  واحدة؛الحرمان من حیازة او الحصول على رخصة قیادة لمدة ال تقل عن سنھ 

 للمحكمة ألسباب خاصة تشرحھا بقرار حكمھا ان تامر على الحرمان لمدة اقل.
 

الحرمان األدنى 
بسبب السواقة 

 في حالة ثمل

من  الحرمان-على كل عقوبة أخرى عالوة-، عقوبتھ)۳(۹٥أدین شخص بمخالفة كالمذكور   .٦۱
أما إذا كان قد أدین بنفس  سنتین،أو من حیازتھا لمدة ال تقل عن  قیادةالحصول على رخصة 
یحق  سنوات ولكنفیكون الحرمان لمدة ال تقل عن أربع  السابقة،المخالفة خالل السنة 

 الحكم، أن تأمر بالحرمان لمدة أقصر.في ظروف خاصة تذكرھا في قرار  للمحكمة،
 

لحد األدنى 
للحرمان ثالثة 

 سنوات

عالوة على كل عقوبة -، عقوبتھ۹۹او المادة  ۹۸ بالمادة شخص بمخالفة كالمذكورأدین  .٦۲
أو من حیازتھا لمدة ال تقل عن ثالثة سنوات؛  قیادةالحرمان من الحصول على رخصة -أخرى

في قرار الحكم، أن تأمر بالحرمان لمدة  تشرحھاولكن یحق للمحكمة، في ظروف خاصة 
 أقصر.

 
تعدیالت على 

 الذیل
یحق لرئیس اإلدارة المدنیة بأنظمة یسنھا اجراء تعدیالت على ذیول ھذا االمر، كلھا او جزء  .٦۳

 منھا، اإلضافة علیھا او تقلیصھا.
 

الحرمان 
 واحتساب مدتھ

یبدأ الحرمان من الحصول على رخصة سواقة أو من حیازتھا والذي فرضتھ  (أ) .٦٤
 خالف ذلك.رار الحكم إال إذا أمرت المحكمة المحكمة، من یوم صدور ق

 
سابقة، ولم تنتھي مدة  بقضیةفرض على شخص الحرمان وكان قد حرم في   (ب)

الحرمان بعد، تضاف مدة الحرمان إلى المدة السابقة وتبدأ من تاریخ انتھاء المدة 

8886



 السابقة.
 

 ؤخذ بعین االعتبار:لدى احتساب مدة الحرمان ال ت (ج)
 

التي حددت لھذا الغرض في مرت لغایة تسلیم الرخصة للسلطة  المدة التي (۱)
 األنظمة وبالطریقة التي حددت؛

 
المخالفة التي  علىالمدة التي أدى فیھا صاحب الرخصة عقوبة السجن  )۲(   

 بسببھا تم حرمانھا كالمذكور.
 

استعانة بمركبة 
 لتنفیذ مخالفة

نفیذ مخالفة على قانون او بت أدینصاحب رخصة قیادة او صاحب رخصة مركبة الذي  .٦٥
تشریعات امن التي تمكن تنفیذھا او ُسھل بأعقاب قیادتھ المركبة او استعمال المركبة التي 

تحرمھ  ان-علیھألي عقوبة تلقیھا باإلضافة -یحتاز رخصة لقیادتھا، یحق للمحكمة التي ادانتھ
كانت المخالفة ضد امن المنطقة او  مذكورة، بشكل دائم او لمدة محددة؛ال من حیازة الرخصة

 امن دولة إسرائیل، تحرمھ المحكمة من الرخصة بشكل دائم.
 

استعانة بمركبة 
 لتنفیذ مخالفة

 آداب

صاحب رخصة مركبھ بمخالفة وفق الفصل األول والثاني من الباب الرابع (مخالفات  أدین .٦٦
ھل التي تمكن تنفیذھا او سُ  ،۱۹٦۰لسنھ  ۱٦القانون الجنائي األردني رقم ) من اآلدابضد 

باإلضافة لكل  –عقوبتھ  ستعمال المركبة التي یملك رخصتھا،قیادتھ المركبة او ا بأعقاب
ولكن  سنوات؛الحرمان من حیازة رخصة كالمذكور لمدة ال تقل عن ثالث  –عقوبة أخرى 

 في قرار الحكم، أن تأمر بالحرمان لمدة أقصر. تشرحھایحق للمحكمة، في ظروف خاصة 
 

الحرمان من 
حیازة رخصة 

 مركبة

نظام الذي سن بموجب ھذا االمر الذي یمنع نقل  شخص بمخالفة بموجب أدین (أ) .٦۷
او تأجیر مركبة خاصة او  ،ركاب مقابل اجر بمركبة خاصة او بمركبھ تجاریة

او السماح لعملیة النقل المذكورة بمركبة خاصة  المذكور،النقل  ألجلمركبة تجاریة 
باإلضافة لكل عقوبة  –یحق للمحكمة  نقل)، مخالفة-یلي (فیمااو بمركبة تجاریة 

مركبة التي نفذت بواسطتھا مخالفة النقل من حرمان صاحب رخصة ال –أخرى 
 بشكل دائم او لمدة محددة. ،حیازة رخصة من فئة معینھ لمركبة او لمركبھ معینھ

 
صاحب او مالك مركبھ بمخالفھ نقل وادین خالل السنتین السابقتین بنفس  أدین ب)(

 أليالحرمان من حیازة رخصة  –باإلضافة لكل عقوبة أخرى  –عقوبتھ  المخالفة،
للمحكمة،  ولكن یحقشھر  ۱۲مركبة او لنوع محدد من المركبات لمدة ال تقل عن 

 في قرار الحكم، أن تأمر بالحرمان لمدة أقصر.  تشرحھافي ظروف خاصة 
 

حرمان المتھم 
بمخالفة من 

 حیازة رخصة

رخصة قیادة او صاحب رخصة بالغات اتھام او الئحة اتھام ضد صاحب  اقدمو (أ) .٦۸
التي تمكن تنفیذھا او سھل  بالنسبة لحرمانھ ضد قانون او تشریعات امنمركبة 

بسبب قیادتھ مركبة او استعمال مركبتھ، یجوز للمحكمة المخولة ان تنظر في 
المخالفة لحرمانھ من حیازة رخصتھ، بناء على طلي المستشار القضائي او مندوب 
عنھ او بناء على طلب شرطي، بحال اقتنع ان استمرار قیادة المتھم المذكور او 

ھ لمركبتھ تشكل خطر على الجمھور، بحال لم یحرم المتھم استمراریة استعمال
 .٦۹بموجب المادة 

     
ن یحق للمحكمة المختصة للبحث في یوم، ولك ۳۰الحرمان كالمذكور لمدة یكون  ب)(

المخالفة ان تمدد مدة الحرمان لغایة نھایة البحث في القضیة او حتى اصدار القرار 
 .٦٥بموجب المادة 

 
 .۷۳تعلیمات المادة  بقرار المحكمة وفق ھذه المادة بموجب إعادة النظر یمكن ج)(

 
الحرمان حتى 
نھایة بحث 

ان ھناك أساس  نقیب عن تھاقتنع المستشار القضائي او وكیلھ او ضابط شرطة ال تقل عن رتب .٦۹
معقول التھام صاحب رخصة قیادة او صاحب رخصة مركبة بمخالفة التي تسري علیھا 
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وقدم للمحكمة المختصة بالبحث بنفس المخالفة طلب  ،٦۷-و ٦٥،٦٦او  ٦٤حتى  ٥۳المواد  القضیة
یحق للمحكمة حرمانھ من حیازة الرخصة لغایة  –لحرمان صاحب الرخصة من حیازتھا 

 . ۷٤حتى ۷۲ بموجب المواد انتھاء الغاء الحرمان لغایةاو  ،قضیتھانتھاء 
 

تأجیل  ،وألسباب تشرحھا قیادة،یحق للمحكمة التي حرمت متھم من حیازة رخصة  (أ) .۷۰ تأجیل الحرمان
 الحرمان للموعد الذي تحدده.

 
 بشأنالمحكمة  خالل سبعة أیام من یوم تسلمھ قراریحق الحد األطراف االستئناف  ب)(

ویحق لمحكمة االستئناف ان تصادق على القرار او  ،تأجیل الحرمان كالمذكور
"محكمة استئناف" في حال كان  الغرض،بدلھ؛ لھذا  الغائھ او اصدار قرار اخر

 االستئنافمحكمة  –الحرمان على ید محكمة عسكریة من الدرجة األولى 
 المحلیة.  االستئنافمحكمة –العسكریة؛ بحال كان الحرمان على ید محكمة أخرى 

 
الحرمان من قبل 

 ضابط شرطة
 وما فوق. نقیبشرطة برتبة  ضابط-""ضابط شرطة المادة،في ھذا  أ)( .۷۱

 
على مرأى منھ  ارتكببأن سائقاً  االعتقادإذا كان لشرطي أساس معقول یدعوه إلى  (ب)

 ارتكبھاأو بأنھ بسبب مخالفة التي  الرابع، الذیلمخالفة من المخالفات المذكورة في 
 لألمالك،ضرر لأو  ،وقع حادث طرق أسفر عن إصابة شخص أو مقتلھ ،السائق

یحق للشرطي أن یطلب من السائق مرافقتھ إلى ضابط الشرطة أو أن یأخذ منھ 
 .قیادتھرخصة 

 
 

أخذ الشرطي رخصة القیادة كما ذكر في الفقرة (ب)، یعطي للسائق كتاباً  )۱( (ج)
استدعاء للحضور أمام ضابط الشرطة خالل بشأن أخذ الرخصة ومذكرة 

ثالثة أیام، في الموعد الذي یحدده، وذلك من أجل القرار بشأن حرمانھ من 
رخصة القیادة، ویعتبر الكتاب المذكور كأنھ الرخصة التي أخذت حتى 

 موعد استدعاء السائق أمام ضابط الشرطة.
 

االستدعاء المذكورة في (ز) في مذكرة -توضح تعلیمات المادین (و) و )۲(   
)، وكذلك یفصل فیھا مكان ورقم ھاتف وذلك للحصول على ۱الفقرة (

 مضمون قرار ضابط الشرطة.
 

یحق لھ تسلیم السائق  ،(ب) الفقرة فيكالمذكور  رخصة القیادةالشرطي  یأخذلم  (د)
 (ج). في الفقرةكالمذكور  استدعاءمذكرة 

 
ضد السائق  اتھامبأنھ سوف تقدم الئحة  لالعتقادإذا كان لضابط الشرطة أساس  )ھ(

 بمراعاة ،فعلیھ التصرف على النحو التالي ،(ب) الفقرةالمخالفة حسب  ارتكبالذي 
 ظروف األمر:

 
-شخصفي المخالفة التي أدت إلى وقوع حادث طرق أسفر عن مقتل   )۱(

ً  ۹۰لمدة  القیادةرخصة السائق من حیازة  یحرم  ؛یوما
 

في المخالفة التي أدت إلى وقوع حادث طرق أسفر عن إصابة شخص أو   )۲(
 ٦۰لمدة  رخصة القیادةلھ حرمان السائق من حیازة  یحق-باألمالكضرر 

 ً  ؛یوما
 

السائق  حرمانلھ  یحق-الرابع الذیلفي مخالفة من المخالفات المذكورة في  )۳(
 یوماً. ۳۰لمدة  رخصة القیادةمن 

 

8888



لمذكور في كا مام ضابط الشرطة في الموعد الذي تم استدعائھلم یمثل السائق أ  (و)  
حسب  رخصة القیادةیحق لضابط الشرطة أن یحرمھ غیابیاً من حیازة  ،(ج) الفقرة
 رخصة القیادةومن ذلك الموعد یعتبر السائق كأنھ بلغ عن حرمانھ من  ،ھ)( الفقرة

 .۱۰۷ تعلیمات مادةوتسري علیھ 
 

الذي فرضھ ضابط الشرطة على السائق  رخصة القیادةیسري الحرمان من حیازة  (ز)
 القرار. اتخاذمن تاریخ 

 
المدة التي مرت لغایة تسلیم  االعتبارال تؤخذ بعین  الحرمان،مدة  احتسابعند  (ح)

 الرخصة للسلطة التي حددت في األنظمة وبالطریقة التي حددت.
 

  یحق للمحكمة المخولة بالنظر في المخالفة التي سحبت الرخصة بسببھا حسب  (ط)
بشروط أو بدون  تلغیھ،أو أن  القضیة انتھاءأن تمدد مدة الحرمان لحین  ،)ھ( الفقرة

 شروط.
 

یحق لسلطة الترخیص التابعة لجیش  )،۳(-و) ۲(ھ)( الفقرة في من المذكوربالرغم  (ي)
 ،الفقرةالدفاع اإلسرائیلي أن تصدر لشخص حرم من حیازة رخصة كما ذكر في 

السلطة أن األمر  اقتنعتإذا  فقط،عسكریة عندما یقوم بمھمة عسكریة  قیادةرخصة 
في  الفقرةھذه یقتضي ذلك ألغراض عسكریة مستعجلة ومحددة. ال تسري تعلیمات 

 .۹۹ مادةفي حالة وقوع حادث في الظروف المذكورة 
 

ھذه لمن حرم من حیازتھا بموجب  رخصة القیادةضابط الشرطة كالمذكور یعید  ي أ)(
 قدم الئحة اتھام ضد صاحب الرخصة.بأنھ لن ت اقتنعإذا  المادة،

 
ان یطلب من المحكمة  ،۷۱المادة ضابط شرطة كالمذكور في یحق لمن حرم بواسطة امر  .۷۲ الغاء الحرمان

بعد االستماع من المستشار  ،ویحق للمحكمة الحرمان؛المختصة البحث بالمخالفة وإلغاء 
اقتنعت ان الغاء  إذابشروط او دون شروط  ،القضائي او وكیلھ او لشرطي الغاء الحرمان

 الحرمان لن یمس باألمن العام او بأمن الجمھور.
 

إعادة نظر 
 واستئناف

بالشكل  ۷٤او  ۷۲، ۷۱ ،٦۹النظر واالستئناف على قرارات محكمة وفق المواد  یمكن إعادة .۷۳
؛ یحق للقاضي ۱۹٦۱) سنھ ۹المحاكمات الجزائیة (رقم  المحدد في قانون ترتیبات أصول

او ان یصدر قرار ، تغیره او الغائھ ،الذي یطلع على الطلب المذكور ان یبقي القرار السابق
او إعادة الموضوع لبحث  إلصداره، الصالحیةذي كان للمحكمة المذكورة ال ر یدلھاخ

 اصدار قرار اخر على یدھا. ألجلالمحكمة المذكورة 
 

ولم  ۷۱او  ٦۹المواد من یوم حرمان صاحب رخصة بموجب  أشھر ثالثةبمضي  (أ) .۷٤ بِطالن الحرمان
او التقصیر سبب  الفعلاتھام ضد صاحب الرخصة على  الئحةتقدم للمحكمة 

 ،خاصة وتعلیالت تسجل ألسبابالمحكمة  أمرت إذایبطل الحرمان اال  –الحرمان 
 .د مدة الحرمان للمدة التي تحددھاتمدی

 
ولم  ۷۱و ٦۹من یوم حرمان صاحب رخصة بموجب المواد  أشھر ٦بمضي  (ب)

یبطل الحرمان بحال لم  ،التقصیر سبب الحرمان وا الفعلیصدر قرار حكم بالنسبة 
 ذلك. خالفتأمر المحكمة 

 
ألسباب الغاء 

 متعلقة بالیاقة
مفصل حرمان شخص من حیازة رخصة قیادة بشكل دائم لمدة  الترخیص، بقراریحق لسلطة  .۷٥

معینھ او لغایة توفر الشروط التي تحددھا في قرارھا في حال اقتنعت ان صاحب الرخصة 
 للقیادة. لیاقتھللقیادة بسبب نقص في  الئقغیر 

 
تعلیق رخصة 

تتعلق  ألسباب
لھا ان  السیر، یحقاعتقدت سلطة الترخیص ان طریقة قیادة شخص قد تشكل خطر على امان  .۷٦

تبین انھ تعلق رخصة القیادة التابعة لھ لغایة اجتیازه امتحانات وفحوص طبیة التي تحددھا و
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ان تستدعیھ السلطة خالل ستھ أسابیع من یوم قرارھا لتعلیق  مركبھ، بشرطسائق مالئم لقیادة  باألمان
 االمتحانات والفحوصات الطبیة.  ألجراءرخصتھ 

 
اشتراط شروط 

متعلقة  ألسباب
 باللیاقة 

 

اعتقدت انھ ھناك حاجة  إذاوضع شروط برخصة القیادة  مفصل،یحق لسلطة الترخیص بقرار  .۷۷
 لذلك بسبب نقص بلیاقة القیادة لدى صاحب الرخصة.

 لى ارشاداتیحق لسلطة الترخیص بتعلیمات خطیة ان تلزم صاحب رخصة قیادة الحصول ع .۷۸  االرشادإلزام 
 .افي القیادة من قبلھ

 
 االستئنافحق 

على قرار وفق 
حتى  ۷٥المواد 

۷۸ 
 

ان  ،۷۸حتى  ۷٥یحق لصاحب رخصة الذي اتخذ بشأنھ قرار وفق المواد  (أ) .۷۹
لدى لجنھ االعتراضات ویحق  ،استالمھ القرار یوم أیام من ۱۰خالل یعترض، 

 الغائھ. تغیره او ،االعتراضات ان تصادق على القرار للجنھ
 

كن بحال لم یصدر قرار في االعتراض ول القرار،تقدیم االعتراض ال یؤجل تنفیذ  ب)(
یوم من یوم اتخاذ القرار موضوع االعتراض ولم تصدر لجنھ  ۹۰خالل 

قرار لجنھ  اصدارتنفیذ القرار لغایة  یعلقأخرى، االعتراضات تعلیمات 
 االعتراضات.

 
اعتراض 

 علىواستئناف 
شھادة طبیة 

 للقیادة

 مخولین لمنح شھادة طبیة للقیادةتعین سلطة الترخیص بكتاب تصدره أطباء  أ)( .۸۰
 

یحق للمستدعي لرخصة قیادة او صاحب رخصة قیادة الذي یعتبر نفسھ متضررا  (ب)
لدى لجنھ  خالل المدة التي تحدد في األنظمة، ،جراء قرار طبیب مخول ان یعترض

 الضابطعلیھا على ید صادق مأطباء من الالئحة ال ثالثاعتراض طبیة المشكلة من 
 شؤون الصحة.لضابط لشؤون المواصالت بعد االستشارة بال

 
 تحدد ھیئة لجنھ االعتراض الطبیة ورئیسھا على النحو الذي یحدد في األنظمة  ج)(

 
 ۷٥على قرار سلطة الترخیص بموجب المادة  ۷۹ال یقدم اعتراض وفق المادة  د)(

لیاقة طبیة اال بعد اصدار قرار لجنھ االعتراض الطبیة في  ألسباب أصدرالتي 
لھذا الغرض تعد الفترة الزمنیة لتقدیم  المخول،االعتراض على قرار الطبیب 

 الرخصة.االعتراض من یوم اعالن قرار لجنھ االعتراض الطبیة لصاحب 
 

صالحیات 
السلطة لحرمان 

 سائقین خطرین

ان أسلوب قیادة صاحب رخصة قیادة اقتنعت سلطة الترخیص حسب البینات التي قدمت لھا  .۸۱
بقرار  لھا،فیحق ، او ان صاحب رخصة القیادة ھمجي او مزعج المشاةشكل خطر على ی

 بادعاءاتھ امامھا حرمانھ من حیازة رخصة قیادة. لألدالءمفصل وبعد منحھ الفرصة 
 

صالحیة سلطة 
الترخیص 

من حرم لحرمان 
على ید محكمة 

 خارج المنطقة

حرم شخص على ید محكمة مختصة خارج المنطقة من الحصول او حیازة رخصة  (أ) .۸۲
تمكنھ من القیادة بنطاق صالحیات المحكمة بشكل دائم او لمدة محددة او لغایة توفر 

على الفور سلطة الترخیص ویكون محروم  یخبر، الشروط التي حددتھا المحكمة
خالل المدة ، من الحصول او حیازة رخصة التي تمكنھ من القیادة بموجب ھذا االمر

 او لغایة توفر الشروط التي حددت في قرار المحكمة المختصة خارج المنطقة.
 

على الفور سلطة الترخیص بشأن  یخبرحرم شخص كالمذكور في الفقرة (أ) ولم  ب)(
على مدة الحرمان التي حددت على ید  اإلضافةلسلطة الترخیص  یجوزالحرمان، 

 المحكمة المدة من یوم الحرمان لغایة الیوم الذي اعلمت بھ.
 

الحرمان، الغاء 
صالحیاتھ  انتھاء

 ومصادقتھ

ان  ۸۱یحق لصاحب رخصة قیادة الذي حرم من حیازتھا كالمذكور في المادة  (أ) .۸۳
 االعتراض الغاء الحرمان.یطلب من لجنھ 
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الحرمان، بمضي ثالثین یوم على یوم  ۸۱ینتھي سریان حرمان بموجب المادة  (ب)
لم یقدم طلب للجنھ االعتراضات للمصادقة علیھ قبل انتھاء ھذه المدة او لم  بحال

 تلغى على ید لجنھ االعتراض قبل ھذا الموعد.
 

محددة او لغایة  دائم، لمدةیحق للجنھ االعتراضات المصادقة على الحرمان بشكل  ج)(
 تغیره او الغائھ.  تحددھا،توفر الشروط التي 

 
منع اداري على 

 استعمال مركبة
بوزن مركبة تجاریة، أن شخصاً قام بنقل حمولة تبین لشرطي، بعد أن قام  )۱( (أ) .۸٤

في مركبة وأن وزن المركبة ووزن الحمولة المنقولة بھا یزید عن الوزن 
فیحق لھ أن یسلم للسائق  المركبة،اإلجمالي المسموح بھ حسب رخصة 

) لمدة استعمالمنع  إشعار-یليالمركبة (فیما  استعمالإشعاراً الذي یمنع 
بنفس  استعمالالثالث سنوات األخیرة سلم إشعار منع یوماً وإذا خالل  ۳۰

 حسب مادة استعمالبحقھا أمر منع  أصدرأو  المادة،ھذه المركبة حسب 
 وأخذ رخصة المركبة. یوماً، ٦۰ لمدة- ۸٦

 
على مرأى منھ مخالفة من  ارتكببأن السائق  لالعتقادكان للشرطي أساس  )۲(

یحق لھ أن یطلب من السائق  ، المخالفات المفصلة بقسم أ لإلضافة السابعة
 وتسري تعلیمات  ، مرافقتھ لضابط الشرطة أو أخذ منھ رخصة المركبة

كان لضابط الشرطة أساس  ؛(و) بالتغییرات الملزمة -(د) و ، (ج)٤۷ مادة
یحق لھ تسلیمھ إشعار  ، د السائقبأنھ سوف تقدم الئحة إتھام ض لالعتقاد

ً وإذا خالل  ۳۰المخالفة لمدة  ارتكبتالمركبة التي بھا  استعمالمنع  یوما
ھذه بنفس المركبة حسب  استعمالالثالث سنوات األخیرة سلم إشعار منع 

 ٦۰لمدة  -ج ٥۷ مادة حسب  استعمالأو أعطي بحقھا أمر منع  المادة ،
 ً  وأخذ رخصة المركبة. ، یوما

 
 بالنسبة لمخالفات الغرامة. ھذه الفقرةال تسري تعلیمات  )۳(

 
 ما یلي: االستعمالیذكر في إشعار منع  (ب)

 
المكان الذي یجب تنزیل الحمولة المنقولة في المركبة أو الذي فیھ یجب  )۱(

بما في ذلك  األمر،حسب ظروف  المركبة،إنزال الركاب المسافرین في 
وذلك إذا لم یكن بالمستطاع تنزیل  الزائدة،التعلیمات بشأن تنزیل الحمولة 

الحمولة في مكان تواجد المركبة بظروف األمر والتعلیمات بشأن تنزیل 
الركاب المسافرین بصورة غیر قانونیة إذا لم یكن بالمستطاع تنزیل 

 الركاب في مكان تواجد المركبة بظروف األمر.
التي یعادل وزنھا الفارق بین  الحمولة-""حمولة زائدة األمر،ھذا  لمقتضى

الوزن اإلجمالي المسموح بھ حسب رخصة المركبة ووزن المركبة 
 اإلجمالي والحمولة المنقولة فیھا.

 
الذي  االستعمال،المكان الذي یجب أن تقف فیھ المركبة خالل فترة منع  )۲(

رئیس اإلدارة  كن المعدة لذلك؛السائق من بین األما اقتراحیحدد بمراعاة 
بما في ذلك لغرض كیفیة تحدید  الغرض،یحدد تعلیمات لھذا  المدنیة،

والسلطة  االستعمالاألماكن التي تعد لتوقیف مركبة خالل فترة منع 
مواقع ومساحة األماكن كالمذكور وكیفیة  ترقیم، لتحدید،المختصة 

وكذلك لغرض تقدیر  فیھم،مركبات التي توقف الحراسة والرقابة على ال
مصاریف نقل المركبات للماكن التي حددت حسب ھذه الفقرة وبسبب 

 ؛توقیفھا فیھا
 

 ).۲(-و) ۱الموعد األخیر لتنفیذ العملیات المذكورة في الفقرتین ( )۳(
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إال من أجل السفر  استعمالبشأنھا إشعار منع  أصدرال یستعمل شخص مركبة التي  (ج)
في األماكن والمواعید التي ذكرت  )،(ب الفقرة فيالمذكورة  التعلیماتألجل تنفیذ 

وال ینقلھا من المكان المحدد لتوقیف المركبة إال إذا حصل على  اإلشعار،في 
 مصادقة خطیة من ضابط الشرطة.

 
 االستعمالالشرطة تقوم بتبلیغ سلطة الترخیص عن إعطاء إشعار منع  )۱( (د)

إلى مالك  االستعمالوترسل نسخة من إشعار منع  ؛ھذه المادةحسب 
 ؛االستعمالإذا لم یسلم لھ إشعار منع  المركبة،

 
 المركبة،ولم تأخذ رخصة  المادة،ھذه  بموجب استعمالإشعار منع  أصدر )۲(

في  األنظمة،فعلى مالك المركبة تسلیم رخصتھا للسلطة التي حددت في 
ً بشأن إشعار بعد أن أحیط  األنظمة،الموعد الذي حدد في  منع علما

 .االستعمال
 

في  فوراً،ویخبر سلطة الترخیص بذلك  االستعمالضابط الشرطة یلغي إشعار منع  )ھ(
 إحدى الحاالت التالیة:

 
 ؛إذا أثبت مالك المركبة أن المركبة أخذت منھ بدون علمھ وبدون موافقتھ )۱(

 
 (أ). الفقرةفي بسبب المخالفة كالمذكور  اتھامبأنھ لن تقدم الئحة  اقتنع )۲(

 
والمدعي یعلم سلطة الترخیص  االستعمال،یلغى إشعار منع  االتھام،ألغیت الئحة  (و)

 بذلك فوراً.
 

اللجوء إلى 
 المحكمة

وكذلك  ۸٤ مادةحسب  االستعمالیحق لمالك المركبة التي صدر بشأنھا إشعار بمنع  (أ) .۸٥
أن یطلبوا من المحكمة المخولة بالنظر في مخالفات  اإلشعار، استلمالسائق الذي 

القرار بشأن الطلب بعد  باتخاذوتقوم المحكمة  ؛االستعمالإلغاء إشعار منع  المرور،
 شرطي.لإلى المستشار القانوني للحكومة أو وكیلھ أو  االستماع

 
 إذا أثبت لھا أحد األمور التالیة: االستعمالتقوم المحكمة بإلغاء إشعار منع  (ب)

 ؛إن المركبة أخذت من مالكھا دون علمھ ودون موافقتھ )۱(
 

ومالك المركبة عمل كل ما  مالكھا،إن سائق المركبة خالف تعلیمات  )۲(
 (أ).۸٤ مادة بوسعھ لمنع تنفیذ المخالفة كالمذكور ب

 
أو أن تحدد مدة أقصر لمنع  االستعمال،یحق للمحكمة أن تلغي إشعار منع  (ج)

إذا كانت ھناك ظروف أخرى خالف  شروط،بشروط أو بدون  االستعمال،
والتي تبرر ذلك ولھذا الغرض یحق للمحكمة  )،(ب ب الفقرةالظروف التي ذكرت 

 ا.سائقھبین مالك المركبة و العالقة في ذلك،بما  بالحسبان،األخذ 
 

منع قضائي 
الستعمال 
 المركبة  

، یحق للمحكمة، السادس الذیلأدین شخص بمخالفة من المخالفات الواردة في  (أ) .۸٦
عالوةً على كل عقوبة أخرى، أن تصدر أمراً بمنع استعمال المركبة التي ارتكبت 

أال یوماً، بشرط  ۱۲۰أمر منع استعمال) لمدة ال تزید عن -فیھا المخالفة (فیما یلي
وتحدد المحكمة في أمر منع االستعمال المكان الذي  ؛تكون المخالفة مخالفة غرامة

یجب أن تقف فیھ المركبة خالل فترة منع االستعمال، من بین األماكن المعدة لذلك 
 ).۲(ب)( ۸٤حسب مادة 

 
الفرصة ال تصدر المحكمة أمراً بمنع استعمال المركبة قبل أن تتیح لمالك المركبة  (ب)

 إلسماع ادعاءاتھ في موضوع منع االستعمال.
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 ال تصدر المحكمة أمراً بمنع استعمال المركبة إذا أثبت مالكھا أحد األمور التالیة: (ج)
 

 ؛إن المركبة أخذت منھ بدون علمھ وبدون موافقتھ )۱(
 

 ارتكابإن سائق المركبة خالف تعلیماتھ، وأنھ عمل كل ما في وسعھ لمنع  )۲(
 الفقرة (أ). فيالمخالفة كالمذكور 

 
قرار بشأن مدة منع االستعمال، األخذ بالحسبان، بما في  اتخاذیحق للمحكمة، عند  (د)

 سائقھا.بین مالك المركبة و العالقةذلك، 
 

صدر أمر بمنع استعمال المركبة حسب ھذه المادة، یبرز مالك المركبة  )۱( (ھ)
 حددت في األنظمة، خالل الفترة التي حددت فیھا؛رخصتھا للسلطة التي 

 
یسري منع االستعمال بموعد إصدار األمر، إذا لم تحدد المحكمة موعد  )۲(

آخر، غیر أنھ عند احتساب المدة المذكورة بأمر منع االستعمال ال تأخذ 
بعین االعتبار المدة التي مرت لحین تسلیم رخصة المركبة كما ذكر في 

 ).۱(الفقرة 
 

طلب مالك المركبة تغییر مكان وقوف المركبة خالل فترة منع االستعمال، ال یقوم  (و)
 بذلك إال بعد الحصول على مصادقة خطیة من ضابط الشرطة.

 
الفقرة (ب)، یحق لھ  فيلم تتح الفرصة لمالك المركبة بإسماع ادعاءاتھ كالمذكور  (ز)

 التقدم بطلب للمحكمة إلعادة النظر في قرارھا.
 

نقل المركبة 
للمكان وإیقافھا 

 بھ

 ۸٤ الموادمصاریف نقل المركبة للمكان الذي یتم بھ إیقافھا خالل فترة منع االستعمال حسب  .۸۷
)، ۲(ب)( ۸٤إیقافھا في المكان كالمذكور، بالمقدار الذي حدد حسب مادة  وجراء ۸٦ حتى

یحق للمحكمة،  ؛دفع المصاریفلغایة تدفع على ید مالك المركبة، ویجوز حجز المركبة 
حسب طلب یقدم إلیھا، أن تصدر أي أمر ترتئیھ في األمور المذكورة في ھذه المادة، بشرط أن 

 تتیح الفرصة لمن قد یتضرر من قرارھا بإسماع ادعاءاتھ.
 

 استئناف
  

، لدى محكمة االستئناف التي تنظر في ۸۷حتى  ۸٥یجوز استئناف قرار المحكمة حسب بنود  .۸۸
في حالة حرمان من قبل -لھذا الغرض، "محكمة االستئناف" ؛االستئناف بھیئة قاضي فرد

 . االستئناف العسكریة المحكمة-محكمة عسكریة من الدرجة األولى
 

منع استعمال 
تنفیذ -مركبة
 ورقابة

یحق لرئیس اإلدارة المدنیة تحدید وسائل لتنفیذ إشعار منع استعمال أو أمر منع  أ)( .۸۹
، بما في ذلك جر المركبة، إیداعھا أو ۸٦ حتى ۸٤استعمال حسب تعلیمات البنود 

 .۱۱٤مادة  فيإقفال العجالت كالمذكور 
 

 أصدرواألجل الرقابة على تنفیذ إشعار منع استعمال أو أمر منع استعمال، الذین  (ب)
، تكون للشرطي صالحیة الدخول لكل مكان ۸٦ حتى ۸٤المواد تعلیمات  بموجب

الذي یفترض أن تتواجد فیھ المركبة أو یكون لھ أساس معقول لالعتقاد بأن المركبة 
 موجودة فیھ.

 
إعادة رخصة 

 المركبة
تعاد رخصة المركبة لمالكھا بعد انتھاء مدة منع االستعمال، أو بعد إلغاء منع االستعمال، أو إذا  .۹۰

مال، برأ المتھم من المخالفة التي من أجلھا صدر اإلشعار بمنع االستعمال أو أمر منع االستع
 حسب ما یحدد في األنظمة.

 
أصول الحكم خالل جلسات امام لجنھ االعتراضات في اعتراض بموجب ھذا االمر تكون  .۹۱ أصول الحكم 

، والتعلیمات ۱۹٦۷-٥۷۲۸)،۱۷۲وفق االمر بشأن لجان االعتراض (یھودا والسامرة) (رقم 
 التي أصدرت بموجبھ. 
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بشأن الحرمان یوم من یوم قرار سلطة الترخیص  ٦۰لم یصدر قرار لجنھ االعتراض خالل  .۹۲ إیقاف الحرمان

 ولم تصدر لجنھ االعتراض تعلیمات أخرى، یتوقف الحرمان لغایة اصدار قرار اللجنة.
 

صالحیات أخرى 
لسلطة 

 الترخیص 

یحق لسلطة الترخیص، باي وقت، رفض منح رخصة او تجدیدھا او الغائھا او  (أ) .۹۳
الحفاظ على امن  ألجلالمطلوب  االمر تعلیق رخصة منحت عند اقتناعھا ان

المنطقة، امن دولة إسرائیل والحفاظ على الحكم الصحیح او احتیاجات سكان 
 المنطقة او ألجل إحالل النظام العام.

 
یمكن االعتراض على قرار وفق الفقرة (أ) لدى قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي  (ب)

 الترخیص.عالن عن قرار سلطة االیوم من یوم  ۱٥في المنطقة خالل 
  

المصادقة على القرار، الغائھ  ،یحق لقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة ج)(
 او تعدیلھ.

 
واجب ابراز 

 رخصة القیادة
أدین صاحب رخصة قیادة بمخالفة سیر او مخالفة بموجب قانون او تشریعات امن  (أ) .۹٤

فرضت علیة  او ،حیازة رخصة تم حرمانھ مناو ا ،أخرى الناتجة عن قیادتھ مركبھ
 ایفرض علیھ ابراز رخصتھ للسلطة التي تحددھ شروط معینھ بموجب ھذا االمر،
 األنظمة خالل المدة المحددة فیھا.

 
اإلجراءات بشأن التسجیل واالھتمام بالرخصة كالمذكور في الرخصة (أ) تحدد في  (ب)

 األنظمة. 
 

على صاحب رخصة مركبھ الذي حرم من حیازتھا تسري تعلیمات ھذا االمر أیضا  (ج)
 وعلى الرخصة كھذه.

 
 والعقوباتالفصل السابع: المخالفات 

 
السجن لمدة سنتین او غرامة مالیة كالمذكور في  –من ینفذ احدى المخالفات التالیة عقوبتھ  .۹٥ المخالفات

نت المخالفة ھي مخالفة زیادة الغرامات المالیة وبحال كا) من االمر بشأن ۳(أ) (۱ المادة
) ۱(أ) (۱المادة ضعف الغرامة المذكورة في  ۱٫۲٥غرامة مالیة –غرامة التي تبحثھا محكمة 

 من االمر بشأن زیادة الغرامات المالیة.
 

 من یخل بأحد تعلیمات ھذا االمر؛  )۱(
 

 قد تشكلبسرعة التي بظروف االمر یقود مركبھ على الشارع باستھتار او اھمال او  )۲(
 خطر على الجمھور، حتى لو كانت اقل من السرعة القصوى المحددة؛

 
كان ثمل عند قیادتھ المركبة او مسؤول عن المركبة على الشارع او في مكان عام،  )۳(

 ؛۱۰۱كتعریفھم في المادة  –لھذا الغرض، "ثمل" و " مسؤول عن المركبة" 
 

تسبب بمخالفة وھو یرفض ذكر اسمھ او عنوانھ عند قیادة المركبة على النحو الذي  )٤(
 او یذكر اسم او عنوان غیر صحیحھ؛

 
على  یدلياو من یتصرف بمركبة الذي ال  من یحتاز علیھاصاحب مركبة او  بحال )٥(

والتي قد تؤدي  االدالء بھابإمكانھ تي ال ، معلوماتحسب طلب شرطي ،الفور
لتشخیص او اإلمساك بسائق مركبھ الذي كان متورط بحادث طرق او طریقة 

علیھ  –معلومات خطیا االدالء بالاستعمال المركبة تشكل مخالفة، اال إذا طلب منھ 
 یوم من یوم الطلب؛ ۱٥نقلھا خالل 
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یطلب عندما یكون سائق مركبھ میكانیكیة او عامة وال یبرز رخصتھ عندما  )٦(
 الشرطي ذلك.

 
لى الطریق تسبب بحدوث ع ھ وال یتوقف في حین تواجد مركبتھعندما یقود مركب )۷(

لشخص مسؤول عنھا وال یدلي كالمطلوب منھ دث لشخص، او دابھ او لمركبھ حا
 باسمھ، عنوانھ، واسم وعنوان صاحب المركبة او بطاقة التسجیل او رقم المركبة؛ 

 
شرطي بزي  شار بھاالتي أ اشارةمن یخل بتعلیمات إشارة مرور على الطریق او  )۸(

 الشرطة.
 

یزور أي عالمة تستعمل لتشخیص المركبة او أي رخصة التي أصدرت وفق ھذا  )۹(
 .االمر او یغیرھا باالحتیال ویستعملھا او یعیرھا ألخر او یسمح ألخر باستعمالھا

 
 .التاكوغرافغیر بصورة غیر قانونیة تسجیل  )۱۰(

 
 .۱۰٤یشوش عمل جھاز تقیید السرعة الذي ركب في المركبة وفق تعلیمات المادة  )۱۱(

 
عقوبة السجن 

 الفعلي
عقوبة عدم القاء السجن، وقررت المحكمة  لعقوبة بالنسبة لمخالفة حد أدنى حدد في ھذا االمر .۹٦

 قرارھا ھذا.كمھا األسباب التي أدت لح السجن الفعلي، تفسر في قرار
  

الحكم عند تواجد 
 مخالفة سابقة

ما عدا  -۱۰او وفق المادة  ۹٥) من المادة ۷) او (٤)، (۳)، (۲من ینفذ مخالفة وفق الفقرات ( .۹۷
او مخالفة وفق احد األنظمة -ت مدة سریان رخصتھالذي انتھمركبة على ید شخص قیادة 

المخالفات  بإحدىنتھ خالل السنتین السابقتین األول او الثاني، وتم اداالذیل المفصلة في 
المفصلة في ھذه المادة، عقوبة السجن لثالث سنوات ولكن ال تقل عن شھر، او السجن 

شاقل جدید: ولكن یحق للمحكمة، بحال تبین لھا ان ظروف المخالفة  ۱٫٥۰۰وغرامة مالیة 
 عقوبة السجن لألسباب التي تفسرھا في قرار الحكم.ن رض ذلك، ان ال تلقي الحد األدنى متف
 

التسبب بالموت 
 بقیادة متھورة 

من یتسبب، خالل قیادة مركبة، دون قصد، بموت شخص آخر بسبب عدم االنتباه او عمل  .۹۸
، عقوبتھ السجن لمدة ثالث االجراميمتھور، او دون مباالة والتي ال تصل لحد اإلھمال 

شاقل جدید؛ ولكن یحق  ۱٥٫۰۰ثالثة أشھر، او السجن وغرامة مالیة سنوات وال تقل عن 
للمحكمة بحال تبین لھا ان الظروف تبرر ذلك، عدم القاء الحد األدنى من عقوبة السجن 

 كالمذكور ألسباب تفسرھا في قرار حكمھا.
  

الت���������رك بع���������د 
 اإلصابة

 

 (أ) .۹۹
 

توج�ب وسائق مركبة الذي كان لھ ض�لع بح�ادث ط�رق وال�ذي أص�یب فی�ھ ش�خص، 
علی��ھ العل��م بأن��ھ أص��یب ش��خص بالح��ادث أو م��ن الممك��ن أن��ھ أص��یب ش��خص، ول��م 
یتوقف بمكان الحادث أو بالقرب منھ قدر المستطاع، ك�ي یطل�ع عل�ى نتیج�ة الح�ادث 

 وطلب المساعدة، عقوبتھ السجن ثالثة سنوات. 
 

 (ب)
 
 
 

مركبة الذي كان لھ ضلع بحادث طرق والذي أصیب فیھ شخص، ولم یتوق�ف  سائق
بمك��ان الح��ادث أو ب��القرب من��ھ ق��در المس��تطاع، ك��ي یطل��ع عل��ى نتیج��ة الح��ادث، أو 

 توقف كالمذكور ولم یطلب المساعدة، عقوبتھ السجن سبع سنوات.

بالغ�ة أو  سائق مركبة الذي كان لھ ضلع بحادث التي جرائھا أص�یب ش�خص إص�ابة (ج)
قتل شخص، ولم یتوقف أو لم یطلب المساعدة كما ذك�ر ب�الفقرة (ب)، عقاب�ھ الس�جن 

 سنة. ۱٤
قررت المحكمة إلقاء عقوبة السجن عل�ى ش�خص وف�ق الفق�رة (ب) أو (ج)، ال تلق�ي  (د)

 علیة السجن مع وقف التنفیذ كعقوبة وحیدة أو كعقوبة إضافیة.
  

ق��دم المس��اعدة المالئم��ة وف��ق لظ��روف الح��ادث  –بھ��ذا الم��ادة، " طل��ب المس��اعدة"  (ھ)
ولمكان ح�ادث الط�رق، بم�ا ف�ي ذل�ك، وف�ق ظ�روف األم�ر، اس�تدعاء أجھ�زة اإلنق�اذ 
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المحترفة والضروریة لمكان الحادث، انتظر بجانب المصاب لح�ین وص�ولھم، اھ�تم 
م المس�اعدة األولی�ة إذا لحمایة المص�اب م�ن أي ض�رر إض�افي بق�در المس�تطاع وق�د

 .  كان بإمكانھ تقدیمھا وفق مؤھالتھ
 

واجب المسافر 
االتصال ألجھزة 

 اإلنقاذ

یلزم مسافر بمركبة التي لھا ضلع بحادث طرق وال�ذي أص�یب فی�ھ ش�خص باالتص�ال ألجھ�زة  .۱۰۰
اإلنقاذ المحترفة والض�روریة واس�تدعائھم لمك�ان الح�ادث، بأس�رع وق�ت ممك�ن وف�ق لظ�روف 

أ(ب) ٦٤األمر، إال إذا توقف سائق المركبة وطلب المساعدة، وفقا للظ�روف الم�ذكورة بالم�ادة 
أ(ب) أو (ج)، ٦٤نصف العقوبة المحددة بالم�ادة  –أو (ج)؛ من یخالف ھذه التعلیمات، عقوبتھ 

 سنة. ۱٦ي لم یبلغ من العمر وفقا لألمر؛ تعلیمات ھذه المادة ال تسري على قاصر والذ
 
 

 -في ھذه المادة (أ) .۱۰۱ الثمولفحص 
 

 أحد ھؤالء-"مسؤول عن المركبة" 
 

 من یعمل بتدریس السواقة، عندما الطالب یقود المركبة؛ )۱( 
 

من یجلس بجانب سائق جدید في المركبة، ألجل تأدیة واجب المرافقة  )۲(   
 ؛۱٥أو  ۱٤حسب المواد 

 
الكحول أعلى من النسبة التي حددھا مشروب الذي فیھ نسبة -"مشروب مسكر"   

لھذا الغرض، تسجیل نسبة الكحول على وعاء المشروب  ؛رئیس اإلدارة المدنیة
 یكون بینھ أولیة لنسبة الكحول الموجودة في المشروب؛

 
كتعریفھ باألمر بشأن العقاقیر الخطرة (یھودا والسامرة) (رقم -"عقار خطر"   

الذي حدده رئیس اإلدارة الدنیة وبالشروط ، ماعدا عقار ۱۹۷٥-٥۷۳٥)، ٥٥۸
 التي حددھا؛

 
 أحد التالي:-"ثمل"   

 
من یشرب مشروب مسكر أثناء السواقة أو عند كونھ مسؤوالً عن  )۱(   

 المركبة؛
 

 من یوجد في جسمھ عقار خطر أو ناتج تفكیك مواد لعقار خطر؛ )۲(   
 

النسبة التي حددھا رئیس من یوجد في جسمھ كحول بنسبة أعلى من  )۳(   
 اإلدارة المدنیة؛

 
أحد المدونون فیما یلي، الذي حسب فحص عینھ الھواء، بجسده تواجد  )٤(   

میكغرام كحول بلتر ھواء منفوخ، أو  ٥۰كحول بتركیز الذي یزید على 
میلغرام كحول ب  ۱۰بتركیز الذي یزید على  –حسب فحص عینھ دم 

 میلیتر دم: ۱۰۰
 

 سائق جدید؛ (أ)    
 

 سنة؛ ۲٤سائق الذي لم یبلغ من العمر  (ب) 
 

سائق بوقت قیادة مركبة تجاریة أو مركبة عمل التي وزنھا  (ج) 
 ۳٫٥۰۰اإلجمالي المسموح فیھ وفق رخصة المركبة تزید على 

 كیلوغرام؛
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 (د)   

 
 سائق یقود مركبة عامة."

تحت تأثیر عقار خطر، وبشرط أنھ لم الواقع تحت تأثیر مشروب مسكر أو  )٥(  
توجد في الفحوص بالمختبر نسبة الكحول بدمھ أقل من النسبة التي حددت 

، أ)۳النسبة كالمذكور في الفقرة (او من  )۳في األنظمة حسب الفقرة (
 .بمراعاة االمر

 
یحق للشرطي أن یطلب من سائق مركبة أو من مسؤول عن المركبة، أن یعطیھ  (ب)

من الھواء المنفوخ من فمھ، ألجل فحص إذا یتواجد كحول بجسمھ وبأي نسبة، عینة 
بواسطة جھاز الذي صودق علیھ ألجل ذلك من قبل رئیس اإلدارة المدنیة بإعالن 

یحق للشرطي أن یطلب إعطاء عینة حسب ھذه المادة  ؛)عینة نفخ-(في ھذه المادة
 ذه المادة.بالرغم من عدم وجود شك بأنھ ارتكبت مخالفة حسب ھ

 
یحق لشرطي أن یطلب من سائق مركبة أو من مسؤول عن المركبة، الذي تورط  (ج)

بحادث طرق أو كان للشرطي شك معقول بأنھ ثمل، إعطائھ عینة بول أو عینة دم 
ألجل فحص إذا یتواجد كحول بجسمھ وبأي نسبة، أو إذا یتواجد بجسمھ عقار خطر 

یحق للشرطي أن یأمر بأخذ عینة دم كالمذكور  ؛أو ناتج تفكیك مواد لعقار خطر
بھذه الفقرة أیضاً من سائق مركبة أو من مسؤول عن المركبة الذي فقد وعیھ، ولھذا 

 ).۲الفقرة (ب الغرض ال تسري تعلیمات   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

توفي شخص إثر حادث طرق، وكان للشرطي شك معقول بأن نفس الشخص كان  (د)
خول لذلك من قبل رئیس اإلدارة المدنیة  أحد المسببین للحادث، یحق لطبیب، الذي

أو من عینھ رئیس اإلدارة المدنیة لذلك الغرض، الذي جلب إلیھ المتوفى، أخذ عینة 
دم منھ أو سائل آخر من الجسم، ألجل فحص إذا یتواجد بجسمھ كحول وبأي نسبة، 

ما أو إذا یتواجد بجسمھ عقار خطر أو ناتج تفكیك مواد لعقار خطر، وكل ذلك إذا 
 كما حدد رئیس اإلدارة المدنیة.-بھذه الفقرة، "شرطي" ؛طلب الشرطي ھذا

 
شرطي الذي یطلب من سائق مركبة أو من مسؤول عن المركبة إعطاءه عینة نفخ،   )ھ(

عینة بول أو عینة دم، حسب تعلیمات ھذه المادة، علیھ تبلیغھ بھدف أخذ العینة، 
یطلب موافقتھ، ویشرح لھ الداللة القضائیة لرفض إعطاء عینة، كالمذكور ب مادة 

۱۰۳. 
 

أو عینة دم حسب تعلیمات ھذه المادة، تتم بصورة  أخذ عینة نفخ، عینة بول )۱( (و)
وبمكان اللذین یؤمنوا حمایة قصوى على كرامة الشخص، على 

 خصوصیتھ وصحتھ، بأدنى درجھ ممكنة بالمس، إحراج وألم.
 

أخذ عینة نفخ تتم من قبل الشرطي، في المركبة التي فیھا ساق أو سافر  )۲( 
بمحاذاتھا أو في مكان آخر الذي یأمر الشخص الذي طلبت منھ العینة، 

 علیھ الشرطي.
 

أخذ عینة دم تتم من قبل صاحب مھنة طبیة، المخول بموجب كل قانون أو  )۳( 
تشریع أمن ألخذ عینة دم؛ أخذ العینة تتم في مكان الذي فیھ متبع أخذ عینة 

 كالمذكور، بما في ذلك محطة شرطة بظروف عیادة.
 

یستفسر صاحب مھنھ طبیة مع الشخص الذي منھ طلب أخذ عینة دم، قبل أخذھا،  (ز)
وضعھ الصحي فیما یتعلق األمر بأخذ العینة؛ تبین شك معقول بأن أخذ العینة یمكن 
أن یمس بصحة نفس الشخص الذي ال ینبع من ماھیة أخذ العینة، ال یأخذ منھ 

ق لصاحب مھنة طبیة لیس صاحب المھنة الطبیة عینة دم كالمذكور؛ ولكن، یح
طبیباً، أن یطلب بأن یقوم طبیب بفحص الشخص، وال یأخذ منھ عینة دم إال إذا 
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 صادق الطبیب الذي فحصھ بعدم وجود منع صحي ألخذ العینة.
 

ألجل أخذ عینة دم، بول أو نفخ حسب ھذه المادة، مخول الشرطي بتعویق الشخص  (ح)
الذي طلبت منھ العینة لمدة زمنیة ال تزید على أربع ساعات، ولكن إذا كان اخذ 

 العینة من شخص لیس مشبوھاً، ال تزید مدة التعویق على نصف ساعة. 
 

 األمور التالیة:یحق لرئیس اإلدارة المدنیة أن یصدر أنظمة في  (ط)
 

 طرق فحص الكحول أو العقار حسب تعلیمات ھذه المادة؛ )۱( 
 

كیفیة أخذ العینات حسب ھذه المادة وفحصھا، أماكن الفحوصات والتقاریر  )۲( 
 الصادرة عن نتائج الفحص. 

 
) أن تقبل التقریر الصادر ۳(٦۲یحق للمحكمة التي تنظر في مخالفة حسب مادة  (ي)

 ) كبینة.۳الفقرة (ج)(  حسب 
 

ً على سائق مركبة الذي ھو قاصر أو  (ي أ)   تسري التعلیمات حسب ھذه المادة أیضا
 لوجود شك بأنھ معاق عقلیاً، بدون حاجة لموافقة ولي أمره.

 
تقریر عن 

 فحص الثمل
-(في ھذه المادة ۱۰۱من یأخذ عینة نفخ، عینة بول أو عینة دم حسب تعلیمات مادة  أ)( .۱۰۲

 عینة)، یسجل بنھایة أخذ العینة تقریر عن إجراء أخذ العینة، ویوقع علیھ.
 

 تقریر كالمذكور ب الفقرة (أ) یشمل التالي: (ب)
 ؛اسم وتفاصیل ھویة الشخص الذي أخذت منھ العینة )۱(
 ؛ظروف أخذ العینة، وكذلك نتائج فحصھا، إذا ظھرت عند أخذ العینة )۲(
 ؛التاریخ، الساعة ومكان أخذ العینة )۳(
 ؛اسم وكفاءة أو رتبة من یأخذ العینة )٤(
 اسم وتفاصیل ھویة من وجد أثناء أخذ العینة، إذا ما تواجد.  )٥(

 
نسخة من التقریر تسلم فوراً للشخص الذي أخذت منھ العینة، إذا أدخت العینة من  ج)(

یسلم بالسرعة -) دأو ( ج)(۱۰۱فاقد الوعي أو من متوفي، حسب تعلیمات مادة 
زوج، -لھذا الغرض، "قریب عائلھ" ؛الممكنة ألحد أقرباء العائلة الذي طلب ذلك

 والد، ابن، أخ أو أخت.
 

رفض فحص 
 ثمل

) لتعریف "مسؤول ۱رفض سائق مركبة، أو مسؤول عن المركبة كالمذكور بفقرة ( (أ) .۱۰۳
، إعطاء عینة حسب طلب شرطي كالمذكور بنفس ۱۰۱عن المركبة" في مادة 

 ).۳(۹٥المادة، یعتبر وكأنھ ارتكب مخالفة حسب مادة 
 

) لتعریف "مسؤول عن ۲فقرة (في الرفض مسؤول عن المركبة كالمذكور  (ب)
، إعطاء عینة حسب طلب شرطي كالمذكور بنفس المادة، ۱۰۱المركبة" في مادة 

 ) ألمر زیادة الغرامات.۱(أ)(۱مادة ال فيغرامة كالمذكور -عقابھ
 

ال تسري تعلیمات ھذه المادة على سائق مركبة أو على مسؤول عن المركبة الذي لم  (ج)
في المادة تأخذ منھ عینة دم بسبب خشیة المس بصحتھ بالظروف المذكورة 

 (ز).۱۰۱
  

"جھاز تقیید 
 السرعة

۱۰٤. 
 

ان یقرر ان یركب جھاز تقیید السرعة في مركبات یحق لرئیس اإلدارة المدنیة  (أ)
 التي یحددھا.معینھ 

 
شخص المركبة، ومالك المركبة أو من تكون المركبة بحوزتھ ال یسمحوا  یقودال  (ب)
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جھاز تقیید السرعة، والجھاز صالح  فیھاالمركبة، إال إذا ركب  بقیادةلشخص أخر 
 ویعمل كالمطلوب. 

 
رداء عاكس 

واجب -للضوء
 حیازة واستعمال

 

 رداء عاكس للضوء.بمركبة میكانیكیة یتواجد  (أ) .۱۰٥
 

سائق المركبة التي لیست دراجة ناریة یحتاز على رداء عاكس للضوء، في كل  (ب)
 وقت، داخل مقصورة السائق بالمركبة.

 
سائق مركبة میكانیكیة بطریق لیست طریق داخل المدن، الخارج أو النازل من  (ج)

ولكنھ  ؛على الرصیفالمركبة، بظروف األمر، یرتدي رداء عاكس للضوء، ماعدا 
یكون معفي من الواجب المذكور إذا خرج أو نزل أحد الركاب من المركبة وھو 

 مرتدي رداء عاكس للضوء.
 

حددھا رئیس اإلدارة یال تسري تعلیمات ھذه المادة على أنواع مركبات التي  (د)
 المدنیة.

 
 -في ھذه المادة )ھ(

المستوفي للطلبات التي حددت لھذا رداء عاكس للضوء، -"رداء عاكس للضوء"
الغرض بمعیار رسمي، كمفھومھ باألمر بشأن معاییر رسمیة (یھودا والسامرة) 

 ؛۱۹۸۱-٥۷٤۱)، ۸۹۹(رقم 
 

 باألنظمة. كتعریفھم-"رصیفو ""طریق داخل المدن" 
     

الحصول على 
رخصة بإخفاء 
الحرمان او 

 الشروط

قیادة، وكل وقت والحرمان او الشروط ساریة من حرم من الحصول او من حیازة رخصة  .۱۰٦
المفعول ویقوم بتقدیم طلب للحصول على رخصة او لتجدیدھا او یحصل على رخصة، وال 

السجن ثالث سنوات -یعلن عن موضوع الحرمان او عن الشروط لسلطة الترخیص، عقوبتھ
علیھا او  شاقل جدید او العقوبتان معاً؛ وتلغى أي رخصة حصل ۱٫٥۰۰او غرامة مالیة 

 جددھا.
  

القیادة خالل 
الحرمان او 

 خالل الشروط

من اعلم انھ حرم من الحصول او من حیازة رخصة قیادة، وكل وقت والحرمان ساري  .۱۰۷
المفعول، ویقود مركبة التي قیادتھا ممنوعة بدون رخصة بموجب ھذا االمر، او من یقود 

لرخصتھ، او من اعلم انھ حرم من حیازة بخالف للشروط ساریة المفعول التي أضیفت 
رخصة مركبة وكل وقت والحرمان ساري المفعول یستعمل نفس المركبة او یسمح 
باستعمالھا، او من قاد او سمح آلخر بقیادة مركبة بخالف اإلعالن عن منع االستعمال او امر 

ید او العقوبتان شاقل جد ۱٫٥۰۰السجن ثالث سنوات او غرامة مالیة -منع االستعمال، عقوبتھ
 معاً.

 
عقوبة مخالفة 

 على االنظمة
 ۹٥من بنفذ مخالفة على األنظمة التي سنت بموجب ھذا االمر، عقوبتھ كالمذكور في المواد  .۱۰۸

 او عقوبة اقل من ھذا التي حددت في األنظمة. ۹۷-و
 

واجب رقابة 
 مالك المركبة

مالك المركبة)، -مالك المركبة أو من السیطرة على المركبة بیده (في ھذه المادة أ)( .۱۰۹
 الذیلملزم بالرقابة وأن یعمل بقدر اإلمكان لكي یمنع تنفیذ مخالفة المذكورة في 

مالك  ؛مركبة بإذنھ والمنفذ ألجلھ عمل أو خدمةال یقودمن قبل شخص الذي  السابع
) ۳(أ)(۱مادة ال فيغرامة كالمذكور -مركبة الذي یخرق تعلیمات ھذه المادة، عقابھ

 زیادة الغرامات. من األمر بشأن
 

على ید شخص كالمذكور بالفقرة (أ)، یرى  السابع الذیلارتكبت مخالفة مذكورة في  ب)(
ل بقدر بأنھ عم، إال إذا أثبت ةالفقرة المذكور مالك المركبة بأنھ خرق واجبھ حسب

 اإلمكان لكي ینفذ واجبھ.
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مسؤولیة جنائیة 
 مدنیة محفوظة

ال شيء من المذكور في ھذا االمر ال یقلل من المسؤولیة الجنائیة او المدنیة لسائق او مالك  .۱۱۰
مركبة بموجب أي قانون او تشریعات امن الساریة حینھا، بشرط ان ال یعاقب مرتین على 

 نفس المخالفة.
 

النقاط في 
 مخالفات السیر

یحق لرئیس اإلدارة المدنیة ان یحدد بأنظمة یسنھا طریقة لتسجیل النقاط لمخالفات  أ)( .۱۱۱
السیر التي أدین بھا صاحب رخصة قیادة (فیما یلي: نظام النقاط)، وتحدید أنواع 
 المخالفات وعدد النقاط التي تسجل على صاحب رخصة مقابل كل مخالفة یدان بھا.

 
یحق لرئیس اإلدارة المدنیة ان یحدد بأنظمة یسنھا، وسائل التصلیح التي تفرض  ب)(

على صاحب رخصة قیادة الذي سجلت لھ نقاط وفق نظام النقاط، بما في ذلك، 
 فحوصات طبیة، امتحانات، ارشاد، والحرمان من حیازة رخصة قیادة.

 
لكل عقوبة تفرضھا المحكمة  تفرض وسائل التصلیح وفق الفقرة (ب) باإلضافة ج)(

 على صاحب رخصة بسبب مخالفة ادانتھ بھا.
  

دفع غرامة التي 
 فرضت على آخر

مباشر او غیر مباشر، غرامة مالیة التي ألقیت على شخص  لال تدفع شركة، بشك أ)( .۱۱۲
آخر، وال یدفع ُمشغل غرامة التي ألقیت على أحد عمالھ بسبب مخالفة سیر وفق 

او بسبب مخالفة الواردة في الذیل األول او الثاني؛ من یخالف  ۱۰۷حتى  ۹۸المواد 
 السجن سنة واحدة.-عقوبتھ-تعلیمات ھذه الفقرة

  
ل مجموعة من األشخاص، یتھم بھا كل شخص مخالفة وفق الفقرة (أ) من قبنفذت  (ب)

الذي حین تنفیذ المخالفة شغل منصب مدیر فعلي، شریك، ما عدا شریك مقید، او 
موظف إدارة رفیع المستوى المسؤول عن دفع الغرامة، اال بحال تم اثبات االمرین 

 التالیین:
 ون علمھ؛نفذت المخالفة د )۱( 

 
 انھ اتخذ كل الوسائل المعقولة كي یحیل دون تنفیذ المخالفة. )۲( 

 
عدا شركة التي أعضائھا ملزمون ان یضعوا تحت -"شركة"، لغرض ھذه المادة (ج)

 تصرفھا كل قوى عملھم ونقل لھا كل امالكھم.
 

 الفصل الثامن: األنظمة والقوانین المساعدة
 

 المدنیة ان یسن أنظمة المتعلقة بالمواضیع التالیة:یحق لرئیس اإلدارة  .۱۱۳ أنظمة عامة
 

استعمال الشوارع للمركبات، المشاة وآخرین یشمل نظام المرور وتحدید قواعد  )۱(
تحدید تعلیمات المتعلقة بتحدید الكتابة الموحدة بالغة العربیة، العبریة واإلنكلیزیة 

 الشوارع؛لألسماء المبینة على الالفتات المروریة على 
 

 المصابیح التي تركب على المركبات؛ )۲(
 

 استعمال البوق او أجھزة تحذیر أخرى بالمركبات؛ )۳(
 

تحدید حجم، شكل، ونوعیة عالمات التشخیص وتعلیمات بشأن تركیبھم على  )٤(
 المركبات لتمكین تشخیصھم وتمیزھم بسھولھ؛

 
 التي یجب تسجیلھا؛تسجیل المركبات االلیة والتفاصیل  )٥(

 
 فرض تواجد عدادات في سیارات األجرة ونظام عملھا وصیانتھا؛ )٦(
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 طریقة حیازة الرخصة؛ )۷(
 

اعفاء مركبة آلیة المسجلة خارج المنطقة التي احضرت للمنطقة لمدة محددة وكذلك  )۸(
 جزء منھا؛سائقھا، من تعلیمات ھذا االمر بالنسبة للتسجیل والترخیص، كلھا او 

 
 اإلعالن عن تغییر الذي طرأ على ملكیة مركبة آلیة وتسجیل التغییر؛ )۹(

 
دفع الرسوم مقابل تسجیل، رخصة، تجدید الرخصة، تصریح، فحص، امتحان، او  )۱۰(

أي عملیة أخرى بموجب ھذا االمر او األنظمة وكذلك رسوم التأخیر مقابل التأخیر 
 بدفعھا؛

 
وفحوصات ألجل تحدید المؤھالت القیادة لمستدعون رخصة قیادة او من  امتحانات )۱۱(

 الرخص التي ستمنح؛ عیحتازھا وانوا
 

فحص وامتحان المركبات العمومیة، عدد األشخاص المسموح ان تقلھا، الواجب  )۱۲(
 لنقل الركاب وحدود ھذا الواجب؛

 
عدد المسافرین المصادق علیھ والتسعیرة المصادق علیھا، یشمل  إظھارواجب  )۱۳(

 الخریطة او المخطط المتعلق للتسعیرة المذكورة؛ 
 

 امانة وراحة المسافرین في المركبات العمومیة وتصرفات السائقین؛ )۱٤(
 

تخویل مراقب السیر، لیمنع او یحدد، بإعالن یبرز على الطریق، قیادة مركبة او  )۱٥(
 مركبة من نوع خاص في نفس الطریق او أجزاء منھا؛

 
السرعة المسموحة عند نقل المركبات آلیة او أي نوع منھا، بحال سمح ذلك بأي  )۱٦(

 ؛طریق او منطقة محددة او مكان معین
 

 مبنى ووزن المركبات والشروط الستعمالھا؛ )۱۷(
 

على أنواعھا، بما في ذلك فرض معدات او وسائل أخرى لمنع سرقة المركبات  )۱۸(
تركیب أجھزة معینة او وسائل كالمذكور، واجب استعمالھا والشروط والمواعید 

 الستعمالھا؛
 

المكیفات الھوائیة في المركبات، أنواعھا، واجب تركیبھا وتشغیلھا وشروط  )۱۹(
 تشغیلھا؛

 
واجب تركیبھا، او ربطھا وكل احزمة األمان وأجھزة تقیید في المركبات، أنواعھا،  )۲۰(

 شروط استعمالھا؛
 

أجھزة او وسائل أخرى التي یتوجب تركیبھا في المركبات، ھدفھا منع تنفیذ  )۲۱(
مخالفات سیر، مراقبة تنفیذ تعلیمات ھذا االمر او تسجیل تنفیذھا لجمیع أنواع 

 األخرى؛المركبات او ألنواع معینة، وكذلك طریقة تشغیل األجھزة والوسائل 
 

ركبت بمركباتھم أجھزة او وسائل أخرى بموجب تعلیمات واجبات السائقین التي  )۲۲(
 )؛۲۱الفقرة (

 
طرق تنظیم، تقیید ومراقبة لترخیص مركبات تجاریة وترخیص مركبات  )۲۳(

خصوصیة المعدة لنقل أكثر من ستة ركاب عدا السائق، وكذلك استعمال المركبات 
 التجاریة والخصوصیة كالمذكور؛ 
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المراقبة على تعلیمات القیادة واإلرشاد، على المعلمین، مرشدین ومدارس تعلیم  )۲٤(

تأھیلھم بصدد واجب تعلیم القیادة وفق منھاج التعلیم المحدد، وكذلك القیادة وعلى 
 بالنسبة للمعدات واألدوات التي یستعملوھا؛

 
منح رخص لحیازة مدارس تعلیم القیادة وتعلیمات القیادة، مدة سریانھا، شروطھا،  )۲٥(

الرخصة، والصالحیة إللغائھا او تعلیقھا بسبب مخالفة على األنظمة او على شروط 
 منع اعفاء من واجب الحصول على رخصة لتعلیم القیادة؛

 
طرق تقدیم الطلبات، تنفیذ الفحوصات او االمتحانات ألجل منح او تجدید رخص  )۲٦(

قیادة، رخص تعلیم وحیازة مدرسة لتعلیم القیادة ورخص المركبات، ونظام مكاتب 
 الترخیص المتعلقة بذلك؛

 
 كل ما یتعلق بأمان المرور، تخطیطھا وتسویتھا؛  )۲۷(

 
نظام ساعات العمل، قیادة واستراحة سائقي المركبات الذین یعتشون من عمل  )۲۸(

بالقیادة او متعلقة بمعیشتھم، والمراقبة على تنفیذ ھذا النظام؛ األنظمة المذكورة قد 
 المركبات؛تكون بالنسبة لمركبات بصورة عامة او ألنواع معینة من 

 
شروط لمنح رخصة او تجدیدھا، بموجب ھذا االمر او األنظمة بموجبھ، الوضع  )۲۹(

 -مقابل
 

أي غرامة التي أدین بھا مستدعي او رخصة بتجدیدھا بموجب القانون  (أ) 
م تدفع جراء مخالفات سیر او مخالفة أخرى نتیجة قیادتھ مركبة والتي ل

 بالرغم من حلول موعد دفعھ:
 

الضرائب، الجمارك، الرسوم، المكوس، والدفعات اإللزامیة األخرى التي  (ب)
تسري على مركبة موضوع طلب الرخصة او تجدیدھا یشمل الرسوم 

 في المركبة؛ مقابل حیازة جھاز الرادیو
 

في المصانع التي تشغل عدد مركبات المحدد في األنظمة،  المرورأنظمة امان  )۳۰(
وتعلیمات بشأن تخویل شخص لمراقبة أنظمة األمان في المصانع المذكورة، تحدید 

 صالحیاتھ، واجباتھ، مؤھالتھ وطرق عملھ؛
 

سبب  ألياعمال التخمین وتقدیر الضرر الناتج للمركبات جراء حادث طرق او  )۳۱(
تخمین المركبات) والتعلیمات بشأن تخویل شخص للعمل بتخمین  –اخر (فیما یلي 

 المركبات، تحدید صالحیاتھ، واجباتھ، مؤھالتھ وطرق عملھ؛
 

 تنفیذ تعلیمات ھذا االمر بشكل عام. )۳۲(
 

مسؤولیة ركن 
 المركبة

االمن او بظروف مركبة التي تركن في مكان ممنوع وفق قانون او تشریعات  (أ) .۱۱٤
المؤدیة إلخالل نظام السیر او األمان، او حسب رأي شرطي یجب ابعادھا من اجل 
الحفاظ على نظام السیر او امانھا او امان الجمھور، یحق للشرطي ان یأمر 

 المتصرف بالمركبة حینھا ان یبعدھا او یجرھا.
 

او بحال لم یتواجد لم یملي المتصرف بالمركبة تعلیمات الشرطي كالمذكور،  (ب)
بالمكان، یحق للشرطي، شخصیا او بواسطة شخص اخر، ابعاد المركبة، جرھا 
وحفظھا او اقفال عجالتھا او جزء منھا، بأقفال التي تمنع حركة المركبة بشرط 

 اتخاذ وسائل الحذر المعقولة والمطلوبة ألجل الحفاظ على امان المركبة.
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على ید  وتحریرھاتلقى الرسوم مقابل ابعاد المركبة وحفظھا او اقفال المركبة  (ج)
الشرطة، او ان المبلغ الذي حدد مقابل ابعاد مركبة وحفظھا او اقفال مركبة 

بید شخص اخر على مالك المركبة المسجل برخصة المركبة، اال إذا  وتحریرھا
فرض  التيالمركبة  تحررال اثبت ان المركبة اخذت منھ دون علمھ او موافقتھ؛ 

 على مالكھا دفع رسوم او مبلغ كالمذكور اال بعد دفعھا.
 

 –(ب)  في الفقرة مركبة التي أقفلت كالمذكور (د)
 
 تحریرھاساعة من حین طلب مالك المركبة  ٤۸من االقفال خال ل  تحرر ) ۱(

بحال بعد مضي ال  ،كنو المبلغ المالي المتوجب علیھ ولودفع الرسوم ا
ن او حة، فرصة او عطلة وفق القانوساعة األولى یبدأ یوم استرا ۲٤

یوم  بدایة المركبة قبل تحرر-) عطلةیوم –تشریعات امن (فیما یلي 
 . العطلة

 
متعلقة باألمن، األمان او إزالة  ألسباب ،نقیب یحق لضابط شرطة برتبة )۲(

المركبة بحال لم تتوفر الشروط المذكورة في  تحریرعائق، ان یأمر على 
 ھذه المادة.

 
مركبة قبل دفع الرسوم او المبلغ  یحررمن یخرج مركبة من مكان حفظھا او  )ھ(

 السجن سنھ واحدة.– )، عقوبتھج(المذكور في الفقرة 
 

قضیة مالك المركبة بمخالفة بموجب ھذه المادة، بناء على  خاللقررت المحكمة  (و)
البینات التي ابرزت لھا، ان المركبة كانت بحیازة شخص اخر، یحق للمحكمة التي 
تبحث بقضیة الشخص االخر ان تعتمد على الحقائق التي حددت بقضیة األول، 

ى، لم یكن مرة أخر إلبرازھابموجب البینات التي قدمت بنفس القضیة، وال حاجة 
 ة إمكانیة نقض الشھادات التي أدليص االخر طرف للقضیة، تمنحھ المحكمخالش

 بھا خالل قضیة األول.
 

بالرغم من تعلیمات الفقرة (ب)، ال تقفل مركبة اال إذا ركنت بإحدى األماكن االتیة،  (ز)
 والممنوع إیقاف المركبات بھا:

  
 لمركبة معاق مشلول االرجل؛  المعد موقف )۱(

 
 ) في األنظمة؛۱۲(۷۲بنطاق محطة حافالت، كالمذكور في النظام  )۲(

 
 من األنظمة؛ ۱جزیرة كتعریفھا بالنظام  )۳(

 
 موقف الموعد لمركبة دیبلوماسیة. )٤(

 
نظام وقوف 

 موحد
۱۱٥. 
 

لنظام وقوف موحد المتبع في حدود یكون الوقوف لقاء دفع بطریق داخل المدن وفقاً  (أ)
ً لنظام وقوف موحد، حسب ما  السلطة المحلیة الموجودة فیھا تلك الطریق أو وفقا

 یختاره سائق المركبة.
 

بطاقة وقوف قطریة من قبل اإلدارة المدنیة أو -في ھذه المادة، "نظام وقوف موحد" (ب)  
 كل نظام آخر یأتي من قبلھا ومكانھا.

 
 رئیس اإلدارة المدنیة السعر األقصى لقاء الوقوف وفقاً لنظام وقوف موحد.یحدد  (ج)  

 
 )۱( (د)  

 
بالرغم من تعلیمات   الفقرة (أ)، یحق لمجلس سلطة محلیة ان تحدد، 
حسب الحاجة ووفق احتیاجات المرور، دفع أدنى دائم أو متغیر لقاء 
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السلطة المحلیة، إذا وقوف بطریق داخل المدن أو بقسم منھا، في حدود 
تواجدت بنفس الطریق أو بمحاذاتھا سكة حدید محلیة أو كل تجمع آخر 
التي تقدم فیھ خدمات مواصالت عامة، التي تزود بدیل مریح، العتقاد 

تجمع لنقل العامة)،  -المجلس، الستعمال مركبة خصوصیة (في ھذه المادة
تعملین بتجمع نقل وكذلك إذا تواجدت أنظمة وقوف مریحة ومتیسرة للمس

كما تعرف في األنظمة التي  -"سكة حدید محلیة" -العامة؛ لھذا الغرض
 سیصدرھا رئیس اإلدارة المدنیة.

 
)۲( 
 
 
 

وجد رئیس اإلدارة المدنیة، أن مجلس السلطة المحلیة لم یحدد دفع أدنى 
) بالرغم من كونھ ضروري، العتقادھم، ألجل ۱كالمذكور في الفقرة (

)، ۱استعمال تجمع نقل العامة، وتستوفى الشروط المذكورة بفقرة (تشجیع 
 ) بدل مجلس السلطة المحلیة.۱یحق لھ تحدید دفع أدنى كالمذكور بفقرة (

 
)۳  ( 
 
 
 
 

یسري )، ال ۲) أو (۱حدد دفع أدنى بطریق داخل المدن حسب فقرات (
، ۷٤مادة ال بموجبنظام الوقوف الموحد أو نظام آخر الذي حدد علیھا 

ماعدا أنظمة التي حددت لشأن وقوف معاقین وسكان طریق داخل المدن 
)، ال یحق لمجلس السلطة المحلیة ۲المذكورة؛ حدد دفع أدنى حسب فقرة (

 تغییره، إال بموافقة رئیس اإلدارة المدنیة.
 

نظام وقوف 
لمركبة لنقل 

 تالمیذ

۱۱٦. 
 

المدرسة، إشارة مرور التي تمنع محلیھ، بمحاذاة  مرور إشارات تضع سلطة (أ)
الوقوف أو توقیف مركبة، ولھا الحق أن تحدد بأن منع الوقوف یسري فقط بأیام 

 وساعات معینة التي فیھا یستعمل مكان الوقوف إلصعاد وإنزال تالمیذ.
 

الفقرة (أ) یكفي  فيمساحة مكان الذي فیھ منع وقوف أو توقیف مركبة كالمذكور  (ب)  
 تلمیذ وما فوق. ۳۰واحدة على األقل المخصصة لنقل  لوقوف مركبة

 
تعلیمات ھذه المادة ال تمس بواجب وفقاً لكل قانون لتحدید أنظمة وقوف بما في ذلك  (ج)  

 تخصیص أماكن وقوف ومصادرة.
 

مؤسسة تربیة، التي فیھا یتعلموا أو یتربوا بصوره -في ھذه المادة، "مدرسة" (د)  
عشرة تالمیذ، وفیھا تعطى تربیة قبل ابتدائي، تربیة ابتدائیة، منھاجیھ أكثر من 

، ولتالمیذ الذین یتعلمون بمؤسسات التعلیم ۱۸وتربیة ثانویة لتالمیذ حتى سن 
 .۲۱الخاص حتى سن 

 
السالمة قرابة 

 مدرسة
سلطة إشارات مرور محلیة، بمصادقة سلطة إشارات مرور مركزی�ة، تح�دد أنظم�ة  (أ) .۱۱۷

 قرابة مدرسة. سیر بطریق
 

 .۱۱٦مادة ال فيكتعریفھا -في ھذه المادة، "مدرسة" (ب)  
 

أنظمة السالمة 
بمركبة لنقل 

 التالمیذ

ال ینقل سائق مركبة بمركبة لنقل تالمیذ، ومالك المركبة أو الذي المركبة تحت  (أ) .۱۱۸
 -سیطرتھ وال یسمح لشخص آخر بنقل تالمیذ بالمركبة، إال إذا ركبوا فیھا

 
جھاز إعطاء إشارة أمامي، المخصص للتنبیھ، على األقل من األمام  )۱(

والخلف، عندما تكون أبواب المركبة مفتوحة، التي تستوفي طلبات التي 
 حددھا رئیس اإلدارة المدنیة.

 
الفتة ظاھرة للعین، التي سجل علیھا "أوالد"، بالحجم، بالمكان وبالصورة  )۲(   

اإلدارة المدنیة، بشرط أن تركب الالفتة في المركبة من التي یحددھا رئیس 
 األمام والخلف.
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 -في ھذه المادة (ب)  
مركبة، من نوع الذي حدده رئیس اإلدارة المدنیة التي -"مركبة لنقل تالمیذ"

 تستعمل بصورة دائمة لنقل تالمیذ من وإلى المدرسة.
 .۱۱٦ب مادة  كتعریفھا-مدرسة""
 

أنظمة خاصة 
بشأن مركبات 

 الیة عمومیة 

، یحق لرئیس اإلدارة المدنیة سن أنظمة ۱۱۳باإلضافة لصالحیاتھ العامة بموجب المادة  .۱۱۹
 المتعلقة بالمركبات االلیة العمومیة بالمواضیع التالیة:

نظام وتحدید منح رخص مركبات، االشراف علیھا، عددھا بشكل عام وبكل منطقة،  )۱(  
 خدمھ او نوع الخدمة؛خط 

 
 نظام وتحدید استعمال المركبات واالشراف علیھا؛  )۲(  

 
نظام وتحدید منح رخص او تصاریح لنقل الركاب او لتشغیل خدمات نقل، (في ھذه  )۳(  

خدمات)، یشمل شروط الرخص والتصاریح الغائھا، ابطالھا، وإلغاء  –المادة 
 سریانھا؛

 
توحیدھا وفصلھا واي نظام اخر المتعلق بخطوط الخدمة، تحدید خطوط خدمھ،  )٤(  

تحدید التسعیرة والجداول الزمنیة لتشغیل المركبة، بما في ذلك طریق نشرھا 
ومكانھا، نظام اصدار التذاكر والبطاقات على شتى أنواعھا، بما في ذلك االستعمال 

المحاسبة المشترك للتذاكر والبطاقات لمالكي رخص مختلفة لخطوط خدمة وطرق 
بینھم مقابل االستعمال كالمذكور طباعتھا وبیعھا، وكذلك عدد المركبات التي یتم 

 تشغیلھا أنواعھا وكل ما یتعلق بذلك.
 

تحدید الواجبات الملقاة على المركبة، على الشخص الذي یشغلھا او یعمل بھا، من  )٥(  
یملك السیطرة او على من یملك السیطرة علیھا، وعلى من یقدم الخدمات بھا، یشمل 
عمالھا وكالئھا مندبیھا ومن یعمل من قبلھ لمنح الخدمة وعلى المسافرین او من 

ك، بشرط ان كل ھذه الواجبات ال تسري اال یطلب السفر بھا، والنظام المتعلق بذل
 بالنسبة لمنح الخدمة او استعمال المركبة؛ 

 
 واجب تشغیل مركبة او خدمة ومنع إیقاف الخدمة او جزء منھا؛  )٦(  

 
إیقاف مركبة معطلة، لمنطقة او نوع خدمة معین من اجل تأمین المواصالت  )۷(  

 الالزمة للجمھور وتنظیمھا بشكل مفید.
 

 منع تشغیل حافلة عامة خالل أیام العطلة بخطوط خدمة. )۸(  

أي موضوع اخر المتعلق بنظام تشغیل الخدمة وطریقة تقدیمھا التي یمكن ان تحسن  )۹(  
 النقل بالمركبة او المتعلق بتشغیل خدمة للمصلحة العامة.

 
عائدات ودفعات 

 أخرى 
ودفعات أخرى بنسبة او بمبلغ وبالشروط التي یدفع صاحب خط خدمة مقابل الرخصة عائدات  .۱۲۰

یحددھا رئیس اإلدارة المدنیة او بالنسبة او بالمبلغ الشروط التي حددت بموجب شروط 
 المناقصة لمنح رخصة لخط الخدمة.

 
أنظمة بشأن 
التامین او 

 الضمانة

یحق لرئیس اإلدارة المدنیة سن أنظمة بحال توجھ شخص بموجب ھذا االمر او بموجب  .۱۲۱
األنظمة، لسلطة الترخیص بطلب ترخیص مركبة الیة او طلب لتجدیدھا كالمذكور او طلب 

او ان یبرز أي بینة أخرى التي تحدد  ضمانالمصادقة على نقلھا، یبرز شھادة تأمین او شھادة 
 وتثبت أحد التالیین:

 
ان بیوم بدء سریان الرخصة او بتجدیدھا او بیوم اصدار المصادقة، ان تسري  )۱(
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شھادة التأمین او وصل الضمانة الالزمة الستعمال المركبة االلیة على ید المستدعي 
 او على ید االخرین حسب تعلیماتھ او اذنھ؛

 
من ذیل امر التأمین كل  ٦مركبة التي ال تسري علیھا المادة ان المركبة االلیة ھي  )۲(  

وقت یقودھا مالك المركبة او بحیازتھ خالل عملھ، او ان المركبة موضوعھ بكل 
 شكل اخر تحت مراقبھ مالكھا.

 
الصالحیة 

لفرض تعلیمات 
االمر والعفاء 

 منھا 

یحق لرئیس اإلدارة المدنیة التحدید بإعالن ان تعلیمات ھذا االمر واألنظمة كلھا او جزء منھا،  .۱۲۲
، او ان ال باإلعالنعلیھا لو لم تحدد  حددھا باإلعالن التي لن تسريیتسري على األماكن التي 

 تسري على أماكن التي حددھا باإلعالن وكانت تسري علیھا لوال اإلعالن.

المصادقة على 
 اتفاقیات دولیة

یحق لرئیس اإلدارة المدنیة سن أنظمة التي تھدف لمنح مصداقیة ألي اتفاقیة دولیة التي تھدف  .۱۲۳ 
لتسھیل المرور الدولي لمركبات والتي تحدد تعلیمات لمنحھا ولمصداقیة شھادات السفر 

نطقة بشكل تصاریح، التي تعود بالفائدة لسكان المنطقة، عند اخذ مركباتھم الى خارج الم
 مؤقت او لسائقین الذین یسافرون لخارج المنطقة من اجل قیادة مركبات.

 
 إلقامةصالحیة 

 سلطات 
۱۲٤. 
 

عین وتحدید وظائف أي سلطة یحق لرئیس اإلدارة المدنیة ان یسن أنظمة بشأن تشكیل وت
ن التي یحق لتنفیذ ھذا االمر. رئیس اإلدارة المدنیة یحدد باألنظمة األماك ھحسب رأی مطلوبة

(أ) وعالمات تشخیصھم واثبات  ٤۲كالمذكور في المادة  الموظفي القطاع العام الذین خولو
 تخویل ھؤالء الموظفین.  

  
لجنھ فحص 
للتحقیق بحوادث 

 الطرق 

    فحص مھامھا: یحق لرئیس اإلدارة المدنیة تعین لجان  (أ) .۱۲٥
                                                                                                                        

وظروف حوادث طرق التي أدت لموت شخص او  في اسبابتحقیق  )۱(
 .بالغةاصابتھ إصابة 

 
 بمنع حوادث الطرق.تقدیم المشورة وتقدیم االقتراحات بكل ما یتعلق  )۲(

 
ھذه وصالحیات  مھام ،یحق لرئیس اإلدارة المدنیة ان یسن أنظمة بشأن تعین (ب)

    .لجانا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 احكام متفرقةالفصل التاسع: 
 

حصة السلطة 
المحلیة من 

 الرسوم 

یحق لرئیس اإلدارة المدنیة ان یخصص لمجالس البلدیات وللمجالس المحلیة جزء من الرسوم  .۱۲٦
خالل فترة الترخیص سكان  ات مقابل ترخیص مركبات عل ید اشخاص الذین كانوعالتي دف

بمنطقة نفوذ السلطة المحلیة المذكورة؛ تحدد نسبھ الحصة على ید رئیس اإلدارة المدنیة 
ویحق لھ ان یحدد ان المبالغ المخصصة كلھا او جزء منھا تستغل لتنفیذ ھذا االمر او  بإعالن

 رور.تحسین حركة الم
 

سریان على 
دارة خدمة اال

 المدنیة 

یسري ھذا االمر على مركبات اإلدارة المدنیة وعلى األشخاص الذین یخدمون في اإلدارة  .۱۲۷
 المدنیة كل وقت ال توجد تعلیمات أخرى واضحة.

نقل معلومات 
من مخزن 

 المعلومات 
 

یحق لسلطة الترخیص النقل للھیئات المفصلة بالذیل الخامس تفاصیل معلومات من مخزن  .۱۲۸
 المعلومات الذي تدیره كما ھو محدد في الذیل الخامس. 

 یلغى بھذا: .۱۲۹ الغاءات
 .۱۹٥۸) لسنھ ٤۹قانون النقل على الطرق رقم ( )۱(  

 
كل تعلیمات قانونیة المتعلقة بالمرور التي تعارض المذكور في ھذا االمر او  )۲(  
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 األنظمة التي تسن بموجبھ.
 

 .۱۹٦۷ – ٥۷۲۷)، ٥٦االمر بشأن قانون النقل (یھودا والسامرة) (رقم  )۳(  
 

 – ٥۷۳۰) ،۳۹۹االمر بشأن المرور (أصول السیر) (یھودا والسامرة) (رقم  )٤(  
۱۹۷۰. 

 
 – ٥۷۲۸)، ۲٥۱امر بشأن سحب رخص السیاقة وتعلیقھا (یھودا والسامرة) (رقم  )٥(  

۱۹٦۸. 
 

 – ٥۷۳٥)، ٦۰۳امر بشأن رخص سیارات األجرة (یھودا والسامرة) (رقم  )٦(  
۱۹۷٥. 

 
أعاله  ۱۲۹بكل مكان ذكر تشریع الذي الغي بموجب المادة  ،تشریعات االمنفي  أ)( .۱۳۰ حفظ البیان

)، ۱۸۰٥(یھودا والسامرة) (رقم  ]نص منسق [یحل مكانھ االمر بشأن المرور
٥۷۷۹-۲۰۱۸. 

 
 ،۱۹۷۱ – ٥۷۳۱اإلعالن بشأن تحدید الفتات مرور (یھودا والسامرة)، یسري  ب)(  

 ھذا االمر. بموجبكأنھ أصدر 
 

تعدیالت غیر 
 مباشرة

مر بشأن المرور (رخص لتشغیل سیارة اجرة) من األ ۱ المادةفي  )۱( (أ) .۱۳۱
(في ھذه  ۱۹۹۳-٥۷٥٤)،۱٤۰٤(تعلیمات مؤقتھ) (یھودا والسامرة) (رقم 

د من االمر بشأن ۱٤-ج و ۱٤ب، ۱٤المواد "في بدل "االمر")،  –فقرة 
: "في " یأتي۱۹۹۲ – ٥۷٥۲)، ۱۳۱۰المرور (یھودا والسامرة) (رقم 

یھودا ( ]منسق المرور [نصاالمر بشأن  من ۲۳و ۲۲، ۲۱واد الم
 ؛"۲۰۱۸-٥۷۷۹ )،۱۸۰٥والسامرة) (رقم 

 
" یأتي ألمر األساسيمن ا ۱٤المادة  من األمر، بدل "حسب(أ) ۱ المادةفي  )۲(   

 "؛ألمر األساسيمن ا ۱۹"حسب المادة 
 

بدایة سریان االمر موعد الكلمات " تحذف مر) من األ۱(أ)(۱المادة في  )۳(   
 األساسي"؛

 
ألمر األساسي من اأ ۱٤ حسب المادةألمر، بدل ") من ا۲(أ)(۱المادة في  )٤(   

 مر األساسي"؛لمن األ ۲۰حسب المادة " یأتي " 
 

ألمر األساسي " یأتي ج من ا۱٤المادة مر، بدل "(ج) لمن األ۱المادة في  )٥(   
 ألمر األساسي"؛من ا ۲۲ المادة"
 

(تعدیل رقم  ۱۹٦۰لسنھ  ۱٦ألمر بشأن تعدیل القانون الجنائي رقم من ا ۱ المادةفي  ب)(  
ب ي ٤۰۷المادة ، في ۱۹۹٥-٥۷٥٥)، ۱٤۲۸) (یھودا والسامرة) (رقم ٦

ألمر بشأن المرور (یھودا والسامرة) (رقم من ا ٤۳ حسب المادةبدل "المضاف، 
 المرور [نصألمر بشأن من ا ٦٥حسب المادة " یأتي " ٥۷٥۲-۱۹۹۲)،۱۳۱۰
 "؛۲۰۱۸-٥۷۷۹ )،۱۸۰٥رقم والسامرة) ((یھودا  ]منسق

 
ألمر بشأن تطبیق خطة االنفصال (یھودا والسامرة) (رقم من ا ۱المادة في  (ج)  

، بتعریف "مركبات عمومیة "؛"مركبات تجاریة"، بدلھا ۲۰۰٥-٥۷٦٥)، ۱٥٦٥
رقم (یھودا والسامرة) ( ]منسق المرور [نصمفھومھم في االمر بشأن ك"بدلھ  یأتي

 إسرائیل"؛المسجلین في  ٥۷۷۹-۲۰۱۸)، ۱۸۰٥
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ألمر بشأن تقید الدخول للمنطقة المجاورة (یھودا والسامرة) (رقم من ا ۱ المادةفي  (د)  
یأتي "مركبات تجاریة"،  "؛"مركبات عمومیة، بتعریف ۲۰۰٥-٥۷٦٥) ۱٥٦٦

(یھودا والسامرة) (رقم  ]منسق المرور [نصمفھومھم في االمر بشأن ك" بدلھ
 إسرائیل"؛في المسجلین  ٥۷۷۹-۲۰۱۸ )،۱۸۰٥

 
ألمر بشأن الصالحیات الحفاظ على امن المواطن (یھودا من ا ۱ المادةفي  )ھ(  

"مركبات عمومیة"  " مركبة"؛ ، بتعریف۲۰۰۹-٥۷٦۹)، ۱٦۲۸والسامرة) (رقم 
(یھودا والسامرة) (رقم  ]قیأتي بدلھ "كمفھومھم في االمر بشأن المرور [نص منس

 المسجلین في إسرائیل"؛ ٥۷۷۹-۲۰۱۸)، ۱۸۰٥
 

)، ۱٦٥۱(یھودا والسامرة) (رقم  ]منسق في االمر بشأن تعلیمات امن [نص (و)  
، في كل مكان بدل "االمر بشأن المرور (یھودا والسامرة) (رقم ٥۷۷۰-۲۰۰۹
(یھودا  ]منسق "االمر بشأن المرور [نص :" یأتي٥۷٥۲-۱۹۹۲)،۱۳۱۰

 "؛۲۰۱۸-٥۷۷۹)،۱۸۰٥والسامرة) (رقم 
 

ألمر بشأن الدفاع المدني (یھودا والسامرة) (رقم ) من ا۳) (٦(أ)(۱۲ المادةفي  (ز)  
"في االمر بشأن المرور (یھودا والسامرة) (رقم  بدل ٥۷۷۲-۲۰۱۲) ،۱٦۹۹
(یھودا  ]منسق المرور [نص"في االمر بشأن  :" یأتي٥۷٥۲-۱۹۹۲)، ۱۳۱۰

 ".۲۰۱۸-٥۷۷۹)،۱۸۰٥والسامرة) (رقم 
 

-٥۷۷۹)، ۱۸۰٥یھودا والسامرة) (رقم (] منسق المرور [نصیسمى ھذا االمر: "امر بشأن  .۱۳۲ 
۲۰۱۸." 
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 الذیل األول
 )٦۰-و ٥۹(المواد 

 
 (باستثناء قیادة مركبة من قبل شخص كان یملك رخصة قیادة ولم یجددھا). ۱۰مخالفة حسب المادة  .1

 
 و (ج). –(ب) ۱٤مخالفة حسب المادة  .2

 
 ).۷(۹٥مخالفة حسب المادة  .3

 
 .۱٥مخالفة حسب المادة  .4

 
مخالفة تتعلق بقیادة مركبة او ركوب على طریق عام بصورة مستھتر او بإھمال التي تشكل خطر  .5

 وتھدید على حیاة انسان او الحاق الضرر بھ.
 

او  ۱٤٤(ب) بحال تكون عملیة التنقل بمقابل، ۸٤) او ۲(۲٦،(د) ٤۷مخالفة حسب األنظمة  .6
 األنظمة). -(فیما یلي۱۹۹۲- ٥۷٥۲(د)  من أنظمة المرور (یھودا والسامرة)، ۳۰۸

 
 
 

 الذیل الثاني 
 )٦۰-و ٥۹(المواد 

 
 ).٤(۹٥) او المادة ۲(۹٥مخالفة حسب المادة  .1

 
من الفصل الثالث في الجزء د من األنظمة في ھ (أ) من األنظمة او باب ۳۲۰مخالفة حسب النظام  .2

 حال قررت المحكمة ان وضع المقود والمكابح یشكالن خطر.
 

(ج)، ۲۷)، ٤(۲٦(أ) بشأن عدم إعطاء حق أولویة حسب إشارة مرور، ۲۲مخالفة حسب أنظمة  .3
 .٤۳۸أو ٤۳٦(أ)، ۹۹(د)، ٦٤(ج)، ٦٤، ٥۷، ٥٦، ٥۱)، ۱(٤٥

 
) بشأن سرعة التي تزید عن السرعة القصوى بأكثر من ٤) حتى (۱((أ) ٥٤مخالفة حسب نظام  .4

كم/س عن السرعة  ٤۰كم/س في طریق داخل المدن وبالنسبة للسرعة التي تزید بأكثر من  ۳۰
 القصوى المسموحة في طریق لیست طریق داخل المدن وطریق سریعة.

 
 
 

 الثالثالذیل 
 )۱۳(المادة 
 

 من ھذا االمر. ٦٦، ٦٥، ۱۰مخالفة حسب المواد  .1
 

من األنظمة بشأن عدم انصیاع سائق إلشارة ضوئیة وعدم إعطاء حق  ۲۲مخالفة حسب نظام  .2
من  ۱٤٤من األنظمة ومخالفة حسب نظام  ٥۷او  ٥٤، ٤۷)، ۲(۲٦أولویة، مخالفة حسب االنظمة 

األنظمة المذكورة بشأن عدم اعالم عن حادث طرق او عدم تقدیم اإلسعاف االولي لمصاب في 
 حادث طرق. 

 
 شخص. أصیب فیھمخالفة حسب ھذا االمر او حسب األنظمة بموجبة التي أدت لحادث طرق  .3

 
مخالفة التي قامت المحكمة باإللقاء على منفذھا الحرمان الفعلي من حیازة رخصة قیادة لمدة ثالثة  .4

 أشھر أو أكثر.
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 الذیل الرابع
 )۷۱-و ۳٦(المواد 

 
-بمن األنظمة بشأن عدم االنصیاع إلشارات المرور  ۲۲مخالفة سائق مركبة آلیة حسب النظام  .1

بشأن عدم إعطاء حق أولویة في مفرق او في مقطع دمج لطریقین بوجود إشارة  ۳۷-وب ۳٦
 ضوئیة؛

 
 ) من األنظمة؛۲(۲٦مخالفة حسب نظام  .2

 
 (أ) من األنظمة؛۲۷مخالفة حسب نظام  .3

 
 (د) من األنظمة بشأن التجاوز في طریق لیست خالیة؛٤۷حسب نظام  مخالفة .4

 
 ) من األنظمة بشأن التجاوز الخطر عند خط فاصل متواصل؛٥(ھ)(٤۷مخالفة حسب نظام  .5

 
من األنظمة بشأن سرعة التي تزید عن السرعة (ھ) -) و٤) حتى (۱(أ) (٥٤مخالفة حسب نظام  .6

 ٤۰طریق داخل المدن وبالنسبة للسرعة التي تزید بأكثر من كم/س في  ۳۰القصوى بأكثر من 
 كم/س عن السرعة القصوى المسموحة في طریق لیست طریق داخل المدن وطریق سریعة؛

 
 على المشاة؛خطر خالل تشكیل من األنظمة  ٦۷نظام المخالفة حسب  .7

 
 بمقابل؛عملیة النقل (ب) من األنظمة، عندما تكون ۸٤ النظام مخالفة حسب .8

 
) من األنظمة عندما یكون الوزن الكلي للمركبة والحمولة المنقولة ٥(أ)(۸٥نظام المخالفة حسب  .9

 .الكلي المسموحاو أكثر من الوزن  %۲٥ب  تزید افیھ
 

 من األنظمة؛ ٥۰۲ظام النمخالفة حسب  .10
 

 ألمر؛(ب) و (ج) من ا۱٤ مادةالمخالفة حسب  .11
 

 ألمر؛من ا ۱٥ المادةمخالفة حسب  .12
 

 ألمر؛) من ا۳(۹٥ مادةالمخالفة حسب  .13
 

 الذیل الخامس
 )۱۲۸(المادة 

 
 الھیئة التي تنقل الیھا المعلومات  

 
 تفاصیل المعلومات المنقولة

شركات التامین بواسطة نقبة شركات  .1
 التامین او نقابة مخمني السیارات

سنھ انتاج  اسم مالك المركبة، رقم ھویتھ وعنوانھ،
 المركبة، ناتج المركبة، تسجیل الخسارة الكلیة

 
اسم مالك المركبة، رقم ھویتھ وعنوانھ، التي حسب  محاٍم موكل على ید زبون .2

 أقوال المحامي مطلوبة لإلجراءات القضائیة
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 الذیل السادس
 )۸٦-و ۸٤(المواد 

 
  جزء أال

وعدد المسافرین  في حال نقل المسافرین مقابل اجر (ب) من األنظمة۸٤مخالفة حسب النظام  )1(
 المسموح محدد في رخصة المركبة.

 
 (أ) من األنظمة.۸٤نظام المخالفة حسب  )2(

 
 من األنظمة. ٥۰۲نظام المخالفة حسب  )۳(

 
 من األنظمة؛ ۱٦۸نظام المخالفة حسب  )4(

 
 (د) من األنظمة؛۳۰۸نظام المخالفة حسب  )٥(

 
قیادة مركبة على ید من كان صاحب رخصة قیادة ولم من األمر، عدا  ۱۰ حسب المادةمخالفة  )٦(

 ؛ایجددھ
 

 ألمر؛(ج) من ا٥۷ مخالفھ وفقا للمادة )۷(
 

 ألمر.من ا ۱۰۷مادة المخالفة حسب  )۸(
 

 ألمر؛من ا ۱٥او  ۱٤ الموادمخالفة حسب  )۹(
 

 ألمر؛) من ۳(۹٥ مادةالمخالفة حسب  )۱۰(
 

 ألمر؛من ا ۹۹مادة المخالفة حسب  )۱۱(
 

 ) من األنظمة؛۲(۲٦مخالفة حسب نظام  )۱۲(
 

 .) من األنظمة٥(ه)( ٤۷(د) و٤۷مخالفة حسب األنظمة  )۱۳(
 

 .۱ھ(أ) من األنظمة بشأن عدم انصیاع إلشارة مرور  ۲۲مخالفة حسب نظام  )۱٤(
 

التالي، والذي اكتشف على ید  أحدعندما یكون الخلل (أ) من األنظمة، ۲۷مخالفة حسب نظام  )۱٥(
 من األنظمة: ۳۰۷نظام ال فاحص كمفھومھ في

 
 

 نوع المركبة الخلل النظام  
عجلة المقود متحررة عن محور  مقود أ)( 

المقود لدرجة انھا تتسبب بتشویش 
 دوران المقود.

 

 خصوصیة وتجاریة

عجلة المقود تخرج بسھولة عن  مقود ب)( 
 قاعدة محور المقود.

 

 خصوصیة وتجاریة

ً مقود مكسورة العجلة  مقود  (ج)  او من كلیا
 الممكن ان تؤدي إلیذاء یدي السائق

 

 خصوصیة وتجاریة

 ۷٥۰۰تجاریة یزید وزنھا عن او أكثر من  %٥۰ینقص عن  عجالت  (د) 
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 صوامیل العجل
 

 كغم

نظام فرامل  (ھ) 
 الھواء

تسریب ھواء مسموع في حجرة 
القیادة یؤدي لھبوط مستمر للواء 
المنومتر عند الضغط على دعسة 

 الفرامل.
 

مركبة مركب بھا فرامل تعمل 
 بضغط الھواء

جھاز توصیل ] (و) 
 الھواء للمقطورة

تسریب ھواء مسموع في حجرة 
القیادة او تؤدي لھبوط مستمر للواء 

عند الضغط على دعسة  المنومتر
 الفرامل.

 

 مركبة موصلة

  الجزء ب
) من األنظمة، بشأن نقل حمولة في سیارة تجاریة عندما یكون الوزن ٥(أ)(۸٥مخالفة حسب نظام  )1(

 الكلي للمركبة والحمولة المنقولة فیھا تزید عن الوزن الكلي المسموح حسب رخصة مركبة.
 

 الذیل السابع
 )۱۰۹(المادة 

 
 ) من األنظمة بشأن نقل حمولة في سیارة تجاریة؛٥(أ)(۸٥مخالفة حسب النظام  .1

 
 من األنظمة؛ ۱٦۸مخالفة حسب النظام  .2

 
(د) من األنظمة بشأن مركبھ تجاریة، سیارة عمل وسیارة عمومیة، ۳۰۸مخالفة حسب النظام  .3

لم یسلم لھ عند تسلیم اشعار بشرط ان ترسل نسخة عن اشعار منع االستعمال لمالك المركبة، بحال 
 .منع االستعمال
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 الئحة مقارنة

 ۱۹۹۲-٥۷٥۲)، ۱۳۱۰االمر بشأن المرور (یھودا والسامرة) (رقم 

 

 

 مالحظات المادة الجدیدة المادة القدیمة
  ۱۳ أ۱۲
  ۱٤ ۱أ۱۲

  (ج)۱٤ (د)۱أ۱۲
  (د)۱٤ (ھ)۱أ۱۲

  ۱٥ ۲أ۱۲
  ۱٦ ب۱۲

۱۳ ۱۷  
  ۱۸ أ۱۳
۱٤ ۱۹  

  (ب)۱۹ (ج)۱٤
  ۲۰ أ۱٤
  ۲۱ ب۱٤
  ۲۲ ج۱٤
  ۲۳ د۱٤
  ۲٤ ھ۱٤
  ۲٥ و۱٤
  ۲٦ ز۱٤
۱٥ ۲۷  
۱٦ ۲۸  
۱۷ ۲۹  

  ب)() ۲(أ)(۲۹ ج)() ۲(أ)(۱۷
  )۳(أ)(۲۹ )٤(أ)(۱۷

۱۸ ۳۰  
۱۹ ۳۱  
۲۰ ۳۲  

  (ج)۳۲ )۱ب (۲۰
  (د)۳۲ (ج)۲۰

۲۱ ۳۳  
۲۲ ۳٤  
۲۳ ۳٥  
۲٤ ۳٦  
۲٥ ۳۷  
۲٦ ۳۸  
۲۷ ۳٦  
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 مالحظات المادة الجدیدة المادة القدیمة
  ۳۷ أ۲۷
  ۳۸ ب۲۷
  ۳۹ ج۲۷

۲۸ ٤۰  
  ٤۱ أ۲۸
۲۹ ٤۲  
  ٤۳ أ۲۹
  ٤٤ ب۲۹
  ٤٥ ج۲۹
  ٤٦ د۲۹
  ٤۷ ھ۲۹
  ٤۸ و۲۹
  ٤۹ ز۲۹
۳۰ ٥۰  
۳٥ ٤۱  
  ٥۲ أ۳٤
۳٥ ٥۳  
  ٥٤ أ۳٥
۳٥٥ ٦  
  ٥٦ أ۳٦
  ٥۷ ب۳٦

تعلیمات بشأن عدل  ٥۸ ۳۷
خطأ تصحیح 
 طباعي

۳۸ ٥۹  
۳۹ ٦۰  
  ٦۱ أ۳۹
٤۰ ٦۲  
٤۱ ٦۳  
٤۲ ٦٤  
٤۳ ٦٥  
عدل تعلیمات بشأن  ٦٦ ٤٤

تصحیح خطأ 
 طباعي

  ٦۷ أ٤٤
٦ ٤٥۸  
٦ ٤٦۹  
  ۷۰ أ٤٦
٤۷ ۷۱  
٤۸ ۷۲  
٤۹ ۷۳  
٥۰ ۷٤  
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 مالحظات المادة الجدیدة المادة القدیمة
٥۱ ۷٥  
٥۲ ۷٦  
٥۳ ۷۷  

   
٥٤ ۷۸  
٥٥ ۷۹  
  ۸۰ أ٥٥
٥٦ ۸۱  
  ۸۲ أ٥٦
٥۷ ۸۳  
  ۸٤ أ٥۷
  ۸٥ ب٥۷
  ۸٦ ج٥۷

  (د)۸٦ )۱ج(ج٥۷
  (ھ)۸٦ ج(د)٥۷
  (و)۸٦ ھ)ج(٥۷
  (ز)۸٦ ج(و)٥۷

عدل تعلیمات بشأن  ۸۷ د٥۷
تصحیح خطأ 

 طباعي
  ۸۸ ھ٥۷
  ۸۹ و٥۷
  ۹۰ ز٥۷
٥۸ ۹۱  
٥۹ ۹۲  
عدل تعلیمات بشأن  ۹۳ أ٦۰

تصحیح خطأ 
 طباعي

٦۱ ۹٤  
عدل تعلیمات بشأن  ۹٥ ٦۲

تصحیح خطأ 
 طباعي

  ۹٦ أ٦۲
٦۳ ۹۷  
۳٤ ۹۸  
  ۹۹ أ۳٤
  ۱۰۰ ۱أ٦٤
  ۱۰۱ ب٦٤
  (أ)۱۰۱ ب(أ)٦٤

ب(أ) تعریف ٦٤
 )۱الفقرة (-ثمل

  )۱الفقرة (-(أ) تعریف ثمل۱۰۱

ب(أ) تعریف ٦٤
 )۲الفقرة (-ثمل

  )۲الفقرة (-(أ) تعریف ثمل۱۰۱
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 مالحظات المادة الجدیدة المادة القدیمة
ب(أ) تعریف ٦٤

 )۳الفقرة (-ثمل
  )۳الفقرة (-(أ) تعریف ثمل۱۰۱

ب(أ) تعریف ٦٤
 أ)۳الفقرة (-ثمل

  )٤الفقرة (-(أ) تعریف ثمل۱۰۱

ب(أ) تعریف ٦٤
 )٤الفقرة (-ثمل

  )٥الفقرة (-(أ) تعریف ثمل۱۰۱

  (ب)۱۰۱ )۱ب(أ٦٤
  (ج)۱۰۱ ب(ب)٦٤
  (د)۱۰۱ )۱ب(ب٦٤
  (ھ)۱۰۱ )۲ب(ب٦٤
  (و)۱۰۱ )۳بب(٦٤
  (ز)۱۰۱ )٤ب(ب٦٤
  (ح)۱۰۱ )٥ب(ب٦٤
  )۱(ط)(۱۰۱ )۲ب(ج)(٦٤
  )۲(ط)(۱۰۱ )۳ب(ج)(٦٤

  (ي)۱۰۱ ب(د)٦٤
  (ي أ)۱۰۱ ھ)ب(٦٤

  ۱۰۲ ج٦٤
  ۱۰۳ د٦٤
  ۱۰٤ أ٦٥
  ۱۰٥ ب٦٥

٦٦ ۱۰٦  
٦۷ ۱۰۷  
٦۸ ۱۰۸  
  ۱۰۹ أ٦۸
٦۹ ۱۱۰  
  ۱۱ أ٦۹
  ۱۱۲ ج٦۹

۷۰ ۱۱۳  
  )۱۸(۱۱۳ أ)۱۷(۷۰
  )۱۹(۱۱۳ ب)۱۷(۷۰
  )۲۰(۱۱۳ ج)۱۷(۷۰
  )۲۱(۱۱۳ د)۱۷(۷۰
  )۲۲(۱۱۳ ھ)۱۷(۷۰
۷۰)۱۸( ۱۱۳)۲۳(  
۷۰)۱۹( ۱۱۳)۲٤(  
۷۰)۲۰( ۱۱۳)۲٥(  
۷۰)۲۱( ۱۱۳)۲٦(  
۷۰)۲۲( ۱۱۳)۲۷(  
  )۲۸(۱۱۳ أ)۲۲(۷۰
۷۰)۲۳( ۱۱۳)۲۹(  
  )۳۰(۱۱۳ أ)۲۳(۷۰
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 مالحظات المادة الجدیدة المادة القدیمة
  )۳۱(۱۱۳ ب)۲۳(۷۰

۷۰)۲٤( ۱۱۳)۳۲(  
  ۱۱٤ أ۷۰

  (أ)۱۱٤ أ(ب)۷۰
  (ب)۱۱٤ أ(ج)۷۰
  (ج)۱۱٤ أ(د)۷۰
  (د)۱۱٤ ھ)أ(۷۰
  (ھ)۱۱٤ أ(و)۷۰
  (و)۱۱٤ أ(ز)۷۰
  (ز)۱۱٤ أ(ح)۷۰

  ۱۱٥ ب۷۰
  ۱۱٦ ج۷۰
  ۱۱۷ د۷۰
  ۱۱۸ ھ۷۰
۷۱ ۱۱۹  

  )۸(۱۱۹ أ)۷(۷۱
۷۱)۸( ۱۱۹)۹(  

  ۱۲۰ أ۷۱
۷۲ ۱۲۱  
۷٤ ۱۲۲  
۷٥ ۱۲۳  
۷٦ ۱۲٤  
  ۱۲٥ أ۷٦
۷۹ ۱۲٦  
۸۱ ۱۲۷  
۸۲ ۱۲۸  
۸۳ ۱۲۹  
اشیر الى االمر  ۱۳۰ ۸٤

 الحالي؛
عدل تعلیمات بشأن 

تصحیح خطأ 
 طباعي

   
 الذیل االول

  ۲ أ۱
۲ ۳  
  ٤ أ۲
۳ ٥  
٦ ٤  
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 الذیل الرابع
  ۸ أ۷
  ۹ ب۷
  ۱۰ ج۷

۸ ۱۱  
  ۱۲ أ۸
۹ ۱۳  

۱۰ ۱٤  
   

  الذیل السادس الذیل السابع
  الذیل السابع الذیل الثامن
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 
 ۱۸۰٦أمر رقم 
 

 مؤقتة)،تعلیمات سریان ) (یھودا والسامرة) (تمدید ٦۲رقم  (تعدیلأمر بشأن تعلیمات امن 
  ٥۷۷۹- ۲۰۱۸  

 
وعلى أثر استمرار  ،المنطقةجیش الدفاع االسرائیلي في تي كقائد قوات اصالحی بموجب

بھا  والتجارة Aة ظاھرة سرقة المركبات لمنطقة األضرار الجسیمة للمنطقة ولدولة إسرائیل نتیج
 فأني آمر بھذا ما یلي: المنطقة،وبقطعھا في ھذه 

 
 

     مادة التعدیل 
 (ح) ۱۰

(رقم  (یھودا والسامرة) ]نص منسق[مر بشأن تعلیمات امن في األ .۱
" ۲۲/۰۹/۲۰۱۸" بدل )،(ح۱۰في المادة  ،٥۷۷۰-۲۰۰۹ ,) ۱٦٥۱
 ".۱۰/۱۰/۲۰۱۹یأتي " 

 
 بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ. .۲ بدء سریان

 
) (یھودا ٦۲یسمى ھذا األمر: "أمر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل رقم  .۳ االسم 

-٥۷۷۹ ,مؤقتة) تعلیمات سریان (تمدید  )۱۸۰٦والسامرة) (رقم 
۲۰۱۸." 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 أل���������������وف    ,      ن���������������داف ب���������������دان

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۷۹    حش��������������فان      ۱

 ۲۰۱۸   اولتش���رین      ۱۰
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 

۱۸۰۷ 
 

ا (یھود (تعلیمات مؤقتة) )۲األراضي (تعدیل رقم  تسجیل رسوم قانون بشأن أمر
 ۲۰۱۸-٥۷۷۹ , )٥) (تعدیل رقم ۱٦٦۱(رقم  والسامرة)

 
 , فأني آمر بھذا ما یلي:المنطقةفي  اإلسرائیليتي كقائد قوات جیش الدفاع اوفقاً لصالحی

 
 
 

تعدیل 
 ۱لمادة ا

) (تعلیمات مؤقتة) ۲أمر بشأن قانون رسوم تسجیل األراضي (تعدیل رقم في  .۱
 ۱المادة  "االمر")،-(فیما یلي ۲۰۱۰-٥۷۷۰ ,) ۱٦٦۱(یھودا والسامرة) (رقم 

 ".۲" یعلم "۲التي عنوانھا "تعدیل المادة 

تعدیل 
 ۲المادة 

 ".۳من االمر تعلم " ۲المادة  (أ) .۲
 

" یأتي "لغایة یوم ۲۰۱۸\۱۲\۳۱من االمر بدل "لغایة یوم  ۲في المادة  (ب)  
۳۱\۱۲\۲۰۱۹." 

 
ت�����ع�����دی�����ل 

 ۳المادة 
 

 ".٤من االمر بالرقم " ۳تعلم المادة  .۳

 بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ. .٤ سریانبدء 
 
 

 )۲(تعدیل رقم  أمر بشأن قانون رسوم تسجیل األراضي یسمى ھذا األمر: " .٥ االسم 
) (یھودا والسامرة) ٥تعدیل رقم () ۱٦٦۱یھودا والسامرة) (رقم (مؤقتة) (تعلیمات 

 ".۲۰۱۸-٥۷۷۹ ,) ۱۸۰۷(رقم 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 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

 

 

 ٥۷۷۹      ت���ب���ات   ۱۹ 

 ۲۰۱۸ كانون اول        ۲۷ 
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 
   ۱۸۰۸  أمر رقم 

 
 ۲۰۱۹-٥۷۷۹ یھودا والسامرة)(مؤقتة) مات ی) (تعل٤ رقم (تعدیلأمر بشأن تعلیمات امن 

 
وبما إنني اعتقد بأن األمر  ،المنطقةفي  اإلسرائیليجیش الدفاع كقائد قوات بموجب صالحیاتي 

 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  ،۲۰۱٤-٥۷۷٤ ,) ۱۷٤٥مر رقم أ(والسامرة) یھودا (مؤقتة) 

سنوات من  خمس"حتى نھایة  " یأتيمن الیوم أربع"حتى نھایة 
 الیوم".

 
 سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ.بدء  .۲ سریانبدء 

 
تعلیمات () ٤ تعلیمات أمن (تعدیل رقمیسمى ھذا األمر: "أمر بشأن  .۳ االسم 

 ".۲۰۱۹-٥۷۷۹ ,) ۱۸۰۸ رقمأمر یھودا والسامرة) ((مؤقتة) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 أل���������������وف,          ن���������������داف ب���������������دان

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۷۹        تب������������ات      ۲

 ۲۰۱۹        كانون ث�اني   ۲
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۱۸۰۹أمر رقم 
 

 امر بشأن قانون تنظیم المدن، القرى واالبنیة
 ۲۰۱۹-٥۷۷۹)، ۱۸۰۹یھودا والسامرة) (امر رقم ( )۲٥(تعدیل رقم  

 
 

وبما انني اعتقد ان االمر ضروري ألجل إحالل  ،موجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة
 الحكم الصحیح والنظام العام، فاني آمر بھذا ما یلي:

 
 

 إضافة المادة
 ي أ لألمر۷

)، ٤۱۸ي من االمر بشأن قانون تنظیم المدن، القرى واالبنیة (یھودا والسامرة) (رقم ۷بعد المادة  .۱
 یأتي: ،٥۷۳۱-۱۹۷۱

 
"اعفاء من  .۲ 

الترخیص 
وتوجیھات 

 محلیة

 أ من القانون یأتي:۳٤بعد المادة  ي أ ۷

اعفاء من    
 الترخیص

رئیس اإلدارة المدنیة، بعد التشاور مع مجلس التنظیم یسن  (أ)
اعفاء من الترخیص ألنواع مباني، لتنفیذ أنواع  أنظمةالعالي، 

استعماالتھا بشرط ان تتوفر فیھا كل التالي  وكیفیةاالعمال 
 بمراعاة االمر:

 
 ھي بسیطة من الناحیة الھندسیة؛ )۱(     

 
ال تشكل أي خطر، تشویش، ازعاج او ضرر بیئي  )۲(     

 حقیقي؛
 

ا وعلى طابعھعلى البیئة  المبنى،تأثیرھا على واجھة  )۳(     
 وطبیعتھا، قلیلة

 
بأنظمة المبنى ال تمس بھیكل المبنى وبثباتھ او  )٤(     

 ووظائفھا.
 

حدد رئیس االدارة المدنیة اعفاء كالمذكور في الفقرة (أ)، یحق  (ب)    
 تاالستعماال بشأنولھ تحدید تعلیمات بشأن تنفیذ االعمال 

بما في ذلك تحدید قیود وشروط لسریان  الترخیص،المعفاة من 
 االعفاء، یشمل تعلیمات في المواضیع التالیة:

 
واجب ارسال اعالن الى الجنة المحلیة بشأن بناء  )۱(     

االستعماالت المعفیة من والمباني، او تنفیذ االعمال 
 الترخیص، طرق تسلیمھ، تفاصیلھ ومواعید ارسالھ؛
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معاییر وشروط التي تضمن ان بناء المباني او تنفیذ  )۲(     
، المفصلة في االعفاء من االتستعماالاالعمال او 

الترخیص، تنفذ بصورة مھنیة وآمنھ ومتناسقة مع 
 المحیط.

    
حدد اعفاء من الترخیص ألعمال تركیب منشآت، للمرة ال یُ  (ج)    

 ى.أخراألولى، لتخزین الغاز، النفط، الوقود او أي مواد خطیرة 
  

تعلیمات ھذه المادة ال تمكن من بناء مبنى، تنفیذ اعمال او  (د)    
او  محلیةاستعماالت التي لیست بموجب مخطط، توجیھات 

 تعلیمات ھذا القانون.
تسري تعلیمات الفقرة (أ) على منطقة مغلقة بموجب امر ال  (ھ)    

من االمر بشأن تعلیمات امن  ۳۱۸القائد العسكري حسب المادة 
 .۲۰۰۹-٥۷۷۰)،۱٦٥۱[نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم 

 
لتوجیھات ا  

 المحلیة
 التخطیط لمنطقة محلیةیحق للجنة محلیة ان تحدد توجیھات  (أ) ج۳٤

بشرط  ،)المواضیع المفصلة في الفقرة (ب لھا بخصوص التابعة
او تعلیمات ھذا تفصیلي ان ال تتناقض مع تعلیمات مخطط 

 القانون.
 

لشكل ومنظر المبنى  التوجیھات المحلیةتتطرق  یمكن ان (ب)    
 ،تناسق المبنى مع محیطھ، مبنىلل ي، مستوى المدخلالخارج

یس ولمواضیع أخرى كما یحدد رئ لتحتیةللبنیة بنى متوصیل ال
 اإلدارة المدنیة بعد التشاور مع مجلس التنظیم العالي.

 
یمكن ان تحدد التعلیمات المحلیة بالنسبة لكن منطقة تنظیم او  (ج)    

لجزء منھا، ألنواع قطعة ارض او لقطعة ارض معینة، ألنواع 
 مباني او لمبنى معیین.

 
تقرر في نطاق التوجھات المحلیة انھ یحق للجنة المحلیة ان  (د)    

بسبب المواصفات الخاصة لقطع ارض معینة او ألنواع قطع 
ارض معینة وبما ذلك، بسبب موقعھا، شكلھا، مساحتھا، او 

ان تحدد لكل قطعة كالمذكور توجیھات محایة خاصة  ،ھدفھا
 بھا.

  
ال تحدد لجنة محلیة توجیھات محلیة التي تشمل واجب  (ھ)    

 المصادقة، التنسیق او االستشارة.
 

تنشر التوجیھات المحلیة التي تحددھا لجنة محلیة في الموقع  (و)    
االلكتروني التابع لھا واالعالن عن تحدییھا ینشر في جریدة 
رسمیة على الشكل الذي ینشر مخطط تفصیلي. بدء سریان 

یوم من النشر  ۳۰التوجیھات المحلیة كالمذكور، بعد مضي 
 ة.اللجنة المحلی تحددهاألخیر في الجریدة او بموعد متأخر الذي 
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یحق لمن یعتبر نفسھ متضررا جراء التوجیھات المحلیة التي  (ز)    
 ۳۰للجنة المركزیة خالل حددتھا اللجنة المحلیة، ان یعترض 

 یوم من یوم نشرھا.
 

) من القانون، تسري ۱(۳٤بالنسبة لطلب ترخیص وفق المادة  (ح)    
 الطلب.التوجیھات المحلیة الساریة بموعد تقدیم 

 
تحدد توجیھات او شروط لمنح رخصة ال یحق للجنة محلیة ان  (ط)    

في  حددت إذا، اال بالنسبة للمواضیع المفصلة في الفقرة (ب)
 التوجیھات المحلیة وبموجبھا.

                                                                                      
" 

 بد سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. .۲ بدء سریان
 

) (یھودا ۲٥مر بش������أن قانون تنظیم المدن، القرى واالبنیة (تعدیل رقم أیس������مى ھذا األمر: "  االسم .۳
 ".۲۰۱۹-٥۷۷۹)، ۱۸۰۹والسامرة) (رقم 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ن�����داف ب�����دان،          أل�����وف

 ق���ائ���د قوات جیش ال���دف���اع اإلس������رائیلي 

 ب����م����ن����ط����ق����ة ی����ھ����ودا والس����������ام����رة

 

 

 ٥۷۷۹ش����������ب����اط         ۷ 

 ۲۰۱۹ك��انون ث��اني         ۱۳ 
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 
 ۱۸۱۰أمر رقم 
 

 ۲۰۱۹-٥۷۷۹) (یھودا والسامرة) ٤أمر بشأن نقل البضائع (تعدیل رقم 
 

فاع االس������رائیلي في المنطقة بموجب ص������الحیاتي لد ئد قوات جیش ا قا قد ان االمر ك ما انني اعت ، وب
 إني آمر بھذا ما یلي:ضروري ألجل الحفاظ على االمن وعلى النظام العام، ف

 
فیما ( -٥۷٤۸ ,) ۱۲٥۲أ من االمر بشأن نقل البضائع (یھودا والسامرة) (رقم ۲في المادة  .۱

 كلمة " توصیلھا" یأتي "أو حیازتھا"بعد مر"), "األ -یلي
    

 بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ.  بدء سریان .۲
    

) (یھودا والسامرة) ٤یسمى ھذا األمر: "أمر بشأن نقل البضائع (تعدیل رقم  االسم .۳
 ".۲۰۱۹-٥۷۷۹ ,) ۱۸۱۰(رقم 

    
    
    
    
 ٥۷۷۹ش���������ب���اط      ۱٤ 

 ۲۰۱۹ ك��انون ث��اني   ۲۰

 

  

  
 

 

,                        الوف    نداف بدان 

 قائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي

 في    منطقة    یھودا     والسامره
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 سرائیليجیش الدفاع اإل
 

 ۱۹٦٦لسنة  ۷۹رقم  واألبنیة،القرى  المدن،قانون تنظیم 
 

 )تنظیم نقل، توزیع وتزوید الكھرباء(واألبنیة القرى  المدن،أنظمة تنظیم 
 

بتوص�یة "الق�انون")، و (فیما یلي: ۱۹٦٦لسنة  ،)۷۹واألبنیة (رقم القرى  المدن،انون تنظیم قمن  ٦۷المادة حسب بموجب صالحیاتي 
 إني أسن ھذه األنظمة: ف األعلى،مجلس التنظیم 

 
 -في ھذه األنظمة .۱ تعریفات

 
المكون��ة م��ن رئ��یس ف��رع البنی��ة التحتی��ة او من��دوب عن��ھ  لجن��ة-"عل��ى التفویض��ات االعتراض��اتلجن��ة "

 ویشغل منصب رئیسھا، مدیر دیوان التنظیم او مندوب عنھ والمسؤول او مندوب عنھ.
 

 منطقة تخطیطھا. في مجلالسلطة المحلیة التي من المخطط تنفیذ االعمال  مھندس-""المھندس
 

او مجل��س  ۱۹۷۹-٥۷۳۹ف�ي ق�انون أساس�ي المج�الس اإلقلیمی�ة (یھ�ودا والس�امرة)  كتعریف�ة-""مجل�س
 ؛۱۹۸۱-٥۷٤۱كتعریفھ في قانون أساس المجالس المحلیة (یھودا والسامرة)، 

 
 من االمر، وفق التعلیمات. ۲كھرباء بموجب المادة من حصل على تعلیمات لالشتغال بال-"مؤھل"

 
 بموجب االمر. المسؤول-""مسؤول

 
 دیوان التنظیم المركزي في االدارة المدنیة. مدیر-""مدیر دیوان التنظیم

 
یومی�ة ن یف�ي جری�دت النشر-مجلسالمخطط تنفیذھا في مجال تخطیط  ألعمال بالنسبة-""نشر في جریدة

العربی�ة والنش�ر بجری�دة یومی�ة  یومی�ة باللغ�ةالنش�ر ف�ي جری�دتین -ة لباقي االعمالباللغة العبریة؛ بالنسب
 باللغة العبریة.

 
-٥۷۳۱)،٤۲۷االم��ر بش��أن التعام��ل بالكھرب��اء (تنظ��یم وتش��غیل) (یھ��ودا والس��امرة)، (رق��م -"االم��ر"

۱۹۷۱. 
 رئیس فرع البنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة.-رئیس فرع البنیة التحتیة"

  
 ، بموجب الفصل الرابع من القانون.بناء، یشمل رخصة الستعمال األراضي رخصة-"صة"رخ

 
 ،یش�مل االعم�دة للجھ�د الم�نخفض ،توزی�ع وتزوی�د الكھرب�اء لنقل،علویة  منشآت-"شبكة كھرباء علویة

المع��دات والقط��ع المركب��ة علیھ��ا  كوك��ذل فول�تكیلو ٤۰۰فول��ت وض��غط ع��الي  ۱٦۱الع��الي  ،المتوس�ط
وص�نادیق  ،محط�ات تغیی�ر الجھ�د ،محط�ات تحوی�ل ص�غیرة ،ش�بكة الكھرب�اء ألغ�راضھ�ا والمتصلة ب

 عدا التوصیالت العلویة للبیوت. ،الكھرباء على مختلف أنواعھا والقطع المتصلة بھا تزوید
 

المخصصة في مخط�ط مص�ادق علی�ھ لعب�ور خط�وط الكھرب�اء  منطقة-""قطاع لعبور خطوط الكھرباء
 .كیلوفولت ٤۰۰فولت وضغط عالي  العالي ،المتوسط الضغط

 
 ،كمنطق�ة س�كنیة أودعمخط�ط ال�ذي  المخصصة في مخطط مص�ادق علی�ھ او ف�ي منطقة-"بناء"منطقة 
یش�مل من�اطق للخ�دمات العام�ة  ،العام�ة لألبنیةللتجارة او  ،الفنادق ،الحرف الیدویة ،للصناعة ،للمكاتب

 لمنطقة المذكورة.متر عن ا ۱۰۰وكذلك األراضي التي تبعد  ،التابعة لھا
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 التي لیست منطقة بناء. منطقة-""منطقة مفتوحة
 

توزی����ع وتزوی����د  ،ال����ذیل الث����اني م����ن األنظم����ة التنظ����یم والبن����اء (تنظ����یم نق����ل –"ال����ذیل الث����اني" 
 حسب سریانھا في إسرائیل من حین آلخر. ،۱۹۹۸-٥۷٥۸،الكھرباء)

 
 من االمر. ٥بموجب المادة  مخطط-""مخطط كھرباء

 
 

تفویض الذي منح بموجب ھذه األنظمة یحل مكان الرخصة؛ وتعتب�ر االعم�ال الت�ي نف�ذت او  (أ) .۲ تفویض
المنشآت التي اقیمت بموجبھ كالمذكور كأنھا نفذت بموجب مخط�ط تفص�یلي وبش�رط انھ�ا ال 

 تتعارض مع تعلیمات المخطط التفصیلي المصادق علیھ.
  

ا الت�ي نف�ذت ب�دون تف�ویض بموج�ب ھ�ذه األنظم�ة منش�آتھ أح�دانشاء شبكة كھرباء علوی�ة او  (ب)  
دون  ،تنفی��ذ اعم��ال او بن��اء ال��ذي یس��توجب ت��رخیص بموج��ب تعلیم��ات الق��انون كأنھ��اتعتب��ر 

 الحصول على ترخیص كالمذكور.
  

 تف��ویض ولك��نمنش��آتھا الت��ي نف��ذت بع��د الحص��ول عل��ى  أح��دانش��اء ش��بكة كھرب��اء علوی��ة او  (ج)  
الت�ي  بن�اء،یعتب�ر كتنفی�ذ اعم�ال او  ،فی�ھ الت�ي ح�ددتش�روط البخالف ما حدد فیھ، او بخالل 

بع�د الحص�ول عل�ى الت�رخیص كالم�ذكور ولك�ن بخ�الف م�ا  القانون،تستوجب ترخیص وفق 
 حدد فیھا او بخالف شروطھا.

 
 إلنش������اءاعم������ال 

 شبكة كھرباء
االعم��ال تح��ت س��طح األرض وف��وق س��طح األرض ألج��ل انش��اء ش��بكة كھرب��اء علوی��ة ف��ي  (أ) .۳

منطقة بناء واالعمال ألجل شبكة كھرباء في قطاع لعبور خطوط الكھرباء ف�ي منطق�ة مبنی�ة 
 .٦-و ٥، ٤وفق المذكور في األنظمة  واستعمالھا، تنفذ

 
االعم��ال تح��ت س��طح األرض وف��وق س��طح األرض ألج��ل انش��اء ش��بكة كھرب��اء علوی��ة ف��ي  (ب)   

 .۷منطقة مفتوحة، تنفذ وفق النظام 
 

اج��دت منطق��ة بن��اء خ�ارج نط��اق منطق��ة تخط��یط المجل�س، یح��ق ل��رئیس ف��رع البنی��ة بح�ال تو (ج)  
تنف�ذ االعم��ال ف�وق س��طح األرض وب��الرغم م�ن الم��ذكور ف�ي الفق��رة (أ) ان  ،التحی�ة ان یق�رر

وتحت سطح األرض ألجل انشاء شبكة كھرباء علویة في المنطقة الم�ذكورة بموج�ب النظ�ام 
یة كالمذكور، یح�ق ل�ھ ان یض�یف عل�ى ق�راره تعلیم�ات ؛ بحال قرر رئیس فرع البنیة التحت۷

 بالنسبة لنشر اإلعالن بشأن تقدیم مخطط الكھرباء، رفع االعتراضات وكیفیة معالجتھا.
 

ء ش�بكة اانش� ألج�لبالرغم من المذكور في الفقرة (ب)، االعمال تح�ت وف�وق س�طح األرض  (د)  
تعتب��ر -واس��تعمالھا مفتوح��ةق��ة كھرب��اء علوی��ة ف��ي قط��اع لعب��ور خط��وط الكھرب��اء ف��ي منط

بش�رط ان مخط�ط التنظ�یم  ،م�ن االم�ر كتف�ویض وف�ق ھ�ذه األنظم�ة ٥المصادقة وف�ق الم�ادة 
 أكث��راو  ۱۰٫۰۰۰:۱ال��ذي ح��دد فی��ھ القط��اع لعب��ور خط��وط الكھرب��اء تك��ون بمقی��اس رس��م 

 تفصیالً.
 

خصص�ة، وف�ق األعمال تحت وفق سطح األرض ألنشاء شبكة كھرباء علوی�ة ف�ي منطق�ة الم )ھ(  
او محط�ة  ،الرخصة او وفق مخطط تنظیمي مص�ادق علی�ة، لمحط�ة تولی�د او محط�ة تحوی�ل

الرخص�ة او المخط�ط التنظیم�ي المص�ادق علی�ھ كتف�ویض وف�ق  تعتب�ر-واس�تعماالتھافرعیة، 
 ھذه األنظمة.

 
 

ف�ي  الكھرب�اء علوی�ةخط�وط  مخطط كھرباء في منطقة بناء او في قطاع لعبور قدم للمسؤول (أ) .٤تف���������ویض ف���������ي 
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 منطقة بناء، یسلم المؤھل نسخة منھ للمھندس. منطقة بناء
 

ینشر اإلعالن بشأن تقدیم مخط�ط الكھرب�اء كالم�ذكور م�ن قب�ل المؤھ�ل ف�ي الجری�دة ویش�مل  (ب)  
الش��ارع وع��دد البی��وت الت��ي لھ��ا  ،الح��ارة ،المس��توطنة ،القری��ة ،المحافظ��ة القض��اء،تفاص��یل 

یش��مل اإلع��الن المس��احة المتواج��دة ب��ین الش��وارع  ،وج��د ش��ارع؛ بح��ال ال یعالق��ة ب��المخطط
اإلع�الن رق�م الح�وض والقطع�ة او اس�م المك�ان المتعل�ق  یشمل-وشارعوبحال ال توجد حارة 

العن�وان والموع�د لتق�دیم  ،بمخطط الكھرباء؛ كذلك یشمل اإلعالن تفصیل االعمال المخطط�ة
 اعتراض وعنوان المؤھل.

     
یحصل المؤھل عل�ى  ،كھرباء تنفیذ اعمال في أراضي التي لیست بالملك العامشمل مخطط ال (ج)  

 ،(أ) م��ن االم��ر؛ بح��ال ت��وفرت۳ف��ي األراض��ي الخطی��ة بموج��ب الم��ادة  موافق��ة المتص��رف
بواس��طة المس��ؤول طل��ب لم��نح تص��ریح المؤھ��ل  یق��دم-لھ��ذااألس��باب  ،حس��ب اعتق��اد المؤھ��ل

 (ب) من االمر.۳خاص وفق المادة 
 

ف��ي مكات��ب  ،دون مقاب��ل علی��ھ،ھرب��اء ان یطل��ع مخط��ط الكھ ام��ر لك��ل ش��خص یھتم�� یح��ق (د)  
 خالل سعات الدوام العادیة. ،او مكاتب المسؤول ،المھندس

 
ان یقدم اعتراض�ھ المفص�ل والخط�ي  الكھرباء،یحق لمن یعتبر نفسھ متضرراً جراء مخطط  )ھ(  

ش��آتھا؛ یق��دم االعت��راض الم��ذكور من إح��دىبالنس��بة لموق��ع ش��بكة الكھرب��اء العلوی��ة او موق��ع 
-"یوم من النشر؛ في ھذا النظام، "موع�د النش�ر ۱٤للمھندس ل وترسل نسخة للمؤھل خالل 

 ،(ب)۳النشر األخیر في الجریدة او من موعد م�نح التص�ریح الخ�اص بموج�ب الم�ادة  موعد
 األخیر من بینھما.

  
 ش�بكة الكھرب�اء العلوی�ة على موق�ع اعتراضلمفوض والمسؤول عن م ایعلیحق للمھندس ان  (و)  

حدى منشآتھا او عن تصدیق مخط�ط كھرب�اء وف�ق ش�روط، على احسب مخطط الكھرباء او 
)، كم�ا ویح�ق ھاالعتراضات التي قدمت لھ وفق الفقرة ( أحدویحق لھ ان یتبنى لھذا الغرض 

الت�ي ال  بالنسبة لش�كل منش�أة م�ن منش�آت ش�بكة الكھرب�اء العلوی�ة اعتراضھلھ ان یعرب عن 
 كت��اباو ع�ن موافقت�ھ المش�روطة؛ یرس�ل المھن�دس  الث��اني،النم�اذج ال�واردة ف�ي ال�ذیل  تالئ�م
 یوم من موعد النشر. ۲۱موافقتھ المشروطة خالل  بشأناالعتراض المذكور او  بشأن

 
یرس��ل للمعت��رض نس��خة ع��ن كتاب��ھ ال��ذي ارس��لھ تبن��ى المھن��دس اعت��راض ال��ذي ق��دم ل��ھ،  )ز(  

بھ�ذا الق�رار  ول؛ ل�م یتبن�ى المھن�دس اعت�راض كالم�ذكور، یخب�ر المعت�رضللمفوض والمسؤ
 ویفسر أسبابھ.

 
(ب)، ال یعترض المھن�دس عل�ى موق�ع ش�بكة الكھرب�اء العلوی�ة ف�ي ٥منوطاً بتعلیمات النظام  (ح)  

 القطاع لعبور خطوط كھرباء في المنطقة بناء.
 

اض��ھ او موافقت��ھ لم��نح التف��ویض راعت بح��ال ل��م یعل��م المھن��دس المف��وض والمس��ؤول بش��أن (ط)  
 أعل�نیوم من موعد النشر، یعتبر االمر كموافقة المھندس لمنح التفویض،  ۲۱بشروط خالل 

 ۲۱المھندس عن موافقتھ المشروطة لمنح التفویض، یعلن عن موافقتھ لمنح التف�ویض خ�الل 
ي ال�ذیل وتس��لم ی�وم م�ن ت��وفر الش�روط، تم��نح الموافق�ة لم��نح التف�ویض وف�ق ال��نص ال�وارد ف��

 نسخة عنھ للمسؤول.
 

وافقت�ھ م، او ع�ن اعتراض�ھ)، لم یعلن المھندس عن ھبحال لم یقدم اعتراض بموجب الفقرة ( (ي)  
الم��ذكور ف��ي الفق��رة (و)، ول��م تم��نح موافق��ة المھن��دس لم��نح المش��روطة   لم��نح التف��ویض ك

 ة المھندس لمنح التفویض.التفویض في الموعد المذكور في الفقرة (ط)، یعتبر االمر كموافق
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م�ن االم�ر كتف�ویض  ٥منحت موافقة المھندس لمنح التف�ویض، تعتب�ر المص�ادقة وف�ق الم�ادة  (ي أ)  
 حسب ھذه التعلیمات.

 
موق�������ع منش�������آت 

 الكھرباء
ی��وم، م��ن موع��د تحدی��د الموق��ع النھ��ائي لك��ل منش��أة م��ن  ۱٤المف��وض بعل��م المھن��دس، قب��ل   (أ) .٥

العلوی�ة وف�ق مخط�ط الكھرب�اء الت�ي م�نح ل�ھ التف�ویض ألج�ل تنفی�ذھا منشآت شبكة الكھرب�اء 
 حسب ھذه األنظمة.

 
یحدد الموقع النھائي لكل منشأة من منشآت شبكة الكھرباء، حسب مخطط الكھرباء التي م�نح  (ب)  

تنفیذھا، في األراضي على ید مندوب عن المف�وض والمھن�دس او من�دوب  ألجللھ التفویض 
 عنھ، معاً.

  
لم یحضر المھندس او مندوب عنھ ألجل تحدید الموقع النھائي لك�ل منش�أة م�ن منش�آت ش�بكة  (ج)  

ح�ددا ف�ي اإلع�الن الت�ي س�لمھا المف�وض وف�ق  نالكھرباء العلویة، ف�ي الموع�د والمك�ان الل�ذا
حس�ب  ،یحدد الموق�ع النھ�ائي للمنش�آت ش�بكة الكھرب�اء العلوی�ة عل�ى ی�د المف�وض )،الفقرة (أ

 سب التفویض الذي منح لھ.تقدیره وح
 

حضر المھندس او مندوب عنھ كالمذكور، ولكن وقعت خالفات في الرأي بین�ھ وب�ین من�دور  (د)  
 .٦تسري تعلیمات النظام -المفوض بالنسبة لموقع منشآت شبكة الكھرباء العلویة

 
رئ�یس خطط تنفیذ اعمال خارج نط�اق منطق�ة التخط�یط لس�لطة محلی�ة، یحض�ر من�دوب ع�ن  )ھ(  

فرع البنیة التحتیة بدل المھندس لغ�رض ھ�ذا النظ�ام؛ ینس�ق المف�وض الموع�د لتحدی�د الموق�ع 
 وفق ھذا النظام مع المندوب المذكور.

 
تع�������دیل مخط�������ط 
كھرب�����اء وتق�����دیم 

 اعتراض

أعل��ن المھن��دس ع��ن اعتراض��ھ او ع��ن موافقت��ھ المش��روطة لم��نح التف��ویض، حس��ب النظ��ام  (أ) .٦
لم�نح التف�ویض، یح�ق للمف�وض والمھن�دس االتف�اق، منوط�اً بموافق�ة (و)، ولم تمنح موافق�ة ٤

المس��ؤول، عل��ى تع��دیل مخط��ط الكھرب��اء؛ ینق��ل مخط��ط الكھرب��اء الع��دل للمس��ؤول؛ یم��نح 
ی�وم م�ن  ۲۱المھندس موافقتھ لمنح التفویض لتنفی�ذ اعم�ال مخط�ط الكھرب�اء المع�دل، خ�الل 

التع�دیالت الت�ي ت�م االتف�اق علیھ�ا؛ حق�ق  یوم تقدیمھ الیھ، بحال حقق مخطط الكھرباء المعدل
مخط��ط الكھرب��اء التع��دیالت الت��ي ت��م االتف��اق علیھ��ا ولك��ن المھن��دس ل��م یم��نح موافقت��ھ لم��نح 
التفویض كالمذكور، یعتبر االمر كموافق�ة المھن�دس لم�نح التف�ویض حس�ب مخط�ط الكھرب�اء 

 (ي أ).٤المعدل، لھذا الغرض یسري النظام 
  

ی��وم م��ن ی��وم اس��تالم  ۱٤ض والمھن��دس عل��ى تع��دیل مخط��ط الكھرب��اء خ��الل ل��م یتف��ق المف��و (ب)  
(و) او من نھایة الموعد لمنح الموافقة لمنح التف�ویض ٤اعالن المھندس كالمذكور في النظام 

(ط)، یح��ق للمف�وض االعت��راض ام��ال لجن�ة االعتراض��ات عل��ى التفویض��ات؛ ٤وف�ق النظ��ام 
 ترسل نسخة عن االعتراض للمھندس.

  
ی�وم م�ن ی�وم تق�دیم االعت�راض؛  ۱٤تتخذ لجنة االعتراضات على التفویضات قرارھا خ�الل  )(ج  

بش��روط او دون ش��روط، ان تعتب��ر  ،یح��ق للجن��ة االعتراض��ات عل��ى التفویض��ات ان تح��دد
من االم�ر كتف�ویض بموج�ب ھ�ذه األنظم�ة ب�الرغم م�ن الم�ذكور ف�ي  ٥المصادقة وفق المادة 

 (ي أ)٤النظام 
 

تف���������ویض ف���������ي 
 قة مفتوحةمنط

قدم للمسؤول مخطط كھرباء ف�ي منطق�ة مفتوح�ة، یرس�ل المف�وض نس�خة عن�ة لم�دیر دی�وان  (أ) .۷
یرس�ل المف�وض -التخطیط؛ كان مخطط تنفیذ االعمال في نطاق منطقة تخط�یط س�لطة محلی�ة

 ذلك.لنع ، اال بحال تواجد مانسخة عن مخطط الكھرباء للمھندس أیضا
 

فی�ذ اعم�ال ف�ي أراض�ي لیس�ت للمل�ك الع�ام، یحص�ل المف�وض عل�ى شمل مخطط الكھرب�اء تن (ب)  
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(أ) م��ن االم��ر؛ ت��وفر، العتق��اد ۳موافق��ھ خطی��ة م��ن المتص��رف ف��ي االراض وف��ق الم��ادة 
یقدم المفوض طلب بواسطة المسؤول لمنح تص�ریح خ�اص وف�ق الم�ادة -المفوض، سبب لھذا

 (ب) من االمر.۳
 

ط كھرب�اء ان یق�دد مالحظات�ھ بالنس�بة لموق�ع ش�بكة یحق لمھندس الذي استلم نسخة عن مخط (ج)  
الكھرب��اء العلوی��ة او اح��دى منش��آتھا او بالنس��بة لش��كل اح��دى منش��آتھا الت��ي ال تتناس��ب م��ع 

 ۱٤النماذج الواردة في الذیل الثاني؛ تقدم المالحظات كالمذكور لم�دیر دی�وان التنظ�یم خ�الل 
خھ ع��ن كت��اب للمف��وض، للمس��ؤول ی�وم م��ن ی��وم اس��تالمھ نس��خة مخط��ط الكھرب��اء، یس��لم نس��

 ولمدیر دیوان التنظیم.
 

یحق لمدیر دیوان التنظیم ان یعل�م، بكت�اب خط�ي، المف�وض والمس�ؤول ع�ن اعتراض�ھ عل�ى  (د)  
موق��ع ش��بكة الكھرب��اء العلوی��ة او اح��دى منش��آتھا او بالنس��بة لش��كل اح��دى منش��آتھا الت��ي ال 

 ٤٥رسل مدیر دیوان التنظ�یم اعتراض�ھ خ�الل تتناسب مع النماذج الواردة في الذیل الثاني؛ ی
 یوم من یوم استالمھ مخطط الكھرباء.

  
أعل�ن م��دیر دی�وان التنظ��یم ع�ن اعتراض��ھ، ینق�ل مخط��ط الكھرب�اء للحس��م المش�ترك عل��ى ی��د  )ھ(  

یوم من یوم اعالن م�دیر  ۱٤مدیر دیوان التنظیم والمسؤول معاً؛ یصدر قرار حسمھم خالل 
عتراض؛ أزال مدیر دی�وان التنظ�یم اعتراض�ھ، بش�روط او دون ش�روط، دیوان التنظیم عن ا

ی��وم ت��وفر الش��روط  یم��نح موافقت��ھ لم��نح التف��ویض، خ��الل س��بعة أی��ام م��ن ی��وم الحس��م او م��ن
لم�نح التف�ویض ف�ي الموع�د المح�دد، یعت�ب االم�ر كموافق�ة  الموافق�ةبمراعاة االمر؛ ل�م تم�نح 

وص�لوا م�دیر دی�وان التنظ�یم والمس�ؤول ال�ى حس�م مدیر دیوان التنظ�یم لم�نح التف�ویض؛ ل�م یت
 یوم من یوم اعالن مدیر دیوان التنظیم عن اعتراضھ. ۲۱مشترك یعلمون المفوض خالل 

   
م�ن االم�ر  ٥منحت موافقة مدیر دیوان التنظیم لمنح التفویض، تعتب�ر المص�ادقة وف�ق الم�ادة  )و(  

 كتفویض بموجب ھذه األنظمة.
 

دیر دیوان التنظیم والمس�ؤول عل�ى مخط�ط الكھرب�اء او ص�ادقوا علی�ھ بش�روط لم یصادقوا م (ز)  
او لم یتوصلوا الى حسم مشترك، یحق للمفوض االعتراض امام رئ�یس ف�رع البنی�ة التحتی�ة؛ 
ترس��ل نس��خة ع��ن االعت��راض لم��دیر دی��وان التنظ��یم وللمس��ؤول؛ رئ��یس ف��رع البنی��ة التحتی��ة 

م اس�تالمھ؛ یح�ق ل�رئیس ف�رع البنی�ة التحتی�ة ان یوم م�ن ی�و ۲۱یحسم في االعتراض، خالل 
م��ن االم��ر كتف��ویض  ٥بش��روط او دون ش��روط، ان تعتب��ر المص��ادقة وف��ق الم��ادة  یح��دد،

 بموجب ھذه األنظمة بالرغم من المذكور في الفقرة (و).
  

اء العلوی�ة، یشمل مخطط الكھرباء تفصیل أنواع المنشآت التي تشكل جزًء م�ن ش�بكة الكھرب� (أ) .۸ مخطط كھرباء
موقعھا وشكلھا، ویذكر مدى تالئم اش�كال المنش�آت للنم�اذج ال�واردة ف�ي ال�ذیل الث�اني، ش�كل 

 مفتاح المخطط.  المنشآت یفصل في
 

 او أكثر تفصیالً. ۱:۲٥۰۰یجھز مخطط الكھرباء بمقیاس رسم  (ب)  
 

مص�����ادقة رئ�����یس 
ف����������رع البنی����������ة 

 التحتیة

ت�م المص�ادقة  إذاالت�الي، اال  أح�دط�ط كھرب�اء ال�ذي یش�مل عل�ى ال یمنح تفویض وفق ھ�ذه األنظم�ة لمخ .۹
تم تنفیذ اعمال إقام�ة ش�بكة الكھرب�اء العلوی�ة غف�ي قط�اع  إذاعلیة من قبل رئیس فرع البنیة التحتیة، اال 

 معبور خطوط كھرباء:
 

 وضغط متوسط؛ علویةإقامة خطوط  )۱(  
 متر عن منطقة بناء؛ ۲۰۰د عن إقامة خطوط ضغط متوسط وضغط منخفض ببعد یزی )۲(  
 مطار او مھبط طائرات. متر من ٥۰۰ إقامة خطوط كھرباء في نطاق محیط )۳(  
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االعمال لتنفیذ مخطط كھرباء بموجب التفویض وفق ھذه األنظمة یسري قبل نھایة سنة من موعد م�نح  ۱۰ سریان التفویض
یح�ق للمس�ؤول، بن�اء عل�ى طل�ب مف�وض  التفویض وتنتھي خالل ثالثة سنوات من یوم م�نح التف�ویض؛

موع��د انتھ��اء االعم��ال لم��دة إض��افیة الت��ي ال تزی��د ع��ن ثالث��ة  یؤج��لوبموافق��ة م��دیر دی��وان التنظ��یم، ان 
 سنوات، بحال اعتقد ان ھنالك ظروف خاصة تبرر ذلك.

 
ش������بكة كھرب������اء 

 تحت االرض
خ�دمات الكھرب�اء بموج�ب  لألج�اعمال لوضع شبكة كھرباء تحت األرض الت�ي تنف�ذ عل�ى ی�د مف�وض  .۱۱

مخطط كھرباء مصادق علیھ، یشمل الحفر والطمي االزمة، معف�اة م�ن الت�رخیص، بش�ك ان ت�م ارس�ال 
 یوم قبل بدء تنفیذ االعمال. ۱٥اعالن بصددھا للجنة المحلیة وللمسؤول بمدة ال تقل عن 

 
 جب االمر.ھذه األنظمة ال تمس بصالحیات المسؤول الممنوحة لھ بمو .۱۲ حفظ البیان

 
 بد سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھا. .۱۳ بدء سریان

 
 ال تسري ھذه األنظمة على مخطط كھرباء الذي قدم للمسؤول قبل بدء سریان ھذه األنظمة. (أ) ۱٤ سریان

 
 كأنھ�اتعتبر االعمال لتنفیذ مخطط كھرباء الذي ق�دم للمس�ؤول قب�ل ب�دء س�ریان ھ�ذه األنظم�ة  (ب)  

 فویض الذي منح بموجب ھذه االنظمةتنفذ وفق ت
   

تسمى ھذه األنظمة: "أنظمة تنظیم المدن، القرى واألبنیة (تنظیم نقل، توزیع وتزوی�د الكھرب�اء) (یھ�ودا  .۱٥ االسم
 ".۲۰۱۱-٥۷۷۱والسامرة)، 
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 الذیل

 
 السلطة المحلیة___________________

 
 _____________موافقة لمنح تفویض لتنفیذ مخطط الكھرباء رقم

 لألعمال والمنشآت المطلوبة منقل، توزیع او تزوید الكھرباء 
 
 
 

(تنظ�یم نق�ل، توزی�ع وتزوی�د الكھرب�اء) (یھ�ودا أنظمة تنظیم المدن، القرى واالبنیة بموجب صالحیاتي وفق  .۱
ل (فیم��ا یل��ي: "االنظم��ة")، تم��نح بھ��ذا موافق��ة لم��نح التف��ویض لتنفی��ذ االعم��ا ۲۰۱۱-٥۷۷۱والس��امرة)، 

 المفصلة في مخطط الكھرباء رقم ___________ المقدم بموجب األنظمة.
 

تسي ھذه الموافقة لمدة ثالث سنوات، بشرط ان تب�دأ االعم�ال حس�ب مخط�ط الكھرب�اء الم�ذكور قب�ل مض�ي  .۲
 سنة من یوم منح الموافقة.

 
 

ف�ق الم�ذكور ف�ي النظ�ام ھذه الموافقة مشروطة بان یتم تحدید الموقع النھ�ائي لك�ل م�ا س�یقام ف�ي األراض�ي و .۳
 ج) من األنظمة.(-و(ب) )،(أ٥

. 
 مھندس السلطة المحلیة_________________    التاریخ______________

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

) ٤۱۸بشأن تنظیم المدن، الق�رى واألبنی�ة (یھ�ودا والس�امرة) (رق�م  من األمر) ۱(۷صالحیاتھ حسب البند بموجب 
 ۲٥( ٥۷۷۰حشفان  ۱۰ بیوم التي عقدت ۰۹/٦/٥۲۲األعلى، بجلستھ رقم  ، صادق مجلس التنظیم٥۷۳۱-۱۹۷۱

أنظمة تنظ�یم الم�دن، الق�رى واألبنی�ة (تنظ�یم نق�ل، توزی�ع  المعفى من الترخیص بموجببان البناء  )۲۰۰۹تشرین اول 
 یكون معفى من الترخیص. ،۲۰۱۱-٥۷۷۱وتزوید الكھرباء) (یھودا والسامرة)، 

 
 

 
 

 
 
 

 ٥۷۷۱            آب        ۱۰

    ۲۰۱۱آب                   ۱۰

 

 ي الم�����������وز،       عمی�����������د وطم�����������

 رئ���������������������یس اإلدارة المدنی���������������������ة 

 بمنطق������������ة یھ������������ودا والس������������امرة

 

 

 

 ش���لومو موش���كوفیش،       مھن���دس معم���اري 

 قائمق�������ام رئ�������یس دی�������وان التنظ�������یم الع�������الي 
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹۸٦-٥۷٤٦ ،)۱۱٦٦أمر بشأن قانون اآلثار القدیمة (یھودا والسامرة) (رقم 
 

 ۱۹۹۰-٥۷٥۱ ،أنظمة اآلثار القدیمة (یھودا والسامرة)
 

 )تل رمیدة-تل الخلیلإعالن عن موقع یستقبل جمھور (موقع 
 
 

(فیما یل�ي:  ۱۹۹۰-٥۷٥۱ والسامرة)، نظمة اآلثار القدیمة (یھودامن ا ٥٤ المادة وفقصالحیتي بموجب 
 أن موق�ع اآلث�ار القدیم�ةإن�ي أعل�ن  ،وبمصادقة رئیس اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة ،"األنظمة")

الموقع�ة بت�وقیعي وتش�كل ج�زء ال  ،المعل�م ف�ي الخارط�ة المرفق�ة لھ�ذا اإلع�الن ،"ت�ل رمی�دة-تل الخلی�ل"
 كمفھومھ في األنظمة. ،ستقبل جمھور"موقع یك" معترف بھ ،یتجزأ من اإلعالن

 
توضع الخارطة إلطالع الجمھور في مكاتب الض�ابط لش�ؤون اآلث�ار وف�ي مكات�ب قس�م البنی�ة التحتی�ة ف�ي 

 اإلدارة المدنیة.
 

   سریان ھذا اإلعالن من یوم توقیعھ.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصادقة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ٥۷۷۸      كس�������������������لو       ۲

 ۲۰۱۷      تشرین ثاني      ۲۰

 
حنانی������������������������ا ھزم������������������������ي                

 الض���ابط     لش���ؤون      اآلث���ار

 ف����ي منطق����ة یھ����ودا والس����امرة

 المس�������������������������������������������������������ؤول

 

 

 

 عمی������د      أحف������ات ب������ن ح������ور،

 رئ�����������یس    اإلدارة     المدنی�����������ة 

 ف����ي منطق����ة  یھ����ودا  والس����امرة 

 
 

 ٥۷۷۸كس�������������������لو             ٥

 ۲۰۱۷تشرین ثاني            ۲۳
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹٦٦لسنة  ۷۹رقم  واألبنیة،القرى  المدن،قانون تنظیم 
 

 )۷تعدیل رقم (مؤقتة)  (تعلیماتأنظمة مصادقة أقامة وإعفاء من الترخیص ألبنیة تربویھ مؤقتة 
  ۲۰۱۸-٥۷۷۸ ،والسامرة)(یھودا 

 
رقم  ،القرى والبنیھ ،تنظیم المدن ) لقانون٤(٦۷وبموجب البند  المدنیة،كرئیس اإلدارة بموجب صالحیاتي 

 فاني أسن األنظمة التالیة: ،وبتوصیة مجلس التنظیم األعلى ،)القانون-یلي(فیما  ۱۹٦٦لسنة  ۷۹
 

 المادةتعدیل 
 (ب)٤
 

 ۱لغای�ة  ی�أتي "(ب) بدل " األول م�ن ش�ھر أیل�ول" ٤األنظمة، في المادة في  .۱
 أیلول". 

 
المادة تعدیل 

 )۱ب (٤
ف�ي  ی�أتي ") بدل " األول م�ن ش�ھر أیل�ول" ۱(ب) (٤، في المادة في األنظمة .۲

 أیلول".  ۱
 

 ٦تعدیل المادة 
 تمدید-)(ب

 سریان
 

أیلول  ۱" یأتي "۲۰۱۸\۸\۳۱(ب) بدل " لغایة یوم ٦في األنظمة، في المادة  .۳
۲۰۱۹ ." 

 

-الملحقتعدیل 
 سریان تمدید

 

 " أیلول ۱یلول" یأتي "بیوم أل ۱بدل "في  ،۳في الفقرة  األنظمة،في ملحق  .٤
 

 بدء سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھا.  .٥ بدء سریان
   

 تربوی�ة ألبنی�ةت�رخیص ال وإعف�اءمص�ادقة أقام�ة  أنظمة"  األنظمةتسمى ھذه  .٦ االسم 
 ."۲۰۱۸-٥۷۷۸ ،والسامرة)) (یھودا ۷تعدیل رقم (مؤقتة) (تعلیمات 

 
 

 
 
 
 
 

 ليمصادقة مجلس التنظیم العا
 

) ٤۱۸القرى واألبنیة (یھودا والسامرة) (رقم  المدن،بشأن تنظیم  من األمر) ۱(۷وقفاً لصالحیاتھ حسب البند 
 ۲۰۱۸تش�رین اول  ۱۰ عق�دت بی�وم الت�ي ٥۸٥بجلس�تھ رق�م  األعل�ى،صادق مجلس التنظیم  ،٥۷۳۱-۱۹۷۱

معفى م�ن الت�رخیص كمفھوم�ة ف�ي  بان البناء الذي تتوفر فیھ تعلیمات ھذه األنظمة للحصول على إعفاء یكون
 القانون.

 
 مھندسة معماریة         ،نتالیا ابربوخ

 رئیسة        مجلس   التنظیم    األعلى 

 ٥۷۷۸   حش��������فان          ٦

 ۲۰۱۸اول تش���������������رین  ۱٥

 

 عمی�������د            ح�������ور،احف�������ات ب�������ن 

 رئ��������������������������یس اإلدارة المدنی��������������������������ة

 ف��������ي  منطق��������ة  یھ��������ودا  والس��������امرة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹٦٦لسنة  ۷۹رقم  ،القرى واألبنیة ،قانون تنظیم المدن
 

مؤقتة)  (تعلیماتمنشآت بنیة تحتیة ذات أھمیة إقلیمیة أنظمة مصادقة أقامة وإعفاء من الترخیص 
 ۲۰۱۸-٥۷۷۸ ،یھودا والسامرة)(

 
القرى  ،تنظیم المدن قانونمن  ٦۷ المادةوبموجب  ،المدنیة اإلدارةكرئیس تي اصالحی بموجب
 أسنفاني  ،األعلىوبتوصیة مجلس التنظیم  ،(فیما یلي: "القانون") ۱۹٦٦لسنة  ۷۹رقم  ،واألبنیة
 التالیة: األنظمة

 
 -في ھذه األنظمة .۱ تعریفات

 
القانون او تصریح حسب  كمفھومھا في الفصل الرابع من رخصة-"ترخیص"

في مناطق وضعت الید علیھا  األمر بشأن منح تصاریح ألعمال من ۲المادة 
 ۱۹۸۲-٥۷٤۲ ،)۹۹۷(یھودا والسامرة) (رقم  ألغراض عسكریة

 
(یھ��ودا والس��امرة) (رق��م واألبنی��ة الق��رى  ،الم��دنبش��أن تنظ��یم  االم��ر-"االم��ر"

 ؛٥۷۳۱-۱۹۷۱ ،)٤۱۸
 
 
 

المس��ؤول ع��ن ام��الك -المتروك��ة"االم��الك و الحكوم��ةم��الك أالمس��ؤول ع��ن "
عینوا على ی�د  الذین مقامھ القائم ،في االدارة المدنیةالمتروكة االمالك و الحكومة

رئیس اإلدارة المدنیة او من�دوب عن�ھ ال�ذي عی�ین عل�ى ی�د المس�ؤول ع�ن أم�الك 
او  أح�دتنفی�ذ  ألجلالمتروكة او على ید رئیس اإلدارة المدنیة االمالك و الحكومة

 كل الوظائف المذكورة في ھذه األنظمة؛
 
دیوان التنظ�یم األعل�ى المرك�زي ف�ي اإلدارة  مدیر-"لىمدیر دیوان التنظیم االع"

 مقامھ الذین عینوا على ید رئیس اإلدارة المدنیة؛م المدنیة او القائ
 
 كما ھو مفصل في الذیل األول من ھذه األنظمة؛-"منشأة بنیة تحتیة"
 

لش���ؤون ج���ودة البیئ���ة ف���ي اإلدارة  الض���ابط-"الض���ابط لش���ؤون ج���ودة البیئ���ة"
مقامھ ال�ذین عین�وا عل�ى ی�د رئ�یس اإلدارة المدنی�ة او من�دوب عن�ھ  مالقائ ،المدنیة

الذي عیین على ید الضابط لشؤون جودة البیئة او على ی�د رئ�یس اإلدارة المدنی�ة 
 أو كل الوظائف المذكورة في ھذه األنظمة؛ أحدألجل تنفیذ 

 
 مالق��ائ ،لش��ؤون الطاق��ة ف��ي اإلدارة المدنی��ة الض��ابط-"الض��ابط لش��ؤون الطاق��ة"

مقامھ الذین عینوا على ید رئیس اإلدارة المدنیة او مندوب عنھ ال�ذي عی�ین عل�ى 
أو ك�ل  أح�دعل�ى ی�د رئ�یس اإلدارة المدنی�ة ألج�ل تنفی�ذ  الطاقةید الضابط لشؤون 

 الوظائف المذكورة في ھذه األنظمة؛
 

 الق��ائم ،ف��ي اإلدارة المدنی��ة اآلث��ارلش��ؤون  الض��ابط-"الض��ابط لش��ؤون اآلث��ار"
لذین عینوا على ید رئیس اإلدارة المدنیة او مندوب عنھ ال�ذي عی�ین عل�ى قامھ ام
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أو ك�ل  أح�داو على ید رئیس اإلدارة المدنیة ألجل تنفیذ  اآلثارید الضابط لشؤون 
 الوظائف المذكورة في ھذه األنظمة؛

 
 الق�ائم ،الضابط لشؤون الزراعة في اإلدارة المدنی�ة-"الضابط لشؤون الزراعة"

ن عینوا على ید رئیس اإلدارة المدنیة او مندوب عنھ ال�ذي عی�ین عل�ى قامھ الذیم
أو  أح�دید الضابط لشؤون الزراعة او على ید رئ�یس اإلدارة المدنی�ة ألج�ل تنفی�ذ 

 كل الوظائف المذكورة في ھذه األنظمة؛
 

قام�ھ م القائم ،في اإلدارة المدنیة المیاهالضابط لشؤون -"المیاه"الضابط لشؤون 
ن�وا عل�ى ی�د رئ�یس اإلدارة المدنی�ة او من�دوب عن�ھ ال�ذي عی�ین عل�ى ی�د ال�ذین عی

أو ك�ل  أح�داو عل�ى ی�د رئ�یس اإلدارة المدنی�ة ألج�ل تنفی�ذ  المی�اهالضابط لشؤون 
 الوظائف المذكورة في ھذه األنظمة؛

 
الض��ابط لش��ؤون تس��جیل االراض��ي ف��ي -"الض��ابط لش��ؤون تس��جیل االراض��ي"

الذین عینوا على ید رئیس اإلدارة المدنیة او من�دوب  قامھم القائم ،اإلدارة المدنیة
عن��ھ ال��ذي عی��ین عل��ى ی��د الض��ابط لش��ؤون تس��جیل االراض��ي او عل��ى ی��د رئ��یس 

 أو كل الوظائف المذكورة في ھذه األنظمة؛ أحداإلدارة المدنیة ألجل تنفیذ 
 

الضابط لشؤون المحمی�ات الطبیعی�ة ف�ي -"الضابط لشؤون المحمیات الطبیعیة"
قامھ الذین عینوا على ید رئیس اإلدارة المدنیة او من�دوب م القائم ،رة المدنیةاإلدا

عنھ الذي عیین عل�ى ی�د الض�ابط لش�ؤون المحمی�ات الطبیعی�ة او عل�ى ی�د رئ�یس 
 أو كل الوظائف المذكورة في ھذه األنظمة؛ أحداإلدارة المدنیة ألجل تنفیذ 

 
لحكوم�ة (یھ�ودا والس�امرة) كتعریفھا ف�ي االم�ر بش�أن أم�الك ا-"أمالك حكومة"

 ؛۱۹٦۷-٥۷۲۷ ،)٥۹(رقم 
 

. بالنس�بة لھ�ذه في الفصل الثالث من الق�انون كمفھومھا-""خریطة تخطیط مفصلة
م��نح تص��اریح كتعریفھ��ا ف��ي األنظم��ة بش��أن  ،نظ��ام التوجیھ��اتتعتب��ر  ،األنظم��ة

(یھ�����ودا  عت الی�����د علیھ�����ا ألغ�����راض عس�����كریةألعم�����ال ف�����ي من�����اطق وض�����
 كخریطة تخطیط مفصلة. ،۱۹۸٥-٥۷٤٥،والسامرة)

 
   

معف�ى م�ن الت�رخیص بش�رط ت�وفر الش�روط  اواس�تعمالھ منش�أة بنی�ة تحتی�ة انشاء .۲ من الترخیص إعفاء
 التالیة:

 
") نش��اءإلا ط"مخط��نش��اء منش��أة البنی��ة التحتی��ة (فیم��ا یل��ي: مخط��ط إل أع��د )۱(  

 إس��رائیل بش��بكة اإلح��داثیاتعل��ى خلفی��ة خارط��ة تض��اریس حس��ب ش��بكة 
 تبین: التي  ،٥۰۰:۱ أو ۱: ۲٥۰بقیاس رسم  ،یدةالجد

 ؛تفاصیل المستدعي (أ)   
 ؛موقع العقار أوقطعھ  ،حوض ،قریة ،قضاء (ب)   
 ؛وحدودھاالمؤقتة منشأة البنیة التحتیة الصغیرة او مساحة  (ج)   
التي تحد منشاة البنیة التحتی�ة الص�غیرة او المؤقت�ة والبنی�ة الطرق  (د)   

 المنطقة المجاورة لھا؛الھندسیة في  التحتیة
 مخطط بیئي الذي یبین مكان منشأة البنیة التحتیة؛ )ھ(   
 نش��اء منش��أة البنی��ة التحتی��ةإل االعم��ال االزم��ةوص��ف وتعل��یم ك��ل  (و)   

 للبنیة التحتیة؛طریقة توصیلة وكالمطلوب في المخطط 
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ق���ة حس���ب ك���ل ق���انون س���اري ف���ي المنطفح���ص ثب���ات المنش���أة  (ز)   

یش���مل  ،وتش���ریعات االم���ن ووف���ق التوجیھ���ات التقنی���ة المقبول���ة
 تصریح مھندس مؤھل والحسابات اإلحصائیة لھذا الغرض؛

من ال�ذیل األول لھ�ذه  ۷بالنسبة لمنشأة بنیة تحتیة الواردة في البند  (ح)   
یرف�ق لمخط��ط  ،ز)(-)األنظم�ة وباإلض�افة لم�ا ذك�ر ف�ي الم�واد (أ

ف���رع التخط���یط ف���ي ج���یش ال���دفاع االنش���اء مص���ادقة م���ن قب���ل 
وفقھ�ا منش�أة البنی�ة  المدنی�ة،اإلسرائیلي ومن قب�ل س�لطة الطی�ران 

م��ن یم��ات الق��انون وتعلیم��ات تش��ریعات اتعل التحتی��ة تس��توفي ك��ل
 التقنیة؛ المبنى والمتطلبات بأمانالمتعلقة 

  
ل بالنسبة لمنشأة بنیة تحتیة الواردة في البند الراب�ع م�ن ال�ذیل األو (ط)   

یرف��ق  ،ز)(-)وباإلض��افة لم��ا ذك��ر ف��ي الم��واد (أ األنظم��ة،لھ��ذه 
یرف�ق  وك�ذلك،لمخطط االنشاء تص�ریح م�ن قب�ل وزارة الص�حة. 

للمخطط تصریح موقع من قب�ل تجم�ع الم�دن لج�ودة البیئ�ة او م�ن 
بح�ال تطل�ب  ،ةی�قبل الضابط لشؤون جودة البیئة ف�ي اإلدارة المدن

 بمراعاة ظروف االمر. ،االمر
یكون على أراض�ي  االنشاءمخطط حسب  منشأة البنیة التحتیةمكان إقامة  ) ۲(  

م�ن أ ٥ ادةبصددھا ام�ر بموج�ب الم� أصدراو على أراضي التي  حكومیة
او  ۱۹٦۷-٥۷۲۸المی��اه االش��راف عل��ى  تع��دیل ق��انونب ۱٥۸رق��م  االم��ر

على اراضي الت�ي لیس�ت مل�ك الحكوم�ة ولك�ن ت�م الحص�ول عل�ى موافق�ة 
 مالكیھا. 

 
مك�ان إنش�اء منش�أة البنی�ة التحتی�ة حس�ب المخطط�ات الت�ي اودع�ت  یك�ون )۳(  

 وصودق علیھا قبل الیوم المحدد.
 

لمنش�أة البنی�ة التحتی�ة الت�ي ال  المؤدیة اتطرقالتحدد على مخطط االنشاء  )٤(  
او مسیجة او أراضي التي قید الوصول الیھا  معبدةاراضي ملك في تعبر 

الت��رخیص بموج��ب ھ��ذه األنظم��ة او  اعف��اء م��نبموج��ب الق��انون. م��نح 
المص���ادقة عل���ى مخط���ط االنش���اء حس���ب ھ���ذه األنظم���ة ال یس���مح بتنفی���ذ 

 االعمال في نطاق الطرقات المؤدیة الیھا.
 

وف�ق النم�وذج المح�دد  ،توقع الجھات التالیة عل�ى مخط�ط االنش�اء (أ) )٥(  
    في الذیل الثاني من ھذه األنظمة:

 
عن أمالك الحكومة واالمالك المتروكة ف�ي المسؤول  )۱(    

 ،المنطق����ة او الض����ابط لش����ؤون تس����جیل األراض����ي
 بمراعاة االمر؛

 تطلب االمر؛ إذا ،الضابط لشؤون جودة البیئة )۲(    
 تطلب االمر؛ إذا ،الضابط لشؤون الزراعة )۳(    
بالنس��بة لمنش��آت بنی��ة تحتی��ة  ،الض��ابط لش��ؤون الطاق��ة )٤(    

 ۷-و ،۳ ،۲ ،۱ؤقت��ة ال��واردة ف��ي البن��ود ص��غیرة او م
 من الذیل األول لھذه األنظمة؛

بالنس��بة لمنش��آت بنی��ة تحتی��ة  المی��اه،الض��ابط لش��ؤون  )٥(    
م�ن ال�ذیل  ٥-و٤صغیرة او مؤقتة ال�واردة ف�ي البن�ود 

 األول لھذه األنظمة؛
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بالنس�بة لمنش�آت  ،الضابط لشؤون المحمیات الطبیعی�ة )٦(    
 ۸-و ٦غیرة او مؤقتة الواردة في البن�ود بنیة تحتیة ص

 من الذیل األول لھذه األنظمة؛
بالنس��بة لمنش��آت بنی��ة تحتی��ة  ،الض��ابط لش��ؤون اآلث��ار )۷(    

م�ن ال�ذیل  ۸-و ٦صغیرة او مؤقتة الواردة في البن�ود 
 األول لھذه األنظمة؛

 مدیر دیوان التنظیم المركزي. )۸(    
 

جھ��ات الم��ذكورة ف��ي الفق��رة (أ) ان تطل��ب یح�ق لك��ل واح��دة م��ن ال (ب)   
فح��ص  ألج��لم��ن مق��دم مخط��ط االنش��اء أي مس��تند ال��ذي یلزم��ھ 

 المخطط والتوقیع علیھ.
 

ینش�ر  ،عند تقدیم مخطط االنش�اء لمص�ادقة رئ�یس اإلدارة المدنی�ة (أ) )٦(  
 موضوع تقدیمھا في الوسائل التالیة:

 
دیریة التنسیق یعلق اعالن على لوحة اإلعالنات في م )۱(    

 ؛باألمرواالرتباط المتعلقة 
 یعلق اعالن في مكاتب دیوان التنظیم؛ )۲(    
تعلیق إعالنات ف�ي أم�اكن ب�ارزة ف�ي ط�اق األراض�ي  )۳(    

منش����أة البنی����ة التحتی����ة الص����غیرة  ألنش����اءالمقترح����ة 
 ؛والمؤقتة

 على موقع انترنیت رسمي. )٤(    
    
فسھ متضرراً جراء المصادقة على المخط�ط یحق لكل من یعتبر ن (ب)   

ال��ذي ت��م نش��ره وف��ق الفق��رة (أ) ان یرف��ع ادعاءات��ھ خطی��اً ل��رئیس 
خ�الل أربع�ة عش�ر یوم�اً م�ن ی�وم نش�ر موض�وع  ،اإلدارة المدنیة

 تقدیم مخطط االنشاء.
  

 ۳رئیس اإلدارة المدنی�ة ال یم�نح المص�ادقة كالم�ذكور ف�ي النظ�ام  (ج)   
أربع�ة عش�ر یوم�اً م�ن موع�د نش�ر موض�وع اال بعد مض�ي  أعاله

تقدیم مخطط االنشاء كالمذكور في النظ�ام الث�انوي (أ) والب�ت ف�ي 
 بحال قدمت. ،االدعاءات التي قدمت حسب النظام الثانوي (ب)

 
المص��������ادقة عل��������ى 
انش���اء منش���أة بنی���ة 

 تحتیة

مخط��ط االنش��اء وبش��رط ان��ھ ت��م توقی��ع تق��ام منش��أة البنی��ة التحتی��ة وف��ق  (أ) . ۳
وف��ق ال��نص المح��دد ف��ي ال��ذیل  ،المخط��ط عل��ى ی��د رئ��یس اإلدارة المدنی��ة

تعتب�ر  ،وبعد استشارة م�دیر دی�وان التنظ�یم. لغ�رض ھ�ذه األنظم�ة ،األول
مص���ادقة رئ���یس اإلدارة المدنی���ة بموج���ب ھ���ذا النظ���ام كم���نح اعف���اء م���ن 

 الترخیص.
 

أة البنی�ة یحق لرئیس اإلدارة المدنیة تحدید أي ش�روط أخ�رى إلنش�اء منش� (ب)  
 أليویح�ق ل�ھ رف�ض أي طل�ب  ۲التحتیة عدا تلك التي ذكرت في النظ�ام 

ان�ھ  العام�ة اومخطط بموجب ھذه األنظمة بحال لم یكن لخدم�ة المص�لحة 
 .هحددآخر قد او أي شرط  ۲الشروط المفصلة في النظام  أحدال یستوفي 

 
حفظ البیان لمضمون 

 االعفاء
 بموجب ھذه األنظمة في الحاالت التالیة: ال یمنح االعفاء من الترخیص . ٤
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 بحال یمكن استعمال منشأة البنیة التحتیة للسكن. (أ)  
 

كان��ت منش��اة البنی��ة التحتی��ة موض��وع االعف��اء محاذی��ة لمنش��أة بنی��ة بح��ال  (ب)  
 تحتیة أخرى التي منحت اعفاء من الترخیص بموجب ھذه األنظمة.

 
ك�اتن مع�دة الس�تعمال او محاذی�ة لمجموع��ة  بح�ال ومنش�أة األبنی�ة التحتی�ة (ج)  

 مباني التي بنیة خالفاً للقانون؟
اقامة منشأة البنیة التحتیة واستعمالھا معفى من الترخیص ك�ل ح�ین وھ�ي  (أ) .٥ مدة االعفاء

 .۳تستعمل بموجب المخطط الذي صودقت بموجبة وفق النظام 
  

م�ع م�دیر دی�وان المرك�زي ان یحق لرئیس اإلدارة المدنیة بعد االستش�ارة  (ب)  
كم��ا ویح��ق ل��ھ الغ��اء اعف��اء ال��ذي  ،یح��دد ش��روط إض��افیة لم��نح االعف��اء

بم�ا ف�ي  ،ش�روط م�نح االعف�اء أح�دتبین ان  إذا ،صودق علیھ في الماضي
 ،۲ذلك ان شرط المصادقة على المخطط وفق كما ھو مفصل ف�ي النظ�ام 

 خاصة تدون. ألسباباو  ،لم یتوفر بعد
 

 ،تھاء مدة االعفاء او الغائھ، كما ھو مفصل في النظام الثانوي (ب)عند ان (ج)  
منشأة البنیة التحتیة التي اقمت بموجب ھ�ذه األنظم�ة عل�ى ی�د  وتزالتھدم 

 مقیمھا.
 

منح اعف�اء م�ن الت�رخیص وف�ق ھ�ذه األنظم�ة ولك�ن اعم�ال اقام�ت منش�أة  (د)  
ش�ھر م�ن ح�ین  ۱۲خ�الل  ،وفق مخطط اإلنشاء ،لم تستكمل ةالبنیة التحتی

 تنتھي مدة سریان االعفاء. ،بدء سریان االعفاء
  

 ،یح�ق ل�رئیس اإلدارة المدنی�ة ،بالرغم من المذكور ف�ي الفق�رة (ج) أع�اله )ھ(  
ان یم�دد م�دة س�ریان االعف�اء  ،بعد استشارة مدیر دیوان التنظیم المركزي

 .ألسباب تدون ،إضافیة أشھر ٦الذي منح بموجب ھذه األنظمة لمدة 
 

یرف��ق مق��دم  ،م��نح اعف��اء م��ن تص��ریح وانتھ��ت اعم��ال االنش��اء المنش��أة (و)  
 التالیة: االعمال المستنداتیوم من یوم انتھاء  ۳۰خالل  ،المخطط

 
تصریح موقع على ید المستدعي یص�رح ان ت�م بن�اء المبن�ى وف�ق  )۱(   

ھ��ذه األنظم��ة ووف��ق ك��ل الش��روط إض��افیة  االنش��اء، وف��قمخط��ط 
 الل عملیة المصادقة على مخطط االنشاء.التي وضعت خ

 
عن  لمسؤولیتھ یتطرق ،تصریح موقع على ید مھندس بناء مؤھل )۲(   

بما في ذلك ك�ل مركباتھ�ا؛ وان  التحتیة وامانھا،ثبات منشأة البنیة 
 حسبة تتوفر في المنشأة كل المتطلبات التقنیة.

 
یرف��ق مق��دم الطل��ب  ،ت��م توص��یل المنش��أة البنی��ة التحتی��ة للكھرب��اء )۳(   

یتط���رق ال���ى  ،تص��ریح موق���ع عل���ى ی���د مھن���دس كھرب���اء مؤھ���ل
توص��یل الكھرب��اء ال��ى المنش��أة بالش��كل الص��حیح وتت��وفر فی��ھ ك��ل 

 المتطلبات التقنیة. 
 

خ�الل  ،لم یرسل المستدعى كل المستندات المذكورة في الفق�رة (و) أع�اله (ز)  
 عفاء. ینفذ سریان اال ،یوم من یوم انتھاء االعمال ٤٥
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رس�وم كم�ا ھ�و مفص�ل ف�ي ال�ذیل  ۲یدفع مقدم طلب االنش�اء وف�ق النظ�ام  (أ) .٦ رسوم
 الثالث من ھذه األنظمة.

 
یبرز مقدم المخطط اثبات بش�أن دف�ع الرس�وم لقل�م ف�رع البنی�ة التحتی�ة ف�ي  (ب)  

 اإلدارة المدنیة عند تقدیم الطلب.
اعف������اء م������ن دف������ع 

 الرسوم
مدنیة ان یعفي اإلدارة المدنیة او ھیئة عامة التي تعم�ل م�ن یحق لرئیس اإلدارة ال .۷

 ألسباب تدون. ،قبلھ من دفع الرسوم
 

بن�اء  ،تسري على منفذ اعم�ال ،دون المس بالمذكور باي قانون او تشریعات امن .۸ عقوبات
ب م��ن ۳۷تس��ري تعلیم��ات الم��ادة  ،او اس��تعمال مخ��الف لتعلیم��ات ھ��ذه األنظم��ة

 .۱۹٦٦لسنة  ۷۹رقم  ،قرى واالبنیة ،قانون تنظیم مدن
  

وتس��ري لم��دة س��نتین م��ن ی��وم توقیعھ��ا  توقیعھ��ا،ب��دء س��ریان ھ��ذه األنظم��ة بی��وم  .۹ سریان ونشر ،بدء
 وتنشر بمجموعة المناشیر األوامر والتعیینات.

 
إعف��اء ال��ذي م��نح وفق��اً لھ��ذه األنظم��ة ال یم��س  ،۲النظ��ام من��وط بالم��ذكور ف��ي  .۱۰ حفظ البیان

بما في ذلك كل مص�ادقة المطلوب�ة بموج�ب  مات أي قانون او تشریعات امنبتعلی
لتع�دیل  ۱٥۸ام�ر رق�م  ،قانون االشراف عل�ى المی�اه ۱۹٥۳لسنة  ۳۱قانون رقم 

وارس���ال الب���ث  ۷۹ام���ر رق���م  ،۱۹٦۷-٥۷۲۸ المی���اه،ق���انون االش���راف عل���ى 
) (تنظ��یم وتوری��دبالكھرب��اء  االش��تغال، واالم��ر بش��أن ۱۹٦۷-٥۷۲۷ االش��ارات

 ).٤۲۷(یھودا والسامرة) (رقم 
   

لمنش�آت بنی�ة تسمى ھذه األنظمة:" أنظمة مصادقة إقام�ة وإعف�اء م�ن الت�رخیص  .۱۱ االسم
  ".۲۰۱۸-٥۷۷۸ ،) (یھودا والسامرة)تحتیة ذات أھمیة إقلیمیة (تعلیمات مؤقتة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العمی���������د أحف���������ات ب���������ن ح���������ور 

 المدنی������������������ة اإلدارةرئ������������������یس 

 ف������ي منطق������ة یھ������ودا والس������امرة

 

 

 ٥۷۷۹       حش����������������������فان   ۲۰

 ۲۰۱۸             تشرین اول   ۲۹
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 األعلىمجلس التنظیم مصادقة 

 
) ٤۱۸(یھودا والس�امرة) (رق�م  واألبنیةالقرى  ،بشأن تنظیم المدن مرمن األب البند لصالحیاتھ حس بموجب
الت�ي  ٥۸٦بجلس�تھ رق�م  ،ص�ادق مجل�س التنظ�یم األعل�ى ،م�ن الق�انون ٥۲وبموجب الم�ادة  ،٥۷۳۱-۱۹۷۱

 ،ت�رخیص ال�ذي یم�نح بموج�ب ھ�ذه األنظم�ة) بان ۲۰۱۸تشرین ثاني  ۷( ٥۷۷۹حشفان  ۲۹ عقدت بیوم
 صاً وفق القانون.یعتبر ترخی

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھری���معما ھمھندس���برب���وخ،      أتالی���ا ن

 نظ�������یم األعل�������ىمجل�������س الت ةرئیس�������
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 األول  الذیل
 ))أ(۳(نظام 
 

 في ھذه األنظمة:
 

 -احدى التالي-"منشأة بنیة تحتیة"
 

 

بناء الذي جزئھ ف�ي ب�اطن األرض بعم�ق ال -جھاز انذار من الھزات األرضیة (السیسموغراف) )۱(
س��ھ مثب��ت جھ��از قی��اس ال��ذي ف��ي أسا ،مت��ر ۱٥*۱٥ال تزی��د ع��ن  ھأمت��ار ومقاییس�� ٦یزی��د ع��ن 

الھزات األرضیة (السیس�موغراف) او مقی�اس س�رعة ال�ذي یق�یس حرك�ة األرض بش�كل مباش�ر 
ووظیفت��ھ اس��تقبال حرك��ات المبن��ى خ��الل الھ��زة األرض��یة ونقلھ��ا لجھ��از اإلن��ذار اإلقلیم��ي م��ن 
الھزات األرضیة؛ تثبت المنشأة في األرض بشكل التي یبرز عن سطح األرض التي ثبت علیھ�ا 

 متر باإلضافة لذلك قد تشمل المنشأة أحد التالي:  ۰٫٥علو ال یزید عن ب
مت�ر (فیم�ا یل�ي:  ۱٥*۱٥سیاج الذي یحیطھا عل�ى س�طح األرض ومقاییس�ھ ال تزی�د ع�ن  (أ) 

 سیاج دائري)
 

ھوائیة اتصاالت ألجل وصلھا لجھاز اإلن�ذار م�ن الھ�زات األرض�یة وخالی�ا الطاق�ة الشمس  (ب) 
 نشأة، بشرط ان كل ھذه األشیاء اقیمت في نطاق السیاج الدائري.الذي تخدم الم

 
لتزوی��د او توزی��ع طاق��ة كھربائی��ة، یش��مل  ،غرف��ة المع��دة لتركی��ب مع��دات لتولی��د-غرف��ة كھرب��اء ۲

 متر مربع. ۹البطاریات بشرط ان مساحتھا ال تزید عن 
 

الكھرب��اء العلوی��ة بواس�� ویتص��ل بش��بكة  ،ال��ذي یح��وي مح��ول ،مبن��ى متنق��ل-محط��ة فرعی��ة متنقل��ة .۳
مت��ر مرب��ع وداخ  ۳۰۰ش��رط ان مس��احتھا ال تزی��د ع��ن  ،اس��الك ویش��مل مج��رور واح��د او اثن��ان

مت�ر ف�و  ۲٫٥یاج دائ�ري بعل�و ال یزی�د ع�ن وحاوی�ة عل�ى عج�الت والت�ي یحیطھ�ا س� یوضع محول
 سطح األرض.

 
ك�م  ۲زی�د طول�ھ ع�ن انابیب می�اه او انابی�ب الص�رف الص�حي توض�ع عل�ى س�طح األرض وال ی .٤

 بوصات. ۸وقطره ال یزید عن 
 

منشآت میاه او صرف صحي المعدة بنیة تحتیة إقلیمیة او بنیة تحتیة محلیة، الت�ي مجم�ل مس�احتھا   .٥
 متر مربع وتسییج المنشأة. ۹تزید عن 

 
لخد المع��دة  منش��أة-عن��ھمعل��ن  أث��رى منش��أة بنی��ة تحتی��ة ف��ي محمی��ة طبیعی��ة معل��ن عنھ��ا او موق��ع .٦

 كما ھو مفصل فیما یلي: ،زوارھا والمشرفین علیھا ،المحمیة الطبیعیة او الموقع االثري
 

 مسارات؛ (أ) 
 درابزین؛ (ب) 
 مقعد عام؛ (ج) 
 منشآت خشبیة للظل؛ (د) 
 طاوالت لتناول الطعام؛ )ھ( 
 مراحیض؛ (و) 
 الفتات؛ (ز) 
 سیاج. (ح) 
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وم�ا یثبتھ�ا عل�ى األرض واألجھ�زة لقی�اس س�اریة او منش�أة -احساریة مؤقتة لقی�اس س�رعة الری� ۷
مت�ر  ۱*۱سرعة الریاح ولجمع معطیات حال�ة الطق�س، بش�رط ان مس�احة أساس�ھا ال تزی�د ع�ن 

على األرض الت�ي بع�دھا ال یزی�د  یثبتھامتر فوق سطح األرض واما  ۷۰وارتفاعھا ال یزید عن 
 شھراً. ۱۲راضي لمدة ال تزید عن متر من أساسھا، منشأة كھذه تقام في األ ۳۰عن 

 
التي تقام ف�ي المك�ان لم  التربویةمنشآت مؤقتة المعدة لألجل إقامة   االحتفاالت العامة او االحداث  |)۸(

 زمنیة ال تزید عن الشھر الواحد بما في ذلك:
 منصة؛ (أ) 
 بِساط للمبیعات؛ (ب) 
 سیاج؛ (ج) 
 مراحیض؛ (د) 
 الفتات؛ )ھ( 
 طاوالت. (و) 
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 الذیل الثاني
 أ))() ٥( ۲(نظام 

 
 

 لحضرة: رئیس اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة
 

 طلب مخطط للنشاء منشأة بنیة تحتیةالموضوع: 
 

بما انني توجھت لرئیس اإلدارة المدنیة بطلب للحصول علة مصادقة القامة واعفاء من ترخیص لمنشأة بنیة 
األنظمة مصادقة اقامة واعفاء من ترخیص لمنشآت بنیة تحتیة ذات أھمیة إقلیمیة كتعریفھا في  ،تحتیة

 (فیما یلي :"األنظمة")؛ ۲۰۱۸-٥۷۷۸ ،(تعلیمات مؤقتة)؟(یھودا والسامرة)
 

یحق لي ان أتوجھ لرئیس اإلدارة المدنیة بطلب للحصول على  ،وبما انني اعلم ان بموجب تعلیمات األنظمة
بواسطة مصادقة مخطط انشاء  ،من ترخیص لمنشأة البنیة التحتیة كالمذكور مصادقة إلقامة واعفاء

 من األنظمة؛ ۲كما ھو مفصل في النظام  ،مالئم
 

 اصادق واتعھد بما یلي: ،أصرحلھذا      فإنني 
 

 مقدمة كتاب التعھد ھذا تشكل جزء ال یتجزأ منھ. .۱
 

رة المدنیة ان یحدد مدة سریان االعفاء وان واعلم ان یحق لرئیس اإلدا ،على علم بتعلیمات األنظمة أنى .۲
 یلغي اعفاء الذي منح في الماضي.

 
بحال تم المصادقة على مخطط االنشاء التي قدمتھ، اتعھد بھذا ان أقیم المنشأة البنیة التحتیة واستعملھا  .۳

بشكل یتالءم مع األنظمة، مخطط االنشاء المذكور واي شرط من شروط االعفاء من الترخیص الذي 
 منح لي، بحال وتم اشتراطھ.

 
واخالء منشأة البنیة التحتیة التي  ،ھدم ،لك تفكیك۱اتعھد بھذا ان اعید األرض الى سابط عھدھا بما في ذ .٤

او بحال لم  ،بحال تم الغاء االعفاء او انتھت مدة سریانھ ،أقیمت بموجب االعفاء حسب ھذه األنظمة
 .أكثرشروط االعفاء او  أحدیستوفى 

 
 

بما في ذلك  ،منشأة البنیة التحتیة وفق كل المواصفات والتعلیمات المتعلقة باألمر أنشأبھذا ان اتعھد  .٥
الیومي ومالئمة استعمالھا لھدف منح  انشائھا واستعمالھاعلى  أشرفان  ،مواصفات الوقایة المتبعة

 االعفاء.
 أقدماتعھد بھذا ان  فعلي،كل بحال یتم المصادقة على مخطط االنشاء الذي قدمتھ ویتم انشاء المنشاة بش .٦

على  یدي،تصریحات الموقعة على  المنشأة،یوم من یوم انھاء اعمال انشاء  ٤٥خالل  المدنیة،لإلدارة 
بموجب  للكھرباء،ید مھندس معماري مؤھل وعلى ید مھندس كھرباء مؤھل بحال تم توصیل المنشأة 

 (ب) من األنظمة.٥النظام 
 

ھي مدة سریان االعفاء واتعھد ان تنت المحددة،ریحات المذكورة خالل المدة التص أعلم انھ بحال لم أقدم
الى سابق عھدھا قبل اقامت علیھا أقیمت المنشأة  األراضي التيزیل المنشأة واعید الوضع في أ

المنشأة، على نفقتي الشخصیة ودون ان تكون ألي أي ادعاءات او شكاوى ضد اإلدارة المدني او 
 بصدد المصاریف التي قد اتحملھا جراء ذلك.مؤسسات المنطقة، 

 
ضرر او خسارة التي قد تتسبب جراء استعمال منشأة البنیة  ألياتعھد بھذا ان اتحمل المسؤولیة  .۷

بحال وان ھذا االستعمال تالئم مع االعفاء او لم یتالءم معھ. بحال تسبب ضرر او خسارة  ،التحتیة
قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في منطقة یھودا والسامرة  ،اعفي اإلدارة المدنیة فإنني ،كالمذكور

وكل من یعمل باسمھم من أي مسؤولیة عن الضرر او الخسارة المذكورة ومن أي ادعاء قد یرفع بھذا 
 الموضوع.
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بما في ذلك  مالئمة،فقد تتخذ سلطات المنطقة اإلجراءات التي تراھا  التعھد،أعلم انھ بحال لم انفذ ھذا  .۸
لسنة  ۷۹من قانون تنظیم المدن القرى واالبنیة رقم  ۳۸-و ۳۷راءات تفتیش بموجب المواد فتح إج
 العمال والھدم بموجب ھذه المادة. نھائي لوقفبما في ذلك اصدار امر  ۱۹٦٦

۹.  
او أقیم  ،اتعھد بھذا انھ بحال تم إقامة منشأة البنیة التحتیة دون المصادقة على مخطط اقامتھ ومنح اعفاء .۱۰

او تھدم وتخلى على یدي في الموعد الذي حدد  ،او بحال لم تزال منشأة البنیة التحتیة المخطط،بخالف 
سأدفع مصاریف االخالء التي تطلبھا اإلدارة  ،نفذت ھذه االعمال المدنیةواإلدارة  ،لھذا الغرض

 المدنیة وفي الموعد الذي تحدده.
 

المدنیة جبایة المصاریف من  یحق لإلدارةانھ بحال لم ادفع مصاریف االخالء كالمذكور، أوافق بھذا  .۱۱
 أي مبلغ یكون لصالحي غفي أي جھة تعمل بموجب تشریعات االمن في المنطقة.

 
دون المس بالمذكور أعاله، اتعھد بھذا ان اعوض اإلدارة المدنیة، قائد قوات جیش الدفاع في منطقة  .۱۲

ضرر او خسارة او مصاریف التي قد  من یعمل باسمھم او من قبلھما جراء أي لیھودا والسامرة وك
باي مبلغ یرغموا على دفعھ عنب او عن بدیلي  ،بما في ذلك ودون المس بالمذكور أعاله لھم،تتسبب 

 بالنسبة لما ذكر في كتاب التعھد ھذا. ،بموجب أي قانون او تشریعات االمن
 

 یعات امن.المذكور أعاله ال یعفیني من أي واجب ملقى على بموجب أي قانون او تشر .۱۳
 

اعلم ان تنفیذ ھذا التعھد ھو شرط لبحث طلبي لإلعفاء على ید الضباط في اإلدارة المدنیة ذوي الصلة  .۱٤
 في االمر وعلى ید رئیس اإلدارة المدنیة 

 
 
 
 

__________________ 
 المستدعي         
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 مصادقة على مخطط إقامة منشأة بنیة تحتیةال
 
 
 

 ______________________________________رقم الطلب:_________________
 

 اسم المستدعي:_____________________________________________________
 

 نوع المنشأة المطلوبة:_________________________________________________
 

 __رقم البند المالئم للمنشأة من الذیل األول:___________________________________
 

 موقع المنشأة (احداثیات):______________________أراضي قریة:________________
 

 حوض:_____________________ القطعة/ الموقع:__________________________
 
 

 _________________:المنشأةمساحة المنشأة (بالدونم):_____________________ارتفاع 
 

 ة:____________________________________________المنشأ إلقامةالمدة المطلوبة 
 

حسب  ،نحن الموقعون ادناه وبعد فحص مخطط االنشاء لمنشأة البنیة التحتیة وكل المستندات المرفقة
األنظمة مصادقة إقامة واعفاء من ترخیص لمنشأة بنیة تحتیة ذات أھمیة إقلیمیة (تعلیمات 

نصادق بھذا انھ تتوفر كل الشروط  ،")األنظمةیما یلي: "(ف ۲۰۱۸-٥۷۷۸ ،مؤقتة)(یھودا والسامرة)
وانھ  تتوفر في المخطط كل المواصفات التقنیة في مجال مسؤولیتنا وانھ ال یوجد أي  ،وفق األنظمة 

 من األنظمة. ۳-و ۲بموجب المواد  ،مانع للمصادقة على مخطط االنشاء
 

الرقم 
 التسلسلي

 التوقیع التاریخ ضابط القیادة

۱.     
۲.     
۳.     
٤.     
٥.     
٦.     
۷.     
۸.     
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 مصادقة رئیس اإلدارة المدنیة
 

 
 

اصادق بھذا على  ،وبعد االستشارة بمدیر دیوان التنظیم المركزي  ،بموجب صالحیاتي كرئیس اإلدارة المدنیة
میة مصادقة إقامة واعفاء من ترخیص لمنشأة بنیة تحتیة ذات أھمنح اعفاء من ترخیص كمفھومھ في أنظمة 

ھذا بعد تبین لي ان المخطط اإلقامة التي قدمھا  ،۲۰۱۸-٥۷۷۸ ،إقلیمیة (تعلیمات مؤقتة)(یھودا والسامرة)
المستدعي یستوفي كل الشروط المحددة في األنظمة وكذلك تبین لي ان المستدعي قدم لذوي المناصب في اإلدارة 

 لمستندات طلب منھ.كل ا من ھذه األنظمة  )(أ)٥(۲المدنیة المذكورین في النظام 
 

ال  ،فاني اصادق ان منشأة البنیة التحتیة المطلوب فب مخطط اإلقامة ،من ھذه األنظمة ٤كذلك بموجب النظام 
 ال یخدم وغیر مجاور لمجموعة ابنیة التي بنیة بشكل غیر قانوني وغیر مجاور لمنشأة ،یمكن ان یستعمل للسكن

 ألنظمة.فق ھذه ابنیة تحتیة آخر الذي منح اعفاء و
 

 منوطاً بتوفر الشروط التالیة: ،على منح االعفاء من الترخیص كمفھومھ في ھذه األنظمة أصادق ،باإلضافة لذلك
 

۱. _________________________________________________________ 
 

۲. _________________________________________________________ 
 

۳. _________________________________________________________ 
 

٤. _________________________________________________________ 
 

٥. _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 .____/ بصورة دائمة (اشطب الزائد)یسري ھذا االعفاء لغایة یوم _____________
 
 
 
 
 

_________________      _____________________ 
 رئیس      اإلدارة          المدنیة       التاریخ 
 بمنطقة       یھودا       والسامرة        
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 الذیل الثالث
 (أ))٦(النظام 
 

 
شاقل  ۳۰۰تجبى رسوم على إقامة منشأة بنیة تحتیة الواردة في الذیل األول من ھذه األنظمة قدرھا اح التالي: 

 .من بینھما اقل جدید على كل متر مربع من مساحة منشأة البنیة التحتیة، المبلغ األكبرش ۳۰جدید او 
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 
 

منطقة نفوذ   -"غرب -حارة "طال منشیة(عن غابة محمیة من فترة االنتداب  إعالن إلغاءأمر بشأن 
 ۲۰۱۸ -٥۷۷۹   یھودا والسامرة))(السامرة اإلقلیميالمجلس 

 
باقي و ,یھودا والسامرة ةمنطق في اإلسرائیليجیش الدفاع تي كقائد قوات اصالحی بموجب

بموجب   أصدرالذي   اإلعالن إلغاءبھذا على  أعلنقانون وتشریعات امن,   أيصالحیاتي حسب 
 بالنسبة او تشریعات امن, أي قانون آخربموجب  أو ۱۹۲۷والغابات لسنة  اإلحراجقانون 

 منھ. یتجزأتشكل جزء ال التي و لألمرعلى الخریطة المرفقة  األحمراللون بلمساحة المحددة ل
 

 .یوم من یوم نشره في مدیریة التنسیق واالرتباط  اللوائیة ۳۰بعد مضي  األمربدء سریان ھذا 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 أل��������������وف,           ن��������������داف ب��������������دان

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۷۹        تب������������ات    ۲۲

 ۲۰۱۸       ك��انون اول   ۳۰
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 سرائیليجیش الدفاع اإل
 

 ۱۹٦٦لسنة  ۷۹رقم  واألبنیة،القرى  المدن،قانون تنظیم 
 

 ۱۹۷۱-٥۷۳۱ ،)٤۱۸القرى واالبنیة (یھودا والسامرة) (امر رقم  المدن،امر بشأن قانون تنظیم 
 

 )من الترخیص معفاةاعمال ومباني (واألبنیة القرى  المدن،أنظمة تنظیم 
 

وبع�د  ۱۹٦٦لس�نة  ،)۷۹واألبنیة (رقم القرى  المدن،انون تنظیم قب من ۳٤المادة حسب بموجب صالحیاتي 
 إني أسن ھذه األنظمة: ف األعلى،مجلس التنظیم االستشارة مع 

 
 الفصل أ: تعریفات وشروط عامة لإلعفاء

 -في ھذه األنظمة .۱ تعریفات
 

 واستقبال موجات كھرومغناطیسیة بموجات رادیو. ثالمعدة لب منشأة-""ھوائیة
 
 ،(Amosite)طبیع����ي م����ن االلی����اف ینتم����ي لمجموع����ة اموس����ایت  مع����دن-"سبس����تأ"

انتوفیالی������������ت  ،)Crocidoliteالیت (كروس������������یدو ،)Chrysotile( كریس������������وتایل
)Anthophyllite(، یتر) موالی��تTremolite(، اكتینوالی��ت )Actinolite(، ��ذلك وك

 ،ن المع�ادن الم�ذكورةم� أكث�رحتوي على معدن واح�د او كل مادة او منتج او خلیط الذي ی
 ،بمراع�اة االم�ر ،المن�تج او الخل�یط ،بالمئة من وزن او من حجم الم�ادة ۱بنسبة تزید عن 

 باي شكل او تركیبة او استعمال؛
 

) م��ن ق��انون التنظ��یم یش��مل االعف��اء م��ن ۱(۳٤رخص��ة كتعریفھ��ا ف��ي الم��ادة -""رخص��ة
 الترخیص حسب أي قانون وتشریعات امن؛

 
محلی��ة لتنظ��یم الم��دن او لجن��ة تنظ��یم خاص��ة كمفھومھ��ا ف��ي ق��انون لجن��ة -"لجن��ة محلی��ة"

 التنظیم، في االمر بشأن التنظیم وفي األنظمة والتعیینات بموجبھا؛
  

كیلوغرام للمتر المربع ف�ي تركیب�ة البن�اء  ٥۰التي ال یزید وزنھا عن  مواد-""مواد خفیفة
والب�ولیمرات بأش�كالھا، او  المسطح، مث�ل الج�بس، الخش�ب، الزج�اج، االلمنی�وم، الف�والذ،

 مواد مشابھة أخرى.
 

واالم��ر بش��أن االث��ار ۱۹٦٦لس��نة  ٥۱االث��ار القدیم��ة رق��م  ق��انون-""ق��انون االث��ار القدیم��ة
 ؛۱۹۸٦-٥۷٤٦ ،)۱۱٦٦(رقم  )،والسامرةالقدیمة (یھودا 

 
 ؛۱۹٦٦) لسنة ۷۹القرى واالبنیة (رقم  ،تنظیم المدن قانون-""قانون التنظیم

 
ھ�واة الرادی�و ال�ى محط�ة من جھاز بث او جھ�از اس�تقبال الت�ابع ل موصل-"كابل موصل"

 ھواة الرادیو؛محطة ھوائي التابع ل
 

لھا  أصدرالذي  بالمالئمةمبنى او بنایة  بوضوح،اذ ذكر غیر ذلك  اال-""مبنى" او "بنایة
 رخصة بناء قانونیة من قبل اللجنة المحلیة؛
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 أحد التالي:-"مبنى بسیط"
 

وم�ن  واعم�ده،او ج�دران  جدران،ذو ھیكل لیس مسبق الصنع المكون من  مبنى )۱(  
عن��دما یك��ون البع��د ب��ین االعم��دة او  ب��دونھا،او  ،عارض��ات مس��طحة م��ع أس��قف

ال یزی�د ع��ن  لج��دران،ا ب�ین-عارض��ات ج��د أعم�دة اواتو وعن�دما ال ،العارض�ات
تھ أرض�یالمس�توى  ع�ني رتف�اعلط�ابق االة اأرض�یمستوى  وارتفاع أمتار،ستة 

عشر متر ونص�ف یش�مل  أحدال یزید عن  ،التي فوق سطح األرض یة،رتفاعاال
م�ا ع�دا مبن�ى م�ن الخرس�انة  التنظ�یم،كتعریف�ة ف�ي ام�ر  الم�ذكور،للمبن�ى  الملجأ

 من أي نوع كان؛ عامومبنى  االجتھاد،مسبقة 
 

م��ن  أمت��ارخمس��ة  ال یزی��د ع��نھ ارتفاع�� واح��د،مبن��ى مس��قوف مك��ون م��ن ط��ابق  )۲(  
ع�دا المب�اني الت�ي  مت�ر،عش�ر  أثن�يزید عن ی الفراغي الوبعده  األرض مستوى

مبن�ى  ،باني من الخرسانة مسبقة االجتھ�ادتعمل علیھا القوى الدینامیكیة وعدا الم
 ؛من أي نوع كان عامومبنى  بةقولَ المُ ذو ھیكل من الخرسانة 

 
ني ل��ألرض م��ن المس��توى المت��د مت��ر ۲ھ ال یزی��د ع��ن ارتفاع��ج��دار اس��تنادي  )۳(  

) في نطاق المكان الذي ۲) أو (۱انشاء المبنى حسب الفقرات ( ألجلوالمطلوب 
 سیقام علیة المبنى؛

 
) أو ۱او مم��ر للمش��اة المتعل��ق ب��المبنى كالم��ذكور ف��ي الفق��رات ( قن��اة لنق��ل المی��اه )٤(  

بمراع��اة  ،)۳) و (۲الم��ذكورة ف��ي الم��ادة ( االعم��الت��م تنفی��ذ  ھبش��رط ان�� ،)۲(
تعلیمھ في مؤسسة التي  أنھيتم تنفیذھا على ید من  ،البسیطللمبنى بالنسبة  ،االمر

وحص��ل عل��ى  ،كتعریف��ة ف��ي ق��انون التنظ��یم ،الم��دیر دت��م االعت��راف فیھ��ا عل��ى ی��
مھن��دس عمل��ي  مھن��دس اولبن��اء او اش�ھادة مھن��دس او مھن��دس عمل��ي ف��ي مج��ال 

 معماري؛
 

كمفھوم�ھ ف�ي ال�ذیل  ،ة المب�انيترخیص المس�جل ف�ي قس�م ھندس� مھندس-""مھندس مدني  
 ۱۹٦۷-٥۷۲۷ ،رخص وتخصیص اعمال)(المھندسون والمھندسین المعماریین  ألنظمة

ً  او ،حس��ب س��ریانھا ف��ي إس��رائیل م��ن ح��ین آلخ��ر ك��ان یح��ق ل��ھ ان  ،بح��ال ك��ان اس��رائیلیا
حس��ب  ۱۹٥۸-٥۷۱۸ ،یس��جل ف��ي ج��دول المھندس��ین الم��دنیین او المھندس��ین المعم��اریین

 ائیل حین آلخر؛سریانھا في إسر
 

سقفھ یم�نح الظ�ل وبش�رط  ،بدون جدران المبنى من مواد خفیفة مبنى-"ال)"عریشة (برجُ 
 ؛منھ %٤۰القل على  بالتساو وتشكلبعاد بن األجزاء المغلقة في السقف مقسمة ان اال

 
ص�رف منش�آت المی�اه وال المی�اه،منش�أة لتحلی�ة  مرف�ئ، میناء، مطار،-""منشأة بنیة تحتیة

التنقی�ب ع�ن می�اه الش�رب وموق�ع معالج�ة  شمل مجمعات ولكن ال یشمل منشآتالصحي ی
محط���ات فرعی���ة او تحوی���ل  ،محط���ات تولی���د الكھرب���اء ،منش���آت االتص���االت ،القمام���ة
منش�آت غ�از  ،مواق�ع تع�دین وتحجی�ر ،طری�ق ،منشآت لتخ�زین الغ�از والوق�ود ،الكھرباء

 ،۲۰۰۲-٥۷٦۲ ،از الطبیع�يق�انون قط�اع الغ�ومنشآت غاز طبیعي مس�ال كتعریفھ�ا ف�ي 
 حسب سریانھ في إسرائیل من حین آلخر؛

 
 ،لبن�اء المالج�ئ) معاییرفي أنظمة الدفاع المدني ( كتعریفة-""الحیز المحمي لشقة سكنیة 

 ،)۱٦۷۰كتعریفھا في االمر بشأن الدفاع المدني (یھودا والس�امرة) (رق�م  ٥۷٥۰-۱۹۹۰
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 ؛٥۷۷۲-۲۰۱۲
 

متر التي تقاس عن خط می�اه ش�اطئ  ۳۰۰۰ر المیت ومجال البح مجال-""البیئة الساحلیة
-البح�رف�ي  وجوفھ�ا،األرض  س�طح-الیابس�ة عل�ى یش�مل،وكل ھذا  الیابسة،البحر باتجاه 

الث���روات  ،الطبیعی��ة الطبیعی��ة والمن���اظروك��ذلك الم���وارد  وجوف���ھ،البح��ر  رقع��� أرض��یة
 جوفھا؛علیھا وب ،في قانون اآلثار واآلثار كتعریفھاالطبیعیة والتراث 

 
 ،)٤۱۸ مق�ی�ة (یھ�ودا والس�امرة) (رالق�رى واالبن ،الم�دنبش�أن تنظ�یم  امر-""امر التنظیم

 ؛٥۷۳۰-۱۹۷۰
 
ن ح م�ن ٦كتع�ریفھم ف�ي الم�ادة -التلفاز عب�ر األقم�ار الص�ناعیة" ثاالستقبال"، "ب طبق"

 حسب سریانھ في إسرائیل من حین آلخر؛ ،قانون شركة بیزك
 

 ،)۳۷۳(یھودا والسامرة) (رقم  االمر بشأن الحدائق العامة-""االمر بشأن الحدائق العامة
 ؛٥۷۳۰-۱۹۷۰

 
یھ��ودا ( االم��ر بش��أن حمای��ة المن��اطق الطبیعی��ة-"االم��ر بش��أن حمای��ة المن��اطق الطبیعی��ة"

 ؛۱۹۷۰-٥۷۳۰ ،)۳٦۳والسامرة) (رقم 
 

ة اإلطفاء كتعریفھا في االمر بشأن سلطة اإلطفاء القطری� سلطة-""سلطة اإلطفاء القطریة
 ؛۲۰۱٤-٥۷۷۳ ،)۱۷۲۱(یھودا والسامرة|) (رقم 

 
كتعریف�ة ف�ي ق�انون أساس�ي المج�الس اإلقلیمی�ة (یھ�ودا والس�امرة)  مجلس-""سلطة محلیة

 ،او مجلس كتعریفھ في قانون أساس المجالس المحلی�ة (یھ�ودا والس�امرة) ٥۷۳۹-۱۹۷۹
 ؛٥۷٤۱-۱۹۸۱

 
محمی��ات  ،ام او ریاض��ةأم��اكن اس��تجم ،ح��دائق ،ك��ل الت��الي: طرق��ات -"أم��اكن عام��ة"

 ،محط��ات ح��افالت ،محط��ات قط��ار ،مراف��ئ ،م��وانئ ،مط��ارات ،مواق��ف ،آث��ار ،طبیعی��ة
 ،مستش�فیات ،مؤسس�ات جمھوری�ة ،دینی�ة وثقافی�ة ،مب�اني تربوی�ة ،مقابر ،مسالخ ،أسواق

 ،منش�آت الص�رف الص�حي ،محطات الشرطة ومحط�ات اإلطف�اء ،مالجئ عامة ،عیادات
مؤسس��ات الت��ي تحت��وي عل��ى اقس��ام للعنای��ة  ،ةزَ َج��العَ  دار ،ی��اهمنش��آت لتزوی��د الم ،مزاب��ل

أم�اكن  ،مكاتب رئیسیة لسلطة محلیة ،المحاكم ،كن الرعایة الدائمة  للعََجَزةمسا  ،العََجَزةب
س��كن المع��د ل��ذوي االحتیاج��ات الخاص��ة  ،لتنفی��ذ دورات اس��تكمالیھ ف��ي الس��یاقة العملی��ة

-٥۷٤۱المج�الس المحلی�ة (یھ�ودا والس�امرة) م�ن ق�انون أساس�ي  ۱كمفھومھا في الملحق 
منش�آت ھ�اتف كمفھومھ�ا ف�ي  ،مام�ةمنش�آت معالج�ة الق ،نزل الطالب الج�امعیین ،۱۹۸۱

) (یھ�ودا والس�امرة) ۲(تعدیل رقم  ۱۹٥۱لسنة  ۱لرقم  ،االمر بشأن تعدیل أنظمة الھاتف
 ة؛محطة او مكتب سلطة اإلطفاء القطری ،محطة شرطة  ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،)۹٥۱(رقم 

 
كتعریفھ�ا ف�ي االم�ر بش�أن  اقلیم�ينف�وذ مجل�س المحل�ي او  منطق�ة-""منطقة نفوذ المجلس

 بشأناو في االمر  ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،)۸۹۲رقم (والسامرة) إدارة المجالس المحلیة (یھودا 
 بالمالئمة؛ ۱۹۷۹-٥۷۳۹ ،)۷۸۳والسامرة) (رقم  (یھوداإدارة المجالس اإلقلیمیة 

 
نھ بعد الیوم المحدد كتعریفة ف�ي االم�ر بش�أن التفس�یرات الذي بدء سریا مخطط-""مخطط

 ؛۲۰۱۳-٥٤۷۷٤ ،)۱۷۹۲(یھودا والسامرة (رقم  ]نص منسق[
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 كمفھومھا في امر التنظیم؛-اإلسرائیلیة" المعاییر"
 
 

تعری��ف الحق��وق 
 في االراضي

 التالي: أحدالحقوق في األراضي ھي  األنظمة،في ھذه  .۲
  

 رمس��تأجالعق��ار المس��جل او  مال��ك-األراض��يس��جل ف��ي س��جل بالنس��بة لعق��ار الم (أ)  
 عقد بیع او أرث؛وكذلك من یحق لھ ان یسجل كمالك وفق  المدى،طویل 

  
 الض�رائبفي س�جالت  أدرج من-األراضيبالنسبة لعقار الغیر مسجل في سجل  (ب)  

 ۳۰انھ مكلف بدفع الضرائب بالنسبة للعقار وفق ق�انون ض�ریبة األراض�ي رق�م 
 ۱۱البلدیات رق�م  واألراضي بمناطقوفق قانون ضریبة األبنیة  او ۱۹٥٥ لسنة

وك��ذلك  ،بمراع��اة االم��ر ،۱۹٤۲لس�نة  اوام��ر الض��ریبة الزراعی��ة ،۱۹٥٤لس�نة 
 من یحق لھ ان یدرج في ھذه السجالت المذكورة وفق عقد بیع او أرث؛

     
ح�ال الدول�ة، ببملكی�ة بالرغم من الوارد في الفقرات (أ) و(ب) في عقارات الت�ي  (ج)  

 الحكوم�ة اوالمس�ؤول ع�ن أم�الك  یس�جل،او ل�م كان مسجل في سجل األراضي 
ف��ي س��جل التفویض��ات كتعریف��ة ف��ي االم��ر بش��أن تس��جیل ص��فقات ف��ي  أدرجم��ن 

او من یتص�رف  ،۱۹۷٤-٥۷۳٥ ،)٥٦۹رقم (والسامرة) عقارات معینة (یھودا 
ق ق��ائم عن��د انش��اء ك��ل ھ��ذا بموج��ب ح�� ،بموج��ب اتف��اق عق��د مع��ھف��ي األراض��ي 

 المبنى وفق ھذه األنظمة؛
 

ش��روط االعف��اء 
 من الترخیص

تعف�ى م�ن الت�رخیص  ،األعم�ال واالس�تعماالت المفص�لة ف�ي ھ�ذه األنظم�ة ،أنواع المب�اني .۳
 كل التالي: ،ب من قانون التنظیم۳٤باإلضافة للمذكور في المادة  ،بشرط ان تتوفر فیھا

  
ب حقوق المتعلق�ة ف�ي حفي األراضي او على ید صا تنفذ علي ید صاحب حقوق (أ)  

 )؛المنفذ-یلياألراضي التي تمكنھ من تنفیذ االعمال (فیما 
 

تق��ام وف��ق ھ��ذه األنظم��ة  المنش��اة الت��يتنف��ذ بطریق��ة الت��ي تض��من ثب��ات المبن��ى او  (ب)  
 وتضمن سالمة الماكثین في المبنى او بجواره؛

 
الس�اریة  التوجیھ�ات المحلی�ةئمة للمخططات ووتكون مال مخطط،تنفذ في نطاق  (ج)  

 تنفذ وفق تعلیماتھا؛ اقامتھا،بحال منحت رخصة التي تحدد تعلیمات  المكان،في 
  

مس���ؤولیة  قی���د،
المنف��ذ  المنش��ئ،

 او الٌمستعمل

دعوى مدنیة ضد خالل  مسوغاالعفاء من الترخیص وفق ھذه األنظمة ال یعتبر  (أ) .٤
 االمر؛ بمراعاة عمل،الُمستالمنفذ او  المنشئ،

  
ق�انوني لص�احب اإلعفاء من الت�رخیص وف�ق ھ�ذه األنظم�ة ال یم�س ب�أي واج�ب  (ب)  

حق�وق  ألص�حاببالنس�بة  بھ�ا،حق�وق المتعلق�ة صاحب الحقوق في األراضي او 
 األراضي؛المتعلقة في حقوق آخرین ي ھذه األراضي او أصحاب فآخرین 

 
 االم�ر، بمراع�اة-الُمس�تعملالمنف�ذ او  المنش�ئ،في المذكور في ھذه األنظمة ال تع (ج)  

اعم�ال  المب�اني،رخصة او شرط المطلوب لشأن إقامة  مصادقة، واجب،من أي 
 بموجب القانون وتشریعات االمن. األنظمة،واستعماالت المفصلة في ھذه 
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 االعمال واالبنیة المعفاة من الترخیص-بالباب 
ح�����ائط وج�����دار 

 وستنادي
وبش�ط تت�وفر ف�ي الح�ائط او  الترخیص،حائط او جدار استنادي معفى من  انشاء )أ( .٥

 الجدار االستنادي الشروط التالیة:
 

مت��ر ع��ن س��طح األرض م��ن جھت��ي  ۱٫٥الح��ائط ال یزی��د ع��ن  ارتف��اع )۱(   
 واحد؛ عن مترال یزید  ياالستنادالجدار  ارتفاعالحائط؛ 

 
او باتج��اه منطق��ة عام��ة  رع،الش��ا اتج��اه الواجھ��ة م��نانش��ائھ ل��یس ف��ي  )۲(   

 مفتوحة؛
  

حل��ول یف��رض  االرتفاع��ات ال��ذيبح��ال بن��اء الج��دار أدى ال��ى ف��رق ف��ي  )۳(   
على الجدار او الحائط ویكون ایضاً معف�ى  المطلوبحل الیركب  وقائیة،

 من الترخیص وفق ھذه األنظمة؛
 

في صرف المیاه  بناء الجدار ال یلحق الضرر في البنیة التحتیة القائمة او )٤(   
 لألراضي؛

 
بناء الحائط او الجدار االستنادي في منطقة البیئة الساحلیة ال یمنع عب�ور  )٥(   

 .بشكل حر الجمھور
 

 المع��اییرم��ن الت��رخیص تس��ري تعلیم��ات  المعف��ىبخص��وص ج��دار م��ن الف��والذ  (ب)  
 ).٤۲۷۳ي  ت-یليجدران فوالذیة (فیما  ،٤۲۷۳ت ي  ،ةاإلسرائیلی

 
لمق������ام ج������دار ا

عل���ى ی���د س���لطة 
 محلیة

معفاة من الترخیص للمصلحة العامة، تسییج منطقة  ألجلجدار على ید سلطة محلیة  بناء .٦
 ةنظم��س��ري علی��ھ األوی ،مت��ر م��ن جھت��ي الج��دار ۲٫٥ھ ع��ن ارتفاع��بش��رط ان ال یزی��د 

 ب).(-و) ٥) حتى (۳(أ)(٥
 

تس����ییج منش����أة 
 بنیة تحتیة

الواردة فیم�ا یل�ي، ف�ي الفق�رة (ب)، معف�اة م�ن  یئاتالھعلى ید احدى جدار إقامة  (أ) .۷
 ) وھذه التعلیمات:٥) حتى (۳(أ)(٥الترخیص وتسري علیھا األنظمة 

 
السیاج الذي یحیط منشأة البنیة التحتیة ومنشأة التنقی�ب ع�ن می�اه الش�رب  )۱(   

ھ�ا ال یزی�د ع�ن ارتفاعو ٤۲۷۳وفق ت ي یكون سیاج من شبكة فوالذیة 
 ح األرض من جھتي السیاج؛عن سط أمتار ۳
 

م�ن جھت�ي  أمت�ار ۳الجدار الداخلي في نطاق المنشاة ال یزید عن  ارتفاع )۲(   
 الجدار؛

 
 طری�ق،) عل�ى مس�ار ۲(-) و۱بحال كان الجدار الم�ذكور ف�ي الفق�رات ( )۳(   

 وبشرط ان ال تكون محكمة االغالق؛ خفیفة،یمكن بنائھا من مواد 
 

عن تنفیذ االعمال وفق ھ�ذا النظ�ام حس�ب النم�وذج ال�وارد ینظم اإلعالن  )٤(   
ی�وم م�ن  ٤٥للجن�ة المحلی�ة المختص�ة خ�الل  األنظمة ویس�لمفي ذیل ھذه 
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 موعد تنفیذ االعمال؛
  

 الھیئات المعفیة حسب المادة (أ) ھي: (ب)  
 

ھیئة التي خول�ة حس�ب ق�انون او تش�ریعات االم�ن ومنح�ت مص�ادق م�ن  )۱(   
 البنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة؛قبل رئیس فرع 

  
 سلطة محلیة؛ )۲(   

 
وج�ل مج�ال عملھ�ا  أكث�رواح�دة او شركة تعود كل ملكیتھا لسلطة محلیة  )۳(   

 تطویر المباني والبنیة التحتیة؛
 
 

ج��دار ف��ي نط��اق 
حدیق��ة عام��ة او 

 محمیة طبیعیة

على ید الضابط  ،ي نطاق مخططلیس ف ،إقامة جدار ،(د)۳بالرغم من المذكور في المادة  .۸
ف�ي نط�اق  ،ن قبلھن مِ مَ طبیعیة والحدائق العامة في اإلدارة المدنیة او لشؤون المحمیات ال

حدیق��ة عام��ة او محمی��ة طبیعی��ة كتع��ریفھم ف��ي االم��ر بش��أن الح��دائق العام��ة او المحمی��ات 
كتعریفة في  تاریخي،وعلى ید الضابط لشؤون اآلثار في نطاق موقع  ،الطبیعیة بالمالئمة

) ۳(أ)(٥تكون معفاة من الترخیص وبشط ان تسري علیھا االنظم�ة  ،القدیمة قانون االثار
 ب) والتعلیمات التالیة:(-و) ٥حتى (

 
 یتم اقامتھ من مواد خفیفة؛ (أ)  

 
 من جھتي الجدار؛ األرض،سطح  متر عن ۱٫٥ھ ال یزید عن ارتفاع (ب)  

 
، ت���أقلم الحیوان���ات او ألج���ل حی���ازة والوقای���ةم���ن یس���تعمل الج���دار ألغ���راض اال (ج)  

 الحیوانات ومنع دخول حیوانات غریبة؛
 

حاجز في م�دخل 
 الموقف وبوابة

 بشرط ان یتوفر كل التالي: الترخیص،معفاة من  بوابة،تركیب حاجز او  (أ) .۹
 

 ۹۰۰  وفق المعی�ار  مؤھل،على ید كھربائي  تركب-كھربائیةبحال كانت  )۱(   
متطلب��ات -أجھ�زة الكھرب��اء البیتی�ة وأجھ�زة مش��ابھة: وقای�ة-۲۱. ۰۳ج�زء 

من�ع ومتطلب�ات خاص�ة ل أب�واب وش�بابیك بواب�ات،خاصة ألجھ�زة تحری�ك 
حس��ب س��ریانھم ف��ي إس��رائیل م��ن ح��ین  ،ن حركتھ��اع��المخ��اطر الناجم��ة 

 آلخر؛
  

 حھا؛بما في ذلك عند فت عنھا،تركب في نطاق القطعة وال تبرز  )۲(   
 

دخول المركبات للموق�ف او ف�ي  للمشاة اوركب في عرضھا فتحة دخول ی )۳(   
 مدخل لطریق ترابیة خاصة؛

 
بش�كل  في منطق�ة البیئ�ة الس�احلیة ال یمن�ع عب�ور الجمھ�ورالحاجز او البوابة بناء  (ب)  

 .حر
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 والعُرش السقائف-الباب ب
 

، مظل���ة تع���ریش
 ،الس�������������������قیفة

س���������������������قیفة ال
 متحركةال

زوایاھا، على األق�ل، متص�لة للمبن�ى، معف�اة  احدى ،مظلة تعریشاو  إقامة سقیفة (أ) .۱۰
 من الترخیص بشرط توفر الشروط التالیة:

 

 من متران؛ أكثرعن حائط المبنى مظلة التعریش ال تبرز السقیفة او  )۱(   
   

 من المواد الخفیفة.مظلة التعریش تم بناء السقیفة او  )۲(   
 

معفاة من الترخیص، بشرط ان السقیفة بوضعیتھا  )مظللةة (تركیب سقیفة متحرك (ب)  
 سنتمتر عن حائط المبنى؛ ٥۰المغلقة ال تبرز أكثر من 

 
 )،عوام�ل المن�اخ (مظل�ة وت�أثیرقماش للحمایة م�ن اش�عة الش�مس  بواسطة تسقیفھ (ج)  

البع��د أمت��ار و ۳معف��اة م��ن الت��رخیص وبش��رط ان ارتف��اع الس��قیفة ال یزی��د ع��ن 
 ۳٫٥ع�ن  واد التسقیف ال یزیدم نووز أمتار ٥یزید عن  الین االعمدة ب الفراغي

 كیلوغرام للمتر المربع.
 

 ۲۰والت�ي مس�احتھا تزی�د ع�ن  مظل�ة التع�ریشاإلعالن عن بناء الس�قیفة او  ینظم (د)  
حسب النموذج الوارد في ذیل ھذه األنظمة ویسلم للجن�ة المحلی�ة خ�الل  متر مربع

ویرف�ق ل�ھ مص�ادقة مھن�دس م�دني بش�أن تثبی�ت  االعم�ال یوم من موعد تنفیذ ٤٥
 ؛التسقیف او العریشة وثبوتیتھا

 
إقام��ة عریش��ة عل��ى س��طح مبن��ى معف��اة م��ن الت��رخیص وبش��رط تت��وفر الش��روط  )أ( ۱۱ العریشة

 التالیة:
 

 المبنى،مساحة سطح  متر مربع او عن   ٥۰ال تزید مساحتھا عن  )۱(   
 األكبر من بینھما؛

  
ذل�ك ف��ي  تحدی�د غی�ر بح�ال ت�ماال  المبن�ى،تق�ام العریش�ة عل�ى س�طح  )۲(   

تس�مح  الت�يو ،مخط�طف�ي او  التوجیھات المحلیة الرخصة،تعلیمات 
 بإقامة العریشة في مكان آخر؛

 
نظم اإلع��الن ع��ن تنفی��ذ االعم��ال وف��ق ھ��ذا النظ��ام حس��ب النم��وذج ی�� )۳(   

ی�وم م�ن  ٤٥ة خ�الل الوارد في ذیل ھذه األنظمة ویسلم للجنة المحلی�
موعد تنفیذ االعمال ویرف�ق ل�ھ مص�ادقة مھن�دس م�دني بش�أن تثبی�ت 

 العریشة وثبوتیتھا؛
 

إقام��ة العریش��ة عل��ى األرض معف��اة م��ن الت��رخیص حس��ب الش��روط المح��ددة ف��ي  (ب)  
 النظام (أ).
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 للمبنى تابعةاستعماالت -جالباب 
 

موق��ف لل��دراجات  ،ص��افرة ان��ذار ،مص��ابیح ان��ارة ،تك��امیرا او تركی��بوض��ع  ،انش��اء ۱۲ أدوات مساعدة
 لمبن��ى ھالت��ي تعتب��ر أدوات مس��اعدة ومثبت�� ،واي أداة مس��اعدة م��ن ھ��ذا القبی��ل ،الھوائی��ة

معفاة من الترخیص بش�رط ان تت�وفر الش�روط  ،مرخص او لألراضي في نطاق المخطط
 التالیة:

   
 ال یعتبر إضافة على مساحة البناء؛ )۱(  

 
 ما عدا عمود لیحملھ؛ اقامتھ، ألجلال یشمل بناء مبنى إضافي  )۲(  

 
 كیلو غرام؛ ٥۰ال یزید وزنھ عن  السطح،بحال ركب على  )۳(  

 
 ؛أمتار ٦ھ عن ارتفاعال یزید  اناره،بحال وكان عمود  )٤(  

 
ل�و كی ۲۰نھ�ا ال یزی�د ع�ن ووزمتر مربع  ۱٫۲تركیب الفتة مساحتھا ال تزید عن  (أ) .۱۳ الفتة

 من الترخیص. غرام، معفاة
 

بالرغم من المذكور، تركیب الفتة التي مقاساتھا أكبر من الم�ذكور ف�ي الفق�رة (أ)  (ب)  
والتي حصلت على ترخیص بموجب قانون مساعد للبلدیة، معفاة من الت�رخیص، 

 بحال ولم تركب الالفتة على ھیكل ذاتي.
 

ذا النظ�ام حس�ب النم�وذج ال�وارد ف�ي ذی�ل نظم اإلعالن عن تنفیذ االعمال وفق ھ�ی (ج)  
 یوم من موعد تنفیذ االعمال. ٤٥ھذه األنظمة ویسلم للجنة المحلیة خالل 

 
منش�����أة لجم�����ع 

 القمامة
 

 معفاة من الترخیص.  لتر، ٥۰تركیب منشأة لجمع القمامة حجمھا ال یزید عن  .۱٤

لجم�����ع  ةماكین�����
حاوی�������������������������ة 

 المشروبات

معف��اة م��ن  لمبن��ى،عل��ى الج��دار الخ��ارجي  المش��روبات،تركی��ب ماكین��ة لجم��ع حاوی��ات  .۱٥
م�ن  أكثرتبرز عن خط البناء  الخارج والبشرط ان تكون واجھة الماكینة الى  الترخیص،

 سنتمترات. ۱۰
 

تركیب حمایات النوافذ على نوافذ مبن�ى م�رخص وحس�ب المعی�ار اإلس�رائیلي ت  (أ) .۱٦ حمایة النوافذ
 ،اني حسب سریانھ في إسرائیل من حین آلخر: حمایات لشبابیك في مب۱٦۳٥ي 

وبش�رط ان یرك�ب بأح�د الش�بابیك ف�ي ك�ل ش�قة ف�ي البنای��ة  ،معف�اة م�ن الت�رخیص
 مخرج طوارئ كتعریفھ في المعاییر.شباك مع 

 
نظم اإلعالن عن تنفیذ االعمال وفق ھ�ذا النظ�ام حس�ب النم�وذج ال�وارد ف�ي ذی�ل ی (ب)  

ی�وم م�ن  ٤٥ولس�لطة اإلطف�اء القطری�ة خ�الل  ھذه األنظم�ة ویس�لم للجن�ة المحلی�ة
 موعد تنفیذ االعمال.

 
 ،حم�������ام می�������اه

حم����ام شمس�����ي 
 والواح الالقط

معف��اة م��ن الت��رخیص  ،تركی��ب حم��ام شمس��ي والل��وح االق��ط عل��ى س��طح المبن��ى (أ) .۱۷
وبح��ال ت��م تحدی��د مك��ان ل��ھ ف��ي لت��ر  ۲۲۰وبش��رط ان حج��م الحم��ام ال یزی��د ع��ن 

یرك��ب الحم��ام  ،المك��ان؛ عل��ى الس��طح المنح��دریرك��ب ف��ي نف��س  ،رخص��ة البن��اء

8959



باتجاه  ،السطح بمحاذاتوالوح االقط  ،ي مكان مخفيي في فضاء السطح فالشمس
 انحدار السطح.

 
سخنات م�اء  ۱الجزء  ٦۹سي حسب المعیار اإلسرائیلي ت ي یركب الحمام الشم (ب)   

بش�رط  الت�رخیص،معف�اة م�ن  حراري، وعازل ذات ترمستاتسخانات -كھربائیة
، وبالمكان الذي تحدده رخصة بناء البنای�ة او ف�ي لتر ۲۲۰ان حجمھ ال یزید عن 

 زاویة الغسیل او بمكان مخفي على السطح.
 

مكی����ف، جھ����از 
تكیی�����������������ف او 
أجھ�����زة تنقی�����ة 

 الھواء

قدرت��ھ ال تزی��د  ،المبن��ى فتح��ة ف��ي غ��الفتركی��ب جھ��از تكیی��ف ف��ي مبن��ى بم��ا ف��ي ذل��ك  .۱۸
معفاة م�ن  ،ھاز لتنقیة الھواء في الحیز اآلمن داخل الشقةو تركیب جأ ،btu ٦۰٫۰۰۰عن

 التالیة: الترخیص بالشروط
   

 ،۱۹۹۲-٥۷٥۳ ،یستوفي الجھاز شروط األنظمة لمنع االضرار (منع الض�جیج) )۱(  
 حسب سریانھا في إسرائیل من حین آلخر؛

 
ب الجھ�از یرك� ،لم یخصص مكان محدد في رخصة البناء او ت�م اس�تغالل المك�ان )۲(  

ح��ددت ف��ي رخص��ة البن��اء او عل��ى س��طح  الغس��یل الت��يیش��كل مخف��ي ف��ي زاوی��ة 
 المبنى؛

 
یرك��ب  ،ف�ي الزاوی�ة المع��دة للغس�یل او عل�ى س�طح المبن�ى بح�ال ال یمك�ن تركیب�ھ )۳(  

 شارع؛الحائط لیس باتجاه الالجھاز على حائط خارجي للمبنى بشرط ان 
 

 ۹۹٤ی�تم وف�ق المعی�ار اإلس�رائیلي  ة س�كنیة،لش�ق اآلم�ن الحی�زتركیب مكیف في  )٤(  
: مكیفات ھواء: تركیب داخل الحیز اآلم�ن، حس�ب س�ریانھ ف�ي إس�رائیل ٥الجزء 

 من حین آلخر؛
 

تم وف��ق الش�قة ی�آم�ن ف�ي  زتركی�ب جھ�از تكیی�ف او جھ�از تنقی�ة الھ�واء داخ�ل حی� )٥(  
ي المالج��ئ : أجھ��زة لتبری��د وتنقی��ة الھ��واء ف��۱ج��زء  ٤٥۷۰المعی��ار اإلس��رائیلي 

 حسب سریانھ في إسرائیل من حین آلخر.
 

استبدال مركبات 
 في البنایة

 ،الت�ي یمك�ن اس�تبدالھا بقطع�ة أخ�رى ب�نفس المق�اس ،استبدال مركبات ف�ي المبن�ى (أ) .۱۹
اس��الك اتص��االت وك��ذلك  ،كھربائی��ةاس��الك  ،انابی��ب می��اه ،ش��بابیك ،مث��ل القرمی��د

بش��رط ان  ،معف��اة م��ن الت��رخیص ،ىل قش��رة الحج��ر عل��ى واجھ��ات المبن��اس��تبدا
 تركب في نفس المكان.

   
 بل�ون،المركب�ات یج�ب ان تك�ون  أن المحلی�ةھ�ات یحدد في الرخصة او في التوج (ب)  

وض�عیة او أي ش�رط آخ�ر بالنس�بة الس�تبدال مركب�ات ف�ي  خ�اص،او نسیج  مادة،
 ،محلی��ةالتوجیھ��ات الیالئ��م الج��زء المس��تبدل لش��روط رخص��ة البن��اء او  البنای��ة،

 األخیر من بینھما.
 

اس���تبدال خ���زان 
غ��از ثابت��ة تح��ت 

 االرض

رخص�ة وق�درة احتوائ�ھ ال الال�ذي رك�ب حس�ب  األرض،استبدال خزان غ�از ثاب�ت تح�ت  .۲۰
 ،: منش��آت لغ��ازات نفطی��ة مس��الة۱٥۸حس��ب المعی��ار اإلس��رائیلي  ،ط��ن ۱۰تزی��د ع��ن 

معف���اة م���ن  ،آلخ���رحس���ب س���ریانة ف���ي إس���رائیل م���ن ح���ین  ،الم���زودة بحاوی���ات متنقل���ة
 بالشروط التالیة: ،الترخیص
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س��عتھ القص��وى كم��ا ح��ددت ف��ي عل��ى ل��م یط��رأ أي تغیی��ر عل��ى مك��ان الخ��زان و )۱(  

 الرخصة االصلیة؛
 

تنف��ذ االعم��ال وف��ق أنظم��ة الغ��از (وقای��ة وت��رخیص) (رخ��ص الع��املین ف��ي الغ��از  )۲(  
 ؛۲۰۰٦-٥۷٦٦ ،المسال)النفطي 

 
 الستبدال؛عملیة االنسبة لمصادقة مشرف اعمال ب )۳(  

  
نظم اإلعالن عن تنفیذ االعمال وفق ھ�ذا النظ�ام حس�ب النم�وذج ال�وارد ف�ي ذی�ل ی )٤(  

ی�وم م�ن  ٤٥ھذه األنظم�ة ویس�لم للجن�ة المحلی�ة ولس�لطة اإلطف�اء القطری�ة خ�الل 
ویرف�ق لھ�ا مص�ادقة مش�رف االعم�ال كالم�ذكور ف�ي الفق�رة  موعد تنفی�ذ االعم�ال

)۳.( 
 

 مباني تقنیة-دالباب 
 

معف��اة م��ن  تحتی��ة،ف��ي نط��اق منش��أة بنی��ة  للس��كن،غی��ر مع��د  تقن��ي،انش��اء مبن��ى  (أ) .۲۱ مباني تقنیة
ھ ال ارتفاع�مربع�ھ و أمت�ار ٦وبش�رط ان مس�احة المبن�ى ال تزی�د ع�ن  الترخیص،
 ؛أمتار ۳یزید عن 

 
ن ج�ودة یس�توجب مص�ادقة الض�ابط لش�ؤو )،ف�ي الفق�رة (أ انشاء مبن�ى كالم�ذكور (ب)  

 ویحق لھ ان یحدد تعلیمات لمنح االعفاء من الترخیص. المدنیة،البیئة في اإلدارة 
 

انشاء مبنى الكتشاف الھزات األرضیة ومبنى  )،بالرغم من المذكور في الفقرة (أ (ج)  
 یسمح في مكان الذي ال یعتبر منشأة بنیة تحتیة.  الكاثودیة،تقني للحمایة 

  
ن تنفیذ االعمال وفق ھ�ذا النظ�ام حس�ب النم�وذج ال�وارد ف�ي ذی�ل نظم اإلعالن عی (د  

كالم�ذكور ف�ي الفق�رة مصادقة الضابط لش�ؤون ج�ودة البیئ�ة  بإرفاق األنظمة،ھذه 
 یوم من موعد تنفیذ االعمال. ٤٥یسلم للجنة المحلیة خالل  ،(ب)

 
منش������أة تقنی������ة 
لتحوی��ل وزی��ادة 
ق�������درة تزوی�������د 

 الكھرباء
 

 ،ی�وم ۹۰لم�دة ال تزی�د ع�ن  ،مؤقت المعد لتحویل وزیادة تزوید الكھرباءإقامة مبنى تقني  .۲۲
 في منشأة بنیة تحتیة المعدة لتزوید الكھرباء.

 

منش�����أة لرص�����د 
 جودة الھواء

تركیب اجھزة رصد ومعدات أخرى لرصد جودة الھواء، بما في ذل�ك مبن�ى او ج�زء م�ن  ۲۳
، ف��ي مك��ان یس��توجب منش��أة مبن��ى، ثاب��ت او متنق��ل، یحت��وي عل��ى األجھ��زة الم��ذكورة

كالم��ذكور، حس��ب تعلیم��ات الض��ابط لش��ؤون ج��ودة البیئ��ة ف��ي اإلدارة المدنی��ة، معف��اة م��ن 
 متر مربع. ۷٫٥الترخیص، بشرط ان مساحتھا ال تزید عن 

 
منش�������������������������أة 

 كھروضوئیة
"خارط�ة ھیكلی�ة قطری�ة (جزئی�ة)  ٥٥القطری�ة  ةالخارطة الھیكلیبالرغم من المذكور في  ۲٤

روضوئیة"، إقام�ة منش�أة لتولی�د الكھرب�اء الت�ي تح�ول الطاق�ة الشمس�یة لطاق�ة لمنشآت كھ
 بشرط ان تتوفر الشروط التالیة: ،معفاة من الترخیص ،كھربائیة (منشأة كھروضوئیة)
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لمنش����آت  المع����اییر، ٦۲٥٤۸اإلس����رائیلي  المعی����اراء المنش����أة حس����ب ی����تم انش���� )۱(  
 ن آلخر.حسب سریانھا في إسرائیل من حی ،كھروضوئیة

  
 للمبنى. طكیلوا ٥۰قدرة المنشأة ال تزید عن  )۲(  

 
تنشأ المنشأة على سطح مبن�ى ال�ذي بن�ي بموج�ب الق�انون؛ عل�ى الس�طح المنح�در  )۳(  

تركب االلواح، بقدر المستطاع، بمح�اذات الس�طح وباتج�اه انح�دار الس�طح؛ عل�ى 
 السطح المستقیم، ال تبرز االلواح عن السطح.

 
بما في  االضافیة والضروریةاألجھزة  لتركیب كلبقى مكان على سطح المبنى یت )٤(  

  ذلك االلواح الشمسیة لتسخین المیاه.
 

ینظم اإلعالن عن تنفیذ االعمال وفق ھ�ذا النظ�ام حس�ب النم�وذج ال�وارد ف�ي ذی�ل  )٥(  
یوم من موعد تنفیذ االعم�ال ویرف�ق  ٤٥ھذه األنظمة، ویسلم للجنة المحلیة خالل 

ل���ھ مص���ادقة مھن���دس كھرب���ائي مؤھ���ل بش���أن ت���وفر الش���روط إلنش���اء منش���أة 
كھروض��وئیة ومص��ادقة مھن���دس م��دني ان الس��طح یس���تطیع حم��ل المنش���أة وان 

 المنشأة ثابتھ؛ اإلعالن المذكور یرسل أیضا لسلطة اإلطفاء القطریة.
 

 مخزن ومبنى للحارس-ھالباب 
 

ویت��وفر فی��ھ  ،ی��ة او مبن��ى م��رخص وف��ق الق��انونوح��دة س��كنیة ببنا لبن��اء مخ��زن واح��د لك�� ۲٥ مخزن
 معفاة من الترخیص: ،الشروط التالیة

 
 یبنى المخزن من المواد الخفیفة فقط. )۱(  

 
مت�ر؛ بح�ال ك�ان  ۲٫۰٥ھ ال یزی�د ع�ن ارتفاع�متر مرب�ع و ٦مساحتھ ال تزید عن  )۲(  

 متر؛ ۲٫٤ھ عن ارتفاعسطح المخزن منحدر، ال یزید 
 

 صیلھ للبنیة التحتیة، بما في ذلك للمیاه، الصرف الصحي والكھرباء؛ال یتم تو )۳(  
 

وفق الرخصة كموقف للسیارات، او عل�ى ش�رفة مكش�وفة ال یبنى في مكان المعد  )٤(  
ص���رح ذل���ك بش���كل واض���ح ف���ي الرخص���ة او ف���ي  إذااال  ،ف���ي واجھ���ة المبن���ى

 ؛التوجیھات المحلیة
 

فق ھ�ذا النظ�ام حس�ب النم�وذج ال�وارد ف�ي ذی�ل ینظم اإلعالن عن تنفیذ االعمال و )٥(  
 یوم من موعد تنفیذ االعمال. ٤٥ھذه األنظمة، ویسلم للجنة المحلیة خالل 

 
 للسكن.ال یستعمل المخزن للمكوث الدائم او  )٦(  

 
 المبنى للحارس معفي من الترخیص بشرط ان تتوفر فیھ الشروط التالیة: (أ) ۲٦ مبنى الحارس

  
 نى ھو مبنى متنقل؛المب )۱(   

 
 متر مربع؛ ٤متر ومساحتھ ال تزید عن  ۲٫۲ارتفاعھ ال یزید عن  )۲(   
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 المبنى غیر معد وال یستعمل للسكن؛ )۳(   

 
بمراع��اة  ،ال یعف��ي المنش��ئ او منف��ذ االعم��ال او مس��تعمل المبن��ى ،أع��الهالم��ذكور  (ب)  

ظم��ة لنق��ل المب��اني المبن��ى بموج��ب األناالم��ر، م��ن الحص��ول عل��ى تص��ریح لنق��ل 
 المتنقلة او من باقي تعلیمات ھذه األنظمة.

  
 تطویر وتحسین االتاحة اعمال-والباب 

 
 ،تبل���یط س���احات

ج��دران ص��خریة 
 واعمال تطویر

، معفاة من الت�رخیص، بش�ط ان االعم�ال ال تش�مل تغطیة األرض او تبلیط ساحة (أ) .۲۷
او الم���س ب���الموارد بن���اء ج���دران ص���خریة وال تلح���ق الض���رر بص���رف المی���اه 

 الطبیعیة.
 

اعمال التطویر في المحمیات الطبیعیة او الحدائق العامة كتعریفھم غي في االمر  (ب)  
تنف��ذ عل��ى ی��د  بالتناس��ق، ،بش��أن حمای��ة الطبیع��ة واالم��ر بش��أن الح��دائق العام��ة

، كتعریفھ أثريالضابط لشؤون المحمیات الطبیعیة في اإلدارة المدنیة وفي موقع 
نون اآلثار على ید الض�ابط لش�ؤون اآلث�ار ف�ي اإلدارة المدنی�ة فق�ط وبت�وفر في قا

 الشروط التالیة:
 

 ۱بناء الجدران الصخریة والجدران التطویری�ة بارتف�اع ال یزی�د ع�ن  )۱(   
مت���ر وال تلح���ق الض���رر بص���رف المی���اه الق���ائم وال تم���س ب���الموارد 

 لطبیعیة فقط؛تأھیل النباتات والمناظر ا إلعادةالطبیعیة وتھدف 
  

االوت�اد  ،تركی�ب دراب�زین ،ش�ق المس�اراتتركیب وسائل وقای�ة مث�ل  )۲(   
 حواجز والصخور الكبیرة. ،والساللم

 
تحس��ین االتاح��ة 

 للبنایة وداخلھا
تنفیذ اعمال شق طریق للوصول لبنایة التي منحت ت�رخیص وف�ق الق�انون المع�دة لتس�ویة  .۲۸

 معفاة من الترخیص. ،رمت ۱٫۲بین ارتفاعات ال تزید عن 
 

 اطباق األقمار االصطناعیة واالعمدة  ،ھوائیات-زالباب 
 

طبق  ،ةھوائی
األقمار 

االصطناعیة 
 واالعمدة 

 

تركیب عامود لھوائیة اللتقاط بث التلف�از او الرادی�و بحس�ب المقی�اس اإلس�رائیلي  (أ) .۲۹
-یليصیة (فیما : منشآت الھوائیات لاللتقاط المشترك ومنشآت ھوائیات شخ۷۹۹

ع�ن ارتفاع�ھ )، معفاة من الترخیص بش�رط ان ال یزی�د ۷۹۹اإلسرائیلي  المقیاس
وغیر مركب على سطح ملجأ او عل�ى س�طح  علیھ،المثبت  السطح، فوق أمتار ٦

 بركة لمیاه الشرب.
 

تركیب طبق األقمار االصطناعیة اللتقاط بث التلفاز على سطح مبنى وبشرط ان  (ب)  
متر وغیر مركب على سطح ملج�أ او عل�ى س�طح برك�ة  ۱٫۲ھا عن ال یزید قطر

 لمیاه الشرب، معفاة من الترخیص.
  

س�طح ال�ذي رك�ب أمت�ار م�ن ال ۳ي یزی�د ارتفاع�ھ ع�ن بالنسبة لتركیب عامود ال�ذ (ج)  
علیھ، ینظم اإلع�الن حس�ب النم�وذج ال�وارد ف�ي ذی�ل ھ�ذه األنظم�ة، ویس�لم للجن�ة 

عد تنفیذ االعمال ویرفق ل�ھ مص�ادقة مھن�دس م�دني یوم من مو ٤٥المحلیة خالل 
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 بالنسبة لتثبیت العامود وثباتھ.
 

إض���افة ھوائی���ة 
لمنش�������أة ب�������ث 

 قائمة

بش�رط  ،معف�اة م�ن الت�رخیص ،إضافة ھوائیة لمنشأة بث التي أنشأت وفق القانون (أ) .۳۰
 ان تتوفر الشروط التالیة:

 
المدنی�ة ان�ھ ف�ي اإلدارة  تم منح مص�ادقة الض�ابط لش�ؤون ج�ودة البیئ�ة )۱(   

الوقای��ة ض��افة الھوائی��ة ل��م یط��رأ أي تغیی��ر عل��ى مج��ال ب��الرغم م��ن ا
 والصحة العامة الذي حدد في منشأة البث القائمة؛

  
یحدد الض�ابط لش�ؤون ج�ودة البیئ�ة بتعلیم�ات یص�درھا الش�روط لم�نح  )۲(   

 )؛۱المصادقة وفق الفقرة (
  

عم��ال وف��ق ھ��ذا النظ��ام حس��ب النم��وذج ی��نظم اإلع��الن ع��ن تنفی��ذ اال )۳(   
ی�وم م�ن  ٤٥الوارد في ذیل ھذه األنظمة، ویسلم للجن�ة المحلی�ة خ�الل 

موعد تنفیذ االعمال ویرفق ل�ھ مص�ادقة الض�ابط لش�ؤون ج�ودة البیئ�ة 
 في االدارة المدنیة.

 
إض���افة ھوائی���ة 
عل������ى ع������امود 

 كھرباء
 

تش�غیل ش�بكة  ألجل ،ب رخصة قانونیةإضافة ھوائیة على عامود كھرباء الذي أقیم بموج .۳۱
 الكھرباء فقط وال یزید طولھا عن متر واحد، معفاة من الترخیص.

 

س����اریة للرص����د 
 الجوي

أمتار  ۳إقامة ساریة للرصد الجوي معفاة من الترخیص، بشرط ان ارتفاعھا ال یزید عن  .۳۲
 وبشرط انھا حصلت على مصادقة القائد العسكري في المنطقة.

 
منش��أة س��اریة و

لقی��اس مس��توى 
 الضجیج

 ۷تركیب ساریة ومنشأة لقیاس مستوى الضجیج، بشرط ان ال یزید ارتفاعھا عن  (أ) .۳۳
 أمتار. 

س�طح ال�ذي ركب�ت علی�ھ، أمتار م�ن ال ۳یزید ارتفاعھا عن  النسبة لتركیب ساریة (ب)  
ی�ة ینظم اإلعالن حسب النموذج الوارد في ذی�ل ھ�ذه األنظم�ة، ویس�لم للجن�ة المحل

یوم من موعد تنفیذ االعمال ویرفق ل�ھ مص�ادقة مھن�دس م�دني بالنس�بة  ٤٥خالل 
 لتثبیت العامود وثباتھ.

 
وس�اریة  ةھوائی�

ھ�����واة لمحط�����ة 
 الرادیو

ھ�واة  س�اریة لھوائی�ة افقی�ة لمحط�ة تركی�باو  ،ھ�واة رادی�و محط�ةل سلكیة تركیب ھوائیة .۳٤
ی��ب الس��اریة وتثبیتھ��ا، معف��اة م��ن بالنس��بة لترك ۷۹۹رادی��و وف��ق المقی��اس اإلس��رائیلي 

الت���رخیص وبش���رط ان الھوائی���ة االفقی���ة والس���اریة یس���توفوا الش���روط التالی���ة: االرتف���اع 
قط�ر  ،عن الس�طح ال�ذي ركب�ت علی�ة أمتاراإلجمالي للساریة والھوائیة ال یزید عن تسعة 

ر وبش�رط سنتمت ۲وقطر قمة الھوائیة ال یزید عن  ،سنتمتر| ٤قاعدة الساریة ال تزید عن 
 ان تتوفر كل الشروط التالیة:

  
منحت المحط�ة لھ�واة الرادی�و تص�ریح م�ن قب�ل الض�ابط لش�ؤون االتص�االت ف�ي  (أ)  

ویح�ق  المدنیة،اإلدارة المدنیة ومصادقة الضابط لشؤون جدودة البیئة في اإلدارة 
 لھم تحدید تعلیمات إلصدار اعفاء لھذا الغرض.

  
ی�ذ االعم�ال حس�ب النم�وذج ال�وارد ف�ي ذی�ل ھ�ذه األنظم�ة، ینظم اإلع�الن ع�ن تنف (ب)  
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یوم من موعد تنفیذ االعمال ویرفق ل�ھ المس�تندات  ٤٥ویسلم للجنة المحلیة خالل 
 التالیة:

 
نس��خة ع��ن مص��ادقة الض��ابط لش��ؤون االتص��االت ف��ي اإلدارة المدنی��ة  )۱(   

 والضابط لشؤون جودة البیئة في اإلدارة المدنیة.
 

الت�ي  محطة ھواة رادیوبعن انشاء ساریة لھوائیة افقیة  نلإلعالق یرف )۲(   
مص��ادقة مھن��دس م��دني بالنس��بة لتثبی��ت الس��اریة  ،۳یزی��د ارتفاعھ��ا 

 وثباتھا.
 

 والتفكیك الھدم-حالباب 
 

ھدم او تفكیك مبنى المعف�ى م�ن الت�رخیص بموج�ب ھ�ذه األنظم�ة وك�ذلك ھ�دم او  (أ) .۳٥ الھدم
 ھدم او التفكیك حسب القانون، معفاة من الترخیصمحدد للتفكیك مبنى ال

 
ینظم اإلعالن عن الھدم او التفكیك حسب النموذج ال�وارد ف�ي ذی�ل ھ�ذه األنظم�ة،  (ب)  

یوم م�ن موع�د تنفی�ذ االعم�ال ویرف�ق ل�ھ مص�ادقة  ٤٥ویسلم للجنة المحلیة خالل 
 بالنسبة إلخالء مخلفات البناء او معالجتھا.

  
 لتسمیةسریان وا-الفصل ج

 
 بد سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھا. .۳٦ بدء سریان

 
 

معف��اة م��ن  ياعم��ال ومب��انالق��رى واألبنی��ة ( ،تس��مى ھ��ذه األنظم��ة: "أنظم��ة تنظ��یم الم��دن .۳۷ االسم
 ".۲۰۱۹-٥۷۷۹الترخیص)، 

 
   

 ٥۷۷۹ش���������������������باط          ۸
 

 ۲۰۱۹كانون ثاني           ۱٤
 
 
 

 

 عمی����������د      أحف����������ات ب����������ن ح����������ور، 

 

 ئ������������������������یس اإلدارة المدنی�������������������������ةر
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 الذیل
 

 نموذج اإلعالن عن تنفیذ اعمال معفاة من الترخیص
 

 _____________التاریخ: 
 لحضرة: 

 اللجنة الفرعیة للتخطیط والترخیص/ اللجنة الخاصة بمجلس__________________
 
 

 الموضوع: اعالن عن تنفیذ اعمال معفاة من الترخیص
 

انھ ______________ اعلمكم بھذا _الھویة: _____ رقم _______________أدناه: انا المقع 

العقار الذي لي حقوق ملكیتھ او حقوق التي  یلي فيبیوم___________ تم تنفیذ االعمال المفصلة فیما 

بحال ال یتواجد (_ والمتواجد في ____________________________ االعمال،تمكنني من تنفیذ 

القطعة: __________ _الحوض: رقم  االعمال)،تنفیذ  حداثیات مكانافي نطاق بلدة یجب ذكر 

_.____________________ 
 

 وصف االعمال:
 

القرى واألبنیة  ،أنظمة تنظیم المدناالعمال ھي: (یجب ذكر مساحة المبنى الذي أقیم بموجب  .۱

 ).۲۰۱۹-٥۷۷۹اعمال ومباني معفاة من الترخیص)، (

 

 من التالي) أكثرواحد او  ملأك(ید: تم تنفیذ االعمال على  .۲

 

 ______________الرخصة: كان المقاول إسرائیلي، رقم  إذا______________المقاول: 

 

 المرفقة لھذا النموذج: ،المصادقات التالیةاستوجبت  تنفیذ االعمال .۳

 
  .أ

  .ب

  .ج

  .د

 
 __________________________توقیع منفذ االعمال (االسم ورقم الھویة): 

 
 ________________________________قوق في العقار (االسم ورقم الھویة): توقیع صاحب الح
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 
 

منطقة نفوذ   -شرق" -حارة "طال منشیة(عن غابة محمیة من فترة االنتداب  إعالن إلغاءأمر بشأن 
 ۲۰۱۸ -٥۷۷۹   یھودا والسامرة))(السامرة اإلقلیميالمجلس 

 
باقي و ,یھودا والسامرة ةمنطق في اإلسرائیليجیش الدفاع تي كقائد قوات اصالحی بموجب

بموجب   أصدرالذي   اإلعالن إلغاءبھذا على  أعلنقانون وتشریعات امن,   أيصالحیاتي حسب 
 بالنسبة او تشریعات امن, أي قانون آخربموجب  أو ۱۹۲۷والغابات لسنة  اإلحراجقانون 

 منھ. یتجزأتشكل جزء ال التي و لألمرعلى الخریطة المرفقة  األحمراللون بلمساحة المحددة ل
 

 .بیوم توقیعھ األمربدء سریان ھذا 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 أل��������������وف,           ن��������������داف ب��������������دان

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۷۹        ش����������باط    ۱۱

 ۲۰۱۹     ك��انون ث��اني   ۱۷
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 

  ۱۹۸۸-٥۷٤۸) , ۱۲٥۲أمر بشأن نقل البضائع (یھودا والسامرة) (رقم
 

 أنظمة بشأن نقل البضائع (حیازة مركبات غیر قانونیة)
 

، أني ۱۹۸۸-٥۷٤۸) , ۱۲٥۲أ من األمر بش���أن نقل البض���ائع (یھودا والس���امرة) (رقم ۲بموجب المادة 
 آمر بھذا ما یلي: 

 
 ھذه األنظمة: في .۱ تعریفات

 
 من تخرجالتي  تماماً،غیر ص��الحة  مركبة-"(مش��طوبة) "مركبة غیر قانونیة

 مدتھا،ش������ھر بعد انتھاء  ۲٤مركبة التي لم تجدد رخص������تھا  االس������تعمال،حیز 
ومركبة التي اص�����در بش�����أنھا اعالن یمنع اس�����تعمالھا بحس�����ب أنظمة المرور, 

 حسب سریانھا في إسرائیل من حین آلخر. ,٥۷۲۱-۱۹٦۱
 
 ل لحیازة السیارات الغیر قانونیة.الذي حدد على ید المسؤو مكان-"موقف"
 

وض������ع الید على المركبة الغیر  مص�������اریف-""مص�������اریف االخالء والحیازة
كالمذكور في التعلیمات وكذلك مص�����اریف حیازة المركبة  للموقفنقلھا  قانونیة،

 بالقیمة التي یحددھا المسؤول. الحراسة،یشمل مصاریف التأمین  قانونیة،الغیر 
 

 عین من قبلي لیشغل منصب مسؤوالً لغرض ھذه األنظمة. من-""المسؤول
 
 

حیازة مركبة غیر 
 قانونیة

 حیازة مركبة غیر قانونیة في المنطقة یستوجب تصریحاً. .۲
 
 

منع حی��ازة مركب��ة 
 غیر قانونیة 

ش������خص على مركبة غیر قانونیة دون تص������ریح من قبل ال یحتاز أي  (أ) .۳
 القائد العسكري او من قبلة.

 
یس������مح حی��ازة مركب��ات غیر ق��انونی��ة فقط بح��ال ادخل��ت للمنطق��ة وفق  )ب(  

 القانون وتم إزالة عجالتھا وتم فصل الموقد عن محور المقود.
 

ص����الحیات وض����ع 
 الید

الحصول على تصریح وفق ز شخص على مركبة غیر قانونیة دون ااحت (أ) .٤
جندي في  لش�����رطي،یحق  التص�����ریح،او لیس وفق ش�����روط  ،۲النظام 

من یش���غل منص���ب الذي خول لھذا الغرض جیش الدفاع اإلس���رائیلي او 
  اان یضع الید على المركبة الغیر قانونیة ونقلھ العسكري،على ید القائد 

 .للموقف
 

یحق للشرطي او لجندي في جیش الدفاع اإلسرائیلي تنفیذ  الشك،إلزالة  (ب)  
تنفیذ وض������ع الید على المركبة الغیر قانونیة  ألجلأي عملیة المطلوبة 

 .للموقفونقلھا 
 

8969



اإلعالن عن وضع 
 الید

یس������لم  ،٤كور في النظام الید على مركبة غیر قانونیة كالمذ تم وض������ع (أ) .٥
 .علیھا اعالن خطي بھذا الصدد لمن احتاز على المركبة عند وضع الید

  
لق یع علیھا،وض�����ع الید  دالمتص�����رف باألمالك عن یتم التعرف علىلم  (ب)  

اإلعالن بمكان بارز بالقرب من مكان وض������ع الید على المركبة الغیر 
 قانونیة.

  
 نفس��ھیحق لمن یعتبر  ،٤في النظام تم وض��ع الید على مركبة كالمذكور  (أ) .٦ اعتراض

 یوم، ۲۱خالل  للمسؤول،خطیا ان یقدم اعتراضاً  ،ذلكمتضرراً جراء 
 .من یوم وضع الید

 
 مالزمیحق للمس��ؤول او لض��ابط ش��رطة الذي خولھ لھذا الغرض برتبة  (ب)  

 كلیاً او جزئیا او رفضھ. لھ،ان یقبل االعتراض الذي قدم  ،أول
 

رطة یحق لضابط الش )،(ب٦ة وفق النظام قرر االعفاء عن المركبة الغیر قانونی .۷ ط العفاءوشر
على األقل والذي خولھ المس������ؤول لھذا الغرض ان یش������ترط  مالزم اولبرتبة 

بما في ذلك دفع مص���اریف وض���ع  یحددھا،بالش���روط التي االعفاء عن المركبة 
 الید والحیازة.

 
 

یوم، او قدم طلب وكالمذكور  ۲۱لم یتم تقدیم طلب لإلعفاء عن المركبة خالل  .۸ إبادة المركبة
بعد مرور أس��بوع على  قبلھ،یحق للقائد العس��كري او من خول من  رفض��ھ،وتم 

ان یتص��رف  االمر،بمراعاة  رفض�ھ، اومن موعدالیوم المحدد لتقدیم االعتراض 
 .احسبما یراه مناسباً. بما في ذلك ابادتھ باألمالك

 
 یوم على یوم توقیعھا. ٤٥بدء سریان ھذا األنظمة بعد مضي  .۹ بدء سریان

 
 )حیازة مركبات غیر قانونیةتس���مى ھذه األنظمة: "أنظمة بش���أن نقل البض���ائع ( .۹ االسم

 ".۲۰۱۹-٥۷۷۹ ,والسامرة) (یھودا 
 
 

 ٥۷۷۹ش������باط         ۱٤

ثاني    ۲۰  ۲۰۱۹كانون 

 

 حفات بن حور,            عمیدأ  

 رئیس      االدارة        المدنیة    

 لمنطقة     یھودا      والسامرة
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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

شركة او لم  بحال كانت "جبھة العمل او جبھة العمل الطالبي التقدمیة او جبھة العمل التقدمیة" 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،

 
 
 
 
 
 
 

  ٥۷۷۹   ش������������������������باط   ۲٥

    ۲۰۱۹   ك����انون ث����اني    ۳۱

 

 

 أل����������وف,          ن����������داف ب����������دان
  

 اإلس�رائیلي ال�دفاع شج�ی قوات قائد
 

 والس����������امرة یھ����������ودا بمنطق����������ة
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 
 

منطقة نفوذ  -غابة عزون -معلي شومرون( من فترة االنتداب عن غابة محمیة إعالن إلغاءأمر بشأن 
 ۲۰۱۹ -٥۷۷۹,یھودا والسامرة))(السامرة اإلقلیميالمجلس 

 
باقي و ,یھودا والسامرة ةمنطق في اإلسرائیليجیش الدفاع تي كقائد قوات اصالحی بموجب

بموجب   أصدرالذي   اإلعالن إلغاءبھذا على  أعلنقانون وتشریعات امن,   أيصالحیاتي حسب 
اللون بلمساحة المحددة ل بالنسبةأي قانون بموجب  أو ۱۹۲۷والغابات لسنة  األحراشقانون 
 منھ. یتجزأتشكل جزء ال التي و لألمرعلى الخریطة المرفقة  األحمر

 
 .توقیعھبیوم بدء سریان ھذا 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 أل��������������وف,           ن��������������داف ب��������������دان

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۷۹        ادار أ   ۸

 ۲۰۱۹        ش����������باط    ۱۳
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 
 

  )تسوفیم(من فترة االنتداب  عن غابة محمیة  إعالن إلغاءأمر بشأن 
 ۲۰۱۹ -٥۷۷۹ (یھودا والسامرة),

 
باقي و ,یھودا والسامرة ةمنطق في اإلسرائیليجیش الدفاع تي كقائد قوات اصالحی بموجب

بموجب   أصدرالذي   اإلعالن إلغاءبھذا على  أعلنقانون وتشریعات امن,   أيصالحیاتي حسب 
اللون بلمساحة المحددة ل بالنسبةأي قانون بموجب  أو ۱۹۲۷والغابات لسنة  األحراشقانون 
 منھ. یتجزأتشكل جزء ال التي و لألمرعلى الخریطة المرفقة  األحمر

 
 .بیوم توقیعھ األمربدء سریان ھذا 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 أل��������������وف,           ن��������������داف ب��������������دان

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۷۹ادار أ            ۸  

 ۲۰۱۹ش����������باط            ۱۳
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 جیش  الدفاع  اإلسرائیلي
 
 

یھودا )(السامرة اإلقلیميمنطقة نفوذ المجلس   -حینانیت(عن غابة محمیة  إعالن إلغاءأمر بشأن 
 ۲۰۱۹ -٥۷۷۹,والسامرة)

 
باقي و ,یھودا والسامرة ةمنطق في اإلسرائیليجیش الدفاع تي كقائد قوات اصالحی بموجب

بموجب   أصدرالذي   اإلعالن إلغاءبھذا على  أعلنقانون وتشریعات امن,   أيصالحیاتي حسب 
اللون بلمساحة المحددة ل بالنسبةأي قانون بموجب  أو ۱۹۲۷والغابات لسنة  شاإلحراقانون 
 منھ. یتجزأتشكل جزء ال التي و لألمرعلى الخریطة المرفقة  األحمر

 
 .توقیعةبیوم  األمربدء سریان ھذا 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 أل��������������وف,           ن��������������داف ب��������������دان

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۷۹        ادار أ   ۱۲

 ۲۰۱۹        ش������������باط   ۱۷
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 

 ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ,) ۸۹۲(رقم  )ة(یھودا والسامر محلیةمجالس إدارة  امر بشأن
 

 ۲۰۱۹-٥۷۷۹،)افراتا) (الخریطةتعدیل ( المحلیةمجالس إدارة البشأن  ةنظماأل
 

 )،۸۹۲ رقم(والسامرة) (یھودا  محلیةمجالس  ةالمر بشأن ادارمن ا ۳المادة  وفقتي اصالحیبموجب 
 :األنظمةھذه  أسني نانف ،٥۷٤۱-۱۹۸۱

 
 منطقة نفوذ

 المجلس
 المحلي

 أ. .۱

 

التي تشكل جزءاً ال على الخریطة  االحمر باللونالمساحات المحددة 
 ف")، تضاالخریطة"-بتوقیعي (فیما یلياألنظمة والموقعة یتجزأ من ھذه 
المساحات و ؛")المجلس"-افراتا (فیما یلي المجلس المحليلمنطقة نفوذ 

 دة باللون االصفر على الخریطة تقلص من منطقة نفوذ المجلس.المحد
 

ل ان منطقة نفوذ المستوطنة تحدد وفق خطوط الطوأقر 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) 

 .تب المجلسامك   )ج(

 

 بدء سریان ھذه االنظمھ في یوم توقیعھا. .۳ بدء سریان
   

), افرات�ا) (تعدیل خریط�ة( محلیةبشأن ادارة مجالس  : "أنظمةاألنظمةتسمى ھذه  .٤ سماال
٥۷۷۹-۲۰۱۹ ." 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۷۸             ادار        ۲۰

    ۲۰۱۹         شباط          ۲٥

 

 أل���������������وف     ،ن���������������داف ب���������������دان

 يإلسرائیل الدفاع  جیش     قائد قوات

 بمنطق������������ة یھ������������ودا والس������������امرة
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 

 ۱۹۷۹-٥۷۳۹ ,) ۷۸۳(رقم  )ة(یھودا والسامر اقلیمیةمجالس إدارة  امر بشأن
 

  االقلیمیةمجالس إدارة البشأن  ةنظماأل
 ,)عرفوت ھیردینالمجلس اإلقلیمي ) (حدود تعدیل-محوالمنطقة نفوذ مستوطنة (

 ٥۷۷۹-۲۰۱۹ 
 

 )،۷۸۳ رقم(والسامرة) (یھودا  اقلیمیةمجالس  ةارالمر بشأن ادمن اأ ۱المادة حسب صالحیتي بموجب 
 :األنظمةھذه  أسني نانف ،٥۷۳۹-۱۹۷۹

 
 منطقة نفوذ

 المستوطنة
 أ. .۱

 

یتجزأ التي تشكل جزءاً ال على الخریطة  االحمر باللونالمحددة  المساحة
")، تضاف الخریطة"-بتوقیعي (فیما یلياألنظمة والموقعة من ھذه 

")؛ ة"المستوطنالحالیة (فیما یلي:  محوال لمنطقة نفوذ المستوطنة
المساحات المعلمة باللون األصفر على الخریطة تقلص من منطقة النفوذ 

 الحالیة.
ل ان منطقة نفوذ المستوطنة تحدد وفق خطوط الطوأقر 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  االقلیمی���ةالمج���الس أساس���ي مكت���ب المس���ؤول كمفھوم���ھ بق���انون 

 ؛۱۹۷۹-٥۷۳۹) والسامرة

 ؛عرفوت ھیردنمكاتب المجلس اإلقلیمي    )ج(

 
 

 ."محوال" اللجنة المحلیةتب امك  )د( 

 في یوم توقیعھا. األنظمةبدء سریان ھذه  .۳ بدء سریان
   

مس�توطنھ  منطق�ة نف�وذ( اقلیمی�ھبش�أن ادارة مج�الس  : "أنظم�ةتسمى ھذه األنظم�ة .٤ االسم
 ". ۲۰۱۹-٥۷۷۹ ,) عرفوت ھیردنالمجلس اإلقلیمي ) (حدود تعدیل-محوال

 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۷۹             ادار        ۲۰

    ۲۰۱۹          شباط         ۲٥

 

 أل���������������وف     ،ن���������������داف ب���������������دان

 إلسرائیلي الدفاع  جیش     قائد قوات

 بمنطق������������ة یھ������������ودا والس������������امرة

 

 

 
8980



 

8981



 جیش الدفاع اإلسرائیلي

    

 ۱۹۷۱- ٥۷۳۱,) ٤۲۷(رقم  وسامره)(یھودا  وتشغیل)أمر بشأن التعامل بالكھرباء (تنظیم 

 

بأعقاب  الطاقة الشمسیةبمنشآت  الكھرباء تولید) (وتشغیل تنظیم( الكھرباء مع التعامل أنظمة
 )والسامرة یھودا( ،)مناقصة تنافسیةالفوز في 

یھودا (وتشغیل) ألمر بشأن التعامل بالكھرباء (تنظیم من ا ۷مادة حسب ال صالحیاتي بموجب

إني أسن األنظمة ف صالحیاتي،") وباقي األمر(فیما یلي: " ۱۹۷۱-٥۷۳۱) ٤۲۷والسامرة) (رقم 

 التالیة:

 یھودا والسامرة؛ منطقة-"منطقة" .۱ تعریفات 

م��ن أعطی�ت ل��ھ رخص��ة للعم��ل  –" ص�احب رخص��ة عم��ل م�ع الكھرب��اء"
 من األمر؛ ۲ بموجب المادةء بالكھربا

خالل نشاطھا م.ض  سرائیلإلشركة الكھرباء -"صاحب رخصة تزوید"
وصاحبة تصریح  إسرائیللتزوید الكھرباء في دولة  ةصرخ كصاحبة

صاحب رخصة تزوید كھرباء  في المنطقة. او كل للعمل بتزوید الكھرباء
یحل و ة،المنطقفي إسرائیل وصاحب تصریح عمل لتزوید الكھرباء في 

 ؛سرائیلإلمكان شركة الكھرباء 
 
م�ن قب�ل الس�لطة أو م�ن  تصدركل التعلیمات، التي  –" تعلیمات السلطة"

 ؛یل، یكون موضوعھا تولید الكھرباءیعمل من قبلھا في إسرائ

 اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة؛ –" اإلدارة"

لید الكھرباء بتقنیة لتحدید تسعیرة لتو مناقصة تنافسیة-"مناقصة تنافسیة"
الت�ي ی�تم توص�یلھا  والس�امرة،بمنش�آت ف�ي منطق�ة یھ�ودا  الشمسیةطاقة ال

 والضغط المنخفض؛ لمتوسطلشبكة الضغط ا

شركھ كھرباء القدس  أوم.ض  سرائیلإلشركة الكھرباء -"موزع"
المتواجدة فیھا الشبكة التي سیتم إیصال  التوزیعمنطقة  حسب ،م.ض

 إلیھا؛المنشاة 
 

 ؛ةاإلدارفي  الطاقةضابط لشؤون ال –" الطاقةابط لشؤون ضال"

یصدرھا  يالت الكھرباء، مع للتعامل رخصة –" الكھرباء تولید رخصة"
 تولی��د موض��وعھا ،األنظم��ةالض��ابط لش��ؤون الطاق��ة بموج��ب األم��ر أو 
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والممنوح�ة لم�ن ل�یس ص�احب  فیھ�ا، ةالمفص�لبواسطة المنش�أة  الكھرباء
 یست لتولید الكھرباء فقط؛رخصة عمل مع الكھرباء ول

عل�ى اإلج�راءات لتولی�د  األنظم�ة،لمفص�لة ف�ي ذی�ل ھ�ذه تسري المعاییر ا .۲ المعاییر  تحدید
وتوص��لیھم بش��بكة التوزی��ع بإعق��اب  طاق��ة الشمس��یةالكھرب��اء ف��ي منش��ات 

 بتعلیمات ھذه االنظمة.  التسعیرة، منوطالتحدید  مناقصة تنافسیةالفوز ب

مناقصة الفوز ب
 سیةتناف

تعلیمات ھ�ذه االنظم�ة  وفقلتحدید التسعیرة  یعمل الفائز بمناقصة تنافسیة .۳
 وذیل االنظمة. 

 رخصة تولید
 الكھرباء

ق��انون التعلیم��ات  وذیلھ��ا،تعلیم��ات ھ��ذه االنظم��ة  اس��توفىمس��تدعي ال��ذي  .٤
م��ن الض��ابط  تولی��د الكھرب��اءعل��ى رخص��ة  وحص��ل االم��ن،وتش��ریعات 

ذه االنظم��ة یق��دم طل��ب للض��ابط لش��ؤون لش��ؤون الطاق��ة بموج��ب ذی��ل ھ��
الت��ي الكھرب��اء الطاق��ة ف��ي االدارة المدنی��ة للحص��ول عل��ى رخص��ة تولی��د 

 تشكل شرط للتشغیل التجاري للمنشاة بموجب تعلیمات ذیل ھذه االنظمة. 

 توقیعھایبدأ سریان ھذه األنظمة بیوم  .٥ بدء سریان 

 تولید) (وتشغیل تنظیم( الكھرباء عم التعامل أنظمة"تسمى ھذه األنظمة:  .٦ االسم 
 )مناقصة تنافسیةبأعقاب الفوز في  الشمسیةطاقة بمنشآت  الكھرباء

 ".۲۰۱۹-٥۷۷۹, )والسامرة یھودا(

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 
 

 عمی��د,           ب��ن ح��ور أحف��ات
 المدنی����������������ة اإلدارة سرئ����������������ی

 والس��������امرة یھ��������ودا بمنطق��������ة
 

 ٥۷۷۹   أاذار    ۲۱

 ۲۰۱۹ش��باط           ۲٦
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 الذیل

 )۲( المادة

التوزیع بأعقاب الفوز في وایصالھا بشبكة  الطاقة الشمسیةت بمنشآالكھرباء  تولید-مناقصة ال معاییر
 لتحدید التسعیرة مناقصة تنافسیة

 
 :تعاریف . ۲۰۷

 :في ھذا الباب
 

لتزوید  ةصرخ خالل نشاطھا كصاحبةم.ض  سرائیلإلشركة الكھرباء -"صاحب رخصة تزوید"
صاحب رخصة  في المنطقة. او كل وصاحبة تصریح للعمل بتزوید الكھرباء إسرائیلالكھرباء في دولة 

یحل مكان شركة و المنطقة،تزوید كھرباء في إسرائیل وصاحب تصریح عمل لتزوید الكھرباء في 
 ؛سرائیلإلالكھرباء 

 
 للمادةوفقا  تنفذالتي  للشبكة،ترتیب الفائزین وحفظ مكانھم بالنسبة القرعة لتحدید -"القرعة"

 ؛)٤(ز)(۲۰۹
 

مكن الفائز من الذي یُ  ،اإلجراءالذي یسلم لكل واحد من الفائزین في  االعالن-"ینفائزالعن  اإلعالن"
 ؛كمیة القدرة التي فاز فیھاب ،موزعلكھرباء التابعة لالتقدیم طلب إلیصال منشأة واحدة أو أكثر لشبكة 

 
طاقة شؤون الینظمھ الضابط لاجراء تنافسي معیین " االجراء" او لتحدید التسعیرة" مناقصة تنافسیة"

 ؛منشآت تولید الكھرباء بالطاقة الشمسیةراء الكھرباء على ید الموزع من شتسعیرة تحدید  لغرض
 

 ؛اتفاقیة لشراء الكھرباء-"PPAاتفاقیة "
 

یجوز لمقترح في اإلجراء  التيكیلوواط بوحدات تقاس  القصوى، الفعلیة القدرة-"ةی"القدرة االسم
 ؛القدرةھذه  عنالوحدات الكھرو ضوئیة  قدرةال تقل  ة،للشبكمن منشأة تولید الكھرباء  ضخھا

. ۰٫۹تقسم على عامل القدرة  االسمیة" القدرة امبیر) -واط-تقاس بوحدات كیلو(-"كس التیاراقدرة ع"
 .كس التیاراقدرة عتضاھي حجم  المتزامن المطلوبةة حجم التوصیل

 
خصة تزوید الكھرباء مفتوحة الستقبال الذي تكون خاللھ مكاتب صاحب ردوام عادي  یوم-""یوم عمل

 ؛الجمھور
 

بیع الكھرباء  جلأللموزع حسب اعالن الفوز لالكھرباء التابعة قدم طلب اتصال بشبكة مُ -" مستدعيال"
 خولھ لھذا الغرض؛للموزع او من 

 
 التجاري، المنشأة لبدء تشغیل مستدعيلل فیھ الموزع الذي صرح الموعد-"التجاريالتشغیل  "موعد

 ؛(و)۲۱٤ حسب المادة
 

من  مناقصة تنافسیةفي  للمشتركین إعالن شؤون الطاقةلط فیھ الضاب أرسلالذي  الیوم-المحدد" الیوم"
 ؛التسعیرةتحدید  جلا
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 التوزیعمنطقة  حسب ،شركھ كھرباء القدس م.ض أوم.ض  سرائیلإلشركة الكھرباء -"موزع"
 إلیھا؛شاة المتواجدة فیھا الشبكة التي سیتم إیصال المن

 
 (بوحدات اسمیةبقدرة  الطاقة الشمسیةالكھرباء بتقنیة لتولید  منشأة-"منشاة" أو "طاقة شمسیةجھاز "

 قائم،سطح مبنى  أو أراضيعلى  تقام التي واطمیغا  ۱۰-ل واطكیلو  ٥۱بین  أعاله،كتعریفة كیلواط). 
 وحدات األمر،في جملة  تشمل،لتي وا األمن،وتم إنشائھا وإیصالھا للشبكة حسب القانون وتشریعات 

 .وكوابكلوحات كھربائیة  ،مترددیحول من تیار مباشر لتیار  عداد ،وضوئیةكھر
 

 ؛مناقصة تنافسیةیفھ بالدعوة لتقدیم اقتراحات في كتعر-"مقترح"
 

 ؛اتفاقیة لشراء الكھرباء-"PPAاتفاقیة 
 
 ،یصدرھا الضابط لشؤون الطاقة يتال الكھرباء، مع للتعامل رخصة –" الكھرباء تولید رخصة"

بواسطة المنشأة المفصلة فیھا، والممنوحة لمن  الكھرباء تولید موضوعھا ،بموجب األمر أو األنظمة
 لیس صاحب رخصة عمل مع الكھرباء ولیست لتولید الكھرباء فقط؛

 
 فقط. يمستدعالمكاتب الموزع على اسم فتح في الذي یُ منشاة  إیصال طلب-""ملف عمل للتوصیل

 
 المتوسطي شبكة الضغط اسة الجدوى األولیة لمنشأة فدر .۲۰۸

 
 دراسة الجدوى األولیة (أ) 

 
 أو ،التسعیرةلتحدید  مناقصة تنافسیةشخص الذي یطلب االشتراك في لیحق  )۱(  

ویرغب في إیصال منشأة لشبكة  ،تنافسیةمناقصة في  هبفوز إعالناستلم الذي 
 لضخللموزع بطلب إلجراء دراسة جدوى أولیة  التوجھ المتوسط،ضغط ال
 .كھرباء للشبكةال

 ")،يالمادة: "المستدعفي ھذه من تقدم بطلب اجراء دراسة جدوى اولیة ( )۲(  
(أ)، كما وتسري علیھ باقي تعلیمات المادة  التالیة،یرسل للموزع التفاصیل 

 :ھذه
 ؛مستدعيالتفاصیل  (أ)   
 التوصیل؛ موقع المنشأة موضوع (ب)   
 ؛لقصوى للمنشأةقدرة الا (ج)   
 ؛حجم التوصیلة المطلوب (د)   
 ؛وصف اولي للمنشأة )ھ(   
 ؛المنشآت ذات قدرة التعقب) (یشملمخطط اولي للمنشأة  (و)   
 ة؛بناء المنشأ إلنھاءالموعد المتوقع  (ز)   
 ؛التشغیل التجاريموعد المتوقع لبدء ال (ح)   
مبلغ ال مستدعياللتنفیذ دراسة الجدول االولیة یجبي الموزع من كشرط  )۳(  

السلطة. المبلغ الذي تحدده ، ۱-٤٫۳جدول التسعیرات  من ۱۸محدد في البند ال
 التوصیل للشبكة.  سعرمقابل دراسة الجدول االولیة ال یقلص من 

ایام  ۷) خالل ۳فاتورة الدفع المذكور في الفقرة ( مستدعيیرسل الموزع ل )٤(  
 ۲٤عمل من یوم تقدیم الطلب؛ تسري على الفاتورة المذكورة تعلیمات المادة 

 .قبل تنفیذھابالنسبة لفاتورة خدمات  )،(ج
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بشأن كتاب  مستدعيللیرسل  وزع ان ھناك حاجة لتفاصیل اضافیة،تبین للم )٥(  
التفاصیل المطلوبة حسب  استالمھیوم عمل من یوم  ۱٥التفاصیل خالل  ھذه
 ). التفاصیل االضافیة التي یطلبھا الموزع تكون مفصلة ونھائیة.۲)(أقرة (الف

، المتوفرة عند تتطرق دراسة الجدوى االولیة للمعلومات المالئمة عن الشبكة )٦(  
امكانیة توصیل  االمر،في جملة  وتشمل،االولیة  ىدراسة الجدو أجراءبدء 

 االتیة: رلألمو وتتطرق ،المنشأة لشبكة التوزیع الحالیة
 وحجمھا؛ضغط الوصلة  (أ)   
 جدول زمني متوقع لتنفیذ الوصلة؛ (ب)   
والمحطات متوسط الطاقة من المنشأة لشبكة الضغط ال ضخامكانیة  (ج)   

 ؛بمسارات التشغیل المختلفة بالمنشأة،الفرعیة الموصولة 
 ومستوى تیار القَصر؛ الجھد الكھربائيتقلبات  (د)   
الشبكة من اجل  علىتغیرات والتعدیالت التي سیتم تنفیذھا ال (ه)   

 وذكر المواعید المتوقعة لتنفیذھا؛ المنشأة،استقبال 
قة التي یطلب فیھا توصیل شبكات جدیدة في المنط إلقامةتخطیط ال (و)    

خالل الجداول الزمنیة المحددة في ھذا  تنفیذھابحال یمكن المنشأة، 
 الباب؛

ھزت او التي جُ  اخرىجدوى اولیة  قائمة ودراساتایصال طلبات  (ز)   
 وتأثیر االولیة،جھزة حالیا لمقدمي طلبات دراسة الجدوى المُ 

 . مستدعيقة لشبكة التوزیع وعلى الطا ضخعلى ھا نتائج
 

على عدم قدرة الموزع التقیید  االولیة تشیربحال ونتائج دراسة الجدوى  )۷(  
 بالتشغیلالتوصیل والبدء  إلنھاء مستدعيالھا بالجداول الزمنیة التي حدد

 ىتكون نتائج دراسة الجدوالباب، حسب الجدول الزمني في ھذا  التجاري،
 الشروحات واسباب الرفض.  بإضافة السلبي،االولیة بالرد 

ستنتاج دراسة الجدوى االولیة )، یكون ا۷دون المس بالمذكور في الفقرة ( )۸(  
من مستوى الضغط المنخفض لمستوى  الطاقة ضخین تامسلبي بحال ال یمكن 

القدرة الموصولة لمحول المحطة  مجموع وبحال كانت متوسطالضغط ال
 قدرة المحول المحددة. من %٦۰من  أكثرقدرة المنشأة المطلوبة والفرعیة 

بحال كانت نتائج دراسة الجدول ایجابیة ینقل الموزع دراسة الجدوى االولیة 
 صاحب رخصة التوزیع. لمصادقتھا على ید

صاحب  المصادق علیھا من قبلوزع نتائج دراسة الجدوى االولیة یسلم الم )۹(  
یوم عمل من یوم استالم التفاصیل  ٤٥خالل  مستدعيلتزوید لالرخصة 

) او من ۳( من یوم دفع الفاتورة كالمذكور في الفقرة )،۲(المذكورة في الفقرة 
 االخیر من بینھم.)، ٦المذكور في الفقرة (ضافیة كیوم استالم التفاصیل اال

ة خالل الفترة دراسة الجدوى االولی إلنھاءصاحب رخصة تزوید  تأخر )۱۰(  
المحدد في المبلغ  مستدعيلیدفع الموزع ل )،۹( الفقرةالزمنیة المذكورة في 

  تأخیر.مقابل كل یوم  ،۱-۱۲ جدول االسعارمن  ۱۲البند 
 ]شطب[ )۱۱(  
 تفصیل الشروطاالولیة مع  دراسة الجدوىنتائج  مستدعيللم الموزع یسل )۱۲(  

المعدات ومخطط مقایس ومعلومات حول  للشبكة،التقنیة لتوصیل المنشاة 
تشمل معلومات حول معطیات المعدات  ،التوصیل العادیة المتوفرة لدیھ

التیار الالزمة لمركز السیطرة واالتصاالت وكذلك معلومات حول مستوى 
تخطیط  مستدعيعلى  یتوجبوتیار عمل المعدات التي حسبھا  صرالقُ 
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 المنشاة.
یذكر  المطلوبة،تمكن ایصال المنشاة بالقدرة  البحال دراسة الجدوى االولیة  )۱۳(  

والقدرة القصوى التي یمكن ایصالھا للشبكة بالنسبة  ،الموزع االسباب لھذا
 . مستدعيلل

التوصیل لشبكة التوزیع  إلمكانیةكمؤشر  ةدراسة الجدوى االولی تعتبر )۱٤(  
لجداول الزمنیة المفصلة الطاقة من الشبكة بالكمیة المطلوبة وا وإلخراج
ال تشكل دراسة الجدوى االولیة  فقط.اجراء الدراسة الصحیحة لیوم  بالدراسة،

اي التزام من قبل الموزع او صاحب رخصة التوزیع او اي جھة حكومیة او 
ضمان مكان في الشبكة او توصیل المنشاة لشبكة الكھرباء او دولة اسرائیل ل

صاحب رخصة التزوید یحفظ مكان في الشبكة فقط بعد  لتشغیلھا التجاري.
 ).۲(و)(۲۰۹استالم رد ایجابي من الموزع كالمذكور في المادة 

 ]شطب[ )۱٥(  
مھا شھور من یوم انھائھا وتسلی ۹تسري دراسة الجدوى االولیة لمدة  )۱٦(  

 .مستدعيل
 ملغي )۱۷(  
شھور على تسلیم دراسة الجدوى االولیة التي نتائجھا ایجابیة  ۹مضت  )۱۸(  

التوجھ لصاحب  مستدعيلیحق ل توصیل،عمل لل ولم یتم فتح ملف مستدعيلل
الدراسة ال زالت ساریة مصداقیة خطي، لیتأكد ان  رخصة تزوید بكتاب

دون دفع اضافي؛ یرد الموزع  ،توصیلفتح ملف عمل لل ألجلوھذا  ،المفعول
 یوم عمل.  ۱٥ لعلى الكتاب خال

تغیرات ذات اھمیة كبیرة  اجریتبحال  ،)۱۸بالرغم من المذكور في الفقرة ( )۱۹(  
وباعتقاد الموزع او  االولیة،لمنطقة دراسة الجدوى  التابعةشبكة التوزیع  على

الجدوى  ر نتائج دراسةصاحب رخصة التوزیع ان التغیرات المذكورة قد تغی
ال یصادق الموزع على دراسة الجدوى االولیة وال یمدد مدة سریان  االولیة،

دراسة جدوى اولیة  إلجراء جدیدتقدیم طلب  مستدعيالى المصادقة، وعل
 .۱-٤٫۲ االسعار) من جدول ۱۸دفع مقابلھا المبلغ المحدد من بند(یجدیدة و

فتح ملف عمل  مستدعيلالولیة ال تضمن لالمصادقة على دراسة الجدوى ا )۲۰(  
 دراسة المصادقة.ال حسبفي الشبكة للتوصیل او حفظ المكان 

باعتراض االعتراض على نتائج دراسة الجدوى االولیة  مستدعيلیحق ل )۲۱(  
یوم عمل من یوم  ۱٥خطي مفصل الذي یقدم للضابط لشؤون الطاقة خالل 

 استالم نتائج دراسة الجدوى االولیة.
ایام  ۷ینقل لھ خالل  وبدورهللموزع  مستدعيالیتوجھ  دیم االعتراض،قبل تق

 من جدول ۱۸مبلغ المحدد في البند دفع اللطلب  عمل، من یوم التوجھ،
 .السلطة المحدد على ید ،۱-٤٫۲ االسعار

ع المبلغ یوم عمل من یوم دف ۳۰خالل  الطاقة،شؤون لضابط لل یرسل الموزع )۲۲(  
سر فیھ العوامل واألسباب التي أدت یف تقریراً )، ۲۱لفقرة (المذكور في ا

ویرفق لھ كل التفاصیل المذكورة في دراسة الجدوى األولیة،  الستنتاجات
الجداول ة المطلوبة لتنفیذ التوصیل ویشمل تكالیف تطویر الشبك ،)٦الفقرة (

یتطلب ال  كالمذكور،منح رده  ألجلاعمال التوصیل.  إلنھاءالزمنیة المتوقعة 
 لفحص تقید تزوید الطاقة للشبكة. التشغیل الساعي من الموزع تنفیذ

الطاقة  لم یلتزم الموزع بالجداول الزمنیة لنقل المعلومات لضابط شؤون )۲۳(  
المبلغ  تأخیر،مقابل كل یوم  ،مستدعيلیدفع ل )،۲۳كالمذكور في الفقرة (

حسب قدرة المنشأة . یحدد المبلغ ۱-۱۲من الجدول  ۱۲المحدد في البند 
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 المطلوبة.
من  ،یوم عمل ٤٥یصدر الضابط لشؤون الطاقة قراره في االعتراض خالل  )۲٤(  

من یوم استالمھ كل المعطیات المطلوبة التخاذ قراره من الموزع و
 .مستدعيال

المبلغ الذي دفعھ حسب الفقرة  للمعترضیعید الموزع ، بحال قدم اعتراض )۲٥(  
)۲۱ .( 

ولم  سابقة تسویاتبعد نشر  منحترخصة مشروطة التي انتھت مدة سریان  )۲٦(  
ل تم دفعھا لفتح ملف عمل بحا المسبقةالدفعة ویحفظ لھا مكان في الشبكة، 

قدیم ت یستطیع رخصتھ، . بالرغم من ذلك من انتھتسترجعتُ ال  التوصیل،
دراسة  دراسة جدوى اولیة جدیدة او تقدیم طلب للمصادقة على إلجراءطلبات 

 ٥كما ھو محدد في قرار السلطة رقم  سریانھا،جدوى اولیة التي انتھت مدة 
 . ۱٦/۹/۲۰۱۳یوم بالتي عقدت  ٤۱۳خالل جلستھا رقم 

ً دراسة الجدوى االولیة التي نفذت وفق عننقل الحقوق الناتجة  مستدعيیحق ل )۲۷(    ا
مصادق تصریح مالئم و وبإرفاقبكتاب یسلم للموزع  آخر،طلبھ لشخص ل

 علیھ بصورة قانونیة.
 

 فحص امكانیة توصیل لشبكة الضغط المنخفض لدى صاحب رخصة تزوید. (ب) 
 

لمنشآت الضغط المنخفض في منطقة توزیع الموزع التي یجب المحصلة  زادت القدرة  
یتوجھ  امبیر،كیلو فولت  ٦۳۰عن  مناقصة تنافسیةتوصیل الیھا منشاة المشترك في ال

الطاقة  إلخراجاولیة  وىدراسة جد إلجراءطلب التزوید برخصة  الموزع لصاحب
 الى خارج منطقة التوزیع التابعة للموزع.

 
 فتح ملف عمل التوصیل  .۲۰۹

 
 ضغط متوسطلشبكة الوالتوصیل لشبكة الضغط المنخفض  (أ) 
تكون بشبكة ضغط  كیلو فولت امبیر ٦۳۰االتصال بشبكة الكھرباء بوصلة حجمھا   

كیلو فولط امبیر وال  ٦۳۰؛ االتصال بشبكة الكھرباء بوصلھ حجمھا یزید عن منخفض
 .متوسطالضغط امبیر یكون لشبكة ال فولطمیجا  ۱۰یزید عن 

 
 تقدیم طلبات لفتح ملف عمل للتوصیل. (ب) 

 
قدرة اسمیة التي ال للموزع طلبات لفتح ملفات عمل للتوصیل ل مستدعيیقدم ال )۱(  

طلبات -(فیما یلي في ھذه المادةفیھا االسمیة التي فاز تزید عن القدرة 
 التوصیل) حسب الشروط المحددة في ھذا الباب.

یرسل الموزع كل الطلبات لفتح ملفات توصیل لمصادقة صاحب رخصة  )۲(  
 التوصیل.قبل فتح ملف  التزوید،

علیھا ویصادق  ،الیوم المحدد عمل منیوم  ۱٤قدم طلبات التوصیل خالل تُ  )۳(  
 ز)؛المادة (القرعة حسب  وتدخل. التزویدمن قبل صاحب رخصة 

فیما ذلك ( تنافسیةال مناقصةینشر الموعد االخیر لتقدیم طلبات االشتراك في ال
على موقع منسق اعمال جیش الدفاع االسرائیلي في المناطق وعلى  الساعة)،

قع صاحب رخصة الطاقة والمیاه وعلى مو ،موقع مكتب البنى التحتیة الوطنیة
 .التزوید
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بعد )، ۲(تعالج الطلبات التي تقدم بعد الموعد االخیر المذكور في الفقرة  )٤(  
وترتیب حفظ المكان في  ،نتھاء من معالجة الطلبات المشمولة في القرعةاال

موعد فتح ملفات العمل بمكاتب  الشبكة بالنسبة لھذه الطلبات یحدد وفق
اساس االولیة  ىد في المادة (ح)، علكما ھو محد ةالمسبقبعد الدفعة  الموزع،

 یسبق. لمن 
 

 الحصول على معلومات  (ج) 
 ،حصول على تفاصیل بصدد امكانیة توصیل منشأةللموزع بطلب ل مستدعيالتوجھ   

یوم عمل من یوم التوجھ. كما وینشر  ۱٤خالل  الموزع كل المعلومات الالزمة یسلمھ
 .وقعھ االلكترونيالمعلومات على م الموزع كل

 
 الشروط االولیة لفتح ملف عمل للتوصیل. (د) 
كل المستندات والمعطیات  لتوصیل، یرفق لطلبھالذي یقدم طلب للموزع  مستدعي  

 كشرط اولي لفتح ملف عمل للتوصیل: التالیة،
 

رخصة بناء اصلیة ساریة المفعول موقعة على ید مؤسسة التنظیم المالئمة في  )۱(  
 طقة او مخطط الذي نشر من اجل المصادقة علیھ.المن

بحال ولم تصدر رخصة بناء ترفق نسخة مصادق علیھا من قبل مؤسسة  )۲(  
الخریطة الھیكلیة من  یتجزأللخارطة التي تشكل جزءا ال  المالئمةالتنظیم 

لغرض مع ذكر مكان النشر  علیھا،المصادقة المفصلة التي نشرت لغرض 
على  یحدد بموجبھا یمكن اصدار رخصة بناء للمنشأة، التيوالمصادقة علیھا، 

 ؛يضااالر على او المخطط اقامتھا على مبنى المخطط موقع المنشأة
یشمل تحدید الساحات او وحدات المساحة  DWGملف محوسب من نوع  )۳(  

 التي یطلب التوصیل فیھا على خلفیة االحواض والقسائم؛
 ملغي؛ )٤(  
كس التیار اعقدرة  المطلوب بوحدات كیلو فولط امبیر، صیلةحجم التو )٥(  

 ؛المالئمة للقدرة االسمیة
 ؛نقاط االتصال بالمنشأة )٦(  
 موعد التركیب المتوقع؛ )۷(  
مخطط كھرباء احادي االتجاه المصادق علیھ على ید مھندس كھرباء ذو  )۸(  

 رخصة مالئمة.
 

 طلب لتقدیم تفاصیل اضافیة )ھ( 
تقدیم  یومایام عمل من  ۷خالل ، مستدعيالیحق للموزع الطلب خطیا من  )۱(  

تقدیم ، بحال واشترك فیھا، طلب التوصیل او من موعد نشر نتائج القرعة
 الرد على الطلب. ألجلتفاصیل اضافیة المطلوبة لھ 

االیام بالنسبة لموعد الرد كالمذكور  تعدطلب الموزع تقدیم تفاصیل اضافیة  )۲(  
 من یوم استالم التفاصیل االضافیة بمكاتب الموزع. ،)۱في المادة (و)(

 
 رد الموزع  (و) 
الذي  مستدعيبعد نشر نتائج القرعة یرد الموزع بكتاب خطي على طلب  )۱(  

كالمذكور  المسبقةیوم عمل من یوم دفع الدفعة  ٤٥شارك في القرعة خالل 
 :فیما یليكما ھو مفصل  )،في المادة (ح
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كل المستندات والمعطیات المذكورة في المادة (د)  مستدعياللم یقدم  (أ)   
 ۷خالل  ،)۱)(ھاو لم یستجیب لطلب الموزع كالمذكور في المادة (

 للمستدعيیرفض الموزع طلبھ برد الذي یرسل  ایام من یوم الطلب،
او من موعد نشر  ،الیوم السابع بعد تقدیم الطلب بعدایام  ۳خالل 
طلب الایام من یوم  ۱۰او خالل  ،لقرعة في حال اشترك فیھانتائج ا

ویشرح برده اسباب رفض  ،بمراعاة االمر اإلضافیة،تقدیم التفاصیل ل
یغلق ملف التوصیل  ،الطلب. تم رفض طلب التوصیل كالمذكور

 .سترجعتُ التي دفعت ال  المسبقةوالدفعة 
شبكة ضغط منخفض او  بین للموزع ان اقامة المنشأة یستوجب انشاءت (ب)   

او  ،للشبكة القائمة كإضافة تر،م ٥۰۰طولھ ال یزید عن  ،جزء منھا
او تبین للموزع بالنسبة للتوصیل  ،بناء غرفة محوالت یستوجب
شبكة  انشاءجل توصیل المنشأة یجب ، انھ ألمتوسطالضغط لشبكة ال

 متوسطالضغط لشبكة ال كإضافة ،متر ۱۰۰۰بطول ال یزید عن 
منوطا  ،موزع الطلبال یقبل ،منھا ممكن تزوید المنشأةوالتي  القائمة،

  المعاییر.بالشروط المحددة في ھذه 
او  متوسطبناء شبكة ضغط  تستوجبتبین للموزع ان اقامة المنشاة  (ج)   

, )ب(شبكة ضغط منخفض بطول یزید عن الطول المحدد في الفقرة 
زع , ولكنھ غیر جبر على  مصادقة الطلب, ویحق للموغیر مُ  فھو

واالخذ بالحسبان,  ،حسب اعتقاده فقط ان یصادق على الطلب ،جبرمُ 
لشبكة باالمنشأة  لتوصیلبااللتزام في المواعید قدرتھ  ،في جملة االمر

كمیة ومدى من حیث الوفق الجداول الزمنیة المحددة في ھذا الباب, 
توصیل, تقاطع البنى التحتیة االخرى واالراضي الخاصة المطلوبة لل

دھا طرف ثالث حسب توقعاتھ لالعتراضات او الشروط التي تحد
نعكاسات قبول الطلب على ثقة تزوید الكھرباء لتنفیذ التوصیل, ا

وقایة الشبكة, واي لمستھلكین ومنتجین اخرین في المنطقة ومدى 
 اعتبار اخر المطلوب في نطاق قبول الطلب.

ید الموصولة لمحول في محطة تبین للموزع ان مجموع قدرة التول (د)   
من القدرة  %٦۰فرعیة مع القدرة االسمیة للمنشأة المطلوبة یزید عن 

الموزع الطلب ویغلق ملف العمل  المحول، یرفضالمذكورة على 
 .تسترجعال  المسبقةوالدفعة  ،للتوصیل

بحال یتواجد بشبكة ضغط  ،دون المس بالمذكور بالفقرة (ب) )ھ(   
ة من الطلبات لفتح ملف عمل للتوصیل یقوم منخفض كمیة كبیر

كان من الممكن شبك كل  إذاالموزع بفحص الجدوى االولیة ویقرر 
 مستدعيكل ل یصدروعلیھ  ،المنشآت المطلوبة للشبكة او جزء منھا

 رد سلبي او ایجابي.كتاب 
واستجاب ، قدم المستدعي كل المستندات والمعطیات المفصلة في المادة (د) )۲(  

منوطا  ،بحال طلب منھ, یصادق الموزع )،۱)(ھلب الموزع حسب المادة(لط
ان المستدعي استوفى ، على ) ٥) و (٤) والمادة (ز) (۱بالمذكور بالفقرة (

"رد الموزع الشروط االولیة لفتح ملف عمل للتوصیل (اعاله وفیما یلي: 
 ).االیجابي"

عمل من یوم استالم  یوم ۲۱لم یرد الموزع على طلب المستدعي خالل  )۳(  
تحت  ، ألسباببمراعاة االمر اإلضافیة،الطلب او من یوم استالم التفاصیل 

من جدول  ۲٥الموزع المستدعي بالمبلغ المحدد في البند سیطرتھ، یعوض 
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 ، المحدد على ید السلطة.۱-۱۲ االسعار
ي رد الموزع االیجابي تكون كل مصاریف المستدعي الت ولم یصدركل وقت  )٤(  

 دعوىوال یستطیع االدعاء او تقدیم  ،المنشأة على مسؤولیتھ فقط إلنشاء أنفقھا
 اخرى.اضرار  أي ضد الموزع للتعویض جراء المصاریف او

بما  كان، سببٍ  ، أليشھر من الموعد المحدد ۳٤لم یتم تشغیل التجاري خالل  )٥(  
االیجابي ینتھي سریان رد الموزع  ،في ذلك االسباب المتعلقة بالموزع
وال تكون اي ذریعة للمستدعي  الشبكة،والموزع ال یحفظ مكان للمنشأة في 

 ال یتعلق بمراحل انشاء المنشأة.وھذا  ،لطلب التشغیل التجاري بعد ھذا الموعد
 

 الشروط لفتح ملف عمل للتوصیلة وترتیب حفظ المكان في الشبكة (ز) 
 

توصیل بالنسبة لكل منشأة لعمل لوفقا لطلب المستدعي یفتح الموزع ملف  )۱(  
منوطا باستیفاء كل الشروط االولیة المذكورة  ،المستدعي إنشائھا ینويالتي 
 المادةرد الموزع االیجابي حسب  ویملك ،بالنسبة لكل منشأة ،(د) المادةفي 
 فوز بالقدرة المالئمة. وإعالن البالنسبة لكل منشأة  ،(و)

مل على اسم المستدعي فقط (ولیس على اسم من یفتح الموزع كل ملفات الع )۲(  
بحال كانت المنشأة مقامة بساحات مستھلك او على  حتى )لھذا الغرض خولھ

 ید من خولھ المستدعي لھذا الغرض.
الموزع وصاحب رخصة التزوید  )،٤منوطا بالمذكور في الفقرة التالیة ( )۳(  

 رد رسلوأعمل للتوصیل  تح لھا ملفیحفظون مكان في الشبكة لمنشأة التي فُ 
شھر  ۳٤لمدة ال تزید عن  ،موزع ایجابي للمستدعي الذي الملف على اسمھ

 المحدد.من الموعد 
 ۱٤ترتیب حفظ المكان في الشبكة لمنشآت التي قدمت طلبات التوصیل خالل  )٤(  

موعد ال ، تحدد وفق قرعة علنیة تجرى في المكان،یوم من الیوم المحدد
 افیة التي یعلن عنھا الضابط لشؤون الطاقة للمستدعین وتنشروالمنطقة الجغر

 ،الطاقة الوطنیة،البنى التحتیة الموقع االلكتروني لوزارة على  تفاصیلھا
منسق اعمال الجیش الدفاع االسرائیلي في ، والموقع االلكتروني لوالمیاه

 المناطق.
االیجابي ولكن یصدر رد الموزع  ،تفحص كل الملفات بنفس الوقت )٥(  

قة الجغرافیة، دد في القرعة بالنسبة للمنطللمستدعین حسب الترتیب الذي حُ 
التي اصدرھا الموزع لمستدعین سابقین  ةاإلیجابی الردودمع االخذ بالحسبان، 

 دد في القرعة.حسب الترتیب الذي حُ 
 

 دفعة مسبقة  (ح)  
ل من المستدعي دفعة مسبقة ملف عم كشرط لفحصیجبي الموزع  )۱(   

كما ھو محدد في جدول  ،التوصیل الساریة تكلفتمن  %۱۰بمقدار 
، بالنسبة لمنشأة الضغط المحدد على ید السلطة ،۳-٤٫۳ االسعار

المحدد على ید ، ۲٫٤-۱المنخفض، وكالمحدد بجدول التسعیرات 
 .متوسطالضغط السلطة بالنسبة لمنشأة ال

) خالل ۱( في الفقرة تدعي فاتورة الدفع المذكورةیرسل الموزع للمس )۲(   
بحال اشترك المستدعي  ،ایام عمل من یوم تقدیم طلب التوصیل ۷

ایام عمل من  ۷بالقرعة یرسل الموزع للمستدعي فاتورة الدفع خالل 
ایام  ۷یوم نشر نتائج القرعة؛ یدفع المستدعي الدفعة المسبقة خالل 
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 دفع.فاتورة الل ھعمل من یوم استالم
وال یحتاز على  المتوسطضغط للمنشأة مستدعي الذي طلب توصیلة  )۳(   

استیفاء ملف التوصیل للشروط فحص دراسة الجدوى االولیة بموعد 
كشرط لتنفیذ دراسة الجدوى االولیة بنطاق الطلب بجبي  األولیة،
للدفعة المسبقة المذكورة بالنسبة لفتح ملف  باإلضافة ،الموزع
، ۲٫٤-۱االسعار من جدول  ۱۸لغ المحدد في بند المب ،توصیل

یرسل الموزع للمستدعي  لفحص امكانیة توصیل المنشأة للشبكة.
 الطلب. ایام عمل من یوم تقدیم  ۷فاتورة الدفع خالل 

 
 تقنيالتنسیق ال .210

 
 تقني وتحدید جدول زمني التنسیق ال أ)( 

التوصیل  ألعمالتنسیق التقني یبدأ الموزع والمستدعي بال ،فتح ملف عمل لتوصیل
وتحدید جدول زمني متوقع لتقدم مجریات العمل (فیما یلي" التنسیق التقني"). یتم 

 التالیة: تطرق للمواضیع  ،بجملة االمر ،االتفاق على التنسیق التقني خطیا ویشمل
 التوصیل؛اتجاه  )۱(  
 مكان المنشأة؛ )۲(  
 ؛ التحویلالموزع في غرفة  تفاصیل المعدات التي سیركبھا )۳(  
 ؛ ۲۱۲المذكور في المعیار  الخاصةبناء منشأة الكھرباء  )٤(  
 كما یلي:  المستدعي،قایس امانة التزوید في الشبكة التي تزود م )٥(  
 التزوید الشبكة المزودة.المعدل السنوي لعدم مقیاس  (أ)   
 ؛في الشبكة المزودةالتشویش  ترددمقیاس  (ب)   
 مقیاس مدة اصالح تزوید الكھرباء في الشبكة المزودة؛ (ج)   
 كما یلي: في الشبكة التي تزود المستدعي،مقاییس جودة تزوید الكھرباء  )٦(  
 المزودة؛في الشبكة السنوي  العابر التشویش (أ)   
 ،عدد حاالت انخفاض الضغط والتیار في الشبكة المزودة خالل السنة (ب)   

 لموزع؛ت المعطیات لدى اربحال توف
لدى  المعطیات تبحال توفر ،تحلیل التناسق في الشبكة المزودة (ج)   

 الموزع؛ 
استیفاء ، الوقایة ،المعدات وطریقة تركیبھا ألنواعتفاصیل كھربائیة التابعة  )۷(  

 یشمل تكلفتھا؛  ،المقاییس المالئمة وتركیب اجھزة القیاس والعدادات
بالنسبة لمنشأة جدیدة التي یرغب  ،الفعلي والكھربائي العزللیة تنسیق عم )۸(  

 تواجد علیھ منشأة تولید؛ أنشائھا على سطح مبنى قائم الذي تالمستدعي 
ت التولید كل منشآل معینةمشترك بنقطة الفصل التكلفة الحلول لتنفیذ  )۹(  

 سعاراالحسب جدول  ،)۸بحال تم الفصل كالمذكور بالفقرة ( ،واالستھالك
ت آالذي تحدده السلطة وكذلك كل تكلفة اضافیة المطلوبة الستیفاء منش ٤٫٤

واالنظمة  ۱۹٥٤-٥۷۱٤،التولید واالستھالك لتعلیمات قانون الكھرباء
 خر.حسب سریانھا في اسرائیل من حین آل ،بموجبھ

  .)۹تكلفة التوصیلة النھائیة یشمل التكلفة حسب الفقرة ( )۱۰(  
عدات االتصاالت التي ستركب من اجل السیطرة على المنشأة من موقع م )۱۱(  

 .غرفة مراقبة الموزع
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 التنسیق التقني  انھاءموعد  (ب) 
 

بعد الحصول على مصادقات  ،یوم عمل ۳۰ التنسیق التقني خالل انھاءیتم  )۱(  
 االخیر من بینھما. المسبقة،السلطات لتنفیذ التوصیل او من یوم الدفعة 

التنسیق  انھاءیتم  مصادقة السلطات لتنفیذ التوصیل،بحال ال توجد حاجة ل )۲(  
 یوم عمل من یوم استالم رد الموزع االیجابي. ۳۰التقني خالل 

  
  متوسطالضغط اجھزة اتصاالت لمنشأة تعمل في ال (ج) 

 
 ،الموزع على المستدعي تركیبیفرض  متوسطالضغط توصیل لشبكة اللل )۱(  

) تحكمیشمل لوحة االت للسیطرة والمراقبة (اجھزة اتص ،ھ الخاصةعلى نفقت
التابعة لصاحب رخصة تزوید. تركب اجھزة االتصاالت على ید المستدعي 

وحسب القانون  ،صاحب رخصة التزوید لدىالمتبعة  سللمقاییوفقا 
 وتشریعات االمن.

والمراقبة  یزود صاحب رخصة التزوید ویركب اجھزة االتصاالت والسیطرة )۲(  
المحددة في  التسعیرةالمذكورة في المنشأة مقابل مبلغ یدفعھ المستدعي حسب 

.  یجبي الموزع من المستدعي مبلغ سنوي مقابل ۲-٤٫۲جدول االسعار 
الذي  ،۲-٤٫۲ا ھو محدد في جدول االسعار تشغیل االجھزة وصیانتھا كم

 تحدده السلطة.
عدة منشآت ذات قدرة اسمیة  بأنشاءمستدعي بحال قام ال ،دون المس بالمذكور )۳(  

 یُلزمھ ذات مركز سیطرة مشترك، ،میجا واط ۲۰التي تزید عن  محصلة
كما  ،)السایبر( االلكترونیة ھجماتالبااللتزام بتعلیمات الحمایة من الموزع 

 الطاقة والمیاه في اسرائیل.، یحددھا ضابط االمن لوزارة البنى الوطنیة
 

 انیةثالدفعة ال (د) 
  

بعد االنتھاء من التنسیق التقني یرسل الموزع للمستدعي اتفاقیة شراء  )۱(  
من  %۷۰ بقمةفاتورة دفع مبلغ وكذلك یرسل لھ  ،لیوقعھا  (PPA)الكھرباء

الساریة  التسعیرةحسب  ھا،الدفعة المسبقة التي دفع وقیمةفارق قیمة التوصیلة 
تورة الحساب كشرط لتنفیذ اعمال بیوم اصدار فاتورة الحساب. یعتبر دفع فا

 التوصیل. 
 ۷) خالل ۱یرسل الموزع للمستدعي فاتورة الحساب المذكورة في الفقرة ( )۲(  

ایام عمل بعد االنتھاء من التنسیق التفني؛ تسري على فاتورة الحساب 
خدمات قبل ، بالنسبة لفاتورة حساب مقابل (ج) ۲٤المذكورة تعلیمات المادة 

 تنفیذھا. 
 

 بتنفیذ اعمال التوصیل المتعلقة بالموزع. تأخیرات )ھ( 
 

الجدول الزمني لتنفیذ اعمال  ،كل وقت ولم یحدد غیر ذلك في ھذا الباب )۱(  
 وأتوصیل المنشأة (على سبیل المثال تكبیر التوصیلة  ألجلالموزع المطلوبة 

 (د). ۳٥(ج) او المعیار  ۳٥تطویر الشبكة) تنفذ حسب المعیار 
اجراء دراسة جدوى اولیة او منح رد ایجابي او فتح ملف عمل ال تمنح  )۲(  

التوصیل للشبكة لدى الموزع او على  اطلبوخرین الذي االولویة لمستھلكین آ
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 اعمال شبكة اخرى التي خططت على ید الموزع ولیست بنطاق االجراء. 
  

  تقیید التعویضات (و) 
، تتعلق بھ ، ألسبابداول الزمنیة لتوصیل المنشأةلدى الموزع بالج تأخیربحال طرأ   

تأخیر، ال یستحق ش.ج مقابل كل یوم  ۱۰۰۰یدفع الموزع للمستدعي تعویض قدره 
خسارة ارباح واي  أنفقھا،مقابل نفقات ، بما في ذلك ،خرالمستدعي أي تعویض آ

قة ألسباب المتعل ،بالجداول الزمنیة التأخیر ادىوایضا بحال  ضرر غیر مباشر،
او لم یحصل المستدعي على  للشبكة ایصال المنشأة لعدم ،او طرف ثالثبالمزود 

 شھر من الموعد المحدد. ۳٤مصادقة تشغیل تجاري لمنشأة خالل 
 

 والغاء التوصیل اتتغیر .۲۱۱
 

 تغیرات بتفاصیل التوصیلة المطلوبة (أ) 
 

قبل ، دون مقابل یحق للمستدعي اجراء تغیرات بتفاصیل التوصیل المطلوب )۱(  
(د) ۲۱۰ة الحساب كالمذكور في المادة انتھاء التنسیق التقني وتسلیم فاتور

)۱.( 
بحال طلب المستدعي اجراء تغییرات بتفاصیل التوصیل بعد انتھاء التنسیق  )۲(  

 تكلفة التخطیط االضافي الذي یحدد حسب التغیرات المطلوبة.تحمل ی ،التقني
اضافة ، الذي یطلب المخططة راء تغیرات بالمنشأةیعالج الطلب ألج (أ)   

كطلب منفرد وجدید. معالجة  ،من حجم التوصیلة %٥التي تزید عن 
الطلب الجدید كالمذكور ال تمس برد الموزع االیجابي بالنسبة للطلب 
االصلي ویفحص الطلب المنفرد والجدید بما یتعلق امكانیة تكبیر 

على الطلب المنفرد او الجدید  كان الرد كالمطلوب. إذاالتوصیلة 
وتوصیل سلبي یحق للمستدعي الحفاظ على ملف التوصیل االصلي 

 بحجم التوصیلة االصلیة التي صودق علیھا. منشأة
من  %٥۰-تعتبر تقلیص القدرة ب التي المخططةمنشأة التغیرات ب (ب)   

ملف العمل للتوصیلة وانھاء  إللغاءتؤدي  أكثرالقدرة المخططة او 
دراسة جدوى اولیة  لعمللتزامات الموزع بالنسبة للتوصیلة وتؤدي ا

تغییر في ذات اھمیة في المنشأة المخططة التي تعتبر جدیدة. تغیرات 
 في الرسم التوضیحيتغیرات  القدرة توصیل المنشأة للشبكة، ىمستو

او تغیرات التي تؤثر على الرخص  لدخول او خروج الخطوط،
فتح  تؤدي لنھایة التزامات الموزع وتستوجب، القانونیة التي منحت

 ملف عمل جدید.
 

من  %٥۰-تغیرات بالمنشأة المخططة التي تعتبر تقلیص القدرة ب (ج)   
ملف العمل للتوصیل وانھاء  إللغاءتؤدي  ،رأكثالقدرة المخططة او 

اجراء دراسة جدوى اولیة ستوجب وت ،التزامات الموزع للتوصیل
 جدیدة.

التغیرات بعد انتھاء مرحلة التنسیق التقني وقبل انتھاء الموزع من تنفیذ طلبت  )۳(  
  التالیة:اعمال التوصیلة المطلوبة تسري التعلیمات 

بحال وطلب التغیر متعلق بزیادة تكلفة التوصیل الذي طلب في  (أ)   
تفرض على المستدعي تكالیف التخطیط االضافیة او تكالیف  ،البدایة
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 فیة.التنفیذ االضا
التوصیل الذي طلب في  تكلفةمتعلق بتقلیل  اتبحال وطلب التغیر (ب)   

 ،یعید الموزع للمستدعي فارق المبلغ الناتج جراء التغییر ،البدایة
فائدة المراقب الحسابات العام. بعد تقلیص تكالیف التخطیط  بإضافة

من  %۱۰، بنسبة الجدید التي تكلفھا الموزع جراء التغیر المذكور
 التوصیل الجدیدة. تكلفة

 
 الغاء التوصیل  (ب) 

 
بعد الدفعة  حینبكل  ،المستدعي للمزود انھ ال یرغب بالتوصیل أعلن )۱(  

ال یسترجع  ،ي سبب كان بما في ذلك اسباب لیست تحت سیطرتھ، ألالمسبقة
 مبلغ الدفعة المسبقة.

 ۱٥(د) خالل  ۲۱۰المادة  المستدعي الدفعة الثانیة المذكورة في بحال لم یدفع )۲(  
یغلق الموزع ملف العمل ومبلغ  ،شھر من موعد فتح ملف العمل للتوصیل

 الدفعة المسبقة ال یعاد للمستدعي.
بعد دفع الدفعة الثانیة  حینبكل  ،المستدعي انھ ال یرغب بالتوصیل أعلن )۳(  

 ،وصیلةاعمال الت الموزع من تنفیذ(د) وقبل انتھاء ۲۱۰المذكور في المادة 
التي نفذھا الموزع لغایة تسلمھ یفرض على المستدعي تكلفة تنفیذ االعمال 

 االعالن.
بعد انتھاء الموزع من تنفیذ اعمال  ،المستدعي انھ ال یرغب بالتوصیلة أعلن )٤(  

 فاسترجاع اي اموال ویتحمل التكالیال یستطیع المستدعي  ،التوصیلة
 ).۱(ب) ( ۲۱۳المحددة في المادة 

 
 منشأة كھربائیة خاصة  .۲۱۲

 
 وضع منشأة كھربائیة خاصة لصالح الموزع  (أ) 

 
تحت ویضع  ینشأ متوسطالضغط مستدعي الذي یطلب االتصال بشبكة ال )۱(  

غرفة التي تشمل  ،التوصیل لعرض ھ الخاص،على حساب تصرف الموزع،
حوالت مجموعة الم إلقامة خریطة ،متوسطالضغط نقطة توصیل لل

 الھوائیة القیاس ویشمل اجھزة االعمدة، التوصیل، نمكا داخلیة،وصیالت تالو
التوصیل،  ألجلالموزع  یحددھاالتي ومعدات او مباني اخرى المطلوبة  وأي

"منشأة (فیما یلي: من االقانون وتشریعات حسب التنسیق التقني وتعلیمات ال
 كھرباء خاصة").

 ودمتر عن حد ۱٥صة ببعد ال یزید عن یضع المستدعي منشأة الكھرباء الخا )۲(  
من اتجاه الشبكة المزودة. بحال ونقطة خروج التوصیل  ،االراضي الخاصة

المستدعي منشأة من الشبكة تتواجد في نطاق االراضي الخاصة یضع 
متر من حدود  ۱٥قرب مكان ممكن لنقطة التوصیل او الكھرباء الخاصة في أ

االقرب من بینھما. لم یتقید  ،المزودة االراضي الخاصة القریبة من الشبكة
ضافیة كالمحدد یتحمل تكلفة اعمال البنیة التحتیة اال بالمذكور،المستدعي 

 الذي تحدده السلطة.، ٤٫٤بجدول االسعار 
یضع المستدعي منشأة  ،وتشریعات االمن حسب القانون واجباتھ بتأدیةمنوطا  )۳(  

حتى والتوصیل اعمال یذ تنف، لالموزع تحت تصرفالكھرباء الخاصة 
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 . انھایتھ
 

 الھوائیة اجھزة القیاس (ب) 
 

 من الموزع او من جھة اخرى. الھوائیة القیاس اجھزة المستدعيیشتري  )۱(  
 مقاسان  یتأكد أخرى،من جھة  الھوائیة اجھزة القیاس  اشترى المستدعي  )۲(  

 المعدات المركبة في لوحة الموزع مالئمة لحجم اللوحات.
؛ یدفع المستدعي للموزع مقابل الھوائیة اجھزة القیاسیركب الموزع ویفحص  )۳(  

كما تحدده  ،٤٫۲-٤دول االسعار ، كما ھو محدد في جالتركیب والفحص
 السلطة.

المركب  ،محول قیاس الجھد والتیار-"الھوائیة اجھزة القیاس" ،المادةفي ھذه  )٤(  
 .بوعاء مغلق

 
 ملكیة الو نةصیاال التشغیل، (ج) 

 
بما في ذلك اجھزة  متوسطالضغط یشغل الموزع ویقوم بصیانة شبكة ال )۱(  

 العدادات.
منشأة الكھرباء التي ، عدا العداد وكل قطعة اخرى في البمنشأة كھرباء خاصة )۲(  

كون بملكیة المستدعي او من طلب التوصیل ثمنھا للمستدعي، تدفع الموزع 
قانون وتشریعات الوفق تعلیمات ، لتشغیلھا وصیانتھاویكون المسؤول  ،باسمھ

 من.األ
  

 تنفیذ وانھاء اعمال التوصیل  .۲۱۳
 

 التوصیل المعدة لتنفیذالمدة الزمنیة  (أ) 
 

ینفذ الموزع اعمال التوصیل وفقا للتنسیق التقني والجداول الزمنیة المحددة  )۱(  
 .طلوبة لتنفیذ التوصیلالسلطات الممصادقات منوطا بموعد استالمھ لكل 

من یوم  شھور، ٦المدة الزمنیة المحددة لتنفیذ اعمال التوصیل ال تزید عن  )۲(  
او من یوم استالم الموزع لكل  ،(د) ۲۱۰كالمذكور في المادة  ،الدفعة الثانیة

تنفیذ  لغرضمن ألالمصادقات المطلوبة حسب القانون او تشریعات ا
خذ بالحسبان الفترات أن بینھما؛ كما وال تحسب الموعد االخیر م–التوصیل
 :للتأخیرات التالیةالزمنیة 

اخر بسبب  تأخیربدفع االقساط المتطلبة من المستدعي او اي  تأخیر (أ)   
 المستدعي؛

اخر یتسبب جراء عوامل لیست تحت مسؤولیة او سیطرة  تأخیراي  (ب)   
 الموزع.

بكتاب  ،الموزع عن ھذا ، یعلم)۲فقرة (االسباب المذكورة في ال تحقق أحد )۳(  
 خطي للمستدعي وترسل نسخة للضابط لشؤون الطاقة.

 
  دفعاتال (ب) 

 
حساب بالنسبة الیرسل للمستدعي فاتورة  ،الموزع تنفیذ اعمال التوصیل أنھى )۱(  
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الساریة بیوم اصدار فاتورة  التسعیرةحسب  ،التوصیل من تكلفت %۳۰-ل
 –) و ۱(ب)(۲٤تورة الحساب تعلیمات المواد الحساب؛ تسري على فا

 بالنسبة لفاتورة حساب لخدمات التي منحت. ،)۳(ب)(۲٤
مقابل  ،للموزع المطلوبة وفق ھذا الباب مستدعي الذي لم یدفع كل االقساط )۲(  

 .۲۱٤ال یستحق فحص المنشأة حسب تعلیمات المعیار  التوصیل،تنفیذ اعمال 
 

 یل التجاري فحص المنشأة والتشغ .۲۱٤
 

 شؤون الطاقة رخصة تشغیل منشأة من الضابط ل (أ) 
 مؤھلفحص المنشأة على ید صاحب رخصة كھرباء  ةمسؤولیتقع على المستدعي   

، حسب قانون الكھرباء واالنظمة بموجبھ االسمي في المنشأة، بموجبلفحص تیار 
قبل  المنشأة منتشغیل لوالحصول على رخصة  ،خرسریانھم في اسرائیل من حین آل

ستیفاء كل باإلضافة ال ،حد الشروط لتشغیل المنشأة التجاريأك ،لشؤون الطاقة الضابط
 ). جالشروط المطلوبة للتشغیل التجاري كالمذكور في المادة (

والدفعات مقابل شراء الطاقة خالل فترات  استقبالفحص  التزامن،فحوصات  (ب) 
 الفحوصات

 ۱۷الحصول على رخصة التشغیل التكلفة المحددة بالبند یدفع المستدعي بعد  )۱(  
 األسعارمن جدول  ۱۳ أو ۱۲محدد في البند أو ال ،۱-٤٫۲من جدول االسعار 

مقابل تنفیذ فحص التزامن بواسطة  ،ید السلطة، الذي یحدد على ٤٫۳-۱
حسب تعلیمات اتفاقیة شراء الكھرباء  ،فاحص صاحب رخصة تزوید فقط

 وملحقاتھا.
ویمكن توصیلھا لشبكة الكھرباء التابعة  مالئمة تبین للفاحص ان المنشأة )۲(  

 للموزع والمستدعي. یرسل یبلغ الفاحص عن ھذا ببالغ خطي ،للموزع
) حتى یتبین ان المنشأة ۱تسري تعلیمات الفقرة ( كالمذكور،لم یتبین للفاحص  )۳(  

حسب  ،اعلى حدً  ویدفع المستدعي مقابل كل فحص تزامن ،للتوصیل مالئمة
 .)۱المحددة بالفقرة ( التسعیرة

بعد  ،تركیب عداد وتشغیل تجاري ،التوصیل ألجل استقبالفحص ینفذ الموزع  )٤(  
الضابط  من قبلالصادرة  تولید الكھرباءاستالمھ من المستدعي رخصة 

لتشغیل اجھزة (مصادقة لتوصیل بنیة  ۲او نموذج  ٤لشؤون الطاقة ونموذج 
 سلطة الترخیص المالئمة. من )تحتیة

یدفع المستدعي  ،)٤مقابل الفحوصات وتركیب العداد كالمذكور في الفقرة ( )٥(  
محدد بجدول او كال ۲-٥٫٤من جدول االسعار  ۹في البند  التسعیرة المحددة

اال بحال دفع المستدعي مقابل الفحص وتركیب  حسب ضغط الشبكة، ٤-٤٫۲
 ).۳(ب) ( ۲۱۲العداد حسب المحدد بالمعیار 

 یوم عمل  ۱٤مدة الفحوصات االستقبال ال تزید عن  )٦(  
التي تدفعھا المنشأة للشبكة خالل فحوصات االستقبال  مقابل الطاقة التسعیرة )۷(  

تحسب حسب التسعیرة لشراء طاقة خالل فترة فحوصات االستقبال كما ھو 
 الذي تحدده السلطة. ،۲-٦٫۲محدد بجدول االسعار 

بعد االنتھاء من فحوصات االستقبال لغایة منح مصادقة الموزع للتشغیل  )۸(  
الشبكة. بالرغم من المذكور  الىیمنع دفع الطاقة  ،التجاري حسب المادة (و)

 ،المستدعي الطاقة للشبكة قبل حصولھ على المصادقة المذكورة دفعبحال 
مطالب من وال یستطیع االدعاء او دون مقابل ویكون الشيء على حسابھ 

 التي دفعت للشبكة خالفا للقانون وتشریعات االمن.الموزع مقابل الطاقة 
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یقدم المستدعي فاتورة الحساب مقابل الطاقة التي دفعت للشبكة خالل فترة  )۹(  
 ایام عمل قبل نھایة الشھر. ۱۰اجراء فحوصات االستقبال بشھر معین خالل 

حسب جدول االسعار الذي حدد في اتفاقیة  فاتورة الحساب الموزع مبلغیدفع  )۱۰(  
 .)ppaشراء الكھرباء (

عند انتھاء فحوصات االستقبال بنجاح یوقع الموزع اتفاقیة شراء الكھرباء  )۱۱(  
 التي وقعت على ید المستدعي.

  
 موعد وشروط التشغیل التجاري للمنشأة. (ج) 

 
م یقد، التجاري شأةالمن تشغیللالحصول على مصادقة الموزع ل ألجل )۱(  

یوم عمل  ۲۱بمدة ال تقل عن  المستدعي او من خولھ لھذا الغرض، للموزع،
المستندات  بإرفاقشھر من الموعد المحدد طلب  ۳٤-قبل انتھاء مدة ال
 المفصلة فیما یلي: 

 ھ تم االنتھاء من انشاء المنشأة؛مستندات التي تثبت ان (أ)   
 باألنظمة؛تعریفھا كتولید الكھرباء لرخصة  (ب)   
 رخصة تشغیل المنشأة التي اصدرھا الضابط لشؤون الطاقة؛  (ج)   
كل االقساط المطلوبة وللموزع  كل الدفعاتمستندات تثبت انھ تم دفع  (د)   

 حسب ھذا الباب مقابل التوصیل؛
ھ تم تنفیذ كل الفحوصات تصدیق الموزع وصاحب رخصة التزوید ان )ھ(   

قانون الكھرباء واالنظمة بموجبھ حسب سریانھا في  حسب ،منشاةلل
لتزامن واالستقبال فحوصات اآلخر، وان كل دولة اسرائیل من حین 

 تكللت بالنجاح؛
حسب النص العام  ،رباء موقعة على ید المستدعياتفاقیة شراء الكھ (و)   

 علیھ على ید الضابط لشؤون الطاقة؛المصادق 
التامین المالئمة لتعلیمات اتفاقیة شراء  استمارات او مصادقة (ز)   

 الكھرباء؛
كل المستندات الالزمة حسب القانون وتشریعات االمن لتوصیل منشاة  (ح)   

أ لقانون  ۳۷بما في ذلك مصادقة اللجنة المحلیة حسب المادة  ،للشبكة
/ شھادة ۱۹٦٦لسنة  ۷۹قانون مؤقت رقم  ،قرى واالبنیة ،تنظیم مدن

 والمبنى التي اقیمت علیھ من مؤسسة تخطیط معینھ؛ انھاء للمنشأة
 برنامج صیانة سنوي؛  –میجا واط  ۱بالنسبة لمنشأة لقدرة تزید عن  (ط)   
وتعلیمات االمن كل المستندات المطلوبة حسب اي قانون وتشریعات  (ي)   

 تنفیذ الدفعات حسب اتفاقیة شراء الكھرباء. ألجلالموزع 
لتشغیل التجاري ویوقع على اتفاقیة شراء  مصادقة خطیةیصدر الموزع  )۲(  

یوم عمل من یوم استالمھ لكل المستندات المفصلة في  ۲۱الكھرباء خالل 
 ).۱الفقرة (

 ۳٤) خالل ۱لم یستوفي المستدعي الشروط المفصلة في الفقرة ( )۳(  
وزع المتعلقة بالم ألسبابسبب كان بما في ذلك  ألي ،شھر من الموعد المحدد 

والموزع ال یحفظ  اإلیجابي،یلغى رد الموزع  ،او لصاحب رخصة التزوید
كل ھذا بدون عالقة  ،مكان في الشبكة للمنشاة وال یصادق على تشغیل تجاري

 بالمرحلة التي وصل الیھا خالل اقامة المنشأة.
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 الدفع مقابل شراء الطاقة  .۲۱٥
 

 عام. –ي المنشأة التسعیرة للمنتج مقابل تولید كھرباء ف (أ) 
 

 كل الكھرباء المولد في المنشأة كالمذكور في ھذا الباب. یشتري الموزع )۱(  
المفصلة في جدول  مقابل شراء الكھرباء یدفع الموزع للمنتج التسعیرة )۲(  

المفصل  مؤشر االسعار الذي تحدده السلطة وحسب، ۱٤-٦٫۷االسعار 
 ،٥٫٤-۱محدد حسب جدول االسعار ویجبي من المنتج مبلغ  ،زبإعالن الفو

تورة الحساب االذي تحدده السلطة حسب ضغط التوصیلة. یصدر الموزع ف
عداد المنتج. یدفع الموزع مبلغ  قرائھایام عمل من یوم  ۷للمنتج خالل 

فاتورة الضریبة من  ھیوم من یوم استالم ٤٥الحساب للمنتج بحساب جاري 
 المنتج. 

، حسب سنھ من موعد التشغیل التجاري ۲۳كورة لمدة تدفع التسعیرة المذ )۳(  
اتفاقیة شراء الكھرباء المصادقة من قبل المواعید والشروط المحددة في 

 الضابط لشؤون الطاقة.
ت التي آمنشعلى المن موعد التشغیل التجاري تسري سنھ  ۲۳بعد مضي  )٤(  

بحال  في حینھا،ة الترتیبات التي تكون ساری تنافسیةالمناقصة اقیمت بنطاق ال
 تم تحدید ترتیبات كھذه على ید الضابط لشؤون الطاقة. 

 
 تغیرات في المنشأة .۲۱٦

 
 تنفیذ تغیرات في المنشأة (أ) 

 
یادة ناتج ز بإمكانھال ینفذ المنتج اي تغیرات في المنشأة واي تغیر الذي  )۱(  

 المنشأة قدرةعلى  المنشأة، ھیئة ترتیب، بما في ذلك، تغییر على المنشأة
اال بمصادقة مسبقة  ،افیھ ةمركبال او اجھزة حمایةمعامل القدرة ، على االسمیة

 .آلخروخطیة من الموزع والتي یصدرھا حسب المعاییر الساریة من حین 
یكف الموزع عن ، )۱بخالف تعلیمات الفقرة ( تكان أينفذ المنتج تغیرات  )۲(  

) ۱نتج تغیرات حسب تعلیمات الفقرة ((أ). نفذ الم ۲۱٥حسب  التزامھ للدفع
بعد فحصھا على ید فاحص  ،تشغیل المنشاة التجاري علىیصادق الموزع 

 مؤھل. 
 ۱٦یسري المعیار  ،تم تنفیذ تغیر في المنشأة الذي یمكن ان یعود بالفائدة للمنتج )۳(  

بالتغیرات  الدفع)،عید موا( ۲٤(استھالك كھرباء مخالف للقانون) والمعیار 
 .لملزمةا
 

 ادارة المعطیات وواجب التبلیغ .۲۱۷
 

 ادارة المعطیات (أ) 
صاحب رخصة تزوید مسؤول عن مراقبة كمیة القدرة لكل مستدعي حسب  )۱(  

 .التي فتح لھا ملفات عمل للتوصیل اعالنات الفوز
ً زع لصاحب رخصة التزوید یرسل المو )۲(    معطیات بصدد فتح ملفات ،مباشرتا

 أكثرمستدعي لتوصیل منشأة واحدة او صیل التي قدمت على ید عمل للتو
حسب اعالن الفوز. الموزع یرسل بشكل فوري لصاحب رخصة التزوید 
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الطلب المفصلة في الشروط لتقدیم  ءاستیفااو عدم  الستیفاءالمعطیات بالنسبة 
 بحال تم فحصھا. (د)، ۲۰۹المادة 

ي لرسائل الموزع ویصادق على یقوم صاحب رخصة التزوید بتدوین یوم )۳(  
 استالمھا للموزع على الفور. 

الفوز الذي  بإعالنعند فتح ملفات عمل لتوصیل بكامل القدرة االسمیة المحددة  )٤(  
 ااستغلومستدعي انھم موزع ولل، یعلن صاحب رخصة التزوید للسلم للمستدعي
الموزع من یستلم المستدعي. من حین اصدار االعالن ال  التابعة كل كمیة قدرة

 طلبات جدیدة لفتح ملفات عمل للتوصیل.المستدعي 
لطلب مستدعي یصدر لھ الموزع مستند الذي یبین كل المنشآت التي فتح وفقاً  )٥(  

مع ذكر القدرة  ،عمل على اسم المستدعي وبدأ فیھا التشغیل التجاري اتلھا ملف
 ل التجاري.منح المصادقة للتشغیمن المنشآت وتاریخ  ةلكل واحد

على موقعھ  ،الطالع الجمھوروكل شھر  ،تزویدالصاحب رخصة ینشر  )٦(  
 أصدرت،المتعلقة لقرارات الموزع االیجابیة التي  ُمَحدَثةمعلومات  ياإللكترون

 ألجل ،مھنیا او ذو حساسیة امنیةالمعلومات التي تعتبر سرا تجاریا أو عدا 
ت للشبكة. تشمل المعلومات تمكین كل من یرغب بمعرفة وضع التوصیال

ایام قبل  ۳تفاصیل كل الطلبات لمصادقة موزع ایجابي الذي قدمت لغایة 
الموزع االیجابیة التي اصدرت  اتموعد النشر الشھري وتفاصیل كل مصادق

 تشمل المعلومات التفاصیل االتیة: ،ایام قبل موعد النشر. بجملة االمر ۳لغایة 
 المنشأة؛ القدرة االسمیة ونوع (أ)   
 موقع المنشأة الجغرافي؛ (ب)   
 ؛موعد التشغیل المنشاة المطلوب (ج)   
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 االستقبال لمنشأة تولید مدة فحصل المستدعيلتوقیع  نموذجأ -ملحق

 الفحص االول

 الفحص الثاني

 ------------الشركة: اسم 
 -----------المنشأة: موقع 

 ------------المنشأة: حجم 

 ----------التوصیل: حجم 

 -------------الفحص: تاریخ تنفیذ 

 ---------------الفحص:  ااجروعدد الفاحصین من قبل شركة الكھرباء الذین 

 ----------------------): دس: (الفحص المدة الزمنیة المستغرقة لتنفیذ 

 -----------: المستدعيتوقیع 

 األسعار الجدید ولاجدملحق 

 ۱٤-٦٫۷ السعارا جدول

الكھرباء من  لتولید المعترف بھا باالغورات لكیلواط تسعیرةال .۱
 ۳رقم  المناقصة التنافسیة حسبت طاقة الشمسیة التي حددت آمنش

طاقة الشمسیة تولید بتقنیة المنشات ب تسعیرة الكھرباءلتحدید 
 .لشبكة التوزیعالموصولة و

 

XXX 
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 

 ۱۹۷۹-٥۷۳۹ ,) ۷۸۳(رقم  )ة(یھودا والسامر االقلیمیةمجالس إدارة  امر بشأن
 

 اتمستوطنأسماء التغییر -الذیلتعدیل ( االقلیمیةمجالس إدارة البشأن  ةنظماأل
 ۲۰۱۹-٥۷۷۹،(یھودا والسامرة) )۳٦تعدیل رقم ) (حالمیش ونیران

 
 

 )،۷۸۳ رقم(والسامرة) (یھودا  االقلیمیةمجالس  ةالمر بشأن ادارمن ا ۱أ المادة  وفقتي اصالحیبموجب 
 :األنظمةھذه  أسني نانف ،االمر)-(فیما یلي ٥۷۳۹-۱۹۷۹

 
 في ذیل االمر: .۱ تعدیل الذیل

 
 

 بدل "نیران" یأتي "نعران"؛ (أ)  
 

 بدل "حالمیش" یأتي "نفي تسوف". (ب)  
 
 

 یوم توقیعھا. منبدء سریان ھذه األنظمة  .2 بدء سریان
    

  .3 االسم
 اءتغیی�ر اس�م-(تع�دیل ال�ذیلمحلی�ة بشأن ادارة مج�الس  : "أنظمةتسمى ھذه األنظمة

-٥۷۷۹) (یھ���ودا والس���امرة)،۳٦) (تع���دیل رق���م ات حالم���یش ونی���رانمس���توطنال
۲۰۱۹ ." 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۷۹          أ ادار        ۳۰

    ۲۰۱۹            آذار          ۷

 

 أل���������������وف     ،ن���������������داف ب���������������دان

 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
 

) تغییر اسم مستوطنة افراتا-الذیلتعدیل ( المحلیةمجالس إدارة البشأن  ةنظماأل
 ۲۰۱۹-٥۷۷۹،(یھودا والسامرة) )۱۲تعدیل رقم (

 
 

 )،۸۹۲ رقم(والسامرة) (یھودا  محلیةمجالس  ةالمر بشأن ادارمن ا ۳المادة  وفقتي اصالحیبموجب 
 :األنظمةھذه  أسني نانف ،االمر)-(فیما یلي ٥۷٤۱-۱۹۸۱

 
 في ذیل االمر، بدل "افراتا" یأتي "افرات". .۱ تعدیل الذیل

 

 یوم توقیعھا. من األنظمةبدء سریان ھذه  .2 بدء سریان
   

تغیی�ر اس�م -(تع�دیل ال�ذیل محلی�ةبش�أن ادارة مج�الس  : "أنظمةاألنظمةتسمى ھذه  .3 االسم
 ". ۲۰۱۹-٥۷۷۹) (یھودا والسامرة)،۱۲مستوطنة افراتا) (تعدیل رقم 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۷۹          أ ادار        ۳۰

    ۲۰۱۹            آذار          ۷

 

 أل���������������وف     ،ن���������������داف ب���������������دان

 إلسرائیلي الدفاع  جیش     قائد قوات

 بمنطق������������ة یھ������������ودا والس������������امرة
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 اإلسرائیليالدفاع جیش 
 

 ۱۹۷۱-٥۷۳۱ ،)٤۳۲أمر بشأن تنظیم الحراسة في المستوطنات (یھودا والسامرة) (رقم 
 

 (نفي دانیل) )جوش عصیونمجلس إقلیمي ) (الحراسة مقابل أجر( تنظیم الحراسة في المستوطنات أمر بشأن
 
 

 
في المستوطنات (یھودا والسامرة) (رقم ألمر بشأن تنظیم الحراسة من ا(أ)  أ۲ وفق المادةتي اصالحیبموجب 

على طلب السلطة المحلیة وبعد أن أثبت لي أن ترتیبات ، وبناء (فیما یلي: "األمر") ٥۷۳۱-۱۹۷۱ ،)٤۳۲
-یليبموجب برنامج الحراسة الذي صودق من قبلي (فیما الحراسة مقابل أجر التي حددت في السلطة المحلیة 

 -آمر بھذا بما یلي إني ،برنامج الحراسة") ھي مالئمة"
 
 
  

 جوش عصیونالمجلس اإلقلیمي 
 
 

 في مستوطنة نفي دانیل وفق الشروط المحددة في برنامج الحراسة.حسب األمر لھ تشغیل حراس مقابل أجر یحق 
 

 
من یملك تصریح ساري المفعول من السلطة  بواسطةالمحلیة تشغل خدمات حراسة وأمن في المستوطنة  السلطة

-٥۷٥٤ ،)۱٤۰۱حسب األمر بشأن خدمات حراسة وأمن (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) (رقم  المختصة
۱۹۹۳. 

 
 بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ.

 
 
 
 
 
 

 ٥۷۷۹    ادار ب     ۱٥

 ۲۰۱۹آذار    ۲۱

 

 أل��������وف       ,      ن��������داف ب��������دان

 قائد قوات ج�یش ال�دفاع اإلس�رائیلي

 والس�����امرة  یھ�����ودا  منطق�����ة  ف�����ي
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 

 أمر بشأن تنظیم الصالحیات بالمعابر (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) 
 ۲۰۱۰-٥۷۷۱)، ۱٦٦٥(رقم 

 
 تعیین مسؤول 

 
تعلیمات مؤقتة) (من األمر بشأن تنظیم الصالحیات في المعابر  ۱بموجب صالحیاتي وفق المادة 

") وباقي ص��الحیاتي حس��ب كل األمریلي: "(فیما  ۲۰۱۰-٥۷۷۱)۱٦٦٥یھودا والس��امرة) (رقم(
 إني أعین بھذا: ،قانون وتشریعات أمن

 
 
 

 ۰٥۷۲٦۸۷٥۷ایرز صیدون، رقم الھویة 
 
 
 

لیكون مس���ؤول كتعریفھ في األمر، بالنس���بة للمعابر التي وض���عت تحت مس���ؤولیة س���لطة المعابر 
 البریة في وزارة الدفاع.

 
 .۲۰۱۸ كانون ثاني ۲۱بدء سریان ھذا التعیین بیوم 

 
كل عمل الذي نفذ بموجب ص��الحیات المس��ؤول في االمر، من یوم بدء س��ریان التعیین ولغایة یوم 

 توقیع كتاب التعیین، نفذ بموجب ھذا التعیین.
 
. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 ٥۷۷۹كس��������ل��و        ۲۱

 ۲۰۱۸تش�����رین ثاني      ۲۹

 

 ال�����������وف ن�����������داف ب�����������دان 

 قائد قوات جیش الدفاع اإلس�����رائیلي

 ب���م���ن���ط���ق���ة ی���ھ���ودا والس���������ام���رة   
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

  ۱۹۷۱-٥۷۳۱)، ٤۱۸أمر بشأن تنظیم المدن، القرى واألبنیة (یھودا والسامرة) (رقم 
 

 )۲تعیین لجان تنظیم خاصة (مجالس محلیة ومجالس إقلیمیة) (تعدیل رقم 
 ۲۰۱۹-٥۷۷۹(یھودا والسامرة)،
 

واألبنیة (یھودا والسامرة) (رقم  أ من األمر بشأن تنظیم المدن، القرى ۲بموجب صالحیاتي وفق المادة 
 ، فإنني أحدد بھذا ما یلي:٥۷۳۱-۱۹۷۱)، ٤۱۸

 
ت�����ع�����دی�����ل 

 ٤المادة 
یة) (یھودا  .۱ یة ومجالس إقلیم خاص�������ة (مجالس محل جان تنظیم  تاب تعیین ل في ك

 یأتي: ۸بعد البند  )،(ب ٤المادة ، في ۲۰۰۸-٥۷٦۸والسامرة)، 
 

   
 ب من القانون واألنظمة بموجبة.۳٤المادة صالحیة لقبول إعالنات وفق  )۹"(  

 
 ج من القانون."۳٤صالحیات لتحدید توجیھات محلیة بموجب المادة  )۱۰(  

 
 

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ. .۲ بدء سریان
 
 

میة) إقلییس����مى ھذا التعیین: "تعیین لجان تنظیم خاص����ة (مجالس محلیة ومجالس  .۳ االسم
 ".۲۰۱۹-٥۷۷۹(یھودا والسامرة)،  )۲تعدیل رقم (

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 ٥۷۷۹            شباط           ۸

     ۲۰۱۹كانون ثاني                ۱٤

 

 ع����م����ی����د   ح����ور،  أح����ف����ات ب����ن 

 رئ������ی������س اإلدارة ال������م������دن������ی������ة 

 ب���م���ن���ط���ق���ة ی���ھ���ودا والس���������ام���رة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 

 ۱۹۸۱-٥۷٤۲)،۹٤۷رقم (والسامرة) أمر بشأن إقامة إدارة مدنیھ (یھودا 
 

 تعیین نائب رئیس اإلدارة المدنیة
 
 

من امر اقامة إدارة مدنیة (یھودا  ٥بموجب ص������الحیاتي كرئیس اإلدارة المدنیة، وبموجب المادة 
 بھذا:، فإنني أعین ۱۹۸۱-٥۷٤۲)، ۹٤۷والسامرة) (رقم 

 
 
 

 عقید شاي كرمونة
 
 
 

 
 

 لیشغل منصب نائب رئیس اإلدارة المدنیة.
 
. 
 

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ٥۷۷۹شباط                    ۱۲

     ۲۰۱۹كانون ثاني               ۱۸

 

 أح���ف���ات ب���ن ح���ور،       ع���م���ی���د 

 رئ������ی������س اإلدارة ال������م������دن������ی������ة 

 ب���م���ن���ط���ق���ة ی���ھ���ودا والس���������ام���رة
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 اإلسرائیلي  جیش الدفاع
 
 

 ۲۰۱۲-٥۷۷۲)، ۱٦۹۹رقم (الدفاع المدني (یھودا والسامرة)  بشأنأمر 
 

 تعیین مسؤول میزانیة دفاع مدني محلي
 
 

)، ۱٦۹۹رقم () من األمر بشأن الدفاع المدني (یھودا والسامرة) ۱(ج)(٤بموجب صالحیاتي وفق المادة 
 اعین بھذا:")، فإنني االمر(فیما یلي: " ٥۷۷۲-۲۰۱۲

 
 
 

 قائد محافظة شیلو
 
 

 
 

) من ۱(ج)(٤بالنسبة لبنود میزانیة الدفاع المدني المحلي بموجب المذكور في المادة  لیصدر توجیھاتھ
 .األمر

 
 

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ٥۷۷۹ادار        ٦

 ۲۰۱۹ش����������ب����اط      ۱۱

 

 ال�������وف ت�������م�������ی�������ر ی�������دع�������ي  

 ق������ائ������د ال������دف������اع ال������م������دن������ي
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