רשומות

ספר החוקים
י"ד באב התשע"ח
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עמוד

חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'  ,)83התשע"ח908 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2018-
חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון (תיקון) ,התשע"ח909 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2018-
חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' ( )8תיקון) ,התשע"ח910 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2018-
תיקון עקיף:
חוק השידור הציבורי הישראלי ,התשע"ד - 2014-מס' 9
חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס'  - 20הוראת שעה) ,התשע"ח911 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2018-
חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון מס'  ,)117התשע"ח912 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2018-
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חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'  ,)83התשע"ח*2018-
תיקון סעיף 62

 .1

החלפת סעיף 63

.2

בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב1982-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף
 ,62במקום סעיף קטן (ב) יבוא  :
"(ב) ( )1על החלטה שלא להעמיד לדין תימסר לחשוד הודעה בכתב בלא ציון
עילת סגירת התיק ,ואולם יצוין בה כי החשוד רשאי לברר את עילת סגירת התיק
באמצעות הגעה לכל תחנת משטרה וכן באחת הדרכים שנקבעו על ידי המשטרה
ושפורטו בהודעה.
( 	 )2על אף האמור בפסקה ( ,)1לחשוד בעבירת מין או אלימות ,כהגדרתה בחוק
זכויות נפגעי עבירה ,התשס"א2001- ,2תימסר הודעה בכתב על החלטה שלא
להעמיד לדין בציון עילת סגירת התיק.
( )3בעת מסירת העילה לסגירת התיק לפי הוראות פסקה ( )1או ( ,)2שעניינה
שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין ,תימסר העילה בנוסח
שבחלק א' לתוספת השביעית.
( 	 )4החשוד יהיה רשאי לפנות לתובע שסגר את התיק בבקשה מנומקת לשנות
את עילת הסגירה; תיק שנסגר בשל חוסר אשמה ,יימחק רישומו מרישומי
המשטרה".
במקום סעיף  63לחוק העיקרי יבוא:
"הודעה על
החלטה שלא
לחקור או שלא
להעמיד לדין

.63

(א)

( )1על החלטה שלא לחקור תימסר למתלונן הודעה
בכתב בציון עילת סגירת התיק.
( )2על החלטה שלא להעמיד לדין תימסר למתלונן
הודעה בכתב בלא ציון עילת סגירת התיק ,ואולם
יצוין בה כי המתלונן רשאי לברר את העילה כאמור
באמצעות הגעה לכל תחנת משטרה וכן באחת הדרכים
שנקבעו על ידי המשטרה ושפורטו בהודעה; במקרים
חריגים ,שבהם לא ניתן לקבל את העילה לסגירת התיק
כאמור בכל תחנת משטרה ,המתלונן יהיה רשאי לברר
אותה באחת הדרכים שפורטו בהודעה בלבד.

(ב) 	 על אף האמור בסעיף קטן (א)( ,)2לעניין עבירת מין או
אלימות כהגדרתה בחוק זכויות נפגעי עבירה ,התשס"א,2001-
תימסר למתלונן הודעה בכתב על החלטה שלא להעמיד לדין
בציון עילת סגירת התיק.
(ג) 	 בעת מסירת העילה לסגירת התיק לפי הוראות סעיף
קטן (א) או (ב) ,שעניינה שנסיבות העניין בכללותן אינן
מתאימות לפתיחה בחקירה או להעמדה לדין ,תימסר העילה
לפי הנוסח שבחלק ב' בתוספת השביעית ,לפי העניין".

*
1
2
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התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ח ( 18ביולי [ )2018בישיבה שהחלה ביום ה' באב התשע"ח ( 17ביולי ;])2018
הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת  ,755 -מיום י"ג בשבט התשע"ח ( 29בינואר  ,)2018עמ' .86
ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשע"ח ,עמ' .192
ס"ח התשס"א ,עמ' .183

 םיקוחה רפס רפסי  2745,םיקוחה רפסיקוחה רפס
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ימים"65.
תיקון סעיף
תיקון סעיף 65
יבוא  "בתוך שישים
שישים ימים".
יבוא  "בתוך ימים"
ימים""תוך שלושים
במקום
שלושים
העיקרי,
"תוך
לחוק
במקום
בסעיף 65
לחוק העיקרי,
בסעיף .3 65
.3

התשע"ט ( 1בינואר .)2019
בינואר .)2019
כ"ד בטבת
התשע"ט (1
בטבת זה ביום
של חוק
תחילתוכ"ד
חוק זה ביום
תחילה תחילתו של .4
.4
איו י לת ש ק ד
ב נימ י ן נ ת ני ה ו ב נימ י ן נ ת ני ה
שרת המשפטים
ראש הממשלה ראש הממשלה

תחילה

אי י לת ש ק ד
שרת המשפטים

יוטלייי ןיואל א ד ל ש ט י י ן
יו ל י ן יואל א ד ל ש
ר א וב ן ר יב ל י ן ר א וב ן ר יב
נשיא המדינהיושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת
נשיא המדינה

חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון (תיקון),
התשע"ח*2018-
התשס"ח2008-1
התשס"ח2008-1
תיקון
תיקון סעיף 2
סעיף2-החוק
(להלן
(להלן  -החוק
השומרון,
קטיף וצפון
השומרון,
מורשת גוש
להנצחתוצפון
גוש קטיף
המרכז
מורשת
בחוק
להנצחת
בחוק המרכז  .1
 .1
גבוהה"" המילים "מוסד
להשכלה"מוסד
"המועצה המילים
להשכלה גבוהה""
""מוסד מוכר",
"המועצה
בהגדרה
מוכר",
בסעיף ,2
העיקרי)"",מוסד
העיקרי) ,בסעיף  ,2בהגדרה
חוק יבוא "(להלן  -חוק
ובסופה
"(להלן -
"כמשמעותה"
ובסופה יבוא
"כמשמעותה"יבוא
יבוא"כמשמעותם"
במקום
"כמשמעותם"
מוכר"  -יימחקו,
מוכר"  -יימחקו ,במקום
גבוהה)" .להשכלה גבוהה)" .
המועצה להשכלה המועצה

סעיף 5
"במוסד תיקון
תיקון סעיף 5
גבוהה"
להשכלה
יבואגבוהה"
להשכלה
בישראל"
"במוסד
יבואמוכר
"במוסד
בישראל"
מוכרבמקום
העיקרי,
"במוסד
לחוק
במקום
בסעיף )7(5
לחוק העיקרי,
בסעיף .2 )7(5
.2
גבוהה"  -אחד מאלה:
מאלה:
להשכלה
"מוסד -אחד
גבוהה"
להשכלה זו,
יבוא "בפסקה
"מוסד
ובסופו
ובסופו יבוא "בפסקה זו,

המועצה להשכלה גבוהה;
להשכלה גבוהה;
בסעיף  9לחוק
המועצה
כמשמעותו
בסעיף  9לחוק
מוסד מוכר
כמשמעותו
(א) מוסד מוכר (א)
(ב)

המועצה להשכלה גבוהה;
לחוק גבוהה;
להשכלה
המועצה 21א
לחוק לפי סעיף
21אאישור
סעיף או
לפיהיתר
שקיבל
אישור
מוסד
היתר או
מוסד שקיבל (ב)

להשכלה המועצה להשכלה
המועצה28א לחוק
לחוקלפי סעיף
28אהוכר
מעניק
שהואסעיף
הוכר לפי
שהתואר
מעניק
מוסד
(ג) מוסד שהתואר(ג)שהוא
גבוהה;".
גבוהה;".
ב נימ י ן נ ת ני ה ו ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ראש הממשלה
ר א וב ן ר יב ל י ן ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה
נשיא המדינה
*
1

יוטלייי ןיואל א ד ל ש ט י י ן
יו ל י יואל א ד ל ש
יושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ח ( 18ביולי [ )2018בישיבה שהחלה ביום ה' באב התשע"ח ( 17ביולי ;])2018
הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת  ,749 -מיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  ,)2018עמ' .60
ס"ח התשס"ח ,עמ'  .846

רפסי  2745,םיקוחה רפסיקוחה רפס
26.7.2018
 םיקוחה רפס ,2745י"ד באב התשע"ח,
ספר החוקים
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חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' ( )8תיקון) ,התשע"ח*2018-
ביטול סעיף 1

.1

תיקון סעיף 2

.2

ביטול סעיפים
 3עד 7

.3

בחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס'  ,)8התשע"ז2017-( 1להלן  -החוק העיקרי),
סעיף  - 1בטל.
בסעיף  2לחוק העיקרי ,במקום "שהעביר לו תאגיד החדשות לפי סעיף 82ב; כמו כן יספק
תאגיד השידור הישראלי תוכן חדשותי ותוכן בענייני היום" יבוא "ובכלל זה".
סעיפים  3עד  7לחוק העיקרי  -בטלים.

תיקון סעיף 8

.4

בסעיף  8לחוק העיקרי -

ביטול סעיפים
 9עד 22

.5

(ב) בסעיף קטן (ג )2המובא בה ,הרישה עד המילים "שהפיק תאגיד השידור
הישראלי"  -תימחק.
סעיפים  9עד  22לחוק העיקרי  -בטלים.

תיקון סעיף 24

.6

בסעיף  24לחוק העיקרי -

ביטול סעיפים
 25עד 37

.7

תיקון חוק השידור
הציבורי הישראלי
 -מס' 9

 .8

()1

פסקאות ( )1עד ( - )3יימחקו;

()2

בפסקה (- )4
(א) בסעיף קטן (ג )1המובא בה -
( )1במקום הרישה יבוא "בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג)( ,)1תאגיד
השידור הישראלי ישדר תוכן חדשותי ותוכן בענייני היום במסגרת שידורי
"קול ישראל" ברשתות שידור נפרדות ,בין השאר במקרים אלה;":
( )2פסקה ( - )1תימחק;

()1

במקום כותרת השוליים יבוא "הוספת סעיף 98א";

( )2סימן ג' המובא בו  -בטל ,למעט סעיף 98יא שיסומן "98א" ובו ,בסעיף קטן (ב),
המילים "או תאגיד החדשות"  -יימחקו.
סעיפים  25עד  37לחוק העיקרי  -בטלים.
בחוק השידור הציבורי הישראלי ,התשע"ד2014- ,2בסעיף (96ג) ,במקום "עד שנה"
יבוא "עד שנתיים ושלושה חודשים" ובמקום "ושל הטלוויזיה הלימודית ,ולא תחול
על קבלת עובדים אלה" יבוא "ושל הטלוויזיה הלימודית; כמו כן ,יציע המנהל הכללי
הזמני לעובדים של הטלוויזיה הלימודית משרות בתאגיד ,בהיקף של  40משרות מלאות,
ולעניין זה יחולו הוראות סעיפים קטנים (ד) ו–(ו) ,בשינויים המחויבים ,ובשינוי זה :בסעיף
קטן (ד) ,בכל מקום ,במקום "יום התחילה" יקראו "יום המעבר כהגדרתו בסעיף ;"120
לסכום הנקוב בפסקה ( )3להגדרה "הסכום הכולל" שבסעיף (80א) ייווסף סכום של 12
מיליון שקלים חדשים; על קבלת עובדים לפי סעיף קטן זה לא תחול".
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה

*

1
2
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איוב ק ר א
שר התקשורת

יו ל י יואל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ז' באב התשע"ח ( 19ביולי [ )2018בישיבה שהחלה ביום ה' באב התשע"ח ( 17ביולי ;])2018
הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה  ,1237 -מיום י"ט בתמוז התשע"ח ( 2ביולי ,)2018
עמ' .1002
ס"ח התשע"ז ,עמ' .930
ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;778התשע"ז ,עמ' .930

רפסי  2745,םיקוחה רפסיקוחה רפס
26.7.2018
 םיקוחה רפס ,2745י"ד באב התשע"ח,
ספר החוקים
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חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס'  - 20הוראת שעה) ,התשע"ח*2018-
תקופתתיקון
תיקון חוק
השעה),
תקופתזההוראת
מיוםזה (להלן
שנים חוק
תחילתו של
בתקופהמיום
שלוש שנים
חוק השעה),
הוראת
(להלן -
תחילתו -של חוק
של שלוש
.1
.1
בתקופה של .1
ההגבלים
ההגבלים
התשמ"ח1988-1
התשמ"ח1988-1
כך:
,
העסקיים,
ההגבלים
חוק
את
יקראו
כך:
,
העסקיים,
ההגבלים
חוק
את
יקראו
העסקיים -
העסקיים -

()1יבוא:
שעה אחרי סעיף 31ד
הוראת ()1
אחרי סעיף 31ד יבוא:

הוראת שעה

שעה
הוראת
ישיר -
ישיר  -הוראת שעה
ליבואן
הוראות
ליבואןמתן
הוראות ד': 2
"פרק ד' : 2מתן "פרק
הגדרות  -פרק ד'2

הגדרות -
ד'31 -2ה .בפרק זה -
פרקזה
בפרק
31ה.

(26ו);
כהגדרתו בסעיף (26ו);
בסעיף -
"אדם"  -כהגדרתו "אדם"
יבוא יחי
על ידי
של טובין
"יבוא אישי"  -יבוא
מיועדיחיד ,שאינו מיועד
שאינועל ידי
שלד,טובין
אישי" -
"יבוא
במסגרת
שירותים
לצורכימתן
לצורכי אספקה ,ייצור או
שירותים ואינו במסגרת
ואינומתן
ייצור או
אספקה,
ובלבד בכמות
מיובאים
שהטובין
שלובלבד
של פעילות מסחרית,
שהטובין מיובאים בכמות
מסחרית,
פעילות
המשפחתי של אותו יחיד;
אותו יחיד;
האישי או
המשפחתי של
סבירהאולשימושו
סבירה לשימושו האישי
לישראליבוא
טובין שאינו
לישראל
"יבוא מקביל"  -יבוא
אישי ,שאינו יבוא אישי,
של טובין
מקביל"של -יבוא
"יבוא
מי שאינו יבואן ישיר;
ישיר;
בידי
בידי מי שאינו יבואן
אחד מאלה:
לגביו
שמתקיים
שמתקיים לגביו אחד מאלה:
אדם
ישיר" -
"יבואן ישיר"  -אדם"יבואן
מייבאמפיץ
טובין או
שיובאומפיץ טובין שיובאו
טוביןטובין או
לישראל
לישראלהוא
( )1הוא מייבא ()1
הטובין
עם יצרן
לישראל ,בהתאם להסדר
חוץ;הטובין במדינת חוץ;
במדינתיצרן
להסדר עם
בהתאם
לישראל,
מכוח הסדר עם אדם
אדם
בישראל,
הסדר עם
טובין
מכוח
מייצר
בישראל,
טובין הוא
( )2הוא מייצר ()2
במדינת חוץ.
במדינת חוץ.
מתן הוראות
ליבואן ישיר

מתן
מהתנהגותו
כי או
ממעמדו
כתוצאה
הממונה כי
31ו( .א)
שלאו מהתנהגותו של
ממעמדו
כתוצאה
הממונה
(א) ראה
הוראות ראה 31ו.
ליבואן ישיר
משמעותי יבוא מקביל
מקביל
באופן
יבוא
ייפגע
משמעותי
חשש כי
באופן
ייפגעקיים
כי ישיר
יבואן
יבואן ישיר קיים חשש
משמעותי
להיפגעכךבאופן
יבואעלולה
או כך
או יבוא אישי ובשל
להיפגע באופן משמעותי
עלולה
אישי ובשל
רשאי
הישיר,
התחרות בענף שבו פועל
לתתר ,רשאי הוא לתת
הוא הישי
היבואן
פועל
היבואן שבו
התחרות בענף
הצעדיםלמנוע
לנקוט כדי
שעליו
הצעדים
הוראות ליבואן הישיר
שעליו לנקוט כדי למנוע
בדבר
הישיר
בדברליבואן
הוראות
אתכאמור.
את הפגיעה בתחרות
הפגיעה בתחרות כאמור.

בשינויים המחויבים,
המחויבים,
בשינויים(ח) יחולו,
יחולו(30 ,ג) עד
הוראות סעיף
(30ג) עד (ח)
(ב) הוראות סעיף(ב)
הוראות קטן
לענייןלפי סעיף
לעניין הוראות הממונה
(א) ;".לפי סעיף קטן (א);".
הממונה
()2

סעיפים 31 ,30ג או 31ו";
"לפי31ו";
31ג או
יבוא
31ג",30
סעיפים
"לפי 30או
סעיפים
"לפי יבוא
או 31ג"
במקום
סעיפים 30
(47א)(,)5
"לפי
בסעיף
()2במקום
בסעיף (47א)(,)5

()3

יבוא:
פסקה ()5
אחרי פסקה ( )5יבוא:
50ד(א),
בסעיף 50ד(א))3(,אחריבסעיף
הממונהסעיף
ישיר לפי
ליבואן
הממונה
31ו".ישיר לפי סעיף 31ו".
ליבואן
שנתן
הוראה
שנתן הפר
"(5א) הפר הוראה"(5א)

ועדתתקופת
הארכת
תקופת
הכלכלה
ובאישור
הכלכלה
עסקיים
ועדת
הגבלים
ובאישור
עסקייםעל
הגבליםהממונה
בהמלצת
והתעשייה,על
בהמלצת הממונה
והתעשייה,הכלכלה
שר
הארכתשר
הכלכלה .2
.2
.2
הוראת השעה
הוראת השעה
תעלה נוספת שלא תעלה
בתקופה
שלא
השעה
נוספת
הוראת
בתקופה
תקופת
השעה
להאריך את
תקופת הוראת
רשאי ,בצו,
להאריך את
בצו,הכנסת,
של הכנסת ,רשאי ,של
על שלוש שנים  .על שלוש שנים .

ב נימ י ן נ ת ני ה ו ב נימ י ן נ ת ני ה ואל י כ ה ן
אל י כ ה ן
הכלכלה
ראש הממשלה ראש שר
והתעשייההכלכלה והתעשייה
שר
הממשלה
יוטלייי ןיואל א ד ל ש ט י י ן
יו ל י ן יואל א ד ל ש
ר א וב ן ר יב ל י ן ר א וב ן ר יב
נשיא המדינהיושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת
נשיא המדינה
*
1

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ח ( 18ביולי [ )2018בישיבה שהחלה ביום ה' באב התשע"ח ( 17ביולי  ;])2018הצעת
החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה  ,1174 -מיום ט"ז בכסלו התשע"ח ( 4בדצמבר  ,)2017עמ' .158
ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התשע"ז ,עמ' .1200
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חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון מס'  ,)117התשע"ח*2018-
הוספת סעיף 5א

.1

הוספת תוספת
רביעית ותוספת
חמישית

.2

התש"ס( 12000-להלן  -החוק העיקרי) ,אחרי

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים,
סעיף  5יבוא:
"סמכות בית משפט 5א.

לעניינים מינהליים
בירושלים לדון
בענייני האזור

(א) בית משפט לעניינים מינהליים בירושלים ידון ,נוסף על
סמכותו לפי סעיף  ,5גם באלה:
( )1עתירה נגד החלטה של רשות או של גוף המנוי
בתוספת הרביעית ,הפועלים ביהודה והשומרון (להלן -
האזור) ,בעניין המנוי בתוספת הרביעית ,ולמעט עתירה
שהסעד העיקרי המבוקש בה עניינו התקנת תחיקת
הביטחון לרבות ביטולה ,הכרזה על בטלותה או מתן
צו להתקנתה (להלן  -עתירה מינהלית בענייני האזור);
( )2ערעור המנוי בתוספת החמישית (להלן  -ערעור
מינהלי בענייני האזור).
(ב)

( )1עתירה מינהלית בענייני האזור תידון לפי הוראות
חוק זה כאילו היא עתירה מינהלית לפי סעיף .)1(5
( )2ערעור מינהלי בענייני האזור יידון לפי הוראות
חוק זה כאילו הוא ערעור מינהלי לפי סעיף .)2(5

(ג)

בסעיף זה -

"מפקד צבאי"  -כמשמעותו בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח
משולב] (יהודה והשומרון) (מס'  ,)1651התש"ע2009-;2
"תחיקת הביטחון"  -כל אחד מאלה:
( )1מנשר ,צו ,תקנה ,אכרזה ,הודעה ,מודעה ,או מסמך
אחר ,שנתנו מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור,
מפקד צבאי או רשות אחרת הפועלת מכוחם ,מטעמם
או באישורם;
()2

הדין החל באזור כתוקפו מזמן לזמן;

( )3הוראה שניתנה מכוח דבר חקיקה כאמור
בפסקה ( )1או הדין כאמור בפסקה ( ,)2והיא בת־פועל
תחיקתי".
אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת רביעית
(סעיף 5א(א)())1
עתירה מינהלית בענייני האזור
	.1

*
1
2
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חופש המידע  -החלטה של רשות בבקשה לקבלת מידע המופנית כלפיה .

התקבל בכנסת ביום ה' באב התשע"ח ( 17ביולי  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,1222מיום ט"ו באייר התשע"ח ( 30באפריל  ,)2018עמ' .906ס"ח התש"ס ,עמ'  ;190התשע"ח ,עמ'  .489
קובץ המנשרים מס'  ,234עמ' .5902
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 	.2תכנון ובנייה  -החלטה של רשות לפי חוק תכנון ערים ,כפרים ובניינים ,מס' 79
לשנת 1966( 3בפרט זה  -חוק תכנון ערים) ,לפי צו בדבר חוק תכנון ערים ,כפרים ובניינים
(יהודה והשומרון) (מס'  ,)418התשל"א1971-( 4בפרט זה  -צו תכנון ערים) ,או לפי צו
בדבר מתן היתרים לעבודות בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים (יהודה והשומרון)
(מס'  ,)997התשמ"ב1982- ,5ולמעט -
( )1החלטה שעניינה עבירות ועונשין ,ובכלל זה החלטה לפי סעיף 37ב לחוק
תכנון ערים;
( )2החלטה שעניינה תכנית תכנון אזורית או תכנית תכנון מתארית כמשמעותן
בפרק שלישי לחוק תכנון ערים;
( )3החלטה של מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור ,למעט החלטה לפי סעיף
 38לחוק תכנון ערים;
( )4החלטה של ראש המִינהל האזרחי לפי תקנה  3לתקנות אישור ,הקמה ופטור
מהיתר לדרכים זמניות לאתרי בנייה בעלי חשיבות אזורית (הוראת שעה) (יהודה
והשומרון) ,התשע"א2011-;6
( )5החלטה של מועצת התכנון העליונה לפי סעיף  )4(7לצו תכנון ערים; לעניין
זה" ,מועצת התכנון העליונה"  -המועצה כהגדרתה בסעיף  2לחוק תכנון ערים.
	 .3

כניסה ויציאה -
(א) החלטה של ראש המינהל האזרחי לפי סעיף 1ד לצו בדבר שטחים סגורים
(אזור הגדה המערבית) (מס'  ,)34התשכ"ז1967- ,7לעניין אדם מסוים;
(ב) החלטה של מפקד צבאי לפי סעיף  3להיתר כניסה כללי (מס' ( )5תושבים
ישראליים ותושבי חוץ) (יהודה והשומרון) ,התש"ל1970-;8
(ג) החלטה פרטנית של רשות שעניינה כניסת זר לאזור או שהייה בו ,לפי
נוהלי מתאם פעולות הממשלה בשטחים או לפי נוהלי המינהל האזרחי ,למעט
החלטה כאמור שעניינה בקשת הרשות הפלסטינית לאישור רישיון ביקור זר
שנתנה; לעניין זה" ,הרשות הפלסטינית"  -המועצה כהגדרתה בתקנות שעת
חירום (יהודה והשומרון  -שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) ,התשכ"ח1967-,9
כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק;
(ד) החלטה פרטנית של רשות שעניינה כניסה לצורך תעסוקה ליישוב ישראלי
באזור ,הניתנת לפי ההכרזה בדבר סגירת שטח (יישובים ישראליים) (יהודה
והשומרון) ,התשס"ב2002- ,10ולפי הצו בדבר העסקת עובדים במקומות מסוימים
(יהודה והשומרון) (מס'  ,)967התשמ"ב1982-;11

3
4
5
6
7
8
9
10
11

פורסם בעיתון הרשמי הירדני ,גיליון מס'  ,1952מיום  ,25.9.1966עמ' .1921
קובץ המנשרים מס'  ,27עמ' .1000
קובץ המנשרים מס'  ,56עמ' .28
קובץ המנשרים מס'  ,238עמ' .6474
קובץ המנשרים מס'  ,2עמ' .70
קובץ המנשרים מס'  ,25עמ' .959
ק"ת התשכ"ז ,עמ'  ;2741ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ,20התשע"ז ,עמ' .994
קובץ המנשרים מס'  ,199עמ' .3154
קובץ המנשרים מס'  ,53עמ' .130
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(ה) החלטה פרטנית של רשות שעניינה היתר כניסה לשטח שהוא מרחב תפר;
בפרט משנה זה" ,מרחב תפר"  -שטח שהוכרז כמרחב תפר בתחיקת הביטחון
כהגדרתה בסעיף 5א;
(ו) החלטה פרטנית של רשות שעניינה יציאת תושב אזור מהאזור לפי נוהלי
המִינהל האזרחי.

תוספת חמישית
(סעיף 5א(א)())2
ערעור מינהלי בענייני האזור
 	.1ערעור על החלטת ועדת ערעורים לפי סעיפים  296או  297לצו בדבר הוראות
ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס'  ,)1651התש"ע2009-".
תחילה ותחולה

 .3

תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו ,והוא יחול על הליכים שהוגשו
ביום תחילתו ואילך.
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה

אי י לת ש ק ד
שרת המשפטים

יו ל י יואל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת

 םיקוחה רפס ,2745י"ד באב התשע"ח26.7.2018 ,
רפסי  2745,םיקוחה רפסיקוחה רפס
ספר החוקים
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