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اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت:
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
.۱

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۱۸-٥۷۷۹ ،(۱۸۰٥

8870

.۲

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٦۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۰٦ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

8919

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۱۸-٥۷۷۹ ،
.۳

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷراﺿﻲ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(

8920

)رﻗﻢ ) (۱٦٦۱ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۱۸-٥۷۷۹ ،(۱۸۰۷
.٤

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

8921

۲۰۱۹-٥۷۷۹
.٥

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (25ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ

8922

5779-2019 ،(1809
.٦

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

8925

اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ:

.۷

أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ )ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻘﻞ ،ﺗﻮزﯾﻊ وﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(،

8926

5771-2011
.۸

إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﻤﮭﻮر-ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻞ اﻟﺨﻠﯿﻞ-ﺗﻞ رﻣﯿﺪة

8933

.۹

أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ أﻗﺎﻣﮫ وإﻋﻔﺎء اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻷﺑﻨﯿﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۷ﯾﮭﻮدا

8935

واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۸-٥۷۷۸ ،
.۱۰

أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ وإﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ ذات أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت

8936

ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۸-٥۷۷۸ ،
.۱۱

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻟﻐﺎء إﻋﻼن ﻋﻦ ﻏﺎﺑﺔ ﻣﺤﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﺪاب )ﺣﺎرة "طﺎل ﻣﻨﺸﯿﺔ-ﻏﺮب"-ﻣﻨﻄﻘﺔ

8950

ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ اﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱۸-٥۷۷۹
.۱۲

أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ )اﻋﻤﺎل وﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ(5779-2019 ،

8952

.۱۳

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻟﻐﺎء إﻋﻼن ﻋﻦ ﻏﺎﺑﺔ ﻣﺤﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﺪاب )ﺣﺎرة "طﺎل ﻣﻨﺸﯿﺔ-ﺷﺮق"-ﻣﻨﻄﻘﺔ

8967

ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ اﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۸-٥۷۷۹ ،
.۱٤

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

8969

.۱٥

إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ-ﺟﺒﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ او ﺟﺒﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻼﺑﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ

8971

.۱٦

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻟﻐﺎء إﻋﻼن ﻋﻦ ﻏﺎﺑﺔ ﻣﺤﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﺪاب )ﻣﻌﻠﻲ ﺷﻮﻣﺮون-ﻏﺎﺑﺔ ﻋﺰون-ﻣﻨﻄﻘﺔ

8972

ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ اﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۹-٥۷۷۹،
.۱۷

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻟﻐﺎء إﻋﻼن ﻋﻦ ﻏﺎﺑﺔ ﻣﺤﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﺪاب )ﺗﺴﻮﻓﯿﻢ(

8974

)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،
.۱۸

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻟﻐﺎء إﻋﻼن ﻋﻦ ﻏﺎﺑﺔ ﻣﺤﻤﯿﺔ )ﺣﯿﻨﺎﻧﯿﺖ-ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ اﻟﺴﺎﻣﺮة(
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)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،
.۱۹

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

8978

.۲۰

أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ادارة ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻗﻠﯿﻤﯿﮫ )ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﺘﻮطﻨﮫ ﻣﺤﻮﻻ-ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺪود( )اﻟﻤﺠﻠﺲ

8980

اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻋﺮﻓﻮت ھﯿﺮدن( 5779-2019 ,
.۲۱

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺸﻐﯿﻞ( )ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﻤﻨﺸﺂت طﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﺑﺄﻋﻘﺎب

8982

اﻟﻔﻮز ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۹-٥۷۷۹،
.۲۲

أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ادارة ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ-ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت ﺣﻼﻣﯿﺶ وﻧﯿﺮان(

9002

)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (36ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(."5779-2019،
.۲۳

أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ادارة ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ-ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ اﻓﺮاﺗﺎ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (12

9003

)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(5779-2019،
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت )اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ( )ﻣﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ ﺟﻮش
ﻋﺼﯿﻮن( )ﻧﻔﻲ داﻧﯿﻞ(

.۲٤

9004

اﻟﺗﻌﯾﯾﻧﺎت:
.۲٥

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺑﺮ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(1665

9005

-5771-2010ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺆول-اﯾﺮز ﺻﯿﺪون
.۲٦

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

9006

5779-2019
.۲۷

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ-اﻟﻌﻘﯿﺪ ﺷﺎي ﻛﺮﻣﻮﻧﺔ

9007

.۲۸

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺆول ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ دﻓﺎع ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻲ-ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﯿﻠﻮ
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צבא הגנה לישראל

צו בדבר תעבורה ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1805
התשע"ט2018-
הודעה על נוסח משולב
בתוקף סמכותי מכוח הוראות סעיף 2ג לצו בדבר קובץ המנשרים )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(111התשכ"ז) 1967-להלן" :הצו בדבר קובץ המנשרים"( ,ובהסכמת מפקד כוחות צה"ל
באזור ,הנני קובע בזאת את הצו בדבר תעבורה ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1805
התשע"ט.2018-
צו זה בא במקום הצו בדבר התעבורה )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1310התשנ"ב.1992-
למען הסר ספק יובהר ,כי הוראות ,פקודות ,צווים ,החלטות ,פסקי דין או הודעות שהוצאו
או שיוצאו בהתאם להוראות הצווים הנ"ל ,יש לראותם כאילו הוצאו בהתאם להוראות צו
זה; על פי סעיף 2ג) (3לצו בדבר קובץ המנשרים ,הצו בדבר התעבורה )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(1310התשנ"ב 1992-בטל ביום תחילת תוקפו של צו זה.

הנני קובע כי תחילת תוקפו של צו זה תהא ביום ל' בחשוון התשע"ט ) 8בנובמבר .(2018

כ"ט בתשרי התשע"ט
 8באוקטובר 2018
טולדנו
אייל
אל"ם
המשפטי
היועץ
לאזור יהודה והשומרון
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בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור והואיל ואני סבור כי הדבר דרוש לשם קיום
הממשל התקין ,הסדר הציבורי ולטובת האוכלוסייה באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
פרק ראשון :מבוא
הגדרות

.1

בצו זה -
"אוטובוס"  -רכב מנועי המיועד להסיע שמונה אנשים או יותר מלבד הנהג ואשר
צוין ברשיון הרכב כאוטובוס;
"אוטובוס ציבורי"  -רכב ציבורי שהוא אוטובוס;
"אזור מוחזק אחר"  -אזור המוחזק על-ידי צבא-הגנה לישראל שאיננו האזור;
"בוחן נהיגה" ו"בוחן רכב"  -מי שרשות הרישוי הסמיכה להיות בוחן נהיגה או
בוחן רכב ,לפי הענין;
"בית המשפט"  -בית משפט צבאי של ערכאה ראשונה שכונן לפי הצו בדבר
הוראות בטחון;
"בית משפט בר-סמך מחוץ לאזור"  -בית משפט מוסמך במדינת ישראל או באזור
מוחזק אחר;
"בעל"  -אחד מאלה:
הבעל הרשום ברשיון הרכב;
) (1
לענין רכב שיש עליו הסכם שכירות או הסכם של מקח-אגב-
) (2
שכירות או הסכם מכר  -האדם המחזיק ברכב מכוח ההסכם;
לענין רכב הרשום על שם חבר בני אדם  -מנהל פעיל ,שותף או
) (3
עובד מינהלי בכיר בחבר ,האחראים לאותו רכב;
"דרך"  -לרבות כל מסילה ,דרך ,רחוב ,סמטה ,ככר ,מעבר ,גשר או מקום פתוח
שיש לציבור זכות לעבור בהם;
"ועדת עררים"  -כמשמעותה בצו בדבר ועדות עררים )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(172התשכ"ח;1967-
"חניה תפעולית"  -חניה לאוטובוסים לפני כניסתם לרציפי הנוסעים;
"טכוגרף"  -מכשיר המותקן ברכב לפי הוראות צו זה ,המיועד לסמן או לרשום את
היות הרכב במצב נסיעה או עצירה ,וכן את מרחק הנסיעה ,את מהירות הנסיעה
ואת זמן הנהיגה של הנוהג ברכב;
"מונית"  -רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע עד עשרה אנשים מלבד הנהג ואשר
צויין ברשיון הרכב כמונית;
"מועצה מקומית"  -כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א.1981-
"מיתקן מגביל מהירות"  -מכשיר מסוג שקבע הממונה ,המגביל את מהירות
הרכב והמותקן ברכב כפי שקבע הממונה;
"מיתקן תחבורתי"  -מסוף לתחבורה ציבורית או תחנה מרכזית;
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"ממונה"  -קצין מטה לעניני תחבורה במינהל האזרחי )להלן  -קמ"ט תחבורה( או
מי שקמ"ט תחבורה מינה אותו להיות הממונה;
"מסוף לתחבורה ציבורית"  -מתחם המשמש כתחנת מוצא ויעד לקו שירות או
המשמש כמקום מעבר לנוסעים בין קו שירות אחד לאחר;
"מפקח על התעבורה"  -מי שראש המינהל האזרחי מינה אותו ,בהודעה בכתב,
להיות מפקח על התעבורה לכל שטח האזור או לחלק ממנו ,לרבות מי שהמפקח
על התעבורה אצל לו מסמכותו לכל שטח האזור או לחלק ממנו ,לענין פלוני או
לסוגי ענינים;
"עבירת קנס"  -עבירה על צו זה או על תקנה ,לרבות חוק-עזר שהותקן לפיה וכן
עבירה על הצו בדבר חגורת בטיחות ברכב )יהודה והשומרון( )מס'  ,(600התשל"ה-
 ,1975שראש המינהל האזרחי הכריז עליה בהודעה שפורסמה שהיא עבירת קנס
וכן עבירה מינהלית כמשמעותה בצו בדבר עבירות מינהליות )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(1263התשמ"ט) 1988-להלן  -הצו בדבר עבירות מינהליות(;
"עבירת תעבורה"  -עבירה על צו זה ועל התקנות ,לרבות חוקי העזר שהותקנו
לפיו ,וכן עבירה על הצו בדבר חגורות בטיחות ברכב )יהודה והשומרון( )מס' ,(600
התשל"ה;1975-
"עגלה"  -רכב הנגרר על-ידי בהמה;
"עיריה"  -כמשמעותה בחוק העיריות ,מס'  29לשנת ;1955
"ערובה"  -ערובה לביטוח סיכוני צד שלישי הנובעים מן השימוש ברכב מנועי,
כשהיא עשויה לפי כל הדרישות של צו הביטוח;
"פוליסה"  -פוליסה לביטוח סיכוני צד שלישי הנובעים מן השימוש ברכב מנועי
כשהיא עשויה לפי כל הדרישות של צו הביטוח ,לרבות הודעת כיסוי;
"צו בדבר הוראות בטחון"  -צו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע;2009-
"צו הביטוח"  -צו בדבר ביטוח כלי רכב מנועיים )יהודה והשומרון( )מס' ,(215
התשכ"ח;1968-
"צו העלאת קנסות"  -צו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בתחיקת הבטחון )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(845התש"ם;1980-
"קו שירות"  -מסלול ההסעה של אוטובוס ציבורי או מונית שקבועות בו תחנות
להעלאת נוסעים ולהורדתם כפי שנקבע ברשיון קו השירות;
"רכב"  -רכב הנע בכוח מיכני או הנגרר על-ידי רכב או על-ידי בהמה ,וכן מכונה או
מיתקן הנעים או הנגררים כאמור ,לרבות אופניים ותלת-אופן ,ולמעט רכב
שהממונה פטר אותו בהודעה מהוראות צו זה ,כולן או מקצתן;
"רכב המינהל האזרחי"  -רכב שבבעלות המינהל האזרחי או של רשות מרשויותיו,
למעט רכב של צה"ל;
"רכב מנועי"  -רכב המונע בכוח מיכני מכל צורה שהיא ,ולרבות תלת אופנוע
ואופנוע עם רכב צדי או עם גרור או בלעדיהם ולמעט רכב הנגרר על ידי רכב
מנועי;
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"רכב מסחרי"  -רכב המשמש ,או המיועד לשמש ,להובלת משא ,בין בשכר ובין
בקשר לעסקו או למסחרו של בעל הרכב;
"רכב עבודה"  -רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע ,או שמבנהו עשוי
לביצוע עבודה ,ואינו מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים;
"רכב ציבורי"  -רכב המשמש ,או המיועד לשמש ,להסעת נוסעים בשכר;
"רכב פרטי"  -רכב שאיננו רכב ציבורי ולא רכב מסחרי;
"רשות הרישוי"  -מי שקמ"ט תחבורה מינה אותו ,בהודעה בכתב ,להיות רשות
הרישוי לרבות מי שרשות הרישוי אצלה לו מסמכותה כרשות הרישוי ,לכל שטח
האזור או לחלק ממנו ,לענין פלוני או לסוג ענינים;
"רשיון להפעלת מונית"  -רשיון המקנה לבעלו זכות להסיע נוסעים במונית לפי
רשיון הסעה שניתן לפי התקנות;
"שוטר"  -שוטר הנמנה על כוחות המשטרה כמשמעותם בצו בדבר העסקת
שוטרים בשכר לרגל אירוע )יהודה והשומרון( )מס'  ,(519התשל"ג ,1973-ולרבות
שוטר צבאי;
"תובע"  -תובע צבאי שנתמנה לפי סעיף  8לצו בדבר הוראות ביטחון ,וכן מי
שהוסמך בדין או בתחיקת הבטחון לפתוח בהליכים פליליים;
"תחנה מרכזית"  -מסוף לתחבורה ציבורית ובו חניה תפעולית ,המאפשר לנוסע
קישור ,בין קווי שירות בין-עירוניים או בין קווי שירות עירוניים ,בינם לבין
עצמם ,או בין קווי שירות בין-עירוניים לבין קווי שירות עירוניים ,והוא תחנת
מוצא בעבור קו שירות בין-עירוני אחד או יותר ,ועשויים להימצא בו מיתקני
שירות להפעלת קווי השירות כגון חניה ,תדלוק ,קופות ,משרדים וכדומה;
"תעודת ביטוח"  -כמשמעותה בצו בדבר ביטוח כלי רכב מנועיים )סיכוני צד
שלישי( )הוראות-שעה( )אזור הגדה המערבית( )מס'  ,(55התשכ"ז.1967-
פרק שני :רישוי ורישום
סימן א' :רשיון רכב ורישום רכב
רשיון רכב

.2

לא ינהג אדם רכב ולא ירשה לאחר לנהוג רכב שברשותו ,אלא אם נרשם הרכב
בהתאם להוראות צו זה ויש עליו רשיון רכב תקף שניתן לפי צו זה; ובלבד שלא
יהיה בעל רכב אחראי לפי סעיף זה על נהיגת רכבו על-ידי אדם אחר ,אם הוכיח
שנקט כל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.

תקופת תקפו
של רשיון רכב

.3

)א(

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

)ב(

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

סמכות

.4

)ג(

בעד רשיון רכב או חידושו תשולם האגרה שנקבעה בתקנות.

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

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

מחזיק רכב
בלי רשיון חייב
באגרה

.5

על אף האמור בסעיף  ,2בעל רכב או מחזיקו ,שאיננו פטור מחובת רשיון רכב או
מאגרת רשיון ,ולא קיבל רשיון רכב לתקופה פלונית ,ישלם תשלום חובה לרשות
הרישוי בשיעור האגרה שהיה עליו לשלם בעד הרשיון או חידושו ,לאותה תקופה.

רישום רכב

.6

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

תו רישום

.7

)א(

רשות הרישוי תייחד לכל רכב הרשום אצלה מספר ,תו והאות המציינים
את מספר הרישום ואת הנפה בו נרשם.

)ב(

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

אגרת רישום

.8

בעד רישום רכב תשולם האגרה שנקבעה.

תו-סוחר

.9

על אף האמור בסעיף )7א( רשאית רשות הרישוי ,לאחר ששולמה אגרה שנקבעה,
לייחד ליצרן או ליבואן של רכב ,לבעל מוסך שיש לו רשיון כדין ,לסוחר של רכב או
למעבדה לבדיקת רכב שאישרה רשות הרישוי ,תו-סוחר כללי שמותר להשתמש
בו ,בדרך שנקבעה ,לכל רכב הנמצא במבחן לאחר ייצורו או לאחר ייבואו או
במבחן על-ידי מתעתד לקנותו ,או אחרי תיקונו.

איסור לנהוג
בלי רשיון
נהיגה

.10

כשירות
לרשיון נהיגה

.11

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

רשיון נהיגה
לקטין

.12

לא יינתן רשיון נהיגה לאדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנה ,אלא שראש המינהל
האזרחי לאזור רשאי בתקנות ,להתיר ,בתנאים או ללא תנאי ,ליתן רשיון נהיגה
בסוגים מסויימים של כלי רכב מנועיים למי שמלאו לו שש עשרה שנה :נתעורר
ספק לגבי הגיל ,רשות הרישוי היא המחליטה.

רשיון נהיגה
לנוהג חדש

.13

רשיון נהיגה לפי סעיף  11שניתן למי שלא היה בידו רשיון לנהיגת רכב
מנועי תקפו יהיה מוגבל לשנה אחת ,ובה יראו אותו כנוהג חדש.

סימן ב' :רשיון נהיגה
)א(

לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רשיון נהיגה תקף לרכב מאותו
סוג ,שניתן על-פי צו זה ,ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישון זולת
אם פוטר מחובת רשיון נהיגה ובמידה שפוטר.

)ב(

בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו
רשאי לפי סעיף קטן )א( לנהוג בו ,ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי
שהשליטה על הרכב בידו ,אחראי בעד נהיגתו על-ידי אדם שאינו רשאי
לנהוג בו ,אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא
יוכל לנהוג ברכב.

)ג(

לענין סעיף זה ,אין נפקא מינה אם הרכב רשום באזור או מחוץ לאזור.

)ד(

נוהג רכב שהוא בעל רשיון תקף המתיר לו לנהוג במדינת ישראל או
אזור מוחזק אחר ברכב מהסוג בו הוא נוהג ,פטור מן החובה להיות בעל
רשיון נהיגה תקף לפי צו זה.

)א(
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)ב(

רשות הרישוי תחדש את רשיונו של נוהג חדש ,אולם אם הוא הורשע באחת
מן העבירות המנויות בתוספת השלישית ,תתנה רשות הרישוי את חידוש
רשיונו בבחינות ובבדיקות שתקבע ,ומשחידשה כך את רשיונו אחרי קיום
תנאים שהתנתה יחולו הוראות סעיף זה כאילו ניתן הרשיון לפי סעיף קטן
)א(.

)ג(

האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מכל סמכות של רשות הרישוי לפי הוראה
אחרת של צו זה.

)א(

בסעיף זה" ,מלווה" – מי שמלאו לו  24שנים או מי שבידו רישיון להוראת
נהיגה לפי סעיף  28אף אם טרם מלאו לו  24שנים ,אשר בידו רישיון נהיגה
בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות ,וכן מי שמלאו לו שלושים
שנים אשר בידו רישיון נהיגה כאמור שלוש שנים לפחות ,ואולם אדם לא
ייחשב מלווה לענין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף .101

)ב(

לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי ,למעט אופנוע ,טרקטור וטרקטורון,
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
חלה לגביו חובת הליווי לפי סעיף-קטן )ב(.
הוראות סעיף זה וסעיף  15לא יחולו על חייל או על שוטר ,הנוהג רכב,
במסגרת מילוי תפקידו בשירות ,מכוח רשיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא
הגנה לישראל או מטעם המשטרה ,ולענין זה יחולו ההוראות החלות על
נוהג חדש לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה.

חובת ליווי

.14

הגבלת מספר
נוסעים לנהג
חדש

.15

נוהג חדש שטרם מלאו לו  21שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת
הליווי האמורה בסעיף  ,14לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו
 21שנים ,אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה.

דיווח על
מחלות
מסוימות של
נוהגי רכב

.16

רופא המטפל באדם שמלאו לו  16שנים והוא מאבחן אצלו מחלה
וסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את זולתו מחמת
אותה מחלה ,ידווח על המחלה לרשות שקבע קצין מטה לעניני בריאות
במינהל-האזרחי )להלן  -קמ"ט בריאות( )להלן בסעיף זה  -הרשות
הרפואית(.
הרשות הרפואית רשאית להשתמש בידיעות על מחלה כאמור בסעיף קטן
)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
בסעיף קטן )ב( ,תודיע לרשות הרישוי המלצתה לענין מתן רשיון נהיגה,
התלייתו או ביטולו.
מידע שהגיע לאדם מכוח סעיף זה ,לא ימסרנו אלא למי שהוסמך לכך על פי
דין או תחיקת בטחון או לפי רשות מאת בית המשפט או בתשובה על שאלה
שהציג לו מי שהוסמך לערוך חקירות על ביצוע עבירות.
העובר על הוראות סעיף קטן )א(  -ייאשם בעבירה.

סמכות
להסדיר
רישוי נהגים

.17

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

חובת רישיון
להפעלת מונית

.18

סימן ג' :רשיון להפעלת מונית
לא יפעיל אדם מונית אלא אם כן קיבל רישיון להפעלת מונית לפי הוראות סימן
זה.

) ג(
) ד(

)א(

)ב(

)ג(
)ד(
)ה(
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מכסה שנתית
לרשיונות
להפעלת מונית

.19

ועדת מוניות

.20

כשירות
לקבלת רשיון
להפעלת מונית

.21

סדרי הגשת
בקשות

.22

תושב האזור רשאי להגיש למפקח על התעבורה בקשה לקבלת רשיון להפעלת
מונית ,בדרכים ובמועדים שיקבע ראש המינהל האזרחי בתקנות ובצירוף
מסמכים לאימותה שיקבע.

הוצאת רשיון
להפעלת מונית

.23

)א(

המפקח על התעבורה יעביר לוועדת המוניות את הבקשות שהוגשו לו על
צירופיהן.

)ב(

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

)ג(

אושרו בקשות במספר שאינו עולה על המכסה השנתית ,יוציא המפקח על
התעבורה רשיון להפעלת מונית לכל אחד מן המבקשים שאושרו כאמור.

)ד(

נותרו במסגרת המכסה השנתית רשיונות להפעלת מונית שלא הוצאו
כאמור בסעיף קטן )ג( ,רשאי ראש המינהל האזרחי לקבוע מועד נוסף
להגשת בקשות לרשיונות להפעלת מונית והוראות סעיף זה יחולו בשינויים
המחוייבים.

)ה(

אושרו בקשות במספר העולה על המכסה השנתית ,יערוך יושב ראש ועדת-
המוניות הגרלה בין כל המבקשים שאושרו ,והמפקח על התעבורה יוציא
רשיון להפעלת מונית לכל אחד מן הזוכים בהגרלה; סדרי ההגרלה ייקבעו
בתקנות.

)א(

ראש המינהל יקבע לגבי כל שנה את מכסת הרשיונות להפעלת מונית אשר
יוקצו באותה שנה למבקשים שנתקיימו בהם התנאים האמורים בסעיף 21
)להלן  -המכסה השנתית( ,והוא רשאי לקבוע כי מתוך המכסה השנתית
יוקצו מספר הרשיונות שיקבע בכל חלק גיאוגרפי של האזור כפי שיורה.
הודעה על המכסה השנתית תפורסם בדרך שיקבע ראש המינהל האזרחי.

)א(

מוקמת בזאת ועדה למתן רשיונות להפעלת מוניות )להלן  -ועדת מוניות(
אשר הרכבה ונוהלי עבודתה יהיו כמפורט בתקנות.
ועדת המוניות תדון במותבים של לפחות שלושה מתוך חבריה;
כיושב ראש מותב יכהן יושב ראש ועדת המוניות או מי שהוא מינה לכך בין
חבריה.

)א(

מי שנתקיימו בו כל אלה כשיר לקבל רשיון להפעלת מונית:

)ב(

)ב(

) (1הוא תושב האזור הרשום במרשם האוכלוסין כמשמעותו בצו
בדבר תעודות זהות ומרשם אוכלוסין )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(297תשכ"ט.1969-
) (2אין לגביו רישום במרשם הפלילי על הרשעה שלדעת ועדת המוניות
יש בה כדי למנוע מתן רשיון להפעלת מונית ,ואם הוא תאגיד
הרשום ביהודה והשומרון  -אין לגבי בעלי התאגיד או מנהליו
רישום במרשם הפלילי על הרשעה שלדעת ועדת המוניות יש בה
כדי למנוע מתן רשיון להפעלת מונית;
) (3לדעת ועדת המוניות אין בהפעלת מונית על-ידו כדי לפגוע בבטחון
האזור או בבטחון ישראל.
)ב(

ועדת המוניות רשאית מטעמים מיוחדים ,אם תראה לנכון לעשות כן ,לתת
רשיון להפעלת מונית גם שלא בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף קטן )א(
או סעיף )23ה( ולפטור מבקש מהאגרה לפי סעיף .(1)25
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)ו(

מבקשים שאושרו ולא זכו בהגרלה יראו את בקשותיהם כבקשות שאושרו
בשנה שלאחר מכן ,אם הגישו לכך בקשה בכתב למפקח על התעבורה ולא
חל לגביהם שינוי בתנאים המנויים בסעיף  ,21והוראות סעיף זה ,למעט
סעיפים קטנים )א( ו)-ב( ,יחולו לגביהם.

)ז(

על אף האמור בסעיפים קטנים )ה( ו)-ו( ,רשאי ראש המינהל האזרחי
לקבוע בתקנות דרכים אחרות לקביעת הזכאים לרשיון כאשר מספר
הבקשות שאושרו עולה על המכסה השנתית.

)א(

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

)ב(

המבקש לקבל היתר כאמור יגיש בקשה בכתב למפקח על התעבורה,
בדרכים שיקבע ראש המינהל האזרחי בתקנות ובצירוף מסמכים
לאימותה שיקבע.

העברת רשיון

.24

אגרות

.25

ערעור על
החלטת ועדת
המוניות בעניין
רישיון
להפעלת מונית
והיתר
להעברתן

.26

בתי ספר
לנהיגה

.27

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

מורים לנהיגה

.28

לא יעסוק אדם בהוראת נהיגה ,אלא ברשיון מאת רשות הרישוי ובהתאם
לתנאים שנקבעו.
פרק שלישי :פטור

פטורים על-פי
דין ותחיקת
בטחון

.29

המפקח על התעבורה יעביר לועדת המוניות את הבקשה על צירופיה,
)ג(
וועדת המוניות תחליט לגבי כשירותו של המבקש; החליטה ועדת המוניות
כי מתקיימים במבקש התנאים האמורים בסעיף  .21יתיר המפקח על
התעבורה את העברת הרשיון להפעלת מונית למבקש.
ראש המינהל האזרחי יקבע בהודעה:
) (1אגרה בעד מתן רשיון להפעלת מונית;
) (2אגרה בעד מתן היתר להעברת רשיון להפעלת מונית.
על החלטתה של ועדת המוניות בענין מתן רשיון להפעלת מונית או היתר
להעברתו רשאי מבקש הרשיון או ההיתר לערער לפני ועדת העררים.

סימן ד' :רשיון הוראה

U

)א(

פטורים מאגרות רישום ומאגרות רשיון רכב לפי צו זה:
) (1אמבולנס של סהר האדום ,צלב האדום הבינלאומי ,מגן דוד אדום,
המינהל-האזרחי וכל אמבולנס אשר אושר לענין זה על ידי קמ"ט
בריאות וקמ"ט תחבורה;
) (2רכב של אחד מאלה או של נציגו או פקידו שהם אזרחי חוץ ואינם
עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר:
)א( ארגון האומות המאוחדות;
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)ב( נציגות של ארגון בינלאומי אחר  -כפי שאישר ראש המינהל
האזרחי;
) (3טרקטור שאינו משמש אלא לצרכי חקלאות.
)ב(

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

סמכות לפטור

.30

ראש המינהל האזרחי רשאי בתקנות ,לפטור ,בנסיבות שנקבעו ,בעל רכב או
מחזיקו מחובת רישום ומחובת רשיון רכב לפי סעיף  2או מאגרת רישום או
מאגרת רשיון ,כולן או מקצתן ,ולהורות על החזרת אגרת רשיון ששולמה ,כולה
או מקצתה.

פטורים
נוספים

.31

ראש המינהל האזרחי רשאי ,בתקנות ,לפטור ,בתנאים שיקבע -
) (1סוגי אנשים  -מאגרת רשיון נהיגה ,כולה או מקצתה;
) (2רכב השייך לסוג אנשים או לרשות פלונית או המשמש בתפקידים
מסויימים מאגרת רישום ומאגרת רשיון רכב ,כולן או מקצתן.

רכב של צה"ל .32
ושל משטרת
ישראל
ונהגיהם

)א(

צו זה לא יחול על נהגים ורכביהם ,של משטרת ישראל וצבא הגנה
לישראל.
שוטר שבידו רשיון נהיגה תקף מטעם משטרת ישראל וכן תעודת בוחן
מטעם משטרת ישראל ,רואים אותו כאילו היה בעל רשיון נהיגה לפי
צו זה ,שעה שהוא בוחן כדין רכב מנועי מכל סוג שהוא.

) ג(

שוטר שבידו רשיון נהיגה תקף מטעם משטרת ישראל ,רואים אותו
כאילו היה בעל רשיון נהיגה לפי צו זה ,שעה שהוא נוהג רכב שאינו רכב של
משטרת ישראל לשם ביצוע הוראות צו זה והתקנות ,לרבות חוקי-עזר
שהותקנו לפיו ,או לשם מילוי תפקידו כשוטר לפי חיקוק אחר ,אם
הנסיבות מחייבות זאת.

)ב(

מתלמד

.33

סעיף  27לא יחול על בית ספר לנהיגה של צבא-הגנה לישראל או של
) ד(
משטרת ישראל ,וסעיף  28לא יחול על העוסק בהוראת נהיגה בבית ספר
כזה.
מי שנוהג רכב מנועי שעה שהוא לומד נהיגה בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות
ומלווה מורה או מדריך ,או שעה שהוא נבחן בחינת נהיגה ומלווה בוחן שנתמנה
על-ידי רשות הרישוי ,אינו זקוק לרשיון נהיגה.

אופניים ותלת
אופן

.34

אופניים ותלת-אופן שבעליהם אינם תושבי שטח עיריה או מועצה מקומית
פטורים מרשיון ומרישום.

שיפוט לשופט
בית-המשפט
הודעה בכתב
ודו"ח בוחן

.35

פרק רביעי :שפיטה וסדרי דין

.36

נאשם אדם בעבירת תעבורה יהיה שופט בית המשפט מוסמך לדון בה ולהטיל כל
עונש שנקבע לה בכפוף לאמור בכל דין או תחיקת בטחון.
)א( בית המשפט הדן בעבירת תעבורה רשאי ,לענין העבירה ,לקבל כראיה
) (1הודעה בכתב של שוטר או של מי שהוסמך כדין לערוך
הודעה כאמור ,או דו"ח בוחן של משטרת ישראל ,אם אלה נעשו
במילוי תפקידו של עורכם;
) (2הודעה בכתב של אדם שנכח בשעת ביצוע עבירה מן
העבירות המפורטות בתוספת הרביעית ,אם ההודעה נערכה בפני
שוטר או בידו ואושרה בחתימת ידו של נותן ההודעה ,ובלבד
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.

צילום רכב
ראיה קבילה

.37

חזקה בדבר
אחריות בעל
הרכב

.38

טכוגרף

.39

)ג(

הודעה בכתב ודו"ח בוחן שניתנו לפי סעיף זה  -דינם כדין עדות לענין
סעיף  214לחוק הפלילי )מס'  (16לשנת .1960

)ד(

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכוחו של בית המשפט לצוות ,כי נותן
הודעה או דו"ח בוחן ייחקר בבית המשפט ,ובית המשפט ייעתר לבקשתו
של בעל דין לצוות על כך; אם בעל דין לא מיוצג בידי עורך דין ,יודיע-בית
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.

)ה(

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין או תחיקת בטחון
המקנים לאדם חסיון ממסירת עדות ,או מכל הוראה בדבר הוכחת עובדה
בתעודת עובד הציבור ,או מכל דין או תחיקת בטחון הפוסלים או מסייגים
קבלתה של תעודה כאמור כראיה.
צילום שנעשה בדרך שנקבעה בתקנות ,במצלמה המופעלת באופן אוטומטי
או בידי שוטר יהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי לגבי -

)א(

) (1מספר הרישום של הרכב המצולם המופיע בלוחית הזיהוי של
הרכב שבצילום;
) (2מקום הימצא הרכב בעת הצילום;
) (3הימצאו של הרכב במקום האמור בפיסקה ) ,(2או נסיעתו שם,
בניגוד לאות "עמוד" או באופן אחר בניגוד להוראות צו זה או
תקנות -שהותקנו לפיו;
) (4זמן הימצא הרכב המצולם במקום האמור בפיסקה ) (2כפי שצויין
בצילום או על גביו ,אם צויין ,הכל כפי שייקבע בתקנות;
) (5מהירות נסיעתו של הרכב.
ובלבד שהוכח כי הצילום המוגש הוא העתק אמין של הסרט שהוכנס
למצלמה והוצא ממנה ,וכי מרגע שהובא למצלמה עד שהוגש לבית המשפט
לא נעשתה בו שום פעולה שיש בה כדי לשנות פרט מפרטיו.
)ב(

ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע בתקנות -
) (1אופן השמירה ,האחזקה והטיפול במצלמות ובסרטים;
) (2בדיקתן וקביעת תקינותן של מצלמות;
) (3אופן הגשתם לבית המשפט של צילומים שנעשו כאמור בסעיף זה.

)א(

נעשתה עבירת תעבורה ברכב ,רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב
אותה שעה או כאילו העמידו או החנה אותו במקום שהעמדתו או חנייתו
אסורה על פי דין או תחיקת בטחון ,לפי הענין ,זולת אם הוכיח מי נהג
ברכב ,העמידו או החנהו כאמור או אם הוכיח למי מסר את החזקה ברכב
)להלן  -המחזיק( או הוכח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.

)ב(

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

)ג(

הוכיח המחזיק כי מסר את החזקה ברכב לאדם אחר ,תחול החזקה
האמורה בסעיף-קטן )א( על אותו אדם.

)א(

רישום שנעשה בדיסקה או ברישום ממוחשב בטכוגרף המותקן ברכב כפי
שנקבע בתקנות ובדרך שנקבעה בתקנות ,והפועל באופן שנקבע בהן ,יהיה
ראיה קבילה בכל הליך משפטי לגבי -
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) (1
)(2
)(3

)ב(

שעות העבודה והמנוחה של הנוהג ברכב;
מהירות נסיעתו של הרכב;
מרחק נסיעתו של הרכב; ובלבד שהוכח כי הרישום
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
בה כדי לשנות פרט מהפרטים שנרשמו בעת שהיו מותקנים
בטכוגרף.

ראש המינהל האזרחי יקבע את אופן ההחזקה ,השמירה והטיפול ברישום
הממוחשב או בדיסקות שנרשמו על ידי הטכוגרף ואת אופן הגשתם לבית
המשפט.
פרק חמישי :מעצר וברירת משפט

סמכות לעצור
בלי צו

.40

סמכות לעצור
רכב

.41

כל שוטר רשאי לתפוס ,בלי צו מעצר ,נהג של רכב העובר לעיניו עבירה לפי
סעיפים  95ו 97-אם אינו מגיד את שמו ומענו או אינו מציג את רשיונו ,כנדרש
לכך ,או אם אין על הרכב סימן הזיהוי שנקבע.
כל שוטר וכן רשות הרישוי רשאים לעצור כל רכב שרשיונו אינו תקף ,שלוחיות
הזיהוי שלו אינן בתוקף ,או שאין לנהגו תעודת ביטוח בת-תוקף ,ולהחזיקו
במקום שיקבע על-ידי רשות הרישוי עד אשר יוצא לרכב רשיון או חידוש רשיון
תקף כדין ותשולמנה האגרות הקבועות ,עד שתותקנה לוחיות הזיהוי המתאימות
או עד שתוצג תעודת ביטוח בת תוקף ,לפי העניין :הוצאות הפעולות האמורות
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

.42

)א(

היה לשוטר יסוד להניח כי אדם עבר עבירת קנס בנסיבות מחמירות ,יודע
לו כי יוגש נגדו אישום ותימסר לו הזמנה למשפט לפי הדין ותחיקת
הבטחון.
"נסיבות מחמירות" ,לענין סעיף זה  -כפי שנקבעו בהוראות מאת קמ"ט
תחבורה.

ברירת משפט

.43

)א(

עבירת קנס שהיא עבירת תעבורה הינה עבירה של ברירת משפט ויחולו
עליה הוראות סעיף זה וסעיפים .47 - 43
היה לשוטר יסוד להניח כי אדם פלוני עבר עבירה של ברירת משפט,
רשאי הוא למסור לו הודעת תשלום קנס .ההודעה תהיה בטופס שנקבע
ויפורטו בה העבירה ושיעור הקנס שנקבע לה.

)ג(

קביעת עבירת קנס כעבירה של ברירת משפט ,אין בה כדי לגרוע
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(

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

תשלום הקנס

.44

)א(

מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס ,ישלם ,תוך תשעים ימים מיום
ההמצאה ,את הקנס הנקוב בהודעה ,לחשבון שצויין בה ,זולת אם הודיע,
תוך תשעים ימים מיום ההמצאה ,בדרך שנקבעה בתקנות ,שיש ברצונו
להישפט על העבירה.

)ב(

לא שילם אדם את הקנס במועד ולא הודיע שיש ברצונו להישפט על

)ב(

)ב(
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העבירה ,תיווסף על הקנס תוספת פיגור בשיעור האמור בסעיף קטן )ז(.
)ג(

מי שלא הודיע כאמור בסעיף קטן )א( שברצונו להישפט ולא שילם
במועד את הקנס ,רשאי תובע לפטור אותו ,על-פי בקשתו ,מתשלום תוספת
הפיגור כאמור בסעיף קטן )ב( ,כולה או מקצתה ,אם נוכח התובע שהעילה
לאי-התשלום במועד היא אחת מאלה:
) (1נבצר מהמבקש לשלם את הקנס במועד בשל סיבה שאינה תלויה בו;
) (2הסיבה לחיוב בתוספת הפיגור יסודה בתקלה של רשויות האזור.

)ד(

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

)ה(

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

)ו(

לא שילם אדם את הקנס ,חלף המועד להגשת בקשה להישפט לפי סעיף
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.

)ז(

שעור התוספת לעניין סעיף קטן )ב( יהיה חמישים אחוזים מן הקנס
או מחלקו שלא שולם ,לפי העניין; בתום כל תקופה של שישה
חודשים ,שעברו מן המועד הקבוע בסעיף קטן )א( – חמישה אחוזים
נוספים מן הקנס או מחלקו כאמור;
סכום ששולם או נגבה על חשבון קנס שנתווספה עליו תוספת ,ייזקף
תחילה על חשבון התוספת.
סעיף  174לצו בדבר הוראות בטחון לא יחול על קנס כאמור בסעיף
זה.

) (1

) (2
) (3
הזמנה למשפט .45

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

.46

בעבירת תעבורה שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש,
יחולו סדרי דין אלה:

שיפוט שלא
בפני הנאשם

)א(

נאשם שהוזמן ולא התייצב בבית המשפט בתחילת המשפט או בהמשכו,
יראוהו כמודה בכל העבירות שנטענו בכתב האישום ,זולת אם התייצב
סניגור מטעמו.

)ב(

בית המשפט רשאי לדון נאשם כאמור בסעיף קטן )א( שלא בפניו ,אם הוא
סבור שלא יהא בשפיטתו על דרך זו משום עיוות דין לנאשם ובלבד שלא
יטיל עליו עונש מאסר.

)ג(

נגזר דינו של הנאשם בעבירת קנס לפי סעיף זה ,רשאי בית המשפט ,על-פי
בקשת הנאשם ,לבטל את הדיון ,לרבות את הכרעת הדין וגזר הדין אם
ניתנו בהעדרו ,אם נוכח שהיתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו או ראה
שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין; בקשה לפי סעיף קטן זה תוגש תוך
שלושים ימים מיום מתן פסק הדין אולם רשאי בית המשפט לדון בבקשה
שהוגשה לאחר מועד זה בהסכמת התובע.

)ד(

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

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

)ו(

לא שולם הקנס כאמור בסעיף קטן )ה( ,יראוהו כקנס שלא שולם במועדו
ויחולו עליו הוראות סעיף ) 47ב(.

הקנס שיוטל
במשפט

.47

תקנות

.48

הורשע אדם בבית המשפט על העבירה לפי סעיף  43ונגזר דינו לקנס ,לא יפחת
הקנס מהסכום הנקוב בהודעת תשלום הקנס ,אלא אם כן ראה בית המשפט
נסיבות מיוחדות המצדיקות הפחתתו .לא שולם הקנס כאמור בסעיף זה ,יראוהו
כקנס שלא שולם במועד ויחולו עליו הוראות סעיף ) 47ב(.
ראש המנהל האזרחי רשאי להתקין תקנות לביצוע סעיפים .46 - 43

הבטחת
תשלום קנס

.49

נמסרה לאדם הודעת תשלום קנס בהתאם לסעיף ) 43ב( בגין חשד לביצוע
עבירת תעבורה והתברר כי החשוד לא שילם במועד קנס קודם בגין עבירת
תעבורה ,יהיה שוטר רשאי לפסול אותו אדם בצו מלהחזיק רשיון נהיגה עד
שישלם את הקנס הקודם.
נמסרה לאדם הודעת תשלום קנס בהתאם לסעיף ) 43ב( בגין חשד לביצוע
עבירת תעבורה והתברר כי החשוד לא שילם במועד יותר מקנס קודם אחד
בגין עבירות תעבורה ,יהיה שוטר רשאי לפעול על-פי סעיף קטן )א( וכן
רשאי לתפוס את כלי הרכב שבבעלות אותו אדם או בן זוגו כערובה
להבטחת תשלום הקנסות הקודמים.
הרואה את עצמו נפגע מפסילת רשיון הנהיגה כאמור בסעיף קטן )א( או
מתפיסת הרכב כאמור בסעיף קטן )ב( ,רשאי להגיש ערר בכתב לבית משפט
צבאי תוך  21ימים מיום פסילת הרשיון או תפיסת הרכב ,לפי העניין ,ובית
המשפט ידון בו בדן יחיד.
רכב שנתפס בהתאם לסעיף קטן )ב( יוחזק ע"י המשטרה במקום אשר
ייקבע על ידה עד שישולמו הקנסות הקודמים וכן ההוצאות הכרוכות
בהחזקת הרכב.
לא שולמו הקנסות הקודמים וההוצאות הכרוכות בהחזקת הרכב תוך 40
יום מיום שנתפס הרכב ,יחולט הרכב ,אלא אם הורה בית המשפט הצבאי
אחרת .חולט הרכב ,תמכרנו המשטרה במכירה פומבית ,וההכנסות בגין
מכירת הרכב יקוזזו כנגד הקנסות הקודמים ,וכן ההוצאות בגין החזקת
הרכב ומכירתו )להלן  -החוב(.

שיעור הקנס

.50

ראש המינהל האזרחי יקבע בהודעה את שיעורי הקנס לכל עבירת קנס ולכל
עבירת קנס חוזרת או נוספת שעבר אותו אדם ,ובלבד ששיעור הקנס לא יעלה על
 317שקלים חדשים לגבי עבירה ראשונה ועל  472שקלים חדשים לגבי עבירה
חוזרת או נוספת.

סמכויות שוטר .51

האזרחי רשאי לקבוע בתקנות ,לגבי עבירה פלונית הנוגעת

)א(

)ב(

)ג(

)ד(
)ה(

) (1עלו הכנסות מכירת הרכב על סכום החוב ,יהא בעל הרכב זכאי
לקבל את ההפרש תוך שנה מיום תפיסת הרכב.
) (2פחתו הכנסות מכירת הרכב מסכום החוב ,יהא בעל הרכב
חייב בתשלום ההפרש תוך שבעה ימים מיום המכירה .לא שולם
ההפרש כאמור ,יראוהו כקנס שלא שולם במועדו ויחולו לגביו
הוראות סעיף ) 44ב(.
)ו(

ראש

ראש המנהל האזרחי רשאי להתקין תקנות לביצוע וליישום הוראות סעיף
זה.

המינהל
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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
לעניין עבירות
מנהליות

.52

סמכות בית
המשפט לפסול

.53

הורשע אדם על עבירת תעבורה או על עבירה לפי כל דין או תחיקת בטחון ,הנובעת
מנהיגת כלי רכב ,בית המשפט שהרשיעו רשאי ,בנוסף על כל עונש אחר ,לפסול
אותו מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה ,לצמיתות או לתקופה מסוימת או עד מתי
שיתמלאו התנאים שיקבע בית המשפט ,ולחייבו לקבל הדרכה בנהיגה נכונה כפי
שקבע ראש המינהל האזרחי.

פסילה על ידי
בית משפט
בר-סמך מחוץ
לאזור

.54

)א(

נפסל אדם על ידי בית משפט בר-סמך מחוץ לאזור מלהחזיק רשיון המתיר
נהיגה בתחום שיפוטו של בית המשפט בר-הסמך האמור ,לצמיתות,
לתקופה מסוימת או עד שיתמלאו התנאים שייקבעו על ידי בית המשפט
בר-הסמך  -רשיון הנהיגה של אותו אדם שהוצא לפי צו זה יהיה מותלה
לתקופה או עד למילוי התנאים כפי שנקבע בהחלטת בית המשפט בר-
הסמך מחוץ לאזור.
אדם שנפסל מלהחזיק רשיונו כאמור בסעיף קטן )א( יפקיד את רשיונו
ברשות הרישוי תוך  7ימים מהיום שהודע לו דבר הפסילה :רשות הרישוי
תחזיק ברשיון כל תקופת ההתלייה כאמור בסעיף קטן )א(.

פסילה על
תנאי

.55

)א(

בית המשפט רשאי ,באין הוראה אחרת בצו זה ,לפסול נאשם פסילה על
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
לגבי עבירה שעליה הורשע הנאשם פסילה לתקופה של מינימום מלקבל או
מלהחזיק רשיון נהיגה )להלן בסעיף זה  -תקופת מינימום( ,ייפסל בפועל
ולא יורה בית המשפט כי הפסילה לתקופת המינימום ,כולה או מקצתה,
תהיה על תנאי ,אולם אם הורשה בית המשפט בדין או בתחיקת בטחון
להורות על פסילה לתקופה קצרה מתקופת המינימום רשאי הוא להורות
כי התקופה שקבע או מקצתה תהיה על תנאי.
מי שנפסל על תנאי ייפסל בפועל אם ,תוך תקופה שנקבעה בגזר דינו ,ושלא
תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים ,עבר אותה עבירה שעליה הורשע
או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השניה או
עבירה אחרת שקבע בית המשפט בגזר הדין ,והורשע בשל העבירה הנוספת
תוך התקופה האמורה או לאחריה; התקופה האמורה תתחיל מיום גזר
הדין ,ואם נושא הנאשם אותו זמן עונש מאסר  -מיום שחרורו מן המאסר,
והכל כשבית המשפט לא הורה אחרת.
אוזכרה בקביעת העבירות לפי סעיף קטן )ג( הוראת דין או תחיקת בטחון
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
על הפעלת הפסילה על תנאי ,ורשאי בית המשפט להורות בצו שהפעלת
הפסילה על תנאי תהיה בכפוף לתוצאות הערעור על ההרשעה בשל העבירה
הנוספת; הצו יינתן מאת בית המשפט שהרשיע את הנאשם בשל העבירה
הנוספת והוא יכול להינתן מאת כל בית-משפט מוסמך לדון באותה
עבירה.
בית משפט שהרשיע נאשם בעבירה נוספת ,במקום לצוות על הפעלת
הפסילה על תנאי ,רשאי ,מטעמים שיירשמו ,לצוות על הארכת תקופת
הפסילה על תנאי או חידושה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים ,אם
שוכנע שבנסיבות הענין לא יהיה צודק להפעיל את הפסילה על תנאי.

אין באמור בצו זה כדי לפגוע בהוראות הצו בדבר עבירות מנהליות.
פרק שישי :פסילת רישיון ואיסור שימוש ברכב

)ב(

)ב(

)ג(

)ד(
)ה(

)ו(
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)ז(
)ח(

בית המשפט לא יאריך את תקופת התנאי כאמור בסעיף-קטן )ו( ,אלא
לגבי ההרשעה הראשונה של הנאשם בשל עבירה נוספת.
האריך בית המשפט את תקופת התנאי לתקופה נוספת לפני תום תקופת
התנאי הראשונה ,תחל תקופת התנאי הנוספת בתום תקופת התנאי
הראשונה; חידש בית המשפט את תקופת התנאי לאחר שתמה תקופת
התנאי הראשונה ,תחל תקופת התנאי המחודשת מיום מתן פסק הדין,
והכל כשבית המשפט לא הורה אחרת.

פסילה לכל
דרגות הרשיון

.56

הטיל בית המשפט פסילה או פסילה על תנאי מלקבל או מלהחזיק
רשיון נהיגה ,יטיל את הפסילה כאמור לגבי נהיגה ברכב מכל סוג שהוא; אולם
רשאי בית המשפט ,בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין ,להורות כי הפסילה לא
תחול לגבי נהיגת רכב מסויים ,או לגבי סוג מסויים של רכב.

הנוהג ברכב
ללא רשות
בעליו

.57

הנוהג רכב ללא רשות של בעליו או של המחזיק כדין ברכב ,ובלי
שהנוהג הוא בעל רשיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב ,ייפסל בפועל מלהחזיק
או מלקבל רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים ,בנוסף על כל
עונש אחר שיפסוק בית המשפט ,ובלבד שאם החליט בית המשפט להטיל
פסילה לתקופה קצרה מזו יפרש בפסק-דינו את הנימוקים להחלטתו;
האמור בסעיף קטן זה בדבר אדם שאינו בעל רשיון נהיגה לא יחול על מי
שתוקף רשיונו פקע תוך שנה אחת לפני ביצוע העבירה מחמת אי-תשלום
אגרת הרשיון.
היה הנוהג כאמור בסעיף קטן )א( בעל רשיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב,
ייפסל ,בנוסף על כל עונש אחר שיפסוק בית המשפט ,פסילה בפועל
מלהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת מששה חדשים ובלבד שאם
החליט בית המשפט להטיל פסילה בפועל לתקופה קצרה מזו יפרש בפסק-
דינו את הנימוקים להחלטתו.
בעל רכב או מי שבידו השליטה על רכב ,אשר הרשה לאדם אחר לנהוג בו
ביודעו שהאדם איננו בעל רשיון נהיגה לאותו סוג רכב ,דינו  -מאסר שלוש
שנים בפועל עם או בלי קנס של  1,500שקלים חדשים ואם אותו אדם היה
קטין שאיננו יכול לקבל רשיון נהיגה  -מאסר חמש שנים עם או בלי קנס
של  2,000שקלים חדשים ובנוסף לכך פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון
נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים ,אולם רשאי בית המשפט,
בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק-דינו ,לפסוק מאסר על תנאי.

פסילת
מינימום שני
חדשים

.58

הורשע אדם על עבירה מן המפורטות בתוספת השניה ,ובשתי השנים
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
חדשים .אולם רשאי בית המשפט ,בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין,
להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

פסילת
מינימום
שלושה
חדשים

.59

הורשע אדם -
על עבירה מן המפורטות בתוספת הראשונה;
) (1
על עבירה מן המפורטות בתוספת השניה ,שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל
) (2
אדם או ניזוק רכוש;
על עבירת תעבורה או על עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה
) (3
לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש; אולם רשאי בית המשפט,
בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין ,להורות על פסילה לתקופה קצרה
יותר;
דינו  -בנוסף לכל עונש אחר  -פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה
שלא תפחת משלושה חדשים.

פסילת
מינימום שנה

.60

על אף האמור בסעיף  ,59אם הורשע אדם על עבירה מן העבירות המפורטות
בתוספת הראשונה או השניה שגרמה לתאונת דרכים ובה נחבל אדם חבלה של

)א(

)ב(

)ג(
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אחת

ממש ,ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע כאמור ,דינו  -בנוסף לכל
עונש אחר  -פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנה
אחת; אולם רשאי בית המשפט ,בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק-הדין ,להורות
על פסילה לתקופה קצרה יותר.

פסילה
מינימום בשל
נהיגה בשכרות

.61

הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיף  ,(3)95דינו  -בנוסף לכל עונש אחר  -פסילה
מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים ,ואם כבר הורשע
על עבירה זו בשנה שקדמה לאותה עבירה  -פסילה לתקופה שלא תפחת מארבע
שנים; אולם רשאי בית המשפט ,בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין ,להורות
על פסילה לתקופה קצרה יותר.

פסילת
מינימום שלוש
שנים

.62

הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיף  ,98או לפי סעיף  ,99דינו  -בנוסף לכל
עונש אחר  -פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת
משלוש שנים; אולם רשאי בית המשפט ,בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק-
הדין ,להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

שינויים
בתוספות

.63

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

פסילה וחישוב
תקופתה

.64

המסתייע
ברכבו לביצוע
עבירה

.65

בעל רשיון נהיגה או בעל רשיון רכב שהורשע בעבירה על הדין או תחיקת הבטחון
שביצועם נתאפשר או הוקל עקב נהיגתו ברכב או עקב השימוש ברכב שיש לו
רשיון עליו ,בית המשפט שהרשיעו רשאי  -בנוסף על כל עונש אחר  -לפסול אותו
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
על המוסר

.66

הורשע בעל רשיון נהיגה או בעל רשיון רכב על עבירה לפי פרק ראשון ושני לשער
שביעי )עבירות נגד המוסר( לחוק הפלילי הירדני מס'  16לשנת  ,1960שבצועה
נתאפשר או הוקל על-ידי נהיגתו ברכב או על-ידי השימוש ברכב שיש לו עליו
רשיון ,דינו  -בנוסף לכל עונש אחר  -פסילה מלהחזיק ,רשיון כאמור לתקופה שלא
תפחת משלוש שנים; אולם רשאי בית המשפט ,בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק-
הדין ,להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

פסילה
מלהחזיק
רשיון רכב

.67

הורשע אדם על עבירה לפי תקנה שהותקנה על-פי צו זה האוסרת הסעת
נוסעים בשכר ברכב פרטי או ברכב מסחרי ,או השכרת רכב פרטי או רכב
מסחרי לשם הסעה כאמור ,או מתן הרשאה להסעה כאמור ברכב פרטי או
ברכב מסחרי )להלן  -עבירת הסעה( ,רשאי בית המשפט  -בנוסף לכל עונש
אחר  -לפסול את בעל הרשיון לרכב שבו בוצעה עבירת ההסעה מלהחזיק
ברשיון לסוג מסויים של רכב או לרכב מסויים ,לצמיתות או לתקופה
מסויימת.
הורשע בעל רכב על עבירת הסעה ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר
הורשע בה ,דינו  -בנוסף לכל עונש אחר  -פסילה מלהחזיק ברשיון לכל רכב
או לסוג מסויים של רכב לתקופה שלא תפחת משנים-עשר חדשים ,אולם

)א(
)ב(
)ג(

)א(

)ב(

פסילה שהטיל בית משפט מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לפי צו זה תחל
ביום מתן גזר הדין אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת.
הוטלה פסילה על מי שנדון לפסילה במשפט קודם אשר תקופתה טרם
נסתיימה ,תהיה הפסילה שהוטלה כאמור מצטברת לקודמתה ותקופתה
תחל בתום הפסילה הקודמת.
בחישוב תקופת הפסילה לא יבואו במנין -
) (1התקופה שחלפה עד מסירת הרשיון לרשות שנקבעה לכך בתקנות
ובדרך שנקבעה;
) (2תקופה שבה נשא בעל הרשיון עונש מאסר על העבירה שבגללה נפסל
כאמור.
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רשאי בית המשפט ,בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק-הדין ,להורות על
פסילה לתקופה קצרה יותר.
פסילת נאשם
בעבירה
מלהחזיק
רשיון

.68

פסילה עד גמר
הדיון

.69

היה היועץ המשפטי או בא-כוחו ,או קצין משטרה בדרגה שאינה פחותה מדרגת
מפקח ,משוכנע שיש יסוד מספיק להאשים בעל רשיון נהיגה או בעל רשיון רכב
בעבירה שסעיפים  53עד  64או  66 ,65ו 67-חלים עליה ,והגיש לבית המשפט
המוסמך לדון באותה עבירה בקשה לפסול את בעל הרשיון מלהחזיק בו  -רשאי
בית המשפט לפסול אותו מלהחזיק ברשיון עד לגמר בירור דינו ,או עד שתבוטל
הפסילה לפי הסעיפים  72עד .74

דחיית
הפסילה

.70

)א(

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

)ב(

בעל דין יהיה רשאי לערער תוך שבעה ימים מיום שנמסרה לו החלטת בית
המשפט בענין דחיית ביצועה של פסילה כאמור ,ובית משפט של ערעור
רשאי לאשר את ההחלטה או לבטלה ולתת במקומה החלטה אחרת; לענין
זה" ,בית משפט של ערעור"  -במקרה של פסילה על ידי בית משפט צבאי
של ערכאה ראשונה  -בית המשפט הצבאי לערעורים; במקרה של פסילה
על ידי בית משפט אחר  -בית המשפט המקומי לערעורים.

פסילה בידי
קצין משטרה

.71

)א(
)ב(

בסעיף זה" ,קצין משטרה"  -קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה.
היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות
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.
) (1נטל השוטר את רשיון הנהיגה כמפורט בסעיף-קטן )ב( ,יתן לנהג
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.
) (2בזימון האמור בפסקה ) (1יובהרו תוכנן של הוראות סעיפים קטנים
)ו( ו)-ז( ,וכן יפורטו בו מקום ומספר טלפון לקבלת תוכן החלטתו של
קצין המשטרה.
לא נטל השוטר את רשיון הנהיגה כמפורט בסעיף-קטן )ב( ,רשאי הוא לתת
לנהג זימון כאמור בסעיף-קטן )ג(.
היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג שביצע את
העבירה לפי סעיף-קטן )ב( ינהג כלהלן ,לפי הענין:
) (1בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם  -יפסול את הנהג
מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של  90ימים;
) (2בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש -

)א(

)ב(
)ג(

)ג(

)ד(
)ה(

הוגשו הודעות אישום או כתב אישום נגד בעל רשיון נהיגה או בעל רשיון
רכב על פסילת נאשם נגד הדין או תחיקת הבטחון שביצועם נתאפשר או
הוקל על-ידי נהיגתו ברכב או על-ידי השימוש ברכבו ,רשאי בית המשפט
המוסמך לדון בעבירה לפסול את בעל הרשיון מלהחזיק בו ,על-פי בקשת
היועץ המשפטי או בא-כוחו או שוטר ,אם היה משוכנע כי המשך הנהיגה
על-ידי הנאשם האמור או המשך השימוש ברכבו יש בהם משום סכנה
לציבור ,ואם אין הנאשם פסול לפי סעיף .69
פסילה כאמור תהיה ל 30-יום; אולם בית המשפט המוסמך לדון בעבירה
רשאי להאריך את הפסילה עד לגמר בירור המשפט או עד למתן החלטה
לפי סעיף .65
החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתנת לעיון חוזר בהתאם להוראות
סעיף .73
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)ו(

)ז(
)ח(
)ט(
)י(

)יא(

רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 60
ימים;
) (3בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית  -רשאי הוא לפסול את
הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של  30ימים.
לא הופיע הנהג בפני קצין המשטרה במועד שזומן אליו כאמור בסעיף-קטן
)ג( ,רשאי קצין המשטרה לפסול אותו מהחזיק ברשיון הנהיגה לפי סעיף-
קטן )ה( גם בהעדרו ,ומאותו מועד יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל
מהחזיק רשיון נהיגה ויחולו עליו הוראות סעיף .107
פסילה שהטיל קצין משטרה על הנהג מהחזיק רשיון נהיגה תחל ממתן
ההחלטה.
בחישוב תקופת הפסילה לא תבוא במנין התקופה שחלפה עד מסירת
הרשיון לרשות שנקבעה לכך בתקנות ובדרך שנקבעה.
בית המשפט המוסמך לדון בעבירה ,שבשלה נפסל הרשיון לפי סעיף-קטן
)ה( ,רשאי להאריך את הפסילה עד לגמר בירור הדין או לבטל אותה,
בתנאים או ללא תנאים.
על אף האמור בסעיף-קטן )ה() (2ו ,(3)-רשאית רשות הרישוי מטעם צבא
הגנה לישראל ליתן לאדם שנפסל כאמור באותו סעיף-קטן רשיון נהיגה
צבאי שעה שהוא משמש בתפקיד צבאי בלבד ,אם הרשות משוכנעת כי
הדבר דרוש לצורך צבאי דחוף ומוגדר; הוראת סעיף-קטן זה לא תחול
במקרה של תאונה בנסיבות האמורות בסעיף .99
קצין משטרה כאמור יחזיר רשיון נהיגה למי שנפסל מהחזיק בו לפי סעיף
זה ,אם שוכנע כי לא יוגש כתב אישום נגד בעל הרשיון.

ביטול פסילה

.72

מי שנפסל בצו של קצין משטרה כאמור בסעיף  ,71רשאי לבקש מבית
המשפט המוסמך לדון בעבירה לבטל את הפסילה; ובית המשפט ,לאחר
ששמע את היועץ המשפטי או את בא-כוחו או שוטר ,רשאי לבטל את
הפסילה ,בתנאים או ללא תנאים ,אם שוכנע שביטול הפסילה לא יפגע
בבטחון הציבור.

עיון חוזר וערר

.73

החלטת בית-המשפט לפי סעיפים  72 ,71 ,69או  74ניתנת לעיון חוזר ולערר
בדרך הקבועה בחוק סדרי הדיון הפלילי )מס'  (9לשנת  ; 1961שופט
המעיין בבקשה כאמור רשאי לקיים את ההחלטה הקודמת ,לשנותה או
לבטלה ,או לתת במקומה החלטה אחרת אשר בית-המשפט האמור היה
מוסמך לתיתה ,או להחזיר את הענין אל בית-המשפט האמור ,למתן
החלטה אחרת על ידיו.

בטילת
הפסילה

.74

פסילה מטעמי
כושר

.75

רשות הרישוי רשאית ,בהחלטה מנומקת ,לפסול אדם מלהחזיק ברשיון נהיגה,
לצמיתות ,לתקופה מסויימת ,או עד למילוי תנאים שייקבעו בהחלטה ,אם היא
משוכנעת שבעל הרשיון אינו ראוי 'לנהוג מחמת כושר נהיגה לקוי.

התליית רשיון
מטעמי
בטיחות

.76

היתה רשות הרישוי סבורה כי בדרך נהיגתו של אדם יש משום סכנה לבטיחות
התנועה ,רשאית היא לצוות על התליית רשיון הנהיגה שלו עד שיעבור בחינות
ובדיקות רפואיות שתקבע ויימצא מתאים לנהוג רכב ,ובלבד שהרשות תזמינו
לבחינות ולבדיקות רפואיות ששה שבועות מיום שהחליטה על התליית רשיונו.

התניית תנאים .77

רשות הרישוי רשאית ,בהחלטה מנומקת ,להתנות תנאים ברשיון נהיגה ,אם היא

)א(

)ב(

עברו שלושה חדשים מיום שנפסל בעל הרשיון לפי הסעיפים  69או  71ולא
הוגש לבית המשפט אישום נגד בעל הרשיון על המעשה או על המחדל
שבגללם נפסל  -תבוטל הפסילה ,אלא אם כן הורה בית המשפט ,מטעמים
מיוחדים ומנימוקים שיירשמו ,להאריך את מועד הפסילה לתקופה שיקבע.
עברו ששה חדשים מיום שנפסל בעל הרשיון לפי הסעיפים  69או  71ולא
ניתן פסק-דין לגבי המעשה או המחדל שבגללם נפסל  -בטלה הפסילה ,אם
לא הורה בית המשפט הוראה אחרת.
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מטעמי כושר

סבורה שיש צורך בהם מחמת כושר נהיגה לקוי של בעל הרשיון.

חיוב בהדרכה

.78

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

זכות ערעור על
החלטה לפי
הסעיפים 75
עד 78

.79

)א(

בעל רשיון שהוחלט עליו לפי הסעיפים  75עד  78רשאי ,תוך  10ימים מיום
שהודיעו לו על ההחלטה ,לערער לפני ועדת העררים וועדת העררים רשאית
לאשר את ההחלטה ,לשנותה או לבטלה.
הגשת ערר לא תעכב את ביצוע ההחלטה ,אולם אם לא ניתנה
החלטה בערר תוך  90יום מיום ההחלטה נשוא הערר ולא הורתה ועדת
העררים הוראה אחרת ,יופסק ביצועה עד שתינתן החלטה בערר.

ערר וערעור
לענין אישור
רפואי לנהיגה

.80

)א(

רשות הרישוי תמנה בהודעה רופאים מוסמכים לענין מתן אישור רפואי
לנהיגה.
מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה הרואה עצמו נפגע מהחלטת רופא
מוסמך רשאי לערר ,תוך זמן שייקבע בתקנות ,לפני ועדת ערר רפואית של
שלושה רופאים מתוך רשימה שאישר קמ"ט תחבורה בהתייעצות עם
קמ"ט בריאות.
המותב ויושב הראש של כל ועדת ערר רפואית יקבעו בדרך שתיקבע
בתקנות.
לא יוגש ערר לפי סעיף  79על החלטת רשות הרישוי לפי סעיף  75שניתנה
מטעמים של כשירות רפואית אלא לאחר שניתנה החלטה של ועדת ערר
רפואית בערר על החלטת הרופא המוסמך ,ולענין זה יימנה הזמן להגשת
הערר מיום שהודיעו לבעל הרשיון את ההחלטה של ועדת הערר הרפואית.

)ב(

)ב(

)ג(
)ד(

סמכות הרשות .81
לפסול נהגים
מסוכנים

היתה רשות הרישוי משוכנעת ,על-פי ראיות שהובאו לפניה ,כי בדרך נהיגתו
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 .82
לפסול מי
שנפסל על-ידי
בית-משפט
מחוץ לאזור

)א(

נפסל אדם על-ידי בית משפט בר-סמך מחוץ לאזור מלקבל או
מלהחזיק רשיון המתיר נהיגה בתחום שיפוטו של בית המשפט לצמיתות
או לתקופה מסויימת או עד שיתמלאו התנאים שיקבע בית המשפט ,יודיע
על כך מיד לרשות הרישוי ויהיה פסול מלקבל או מלהחזיק רשיון המתיר
נהיגה מכוח צו זה ,במשך התקופה או עד שיתמלאו התנאים שנקבעו בפסק
הדין של בית-משפט בר-הסמך מחוץ לאזור.
נפסל אדם כאמור בסעיף קטן )א( ולא הודיע מיד לרשות הרישוי על דבר
הפסילה ,תהא רשות הרישוי רשאית להוסיף לתקופת הפסילה שנקבעה
על-ידי בית המשפט גם את התקופה שמיום הפסילה עד ליום בו נמסרה לה
ההודעה.

)א(

בעל רשיון נהיגה שנפסל מלהחזיק בו כאמור בסעיף  81רשאי לבקש מועדת
העררים ביטול הפסילה.
פסילה לפי סעיף  81תפקע כתום  30יום מיום החלטת הפסילה ,אם לא
הוגשה לועדת העררים בקשה לאישורה לפני תום מועד זה או אם לא
בוטלה על-ידי ועדת העררים לפני כן.
ועדת העררים רשאית לאשר את הפסילה לצמיתות ,לתקופה מסויימת או
עד למילוי תנאים שתקבע ,לשנותה או לבטלה.

)א(

מצא שוטר ,לאחר שקילתו של רכב מסחרי ,כי הוביל אדם מטען
ברכב כאשר משקלו הכולל של הרכב והמטען המובל בו עולה על
המשקל הכולל המותר לפי רשיון הרכב ,רשאי הוא למסור לנהג
הודעה האוסרת את השימוש ברכב )להלן  -הודעת איסור שימוש(
לתקופה של  30ימים ואם במהלך שלוש השנים האחרונות נמסרה

)ב(

ביטול
הפסילה,
פקיעתה
ואישורה

.83

איסור מנהלי
על שימוש
ברכב

.84

)ב(
)ג(

) (1
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)ב(

)ג(

)ד(

)ה(

)ו(
פנייה לבית
משפט

.85

)א(

הודעת איסור שימוש באותו רכב לפי סעיף זה ,או שניתן לגביו צו
איסור שימוש לפי סעיף  - 86לתקופה של  60ימים ,וליטול את רשיון
הרכב.
) (2היה לשוטר יסוד להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות
המפורטות בחלק א' לתוספת השישית ,רשאי הוא לדרוש מהנהג
להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רשיון הרכב,
והוראות סעיף )71ג() ,ד( ו)-ו( יחולו ,בשינויים המחויבים; היה לקצין
משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג ,רשאי הוא למסור
לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של 30
ימים ואם במהלך שלוש השנים האחרונות נמסרה הודעת איסור
שימוש באותו רכב לפי סעיף זה ,או שניתן לגביו צו איסור שימוש
לפי סעיף  - 86לתקופה של  60ימים ,וליטול את רשיון הרכב.
) (3הוראות סעיף-קטן זה לא יחולו לגבי עבירות קנס.
בהודעת איסור שימוש יצוינו אלה:
) (1המקום שבו יש לפרוק את המטען שהובל ברכב או שבו יש להוריד
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
אם הורדתם במקום שבו נמצא הרכב אינה אפשרית בנסיבות הענין;
לענין זה" ,מטען עודף"  -מטען שמשקלו כמשקל ההפרש שבין
המשקל הכולל המותר לפי רשיון הרכב לבין משקלו הכולל של הרכב
והמטען המובל בו;
) (2המגרש שבו יועמד הרכב במהלך תקופת איסור השימוש ,אשר ייבחר
בהתחשב בהצעתו של הנהג מבין המגרשים שיועדו לכך; ראש
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
שיעור ההוצאות בשל שינוע כלי רכב למגרשים שנקבעו לפי פסקה זו
ובשל העמדתם בהם;
) (3המועד האחרון לביצוע הפעולות האמורות בפסקאות ) (1ו.(2)-
לא ישתמש אדם ברכב שלגביו ניתנה הודעת איסור שימוש אלא לצורך
נסיעה לשם ביצוע הפעולות האמורות בסעיף-קטן )ב( ,במקומות ובמועדים
שצוינו בהודעה ,ולא יעבירו מהמקום שנקבע להעמדת הרכב אלא לאחר
קבלת אישור בכתב מקצין משטרה.
) (1המשטרה תודיע לרשות הרישוי על מתן הודעת איסור שימוש לפי
סעיף זה; העתק מהודעת איסור השימוש יישלח לבעל הרכב ,אם לא
נמסר לו במעמד מסירת הודעת איסור השימוש;
) (2ניתנה הודעת איסור שימוש לפי סעיף זה ,ולא ניטל רישיון הרכב,
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
הרישוי ,בכל אחד מאלה:
) (1בעל הרכב הוכיח כי הרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו;
) (2הוא שוכנע כי לא יוגש כתב אישום בשל העבירה כאמור בסעיף-קטן
)א(.
נמחק כתב האישום ,בטלה הודעת איסור השימוש ,והתובע יודיע על כך
מיד לרשות הרישוי.
בעל הרכב שלגביו ניתנה הודעת איסור שימוש לפי סעיף  84וכן הנהג
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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)ב(

בית המשפט יבטל את הודעת איסור השימוש אם נוכח כי התקיים אחד
מאלה:
) (1הרכב נלקח מבעליו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו;
) (2מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב ,ובעל הרכב
עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה כאמור בסעיף )84א(.

)ג(

בית המשפט רשאי לבטל את הודעת איסור השימוש ,או לקבוע תקופה
קצרה יותר לאיסור השימוש ,בתנאים או ללא תנאים ,אם התקיימו
נסיבות אחרות מאלה האמורות בסעיף-קטן )ב( ,המצדיקות זאת ולענין זה
רשאי בית המשפט להביא בחשבון ,בין השאר ,את הזיקה בין בעל הרכב
לבין מי שנהג ברכב.

)א(

הורשע אדם בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת השישית ,רשאי בית
המשפט ,בנוסף לכל עונש אחר ,להורות בצו על איסור שימוש ברכב שבו
נעברה העבירה )להלן  -צו איסור שימוש( לתקופה של עד  120ימים ,ובלבד
שהעבירה אינה עבירת קנס; בצו איסור השימוש יקבע בית המשפט את
המגרש שבו יועמד הרכב במהלך תקופת איסור השימוש ,מבין המגרשים
שיועדו לכך לפי סעיף )84ב().(2
בית המשפט לא יתן צו איסור שימוש ברכב לפני שניתנה לבעל הרכב
הזדמנות להשמיע את טענותיו לענין איסור השימוש.
בית המשפט לא יתן צו איסור שימוש ברכב אם הוכיח בעליו אחד מאלה:
) (1הרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו;
) (2מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו ,והוא עשה כל שביכולתו כדי
למנוע ביצוע עבירה כאמור בסעיף-קטן )א(.
בית המשפט ,בבואו להחליט בדבר תקופת איסור השימוש ,רשאי להביא
בחשבון ,בין השאר ,את הזיקה שבין בעל הרכב לבין מי שנהג ברכב.
) (1ניתן צו איסור שימוש ברכב לפי סעיף זה ,ימציא בעל הרכב את
רשיון הרכב לרשות שנקבעה בתקנות ,תוך התקופה שנקבעה בהן;
) (2איסור השימוש יחל במועד מתן הצו ,אם לא קבע בית המשפט מועד
אחר ,ואולם בחישוב התקופה הנקובה בצו איסור השימוש לא תבוא
במנין התקופה שחלפה עד מסירת רשיון הרכב כאמור בפסקה ).(1
ביקש בעל הרכב לשנות את מקום העמדתו של הרכב במהלך תקופת
איסור השימוש ,לא יעשה כן אלא לאחר קבלת אישור בכתב מקצין
משטרה.
לא ניתנה לבעל הרכב הזדמנות להשמיע את טענותיו כאמור בסעיף-קטן
)ב( רשאי הוא לפנות לבית המשפט ,בבקשה לעיון חוזר בהחלטתו.

איסור שיפוטי
על שימוש
ברכב

.86

שינוע רכב
למגרש
והעמדתו בו

.87

הוצאות בשל שינוע רכב למגרש שבו יועמד בתקופת איסור שימוש לפי סעיפים 84
עד  86ובשל העמדתו במגרש כאמור ,בשיעור שנקבע לפי סעיף )84ב() ,(2ישולמו על
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.

ערעור

.88

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

איסור שימוש
ברכב-ביצוע
ופיקוח

.89

ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע דרכים לביצוע הודעת איסור שימוש
או צו איסור שימוש לפי הוראות סעיפים  84עד  ,86לרבות גרירת הרכב,
אחסנתו או נעילת גלגליו כאמור בסעיף .114
לצורך פיקוח על ביצוע הודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש ,שניתנו
לפי הוראות סעיפים  84עד  ,86תהיה לשוטר סמכות כניסה לכל מקום שבו
אמור הרכב להימצא או שיש לו יסוד סביר להניח שהרכב נמצא בו.

)ב(
)ג(

)ד(
)ה(

)ו(
)ז(

)א(
)ב(
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החזרת רישיון
הרכב

.90

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

סדרי דין

.91

סדרי הדין בדיון לפני ועדת עררים בערר לפי צו זה יהיו בהתאם לצו בדבר ועדת
עררים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(172התשכ"ח ,1967-וההוראות שהוצאו מכוחו.

הפסקת
פסילה

.92

לא ניתנה החלטת ועדת העררים תוך  60יום מיום החלטת רשות הרישוי על
הפסילה ולא הורתה ועדת העררים הוראה אחרת ,תופסק הפסילה עד שתינתן
החלטת הועדה.

סמכויות
נוספות של
רשות הרישוי

.93

)א(

רשאית רשות הרישוי ,בכל עת ,לסרב מתן רשיון או חידושו או לבטלו או
להשעות רשיון שניתן ,כאשר הוכח להנחת דעתה של רשות הרישוי כי
הדבר דרוש לשם שמירה על בטחון האזור ,על בטחון מדינת ישראל,
להבטחת ממשל תקין או צרכי האוכלוסיה באזור או למען קיומו של הסדר
הציבורי.
על החלטה כאמור בסעיף קטן )א( ניתן לערער בפני מפקד כוחות צבא-
הגנה לישראל באזור תוך  15יום מיום הודעת החלטת רשות הרישוי.
מפקד כוחות צבא-הגנה לישראל באזור רשאי לאשר ההחלטה ,לבטלה או
לשנותה.

חובה להמציא
רשיון נהיגה

.94

)א(

הורשע בעל רשיון נהיגה על עבירות תעבורה או עבירה לפי דין או תחיקת
בטחון אחרים הנובעת מנהיגת רכב ,או שהוא נפסל מלהחזיק רשיון או
שהותנו בו תנאים לפי צו זה ,חייב הוא להמציא את הרשיון לרשות
הנקובה בתקנות תוך התקופה שנקבעה בה.
הנוהל בדבר רישום וטיפול ברשיון כאמור בסעיף קטן )א( ייקבע
בתקנות.
האמור בסעיף זה יחול גם על בעל רשיון רכב שנפסל מלהחזיק בו ועל
רשיון כזה.

עבירות

.95

)ב(
)ג(

)ב(
)ג(

פרק שביעי :עבירות ועונשין
העובר אחת העבירות האלה ,דינו  -מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף )1א((3
לצו העלאת קנסות ואם העבירה היא עבירת קנס שדן בה בית המשפט  -קנס פי
 1.25מהקנס האמור בסעיף )1א() (1לצו העלאת קנסות.
מפיר הוראה מהוראות צו זה;
) (1
נוהג רכב בדרך בקלות ראש ,או ברשלנות ,או במהירות שיש בה בנסיבות
) (2
המקרה סכנה לציבור ,אף אם היא פחותה מן המהירות המקסימלית
שנקבעה;
הוא שיכור בהיותו נוהג רכב ,או בהיותו ממונה על הרכב ,בדרך או במקום
) (3
ציבורי ,לעניין זה" ,שיכור" ו"ממונה על הרכב"  -כהגדרתם בסעיף .101
בהיותו נוהג רכב שדרך נהיגתו גרמה לעבירה הוא מסרב להגיד שמו או
) (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
ולתפיסתו של נהג הרכב שהיה מעורב בתאונה או שבדרך שימושו ברכב
היה משום עבירה ,אלא שאם נדרש למסור את הידיעה בכתב  -עליו
למסרה תוך  15יום מיום הדרישה;
בהיותו נוהג רכב מנועי או ציבורי אינו מציג את רשיונו כשהוא נדרש לכך
) (6
על-ידי שוטר;
בהיותו נוהג רכב אינו עוצר בשעה שבגלל מציאות רכבו בדרך אירעה
) (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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) (8
) (9
)(10
)(11

מפיר הוראת תמרור שבדרך או אות הניתן על-ידי שוטר במדים;
מזייף כל סימן המשמש לזיהוי רכב או כל רשיון שניתן לפי צו זה ,או
שבמרמה הוא משנה אותם או משתמש בהם או משאילם לאחר או מניח
לאחר להשתמש בהם.
משנה שלא כדין רישום של טכוגרף.
משבש את פעולתו התקינה של מיתקן מגביל מהירות שהותקן ברכב לפי
הוראות סעיף .104

מאסר בפועל

.96

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

הדין כשיש
עבירות
קודמות

.97

העובר עבירה לפי פסקאות ) (4) ,(3) ,(2או ) (7לסעיף  95או לפי סעיף - 10
למעט נהיגת רכב על-ידי אדם שרשיון הנהיגה שלו פקע  -או עבירה על תקנה
מהתקנות המפורטות בתוספת הראשונה או השניה ובשתי השנים שקדמו לאותה
עבירה כבר הורשע על אחת העבירות המפורטות בסעיף זה ,דינו  -מאסר שלוש
שנים אך לא פחות מחודש ימים ,או מאסר וקנס  1,500שקלים חדשים :אולם
רשאי בית המשפט ,אם ראה שנסיבות העבירה מחייבות זאת ,שלא לפסוק מאסר
מינימום מטעמים שיפרש בפסק הדין.

גרימת מוות
בנהיגה
רשלנית

.98

הגורם ,תוך כדי שימוש ברכב ,שלא בכוונה ,למותו של אדם אחר מתוך חוסר
זהירות או במעשה פזיז או לא-איכפתי שאינם עולים כדי התרשלות פושעת ,דינו -
מאסר שלוש שנים ולא פחות משלושה חדשים ,או מאסר וקנס  1,500שקלים
חדשים; אולם רשאי בית המשפט אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת ,שלא
לפסוק מאסר מינימום כאמור מטעמים שיפרש בפסק הדין.

הפקרה אחרי
הפגיעה

.99

נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם ,אשר היה עליו לדעת כי
בתאונה נפגע אדם או עשוי היה להיפגע אדם ,ולא עצר במקום התאונה,
או קרוב לו ככל האפשר ,כדי לעמוד על תוצאות התאונה ולהזעיק עזרה,
דינו – מאסר שלוש שנים.
נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם ,ולא עצר במקום התאונה ,או
קרוב לו ככל האפשר ,כדי לעמוד על תוצאות התאונה ,או עצר כאמור ולא
הזעיק עזרה ,דינו – מאסר שבע שנים.
נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נגרמה לאדם חבלה חמורה או שבה נהרג
אדם ,ולא עצר או לא הזעיק עזרה כאמור בסעיף קטן )ב( ,דינו – מאסר 14
שנים.
החליט בית המשפט להטיל על אדם עונש מאסר לפי סעיף קטן )ב( או )ג(,
לא יטיל עליו מאסר על תנאי בין כעונש יחיד ובין כעונש נוסף.
בסעיף זה" ,הזעיק עזרה" – הושיט עזרה מתאימה בהתאם לנסיבות
המקרה ולמקום התאונה ,ובכלל זה ,בהתאם לנסיבות המקרה ,הזעיק את
גופי ההצלה המקצועיים הנחוצים למקום התאונה ,המתין ליד הנפגע עד
להגעתם ,דאג למניעת כל נזק נוסף לנפגע ככל יכולתו והגיש לנפגע עזרה
ראשונה אם ביכולתו להגישה על פי הכשרתו.

חובת נוסע
להתקשר
לגופי הצלה

.100

נוסע ברכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם חייב להתקשר לגופי ההצלה
המקצועיים הנחוצים ולהזעיקם למקום התאונה ,בהקדם האפשרי בנסיבות
העניין ,אלא אם כן נהג הרכב עצר והזעיק עזרה ,בנסיבות כאמור בסעיף )99ב( או
)ג(; העובר על הוראה זו ,דינו – מחצית העונש הקבוע בסעיף )99ב( או )ג( ,לפי
העניין; הוראות סעיף זה לא יחולו על קטין שטרם מלאו לו  16שנים.

בדיקת שכרות

.101

בסעיף זה –
"ממונה על הרכב"  -אחד מאלה:
) (1מי שעוסק בהוראת נהיגה ,בעת שהלומד נהיגה נוהג ברכב;
) (2מי שיושב לצדו של נוהג חדש ברכב ,לצורך מילוי חובת הליווי לפי

)א(

)ב(
)ג(
)ד(
)ה(

)א(
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)ב(

)ג(

)ד(

)ה(

)ו(

סעיפים  14או ;15
"משקה משכר" – משקה שריכוז האלכוהול בו גבוה מהריכוז שקבע ראש
המינהל האזרחי; לענין זה ,רישום ריכוז האלכוהול על גבי מכל המשקה
יהיה ראיה לכאורה לריכוז האלכוהול המצוי במשקה;
"סם מסוכן"  -כהגדרתו בצו בדבר סמים מסוכנים )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(558התשל"ה ,1975-למעט סם שקבע ראש המינהל האזרחי ובתנאים
שקבע;
"שיכור"  -אחד מאלה:
) (1מי ששותה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב;
) (2מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן;
) (3מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע ראש המינהל
האזרחי;
) (4אחד המנויים להלן ,שלפי דגימת נשיפה ,בגופו מצוי אלכוהול בריכוז
העולה על  50מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף ,או לפי דגימת
דם -בריכוז העולה על  10מיליגרם אלכוהול ב 100-מיליליטר דם:
)א( נהג חדש.
)ב( נהג שטרם מלאו לו  24שנים.
)ג( נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל
המותר לפי רישיון הרכב עולה על  3,500ק"ג.
)ד( נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי.
) (5מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן,
ובלבד שבבדיקת מעבדה לא נמצא שריכוז האלכוהול בדמו נמוך
מהסף שנקבע בתקנות לפי פסקה ) (3או מהסף כאמור בפסקה )3א(,
או לפי העניין.
שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב ,לתת לו דגימה של
אוויר הנשוף מפיו ,לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז,
באמצעות מכשיר שאושר לשם כך בידי ראש המינהל האזרחי בהודעה
)בסעיף זה  -דגימת נשיפה(; שוטר רשאי לדרוש מתן דגימה לפי סעיף זה
אף בהעדר חשד כי נעברה עבירה לפי צו זה.
שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב ,שהיה מעורב בתאונת
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
רשאי להורות על נטילה של דגימת דם כאמור בסעיף-קטן זה גם מנוהג
רכב או מממונה על הרכב שהוא מחוסר הכרה ,ולא יחולו לענין זה הוראות
סעיף-קטן )ב.(2
נפטר אדם עקב תאונת דרכים ,והיה לשוטר חשד סביר כי אותו אדם היה
בין הגורמים לתאונה ,רשאי רופא שהוסמך לכך בידי ראש המינהל
האזרחי או בידי מי שראש המינהל האזרחי מינה לצורך כך שאליו הובא
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
חילוף חומרים של סם מסוכן ,והכל אם ביקש זאת השוטר; בסעיף-קטן
זה" ,שוטר"  -כפי שקבע ראש המינהל האזרחי.
שוטר הדורש מנוהג רכב או מממונה על הרכב לתת לו דגימת נשיפה,
דגימת שתן או דגימת דם ,לפי הוראות סעיף זה ,יודיע לו את מטרת נטילת
הדגימה ,יבקש את הסכמתו ,ויסביר לו את המשמעות המשפטית של
סירוב לתת דגימה ,כאמור בסעיף .103
) (1נטילה של דגימת נשיפה ,דגימת שתן או דגימת דם לפי הוראות
סעיף זה ,תיעשה באופן ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד
האדם ,על פרטיותו ועל בריאותו ,ובמידה המועטה האפשרית של
פגיעה ,אי-נוחות וכאב.
) (2נטילה של דגימת נשיפה תיעשה בידי שוטר ,ברכב שבו נהג או נסע
האדם שממנו נדרשה הדגימה ,סמוך לו או במקום אחר שיורה
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)ז(

)ח(

)ט(

)י(
)יא(
דין וחשבון על
בדיקת שכרות

.102

סירוב לבדיקת
שכרות

.103

מתקן מגביל
מהירות

.104

השוטר.
) (3נטילה של דגימת דם תיעשה בידי בעל מקצוע רפואי ,המוסמך על פי
כל דין או תחיקת ביטחון ליטול דגימת דם; נטילת הדגימה תיעשה
במקום שבו נוהגים ליטול דגימה כאמור ,לרבות בתחנת משטרה
בתנאי מרפאה.
בעל מקצוע רפואי יברר עם האדם ממנו נדרשה דגימת דם ,קודם נטילתה,
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
כאמור; ואולם ,בעל מקצוע רפואי שאינו רופא ,רשאי לדרוש כי רופא
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
את האדם ממנו נדרשה הדגימה לפרק זמן שלא יעלה על ארבע שעות,
ואולם אם נטילת הדגימה היתה ממי שאינו חשוד ,לא יעלה משך העיכוב
על חצי שעה.
ראש המינהל האזרחי רשאי ,להתקין תקנות בענינים אלה:
) (1שיטות לבדיקת האלכוהול או הסם בהתאם להוראות סעיף זה;
) (2אופן נטילת הדגימות לפי סעיף זה ובדיקתן ,מקומות הבדיקות
ותעודות שיינתנו על תוצאות בדיקה.
בית המשפט הדן בעבירה לפי סעיף  (3)95רשאי לקבל כראיה תעודה
שניתנה לפי סעיף-קטן )ג().(3
ההוראות לפי סעיף זה יחולו גם על נוהג רכב שהוא קטין או שקיים חשש
שהוא מוגבל בשכלו ,בלא צורך בהסכמת אפוטרופסו.

)א(

הנוטל דגימת נשיפה ,דגימת שתן או דגימת דם לפי הוראות סעיף 101
)בסעיף זה  -דגימה( ,ירשום בתום נטילת הדגימה דין וחשבון על מהלך
הנטילה ,ויחתום עליו.
דין וחשבון כאמור בסעיף-קטן )א( יכלול את אלה:
) (1שמו ופרטי זהותו של האדם שממנו ניטלה הדגימה;
) (2נסיבות נטילת הדגימה ,וכן תוצאות בדיקתה ,אם נתקבלו במעמד
הנטילה;
) (3התאריך ,השעה והמקום שבו ניטלה הדגימה;
) (4שמו וכשירותו או דרגתו של נוטל הדגימה;
) (5שמו ופרטי זהותו של מי שנכח בעת נטילת הדגימה ,אם נכח.
העתק הדין וחשבון יימסר מייד לאדם שממנו ניטלה הדגימה ,ואם ניטלה
הדגימה ממחוסר הכרה או מנפטר ,לפי הוראות סעיף )101ג( או )ד( -
יימסר בהקדם האפשרי לאחד מבני משפחתו שביקש זאת; לענין זה" ,בן
משפחה"  -בן זוג ,הורה ,ילד ,אח או אחות.

)א(

סירב נוהג ברכב ,או ממונה על הרכב כאמור בפסקה ) (1להגדרה "ממונה
על הרכב" שבסעיף  ,101לתת דגימה לפי דרישת שוטר כאמור באותו
סעיף ,יראו אותו כמי שעבר עבירה לפי סעיף .(3)95
סירב ממונה על הרכב כאמור בפסקה ) (2להגדרה "ממונה על הרכב"
שבסעיף  ,101לתת דגימה לפי דרישת שוטר כאמור באותו סעיף ,דינו –
קנס כאמור בסעיף )1א() (1לצו העלאת הקנסות.
הוראות סעיף זה לא יחולו על נוהג ברכב או על ממונה על הרכב שלא
ניטלה ממנו דגימת דם בשל חשש לפגיעה בבריאותו בנסיבות האמורות
בסעיף )101ז(.

)א(

ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע כי ברכב מסוים שקבע ,יותקן מיתקן
מגביל מהירות.
קבע ראש המינהל האזרחי כאמור בסעיף-קטן )א(  -לא ינהג אדם ברכב,
ובעל הרכב או מי שהרכב נמצא בשליטתו לא ירשו לאחר לנהוג ברכב,

)ב(

)ג(

)ב(
)ג(

)ב(
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אלא אם כן מותקן בו מיתקן מגביל מהירות ,והמיתקן תקין ופועל
כהלכה.
אפוד זוהר-
חובת החזקה
ושימוש

.105

קבלת רשיון
בהעלמת
הפסילה או
התנאים

.106

מי שנפסל מלקבל או מלהחזיק רשיון או שהותנו תנאים ברשיונו לפי צו זה ,וכל
עוד הפסילה או התנאים בתקפם הוא מגיש בקשה לקבלת רשיון או לחידושו או
מקבל רשיון ,ואינו מודיע על הפסילה או על התנאים לרשות הרישוי ,דינו  -מאסר
שלוש שנים או קנס  1,500שקלים חדשים או שני העונשים כאחד; וכל רשיון
שקיבל או שחודש כאמור  -בטל.

נהיגה בזמן
הפסילה או
בניגוד לתנאים

.107

מי שהודע לו שנפסל מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה ,וכל עוד הפסילה בתקפה
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
רכב וכל עוד הפסילה בתקפה הוא משתמש באותו רכב או מרשה להשתמש בו ,או
מי שנהג או הרשה לאחר לנהוג ברכב בניגוד להודעת איסור שימוש או צו איסור
שימוש ,דינו  -מאסר שלוש שנים או קנס  1,500שקלים חדשים או שני העונשים
כאחד.

העונש לעבירה .108
על התקנות

העובר על תקנה שהותקנה לפי צו זה ,דינו כאמור בסעיפים  95ו 97-או עונש
קטן מזה שנקבע לה בתקנות.

חובת פיקוח
של בעל רכב

.109

בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו )בסעיף זה  -בעל הרכב( ,חייב
לפקח ולעשות כל שניתן כדי למנוע ביצוע עבירה המנויה בתוספת
השביעית בידי אדם הנוהג ברכב ברשותו והמבצע בעבורו עבודה או
שירות; בעל רכב המפר הוראת סעיף זה ,דינו  -קנס כאמור בסעיף )1א()(3
לצו העלאת הקנסות.
נעברה עבירה המנויה בתוספת השביעית בידי אדם כאמור בסעיף-קטן
)א( ,חזקה כי בעל הרכב הפר את חובתו לפי הסעיף הקטן האמור ,אלא אם
כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

אחריות
פלילית
אזרחית
שמורה

.110

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

ניקוד בעבירות
תעבורה

.111

ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע בתקנות שיטה לרישום נקודות על
עבירות תעבורה שבהן הורשע בעל רשיון נהיגה )להלן  -שיטת הניקוד(,
ולקבוע את סוג העבירות ומספר הנקודות שיירשמו לחובתו של בעל
הרשיון על עבירה שבה הורשע.
ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע בתקנות אמצעי תיקון שיוטלו על בעל
רשיון נהיגה שנרשמו נקודות לחובתו לפי שיטת הניקוד ,וביניהם  -בדיקות

)א(
)ב(
)ג(

)ד(
)ה(

)א(

)ב(

)א(

)ב(

ברכב מנועי יימצא אפוד זוהר.
הנוהג ברכב שאינו אופנוע יחזיק את האפוד הזוהר ,בכל עת ,בתא הנהג
ברכב.
הנוהג ברכב מנועי בדרך שאינה דרך עירונית ,היוצא או היורד מהרכב ,לפי
הענין ,ילבש אפוד זוהר ,למעט במדרכה; ואולם הוא יהיה פטור מהחובה
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.
בסעיף זה -
"אפוד זוהר"  -אפוד מחזיר אור ,העומד בדרישות שנקבעו לענין זה בתקן
רשמי ,כמשמעותו בצו בדבר תקנים רשמיים )יהודה והשומרון( )מס' ,(899
התשמ"א;1981-
"דרך עירונית" ו"מדרכה"  -כהגדרתן בתקנות.
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)ג(
תשלום קנס
שהוטל על
הזולת

.112

תקנות כלליות

.113

)א(

)ב(

)ג(

רפואיות ,בחינות ,הסברה ,הדרכה ופסילה מלהחזיק ברשיון נהיגה.
אמצעי תיקון לפי סעיף קטן )ב( יהיו בנוסף לכל עונש שהטיל בית המשפט
על בעל הרשיון בשל עבירה שהרשיע אותו בה.
לא ישלם תאגיד ,במישרין או בעקיפין ,קנס שהוטל על זולתו ,ולא ישלם
מעביד קנס שהוטל על עובדו בשל עבירת תעבורה לפי סעיפים  98עד 107
או בשל עבירה הנכללת בתוספת הראשונה או בתוספת השניה; העובר על
הוראה של סעיף קטן זה ,דינו  -מאסר שנה אחת.
נעברה עבירה לפי סעיף קטן )א( בידי חבר-בני-אדם ,יאשם בה גם כל אדם
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:
) (1שהעבירה נעברה שלא בידיעתו;
) (2שהוא נקט כל האמצעים הסבירים למנוע את ביצוע העבירה.
"תאגיד" ,לענין סעיף זה  -למעט תאגיד שחבריו חייבים להעמיד
לרשותו את מלוא כח עבודתם ולהעביר לו את נכסיהם.
פרק שמיני :תקנות וחוקי עזר

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10
)(11
)(12
)(13
)(14
)(15
)(16
)(17
)(18

ראש המינהל האזרחי רשאי להתקין תקנות בענינים אלה:
הסדר התעבורה וקביעת כללים לשימוש בדרכים בשביל כלי רכב ,הולכי
רגל ואחרים ,ובכלל זה כללים ,בדבר קביעת כתיב אחיד בערבית ,בעברית
ובאנגלית של שמות המופיעים על גבי תמרורים המוצבים בדרכים.
האורות שיהיו מותקנים על כלי הרכב;
השימוש בצופרים או במכשירי אזהרה אחרים בכלי רכב;
קביעת גדלם ,צורתם וטיבם של תווי זיהוי וכללים בדבר חיבורם אל כלי
הרכב למען יהיו ניתנים להבחנה על נקלה;
רישום כלי רכב מנועיים והפרטים שיש לרשום אותם;
חיוב לקיים מונים במוניות והסדר השימוש והטיפול בהם;
אופן החזקת הרשיון;
פטור רכב מנועי רשום מחוץ לאזור שהובא לאזור לתקופה מוגבלת וכן
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;
תשלום האגרות בעד רישום ,רשיון ,חידוש רשיון ,היתר ,בדיקה ,בחינה,
או כל פעולה אחרת לפי צו זה או התקנות וכן דמי פיגור בעד אי-תשלום
במועד;
בחינות ובדיקות לשם קביעת כושר הנהיגה של מבקשי רשיונות נהיגה או
של מחזיקיהם וסוגי הרשיונות שיינתנו;
בדיקתם ובחינתם של כלי רכב ציבוריים ,מספר האנשים שמותר להסיע
בהם ,החובה להסיע נוסעים ותחומיה של חובה זו;
החובה להציג לראווה את מספר הנוסעים שאושר ואת תעריף שכר
הנסיעה שאושר ,לרבות המפה או התכנית הנוגעת לתעריף האמור;
בטיחותם ונוחותם של הנוסעים בכלי רכב ציבוריים והתנהגותם של
נהגיהם;
הסמכת המפקח על התעבורה ,לאסור או להגביל ,בהודעה שתוצג בדרך,
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
ואם בדרך פלונית או באזור פלוני או במקום פלוני;
מבנם ומשקלם של כלי רכב והתנאים לשימוש בהם;
מיתקנים או אמצעים אחרים למניעת גניבתם של כלי הרכב לסוגיהם,
לרבות בענין חובת ההתקנה של מיתקנים או אמצעים כאמור ,חובת
השימוש בהם ותנאים ומועדים לשימוש;
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)(19
)(20

מזגני אויר ברכב ,סוגם ,החובה להתקינם ולהפעילם והתנאים להפעלתם;
חגורות בטיחות והתקני ריסון ברכב ,סוגם ,החובה להתקינם ולחגרם וכל
תנאי לשימוש בהם.
מיתקנים או אמצעים אחרים שיש להתקינם ברכב ,שמטרתם מניעת
עבירות תעבורה ,פיקוח על קיום ההוראות לפי צו זה או תיעוד הפרתן,
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
הוראות פסקה ).(21
דרכי הסדר ,הגבלה ופיקוח לרישוי כלי רכב מסחריים ולרישוי כלי רכב
פרטיים הבנויים להסעת יותר מששה נוסעים בנוסף על הנהג ,וכן לשימוש
בכלי רכב מסחריים ופרטיים כאמור;
הפיקוח על הוראת נהיגה והדרכתה ,על מורים ,מדריכים ובתי ספר לנהיגה
ועל הכשרתם בענין החובה ללמד נהיגה לפי תכנית לימודים שנקבעה ,וכן
בענין הציוד והכלים שישתמשו בהם;
מתן רשיונות להחזקת בתי ספר לנהיגה ולהוראת נהיגה ,תקופת תקפם,
תנאיהם ,והסמכות לבטלם או להתלותם עקב עבירה על התקנות או על
תנאי הרשיון ,ומתן פטור מחובה לקבל רשיון להוראת נהיגה;
דרכי הגשתן של בקשות ,עריכתן של בדיקות ובחינות לשם מתן או חידוש
רשיונות נהיגה ,רשיונות הוראה ולהחזקת בתי ספר לנהיגה ורשיונות רכב,
וסדרי משרדי הרישוי הכרוכים בכך;
כל הנוגע לבטיחות בתנועה ,תכנונה והסדרתה;
הסדר שעות עבודה ,נהיגה ומנוחה של הנוהגים ברכב ,שהנהיגה היא
משלח-ידם או קשורה במשלח-ידם ,והפיקוח על ביצוע הסדר כאמור;
תקנות כאמור יכול שיהיו לגבי רכב בדרך כלל או לסוגים שונים של רכב;
התנאת מתן רשיון או חידוש רשיון ,על-פי צו זה או התקנות לפיו ,בתשלום
)א( כל קנס שמבקש הרשיון או חידושו נתחייב בו בדין בשל עבירות
תעבורה או בשל עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב ,ואשר לא שולם
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;
סדרי בטיחות תחבורתיים במפעלים המפעילים רכב במספר שנקבע
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
מכל סיבה אחרת )להלן  -שמאות רכב( והוראות בדבר הסמכת אדם
שיעסוק בשמאות רכב ,קביעת תפקידו ,חובותיו ,כישוריו ודרכי עבודתו;
ביצוען של הוראות צו זה בדרך כלל.

)א(

רכב העומד במקום שהעמדתו אסורה על-פי דין או תחיקת בטחון או
בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה או בטיחותה ,או שלדעת שוטר
דרושה הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לבטיחותה או לבטיחות הציבור,
רשאי שוטר להורות למי שהרכב ברשותו אותה שעה להרחיקו או לגררו.
לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחרי הוראת שוטר כאמור ,או
אינו נמצא במקום ,רשאי שוטר ,בין בעצמו ובין על-ידי אחר ,להרחיק את
הרכב ,לגררו ולהחסינו או לנעול את גלגליו או חלק מהם ,בנעלי חסימה
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,
או התשלום שנקבע בעד הרחקת רכב והחסנתו או נעילת רכב ושחרורו
בידי אחר ,יהיו מוטלים על בעל הרכב הרשום ברשיון הרכב ,זולת אם

)(21

)(22
)(23
)(24
)(25
)(26
)(27
)(28
)(29

)(30

)(31
)(32
אחריות לחניה

.114

)ב(

)ג(
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)ד(

)ה(
)ו(

)ז(

הסדר חנייה
אחיד

.115

)א(
)ב(
)ג(
)ד(

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.
רכב שננעל כאמור בסעיף קטן )ב( -
) (1ישוחרר מנעילתו לא יאוחר מתום  48שעות לאחר שבעל הרכב ביקש
את השחרור ושילם את האגרות או התשלומים החלים עליו ,ואולם
אם לאחר  24השעות הראשונות מתחיל יום מנוחה ,פגרה או שבתון
על-פי דין או תחיקת בטחון )להלן  -יום מנוחה(  -ישוחרר לפני יום
המנוחה.
) (2קצין משטרה בדרגה שאינה פחותה מדרגת מפקח רשאי ,מטעמים
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
האגרות או התשלום כאמור בסעיף קטן )ג( ,דינו  -מאסר שנה.
קבע בית המשפט במשפטו של בעל רכב על עבירה לפי סעיף זה ,על סמך
ראיות שהובאו לפניו ,כי הרכב היה אותה שעה ברשותו של אדם אחר,
רשאי בית המשפט הדן במשפטו של האחר להסתמך על הממצאים
העובדתיים שנקבעו במשפט הראשון ,על-פי הראיות שהוגשו באותו
משפט ,ואין צורך לחזור ולהגישן .לא היה האחר צד במשפט הראשון ,יתן
לו בית המשפט אפשרות לסתור את העדויות שנגבו במשפט הראשון.
על אף הוראות סעיף-קטן )ב( ,לא יינעל רכב ,אלא אם כן עמד באחד
המקומות המנויים להלן ,שהעמדת הרכב בו אסורה:
) (1מקום חנייה לרכב של נכה משותק רגליים;
) (2תחום תחנת אוטובוסים ,כאמור בתקנה  (12)72לתקנות;
) (3שטח הפרדה ,כהגדרתו בתקנה  1לתקנות;
) (4מקום חנייה המיועד לרכב דיפלומטי.
החניה בתשלום בדרך עירונית תהיה על פי הסדר חניה הנהוג בתחומי
הרשות המקומית בה מצויה אותה דרך או על פי הסדר חניה אחיד ,על פי
בחירתו של נהג הרכב.
בסעיף זה" ,הסדר חניה אחיד"  -כרטיס חניה לאזור מטעם המינהל
האזרחי או כל הסדר אחר שיבוא מטעמו במקומו.
ראש המינהל האזרחי ייקבע את המחיר המרבי עבור החניה על-פי הסדר
החניה האחיד.
) (1על אף הוראות סעיף-קטן )א( ,רשאית מועצת רשות מקומית לקבוע,
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
מקומית או כל מערך אחר שניתנים בו שירותי תחבורה ציבורית,
המספקים תחליף נוח ,להנחת דעתה של המועצה ,לשימוש ברכב
פרטי )בסעיף זה  -מערך להסעת המונים( ,וכן אם קיימים הסדרי
חניה נוחים וזמינים למשתמשים במערך להסעת ההמונים; לענין זה
 "מסילת ברזל מקומית" – כפי שתוגדר בתקנות שיוציא ראשהמינהל האזרחי.
) (2נוכח ראש המינהל האזרחי ,כי מועצת רשות מקומית לא קבעה
תשלום מינימלי כאמור בפסקה ) (1אף כי הוא נחוץ ,להנחת דעתם,
לשם עידוד השימוש במערך להסעת המונים ,ומתקיימים התנאים
האמורים בפסקה ) ,(1רשאי הוא לקבוע תשלום מינימלי כאמור
בפסקה ) (1במקום מועצת הרשות המקומית.
) (3נקבע תשלום מינימלי בדרך עירונית לפי פסקאות ) (1או ) ,(2לא יחול
בה הסדר החניה האחיד או הסדר אחר שנקבע לפי סעיף  ,74למעט
הסדרים שנקבעו לענין חניית נכים ותושבי הדרך העירונית
האמורה; נקבע תשלום מינימלי לפי פסקה ) ,(2לא תהא מועצת
הרשות המקומית רשאית לשנותו ,אלא בהסכמת ראש המינהל
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האזרחי.
הסדר חנייה
לרכב להסעת
תלמידים

.116

בטיחות
בקרבת בית
ספר

.117

הסדרי
בטיחות ברכב
להסעת
תלמידים

.118

תקנות
מיוחדות בדבר
רכב מנועי
ציבורי

.119

)א(

רשות תמרור מקומית תציב ,בצמוד לבית ספר ,תמרור האוסר חניה או
העמדת רכב ,והיא רשאית לקבוע כי איסור החניה יחול רק בימים
מסוימים ובשעות מסוימות שבהם משמש מקום החניה להעלאה ולהורדה
של תלמידים.
גודלו של מקום שחנית רכב או העמדת רכב בו אסורה כאמור בסעיף-קטן
)א( יספיק לחניית רכב אחד לפחות המיועד להסעת  30תלמידים ומעלה.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובה לפי כל דין לקבוע הסדרי חניה
לרבות הקצאת מקומות חניה והפקעה.
בסעיף זה" ,בית ספר"  -מוסד חינוך ,שבו לומדים או מתחנכים באופן
שיטתי יותר מעשרה תלמידים ,ובו ניתן חינוך קדם-יסודי ,חינוך יסודי,
וחינוך על-יסודי לתלמידים עד לגיל  ,18ולתלמידים הלומדים במוסדות
החינוך המיוחד עד גיל .21

)א(

רשות תימרור מקומית ,באישור רשות תימרור מרכזית ,תקבע הסדרי
תנועה בדרך שבקרבת בית ספר.
בסעיף זה" ,בית ספר"  -כהגדרתו בסעיף .116

)א(

הרכב או מי
נוהג רכב לא יסיע תלמידים ברכב להסעת תלמידים ,ובעל
שהרכב נמצא בשליטתו לא ירשה לאחר להסיע תלמידים ברכב ,אלא אם
כן הותקנו בו –
) (1מערכת איתות חזותית ,המיועדת להתריע ,לפחות לפנים ומאחור,
בכל עת שדלתות הרכב פתוחות ,העומדות בדרישות שקבע ראש
המינהל האזרחי.
) (2שלט נראה לעין ,שבו רשומה המילה "ילדים" ,בגודל ,במקום
ובצורה שיקבע ראש המינהל האזרחי ,ובלבד שהשלט יותקן ברכב
מלפנים ומאחור.
בסעיף זה -
"רכב להסעת תלמידים"  -רכב ,מסוג שקבע ראש המינהל האזרחי ,אשר
משמש דרך קבע להסעת תלמידים לבית ספר או בחזרה ממנו;
"בית ספר"  -כהגדרתו בסעיף .116

)ב(
)ג(
)ד(

)ב(

)ב(

בנוסף על סמכותו הכללית לפי סעיף  ,113רשאי ראש המינהל האזרחי להתקין
תקנות בקשר לרכב מנועי ציבורי בענינים אלה:
הסדר והגבלה למתן רשיונות רכב ,הפיקוח עליהם ,מספרם בכלל ובכל
) (1
אזור ,קו או סוג של שירות;
הסדר והגבלה לשימוש ברכב והפיקוח עליו;
) (2
הסדר והגבלה למתן רשיונות או היתרים להסעת נוסעים או להפעלת
) (3
שירות הסעה )בסעיף זה -שירות( ,לרבות תנאי רשיונות והיתרים ,ביטולם
והפסקת תקפם;
קביעת קווי שירות ,איחודם והפרדתם וכל הסדר אחר של קווי שירות,
) (4
תעריפי שכר נסיעה ולוחות זמנים לפיהם יופעל הרכב ,לרבות דרך
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
הדפסתם ומכירתם ,וכן מספר כלי הרכב ,שיופעלו ,סוגיהם וכל הכרוך
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
בו ,וכל הסדר הכרוך בכך ,ובלבד שכל החובות האלה לא יחולו אלא בקשר
למתן השירות או השימוש ברכב;
חיוב להפעיל רכב או שירות ואיסור להפסיק שירות או מקצתו;
) (6
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) (7
) (8
) (9

ריתוקו של רכב לקוי ,לאזור או לסוג שירות מסויים ,לשם הבטחת
התחבורה הדרושה לציבור ותכנונה היעיל.
איסור הפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה בקו שירות.
כל ענין אחר הכרוך בסדרי הפעלת שירות ואופן נתינתו והעשוי לשפר את
ההסעה ברכב או הכרוך בהפעלת שירות לתקנת הציבור.

תמלוגים
ותשלומים
אחרים

.120

בעל רשיון לקו שירות ישלם בעד הרשיון תמלוגים ותשלומים אחרים בשיעור או
בסכום ובתנאים שיקבע ראש המינהל האזרחי או בשיעור או בסכום ובתנאים
שנקבעו בתנאי המכרז למתן רשיון לקו השירות.

תקנות בדבר
ביטוח או
ערובה

.121

ראש המינהל האזרחי רשאי להתקין ,שכל הפונה ,לפי צו זה ,או לפי
התקנות ,לרשות הרישוי בבקשת רשיון רכב מנועי או בבקשת חידושו של רשיון
כאמור או בבקשת אישור להעבירו ,יציג תעודת ביטוח או תעודת ערובה או יביא
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
על-ידי המבקש או על-ידי אחרים לפי הוראתו או ברשותו;
כי הרכב המנועי הוא רכב שלא חל עליו סעיף  6של התוספת לצו הביטוח
) (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

.122

ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע בהודעה שהוראות צו זה או התקנות ,כולן או
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

.123

ראש המינהל האזרחי רשאי להתקין תקנות הבאות ליתן תוקף לכל אמנה
בין-לאומית שמטרתה להקל את התנועה הבין-לאומית של מכוניות והקובעות
הוראות לנתינתם ולאימותם של תעודות מסע ,תעודות אישור או היתרים ,שיש
בהם להועיל לבני אדם היושבים באזור ,כשהם לוקחים איתם את מכוניותיהם
מחוץ לאזור באופן זמני או לנהגים הנוסעים מחוץ לאזור כדי לנהוג בכלי רכב.

סמכות להקים
רשויות

.124

ראש המינהל האזרחי רשאי להתקין תקנות בדבר כינונה ומינויה וקביעת
תפקידיה של כל רשות שתהא דרושה ,לדעתו ,בקשר לביצועו של צו זה .ראש
המינהל האזרחי יקבע בתקנות את המקומות שבהם רשאים לפעול עובדי ציבור
שהורשו כאמור בסעיף )42א( ואת סימני הזיהוי והוכחת הרשאתם של עובדי
ציבור אלה.

ועדות בירור
לחקירת
תאונות דרכים

.125

ראש המינהל האזרחי רשאי למנות ועדות בירור ובדיקה שתפקידן:
) (1לחקור את גורמיה ונסיבותיה של תאונת דרכים שבה נהרג אדם
או נחבל חבלה של ממש;

חלקה של
רשות מקומית
באגרות

.126

)א(

) (2לייעץ למינהל האזרחי ולהציע הצעות בכל הנוגע למניעת תאונות
דרכים.
)ב(

ראש המינהל האזרחי רשאי להתקין תקנות בדבר מינויין ,פעולותיהן
וסמכויותיהן של הועדות.
פרק תשיעי :שונות

ראש המינהל האזרחי רשאי להקציב למועצות של העיריות ושל המועצות
המקומיות חלק מן האגרות ששולמו בעד רשיון רכב על-ידי בני אדם שהיו
בתקופת הרשיון תושבים בתחום שיפוטה של הרשות המקומית האמורה; שיעורו
של החלק ייקבע על-ידי ראש המינהל האזרחי בהודעה ומותר לקבוע בהודעה
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שהסכומים המוקצבים ,כולם או מקצתם ,ישמשו לביצוע צו זה או לשיפור תנאי
התעבורה.
תחולה על
שירות המינהל
האזרחי

.127

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

מסירת מידע
ממאגר מידע

.128

רשות הרישוי רשאית למסור לגופים המנויים בתוספת החמישית ,פרטי מידע
ממאגר מידע המנוהל על ידה כמפורט בתוספת החמישית.

ביטולים

.129

בטלים:
חוק התעבורה בדרכים מס' ) (49לשנת .1958
) (1
כל הוראה בדין בענייני תעבורה שאינה מתיישבת עם האמור בצו זה או
) (2
בתקנות כלשהן שיוצאו על-פיו.
צו בדבר חוק התעבורה )יהודה והשומרון( )מס'  ,(56התשכ"ז.1967-
) (3
צו בדבר חוק התעבורה )סדרי תנועה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(399תש"ל-
) (4
.1970
צו בדבר פסילת רשיונות נהיגה והתלייתם )יהודה והשומרון( )מס' ,(251
) (5
התשכ"ח.1968-
צו בדבר מתן רשיונות למוניות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(603התשל"ה-
) (6
.1975

שמירת דינים
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)א(

בתחיקת הביטחון ,בכל מקום בו נזכר דבר חקיקה שבוטל לפי סעיף 129
לעיל יבוא במקומו צו בדבר תעבורה ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(1805התשע"ט2018-
הודעה בדבר קביעת תמרורים )יהודה והשומרון( ,תשל"א 1971-תעמוד
בתוקף כאילו הוצאה לפי צו זה.

תיקונים
עקיפים
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)א(

) (1בסעיף  1לצו בדבר התעבורה )רשיונות להפעלת מונית( )הוראות
מעבר( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1404התשנ''ד) 1993-בסעיף קטן זה
– "הצו"( ,במקום "בסעיפים 14ב'14 ,ג' ,ו14-ד' לצו בדבר התעבורה
)יהודה והשומרון( )מס'  ,(1310התשנ''ב "1992-יבוא "בסעיפים ,21
 22ו 23-לצו בדבר תעבורה ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(1805התשע"ט;"2018-
) (2בסעיף )1א( לצו ,במקום "בהתאם לסעיף  14לצו העיקרי" יבוא
"בהתאם לסעיף  19לצו העיקרי";
) (3בסעיף )1א() (1לצו ,המילים "מועד תחילת תוקפו של הצו העיקרי",
יימחקו;
) (4בסעיף )1א() (2לצו ,במקום "לפי סעיף 14א לצו העיקרי" יבוא "לפי
סעיף  20לצו העיקרי";
) (5בסעיף )1ג( לצו ,במקום "סעיף 14ג לצו העיקרי" יבוא "סעיף  22לצו
העיקרי";
בסעיף  1לצו בדבר תיקון החוק הפלילי מס'  16לשנת ) 1960תיקון מס' (6
)יהודה והשומרון( )מס'  ,(1428התשנ''ה ,1995-בסעיף 407יב שמתווסף,
במקום "לפי סעיף  43לצו בדבר התעבורה )יהודה והשומרון( )מס' ,(1310
התשנ''ב "1992-יבוא "לפי סעיף  65לצו בדבר תעבורה ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1805התשע"ט;"2018-
בסעיף  1לצו בדבר יישום תוכנית ההתנתקות )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(1565התשס"ה ,2005-בהגדרת "כלי רכב ציבורי"; "כלי רכב מסחרי",
במקומה יבוא "כמשמעותם בצו בדבר תעבורה ]נוסח משולב[ )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(1805התשע"ט ,2018-הרשומים בישראל";
בסעיף  1לצו בדבר הגבלת הכניסה לשטח הסמוך )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(1566התשס"ה ,2005-בהגדרת "כלי רכב ציבורי"; "כלי רכב מסחרי",
במקומה יבוא "כמשמעותם בצו בדבר תעבורה ]נוסח משולב[ )יהודה

)ב(

) ב(

)ג(

)ד(
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) ה(

) ו(

)ז(

השם
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ושומרון( )מס'  ,(1805התשע"ט ,2018-הרשומים בישראל";
בסעיף  1לצו בדבר סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(1628התשס"ט ,2009-בהגדרת "רכב"" ,רכב ציבורי",
במקומה יבוא "כהגדרתם בצו בדבר תעבורה ]נוסח משולב[ )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(1805התשע"ט;"2018-
בצו בדבר הוראת ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס' ,(1651
התש"ע ,2009-בכל מקום במקום "צו בדבר התעבורה )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(1310התשנ"ב "1992-יבוא "צו בדבר תעבורה ]נוסח משולב[ )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(1805התשע"ט;"2018-
בסעיף )12א() (3)(6לצו בדבר ההתגוננות האזרחית )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(1699התשע"ב ,2012-במקום "בצו בדבר התעבורה )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(1310התשנ"ב "1992-יבוא "בצו בדבר תעבורה ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1805התשע"ט."2018-

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

תוספת ראשונה
)סעיפים  59ו(60-
.1
.2
.3
.4
.5
.6

עבירה לפי סעיף ) 10למעט נהיגת רכב בידי מי שהיה בעל רשיון נהיגה ולא חידשו(.
עבירה לפי סעיף )14ב( ו)-ג(.
עבירה לפי סעיף .(7)95
עבירה לפי סעיף .15
עבירה שעניינה נהיגת רכב או רכיבה בדרך ציבורית בצורה נמהרת או רשלנית ,שיש
בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה.
עבירה לפי תקנות )47ד( (2)26 ,או )84ב( ,כשההסעה היא בשכר 144 ,או )308ד(
לתקנות התעבורה )יהודה והשומרון( ,התשנ"ב) 1992-להלן  -התקנות(.
תוספת שניה
)סעיפים  59ו(60-
.1
.2
.3
.4

עבירה לפי סעיפים  (2)95או .(4)95
עבירה לפי תקנה )320א( לתקנות או סימן ה' לפרק השלישי בחלק ד' לתקנות ,אם
קבע בית המשפט כי במצב הבלמים או ההגה יש משום סכנה.
עבירה לפי תקנות )22א( לגבי אי מתן זכות קדימה לפי תמרור)27 ,(4)26 ,ג(,(1)45 ,
)64 ,57 ,56 ,51ג()64 ,ד()99 ,א( 436 ,או .438
עבירה לפי תקנה )54א() (1עד ) (4לגבי מהירות העולה ביותר מ 30-קמ"ש מעל
למהירות המרבית המותרת בדרך עירונית ולגבי מהירות העולה ביותר מ40-
קמ"ש מעל המהירות המרבית המותרת בדרך שאינה דרך עירונית ובדרך מהירה.

תוספת שלישית
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)סעיף (13
 .1עבירה לפי סעיפים  ,66 ,65 ,10לצו זה.
 .2עבירה לפי תקנה  22לתקנות לגבי אי-ציות נוהג רכב לרמזור ואי מתן זכות קדימה,
עבירה לפי תקנות  54 ,47 ,(2)26או  57לתקנות ועבירה לפי תקנה  144לתקנות האמורות
לגבי אי-הודעה על תאונת דרכים או אי-הגשת עזרה ראשונה לנפגע בתאונת דרכים.
 .3עבירה לפי צו זה או התקנות לפיו אשר גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם.
 .4עבירה שבית המשפט גזר על מי שעבר אותה פסילה בפועל מלהחזיק ברשיון נהיגה
לתקופה של שלושה חודשים או יותר.
תוספת רביעית
)סעיפים  36ו(71-
 .1עבירת נוהג ברכב מנועי לפי תקנה  22לתקנות לגבי אי-ציות לתמרורים ב 36וב37
לענין אי-מתן זכות קדימה בצומת או בהתמזגות דרכים ברמזור;
 .2עבירה לפי תקנה  (2)26לתקנות;
 .3עבירה לפי תקנה )27א( לתקנות;
 .4עבירה לפי תקנה )47ד( לתקנות לגבי עקיפה בדרך לא פנויה;
 .5עבירה לפי תקנה )47ה() (5לתקנות לגבי עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה
רצוף;
 .6עבירה לפי תקנה )54א() (1עד ) (4ו)-ה( לתקנות לגבי מהירות העולה ביותר מ30-
קמ"ש מעל למהירות המרבית המותרת בדרך עירונית ולגבי מהירות העולה ביותר
מ 40-קמ"ש מעל המהירות המרבית המותרת בדרך שאינה דרך עירונית ובדרך
מהירה.
 .7עבירה לפי תקנה  67לתקנות תוך גרימת סיכון להולך רגל;
 .8עבירה לפי תקנה )84ב( לתקנות ,כשההסעה היא בשכר;
 .9עבירה לפי תקנה )85א() (5לתקנות כשהמשקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו
עולים ב 25%-או יותר על המשקל הכולל המותר;
 .10עבירה לפי תקנה  502לתקנות.
 .11עבירה לפי סעיף )14ב( ו)-ג( לצו;
 .12עבירה לפי סעיף  15לפקודה;
 .13עבירה לפי סעיף  (3)95לצו;

תוספת חמישית
)סעיף (128
הגוף שלו יימסר המידע

פרטי המידע שיימסר

 .1חברות ביטוח באמצעות איגוד
חברות הביטוח או איגוד שמאי
הרכב

שם בעל הרכב ,מספר זהותו ומענו ,שנת
הייצור של הרכב ,תוצר הרכב ,רישום אבדן
גמור

 .2עורך דין המייצג לקוח

שם בעל הרכב ,מספר זהותו ומענו ,שלדברי
עורך הדין נחוצים להליך משפטי.

8722

תוספת שישית
)סעיפים  84ו(86-

חלק א'
עבירה לפי תקנה )84ב( לתקנות כאשר הסעת הנוסעים היא בשכר ומספר הנוסעים
)(1
המותר קבוע ברישיון הרכב.
עבירה לפי תקנה 84א לתקנות.
)(2
עבירה לפי תקנה  502לתקנות.
)(3
עבירה לפי תקנה  168לתקנות;
)(4
עבירה לפי תקנה )308ד( לתקנות;
)(5
עבירה לפי סעיף  10לצו ,למעט נהיגת רכב על ידי מי שהיה בעל רישיון נהיגה ולא
)(6
חידשו;
עבירה לפי סעיף )57ג( לצו;
)(7
עבירה לפי סעיף  107לצו.
)(8
עבירה לפי סעיפים  14או  15לצו;
)(9
) (10עבירה לפי סעיף  (3)95לצו;
) (11עבירה לפי סעיף  99לצו;
) (12עבירה לפי תקנה  (2)26לתקנות.
) (13עבירה לפי תקנות )47ד( ו)47-ה() (5לתקנות.
) (14עבירה לפי תקנה )22א( לתקנות לגבי אי-ציות לתמרור ה.1-
) (15עבירה לפי תקנה )27א( לתקנות ,באחד הליקויים שלהלן ,שנמצאו בידי בוחן
כמובנו בתקנה  307לתקנות:
המכלול
)א( הגה
)ב( הגה
)ג( הגה
)ד( גלגלים
)ה( בלמים מאטים

)ו( מנגנון חיבור
אוויר לגרורים

חלק ב'
)(1

הליקוי
גלגל הגה משוחרר
ממוט ההגה עד
כדי הפרעה לסיבוב ההגה.
גלגל הגה יוצא בקלות
מהתושבת במוט ההגה.
גלגל הגה שבור לגמרי או
עלול לפצוע את ידי הנוהג.
חסרים  50%או יותר
מהאומים של הגלגל.
דליפות אוויר שנשמעות
בתא הנהג ,או שגורמות
לירידה נמשכת של מחוז
המנומטר בעת לחיצה על
דוושת הבלם.
דליפות אוויר שנשמעות בתא
הנהג ,או שגורמות לירידה
נמשכת של מחוג המנומטר
בעת לחיצה על דוושת הבלם.

סוג הרכב
פרטי ומסחרי.

פרטי ומסחרי.
פרטי ומסחרי.
מסחרי מעל 7,500
ק"ג.
רכב שמותקנים בו
בלמים המופעלים
בלחץ אוויר.

רכב מחובר.

עבירה לפי תקנה )85א() (5לתקנות ,לענין הובלת מטען ברכב מסחרי כשהמשקל
הכולל של הרכב והמטען המובל בו עולים על המשקל הכולל המותר לפי רשיון
הרכב.
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תוספת שביעית
)סעיף (109
 .1עבירה לפי תקנה )85א() (5לתקנות לענין הובלת מטען ברכב מסחרי;
 .2עבירה לפי תקנה  168לתקנות;
 .3עבירה לפי תקנה )308ד( לתקנות לענין רכב מסחרי ,רכב עבודה ורכב ציבורי,
ובלבד שהעתק מהודעת איסור השימוש יישלח גם לבעל הרכב ,אם לא נמסר לו
במעמד מסירת הודעת איסור השימוש.
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טבלת השוואה
הצו בדבר התעבורה )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1310התשנ"ב1992-
סעיף ישן
12א
12א1
12א)1ד(
12א)1ה(
12א2
12ב
13
13א
14
)14ג(
14א
14ב
14ג
14ד
14ה
14ו
14ז
15
16
17
)17א())(2ג(
)17א()(4
18
19
20
)20ב(1
)20ג(
21
22
23
24
25
26
27
27א
27ב
27ג
28
28א
29
29א
29ב
29ג
29ד
29ה
29ו
29ז

סעיף חדש הערות
13
14
)14ג(
)14ד(
15
16
17
18
19
)19ב(
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
)29א())(2ב(
)29א()(3
30
31
32
)32ג(
)32ד(
33
34
35
36
37
38
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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סעיף ישן
30
34
34א
35
35א
36
36א
36ב
37
38
39
39א
40
41
42
43
44
44א
45
46
46א
47
48
49
50
51
52
53
54
55
55א
56
56א
57
57א
57ב
57ג
57ג)ג(1
57ג)ד(
57ג)ה(
57ג)ו(
57ד
57ה
57ו
57ז
58
59
60א
61
62
62א

סעיף חדש הערות
50
51
52
53
54
55
56
57
תוקנה ט"ס
58
59
60
61
62
63
64
65
תוקנה ט"ס
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
)86ד(
)86ה(
)86ו(
)86ז(
תוקנה ט"ס
87
88
89
90
91
92
תוקנה ט"ס
93
94
תוקנה ט"ס
95
96
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סעיף ישן
63
34
34א
64א1
64ב
64ב)א(
64ב)א(
בהגדרת
שיכור –
פסקה )(1
64ב)א(
בהגדרת
שיכור –
פסקה )(2
64ב)א(
בהגדרת
שיכור –
פסקה )(3
64ב)א(
בהגדרת
שיכור –
פסקה )3א(
64ב)א(
בהגדרת
שיכור –
פסקה )(4
64ב)א(1
64ב)ב(
64ב)ב(1
64ב)ב(2
64ב)ב(3
64ב)ב(4
64ב)ב(5
64ב)ג()(2
64ב)ג()(3
64ב)ד(
64ב)ה(
64ג
64ד
65א
65ב
66
67
68
68א
69
69א
69ג
70
17)70א(
17)70ב(
17)70ג(

סעיף חדש הערות
97
98
99
100
101
)101א(
)101א(
בהגדרת
שיכור –
פסקה )(1
)101א(
בהגדרת
שיכור –
פסקה )(2
)101א(
בהגדרת
שיכור –
פסקה )(3
)101א(
בהגדרת
שיכור –
פסקה )(4
)101א(
בהגדרת
שיכור –
פסקה )(5
)101ב(
)101ג(
)101ד(
)101ה(
)101ו(
)101ז(
)101ח(
)101ט()(1
)101ט()(2
)101י(
)101יא(
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
(18)113
(19)113
(20)113
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סעיף ישן
17)70ד(
17)70ה(
(18)70
(19)70
(20)70
(21)70
(22)70
22)70א(
(23)70
23)70א(
23)70ב(
(24)70
70א
70א)ב(
70א)ג(
70א)ד(
70א)ה(
70א)ו(
70א)ז(
70א)ח(
70ב
70ג
70ד
70ה
71
7)71א(
(8)71
71א
72
74
75
76
76א
79
81
82
83
84

סעיף חדש הערות
(21)113
(22)113
(23)113
(24)113
(25)113
(26)113
(27)113
(28)113
(29)113
(30)113
(31)113
(32)113
114
)114א(
)114ב(
)114ג(
)114ד(
)114ה(
)114ו(
)114ז(
115
116
117
118
119
(8)119
(9)119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
עודכנה
130
ההפניה לצו
הנוכחי;
תוקנה ט"ס

תוספת ראשונה
2
1א
3
2
4
2א
5
3
6
4
תוספת רביעית
8
7א
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סעיף ישן
7ב
7ג
8
8א
9
10

סעיף חדש הערות
9
10
11
12
13
14

תוספת
שביעית
תוספת
שמינית

תוספת
שישית
תוספת
שביעית
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1806
צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (62יהודה והשומרון(
)הארכת הוראת שעה( ,התשע"ט2018-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ולנוכח המשך הפגיעה הקשה הנגרמת לאזור
ולמדינת ישראל כתוצאה מהתופעה של גניבת כלי רכב לשטחי  Aומסחר בהם ובחלקיהם
בשטח זה ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף
)10ח(

.1

בצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס' ,(1651
התש"ע ,2009-בסעיף )10ח( ,במקום " "22.09.2018יבוא "."10.10.2019

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.3

צו זה ייקרא" :צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (62יהודה והשומרון(
)מס' ) (1806הארכת הוראת שעה( ,התשע"ט."2018-

א' בחשוון

התשע"ט

10

באוקטובר 2018

אלוף
נדב פדן,
צה"ל
מפקד כוחות
באזור יהודה והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1807

צו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין )תיקון מס' ) (2הוראת שעה( )יהודה
והשומרון( )מס' ) (1661תיקון מס'  ,(5התשע"ט2018-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון
סעיף 1

.1

בצו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין )תיקון מס' ) (2הוראת שעה( )יהודה
והשומרון( )מס'  (1661התש"ע) 2010-להלן " -הצו"( ,סעיף  1שכותרתו "תיקון
סעיף  ,"2יסומן "."2

תיקון
סעיף 2

.2

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

תיקון
סעיף 3

.3

סעיף  3לצו יסומן "."4

תוקף

.4

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.5

צו זה ייקרא" :צו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין )תיקון מס' ) (2הוראת
שעה( )יהודה והשומרון( )מס' ) (1661תיקון מס' ) (5יהודה והשומרון( )מס'
 ,(1807התשע"ט."2018-

י"ט בטבת התשע"ט
 27בדצמבר 2018

נדב פדן,
כוחות
מפקד
יהודה
באזור

אלוף
צה"ל
והשומרון .
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1808
צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (4הוראת שעה(
)יהודה והשומרון( ,התשע"ט2019-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה''ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הסדר הציבורי וביטחון האזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון סעיף
1

.1

בסעיף  1לצו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (43הוראת שעה(
)יהודה והשומרון( )צו מס'  ,(1745התשע"ד ,2014-במקום "עד תום
ארבע שנים מהיום" יבוא "עד תום חמש שנים מהיום".

תוקף

.2

תחילת תוקפו של צו זה מיום חתימתו.

השם

.3

צו זה ייקרא" :צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (4הוראת שעה(
)יהודה והשומרון( )צו מס'  ,(1808התשע"ט."2019-

כ"ה טבת התשע"ט
 2בינואר 2019

אלוף
נדב פדן,
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1809
צו בדבר חוק תכנון ערים ,כפרים ובניינים
)תיקון מס' ) (25יהודה והשומרון( )מס'  ,(1809התשע"ט2019-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור והואיל ואני סבור כי הדבר נחוץ לצורך הממשל התקין
והסדר הציבורי ,אני מצווה בזאת כאמור:
הוספת
סעיף
7יא לצו

.1

אחרי סעיף 7י לצו בדבר חוק תכנון ערים כפרים ובניינים )יהודה והשומרון( )מס' ,(418
התשל"א 1971-יבוא:

"פטור
מהיתר
והנחיות
מרחביות

7יא.

"פטור
מהיתר

אחרי סעיף 34א לחוק יבוא:

34ב

)א(

)ב(

ראש המינהל האזרחי ,לאחר היוועצות במועצת התכנון
העליונה ,ייקבע בתקנות ,פטור מהיתר להקמתם של סוגי
בניינים ,לביצועם של סוגי עבודות ולסוגי שימושים שיקבע,
ובלבד שמתקיימים בהם כל אלה לפי העניין.
)(1

הם פשוטים מבחינה הנדסית;

)(2

אין בהם כדי ליצור סיכון ,הפרעה ,מטרד או מפגע
סביבתי של ממש;

)(3

השפעתם על חזות הבניין ,על הסביבה ועל אופיין
ומאפייניהן מעטה;

)(4

הם לא פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכת
הבניין ובתפקודיו;

קבע ראש המינהל האזרחי פטור כאמור בסעיף קטן )א(,
רשאי הוא לקבוע הוראות לעניין עבודות ושימושים
הפטורים מהיתר ,לרבות סייגים ותנאים לתחולת הפטור,
ובכלל זה הוראות בעניינים אלה:
)(1

חובת מסירת הודעה לוועדה המקומית על הקמת
הבניינים ,או על ביצוע העבודות או השימושים
הפטורים מהיתר ,אופן מסירתה ,פרטיה והמועדים
למסירתה;

)(2

מפרטים ותנאים שיבטיחו כי הקמת הבניינים ,ביצוע
העבודות או השימושים ,הפטורים מהיתר ,ייעשו
באופן מקצועי ובטיחותי ותוך השתלבות בסביבה.

)ג(

לא ייקבע פטור מהיתר לעבודות התקנה לראשונה של
מיתקני אכסון ואגירה של גז ,נפט ,דלק או חומרים מסוכנים
אחרים.

)ד(

אין בהוראות סעיף זה כדי לאפשר הקמת בניין ,ביצוע
עבודה או שימוש שלא בהתאם לתכנית ,להנחיות מרחביות
או להוראות לפי חוק זה.

)ה(

הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו בשטח שנסגר בצו של
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המפקד הצבאי מכוח סעיף  318לצו בדבר הוראות ביטחון
]נוסח משולב[)יהודה והשומרון()מס'  ,(1651התש"ע.2009-
הנחיות
מרחביות

34ג.

)א(

ועדה מקומית רשאית לקבוע הנחיות מרחביות למרחב
התכנון שלה בעניינים המפורטים בסעיף קטן )ב( ובלבד
שאין בהן סתירה להוראות תכנית או להוראות לפי חוק זה.

)ב(

הנחיות מרחביות יכול שיתייחסו לחזותו ולמראהו החיצוני
של בניין ,למפלסי הכניסה לבניין ,להשתלבות הבניין
בסביבתו ,לחיבור תשתיות ולעניינים נוספים כפי שייקבע
ראש המינהל האזרחי לאחר היוועצות במועצת התכנון
העליונה.

)ג(

הנחיות מרחביות יכול שייקבעו לכל מרחב התכנון או לחלק
ממנו ,לסוגי מגרשים או למגרש מסוים ,לסוגי בניינים או
לבניין מסוים.

)ד(

ועדה מקומית רשאית לקבוע במסגרת ההנחיות המרחביות
כי בשל מאפייניהם המיוחדים של מגרשים מסוימים או של
סוגי מגרשים ובכלל זה מיקומם ,צורתם ,גודלם או ייעודם,
ייקבעו לגבי כל מגרש כאמור הנחיות מרחביות פרטניות.

)ה(

לא תקבע ועדה מקומית הנחיה מרחבית הכוללת חובת
אישור ,תיאום או התייעצות.

)ו(

הנחיות מרחביות שקבעה ועדה מקומית יפורסמו באתר
האינטרנט שלה והודעה על קביעתן תפורסם בעיתון רשמי
באופן שבו מתפרסמת תוכנית מתאר .הנחיות מרחביות
כאמור ייכנסו לתוקף בתום שלושים ימים ממועד הפרסום
האחרון בעיתון או במועד מאוחר יותר שקבעה הוועדה
המקומית.

)ז(

הרואה את עצמו נפגע על ידי הנחיות מרחביות שקבעה ועדה
מקומית ,רשאי לערור לוועדה המחוזית בתוך שלושים ימים
מיום פרסומן.

)ח(

על בקשה לקבלת רישיון לפי סעיף  (1)34לחוק יחולו
ההנחיות המרחביות שבתוקף במועד הגשת הבקשה.

)ט(

הועדה המקומית לא תהיה רשאית לתת הנחיות או לקבוע
תנאים למתן היתר בעניינים המפורטים בסעיף קטן )ב( ,אלא
אם נקבעו בהנחיות המרחביות ובהתאם לקבוע בהן.
"

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום חתימתו;

שם

.3

צו זה ייקרא" :צו בדבר תכנון ערים כפרים ובניינים )תיקון מס' ) (25יהודה והשומרון(
)מס'  ,(1809התשע"ט."2019-

 13בינואר 2019
ז' בשבט התשע"ט

אלוף
מפקד

נדב
פיקוד

פדן
המרכז
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1810
הצו בדבר העברת טובין )תיקון מס' ) (4יהודה והשומרון( התשע"ט –
2019
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון ועל
הסדר הציבורי באזור,הנני מצווה בזאת לאמור:
.1

בסעיף 2א לצו בדבר העברת טובין )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1252התשמ"ח) 1988-להלן " -הצו"(,
אחרי המילה "הובלתם" יבוא "או החזקתם".

.2

תחילה

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

.3

השם

צו זה ייקרא" :צו בדבר העברת טובין )תיקון מס' ) (4יהודה והשומרון( )מס' (1810
התשע"ט."2019-

י"ד בשבט התשע"ט
20

בינואר 2019

אלוף
נדב פדן,
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון
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צבא

הגנה

לישראל

חוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים ,מס'  79לשנת 1966
תקנות תכנון ערים ,כפרים ובנינים
)הסדרת הולכה ,חלוקה והספקה של חשמל(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  67לחוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים ,מס'  79לשנת ) 1966להלן:
"החוק"( ,ובהמלצת מועצת התכנון העליונה ,הנני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

בתקנות אלה –
"ועדת ערר להרשאות" – ועדה שחבריה הם ראש תחום תשתית או נציגו
והוא יהיה יושב הראש ,מנהל לשכת התכנון או נציגו והממונה או נציגו.
"המהנדס" – מהנדס הרשות המקומית שבמרחב תכנונה מתוכננת
להתבצע העבודה.
"מועצה" – כהגדרתה בתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(,
התשל"ט ,1979-או בתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(,
התשמ"א.1981-
"מורשה" – מי שקיבל הוראה לעסוק בחשמל לפי סעיף  2לצו ,בהתאם
לתנאי ההוראה.
"הממונה" – הממונה לענין הצו.
"מנהל לשכת התכנון" – מנהל לשכת התכנון המרכזית במינהל האזרחי.
"פרסום בעיתון" – ביחס לעבודה המתוכננת להתבצע במרחב התכנון של
מועצה – פרסום בשני עיתונים יומיים בשפה העברית; וביחס ליתר
העבודות – פרסום בשני עיתונים יומיים בשפה הערבית ופרסום בעיתון
יומי בשפה העברית.
"הצו" – צו בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(427התשל"א.1971-
"ראש תחום תשתית" – ראש תחום תשתית במינהל האזרחי.
"רשיון" – רשיון לבינוי ,לרבות שימוש בקרקע ,על פי הפרק הרביעי לחוק.
"רשת חשמל עילית" – מתקנים עיליים להולכה ,חלוקה ואספקה של
חשמל ,לרבות עמודים למתח נמוך ,גבוה ,עליון ועל-עליון ,וכן הציוד
והאבזרים המותקנים עליהם והמחוברים אליהם לצרכי רשת החשמל,
תחנות השנאה זעירות ,תחנות משנות מתח )תמ"מ( ,ארגזי חלוקת חשמל
לסוגיהם וכן החיבורים אליהם ,למעט חיבורים עיליים לבתים.
"רצועה למעבר קווי חשמל" – שטח שיועד בתכנית תכנון מאושרת למעבר
קווי חשמל במתח גבוה ,עליון ועל-עליון.
"שטח בנוי" – שטח שיועד בתכנית תכנון מאושרת או בתכנית תכנון
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שהופקדה למגורים ,למשרדים ,לתעשייה ,למלאכה ,למלונאות ,למסחר
או לבניני ציבור ,לרבות שטחים לשירותי ציבור הנלווים להם ,וכן שטח
הנמצא במרחק של עד  100מטרים משטח כאמור.
"שטח פתוח" – שטח שאינו שטח בנוי.
"התוספת השנייה" – התוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה )הסדרת
הולכה ,חלוקה והספקה של חשמל( ,התשנ"ח ,1998-כפי תוקפן בישראל
מעת לעת.
"תכנית חשמל" – תכנית לפי סעיף  5לצו.
הרשאה

.2

עבודות
להקמת
רשת
חשמל

.3

)א(

הרשאה שניתנה לפי תקנות אלה תבוא במקום רשיון; ויראו
עבודות שבוצעו או מתקנים שהוקמו לפי הרשאה כאמור כאילו
בוצעו או הוקמו בהתאם לתכנית תכנון מפורטת ,ובלבד שאין
בהם סתירה להוראות תכנית תכנון מאושרת.

)ב(

בינוי של רשת חשמל עילית או מתקן ממתקניה שבוצע ללא
הרשאה לפי תקנות אלה יראוהו כביצוע עבודה או בינוי ,הטעונים
רשיון לפי הוראות החוק ,ללא קבלת רשיון כאמור.

)ג(

בינוי של רשת חשמל עילית או מתקן ממתקניה לאחר קבלת
הרשאה אך בניגוד לקבוע בה או שלא בהתאם לתנאיה יראוהו
כביצוע עבודה או בינוי ,הטעונים רשיון לפי הוראות החוק ,לאחר
קבלת רשיון כאמור אך בניגוד לקבוע בו או שלא בהתאם לתנאיו.

)א(

עבודה בקרקע ועל פני הקרקע להקמת רשת חשמל עילית בשטח
בנוי ועבודה להקמת רשת חשמל עילית ברצועה למעבר קווי
חשמל בשטח בנוי והשימוש בהם ,ייעשו כאמור בתקנות  5 ,4ו.6-

)ב(

עבודה בקרקע ועל פני הקרקע להקמת רשת חשמל עילית בשטח
פתוח והשימוש בה ,ייעשו לפי תקנה .7

)ג(

היה שטח בנוי מחוץ למרחב תכנון של מועצה ,רשאי ראש תחום
תשתית לקבוע ,על אף האמור בתקנת משנה )א( ,כי עבודה בקרקע
ועל פני הקרקע להקמת רשת חשמל עילית בשטח כאמור ייעשו
לפי תקנה  ;7קבע ראש תחום תשתית כאמור ,רשאי הוא להוסיף
לקביעתו הוראות לגבי פרסום הודעה על הגשת תכנית החשמל,
הגשת השגות ודרכי בירורן.

)ד(

על אף האמור בתקנת משנה )ב( ,עבודה בקרקע ועל פני הקרקע
להקמת רשת חשמל עילית ברצועה למעבר קווי חשמל בשטח
פתוח והשימוש בהם – יראו את האישור לפי סעיף  5לצו כהרשאה
לפי תקנות אלה ,ובלבד שתכנית התכנון שבה נקבעה הרצועה
למעבר קווי חשמל היא בקנה מידה של  1:10,000או יותר מפורט.

)ה(

עבודה בקרקע ועל פני הקרקע להקמת רשת חשמל עילית בשטח
שיועד ברשיון או בתכנית תכנון מאושרת לתחנת כוח ,תחנת
מיתוג או תחנת משנה והשימוש בהם – יראו את הרשיון או את
תכנית התכנון המאושרת כהרשאה לפי תקנות אלה.
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הרשאה
בשטח
בנוי

.4

)א(

הוגשה לממונה תכנית חשמל בשטח בנוי או ברצועה למעבר קווי
חשמל עיליים בשטח בנוי ,ימסור המורשה העתק ממנה למהנדס.

)ב(

הודעה על הגשת תכנית החשמל כאמור תפורסם על ידי המורשה
בעיתון ,ותכלול את פרטי המחוז ,הנפה ,הכפר ,הישוב ,השכונה,
הרחוב ומספרי הבתים שתכנית החשמל נוגעת להם; באין רחוב –
תכלול ההודעה את השטח התחום בין הרחובות ,ובאין שכונה
ורחוב – תכלול ההודעה את מספר הגוש והחלקה או שם המקום
שתכנית החשמל נוגעת להם; כמו כן תכלול ההודעה את עיקרי
העבודות המתוכננות ,את המען והמועד להגשת השגה ואת
כתובתו של המורשה.

)ג(

כללה תכנית חשמל ביצוע עבודות במקרקעין שאינם ברשות
הרבים ,יקבל המורשה את הסכמתו בכתב של המחזיק במקרקעין
לפי סעיף )3א( לצו; התקיימה ,לדעת המורשה ,העילה לכך – יגיש
המורשה באמצעות הממונה בקשה למתן היתר מיוחד לפי סעיף
)3ב( לצו.

)ד(

כל המעונין בתכנית החשמל רשאי לעיין בה ,ללא תשלום ,במשרדי
המהנדס או במשרדי הממונה ,בשעות העבודה המקובלות.

)ה(

הרואה עצמו נפגע על ידי תכנית החשמל רשאי להגיש השגה
מנומקת בכתב למיקום רשת החשמל העילית ,או מתקן
ממתקניה; השגה כאמור תוגש למהנדס עם העתק למורשה תוך
 14ימים ממועד הפרסום; בתקנה זו" ,מועד הפרסום" – מועד
הפרסום המאוחר שבין הפרסומים בעיתון או מועד מתן ההיתר
המיוחד לפי סעיף )3ב( לצו ,לפי המאוחר.

)ו(

המהנדס רשאי להודיע למורשה ולממונה על התנגדות למיקום
רשת החשמל העילית לפי תכנית החשמל או מתקן ממתקניה או
על אישור תכנית החשמל בתנאים ,ורשאי הוא לאמץ לשם כך
השגה שהוגשה לו לפי תקנת משנה )ה( ,כמו כן רשאי המהנדס
להודיע על התנגדותו לצורתו של מתקן ממתקני הרשת העילית
אשר אינה מתאימה לדוגמאות שבתוספת השנייה ,או על הסכמתו
למתן הרשאה בתנאים; המהנדס ישלח הודעה על התנגדות כאמור
או על הסכמתו למתן הרשאה בתנאים תוך  21ימים ממועד
הפרסום.

)ז(

אימץ המהנדס השגה שהוגשה לו ,יעביר למשיג העתק מהודעתו
למורשה ולממונה; לא אימץ המהנדס השגה כאמור ,יודיע על כך
למגיש ההשגה ,ויפרט את נימוקיו.

)ח(

בכפוף להוראות תקנה )5ב( לא יתנגד המהנדס למיקומה של רשת
חשמל עילית ברצועה למעבר קווי חשמל בשטח בנוי.

)ט(

לא הודיע המהנדס למורשה ולממונה על התנגדותו או על הסכמתו
למתן הרשאה בתנאים תוך  21ימים ממועד הפרסום ,ייראה הדבר
כהסכמת המהנדס למתן ההרשאה; הודיע המהנדס על הסכמתו
למתן הרשאה בתנאים ,יתן את הסכמתו למתן ההרשאה תוך 21
ימים מיום שנתמלאו התנאים; ההסכמה למתן ההרשאה תינתן
בנוסח שבתוספת והעתק ממנה יימסר לממונה.

)י(

לא הוגשה השגה כאמור בתקנת משנה )ה( ,לא הודיע המהנדס על
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התנגדותו או על הסכמתו למתן הרשאה בתנאים כאמור בתקנת
משנה )ו( ,ולא ניתנה הסכמת המהנדס למתן ההרשאה במועד
כאמור בתקנת משנה )ט( ,ייראה הדבר כהסכמת המהנדס למתן
ההרשאה.

מיקום
מתקני
חשמל

.5

תיקון
תכנית
חשמל
והגשת
ערר

.6

)יא(

ניתנה הסכמת המהנדס למתן ההרשאה ,יראו את האישור לפי
סעיף  5לצו כהרשאה לפי תקנות אלה.

)א(

מורשה יודיע למהנדס 14 ,ימים מראש ,על מועד קביעת מיקומם
המדויק של כל מתקן ממתקני רשת החשמל העילית לפי תכנית
החשמל שלביצועה ניתנה לו הרשאה לפי תקנות אלה.

)ב(

המיקום המדויק של כל מתקן ממתקני רשת החשמל העילית ,לפי
תכנית חשמל שלביצועה ניתנה לו הרשאה לפי תקנות אלה ,ייקבע
בשטח על ידי נציג המורשה והמהנדס או נציגו ,במשותף.

)ג(

לא התייצב המהנדס או נציגו לצורך קביעת המיקום המדויק של
מתקני רשת החשמל העילית ,במועד ובמקום שנקבעו בהודעה
שמורשה מסר בהתאם לתקנת משנה )א( ,ייקבע המיקום המדויק
של מתקני רשת החשמל העילית על ידי המורשה ,לפי שיקול דעתו
לפי ההרשאה שניתנה לו.

)ד(

התייצב המהנדס או נציגו כאמור ,אך נתגלעו בינו לבין נציג
המורשה חילוקי דעות לגבי מיקומו של מתקן ממתקני רשת
החשמל העילית – יחולו הוראות תקנה .6

)ה(

הייתה העבודה מתוכננת להתבצע מחוץ למרחב תכנונה של רשות
מקומית ,יבוא נציגו של רת"ח תשתית במקום המהנדס לענין
תקנה זו; המורשה יתאם את מועד קביעת המיקום לפי תקנה זו
עם הנציג האמור.

)א(

הודיע המהנדס על התנגדותו או על הסכמתו למתן הרשאה
בתנאים ,הכל לפי תקנה )4ו( ,ולא ניתנה הסכמה למתן הרשאה,
רשאים המורשה והמהנדס להסכים ,בכפוף לאישור הממונה ,על
תיקון תכנית החשמל; תכנית החשמל המתוקנת תועבר לממונה;
המהנדס יתן הסכמתו למתן הרשאה לביצוע העבודה לתכנית
החשמל המתוקנת ,תוך  21ימים מיום שהוגשה לו ,אם הגשימה
תכנית החשמל את התיקונים שהוסכם עליהם; הגשימה תכנית
החשמל את התיקונים שהוסכם עליהם ולא נתן המהנדס את
הסכמתו למתן הרשאה כאמור ,ייראה הדבר כהסכמת המהנדס
למתן הרשאה לפי תכנית החשמל המתוקנת ,ותחול לענין זה
תקנה )4יא(.

)ב(

לא הסכימו המורשה והמהנדס על תיקון תכנית החשמל תוך 14
ימים מיום קבלת הודעת המהנדס כאמור בתקנה )4ו( או מתום
המועד למתן הסכמה למתן הרשאה לפי תקנה )4ט( ,רשאי
המורשה לערור בפני ועדת ערר להרשאות; העתק הערר יועבר
למהנדס.

)ג(

ועדת ערר להרשאות תחליט בערר תוך  14ימים מיום שהוגש לה
הערר; ועדת ערר להרשאות רשאית לקבוע ,בתנאים או ללא תנאי,
כי יראו את האישור לפי סעיף  5לצו כהרשאה לפי תקנות אלה על
אף האמור בתקנה )4יא(.
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הרשאה
בשטח
פתוח

.7

תכנית
חשמל

.8

)א(

הוגשה לממונה תכנית חשמל בשטח פתוח ,ימסור המורשה עותק
ממנה למנהל לשכת התכנון; הייתה העבודה מתוכננת להתבצע
במרחב תכנונה של רשות מקומית – ימסור המורשה עותק
מתכנית החשמל גם למהנדס ,אלא אם קיימת מניעה לכך.

)ב(

כללה תכנית חשמל ביצוע עבודות במקרקעין שאינם ברשות
הרבים ,יקבל המורשה את הסכמתו בכתב של המחזיק במקרקעין
לפי סעיף )3א( לצו; התקיימה ,לדעת המורשה ,העילה לכך – יגיש
המורשה באמצעות הממונה בקשה למתן היתר מיוחד לפי סעיף
)3ב( לצו.

)ג(

המהנדס שקיבל עותק מתכנית החשמל רשאי להגיש את הערותיו
למיקום רשת החשמל העילית או מתקן ממתקניה או לצורתו של
מתקן אשר אינה מתאימה לדוגמאות שבתוספת השנייה; הערה
כאמור תוגש למנהל לשכת התכנון תוך  14ימים מיום שקיבל
המהנדס את תכנית החשמל ,ועותקים ממנה יועברו למורשה,
לממונה ולמנהל לשכת התכנון.

)ד(

מנהל לשכת התכנון רשאי להודיע בכתב למורשה ולממונה על
התנגדותו למיקום רשת החשמל העילית או מתקן ממתקניה לפי
תכנית החשמל ,או לצורתו של מתקן ממתקני הרשת העילית אשר
אינה מתאימה לדוגמאות שבתוספת השנייה; מנהל לשכת התכנון
ישלח הודעה על התנגדות כאמור תוך  45ימים מיום שנמסרה לו
תכנית החשמל.

)ה(

הודיע מנהל לשכת התכנון על התנגדותו ,תועבר תכנית החשמל
להכרעתם המשותפת של מנהל לשכת התכנון והממונה; הכרעתם
תינתן תוך  14ימים מהיום שבו הודיע מנהל לשכת התכנון על
התנגדותו; הסיר מנהל לשכת התכנון את התנגדותו ,בתנאים או
ללא תנאי ,יתן את הסכמתו למתן ההרשאה ,תוך שבעה ימים
מיום ההכרעה או מיום שנתמלאו התנאים לפי הענין; לא ניתנה
הסכמה למתן הרשאה במועד ,ייראה הדבר כהסכמת מנהל לשכת
התכנון למתן ההרשאה; לא הגיעו מנהל לשכת התכנון והממונה
לידי הכרעה משותפת יודיעו על כך למורשה תוך  21ימים מיום
שהודיע מנהל לשכת התכנון על התנגדותו.

)ו(

ניתנה הסכמת מנהל לשכת התכנון למתן ההרשאה ,יראו את
האישור לפי סעיף  5לצו כהרשאה לפי תקנות אלה.

)ז(

לא אישרו מנהל לשכת התכנון והממונה את תכנית החשמל או
אישרו אותה בתנאים או שלא הגיעו לידי הכרעה משותפת ,רשאי
המורשה לערור בפני ראש תחום תשתית; העתק הערר יועבר
למנהל לשכת התכנון ולממונה; ראש תחום תשתית יכריע בערר,
תוך  21ימים מיום קבלתו; ראש תחום תשתית רשאי לקבוע,
בתנאים או ללא תנאי ,כי יראו את האישור לפי סעיף  5לצו
כהרשאה לפי תקנות אלה על אף האמור בתקנת משנה )ו(.

)א(

תכנית חשמל תכלול פירוט סוגיהם של המתקנים המהווים חלק
מרשת חשמל עילית ,מיקומם וצורתם ,ותציין את מידת ההתאמה
של צורת המתקנים לדוגמאות שבתוספת השנייה; צורת
המתקנים תפורט במקרא שבתכנית החשמל.

)ב(

תכנית חשמל תיערך בקנה מידה של  1:2500או מפורט יותר.
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אישור
ראש
תחום
תשתית

.9

תוקף
הרשאה

 .10העבודות לביצוע תכנית חשמל בהתאם להרשאה לפי תקנות אלה יחלו
לפני תום שנה ממועד מתן ההרשאה ויסתיימו תוך שלוש שנים מיום מתן
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.

רשת
חשמל
תת-
קרקעית

 .11עבודה להנחת רשת חשמל תת-קרקעית המבוצעת על ידי מורשה לצורך
שירותי חשמל בהתאם לתכנית חשמל מאושרת ,לרבות חפירה ומילוי
הנדרשים לכך ,פטורה מרשיון ,ובלבד שניתנה עליה הודעה לוועדה
המקומית ולממונה לפחות  15יום לפני התחלת ביצוע העבודה.

שמירת
דינים

 .12אין בתקנות אלה כדי לגרוע מסמכויות הממונה לפי הצו.

תחילה

 .13תחילתן של תקנות אלה ביום חתימתן.

תחולה

) .14א(

תקנות אלה לא יחולו על תכנית חשמל שהוגשה לממונה לפני
תחילתן של תקנות אלה.

)ב(

עבודה לביצוע תכנית חשמל שהוגשה לממונה לפני תחילתן של
תקנות אלה תיראה כאילו נעשתה לפי הרשאה לפי תקנות אלה.

השם

לא תינתן הרשאה לפי תקנות אלה לתכנית חשמל הכוללת אחד מאלה,
זולת אם אושרה קודם לכן בידי ראש תחום תשתית ,אלא אם הייתה
להקמת רשת חשמל עילית ברצועה למעבר קווי חשמל:
) (1

הקמת קווי על ומתח עליון;

) (2

הקמת קווי מתח גבוה ומתח נמוך במרחק העולה על  200מטרים
משטח בנוי;

) (3

הקמת קווי חשמל בתחום רדיוס של  500מטרים משדה תעופה או
מנחת.

 .15תקנות אלה ייקראו" :תקנות תכנון ערים ,כפרים ובנינים )הסדרת
הולכה ,חלוקה והספקה של חשמל( )יהודה והשומרון( ,התשע"א."2011-
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תוספת
רשות מקומית __________________
הסכמה למתן הרשאה לביצוע תכנית חשמל מס' _____________
לעבודות ומתקנים הדרושים להולכה ,חלוקה או הספקה של חשמל
.1

בתוקף סמכותי לפי תקנות תכנון ערים ,כפרים ובנינים )הסדרת הולכה ,חלוקה
והספקה של חשמל( )יהודה והשומרון( ,התשע"א) 2011-להלן" :התקנות"( ,ניתנת
בזאת הסכמה למתן הרשאה לביצוע העבודות המפורטות בתכנית החשמל מס'
_______________ שהוגשה בהתאם לאמור בתקנות.

.2

תוקף הסכמה זו למשך שלוש שנים ,ובלבד שהעבודות לפי תכנית החשמל האמורה
יתחילו לפני תום שנה ממועד מתן ההסכמה.

.3

תוקף הסכמה זו מותנה בכך ,שהמיקום המדויק של כל מה שיוצב בשטח ייקבע
כאמור בתקנה )5א() ,ב( ו)-ג( לתקנות.

תאריך _________________

י' באב התשע"א
 10באוגוסט 2011

_______________________
מהנדס הרשות המקומית

מוטי
ראש
באזור

תת-אלוף
אלמוז,
האזרחי
המינהל
יהודה והשומרון

בתוקף סמכותה לפי סעיף  (1)7לצו בדבר תכנון ערים ,כפרים ובנינים )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(418התשל"א ,1971-מועצת התכנון העליונה ,בישיבתה מס'  522/6/09ביום י' חשון התש"ע
) 28באוקטובר  ,(2009אישרה כי בינוי הפטור מרשיון לפי תקנות תכנון ערים ,כפרים ובנינים
)הסדרת הולכה ,חלוקה והספקה של חשמל( )יהודה והשומרון( ,התשע"א ,2011-יהיה פטור
מרשיון.

אדר'
שלמה מושקוביץ,
מ"מ יו"ר מועצת התכנון העליונה
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר חוק העתיקות )יהודה והשומרון( )מס'  (1166התשמ"ו1986-
תקנות העתיקות )יהודה והשומרון( ,התשנ"א1990-
הכרזה על אתר קולט קהל )אתר תל חברון-תל רומיידה(
מתוקף סמכותי מכח סעיף  54לתקנות העתיקות )יהודה והשומרון( ,התשנ"א1990-
)להלן" :התקנות"( ,ובאישור ראש המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון ,הריני להכריז
כי אתר העתיקות "תל חברון-תל רומיידה" ,אשר מתוחם במפה המצורפת להכרזה זו,
חתומה על ידי ומהווה חלק בלתי נפרד מההכרזה ,מוכר כ"אתר קולט קהל" ,כמשמעותו
בתקנות.
המפה תופקד לעיון הציבור במשרדי קצין המטה לענייני ארכיאולוגיה ובמשרדי תחום
תשתית במנהל האזרחי.

תוקף הכרזה זו מיום חתימה.

היזמי
חנניה
קצין מטה ארכיאולוגיה
באזור יהודה והשומרון
ה מ מ ו נ ה

ב' כסלו התשע"ח
 20נובמבר 2017

אישור

ה' כסלו התשע"ח
 23נובמבר 2017

אחוות בן-חור  ,תא"ל
ראש המנהל האזרחי
באזור יהודה והשומרון
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צבא

ההגנה

לישראל

חוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים ,מס'  79לשנת 1966
תקנות אישור הקמה ופטור מרשיון למבנה חינוך ארעי )הוראת שעה(
)תיקון מס' ) (7יהודה והשומרון( ,התשע"ח2018-
בתוקף סמכותי כראש המינהל האזרחי ,בהתאם לסעיף  (4)67לחוק תכנון ערים ,כפרים
ובנינים ,מס'  79לשנת ) 1966להלן – החוק( ,ובהמלצת מועצת התכנון העליונה ,הנני מתקין
תקנות אלה:
תיקון סעיף
)4ב(

 .1בתקנות ,בסעיף )4ב( ,במקום "הראשון בספטמבר" יבוא "ליום 1
בספטמבר".

תיקון סעיף
)4ב(1

 .2בתקנות ,בסעיף )4ב() ,(1במקום "ה 1-לספטמבר" יבוא " 1בספטמבר".

תיקון סעיף
)6ב( –
הארכת
תוקף

 .3בתקנות ,בסעיף )6ב( ,במקום "עד ליום  "31.08.2018יבוא "1
בספטמבר ."2019

תיקון
התוספת –
הארכת
תוקף

 .4בתוספת לתקנות ,בפסקה  ,3במקום "ב 1-לספטמבר" יבוא "ביום 1
בספטמבר".

תחילה

 .5תחילתן של תקנות אלו ממועד חתימתן.

השם

 .6תקנות אלו יקראו" :תקנות אישור הקמה ופטור מרישיון למבנה חינוך
ארעי )הוראת שעה( )תיקון מס' ) (7יהודה והשומרון( ,התשע"ח."2018-

תת אלוף אחוות בן חור
האזרחי
המינהל
ראש
והשומרון
באזור יהודה

ו' בחשוון התשע"ט
 15באוקטובר 2018

בתוקף סמכותה לפי סעיף  (1)7לצו בדבר תכנון ערים ,כפרים ובנינים )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(418התשל"א ,1971-מועצת התכנון העליונה ,בישיבתה מס'  585ביום 10
באוקטובר  2018אישרה כי הבינוי העומד בדרישות תקנות אלו לקבלת פטור יהיה פטור
מרישיון כמשמעו בחוק.
אדר'
יו"ר

נטליה
מועצת

אברבוך

התכנון העליונה
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783התשל"ט-
1979
תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' (139
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס' ,(783
התשל"ט ,1979-ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
בתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( ,התשל"ט) 1979-להלן  -התקנון( –
הוספת
סעיף 146א

.1

תחילה

.2

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.

השם

.3

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' ) (139יהודה ושומרון(,
התשע"ט."2018-

אחרי סעיף  146יבוא:
"146א.

מי שהועסק כחבר ועדת קלפי מטעם מועמד לראש המועצה זכאי לתשלום,
באמצעות סיעתו ,בסכום ,בתנאים ולפי הוראות שנקבעו לעניין זה בישראל.".

ט"ז בחשוון התשע"ט
 25באוקטובר 2018
נדב פדן
אלוף
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א-
1981
תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' (227
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס' ,(892
התשמ"א ,1981-ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:

בתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א) 1981-להלן  -התקנון( –
הוספת
סעיף 13ח

.1

תחילה

.2

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.

השם

.3

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (227יהודה ושומרון( ,התשע"ט-
."2018

אחרי סעיף 13ז יבוא -
"13ח .מי שהועסק כחבר ועדת קלפי זכאי לתשלום ,באמצעות סיעתו ,בסכום ,בתנאים ולפי
הוראות שנקבעו לעניין זה בישראל.".

ט"ז בחשוון התשע"ט
 25באוקטובר 2018
פדן
נדב
אלוף
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון
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הוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות המקומיות )יהודה והשומרון( )תיקון(,
התשע"ט2018-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )6ב( לתקנון המועצות המקומיות )יהודה
והשומרון( ,התשמ"א  ,1981 -אני קובעת בזה לאמור:
תיקון סעיף 32

בהוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות המקומיות )יהודה
והשומרון( ,התשס"א ,2001 -בסעיף -32
) (1בסעיף קטן )ב( ,במקום "מספר החברים וההרכב הסיעתי
של כל ועדת קלפי ייקבעו" יבוא "ועדת קלפי תמנה שלושה חברים;
הרכבה הסיעתי ייקבע" ובמקום "לא פחות משלוש סיעות" יבוא
"שלוש סיעות";
) (2בסעיף קטן )ג( ,במקום "מספר חבריה והרכבה" יבוא
"הרכבה";

י"ט בחשוון התשע"ט
)  28באוקטובר (2018
ענת אסרף חיוט
המפקחת על הבחירות
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הוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )תיקון(,
התשע"ט2018-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )123ב( לתקנון המועצות האזוריות )יהודה
והשומרון( ,התשל"ט –  ,1979אני קובעת בזה לאמור:
תיקון סעיף 21

.1

בהוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות האזוריות )יהודה
והשומרון( ,התשס"ב) 2002-להלן -הכללים העיקריים( ,בסעיף )21ב( ,במקום
"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".

תיקון סעיף 54

.2

בסעיף  54לכללים העיקריים "ואולם ,על אף האמור בסעיף  ,34שעות
ההצבעה בבחירות חוזרות יהיו כאמור בסעיף )47ב( להוראות וכללים בדבר
סדרי בחירות במועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשס"א ".2001 -

י"ט בחשוון התשע"ט
)  28באוקטובר (2018
ענת אסרף חיוט
המפקחת על הבחירות
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צבא

הגנה

לישראל

חוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים ,מס'  79לשנת 1966
תקנות אישור הקמה ופטור מהיתר עבור מתקני תשתית בעלי חשיבות
אזורית )הוראת שעה()יהודה ושומרון( ,התשע"ט2018-
בתוקף סמכותי כראש המינהל האזרחי ,בהתאם לסעיף  67לחוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים ,מס'
 79לשנת ) 1966להלן " -החוק"( ובהמלצת מועצת התכנון העליונה ,הנני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

בתקנות אלה -
"היתר"  -רישיון כמשמעותו בפרק הרביעי לחוק או היתר לפי סעיף  2לצו
בדבר מתן היתרים לעבודות בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(997התשמ"ב;1982-
"הצו"  -צו בדבר תכנון ערים ,כפרים ובנינים )יהודה והשומרון( )מס' ,(418
תשל"א;1971-
"מבנה" או "בניין"  -אלא אם נאמר אחרת במפורש ,מבנה או בניין
בהתאמה שניתן להם היתר בניה כדין על ידי הועדה המקומית.
"ממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש" – ממונה על הרכוש הממשלתי
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;
"מנהל לשכת התכנון המרכזית" – מנהל לשכת התכנון המרכזית במינהל
האזרחי או ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי;
"מתקן תשתית" – כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות אלה;
"קצין מטה לענייני איכות הסביבה" – קצין מטה לאיכות 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 לענייני אנרגיה" – קצין מטה לאנרגיה במינהל האזרחי,
ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי או נציגו שמונה על ידי
קצין מטה לענייני אנרגיה או ראש המינהל האזרחי לצורך ביצוע אחד או
כלל התפקידים האמורים בתקנות אלו;
"קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה" – קצין מטה לארכיאולוגיה במינהל
האזרחי ,ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי או נציגו שמונה
על ידי קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה או ראש המינהל האזרחי לצורך
ביצוע אחד או כלל התפקידים האמורים בתקנות אלו;
"קצין מטה לענייני חקלאות" – קצין מטה לחקלאות במינהל האזרחי,
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
כלל התפקידים האמורים בתקנות אלו;

8750

"קצין מטה לענייני מים" – קצין מטה לענייני מים במינהל האזרחי,
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" – קצין מטה לרישום מקרקעין במינהל
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;
"קצין מטה לשמורות טבע" – קצין מטה לשמורות טבע במינהל האזרחי,
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;
"רכוש ממשלתי"  -כהגדרתו בצו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(59תשכ"ז;1967-
"תכנית תכנון מפורטת"  -כמשמעותה בפרק השלישי לחוק .לעניין תקנות
אלה ,יראו במערכת הנחיות ,כהגדרתה בתקנות בדבר מתן היתרים
לעבודות בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים )יהודה ושומרון( ,תשמ"ה-
 ,1985כתכנית תכנון מפורטת.

פטור מהיתר

.2

הצבה של מתקן תשתית ושימוש בו פטורים מהיתר ,ובלבד שיתקיימו
תנאים אלה:
) (1

הוכנה תכנית הצבת מתקן תשתית )להלן " -תכנית ההצבה"( על רקע
מפה טופוגרפית מצבית על פי רשת קואורדינטות ברשת ישראל
החדשה ,או על רקע תצלום אוויר מיושר עדכני ,בקנה מידה של
 1:250או  ,1:500שבה יצוינו:
)א(

פרטי המבקש;

)ב(

נפה ,כפר ,גוש ,חלקה או מאוקע של המקרקעין;

)ג(

שטח מתקן התשתית הקטן או הזמני וגבולותיו;

)ד(

הדרכים הגובלות עם מתקן התשתית הקטן או הזמני
ותשתיות הנדסיות במרחב הסמוך לו;

)ה(

תרשים סביבה המפרט את מיקום מתקן התשתית;

)ו(

תיאור וסימון של העבודות לצורכי הצבת מתקן התשתית
כמבוקש בתכנית ואופן חיבורו לתשתיות;

)ז(

בחינת יציבות המתקן על פי כל דין החל באזור ותחיקת
הביטחון ובהתאם להנחיות המקצועיות המקובלות ,לרבות
הצהרת מהנדס מוסמך וחישובים סטטיסטיים לעניין זה;

)ח(

ביחס למתקן תשתית המנוי בסעיף  7לתוספת הראשונה
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לתקנות אלה ,ובנוסף לאמור בסעיפים )א()-ז( ,יצורפו לתכנית
ההצבה אישורים מטעם אגף התכנון בצבא ההגנה לישראל
ומטעם רשות התעופה האזרחית ,על פיהם מתקן התשתית
עומד בכל הוראות הדין ובכל הוראות תחיקת הביטחון
הנוגעות לבטיחות המבנה ולדרישות המקצועיות;
) ט(

ביחס למתקן תשתית המנוי בסעיף  4לתוספת הראשונה
לתקנות אלה ,ובנוסף לאמור בסעיפים )א()-ז( ,תצורף לתכנית
ההצבה הצהרה חתומה מטעם משרד הבריאות .בנוסף ,תצורף
לתכנית הצהרה חתומה מטעם איגוד ערים לאיכות הסביבה
או מטעם קצין מטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי ,לעניין
פתרון סילוק השפכים למתקן המבוקש בתכנית ,אם נדרש
הדבר ,לפי העניין.

) (2

מקום הצבתו של מתקן התשתית על פי תכנית ההצבה יהיה
במקרקעין שהינם רכוש ממשלתי או במקרקעין שלגביהם הוצא צו
לפי סעיף 5א בצו מס'  158לתיקון חוק הפיקוח על המים ,התשכ"ח-
 ,1967או במקרקעין שאינם רכוש ממשלתי לגביהם ניתנה הסכמת
בעלים.

) (3

מקום הצבתו של מתקן התשתית יהיה בתחומן של תכניות שהופקדו
ושאושרו לפני היום הקובע.

)(4

בתכנית ההצבה יסומן נתיב הגישה למתקן התשתית שלא דרך
מקרקעין פרטיים מעובדים או מגודרים או מקרקעין שהגישה
אליהם הוגבלה כדין .אין במתן פטור מהיתר לפי תקנות אלה או
באישור תכנית ההצבה לפי התקנות ,כדי להתיר ביצוע עבודות
בתחום נתיב הגישה.

) (5

על תכנית ההצבה יחתמו הגורמים המפורטים להלן ,בהתאם
לטופס הקבוע בתוספת השנייה לתקנות אלה:

)א(

) (1

הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור או קצין
מטה לענייני רישום מקרקעין ,לפי העניין;

) (2

קצין מטה לענייני איכות הסביבה ,אם נדרש הדבר;

) (3

קצין מטה לענייני חקלאות ,אם נדרש הדבר;

)(4

קצין מטה לענייני אנרגיה ,לגבי מתקני תשתית קטנים
או זמניים המנויים בסעיפים  3 ,2 ,1ו 7-לתוספת
הראשונה לתקנות אלה;

)(5

קצין מטה לענייני מים ,לגבי מתקני תשתית קטנים או
זמניים המנויים בסעיפים  4ו 5-לתוספת הראשונה
לתקנות אלה;

) (6

קצין מטה לענייני שמורות טבע ,לגבי מתקני תשתית
קטנים או זמניים המנויים בסעיפים  6ו 8-לתוספת
הראשונה לתקנות אלה;

8752

) (7
) (8

) (6

אישור הצבת
מתקן
תשתית

סייגים
לתחולת
הפטור

.3

קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה ,לגבי מתקני תשתית
קטנים או זמניים המנויים בסעיפים  6ו 8-לתוספת
הראשונה לתקנות אלה;
מנהל לשכת התכנון המרכזית.

)ב(

כל אחד מן הגורמים המפורטים בסעיף )א( רשאי לדרוש
ממגיש תכנית ההצבה כל מסמך הדרוש לו לשם בחינת
התכנית וחתימה עליה.

)א(

עם הגשתה של תכנית ההצבה לאישור ראש המינהל האזרחי,
יפורסם דבר הגשתה באמצעים הבאים:
) (1

תליית הודעה על לוח המודעות של מפקדת התאום
והקישור הנוגעת בדבר;

) (2

תליית הודעה במשרדי לשכת התכנון;

) (3

הצבת הודעות ,במקומות בולטים ,בתחום השטח
המוצע להצבת מתקן התשתית הקטן או הזמני;

) (4

אתר אינטרנט רשמי.

)ב(

הרואה עצמו נפגע מאישור תכנית שדבר הגשתה פורסם לפי
תקנת משנה )א( ,יהיה רשאי להגיש את טענותיו בכתב בפני
ראש המינהל האזרחי ,תוך ארבעה עשר ימים ממועד פרסום
דבר הגשת תכנית ההצבה.

)ג(

לא יינתן אישור ראש המינהל האזרחי כאמור בתקנה  3לעיל,
אלא בחלוף ארבעה עשר ימים ממועד פרסום דבר הגשת
תכנית ההצבה כאמור בתקנת משנה )א( והכרעה בטענות
שהוגשו לפי תקנת משנה )ב( ,ככל שהוגשו.

)א(

מתקן תשתית יוצב על פי תכנית ההצבה ובלבד שהתכנית נחתמה על
ידי ראש המינהל האזרחי ,בהתאם לנוסח הקבוע בתוספת הראשונה,
לאחר שנועץ במנהל לשכת התכנון .לעניין תקנות אלה ,יראו באישור
ראש המינהל האזרחי לפי תקנה זו כמתן פטור מהיתר.

)ב(

ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע כל תנאי נוסף להצבת מתקן
התשתית מעבר לאמור בתקנה  2ורשאי הוא לדחות בקשה לכל
תכנית לפי תקנות אלה ככל שהיא אינה משרתת צורך ציבורי או
אינה עומדת בתנאים המפורטים בתקנה  2או בכל תנאי אחר שקבע.

.4

פטור מהיתר לפי תקנות אלה ,לא יינתן במקרים כדלקמן:
)א(

אם מתקן התשתית יכול לשמש למגורים.

)ב(

אם מתקן התשתית שעבורו מבוקש הפטור צמוד למתקן תשתית
אחר שביחס אליו ניתן הפטור על פי תקנות אלה.
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תוקף הפטור

.5

אגרות

.6

פטור
מתשלום
אגרות

.7

)ג(

אם מתקן התשתית עתיד לשמש מקבץ מבנים שנבנו באופן לא חוקי.

)א(

הצבה של מתקן תשתית ושימוש בו פטורים מהיתר כל עוד הם
מבוצעים בהתאם לתוכנית שאושרה כאמור בתקנה .3

)ב(

רשאי ראש המינהל האזרחי ,בהיוועצות עם מנהל לשכת התכנון
המרכזית ,לקבוע תנאים נוספים למתן פטור ,וכן רשאי לבטל פטור
שאושר בעבר ,אם נמצא כי אחד מתנאי מתן הפטור ,לרבות תנאי
אישור התוכנית כמפורט בתקנה  ,2חדל להתקיים או מטעמים
מיוחדים שיירשמו.

)ג(

עם פקיעת תוקף הפטור או ביטולו ,כמפורט בתקנת משנה )ב(,
ייהרס ויפונה מתקן התשתית שהוצב לפי תקנות אלה בידי המקים.

)ד(

ניתן פטור מהיתר בהתאם לתקנות אלו ולא הושלמו עבודות הקמת
מתקן התשתית ,בהתאם לתכנית ההצבה ,בתוך  12חודשים ממועד
כניסת הפטור לתוקף ,יפקע תוקף הפטור.

)ה(

על אף האמור בסעיף קטן )ג( לעיל ,רשאי ראש המינהל האזרחי,
בהיוועצות עם מנהל לשכת התכנון המרכזית ,להאריך את תוקפו
של פטור שניתן מכוח תקנות אלה ב 6-חודשים נוספים ,מנימוקים
שיירשמו.

)ו(

ניתן פטור מהיתר והושלמו עבודות הקמת מתקן התשתית ,יצרף
מבקש התכנית ,בתוך  30ימים ממועד השלמת העבודות את
המסמכים הבאים:
) (1

הצהרה חתומה בידי המבקש ולפיה המבנה נבנה בהתאם
לתכנית ההצבה ,לתקנות אלו ולכל תנאי נוסף שנדרש במסגרת
אישור תכנית ההצבה.

) (2

הצהרה חתומה בידי מהנדס בנין מוסמך ,בדבר אחריותו
ליציבות מתקן התשתית ובטיחותו ,לרבות מרכיביו; וכי על
פיה עומד המתקן בכלל הדרישות המקצועיות.

) (3

חובר מתקן התשתית לחשמל ,יצרף המבקש הצהרה חתומה
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
 45ימים ממועד השלמת העבודות ,יפקע תוקף הפטור.

)א(

מגיש תכנית הצבה כמפורט בתקנה  2ישלם אגרה בסכום כמפורט
בתוספת השלישית לתקנות אלה.

)ב(

מגיש התכנית ימציא אישור בדבר תשלום סכום האגרה לידי
מזכירות תחום תשתית במינהל האזרחי עם הגשת התכנית.
רשאי ראש המינהל האזרחי לפטור את המינהל האזרחי או גוף
ציבורי הפועל מטעמו מתשלום האגרה ,מטעמים שיירשמו.
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עונשין

.8

מבלי לגרוע מהאמור בכל דין ובתחיקת ביטחון ,על המבצע עבודה,
בינוי או שימוש בניגוד להוראות תקנות אלה ,יחולו הוראות סעיף
37ב לחוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים ,מס'  ,79לשנת .1966

תחילה,
תחולה
ופרסום

.9

תחילתן של תקנות אלה ביום חתימתן ,תוקפן יעמוד לשנתיים מיום
חתימתם והן תפורסמנה בקובץ מנשרים צווים ומינויים.

שמירת דינים .10

בכפוף לאמור בתקנה  ,2אין בפטור שניתן מכוח תקנות אלה כדי לגרוע
מהוראות כל דין ותחיקת ביטחון ,לרבות כל אישור הנדרש בהתאם לחוק
מס'  31לשנת  1953חוק הפיקוח על מים ,צו מס'  158לתיקון חוק הפיקוח
על המים ,התשכ"ח ,1967-צו מס'  79בדבר שידור ואיתות התשכ"ח,1967-
צו בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )יהודה והשומרון( )מס' .(427

.11

תקנות אלה ייקראו" :תקנות אישור הקמה ופטור מהיתר עבור מתקני
תשתית בעלי חשיבות אזורית )הוראת שעה()יהודה ושומרון( ,התשע"ט-
."2018

השם

כ' בחשוון התשע"ט
 29באוקטובר

אחוות בן-חור
תת-אלוף
האזרחי
המינהל
ראש
והשומרון
יהודה
באזור
.

2018

אישור מועצת התכנון העליונה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  7לצו בדבר תכנון ערים ,כפרים ובניינים )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(418התשל"א ,1971-ולפי סעיף  52לחוק ,מועצת התכנון העליונה ,בישיבתה מס'  586ביום
כ"ט בחשוון התשע"ט ) 7בנובמבר  ,(2018אישרה כי רישיון הניתן מכוח תקנות אלה ,יהווה
רישיון על פי החוק.

נטליה אברבוך ,אדריכל
יו"ר מועצת התכנון העליונה
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תוספת ראשונה
)תקנה )3א((
בתקנות אלה:
"מתקן תשתית" – אחד מאלה:
) (1מתקן מערכת התרעה מפני רעידות אדמה – מבנה שחלקו תת-קרקעי הטמון
בעומק שאינו עולה על  6מטרים ומידותיו אינן עולות על  15*15מטרים ,אשר
בבסיסו מוצב סיסמוגרף או מד תאוצה המזהה תנודות קרקע בזמן אמת ואשר
תפקידו לקלוט תזוזת המבנה ברעידת אדמה ולעדכן בכך את מערכת ההתרעה
המחוזית מפני רעידות אדמה; המתקן יוצב בקרקע באופן שבו ,לכל היותר ,יבלוט
מעל יחידת הקרקע שבה מונח בסיסו לגובה שאינו עולה על  0.5מטר מעל פני
הקרקע .נוסף על האמור ,המתקן יכול שיכלול את אלה:
)א( גדר אשר תקיף אותו מעל פני הקרקע ואשר מידותיה אינן עולות על 15*15
מטרים )להלן – גדר היקפית(;
)ב( אנטנת תקשורת לצורך חיבור למערכת התרעה מפני רעידות אדמה ותאי שמש
סולאריים המשרתים את המתקן ,בתנאי שכל אלה הוקמו בתחומי הגדר
ההיקפית.
) (2חדר חשמל – חדר המשמש באופן בלעדי להתקנת ציוד לייצור ,להספקה או
לחלוקה של אנרגיה חשמלית ,לרבות מצברים ,ובלבד שמידותיו אינן עולות על 9
מטרים רבועים.
) (3תחנת משנה ניידת – מבנה יביל ,הכולל שנאי ,ומתחבר לרשת החשמל העילית
באמצעות תילים וכולל נגרר אחד או שני נגררים ,ובלבד ששטחה אינו עולה על 300
מ"ר ובתוכה יוצבו שנאי וקונטיינר על עגלה אותה תקיף גדר היקפית שגובהה אינו
עולה על  2.5מטרים מעל פני הקרקע.
) (4צינור מים או צינור ביוב המוצב על פני הקרקע שאורכו אינו עולה על  2ק"מ
ושקוטרו אינו עולה על  8אינץ'.
) (5מתקני מים או ביוב המיועדים לשרת תשתית אזורית או תשתית מקומית,
ששטחם הכולל אינו עולה על  9מ"ר וכן גידור המתקן.
) (6מתקן תשתית בשמורת טבע מוכרזת או באתר ארכיאולוגי מוכרז – בינוי המיועד
לשרת את שמורת הטבע או האתר הארכיאולוגי ,המבקרים בהן והמפקחים בהן,
כמפורט להלן:
)א( שבילים;
)ב( מעקות;
)ג( ספסלים;
)ד( מתקני עץ להצללה;
)ה( שולחנות אכילה;
)ו( מתקני שירותים;
)ז( שילוט;
)ח( גידור.
) (7תורן זמני למדידת רוח – עמוד או מתקן ,לרבות עיגונים ,הכוללים אמצעים
למדידת רוח ולאיסוף נתונים מטאורולוגיים ,ובלבד שמידות בסיסו אינן עולות על
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 1*1מטרים ,גובהו של התורן אינו עולה על  70מטרים מעל פני הקרקע וכן עיגונים
למקרקעין שמרחקם לא יעלה על  30מטרים מבסיסו .מתקן זה יוצב בשטח
לתקופה שלא תעלה על  12חודשים.
) (8מתקנים ארעיים המיועדים לשמש לקיום אירוע ציבורי או אירוע תרבותי ,שיוצבו
בשטח לפרק זמן שאינו עולה על חודש ימים ולרבות:
)א( במה;
)ב( דוכני מכירה;
)ג( גידור;
)ד( מתקני שירותים;
)ה( שילוט;
)ו( שולחנות.
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תוספת שנייה
)תקנה )(5)2א((
אל :ראש המינהל האזרחי באזור יהודה והשומרון
הנדון :בקשה לתכנית הצבת מתקן תשתית
הואיל ופניתי אל ראש המינהל האזרחי בבקשה לקבלת אישור להקמה ופטור מהיתר עבור
מתקן תשתית ,כהגדרתו בתקנות אישור הקמה ופטור מהיתר עבור מתקני תשתית
בעלי חשיבות אזורית )הוראת שעה()יהודה ושומרון( ,התשע"ט) 2018-להלן:
"התקנות"(;
והואיל וידוע לי כי על פי הוראות התקנות ,אני רשאי לפנות לראש המינהל האזרחי בבקשה
לקבלת אישור הקמה ופטור מהיתר למתקן תשתית כאמור ,על דרך אישור תכנית
הצבה מתאימה ,כמפורט בתקנה  2לתקנות אלו;
לפיכך ,הנני מצהיר ,מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 .1המבוא לכתב התחייבות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2הוראות התקנות מוכרות לי ,וידוע לי כי ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע את תוקפו
של פטור ולבטל פטור שאושר בעבר.
 .3ככל שתאושר תכנית ההצבה המבוקשת על ידי ,הריני מתחייב להקים את מתקן
התשתית ולעשות בו שימוש התואם לתקנות ,לתכנית ההצבה האמורה ולכל תנאי
מתנאי הפטור מהיתר שיינתן לי ,ככל שיינתן.
 .4אני מתחייב בזאת להשיב את השטח לקדמותו ובכלל זה לפרק ,להרוס ולפנות את
מתקן התשתית שהוקם בפטור לפי תקנות אלה במקום בו בוטל הפטור או פקע תוקפו,
מקום בו חדל להתקיים אחד או יותר מהתנאים למתן הפטור.
 .5הריני מתחייב להקים את מתקן התשתית באופן שיעמוד בכלל התקנים וההוראות
בעניין ,לרבות תקני הבטיחות המקובלים ,לפקח על הקמתו ועל השימוש השוטף בו
והתאמת שימוש זה למטרת מתן הפטור.
 .6ככל שתאושר תכנית ההצבה המבוקשת על ידי ויוקם מתקן התשתית בפועל ,הריני
מתחייב להגיש לידי המינהל האזרחי ,בתוך  45ימים ממועד השלמת עבודות הצבת
המתקן ,הצהרות החתומות על ידי ,על ידי מהנדס בנין מוסמך ועל ידי מהנדס חשמל
מוסמך ככל שהמבנה יחובר לחשמל ,בהתאם לסעיף )5ב( לתקנות.
ידוע לי כי ככל שלא אעביר את ההצהרות האמורות בתוך התקופה האמורה ,יפקע
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.
 .7הריני מתחייב לשאת באחריות לכל נזק או הפסד אשר ייגרם אגב השימוש במתקן
התשתית ,בין אם שימוש זה תאם לפטור ובין אם לאו .ככל שייגרם נזק או הפסד
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כאמור לעיל ,הריני פוטר את רשויות המינהל האזרחי ,מפקד כוחות צה"ל באיו"ש וכל
הפועל בשמם מכל אחריות לנזק או להפסד האמורים ומכל טענה העשויה לעלות
בנושא.
 .8ידוע לי ,כי ככל שלא אקיים את התחייבותי זו ,עשויות רשויות האכיפה לנקוט כל צעד
שימצאו לנכון ,לרבות פתיחת הליך פיקוח מכוח סעיפים  37או  38לחוק תכנון ערים,
כפרים ובניינים ,מס'  79לשנת  ,1966ולרבות הוצאת צו סופי להפסקת עבודה
ולהריסה מכוח סעיף זה.
 .9אני מתחייב בזאת ,כי מקום בו הוקם מתקן תשתית בלא שאושרה בעניינו תכנית
הצבה וניתן לגביה פטור ,או הוקם שלא בהתאם לתכנית ,או מקום בו מתקן התשתית
לא פורק ,נהרס ופונה על-ידי במועד שנקבע לכך ,והמינהל האזרחי ביצע את פעולות
הפינוי בעצמו ,אשלם את הוצאות הפינוי שיידרשו על-ידי המינהל האזרחי ובמועד
שנקבע לכך.
 .10אם לא אשלם את הוצאות הפינוי כאמור ,אני מסכים כי המינהל האזרחי יהיה רשאי
לגבות את ההוצאות מכל סכום שיעמוד לזכותי בכל רשות הפועלת מכוח תחיקת
הביטחון באזור.
 .11מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הריני מתחייב בזאת לשפות את המינהל האזרחי ,מפקד
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
האמור בכתב התחייבות זה.
 .12אין באמור לעיל כדי לפטור אותי מכל חובה המוטלת עליי לפי הדין ותחיקת הביטחון.
 .13ידוע לי ,כי קיום התחייבויותיי בכתב זה הוא תנאי לכך שקציני המטה במינהל
האזרחי הנוגעים לעניין וראש המינהל האזרחי ידונו בבקשתי לפטור.

_________________
ש
ק
ה מ ב

8759

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________________________:

גודל המתקן )בדונם( __________________ :גובה המתקן____________________ :
פרק הזמן המבוקש להצבת המתקן_______________________________________ :
אנו החתומים מטה ,לאחר שבחנו את תכנית ההצבה של מתקן התשתית ואת כלל המסמכים
הנלווים ,בהתאם לתקנות אישור הקמה ופטור מהיתר עבור מתקני תשתית בעלי חשיבות
אזורית )הוראת שעה()יהודה ושומרון( ,התשע"ט) 2018-להלן" :התקנות"( ,הננו לאשר כי
מתקיימים כלל התנאים בהתאם לתקנות ,כי התכנית עומדת בכלל הסטנדרטים המקצועיים
בתחום אחריותנו וכי אין מניעה לאישור תכנית ההצבה ,בהתאם לסעיפים  2ו 3-לתקנות:
מס"ד

קצין המטה
הממשלתי
הרכוש
על
הממונה
והנטוש/קצין מטה לענייני רישום
מקרקעין
קצין מטה לענייני איכות הסביבה

.3

קצין מטה לענייני חקלאות

.4

קצין מטה לענייני אנרגיה

.5

קצין מטה לענייני מים

.6

קצין מטה לענייני שמורות טבע

.7

קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה

.8

מנהלת לשכת התכנון המרכזית

.1
.2

תאריך

חתימה
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אישור ראש המינהל האזרחי
בתוקף סמכותי כראש המינהל האזרחי ,ולאחר שנועצתי במנהל לשכת התכנון המרכזית ,הנני
לאשר מתן פטור מהיתר כמשמעותו בתקנות אישור הקמה ופטור מהיתר למתקני תשתית בעלי
חשיבות אזורית )הוראת שעה( )יהודה ושומרון( ,התשע"ט ,2018-וזאת לאחר שמצאתי כי תכנית
ההצבה אשר הגיש המבקש עומדת בכלל התנאים הקבועים בתקנות וכן מצאתי כי המבקש העמיד
לעיון בעלי התפקידים במינהל האזרחי המפורטים בתקנה )(5)2א( לתקנות אלה כל מסמך לו
נדרש.
כמו כן ,בהתאם לאמור בתקנה  4לתקנות אלה ,הנני לאשר כי מתקן התשתית המבוקש בתכנית
ההצבה ,לא יכול לשמש למגורים ,אינו משמש או צמוד לצבר מבנים שנבנו באופן לא חוקי ואינו
צמוד למתקן תשתית אחר שביחס אליו ניתן פטור לפי תקנות אלה.
בנוסף ,הנני מאשר מתן פטור מהיתר כמשמעותו בתקנות אלה ,בכפוף למילוי התנאים הבאים:
________________________________________ .1
________________________________________ .2
________________________________________ .3
________________________________________ .4
________________________________________ .5

תוקף הפטור יעמוד עד ליום ___________  /עד בכלל )מחק את המיותר(.

_______________
תאריך

______________________
האזרחי
המינהל
ראש
יהודה
באזור
והשומרון
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תוספת שלישית
)תקנה )6א((
בגין הצבת מתקני התשתית המנויים בתוספת הראשונה לתקנות אלה ,תיגבה אגרה בסכום
שגובהו אחד מאלה 300 :שקלים חדשים או  30שקלים חדשים לכל מטר רבוע משטחו של
מתקן התשתית ,לפי הסכום הגבוה מבין שני הסכומים המפורטים לעיל.
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783התשל"ט-
1979
תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' (140
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס' ,(783
התשל"ט ,1979-ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
בתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( ,התשל"ט) 1979-להלן  -התקנון( –
תיקון
סעיף 108א

.1

תחולה

.2

הוראות תקנון זה יחולו לגבי ועד מקומי שהחל את כהונתו לאחר יום חתימתו של
התקנון.

השם

.3

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' ) (140יהודה ושומרון(,
התשע"ט."2018-

בסעיף 108א)א( ,אחרי פסקה ) (3יבוא:
")(4

מי שחייב חוב סופי בשל ארנונה בעד שישה חודשים ,ולא שילם אותו ממועד
התשלום של חלקו האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על שנה; לעניין זה,
"חוב סופי" – חוב שחלף לגביו המועד להגשת השגה ,ערר או ערעור ,לפי העניין,
ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת – לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית
שאינה ניתנת לערעור עוד;

) (5

עובד הוועד המקומי במשכורת;

) (6

עובד מדינת ישראל במשכורת או עובד של רשות מרשויות צה"ל באזור יהודה
והשומרון אשר עבודתו קשורה בענייני המינהל הנפתי או השלטון המקומי ועלולה
להביא לידי סתירה או אי-התאמה בין תפקידיו בשירות המדינה או בשירות רשות
מרשויות צה"ל באזור ובין תפקידיו כחבר הוועד המקומי;

) (7

עובד במשכורת ברשות מקומית אחרת אשר עבודתו האמורה עלולה להביא לידי
סתירה או אי-התאמה בין תפקידיו בשירות הרשות המקומית האחרת ובין
תפקידיו כחבר הוועד המקומי.".

כ' בחשוון התשע"ט
 29באוקטובר 2018
נדב פדן
אלוף
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קרית ארבע
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
לפי סעיף  15לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
)להלן -התקנון( ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית
קרית ארבע שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו ,מספר הקולות הכשרים
שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
טור ג'
טור א'
טור ב'

אותיות
הרשימה

כינוי הרשימה

טור ד'

מספר
הקולות
הכשרים

מספר
המנדטים

673

2
2

אח

עתיד הקריה

כל

כולנו

1,038

נ

לב הקריה

1,509

4

ק

קריה מאוחדת בראשות אליעזר רודריג

336

1

) (2רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה
מפורטות בטור ב' לצדה ,לפי סעיף 13ג לתקנון:
טור א'

טור ב'

) (3המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .3,626
) (4המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .3,556
) (5המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .70
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) (6שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:
טור ב'

טור א'
אותיות הרשימה
אח

 .1גרשיקוב סטניסלב
 .2שוקרון שלומי

כל

 .1לוינגר יצחק מלאכי
 .2זלינגר חיים

נ

 .1ליבמן אליהו שלום
 .2סעייד ליטי עליזה נעמי
 .3ברמסון ישראל מאיר
 .4אזולאי ישראל

ק

 .1רודריג אליעזר יהושע

כ"ו בחשון התשע"ט ) 4בנובמבר (2018

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית בית אריה
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
לפי סעיף  15לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
)להלן -התקנון( ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות
המקומית בית אריה שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו ,מספר הקולות הכשרים
שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

אותיות
הרשימה

כינוי הרשימה

מספר הקולות
הכשרים

מספר
המנדטים

1,530

5

280

1

1,116

3

זך

בסגנון שלך

טב

הבית המשותף בראשות רון לובה

רק

בית אריה עופרים בראשות אבי נעים

) (2רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה
מפורטות בטור ב' לצדה ,לפי סעיף 13ג לתקנון:
טור א'

טור ב'

) (3המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .2,978
) (4המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .2,926
) (5המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .52
) (6שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

אותיות הרשימה
זך

 .1אלבוים יהודה אליהו
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טור ב'

טור א'
אותיות הרשימה

 .2אדרי שמעון שי
 .3קורן ירון
 .4יופן שגב פוגל תרזה
 .5ארד גיל-עד
טב

 .1לובה אהרון רון

רק

 .1נעים אבי
 .2חג'בי טל
 .3זיו אברהם

כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8767

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית עמנואל
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
לפי סעיף  15לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
)להלן -התקנון( ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות
המקומית עמנואל שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו ,מספר הקולות
הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם
זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

אותיות
הרשימה

כינוי הרשימה

מספר הקולות
הכשרים

מספר
המנדטים

ג

אגודת ישראל

0

0

זך

מסירות ואחריות למען עמנואל

47

0

חץ

עושים בשבילך

7

0

ט

טוב

259

1

י

חב"ד עמנואל

204

1

כח

קהילת החסידים וברסלב בעמנואל

153

1

ק

רשימת התורה המאוחדת

319

2

קץ

חינוך עם נשמה

380

2

שס

התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

262

2

) (3המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .1,659
) (4המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 1,631
) (5המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .28
) (6שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:
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טור ב'

טור א'
אותיות הרשימה
ט

 .1טובול אלי מוריס

י

 .1סימה יוסף יצחק

כח

 .1רוזנשטין יעקב צבי

ק

 .1אייזנבך משה
 .2פציפיצי אלימלך

קץ

 .1נואריאן דוד
 .2שמחי אופיר

שס

 .1גרשי עזרא
 .2חודרה יצחק

כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אריאל
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
לפי סעיף  15לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
)להלן -התקנון( ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות
המקומית אריאל שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו ,מספר הקולות הכשרים
שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

אותיות
הרשימה

כינוי הרשימה

מספר הקולות
הכשרים

מספר
המנדטים

2,446

4

162

0
2

א

אריאלי בראשות שבירו אלי

ח

תקווה לאריאל בראשות חיים סגל

טב

הבית היהודי האיחוד הלאומי

1,284

ל

אריאל ביתנו

2,516

4

לב

לב

820

1

מחל

כולנו הליכוד

639

1

נ

אריאל בטוחה

519

0

קן

בשביל אריאל

766

1

) (2רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה
מפורטות בטור ב' לצדה ,לפי סעיף 13ג לתקנון:
טור א'

טור ב'

) (3המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .9,387
) (4המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .9,152
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) (5המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .235
) (6שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:
טור ב'

טור א'
אותיות הרשימה
א

 .1שבירו אלי
 .2טוהמי יחיאל
 .3ויינר אלה ארבל
 .4טוויל ורד

טב

 .1שטבון יאיר אשר
 .2דישי גור-אריה

ל

 .1פולב פבל
 .2גוזב לודמילה
 .3גוזי ערן
 .4שפר ימית

לב

 .1חן יוסי

מחל

 .1משרקי אבנר

קן

 .1קופלר ברקו קרן

כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות
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45הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית הר אדר
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
לפי סעיף  15לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
)להלן -התקנון( ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות
המקומית הר אדר שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו ,מספר הקולות הכשרים
שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

אותיות
הרשימה

כינוי הרשימה

מספר הקולות
הכשרים

מספר
המנדטים

חמ

דרך חדשה

1,316

5

יח

יחד בתנופה

1,025

4

) (2רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה
שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה ,לפי סעיף 13ג לתקנון:
טור א'

טור ב'

) (3המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .2,367
) (4המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .2,341
) (5המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .26
) (6שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

אותיות הרשימה
חמ

 .1מנדל שקד חיים צבי
 .2אריהן עמיר

8772

טור ב'

טור א'
אותיות הרשימה

 .3איצקוביץ פנינה
 .4שחף נתלי
 .5צרקסקי שרון
יח

 .1פיליפוביץ חן
 .2רחמים מירי
 .3צוראל מיכאל
 .4רטר שי

כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אורנית
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
לפי סעיף  15לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
)להלן -התקנון( ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות
המקומית אורנית שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו ,מספר הקולות הכשרים
שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

אותיות
הרשימה

כינוי הרשימה

מספר הקולות
הכשרים

מספר
המנדטים

3,123

6

184

0

1,454

3

אפ

אופק

נץ

"קידום אורנית"

של

יחד

) (2רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה
מפורטות בטור ב' לצדה ,לפי סעיף 13ג לתקנון:
טור א'

טור ב'

) (3המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .4,868
) (4המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .4,761
) (5המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .107
) (6שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

אותיות הרשימה
אפ

 .1ברטל )וויטלסון( ניר

8774

טור ב'

טור א'
אותיות הרשימה

 .2צדוק תמר
 .3וילד אודי
 .4פנקר קרן
 .5קרבר דקל
 .6רייטר אורנה
של

 .1לנגר שלומי
 .2כהן אלעד
 .3טישלר דורון

כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אלקנה
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
לפי סעיף  15לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
)להלן -התקנון( ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות
המקומית אלקנה שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו ,מספר הקולות הכשרים
שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

אותיות
הרשימה

כינוי הרשימה

מספר הקולות
הכשרים

מספר
המנדטים

אי

אלקנה יותר

942

5

אץ

אלקנה צעירה

520

2

אש

אלקנה שלנו בראשות עו"ד אפרת רוזנבלט

385

2

זך

איחוד אלקנה

60

0

) (2רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה
מפורטות בטור ב' לצדה ,לפי סעיף 13ג לתקנון:
טור א'

טור ב'

) (3המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .1,936
) (4המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .1,907
) (5המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .29
) (6שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:

8776

טור ב'

טור א'
אותיות הרשימה
אי

 .1מינצר אסף
 .2אהרליך טוביה
 .3ברלינר ליאורה אהובה
 .4רוזן צבי חיים שאול
 .5לנדאו מנחם

אץ

 .1ציגלר ארי
 .2בן שושן לירן

אש

 .1רוזנבלט אפרת
 .2אשול רחמים

כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אלפי מנשה
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
לפי סעיף  15לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
)להלן -התקנון( ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות
המקומית אלפי משנה שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו ,מספר הקולות הכשרים
שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

אותיות
הרשימה

כינוי הרשימה

מספר הקולות
הכשרים

מספר
המנדטים

1,087

2
1

חנ

אנחנו בראשות אורית שגיא

יש

אלפי מנשה 2000

463

כן

דרך חדשה בראשות עו"ד שלומית ארצי

833

2

עמ

עשייה בראשות שי רוזנצויג

1,685

4

) (2רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה
מפורטות בטור ב' לצדה ,לפי סעיף 13ג לתקנון:
טור א'

טור ב'

יש

חנ

עמ

כן

) (3המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .4,177
) (4המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .4,068
) (5המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .109

8778

) (6שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:
טור ב'

טור א'
אותיות הרשימה
חנ

 .1שגיא אורית )קלר(
 .2כהן אליהו

יש

 .1קטן שלמה

כן

 .1ארצי שלומית
 .2אופיר משה

עמ

 .1רוזנצוויג שי שמעון
 .2זיידמן שירי
 .3רוזנפלד אייל
 .4שטינר רחל

כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית מעלה אדומים
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
לפי סעיף  15לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
)להלן -התקנון( ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית
מעלה אדומים שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30בנובמבר :(2018
) (1אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו ,מספר הקולות הכשרים
שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

אותיות
הרשימה

כינוי הרשימה

מספר הקולות
הכשרים

מספר
המנדטים

640

0
2

ג

דגל התורה בראשות הרב משה בר-חנון

טב

הבית היהודי יחד רוח חדשה בעירייה

2,435

ל

מעלה ביתנו בראשות בוריס גרוסמן

5,294

5

לב

כחול לבן בראשות בני כשריאל

7,365

7

שס

שס בראשות יחיאל וקנין

1,594

1

) (2רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה
מפורטות בטור ב' לצדה ,לפי סעיף 13ג לתקנון:
טור א'

טור ב'

שס

טב

) (3המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .17,642
) (4המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .17,328
) (5המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .314
) (6שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:
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טור ב'

טור א'
אותיות הרשימה
טב

 .1פישלר איל
 .2הורביץ-פרוור ברנדה אן

ל

 .1גרוסמן בוריס
 .2רחמים אברהם
 .3אייזנברג שפירו אלינה
 .4ישי רוזה
 .5עזרא ג'קי יצחק

לב

 .1כשריאל בני בנימין
 .2יפרח גיא
 .3מתתיהו דוד
 .4גייסטמן מור מעין
 .5מארק ליאת
 .6אסרף יהודה
 .7אוברגוט רפאל חיים

שס

 .1וקנין יחיאל

כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8781

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית ביתר עילית
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
לפי סעיף  15לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
)להלן -התקנון( ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות
המקומית ביתר עילית שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו ,מספר הקולות הכשרים
שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

אותיות
הרשימה

כינוי הרשימה

מספר הקולות
הכשרים

מספר
המנדטים

אב

אנשים

1,171

1

ג

אגודת ישראל ביתר

6,793

6

י

ביתר מאוחדת

11

0

כן

דגל התורה

4,441

4

ל

למעננו תושבים למען תושבים בראשות
מנחם זיידה מפלגת התושבים סיעת
התושבים

945

1

נ

קהילות הקודש בראשות משה כהנא וחיים
רובינפלד

1,061

1

עץ

בני תורה

837

0

רת

הישר והטוב בדרך התורה

71

0

שס

התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

4,426

4

ת

התושב במרכז

61

0

) (2רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה
מפורטות בטור ב' לצדה ,לפי סעיף 13ג לתקנון:
טור א'

טור ב'

נ

ג

) (3המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .20,059
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) (4המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .19,817
) (5המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .242
) (6שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:
טור ב'

טור א'
אותיות הרשימה
אב

 .1הרשקופף יעקב

ג

 .1הרשלר בנימין
 .2שמעי יששכר דב
 .3שוורץ מנחם
 .4שפיצר דוד
 .5פרויליך יואל
 .6שינברגר מנחם מאניש

כן

 .1זלץ דוד
 .2שטרית יוסף שאול
 .3יודייקן אברהם
 .4ברגר חיים שלום

ל

 .1זיידה שלום אליעזר מנחם מאניש

נ

 .1כהנא משה

שס

 .1עוביידי יהודה
 .2כהן שלמה
 .3כהן שמואל יוסף
 .4כהן יצחק דוד

כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8783

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית מודיעין עילית
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
לפי סעיף  15לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
)להלן -התקנון( ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות
המקומית מודיעין עילית שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו ,מספר הקולות הכשרים
שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

אותיות
הרשימה

כינוי הרשימה

מספר הקולות
הכשרים

מספר
המנדטים

17,400

13
0

ג

יהדות התורה

דת

תושבים למען מודיעין עלית

797

חי

האיחוד שע"י קהילות הספרדים מודיעין
עילית

666

0

עץ

בני תורה

2,830

2

שס

התאחדות הספרדים שומרי תורה

2,713

2

) (2רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה
מפורטות בטור ב' לצדה ,לפי סעיף 13ג לתקנון:
טור א'

טור ב'

ג

שס

) (3המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .24,705
) (4המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .24,406
) (5המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .299
) (6שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:
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טור ב'

טור א'
אותיות הרשימה
ג

 .1גוטרמן יעקב אשר
 .2גיטלר נחום אהרון
 .3יפה מאיר
 .4גולדברג מרדכי
 .5פריינד טוביה
 .6ויזל חיים מאיר
 .7מוטרפרל משה
 .8וייס אברהם יעקב
 .9ניימן נחמן
 .10אוחיון אלי
 .11שיפמן אבינועם
 .12ארלנגר אהרון דוד
 .13גליק צבי

עץ

 .1אלישוב שמואל בן-ציון
 .2הכט אברהם דב

שס

 .1עמר אבנר מרסל
 .2מרציאנו יעקב דוד

כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8785

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית גבעת זאב
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
לפי סעיף  15לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
)להלן -התקנון( ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות
המקומית גבעת זאב שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו ,מספר הקולות הכשרים
שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

אותיות
הרשימה

כינוי הרשימה

מספר הקולות
הכשרים

מספר
המנדטים

גז

הרשימה התורנית המאוחדת יהדות התורה
גבעת זאב

2,008

3

זך

כחול לבן

461

0

חי

יחד

1,450

2

טב

הבית היהודי בגבעת זאב

908

2

נ

תושבים מובילים אחר"ת

2,144

4

קו

תכל'ס -רשימת התושבים למען התושבים

328

0

שס

התאחדות הספרדים שומרי תורה

1,137

2

) (2רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה
מפורטות בטור ב' לצדה ,לפי סעיף 13ג לתקנון:
טור א'

טור ב'

) (3המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .8,611
) (4המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .8,436
) (5המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .175
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) (6שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:
טור ב'

טור א'
אותיות הרשימה
גז

 .1ברנר יצחק דב
 .2בריזל אליהו שלמה
 .3ליפסקר אריה זאב

חי

 .1אברהמי יוסף
 .2דוד אשכול

טב

 .1דרור אילנה
 .2הינמן אהרון

נ

 .1כרמלי ענבל
 .2קדמי יניב
 .3רחמני אמיר
 .4בלדי אברהם

שס

 .1מועלם יוסף חיים
 .2כהן משה

כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8787

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית בית אל
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
לפי סעיף  15לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
)להלן -התקנון( ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות
המקומית בית אל שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו ,מספר הקולות הכשרים
שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

אותיות
הרשימה

כינוי הרשימה

מספר הקולות
הכשרים

מספר
המנדטים

אב

תנופה לבית אל

975

4

יח

יחד למועצת בית אל

307

1

ל

עלה נעלה בית אל

85

0

נץ

בית-אל ג'

102

0

שי

בית אל שלי

920

4

) (2רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה
מפורטות בטור ב' לצדה ,לפי סעיף 13ג לתקנון:
טור א'

טור ב'

ל

יח

שי

אב

) (3המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .2,431
) (4המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .2,389
) (5המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .42
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) (6שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:
טור ב'

טור א'
אותיות הרשימה
אב

 .1כהן משה
 .2סילברשטיין חיים צבי
 .3פרויליך יאיר אהרון
 .4יפה רבקה

יח

 .1סלע יעקב מיכאל

שי

 .1אלון שמעון שי
 .2לואיס גלעד יוסף
 .3הרוש אבלין
 .4גבעון שרה

כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אלקנה
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-

לפי סעיפים  15ו22 -יא לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א-
 ,1981נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אלקנה
שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים
ובאחוזים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

שם המועמד

הקולות הכשרים
במספרים

הקולות הכשרים
באחוזים

חזי ראובן

228

12.62

מינצר אסף

1,579

87.38

) (2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .1,932
) (3המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .1,807
) (4המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .125
) (5שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא מינצר אסף.
כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018
ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8790

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית גבעת זאב
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-

לפי סעיפים  15ו22 -יא לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א-
 ,1981נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית גבעת זאב
שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים
ובאחוזים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

שם המועמד

הקולות הכשרים
במספרים

הקולות הכשרים
באחוזים

אברהמי יוסף

4,841

57.78

זאדא נחשון

425

5.07

כרמלי ענבל

3,113

37.15

) (2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .8,607
) (3המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .8,379
) (4המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .228
) (5שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא אברהמי יוסף.
כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018
ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8791

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קרית ארבע
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-

לפי סעיפים  15ו22 -יא לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א-
 ,1981נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קרית ארבע
שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים
ובאחוזים הם כמפורט להלן:
טור א'
שם המועמד

טור ג'
טור ב'
הקולות הכשרים במספרים הקולות הכשרים באחוזים

לוינגר יצחק מלאכי

1,407

39.68

ליבמן אליהו שלום

1,864

52.58

רודריג אליעזר יהושע

274

7.73

) (2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .3,610
) (3המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .3,545
) (4המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .65
) (5שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא ליבמן אליהו שלום.
כ"ד בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018
ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8792

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית מודיעין עילית
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-

לפי סעיפים  15ו22 -יא לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א-
 ,1981נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית מודיעין
עילית שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים
ובאחוזים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

שם המועמד

הקולות הכשרים
במספרים

הקולות הכשרים
באחוזים

אלישוב שמואל בן-ציון

2,682

11.23

גוטרמן יעקב אשר

21,191

88.77

) (2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .24,714
) (3המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .23,873
) (4המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .841
) (5שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא גוטרמן יעקב אשר.
כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018
ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8793

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית מעלה אדומים
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-

לפי סעיפים  15ו22 -יא לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א-
 ,1981נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית מעלה
אדומים שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים
ובאחוזים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

שם המועמד

הקולות הכשרים
במספרים

הקולות הכשרים
באחוזים

13,419

79.77

כשריאל בני בנימין

נגד המועמד ניתנו  3,403קולות כשרים.
) (2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .17,575
) (3המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .16,822
) (4המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .753
) (5שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא כשריאל בני בנימין.
כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018
ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8794

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית הר אדר
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-

לפי סעיפים  15ו22 -יא לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א-
 ,1981נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית הר אדר
שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים
ובאחוזים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

שם המועמד

הקולות הכשרים
במספרים

הקולות הכשרים
באחוזים

מנדל שקד חיים צבי

1,278

54.55

פיליפוביץ חן

1,065

45.45

) (2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .2,371
) (3המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .2,343
) (4המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .28
) (5שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא מנדל שקד חיים צבי.
כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018
ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8795

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קדומים
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-

לפי סעיפים  15ו22 -יא לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א-
 ,1981נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קדומים
שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים
ובאחוזים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

שם המועמד

הקולות הכשרים
במספרים

הקולות הכשרים
באחוזים

דורני חננאל

1,371

69.49

מסורי רואי

602

30.51

) (2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .2,062
) (3המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .1,973
) (4המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .89
) (5שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא דורני חננאל.
כ"ח בחשון התשע"ט ) 6בנובמבר (2018
ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8796

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קרני שומרון
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-

לפי סעיפים  15ו22 -יא לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א-
 ,1981נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קרני שומרון
שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים
ובאחוזים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

שם המועמד

הקולות הכשרים
במספרים

הקולות הכשרים
באחוזים

להב יגאל חי

2,770

75.91

שפיצר רות

879

24.09

) (2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .3,807
) (3המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .3,649
) (4המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .158
) (5שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא להב יגאל חי.
כ"ח בחשון התשע"ט ) 6בנובמבר (2018
ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8797

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית בית אריה
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-

לפי סעיפים  15ו22 -יא לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א-
 ,1981נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית בית אריה
שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים
ובאחוזים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

שם המועמד

הקולות הכשרים
במספרים

הקולות הכשרים
באחוזים

אלבוים יהודה אליהו

1,642

56.27

נעים אבי

1,276

43.73

) (2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .2,979
) (3המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .2,918
) (4המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .61
) (5שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא אלבוים יהודה אליהו.
כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018
ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8798

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית ביתר עילית
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-

לפי סעיפים  15ו22 -יא לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א-
 ,1981נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית ביתר עילית
שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים
ובאחוזים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

שם המועמד

הקולות הכשרים
במספרים

הקולות הכשרים
באחוזים

873

4.59

זיידה שלום אליעזר מנחם מאניש

2,522

13.26

חשין יוסף אריה

1,611

8.47

רובינשטיין אפרים מאיר

14,019

73.69

גוטליב חיים יהודה לייב

) (2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .20,034
) (3המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .19,025
) (4המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .1,009
) (5שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא רובינשטיין אפרים מאיר.
כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018
ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8799

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אלפי מנשה
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-

לפי סעיפים  15ו22 -יא לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א-
 ,1981נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אלפי מנשה
שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים
ובאחוזים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

שם המועמד

הקולות הכשרים
במספרים

הקולות הכשרים
באחוזים

ארצי שלומית

820

20.08

קטן שלמה

502

12.29

רוזנצוויג שי שמעון

1,702

41.67

שגיא אורית )קלר(

1,060

25.95

) (2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .4,181
) (3המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .4,084
) (4המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .97
) (5שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא רוזנצוויג שי שמעון.
כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018
ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8800

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אורנית
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-

לפי סעיפים  15ו22 -יא לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א-
 ,1981נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אורנית
שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים
ובאחוזים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

שם המועמד

הקולות הכשרים
במספרים

הקולות הכשרים
באחוזים

3,185

66.15

78

1.62

1,552

32.23

ברטל )וויטלסון( ניר
כדורי חלי נועה
לנגר שלומי

) (2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .4,868
) (3המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .4,815
) (4המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים .53
) (5שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא ברטל )ווילטלסון( ניר.
כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018
ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8801

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אריאל
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-

לפי סעיפים  15ו22 -יא לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א-
 ,1981נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אריאל
שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים
ובאחוזים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

שם המועמד

הקולות הכשרים
במספרים

הקולות הכשרים
באחוזים

1,274

13.96

נובוסלסקי אליהו

815

8.93

סגל חיים שמואל

409

4.48

פולב פבל

2,930

32.11

שבירו אלי

3,696

40.51

חן יוסי

) (2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .9,391
) (3המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .9,124
) (4המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .267
) (5שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא שבירו אלי.
כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018
ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8802

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית עמנואל
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-

לפי סעיפים  15ו22 -יא לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א-
 ,1981נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית עמנואל
שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים
ובאחוזים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

שם המועמד

הקולות הכשרים
במספרים

הקולות הכשרים
באחוזים

1,383

93.95

89

6.04

גפני אליהו
חגיאל משה רועי

) (2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .1,656
) (3המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .1,472
) (4המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .184
) (5שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא גפני אליהו.
כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018
ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8803

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית בית אל
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-

לפי סעיפים  15ו22 -יא לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א-
 ,1981נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית בית אל
שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים
ובאחוזים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

שם המועמד

הקולות הכשרים
במספרים

הקולות הכשרים
באחוזים

1,940

84.09

367

15.91

אלון שמעון שי
בן ישר בן דוד יעל

) (2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .2,431
) (3המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .2,307
) (4המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .124
) (5שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא אלון שמעון שי.
כ"ז בחשון התשע"ט ) 5בנובמבר (2018
ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8804

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אפרת
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-

לפי סעיפים  15ו22 -יא לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א-
 ,1981נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אפרת
שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים
ובאחוזים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

שם המועמד

הקולות הכשרים
במספרים

הקולות הכשרים
באחוזים

חדידה אברהם מיכאל

1,885

43.19

רביבי עודד

2,479

56.81

) (2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .4,504
) (3המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .4,364
) (4המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .140
) (5שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא רביבי עודד.
כ"ח בחשון התשע"ט ) 6בנובמבר (2018
ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8805

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קרני שומרון
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
לפי סעיף  15לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
)להלן -התקנון( ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית
קרני שומרון שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו ,מספר הקולות הכשרים
שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

אותיות
הרשימה

כינוי הרשימה

מספר הקולות
הכשרים

מספר
המנדטים

1,631

4

538

1

1,545

4

דר

דורות

זך

התחדשות

חי

יחדיו

) (2רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה
מפורטות בטור ב' לצדה ,לפי סעיף 13ג לתקנון:
טור א'

טור ב'

) (3המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .3,809
) (4המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .3,714
) (5המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .95
) (6שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:

8806

טור ב'

טור א'
אותיות הרשימה
דר

 .1קוזניץ יהונתן אהרון
 .2הלל ענבל ראובת
 .3הדרי שגיא
 .4לוי אבנר

זך

 .1שפיצר רות

חי

 .1להב יגאל חי
 .2הס יצהר צבי
 .3זיו ליאור
 .4אורן ברנד ענבל

כ"ח בחשון התשע"ט ) 6בנובמבר (2018

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8807

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קדומים
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
לפי סעיף  15לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
)להלן -התקנון( ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית
קדומים שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו ,מספר הקולות הכשרים
שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

אותיות
הרשימה

כינוי הרשימה

מספר הקולות
הכשרים

מספר
המנדטים

303

1

1,107

5
2
1

זך

הרשימה התורנית חברתית לקדומים

כי

קודם כל קדומים

עד

למען עתיד קדומים

352

ק

פשוט לתרום!

266

) (2רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה
מפורטות בטור ב' לצדה ,לפי סעיף 13ג לתקנון:
טור א'

טור ב'

עד

ק

) (3המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .2,061
) (4המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .2,028
) (5המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .33
) (6שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:

8808

טור ב'

טור א'
אותיות הרשימה
זך

 .1כהן יהודה נתנאל

כי

 .1דורני חננאל
 .2ותיק עוזאל
 .3אוחיון אשר
 .4שחור מנחם בן ציון
 .5ביטון דינה

עד

 .1מסורי רואי
 .2בש הילל יהודה

ק

 .1זילברמן אליאנה

כ"ח בחשון התשע"ט ) 6בנובמבר (2018

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8809

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אפרת
לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
לפי סעיף  15לפי תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א1981-
)להלן -התקנון( ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית
אפרת שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) 30באוקטובר :(2018
) (1אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו ,מספר הקולות הכשרים
שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
טור א'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

אותיות
הרשימה

כינוי הרשימה

מספר הקולות
הכשרים

מספר
המנדטים

738

2

1,032

2

518

1

1,412

4
0
2

אפ

אפרת שלי

י

יחד

כן

יותר לאפרת

ל

אפרת מתחדשת

נ

עתיד

146

ף

שומרי הסף אפרת

615

) (2רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה
מפורטות בטור ב' לצדה ,לפי סעיף 13ג לתקנון:
טור א'

טור ב'

אפ

י

ל

נ

) (3המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא .4,506
) (4המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא .4,461
) (5המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .45

8810

) (6שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:
טור ב'

טור א'
אותיות הרשימה
אפ

 .1דותן צוריאל
 .2גרשינסקי זאב שאול

י

 .1שפלר דב
 .2גנטק אפרת

כן

 .1חדידה אברהם מיכאל

ל

 .1רביבי עודד
 .2סמואלס אורית חנה
 .3עמר תמר אלישבע
 .4שפיץ מנחם מנדל

ף

 .1בן-צבי אברהם שלמה
 .2כץ נאוה

כ"ח בחשון התשע"ט ) 6בנובמבר (2018

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

8811

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783תשל"ט1979-
תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' ) (141יהודה והשומרון( ,תשע"ט2018-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(783תשל"ט ,1979-ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מצווה בזה
לאמור:
תיקון סעיף .1
112

בסעיף קטן )ג( ,לאחר המילים " 78עד 78ב ,",יבוא "81ב עד 81ד."6

תחילה

.2

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.

השם

.3

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' (141
)יהודה והשומרון( ,תשע"ט."2018-

י"ט טבת תשע"ט
 27בדצמבר 2018

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה והשומרון

8812

צבא הגנה לישראל
צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית )שכונת "טל מנשה-מערב" – תחום שיפוט
מועצה אזורית שומרון(
)יהודה ושומרון( ,התשע"ט – 2018
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 לשנת  1927או כל
דין אחר או תחיקת ביטחון ,בשטח המתוחם בקו אדום במפה המצורפת לצו המהווה חלק בלתי
נפרד הימנו.
צו זה ייכנס לתוקף בחלוף  30ימים ממועד פרסומו במפקדת התיאום והקישור הגזרתית.

כ"ב טבת התשע"ט
 30בדצמבר 2018

נדב פדן,
מפקד כוחות

אלוף
צה"ל

באזור יהודה ושומרון

8813

8814

צבא הגנה לישראל
חוק תכנון ערים כפרים ובניינים )מס'  (79לשנת 1966
צו בדבר חוק תכנון ערים ,כפרים ובניינים )יהודה והשומרון( )צו מס'
 ,(418התשל"א1971-

תקנות תכנון ערים כפרים ובניינים )עבודות ומבנים הפטורים
מהיתר( ,התשע"ט2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 34ב לחוק תכנון ערים כפרים ובניינים )מס'  ,(79לשנת  1966ולאחר
התייעצות עם מועצת התכנון העליונה ,אני מתקין תקנות אלה:
פרק א' :הגדרות ותנאים כללים לפטור
הגדרות

.1

בתקנות אלה -
"אנטנה"  -התקן המיועד לשדר ולקלוט גלים אלקטרומגנטיים בתדרי רדיו;
"אסבסט" -מינרל טבעי סיבי מקבוצת האסבסט ,לרבות אמוסייט ),(Amosite
קריזוטייל ) ,(Chrysotileקרוסידולייט ) ,(Crocidoliteאנתופילייט ),(Anthophyllite
טרמולייט ) ,(Tremoliteאקטינולייט ) (Actinoliteוכן כל חומר ,מוצר או תערובת
המכילים אחד או יותר מהמינראלים האמורים ,בשיעור העולה על אחוז אחד ממשקלם
או מנפחם של החומר ,המוצר ,או התערובת ,לפי העניין ,בכל מופע ,הרכב או שימוש;
"היתר"  -רישיון כהגדרתו בסעיף  (1)34לחוק התכנון לרבות פטור מרישיון על פי כל דין
ותחיקת ביטחון;
"ועדה מקומית" – ועדה מקומית לתכנון ערים או ועדת תכנון מיוחדת כמשמעותן בחוק
התכנון ,בצו התכנון ובתקנות ובמינויים מכוחם;
"חומרים קלים"  -חומרים שמשקלם אינו עולה על  50קילוגרמים למטר מרובע ברכיב
מבני מישורי ,כגון גבס ,עץ ,זכוכית ,אלומיניום ,פלדה ,פולימרים למיניהם ,או חומרים
דומים אחרים;
"חוק העתיקות"  -חוק העתיקות ,מס'  51לשנת  1966והצו בדבר חוק העתיקות )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(1166התשמ"ו;1986-
"חוק התכנון"  -חוק תכנון ערים כפרים ובניינים )מס'  (79לשנת ;1966
"כבל הזנה"  -מוליך ממשדר או מקלט של חובבי רדיו אל אנטנה של חובבי רדיו;
"מבנה" או "בניין"  -אלא אם נאמר אחרת במפורש ,מבנה או בניין בהתאמה שניתן להם
היתר בניה כדין על ידי הוועדה המקומית;
"מבנה פשוט"  -אחד מאלה:
) (1מבנה בעל שלד לא טרומי המורכב מקירות ,או מקירות ועמודים ,ומתקרות
שטוחות עם קורות או בלעדיהן ,כאשר המרחק בין העמודים או בין
הקורות ,וכשאין עמודים או קורות  -בין הקירות ,אינו עולה על ששה מטר,
ואשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס העליון של הרצפה
שעל פני הקרקע אינו עולה על אחד עשר מטרים וחצי מטר ,לרבות מקלט
למבנה כאמור ,כהגדרתו בצו התכנון ,ולמעט מבנה מבטון דרוך ,ומבנה
מרחבי מכל סוג שהוא;
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) (2מבנה מקורה בעל קומה אחת ,שגבהו עד חמישה מטר מעל פני הקרקע
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;
) (3קיר תומך בגובה עד שני מטר מעל המפלס הנמוך של פני הקרקע ,הדרוש
להקמת מבנה כאמור בפסקאות ) (1או ) (2בתחום המגרש שבו מוקם
המבנה;
) (4מעביר מים ומעבר להולכי רגל הקשורים למבנה כאמור בפסקאות ) (1או ).(2
והכל אם הפעולות המפורטות בסעיפים  2ו 3-נעשו ,לפי הענין ,לגבי המבנה
הפשוט ,בידי מי שסיים את לימודיו במוסד שהמנהל ,כהגדרתו בחוק
התכנון ,הכיר בו וקיבל תואר של מהנדס או הנדסאי בניין או מהנדס או
הנדסאי אדריכלות.
"מהנדס מבנים"  -מהנדס רישוי הרשום במדור להנדסת מבנים ,כמשמעותו בתוספת
לתקנות המהנדסים והאדריכלים )רישוי וייחוד פעולות( ,התשכ"ז 1967-כפי תוקפן
בישראל מעת לעת ,או מי שאילו היה ישראלי ,היה רשאי להירשם בפנקס המהנדסים
והאדריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי"ח 1958-כפי תוקפו בישראל
מעת לעת;
"מצללה )פרגולה("  -מבנה בלא קירות ,הבנוי מחומרים קלים ,שתקרתו משטח הצללה
ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה
ומהווים  40%לפחות ממנו;
"מיתקן תשתית"  -נמל תעופה ,נמל ,מעגן ,מיתקן להתפלת מים ,מיתקני מים וביוב
לרבות מאגרים אך למעט מיתקן לקידוחי מי שתייה ,אתרי סילוק וטיפול בפסולת,
מיתקני תקשורת ,תחנת כוח ,מיתקני השנאה או מיתוג לחשמל ,מיתקן אחסון גז ודלק,
דרך ,אתרי כרייה וחציבה ,מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף  2לחוק משק הגז
הטבעי ,התשס"ב ,2002-כפי תוקפו בישראל מעת לעת.
"מרחב מוגן דירתי"  -כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית
מקלטים( ,התש"ן 1990-כהגדרתן בצו בדבר ההתגוננות האזרחית )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(1670התשע"ב;2012-
"סביבה חופית"  -תחום של ים המלח ותחום של  300 -מטר שיימדד מקו החוף של הים
לכיוון היבשה ,והכל לרבות ,ביבשה  -פני הקרקע ותת הקרקע ,בים  -קרקעית הים ותת
הקרקעית ,וכן משאבי הטבע והנוף ,וערכי הטבע והמורשת ,ועתיקות כהגדרתן בחוק
העתיקות ,שבהם ומעליהם;
"צו התכנון"  -צו בדבר תכנון ערים כפרים ובניינים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(418תש"ל-
;1970
"צלחת קליטה"" ,שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין"  -כהגדרתם בסעיף 6נח לחוק
הבזק ,כפי תוקפו בישראל מעת לעת;
"צו בדבר פארקים"  -צו בדבר פארקים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(373תש"ל;1970-
"צו בדבר הגנה על הטבע"  -צו בדבר הגנה על הטבע )יהודה והשומרון( )מס'  ,(363תש"ל
 ;1970"רשות הכבאות הארצית"  -רשות הכבאות כהגדרתה בצו בדבר רשות הכבאות הארצית
)יהודה והשומרון( )מס'  ,(1721תשע"ד;2014-
"רשות מקומית"  -מועצה כהגדרתה בתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(,
תשל"ט 1979-או מועצה כהגדרתה בתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(,
תשמ"א.1981-
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"שטח לצרכי ציבור"  -כל אחד מאלה :דרכים ,גנים ,שטחי נופש או ספורט ,שמורות
טבע ,עתיקות ,שטחי חניה ,שדות תעופה ,נמלים ,מזחים ,תחנות רכבת ,תחנות
אוטובוסים ,שווקים ,בתי מטבחיים ,בתי קברות ,מבנים לצרכי חינוך ,דת ותרבות,
מוסדות קהילתיים ,בתי חולים ,מרפאות ,מקלטים ומחסים ציבורים ,תחנות משטרה
ותחנות שירות לכיבוי אש ,מיתקני ביוב ,מזבלות ,מיתקנים להספקת מים ,בתי אבות,
מוסדות הכוללים יחידות סיעודיות לקשישים ,מעונות דיור מוגן לקשישים ,בית משפט,
משרד ראשי של רשות מקומית ,מגרשים לקיום השתלמות מעשית בנהיגה ,מעונות
למגורי אנשים עם מוגבלות כמשמעותו בנספח מס'  1לתקנון המועצות המקומיות )יהודה
והשומרון( ,התשמ"א ,1981-מעונות לסטודנטים ,מתקני טיפול בפסולת ,מתקן טלפון
כמשמעותו בצו בדבר תיקון תקנות הטלפון ,מס'  1לשנת ) 1951תיקון מס' ) (2יהודה
והשומרון( )מס'  ,(951התשמ"ב ,1981-תחנת משטרה ,תחנה או משרד של רשות הכבאות
הארצית;
"תחום מועצה"  -תחומה של מועצה מקומית או אזורית כהגדרתן בצו בדבר ניהול
המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א 1981-או צו בדבר ניהול
המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783התשל"ט 1979-בהתאמה;
"תוכנית"  -תוכנית שנכנסה לתוקף לאחר היום הקובע כהגדרתו בצו בדבר פרשנות ]נוסח
משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1729התשע"ד;2013-
"תקן ישראלי"  -כמשמעותו בצו התכנון;

הגדרת הזכות
במקרקעין

.2

התנאים
לפטור
מהיתר

.3

בתקנות אלו ,זכות במקרקעין ,אחת מאלה:
)א(

בנכס הרשום במרשם המקרקעין  -הבעל הרשום או חוכרו של הנכס ,וכן מי
שזכאי להירשם כבעל הנכס מכוח מכר או ירושה;

)ב(

בנכס שאינו רשום במרשם המקרקעין  -מי שרשום ברישומי המס לגבי אותו נכס
כחייב בגינו בתשלום מס לפי חוק מס קרקעות ,מס'  30לשנת  1955או לפי חוק
מס המבנים והקרקעות בתוך אזורי העיריות ,מס'  11לשנת  ,1954או פקודת המס
החקלאי משנת  ,1942לפי העניין ,וכן מי שהיה זכאי להירשם ברשימה האמורה
מכוח מכר או ירושה;

)ג(

על אף האמור בסעיפים קטנים )א( עד )ב( ,בנכס שהוא רכוש ממשלתי ,בין אם
הוא רשום במרשם המקרקעין ובין אם לאו  -הממונה על הרכוש הממשלתי או מי
שרשום במרשם ההרשאות כהגדרתו בצו בדבר רישום עסקות במקרקעין
מסויימים )יהודה והשומרון( )מס'  (569התשל"ה ,1974-או מי שמחזיק במקרקעין
בהתאם להסכם שנערך עמו ,והכל מכוח זכות בת תוקף בעת הקמת המבנה מכוח
תקנות אלו;

סוגי בניינים ,עבודות ושימושים המפורטים בתקנות אלה פטורים מהיתר ובלבד
שהתקיימו בהם ,נוסף על האמור בסעיף 34ב לחוק התכנון כל אלה:
)א(

הם יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע
עבודות )להלן – המבצע(;

)ב(

הם יבוצעו באופן שתובטח יציבות המבנה או המיתקן המוקם לפי תקנות אלה,
ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו;

)ג(

הם יבוצעו בתחום תוכנית ,ויהיו ומתאימים לתכניות ולהנחיות המרחביות
החלות במקום ,ואם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם ,הם תואמים את
הוראותיו;
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סייג ,אחריות
המקים,
המבצע או
המשתמש

.4

גדר וקיר
תומך

.5

גדר המוקמת
בידי רשות
מקומית

.6

הקמת גדר בידי רשות מקומית לגידור שטח לצרכי ציבור פטורה מהיתר ובלבד שגובהה
לא יעלה על  2.5מטרים משני צדי הגדר ,ותחול עליה תקנה )5א()  (3עד ) (5ו)-ב(.

גידור מתקן
תשתית

.7

הקמת גדר המוקמת בידי גוף המנוי בסעיף )ב( להלן פטורה מהיתר ויחולו לגביה
תקנות )5א() (3עד ) (5והוראות אלה:

)א(

פטור מהיתר לפי תקנות אלה לא ישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כנגד המקים,
המבצע או המשתמש לפי העניין.

)ב(

אין בפטור מהיתר לפי תקנות אלה כדי לגרוע מחובה לפי כל דין של בעל זכות
במקרקעין או בעל זכות לגביהם ,כלפי בעלי זכויות אחרים במקרקעין אלה ,או
בעלי זכויות אחרים לגבי אותם מקרקעין.

)ג(

אין באמור בהוראות תקנות אלה כדי לפטור את המקים ,המבצע ,או המשתמש –
בהתאם לעניין ,מכל חובה ,אישור ,היתר או תנאי שנדרש לעניין הקמת בניינים,
עבודות ושימושים המפורטים בתקנות אלה ,בהתאם לדין ולתחיקת הביטחון.
פרק ב'  -עבודות ומבנים הפטורים מהיתר
סימן א'  -גדרות ושערים

)א(

)ב(

)א(

)ב(

הקמת גדר או קיר תומך פטורה מהיתר ,ובלבד שמתקיימים בגדר או הקיר
התומך תנאים אלה:
)(1

גובה הגדר אינו עולה על  1.5מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר; גובה
קיר תמך לא יעלה על  1מטר;

)(2

הקמתם איננה בחזית המגרש הפונה לרחוב ,או לשטח ציבורי פתוח;

)(3

אם בשל הקמת הגדר או הקיר נוצרו הפרשי גבהים המחייבים פתרון
בטיחותי יותקן פתרון כאמור מעל הגדר או הקיר ויהיה אף הוא פטור לפי
תקנות אלה;

)(4

הגדר לא תפגע בתשתיות קיימות או בניקוז הקרקע הקיים;

)(5

הקמת הקיר או הגדר בתחום הסביבה החופית ,לא תמנע מעבר חופשי
לציבור.

על גדר מפלדה הפטורה מהיתר יחולו הוראות תקן ישראלי ,ת"י  :4273גדרות
פלדה )להלן – ת"י .(4273

)(1

גדר היקפית של מיתקן תשתית ושל מיתקן לקידוח מי שתייה תהיה גדר
רשת מפלדה בהתאם לת"י  4273וגובהה לא יעלה על  3מטרים מפני
הקרקע ,משני צדי הגדר;

)(2

גובה גדר פנימית בשטח מיתקן תשתית לא יעלה על  3מטרים משני צדי
הגדר;

)(3

אם גדר כאמור בפסקאות ) (1או ) (2היא בתוואי דרך ,ניתן לעשותה
מחומרים קלים ובלבד שלא תהיה אטומה;

)(4

הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ,ערוכה לפי הטופס שבתוספת לתקנות
אלה ,תימסר לוועדה המקומית המוסמכת בתוך  45ימים ממועד ביצועה;

גוף פטור לצורך סעיף )א( הוא:
)(1

גוף שהוסמך מכוח דין או תחיקת ביטחון וניתן לו אישור מפורש מטעם
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ראש תחום תשתית במנהל האזרחי ;

גדר בתחום
פארק או
שמורת טבע

.8

מחסום
בכניסה
לחניה ושער

.9

גגון ,סככת
צל ,סוכך
מתקפל

.10

מצללה

.11

)(2

רשות מקומית;

)(3

תאגיד בבעלות מלאה של רשות מקומית אחת או יותר שעיקר עיסוקו
בפיתוח מבנים ותשתיות;

על אף האמור בסעיף )3ד( ,הקמה ,שלא בתחום תכנית ,של גדר ,בידי קצין מטה
לשמירת הטבע והפארקים במינהל האזרחי או מי מטעמו ,בתחום פארק ושמורת טבע
כהגדרתם בצו בדבר פארקים או שמורות טבע בהתאמה ,ובידי קצין מטה
לארכיאולוגיה בתחום אתר היסטורי כהגדרתו בחוק העתיקות ,תהיה פטורה מהיתר,
ובלבד שיחולו תקנות )5א() (3עד ) (5ו)-ב( והוראות אלה:
)א(

היא תוקם מחומרים קלים;

)ב(

גובהה לא יעלה על  1.5מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר;

)ג(

הגדר תשמש לצורכי ביטחון ובטיחות ,אקלום בעלי חיים או לצורכי החזקת בעלי
חיים ומניעת כניסתם של בעלי חיים זרים;

)א(

התקנת מחסום או שער ,פטורה מהיתר ,ובלבד שיתקיימו בהם כל אלה:

)ב(

)(1

אם הוא חשמלי  -הותקן בידי חשמלאי מוסמך ,לפי תקן  900חלק – 21.03
מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים :בטיחות  -דרישות מיוחדות
בעבור מערכות הינע לשערים ,לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות
למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם כפי תוקפו בישראל מעת לעת;

)(2

יותקן בתחום המגרש ולא יבלוט ממנו ,לרבות בעת פתיחתו;

)(3

יותקן לרוחב פתח כניסת הולכי רגל או כניסת כלי הרכב לחניה או בכניסה
לדרך עפר פרטית;

התקנת המחסום או השער בתחום הסביבה החופית לא תמנע מעבר חופשי
לציבור.
סימן ב'  -גגונים וסככות

)א(

הקמת גגון או סוכך ,המחובר באחת מפאותיו לפחות ,למבנה פטורה מהיתר
ובלבד שיתקיימו בו תנאים אלה:
)(1

הגגון או הסוכך לא יבלוט מקיר המבנה יותר משני מטרים;

)(2

הגגון או הסוכך נבנה מחומרים קלים.

)ב(

הקמת סוכך מתקפל )מרקיזה( פטורה מהיתר ,ובלבד שהסוכך במצבו הסגור לא
יבלוט מקיר המבנה למעלה מ 50-סנטימטרים.

)ג(

קירוי באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעת מזג האוויר )סככת צל( פטורה
מהיתר ,ובלבד שגובה הקירוי לא עולה על  3מטרים ,המפתח בין העמודים אינו
עולה על  5מטרים ומשקל הקירוי אינו עולה על  3.5קילוגרמים למטר מרובע.

)ד(

הודעה על הקמת גגון או סוכך ששטחו עולה על  20מ"ר ,ערוכה לפי הטופס
שבתוספת ,תימסר לוועדה המקומית בתוך  45ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף
לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו.

)א(

הקמת מצללה על גג מבנה פטורה מהיתר ,ובלבד שמתקיימים בה תנאים אלה:
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)ב(

)(1

שטחה אינו עולה על  50מ"ר או על ¼ משטח הגג – הכול לפי הגדול יותר;

)(2

המצללה תוקם על גג המבנה ,אלא אם כן נקבעה הוראה בהיתר ,בהנחיות
המרחביות או בתכנית שלפיה מותרת הקמת מצללה במקום אחר;

)(3

הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת ,תימסר
לוועדה המקומית בתוך  45ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מהנדס
מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה.

הקמת מצללה על הקרקע פטורה מהיתר בתנאים הקבועים בתקנה )א(.
סימן ג' :שימושים נלווים למבנה

פרטי עזר

.12

שלט

.13

מתקן
לאצירת
אשפה

.14

התקנת מיתקן אצירה לאשפה שנפחו אינו עולה על  50ליטרים פטורה מהיתר.

מכונה
לאיסוף מכלי
משקה

.15

התקנת מכונה לאיסוף מכלי משקה בקיר חיצוני של בניין פטורה מהיתר ,ובלבד שחזית
המכונה פונה אל מחוץ לבניין ואינה חורגת מקו הבניין יותר מ 10-סנטימטרים.

סורגים

.16

)א(

התקנת סורגים לפתחים ולחלונות בבניין שניתן לו היתר בניה לפי תקן ישראלי,
ת"י  :1635סורגים לפתחים בבניינים כפי תוקפו בישראל מעת לעת ,פטורה
מהיתר ,ובלבד שבאחד החלונות בכל אחת מהדירות בבניין יותקן סורג המיועד
לפתח מילוט כמוגדר בתקן.

)ב(

הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ,ערוכה לפי הטופס שבתוספת ,תימסר
לוועדה המקומית ולרשות הכבאות הארצית בתוך  45ימים ממועד ביצוע העבודה.

דוד מים ,דוד
שמש
וקולטים

.17

)א(

הצבת דוד שמש וקולטי שמש על גג מבנה פטורה מהיתר ,ובלבד שנפח הדוד אינו
עולה על  220ליטרים ואם נקבע לכך מקום בהיתר באותו מקום; בגג משופע יונחו
דוד השמש בחלל הגג במקום מוסתר ,והקולטים בצמוד לגג ,ככל האפשר ,ובכיוון
שיפוע הגג.

)ב(

הצבת דוד מים ,לפי תקן ישראלי ת"י  69חלק  :1מחממי מים חשמליים –

הקמה ,הצבה או התקנה של מצלמות ,גופי תאורה ,צופר אזעקה ,מיתקן חניה לאופניים
וכל רכיב עזר אחר מעין אלה ,שהוא שימוש נלווה וטבוע לבניין שניתן לו היתר בניה ,או
לקרקע המצויה בתחום תכנית ,פטורה מהיתר ,ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:
)(1

אין בו משום תוספת שטח בנייה;

)(2

אינו כולל בניית מבנה נלווה לצורך הצבתו זולת עמוד נושא;

)(3

אם הותקן על גבי מבנה ,משקל רכיב העזר לא יעלה על  50קילוגרמים;

)(4

היה פריט העזר עמוד תאורה ,גובהו לא יעלה על  6מטרים.

)א(

התקנת שלט ששטחו אינו עולה על  1.2מטרים מרובעים ומשקלו אינו עולה על 20
קילוגרמים פטורה מהיתר.

)ב(

על אף האמור ,הקמת שלט אשר מידותיו גדולות מהקבוע בתקנת משנה )א( ואשר
קיבל רישיון מכוח חוק עזר עירוני פטורה מהיתר ,אם אין השלט בנוי על גבי
מיתקן עצמאי.

)ג(

הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת תימסר לוועדה
המקומית בתוך  45ימים ממועד ביצועה.
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מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי פטורה מהיתר ,ובלבד שנפחו אינו
עולה על  220ליטרים ,במיקום לפי היתר הבנייה של הבניין או במסתור כביסה או
במקום מוסתר על הגג.
מזגן ,מערכת
מיזוג אוויר
או מערכת
טיהור אוויר

.18

החלפת
רכיבים
בבניין

.19

החלפת מכל
גז נייח תת
קרקעי

.20

מבנים
טכניים

.21

התקנת מערכת מיזוג אוויר במבנה לרבות פתח במעטפת הבניין ,בתפוקה שאינה עולה
על  ,btu 60,000או התקנת מערכת לטיהור אוויר במרחב מוגן דירתי פטורה מהיתר
ובלבד שיתקיימו אלה:
)(1

המערכת תעמוד בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( ,התשנ"ג 1992-כפי
הגדרתם בישראל מעת לעת;

)(2

לא הוגדר מקום ייעודי להתקנה בהיתר הבנייה או שהמקום כבר נוצל ,תותקן
המערכת כשהיא מוסתרת במסתור הכביסה שנקבע בהיתר או על גג הבניין;

)(3

לא ניתן להתקינה במסתור הכביסה ,או על גג הבניין ,תותקן המערכת בקיר חיצון
של הדירה ובלבד שלא תותקן על קיר חיצון הפונה לרחוב;

)(4

התקנת מזגן במרחב מוגן דירתי ,תבוצע לפי ת"י  994חלק  :5מזגני אוויר :התקנה
במרחבים מוגנים כפי תוקפו בישראל מעת לעת;

)(5

התקנת מערכת מיזוג אוויר או מערכת טיהור אוויר במרחב מוגן דירתי תבוצע לפי
ת"י  4570חלק  :1מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים :מפוחים כפי
תוקפו בישראל מעת לעת.

)א(

החלפת רכיב בבניין הניתן להחלפה ברכיב אחר בעל מידות זהות ,כגון רעפים,
חלונות ,צנרת מים ,כבלי חשמל ,כבלי תקשורת וכן החלפת חיפוי אבן בחזיתות
במבנה פשוט פטורה מהיתר ,ובלבד שהרכיב שיוחלף יהיה באותו מיקום.

)ב(

נקבע בהיתר או בהנחיות המרחביות כי רכיבים אלה יהיו בגוון ,מחומר או
במרקם ייחודי ,בתנוחה או בכל תנאי אחר בקשר עם החלפת רכיבים בבניין,
יותאם הרכיב המוחלף לתנאי ההיתר לבניין או להנחיות המרחביות ,לפי המאוחר
מבין השניים.

)ג(

על אף האמור ,החלפת רכיב העשוי אסבסט לא תתאפשר מכוח תקנות )19א()-ב(
והן טעונות היתר.

החלפת מכל גז נייח תת-קרקעי ,שהותקן לפי היתר ושתחולתו המרבית אינה עולה על
 10טון ,לפי תקן ישראלי ,ת"י  :158מיתקנים לגזים מחמימניים מעובים ,המסופקים
בתוך מכלים מיטלטלים כפי תוקפו בישראל מעת לעת פטורה מהיתר ,ובלבד שיתקיימו
כל אלה:
)(1

לא שונה מיקום מכל הגז ותחולתו המרבית כפי שנקבעה בהיתר המקורי;

)(2

העבודה מבוצעת לפי תקנות הגז )בטיחות ורישוי()רישוי העוסקים בעבודות
גפ"מ( ,התשס"ו;2006-

)(3

ניתן אישור מפקח עבודה להחלפה;

)(4

הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ,ערוכה לפי הטופס שבתוספת ,תימסר
לוועדה המקומית ולרשות הארצית לכבאות בתוך  45ימים ממועד ביצועה ויצורף
לה אישור מפקח עבודה כמפורט בפסקה ).(3
סימן ד'  -מבנים טכניים

)א(

הקמת מבנה טכני שאינו מיועד לשהות של בני אדם ,בשטח מיתקן תשתית,
פטורה מהיתר ,ובלבד ששטח המבנה לא יעלה על  6מטרים מרובעים וגובהו לא
יעלה על  3מטרים.
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)ב(

הקמת מבנה כאמור בסעיף קטן )א( טעונה אישור קצין המטה לאיכות הסביבה
במינהל האזרחי ,הרשאי לקבוע הוראות למתן פטור זה.

)ג(

על אף האמור בתקנת משנה )א( ,הקמת מיתקן לניטור רעידות ומבנה טכני להגנה
קטודית מותרת אף בשטח שאינו מיתקן תשתית.

)ד (

הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ,ערוכה לפי הטופס שבתוספת ,בצירוף אישור
קצין המטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי כאמור בסעיף קטן )ב( ,תימסר
לוועדה המקומית בתוך  45ימים ממועד ביצועה.

מיתקן טכני
להשנאה
ולהגדלת
אספקת
חשמל

 .22הקמת מבנה טכני זמני המיועד להשנאה ולהגדלת אספקת חשמל ,לתקופה שאינה עולה
על  90ימים ,בשטח מיתקן תשתית המיועד לאספקת חשמל.

מיתקן לניטור
אוויר

 .23התקנת מכשיר מדידה וציוד עזר המשמשים לניטור האוויר ,לרבות מבנה או חלק
במבנה ,נייח או נייד ,שנמצאים בו מכשיר וציוד עזר כאמור ,במקום שנדרש מכשיר
כאמור לפי הוראה של קצין מטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי ,פטורה מהיתר,
ובלבד ששטחו לא יעלה על  7.5מטרים רבועים.

מיתקן פוטו-
וולטאי

 .24על אף האמור בתמ"א " 55תכנית מתאר אזורית )חלקית( למתקנים פוטו וולטאיים",
התקנת מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית
)מיתקן פוטו-וולטאי( פטורה מהיתר ,ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:
)(1

המיתקן יותקן ע"פ ת"י  – 62548דרישות תכן עבור מערכת פוטו וולטאית כפי
תוקפו בישראל מעת לעת;

)(2

הספק המיתקן אינו עולה על  50קילו ואט למבנה;

)(3

המיתקן יותקן על גג מבנה שהוקם כדין; בגג משופע יונח המיתקן בצמוד לגג ,ככל
האפשר ,ובכיוון שיפוע הגג; בגג שטוח לא יבלוט המיתקן ממעקה הגג;

)(4

על גג המבנה נותר מקום להתקנת כל המיתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה,
לרבות מערכת סולרית לאספקת מים חמים;

)(5

הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ,ערוכה לפי הטופס שבתוספת ,תימסר לוועדה
המקומית בתוך  45יום ממועד ביצועה ויצורף לה אישור בכתב של מהנדס חשמל
מוסמך בדבר קיום התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי ואישור מהנדס
מבנים כי הגג יכול לשאת את המיתקן וכי המיתקן יציב; הודעה כאמור תימסר
גם לרשות הארצית לכבאות.
סימן ה'  -מחסן ומבנה לשומר

מחסן

 .25הקמת מחסן אחד לכל יחידת דיור בבניין או מבנה שניתן להם היתר כדין ,ומתקיימים
בו תנאים אלה פטורה מהיתר:
)(1

המחסן יוקם מחומרים קלים בלבד;

)(2

גודלו אינו עולה על  6מטרים רבועים וגובהו אינו עולה על  2.05מטרים; אם
המחסן בעל גג משופע ,לא יעלה גובהו על  2.4מטרים;

)(3

הוא לא יחובר לתשתיות לרבות מים וביוב וחשמל;

)(4

לא יוקם המחסן בשטח המיועד בהיתר לחניה ,ולא יוצב במרפסת לא מקורה
בחזית קדמית ,אלא אם כן הותר במפורש בתכנית או בהנחיות המרחביות;
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)(5

הודעה בדבר הקמת מחסן ,ערוכה לפי הטופס שבתוספת ,תימסר לוועדה
המקומית בתוך  45ימים ממועד הקמתו;

)(6

המחסן אינו משמש לשהות קבועה או לינה של אדם.

מבנה לשומר

.26

ריצוף חצר,
הקמת
מסלעה
ועבודות
פיתוח

) .27א(

חיפוי קרקע וריצוף חצר פטור מהיתר ,ובלבד שהעבודות אינן כוללות מסלעות ,או
פוגעות בניקוז הקיים ובערכי הטבע.

)ב(

עבודות פיתוח בשמורת טבע או פארק כהגדרתם בצו בדבר הגנה על הטבע ובצו
הפארקים בהתאמה יבוצעו בידי קצין מטה לשמירת הטבע במינהל האזרחי
ובאתר עתיקות כהגדרתו בחוק העתיקות על ידי קצין מטה לארכיאולוגיה
במינהל האזרחי בלבד ויתקיימו בהם כל אלה:

)א( מבנה לשומר ,פטור מהיתר ,אם מתקיימים בו תנאים אלה:

)ב(

)(1

המבנה הוא מבנה יביל;

)(2

גובהו אינו עולה על  2.2מטרים ,וגודלו אינו עולה על  4מטרים רבועים;

)(3

המבנה אינו מיועד ואינו משמש למגורים;

אין באמור כדי לפטור את המקים ,המבצע או המשתמש ,בהתאם לעניין ,מקבלת
היתר להובלתו של מבנה יביל לפי תקנות הובלת מבנים יבילים או מיתר האמור
בתקנות אלה.
סימן ו'  -עבודות פיתוח ושיפור נגישות

שיפור
נגישות לבניין
ובתוכו

.28

אנטנה ,צלחת
קליטה ותורן

.29

הוספת
אנטנה
למיתקן
שידור קיים

.30

)(1

הקמת מסלעות וקירות פיתוח בגובה אשר אינו עולה על  1מטר ואינן
פוגעות בניקוז הקיים ובערכי הטבע המיועדים לשיקום צומח ונוף בלבד;

)(2

התקנת אבזרי בטיחות כגון שבילים ,מעקות ,יתדות וסולמות ,מחסומים
ובולדרים.

ביצוע דרך גישה או כבש לבניין שניתן לו היתר כדין המיועדים לגשר על הפרש גובה
שאינו עולה על  1.2מטרים פטור מהיתר.
סימן ז'  -אנטנה ,צלחת קליטה ותורן
הצבת תורן לאנטנה לקליטת שידורי טלוויזיה או רדיו לפי ת"י :799
)א(
מיתקני אנטנות לקליטה משותפת )אק"מ( ומיתקני אנטנות לקליטה
אינדיווידואלית )אק"א( )להלן  -ת"י  (799פטורה מהיתר ובלבד שגובהו לא
יעלה על  6מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב ,ואינו מותקן על גג
מקלט או על גג בריכה למי שתייה.
הצבת צלחת קליטה לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין על גג בניין ,ובלבד
)ב(
שקוטר צלחת הקליטה אינו עולה על  1.2מטרים והיא אינה מותקנת על גג
בריכה למי שתייה פטור מהיתר.
על הקמת תורן שגובהו עולה על  3מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב,
)ג(
תימסר הודעה לוועדה המקומית ,ערוכה לפי הטופס שבתוספת ,בתוך 45
ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון
התורן ויציבותו.
)א( הוספת אנטנה למיתקן שידור קיים בהיתר כדין פטורה מהיתר ,ובלבד שהתקיימו
תנאים אלה:
)(1

ניתן אישור קצין מטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי כי על אף הוספת
האנטנה אין שינוי בטווח הבטיחות לבריאות הציבור שנקבע למיתקן
השידור הקיים;
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)(2

קצין מטה לאיכות הסביבה יקבע בהוראות את התנאים למתן אישור לפי
סעיף קטן );(1

)(3

הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ,ערוכה לפי הטופס שבתוספת ,תימסר
לוועדה המקומית בתוך  45ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור קצין
מטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי.

הוספת
אנטנה על
עמוד חשמל

.31

הוספת אנטנה על עמוד חשמל קיים שהוקם בהיתר כדין ,לשימוש תפעול רשת החשמל
בלבד באורך שאינו עולה על מטר אחד פטורה מהיתר.

תורן למדידה
מטארולוגית

.32

הצבת תורן למדידה מטארולוגית פטורה מהיתר ,ובלבד שגובהו לא יעלה על  10מטרים
ובלבד שהתקבל לכך אישור של המפקד הצבאי של האזור.

תורן ומיתקן
ניטור רעש

.33

אנטנה ותורן
למיתקן של
חובבי רדיו

.34

הריסה

.35

תחילה

.36

)א(

הצבת תורן ומיתקן לניטור רעש ,ובלבד שגובהו לא יעלה על  7מטרים.

)ב(

הודעה על הקמת תורן שגובהו עולה על  3מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב,
ערוכה לפי הטופס שבתוספת ,תימסר לוועדה המקומית בתוך  45ימים ממועד
ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו.

הצבת אנטנת תיל למיתקן של חובבי רדיו ,או הצבת תורן לאנטנה אנכית למיתקן של
חובבי רדיו לפי הוראות תקן ישראלי ,ת"י  799לעניין מבנה התורן ועיגונו פטורה
מהיתר ,ובלבד שהאנטנה האנכית והתורן מקיימים את כל התנאים האלה :הגובה
הכולל של התורן והאנטנה אינו עולה על תשעה מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב,
קוטר בסיס התורן אינו עולה על  4סנטימטרים וקוטר רום האנטנה אינו עולה על 2
סנטימטרים ,ובלבד שיתקיימו כל אלה:
)א(

ניתן למיתקן חובבי הרדיו היתר מקצין המטה לענייני תקשורת במינהל ואישור
קצין המטה לענייני איכות הסביבה במינהל האזרחי ,הרשאים לקבוע הוראות
למתן פטור זה.

)ב(

הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת ,תימסר לוועדה
המקומית בתוך  45ימים ממועד ביצועה ויצורפו לה המסמכים האלה:
)(1

עותק מאישור תקף של קצין המטה לענייני תקשורת במינהל האזרחי
ומקצין המטה לענייני איכות הסביבה במינהל האזרחי.

)(2

להודעה על הקמת אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו שגובהה עולה על
 3מטרים יצורף אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו.
סימן ח'  -הריסה ופירוק

)א(

הריסתו או פירוקו של מבנה הפטור מהיתר לפי תקנות אלה וכן הריסה או פירוק
של מבנה המסומן להריסה או לפירוק לחוק פטורים מהיתר.

)ב(

הודעה על הריסת מבנה או פירוקו ,ערוכה לפי הטופס שבתוספת ,תימסר לוועדה
המקומית בתוך  45ימים ממועד הביצוע ויצורף לה אישור על פינוי הפסולת לאתר
לסילוק פסולת בניין או לטיפול בה.
פרק ג'  -תחילה ושם

תחילתן של תקנות אלו ביום חתימתן.
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שם

.37

תקנות אלו ייקראו" :תקנות תכנון ערים כפרים ובניינים )עבודות ומבנים הפטורים
מהיתר( ,התשע"ט."2019-

ח' בשבט תשע"ט
 14בינואר 2019
תא"ל

אחוות

ראש

המינהל

חור

בן

האזרחי
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תוספת
טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר
תאריך________:
לכבוד
ועדת המשנה לתכנון ורישוי/הועדה המיוחדת שלצד מועצת ________________
הנדון :דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר
אני החתום מטה _______________ מ.ז ______________ .מודיע כי ביום _____________
בוצעו העבודות כמפורט להלן בנכס שאני בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת
ביצוע העבודות ,המצוי ב ___________________________ )ככל שאין מדובר בישוב יש לציין
את נ.צ .המיקום בו בוצעו העבודות( הנמצאים בגוש_____________ חלקה ______________
תיאור העבודות
 .1העבודה היא ) :יש לציין את מידות המבנה המוקם לפי תקנות תכנון ערים כפרים ובניינים
)עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( ,התשע"ט.(2019-
 .2העבודה בוצעה בידי) :השלם אחד או יותר מאלה(
קבלן ___________ :ככל שמדובר בקבלן ישראלי ,מס' רשום___________ :
 .3לביצוע העבודות נדרשים גם האישורים האלה המצורפים לטופס זה:
א.
ב.
ג.
ד.
חתימת מבצע העבודה )שם ,מספר זהות(_______________ :
חתימת בעל הזכויות במקרקעין )שם ,מספר זהות(__________________ :
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית )שכונת "טל מנשה-מזרח" – תחום שיפוט
מועצה אזורית שומרון(
)יהודה ושומרון( ,התשע"ט – 2019
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 לשנת  1927או כל
דין אחר או תחיקת ביטחון ,בשטח המתוחם בקו אדום במפה המצורפת לצו המהווה חלק בלתי
נפרד הימנו.
תוקפו של צו זה מיום חתימתו.

י"א בשבט התשע"ט
17

בינואר

2019

נדב פדן,
מפקד כוחות

אלוף
צה"ל

באזור יהודה ושומרון

8827

8828

צבא הגנה לישראל
צו בדבר העברת טובין )יהודה והשומרון()מס'  ,(1252התשמ"ח1988 -
תקנות בדבר העברת טובין )החזקת רכבים פסולים(
בתוקף לפי סעיף 2א לצו בדבר העברת טובין )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1252התשמ"ח ,1988 -הנני מורה
בזאת לאמור:
הגדרות

.1

בתקנות אלה:

"רכב פסול" – רכב באובדן גמור ,רכב שיצא מכלל שימוש ,רכב שלא חידשו את רישיונו 24
חודשים לאחר פקיעתו ,ורכב שניתנה לגביו הודעת אי שימוש כמשמעותם בתקנות
התעבורה ,התשכ"א ,1961 -כפי תוקפן בישראל מעת לעת ,וכן מסגרת המרכב של רכב
כאמור או חלק ממנה";
"מגרש" -מקום שנקבע על ידי הממונה כמקום לאחזקת כלי רכב פסולים;
"הוצאות פינוי ואחזקה" -הוצאות תפיסת הרכב הפסול ,הובלתו למגרש כאמור בהוראות
וכן הוצאות האחזקה של הרכב הפסול ,לרבות הוצאות ביטוח ושמירה ,בסכום שייקבע על
ידי הממונה;
"הממונה" -מי שמונה על-ידי כממונה לעניין תקנות אלה.
החזקת רכב .2
פסול

החזקה של רכב פסול בתוך האזור טעונה היתר.

איסור על .3
החזקת רכב
פסול

) א(

לא יחזיק אדם רכב פסול ללא היתר מאת מפקד צבאי או מי מטעמו;

) ב(

החזקה של רכב פסול תותר אך אם הועבר לאזור כדין והוסרו ממנו גלגלי הרכב
וגלגל ההגה נותק ממוט ההגה;

סמכות
תפיסה

.4

) א(

החזיק אדם ברכב פסול מבלי שניתן היתר לכך לפי תקנה  ,2או בסטייה
מהוראות ההיתר ,רשאי שוטר ,חייל צה"ל או בעל תפקיד שהוסמך לכך על ידי
המפקד הצבאי ,לתפוס את הרכב הפסול ולהעבירו למגרש.

) ב(

למען הסר ספק ,רשאי שוטר או חייל צה"ל לבצע כל פעולה הדרושה לשם ביצוע
תפיסת הרכב הפסול והעברתו למגרש.

הודעה
תפיסה

על .5

) א(

נתפס רכב פסול כאמור בתקנה  ,4תימסר הודעה בכתב למי שהחזיק ברכוש
בעת התפיסה.

) ב(

לא היה ידוע מי הוא המחזיק ברכוש בעת תפיסתו ,תושאר ההודעה במקום
בולט ,הסמוך למקום תפיסתו של הרכב.

)א(

נתפס רכב כאמור בתקנה  ,4רשאי מי שרואה עצמו נפגע מכך להגיש השגה
בכתב תוך  21ימים ממועד תפיסת הרכב לממונה.

השגה

.6
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)ב(

הממונה או קצין משטרה שיוסמך על ידו ,בדרגת מפקח ומעלה ,רשאי לקבל
השגה שהוגשה בפניו ,כולה או מקצתה ,או לדחותה.

התנאת
השחרור

.7

הוחלט לשחרר רכב פסול לפי תקנה )6ב( ,רשאי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה
שהוסמך על ידי הממונה להתנות את שחרור הרכב בתנאים שיקבע ,לרבות בתשלום
הוצאות התפיסה והאחזקה.

השמדת
הרכב

.8

לא הוגשה בקשה לשחרור הרכב בתוך  21ימים ,או הוגשה בקשה כאמור ונדחתה,
רשאי המפקד הצבאי או מי שהוסמך לכך על ידו ,בתום שבוע ימים מחלוף פרק הזמן
להגשת השגה או ממועד דחייתה ,לפי העניין ,לנהוג ברכוש בכל דרך שתיראה לו,
לרבות בדרך השמדתו.

תחילה

.9

תחילת תוקפן של תקנות אלה בתוך  45יום מיום חתימתן.

השם

.10

תקנות אלה תיקראנה" :תקנות בדבר העברת טובין )החזקת רכבים פסולים( )יהודה
והשומרון( התשע"ט."2019-

י"ד בשבט התשע"ט
 20בינואר 2019

אחוות בן חור ,תת-אלוף
ראש המנהל האזרחי
באזור יהודה והשומרון
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צבא הגנה לישראל
תקנות ההגנה )שעת חירום(1945 ,
הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ובהתאם לתקנה )(1)84ב(
לתקנות ההגנה )שעת חירום() 1945 ,להלן" :תקנות ההגנה"( ויתר סמכויותיי על פי כל דין
ותחיקת ביטחון ,ולאחר שהשתכנעתי ,כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון האזור ,ביטחון
מדינת ישראל ,שלום הציבור והסדר ציבורי ,אני מכריז בזה ,כי כל חבר בני אדם הנקרא
"ג'בהת אל עמל" או חזית הפעולה הסטודנטיאלית המתקדמת" או "חזית העבודה
המתקדמת) ,ﺟﺑﮭﺔ اﻟﻌﻣل أو ﺟﺑﮭﺔ اﻟﻌﻣل اﻟطﻼﺑﻲ اﻟﺗﻘدﻣﯾﺔ أو ﺟﺑﮭﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻘدﻣﯾﺔ( בין אם הוא
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-
ולרבות כל חבר בני אדם המשתייך לזרם זה ,המכונה בכינויים שונים ,הוא התאחדות בלתי
מותרת כמשמעותה בתקנות.
המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל ,נדרש להודיע על כך למפקד כוחות
צה"ל באיו"ש באמצעות היועץ המשפטי ליהודה ושומרון ,טלפון ,02-9977711 :פקס077- :
.4701860
הרואה עצמו נפגע על ידי הכרזה זו ,יכול להגיש השגותיו בכתב בפניי ,באמצעות היועץ
המשפטי ליהודה ושומרון ,תוך  14יום ממועד פרסום ההכרזה.

כ"ה בשבט התשע"ט
בינואר 2019
31

נדב
מפקד
באזור

אלוף
פדן,
צה"ל
כוחות
יהודה ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

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

תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (228יהודה ושומרון(,
התשע"ט2018-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס' ,(892
תשמ"א ,1981-ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מורה בזאת על תיקון נספח מס' 4
"דיני חינוך" לתקנון המועצות המקומיות )להלן – "הנספח" ו"-התקנון" בהתאמה(:
תיקון
נספח 4
לתקנון

 .1סעיפים )3ה() (11)-(1לנספח יימחקו ובמקומם יבוא:

"

)ה( )(1

המועצה להשכלה גבוהה בישראל תפעל כמועצה להשכלה גבוהה,
והחלטותיה וכלליה ,אשר נתקבלו בהתאם לחוק בישראל וקיבלו
את האישורים הנדרשים בישראל ,יחולו באיזור; בכל מקום בחוק
תהא למילה "המועצה" משמעות – "המועצה להשכלה גבוהה
בישראל".

) (2

בכל מקום בחוק בו מאוזכר דבר חקיקה ישראלי שאינו חוק
המועצה להשכלה גבוהה ולמעט בסעיפים 26א ו 28-לחוק,
יבוא לאחריו "כפי תוקפו בישראל מעת לעת";
בסעיף 26א ,לאחר המילים "חוק הגנת הצרכן ,תשמ"א-
 ,"1981יבוא "כפי תוקפו בתקנון".

)א(
)ב(

) (3

סעיפים 3 ,3 ,2א3 ,ב3 ,ג3 ,ד3 ,ה3 ,ו4 ,4 ,א8 ,8 ,7 ,6 ,5 ,א לחוק
יימחקו.

) (4

במקום סעיף  9יבוא "מוסד שהוכר על ידי המועצה כמוסד
להשכלה גבוהה מכוח החוק בישראל ייראו אותו כמוסד להשכלה
גבוהה מוכר באזור )להלן  -מוסד מוכר(".

) (5

סעיפים  12 ,11 ,10ו 13-לחוק יימחקו.

) (6

סעיפים  17ו17-א לחוק יימחקו.

) (7

במקום האמור בסעיף 17ב לחוק יבוא17" :ב .כללים שנקבעו
בישראל לפי סעיף 17ב לחוק כפי תוקפו בישראל בדבר התשלומים
הנלווים במוסדות וכן בדבר אופן עדכונם וגבייתם ,כפי תוקפם
בישראל מעת לעת ,יחולו באזור בשינויים המחויבים".

) (8

במקום האמור בסעיף  18לחוק יבוא" :מוסד מוכר שהכרתו מכוח
החוק בישראל בוטלה תבוטל הכרתו באזור".

) (9

סעיף  19עד  21לחוק יימחקו.
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)(10

בסעיף 21א)א( לחוק ,הסיפה החל במילים "אלא אם ניתנה"
תימחק ,ובמקומה יבוא "אלא אם מחזיק המוסד בתעודת היתר
בתוקף מאת המועצה מכוח החוק בישראל )להלן – היתר(".

)(11

סעיפים 21ב עד 21ו לחוק יימחקו.

)(12

בסעיף 21ז  -במקום "בית המשפט המחוזי" ,יבוא" :בית המשפט
לעניינים מקומיים של ערכאה ראשונה".

)(13

בסעיף 21ח לחוק במקום המילה "בחוק" יבוא – "בכל דין או
תחיקת הביטחון או על פי דיני מדינת ישראל".

)(14

במקום סעיף 21ח)ג( לחוק יבוא "כללים לאישור כינויים שנקבעו
לפי סעיף 21ח)ג( לחוק כפי תוקפו בישראל ,יחולו באזור בשינויים
המחויבים.".

)(15

בסעיף  ,22לאחר המילים "בתארים אקדמיים" יבוא "לפי סעיף 22
לחוק כפי תוקפו בישראל".

)(16

בסעיף )23א( ,הסיפה לאחר המילים "לענין סעיף זה" תימחק
ובמקומה יבוא "לפי סעיף )23א( לחוק כפי תוקפו בישראל; כללים
בדבר בחינות ממלכתיות שייערכו כתנאי להענקת תואר מוכר פלוני
על ידי מוסד מוכר פלוני שנקבעו לפי סעיף )23א( לחוק כפי תוקפו
בישראל ,יחולו באזור בשינויים המחויבים.".

)(17

בסעיף  24במקום הסיפה יבוא "וכללים לפיקוח שנקבעו לפי סעיף
 24לחוק כפי תוקפו בישראל יחולו באזור בשינויים המחויבים.".

)(18

במקום האמור בסעיף  25לחוק יבוא "תואר שהוכר לפי חוק זה או
לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה כפי תוקפו בישראל ,יוכר לענין
כל דין או תחיקת הבטחון".

)(19

סעיף 25ב לחוק יימחק ואולם אין בהוראה זו כדי לפגוע בתוקפן
של אמות מידה שפורסמו בישראל לפי סעיף זה כנוסחו בישראל.

)(20

בכל מקום בסעיפים 25ג עד 25טז לחוק יוחלף הביטוי "מוסד
בישראל" בביטוי "מוסד באיזור".

)(21

בסעיף 25ד)א( לחוק ,הביטוי "בארץ אחרת" יימחק ובמקומו יבוא
"מחוץ לישראל ולאזור".

)(22

סעיפים 25ו25 ,יד ו25-טו לחוק יימחקו ואולם אין בהוראה זו כדי
לפגוע בתוקפם של כללים שפורסמו בישראל.

)(23

סעיפים 28 ,27א ,31 ,30 ,29 ,לחוק יימחקו ואולם אין בהוראה זו
כדי לפגוע בתוקפן של תקנות שהותקנו בישראל מכוחם של סעיפים
אלו.".

תחילה

 .2תחילתו של תקנון זה ביום .15.02.2019

הוראות
מעבר

 ) .3א (

המועצה להשכלה גבוהה )יהודה והשומרון( מתבטלת בזאת;
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שם

) ב(

אין באמור בתקנון זה כדי לפגוע בתוקפה של החלטה שניתנה על ידי המועצה
להשכלה גבוהה )יהודה והשומרון( עד למועד התחילה ,והחלטות אלו ימשיכו
לחול כאמור באותן החלטות או עד לקבלת החלטה אחרת מהמועצה להשכלה
גבוהה בישראל;

)ג (

אין באמור בתקנון זה כדי לפגוע במעמדו של תאגיד אשר הוקם מכוח סעיף 14
לחוק המועצה להשכלה גבוהה כנוסחו באזור לפני תיקון זה.

 .4תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (228יהודה ושומרון(,
התשע"ט."2019-

ח' באדר א' התשע"ט
 13בפברואר 2019

אלוף
מפקד
באזור
.

פדן
נדב
כוחות צה"ל
והשומרון
יהודה

8834

צבא הגנה לישראל
צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית )מעלה שומרון – יער עזון – תחום שיפוט מועצה
אזורית שומרון(
)יהודה ושומרון( ,התשע"ט – 2019
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 לשנת  1927או כל
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.

ח' אדר א התשע"ט
 13בפברואר 2019
נדב פדן,
מפקד כוחות

אלוף
צה"ל

באזור יהודה ושומרון

8835

8836

צבא הגנה לישראל
צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית )צופים(
)יהודה ושומרון( ,התשע"ט – 2019
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
לשנת  1927או כל 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.

ח' אדר א התשע"ט
 13בפברואר 2019

נדב פדן,
מפקד כוחות

אלוף
צה"ל

באזור יהודה ושומרון

8837

8838

צבא הגנה לישראל
צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית )חיננית – תחום שיפוט מועצה אזורית שומרון(
)יהודה ושומרון( ,התשע"ט – 2019
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 לשנת  1927או כל
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.

י"ב באדר א' התשע"ט
17

בפברואר

2019

נדב פדן,
מפקד כוחות

אלוף
צה"ל

באזור יהודה ושומרון

8839

8840

צבא הגנה לישראל

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות )תיקון מפה( )אפרתה( ,התשע"ט2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס' ,(892
התשמ"א 1981-ויתר סמכויותיי על-פי כל דין ,הנני מתקין תקנות אלה:
תחום
המועצה
המקומית

.1

פרסום

.2

תחילה

.3

תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן.

השם

.4

תקנות אלה ייקראו" :תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות )תיקון מפה(
)אפרתה( ,התשע"ט."2019-

א .השטחים המסומנים בצבע אדום במפה המהווה חלק בלתי נפרד
מתקנות אלה והחתומה על ידי )להלן – "המפה"( ,יתווספו לתחום
המועצה המקומית אפרתה )להלן – "המועצה"(; השטחים המסומנים
בצבע צהוב במפה ייגרעו מתחום המועצה.
ב .למען הסר ספק ,הנני קובע כי מיקומו של תחום המועצה ייקבע
בהתאם לקווי האורך וקווי הרוחב המסומנים במפה.
העתקים מתקנות אלה ומהמפה יופקדו לעיונו של כל אדם בשעות העבודה
הרגילות של המשרדים הבאים:
א .משרד ראש תחום תשתית במנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון;
ב .משרד הממונה כמשמעותו בתקנון המועצות המקומיות )יהודה
והשומרון( ,התשמ"א;1981-
ג .משרדי המועצה.

כ' אדר התשע"ט
 25בפברואר 2019

פדן
נדב
אלוף
צה"ל
מפקד כוחות
באזור יהודה והשומרון

8841

8842

צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783התשל"ט1979-

תקנות בדבר ניהול מועצות אזוריות
)תחום היישוב מחולה – תיקון גבולות( )מועצה אזורית ערבות הירדן(,
התשע"ט2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס' ,(783
התשל"ט 1979-ויתר סמכויותיי על-פי כל דין ,הנני מתקין תקנות אלה:
תחום
היישוב

.1

פרסום

.2

תחילה

.3

תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן.

השם

.4

תקנות אלה ייקראו" :תקנות בדבר ניהול מועצות אזוריות )תחום היישוב
מחולה – תיקון גבולות( )מועצה אזורית ערבות הירדן( ,התשע"ט."2019-

א .השטחים המסומנים בצבע אדום במפה המהווה חלק בלתי נפרד
מתקנות אלה והחתומה על ידי )להלן" :המפה"( ,יתווספו לתחום
הקיים של היישוב "מחולה" )להלן" :היישוב"(; השטחים המסומנים
בצבע צהוב במפה ייגרעו מתחום היישוב הקיים.
ב .למען הסר ספק ,הנני קובע כי מיקומו של תחום היישוב ייקבע בהתאם
לקווי האורך וקווי הרוחב המסומנים במפה.
העתקים מתקנות אלה ומהמפה יופקדו לעיונו של כל אדם בשעות העבודה
הרגילות של המשרדים הבאים:
א .משרד ראש תחום תשתית במנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון;
ב .משרד הממונה כמשמעותו בתקנון המועצות האזוריות )יהודה
והשומרון( ,התשל"ט;1979-
ג .משרדי המועצה האזורית ערבות הירדן;
ד .משרדי הוועד המקומי "מחולה".

כ' אדר א' התשע"ט
25

בפברואר 2019

פדן
נדב
אלוף
צה"ל
מפקד כוחות
באזור יהודה והשומרון

8843

8844

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(427התשל"א1971-
תקנות עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה(
)ייצור במיתקן פוטו-וולטאי וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכיה בהליך תחרותי(
)יהודה ושומרון(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לצו בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(427התשל"א-
) 1971להלן " -הצו"( ויתר סמכויותיי ,הריני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

קביעת אמות
המידה

.2

אמות המידה המפורטות בתוספת לתקנות אלה ,יחולו על הליכים לייצור חשמל
במיתקן פוטו-וולטאי וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכייה בהליך תחרותי
לקביעת תעריף ,בכפוף לתקנות אלה.

זכייה בהליך .3

זוכה בהליך תחרותי לקביעת תעריף ,יפעל בהתאם להוראות תקנות אלו והוראות
התוספת לתקנות.

.4

מבקש שעמד בהוראות תקנות אלו והתוספת אליהן ,בהוראות כל דין ותחיקת
הביטחון ,וקיבל היתר הפעלה מקמ"ט אנרגיה בהתאם לתוספת לתקנות אלו,

"אזור"  -אזור יהודה ושומרון;
"בעל רישיון עיסוק בחשמל"  -מי שניתן לו היתר לעסוק בחשמל לפי סעיף 2
לצו;
"בעל רישיון הולכה"  -חברת החשמל לישראל בע"מ )חח"י( בפעילותה כבעל
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.
"הוראות הרשות"  -כל הוראה או החלטה שניתנה ע"י רשות החשמל או מטעמה
בישראל ,שעניינה ייצור חשמל.
"המינהל"  -המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון;
"הליך תחרותי" – הליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-
וולטאית במיתקנים באזור יהודה ושומרון ,שיחוברו לרשת מתח גבוה ולמתח
נמוך.
"מחלק"  -חברת החשמל לישראל בע"מ )חח"י( או חברת חשמל מחוז ירושלים
בע"מ )חמ"י( ,בהתאם לאזור החלוקה בו נמצאת הרשת אליה אמור להתחבר
המיתקן;
"קמ"ט אנרגיה"  -קצין מטה לענייני אנרגיה במינהל;
"רישיון ייצור"  -רישיון עיסוק בחשמל הניתן על ידי קמ"ט אנרגיה על פי הצו או
תקנותיו ,שעניינו ייצור חשמל באמצעות מיתקן הייצור המפורט ברישיון ,ושניתן
למי שאינו בעל רישיון עיסוק בחשמל שאיננו לייצור בלבד;

תחרותי

רישיון ייצור
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תחילה

.5

שם

.6
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יגיש בקשה לקמ"ט אנרגיה במנהל האזרחי לקבלת רישיון ייצור ,המהווה תנאי
להפעלה מסחרית של המיתקן בהתאם לתוספת לתקנות אלו.
תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן.
תקנות אלה ייקראו" :תקנות עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )ייצור במיתקן
פוטו-וולטאי וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכיה בהליך תחרותי( )יהודה
ושומרון( ,התשע"ט."2019-

תא"ל
אחוות בן חור,
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה והשומרון
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תוספת
)סעיף (2

אמות המידה להליך  -ייצור חשמל במיתקן פוטו-וולטאי וחיבורו לרשת החלוקה
בעקבות זכייה בהליך תחרותי לקביעת תעריף
 .207הגדרות
בסימן זה -
"בעל רישיון הולכה"  -חברת החשמל לישראל בע"מ )חח"י( בפעילותה כבעל 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.
"ההגרלה"  -ההגרלה לקביעת סדר שמירת מקום ברשת ,שתיערך כאמור בסעיף
)209ז();(4
"הודעת זכייה"  -הודעה אשר תימסר לכל אחד מן הזוכים בהליך ,ואשר תאפשר
לזוכה לבקש חיבור של מיתקן אחד או יותר לרשת החשמל של מחלק עד לגובה
ההספק המותקן שבו זכה;
"הליך תחרותי לקביעת תעריף" או "ההליך"  -הליך תחרותי מסוים שערך קמ"ט
אנרגיה לקביעת תעריף שלפיו ירכוש המחלק חשמל ממיתקנים פוטו-וולטאיים;
"הסכם  - "PPAהסכם לרכישת חשמל;
"הספק מותקן"  -הספק ממשי מירבי ביחידות קילו וואט שרשאי מציע בהליך
להוציא ממיתקן הייצור לרשת .הספק המודולים הפוטו וולטאיים לא יפחת מהספק
זה;
"הספק המהפכים )ביחידות קילו-וולט-אמפר("  -הספק מותקן מחולק במקדם
הספק של  . 0.9גודל החיבור המוזמן יהיה זהה להספק המהפכים;
"יום עבודה"  -יום שבו במהלך העסקים הרגיל משרדי בעל רישיון הולכה פתוחים
לקהל;
"מבקש חיבור"  -אדם שמבקש להתחבר לרשת החשמל של מחלק לפי הודעת זכייה
לצורך מכירת חשמל למחלק ,או מי שהוא הסמיך לכך;
"מועד ההפעלה המסחרית"  -המועד שבו נתן המחלק למבקש החיבור אישור
להפעלה מסחרית של המיתקן לפי סעיף )214ו(;
"המועד הקובע"  -המועד שבו שלח קמ"ט אנרגיה הודעה למועמדים לזכייה בהליך
תחרותי לקביעת תעריף;
"מחלק"  -חברת החשמל לישראל בע"מ )חח"י( או חברת חשמל מחוז ירושלים
בע"מ )חמ"י( ,בהתאם לאזור החלוקה בו נמצאת הרשת אליה אמור להתחבר
המיתקן;
"מיתקן פוטו-וולטאי" או "מיתקן"  -מיתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-
וולטאית בהספק מותקן )ביחידות קילו-וואט( כהגדרתו לעיל שבין  51קילוואט ל10-
מגוואט ,שיוקם על קרקע או על גג מבנה קיים ,שהוקם וחובר לרשת בהתאם לדין
ולתחיקת הביטחון ,הכולל ,בין היתר ,מודולים פוטו-וולטאיים ,מערכת מניה מהפך
זרם ישר לזרם חילופין ,לוחות חשמל וכבלים;
"מציע"  -מציע הצעות בהליך התחרותי לקביעת תעריף;
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"הסכם  - "PPAהסכם לרכישת חשמל;
"רישיון ייצור"  -רישיון עיסוק בחשמל הניתן על ידי קמ"ט אנרגיה על פי הצו או
תקנותיו ,שעניינו ייצור חשמל באמצעות מיתקן הייצור המפורט ברישיון ,ושניתן
למי שאינו בעל רישיון עיסוק בחשמל שאיננו לייצור בלבד;
"תיק עבודה לחיבור"  -הזמנה לחיבור מיתקן הנפתחת במשרדי המחלק על שם
מבקש החיבור בלבד.
 .208סקר היתכנות למיתקן במתח גבוה
)א( סקר היתכנות
) (1אדם המבקש להשתתף בהליך תחרותי לקביעת תעריף או שקיבל הודעת
זכייה בהליך ,המעוניין לחבר מיתקן לרשת מתח גבוה ,רשאי לפנות
למחלק להזמנת סקר היתכנות להוצאת אנרגיה לרשת.
) (2מי שבחר להזמין סקר היתכנות )בסעיף זה" :המזמין"( ימסור למחלק את
הנתונים שלהלן ,וכן יחולו לגביו שאר הוראות סעיף )א( זה:
)א( פרטי המזמין;
)ב( מיקום המיתקן עבורו מבוקש החיבור;
)ג( ההספק המקסימאלי של המיתקן;
)ד( גודל החיבור המבוקש;
)ה( תיאור בסיסי של המיתקן;
)ו( תשריט בסיסי של המיתקן )לרבות פירוט מיתקני עקיבה(;
)ז( מועד משוער לסיום הקמת המיתקן;
)ח( מועד משוער לתחילת הפעלה מסחרית.
) (3כתנאי לביצוע סקר היתכנות יגבה המחלק מהמזמין תשלום כקבוע בשורה
 18ללוח תעריפים  1-4.2הנקבע על ידי הרשות .התשלום בעד הסקר לא
יקוזז מתעריף החיבור לרשת.
) (4המחלק ישלח למזמין את החשבון לתשלום האמור בסעיף קטן ) (3בתוך 7
ימי עבודה מיום הפנייה; על החשבון האמור יחולו הוראות סעיף )24ג(
בעניין חשבון לגבי שירות שטרם בוצע.
) (5מצא המחלק צורך בקבלת פרטים נוספים מהמזמין ,ימסור למזמין דרישת
נתונים בתוך  15ימי עבודה מיום שהמזמין המציא את הנתונים הנדרשים
כאמור בסעיף קטן )א() .(2רשימת הפרטים הנוספים שידרוש המחלק
תהיה מפורטת וסופית.
) (6סקר היתכנות יתייחס למידע הרלוונטי על הרשת ,הקיים במועד תחילת
ביצוע הסקר בלבד ,והוא יכלול ,בין היתר ,את ישימות חיבור המיתקן
לרשת החלוקה הקיימת ,בהתייחס לעניינים אלה:
)א( מתח החיבור וגודל החיבור;
)ב( לוח זמנים אפשרי לביצוע החיבור;
)ג( יכולת הוצאת האנרגיה מהמיתקן לרשת המתח הגבוה ולתחנת
המשנה שאליה מחובר המיתקן ,במשטרי תפעולי שונים;
)ד( תנודות מתח ורמת זרמי הקצר;
)ה( שינויים ושדרוגים הנדרשים לביצוע ברשת לצורך קליטת המיתקן,
בציון המועדים הצפויים לביצועם;
)ו( תכנון להקמה של רשתות חדשות באזור שבו מבוקש החיבור
למיתקן ,ככל שניתנת לביצוע בלוחות הזמנים הקבועים בסימן זה;
)ז( בקשות חיבור קיימות וסקרי היתכנות נוספים שנערכו או הנערכים
בעבור מזמיני סקר היתכנות אחרים ,והשפעת תוצאות המימוש של
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הוצאת אנרגיה לרשת החלוקה בידי מזמיניהם על מימוש כאמור בידי
המזמין.
) (7אם תוצאות סקר ההיתכנות יצביעו על אי יכולתו של המחלק לעמוד בלוח
הזמנים שציין המזמין להשלמת החיבור ולהפעלה מסחרית לפי לוח
הזמנים שבסימן זה ,תהיה מסקנת הסקר מענה שלילי למבקש החיבור,
בליווי הסברים וסיבות לכך.
) (8בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן ) ,(7מסקנת סקר ההיתכנות תהיה מענה
שלילי אם לא ניתן להבטיח שאנרגיה לא תעבור מרמת מתח נמוכה לרמת
מתח גבוהה יותר ואם ההספק המחובר לשנאי שבתחנת המשנה יחד עם
הספק המיתקן המבוקש עולה על  60%מההספק הנקוב של השנאי .אם
תוצאות סקר ההיתכנות הינן חיוביות ,יעביר המחלק את הסקר לאישור
על ידי בעל רישיון ההולכה.
) (9המחלק ימסור למזמין את תוצאות סקר ההיתכנות המאושר על ידי בעל
רישיון ההולכה בתוך  45ימי עבודה מיום קבלת הנתונים המפורטים
בסעיף קטן ) ,(2מיום התשלום כאמור בסעיף קטן ) (3או מיום קבלת
הפרטים הנוספים כאמור בסעיף קטן ) ,(6לפי המאוחר מביניהם.
)(10איחר בעל רישיון הולכה בהשלמת סקר ההיתכנות בתוך פרק הזמן האמור
בסעיף קטן ) ,(9ישלם המחלק למזמין תשלום כקבוע בשורה  12ללוח
התעריפים  1-12לכל יום איחור.
)] (11נמחק[
)(12המחלק ימסור למזמין את תוצאות סקר ההיתכנות תוך פירוט התנאים
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
של הציוד אשר על פיו המזמין נדרש לתכנן את המיתקן.
)(13במקרה שסקר ההיתכנות לא יאפשר את חיבור המיתקן בהספק המבוקש,
יציין המחלק בסקר את הנימוקים לכך ואת ההספק המרבי שניתן יהיה
לחבר לרשת בעבור המזמין.
)(14סקר ההיתכנות מהווה אינדיקציה בלבד ליכולת ההתחברות לרשת
החלוקה ולהוצאה של אנרגיה מהרשת בהיקף המבוקש ובלוחות הזמנים
כפי שיפורטו בסקר ,נכון ליום ביצוע הסקר .סקר ההיתכנות אינו מהווה
התחייבות של המחלק או של בעל רישיון הולכה או של מי מגורמי
הממשלה או מדינת ישראל להבטחת מקום ברשת או לחיבור המיתקן
לרשת החשמל או להפעלה מסחרית שלו .בעל רישיון הולכה ישמור מקום
ברשת רק עם מתן תשובת מחלק חיובית כאמור בסעיף )209ו().(2
)](15נמחק[
)(16סקר ההיתכנות יהיה בתוקף למשך  9חודשים מיום השלמתו ומסירתו
למזמין הסקר.
)(17בוטל.
)(18חלפו  9חודשים מיום מסירת סקר היתכנות שמסקנתו חיובית ולמזמין
טרם נפתח תיק חיבור ,רשאי המזמין לפנות לבעל רישיון ההולכה בכתב
ולבקש אשרור כי הסקר עדיין תקף ,זאת לצורך פתיחת תיק עבודה
לחיבור ,ללא תשלום נוסף; המחלק ישיב לפונה בתוך  15ימי עבודה.
)(19למרות האמור בסעיף קטן ) ,(18אם התקיימו שינויים מהותיים ברשת
החלוקה באזור של סקר ההיתכנות ,ולדעת המחלק או בעל רישיון
ההולכה יש בשינויים כאמור בכדי לשנות את תוצאת סקר ההיתכנות ,לא
יאשרר המחלק את הסקר ולא יאריך את תוקף האישור ,והמזמין יידרש
להזמין סקר היתכנות חדש ולשלם בעבורו תשלום כקבוע בשורה  18ללוח
התעריפים .1-4.2
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)(20אין באשרור הסקר כדי להבטיח למזמין פתיחת תיק עבודה לחיבור או
שמירת מקום ברשת לפי הסקר שאושרר.
) (21המזמין רשאי להשיג על תוצאות סקר ההיתכנות בהשגה מנומקת בכתב
שיגיש לקמ"ט אנרגיה בתוך  15ימי עבודה ממועד קבלת תוצאות הסקר.
קודם להגשת ההשגה יפנה המזמין למחלק וזה יעביר אליו ,בתוך  7ימי
עבודה מיום הפנייה ,דרישת תשלום כקבוע בשורה  18בלוח תעריפים 1-
 4.2הנקבע על ידי הרשות.
)(22המחלק יעביר לקמ"ט אנרגיה ,בתוך  30ימי עבודה מיום ביצוע התשלום
כאמור בסעיף קטן ) (21דו"ח המפרט את ההסברים והסיבות לתוצאות
הסקר בליווי כל הנתונים המפורטים בסעיף קטן ) ,(6לרבות עלויות שדרוג
הרשת הנדרשות למימוש החיבור וציון לוחות זמנים אפשריים להשלמת
עבודת החיבור .לצורך מתן תשובתו כאמור ,המחלק לא נדרש לבצע
הרצות שעתיות לבדיקת מגבלת הזרמת אנרגיה לרשת.
)(23לא עמד המחלק בלוח הזמנים להעברת המידע לקמ"ט אנרגיה כאמור
בסעיף קטן ) ,(22ישלם למזמין לכל יום עבודה של איחור תשלום כקבוע
בשורה  12ללוח  .1-12התשלום יחושב לפי הספק המיתקן המבוקש.
)(24קמ"ט אנרגיה יתן את החלטתו בהשגה בתוך  45ימי עבודה מן המועד שבו
קיבל מהמזמין ומהמחלק את מלוא הנתונים הדרושים להחלטתו.
)(25התקבלה ההשגה ,יחזיר המחלק למשיג את התשלום ששילם לפי סעיף
קטן ).(21
)(26רישיון מותנה שהוענק בהמשך לפרסום הסדרות קודמות פקע ולא נשמר
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
היתכנות שפקע ,על פי הקבוע בהחלטת הרשות מס'  5מישיבה  413מיום
.16.9.2013
)(27מזמין רשאי להעביר לאחר את הזכויות הנובעות מסקר היתכנות שנעשה
לפי הזמנתו ,בהודעה בכתב שימסור למחלק בצירוף תצהיר מתאים ערוך
ומאומת כדין.
)ב( בדיקת היתכנות של חיבור לרשת מתח נמוך אצל בעל רישיון הולכה
עלה ההספק המצרפי של מיתקנים במתח נמוך באזור חלוקה של מחלק אליו
אמור להתחבר מיתקן המשתתף בהליך התחרותי על  630קו"א ,יפנה המחלק
לבעל רישיון הולכה להזמנת בדיקת היתכנות להוצאת האנרגיה מחוץ לשטח
החלוקה של המחלק.
 .209פתיחת תיק עבודה לחיבור
)א( חיבור לרשת מתח נמוך ולרשת מתח גבוה
חיבור לרשת החשמל בגודל חיבור של  630קו"א או פחות יהיה לרשת מתח
נמוך; חיבור לרשת החשמל בגודל חיבור העולה על  630קו"א ואינו עולה על 10
מו"א יהיה לרשת מתח גבוה.
)ב( הגשת בקשות לפתיחת תיק עבודה לחיבור
) (1מבקש חיבור יגיש למחלק בקשות לפתיחת תיקי עבודה לחיבור להספק
מותקן שלא יעלה על ההספק המותקן שבו זכה )בסעיף זה להלן  -בקשות
לחיבור( בהתאם לתנאים הקבועים בסימן זה.
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) (2המחלק יעביר כל בקשה לפתיחת תיק חיבור לאישור בעל רישיון ההולכה
לפני פתיחה בפועל של תיק החיבור.
) (3בקשות לחיבור שיוגשו בתוך  14ימי עבודה מהמועד הקובע ויאושרו על ידי
בעל רישיון ההולכה ,ייכללו בהגרלה לפי סעיף )ז(; המועד האחרון להגשת
בקשות שישתתפו בהגרלה )לרבות השעה( ,יפורסם באתר מתאם פעולות
צה"ל בשטחים ובאתר משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים
ובאתר בעל רישיון הולכה.
) (4בקשות שיוגשו לאחר המועד האחרון האמור בפסקה ) (2יטופלו לאחר
השלמת הטיפול בבקשות שנכללו בהגרלה וסדר שמירת המקום ברשת
לגבי בקשות אלו ייקבע לפי מועד פתיחת תיק העבודה במשרדי המחלק,
לאחר תשלום מקדמה כקבוע בסעיף )ח( ,בשיטת כל הקודם זוכה.
)ג( קבלת מידע
פנה מבקש חיבור למחלק בבקשה לקבל פרטים אודות חיבור אפשרי של
מיתקן ,ימסור לו המחלק את כל המידע הרלוונטי בתוך  14ימי עבודה ממועד
הפניה .המחלק יציג את כל המידע הרלוונטי גם באתר האינטרנט שלו.
)ד( תנאי סף לפתיחת תיק עבודה לחיבור
מבקש חיבור המגיש למחלק בקשה לחיבור יצרף את כל המסמכים והנתונים
האלה ,כתנאי סף לפתיחת תיק עבודה לחיבור:
) (1היתר בניה מקורי בתוקף חתום בידי מוסד התכנון הרלוונטי באזור או
תכנית שפורסמה למתן תוקף.
) (2לחלופין וככל שטרם ניתן היתר בניה ,יצורף העתק צילומי מאושר בידי
מוסד התכנון הרלוונטי של תשריט המהווה חלק בלתי נפרד מתכנית
מתאר מפורטת שפורסמה למתן תוקף ,עם ציון מקום הפרסום למתן
תוקף ואשר מכוחה ניתן להוציא היתר בניה למיתקן .בתשריט יהיה סימון
של מיקומו המתוכנן של המיתקן על המבנה או השטח;
) (3קובץ ממוחשב מסוג  DWGעם תיחום של החצרים או יחידת השטח
שבהם מבוקש החיבור על רקע גושים וחלקות;
) (4בוטל;
) (5גודל החיבור המבוקש ביחידות קו"א והספק המהפכים )ביחידות קילו-
וולט-אמפר( המתאים להספק המותקן;
) (6נקודת ההתחברות למיתקן;
) (7מועד התקנה משוער;
) (8תכנית חשמל חד-קווית המאושרת על ידי מהנדס חשמל בעל רישיון
מתאים.
)ה( בקשה להמצאת פרטים נוספים
) (1המחלק רשאי לדרוש בכתב ממבקש החיבור ,בתוך  7ימי עבודה ממועד
הגשת הבקשה לחיבור או ממועד פרסום תוצאות ההגרלה וככל שהשתתף
מבקש החיבור בה ,המצאת פרטים נוספים הנדרשים לו לצורך מתן
תשובה לבקשה.
) (2דרש המחלק המצאת פרטים נוספים ,יימנו הימים לעניין המועד למתן
התשובה כאמור בסעיף )ו() (1מיום קבלת הפרטים הנוספים במשרדי
המחלק.
)ו( תשובת המחלק
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לאחר פרסום תוצאות ההגרלה ישיב המחלק בכתב לבקשת מבקש חיבור
שהשתתף בהגרלה בתוך  45ימי עבודה מיום תשלום המקדמה כאמור
בסעיף )ח( ,כמפורט להלן:
)א( לא הגיש מבקש החיבור את כל המסמכים והנתונים המפורטים
בסעיף )ד( או לא נענה לדרישת המחלק כאמור בסעיף )ה() (1בתוך 7
ימים מיום הדרישה ,ידחה המחלק את בקשתו בתשובה שייתן
למבקש החיבור בתוך  3ימים מהיום השביעי לאחר הגשת הבקשה או
ממועד פרסום תוצאות ההגרלה ככל שהשתתף בה ,או בתוך  10ימים
מיום הדרישה לפרטים נוספים ,לפי העניין ,ויפרט בתשובתו את
הסיבות לדחיית הבקשה .נדחתה בקשת חיבור כאמור ייסגר תיק
החיבור והמקדמה ששולמה לא תוחזר.
)ב( מצא המחלק כי הקמת המיתקן מחייבת בניית רשת מתח נמוך או
חלק ממנה באורך שאינו עולה על  500מטרים כתוספת לרשת קיימת
או מחייב בניית חדר שנאים ,או מצא המחלק לגבי חיבור למתח גבוה
כי לצורך חיבור המיתקן נדרשת הקמת רשת באורך שאינו עולה על
 1000מטרים כתוספת לרשת מתח גבוה קיימת ,שממנה ניתן להזין
את המיתקן ,יקבל המחלק את הבקשה בכפוף לתנאים הקבועים
באמת מידה זו.
)ג( מצא המחלק כי הקמת המיתקן מחייבת בניית רשת מתח גבוה או
רשת מתח נמוך באורך העולה על הקבוע בפסקה )ב( ,לא תחול על
המחלק חובה לאשר את הבקשה ,והמחלק יהיה רשאי ,אך לא חייב,
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
או התניות לביצוע החיבור מצדדים שלישיים ,בהשלכות קבלת
הבקשה על אמינות אספקת החשמל לצרכנים ויצרנים אחרים באזור
ורמת הבטיחות של הרשת ,ובכל שיקול רלוונטי אחר הנדרש במסגרת
שקילת קבלת הבקשה.
)ד( מצא המחלק שסך הספק הייצור המחובר לשנאי שבתחנת המשנה
יחד עם ההספק המותקן של המיתקן המבוקש עולה על 60%
מההספק הנקוב של השנאי ,ידחה המחלק את הבקשה ויסגור את
תיק העבודה לחיבור והמקדמה ששולמה לא תוחזר.
)ה( מבלי לגרוע מהאמור בפסקה )ב( ,אם קיים ברשת המתח הנמוך ריכוז
גדול של בקשות לפתיחת תיק עבודה לחיבור ,יערוך המחלק בדיקת
היתכנות ויחליט אם ניתן לחבר לרשת את כל המיתקנים המבוקשים
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(
ונענה לבקשת המחלק לפי סעיף )ה() ,(1אם הייתה כזו ,יאשר המחלק,
בכפוף לאמור בסעיף קטן ) (1ובסעיף )ז() (4ו ,(5)-כי מבקש החיבור עמד
בתנאי הסף לפתיחת תיק עבודה לחיבור )לעיל ולהלן" :תשובת מחלק
חיובית"(.
לא השיב המחלק לבקשת מבקש חיבור בתוך  21ימי עבודה מיום קבלת
הבקשה או מיום קבלת הפרטים הנוספים ,לפי העניין ,מנסיבות
שבשליטתו ,יפצה המחלק את המבקש בסך הקבוע בשורה  25ללוח
תעריפים  1-12הנקבע על ידי הרשות.
כל עוד לא ניתנה תשובת מחלק חיובית ,כל הוצאה שהוציא מבקש החיבור
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
נזק אחר.
) (5לא החל המיתקן בהפעלה מסחרית בתוך  34חודשים מהמועד הקובע ,מכל
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
זאת ללא תלות בשלב ההקמה שבו מצוי המיתקן.
)ז( תנאים לפתיחת תיק עבודה לחיבור וסדר שמירת המקום ברשת
) (1לבקשת מבקש החיבור יפתח המחלק תיק עבודה לחיבור לגבי כל מיתקן
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.
) (2המחלק יפתח את כל תיקי העבודה על שמו של מבקש החיבור בלבד )ולא
על שם מי שהוא הסמיך( אף אם המיתקן מוקם בחצרי צרכן או בידי מי
שמבקש החיבור הסמיך לכך.
) (3בכפוף לאמור להלן בסעיף קטן ) ,(4ישמרו המחלק ובעל רישיון ההולכה
מקום ברשת למיתקן שלגביו נפתח תיק עבודה לחיבור וניתנה תשובת
מחלק חיובית למבקש החיבור שעל שמו נפתח התיק ,לתקופה של עד 34
חודשים מהמועד הקובע.
) (4סדר שמירת המקום ברשת למיתקנים שהבקשות לחיבור לגביהם הוגשו
בתוך  14ימים מהמועד הקובע ייקבע לפי הגרלות פומביות שייערכו
במקום ,במועד ולאזור הגיאוגרפי שעליו יודיע קמ"ט אנרגיה למבקשים
ואשר יפורסם באתרי האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות,
האנרגיה והמים ומתאם פעולות צה"ל בשטחים.
) (5כל תיקי העבודה ייבדקו במקביל ,אולם תשובות מחלק חיוביות יינתנו
למבקשים לפי הסדר שנקבע בהגרלה הנוגעת לאזור הגיאוגרפי תוך
התחשבות בתשובות שייתן המחלק למבקשים קודמים בסדר שנקבע
בהגרלה.
)ח( מקדמה
) (1כתנאי לבדיקת תיק עבודה לחיבור יגבה המחלק ממבקש החיבור מקדמה
בגובה  10%מתעריף החיבור התקף ,כקבוע בלוח תעריפים  3-4.3הנקבע
על ידי הרשות בעבור מיתקן במתח נמוך ,וכקבוע בלוח תעריפים 1-4.2
הנקבע על ידי הרשות בעבור מיתקן במתח גבוה.
) (2המחלק ישלח למזמין את החשבון לתשלום האמור בסעיף קטן ) (1בתוך 7
ימי עבודה מיום הגשת הבקשה לחיבור וככל שהשתתף מבקש החיבור
בהגרלה ישלח המחלק למזמין את החשבון לתשלום בתוך  7ימי עבודה
מיום פרסום תוצאות ההגרלה; מבקש החיבור ישלם את המקדמה בתוך
 7ימי עבודה מיום קבלת החשבון לתשלום.
) (3מבקש חיבור למיתקן במתח גבוה שאין ברשותו סקר היתכנות במועד
הבקשה לבחינת עמידת תיק החיבור בתנאי הסף ,כתנאי לביצוע סקר
היתכנות ,במסגרת הבקשה ,יגבה המחלק בנוסף למקדמה האמורה בגין
פתיחת תיק החיבור ,תשלום כקבוע בשורה  18ללוח התעריפים ,1-4.2
לבדיקת היתכנות חיבור המתקן לרשת .המחלק ישלח למבקש את
החשבון לתשלום בתוך  7ימי עבודה מיום הפנייה.
 .210תיאום טכני
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)א( תיאום טכני וקביעת לוח זמנים
נפתח תיק עבודה לחיבור ,יחלו המחלק ומבקש החיבור בתיאום טכני של
עבודות החיבור וקביעת לוח זמנים משוער להתקדמותן )להלן" :התיאום
הטכני"( .התיאום הטכני יסוכם בכתב ויכלול ,בין היתר ,התייחסות לנושאים
אלה:
) (1כיוון החיבור;
) (2מיקום המיתקן;
) (3פירוט הציוד שיתקין המחלק בחדר המיתוג;
) (4בניית המיתקן החשמל הפרטי האמור באמת מידה ;212
) (5מדדי אמינות אספקה ברשת המזינה את מבקש החיבור ,כלהלן:
)א( מדד דקות אי אספקה בממוצע שנתי משוכלל ברשת המזינה;
)ב( מדד תדירות הפרעות ברשת המזינה;
)ג( מדד משך שיקום אספקה ברשת המזינה;
) (6מדדי איכות אספקת החשמל ברשת המזינה את מבקש החיבור ,כלהלן:
)א( הפרעות חולפות ברשת המזינה בשנה;
)ב( מספר אירועי שקיעות במתח ובזרם ברשת המזינה בשנה ,אם יש
למחלק נתונים;
)ג( ניתוח הרמוניות ברשת המזינה ,אם יש לספק נתונים;
) (7פרטים חשמליים של סוג הציוד ואופן התקנתו ,בטיחות ,עמידה בתקנים
רלוונטיים והתקנת מערכות מדידה ומניה ,כולל עלות;
) (8תיאום לאופן ביצוע הפרדה פיזית וחשמלית לגבי מיתקן חדש שמבקש
החיבור מעוניין להקים על גג מבנה קיים שבו קיים כבר מיתקן ייצור;
) (9עלות הפתרון לביצוע ניתוק משותף בנקודה אחת של כל מתקני הייצור
והצריכה ,במקרה של הפרדה כאמור בסעיף קטן ) (8לפי לוח תעריפים 4.4
הנקבע על ידי הרשות וכן כל עלות נוספת הנדרשת לעמידת כל מתקני
הייצור והצריכה הרלוונטיים בהוראות חוק החשמל ,התשי"ד,1954-
והתקנות לפיו ,כפי תוקפם במדינת ישראל מעת לעת;
)(10עלות החיבור הסופית ,לרבות העלות לפי סעיף קטן ).(9
)(11מיקום ציוד התקשורת שיוקם לצורך שליטה על המיתקן מחדר הפיקוח
של המחלק.
)ב( מועד השלמת התיאום הטכני
) (1התיאום הטכני יושלם בתוך שלושים ימי עבודה מיום קבלת אחרון אישורי
הרשויות לביצוע החיבור או מיום תשלום המקדמה ,לפי המאוחר מביניהם.
) (2ככל שאין צורך באישורי רשויות לביצוע החיבור ,התיאום הטכני יושלם בתוך
שלושים ימי עבודה מיום קבלת אישור מחלק חיובי.

)ג( מערכת תקשורת למיתקן במתח גבוה
) (1בחיבור לרשת חלוקה במתח גבוה יחייב המחלק את מבקש החיבור
להתקין ,על חשבונו של מבקש החיבור ,מערכות תקשורת לשליטה ובקרה
)כולל ארון פיקוד( של בעל רישיון ההולכה על המיתקן .מערכות
התקשורת יותקנו בידי מבקש החיבור בהתאם לסטנדרטים המקובלים
אצל בעל רישיון ההולכה ,ולפי כל דין ותחיקת ביטחון.
) (2בעל רישיון ההולכה יספק ויתקין את מערכות התקשורת השליטה
והבקרה האמורות במיתקן כנגד תשלום של מבקש החיבור לפי התעריף
הקבוע בלוח התעריפים  .2-4.2המחלק יגבה ממבקש החיבור תשלום
שנתי בעבור תפעול המערכת ותחזוקתה ,כקבוע בלוח תעריפים 2-4.2
הנקבע על ידי הרשות.
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) (3מבלי לגרוע מהאמור אם מבקש החיבור המקים מספר מתקנים בעלי
הספק מותקן מצרפי העולה על  20מגוואט שלהם מרכז בקרה משותף,
יחייב אותו המחלק לעמוד בהנחיות הגנה מפני איומי סייבר כפי שיינתנו
על ידי קב"ט משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים בישראל.
)ד( תשלום ביניים
) (1לאחר השלמת התיאום הטכני יעביר המחלק למבקש החיבור הסכם PPA
לחתימתו של מבקש החיבור ,וכן חשבון בסכום השווה להפרש שבין 70%
מתעריף החיבור לבין סכום המקדמה ששולם ,בהתאם לתעריף התקף
ביום הפקת החשבון .תשלום החשבון יהווה תנאי לביצוע עבודות החיבור.
) (2המחלק ישלח למזמין את החשבון לתשלום האמור בסעיף קטן ) (1בתוך 7
ימי עבודה מיום השלמת התיאום הטכני; על חשבון כאמור יחולו
הוראות סעיף )24ג( בעניין חשבון לגבי שירות שטרם בוצע.
)ה( עיכובים בביצוע עבודות חיבור בעטיו של המחלק
) (1כל עוד לא נקבע אחרת בסימן זה ,לוחות הזמנים לצורך ביצוע עבודות
שבאחריות המחלק הדרושות לצורך חיבור המיתקן )כגון הגדלת חיבור
ושדרוג רשת( יבוצעו לפי לוחות הזמנים לפי אמת מידה )35ג( או אמת
מידה )35ד(.
) (2אין בהזמנת סקר היתכנות או במתן תשובת מחלק חיובית או בפתיחת
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.
)ו( הגבלת פיצוי
ככל שהמחלק חרג מלוחות הזמנים לחיבור מיתקן מנסיבות שתלויות בו,
ישלם המחלק למבקש החיבור פיצוי על סך  ₪ 1,000לכל יום איחור ומבקש
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
אישור להפעלה מסחרית למיתקן בתוך  34חודשים מהמועד הקובע.
 .211שינוי וביטול חיבור
)א( שינויים בפרטי החיבור המבוקש
) (1מבקש חיבור רשאי לערוך שינויים בפרטי החיבור שהוא מבקש ,ללא
תשלום נוסף ,לפני סיום התיאום הטכני ומסירת חשבון כאמור בסעיף
)210ד().(1
) (2מבקש חיבור המבקש לערוך שינויים בפרטי החיבור לאחר סיום התיאום
הטכני יחויב בעלויות התכנון הנוספות כפי שייקבעו על פי השינויים
הנדרשים.
)א(שינויים במיתקן המתוכנן שמשמעותם תוספת העולה על  5%מגודל
החיבור יטופלו כבקשה נפרדת וחדשה .אין בטיפול בבקשה החדשה
כאמור כדי לגרוע מתשובת המחלק החיובית ביחס לבקשה המקורית
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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)ב( שינויים במיתקן המתוכנן שמשמעותם הקטנת ההספק ב50%-
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
הקווים ,או שינוי המשפיע על ההיתרים הסטטוטוריים שניתנו,
יביאו לסיום מחויבות המחלק לחיבור לפיו ויחייבו פתיחת תיק
עבודה לחיבור חדש.
)ג( שינויים במיתקן המתוכנן שמשמעותם הקטנת ההספק ב50%-
מההספק המתוכנן או יותר יביאו לביטול תיק העבודה לחיבור
ולסיום מחויבות המחלק לחיבור לפיו ,ויחייבו עריכת סקר היתכנות
חדש.
) (3התבקש השינוי לאחר סיום התיאום הטכני ובטרם סיים המחלק את
עבודות החיבור המבוקש ,יחולו הוראות אלה:
)א( היה השינוי המבוקש כרוך בגידול עלויות החיבור שהתבקש
בראשונה ,יחויב מבקש החיבור בעלויות התכנון הנוספות או עלויות
הביצוע הנוספות.
)ב( היה השינוי המבוקש כרוך בהקטנת תעריף החיבור שהתבקש
בראשונה ,ישיב המחלק למבקש החיבור את סכום ההפרש הנגרם
כתוצאה מהשינוי ,בתוספת ריבית החשב הכללי ,לאחר ניכוי עלויות
התכנון החדש שנגרמו למחלק עקב השינוי האמור ,בשיעור של 10%
מתעריף החיבור החדש.
)ב( ביטול חיבור
) (1הודיע מבקש החיבור למחלק כי אינו מעוניין בחיבור ,בכל עת שהיא לאחר
תשלום המקדמה ,מכל סיבה שהיא לרבות מסיבות שאינן בשליטתו ,לא
יוחזר לו סכום המקדמה.
) (2לא שילם מבקש החיבור את תשלום הביניים האמור בסעיף )210ד( בתוך
 15חודשים ממועד פתיחת תיק העבודה לחיבור ,יסגור המחלק את התיק,
וסכום המקדמה לא יוחזר למבקש החיבור.
) (3הודיע מבקש החיבור כי אינו מעוניין בחיבור ,בכל עת שהיא לאחר ששילם
את תשלום הביניים האמור בסעיף )210ד( ובטרם סיים המחלק את
עבודות החיבור ,יחויב מבקש החיבור בעלויות הביצוע שנגרמו למחלק עד
מועד ההודעה.
) (4הודיע מבקש החיבור כי אינו מעוניין בחיבור ,לאחר שהמחלק סיים את
עבודות החיבור ,לא יקבל מבקש החיבור החזר כספי והוא יישא בתשלום
כקבוע בסעיף קטן )213ב().(1
 .212מיתקן חשמל פרטי
)א( העמדת מיתקן חשמל פרטי לרשות המחלק
) (1המבקש להתחבר לרשת מתח גבוה יבנה ויעמיד לרשות המחלק ,על חשבון
המבקש ,לצורך החיבור ,חדר הכולל נקודת חיבור במתח גבוה ,תכנית
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"(.
) (2מבקש החיבור יציב את מיתקן החשמל הפרטי במרחק שלא יעלה על 15
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
 15מטרים מגבול השטח הפרטי הקרוב לרשת המזינה ,הקרוב מבין
שניהם; חרג מבקש החיבור מהאמור ,יישא בעלות עבודות התשתית
הנוספות כקבוע בלוח תעריפים  4.4הנקבע על ידי הרשות.
) (3בכפוף למילוי חובותיו על פי כל דין ותחיקת ביטחון ,יעמיד מבקש החיבור
לרשות המחלק את מיתקן החשמל הפרטי להמשך ביצוע עבודות החיבור
עד להשלמתן.
)ב( מכלי מדידה
) (1מבקש החיבור ירכוש מכלי מדידה מהמחלק או מגורם אחר.
) (2רכש מבקש החיבור מכל מדידה מגורם אחר ,יוודא כי המידות הפיסיות
של הציוד המותקן בארונות המחלק מתאים למידות הארונות.
) (3המחלק יתקין ויבדוק את מכלי המדידה; מבקש החיבור ישלם למחלק
עלות התקנה ובדיקה כקבוע בלוח תעריפים  4-4.2הנקבע על ידי הרשות.
) (4בסעיף זה" ,מכל מדידה"  -שנאי מדידה למתח וזרם ,המותקן במכל סגור.
)ג( תפעול ,תחזוקה ובעלות
) (1המחלק יתפעל ויתחזק את רשת המתח הגבוה ,לרבות מערכות המניה.
) (2מיתקן חשמל פרטי ,למעט המונה וכל חלק אחר של מיתקן החשמל
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.
 .213ביצוע וסיום עבודות החיבור
)א( פרק הזמן לביצוע החיבור
) (1המחלק יבצע את עבודת החיבור בהתאם לתיאום הטכני וללוחות הזמנים
שנקבעו בו ,בכפוף למועד שבו יתקבלו כל אישורי הרשויות הנדרשים
לביצוע החיבור.
) (2פרק הזמן לביצוע עבודות החיבור לא יעלה על שישה חודשים מיום תשלום
הביניים כאמור בסעיף )210ד( או מיום שהמחלק קיבל את אחרון
האישורים הנדרשים על פי דין ותחיקת ביטחון לביצוע החיבור – לפי
המועד המאוחר שביניהם; בנוסף ,לעניין זה לא יובאו בחשבון פרקי הזמן
של עיכובים אלה:
)א( עיכוב בביצוע התשלומים שמבקש החיבור נדרש לשלם או כל עיכוב
אחר שנגרם על ידי מבקש החיבור;
)ב( כל עיכוב אחר שנגרם על ידי גורמים שאינם באחריותו או בשליטתו
של המחלק.
) (3התקיימו הנסיבות המפורטות בסעיף קטן ) (2יודיע המחלק על כך למבקש
החיבור בכתב עם העתק לקמ"ט אנרגיה.
)ב( תשלומים
) (1סיים המחלק את ביצוע עבודות החיבור ,ימסור למבקש חשבון לגבי יתרת
 30%מתעריף החיבור בהתאם לתעריף התקף ביום הפקת החשבון; על
החשבון יחולו הוראות סעיפים )24ב() (1ו)24-ב() (3בעניין חשבון לגבי
שירות שניתן.
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) (2מבקש חיבור שלא שילם את כל התשלומים למחלק בעד עבודות החיבור
הנדרשות בסימן זה ,לא יהיה זכאי לבדיקת המיתקן לפי הוראות אמת
מידה .214
 .214בדיקת המיתקן והפעלה מסחרית
)א( היתר הפעלת מיתקן מקמ"ט אנרגיה
על מבקש החיבור מוטלת האחריות לבדוק את המיתקן על ידי בעל רישיון
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
כל התנאים הנדרשים להפעלה מסחרית כאמור בסעיף )ג(.
)ב( בדיקות סנכרון בדיקות קבלה ותשלום בעבור רכישת אנרגיה בתקופת
הבדיקות
) (1לאחר קבלת היתר הפעלה ישלם מבקש החיבור את העלות הקבועה בשורה
 17ללוח  1-4.2או כקבוע בשורה  12או בשורה  13ללוח תעריפים 1-4.3
הנקבע על ידי הרשות עבור ביצוע בדיקות סנכרון באמצעות בודק מטעם
בעל רישיון הולכה בלבד ,לפי הוראות הסכם ה PPA-על נספחיו.
) (2מצא הבודק כי המיתקן ראוי וכי ניתן לחברו לרשת החשמל של המחלק,
יודיע הבודק על כך בכתב למחלק ולמבקש החיבור.
) (3לא מצא הבודק כאמור ,יחולו הוראות סעיף קטן ) (1עד אשר יימצא
המיתקן ראוי לחיבור ,ולכל בדיקת סנכרון נוספת ישלם מבקש החיבור
בנפרד את העלות הקבועה בסעיף קטן ).(1
) (4המחלק יבצע בדיקות קבלה לצורך חיבור ,התקנת מונה והפעלה מסחרית,
לאחר שמבקש החיבור המציא היתר הפעלה מקמ"ט אנרגיה וטופס  4או
טופס  2להרצת מערכות )אישור לחיבור תשתיות( מרשות הרישוי
הרלוונטית.
) (5בעבור הבדיקות והתקנת המונה כאמור בסעיף קטן ) (4ישלם מבקש
החיבור את התעריף הקבוע בשורה  9ללוח התעריפים  2-5.4או כקבוע
בלוח  ,4-4.2בהתאם למתח הרשת ,אלא אם כן שילם מבקש החיבור עבור
הבדיקה והתקנת המונה בהתאם לקבוע באמת מידה )212ב().(3
) (6תקופת בדיקות הקבלה לא תעלה על  14ימי עבודה.
) (7התעריף בעבור אנרגיה שמזרים המיתקן לרשת בתקופת בדיקות הקבלה
יחושב בהתאם לתעריף לרכישת אנרגיה בתקופת בדיקות הקבלה כקבוע
בלוח תעריפים  2-6.2הנקבע על ידי הרשות.
) (8לאחר סיום בדיקות הקבלה ועד למתן אישור של המחלק להפעלה
מסחרית לפי סעיף )ו( ,חל איסור על הזרמת אנרגיה לרשת .אם למרות
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.
) (9מבקש החיבור יגיש את החשבון לתשלום בעבור הזרמת אנרגיה לרשת
במהלך בדיקות קבלה בחודש מסוים בתוך  10ימי עבודה מתום אותו
חודש.
)(10המחלק ישלם את סכום החשבון בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בהסכם ה-
.PPA
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)(11עם סיום בדיקות הקבלה בהצלחה יחתום המחלק על הסכם ה-
PPAשנחתם על ידי מבקש החיבור.
)ג( מועד ותנאים להפעלה מסחרית של המיתקן
) (1לצורך קבלת אישור מאת המחלק להפעלה מסחרית של המיתקן יגיש
מבקש החיבור או מי שהוסמך לכך על ידו למחלק ,לפחות  21ימי עבודה
לפני תום  34חודשים מהמועד הקובע ,בקשה בצירוף מסמכים כמפורט
להלן:
)א( מסמכים המעידים כי התקנת המיתקן הושלמה;
)ב( רישיון עיסוק בייצור חשמל באמצעות המיתקן כהגדרתו בתקנות
חתום כדין על ידי קמ"ט אנרגיה;
)ג( היתר הפעלה שנתן קמ"ט אנרגיה למיתקן;
)ד( מסמכים המעידים כי שולמו למחלק כל התשלומים הנדרשים לפי
סימן זה בעד החיבור;
)ה( אישורים של המחלק ובעל רישיון ההולכה כי כל בדיקות המיתקן לפי
חוק החשמל והתקנות לפיו ,כפי תוקפם במדינת ישראל מעת לעת,
וכל בדיקות הסנכרון והקבלה הסתיימו בהצלחה;
)ו( הסכם רכישת חשמל ) (PPAחתום על ידי מבקש החיבור ,בנוסח
הגנרי שאישר קמ"ט אנרגיה;
)ז( פוליסות או אישורי ביטוח התואמים את הוראות הסכם ה;PPA -
)ח( כל האישורים הנדרשים על פי כל דין ותחיקת ביטחון לחיבור
המיתקן לרשת ,לרבות אישור הועדה המקומית לפי סעיף 37א לחוק
תכנון ערים ,כפרים ובניינים ,חוק זמני מס'  79לשנת  / 1966תעודת
גמר למיתקן ולמבנה שעליו הוקם ממוסד התכנון הרלוונטי;
)ט( לגבי מיתקן בהספק העולה על  1מגוו"ט  -תכנית אחזקה שנתית;
)י( כל המסמכים הדרושים על פי כל דין ותחיקת ביטחון ונהלי המחלק
לצורך ביצוע התשלומים על פי הסכם .PPA
) (2המחלק ייתן אישור בכתב להפעלה מסחרית ויחתום על הסכם  PPAבתוך
 21ימי עבודה מיום קבלת מלוא המסמכים המפורטים בסעיף קטן ).(1
) (3לא עמד מבקש החיבור בתנאים המפורטים בסעיף קטן ) (1בתוך 34
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.
 .215תשלום בעד רכישת אנרגיה
)א( תעריף ליצרן בעד חשמל המיוצר במיתקן  -כללי
) (1מחלק ירכוש את כל החשמל המיוצר במיתקן כאמור בסימן זה.
) (2בעד רכישת החשמל ישלם המחלק ליצרן תעריף כמפורט בלוח תעריפים
 14-6.7הנקבע על ידי הרשות ועל פי שיעורי ההצמדה המפורטים בהודעת
הזכייה ,ויגבה מהיצרן תשלום קבוע לפי לוח תעריפים  1-5.4הנקבע על ידי
הרשות בהתאם למתח החיבור .המחלק יפיק את החשבון ליצרן בתוך 7
ימי עבודה ממועד קריאת מונה היצרן .המחלק יעביר את התשלום ליצרן
בשיטת שוטף  45 +יום מיום קבלת חשבונית המס מהיצרן.
) (3התעריף האמור ישולם לתקופה של  23שנים ממועד ההפעלה המסחרית,
הכל בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו בהסכם ה PPA -שאישר קמ"ט
אנרגיה.
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) (4בתום  23שנים ממועד ההפעלה המסחרית ,יחולו לגבי המיתקנים שהוקמו
במסגרת ההליך התחרותי ההסדרים שיהיו נוהגים באותה עת ,ככל
שקמ"ט אנרגיה יקבע הסדרים כאמור.
 .216שינויים במיתקן
)א( ביצוע שינויים במיתקן
) (1יצרן לא יבצע כל שינוי במיתקן וכל שינוי שיש בו כדי להעלות את תפוקת
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.
) (2ביצע היצרן שינוי כלשהו בניגוד להוראת סעיף קטן ) ,(1תחדל חובת
התשלום של המחלק לפי )215א( .ביצע היצרן שינוי בהתאם להוראת סעיף
קטן ) ,(1יאשר המחלק את הפעלתו המסחרית של המיתקן לאחר שנבדק
על ידי בודק מוסמך.
) (3בוצע במיתקן שינוי המאפשר קבלת טובת הנאה ליצרן ,יחולו אמות מידה
) 16צריכת חשמל שלא כדין( ו) 24-מועדי תשלום( ,בשינויים המחויבים.
 .217ניהול נתונים וחובות דיווח
)א( ניהול נתונים
) (1בעל רישיון ההולכה אחראי למעקב אחר כמות ההספק של כל מבקש
חיבור בהתאם להודעת הזכייה שלגביה נפתחו תיקי עבודה לחיבור.
) (2מחלק ימסור לבעל רישיון ההולכה ,בזמן אמת ,נתונים אודות כל פתיחת
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
המפורטים בסעיף )209ד( ,ככל שנבדקו.
) (3בעל רישיון ההולכה יבצע רישום על בסיס יומי של הודעות המחלק וינפיק
למחלק אישור קבלה מיידי.
) (4עם פתיחת תיקי עבודה לחיבור במלוא ההספק המותקן הקבוע בהודעת
הזכייה שניתנה למבקש חיבור ,יודיע בעל רישיון ההולכה למחלק
ולמבקש החיבור על מיצוי כמות ההספק של מבקש החיבור .החל ממועד
מתן ההודעה לא יקבל מחלק בקשות חדשות לפתיחת תיק עבודה לחיבור
מאת מבקש החיבור.
) (5לבקשת מבקש חיבור ינפיק לו מחלק מסמך המרכז את כל המיתקנים
שלגביהם נפתחו תיקי עבודה על שם מבקש החיבור ואשר החלה בהם
הפעלה מסחרית ,בציון ההספק השל כל אחד מהמיתקנים והתאריך שבו
ניתן אישור להפעלה המסחרית שלו.
) (6בעל רישיון ההולכה יעמיד אחת לחודש ,לעיון הציבור ,באתר האינטרנט
שלו ,מידע מעודכן הנוגע לתשובות מחלק חיובי שניתנו ,למעט מידע
שהוא בגדר סוד מסחרי ,מקצועי או בעל רגישות ביטחונית ,במטרה
לאפשר לכל דורש להתעדכן במצב החיבורים לרשת .המידע יכלול פירוט
של כלל הבקשות לאישור מחלק חיובי שהוגשו עד  3ימים לפני מועד
הפרסום החודשי ופירוט של כלל אישורי מחלק חיובי שניתנו עד  3ימים
לפני מועד הפרסום .המידע יכלול בין היתר את הפרטים הבאים:
)א( הספק מותקן וסוג המיתקן;
)ב( האזור הגיאוגרפי של המיתקן;
)ג( מועד הפעלה מבוקש של המיתקן;
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נספח א -טופס להחתמת מבקש החיבור על משך זמן בדיקת קבלה למתקן ייצור
בדיקה ראשונה
בדיקה חוזרת
שם החברה______________________:
מיקום המתקן____________________:
גודל המתקן_____________________ :
גודל החיבור____________________:
תאריך ביצוע הבדיקה____________________:
מספר בודקים מטעם חברת החשמל שביצעו את הבדיקה_______________:
משך זמן ביצוע הבדיקה לבודק )____________ :(HH:MM

חתימת מבקש החיבור_________ :

נספח לוחות תעריפים חדשים
לוח תעריפים 14-6.7
1

תעריף מוכר באגורות לקוט"ש ליצור חשמל
ממתקני יצור פוטו וולטאים שנקבע לפי הליך
תחרותי מספר  3לקביעת תעריף לחשמל
ממתקני יצור בטכנולוגיה פוטו וולטאית
המחוברים לרשת החלוקה

XXX
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( )מס' ,(783
התשל"ט1979-
תקנות המועצות האזוריות )תיקון התוספת  -שינוי שמות היישובים
חלמיש ונירן( )תיקון מס' ) (36יהודה ושומרון( ,התשע"ט2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף א 1לצו בדבר ניהול המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( )מס' ,(783
התשל"ט) 1979-להלן – הצו( ,הנני מתקין תקנות אלה:

תיקון התוספת

 .1בתוספת לצו:
)א(

בפסקה א' ,במקום "נירן" יבוא "נערן";

)ב(

בפסקה ה' ,במקום "חלמיש" יבוא "נוה צוף".

תחילה

 .2תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן.

השם

 .3תקנות אלה תיקראנה" :תקנות המועצות האזוריות )תיקון התוספת  -שינוי שמות
היישובים חלמיש ונירן( )תיקון מס' ) (36יהודה ושומרון( ,התשע"ט"2019-

ל' באדר א' התשע"ט
7

במרץ

2019

אלוף
מפקד
באזור

נדב
כוחות
יהודה

פדן
צה"ל
ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( )מס' ,(892
התשמ"א1981-
תקנות המועצות המקומיות )תיקון התוספת  -שינוי שם היישוב אפרתה(
)תיקון מס' ) (12יהודה ושומרון( ,התשע"ט2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לצו בדבר ניהול המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( )מס' ,(892
התשמ"א) 1981-להלן – הצו( ,הנני מתקין תקנות אלה:

תיקון התוספת

 .1בתוספת לצו ,במקום "אפרתה" יבוא "אפרת".

תחילה

 .2תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן.

השם

 .3תקנות אלה תיקראנה" :תקנות המועצות המקומיות )תיקון התוספת  -שינוי שם
היישוב אפרתה( )תיקון מס' ) (12יהודה ושומרון( ,התשע"ט"2019-

ל' באדר א' התשע"ט
7

במרץ

2019

אלוף
מפקד
באזור

נדב
כוחות
יהודה

פדן
צה"ל
ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר הסדרת השמירה בישובים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(432התשל"א1971-
צו בדבר הסדרת השמירה בישובים )שמירה בשכר( )מועצה אזורית גוש עציון( )נווה דניאל(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א )א( לצו בדבר הסדרת השמירה בישובים )יהודה והשומרון( )מס' ,(432
התשל"א) 1971-להלן  -הצו( ,ולבקשת הרשות המקומית ולאחר שהוכח להנחת דעתי כי הסדרי
השמירה בשכר שנקבעו ברשות המקומית על פי תוכנית השמירה שאושרה על ידי )להלן  -תוכנית
השמירה( הינם נאותים ,הנני מצווה בזאת כי -
המועצה האזורית גוש עציון
תהיה רשאית להעסיק שומרים בשכר על פי הצו עבור הישוב נווה דניאל ובהתאם לתנאים הקבועים
בתוכנית השמירה.
הרשות המקומית תפעיל שירותי שמירה ואבטחה בישוב באמצעות מי שמחזיק בהיתר בתוקף
מהרשות המוסמכת בהתאם לצו בדבר שירותי שמירה ואבטחה )הוראת שעה( )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(1401התשנ"ד.1993-
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.

ט"ו באדר ב' התשע"ט
21

במרץ

2019

אלוף
מפקד
באזור

נדב
כוחות
יהודה

פדן
צה"ל
ושומרון
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צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א1981-
הסמכת פקחים מסייעים
בתוקף סמכותי לפי סעיף 87ג לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א-
) 1981להלן" -התקנון"( ,אני מסמיך בזאת ,לבקשת הרשות המקומית המוסמכת מעלה
אדומים ובהסכמת המנהל הכללי של משרד הפנים ,את הפקחים העירונים שפרטיהם
מפורטים להלן לפקחים מסייעים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף  13לחוק לייעול
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה( ,התשע"א ,2011-כפי
תוקפו לפי סעיף 87ג לתקנון ,לשם סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות:

שם ומשפחה
אפרת הלוי
יעקב בן חורין
רועי ארגמן
עמית קליגר

מס' זהות

301313524
043465798
300934981
032802555

ההסמכה תהיה בתוקף כל עוד מקבלי הסמכויות משמשים כפקחים מסייעים.

תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

כ"ט חשוון התשע"ט
7

משה )צ'יקו( אדרי,
מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים

בנובמבר 2018

8865

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(1665התשע"א2010-

מינוי ממונה
בתוקף סמכותי מכוח סעיף  1לצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )הוראת שעה( )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(1665התשע"א) 2010-להלן" :הצו"( ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת
ביטחון ,הנני ממנה בזאת את:

ארז צידון ,ת"ז 057268757

לשמש ממונה כהגדרתו בצו ,בנוגע למעברים אשר הועברו לאחריות רשות המעברים היבשתיים
במשרד הביטחון.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום  21בינואר .2018
כל פעולה שביצע בהתאם לסמכויות הממונה בצו ,החל מיום תחילת תוקפו של המינוי ועד למועד
חתימת כתב המינוי ,נעשתה מכוח כתב מינוי זה.

כ"א כסלו
29

התשע"ט

בנובמבר

2018
אלוף
מפקד
באזור

נדב
כוחות
יהודה

פדן
צה"ל
והשומרון
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר תכנון ערים ,כפרים ובניינים )יהודה והשומרון( )מס' ,(418
התשל"א1971-
מינוי ועדות תכנון מיוחדות )מועצות מקומיות ומועצות אזוריות( )תיקון
מס' ) (2יהודה והשומרון( ,התשע"ט2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א לצו בדבר תכנון ערים כפרים ובנינים )יהודה והשומרון( )מס' ,(418
התשל"א ,1971-הנני קובע בזאת כדלקמן:

תיקון
סעיף 4

.1

תחילה

.2

תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו;

השם

.3

צו זה ייקרא" :מינוי ועדות תכנון מיוחדות )מועצות מקומיות ומועצות אזוריות(
)תיקון מס' ) (2יהודה והשומרון( ,התשע"ט."2019-

במינוי ועדות תכנון מיוחדות )מועצות מקומיות ומועצות אזוריות( )יהודה
והשומרון( ,התשס"ח ,2008-בסעיף )4ב( ,אחרי סעיף קטן ) ,(8יבוא:
") (9סמכות לעניין קבלת הודעות לפי סעיף 34ב לחוק ,והתקנות מכוחו;
) (10סמכות לקביעת הנחיות מרחביות לפי סעיף 34ג לחוק".

14

בינואר 2019

ח' בשבט התשע"ט

אחוות
ראש
באזור

חור,

בן
המינהל
יהודה

תא"ל
האזרחי
והשומרון

8867

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה ושומרון( )מס'  ,(947התשמ"ב1981-
מינוי סגן ראש המינהל האזרחי

בתוקף סמכותי כראש המינהל האזרחי ,מכוח סעיף  5לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(947התשמ"ב ,1981-הנני מממנה בזאת את:

אל"ם שי קרמונה
לכהן כסגן ראש המינהל האזרחי.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

י"ב
18

בשבט,

תשע"ט

בינואר

2019

תא"ל

אחוות

ראש

המינהל

בן

חור
האזרחי

8868

צבא

לישראל

הגנה

צו בדבר ההתגוננות האזרחית )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1670התשע"ב2012-

מינוי ממונה תקציב הג"א מקומי
בתוקף סמכותי לפי סעיף )4ג() (1לצו בדבר ההתגוננות האזרחית )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(1670התשע"ב) 2012-להלן" :הצו"( ,הנני ממנה בזאת את:

מפקד נפת שילה

להנחות על הרכב סעיפי תקציב הג"א מקומי בהתאם לאמור בסעיף )4ג()(1
לצו.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ו'
11

התשע"ט

אלוף

בפברואר 2019

ראש

באדר

תמיר

ידעי
הג"א

8869

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۱۸-٥۷۷۹ ،(۱۸۰٥

إﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ

وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة ۲ج ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷ�ﯿﺮ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ -٥۷۲۷ ،(۱۱۱
)۱۹٦۷ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ"( ،وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ ،إﻧ�ﻲ أﺣ�ﺪد
ﺑﮭﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ .۲۰۱۸-٥۷۷۹ ،(۱۸۰٥

ﯾﺄﺗﻲ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺪل اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ .۱۹۹۲-٥۷٤۲ ،(۱۳۱۰

ﻹزاﻟ��ﺔ اﻟﺸ��ﻚ ﻧﻮﺿ��ﺢ ان اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ،اﻷواﻣ��ﺮ ،اﻟﻘ��ﺮارات ،ﻗ��ﺮارات اﻟﺤﻜ��ﻢ او اﻹﻋﻼﻧ��ﺎت اﻟﺘ��ﻲ ﺻ��ﺪرت او ﺳﺘﺼ��ﺪر ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ
ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت اﻷواﻣ��ﺮ اﻟﻤ��ﺬﻛﻮرة ،ﺗﻌﺘﺒ��ﺮ ﻛﺄﻧﮭ��ﺎ أﺻ��ﺪرت ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ھ��ﺬا اﻻﻣ��ﺮ؛ ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة ۲ج) (۳ﻣ��ﻦ اﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ ،اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ۱۹۹۲-٥۷٤۲،(۱۳۱۰ﻣﻠﻐﻰ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ.

اﻗﺮر ﺑﮭﺬا ،ﺑﺄن ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ،ﯾﻜﻮن ﺑﯿﻮم  ۳۰ﺣﺸﻔﺎن  ۸) ٥۷۷۹ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ .(۲۰۱۸

۲۹
۸

ﺗﺷرﯾن
ﺗﺷ����������������������رﯾن اول

٥۷۷۹
۲۰۱۸

اﯾ�������������ﺎل ﺗوﻟﯾ�������������داﻧو,
اﻟﻣﺳﺗﺷ����������������������ﺎر

ﻋﻘﯾ�������������د
اﻟﻘﺿ����������������������ﺎﺋﻲ

ﻟﻣﻧطﻘ�������������ﺔ ﯾﮭ�������������ودا واﻟﺳ�������������ﺎﻣرة

8870

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑﻤﺎ إﻧﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺼﺤﯿﺢ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،إﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﻣﻘﺪﻣﺔ

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ-
"ﺣﺎﻓﻠﺔ"-ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ رﻛﺎب أو أﻛﺜﺮ ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺴﺎﺋﻖ وذﻛﺮ ﻓﻲ رﺧﺼﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﯿﮭﺎ أﻧﮭﺎ ﺣﺎﻓﻠﺔ؛
"ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ"-ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﻓﻠﺔً؛
"ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ"-ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺧﻼف اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛
"ﻣﻤﺘﺤﻦ ﻗﯿﺎدة" أو "ﻓﺎﺣﺺ ﻣﺮﻛﺒﺔ"-ﻣﻦ ﺗﺨﻮﻟﮫ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﯿﻜﻮن ﻣﻤﺘﺤﻦ ﻗﯿﺎدة أو ﻓﺎﺣﺺ
ﻣﺮﻛﺒﺔ ،ﺣﺴﺐ ظﺮوف اﻷﻣﺮ؛
"اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ"-ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺣﺴﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﻦ؛
"ﻣﺤﻜﻤﮫ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ"-ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ أو ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮى
ﻣﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ؛
"اﻟﻤﺎﻟﻚ"-أﺣﺪ ھﺆﻻء:
) (۱اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺮﺧﺼﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ؛
) (۲ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻌﻘﺪ إﯾﺠﺎر أو ﺑﻌﻘﺪ ﺷﺮاء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻹﯾﺠﺎر أو ﺑﻌﻘﺪ ﺑﯿﻊ،
ﻓﯿﻜﻮن اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺑﺤﯿﺎزﺗﮫ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ذﻟﻚ اﻻﺗﻔﺎق؛
) (۳ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﯿﻜﻮن اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻔﻌﺎل أو
اﻟﺸﺮﯾﻚ أو أي ﻣﻮظﻒ رﻓﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ؛
"اﻟﻄﺮﯾﻖ"-وﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺳﻜﺔ ﺣﺪﯾﺪ ،طﺮﯾﻖ ،ﺷﺎرع ،زﻗﺎق ،ﻣﯿﺪان ،ﻣﻤﺮ ،ﺟﺴﺮ أو ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح
ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺮور ﻓﯿﮫ؛
"ﻟﺠﻨﺔ اﻋﺘﺮاﺿﺎت"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻟﺠﻨﺔ اﻋﺘﺮاﺿﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
۱۹٦۷-٥۷۲۸ ،(۱۷۲؛
"اﻟﻮﻗﻮف ﻟﻐﺮض اﻟﻌﻤﻞ"-وﻗﻮف اﻟﺤﺎﻓﻼت ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ أرﺻﻔﺔ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ؛
"اﻟﺘﺎﻛﻮﻏﺮاف"-ﺟﮭﺎز ﻣﺮﻛﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻷﻣﺮ ،اﻟﻤﻌﺪ ﻷن ﯾﺸﯿﺮ أو أن
ﯾﺴﺠﻞ ﺑﺄن اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﯿﺮ أو ﺗﻮﻗﻒ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺴﻔﺮ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮ وزﻣﻦ ﻗﯿﺎدة
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﺋﻘﮭﺎ؛
"ﺳﯿﺎرة أﺟﺮة"-ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة رﻛﺎب ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺴﺎﺋﻖ
وذﻛﺮ ﻓﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ أﻧﮭﺎ ﺳﯿﺎرة أﺟﺮة؛
"ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۸۹۲
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۱۹۸۱-٥۷٤۱؛
"ﺟﮭﺎز ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﺴﺮﻋﺔ"-ﺟﮭﺎز ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﺣﺪده اﻟﻤﺴﺆول ،ﯾﻘﯿﺪ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ واﻟﻤﺮﻛﺐ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪد اﻟﻤﺴﺆول؛
"ﻣﻨﺸﺄة ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت"-ﻣﺤﻄﺔ طﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أو ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ؛
"اﻟﻤﺴﺆول"-ﺿﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون
اﻟﻤﻮاﺻﻼت( أو ﻣﻦ ﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻟﯿﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻً؛
"ﻣﺤﻄﺔ طﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ"-اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻤﺤﻄﺔ ﻣﻐﺎدرة ووﺟﮭﺔ ﺧﻂ ﺧﺪﻣﺔ،
أو اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻤﻜﺎن ﻋﺒﻮر ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺧﻂ ﺧﺪﻣﺔ وآﺧﺮ؛
"ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺮور"-ﻣﻦ ﻋﯿﻨﮫ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﻄﻲ ،ﻟﯿﻜﻮن ﻣﺮاﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮور
ﻟﺠﻤﯿﻊ أراﺿﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو ﻟﻘﺴﻢ ﻣﻨﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﯾﺤﯿﻞ إﻟﯿﮫ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺮور ﺻﻼﺣﯿﺔ
ﻟﺠﻤﯿﻊ أراﺿﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو ﻟﻘﺴﻢ ﻣﻨﮭﺎ ،ﻟﻐﺮض ﻣﻌﯿﻦ أو ﻷﻏﺮاض ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ؛
"ﻣﺨﺎﻟﻔﮫ ﻏﺮاﻣﺔ"-ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ أو ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻻﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺬي
ﺳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﻢ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن أﺣﺰﻣﺔ اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
ُ
)رﻗﻢ  ،۱۹۷٥-٥۷۳٥ ،(٦۰۰اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﺬي ﻧﺸﺮ
ﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻏﺮاﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إدارﯾﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۱۹۸۸-٥۷٤۹ ،(۱۲٦۳ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ(؛
"ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺮور"-ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ
ﺳﻨﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﻢ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن أﺣﺰﻣﺔ اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۱۹۷٥-٥۷۳٥ ،(٦۰۰؛
"اﻟﻌﺮﺑﺔ"-ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺠﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﮭﯿﻤﺔ؛
"ﺑﻠﺪﯾﺔ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ،رﻗﻢ  ۲۹ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٥٥؛
"اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ"-ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أﺧﻄﺎر اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ،
ﻣﺴﺘﻮﻓﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﻣﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ؛
"اﻟﺒﻮﻟﯿﺼﺔ"-ﺑﻮﻟﯿﺼﺔ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أﺧﻄﺎر اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ
ﻣﺴﺘﻮﻓﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﻣﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻋﻼن ﻏﻄﺎء اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ؛
"أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﻦ"-أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱؛
"أﻣﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ"-أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷۲۸ ،(۲۱٥
۱۹٦۸؛
"أﻣﺮ زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت"-أﻣﺮ ﺑﺸﺄن زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻷﻣﻦ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۰-٥۷٤۰ ،(۸٤٥؛
"ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ"-ﺧﻂ ﺳﯿﺮ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أو ﺳﯿﺎرة اﻷﺟﺮة واﻟﺬي ﺣﺪدت ﻓﯿﮫ ﻣﺤﻄﺎت ﻹﺻﻌﺎد
اﻟﺮﻛﺎب وإﻧﺰاﻟﮭﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺣﺪد ﻓﻲ رﺧﺼﺔ ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ؛
"ﻣﺮﻛﺒﺔ"-ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺘﺤﺮك ﺑﻘﻮة آﻟﯿﺔ أو ﺗﺠﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ أو ﺑﮭﯿﻤﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﯿﻨﺔ أو
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ﻣﻨﺸﺄة ﺗﺴﯿﯿﺮ أو ﺗﺠﺮ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻞ دراﺟﺔ ھﻮاﺋﯿﺔ ذات ﻋﺠﻠﺘﯿﻦ أو ﺛﻼث ﻋﺠﻼت،
ﻣﺎﻋﺪا ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻔﺎھﺎ اﻟﻤﺴﺆول ﺑﺈﻋﻼن ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻛﻠﯿﺎ ً أو ﺟﺰﺋﯿﺎً؛
"ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ"-ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﮭﺎ ،ﻣﺎﻋﺪا
ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ؛
"ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ"-اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺮك ﺑﻘﻮة آﻟﯿﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ دراﺟﺔ ﻧﺎرﯾﺔ
ذات ﺛﻼث ﻋﺠﻼت وﻛﻞ دراﺟﺔ ﻧﺎرﯾﺔ ﻣﻊ ﻋﺮﺑﺔ ﺟﺎﻧﺒﯿﺔ أو ﻣﻘﻄﻮرة أو دوﻧﮭﻤﺎ ،ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮھﺎ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ أﺧﺮى؛
"ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ"-اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أو اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺳﻮا ًء ﻟﻘﺎء أﺟﺮة أو
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺷﻐﺎل ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أو ﺗﺠﺎرﺗﮫ؛
"ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻤﻞ"-اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ رﻛﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ أﺟﮭﺰة ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺘﺔ أو اﻟﻤﻌﺪة ﺣﺴﺐ ﻣﺒﻨﺎھﺎ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أي
ﻋﻤﻞ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺮﻛﺎب؛
"ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ"-اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أو اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ﻟﻘﺎء أﺟﺮة؛
"ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ"-ﻛﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ أو ﺗﺠﺎرﯾﺔ؛
"ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ"-ﻣﻦ ﻋﯿﻨﮫ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺑﺈﻋﻼن ﺧﻄﻲ ،ﻟﯿﻜﻮن ﺳﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺗﺮﺧﯿﺺ ،ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو
ﻟﻘﺴﻢ ﻣﻨﮭﺎ ،ﻟﻐﺮض ﻣﻌﯿﻦ أو ﻷﻏﺮاض ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ؛
"رﺧﺼﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة أﺟﺮة"-رﺧﺼﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ اﻟﺤﻖ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ﻓﻲ ﺳﯿﺎرة اﻷﺟﺮة
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺮﺧﺼﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ؛
"ﺷﺮطﻲ"-ﺷﺮطﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮات اﻟﺸﺮطﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺮطﯿﯿﻦ
ﺑﺄﺟﺮ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺪث )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۷۳-٥۷۳۳ ،(٥۱۹ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺮطﻲ
ﻋﺴﻜﺮي؛
"ﻣﺪﻋﻲ"-ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﻋﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ۸ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻣﻦ ﺧﻮل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻷﻣﻦ ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺈﺟﺮاءات ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ؛
"ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ"-ﻣﺤﻄﺔ طﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻓﯿﮭﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻐﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﯿﺚ
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
اﻟﻤﺪن ،وھﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻐﺎدرة ﻟﺨﻂ ﺧﺪﻣﺔ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﯾﻌﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪن ،وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺂت ﺧﺪﻣﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺧﻄﻮط اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮﻗﻒ ،اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ،ﺷﺒﺎﺑﯿﻚ اﻟﺘﺬاﻛﺮ،
ﻣﻜﺎﺗﺐ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ.
"ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ )أﺧﻄﺎر اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ( )رﻗﻢ .۱۹٦۷-٥۷۲۷ ،(٥٥
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﺮﺧﯿﺺ وﺗﺴﺠﯿﻞ
اﻟﺒﺎب أ :رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ وﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ

.۲

ﻻ ﯾﻘﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﺮﻛﺒﺔ وﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻵﺧﺮ ﻗﯿﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزﺗﮫ ،اﻻ إذا ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ وﻓﻖ

8873

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ وﺑﺤﻮزﺗﮫ رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا
اﻻﻣﺮ؛
ﺗﺴﺮي رﺧﺼﺔ ﻣﺮﻛﺒﮫ او ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺮط ان وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ
)أ(
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة؛ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻤﻞ ،ﺗﺮاﻛﺘﻮر ،دراﺟﺔ ﺑﻤﺤﺮك ﻣﺴﺎﻋﺪ ،او ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﺒﻨﺎھﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﺗﺠﺎوز ﺳﺮﻋﺔ ﺧﻤﺴﺔ وارﺑﻌﻮن ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﯾﺴﻤﺢ ﺑﻤﻨﺢ او
ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺮط ان ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ.

ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن
رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة

.۳

ﺻﻼﺣﯿﺎت ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ
رﺧﺺ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

.٤

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ان ﯾﺤﺪد ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﺢ رﺧﺺ ﻣﺮﻛﺒﺎت،
ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ ،ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ،ﺷﻜﻠﮭﺎ ،ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ وﺷﺮوطﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت.

اﻟﺬي ﺑﺤﻮزﺗﮫ
ﻣﺮﻛﺒﮫ ﺑﺪون
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻠﺰم
ﺑﺪﻓﻊ رﺳﻮم.

.٥

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۲ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺮﻛﺒﺔ او ﻣﻦ ﯾﺤﺘﺎزھﺎ ،اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ او ﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،وﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻟﻤﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ ،ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺟﺐ دﻓﻌﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮﺧﺼﺔ او
ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ ،ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة.

ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ

.٦

ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺬي ﯾﻄﻠﺐ رﺧﺼﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ،ان ﯾﺴﺠﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ،اﻻ ﺑﺤﺎل ﻛﺎن ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ واﻟﺘﺴﺠﯿﻞ.

ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ

.۷

)ا(

ﺗﺨﺼﺺ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ،رﻗﻢ ،ﻋﻼﻣﺔ وﺣﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ
رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﯿﮭﺎ.

)ب(

ﺗﻠﺼﻖ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أو ﻋﻠﻰ أي ﻣﺮﻛﺒﺔ أﺧﺮى ﺗﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﯾﺪﯾﮭﺎ أو
ﻋﻠﻰ ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺮر.

رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ

.۸

ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺪدة.

ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرة

.۹

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۷أ( ﯾﺤﻖ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ،ان
ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرة ﻋﺎﻣﺔ ﻟ ُﻤﻨﺘﺞ او ﻣﺴﺘﻮرد ﻣﺮﻛﺒﺎت ،ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻛﺮاج اﻟﺬي ﯾﻤﻠﻚ رﺧﺼﺔ
وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻟﺘﺎﺟﺮ ﺳﯿﺎرات او ﻟﻤﻌﮭﺪ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﯾﺴﻤﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ،ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ،ﻟﻜﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺤﺺ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺎﺟﮭﺎ او ﺑﻌﺪ اﺳﺘﯿﺮادھﺎ او
ﺧﻼل اﻟﻔﺤﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺳﯿﺸﺘﺮﯾﮭﺎ ،او ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻠﯿﺤﮭﺎ.

)ب(

ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ رﺧﺼﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﯾﺒﺪا ﺳﺮﯾﺎن اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﯾﻮم اﻧﺘﮭﺎء ﺳﺮﯾﺎن
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

)ج(

ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ او ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ ،اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ.

ﺑﺎب ب -رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة
ﻣﻨﻊ
ﺑﺪون
ﻗﯿﺎدة

اﻟﻘﯿﺎدة
رﺧﺼﺔ

.۱۰

)أ(

)ب(

ﻻ ﯾﺠﻮز ﻻﺣﺪ ﻗﯿﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ آﻟﯿﺔ اﻻ إذا ﻛﺎن ﯾﺤﻤﻞ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻨﻮع
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮدھﺎ ،أﺻﺪرت ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،وﻻ ﯾﻘﻮد ﻣﺮﻛﺒﺔ إﻻ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط
اﻟﺮﺧﺼﺔ ،اﻻ ﺑﺤﺎل ﺗﻢ اﻋﻔﺎﺋﮫ ﻣﻦ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة.
ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أو ﻣﻦ ﯾﺘﺼﺮف ﺑﮭﺎ ،ان ﯾﺴﻤﺢ ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﻘﯿﺎدﺗﮭﺎ إذا ﻟﻢ
ﯾﻜﻦ ﻣﺆھﻞ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ او ﻣﻦ ﯾﺘﺼﺮف ﺑﮭﺎ ﻻ ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﻗﯿﺎدة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺆھﻞ ﺑﺤﺎل اﺛﺒﺖ اﻧﮫ اﺗﺨﺬ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺸﺨﺺ
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اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺆھﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﺎدة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.
)ج(

ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﻻ ﺧﻼف إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او ﺧﺎرﺟﮭﺎ.

)د(

ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺬي ﯾﻤﻠﻚ رﺧﺼﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎدة ﻓﻲ دوﻟﺔ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺧﺮي اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮدھﺎ ،ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ
اﻟﻮاﺟﺐ ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ.

.۱۱

ﯾﺤﻖ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﺻﺪار رﺧﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﺒﺎب ،إذا اﻗﺘﻨﻌﺖ ان طﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ
ﻣﺆھﻞ ﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻮﺿﻮع طﻠﺒﮫ واﻧﮫ ﻛﻔﺊ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ودﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺪدة.

رﺧﺼﺔ
ﻟﻘﺎﺻﺮ

ﻗﯿﺎدة

.۱۲

ﻻ ﺗﻤﻨﺢ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﻟﺸﺨﺺ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ،وﻟﻜﻦ ﯾﺠﻮز ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻻدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ان ﯾﺴﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺴﻤﺢ ذﻟﻚ ،ﺑﺸﺮوط او دون ﺷﺮوط ،ﻟﻤﻨﺢ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﻷﻧﻮاع
ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻵﻟﯿﺔ ﻟﻤﻦ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ،وﻗﻊ ﺷﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺮ ،ﯾﻌﻮد
اﻟﻘﺮار ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ.

رﺧﺼﺔ
ﻟﺴﺎﺋﻖ ﺟﺪﯾﺪ

ﻗﯿﺎدة

.۱۳

)أ(

ﺗﻘﯿﺪ ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۱۱اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻤﻠﻚ رﺧﺼﺔ
ﻗﯿﺎدة ﻟﻤﺮﻛﺒﺔ آﻟﯿﺔ ،ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ،ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﺴﺎﺋﻖ ﺟﺪﯾﺪ.

)ب(

ﺗﺠﺪد ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺠﺪﯾﺪ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺤﺎل أودﯾﻦ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺗﺸﺘﺮط ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺗﺠﺪﯾﺪ رﺧﺼﺘﮫ ﺑﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺪدھﺎ ،ﺑﺤﺎل ﺟﺪدت رﺧﺼﺘﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮطﺘﮭﺎ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا
اﻟﻤﺎدة وﻛﺄن اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻨﺤﺖ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ(.

)ج(

ﻻ ﺗﻤﺲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﺄي ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت او اﻣﺮ
آﺧﺮ.

)أ(

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة" ،ﻣﺮاﻓﻖ"-ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ۲٤ﻋﺎم او ﻣﻦ ﯾﻤﻠﻚ ﺷﮭﺎدة ﺗﻌﻠﯿﻢ
اﻟﺴﻮاﻗﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲۸ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ۲٤ﻋﺎم ،اﻟﺬي ﯾﻤﻠﻚ رﺧﺼﺔ
ﻗﯿﺎدة ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻨﻔﺲ ﻧﻮع اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻤﺪه ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻨﻮات ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ
ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺛﻼﺛﻮن ﻋﺎﻣﺎ وﯾﻤﻠﻚ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮاﻓﻖ
ﻷﻏﺮاض ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﺛﻤﻼً ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .۱۰۱

)ب(

ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ اﻟﺠﺪﯾﺪ أن ﯾﻘﻮد ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ،ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺪراﺟﺔ اﻟﻨﺎرﯾﺔ ،اﻟﺘﺮاﻛﺘﻮر
واﻟﺘﺮاﻛﺘﻮرون ،ﻓﻲ اﻷﺷﮭﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ،إﻻ
إذا ﻛﺎن ﻣﺮاﻓﻖ ﯾﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻌﺪ اﻟﺬي ﺑﺠﺎﻧﺒﮫ.

)ج(

ﺗﺬﻛﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻓﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ اﻟﺠﺪﯾﺪ ،اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ
ﯾﺴﺮي ﻓﯿﮭﺎ واﺟﺐ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ب(.

)د(

ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻤﺎدة واﻟﻤﺎدة ۱٥ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺪي أو ﺷﺮطﻲ ،اﻟﺬي ﯾﻘﻮد ﻣﺮﻛﺒﺔ
ﺧﻼل ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺒﮫ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ رﺧﺼﺔ ﺳﻮاﻗﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ أو اﻟﺸﺮطﺔ ،ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﺴﺮي اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺠﺪﯾﺪ
ﺑﻤﻮﺟﺐ أواﻣﺮ اﻟﺠﯿﺶ وأواﻣﺮ اﻟﺸﺮطﺔ.

اﻟﻤﺆھﻼت
ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة

واﺟﺐ ﻣﺮاﻓﻘﺔ

.۱٤

ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﺪد
اﻟﺮﻛﺎب ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ
اﻟﺠﺪﯾﺪ.

.۱٥

ﺳﺎﺋﻖ ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ  ۲۱ﻋﺎم واﻧﺘﮭﺖ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﯿﺔ واﺟﺐ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة  ،۱٤ﻻ ﯾﻘﻞ ﺑﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ،ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮﻏﮫ ﺳﻦ  ۲۱اﻻ إذا ﺟﻠﺲ
ﺑﺠﺎﻧﺒﮫ ﺷﺨﺺ ﻛﻔﺆ ﻟﯿﻜﻮن ﻣﺮاﻓﻖ.

اﻻﻋﻼن ﻋﻦ

.۱٦

طﺒﯿﺐ اﻟﺬي ﯾﻌﺎﻟﺞ ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ۱٦ﻋﺎﻣﺎً ،وﺗﺒﯿﻦ ﻟﮫ اﻧﮫ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ

)أ(

8875

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 اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﺔ( )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة-اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ(.

اﻣﺮاض ﻣﻌﯿﻨﺔ
ﻟﺴﺎﺋﻘﻲ ﻣﺮﻛﺒﺎت

ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ
رﺧﺺ اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ

.۱۷

)ب(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ان ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﻼغ ﻋﻦ اﻟﻤﺮض ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
ﻟﺪي اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﺔ ،ﻻ ﺗﺴﺮي اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت وﻓﻖ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة.

)ج(

ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة
)ب( ،ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮭﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ،ﺗﻌﻠﯿﻘﮭﺎ او
اﻟﻐﺎﺋﮭﺎ.

)د(

ﺣﺼﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﻻ ﯾﺴﻠﻤﮫ اﻻ ﻟﻤﻦ ﺧﻮل ﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺮض ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ او وﻓﻖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ او
ﺧﻼل ردة ﻋﻠﻰ ﺳﺆال طﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻮل ﻹﺟﺮاء ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت.

)ھ(

اﻟﺬي ﯾﺨﺎﻟﻒ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ(-ﯾﺘﮭﻢ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.

ﯾﺴﻦ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻨﺢ رﺧﺺ اﻟﻘﯿﺎدة ،ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ ،ﺷﻜﻠﮭﺎ ،ﺷﺮوطﮭﺎ
وﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ.
اﻟﺒﺎب ج-ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة اﺟﺮة

.۱۸

ﻻ ﯾﺸﻐﻞ ﺷﺨﺺ ﺳﯿﺎرة أﺟﺮة إﻻ إذا ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة أﺟﺮة ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ھﺬا اﻟﺒﺎب.

ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺮﺧﺺ
اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
ﺳﯿﺎرات اﺟﺮة

.۱۹

)أ(

ﯾﺤﺪد رﺋﯿﺲ اﻻدارة ﺑﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻛﻤﯿﮫ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
ﺳﯿﺎرات اﻻﺟﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﯿﻦ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﺮت ﻓﯿﮭﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ۲۱ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﻠﻲ-اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ( ،وﯾﺤﻖ ﻟﮫ ان ﯾﺤﺪد ان اﺟﺰاء ﻣﻌﯿﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ
ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺣﺴﺐ اواﻣﺮه.

)ب(

ﯾﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

ﻟﺠﻨﺔ ﺳﯿﺎرات
اﻻﺟﺮة

.۲۰

)أ(

ﺗﺸﻜﻞ ﺑﮭﺬا ﻟﺠﻨﮫ ﻟﻤﻨﺢ رﺧﺺ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرات اﻻﺟﺮة) .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻟﺠﻨﺔ ﺳﯿﺎرات
اﻻﺟﺮة( ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﯿﺌﺘﮭﺎ وإﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻻﻧﻈﻤﺔ.

)ب(

ﻟﺘﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ؛ ﯾﺸﻐﻞ
ﻣﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﮭﯿﺌﺔ ،رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة او ﻣﻦ ﻋﯿﻨﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺑﯿﻦ
أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ.

اﻟﻤﺆھﻼت
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
رﺧﺼﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ
ﺳﯿﺎرة اﺟﺮة

.۲۱

)أ(

اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﮭﻮ ﻣﺆھﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة
أﺟﺮة:
)(۱

ھﻮ ﻣﻮاطﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺴﻜﺎن ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ وﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺴﻜﺎن )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة )رﻗﻢ -٥۷۲۹ ،(۲۹۷
.۱۹٦۹

)(۲

ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ﺳﺠﻞ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﯾﺤﺘﻮي اداﻧﮫ اﻟﺘﻲ ﺣﺴﺐ رأي ﻟﺠﻨﮫ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة
ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻨﺤﮫ رﺧﺼﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة اﺟﺮة ،وإذا ﻛﺎن ﺷﺮﻛﮫ ﻣﺴﺠﻠﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
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ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة – ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ او ﻣﺪراءھﺎ ﺳﺠﻞ ﺟﻨﺎﺋﻲ
ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اداﻧﮫ اﻟﺘﻲ ﺣﺴﺐ رأي ﻟﺠﻨﮫ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻨﺢ رﺧﺼﮫ
ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة اﺟﺮه.
)(۳
)ب(

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ

.۲۲

اﺻﺪار رﺧﺼﺔ
ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة
اﺟﺮة

.۲۳

ﻧﻘﻞ اﻟﺮﺧﺼﺔ

.۲٤

اﻋﺘﻘﺪت ﻟﺠﻨﮫ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة ان ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة اﻷﺟﺮة ﻋﻠﻰ ﯾﺪه ﻻ ﯾﻤﺲ
ﺑﺄﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او ﺑﺄﻣﻦ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ.

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﮫ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﮫ ﺗﺪون ،ﺑﺤﺎل ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ اﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﯿﺢ
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ،ان ﻣﻨﺢ رﺧﺼﮫ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة اﺟﺮة ،ﺑﺨﻼف اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة )أ( او اﻟﻤﺎدة )۲۳ھ( واﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة .(۱)۲٥

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻮاطﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة اﺟﺮة ﻟﻤﺮاﻗﺐ
اﻟﻤﺮور ،ﺑﺎﻟﻄﺮق واﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ وﺑﺈرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪات
اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ.
)أ(

ﯾﻨﻘﻞ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺮور ﻟﻠﺠﻨﮫ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻄﻠﺒﺎت وﻣﺮﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﮫ.

)ب(

ﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﮫ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة ﺑﻔﺤﺺ اﻟﻄﻠﺒﺎت وﺗﺤﺪد ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﮫ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة اﺟﺮة.

)ج(

ﺗﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺪى اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ،ﯾﺼﺪر ﻣﺮاﻗﺐ
اﻟﻤﺮور رﺧﺺ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة اﺟﺮة ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮭﻢ.

)د(

ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪدة رﺧﺺ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرات اﺟﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﺻﺪارھﺎ
وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻋﺪ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ طﻠﺒﺎت ﻟﺮﺧﺼﺔ
ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرات اﺟﺮه ،ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ.

)ھ(

ﺗﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺔ طﻠﺒﺎت ﺗﻔﻮق اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ،ﯾﻘﻮم رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﮫ
ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة ﺑﺈﺟﺮاء ﻗﺮﻋﮫ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﻢ وﻣﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺮور
ﯾﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪار رﺧﺼﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة اﺟﺮه ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻋﺔ؛
ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﺟﺮاء اﻟﻘﺮﻋﺔ ﺗﺤﺪد ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ.

)و(

ﻣﺴﺘﺪﻋﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ وﻟﻢ ﯾﻔﻮزوا ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻋﺔ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ طﻠﺒﺎﺗﮭﻢ ﻛﻄﻠﺒﺎت
ﻣﺼﺎدﻗﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﺤﺎل ﻗﺪﻣﻮا ﻛﺘﺎب طﻠﺐ ﺑﮭﺬا ﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺮور وﻟﻢ ﯾﻄﺮأ أي
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺤﻘﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۲۱وﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه
اﻟﻤﺎدة ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻔﻘﺮات )أ( و)-ب(.

)ز(

وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات )ھ( و)-و( ،ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ان ﯾﺤﺪد
ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﯾﺴﻨﮭﺎ ،طﺮق أﺧﺮى ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﮭﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰﯾﺪ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪدة.

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة اﺟﺮة ان ﯾﻨﻘﻠﮭﺎ ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ اﻟﺬي
ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲۱وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻟﺬﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺎدة.

)ب(

اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﯾﻘﺪم طﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺮور،
ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ وﺑﺈرﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ
ﯾﺤﺪدھﺎ.
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)ج(

رﺳﻮم

.۲٥

اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ
ﻟﺠﻨﺔ
ﻗﺮار
ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺧﺼﺔ
ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة
اﺟﺮة وﺗﺼﺮح
ﻟﻨﻘﻠﮭﺎ

.۲٦

ﯾﻨﻘﻞ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺮور اﻟﻄﻠﺐ وﻣﺮﻓﻘﺎﺗﮫ ﻟﻠﺠﻨﮫ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة ،وﺑﺪورھﺎ ﺗﻘﺮر ﻣﺪى
ﻣﻼﺋﻤﮫ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ؛ ﻗﺮرت ﻟﺠﻨﮫ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة ﺑﺎن اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ ﺷﺮوط
اﻟﻤﺎدة  ،۲۱ﯾﺼﺮح ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺮور ﺑﻨﻘﻞ رﺧﺼﺔ ﺳﯿﺎرة اﻷﺟﺮة اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ.

ﯾﺤﺪد رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺈﻋﻼن:
)(۱

اﻟﺮﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة اﺟﺮة.

)(۲

اﻟﺮﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﻞ رﺧﺼﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة اﺟﺮة.

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة
اﺟﺮة او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻟﻨﻘﻠﮭﺎ اﻣﺎم ﻟﺠﻨﮫ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت.

اﻟﺒﺎب د :رﺧﺼﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻣﺪارس ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ .۲۷
ﻗﯿﺎدة اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻗﯿﺎدة

.۲۸

إﻋﻔﺎءات
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ

.۲۹

ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻻﻋﻔﺎء

.۳۰

ﻻ ﯾﺘﺼﺮف ﺷﺨﺺ وﻻ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﯿﺎدة اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻵﻟﯿﺔ اﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ رﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ووﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﮭﺎ.
ﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﯿﺎدة اﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ رﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ووﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺪدھﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :إﻋﻔﺎء
)أ(

ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ وﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ:
)(۱

ﺳﯿﺎرة اﻹﺳﻌﺎف اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﮭﻼل اﻷﺣﻤﺮ ،اﻟﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻧﺠﻤﺔ
داود اﻟﺤﻤﺮاء ،اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،وﻛﻞ ﺳﯿﺎرة اﺳﻌﺎف اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺮض ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﻮاﺻﻼت.

)(۲

ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﻦ او ﻟﻤﻨﺪوب ﻋﻨﺔ او ﻻﺣﺪ ﻣﻮظﻔﯿﮫ وھﻢ ﻣﻮاطﻨﯿﻦ
ﻏﺮﺑﺎء وﻻ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎي ﻋﻤﻞ او ﻣﮭﻨﺔ اﺧﺮى:
)أ( ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة؛
)ب( ﻣﻨﺪوﺑﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﯿﺔ أﺧﺮى-ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛

)(۳
)ب(

ﺗﺮاﻛﺘﻮر اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻓﻘﻂ.

ﯾﻠﻐﻰ ﺑﮭﺬا ﻛﻞ اﻋﻔﺎء ﻣﻦ رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ او ﻣﻦ رﺳﻮم ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﯿﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ھﺬا اﻻﻣﺮ.

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﯾﺴﻨﮭﺎ ،وﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ ،اﻋﻔﺎء ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺮﻛﺒﺔ او
اﻟﻤﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ وﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲او ﻣﻦ دﻓﻊ
رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ او رﺳﻮم اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﻛﻠﮭﺎ او ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ،واﻻﯾﻌﺎز ﻋﻠﻰ ارﺟﺎع اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ
دﻓﻌﺖ ،ﻛﻠﮭﺎ او ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ.
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ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﯾﺴﻨﮭﺎ وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ ،اﻋﻔﺎء-

اﻋﻔﺎءات اﺧﺮى

.۳۱

ﺟﯿﺶ
ﻣﺮﻛﺒﺎت
اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
وﺷﺮطﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ
وﺳﺎﺋﻘﯿﮭﻢ

.۳۲

ﻣﺘﻌﻠﻢ

.۳۳

ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ آﻟﯿﺔ ﺣﯿﻦ ﺗﻌﻠﻤﮫ اﻟﻘﯿﺎدة ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ وﺑﺮﻓﻘﺘﮫ ﻣﻌﻠﻢ او
ﻣﺮﺷﺪ ،او ﺣﯿﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﮫ ﺧﻼل اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻘﯿﺎدة وﺑﺮﻓﻘﺘﮫ ﻣﻤﺘﺤﻦ ﻗﯿﺎدة اﻟﺬي ﻋﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺳﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﻟﯿﺲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺮﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة.

دراﺟﺎت ودراﺟﺎت
ذات ﺛﻼث ﻋﺠﻼت

.۳٤

ﺗﻌﻔﻰ اﻟﺪرﺟﺎت واﻟﺪراﺟﺎت ذات ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺠﻼت ،اﻟﺘﻲ ﻣﺎﻟﻜﯿﮭﺎ ﻻ ﯾﺴﻜﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺑﻠﺪﯾﺔ او
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ واﻟﺘﺴﺠﯿﻞ.

)(۱

ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس-ﻣﻦ رﺳﻮم رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ،ﻛﻠﮭﺎ ،او ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ؛

)(۲

اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ او ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ او ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻣﻌﯿﻨﺔ ،ﻣﻦ دﻓﻊ
رﺳﻮم اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﻛﻠﮭﺎ او ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ،واﻻﯾﻌﺎز ﻋﻠﻰ ارﺟﺎع اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ،
ﻛﻠﮭﺎ او ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ.

)أ(

ﻻ ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮطﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ.

)ب(

ﺷﺮطﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮطﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او
ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﻓﺎﺣﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮطﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة
ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻔﺤﺺ ،ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻛﺎن.

)ج(

ﺷﺮطﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮطﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻮد ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺒﻊ
ﻟﺸﺮطﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ واﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ،او ﻷﺟﻞ ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺒﮫ ﻛﺸﺮطﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﺗﺸﺮﯾﻊ
آﺧﺮ ،ﺑﺤﺎل ﻓﺮﺿﺖ اﻟﻈﺮوف ذﻟﻚ.

)د(

ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۲۷ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﯿﺎدة اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ او ﻟﺸﺮطﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،واﻟﻤﺎدة  ۲۸ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ
اﻟﻘﯿﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻘﻀﺎء وأﺻﻮل اﻟﺤﻜﻢ
ﻟﻘﺎﺿﻲ

.۳٥

اﺗﮭﻢ ﺷﺨﺺ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﯿﺮ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﻮﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ واﻟﻘﺎء أي ﻋﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻟﮭﺎ ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ.

ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺧﻄﻲ
وﺗﻘﺮﯾﺮ ﻓﺎﺣﺺ

.۳٦

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﯿﺮ ان ﺗﻘﺒﻞ ،ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﻛﺒﯿﻨﺎت

اﻟﺤﻜﻢ
ﻣﺤﻜﻤﺔ

)أ(

.۱

ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺧﻄﻲ ﻟﺸﺮطﻲ او ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻮل وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﺪوﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،او ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻓﺎﺣﺺ ﻓﻲ ﺷﺮطﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺤﺎل ﺗﻢ ﺗﺪوﯾﻨﮫ ﺧﻼل
ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺒﮫ.

.۲

ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ
اﻟﺮاﺑﻊ ،ﺑﺤﺎل ﺗﻢ ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻣﺎم ﺷﺮطﻲ او ﻋﻠﻰ ﯾﺪه وﺻﻮدق ﻋﻠﯿﮫ
ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﺼﺮح وﺑﺸﺮط ان اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ او ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻔﺎﺣﺺ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر دوﻧﻮا
ﺑﻤﻮﻋﺪ ﻗﺮﯾﺐ ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
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ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
ﺑﯿﻨﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ

.۳۷

)ب(

ﯾﺪون ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ وﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻔﺎﺣﺺ وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺪوﯾﻨﮭﻢ وﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،وﯾﺼﺎدق ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻔﺎﺣﺺ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮطﺔ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻧﻘﯿﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻛﻞ
ھﺬا وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ.

)ج(

ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺨﻄﻲ وﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻔﺎﺣﺺ اﻟﺘﻲ اﺻﺪرت وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة-اﺣﻜﺎم
ﺷﮭﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﺎدة  ۲۱٤ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ )رﻗﻢ  (۱٦ﻟﺴﻨﺔ .۱۹٦۰

)د(

ﻻ ﺗﻤﺲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻺﯾﻌﺎز ﻟﻠﻤﺼﺮح او ﻟﻤﻦ دون
ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻔﺎﺣﺺ ﻟﻺدﻻء ﺑﺸﮭﺎدﺗﮭﻢ اﻣﺎﻣﮭﺎ ،وﺗﺴﺘﺠﯿﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻄﻠﺐ أﺣﺪ اﻷطﺮاف
ﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺋﮭﻢ؛ ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﻤﺜﻞ أﺣﺪ اﻷطﺮاف ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﺤﺎم ،ﺗﺨﺒﺮه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﮫ
ﻻﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﺼﺮح او ﻣﺪون ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻔﺎﺣﺺ ﻟﻺدﻻء ﺑﺸﮭﺎدﺗﮭﻢ .ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ان
ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺸﮭﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺤﺎل ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ ان طﻠﺒﮫ ﻛﺎن ﻟﻐﺮض
اﻻﺳﺘﻔﺰاز.

)ھ(

ﻻ ﺗﻤﺲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ
اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻻدﻻء ﺑﺎﻟﺸﮭﺎدة او أي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺑﺸﮭﺎدة ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،او أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻐﻲ او ﺗﺘﺤﻔﻆ ﻗﺒﻮل ﺷﮭﺎدة
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻛﺒﯿﻨﺔ.

)أ(

ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ وﻓﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﺂﻟﺔ ﺗﺼﻮﯾﺮ اوﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻜﯿﺔ او ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺷﺮطﻲ
ﻛﺒﯿﻨﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ أي اﺟﺮاء ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ-

)ب(

اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ .۳۸
ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ

)أ(

.۱

رﻗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﺼﻮرة اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺎت ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
اﻟﻤﺼﻮرة؛

.۲

ﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎ؛

.۳

ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(۲او ﺳﻔﺮه ھﻨﺎﻟﻚ ،ﺧﻼف
ﻋﻼﻣﺔ "ﻗﻒ" او ﺑﺸﻜﻞ آﺧﺮ ﺧﻼف ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ او اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﻨﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ؛

.٤

وﻗﺖ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﺼﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (۲ﻛﺎﻟﻤﺒﯿﻦ
ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة او ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﺑﺤﺎل ذﻛﺮ ،ﻛﻞ ھﺬا وﻓﻖ ﻣﺎ ﯾﺤﺪد ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ؛

.٥

ﺳﺮﻋﺔ ﺳﻔﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ان ﯾﺤﺪد ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﯾﺴﻨﮭﺎ-
.۱

طﺮﯾﻘﺔ ﺣﺮاﺳﺔ ،ﺻﯿﺎﻧﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻜﺎﻣﯿﺮات واﺷﺮطﺘﮭﺎ؛

.۲

ﻓﺤﺼﮭﺎ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺻﻼﺣﯿﺘﮫ اﻟﻜﺎﻣﯿﺮات؛

.۳

طﺮق ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻘﺎطﮭﺎ وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ.

ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﯿﺮ ﺑﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ اﻧﮫ ﺳﺎﺋﻘﮭﺎ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ او اﻧﮫ
اوﻗﻔﮭﺎ او رﻛﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي وﻗﻮﻓﮭﺎ او رﻛﻨﮭﺎ ﻓﯿﮫ ﻣﻤﻨﻮع ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن او
ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،اﻻ إذا أﺛﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻗﺎد اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،اوﻗﻔﮭﺎ او رﻛﻨﮭﺎ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر او إذا اﺛﺒﺖ ﻟﻤﻦ ﻧﻘﻞ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﻤﺘﺼﺮف( او
اﺛﺒﺖ ان اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﺧﺬت ﻣﻨﮫ دون ﻋﻠﻤﮫ وﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ.
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.۳۹

ﺗﺎﻛﻮﻏﺮاف

)ب(

اﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻧﻘﻞ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺗﺴﺮي اﻟﻘﺮﻧﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺼﺮف.

)ج(

اﺛﺒﺖ اﻟﻤﺘﺼﺮف اﻧﮫ ﻧﻘﻞ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ ،ﺗﺴﺮي اﻟﻘﺮﻧﯿﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺨﺺ.

)أ(

ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺬي ﺟﺮى ﻋﻠﻰ ﻗﺮص أو ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﺤﻮﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﻛﻮﻏﺮاف اﻟﻤﺮﻛﺐ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪد ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ وﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ وﺷﻐﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
اﻟﻤﺤﺪد ﻓﯿﮭﺎ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻨﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ أي إﺟﺮاء ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ل-

)ب(

)(۱

ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ واﺳﺘﺮاﺣﺔ ﺳﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ؛

)(۲

ﺳﺮﻋﺔ ﺳﯿﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ؛

)(۳

اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎرﺗﮭﺎ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ؛ وﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ ذﻟﻚ أن ﯾﺜﺒﺖ ﺑﺄن اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺮص أو ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺤﻮﺳﺐ واﻟﺬي ﻗﺪم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ،ھﻮ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺬي
ﺟﺮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎﻛﻮﻏﺮاف أﺛﻨﺎء ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻓﺔ وأﻧﮫ ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ
أﺧﺮج ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺮص أو اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺤﻮﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻛﻮﻏﺮاف إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ
إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺠﺮى ﻋﻠﯿﮫ أي ﻋﻤﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻐﯿﺮ أي ﺑﯿﻨﺔ ﻣﻦ
ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﻛﻮﻏﺮاف.

ﯾﺤﺪد رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ،اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺤﻮﺳﺐ
أو ﺑﺎﻷﻗﺮاص اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﮭﺎ اﻟﺘﺎﻛﻮﻏﺮاف وﻛﺬﻟﻚ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﻤﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻋﺘﻘﺎل وﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﺤﻜﻢ

ﺻﻼﺣﯿﺔ
اﻻﻋﺘﻘﺎل
اﻣﺮ
ﺻﻼﺣﯿﺔ
ﻣﺮﻛﺒﺔ

ﺗﺒﺪﯾﻞ
اﻟﺤﻜﻢ
ﻣﺸﺪدة

ﺗﺒﺪﯾﻞ
اﻟﺤﻜﻢ

دون

.٤۰

ﯾﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﺷﺮطﻲ ان ﯾﻌﺘﻘﻞ ،دون اﻣﺮ اﻋﺘﻘﺎل ،ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺬي ﯾﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺮأى ﻣﻨﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وﻓﻖ
اﻟﻤﻮاد  ۹٥و ،۹۷-ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﻘﻮل اﺳﻤﮫ او ﻋﻨﻮاﻧﮫ او ﻻ ﯾﺒﺮز رﺧﺼﮫ ﻛﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫ ،او ﺑﺤﺎل
ان اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻤﺤﺪدة.

ﺣﺠﺰ

.٤۱

ﯾﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﺷﺮطﻲ او ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺣﺠﺰ ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ رﺧﺼﺘﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺳﺎرﯾﺔ ،ﻟﻮﺣﺎت ﺗﻤﯿﺰھﺎ
ﻏﯿﺮ ﺳﺎرﯾﺔ ،او اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻻ ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ،وﯾﺘﻢ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن
اﻟﺬي ﺗﺤﺪده ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﺻﺪار رﺧﺼﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ او ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
وﺗﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺪدة ،او ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺼﻠﯿﺢ ﻟﻮﺣﺎت ﺗﻤﯿﺰھﺎ او ﻟﻐﺎﯾﺔ اﺑﺮاز ﺷﮭﺎدة ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺎرﯾﺔ
اﻟﻤﻔﻌﻮل ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻟﻤﻜﺎن اﻟﺤﯿﺎزة
وﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﺳﺎﺋﻘﮭﺎ وﻛﻞ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ اﻟﻤﺴﺆول
ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.

ﻣﺴﺎر
ﺑﻈﺮوف

.٤۲

)أ(

اﻋﺘﻘﺪ ﺷﺮطﻲ ان اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻈﺮوف ﻣﺸﺪدة ،ﯾﻌﻠﻤﮫ اﻧﮫ ﺳﺘﻘﺪم ﺿﺪه ﻻﺋﺤﺔ
اﺗﮭﺎم وﯾﺴﻠﻤﮫ ﻛﺘﺎب اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ.

)ب(

"ظﺮوف ﻣﺸﺪدة" ،ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻤﺎدة-ﻛﻤﺎ ﺣﺪدت ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﻮاﺻﻼت.

ﻣﺴﺎر

.٤۳

)أ(

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﯿﺮ ھﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﺤﻜﻢ وﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد .٤۷-٤۳

)ب(

اﻋﺘﻘﺪ ﺷﺮطﻲ ان ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﯿﻦ ﻧﻔﺬ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﺤﻜﻢ ،ﯾﺠﻮز
ﻟﮫ ان ﯾﺴﻠﻤﮫ ﺑﻼغ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ .ﯾﻜﻮن اﻟﺒﻼغ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺤﺪده وﯾﻔﺼﻞ
ﻓﯿﮫ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻣﻘﺪار اﻟﻐﺮاﻣﺔ.
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دﻓﻊ

اﻟﻐﺮاﻣﺔ

اﺳﺘﺪﻋﺎء
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺤﻜﻢ

ﻏﯿﺎﺑﯿﺎ ً

.٤٤

)ج(

ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻏﺮاﻣﺔ ﻛﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﺗﻤﺲ ﺑﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮭﺎم ،ﺑﺤﺎل اﻋﺘﻘﺪ ان ظﺮوف ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻔﺮض ﺑﺤﺚ اﻟﻘﻀﯿﺔ،
ﺑﺸﺮط ان ﻟﻢ ﯾﺴﻠﻢ ﺑﻼغ دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة )ب(.

)د(

ﻟﻐﺮض اﻟﻤﻮاد " ٤٥-٤۳ﻣﺪﻋﻲ"-ﻛﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ "ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي" ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 ۷٥ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ.

)أ(

ﻣﻦ ﺳﻠﻢ ﻟﮫ ﺑﻼغ ﻟﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ،ﯾﺪﻓﻊ ،ﺧﻼل ﺗﺴﻌﻮن ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ،اﻟﻐﺮاﻣﺔ
اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﯿﮫ ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﻤﺪون ﻓﯿﮫ اﻻ إذا أﻋﻠﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻌﻮن ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﺴﻠﻤﮫ
اﻟﺒﻼغ ،ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻻﻧﻈﻤﺔ ،اﻧﮫ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.

)ب(

ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد وﻟﻢ ﯾﻌﻠﻦ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﮫ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ،
ﺗﻀﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ز(.

)ج(

اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻦ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻋﻦ رﻏﺒﺘﮫ ﻟﻠﻤﺜﻮل اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻟﻢ ﯾﺪﻓﻊ
اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ،ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮫ ،ان ﯾﻌﻔﯿﮫ ﻣﻦ دﻓﻊ
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﻛﻠﮭﺎ او ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ،ﺑﺤﺎل ﺗﺒﯿﻦ
ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ان ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
)(۱

ﻣﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻷﺳﺒﺎب ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ؛

)(۲

ﺳﺒﺐ ﻓﺮض إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﺄ ﻟﺪى ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

)د(

ﯾﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﺧﻄﯿﺎً ،وﯾﺮﻓﻖ ﻟﮫ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻟﺬي ﯾﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
اﻟﻮاردة ﻓﯿﮫ .ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ان ﯾﺘﺨﺬ ﻗﺮاره ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻓﻘﻂ او ﺑﺤﻀﻮر
اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﻘﻂ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ ﻗﺮاره.

)ھ(

دﻓﻊ ﺷﺨﺺ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﺄﻧﮫ اﻋﺘﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،أدﯾﻦ وﺗﺤﻤﻞ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.

)و(

ﻟﻢ ﯾﺪﻓﻊ ﺷﺨﺺ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ،ﻣﻀﺖ اﻟﻤﺪة ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة
)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 اﻟﺒﻼغ ﻟﺪﻓﻊ
اﻟﻐﺮاﻣﺔ.

)ز(

ﯾﻜﻮن ﻣﻘﺪار اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﻔﻘﺮة )ب(  % ٥۰ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﻣﻦ ﺟﺰﺋﮭﺎ
اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾُﺪﻓﻊ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ؛ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ،اﻟﺘﻲ ﻣﻀﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد –  %٥إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﻣﻦ ﺟﺰﺋﮭﺎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر.

)(۱

)(۲

ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺬي دﻓﻊ أو ُﺟﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﺿﯿﻔﺖ إﻟﯿﮭﺎ إﺿﺎﻓﺔ،
ﯾﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻹﺿﺎﻓﺔ.

)(۳

ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۱۷٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺮاﻣﺔ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة.

.٤٥

أﻋﻠﻦ ﺷﺨﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ٤۷ﻋﻦ رﻏﺒﺘﮫ ﻟﻠﻤﺜﻮل ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﯾﺴﻠﻢ
اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ.

.٤٦

ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺆدي اﻟﻰ ﺣﺎدث طﺮق ﺟﺮاﺋﮫ أﺻﯿﺐ ﺷﺨﺺ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ،

8882

ﺗﺴﺮي أﺻﻮل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ(

ﻣﺘﮭﻢ اﻟﺬي ﺗﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﮫ وﻟﻢ ﯾﻤﺜﻞ اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺒﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ او ﺧﻼﻟﮭﺎ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﺄﻧﮫ
اﻋﺘﺮف ﺑﺎﻟﺘﮭﻢ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﮫ ﺑﻼﺋﺤﺔ اﻻﺗﮭﺎم ،اﻻ إذا ﺣﻀﺮ ﻣﺤﺎم ﻣﻦ طﺮﻓﮫ.

)ب(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﺤﻜﻢ ﻣﺘﮭﻢ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻏﯿﺎﺑﯿﺎً ،ﺑﺤﺎل اﻋﺘﻘﺪت ان
ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﮫ ﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻟﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺈﺟﺤﺎف ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﮭﻢ وﺑﺸﺮط ان ﻻ ﺗﻠﻘﻲ
ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ.

)ج(

ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻏﺮاﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ
اﻟﻤﺘﮭﻢ ،ان ﺗﻠﻐﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹداﻧﺔ وﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﺎل اﺻﺪوا ﻏﯿﺎﺑﯿﺎً ،إذا
ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ ﺗﻮاﺟﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﻘﻨﻊ ﻟﻌﺪم ﻣﺜﻮﻟﮫ او ان اﻻﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻷﺟﻞ ﻣﻨﻊ اﺟﺤﺎف اﻟﺤﻜﻢ؛
ﯾﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻮن ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ
وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﺒﺤﺚ طﻠﺐ اﻟﺬي ﻗﺪم ﺑﻌﺪ ھﺬه اﻟﻤﺪة ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ.

)د(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻟﻄﻠﺐ ﻣﺘﮭﻢ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ان ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ
اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﺟﺮاء ﻋﺪم ﻣﺜﻮﻟﮫ.

)ھ(

أﻟﻘﯿﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﮭﻢ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻏﺮاﻣﺔ ﻏﯿﺎﺑﯿﺎً ،ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ ﯾﻮم اﺻﺪار
ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ.

)و(

ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ھ( ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺄﻧﮭﺎ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ وﺗﺴﺮي
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة )٤۷ب(.

اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻠﻘﺎة
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻓﻲ

.٤۷

أدﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ٤۳وأﻟﻘﯿﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻏﺮاﻣﺔ ،ﻻ ﺗﻘﻞ ﻗﯿﻤﺔ
اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﺑﻼغ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻻ ﺑﺤﺎل ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ظﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺒﺮر
ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟﻐﺮاﻣﺔ .ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺄﻧﮭﺎ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ
وﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة )٤۷ب(.

أﻧﻈﻤﺔ

.٤۸

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺳﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻮاد .٤۷-٤۳

ﺿﻤﺎن
اﻟﻐﺮاﻣﺔ

دﻓﻊ

.٤۹

)أ(

ﺳﻠﻢ ﺷﺨﺺ ﺑﻼغ دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )٤۳ب( ،ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه ﺑﮫ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﯿﺮ
وﺗﺒﯿﻦ ان اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮫ ﻟﻢ ﯾﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻏﺮاﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺟﺮاء ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﯿﺮ،
ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮطﻲ ان ﯾﺤﺮﻣﮫ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ﺣﺘﻰ دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

)ب(

ﺳﻠﻢ ﺷﺨﺺ ﺑﻼغ ﻟﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )٤۳ب( ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه ﺑﮫ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﯿﺮ
وﺗﺒﯿﻦ ان اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮫ ﻟﻢ ﯾﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﺮاﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺟﺮاء ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺳﯿﺮ ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮطﻲ ان ﯾﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ( وﻛﺬﻟﻚ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ ان ﯾﺤﺠﺰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺘﻠﻜﮭﺎ او ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ زوﺟﮫ ﻛﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

)ج(

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ﺟﺮاء اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة )أ( او ﻣﻦ ﺣﺠﺰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ان ﯾﻘﺪم اﻋﺘﺮاض ﺧﻄﻲ
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﺧﻼل  ۲۱ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة او ﺣﺠﺰ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،وﯾﺒﺤﺚ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﻓﺮد.

)د(

ﯾﺘﻢ ﺣﯿﺎزة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺠﺰت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﺸﺮطﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن
اﻟﺬي ﺗﺤﺪده ﻟﻐﺎﯾﺔ دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﯿﺎزة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.

)ھ(

ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﯿﺎزة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺧﻼل  ٤۰ﯾﻮم ﻣﻦ
ﯾﻮم ﺣﺠﺰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﺗﺼﺎدر اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،اﻻ إذا رات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ .ﺻﻮدرت
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اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﺗﺒﯿﻌﮭﺎ اﻟﺸﺮطﺔ ﺑﻤﺰاد ﻋﻠﻨﻲ ،وﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻗﯿﻤﺔ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺤﺠﺰ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﺪﯾﻦ(.

)و(

)(۱

زادت إﯾﺮادات ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﯾﻦ ،ﯾﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎرق ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺣﺠﺰ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.

)(۲

ﻗﻠﺖ إﯾﺮادات ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﯾﻦ ،ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
دﻓﻊ اﻟﻔﺎرق ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﺒﯿﻊ ،ﻟﻢ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻔﺎرق ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﻌﺘﺒﺮ
ﻛﺄﻧﮫ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ام ﺗﺪﻓﻊ وﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة )٤٤ب(.

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺳﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ وﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻤﺎدة.

اﻟﻐﺮاﻣﺔ

.٥۰

ﯾﺤﺪد رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﯾﺴﻨﮭﺎ ﻣﻘﺪار اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻏﺮاﻣﺔ وﻟﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺘﻜﺮرة او اﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬھﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺨﺺ ،ﺑﺸﺮط ان ﻗﺪر اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ۳۱۷
ﺷﺎﻗﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷوﻟﻰ وﻋﻦ  ٤۷۲ﺷﺎﻗﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺘﻜﺮرة او إﺿﺎﻓﯿﺔ.

ﺻﻼﺣﯿﺎت
اﻟﺸﺮطﻲ
ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﻨﻔﺬ
ﺑﺪراﺟﺎت ھﻮاﺋﯿﺔ

.٥۱

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ان ﯾﺤﺪد ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﯾﺴﻨﮭﺎ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺟﺎت
اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ وراﻛﺒﯿﮭﺎ ،واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮطﻲ ،اﻟﺬي ﻧﻔﺬت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮأى ﻣﻨﮫ،
اﺗﺨﺎذھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻷﺟﻞ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.

اﻟﺒﯿﺎن

.٥۲

اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻻ ﯾﻤﺲ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ.

ﻣﻘﺪار

ﺣﻔﻆ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت إدارﯾﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس :ﺣﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺼﺔ وﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
.٥۳

أدﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﯿﺮ او ﺑﺄي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺧﺮى ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻘﯿﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﯾﻨﮫ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى ،ان ﺗﺤﺮﻣﮫ ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة او
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ،ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ او ﻟﻤﺪة ﻣﻌﯿﻨﮫ او ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،واﺟﺒﺎره ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ دورة ارﺷﺎد اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺪد رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﯾﺪ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ
ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

.٥٤

)أ(

ﺣﺮم ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻤﺢ ﻗﯿﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ او
ﻟﻤﺪة ﻣﻌﯿﻨﮫ او ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ-ﺗﻌﻠﻖ رﺧﺼﺔ
ﻗﯿﺎدة ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻟﻠﻤﺪة او ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط
اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

)ب(

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﺣﺮم ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﻮدع رﺧﺼﺘﮫ ﻟﺪى
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻋﻠﻤﮫ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺤﺮﻣﺎن :ﺳﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺗﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(.

ﻣﻊ

.٥٥

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﺑﻌﺪم ﺗﻮاﺟﺪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ان ﺗﺤﺮم اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة
رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ،وﯾﺤﻖ ﻟﮭﺎ ان ﺗﺤﺪد ان ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﺤﺮﻣﺎن ﯾﻜﻮن
ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ.

)ب(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﺤﺎل ﺗﻢ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ أدﯾﻦ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺘﮭﻢ ،ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻤﺪة اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة او اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة-اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ( ،ﯾﺘﻢ ﺣﺮﻣﺎﻧﮫ اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻻ

ﺻﻼﺣﯿﺔ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺑﺤﺮﻣﺎن
اﻟﺮﺧﺼﺔ

اﻟﺤﺮﻣﺎن
وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ

ﻣﻦ
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ﺗﺎﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺤﺮﻣﺎن ،ﻛﻠﮫ او ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ،ﯾﻜﻮن ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ،
وﻟﻜﻦ ﺑﺤﺎل ﺧﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة ﺣﺮﻣﺎن
أﻗﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻓﯿﺤﻖ ﻟﮭﺎ ان ﺗﻘﺮر ان اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﺗﮭﺎ ﻛﻠﮭﺎ او ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ
ﺗﻜﻮن ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ.
)ج(

ﻣﻦ ﺣﺮم ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﯾﺤﺮم ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺤﺎل ،اﻧﮫ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻗﺮار
اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،ﻧﻔﺬ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ أدﯾﻦ
ﺑﮭﺎ او أﺣﺪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول او اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ﺣﺪدﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ،وﺗﻢ اداﻧﺘﮫ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻻﺧﺮى ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة
او ﺑﻌﺪھﺎ؛ ﺗﺒﺪأ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ ﯾﻮم اﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ،ﺑﺤﺎل ﻛﺎن اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ-ﻣﻦ ﯾﻮم إطﻼق ﺳﺮاﺣﮫ ،ﺑﺤﺎل وﻟﻢ ﺗﺎﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ.

)د(

ﺑﺤﺎل ذﻛﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ
وﺗﻢ اﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وﺣﻞ ﻣﺤﻠﮭﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﺧﺮى ،ﯾﻘﺮأ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺬﻛﺮ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺧﺮى.

)ھ(

ﻣﻦ ﺗﻢ ﺣﺮﻣﺎﻧﮫ ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ وادﯾﻦ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﺗﺄﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﺄﻣﺮ ان ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﺮﻣﺎن
ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻮطﮫ ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺداﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﺧﺮى؛
ﯾﺼﺪر اﻻﻣﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ اداﻧﺖ اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ وﯾﻤﻜﻦ إﺻﺪاره
ﻋﻠﻰ ﯾﺪ أي ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.

)و(

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ اداﻧﺖ اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺑﺪل اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻊ
وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ،وﻷﺳﺒﺎب ﺗﺪون ،ان ﺗﺎﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪة اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ او
ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ ﻟﻤﺪة إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﺑﺤﺎل اﻗﺘﻨﻌﺖ اﻧﮫ ﺑﻈﺮوف اﻻﻣﺮ ﻟﯿﺲ
ﻣﻦ اﻟﻌﺪل ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ.

)ز(

ﻻ ﺗﻤﺪد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺪة اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )و( ،اﻻ ﻋﻨﺪ إداﻧﺔ اﻟﻤﺘﮭﻢ
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ.

)ح(

ﻣﺪدت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺪة اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻟﻤﺪة إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺪة اﻷوﻟﻰ،
ﺗﺒﺪأ اﻟﻤﺪة اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪة اﻷوﻟﻰ؛ ﺟﺪدت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺪة اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻊ وﻗﻒ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺪة اﻷوﻟﻰ ،ﺗﺒﺪأ اﻟﻤﺪة اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﯾﻮم اﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ،اﻻ إذا
أﻣﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ.

ﻟﻜﻞ
اﻟﺤﺮﻣﺎن
ﻓﺌﺎت اﻟﺮﺧﺼﺔ

.٥٦

اﻟﻘﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺣﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة او اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ او اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ،
ﯾﻠﻘﻰ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﯿﺎدة ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت؛ وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ؛ ﻷﺳﺒﺎب
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪون ،ان ﺗﺎﻣﺮ ﺑﺄن اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻻ ﯾﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ او ﻗﯿﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع
ﻣﻌﯿﯿﻦ.

ﻣﺮﻛﺒﺔ
ﺳﺎﺋﻖ
دون اذن ﻣﻦ
ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ

.٥۷

)أ(

ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ دون اذن ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ او ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف ﺑﮭﺎ ،واﻟﺴﺎﺋﻖ ﻻ ﯾﻤﻠﻚ رﺧﺼﺔ
ﻗﯿﺎدة ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻨﻮع اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﯾﺤﺮم ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎزة واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ۳ﺳﻨﻮات ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى ﺗﻠﻘﯿﮭﺎ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﺑﺤﺎل ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻟﻤﺪة اﻗﻞ ﻣﻦ ھﺬه ،ﺗﻔﺴﺮ
اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻲ ﻗﺮار ﺣﻜﻤﮭﺎ؛ ﻻ ﯾﺴﺮي اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﻢ
ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن رﺧﺼﺘﮫ ﺧﻼل ﺳﻨﮫ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺮاء ﻋﺪم دﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﺮﺧﺼﺔ.

)ب(

ﻛﺎن اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﯾﻤﻠﻚ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﺳﺎرﯾﺔ ﻟﻨﻮع اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﯾﺤﺮم،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى ﺗﻠﻘﯿﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﯿﮫ ،ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة
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رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﮫ أﺷﮭﺮ ،وﺑﺤﺎل ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﺎء ﻣﺪة اﻗﻞ ﻣﻦ
ھﺬه اﻟﻤﺪة ﺗﺸﺮح ذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﺣﻜﻤﮭﺎ.
)ج(

ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺮﻛﺒﮫ او اﻟﻤﺘﺼﺮف ﺑﮭﺎ ،اﻟﺬي ﺳﻤﺢ ﻟﺸﺨﺺ اﺧﺮ ﻗﯿﺎدﺗﮭﺎ وھﻮ ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯿﻦ ان
اﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﯾﻤﻠﻚ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﻟﻨﻮع اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ – اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
ﻣﻊ او ﺑﺪون ﻏﺮاﻣﮫ  ۱٥۰۰ﺷﺎﻗﻞ ﺟﺪﯾﺪ وﺑﺤﺎل ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺎﺻﺮ وﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﮫ ﻗﯿﺎدة – اﻟﺴﺠﻦ  ٥ﺳﻨﻮات ﻣﻊ او ﺑﺪون ﻏﺮاﻣﮫ  ۲۰۰۰ﺷﺎﻗﻞ
ﺟﺪﯾﺪ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل او ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
 ۳ﺳﻨﻮات وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ،ﺗﺸﺮﺣﮭﺎ ﺑﻘﺮار ﺣﻜﻤﮭﺎ ،اﻟﻘﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ.

اﻷدﻧﻰ
اﻟﺤﺪ
ﻟﻠﺤﺮﻣﺎن ﺷﮭﺮﯾﻦ

.٥۸

أدﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺄﺣﺪي اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﺗﻢ اداﻧﺘﮫ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ
ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة او ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻷي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى ،اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل او ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﮭﺮﯾﻦ.
وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺸﺮﺣﮭﺎ ﺑﻘﺮار ﺣﻜﻤﮭﺎ ان ﺗﺎﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻟﻤﺪة اﻗﻞ.

اﻷدﻧﻰ
اﻟﺤﺪ
ﻟﻠﺤﺮﻣﺎن ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﮭﺮ

.٥۹

أدﯾﻦ ﺷﺨﺺ -
) (۱ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻻول:
) (۲ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،اﻟﺘﻲ أدت ﻓﻲ ﺣﺎدث طﺮق واﺻﺎﺑﺔ
ﺷﺨﺺ او ﺿﺮر ﻣﺎدي؛
) (۳ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﯿﺮ او ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﺧﺮى اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻗﯿﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﺤﺎدث طﺮق
أﺻﯿﺐ ﺟﺮاءھﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ؛ وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ان ﺗﺄﻣﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪة ﺣﺮﻣﺎن اﻗﻞ او أﻛﺜﺮ؛
ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ – ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل او ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﻟﻤﺪة ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ.

اﻷدﻧﻰ
اﻟﺤﺪ
ﻟﻠﺤﺮﻣﺎن ﺳﻨﮫ
واﺣﺪة.

.٦۰

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٥۹ﺑﺤﺎل أدﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﺬﯾﻞ اﻷول او اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﺎث طﺮق أﺻﯿﺐ ﺧﻼﻟﮫ ﺷﺨﺺ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ،
وﺗﻢ اداﻧﺘﮫ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ – ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى –
اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة او اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﮫ واﺣﺪة؛ وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺸﺮﺣﮭﺎ ﺑﻘﺮار ﺣﻜﻤﮭﺎ ان ﺗﺎﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻟﻤﺪة اﻗﻞ.

اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻷدﻧﻰ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻮاﻗﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﻤﻞ

.٦۱

أدﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر  ،(۳)۹٥ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى-اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة أو ﻣﻦ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ أدﯾﻦ ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﯿﻜﻮن اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻓﻲ ظﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺬﻛﺮھﺎ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ،أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺮ.

اﻷدﻧﻰ
ﻟﺤﺪ
ﻟﻠﺤﺮﻣﺎن ﺛﻼﺛﺔ
ﺳﻨﻮات

.٦۲

أدﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻤﺎدة  ۹۸او اﻟﻤﺎدة  ،۹۹ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ
أﺧﺮى-اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة أو ﻣﻦ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات؛
وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻓﻲ ظﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺸﺮﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ،أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻟﻤﺪة
أﻗﺼﺮ.

ﻋﻠﻰ

.٦۳

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﯾﺴﻨﮭﺎ اﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ذﯾﻮل ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﻛﻠﮭﺎ او ﺟﺰء
ﻣﻨﮭﺎ ،اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ او ﺗﻘﻠﯿﺼﮭﺎ.

.٦٤

)أ(

ﯾﺒﺪأ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺳﻮاﻗﺔ أو ﻣﻦ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ واﻟﺬي ﻓﺮﺿﺘﮫ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻣﻦ ﯾﻮم ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ إﻻ إذا أﻣﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

)ب(

ﻓﺮض ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﺮﻣﺎن وﻛﺎن ﻗﺪ ﺣﺮم ﻓﻲ ﺑﻘﻀﯿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﻟﻢ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﺪة
اﻟﺤﺮﻣﺎن ﺑﻌﺪ ،ﺗﻀﺎف ﻣﺪة اﻟﺤﺮﻣﺎن إﻟﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺪة

ﺗﻌﺪﯾﻼت
اﻟﺬﯾﻞ

اﻟﺤﺮﻣﺎن
واﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪﺗﮫ

8886

اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
)ج(

ﻟﺪى اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪة اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر:
)(۱

اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻓﻲ
اﻷﻧﻈﻤﺔ وﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت؛

)(۲

اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ أدى ﻓﯿﮭﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑﺴﺒﺒﮭﺎ ﺗﻢ ﺣﺮﻣﺎﻧﮭﺎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر.

اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺮﻛﺒﺔ
ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ

.٦٥

ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة او ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺬي أدﯾﻦ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن او
ﺳﮭﻞ ﺑﺄﻋﻘﺎب ﻗﯿﺎدﺗﮫ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ او اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ او ُ
ﯾﺤﺘﺎز رﺧﺼﺔ ﻟﻘﯿﺎدﺗﮭﺎ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ اداﻧﺘﮫ-ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷي ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻠﻘﯿﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ-ان ﺗﺤﺮﻣﮫ
ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ او ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة؛ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺿﺪ اﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او
اﻣﻦ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﺤﺮﻣﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ.

اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺮﻛﺒﺔ
ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
آداب

.٦٦

أدﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﻣﺮﻛﺒﮫ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻓﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ )ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
ﺳﮭﻞ
ﺿﺪ اﻵداب( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻷردﻧﻲ رﻗﻢ  ۱٦ﻟﺴﻨﮫ  ،۱۹٦۰اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ او ُ
ﺑﺄﻋﻘﺎب ﻗﯿﺎدﺗﮫ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ او اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻠﻚ رﺧﺼﺘﮭﺎ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ – ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ
ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى – اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات؛ وﻟﻜﻦ
ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻓﻲ ظﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺸﺮﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ،أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺮ.

ﻣﻦ
اﻟﺤﺮﻣﺎن
ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ
ﻣﺮﻛﺒﺔ

.٦۷

)أ(

أدﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺬي ﺳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﻊ ﻧﻘﻞ
رﻛﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺮ ﺑﻤﺮﻛﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ او ﺑﻤﺮﻛﺒﮫ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ،او ﺗﺄﺟﯿﺮ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ او
ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،او اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻤﺮﻛﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ
او ﺑﻤﺮﻛﺒﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻧﻘﻞ( ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ – ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ
أﺧﺮى – ﺣﺮﻣﺎن ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ
ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﯿﻨﮫ ﻟﻤﺮﻛﺒﺔ او ﻟﻤﺮﻛﺒﮫ ﻣﻌﯿﻨﮫ ،ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ او ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة.

)ب(

أدﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ او ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺮﻛﺒﮫ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﮫ ﻧﻘﻞ وادﯾﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ – ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى – اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ ﻷي
ﻣﺮﻛﺒﺔ او ﻟﻨﻮع ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ۱۲ﺷﮭﺮ وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ،
ﻓﻲ ظﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺸﺮﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ،أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺮ.

ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺘﮭﻢ
ﻣﻦ
ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ

.٦۸

)أ(

ﻗﺪﻣﻮا ﺑﻼﻏﺎت اﺗﮭﺎم او ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮭﺎم ﺿﺪ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة او ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ
ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ او ﺳﮭﻞ
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
اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻟﻤﺮﻛﺒﺘﮫ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﮭﻮر ،ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﺤﺮم اﻟﻤﺘﮭﻢ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة .٦۹

)ب(

ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻟﻤﺪة  ۳۰ﯾﻮم ،وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ان ﺗﻤﺪد ﻣﺪة اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ او ﺣﺘﻰ اﺻﺪار اﻟﻘﺮار
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة .٦٥

)ج(

ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻘﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة .۷۳

ﺣﺘﻰ
ﺑﺤﺚ

.٦۹

اﻟﺤﺮﻣﺎن
ﻧﮭﺎﯾﺔ

اﻗﺘﻨﻊ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ او وﻛﯿﻠﮫ او ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮطﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ رﺗﺒﺘﮫ ﻋﻦ ﻧﻘﯿﺐ ان ھﻨﺎك أﺳﺎس
ﻣﻌﻘﻮل ﻻﺗﮭﺎم ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة او ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ
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اﻟﻤﻮاد  ٥۳ﺣﺘﻰ  ٦٤او  ٦٥،٦٦و ،٦۷-وﻗﺪم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ طﻠﺐ
ﻟﺤﺮﻣﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ – ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺮﻣﺎﻧﮫ ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ
اﻧﺘﮭﺎء ﻗﻀﯿﺘﮫ ،او ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻐﺎء اﻟﺤﺮﻣﺎن ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻮاد  ۷۲ﺣﺘﻰ.۷٤

اﻟﻘﻀﯿﺔ

ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﺤﺮﻣﺎن

.۷۰

اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮطﺔ

.۷۱

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ،وﻷﺳﺒﺎب ﺗﺸﺮﺣﮭﺎ ،ﺗﺄﺟﯿﻞ
اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻟﻠﻤﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﺗﺤﺪده.

)ب(

ﯾﺤﻖ ﻻﺣﺪ اﻷطﺮاف اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﺴﻠﻤﮫ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺸﺄن
ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،وﯾﺤﻖ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ان ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار او
اﻟﻐﺎﺋﮫ او اﺻﺪار ﻗﺮار اﺧﺮ ﺑﺪﻟﮫ؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف" ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن
اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ – ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ؛ ﺑﺤﺎل ﻛﺎن اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﺧﺮى –ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.

)أ(

ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺎدة" ،ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮطﺔ"-ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮطﺔ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻧﻘﯿﺐ وﻣﺎ ﻓﻮق.

)ب(

إذا ﻛﺎن ﻟﺸﺮطﻲ أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل ﯾﺪﻋﻮه إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﺳﺎﺋﻘﺎ ً ارﺗﻜﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮأى ﻣﻨﮫ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ،أو ﺑﺄﻧﮫ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﮭﺎ
اﻟﺴﺎﺋﻖ ،وﻗﻊ ﺣﺎدث طﺮق أﺳﻔﺮ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﺷﺨﺺ أو ﻣﻘﺘﻠﮫ ،أو ﻟﻀﺮر ﻟﻸﻣﻼك،
ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮطﻲ أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﺮاﻓﻘﺘﮫ إﻟﻰ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮطﺔ أو أن ﯾﺄﺧﺬ ﻣﻨﮫ
رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدﺗﮫ.

)ج(

)(۱

أﺧﺬ اﻟﺸﺮطﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﯾﻌﻄﻲ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ ﻛﺘﺎﺑﺎ ً
ﺑﺸﺄن أﺧﺬ اﻟﺮﺧﺼﺔ وﻣﺬﻛﺮة اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻟﻠﺤﻀﻮر أﻣﺎم ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮطﺔ ﺧﻼل
ﺛﻼﺛﺔ 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.

)(۲

ﺗﻮﺿﺢ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدﯾﻦ )و( و)-ز( ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة ) ،(۱وﻛﺬﻟﻚ ﯾﻔﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻜﺎن ورﻗﻢ ھﺎﺗﻒ وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﻤﻮن ﻗﺮار ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮطﺔ.

)د(

ﻟﻢ ﯾﺄﺧﺬ اﻟﺸﺮطﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺴﺎﺋﻖ
ﻣﺬﻛﺮة اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج(.

)ھ(

إذا ﻛﺎن ﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮطﺔ أﺳﺎس ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﮫ ﺳﻮف ﺗﻘﺪم ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮭﺎم ﺿﺪ اﻟﺴﺎﺋﻖ
اﻟﺬي ارﺗﻜﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﻓﻌﻠﯿﮫ اﻟﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة
ظﺮوف اﻷﻣﺮ:
)(۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ وﻗﻮع ﺣﺎدث طﺮق أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ﺷﺨﺺ-
ﯾﺤﺮم اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ﻟﻤﺪة  ۹۰ﯾﻮﻣﺎ ً؛

)(۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ وﻗﻮع ﺣﺎدث طﺮق أﺳﻔﺮ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﺷﺨﺺ أو
ﺿﺮر ﺑﺎﻷﻣﻼك-ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ﻟﻤﺪة ٦۰
ﯾﻮﻣﺎ ً؛

)(۳

ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺮاﺑﻊ-ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺴﺎﺋﻖ
ﻣﻦ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ﻟﻤﺪة  ۳۰ﯾﻮﻣﺎً.
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)و(

ﻟﻢ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﻖ أﻣﺎم ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮطﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﺗﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﮫ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،ﯾﺤﻖ ﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮطﺔ أن ﯾﺤﺮﻣﮫ ﻏﯿﺎﺑﯿﺎ ً ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ﺣﺴﺐ
اﻟﻔﻘﺮة )ھ( ،وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﻋﺪ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻛﺄﻧﮫ ﺑﻠﻎ ﻋﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧﮫ ﻣﻦ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة
وﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺎدة .۱۰۷

)ز(

ﯾﺴﺮي اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺬي ﻓﺮﺿﮫ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ
ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار.

)ح(

ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪة اﻟﺤﺮﻣﺎن ،ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ
اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ وﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت.

)ط(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺤﺒﺖ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﺴﺒﺒﮭﺎ ﺣﺴﺐ
اﻟﻔﻘﺮة )ھ( ،أن ﺗﻤﺪد ﻣﺪة اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻟﺤﯿﻦ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻘﻀﯿﺔ أو أن ﺗﻠﻐﯿﮫ ،ﺑﺸﺮوط أو ﺑﺪون
ﺷﺮوط.

)ي(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ھ() (۲و ،(۳)-ﯾﺤﻖ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﯿﺶ
اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ أن ﺗﺼﺪر ﻟﺸﺨﺺ ﺣﺮم ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة،
رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﻤﮭﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻘﻂ ،إذا اﻗﺘﻨﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ أن اﻷﻣﺮ
ﯾﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ وﻣﺤﺪدة .ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺣﺎدث ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻣﺎدة .۹۹

)ي أ(

ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮطﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﯾﻌﯿﺪ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ﻟﻤﻦ ﺣﺮم ﻣﻦ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه
اﻟﻤﺎدة ،إذا اﻗﺘﻨﻊ ﺑﺄﻧﮫ ﻟﻦ ﺗﻘﺪم ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮭﺎم ﺿﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ.

.۷۲

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﺣﺮم ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻣﺮ ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮطﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۷۱ان ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وإﻟﻐﺎء اﻟﺤﺮﻣﺎن؛ وﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ او وﻛﯿﻠﮫ او ﻟﺸﺮطﻲ اﻟﻐﺎء اﻟﺤﺮﻣﺎن ،ﺑﺸﺮوط او دون ﺷﺮوط إذا اﻗﺘﻨﻌﺖ ان اﻟﻐﺎء
اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻟﻦ ﯾﻤﺲ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم او ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر.

.۷۳

ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات ﻣﺤﻜﻤﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻮاد  ۷۲، ۷۱ ،٦۹او  ۷٤ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ )رﻗﻢ  (۹ﺳﻨﮫ ۱۹٦۱؛ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
اﻟﺬي ﯾﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺬﻛﻮر ان ﯾﺒﻘﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺗﻐﯿﺮه او اﻟﻐﺎﺋﮫ ،او ان ﯾﺼﺪر ﻗﺮار
اﺧﺮ ﯾﺪﻟﮫ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻹﺻﺪاره ،او إﻋﺎدة اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻷﺟﻞ اﺻﺪار ﻗﺮار اﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﯾﺪھﺎ.

ِﺑﻄﻼن اﻟﺤﺮﻣﺎن

.۷٤

)أ(

ﺑﻤﻀﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺣﺮﻣﺎن ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻮاد  ٦۹او  ۷۱وﻟﻢ
ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮭﺎم ﺿﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ او اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ ﺳﺒﺐ
اﻟﺤﺮﻣﺎن – ﯾﺒﻄﻞ اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻻ إذا أﻣﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻌﻠﯿﻼت ﺗﺴﺠﻞ،
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪة اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ.

)ب(

ﺑﻤﻀﻲ  ٦أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺣﺮﻣﺎن ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻮاد  ٦۹و ۷۱وﻟﻢ
ﯾﺼﺪر ﻗﺮار ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻔﻌﻞ او اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ ﺳﺒﺐ اﻟﺤﺮﻣﺎن ،ﯾﺒﻄﻞ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﺑﺤﺎل ﻟﻢ
ﺗﺄﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

اﻟﻐﺎء ﻷﺳﺒﺎب
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﯿﺎﻗﺔ

.۷٥

ﯾﺤﻖ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﺑﻘﺮار ﻣﻔﺼﻞ ﺣﺮﻣﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻟﻤﺪة
ﻣﻌﯿﻨﮫ او ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ ﻓﻲ ﻗﺮارھﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻗﺘﻨﻌﺖ ان ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ
ﻏﯿﺮ ﻻﺋﻖ ﻟﻠﻘﯿﺎدة ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻟﯿﺎﻗﺘﮫ ﻟﻠﻘﯿﺎدة.

ﺗﻌﻠﯿﻖ رﺧﺼﺔ
ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ

.۷٦

اﻋﺘﻘﺪت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ان طﺮﯾﻘﺔ ﻗﯿﺎدة ﺷﺨﺺ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻣﺎن اﻟﺴﯿﺮ ،ﯾﺤﻖ ﻟﮭﺎ ان
ﺗﻌﻠﻖ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﺟﺘﯿﺎزه اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﻓﺤﻮص طﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ وﺗﺒﯿﻦ اﻧﮫ

اﻟﻐﺎء اﻟﺤﺮﻣﺎن

إﻋﺎدة
واﺳﺘﺌﻨﺎف

ﻧﻈﺮ

8889

ﺳﺎﺋﻖ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻘﯿﺎدة ﻣﺮﻛﺒﮫ ،ﺑﺸﺮط ان ﺗﺴﺘﺪﻋﯿﮫ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺧﻼل ﺳﺘﮫ أﺳﺎﺑﯿﻊ ﻣﻦ ﯾﻮم ﻗﺮارھﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻖ
رﺧﺼﺘﮫ ﻷﺟﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت واﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ.

ﺑﺎﻷﻣﺎن
اﺷﺘﺮاط ﺷﺮوط
ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻠﯿﺎﻗﺔ

.۷۷

ﯾﺤﻖ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﻘﺮار ﻣﻔﺼﻞ ،وﺿﻊ ﺷﺮوط ﺑﺮﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة إذا اﻋﺘﻘﺪت اﻧﮫ ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺑﻠﯿﺎﻗﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ.

إﻟﺰام اﻻرﺷﺎد

.۷۸

ﯾﺤﻖ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺧﻄﯿﺔ ان ﺗﻠﺰم ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ارﺷﺎدات
ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ.

ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
ﻋﻠﻰ ﻗﺮار وﻓﻖ
اﻟﻤﻮاد  ۷٥ﺣﺘﻰ
۷۸

.۷۹

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺬي اﺗﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﮫ ﻗﺮار وﻓﻖ اﻟﻤﻮاد  ۷٥ﺣﺘﻰ  ،۷۸ان
ﯾﻌﺘﺮض ،ﺧﻼل  ۱۰أﯾﺎم ﻣﻦ ﯾﻮم اﺳﺘﻼﻣﮫ اﻟﻘﺮار ،ﻟﺪى ﻟﺠﻨﮫ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت وﯾﺤﻖ
ﻟﻠﺠﻨﮫ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ان ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار ،ﺗﻐﯿﺮه او اﻟﻐﺎﺋﮫ.

)ب(

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﻋﺘﺮاض ﻻ ﯾﺆﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮار ،وﻟﻜﻦ ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﺼﺪر ﻗﺮار ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض
ﺧﻼل  ۹۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻋﺘﺮاض وﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﻟﺠﻨﮫ
اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﺧﺮى ،ﯾﻌﻠﻖ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮار ﻟﻐﺎﯾﺔ اﺻﺪار ﻗﺮار ﻟﺠﻨﮫ
اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت.

اﻋﺘﺮاض
واﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ
طﺒﯿﺔ
ﺷﮭﺎدة
ﻟﻠﻘﯿﺎدة

.۸۰

)أ(

ﺗﻌﯿﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﻜﺘﺎب ﺗﺼﺪره أطﺒﺎء ﻣﺨﻮﻟﯿﻦ ﻟﻤﻨﺢ ﺷﮭﺎدة طﺒﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎدة

)ب(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻟﺮﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة او ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا
ﺟﺮاء ﻗﺮار طﺒﯿﺐ ﻣﺨﻮل ان ﯾﻌﺘﺮض ،ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻟﺪى ﻟﺠﻨﮫ
اﻋﺘﺮاض طﺒﯿﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث أطﺒﺎء ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻀﺎﺑﻂ
ﻟﺸﺆون اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺑﺎﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﺔ.

)ج(

ﺗﺤﺪد ھﯿﺌﺔ ﻟﺠﻨﮫ اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﻄﺒﯿﺔ ورﺋﯿﺴﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ

)د(

ﻻ ﯾﻘﺪم اﻋﺘﺮاض وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۷۹ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ۷٥
اﻟﺘﻲ أﺻﺪر ﻷﺳﺒﺎب ﻟﯿﺎﻗﺔ طﺒﯿﺔ اﻻ ﺑﻌﺪ اﺻﺪار ﻗﺮار ﻟﺠﻨﮫ اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻓﻲ
اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﺨﻮل ،ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﻌﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ
اﻻﻋﺘﺮاض ﻣﻦ ﯾﻮم اﻋﻼن ﻗﺮار ﻟﺠﻨﮫ اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ.

ﺻﻼﺣﯿﺎت
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺤﺮﻣﺎن
ﺳﺎﺋﻘﯿﻦ ﺧﻄﺮﯾﻦ

.۸۱

اﻗﺘﻨﻌﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﯿﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﮭﺎ ان أﺳﻠﻮب ﻗﯿﺎدة ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة
ﯾﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎة او ان ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ھﻤﺠﻲ او ﻣﺰﻋﺞ ،ﻓﯿﺤﻖ ﻟﮭﺎ ،ﺑﻘﺮار
ﻣﻔﺼﻞ وﺑﻌﺪ ﻣﻨﺤﮫ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻸدﻻء ﺑﺎدﻋﺎءاﺗﮫ اﻣﺎﻣﮭﺎ ﺣﺮﻣﺎﻧﮫ ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة.

ﺻﻼﺣﯿﺔ ﺳﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ
ﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﺮم
ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

.۸۲

)أ(

ﺣﺮم ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل او ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ
ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎدة ﺑﻨﻄﺎق ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ او ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة او ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﯾﺨﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﯾﻜﻮن ﻣﺤﺮوم
ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل او ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺧﻼل اﻟﻤﺪة
او ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

)ب(

ﺣﺮم ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( وﻟﻢ ﯾﺨﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺸﺄن
اﻟﺤﺮﻣﺎن ،ﯾﺠﻮز ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻋﻠﻰ ﯾﺪ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺪة ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﯿﻮم اﻟﺬي اﻋﻠﻤﺖ ﺑﮫ.

اﻟﻐﺎء اﻟﺤﺮﻣﺎن،
اﻧﺘﮭﺎء ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ
وﻣﺼﺎدﻗﺘﮫ

.۸۳

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة اﻟﺬي ﺣﺮم ﻣﻦ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۸۱ان
ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﮫ اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﻐﺎء اﻟﺤﺮﻣﺎن.
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ﻣﻨﻊ اداري ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺮﻛﺒﺔ

.۸٤

)ب(

ﯾﻨﺘﮭﻲ ﺳﺮﯾﺎن ﺣﺮﻣﺎن ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ۸۱ﺑﻤﻀﻲ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮم ﻋﻠﻰ ﯾﻮم اﻟﺤﺮﻣﺎن،
ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﻘﺪم طﻠﺐ ﻟﻠﺠﻨﮫ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء ھﺬه اﻟﻤﺪة او ﻟﻢ
ﺗﻠﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻟﺠﻨﮫ اﻻﻋﺘﺮاض ﻗﺒﻞ ھﺬا اﻟﻤﻮﻋﺪ.

)ج(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﮫ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ،ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة او ﻟﻐﺎﯾﺔ
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ ،ﺗﻐﯿﺮه او اﻟﻐﺎﺋﮫ.

)أ(

)(۱

ﺗﺒﯿﻦ ﻟﺸﺮطﻲ ،ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم ﺑﻮزن ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ،أن ﺷﺨﺼﺎ ً ﻗﺎم ﺑﻨﻘﻞ ﺣﻤﻮﻟﺔ
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ وأن وزن اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ووزن اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﮭﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﻮزن
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮫ ﺣﺴﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﻓﯿﺤﻖ ﻟﮫ أن ﯾﺴﻠﻢ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ
إﺷﻌﺎرا ً اﻟﺬي ﯾﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-إﺷﻌﺎر ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل( ﻟﻤﺪة
 ۳۰ﯾﻮﻣﺎ ً وإذا ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﺳﻠﻢ إﺷﻌﺎر ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺣﺴﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،أو أﺻﺪر ﺑﺤﻘﮭﺎ أﻣﺮ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺴﺐ ﻣﺎدة
- ۸٦ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮﻣﺎً ،وأﺧﺬ رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.

)(۲

ﻛﺎن ﻟﻠﺸﺮطﻲ أﺳﺎس ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﺴﺎﺋﻖ ارﺗﻜﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮأى ﻣﻨﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﺑﻘﺴﻢ أ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ  ،ﯾﺤﻖ ﻟﮫ أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻖ
ﻣﺮاﻓﻘﺘﮫ ﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮطﺔ أو أﺧﺬ ﻣﻨﮫ رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ  ،وﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺎدة )٤۷ج( ) ،د( و) -و( ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ؛ ﻛﺎن ﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮطﺔ أﺳﺎس
ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﮫ ﺳﻮف ﺗﻘﺪم ﻻﺋﺤﺔ إﺗﮭﺎم ﺿﺪ اﻟﺴﺎﺋﻖ  ،ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ إﺷﻌﺎر
ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﮭﺎ ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺪة  ۳۰ﯾﻮﻣﺎ ً وإذا ﺧﻼل
اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﺳﻠﻢ إﺷﻌﺎر ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺣﺴﺐ ھﺬه
اﻟﻤﺎدة  ،أو أﻋﻄﻲ ﺑﺤﻘﮭﺎ أﻣﺮ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺴﺐ ﻣﺎدة  ٥۷ج -ﻟﻤﺪة ٦۰
ﯾﻮﻣﺎ ً  ،وأﺧﺬ رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.

)(۳

ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻐﺮاﻣﺔ.

)ب(

ﯾﺬﻛﺮ ﻓﻲ إﺷﻌﺎر ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
)(۱

اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﺠﺐ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أو اﻟﺬي ﻓﯿﮫ ﯾﺠﺐ
إﻧﺰال اﻟﺮﻛﺎب اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﺣﺴﺐ ظﺮوف اﻷﻣﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ،وذﻟﻚ إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ﺗﻨﺰﯾﻞ
اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻈﺮوف اﻷﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻨﺰﯾﻞ
اﻟﺮﻛﺎب اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ﺗﻨﺰﯾﻞ
اﻟﺮﻛﺎب ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻈﺮوف اﻷﻣﺮ.
ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" ،ﺣﻤﻮﻟﺔ زاﺋﺪة"-اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎدل وزﻧﮭﺎ اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ
اﻟﻮزن اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮫ ﺣﺴﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ووزن اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﯿﮭﺎ.

)(۲

اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﻒ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،اﻟﺬي
ﯾﺤﺪد ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻗﺘﺮاح اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ؛ رﺋﯿﺲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﯾﺤﺪد ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﻐﺮض ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ،ﺗﺮﻗﯿﻢ ،ﻣﻮاﻗﻊ وﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر وﻛﯿﻔﯿﺔ
اﻟﺤﺮاﺳﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﯿﮭﻢ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻐﺮض ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻟﻠﻤﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﺣﺴﺐ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة وﺑﺴﺒﺐ
ﺗﻮﻗﯿﻔﮭﺎ ﻓﯿﮭﺎ؛

)(۳

اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻷﺧﯿﺮ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ ) (۱و.(۲)-
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)ج(

ﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪر ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ إﺷﻌﺎر ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل إﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻔﺮ
ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ واﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮت
ﻓﻲ اﻹﺷﻌﺎر ،وﻻ ﯾﻨﻘﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ إﻻ إذا ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺧﻄﯿﺔ ﻣﻦ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮطﺔ.

)د(

)(۱

اﻟﺸﺮطﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻋﻦ إﻋﻄﺎء إﺷﻌﺎر ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺣﺴﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة؛ وﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ إﺷﻌﺎر ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،إذا ﻟﻢ ﯾﺴﻠﻢ ﻟﮫ إﺷﻌﺎر ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل؛

)(۲

أﺻﺪر إﺷﻌﺎر ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،وﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ،
ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ رﺧﺼﺘﮭﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﻌﺪ أن أﺣﯿﻂ ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺸﺄن إﺷﻌﺎر ﻣﻨﻊ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.

)ھ(

اﻟﻠﺠﻮء
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

إﻟﻰ

.۸٥

ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮطﺔ ﯾﻠﻐﻲ إﺷﻌﺎر ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﯾﺨﺒﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻮراً ،ﻓﻲ
إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)(۱

إذا أﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أن اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أﺧﺬت ﻣﻨﮫ ﺑﺪون ﻋﻠﻤﮫ وﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ؛

)(۲

اﻗﺘﻨﻊ ﺑﺄﻧﮫ ﻟﻦ ﺗﻘﺪم ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮭﺎم ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(.

)و(

أﻟﻐﯿﺖ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﮭﺎم ،ﯾﻠﻐﻰ إﺷﻌﺎر ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،واﻟﻤﺪﻋﻲ ﯾﻌﻠﻢ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ
ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻮراً.

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ إﺷﻌﺎر ﺑﻤﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺴﺐ ﻣﺎدة  ۸٤وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺬي اﺳﺘﻠﻢ اﻹﺷﻌﺎر ،أن ﯾﻄﻠﺒﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﻤﺮور ،إﻟﻐﺎء إﺷﻌﺎر ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل؛ وﺗﻘﻮم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ
اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أو وﻛﯿﻠﮫ أو ﻟﺸﺮطﻲ.

)ب(

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء إﺷﻌﺎر ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل إذا أﺛﺒﺖ ﻟﮭﺎ أﺣﺪ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
إن اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أﺧﺬت ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ دون ﻋﻠﻤﮫ ودون ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ؛
)(۱
)(۲

ﻣﻨﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ

.۸٦

إن ﺳﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺧﺎﻟﻒ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ ،وﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﺑﻮﺳﻌﮫ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ب ﻣﺎدة )۸٤أ(.

)ج(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻠﻐﻲ إﺷﻌﺎر ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،أو أن ﺗﺤﺪد ﻣﺪة أﻗﺼﺮ ﻟﻤﻨﻊ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﺑﺸﺮوط أو ﺑﺪون ﺷﺮوط ،إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ظﺮوف أﺧﺮى ﺧﻼف
اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ب اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر ذﻟﻚ وﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ وﺳﺎﺋﻘﮭﺎ.

)أ(

أدﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺴﺎدس ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ،
ﻋﻼوة ً ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى ،أن ﺗﺼﺪر أﻣﺮا ً ﺑﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ
ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-أﻣﺮ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل( ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱۲۰ﯾﻮﻣﺎً ،ﺑﺸﺮط أﻻ
ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻏﺮاﻣﺔ؛ وﺗﺤﺪد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ أﻣﺮ ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي
ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﻒ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ
ﺣﺴﺐ ﻣﺎدة ) ۸٤ب().(۲

)ب(

ﻻ ﺗﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻣﺮا ً ﺑﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻹﺳﻤﺎع ادﻋﺎءاﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
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)ج(

ﻻ ﺗﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻣﺮا ً ﺑﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ إذا أﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ أﺣﺪ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)(۱

إن اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أﺧﺬت ﻣﻨﮫ ﺑﺪون ﻋﻠﻤﮫ وﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ؛

)(۲

إن ﺳﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺧﺎﻟﻒ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﮫ ،وأﻧﮫ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﮫ ﻟﻤﻨﻊ ارﺗﻜﺎب
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(.

)د(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن ﻣﺪة ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ وﺳﺎﺋﻘﮭﺎ.

)ھ(

)(۱

ﺻﺪر أﻣﺮ ﺑﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺣﺴﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﯾﺒﺮز ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
رﺧﺼﺘﮭﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻓﯿﮭﺎ؛

)(۲

ﯾﺴﺮي ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻤﻮﻋﺪ إﺻﺪار اﻷﻣﺮ ،إذا ﻟﻢ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﻋﺪ
آﺧﺮ ،ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻻ ﺗﺄﺧﺬ
ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﻟﺤﯿﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة ).(۱

)و(

طﻠﺐ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻜﺎن وﻗﻮف اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﻻ ﯾﻘﻮم
ﺑﺬﻟﻚ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺧﻄﯿﺔ ﻣﻦ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮطﺔ.

)ز(

ﻟﻢ ﺗﺘﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﺈﺳﻤﺎع ادﻋﺎءاﺗﮫ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﯾﺤﻖ ﻟﮫ
اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮارھﺎ.

اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
ﻧﻘﻞ
ﻟﻠﻤﻜﺎن وإﯾﻘﺎﻓﮭﺎ
ﺑﮫ

.۸۷

ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺑﮫ إﯾﻘﺎﻓﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد ۸٤
ﺣﺘﻰ  ۸٦وﺟﺮاء إﯾﻘﺎﻓﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺪار اﻟﺬي ﺣﺪد ﺣﺴﺐ ﻣﺎدة ) ۸٤ب()،(۲
ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،وﯾﺠﻮز ﺣﺠﺰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ دﻓﻊ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ؛ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ،
ﺣﺴﺐ طﻠﺐ ﯾﻘﺪم إﻟﯿﮭﺎ ،أن ﺗﺼﺪر أي أﻣﺮ ﺗﺮﺗﺌﯿﮫ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﺑﺸﺮط أن
ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻤﻦ ﻗﺪ ﯾﺘﻀﺮر ﻣﻦ ﻗﺮارھﺎ ﺑﺈﺳﻤﺎع ادﻋﺎءاﺗﮫ.

اﺳﺘﺌﻨﺎف

.۸۸

ﯾﺠﻮز اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﻮد  ۸٥ﺣﺘﻰ  ،۸۷ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﻓﺮد؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف"-ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ-اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ.

ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﺮﻛﺒﺔ-ﺗﻨﻔﯿﺬ
ورﻗﺎﺑﺔ

.۸۹

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ إﺷﻌﺎر ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل أو أﻣﺮ ﻣﻨﻊ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺒﻨﻮد  ۸٤ﺣﺘﻰ  ،۸٦ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،إﯾﺪاﻋﮭﺎ أو
إﻗﻔﺎل اﻟﻌﺠﻼت ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﻣﺎدة .۱۱٤

)ب(

ﻷﺟﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ إﺷﻌﺎر ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل أو أﻣﺮ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ،اﻟﺬﯾﻦ أﺻﺪروا
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد  ۸٤ﺣﺘﻰ  ،۸٦ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮطﻲ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻜﻞ ﻣﻜﺎن
اﻟﺬي ﯾﻔﺘﺮض أن ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أو ﯾﻜﻮن ﻟﮫ أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﯿﮫ.

رﺧﺼﺔ

.۹۰

ﺗﻌﺎد رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،أو ﺑﻌﺪ إﻟﻐﺎء ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،أو إذا
ﺑﺮأ اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ ﺻﺪر اﻹﺷﻌﺎر ﺑﻤﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو أﻣﺮ ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل،
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﺤﺪد ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ.

.۹۱

أﺻﻮل اﻟﺤﻜﻢ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺎت اﻣﺎم ﻟﺠﻨﮫ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻓﻲ اﻋﺘﺮاض ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺗﻜﻮن
وﻓﻖ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻟﺠﺎن اﻻﻋﺘﺮاض )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹٦۷-٥۷۲۸،(۱۷۲واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ.

إﻋﺎدة
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ

أﺻﻮل اﻟﺤﻜﻢ
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إﯾﻘﺎف اﻟﺤﺮﻣﺎن

.۹۲

ﻟﻢ ﯾﺼﺪر ﻗﺮار ﻟﺠﻨﮫ اﻻﻋﺘﺮاض ﺧﻼل  ٦۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻗﺮار ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺮﻣﺎن
وﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﻟﺠﻨﮫ اﻻﻋﺘﺮاض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﺧﺮى ،ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻟﻐﺎﯾﺔ اﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ.

ﺻﻼﺣﯿﺎت أﺧﺮى
ﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ

.۹۳

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﺑﺎي وﻗﺖ ،رﻓﺾ ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ او ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ او اﻟﻐﺎﺋﮭﺎ او
ﺗﻌﻠﯿﻖ رﺧﺼﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﻋﻨﺪ اﻗﺘﻨﺎﻋﮭﺎ ان اﻻﻣﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻣﻦ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻣﻦ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ او اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳﻜﺎن
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او ﻷﺟﻞ إﺣﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.

)ب(

ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻟﺪى ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﻼل  ۱٥ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﻻﻋﻼن ﻋﻦ ﻗﺮار ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ.

)ج(

ﯾﺤﻖ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار ،اﻟﻐﺎﺋﮫ
او ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ.

اﺑﺮاز
واﺟﺐ
رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة

.۹٤

)أ(

أدﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﯿﺮ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ
أﺧﺮى اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻗﯿﺎدﺗﮫ ﻣﺮﻛﺒﮫ ،او اﺗﻢ ﺣﺮﻣﺎﻧﮫ ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ ،او ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﯿﺔ
ﺷﺮوط ﻣﻌﯿﻨﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﮫ اﺑﺮاز رﺧﺼﺘﮫ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ
اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﯿﮭﺎ.

)ب(

اﻹﺟﺮاءات ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺮﺧﺼﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺮﺧﺼﺔ )أ( ﺗﺤﺪد ﻓﻲ
اﻷﻧﻈﻤﺔ.

اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

.۹٥

)ج(

ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﻣﺮﻛﺒﮫ اﻟﺬي ﺣﺮم ﻣﻦ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻛﮭﺬه.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ :اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

ﻣﻦ ﯾﻨﻔﺬ اﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ – اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﯿﻦ او ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة )۱أ( ) (۳ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺑﺤﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ھﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺜﮭﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ –ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ  ۱٫۲٥ﺿﻌﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۱أ( )(۱
ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
)(۱

ﻣﻦ ﯾﺨﻞ ﺑﺄﺣﺪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ؛

)(۲

ﯾﻘﻮد ﻣﺮﻛﺒﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎرع ﺑﺎﺳﺘﮭﺘﺎر او اھﻤﺎل او ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻈﺮوف اﻻﻣﺮ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ
ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﮭﻮر ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺤﺪدة؛

)(۳

ﻛﺎن ﺛﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎدﺗﮫ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ او ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎرع او ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم،
ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،ﺛﻤﻞ" و " ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ" – ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۱۰۱؛

)(٤

ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎدة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وھﻮ ﯾﺮﻓﺾ ذﻛﺮ اﺳﻤﮫ او ﻋﻨﻮاﻧﮫ
او ﯾﺬﻛﺮ اﺳﻢ او ﻋﻨﻮان ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﮫ؛

)(٥

ﺑﺤﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺮﻛﺒﺔ او ﻣﻦ ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﯿﮭﺎ او ﻣﻦ ﯾﺘﺼﺮف ﺑﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺪﻟﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻮر ،ﺣﺴﺐ طﻠﺐ ﺷﺮطﻲ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ اﻻدﻻء ﺑﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي
ﻟﺘﺸﺨﯿﺺ او اﻹﻣﺴﺎك ﺑﺴﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﮫ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺘﻮرط ﺑﺤﺎدث طﺮق او طﺮﯾﻘﺔ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ،اﻻ إذا طﻠﺐ ﻣﻨﮫ اﻻدﻻء ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻄﯿﺎ – ﻋﻠﯿﮫ
ﻧﻘﻠﮭﺎ ﺧﻼل  ۱٥ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﻄﻠﺐ؛
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)(٦

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﮫ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ او ﻋﺎﻣﺔ وﻻ ﯾﺒﺮز رﺧﺼﺘﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻄﻠﺐ
اﻟﺸﺮطﻲ ذﻟﻚ.

)(۷

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻮد ﻣﺮﻛﺒﮫ وﻻ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺮﻛﺒﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺤﺪوث
ﺣﺎدث ﻟﺸﺨﺺ ،او داﺑﮫ او ﻟﻤﺮﻛﺒﮫ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺴﺆول ﻋﻨﮭﺎ وﻻ ﯾﺪﻟﻲ ﻛﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫ
ﺑﺎﺳﻤﮫ ،ﻋﻨﻮاﻧﮫ ،واﺳﻢ وﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ او ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ او رﻗﻢ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ؛

)(۸

ﻣﻦ ﯾﺨﻞ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت إﺷﺎرة ﻣﺮور ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ او اﺷﺎرة اﻟﺘﻲ أﺷﺎر ﺑﮭﺎ ﺷﺮطﻲ ﺑﺰي
اﻟﺸﺮطﺔ.

)(۹

ﯾﺰور أي ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ او أي رﺧﺼﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت وﻓﻖ ھﺬا
اﻻﻣﺮ او ﯾﻐﯿﺮھﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﯿﺎل وﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ او ﯾﻌﯿﺮھﺎ ﻷﺧﺮ او ﯾﺴﻤﺢ ﻷﺧﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ.

)(۱۰

ﻏﯿﺮ ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﺎﻛﻮﻏﺮاف.

)(۱۱

ﯾﺸﻮش ﻋﻤﻞ ﺟﮭﺎز ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺬي رﻛﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة .۱۰٤

اﻟﺴﺠﻦ

.۹٦

ﺣﺪد ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ،وﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﺗﻔﺴﺮ ﻓﻲ ﻗﺮار ﺣﻜﻤﮭﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت ﻟﻘﺮارھﺎ ھﺬا.

اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﺟﺪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ

.۹۷

ﻣﻦ ﯾﻨﻔﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮات ) (٤) ،(۳) ،(۲او ) (۷ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  ۹٥او وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  -۱۰ﻣﺎ ﻋﺪا
ﻗﯿﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺷﺨﺺ اﻟﺬي اﻧﺘﮭﺖ ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن رﺧﺼﺘﮫ-او ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وﻓﻖ اﺣﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول او اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﺗﻢ اداﻧﺘﮫ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﮭﺮ ،او اﻟﺴﺠﻦ
وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ  ۱٫٥۰۰ﺷﺎﻗﻞ ﺟﺪﯾﺪ :وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﺑﺤﺎل ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ ان ظﺮوف اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺗﻔﺮض ذﻟﻚ ،ان ﻻ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴﺮھﺎ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ.

اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﻤﻮت
ﺑﻘﯿﺎدة ﻣﺘﮭﻮرة

.۹۸

ﻣﻦ ﯾﺘﺴﺒﺐ ،ﺧﻼل ﻗﯿﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ ،دون ﻗﺼﺪ ،ﺑﻤﻮت ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻻﻧﺘﺒﺎه او ﻋﻤﻞ
ﻣﺘﮭﻮر ،او دون ﻣﺒﺎﻻة واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻹھﻤﺎل اﻻﺟﺮاﻣﻲ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات وﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ،او اﻟﺴﺠﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ  ۱٥٫۰۰ﺷﺎﻗﻞ ﺟﺪﯾﺪ؛ وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﺎل ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ ان اﻟﻈﺮوف ﺗﺒﺮر ذﻟﻚ ،ﻋﺪم اﻟﻘﺎء اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻷﺳﺒﺎب ﺗﻔﺴﺮھﺎ ﻓﻲ ﻗﺮار ﺣﻜﻤﮭﺎ.

اﻟﺘ���������ﺮك ﺑﻌ���������ﺪ
اﻹﺻﺎﺑﺔ

.۹۹

)أ(

ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﮫ ﺿ�ﻠﻊ ﺑﺤ�ﺎدث ط�ﺮق واﻟ�ﺬي أﺻ�ﯿﺐ ﻓﯿ�ﮫ ﺷ�ﺨﺺ ،وﺗﻮﺟ�ﺐ
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 ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات.

)ب(

ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﮫ ﺿﻠﻊ ﺑﺤﺎدث طﺮق واﻟﺬي أﺻﯿﺐ ﻓﯿﮫ ﺷﺨﺺ ،وﻟﻢ ﯾﺘﻮﻗ�ﻒ
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.

)ج(

ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﮫ ﺿﻠﻊ ﺑﺤﺎدث اﻟﺘﻲ ﺟﺮاﺋﮭﺎ أﺻ�ﯿﺐ ﺷ�ﺨﺺ إﺻ�ﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐ�ﺔ أو
ﻗﺘﻞ ﺷﺨﺺ ،وﻟﻢ ﯾﺘﻮﻗﻒ أو ﻟﻢ ﯾﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻛﻤﺎ ذﻛ�ﺮ ﺑ�ﺎﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﻋﻘﺎﺑ�ﮫ اﻟﺴ�ﺠﻦ
 ۱٤ﺳﻨﺔ.
ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻟﻘﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠ�ﻰ ﺷ�ﺨﺺ وﻓ�ﻖ اﻟﻔﻘ�ﺮة )ب( أو )ج( ،ﻻ ﺗﻠﻘ�ﻲ
ﻋﻠﯿﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ وﺣﯿﺪة أو ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ.

)ھ(

ﺑﮭ��ﺬا اﻟﻤ��ﺎدة " ،طﻠ��ﺐ اﻟﻤﺴ��ﺎﻋﺪة" – ﻗ��ﺪم اﻟﻤﺴ��ﺎﻋﺪة اﻟﻤﻼﺋﻤ��ﺔ وﻓ��ﻖ ﻟﻈ��ﺮوف اﻟﺤ��ﺎدث
وﻟﻤﻜﺎن ﺣ�ﺎدث اﻟﻄ�ﺮق ،ﺑﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ ذﻟ�ﻚ ،وﻓ�ﻖ ظ�ﺮوف اﻷﻣ�ﺮ ،اﺳ�ﺘﺪﻋﺎء أﺟﮭ�ﺰة اﻹﻧﻘ�ﺎذ

ﻋﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻲ

)د(
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اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﺔ واﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻤﻜﺎن اﻟﺤﺎدث ،اﻧﺘﻈﺮ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺼﺎب ﻟﺤ�ﯿﻦ وﺻ�ﻮﻟﮭﻢ ،اھ�ﺘﻢ
ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼ�ﺎب ﻣ�ﻦ أي ﺿ�ﺮر إﺿ�ﺎﻓﻲ ﺑﻘ�ﺪر اﻟﻤﺴ�ﺘﻄﺎع وﻗ�ﺪم اﻟﻤﺴ�ﺎﻋﺪة اﻷوﻟﯿ�ﺔ إذا
ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ وﻓﻖ ﻣﺆھﻼﺗﮫ.
واﺟﺐ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ .۱۰۰
اﻻﺗﺼﺎل ﻷﺟﮭﺰة
اﻹﻧﻘﺎذ

ﻓﺤﺺ اﻟﺜﻤﻮل

.۱۰۱

ﯾﻠﺰم ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺿﻠﻊ ﺑﺤﺎدث طﺮق واﻟ�ﺬي أﺻ�ﯿﺐ ﻓﯿ�ﮫ ﺷ�ﺨﺺ ﺑﺎﻻﺗﺼ�ﺎل ﻷﺟﮭ�ﺰة
اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﺔ واﻟﻀ�ﺮورﯾﺔ واﺳ�ﺘﺪﻋﺎﺋﮭﻢ ﻟﻤﻜ�ﺎن اﻟﺤ�ﺎدث ،ﺑﺄﺳ�ﺮع وﻗ�ﺖ ﻣﻤﻜ�ﻦ وﻓ�ﻖ ﻟﻈ�ﺮوف
اﻷﻣﺮ ،إﻻ إذا ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ وطﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻈ�ﺮوف اﻟﻤ�ﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻤ�ﺎدة ٦٤أ)ب(
أو )ج(؛ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ – ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻤ�ﺎدة ٦٤أ)ب( أو )ج(،
وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻣﺮ؛ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺻﺮ واﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ۱٦ﺳﻨﺔ.
)أ(

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة-
"ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ"-أﺣﺪ ھﺆﻻء
)(۱

ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺘﺪرﯾﺲ اﻟﺴﻮاﻗﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﯾﻘﻮد اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ؛

)(۲

ﻣﻦ ﯾﺠﻠﺲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺳﺎﺋﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﻷﺟﻞ ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺐ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱٤أو ۱٥؛

"ﻣﺸﺮوب ﻣﺴﻜﺮ"-ﻣﺸﺮوب اﻟﺬي ﻓﯿﮫ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺤﻮل أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ
رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺤﻮل ﻋﻠﻰ وﻋﺎء اﻟﻤﺸﺮوب
ﯾﻜﻮن ﺑﯿﻨﮫ أوﻟﯿﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺤﻮل اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوب؛
"ﻋﻘﺎر ﺧﻄﺮ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮫ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻘﺎﻗﯿﺮ اﻟﺨﻄﺮة )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
 ،۱۹۷٥-٥۷۳٥ ،(٥٥۸ﻣﺎﻋﺪا ﻋﻘﺎر اﻟﺬي ﺣﺪده رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﺪﻧﯿﺔ وﺑﺎﻟﺸﺮوط
اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ؛
"ﺛﻤﻞ"-أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
)(۱

ﻣﻦ ﯾﺸﺮب ﻣﺸﺮوب ﻣﺴﻜﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻮاﻗﺔ أو ﻋﻨﺪ ﻛﻮﻧﮫ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ؛

)(۲

ﻣﻦ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺟﺴﻤﮫ ﻋﻘﺎر ﺧﻄﺮ أو ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻔﻜﯿﻚ ﻣﻮاد ﻟﻌﻘﺎر ﺧﻄﺮ؛

)(۳

ﻣﻦ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺟﺴﻤﮫ ﻛﺤﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ رﺋﯿﺲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛

)(٤

أﺣﺪ اﻟﻤﺪوﻧﻮن ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ،اﻟﺬي ﺣﺴﺐ ﻓﺤﺺ ﻋﯿﻨﮫ اﻟﮭﻮاء ،ﺑﺠﺴﺪه ﺗﻮاﺟﺪ
ﻛﺤﻮل ﺑﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺬي ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ  ٥۰ﻣﯿﻜﻐﺮام ﻛﺤﻮل ﺑﻠﺘﺮ ھﻮاء ﻣﻨﻔﻮخ ،أو
ﺣﺴﺐ ﻓﺤﺺ ﻋﯿﻨﮫ دم – ﺑﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺬي ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ  ۱۰ﻣﯿﻠﻐﺮام ﻛﺤﻮل ب
 ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺘﺮ دم:
)أ(

ﺳﺎﺋﻖ ﺟﺪﯾﺪ؛

)ب( ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ۲٤ﺳﻨﺔ؛
)ج(

ﺳﺎﺋﻖ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﯿﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻲ وزﻧﮭﺎ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻓﯿﮫ وﻓﻖ رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ۳٫٥۰۰
ﻛﯿﻠﻮﻏﺮام؛
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)د(
)(٥

ﺳﺎﺋﻖ ﯾﻘﻮد ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ".

اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺸﺮوب ﻣﺴﻜﺮ أو ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻘﺎر ﺧﻄﺮ ،وﺑﺸﺮط أﻧﮫ ﻟﻢ
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺤﻮص ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺤﻮل ﺑﺪﻣﮫ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت
ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة ) (۳او ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )۳أ(،
ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ.

)ب(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮطﻲ أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ أو ﻣﻦ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،أن ﯾﻌﻄﯿﮫ
ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﻮاء اﻟﻤﻨﻔﻮخ ﻣﻦ ﻓﻤﮫ ،ﻷﺟﻞ ﻓﺤﺺ إذا ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻛﺤﻮل ﺑﺠﺴﻤﮫ وﺑﺄي ﻧﺴﺒﺔ،
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﮭﺎز اﻟﺬي ﺻﻮدق ﻋﻠﯿﮫ ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺈﻋﻼن
)ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة-ﻋﯿﻨﺔ ﻧﻔﺦ(؛ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮطﻲ أن ﯾﻄﻠﺐ إﻋﻄﺎء ﻋﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﻚ ﺑﺄﻧﮫ ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة.

)ج(

ﯾﺤﻖ ﻟﺸﺮطﻲ أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ أو ﻣﻦ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،اﻟﺬي ﺗﻮرط
ﺑﺤﺎدث طﺮق أو ﻛﺎن ﻟﻠﺸﺮطﻲ ﺷﻚ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺄﻧﮫ ﺛﻤﻞ ،إﻋﻄﺎﺋﮫ ﻋﯿﻨﺔ ﺑﻮل أو ﻋﯿﻨﺔ دم
ﻷﺟﻞ ﻓﺤﺺ إذا ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻛﺤﻮل ﺑﺠﺴﻤﮫ وﺑﺄي ﻧﺴﺒﺔ ،أو إذا ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺠﺴﻤﮫ ﻋﻘﺎر ﺧﻄﺮ
أو ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻔﻜﯿﻚ ﻣﻮاد ﻟﻌﻘﺎر ﺧﻄﺮ؛ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮطﻲ أن ﯾﺄﻣﺮ ﺑﺄﺧﺬ ﻋﯿﻨﺔ دم ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر
ﺑﮭﺬه اﻟﻔﻘﺮة أﯾﻀﺎ ً ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ أو ﻣﻦ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺬي ﻓﻘﺪ وﻋﯿﮫ ،وﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺮض ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )ب .(۲

)د(

ﺗﻮﻓﻲ ﺷﺨﺺ إﺛﺮ ﺣﺎدث طﺮق ،وﻛﺎن ﻟﻠﺸﺮطﻲ ﺷﻚ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺄن ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺨﺺ ﻛﺎن
أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺒﺒﯿﻦ ﻟﻠﺤﺎدث ،ﯾﺤﻖ ﻟﻄﺒﯿﺐ ،اﻟﺬي ﺧﻮل ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
أو ﻣﻦ ﻋﯿﻨﮫ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻐﺮض ،اﻟﺬي ﺟﻠﺐ إﻟﯿﮫ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ،أﺧﺬ ﻋﯿﻨﺔ
دم ﻣﻨﮫ أو ﺳﺎﺋﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ ،ﻷﺟﻞ ﻓﺤﺺ إذا ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺠﺴﻤﮫ ﻛﺤﻮل وﺑﺄي ﻧﺴﺒﺔ،
أو إذا ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺠﺴﻤﮫ ﻋﻘﺎر ﺧﻄﺮ أو ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻔﻜﯿﻚ ﻣﻮاد ﻟﻌﻘﺎر ﺧﻄﺮ ،وﻛﻞ ذﻟﻚ إذا ﻣﺎ
طﻠﺐ اﻟﺸﺮطﻲ ھﺬا؛ ﺑﮭﺬه اﻟﻔﻘﺮة" ،ﺷﺮطﻲ"-ﻛﻤﺎ ﺣﺪد رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

)ھ(

ﺷﺮطﻲ اﻟﺬي ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ أو ﻣﻦ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ إﻋﻄﺎءه ﻋﯿﻨﺔ ﻧﻔﺦ،
ﻋﯿﻨﺔ ﺑﻮل أو ﻋﯿﻨﺔ دم ،ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﮫ ﺑﮭﺪف أﺧﺬ اﻟﻌﯿﻨﺔ،
ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ،وﯾﺸﺮح ﻟﮫ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﺮﻓﺾ إﻋﻄﺎء ﻋﯿﻨﺔ ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ب ﻣﺎدة
.۱۰۳

)و(

)(۱

أﺧﺬ ﻋﯿﻨﺔ ﻧﻔﺦ ،ﻋﯿﻨﺔ ﺑﻮل أو ﻋﯿﻨﺔ دم ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﺗﺘﻢ ﺑﺼﻮرة
وﺑﻤﻜﺎن اﻟﻠﺬﯾﻦ ﯾﺆﻣﻨﻮا ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻗﺼﻮى ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﺸﺨﺺ ،ﻋﻠﻰ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﮫ وﺻﺤﺘﮫ ،ﺑﺄدﻧﻰ درﺟﮫ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺲ ،إﺣﺮاج وأﻟﻢ.

)(۲

أﺧﺬ ﻋﯿﻨﺔ ﻧﻔﺦ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮطﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﺳﺎق أو ﺳﺎﻓﺮ
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي طﻠﺒﺖ ﻣﻨﮫ اﻟﻌﯿﻨﺔ ،ﺑﻤﺤﺎذاﺗﮭﺎ أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ اﻟﺬي ﯾﺄﻣﺮ
ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺸﺮطﻲ.

)(۳

أﺧﺬ ﻋﯿﻨﺔ دم ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﮭﻨﺔ طﺒﯿﺔ ،اﻟﻤﺨﻮل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن أو
ﺗﺸﺮﯾﻊ أﻣﻦ ﻷﺧﺬ ﻋﯿﻨﺔ دم؛ أﺧﺬ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﻓﯿﮫ ﻣﺘﺒﻊ أﺧﺬ ﻋﯿﻨﺔ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺤﻄﺔ ﺷﺮطﺔ ﺑﻈﺮوف ﻋﯿﺎدة.

)ز(

ﯾﺴﺘﻔﺴﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﮭﻨﮫ طﺒﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻣﻨﮫ طﻠﺐ أﺧﺬ ﻋﯿﻨﺔ دم ،ﻗﺒﻞ أﺧﺬھﺎ،
وﺿﻌﮫ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻌﯿﻨﺔ؛ ﺗﺒﯿﻦ ﺷﻚ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺄن أﺧﺬ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﯾﻤﻜﻦ
أن ﯾﻤﺲ ﺑﺼﺤﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻣﺎھﯿﺔ أﺧﺬ اﻟﻌﯿﻨﺔ ،ﻻ ﯾﺄﺧﺬ ﻣﻨﮫ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﯿﻨﺔ دم ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر؛ وﻟﻜﻦ ،ﯾﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻣﮭﻨﺔ طﺒﯿﺔ ﻟﯿﺲ
طﺒﯿﺒﺎً ،أن ﯾﻄﻠﺐ ﺑﺄن ﯾﻘﻮم طﺒﯿﺐ ﺑﻔﺤﺺ اﻟﺸﺨﺺ ،وﻻ ﯾﺄﺧﺬ ﻣﻨﮫ ﻋﯿﻨﺔ دم إﻻ إذا
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ﺻﺎدق اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺬي ﻓﺤﺼﮫ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﻊ ﺻﺤﻲ ﻷﺧﺬ اﻟﻌﯿﻨﺔ.

ﺗﻘﺮﯾﺮ
ﻓﺤﺺ اﻟﺜﻤﻞ

رﻓﺾ
ﺛﻤﻞ

"ﺟﮭﺎز
اﻟﺴﺮﻋﺔ

ﻋﻦ .۱۰۲

ﻓﺤﺺ

.۱۰۳

ﺗﻘﯿﯿﺪ

.۱۰٤

)ح(

ﻷﺟﻞ أﺧﺬ ﻋﯿﻨﺔ دم ،ﺑﻮل أو ﻧﻔﺦ ﺣﺴﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﻣﺨﻮل اﻟﺸﺮطﻲ ﺑﺘﻌﻮﯾﻖ اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﺬي طﻠﺒﺖ ﻣﻨﮫ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟﻤﺪة زﻣﻨﯿﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت ،وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن اﺧﺬ
اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻟﯿﺲ ﻣﺸﺒﻮھﺎً ،ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﺪة اﻟﺘﻌﻮﯾﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ.

)ط(

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أن ﯾﺼﺪر أﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)(۱

طﺮق ﻓﺤﺺ اﻟﻜﺤﻮل أو اﻟﻌﻘﺎر ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻤﺎدة؛

)(۲

ﻛﯿﻔﯿﺔ أﺧﺬ اﻟﻌﯿﻨﺎت ﺣﺴﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة وﻓﺤﺼﮭﺎ ،أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ.

)ي(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎدة  (۳)٦۲أن ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺼﺎدر
ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة )ج() (۳ﻛﺒﯿﻨﺔ.

)ي أ(

ﺗﺴﺮي اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺣﺴﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة أﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺬي ھﻮ ﻗﺎﺻﺮ أو
ﻟﻮﺟﻮد ﺷﻚ ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﯿﺎً ،ﺑﺪون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ وﻟﻲ أﻣﺮه.

)أ(

ﻣﻦ ﯾﺄﺧﺬ ﻋﯿﻨﺔ ﻧﻔﺦ ،ﻋﯿﻨﺔ ﺑﻮل أو ﻋﯿﻨﺔ دم ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺎدة ) ۱۰۱ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة-
ﻋﯿﻨﺔ( ،ﯾﺴﺠﻞ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ أﺧﺬ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ إﺟﺮاء أﺧﺬ اﻟﻌﯿﻨﺔ ،وﯾﻮﻗﻊ ﻋﻠﯿﮫ.

)ب(

ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ب اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
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

)ج(

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺗﺴﻠﻢ ﻓﻮرا ً ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﺧﺬت ﻣﻨﮫ اﻟﻌﯿﻨﺔ ،إذا أدﺧﺖ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ
ﻓﺎﻗﺪ اﻟﻮﻋﻲ أو ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻓﻲ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺎدة )۱۰۱ج( أو )د( -ﯾﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ
اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻷﺣﺪ أﻗﺮﺑﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺬي طﻠﺐ ذﻟﻚ؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،ﻗﺮﯾﺐ ﻋﺎﺋﻠﮫ"-زوج،
واﻟﺪ ،اﺑﻦ ،أخ أو أﺧﺖ.

)أ(

رﻓﺾ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ ،أو ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻔﻘﺮة ) (۱ﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "ﻣﺴﺆول
ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ" ﻓﻲ ﻣﺎدة  ،۱۰۱إﻋﻄﺎء ﻋﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ طﻠﺐ ﺷﺮطﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻤﺎدة ،ﯾﻌﺘﺒﺮ وﻛﺄﻧﮫ ارﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎدة .(۳)۹٥

)ب(

رﻓﺾ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (۲ﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "ﻣﺴﺆول ﻋﻦ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ" ﻓﻲ ﻣﺎدة  ،۱۰۱إﻋﻄﺎء ﻋﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ طﻠﺐ ﺷﺮطﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺎدة،
ﻋﻘﺎﺑﮫ-ﻏﺮاﻣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۱أ() (۱ﻷﻣﺮ زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت.

)ج(

ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺬي ﻟﻢ
ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﮫ ﻋﯿﻨﺔ دم ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺸﯿﺔ اﻟﻤﺲ ﺑﺼﺤﺘﮫ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
)۱۰۱ز(.

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ان ﯾﻘﺮر ان ﯾﺮﻛﺐ ﺟﮭﺎز ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺒﺎت
ﻣﻌﯿﻨﮫ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ.

)ب(

ﻻ ﯾﻘﻮد ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،وﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أو ﻣﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﺤﻮزﺗﮫ ﻻ ﯾﺴﻤﺤﻮا
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ﻟﺸﺨﺺ أﺧﺮ ﺑﻘﯿﺎدة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،إﻻ إذا رﻛﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﮭﺎز ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﺴﺮﻋﺔ ،واﻟﺠﮭﺎز ﺻﺎﻟﺢ
وﯾﻌﻤﻞ ﻛﺎﻟﻤﻄﻠﻮب.
)أ(

ﺑﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ﯾﺘﻮاﺟﺪ رداء ﻋﺎﻛﺲ ﻟﻠﻀﻮء.

)ب(

ﺳﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺴﺖ دراﺟﺔ ﻧﺎرﯾﺔ ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ رداء ﻋﺎﻛﺲ ﻟﻠﻀﻮء ،ﻓﻲ ﻛﻞ
وﻗﺖ ،داﺧﻞ ﻣﻘﺼﻮرة اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.

)ج(

ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻟﯿﺴﺖ طﺮﯾﻖ داﺧﻞ اﻟﻤﺪن ،اﻟﺨﺎرج أو اﻟﻨﺎزل ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﺑﻈﺮوف اﻷﻣﺮ ،ﯾﺮﺗﺪي رداء ﻋﺎﻛﺲ ﻟﻠﻀﻮء ،ﻣﺎﻋﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﯿﻒ؛ وﻟﻜﻨﮫ
ﯾﻜﻮن ﻣﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﺬﻛﻮر إذا ﺧﺮج أو ﻧﺰل أﺣﺪ اﻟﺮﻛﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ وھﻮ
ﻣﺮﺗﺪي رداء ﻋﺎﻛﺲ ﻟﻠﻀﻮء.

)د(

ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ رﺋﯿﺲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

)ھ(

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة-
"رداء ﻋﺎﻛﺲ ﻟﻠﻀﻮء"-رداء ﻋﺎﻛﺲ ﻟﻠﻀﻮء ،اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺮض ﺑﻤﻌﯿﺎر رﺳﻤﻲ ،ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ رﺳﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،(۸۹۹؛

ﻋﺎﻛﺲ
رداء
ﻟﻠﻀﻮء-واﺟﺐ
ﺣﯿﺎزة واﺳﺘﻌﻤﺎل

.۱۰٥

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
رﺧﺼﺔ ﺑﺈﺧﻔﺎء
او
اﻟﺤﺮﻣﺎن
اﻟﺸﺮوط

.۱۰٦

ﻣﻦ ﺣﺮم ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل او ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ،وﻛﻞ وﻗﺖ واﻟﺤﺮﻣﺎن او اﻟﺸﺮوط ﺳﺎرﯾﺔ
اﻟﻤﻔﻌﻮل وﯾﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ او ﻟﺘﺠﺪﯾﺪھﺎ او ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ،وﻻ
ﯾﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﺮﻣﺎن او ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
او ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ  ۱٫٥۰۰ﺷﺎﻗﻞ ﺟﺪﯾﺪ او اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﺎن ﻣﻌﺎً؛ وﺗﻠﻐﻰ أي رﺧﺼﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ او
ﺟﺪدھﺎ.

ﺧﻼل
اﻟﻘﯿﺎدة
او
اﻟﺤﺮﻣﺎن
ﺧﻼل اﻟﺸﺮوط

.۱۰۷

ﻣﻦ اﻋﻠﻢ اﻧﮫ ﺣﺮم ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل او ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ،وﻛﻞ وﻗﺖ واﻟﺤﺮﻣﺎن ﺳﺎري
اﻟﻤﻔﻌﻮل ،وﯾﻘﻮد ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﯿﺎدﺗﮭﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﺑﺪون رﺧﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،او ﻣﻦ ﯾﻘﻮد
ﺑﺨﻼف ﻟﻠﺸﺮوط ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﺘﻲ أﺿﯿﻔﺖ ﻟﺮﺧﺼﺘﮫ ،او ﻣﻦ اﻋﻠﻢ اﻧﮫ ﺣﺮم ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة
رﺧﺼﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ وﻛﻞ وﻗﺖ واﻟﺤﺮﻣﺎن ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ او ﯾﺴﻤﺢ
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ،او ﻣﻦ ﻗﺎد او ﺳﻤﺢ ﻵﺧﺮ ﺑﻘﯿﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﺨﻼف اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل او اﻣﺮ
ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات او ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ  ۱٫٥۰۰ﺷﺎﻗﻞ ﺟﺪﯾﺪ او اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﺎن
ﻣﻌﺎً.

ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻈﻤﺔ

.۱۰۸

ﻣﻦ ﺑﻨﻔﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ۹٥
و ۹۷-او ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻗﻞ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ.

رﻗﺎﺑﺔ
واﺟﺐ
ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ

.۱۰۹

)أ(

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أو ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﯿﺪه )ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة-ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ(،
ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وأن ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻟﻜﻲ ﯾﻤﻨﻊ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻘﻮد اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﺈذﻧﮫ واﻟﻤﻨﻔﺬ ﻷﺟﻠﮫ ﻋﻤﻞ أو ﺧﺪﻣﺔ؛ ﻣﺎﻟﻚ
ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺬي ﯾﺨﺮق ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﻋﻘﺎﺑﮫ-ﻏﺮاﻣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۱أ()(۳
ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت.

)ب(

ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺮى
ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﺧﺮق واﺟﺒﮫ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،إﻻ إذا أﺛﺒﺖ ﺑﺄﻧﮫ ﻋﻤﻞ ﺑﻘﺪر
اﻹﻣﻜﺎن ﻟﻜﻲ ﯾﻨﻔﺬ واﺟﺒﮫ.

"طﺮﯾﻖ داﺧﻞ اﻟﻤﺪن" و "رﺻﯿﻒ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﻢ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ.

8899

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ
ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻣﺤﻔﻮظﺔ

.۱۱۰

ﻻ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻻ ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ او اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﺴﺎﺋﻖ او ﻣﺎﻟﻚ
ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﺣﯿﻨﮭﺎ ،ﺑﺸﺮط ان ﻻ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.

ﻓﻲ
اﻟﻨﻘﺎط
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﯿﺮ

.۱۱۱

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ان ﯾﺤﺪد ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﯾﺴﻨﮭﺎ طﺮﯾﻘﺔ ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻨﻘﺎط ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
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.

)ب(

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ان ﯾﺤﺪد ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﯾﺴﻨﮭﺎ ،وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺼﻠﯿﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة اﻟﺬي ﺳﺠﻠﺖ ﻟﮫ ﻧﻘﺎط وﻓﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺎط ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ،
ﻓﺤﻮﺻﺎت طﺒﯿﺔ ،اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ،ارﺷﺎد ،واﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة.

)ج(

ﺗﻔﺮض وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺼﻠﯿﺢ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اداﻧﺘﮫ ﺑﮭﺎ.

دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ

.۱۱۲

)أ(

ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﺷﺮﻛﺔ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ او ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﯿﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ
آﺧﺮ ،وﻻ ﯾﺪﻓﻊ ُﻣﺸﻐﻞ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﯿﺖ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻋﻤﺎﻟﮫ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﯿﺮ وﻓﻖ
اﻟﻤﻮاد  ۹۸ﺣﺘﻰ  ۱۰۷او ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول او اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة-ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.

)ب(

ﻧﻔﺬت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ،ﯾﺘﮭﻢ ﺑﮭﺎ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ
اﻟﺬي ﺣﯿﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻌﻠﻲ ،ﺷﺮﯾﻚ ،ﻣﺎ ﻋﺪا ﺷﺮﯾﻚ ﻣﻘﯿﺪ ،او
ﻣﻮظﻒ إدارة رﻓﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ،اﻻ ﺑﺤﺎل ﺗﻢ اﺛﺒﺎت اﻻﻣﺮﯾﻦ
اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ:
) (۱ﻧﻔﺬت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ دون ﻋﻠﻤﮫ؛

أﻧﻈﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ

.۱۱۳

)(۲
)ج(

اﻧﮫ اﺗﺨﺬ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻛﻲ ﯾﺤﯿﻞ دون ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.

"ﺷﺮﻛﺔ" ،ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻤﺎدة-ﻋﺪا ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻣﻠﺰﻣﻮن ان ﯾﻀﻌﻮا ﺗﺤﺖ
ﺗﺼﺮﻓﮭﺎ ﻛﻞ ﻗﻮى ﻋﻤﻠﮭﻢ وﻧﻘﻞ ﻟﮭﺎ ﻛﻞ اﻣﻼﻛﮭﻢ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ :اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ان ﯾﺴﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)(۱

ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮور وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﻮارع ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت ،اﻟﻤﺸﺎة وآﺧﺮﯾﻦ ﯾﺸﻤﻞ
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ واﻹﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ
ﻟﻸﺳﻤﺎء اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻓﺘﺎت اﻟﻤﺮورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮارع؛

)(۲

اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت؛

)(۳

اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻮق او أﺟﮭﺰة ﺗﺤﺬﯾﺮ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺎت؛

)(٤

ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ ،ﺷﻜﻞ ،وﻧﻮﻋﯿﺔ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺮﻛﯿﺒﮭﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺼﮭﻢ وﺗﻤﯿﺰھﻢ ﺑﺴﮭﻮﻟﮫ؛

)(٥

ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻻﻟﯿﺔ واﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ؛

)(٦

ﻓﺮض ﺗﻮاﺟﺪ ﻋﺪادات ﻓﻲ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠﮭﺎ وﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ؛
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)(۷

طﺮﯾﻘﺔ ﺣﯿﺎزة اﻟﺮﺧﺼﺔ؛

)(۸

اﻋﻔﺎء ﻣﺮﻛﺒﺔ آﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﺣﻀﺮت ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة وﻛﺬﻟﻚ
ﺳﺎﺋﻘﮭﺎ ،ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﻛﻠﮭﺎ او ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ؛

)(۹

اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺬي طﺮأ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ آﻟﯿﺔ وﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ؛

)(۱۰

دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺠﯿﻞ ،رﺧﺼﺔ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺮﺧﺼﺔ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ،ﻓﺤﺺ ،اﻣﺘﺤﺎن ،او
أي ﻋﻤﻠﯿﺔ أﺧﺮى ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ او اﻷﻧﻈﻤﺔ وﻛﺬﻟﻚ رﺳﻮم اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ
ﺑﺪﻓﻌﮭﺎ؛

) (۱۱اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﻓﺤﻮﺻﺎت ﻷﺟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻘﯿﺎدة ﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻮن رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة او ﻣﻦ
ﯾﺤﺘﺎزھﺎ واﻧﻮاع اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻨﺢ؛
) (۱۲ﻓﺤﺺ واﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻤﻮح ان ﺗﻘﻠﮭﺎ ،اﻟﻮاﺟﺐ
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب وﺣﺪود ھﺬا اﻟﻮاﺟﺐ؛
) (۱۳واﺟﺐ إظﮭﺎر ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ واﻟﺘﺴﻌﯿﺮة اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﯾﺸﻤﻞ
اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ او اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﻟﻠﺘﺴﻌﯿﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮرة؛
) (۱٤اﻣﺎﻧﺔ وراﺣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ؛
) (۱٥ﺗﺨﻮﯾﻞ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺴﯿﺮ ،ﻟﯿﻤﻨﻊ او ﯾﺤﺪد ،ﺑﺈﻋﻼن ﯾﺒﺮز ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ ،ﻗﯿﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ او
ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻖ او أﺟﺰاء ﻣﻨﮭﺎ؛
) (۱٦اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت آﻟﯿﺔ او أي ﻧﻮع ﻣﻨﮭﺎ ،ﺑﺤﺎل ﺳﻤﺢ ذﻟﻚ ﺑﺄي
طﺮﯾﻖ او ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﺪدة او ﻣﻜﺎن ﻣﻌﯿﻦ؛
) (۱۷ﻣﺒﻨﻰ ووزن اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت واﻟﺸﺮوط ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ؛
) (۱۸ﻣﻌﺪات او وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻟﻤﻨﻊ ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻮاﻋﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﺮض
ﺗﺮﻛﯿﺐ أﺟﮭﺰة ﻣﻌﯿﻨﺔ او وﺳﺎﺋﻞ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،واﺟﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ واﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ
ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ؛
) (۱۹اﻟﻤﻜﯿﻔﺎت اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ،أﻧﻮاﻋﮭﺎ ،واﺟﺐ ﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ وﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ وﺷﺮوط
ﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ؛
) (۲۰اﺣﺰﻣﺔ اﻷﻣﺎن وأﺟﮭﺰة ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ،أﻧﻮاﻋﮭﺎ ،واﺟﺐ ﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ ،او رﺑﻄﮭﺎ وﻛﻞ
ﺷﺮوط اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ؛
) (۲۱أﺟﮭﺰة او وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ،ھﺪﻓﮭﺎ ﻣﻨﻊ ﺗﻨﻔﯿﺬ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺳﯿﺮ ،ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ او ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻧﻮاع
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت او ﻷﻧﻮاع ﻣﻌﯿﻨﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻷﺟﮭﺰة واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى؛
) (۲۲واﺟﺒﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ اﻟﺘﻲ رﻛﺒﺖ ﺑﻤﺮﻛﺒﺎﺗﮭﻢ أﺟﮭﺰة او وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﻔﻘﺮة )(۲۱؛
) (۲۳طﺮق ﺗﻨﻈﯿﻢ ،ﺗﻘﯿﯿﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺗﺠﺎرﯾﺔ وﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺮﻛﺒﺎت
ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ رﻛﺎب ﻋﺪا اﻟﺴﺎﺋﻖ ،وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر؛
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) (۲٤اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻘﯿﺎدة واﻹرﺷﺎد ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ،ﻣﺮﺷﺪﯾﻦ وﻣﺪارس ﺗﻌﻠﯿﻢ
اﻟﻘﯿﺎدة وﻋﻠﻰ ﺗﺄھﯿﻠﮭﻢ ﺑﺼﺪد واﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﯿﺎدة وﻓﻖ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺤﺪد ،وﻛﺬﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪات واﻷدوات اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﻮھﺎ؛
) (۲٥ﻣﻨﺢ رﺧﺺ ﻟﺤﯿﺎزة ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﯿﺎدة وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻘﯿﺎدة ،ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ،ﺷﺮوطﮭﺎ،
واﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻹﻟﻐﺎﺋﮭﺎ او ﺗﻌﻠﯿﻘﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ او ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﺮﺧﺼﺔ،
ﻣﻨﻊ اﻋﻔﺎء ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﯿﺎدة؛
) (۲٦طﺮق ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ،ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت او اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻷﺟﻞ ﻣﻨﺢ او ﺗﺠﺪﯾﺪ رﺧﺺ
ﻗﯿﺎدة ،رﺧﺺ ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺣﯿﺎزة ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﯿﺎدة ورﺧﺺ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ،وﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ؛
) (۲۷ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﺎن اﻟﻤﺮور ،ﺗﺨﻄﯿﻄﮭﺎ وﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ؛
) (۲۸ﻧﻈﺎم ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،ﻗﯿﺎدة واﺳﺘﺮاﺣﺔ ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺘﺸﻮن ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻘﯿﺎدة او ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﯿﺸﺘﮭﻢ ،واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم؛ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻗﺪ
ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ او ﻷﻧﻮاع ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت؛
) (۲۹وﺿﻊ اﻟﺸﺮوط ﻟﻤﻨﺢ رﺧﺼﺔ او ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ او اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ،
ﻣﻘﺎﺑﻞ-

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ

رﻛﻦ

.۱۱٤

)أ(

أي ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ أدﯾﻦ ﺑﮭﺎ ﻣﺴﺘﺪﻋﻲ او رﺧﺼﺔ ﺑﺘﺠﺪﯾﺪھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺟﺮاء ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺳﯿﺮ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺧﺮى ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻗﯿﺎدﺗﮫ ﻣﺮﻛﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﻠﻮل ﻣﻮﻋﺪ دﻓﻌﮫ:

)ب(

اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،اﻟﺠﻤﺎرك ،اﻟﺮﺳﻮم ،اﻟﻤﻜﻮس ،واﻟﺪﻓﻌﺎت اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻮﺿﻮع طﻠﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ او ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺮﺳﻮم
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﯿﺎزة ﺟﮭﺎز اﻟﺮادﯾﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ؛

)(۳۰

أﻧﻈﻤﺔ اﻣﺎن اﻟﻤﺮور ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﻋﺪد ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ،
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺨﻮﯾﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﺗﺤﺪﯾﺪ
ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ ،واﺟﺒﺎﺗﮫ ،ﻣﺆھﻼﺗﮫ وطﺮق ﻋﻤﻠﮫ؛

)(۳۱

اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺨﻤﯿﻦ وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت ﺟﺮاء ﺣﺎدث طﺮق او ﻷي ﺳﺒﺐ
اﺧﺮ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ – ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت( واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺨﻮﯾﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺘﺨﻤﯿﻦ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ،ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ ،واﺟﺒﺎﺗﮫ ،ﻣﺆھﻼﺗﮫ وطﺮق ﻋﻤﻠﮫ؛

)(۳۲

ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

)أ(

ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻤﻨﻮع وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ او ﺑﻈﺮوف
اﻟﻤﺆدﯾﺔ ﻹﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻟﺴﯿﺮ او اﻷﻣﺎن ،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.

)ب(

ﻟﻢ ﯾﻤﻠﻲ اﻟﻤﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺸﺮطﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،او ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﺘﻮاﺟﺪ
ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮطﻲ ،ﺷﺨﺼﯿﺎ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ اﺧﺮ ،اﺑﻌﺎد اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﺟﺮھﺎ
وﺣﻔﻈﮭﺎ او اﻗﻔﺎل ﻋﺠﻼﺗﮭﺎ او ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ،ﺑﺄﻗﻔﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﺸﺮط
اﺗﺨﺎذ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺬر اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻣﺎن اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.
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ﻧﻈﺎم
ﻣﻮﺣﺪ

وﻗﻮف

.۱۱٥

)ج(

ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺮﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﻌﺎد اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ وﺣﻔﻈﮭﺎ او اﻗﻔﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ وﺗﺤﺮﯾﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ
اﻟﺸﺮطﺔ ،او ان اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺣﺪد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﻌﺎد ﻣﺮﻛﺒﺔ وﺣﻔﻈﮭﺎ او اﻗﻔﺎل ﻣﺮﻛﺒﺔ
وﺗﺤﺮﯾﺮھﺎ ﺑﯿﺪ ﺷﺨﺺ اﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺮﺧﺼﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،اﻻ إذا
اﺛﺒﺖ ان اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﺧﺬت ﻣﻨﮫ دون ﻋﻠﻤﮫ او ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ؛ ﻻ ﺗﺤﺮر اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮض
ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ دﻓﻊ رﺳﻮم او ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر اﻻ ﺑﻌﺪ دﻓﻌﮭﺎ.

)د(

ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﻔﻠﺖ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( –
)(۱

ﺗﺤﺮر ﻣﻦ اﻻﻗﻔﺎل ﺧﻼ ل  ٤۸ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ طﻠﺐ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮھﺎ
ودﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم او اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ وﻟﻜﻦ ،ﺑﺤﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ال
 ۲٤ﺳﺎﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﺒﺪأ ﯾﻮم اﺳﺘﺮاﺣﺔ ،ﻓﺮﺻﺔ او ﻋﻄﻠﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن او
ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ –ﯾﻮم ﻋﻄﻠﺔ( -ﺗﺤﺮر اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﯾﺔ ﯾﻮم
اﻟﻌﻄﻠﺔ.

)(۲

ﯾﺤﻖ ﻟﻀﺎﺑﻂ ﺷﺮطﺔ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻧﻘﯿﺐ ،ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ ،اﻷﻣﺎن او إزاﻟﺔ
ﻋﺎﺋﻖ ،ان ﯾﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
ھﺬه اﻟﻤﺎدة.

)ھ(

ﻣﻦ ﯾﺨﺮج ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺣﻔﻈﮭﺎ او ﯾﺤﺮر ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻗﺒﻞ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم او اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ –اﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﮫ واﺣﺪة.

)و(

ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻼل ﻗﻀﯿﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﯿﻨﺎت اﻟﺘﻲ اﺑﺮزت ﻟﮭﺎ ،ان اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺤﯿﺎزة ﺷﺨﺺ اﺧﺮ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺤﺚ ﺑﻘﻀﯿﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻻﺧﺮ ان ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﺑﻘﻀﯿﺔ اﻷول،
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﯿﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻀﯿﺔ ،وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻹﺑﺮازھﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻟﻢ ﯾﻜﻦ
اﻟﺸﺨﺺ اﻻﺧﺮ طﺮف ﻟﻠﻘﻀﯿﺔ ،ﺗﻤﻨﺤﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻧﻘﺾ اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﺘﻲ أدﻟﻲ
ﺑﮭﺎ ﺧﻼل ﻗﻀﯿﺔ اﻷول.

)ز(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﻻ ﺗﻘﻔﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻻ إذا رﻛﻨﺖ ﺑﺈﺣﺪى اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻻﺗﯿﺔ،
واﻟﻤﻤﻨﻮع إﯾﻘﺎف اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺑﮭﺎ:
)(۱

ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻌﺎق ﻣﺸﻠﻮل اﻻرﺟﻞ؛

)(۲

ﺑﻨﻄﺎق ﻣﺤﻄﺔ ﺣﺎﻓﻼت ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  (۱۲)۷۲ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ؛

)(۳

ﺟﺰﯾﺮة ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم  ۱ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ؛

)(٤

ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﻮﻋﺪ ﻟﻤﺮﻛﺒﺔ دﯾﺒﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ.

)أ(

ﯾﻜﻮن اﻟﻮﻗﻮف ﻟﻘﺎء دﻓﻊ ﺑﻄﺮﯾﻖ داﺧﻞ اﻟﻤﺪن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻨﻈﺎم وﻗﻮف ﻣﻮﺣﺪ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺣﺪود
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮﯾﻖ أو وﻓﻘﺎ ً ﻟﻨﻈﺎم وﻗﻮف ﻣﻮﺣﺪ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ
ﯾﺨﺘﺎره ﺳﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.

)ب(

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة" ،ﻧﻈﺎم وﻗﻮف ﻣﻮﺣﺪ"-ﺑﻄﺎﻗﺔ وﻗﻮف ﻗﻄﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو
ﻛﻞ ﻧﻈﺎم آﺧﺮ ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ وﻣﻜﺎﻧﮭﺎ.

)ج(

ﯾﺤﺪد رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺴﻌﺮ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻘﺎء اﻟﻮﻗﻮف وﻓﻘﺎ ً ﻟﻨﻈﺎم وﻗﻮف ﻣﻮﺣﺪ.

)د(

)(۱

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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وﻗﻮف ﺑﻄﺮﯾﻖ داﺧﻞ اﻟﻤﺪن أو ﺑﻘﺴﻢ ﻣﻨﮭﺎ ،ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،إذا
ﺗﻮاﺟﺪت ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻖ أو ﺑﻤﺤﺎذاﺗﮭﺎ ﺳﻜﺔ ﺣﺪﯾﺪ ﻣﺤﻠﯿﺔ أو ﻛﻞ ﺗﺠﻤﻊ آﺧﺮ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻓﯿﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮاﺻﻼت ﻋﺎﻣﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺰود ﺑﺪﯾﻞ ﻣﺮﯾﺢ ،ﻻﻋﺘﻘﺎد
اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ )ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة -ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ(،
وﻛﺬﻟﻚ إذا ﺗﻮاﺟﺪت أﻧﻈﻤﺔ وﻗﻮف ﻣﺮﯾﺤﺔ وﻣﺘﯿﺴﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﻠﯿﻦ ﺑﺘﺠﻤﻊ ﻧﻘﻞ
اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" -ﺳﻜﺔ ﺣﺪﯾﺪ ﻣﺤﻠﯿﺔ" -ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﯿﺼﺪرھﺎ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

ﻧﻈﺎم
ﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
ﺗﻼﻣﯿﺬ

وﻗﻮف
ﻟﻨﻘﻞ

.۱۱٦

اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ

ﻗﺮاﺑﺔ

.۱۱۷

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻟﻨﻘﻞ
ﺑﻤﺮﻛﺒﺔ
اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ

.۱۱۸

)(۲

وﺟﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﺤﺪد دﻓﻊ أدﻧﻰ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (۱ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﺿﺮوري ،ﻻﻋﺘﻘﺎدھﻢ ،ﻷﺟﻞ
ﺗﺸﺠﯿﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻔﻘﺮة )،(۱
ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﺗﺤﺪﯾﺪ دﻓﻊ أدﻧﻰ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻔﻘﺮة ) (۱ﺑﺪل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.

)(۳

ﺣﺪد دﻓﻊ أدﻧﻰ ﺑﻄﺮﯾﻖ داﺧﻞ اﻟﻤﺪن ﺣﺴﺐ ﻓﻘﺮات ) (۱أو ) ،(۲ﻻ ﯾﺴﺮي
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻤﻮﺣﺪ أو ﻧﻈﺎم آﺧﺮ اﻟﺬي ﺣﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ،۷٤
ﻣﺎﻋﺪا أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻟﺸﺄن وﻗﻮف ﻣﻌﺎﻗﯿﻦ وﺳﻜﺎن طﺮﯾﻖ داﺧﻞ اﻟﻤﺪن
اﻟﻤﺬﻛﻮرة؛ ﺣﺪد دﻓﻊ أدﻧﻰ ﺣﺴﺐ ﻓﻘﺮة ) ،(۲ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ﺗﻐﯿﯿﺮه ،إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

)أ(

ﺗﻀﻊ ﺳﻠﻄﺔ إﺷﺎرات ﻣﺮور ﻣﺤﻠﯿﮫ ،ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،إﺷﺎرة ﻣﺮور اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ
اﻟﻮﻗﻮف أو ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺮﻛﺒﺔ ،وﻟﮭﺎ اﻟﺤﻖ أن ﺗﺤﺪد ﺑﺄن ﻣﻨﻊ اﻟﻮﻗﻮف ﯾﺴﺮي ﻓﻘﻂ ﺑﺄﯾﺎم
وﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻗﻮف ﻹﺻﻌﺎد وإﻧﺰال ﺗﻼﻣﯿﺬ.

)ب(

ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﻓﯿﮫ ﻣﻨﻊ وﻗﻮف أو ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﯾﻜﻔﻲ
ﻟﻮﻗﻮف ﻣﺮﻛﺒﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﻘﻞ  ۳۰ﺗﻠﻤﯿﺬ وﻣﺎ ﻓﻮق.

)ج(

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻻ ﺗﻤﺲ ﺑﻮاﺟﺐ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ أﻧﻈﻤﺔ وﻗﻮف ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺗﺨﺼﯿﺺ أﻣﺎﻛﻦ وﻗﻮف وﻣﺼﺎدرة.

)د(

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة" ،ﻣﺪرﺳﺔ"-ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﯾﺘﻌﻠﻤﻮا أو ﯾﺘﺮﺑﻮا ﺑﺼﻮره
ﻣﻨﮭﺎﺟﯿﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﺗﻼﻣﯿﺬ ،وﻓﯿﮭﺎ ﺗﻌﻄﻰ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ،ﺗﺮﺑﯿﺔ اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ،
وﺗﺮﺑﯿﺔ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺣﺘﻰ ﺳﻦ  ،۱۸وﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﻠﻤﻮن ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻟﺨﺎص ﺣﺘﻰ ﺳﻦ .۲۱

)أ(

ﺳﻠﻄﺔ إﺷﺎرات ﻣﺮور ﻣﺤﻠﯿﺔ ،ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺳﻠﻄﺔ إﺷﺎرات ﻣﺮور ﻣﺮﻛﺰﯾ�ﺔ ،ﺗﺤ�ﺪد أﻧﻈﻤ�ﺔ
ﺳﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻗﺮاﺑﺔ ﻣﺪرﺳﺔ.

)ب(

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة" ،ﻣﺪرﺳﺔ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .۱۱٦

)أ(

ﻻ ﯾﻨﻘﻞ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺗﻼﻣﯿﺬ ،وﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أو اﻟﺬي اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺗﺤﺖ
ﺳﯿﻄﺮﺗﮫ وﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﻨﻘﻞ ﺗﻼﻣﯿﺬ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،إﻻ إذا رﻛﺒﻮا ﻓﯿﮭﺎ-
)(۱

ﺟﮭﺎز إﻋﻄﺎء إﺷﺎرة أﻣﺎﻣﻲ ،اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻨﺒﯿﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﺎم
واﻟﺨﻠﻒ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﺑﻮاب اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ طﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ
ﺣﺪدھﺎ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

)(۲

ﻻﻓﺘﺔ ظﺎھﺮة ﻟﻠﻌﯿﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ "أوﻻد" ،ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ ،ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن وﺑﺎﻟﺼﻮرة
اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺑﺸﺮط أن ﺗﺮﻛﺐ اﻟﻼﻓﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ
اﻷﻣﺎم واﻟﺨﻠﻒ.
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)ب(

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة-
"ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺗﻼﻣﯿﺬ"-ﻣﺮﻛﺒﺔ ،ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺬي ﺣﺪده رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺗﻼﻣﯿﺬ ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
"ﻣﺪرﺳﺔ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ب ﻣﺎدة .۱۱٦

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ،۱۱۳ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺳﻦ أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻻﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

أﻧﻈﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺸﺄن ﻣﺮﻛﺒﺎت
اﻟﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ

.۱۱۹

ﻋﺎﺋﺪات ودﻓﻌﺎت
أﺧﺮى

.۱۲۰

ﯾﺪﻓﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻂ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻋﺎﺋﺪات ودﻓﻌﺎت أﺧﺮى ﺑﻨﺴﺒﺔ او ﺑﻤﺒﻠﻎ وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ
ﯾﺤﺪدھﺎ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ او ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮوط
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﻤﻨﺢ رﺧﺼﺔ ﻟﺨﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ.

ﺑﺸﺄن
او

.۱۲۱

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺳﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺤﺎل ﺗﻮﺟﮫ ﺷﺨﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ او ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﯿﺔ او طﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﯾﺪھﺎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر او طﻠﺐ
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﮭﺎ ،ﯾﺒﺮز ﺷﮭﺎدة ﺗﺄﻣﯿﻦ او ﺷﮭﺎدة ﺿﻤﺎن او ان ﯾﺒﺮز أي ﺑﯿﻨﺔ أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد
وﺗﺜﺒﺖ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ:

أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ

)(۱

ﻧﻈﺎم وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻨﺢ رﺧﺺ ﻣﺮﻛﺒﺎت ،اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻋﺪدھﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﺑﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ،
ﺧﻂ ﺧﺪﻣﮫ او ﻧﻮع اﻟﺨﺪﻣﺔ؛

)(۲

ﻧﻈﺎم وﺗﺤﺪﯾﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت واﻻﺷﺮاف ﻋﻠﯿﮭﺎ؛

)(۳

ﻧﻈﺎم وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻨﺢ رﺧﺺ او ﺗﺼﺎرﯾﺢ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب او ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ) ،ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﻤﺎدة – ﺧﺪﻣﺎت( ،ﯾﺸﻤﻞ ﺷﺮوط اﻟﺮﺧﺺ واﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ،اﺑﻄﺎﻟﮭﺎ ،وإﻟﻐﺎء
ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ؛

)(٤

ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺧﻄﻮط ﺧﺪﻣﮫ ،ﺗﻮﺣﯿﺪھﺎ وﻓﺼﻠﮭﺎ واي ﻧﻈﺎم اﺧﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﻮط اﻟﺨﺪﻣﺔ،
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة واﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ طﺮﯾﻖ ﻧﺸﺮھﺎ
وﻣﻜﺎﻧﮭﺎ ،ﻧﻈﺎم اﺻﺪار اﻟﺘﺬاﻛﺮ واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺘﻰ أﻧﻮاﻋﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺘﺬاﻛﺮ واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ رﺧﺺ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺨﻄﻮط ﺧﺪﻣﺔ وطﺮق اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر طﺒﺎﻋﺘﮭﺎ وﺑﯿﻌﮭﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ
ﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ أﻧﻮاﻋﮭﺎ وﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ.

)(٥

ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ او ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ،ﻣﻦ
ﯾﻤﻠﻚ اﻟﺴﯿﻄﺮة او ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﻤﻠﻚ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ ،وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﮭﺎ ،ﯾﺸﻤﻞ
ﻋﻤﺎﻟﮭﺎ وﻛﻼﺋﮭﺎ ﻣﻨﺪﺑﯿﮭﺎ وﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ او ﻣﻦ
ﯾﻄﻠﺐ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﮭﺎ ،واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺑﺸﺮط ان ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻻ ﺗﺴﺮي اﻻ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺨﺪﻣﺔ او اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ؛

)(٦

واﺟﺐ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ او ﺧﺪﻣﺔ وﻣﻨﻊ إﯾﻘﺎف اﻟﺨﺪﻣﺔ او ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ؛

)(۷

إﯾﻘﺎف ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻌﻄﻠﺔ ،ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻮاﺻﻼت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﯿﺪ.

)(۸

ﻣﻨﻊ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﻼل أﯾﺎم اﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺨﻄﻮط ﺧﺪﻣﺔ.

)(۹

أي ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ وطﺮﯾﻘﺔ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺤﺴﻦ
اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺔ او اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

)(۱

ان ﺑﯿﻮم ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن اﻟﺮﺧﺼﺔ او ﺑﺘﺠﺪﯾﺪھﺎ او ﺑﯿﻮم اﺻﺪار اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ،ان ﺗﺴﺮي
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ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ او وﺻﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻻﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ
او ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻻﺧﺮﯾﻦ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﮫ او اذﻧﮫ؛
)(۲

اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ
ﻟﻔﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻻﻣﺮ واﻟﻌﻔﺎء
ﻣﻨﮭﺎ
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت دوﻟﯿﺔ

ﺻﻼﺣﯿﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺳﻠﻄﺎت

ان اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻻﻟﯿﺔ ھﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺎدة  ٦ﻣﻦ ذﯾﻞ اﻣﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﻞ
وﻗﺖ ﯾﻘﻮدھﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ او ﺑﺤﯿﺎزﺗﮫ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﮫ ،او ان اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ ﺑﻜﻞ
ﺷﻜﻞ اﺧﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﮫ ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ.

.۱۲۲

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺑﺈﻋﻼن ان ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻛﻠﮭﺎ او ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ،
ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ ﺑﺎﻹﻋﻼن اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﺑﺎﻹﻋﻼن ،او ان ﻻ
ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ ﺑﺎﻹﻋﻼن وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻮﻻ اﻹﻋﻼن.

.۱۲۳

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺳﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف ﻟﻤﻨﺢ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻷي اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ دوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف
ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ اﻟﻤﺮور اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﺮﻛﺒﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﻤﻨﺤﮭﺎ وﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ ﺷﮭﺎدات اﻟﺴﻔﺮ
ﺗﺼﺎرﯾﺢ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻋﻨﺪ اﺧﺬ ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﮭﻢ اﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺆﻗﺖ او ﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺎﻓﺮون ﻟﺨﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻗﯿﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺎت.

.۱۲٤

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ان ﯾﺴﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺸﻜﯿﻞ وﺗﻌﯿﻦ وﺗﺤﺪﯾﺪ وظﺎﺋﻒ أي ﺳﻠﻄﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ رأﯾﮫ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻻﻣﺮ .رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﯾﺤﺪد ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻖ
ﻟﻤﻮظﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺬﯾﻦ ﺧﻮﻟﻮا ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ٤۲أ( وﻋﻼﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﮭﻢ واﺛﺒﺎت
ﺗﺨﻮﯾﻞ ھﺆﻻء اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ.

ﻓﺤﺺ .۱۲٥
ﻟﺠﻨﮫ
ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺤﻮادث
اﻟﻄﺮق

)أ(

)ب(

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﻌﯿﻦ ﻟﺠﺎن ﻓﺤﺺ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ:
)(۱

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﺳﺒﺎب وظﺮوف ﺣﻮادث طﺮق اﻟﺘﻲ أدت ﻟﻤﻮت ﺷﺨﺺ او
اﺻﺎﺑﺘﮫ إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ.

)(۲

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺸﻮرة وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻊ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق.

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ان ﯾﺴﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﯿﻦ ،ﻣﮭﺎم وﺻﻼﺣﯿﺎت ھﺬه
اﻟﺠﺎن.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ :اﺣﻜﺎم ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ

ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
اﻟﺮﺳﻮم

.۱۲٦

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ان ﯾﺨﺼﺺ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت وﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻋﻞ ﯾﺪ اﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺳﻜﺎن
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة؛ ﺗﺤﺪد ﻧﺴﺒﮫ اﻟﺤﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﺑﺈﻋﻼن وﯾﺤﻖ ﻟﮫ ان ﯾﺤﺪد ان اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻛﻠﮭﺎ او ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻻﻣﺮ او
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور.

ﻋﻠﻰ
اﻻدارة

.۱۲۷

ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺨﺪﻣﻮن ﻓﻲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻛﻞ وﻗﺖ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﺧﺮى واﺿﺤﺔ.

.۱۲۸

ﯾﺤﻖ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺬﯾﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺨﺰن
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺬي ﺗﺪﯾﺮه ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ.

.۱۲۹

ﯾﻠﻐﻰ ﺑﮭﺬا:
)(۱

ﺳﺮﯾﺎن
ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﻧﻘﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺨﺰن
ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻐﺎءات

)(۲

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق رﻗﻢ ) (٤۹ﻟﺴﻨﮫ .۱۹٥۸
ﻛﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮور اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ او

8906

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ.

ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎن

ﺗﻌﺪﯾﻼت
ﻣﺒﺎﺷﺮة

.۱۳۰

ﻏﯿﺮ

.۱۳۱

)(۳

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﻞ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ .۱۹٦۷ – ٥۷۲۷ ،(٥٦

)(٤

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور )أﺻﻮل اﻟﺴﯿﺮ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ – ٥۷۳۰، (۳۹۹
.۱۹۷۰

)(٥

اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺳﺤﺐ رﺧﺺ اﻟﺴﯿﺎﻗﺔ وﺗﻌﻠﯿﻘﮭﺎ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ – ٥۷۲۸ ،(۲٥۱
.۱۹٦۸

)(٦

اﻣﺮ ﺑﺸﺄن رﺧﺺ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ – ٥۷۳٥ ،(٦۰۳
.۱۹۷٥

)أ(

ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ ،ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎن ذﻛﺮ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﻟﺬي اﻟﻐﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ۱۲۹أﻋﻼه
ﯾﺤﻞ ﻣﻜﺎﻧﮫ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۱۸۰٥
.۲۰۱۸-٥۷۷۹

)ب(

ﯾﺴﺮي اﻹﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻻﻓﺘﺎت ﻣﺮور )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(،۱۹۷۱ – ٥۷۳۱ ،
ﻛﺄﻧﮫ أﺻﺪر ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ.

)أ(

)(۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور )رﺧﺺ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة اﺟﺮة(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﮫ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۱۹۹۳-٥۷٥٤،(۱٤۰٤ﻓﻲ ھﺬه
ﻓﻘﺮة – "اﻻﻣﺮ"( ،ﺑﺪل "ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ۱٤ب۱٤ ،ج و ۱٤-د ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﺮور )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  "۱۹۹۲ – ٥۷٥۲ ،(۱۳۱۰ﯾﺄﺗﻲ" :ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاد  ۲۲ ،۲۱و ۲۳ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ "۲۰۱۸-٥۷۷۹ ،(۱۸۰٥؛

)(۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۱أ( ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ،ﺑﺪل "ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۱٤ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ" ﯾﺄﺗﻲ
"ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۱۹ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ"؛

)(۳

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۱أ() (۱ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺗﺤﺬف اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺪاﯾﺔ ﺳﺮﯾﺎن اﻻﻣﺮ
اﻷﺳﺎﺳﻲ"؛

)(٤

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۱أ() (۲ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ،ﺑﺪل "ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ۱٤أ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ
" ﯾﺄﺗﻲ " ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲۰ﻟﻤﻦ اﻷﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ"؛

)(٥

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۱ج( ﻟﻤﻦ اﻷﻣﺮ ،ﺑﺪل "اﻟﻤﺎدة ۱٤ج ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ " ﯾﺄﺗﻲ
"اﻟﻤﺎدة  ۲۲ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ"؛

)ب(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ رﻗﻢ  ۱٦ﻟﺴﻨﮫ ) ۱۹٦۰ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ
) (٦ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۹٥-٥۷٥٥ ،(۱٤۲۸ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤۰۷ي ب
اﻟﻤﻀﺎف ،ﺑﺪل "ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ٤۳ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
 "۱۹۹۲-٥۷٥۲،(۱۳۱۰ﯾﺄﺗﻲ " ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ٦٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور ]ﻧﺺ
ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ "۲۰۱۸-٥۷۷۹ ،(۱۸۰٥؛

)ج(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
 ،۲۰۰٥-٥۷٦٥ ،(۱٥٦٥ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ "ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ "؛"ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺗﺠﺎرﯾﺔ" ،ﺑﺪﻟﮭﺎ
ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺪﻟﮫ "ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
 ۲۰۱۸-٥۷۷۹ ،(۱۸۰٥اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ"؛
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)د(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺠﺎورة )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
 ،۲۰۰٥-٥۷٦٥ (۱٥٦٦ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ "ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ"؛ "ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺗﺠﺎرﯾﺔ" ،ﯾﺄﺗﻲ
ﺑﺪﻟﮫ "ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
 ۲۰۱۸-٥۷۷۹ ،(۱۸۰٥اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ"؛

)ھ(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻦ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷٦۹ ،(۱٦۲۸ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ " ﻣﺮﻛﺒﺔ"؛ "ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ"
ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺪﻟﮫ "ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
 ۲۰۱۸-٥۷۷۹ ،(۱۸۰٥اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ"؛

)و(

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۱٦٥۱
 ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﺑﺪل "اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
 "۱۹۹۲-٥۷٥۲،(۱۳۱۰ﯾﺄﺗﻲ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ "۲۰۱۸-٥۷۷۹،(۱۸۰٥؛

)ز(

.۱۳۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۱۲أ() (۳) (٦ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
 ۲۰۱۲-٥۷۷۲، (۱٦۹۹ﺑﺪل "ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
 "۱۹۹۲-٥۷٥۲ ،(۱۳۱۰ﯾﺄﺗﻲ" :ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۱۸-٥۷۷۹،(۱۸۰٥

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷۷۹ ،(۱۸۰٥
."۲۰۱۸
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اﻟﺬﯾﻞ اﻷول

)اﻟﻤﻮاد  ٥۹و(٦۰-
.1

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ) ۱۰ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﯿﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﻛﺎن ﯾﻤﻠﻚ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة وﻟﻢ ﯾﺠﺪدھﺎ(.

.2

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة )۱٤ب( – و )ج(.

.3

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة .(۷)۹٥

.4

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة .۱٥

.5

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﯿﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ او رﻛﻮب ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻖ ﻋﺎم ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﮭﺘﺮ او ﺑﺈھﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ
وﺗﮭﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة اﻧﺴﺎن او اﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﮫ.

.6

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ )٤۷د(  (۲)۲٦،او )۸٤ب( ﺑﺤﺎل ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ۱٤٤ ،او
)۳۰۸د( ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮور )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()۱۹۹۲- ٥۷٥۲ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻷﻧﻈﻤﺔ(.

اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

)اﻟﻤﻮاد  ٥۹و(٦۰-
.1

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  (۲)۹٥او اﻟﻤﺎدة .(٤)۹٥

.2

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم )۳۲۰أ( ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ او ﺑﺎب ھ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء د ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎل ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان وﺿﻊ اﻟﻤﻘﻮد واﻟﻤﻜﺎﺑﺢ ﯾﺸﻜﻼن ﺧﻄﺮ.

.3

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ أﻧﻈﻤﺔ )۲۲أ( ﺑﺸﺄن ﻋﺪم إﻋﻄﺎء ﺣﻖ أوﻟﻮﯾﺔ ﺣﺴﺐ إﺷﺎرة ﻣﺮور)۲۷ ،(٤)۲٦ ،ج(،
)٦٤ ،٥۷ ،٥٦ ،٥۱ ،(۱)٤٥ج()٦٤ ،د()۹۹ ،أ(٤۳٦ ،أو .٤۳۸

.4

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم )٥٤أ( ) (۱ﺣﺘﻰ ) (٤ﺑﺸﺄن ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ۳۰ﻛﻢ/س ﻓﻲ طﺮﯾﻖ داﺧﻞ اﻟﻤﺪن وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤۰ﻛﻢ/س ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ
اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻓﻲ طﺮﯾﻖ ﻟﯿﺴﺖ طﺮﯾﻖ داﺧﻞ اﻟﻤﺪن وطﺮﯾﻖ ﺳﺮﯾﻌﺔ.

اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
)اﻟﻤﺎدة (۱۳

.1

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ٦٦، ٦٥ ،۱۰ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ.

.2

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم  ۲۲ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﺪم اﻧﺼﯿﺎع ﺳﺎﺋﻖ ﻹﺷﺎرة ﺿﻮﺋﯿﺔ وﻋﺪم إﻋﻄﺎء ﺣﻖ
أوﻟﻮﯾﺔ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻻﻧﻈﻤﺔ  ٥٤ ،٤۷ ،(۲)۲٦او  ٥۷ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم  ۱٤٤ﻣﻦ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺸﺄن ﻋﺪم اﻋﻼم ﻋﻦ ﺣﺎدث طﺮق او ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻹﺳﻌﺎف اﻻوﻟﻲ ﻟﻤﺼﺎب ﻓﻲ
ﺣﺎدث طﺮق.

.3

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ او ﺣﺴﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﺔ اﻟﺘﻲ أدت ﻟﺤﺎدث طﺮق أﺻﯿﺐ ﻓﯿﮫ ﺷﺨﺺ.

.4

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻹﻟﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﺬھﺎ اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﮭﺮ أو أﻛﺜﺮ.
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اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

)اﻟﻤﻮاد  ۳٦و(۷۱-
.1

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ آﻟﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم  ۲۲ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﺪم اﻻﻧﺼﯿﺎع ﻹﺷﺎرات اﻟﻤﺮور ب-
 ۳٦وب ۳۷-ﺑﺸﺄن ﻋﺪم إﻋﻄﺎء ﺣﻖ أوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺮق او ﻓﻲ ﻣﻘﻄﻊ دﻣﺞ ﻟﻄﺮﯾﻘﯿﻦ ﺑﻮﺟﻮد إﺷﺎرة
ﺿﻮﺋﯿﺔ؛

.2

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم  (۲)۲٦ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ؛

.3

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم )۲۷أ( ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ؛

.4

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم )٤۷د( ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎوز ﻓﻲ طﺮﯾﻖ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺎﻟﯿﺔ؛

.5

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم )٤۷ھ() (٥ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻨﺪ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ؛

.6

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم )٥٤أ( ) (۱ﺣﺘﻰ ) (٤و)-ھ( ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ
اﻟﻘﺼﻮى ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۳۰ﻛﻢ/س ﻓﻲ طﺮﯾﻖ داﺧﻞ اﻟﻤﺪن وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤۰
ﻛﻢ/س ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻓﻲ طﺮﯾﻖ ﻟﯿﺴﺖ طﺮﯾﻖ داﺧﻞ اﻟﻤﺪن وطﺮﯾﻖ ﺳﺮﯾﻌﺔ؛

.7

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم  ٦۷ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺧﻼل ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎة؛

.8

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم )۸٤ب( ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ؛

.9

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم )۸٥أ() (٥ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻮزن اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ واﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ
ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺰﯾﺪ ب  %۲٥او أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮزن اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻤﺴﻤﻮح.

.10

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم  ٥۰۲ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ؛

.11

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة )۱٤ب( و )ج( ﻣﻦ اﻷﻣﺮ؛

.12

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۱٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ؛

.13

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  (۳)۹٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ؛

اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
)اﻟﻤﺎدة (۱۲۸

اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ

.1

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﻘﺒﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﺳﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،رﻗﻢ ھﻮﯾﺘﮫ وﻋﻨﻮاﻧﮫ ،ﺳﻨﮫ اﻧﺘﺎج
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻜﻠﯿﺔ
اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ او ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﺨﻤﻨﻲ اﻟﺴﯿﺎرات

.2

اﺳﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،رﻗﻢ ھﻮﯾﺘﮫ وﻋﻨﻮاﻧﮫ ،اﻟﺘﻲ ﺣﺴﺐ
أﻗﻮال اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ

ﻣﺤﺎم ﻣﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ زﺑﻮن
ٍ
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اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺴﺎدس

)اﻟﻤﻮاد  ۸٤و(۸٦-

اﻟﺠﺰء أ
)(1

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم )۸٤ب( ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺮ وﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻣﺤﺪد ﻓﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.

)(2

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم )۸٤أ( ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ.

)(۳

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم  ٥۰۲ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ.

)(4

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم  ۱٦۸ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ؛

)(٥

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم )۳۰۸د( ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ؛

)(٦

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۱۰ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ،ﻋﺪا ﻗﯿﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة وﻟﻢ
ﯾﺠﺪدھﺎ؛

)(۷

ﻣﺨﺎﻟﻔﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )٥۷ج( ﻣﻦ اﻷﻣﺮ؛

)(۸

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۱۰۷ﻣﻦ اﻷﻣﺮ.

)(۹

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱٤او  ۱٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ؛

)(۱۰

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  (۳)۹٥ﻣﻦ ﻷﻣﺮ؛

)(۱۱

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۹۹ﻣﻦ اﻷﻣﺮ؛

)(۱۲

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم  (۲)۲٦ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ؛

)(۱۳

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ )٤۷د( و) ٤۷ه() (٥ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ.

)(۱٤

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم ) ۲۲أ( ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﺪم اﻧﺼﯿﺎع ﻹﺷﺎرة ﻣﺮور ھ.۱

)(۱٥

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم )۲۷أ( ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺨﻠﻞ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ ،واﻟﺬي اﻛﺘﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ
ﻓﺎﺣﺺ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۳۰۷ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ:

)أ(

اﻟﻨﻈﺎم
ﻣﻘﻮد

ﻧﻮع اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
اﻟﺨﻠﻞ
ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻤﻘﻮد ﻣﺘﺤﺮرة ﻋﻦ ﻣﺤﻮر ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ وﺗﺠﺎرﯾﺔ
اﻟﻤﻘﻮد ﻟﺪرﺟﺔ اﻧﮭﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺘﺸﻮﯾﺶ
دوران اﻟﻤﻘﻮد.

)ب( ﻣﻘﻮد

ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻤﻘﻮد ﺗﺨﺮج ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ وﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺤﻮر اﻟﻤﻘﻮد.

)ج(

ﻣﻘﻮد

ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻤﻘﻮد ﻣﻜﺴﻮرة ﻛﻠﯿﺎ ً او ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ وﺗﺠﺎرﯾﺔ
اﻟﻤﻤﻜﻦ ان ﺗﺆدي ﻹﯾﺬاء ﯾﺪي اﻟﺴﺎﺋﻖ

)د(

ﻋﺠﻼت

ﯾﻨﻘﺺ ﻋﻦ  %٥۰او أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﯾﺰﯾﺪ وزﻧﮭﺎ ﻋﻦ ۷٥۰۰

8911

ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻞ

اﻟﺠﺰء ب
)(1

ﻛﻐﻢ

ﻓﺮاﻣﻞ ﺗﺴﺮﯾﺐ ھﻮاء ﻣﺴﻤﻮع ﻓﻲ ﺣﺠﺮة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﮭﺎ ﻓﺮاﻣﻞ ﺗﻌﻤﻞ
اﻟﻘﯿﺎدة ﯾﺆدي ﻟﮭﺒﻮط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻮاء ﺑﻀﻐﻂ اﻟﮭﻮاء
اﻟﻤﻨﻮﻣﺘﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ دﻋﺴﺔ
اﻟﻔﺮاﻣﻞ.

)ھ(

ﻧﻈﺎم
اﻟﮭﻮاء

)و(

[ﺟﮭﺎز ﺗﻮﺻﯿﻞ ﺗﺴﺮﯾﺐ ھﻮاء ﻣﺴﻤﻮع ﻓﻲ ﺣﺠﺮة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻮﺻﻠﺔ
اﻟﮭﻮاء ﻟﻠﻤﻘﻄﻮرة اﻟﻘﯿﺎدة او ﺗﺆدي ﻟﮭﺒﻮط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻮاء
اﻟﻤﻨﻮﻣﺘﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ دﻋﺴﺔ
اﻟﻔﺮاﻣﻞ.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم )۸٥أ() (٥ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎرة ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻮزن
اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ واﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﻮزن اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺣﺴﺐ رﺧﺼﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ.

اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
)اﻟﻤﺎدة (۱۰۹

.1

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم )۸٥أ() (٥ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎرة ﺗﺠﺎرﯾﺔ؛

.2

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم  ۱٦۸ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ؛

.3

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم )۳۰۸د( ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺮﻛﺒﮫ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ،ﺳﯿﺎرة ﻋﻤﻞ وﺳﯿﺎرة ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ،
ﺑﺸﺮط ان ﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﺷﻌﺎر ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﺴﻠﻢ ﻟﮫ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺷﻌﺎر
ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
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ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۹۲-٥۷٥۲ ،(۱۳۱۰

اﻟﻤﺎدة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ

۱۲أ
۱۲أ۱
۱۲أ)۱د(
۱۲أ)۱ھ(
۱۲أ۲
۱۲ب
۱۳
۱۳أ
۱٤
)۱٤ج(
۱٤أ
۱٤ب
۱٤ج
۱٤د
۱٤ھ
۱٤و
۱٤ز
۱٥
۱٦
۱۷
)۱۷أ()) (۲ج(
)۱۷أ()(٤
۱۸
۱۹
۲۰
)۲۰ب (۱
)۲۰ج(
۲۱
۲۲
۲۳
۲٤
۲٥
۲٦
۲۷

اﻟﻤﺎدة اﻟﺠﺪﯾﺪة

۱۳
۱٤
)۱٤ج(
)۱٤د(
۱٥
۱٦
۱۷
۱۸
۱۹
)۱۹ب(
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲٤
۲٥
۲٦
۲۷
۲۸
۲۹
)۲۹أ()) (۲ب(
)۲۹أ()(۳
۳۰
۳۱
۳۲
)۳۲ج(
)۳۲د(
۳۳
۳٤
۳٥
۳٦
۳۷
۳۸
۳٦

ﻣﻼﺣﻈﺎت
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اﻟﻤﺎدة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
۲۷أ
۲۷ب
۲۷ج
۲۸
۲۸أ
۲۹
۲۹أ
۲۹ب
۲۹ج
۲۹د
۲۹ھ
۲۹و
۲۹ز
۳۰
۳٤
۳٤أ
۳٥
۳٥أ
۳٦
۳٦أ
۳٦ب
۳۷

اﻟﻤﺎدة اﻟﺠﺪﯾﺪة

۳۷
۳۸
۳۹
٤۰
٤۱
٤۲
٤۳
٤٤
٤٥
٤٦
٤۷
٤۸
٤۹
٥۰
٥۱
٥۲
٥۳
٥٤
٥٥
٥٦
٥۷
٥۸

۳۸
۳۹
۳۹أ
٤۰
٤۱
٤۲
٤۳
٤٤

٥۹
٦۰
٦۱
٦۲
٦۳
٦٤
٦٥
٦٦

٤٤أ
٤٥
٤٦
٤٦أ
٤۷
٤۸
٤۹
٥۰

٦۷
٦۸
٦۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷٤

ﻣﻼﺣﻈﺎت

ﻋﺪل ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺄ
طﺒﺎﻋﻲ

ﻋﺪل ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺄ
طﺒﺎﻋﻲ
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اﻟﻤﺎدة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
٥۱
٥۲
٥۳

اﻟﻤﺎدة اﻟﺠﺪﯾﺪة

۷٥
۷٦
۷۷

٥٤
٥٥
٥٥أ
٥٦
٥٦أ
٥۷
٥۷أ
٥۷ب
٥۷ج
٥۷ج)ج(۱
٥۷ج)د(
٥۷ج)ھ(
٥۷ج)و(
٥۷د

۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸٤
۸٥
۸٦
)۸٦د(
)۸٦ھ(
)۸٦و(
)۸٦ز(
۸۷

٥۷ھ
٥۷و
٥۷ز
٥۸
٥۹
٦۰أ

۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳

٦۱
٦۲

۹٤
۹٥

٦۲أ
٦۳
۳٤
۳٤أ
٦٤أ۱
٦٤ب
٦٤ب)أ(
٦٤ب)أ( ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺛﻤﻞ-اﻟﻔﻘﺮة )(۱
٦٤ب)أ( ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺛﻤﻞ-اﻟﻔﻘﺮة )(۲

۹٦
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
)۱۰۱أ(
)۱۰۱أ( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺛﻤﻞ-اﻟﻔﻘﺮة )(۱

ﻣﻼﺣﻈﺎت

ﻋﺪل ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺄ
طﺒﺎﻋﻲ

ﻋﺪل ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺄ
طﺒﺎﻋﻲ
ﻋﺪل ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺄ
طﺒﺎﻋﻲ

)۱۰۱أ( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺛﻤﻞ-اﻟﻔﻘﺮة )(۲

8915

اﻟﻤﺎدة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ

٦٤ب)أ( ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺛﻤﻞ-اﻟﻔﻘﺮة )(۳
٦٤ب)أ( ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺛﻤﻞ-اﻟﻔﻘﺮة )۳أ(
٦٤ب)أ( ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺛﻤﻞ-اﻟﻔﻘﺮة )(٤
٦٤ب)أ(۱
٦٤ب)ب(
٦٤ب)ب(۱
٦٤ب)ب(۲
٦٤ب)ب(۳
٦٤ب)ب(٤
٦٤ب)ب(٥
٦٤ب)ج()(۲
٦٤ب)ج()(۳
٦٤ب)د(
٦٤ب)ھ(
٦٤ج
٦٤د
٦٥أ
٦٥ب
٦٦
٦۷
٦۸
٦۸أ
٦۹
٦۹أ
٦۹ج
۷۰
۱۷)۷۰أ(
۱۷)۷۰ب(
۱۷)۷۰ج(
۱۷)۷۰د(
۱۷)۷۰ھ(
(۱۸)۷۰
(۱۹)۷۰
(۲۰)۷۰
(۲۱)۷۰
(۲۲)۷۰
۲۲)۷۰أ(
(۲۳)۷۰
۲۳)۷۰أ(

اﻟﻤﺎدة اﻟﺠﺪﯾﺪة

)۱۰۱أ( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺛﻤﻞ-اﻟﻔﻘﺮة )(۳

ﻣﻼﺣﻈﺎت

)۱۰۱أ( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺛﻤﻞ-اﻟﻔﻘﺮة )(٤
)۱۰۱أ( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺛﻤﻞ-اﻟﻔﻘﺮة )(٥
)۱۰۱ب(
)۱۰۱ج(
)۱۰۱د(
)۱۰۱ھ(
)۱۰۱و(
)۱۰۱ز(
)۱۰۱ح(
)۱۰۱ط()(۱
)۱۰۱ط()(۲
)۱۰۱ي(
)۱۰۱ي أ(
۱۰۲
۱۰۳
۱۰٤
۱۰٥
۱۰٦
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱
۱۱۲
۱۱۳
(۱۸)۱۱۳
(۱۹)۱۱۳
(۲۰)۱۱۳
(۲۱)۱۱۳
(۲۲)۱۱۳
(۲۳)۱۱۳
(۲٤)۱۱۳
(۲٥)۱۱۳
(۲٦)۱۱۳
(۲۷)۱۱۳
(۲۸)۱۱۳
(۲۹)۱۱۳
(۳۰)۱۱۳
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اﻟﻤﺎدة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ

۲۳)۷۰ب(
(۲٤)۷۰
۷۰أ
۷۰أ)ب(
۷۰أ)ج(
۷۰أ)د(
۷۰أ)ھ(
۷۰أ)و(
۷۰أ)ز(
۷۰أ)ح(
۷۰ب
۷۰ج
۷۰د
۷۰ھ
۷۱
۷)۷۱أ(
(۸)۷۱
۷۱أ
۷۲
۷٤
۷٥
۷٦
۷٦أ
۷۹
۸۱
۸۲
۸۳
۸٤

اﻟﺬﯾﻞ اﻻول
۱أ
۲
۲أ
۳
٤

اﻟﻤﺎدة اﻟﺠﺪﯾﺪة

(۳۱)۱۱۳
(۳۲)۱۱۳
۱۱٤
)۱۱٤أ(
)۱۱٤ب(
)۱۱٤ج(
)۱۱٤د(
)۱۱٤ھ(
)۱۱٤و(
)۱۱٤ز(
۱۱٥
۱۱٦
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
(۸)۱۱۹
(۹)۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲٤
۱۲٥
۱۲٦
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰

ﻣﻼﺣﻈﺎت

اﺷﯿﺮ اﻟﻰ اﻻﻣﺮ
اﻟﺤﺎﻟﻲ؛
ﻋﺪل ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺄ
طﺒﺎﻋﻲ

۲
۳
٤
٥
٦
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اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
۷أ
۷ب
۷ج
۸
۸أ
۹
۱۰

اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ

۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱٤
اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺴﺎدس
اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۱۸۰٦
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٦۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(،
۲۰۱۸ -٥۷۷۹
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﺳﺘﻤﺮار
اﻷﺿﺮار اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ وﻟﺪوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ظﺎھﺮة ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  Aواﻟﺘﺠﺎرة ﺑﮭﺎ
وﺑﻘﻄﻌﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
) ۱۰ح(

.۱

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
 ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ , (۱٦٥۱ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۱۰ح( ،ﺑﺪل ""۲۰۱۸/۰۹/۲۲
ﯾﺄﺗﻲ " ."۲۰۱۹/۱۰/۱۰

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٦۲ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۰٦ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( -٥۷۷۹ ,
."۲۰۱۸

۱

ﺣﺸ��������������ﻔﺎن ٥۷۷۹

۱۰

ﺗﺸ���ﺮﯾﻦ اول ۲۰۱۸

ﻧ���������������ﺪاف ﺑ���������������ﺪان,

أﻟ���������������ﻮف

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
۱۸۰۷
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷراﺿﻲ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱٦٦۱ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۱۸-٥۷۷۹ , (٥
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ,ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۱

.۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۲

.۲

ﺗ�����ﻌ�����ﺪﯾ�����ﻞ
اﻟﻤﺎدة ۳

.۳

ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ "."٤

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.٤

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.٥

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ " :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷراﺿﻲ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (۲
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱٦٦۱ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ."۲۰۱۸-٥۷۷۹ , (۱۸۰۷

۱۹

ﻓﻲ أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷراﺿﻲ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۲۰۱۰-٥۷۷۰ , (۱٦٦۱ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ"-اﻻﻣﺮ"( ،اﻟﻤﺎدة ۱
اﻟﺘﻲ ﻋﻨﻮاﻧﮭﺎ "ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة  "۲ﯾﻌﻠﻢ "."۲
)أ(

اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺗﻌﻠﻢ "."۳

)ب( ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺪل "ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  "۲۰۱۸\۱۲\۳۱ﯾﺄﺗﻲ "ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم
."۲۰۱۹\۱۲\۳۱

ﺗ���ﺒ���ﺎت

 ۲۷ﻛﺎﻧﻮن اول

٥۷۷۹

ﻧ�����ﺪاف ﺑ�����ﺪان،

۲۰۱۸

ﻗ��ﺎﺋ��ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓ��ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ

أﻟ�����ﻮف

ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۱۸۰۸
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱۹-٥۷۷۹
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ إﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄن اﻷﻣﺮ
ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

۲

ﺗﻌ��ﺪﯾﻞ اﻟﻤ��ﺎدة
۱

.۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )أﻣﺮ رﻗﻢ  ،۲۰۱٤-٥۷۷٤ , (۱۷٤٥ﺑﺪل
"ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ أرﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم" ﯾﺄﺗﻲ "ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ
اﻟﯿﻮم".

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )أﻣﺮ رﻗﻢ ."۲۰۱۹-٥۷۷۹ , (۱۸۰۸

ﺗﺒ������������ﺎت

٥۷۷۹

 ۲ﻛﺎﻧﻮن ﺛ�ﺎﻧﻲ

۲۰۱۹

ﻧ���������������ﺪاف ﺑ���������������ﺪان,

أﻟ���������������ﻮف

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۱۸۰۹
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲٥ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،(۱۸۰۹
ﻣﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ إﺣﻼل
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺎﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة .۱
۷ي أ ﻟﻸﻣﺮ
.۲

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ۷ي ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(٤۱۸
 ،۱۹۷۱-٥۷۳۱ﯾﺄﺗﻲ:
ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ۳٤أ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺄﺗﻲ:

"اﻋﻔﺎء ﻣﻦ  ۷ي أ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ
وﺗﻮﺟﯿﮭﺎت
ﻣﺤﻠﯿﺔ
اﻋﻔﺎء ﻣﻦ )أ(
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ

ﯾﺴﻦ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ،أﻧﻈﻤﺔ اﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻷﻧﻮاع ﻣﺒﺎﻧﻲ ،ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أﻧﻮاع
اﻻﻋﻤﺎل وﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﮭﺎ ﺑﺸﺮط ان ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ:
) (۱

ھﻲ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ؛

) (۲

ﻻ ﺗﺸﻜﻞ أي ﺧﻄﺮ ،ﺗﺸﻮﯾﺶ ،ازﻋﺎج او ﺿﺮر ﺑﯿﺌﻲ
ﺣﻘﯿﻘﻲ؛

) (۳

ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ واﺟﮭﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻋﻠﻰ طﺎﺑﻌﮭﺎ
وطﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ،ﻗﻠﯿﻠﺔ

) (٤

ﻻ ﺗﻤﺲ ﺑﮭﯿﻜﻞ اﻟﻤﺒﻨﻰ وﺑﺜﺒﺎﺗﮫ او ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ
ووظﺎﺋﻔﮭﺎ.

)ب( ﺣﺪد رﺋﯿﺲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻋﻔﺎء ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺤﻖ
ﻟﮫ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل وﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت
اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻮد وﺷﺮوط ﻟﺴﺮﯾﺎن
اﻻﻋﻔﺎء ،ﯾﺸﻤﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱

واﺟﺐ ارﺳﺎل اﻋﻼن اﻟﻰ اﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﺑﻨﺎء
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ،او ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﻌﻔﯿﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،طﺮق ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ ،ﺗﻔﺎﺻﯿﻠﮫ وﻣﻮاﻋﯿﺪ ارﺳﺎﻟﮫ؛

8922

) (۲

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺷﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ان ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ او ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻻﻋﻤﺎل او اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ،اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺼﻮرة ﻣﮭﻨﯿﺔ وآﻣﻨﮫ وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﺤﯿﻂ.

)ج( ﻻ ﯾُﺤﺪد اﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻷﻋﻤﺎل ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻣﻨﺸﺂت ،ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ ،ﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﻐﺎز ،اﻟﻨﻔﻂ ،اﻟﻮﻗﻮد او أي ﻣﻮاد ﺧﻄﯿﺮة أﺧﺮى.
)د(
)ھ(

اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ

۳٤ج

)أ(

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻻ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﻣﺒﻨﻰ ،ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل او
اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺨﻄﻂ ،ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ او
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻣﺮ
اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۳۱۸ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ
]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ .۲۰۰۹-٥۷۷۰،(۱٦٥۱
ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ان ﺗﺤﺪد ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺑﺸﺮط
ان ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ او ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.

)ب( ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﻄﺮق اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﺸﻜﻞ وﻣﻨﻈﺮ اﻟﻤﺒﻨﻰ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ ،ﺗﻨﺎﺳﻖ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﻊ ﻣﺤﯿﻄﮫ،
ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﺒﻨﯿﺔ ﻟﺘﺤﺘﯿﺔ وﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ أﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺪد رﺋﯿﺲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
)ج( ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺤﺪد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ او
ﻟﺠﺰء ﻣﻨﮭﺎ ،ﻷﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺔ ارض او ﻟﻘﻄﻌﺔ ارض ﻣﻌﯿﻨﺔ ،ﻷﻧﻮاع
ﻣﺒﺎﻧﻲ او ﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﻌﯿﯿﻦ.
)د(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ان ﺗﻘﺮر ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻧﮫ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻘﻄﻊ ارض ﻣﻌﯿﻨﺔ او ﻷﻧﻮاع ﻗﻄﻊ
ارض ﻣﻌﯿﻨﺔ وﺑﻤﺎ ذﻟﻚ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ ،ﺷﻜﻠﮭﺎ ،ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ ،او
ھﺪﻓﮭﺎ ،ان ﺗﺤﺪد ﻟﻜﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت ﻣﺤﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﮭﺎ.

)ھ(

ﻻ ﺗﺤﺪد ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ واﺟﺐ
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ،اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ او اﻻﺳﺘﺸﺎرة.

)و(

ﺗﻨﺸﺮ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ واﻻﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﺤﺪﯾﯿﮭﺎ ﯾﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة
رﺳﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺮ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ .ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن
اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ  ۳۰ﯾﻮم ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺮ
اﻷﺧﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة او ﺑﻤﻮﻋﺪ ﻣﺘﺄﺧﺮ اﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
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)ز(

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ﺟﺮاء اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣﺪدﺗﮭﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،ان ﯾﻌﺘﺮض ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺧﻼل ۳۰
ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮھﺎ.

)ح( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺗﺮﺧﯿﺺ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  (۱)۳٤ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺗﺴﺮي
اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﺑﻤﻮﻋﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ.
)ط( ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ان ﺗﺤﺪد ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت او ﺷﺮوط ﻟﻤﻨﺢ رﺧﺼﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،اﻻ إذا ﺣﺪدت ﻓﻲ
اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن
.۳

۷

.۲

ﺑﺪ ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

ﺷ����������ﺒ����ﺎط

 ۱۳ﻛ��ﺎﻧﻮن ﺛ��ﺎﻧﻲ

"

ﯾﺴ������ﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ " :أﻣﺮ ﺑﺸ������ﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲٥ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،(۱۸۰۹

٥۷۷۹

ﻧ�����ﺪاف ﺑ�����ﺪان،

۲۰۱۹

ﻗ���ﺎﺋ���ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓ���ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ

أﻟ�����ﻮف

ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۱۸۱۰
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱۹-٥۷۷۹
ﺑﻤﻮ ﺟﺐ ﺻ������ﻼﺣ ﯿﺎﺗﻲ ﻛ ﻘﺎ ﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ ا ﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄ ﻘﺔ ،وﺑ ﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘ ﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ
ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
.۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۲أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) -٥۷٤۸ , (۱۲٥۲ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﻠﻲ" -اﻷﻣﺮ"( ,ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ " ﺗﻮﺻﯿﻠﮭﺎ" ﯾﺄﺗﻲ "أو ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ"

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

.۳

اﻻﺳﻢ

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ."۲۰۱۹-٥۷۷۹ , (۱۸۱۰

ﺷ���������ﺒ���ﺎط

٥۷۷۹

۱٤

 ۲۰ﻛ��ﺎﻧﻮن ﺛ��ﺎﻧﻲ

۲۰۱۹
ﻧﺪاف ﺑﺪان,

اﻟﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا

واﻟﺴﺎﻣﺮه
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ ،رﻗﻢ  ۷۹ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ )ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻘﻞ ،ﺗﻮزﯾﻊ وﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء(
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ٦۷ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ )رﻗﻢ  ،(۷۹ﻟﺴﻨﺔ ) ۱۹٦٦ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻟﻘ�ﺎﻧﻮن"( ،وﺑﺘﻮﺻ�ﯿﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ ،ﻓﺈﻧﻲ أﺳﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ-
"ﻟﺠﻨ��ﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿ��ﺎت ﻋﻠ��ﻰ اﻟﺘﻔﻮﯾﻀ��ﺎت"-ﻟﺠﻨ��ﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧ��ﺔ ﻣ��ﻦ رﺋ��ﯿﺲ ﻓ��ﺮع اﻟﺒﻨﯿ��ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ��ﺔ او ﻣﻨ��ﺪوب ﻋﻨ��ﮫ
وﯾﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﯿﺴﮭﺎ ،ﻣﺪﯾﺮ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ واﻟﻤﺴﺆول او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ.
"اﻟﻤﮭﻨﺪس"-ﻣﮭﻨﺪس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺨﻄﯿﻄﮭﺎ.
"ﻣﺠﻠ�ﺲ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻗ�ﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳ�ﻲ اﻟﻤﺠ�ﺎﻟﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(  ۱۹۷۹-٥۷۳۹او ﻣﺠﻠ��ﺲ
ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،؛
"ﻣﺆھﻞ"-ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﻼﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ،وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت.
"ﻣﺴﺆول"-اﻟﻤﺴﺆول ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ.
"ﻣﺪﯾﺮ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ"-ﻣﺪﯾﺮ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
"ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة"-ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﻄﻂ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﻄﯿﻂ ﻣﺠﻠﺲ-اﻟﻨﺸﺮ ﻓ�ﻲ ﺟﺮﯾ�ﺪﺗﯿﻦ ﯾﻮﻣﯿ�ﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ؛ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻻﻋﻤﺎل-اﻟﻨﺸ�ﺮ ﻓ�ﻲ ﺟﺮﯾ�ﺪﺗﯿﻦ ﯾﻮﻣﯿ�ﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐ�ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ�ﺔ واﻟﻨﺸ�ﺮ ﺑﺠﺮﯾ�ﺪة ﯾﻮﻣﯿ�ﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ.
"اﻻﻣ��ﺮ"-اﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣ��ﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء )ﺗﻨﻈ��ﯿﻢ وﺗﺸ��ﻐﯿﻞ( )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة() ،رﻗ��ﻢ -٥۷۳۱،(٤۲۷
.۱۹۷۱
رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ"-رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
"رﺧﺼﺔ"-رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء ،ﯾﺸﻤﻞ رﺧﺼﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷراﺿﻲ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺷﺒﻜﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎء ﻋﻠﻮﯾﺔ"-ﻣﻨﺸﺂت ﻋﻠﻮﯾﺔ ﻟﻨﻘﻞ ،ﺗﻮزﯾ�ﻊ وﺗﺰوﯾ�ﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء ،ﯾﺸ�ﻤﻞ اﻻﻋﻤ�ﺪة ﻟﻠﺠﮭ�ﺪ اﻟﻤ�ﻨﺨﻔﺾ،
اﻟﻤﺘﻮﺳ�ﻂ ،اﻟﻌ��ﺎﻟﻲ  ۱٦۱ﻓﻮﻟ��ﺖ وﺿ��ﻐﻂ ﻋ��ﺎﻟﻲ  ٤۰۰ﻛﯿﻠﻮﻓﻮﻟ�ﺖ وﻛ��ﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌ��ﺪات واﻟﻘﻄ��ﻊ اﻟﻤﺮﻛﺒ��ﺔ ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ
واﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﮭ�ﺎ ﻷﻏ�ﺮاض ﺷ�ﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء ،ﻣﺤﻄ�ﺎت ﺗﺤﻮﯾ�ﻞ ﺻ�ﻐﯿﺮة ،ﻣﺤﻄ�ﺎت ﺗﻐﯿﯿ�ﺮ اﻟﺠﮭ�ﺪ ،وﺻ�ﻨﺎدﯾﻖ
ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﮭﺎ واﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﮭﺎ ،ﻋﺪا اﻟﺘﻮﺻﯿﻼت اﻟﻌﻠﻮﯾﺔ ﻟﻠﺒﯿﻮت.
"ﻗﻄﺎع ﻟﻌﺒﻮر ﺧﻄﻮط اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء"-ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻄ�ﻂ ﻣﺼ�ﺎدق ﻋﻠﯿ�ﮫ ﻟﻌﺒ�ﻮر ﺧﻄ�ﻮط اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء
اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻮﻟﺖ وﺿﻐﻂ ﻋﺎﻟﻲ  ٤۰۰ﻛﯿﻠﻮﻓﻮﻟﺖ.
"ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺎء"-ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺼ�ﺎدق ﻋﻠﯿ�ﮫ او ﻓ�ﻲ ﻣﺨﻄ�ﻂ اﻟ�ﺬي أودع ﻛﻤﻨﻄﻘ�ﺔ ﺳ�ﻜﻨﯿﺔ،
ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ ،ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ،اﻟﺤﺮف اﻟﯿﺪوﯾﺔ ،اﻟﻔﻨﺎدق ،ﻟﻠﺘﺠﺎرة او ﻟﻸﺑﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ ،ﯾﺸ�ﻤﻞ ﻣﻨ�ﺎطﻖ ﻟﻠﺨ�ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.
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"ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ"-ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺎء.
"اﻟ����ﺬﯾﻞ اﻟﺜ����ﺎﻧﻲ" – اﻟ����ﺬﯾﻞ اﻟﺜ����ﺎﻧﻲ ﻣ����ﻦ اﻷﻧﻈﻤ����ﺔ اﻟﺘﻨﻈ����ﯿﻢ واﻟﺒﻨ����ﺎء )ﺗﻨﻈ����ﯿﻢ ﻧﻘ����ﻞ ،ﺗﻮزﯾ����ﻊ وﺗﺰوﯾ����ﺪ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء( ،۱۹۹۸-٥۷٥۸،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ.
"ﻣﺨﻄﻂ ﻛﮭﺮﺑﺎء"-ﻣﺨﻄﻂ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ٥ﻣﻦ اﻻﻣﺮ.
ﺗﻔﻮﯾﺾ

.۲

اﻋﻤ������ﺎل ﻹﻧﺸ������ﺎء
ﺷﺒﻜﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎء

.۳

ﺗﻔ���������ﻮﯾﺾ ﻓ���������ﻲ

.٤

)أ(

ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﯾﺤﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﺮﺧﺼﺔ؛ وﺗﻌﺘﺒ�ﺮ اﻻﻋﻤ�ﺎل اﻟﺘ�ﻲ ﻧﻔ�ﺬت او
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ اﻗﯿﻤﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻛﺄﻧﮭﺎ ﻧﻔﺬت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺨﻄ�ﻂ ﺗﻔﺼ�ﯿﻠﻲ وﺑﺸ�ﺮط اﻧﮭ�ﺎ ﻻ
ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﻲ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ.

)ب(

اﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎء ﻋﻠﻮﯾ�ﺔ او أﺣ�ﺪ ﻣﻨﺸ�ﺂﺗﮭﺎ اﻟﺘ�ﻲ ﻧﻔ�ﺬت ﺑ�ﺪون ﺗﻔ�ﻮﯾﺾ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ
ﺗﻌﺘﺒ��ﺮ ﻛﺄﻧﮭ��ﺎ ﺗﻨﻔﯿ��ﺬ اﻋﻤ��ﺎل او ﺑﻨ��ﺎء اﻟ��ﺬي ﯾﺴ��ﺘﻮﺟﺐ ﺗ��ﺮﺧﯿﺺ ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت اﻟﻘ��ﺎﻧﻮن ،دون
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر.

)ج(

اﻧﺸ��ﺎء ﺷ��ﺒﻜﺔ ﻛﮭﺮﺑ��ﺎء ﻋﻠﻮﯾ��ﺔ او أﺣ��ﺪ ﻣﻨﺸ��ﺂﺗﮭﺎ اﻟﺘ��ﻲ ﻧﻔ��ﺬت ﺑﻌ��ﺪ اﻟﺤﺼ��ﻮل ﻋﻠ��ﻰ ﺗﻔ��ﻮﯾﺾ وﻟﻜ��ﻦ
ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﺣﺪد ﻓﯿﮫ ،او ﺑﺨﻼل اﻟﺸ�ﺮوط اﻟﺘ�ﻲ ﺣ�ﺪدت ﻓﯿ�ﮫ ،ﯾﻌﺘﺒ�ﺮ ﻛﺘﻨﻔﯿ�ﺬ اﻋﻤ�ﺎل او ﺑﻨ�ﺎء ،اﻟﺘ�ﻲ
ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺮﺧﯿﺺ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺑﻌ�ﺪ اﻟﺤﺼ�ﻮل ﻋﻠ�ﻰ اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ ﻛﺎﻟﻤ�ﺬﻛﻮر وﻟﻜ�ﻦ ﺑﺨ�ﻼف ﻣ�ﺎ
ﺣﺪد ﻓﯿﮭﺎ او ﺑﺨﻼف ﺷﺮوطﮭﺎ.

)أ(

اﻻﻋﻤ��ﺎل ﺗﺤ��ﺖ ﺳ��ﻄﺢ اﻷرض وﻓ��ﻮق ﺳ��ﻄﺢ اﻷرض ﻷﺟ��ﻞ اﻧﺸ��ﺎء ﺷ��ﺒﻜﺔ ﻛﮭﺮﺑ��ﺎء ﻋﻠﻮﯾ��ﺔ ﻓ��ﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺎء واﻻﻋﻤﺎل ﻷﺟﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻟﻌﺒﻮر ﺧﻄﻮط اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓ�ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﻣﺒﻨﯿ�ﺔ
واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ،ﺗﻨﻔﺬ وﻓﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ  ٥ ،٤و.٦-

)ب(

اﻻﻋﻤ��ﺎل ﺗﺤ��ﺖ ﺳ��ﻄﺢ اﻷرض وﻓ��ﻮق ﺳ��ﻄﺢ اﻷرض ﻷﺟ��ﻞ اﻧﺸ��ﺎء ﺷ��ﺒﻜﺔ ﻛﮭﺮﺑ��ﺎء ﻋﻠﻮﯾ��ﺔ ﻓ��ﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ،ﺗﻨﻔﺬ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم .۷

)ج(

ﺑﺤ�ﺎل ﺗﻮاﺟ��ﺪت ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺑﻨ��ﺎء ﺧ�ﺎرج ﻧﻄ��ﺎق ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺗﺨﻄ��ﯿﻂ اﻟﻤﺠﻠ�ﺲ ،ﯾﺤ��ﻖ ﻟ��ﺮﺋﯿﺲ ﻓ��ﺮع اﻟﺒﻨﯿ��ﺔ
اﻟﺘﺤﯿ�ﺔ ان ﯾﻘ�ﺮر ،وﺑ��ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ�ﻦ اﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ اﻟﻔﻘ��ﺮة )أ( ان ﺗﻨﻔ�ﺬ اﻻﻋﻤ��ﺎل ﻓ�ﻮق ﺳ��ﻄﺢ اﻷرض
وﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﻷرض ﻷﺟﻞ اﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎء ﻋﻠﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮرة ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ اﻟﻨﻈ�ﺎم
۷؛ ﺑﺤﺎل ﻗﺮر رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﺤ�ﻖ ﻟ�ﮫ ان ﯾﻀ�ﯿﻒ ﻋﻠ�ﻰ ﻗ�ﺮاره ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ،رﻓﻊ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت وﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ.

)د(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،اﻻﻋﻤﺎل ﺗﺤ�ﺖ وﻓ�ﻮق ﺳ�ﻄﺢ اﻷرض ﻷﺟ�ﻞ اﻧﺸ�ﺎء ﺷ�ﺒﻜﺔ
ﻛﮭﺮﺑ��ﺎء ﻋﻠﻮﯾ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻗﻄ��ﺎع ﻟﻌﺒ��ﻮر ﺧﻄ��ﻮط اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء ﻓ��ﻲ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣ��ﺔ واﺳ��ﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ-ﺗﻌﺘﺒ��ﺮ
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ وﻓ�ﻖ اﻟﻤ�ﺎدة  ٥ﻣ�ﻦ اﻻﻣ�ﺮ ﻛﺘﻔ�ﻮﯾﺾ وﻓ�ﻖ ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ ،ﺑﺸ�ﺮط ان ﻣﺨﻄ�ﻂ اﻟﺘﻨﻈ�ﯿﻢ
اﻟ��ﺬي ﺣ��ﺪد ﻓﯿ��ﮫ اﻟﻘﻄ��ﺎع ﻟﻌﺒ��ﻮر ﺧﻄ��ﻮط اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء ﺗﻜ��ﻮن ﺑﻤﻘﯿ��ﺎس رﺳ��ﻢ  ۱۰٫۰۰۰:۱او أﻛﺜ��ﺮ
ﺗﻔﺼﯿﻼً.

) ھ(

اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺤﺖ وﻓﻖ ﺳﻄﺢ اﻷرض ﻷﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎء ﻋﻠﻮﯾ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼ�ﺔ ،وﻓ�ﻖ
اﻟﺮﺧﺼﺔ او وﻓﻖ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﻣﺼ�ﺎدق ﻋﻠﯿ�ﺔ ،ﻟﻤﺤﻄ�ﺔ ﺗﻮﻟﯿ�ﺪ او ﻣﺤﻄ�ﺔ ﺗﺤﻮﯾ�ﻞ ،او ﻣﺤﻄ�ﺔ
ﻓﺮﻋﯿﺔ ،واﺳ�ﺘﻌﻤﺎﻻﺗﮭﺎ-ﺗﻌﺘﺒ�ﺮ اﻟﺮﺧﺼ�ﺔ او اﻟﻤﺨﻄ�ﻂ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤ�ﻲ اﻟﻤﺼ�ﺎدق ﻋﻠﯿ�ﮫ ﻛﺘﻔ�ﻮﯾﺾ وﻓ�ﻖ
ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ.

)أ(

ﻗﺪم ﻟﻠﻤﺴﺆول ﻣﺨﻄﻂ ﻛﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺎء او ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻟﻌﺒﻮر ﺧﻄ�ﻮط اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء ﻋﻠﻮﯾ�ﺔ ﻓ�ﻲ
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ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺎء ،ﯾﺴﻠﻢ اﻟﻤﺆھﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﮫ ﻟﻠﻤﮭﻨﺪس.

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺎء
)ب(

ﯾﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺨﻄ�ﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء ﻛﺎﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ اﻟﻤﺆھ�ﻞ ﻓ�ﻲ اﻟﺠﺮﯾ�ﺪة وﯾﺸ�ﻤﻞ
ﺗﻔﺎﺻ��ﯿﻞ اﻟﻘﻀ��ﺎء ،اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ��ﺔ ،اﻟﻘﺮﯾ��ﺔ ،اﻟﻤﺴ��ﺘﻮطﻨﺔ ،اﻟﺤ��ﺎرة ،اﻟﺸ��ﺎرع وﻋ��ﺪد اﻟﺒﯿ��ﻮت اﻟﺘ��ﻲ ﻟﮭ��ﺎ
ﻋﻼﻗ��ﺔ ﺑ��ﺎﻟﻤﺨﻄﻂ؛ ﺑﺤ��ﺎل ﻻ ﯾﻮﺟ��ﺪ ﺷ��ﺎرع ،ﯾﺸ��ﻤﻞ اﻹﻋ��ﻼن اﻟﻤﺴ��ﺎﺣﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟ��ﺪة ﺑ��ﯿﻦ اﻟﺸ��ﻮارع
وﺑﺤﺎل ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎرة وﺷﺎرع-ﯾﺸﻤﻞ اﻹﻋ�ﻼن رﻗ�ﻢ اﻟﺤ�ﻮض واﻟﻘﻄﻌ�ﺔ او اﺳ�ﻢ اﻟﻤﻜ�ﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠ�ﻖ
ﺑﻤﺨﻄﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء؛ ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺸﻤﻞ اﻹﻋﻼن ﺗﻔﺼﯿﻞ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﻄﻄ�ﺔ ،اﻟﻌﻨ�ﻮان واﻟﻤﻮﻋ�ﺪ ﻟﺘﻘ�ﺪﯾﻢ
اﻋﺘﺮاض وﻋﻨﻮان اﻟﻤﺆھﻞ.

)ج(

ﺷﻤﻞ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﺎم ،ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻤﺆھﻞ ﻋﻠ�ﻰ
ﻣﻮاﻓﻘ��ﺔ اﻟﻤﺘﺼ��ﺮف ﻓ��ﻲ اﻷراﺿ��ﻲ اﻟﺨﻄﯿ��ﺔ ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة )۳أ( ﻣ��ﻦ اﻻﻣ��ﺮ؛ ﺑﺤ��ﺎل ﺗ��ﻮﻓﺮت،
ﺣﺴ��ﺐ اﻋﺘﻘ��ﺎد اﻟﻤﺆھ��ﻞ ،اﻷﺳ��ﺒﺎب ﻟﮭ��ﺬا-ﯾﻘ��ﺪم اﻟﻤﺆھ��ﻞ ﺑﻮاﺳ��ﻄﺔ اﻟﻤﺴ��ﺆول طﻠ��ﺐ ﻟﻤ��ﻨﺢ ﺗﺼ��ﺮﯾﺢ
ﺧﺎص وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )۳ب( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ.

)د(

ﯾﺤ��ﻖ ﻟﻜ��ﻞ ﺷ��ﺨﺺ ﯾﮭﺘﻤ��ﮫ اﻣ��ﺮ ﻣﺨﻄ��ﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء ان ﯾﻄﻠ��ﻊ ﻋﻠﯿ��ﮫ ،دون ﻣﻘﺎﺑ��ﻞ ،ﻓ��ﻲ ﻣﻜﺎﺗ��ﺐ
اﻟﻤﮭﻨﺪس ،او ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺴﺆول ،ﺧﻼل ﺳﻌﺎت اﻟﺪوام اﻟﻌﺎدﯾﺔ.

) ھ(

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ً ﺟﺮاء ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ،ان ﯾﻘﺪم اﻋﺘﺮاﺿ�ﮫ اﻟﻤﻔﺼ�ﻞ واﻟﺨﻄ�ﻲ
ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﻤﻮﻗ��ﻊ ﺷ��ﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء اﻟﻌﻠﻮﯾ��ﺔ او ﻣﻮﻗ��ﻊ إﺣ��ﺪى ﻣﻨﺸ��ﺂﺗﮭﺎ؛ ﯾﻘ��ﺪم اﻻﻋﺘ��ﺮاض اﻟﻤ��ﺬﻛﻮر
ﻟﻠﻤﮭﻨﺪس ل وﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻠﻤﺆھﻞ ﺧﻼل  ۱٤ﯾﻮم ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺮ؛ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم" ،ﻣﻮﻋ�ﺪ اﻟﻨﺸ�ﺮ"-
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻨﺸﺮ اﻷﺧﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة او ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻣ�ﻨﺢ اﻟﺘﺼ�ﺮﯾﺢ اﻟﺨ�ﺎص ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ اﻟﻤ�ﺎدة )۳ب(،
اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ.

)و(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﮭﻨﺪس ان ﯾﻌﻠﻢ اﻟﻤﻔﻮض واﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗ�ﻊ ﺷ�ﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء اﻟﻌﻠﻮﯾ�ﺔ
ﺣﺴﺐ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء او ﻋﻠﻰ اﺣﺪى ﻣﻨﺸﺂﺗﮭﺎ او ﻋﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﺨﻄ�ﻂ ﻛﮭﺮﺑ�ﺎء وﻓ�ﻖ ﺷ�ﺮوط،
وﯾﺤﻖ ﻟﮫ ان ﯾﺘﺒﻨﻰ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض أﺣﺪ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﮫ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ھ( ،ﻛﻤ�ﺎ وﯾﺤ�ﻖ
ﻟﮫ ان ﯾﻌﺮب ﻋﻦ اﻋﺘﺮاﺿﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸ�ﻜﻞ ﻣﻨﺸ�ﺄة ﻣ�ﻦ ﻣﻨﺸ�ﺂت ﺷ�ﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء اﻟﻌﻠﻮﯾ�ﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﻻ
ﺗﻼﺋ�ﻢ اﻟﻨﻤ�ﺎذج اﻟ�ﻮاردة ﻓ�ﻲ اﻟ�ﺬﯾﻞ اﻟﺜ��ﺎﻧﻲ ،او ﻋ�ﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘ�ﮫ اﻟﻤﺸ�ﺮوطﺔ؛ ﯾﺮﺳ�ﻞ اﻟﻤﮭﻨ�ﺪس ﻛﺘ��ﺎب
ﺑﺸﺄن اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺬﻛﻮر او ﺑﺸﺄن ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ اﻟﻤﺸﺮوطﺔ ﺧﻼل  ۲۱ﯾﻮم ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻨﺸﺮ.

) ز(

ﺗﺒﻨ��ﻰ اﻟﻤﮭﻨ��ﺪس اﻋﺘ��ﺮاض اﻟ��ﺬي ﻗ��ﺪم ﻟ��ﮫ ،ﯾﺮﺳ��ﻞ ﻟﻠﻤﻌﺘ��ﺮض ﻧﺴ��ﺨﺔ ﻋ��ﻦ ﻛﺘﺎﺑ��ﮫ اﻟ��ﺬي ارﺳ��ﻠﮫ
ﻟﻠﻤﻔﻮض واﻟﻤﺴﺆول؛ ﻟ�ﻢ ﯾﺘﺒﻨ�ﻰ اﻟﻤﮭﻨ�ﺪس اﻋﺘ�ﺮاض ﻛﺎﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ،ﯾﺨﺒ�ﺮ اﻟﻤﻌﺘ�ﺮض ﺑﮭ�ﺬا اﻟﻘ�ﺮار
وﯾﻔﺴﺮ أﺳﺒﺎﺑﮫ.

)ح(

ﻣﻨﻮطﺎ ً ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻨﻈﺎم )٥ب( ،ﻻ ﯾﻌﺘﺮض اﻟﻤﮭﻨ�ﺪس ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻮﻗ�ﻊ ﺷ�ﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء اﻟﻌﻠﻮﯾ�ﺔ ﻓ�ﻲ
اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻌﺒﻮر ﺧﻄﻮط ﻛﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺎء.

)ط(

ﺑﺤ��ﺎل ﻟ��ﻢ ﯾﻌﻠ��ﻢ اﻟﻤﮭﻨ��ﺪس اﻟﻤﻔ��ﻮض واﻟﻤﺴ��ﺆول ﺑﺸ��ﺄن اﻋﺘﺮاﺿ��ﮫ او ﻣﻮاﻓﻘﺘ��ﮫ ﻟﻤ��ﻨﺢ اﻟﺘﻔ��ﻮﯾﺾ
ﺑﺸﺮوط ﺧﻼل  ۲۱ﯾﻮم ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻨﺸﺮ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻻﻣﺮ ﻛﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ،أﻋﻠ�ﻦ
اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ اﻟﻤﺸﺮوطﺔ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ،ﯾﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻔ�ﻮﯾﺾ ﺧ�ﻼل ۲۱
ﯾ�ﻮم ﻣ�ﻦ ﺗ��ﻮﻓﺮ اﻟﺸ�ﺮوط ،ﺗﻤ��ﻨﺢ اﻟﻤﻮاﻓﻘ�ﺔ ﻟﻤ��ﻨﺢ اﻟﺘﻔ�ﻮﯾﺾ وﻓ�ﻖ اﻟ��ﻨﺺ اﻟ�ﻮارد ﻓ�ﻲ اﻟ�ﺬﯾﻞ وﺗﺴ��ﻠﻢ
ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻨﮫ ﻟﻠﻤﺴﺆول.

)ي(

ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﻘﺪم اﻋﺘﺮاض ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة )ھ( ،ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻦ اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻋﻦ اﻋﺘﺮاﺿ�ﮫ ،او ﻋ�ﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘ�ﮫ
اﻟﻤﺸ��ﺮوطﺔ ﻟﻤ��ﻨﺢ اﻟﺘﻔ��ﻮﯾﺾ ﻛﺎﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ﻓ��ﻲ اﻟﻔﻘ��ﺮة )و( ،وﻟ��ﻢ ﺗﻤ��ﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘ��ﺔ اﻟﻤﮭﻨ��ﺪس ﻟﻤ��ﻨﺢ
اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ط( ،ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻻﻣﺮ ﻛﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ.
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ﻣﻮﻗ�������ﻊ ﻣﻨﺸ�������ﺂت
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء

.٥

ﺗﻌ�������ﺪﯾﻞ ﻣﺨﻄ�������ﻂ
ﻛﮭﺮﺑ�����ﺎء وﺗﻘ�����ﺪﯾﻢ
اﻋﺘﺮاض

.٦

ﺗﻔ���������ﻮﯾﺾ ﻓ���������ﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

.۷

)ي أ(

ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻔ�ﻮﯾﺾ ،ﺗﻌﺘﺒ�ﺮ اﻟﻤﺼ�ﺎدﻗﺔ وﻓ�ﻖ اﻟﻤ�ﺎدة  ٥ﻣ�ﻦ اﻻﻣ�ﺮ ﻛﺘﻔ�ﻮﯾﺾ
ﺣﺴﺐ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت.

)أ(

اﻟﻤﻔ��ﻮض ﺑﻌﻠ��ﻢ اﻟﻤﮭﻨ��ﺪس ،ﻗﺒ��ﻞ  ۱٤ﯾ��ﻮم ،ﻣ��ﻦ ﻣﻮﻋ��ﺪ ﺗﺤﺪﯾ��ﺪ اﻟﻤﻮﻗ��ﻊ اﻟﻨﮭ��ﺎﺋﻲ ﻟﻜ��ﻞ ﻣﻨﺸ��ﺄة ﻣ��ﻦ
ﻣﻨﺸﺂت ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء اﻟﻌﻠﻮﯾ�ﺔ وﻓ�ﻖ ﻣﺨﻄ�ﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء اﻟﺘ�ﻲ ﻣ�ﻨﺢ ﻟ�ﮫ اﻟﺘﻔ�ﻮﯾﺾ ﻷﺟ�ﻞ ﺗﻨﻔﯿ�ﺬھﺎ
ﺣﺴﺐ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ.

)ب(

ﯾﺤﺪد اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂت ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ،ﺣﺴﺐ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺘﻲ ﻣ�ﻨﺢ
ﻟﮫ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ،ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﻨﺪوب ﻋﻦ اﻟﻤﻔ�ﻮض واﻟﻤﮭﻨ�ﺪس او ﻣﻨ�ﺪوب
ﻋﻨﮫ ،ﻣﻌﺎً.

)ج(

ﻟﻢ ﯾﺤﻀﺮ اﻟﻤﮭﻨﺪس او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ ﻷﺟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻜ�ﻞ ﻣﻨﺸ�ﺄة ﻣ�ﻦ ﻣﻨﺸ�ﺂت ﺷ�ﺒﻜﺔ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻌﻠﻮﯾﺔ ،ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻮﻋ�ﺪ واﻟﻤﻜ�ﺎن اﻟﻠ�ﺬان ﺣ�ﺪدا ﻓ�ﻲ اﻹﻋ�ﻼن اﻟﺘ�ﻲ ﺳ�ﻠﻤﮭﺎ اﻟﻤﻔ�ﻮض وﻓ�ﻖ
اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺤﺪد اﻟﻤﻮﻗ�ﻊ اﻟﻨﮭ�ﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸ�ﺂت ﺷ�ﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء اﻟﻌﻠﻮﯾ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﯾ�ﺪ اﻟﻤﻔ�ﻮض ،ﺣﺴ�ﺐ
ﺗﻘﺪﯾﺮه وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﻟﮫ.

)د(

ﺣﻀﺮ اﻟﻤﮭﻨﺪس او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،وﻟﻜﻦ وﻗﻌﺖ ﺧﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺮأي ﺑﯿﻨ�ﮫ وﺑ�ﯿﻦ ﻣﻨ�ﺪور
اﻟﻤﻔﻮض ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻨﺸﺂت ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻌﻠﻮﯾﺔ-ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻨﻈﺎم .٦

) ھ(

ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل ﺧﺎرج ﻧﻄ�ﺎق ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ اﻟﺘﺨﻄ�ﯿﻂ ﻟﺴ�ﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﯿ�ﺔ ،ﯾﺤﻀ�ﺮ ﻣﻨ�ﺪوب ﻋ�ﻦ رﺋ�ﯿﺲ
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.

)أ(

أﻋﻠ��ﻦ اﻟﻤﮭﻨ��ﺪس ﻋ��ﻦ اﻋﺘﺮاﺿ��ﮫ او ﻋ��ﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘ��ﮫ اﻟﻤﺸ��ﺮوطﺔ ﻟﻤ��ﻨﺢ اﻟﺘﻔ��ﻮﯾﺾ ،ﺣﺴ��ﺐ اﻟﻨﻈ��ﺎم
)٤و( ،وﻟﻢ ﺗﻤﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘ�ﺔ ﻟﻤ�ﻨﺢ اﻟﺘﻔ�ﻮﯾﺾ ،ﯾﺤ�ﻖ ﻟﻠﻤﻔ�ﻮض واﻟﻤﮭﻨ�ﺪس اﻻﺗﻔ�ﺎق ،ﻣﻨﻮط�ﺎ ً ﺑﻤﻮاﻓﻘ�ﺔ
اﻟﻤﺴ��ﺆول ،ﻋﻠ��ﻰ ﺗﻌ��ﺪﯾﻞ ﻣﺨﻄ��ﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء؛ ﯾﻨﻘ��ﻞ ﻣﺨﻄ��ﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء اﻟﻌ��ﺪل ﻟﻠﻤﺴ��ﺆول؛ ﯾﻤ��ﻨﺢ
اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻟﺘﻨﻔﯿ�ﺬ اﻋﻤ�ﺎل ﻣﺨﻄ�ﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء اﻟﻤﻌ�ﺪل ،ﺧ�ﻼل  ۲۱ﯾ�ﻮم ﻣ�ﻦ
ﯾﻮم ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ اﻟﯿﮫ ،ﺑﺤﺎل ﺣﻘﻖ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺘﻌ�ﺪﯾﻼت اﻟﺘ�ﻲ ﺗ�ﻢ اﻻﺗﻔ�ﺎق ﻋﻠﯿﮭ�ﺎ؛ ﺣﻘ�ﻖ
ﻣﺨﻄ��ﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء اﻟﺘﻌ��ﺪﯾﻼت اﻟﺘ��ﻲ ﺗ��ﻢ اﻻﺗﻔ��ﺎق ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ وﻟﻜ��ﻦ اﻟﻤﮭﻨ��ﺪس ﻟ��ﻢ ﯾﻤ��ﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘ��ﮫ ﻟﻤ��ﻨﺢ
اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻻﻣﺮ ﻛﻤﻮاﻓﻘ�ﺔ اﻟﻤﮭﻨ�ﺪس ﻟﻤ�ﻨﺢ اﻟﺘﻔ�ﻮﯾﺾ ﺣﺴ�ﺐ ﻣﺨﻄ�ﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء
اﻟﻤﻌﺪل ،ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﯾﺴﺮي اﻟﻨﻈﺎم )٤ي أ(.

)ب(

ﻟ��ﻢ ﯾﺘﻔ��ﻖ اﻟﻤﻔ��ﻮض واﻟﻤﮭﻨ��ﺪس ﻋﻠ��ﻰ ﺗﻌ��ﺪﯾﻞ ﻣﺨﻄ��ﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء ﺧ��ﻼل  ۱٤ﯾ��ﻮم ﻣ��ﻦ ﯾ��ﻮم اﺳ��ﺘﻼم
اﻋﻼن اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم )٤و( او ﻣﻦ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮﻋﺪ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻔ�ﻮﯾﺾ
وﻓ�ﻖ اﻟﻨﻈ��ﺎم )٤ط( ،ﯾﺤ��ﻖ ﻟﻠﻤﻔ�ﻮض اﻻﻋﺘ��ﺮاض اﻣ��ﺎل ﻟﺠﻨ�ﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿ��ﺎت ﻋﻠ��ﻰ اﻟﺘﻔﻮﯾﻀ��ﺎت؛
ﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺮاض ﻟﻠﻤﮭﻨﺪس.

)ج(

ﺗﺘﺨﺬ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮﯾﻀﺎت ﻗﺮارھﺎ ﺧ�ﻼل  ۱٤ﯾ�ﻮم ﻣ�ﻦ ﯾ�ﻮم ﺗﻘ�ﺪﯾﻢ اﻻﻋﺘ�ﺮاض؛
ﯾﺤ��ﻖ ﻟﻠﺠﻨ��ﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿ��ﺎت ﻋﻠ��ﻰ اﻟﺘﻔﻮﯾﻀ��ﺎت ان ﺗﺤ��ﺪد ،ﺑﺸ��ﺮوط او دون ﺷ��ﺮوط ،ان ﺗﻌﺘﺒ��ﺮ
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ٥ﻣﻦ اﻻﻣ�ﺮ ﻛﺘﻔ�ﻮﯾﺾ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ ﺑ�ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ�ﻦ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ
اﻟﻨﻈﺎم )٤ي أ(

)أ(

ﻗﺪم ﻟﻠﻤﺴﺆول ﻣﺨﻄﻂ ﻛﮭﺮﺑﺎء ﻓ�ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣ�ﺔ ،ﯾﺮﺳ�ﻞ اﻟﻤﻔ�ﻮض ﻧﺴ�ﺨﺔ ﻋﻨ�ﺔ ﻟﻤ�ﺪﯾﺮ دﯾ�ﻮان
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ؛ ﻛﺎن ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺨﻄ�ﯿﻂ ﺳ�ﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﯿ�ﺔ-ﯾﺮﺳ�ﻞ اﻟﻤﻔ�ﻮض
ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻟﻠﻤﮭﻨﺪس أﯾﻀﺎ ،اﻻ ﺑﺤﺎل ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺬﻟﻚ.

)ب(

ﺷﻤﻞ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء ﺗﻨﻔﯿ�ﺬ اﻋﻤ�ﺎل ﻓ�ﻲ أراﺿ�ﻲ ﻟﯿﺴ�ﺖ ﻟﻠﻤﻠ�ﻚ اﻟﻌ�ﺎم ،ﯾﺤﺼ�ﻞ اﻟﻤﻔ�ﻮض ﻋﻠ�ﻰ
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ﻣﻮاﻓﻘ��ﮫ ﺧﻄﯿ��ﺔ ﻣ��ﻦ اﻟﻤﺘﺼ��ﺮف ﻓ��ﻲ اﻻراض وﻓ��ﻖ اﻟﻤ��ﺎدة )۳أ( ﻣ��ﻦ اﻻﻣ��ﺮ؛ ﺗ��ﻮﻓﺮ ،ﻻﻋﺘﻘ��ﺎد
اﻟﻤﻔﻮض ،ﺳﺒﺐ ﻟﮭﺬا-ﯾﻘﺪم اﻟﻤﻔﻮض طﻠﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺆول ﻟﻤﻨﺢ ﺗﺼ�ﺮﯾﺢ ﺧ�ﺎص وﻓ�ﻖ اﻟﻤ�ﺎدة
)۳ب( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ.

ﻣﺨﻄﻂ ﻛﮭﺮﺑﺎء

.۸

ﻣﺼ�����ﺎدﻗﺔ رﺋ�����ﯿﺲ
ﻓ����������ﺮع اﻟﺒﻨﯿ����������ﺔ
اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ

.۹

)ج(

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﮭﻨﺪس اﻟﺬي اﺳﺘﻠﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﻄﻂ ﻛﮭﺮﺑ�ﺎء ان ﯾﻘ�ﺪد ﻣﻼﺣﻈﺎﺗ�ﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻤﻮﻗ�ﻊ ﺷ�ﺒﻜﺔ
اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء اﻟﻌﻠﻮﯾ��ﺔ او اﺣ��ﺪى ﻣﻨﺸ��ﺂﺗﮭﺎ او ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﺸ��ﻜﻞ اﺣ��ﺪى ﻣﻨﺸ��ﺂﺗﮭﺎ اﻟﺘ��ﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳ��ﺐ ﻣ��ﻊ
اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻟﻤ�ﺪﯾﺮ دﯾ�ﻮان اﻟﺘﻨﻈ�ﯿﻢ ﺧ�ﻼل ۱٤
ﯾ�ﻮم ﻣ��ﻦ ﯾ��ﻮم اﺳ��ﺘﻼﻣﮫ ﻧﺴ��ﺨﺔ ﻣﺨﻄ��ﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء ،ﯾﺴ��ﻠﻢ ﻧﺴ�ﺨﮫ ﻋ��ﻦ ﻛﺘ��ﺎب ﻟﻠﻤﻔ��ﻮض ،ﻟﻠﻤﺴ��ﺆول
وﻟﻤﺪﯾﺮ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ.

)د(

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺪﯾﺮ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ان ﯾﻌﻠ�ﻢ ،ﺑﻜﺘ�ﺎب ﺧﻄ�ﻲ ،اﻟﻤﻔ�ﻮض واﻟﻤﺴ�ﺆول ﻋ�ﻦ اﻋﺘﺮاﺿ�ﮫ ﻋﻠ�ﻰ
ﻣﻮﻗ��ﻊ ﺷ��ﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء اﻟﻌﻠﻮﯾ��ﺔ او اﺣ��ﺪى ﻣﻨﺸ��ﺂﺗﮭﺎ او ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﺸ��ﻜﻞ اﺣ��ﺪى ﻣﻨﺸ��ﺂﺗﮭﺎ اﻟﺘ��ﻲ ﻻ
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﯾﺮﺳﻞ ﻣﺪﯾﺮ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈ�ﯿﻢ اﻋﺘﺮاﺿ�ﮫ ﺧ�ﻼل ٤٥
ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء.

) ھ(

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
ﻣﺪﯾﺮ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﻤﺴﺆول ﻣﻌﺎً؛ ﯾﺼﺪر ﻗﺮار ﺣﺴﻤﮭﻢ ﺧﻼل  ۱٤ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﻋﻼن ﻣ�ﺪﯾﺮ
دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻋﻦ اﻋﺘﺮاض؛ أزال ﻣﺪﯾﺮ دﯾ�ﻮان اﻟﺘﻨﻈ�ﯿﻢ اﻋﺘﺮاﺿ�ﮫ ،ﺑﺸ�ﺮوط او دون ﺷ�ﺮوط،
ﯾﻤ��ﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘ��ﮫ ﻟﻤ��ﻨﺢ اﻟﺘﻔ��ﻮﯾﺾ ،ﺧ��ﻼل ﺳ��ﺒﻌﺔ أﯾ��ﺎم ﻣ��ﻦ ﯾ��ﻮم اﻟﺤﺴ��ﻢ او ﻣ��ﻦ ﯾ��ﻮم ﺗ��ﻮﻓﺮ اﻟﺸ��ﺮوط
ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ؛ ﻟ�ﻢ ﺗﻤ�ﻨﺢ اﻟﻤﻮاﻓﻘ�ﺔ ﻟﻤ�ﻨﺢ اﻟﺘﻔ�ﻮﯾﺾ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻮﻋ�ﺪ اﻟﻤﺤ�ﺪد ،ﯾﻌﺘ�ﺐ اﻻﻣ�ﺮ ﻛﻤﻮاﻓﻘ�ﺔ
ﻣﺪﯾﺮ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈ�ﯿﻢ ﻟﻤ�ﻨﺢ اﻟﺘﻔ�ﻮﯾﺾ؛ ﻟ�ﻢ ﯾﺘﻮﺻ�ﻠﻮا ﻣ�ﺪﯾﺮ دﯾ�ﻮان اﻟﺘﻨﻈ�ﯿﻢ واﻟﻤﺴ�ﺆول اﻟ�ﻰ ﺣﺴ�ﻢ
ﻣﺸﺘﺮك ﯾﻌﻠﻤﻮن اﻟﻤﻔﻮض ﺧﻼل  ۲۱ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﻋﻼن ﻣﺪﯾﺮ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻋﻦ اﻋﺘﺮاﺿﮫ.

) و(

ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺪﯾﺮ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ،ﺗﻌﺘﺒ�ﺮ اﻟﻤﺼ�ﺎدﻗﺔ وﻓ�ﻖ اﻟﻤ�ﺎدة  ٥ﻣ�ﻦ اﻻﻣ�ﺮ
ﻛﺘﻔﻮﯾﺾ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ.

)ز(

ﻟﻢ ﯾﺼﺎدﻗﻮا ﻣﺪﯾﺮ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﻤﺴ�ﺆول ﻋﻠ�ﻰ ﻣﺨﻄ�ﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء او ﺻ�ﺎدﻗﻮا ﻋﻠﯿ�ﮫ ﺑﺸ�ﺮوط
او ﻟﻢ ﯾﺘﻮﺻﻠﻮا اﻟﻰ ﺣﺴﻢ ﻣﺸﺘﺮك ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻔﻮض اﻻﻋﺘﺮاض اﻣﺎم رﺋ�ﯿﺲ ﻓ�ﺮع اﻟﺒﻨﯿ�ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ�ﺔ؛
ﺗﺮﺳ��ﻞ ﻧﺴ��ﺨﺔ ﻋ��ﻦ اﻻﻋﺘ��ﺮاض ﻟﻤ��ﺪﯾﺮ دﯾ��ﻮان اﻟﺘﻨﻈ��ﯿﻢ وﻟﻠﻤﺴ��ﺆول؛ رﺋ��ﯿﺲ ﻓ��ﺮع اﻟﺒﻨﯿ��ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ��ﺔ
ﯾﺤﺴﻢ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ،ﺧﻼل  ۲۱ﯾﻮم ﻣ�ﻦ ﯾ�ﻮم اﺳ�ﺘﻼﻣﮫ؛ ﯾﺤ�ﻖ ﻟ�ﺮﺋﯿﺲ ﻓ�ﺮع اﻟﺒﻨﯿ�ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ�ﺔ ان
ﯾﺤ��ﺪد ،ﺑﺸ��ﺮوط او دون ﺷ��ﺮوط ،ان ﺗﻌﺘﺒ��ﺮ اﻟﻤﺼ��ﺎدﻗﺔ وﻓ��ﻖ اﻟﻤ��ﺎدة  ٥ﻣ��ﻦ اﻻﻣ��ﺮ ﻛﺘﻔ��ﻮﯾﺾ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )و(.

)أ(

ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺗﻔﺼﯿﻞ أﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰ ًء ﻣ�ﻦ ﺷ�ﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء اﻟﻌﻠﻮﯾ�ﺔ،
ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ وﺷﻜﻠﮭﺎ ،وﯾﺬﻛﺮ ﻣﺪى ﺗﻼﺋﻢ اﺷ�ﻜﺎل اﻟﻤﻨﺸ�ﺂت ﻟﻠﻨﻤ�ﺎذج اﻟ�ﻮاردة ﻓ�ﻲ اﻟ�ﺬﯾﻞ اﻟﺜ�ﺎﻧﻲ ،ﺷ�ﻜﻞ
اﻟﻤﻨﺸﺂت ﯾﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻤﺨﻄﻂ.

)ب(

ﯾﺠﮭﺰ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﻤﻘﯿﺎس رﺳﻢ  ۱:۲٥۰۰او أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﯿﻼً.

ﻻ ﯾﻤﻨﺢ ﺗﻔﻮﯾﺾ وﻓﻖ ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ ﻟﻤﺨﻄ�ﻂ ﻛﮭﺮﺑ�ﺎء اﻟ�ﺬي ﯾﺸ�ﻤﻞ ﻋﻠ�ﻰ أﺣ�ﺪ اﻟﺘ�ﺎﻟﻲ ،اﻻ إذا ﺗ�ﻢ اﻟﻤﺼ�ﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ،اﻻ إذا ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل إﻗﺎﻣ�ﺔ ﺷ�ﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء اﻟﻌﻠﻮﯾ�ﺔ ﻏﻔ�ﻲ ﻗﻄ�ﺎع
ﻣﻌﺒﻮر ﺧﻄﻮط ﻛﮭﺮﺑﺎء:
) (۱
) (۲
) (۳

إﻗﺎﻣﺔ ﺧﻄﻮط ﻋﻠﻮﯾﺔ وﺿﻐﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ؛
إﻗﺎﻣﺔ ﺧﻄﻮط ﺿﻐﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺿﻐﻂ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺑﺒﻌﺪ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۲۰۰ﻣﺘﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺎء؛
إﻗﺎﻣﺔ ﺧﻄﻮط ﻛﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﺤﯿﻂ  ٥۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر او ﻣﮭﺒﻂ طﺎﺋﺮات.
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ﺳﺮﯾﺎن اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ

۱۰

اﻻﻋﻤﺎل ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﻄﻂ ﻛﮭﺮﺑﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ وﻓﻖ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﯾﺴﺮي ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻣ�ﻨﺢ
اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ وﺗﻨﺘﮭﻲ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﯾﻮم ﻣ�ﻨﺢ اﻟﺘﻔ�ﻮﯾﺾ؛ ﯾﺤ�ﻖ ﻟﻠﻤﺴ�ﺆول ،ﺑﻨ�ﺎء ﻋﻠ�ﻰ طﻠ�ﺐ ﻣﻔ�ﻮض
وﺑﻤﻮاﻓﻘ��ﺔ ﻣ��ﺪﯾﺮ دﯾ��ﻮان اﻟﺘﻨﻈ��ﯿﻢ ،ان ﯾﺆﺟ��ﻞ ﻣﻮﻋ��ﺪ اﻧﺘﮭ��ﺎء اﻻﻋﻤ��ﺎل ﻟﻤ��ﺪة إﺿ��ﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﻻ ﺗﺰﯾ��ﺪ ﻋ��ﻦ ﺛﻼﺛ��ﺔ
ﺳﻨﻮات ،ﺑﺤﺎل اﻋﺘﻘﺪ ان ھﻨﺎﻟﻚ ظﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺒﺮر ذﻟﻚ.

ﺷ������ﺒﻜﺔ ﻛﮭﺮﺑ������ﺎء  .۱۱اﻋﻤﺎل ﻟﻮﺿﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎء ﺗﺤﺖ اﻷرض اﻟﺘ�ﻲ ﺗﻨﻔ�ﺬ ﻋﻠ�ﻰ ﯾ�ﺪ ﻣﻔ�ﻮض ﻷﺟ�ﻞ ﺧ�ﺪﻣﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ
ﻣﺨﻄﻂ ﻛﮭﺮﺑﺎء ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ ،ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺤﻔﺮ واﻟﻄﻤﻲ اﻻزﻣﺔ ،ﻣﻌﻔ�ﺎة ﻣ�ﻦ اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ ،ﺑﺸ�ﻚ ان ﺗ�ﻢ ارﺳ�ﺎل
ﺗﺤﺖ اﻻرض
اﻋﻼن ﺑﺼﺪدھﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻟﻠﻤﺴﺆول ﺑﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ۱٥ﯾﻮم ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل.
ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎن

 .۱۲ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻻ ﺗﻤﺲ ﺑﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

 .۱۳ﺑﺪ ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.
)أ(

ﻻ ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ ﻛﮭﺮﺑﺎء اﻟﺬي ﻗﺪم ﻟﻠﻤﺴﺆول ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ.

)ب(

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﻋﻤﺎل ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﻄﻂ ﻛﮭﺮﺑﺎء اﻟﺬي ﻗ�ﺪم ﻟﻠﻤﺴ�ﺆول ﻗﺒ�ﻞ ﺑ�ﺪء ﺳ�ﺮﯾﺎن ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ ﻛﺄﻧﮭ�ﺎ
ﺗﻨﻔﺬ وﻓﻖ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻻﻧﻈﻤﺔ

ﺳﺮﯾﺎن

۱٤

اﻻﺳﻢ

 .۱٥ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ" :أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ )ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻘﻞ ،ﺗﻮزﯾﻊ وﺗﺰوﯾ�ﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء( )ﯾﮭ�ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۱۱-٥۷۷۱ ،
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اﻟﺬﯾﻞ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ___________________
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء رﻗﻢ_____________
ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻘﻞ ،ﺗﻮزﯾﻊ او ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء

 .۱ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ )ﺗﻨﻈ�ﯿﻢ ﻧﻘ�ﻞ ،ﺗﻮزﯾ�ﻊ وﺗﺰوﯾ�ﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء( )ﯾﮭ�ﻮدا
واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة() ۲۰۱۱-٥۷۷۱ ،ﻓﯿﻤ��ﺎ ﯾﻠ��ﻲ" :اﻻﻧﻈﻤ��ﺔ"( ،ﺗﻤ��ﻨﺢ ﺑﮭ��ﺬا ﻣﻮاﻓﻘ��ﺔ ﻟﻤ��ﻨﺢ اﻟﺘﻔ��ﻮﯾﺾ ﻟﺘﻨﻔﯿ��ﺬ اﻻﻋﻤ��ﺎل
اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء رﻗﻢ ___________ اﻟﻤﻘﺪم ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ.
 .۲ﺗﺴﻲ ھﺬه اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،ﺑﺸﺮط ان ﺗﺒ�ﺪأ اﻻﻋﻤ�ﺎل ﺣﺴ�ﺐ ﻣﺨﻄ�ﻂ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء اﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ﻗﺒ�ﻞ ﻣﻀ�ﻲ
ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﯾﻮم ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ.
 .۳ھﺬه اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺸﺮوطﺔ ﺑﺎن ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻨﮭ�ﺎﺋﻲ ﻟﻜ�ﻞ ﻣ�ﺎ ﺳ�ﯿﻘﺎم ﻓ�ﻲ اﻷراﺿ�ﻲ وﻓ�ﻖ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ اﻟﻨﻈ�ﺎم
)٥أ() ،ب(و)-ج( ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ.
.

اﻟﺘﺎرﯾﺦ______________

ﻣﮭﻨﺪس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ_________________

ﻋﻤﯿ�����������ﺪ

۱۰

آب

٥۷۷۱

ﻣ�����������ﻮطﻲ اﻟﻤ�����������ﻮز،

۱۰

آب

۲۰۱۱

رﺋ���������������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ���������������������ﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘ������������ﺔ ﯾﮭ������������ﻮدا واﻟﺴ������������ﺎﻣﺮة

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﺪ  (۱)۷ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘ�ﺮى واﻷﺑﻨﯿ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ (٤۱۸
 ،۱۹۷۱-٥۷۳۱ﺻﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ ،ﺑﺠﻠﺴﺘﮫ رﻗﻢ  ٥۲۲/٦/۰۹اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺑﯿﻮم  ۱۰ﺣﺸﻔﺎن ۲٥) ٥۷۷۰
ﺗﺸﺮﯾﻦ اول  (۲۰۰۹ﺑﺎن اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﻈ�ﯿﻢ اﻟﻤ�ﺪن ،اﻟﻘ�ﺮى واﻷﺑﻨﯿ�ﺔ )ﺗﻨﻈ�ﯿﻢ ﻧﻘ�ﻞ ،ﺗﻮزﯾ�ﻊ
وﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ،۲۰۱۱-٥۷۷۱ ،ﯾﻜﻮن ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ.

ﺷ���ﻠﻮﻣﻮ ﻣﻮﺷ���ﻜﻮﻓﯿﺶ،

ﻣﮭﻨ���ﺪس ﻣﻌﻤ���ﺎري

ﻗﺎﺋﻤﻘ�������ﺎم رﺋ�������ﯿﺲ دﯾ�������ﻮان اﻟﺘﻨﻈ�������ﯿﻢ اﻟﻌ�������ﺎﻟﻲ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸٦-٥۷٤٦ ،(۱۱٦٦
أﻧﻈﻤﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۱۹۹۰-٥۷٥۱ ،
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﻤﮭﻮر )ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻞ اﻟﺨﻠﯿﻞ-ﺗﻞ رﻣﯿﺪة(
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ٥٤ﻣﻦ اﻧﻈﻤﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة() ۱۹۹۰-٥۷٥۱ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠ�ﻲ:
"اﻷﻧﻈﻤﺔ"( ،وﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ،إﻧ�ﻲ أﻋﻠ�ﻦ أن ﻣﻮﻗ�ﻊ اﻵﺛ�ﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤ�ﺔ
"ﺗﻞ اﻟﺨﻠﯿ�ﻞ-ﺗ�ﻞ رﻣﯿ�ﺪة" ،اﻟﻤﻌﻠ�ﻢ ﻓ�ﻲ اﻟﺨﺎرط�ﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘ�ﺔ ﻟﮭ�ﺬا اﻹﻋ�ﻼن ،اﻟﻤﻮﻗﻌ�ﺔ ﺑﺘ�ﻮﻗﯿﻌﻲ وﺗﺸ�ﻜﻞ ﺟ�ﺰء ﻻ
ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻹﻋﻼن ،ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮫ "ﻛﻤﻮﻗﻊ ﯾﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﻤﮭﻮر" ،ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ.
ﺗﻮﺿﻊ اﻟﺨﺎرطﺔ ﻹطﻼع اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻀ�ﺎﺑﻂ ﻟﺸ�ﺆون اﻵﺛ�ﺎر وﻓ�ﻲ ﻣﻜﺎﺗ�ﺐ ﻗﺴ�ﻢ اﻟﺒﻨﯿ�ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ�ﺔ ﻓ�ﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻹﻋﻼن ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۲

ﻛﺴ�������������������ﻠﻮ

٥۷۷۸

۲۰

ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۱۷

٥

ﻛﺴ�������������������ﻠﻮ

٥۷۷۸

أﺣﻔ������ﺎت ﺑ������ﻦ ﺣ������ﻮر،

۲۳

ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۱۷

رﺋ�����������ﯿﺲ اﻹدارة

ﺣﻨﺎﻧﯿ������������������������ﺎ ھﺰﻣ������������������������ﻲ
اﻟﻀ���ﺎﺑﻂ

ﻟﺸ���ﺆون

اﻵﺛ���ﺎر

ﻓ����ﻲ ﻣﻨﻄﻘ����ﺔ ﯾﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����ﺎﻣﺮة
اﻟﻤﺴ�������������������������������������������������������ﺆول

ﻣﺼﺎدﻗﺔ

ﻋﻤﯿ������ﺪ
اﻟﻤﺪﻧﯿ�����������ﺔ

ﻓ����ﻲ ﻣﻨﻄﻘ����ﺔ ﯾﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ ،رﻗﻢ  ۷۹ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ أﻗﺎﻣﺔ وإﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻷﺑﻨﯿﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﮫ ﻣﺆﻗﺘﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (۷
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۸-٥۷۷۸ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ  (٤)٦۷ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى وﻻﺑﻨﯿﮫ ،رﻗﻢ
 ۷۹ﻟﺴﻨﺔ ) ۱۹٦٦ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﻘﺎﻧﻮن( ،وﺑﺘﻮﺻﯿﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ ،ﻓﺎﻧﻲ أﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
)٤ب(

.۱

ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤ب( ﺑﺪل " اﻷول ﻣ�ﻦ ﺷ�ﮭﺮ أﯾﻠ�ﻮل" ﯾ�ﺄﺗﻲ " ﻟﻐﺎﯾ�ﺔ ۱
أﯾﻠﻮل".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
)٤ب (۱

.۲

ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤ب( ) (۱ﺑﺪل " اﻷول ﻣ�ﻦ ﺷ�ﮭﺮ أﯾﻠ�ﻮل" ﯾ�ﺄﺗﻲ " ﻓ�ﻲ
 ۱أﯾﻠﻮل".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٦
)ب(-ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﺳﺮﯾﺎن

.۳

ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب( ﺑﺪل " ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  "۲۰۱۸\۸\۳۱ﯾﺄﺗﻲ " ۱أﯾﻠﻮل
."۲۰۱۹

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻠﺤﻖ-
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.٤

ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  ،۳ﺑﺪل "ﻓﻲ  ۱ﻷﯾﻠﻮل" ﯾﺄﺗﻲ "ﺑﯿﻮم  ۱أﯾﻠﻮل "

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.٥

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.٦

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ " أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼ�ﺎدﻗﺔ أﻗﺎﻣ�ﺔ وإﻋﻔ�ﺎء اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ ﻷﺑﻨﯿ�ﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾ�ﺔ
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۷ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۱۸-٥۷۷۸ ،

٦

ﺣﺸ��������ﻔﺎن ٥۷۷۸

 ۱٥ﺗﺸ���������������ﺮﯾﻦ اول ۲۰۱۸

اﺣﻔ�������ﺎت ﺑ�������ﻦ ﺣ�������ﻮر،

ﻋﻤﯿ�������ﺪ

رﺋ��������������������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��������������������������ﺔ
ﻓ��������ﻲ ﻣﻨﻄﻘ��������ﺔ ﯾﮭ��������ﻮدا واﻟﺴ��������ﺎﻣﺮة
ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

وﻗﻔﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﮫ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﺪ  (۱)۷ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (٤۱۸
 ،۱۹۷۱-٥۷۳۱ﺻﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠ�ﻰ ،ﺑﺠﻠﺴ�ﺘﮫ رﻗ�ﻢ  ٥۸٥اﻟﺘ�ﻲ ﻋﻘ�ﺪت ﺑﯿ�ﻮم  ۱۰ﺗﺸ�ﺮﯾﻦ اول ۲۰۱۸
ﺑﺎن اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء ﯾﻜﻮن ﻣﻌﻔﻰ ﻣ�ﻦ اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣ�ﺔ ﻓ�ﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻧﺘﺎﻟﯿﺎ اﺑﺮﺑﻮخ،
رﺋﯿﺴﺔ

ﻣﮭﻨﺪﺳﺔ ﻣﻌﻤﺎرﯾﺔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ ،رﻗﻢ  ۷۹ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ أﻗﺎﻣﺔ وإﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﻨﺸﺂت ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ ذات أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۸-٥۷۷۸ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ٦۷ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى
واﻷﺑﻨﯿﺔ ،رﻗﻢ  ۷۹ﻟﺴﻨﺔ ) ۱۹٦٦ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻟﻘﺎﻧﻮن"( ،وﺑﺘﻮﺻﯿﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ ،ﻓﺎﻧﻲ أﺳﻦ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ-
"ﺗﺮﺧﯿﺺ"-رﺧﺼﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺢ ﺗﺼﺎرﯾﺢ ﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ وﺿﻌﺖ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻷﻏﺮاض ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۲-٥۷٤۲ ،(۹۹۷
"اﻻﻣ��ﺮ"-اﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن ﺗﻨﻈ��ﯿﻢ اﻟﻤ��ﺪن ،اﻟﻘ��ﺮى واﻷﺑﻨﯿ��ﺔ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ
۱۹۷۱-٥۷۳۱ ،(٤۱۸؛

"اﻟﻤﺴ��ﺆول ﻋ��ﻦ أﻣ��ﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣ��ﺔ واﻻﻣ��ﻼك اﻟﻤﺘﺮوﻛ��ﺔ"-اﻟﻤﺴ��ﺆول ﻋ��ﻦ اﻣ��ﻼك
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻻﻣﻼك اﻟﻤﺘﺮوﻛﺔ ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﮫ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﯿﻨﻮا ﻋﻠﻰ ﯾ�ﺪ
رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ﻣﻨ�ﺪوب ﻋﻨ�ﮫ اﻟ�ﺬي ﻋﯿ�ﯿﻦ ﻋﻠ�ﻰ ﯾ�ﺪ اﻟﻤﺴ�ﺆول ﻋ�ﻦ أﻣ�ﻼك
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻻﻣﻼك اﻟﻤﺘﺮوﻛﺔ او ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿ�ﺬ أﺣ�ﺪ او
ﻛﻞ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ؛
"ﻣﺪﯾﺮ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻﻋﻠﻰ"-ﻣﺪﯾﺮ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈ�ﯿﻢ اﻷﻋﻠ�ﻰ اﻟﻤﺮﻛ�ﺰي ﻓ�ﻲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﮫ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﯿﻨﻮا ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛
"ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ"-ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ؛
"اﻟﻀ���ﺎﺑﻂ ﻟﺸ���ﺆون ﺟ���ﻮدة اﻟﺒﯿﺌ���ﺔ"-اﻟﻀ���ﺎﺑﻂ ﻟﺸ���ﺆون ﺟ���ﻮدة اﻟﺒﯿﺌ���ﺔ ﻓ���ﻲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﮫ اﻟ�ﺬﯾﻦ ﻋﯿﻨ�ﻮا ﻋﻠ�ﻰ ﯾ�ﺪ رﺋ�ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ او ﻣﻨ�ﺪوب ﻋﻨ�ﮫ
اﻟﺬي ﻋﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون ﺟﻮدة اﻟﺒﯿﺌﺔ او ﻋﻠﻰ ﯾ�ﺪ رﺋ�ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ
ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﺣﺪ أو ﻛﻞ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ؛
"اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون اﻟﻄﺎﻗ��ﺔ"-اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون اﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ ،اﻟﻘ��ﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎﻣﮫ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﯿﻨﻮا ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ اﻟ�ﺬي ﻋﯿ�ﯿﻦ ﻋﻠ�ﻰ
ﯾﺪ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﯾ�ﺪ رﺋ�ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ ﻷﺟ�ﻞ ﺗﻨﻔﯿ�ﺬ أﺣ�ﺪ أو ﻛ�ﻞ
اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ؛
"اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون اﻵﺛ��ﺎر"-اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون اﻵﺛ��ﺎر ﻓ��ﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ ،اﻟﻘ��ﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎﻣﮫ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﯿﻨﻮا ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ اﻟ�ﺬي ﻋﯿ�ﯿﻦ ﻋﻠ�ﻰ
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ﯾﺪ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻵﺛﺎر او ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﺣ�ﺪ أو ﻛ�ﻞ
اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ؛
"اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺰراﻋﺔ"-اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ ،اﻟﻘ�ﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎﻣﮫ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﯿﻨﻮا ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ اﻟ�ﺬي ﻋﯿ�ﯿﻦ ﻋﻠ�ﻰ
ﯾﺪ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺰراﻋﺔ او ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋ�ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ ﻷﺟ�ﻞ ﺗﻨﻔﯿ�ﺬ أﺣ�ﺪ أو
ﻛﻞ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ؛
"اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﯿﺎه"-اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣ�ﮫ
اﻟ�ﺬﯾﻦ ﻋﯿﻨ�ﻮا ﻋﻠ�ﻰ ﯾ�ﺪ رﺋ�ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ او ﻣﻨ�ﺪوب ﻋﻨ�ﮫ اﻟ�ﺬي ﻋﯿ�ﯿﻦ ﻋﻠ�ﻰ ﯾ�ﺪ
اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﯿ�ﺎه او ﻋﻠ�ﻰ ﯾ�ﺪ رﺋ�ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ ﻷﺟ�ﻞ ﺗﻨﻔﯿ�ﺬ أﺣ�ﺪ أو ﻛ�ﻞ
اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ؛
"اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون ﺗﺴ��ﺠﯿﻞ اﻻراﺿ��ﻲ"-اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون ﺗﺴ��ﺠﯿﻞ اﻻراﺿ��ﻲ ﻓ��ﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﮫ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﯿﻨﻮا ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ﻣﻨ�ﺪوب
ﻋﻨ��ﮫ اﻟ��ﺬي ﻋﯿ��ﯿﻦ ﻋﻠ��ﻰ ﯾ��ﺪ اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون ﺗﺴ��ﺠﯿﻞ اﻻراﺿ��ﻲ او ﻋﻠ��ﻰ ﯾ��ﺪ رﺋ��ﯿﺲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﺣﺪ أو ﻛﻞ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ؛
"اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ"-اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻤﯿ�ﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ�ﺔ ﻓ�ﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﮫ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﯿﻨﻮا ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ﻣﻨ�ﺪوب
ﻋﻨﮫ اﻟﺬي ﻋﯿﯿﻦ ﻋﻠ�ﻰ ﯾ�ﺪ اﻟﻀ�ﺎﺑﻂ ﻟﺸ�ﺆون اﻟﻤﺤﻤﯿ�ﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ�ﺔ او ﻋﻠ�ﻰ ﯾ�ﺪ رﺋ�ﯿﺲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﺣﺪ أو ﻛﻞ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ؛
"أﻣﻼك ﺣﻜﻮﻣﺔ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓ�ﻲ اﻻﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺄن أﻣ�ﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۱۹٦۷-٥۷۲۷ ،(٥۹؛
"ﺧﺮﯾﻄﺔ ﺗﺨﻄﯿﻂ ﻣﻔﺼﻠﺔ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻘ�ﺎﻧﻮن .ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﮭ�ﺬه
اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ ،ﺗﻌﺘﺒ��ﺮ ﻧﻈ��ﺎم اﻟﺘﻮﺟﯿﮭ��ﺎت ،ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭ��ﺎ ﻓ��ﻲ اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ ﺑﺸ��ﺄن ﻣ��ﻨﺢ ﺗﺼ��ﺎرﯾﺢ
ﻷﻋﻤ�����ﺎل ﻓ�����ﻲ ﻣﻨ�����ﺎطﻖ وﺿ�����ﻌﺖ اﻟﯿ�����ﺪ ﻋﻠﯿﮭ�����ﺎ ﻷﻏ�����ﺮاض ﻋﺴ�����ﻜﺮﯾﺔ )ﯾﮭ�����ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( ،۱۹۸٥-٥۷٤٥،ﻛﺨﺮﯾﻄﺔ ﺗﺨﻄﯿﻂ ﻣﻔﺼﻠﺔ.
إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ

.۲

اﻧﺸﺎء ﻣﻨﺸ�ﺄة ﺑﻨﯿ�ﺔ ﺗﺤﺘﯿ�ﺔ واﺳ�ﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻣﻌﻔ�ﻰ ﻣ�ﻦ اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ ﺑﺸ�ﺮط ﺗ�ﻮﻓﺮ اﻟﺸ�ﺮوط
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱

أﻋ��ﺪ ﻣﺨﻄ��ﻂ ﻹﻧﺸ��ﺎء ﻣﻨﺸ��ﺄة اﻟﺒﻨﯿ��ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ��ﺔ )ﻓﯿﻤ��ﺎ ﯾﻠ��ﻲ" :ﻣﺨﻄ�ﻂ اﻹﻧﺸ��ﺎء"(
ﻋﻠ��ﻰ ﺧﻠﻔﯿ��ﺔ ﺧﺎرط��ﺔ ﺗﻀ��ﺎرﯾﺲ ﺣﺴ��ﺐ ﺷ��ﺒﻜﺔ اﻹﺣ��ﺪاﺛﯿﺎت ﺑﺸ��ﺒﻜﺔ إﺳ��ﺮاﺋﯿﻞ
اﻟﺠﺪﯾﺪة ،ﺑﻘﯿﺎس رﺳﻢ  ۱ :۲٥۰أو  ،٥۰۰:۱اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ:
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ؛
)أ(
)ب( ﻗﻀﺎء ،ﻗﺮﯾﺔ ،ﺣﻮض ،ﻗﻄﻌﮫ أو ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻘﺎر؛
)ج( ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة او اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﺣﺪودھﺎ؛
)د( اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻨﺸﺎة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ�ﺔ اﻟﺼ�ﻐﯿﺮة او اﻟﻤﺆﻗﺘ�ﺔ واﻟﺒﻨﯿ�ﺔ
اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﮭﺎ؛
)ھ( ﻣﺨﻄﻂ ﺑﯿﺌﻲ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ؛
)و( وﺻ��ﻒ وﺗﻌﻠ��ﯿﻢ ﻛ��ﻞ اﻻﻋﻤ��ﺎل اﻻزﻣ��ﺔ ﻹﻧﺸ��ﺎء ﻣﻨﺸ��ﺄة اﻟﺒﻨﯿ��ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ��ﺔ
ﻛﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ وطﺮﯾﻘﺔ ﺗﻮﺻﯿﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ؛
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)ز(
)ح(

) (۲

ﻓﺤ���ﺺ ﺛﺒ���ﺎت اﻟﻤﻨﺸ���ﺄة ﺣﺴ���ﺐ ﻛ���ﻞ ﻗ���ﺎﻧﻮن ﺳ���ﺎري ﻓ���ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ���ﺔ
وﺗﺸ���ﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣ���ﻦ ووﻓ���ﻖ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭ���ﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿ���ﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟ���ﺔ ،ﯾﺸ���ﻤﻞ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﮭﻨﺪس ﻣﺆھﻞ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض؛
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  ۷ﻣﻦ اﻟ�ﺬﯾﻞ اﻷول ﻟﮭ�ﺬه
اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ وﺑﺎﻹﺿ�ﺎﻓﺔ ﻟﻤ�ﺎ ذﻛ�ﺮ ﻓ�ﻲ اﻟﻤ�ﻮاد )أ()-ز( ،ﯾﺮﻓ�ﻖ ﻟﻤﺨﻄ��ﻂ
اﻻﻧﺸ���ﺎء ﻣﺼ���ﺎدﻗﺔ ﻣ���ﻦ ﻗﺒ���ﻞ ﻓ���ﺮع اﻟﺘﺨﻄ���ﯿﻂ ﻓ���ﻲ ﺟ���ﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓﺎع
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ وﻣﻦ ﻗﺒ�ﻞ ﺳ�ﻠﻄﺔ اﻟﻄﯿ�ﺮان اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ ،وﻓﻘﮭ�ﺎ ﻣﻨﺸ�ﺄة اﻟﺒﻨﯿ�ﺔ
اﻟﺘﺤﺘﯿ��ﺔ ﺗﺴ��ﺘﻮﻓﻲ ﻛ��ﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت اﻟﻘ��ﺎﻧﻮن وﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ﺗﺸ��ﺮﯾﻌﺎت اﻣ��ﻦ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﺎن اﻟﻤﺒﻨﻰ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ؛

)ط( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮاﺑ�ﻊ ﻣ�ﻦ اﻟ�ﺬﯾﻞ اﻷول
ﻟﮭ��ﺬه اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ ،وﺑﺎﻹﺿ��ﺎﻓﺔ ﻟﻤ��ﺎ ذﻛ��ﺮ ﻓ��ﻲ اﻟﻤ��ﻮاد )أ()-ز( ،ﯾﺮﻓ��ﻖ
ﻟﻤﺨﻄﻂ اﻻﻧﺸﺎء ﺗﺼ�ﺮﯾﺢ ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ وزارة اﻟﺼ�ﺤﺔ .وﻛ�ﺬﻟﻚ ،ﯾﺮﻓ�ﻖ
ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒ�ﻞ ﺗﺠﻤ�ﻊ اﻟﻤ�ﺪن ﻟﺠ�ﻮدة اﻟﺒﯿﺌ�ﺔ او ﻣ�ﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون ﺟﻮدة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓ�ﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ ،ﺑﺤ�ﺎل ﺗﻄﻠ�ﺐ
اﻻﻣﺮ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة ظﺮوف اﻻﻣﺮ.
ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻧﺸﺎء ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ أراﺿ�ﻲ
ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ او ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﺘﻲ أﺻﺪر ﺑﺼﺪدھﺎ اﻣ�ﺮ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ اﻟﻤ�ﺎدة ٥أ ﻣ�ﻦ
اﻻﻣ��ﺮ رﻗ��ﻢ  ۱٥۸ﺑﺘﻌ��ﺪﯾﻞ ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻻﺷ��ﺮاف ﻋﻠ��ﻰ اﻟﻤﯿ��ﺎه  ۱۹٦۷-٥۷۲۸او
ﻋﻠﻰ اراﺿﻲ اﻟﺘ�ﻲ ﻟﯿﺴ�ﺖ ﻣﻠ�ﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣ�ﺔ وﻟﻜ�ﻦ ﺗ�ﻢ اﻟﺤﺼ�ﻮل ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻮاﻓﻘ�ﺔ
ﻣﺎﻟﻜﯿﮭﺎ.

) (۳

ﯾﻜ�ﻮن ﻣﻜ�ﺎن إﻧﺸ�ﺎء ﻣﻨﺸ�ﺄة اﻟﺒﻨﯿ�ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ�ﺔ ﺣﺴ�ﺐ اﻟﻤﺨﻄﻄ�ﺎت اﻟﺘ�ﻲ اودﻋ�ﺖ
وﺻﻮدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﯿﻮم اﻟﻤﺤﺪد.

) (٤

ﺗﺤﺪد ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻧﺸﺎء اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻤﺆدﯾﺔ ﻟﻤﻨﺸ�ﺄة اﻟﺒﻨﯿ�ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ�ﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﻻ
ﺗﻌﺒﺮ ﻓﻲ اراﺿﻲ ﻣﻠﻚ ﻣﻌﺒﺪة او ﻣﺴﯿﺠﺔ او أراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﯿﺪ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﯿﮭﺎ
ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻘ��ﺎﻧﻮن .ﻣ��ﻨﺢ اﻋﻔ��ﺎء ﻣ��ﻦ اﻟﺘ��ﺮﺧﯿﺺ ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ھ��ﺬه اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ او
اﻟﻤﺼ���ﺎدﻗﺔ ﻋﻠ���ﻰ ﻣﺨﻄ���ﻂ اﻻﻧﺸ���ﺎء ﺣﺴ���ﺐ ھ���ﺬه اﻷﻧﻈﻤ���ﺔ ﻻ ﯾﺴ���ﻤﺢ ﺑﺘﻨﻔﯿ���ﺬ
اﻻﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻤﺆدﯾﺔ اﻟﯿﮭﺎ.

) (٥

ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﺨﻄ�ﻂ اﻻﻧﺸ�ﺎء ،وﻓ�ﻖ اﻟﻨﻤ�ﻮذج اﻟﻤﺤ�ﺪد
ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ:

)أ(

) (۱
) (۲
) (۳
) (٤
) (٥

اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ أﻣﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻻﻣﻼك اﻟﻤﺘﺮوﻛﺔ ﻓ�ﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘ����ﺔ او اﻟﻀ����ﺎﺑﻂ ﻟﺸ����ﺆون ﺗﺴ����ﺠﯿﻞ اﻷراﺿ����ﻲ،
ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ؛
اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون ﺟﻮدة اﻟﺒﯿﺌﺔ ،إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻻﻣﺮ؛
اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺰراﻋﺔ ،إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻻﻣﺮ؛
اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون اﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﻤﻨﺸ��ﺂت ﺑﻨﯿ��ﺔ ﺗﺤﺘﯿ��ﺔ
ﺻ��ﻐﯿﺮة او ﻣﺆﻗﺘ��ﺔ اﻟ��ﻮاردة ﻓ��ﻲ اﻟﺒﻨ��ﻮد  ،۳ ،۲ ،۱و۷-
ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ﻟﮭﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ؛
اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون اﻟﻤﯿ��ﺎه ،ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﻤﻨﺸ��ﺂت ﺑﻨﯿ��ﺔ ﺗﺤﺘﯿ��ﺔ
ﺻﻐﯿﺮة او ﻣﺆﻗﺘﺔ اﻟ�ﻮاردة ﻓ�ﻲ اﻟﺒﻨ�ﻮد ٤و ٥-ﻣ�ﻦ اﻟ�ﺬﯾﻞ
اﻷول ﻟﮭﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ؛
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) (٦
) (۷
) (۸

) (٦

)ب(

ﯾﺤ�ﻖ ﻟﻜ��ﻞ واﺣ��ﺪة ﻣ��ﻦ اﻟﺠﮭ��ﺎت اﻟﻤ��ﺬﻛﻮرة ﻓ��ﻲ اﻟﻔﻘ��ﺮة )أ( ان ﺗﻄﻠ��ﺐ
ﻣ��ﻦ ﻣﻘ��ﺪم ﻣﺨﻄ��ﻂ اﻻﻧﺸ��ﺎء أي ﻣﺴ��ﺘﻨﺪ اﻟ��ﺬي ﯾﻠﺰﻣ��ﮫ ﻷﺟ��ﻞ ﻓﺤ��ﺺ
اﻟﻤﺨﻄﻂ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﯿﮫ.

)أ(

ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻧﺸ�ﺎء ﻟﻤﺼ�ﺎدﻗﺔ رﺋ�ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ ،ﯾﻨﺸ�ﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱
) (۲
) (۳
) (٤

اﻟﻤﺼ��������ﺎدﻗﺔ ﻋﻠ��������ﻰ .۳
اﻧﺸ���ﺎء ﻣﻨﺸ���ﺄة ﺑﻨﯿ���ﺔ
ﺗﺤﺘﯿﺔ

)أ(

اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ�ﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻤﻨﺸ�ﺂت
ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ ﺻﻐﯿﺮة او ﻣﺆﻗﺘﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﻨ�ﻮد  ٦و۸-
ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ﻟﮭﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ؛
اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون اﻵﺛ��ﺎر ،ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﻤﻨﺸ��ﺂت ﺑﻨﯿ��ﺔ ﺗﺤﺘﯿ��ﺔ
ﺻﻐﯿﺮة او ﻣﺆﻗﺘﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﻨ�ﻮد  ٦و ۸-ﻣ�ﻦ اﻟ�ﺬﯾﻞ
اﻷول ﻟﮭﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ؛
ﻣﺪﯾﺮ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰي.

ﯾﻌﻠﻖ اﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ
واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ؛
ﯾﻌﻠﻖ اﻋﻼن ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ؛
ﺗﻌﻠﯿﻖ إﻋﻼﻧﺎت ﻓ�ﻲ أﻣ�ﺎﻛﻦ ﺑ�ﺎرزة ﻓ�ﻲ ط�ﺎق اﻷراﺿ�ﻲ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ����ﺔ ﻷﻧﺸ����ﺎء ﻣﻨﺸ����ﺄة اﻟﺒﻨﯿ����ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ����ﺔ اﻟﺼ����ﻐﯿﺮة
واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ؛
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﺮﻧﯿﺖ رﺳﻤﻲ.

)ب(

ﯾﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ً ﺟﺮاء اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄ�ﻂ
اﻟ��ﺬي ﺗ��ﻢ ﻧﺸ��ﺮه وﻓ��ﻖ اﻟﻔﻘ��ﺮة )أ( ان ﯾﺮﻓ��ﻊ ادﻋﺎءاﺗ��ﮫ ﺧﻄﯿ �ﺎ ً ﻟ��ﺮﺋﯿﺲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺧ�ﻼل أرﺑﻌ�ﺔ ﻋﺸ�ﺮ ﯾﻮﻣ�ﺎ ً ﻣ�ﻦ ﯾ�ﻮم ﻧﺸ�ﺮ ﻣﻮﺿ�ﻮع
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻧﺸﺎء.

)ج(

رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ ﻻ ﯾﻤ�ﻨﺢ اﻟﻤﺼ�ﺎدﻗﺔ ﻛﺎﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ اﻟﻨﻈ�ﺎم ۳
أﻋﻼه اﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀ�ﻲ أرﺑﻌ�ﺔ ﻋﺸ�ﺮ ﯾﻮﻣ�ﺎ ً ﻣ�ﻦ ﻣﻮﻋ�ﺪ ﻧﺸ�ﺮ ﻣﻮﺿ�ﻮع
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻧﺸﺎء ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈ�ﺎم اﻟﺜ�ﺎﻧﻮي )أ( واﻟﺒ�ﺖ ﻓ�ﻲ
اﻻدﻋﺎءات اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )ب( ،ﺑﺤﺎل ﻗﺪﻣﺖ.

ﺗﻘ��ﺎم ﻣﻨﺸ��ﺄة اﻟﺒﻨﯿ��ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ��ﺔ وﻓ��ﻖ ﻣﺨﻄ��ﻂ اﻻﻧﺸ��ﺎء وﺑﺸ��ﺮط اﻧ��ﮫ ﺗ��ﻢ ﺗﻮﻗﯿ��ﻊ
اﻟﻤﺨﻄ��ﻂ ﻋﻠ��ﻰ ﯾ��ﺪ رﺋ��ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ ،وﻓ��ﻖ اﻟ��ﻨﺺ اﻟﻤﺤ��ﺪد ﻓ��ﻲ اﻟ��ﺬﯾﻞ
اﻷول ،وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة ﻣ�ﺪﯾﺮ دﯾ�ﻮان اﻟﺘﻨﻈ�ﯿﻢ .ﻟﻐ�ﺮض ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ ،ﺗﻌﺘﺒ�ﺮ
ﻣﺼ���ﺎدﻗﺔ رﺋ���ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ���ﺔ ﺑﻤﻮﺟ���ﺐ ھ���ﺬا اﻟﻨﻈ���ﺎم ﻛﻤ���ﻨﺢ اﻋﻔ���ﺎء ﻣ���ﻦ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ.

)ب( ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ أي ﺷ�ﺮوط أﺧ�ﺮى ﻹﻧﺸ�ﺎء ﻣﻨﺸ�ﺄة اﻟﺒﻨﯿ�ﺔ
اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ﻓﻲ اﻟﻨﻈ�ﺎم  ۲وﯾﺤ�ﻖ ﻟ�ﮫ رﻓ�ﺾ أي طﻠ�ﺐ ﻷي
ﻣﺨﻄﻂ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺨﺪﻣ�ﺔ اﻟﻤﺼ�ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ او اﻧ�ﮫ
ﻻ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۲او أي ﺷﺮط آﺧﺮ ﻗﺪ ﺣﺪده.
ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎن ﻟﻤﻀﻤﻮن .٤
اﻻﻋﻔﺎء

ﻻ ﯾﻤﻨﺢ اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
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)أ(

ﺑﺤﺎل ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ.

)ب( ﺑﺤ��ﺎل ﻛﺎﻧ��ﺖ ﻣﻨﺸ��ﺎة اﻟﺒﻨﯿ��ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ��ﺔ ﻣﻮﺿ��ﻮع اﻻﻋﻔ��ﺎء ﻣﺤﺎذﯾ��ﺔ ﻟﻤﻨﺸ��ﺄة ﺑﻨﯿ��ﺔ
ﺗﺤﺘﯿﺔ أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ اﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ.

ﻣﺪة اﻻﻋﻔﺎء

.٥

)ج( ﺑﺤ�ﺎل وﻣﻨﺸ�ﺄة اﻷﺑﻨﯿ�ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ�ﺔ ﻛ�ﺎﺗﻦ ﻣﻌ�ﺪة ﻻﺳ�ﺘﻌﻤﺎل او ﻣﺤﺎذﯾ�ﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ
ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﯿﺔ ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن؟
)أ( اﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻛ�ﻞ ﺣ�ﯿﻦ وھ�ﻲ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺬي ﺻﻮدﻗﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم .۳
)ب( ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸ�ﺎرة ﻣ�ﻊ ﻣ�ﺪﯾﺮ دﯾ�ﻮان اﻟﻤﺮﻛ�ﺰي ان
ﯾﺤ��ﺪد ﺷ��ﺮوط إﺿ��ﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤ��ﻨﺢ اﻻﻋﻔ��ﺎء ،ﻛﻤ��ﺎ وﯾﺤ��ﻖ ﻟ��ﮫ اﻟﻐ��ﺎء اﻋﻔ��ﺎء اﻟ��ﺬي
ﺻﻮدق ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إذا ﺗﺒﯿﻦ ان أﺣ�ﺪ ﺷ�ﺮوط ﻣ�ﻨﺢ اﻻﻋﻔ�ﺎء ،ﺑﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ
ذﻟﻚ ان ﺷﺮط اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ وﻓﻖ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﻓ�ﻲ اﻟﻨﻈ�ﺎم ،۲
ﻟﻢ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﺑﻌﺪ ،او ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪون.
)ج( ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻻﻋﻔﺎء او اﻟﻐﺎﺋﮫ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )ب(،
ﺗﮭﺪم وﺗﺰال ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﻤﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﯾ�ﺪ
ﻣﻘﯿﻤﮭﺎ.
)د(

ﻣﻨﺢ اﻋﻔ�ﺎء ﻣ�ﻦ اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ وﻓ�ﻖ ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ وﻟﻜ�ﻦ اﻋﻤ�ﺎل اﻗﺎﻣ�ﺖ ﻣﻨﺸ�ﺄة
اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ،وﻓﻖ ﻣﺨﻄﻂ اﻹﻧﺸﺎء ،ﺧ�ﻼل  ۱۲ﺷ�ﮭﺮ ﻣ�ﻦ ﺣ�ﯿﻦ
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن اﻻﻋﻔﺎء ،ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن اﻻﻋﻔﺎء.

) ھ(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ اﻟﻔﻘ�ﺮة )ج( أﻋ�ﻼه ،ﯾﺤ�ﻖ ﻟ�ﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ،
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺪﯾﺮ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ان ﯾﻤ�ﺪد ﻣ�ﺪة ﺳ�ﺮﯾﺎن اﻻﻋﻔ�ﺎء
اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﻤﺪة  ٦أﺷﮭﺮ إﺿﺎﻓﯿﺔ ،ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺪون.

)و(

ﻣ��ﻨﺢ اﻋﻔ��ﺎء ﻣ��ﻦ ﺗﺼ��ﺮﯾﺢ واﻧﺘﮭ��ﺖ اﻋﻤ��ﺎل اﻻﻧﺸ��ﺎء اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة ،ﯾﺮﻓ��ﻖ ﻣﻘ��ﺪم
اﻟﻤﺨﻄﻂ ،ﺧﻼل  ۳۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﻧﺘﮭﺎء اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

)ز(

) (۱

ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﯾﺼ�ﺮح ان ﺗ�ﻢ ﺑﻨ�ﺎء اﻟﻤﺒﻨ�ﻰ وﻓ�ﻖ
ﻣﺨﻄ��ﻂ اﻻﻧﺸ��ﺎء ،وﻓ��ﻖ ھ��ﺬه اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ ووﻓ��ﻖ ﻛ��ﻞ اﻟﺸ��ﺮوط إﺿ��ﺎﻓﯿﺔ
اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻧﺸﺎء.

) (۲

ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﻨﺎء ﻣﺆھﻞ ،ﯾﺘﻄﺮق ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ ﻋﻦ
ﺛﺒﺎت ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﻣﺎﻧﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛ�ﻞ ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﮭ�ﺎ؛ وان
ﺣﺴﺒﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ.

) (۳

ﺗ��ﻢ ﺗﻮﺻ��ﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة اﻟﺒﻨﯿ��ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ��ﺔ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑ��ﺎء ،ﯾﺮﻓ��ﻖ ﻣﻘ��ﺪم اﻟﻄﻠ��ﺐ
ﺗﺼ��ﺮﯾﺢ ﻣﻮﻗ���ﻊ ﻋﻠ���ﻰ ﯾ���ﺪ ﻣﮭﻨ���ﺪس ﻛﮭﺮﺑ���ﺎء ﻣﺆھ���ﻞ ،ﯾﺘﻄ���ﺮق اﻟ���ﻰ
ﺗﻮﺻ��ﯿﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء اﻟ��ﻰ اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة ﺑﺎﻟﺸ��ﻜﻞ اﻟﺼ��ﺤﯿﺢ وﺗﺘ��ﻮﻓﺮ ﻓﯿ��ﮫ ﻛ��ﻞ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ.

ﻟﻢ ﯾﺮﺳﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘ�ﺮة )و( أﻋ�ﻼه ،ﺧ�ﻼل
 ٤٥ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﻧﺘﮭﺎء اﻻﻋﻤﺎل ،ﯾﻨﻔﺬ ﺳﺮﯾﺎن اﻻﻋﻔﺎء.
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رﺳﻮم

.٦

اﻋﻔ������ﺎء ﻣ������ﻦ دﻓ������ﻊ .۷
اﻟﺮﺳﻮم

)أ(

ﯾﺪﻓﻊ ﻣﻘﺪم طﻠﺐ اﻻﻧﺸ�ﺎء وﻓ�ﻖ اﻟﻨﻈ�ﺎم  ۲رﺳ�ﻮم ﻛﻤ�ﺎ ھ�ﻮ ﻣﻔﺼ�ﻞ ﻓ�ﻲ اﻟ�ﺬﯾﻞ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ.

)ب( ﯾﺒﺮز ﻣﻘﺪم اﻟﻤﺨﻄﻂ اﺛﺒﺎت ﺑﺸ�ﺄن دﻓ�ﻊ اﻟﺮﺳ�ﻮم ﻟﻘﻠ�ﻢ ﻓ�ﺮع اﻟﺒﻨﯿ�ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ�ﺔ ﻓ�ﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ.
ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ان ﯾﻌﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ھﯿﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤ�ﻞ ﻣ�ﻦ
ﻗﺒﻠﮫ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ،ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺪون.

ﻋﻘﻮﺑﺎت

.۸

دون اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﺬ اﻋﻤ�ﺎل ،ﺑﻨ�ﺎء
او اﺳ��ﺘﻌﻤﺎل ﻣﺨ��ﺎﻟﻒ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ھ��ﺬه اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ ،ﺗﺴ��ﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت اﻟﻤ��ﺎدة ۳۷ب ﻣ��ﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺪن ،ﻗﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ ،رﻗﻢ  ۷۹ﻟﺴﻨﺔ .۱۹٦٦

ﺑﺪء ،ﺳﺮﯾﺎن وﻧﺸﺮ

.۹

ﺑ��ﺪء ﺳ��ﺮﯾﺎن ھ��ﺬه اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ ﺑﯿ��ﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭ��ﺎ ،وﺗﺴ��ﺮي ﻟﻤ��ﺪة ﺳ��ﻨﺘﯿﻦ ﻣ��ﻦ ﯾ��ﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭ��ﺎ
وﺗﻨﺸﺮ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت.

ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎن

.۱۰

ﻣﻨ��ﻮط ﺑﺎﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ﻓ��ﻲ اﻟﻨﻈ��ﺎم  ،۲إﻋﻔ��ﺎء اﻟ��ﺬي ﻣ��ﻨﺢ وﻓﻘ��ﺎ ً ﻟﮭ��ﺬه اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ ﻻ ﯾﻤ��ﺲ
ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺼ�ﺎدﻗﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺔ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ۳۱ﻟﺴﻨﺔ  ۱۹٥۳ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺷﺮاف ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻤﯿ�ﺎه ،اﻣ�ﺮ رﻗ�ﻢ  ۱٥۸ﻟﺘﻌ�ﺪﯾﻞ
ﻗ���ﺎﻧﻮن اﻻﺷ���ﺮاف ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻤﯿ���ﺎه ،۱۹٦۷-٥۷۲۸ ،اﻣ���ﺮ رﻗ���ﻢ  ۷۹اﻟﺒ���ﺚ وارﺳ���ﺎل
اﻻﺷ��ﺎرات  ،۱۹٦۷-٥۷۲۷واﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن اﻻﺷ��ﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء )ﺗﻨﻈ��ﯿﻢ وﺗﻮرﯾ��ﺪ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ .(٤۲۷

اﻻﺳﻢ

.۱۱

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ":أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣ�ﺔ وإﻋﻔ�ﺎء ﻣ�ﻦ اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ ﻟﻤﻨﺸ�ﺂت ﺑﻨﯿ�ﺔ
ﺗﺤﺘﯿﺔ ذات أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۱۸-٥۷۷۸ ،

 ۲۰ﺣﺸ����������������������ﻔﺎن

٥۷۷۹

 ۲۹ﺗﺸﺮﯾﻦ اول

۲۰۱۸

اﻟﻌﻤﯿ���������ﺪ أﺣﻔ���������ﺎت ﺑ���������ﻦ ﺣ���������ﻮر
رﺋ������������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ������������������ﺔ
ﻓ������ﻲ ﻣﻨﻄﻘ������ﺔ ﯾﮭ������ﻮدا واﻟﺴ������ﺎﻣﺮة
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ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﮫ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ (٤۱۸
 ،۱۹۷۱-٥۷۳۱وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤ�ﺎدة  ٥۲ﻣ�ﻦ اﻟﻘ�ﺎﻧﻮن ،ﺻ�ﺎدق ﻣﺠﻠ�ﺲ اﻟﺘﻨﻈ�ﯿﻢ اﻷﻋﻠ�ﻰ ،ﺑﺠﻠﺴ�ﺘﮫ رﻗ�ﻢ  ٥۸٦اﻟﺘ�ﻲ
ﻋﻘﺪت ﺑﯿﻮم  ۲۹ﺣﺸﻔﺎن  ۷) ٥۷۷۹ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ  (۲۰۱۸ﺑﺎن ﺗ�ﺮﺧﯿﺺ اﻟ�ﺬي ﯾﻤ�ﻨﺢ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ،
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﺧﯿﺼﺎ ً وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻧﺘﺎﻟﯿ���ﺎ أﺑﺮﺑ���ﻮخ،

ﻣﮭﻨﺪﺳ���ﮫ ﻣﻌﻤﺎرﯾ���ﮫ

رﺋﯿﺴ�������ﺔ ﻣﺠﻠ�������ﺲ اﻟﺘﻨﻈ�������ﯿﻢ اﻷﻋﻠ�������ﻰ
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اﻟﺬﯾﻞ اﻷول
)ﻧﻈﺎم )۳أ((
ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ:
"ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ"-اﺣﺪى اﻟﺘﺎﻟﻲ-

) (۱

ﺟﮭﺎز اﻧﺬار ﻣﻦ اﻟﮭﺰات اﻷرﺿﯿﺔ )اﻟﺴﯿﺴﻤﻮﻏﺮاف(-ﺑﻨﺎء اﻟﺬي ﺟﺰﺋﮫ ﻓ�ﻲ ﺑ�ﺎطﻦ اﻷرض ﺑﻌﻤ�ﻖ ﻻ
ﯾﺰﯾ��ﺪ ﻋ��ﻦ  ٦أﻣﺘ��ﺎر وﻣﻘﺎﯾﯿﺴ �ﮫ ﻻ ﺗﺰﯾ��ﺪ ﻋ��ﻦ  ۱٥*۱٥ﻣﺘ��ﺮ ،اﻟ��ﺬي ﻓ��ﻲ أﺳﺎﺳ��ﮫ ﻣﺜﺒ��ﺖ ﺟﮭ��ﺎز ﻗﯿ��ﺎس
اﻟﮭﺰات اﻷرﺿﯿﺔ )اﻟﺴﯿﺴ�ﻤﻮﻏﺮاف( او ﻣﻘﯿ�ﺎس ﺳ�ﺮﻋﺔ اﻟ�ﺬي ﯾﻘ�ﯿﺲ ﺣﺮﻛ�ﺔ اﻷرض ﺑﺸ�ﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ�ﺮ
ووظﯿﻔﺘ��ﮫ اﺳ��ﺘﻘﺒﺎل ﺣﺮﻛ��ﺎت اﻟﻤﺒﻨ��ﻰ ﺧ��ﻼل اﻟﮭ��ﺰة اﻷرﺿ��ﯿﺔ وﻧﻘﻠﮭ��ﺎ ﻟﺠﮭ��ﺎز اﻹﻧ��ﺬار اﻹﻗﻠﯿﻤ��ﻲ ﻣ��ﻦ
اﻟﮭﺰات اﻷرﺿﯿﺔ؛ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﻷرض ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺮز ﻋﻦ ﺳﻄﺢ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﯿﮭ�ﺎ
ﺑﻌﻠﻮ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۰٫٥ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
)أ( ﺳﯿﺎج اﻟﺬي ﯾﺤﯿﻄﮭﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﺳ�ﻄﺢ اﻷرض وﻣﻘﺎﯾﯿﺴ�ﮫ ﻻ ﺗﺰﯾ�ﺪ ﻋ�ﻦ  ۱٥*۱٥ﻣﺘ�ﺮ )ﻓﯿﻤ�ﺎ ﯾﻠ�ﻲ:
ﺳﯿﺎج داﺋﺮي(
)ب( ھﻮاﺋﯿﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻷﺟﻞ وﺻﻠﮭﺎ ﻟﺠﮭﺎز اﻹﻧ�ﺬار ﻣ�ﻦ اﻟﮭ�ﺰات اﻷرﺿ�ﯿﺔ وﺧﻼﯾ�ﺎ اﻟﻄﺎﻗ�ﺔ اﻟﺸﻤﺴ
اﻟﺬي ﺗﺨﺪم اﻟﻤﻨﺸﺄة ،ﺑﺸﺮط ان ﻛﻞ ھﺬه اﻷﺷﯿﺎء اﻗﯿﻤﺖ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﯿﺎج اﻟﺪاﺋﺮي.

۲

ﻏﺮﻓ��ﺔ ﻛﮭﺮﺑ��ﺎء-ﻏﺮﻓ��ﺔ اﻟﻤﻌ��ﺪة ﻟﺘﺮﻛﯿ��ﺐ ﻣﻌ��ﺪات ﻟﺘﻮﻟﯿ��ﺪ ،ﻟﺘﺰوﯾ��ﺪ او ﺗﻮزﯾ��ﻊ طﺎﻗ��ﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿ��ﺔ ،ﯾﺸ��ﻤﻞ
اﻟﺒﻄﺎرﯾﺎت ﺑﺸﺮط ان ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۹ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.

.۳

ﻣﺤﻄ��ﺔ ﻓﺮﻋﯿ��ﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠ��ﺔ-ﻣﺒﻨ��ﻰ ﻣﺘﻨﻘ��ﻞ ،اﻟ��ﺬي ﯾﺤ��ﻮي ﻣﺤ��ﻮل ،وﯾﺘﺼ��ﻞ ﺑﺸ��ﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء اﻟﻌﻠﻮﯾ��ﺔ ﺑﻮاﺳ �
اﺳ��ﻼك وﯾﺸ��ﻤﻞ ﻣﺠ��ﺮور واﺣ��ﺪ او اﺛﻨ��ﺎن ،ﺷ��ﺮط ان ﻣﺴ��ﺎﺣﺘﮭﺎ ﻻ ﺗﺰﯾ��ﺪ ﻋ��ﻦ  ۳۰۰ﻣﺘ��ﺮ ﻣﺮﺑ��ﻊ وداﺧ
ﯾﻮﺿﻊ ﻣﺤﻮل وﺣﺎوﯾ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻋﺠ�ﻼت واﻟﺘ�ﻲ ﯾﺤﯿﻄﮭ�ﺎ ﺳ�ﯿﺎج داﺋ�ﺮي ﺑﻌﻠ�ﻮ ﻻ ﯾﺰﯾ�ﺪ ﻋ�ﻦ  ۲٫٥ﻣﺘ�ﺮ ﻓ�ﻮ
ﺳﻄﺢ اﻷرض.

.٤

اﻧﺎﺑﯿﺐ ﻣﯿ�ﺎه او اﻧﺎﺑﯿ�ﺐ اﻟﺼ�ﺮف اﻟﺼ�ﺤﻲ ﺗﻮﺿ�ﻊ ﻋﻠ�ﻰ ﺳ�ﻄﺢ اﻷرض وﻻ ﯾﺰﯾ�ﺪ طﻮﻟ�ﮫ ﻋ�ﻦ  ۲ﻛ�ﻢ
وﻗﻄﺮه ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۸ﺑﻮﺻﺎت.

.٥

ﻣﻨﺸﺂت ﻣﯿﺎه او ﺻﺮف ﺻﺤﻲ اﻟﻤﻌﺪة ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ او ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ،اﻟﺘ�ﻲ ﻣﺠﻤ�ﻞ ﻣﺴ�ﺎﺣﺘﮭﺎ
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۹ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺗﺴﯿﯿﺞ اﻟﻤﻨﺸﺄة.

.٦

ﻣﻨﺸ��ﺄة ﺑﻨﯿ��ﺔ ﺗﺤﺘﯿ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻣﺤﻤﯿ��ﺔ طﺒﯿﻌﯿ��ﺔ ﻣﻌﻠ��ﻦ ﻋﻨﮭ��ﺎ او ﻣﻮﻗ��ﻊ أﺛ��ﺮى ﻣﻌﻠ��ﻦ ﻋﻨ��ﮫ-ﻣﻨﺸ��ﺄة اﻟﻤﻌ��ﺪة ﻟﺨﺪ
اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ او اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﺛﺮي ،زوارھﺎ واﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
)أ( ﻣﺴﺎرات؛
)ب( دراﺑﺰﯾﻦ؛
)ج( ﻣﻘﻌﺪ ﻋﺎم؛
)د( ﻣﻨﺸﺂت ﺧﺸﺒﯿﺔ ﻟﻠﻈﻞ؛
)ھ( طﺎوﻻت ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم؛
)و( ﻣﺮاﺣﯿﺾ؛
)ز( ﻻﻓﺘﺎت؛
)ح( ﺳﯿﺎج.
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۷

ﺳﺎرﯾﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻘﯿ�ﺎس ﺳ�ﺮﻋﺔ اﻟﺮﯾ�ﺎح-ﺳ�ﺎرﯾﺔ او ﻣﻨﺸ�ﺄة وﻣ�ﺎ ﯾﺜﺒﺘﮭ�ﺎ ﻋﻠ�ﻰ اﻷرض واﻷﺟﮭ�ﺰة ﻟﻘﯿ�ﺎس
ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﯾﺎح وﻟﺠﻤﻊ ﻣﻌﻄﯿﺎت ﺣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻄﻘ�ﺲ ،ﺑﺸ�ﺮط ان ﻣﺴ�ﺎﺣﺔ أﺳﺎﺳ�ﮭﺎ ﻻ ﺗﺰﯾ�ﺪ ﻋ�ﻦ  ۱*۱ﻣﺘ�ﺮ
وارﺗﻔﺎﻋﮭﺎ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۷۰ﻣﺘﺮ ﻓﻮق ﺳﻄﺢ اﻷرض واﻣﺎ ﯾﺜﺒﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﺘ�ﻲ ﺑﻌ�ﺪھﺎ ﻻ ﯾﺰﯾ�ﺪ
ﻋﻦ  ۳۰ﻣﺘﺮ ﻣﻦ أﺳﺎﺳﮭﺎ ،ﻣﻨﺸﺄة ﻛﮭﺬه ﺗﻘﺎم ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱۲ﺷﮭﺮاً.

)(|۸

ﻣﻨﺸﺂت ﻣﺆﻗﺘﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻸﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ او اﻻﺣﺪاث اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻜ�ﺎن ﻟﻤ
زﻣﻨﯿﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ:
)أ( ﻣﻨﺼﺔ؛
)ب( ِﺑﺴﺎط ﻟﻠﻤﺒﯿﻌﺎت؛
)ج( ﺳﯿﺎج؛
)د( ﻣﺮاﺣﯿﺾ؛
)ھ( ﻻﻓﺘﺎت؛
)و( طﺎوﻻت.
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اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
)ﻧﻈﺎم ) (٥) ۲أ((
ﻟﺤﻀﺮة :رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة
اﻟﻤﻮﺿﻮع :طﻠﺐ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻠﻨﺸﺎء ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ
ﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ ﺗﻮﺟﮭﺖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻻﻗﺎﻣﺔ واﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻨﯿﺔ
ﺗﺤﺘﯿﺔ ،ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻗﺎﻣﺔ واﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ ذات أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(؟)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة() ۲۰۱۸-٥۷۷۸ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ":اﻷﻧﻈﻤﺔ"(؛
وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﻠﻢ ان ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻲ ان أﺗﻮﺟﮫ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ واﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺨﻄﻂ اﻧﺸﺎء
ﻣﻼﺋﻢ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۲ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ؛
ﻟﮭﺬا

ﻓﺈﻧﻨﻲ أﺻﺮح ،اﺻﺎدق واﺗﻌﮭﺪ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 .۱ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﮭﺪ ھﺬا ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮫ.
 .۲أﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﻋﻠﻢ ان ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ان ﯾﺤﺪد ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن اﻻﻋﻔﺎء وان
ﯾﻠﻐﻲ اﻋﻔﺎء اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
 .۳ﺑﺤﺎل ﺗﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻧﺸﺎء اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﮫ ،اﺗﻌﮭﺪ ﺑﮭﺬا ان أﻗﯿﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﺳﺘﻌﻤﻠﮭﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺘﻼءم ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻧﺸﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮر واي ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﺬي
ﻣﻨﺢ ﻟﻲ ،ﺑﺤﺎل وﺗﻢ اﺷﺘﺮاطﮫ.
 .٤اﺗﻌﮭﺪ ﺑﮭﺬا ان اﻋﯿﺪ اﻷرض اﻟﻰ ﺳﺎﺑﻂ ﻋﮭﺪھﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذ۱ﻟﻚ ﺗﻔﻜﯿﻚ ،ھﺪم ،واﺧﻼء ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺘﻲ
أﻗﯿﻤﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻋﻔﺎء ﺣﺴﺐ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﺤﺎل ﺗﻢ اﻟﻐﺎء اﻻﻋﻔﺎء او اﻧﺘﮭﺖ ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ،او ﺑﺤﺎل ﻟﻢ
ﯾﺴﺘﻮﻓﻰ أﺣﺪ ﺷﺮوط اﻻﻋﻔﺎء او أﻛﺜﺮ.
 .٥اﺗﻌﮭﺪ ﺑﮭﺬا ان أﻧﺸﺄ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ وﻓﻖ ﻛﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ،ان أﺷﺮف ﻋﻠﻰ اﻧﺸﺎﺋﮭﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ اﻟﯿﻮﻣﻲ وﻣﻼﺋﻤﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﮭﺪف ﻣﻨﺢ
اﻻﻋﻔﺎء.
 .٦ﺑﺤﺎل ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻧﺸﺎء اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﮫ وﯾﺘﻢ اﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﺸﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ،اﺗﻌﮭﺪ ﺑﮭﺬا ان أﻗﺪم
ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺧﻼل  ٤٥ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﻧﮭﺎء اﻋﻤﺎل اﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﺸﺄة ،ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺪي ،ﻋﻠﻰ
ﯾﺪ ﻣﮭﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺆھﻞ وﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﮭﻨﺪس ﻛﮭﺮﺑﺎء ﻣﺆھﻞ ﺑﺤﺎل ﺗﻢ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء ،ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻨﻈﺎم )٥ب( ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ.
أﻋﻠﻢ اﻧﮫ ﺑﺤﺎل ﻟﻢ أﻗﺪم اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ،ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن اﻻﻋﻔﺎء واﺗﻌﮭﺪ ان
أزﯾﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻋﯿﺪ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ أﻗﯿﻤﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﮭﺪھﺎ ﻗﺒﻞ اﻗﺎﻣﺖ
اﻟﻤﻨﺸﺄة ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ودون ان ﺗﻜﻮن أﻟﻲ أي ادﻋﺎءات او ﺷﻜﺎوى ﺿﺪ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﻲ او
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﺼﺪد اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ اﺗﺤﻤﻠﮭﺎ ﺟﺮاء ذﻟﻚ.
 .۷اﺗﻌﮭﺪ ﺑﮭﺬا ان اﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻷي ﺿﺮر او ﺧﺴﺎرة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺟﺮاء اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺒﻨﯿﺔ
اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ،ﺑﺤﺎل وان ھﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻼﺋﻢ ﻣﻊ اﻻﻋﻔﺎء او ﻟﻢ ﯾﺘﻼءم ﻣﻌﮫ .ﺑﺤﺎل ﺗﺴﺒﺐ ﺿﺮر او ﺧﺴﺎرة
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﻋﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة
وﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﻤﮭﻢ ﻣﻦ أي ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر او اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻣﻦ أي ادﻋﺎء ﻗﺪ ﯾﺮﻓﻊ ﺑﮭﺬا
اﻟﻤﻮﺿﻮع.

8945

 .۸أﻋﻠﻢ اﻧﮫ ﺑﺤﺎل ﻟﻢ اﻧﻔﺬ ھﺬا اﻟﺘﻌﮭﺪ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺨﺬ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺮاھﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻓﺘﺢ إﺟﺮاءات ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻮاد  ۳۷و ۳۸-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ رﻗﻢ  ۷۹ﻟﺴﻨﺔ
 ۱۹٦٦ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺻﺪار اﻣﺮ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﮭﺪم ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة.
.۹
 .۱۰اﺗﻌﮭﺪ ﺑﮭﺬا اﻧﮫ ﺑﺤﺎل ﺗﻢ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ دون اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺎﻣﺘﮫ وﻣﻨﺢ اﻋﻔﺎء ،او أﻗﯿﻢ
ﺑﺨﻼف اﻟﻤﺨﻄﻂ ،او ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﺗﺰال ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ،او ﺗﮭﺪم وﺗﺨﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﯾﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﺣﺪد
ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،واﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻧﻔﺬت ھﺬه اﻻﻋﻤﺎل ،ﺳﺄدﻓﻊ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻻﺧﻼء اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﮭﺎ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﺗﺤﺪده.
 .۱۱ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ادﻓﻊ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻻﺧﻼء ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،أواﻓﻖ ﺑﮭﺬا اﻧﮫ ﯾﺤﻖ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺟﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻣﻦ
أي ﻣﺒﻠﻎ ﯾﻜﻮن ﻟﺼﺎﻟﺤﻲ ﻏﻔﻲ أي ﺟﮭﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
 .۱۲دون اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ،اﺗﻌﮭﺪ ﺑﮭﺬا ان اﻋﻮض اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة وﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﻤﮭﻢ او ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻤﺎ ﺟﺮاء أي ﺿﺮر او ﺧﺴﺎرة او ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻟﮭﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ودون اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ،ﺑﺎي ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺮﻏﻤﻮا ﻋﻠﻰ دﻓﻌﮫ ﻋﻨﺐ او ﻋﻦ ﺑﺪﯾﻠﻲ
ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﮭﺪ ھﺬا.
 .۱۳اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻻ ﯾﻌﻔﯿﻨﻲ ﻣﻦ أي واﺟﺐ ﻣﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ.
 .۱٤اﻋﻠﻢ ان ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻟﺘﻌﮭﺪ ھﻮ ﺷﺮط ﻟﺒﺤﺚ طﻠﺒﻲ ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻀﺒﺎط ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ذوي اﻟﺼﻠﺔ
ﻓﻲ اﻻﻣﺮ وﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ

__________________
اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ
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اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ

رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ_______________________________________________________:
اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ_____________________________________________________:
ﻧﻮع اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ_________________________________________________:
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول_____________________________________:
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة )اﺣﺪاﺛﯿﺎت(______________________:أراﺿﻲ ﻗﺮﯾﺔ________________:
ﺣﻮض _____________________:اﻟﻘﻄﻌﺔ /اﻟﻤﻮﻗﻊ__________________________:
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة )ﺑﺎﻟﺪوﻧﻢ(_____________________:ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﻨﺸﺄة_________________:
اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة____________________________________________:
ﻧﺤﻦ اﻟﻤﻮﻗﻌﻮن ادﻧﺎه وﺑﻌﺪ ﻓﺤﺺ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻧﺸﺎء ﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ وﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ،ﺣﺴﺐ
اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ واﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ ذات أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة() ۲۰۱۸-٥۷۷۸ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻧﻈﻤﺔ"( ،ﻧﺼﺎدق ﺑﮭﺬا اﻧﮫ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻛﻞ اﻟﺸﺮوط
وﻓﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ  ،واﻧﮫ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻛﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻨﺎ واﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ أي
ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻧﺸﺎء ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻮاد  ۲و ۳-ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ.
اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ
.۱
.۲
.۳
.٤
.٥
.٦
.۷
.۸

ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻘﯿﺎدة

اﻟﺘﺎرﯾﺦ

اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ
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ﻣﺼﺎدﻗﺔ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺑﻤﺪﯾﺮ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰي  ،اﺻﺎدق ﺑﮭﺬا ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺢ اﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ واﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ ذات أھﻤﯿﺔ
إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ،۲۰۱۸-٥۷۷۸ ،ھﺬا ﺑﻌﺪ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻲ ان اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﮭﺎ
اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻲ ان اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻗﺪم ﻟﺬوي اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم )(٥)۲أ( ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات طﻠﺐ ﻣﻨﮫ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺎم  ٤ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻓﺎﻧﻲ اﺻﺎدق ان ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﺐ ﻣﺨﻄﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﻻ
ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺴﻜﻦ ،ﻻ ﯾﺨﺪم وﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎور ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺑﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎور ﻟﻤﻨﺸﺄة
ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ آﺧﺮ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ اﻋﻔﺎء وﻓﻖ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،أﺻﺎدق ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﺑﺘﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
_________________________________________________________ .۱
_________________________________________________________ .۲
_________________________________________________________ .۳
_________________________________________________________ .٤
_________________________________________________________ .٥

ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻻﻋﻔﺎء ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم _________________ /ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ )اﺷﻄﺐ اﻟﺰاﺋﺪ(.

_________________
اﻟﺘﺎرﯾﺦ

_____________________
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
اﻹدارة
رﺋﯿﺲ
واﻟﺴﺎﻣﺮة
ﯾﮭﻮدا
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
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اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
)اﻟﻨﻈﺎم )٦أ((
ﺗﺠﺒﻰ رﺳﻮم ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻗﺪرھﺎ اح اﻟﺘﺎﻟﻲ ۳۰۰ :ﺷﺎﻗﻞ
ﺟﺪﯾﺪ او  ۳۰ﺷﺎﻗﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ،اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ.
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻟﻐﺎء إﻋﻼن ﻋﻦ ﻏﺎﺑﺔ ﻣﺤﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﺪاب )ﺣﺎرة "طﺎل ﻣﻨﺸﯿﺔ -ﻏﺮب" -ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ اﻟﺴﺎﻣﺮة()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱۸ -٥۷۷۹
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ,وﺑﺎﻗﻲ
ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ,أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻹﻋﻼن اﻟﺬي أﺻﺪر ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺮاج واﻟﻐﺎﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ  ۱۹۲۷أو ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ,ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﻸﻣﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮫ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ  ۳۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮه ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻠﻮاﺋﯿﺔ.

 ۲۲ﺗﺒ������������ﺎت

٥۷۷۹

 ۳۰ﻛ��ﺎﻧﻮن اول

۲۰۱۸

ﻧ��������������ﺪاف ﺑ��������������ﺪان ,

أﻟ��������������ﻮف

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة

8950

8951

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ ،رﻗﻢ  ۷۹ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )اﻣﺮ رﻗﻢ ۱۹۷۱-٥۷۳۱ ،(٤۱۸

أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ )اﻋﻤﺎل وﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ(
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ۳٤ب ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ )رﻗﻢ  ،(۷۹ﻟﺴ�ﻨﺔ  ۱۹٦٦وﺑﻌ�ﺪ
اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ ،ﻓﺈﻧﻲ أﺳﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

اﻟﻔﺼﻞ أ :ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت وﺷﺮوط ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎء
ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ-
"ھﻮاﺋﯿﺔ"-ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺒﺚ واﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮﺟﺎت ﻛﮭﺮوﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺎت رادﯾﻮ.
"أﺳﺒﺴ����ﺖ"-ﻣﻌ����ﺪن طﺒﯿﻌ����ﻲ ﻣ����ﻦ اﻻﻟﯿ����ﺎف ﯾﻨﺘﻤ����ﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ����ﺔ اﻣﻮﺳ����ﺎﯾﺖ )،(Amosite
ﻛﺮﯾﺴ������������ﻮﺗﺎﯾﻞ ) ،(Chrysotileﻛﺮوﺳ������������ﯿﺪوﻻﯾﺖ ) ،(Crocidoliteاﻧﺘﻮﻓﯿﻼﯾ������������ﺖ
) ،(Anthophylliteﺗﺮﯾﻤﻮﻻﯾ��ﺖ ) ،(Tremoliteاﻛﺘﯿﻨﻮﻻﯾ��ﺖ ) ،(Actinoliteوﻛ��ﺬﻟﻚ
ﻛﻞ ﻣﺎدة او ﻣﻨﺘﺞ او ﺧﻠﯿﻂ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪن واﺣ�ﺪ او أﻛﺜ�ﺮ ﻣ�ﻦ اﻟﻤﻌ�ﺎدن اﻟﻤ�ﺬﻛﻮرة،
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ وزن او ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤ�ﺎدة ،اﻟﻤﻨ�ﺘﺞ او اﻟﺨﻠ�ﯿﻂ ،ﺑﻤﺮاﻋ�ﺎة اﻻﻣ�ﺮ،
ﺑﺎي ﺷﻜﻞ او ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ او اﺳﺘﻌﻤﺎل؛
"رﺧﺼ��ﺔ"-رﺧﺼ��ﺔ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭ��ﺎ ﻓ��ﻲ اﻟﻤ��ﺎدة  (۱)۳٤ﻣ��ﻦ ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈ��ﯿﻢ ﯾﺸ��ﻤﻞ اﻻﻋﻔ��ﺎء ﻣ��ﻦ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺣﺴﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ؛
"ﻟﺠﻨ��ﺔ ﻣﺤﻠﯿ��ﺔ"-ﻟﺠﻨ��ﺔ ﻣﺤﻠﯿ��ﺔ ﻟﺘﻨﻈ��ﯿﻢ اﻟﻤ��ﺪن او ﻟﺠﻨ��ﺔ ﺗﻨﻈ��ﯿﻢ ﺧﺎﺻ��ﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭ��ﺎ ﻓ��ﻲ ﻗ��ﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ،ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ وﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ؛
"ﻣﻮاد ﺧﻔﯿﻔﺔ"-ﻣﻮاد اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ وزﻧﮭﺎ ﻋﻦ  ٥۰ﻛﯿﻠﻮﻏﺮام ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ ﻓ�ﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒ�ﺔ اﻟﺒﻨ�ﺎء
اﻟﻤﺴﻄﺢ ،ﻣﺜ�ﻞ اﻟﺠ�ﺒﺲ ،اﻟﺨﺸ�ﺐ ،اﻟﺰﺟ�ﺎج ،اﻻﻟﻤﻨﯿ�ﻮم ،اﻟﻔ�ﻮﻻذ ،واﻟﺒ�ﻮﻟﯿﻤﺮات ﺑﺄﺷ�ﻜﺎﻟﮭﺎ ،او
ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ أﺧﺮى.
"ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻻﺛ��ﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤ��ﺔ"-ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻻﺛ��ﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤ��ﺔ رﻗ��ﻢ  ٥۱ﻟﺴ��ﻨﺔ ۱۹٦٦واﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن اﻻﺛ��ﺎر
اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة() ،رﻗﻢ ۱۹۸٦-٥۷٤٦ ،(۱۱٦٦؛
"ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ"-ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ )رﻗﻢ  (۷۹ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦؛
"ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻮﺻﻞ"-ﻣﻮﺻﻞ ﻣﻦ ﺟﮭﺎز ﺑﺚ او ﺟﮭ�ﺎز اﺳ�ﺘﻘﺒﺎل اﻟﺘ�ﺎﺑﻊ ﻟﻤﺤﻄ�ﺔ ھ�ﻮاة اﻟﺮادﯾ�ﻮ اﻟ�ﻰ
ھﻮاﺋﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺤﻄﺔ ھﻮاة اﻟﺮادﯾﻮ؛
"ﻣﺒﻨﻰ" او "ﺑﻨﺎﯾﺔ"-اﻻ اذ ذﻛﺮ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮح ،ﻣﺒﻨﻰ او ﺑﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﺬي أﺻﺪر ﻟﮭﺎ
رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ؛
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"ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺴﯿﻂ"-أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱

ﻣﺒﻨﻰ ذو ھﯿﻜﻞ ﻟﯿﺲ ﻣﺴﺒﻖ اﻟﺼﻨﻊ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﺪران ،او ﺟ�ﺪران واﻋﻤ�ﺪه ،وﻣ�ﻦ
أﺳ��ﻘﻒ ﻣﺴ��ﻄﺤﺔ ﻣ��ﻊ ﻋﺎرﺿ��ﺎت ،او ﺑ��ﺪوﻧﮭﺎ ،ﻋﻨ��ﺪﻣﺎ ﯾﻜ��ﻮن اﻟﺒﻌ��ﺪ ﺑ��ﯿﻦ اﻻﻋﻤ��ﺪة او
اﻟﻌﺎرﺿ�ﺎت ،وﻋﻨ�ﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻮاﺟ��ﺪ أﻋﻤ�ﺪة او ﻋﺎرﺿ��ﺎت-ﺑ�ﯿﻦ اﻟﺠ��ﺪران ،ﻻ ﯾﺰﯾ�ﺪ ﻋ��ﻦ
ﺳﺘﺔ أﻣﺘﺎر ،وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى أرﺿ�ﯿﺔ اﻟﻄ�ﺎﺑﻖ اﻻرﺗﻔ�ﺎﻋﻲ ﻋ�ﻦ اﻟﻤﺴ�ﺘﻮى أرﺿ�ﯿﺘﮫ
اﻻرﺗﻔﺎﻋﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻓﻮق ﺳﻄﺢ اﻷرض ،ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﺘﺮ وﻧﺼ�ﻒ ﯾﺸ�ﻤﻞ
اﻟﻤﻠﺠﺄ ﻟﻠﻤﺒﻨ�ﻰ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ،ﻛﺘﻌﺮﯾﻔ�ﺔ ﻓ�ﻲ اﻣ�ﺮ اﻟﺘﻨﻈ�ﯿﻢ ،ﻣ�ﺎ ﻋ�ﺪا ﻣﺒﻨ�ﻰ ﻣ�ﻦ اﻟﺨﺮﺳ�ﺎﻧﺔ
ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﮭﺎد ،وﻣﺒﻨﻰ ﻋﺎم ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻛﺎن؛

) (۲

ﻣﺒﻨ��ﻰ ﻣﺴ��ﻘﻮف ﻣﻜ��ﻮن ﻣ��ﻦ ط��ﺎﺑﻖ واﺣ��ﺪ ،ارﺗﻔﺎﻋ�ﮫ ﻻ ﯾﺰﯾ��ﺪ ﻋ��ﻦ ﺧﻤﺴ��ﺔ أﻣﺘ��ﺎر ﻣ��ﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﻷرض وﺑﻌﺪه اﻟﻔﺮاﻏﻲ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ أﺛﻨ�ﻲ ﻋﺸ�ﺮ ﻣﺘ�ﺮ ،ﻋ�ﺪا اﻟﻤﺒ�ﺎﻧﻲ اﻟﺘ�ﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ وﻋﺪا اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﮭ�ﺎد ،ﻣﺒﻨ�ﻰ
ذو ھﯿﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟ ُﻤﻘﻮﻟَﺒﺔ وﻣﺒﻨﻰ ﻋﺎم ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻛﺎن؛

) (۳

ﺟ��ﺪار اﺳ��ﺘﻨﺎدي ارﺗﻔﺎﻋ��ﮫ ﻻ ﯾﺰﯾ��ﺪ ﻋ��ﻦ  ۲ﻣﺘ��ﺮ ﻣ��ﻦ اﻟﻤﺴ��ﺘﻮى اﻟﻤﺘ��ﺪﻧﻲ ﻟ��ﻸرض
واﻟﻤﻄﻠﻮب ﻷﺟﻞ اﻧﺸﺎء اﻟﻤﺒﻨﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮات ) (۱أو ) (۲ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي
ﺳﯿﻘﺎم ﻋﻠﯿﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ؛

) (٤

ﻗﻨ��ﺎة ﻟﻨﻘ��ﻞ اﻟﻤﯿ��ﺎه او ﻣﻤ��ﺮ ﻟﻠﻤﺸ��ﺎة اﻟﻤﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑ��ﺎﻟﻤﺒﻨﻰ ﻛﺎﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ﻓ��ﻲ اﻟﻔﻘ��ﺮات ) (۱أو
) ،(۲ﺑﺸ��ﺮط اﻧ �ﮫ ﺗ��ﻢ ﺗﻨﻔﯿ��ﺬ اﻻﻋﻤ��ﺎل اﻟﻤ��ﺬﻛﻮرة ﻓ��ﻲ اﻟﻤ��ﺎدة ) (۲و ) ،(۳ﺑﻤﺮاﻋ��ﺎة
اﻻﻣﺮ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ اﻟﺒﺴﯿﻂ ،ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﻦ أﻧﮭﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗ��ﻢ اﻻﻋﺘ��ﺮاف ﻓﯿﮭ��ﺎ ﻋﻠ��ﻰ ﯾ�ﺪ اﻟﻤ��ﺪﯾﺮ ،ﻛﺘﻌﺮﯾﻔ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈ��ﯿﻢ ،وﺣﺼ��ﻞ ﻋﻠ��ﻰ
ﺷ�ﮭﺎدة ﻣﮭﻨ��ﺪس او ﻣﮭﻨ��ﺪس ﻋﻤﻠ��ﻲ ﻓ��ﻲ ﻣﺠ��ﺎل اﻟﺒﻨ��ﺎء او ﻣﮭﻨ��ﺪس او ﻣﮭﻨ��ﺪس ﻋﻤﻠ��ﻲ
ﻣﻌﻤﺎري؛

"ﻣﮭﻨﺪس ﻣﺪﻧﻲ"-ﻣﮭﻨﺪس ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﺴ�ﺠﻞ ﻓ�ﻲ ﻗﺴ�ﻢ ھﻨﺪﺳ�ﺔ اﻟﻤﺒ�ﺎﻧﻲ ،ﻛﻤﻔﮭﻮﻣ�ﮫ ﻓ�ﻲ اﻟ�ﺬﯾﻞ
ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﻮن واﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﯿﻦ )رﺧﺺ وﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﻤﺎل(۱۹٦۷-٥۷۲۷ ،
ﺣﺴ��ﺐ ﺳ��ﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓ��ﻲ إﺳ��ﺮاﺋﯿﻞ ﻣ��ﻦ ﺣ��ﯿﻦ ﻵﺧ��ﺮ ،او ﺑﺤ��ﺎل ﻛ��ﺎن اﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﯿﺎ ً ،ﻛ��ﺎن ﯾﺤ��ﻖ ﻟ��ﮫ ان
ﯾﺴ��ﺠﻞ ﻓ��ﻲ ﺟ��ﺪول اﻟﻤﮭﻨﺪﺳ��ﯿﻦ اﻟﻤ��ﺪﻧﯿﯿﻦ او اﻟﻤﮭﻨﺪﺳ��ﯿﻦ اﻟﻤﻌﻤ��ﺎرﯾﯿﻦ ۱۹٥۸-٥۷۱۸ ،ﺣﺴ��ﺐ
ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛
"ﻋﺮﯾﺸﺔ )ﺑﺮ ُﺟﻼ("-ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺪون ﺟﺪران اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﺧﻔﯿﻔﺔ ،ﺳﻘﻔﮫ ﯾﻤ�ﻨﺢ اﻟﻈ�ﻞ وﺑﺸ�ﺮط
ان اﻻﺑﻌﺎد ﺑﻦ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻘﻒ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎو وﺗﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻞ  %٤۰ﻣﻨﮫ؛
"ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ"-ﻣﻄﺎر ،ﻣﯿﻨﺎء ،ﻣﺮﻓ�ﺊ ،ﻣﻨﺸ�ﺄة ﻟﺘﺤﻠﯿ�ﺔ اﻟﻤﯿ�ﺎه ،ﻣﻨﺸ�ﺂت اﻟﻤﯿ�ﺎه واﻟﺼ�ﺮف
اﻟﺼﺤﻲ ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻌﺎت وﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﺸﻤﻞ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺘﻨﻘﯿ�ﺐ ﻋ�ﻦ ﻣﯿ�ﺎه اﻟﺸ�ﺮب وﻣﻮﻗ�ﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠ�ﺔ
اﻟﻘﻤﺎﻣ���ﺔ ،ﻣﻨﺸ���ﺂت اﻻﺗﺼ���ﺎﻻت ،ﻣﺤﻄ���ﺎت ﺗﻮﻟﯿ���ﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑ���ﺎء ،ﻣﺤﻄ���ﺎت ﻓﺮﻋﯿ���ﺔ او ﺗﺤﻮﯾ���ﻞ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ،ﻣﻨﺸﺂت ﻟﺘﺨ�ﺰﯾﻦ اﻟﻐ�ﺎز واﻟﻮﻗ�ﻮد ،طﺮﯾ�ﻖ ،ﻣﻮاﻗ�ﻊ ﺗﻌ�ﺪﯾﻦ وﺗﺤﺠﯿ�ﺮ ،ﻣﻨﺸ�ﺂت ﻏ�ﺎز
وﻣﻨﺸﺂت ﻏﺎز طﺒﯿﻌﻲ ﻣﺴ�ﺎل ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭ�ﺎ ﻓ�ﻲ ﻗ�ﺎﻧﻮن ﻗﻄ�ﺎع اﻟﻐ�ﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌ�ﻲ،۲۰۰۲-٥۷٦۲ ،
ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛
"اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻤﺤﻤﻲ ﻟﺸﻘﺔ ﺳﻜﻨﯿﺔ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ )ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﺒﻨ�ﺎء اﻟﻤﻼﺟ�ﺊ(،
 ۱۹۹۰-٥۷٥۰ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ ،(۱٦۷۰
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۲۰۱۲-٥۷۷۲؛
"اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ"-ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﯿﺖ وﻣﺠﺎل  ۳۰۰۰ﻣﺘﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎس ﻋﻦ ﺧﻂ ﻣﯿ�ﺎه ﺷ�ﺎطﺊ
اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﯿﺎﺑﺴﺔ ،ﻛﻞ ھﺬا وﯾﺸ�ﻤﻞ ،ﻋﻠ�ﻰ اﻟﯿﺎﺑﺴ�ﺔ-ﺳ�ﻄﺢ اﻷرض وﺟﻮﻓﮭ�ﺎ ،ﻓ�ﻲ اﻟﺒﺤ�ﺮ-
أرﺿ��ﯿﺔ ﻗﻌ���ﺮ اﻟﺒﺤ��ﺮ وﺟﻮﻓ���ﮫ ،وﻛ��ﺬﻟﻚ اﻟﻤ���ﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ��ﺔ واﻟﻤﻨ���ﺎظﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ��ﺔ ،اﻟﺜ���ﺮوات
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺘﺮاث واﻵﺛﺎر ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر ،ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺑﺠﻮﻓﮭﺎ؛
"اﻣﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ"-اﻣﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﺗﻨﻈ�ﯿﻢ اﻟﻤ�ﺪن ،اﻟﻘ�ﺮى واﻻﺑﻨﯿ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ ،(٤۱۸
۱۹۷۰-٥۷۳۰؛
"طﺒﻖ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل"" ،ﺑﺚ اﻟﺘﻠﻔﺎز ﻋﺒ�ﺮ اﻷﻗﻤ�ﺎر اﻟﺼ�ﻨﺎﻋﯿﺔ"-ﻛﺘﻌ�ﺮﯾﻔﮭﻢ ﻓ�ﻲ اﻟﻤ�ﺎدة ٦ن ح ﻣ�ﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻛﺔ ﺑﯿﺰك ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛
"اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ"-اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۳۷۳
۱۹۷۰-٥۷۳۰؛
"اﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن ﺣﻤﺎﯾ��ﺔ اﻟﻤﻨ��ﺎطﻖ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ��ﺔ"-اﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن ﺣﻤﺎﯾ��ﺔ اﻟﻤﻨ��ﺎطﻖ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ��ﺔ )ﯾﮭ��ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۰-٥۷۳۰ ،(۳٦۳؛
"ﺳﻠﻄﺔ اﻹطﻔﺎء اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ"-ﺳﻠﻄﺔ اﻹطﻔﺎء ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺳﻠﻄﺔ اﻹطﻔﺎء اﻟﻘﻄﺮﯾ�ﺔ
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة|( )رﻗﻢ ۲۰۱٤-٥۷۷۳ ،(۱۷۲۱؛
"ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ"-ﻣﺠﻠﺲ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻗ�ﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳ�ﻲ اﻟﻤﺠ�ﺎﻟﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(
 ۱۹۷۹-٥۷۳۹او ﻣﺠﻠﺲ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(،
۱۹۸۱-٥۷٤۱؛
"أﻣ��ﺎﻛﻦ ﻋﺎﻣ��ﺔ" -ﻛ��ﻞ اﻟﺘ��ﺎﻟﻲ :طﺮﻗ��ﺎت ،ﺣ��ﺪاﺋﻖ ،أﻣ��ﺎﻛﻦ اﺳ��ﺘﺠﻤﺎم او رﯾﺎﺿ��ﺔ ،ﻣﺤﻤﯿ��ﺎت
طﺒﯿﻌﯿ��ﺔ ،آﺛ��ﺎر ،ﻣﻮاﻗ��ﻒ ،ﻣﻄ��ﺎرات ،ﻣ��ﻮاﻧﺊ ،ﻣﺮاﻓ��ﺊ ،ﻣﺤﻄ��ﺎت ﻗﻄ��ﺎر ،ﻣﺤﻄ��ﺎت ﺣ��ﺎﻓﻼت،
أﺳﻮاق ،ﻣﺴﺎﻟﺦ ،ﻣﻘﺎﺑﺮ ،ﻣﺒ�ﺎﻧﻲ ﺗﺮﺑﻮﯾ�ﺔ ،دﯾﻨﯿ�ﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿ�ﺔ ،ﻣﺆﺳﺴ�ﺎت ﺟﻤﮭﻮرﯾ�ﺔ ،ﻣﺴﺘﺸ�ﻔﯿﺎت،
ﻋﯿﺎدات ،ﻣﻼﺟﺊ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺸﺮطﺔ وﻣﺤﻄ�ﺎت اﻹطﻔ�ﺎء ،ﻣﻨﺸ�ﺂت اﻟﺼ�ﺮف اﻟﺼ�ﺤﻲ،
ﻣﺰاﺑ��ﻞ ،ﻣﻨﺸ��ﺂت ﻟﺘﺰوﯾ��ﺪ اﻟﻤﯿ��ﺎه ،دار اﻟﻌَ َﺠ �ﺰَ ة ،ﻣﺆﺳﺴ��ﺎت اﻟﺘ��ﻲ ﺗﺤﺘ��ﻮي ﻋﻠ��ﻰ اﻗﺴ��ﺎم ﻟﻠﻌﻨﺎﯾ��ﺔ
ﺑﺎﻟﻌَ َﺠﺰَ ة ،ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌَ َﺠﺰَ ة ،اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ،ﻣﻜﺎﺗﺐ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ،أﻣ�ﺎﻛﻦ
ﻟﺘﻨﻔﯿ��ﺬ دورات اﺳ��ﺘﻜﻤﺎﻟﯿﮫ ﻓ��ﻲ اﻟﺴ��ﯿﺎﻗﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿ��ﺔ ،ﺳ��ﻜﻦ اﻟﻤﻌ��ﺪ ﻟ��ﺬوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟ��ﺎت اﻟﺨﺎﺻ��ﺔ
ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ  ۱ﻣ�ﻦ ﻗ�ﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳ�ﻲ اﻟﻤﺠ�ﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( -٥۷٤۱
 ،۱۹۸۱ﻧﺰل اﻟﻄﻼب اﻟﺠ�ﺎﻣﻌﯿﯿﻦ ،ﻣﻨﺸ�ﺂت ﻣﻌﺎﻟﺠ�ﺔ اﻟﻘﻤﺎﻣ�ﺔ ،ﻣﻨﺸ�ﺂت ھ�ﺎﺗﻒ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭ�ﺎ ﻓ�ﻲ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﯾﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ ،ﻟﺮﻗﻢ  ۱ﻟﺴﻨﺔ ) ۱۹٥۱ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹٥۱ﻣﺤﻄﺔ ﺷﺮطﺔ  ،ﻣﺤﻄﺔ او ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻠﻄﺔ اﻹطﻔﺎء اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ؛
"ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺠﻠﺲ"-ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﻧﻔ�ﻮذ ﻣﺠﻠ�ﺲ اﻟﻤﺤﻠ�ﻲ او اﻗﻠﯿﻤ�ﻲ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭ�ﺎ ﻓ�ﻲ اﻻﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺄن
إدارة اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،(۸۹۲او ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
إدارة اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ۱۹۷۹-٥۷۳۹ ،(۷۸۳ﺑﺎﻟﻤﻼﺋﻤﺔ؛
"ﻣﺨﻄﻂ"-ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺬي ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﯿﻮم اﻟﻤﺤﺪد ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻓ�ﻲ اﻻﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺄن اﻟﺘﻔﺴ�ﯿﺮات
]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة )رﻗﻢ ۲۰۱۳-٥٤۷۷٤ ،(۱۷۹۲؛
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"اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻣﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ؛
ﺗﻌﺮﯾ��ﻒ اﻟﺤﻘ��ﻮق
ﻓﻲ اﻻراﺿﻲ

.۲

ﺷ��ﺮوط اﻻﻋﻔ��ﺎء
ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ

.۳

ﻗﯿ���ﺪ ،ﻣﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻨﺸ��ﺊ ،اﻟﻤﻨﻔ��ﺬ
او اﻟ ٌﻤﺴﺘﻌﻤﻞ

.٤

ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ،اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ھﻲ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
)أ(

ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﻌﻘ��ﺎر اﻟﻤﺴ��ﺠﻞ ﻓ��ﻲ ﺳ��ﺠﻞ اﻷراﺿ��ﻲ-ﻣﺎﻟ��ﻚ اﻟﻌﻘ��ﺎر اﻟﻤﺴ��ﺠﻞ او ﻣﺴ��ﺘﺄﺟﺮ
طﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪى ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ان ﯾﺴﺠﻞ ﻛﻤﺎﻟﻚ وﻓﻖ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ او أرث؛

)ب(

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﺎر اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻷراﺿﻲ-ﻣﻦ أدرج ﻓﻲ ﺳ�ﺠﻼت اﻟﻀ�ﺮاﺋﺐ
اﻧﮫ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر وﻓﻖ ﻗ�ﺎﻧﻮن ﺿ�ﺮﯾﺒﺔ اﻷراﺿ�ﻲ رﻗ�ﻢ ۳۰
ﻟﺴﻨﺔ  ۱۹٥٥او وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻷﺑﻨﯿﺔ واﻷراﺿﻲ ﺑﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت رﻗ�ﻢ ۱۱
ﻟﺴ�ﻨﺔ  ،۱۹٥٤اواﻣ��ﺮ اﻟﻀ��ﺮﯾﺒﺔ اﻟﺰراﻋﯿ��ﺔ ﻟﺴ�ﻨﺔ  ،۱۹٤۲ﺑﻤﺮاﻋ��ﺎة اﻻﻣ��ﺮ ،وﻛ��ﺬﻟﻚ
ﻣﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ان ﯾﺪرج ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻓﻖ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ او أرث؛

)ج(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات )أ( و)ب( ﻓﻲ ﻋﻘﺎرات اﻟﺘ�ﻲ ﺑﻤﻠﻜﯿ�ﺔ اﻟﺪوﻟ�ﺔ ،ﺑﺤ�ﺎل
ﻛﺎن ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻷراﺿﻲ او ﻟ�ﻢ ﯾﺴ�ﺠﻞ ،اﻟﻤﺴ�ﺆول ﻋ�ﻦ أﻣ�ﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣ�ﺔ او
ﻣ��ﻦ أدرج ﻓ��ﻲ ﺳ��ﺠﻞ اﻟﺘﻔﻮﯾﻀ��ﺎت ﻛﺘﻌﺮﯾﻔ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن ﺗﺴ��ﺠﯿﻞ ﺻ��ﻔﻘﺎت ﻓ��ﻲ
ﻋﻘﺎرات ﻣﻌﯿﻨﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۷٤-٥۷۳٥ ،(٥٦۹او ﻣﻦ ﯾﺘﺼ�ﺮف
ﻓ��ﻲ اﻷراﺿ��ﻲ ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﺗﻔ��ﺎق ﻋﻘ��ﺪ ﻣﻌ��ﮫ ،ﻛ��ﻞ ھ��ﺬا ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺣ�ﻖ ﻗ��ﺎﺋﻢ ﻋﻨ��ﺪ اﻧﺸ��ﺎء
اﻟﻤﺒﻨﻰ وﻓﻖ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ؛

أﻧﻮاع اﻟﻤﺒ�ﺎﻧﻲ ،اﻷﻋﻤ�ﺎل واﻻﺳ�ﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﻔﺼ�ﻠﺔ ﻓ�ﻲ ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ ،ﺗﻌﻔ�ﻰ ﻣ�ﻦ اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ
ﺑﺸﺮط ان ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۳٤ب ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ،ﻛﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
)أ(

ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻠﻲ ﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ او ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ�ﺔ ﻓ�ﻲ
اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﻤﻨﻔﺬ(؛

)ب(

ﺗﻨﻔ��ﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘ��ﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﺗﻀ��ﻤﻦ ﺛﺒ��ﺎت اﻟﻤﺒﻨ��ﻰ او اﻟﻤﻨﺸ��ﺎة اﻟﺘ��ﻲ ﺗﻘ��ﺎم وﻓ��ﻖ ھ��ﺬه اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ
وﺗﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺎﻛﺜﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻰ او ﺑﺠﻮاره؛

)ج(

ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﺨﻄﻂ ،وﺗﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻄﺎت واﻟﺘﻮﺟﯿﮭ�ﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿ�ﺔ اﻟﺴ�ﺎرﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ،ﺑﺤﺎل ﻣﻨﺤﺖ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻗﺎﻣﺘﮭﺎ ،ﺗﻨﻔﺬ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﮭﺎ؛

)أ(

اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﻓﻖ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﻮغ ﺧﻼل دﻋﻮى ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺿﺪ
اﻟﻤﻨﺸﺊ ،اﻟﻤﻨﻔﺬ او اﻟ ُﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ؛

)ب(

اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ وﻓ�ﻖ ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ ﻻ ﯾﻤ�ﺲ ﺑ�ﺄي واﺟ�ﺐ ﻗ�ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺼ�ﺎﺣﺐ
اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ او ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘ�ﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ�ﺔ ﺑﮭ�ﺎ ،ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻷﺻ�ﺤﺎب ﺣﻘ�ﻮق
آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻷراﺿﻲ او أﺻﺤﺎب ﺣﻘﻮق آﺧﺮﯾﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ؛

)ج(

اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻻ ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻤﻨﺸ�ﺊ ،اﻟﻤﻨﻔ�ﺬ او اﻟ ُﻤﺴ�ﺘﻌﻤﻞ-ﺑﻤﺮاﻋ�ﺎة اﻻﻣ�ﺮ،
ﻣﻦ أي واﺟﺐ ،ﻣﺼﺎدﻗﺔ ،رﺧﺼﺔ او ﺷﺮط اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺒ�ﺎﻧﻲ ،اﻋﻤ�ﺎل
واﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ.
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)أ(

اﻟﺒﺎب ب-اﻻﻋﻤﺎل واﻻﺑﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ
اﻧﺸﺎء ﺣﺎﺋﻂ او ﺟﺪار اﺳﺘﻨﺎدي ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،وﺑﺸ�ﻂ ﺗﺘ�ﻮﻓﺮ ﻓ�ﻲ اﻟﺤ�ﺎﺋﻂ او
اﻟﺠﺪار اﻻﺳﺘﻨﺎدي اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

ﺣ�����ﺎﺋﻂ وﺟ�����ﺪار
وﺳﺘﻨﺎدي

.٥

ﺟ������ﺪار اﻟﻤﻘ������ﺎم
ﻋﻠ���ﻰ ﯾ���ﺪ ﺳ���ﻠﻄﺔ
ﻣﺤﻠﯿﺔ

.٦

ﺑﻨﺎء ﺟﺪار ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﺴﯿﯿﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ
ﺑﺸ��ﺮط ان ﻻ ﯾﺰﯾ��ﺪ ارﺗﻔﺎﻋ �ﮫ ﻋ��ﻦ  ۲٫٥ﻣﺘ��ﺮ ﻣ��ﻦ ﺟﮭﺘ��ﻲ اﻟﺠ��ﺪار ،وﯾﺴ��ﺮي ﻋﻠﯿ��ﮫ اﻷﻧﻈﻤ �ﺔ
)٥أ() (۳ﺣﺘﻰ ) (٥و)-ب(.

ﺗﺴ����ﯿﯿﺞ ﻣﻨﺸ����ﺄة
ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ

.۷

إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺪار ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﺣﺪى اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻮاردة ﻓﯿﻤ�ﺎ ﯾﻠ�ﻲ ،ﻓ�ﻲ اﻟﻔﻘ�ﺮة )ب( ،ﻣﻌﻔ�ﺎة ﻣ�ﻦ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ )٥أ() (۳ﺣﺘﻰ ) (٥وھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت:

)ب(

)أ(

) (۱

ارﺗﻔ��ﺎع اﻟﺤ��ﺎﺋﻂ ﻻ ﯾﺰﯾ��ﺪ ﻋ��ﻦ  ۱٫٥ﻣﺘ��ﺮ ﻋ��ﻦ ﺳ��ﻄﺢ اﻷرض ﻣ��ﻦ ﺟﮭﺘ��ﻲ
اﻟﺤﺎﺋﻂ؛ ارﺗﻔﺎع اﻟﺠﺪار اﻻﺳﺘﻨﺎدي ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﻣﺘﺮ واﺣﺪ؛

) (۲

اﻧﺸ��ﺎﺋﮫ ﻟ��ﯿﺲ ﻓ��ﻲ اﻟﻮاﺟﮭ��ﺔ ﻣ��ﻦ اﺗﺠ��ﺎه اﻟﺸ��ﺎرع ،او ﺑﺎﺗﺠ��ﺎه ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﻋﺎﻣ��ﺔ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ؛

) (۳

ﺑﺤ��ﺎل ﺑﻨ��ﺎء اﻟﺠ��ﺪار أدى اﻟ��ﻰ ﻓ��ﺮق ﻓ��ﻲ اﻻرﺗﻔﺎﻋ��ﺎت اﻟ��ﺬي ﯾﻔ��ﺮض ﺣﻠ��ﻮل
وﻗﺎﺋﯿﺔ ،ﯾﺮﻛﺐ اﻟﺤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪار او اﻟﺤﺎﺋﻂ وﯾﻜﻮن اﯾﻀﺎ ً ﻣﻌﻔ�ﻰ
ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﻓﻖ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ؛

) (٤

ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار ﻻ ﯾﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ او ﻓﻲ ﺻﺮف اﻟﻤﯿﺎه
ﻟﻸراﺿﻲ؛

) (٥

ﺑﻨﺎء اﻟﺤﺎﺋﻂ او اﻟﺠﺪار اﻻﺳﺘﻨﺎدي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﻋﺒ�ﻮر
اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮ.

ﺑﺨﺼ��ﻮص ﺟ��ﺪار ﻣ��ﻦ اﻟﻔ��ﻮﻻذ اﻟﻤﻌﻔ��ﻰ ﻣ��ﻦ اﻟﺘ��ﺮﺧﯿﺺ ﺗﺴ��ﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت اﻟﻤﻌ��ﺎﯾﯿﺮ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ت ي  ،٤۲۷۳ﺟﺪران ﻓﻮﻻذﯾﺔ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ت ي .(٤۲۷۳

) (۱

اﻟﺴﯿﺎج اﻟﺬي ﯾﺤﯿﻂ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ وﻣﻨﺸﺄة اﻟﺘﻨﻘﯿ�ﺐ ﻋ�ﻦ ﻣﯿ�ﺎه اﻟﺸ�ﺮب
ﯾﻜﻮن ﺳﯿﺎج ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻓﻮﻻذﯾﺔ وﻓﻖ ت ي  ٤۲۷۳وارﺗﻔﺎﻋﮭ�ﺎ ﻻ ﯾﺰﯾ�ﺪ ﻋ�ﻦ
 ۳أﻣﺘﺎر ﻋﻦ ﺳﻄﺢ اﻷرض ﻣﻦ ﺟﮭﺘﻲ اﻟﺴﯿﺎج؛

) (۲

ارﺗﻔﺎع اﻟﺠﺪار اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻨﺸﺎة ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۳أﻣﺘ�ﺎر ﻣ�ﻦ ﺟﮭﺘ�ﻲ
اﻟﺠﺪار؛

) (۳

ﺑﺤﺎل ﻛﺎن اﻟﺠﺪار اﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ اﻟﻔﻘ�ﺮات ) (۱و (۲)-ﻋﻠ�ﻰ ﻣﺴ�ﺎر طﺮﯾ�ﻖ،
ﯾﻤﻜﻦ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﺧﻔﯿﻔﺔ ،وﺑﺸﺮط ان ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﻏﻼق؛

) (٤

ﯾﻨﻈﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل وﻓﻖ ھ�ﺬا اﻟﻨﻈ�ﺎم ﺣﺴ�ﺐ اﻟﻨﻤ�ﻮذج اﻟ�ﻮارد
ﻓﻲ ذﯾﻞ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ وﯾﺴ�ﻠﻢ ﻟﻠﺠﻨ�ﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿ�ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ�ﺔ ﺧ�ﻼل  ٤٥ﯾ�ﻮم ﻣ�ﻦ
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ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل؛
)ب(

ﺟ��ﺪار ﻓ��ﻲ ﻧﻄ��ﺎق
ﺣﺪﯾﻘ��ﺔ ﻋﺎﻣ��ﺔ او
ﻣﺤﻤﯿﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ

.۸

ﺣﺎﺟﺰ ﻓﻲ ﻣ�ﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻮﻗﻒ وﺑﻮاﺑﺔ

.۹

اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﻌﻔﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة )أ( ھﻲ:
) (۱

ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟ�ﺔ ﺣﺴ�ﺐ ﻗ�ﺎﻧﻮن او ﺗﺸ�ﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣ�ﻦ وﻣﻨﺤ�ﺖ ﻣﺼ�ﺎدق ﻣ�ﻦ
ﻗﺒﻞ رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛

) (۲

ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ؛

) (۳

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌﻮد ﻛﻞ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ واﺣ�ﺪة او أﻛﺜ�ﺮ وﺟ�ﻞ ﻣﺠ�ﺎل ﻋﻤﻠﮭ�ﺎ
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ؛

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۳د( ،إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺪار ،ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﺨﻄﻂ ،ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻀﺎﺑﻂ
ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او َﻣﻦ ِﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ،ﻓ�ﻲ ﻧﻄ�ﺎق
ﺣﺪﯾﻘ��ﺔ ﻋﺎﻣ��ﺔ او ﻣﺤﻤﯿ��ﺔ طﺒﯿﻌﯿ��ﺔ ﻛﺘﻌ��ﺮﯾﻔﮭﻢ ﻓ��ﻲ اﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن اﻟﺤ��ﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ او اﻟﻤﺤﻤﯿ��ﺎت
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،وﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻵﺛﺎر ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ،ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ،ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﺑﺸﻂ ان ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻻﻧﻈﻤ�ﺔ )٥أ()(۳
ﺣﺘﻰ ) (٥و)-ب( واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ(

ﯾﺘﻢ اﻗﺎﻣﺘﮫ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﺧﻔﯿﻔﺔ؛

)ب(

ارﺗﻔﺎﻋﮫ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱٫٥ﻣﺘﺮ ﻋﻦ ﺳﻄﺢ اﻷرض ،ﻣﻦ ﺟﮭﺘﻲ اﻟﺠﺪار؛

)ج(

ﯾﺴ���ﺘﻌﻤﻞ اﻟﺠ���ﺪار ﻷﻏ���ﺮاض اﻻﻣ���ﻦ واﻟﻮﻗﺎﯾ���ﺔ ،ﺗ���ﺄﻗﻠﻢ اﻟﺤﯿﻮاﻧ���ﺎت او ﻷﺟ���ﻞ ﺣﯿ���ﺎزة
اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت وﻣﻨﻊ دﺧﻮل ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻏﺮﯾﺒﺔ؛

)أ(

ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺣﺎﺟﺰ او ﺑﻮاﺑﺔ ،ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﺑﺸﺮط ان ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻛﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱ﺑﺤﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ-ﺗﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﺆھﻞ ،وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿ�ﺎر ۹۰۰
ﺟ�ﺰء -۲۱ .۰۳أﺟﮭ�ﺰة اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء اﻟﺒﯿﺘﯿ�ﺔ وأﺟﮭ�ﺰة ﻣﺸ��ﺎﺑﮭﺔ :وﻗﺎﯾ�ﺔ-ﻣﺘﻄﻠﺒ��ﺎت
ﺧﺎﺻﺔ ﻷﺟﮭ�ﺰة ﺗﺤﺮﯾ�ﻚ ﺑﻮاﺑ�ﺎت ،أﺑ�ﻮاب وﺷ�ﺒﺎﺑﯿﻚ وﻣﺘﻄﻠﺒ�ﺎت ﺧﺎﺻ�ﺔ ﻟﻤﻨ�ﻊ
اﻟﻤﺨ��ﺎطﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤ��ﺔ ﻋ �ﻦ ﺣﺮﻛﺘﮭ��ﺎ ،ﺣﺴ��ﺐ ﺳ��ﺮﯾﺎﻧﮭﻢ ﻓ��ﻲ إﺳ��ﺮاﺋﯿﻞ ﻣ��ﻦ ﺣ��ﯿﻦ
ﻵﺧﺮ؛
) (۲ﺗﺮﻛﺐ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻄﻌﺔ وﻻ ﺗﺒﺮز ﻋﻨﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺤﮭﺎ؛
) (۳ﯾﺮﻛﺐ ﻓﻲ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻓﺘﺤﺔ دﺧﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎة او دﺧﻮل اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻟﻠﻤﻮﻗ�ﻒ او ﻓ�ﻲ
ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻄﺮﯾﻖ ﺗﺮاﺑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ؛

)ب(

ﺑﻨﺎء اﻟﺤﺎﺟﺰ او اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ اﻟﺒﯿﺌ�ﺔ اﻟﺴ�ﺎﺣﻠﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻨ�ﻊ ﻋﺒ�ﻮر اﻟﺠﻤﮭ�ﻮر ﺑﺸ�ﻜﻞ
ﺣﺮ.
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اﻟﺒﺎب ب-اﻟﺴﻘﺎﺋﻒ واﻟﻌُﺮش
ﻣﻈﻠ���ﺔ ﺗﻌ���ﺮﯾﺶ) .۱۰ ،أ(
اﻟﺴ�������������������ﻘﯿﻔﺔ،
اﻟﺴ���������������������ﻘﯿﻔﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ

إﻗﺎﻣﺔ ﺳﻘﯿﻔﺔ او ﻣﻈﻠﺔ ﺗﻌﺮﯾﺶ ،اﺣﺪى زواﯾﺎھﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗ�ﻞ ،ﻣﺘﺼ�ﻠﺔ ﻟﻠﻤﺒﻨ�ﻰ ،ﻣﻌﻔ�ﺎة
ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺸﺮط ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱ﻻ ﺗﺒﺮز اﻟﺴﻘﯿﻔﺔ او ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﺶ ﻋﻦ ﺣﺎﺋﻂ اﻟﻤﺒﻨﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﺮان؛
) (۲ﺗﻢ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻘﯿﻔﺔ او ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﺶ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ.

اﻟﻌﺮﯾﺸﺔ

)ب(

ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺳﻘﯿﻔﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ )ﻣﻈﻠﻠﺔ( ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﺑﺸﺮط ان اﻟﺴﻘﯿﻔﺔ ﺑﻮﺿﻌﯿﺘﮭﺎ
اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻻ ﺗﺒﺮز أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥۰ﺳﻨﺘﻤﺘﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﺋﻂ اﻟﻤﺒﻨﻰ؛

)ج(

ﺗﺴﻘﯿﻔﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﻤﺎش ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣ�ﻦ اﺷ�ﻌﺔ اﻟﺸ�ﻤﺲ وﺗ�ﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣ�ﻞ اﻟﻤﻨ�ﺎخ )ﻣﻈﻠ�ﺔ(،
ﻣﻌﻔ��ﺎة ﻣ��ﻦ اﻟﺘ��ﺮﺧﯿﺺ وﺑﺸ��ﺮط ان ارﺗﻔ��ﺎع اﻟﺴ��ﻘﯿﻔﺔ ﻻ ﯾﺰﯾ��ﺪ ﻋ��ﻦ  ۳أﻣﺘ��ﺎر واﻟﺒﻌ��ﺪ
اﻟﻔﺮاﻏﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﻋﻤﺪة ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٥أﻣﺘﺎر ووزن ﻣﻮاد اﻟﺘﺴﻘﯿﻒ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋ�ﻦ ۳٫٥
ﻛﯿﻠﻮﻏﺮام ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ.

)د(

ﯾﻨﻈﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﺴ�ﻘﯿﻔﺔ او ﻣﻈﻠ�ﺔ اﻟﺘﻌ�ﺮﯾﺶ واﻟﺘ�ﻲ ﻣﺴ�ﺎﺣﺘﮭﺎ ﺗﺰﯾ�ﺪ ﻋ�ﻦ ۲۰
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮارد ﻓﻲ ذﯾﻞ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ وﯾﺴﻠﻢ ﻟﻠﺠﻨ�ﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿ�ﺔ ﺧ�ﻼل
 ٤٥ﯾﻮم ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤ�ﺎل وﯾﺮﻓ�ﻖ ﻟ�ﮫ ﻣﺼ�ﺎدﻗﺔ ﻣﮭﻨ�ﺪس ﻣ�ﺪﻧﻲ ﺑﺸ�ﺄن ﺗﺜﺒﯿ�ﺖ
اﻟﺘﺴﻘﯿﻒ او اﻟﻌﺮﯾﺸﺔ وﺛﺒﻮﺗﯿﺘﮭﺎ؛

) ۱۱أ(

إﻗﺎﻣ��ﺔ ﻋﺮﯾﺸ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ ﺳ��ﻄﺢ ﻣﺒﻨ��ﻰ ﻣﻌﻔ��ﺎة ﻣ��ﻦ اﻟﺘ��ﺮﺧﯿﺺ وﺑﺸ��ﺮط ﺗﺘ��ﻮﻓﺮ اﻟﺸ��ﺮوط
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

)ب(

) (۱

ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ ﻋﻦ  ٥۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ او ﻋﻦ
اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ؛

) (۲

ﺗﻘ�ﺎم اﻟﻌﺮﯾﺸ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺳ�ﻄﺢ اﻟﻤﺒﻨ�ﻰ ،اﻻ ﺑﺤ�ﺎل ﺗ�ﻢ ﺗﺤﺪﯾ�ﺪ ﻏﯿ�ﺮ ذﻟ�ﻚ ﻓ��ﻲ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺮﺧﺼﺔ ،اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ او ﻓ�ﻲ ﻣﺨﻄ�ﻂ ،واﻟﺘ�ﻲ ﺗﺴ�ﻤﺢ
ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺮﯾﺸﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ؛

) (۳

ﯾ�ﻨﻈﻢ اﻹﻋ��ﻼن ﻋ��ﻦ ﺗﻨﻔﯿ��ﺬ اﻻﻋﻤ��ﺎل وﻓ��ﻖ ھ��ﺬا اﻟﻨﻈ��ﺎم ﺣﺴ��ﺐ اﻟﻨﻤ��ﻮذج
اﻟﻮارد ﻓﻲ ذﯾﻞ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ وﯾﺴﻠﻢ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿ�ﺔ ﺧ�ﻼل  ٤٥ﯾ�ﻮم ﻣ�ﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل وﯾﺮﻓ�ﻖ ﻟ�ﮫ ﻣﺼ�ﺎدﻗﺔ ﻣﮭﻨ�ﺪس ﻣ�ﺪﻧﻲ ﺑﺸ�ﺄن ﺗﺜﺒﯿ�ﺖ
اﻟﻌﺮﯾﺸﺔ وﺛﺒﻮﺗﯿﺘﮭﺎ؛

ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺒﻨﻰ،

إﻗﺎﻣ��ﺔ اﻟﻌﺮﯾﺸ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ اﻷرض ﻣﻌﻔ��ﺎة ﻣ��ﻦ اﻟﺘ��ﺮﺧﯿﺺ ﺣﺴ��ﺐ اﻟﺸ��ﺮوط اﻟﻤﺤ��ﺪدة ﻓ��ﻲ
اﻟﻨﻈﺎم )أ(.
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اﻟﺒﺎب ج-اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ
أدوات ﻣﺴﺎﻋﺪة

ﻻﻓﺘﺔ

 ۱۲اﻧﺸ��ﺎء ،وﺿ��ﻊ او ﺗﺮﻛﯿ��ﺐ ﻛ��ﺎﻣﯿﺮات ،ﻣﺼ��ﺎﺑﯿﺢ اﻧ��ﺎرة ،ﺻ��ﺎﻓﺮة اﻧ��ﺬار ،ﻣﻮﻗ��ﻒ ﻟﻠ��ﺪراﺟﺎت
اﻟﮭﻮاﺋﯿ��ﺔ ،واي أداة ﻣﺴ��ﺎﻋﺪة ﻣ��ﻦ ھ��ﺬا اﻟﻘﺒﯿ��ﻞ ،اﻟﺘ��ﻲ ﺗﻌﺘﺒ��ﺮ أدوات ﻣﺴ��ﺎﻋﺪة وﻣﺜﺒﺘ �ﮫ ﻟﻤﺒﻨ��ﻰ
ﻣﺮﺧﺺ او ﻟﻸراﺿﻲ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺨﻄﻂ ،ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺸ�ﺮط ان ﺗﺘ�ﻮﻓﺮ اﻟﺸ�ﺮوط
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱

ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻨﺎء؛

) (۲

ﻻ ﯾﺸﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﺒﻨﻰ إﺿﺎﻓﻲ ﻷﺟﻞ اﻗﺎﻣﺘﮫ ،ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﻤﻮد ﻟﯿﺤﻤﻠﮫ؛

) (۳

ﺑﺤﺎل رﻛﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ،ﻻ ﯾﺰﯾﺪ وزﻧﮫ ﻋﻦ  ٥۰ﻛﯿﻠﻮ ﻏﺮام؛

) (٤

ﺑﺤﺎل وﻛﺎن ﻋﻤﻮد اﻧﺎره ،ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ارﺗﻔﺎﻋﮫ ﻋﻦ  ٦أﻣﺘﺎر؛

) .۱۳أ(

ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻻﻓﺘﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱٫۲ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ووزﻧﮭ�ﺎ ﻻ ﯾﺰﯾ�ﺪ ﻋ�ﻦ  ۲۰ﻛﯿﻠ�ﻮ
ﻏﺮام ،ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ.

)ب(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻻﻓﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻘﺎﺳﺎﺗﮭﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ اﻟﻔﻘ�ﺮة )أ(
واﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ ،ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ،
ﺑﺤﺎل وﻟﻢ ﺗﺮﻛﺐ اﻟﻼﻓﺘﺔ ﻋﻠﻰ ھﯿﻜﻞ ذاﺗﻲ.

)ج(

ﯾﻨﻈﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل وﻓﻖ ھ�ﺬا اﻟﻨﻈ�ﺎم ﺣﺴ�ﺐ اﻟﻨﻤ�ﻮذج اﻟ�ﻮارد ﻓ�ﻲ ذﯾ�ﻞ
ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ وﯾﺴﻠﻢ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺧﻼل  ٤٥ﯾﻮم ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل.

ﻣﻨﺸ�����ﺄة ﻟﺠﻤ�����ﻊ  .۱٤ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻣﻨﺸﺄة ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺣﺠﻤﮭﺎ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٥۰ﻟﺘﺮ ،ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ.
اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ
ﻣﺎﻛﯿﻨ�����ﺔ ﻟﺠﻤ�����ﻊ  .۱٥ﺗﺮﻛﯿ��ﺐ ﻣﺎﻛﯿﻨ��ﺔ ﻟﺠﻤ��ﻊ ﺣﺎوﯾ��ﺎت اﻟﻤﺸ��ﺮوﺑﺎت ،ﻋﻠ��ﻰ اﻟﺠ��ﺪار اﻟﺨ��ﺎرﺟﻲ ﻟﻤﺒﻨ��ﻰ ،ﻣﻌﻔ��ﺎة ﻣ��ﻦ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﺑﺸﺮط ان ﺗﻜﻮن واﺟﮭﺔ اﻟﻤﺎﻛﯿﻨﺔ اﻟﻰ اﻟﺨﺎرج وﻻ ﺗﺒﺮز ﻋﻦ ﺧﻂ اﻟﺒﻨﺎء أﻛﺜﺮ ﻣ�ﻦ
ﺣﺎوﯾ�������������������������ﺔ
 ۱۰ﺳﻨﺘﻤﺘﺮات.
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﻮاﻓﺬ

) .۱٦أ(

)ب(

ﺣﻤ�������ﺎم ﻣﯿ�������ﺎه) .۱۷ ،أ(
ﺣﻤ����ﺎم ﺷﻤﺴ�����ﻲ
واﻟﻮاح اﻟﻼﻗﻂ

ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺣﻤﺎﯾﺎت اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻋﻠﻰ ﻧﻮاﻓﺬ ﻣﺒﻨ�ﻰ ﻣ�ﺮﺧﺺ وﺣﺴ�ﺐ اﻟﻤﻌﯿ�ﺎر اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ ت
ي  :۱٦۳٥ﺣﻤﺎﯾﺎت ﻟﺸﺒﺎﺑﯿﻚ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ،
ﻣﻌﻔ�ﺎة ﻣ�ﻦ اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ ،وﺑﺸ�ﺮط ان ﯾﺮﻛ�ﺐ ﺑﺄﺣ�ﺪ اﻟﺸ�ﺒﺎﺑﯿﻚ ﻓ�ﻲ ﻛ�ﻞ ﺷ�ﻘﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﺒﻨﺎﯾ��ﺔ
ﺷﺒﺎك ﻣﻊ ﻣﺨﺮج طﻮارئ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ.
ﯾﻨﻈﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل وﻓﻖ ھ�ﺬا اﻟﻨﻈ�ﺎم ﺣﺴ�ﺐ اﻟﻨﻤ�ﻮذج اﻟ�ﻮارد ﻓ�ﻲ ذﯾ�ﻞ
ھﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ وﯾﺴ�ﻠﻢ ﻟﻠﺠﻨ�ﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿ�ﺔ وﻟﺴ�ﻠﻄﺔ اﻹطﻔ�ﺎء اﻟﻘﻄﺮﯾ�ﺔ ﺧ�ﻼل  ٤٥ﯾ�ﻮم ﻣ�ﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل.
ﺗﺮﻛﯿ��ﺐ ﺣﻤ��ﺎم ﺷﻤﺴ��ﻲ واﻟﻠ��ﻮح اﻻﻗ��ﻂ ﻋﻠ��ﻰ ﺳ��ﻄﺢ اﻟﻤﺒﻨ��ﻰ ،ﻣﻌﻔ��ﺎة ﻣ��ﻦ اﻟﺘ��ﺮﺧﯿﺺ
وﺑﺸ��ﺮط ان ﺣﺠ��ﻢ اﻟﺤﻤ��ﺎم ﻻ ﯾﺰﯾ��ﺪ ﻋ��ﻦ  ۲۲۰ﻟﺘ��ﺮ وﺑﺤ��ﺎل ﺗ��ﻢ ﺗﺤﺪﯾ��ﺪ ﻣﻜ��ﺎن ﻟ��ﮫ ﻓ��ﻲ
رﺧﺼ��ﺔ اﻟﺒﻨ��ﺎء ،ﯾﺮﻛ��ﺐ ﻓ��ﻲ ﻧﻔ��ﺲ اﻟﻤﻜ��ﺎن؛ ﻋﻠ��ﻰ اﻟﺴ��ﻄﺢ اﻟﻤﻨﺤ��ﺪر ،ﯾﺮﻛ��ﺐ اﻟﺤﻤ��ﺎم
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اﻟﺸﻤﺴﻲ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء اﻟﺴﻄﺢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺨﻔﻲ ،واﻟﻮح اﻻﻗﻂ ﺑﻤﺤﺎذات اﻟﺴﻄﺢ ،ﺑﺎﺗﺠﺎه
اﻧﺤﺪار اﻟﺴﻄﺢ.
)ب(

ﯾﺮﻛﺐ اﻟﺤﻤﺎم اﻟﺸﻤﺴﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ت ي  ٦۹اﻟﺠﺰء  ۱ﺳﺨﻨﺎت ﻣ�ﺎء
ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ-ﺳﺨﺎﻧﺎت ذات ﺗﺮﻣﺴﺘﺎت وﻋﺎزل ﺣﺮاري ،ﻣﻌﻔ�ﺎة ﻣ�ﻦ اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ ،ﺑﺸ�ﺮط
ان ﺣﺠﻤﮫ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۲۲۰ﻟﺘﺮ ،وﺑﺎﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺤﺪده رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺒﻨﺎﯾ�ﺔ او ﻓ�ﻲ
زاوﯾﺔ اﻟﻐﺴﯿﻞ او ﺑﻤﻜﺎن ﻣﺨﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ.

ﻣﻜﯿ����ﻒ ،ﺟﮭ����ﺎز  .۱۸ﺗﺮﻛﯿ��ﺐ ﺟﮭ��ﺎز ﺗﻜﯿﯿ��ﻒ ﻓ��ﻲ ﻣﺒﻨ��ﻰ ﺑﻤ��ﺎ ﻓ��ﻲ ذﻟ��ﻚ ﻓﺘﺤ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻏ��ﻼف اﻟﻤﺒﻨ��ﻰ ،ﻗﺪرﺗ��ﮫ ﻻ ﺗﺰﯾ��ﺪ
ﻋﻦ ،btu ٦۰٫۰۰۰أو ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺟﮭﺎز ﻟﺘﻨﻘﯿﺔ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺰ اﻵﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺸﻘﺔ ،ﻣﻌﻔﺎة ﻣ�ﻦ
ﺗﻜﯿﯿ�����������������ﻒ او
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
أﺟﮭ�����ﺰة ﺗﻨﻘﯿ�����ﺔ
اﻟﮭﻮاء
) (۱ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎز ﺷﺮوط اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻻﺿﺮار )ﻣﻨﻊ اﻟﻀ�ﺠﯿﺞ(،۱۹۹۲-٥۷٥۳ ،
ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛
) (۲

ﻟﻢ ﯾﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﺪد ﻓﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء او ﺗ�ﻢ اﺳ�ﺘﻐﻼل اﻟﻤﻜ�ﺎن ،ﯾﺮﻛ�ﺐ اﻟﺠﮭ�ﺎز
ﯾﺸ��ﻜﻞ ﻣﺨﻔ��ﻲ ﻓ��ﻲ زاوﯾ��ﺔ اﻟﻐﺴ��ﯿﻞ اﻟﺘ��ﻲ ﺣ��ﺪدت ﻓ��ﻲ رﺧﺼ��ﺔ اﻟﺒﻨ��ﺎء او ﻋﻠ��ﻰ ﺳ��ﻄﺢ
اﻟﻤﺒﻨﻰ؛

) (۳

ﺑﺤ�ﺎل ﻻ ﯾﻤﻜ�ﻦ ﺗﺮﻛﯿﺒ�ﮫ ﻓ�ﻲ اﻟﺰاوﯾ�ﺔ اﻟﻤﻌ��ﺪة ﻟﻠﻐﺴ�ﯿﻞ او ﻋﻠ�ﻰ ﺳ�ﻄﺢ اﻟﻤﺒﻨ�ﻰ ،ﯾﺮﻛ��ﺐ
اﻟﺠﮭﺎز ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻂ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ ﺑﺸﺮط ان اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺸﺎرع؛

) (٤

ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻣﻜﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﺤﯿ�ﺰ اﻵﻣ�ﻦ ﻟﺸ�ﻘﺔ ﺳ�ﻜﻨﯿﺔ ،ﯾ�ﺘﻢ وﻓ�ﻖ اﻟﻤﻌﯿ�ﺎر اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ ۹۹٤
اﻟﺠﺰء  :٥ﻣﻜﯿﻔﺎت ھﻮاء :ﺗﺮﻛﯿﺐ داﺧﻞ اﻟﺤﯿﺰ اﻵﻣ�ﻦ ،ﺣﺴ�ﺐ ﺳ�ﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓ�ﻲ إﺳ�ﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛

) (٥

ﺗﺮﻛﯿ�ﺐ ﺟﮭ�ﺎز ﺗﻜﯿﯿ�ﻒ او ﺟﮭ�ﺎز ﺗﻨﻘﯿ�ﺔ اﻟﮭ�ﻮاء داﺧ�ﻞ ﺣﯿ�ﺰ آﻣ�ﻦ ﻓ�ﻲ اﻟﺸ�ﻘﺔ ﯾ�ﺘﻢ وﻓ��ﻖ
اﻟﻤﻌﯿ��ﺎر اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ  ٤٥۷۰ﺟ��ﺰء  :۱أﺟﮭ��ﺰة ﻟﺘﺒﺮﯾ��ﺪ وﺗﻨﻘﯿ��ﺔ اﻟﮭ��ﻮاء ﻓ �ﻲ اﻟﻤﻼﺟ��ﺊ
ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ.

اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺮﻛﺒﺎت ) .۱۹أ(
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎﯾﺔ

)ب(

اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻓ�ﻲ اﻟﻤﺒﻨ�ﻰ ،اﻟﺘ�ﻲ ﯾﻤﻜ�ﻦ اﺳ�ﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ ﺑﻘﻄﻌ�ﺔ أﺧ�ﺮى ﺑ�ﻨﻔﺲ اﻟﻤﻘ�ﺎس،
ﻣﺜ��ﻞ اﻟﻘﺮﻣﯿ��ﺪ ،ﺷ��ﺒﺎﺑﯿﻚ ،اﻧﺎﺑﯿ��ﺐ ﻣﯿ��ﺎه ،اﺳ��ﻼك ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿ��ﺔ ،اﺳ��ﻼك اﺗﺼ��ﺎﻻت وﻛ��ﺬﻟﻚ
اﺳ��ﺘﺒﺪال ﻗﺸ��ﺮة اﻟﺤﺠ��ﺮ ﻋﻠ��ﻰ واﺟﮭ��ﺎت اﻟﻤﺒﻨ �ﻰ ،ﻣﻌﻔ��ﺎة ﻣ��ﻦ اﻟﺘ��ﺮﺧﯿﺺ ،ﺑﺸ��ﺮط ان
ﺗﺮﻛﺐ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن.
ﺣﺪد ﻓﻲ اﻟﺮﺧﺼﺔ او ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭ�ﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿ�ﺔ أن اﻟﻤﺮﻛﺒ�ﺎت ﯾﺠ�ﺐ ان ﺗﻜ�ﻮن ﺑﻠ�ﻮن،
ﻣﺎدة ،او ﻧﺴﯿﺞ ﺧ�ﺎص ،وﺿ�ﻌﯿﺔ او أي ﺷ�ﺮط آﺧ�ﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻻﺳ�ﺘﺒﺪال ﻣﺮﻛﺒ�ﺎت ﻓ�ﻲ
اﻟﺒﻨﺎﯾ��ﺔ ،ﯾﻼﺋ��ﻢ اﻟﺠ��ﺰء اﻟﻤﺴ��ﺘﺒﺪل ﻟﺸ��ﺮوط رﺧﺼ��ﺔ اﻟﺒﻨ��ﺎء او اﻟﺘﻮﺟﯿﮭ��ﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿ��ﺔ،
اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ.

اﺳ���ﺘﺒﺪال ﺧ���ﺰان  .۲۰اﺳﺘﺒﺪال ﺧﺰان ﻏ�ﺎز ﺛﺎﺑ�ﺖ ﺗﺤ�ﺖ اﻷرض ،اﻟ�ﺬي رﻛ�ﺐ ﺣﺴ�ﺐ اﻟﺮﺧﺼ�ﺔ وﻗ�ﺪرة اﺣﺘﻮاﺋ�ﮫ ﻻ
ﺗﺰﯾ��ﺪ ﻋ��ﻦ  ۱۰ط��ﻦ ،ﺣﺴ��ﺐ اﻟﻤﻌﯿ��ﺎر اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ  :۱٥۸ﻣﻨﺸ��ﺂت ﻟﻐ��ﺎزات ﻧﻔﻄﯿ��ﺔ ﻣﺴ��ﺎﻟﺔ،
ﻏ��ﺎز ﺛﺎﺑﺘ��ﺔ ﺗﺤ��ﺖ
اﻟﻤ���ﺰودة ﺑﺤﺎوﯾ���ﺎت ﻣﺘﻨﻘﻠ���ﺔ ،ﺣﺴ���ﺐ ﺳ���ﺮﯾﺎﻧﺔ ﻓ���ﻲ إﺳ���ﺮاﺋﯿﻞ ﻣ���ﻦ ﺣ���ﯿﻦ ﻵﺧ���ﺮ ،ﻣﻌﻔ���ﺎة ﻣ���ﻦ
اﻻرض
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
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) (۱

ﻟ��ﻢ ﯾﻄ��ﺮأ أي ﺗﻐﯿﯿ��ﺮ ﻋﻠ��ﻰ ﻣﻜ��ﺎن اﻟﺨ��ﺰان وﻋﻠ��ﻰ ﺳ��ﻌﺘﮫ اﻟﻘﺼ��ﻮى ﻛﻤ��ﺎ ﺣ��ﺪدت ﻓ��ﻲ
اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ؛

) (۲

ﺗﻨﻔ��ﺬ اﻻﻋﻤ��ﺎل وﻓ��ﻖ أﻧﻈﻤ��ﺔ اﻟﻐ��ﺎز )وﻗﺎﯾ��ﺔ وﺗ��ﺮﺧﯿﺺ( )رﺧ��ﺺ اﻟﻌ��ﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓ��ﻲ اﻟﻐ��ﺎز
اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻤﺴﺎل(۲۰۰٦-٥۷٦٦ ،؛

) (۳

ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺸﺮف اﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال؛

) (٤

ﯾﻨﻈﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل وﻓﻖ ھ�ﺬا اﻟﻨﻈ�ﺎم ﺣﺴ�ﺐ اﻟﻨﻤ�ﻮذج اﻟ�ﻮارد ﻓ�ﻲ ذﯾ�ﻞ
ھﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ وﯾﺴ�ﻠﻢ ﻟﻠﺠﻨ�ﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿ�ﺔ وﻟﺴ�ﻠﻄﺔ اﻹطﻔ�ﺎء اﻟﻘﻄﺮﯾ�ﺔ ﺧ�ﻼل  ٤٥ﯾ�ﻮم ﻣ�ﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﯿ�ﺬ اﻻﻋﻤ�ﺎل وﯾﺮﻓ�ﻖ ﻟﮭ�ﺎ ﻣﺼ�ﺎدﻗﺔ ﻣﺸ�ﺮف اﻻﻋﻤ�ﺎل ﻛﺎﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ اﻟﻔﻘ�ﺮة
).(۳
اﻟﺒﺎب د-ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻘﻨﯿﺔ

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻘﻨﯿﺔ

) .۲۱أ(

اﻧﺸ��ﺎء ﻣﺒﻨ��ﻰ ﺗﻘﻨ��ﻲ ،ﻏﯿ��ﺮ ﻣﻌ��ﺪ ﻟﻠﺴ��ﻜﻦ ،ﻓ��ﻲ ﻧﻄ��ﺎق ﻣﻨﺸ��ﺄة ﺑﻨﯿ��ﺔ ﺗﺤﺘﯿ��ﺔ ،ﻣﻌﻔ��ﺎة ﻣ��ﻦ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،وﺑﺸ�ﺮط ان ﻣﺴ�ﺎﺣﺔ اﻟﻤﺒﻨ�ﻰ ﻻ ﺗﺰﯾ�ﺪ ﻋ�ﻦ  ٦أﻣﺘ�ﺎر ﻣﺮﺑﻌ�ﮫ وارﺗﻔﺎﻋ�ﮫ ﻻ
ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۳أﻣﺘﺎر؛

)ب(

اﻧﺸﺎء ﻣﺒﻨ�ﻰ ﻛﺎﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ اﻟﻔﻘ�ﺮة )أ( ،ﯾﺴ�ﺘﻮﺟﺐ ﻣﺼ�ﺎدﻗﺔ اﻟﻀ�ﺎﺑﻂ ﻟﺸ�ﺆون ﺟ�ﻮدة
اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،وﯾﺤﻖ ﻟﮫ ان ﯾﺤﺪد ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﻤﻨﺢ اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ.

)ج(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،اﻧﺸﺎء ﻣﺒﻨﻰ ﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﮭﺰات اﻷرﺿﯿﺔ وﻣﺒﻨﻰ
ﺗﻘﻨﻲ ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮدﯾﺔ ،ﯾﺴﻤﺢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ.

)د

ﯾﻨﻈﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل وﻓﻖ ھ�ﺬا اﻟﻨﻈ�ﺎم ﺣﺴ�ﺐ اﻟﻨﻤ�ﻮذج اﻟ�ﻮارد ﻓ�ﻲ ذﯾ�ﻞ
ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﺈرﻓﺎق ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸ�ﺆون ﺟ�ﻮدة اﻟﺒﯿﺌ�ﺔ ﻛﺎﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ اﻟﻔﻘ�ﺮة
)ب( ،ﯾﺴﻠﻢ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺧﻼل  ٤٥ﯾﻮم ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل.

ﻣﻨﺸ������ﺄة ﺗﻘﻨﯿ������ﺔ  .۲۲إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﻨﻰ ﺗﻘﻨﻲ ﻣﺆﻗﺖ اﻟﻤﻌﺪ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ وزﯾﺎدة ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ،ﻟﻤ�ﺪة ﻻ ﺗﺰﯾ�ﺪ ﻋ�ﻦ  ۹۰ﯾ�ﻮم،
ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء.
ﻟﺘﺤﻮﯾ��ﻞ وزﯾ��ﺎدة
ﻗ�������ﺪرة ﺗﺰوﯾ�������ﺪ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
ﻣﻨﺸ�����ﺄة ﻟﺮﺻ�����ﺪ  ۲۳ﺗﺮﻛﯿﺐ اﺟﮭﺰة رﺻﺪ وﻣﻌﺪات أﺧﺮى ﻟﺮﺻﺪ ﺟﻮدة اﻟﮭﻮاء ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟ�ﻚ ﻣﺒﻨ�ﻰ او ﺟ�ﺰء ﻣ�ﻦ
ﻣﺒﻨ��ﻰ ،ﺛﺎﺑ��ﺖ او ﻣﺘﻨﻘ��ﻞ ،ﯾﺤﺘ��ﻮي ﻋﻠ��ﻰ اﻷﺟﮭ��ﺰة اﻟﻤ��ﺬﻛﻮرة ،ﻓ��ﻲ ﻣﻜ��ﺎن ﯾﺴ��ﺘﻮﺟﺐ ﻣﻨﺸ��ﺄة
ﺟﻮدة اﻟﮭﻮاء
ﻛﺎﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ،ﺣﺴ��ﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون ﺟ��ﻮدة اﻟﺒﯿﺌ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ ،ﻣﻌﻔ��ﺎة ﻣ��ﻦ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﺑﺸﺮط ان ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۷٫٥ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.
ﻣﻨﺸ�������������������������ﺄة  ۲٤ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺨﺎرطﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﻘﻄﺮﯾ�ﺔ " ٥٥ﺧﺎرط�ﺔ ھﯿﻜﻠﯿ�ﺔ ﻗﻄﺮﯾ�ﺔ )ﺟﺰﺋﯿ�ﺔ(
ﻟﻤﻨﺸﺂت ﻛﮭﺮوﺿﻮﺋﯿﺔ" ،إﻗﺎﻣ�ﺔ ﻣﻨﺸ�ﺄة ﻟﺘﻮﻟﯿ�ﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء اﻟﺘ�ﻲ ﺗﺤ�ﻮل اﻟﻄﺎﻗ�ﺔ اﻟﺸﻤﺴ�ﯿﺔ ﻟﻄﺎﻗ�ﺔ
ﻛﮭﺮوﺿﻮﺋﯿﺔ
ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ )ﻣﻨﺸﺄة ﻛﮭﺮوﺿﻮﺋﯿﺔ( ،ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﺑﺸﺮط ان ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
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) (۱

ﯾ����ﺘﻢ اﻧﺸ����ﺎء اﻟﻤﻨﺸ����ﺄة ﺣﺴ����ﺐ اﻟﻤﻌﯿ����ﺎر اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ  ،٦۲٥٤۸اﻟﻤﻌ����ﺎﯾﯿﺮ ﻟﻤﻨﺸ����ﺂت
ﻛﮭﺮوﺿﻮﺋﯿﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ.

) (۲

ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٥۰ﻛﯿﻠﻮاط ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ.

) (۳

ﺗﻨﺸﺄ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﻨ�ﻰ اﻟ�ﺬي ﺑﻨ�ﻲ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ اﻟﻘ�ﺎﻧﻮن؛ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﺴ�ﻄﺢ اﻟﻤﻨﺤ�ﺪر
ﺗﺮﻛﺐ اﻻﻟﻮاح ،ﺑﻘﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ،ﺑﻤﺤ�ﺎذات اﻟﺴ�ﻄﺢ وﺑﺎﺗﺠ�ﺎه اﻧﺤ�ﺪار اﻟﺴ�ﻄﺢ؛ ﻋﻠ�ﻰ
اﻟﺴﻄﺢ اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻻ ﺗﺒﺮز اﻻﻟﻮاح ﻋﻦ اﻟﺴﻄﺢ.

) (٤

ﯾﺘﺒﻘﻰ ﻣﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ﻛﻞ اﻷﺟﮭﺰة اﻻﺿﺎﻓﯿﺔ واﻟﻀﺮورﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻻﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﻟﺘﺴﺨﯿﻦ اﻟﻤﯿﺎه.

) (٥

ﯾﻨﻈﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل وﻓﻖ ھ�ﺬا اﻟﻨﻈ�ﺎم ﺣﺴ�ﺐ اﻟﻨﻤ�ﻮذج اﻟ�ﻮارد ﻓ�ﻲ ذﯾ�ﻞ
ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ،وﯾﺴﻠﻢ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺧﻼل  ٤٥ﯾﻮم ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤ�ﺎل وﯾﺮﻓ�ﻖ
ﻟ���ﮫ ﻣﺼ���ﺎدﻗﺔ ﻣﮭﻨ���ﺪس ﻛﮭﺮﺑ���ﺎﺋﻲ ﻣﺆھ���ﻞ ﺑﺸ���ﺄن ﺗ���ﻮﻓﺮ اﻟﺸ���ﺮوط ﻹﻧﺸ���ﺎء ﻣﻨﺸ���ﺄة
ﻛﮭﺮوﺿ��ﻮﺋﯿﺔ وﻣﺼ��ﺎدﻗﺔ ﻣﮭﻨ���ﺪس ﻣ��ﺪﻧﻲ ان اﻟﺴ��ﻄﺢ ﯾﺴ���ﺘﻄﯿﻊ ﺣﻤ��ﻞ اﻟﻤﻨﺸ���ﺄة وان
اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺛﺎﺑﺘﮫ؛ اﻹﻋﻼن اﻟﻤﺬﻛﻮر ﯾﺮﺳﻞ أﯾﻀﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹطﻔﺎء اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ.
اﻟﺒﺎب ھ-ﻣﺨﺰن وﻣﺒﻨﻰ ﻟﻠﺤﺎرس

ﻣﺨﺰن

ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺤﺎرس

 ۲٥ﺑﻨ��ﺎء ﻣﺨ��ﺰن واﺣ��ﺪ ﻟﻜ�ﻞ وﺣ��ﺪة ﺳ��ﻜﻨﯿﺔ ﺑﺒﻨﺎﯾ��ﺔ او ﻣﺒﻨ��ﻰ ﻣ��ﺮﺧﺺ وﻓ��ﻖ اﻟﻘ��ﺎﻧﻮن ،وﯾﺘ��ﻮﻓﺮ ﻓﯿ��ﮫ
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ:
) (۱

ﯾﺒﻨﻰ اﻟﻤﺨﺰن ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ ﻓﻘﻂ.

) (۲

ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٦ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ�ﻊ وارﺗﻔﺎﻋ�ﮫ ﻻ ﯾﺰﯾ�ﺪ ﻋ�ﻦ  ۲٫۰٥ﻣﺘ�ﺮ؛ ﺑﺤ�ﺎل ﻛ�ﺎن
ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺨﺰن ﻣﻨﺤﺪر ،ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ارﺗﻔﺎﻋﮫ ﻋﻦ  ۲٫٤ﻣﺘﺮ؛

) (۳

ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﻮﺻﯿﻠﮫ ﻟﻠﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﯿﺎه ،اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء؛

) (٤

ﻻ ﯾﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ وﻓﻖ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻛﻤﻮﻗﻒ ﻟﻠﺴﯿﺎرات ،او ﻋﻠ�ﻰ ﺷ�ﺮﻓﺔ ﻣﻜﺸ�ﻮﻓﺔ
ﻓ���ﻲ واﺟﮭ���ﺔ اﻟﻤﺒﻨ���ﻰ ،اﻻ إذا ﺻ���ﺮح ذﻟ���ﻚ ﺑﺸ���ﻜﻞ واﺿ���ﺢ ﻓ���ﻲ اﻟﺮﺧﺼ���ﺔ او ﻓ���ﻲ
اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ؛

) (٥

ﯾﻨﻈﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل وﻓﻖ ھ�ﺬا اﻟﻨﻈ�ﺎم ﺣﺴ�ﺐ اﻟﻨﻤ�ﻮذج اﻟ�ﻮارد ﻓ�ﻲ ذﯾ�ﻞ
ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ،وﯾﺴﻠﻢ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺧﻼل  ٤٥ﯾﻮم ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل.

) (٦

ﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺰن ﻟﻠﻤﻜﻮث اﻟﺪاﺋﻢ او ﻟﻠﺴﻜﻦ.

) ۲٦أ(

اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﺤﺎرس ﻣﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺸﺮط ان ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱

اﻟﻤﺒﻨﻰ ھﻮ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺘﻨﻘﻞ؛

) (۲

ارﺗﻔﺎﻋﮫ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۲٫۲ﻣﺘﺮ وﻣﺴﺎﺣﺘﮫ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٤ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ؛
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) (۳
)ب(

اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺪ وﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺴﻜﻦ؛

اﻟﻤ��ﺬﻛﻮر أﻋ��ﻼه ،ﻻ ﯾﻌﻔ��ﻲ اﻟﻤﻨﺸ��ﺊ او ﻣﻨﻔ��ﺬ اﻻﻋﻤ��ﺎل او ﻣﺴ��ﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﻨ��ﻰ ،ﺑﻤﺮاﻋ��ﺎة
اﻻﻣ��ﺮ ،ﻣ��ﻦ اﻟﺤﺼ��ﻮل ﻋﻠ��ﻰ ﺗﺼ��ﺮﯾﺢ ﻟﻨﻘ��ﻞ اﻟﻤﺒﻨ��ﻰ ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ ﻟﻨﻘ��ﻞ اﻟﻤﺒ��ﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ او ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ.
اﻟﺒﺎب و-اﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻻﺗﺎﺣﺔ
ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻷرض او ﺗﺒﻠﯿﻂ ﺳﺎﺣﺔ ،ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ ،ﺑﺸ�ﻂ ان اﻻﻋﻤ�ﺎل ﻻ ﺗﺸ�ﻤﻞ
ﺑﻨ���ﺎء ﺟ���ﺪران ﺻ���ﺨﺮﯾﺔ وﻻ ﺗﻠﺤ���ﻖ اﻟﻀ���ﺮر ﺑﺼ���ﺮف اﻟﻤﯿ���ﺎه او اﻟﻤ���ﺲ ﺑ���ﺎﻟﻤﻮارد
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ.

ﺗﺒﻠ���ﯿﻂ ﺳ���ﺎﺣﺎت) .۲۷ ،أ(
ﺟ��ﺪران ﺻ��ﺨﺮﯾﺔ
واﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﯾﺮ
)ب(

اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ او اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﻢ ﻏﻲ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸ��ﺄن ﺣﻤﺎﯾ��ﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌ��ﺔ واﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن اﻟﺤ��ﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳ��ﻖ ،ﺗﻨﻔ��ﺬ ﻋﻠ��ﻰ ﯾ��ﺪ
اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ أﺛﺮي ،ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮫ
ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻀ�ﺎﺑﻂ ﻟﺸ�ﺆون اﻵﺛ�ﺎر ﻓ�ﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ ﻓﻘ�ﻂ وﺑﺘ�ﻮﻓﺮ
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱

ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪران اﻟﺼﺨﺮﯾﺔ واﻟﺠﺪران اﻟﺘﻄﻮﯾﺮﯾ�ﺔ ﺑﺎرﺗﻔ�ﺎع ﻻ ﯾﺰﯾ�ﺪ ﻋ�ﻦ ۱
ﻣﺘ���ﺮ وﻻ ﺗﻠﺤ���ﻖ اﻟﻀ���ﺮر ﺑﺼ���ﺮف اﻟﻤﯿ���ﺎه اﻟﻘ���ﺎﺋﻢ وﻻ ﺗﻤ���ﺲ ﺑ���ﺎﻟﻤﻮارد
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﺗﮭﺪف ﻹﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﻤﻨﺎظﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻘﻂ؛

) (۲

ﺗﺮﻛﯿﺐ وﺳﺎﺋﻞ وﻗﺎﯾ�ﺔ ﻣﺜ�ﻞ ﺷ�ﻖ اﻟﻤﺴ�ﺎرات ،ﺗﺮﻛﯿ�ﺐ دراﺑ�ﺰﯾﻦ ،اﻻوﺗ�ﺎد
واﻟﺴﻼﻟﻢ ،ﺣﻮاﺟﺰ واﻟﺼﺨﻮر اﻟﻜﺒﯿﺮة.

ﺗﺤﺴ��ﯿﻦ اﻻﺗﺎﺣ��ﺔ  .۲۸ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل ﺷﻖ طﺮﯾﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﺒﻨﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﺗ�ﺮﺧﯿﺺ وﻓ�ﻖ اﻟﻘ�ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌ�ﺪة ﻟﺘﺴ�ﻮﯾﺔ
ﺑﯿﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱٫۲ﻣﺘﺮ ،ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ.
ﻟﻠﺒﻨﺎﯾﺔ وداﺧﻠﮭﺎ
اﻟﺒﺎب ز-ھﻮاﺋﯿﺎت ،اطﺒﺎق اﻷﻗﻤﺎر اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ واﻻﻋﻤﺪة
ھﻮاﺋﯿﺔ ،طﺒﻖ
اﻷﻗﻤﺎر
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ
واﻻﻋﻤﺪة

) .۲۹أ(

ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻋﺎﻣﻮد ﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎط ﺑﺚ اﻟﺘﻠﻔ�ﺎز او اﻟﺮادﯾ�ﻮ ﺑﺤﺴ�ﺐ اﻟﻤﻘﯿ�ﺎس اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ
 :۷۹۹ﻣﻨﺸﺂت اﻟﮭﻮاﺋﯿﺎت ﻟﻼﻟﺘﻘﺎط اﻟﻤﺸﺘﺮك وﻣﻨﺸﺂت ھﻮاﺋﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-
اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ  ،(۷۹۹ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺸ�ﺮط ان ﻻ ﯾﺰﯾ�ﺪ ارﺗﻔﺎﻋ�ﮫ ﻋ�ﻦ
 ٦أﻣﺘﺎر ،ﻓﻮق اﻟﺴﻄﺢ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻋﻠﯿﮫ ،وﻏﯿﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﺠﺄ او ﻋﻠ�ﻰ ﺳ�ﻄﺢ
ﺑﺮﻛﺔ ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺸﺮب.

)ب(

ﺗﺮﻛﯿﺐ طﺒﻖ اﻷﻗﻤﺎر اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎط ﺑﺚ اﻟﺘﻠﻔﺎز ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﻨﻰ وﺑﺸﺮط ان
ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻗﻄﺮھﺎ ﻋﻦ  ۱٫۲ﻣﺘﺮ وﻏﯿﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﺠ�ﺄ او ﻋﻠ�ﻰ ﺳ�ﻄﺢ ﺑﺮﻛ�ﺔ
ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺸﺮب ،ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ.

)ج(

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ﻋﺎﻣﻮد اﻟ�ﺬي ﯾﺰﯾ�ﺪ ارﺗﻔﺎﻋ�ﮫ ﻋ�ﻦ  ۳أﻣﺘ�ﺎر ﻣ�ﻦ اﻟﺴ�ﻄﺢ اﻟ�ﺬي رﻛ�ﺐ
ﻋﻠﯿﮫ ،ﯾﻨﻈﻢ اﻹﻋ�ﻼن ﺣﺴ�ﺐ اﻟﻨﻤ�ﻮذج اﻟ�ﻮارد ﻓ�ﻲ ذﯾ�ﻞ ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ ،وﯾﺴ�ﻠﻢ ﻟﻠﺠﻨ�ﺔ
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺧﻼل  ٤٥ﯾﻮم ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل وﯾﺮﻓﻖ ﻟ�ﮫ ﻣﺼ�ﺎدﻗﺔ ﻣﮭﻨ�ﺪس ﻣ�ﺪﻧﻲ
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ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﻌﺎﻣﻮد وﺛﺒﺎﺗﮫ.
إﺿ���ﺎﻓﺔ ھﻮاﺋﯿ���ﺔ ) .۳۰أ(
ﻟﻤﻨﺸ�������ﺄة ﺑ�������ﺚ
ﻗﺎﺋﻤﺔ

إﺿﺎﻓﺔ ھﻮاﺋﯿﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺚ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄت وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﻌﻔ�ﺎة ﻣ�ﻦ اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ ،ﺑﺸ�ﺮط
ان ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱

ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﻣﺼ�ﺎدﻗﺔ اﻟﻀ�ﺎﺑﻂ ﻟﺸ�ﺆون ﺟ�ﻮدة اﻟﺒﯿﺌ�ﺔ ﻓ�ﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ اﻧ�ﮫ
ﺑ��ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ��ﻦ اﺿ��ﺎﻓﺔ اﻟﮭﻮاﺋﯿ��ﺔ ﻟ��ﻢ ﯾﻄ��ﺮأ أي ﺗﻐﯿﯿ��ﺮ ﻋﻠ��ﻰ ﻣﺠ��ﺎل اﻟﻮﻗﺎﯾ��ﺔ
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺒﺚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ؛

) (۲

ﯾﺤﺪد اﻟﻀ�ﺎﺑﻂ ﻟﺸ�ﺆون ﺟ�ﻮدة اﻟﺒﯿﺌ�ﺔ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤ�ﺎت ﯾﺼ�ﺪرھﺎ اﻟﺸ�ﺮوط ﻟﻤ�ﻨﺢ
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )(۱؛

) (۳

ﯾ��ﻨﻈﻢ اﻹﻋ��ﻼن ﻋ��ﻦ ﺗﻨﻔﯿ��ﺬ اﻻﻋﻤ��ﺎل وﻓ��ﻖ ھ��ﺬا اﻟﻨﻈ��ﺎم ﺣﺴ��ﺐ اﻟﻨﻤ��ﻮذج
اﻟﻮارد ﻓﻲ ذﯾﻞ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ،وﯾﺴﻠﻢ ﻟﻠﺠﻨ�ﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿ�ﺔ ﺧ�ﻼل  ٤٥ﯾ�ﻮم ﻣ�ﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل وﯾﺮﻓﻖ ﻟ�ﮫ ﻣﺼ�ﺎدﻗﺔ اﻟﻀ�ﺎﺑﻂ ﻟﺸ�ﺆون ﺟ�ﻮدة اﻟﺒﯿﺌ�ﺔ
ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

إﺿ���ﺎﻓﺔ ھﻮاﺋﯿ���ﺔ  .۳۱إﺿﺎﻓﺔ ھﻮاﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻮد ﻛﮭﺮﺑﺎء اﻟﺬي أﻗﯿﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ رﺧﺼﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﻷﺟﻞ ﺗﺸ�ﻐﯿﻞ ﺷ�ﺒﻜﺔ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓﻘﻂ وﻻ ﯾﺰﯾﺪ طﻮﻟﮭﺎ ﻋﻦ ﻣﺘﺮ واﺣﺪ ،ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ.
ﻋﻠ������ﻰ ﻋ������ﺎﻣﻮد
ﻛﮭﺮﺑﺎء
ﺳ����ﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺮﺻ����ﺪ  .۳۲إﻗﺎﻣﺔ ﺳﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ اﻟﺠﻮي ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﺑﺸﺮط ان ارﺗﻔﺎﻋﮭﺎ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۳أﻣﺘﺎر
وﺑﺸﺮط اﻧﮭﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
اﻟﺠﻮي
ﺳ��ﺎرﯾﺔ وﻣﻨﺸ��ﺄة ) .۳۳أ(
ﻟﻘﯿ��ﺎس ﻣﺴ��ﺘﻮى
اﻟﻀﺠﯿﺞ
)ب(

ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺳﺎرﯾﺔ وﻣﻨﺸﺄة ﻟﻘﯿﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﺠﯿﺞ ،ﺑﺸﺮط ان ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ارﺗﻔﺎﻋﮭﺎ ﻋﻦ ۷
أﻣﺘﺎر.
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ﺳﺎرﯾﺔ ﯾﺰﯾﺪ ارﺗﻔﺎﻋﮭﺎ ﻋﻦ  ۳أﻣﺘﺎر ﻣ�ﻦ اﻟﺴ�ﻄﺢ اﻟ�ﺬي رﻛﺒ�ﺖ ﻋﻠﯿ�ﮫ،
ﯾﻨﻈﻢ اﻹﻋﻼن ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮارد ﻓﻲ ذﯾ�ﻞ ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ ،وﯾﺴ�ﻠﻢ ﻟﻠﺠﻨ�ﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿ�ﺔ
ﺧﻼل  ٤٥ﯾﻮم ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل وﯾﺮﻓﻖ ﻟ�ﮫ ﻣﺼ�ﺎدﻗﺔ ﻣﮭﻨ�ﺪس ﻣ�ﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ
ﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﻌﺎﻣﻮد وﺛﺒﺎﺗﮫ.

ھﻮاﺋﯿ�ﺔ وﺳ�ﺎرﯾﺔ  .۳٤ﺗﺮﻛﯿﺐ ھﻮاﺋﯿﺔ ﺳﻠﻜﯿﺔ ﻟﻤﺤﻄ�ﺔ ھ�ﻮاة رادﯾ�ﻮ ،او ﺗﺮﻛﯿ�ﺐ ﺳ�ﺎرﯾﺔ ﻟﮭﻮاﺋﯿ�ﺔ اﻓﻘﯿ�ﺔ ﻟﻤﺤﻄ�ﺔ ھ�ﻮاة
رادﯾ��ﻮ وﻓ��ﻖ اﻟﻤﻘﯿ��ﺎس اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ  ۷۹۹ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﺘﺮﻛﯿ��ﺐ اﻟﺴ��ﺎرﯾﺔ وﺗﺜﺒﯿﺘﮭ��ﺎ ،ﻣﻌﻔ��ﺎة ﻣ��ﻦ
ﻟﻤﺤﻄ�����ﺔ ھ�����ﻮاة
اﻟﺘ���ﺮﺧﯿﺺ وﺑﺸ���ﺮط ان اﻟﮭﻮاﺋﯿ���ﺔ اﻻﻓﻘﯿ���ﺔ واﻟﺴ���ﺎرﯾﺔ ﯾﺴ���ﺘﻮﻓﻮا اﻟﺸ���ﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿ���ﺔ :اﻻرﺗﻔ���ﺎع
اﻟﺮادﯾﻮ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﺎرﯾﺔ واﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﻣﺘﺎر ﻋﻦ اﻟﺴ�ﻄﺢ اﻟ�ﺬي رﻛﺒ�ﺖ ﻋﻠﯿ�ﺔ ،ﻗﻄ�ﺮ
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٤ﺳﻨﺘﻤﺘﺮ| ،وﻗﻄﺮ ﻗﻤﺔ اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۲ﺳﻨﺘﻤﺘﺮ وﺑﺸ�ﺮط
ان ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻛﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ(

ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻤﺤﻄ�ﺔ ﻟﮭ�ﻮاة اﻟﺮادﯾ�ﻮ ﺗﺼ�ﺮﯾﺢ ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ اﻟﻀ�ﺎﺑﻂ ﻟﺸ�ﺆون اﻻﺗﺼ�ﺎﻻت ﻓ�ﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون ﺟﺪودة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،وﯾﺤ�ﻖ
ﻟﮭﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻹﺻﺪار اﻋﻔﺎء ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض.

)ب(

ﯾﻨﻈﻢ اﻹﻋ�ﻼن ﻋ�ﻦ ﺗﻨﻔﯿ�ﺬ اﻻﻋﻤ�ﺎل ﺣﺴ�ﺐ اﻟﻨﻤ�ﻮذج اﻟ�ﻮارد ﻓ�ﻲ ذﯾ�ﻞ ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ،
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وﯾﺴﻠﻢ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺧﻼل  ٤٥ﯾﻮم ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل وﯾﺮﻓﻖ ﻟ�ﮫ اﻟﻤﺴ�ﺘﻨﺪات
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱

ﻧﺴ��ﺨﺔ ﻋ��ﻦ ﻣﺼ��ﺎدﻗﺔ اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون اﻻﺗﺼ��ﺎﻻت ﻓ��ﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ
واﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون ﺟﻮدة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

) (۲

ﯾﺮﻓﻖ ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ اﻧﺸﺎء ﺳﺎرﯾﺔ ﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ اﻓﻘﯿﺔ ﺑﻤﺤﻄﺔ ھﻮاة رادﯾﻮ اﻟﺘ�ﻲ
ﯾﺰﯾ��ﺪ ارﺗﻔﺎﻋﮭ��ﺎ  ،۳ﻣﺼ��ﺎدﻗﺔ ﻣﮭﻨ��ﺪس ﻣ��ﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﺘﺜﺒﯿ��ﺖ اﻟﺴ��ﺎرﯾﺔ
وﺛﺒﺎﺗﮭﺎ.
اﻟﺒﺎب ح-اﻟﮭﺪم واﻟﺘﻔﻜﯿﻚ

) .۳٥أ(

اﻟﮭﺪم

)ب(

ھﺪم او ﺗﻔﻜﯿﻚ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﻌﻔ�ﻰ ﻣ�ﻦ اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ وﻛ�ﺬﻟﻚ ھ�ﺪم او
ﺗﻔﻜﯿﻚ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﮭﺪم او اﻟﺘﻔﻜﯿﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ
ﯾﻨﻈﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﮭﺪم او اﻟﺘﻔﻜﯿﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟ�ﻮارد ﻓ�ﻲ ذﯾ�ﻞ ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ،
وﯾﺴﻠﻢ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺧﻼل  ٤٥ﯾﻮم ﻣ�ﻦ ﻣﻮﻋ�ﺪ ﺗﻨﻔﯿ�ﺬ اﻻﻋﻤ�ﺎل وﯾﺮﻓ�ﻖ ﻟ�ﮫ ﻣﺼ�ﺎدﻗﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺧﻼء ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء او ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ ج-ﺳﺮﯾﺎن واﻟﺘﺴﻤﯿﺔ

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

 .۳٦ﺑﺪ ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

 .۳۷ﺗﺴ��ﻤﻰ ھ��ﺬه اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ" :أﻧﻈﻤ��ﺔ ﺗﻨﻈ��ﯿﻢ اﻟﻤ��ﺪن ،اﻟﻘ��ﺮى واﻷﺑﻨﯿ��ﺔ )اﻋﻤ��ﺎل وﻣﺒ��ﺎﻧﻲ ﻣﻌﻔ��ﺎة ﻣ��ﻦ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ(."۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،

 ۸ﺷ���������������������ﺒﺎط

٥۷۷۹

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۱۹

۱٤

أﺣﻔ����������ﺎت ﺑ����������ﻦ ﺣ����������ﻮر،

ﻋﻤﯿ����������ﺪ

رﺋ������������������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�������������������������ﺔ
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اﻟﺬﯾﻞ
ﻧﻤﻮذج اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ_____________ :

ﻟﺤﻀﺮة:
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﺮﺧﯿﺺ /اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ__________________
اﻟﻤﻮﺿﻮع :اﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ

اﻧﺎ اﻟﻤﻘﻊ أدﻧﺎه ____________________ :رﻗﻢ اﻟﮭﻮﯾﺔ _______________ :اﻋﻠﻤﻜﻢ ﺑﮭﺬا اﻧﮫ
ﺑﯿﻮم___________ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي ﻟﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺘﮫ او ﺣﻘﻮق اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻜﻨﻨﻲ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل ،واﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ _____________________________ )ﺑﺤﺎل ﻻ ﯾﺘﻮاﺟﺪ
ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺑﻠﺪة ﯾﺠﺐ ذﻛﺮ اﺣﺪاﺛﯿﺎت ﻣﻜﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل( ،رﻗﻢ اﻟﺤﻮض ___________ :اﻟﻘﻄﻌﺔ:
_____________________.
وﺻﻒ اﻻﻋﻤﺎل:
 .۱اﻻﻋﻤﺎل ھﻲ) :ﯾﺠﺐ ذﻛﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺬي أﻗﯿﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ
)اﻋﻤﺎل وﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ(.(۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،
 .۲ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﯾﺪ) :أﻛﻤﻞ واﺣﺪ او أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻟﻲ(
اﻟﻤﻘﺎول______________ :إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻘﺎول إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ،رﻗﻢ اﻟﺮﺧﺼﺔ______________ :
 .۳ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل اﺳﺘﻮﺟﺒﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻤﻮذج:
أ.
ب.
ج.
د.
ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻣﻨﻔﺬ اﻻﻋﻤﺎل )اﻻﺳﻢ ورﻗﻢ اﻟﮭﻮﯾﺔ(__________________________ :
ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر )اﻻﺳﻢ ورﻗﻢ اﻟﮭﻮﯾﺔ(________________________________ :
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻟﻐﺎء إﻋﻼن ﻋﻦ ﻏﺎﺑﺔ ﻣﺤﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﺪاب )ﺣﺎرة "طﺎل ﻣﻨﺸﯿﺔ -ﺷﺮق" -ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ اﻟﺴﺎﻣﺮة()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱۸ -٥۷۷۹
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ,وﺑﺎﻗﻲ
ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ,أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻹﻋﻼن اﻟﺬي أﺻﺪر ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺮاج واﻟﻐﺎﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ  ۱۹۲۷أو ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ,ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﻸﻣﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮫ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

 ۱۱ﺷ����������ﺒﺎط

٥۷۷۹

 ۱۷ﻛ��ﺎﻧﻮن ﺛ��ﺎﻧﻲ

۲۰۱۹

ﻧ��������������ﺪاف ﺑ��������������ﺪان ,

أﻟ��������������ﻮف

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۱۹۸۸-٥۷٤۸ , (۱۲٥۲
أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﺣﯿﺎزة ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ(
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ۲أ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸ���ﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀ���ﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ���ﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۸-٥۷٤۸ , (۱۲٥۲أﻧﻲ
آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﺣﯿﺎزة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ

.۲

ﻣﻨﻊ ﺣﯿ��ﺎزة ﻣﺮﻛﺒ��ﺔ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ

.۳

ﺻ����ﻼﺣﯿﺎت وﺿ����ﻊ
اﻟﯿﺪ

.٤

ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ:
"ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ )ﻣﺸ��ﻄﻮﺑﺔ("-ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﺻ��ﺎﻟﺤﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً ،اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ
ﺣﯿﺰ اﻻﺳ������ﺘﻌﻤﺎل ،ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺠﺪد رﺧﺼ������ﺘﮭﺎ  ۲٤ﺷ������ﮭﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪﺗﮭﺎ،
وﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ اﺻ�����ﺪر ﺑﺸ�����ﺄﻧﮭﺎ اﻋﻼن ﯾﻤﻨﻊ اﺳ�����ﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﺤﺴ�����ﺐ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮور,
 ,۱۹٦۱-٥۷۲۱ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ.
"ﻣﻮﻗﻒ"-ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﺣﺪد ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻤﺴﺆول ﻟﺤﯿﺎزة اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻐﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.
"ﻣﺼ�������ﺎرﯾﻒ اﻻﺧﻼء واﻟﺤﯿﺎزة"-ﻣﺼ�������ﺎرﯾﻒ وﺿ������ﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻐﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺼ�����ﺎرﯾﻒ ﺣﯿﺎزة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
اﻟﻐﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ،ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺴﺆول.
"اﻟﻤﺴﺆول"-ﻣﻦ ﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺴﺆوﻻً ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ.
ﺣﯿﺎزة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎً.
)أ(

ﻻ ﯾﺤﺘﺎز أي ﺷ������ﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ دون ﺗﺼ������ﺮﯾﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي او ﻣﻦ ﻗﺒﻠﺔ.

)ب(

ﯾﺴ������ﻤﺢ ﺣﯿ��ﺎزة ﻣﺮﻛﺒ��ﺎت ﻏﯿﺮ ﻗ��ﺎﻧﻮﻧﯿ��ﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺤ��ﺎل ادﺧﻠ��ﺖ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘ��ﺔ وﻓﻖ
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻢ إزاﻟﺔ ﻋﺠﻼﺗﮭﺎ وﺗﻢ ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻮﻗﺪ ﻋﻦ ﻣﺤﻮر اﻟﻤﻘﻮد.

)أ(

اﺣﺘﺎز ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ وﻓﻖ
اﻟﻨﻈﺎم  ،۲او ﻟﯿﺲ وﻓﻖ ﺷ�����ﺮوط اﻟﺘﺼ�����ﺮﯾﺢ ،ﯾﺤﻖ ﻟﺸ�����ﺮطﻲ ،ﺟﻨﺪي ﻓﻲ
ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ���ﺮاﺋﯿﻠﻲ او ﻣﻦ ﯾﺸ���ﻐﻞ ﻣﻨﺼ���ﺐ اﻟﺬي ﺧﻮل ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض
ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌ ﺴﻜﺮي ،ان ﯾ ﻀﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻧﻘﻠﮭﺎ
ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ.

)ب(

ﻹزاﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮطﻲ او ﻟﺠﻨﺪي ﻓﻲ ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ
أي ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ وﺿ������ﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
وﻧﻘﻠﮭﺎ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ.

8969

)أ(

ﺗﻢ وﺿ������ﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ،٤ﯾﺴ������ﻠﻢ
اﻋﻼن ﺧﻄﻲ ﺑﮭﺬا اﻟﺼﺪد ﻟﻤﻦ اﺣﺘﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ.

)ب(

ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺼ�����ﺮف ﺑﺎﻷﻣﻼك ﻋﻨﺪ وﺿ�����ﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﯾﻌﻠﻖ
اﻹﻋﻼن ﺑﻤﻜﺎن ﺑﺎرز ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻜﺎن وﺿ������ﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻐﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.

)أ(

ﺗﻢ وﺿ��ﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ،٤ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴ��ﮫ
ﻣﺘﻀﺮرا ً ﺟﺮاء ذﻟﻚ ،ان ﯾﻘﺪم اﻋﺘﺮاﺿﺎ ً ﺧﻄﯿﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆول ،ﺧﻼل  ۲۱ﯾﻮم،
ﻣﻦ ﯾﻮم وﺿﻊ اﻟﯿﺪ.

)ب(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴ��ﺆول او ﻟﻀ��ﺎﺑﻂ ﺷ��ﺮطﺔ اﻟﺬي ﺧﻮﻟﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﻼزم
أول ،ان ﯾﻘﺒﻞ اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﺬي ﻗﺪم ﻟﮫ ،ﻛﻠﯿﺎ ً او ﺟﺰﺋﯿﺎ او رﻓﻀﮫ.

اﻹﻋﻼن ﻋﻦ و ﺿﻊ
اﻟﯿﺪ

.٥

اﻋﺘﺮاض

.٦

ﺷﺮوط اﻟﻌﻔﺎء

.۷

ﻗﺮر اﻻﻋﻔﺎء ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم )٦ب( ،ﯾﺤﻖ ﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮطﺔ
ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﻼزم اول ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ واﻟﺬي ﺧﻮﻟﮫ اﻟﻤﺴ������ﺆول ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ان ﯾﺸ������ﺘﺮط
اﻻﻋﻔﺎء ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﺎﻟﺸ���ﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ دﻓﻊ ﻣﺼ���ﺎرﯾﻒ وﺿ���ﻊ
اﻟﯿﺪ واﻟﺤﯿﺎزة.

إﺑﺎدة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ

.۸

ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺧﻼل  ۲۱ﯾﻮم ،او ﻗﺪم طﻠﺐ وﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر
وﺗﻢ رﻓﻀ��ﮫ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴ��ﻜﺮي او ﻣﻦ ﺧﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أﺳ��ﺒﻮع ﻋﻠﻰ
اﻟﯿﻮم اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻻﻋﺘﺮاض اوﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ رﻓﻀ�ﮫ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،ان ﯾﺘﺼ��ﺮف
ﺑﺎﻷﻣﻼك ﺣﺴﺒﻤﺎ ﯾﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً .ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺑﺎدﺗﮭﺎ.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۹

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ  ٤٥ﯾﻮم ﻋﻠﻰ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.۹

ﺗﺴ���ﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ" :أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸ���ﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀ���ﺎﺋﻊ )ﺣﯿﺎزة ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ."۲۰۱۹-٥۷۷۹ ,

۱٤

ﺷ������ﺒﺎط

٥۷۷۹

 ۲۰ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۱۹

أﺣﻔﺎت ﺑﻦ ﺣﻮر,

ﻋﻤﯿﺪ

رﺋﯿﺲ

اﻻدارة

اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ

ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﯾﮭﻮدا

واﻟﺴﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻧﻈﻤﺔ دﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ(۱۹٤٥ ,
إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ

وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺘﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗ�ﻮات ﺟ�ﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ وﺣﺴ�ﺐ ﻧﻈ�ﺎم )(۱)۸٤ب( ﻷﻧﻈﻤ�ﺔ
اﻟ��ﺪﻓﺎع )ﺣﺎﻟ��ﺔ ط��ﻮارئ() ۱۹٤٥ ,ﻓﯿﻤ��ﺎ ﯾﻠ��ﻲ" :أﻧﻈﻤ��ﺔ اﻟ��ﺪﻓﺎع"( وﺑ��ﺎﻗﻲ ﺻ��ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ��ﺐ ﻛ��ﻞ ﻗ��ﺎﻧﻮن
وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ,وﺑﻌﺪ أن اﻗﺘﻨﻌﺖ ,أن اﻷﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻷﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ,أﻣﻦ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ,
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ,إﻧﻲ أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا ,ﺑﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﯾﻄﻠ�ﻖ ﻋﻠﯿﮭ�ﺎ
اﺳﻢ "ﺟﺒﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ او ﺟﺒﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻼﺑﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ او ﺟﺒﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ" ﺑﺤﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ او ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ,ﺑﺤﺎل ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ او ﺑ�ﺎي طﺮﯾﻘ�ﺔ أﺧ�ﺮى ,ﺑﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ ذﻟ�ﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ,ﺧﻠﯿ�ﺔ ,واي ﻗﺴ�ﻢ,
ﻣﺆﺳﺴ�ﺔ ,ﻓ�ﺮع ,ﻣﺮﻛ�ﺰ ,ﻟﺠﻨ�ﺔ او أي ﺣ�ﺰب اﻟﺘ�ﺎﺑﻊ ﻟﮭ�ﺎ  ,وﺑﻜ��ﻞ اﺳ�ﻢ ﯾﻄﻠ�ﻖ ﻋﻠﯿﮭ�ﺎ ﺑﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ ذﻟ�ﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋ��ﺔ
اﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺘﻤﻮن ﻟﮭﺬا اﻟﺘﯿﺎر ,اﻟﻤﻠﻘ�ﺐ ﺑﺎﻟﻘ�ﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔ�ﺔ ,ھ�ﻲ ﻣﻨﻈﻤ�ﺔ ﻏﯿ�ﺮ ﻣﺸ�ﺮوﻋﺔ ,ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭ�ﺎ ﻓ�ﻲ
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع.
ﻣﻦ ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻤﻨﻈﻤ�ﺔ ﻏﯿ�ﺮ اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺔ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮرة أﻋ�ﻼه ،ﻋﻠﯿ�ﮫ اﻹﺑ�ﻼغ ﻋ�ﻦ ذﻟ�ﻚ ﻟﻘﺎﺋ�ﺪ ﻗ�ﻮات
ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﯿﮭﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة ،ھ�ﺎﺗﻒ:
 ،۰۲-۹۹۷۷۷۱۱ﻓﺎﻛﺲ۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰ :
ﻣﻦ ﯾﺮى ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﮫ ﺧﻄﯿﺎً ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ دﯾﻮان اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ،ﺧﻼل  ۱٤ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.
 ۲٥ﺷ������������������������ﺒﺎط ٥۷۷۹
 ۳۱ﻛ����ﺎﻧﻮن ﺛ����ﺎﻧﻲ ۲۰۱۹

ﻧ����������ﺪاف ﺑ����������ﺪان,

أﻟ����������ﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟ�ﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ����������ﺔ ﯾﮭ����������ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣﺮة

8971

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻟﻐﺎء إﻋﻼن ﻋﻦ ﻏﺎﺑﺔ ﻣﺤﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﺪاب )ﻣﻌﻠﻲ ﺷﻮﻣﺮون -ﻏﺎﺑﺔ ﻋﺰون -ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ اﻟﺴﺎﻣﺮة()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۹ -٥۷۷۹,
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ,وﺑﺎﻗﻲ
ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ,أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻹﻋﻼن اﻟﺬي أﺻﺪر ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺮاش واﻟﻐﺎﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ  ۱۹۲۷أو ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﻸﻣﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮫ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

ادار أ

٥۷۷۹

۸

 ۱۳ﺷ����������ﺒﺎط

۲۰۱۹

ﻧ��������������ﺪاف ﺑ��������������ﺪان ,

أﻟ��������������ﻮف

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة

8972

8973

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻟﻐﺎء إﻋﻼن ﻋﻦ ﻏﺎﺑﺔ ﻣﺤﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﺪاب )ﺗﺴﻮﻓﯿﻢ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۹ -٥۷۷۹ ,
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ,وﺑﺎﻗﻲ
ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ,أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻹﻋﻼن اﻟﺬي أﺻﺪر ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺮاش واﻟﻐﺎﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ  ۱۹۲۷أو ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﻸﻣﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮫ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۸

ادار أ

 ۱۳ﺷ����������ﺒﺎط

٥۷۷۹
۲۰۱۹

ﻧ��������������ﺪاف ﺑ��������������ﺪان ,

أﻟ��������������ﻮف

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة

8974

8975

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻟﻐﺎء إﻋﻼن ﻋﻦ ﻏﺎﺑﺔ ﻣﺤﻤﯿﺔ )ﺣﯿﻨﺎﻧﯿﺖ -ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ اﻟﺴﺎﻣﺮة()ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۹ -٥۷۷۹,
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ,وﺑﺎﻗﻲ
ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ,أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻹﻋﻼن اﻟﺬي أﺻﺪر ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺮاش واﻟﻐﺎﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ  ۱۹۲۷أو ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﻸﻣﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮫ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﺔ.

ادار أ

٥۷۷۹

۱۲

 ۱۷ﺷ������������ﺒﺎط

۲۰۱۹

ﻧ��������������ﺪاف ﺑ��������������ﺪان ,

أﻟ��������������ﻮف

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة

8976

8977

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۱ , (۸۹۲
اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن إدارة اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ( )اﻓﺮاﺗﺎ(۲۰۱۹-٥۷۷۹،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ادارة ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۸۹۲
 ،۱۹۸۱-٥۷٤۱ﻓﺎﻧﻨﻲ أﺳﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ:
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ .۱
اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺤﻠﻲ

أ.

اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻻﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ً ﻻ
ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ"-اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ"( ،ﺗﻀﺎف
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻓﺮاﺗﺎ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ"-اﻟﻤﺠﻠﺲ"(؛ واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻻﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺠﻠﺲ.

ب.

ﻹزاﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،أﻗﺮ ﺑﮭﺬا ان ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ ﺗﺤﺪد وﻓﻖ ﺧﻄﻮط اﻟﻄﻮل
وﺧﻄﻮط اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ.

ﺗﻮدع ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺨﺮﯾﻄﺔ ﻻطﻼع أي ﺷﺨﺺ ،ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام
اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

ﻧﺸﺮ

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻻﻧﻈﻤﮫ ﻓﻲ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.٤

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ" :أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ادارة ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﺮﯾﻄ�ﺔ( )اﻓﺮاﺗ�ﺎ(,
."۲۰۱۹-٥۷۷۹

)أ(

ﻣﻜﺘ���ﺐ رﺋ���ﯿﺲ ﻓ���ﺮع اﻟﺒﻨﯿ���ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ���ﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘ���ﺔ ﯾﮭ���ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة؛

)ب( ﻣﻜﺘ���ﺐ اﻟﻤﺴ���ﺆول ﻛﻤﻔﮭﻮﻣ���ﮫ ﺑﻘ���ﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳ���ﻲ اﻟﻤﺠ���ﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿ���ﺔ )ﯾﮭ���ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮه( ۱۹۸۱-٥۷٤۱؛
)ج(

۲۰
۲٥

ادار
ﺷﺒﺎط

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ.

٥۷۷۸

ﻧ���������������ﺪاف ﺑ���������������ﺪان ،أﻟ���������������ﻮف

۲۰۱۹
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اﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۹-٥۷۳۹ , (۷۸۳
اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن إدارة اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
)ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ ﻣﺤﻮﻻ-ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺪود( )اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻋﺮﻓﻮت ھﯿﺮدﯾﻦ(,
۲۰۱۹-٥۷۷۹
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ۱أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ادارة ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۷۸۳
 ،۱۹۷۹-٥۷۳۹ﻓﺎﻧﻨﻲ أﺳﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ:
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ .۱
اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ

أ.

ب.

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻻﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ
ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ"-اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ"( ،ﺗﻀﺎف
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ ﻣﺤﻮﻻ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ"(؛
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﻔﻮذ
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.
ﻹزاﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،أﻗﺮ ﺑﮭﺬا ان ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ ﺗﺤﺪد وﻓﻖ ﺧﻄﻮط اﻟﻄﻮل
وﺧﻄﻮط اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ.

ﺗﻮدع ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺨﺮﯾﻄﺔ ﻻطﻼع أي ﺷﺨﺺ ،ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام
اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

ﻧﺸﺮ

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.٤

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ" :أﻧﻈﻤ�ﺔ ﺑﺸ�ﺄن ادارة ﻣﺠ�ﺎﻟﺲ اﻗﻠﯿﻤﯿ�ﮫ )ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﻧﻔ�ﻮذ ﻣﺴ�ﺘﻮطﻨﮫ
ﻣﺤﻮﻻ-ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺪود( )اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻋﺮﻓﻮت ھﯿﺮدن( ."۲۰۱۹-٥۷۷۹ ,

)أ(

ﻣﻜﺘ���ﺐ رﺋ���ﯿﺲ ﻓ���ﺮع اﻟﺒﻨﯿ���ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ���ﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘ���ﺔ ﯾﮭ���ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة؛

)ب( ﻣﻜﺘ���ﺐ اﻟﻤﺴ���ﺆول ﻛﻤﻔﮭﻮﻣ���ﮫ ﺑﻘ���ﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳ���ﻲ اﻟﻤﺠ���ﺎﻟﺲ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿ���ﺔ )ﯾﮭ���ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۱۹۷۹-٥۷۳۹؛
)ج(

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻋﺮﻓﻮت ھﯿﺮدن؛

)د(

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ "ﻣﺤﻮﻻ".

۲۰

ادار

٥۷۷۹

ﻧ���������������ﺪاف ﺑ���������������ﺪان ،أﻟ���������������ﻮف

۲٥

ﺷﺒﺎط

۲۰۱۹
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أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺸﻐﯿﻞ( )ﯾﮭﻮدا وﺳﺎﻣﺮه( )رﻗﻢ ۱۹۷۱- ٥۷۳۱, (٤۲۷

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺸﻐﯿﻞ( )ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﻤﻨﺸﺂت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﺑﺄﻋﻘﺎب
اﻟﻔﻮز ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ() ،ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺸﻐﯿﻞ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۱۹۷۱-٥۷۳۱ (٤۲۷ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ،ﻓﺈﻧﻲ أﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

"ﻣﻨﻄﻘﺔ"-ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة؛
"ﺻ�ﺎﺣﺐ رﺧﺼ��ﺔ ﻋﻤ��ﻞ ﻣ�ﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء" – ﻣ��ﻦ أﻋﻄﯿ�ﺖ ﻟ��ﮫ رﺧﺼ��ﺔ ﻟﻠﻌﻤ��ﻞ
ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻷﻣﺮ؛
"ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﺗﺰوﯾﺪ"-ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ م.ض ﺧﻼل ﻧﺸﺎطﮭﺎ
ﻛﺼﺎﺣﺒﺔ رﺧﺼﺔ ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺻﺎﺣﺒﺔ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .او ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﺗﺰوﯾﺪ ﻛﮭﺮﺑﺎء
ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺻﺎﺣﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﯾﺤﻞ
ﻣﻜﺎن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ؛
"ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ" – ﻛﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ اﻟﺴ�ﻠﻄﺔ أو ﻣ�ﻦ
ﯾﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء؛
"اﻹدارة" – اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة؛
"ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ"-ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺗﺴﻌﯿﺮة ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﺘﻘﻨﯿﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﺑﻤﻨﺸ�ﺂت ﻓ�ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة ،اﻟﺘ�ﻲ ﯾ�ﺘﻢ ﺗﻮﺻ�ﯿﻠﮭﺎ
ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ؛
"ﻣﻮزع"-ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ م.ض أو ﺷﺮﻛﮫ ﻛﮭﺮﺑﺎء اﻟﻘﺪس
م.ض ،ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ إﯾﺼﺎل
اﻟﻤﻨﺸﺎة إﻟﯿﮭﺎ؛
"اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ" – اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻹدارة؛
"رﺧﺻﺔ ﺗوﻟﯾد اﻟﻛﮭرﺑﺎء" – رﺧﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻛﮭرﺑﺎء ،اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرھﺎ
اﻟﺿ��ﺎﺑط ﻟﺷ��ؤون اﻟطﺎﻗ��ﺔ ﺑﻣوﺟ��ب اﻷﻣ��ر أو اﻷﻧظﻣ��ﺔ ،ﻣوﺿ��وﻋﮭﺎ ﺗوﻟﯾ��د
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اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷ�ﺄة اﻟﻣﻔﺻ�ﻠﺔ ﻓﯾﮭ�ﺎ ،واﻟﻣﻣﻧوﺣ�ﺔ ﻟﻣ�ن ﻟ�ﯾس ﺻ�ﺎﺣب
رﺧﺻﺔ ﻋﻣل ﻣﻊ اﻟﻛﮭرﺑﺎء وﻟﯾﺳت ﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻓﻘط؛
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ

.۲

ﺗﺴﺮي اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻔﺼ�ﻠﺔ ﻓ�ﻲ ذﯾ�ﻞ ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ ،ﻋﻠ�ﻰ اﻹﺟ�ﺮاءات ﻟﺘﻮﻟﯿ�ﺪ
اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء ﻓ��ﻲ ﻣﻨﺸ��ﺎت طﺎﻗ��ﺔ اﻟﺸﻤﺴ��ﯿﺔ وﺗﻮﺻ��ﻠﯿﮭﻢ ﺑﺸ��ﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﯾ��ﻊ ﺑﺈﻋﻘ��ﺎب
اﻟﻔﻮز ﺑﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة ،ﻣﻨﻮطﺎ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻻﻧﻈﻤﺔ.

اﻟﻔﻮز ﺑﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ

.۳

ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھ�ﺬه اﻻﻧﻈﻤ�ﺔ
وذﯾﻞ اﻻﻧﻈﻤﺔ.

رﺧﺼﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء

.٤

ﻣﺴ��ﺘﺪﻋﻲ اﻟ��ﺬي اﺳ��ﺘﻮﻓﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ھ��ﺬه اﻻﻧﻈﻤ��ﺔ وذﯾﻠﮭ��ﺎ ،ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت اﻟﻘ��ﺎﻧﻮن
وﺗﺸ��ﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣ��ﻦ ،وﺣﺼ��ﻞ ﻋﻠ��ﻰ رﺧﺼ��ﺔ ﺗﻮﻟﯿ��ﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء ﻣ��ﻦ اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ
ﻟﺸ��ﺆون اﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ذﯾ��ﻞ ھ �ﺬه اﻻﻧﻈﻤ��ﺔ ﯾﻘ��ﺪم طﻠ��ﺐ ﻟﻠﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون
اﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ ﻟﻠﺤﺼ��ﻮل ﻋﻠ��ﻰ رﺧﺼ��ﺔ ﺗﻮﻟﯿ��ﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء اﻟﺘ��ﻲ
ﺗﺸﻜﻞ ﺷﺮط ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻨﺸﺎة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ذﯾﻞ ھﺬه اﻻﻧﻈﻤﺔ.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.٥

ﯾﺒﺪأ ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ

اﻻﺳﻢ

.٦

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ" :أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺸﻐﯿﻞ( )ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﻤﻨﺸﺂت طﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﺑﺄﻋﻘﺎب اﻟﻔﻮز ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۱۹-٥۷۷۹ ,

۲۱

اذار أ ٥۷۷۹

۲٦

۲۰۱۹

ﺷ��ﺒﺎط

أﺣﻔ��ﺎت ﺑ��ن ﺣ��ور,

ﻋﻣﯾ��د

رﺋ����������������ﯾس اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾ����������������ﺔ
ﺑﻣﻧطﻘ��������ﺔ ﯾﮭ��������ودا واﻟﺳ��������ﺎﻣرة
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اﻟﺬﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة )(۲
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ -ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﻤﻨﺸﺂت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ واﯾﺼﺎﻟﮭﺎ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺑﺄﻋﻘﺎب اﻟﻔﻮز ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة
.۲۰۷

ﺗﻌﺎرﯾﻒ:
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب:

"ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﺗﺰوﯾﺪ"-ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ م.ض ﺧﻼل ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﻛﺼﺎﺣﺒﺔ رﺧﺼﺔ ﻟﺘﺰوﯾﺪ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺻﺎﺣﺒﺔ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .او ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ
ﺗﺰوﯾﺪ ﻛﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺻﺎﺣﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﯾﺤﻞ ﻣﻜﺎن ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ؛
"اﻟﻘﺮﻋﺔ"-اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺎﺋﺰﯾﻦ وﺣﻔﻆ ﻣﻜﺎﻧﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة
)۲۰۹ز()(٤؛
"اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﯾﻦ"-اﻻﻋﻼن اﻟﺬي ﯾﺴﻠﻢ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﯾﻦ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاء ،اﻟﺬي ﯾُﻤﻜﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻣﻦ
ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻹﯾﺼﺎل ﻣﻨﺸﺄة واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮزع ،ﺑﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻲ ﻓﺎز ﻓﯿﮭﺎ؛
"ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة" او "اﻻﺟﺮاء" اﺟﺮاء ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻌﯿﯿﻦ ﯾﻨﻈﻤﮫ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻟﻐﺮض ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺴﻌﯿﺮة ﺷﺮاء اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻤﻮزع ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ؛
"اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ -"PPAاﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء؛
"اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﻤﯿﺔ"-اﻟﻘﺪرة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى ،ﺗﻘﺎس ﺑﻮﺣﺪات ﻛﯿﻠﻮواط اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﻘﺘﺮح ﻓﻲ اﻹﺟﺮاء
ﺿﺨﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺄة ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ،ﻻ ﺗﻘﻞ ﻗﺪرة اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻜﮭﺮو ﺿﻮﺋﯿﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻘﺪرة؛
"ﻗﺪرة ﻋﺎﻛﺲ اﻟﺘﯿﺎر")-ﺗﻘﺎس ﺑﻮﺣﺪات ﻛﯿﻠﻮ-واط -اﻣﺒﯿﺮ(" اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﻤﯿﺔ ﺗﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻘﺪرة .۰٫۹
ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﻠﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﻀﺎھﻲ ﺣﺠﻢ ﻗﺪرة ﻋﺎﻛﺲ اﻟﺘﯿﺎر.
"ﯾﻮم ﻋﻤﻞ"-ﯾﻮم دوام ﻋﺎدي اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﺧﻼﻟﮫ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟﺠﻤﮭﻮر؛
"اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ "ُ -ﻣﻘﺪم طﻠﺐ اﺗﺼﺎل ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮزع ﺣﺴﺐ اﻋﻼن اﻟﻔﻮز ﻷﺟﻞ ﺑﯿﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
ﻟﻠﻤﻮزع او ﻣﻦ ﺧﻮﻟﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض؛
"ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎري"-اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﺻﺮح ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻮزع ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻟﺒﺪء ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﺠﺎري،
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة )۲۱٤و(؛
"اﻟﯿﻮم اﻟﻤﺤﺪد"-اﻟﯿﻮم اﻟﺬي أرﺳﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ إﻋﻼن ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻣﻦ
اﺟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة؛
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"ﻣﻮزع"-ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ م.ض أو ﺷﺮﻛﮫ ﻛﮭﺮﺑﺎء اﻟﻘﺪس م.ض ،ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ إﯾﺼﺎل اﻟﻤﻨﺸﺎة إﻟﯿﮭﺎ؛
"ﺟﮭﺎز طﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﯿﺔ" أو "ﻣﻨﺸﺎة"-ﻣﻨﺸﺄة ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﺑﻘﺪرة اﺳﻤﯿﺔ )ﺑﻮﺣﺪات
ﻛﯿﻠﻮاط( .ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﺔ أﻋﻼه ،ﺑﯿﻦ  ٥۱ﻛﯿﻠﻮ واط ل ۱۰-ﻣﯿﻐﺎ واط اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ أو ﺳﻄﺢ ﻣﺒﻨﻰ ﻗﺎﺋﻢ،
وﺗﻢ إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ وإﯾﺼﺎﻟﮭﺎ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻷﻣﻦ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ،ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﻷﻣﺮ ،وﺣﺪات
ﻛﮭﺮوﺿﻮﺋﯿﺔ ،ﻋﺪاد ﯾﺤﻮل ﻣﻦ ﺗﯿﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﯿﺎر ﻣﺘﺮدد ،ﻟﻮﺣﺎت ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ وﻛﻮاﺑﻚ.
"ﻣﻘﺘﺮح"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮫ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ؛
اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ -"PPAاﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء؛
"رﺧﺻﺔ ﺗوﻟﯾد اﻟﻛﮭرﺑﺎء" – رﺧﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻛﮭرﺑﺎء ،اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرھﺎ اﻟﺿﺎﺑط ﻟﺷؤون اﻟطﺎﻗﺔ،
ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر أو اﻷﻧظﻣﺔ ،ﻣوﺿوﻋﮭﺎ ﺗوﻟﯾد اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﻓﯾﮭﺎ ،واﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻣن
ﻟﯾس ﺻﺎﺣب رﺧﺻﺔ ﻋﻣل ﻣﻊ اﻟﻛﮭرﺑﺎء وﻟﯾﺳت ﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻓﻘط؛
"ﻣﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ"-طﻠﺐ إﯾﺼﺎل ﻣﻨﺸﺎة اﻟﺬي ﯾُﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻮزع ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﻘﻂ.
.۲۰۸

دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
)أ(

دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻷوﻟﯿﺔ
)(۱

)(۲

)(۳
)(٤

ﯾﺤﻖ ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻄﻠﺐ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة ،أو
اﻟﺬي اﺳﺘﻠﻢ إﻋﻼن ﺑﻔﻮزه ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ،وﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ إﯾﺼﺎل ﻣﻨﺸﺄة ﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﻤﻮزع ﺑﻄﻠﺐ ﻹﺟﺮاء دراﺳﺔ ﺟﺪوى أوﻟﯿﺔ ﻟﻀﺦ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ.
ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﺟﺮاء دراﺳﺔ ﺟﺪوى اوﻟﯿﺔ )ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة" :اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ"(،
ﯾﺮﺳﻞ ﻟﻠﻤﻮزع اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ وﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻗﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة )أ(،
ھﺬه:
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ؛
)أ(
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ؛
)ب(
اﻟﻘﺪرة اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة؛
)ج(
ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﻠﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب؛
)د(
وﺻﻒ اوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة؛
)ھ(
ﻣﺨﻄﻂ اوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة )ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت ذات ﻗﺪرة اﻟﺘﻌﻘﺐ(؛
)و(
اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻹﻧﮭﺎء ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﺸﺄة؛
)ز(
اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﺒﺪء اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎري؛
)ح(
ﻛﺸﺮط ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪول اﻻوﻟﯿﺔ ﯾﺠﺒﻲ اﻟﻤﻮزع ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  ۱۸ﻣﻦ ﺟﺪول اﻟﺘﺴﻌﯿﺮات  ،۱-٤٫۳اﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻟﺴﻠﻄﺔ .اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻣﻘﺎﺑﻞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪول اﻻوﻟﯿﺔ ﻻ ﯾﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ.
ﯾﺮﺳﻞ اﻟﻤﻮزع ﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (۳ﺧﻼل  ۷اﯾﺎم
ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ؛ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة ۲٤
)ج( ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺎﺗﻮرة ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ.
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)(٥
)(٦

ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﻤﻮزع ان ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﺿﺎﻓﯿﺔ ،ﯾﺮﺳﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻛﺘﺎب ﺑﺸﺄن
ھﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﺧﻼل  ۱٥ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﯾﻮم اﺳﺘﻼﻣﮫ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ
اﻟﻔﻘﺮة )أ() .(۲اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻻﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﺒﮭﺎ اﻟﻤﻮزع ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺼﻠﺔ وﻧﮭﺎﺋﯿﺔ.
ﺗﺘﻄﺮق دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ ،اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﻨﺪ
ﺑﺪء أﺟﺮاء دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ وﺗﺸﻤﻞ ،ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﻻﻣﺮ ،اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻮﺻﯿﻞ
اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،وﺗﺘﻄﺮق ﻟﻸﻣﻮر اﻻﺗﯿﺔ:
ﺿﻐﻂ اﻟﻮﺻﻠﺔ وﺣﺠﻤﮭﺎ؛
)أ(
ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻮﺻﻠﺔ؛
)ب(
اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺿﺦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻤﺤﻄﺎت
)ج(
اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة ،ﺑﻤﺴﺎرات اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛
ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ وﻣﺴﺘﻮى ﺗﯿﺎر اﻟﻘَﺼﺮ؛
)د(
اﻟﺘﻐﯿﺮات واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ
)ه(
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة ،وذﻛﺮ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ؛
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻮﺻﯿﻞ
)و(
اﻟﻤﻨﺸﺄة ،ﺑﺤﺎل ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺧﻼل اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﺒﺎب؛
طﻠﺒﺎت اﯾﺼﺎل ﻗﺎﺋﻤﺔ ودراﺳﺎت ﺟﺪوى اوﻟﯿﺔ اﺧﺮى اﻟﺘﻲ ُﺟﮭﺰت او
)ز(
اﻟ ُﻤﺠﮭﺰة ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ طﻠﺒﺎت دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ ،وﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺪﻋﻲ.

) (۷ﺑﺤﺎل وﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ ﺗﺸﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﻮزع اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ
ﺑﺎﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻹﻧﮭﺎء اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ واﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
اﻟﺘﺠﺎري ،ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب ،ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى
اﻻوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮد اﻟﺴﻠﺒﻲ ،ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوﺣﺎت واﺳﺒﺎب اﻟﺮﻓﺾ.
) (۸دون اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(۷ﯾﻜﻮن اﺳﺘﻨﺘﺎج دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ
ﺳﻠﺒﻲ ﺑﺤﺎل ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺿﺦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﺑﺤﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ﻟﻤﺤﻮل اﻟﻤﺤﻄﺔ
اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ وﻗﺪرة اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %٦۰ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻤﺤﻮل اﻟﻤﺤﺪدة.
ﺑﺤﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪول اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﯾﻨﻘﻞ اﻟﻤﻮزع دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ
ﻟﻤﺼﺎدﻗﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ.
) (۹ﯾﺴﻠﻢ اﻟﻤﻮزع ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ
رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺧﻼل  ٤٥ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﯾﻮم اﺳﺘﻼم اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(۲ﻣﻦ ﯾﻮم دﻓﻊ اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (۳او ﻣﻦ
ﯾﻮم اﺳﺘﻼم اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻻﺿﺎﻓﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(٦اﻻﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ.
) (۱۰ﺗﺄﺧﺮ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﺗﺰوﯾﺪ ﻹﻧﮭﺎء دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(۹ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﻮزع ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﺪ  ۱۲ﻣﻦ ﺟﺪول اﻻﺳﻌﺎر  ،۱-۱۲ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﯾﻮم ﺗﺄﺧﯿﺮ.
)] (۱۱ﺷﻄﺐ[
) (۱۲ﯾﺴﻠﻢ اﻟﻤﻮزع ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﻟﺸﺮوط
اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺎة ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ،وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻘﺎﯾﺲ اﻟﻤﻌﺪات وﻣﺨﻄﻂ
اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﯾﮫ ،ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﯿﻄﺮة واﻻﺗﺼﺎﻻت وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﯿﺎر
اﻟﻘُﺼﺮ وﺗﯿﺎر ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﺣﺴﺒﮭﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺨﻄﯿﻂ
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)(۱۳
)(۱٤

)(۱٥
)(۱٦
)(۱۷
)(۱۸

)(۱۹

)(۲۰
)(۲۱

)(۲۲

)(۲۳

اﻟﻤﻨﺸﺎة.
ﺑﺤﺎل دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﻤﻜﻦ اﯾﺼﺎل اﻟﻤﻨﺸﺎة ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﯾﺬﻛﺮ
اﻟﻤﻮزع اﻻﺳﺒﺎب ﻟﮭﺬا ،واﻟﻘﺪرة اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﯾﺼﺎﻟﮭﺎ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ
وﻹﺧﺮاج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺎﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ،اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻟﯿﻮم اﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﻂ .ﻻ ﺗﺸﻜﻞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ
اي اﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮزع او ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ او اي ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ او
دوﻟﺔ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ او ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺎة ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء او
ﻟﺘﺸﻐﯿﻠﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎري .ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﯾﺤﻔﻆ ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﻼم رد اﯾﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮزع ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲۰۹و().(۲
]ﺷﻄﺐ[
ﺗﺴﺮي دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ ﻟﻤﺪة  ۹ﺷﮭﻮر ﻣﻦ ﯾﻮم اﻧﮭﺎﺋﮭﺎ وﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ
ﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ.
ﻣﻠﻐﻲ
ﻣﻀﺖ  ۹ﺷﮭﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﯿﻢ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ وﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﺼﺎﺣﺐ
رﺧﺼﺔ ﺗﺰوﯾﺪ ﺑﻜﺘﺎب ﺧﻄﻲ ،ﻟﯿﺘﺄﻛﺪ ان ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻻ زاﻟﺖ ﺳﺎرﯾﺔ
اﻟﻤﻔﻌﻮل ،وھﺬا ﻷﺟﻞ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ ،دون دﻓﻊ اﺿﺎﻓﻲ؛ ﯾﺮد اﻟﻤﻮزع
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﺧﻼل  ۱٥ﯾﻮم ﻋﻤﻞ.
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(۱۸ﺑﺤﺎل اﺟﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﺮات ذات اھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة
ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ ،وﺑﺎﻋﺘﻘﺎد اﻟﻤﻮزع او
ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ان اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻗﺪ ﺗﻐﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى
اﻻوﻟﯿﺔ ،ﻻ ﯾﺼﺎدق اﻟﻤﻮزع ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ وﻻ ﯾﻤﺪد ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﻹﺟﺮاء دراﺳﺔ ﺟﺪوى اوﻟﯿﺔ
ﺟﺪﯾﺪة وﯾﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺪد ﻣﻦ ﺑﻨﺪ) (۱۸ﻣﻦ ﺟﺪول اﻻﺳﻌﺎر .۱-٤٫۲
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﻋﻤﻞ
ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ او ﺣﻔﻆ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ.
ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺮاض
ﺧﻄﻲ ﻣﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼل  ۱٥ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﯾﻮم
اﺳﺘﻼم ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ.
ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﻋﺘﺮاض ،ﯾﺘﻮﺟﮫ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮزع وﺑﺪوره ﯾﻨﻘﻞ ﻟﮫ ﺧﻼل  ۷اﯾﺎم
ﻋﻤﻞ ،ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﺘﻮﺟﮫ ،طﻠﺐ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  ۱۸ﻣﻦ ﺟﺪول
اﻻﺳﻌﺎر  ،۱-٤٫۲اﻟﻤﺤﺪد ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﯾﺮﺳﻞ اﻟﻤﻮزع ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺧﻼل  ۳۰ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﯾﻮم دﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(۲۱ﺗﻘﺮﯾﺮا ً ﯾﻔﺴﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت
ﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻷوﻟﯿﺔ ،وﯾﺮﻓﻖ ﻟﮫ ﻛﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة ) ،(٦ﯾﺸﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ واﻟﺠﺪاول
اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻹﻧﮭﺎء اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ .ﻷﺟﻞ ﻣﻨﺢ رده ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮزع ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻔﺤﺺ ﺗﻘﯿﺪ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ.
ﻟﻢ ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻤﻮزع ﺑﺎﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻀﺎﺑﻂ ﺷﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(۲۳ﯾﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﯾﻮم ﺗﺄﺧﯿﺮ ،اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  ۱۲ﻣﻦ اﻟﺠﺪول  .۱-۱۲ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺣﺴﺐ ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﺸﺄة
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)(۲٤
)(۲٥
)(۲٦

)(۲۷

)ب(

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﯾﺼﺪر اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺮاره ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ﺧﻼل  ٤٥ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ،ﻣﻦ
ﯾﻮم اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮاره ﻣﻦ اﻟﻤﻮزع وﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ.
ﺑﺤﺎل ﻗﺪم اﻋﺘﺮاض ،ﯾﻌﯿﺪ اﻟﻤﻮزع ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي دﻓﻌﮫ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة
).(۲۱
اﻧﺘﮭﺖ ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن رﺧﺼﺔ ﻣﺸﺮوطﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﺗﺴﻮﯾﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻟﻢ
ﯾﺤﻔﻆ ﻟﮭﺎ ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ ،واﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺑﺤﺎل ﺗﻢ دﻓﻌﮭﺎ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﻋﻤﻞ
اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ،ﻻ ﺗ ُﺴﺘﺮﺟﻊ .ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻧﺘﮭﺖ رﺧﺼﺘﮫ ،ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ
طﻠﺒﺎت ﻹﺟﺮاء دراﺳﺔ ﺟﺪوى اوﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة او ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ
ﺟﺪوى اوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺖ ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﺴﻠﻄﺔ رﻗﻢ ٥
ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺘﮭﺎ رﻗﻢ  ٤۱۳اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺑﯿﻮم .۲۰۱۳/۹/۱٦
ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻄﻠﺒﮫ ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ ،ﺑﻜﺘﺎب ﯾﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﻮزع وﺑﺈرﻓﺎق ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻼﺋﻢ وﻣﺼﺎدق
ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.

ﻓﺤﺺ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻮﺻﯿﻞ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﺗﺰوﯾﺪ.
زادت اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮزع اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ
ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﯿﮭﺎ ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻋﻦ  ٦۳۰ﻛﯿﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ اﻣﺒﯿﺮ ،ﯾﺘﻮﺟﮫ
اﻟﻤﻮزع ﻟﺼﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﺑﻄﻠﺐ ﻹﺟﺮاء دراﺳﺔ ﺟﺪوى اوﻟﯿﺔ ﻹﺧﺮاج اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻰ ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮزع.

.۲۰۹

ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ
)أ(

اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ وﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﻮﺻﻠﺔ ﺣﺠﻤﮭﺎ  ٦۳۰ﻛﯿﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ اﻣﺒﯿﺮ ﺗﻜﻮن ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺿﻐﻂ
ﻣﻨﺨﻔﺾ؛ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﻮﺻﻠﮫ ﺣﺠﻤﮭﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٦۳۰ﻛﯿﻠﻮ ﻓﻮﻟﻂ اﻣﺒﯿﺮ وﻻ
ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱۰ﻣﯿﺠﺎ ﻓﻮﻟﻂ اﻣﺒﯿﺮ ﯾﻜﻮن ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

)ب(

ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺒﺎت ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ.
)(۱
)(۲
)(۳

ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮزع طﻠﺒﺎت ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎت ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ ﻟﻘﺪرة اﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺎز ﻓﯿﮭﺎ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة-طﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ( ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب.
ﯾﺮﺳﻞ اﻟﻤﻮزع ﻛﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎت ﺗﻮﺻﯿﻞ ﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ
اﻟﺘﺰوﯾﺪ ،ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ.
ﺗ ُﻘﺪم طﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﺧﻼل  ۱٤ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﻤﺤﺪد ،وﯾﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺪ .وﺗﺪﺧﻞ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة )ز(؛
ﯾﻨﺸﺮ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻻﺧﯿﺮ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ طﻠﺒﺎت اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ )ﻓﯿﻤﺎ ذﻟﻚ
اﻟﺴﺎﻋﺔ( ،ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺴﻖ اﻋﻤﺎل ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ وﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه وﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ
اﻟﺘﺰوﯾﺪ.
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)(٤

ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻻﺧﯿﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(۲ﺑﻌﺪ
اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻋﺔ ،وﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ
اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﯾﺤﺪد وﻓﻖ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ
اﻟﻤﻮزع ،ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )ح( ،ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻻوﻟﯿﺔ
ﻟﻤﻦ ﯾﺴﺒﻖ.

)ج(

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻟﻤﻮزع ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺑﺼﺪد اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻮﺻﯿﻞ ﻣﻨﺸﺄة،
ﯾﺴﻠﻤﮫ اﻟﻤﻮزع ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺧﻼل  ۱٤ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﺘﻮﺟﮫ .ﻛﻤﺎ وﯾﻨﺸﺮ
اﻟﻤﻮزع ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﮫ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

)د(

اﻟﺸﺮوط اﻻوﻟﯿﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ.
ﻣﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم طﻠﺐ ﻟﻠﻤﻮزع ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ،ﯾﺮﻓﻖ ﻟﻄﻠﺒﮫ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻤﻌﻄﯿﺎت
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﻛﺸﺮط اوﻟﻲ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ:
)(۱
)(۲

)(۳
)(٤
)(٥
)(٦
)(۷
)(۸

رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء اﺻﻠﯿﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ.
ﺑﺤﺎل وﻟﻢ ﺗﺼﺪر رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء ﺗﺮﻓﻖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺨﺎرطﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ
اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻣﻊ ذﻛﺮ ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻐﺮض
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﺻﺪار رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ،ﯾﺤﺪد ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻗﺎﻣﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ او ﻋﻠﻰ اﻻراﺿﻲ؛
ﻣﻠﻒ ﻣﺤﻮﺳﺐ ﻣﻦ ﻧﻮع  DWGﯾﺸﻤﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﺎﺣﺎت او وﺣﺪات اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﺐ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻻﺣﻮاض واﻟﻘﺴﺎﺋﻢ؛
ﻣﻠﻐﻲ؛
ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﻠﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﻮﺣﺪات ﻛﯿﻠﻮ ﻓﻮﻟﻂ اﻣﺒﯿﺮ ،ﻗﺪرة ﻋﺎﻛﺲ اﻟﺘﯿﺎر
اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻘﺪرة اﻻﺳﻤﯿﺔ؛
ﻧﻘﺎط اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة؛
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ؛
ﻣﺨﻄﻂ ﻛﮭﺮﺑﺎء اﺣﺎدي اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﮭﻨﺪس ﻛﮭﺮﺑﺎء ذو
رﺧﺼﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ.

)ھ(

طﻠﺐ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﺿﺎﻓﯿﺔ
) (۱ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮزع اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻄﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ،ﺧﻼل  ۷اﯾﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻘﺪﯾﻢ
طﻠﺐ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ او ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺮﻋﺔ ،ﺑﺤﺎل واﺷﺘﺮك ﻓﯿﮭﺎ ،ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﮫ ﻷﺟﻞ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ.
) (۲طﻠﺐ اﻟﻤﻮزع ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﺿﺎﻓﯿﺔ ﺗﻌﺪ اﻻﯾﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺮد ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )و() ،(۱ﻣﻦ ﯾﻮم اﺳﺘﻼم اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻻﺿﺎﻓﯿﺔ ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻮزع.

)و(

رد اﻟﻤﻮزع
) (۱ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﯾﺮد اﻟﻤﻮزع ﺑﻜﺘﺎب ﺧﻄﻲ ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻣﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺬي
ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﺧﻼل  ٤٥ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﯾﻮم دﻓﻊ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )ح( ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

8989

)(۲

)(۳

ﻟﻢ ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )د(
)أ(
او ﻟﻢ ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻮزع ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )ھ() ،(۱ﺧﻼل ۷
اﯾﺎم ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﻄﻠﺐ ،ﯾﺮﻓﺾ اﻟﻤﻮزع طﻠﺒﮫ ﺑﺮد اﻟﺬي ﯾﺮﺳﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ
ﺧﻼل  ۳اﯾﺎم ﺑﻌﺪ اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ،او ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻧﺸﺮ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺷﺘﺮك ﻓﯿﮭﺎ ،او ﺧﻼل  ۱۰اﯾﺎم ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﻄﻠﺐ
ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،وﯾﺸﺮح ﺑﺮده اﺳﺒﺎب رﻓﺾ
اﻟﻄﻠﺐ .ﺗﻢ رﻓﺾ طﻠﺐ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﻐﻠﻖ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ
واﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﻻ ﺗ ُﺴﺘﺮﺟﻊ.
)ب( ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﻤﻮزع ان اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﺿﻐﻂ ﻣﻨﺨﻔﺾ او
ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ،طﻮﻟﮫ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٥۰۰ﻣﺘﺮ ،ﻛﺈﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،او
ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻨﺎء ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺤﻮﻻت ،او ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﻤﻮزع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ
ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،اﻧﮫ ﻷﺟﻞ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﯾﺠﺐ اﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ
ﺑﻄﻮل ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱۰۰۰ﻣﺘﺮ ،ﻛﺈﺿﺎﻓﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄة ،ﯾﻘﺒﻞ اﻟﻤﻮزع اﻟﻄﻠﺐ ،ﻣﻨﻮطﺎ
ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ.
)ج( ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﻤﻮزع ان اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺸﺎة ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﺿﻐﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ او
ﺷﺒﻜﺔ ﺿﻐﻂ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺑﻄﻮل ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﻄﻮل اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب(,
ﻓﮭﻮ ﻏﯿﺮ ُﻣﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻄﻠﺐ ,وﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮزع  ,وﻟﻜﻨﮫ ﻏﯿﺮ
ُﻣﺠﺒﺮ ،ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎده ﻓﻘﻂ ان ﯾﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ،واﻻﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن,
ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﻻﻣﺮ ،ﻗﺪرﺗﮫ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ
وﻓﻖ اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب ,ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻜﻤﯿﺔ وﻣﺪى
ﺗﻘﺎطﻊ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻻﺧﺮى واﻻراﺿﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ,
ﺣﺴﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮫ ﻟﻼﻋﺘﺮاﺿﺎت او اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ طﺮف ﺛﺎﻟﺚ
ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ,اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
ﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ وﻣﻨﺘﺠﯿﻦ اﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻣﺪى وﻗﺎﯾﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ ,واي
اﻋﺘﺒﺎر اﺧﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ.
ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﻤﻮزع ان ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺪرة اﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ﻟﻤﺤﻮل ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ
)د(
ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %٦۰ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻮل ،ﯾﺮﻓﺾ اﻟﻤﻮزع اﻟﻄﻠﺐ وﯾﻐﻠﻖ ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ ،واﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺮﺟﻊ.
)ھ( دون اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺑﺤﺎل ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺿﻐﻂ
ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻛﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ ﯾﻘﻮم
اﻟﻤﻮزع ﺑﻔﺤﺺ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ وﯾﻘﺮر إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺷﺒﻚ ﻛﻞ
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ او ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ،وﻋﻠﯿﮫ ﯾﺼﺪر ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪﻋﻲ
ﻛﺘﺎب رد ﺳﻠﺒﻲ او اﯾﺠﺎﺑﻲ.
ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )د( ،واﺳﺘﺠﺎب
ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻮزع ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة)ھ() ،(۱ﺑﺤﺎل طﻠﺐ ﻣﻨﮫ ,ﯾﺼﺎدق اﻟﻤﻮزع ،ﻣﻨﻮطﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ) (۱واﻟﻤﺎدة )ز( ) (٤و ) ، (٥ﻋﻠﻰ ان اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﺳﺘﻮﻓﻰ
اﻟﺸﺮوط اﻻوﻟﯿﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ )اﻋﻼه وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :رد اﻟﻤﻮزع
اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ"(.
ﻟﻢ ﯾﺮد اﻟﻤﻮزع ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺧﻼل  ۲۱ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﯾﻮم اﺳﺘﻼم
اﻟﻄﻠﺐ او ﻣﻦ ﯾﻮم اﺳﺘﻼم اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺤﺖ
ﺳﯿﻄﺮﺗﮫ ،ﯾﻌﻮض اﻟﻤﻮزع اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  ۲٥ﻣﻦ ﺟﺪول
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اﻻﺳﻌﺎر  ،۱-۱۲اﻟﻤﺤﺪد ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻛﻞ وﻗﺖ وﻟﻢ ﯾﺼﺪر رد اﻟﻤﻮزع اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﺗﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﻲ
أﻧﻔﻘﮭﺎ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ ﻓﻘﻂ ،وﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻻدﻋﺎء او ﺗﻘﺪﯾﻢ دﻋﻮى
ﺿﺪ اﻟﻤﻮزع ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﺟﺮاء اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ او أي اﺿﺮار اﺧﺮى.
ﺐ ﻛﺎن ،ﺑﻤﺎ
ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺧﻼل  ۳٤ﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ،ﻷي ﺳﺒ ٍ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮزع ،ﯾﻨﺘﮭﻲ ﺳﺮﯾﺎن رد اﻟﻤﻮزع اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ
واﻟﻤﻮزع ﻻ ﯾﺤﻔﻆ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ ،وﻻ ﺗﻜﻮن اي ذرﯾﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ
ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻌﺪ ھﺬا اﻟﻤﻮﻋﺪ ،وھﺬا ﻻ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺣﻞ اﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﺸﺄة.

اﻟﺸﺮوط ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻠﺔ وﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ
)(۱

وﻓﻘﺎ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﯾﻔﺘﺢ اﻟﻤﻮزع ﻣﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺸﺄة
اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻮي اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ،ﻣﻨﻮطﺎ ﺑﺎﺳﺘﯿﻔﺎء ﻛﻞ اﻟﺸﺮوط اﻻوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )د( ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺸﺄة ،وﯾﻤﻠﻚ رد اﻟﻤﻮزع اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة
)و( ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺸﺄة وإﻋﻼن اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﯾﻔﺘﺢ اﻟﻤﻮزع ﻛﻞ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﻘﻂ )وﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﻣﻦ
ﺧﻮﻟﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض( ﺣﺘﻰ ﺑﺤﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻘﺎﻣﺔ ﺑﺴﺎﺣﺎت ﻣﺴﺘﮭﻠﻚ او ﻋﻠﻰ
ﯾﺪ ﻣﻦ ﺧﻮﻟﮫ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض.
ﻣﻨﻮطﺎ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ) ،(٤اﻟﻤﻮزع وﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺪ
ﯾﺤﻔﻈﻮن ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻓُﺘﺢ ﻟﮭﺎ ﻣﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ وأرﺳﻞ رد
ﻣﻮزع اﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺬي اﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﺳﻤﮫ ،ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۳٤ﺷﮭﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد.
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ طﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﺧﻼل ۱٤
ﯾﻮم ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﻤﺤﺪد ،ﺗﺤﺪد وﻓﻖ ﻗﺮﻋﺔ ﻋﻠﻨﯿﺔ ﺗﺠﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ،اﻟﻤﻮﻋﺪ
واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﯿﻦ وﺗﻨﺸﺮ
ﺗﻔﺎﺻﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،اﻟﻄﺎﻗﺔ،
واﻟﻤﯿﺎه ،واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﻨﺴﻖ اﻋﻤﺎل اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎطﻖ.
ﺗﻔﺤﺺ ﻛﻞ اﻟﻤﻠﻔﺎت ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،وﻟﻜﻦ ﯾﺼﺪر رد اﻟﻤﻮزع اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﯿﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺬي ُﺣﺪد ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ،
ﻣﻊ اﻻﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن ،اﻟﺮدود اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺻﺪرھﺎ اﻟﻤﻮزع ﻟﻤﺴﺘﺪﻋﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺬي ُﺣﺪد ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻋﺔ.

)ح(

دﻓﻌﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ
) (۱ﯾﺠﺒﻲ اﻟﻤﻮزع ﻛﺸﺮط ﻟﻔﺤﺺ ﻣﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ دﻓﻌﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ
ﺑﻤﻘﺪار  %۱۰ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺖ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺴﺎرﯾﺔ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ﺟﺪول
اﻻﺳﻌﺎر  ،۳-٤٫۳اﻟﻤﺤﺪد ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻀﻐﻂ
اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ،وﻛﺎﻟﻤﺤﺪد ﺑﺠﺪول اﻟﺘﺴﻌﯿﺮات  ،۲٫٤-۱اﻟﻤﺤﺪد ﻋﻠﻰ ﯾﺪ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
) (۲ﯾﺮﺳﻞ اﻟﻤﻮزع ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (۱ﺧﻼل
 ۷اﯾﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ،ﺑﺤﺎل اﺷﺘﺮك اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ
ﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺔ ﯾﺮﺳﻞ اﻟﻤﻮزع ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺪﻓﻊ ﺧﻼل  ۷اﯾﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ
ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺮﻋﺔ؛ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺧﻼل  ۷اﯾﺎم
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ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﯾﻮم اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﺪﻓﻊ.
ﻣﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺬي طﻠﺐ ﺗﻮﺻﯿﻠﺔ ﻣﻨﺸﺄة ﻟﻠﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﻻ ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ
دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ ﺑﻤﻮﻋﺪ ﻓﺤﺺ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﻟﻠﺸﺮوط
اﻷوﻟﯿﺔ ،ﻛﺸﺮط ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻوﻟﯿﺔ ﺑﻨﻄﺎق اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺠﺒﻲ
اﻟﻤﻮزع ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ
ﺗﻮﺻﯿﻞ ،اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ ﺑﻨﺪ  ۱۸ﻣﻦ ﺟﺪول اﻻﺳﻌﺎر ،۲٫٤-۱
ﻟﻔﺤﺺ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ .ﯾﺮﺳﻞ اﻟﻤﻮزع ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ
ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺪﻓﻊ ﺧﻼل  ۷اﯾﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ.

اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﺘﻘﻨﻲ
)أ(

اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﺘﻘﻨﻲ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺟﺪول زﻣﻨﻲ
ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ،ﯾﺒﺪأ اﻟﻤﻮزع واﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ
وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﺘﻘﺪم ﻣﺠﺮﯾﺎت اﻟﻌﻤﻞ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﺘﻘﻨﻲ"( .ﯾﺘﻢ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﺧﻄﯿﺎ وﯾﺸﻤﻞ ،ﺑﺠﻤﻠﺔ اﻻﻣﺮ ،ﺗﻄﺮق ﻟﻠﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱اﺗﺠﺎه اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ؛
) (۲ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻨﺸﺄة؛
) (۳ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺮﻛﺒﮭﺎ اﻟﻤﻮزع ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ؛
) (٤ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ۲۱۲؛
) (٥ﻣﻘﺎﯾﺲ اﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰود اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﺰودة.
)أ(
)ب( ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺮدد اﻟﺘﺸﻮﯾﺶ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﺰودة؛
)ج( ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺪة اﺻﻼح ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﺰودة؛
) (٦ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺟﻮدة ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰود اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺘﺸﻮﯾﺶ اﻟﻌﺎﺑﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﺰودة؛
)أ(
)ب( ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺘﯿﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﺰودة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ،
ﺑﺤﺎل ﺗﻮﻓﺮت اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﻮزع؛
)ج( ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﺰودة ،ﺑﺤﺎل ﺗﻮﻓﺮت اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻟﺪى
اﻟﻤﻮزع؛
) (۷ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺪات وطﺮﯾﻘﺔ ﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ ،اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ،اﺳﺘﯿﻔﺎء
اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺗﺮﻛﯿﺐ اﺟﮭﺰة اﻟﻘﯿﺎس واﻟﻌﺪادات ،ﯾﺸﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺘﮭﺎ؛
) (۸ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻌﺰل اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة ﺟﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﺮﻏﺐ
اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ أﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﻨﻰ ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺬي ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻨﺸﺄة ﺗﻮﻟﯿﺪ؛
) (۹ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺘﻮﻟﯿﺪ
واﻻﺳﺘﮭﻼك ،ﺑﺤﺎل ﺗﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ) ،(۸ﺣﺴﺐ ﺟﺪول اﻻﺳﻌﺎر
 ٤٫٤اﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﻨﺸﺂت
اﻟﺘﻮﻟﯿﺪ واﻻﺳﺘﮭﻼك ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ۱۹٥٤-٥۷۱٤،واﻻﻧﻈﻤﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ.
) (۱۰ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﻠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة ).(۹
) (۱۱ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﺪات اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮﻛﺐ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ
ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻮزع.
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)ب(

ﻣﻮﻋﺪ اﻧﮭﺎء اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﺘﻘﻨﻲ
)(۱
)(۲

)ج(

اﺟﮭﺰة اﺗﺼﺎﻻت ﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
)(۱

)(۲

)(۳

)د(

ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﯾﻔﺮض اﻟﻤﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺮﻛﯿﺐ،
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،اﺟﮭﺰة اﺗﺼﺎﻻت ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ )ﯾﺸﻤﻞ ﻟﻮﺣﺔ ﺗﺤﻜﻢ(
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﺗﺰوﯾﺪ .ﺗﺮﻛﺐ اﺟﮭﺰة اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺪ ،وﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ.
ﯾﺰود ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺪ وﯾﺮﻛﺐ اﺟﮭﺰة اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺴﯿﻄﺮة واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺪﻓﻌﮫ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ
ﺟﺪول اﻻﺳﻌﺎر  .۲-٤٫۲ﯾﺠﺒﻲ اﻟﻤﻮزع ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻨﻮي ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻻﺟﮭﺰة وﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ﺟﺪول اﻻﺳﻌﺎر  ،۲-٤٫۲اﻟﺬي
ﺗﺤﺪده اﻟﺴﻠﻄﺔ.
دون اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﺑﺤﺎل ﻗﺎم اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺄﻧﺸﺎء ﻋﺪة ﻣﻨﺸﺂت ذات ﻗﺪرة اﺳﻤﯿﺔ
ﻣﺤﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۲۰ﻣﯿﺠﺎ واط ،ذات ﻣﺮﻛﺰ ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮك ،ﯾُﻠﺰﻣﮫ
اﻟﻤﻮزع ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﺠﻤﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ )اﻟﺴﺎﯾﺒﺮ( ،ﻛﻤﺎ
ﯾﺤﺪدھﺎ ﺿﺎﺑﻂ اﻻﻣﻦ ﻟﻮزارة اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ.

اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
)(۱

)(۲

)ھ(

ﯾﺘﻢ اﻧﮭﺎء اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﺧﻼل  ۳۰ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺎت
اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ او ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ،اﻻﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ.
ﺑﺤﺎل ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ،ﯾﺘﻢ اﻧﮭﺎء اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ
اﻟﺘﻘﻨﻲ ﺧﻼل  ۳۰ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﯾﻮم اﺳﺘﻼم رد اﻟﻤﻮزع اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ.

ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﯾﺮﺳﻞ اﻟﻤﻮزع ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺷﺮاء
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ) (PPAﻟﯿﻮﻗﻌﮭﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﯾﺮﺳﻞ ﻟﮫ ﻓﺎﺗﻮرة دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻘﻤﺔ  %۷۰ﻣﻦ
ﻓﺎرق ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﻠﺔ وﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﮭﺎ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة اﻟﺴﺎرﯾﺔ
ﺑﯿﻮم اﺻﺪار ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺤﺴﺎب .ﯾﻌﺘﺒﺮ دﻓﻊ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺤﺴﺎب ﻛﺸﺮط ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ.
ﯾﺮﺳﻞ اﻟﻤﻮزع ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (۱ﺧﻼل ۷
اﯾﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﺘﻔﻨﻲ؛ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺤﺴﺎب
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة ) ۲٤ج( ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺎﺗﻮرة ﺣﺴﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺒﻞ
ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ.

ﺗﺄﺧﯿﺮات ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮزع.
)(۱
)(۲

ﻛﻞ وﻗﺖ وﻟﻢ ﯾﺤﺪد ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب ،اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻮزع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﻜﺒﯿﺮ اﻟﺘﻮﺻﯿﻠﺔ أو
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ( ﺗﻨﻔﺬ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ) ۳٥ج( او اﻟﻤﻌﯿﺎر ) ۳٥د(.
اﺟﺮاء دراﺳﺔ ﺟﺪوى اوﻟﯿﺔ او ﻣﻨﺢ رد اﯾﺠﺎﺑﻲ او ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﻻ ﺗﻤﻨﺢ
اﻻوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ اﻟﺬي طﻠﺒﻮا اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻮزع او ﻋﻠﻰ
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اﻋﻤﺎل ﺷﺒﻜﺔ اﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺧﻄﻄﺖ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻤﻮزع وﻟﯿﺴﺖ ﺑﻨﻄﺎق اﻻﺟﺮاء.
)و(

.۲۱۱

ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ﺑﺤﺎل طﺮأ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻟﺪى اﻟﻤﻮزع ﺑﺎﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ،ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ،
ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﻮزع ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﺪره  ۱۰۰۰ش.ج ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﯾﻮم ﺗﺄﺧﯿﺮ ،ﻻ ﯾﺴﺘﺤﻖ
اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ أي ﺗﻌﻮﯾﺾ آﺧﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻘﺎت أﻧﻔﻘﮭﺎ ،ﺧﺴﺎرة ارﺑﺎح واي
ﺿﺮر ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،واﯾﻀﺎ ﺑﺤﺎل ادى اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﺑﺎﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ،ﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺰود او طﺮف ﺛﺎﻟﺚ ،ﻟﻌﺪم اﯾﺼﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ او ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺗﺠﺎري ﻟﻤﻨﺸﺄة ﺧﻼل  ۳٤ﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد.

ﺗﻐﯿﺮات واﻟﻐﺎء اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ
)أ(

ﺗﻐﯿﺮات ﺑﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﻮﺻﯿﻠﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
)(۱
)(۲

)(۳

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﺟﺮاء ﺗﻐﯿﺮات ﺑﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻗﺒﻞ
اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﺘﻘﻨﻲ وﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺤﺴﺎب ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲۱۰د(
).(۱
ﺑﺤﺎل طﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﺟﺮاء ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ
اﻟﺘﻘﻨﻲ ،ﯾﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺿﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻄﻠﺐ ﻷﺟﺮاء ﺗﻐﯿﺮات ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ ،اﻟﺬي ﯾﻄﻠﺐ اﺿﺎﻓﺔ
)أ(
اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %٥ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﻠﺔ ،ﻛﻄﻠﺐ ﻣﻨﻔﺮد وﺟﺪﯾﺪ .ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻻ ﺗﻤﺲ ﺑﺮد اﻟﻤﻮزع اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ
اﻻﺻﻠﻲ وﯾﻔﺤﺺ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻨﻔﺮد واﻟﺠﺪﯾﺪ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻜﺒﯿﺮ
اﻟﺘﻮﺻﯿﻠﺔ ﻛﺎﻟﻤﻄﻠﻮب .إذا ﻛﺎن اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻨﻔﺮد او اﻟﺠﺪﯾﺪ
ﺳﻠﺒﻲ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻻﺻﻠﻲ وﺗﻮﺻﯿﻞ
ﻣﻨﺸﺄة ﺑﺤﺠﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﻠﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻮدق ﻋﻠﯿﮭﺎ.
)ب( ﺗﻐﯿﺮات ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟﻘﺪرة ب %٥۰-ﻣﻦ
اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ او أﻛﺜﺮ ﺗﺆدي ﻹﻟﻐﺎء ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻠﺔ واﻧﮭﺎء
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻮزع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻠﺔ وﺗﺆدي ﻟﻌﻤﻞ دراﺳﺔ ﺟﺪوى اوﻟﯿﺔ
ﺟﺪﯾﺪة .ﺗﻐﯿﺮات ذات اھﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺪرة ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ،ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﻲ
ﻟﺪﺧﻮل او ﺧﺮوج اﻟﺨﻄﻮط ،او ﺗﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺺ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ،ﺗﺆدي ﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻮزع وﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻓﺘﺢ
ﻣﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ.
)ج( ﺗﻐﯿﺮات ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟﻘﺪرة ب %٥۰-ﻣﻦ
اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ او أﻛﺜﺮ ،ﺗﺆدي ﻹﻟﻐﺎء ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ واﻧﮭﺎء
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻮزع ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ ،وﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﺟﺮاء دراﺳﺔ ﺟﺪوى اوﻟﯿﺔ
ﺟﺪﯾﺪة.
طﻠﺒﺖ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﺘﻘﻨﻲ وﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﻮزع ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺻﯿﻠﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﺴﺮي اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺑﺤﺎل وطﻠﺐ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﯾﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺬي طﻠﺐ ﻓﻲ
)أ(
اﻟﺒﺪاﯾﺔ ،ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺿﺎﻓﯿﺔ او ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ
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)ب(

)ب(

اﻟﻐﺎء اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ
)(۱
)(۲
)(۳

)(٤

.۲۱۲

اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻻﺿﺎﻓﯿﺔ.
ﺑﺤﺎل وطﻠﺐ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻠﯿﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺬي طﻠﺐ ﻓﻲ
اﻟﺒﺪاﯾﺔ ،ﯾﻌﯿﺪ اﻟﻤﻮزع ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﺎرق اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺟﺮاء اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ،
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎم .ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ
اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻔﮭﺎ اﻟﻤﻮزع ﺟﺮاء اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﺑﻨﺴﺒﺔ  %۱۰ﻣﻦ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪة.

أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻟﻠﻤﺰود اﻧﮫ ﻻ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ،ﺑﻜﻞ ﺣﯿﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻓﻌﺔ
اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ،ﻷي ﺳﺒﺐ ﻛﺎن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﺒﺎب ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮﺗﮫ ،ﻻ ﯾﺴﺘﺮﺟﻊ
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ.
ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ۲۱۰د( ﺧﻼل ۱٥
ﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ ،ﯾﻐﻠﻖ اﻟﻤﻮزع ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺒﻠﻎ
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻻ ﯾﻌﺎد ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ.
أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﻧﮫ ﻻ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ،ﺑﻜﻞ ﺣﯿﻦ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲۱۰د( وﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﻮزع ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺻﯿﻠﺔ،
ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬھﺎ اﻟﻤﻮزع ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺴﻠﻤﮫ
اﻻﻋﻼن.
أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﻧﮫ ﻻ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﯿﻠﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﻮزع ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻮﺻﯿﻠﺔ ،ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﺳﺘﺮﺟﺎع اي اﻣﻮال وﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ۲۱۳ب( ).(۱

ﻣﻨﺸﺄة ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ
)أ(

وﺿﻊ ﻣﻨﺸﺄة ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮزع
)(۱

)(۲

)(۳

ﻣﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﻄﻠﺐ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﯾﻨﺸﺄ وﯾﻀﻊ ﺗﺤﺖ
ﺗﺼﺮف اﻟﻤﻮزع ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﮫ اﻟﺨﺎص ،ﻟﻌﺮض اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ،ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ
ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮﺻﯿﻞ ﻟﻠﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺧﺮﯾﻄﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺤﻮﻻت
واﻟﺘﻮﺻﯿﻼت داﺧﻠﯿﺔ ،ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ،اﻻﻋﻤﺪة ،وﯾﺸﻤﻞ اﺟﮭﺰة اﻟﻘﯿﺎس اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ
وأي ﻣﻌﺪات او ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺧﺮى اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﻮزع ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ،
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﺘﻘﻨﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :ﻣﻨﺸﺄة
ﻛﮭﺮﺑﺎء ﺧﺎﺻﺔ"(.
ﯾﻀﻊ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻌﺪ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱٥ﻣﺘﺮ ﻋﻦ ﺣﺪود
اﻻراﺿﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻣﻦ اﺗﺠﺎه اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﺰودة .ﺑﺤﺎل وﻧﻘﻄﺔ ﺧﺮوج اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ
ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻻراﺿﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﯾﻀﻊ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻨﺸﺄة
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻗﺮب ﻣﻜﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ او  ۱٥ﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﺣﺪود
اﻻراﺿﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﺰودة ،اﻻﻗﺮب ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ .ﻟﻢ ﯾﺘﻘﯿﺪ
اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻻﺿﺎﻓﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺤﺪد
ﺑﺠﺪول اﻻﺳﻌﺎر  ،٤٫٤اﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻣﻨﻮطﺎ ﺑﺘﺄدﯾﺔ واﺟﺒﺎﺗﮫ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ ،ﯾﻀﻊ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻨﺸﺄة
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻤﻮزع ،ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ وﺣﺘﻰ
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ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ.
)ب(

اﺟﮭﺰة اﻟﻘﯿﺎس اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ
)(۱
)(۲
)(۳
)(٤

)ج(

اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ،اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
)(۱
)(۲

.۲۱۳

ﯾﺸﺘﺮي اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﺟﮭﺰة اﻟﻘﯿﺎس اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮزع او ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﺧﺮى.
اﺷﺘﺮى اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﺟﮭﺰة اﻟﻘﯿﺎس اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ،ﯾﺘﺄﻛﺪ ان ﻣﻘﺎس
اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﻮزع ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻠﻮﺣﺎت.
ﯾﺮﻛﺐ اﻟﻤﻮزع وﯾﻔﺤﺺ اﺟﮭﺰة اﻟﻘﯿﺎس اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ؛ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮزع ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ واﻟﻔﺤﺺ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ﺟﺪول اﻻﺳﻌﺎر  ،٤٫۲-٤ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪده
اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة" ،اﺟﮭﺰة اﻟﻘﯿﺎس اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ"-ﻣﺤﻮل ﻗﯿﺎس اﻟﺠﮭﺪ واﻟﺘﯿﺎر ،اﻟﻤﺮﻛﺐ
ﺑﻮﻋﺎء ﻣﻐﻠﻖ.

ﯾﺸﻐﻞ اﻟﻤﻮزع وﯾﻘﻮم ﺑﺼﯿﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺟﮭﺰة
اﻟﻌﺪادات.
ﺑﻤﻨﺸﺄة ﻛﮭﺮﺑﺎء ﺧﺎﺻﺔ ،ﻋﺪا اﻟﻌﺪاد وﻛﻞ ﻗﻄﻌﺔ اﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺘﻲ
دﻓﻊ اﻟﻤﻮزع ﺛﻤﻨﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ،ﺗﻜﻮن ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ او ﻣﻦ طﻠﺐ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ
ﺑﺎﺳﻤﮫ ،وﯾﻜﻮن اﻟﻤﺴﺆول ﻟﺘﺸﻐﯿﻠﮭﺎ وﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ ،وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت
اﻷﻣﻦ.

ﺗﻨﻔﯿﺬ واﻧﮭﺎء اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ
)أ(

اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ
)(۱
)(۲

)(۳
)ب(

ﯾﻨﻔﺬ اﻟﻤﻮزع اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة
ﻣﻨﻮطﺎ ﺑﻤﻮﻋﺪ اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻟﻜﻞ ﻣﺼﺎدﻗﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ.
اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٦ﺷﮭﻮر ،ﻣﻦ ﯾﻮم
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ۲۱۰د( ،او ﻣﻦ ﯾﻮم اﺳﺘﻼم اﻟﻤﻮزع ﻟﻜﻞ
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻷﻣﻦ ﻟﻐﺮض ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ–ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻻﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ؛ ﻛﻤﺎ وﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﻔﺘﺮات
اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﺧﯿﺮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﺪﻓﻊ اﻻﻗﺴﺎط اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ او اي ﺗﺄﺧﯿﺮ اﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ
)أ(
اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ؛
)ب( اي ﺗﺄﺧﯿﺮ اﺧﺮ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﺟﺮاء ﻋﻮاﻣﻞ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ او ﺳﯿﻄﺮة
اﻟﻤﻮزع.
ﺗﺤﻘﻖ أﺣﺪ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(۲ﯾﻌﻠﻢ اﻟﻤﻮزع ﻋﻦ ھﺬا ،ﺑﻜﺘﺎب
ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ وﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ.

اﻟﺪﻓﻌﺎت
)(۱

أﻧﮭﻰ اﻟﻤﻮزع ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ،ﯾﺮﺳﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

8996

)(۲
.۲۱٤

ل %۳۰-ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺖ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﺑﯿﻮم اﺻﺪار ﻓﺎﺗﻮرة
اﻟﺤﺴﺎب؛ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺤﺴﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد )۲٤ب() (۱و –
)۲٤ب() ،(۳ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺎﺗﻮرة ﺣﺴﺎب ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ.
ﻣﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺪﻓﻊ ﻛﻞ اﻻﻗﺴﺎط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻓﻖ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻟﻠﻤﻮزع ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ،ﻻ ﯾﺴﺘﺤﻖ ﻓﺤﺺ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎر .۲۱٤

ﻓﺤﺺ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎري
)أ(

)ب(

رﺧﺼﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻦ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﺤﺺ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎء ﻣﺆھﻞ
ﻟﻔﺤﺺ ﺗﯿﺎر اﻻﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻻﻧﻈﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ،ﺣﺴﺐ
ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﻢ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ،واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺸﺮوط ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﺠﺎري ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﺳﺘﯿﻔﺎء ﻛﻞ
اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )ج(.
ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﺰاﻣﻦ ،ﻓﺤﺺ اﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺪﻓﻌﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
) (۱ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ ۱۷
ﻣﻦ ﺟﺪول اﻻﺳﻌﺎر  ،۱-٤٫۲أو اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  ۱۲أو  ۱۳ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﺳﻌﺎر
 ،٤٫۳-۱اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻓﺤﺺ اﻟﺘﺰاﻣﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻓﺎﺣﺺ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﺗﺰوﯾﺪ ﻓﻘﻂ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺷﺮاء اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮭﺎ.
) (۲ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﻔﺎﺣﺺ ان اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻼﺋﻤﺔ وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺻﯿﻠﮭﺎ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻮزع ،ﯾﺒﻠﻎ اﻟﻔﺎﺣﺺ ﻋﻦ ھﺬا ﺑﺒﻼغ ﺧﻄﻲ ﯾﺮﺳﻞ ﻟﻠﻤﻮزع واﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ.
) (۳ﻟﻢ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻠﻔﺎﺣﺺ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة ) (۱ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺒﯿﻦ ان اﻟﻤﻨﺸﺄة
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ ،وﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﻓﺤﺺ ﺗﺰاﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪًا ،ﺣﺴﺐ
اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ).(۱
) (٤ﯾﻨﻔﺬ اﻟﻤﻮزع ﻓﺤﺺ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ،ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻋﺪاد وﺗﺸﻐﯿﻞ ﺗﺠﺎري ،ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ رﺧﺼﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺎﺑﻂ
ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻧﻤﻮذج  ٤او ﻧﻤﻮذج  ۲ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﺟﮭﺰة )ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﺑﻨﯿﺔ
ﺗﺤﺘﯿﺔ( ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
) (٥ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت وﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻌﺪاد ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(٤ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ
اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  ۹ﻣﻦ ﺟﺪول اﻻﺳﻌﺎر  ۲-٥٫٤او ﻛﺎﻟﻤﺤﺪد ﺑﺠﺪول
 ٤-٤٫۲ﺣﺴﺐ ﺿﻐﻂ اﻟﺸﺒﻜﺔ ،اﻻ ﺑﺤﺎل دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺤﺺ وﺗﺮﻛﯿﺐ
اﻟﻌﺪاد ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر ) ۲۱۲ب( ).(۳
) (٦ﻣﺪة اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱٤ﯾﻮم ﻋﻤﻞ
) (۷اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺧﻼل ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺗﺤﺴﺐ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة ﻟﺸﺮاء طﺎﻗﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﻤﺎ ھﻮ
ﻣﺤﺪد ﺑﺠﺪول اﻻﺳﻌﺎر  ،۲-٦٫۲اﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻟﺴﻠﻄﺔ.
) (۸ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻨﺢ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﻮزع ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ
اﻟﺘﺠﺎري ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة )و( ،ﯾﻤﻨﻊ دﻓﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ .ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر
ﺑﺤﺎل دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة،
ﯾﻜﻮن اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﮫ ودون ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻻدﻋﺎء او ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮزع ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ.
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) (۹ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
اﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺸﮭﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻼل  ۱۰اﯾﺎم ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺸﮭﺮ.
) (۱۰ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﻮزع ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺤﺴﺎب ﺣﺴﺐ ﺟﺪول اﻻﺳﻌﺎر اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﺷﺮاء اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ).(ppa
) (۱۱ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻨﺠﺎح ﯾﻮﻗﻊ اﻟﻤﻮزع اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺷﺮاء اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ.
)ج(

ﻣﻮﻋﺪ وﺷﺮوط اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة.
)(۱

)(۲
)(۳

ﻷﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﻮزع ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﺠﺎري ،ﯾﻘﺪم
اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ او ﻣﻦ ﺧﻮﻟﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،ﻟﻠﻤﻮزع ،ﺑﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ۲۱ﯾﻮم ﻋﻤﻞ
ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ال ۳٤-ﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد طﻠﺐ ﺑﺈرﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ اﻧﮫ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ اﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﺸﺄة؛
)أ(
)ب( رﺧﺼﺔ ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ؛
)ج( رﺧﺼﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ اﺻﺪرھﺎ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ؛
)د( ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺜﺒﺖ اﻧﮫ ﺗﻢ دﻓﻊ ﻛﻞ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻟﻠﻤﻮزع وﻛﻞ اﻻﻗﺴﺎط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺣﺴﺐ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ؛
)ھ( ﺗﺼﺪﯾﻖ اﻟﻤﻮزع وﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻧﮫ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻛﻞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
ﻟﻠﻤﻨﺸﺎة ،ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻻﻧﻈﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ
دوﻟﺔ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ،وان ﻛﻞ ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﺰاﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺗﻜﻠﻠﺖ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح؛
)و( اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺷﺮاء اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ؛
)ز( اﺳﺘﻤﺎرات او ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺷﺮاء
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء؛
)ح( ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﻣﻨﺸﺎة
ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۳۷أ ﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺪن ،ﻗﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ۷۹ﻟﺴﻨﺔ  /۱۹٦٦ﺷﮭﺎدة
اﻧﮭﺎء ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة واﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺘﻲ اﻗﯿﻤﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺨﻄﯿﻂ ﻣﻌﯿﻨﮫ؛
)ط( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻘﺪرة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱ﻣﯿﺠﺎ واط – ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﯿﺎﻧﺔ ﺳﻨﻮي؛
)ي( ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ اي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﻤﻮزع ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺷﺮاء اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء.
ﯾﺼﺪر اﻟﻤﻮزع ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺧﻄﯿﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﯾﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺷﺮاء
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺧﻼل  ۲۱ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﯾﻮم اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة ).(۱
ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (۱ﺧﻼل ۳٤
ﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ،ﻷي ﺳﺒﺐ ﻛﺎن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮزع
او ﻟﺼﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺪ ،ﯾﻠﻐﻰ رد اﻟﻤﻮزع اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ،واﻟﻤﻮزع ﻻ ﯾﺤﻔﻆ
ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎة وﻻ ﯾﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺗﺠﺎري ،ﻛﻞ ھﺬا ﺑﺪون ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻞ اﻟﯿﮭﺎ ﺧﻼل اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة.
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.۲۱٥

اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ
)أ(

اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة – ﻋﺎم.
)(۱
)(۲

)(۳
)(٤

.۲۱٦

ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة
)أ(

ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة
)(۱

)(۲

)(۳

.۲۱۷

ﯾﺸﺘﺮي اﻟﻤﻮزع ﻛﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻤﻮﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب.
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاء اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﻮزع ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول
اﻻﺳﻌﺎر  ،۱٤-٦٫۷اﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺣﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺳﻌﺎر اﻟﻤﻔﺼﻞ
ﺑﺈﻋﻼن اﻟﻔﻮز ،وﯾﺠﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪد ﺣﺴﺐ ﺟﺪول اﻻﺳﻌﺎر ،٥٫٤-۱
اﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺴﺐ ﺿﻐﻂ اﻟﺘﻮﺻﯿﻠﺔ .ﯾﺼﺪر اﻟﻤﻮزع ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺤﺴﺎب
ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺧﻼل  ۷اﯾﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﯾﻮم ﻗﺮاﺋﮫ ﻋﺪاد اﻟﻤﻨﺘﺞ .ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﻮزع ﻣﺒﻠﻎ
اﻟﺤﺴﺎب ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺑﺤﺴﺎب ﺟﺎري  ٤٥ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﻤﺪة  ۲۳ﺳﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎري ،ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺷﺮاء اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ  ۲۳ﺳﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ
اﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﻄﺎق اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮭﺎ ،ﺑﺤﺎل
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻛﮭﺬه ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﻻ ﯾﻨﻔﺬ اﻟﻤﻨﺘﺞ اي ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة واي ﺗﻐﯿﺮ اﻟﺬي ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ زﯾﺎدة ﻧﺎﺗﺞ
اﻟﻤﻨﺸﺄة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﻨﺸﺄة ،ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﺸﺄة
اﻻﺳﻤﯿﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﺪرة او اﺟﮭﺰة ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﯿﮭﺎ ،اﻻ ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ
وﺧﻄﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮزع واﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪرھﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ.
ﻧﻔﺬ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗﻐﯿﺮات أي ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺨﻼف ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة ) ،(۱ﯾﻜﻒ اﻟﻤﻮزع ﻋﻦ
اﻟﺘﺰاﻣﮫ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺣﺴﺐ ) ۲۱٥أ( .ﻧﻔﺬ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗﻐﯿﺮات ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )(۱
ﯾﺼﺎدق اﻟﻤﻮزع ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺎة اﻟﺘﺠﺎري ،ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺼﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻓﺎﺣﺺ
ﻣﺆھﻞ.
ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ،ﯾﺴﺮي اﻟﻤﻌﯿﺎر ۱٦
)اﺳﺘﮭﻼك ﻛﮭﺮﺑﺎء ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن( واﻟﻤﻌﯿﺎر ) ۲٤ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻟﺪﻓﻊ( ،ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات
اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ.

ادارة اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت وواﺟﺐ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ
)أ(

ادارة اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت
) (۱ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﺗﺰوﯾﺪ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪﻋﻲ ﺣﺴﺐ
اﻋﻼﻧﺎت اﻟﻔﻮز اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺢ ﻟﮭﺎ ﻣﻠﻔﺎت ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ.
ً
) (۲ﯾﺮﺳﻞ اﻟﻤﻮزع ﻟﺼﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﺎ ،ﻣﻌﻄﯿﺎت ﺑﺼﺪد ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎت
ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﺴﺘﺪﻋﻲ ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﻣﻨﺸﺄة واﺣﺪة او أﻛﺜﺮ
ﺣﺴﺐ اﻋﻼن اﻟﻔﻮز .اﻟﻤﻮزع ﯾﺮﺳﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﻟﺼﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺪ
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)(۳
)(٤

)(٥
)(٦

اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﯿﻔﺎء او ﻋﺪم اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة ) ۲۰۹د( ،ﺑﺤﺎل ﺗﻢ ﻓﺤﺼﮭﺎ.
ﯾﻘﻮم ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﺑﺘﺪوﯾﻦ ﯾﻮﻣﻲ ﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮزع وﯾﺼﺎدق ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ ﻟﻠﻤﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر.
ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎت ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺈﻋﻼن اﻟﻔﻮز اﻟﺬي
ﺳﻠﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ،ﯾﻌﻠﻦ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﻟﻠﻤﻮزع وﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﻧﮭﻢ اﺳﺘﻐﻠﻮا
ﻛﻞ ﻛﻤﯿﺔ ﻗﺪرة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ .ﻣﻦ ﺣﯿﻦ اﺻﺪار اﻻﻋﻼن ﻻ ﯾﺴﺘﻠﻢ اﻟﻤﻮزع ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ طﻠﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎت ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ.
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﺪﻋﻲ ﯾﺼﺪر ﻟﮫ اﻟﻤﻮزع ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺢ
ﻟﮭﺎ ﻣﻠﻔﺎت ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ وﺑﺪأ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎري ،ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﻘﺪرة
ﻟﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت وﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎري.
ﯾﻨﺸﺮ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺪ ،ﻛﻞ ﺷﮭﺮ وﻻطﻼع اﻟﺠﻤﮭﻮر ،ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﮫ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ُﻣ َﺤﺪَﺛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻮزع اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت،
ﻋﺪا اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﺮا ﺗﺠﺎرﯾﺎ أو ﻣﮭﻨﯿﺎ او ذو ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻣﻨﯿﺔ ،ﻷﺟﻞ
ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ وﺿﻊ اﻟﺘﻮﺻﯿﻼت ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ .ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻛﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻮزع اﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻐﺎﯾﺔ  ۳اﯾﺎم ﻗﺒﻞ
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺸﮭﺮي وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻛﻞ ﻣﺼﺎدﻗﺎت اﻟﻤﻮزع اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺻﺪرت
ﻟﻐﺎﯾﺔ  ۳اﯾﺎم ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻨﺸﺮ .ﺑﺠﻤﻠﺔ اﻻﻣﺮ ،ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻻﺗﯿﺔ:
)أ( اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﻤﯿﺔ وﻧﻮع اﻟﻤﻨﺸﺄة؛
)ب( ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ؛
)ج( ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺎة اﻟﻤﻄﻠﻮب؛
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ﻣﻠﺤﻖ-أ ﻧﻤﻮذج ﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻟﻤﺪة ﻓﺤﺺ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻟﻔﺤﺺ اﻻول
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ------------ :
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة----------- :
ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة------------ :
ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ---------- :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﺤﺺ------------- :
ﻋﺪد اﻟﻔﺎﺣﺼﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺬﯾﻦ اﺟﺮوا اﻟﻔﺤﺺ--------------- :
اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﺤﺺ )س :د(---------------------- :
ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ----------- :
ﻣﻠﺤﻖ ﺟﺪاول اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺪﯾﺪ
ﺟﺪول اﻻﺳﻌﺎر ۱٤-٦٫۷
.۱

اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻻﻏﻮرات ﻟﻜﯿﻠﻮاط ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻦ
ﻣﻨﺸﺂت طﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ رﻗﻢ ۳
ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺗﺴﻌﯿﺮة اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﻤﻨﺸﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ
واﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ.

XXX
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۹-٥۷۳۹ , (۷۸۳
اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن إدارة اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ-ﺗﻐﯿﯿﺮ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت
ﺣﻼﻣﯿﺶ وﻧﯿﺮان( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳٦ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۹-٥۷۷۹،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة أ  ۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ادارة ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۷۸۳
) ۱۹۷۹-٥۷۳۹ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ( ،ﻓﺎﻧﻨﻲ أﺳﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ

.۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.2

اﻻﺳﻢ

.3

ﻓﻲ ذﯾﻞ اﻻﻣﺮ:
)أ(

ﺑﺪل "ﻧﯿﺮان" ﯾﺄﺗﻲ "ﻧﻌﺮان"؛

)ب(

ﺑﺪل "ﺣﻼﻣﯿﺶ" ﯾﺄﺗﻲ "ﻧﻔﻲ ﺗﺴﻮف".

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.
ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ" :أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ادارة ﻣﺠ�ﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿ�ﺔ )ﺗﻌ�ﺪﯾﻞ اﻟ�ﺬﯾﻞ-ﺗﻐﯿﯿ�ﺮ اﺳ�ﻤﺎء
اﻟﻤﺴ���ﺘﻮطﻨﺎت ﺣﻼﻣ���ﯿﺶ وﻧﯿ���ﺮان( )ﺗﻌ���ﺪﯾﻞ رﻗ���ﻢ ) (۳٦ﯾﮭ���ﻮدا واﻟﺴ���ﺎﻣﺮة(-٥۷۷۹،
."۲۰۱۹

۳۰

ادار أ

٥۷۷۹

ﻧ���������������ﺪاف ﺑ���������������ﺪان ،أﻟ���������������ﻮف

۷

آذار

۲۰۱۹

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع ﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ������������ﺔ ﯾﮭ������������ﻮدا واﻟﺴ������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۱ , (۸۹۲
اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن إدارة اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ-ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ اﻓﺮاﺗﺎ(
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۱۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۹-٥۷۷۹،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ادارة ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۸۹۲
) ۱۹۸۱-٥۷٤۱ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ( ،ﻓﺎﻧﻨﻲ أﺳﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ

.۱

ﻓﻲ ذﯾﻞ اﻻﻣﺮ ،ﺑﺪل "اﻓﺮاﺗﺎ" ﯾﺄﺗﻲ "اﻓﺮات".

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.2

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.3

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ" :أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸ�ﺄن ادارة ﻣﺠ�ﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿ�ﺔ )ﺗﻌ�ﺪﯾﻞ اﻟ�ﺬﯾﻞ-ﺗﻐﯿﯿ�ﺮ اﺳ�ﻢ
ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ اﻓﺮاﺗﺎ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۱۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۱۹-٥۷۷۹،

۳۰

ادار أ

٥۷۷۹

ﻧ���������������ﺪاف ﺑ���������������ﺪان ،أﻟ���������������ﻮف

۷

آذار

۲۰۱۹

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع ﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ������������ﺔ ﯾﮭ������������ﻮدا واﻟﺴ������������ﺎﻣﺮة

9003

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۱-٥۷۳۱ ،(٤۳۲
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت )اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ( )ﻣﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ ﺟﻮش ﻋﺼﯿﻮن( )ﻧﻔﻲ داﻧﯿﻞ(

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ۲أ )أ( ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) ۱۹۷۱-٥۷۳۱ ،(٤۳۲ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺑﻌﺪ أن أﺛﺒﺖ ﻟﻲ أن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت
اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﺬي ﺻﻮدق ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-
"ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺮاﺳﺔ"( ھﻲ ﻣﻼﺋﻤﺔ ،إﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ-

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﺟﻮش ﻋﺼﯿﻮن
ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺣﺮاس ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﺣﺴﺐ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ ﻧﻔﻲ داﻧﯿﻞ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺮاﺳﺔ.

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺗﺸﻐﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮاﺳﺔ وأﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﯾﻤﻠﻚ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮاﺳﺔ وأﻣﻦ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷٥٤ ،(۱٤۰۱
.۱۹۹۳
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۱٥

ادار

 ۲۱آذار

ب ٥۷۷۹
۲۰۱۹

ﻧ��������ﺪاف ﺑ��������ﺪان,

أﻟ��������ﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟ�ﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ�����ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�����ﺔ ﯾﮭ�����ﻮدا واﻟﺴ�����ﺎﻣﺮة

9004

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺑﺮ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۲۰۱۰-٥۷۷۱ ،(۱٦٦٥

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺆول
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ) ۲۰۱۰-٥۷۷۱(۱٦٦٥ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( وﺑﺎﻗﻲ ﺻ��ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ��ﺐ ﻛﻞ
ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ،إﻧﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

اﯾﺮز ﺻﯿﺪون ،رﻗﻢ اﻟﮭﻮﯾﺔ ۰٥۷۲٦۸۷٥۷

ﻟﯿﻜﻮن ﻣﺴ���ﺆول ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮫ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻟﻨﺴ���ﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺑﺮ اﻟﺘﻲ وﺿ���ﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ ﺳ���ﻠﻄﺔ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ
اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم  ۲۱ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ .۲۰۱۸
ﻛﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻ��ﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺴ��ﺆول ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ،ﻣﻦ ﯾﻮم ﺑﺪء ﺳ��ﺮﯾﺎن اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم
ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ،ﻧﻔﺬ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ.
.

۲۱

ﻛﺴ��������ﻠ��ﻮ

٥۷۷۹

 ۲۹ﺗﺸ�����ﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۱۸

اﻟ�����������ﻮف

ﻧ�����������ﺪاف

ﺑ�����������ﺪان

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ�����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑ���ﻤ���ﻨ���ﻄ���ﻘ���ﺔ ﯾ���ﮭ���ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣ���ﺮة

9005

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۱-٥۷۳۱ ،(٤۱۸
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﺠﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﺻﺔ )ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ وﻣﺠﺎﻟﺲ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (۲
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۹-٥۷۷۹،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۲أ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
 ،۱۹۷۱-٥۷۳۱ ،(٤۱۸ﻓﺈﻧﻨﻲ أﺣﺪد ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗ�����ﻌ�����ﺪﯾ�����ﻞ  .۱ﻓﻲ ﻛ ﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟ ﺠﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﺻ�������ﺔ )ﻣ ﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠ ﯿﺔ وﻣ ﺠﺎﻟﺲ إﻗﻠﯿﻤ ﯿﺔ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( ،۲۰۰۸-٥۷٦۸ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ٤ب( ،ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ  ۸ﯾﺄﺗﻲ:
اﻟﻤﺎدة ٤
") (۹ﺻﻼﺣﯿﺔ ﻟﻘﺒﻮل إﻋﻼﻧﺎت وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ۳٤ب ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﺔ.
) (۱۰ﺻﻼﺣﯿﺎت ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ۳٤ج ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن".
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن  .۲ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.
 .۳ﯾﺴ����ﻤﻰ ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ" :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﺠﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﺻ����ﺔ )ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ وﻣﺠﺎﻟﺲ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ(
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،

اﻻﺳﻢ

ﻋ����ﻤ����ﯿ����ﺪ

۸

ﺷﺒﺎط

٥۷۷۹

أﺣ����ﻔ����ﺎت ﺑ����ﻦ ﺣ����ﻮر،

۱٤

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۱۹

رﺋ������ﯿ������ﺲ اﻹدارة اﻟ������ﻤ������ﺪﻧ������ﯿ������ﺔ
ﺑ���ﻤ���ﻨ���ﻄ���ﻘ���ﺔ ﯾ���ﮭ���ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣ���ﺮة

9006

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﮫ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۲،(۹٤۷
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻ������ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ٥ﻣﻦ اﻣﺮ اﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹٤۷ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﻋﻘﯿﺪ ﺷﺎي ﻛﺮﻣﻮﻧﺔ

ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

ﻋ���ﻤ���ﯿ���ﺪ

۱۲

ﺷﺒﺎط

٥۷۷۹

أﺣ���ﻔ���ﺎت ﺑ���ﻦ ﺣ���ﻮر،

۱۸

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۱۹

رﺋ������ﯿ������ﺲ اﻹدارة اﻟ������ﻤ������ﺪﻧ������ﯿ������ﺔ
ﺑ���ﻤ���ﻨ���ﻄ���ﻘ���ﺔ ﯾ���ﮭ���ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣ���ﺮة

9007

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۱۲-٥۷۷۲ ،(۱٦۹۹
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺆول ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ دﻓﺎع ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻲ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )٤ج() (۱ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۱٦۹۹
) ۲۰۱۲-٥۷۷۲ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻻﻣﺮ"( ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﯿﻠﻮ

ﻟﯿﺼﺪر ﺗﻮﺟﯿﮭﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻨﻮد ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤ج() (۱ﻣﻦ
اﻷﻣﺮ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

٦

ادار

٥۷۷۹

اﻟ�������ﻮف ﺗ�������ﻤ�������ﯿ�������ﺮ ﯾ�������ﺪﻋ�������ﻲ

۱۱

ﺷ����������ﺒ����ﺎط

۲۰۱۹

ﻗ������ﺎﺋ������ﺪ اﻟ������ﺪﻓ������ﺎع اﻟ������ﻤ������ﺪﻧ������ﻲ

9008

