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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1774
צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (2הוראת שעה(
)יהודה והשומרון( ,התשע"ו2016-
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
שנתיים מהיום" יבוא "עד תום שלוש שנים מהיום".

תוקף

.2

תחילת תוקפו של צו זה מיום חתימתו.

השם

.3

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

ג' באלול התשע"ו

אלוף
רוני נומה,
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון

 6בספטמבר 2016

8258

צבא

הגנה

לישראל

צו מס' 1775
צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )הוראת שעה( )יהודה
ושומרון( )תיקון מס'  ,(4התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,והואיל והדבר נחוץ לשם שמירה על בטחון האזור והסדר
הציבורי ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
התוספת
הראשונה

.1

בתוספת הראשונה לצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )הוראת
שעה()יהודה ושומרון( )מס'  ,(1665התשע"א ,2010-שכותרתה" :רשימת
נקודות המעבר" ,המילה" :צופים" תמחק.

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.3

צו זה ייקרא" :צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )הוראת שעה(
)יהודה ושומרון( )תיקון מס' ) (4מס'  ,(1775התשע"ו."2016-

ב'

באלול התשע"ו

5

בספטמבר 2016

אלוף
רוני נומה ,
צה"ל
כוחות
מפקד
יהודה ושומרון .
באזור

8259

צבא הגנה לישראל
צו מס' 1776
צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (53יהודה והשומרון(
)הארכת הוראת שעה( ,התשע"ו2016-
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 " "22.09.2016יבוא "."22.9.2018

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.3

צו זה ייקרא" :צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (53יהודה והשומרון(
)מס' ) (1776הארכת הוראת שעה( ,התשע"ו."2016-

ט"ו באלול התשע"ו
 18בספטמבר 2016

אלוף
רוני נומה,
צה"ל
מפקד כוחות
באזור יהודה והשומרון

8260

צבא

ההגנה

לישראל

צו מס' 1777
צו בדבר אישור הקמה ופטור מרשיון לאתרי מגורים ארעיים בעלי חשיבות
אזורית )הוראת שעה( )יהודה ושומרון( ,התשע"ז2016-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין ,הנני
מצווה בזאת לאמור:
הגדרות

 .1בצו זה -
"החוק"  -חוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים ,מס'  79לשנת ;1966
"מבנה ארעי"  -מבנה יביל ,או מבנה אחר אשר על פי טיבו השימוש בו
ארעי ,המיועד לשמש כמבנה מגורים ארעי ,מבנה אחסון ארעי או מבנה
ציבור ארעי או מרכיב בינוי ארעי ,המיועד לצרכי תשתית;
"מבנה יביל"  -כהגדרתו בתקנות בדבר העברת טובין )הובלת מבנים
יבילים( )יהודה והשומרון( ,התשנ"ג;1993 -
"הממונה על הרכוש הממשלתי" – כהגדרתו בצו בדבר רכוש ממשלתי
)יהודה והשומרון( )מס'  ,(59תשכ"ז.1967-
"הממונה על הרכוש הנטוש"  -כהגדרתו בצו בדבר נכסים נטושים )רכוש
הפרט( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(58התשכ"ז.1967-
"נכס נטוש" – כהגדרתו בצו בדבר נכסים נטושים )רכוש הפרט( )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(58התשכ"ז.1967-
"נכס" – חלקות הרשומות בספרי המקרקעין כחלקות מס'  69 ,61ו 38-בגוש
 21באדמות הכפר סילוואד ,כולן או מקצתן ,שבהן מבוקש להציב ולעשות
שימוש במבנה ארעי;
"רשיון"  -רשיון על פי הפרק הרביעי לחוק;
"תכנית להקמת אתר מגורים ארעי"  -תכנית המיועדת להקמת אתר הכולל
מקבץ של מבנים ארעיים בתחומי הנכס ,שהוגדרה על ידי מפקד האזור
כבעלת חשיבות אזורית לפי סעיף קטן ;(1)2

פטור מרשיון

 .2הצבה של מבנה ארעי בתחומי הנכס ושימוש בו פטורים מרשיון ובלבד
שיתקיימו תנאים אלה:
) א(

ניתן אישור מפקד האזור לפיו מדובר באתר מגורים ארעי בעל
חשיבות אזורית.

) ב(

הוכנה תכנית ,שאושרה על ידי ראש המינהל האזרחי כאמור בסעיף
 4לצו זה ,להקמת אתר מגורים ארעי בתחומי הנכס )להלן -
התכנית( על רקע מפה טופוגרפית מצבית על פי רשת קואורדינטות
ברשת ישראל החדשה ,או על רקע תצלום אוויר מיושר עדכני ,בקנה
מידה של  1:250או  ,1:500שתכלול:
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.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

) ג(

על התכנית יחתמו גורמים אלה:
) א(
) ב(
)ג(
) ד(
) ה(

פרסום
והתנגדות
לתכנית

) .3א(

פרטי המבקש;
אישור הממונה על הרכוש הנטוש כי הנכס אשר בתחומו
מבוקש להציב אתר מגורים ארעי הינו נכס נטוש ,ואישורו
להקמת אתר המגורים הארעי ולשימוש בו בתקופת תוקפו
של הפטור שיינתן בהתאם להוראות סעיפים  4ו 6-לצו זה,
ככל שיינתן.
את שטח הנכס וגבולותיו לפי הרישום בספרי המקרקעין
אשר בתחומו מבוקש להציג אתר מגורים ארעי ;
את הדרכים הגובלות עם הנכס ומרכיבי בינוי ארעיים לצרכי
תשתית בתחום הנכס ובסמוך לו;
את השימושים המותרים בנכס על פי התוכניות החלות
עליו;
את תרשים סביבה המפרט את מיקום הנכס על רקע כל
תכנית תכנון שאושרה או הופקדה ללשכת התכנון המרכזית,
החלה במקום;
את תיאור וסימון של העבודות לצורכי הצבת המבנה הארעי
כמבוקש בתכנית ואופן חיבורו לתשתיות ,לרבות חיבורו
למערכת סילוק שפכים אם נדרש הדבר.

הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור או נציגו;
קצין מטה לענייני תחבורה או נציגו;
קצין מטה רישום מקרקעין או נציגו;
מנהל לשכת התכנון המרכזית או נציגו;
ראש תחום תשתית במינהל האזרחי או נציגו ,שיאשר
בחתימתו כי הבקשה עומדת בתנאי התקנות ,וניתן להביאה
בפני ראש המינהל האזרחי;

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

פרסום בהתאם להוראות סעיף  20לחוק ,בכפוף לאמור להלן
בסעיף זה;

) (2

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

) (3

תליית הודעה במשרדי לשכת התכנון;

)ב(

הרואה עצמו נפגע מאישור תכנית שדבר הגשתה פורסם לפי פסקה
)א( ,יהיה רשאי להגיש ,תוך  48שעות מיום פרסום התכנית ,התנגדות
לתכנית תידון בפני מועצת התכנון העליונה;

)ג(

לא יינתן אישור ראש המינהל האזרחי כאמור בסעיף  4אלא לאחר
חלוף  48שעות ממועד פרסום דבר הגשת התכנית כאמור בסעיף קטן
)א( או הכרעה בטענות שהוגשו לפי סעיף קטן )ב( ,ככל שהוגשו.
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אישור הצבת
מבנה ארעי

 .4מבנה ארעי יוצב על פי התכנית ,ובלבד שהתכנית אושרה על ידי ראש
המינהל האזרחי ,לאחר שנועץ ביושב ראש מועצת התכנון העליונה .לעניין
צו זה ,יראו באישור ראש המינהל האזרחי לפי סעיף זה כמתן פטור מרשיון.

אישור אכלוס  .5לא יאוכלס מבנה ארעי ,אלא לאחר קבלת אישורו של ראש המינהל האזרחי
וצירוף האישורים הבאים:
מבנה ארעי
)א( אישור מכון התקנים ,לרבות ביחס לטיב המבנה;
)ב( אישור מכבי אש ,לרבות ביחס לשימוש במבנה למגורים או כמבנה
ציבור ,לפי העניין;
)ג( הצהרת מהנדס בנין בדבר אחריותו ליציבות המבנה;
)ד( הצהרת קצין מטה לאיכות הסביבה לעניין פתרון סילוק השפכים
למבנה הארעי המבוקש בתוכנית ,אם נדרש הדבר לפי העניין.
תוקף הפטור

) .6א(

הצבה של מבנה ארעי ושימוש בו פטורים מרשיון כל עוד הם
מבוצעים בהתאם לתוכנית שאושרה כאמור בסעיפים  4ו ,5-ובכפוף
לקבוע בסעיפים קטנים )ב( ו)-ג(.

)ב(

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

) ג(

רשאי ראש המינהל האזרחי ,בהיוועצות עם יושב ראש מועצת
התכנון העליונה ,לקבוע תנאים נוספים למתן פטור ,וכן רשאי לבטל
פטור שאושר בעבר ,אם נמצא כי אחד מתנאי מתן הפטור ,לרבות
תנאי אישור התוכנית כמפורט בסעיף  ,2חדל להתקיים או מטעמים
מיוחדים שיירשמו ,ולקבוע כי תוקפו של פטור יפקע במועד מוקדם
מהמועד שנקבע לפי סעיף )ב(;

) ד(

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

עונשין

 .7מבלי לגרוע מהאמור בכל דין ובתחיקת ביטחון ,על המבצע עבודה ,בינוי או
שימוש בניגוד להוראות צו זה ,יחולו הוראות סעיף 37ב לחוק.

תחילה,
תחולה
ופרסום

 .8תחילתו של צו זה ביום חתימתו ,והוא יפורסם בקובץ מנשרים ,צווים
ומינויים.

שמירת דינים  .9בכפוף לאמור בסעיפים  2ו ,4-אין בפטור שניתן מכוח צו זה כדי לגרוע
מהוראות כל דין ותחיקת ביטחון.
השם

 .10צו זה יקרא" :צו בדבר אישור הקמה ופטור מרשיון לאתרי מגורים ארעיים
בעלי חשיבות אזורית )הוראת שעה( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1777התשע"ז-
."2016

כ"ח חשון התשע"ז
 29בנובמבר 2016

רוני
מפקד
באזור
.

נומה,
כוחות
יהודה

אלוף
צה"ל
ושומרון
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צבא

ההגנה

לישראל

צו מס' 1778
צו בדבר אישור הקמה ופטור מרשיון לאתרי מגורים ארעיים בעלי חשיבות
אזורית )הוראת שעה( )יהודה ושומרון( ,התשע"ז2016-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין,
הנני מצווה בזאת לאמור:
הגדרות

 .1בצו זה –
"החוק" – חוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים ,מס'  79לשנת ;1966
"מבנה ארעי" – מבנה יביל ,או מבנה אחר אשר על פי טיבו השימוש בו
ארעי ,המיועד לשמש כמבנה מגורים ארעי ,מבנה אחסון ארעי או מבנה
ציבור ארעי או מרכיב בינוי ארעי ,המיועד לצרכי תשתית;
"מבנה יביל" – כהגדרתו בתקנות בדבר העברת טובין )הובלת מבנים
יבילים( )יהודה והשומרון( ,התשנ"ג;1993 -
"הממונה על הרכוש הממשלתי"  -כהגדרתו בצו בדבר רכוש ממשלתי
)יהודה והשומרון( )מס'  ,(59תשכ"ז.1967-
"מקרקעין" – חלקות הרשומות בספרי המקרקעין כחלקות מס'  137 ,136ו-
 141בגוש  17באדמות הכפר סילוואד וחלקה מס'  132בגוש  6באדמות
הכפר עין יברוד ,כולן או מקצתן ,שבהן מבוקש להציב ולעשות שימוש
במבנה ארעי;
"רשיון" – רשיון על פי הפרק הרביעי לחוק;
"תכנית להקמת אתר מגורים ארעי" – תשריט על רקע מפה טופוגרפית
מצבית על פי רשת קואורדינטות ברשת ישראל החדשה ,או על רקע תצלום
אוויר מיושר עדכני ,בקנה מידה של  1:250או  ,1:500המפרט את אופן
הצבתם של מבנים ארעיים בתחומי המקרקעין.

פטור
מרישיון
והוראות
תכנית

הגשת תכנית

 .2הצבה של מבנה ארעי בתחומי המקרקעין ושימוש בו פטורים מרשיון
ומהוראות כל תכנית שחלה על המקרקעין )להלן – פטור( ובלבד שיתקיימו
תנאים אלה:
)א(

הצבתו הינה בהתאם לתכנית להקמת אתר מגורים ארעי שעומדת
בהוראות צו זה ואושרה על ידי ראש המינהל האזרחי בהתאם
להוראות סעיף ;5

) ב(

ניתן אישור מפקד כוחות צה"ל באזור לפיו התכנית להקמת אתר
מגורים ארעי הינה בעלת חשיבות אזורית;

)בג

ניתן אישור בעל המקרקעין ,להקמת אתר המגורים הארעי ולשימוש
בו בתקופת תוקפו של הפטור שיינתן מכוח סעיף  ,5ככל שיינתן.

) .3א(

תכנית להקמת אתר מגורים ארעי תוגש לאישור ראש המינהל
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להקמת אתר
מגורים ארעי

האזרחי ותכלול את הפרטים הבאים:
 .1פרטי המבקש את אישור התכנית להקמת אתר מגורים
ארעי;
 .2גודל שטח המקרקעין וסימון גבולותיו בהתאם לרישום
בספרי המקרקעין;
 .3תיאור וסימון מיקום הצבת המבנה הארעי ואופן חיבורו
לתשתיות.
 .4סימון דרכים הגובלות עם המקרקעין;
 .5השימושים המותרים במקרקעין על פי התוכניות החלות
עליו;
 .6תרשים סביבה המפרט את מיקום המקרקעין על רקע כל
תכנית החלה במקום;
) ב(

התכנית להקמת אתר מגורים ארעי תאושר בחתימת –
 .1הממונה על הרכוש הממשלתי או נציגו;
 .2קצין מטה לענייני תחבורה או נציגו;
 .3קצין מטה רישום מקרקעין או נציגו;
 .4מנהל לשכת התכנון המרכזית או נציגו;
 .5ראש תחום תשתית במינהל האזרחי או נציגו ,שיאשר
בחתימתו כי הבקשה עומדת בתנאי צו זה ,וניתן להביאה
לאישור ראש המינהל האזרחי.

פרסום
והתנגדות
לתכנית
להקמת אתר
מגורים ארעי

) .4א(

דבר הגשת התכנית להקמת אתר מגורים ארעי לאישור ראש המינהל
האזרחי ,יפורסם באמצעים הבאים:
) (1

פרסום בהתאם להוראות סעיף  20לחוק ,בכפוף לאמור להלן
בסעיף זה;

) (2

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

) (3

תליית הודעה במשרדי לשכת התכנון;

) (3

ככל שהמקרקעין או חלק מהם ממוקמים בתחום מרחב תכנון,
כמשמעותו בצו בדבר הכרזת מרחבי תכנון )מועצות מקומיות
ומועצות אזוריות( )יהודה והשומרון( ,התשס"ח ,2008-תימסר
הודעה גם לוועדת התכנון המיוחדת שהוסמכה לפעול בתחום
אותו מרחב תכנון ,במסגרת מינוי ועדות תכנון מיוחדות
)מועצות מקומיות ומועצות אזוריות( )יהודה והשומרון(,
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התשס"ח.2008-

אישור תכנית
להקמת אתר
מגורים ארעי

)ב(

הרואה עצמו נפגע מאישור תכנית להקמת אתר מגורים ארעי ,יהיה
רשאי להגיש ,תוך  48שעות מיום פרסומה בהתאם לאמור בסעיף קטן
א' )להלן – מועד הפרסום( ,התנגדות לתכנית שתידון בפני מועצת
התכנון העליונה.

) .5א(

לא יינתן אישור ראש המינהל האזרחי לתכנית להקמת אתר מגורים
ארעי ,אלא לאחר חלוף  48שעות ממועד הפרסום או לאחר הכרעה
בהתנגדויות שהוגשו לפי סעיף )4ב( ,ככל שהוגשו ולאחר שנועץ
ביושב ראש מועצת התכנון העליונה.

)ב(

לעניין צו זה ,יראו באישור ראש המינהל האזרחי לתכנית להקמת
אתר מגורים ארעי כמתן פטור.

אישור אכלוס  .6לא יאוכלס מבנה ארעי ,אלא לאחר קבלת אישורו של ראש המינהל האזרחי
וצירוף האישורים הבאים:
מבנה ארעי
)א( אישור מכון התקנים ,לרבות ביחס לטיב המבנה;
)ב( אישור מכבי אש ,לרבות ביחס לשימוש במבנה למגורים או כמבנה
ציבור ,לפי העניין;
)ג( הצהרת מהנדס בנין בדבר אחריותו ליציבות המבנה;
)ד( הצהרת קצין מטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי לעניין פתרון
סילוק השפכים למבנה הארעי המבוקש בתוכנית להקמת אתר
מגורים ארעי ,אם נדרש הדבר לפי העניין.
תוקף הפטור

) .7א(

תוקפו של פטור לפי צו זה ,יפקע בתום  8חודשים מיום אישור
התכנית להקמת אתר מגורים ארעי על ידי ראש המינהל האזרחי,
אלא אם תוקפו פקע במועד מוקדם יותר ,כאמור בסעיף קטן )ב(.

)ב(

רשאי ראש המינהל האזרחי ,בהיוועצות עם יושב ראש מועצת
התכנון העליונה ,לקבוע תנאים נוספים למתן פטור ,וכן רשאי לבטל
פטור שאושר בעבר ,אם נמצא כי אחד מתנאי מתן הפטור ,לרבות
תנאי אישור התוכנית להקמת אתר מגורים ארעי כמפורט בסעיף ,2
חדל להתקיים או מטעמים מיוחדים שיירשמו ,ולקבוע כי תוקפו של
פטור יפקע במועד מוקדם מהמועד שנקבע לפי סעיף קטן )א(.

) ג(

עם פקיעת תוקף הפטור או ביטולו ,כמפורט בסעיף קטן )ב( ,יפונה
המבנה הארעי שהוצב לפי צו זה על ידי המבקש את אישור התכנית
להקמת אתר מגורים ארעי ,או מי מטעמו.

עונשין

 .8מבלי לגרוע מהאמור בכל דין ובתחיקת ביטחון ,על המבצע עבודה ,בינוי או
שימוש בניגוד להוראות צו זה ,יחולו הוראות סעיף 37ב לחוק.

תחילה
ופרסום

 .9תחילתו של צו זה ביום חתימתו ,והוא יפורסם בקובץ מנשרים ,צווים
ומינויים.
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השם

 .10צו זה יקרא" :צו בדבר אישור הקמה ופטור מרשיון לאתרי מגורים ארעיים
בעלי חשיבות אזורית )הוראת שעה( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1778התשע"ז-
."2016

ז' כסלו התשע"ז
 07בדצמבר 2016

רוני
מפקד
באזור
.

נומה,
כוחות
יהודה

אלוף
צה"ל
ושומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו מס' 1779
צו בדבר אישור הקמה ופטור מרישיון לאתרי מגורים ארעיים
בעלי חשיבות אזורית )הוראת שעה( )תיקון מס' (1
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 1

.1

בצו בדבר אישור הקמה ופטור מרישיון לאתרי מגורים ארעיים בעלי חשיבות
אזורית )הוראת שעה( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1777התשע"ז) 2016-להלן  -הצו
העיקרי( ,במקום " 69 ,61ו ,"38-יבוא " 30 ,29 ,28 ,38ו."54-

הוספת
סעיף
1א

.2

בצו העיקרי ,אחרי סעיף  1יבוא:

הוספת
סעיף
4א

.3

"רכוש נטוש 1א
זכות
שהוא
בלתי מסוימת
בקרקע

)א(

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

)ב(

הודעה על נטילת החזקה בחלק מסוים של
בנכס תפורסם באופן בו יש לפרסם תכנית
בהתאם לסעיף )3א(;

)ג(

הרואה עצמו נפגע מההודעה על נטילת חזקה
בחלק מסוים בנכס ,יהיה רשאי להגיש השגה
לראש המנהל האזרחי תוך  96שעות מיום
פרסום ההודעה".

בצו העיקרי ,אחרי סעיף  4יבוא:
"תוקפה
תכנית
שאושרה

של 4א

אושרה תכנית כאמור בסעיף  4ולאחר האישור נטל
הממונה חזקה בחלק מן הנכס בהתאם לסעיף 1א,
תוסיף התכנית לעמוד בתוקפה בחלק המסוים בו
נטל הממונה חזקה.".
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תיקון
סעיף 6

.4

תיקון
סעיף 8

.5

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

תחילה

.6

תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.7

צו זה ייקרא" :צו בדבר אישור הקמה ופטור מרישיון לאתרי מגורים ארעיים
בעלי חשיבות אזורית )הוראת שעה( )תיקון מס' ) (1יהודה והשומרון( )מס'
 ,(1779התשע"ז."2016-

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

)ב(

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

כ"ט כסלו התשע"ז
 29בדצמבר

2016

אלוף
רוני נומה,
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1780
צו בדבר מבנים בלתי מורשים )הוראת שעה( )עמונה( )יהודה והשומרון(,
התשע"ז2016-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ומתוקף סמכותי על פי כל דין ותחיקת הביטחון
והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין ולשמירה על הסדר הציבורי ,הנני מצווה
בזאת ,כהוראת שעה ,לאמור:
הגדרות

.1

תחולת הוראות
הצו בדבר מבנים
בלתי מורשים

.2

לצורך צו זה ,ייראו בהוראות הצו בדבר מבנים בלתי מורשים
כחלות ,בכפוף לשינויים המפורטים בצו זה.

תחימת השטח

.3

הנני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם )להלן  -תחום
ההכרזה( ,כמשמעותו בסעיף  2לצו בדבר מבנים בלתי מורשים.

איסור כניסה
ושהייה

.4

על אף האמור בסעיף  4לצו בדבר מבנים בלתי מורשים -

הוצאת רכוש

.5

בצו זה:
"מפה" – תצלום אוויר מיושר הנושא את השם "צו בדבר מבנים
בלתי מורשים )הוראת שעה( )עמונה( )יהודה והשומרון(,
התשע"ז ,"2016-החתום על ידי והמהווה חלק בלתי נפרד מצו
זה;
"הצו בדבר מבנים בלתי מורשים" – הצו בדבר מבנים בלתי
מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד-
;"2003
"שטח" – השטח המסומן בקו בצבע אדום במפה.

)א(

לאחר  48שעות מיום פרסום צו זה ,לא ייכנס אדם
לתחום ההכרזה ולא ישהה בו ,למעט המנויים בסעיף 6
לצו בדבר מבנים בלתי מורשים.

)ב(

לאחר  48שעות מיום פרסום צו זה ,כל אדם השוהה
בתחום ההכרזה ,חייב לצאת אל מחוצה לו ,הכל בכפוף
לאמור בצו בדבר מבנים בלתי מורשים.

על אף האמור בסעיף  5לצו בדבר מבנים בלתי מורשים ,לאחר
 48שעות ממועד פרסום צו זה ,בעליו או מחזיקיו של כל רכוש
המצוי בתחום ההכרזה חייב להוציאו אל מחוצה לו ,הכל בכפוף
לאמור בצו בדבר מבנים בלתי מורשים.
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איסורים מיידים

.6

הוצאות פינוי
ואחזקה

7

פונה רכוש בהתאם לסעיף )5ג( לצו בדבר מבנים בלתי מורשים,
יחולו לגביו ההוראות בדבר תפיסת רכוש )יהודה והשומרון(,
התשס"ז.2006-

הפעלת סמכויות

.8

לא בוצע האמור בסעיפים  5 ,4ו 7-לצו זה או אם הפר אדם
הוראות סעיף  6לצו זה ,יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו
רשאים להשתמש בכל הסמכויות הקבועות בצו בדבר מבנים
בלתי מורשים לשם ביצוע הוראות הצו בדבר מבנים בלתי
מורשים וצו זה.

מניעת נזקים

.9

צו זה מהווה התראה לבעליו או מחזיקיו של הרכוש בדבר
חובתם להוציאו אל מחוץ לתחום ההכרזה באופן עצמי ,על מנת
למנוע או להקטין נזקים לרכוש במהלך פינויו.

פרסום ההכרזה

.10

ההכרזה תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף  3לצו בדבר מבנים
בלתי מורשים.

השגה

.11

)א(

על אף האמור בסעיף )8א( לצו בדבר מבנים בלתי
מורשים ,הרואה עצמו נפגע מצו זה ,רשאי להגיש השגה
בכתב בפני מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון,
באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור )בפקס מס' 02-
 ,(9977326תוך  48שעות מיום פרסומה )להלן – ההשגה(.

)ב(

להשגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף  10לצו.

)ג(

על אף האמור בסעיף )8ב( לצו בדבר מבנים בלתי
מורשים ,הוגשה השגה ,לא ייכנסו לתוקף האיסורים
המפורטים בסעיפים  4ו 5-לצו בדבר מבנים בלתי
מורשים ,בכפוף לאמור בצו זה ,והמפקד הצבאי לא
ייעשה שימוש בסמכותו לפי סעיפים אלה ,אלא לאחר
חלוף  48שעות ממועד מתן ההחלטה בהשגה.

תחילת תוקף

.12

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.13

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

ג'

בשבט

התשע"ז

30

בינואר

2017

עם פרסום צו זה ייכנסו לתוקף ,באופן מיידי ,האיסורים לביצוע
הפעולות הבאות:
)א(

פעולות בינוי בתחום ההכרזה;

)ב(

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

אלוף
רוני נומה,
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1216
צו בדבר הספקת חשמל )הוראות שעה( )תיקון( )יהודה והשומרון( )מס' (1781
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה''ל באזור יהודה והשומרון ומאחר והנני סבור כי הדבר
דרוש לרווחת האוכלוסייה באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הגדרות

" .1הצו"  -צו בדבר הספקת חשמל )הוראות שעה( )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(1216תשמ''ח.1988-

תיקון
סעיף 1

.2

תיקון
סעיף 2

 .3בסעיף  2לצו ,לאחר המילים "למקומות שפורטו בנספח" יתוספו המילים:
"או למקומות שפורטו בכל הוראה אחרת בדבר הספקת חשמל מכוח צו
זה".

במקום סעיף  1לצו יבוא:
"בצו זה –
"הוראה בדבר הספקת חשמל"  -הוראה בדבר הספקת חשמל )יהודה
והשומרון( ,תשמ''ח ,1987-או כל הוראה אחרת בדבר הספקת חשמל
מכוח צו זה;
"החברה"  -חברת החשמל מחוז ירושלים בע''מ  -שרכאת כהרבאא
מוחאפז'ת אלקודס אל-מסאהמה אל-מחדודה;
"הממונה"  -כמשמעותו בצו בדבר עיסוק בחשמל או מי שהסמיך
בכתב לענין צו זה ,כולו או מקצתו;
"המפעל"  -עסק של החברה לייצור ,הספקה וחלוקה של חשמל וכן
הרכוש;
"הנספח"  -הנספח להוראה בדבר הספקת חשמל;
"הרכוש"  -כל אחד מאלה  -מיתקנים וכן כל רכוש אחר מכל מין וסוג
 בין מקרקעין ובין מטלטלין ובין זכויות וטובות הנאה ,בין מוחזקובין ראוי  -לרבות כספים ושטרות ,הקשור ,במישרין ובעקיפין,
בעסקה האמור של החברה ולרבות תכניות ,שירטוטים דיאגרמות,
הנהלת פינקסים ,פנקסי חשבונות ,קבלות ,רשימות מלאי ,רשימות
צרכנים ,הזמנות ,דיווחים ,רשימת חובות של צרכנים ,טובות הנאה
הכרוכות בחוזים ,הסכמים ומסמכים אחרים ,מכל מין וסוג הקשורים
במישרין או בעקיפין בעסקה האמור של החברה;
"מתקנים"  -כל מתקן וכל אבזר המשמשים לצורכי אספקת חשמל
וחלוקתו לרבות תחנות מיתוג ,טרנספורמציה וכל קווים ,תילי מתכת,
עמודים ,שנאים ,מכונות ,מכשירים ,מצברים ,מוליכים ,מונים
אבזרים וציוד נייד ונייח מכל מין וסוג הקשורים במישרין או בעקיפין
בעסקה של החברה לייצור ,הספקה וחלוקה של חשמל וכן כל רכוש
אחר מכל מין וסוג הקשורים במישרין או בעקיפין במפעל של החברה;
"עוסק בחשמל"  -מי שניתנה לגביו הוראה לעסוק בחשמל לפי הצו
בדבר עיסוק בחשמל ,לרבות מי שפועל בעבורו או מטעמו;
"צו בדבר עיסוק בחשמל"  -צו בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה(
)יהודה והשומרון( )מס'  ,(427תשל''א;1971-
"תובענה"  -לפי הצו בדבר תובענות )יהודה והשומרון( )מס' ,(271
תשכ''ח.".1968-
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תחילת
תוקף
השם

 .4תחילתו של צו זה ביום חתימתו.
 .5צו זה ייקרא" :צו בדבר הספקת חשמל )הוראות שעה( )תיקון( )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(1781התשע''ז."2017-

ג' בשבט התשע''ז
 30בינואר

2017

אלוף
רוני נומה,
מפקד כוחות צה''ל
באזור יהודה והשומרון
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צבא

ההגנה

לישראל

צו מס' 1782
צו בדבר אישור הקמה ופטור מרשיון לאתרי מגורים ארעיים בעלי חשיבות
אזורית )הוראת שעה( )תיקון( )יהודה ושומרון( ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין,
הנני מצווה בזאת לאמור:

תיקון סעיף 1

 .1בצו בדבר אישור הקמה ופטור מרישיון לאתרי מגורים ארעיים בעלי חשיבות
אזורית )הוראת שעה( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1778התשע"ז ,2016-בסעיף ,1
בהגדרת "מקרקעין" במקום " "132יבוא "."84

תחילה
ופרסום

 .3תחילתו של צו זה ביום חתימתו ,והוא יפורסם בקובץ מנשרים ,צווים
ומינויים.

השם

 .4צו זה יקרא" :צו בדבר אישור הקמה ופטור מרשיון לאתרי מגורים ארעיים
בעלי חשיבות אזורית )הוראת שעה( )תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' ,(1782
התשע"ז."2017-

ה' בשבט התשע"ז
 1בפברואר

2017

רוני נומה,
כוחות
מפקד
יהודה
.

אלוף
צה"ל באזור
ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

צו מס' 1783
צו בדבר חוק תכנון ערים ,כפרים ובניינים
)תיקון מס' ) (23יהודה והשומרון( )מס' ,(1783
התשע"ז 2017 -
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור :
הוספת
סעיף
7ו' לצו

.1
"הוספת
סעיף
27א
לחוק –
שמירה
על עצים
בוגרים

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

"שמירה
על עצים
בוגרים

אחרי סעיף  27לחוק יבוא:

27א

)א(

בסעיף זה –
"עץ בוגר" – עץ שגובהו  2מטרים לפחות מעל פני
הקרקע וקוטר גזעו ,הנמדד בגובה  130סנטימטרים מעל
פני הקרקע ,הוא  10סנטימטרים לפחות;
"תכנית" – תכנית או חלק מתכנית שניתן להוציא
מכוחה היתרים ,לרבות תכנית דרך ,למעט תכנית שלא
ניתן לקבוע במדויק היכן תמומש בפועל או תכנית
שעניינה ביטול ,שינוי או התליית תכנית שאינם
מחייבים שינוי של תשריט התכנית המקורית.

)ב(

בתשריט תכנית יסומנו העצים הבוגרים המצויים
בתחומה באופן שיקבע ראש המינהל האזרחי בהמלצת
מועצת התכנון העליונה;

)ג(

היו בתחום תכנית עצים בוגרים ,לא יאשר מוסד התכנון
את התכנית ,אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה
עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים; ראש
המינהל האזרחי ,לאחר היוועצות בקצין מטה לענייני
חקלאות במינהל האזרחי ,יקבע סוגי תכניות שלגביהן
יידרש מוסד התכנון להתייעץ בקצין מטה לחקלאות
במינהל האזרחי ,טרם קבלת החלטתו הסופית לפי סעיף
זה;

)ד(

אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של מוסד תכנון
להתנות מתן היתר בתנאים הנוגעים לנטיעת עצים לפי
כל דין".
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תחילה .2
שם

תחילתו של צו זה ביום חתימתו;

.3

צו זה ייקרא" :צו בדבר תכנון ערים כפרים ובניינים )תיקון מס' ) (23יהודה
והשומרון( )מס'  ,(1783התשע"ז."2017-

י"א שבט
7

התשע"ז

בפברואר

2017

רוני נומה,
מפקד כוחות
באזור יהודה
.

אלוף
צה"ל
והשומרון
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צבא

הגנה

לישראל

צו מס' 1784
צו בדבר אישור הקמה ,שימוש חורג ופטור מרשיון לאתרי מגורים ארעיים
בעלי חשיבות אזורית )הוראת שעה( )תיקון מס' (2
)יהודה והשומרון(  ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הארכת
תוקף

.1

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.3

צו זה ייקרא" :צו בדבר אישור הקמה ,שימוש חורג ופטור מרשיון לאתרי מגורים
ארעיים בעלי חשיבות אזורית )הוראת שעה( )תיקון מס' ) (2יהודה והשומרון( )מס'
 ,(1784התשע"ז."2017-

)א(

על אף האמור בסעיף  5לצו בדבר אישור הקמה ,שימוש חורג ופטור מרישיון
לאתרי מגורים ארעיים בעלי חשיבות אזורית )הוראת שעה( )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(1695התשע"ב) 2012-להלן – הצו העיקרי( ,ביחס לפטור
שניתן על פי הצו העיקרי לפני יום  ,01.05.2013יוארך פרק הזמן להגשת
תכנית תכנון מפורטת לפי סעיף  5לצו העיקרי עד ליום .30.06.2017

)ב(

על אף האמור בסעיף )6ב( לצו העיקרי ,ככל שלא תוגש תכנית תכנון
מפורטת בהתאם להוראות המפורטות בצו העיקרי ,יפקע תוקפו של הפטור
שניתן לפני יום  ,01.05.2013ביום .30.06.2017

)ג(

התקופה המרבית להארכת תוקף הפטור ,הקבועה בסעיף )6ג( לצו העיקרי,
תוארך ל-שש שנים.

ט' בשבט התשע"ז
 5בפברואר

2017

אלוף
רוני נומה,
צה"ל
מפקד כוחות
באזור יהודה והשומרון

8278

צבא הגנה לישראל
צו מס' 1785

צו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין )תיקון מס' ) (4הוראת שעה(
)תיקון( )יהודה והשומרון( ,התשע"ז 2017 -
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון
סעיף 2

.1

בצו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין )תיקון מס' ) (2הוראת שעה( )יהודה
והשומרון( )מס'  (1661התש"ע ,2010-בסעיף  ,3במקום "למשך שנה" יבוא "עד
יום ."31.12.2018

תוקף

.2

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.3

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

ח' באדר התשע"ז
6

במרץ

2017

רוני נומה,
כוחות
מפקד
יהודה
באזור

אלוף
צה"ל
והשומרון .
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1786
צו בדבר החרמת כלי רכב גנובים )הוראת שעה( )תיקון מס' (6
)יהודה והשומרון( ,התשע"ז 2017 -
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 8

בסעיף  8לצו בדבר החרמת כלי רכב גנובים )הוראת שעה( )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(1639התשס"ט ,2009-במקום "במשך שמונה שנים"
יבוא "במשך עשר שנים ,עד ליום ."11.6.2019

תוקף

.2

תחילת תוקפו של צו זה מיום חתימתו.

השם

.3

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

י"א

בסיוון

5

ביוני

התשע"ז
2017

אלוף
רוני נומה,
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1787
צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (54יהודה והשומרון( ,התשע"ז-
2017
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון
ועל הסדר הציבורי באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הוספת
סעיף
62א

 .1בצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע-
) 2009להלן" :הצו"( ,לאחר סעיף  62יבוא:
)א( מוקמת בזאת ועדה לבחינת תפיסת רכוש.
62א
"הקמת
ועדה
)ב( הוועדה תמליץ בפני מפקד כוחות צה"ל באזור בנוגע
לבחינת
להפעלת סמכויות לפי סעיפים  61ו 62 -לצו זה ביחס
תפיסת
לטובין שנתפסו לפי סעיף  60לצו זה ,או לפי תקנות
רכוש
ההגנה )שעת חירום( ,1945 ,מטעמי ביטחון ,שלא
במסגרת הליך פלילי.
)ג( מפקד כוחות צה"ל באזור רשאי להתקין תקנות
הדרושות לביצועו של סעיף זה ,לרבות הרכב הוועדה,
וסדרי פעולתה.".

תחילה

 .2תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

 .3צו זה ייקרא" :הצו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (54מס'  ,(1787התשע"ז-
."2017

י"א בסיוון התשע"ז
5

ביוני

2017

אלוף
רוני נומה,
צה"ל
כוחות
מפקד
יהודה והשומרון
באזור
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1788
צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (55יהודה והשומרון(,
התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,בהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על שלום
הציבור ,על הסדר הציבורי ועל הביטחון באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:

הוספת
בגדרה
לסעיף
230

 .1בסעיף )230א( בצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(1651התש"ע) 2009 -להלן" :הצו"( ,אחרי הגדרת "כלי נשק" יבוא:
""צעצוע" -חפץ או מערכת חפצים שנועדו למשחק ,לשעשוע ולבילוי.
) (1צעצוע אשר השימוש המקובל בו עלול לגרום למשתמש
"צעצוע
בו או לבני אדם אחרים נזק גופני ,או לסכן את
מסוכן" -
בריאותם או לגרום להם הטרדה ,לרבות צעצוע הפולט
אש ,צעצוע נפיץ הגורם להתפוצצות ,צעצוע שנועד
לגרום לגירוי ,דימוע או עיטוש וצעצוע אשר הוא חיקוי
של כלי יריה או הנראה ככלי יריה כמשמעותו בצו
בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(1651התש"ע ,2009 -מעת לעת.
) (2צעצועים מהצעצועים המנויים בתוספת הרביעית לצו
זה.".

הוספת
עבירה
בגין
נשיאה
או
החזקת
צעצוע
מסוכן

 .2אחרי סעיף  230לצו יבוא:
230א .הנושא ,המחזיק או מייצר צעצוע מסוכן בלא היתר-
"איסור
ייאשם בעבירה על צו זה.".
נשיאה או
החזקה של
צעצוע
מסוכן

הוספת
תוספת
רביעית

 .3אחרי התוספת השלישית לצו יבוא:
"תוספת רביעית

א.
ב.
ג.
ד.

צעצועים מסוכנים
)סעיף 230א(
כלי נשק -חיקוים של כלי נשק אמיתיים לרבות אקדחי גז ,רובי
איירסופט ורובי פיינטבול;
קנה נשיפה היורה מחטים וחיצים;
מקלעות יד )רוגטקות(;
אקדחי הזנקה )מרוץ(;
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ה.
ו.

כדורים ואבוקות עשן;
חזיזים ,נפצים ,טילים ,שרקנים ,זיקוקים ,כוורות מכל סוג
שמתעופפות ו/או נייחות ,כל פריט המכיל אבקת שריפה שחורה או
חומר נפץ אחר;
צעצועים מסוכנים המעבירים זרם חשמלי ,העלולים להבהיל ,וכן
העלולים לפגוע בבריאות הציבור;
סמן לייזר.".

.4
) .5א(

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.
הנושא ,המחזיק או מייצר צעצוע מסוכן בלא היתר לפני יום
התחילה ,יהיה רשאי ,בתוך  30ימים מיום התחילה להגיש בקשה
לקבלת היתר.

)ב(

לא הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן )א( ,או הוגשה בקשה ולא
התקבל היתר ,יראו את הנושא ,המחזיק או מייצר צעצוע מסוכן לפני
יום התחילה כמי שעשה כן בלא היתר.

ז.
ח.
תחילה
הוראת
מעבר

 .6צו זה ייקרא" :צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (55יהודה והשומרון(
)מס'  ,(1788התשע"ז."2017-

השם

ב'

בתמוז התשע"ז

26

2017

ביוני

רוני
מפקד
באזור

נומה,
כוחות
יהודה

אלוף
צה"ל
ושומרון
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צבא ההגנה לישראל

צו מס' 1789
צו בדבר מנהלת שירותים אזרחיים )יהודה והשומרון( ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מצווה
בזה לאמור:
הגדרות

.1

בצו זה –
"הסכם הביניים"  -כהגדרתו במנשר בדבר יישום הסכם הביניים )יהודה
והשומרון()מס'  ,(7התשנ"ו;1995-
"ממונה"  -הממונה על היישובים הישראליים באזור ,כהגדרתו בתקנון המועצות
המקומיות )יהודה והשומרון( ,תשמ"א;1981-
"מתיישב"  -כל אחד מאלה:
)א(

מי שרשום במרשם האוכלוסין בישראל וכן -
) (1

מקום מגוריו באזור " "H-2כהגדרתו בהסכם הביניים; או-

) (2

מקום עסקו ,העסקתו או רכושו הוא באזור " "H-2כהגדרתו
בהסכם הביניים ובלבד שיחשב כמתיישב רק ביחס לעסקו,
להעסקתו או רכושו כאמור.

)ב(

תאגיד שהוקם בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'
 (892תשמ"א 1981-או בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון(
)מס'  (783התשל"ט ,1979-או על פיהם ואולם לא יראו תאגיד כאמור
כמתיישב אלא ביחס לפעילותו שבוצעה באזור " "H-2כהגדרתו בהסכם
הביניים.

)ג(

תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל ,ושהיכולת לכוון את פעילותו ,למעט יכולת
הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בו ,מצויה בידי
מתיישב כאמור בסעיף קטן )א( או בידי תושב ישראל; ואולם לא ייראו
תאגיד כאמור כמתיישב אלא ביחס לפעילותו שבוצעה באזור ""H-2
כהגדרתו בהסכם הביניים.

)ד(

תאגיד הרשום בישראל ואשר מנהל פעילות באזור " "H-2כהגדרתו בהסכם
הביניים ובלבד שלא ייראו תאגיד כאמור כמתיישב אלא ביחס לפעילותו
שבוצעה באזור " "H-2כאמור.

"תחום הפעלת הסמכות"  -המתיישבים והרכוש שבבעלות או בחזקת מתיישב,
באזור " "H-2כהגדרתו בהסכם הביניים;
"תקנון המועצות המקומיות"  -תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(,
התשמ"א.1981-

8284

הקמת
מנהלת

.2

מוקמת בזאת מנהלת שירותים אזרחיים בתחום הפעלת הסמכות )להלן –
המנהלת(.

מינויים
למנהלת
ראשונה

.3

)א(

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

)ב(

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

בחירות
למנהלת

.4

)א(

המנהלת הבאה אחרי המנהלת הראשונה תהיה מנהלת נבחרת.

)ב(

הבחירות הראשונות למנהלת יקוימו לא יאוחר משישים ימים מתום ארבע
השנים להקמת המנהלת לפי צו זה ,ואולם הממונה רשאי לקבוע לכך מועד
מאוחר יותר בשנה החמישית להקמת המנהלת ,ובמקרים מיוחדים ,בשנה
השישית להקמת המנהלת.

)ג(

בחירות למנהלת לפי סעיף קטן )ב( יתקיימו בהתאם להוראות פרק ג' לתקנון
המועצות המקומיות בשינויים שיקבע ראש המנהל האזרחי בתקנות;
שינויים כאמור ייקבעו לא יאוחר משמונה עשר חודשים לפני יום הבחירות
שיקבע.

שכר ראש
המנהלת

.5

סמכויות
המנהלת

.6

ראש המנהלת רשאי לקבל שכר ותנאי שירות מקופת המנהלת בכפוף לאישור
הממונה ובהתאם לתנאים שיקבע; בסעיף זה" ,שכר ותנאי שירות" – שכר,
תנאי פרישה וגמלאות ,וכן כל הטבות כספיות אחרות הקשורות למילוי
תפקידו של ראש המנהלת.
)א(

המנהלת היא אישיות משפטית כשרה לכל חובה ,זכות או פעולה משפטית
בקשר עם סמכויותיה לפי צו זה והיא רשאית לערוך חוזים או מכרזים,
לרכוש ולהחזיק מקרקעין או כל זכות בהם ,לרכוש מיטלטלין ושירותים וכן
לתבוע ולהיתבע בשמה ,והכל בכפוף לצו זה ולתקנות שיתקין ראש המנהל
האזרחי.

)ב(

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

)ג(

המנהלת היא הנציגות המוכרת של המתיישבים בתחום הפעלת הסמכות בכל
עניין שהוא בגדר סמכויותיה.

)ד(

המנהלת מוסמכת ,ככל שאין בכך משום סתירה לכל דין או תחיקת בטחון
או תקנות מכוחם ,לטפל בכל עניין הנוגע לשירותים אזרחיים בתחום הפעלת
הסמכות ,ובכלל זה יהיו לה הסמכויות הבאות -
) (1לשמש נאמן או אפוטרופוס לכל ענין ציבורי הנוגע למתיישבים;
) (2להקים ,לקיים ,לנהל ,לפקח ולהשתתף בהוצאות קיומם של
שירותים ,מפעלים ומוסדות ,שהם לדעת המנהלת ,לתועלת הציבור
ובלבד שהם בתחום הפעלת הסמכות;

8285

) (3לקדם את העניינים הכלכליים ,החברתיים,
הבריאותיים והחינוכיים בתחום הפעלת הסמכות;

התרבותיים,

) (4להסדיר ,להגביל או לאסור את הקמתם ואת הנהלת ענייניהם של כל
שירות ,מפעל או מוסד ציבורי ושאר תנאים לשימוש בהם ולהנאה
מהם ,וכן לקבוע את הימים והשעות לפתיחתם ולסגירתם ,ובלבד
שהם בתחום הפעלת הסמכות;
) (5לפעול למניעת מפגעים ,לטיפול בהם ולשמירת הסדר והניקיון,
בתחום הפעלת הסמכות.

כללים
לקביעת
תשלומי
חובה

.7

)ה(

המנהלת תפעל באמצעות ראש המנהלת; ראש המנהלת יהיה אחראי לכך
שהחלטות המנהלת והתפקידים שהוטלו עליה בצו ובתקנות ,יבוצעו כראוי;
אין בהוראה זו כדי לפגוע בסמכויות המנהלת לפי כל תחיקת בטחון.

)א(

המנהלת רשאית לקבוע כללים בדבר תשלום אגרות ,היטלים או דמי
השתתפות על ידי כל אדם זולת המנהלת גופה ,בכל עניין שהיא מחויבת או
מוסמכת לטפל בו בתחום הפעלת הסמכות לפי צו זה.

)ב(

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

)ג(

לא יפורסמו כללים כאמור בסעיף קטן )א( ולא ייכנסו לתוקפם אלא כעבור
 90ימים מהיום שהממונה אישר בכתב לראש המנהלת כי קיבל העתק
מהכללים כאמור בסעיף קטן )ב(; הודיע הממונה כי אין לו התנגדות לכללים,
יפורסמו הכללים אף לפני תום המועד האמור.

)ד(

הממונה רשאי בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן )ג( להורות על עיכוב
פרסום הכללים ובלבד שלא יעשה כן אלא לאחר שפירט את הסתייגויותיו
ונתן לראש המנהלת ,או למי שראש המנהלת הסמיך לכך ,הזדמנות לטעון
את טענותיו נגד עיכוב פרסום הכללים.

)ה(

עיכב הממונה פרסום כללים כאמור בסעיף קטן )ד( ,רשאי הוא לעשות אחת
מאלה:
) (1להורות על ביטול העיכוב; ביטל הממונה את הנחייתו לעכב פרסומם
של כללים ,יפורסמו הכללים כאמור בסעיף קטן )ו(;
) (2לפסול את הכללים מנימוקים שיפרט;
) (3להחזיר את הכללים בתוספת הערות למנהלת לדיון מחדש.

)ו(

על אף האמור בכל דין ותחיקת ביטחון ,הכללים יפורסמו על לוח המודעות
שבמשרדי המנהלת ככל שישנם ,בקובץ הכללים של המנהלת וכן באתר
המרשתת של המנהלת.
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טיפול
במפגעים
ובליקויי
תשתית

.8

ישיבות
המנהלת
והוועדות

.9

ניגוד
עניינים

.10

יועץ
משפטי

.11

תקציב
וכספים

.10

מבקר
וסמכויותיו

.11

מצא ראש המנהלת שקיים מפגע או ליקוי תשתית הפוגע בשלום
המתיישבים ,ביטחונם או בריאותם או באפשרותם לקיים חיים תקינים,
יפנה לעיריית חברון ויבקשה לטפל במפגע או בליקוי התשתית האמור; לא
טופל המפגע או ליקוי התשתית תוך זמן סביר ,תהיה המנהלת רשאית לטפל
בהם ,לאחר קבלת אישור ראש המנהל האזרחי.
)א(

לשם מילוי תפקידיה וסמכויותיה רשאית המנהלת לקיים ישיבות ולמנות
ועדות מבין חבריה ,ובלבד שיכהנו בהן שלושה חברים לפחות; הוקמה ועדה,
תקבע המנהלת את תפקידיה וסמכויותיה והיא תמלא כל תפקיד שיוטל עליה
על ידי המנהלת.

)ב(

רוב חברי המנהלת או הוועדה הם מנין חוקי בישיבות; החלטות בישיבת
המנהלת או בוועדה מוועדותיה יתקבלו ברוב קולותיהם של החברים
המצביעים בישיבה שיש בה מניין חוקי; במקרה של מספר קולות שקול ,קולו
של ראש המנהלת יהווה הקול המכריע וככל שראש המנהלת לא ישתתף
בישיבה ,מספר קולות שקול פירושו הינו דחיית ההצעה.
הוראות סעיפים 58א ו 59-לתקנון המועצות המקומיות ,יחולו בשינויים
המחויבים.

)א(

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

)ב(

על מינויו וכהונתו של היועץ המשפטי יחולו ההוראות החלות על עובדי
המנהלת ,אם הוא עובד המנהלת; לא היה היועץ המשפטי עובד המנהלת,
יחולו הוראות סעיף 66כא לתקנון המועצות המקומיות ,בשינויים
המחויבים.

)ג(

היועץ המשפטי למנהלת יעניק יעוץ משפטי למנהלת ולוועדותיה ,לראש
המנהלת ולעובדיה ,בכל ענין הדרוש למילוי תפקידי המנהלת.

)ד(

לצורך ביצוע תפקידו ,יזומן היועץ המשפטי למנהלת לכל ישיבות המנהלת
וועדותיה ותינתן לו הזדמנות לתת את חוות דעתו ,בעל פה או בכתב ,לפני
קבלת כל החלטה.

)א(

המנהלת ,בהחלטת רוב חבריה ,תמנה רואה חשבון אשר יהיה אחראי לבקר
את הדו"חות הכספיים של המנהלת; רואה החשבון לא יהיה עובד המנהלת,
ויבצע את עבודתו באופן בלתי תלוי במנהלת; מבלי לגרוע מכלליות האמור,
מינוי וביטול מינוי של רואה חשבון טעונים אישור הממונה.

)ב(

ראש המנהל האזרחי ,יתקין תקנות לעניין ניהול תקציב המנהלת ,כספיה
ובקורת חשבונותיה.

)א(

מבלי לגרוע מהוראות סעיף  ,12המנהלת ,ברוב חבריה ,תמנה מבקר פנימי,
במשרה מלאה או חלקית ,על פי הוראות צו המועצות המקומיות )שירות
העובדים( ,התשכ"ו ,1962-כפי תוקפו בישראל מעת לעת.
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)ב(

אלה תפקידי המבקר-
) (1לבדוק אם פעולות המנהלת בוצעו כדין ,בידי המוסמך לעשותן ,תוך
שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
) (2לבקר את הנהלת החשבונות של המנהלת ולבדוק אם דרכי החזקת
רכושה והשמירה עליהם ,מניחה את הדעת;
) (3לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המנהלת ,שעליהם הצביע
המבקר או מי שמכהן כמבקר המדינה בישראל;
) (4המבקר יקבע ,על פי שיקול דעתו ,את הדרכים לביצוע בקורתו.

עובדים

.12

בית משפט
לעניינים
מקומיים

.13

תקנות

.14

)ג(

ראש המנהלת ,חבריה ועובדיה ימציאו למבקר כל מידע ,מסמך או גישה
למסמכי המנהלת ,לרכושה או לישיבות חבריה ונציגיה ,הדרוש למבקר לשם
ביצוע עבודת הביקורת ,על פי דרישת המבקר.

)ד(

הוראות פרק ז 4לתקנון המועצות המקומיות ,ולמעט סעיפים 66כה66 ,כח,
ו66 -כט יחולו בשינויים המחויבים; ואולם ראש המנהל האזרחי רשאי
לקבוע את השינויים האמורים בתקנות.

)א(

המנהלת רשאית להעסיק עובדים לשם ביצוע סמכויותיה ותפקידה; העסקת
עובדים במנהלת תעשה לפי הוראות סעיף קטן )ד(.

)ב(

המנהלת ,בהחלטת רוב חבריה ,תמנה גזבר ,שיהיה מורשה חתימה של
המנהלת ויהיה אחראי לכלל פעולותיה בתחום הכספי ולניהול תקציביה
וחשבונותיה.

)ג(

על אף האמור בסעיף זה ,רשאית המנהלת לערוך חוזה מיוחד עם אדם
שיועסק במנהלת במקרים ולפי תנאים שיקבע הממונה.

)ד(

הוראות פרק ז ו -ז 2לתקנון המועצות המקומיות ,למעט סעיפים ,61/1 ,61
61טו ו61 -יז ,יחולו בשינויים המחויבים; ואולם אם ראה ראש המנהל
האזרחי כי קיימים טעמים מיוחדים רשאי הוא באישור הממונה ,לקבוע
בעניינים מסוימים הוראות מיוחדות לעניין עובדי המנהלת.

)א(

בית המשפט לעניינים מקומיים בקריית ארבע ,מוסמך לדון בעניינים
המפורטים בצו או לפיו ,לרבות בתקנות שיוצאו מכוחו ,ובלבד שמושא הדיון
מצוי בתחום הפעלת הסמכות.

)ב(

הוראות פרק ט"ז לתקנון המועצות המקומיות ,למעט סעיפים 126 ,126א,
 ,139 ,138 ,137ו140-א ,יחולו בעניין זה בשינויים המחויבים.
ראש המנהל האזרחי רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע צו זה.
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יחסי
חליפות בין
המנהלת
לועדה

.15

שמירת
דינים

.16

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

תחילת
תוקף

.17

תחילתו של צו זה מיום חתימתו ,והוא יפורסם בקובץ מנשרים ,צווים
ומינויים.

השם

.18

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

)א(

המנהלת תהא חליפתה של הוועדה לניהול עניינים מוניציפאליים בהתאם
למינוי ראש המנהל האזרחי מיום  16למאי  ,1983ומיום  20לנובמבר 1990
)להלן – הוועדה( לכל עניין ודבר ובלבד שבוצע בקשר למתן שירותים בתחום
הפעלת הסמכות; ובכלל זה בנוגע לכלל ההתחייבויות ,החובות ,הזכויות,
לרבות זכויות במקרקעין ובמיטלטלין ויתר ההתקשרויות המשפטיות,
לרבות ביחס לעובדים.

)ב(

מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א( המנהלת תהא חליפתה של הוועדה בכל
הליך משפטי שיהיה תלוי ועומד ערב חתימת צו זה .אדם שערב חתימת צו
זה הייתה לו עילת תביעה כנגד הוועדה ,יראו את עילת התביעה כתקפה ביחס
למנהלת .לעניין כל הליך משפטי ,יראו מעשה שעשה אדם שהועסק על ידי
הוועדה ,במילוי תפקידו במסגרת העסקה זו ,כמעשה שעשה עובד המנהלת
במילוי תפקידו.

ח'

באלול

31

באוגוסט

התשע"ז
2017

רוני נומה,
מפקד
באזור
.

כוחות
יהודה

אלוף
צה"ל
והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1790
צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (3הוראת שעה(
)יהודה והשומרון( ,התשע"ז2017-
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
שלוש שנים מהיום" יבוא "עד תום ארבע שנים מהיום".

תוקף

.2

תחילת תוקפו של צו זה מיום חתימתו.

השם

.3

צו זה ייקרא" :צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (3הוראת שעה(
)יהודה והשומרון( )צו מס'  ,(1790התשע"ז."2017-

ט"ז באלול התשע"ז
7

בפברואר

2017

אלוף
רוני נומה,
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1791
צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (56יהודה והשומרון(,
התשע"ח2017 -
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,בהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
שלום הציבור ,על הסדר הציבורי ועל הביטחון באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
 .1בצו בדבר הוראות ביטחון }נוסח משולב{ )יהודה והשומרון( )מס' ,(1651
תיקון
התש"ע ,2009 -סעיף )52ח( בטל.
סעיף 52
תחילה

 .2תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

 .3צו זה ייקרא" :צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (56יהודה
והשומרון( )מס'  (1791התשע"ח."2017-

ז' בטבת התשע"ח
 25בדצמבר 2017

רוני
מפקד
באזור

נומה,
כוחות
יהודה

אלוף
צה"ל
ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1792
צו הטיס )הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור( )אזור הגדה
המערבית( )מס' ) (13תיקון מס'  ,(1התשע"ח2017-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,בהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על שלום
הציבור ,על הסדר הציבורי ועל הביטחון באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הוספת
הגדרה
לסעיף 1

החלפת
סעיף 3

 .1לאחר הגדרת "מפקח" בסעיף  1בצו הטיס )הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור(
)אזור הגדה המערבית( )מס'  ,(13תשכ"ז ) 1967 -להלן" :הצו"( ,יבוא:
"סחר" -קנייה ,מכירה ,תיווך ,מסירה ,איחסון ,העברה ,משלוח או תיקון.
"רחפן" – כלי טיס לא מאויש המונע על ידי יותר מלהב אחד.
 .2במקום סעיף  3לצו יבוא :
)3א(

"איסור
טיסה

איסור טיסה )3ב(
הפוגעת
בביטחון
האזור

המטיס כלי טיס מעל האזור האסור ,ללא תעודת היתר
ממפקד כוחות צה"ל באזור או מטעמו או שלא בהתאם
לתנאיה של תעודת ההיתר ,דינו מאסר שלוש שנים.
נעברה עבירה לפי סעיף )3א( והמעשה פגע או היה מיועד
לפגוע בבטחון האזור או בסדר הציבורי ,דינו מאסר חמש
שנים.

הוספת
עבירות

 .3לאחר סעיף  3בצו ,יבוא:
3א .הנושא ,המייצר או המחזיק ברשותו רחפן ללא תעודת היתר
"איסור
ממפקד צבאי או מטעמו או שלא בהתאם לתנאיה של תעודת
החזקת
היתר ,דינו שנתיים מאסר.
רחפן
הסוחר או עוסק בצורה אחרת ברחפן ללא היתר חתום בידי
איסור סחר 3ב.
מפקד כוחות צה"ל באזור או מטעמו ,דינו מאסר חמש שנים.
ברחפן

תיקון
סעיף

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

תחילה

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

הוראת
מעבר

.5

)א(
)ב(

הסוחר ,הנושא ,המחזיק או מייצר רחפן בלא היתר לפני יום
התחילה ,יהיה רשאי ,להגיש בקשה לקבלת היתר עד ליום התחילה.
לא הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן )א( ,או הוגשה בקשה ולא
התקבל היתר ,יראו את הנושא ,המחזיק ,המייצר או הסוחר ברחפן
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כמי שעושה כן בלא היתר ממועד התחילה או ממועד קבלת המענה
לבקשת ההיתר לפי המאוחר.
השם

.6

ח' בטבת התשע"ח
 26בדצמבר 2017

צו זה ייקרא" :צו הטיס )הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור( )אזור
הגדה המערבית( )מס' ) (1792תיקון מס'  ,(1התשע"ח."2017 -

רוני
מפקד
באזור

נומה,
כוחות
יהודה

אלוף
צה"ל
ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1793
צו בדבר פרשנות ]נוסח משולב[)יהודה והשומרון( )מס' (1729
)תיקון מס'  ,(1התשע"ח2017 -
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,בהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על שלום
הציבור ,על הסדר הציבורי ועל הביטחון באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
הגדרה

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

תחילה

 .2תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

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

יג' בטבת התשע"ח
 31בדצמבר 2017

רוני
מפקד
באזור

נומה,
כוחות
יהודה

אלוף
צה"ל
ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

צו מס' 1794
צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )הוראת שעה( )יהודה ושומרון(
)תיקון מס'  ,(5התשע"ח2018-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,והואיל והדבר נחוץ לשם שמירה על בטחון האזור
והסדר הציבורי ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הארכת
תוקף

.1

בסעיף  11לצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )הוראת
שעה()יהודה ושומרון()מס'  ,(1665התשע"א ,2010-במקום
" "14.1.2018יבוא "."31.12.2019

תיקון
התוספת
הראשונה

.2

בתוספת הראשונה לצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר
)הוראת שעה()יהודה ושומרון()מס'  ,(1665התשע"א,2010-
שכותרתה" :רשימת נקודות המעבר" ,המילים" :יהושפט )מ.פ.
שועפט("" ,לזרוס" ו" -קדרון )סוואחרה(" ימחקו.

תיקון
התוספת
השלישית

.3

בתוספת השלישית לצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר
)הוראת שעה()יהודה ושומרון( )מס'  ,(1665התשע"א,2010-
שכותרתה" :רשימת נקודות המעבר באזור שהועברו לאחריות רשות
המעברים היבשתיים במשרד הביטחון" ,לאחר המילים "שער
אפרים" ,תתווסף המילה "תאנים".

תחילה

.4

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.5

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

כ"ט
16

בטבת התשע"ח
בינואר

2018

רוני נומה,
כוחות
מפקד
באזור יהודה
.

אלוף
צה"ל
ושומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו מס' 1795
צו בדבר מקרקעין )הערת אזהרה(
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,והואיל והנני סבור כי הדבר נחוץ לקיום ממשל תקין
ולשמירה על הסדר הציבורי ,הנני מצווה בזה לאמור:
הגדרות

.1

תחולה

.2

הוראות צו זה יחולו רק על מקרקעין הרשומים בלשכות רישום המקרקעין ,או
שנכללים בלוח רישום אשר הוגש למשרד הרישום.

הערת אזהרה .3

)א(

הוכח להנחת דעתו של הרשם כי בעל מקרקעין התחייב בכתב לשעבד או
למכור את זכויותיו במקרקעין ,או שיעבד זכויות אלה ,ירשום הרשם על פי
בקשת מי שהתחייב או מי שזכאי לפי ההתחייבות הערת אזהרה על כך.
נרשמה הערת אזהרה וכל עוד לא נמחקה ,לא תירשם עסקה הסותרת את
תוכן ההערה ,אלא בהסכמת הזכאי לפי ההתחייבות.

)א(

הרשם רשאי להתנות את רישום הערת האזהרה בהוכחת כשרות העסקה
וזכויות הצדדים לעסקה .לשם האמור רשאי הרשם לדרוש מהצדדים
לעסקה להתייצב בפניו או להציג כל תעודה או מסמך הדרושים לדעתו.
ראש המינהל האזרחי רשאי להתקין תקנות לביצועו של צו זה ,ובכלל זה
לגבי המסמכים אותם יש לצרף לבקשה לרישום הערת אזהרה.

בצו זה -
"מקרקעין"  -קרקע ,לרבות כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה
חיבור של קבע ,זולת מחוברים הניתנים להפרדה;
"עסקה"  -הקניה של זכות במקרקעין לפי רצון המקנה;
"הרשם"  -כהגדרתו בצו בדבר תיקון חוק רישום נכנסי דלא ניידי אשר טרם
נרשמו )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1621התשס"ט;2008-
"לוח רישום"  -כהגדרתו בחוק הסדר הקרקעות והמים ,מס'  40לשנת ;1952
"ראש המינהל האזרחי"  -כהגדרתו בצו בדבר הקמת המינהל האזרחי )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"ב;1981-

)ב(
הוכחת זכויות .4
וכשרות

)ב(
מחיקת הערה .5

אגרה

.6

הערת אזהרה שנרשמה כאמור בסעיף  3תימחק על פי צו של בית משפט או אם
הוכח להנחת דעתו של הרשם אחד מאלה:
הצדדים המעוניינים הסכימו למחיקה;
) (1
עילת ההערה בטלה ,ובלבד שהרשם הודיע מראש לצדדים המעוניינים על
) (2
כוונתו למחוק את ההערה ונתן להם זמן סביר לפנות לבית המשפט;
ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע בתקנות חובת תשלום אגרות לעניין צו זה.
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תחילה

.7

תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.8

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

כ"ב בשבט התשע"ח
 7בפברואר

2018

אלוף
רוני נומה,
צה"ל
כוחות
מפקד
והשומרון
באזור יהודה
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הגנה

צבא

לישראל

צו מס' 1796
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון ,לרבות
סמכותי לפי סעיף 24ב)ב( לצו בדבר פרשנות ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס' ,(1792
התשע"ד ,2013-והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין ולשמירה על הסדר
הציבורי ,הנני מצווה בזה לאמור:

תיקון
סעיף
7ב לצו

.1

בצו בדבר חוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(418התשל"ט-
) 1971להלן – הצו( ,בסעיף 7ב ,לאחר סעיף )טו( יבוא:
")טז( בכל מקום בחוק ,במקום המילים "בעיתון רשמי ובשני עיתונים מקומיים"
יבוא "בעתון ,כהגדרתו בסעיף 2א לחוק".
)יז(

אחרי סעיף  2לחוק ,יבוא:
" 2א

)א(

) ג(

פרסום בעיתון לעניין חוק זה הוא כל אלה -
) (1

פרסום בעיתון נפוץ באזור המתפרסם בשפה הערבית,
ובמקום שבו מופיע עתון מקומי בשפה הערבית לפחות
אחת לשבוע – פרסום נוסף בעיתון המקומי;

) (2

פרסום בעיתון נפוץ באזור המתפרסם בשפה העברית,
ובמקום שבו מופיע עתון מקומי בשפה העברית לפחות
אחת לשבוע – פרסום נוסף בעיתון המקומי;

) (3

פרסום ,בשפה העברית ובשפה הערבית ,באתר
אינטרנט רשמי מטעם רשויות האזור; אתר אינטרנט
כאמור יהיה נגיש לכלל הציבור בלא תשלום;

) (4

פרסום ,בשפה העברית ובשפה הערבית ,בלוח
המודעות של מנהלת התיאום והקישור של הנפה
בתחומה מצויה התכנית.

לא ניתן היה לפרסם בעיתון נפוץ באזור המתפרסם בשפה
הערבית בהתאם לסעיף 2א)א() ,(1הפרסום יעשה גם בדרכים
הבאות ,ואם קיימת מניעה לכך אז לפחות בשתיים מהן,
ובלבד שאחת מהן תהיה בהתאם לסעיף קטן )ג()- (1
) (1

פרסום בתחום שטח התכנית ,או במרחב התכנון
הרלוונטי לעניין אגרות תכנון ,באמצעות תליית
הודעה במקום בולט בשפה העברית ובשפה הערבית;

) (2

פרסום בערבית בעיתון במדינת ישראל המתפרסם
בשפה הערבית.
מסירת הודעה לגורמי הקישור הפלסטיני על ידי
מנהלת התיאום והקישור של הנפה הרלוונטית.

) (3
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) ד(
סייג

.2

אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מפרסום שנעשה ב"עיתון הרשמי ובשני עיתונים
מקומיים" ,כמשמעותם בדין ובתחיקת הביטחון ,לפני כניסתו של צו זה לתוקפו.

תיקון
הוראות
בדבר
פרסום
תוכניו
ת
בעיתון
רשמי

.3

והשומרון(,

תחילה

.4

תחילתו של צו זה מיום חתימתו.

שם

.5

צו זה ייקרא :צו בדבר חוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים )תיקון מס' ) (24מס'
 ,(1796התשע"ח.2018-

כ' באדר תשע"ח
 7במרץ

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

2018

בהוראות בדבר פרסום תוכניות
התשע"ה) 2015-להלן – ההוראות( -

בעיתון

רשמי

)יהודה

)א(

סעיף  – 2בטל;

)ב(

בסעיף  3להוראות ,במקום " למרות האמור בסעיף  2להוראות אלו" יבוא
"על אף האמור בסעיפים 2א)א( ו)-ג( לחוק".

רוני
מפקד
באזור

נומה,
כוחות
יהודה

אלוף
צה"ל
והשומרון
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר סילוק מבנים חדשים )יהודה והשומרון( )הוראת שעה(
)מס'  ,(1797התשע"ח2018-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת ביטחון ,הנני מצווה
בזה לאמור:
הגדרות

.1

דרישת הצגת
היתר בניה

.2

מצא פקח כי במקרקעין הוקם מבנה חדש ,רשאי לדרוש כי יוצג לו היתר
הבנייה מכוחו הוקם המבנה.

חובת הצגת
היתר בניה

.3

כל אדם המחזיק במבנה חדש ,או מי מטעמו )להלן  -מחזיק( יציג בפני פקח
את היתר הבנייה עבור הבינוי לפי דרישת הפקח כאמור בסעיף .2

הוראה
לסילוק מבנה
חדש

.4

לא הוצג לפקח היתר בנייה על ידי המחזיק ,והתקיימו התנאים המפורטים
בסעיף )6א() (1ובסעיף )6א() (2לצו זה ,יהיה רשאי הפקח ליתן למחזיק שלפי
מראית עין מלאו לו שמונה-עשרה שנים ,הוראה לסלק את המבנה החדש לפי
הנוסח שבתוספת הראשונה לצו זה )להלן  -הוראה(; לא אותר מחזיק שלפי
מראית עין מלאו לו שמונה-עשרה שנים בשקידה ראויה וסבירה ,תומצא
ההוראה בדרך של הדבקה על קיר חיצוני או על דלת של המבנה החדש או
במקום אחר בולט לעין במקרקעין שבהם הוקם המבנה החדש; בעת
ההמצאה ירשום הפקח בגוף ההוראה את יום ההמצאה ויתעד את ההמצאה
בצילום.

בקשה
לביטול
הוראה

.5

מחזיק שיש בידיו היתר בנייה כדין או הוכחה שלא התקיים אחד
התנאים המפורטים בסעיפים )6א() (1עד )6א() (3לצו זה ,רשאי להגיש
למנהל יחידת הפיקוח במינהל האזרחי בקשה בכתב לביטול ההוראה

בצו זה -
"בינוי"  -כמשמעותו בחוק התכנון;
"היתר בניה"  -כמשמעותו בחוק התכנון;
"חוק התכנון"  -חוק תכנון ערים כפרים ובניינים ,חוק זמני מס'  79לשנת
;1966
"מבנה חדש"  -כל בינוי והעבודות להקמתו ,לרבות בינוי שהוקם טרם
חתימתו של צו זה ולמעט מבנה יביל; ובלבד שבמועד מתן ההוראה לסילוק
המבנה ,לא הסתיימו העבודות להקמת הבינוי או שלא חלפו יותר משישה
חודשים מיום שהסתיימו ,ולעניין בית מגורים – בית המגורים לא אוכלס או
שלא חלפו יותר מ 30-ימים מהיום שאוכלס;
"מבנה יביל"  -כהגדרתו בתקנות בדבר העברת טובין )הובלת מבנים יבילים(
)יהודה והשומרון( ,התשנ"ג;1993-
"פקח"  -פקח ביחידה המרכזית לפיקוח במינהל האזרחי;
"ועדת המשנה לפיקוח"  -כהגדרתה בצו בדבר תכנון ערים ,כפרים ובנינים
)יהודה והשומרון( )מס'  ,(418התשל"א.1971-

)א(
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לסילוק מבנה
חדש

תוך  96שעות מהמצאתה לפי סעיף  4לצו זה.
)ב(

הוגשה בקשה לביטול הוראה מבלי שצורף אליה היתר בנייה כדין או
מבלי שצורפה אליה הוכחה שלא התקיים אחד התנאים המפורטים
בסעיפים )6א() (1עד )6א() (3לצו זה  ,לא יהיה בהגשתה כדי לעכב את
ביצוע ההוראה; פנייה למנהל האזרחי ,לרבות ללשכת התכנון
המרכזית בו ,להסדרה תכנונית או אחרת של הבינוי לא תיחשב
כבקשה לביטול הוראה.

)ג(

לא יבטל מנהל יחידת הפיקוח הוראה ,אלא אם כן הוכח לו שהקמת
המבנה החדש בוצעה בהתאם להיתר בנייה כדין או אם שוכנע שלא
התקיים אחד התנאים המפורטים בסעיפים )6א() (1עד )6א() (3לצו זה
או שנפל בהוראה פגם חמור בשלו יש לבטלה.

)ד(

החלטת מנהל יחידת הפיקוח תומצא לידי המחזיק מגיש הבקשה.

)א(

לא הוסר המבנה החדש ולא הוגשה בקשה לביטול ההוראה או
שבקשה כאמור נדחתה ,רשאי הפקח לסלקו מן המקרקעין וכן כל
המחובר לו וכן להשיב את מצב המקרקעין לקדמותו בתום  96שעות
ממתן הוראה לפי סעיף  4לצו זה או מהמצאת ההחלטה בבקשה
לביטול ההוראה ,לפי העניין ,אם נתקיימו כל אלו:

סילוק מבנה
חדש

.6

הודעה על
סילוק מבנה
חדש

.7

סולק מבנה חדש כאמור בסעיף  ,6ימסור הפקח לידי המחזיק הודעה על
סילוק מבנה חדש ,בנוסח המצורף בתוספת השלישית לצו זה; לא אותר
מחזיק שלפי מראית עין מלאו לו שמונה-עשרה שנים בשקידה ראויה
וסבירה ,יציב הפקח את ההודעה במקום בולט באתר בו סולק המבנה החדש.

דרישה

.8

מחזיק יהיה רשאי להביא טענותיו בכתב נגד סילוק מבנה חדש בפני

)ב(

)א(

) (1

המבנה החדש אינו מצוי בתחומי תכנית תכנון מפורטת
כמשמעותה בחוק התכנון שקיבלה תוקף לאחר היום הקובע
או מערכת הנחיות כהגדרתה בתקנות בדבר מתן היתרים
לעבודות בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים )יהודה
והשומרון( ,התשמ"ה.1985-

) (2

לא חלפו שישה חודשים ממועד סיום העבודות להקמת המבנה
החדש ולעניין בית מגורים – לא חלפו  30ימים מהמועד בו
אוכלס ופקח ,קצין צה"ל ,קצין משטרה או נושא משרה
ציבורית אחר אישר זאת ,לפי ידיעתו ,בהצהרה החתומה בידו;
ההצהרה תיערך לפי הנוסח בתוספת השנייה לצו זה.

) (3

לא חלפו  120ימים מהמועד בו הומצאה ההוראה לפי סעיף 4
לצו זה.

) (4

לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי או נציגו ,נתן ראש
המינהל האזרחי או מי שהוסמך לכך על ידו ,אישור לסילוק
המבנה החדש; אישור כאמור יינתן בכתב ,אלא אם קיימת
מניעה לכך מחמת נסיבות העניין; במקרה כאמור ,יתועד
האישור מיד עם הסרת המניעה.

על אף האמור בסעיף )א( ,לא תבוא במניין הימים ,התקופה במהלכה
היה תלוי ועומד צו שיפוטי המונע סילוק כאמור והתקופה במהלכה
הייתה תלויה ועומדת בקשה לביטול ההוראה לפי סעיף  5לצו זה.
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לפיצויים

ועדת המשנה לפיקוח ולדרוש פיצויים בגין סילוק מבנה חדש בתוך 45
ימים ממועד הסילוק; ועדת המשנה לפיקוח תהא רשאית להאריך את
המועד האמור מטעמים שיירשמו.
)ב(

לדרישת הפיצויים יצרף המחזיק את היתר הבנייה ,שומת עלויות
הקמת המבנה החדש וכן כל מסמך רלוונטי אחר שיש בו כדי לבסס
את טענותיו ואת דרישתו לפיצויים.

)ג(

ועדת המשנה לפיקוח תדון בבקשה תוך  45ימים ממועד הגשתה והיא
רשאית לצורך כך לדרוש מהמחזיק או מכל גורם במינהל האזרחי
להציג בפניו כל מסמך שיידרש לשם בירור הטענות; לדיוני ועדת
המשנה לפיקוח לפי סעיף זה ,יזומן קמ"ט אוצר במינהל האזרחי ,או
נציגו ,וישמש בדיונים אלה כחבר שלא מן המניין.

)ד(

מצאה ועדת המשנה לפיקוח כי הקמת המבנה החדש נעשתה מכוח
היתר בנייה כדין ,או כי נתקיימו טעמים מיוחדים אחרים המצדיקים
זאת ,תורה על תשלום פיצויים למחזיק.

)ה(

החלטת ועדת המשנה לפיקוח תומצא למחזיק.

פיצויים

.9

ועדת השגה
לעניין
פיצויים

) .10א(

ראש המינהל האזרחי ימנה ועדת השגה שתדון בהשגות על פיצויים
לפי צו זה )להלן בסעיף זה – ועדת השגה( ,אשר תורכב מקצין המינהל
האזרחי בדרגת סא"ל שיכהן כיו"ר הוועדה ,מנהל לשכת התכנון
המרכזית במינהל האזרחי או נציגו והיועץ המשפטי או נציגו.

)ב(

מחזיק יהיה רשאי להשיג לפני ועדת השגה על החלטת ועדת המשנה
לפיקוח שלא ליתן פיצוי בגין סילוק מבנה חדש לפי סעיף  8לצו או על
גובה הפיצוי שניתן לפי סעיף  9לצו.

)ג(

השגה תוגש תוך  45ימים מיום המצאת ההחלטה לידי המשיג; ועדת
ההשגה תהיה רשאית להאריך את המועד האמור מטעמים שיירשמו.

)ד(

ועדת ההשגה תהא רשאית לזמן את המשיג ,את נציג יחידת הפיקוח
או כל גורם נדרש אחר לדיון בפניה ,וכן תהא רשאית לדרוש מהם
להציג בפניה כל מסמך שיידרש לשם בירור הטענות.

)ה(

ועדת ההשגה תערוך פרוטוקול בכתב והעתקו יימסר למשיג.

)ו(

החלטת ועדת ההשגה תומצא לידי המשיג.

שמירת דינים .11

שיעור הפיצויים ייקבע בהתאם לעלות הקמת המבנה החדש שסולק ,בהתאם
לערכו במועד הסילוק ,אולם ועדת המשנה לפיקוח תהיה רשאית ,מטעמים
מיוחדים שיירשמו ,להפחית את שיעור הפיצויים; ועדת המשנה לפיקוח
תהיה רשאית למנות שמאי לצורך הערכת עלות הקמת המבנה החדש.

)א(

אין בקיומם או אי קיומם של הליכים מכוח חוק התכנון על
מנת לסייג סמכויות מכוח צו זה.

)ב(

אין באמור בצו זה כדי לשלול תרופה ממי שמצא עצמו נפגע
מהפעלת סמכות בצו זה.

)ג(

אין בקיומם של הליכים מכוח צו זה כדי לפטור אדם
מאחריות פלילית בשל ביצוע עבירה לפי חוק התכנון.
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תוקף

שם

ב' באייר התשע"ח
 17באפריל 2018

) .12א(

תוקפו של צו זה יחל  60יום ממועד חתימתו.

)ב(

צו זה יעמוד בתוקפו למשך שנתיים ממועד כניסתו לתוקף ,למעט
סעיפים .8-10

)ג(

על אף האמור בסעיף קטן )ב( ,פנייה בדרישה לפיצויים שהוגשה ביחס
למבנה חדש שסולק במהלך תוקפו של צו זה ,אשר הוגשה במועד
הקבוע בסעיף )8א( לצו זה והשגה שהוגשה במועד הקבוע בסעיף )10ג(
לצו זה ,יתבררו עד תומם גם לאחר פקיעת תוקפו של צו זה.

 .13צו בדבר סילוק מבנים חדשים )יהודה והשומרון( )הוראת שעה( )מס' ,(1797
התשע"ח2018-
נדב פדן,
כוחות
מפקד
באזור
יהודה
.

אלוף
צה"ל
והשומרון
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תוספת ראשונה
)סעיף (4
המנהל האזרחי
היחידה המרכזית לפיקוח

תאריך_______________:
_____________________

הוראה על סילוק מבנה חדש

לפי סעיף  4לצו בדבר סילוק מבנים חדשים)יהודה והשומרון( )הוראת שעה( )מס' ,(1797
התשע"ח) 2018-להלן  -הצו(
אני _______________ ת"ז _______________ ,פקח ביחידה המרכזית לפיקוח במינהל
האזרחי ,לאחר שביקרתי במקרקעין הידועים כ_____________________________
)להלן  -המקרקעין( והבחנתי כי הוקם בהם מבנה חדש כהגדרתו בצו ,ומשלא הוצג בפני היתר
בניה תקף אשר מכוחו הוקם המבנה ,מורה בזאת כדלקמן-:
 .1לסלק מן המקרקעין את המבנה החדש שהוקם ללא היתר ,כמפורט להלן:
__________________________________________________________
וכן את כל המחובר להם ,ולהשיב את מצב המקרקעין לקדמותו.
מצ"ב העתק צילומי של תשריט המקרקעין בסימון עבודות הבניה.
 .2הוראה זו תהיה ניתנת לביצוע בתום  96שעות משעת המצאתה בהתאם לצו.
 .3הוראה זו תחול גם על תוספת בניה ,ללא היתר ,שתתווסף למבנה החדש המפורט
בסעיף  1לעיל ,לאחר מתן הוראה זו ולא יהיה צורך בהוראה נוספת לגבי תוספות בניה
כאמור.
 .4הרואה עצמו נפגע מהוראה זו רשאי להגיש למנהל יחידת הפיקוח במינהל האזרחי
בקשה בכתב לביטול ההוראה ,וזאת תוך  96שעות מעת המצאתה .הוגשה בקשה
לביטול ההוראה מבלי שצורף אליה היתר בנייה כדין ,לא יהיה בהגשתה לעכב את
ביצוע ההוראה; למען הסר ספק ,לא יראו בפנייה למנהל האזרחי ,לרבות ללשכת
התכנון המרכזית ,להסדרה תכנונית או אחרת של הבינוי כבקשה לביטול הוראה.

_____________________
פקח
הוראה זו הומצאה למחזיק  /הודבקה במקרקעין )מחק את המיותר(
ביום________ ,בשעה ________
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תוספת שניה
)סעיף )6ב((

הצהרה

)לפי סעיף )6ב( לצו בדבר סילוק מבנים חדשים )יהודה והשומרון( )הוראת שעה( )מס' ,(1797
התשע"ח) (2018-להלן  -הצו(

אני החתום מטה,___________________________ ,________________________ ,
ת"ז  /מ.א.

שם

הממלא תפקיד ______________________________________________________,
מצהיר בזה לאמור:
לפי ידיעתי ,מדובר בבנייה שטרם הסתיימה או שלא חלפו יותר משישה חודשים מיום
שהסתיימה וככל שמדובר בבית מגורים  -המבנה לא אוכלס או שחלפו פחות מ 30-ימים
על הקרקע שבאזור
ממועד אכלוס המבנה החדש שהוקם כהגדרתו בצו
_________________________________________________________________
ועד ליום ___________.

שם  /כינוי מקום

תאריך ההוראה

תאריך

חתימה
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תוספת שלישית
)סעיף (7
המנהל האזרחי
היחידה המרכזית לפיקוח

תאריך_______________:
_____________________

לידי
המחזיק בבינוי

הודעה על סילוק מבנה חדש

לפי סעיף  7לצו בדבר סילוק מבנים חדשים )יהודה והשומרון( )הוראת שעה( )מס' ,(1797
התשע"ח) 2018-להלן  -הצו(
 .1להווי ידוע ,כי בתאריך _______________ ,היחידה המרכזית לפיקוח במינהל
כ-
הידועים
המקרקעין
מן
סילקה
האזרחי
__________________________________________ )להלן  -המקרקעין( את
המבנה החדש כהגדרתו בצו שהוקם ללא היתר ,כמפורט להלן:
__________________________________________________________
וכן ביצעה פעולות נוספות )כגון סילוק מחוברים וכו'( כמפורט להלן:
___________________________________________________________.
זאת ,לאחר שהומצאה לך כדין הוראה על סילוק מבנה חדש.
 .2בהתאם להוראות הצו ,הנך רשאי להביא טענותיך בכתב בפני ועדת המשנה לפיקוח
ולדרוש פיצויים בגין סילוק מבנה חדש ,וזאת בתוך  45ימים ממועד הסילוק .לדרישת
הפיצויים יש לצרף את היתר הבנייה ,שומת הקמת המבנה החדש ,וכן כל מסמך
רלוונטי אחר שיש בו כדי לבסס את טענותיך ואת דרישתך לפיצויים.
 .3על החלטת ועדת המשנה לפיקוח ניתן להשיג לפני ועדת השגה לעניין פיצויים ,שעל יד
המנהל האזרחי.

_______________________
מנהל
היחידה המרכזית לפיקוח
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1798
צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (57יהודה והשומרון( ,התשע"ח-
2018
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון
והסדר הציבורי באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 31

.1

תיקון
סעיף 31ב

.2

תיקון
סעיף 32

.3

תיקון
סעיף 37

.4

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

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

בסעיף 31ב לצו-
)א(

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

)ב(

לאחר סעיף 31ב))(1ג( יבוא-
")ד(

נעצר נער בחשד לביצוע עבירה שאינה עבירת ביטחון ,קצין משטרה,
אשר סבור ,כי יש צורך לבצע פעולת חקירה דחופה ,שלא ניתן לבצעה
אלא תוך כדי מעצרו של הנער ,מוסמך לתת פקודת מעצר בכתב
לתקופה ,שלא תעלה על  36שעות מעת מעצרו.".

) ג(

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

) ד(

לאחר סעיף 31ב))(2ג( יבוא-
")ד(

נעצר בוגר רך בחשד לביצוע עבירה שאינה עבירת ביטחון ,קצין
משטרה ,אשר סבור ,כי יש צורך לבצע פעולת חקירה דחופה ,שלא
ניתן לבצעה אלא תוך כדי מעצרו של הבוגר הרך ,מוסמך לתת פקודת
מעצר בכתב לתקופה ,שלא תעלה על  72שעות מעת מעצרו.".

בסעיף  32לצו-
)א(

בסעיף קטן )ב( בסופו יבוא "היה הנאשם קטין שמלאו לו שש עשרה שנים אך
לא מלאו לו שמונה עשרה שנים ,פקודת המעצר לא תעלה על ששה ימים מעת
מעצרו.".

)ב(

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

בסעיף  37לצו -
)א(

בסעיף קטן )א( ,בתחילתו יבוא "מי שנעצר בחשד לביצוע עבירת ביטחון".

)ב(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא-
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")א(1

מי שנעצר בחשד לביצוע עבירה שאינה עבירת ביטחון ,שופט מוסמך
לתת פקודת מעצר לתקופה שלא תעלה על  15ימים ,ורשאי להאריך
את המעצר לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על  15ימים,
ובלבד שסך כל תקופת המעצר ברצף אחד בקשר לאותו אירוע לא
יעלה על  75ימים.".

)ג(

בסעיף קטן )ב( ,המילים "בסעיף קטן )א(" ימחקו ובמקומם יבוא "בסעיפים
קטנים )א( ו) -א."(1

)ד(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא-
") ג(

על אף האמור בסעיף קטן )ב( ,נעצר נער בחשד לביצוע עבירה שאינה
עבירת ביטחון ,יהיה שופט מוסמך לתת פקודת מעצר לתקופה שלא
תעלה על  10ימים ,ויהיה רשאי להאריך את המעצר לתקופות נוספות
שכל אחת מהן לא תעלה על  10ימים ,ובלבד שסך כל תקופות המעצר
ברצף אחד בקשר לאותו אירוע לא יעלה על  40ימים.".

תיקון
סעיף 38

.5

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

הוספת
סעיף 38א

.6

לאחר סעיף  38לצו יבוא-

תיקון
סעיף 43א

.7

"הארכת מעצר 38א.
לצרכי
נוספת
של
חקירה
קטינים

שופט של בית המשפט הצבאי לערעורים רשאי ,לבקשת
הפרקליט הצבאי הראשי או מי שהוסמך לכך על ידו,
לצוות על הארכת מעצרו של קטין שנעצר לפי סעיף 37
או על מעצרו מחדש ,לתקופות נוספות ,שכל אחת מהן
לא תעלה על  45ימים.".

בסעיף 43א לצו-
)א(

בסעיף קטן )א( ,במקום " "60יבוא "."45

)ב(

בסעיף קטן )א( במקום המילים "יובא עניינו לפני שופט של בית המשפט
הצבאי לערעורים" יבוא "רשאי השופט לצוות על הארכת המעצר ,לתקופה
שלא תעלה על  15ימים נוספים ,אם ביקש זאת הנאשם או סנגורו".

) ג(

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

) ד(

לאחר סעיף קטן )א( יבוא:
")א(1

נאשם ,שלאחר הגשת כתב האישום נגדו ,היה נתון במעצר בשל
אותו כתב אישום תקופה המצטרפת לכדי  45ימים ומעצרו לא
הוארך כאמור בסעיף קטן )א( או לתקופה המצטרפת לכדי  60ימים,
ומשפטו בערכאה הראשונה טרם החל ,יובא עניינו לפני שופט של
בית המשפט הצבאי לערעורים.".

)ה(

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

)ו(

לאחר המילים "אינן מצדיקות את שחרורו" ,יבוא:
")א(3

סבר בית המשפט הצבאי לערעורים כי אין לשחרר את הנאשם
כאמור בסעיף )א ,(2רשאי הוא לצוות על הארכת מעצרו ,לתקופה
שלא תעלה על  90ימים ולעניין קטין ,לתקופה שלא תעלה על 45
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ימים ,ולחזור ולצוות על כך מעת לעת.".
תיקון
סעיף 44

.8

תחילה

.9

תחילתו של צו זה ביום טז' באייר התשע"ח ) 1במאי .(2018

תחולה

.10

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

השם

.11

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

בסעיף  44לצו-
)א(

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

)ב(

בסעיף )44א( אחרי המילים "תקופה המצטרפת לכדי  18חודשים ",יבוא
"ולעניין קטין כהגדרתו בסעיף  136לצו זה )להלן ,בסעיף זה" -קטין"(,
תקופה המצטרפת לכדי תשעה חודשים.",

)ג(

בסעיף )44א ,(1המילים "או נאשם שהינו קטין" -יימחקו.

)ד(

בסעיף )44א ,(1במקום "לכדי שנה" יבוא " לכדי תשעה חודשים".

)ה(

בסעיף )44א (1אחרי המילים "תקופה המצטרפת לכדי שנה" יבוא "ולעניין
קטין ,תקופה המצטרפת לכדי שישה חודשים.",

)ו(

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

)ז(

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

)ח(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
")ג(

ט'

באייר התשע"ח

24

2018

באפריל

לעניין נאשם שאינו קטין ,על אף האמור בסעיף קטן )ב( ,סבר השופט
כי לא יהיה ניתן לסיים את הליכי המשפט בתוך התקופה של שלושה
חודשים האמורה בסעיף קטן )ב( ,בשל סוג העבירה ,מורכבותו של
התיק או ריבוי של נאשמים ,עדים או אישומים ,רשאי הוא לצוות על
הארכת המעצר או על מעצר מחדש לתקופה שלא תעלה על חמישה
חודשים ,ולחזור ולצוות כך מעת לעת.".

נדב פדן,
מפקד
באזור

אלוף
כוחות
יהודה

צה"ל
והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר העברת טובין )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1252התשמ"ח1988-
היתר כללי להבאת טובין )תיקון מס'  ,(9התשע"ו 2016 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר העברת טובין )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1252התשמ"ח-
 ,1988ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מורה בזאת לאמור:
הוספת
סעיף 5
לתוספת
השנייה

.1

תחילה

.2

תחילתו של היתר זה ביום חתימתו.

השם

.3

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

לאחר סעיף  4לתוספת השנייה להיתר הכללי להבאת טובין )יהודה
והשומרון( התשס"ה  ,2005יבוא:
" .5צעצוע מסוכן -צעצוע אשר השימוש המקובל בו עלול לגרום
למשתמש בו או לבני אדם אחרים נזק גופני ,או לסכן את בריאותם או
לגרום להם הטרדה ,לרבות צעצוע הפולט אש ,צעצוע נפיץ הגורם
להתפוצצות ,צעצוע שנועד לגרום לגירוי ,דימוע או עיטוש וצעצוע אשר
הוא חיקוי של כלי יריה או הנראה ככלי יריה כמשמעותו בצו בדבר
הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע-
 ,2009מעת לעת.".

ד' באב התשע"ו
 8באוגוסט 2016

אחוות
ראש
לאזור

בן חור,
המינהל
יהודה

תא"ל
האזרחי
ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר העברת טובין )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1252התשמ"ח1988-
תקנות בדבר העברת טובין )הוצאת חומר מחצבה מהאזור לישראל( )תיקון
מס' ) (2יהודה והשומרון( ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א לצו בדבר העברת טובין )יהודה והשומרון( )מס' ,(1252
התשמ''ח ,1988-סעיף  6לתקנות בדבר העברת טובין )הוצאת חומר מחצבה מהאזור
לישראל( )יהודה והשומרון( ,התשס"ט 2008-ויתר סמכויותיי לפי כל דין או תחיקת
ביטחון ,הנני מתקין תקנות אלה:
מקור
הסמכות

.1

בתקנות בדבר העברת טובין )הוצאת חומר מחצבה מהאזור
לישראל( ,התשס"ט) 2008-להלן – התקנות( ,לפני תקנה  1לתקנות,
אחרי המילים ")להלן" :הצו"(" יבוא "וסעיף )2ג( לצו בדבר הסדרת
הסמכויות בנקודות מעבר )הוראת שעה( )יהודה ושומרון( )מס' ,(1665
התשע"א."2010-

תיקון תקנה .2 1

בתקנה  1לתקנות –
)(1

לאחר "בתקנות אלה  "-יבוא:
""אגרגאט" – חומר מחצבה או ליקוט של חומרי מחצבה,
אשר נפח האבן הגדולה שבו קטן מ 0.2-מטרים מעוקבים.
"גוש אבן" – חומר מחצבה או ליקוט של חומרי מחצבה,
אשר נפח האבן המזערית שבו הינו  0.2מטרים מעוקבים או
למעלה מכך.
"עיבוד משמעותי" – גריסת חומר המחצבה או כל פעולת
עיבוד אחרת להפחתת החשש הביטחוני ביחס לחומר
המחצבה".

תיקון תקנה .3 2

)(2

בהגדרה "חומר מחצבה" ,במקום "או המשווק ממנה"
יבוא ," :לרבות אגרגאט או גוש אבן; וכל חומר המשווק
ממנה בתנאי שעבר במחצבה עיבוד משמעותי שאושר על
ידי הממונה".

)(3

בהגדרה "הממונה" ,לאחר "בצה"ל" יבוא" :וראש מנהלת
קשת צבעים ותפר".

במקום תקנה  2לתקנות יבוא:
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".2

)א( הוצאת חומר מחצבה מהאזור למדינת ישראל
טעונה היתר ,אלא אם התקיימו שני אלה:

)ב(

תיקון תקנה .4 3

תיקון
התוספת

.6

הוספת
תוספת
שנייה

.7

)(2

המחצבה מקיימת את נהלי הבידוק
הביטחוני וההסדרים הביטחוניים שנקבעו
על ידי הממונה או מי מטעמו ביחס לנקודת
מעבר זו ,וחומר המחצבה עבר בידוק
כאמור.

על אף האמור בתקנה )2א() ,(1יהיה ראשי הממונה
לאשר ,בכתב ,הוצאת חומר מחצבה מסוג אגרגאט
או גוש אבן בנקודת מעבר שיקבע ,ובלבד שזו
מנויה בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה
לתקנות אלו".

בתקנה  3לתקנות –
) (1במקום "בתוספת" יבוא" :בתוספות".
)(2

תיקון תקנה .5 6

)(1

הוצאת חומר מחצבה מסוג אגרגאט או גוש
אבן ,נעשית דרך נקודות המעבר הקבועות
בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה
לתקנות אלו ,בהתאמה.

לאחר "הממונה" יימחקו המילים ," :ההיתר לא יחול על
חומר שמקורו אינו במחצבה שהתחייבה כאמור".

בתקנה  6לתקנות ,במקום "התוספת לצו או לגרוע ממנה" יבוא:
"התוספות לתקנות או לגרוע מהן".
במקום התוספת לתקנות יבוא:
"תוספת ראשונה
נקודות מעבר לחומר מחצבה מסוג אגרגאט
)תקנה ((1)2

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

אחרי התוספת הראשונה לתקנות יבוא:
"תוספת שנייה
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נקודות מעבר לחומר מחצבה מסוג גוש אבן
)תקנה ((1)2

א.
ב.
ג.
ד.

מעבר תרקומיא
מעבר מיתר
מעבר גלבוע
מעבר שער אפרים"

תחילה
ופרסום

.8

תחילת תוקפן של תקנות אלה  30יום מיום חתימתן.

השם

.9

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

ו' באב התשע"ו
 10באוגוסט 2016

אחוות בן חור,
המינהל
ראש
יהודה
באזור
.

תת-אלוף
האזרחי
והשומרון
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צבא ההגנה לישראל

צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודת מעבר )יהודה והשומרון( )מס' ,(1665
התשע"א 2010 -
הודעה בדבר ייחוד נקודות למעבר טובין ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי מכוח סעיף )2ג( לצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )הוראת שעה(
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1665התשע"א) 2010-להלן  -הצו( הנני נותן הודעה זו:
הגדרות

.1

בהודעה זו -
"הממונה"  -ראש מנהלת קשת צבעים ותפר בפיקוד מרכז בצה"ל;
"חומר מתלקח"  -חומר דליק בכל מצב צבירה ,לרבות דלק לסוגיו,
כגון סולר ,בנזין ,נפט וכיוצא באלה וגז;
"טובין בכמות מסחרית"  -טובין בכמות המעידה לכאורה על היות
הטובין סחורה ליעד או לשימוש מסחרי;
"טובין מפוקחים"  -אחד מאלה:
א .כל חומר המנוי בתוספת א' ובתוספת ג' לצו בדבר פיקוח על
חומרים מסויימים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(653תשל"ה-
.1975
ב .טובין המנויים בתוספת הראשונה להיתר כללי להבאת טובין
)יהודה והשומרון( ,התשס"ה ,2005-שיעדם באזור אינו ישוב
ישראלי או מתקן צבאי.
"ישוב ישראלי"  -כל אחד מהישובים המפורטים בתוספת לצו בדבר
ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783התשל"ט1979-
ובתוספת לצו בדבר ניהול מעוצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(892התשמ"א 1981-כפי תוקפן מעת לעת ,וכן אזורי התעשייה
שבניהול ישראלי המפורטים בתוספת הראשונה להודעה זו ,או
שקיבלו היתר מאת הממונה;
"ישראלי"  -תושב ישראל ,מי שמקום מגוריו באזור והוא אזרח
ישראלי שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות ,התש"י,1950 -
כפי תוקפו בישראל ,וכן מי שאינו תושב האזור ,ובידו אשרת כניסה
בתוקף לישראל;
"מתקן צבאי"  -מתקן של צה"ל ,בין קבוע ובין ארעי.
"תוצרת חקלאית"  -כהגדרתה בצו בדבר העברת טובין )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(1252התשמ"ח;1988-
"תיעוד המפרט את מקור הטובין או יעדם"  -תעודת משלוח או
אמצעי אחר ,אשר מנהל המעבר סבור שיש בו כדי להוכיח את
מקורם או יעדם של הטובין.
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ייחוד נקודות
מעבר טובין

.2

העברת תוצרת
חקלאית

.3

הוצאת חומר
מחצבה
מהאזור
לישראל

.4

הוצאת טובין מסוג מחצבים בכמות מסחרית מהאזור לישראל
לא תעשה אלא בנקודות שנקבעו בתוספת לתקנות בדבר העברת
טובין )הוצאת חומר מחצבה מהאזור לישראל( )יהודה
והשומרון( ,התשס"ט.2008-

הגבלת העברת
טובין
מפוקחים

.5

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

חזקה בדבר
קביעת מקור
או יעד הטובין

.6

לא הוצג תיעוד המפרט את מקור הטובין או יעדם  -חזקה היא שמקור
הטובין או יעדם ,אינם מיישוב ישראלי או מתקן צבאי.

ביטול דינים

.7

"הודעה בדבר קביעת נקודות מעבר טובין )יהודה והשומרון(,
התשס"ח - "2008-בטלה.

תיקון
התוספות

.8

הממונה רשאי להוסיף על התוספות להודעה זו או לגרוע מהן.

תחילת תוקף

.9

תחילת תוקפה של הודעה זו  30יום מיום חתימתה.

)א( הוצאת טובין בכמות מסחרית מהאזור לישראל ,והבאת טובין
כאמור מישראל לאזור לא תעשה אלא דרך נקודות המעבר
המפורטות בתוספת השנייה להודעה זו.
)ב( האמור בסעיף קטן )א( לעיל ,לא יחול על -
) (1הוצאת טובין מהאזור לישראל אשר מקורם בישוב ישראלי
או מתקן צבאי.
) (2הבאת טובין מישראל לאזור אשר יעדם הוא ישוב ישראלי או
מתקן צבאי.
) ג(

הוצאת טובין מסוג תוצרת חקלאית בכמות מסחרית ,שמקורם
בישוב ישראלי או במתקן צבאי ,מהאזור לישראל ,והבאת טובין
כאמור ,שיעדם ישוב ישראלי או מתקן צבאי ,מישראל לאזור,
לא תעשה אלא דרך נקודות המעבר המפורטות בתוספות
השנייה והשלישית להודעה זו.

)ב( הוצאת טובין מסוג תוצרת חקלאית בכמות מסחרית ,שמקורם
איננו ביישוב ישראלי או במתקן צבאי ,לא תעשה אלא דרך
נקודות המעבר המפורטות בתוספת השנייה להודעה זו.

)ב( הגורם שהוסמך ליתן היתר הבאה לטובין מפוקחים לפי כל דין,
יהא מוסמך להתיר הבאה של הטובין שלא דרך נקודות המעבר
ומעבר למועדים ,המפורטים בתוספת הרביעית להודעה זו.
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.10

שם

הודעה זו תקרא" :הודעה בדבר ייחוד נקודות מעבר טובין )יהודה
והשומרון( ,התשע"ו"2016-
אחוות בן חור,
המנהל
ראש
יהודה
לאזור

י' באב התשע"ו
 14באוגוסט 2016

תת-אלוף
האזרחי
והשומרון

תוספת ראשונה
)סעיף (1

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

אזור התעשייה בר-און )קוצ'ין(
אזור התעשייה טול-כרם )המסילה(
אזור התעשייה עמנואל
אזור התעשייה אריאל מערב
אזור התעשייה ברקן
אזור התעשייה תל מרים )שער בנימין(
אזור התעשייה מישור אדומים
אזור התעשייה מגדל עוז
אזור התעשייה שמעה
אזור התעשייה שחק
אזור התעשייה שילה
אזור התעשייה מעלה אפרים
אזור התעשייה עלי-זהב
אזור התעשייה אלפי מנשה
אזור התעשייה אלקנה
אזור התעשייה קרני שומרון
אזור התעשייה קריית ארבע
תוספת שנייה
)סעיפים  2ו(3-

.1
.2
.3
.4
.5
.6

נקודת מעבר תרקומיא
נקודת מעבר הבקעה
נקודת מעבר הגלבוע
נקודת מעבר ביתוניא /עופר
נקודת מעבר שער אפריים
נקודת מעבר הר חומה

קו אורך
196493
246814
229286
216888
201265
223391

נקודות ציון

קו רוחב
610990
700802
713075
643280
688591
624682
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תוספת שלישית
)סעיף (3

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

נקודת מעבר מכבים
נקודת מעבר שומרון )חוצה שומרון(
נקודת מעבר אליהו
נקודת מעבר הבקעה
נקודת מעבר בחורים
נקודת מעבר אדומים )א -זעים(
נקודת מעבר דרך האבות )המנהרות(
נקודת מעבר הל"ה )ג'בעה(
נקודת מעבר מיתר

קו אורך
203812
203031
200101
246814
224017
224988
216161
205179
193726

נקודות ציון

קו רוחב
645010
667802
676809
700802
637311
632276
623691
619843
583756

תוספת רביעית
)סעיף (5
 .1בימים ראשון עד חמישי ,מהשעה  06:00עד השעה  ,20:00וביום שישי מהשעה  06:00עד
לשעה  14:00תותר הכנסת טובין מפוקחים דרך נקודות המעבר הבאות:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

נקודת מעבר תרקומיא
נקודת מעבר שומרון )חוצה שומרון(
נקודת מעבר אליהו
נקודת מעבר תאנים )(105
נקודת מעבר שילה )רנתיס(
נקודת מעבר הל"ה )ג'בעה(
נקודת מעבר מיתר

קו אורך
196493
203031
200101
203801
200668
205179
193726

נקודות ציון

קו רוחב
610990
667802
676809
687421
660849
619843
583756

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

נקודת מעבר הבקעה

קו אורך
246814

נקודות ציון

קו רוחב
700802
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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' ) (6יהודה והשומרון( ,התשע"ו2016-
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 תקנה  .1בתקנות אישור הקמה ופטור מרשיון למבנה חינוך ארעי )הוראת שעה(
)יהודה והשומרון( ,התש"ע) 2010-להלן – התקנות( ,בתקנה  1לתקנות,
1
אחרי ההגדרה "מוסד חינוך" יבוא:
""מועצה"  -מועצה מקומית כהגדרתה בצו בדבר ניהול מועצות
מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א 1981-או מועצה
אזורית כהגדרתה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(783התשל"ט;1979-
"מקרקעין פרטיים"  -מקרקעין שאינם רכוש ממשלתי כהגדרתם בצו
בדבר רכוש ממשלתי )יהודה והשומרון()מס'  ,(59התשכ"ז.";1967-
תיקון תקנה  .2בתקנה  2לתקנות –
2
) (1

בסעיף קטן ) ,(1במקום המילים "הרשות המקומית הנוגעת
בדבר" יבוא "המועצה הנוגעת בדבר או ראש תחום תשתית
במינהל האזרחי".

) (2

בסעיף קטן ) ,(2אחרי המילים "רכוש ממשלתי" יבוא "או
במקרקעין פרטיים ,ובלבד שניתנה הסכמת הבעלים לגביהם.".

) (3

בסעיף קטן ))(4א( ,אחרי המילים "הנוגעת בדבר" יבוא "או ראש
תחום תשתית במינהל האזרחי" ,אחרי המילים "ראש הרשות"
יבוא "או ראש תחום תשתית במינהל האזרחי" ואחרי המילים
"ביישוב" יבוא "או במרחב".

) (4

האמור בסעיף )4ג( יימחק ,ובמקום האמור בסעיף קטן )4ב(
יבוא:
")ב(

) (5

הוכנה התכנית על ידי המועצה ,בנוסף על האמור בפסקה
)א( ,תצורף לתכנית התחייבות ,בהתאם לנוסח המובא
בתוספת לתקנות אלה ,של ראש המועצה הנוגעת בדבר,
גזבר המועצה ומהנדס המועצה ,לפרק ,להרוס ולפנות את
מבנה החינוך הארעי שהוקם לפי תקנות אלה בתום
תקופת הפטור לפי תקנה  ,3אלא אם כן ניתן בעבורו
רישיון".

בסעיף קטן ) ,(6אחרי סעיף קטן )ד( ,יבוא:
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")ה( הצהרת מהנדס כי התכנית להצבת המבנה נערכה בהתאם
לאמות המידה הנהוגות ביחס להגשתן של בקשות להיתר בנייה,
וכי התכנית עומדת בהנחיות משרד החינוך לעניין הקמתם של
מוסדות חינוך;
)ו( אישור קצין מטה לרישום מקרקעין במינהל האזרחי כי בעל
הזכויות במקרקעין נתן הסכמתו להצבת מבנה החינוך הארעי על
פי התכנית ,בהתאם לתקנה  ,(2)2ככל שמדובר במקרקעין
פרטיים.".
) (6

בסעיף קטן ) ,(7אחרי המילים "הנוגעת בדבר ",יבוא "אם הוכנה
התכנית על ידי המועצה ,או במינהלת התיאום והקישור של הנפה
אליה מתייחסת התכנית ,אם הוכנה התכנית על ידי ראש תחום
תשתית במינהל האזרחי".

תיקון תקנה  .3בתקנה  4לתקנות ,בסעיף קטן )ד( ,במקום המילים "בידי יושב ראש
הרשות המקומית הנוגעת בדבר" יבוא:
4
"בידי מכין התכנית לפי תקנה )2א() (1לתקנות".
תיקון
הגדרות

 .4בכל מקום בתקנות ובנספחים להן בו רשום "רשות" או "רשות
מקומית" יבוא במקומן" :המועצה".

תחילה

 .5תחילתן של תקנות אלו ממועד חתימתן.

השם

תקנות אלו תיקראנה" :תקנות אישור הקמה ופטור מרישיון למבנה
חינוך ארעי )הוראת שעה()תיקון מס' ) (6יהודה והשומרון( ,התשע"ו-
.2016

כ"ה בתמוז התשע"ו
 31אוגוסט

2016

אחוות בן חור,
המינהל
ראש
יהודה
באזור

תת-אלוף
האזרחי
והשומרון

בתוקף סמכותה לפי סעיף  (1)7לצו בדבר תכנון ערים ,כפרים ובנינים )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(418התשל"א ,1971-מועצת התכנון העליונה ,בישיבתה מס'  568ביום  31אוגוסט
 2016אישרה כי הבינוי העומד בדרישות תקנות אלו לקבלת פטור יהיה פטור מרישיון
כמשמעו בחוק.
אדר'
נטליה אברבוך,
יו"ר מועצת התכנון העליונה

8319

צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס  ,(892התשמ"א1981-
צו בדבר מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783התשל"ט1979-

תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות ואזוריות
)גני מודיעין-תקופת מעבר( )הוראת שעה( )הארכת תוקף( ,התשע"ו-
2016
בתוקף סמכותי כממונה ,כהגדרתו בתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א1981-
ובתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( ,התשל"ט ,1979-ובהתאם לסעיף )5ב( לתקנות בדבר
ניהול מועצות מקומיות ואזוריות )גני מודיעין – תקופת מעבר( )הוראת שעה( ,התשע"ה ,2015-הנני
מתקין תקנות אלה:

הארכת
תוקף

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

תחילה

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

השם

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

כ"ח באב תשע"ו
 1ספטמבר 2016

כהן,
אבנר
הממונה על הישובים הישראלים
באיו"ש
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר קובץ מנשרים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(111התשכ"ז1967-
הוראה בדבר תיקון טעות דפוס )מס'  ,(2התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א לצו בדבר קובץ מנשרים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(111התשכ"ז-
 1967ולאחר קבלת אישור ראש המינהל האזרחי ,הנני מורה לאמור על תיקון טעות דפוס
שנפלה כדלקמן:
תיקון
סעיף 3
להודעה

.1

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

תחילה

.2

תחילתה של הוראה זו מיום חתימתה.

השם

.3

הוראה זו תיקרא" :הוראה בדבר תיקון טעות דפוס )מס' ) (2הודעה בדבר
ייחוד נקודות למעבר טובין )יהודה והשומרון( ,התשע"ו ,(2016-התשע"ו-
."2016

י"ב אלול התשע"ו

אייל טולדנו,

 15ספטמבר 2016

היועץ

אל"ם
המשפטי
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(427התשל"א1971-
תקנות עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה(
)רכישת חשמל ,תחזוקה ,ומשטר הפעלה של בעלי רישיונות ייצור פרטיים(,
)יהודה והשומרון(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לצו בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )יהודה והשומרון( )מס' ,(427
התשל"א) 1971-להלן" :הצו"( ויתר סמכויותיי ,הריני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

"אזור"  -אזור יהודה והשומרון;
"אישור תעריפי"  -מסמך מטעם קמ"ט חשמל או מי שקמ"ט חשמל
הסמיכו לכך ,הכולל תעריפים המבוססים על התעריפים שנקבעו על ידי
הרשות ליצרן עבור רכישת חשמל ,רכישת זמינות ואנרגיה או רכישת
שירותים נלווים ,הניתן במועד הסגירה הפיננסית ואינו מתעדכן אלא לפי
מנגנוני עדכון הכלולים באישור;
"אמות המידה"  -אמות המידה הנקבעות בישראל על ידי הרשות בהתאם
לסעיף  33לחוק משק החשמל ,התשנ"ו ,1996-כפי תוקפו בישראל מעת
לעת;
"אמות מידה גז טבעי"  -אמות מידה  98-105הקבועות בסימן ה' לפרק ו'
לאמות המידה ,אמת מידה  125הקבועה בסימן י' לפרק ו' לאמות המידה
ואמת מידה )141ז( הקבועה בסימן י"ב לפרק ו' לאמות המידה ,אשר עניינן
ייצור חשמל באמצעות גז טבעי;
"אמות מידה תומכות מימון"  -אמות מידה  128-137הקבועות בסימן י"ב
לפרק ו' לאמות המידה ,שעניינן אירועי כוח עליון;
"אנרגיה מוזנת לרשת"  -כהגדרתה באמת מידה ;1
"בעל רישיון עיסוק בחשמל"  -מי שניתן לו היתר לעסוק בחשמל לפי סעיף
 2לצו;
"הוראות הרשות"  -כל הוראה ,תקנה או החלטה שניתנה ע"י הרשות או
מטעמה בישראל ,שעניינה רכישת חשמל ,תחזוקה ומשטר הפעלה של בעלי
רישיונות ייצור פרטיים כמשמעותם בפרק ו' ,כפי תוקפן בישראל מעת לעת
ובשינויים המחויבים;
"הרשות"  -רשות החשמל בישראל כהגדרתה בחוק משק החשמל ,התשנ"ו-
 ,1996כפי תוקפו בישראל מעת לעת;
"יחידת ייצור"  -כהגדרתה בתקנות משק החשמל )יצרן חשמל פרטי
קונבנציונלי( התשס"ה ,2005-כפי תוקפן בישראל מעת לעת;
"יצרן"  -מי שניתן לו רישיון ייצור;
"יכולת זמינה"  -כהגדרתה באמת מידה ;1
"מיתקן" " -מתקן חשמל" כהגדרתו בצו ,או "מתקן" כהגדרתו באמת מידה
 130בסימן י"א לפרק ו' לפי ההקשר;
"מיתקן ייצור"  -כהגדרתו באמת מידה  1או באמת מידה  141בסימן י"א
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לפרק ו' לפי ההקשר;
"מנהל המערכת"  -מי שמונה על ידי קמ"ט חשמל לנהל את מערכת החשמל
באזור ,ובכלל זה פיקוח על איזון תמידי בין ההיצע של החשמל והביקוש לו,
הבטחת השרידות של מערך הייצור וההולכה של החשמל ,ניהול של העברת
האנרגיה מתחנות כוח דרך רשתות החשמל אל תחנות משנה באמינות
ובאיכות נדרשות ,תזמון ביצוע של עבודות תחזוקה ביחידות הייצור
ובמערכת ההולכה ,ניהול הסחר בחשמל בתנאים תחרותיים ,שוויוניים
ומיטביים לרבות ביצוע הסכמים לרכישת יכולת זמינה ואנרגיה מיצרני
חשמל ותכנון הפיתוח של מערכת ההולכה וההשנאה;
"פרק ו'"  -פרק ו'" :רכישת חשמל ,תחזוקה ,ומשטר הפעלה של בעלי
רישיונות ייצור פרטיים" ,לאמות המידה;
"קמ"ט חשמל"  -קצין מטה לענייני חשמל במינהל האזרחי לאזור יהודה
והשומרון;
"רישיון ייצור"  -רישיון עיסוק בחשמל הניתן על ידי קמ"ט חשמל על פי
הצו או תקנותיו ,שעניינו ייצור חשמל ,ושניתן ליצרן שאינו בעל רישיון
עיסוק בחשמל שאיננו לייצור בלבד;
אימוץ אמות
המידה

.2

רכישת אנרגיה
ורכישת יכולת
זמינה ואנרגיה
מיצרני חשמל

.3

מנהל המערכת ירכוש מיצרן אנרגיה חשמלית ,יכולת זמינה ואנרגיה
ושירותים נלווים בהתאם לקבוע בתקנות אלו ובפרק ו' ,באישור התעריפי
וברישיון הייצור.

פניה לקבלת
שירותי רכישת
יכולת זמינה
ואנרגיה

.4

יצרן המעוניין למכור יכולת זמינה ואנרגיה למנהל המערכת יפנה למנהל
המערכת בבקשה בכתב בהתאם להוראות פרק ו'.

פרק ו' לאמות המידה ,כפי תוקפו בישראל מעת לעת ,למעט אמות מידה גז
טבעי ואמות מידה תומכות מימון ,יחול באזור בשינויים המחויבים
ובשינויים אלה:
א .כל סמכות הקבועה באמות המידה ,למעט הסמכות לקבוע את
התעריפים ואמות המידה ,תהיה נתונה לקמ"ט חשמל.
ב.

כל בקשה ,דיווח או מסמך שנקבע כי יוגשו לרשות ,יוגשו לקמ"ט
חשמל.

ג.

בכל מקום במקום "המדינה" יבוא "מדינת ישראל".

ד.

בכל מקום שבו מוזכר דבר חקיקה ישראלי ,יבוא אחריו "כפי תוקפו
בישראל מעת לעת" ,למעט:
(1

במקום "דיני מסים החלים במדינת ישראל" יבוא "דיני המסים
החלים על יצרן ועל בעל רישיון עיסוק בחשמל".

ה .בכל מקום אחרי "הוראות כל דין" יבוא "ותחיקת הביטחון".
ו.

בכל מקום אחרי "לוח תעריפים" יבוא "הנקבע על ידי הרשות".

ז.

בכל מקום במקום "ספק שירות חיוני" או "בעל רישיון ספק שירות
חיוני" או "מחלק" ,יבוא "בעל רישיון עיסוק בחשמל".

ח .בכל מקום במקום "בעל רישיון הולכה" יבוא "בעל רישיון עיסוק
בחשמל הכולל רישיון הולכה".
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חתימה על
הסכם רכישה

.5

אישור תעריפי

.6

סמוך למועד הסגירה הפיננסית יפנה בעל רישיון ייצור לקמ"ט חשמל,
לקבלת אישור תעריפי בהתאם להוראות פרק ו' לצורך השלמת הסגירה
הפיננסית.

דיווחים
לממונה

.7

אחת לחודש ,יעביר מנהל המערכת לקמ"ט חשמל נתוני סיכום לפי מתכונת
שתקבע בנוהל קמ"ט חשמל ,באשר להזרמת האנרגיה בפועל .בדיווח זה,
תיעשה אבחנה בין אנרגיה שסופקה לצרכנים במסגרת יכולת זמינה משתנה
לטובת עסקאות פרטיות ,בין אנרגיה שסופקה למנהל המערכת במסגרת
יכולת זמינה קבועה ויכולת זמינה משתנה לטובת מנהל המערכת ,ובין
אנרגיה שנצרכה בחצר היצרן במקרים של צרכנים הנמצאים בחצר היצרן,
הכל כמצוין בפרק ו' ובהחלטות הרשות.

חשבון ליצרן

.8

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

עמידה
בדרישות
אמינות

.9

היצרן יפעיל את המיתקן תוך עמידה בכל דרישות האמינות הקבועות
ברישיונו ובאמות המידה.

הפעלה
ותחזוקה

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

יצרן המחובר
לרשת ההולכה

 .11יצרן המחובר לרשת ההולכה יגיש למנהל המערכת תכנית יצור שבועית
חצי-שעתית המפרטת את היכולת הזמינה ו/או היצור המתוכננים לכל
יחידת ייצור שברשותו בהתאם לקבוע בסימן ה' לפרק ו'.

תוכנית
העמסה

 .12א .מנהל המערכת יפרסם לקמ"ט חשמל ולציבור בכל יום ,תכנית העמסה
כללית של כלל מיתקני היצור המחוברים למערכת )ובכלל זה תחנות
ומיתקנים מטעמו של בעל רישיון עיסוק בחשמל( הצפויה להתבצע
ביום המחרת ,בהתאם לקבוע בסימן ה' לפרק ו'.

א .מנהל המערכת חייב ,לבקשת יצרן ,לחתום על הסכם לרכישת אנרגיה
או יכולת זמינה ואנרגיה לפי העניין ,טרם מועד ההפעלה המסחרית.
למרות האמור לעיל ,בעל רישיון עיסוק בחשמל לא יעכב ולא יתנה
רכישת יכולת זמינה ואנרגיה או אנרגיה מיצרן ,בחתימה על הסכם או
מסמך אחר מטעמו.
ב.

ב.

במקרים בהם בחר יצרן שלא לחתום על הסכם לרכישת אנרגיה או
יכולת זמינה ואנרגיה מול מנהל המערכת ,יהיה מחויב היצרן לחתום
על הסכם תפעולי מול מנהל המערכת טרם ביצוע סנכרון ראשוני.

בכל יום בו הוגשה או הייתה צריכה להיות מוגשת תוכנית ייצור יומית,
ימסור מנהל המערכת ליצרן תוכנית העמסה פרטנית המתייחסת
להפעלת היחידות שבמיתקן היצרן בהתאם לקבוע בסימן ה' לפרק ו'.

אספקת הספק
ריאקטיבי

 .13מנהל המערכת רשאי בכל רגע לדרוש מיצרן הספקת הספק ריאקטיבי לרשת
בגבולות המתאימים לתנאים הטכניים לחיבור יחידות הייצור לרשת
ובהתאם לקבוע בסימן ה' לפרק ו' ,והיצרן חייב להיענות לדרישות אלה.

מקרה חירום

 .14בעל רישיון עיסוק בחשמל יפרט רשימת מקרי חירום מוגדרת ומאושרת
מטעם קמ"ט חשמל ולצידה פירוט הסמכות ו/או ההוראות המבוקשות
למתן הוראות או לשינוי במתכונת ההסדרה והתעריפים בגין כל מקרה
)להלן" :הוראות למקרי חירום"( כקבוע בפרק ו'.

הוראות
הרשות

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

יישוב

 .16מבלי לגרוע מהאמור בתקנות אלו ,בכל מקרה של מחלוקת הנוגעת לביצוע

8324

מחלוקות

התקנות ,יפנו הצדדים לקמ"ט חשמל לקבלת הכרעה.

תחילה

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

שם

 .18תקנות אלה ייקראו" :תקנות עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )רכישת
חשמל ,תחזוקה ,ומשטר הפעלה של בעלי רישיונות ייצור פרטיים( )יהודה
והשומרון( ,התשע"ז."2016 -

ל' תשרי התשע"ז
 1בנובמבר 2016

תא"ל
אחוות בן חור,
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס  ,(892התשמ"א1981-
צו בדבר מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783התשל"ט1979-

תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות ואזוריות
)גני מודיעין-תקופת מעבר( )הוראת שעה( )הארכת תוקף( ,התשע"ז-
2016
בתוקף סמכותי כממונה ,כהגדרתו בתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א1981-
ובתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( ,התשל"ט ,1979-ובהתאם לסעיף )5ב( לתקנות בדבר
ניהול מועצות מקומיות ואזוריות )גני מודיעין – תקופת מעבר( )הוראת שעה( ,התשע"ה ,2015-הנני
מתקין תקנות אלה:

הארכת
תוקף

.1

תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום חתימתן ותוקפן עד ליום .31.12.16

השם

.3

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

תוקפן של תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות ואזוריות )גני מודיעין – תקופת מעבר(
)הוראת שעה( ,התשע"ה ,2015-מוארך בזה ,עד ליום .31.12.16

ל' בתשרי תשע"ז
 1בנובמבר 2016

כהן,
אבנר
הממונה על הישובים הישראלים
באיו"ש
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צבא

ההגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783התשל"ט-
1979
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס' ,(892
התשמ"א1981-
תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות ואזוריות )גני מודיעין( )יהודה
ושומרון( התשע"ז2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3ו3-א לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(892התשמ"א 1981-וסעיף 1א לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(783התשל"ט 1979 -וייתר סמכויותיו על-פי כל דין ,הנני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

.1

בתקנות אלה יהיו למושגים הבאים הפירושים כמפורט
להלן:
"גני מודיעין" – הישוב גני מודיעין כהגדרתו בתקנות
המועצות האזוריות )תיקון התוספת  -הוספת הישוב
"גני מודיעין"( )תיקון מס' ) (33יהודה ושומרון(,
התשע"ה;2015-
"המועצה האזורית" – המועצה האזורית מטה בנימין
לרבות תאגידים הפועלים בתחומה שהוקמו מכוח
סעיף  (12)57לתקנון המועצות האזוריות )יהודה
ושומרון( ,התשל"ט;1979-
"המועצה המקומית" – מועצה מקומית מודיעין עילית
לרבות תאגידים הפועלים בתחומה שהוקמו מכוח
סעיף  (13)68לתקנון המועצות המקומיות )יהודה
ושומרון( ,התשמ"א;1981-
"הממונה" – הממונה כהגדרתו בתקנון המועצות
האזוריות )יהודה ושומרון( ,התשל"ט;1979-
"התקנות הקודמות" – תקנות בדבר ניהול מועצות
מקומיות )תיקון מפה( )מודיעין עילית( ,התשע"ה2015-
ותקנות המועצות האזוריות )תיקון התוספת – הוספת
היישוב "גני מודיעין"( )תיקון מס' ) (33יהודה ושומרון(,
התשע"ה;2015-
"תקופת המעבר" – התקופה שמיום תחילת התקנות
הקודמות ועד יום תחילתן של תקנות אלה;
"תקנות תקופת המעבר" – תקנות בדבר ניהול מועצות
מקומיות ואזוריות )גני מודיעין  -תקופת מעבר(
)הוראת שעה( ,התשע"ה.2015-
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המועצה האזורית חליפתה .2
של המועצה המקומית

הוראות לעניין עובדים

.3

המועצה האזורית תהא חליפתה של
המועצה המקומית בתחום גני מודיעין,
אשר היה בתחום שיפוטה של המועצה
המקומית ערב תחילת התקנות הקודמות
)להלן – שטח הצירוף( לגבי העניינים
הבאים –

א.

) (1

חובות וזכויות במקרקעין ,לרבות בעלות או
חזקה במקרקעין וכן כל זכות ראויה או
מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה
שעה במקרקעין ככל שהן בשטח הצירוף;

) (2

ארנונות ,אגרות ,היטלים ,דמי השתתפות
ותשלומי חובה אחרים שהטילה המועצה
המקומית וטרם נגבו;
למעט לגבי חובות וזכויות אשר נקבע
לגביהן אחרת ברשימה המופקדת במשרד
הממונה )להלן  -הרשימה(.

ב.

המועצה האזורית תהא חליפתה של
המועצה המקומית לגבי זכויות וחובות
במיטלטלין המצויים בשטח הצירוף ,למעט
זכויות וחובות כאמור אשר נקבע לגביהן
אחרת ברשימה ,וכן לגבי חובות וזכויות
שלא נזכרו בסעיף קטן )א( ,הנוגעים לשטח
הצירוף ,למעט זכויות וחובות כאמור אשר
נקבע לגביהן אחרת ברשימה.

ג.

המועצה האזורית תהיה חליפתה של
המועצה המקומית בכל הליך משפטי שהיה
תלוי ועומד ערב תחילתן של תקנות אלה
מטעם המועצה המקומית או נגדה ,הנוגע
לשטח הצירוף למעט הליכים משפטיים
אשר נקבע לגביהם אחרת ברשימה.

א .עובדי המועצה המקומית ששמותיהם מפורטים
ברשימה יהיו לעובדי המועצה האזורית וישובצו
בה כמפורט ברשימה; כן יפורטו ברשימה עובדי
המועצה המקומית שהיו לעובדי המועצה
האזורית בתקופת המעבר ויצוין בה מועד תחילת
עבודתם במועצה האזורית.
ב.

הזכויות שהיו כדין לעובד המועצה המקומית ערב
מעברו למועצה האזורית יישמרו לו ,ויראו אותן
כזכויות הנובעות מעבודתו במועצה האזורית;
אולם ,חלוקת החבות בגין זכויות כאמור יחולקו
בין הרשויות המקומיות כמפורט ברשימה.

ג.

עובד המועצה המקומית שנהיה עובד המועצה
האזורית לא יהיה זכאי להטבת פרישה בשל
המעבר האמור.

ד.

אדם שערב תחילתן של תקנות אלה היה זכאי
לתשלום קצבה חודשית מקופת המועצה
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המקומית יהיה זכאי לתשלום קצבתו מהמועצה
המקומית.
ארנונה ,חוקי עזר תקנות .4
וצווים

א .על אף האמור בתקנות תקופת המעבר ,צו
הארנונה של המועצה האזורית לשנת ) 2016להלן
– צו הארנונה( יחול ביחס לשטח הצירוף החל
מיום תחילתו של צו הארנונה.
ב.

חוקי עזר ,תקנות ,אגרות ,היטלים ותשלומי חובה
אחרים ,למעט צו הארנונה ,שהותקנו או הוטלו
בידי המועצה המקומית או גוף הפועל מטעמה
יעמדו בתוקפם בשינויים המחויבים לפי העניין,
ביחס לשטח הצירוף ,עד שיפקעו או ישונו על פי
האמור בהם או על פי כל חיקוק אחר או עד
שהמועצה האזורית או גוף הפועל מטעמה יבטלו
או ישנו אותם מכוח כל חיקוק.

המשכת הליכים

.5

שינוי הרשימה

.6

הסמכות לערוך ולשנות את הרשימה תהא בידי
הממונה.

פרסום

.7

העתקים מתקנות אלה יופקדו לעיונו של כל אדם
בשעות העבודה הרגילות של המשרדים הבאים:

סיום תוקף תקנות המעבר

.8

א .הליך שהיה תלוי ועומד ערב תחילתן של תקנות
אלה בפני המועצה המקומית או גוף הפועל
מטעמה ,הנוגע לשטח הצירוף ,יידון ויוכרע
במועצה האזורית או בגוף הפועל מטעמה ,לפי
העניין.
ב.

אדם שערב תחילתן של תקנות אלה היה רשאי
להגיש ערר ,ערעור או כיוצא באלה למועצה
המקומית ביחס לשטח הצירוף יגישם למועצה
האזורית; המועד האחרון להגשת ערר ,ערעור או
כיוצא באלה יוארך בשלושים ימים נוספים.

ג.

אדם שערב תחילתן של תקנות אלה הייתה לו
עילת תביעה כנגד המועצה המקומית שלא הייתה
ידועה ערב תחילתן של תקנות אלה ,ואותה עילת
תביעה היא ביחס לשטח הצירוף ,יחליט הממונה
אם המועצה האזורית תהא חליפתה של המועצה
המקומית לעילת התביעה ויהא רשאי להורות על
חלוקת האחריות לעילת התביעה בין שתי
הרשויות המקומיות.

א.

משרד ראש תחום תשתית במינהל האזרחי
לאזור יהודה והשומרון;

ב.

משרד הממונה;

ג.

משרדי המועצה המקומית מודיעין עילית;

ד.

משרדי המועצה האזורית מטה בנימין.

תקנות תקופת המעבר – בטלות.
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תחילה ותוקף

.9

תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן.

השם

.10

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

י"ט חשון תשע"ז
 20נובמבר 2016

אלוף
רוני נומה,
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה והשומרון

8330

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783התשל"ט1979-
תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' ) (134יהודה והשומרון( ,התשע"ז2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783התשל"ט-
 ,1979ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון סעיף 67ד
לתקנון – הוספת
פטור למסגרות
יום המטפלות
בנפגעי נפש

.1

תחילה ופרסום

.3

תחילתו של תקנון זה עם חתימתו.

השם

.4

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

בסעיף 67ד לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( ,התשל"ט-
) 1979להלן – התקנון( אחרי סעיף קטן )ז() (8יבוא:
")(9

מסגרת יומית שעיקר ייעודה מתן שירות שיקום בתחום התעסוקה,
לנכי נפש העומדים בתנאי הזכאות הקבועים בחוק שיקום נכי נפש
בקהילה ,התש"ס 2000-כפי תוקפו בישראל מעת לעת; לעניין פסקה זו,
"שירות שיקום בתחום התעסוקה" – שירות המנוי בפסקאות ),(2) ,(1
))(3ג( או ) (4לפרט א' בתוספת לחוק האמור;

"

כ"ו כסלו התשע"ז
 26בדצמבר 2016

אלוף
רוני נומה,
צה"ל
כוחות
מפקד
והשומרון
יהודה
באזור
.
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (216יהודה והשומרון( ,התשע"ז2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א-
 ,1981ויתר סמכויותי לפי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון סעיף 77ב
לתקנון – הוספת
פטור למסגרות
יום המטפלות
בנפגעי נפש

.1

תחילה ופרסום

.3

תחילתו של תקנון זה עם חתימתו.

השם

.4

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (216יהודה
והשומרון( ,התשע"ז."2016-

בסעיף 77ב לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א-
) 1981להלן  -התקנון( אחרי סעיף קטן )ז() (8יבוא:
") (9מסגרת יומית שעיקר ייעודה מתן שירות שיקום בתחום התעסוקה,
לנכי נפש העומדים בתנאי הזכאות הקבועים בחוק שיקום נכי נפש
בקהילה ,התש"ס 2000-כפי תוקפו בישראל מעת לעת; לעניין פסקה
זו" ,שירות שיקום בתחום התעסוקה" – שירות המנוי בפסקאות ),(1
))(3) ,(2ג( או ) (4לפרט א' בתוספת לחוק האמור;

"

כ"ו כסלו התשע"ז
 26בדצמבר 2016

אלוף
רוני נומה,
צה"ל
כוחות
מפקד
והשומרון
באזור יהודה

8332

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר שידור ואיתות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(79התשכ"ז1967-
תקנות בדבר שידור ואיתות )רשיונות ,תעודות ואגרות( )הוראת שעה(
)הארכת תוקף( )יהודה והשומרון( ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי בהתאם לסעיף 7א בצו בדבר שידור ואיתות )מס' ) (79יהודה והשומרון(,
תשכ"ז ,1967-אני מתקין תקנות אלה:
הארכת
תוקף

.1

תוקפן של תקנות בדבר שידור ואיתות )רשיונות ,תעודות ואגרות( )הוראת
שעה( )יהודה ושומרון( ,התשע"ו ,2016-מוארך בזה עד ליום .31.12.2017

תיקון סעיף
20א

.2

בתקנות בדבר שידור ואיתות )רשיונות ,תעודות ואגרות( )יהודה ושומרון(,
התש"ע , 2009-בסעיף  ,20במקום המילה "יחולו" יבוא "יחול".

תחילה

.3

תחילתן של תקנות אלה מיום .1.1.2017

תוקף

.4

תוקפן של תקנות אלה יהיה עד ליום .31.12.2017

השם

.5

תקנות אלה תיקראנה" :תקנות בדבר שידור ואיתות )רשיונות ,תעודות
ואגרות( )הוראת שעה( )הארכת תוקף( )יהודה והשומרון( ,התשע"ז-
."2017

י"ג
11

בטבת התשע"ז
בינואר

2017

דוד
קמ"ט
ה מ

מ

כהן
תקשורת
נ ה
ו
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר העברת טובין )יהודה והשומרון()מס' ,(1252התשמ"ח1988-
היתר כללי להבאת טובין )תיקון מס'  ,(10התשע"ז2017-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2צו בדבר העברת טובין )יהודה והשומרון()מס'  ,(1252התשמ"ח-
 ,1988ויתר סמכויותיי ל[י כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מורה בזאת לאמור:

הוספת
סעיף
לתוספת
השנייה

6

.1

לאחר סעיף  5לתוספת השנייה להיתר הכללי להבאת טובין )יהודה
והשומרון(,התשס"ה ,2005-יבוא:
" .6רכב אובדן גמור ,רכב שיצא מכלל שימוש ,ורכב שניתנה לגביו
הודעת אי שימוש כמשמעותם בתקנות התעבורה ,התשכ"א 1961-כפי
תוקפן בישראל מעת לעת ,וכן מסגרת המרכב של רכבים כאמור או
חלק ממנה.".

תחילה

.2

תחילתו של היתר זה ביום חתימתו.

השם

.3

היתר זה ייקרא" :היתר כללי להבאת טובין )יהודה והשומרון( )תיקון
מס' ,(10התשע"ז2017-

י"ט
17

בטבת תשע"ז
בינואר

2017

תא"ל
אחוות בן חור,
האזרחי
ראש המנהל
לאזור יהודה והשומרון

8334

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התשע"ז2017-
הכרזה בדבר סגירת שטח )איסור כניסה ושהייה( )ישראלים( )אזור (B
)כפל חארת( ,התשע"ז 2017-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ,ובהתאם לסעיף  318לצו בדבר הוראות ביטחון
]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע) 2009-להלן – "הצו"( ויתר סמכויותיי על פי כל דין
ותחיקת ביטחון ,ולנוכח והצורך לנקוט צעדים הכרחיים לשם שמירת הביטחון והסדר הציבורי באזור ,הנני
מכריז בזאת לאמור:
הגדרות

.1

סגירת שטח

.2

הנני מכריז כי השטח הוא שטח סגור כמשמעותו בצו.

איסור כניסה
ושהייה

.3

)א( לא ייכנס ישראלי לשטח הסגור ולא ישהה בו.
)ב( ישראלי הנמצא בשטח הסגור יהיה חייב לצאת ממנו לאלתר.

סייג לתחולה

.4

סעיף  3להכרזה זו לא יחול על:

הוצאה
מהשטח
הסגור
פרסום

.5

הפר אדם את הוראות סעיף  3או הפר תנאי מתנאי ההיתר שניתן לו לפי סעיף ,4
יהיו כל חייל או שוטר רשאים לפעול להוצאתו אל מחוץ לשטח הסגור ,ורשאים הם
להשתמש בכוח סביר לשם כך.

.6

העתקים מהכרזה זו יופקדו לעיונו של כל אדם בשעות העבודה הרגילות של
המשרדים הבאים:

תוקף

.7

תוקפה של הכרזה זו הינו החל מיום חתימתה ועד ליום .15/02/2018

השם

.8

הכרזה זו תיקרא" :הכרזה בדבר סגירת שטח )איסור כניסה ושהייה( )ישראלים(
)אזור (B
)כפל חארת( ,התשע"ז."2017-

בהכרזה זו:
"המפה" – מפה הנושאת את שמה של הכרזה זו ,החתומה על ידי והמהווה חלק
בלתי נפרד ממנה.
"השטח" – השטח המסומן במפה המצורפת לצו זה.
"ישראלי" – אדם הרשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין,
התשכ"ה ,1965-כפי תוקפו בישראל מעת לעת ,לרבות אזרח ישראלי ,תושב ישראל
או מי שניתנו לו אשרה ורישיון ישיבה לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב – ,1952
כפי תוקפו מעת לעת.

)א( מי שניתן לו היתר על ידי או על-ידי מי שהוסמך לכך מטעמי להיכנס לשטח
ולשהות בו ,והכל על-פי התנאים שנקבעו בהיתר.
הסגור
)ב( חייל ,שוטר וכל מי שנמנה עם כוחות הביטחון במסגרת מילוי תפקידם.

א .תחנת משטרת אריאל.
ב .מנהלת התאום והקישור באפרים.

י"ח שבט התשע"ז
 14בפברואר 2017

רוני
מפקד
באזור

אלוף
נומה,
צה"ל
כוחות
והשומרון
יהודה
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התשע"ז2017-
הכרזה בדבר סגירת שטח )איסור כניסה ושהייה( )ישראלים( )אזור (B
)כפל חארת( ,התשע"ז 2017-

י"ח שבט התשע"ז
 14בפברואר 2017

אלוף
נומה,
רוני
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות )תיקון מפה( )מודיעין עלית( )הוראת שעה( )הארכת
תוקף( ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס' ,(892
התשמ"א ,1981-וייתר סמכויותיי על פי כל דין ,הנני מתקין תקנות אלה:
הארכת
תוקף

.1

תוקפן של תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות )תיקון מפה( )מודיעין עלית(
)הוראת שעה( ,התשע"ה 2014-מוארך בזה עד ליום .31.12.2022

סייג

.2

סעיפים  4 ,3ו 5-לחוק העיקרי יסומנו " "5" ,"4ו "6"-בהתאמה ,ולאחר סעיף 2
לחוק העיקרי יבוא:

פרסום

.3

תחילה
ותוקף

.4

תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן ותוקפן עד ליום .31.12.2022

השם

.5

תקנות אלה תיקראנה" :תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות )תיקון מפה(
)מודיעין עלית( )הוראת שעה( )הארכת תוקף( ,התשע"ז."2017-

"סגירת
השטח

.3

לעניין הוראות ההכרזה בדבר סגירת שטחים )יישובים
ישראליים( )יהודה והשומרון( ,תשס"ב ,2012-לא יראו
בשטחים המסומנים בצבע כחול במפה ככלולים בתחום
השיפוט של המועצה".

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.
ג.

כ"א אדר התשע"ז
19

מרץ

2017

משרד הממונה כמשמעותו בתקנון המועצות המקומיות )יהודה
והשומרון( ,התשמ"א;1981-
משרדי המועצה.

אלוף
רוני נומה,
צה"ל
מפקד כוחות
באזור יהודה והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר הסדרת הספקת חשמל )הוראת שעה( )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(1216תשמ"ח1988-
הוראה בדבר הסדרת הספקת חשמל )מ.ק(8119 .
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר הסדרת הספקת חשמל )הוראות שעה( )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(1216תשמ"ח) 1988-להלן – הצו( ,ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת הביטחון ,הנני מורה בזאת
לאמור:
הגדרות

.1

"הממונה"  -קצין מטה לענייני חשמל במינהל האזרחי )"קמ"ט חשמל"(.

הספקת
חשמל

.2

חברת החשמל לישראל בע"מ תספק את מלוא צריכת החשמל למפקדת אזור
יהודה ושומרון )מ.ק (8119 .לפי הצו בדבר עיסוק חשמל )הסדרה והפעלה(
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(427תשל"א ,1971-ולפי סעיף )2ב( להוראה בדבר עיסוק
בחשמל )חברת החשמל לישראל בע"מ( )יהודה והשומרון( ,התשנ"א.1991-

סמכויות
הממונה

.3

לממונה לפי הוראה זו תהיינה כל הסמכויות הנתונות לממונה לפי הצו ,ויחולו
לגביו כל ההוראות הקבועות בו ביחס לממונה.

ביטול
הוראות
סותרות

.4

כל הוראה קודמת העומדת בסתירה להוראה זו  -בטלה.

תחילת
תוקף

.5

תחילת תוקפה של הוראה זו ביום חתימתה.

השם

.6

הוראה זו תיקרא" :הוראה בדבר הסדרת הספקת חשמל )הוראת שעה( )יהודה
והשומרון( )מ.ק ,(8119 .התשע''ז."2017-

כ"ג ניסן התשע''ז
 19באפריל 2017

תא"ל
אחוות בן חור,
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס' ,(1651
התש"ע2009 -
תקנות בדבר הוראות ביטחון )סדרי עבודתה של הוועדה לבחינת
תפיסת טובין( )יהודה והשומרון( ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ולפי סעיף 62א לצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[
)יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע) 2009 -להלן" :הצו"( ,ויתר סמכויותיי על פי דין ,אני מתקין
תקנות אלה:
הגדרות

.1

אסמכתא
בדבר
תפיסת
טובין

.2

בתקנות אלה:
"ועדה לבחינת ועדה הפועלת לפי סעיף 62א לצו.
תפיסת טובין"-
"כספים"-

הילך חוקי באזור או מחוצה לו ,ניירות ערך ,מסמך כספי,
זהב וזכות לכל אחד מהם.

"חבר הוועדה"-

מי שמונה על ידי מפקד כוחות צה"ל באזור לשמש כחבר
הוועדה ,מטעם חיל הפרקליטות הצבאית ,חיל המודיעין
והמנהל האזרחי.

"מזכיר
הוועדה"-

מי שמונה על ידי מפקד כוחות צה"ל באזור לשמש כמזכיר
הוועדה.

"יו"ר הוועדה"-

נציג חיל הפרקליטות הצבאית המשמש חבר ועדה.

)א(

)ב(
)ג(

)ד(

נתפסו טובין על ידי כוחות הביטחון מכוח סמכותם לפי סעיף  60לצו או
לפי תקנה  74לתקנות ההגנה )שעת חירום( ,1945 ,תמולא בזמן תפיסת
הטובין אסמכתא בדבר תפיסת טובין .האסמכתא תיכתב בשפה העברית
ובשפה הערבית.
העתק מן האסמכתא בשפה הערבית ,יימסר למי שנמצאו ברשותו הטובין.
האסמכתא בדבר תפיסת הטובין תפרט את נסיבות תפיסת הטובין,
ותכלול ,בין היתר ,את הפרטים הבאים :שמו של מי שנמצאו ברשותו
הטובין; תאריך תפיסת הטובין והמקום בו הם נתפסו; אם נתפסו כספים,
הסכום המדויק של הכספים סוגם ותיאורם; פירוט של הטובין התפוסים.
נתפסו טובין ,יחתום מי שנמצאו הטובין ברשותו על האסמכתא בדבר
התפיסה ,ואם סרב לחתום ,יצוין הדבר באסמכתא.
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)ה(

העתק מן האסמכתא בדבר תפיסת הטובין ,יועבר למזכיר הוועדה
וליועמ"ש איו"ש.
אי מילוי אסמכתא כאמור בסעיף זה ,לא יפגום בחוקיות תפיסת הטובין.

)א(

מי שנמצאו ברשותו טובין שנתפסו לפי סעיף  ,2יהיה רשאי ,בתוך  30ימים
מיום שנתפסו הטובין ,להגיש את טענותיו בכתב לוועדה ,וכן לבקש להופיע
בפניה.
ביקש מי שנמצאו ברשותו הטובין להופיע בפני הוועדה ,יודיע מזכיר
הוועדה למבקש את המועד והמקום בו הוא מוזמן להופיע בפניה.
לא התייצב מי שנמצא ברשותו הטובין בפני הוועדה בתוך המועדים
האמורים לעיל ,יראו אותו כמי שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו
בפני הוועדה.
על אף האמור ,רשאי יו"ר הוועדה להאריך את המועדים האמורים לעיל,
אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים לעשות כן.

)א(
)ב(

הוועדה לא תהיה קשורה בדיני הראיות ובסדרי הדין.
סדרי הדיון של הוועדה ייקבעו על ידי יו"ר הוועדה ,ובלבד שתובטח זכותו
של מי שנמצאו ברשותו הכספים להביא את טענותיו בפני הוועדה ,כאמור
בסעיף  3לעיל.
לצורך קבלת החלטותיה כאמור ,רשאית הוועדה לבחון כל חומר אשר
יובא בפניה ,בעל פה או בכתב ,לרבות חומר חסוי .כן רשאית הוועדה
לבקש ,מיוזמתה ,כל חומר נוסף אשר דרוש לדעתה לצורך קבלת ההחלטה.
רשאית הוועדה לקבל ראיה אף שלא בנוכחות המבקש או בא כוחו ,אם
שוכנעה כי גילוי הראיה עלול לפגוע בביטחון האזור ,בשלום הציבור או
בביטחונו ,או לחשוף שיטות עבודה חסויות.
דיוני הוועדה יהיו חסויים ,אלא אם הורה יו"ר הוועדה אחרת.

)ו(
זכות טיעון .3
בפני
הוועדה

)ב(
)ג(
)ד(

סדרי הדין .4
בוועדה

)ג(
)ד(
)ה(
שמירת
הטובין

.5

החלטת
הוועדה

.6

עד לקבלת החלטה בעניינם ,יישמרו הטובין בידי כוחות הביטחון באזור.
)א(
)ב(

)ג(

)ד(

)ה(

נחלקו דעות חברי הוועדה ,תכריע דעת הרוב.
הוגשו טענות לפי תקנה )3א( ,תתכנס הוועדה בתוך  30ימים מיום קבלת
הטענות ,ותיתן החלטתה בתוך  30ימים .על אף האמור ,רשאי יו"ר הוועדה
להאריך את מועד מתן החלטת הוועדה ,אם מצא כי קיימים טעמים
מיוחדים לעשות כן.
מצאה הוועדה כי לא היה מקום לתפיסת הטובין או כי אין מקום להחרים
את הטובין שנתפסו ,תורה על החזרת הטובין כולם או חלקם ,לידי מי
שנתפסו ברשותו הטובין ,בהתאם למידע הרשום באסמכתא בדבר תפיסת
הטובין ,למעט במקרים חריגים ,בהם ,מנימוקים שירשמו ,יורה מפקד
כוחות צה"ל באזור אחרת.
החליטה הוועדה להמליץ על החרמת הטובין ,כולם או חלקם ,תועבר
המלצתה לידי מפקד כוחות צה"ל באזור ,וייעשה בהם ככל שיורה מפקד
כוחות צה"ל באזור .המלצת הוועדה תועבר לאדם שברשותו נתפסו
הטובין או לבא כוחו.
המליצה הוועדה על החרמת הטובין ,כאמור בסעיף קטן )ד( ,יהיה מי
שנתפסו ברשותו הטובין ,רשאי להגיש בקשה בפני הוועדה לפדות את
הטובין כנגד תשלום כספי בתוך שבעה ימים מיום קבלת החלטת הוועדה.
הוועדה תחליט אם להיעתר לבקשה ,ותורה על גובה סכום התשלום.
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)ו(
)ז(
העדר
השגה

.7

לא העלה מי שנמצאו ברשותו הטובין את טענותיו לפי תקנה  ,3ייעשה בטובין
ככל שיורה מפקד כוחות צה"ל באזור על פי כל דין ותחיקת הביטחון.

ריבית
והצמדה

.8

כספים שיוחזרו לא יישאו הפרשי ריבית והצמדה.

תחילה

.9

תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן.

הוראת
מעבר

.10

השם

.11

)א(
)ב(

י"א בסיוון התשע"ז
5

הורתה הוועדה על השבת הטובין ,יתאם מזכיר הוועדה ,תוך  14ימים מיום
החלטת הוועדה ,מועד להשבת הטובין ,והכול בכפוף לאמור בתקנה )6ג(.
על אף האמור ,רשאי יו"ר הוועדה להאריך את המועדים האמורים לעיל,
אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים לעשות כן.

ביוני

2017

הוראות תקנות אלו תחולנה על טובין תפוסים שטרם הוחרמו ,הוגשו
לגביהם טענות ,ערב יום התחילה של תקנות אלו והמחזיק בהם עובר
לתפיסתם פעל כמפורט בסעיף )10ב(.
המחזיק בטובין עובר לתפיסתם כאמור בסעיף )10א( ,יהיה רשאי ,בתוך
 30ימים מיום התחילה של תקנות אלו ,להגיש את טענותיו בכתב לוועדה,
וכן לבקש להופיע בפניה ,כאמור בתקנה .3

תקנות אלה ייקראו" :תקנות בדבר הוראות ביטחון )סדרי עבודתה של הוועדה
לבחינת תפיסת טובין( ,התשע"ז."2017-

אלוף
רוני נומה,
צה"ל
כוחות
מפקד
יהודה והשומרון
באזור
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר הגנה על הטבע )יהודה והשומרון( )מס'  ,(363התש"ל1969-
כללי התנהגות בשמורות הטבע )יהודה והשומרון( ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5א( לצו בדבר הגנה על הטבע )יהודה והשומרון( )מס'  ,(363תש"ל-
) 1969להלן -הצו( ,הנני מתקין בזה את הכללים הבאים:
הגדרות

.1

בכללים אלה –
"בעלי חיים" -לרבות שלד של בעלי חיים או כל חלק ממנו וכן קונכיות
של רכיכות;
"חומר זר" -חומר ,חפץ או מכשיר שאינו סוג הדברים המצויים בתחום
השמורה בדרך הטבע ושאינו מסוג הדברים שהוכנסו לתחום השמורה
על ידי הרשות המוסמכת או מטעמה;
"עסק" -לרבות מסחר ,מלאכה ,חקלאות ותעשייה;
"ערך טבע מוגן" -כמשמעותו בצו;
"פגיעה" -לרבות השמדה ,הריסה ,שבירה ,חבלה ,כריתה ,קטיפה,
החזקה ,נטילה או שינויה של צורה או תנוחה טבעית של חי או צומח או
דומם או הפרעה מלאכותית לריבויים ולמהלך התפתחותם הטבעית,
צייד ,דייג ,שלייה או משייה ,רעייה ,הטרדת חיית בר ממנוחתה ,פגיעה
בשלומה או בחופשיותה ,שינוי בצורה הטבעית של פני הקרקע ,הקמת
מבנה או חלק ממנו ,הקמת קיר ,סוללת עפר ,גדר וכיוצא באלה ,העברת
קו מים ,קו חשמל או קו טלפון ולרבות עשיית כל מעשה מתוך כוונה
לפגוע באמור;
"פסולת" -בדלי סיגריות ,קופסאות ,קליפות ,עטיפות מזון ,דברי מאכל
או הנותר מהם וכל חומר זר אחר;
"פקח" -מי שמונה להיות פקח בהתאם להוראות סעיף 5א).ד( לצו;
"צו הטיס" -צו הטיס )הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור( )אזור
הגדה המערבית()מס'  ,(13תשכ"ז – ;1967
"צומח" -לרבות עלה ,ענף ,פרח ,פרי ,זרע ,בין בשלב צמיחה ובין שקמל
או נשר";
"רכב" -כמשמעותו בצו בדבר התעבורה )יהודה והשומרון()מס' ,(1310
התשנ"ב;1992 -
"רשות מוסמכת" -מי שנתמנה על ידי ראש המינהל האזרחי כרשות
מוסמכת בהתאם לצו;
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"שמורת טבע" -שטח שהוגדר כשמורת טבע ,כמשמעותה בצו;
איסור פגיעה
והחזקה

.2

לא יפגע אדם ולא יחזיק אדם בחי ,בצומח או בדומם ,לרבות קרקע,
בתחום שמורת טבע )להלן -שמורה(.

איסור פעולת
בנייה

.3

)א(

לא יבצע אדם פעולות בנייה בשמורת טבע שלא על פי היתר בכתב
ממפקד האזור או ממי שמונה לכך מטעמו.

)ב(

בוצעה פעולת בנייה בשמורת טבע שלא על פי היתר בכתב כאמור
בסעיף קטן )א( או בניגוד לתנאי מתנאי ההיתר ,רשאי מפקד
האזור להורות על הריסת המבנה.

איסור כניסה
ושהייה

.4

)א(

לא יכנס אדם לשמורה אלא בהתאם להוראות שקבעה הרשות
המוסמכת ושפורסמו על לוח שהוצב בכניסה לשמורה ,או בהתאם
להוראות פקח הרשות המוסמכת.

)ב(

לא ישהה אדם בתחום השמורה אלא בהתאם לימים ולשעות
שקבעה לכך הרשות המוסמכת ושפורסמו על לוח שהוצב בכניסה
לשמורה או בהתאם להוראת פקח הרשות המוסמכת.

)א(

לא יכניס אדם לתחום השמורה ולא יחזיק בו חומר זר אשר
החזקתו בתחום השמורה עלולה לגרום פגיעה.

)ב(

לא יכניס אדם לתחום השמורה ולא יחזיק בו רשתות ,מלכודות,
רעלים ,פיתיונות ,כלי נשק או חומרי נפץ ,אשר בעזרתם ניתן
להמית בעל חיים או צומח ,לפגוע בהם וללכדם ולסכן את
בריאותם או להגביל את חופש תנועתם ,התפתחותם ,גידולם או
התרבותם.

)ג(

לא יכניס אדם לתחום השמורה ולא יחזיק בו בעלי חיים ,ביצים
של בעלי חיים ,צמחים ,זרעים או כל חלק של צמח העשויים
להתרבות או לצמוח.

)ד(

על אף האמור בסעיפים )5א()-ג( ,וככל שהדבר הותר בהוראות
שקבעה הרשות המוסמכת ופורסמו על לוח שהוצב בכניסה לשטח
השמורה ,ובכפוף לאותן הוראות ,מותר להכניס לתחום השמורה:

איסור הכנסה .5
של חומר זר,
חומר מסוכן,
פסולת ,חי
וצומח

איסור הכנסת .6
רכב
איסור הוצאת
חי ,צומח
ודומם

.7

) (1

כלבים כשהם צמודים ברצועה למחזיק בהם;

) (2

דברי מאכל אך ורק למטרת מאכל לבני אדם ,ובלבד
שיקוימו לגביהם הוראות סעיף  8או שיוצאו מתחום
השמורה עם היציאה ממנה;

) (3

כלי נשק.

לא יכניס אדם לתחום השמורה רכב ולא יחנה אדם רכב ,אלא בדרכים
ובמגרשי החניה שייועדו לשם כך וסומנו ככאלה על ידי הרשות
המוסמכת).
לא יוציא אדם מתחום השמורה חי ,צומח ,או דומם או כל חלק מהם,
שהם מסוג הדברים המצויים בשמורה בדרך טבע או שהוכנסו אליה על
ידי הרשות המוסמכת ,אלא אם כן ניתן לו היתר בכתב על כך מאת
הרשות המוסמכת ובהתאם לתנאי ההיתר.
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פסולת

.8

לא ישליך אדם בתחום השמורה ולא ישאיר בה פסולת ,לרבות בדלי
סיגריות ,שיירי מזון או אריזתם וכן כל חומר זר אחר ,אלא בתוך כלי
קיבול מיוחדים שיועדו לשם כך על ידי הרשות המוסמכת.

זיהום מים

.9

לא יזהם אדם מים המצויים בתחום שמורה או מים הזורמים אליה,
ולא יגרום לזיהומם ולא ישנה דרך קבע או באופן ארעי את מצבם או
את מסלול זרימתם ,אל השמורה או בתחום השמורה.

איסור הבערת .10
אש

לא יבעיר אדם אש בתחום השמורה אלא במקומות שסומנו על ידי
הרשות המוסמכת כמיועדים להבערת אש.

איסור הליכה

.11

לא יהלך אדם בתחום השמורה ולא יימצא בו אלא בדרכים ובשבילים
שסומנו על ידי הרשות המוסמכת כמיועדים להולכי רגל.

איסור גלישה

.12

לא יגלוש אדם מצוק בתחום שמורה אלא בהיתר בכתב מאת הרשות
המוסמכת ,או במקומות שהותרו לכך ע"י הרשות המוסמכת ,ובהתאם
לכללים שנקבעו ע"י הרשות המוסמכת ,אשר יוצגו במקומות שהותרו
לגלישה .בסעיף זה" ,גלישה" -טיפוס בצוקים וקירות תלולים וגלישה
מהם בעזרת חבלים.

חניה בתחום
השמורה

.13

לא יקים אדם אוהלים או מתקני חניה אחרים בתחום השמורה ולא
ישהה בה לשם הכנת ארוחות ,אלא במקומות שיועדו לשם כך ושסומנו
בסימנים מתאימים על ידי הרשות המוסמכת.

איסור הקמת
רעש

.14

לא יקים אדם רעש ולא יגרום לרעש בתחום השמורה.

גרימת נזק
לרכוש
הרשות

.15

לא יגרום אדם נזק לרכוש הרשות וכל דבר המצוי בשמורה ,לרבות
מבנה ,דרך ,גדר ,שלט או מודעה שהוקמו או נסללו על ידי הרשות
המוסמכת ,מכוח הסמכויות שהוענקו לה על פי דין ותחיקת הביטחון
לצורך מילוי תפקידיה.

איסור עיסוק
ורוכלות

.16

לא ייכנס אדם לשמורה ולא יימצא בתחומה לשם ניהול עסק או רוכלות
וכן לא ינהל אדם עסק או רוכלות בשמורה ,אלא בהתאם לכל דין
ותחיקת ביטחון וקבלת הסכמתה של הרשות המוסמכת.

הוראות
נוספות
בשמורות
מסוימות

.17

)א(

לא יטיס אדם כלי טיס או מיתקן המיועד או המשמש לטיסה
באוויר ,בגובה נמוך מ 500 -רגל מעל הנקודה הגבוהה ביותר
המצויה בתחום שמורות הטבע מצוקי ים המלח )מצוק
ההעתקים( ונחל פרת ,אלא בהסכמת הרשות המוסמכת ואם ניתן
לו ,בהתאם להוראות צו הטיס ,היתר בכתב מאת מפקד האזור או
מי שהוסמך מטעמו לשם כך.

)ב(

לא יעשן אדם בשמורת טבע עינות צוקים ,אלא באזורים שהעישון
הותר בהם.

)ג(

לא ישתמש אדם בתחום שמורות הטבע נחל פרת ,עיינות צוקים
ומצוקי ים המלח )מצוק ההעתקים( ,בבקבוקי זכוכית או חומרים
אחרים העלולים להתנפץ ,להתלקח או לסכן את בטיחות הציבור
באופן אחר ,אלא באזורים שהותרו לשם כך.

)ד(

לא ייכנס אדם לנחל דרגה אשר בשמורת טבע מצוקי ים המלח
)מצוק ההעתקים( ,ללא חבל גלישה התואם את דרישות הרשות
המוסמכת ,וכן כל ציוד אחר על פי דרישת הרשות המוסמכת ,כפי
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שפורסמו על לוח המצוי בכניסה לשמורה ובאתרי המרשתת של
תיאום פעולות הממשלה בשטחים או של רשות הטבע והגנים
בישראל.
ציות להוראות .18

אדם הנמצא בתחום השמורה יציית להוראות הפקח ולכלל הוראות
הרשות המוסמכת ,הבאות להבטיח ביצוע כללים אלה.

סמכות פיקוח

.19

הפקח מוסמך להבטיח קיום הוראות כללים אלו ולשם כך רשאי
להפעיל את כלל הסמכויות שהוענקו לו בדין ובתחיקת הביטחון.

היתר לביצוע
פעולות
מיוחדות

.20

הרשות המוסמכת רשאית להתיר בהיתר מיוחד בכתב ביצוע כל פעולה
האסורה על פי כללים אלה ,אם הדבר דרוש לדעתה לצרכי מחקר או
בטיחות או מדע או לשם מניעת פגיעה בערך טבע מוגן ,או לקידום
תפקידי הרשות המוסמכת כפי שנקבעו בצו.

ביטול היתר

.21

המוסמך לתת היתר לפי כללים אלה רשאי לבטלו ,לחדשו ,לשנותו,
להתלותו ולכלול בו תנאים ,הכל לפי שיקול דעתו.

איסור העברת .22
היתר

אדם שניתן לו היתר על פי כללים אלה אינו רשאי להעבירו לאחר.

שמירת הדין

.23

כללים אלה באים להוסיף על הוראות כל דין ותחיקת ביטחון אחרים
ולא לגרוע מהם.

ביטול דינים

.24

"כללי התנהגות בשמורות טבע )יהודה והשומרון( תשל"ג- "1973 -
בטלים.

תחילת תוקף

.25

תחילתם של כללים אלו ביום חתימתם.

השם

.26

כללים אלו ייקראו "כללי התנהגות בשמורות טבע )יהודה והשומרון(,
התשע"ז."2017-

י"ז סיוון התשע"ז
11

יוני

2017

י"ז סיוון התשע"ז
11

יוני

2017

נפתלי כהן,
שמירת הטבע

קמ"ט
והפארקים

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

הגנה

לישראל

צו בדבר שידור ואיתות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(79התשכ"ז1967-
תקנות בדבר שידור ואיתות )רשיונות ,תעודות ואגרות( )תיקון מס' ( 1
)יהודה ושומרון( ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי בהתאם לסעיף 7א בצו בדבר שידור ואיתות )מס' )(79יהודה ושומרון(,
תשכ"ז ,1967-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 6

.1

בתקנה  6לתקנות בדבר שידור ואיתות )רשיונות ,תעודות ואגרות( ,התש"ע2009-
)להלן – התקנות העיקריות( -
) (1אחרי תקנת משנה )א( יבוא:
")א (1תוקפו של רשיון שסוגו מפורט בחלקים ד' וה' של התוספת הראשונה
יהיה עד ה 31-בדצמבר של השנה השנייה שלאחר שנת נתינתו או
חידושו; על אף האמור ,ניתן או חודש רשיון כאמור בשנה זוגית,
יהיה תוקפו של הרשיון עד ה 31-בדצמבר של שנת נתינתו או
חידושו ,ותוקפו של חידוש הרשיון העוקב ,יהיה עד ה 31-בדצמבר
של השנה השנייה שלאחר חידושו;".
) (2בתקנת משנה )ב( ,המילים "רשיון שסוגו מפורט בחלקים ד' וה' של
התוספת וכן של" – יימחקו;
) (3אחרי תקנת משנה )ה( יבוא:
")ה (1תוקפו של רשיון הדגמה או ניסוי שבפרט  3בחלק ט' של התוספת
הראשונה יהיה לתקופה של עד שישה חודשים מיום נתינתו;".
) (4בתקנת משנה )ז( ,בסופה ,במקום "שקבע הממונה" יבוא "שהורה הממונה,
ולעניין רשיון הדגמה או ניסוי שבפרט  3בחלק ט' של התוספת הראשונה –
וכן בלבד שהוכח להנחת דעתו של הממונה כי יש צורך בהמשך קיום
ההדגמה או הניסוי".

תיקון תקנה 13

.2

בתקנה  13לתקנות העיקריות ,פסקאות ) (7ו – (8)-יימחקו.

תיקון תקנה 14

.3

בתקנה  (1)14לתקנות העיקריות -
) (1במקום פסקת משנה )א( יבוא-:
")א( בים -
) (1כשירות ברדיו –אלקטרוניקה ,דרגה ב' );(REO
)(2
כשירות ,דרגה כללית );ׂ◌GOC

תיקון תקנה 17

.4

)(3
)(4
)(5

)(2

כשירות ,דרגה מוגבלת );(ROC
כשירות ,דרגה לטווח ארוך );(LRC

כשירות ,דרגה לטווח קצר );(SRC
) (6כשירות ,דרגה לשיט חופי ).(CRC
בפסקת משנה )ב() ,(4במקום "ללא מורס" יבוא "תעופה ספורטיבית".

בתקנה )17ב( לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "ולעניין רשיון שסוגו מפורט
בחלקים ד' וה' בתוספת הראשונה ,שניתן או חודש בשנה זוגית ושתוקפו נקבע
בתקנה )6א (1עד ה 31-בדצמבר של שנת נתינתו או חידושו ,תשולם בעד אותה
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תקופת רשיון אגרה יחסית משיעור האגרה הקבוע בתוספת הראשונה לסוגי
רשיונות אלה.
תיקון סעיף 20א
תיקון התוספת

.5
.6

תקנה 20א לתקנות העיקריות – תימחק.
בתוספת לתקנות העיקריות -
) (1בחלק א' -
בהגדרה "רוחב פס" ,המילים "סביב תדר מרכזי או בין התדר
)א(
הנמוך ביותר לבין התדר הגבוה ביותר" – יימחקו;
בהגדרה "תדר משותף" ,בכל מקום ,אחרי המילה "תדר" יבוא
)ב(
"שהוקצה";
) (2במקום חלק ב' יבוא:
חלק ב' – תחנות עסק

האגרה לשנה אחת בשקלים חדשים
בעד הקצאת
בעד רשיון לכל תדרים ברוחב פס
של  12.5קילו הרץ,
תחנת קשר
לכל תדר
בעסק

.1

סוג הרשיון
עסק בלישה

הגדרה ותיאור
תחנה למתן שירות קשר אלחוטי
לתחנות מנוי או לתחנותיו של בעל
הרשיון באמצעות קבוצה של
ממסרים שפעולתם מתואמת על-ידי
מערכת בקרה

.2

עסק ממסרים

תחנה למתן שירות קשר אלחוטי
להרחבת טווחי הקשר של תחנות
מנוי או של תחנותיו של בעל הרשיון

.3

עסק שירות

תחנה למתן שירות קשר אלחוטי דו-
כיווני לתחנות מנוי

.4

עסק השכרה

תחנה עסקית להשכרת תחנות

.5

עסק מוקד

תחנה למתן שירות מוקד מוגדר של
אותות פיקוד ובקרה לתחנות מנוי
או לתחנותיו של בעל הרשיון
שמספרן עולה על *23

570

.6

עסק שירותי זימון

תחנה למתן שירות קשר אלחוטי
חד-כיווני לזימון ,לתחנות מנוי

570

570

570

570

---

12,300

12,300

12,300
לתדר
שאינו
משותף 12,300
--------------------לתדר
משותף 2,450
לתדר
שאינו
משותף 12,300
--------------------לתדר
משותף 2,450
12,300
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.7

עסק איכון ואיתור תחנה למתן שירות מוגדר של אותות
פיקוד ובקרה לאיכון ואיתור כלי
כלי רכב
רכב לתחנות מנוי ,בתדר עד 959.99
מגה-הרץ

.8

עסק איכון ואיתור תחנה למתן שירות מוגדר של אותות
פיקוד ובקרה לאיכון ואיתור כלי
כלי רכב
רכב לתחנת מנוי ,בתדר העולה על
 959.99מגה-הרץ ,על בסיס משני

.9

ערוץ המשמש באופן בלעדי תחנות
מנוי ניידות או נישאות של עסק
בלישה ,לטווחי קשר קצרים ,ושאינו
פועל באמצעות ממסר

.10

ערוץ עזר
)(TALK AROUND

עסק
אלקטרונית
אגרה

גביה תחנה קבועה למתן שירות של גביה
של אלקטרונית של אגרה בכבישי אגרה
ובנתיבי אגרה ,על ידי שידור או
קליטה של אותות פיקוד או בקרה -
 .1בתדר העולה על  922מגה-הרץ
ונמוך מ 931-מגה-הרץ ,על
בסיס משני;
 .2בתדר העולה על  5795מגה-הרץ
ונמוך מ 5815-מגה-הרץ.

570

570

לתדר
שאינו
משותף 12,300
--------------------לתדר
משותף 2,450
לכל 1
מגה-הרץ
24,000

-12,300

לכל  1מגה-הרץ -
3,050

5,100

1,000

1,000

* בעד כל אחת מתחנותיו של בעל הרשיון ,עד  23תחנות ,ישלם בעל הרשיון אגרה לפי פרט  6בחלק
ד'.
)(3

במקום חלק ג' יבוא:

חלק ג' – תחנות עסק רט"ן
האגרה לשנה אחת בשקלים חדשים בעד רישוי
הגדרה ותיאור
סוג הרשיון
והקצאת תדרים לכל פס תדרים ברוחב  1מגה-
הרץ*
 .1עסק רט"ן )רדיו טלפון מערכת המשמשת למתן )א( בעל עסק רט"ן בעד השנה הראשונה
ההקצאה
שהוקצו לו לראשונה ממועד
שירותי רט"ן בשיטה
נייד(
תדרי רדיו כלשהם 195,100
התאית והפועלת בתחום
לצורך מתן שירותי
התדרים עד  3.8גיגה הרץ
רט"ן
בעד השנה השנייה
ממועד ההקצאה
389,800
בעד השנה השלישית
ההקצאה
ממועד
**584,600
בעד השנה הרביעית
ההקצאה
ממועד
**779,500
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בעד השנה החמישית
ממועד ההקצאה ובעד
שאחריה
שנה
כל
974,700
)ב( בעל עסק רט"ן 974,700
שהוקצו לו תדרים
הרחבת
לצורך
רישיון כללי משולב
למתן שירותי רט"ן
התאית,
בשיטה
שניתן לו לפי חוק
)בזק
התקשורת
ושירותים(,
התשמ"ב ,1982-כפי
תוקפו בישראל ולפי
הפקודה
 .2עסק תשתית רדיו מערכת המשמשת למתן
שירותי תשתית רדיו
סלולארית
סלולארית לבעל עסק
רט"ן על ידי שימוש
בתדרים שהוקצו לבעלי
עסק רט"ן שונים.

570

*לעניין פרט זה –
) (1בעל רישיון יחויב בתשלום אגרה בעד רישיון או חידושו ובעד הועדת תדרים והקצאת תדרים רק בעד
הרישיון שניתן לו והתדרים שהוקצו לו ,ולא יחוייב בתשלום אגרה כאמור בעד רישיון שניתן לבעל רישיון
רט"ן אחר ובעד שימוש בתדרים שהוקצו לבעל רישיון רט"ן אחר ואשר בהם הותר לו לעשות שימוש
במוקדי הרדיו התאיים שלו באמצעות בעל רישיון תשתית רדיו סלולרית;
) (2בעל רישיון יחויב בתשלום אגרה ממועד הקצאת התדר ,אף אם הרישיון הוענק או תוקן קודם למועד
ההקצאה.
**לעניין מי שחלה עליו תקנות בדבר שידור ואיתות )רשיונות ,תעודות ואגרות( הוראת שעה( )יהודה
ושומרון( ,התשע"ז ,2016-הסכום המעודכן לגבי השנה השלישית ממועד ההקצאה הוא  572,000שקלים
חדשים ,ולגבי השנה הרביעית ממועד ההקצאה הוא  762,700שקלים חדשים.

)(4

במקום חלק ד' יבוא:

חלק ד'  -תחנות חד-מגמיות )סימפלקס(
סוג הרשיון
 .1תחנה קבועה

הגדרה ותיאור
תחנה הפועלת בתדר
קשר
לקיום
יחיד
אלחוטי ממקום קבוע

 .2תחנה ניידת

תחנה הפועלת בתדר
קשר
לקיום
יחיד
אלחוטי בעת תנועה
והמותקנת בתוך כלי רכב

אגרת רישוי והקצאת תדרים ברוחב פס של 12.5
קילו-הרץ בשקלים חדשים לשנתיים
260

260
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 .3תחנה נישאת

תחנה הפועלת בתדר
קשר
לקיום
יחיד
אלחוטי בעת תנועה
והנישאת בידי אדם

 .4רשת תחנות

כמוגדר בתקנה 1

 .5רשת זימון
פרטית

קשר לתדר שאינו משותף 24,000
למתן
תחנה
חד-כיווני לתדר
אלחוטי
2,450
לזימון ,לתחנותיו של משותף
בעל הרשיון
;"260
תחנה למתן שירות מוקד
של אותות פיקוד ובקרה
או
מנוי
לתחנות
בעל
של
לתחנותיו
הרישיון ,עד  23תחנות

 .6תחנת מוקד

)(5

260

לכל תחנה ברשת 260

במקום חלק ה' יבוא:

חלק ה'  -תחנות ים ואויר
הגדרה ותיאור

סוג הרשיון
.1

תחנת כלי שיט*

.2

תחנת חוף

תחנה קבועה ביבשה
לקיום קשר אלחוטי עם
כלי שיט

.3

תחנה ימית

.4

תחנת כלי טיס*

תחנה נישאת ,הפועלת
בתחום התדרים של
השירות הימי ,לקיום
קשר אלחוטי עם כלי שיט
תחנה ניידת לקיום קשר
אלחוטי-אוירי המותקנת
בכלי טיס -
א .שמשקלו המורשה
להמראה עד 2,000
קילוגרם

אגרת רישוי והקצאת תדרים בשקלים חדשים
לשנתיים

תחנה ניידת לקיום קשר
אלחוטי-ימי המותקנת
בכלי שיט -
א.

שתפוסתו ברוטו
עד  20טונות

100

ב.

שתפוסתו ברוטו
 20עד  100טונות

550

ג.

שתפוסתו ברוטו
עולה על  100טונות

830
550

550

100
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ב .שמשקלו המורשה
להמראה  2,000עד
 5,700קילוגרם
ג .שמשקלו המורשה
להמראה עולה על
 5,700קילוגרם
תחנה קבועה ביבשה
לקיום קשר אלחוטי עם
כלי טיס

.5

תחנת קרקע

.6

תחנה אווירית

תחנה נישאת לקיום קשר
אלחוטי הפועלת בתחום
התדרים של השירות
האוירי

.7

תחנת משואות
רדיו וניווט

.8

תחנת מכ"ם

תחנה קבועה לניווט
תחנות ניידות ,ימיות או
אויריות ,באמצעות
משואות רדיו
תחנה קבועה או ניידת,
לרבות תחנה בשירות
היבשתי ,לקביעת מיקום
באמצעות גלי רדיו או
למטרת חיזוי מזג אויר

.9

תחנת עזר
לנחיתה
באמצעות
מכשירים

תחנה קבועה לניווט כלי
טיס נוחתים ,הכוללת
משדר ,אחד או יותר

550
820
550

550

550

550

550

*הותקנה בכלי השיט או בכלי הטיס מערכת לפי פרט  3שבחלק ח' ,ישלם בעל הרשיון אגרה לפי חלק ה'
בלבד.
)(6

בחלק ז' -
במקום חלק משנה א' יבוא:
)א(

חלק ז'  -שידורים לציבור
סוג הרשיון

הגדרה ותיאור

א .תחנות טלויזיה
 .1תחנת טלויזיה לכל אפיק
בהספק** העולה טלויזיה:
על  10קילוואט
)א( תדר גבוה מאוד
)תג"מ(VHF-
)ב( תדר אולטרה גבוה
)תא"ג(UHF-

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים

בעד רשיון לכל משדר

570

בעד הקצאת תדרים
לכל אפיק*

2,119,300
4,238,400
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 .2תחנת טלויזיה
בהספק** העולה
על  1קילוואט עד
 10קילוואט

לכל אפיק טלויזיה:
)א( תדר גבוה מאוד
)תג"מ(VHF-

570

)ב( תדר אולטרה גבוה
)תא"ג(UHF-
 .3תחנת טלויזיה
בהספק** העולה
על  0.1קילוואט
עד  1קילוואט

 .4תחנת טלויזיה
בהספק** העולה
על  0.01קילוואט
עד  0.1קילוואט
 .5תחנת טלויזיה
בהספק** עד 10
וואט

1,694,900
2,119,300

לכל אפיק טלויזיה:
)א( תדר גבוה מאוד
)תג"מ(VHF-

570

1,130,300
1,412,500

)ב( תדר אולטרה גבוה
)תא"ג(UHF-
לכל אפיק טלויזיה

לכל אפיק טלויזיה

570

706,700

570

141,300

*האגרה בעד הקצאת תדרים למשדרים נפרדים של בעל הרשיון הפועלים באפיק זהה ,לא תעלה על
האגרה שבפרט  .1היה הספק משדריו הנפרדים כאמור של בעל הרשיון עד  10קילוואט ,לא תעלה האגרה
על הנקוב בפרט .2
**הספק המשדר נקבע על פי נתוני היצרן במיפרט המשדר.
)ב(

)(7

בחלק משנה ב' ,בטור "הגדרה ותיאור" בפרטים  7עד  ,9בכל
מקום ,במקום "לכל אפיק רדיו ובהספק**" יבוא" :לכל אפיק
רדיו ,ובלבד שמותקן בו מכשיר לניטור רציף של ההספק במוצא
המשדר ,לפי ההספק הקבוע ברשיון" ,וההערה ,בשולי העמוד
"**הספק המשדר נקבע על פי נתוני היצרן במפרט המשדר" –
תימחק;

בחלק ח' –
)א(

במקום פרטים  1עד  4יבוא:

חלק ח'  -תחנות לווין
סוג הרשיון
 .1מערכת לקליטה
אישית

הגדרה ,תיאור
ורכיבי המערכת
מערכת לקליטה בלבד,
באמצעות לווין ,של
אותות חוזי וקול
לתכניות טלויזיה,
המיועדות לקליטה ישירה
על ידי הציבור ,לשימוש
עצמי בלבד;

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
בעד הקצאת תדרים
בעד רשיון לכל תחנה

300

---
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רכיבים :משושה )אנטנה(
פרבולית בקוטר העולה
על  244סנטימטר ,זן
למשושה ,מגבר דל רחש
) (LNB/LNAומקלט לוויני.
מערכת לקליטה בלבד,
 .2מערכת לקליטה
באמצעות לווין ,של
מסחרית
אותות חוזי ,קול או
נתונים ,שאינה נכללת
בהגדרה של פרט ;1
רכיבים :משושה )אנטנה(
פרבולית בכל קוטר ,זן
למשושה ,מגבר דל רחש
) ,(LNB/LNAמקלט לוויני
וציוד קצה נלווה בהתאם
לסוגי השירות.
 .3מערכת ניידת מול מערכת לתקשורת
אוירית ,יבשתית או
לווין אינמרסט
ימית ,לשידור או לקליטה
של תמסורת נתונים ,קול
או פקסימילה על-פי
סטנדרט  ,C ,B ,Aאו ,M
באמצעות לוויני ארגון
אינמרסט;
רכיבים :משושה )אנטנה(
פרבולית או שטוחה,
מקלט ומשדר לוויני וציוד
נלווה בהתאם לסוג
התמסורת.
 .4מערכת

ניידתFLYAWAY

למערכת
הקליטה 5,700
------------------לכל משושה באותם
חצרים מלבד המשושה
הראשונה 570

מערכת ניידת לשידור או
לקליטה של אותות חוזי
וקול ,באמצעות לווין;
רכיבים :משושה )אנטנה(
פרבולית ,זן לאנטנה,
מערכת שידור וקליטה
לווינית וציוד נלווה
לתמסורת חוזי וקול.
)ב(
)ג(

)(8
סוג הרשיון

---

--300

5,700

---

בפרט  ,5בטור "בעד רשיון לכל תחנה" יבוא" :לתחנת קרקע
ראשית  ;5,700לכל משושה באותם חצרים מלבד המשושה
הראשונה ."570
בפרט  ,6בטור "בעד רשיון לכל תחנה" יבוא" :לתחנת קרקע
ראשית  ;5,700לכל משושה באותם חצרים מלבד המשושה
הראשונה ."570

בחלק ט' -
במקום פרטים  1ו 2-יבוא:
)א(
הגדרה ותיאור

האגרה בשקלים חדשים בעד רשיון
והקצאת תדרים
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)א( רשיון לתקופה שאינה עולה על
 3חודשים מיום נתינתו ,לתחנה
המנויה בחלק ד'

 .1תחנות חד-מגמיות

)ב( אם לא ניתן לחזור ולהשתמש
בתחנה האמורה בפסקה )א(
לאחר תום תקופת הרשיון
)א( רשיון לתקופה שאינה עולה על
 3חודשים מיום נתינתו ,לתחנה
המנויה בחלק ה'
)ב( רשיון לתקופה שאינה עולה על
 3חודשים מיום נתינתו לתחנה
המנויה בחלק ה' ,למבקש
ממדינה הקשורה עם ישראל
בהסכם הדדיות לרישוי חובבי
רדיו

 .2תחנות חובבים ,ים
ואויר

)ב(
)(9

130
26
130

-

בפרט  ,3בטור "האגרה בשקלים חדשים בעד רשיון והקצאת
תדרים" יבוא."130" :

במקום חלק י' יבוא:

חלק י'  -רשיונות מיוחדים
הגדרה ותיאור

סוג הרשיון

האגרה בשקלים חדשים בעד
רשיון
אגרה חד פעמית ,כאמור בתקנה 19

 .1החזקה

רשיון להחזקת תחנת קשר אלחוטי
שהפעלתה הופסקה ,כאמור בתקנה
19

 .2סחר

כמוגדר בתקנה 1

 - 2,450אגרה לשנתיים כאמור
בתקנה )6ב(

 .3מגשר ידני

מיתקן עזר לחיבור תחנת קשר
לרשת טלפון ציבורית באמצעות יד
אדם

 - 650אגרה לשנה כאמור בתקנה
)6א(

) (10במקום חלק י"א יבוא:

חלק י"א  -תחנת חובבים
הגדרה ותיאור

סוג הרשיון
תחנת חובבים

תחילה

כמוגדר בתקנה 10

.7

)א(

האגרה בשקלים חדשים בעד רשיון
לתקופה כאמור בתקנה )6ג(
"96

תחילתן של תקנות אלה ,למעט האמור בתקנות משנה )ב( ו)-ג( ,ביום
חתימתן )להלן – יום התחילה(.
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הוראת מעבר

.8

ז' באב התשע"ז
30

ביולי

2017

)ב(

תחילתה של תקנה )(6)6ב( לתקנות אלה בתום תוקפן של תקנות בדבר
שידור ואיתות )רשיונות ,תעודות ואגרות( )הוראת שעה( )יהודה ושומרון(,
התשע"ז.2017-

)ג(

תחילתה של תקנה  (2)3לתקנות אלה ביום ]י"ד בטבת התשע"ח ) 1בינואר
.[(2018

מי שערב תחילתן של תקנות אלה קיבל תעודה מהסוג המפורט בפסקאות משנה
) (1עד ) (6ובפסקת משנה ) (10בתקנה )(1)14א( לתקנות העיקריות ,כנוסחן ערב
תחילתן של תקנות אלה ,יראו אותו כבעל תעודה מהסוג הקבוע בתקנה
)(1)14א() (2לתקנות העיקריות ,כתיקונה בתקנה  3לתקנות אלה ,לעניין תקנה 11
לתקנות העיקריות ,החל ביום התחילה.

דוד
קמ"ט
ה מ

מ

כהן
תקשורת
נ ה
ו
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר שידור ואיתות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(79התשכ"ז1967-
תקנות בדבר שידור ואיתות )רשיונות ,תעודות ואגרות( )הוראת שעה(
)יהודה ושומרון( ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי בהתאם לסעיף 7א בצו בדבר שידור ואיתות )מס' )(79יהודה ושומרון(,
תשכ"ז ,1967-אני מתקין תקנות אלה:
הוראת שעה

.1

על אף האמור בתקנות בדבר שידור ואיתות )רשיונות ,תעודות ואגרות(,
התש"ע) 2009-להלן – התקנות העיקריות( ,בתקופה של שלוש שנים מיום
תחילתן של תקנות אלה ,יראו כאילו -
) (1

בתקנה  1לתקנות העיקריות ,בהגדרה "תחנת מנוי" ,בכל מקום,
לאחר המילה "תוספת" יבוא "הראשונה";

) (2

בתקנה  6לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,לאחר המילה "תוספת"
יבוא "הראשונה";

) (3

בתקנה 8א)א( לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,לאחר המילה
"תוספת" יבוא "הראשונה";

) (4

בתקנה 8ד)א( לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,לאחר המילה "תוספת"
יבוא "הראשונה";

) (5

בתקנה  17לתקנות העיקריות -
)א( בכל מקום ,לאחר המילה "תוספת" יבוא "הראשונה";
אחרי תקנת משנה )ד( בא:
)ב(
")ד (1על אף האמור בתקנות משנה )ג( ו)-ד( ,היה קיום תחנת
קשר ,הקמתה ,התקנתה או הפעלתה באזור חיוב
מופחת כהגדרתו בתוספת השנייה ,תהיה האגרה בעד
הועדת תדרים והקצאתם בשיעורים האלה מהשיעור
שנקבע בתוספת הראשונה לצד כל סוג רשיון )להלן –
תשלום מופחת( ,ולעניין פסקאות ) (1ו (2)-שלהלן ,יחול
תשלום מופחת רק אם בעל הרשיון הודיע בכתב
לממונה על מיקומה של תחנת הקשר הנוגעת לעניין
באזור חיוב מופחת ,וצירף להודעתו תצהיר לאימות
העובדות המפורטות בה:
) (1

לעניין רשיון שסוגו מפורט בפרטים  ,5 ,4 ,2 ,1ו10-
בחלק ב' ,ובפרטים  4 ,1ו 5-בחלק ד' בתוספת הראשונה
–  ;70%ואולם לעניין רשיון שסוגו מפורט בפרטים  4ו-
 5בחלק ב' ובפרט  5בחלק ד' בתוספת הראשונה ,יחול
התשלום המופחת האמור על הקצאת תדר משותף
בלבד; היו לבעל רשיון יותר מתחנת קשר אחת ,יחול
התשלום המופחת ובלבד ש 80%-לפחות מתחנות
הקשר מצויות באזור חיוב מופחת;

) (2

לעניין רשיון שסוגו מפורט בחלק משנה ב' בחלק ו'
בתוספת הראשונה –
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)א(
)ב(
) (3

)ג(

אם שתי התחנות הקבועות ממוקמות באזור
חיוב מופחת – ;70%
אם תחנה קבועה אחת מבין שתי התחנות
הקבועות ממוקמת באזור חיוב מופחת – ;85%

לעניין רשיון שסוגו מפורט בפרטים שבחלק משנה ב'
בחלק ז' לתוספת הראשונה –  70%לכל אפיק ,ובלבד ש-
 80%לפחות מתוך אזור הזיכיון כמשמעותו בכללי
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )אזורי זיכיון לשידורי
רדיו( ,התשנ"ה ,1995-כתוקפם בישראל מעת לעת ,שבו
פועל בעל הרשיון כאמור ,נמצאים באזור חיוב
מופחת;".

אחרי תקנת משנה )ו( בא:
")ו (1האגרה בעד הקצאת תדרים לקו נל"ן אלחוטי שפועל
בתדרי רשיון רדיו שנעשה בהם שימוש חוזר ,תחושב לפי
הנוסחה בפרט  13בחלק ו' לתוספת הראשונה )להלן בתקנה זו
– הנוסחה( ,בתחילת כל שנה לפי מספר קווי הנל"ן
האלחוטיים שבהם עושה בעל הרשיון שימוש חוזר; הודיע
בעל רשיון לקו נל"ן אלחוטי על שימוש חוזר בקו נל"ן אלחוטי
נוסף אחרי תום הרבעון הראשון תשולם האגרה בעד אותו קו
נל"ן אלחוטי בעד התקופה היחסית מיום תחילת הרבעון שבו
ניתן הרישיון לאותו קו נל"ן עד תום תקופתו לפי הנוסחה;
ואולם בעד תקופה זו לא יחול שינוי בגובה האגרה שנקבעה
בתחילת אותה שנה לעניין שאר קווי הנל"ן האלחוטיים
שבהם עשה בעל הרשיון שימוש;".

)ד(

בתקנת משנה )ז( ,בסופה בא "ניתנה ההודעה ביחס לקו נל"ן
אלחוטי שנקבעה לו אגרה בעד שימוש חוזר לפי הנוסחה ,יחול
האמור ,ואולם לא יחול שינוי ברבעונים האמורים בגובה
האגרה שנקבעה בתחילת אותה שנה לעניין שאר קווי הנל"ן
האלחוטיים שבהם עשה בעל הרשיון שימוש חוזר;".

)(6

בתקנה  19לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,לאחר המילה "תוספת"
יבוא "הראשונה";

) (7

בתקנה  20לתקנות העיקריות –
)א(

בתקנת משנה )א( –
) (1
) (2

)ב(

בהגדרה "מדד" ,במקום "מדד המחירים לצרכן" בא
"התוצר המקומי הגולמי של הסקטור העסקי במחירים
שוטפים";
בהגדרה "המדד החדש" ובהגדרה "המדד היסודי",
במקום "המדד לחודש אוקטובר" בא "המדד הידוע ב-
 1בחודש נובמבר";

במקום האמור בתקנת משנה )ב( ,יבוא "שיעורי האגרה
שבתוספת הראשונה ישתנו ב 1-בינואר של כל שנה לפי שיעור
שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן – יום
השינוי(";
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)ג(
) (8

בתקנת משנה )ד( ,בכל מקום ,לאחר המילה "תוספת" יבוא
"הראשונה";

בתוספת לתקנות העיקריות –
)א(
)ב(

)ג(

בכותרת ,לאחר המילה "התוספת" יבוא "הראשונה";
בחלק א' ,אחרי ההגדרה "הספק מורשה מחוץ לרוחב פס"
בא:
""קיטוב" – כיוון מרכיב השדה החשמלי של הגל
האלקטרומגנטי המופק מהאנטנה וביחס לפני האדמה;";
במקום חלק ו' בא:

חלק ו'  -קווי נל"ן )נקודה לנקודה(
האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

הגדרה ותיאור

בעד רשיון לכל תחנת
קשר בעסק

בעד הקצאת תדרים
ברוחב פס של  12.5קילו-
הרץ ,לכל תדר

א .תדרים עד  1גיגה-הרץ
.1

קו נל"ן אלחוטי קו אלחוטי בין שתי
הפועל בתחום תחנות קבועות*
התדרים עד 1
גיגה-הרץ

570

לכל פס תדרים ברוחב 12.5
קילו-הרץ:
)א(

קו שאינו ארוך מ-
 60ק"מ – 9,500

)ב(

קו ארוך
מ  60 -ק"מ –
12,300

ב .מיקרוגל
.2

קו נל"ן אלחוטי קו אלחוטי בין
שתי תחנות
הפועל בתחום
התדרים העולה קבועות
על  1גיגה-הרץ
עד  3גיגה-הרץ

570

לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה-הרץ בכל קו נל"ן:

)א(

קו שאינו ארוך
מ  10 -ק"מ –
45,100

)ב(

קו ארוך מ10 -
ק"מ ואינו ארוך מ
  30ק"מ – 92,200קו ארוך
מ  30 -ק"מ –
138,600

)ג(
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570

לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה-הרץ בכל קו נל"ן –
32,600

.3

קו נל"ן אלחוטי קו אלחוטי בין
שתי תחנות
הפועל בתחום
התדרים העולה קבועות
על  3גיגה-הרץ
עד  4.5גיגה-
הרץ

570

לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה-הרץ בכל קו נל"ן,
לכל קו 1050 -

.4

קו נל"ן אלחוטי קו אלחוטי בין
שתי תחנות
הפועל בתחום
התדרים העולה קבועות
על  4.5גיגה-
הרץ עד 8.5
גיגה-הרץ

570

לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה-הרץ בכל קו נל"ן,
לכל קו900 -

.5

קו נל"ן אלחוטי קו אלחוטי בין
שתי תחנות
הפועל בתחום
התדרים העולה קבועות
על  8.5גיגה-
הרץ עד 11.7
גיגה-הרץ

לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה-הרץ בכל קו נל"ן,
לכל קו 720 -

.6

קו נל"ן
אלחוטי הפועל
בתחום
התדרים העולה
על  11.7גיגה-
הרץ עד 15.5
גיגה-הרץ

קו אלחוטי בין
שתי תחנות
קבועות

570

.7

קו נל"ן
אלחוטי הפועל
בתחום
התדרים העולה
על  15.5גיגה-
הרץ עד 20
גיגה-הרץ

קו אלחוטי בין
שתי תחנות
קבועות

570

לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה-הרץ בכל קו נל"ן,
לכל קו 485 -

.8

קו נל"ן
אלחוטי הפועל
בתחום
התדרים העולה
על  20גיגה-

קו אלחוטי בין
שתי תחנות
קבועות

570

לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה-הרץ בכל קו נל"ן,
לכל קו 285 -
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הרץ עד 30
גיגה-הרץ
.9

.10

.11

.12

קן נל"ן
אלחוטי הפועל
בתחום
התדרים העולה
על  30גיגה-
הרץ עד 40
גיגה-הרץ
קו נל"ן
אלחוטי הפועל
בתחום
התדרים העולה
על  40גיגה-
הרץ עד 50
גיגה-הרץ
קו נל"ן
אלחוטי הפועל
בתחום
התדרים העולה
על  50גיגה-
הרץ עד 65
גיגה-הרץ
קו נל"ן
אלחוטי הפועל
בתחום
התדרים העולה
על  65גיגה-
הרץ עד 90
גיגה-הרץ

קו אלחוטי בין
שתי תחנות
קבועות

570

לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה-הרץ בכל קו נל"ן,
לכל קו 140 -

קו אלחוטי בין
שתי תחנות
קבועות

570

לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה-הרץ בכל קו נל"ן,
לכל קו – 105

קו אלחוטי בין
שתי תחנות
קבועות

570

לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה-הרץ בכל קו נל"ן,
לכל קו – 72

קו אלחוטי בין
שתי תחנות
קבועות

570

לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה-הרץ בכל קו נל"ן,
לכל קו 9 -

ג.

שימוש חוזר בקווי נל"ן אלחוטיים

.13

מספר קווי נל"ן אלחוטיים העולה על
 4קווים

560

 %Xמשיעור האגרה לכל
קו נל"ן –
X = 1/(n/4.5)1/3
" – "nמספר הפעמים
שבהם נעשה שימוש חוזר
באותו תדר ובלבד ש""n
גדול מ4-

ד .שימוש בקיטוב נוסף על גבי קו נל"ן אלחוטי
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הקצאת תדרים בתחום העולה על  1גיגה-הרץ לקווי נל"ן אלחוטיים שנעשה בהם שימוש בקיטוב
נוסף באותו תדר.
 80%משיעור האגרה
קו נל"ן אלחוטי הפועל בתחום
.14
הקבוע בפרטים  2עד 12
התדרים בהתאם לפרטים  2עד 12
בחלק זה לפי העניין
בחלק זה לפי העניין – לעניין קיטב
נוסף
ה .מערכות גישה אלחוטיות קבועות
.15

.16

מערכת גישה
אלחוטית
קבועה בפריסה
תאית )(WLL
או מערכת רדיו
כפרי ,הפועלות
בתחום אחד
מתדרים
אלה:
)א( העולה על 1
גיגה הרץ
ושאינו עולה על
 2גיגה-הרץ;
)ב( העולה על
 2.4גיגה-הרץ
ושאינו עולה על
 2.7גיגה-הרץ;
)ג( העולה על 3.4
גיגה-הרץ ושאינו
עולה על 3.6
גיגה -הרץ;
)ד( בטל.

רשת קווי נל"ן
אלחוטיים
מנקודה אחת
לריבוי נקודות

לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה-הרץ -
---

בעד השנה
הראשונה

4,350

בעד השנה
השנייה

8,700

בעד השנה
השלישית

13,000

בעד השנה
הרביעית

17,300

בעד כל שנה
שאחרי
הרביעית

רשת קווי נל"ן
אלחוטיים מנקודה

21,700

לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה-הרץ -
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מערכת רדיו
)(LMDS
הפועלת בתחום
התדרים העולה
על  24גיגה-הרץ
ושאינו עולה על
 42.5גיגה-הרץ

אחת לריבוי
נקודות

---

בעד השנה
הראשונה

2,200

בעד השנה
השנייה

4,350

בעד השנה
השלישית

6,400

בעד השנה
הרביעית

8,700

בעד כל שנה
שאחרי
הרביעית

10,900

*לעניין פרט זה  -אורך הקו הוא סך כל המרחקים האוויריים של קווי הנל"ן האלחוטיים הפועלים
באותו פס תדרים.
)ד(

בחלק ז' במקום חלקי משנה ב' ו-ג' בא:

ב .תחנות רדיו ***
.6

תחנות רדיו

משדר אפנון תנופה
)את"ן(AM-
ברוחב פס של 9
קילו-הרץ

.7

תחנת רדיו

משדר אפנון תדר
)את"ד (FM-לכל
אפיק רדיו ,ובלבד
שמותקן בו מכשיר
לניטור רציף של
ההספק שמוצא
המשדר ,לפי
ההספק הקבוע
ברישיון

570

570

8,900

הספק
בקילוואט*
עד 0.5
0.5 – 1
1 - 1.5
1.5 – 2
2 – 2.5
2.5 – 3
3 – 3.5
3.5 – 4
4 – 4.5
4.5 – 5
5 – 5.5
5.5 – 6
6 – 6.5

10,600
15,900
21,300
26,600
31,800
37,100
42,300
47,600
52,900
58,300
63,600
68,900
74,200
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6.5 – 7
7 – 7.5
7.5 – 8
8 – 8.5
8.5 – 9
9 – 9.5
9.5 – 10
10 – 10.5
10.5 – 11
11 – 11.5
11.5 – 12
12 – 12.5
 12.5ומעלה
*

79,500
84,800
90,100
95,400
100,700
106,000
111,300
116,500
121,800
127,100
132,500
137,800
143,100

תשלום האגרה יחושב לפי הספק השידור המצטבר של כלל המשדרים שמפעיל בעל הרישיון
באותו אפיק.

ג .ניידות שידור
.8

ניידות שידור
טלוויזיה

תחנת טלוויזיה
המותקנת בכלי
רכב והמשמשת
להעברת שידור בין
שתי נקודות

.9

ניידת
שידור
רדיו

תחנת רדיו
המותקנת בכלי
רכב והמשמשת
להעברת שידור בין
שתי נקודות:

*

הפעיל בעל רשיון באותו אפיק יותר מניידת שידור אחת ,או ניידת שידור ותחנת רדיו ,תיגבה
אגרה בעד אחד מהם בלבד ,לפי השיעור הגבוה מביניהם.

570

לפי חלק משנה ב' בחלק ו'
לתוספת הראשונה ,ועל פי
השיעור הקבוע בפסקה ג'
של פרט  2ובפרטים  3עד 12
באותו חלק.

)א(

אפנון תדר
)את"ד(FM-

570

לפי חלק משנה א' בחלק ו'
לתוספת הראשונה ועל פי
השיעור הקבוע בפסקה ב'
של פרט  1באותו חלק.

)ב(

בכל אפנון
אחר

570

 50%משיעור האגרה לפי
חלק משנה א' בחלק ו'
לתוספת הראשונה ,ועל פי
השיעור הקבוע בפסקה ב'
שלפרט  1באותו חלק.

)ה(

בחלק ח' –
) (1

במקום האמור בפרט  ,5בטור "בעד הקצאת תדרים" ,בא
"לפי פרט  2בחלק ו' לתוספת הראשונה לפי יחידת התדר
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בלבד של פסקה )א( ,או לפי פרטים  3עד  12בחלק ו,
בהתאם לתחום התדרים".
) (2

) (9

במקום האמור בפרט  ,6בטור "בעד הקצאת תדרים" ,בא
"לפי פרט  2בחלק ו' לתוספת על פי יחידת התדר בלבד של
פסקה )א( ,או לפי פרטים  3עד  12בחלק ו' ,בהתאם
לתחום התדרים.".

אחרי התוספת הראשונה לתקנות העיקריות בא:
"תוספת שנייה
)תקנה 17ד(1

בתוספת זו –
"אזור חיוב מופחת" – אזור שאינו כלול בשטח התחום בנקודות המפנה בגבול המפורטות להלן,
שערכיהן קבועים לפי רשת ישראל החדשה:
נקודות מפנה בגבול
1
2
3
4
5
6
7

צפון )(X
709138
642200
642200
624300
624300
611320
611320

מזרח )(Y
210520
210520
230060
230060
209820
209820
195488
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תרשים להמחשת גבולות אזור המרכז שאינו כלול באזור החיוב המופחת לפי התנאים הקבועים
בהגדרה "אזור חיוב מופחת":

"נקודת מפנה בגבול" ,רשת ישראל החדשה" – כהגדרתם בתקנות המודדים )מדידות ומיפוי(,
התשנ"ח ,1998-כפי תוקפן בישראל.
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תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום חתימתן )להלן – יום התחילה(.

הוראת שעה

.3

בתקופה שמיום התחילה עד יום ]י"ג בטבת התשע"ח ) 31בדצמבר ,[(2017
יראו כאילו ,על אף האמור בטור "הגדרה ותיאור" בפרט  7בחלק משנה ב'
שבחלק ז' לתוספת הראשונה לתקנות העיקריות ,כנוסחו בתקנה )(8)1ד(
לתקנות אלה ,המילים "ובלבד שמותקן בו מכשיר לניטור רציף של ההספק
במוצא המשדר – ",נמחקו.

ז' באב התשע"ז
 30ביולי 2017

דוד
קמ"ט
ה מ

מ

כהן
תקשורת
נ ה
ו
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר קובץ מנשרים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(111התשכ"ז1967-
הוראה בדבר תיקון טעות דפוס )מס'  ,(1התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א לצו בדבר קובץ מנשרים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(111התשכ"ז-
 1967ולאחר קבלת אישור מפקד כוחות צה"ל באזור ,הנני מורה לאמור על תיקון טעות דפוס
שנפלה כדלקמן:
תיקון
שם חבר

.1

במינוי חברים במועצה להשכלה גבוהה )יהודה והשומרון( מס' ,1/16
במקום "טייטנבאום" יבוא "טייטלבאום".

תחילה

.2

תחילתה של הוראה זו מיום חתימתה.

השם

.3

הוראה זו תיקרא" :הוראה בדבר תיקון טעות דפוס )מס' ) (1מינוי חברים
במועצה להשלכה גבוהה( )יהודה והשומרון( ,התשע"ז."2017-

יט באלול התשע"ז
 10ספטמבר 2017

אייל טולדנו,
היועץ

אל"ם
המשפטי
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (217יהודה והשומרון( ,התשע"ח2017-
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:

הוספת
פרק ז'6

.1

אחרי פרק ז' 5לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א1981-
)להלן – התקנון( ,יבוא:
" פרק ז' :6מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער
הגדרות

66לט .בפרק זה -
"חוק לימוד חובה" – חוק לימוד חובה ,התש"ט,1949-
כפי תוקפו בהתאם לתקנון;
"חינוך בלתי פורמלי" – חינוך לילדים ולנערים ברשות
חינוך מקומית ,מחוץ לשעות הפעילות של מוסד חינוך,
הכולל חינוך חברתי ,ערכי וקהילתי ,ומיועד להשגת
המטרות האמורות בסעיף  2לחוק חינוך ממלכתי,
התשי"ג ,1953-כפי תוקפו בהתאם לתקנון;
"יחידת נוער ברשות חינוך מקומית" – מינהל ,אגף,
מחלקה או כל גוף אחר ברשות חינוך מקומית
המופקדים על ענייני החינוך הבלתי פורמלי ברשות
החינוך המקומית;
"ילד"" ,נער" ,ו"מוסד חינוך" – כהגדרתם בחוק לימוד
חובה;
"מנהל יחידת הנוער" – מי שמונה למנהל יחידת נוער
ברשות חינוך מקומית כאמור בסעיף 66מ;
"רשות חינוך מקומית" – כהגדרתה בחוק לימוד חובה,
ובלבד שבתחומה יש  1,000ילדים ונערים ,לפחות.

מינוי מנהל 66מ.
יחידת נוער
ברשות
חינוך
מקומית
תנאי

) א(

בכל רשות חינוך מקומית ימונה מנהל יחידת
נוער.

) ב(

מנהל יחידת הנוער יהיה אחראי על החינוך
הבלתי פורמלי ברשות החינוך המקומית ועל
קידומו.

66מא .מנהל יחידת נוער יהיה עובד מועצה מקומית ,ויחולו
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העבודה
של מנהל
יחידת נוער

על מינויו ותנאי העסקתו ההוראות החלות על עובדי
אותה מועצה מקומית ,אלא אם כן נקבעה בדין
ובתחיקת הביטחון הוראה אחרת לעניין זה; מנהל
יחידת הנוער יועסק בהיקף עבודה של משרה מלאה.

כשירות

66מב.

מועצת
תלמידים
ונוער
ברשות
חינוך
מקומית

66מג.

תפקידי
המועצה

66מד.

לא ימונה ולא יכהן אדם כמנהל יחידת נוער ,אלא אם
כן התקיימו לגביו כל אלה:
)א(

הוא בגיר;

)ב(

הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;

)ג(

הוא עומד בתנאים בדבר השכלה אקדמית,
הכשרה מקצועית ,ניסיון מקצועי ועמידה
בבחינות ,הכל כפי שנקבע לעניין זה בתחיקת
המשנה מכוח סעיף )4א() (3לחוק הרשויות
המקומיות )מנהל יחידת הנוער ומועצת
תלמידים ונוער( ,התשע"א –  ,2011כפי תקפה
בישראל מעת לעת;

)ד(

הוא לא הורשע באזור או מחוץ לאזור בעבירה
פלילית שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה
אין הוא ראוי לשמש כמנהל יחידת נוער ברשות
חינוך מקומית.

)א( בכל רשות חינוך מקומית תוקם מועצת
תלמידים ונוער )להלן בפרק זה  -המועצה(.
) ב(

במועצה יהיו בין  15ל 61-חברים ,בהתאם
לשיקול דעתו של מנהל יחידת הנוער באותה
רשות חינוך מקומית.

)ג(

המועצה תכלול נציגים ממוסדות חינוך,
ממרכזים קהילתיים ,מתנועות נוער ,מארגוני
נוער וכיוצא באלה ,ובלבד שהם תלמידים או
נערים המתגוררים בתחומה של אותה רשות
חינוך מקומית.

) ד(

נציגי המועצה ייבחרו בידי תלמידים ונערים
המתגוררים בתחומה של רשות החינוך
המקומית ,אחת לשנה.

) ה(

בסעיף זה" ,תלמיד"  -מי שלומד במוסד חינוך
בכיתות ז' עד י"ב.

)א( המועצה רשאית לייעץ לגורמים שונים במועצה
המקומית בעניינים הקשורים ,במישרין או
בעקיפין ,בילדים ובנערים ,ובכלל זה לראש
המועצה המקומית ,לסגנו ,למנהל מחלקת
החינוך ולמנהל יחידת הנוער.
) ב(

המועצה תייצג את עניינם של ילדים ונערים לפני
הרשות המקומית ותפעל להעברת בקשותיהם
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לגורמים הנוגעים בדבר ברשויות מקומיות או
ברשויות המדינה ,למעקב אחר קבלת תשובות
לבקשות ,להופעה לפני אותם גורמים ולהעברת
התשובות למבקשים.
סדרי
עבודת
המועצה

תיקון
נספח
מס' - 4
דיני
חינוך

תחילה,
והוראות
מעבר

.3

) ב(

מנהל יחידת הנוער ייפגש עם המועצה אחת
לחודשיים ,לפחות.

)ג(

סדרי עבודתן של מועצות שנקבעו בישראל לפי
סעיף )7ג( חוק הרשויות המקומיות )מנהל יחידת
הנוער ומועצת תלמידים ונוער( ,התשע"א,2011-
כפי תוקפו בישראל מעת לעת ,יחולו גם ביחס
למועצות.

נהלים בדבר 66מו.
בחירת
המועצה
ודרכי
עבודתה

מנהל יחידת נוער יסדיר בנהלים שיפרסם באתר
האינטרנט של רשות החינוך המקומית עניינים
כמפורט להלן ,ככל שלא נקבעו בפרק זה בתקנון:
סדרי בחירתה של המועצה ,פרסום שמות חבריה,
מועדי כינוסה ומקום כינוסה ,סדרי הכינוס של
המועצה וארגון פעילותה.

על 66מז.

המנהל הכללי של משרד החינוך רשאי להחיל בצו את
הוראות פרק זה בתקנון על רשויות חינוך מקומיות
שבתחומן יש פחות מ 1,000-ילדים ונערים ,בתנאים
שיקבע כאמור.".

החלה
רשויות
חינוך
מקומיות
נוספות
.2

66מה) .א(

המועצה תתכנס אחת לחודש ,לפחות.

בסעיף )3ח( לנספח מס'  – 4דיני חינוך לתקנון ,אחרי פסקה )(2
יבוא:
")2א(

בסעיף  ,2במקום "בחוק הרשויות המקומיות )מנהל
יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער( ,התשע"א-
 "2011יבוא "בפרק ז' 6לתקנון המועצות המקומיות
)יהודה והשומרון( ,התשמ"א."."1981-

)א(

תחילתו של תקנון זה מיום חתימתו )להלן – "יום התחילה"(.

)ב(

מונה או כיהן מנהל יחידת נוער ברשות חינוך מקומית ,כהגדרתה בחוק
לימוד חובה ,התש"ט ,1949-כפי תוקפו בהתאם לתקנון ,יחולו מיום
מינויו או מיום התחילה ,לפי העניין ,הוראות סעיפים 66מג עד 66מו
לתקנון ,כנוסחם בתקנון זה ,לגבי אותה רשות חינוך מקומית.
לעניין סעיף קטן זה – "מנהל יחידת נוער" מי שמונה לפי הוראות סעיף
66מ לתקנון ,כנוסחו בתקנון זה ,ומתקיימות בו הוראות סעיפים 66מא
ו66-מב לתקנון ,כנוסחם בתקנון זה ,או שרואים אותו כמי שמונה לפי
סעיף 66מ ,כאמור בסעיף קטן )ג( ,ומתקיימות בו הוראות סעיף 66מא.
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ג(

השם

.4

מי שכיהן כמנהל יחידת נוער ברשות חינוך מקומית ערב יום התחילה,
יראו אותו כמנהל יחידת נוער שמונה לפי סעיף 66מ לתקנון ,ובלבד
שבתום שלוש שנים מיום התחילה יתקיימו בו הוראות סעיפים 66מא ו-
66מב לתקנון ,כנוסחם בתקנון זה.

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (217יהודה
והשומרון( ,התשע"ח."2017-

ד' בתשרי התשע"ח
 24בספטמבר 2017

אלוף
רוני נומה,
צה"ל
כוחות
מפקד
והשומרון
יהודה
באזור
.

8371

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783התשל"ט1979-
תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' ) (135יהודה והשומרון( ,התשע"ח2017-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס' ,(783
התשל"ט ,1979-ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת ביטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
הוספת
פרק ז'6

.1

תחילה,
תחולה
והוראות
מעבר

.2

הוראות סעיף  3לתקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (217יהודה והשומרון(,
התשע"ח ,2017-יחולו גם לעניין התקנון.

השם

.3

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' ) (135יהודה והשומרון(,
התשע"ח."2017-

אחרי פרק ז' 5לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( ,התשל"ט1979-
)להלן – התקנון( ,יבוא:
" פרק ז' :6מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער
מנהל יחידת
הנוער ומועצת
תלמידים ונוער

ו' בתשרי התשע"ח
 26בספטמבר 2017

55ו.

הוראות פרק ז' 6לתקנון המועצות המקומיות
)יהודה והשומרון( ,התשמ"א ,1981-יחולו
בשינויים המחייבים לפי הענין על המועצות.".

אלוף
רוני נומה,
צה"ל
כוחות
מפקד
והשומרון
באזור יהודה

8372

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הסדרת הספקת חשמל )הוראת שעה( )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(1216תשמ"ח1988-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר הסדרת הספקת חשמל )הוראות שעה( )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(1216תשמ"ח) 1988-להלן – "הצו"( ,ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת הביטחון ,הנני מורה בזאת
לאמור:
הגדרות

.1

הספקת
חשמל

.2

חברת החשמל לישראל בע"מ תספק את מלוא צריכת החשמל למוצב שדמה לפי
הצו בדבר עיסוק חשמל )הסדרה והפעלה( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(427תשל"א-
 ,1971ולפי סעיף )2ב( להוראה בדבר עיסוק בחשמל )חברת החשמל לישראל
בע"מ( )יהודה והשומרון( ,התשנ"א.1991-

סמכויות
הממונה

.3

לממונה לפי הוראה זו תהיינה כל הסמכויות הנתונות לממונה לפי הצו ,ויחולו
לגביו כל ההוראות הקבועות בו ביחס לממונה.

ביטול
הוראות
סותרות

.4

כל הוראה קודמת העומדת בסתירה להוראה זו  -בטלה.

תחילת
תוקף

.5

תחילת תוקפה של הוראה זו  30יום מיום חתימתה.

השם

.6

הוראה זו תיקרא" :הוראה בדבר הסדרת הספקת חשמל )הוראת שעה( )יהודה
והשומרון( )מוצב שדמה( ,התשע''ח."2017-

"הממונה"  -קצין מטה לענייני אנרגיה במינהל האזרחי.
"המפה" – מפה הנושאת את השם "הוראה בדבר הסדרת הספקת חשמל
)הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מוצב שדמה( ,התשע''ח ,"2017-החתומה על
ידי והמהווה חלק בלתי נפרד מהוראה זו.
"מוצב שדמה" – מ.ק 8135 .המסומן במפה המצורפת להוראה זו.

ט"ז חשוון התשע"ח
5

בנובמבר 2017

תא"ל
אחוות בן חור,
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה והשומרון

8373

הוראה בדבר הסדרת הספקת חשמל )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מוצב שדמה(,
התשע''ח2017-

ט"ז חשוון התשע"ח
 5בנובמבר 2017

תא"ל
אחוות בן חור,
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה והשומרון

8374

הגנה

צבא

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (218יהודה והשומרון( ,התשע"ח2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס' ,(892
התשמ"א ,1981-ויתר סמכויותי לפי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון
נספח
מס' - 5
דיני
בריאות

.1

בתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א) 1981-להלן –
התקנון( בנספח מס'  – 5דיני בריאות –
)א(

בסעיף  ,1במקום "חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים" יבוא
"חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון";

)ב(

בסעיף – 4
) (1

ברישה ,לפני האמור בה יבוא "בדיני הבריאות;",

) (2

בסעיף קטן )א( ,המילים "בדיני הבריאות –" – יימחקו;

) (3

אחרי סעיף קטן )א (1יבוא:

"

) (4

)א(2

בכל מקום ,במקום "רשות מקומית" יבוא "מועצה
מקומית" או "מועצה" ,לפי העניין;

)א(3

בכל מקום ,במקום "מדינה" יבוא "מדינת ישראל".

בסעיף קטן )ד– (1

"

)א(

במקום "חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים" יבוא
"חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה
לעישון".

)ב(

במקום פסקה ) (1יבוא:

"

) (1

בסעיף  ,1בסעיף קטן )ב( ,בסופו יבוא "כפי
תוקפו על פי התקנון";

)1א(

בסעיף 6א ,בסעיף קטן )ב( ,המילים "לצורך
דיווח שר הבריאות לפי סעיף  2לחוק חובת
דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים
מעישון מוצרי טבק ,התשס"א – "2000-יימחקו;

)  1ב(

בסעיף  7לאחר "הוראות חוק זה" יבוא "כפי
תוקפו על פי התקנון";
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)ג(

)1ג(

בתוספת ,בפרט  ,7במקום "תקנות התעבורה,
התשכ"א "1961-יבוא "תקנות התעבורה )יהודה
והשומרון( ,התשנ"ב;"1992-

)1ד(

בתוספת ,בפרט  ,19במקום "בסעיף  11לחוק
ההתגוננות האזרחית ,התשי"א "1951-יבוא
"בסעיף  26לצו בדבר ההתגוננות האזרחית
)יהודה והשומרון( )מס'  ,(1699התשע"ב;"2012-

)1ה(

סעיפים )1ג()2 ,ג(5 ,א)8 ,ג(8 ,א)ב()-ו( ו– 13-
יימחקו ,ואולם ,למען הסר ספק ,אין בכך לגרוע
מכלליות האמור בסעיף  1לנספח לענין תחולת
חקיקת משנה; במקום סעיף 5א יבוא "שיעור
קנס שנקבע במדינת ישראל בהתאם לסעיף 5א
לחוק זה כפי תוקפו במדינת ישראל מעת לעת
יחול גם באזור".

בפסקה ) ,(3אחרי " ",11יבוא "11א.",

"

תחילה

.2

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.

השם

.3

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (218יהודה
והשומרון( ,התשע"ח."2017-

כג כסלו
 11בדצמבר

התשע"ח
2017
אלוף
רוני נומה,
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון

8376

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר קובץ מנשרים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(111התשכ"ז1967-
הוראה בדבר תיקון טעות דפוס )מס'  ,(2התשע"ח2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א לצו בדבר קובץ מנשרים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(111התשכ"ז-
 1967ולאחר קבלת אישור מפקד כוחות צה"ל באזור ,הנני מורה לאמור על תיקון טעות דפוס
שנפלה כדלקמן:
תיקון
הרישא

.1

בהוראות בדבר תפיסת רכוש )יהודה והשומרון( ,התשס"ז ,2006-ברישא,
במקום " "64 ,60יבוא "."64-60

תחילה

.2

תחילתה של הוראה זו מיום חתימתה.

השם

.3

הוראה זו תיקרא" :הוראה בדבר תיקון טעות דפוס )מס' ) (2הוראות בדבר
תפיסת רכוש )יהודה והשומרון( ,התשס"ז ,(2006-התשע"ח."2017-

כ"ג בכסלו התשע"ח
 11בדצמבר 2017

אייל טולדנו,
היועץ

אל"ם
המשפטי

8377

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783התשל"ט1979-
תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' (136
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס' ,(783
התשל"ט ,1979-ויתר סמכויותי לפי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון
סעיף 8

.1

הוספת
סעיף 8א

.2

בחירות
ראשונות
לכל
המועצות
האזוריות

.3

הבחירות הראשונות שלאחר יום פרסומו של תקנון זה ,לכל המועצות
האזוריות ,יתקיימו ביום כ"א בחשוון התשע"ט ) 30באוקטובר .(2018

תחילה

.4

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.

השם

.5

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' ) (136יהודה
והשומרון( ,התשע"ח."2017-

בתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( ,התשל"ט) 1979-להלן -
התקנון( ,בסעיף  ,8במקום סעיף-קטן )ב( יבוא -
")ב( הבחירות לכל המועצות האזוריות יקוימו כל חמש שנים במועד שבו
נערכות בחירות כלליות כאמור בסעיף 5א לתקנון המועצות המקומיות
)יהודה והשומרון( התשמ"א".1981-
אחרי סעיף  8לתקנון יבוא:
"יום הבחירות 8א .הוראות סעיף 5ד לתקנון המועצות המקומיות )יהודה
המועצות
לכל
והשומרון( התשמ"א 1981-יחולו ,בשינויים המחויבים,
שבתון
האזוריות
לעניין יום הבחירות לכל המועצות האזוריות כאמור
והזכות לשכר
בסעיף ".8

ח' טבת
 26בדצמבר

התשע"ח
2017
אלוף
רוני נומה,
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון

8378

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' (219
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס' ,(892
התשמ"א ,1981-ויתר סמכויותי לפי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
הוספת
סעיף 5ד

.1

תחילה

.3

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.

השם

.4

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (219יהודה
והשומרון( ,התשע"ח."2017-

בתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א) 1981-להלן -
התקנון( ,אחרי סעיף 5ג יבוא -
"יום הבחירות 5ד) .א(

–
הכלליות
שבתון והזכות
לשכר

)ב(

)ג(

)ד(

ח' טבת
 26בדצמבר

יום הבחירות הכלליות יהיה יום שבתון בתחומן של
המועצות המקומיות שבהן נערכות הבחירות במועד
האמור ,וכן לגבי עובדים הרשומים בפנקס בוחרים של
מועצות מקומיות כאמור ,אף אם מקום עבודתם הוא
במועצה מקומית שלא חל בה יום שבתון ,אך שירותי
תחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם.
מנכ"ל משרד הפנים בישראל יקבע את סוגי השירותים
שייחשבו שירותים ציבוריים לעניין סעיף זה ,ושעות
הפעלתם ,ויפרסם הודעה בדבר החלטתו האמורה בכל
דרך הנראית לו ,לא יאוחר מהיום ה 35-שלפני יום
הבחירות.
עובד שעבד אצל מעביד  14ימים רצופים לפחות סמוך
ליום הבחירות הכלליות ,ישלם לו המעביד את השכר
שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות הכלליות
אילולא שבת.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות המפקד
הצבאי לפי כל דין ותחיקת ביטחון".

התשע"ח
2017
אלוף
רוני נומה,
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון

8379

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר שטחים סגורים )יהודה והשומרון()מס'  ,(34התשכ"ז1967-
הודעה בדבר קביעת נקודות מעבר )תיקון מס'  ,(4התשע"ח2018-

בתוקף סמכותי מכוח סעיף 1ב לצו בדבר שטחים סגורים )יהודה והשומרון()מס'  ,(34התשכ"ז
– ) 1967להלן" :הצו"( ,הנני נותן הודעה זו:
תיקון
התוספת

.1

תחילת תוקף

.3

תחילת תוקפה של הודעה זו ביום חתימתה.

שם

.4

תיקון זה ייקרא "הודעה בדבר קביעת נקודות מעבר )יהודה
והשומרון( )תיקון מס'  ,(4התשע"ח– .2016

בתוספת להודעה בדבר קביעת נקודות מעבר )יהודה והשומרון(,
התשס"ו  ,2006 -שנחתמה ביום ג' בטבת התשס"ו ) 3בינואר
– (2006
)א( לאחר המילים "נקודת מעבר מכבים" יבואו המילים "נקודת
מעבר חשמונאים";
)ב( המילים "נקודת מעבר מ"פ שועפט" תמחקנה;
)ג( המילים "נקודת מעבר נילי" תמחקנה.

א' בשבט התשע"ח
 17בינואר

2018
תא"ל
אחוות בן חור ,
המינהל האזרחי
ראש
באזור יהודה והשומרון

8380

צבא ההגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס' ,(892
התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (220יהודה והשומרון(,
התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א-
 1981וסמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון סעיף .1
)3ג(1)(1
לנספח מס'
10

בנספח  10לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א ,1981-בסעיף
)3ג ,(1)(1במקום המילה "תימחק" יבוא "ובמקומה יבוא נרשמה הערת אזהרה,
כהגדרתה בצו בדבר מקרקעין )הערת אזהרה( )יהודה והשומרון( )מס' ,(1795
התשע"ז ,2017-ובלבד שהושלמה בניית הדירה ונמסרה ההחזקה בה לקונה".

מחיקת
סעיף
)3ג(2)(1
לנספח מס'
10

.2

בנספח  10לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א ,1981-סעיף
)3ג - (2)(1ימחק.

תחילה

.3

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

שם

.4

צו זה יקרא בשם" :תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (220יהודה והשומרון(,
התשע"ח."2018-

כ"ב בשבט התשע"ח
 7בפברואר 2018

אלוף
רוני נומה,
צה"ל
כוחות
מפקד
והשומרון
באזור יהודה

8381

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

תקנות בדבר ניהול מועצות אזוריות
)תחום היישוב מעלה מכמש – תיקון גבולות( )מועצה אזורית מטה
בנימין( ,התשע"ח2018-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס' ,(783
התשל"ט  ,1979-הנני מתקין תקנות אלה:
תחום
היישוב

.1

פרסום

.2

ביטול
מפה

.3

כל מפת תיחום של היישוב "מעלה מכמש" שהוצאה לפני תחילתן של
תקנות אלה – בטלה.

תחילה

.4

תחילת תוקפן של תקנות אלה מיום חתימתן.

השם

.5

תקנות אלה תיקראנה" :תקנות בדבר ניהול מועצות אזוריות )תחום
היישוב מעלה מכמש – תיקון גבולות( )מועצה אזורית מטה בנימין(,
התשע"ח."2018-

א .תחום היישוב "מעלה מכמש" הוא השטח המתוחם בצבע כחול
במפה המהווה חלק בלתי נפרד מתקנות אלה והחתומה על ידי
)להלן" :המפה"(;
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"א;1979-
ג .משרדי המועצה האזורית מטה בנימין;
ד .משרדי הוועד המקומי "מעלה מכמש".

ה' בניסן התשע"ח
21

במרץ 2018

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

8382

8383

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א1981-
אכרזה על מוזיאון מוכר באזור יהודה והשומרון

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק המוזיאונים ,התשמ"ג ,1983-כפי תוקפו בנספח מס' :4
דיני חינוך לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א) 1981-להלן  -החוק(,
ולאחר היוועצות במועצת המוזיאונים איו"ש ,ולאחר ששקלתי ,בין השאר ,טעמים
שבטובת הציבור ובצורכי שמירתם של מוצגים הנמצאים במוזיאון ,אני מכריז על מוזיאון
הצייר משה קסטל במעלה אדומים ,הפועל תחת קרן מוזיאון הצייר משה קסטל )חל"צ(
שמספרה  ,512102575כמוזיאון מוכר לעניין החוק.

ט' ניסן התשע"ח
 25במרץ 2018

יוסי שרעבי
המנהל הכללי
משרד התרבות והספורט

8384

צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות )תיקון מפה( )גבעת זאב(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס' ,(892
התשמ"א ,1981-הנני מתקין תקנות אלה:
תחום
המועצה
המקומית

.1

פרסום

.2

תחולה

.3

תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן.

השם

.4

תקנות אלה תיקראנה " :תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות )תיקון
מפה( )גבעת זאב( ,התשע"ח – ."2018

א .השטח המתוחם בצבע כחול במפה המהווה חלק בלתי נפרד
מתקנות אלה והחתומה על ידי )להלן " :המפה"( ,יתווסף לתחום
המועצה המקומית גבעת זאב;
ב .למען הסר ספק ,הנני קובע כי מיקומו של תחום המועצה המקומית
ייקבע בהתאם לקווי האורך וקווי הרוחב המסומנים במפה.
העתקים מתקנות אלה ומהמפה יופקדו לעיונו של כל אדם בשעות העבודה
הרגילות של המשרדים הבאים:
א .משרד ראש תחום תשתית במנהל האזרחי לאזור יהודה
והשומרון;

כ"ד בניסן התשע"ח
9

באפריל 2018

ב.

משרד הממונה כמשמעותו בתקנון המועצות המקומיות )יהודה
והשומרון( ,התשמ"א;1981-

ג.

משרדי המועצה המקומית גבעת זאב.

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

8385

8386

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
"אמאן פלסטין" או " "Aman Palestinבין 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- :
470-1860
הרואה עצמו נפגע על ידי הכרזה זו ,יכול להגיש השגותיו בכתב בפניי ,באמצעות היועץ
המשפטי ליהודה ושומרון ,תוך  14יום ממועד פרסום ההכרזה.

ב'

באייר התשע"ח

17

2018

באפריל

נדב
מפקד
באזור

אלוף
פדן,
צה"ל
כוחות
יהודה ושומרון

8387

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
"אנין אלקיד" או "שבכת אנין אלקיד אלאעלאמיה" " "Aneen Al-Qaidבין 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- :
470-1860
הרואה עצמו נפגע על ידי הכרזה זו ,יכול להגיש השגותיו בכתב בפניי ,באמצעות היועץ
המשפטי ליהודה ושומרון ,תוך  14יום ממועד פרסום ההכרזה.

ב'
17

באייר התשע"ח
2018
באפריל

נדב
מפקד
באזור

אלוף
פדן,
צה"ל
כוחות
יהודה ושומרון

8388

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר תובענות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(271התשכ"ח 1968 -

כתב מינוי לקצין מטה תובענות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לצו בדבר תובענות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(271התשכ"ח 1968 -
)להלן" :הצו"( הריני ממנה את:

עו"ד הילה שר-רגרמן
לשמש בתפקיד קצין מטה תובענות ,כמשמעותו בצו.
תוקף מינוי זה מיום חתימתו.
מינוי זה מבטל כל מינוי קודם.

ה' באב התשע"ו
 9באוגוסט 2016
אחוות
ראש
באזור

בן חור,
המינהל
יהודה

תת אלוף
האזרחי
והשומרון

8389

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע2009-

הוראות בדבר תפיסת רכוש )יהודה והשומרון( ,התשס"ז2006-

כתב מינוי
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1להוראות בדבר תפיסת רכוש )יהודה והשומרון( ,התשס"ז2006-
)להלן  -ההוראות( ,הנני ממנה בזאת את:

קצין המטה לענייני חקלאות
סגן קצין המטה לענייני חקלאות
קצין המטה לענייני שמורות טבע
סגן קצין המטה לענייני שמורות טבע

לשמש כבעל סמכות שחרור כמשמעותו בהוראות ,לעניין בעלי חיים שנתפסו לפי סעיף  60לצו
בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע ,2009-בקשר
לחשד לביצוע עבירה על סעיפים  2ו 3-לכללי התנהגות בשמורות הטבע )יהודה והשומרון(,
התשל"ג.1973-

י"ח אלול התשע"ו
 21בספטמבר 2016

אחוות בן חור,
המינהל
ראש
יהודה
באזור

תת-אלוף
האזרחי
והשומרון

8390

צבא הגנה לישראל
צו בדבר חוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים )יהודה והשומרון( )מס' ,(418
התשל"א 1971 -
מינוי חברי מועצת התכנון העליונה )יהודה והשומרון( )תיקון( ,התשע"ז-
2016
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לצו בדבר תכנון ערים ,כפרים ובנינים )יהודה והשומרון( )מס' ,(418
התשל"א ,1971-אני מורה כדלקמן:
תיקון
סעיף 8

במינוי חברי מועצת התכנון העליונה ,התשע"ג) 2013-להלן  -המינוי( ,האמור
בסעיף  1יסומן כסעיף 1א ,ולאחריו יבוא -
על אף האמור בכל דין ותחיקת הביטחון ,מועצת התכנון העליונה לא
תקבל החלטתה אלא אם ישב בדיון מנהל לשכת התכנון המרכזית
במינהל האזרחי ,ממלא מקומו או נציגו ,כיו"ר או כחבר".

.1

" 1ב

.2

בסעיף 1א למינוי ,בסעיף קטן א' ,במקום המילים "מנהל לשכת התכנון
המרכזית במינהל האזרחי ,ממלא מקומו או נציגו" יבוא "מנהל לשכת התכנון
המרכזית ,ממלא מקומו או נציגו ,או קצין המטה לענייני איכות הסביבה ,ממלא
מקומו או נציגו ,והכל לפי החלטת מנהל לשכת התכנון המרכזית".

.3

בסעיף 1א למינוי ,בסעיף קטן ה' -
)א(

בין המילה "האזרחי" לבין המילים "או נציגו" יבוא " ,ממלא מקומו".

)ב(

אחרי המילה "נציגו" יבוא " ,ובלבד שלא מונה כיו"ר".

.4

אחרי סעיף קטן ח' יבוא -
"ט .מנהל לשכת התכנון המרכזית במינהל האזרחי ,ממלא מקומו או
נציגו ,ובלבד שלא מונה כיו"ר  -חבר.".

תחילה

.5

תחילתו של מינוי זה מיום חתימתו.

שם

.6

מינוי זה ייקרא" :מינוי חברי מועצת התכנון העליונה )יהודה והשומרון(
)תיקון( ,התשע"ז."2016-

ט"ז חשון התשע"ז

 17בנובמבר 2016

תא"ל
אחוות בן חור,
האזרחי
המינהל
ראש
והשומרון
יהודה
באזור

8391

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"ב1981-
הצו בדבר חוק רשות החשמל הירדנית ,מס'  21לשנת ) 1967יהודה והשומרון(
)מס'  ,(159תשכ"ז1967-
הצו בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )יהודה והשומרון( )מס' ,(427
תשל"א1971-
כתב מינוי
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס' ,(947
התשמ"ב ,1981-ויתר סמכויותיו לפי כל דין ותחיקת ביטחון ,הנני ממנה בזאת את:
קצין מטה לענייני אנרגיה
לשמש כממונה לפי הצו בדבר חוק רשות החשמל הירדנית ,מס'  21לשנת ) 1967יהודה
והשומרון( )מס'  ,(159תשכ"ז ,1967-וכממונה לפי הצו בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה(
)יהודה והשומרון( )מס'  ,(427תשל"א) 1971-להלן" :הצו בדבר עיסוק בחשמל"(.
לממונה לפי הצו בדבר עיסוק בחשמל יהיו כל הסמכויות הקבועות בו ,למעט הסמכויות
הקבועות בסעיפים  3 ,2ו.6-
כל סמכות וחובה שהיו נתונים בידי קצין מטה לענייני חשמל מכוח כל דין ותחיקת הביטחון,
יראו בהם כאילו ניתנו בזאת לקצין מטה לענייני אנרגיה.
תפקיד קצין מטה לענייני חשמל בטל בזה.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

כ"ו אייר התשע''ז
 22במאי 2017

תא"ל
אחוות בן חור,
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה השומרון

8392

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס' ,(947
התשמ"ב1981-
כתב מינוי לקצין מטה לענייני אנרגיה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס' ,(947
התשמ"ב ,1981-ויתר סמכויותיו לפי כל דין ותחיקת ביטחון ,הנני ממנה בזאת את:
מר סעיד קאסם
לשמש קצין מטה לענייני אנרגיה במינהל האזרחי לעניין כל דין ותחיקת ביטחון.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

כ"ו אייר התשע''ז
 22במאי 2017

תא"ל
אחוות בן חור,
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה השומרון

8393

צבא הגנה לישראל

תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א1981-
מינוי מפקח על הבחירות למועצות המקומיות באזור יהודה והשומרון
בתוקף סמכותי לפי סעיף )6א( לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א-
 ,1981אני ממנה את:

אלי רגב
להיות המפקח על הבחירות לכל המועצות המקומיות באזור יהודה והשומרון.
תחילת תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו.
מינויו זה מבטל כל מינוי קודם.

ב' באב התשע"ז
 25ביולי 2017
אבנר כהן
ממונה על הישובים
הישראליים באיו"ש

8394

צבא הגנה לישראל

תקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( ,התשל"ט1979-
מינוי מפקח על הבחירות למועצות האזוריות באזור יהודה והשומרון
בתוקף סמכותי לפי סעיף )123א( לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( ,התשל"ט-
 ,1979אני ממנה את:

אלי רגב
להיות המפקח על הבחירות לכל המועצות האזוריות באזור יהודה והשומרון.
תחילת תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו.
מינויו זה מבטל כל מינוי קודם.

ב' באב התשע"ז
 25ביולי 2017
אבנר כהן
ממונה על הישובים
הישראליים באיו"ש

8395

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 הרשויות המקומיות המפורטות בטור
ג' 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
דניס סוקוליק
מיקי לוי
נאור מליחי
שמעון מזרחי
שימי מזרחי
ברק רז
משה בן יוסף

מס' זהות

313642068
032050643
300159795
025546896
040191355
052967999
059841767

רשות מקומית מוסמכת
אריאל
אריאל
אריאל
מעלה אדומים
מעלה אדומים
מעלה אדומים
מעלה אדומים

ההסמכה תהיה בתוקף כל עוד מקבלי הסמכויות משמשים כפקחים מסייעים.

תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

אליעזר רוזנבאום,
מ"מ המנהל הכללי
המשרד לביטחון הפנים
י"ג טבת התשע"ח
2017
 31דצמבר

8396

צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )הוראת שעה( )יהודה ושומרון(
)מס'  ,(1665התשע"א2010-
ההיתר הכללי להבאת טובין ,התשס"ה2005-

הודעה בדבר מינוי מפקחי מעברים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )הוראת שעה(
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1665התשע"א) 2010-להלן" :הצו"( וסעיף )2ב (1להיתר הכללי
להבאת טובין ,התשס"ה) 2005-להלן" :ההיתר הכללי"( ,ויתר סמכויותיי לפי כל דין
ותחיקת ביטחון ,הנני ממנה בזאת את עובדי המנהל האזרחי שברשימה שלהלן להיות
מפקחי מעברים לפי הצו ,לעניין סעיף )2ב (1להיתר הכללי.

רשימת מפקחי המעברים לעניין ס' )2ב (1להיתר הכללי
מס"ד

שם פרטי

שם משפחה

תעודת זהות

1
2
3
4
5

לב
דוד
סמיר
חן
יונתן

סטרנין
צדוק
חיגיאז
נויבואר
גד'ג

317074987
69855831
86072876
021928387
327133385

תחילת תוקפה של הודעה זו ביום חתימתה.

26

בינואר

2018

י' בשבט התשע"ח

אחוות בן-חור,
המנהל
ראש
יהודה
באזור

תת-אלוף
האזרחי
ושומרון

8397

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783התשל"ט1979-
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט1979-
תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א1981-

מינוי ממלא מקום ממונה
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהתאם לסעיף  1לתקנון המועצות האזוריות
)יהודה והשומרון( ,התשל"ט 1979-וסעיף  1לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(,
התשמ"א) 1981-להלן " -התקנונים"( ,הנני ממנה בזאת את –

מר יונתן בר סימן טוב
לכהן כממלא מקום הממונה כהגדרת תפקיד זה בתקנונים.

תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

י"ט באדר התשע"ח
 6במרץ

2018

רוני נומה,
מפקד
כוחות
יהודה
באזור

אלוף
צה"ל
ושומרון

8398

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ

۱۷۷٤

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ) ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱٦ -٥۷۷٦
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ 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:

۳

ﺗﻌ��ﺪﯾﻞ اﻟﻤ��ﺎدة
۱

.۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ )(٤۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()اﻣﺮ رﻗﻢ  ,۲۰۱٤-٥۷۷٤ ,(۱۷٤٥ﺑﺪل "ﺣﺘﻰ
ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم" ﯾﺄﺗﻲ " ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﯿﻮم".

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )أﻣﺮ رﻗﻢ ."۲۰۱٦-٥۷۷٦ , (۱۷۷٤

أﻟ�������������ﻮل

٥۷۷٦

 ٦أﯾﻠ�����������������ﻮل

۲۰۱٦

روﻧ�������������ﻲ ﻧﻮﻣ�������������ﺔ ,

أﻟ�������������ﻮف

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة

8399

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۱۷۷٥
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۱٦-٥۷۷٦ , (٤
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺘﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ
اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ إﻧﻲ اﻋﺘﻘﺪ ﺑﺎن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌ����������ﺪﯾﻞ
اﻟ������������ﺬﯾﻞ
اﻷول

.۱

ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻻول ﻣ�ﻦ اﻷﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﺗﻨﻈ�ﯿﻢ اﻟﺼ�ﻼﺣﯿﺎت ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻌ�ﺎﺑﺮ )ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت
ﻣﺆﻗﺘ���ﺔ( )ﯾﮭ���ﻮدا واﻟﺴ���ﺎﻣﺮة( )رﻗ���ﻢ  ،۲۰۱۰-٥۷۷۱ , (۱٦٦٥وﻋﻨﻮاﻧﮭ���ﺎ:
"ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﻘﺎط ﻋﺒﻮر" ،ﺗﻤﺤﻰ ﻛﻠﻤﺔ "ﺗﺴﻮﻓﯿﻢ".

ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴ��ﻤﻰ ھ��ﺬا اﻷﻣ��ﺮ " :أﻣ��ﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﺗﻨﻈ��ﯿﻢ اﻟﺼ��ﻼﺣﯿﺎت ﻓ��ﻲ اﻟﻤﻌ��ﺎﺑﺮ )ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤رﻗﻢ ."۲۰۱٦-٥۷۷٦ , (۱۷۷٥

۲

أﻟﻮل

٥۷۷٥

٥

أﯾﻠﻮل

۲۰۱٦

روﻧ�����������ﻲ ﻧوﻣ�����������ﺔ,

أﻟ�����������ﻮف

ﻗﺎﺋ���ﺪ ﻗ���ﻮات ﺟ���ﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓﺎع اﻹﺳ���ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ

ﯾﮭﻮدا

واﻟﺴﺎﻣﺮة

8400

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ

۱۷۷٦

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ) ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ )(٥۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(,
۲۰۱٦ -٥۷۷٦
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ,وﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﺳﺘﻤﺮار اﻷﺿﺮار
اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ وﻟﺪوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ظﺎھﺮة ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ  Aواﻟﺘﺠﺎرة ﻓﯿﮭﺎ
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 ""۲۰۱٦/۰۹/۲۲
ﯾﺄﺗﻲ " ."۲۰۱۸/۰۹/۲۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ) (٥۳ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ )(۱۷۷٦ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(-٥۷۷٦ ,
."۲۰۱٦

۱٥

أﻟ��������ﻮل

٥۷۷٦

۱۸

أﯾﻠ��ﻮل

۲۰۱٦

روﻧ�������������ﻲ ﻧﻮﻣ�������������ﺔ ,

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 ۱۷۷۷
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ وإﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﺺ ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺳﻜﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ
ذات أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱٦-٥۷۷۷,
وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ إﻧﻲ اﻋﺘﻘ�ﺪ أن اﻷﻣ�ﺮ ﻣﻄﻠ�ﻮب ﻟﺘ�ﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻜ�ﻢ
اﻟﺼﺤﯿﺢ ،ﻓﺎﻧﻲ أﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

إﻋﻔ�������ﺎء ﻣ�������ﻦ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ

.۲

ﺑﮭﺬا اﻷﻣﺮ-
"اﻟﻘﺎﻧﻮن"-ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ ،رﻗﻢ  ۷۹ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦؛
"ﻣﺒﻨﻲ ﻣﺆﻗ�ﺖ"-ﻣﺒﻨ�ﻰ ﻣﺘﻨﻘ�ﻞ ،أو ﻣﺒﻨ�ﻰ أﺧ�ﺮ اﻟ�ﺬي ﺣﺴ�ﺐ ﻣﻮاﺻ�ﻔﺎﺗﮫ اﺳ�ﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻣﺆﻗ�ﺖ ،اﻟﻤﻌ�ﺪ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻟﻤﺒﻨﻲ ﺳﻜﻨﻲ ﻣﺆﻗﺖ أو ﻛﻤﺨﺰن ﻣﺆﻗﺖ أو ﻛﻤﺒﻨﻰ ﻋﺎم ﻣﺆﻗﺖ أو ﻣﺮﻛﺒ�ﺎت ﻣﺒﻨ�ﻰ ﻋ�ﺎم
ﻣﺆﻗﺖ او ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺑﻨﺎء ﻣﺆﻗﺖ ،اﻟﻤﻌﺪ ﻷﻏﺮاض ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ؛
"ﻣﺒﻨ���ﻲ ﻣﺘﻨﻘ���ﻞ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔ���ﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤ���ﺔ ﺑﺸ���ﺎن ﻧﻘ���ﻞ اﻟﺒﻀ���ﺎﺋﻊ )ﻧﻘ���ﻞ اﻟﻤﺒ���ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠ���ﺔ( )ﯾﮭ���ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(۱۹۹۳ – ٥۷٥۳,؛
"اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ أﻣﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن أﻣﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۱۹٦۷-٥۷۲۷ , (٥۹؛
"اﻟﻤﺴ��ﺆول ﻋ��ﻦ اﻷﻣ��ﻮال اﻟﻤﺘﺮوﻛ��ﺔ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن اﻷﻣ��ﻮال اﻟﻤﺘﺮوﻛ��ﺔ )ﯾﮭ��ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۷-٥۷۲۷ , (٥۸؛
" اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺮوﻛﺔ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻷﻣ�ﻮال اﻟﻤﺘﺮوﻛ�ﺔ )اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ�ﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻ�ﯿﺔ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷٦-٥۷۲۷ , (٥۸؛
"ﻋﻘ��ﺎر"-اﻟﻘﻄ��ﻊ اﻟﻤﺴ��ﺠﻠﺔ ﺑﺴ��ﺠﻼت اﻷراﺿ��ﻲ ورﻗﻤﮭ��ﺎ  ٦۹ ,٦۱و ۳۸-ﻣ��ﻦ ﺣ��ﻮض  ۲۱ﻣ��ﻦ
أراﺿﻲ ﻗﺮﯾﺔ ﺳﻠﻮاد ،ﻛﻠﮭﺎ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ،اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﺐ وﺿﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺆﻗﺘﺔ؛
"رﺧﺼﺔ"-رﺧﺼﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛
"ﻣﺨﻄﻂ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻜﻨﻲ ﻣﺆﻗﺖ"-ﻣﺨﻄ�ﻂ اﻟﻤﻌ�ﺪ ﻹﻧﺸ�ﺎء ﻣﻮﻗ�ﻊ اﻟ�ﺬي ﯾﺸ�ﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﻣ�ﻦ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻘﺎر ،واﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ذات أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﺣﺴﺐ
اﻟﻔﻘﺮة (۱)۲؛
وﺿﻊ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺆﻗﺖ ﺑﻨﻄﺎق اﻟﻌﻘﺎر واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻣﻌﻔﻲ ﻣ�ﻦ اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ ،ﺑﺸ�ﺮط أن ﺗﺘ�ﻮﻓﺮ اﻟﺸ�ﺮوط
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ(

ﻣﻨﺤﺖ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ووﻓﻘﮭﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﺆﻗﺖ ذو أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ.

)ب(

ﻧﻈﻢ ﻣﺨﻄﻂ ،اﻟﺬي ﺻ�ﻮدق ﻋﻠﯿ�ﮫ ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ رﺋ�ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ ،وﻓ�ﻖ اﻟﻤ�ﺎدة  ٤ﻣ�ﻦ
ھﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻜﻨﻲ ﻣﺆﻗﺖ ﻓ�ﻲ ﻧﻄ�ﺎق اﻟﻌﻘ�ﺎر )ﻓﯿﻤ�ﺎ ﯾﻠ�ﻲ –اﻟﻤﺨﻄ�ﻂ( ﻋﻠ�ﻰ
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ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺧﺎرطﺔ طﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﺣﺪاﺛﯿﺎت ﻟﺸ�ﺒﻜﺔ إﺳ�ﺮاﺋﯿﻞ اﻟﺠﺪﯾ�ﺪة ،أو ﻋﻠ�ﻰ
ﺧﻠﻔﯿ���ﺔ ﺗﺼ���ﻮﯾﺮ ﺟ���ﻮي ﻣ���ﻦ اﻵوﻧ���ﺔ اﻷﺧﯿ���ﺮة ،ﺑﻤﻘﯿ���ﺎس اﻟﺮﺳ���ﻢ  ۱:۲٥۰أو ،٥۰۰ :۱
وﯾﺴﺠﻞ ﻓﯿﮫ:
.۱
.۲

.۳
.٤
.٥
.٦
.۷

) ج(

ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
) ھ(

ﻧﺸ��������������������������ﺮ
واﻋﺘﺮاﺿ�������ﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ

.۳

)أ(

ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ؛
ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺴ�ﺆول ﻋ�ﻦ اﻷﻣ�ﻮال اﻟﻤﺘﺮوﻛ�ﺔ ﺑ�ﺎن اﻟﻌﻘ�ﺎر اﻟﻤﻨ�ﻮي إﻧﺸ�ﺎء اﻟﻤﻮﻗ�ﻊ
اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﮫ ھﻮ أﻣﻮال ﻣﺘﺮوﻛﺔ ،وﻣﺼﺎدﻗﺘﮫ ﻋﻠﻰ إﻧﺸ�ﺎء اﻟﻤﻮﻗ�ﻊ اﻟﺴ�ﻜﻨﻲ
اﻟﻤﺆﻗﺖ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﺧ�ﻼل ﻣ�ﺪة اﻹﻋﻔ�ﺎء اﻟﻤﻤﻨ�ﻮح وﻓ�ﻖ اﻟﻤ�ﻮاد  ٤و ٦-ﻣ�ﻦ ھ�ﺬا
اﻷﻣﺮ ،ﺑﺤﺎل وﻣﻨﺤﺔ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ.
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﺎر وﺣ�ﺪوده ﺣﺴ�ﺐ اﻟﺘﺴ�ﺠﯿﻞ ﺑﺴ�ﺠﻼت اﻷراﺿ�ﻲ اﻟ�ﺬي ﻓ�ﻲ ﻧﻄﺎﻗ�ﮫ
ﯾﻄﻠﺐ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻜﻨﻲ ﻣﺆﻗﺖ؛
اﻟﻄ��ﺮق اﻟﺘ��ﻲ ﺗﺤ��ﺪ اﻟﻌﻘ��ﺎر وﻣﺮﻛﺒ��ﺎت اﻟﺒﻨ��ﺎء اﻟﻤﺆﻗﺘ��ﺔ ﻷﻏ��ﺮاض اﻟﺒﻨﯿ��ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ��ﺔ
ﺑﻨﻄﺎق اﻟﻌﻘﺎر وﺑﺠﻮاره؛
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻤﺢ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﺔ؛
ﻣﺨﻄﻂ ﺑﯿﺌﻲ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻛ�ﻞ ﺧﺎرط�ﺔ ﺗﻨﻈ�ﯿﻢ اﻟﻤﺼ�ﺎدق
ﻋﻠﯿﮭﺎ أو أودﻋﺖ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن؛
وﺻ��ﻒ وﺗﻌﻠ��ﯿﻢ ﺟﻤﯿ��ﻊ اﻟﺤﻘ��ﺎﺋﻖ ﻷﺟ��ﻞ ﺗﺜﺒﯿ��ﺖ اﻟﻤﺒﻨ �ﻰ اﻟﻤﺆﻗ��ﺖ ﻛ��ﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓ��ﻲ
اﻟﻤﺨﻄﻂ وطﺮﯾﻘﺔ ﺗﻮﺻﯿﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮﺻﯿﻠﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺻ�ﺮف
اﻟﺼﺤﻲ ،إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ.

اﻟﻤﺴ��ﺆول ﻋﻠ��ﻰ أﻣ��ﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣ��ﺔ واﻷﻣ��ﻮال اﻟﻤﺘﺮوﻛ��ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ أو ﻣﻨ��ﺪوب
ﻋﻨﮫ؛
اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﻮاﺻﻼت أو ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ؛
اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷراﺿﻲ أو ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ؛
ﻣﺪﯾﺮ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ أو ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ؛
رﺋ��ﯿﺲ ﻗﺴ��ﻢ اﻟﺒﻨﯿ��ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ��ﺔ ﺑ��ﺎﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ أو ﻣﻨ��ﺪوب ﻋﻨ��ﮫ ،اﻟ��ﺬي ﯾﺼ��ﺎدق
ﺑﺘﻮﻗﯿﻌ�ﮫ أن اﻟﻄﻠ�ﺐ ﯾﺴ��ﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸ�ﺮوط وﻓ��ﻖ اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ ،وﻣ��ﻦ اﻟﻤﻤﻜ�ﻦ ﺗﻘ��ﺪﯾﻤﮭﺎ
ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛

ﻋﻨ��ﺪ ﺗﻘ��ﺪﯾﻢ اﻟﻤﺨﻄ��ﻂ ﻟﻤﺼ��ﺎدﻗﺔ رﺋ��ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ ،ﯾﻨﺸ �ﺮ أﻣ��ﺮ ﺗﻘ��ﺪﯾﻤﮭﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳ��ﺎﺋﻞ
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱

ﻧﺸﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۲۰ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﻨﻮطﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة؛

) (۲

ﺗﻌﻠﯿﻖ إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴ�ﯿﻖ واﻻرﺗﺒ�ﺎط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ�ﺔ
ﺑﺎﻷﻣﺮ؛
ﺗﻌﻠﯿﻖ إﻋﻼن ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ؛

) (۳
)ب(

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﻀﺮرا ﺟﺮاء ﻣﺼ�ﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺨﻄ�ﻂ اﻟ�ﺬي ﻣﻮﺿ�ﻮع ﺗﻘﺪﯾﻤ�ﮫ ﻧﺸ�ﺮ
وﻓﻘ��ﺎ ﻟﻠﻔﻘ��ﺮة )أ( ،ﺗﻘ��ﺪﯾﻢ اﻋﺘ��ﺮاض ﻋﻠ��ﻰ اﻟﻤﺨﻄ��ﻂ ،ﺧ��ﻼل  ٤۸ﺳ��ﺎﻋﺔ ﻣ��ﻦ ﯾ��ﻮم ﻧﺸ��ﺮ
اﻟﻤﺨﻄﻂ ،ﯾﺒﺤﺚ اﻻﻋﺘﺮاض أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ؛

)ج(

ﻻ ﺗﻤ��ﻨﺢ ﻣﺼ��ﺎدﻗﺔ رﺋ��ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ ﻛﺎﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻤ��ﺎدة ) (٤إﻻ ﺑﻌ��ﺪ ﻣ��ﺮور ٤۸
ﺳ���ﺎﻋﺔ ﻣ���ﻦ ﯾ���ﻮم ﻧﺸ���ﺮ ﻣﻮﺿ���ﻮع ﺗﻘ���ﺪﯾﻢ اﻟﻤﺨﻄ���ﻂ ﻛﺎﻟﻤ���ﺬﻛﻮر ﺑ���ﺎﻟﻔﻘﺮة )أ( ،أو اﻟﺒ���ﺖ
ﺑﺎدﻋﺎءات اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺑﺤﺎل وﻗﺪﻣﺖ.
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ﻣﺼ���ﺎدﻗﺔ ﻋﻠ���ﻰ
وﺿ�����ﻊ ﻣﺒﻨ�����ﻰ
ﻣﺆﻗﺖ

.٤

ﯾﻮﺿ�ﻊ اﻟﻤﺒﻨ��ﻰ اﻟﻤﺆﻗ�ﺖ وﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻤﺨﻄ��ﻂ ،وﺑﺸ��ﺮط أن اﻟﻤﺨﻄ��ﻂ ﺻ�ﻮدق ﻋﻠ��ﻰ ﯾ��ﺪ رﺋ��ﯿﺲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ ،ﺑﻌ��ﺪ اﺳﺘﺸ��ﺎرة رﺋ��ﯿﺲ ﻣﺠﻠ��ﺲ اﻟﺘﻨﻈ��ﯿﻢ اﻷﻋﻠ��ﻰ .ﻟﻐ��ﺮض ھ��ﺬا اﻷﻣ��ﺮ ،ﺗﻌﺘﺒ��ﺮ ﻣﺼ��ﺎدﻗﺔ
رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺎدة ﻛﻤﻨﺢ إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ.
ﻻ ﯾﺴﻜﻦ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺆﻗﺖ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وإرﻓﺎق اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

ﻣﺼ�����������������ﺎدﻗﺔ
اﻟﺴ���ﻜﻦ ﺑﻤﺒﻨ���ﻰ
ﻣﺆﻗﺖ

)أ(
)ب(

ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻮدة اﻟﻤﺒﻨﻰ؛
ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻹطﻔﺎء ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﺴﻜﻦ أو ﻛﻤﺒﻨﻰ ﻋ�ﺎم،
ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻷﻣﺮ؛
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﻨﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ أن اﻟﻤﺒﻨﻰ ﺛﺎﺑﺖ؛
ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون ﺟﻮدة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﺤ�ﻞ اﻟﺼ�ﺮف اﻟﺼ�ﺤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﻨ�ﻰ
اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺨﻄﻂ ،ﺑﺤﺎل وﺗﻄﻠﺐ وﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻷﻣﺮ.

)أ(

وﺿﻊ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﺆﻗﺖ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻣﻌﻔﯿﺎن ﻣ�ﻦ اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ طﺎﻟﻤ�ﺎ ﯾﻨﻔ�ﺬان وﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻤﺨﻄ�ﻂ
اﻟﺬي ﺻﻮدق ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻤﻮاد  ٤و ،٥-وﻣﻨﻮطﺎ ﻟﻠﻤﺤﺪد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮات )ب( و )ج(.

)ب(

ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣ�ﺪة ﺳ�ﺮﯾﺎن اﻹﻋﻔ�ﺎء ﺑﻤ�ﺮور  ۸أﺷ�ﮭﺮ ﻣ�ﻦ ﯾ�ﻮم ﻣﻨﺤ�ﮫ ،إﻻ إذا ﻧﻔ�ﺬ ﺳ�ﺮﯾﺎﻧﮫ ﻗﺒ�ﻞ
ذﻟﻚ ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة )ج(

) ج(

ﯾﺤ��ﻖ ﻟ��ﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ ،ﺑﻌ��ﺪ اﺳﺘﺸ��ﺎرة رﺋ��ﯿﺲ ﻣﺠﻠ��ﺲ اﻟﺘﻨﻈ��ﯿﻢ اﻷﻋﻠ��ﻰ ،ﺗﺤﺪﯾ��ﺪ
ﺷ��ﺮوط إﺿ��ﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤ��ﻨﺢ اﻹﻋﻔ��ﺎء ،وﻛ��ﺬﻟﻚ ﯾﺤ��ﻖ ﻟ��ﮫ إﻟﻐ��ﺎء إﻋﻔ��ﺎء اﻟ��ﺬي ﺻ��ﻮدق ﻓ��ﻲ
اﻟﻤﺎﺿ��ﻲ ،ﺑﺤ��ﺎل ﺗﺒ��ﯿﻦ ﻋ��ﺪم ﺗ��ﻮﻓﺮ أﺣ��ﺪ ﺷ��ﺮوط ﻣ��ﻨﺢ اﻹﻋﻔ��ﺎء ،ﺑﻤ��ﺎ ﻓ��ﻲ ذﻟ��ﻚ ﺷ��ﺮوط
ﻣﺼ��ﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺨﻄ��ﻂ ﻛﺎﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻤ��ﺎدة  ،۲أو ﻷﺳ��ﺒﺎب ﺧﺎﺻ��ﺔ ﺗ��ﺪون وﯾﻘ��ﺮر ﺑ��ﺎن ﻣ��ﺪة
اﻹﻋﻔﺎء ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﻤﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﺣﺪد ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮات )ب( أو )ج(؛

)د(

ﻋﻨ��ﺪ اﻧﺘﮭ��ﺎء ﻣ��ﺪة اﻹﻋﻔ��ﺎء أو إﻟﻐﺎﺋ��ﮫ ،ﻛﺎﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ﺑ��ﺎﻟﻔﻘﺮات )ب( و)ج( ،ﯾ��ﺰال اﻟﻤﺒﻨ��ﻰ
اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﺬي وﺿﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻤﺨﻄﻂ ،أو ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﺔ.

)ج(
)د(
ﻣ�����ﺪة ﺳ�����ﺮﯾﺎن
اﻹﻋﻔﺎء

.٦

ﻋﻘﻮﺑﺎت

.۷

ﺑﻌﺪم اﻟﻤ�ﺲ ﺑﺎﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ﺑﻜ�ﻞ ﻗ�ﺎﻧﻮن وﺗﺸ�ﺮﯾﻌﺎت اﻣ�ﻦ ،ﺗﺴ�ﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت اﻟﺒﻨ�ﺪ ۳۷ب ﻣ�ﻦ اﻟﻘ�ﺎﻧﻮن
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﺬ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﻼف ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻷﻣﺮ.

ﺑ����ﺪء ﺳ����ﺮﯾﺎن،
ﺳﺮﯾﺎن وﻧﺸﺮ

.۸

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺎ اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ ،وﯾﻨﺸﺮ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺎﺷﯿﺮ ،أواﻣﺮ وﺗﻌﯿﯿﻨﺎت.

ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎن

.۹

ﻣﻨﻮط��ﺎ ﺑﺎﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ﺑ��ﺎﻟﺒﻨﻮد  ۲و ٤ﻻ ﯾﻤ��ﺲ إﻋﻔ��ﺎء اﻟ��ﺬي ﻣ��ﻨﺢ ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ھ��ﺬا اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت أي
ﻗﺎﻧﻮن أو ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ.

اﻻﺳﻢ

۱۰

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ " أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ وإﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﺺ ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺳﻜﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ
ذات أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۱٦-٥۷۷۷, (۱۷۷۷

 ۲۸ﺣﺸ�������ﻔﺎن

٥۷۷۷

 ۲۹ﺗﺸ���ﺮﯾﻦ ﺛ���ﺎﻧﻲ ۲۰۱٦

روﻧ�������ﻲ ﻧﻮﻣ�������ﺔ,

أﻟ�������ﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟ�ﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ�����ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�����ﺔ ﯾﮭ�����ﻮدا واﻟﺴ�����ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۱۷۷8

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ وإﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﺺ ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺳﻜﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ ذات أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱٦-٥۷۷۷,
وﻓﻘﺎ ﻟﺼ����ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ إﻧﻲ اﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺼﺤﯿﺢ ،ﻓﺎﻧﻲ أﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

إﻋ����ﻔ����ﺎء ﻣ����ﻦ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ

.۲

ﺑﮭﺬا اﻷﻣﺮ-
"اﻟﻘﺎﻧﻮن"-ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ ،رﻗﻢ  ۷۹ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦؛
"ﻣﺒﻨﻲ ﻣﺆﻗﺖ"-ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺘﻨﻘﻞ ،أو ﻣﺒﻨﻰ أﺧﺮ اﻟﺬي ﺣﺴ����ﺐ ﻣﻮاﺻ����ﻔﺎﺗﮫ اﺳ����ﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻣﺆﻗﺖ ،اﻟﻤﻌﺪ
ﻟﻼﺳ��ﺘﺨﺪام ﻟﻤﺒﻨﻲ ﺳ��ﻜﻨﻲ ﻣﺆﻗﺖ أو ﻛﻤﺨﺰن ﻣﺆﻗﺖ أو ﻛﻤﺒﻨﻰ ﻋﺎم ﻣﺆﻗﺖ أو ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﺒﻨﻰ ﻋﺎم
ﻣﺆﻗﺖ او ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺑﻨﺎء ﻣﺆﻗﺖ ،اﻟﻤﻌﺪ ﻷﻏﺮاض ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ؛
"ﻣﺒﻨﻲ ﻣﺘﻨﻘ��ﻞ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔ��ﺔ ﺑ��ﺎﻷﻧﻈﻤ��ﺔ ﺑﺸ�������ﺎن ﻧﻘ��ﻞ اﻟﺒﻀ�������ﺎﺋﻊ )ﻧﻘ��ﻞ اﻟﻤﺒ��ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠ��ﺔ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(۱۹۹۳ – ٥۷٥۳,؛
"اﻟﻤﺴ�ﺆول ﻋﻦ أﻣﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸ�ﺄن أﻣﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۱۹٦۷-٥۷۲۷ , (٥۹؛
"ﻋﻘﺎر"-اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﺴ���ﺠﻠﺔ ﺑﺴ���ﺠﻼت اﻷراﺿ���ﻲ ورﻗﻤﮭﺎ  ،۱۳۷ ,136و ۱٤۱-ﻣﻦ ﺣﻮض ۱۷
ﻣﻦ أراﺿ������ﻲ ﻗﺮﯾﺔ ﺳ������ﻠﻮاد واﻟﻘﻄﻌﺔ رﻗﻢ  ۱۳٦ﻣﻦ اﻟﺤﻮض رﻗﻢ  ٦ﻣﻦ أراﺿ������ﻲ ﻗﺮﯾﺔ ﻋﯿﻦ
ﯾﺒﺮود ،ﻛﻠﮭﺎ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ،اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﺐ وﺿﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺆﻗﺘﺔ؛
"رﺧﺼﺔ"-رﺧﺼﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛
"ﻣﺨﻄﻂ ﻹﻧﺸ���ﺎء ﻣﻮﻗﻊ ﺳ���ﻜﻨﻲ ﻣﺆﻗﺖ"-ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺧﺎرطﺔ طﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﺣﺴ���ﺐ ﺷ���ﺒﻜﺔ
اﻹﺣﺪاﺛﯿﺎت ﻟﺸﺒﻜﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،أو ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻮي ﻣﻦ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة ،ﺑﻤﻘﯿﺎس
اﻟﺮﺳﻢ  ۱:۲٥۰أو  ،٥۰۰ :۱اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﺻﻮرة وﺿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻘﺎر.
وﺿ��ﻊ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺆﻗﺖ ﺑﻨﻄﺎق اﻟﻌﻘﺎر واﺳ��ﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻣﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﺑﺸ��ﺮط أن ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺸ��ﺮوط
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ(

ﻣﻨﺤﺖ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ووﻓﻘﮭﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﺆﻗﺖ ذو أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ.

)ب(

ﻧﻈﻢ ﻣﺨﻄﻂ ،اﻟﺬي ﺻ������ﻮدق ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ٤ﻣﻦ
ھﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻹﻧﺸ����ﺎء ﻣﻮﻗﻊ ﺳ����ﻜﻨﻲ ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻘﺎر )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ –اﻟﻤﺨﻄﻂ( ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺧﺎرطﺔ طﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﺣ ﺴﺐ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﺣﺪاﺛﯿﺎت ﻟ ﺸﺒﻜﺔ إ ﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،أو ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺗﺼ������ﻮﯾﺮ ﺟﻮي ﻣﻦ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة ،ﺑﻤﻘﯿﺎس اﻟﺮﺳ������ﻢ  ۱:۲٥۰أو ،٥۰۰ :۱
وﯾﺴﺠﻞ ﻓﯿﮫ:
.۱

ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ؛
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.۲

.۳
.٤
.٥
.٦
.۷

) ج(

ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
) ھ(

ﻧﺸ��������������������������ﺮ
واﻋﺘﺮاﺿ�������ﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ

.۳

ﻣﺼ�����ﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
وﺿ�������ﻊ ﻣﺒﻨﻰ
ﻣﺆﻗﺖ

.٤

)أ(

ﻣﺼ���ﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺴ���ﺆول ﻋﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺮوﻛﺔ ﺑﺎن اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﻨﻮي إﻧﺸ���ﺎء اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﮫ ھﻮ أﻣﻮال ﻣﺘﺮوﻛﺔ ،وﻣﺼﺎدﻗﺘﮫ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺴﻜﻨﻲ
اﻟﻤﺆﻗﺖ واﺳ������ﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﻤﻨﻮح وﻓﻖ اﻟﻤﻮاد  ٤و ٦-ﻣﻦ ھﺬا
اﻷﻣﺮ ،ﺑﺤﺎل وﻣﻨﺤﺔ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ.
ﻣﺴ��ﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﺎر وﺣﺪوده ﺣﺴ��ﺐ اﻟﺘﺴ��ﺠﯿﻞ ﺑﺴ��ﺠﻼت اﻷراﺿ��ﻲ اﻟﺬي ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﮫ
ﯾﻄﻠﺐ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻜﻨﻲ ﻣﺆﻗﺖ؛
اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﺤ��ﺪ اﻟﻌﻘ��ﺎر وﻣﺮﻛﺒ��ﺎت اﻟﺒﻨ��ﺎء اﻟﻤﺆﻗﺘ��ﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﻨﯿ��ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ��ﺔ
ﺑﻨﻄﺎق اﻟﻌﻘﺎر وﺑﺠﻮاره؛
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻤﺢ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﺔ؛
ﻣﺨﻄﻂ ﺑﯿﺌﻲ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻛﻞ ﺧﺎرطﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺼ����ﺎدق
ﻋﻠﯿﮭﺎ أو أودﻋﺖ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن؛
وﺻ������ﻒ وﺗﻌﻠﯿﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤ ﻘﺎﺋﻖ ﻷ ﺟﻞ ﺗﺜﺒ ﯿﺖ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﺆ ﻗﺖ ﻛﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ
اﻟﻤﺨﻄﻂ وطﺮﯾﻘﺔ ﺗﻮﺻﯿﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮﺻﯿﻠﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺻﺮف
اﻟﺼﺤﻲ ،إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ.

اﻟﻤﺴ������ﺆول ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺮوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو ﻣﻨﺪوب
ﻋﻨﮫ؛
اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﻮاﺻﻼت أو ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ؛
اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷراﺿﻲ أو ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ؛
ﻣﺪﯾﺮ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ أو ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ؛
رﺋﯿﺲ ﻗﺴ������ﻢ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ ،اﻟﺬي ﯾﺼ������ﺎدق
ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﮫ أن اﻟﻄﻠﺐ ﯾﺴ�����ﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸ�����ﺮوط وﻓﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ
ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛

ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻤﺼ�����ﺎدﻗﺔ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﯾﻨﺸ�����ﺮ أﻣﺮ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳ�����ﺎﺋﻞ
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱

ﻧﺸﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۲۰ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﻨﻮطﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة؛

) (۲

ﺗﻌﻠﯿﻖ إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴ���ﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻷﻣﺮ؛
ﺗﻌﻠﯿﻖ إﻋﻼن ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ؛

) (۳
)ب(

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﻀ��ﺮرا ﺟﺮاء ﻣﺼ��ﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺬي ﻣﻮﺿ��ﻮع ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻧﺸ��ﺮ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة )أ( ،ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ ،ﺧﻼل  ٤۸ﺳ�������ﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸ������ﺮ
اﻟﻤﺨﻄﻂ ،ﯾﺒﺤﺚ اﻻﻋﺘﺮاض أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ؛

)ج(

ﻻ ﺗﻤﻨﺢ ﻣﺼ�������ﺎدﻗﺔ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻤﺎدة ) (٤إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ٤۸
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة )أ( ،أو اﻟﺒﺖ ﺑﺎدﻋﺎءات
اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺑﺤﺎل وﻗﺪﻣﺖ.

ﯾﻮﺿ����ﻊ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﺆﻗﺖ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ،وﺑﺸ����ﺮط أن اﻟﻤﺨﻄﻂ ﺻ����ﻮدق ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ .ﻟﻐﺮض ھﺬا اﻷﻣﺮ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺎدﻗﺔ رﺋﯿﺲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺎدة ﻛﻤﻨﺢ إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ.
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ﻻ ﯾﺴﻜﻦ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺆﻗﺖ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وإرﻓﺎق اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺴﻜﻦ
ﺑﻤﺒﻨﻰ ﻣﺆﻗﺖ

)أ(
)ب(

ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻮدة اﻟﻤﺒﻨﻰ؛
ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻹطﻔﺎء ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﺴﻜﻦ أو ﻛﻤﺒﻨﻰ ﻋﺎم،
ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻷﻣﺮ؛
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﻨﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ أن اﻟﻤﺒﻨﻰ ﺛﺎﺑﺖ؛
ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون ﺟﻮدة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ
اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺨﻄﻂ ،ﺑﺤﺎل وﺗﻄﻠﺐ وﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻷﻣﺮ.

)أ(

وﺿ����ﻊ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﺆﻗﺖ واﺳ����ﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻣﻌﻔﯿﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ طﺎﻟﻤﺎ ﯾﻨﻔﺬان وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ
اﻟﺬي ﺻﻮدق ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻤﻮاد  ٤و ،٥-وﻣﻨﻮطﺎ ﻟﻠﻤﺤﺪد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮات )ب( و )ج(.

)ب(

ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﺪة ﺳ����ﺮﯾﺎن اﻹﻋﻔﺎء ﺑﻤﺮور  ۸أﺷ����ﮭﺮ ﻣﻦ ﯾﻮم ﻣﻨﺤﮫ ،إﻻ إذا ﻧﻔﺬ ﺳ����ﺮﯾﺎﻧﮫ ﻗﺒﻞ
ذﻟﻚ ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة )ج(

) ج(

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺑﻌﺪ اﺳ������ﺘﺸ������ﺎرة رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ ،ﺗﺤﺪﯾﺪ
ﺷﺮوط إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎء ،وﻛﺬﻟﻚ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ إﻟﻐﺎء إﻋﻔﺎء اﻟﺬي ﺻﻮدق ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺑﺤﺎل ﺗﺒﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ أﺣﺪ ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎء ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺮوط ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻤﺎدة  ،۲أو ﻷﺳ��ﺒﺎب ﺧﺎﺻ��ﺔ ﺗﺪون وﯾﻘﺮر ﺑﺎن ﻣﺪة اﻹﻋﻔﺎء ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﻤﻮﻋﺪ
ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﺣﺪد ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮات )ب( أو )ج(؛

)د(

ﻋﻨ��ﺪ اﻧﺘﮭ��ﺎء ﻣ��ﺪة اﻹﻋﻔ��ﺎء أو إﻟﻐ��ﺎﺋ��ﮫ ،ﻛ��ﺎﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ﺑ��ﺎﻟﻔﻘﺮات )ب( و)ج( ،ﯾﺰال اﻟﻤﺒﻨﻰ
اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﺬي وﺿﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻤﺨﻄﻂ ،أو ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﺔ.

)ج(
)د(
ﻣ��ﺪة ﺳ������ﺮﯾ��ﺎن
اﻹﻋﻔﺎء

.٦

ﻋﻘﻮﺑﺎت

.۷

ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸ������ﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،ﺗﺴ������ﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺒﻨﺪ ۳۷ب ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﺬ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﻼف ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻷﻣﺮ.

ﺑﺪء ﺳ������ﺮﯾﺎن،
ﺳﺮﯾﺎن وﻧﺸﺮ

.۸

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺎ اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ ،وﯾﻨﺸﺮ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺎﺷﯿﺮ ،أواﻣﺮ وﺗﻌﯿﯿﻨﺎت.

ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎن

.۹

ﻣﻨﻮط�ﺎ ﺑ�ﺎﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ﺑ�ﺎﻟﺒﻨﻮد  ۲و ٤ﻻ ﯾﻤﺲ إﻋﻔ�ﺎء اﻟ�ﺬي ﻣﻨﺢ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ھ�ﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤ�ﺎت أي
ﻗﺎﻧﻮن أو ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ.

اﻻﺳﻢ

۱۰

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ " أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ وإﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﺺ ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺳﻜﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ
ذات أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۱٦-٥۷۷۷, (۱۷۷۷

 ۲۸ﺣﺸ������ ﻔﺎن

٥۷۷۷

 ۲۹ﺗﺸ�����ﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۱٦

رو ﻧﻲ ﻧﻮﻣ���ﺔ,

أ ﻟﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ�����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘ���ﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣﺮة

8407

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۱۷۷۹

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ وإﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﺺ ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺳﻜﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ
ذات أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (۱
وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺎﻧﻲ أﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌ����������������ﺪﯾﻞ  .۱ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ وإﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﺺ ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺳﻜﻦ ﻣﺆﻗﺘ�ﺔ ذات أھﻤﯿ�ﺔ
إﻗﻠﯿﻤﯿ��ﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ﻣﺆﻗﺘ��ﺔ( )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ ) ۲۰۱٦-٥۷۷۷, (۱۷۷۷ﻓﯿﻤ��ﺎ
اﻟﻤﺎدة ۱
ﯾﻠﻲ-اﻷﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ( ،ﺑﺪل " ٦۹ ,٦۱و ،"۳۸-ﯾﺄﺗﻲ "  ۳۰ ,۲۹ ,۲۸ ,۳۸و."٥٤-
إﺿ��������������ﺎﻓﺔ  .۲ﻓﻲ اﻷﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۱ﯾﺄﺗﻲ:
اﻟﻤﺎدة ۱أ
ﻛ��ﺎن اﻟﻌﻘ��ﺎر ،ﻛﺘﻌﺮﯾﻔ��ﮫ ﻓ��ﻲ ھ��ﺬا اﻷﻣ��ﺮ ،أﻣ��ﻼك
"أﻣ�����ﻼك ﻣﺘﺮوﻛ�����ﺔ ۱أ )أ(
ﻣﺘﺮوﻛ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ھ���ﻲ ﺣ���ﻖ ﻏﯿ���ﺮ ﻣﺤ���ﺪد ،ﯾﺤ���ﻖ
اﻟﺘ�ﻲ ھ��ﻲ ﺣ�ﻖ ﻏﯿ��ﺮ
ﻟﻠﻤﺴ��ﺆول ﻋ��ﻦ اﻷﻣ��ﻼك اﻟﻤﺘﺮوﻛ��ﺔ اﺧ��ﺬ ﺣ��ﻖ
ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ
اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ،ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴ�ﺎﺣﺘﮫ
ﺗﺴ��ﺎوي ﻧﺴ��ﺒﯿﺎ ً ﻟﻤﺠﻤ��ﻞ ﻣﺴ��ﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘ��ﺎر ﻛﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ
ﺑ��ﯿﻦ اﻟﺤ��ﻖ اﻟﻐﯿ��ﺮ ﻣﺤ��ﺪد ﻟﺒ��ﺎﻗﻲ اﻟﺤﻘ��ﻮق اﻟﻐﯿ��ﺮ
ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﺎر؛
)ب(

ﯾﻨﺸ��ﺮ اﻹﻋ��ﻼن ﻋ��ﻦ اﺧ��ﺬ ﺣ��ﻖ اﻟﺘﺼ��ﺮف ﻓ��ﻲ
اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻘ�ﺔ اﻟﺘ�ﻲ
ﯾﻨﺸﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )۳أ(؛

)ج(

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ﺟﺮاء اﺧﺬ ﺣﻖ
اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر ،ﺗﻘ�ﺪﯾﻢ
اﻋﺘ��ﺮاض ﻟ��ﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ ﺧ��ﻼل ۹٦
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن".

إﺿ��������������ﺎﻓﺔ  .۳ﻓﻲ اﻷﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ٤ﯾﺄﺗﻲ:
اﻟﻤﺎدة ٤أ
" ﺳ����ﺮﯾﺎن ﻣﺨﻄ�����ﻂ ٤أ ﺻﻮدق ﻣﺨﻄﻂ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤ�ﺎدة  ٤وﺑﻌ�ﺪ اﻟﻤﺼ�ﺎدﻗﺔ
اﺧ���ﺬ اﻟﻤﺴ���ﺆول ﺣ���ﻖ اﻟﺘﺼ���ﺮف ﻓ���ﻲ ﺟ���ﺰء ﻣ���ﻦ اﻟﻌﻘ���ﺎر
اﻟﺬي ﺻﻮدق ﻋﻠﯿﮫ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤ�ﺎدة ۱أ ،ﯾﺒﻘ�ﻰ اﻟﻤﺨﻄ�ﻂ ﺳ�ﺎري اﻟﻤﻔﻌ�ﻮل ﻓ�ﻲ
اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻌﯿﯿﻦ اﻟﺬي اﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ.".
ﺗﻌ����������������ﺪﯾﻞ ) .٤أ(
اﻟﻤﺎدة ٦
)ب(

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب( ،ﺑﺪل " ۸أﺷﮭﺮ" ،ﯾﺄﺗﻲ "ﺳﻨﺘﯿﻦ".
ﻓﻲ اﻷﻣﺮ اﻷﺻ�ﻠﻲ ،ﻓ�ﻲ اﻟﻤ�ﺎدة )٦د( ،ﺑ�ﺪل" :أو َﻣ�ﻦ ِﻣ�ﻦ ﻗﺒﻠ�ﮫ" ،ﯾ�ﺄﺗﻲ " :أو
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َﻣﻦ ِﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ،ﺑﺤﺎل اﺧﺬ اﻟﻤﺴﺆول ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻌﯿﯿﻦ ﻣ�ﻦ اﻟﻌﻘ�ﺎر
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ۱أ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﯾﻠﻐﻰ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻮراً.".
ﺗﻌ����������������ﺪﯾﻞ  .٥ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۸ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﻌﺪ "ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ" ،ﯾﺄﺗﻲ ":وﯾﻨﺘﮭﻲ ﺑﯿﻮم  ۲۰۱۹/۱/۱أو
ﺑﻤﻮﻋﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺳﺮﯾﺎن اﻹﻋﻔﺎء أو إﻟﻐﺎﺋﮫ ،وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )٦د( ،اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ".
اﻟﻤﺎدة ۸
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

 .٦ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺎ اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

 ۱۰ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣ�ﺮ " أﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﻣﺼ�ﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣ�ﺔ وإﻋﻔ�ﺎء ﻣ�ﻦ اﻟﺘ�ﺮﺧﺺ ﻟﻤﻮاﻗ�ﻊ ﺳ�ﻜﻦ
ﻣﺆﻗﺘﺔ
ذات أھﻤﯿ���ﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿ���ﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤ���ﺎت ﻣﺆﻗﺘ���ﺔ( )ﺗﻌ���ﺪﯾﻞ رﻗ���ﻢ ) (۱ﯾﮭ���ﻮدا واﻟﺴ���ﺎﻣﺮة( )رﻗ���ﻢ
."۲۰۱٦-٥۷۷۷ , (۱۷۷۹
٥۷۷۷

 ۲۹ﻛﺴ�������������ﻠﻮ
 َ◌ ۲۹ﻛ�����ﺎﻧﻮن أول ۲۰۱٦

روﻧ�������ﻲ ﻧﻮﻣ�������ﺔ,

أﻟ�������ﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟ�ﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ�����ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�����ﺔ ﯾﮭ�����ﻮدا واﻟﺴ�����ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ

۱۷۸۰

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﻋﻤﻮﻧﺎ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱۷ -٥۷۷۷
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ,وﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ
اي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ وﺑﻤﺎ إﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ واﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ,ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ:

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﺳﺮﯾﺎن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻷﻣ������ﺮ ﺑﺸ������ﺄن
ﻣﺒ�������ﺎﻧﻲ ﻏﯿ�������ﺮ
ﻣﺮﺧﺼﺔ

.۲

ﻟﻐﺮض ھﺬا اﻷﻣﺮ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﺳﺎرﯾﺔ ،ﻣﻨﻮطﺎ ً
ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻷﻣﺮ.

ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

.۳

أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﺪدة )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن( ،ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 ۲ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ.

ﻣﻨ�����ﻊ اﻟ�����ﺪﺧﻮل
واﻟﻤﻜﻮث

.٤

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٤ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ-

اﺧ�����������������������ﺮاج
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

.٥

ﻣﻨﻊ ﻓﻮري

.٦

"ﺧﺮﯾﻄﺔ"-ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻮي ﻣﺴﻄﺢ اﻟﺬي ﯾﺤﻤﻞ اﻻﺳﻢ "اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﻋﻤﻮﻧﺎ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(  ،"۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ
وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻷﻣﺮ؛
" اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ"-اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷٦٤ , (۱٥۳۹
"۲۰۰۳؛
"اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ"-اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺨﻂ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ.

ﺑﻤﺮور  ٤۸ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻻ ﯾﺪﺧﻞ اي ﺷﺨﺺ اﻟﻨﻄﺎق
)أ(
اﻻﻋﻼن وﻻ ﯾﻤﻜﺚ ﻓﯿﮫ ،ﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة
)ب( ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  ٤۸ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﮭﺮ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ
ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻻﻋﻼن ان ﯾﺨﺮج ﻣﻨﮭﺎ ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ.
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٥ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ٤۸
ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ او اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﻣﻼك اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة
ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن اﺧﺮاﺟﮭﺎ أي ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ.
ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻻﻣﺮ ﯾﻤﻨﻊ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ،ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
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)أ(

أي ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن؛

)ب(

دﺧﻮل أي ﺷﺨﺺ او ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﻨﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎء.

.۷

اﺧﻠﯿﺖ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )٥ج( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ ،ﺗﺴﺮي
ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( .۲۰۰٦-٥۷٦۷ ,

.۸

ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد ٤٬٥و ۷-ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ او ﺑﺤﺎل أﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة ٦
ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي او ﻣﻦ ِﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻛﻞ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ وھﺬا اﻻﻣﺮ.

ﻣﻨﻊ اﺿﺮار

۹

ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻛﺈﻧﺬار ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت او اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺼﺪد واﺟﺒﮭﻢ
ﻹﺧﺮاﺟﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ،ﻛﻲ ﯾﺘﻔﺎدوا او ﯾﻘﻠﺼﻮا أي اﺿﺮار
ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺧﻼل اﻻﺧﻼء.

ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن

۱۰

ﯾﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼن ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ.

اﻻﻋﺘﺮاض

) .۱۱أ(

ﻣﺼ����������������ﺎرﯾﻒ
اﻻﺧ��������������������ﻼء
واﻟﺤﯿﺎزة
ﺗﻔﻌﯿ�������������������������ﻞ
ﺻﻼﺣﯿﺎت

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۸أ( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ ،ﻣﻦ
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮراً ﺟﺮاء ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ان ﯾﺮﻓﻊ اﻋﺘﺮﺿﮫ اﻣﺎم ﻗﺎﺋﺪ
ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ دﯾﻮان
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺎﻛﺲ رﻗﻢ  ،(۰۲-۹۹۷۷۳۲٦ﺧﻼل
 ٤۸ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮه )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻋﺘﺮاض(.

)ب(

ﺗﺮﻓﻖ ﻟﻼﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۰ﻣﻦ اﻻﻣﺮ.

)ج(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۸ب( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ،
ﻗﺪم اﻋﺘﺮاض ،ﻻ ﺗﺴﺮي اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ٤و ٥-ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬا اﻷﻣﺮ ،واﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻻ
ﯾﻔﻌﻞ ﺻﻼﺣﯿﺘﮫ وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻤﻮاد ،اﻻ ﺑﻤﻀﻲ  ٤۸ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﺻﺪار
اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض.

ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎن

 .۱۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺗﺄﺗﻲ ﻛﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أي اﻣﺮ اﻏﻼق ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺬي أﺻﺪر
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻم وﻟﯿﺲ ﻷﺟﻞ اﻟﻤﺲ ﻓﯿﮭﺎ.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

 .۱۳ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

 .۱٤ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﻋﻤﻮﻧﺎ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۱۷-٥۷۷۷ , (۱۷۸۰

 ۳ﺷ����������������������ﺒﺎط ٥۷۷۷

روﻧ�������������ﻲ ﻧﻮﻣ�������������ﺔ ,

 ۳۰ﻛ����������������ﺎﻧﻮن ﺛ����������������ﺎﻧﻲ

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ

۲۰۱۷

ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة

أﻟ�������������ﻮف
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ

۱۲۱٦

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة() رﻗﻢ (۱۷۸۱
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ,وﺣﯿﺚ اﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري
ﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ,ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

"اﻷﻣﺮ" -اﻷﻣﺮ أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة() رﻗﻢ .۱۹۸۸-٥۷٤۸ ,(۱۲۱٦

ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۱

.۲

ﺑﺪل اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﯾﺄﺗﻲ:
"ﻓﻲ ھﺬا اﻷﻣﺮ:
"ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺎن ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء" -ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺰوﯾﺪ ﻛﮭﺮﺑﺎء )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( ,۱۹۸۷-٥۷٤۸ ,أو أي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﺧﺮى ﺑﺸﺄن ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ
ھﺬا اﻷﻣﺮ;
"اﻟﺸﺮﻛﺔ" -ﺷﺮﻛﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎء ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺪس ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪودة;
"اﻟﻤﺴﺆول" -ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء أو ﻣﻦ ﺧﻮل ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﻄﻲ ﻷﻏﺮاض ھﺬا اﻷﻣﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ;
"اﻟﻤﻌﻤﻞ" -ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ ,ﺗﺰوﯾﺪ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وﻛﺬاﻟﻚ
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت;
"اﻟﻤﻠﺤﻖ" -اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺎن ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء;
"اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت" -ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻟﻲ -ﻣﻨﺸﺄة وﻛﺬاﻟﻚ أي ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻛﺎن-
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﺣﻘﻮق أو ﻣﻨﺎﻓﻊ أو ﻣﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ -ﯾﺸﻤﻞ اﻷﻣﻮال
واﻟﺴﻨﺪات ,اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ,
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﻤﺨﻄﻄﺎت واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ,إدارة اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ ,إﯾﺼﺎﻻت ,ﻗﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺨﺰون ,ﺟﺪول أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ,طﻠﺒﺎت ,ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ,ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺪﯾﻮن اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ,
اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ,اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت وﻣﺴﺘﻨﺪات أﺧﺮى ,اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ او
ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻤﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ;
"ﻣﻨﺸﺂت" -ﻛﻞ ﻣﻨﺸﺄة وﻛﻞ ﻏﺮض اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وﺗﻮزﯾﻌﮫ,
ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺿﺒﻂ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وﻛﻞ اﻟﺨﻄﻮط واﻷﺳﻼك اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ,اﻷﻋﻤﺪة,
اﻟﻤﺤﻮﻻت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ,اﻟﻤﺎﻛﯿﻨﺎت ,اﻷﺟﮭﺰة ,اﻟﺒﻄﺎرﯾﺎت ,اﻟﻤﻮﺻﻼت  ,اﻟﻌﺪادات,
اﻟﻘﻄﻊ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺘﻰ أﻧﻮاﻋﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو
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ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ;
"اﻟﻤﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء"-ﻛﻞ ﻣﻦ أﺻﺪرت ﺑﺸﺄﻧﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﻼﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪه أو ﻣﻦ
ﻗﺒﻠﮫ;
"أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء" -أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺰوﯾﺪ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ ;۱۹۷۱-٥۷۳۱ ,(٤۲۷
"دﻋﻮى" -ﺣﺴﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺪﻋﺎوى)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ -٥۷۲۸ ,(۲۷۱
;۱۹٦۸
ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۲

.۳

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ" ﺗﻀﺎف
اﻟﻜﻠﻤﺎت " :أو ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ أي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﺧﺮى ﺑﺸﺄن ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وﻓﻖ
ھﺬا اﻷﻣﺮ".

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.٤

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.٥

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ":أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة() رﻗﻢ ."۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,(۱۷۸۱

۳

ﺷ������������������ﺒﺎط ٥۷۷۷

 ۳۰ﻛ�����ﺎﻧﻮن ﺛ�����ﺎﻧﻲ ۲۰۱۷

روﻧ�������������ﻲ ﻧﻮﻣ�������������ﺔ ,

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 ۱۷۸۲
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ ،وإﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﺺ ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺳﻜﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ ذات أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۷ -٥۷۷۷,
وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ,وﺑﻤﺎ إﻧﻲ اﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺼﺤﯿﺢ ,ﻓﺎﻧﻲ أﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۱

.۱

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ ,وإﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﺺ ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺳﻜﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ ذات أھﻤﯿﺔ
إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ,۲۰۱٦ -٥۷۷۷,(۱۷۷۸ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۱
ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ "اﻟﻌﻘﺎر" ﺑﺪل " ,"۱۳۲ﯾﺄﺗﻲ."۸٤" :

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن
وﻧﺸﺮ

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ ,وﯾﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ اﻷواﻣﺮ
واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ ,وإﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﺺ ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺳﻜﻦ
ﻣﺆﻗﺘﺔ ذات أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﺗﻌﺪﯾﻞ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
."۲۰۱۷ -٥۷۷۷,(۱۷۸۲

٥

ﺷ����������������ﺒﺎط ٥۷۷۷

روﻧ�������������ﻲ ﻧﻮﻣ�������������ﺔ ,

۱

ﺷ����������������������ﺒﺎط ۲۰۱۷

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ

أﻟ�������������ﻮف

ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۱۷۸۳
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ,اﻟﻘﺮى وأﺑﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۲۰۱۷ -٥۷۷۷ (۱۷۸۳
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ,إﻧﻨﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺎدة ۷
و ﻟﻸﻣﺮ

.۱

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ,اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة()رﻗﻢ -٥۷۳۱ ,(٤۱۸
 ,۱۹۷۱ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ۷ب)ي د( ﯾﺄﺗﻲ:

"إﺿ�����ﺎﻓﺔ )ط و(
اﻟﻤ����������ﺎدة
أ
۲۷
ﻟﻘ��������ﺎﻧﻮن
ﺣﻤﺎﯾ���������ﺔ
اﻷﺷ����ﺠﺎر
اﻟﻤﻌﻤﺮة

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۲۷ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺄﺗﻲ:

"ﺣﻤﺎﯾ������ﺔ ۲۷أ )أ(
اﻷﺷ����ﺠﺎر
اﻟﻤﻌﻤﺮة

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة-
"ﺷﺠﺮة ﻣﻌﻤﺮة" -ﺷ�ﺠﺮة ﻻ ﯾﻘ�ﻞ ارﺗﻔﺎﻋﮭ�ﺎ  ۲ﻣﺘ�ﺮ ﻋ�ﻦ

ﺳ���ﻄﺢ اﻷرض وﻗﻄ���ﺮ ﺟ���ﺬﻋﮭﺎ ﺑﻌﻠ���ﻮ  ۱۳۰ﺳ���ﻨﺘﯿﻤﺘﺮ
ﻓﻮق ﺳﻄﺢ اﻷرض ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ  ۱۰ﺳﻨﺘﯿﻤﺘﺮ;
"ﻣﺨﻄ���ﻂ" -ﻣﺨﻄ���ﻂ أو ﺟ���ﺰء ﻣ���ﻦ ﻣﺨﻄ���ﻂ اﻟ���ﺬي ﯾﻤﻜ���ﻦ
إﺻﺪار رﺧﺺ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ,ﺑﻤﺎ ﻓ�ﻲ ذﻟ�ﻚ ﻣﺨﻄ�ﻂ ﺷ�ﺎرع ,ﻋ�ﺪا
ﻣﺨﻄﻄ��ﺎت اﻟﺘ��ﻲ ﻻ ﯾﻤﻜ��ﻦ ﺗﺤﺪﯾ��ﺪ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭ��ﺎ ﺑﺸ��ﻚ دﻗﯿ��ﻖ ,او
ﻣﺨﻄ��ﻂ إﻟﻐ��ﺎء ,ﺗﻐﯿﯿ��ﺮ أو ﺗﻌﻠﯿ��ﻖ ﻣﺨﻄ��ﻂ اﻟﺘ��ﻲ ﻻ ﺗﻔ��ﺮض
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺳﻢ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻷﺻﻠﻲ.

)ب( ﯾﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ رﺳﻢ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻷﺷ�ﺠﺎر اﻟﻤﻌﻤ�ﺮة اﻟﻤﺘﻮاﺟ�ﺪة ﻓ�ﻲ
ﻧﻄ���ﺎق اﻟﻤﺨﻄ���ﻂ ﺑﺎﻟﺼ���ﻮرة اﻟﺘ���ﻲ ﯾﺤ���ﺪدھﺎ رﺋ���ﯿﺲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺘﻮﺻﯿﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ;
)ج( ﺑﺤ���ﺎل ﺗﻮاﺟ���ﺪ ﻓ���ﻲ ﻧﻄ���ﺎق اﻟﻤﺨﻄ���ﻂ أﺷ���ﺠﺎر ﻣﻌﻤ���ﺮة ,ﻻ
ﺗﺼ���ﺎدق ھﯿﺌ���ﺔ اﻟﺘﻨﻈ���ﯿﻢ ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻤﺨﻄ���ﻂ ,إﻻ ﺑﻌ���ﺪ ﻓﺤ���ﺺ
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻓ�ﻲ ﻧﻄ�ﺎق اﻋﺘﺒﺎراﺗﮭ�ﺎ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿ�ﺔ; رﺋ�ﯿﺲ

اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ  ,ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸ�ﺎرة ﺿ�ﺎﺑﻂ اﻟﻘﯿ�ﺎدة ﻟﺸ�ﺆون
اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ,ﯾﺤﺪد أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﻄﻄ�ﺎت
اﻟﺘ���ﻲ ﻋﻠ���ﻰ ھﯿﺌ���ﺔ اﻟﺘﻨﻈ���ﯿﻢ اﺳﺘﺸ���ﺎرة ﺿ���ﺎﺑﻂ اﻟﻘﯿ���ﺎدة
ﻟﺸﺆون اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ,ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارھ�ﺎ
اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة;

8416

)د(

ﺑﺪء
ﺳﺮﯾﺎن
وﻧﺸﺮ
اﻻﺳﻢ

۱۱

ھ��ﺬه اﻟﻤ��ﺎدة ﻻ ﺗﻤ��ﺲ ﺑﺼ��ﻼﺣﯿﺎت ھﯿﺌ��ﺔ اﻟﺘﻨﻈ��ﯿﻢ ﻻﺷ��ﺘﺮاط
ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﺸﺮوط اﻟﺘ�ﻲ ﺗﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﻐ�ﺮس اﻷﺷ�ﺠﺎر وﻓ�ﻖ
أي ﻗﺎﻧﻮن".

.۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ;

.٤

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ " :أﻣﺮ ﺑﺸﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ,اﻟﻘ�ﺮى واﻷﺑﻨﯿ�ﺔ )ﺗﻌ�ﺪﯾﻞ رﻗ�ﻢ )(۲۳ﯾﮭ�ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ ."۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,(۱۷۸۳

ﺷ��������ﺒﺎط

٥۷۷۷

 ۷ﺷ������������������������ﺒﺎط ۲۰۱۷

روﻧ�������������ﻲ ﻧﻮﻣ�������������ﮫ ,أﻟ�������������ﻮف
ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ����������ﺔ ﯾﮭ����������ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣﺮة

8417

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۱۷۸٤
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ ،وإﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﺺ ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺳﻜﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ ذات أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (2ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱۷-٥۷۷۷,
وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﺎﻧﻲ أﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﺳﺮﯾﺎن

) .۱أ(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ ,وإﻋﻔﺎء
ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﺺ ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺳﻜﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ ذات أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۲۰۱۲ -٥۷۷۲,(۱٦۹٥ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ -اﻷﻣﺮ
اﻷﺻﻠﻲ( ,ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻋﻔﺎء اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﯾﻮم
 ,۲۰۱۳/٥/۱ﺗﻤﺪد اﻟﻤﺪة ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺎرطﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ٥ﻣﻦ
اﻷﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم .۲۰۱۷/٦/۳۰

)ب(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻤﺎدة )٦ب( ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ,ﺑﺤﺎل وﻻ ﺗﻘﺪم
ﺧﺎرطﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻔﺼﻠﺔ وﻓﻖ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ,ﺗﻨﺘﮭﻲ
ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﻗﺒﻞ ﯾﻮم  ,۲۰۱۳/٥/۱ﺑﯿﻮم .۲۰۱۷/٦/۳۰

)ج(

اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺼﻮى ﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن اﻹﻋﻔﺎء ,اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ج( ﻣﻦ اﻷﻣﺮ
اﻷﺻﻠﻲ ,ﺗﻤﺪد ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ ﺳﻨﻮات.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن
وﻧﺸﺮ

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ ،وإﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﺺ ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺳﻜﻦ
ﻣﺆﻗﺘﺔ ذات أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (2ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
."۲۰۱۷-٥۷۷۷, (۱۷۸٤

۹

ﺷ����������������ﺒﺎط ٥۷۷۷

روﻧ�������������ﻲ ﻧﻮﻣ�������������ﺔ ,

٥

ﺷ������������������������ﺒﺎط ۲۰۱۷

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ

أﻟ�������������ﻮف

ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة

8418

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
۱۷۸٥
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷراﺿﻲ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ )(٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﺗﻌﺪﯾﻞ()ﯾﮭﻮدواﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ,ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۲

.۱

ﻓﻲ أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷراﺿﻲ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ,۲۰۱۰ -٥۷۷۰ ,(۱٦٦۱ﺑﺪل "ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ" ﯾﺄﺗﻲ "ﻟﻐﺎﯾﺔ
ﯾﻮم ."۲۰۱۸/۱۲/۳۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ " :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷراﺿﻲ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (٤
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۱۷ -٥۷۷۷ ,(۱۷۸٥

۸
٦

آدار
آذار

٥۷۷۷
۲۰۱۷

روﻧ�������������ﻲ ﻧﻮﻣ�������������ﺔ ,

أﻟ�������������ﻮف

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة

8419

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۱۷۸٦
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎدرة ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﺴﺮوﻗﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (٦
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻ�ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋ�ﺪ ﻗ�ﻮات ﺟ�ﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ ،وﺑﻤ�ﺎ إﻧ�ﻲ اﻋﺘﻘ�ﺪ أن اﻷﻣ�ﺮ
ﺿﺮوري ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،إﻧﻨﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۸

.۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۸ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎدرة ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﺴﺮوﻗﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت ﻣﺆﻗﺘ�ﺔ(
)ﯾﮭ���ﻮدا واﻟﺴ���ﺎﻣﺮة( )رﻗ���ﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷٦۹ , (۱٦۳۹ﺑ���ﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت"ﻟﻤ���ﺪة
ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﺳﻨﻮات" ﯾﺄﺗﻲ "ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم ."۲۰۱۹/٦/۱۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴ��ﻤﻰ ھ��ﺬا اﻷﻣ��ﺮ " :أﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن ﻣﺼ��ﺎدرة ﻣﺮﻛﺒ��ﺎت ﻣﺴ��ﺮوﻗﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت
ﻣﺆﻗﺘ����ﺔ( )ﺗﻌ����ﺪﯾﻞ رﻗ����ﻢ ) (٦ﯾﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����ﺎﻣﺮة( )رﻗ����ﻢ -٥۷۷۷ , (۱۷۸٦
."۲۰۱۷

۱۱

ﺳ�������ﯿﻔﺎن

٥۷۷٥

٥

ﺣﺰﯾﺮان

۲۰۱۷

روﻧ�������������ﻲ ﻧﻮﻣ�������������ﮫ ,أﻟ�������������ﻮف
ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ����������ﺔ ﯾﮭ����������ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣﺮة

8420

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ

۱۷۸۷

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ) ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (٥٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱۷ -٥۷۷۷
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ,وﺣﯿﺚ اﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري
ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ,ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ ,(۱٦٥۱
) ۲۰۰۹-٥۷۷۰ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ "اﻷﻣﺮ"( ,ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ٦۲ﯾﺄﺗﻲ:

إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺎدة
 ٦۲أ

.۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥٤رﻗﻢ ) (۱۷۸۷ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۱۷ -٥۷۷۷ ,

أ.

ﺑﮭﺬا ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت.

ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ  ٦۲أ
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ
اﻟﯿﺪ
وﺿﻊ
ب .ﺗﻮﺻﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﻮاد  ٦۱و ٦۲ -ﻣﻦ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
ﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ٦۰ﻣﻦ ھﺬا
اﻷﻣﺮ ,أو ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ(,
 ,۱۹٤٥ﻷﺳﺒﺎب أﻣﻨﯿﺔ ,ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻨﻄﺎق اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ.
ج.

ﯾﺤﻖ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه
اﻟﻤﺎدة ,ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ھﯿﺌﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ وإﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﮭﺎ.

 ۱۱ﺳ�������������ﯿﻔﺎن ٥۷۷۷

روﻧ�������������ﻲ ﻧﻮﻣ�������������ﺔ ,

 ٥ﺣﺰﯾ��������������������ﺮان ۲۰۱۷

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ

أﻟ�������������ﻮف
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ

۱۷۸۸

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ) ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ )(٥٥ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱۷ -٥۷۷۷
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ,وﺣﯿﺚ اﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري
ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ,ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
إﺿﺎﻓﺔ
ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻟﻠﻤﺎدة
۲۳۰

 .۱ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ۲۳۰أ( ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ
) ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ,(۱٦٥۱ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ "اﻷﻣﺮ"( ,ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "ﺳﻼح" ﯾﺄﺗﻲ:
ﻟﻌﺒﺔ"-
"ﻟﻌﺒﺔ ﺧﻄﺮة"

إﺿﺎﻓﺔ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺟﺮاء ﺣﻤﻞ
أو ﺣﯿﺎزة
ﻟﻌﺒﺔ
ﺧﻄﺮة
اﺿﺎﻓﺔ
اﻟﺬﯾﻞ
اﻟﺮاﺑﻊ

ﻏﺮض أو ﻋﺪة أﻏﺮاض اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻌﺐ ،ﻟﻠﺘﺴﻠﯿﺔ واﻟﻠﮭﻮ.
 .۱ﻟﻌﺒﺔ ﺧﻄﯿﺮة – ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ اﻟﻌﺎدي ﻗﺪ ﯾﺆدي ﻟﻀﺮر
ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ أو ﻷﺷﺨﺎص آﺧﺮﯾﻦ ,أو ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮرة
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﮭﻢ أو ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻹزﻋﺎج ﻟﮭﻢ ,ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﺮج اﻟﺪﺧﺎن ,ﻟﻌﺒﺔ ﻣﺘﻔﺠﺮة ﺗﺆدي ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر ,ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪت
ﻟﺘﺴﺒﺐ ﺗﮭﯿﺞ ,دﻣﻊ اﻟﻌﯿﻦ أو اﻟﻌﻄﺲ وﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻵﻟﺔ
إطﻼق ﻧﺎر أو ﺷﺒﯿﮭﺔ ﻵﻟﺔ إطﻼق ﻧﺎر ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ
ﺑﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
,۲۰۰۹-٥۷۷۰ ,(۱٦٥۱ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ.".
 .۲ﻟﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺮﺑﻊ ﻣﻦ ھﺬا
اﻷﻣﺮ.".

 .۲ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۲۳۰ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﯾﺄﺗﻲ:
"ﻣﻨﻊ ﺣﻤﻞ أو ۲۳۰أ ﺗﻨﺴﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻦ ﯾﺤﻤﻞ أو ﯾﺤﻮز أو ﯾﺼﻨﻊ ﻟﻌﺒﺔ ﺧﻄﺮة
ﺑﺪون ﺗﺼﺮﯾﺢ وﻓﻖ ھﺬا اﻷﻣﺮ.".
ﻟﻌﺒﺔ
ﺣﯿﺎزة
ﺧﻄﺮة
 .۳ﺑﻌﺪ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﯾﺄﺗﻲ:
"اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻟﻌﺐ ﺧﻄﯿﺮة
)اﻟﻤﺎدة ) ۲۳۰أ(۲۳۰ ,أ(
أ .ﻗﻄﻊ ﺳﻼح -ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻗﻄﻊ ﺳﻼح ﺣﻘﯿﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺴﺪس ﻏﺎز ,ﺑﻨﺎدق اﻟﺨﺮز
)اﯾﺮﺳﻮﻓﺖ( وﺑﻨﺎدق ﻛﺮات اﻟﻄﻼء )اﻟﺒﯿﻨﺘﺒﻮل(;
ب .ﻗﺼﺒﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻘﺬف اﻹﺑﺮ أو اﻟﺴﮭﺎم;
ج .ﻣﺮﺟﺎم أو اﻟﻨﻘﯿﺔ
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د.
ه.
و.
ز.
ح.

اﻟﻤﺴﺪﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﺑﺪء اﻟﺴﺒﺎق;
رﺻﺎص أو ﻣﺸﺎﻋﻞ اﻟﺪﺧﺎن;
ﻣﻔﺮﻗﻌﺎت ,ﻛﺒﺴﻮﻟﺔ ﻣﻔﺮﻗﻌﺎت ,ﺻﻮارﯾﺦ ,ﺻﻔﺎرات ,ﺧﻼﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﻮاﻋﮭﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﯿﺮ و/أو اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ,ﻛﻞ ﻏﺮض اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎرود اﻷﺳﻮد)اﻟﺪﺧﺎﻧﻲ( أو
ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺠﺮة أﺧﺮى;
ﻟﻌﺐ ﺧﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺗﯿﺎر ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ،ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﮭﻠﻊ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺲ
ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر.
ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻠﯿﺰر.".

ﺑ������������������ﺪء  .٤ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.
ﺳﺮﯾﺎن
ﺗﻌﻠﯿﻤ��������ﺎت ) .٥أ( ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﺤﻤﻞ أو ﯾﺤﻮز أو ﯾﺼﻨﻊ ﻟﻌﺒﺔ ﺧﻄﯿﺮة ﺑﺪون ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺒﻞ ﯾﻮم ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن
اﻷﻣﺮ ،أن ﯾﻘﺪم طﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺧﻼل  ۳۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن
اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ
اﻷﻣﺮ.

اﻻﺳﻢ

۲

)ب( ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﻘﺪم طﻠﺐ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،أو ﻗﺪم طﻠﺐ وﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻦ ﯾﺤﻤﻞ أو ﯾﺤﻮز أو ﯾﺼﻨﻊ ﻟﻌﺒﺔ ﺧﻄﺮة ﻗﺒﻞ ﯾﻮم ﺑﺪ ﺳﺮﯾﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﻤﻦ ﻧﻔﺬ ذﻟﻚ
دون ﺗﺼﺮﯾﺢ.
 .۳ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥٥رﻗﻢ ) (۱۷۸۸ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۱۷ -٥۷۷۷ ,

ﺗﻤ�������������������ﻮز ٥۷۷۷

 ۲٦ﺣﺰﯾ������������������ﺮان ۲۰۱۷

روﻧ�������������ﻲ ﻧﻮﻣ�������������ﺔ ,

أﻟ�������������ﻮف
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ

۱۷۸۹

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۷ -٥۷۷۷ ,
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ,وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن
وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ,ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻓﻲ ھﺬا اﻷﻣﺮ-
"اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ إﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ" -ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ إﻋﻼن
اﻟﻤﺒﺎدئ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ;۱۹۹٥-٥۷٥٦ ,(۷
"اﻟﻤﺴﺆول"-اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮫ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(;۱۹۸۱-٥۷٤۱,
"ﻣﺴﺘﻮطﻦ"-أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
)أ(

ﻣﻦ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻛﺬﻟﻚ:
) (۱ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ " "H-2ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ إﻋﻼن
اﻟﻤﺒﺎدئ; أو:
) (۲ﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺸﻐﻠﮫ ,ﻋﻤﻠﮫ أو ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ""H-2
ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ إﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ ﺑﺸﺮط أن ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮطﻦ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﻐﻠﮫ او ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﮫ أو ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮫ ﻓﻘﻂ.

)ب(

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﯿﻤﺖ وﻓﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ  ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ,(۸۹۲أو وﻓﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ  ,۱۹۷۹ -٥۷۳۹ ,(۷۸۳أو
ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﻢ وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺴﺘﻮطﻦ إﻻ ﺑﺼﺪد ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ " "H-2ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ إﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ.

)ج(

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎرج إﺳﺮاﺋﯿﻞ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ,ﻋﺪا
اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ إﺷﻐﺎل ﻣﻨﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو أي ﻣﻨﺼﺐ
آﺧﺮ ﻓﯿﮫ ,ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮطﻦ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( أو ﺑﯿﺪ
ﻣﻮاطﻦ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ; وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻛﻤﺴﺘﻮطﻦ إﻻ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺸﺎطﮭﺎ اﻟﻤﻨﻔﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ " "H-2ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ إﻋﻼن
اﻟﻤﺒﺎدئ.

)د(

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﺪﯾﺮ ﻧﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ""H-2
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ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ إﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ وﺑﺸﺮط أﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺴﺘﻮطﻦ
إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺸﺎطﮭﺎ اﻟﻤﻨﻔﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ " "H-2ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر;
"ﻧﻄﺎق ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ"-اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﯿﻦ أو اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ أو ﺑﺘﺼﺮف
ﻣﺴﺘﻮطﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ " "H-2ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ إﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ;
"ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ" -ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۱۹۸۱-٥۷٤۱ ,
أﻗﺎﻣ���������������ﺔ
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ

.۲

ﺗﻘﺎم ﺑﮭﺬا ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ(.

ﺗﻌﯿﯿﻨ���������ﺎت
ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾ�������ﺔ
اﻷوﻟﻰ

.۳

)أ(

ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ,ﯾﺸﻤﻞ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ,اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﻌﯿﻨﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺆول ﺑﻜﺘﺎب ﺧﻄﻲ.

)ب(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺆول أن ﯾﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﮫ أي ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺬي ﻋﯿﯿﻦ
ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة )أ( وﺗﻌﯿﯿﻦ آﺧﺮ ﻣﻜﺎﻧﮫ.

اﻧﺘﺨﺎﺑ�������ﺎت
ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﺔ

.٤

)أ(

اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ.

)ب(

ﺗﻘﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎھﺎ ﺳﺘﻮن ﯾﻮم ﺑﻌﺪ ﻣﺮور
أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻷﻣﺮ ,وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ
ﻟﻠﻤﺴﺆول أن ﯾﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﺑﻌﺪ ,ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ,
وﺑﺤﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ,ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ.

أﺟﺮ رﺋ�ﯿﺲ
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ

.٥

ﺻ����ﻼﺣﯿﺎت
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ

.٦

)ج( ﺗﻘﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة )ب( وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﺼﻞ "ج"
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ رﺋﯿﺲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﯾﺴﻨﮭﺎ; ﺗﺤﺪد اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ
ﺷﮭﺮا ً ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﯾﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﺪد.
ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺗﻘﺎﺿﻲ أﺟﺮ وﺷﺮوط اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﻣﻨﻮطﺎ ً
ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺴﺆول ووﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد؛ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة" ،أﺟﺮ وﺷﺮوط
ﺧﺪﻣﺔ"-أﺟﺮ ،ﺷﺮوط اﻧﮭﺎء اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺎﻟﯿﺔ أﺧﺮى
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄداء واﺟﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ.
)أ(

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ واﺟﺒﺎﺗﮭﺎ ،ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ او
أي اﺟﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ وﻓﻖ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،وﯾﺤﻖ ﻟﮭﺎ ﻋﻘﺪ
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت او اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ،ﻷﺟﻞ ﺷﺮاء أراﺿﻲ او أي ﺣﻘﻮق ﻓﯿﮭﺎ ،ﻟﺸﺮاء
اﻷﻣﻼك اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻜﻮن طﺮف ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ،ﻛﻼ ھﺬا
ﻣﻨﻮطﺎ ً ﺑﮭﺬا اﻻﻣﺮ وﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻨﮭﺎ رﺋﯿﺲ اﻻﺟﺎرة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

)ب(

ﺗﺨﻮل اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻧﻔﻮذ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ.
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)ج(

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺪوﺑﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻧﻔﻮذ
ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ.

)د(

ﺗﺨﻮل اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ،ﺑﺤﺎل ﻋﺪم ﺗﻮاﺟﺪ أي ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت
اﻣﻦ او أﻧﻈﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ،ان ﺗﻌﺎﻟﺞ أي اﻣﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ
ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ-
) (۱ان ﺗﻜﻮن وﻛﯿﻠﺔ او وﺻﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﻣﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻤﺖ ﺑﺼﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮطﻨﯿﻦ؛
) (۲اﻧﺸﺎء ،ﺻﯿﺎﻧﺔ ،إدارة ،ﻣﺮاﻗﺒﺔ واﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت،
اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎد اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ،ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﺸﺮط اﻧﮭﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ؛
) (۳ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷﻣﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،اﻟﺼﺤﯿﺔ
واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ؛
) (٤ﺗﻨﻈﯿﻢ ،ﺗﻘﯿﺪ او ﻣﻨﻊ إﻧﺸﺎء او إدارة أي ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣﻨﺸﺂت او أي
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮوط ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﺗﺤﺪﯾﺪ أﯾﺎم وﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻠﮭﺎ ،ﺑﺸﺮط اﻧﮭﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ
ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ؛
) (٥اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﺨﻄﺮ ،ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻓﻲ
ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ؛

ﺗﺤﺪﯾ��������������ﺪ
ﻗﻮاﻋ�������������ﺪ
ﻟﻠ���������ﺪﻓﻌﺎت
اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ

.۷

)ھ(

ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺋﯿﺴﮭﺎ ،ﯾﻜﻮن رﺋﯿﺴﮭﺎ ﻣﺴﺆوﻻً ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮاراﺗﮭﺎ
واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ أﻟﻘﯿﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ واﻻﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ؛
ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻻ ﺗﻤﺲ ﺑﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ وﻓﻖ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ.

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺸﺄن دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ،ﺿﺮاﺋﺐ او رﺳﻮم اﺷﺘﺮاك
ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ،ﺑﻜﻞ ﺷﺄن ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ
او ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ھﺬا اﻻﻣﺮ.

)ب(

ﺻﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ,ﯾﻌﻠﻢ رﺋﯿﺴﮭﺎ ﻋﻨﮭﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺆول وﯾﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻠﻤﺴﺆول.

)ج(

ﻻ ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( وﻻ ﯾﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮﻟﮭﺎ اﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور
 ۹۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺨﻄﯿﺔ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻧﮫ اﺳﺘﻠﻢ
ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب(؛ أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺴﺆول اﻧﮫ ﻻ
ﯾﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮر.

)د(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺆول ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ان ﯾﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﯿﻞ
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ﻧﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﺑﺸﺮط ان ﻻ ﯾﻔﻌﻞ ذﻟﻚ اﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﻋﺘﺮاﺿﮫ وﻣﻨﺢ
رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ او ﻣﻦ ﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،ﻟﺮﻓﻊ
ادﻋﺎءاﺗﮭﻢ ﺿﺪ ﺗﺄﺟﯿﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ.
)ھ(

)و(

اﺟﻞ اﻟﻤﺴﺆول ﻣﻮﻋﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )د( ,ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﻋﻤﻞ
اﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
)(۱

اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎء اﻟﺘﺄﺟﯿﻞ؛ أﻟﻐﻲ اﻟﻤﺴﺆول ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﮫ ﺑﺸﺄن ﺗﺄﺟﯿﻞ ﻧﺸﺮ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )و(؛

)(۲

اﻟﻐﺎء اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻷﺳﺒﺎب ﯾﻌﻠﻠﮭﺎ؛

)(۳

إﻋﺎدة اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻷﺟﻞ ﺑﺤﺜﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ.

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺄي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ
اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ،ﺑﺤﺎل ﺗﻮاﺟﺪھﺎ ،ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ.

ﻣﻌﺎﻟﺠ�����������ﺔ
اﻟﻤﺨ�������ﺎطﺮ
واﻟﺨﻠﻞ ﻓ�ﻲ
اﻟﺒﻨﯿ��������������ﺔ
اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ

.۸

ﺗﺒﯿﻦ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻧﮫ ﯾﻮﺟﺪ أي ﻣﺨﺎطﺮ او ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﻤﺲ ﻓﻲ
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﯿﻦ ،اﻣﻨﮭﻢ ،او ﺑﺼﺤﺘﮭﻢ او ﺑﻤﺠﺮى ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﯾﺘﻮﺟﮫ ﻟﺒﻠﺪﯾﺔ
اﻟﺨﻠﯿﻞ وﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﻄﻮرة او اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ؛ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺞ
اﻟﺨﻄﻮرة او اﻟﺨﻠﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ان ﺗﻌﺎﻟﺠﮭﺎ ،ﺑﻌﺪ
ﺣﺼﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

ﺟﻠﺴ����������ﺎت
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾ�������ﺔ
واﻟﻠﺠﺎن

.۹

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺒﺎﺗﮭﺎ وﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ ان ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت وﺗُﺸﻜﻞ
ﻟﺠﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ،ﺷﺮط ان ﻋﺪدھﻢ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎءُ ،
ﺷﻜﻠﺖ
ﻟﺠﻨﺔ ,ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ واﺟﺒﺎﺗﮭﺎ وﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ وﺑﺪورھﺎ ﺗﺄدي أي ﻣﮭﻤﺔ ﺗﻠﻘﻰ
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ.

)ب(

اﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ او اﻟﻠﺠﺎن ھﻢ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎﺗﮭﺎ؛ ﺗﺘﺨﺬ
اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ او ﺟﻠﺴﺎت ﻟﺠﺎﻧﮭﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ أﺻﻮات
أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺼﻮﺗﻮا ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت وﻓﻖ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ؛
ﺑﺤﺎل ﺗﻌﺪﻟﺖ اﻷﺻﻮات ،ﺻﻮت رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﯾﺮﺟﺢ اﻟﻜﻔﺔ ،ﺑﺤﺎل ﻟﻢ
ﯾﺸﺘﺮك رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﺗﻌﺎدل اﻟﺼﻮات ﯾﻌﻨﻲ ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻻﻗﺘﺮاح.

ﺗﻌ���������ﺎرض  .۱۰ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد ٥۸أ و ٥۹-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات
اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ.
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻣﺴﺘﺸ�������ﺎر ) .۱۱أ(
ﻗﻀﺎﺋﻲ

ﻣﺤﺎم ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ
ﺗﻌﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ،
ٍ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ،اﻣﺎ ﻛﻤﻮظﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺑﻮظﯿﻔﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ او
ﺟﺰﺋﯿﺔ ،او ﻟﯿﺲ ﻛﻤﻮظﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ.
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)ب(

ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﻋﻠﻰ وﻻﯾﺘﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي
ﻋﻠﻰ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ،ﺑﺤﺎل ﻛﺎن ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ؛ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ
واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ،ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة ٦٦
)ك أ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ.

)ج(

ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﺔ وﻟﻠﺠﺎﻧﮭﺎ ،ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ وﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ،
اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄدﯾﺔ واﺟﺒﺎﺗﮭﺎ.

)د(

ﻷﺟﻞ ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺒﮫ ،ﯾﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻜﻞ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ
وﻟﺠﺎﻧﮭﺎ وﯾﻤﻨﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮه ،ﺷﻔﮭﯿﺎ ً او ﺧﻄﯿﺎً ،ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ أي
ﻗﺮار.

ﻣﯿﺰاﻧﯿ����������ﺔ ) .۱۰أ(
واﻣﻮال

ﺗﻌﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ،ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﯿﻜﻮن
ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻘﺎرﯾﺮھﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ؛ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻜﻮن
ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ،وﯾﻨﻔﺬ أﻋﻤﺎﻟﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ؛ ﺑﺪون
اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ وإﻟﻐﺎء ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺎدﻗﺔ
اﻟﻤﺴﺆول.
رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﯾﺴﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ،أﻣﻮاﻟﮭﺎ
وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ.

)ب(
ﻣﺮاﻗ������������ﺐ ) .۱۱أ(
وﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ

)ب(

)ج(

)د(

دون اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ,۱۲ﺗﻌﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻏﻠﺒﯿﺔ
أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻣﺮاﻗﺐ داﺧﻠﻲ ،وظﯿﻔﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ او ﺟﺰﺋﯿﺔ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﺮ
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ( ,۱۹٦۲-٥۷۲۷ ,ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ.
وظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ھﻲ-
)(۱

ﯾﻔﺤﺺ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،وﻋﻠﻰ ﯾﺪ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ ،وﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻣﺔ وﻧﺠﺎﻋﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ؛

)(۲

ﯾﻔﺤﺺ إدارة اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ان طﺮق ﺣﯿﺎزة
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮭﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎده.

)(۳

ﯾﻔﺤﺺ اذا ﺗﻢ اﺻﻼح اﻟﻨﻮاﻗﺺ اﻟﺘﻲ ظﮭﺮت ﻓﻲ إدارة ﺷﺆون
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ،اﻟﺘﻲ أﺷﺎر اﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺮاﻗﺐ او ﻣﻦ ﯾﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺮاﻗﺐ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ.

) (٤ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺮاﻗﺐ ،وﻓﻖ اﻋﺘﻘﺎداﺗﮫ ،اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻠﻜﮭﺎ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ رﻗﺎﺑﺘﮫ.
ﯾﻘﺪم رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ،أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ او ﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات او
ﺳﺒﯿﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ وﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮭﺎ او ﻟﺠﻠﺴﺎت أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ
وﻣﻤﺜﻠﯿﮭﺎ ،اﻻزﻣﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﺣﺴﺐ طﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺐ.
ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﺼﻞ ز ٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،ﻋﺪا
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اﻟﻤﻮاد ٦٦ك ب٦٦ ,ك ح و٦٦-ك ط ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ؛ ﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ
ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ان ﯾﺤﺪد اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ.
ﻣﻮظﻔﯿﻦ

) .۱۲أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ وواﺟﺒﺎﺗﮭﺎ؛ ﺗﺸﻐﯿﻞ
ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺗﺘﻢ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )د(.

)ب(

ﺗﻌﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ،ﻣﺤﺎﺳﺐ ،اﻟﺬي ﯾﻜﻮن
ﻣﺨﻮل ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ ﺑﺎﺳﻤﮭﺎ وﯾﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
وإدارة ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮭﺎ وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ.

)ج(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ان ﺗﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﺷﺨﺎص ﻟﻠﻌﻤﻞ اﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ
اﻟﻤﺴﺆول.

)د(

ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﺼﻞ ز و-ز ۲ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،ﻋﺪا
اﻟﻤﻮاد ٦۱ ,٦۱/۱ ,٦۱ط و و٦۱-ي ز ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ؛ وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ
ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اذا اﻋﺘﻘﺪ ھﻨﺎﻟﻚ أﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺴﺆول،
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻣﻮر ﻣﻌﯿﻨﮫ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮظﻔﻲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ.

ﻣﺤﻜﻤ�����������ﺔ ) .۱۳أ(
ﻟﻠﺸ��������ﺆون
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﯾﺎت أرﺑﻊ ان ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر
اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ او ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر
ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ،ﺷﺮط ان ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺖ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ
ﺻﻼﺣﯿﺘﮭﺎ.

)ب(

أﻧﻈﻤﺔ

ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﺼﻞ )ط ز( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﺪا
اﻟﻤﻮاد ۱۲٦ ,۱۲٦أ .,۱۳۹ ,۱۳۸ ,۱۳۷ ,و۱٤۰-أ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ
ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ.

 .۱٤ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺳﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻻﻣﺮ.

اﻟﻌﻼﻗ��������ﺎت ) ۱٥أ(
اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟ�������ﺔ
ﺑ�������������������ﯿﻦ
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾ�������ﺔ
واﻟﺠﻨﺔ
)ب(

ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻟﻠﺠﻨﮫ ﻹدارة اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺣﺴﺐ
ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﯾﻮم  ۱٦أﯾﺎر  ,۱۹۸۳وﯾﻮم  ۲۰ﺗﺸﺮﯾﻦ
ﺛﺎﻧﻲ ) ۱۹۹۰ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﻠﺠﻨﺔ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي ﻏﺮض وﺑﺸﺮط اﻧﮫ ﻧﻔﺬ ﺑﻨﻄﺎق
ﻣﻨﺢ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﯿﺘﮭﺎ؛ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ
ودﯾﻮﻧﮭﺎ وﺣﻘﻮﻗﮭﺎ ,ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ
وﺑﺎﻗﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ,ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ.
دون اﻟﻤﺲ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺑﺪﯾﻠﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄي اﺟﺮاء
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻋﺎﻟﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﯿﻊ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ ﺳﺒﺐ
ﻟﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﺿﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﯿﻊ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﺒﺐ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮي
ﻛﺴﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺬي
ﻧﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ أﺣﺪ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،اﻟﺬي ﻧﻔﺬه ﺧﻼل ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق
ﻋﻤﻠﮫ ،ﻛﺄﻧﮫ ﻧﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﻮظﻒ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ،ﺧﻼل ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺒﮫ.

8429

ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎن  .۱٦اﻟﻮارد ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ او اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﻻ ﺗﻤﺲ ﺑﺄي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،اﻻ
إذا ذﻛﺮ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ او اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن  .۱۷ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ ،وﯾﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ ،اﻷواﻣﺮ
واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت.
 .۱۸ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
."۲۰۱۷-٥۷۷۷ , (۱۷۸۹

اﻻﺳﻢ

۸
۳۱

اﻟ�������������������ﻮل ٥۷۷۷
آب ۲۰۱۷

روﻧ�������������ﻲ ﻧﻮﻣ�������������ﺔ ,

أﻟ�������������ﻮف

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة

8430

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ

۱۷۹۰

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ) ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱۷ -٥۷۷۷
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ,وﺣﯿﺚ اﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري
ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ,ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۱

.۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ )(٤۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة()اﻣﺮ رﻗﻢ ,۲۰۱٤-٥۷۷٤ ,(۱۷٤٥ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﯿﻮم" ﯾﺄﺗﻲ " ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﯿﻮم".

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )اﻣﺮ رﻗﻢ ."۲۰۱۷ -٥۷۷۷ ,(۱۷۹۰

۱٦
۷

اﻟ��������������ﻮل ٥۷۷۷
أﯾﻠ������������������ﻮل ۲۰۱۷

روﻧ�������������ﻲ ﻧﻮﻣ�������������ﺔ ,

أﻟ�������������ﻮف

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة

8431

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ

1791

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (56ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱۷-5778
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺣﯿﺚ اﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ٥۲

.۱

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )اﻣﺮ رﻗﻢ , (۱٦٥۱
 ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻤﺎدة )٥۲ح(.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥٦ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
."۲۰۱۷-٥۷۷۸ , (۱۷۹۱

۹

ﺗ����ﺒ����ﺎت

٥۷۷۸

روﻧ����ﻲ ﻧ����ﻮﻣ����ﺔ ,

۲٥

ﻛﺎﻧﻮن اول

۲۰۱۷

ﻗ��ﺎﺋ��ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓ��ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ

أﻟ����ﻮف

ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة

8432

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ

۱۷۹۲

أﻣﺮ اﻟﻄﯿﺮان )ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻄﯿﺮان واﻻﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻈﻮرة( )ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ( )رﻗﻢ (۱۳
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۱۷-٥۷۷۸ (۱
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ,وﺣﯿﺚ اﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ,ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 .۱ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ "اﻟﻤﺮاﻗﺐ" ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻣﺮ اﻟﻄﯿﺮان )ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻄﯿﺮان وإﻋﻼن ﻋﻦ
إﺿﺎﻓﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻈﻮرة( )ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ( )رﻗﻢ ) ۱۹٦۷-٥۷۲۷ , (۱۳ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻠﻤﺎدة
"اﻻﻣﺮ"( ،ﯾـﺄﺗﻲ:
۱
"ﺗﺠﺎرة"-ﺷﺮاء ،ﺑﯿﻊ ،ﺳﻤﺴﺮة ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ،ﺗﺨﺰﯾﻦ ،ﻧﻘﻞ ،ارﺳﺎل او ﺗﺼﻠﯿﺢ.
"طﺎﺋﺮة ﺑﺪون طﯿﺎر"-وﺳﯿﻠﺔ طﯿﺮان ﺑﺪون طﯿﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﺮوﺣﺔ واﺣﺪة.
ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة  .۲ﺑﺪل اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﯾﺄﺗﻲ:
۳
)۳أ( ﻣﻦ ﯾﻄﯿﺮ وﺳﯿﻠﺔ طﯿﺮان ﻓﻮق اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻈﻮرة ،دون
"ﺣﻈﺮ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ
اﻟﻄﯿﺮان
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ،او ﺑﺨﻼف ﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ،
ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ اﻟﺴﺠﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
ﺣﻈﺮ اﻟﻄﯿﺮان )۳ب( ﻧﻔﺬت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة )۳أ( ،وﺟﺮاء ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺗﻢ
اﻟﻤﺲ او ﻛﺎﻧﺖ ﺗﮭﺪف ﻟﻠﻤﺲ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
ﯾﻤﺲ
اﻟﺬي
اﻟﻌﺎم ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮭﺎ اﻟﺴﺠﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻨﻮات.
ﺑﺄﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
إﺿﺎﻓﺔ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ

 .۳ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﯾﺄﺗﻲ:
ﻣﻨﻊ ﺣﯿﺎزة ۳أ
طﯿﺎرة ﺑﺪون
طﯿﺎر

اﻟﺬي ﯾﺤﻤﻞ ،ﯾﺼﻨﻊ ،او ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ طﺎﺋﺮة ﺑﺪون طﯿﺎر
ﺑﺪون ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺴﻜﺮي او ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ او ﺑﺨﻼف
ﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ ﺳﻨﺘﺎن ﺳﺠﻦ.

ﻣﻨﻊ اﻻﺗﺠﺎر ۳ب
ﺑﻄﺎﺋﺮة ﺑﺪون
طﯿﺎر

اﻟﺬي ﯾﺘﺎﺟﺮ او ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻮرة أﺧﺮى ﻣﻊ طﺎﺋﺮة ﺑﺪون
طﯿﺎر ﺑﺪون ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ
اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺳﺠﻦ.
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ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺎدة

 .٤ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۰ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ،ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ" ﯾﺄﺗﻲ "ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد
 ٥ﺣﺘﻰ ."۸

ﺳﺮﯾﺎن

 .٥ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬﺗﺎ اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم  ۱آذار  ۱٤) ۲۰۱۸ادار .(٥۷۷۸

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ

) .٦أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﺘﺎﺟﺮ ،ﯾﺤﻤﻞ ،او ﯾﺼﻨﻊ طﺎﺋﺮة ﺑﺪون طﯿﺎر ﺑﺪون ﺗﺼﺮﯾﺢ ،ﻗﺒﻞ
ﯾﻮم ﺑﺪء اﻟﺴﺮﯾﺎن ،ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ان ﯾﻘﺪم طﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم
ﺑﺪء اﻟﺴﺮﯾﺎن.

)ب( ﻟﻢ ﯾﻘﺪم طﻠﺐ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،او ﻗُﺪم طﻠﺐ وﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﯾﺤﻤﻞ ،ﯾﺤﺘﺎز ،اﻟﺼﺎﻧﻊ او اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﻄﺎﺋﺮة ﺑﺪون طﯿﺎر
ﻛﺄﻧﮫ ﻋﻤﻞ ھﺬا ﺑﺪون ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻨﺬ ﯾﻮم ﺑﺪء اﻟﺴﺮﯾﺎن او ﻣﻨﺬ ﯾﻮم اﺳﺘﻼم اﻟﺮد
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺴﺐ اﻷﺧﯿﺮ.
اﻻﺳﻢ

 .۷ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :أﻣﺮ اﻟﻄﯿﺮان )ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻄﯿﺮان وإﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻈﻮرة(
)ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ( )رﻗﻢ ) (۱۷۹۲ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ."۲۰۱۷-٥۷۷۸ , (۱

۸

ﺗ����ﺒ����ﺎت

٥۷۷۸

روﻧ����ﻲ ﻧ����ﻮﻣ����ﺔ ,

۲٦

ﻛﺎﻧﻮن اول

۲۰۱۷

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

۱۷۹۳

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۷۲۹ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۱۷-٥۷۷۸, (۱
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺣﯿﺚ اﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري
ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻋﻠﻰ اﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ

.۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
 ،۲۰۱۳-٥۷۷٤ , (۱۷۲۹ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "وﺳﯿﻠﺔ طﯿﺮان" ،ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ "ﺣﻮاﻣﺔ" ﯾﺄﺗﻲ
"طﺎﺋﺮة ﺑﺪون طﯿﺎر".

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) (۱۷۹۳ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ."۲۰۱۷-٥۷۷۸ , (۱

۱۳

ﺗﺒ��������������ﺎت ٥۷۷۸

روﻧ�������������ﻲ ﻧﻮﻣ�������������ﺔ ,

۳۱

ﻛ��ﺎﻧﻮن اول ۲۰۱۷

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ

أﻟ�������������ﻮف

ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ 1794
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﺪﯾﻞ
رﻗﻢ 2018-5778 , (5
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺘﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ ان اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺴﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷۷۱ , (۱٦٦٥
 ،۲۰۱۰ﺑﺪل – " "۲۰۱۸/۱/۱٤ﯾﺄﺗﻲ."۲۰۱۹/۱۲/۳۱":

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول

.۲

ﻓ���ﻲ اﻟ���ﺬﯾﻞ اﻷول ﻟﻸﻣ���ﺮ ﺑﺸ���ﺄن ﺗﻨﻈ���ﯿﻢ اﻟﺼ���ﻼﺣﯿﺎت ﻓ���ﻲ اﻟﻤﻌ���ﺎﺑﺮ
)ﺗﻌﻠﯿﻤ����ﺎت ﻣﺆﻗﺘ����ﺔ( )ﯾﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����ﺎﻣﺮة( )رﻗ����ﻢ -٥۷۷۱ , (۱٦٦٥
 ،۲۰۱۰وﻋﻨﻮاﻧﮭ�����ﺎ" :ﻗﺎﺋﻤ�����ﺔ ﻧﻘ�����ﺎط ﻋﺒ�����ﻮر" ،ﺗﻤﺤ�����ﻰ اﻟﻜﻠﻤ�����ﺎت:
"ﯾﮭﻮﺷ���ﻔﺎط )ﻣﺨ���ﯿﻢ اﻟﻼﺟﺌ���ﯿﻦ ﺷ���ﻌﻔﺎط"" ،ﻟ���ﺰروس" و"-ﻛ���ﺪرون
)ﺳﻮاﺣﺮة(".

ﺗﻌ��������ﺪﯾﻞ اﻟ��������ﺬﯾﻞ
اﻟﺜﺎﻟﺚ

.۳

ﻓ���ﻲ اﻟ���ﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻟ���ﺚ ﻟﻸﻣ���ﺮ ﺑﺸ���ﺄن ﺗﻨﻈ���ﯿﻢ اﻟﺼ���ﻼﺣﯿﺎت ﻓ���ﻲ اﻟﻤﻌ���ﺎﺑﺮ
)ﺗﻌﻠﯿﻤ����ﺎت ﻣﺆﻗﺘ����ﺔ( )ﯾﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����ﺎﻣﺮة( )رﻗ����ﻢ -٥۷۷۱ , (۱٦٦٥
 ،۲۰۱۰وﻋﻨﻮاﻧﮭ����ﺎ" :ﻗﺎﺋﻤ����ﺔ اﻟﻤﻌ����ﺎﺑﺮ ﻓ����ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ����ﺔ اﻟﺘ����ﻲ ﻧﻘﻠ����ﺖ
ﻣﺴ���ﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ إﻟ���ﻰ ﺳ���ﻠﻄﺔ اﻟﻤﻌ���ﺎﺑﺮ اﻟﺒﺮﯾ���ﺔ ﻓ���ﻲ وزارة اﻟ���ﺪﻓﺎع" ،ﺑﻌ���ﺪ
اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﺷﺎﻋﺮ اﻓﺮاﯾﻢ" ،ﺗﻀﺎف اﻟﻜﻠﻤﺔ "ﺗﺌﻨﯿﻢ".

ﺳﺮﯾﺎن

.٤

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.٥

ﯾﺴ��ﻤﻰ ھ��ﺬا اﻷﻣ��ﺮ " :أﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن ﺗﻨﻈ��ﯿﻢ اﻟﺼ��ﻼﺣﯿﺎت ﻓ��ﻲ اﻟﻤﻌ��ﺎﺑﺮ
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥رﻗﻢ , (۱۷۹٤
."۲۰۱۸-٥۷۷۸

۲۹

ﺗﺒﺎت

 ۱٦ﻛﺎﻧﻮن أول

٥۷۷۸
۲۰۱۸
روﻧ������������ﻲ ﻧﻮﻣ������������ﮫ،

أﻟ������������ﻮف

ﻗﺎﺋ���ﺪ ﻗ���ﻮات ﺟ���ﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓﺎع اﻹﺳ���ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ

ﯾﮭﻮدا

واﻟﺴﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ 1795
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻷراﺿﻲ )ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻤﻠُﻚ(
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺘﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗ�ﻮات ﺟ�ﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ ،وﺑﻤ�ﺎ اﻧﻨ�ﻲ اﻋﺘﻘ�ﺪ ان اﻻﻣ�ﺮ ﺿ�ﺮوري
ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
"اراﺿﻲ"-ارض ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ او أﺷﺠﺎر واي ﺷ�ﻲء آﺧ�ﺮ ﺛﺎﺑ�ﺖ ﻓ�ﻲ اﻷرض،
ﻋﺪا اﻷﺷﯿﺎء اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ازاﻟﺘﮭﺎ؛

اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ

.۱

ﺳﺮﯾﺎن

۲

ﺗﺴ��ﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ھ��ﺬا اﻻﻣ��ﺮ ﻋﻠ��ﻰ أراﺿ��ﻲ اﻟﻤﺴ��ﺠﻠﺔ ﻟ��ﺪى داﺋ�ﺮة ﺗﺴ��ﺠﯿﻞ اﻷراﺿ��ﻲ ،او اﻟﺘ��ﻲ
ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ ﺟﺪول ﺣﻘﻮق اﻟﺬي ﻗﺪم ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻤﻠُﻚ

.۳

)أ(

إذا اﻗﺘﻨﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ ان ﻣﺎﻟﻚ اﻷرض ﺗﻌﮭﺪ ﺧﻄﯿﺎ َ ﻟﺮھﻦ او ﺑﯿﻊ ﺣﻘﻮﻗﮫ ﻓ�ﻲ اﻷراﺿ�ﻲ،
او رھ��ﻦ ﺗﻠ��ﻚ اﻟﺤﻘ��ﻮق ،ﯾﺴ��ﺠﻞ اﻟﻜﺎﺗ��ﺐ ﺣﺴ��ﺐ طﻠ��ﺐ اﻟﻤﺘﻌﮭ��ﺪ او ﺻ��ﺎﺣﺐ اﻟﺤﻘ��ﻮق
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﮭﺪ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻤﻠُﻚ ﺑﮭﺬا اﻟﺼﺪد.

اﺛﺒﺎت اﻟﺤﻘﻮق .٤
و

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻜﺎﺗ�ﺐ اﺷ�ﺘﺮاط ﺗﺴ�ﺠﯿﻞ ﻣﻼﺣﻈ�ﺔ اﻟﺘﻤﻠُ�ﻚ ﺑﺈﺛﺒ�ﺎت اﻷط�ﺮاف ل -----اﻟﺼ�ﻔﻘﺔ
وﺣﻘ��ﻮق أط��ﺮاف اﻟﺼ��ﻔﻘﺔ ،ﻟﮭ��ﺬا اﻻﺟ��ﻞ ،ﯾﺤ��ﻖ ﻟﻠﻜﺎﺗ��ﺐ ان ﯾﻄﻠ��ﺐ ﻣ��ﻦ اﻷط��ﺮاف
ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﺜﻮل اﻣﺎﻣﮫ او اﺑﺮاز أي ﺷﮭﺎدة او وﺛﯿﻘﺔ اﻻزﻣﺔ ﺣﺴﺐ راﯾﮫ.

)ب(

ﯾﺤ��ﻖ ﻟ��ﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ ﺳ��ﻦ أﻧﻈﻤ��ﺔ ﻷﺟ��ﻞ ﺗﻨﻔﯿ��ﺬ ھ��ﺬﺗﺎ اﻻﻣ��ﺮ ،ﺑﻤ��ﺎ ﻓ��ﻲ ذﻟ��ﻚ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ارﻓﺎﻗﮭﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻤﻠُﻚ.

"ﺻﻔﻘﺔ"-ﻣﻨﺢ ﺣﻖ ﻓﻲ أراﺿﻲ ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺔ اﻟﻤﺎﻧﺢ؛
"ﻛﺎﺗﺐ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮫ أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷﻣﻮال ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﻟ�ﻢ ﯾ�ﺘﻢ ﺗﺴ�ﺠﯿﻠﮭﺎ
ﺑﻌﺪ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۸-٥۷٦۹ , (۱٦۲۱؛
"ﺟﺪول اﻟﺤﻘﻮق"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﯿﺎه ،رﻗﻢ  ٤۰ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٥۲؛
"رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔ�ﮫ ﻓ�ﻲ اﻻﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺄن إﻗﺎﻣ�ﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۱ , (۹٤۷؛

ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻼﺣﻈ�ﺔ ﺗﻤﻠُ�ﻚ وﻛ�ﻞ وﻗ�ﺖ وﻟ�ﻢ ﺗﻤﺤ�ﻰ ،ﻻ ﺗﺴ�ﺠﻞ أي ﺻ�ﻔﻘﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﺗﻨ�ﺎﻗﺾ
ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ،اﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻘﻮق ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﮭﺪ.

ﻣﺤﻲ ﻣﻼﺣﻈﺔ

.٥

ﺗﻤﺤﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۳ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻣﺮ ﻣ�ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ�ﺔ او ﺑﺤ�ﺎل اﺛﺒ�ﺖ
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ واﻗﺘﻨﻊ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱
) (۲

ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷطﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻟﻤﺤﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ؛
زوال اﻟﺴ���ﺒﺐ ﻟﺘﺴ���ﺠﯿﻞ اﻟﻤﻼﺣﻈ���ﺔ ،ﺷ���ﺮﯾﻄﺔ ان اﻟﻜﺎﺗ���ﺐ أﻋﻠ���ﻦ ﻣﺴ���ﺒﻘﺎ َ ﻟﻸط���ﺮاف
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اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻋﻦ ﻧﯿﺘﮫ ﻟﻤﺤﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ وﻣﻨﺤﮭﻢ ﻣﺪة ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ؛
.٦

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ان ﯾﺤﺪد ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﻓﺮض دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ﻟﻐﺮض ھﺬا اﻻﻣﺮ.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۷

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۷

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻵﻣﺮ " :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻷراﺿﻲ )ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻤﻠُﻚ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ , (۱۷۹٥
."۲۰۱۸-٥۷۷۸

 ۲۲ﺷ��������������ﺒﺎط ٥۷۷۸
 ۷ﺷ����������������������ﺒﺎط ۲۰۱۸
روﻧ������������ﻲ ﻧﻮﻣ������������ﮫ,

أﻟ������������ﻮف

ﻗﺎﺋ��ﺪ ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ������ﻲ ﻣﻨﻄﻘ������ﺔ ﯾﮭ������ﻮدا واﻟﺴ������ﺎﻣﺮة

8438

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ 179٦
وﻓﻘ �ﺎ ً ﻟﺼ��ﻼﺣﯿﺘﻲ ﻛﻘﺎﺋ��ﺪ ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓ��ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ وﺑ��ﺎﻗﻲ ﺻ��ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ��ﺐ أي ﻗ��ﺎﻧﻮن
وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ۲٤ب)ب( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(  ،۲۰۱۳-٥۷۷٤ ,وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣ�ﺮ ﺿ�ﺮوري ﻟﺘ�ﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻜ�ﻢ اﻟﺼ�ﺤﯿﺢ واﻟﺤﻔ�ﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۷ب ﻣﻦ اﻻﻣﺮ

.۱

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﺗﻨﻈ�ﯿﻢ اﻟﻤ�ﺪن ،اﻟﻘ�ﺮى واﻻﺑﻨﯿ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ -٥۷۳۹ , (٤۱۸
) ۱۹۷۱ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۷ب ،ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )ط و( ﯾﺄﺗﻲ:
")ط ز(
)ي ز(

ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت " ﺑﺠﺮﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ وﺟﺮﯾﺪﺗﺎن ﻣﺤﻠﯿﺘﺎن"
ﯾﺄﺗﻲ "ﺑﺠﺮﯾﺪة ،ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۲أ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن".
ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﯾﺄﺗﻲ:
"۲أ )أ( اﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة ﻟﻐﺮض ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻮ ﻛﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱

) (۲

) (۳
) (٤

ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺘ�ﻲ ﺗ�ﺮوج ﺑﺎﻟﻠﻐ�ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ�ﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ،
وﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻈﮭﺮ ﻓﯿﮫ ﺟﺮﯾﺪة ﻣﺤﻠﯿ�ﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐ�ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ�ﺔ
ﻋﻠ��ﻰ اﻷﻗ��ﻞ ﻣ��ﺮة ﺑﺎﻷﺳ��ﺒﻮع-ﻧﺸ��ﺮ إﺿ��ﺎﻓﻲ ﻓ��ﻲ اﻟﺠﺮﯾ��ﺪة
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ؛
ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺘ�ﻲ ﺗ�ﺮوج ﺑﺎﻟﻠﻐ�ﺔ اﻟﻌﺒﺮﯾ�ﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ،
وﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻈﮭﺮ ﻓﯿﮫ ﺟﺮﯾﺪة ﻣﺤﻠﯿ�ﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐ�ﺔ اﻟﻌﺒﺮﯾ�ﺔ
ﻋﻠ��ﻰ اﻷﻗ��ﻞ ﻣ��ﺮة ﺑﺎﻷﺳ��ﺒﻮع-ﻧﺸ��ﺮ إﺿ��ﺎﻓﻲ ﻓ��ﻲ اﻟﺠﺮﯾ��ﺪة
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ؛
ﻧﺸﺮ ،ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ واﻟﻠﻐ�ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ�ﺔ ،ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻮﻗ�ﻊ اﻧﺘﺮﻧ�ﺖ
رﺳﻤﻲ ﻻﺣﺪ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛ ﻣﻮﻗ�ﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﯿ�ﺖ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮر
ﯾﻜﻮن ﻣﺘﺎح اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر دون ﻣﻘﺎﺑﻞ؛
ﻧﺸ����ﺮ ،ﺑﺎﻟﻠﻐ����ﺔ اﻟﻌﺒﺮﯾ����ﺔ واﻟﻠﻐ����ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ����ﺔ ،ﻋﻠ����ﻰ ﻟﻮﺣ����ﺔ
اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﮭﺎ
ﯾﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺨﻄﻂ.

)ج( ﺑﺤﺎل ﻟ�ﻢ ﯾ�ﺘﻤﻜﻦ ﻣ�ﻦ اﻟﻨﺸ�ﺮ ﻓ�ﻲ ﺟﺮﯾ�ﺪة اﻟﺘ�ﻲ ﺗ�ﺮوج ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻐ���ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ���ﺔ وﻓ���ﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤ���ﺎت اﻟﻤ���ﺎدة  ۲أ)أ() ،(۱ﯾﻨﻔ���ﺬ اﻟﻨﺸ���ﺮ
ﺑ��ﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﯿ��ﺔ ،وﺑﺤ��ﺎل ﯾﻮﺟ��ﺪ ﻣﻨ��ﻊ ﻣ��ﻦ ذﻟ��ﻚ ،ﯾﻨﺸ��ﺮ ﺑﻄ��ﺮﯾﻘﺘﯿﻦ
ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﺷﺮﯾﻄﺔ ان اﺣ�ﺎھﻦ ﺗﻜ�ﻮن وﻓ�ﻖ اﻟﻔﻘ�ﺮة )ج()(۱
) (۱اﻟﻨﺸ����ﺮ ﻓ����ﻲ ﻧﻄ����ﺎق ﻣﻨﻄﻘ����ﺔ اﻟﻤﺨﻄ����ﻂ ،او ﻓ����ﻲ اﻟﻤﺠ����ﺎل
اﻟﺘﺨﻄﯿﻄ��ﻲ اﻟﻤﻼﺋ��ﻢ ﻟﻐ��ﺮض رﺳ��ﻮم اﻟﺘﺨﻄ��ﯿﻂ ،ﺑﻮاﺳ��ﻄﺔ
ﺗﻌﻠﯿ���ﻖ اﻋ���ﻼن ﻓ���ﻲ ﻣﻜ���ﺎن ﺑ���ﺎرز ﺑﺎﻟﻠﻐ���ﺔ اﻟﻌﺒﺮﯾ���ﺔ واﻟﻠﻐ���ﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ؛
) (۲اﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة ﻓﻲ إﺳ�ﺮاﺋﯿﻞ واﻟﺘ�ﻲ ﺗﻨﺸ�ﺮ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ؛
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) (۳ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻋﻼن ﻟﺠﮭﺎت اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾ�ﺔ
اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
)د( اﻟﻨﺸ���ﺮ وﻓ���ﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤ���ﺎت اﻟﻤ���ﺎدة )أ() (٤) ،(۲) ،(۱واﻟﻤ���ﺎدة )ج(
ﺗﻮﺟﮫ ﻟﻺﻋﻼن اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﯿﺖ"".
ﺗﻌﻠﯿﻤ���ﺎت ھ���ﺬا اﻻﻣ���ﺮ ﻻ ﺗﻤ���ﺲ ﺑ���ﺄي ﻧﺸ���ﺮ ﻧﻔ���ﺬ "ﺑﺠﺮﯾ���ﺪة رﺳ���ﻤﯿﺔ وﺟﺮﯾ���ﺪﺗﺎن ﻣﺤﻠﯿﺘ���ﺎن"،
ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ ،ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ.
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﻧﺸﺮ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱٥-٥۷۷٥ ,
)ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت( -

ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎن

.۲

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﺑﺸﺄن ﻧﺸﺮ
ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻓﻲ
ﺟﺮﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ

.۳

ﺳﺮﯾﺎن

.٤

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.٥

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻵﻣﺮ " :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ )ﺗﻌ�ﺪﯾﻞ رﻗ�ﻢ ) (۲٤رﻗ�ﻢ
."۲۰۱۸-٥۷۷۸ , (۱۷۹٦

۲۰

)أ( ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻤﺎدة )(۲
)ب( ﻓ��ﻲ اﻟﻤ��ﺎدة ) (۳ﻣ��ﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ،ﺑ��ﺪل "ﺑ��ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ��ﻦ اﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ﻓ��ﻲ اﻟﻤ��ﺎدة  ۲ﻣ��ﻦ ھ��ﺬه
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت" ﯾﺄﺗﻲ" :ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻠﻲ اﻟﻤﻮاد ۲أ)أ( و)ج( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن".

ادار

٥۷۷۸

 ۷آذار ۲۰۱۸
روﻧ����������ﻲ ﻧﻮﻣ����������ﮫ,

أﻟ����������ﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ����ﻲ ﻣﻨﻄﻘ����ﺔ ﯾﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۱۷۹۷
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن إزاﻟﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺪﯾﺪة )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )رﻗﻢ ۲۰۱۸-٥۷۷۸ , (۱۷۹۷
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت
أﻣﻦ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ-

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

طﻠﺐ اﺑﺮاز
رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء

.۲

ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ اﻧﮫ ﺗﻢ ﺗﺸﯿﯿﺪ ﻣﺒﻨﻰ ﻓﻲ أراﺿﻲ ﻣﻌﯿﻨﺔ ،ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ان ﯾﻄﻠﺐ اﻻﺑﺮاز ﻟﮫ
رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺷﯿّﺪ اﻟﺒﻨﺎء.

واﺟﺐ اﺑﺮاز
رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء

.۳

ﯾﺒﺮز اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺘﺼﺮف ﺑﻤﺒﻨﻰ ﺟﺪﯾﺪ ،او أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ طﺮﻓﮫ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-
اﻟﻤﺘﺼﺮف( ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ وﻓﻖ طﻠﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .۲

اﺧﻄﺎر ﻹزاﻟﺔ
ﻣﺒﻨﻰ ﺟﺪﯾﺪ

.٤

ﻟﻢ ﯾﺒﺮز اﻟﻤﺘﺼﺮف رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ ,وﺗﻮﻓﺮت اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
)٦أ() (۱واﻟﻤﺎدة )٦أ() (۲ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ ,ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ ان ﯾﻌﻄﻲ اﻟﻤﺘﺼﺮف اﻟﺬي
ﯾﺒﺪو ﻟﮫ اﻧﮫ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺛﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ً ,اﺧﻄﺎر ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺣﺴﺐ
اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ -اﻻﺧﻄﺎر(؛ ﻟﻢ ﯾﺘﻮاﺟﺪ
ﻣﺘﺼﺮف اﻟﺬي ﯾﺒﺪو اﻧﮫ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ً ,ﺑﻌﺪ ﺑﺬل ﻣﺠﮭﻮد ﻣﻌﻘﻮل,
ﯾﺴﻠﻢ اﻻﺧﻄﺎر ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻌﻠﯿﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﺟﺪار اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺨﺎرﺟﻲ او ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ
او ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﺧﺮ ,اﻟﺒﺎرز ﻟﻠﻌﯿﻦ ,ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻠﯿﺔ ﺷﯿّﺪ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ؛ ﯾﺪون اﻟﻤﻔﺘﺶ
وﻗﺖ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﻄﺎر وﯾﻘﯿﺪ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﻮر.

"ﻣﺒﻨﻰ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ؛
"رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ؛
"ﻣﺒﻨﻰ ﺟﺪﯾﺪ"-أي ﺑﻨﺎء واﻻﻋﻤﺎل ﻟﺘﺸﯿﯿﺪه ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﯿﻊ
ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ؛ وﺑﺸﺮط ان ﺑﻤﻮﻋﺪ اﺻﺪار اﻻﺧﻄﺎر ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ،
ﻟﻢ ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻻﻋﻤﺎل ﻟﺸﯿﺪه او ﻟﻢ ﺗﻤﻀﻲ ﻣﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﯾﻮم اﻧﺘﮭﺎﺋﮭﺎ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﯿﺖ
ﺳﻜﻨﮫ؛
ﺳﻜﻦ-ﺑﯿﺖ ﺳﻜﻦ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾُﺴﻜﻦ او ﻟﻢ ﺗﻤﻀﻲ ﻣﺪة  ۳۰ﯾﻮم ﻋﻠﻰ َ
"ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺘﻨﻘﻞ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮫ ﻏﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۱۹۹۳-٥۷٥۳ ,؛
"ﻣﻔﺘﺶ"-ﻣﻔﺘﺶ ﻓﻲ وﺣﺪة اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛
"ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺪن ،ﻗﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۱-٥۷۳۱ , (٤۱۸؛
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طﻠﺐ
اﻻﺧﻄﺎر
ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ
اﻟﺠﺪﯾﺪ

.٥

ﻹﻟﻐﺎء

ﻣﺒﻨﻰ

.٦

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺘﺼﺮف اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ او اﺛﺒﺎت ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ
أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد )٦أ() (۱ﺣﺘﻰ )٦أ() (۳ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ان
ﯾﻘﺪم طﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻹﻟﻐﺎء اﻻﺧﻄﺎر ،ﻟﻤﺪﯾﺮ وﺣﺪة اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺧﻼل  ۹٦ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ٤ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ.

)ب( ﻗﺪم طﻠﺐ ﻹﻟﻐﺎء اﻻﺧﻄﺎر دون اﻻرﻓﺎق ﻟﮫ رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ او اﺛﺒﺎت ﻟﻌﺪم
ﺗﻮﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد )٦أ() (۱ﺣﺘﻰ )٦أ() (۳ﻣﻦ ھﺬا
اﻻﻣﺮ ،ﻓﻤﺠﺮد ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﯾﻌﯿﻖ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺧﻄﺎر؛ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻺدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﺪﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮫ ،ﻷﺟﻞ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ
او ﺗﺴﻮﯾﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻄﻠﺐ ﻹﻟﻐﺎء اﻻﺧﻄﺎر.

إزﻟﮫ
ﺟﺪﯾﺪ

)ج(

ﻻ ﯾﻠﻐﻲ ﻣﺪﯾﺮ وﺣﺪة اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ أي اﺧﻄﺎر اﻻ إذا اﺛﺒﺖ ﻟﮫ ان ﺗﺸﯿﯿﺪ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ
ﻧﻔﺬ ﺑﻤﻮﺟﺐ رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ او إذا اﻗﺘﻨﻊ اﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﻮﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد )٦أ() (۱ﺣﺘﻰ )٦أ() (۳ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ او وﻗﻊ ﻓﻲ
اﻻﺧﻄﺎر ﺧﻄﺄ ﻓﺎدح اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻐﺎﺋﮫ.

)د(

ﯾﺴﻠﻢ ﻗﺮار ﻣﺪﯾﺮ وﺣﺪة اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف اﻟﺬي ﻗﺪم اﻟﻄﻠﺐ.

)أ(

ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إزاﻟﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ وﻟﻢ ﯾﻘﺪم طﻠﺐ ﻹﻟﻐﺎء اﻻﺧﻄﺎر ﺧﻼل  ۹٦ﺳﺎﻋﺔ او
ﺗﻢ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ إزاﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻮﺻﻮل
ﻟﮫ وإﻋﺎدة اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻮﺿﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  ۹٦ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ
اﻻﺧﻄﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ٤ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ او ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ
ﻹﻟﻐﺎء اﻻﺧﻄﺎر ،ﺣﺴﺐ ظﺮوف اﻻﻣﺮ ،إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻛﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)(۱

اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻻ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﺨﻄﻂ ھﯿﻜﻠﻲ ﻣﻔﺼﻞ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ
ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﺬي ﺻﻮدق ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﯿﻮم اﻟﻤﺤﺪد او ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺢ ﺗﺼﺎرﯾﺢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ
أراﺿﻲ ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻷﻏﺮاض ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ,
.۱۹۸٥-٥۷٦٥

)(۲

ﻟﻢ ﺗﻤﻀﻲ ﻣﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﯾﻮم اﻧﺘﮭﺎء اﻻﻋﻤﺎل ﻟﺘﺸﯿﯿﺪ اﻟﻤﺒﻨﻰ
اﻟﺠﺪﯾﺪ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﯿﺖ ﺳﻜﻦ-ﻟﻢ ﺗﻤﻀﻲ ﻣﺪة  ۳۰ﯾﻮم ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻨﺔ
واﻟﻤﻔﺘﺶ ،ﺿﺎﺑﻂ ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ،ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮطﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ
او أي ﺷﺨﺺ ﯾﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻋﻠﻤﮫ،
ﺑﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﮫ؛ ﯾﻨﺺ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ وﻓﻖ اﻟﻨﺺ اﻟﻮارد ﻓﻲ
اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﮭﺬا اﻻﻣﺮ.

)(۳

ﻟﻢ ﺗﻤﻀﻲ ﻣﺪة  ۱۲۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻻﺧﻄﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ٤ﻣﻦ
ھﺬا اﻻﻣﺮ.

)(٤

ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ ،ﯾﺼﺪر رﺋﯿﺲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ﻣﻦ ﺧﻮل ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ،ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
إزاﻟﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ؛ ﯾﺼﺪر ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﺧﻄﯿﺎً،
اﻻ ﺑﺤﺎل ﺗﻮاﺟﺪ ظﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ إﺻﺪاره ﺧﻄﯿﺎ ً ﺑﻤﺮاﻋﺎة ظﺮوف
اﻻﻣﺮ؛ ﺑﮭﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﯾﺪون ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻨﺪ زوال ظﺮوف اﻟﻤﻨﻊ.
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)ب( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )أ( ،ﻻ ﺗﻌﺪ اﻷﯾﺎم ،اﻟﺘﻲ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻛﺎن ﯾﺴﺮي
اﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﻊ إزاﻟﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر واﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻹﻟﻐﺎء
اﻻﺧﻄﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ٥ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﻣﻌﻠﻘﺎً.
.۷

ازﯾﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﺟﺪﯾﺪ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ,٦ﯾُﺴﻠﻢ اﻟﻤﻔﺘﺶ ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف اﻋﻼن ﺑﺼﺪد إزاﻟﺔ
اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ ,وﻓﻖ اﻟﻨﺺ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﮭﺬا اﻻﻣﺮ؛ ﻟﻢ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻣﺘﺼﺮف
اﻟﺬي ﯾﺒﺪو اﻧﮫ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً ,ﺑﻌﺪ ﺑﺬل ﻣﺠﮭﻮد ﻣﻌﻘﻮل ,ﯾﻌﻠﻖ
اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻹﻋﻼن ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ إزاﻟﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ.

طﻠﺐ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت

.۸

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺘﺼﺮف ان ﺑﺮﻓﻊ ادﻋﺎءاﺗﮫ ﺧﻄﯿﺎ ً ﺑﺼﺪد إزاﻟﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ وان ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺟﺮاء إزاﻟﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺧﻼل ٤٥
ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ازاﻟﺘﮫ؛ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ان ﺗﻤﺪد اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮر
ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺪوﻧﮭﺎ.

ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت

.۹

ﻟﺠﻨﺔ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺑﺸﺄن
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت

) .۱۰أ(

)أ(

)ب( ﯾﺮﻓﻖ اﻟﻤﺘﺼﺮف ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺸﯿﯿﺪ اﻟﻤﺒﻨﻰ
اﻟﺠﺪﯾﺪ وﻛﺬﻟﻚ أي ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺧﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺜﺒﺖ ادﻋﺎءاﺗﮫ وطﻠﺒﺔ ﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
)ج(

ﺗﻨﻈﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل  ٤٥ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ وﯾﺤﻖ
ﻟﮭﺬا ان ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﻦ أي ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ان
ﺗﺒﺮز ﻟﮭﺎ أي ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻷﺟﻞ ﻓﺤﺺ ادﻋﺎءاﺗﮫ؛ ﯾﺴﺘﺪﻋﻰ ﻟﺠﻠﺴﺎت ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎد او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ ،وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ
ﺟﻠﺴﺎﺗﮭﺎ ﻛﻌﻀﻮ ﻏﯿﺮ داﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ.

)د(

ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ان اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺷﯿّﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء
ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،او ﺗﺘﻮﻓﺮ أﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر ھﺬا ،ﺗﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف.

)ھ(

ﯾﺴﻠﻢ ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف.

ﯾﺤﺪد ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺸﯿّﺪ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺬي ﺗﻢ ازاﻟﺘﮫ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻠﻔﺘﮫ
ﺣﯿﻦ ازاﻟﺘﮫ ،وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ،ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪون ،ان ﺗﻨﻘﺺ
ﻣﻦ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت؛ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺨﻤﻦ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﺷﯿّﺪ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ.
رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﯾﻌﯿﯿﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺣﺴﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة-ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻋﺘﺮاض(،
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺿﺎﺑﻂ ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ رﺗﺒﺘﮫ ﻣﻘﺪم واﻟﺬي ﯾﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ
رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻣﺪﯾﺮ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ﻣﻨﺪوب
ﻋﻨﮫ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ.

)ب( ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺘﺼﺮف ان ﯾﻌﺘﺮض اﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ
ﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﺑﺤﺎل وﻟﻢ ﯾﻤﻨﺢ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﺑﺴﺒﺐ ازاﻟﮫ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ۸
ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ او ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﮫ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۹ﻣﻦ
ھﺬا اﻻﻣﺮ.
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)ج( ﯾﻘﺪم اﻻﻋﺘﺮاض ﺧﻼل  ٤٥ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻘﺮار ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ان ﺗﻤﺪد اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺪوﻧﮭﺎ.

ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎن

)د(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻋﺘﺮاض اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﻌﺘﺮض ،ﻣﻨﺪوب ﻋﻦ وﺣﺪة اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ او أي
ﺟﮭﺔ أﺧﺮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻷﺟﻞ ﺑﺤﺚ اﻻﻋﺘﺮاض ،وﯾﺤﻖ ﻟﮭﺎ ان ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﮭﺎ ان
ﯾﺒﺮزوا اﻣﺎﻣﮭﺎ أي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻻدﻋﺎءات.

)ھ(

ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻜﺘﺐ ﻣﺤﻀﺮ ﻟﺠﻠﺴﺎﺗﮭﺎ وﺗﺴﻠﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻨﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض.

)و(

ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ﯾﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض.

) .۱۱أ(

ﺗﻨﻔﯿﺬ إﺟﺮاءات ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ او ﻋﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻻ ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻹﺟﺮاءات
ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ.

)ب( اﻟﻮارد ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻻ ﯾﻤﻨﻊ أي ﺣﻠﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮر ﺟﺮاء
ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺻﻼﺣﯿﺎت وﻓﻖ ھﺬا اﻻﻣﺮ.
)ج( ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹﺟﺮاءات ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻻ ﺗﻌﻔﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ
ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ.
) .۱۲أ(

ﺳﺮﯾﺎن

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﻌﺪ  ٦۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

)ب( ﯾﺴﺮي ھﺎ اﻻﻣﺮ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ،ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻮاد .۱۰-۸
)ج( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )ب( طﻠﺐ ﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺬي ﻗﺪم ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺒﻨﻰ
ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺬي ازﯾﻞ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ،واﻟﺬي ﻗﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎدة )۸أ( ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ واﻋﺘﺮاض اﻟﺬي ﻗﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة )۱۰ج( ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺗﺒﺤﺚ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا
اﻻﻣﺮ.
 .۱۳ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن إزاﻟﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺪﯾﺪة )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)رﻗﻢ ."۲۰۱۸-٥۷۷۸ , (۱۷۹۷

اﻻﺳﻢ

۲
۱۷

اﯾ�������ﺎر ٥۷۷۸
ﻧﯿﺴ���������ﺎن

۲۰۱۸

ﻧ�����ﺪاف ﺑ�����ﺪان،

أﻟ�����ﻮف

ﻗ��ﺎﺋ��ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓ��ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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اﻟﺬﯾﻞ اﻷول
)اﻟﻤﺎدة (٤

اﻟﺘﺎرﯾﺦ_________________ :
______________________

اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﯿﺶ

اﺧﻄﺎر ﻹزاﻟﺔ ﻣﺒﻨﻰ ﺟﺪﯾﺪ

ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إزاﻟﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺪﯾﺪة )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )رﻗﻢ , (۱۷۹۷
) ۲۰۱۸-٥۷۷۸ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ(
اﻧﺎ_________________ رﻗﻢ اﻟﮭﻮﯾﺔ______________ ،ﻣﻔﺘﺶ ﻓﻲ وﺣﺪة اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺑﻌﺪ زﯾﺎرﺗﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ__________________________ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-
اﻻراﺿﻲ( وﻻﺣﻈﺖ اﻧﮫ أﻗﯿﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺒﻨﻰ ﺟﺪﯾﺪ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ،وﺑﻤﺎ اﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺒﺮز ﻟﻲ رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء ﺳﺎرﯾﮫ
اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺷﯿﺪ اﻟﻤﺒﻨﻰ ،ﻓﺎﻧﻲ اﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 .۱إزاﻟﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺬي ﺷﯿﺪ ﺑﺪون رﺧﺼﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
_________________________________________________________
وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻮﺻﻮل ﻟﮫ وإﻋﺎدة وﺿﻊ اﻷراﺿﻲ ﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺎﻟﮫ.
ﻣﺮﻓﻖ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻮر اﻷراﺿﻲ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء.
 .۲ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻻﺧﻄﺎر ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  ۹٦ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ وﻓﻖ اﻻﻣﺮ.
 .۳ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻻﺧﻄﺎر أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ،ﺑﺪون رﺧﺼﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎف ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ
اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  ۱أﻋﻼه ،ﺑﻌﺪ اﺻﺪار ھﺬا اﻻﺧﻄﺎر وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻻﺧﻄﺎر آﺧﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء.
 .٤ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ﺟﺮاء ھﺬا اﻻﺧﻄﺎر ،أن ﯾﻘﺪم ﻟﻤﺪﯾﺮ وﺣﺪة اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻓﻲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ طﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻹﻟﻐﺎء اﻻﺧﻄﺎر ،ﺧﻼل  ۹٦ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ .ﻗﺪم طﻠﺐ ﻹﻟﻐﺎء اﻻﺧﻄﺎر
ﺑﺪون اﻻرﻓﺎق ﻟﮫ رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﻣﺠﺮد ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﯾﻌﯿﻖ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﺧﻄﺎر؛ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺸﻚ،
ﺗﻮﺟﮫ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻷﺟﻞ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ او ﺗﺴﻮﯾﺔ أﺧﺮى
ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﻄﻠﺐ ﻹﻟﻐﺎء اﻻﺧﻄﺎر.
___________________
ﺳﻠﻢ ھﺬا اﻻﺧﻄﺎر ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف /اﻟﺼﻖ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ )اﺷﻄﺐ اﻟﺰاﺋﺪ(
ﺑﯿﻮم_______ ،اﻟﺴﺎﻋﺔ_____________
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اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

)اﻟﻤﺎدة )٦ب((

ﺗﺼﺮﯾﺢ

ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )٦ب( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إزاﻟﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺪﯾﺪة )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )رﻗﻢ
) ۲۰۱۸-٥۷۷۸ , (۱۷۹۷ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ(

اﻧﺎ اﻟﻤﻘﻊ ادﻧﺎه_______________________________ ،_____________________ ،
رﻗﻢ اﻟﮭﻮﯾﺔ /اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ
اﻻﺳﻢ
أﺻﺮح ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ،ﯾﺤﻜﻰ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻨﺘﮭﻲ ﺑﻌﺪ او ﻟﻢ ﯾﻤﻀﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﮭﺎء ﺑﻨﺎﺋﮫ
ﺑﺤﺎل ﯾﺤﻜﻰ ﺑﺒﯿﺖ ﺳﻜﻦ-اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻢ ﯾﺴﻜﻦ ﺑﻌﺪ او ﻟﻢ ﯾﻤﻀﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۳۰ﯾﻮم ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ
اﻟﺬي ﺷﯿﺪ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ،ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﺳﻢ /ﻟﻘﺐ اﻟﻤﻜﺎن
وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم_________________
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻣﺮ

_________________
اﻟﺘﺎرﯾﺦ

___________________
اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ
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اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
)اﻟﻤﺎدة (۷

اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ

اﻟﺘﺎرﯾﺦ________________ :

وﺣﺪة اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ

______________________

ﯾﺴﻠﻢ ل-
اﻟﻤﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻰ
اﻋﻼن ﺑﺼﺪد إزاﻟﺔ ﻣﺒﻨﻰ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إزاﻟﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺪﯾﺪة )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )رﻗﻢ , (۱۷۹۷
) ۲۰۱۸-٥۷۷۸ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ(

 .۱ﻧﺤﯿﻄﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎً ،اﻧﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ________________ ،ﻗﺎﻣﺖ وﺣﺪة اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻣﻦ
اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ب_____________________________ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻷراﺿﻲ(
اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﺷﯿﺪ ﺑﺪون رﺧﺼﺔ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ھﺬا ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻤﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻻﺧﻄﺎر ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ.
 .۲ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﻣﺮ ﯾﺤﻖ ﻟﻚ رﻓﻊ ادﻋﺎءاﺗﻚ ﺧﻄﯿﺎ ً اﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ وطﻠﺐ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت
ﺑﺴﺒﺐ إزاﻟﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ ،ھﺬا ﺧﻼل  ٤٥ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم إزاﻟﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ .ﻋﻠﯿﻚ اﻹرﻓﺎق ﻟﻄﻠﺐ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺸﯿﯿﺪ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻼﺋﻢ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺜﺒﺖ
ادﻋﺎءاﺗﻚ وطﻠﺒﻚ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
 .۳ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﻟﺪى ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻋﺘﺮاض
ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
_____________________
ﻣﺪﯾﺮ وﺣﺪة اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ

۱۷۹۸

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥۷ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱۸-٥۷۷۸
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺣﯿﺚ اﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۳۱

.۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
 ۳۱ب

.۲

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۳۲

.۳

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۳۱ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) ۲۰۰۹-٥۷۷۰ , (۱٦٥۱ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻻﻣﺮ"( -
)أ(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﺧﻼل  ۹٦ﺳﺎﻋﺔ" ﯾﺄﺗﻲ "اذا ﻛﺎن ﻗﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ وﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ،ﺧﻼل  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎﻟﮫ".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۳۱ب ﻣﻦ اﻻﻣﺮ-
)أ(
)ب(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ۳۱ب)) (۱ج( ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﻘﺮة ﯾﺄﺗﻲ "اﻋﺘﻘﻞ ﻏﻼم ﺑﺸﺒﮭﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻣﻦ."،
ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ۳۱ب)) (۱ج( ﯾﺄﺗﻲ-
")د(

اﻋﺘﻘﻞ ﻏﻼم ﺑﺸﺒﮭﺔ ارﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻣﻦ،
ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮطﺔ ،اﻟﺬي ﯾﻌﺘﻘﺪ ،ان ھﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ اﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻘﺎل اﻟﻐﻼم،
ﻣﺨﻮل ﺑﺈﺻﺪار اﻣﺮ اﻋﺘﻘﺎل ﺧﻄﻲ ،ﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ۳٦
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎﻟﮫ.".

)ج(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ۳۱ب)) (۲ج( ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺎدة ﯾﺄﺗﻲ" :اﻋﺘﻘﻞ ﻓﺘﻰ ﺑﺸﺒﮭﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻣﻦ."،

)د(

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ۳۱ب)) (۲۱ج( ﯾﺄﺗﻲ-

اﻋﺘﻘﻞ ﻓﺘﻰ ﺑﺸﺒﮭﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻣﻦ ،ﺿﺎﺑﻂ
")د(
ﺷﺮطﺔ ،اﻟﺬي ﯾﻌﺘﻘﺪ ،ان ھﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ اﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻘﺎل اﻟﻔﺘﻰ،
ﻣﺨﻮل ﺑﺈﺻﺪار اﻣﺮ اﻋﺘﻘﺎل ﺧﻄﻲ ،ﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ۷۲
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎﻟﮫ.".
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۳۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ-
)أ(

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﯾﺄﺗﻲ "ﻛﺎن اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻗﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ
ﯾﺒﻠﻎ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ،اﻣﺮ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ ﯾﻮم اﻋﺘﻘﺎﻟﮫ.".
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)ب( ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﺑﺪل " ۹٦ﺳﺎﻋﺔ" ﯾﺄﺗﻲ " ۷۲ﺳﺎﻋﺔ".
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۳۷

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۳۷

.٤

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۳۸

.٥

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۳۸ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ،ﻣﻦ اﻋﺘﻘﻞ "ﺣﺴﺐ ﺑﻨﺪ  "۳۷ﯾﺄﺗﻲ " ،ﻋﺪا ﻗﺎﺻﺮ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة  ۱۳٦ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ."،

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة
۳۸أ

.٦

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۳۸ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﯾﺄﺗﻲ-

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
٤۳أ

.۷

)أ(
)ب(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺘﮫ "ﻣﻦ اﻋﺘﻘﻞ ﺑﺸﺒﮭﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻣﻦ".
ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﯾﺄﺗﻲ-
ﻣﻦ اﻋﺘﻘﻞ ﺑﺸﺒﮭﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻣﻦ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻘﺎﺿﻲ
")أ(۱
اﺻﺪار اﻣﺮ اﻋﺘﻘﺎل ﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱٥اﯾﺎم ،وﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﺗﻤﺪﯾﺪ
اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻟﻔﺘﺮات إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱٥اﯾﺎم،
ﺑﺸﺮط ان ﻣﺠﻤﻞ ﻛﻞ ﻓﺘﺮات اﻻﻋﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺤﺪث ﻻ ﯾﺰﯾﺪ
ﻋﻦ  ۷٥ﯾﻮم.".
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(" ﺗﻤﺤﻰ وﯾﺄﺗﻲ ﺑﺪﻟﮭﺎ "ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات )أ(
و)-أ."(۱

)د(

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﯾﺄﺗﻲ-

)ج(

")ج(

"ﺗﻤﺪﯾﺪ
إﺿﺎﻓﻲ
ﻟﻐﺮض

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،اﻋﺘﻘﻞ ﻏﻼم ﺑﺸﺒﮭﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻣﻦ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﺻﺪار اﻣﺮ اﻋﺘﻘﺎل
ﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱۰اﯾﺎم ،وﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻟﻔﺘﺮات
إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱۰اﯾﺎم ،ﺑﺸﺮط ان ﻣﺠﻤﻞ ﻛﻞ
ﻓﺘﺮات اﻻﻋﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺤﺪث ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٤۰ﯾﻮم.".

اﻋﺘﻘﺎل ۳۸أ .ﯾﺤﻖ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ،ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ
طﻠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ او ﻣﻦ ﺧﻮل ﻟﮭﺬا ﻣﻦ
ﻟﻘﺎﺻﺮﯾﻦ
ﻗﺒﻠﮫ ،ان ﯾﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻋﺘﻘﺎل ﻗﺎﺻﺮ اﻟﺬي اﻋﺘﻘﻞ
اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ۳۷او ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻘﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻟﻔﺘﺮات
إﺿﺎﻓﯿﺔ ،ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﻣﻨﮭﺎ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٤٥ﯾﻮم.".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤۳أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ-
)أ(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﺪل " "٦۰ﯾﺄﺗﻲ "."٤٥

)ب(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﯾﻌﺮض ﺷﺎﻧﮫ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ" ﯾﺄﺗﻲ "ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ان ﯾﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻋﺘﻘﺎﻟﮫ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ

)ج(
)د(

اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻌﺪ "ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ" ﯾﺮﻗﻢ ﻛﻤﺎدة ")أ."(۲
ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﯾﺄﺗﻲ:

 ۱٥ﯾﻮم ،اذا طﻠﺐ اﻟﻤﺘﮭﻢ او ﻣﺤﺎﻣﯿﮫ ذﻟﻚ".
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")أ(۱

)ھ(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ (۲ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت " ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻤﺘﮭﻢ" ،ﯾﺄﺗﻲ "ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻤﺘﮭﻢ".

)و(

ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻻ ﺗﺒﺮر إطﻼق ﺳﺮاﺣﮫ" ﯾﺄﺗﻲ:
")أ(۳

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
٤٤

.۸

ﻣﺘﮭﻢ ،اﻟﺬي ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮭﺎم ﺿ������ﺪه ،ﻣﻜﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﺟﺮاء ﻻﺋﺤﺔ
اﻻﺗ ﮭﺎم ذاﺗ ﮭﺎ ﻟ ﻤﺪة  ٤٥ﯾﻮ ﻣﺎ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ،وﻟﻢ ﯾ ﻤﺪد اﻋﺘﻘﺎﻟﮫ ﻛﺎﻟ ﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة )أ( أو ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ،وﻟﻢ ﺗﺒﺪأ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﮫ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ درﺟﺔ
أوﻟﻰ ،ﯾﻌﺮض ﺷﺎﻧﮫ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ.".

اﻋﺘﻘﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻧﮫ ﻻ ﯾﺘﻮﺟﺐ إطﻼق ﺳﺮاح
اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ ،(۲ﯾﺤﻖ ﻟﮭﺎ اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﯾﺪ
اﻋﺘﻘﺎﻟﮫ ،ﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۹۰ﯾﻮم وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﺻﺮ ،ﻟﻤﺪة ﻻ
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٤٥ﯾﻮم ،وﺗﻜﺮار اﻻﻣﺮ ﺑﺘﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ.".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٤٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ-
)أ(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺼﻐﯿﺮ )٤٤أ( ﺗﻤﺤﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت "اﻟﺬي ﻟﯿﺲ ﻗﺎﺻﺮا ً ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة
 ۱۳٦ﻟﮭﺬا اﻷﻣﺮ".

)ب(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤٤أ( ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻣﺪة ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱۸ﺷﮭﺮا" ﯾﺄﺗﻲ
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﺻﺮ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۳٦ﻟﮭﺬا اﻻﻣﺮ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺎدة-
"ﻗﺎﺻﺮ"( ،ﻣﺪة ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ."،

)ج(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤٤أ ،(۱ﺗﻤﺤﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت "|أو ﻣﺘﮭﻢ ﻗﺎﺻﺮ".

)د(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤٤أ (۱ﺑﺪل "ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ" ﯾﺄﺗﻲ "ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ".

)ھ(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤٤أ (۱ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻣﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ" ﯾﺄﺗﻲ "وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﺻﺮ،
ﻣﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ."،

)و(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤٤ب( ﺑﺪل "ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ" ﯾﺄﺗﻲ "ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ".

)ز(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤٤ب( ﺗﻤﺤﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت "إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻗﺎﺻﺮ ،ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ".

)ح(

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﯾﺄﺗﻲ:
")ج( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﮭﻢ ﻟﯿﺲ ﻗﺎﺻﺮ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،اﻋﺘﻘﺪ
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻧﮭﺎء إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﺗﻌﻘﯿﺪ اﻟﻤﻠﻒ ،او ﻛﺜﺮة
اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ ،اﻟﺸﮭﻮد او اﻻﺗﮭﺎﻣﺎت ،ﯾﺤﻖ ﻟﮭﺎ ان ﺗﺎﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل
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او اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﮭﺮ ،وﺗﻜﺮار اﻻﻣﺮ
ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ.".
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۹

اﻻﺳﻢ

 .۱۰ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥۷ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )اﻣﺮ
رﻗﻢ ."۲۰۱۸-٥۷۷۸ , (۱۷۹۸

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ  ۱٦أﯾﺎر  ۱) ٥۷۷۸أﯾﺎر (۲۰۱۸

۹

اﯾ�������ﺎر

٥۷۷۸

ﻧ�����ﺪاف ﺑ�����ﺪان،

۲٤

ﻧ��ﯿﺴ���������ﺎن

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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أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ ﺑﻀﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۸-٥۷٤۸ , (۱۲٥۲

ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻋﺎم ﻹﺣﻀﺎر ﺑﻀﺎﺋﻊ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۱٦-٥۷۷٦ , (۹

وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ , (۱۲٥۲
 ۱۹۸۸- ٥۷٤۸وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ،إﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
إﺿ���ﺎﻓﺔ اﻟﻤ���ﺎدة .۱
 ٥ﻟﻠﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ  ٤ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻟﺠﻠﺐ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(  ۲۰۰٥–٥۷٦٥ﯾﺄﺗﻲ:
" .٥ﻟﻌﺒﺔ ﺧﻄﯿﺮة – ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ اﻟﻌﺎدي ﻗﺪ ﯾﺆدي ﻟﻀﺮر ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
ﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ أو ﻷﺷﺨﺎص آﺧﺮﯾﻦ ،أو ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﮭﻢ او
ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻹزﻋﺎج ﻟﮭﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج اﻟﺪﺧﺎن ،ﻟﻌﺒﺔ ﻣﺘﻔﺠﺮة
ﺗﺆدي ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر ،ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪت ﻟﺘﺴﺒﺐ ﺗﮭﯿﺞ ،دﻣﻊ اﻟﻌﯿﻦ أو اﻟﻌﻄﺲ
وﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻵﻟﺔ إطﻼق ﻧﺎر أو ﺷﺒﯿﮭﺔ ﻵﻟﺔ إطﻼق ﻧﺎر
ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ,۲۰۰۹-٥۷۷۰ , (۱٦٥۱ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ.".

٤
۸

اب
آب

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ" :ﺗﺼ�ﺮﯾﺢ ﻋ�ﺎم ﻹﺣﻀ�ﺎر اﻟﺒﻀ�ﺎﺋﻊ )ﺗﻌ�ﺪﯾﻞ رﻗ�ﻢ (۹
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ."۲۰۱٦-٥۷۷٦ ,

٥۷۷٦
۲۰۱٦

أﺣﻔ��ﺎت ﺑ �ﻦ ﺣ��ﻮر,

ﻋﻤﯿ��ﺪ

رﺋ�������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�������������ﺔ
ﻟﻤﻨﻄﻘ�������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 )إﺧﺮاج ﻣﻮاد ﻣﻦ ﻣﺤﺠﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (۲
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱٦ -٥۷۷٦ ,
وﻓﻘ �ﺎ ً ﻟﺼ��ﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة ۲أ ﻣ��ﻦ اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن ﻧﻘ��ﻞ اﻟﺒﻀ��ﺎﺋﻊ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ , (۱۲٥۲
 ،۱۹۸۸-٥۷٤۸واﻟﻤ��ﺎدة  ٦ﻣ��ﻦ اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ ﺑﺸ �ﺄن ﻧﻘ��ﻞ اﻟﺒﻀ��ﺎﺋﻊ )إﺧ��ﺮاج ﻣ��ﻮاد ﻣ��ﻦ ﻣﺤﺠ��ﺮ اﻟﻤﻮﺟ��ﻮد ﻓ��ﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻞ( )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة(  ۲۰۰۸-٥۷٦۸ ,وﺑ��ﺎﻗﻲ ﺻ��ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ��ﺐ ﻛ��ﻞ ﻗ��ﺎﻧﻮن وﺗﺸ��ﺮﯾﻊ
أﻣﻦ ،أﻧﻲ أﺳﻦ ﺑﮭﺬا اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﻣﺼ��������������������������ﺪر
اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت

.۱

ﻓ��ﻲ اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ ﺑﺸ��ﺄن ﻧﻘ��ﻞ اﻟﺒﻀ��ﺎﺋﻊ )إﺧ��ﺮاج ﻣ��ﻮاد ﻣ��ﻦ ﻣﺤﺠ��ﺮ اﻟﻤﻮﺟ��ﻮد ﻓ��ﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ( ) ۲۰۰۸-٥۷٦۹ ,ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻧﻈﻤﺔ"( ،ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم ۱
ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت ")ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"(" ،ﯾﺄﺗﻲ "واﻟﻤﺎدة )۲ج( ﻣﻦ
اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ���ﺄن ﺗﻨﻈ���ﯿﻢ اﻟﺼ���ﻼﺣﯿﺎت ﻓ��ﻲ اﻟﻤﻌ���ﺎﺑﺮ )ﺗﻌﻠﯿﻤ���ﺎت ﻣﺆﻗﺘ���ﺔ( )ﯾﮭ���ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۱۰-٥۷۷۰ , (۱٦٦٥

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم ۱

.۲

ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم  ۱ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ –

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم ۲

.۳

) (۱

ﺑﻌﺪ "ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ "-ﯾﺄﺗﻲ:
"ﺣﺼ��ﻰ"-ﻣ��ﻮاد ﻣ��ﻦ ﻣﺤﺠ��ﺮ او ﺟﻤ��ﻊ ﻣ��ﻮاد ﻣ��ﻦ ﻣﺤﺠ��ﺮ ،اﻟﺘ��ﻲ ﺣﺠ��ﻢ
اﻟﺤﺠﺮ اﻷﻛﺒﺮ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ  ۰٫۲ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ.
"ﻛﺘﻠﺔ ﺣﺠﺮ"-ﻣﻮاد ﻣﻦ ﻣﺤﺠﺮ او ﺟﻤﻊ ﻣﻮاد ﻣﻦ ﻣﺤﺠﺮ ،اﻟﺘ�ﻲ ﺣﺠ�ﻢ
اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺻﻐﺮ ﻣﻨﮭﺎ ھﻮ  ۰٫۲ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ او أﻛﺜﺮ.
"ﺗﺼ��ﻨﯿﻊ دﻗﯿ��ﻖ" -طﺤ��ﻦ ﻣ��ﻮاد ﻣﺤﺠ��ﺮ او أي ﻋﻤﻠﯿ��ﺔ ﺗﺼ��ﻨﯿﻊ أﺧ��ﺮى
ﻟﺘﻘﻠﯿﺺ اﻟﺸﻚ اﻷﻣﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺠﺮ".

) (۲
) (۳

ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ "ﻣﻮاد ﻣﺤﺠﺮ" ،ﺑﺪل "او اﻟﻤﺴﻮﻗﺔ ﻣﻨﮭﺎ" ،ﯾﺄﺗﻲ ،" :ﺑﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ
ذﻟﻚ ﺣﺼﻰ او ﻛﺘﻠﺔ ﺣﺠﺮ؛ وﻛﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﻮﻗﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺸﺮط اﻧ�ﮫ ---
 --اﻟﺬي ﺻﻮدق ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻤﺴﺆول"ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "اﻟﻤﺴﺆول" ،ﺑﻌ�ﺪ " ﻓ�ﻲ ﺟ�ﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ" ﯾ�ﺄﺗﻲ:
"ورﺋﯿﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ "ﻛﯿﺸﺖ ﺳﻔﺎﻋﯿﻢ واﻟﺘﻤﺎس".

ﺑﺪل اﻟﻨﻈﺎم  ۲ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﯾﺄﺗﻲ:
".۲

)أ(

اﺧﺮاج ﻣﻮاد ﻣﻦ ﻣﺤﺠﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺪوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻠﺰم
ﺗﺼﺮﯾﺤﺎ ً إﻻ إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

) (۱

إﺧ��ﺮاج ﻣ��ﻮاد اﻟﻤﺤﺠ��ﺮ ﻣ��ﻦ ﻧ��ﻮع ﺣﺼ��ﻰ او ﻛﺘﻠ��ﺔ ﺣﺠ��ﺮ
ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺒﺮ اﻟ�ﺬي ﺣ�ﺪد ﻓ�ﻲ اﻟ�ﺬﯾﻞ اﻷول او ﻓ�ﻲ
اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﮭﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﻖ.
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) (۲

ﯾﻨﻔ���ﺬ اﻟﻤﺤﺠ���ﺮ إﺟ���ﺮاءات اﻟﻔﺤ���ﺺ اﻷﻣﻨ���ﻲ واﻟﺘﺮﺗﯿﺒ���ﺎت
اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺆول أو ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ
ﺑﺎﻟﻨﺴ���ﺒﺔ ﻟﮭ���ﺬا اﻟﻤﻌﺒ���ﺮ ،وﺗ���ﻢ ﻓﺤ���ﺺ ﻣ���ﻮاد اﻟﻤﺤﺠ���ﺮ

ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر.
)ب( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم )۲أ() ،(۱ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴ�ﺆول ان
ﯾﺼﺎدق ،ﺧﻄﯿﺎً ،اﺧﺮاج ﻣﻮاد ﻣﺤﺠﺮ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺣﺼﻰ او ﻛﺘﻠﺔ
ﺣﺠ��ﺮ ﻋﺒ��ﺮ ﻣﻌﺒ��ﺮ اﻟ��ﺬي ﯾﺤ��ﺪده ،ﺑﺸ��ﺮط ان ﯾﻜ��ﻮن وارد ﻓ��ﻲ
اﻟﺬﯾﻞ اﻷول او اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﮭﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ".
ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۳ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ:
) (۱ﺑﺪل "ﺑﺎﻟﺬﯾﻞ" ،ﯾﺄﺗﻲ" :ﺑﺎﻟﺬﯾﻮل".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم ۳

.٤

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم ٦

.٥

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ٦ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﺪل "اﻹﺿ�ﺎﻓﺔ ﻋﻠ�ﻰ ذﯾ�ﻞ اﻷﻣ�ﺮ أو ﺗﻘﻠﯿﺼ�ﮫ" ﯾ�ﺄﺗﻲ:
"اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻷﻣﺮ أو ﺗﻘﻠﯿﺼﮭﺎ".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ

.٦

ﺑﺪل ذﯾﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﯾﺄﺗﻲ:

إﺿ�������ﺎﻓﺔ اﻟ�������ﺬﯾﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ

.۷

ﺑ��������ﺪء ﺳ��������ﺮﯾﺎن
وﻧﺸﺮ
اﻻﺳﻢ

.۸

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ  ۳۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

.۹

ﺗﺴ��ﻤﻰ ھ��ﺬه اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ" :أﻧﻈﻤ��ﺔ ﺑﺸ��ﺄن ﻧﻘ��ﻞ اﻟﺒﻀ��ﺎﺋﻊ )إﺧ��ﺮاج ﻣ��ﻮاد ﻣ��ﻦ ﻣﺤﺠ��ﺮ
اﻟﻤﻮﺟ��ﻮد ﻓ��ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻞ( )ﺗﻌ��ﺪﯾﻞ رﻗ��ﻢ ) (۲ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة(-٥۷۷٦ ,
."۲۰۱٦

) (۲

ﺑﻌﺪ "اﻟﻤﺴﺆول" ﺗﻤﺤﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت " ﻻ ﯾﺴﺮي اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻋﻠﻰ ﻣ�ﻮاد اﻟ�ﺬي
ﻣﺼﺪرھﺎ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﺤﺠﺮ اﻟﺬي ﺗﻌﮭﺪ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر".

"اﻟﺬﯾﻞ اﻷول
اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﻹﺧﺮاج ﻣﻮاد ﻣﺤﺠﺮ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺣﺼﻰ
)ﻧﻈﺎم ((۱)۲

أ .ﻣﻌﺒﺮ ﺑﯿﺘﻮﻧﯿﺎ
ب .ﻣﻌﺒﺮ ﻣﯿﺘﺎر
ج .ﻣﻌﺒﺮ ﺷﺎﻋﺮ اﻓﺮاﯾﻢ"

ﺑﻌﺪ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﯾﺄﺗﻲ:
"اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﻹﺧﺮاج ﻣﻮاد ﻣﺤﺠﺮ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻛﺘﻠﺔ ﺣﺠﺮ
)ﻧﻈﺎم ((۱)۲

أ .ﻣﻌﺒﺮ ﺗﺮﻛﻮﻣﯿﺎ
ب .ﻣﻌﺒﺮ ﻣﯿﺘﺎر
ج .ﻣﻌﺒﺮ ﺟﻠﺒﻮاع
د .ﻣﻌﺒﺮ ﺷﺎﻋﺮ اﻓﺮاﯾﻢ"

 ٦آب ٥۷۷٦
 ۱۰آب

۲۰۱٦

اﺣﻔﺎت ﺑﻦ ﺣﻮر,

ﻋﻤﯿﺪ

رﺋﯿﺲ

اﻻدارة

اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ

ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﯾﮭﻮدا

واﻟﺴﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۱۰-٥۷۷۱ ,(۱٦٦٥
اﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻘﺎط ﻟﻌﺒﻮر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ۲۰۱٦-٥۷۷٦ ,
ﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة )۲ج( ﻣﻦ اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺑر )ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۲۰۱۰-٥۷۷۱ , (۱٦٦٥ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ( ﻓﺈﻧﻨﻲ أﺻﺪر ھﺬا اﻹﻋﻼن:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن-
"اﻟﻤﺴﺆول"-رﺋﯿﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ "ﻛﯿﺴﺔ ﺗﺴﻔﺎﻋﯿﻢ" وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻤﺎس ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة
ﻟﻮاء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ.
"ﻣﻮاد ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ"-ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل ﺑﻜﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺎدة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﻮﻗﻮد ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻧﻮاﻋﮫ ،ﻣﺜﻞ ﺳﻮﻻر ،ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻛﺎز وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ واﻟﻐﺎز؛
"ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺑﻜﻤﯿﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ"-ﺑﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ظﺎھﺮﯾﺎ ً اﻧﮭﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﻀﺎﺋﻊ
ﻟﮭﺪف او ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺠﺎري؛
"ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ"-أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
أ .ﻛﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ أ واﻟﺬﯾﻞ ج ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻣﻌﯿﻨﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ , (٦٥۳
.۱۹۷٥-٥۷۳٥
ب .ﺑﻀﺎﺋﻊ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ﻣﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻋﺎم ﻹﺣﻀﺎر ﺑﻀﺎﺋﻊ
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(  ,۲۰۰٥-٥۷٦٥ ,اﻟﺘﻲ ﻏﺎﯾﺘﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ
إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺸﺄة ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
"ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ"-ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﻲ ذﯾﻞ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ  ۱۹۷۹-٥۷۳۹ ,(۷۸۳وﻓﻲ
ذﯾﻞ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ )رﻗﻢ ) (۸۹۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(,
 ۱۹۸۱-٥۷٤۱ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ .وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ إدارة إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ﻟﮭﺬا اﻹﻋﻼن او اﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺆول؛
"إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ"-ﻣﻮاطﻦ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ،ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وھﻮ ﻣﻮاطﻦ
إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ وﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻮدة -٥۷۱۰,
۱۹٥۰ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻻ ﯾﺴﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
وﯾﻤﻠﻚ ﺗﺄﺷﯿﺮة دﺧﻮل ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل؛
"ﻣﻨﺸﺄة ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ"-ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ،داﺋﻤﺔ او
زﻣﻨﯿﺔ؛
"ﻣﺤﺎﺻﯿﻞ زراﻋﯿﺔ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا
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واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ ۱۹۸۸-٥۷٤۸ ,(۱۲٥۲؛
"ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻣﻘﺼﺪھﺎ" -ﺷﮭﺎدة ارﺳﺎل او وﺳﯿﻠﺔ
أﺧﺮى ,اﻟﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو
ﻣﻘﺼﺪھﺎ.
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻌﺎﺑﺮ
ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ

.۲

ﻧﻘ��ﻞ اﻟﻤﺤﺎﺻ��ﯿﻞ
اﻟﺰراﻋﯿﺔ

.۳

اﺧ�����ﺮاج ﻣ�����ﻮاد
ﻣﺤﺠ�������ﺮ ﻣ��������ﻦ
اﻟﻤﻨﻄﻘ�����ﺔ اﻟ�����ﻰ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ

.٤

ﺗﻘﯿﯿ���������ﺪ ﻧﻘ���������ﻞ
اﻟﺒﻀ��������������������ﺎﺋﻊ
اﻟﺨﺎﺿ�����������������ﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ

.٥

ﻓ�����ﺮض ﺑﺸ�����ﺄن
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺼﺪر او
ﻣﻘﺼﺪ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

.٦

)أ(

اﺧﺮاج ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺑﻜﻤﯿﺎت ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻰ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،وإدﺧﺎل
ﺑﻀ��ﺎﺋﻊ ﻛﺎﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ﻣ��ﻦ إﺳ��ﺮاﺋﯿﻞ اﻟ��ﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ،ﺗﻨﻔ��ﺬ ﻓﻘ��ﻂ ﻋﺒ��ﺮ
اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﮭﺬا اﻻﻋﻼن.

)ب(

اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( أﻋﻼه ﻻ ﯾﺴﺮي ﻋﻠﻰ-
 .۱اﺧﺮاج ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟ�ﻰ إﺳ�ﺮاﺋﯿﻞ اﻟﺘ�ﻲ ﻣﺼ�ﺪرھﺎ
ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺸﺄة ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
 .۲ادﺧﺎل ﺑﻀ�ﺎﺋﻊ ﻣ�ﻦ إﺳ�ﺮاﺋﯿﻞ اﻟ�ﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﻣﻘﺼ�ﺪھﺎ
ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺸﺄة ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.

) ج(

اﺧﺮاج ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺎﺻﯿﻞ زراﻋﯿﺔ ﺑﻜﻤﯿﺎت ﺗﺠﺎرﯾ�ﺔ ،اﻟﺘ�ﻲ
ﻣﺼﺪرھﺎ ﻣﺴ�ﺘﻮطﻨﺔ إﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﺑﻤﻨﺸ�ﺄة ﻋﺴ�ﻜﺮﯾﺔ ،ﻣ�ﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ
اﻟﻰ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وإدﺧﺎل ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،اﻟﺘﻲ ﻣﻘﺼ�ﺪھﺎ ﻣﺴ�ﺘﻮطﻨﺔ
إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺸﺄة ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ،ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ اﻻ
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﮭﺬا اﻻﻋﻼن.

)ب(

اﺧﺮاج ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺎﺻﯿﻞ زراﻋﯿﺔ ﺑﻜﻤﯿﺎت ﺗﺠﺎرﯾ�ﺔ ،اﻟﺘ�ﻲ
ﻣﺼﺪرھﺎ ﻟﯿﺲ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺸﺄة ﻋﺴ�ﻜﺮﯾﺔ ،ﺗﻨﻔ�ﺬ ﻓﻘ�ﻂ
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﮭﺬا اﻹﻋﻼن.
اﺧﺮاج ﻣﻮاد ﻣﺤﺠ�ﺮ ﺑﻜﻤﯿ�ﺎت ﺗﺠﺎرﯾ�ﺔ ﻣ�ﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ اﻟ�ﻰ إﺳ�ﺮاﺋﯿﻞ،
ﺗﻨﻔ��ﺬ ﻓﻘ��ﻂ ﻋﺒ��ﺮ اﻟﻤﻌ��ﺎﺑﺮ اﻟﺘ��ﻲ ﺣ��ﺪدت ﻓ��ﻲ ذﯾ��ﻞ اﻷﻧظﻣ��ﺔ ﺑﺷ��ﺄن ﻧﻘ��ل

اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ )إﺧراج ﻣ�واد ﻣ�ن ﻣﺣ�ﺎﺟر اﻟﻣوﺟ�ود ﻓ�ﻲ اﻟﻣﻧطﻘ�ﺔ ﻹﺳ�راﺋﯾل(
)ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( .۲۰۰۹-٥۷٦۹,

)أ(

ادﺧﺎل ﺑﻀﺎﺋﻊ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﺧﺮاﺟﮭﺎ ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ واﻟﻤﻮاﻋﯿ�ﺪ اﻟﻤﻔﺼ�ﻠﺔ ﻓ�ﻲ اﻟ�ﺬﯾﻞ اﻟﺮاﺑ�ﻊ ﻟﮭ�ﺬا
اﻹﻋﻼن.

)ب(

اﻟﺠﮭ��ﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟ��ﺔ ﻹﺻ��ﺪار ﺗﺼ��ﺮﯾﺢ ﻹﺣﻀ��ﺎر ﺑﻀ��ﺎﺋﻊ اﻟﺨﺎﺿ��ﻌﺔ
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺣﺴﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﻜﻮن ﻣﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻹﺣﻀﺎر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﻋﺒ��ﺮ ﻣﻌﺒ��ﺮ آﺧ �ﺮ وﺑﻤﻮاﻋﯿ��ﺪ أﺧ��ﺮى ،ﻏﯿ��ﺮ ﺗﻠ��ﻚ اﻟﻤﻔﺼ��ﻠﺔ ﺑﺎﻟ��ﺬﯾﻞ
اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﮭﺬا اﻹﻋﻼن.

ﻟﻢ ﺗﺒﺮز ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ او ﻣﻘﺼ�ﺪھﺎ ،ﯾﻔ�ﺮض ان
ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ او ﻣﻘﺼﺪھﺎ ﻟﯿﺲ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺸﺄة ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
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اﻟﻐﺎء ﻗﻮاﻧﯿﻦ

.۷

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻮل

.۸

ﯾﻠﻐﻰ ﺑﮭذا ،اﻻﻋﻼن ﺑﺷﺄن ﺗﺣدﯾد ﻧﻘ�ﺎط ﻋﺑ�ور ﺑﺿ�ﺎﺋﻊ )ﯾﮭ�ودا واﻟﺳ�ﺎﻣرة( ,
."۲۰۰۸ -٥۷٦۸
ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺆول ان ﯾﻀﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﯾﻮل ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻼن او ﺗﻘﻠﯿﺼﮭﻢ.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۹

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻹﻋﻼن  ۳۰ﯾﻮم ﺑﻌﺪ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۱۰

ﯾﺴ��ﻤﻰ ھ��ﺬا اﻻﻋ��ﻼن " :اﻋ��ﻼن ﺑﺸ��ﺎن ﺗﺨﺼ��ﯿﺺ ﻣﻌ��ﺎﺑﺮ ﻟﻠﻨﻘ��ﻞ اﻟﺒﻀ��ﺎﺋﻊ
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۱٦-٥۷۷٦ ,

۱۰

اب

٥۷۷٦
۱٤

آ

أﺣﻔ����ﺎت ﺑ����ن ﺣ����ور،

ﻋﻣﯾ����د

رﺋ������������ﯾس اﻹدارة

اﻟﻣدﻧﯾ������������ﺔ

ﻟﻣﻧطﻘ�����ﺔ

۲ ۱٦

ﯾﮭ�����ﻮدا

واﻟﺴ�����ﺎﻣﺮة

اﻟﺬﯾﻞ اﻷول
)اﻟﻤﺎدة (۱
 .۱اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎر أون )ﻗﺎوﺷﯿﻦ(
 .۲اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ طﻮﻟﻜﺮم )ھﻤﺴﯿﻼ(
 .3اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻤﻨﻮﯾﻞ
 .4اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ارﯾﺌﯿﻞ ﻏﺮب
 .5اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺮﻛﺎن
 .6اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﻞ ﻣﺮﯾﻢ )ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ(
 .۷اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﯿﺸﻮر ادوﻣﯿﻢ
 .۸اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﺠﺪال ﻋﻮز
 .۹اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺷﻤﻌﺔ
 .۱۰اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺷﺎﺣﻚ
 .۱۱اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺷﯿﻠﻮ
 .۱۲اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻌﻠﻲ اﻓﺮاﯾﻢ
 .۱۳اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻲ زھﺎف
 .۱٤اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻔﻲ ﻣﻨﺸﺔ
 .۱٥اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻜﻨﺎ
 .۱٦اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﺮﻧﻲ ﺷﻮﻣﺮون
 .۱۷اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﺮﯾﺎت ارﺑﻊ
اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
)اﻟﻤﻮاد  ۱و(۲ -
 .1ﻣﻌﺒﺮ ﺗﺮﻛﻮﻣﯿﺎ
 .2ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻐﻮر

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل
196493
246814

ﻧﻘﺎط اﻹﺣﺪاﺛﯿﺎت

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض
610990
700802
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.3
.4
.5
.6

ﻣﻌﺒﺮ اﻟﭽﻠﺒﻮع
ﻣﻌﺒﺮ ﺑﯿﺘﻮﻧﯿﺎ /ﻋﻮﻓﺮ
ﻣﻌﺒﺮ ﺷﺎﻋﺮ إﻓﺮاﯾﯿﻢ
ﻣﻌﺒﺮ هﺎر ﺣﻮﻣﺎ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ﻣﻌﺒﺮ ﻣﻜﺎﺑﯿﻢ
ﻣﻌﺒﺮ اﻟﺴﺎﻣﺮة )إﺟﺘﯿﺎزي اﻟﺴﺎﻣﺮة(
ﻣﻌﺒﺮ إﻟﯿﺎھﻮ
ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻐﻮر
ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺤﻮرﯾﻢ
ﻣﻌﺒﺮ أدوﻣﯿﻢ )اﻟﺰﻋﯿﻢ(
ﻣﻌﺒﺮ دﯾﺮخ ھﺄﺑﻮت )اﻷﻧﻔﺎق(
ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻼﻣﯿﺪ ھﯿﮫ )ﺟﺒﻌﺔ(
ﻣﻌﺒﺮ ﻣﯿﺘﺎر

713075
643280
688591
624682

229286
216888
201265
223391
اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﺎدة (۳
ﺧﻂ اﻟﻄﻮل
203812
203031
200101
246814
224017
224988
216161
205179
193726

ﻧﻘﺎط اﻹﺣﺪاﺛﯿﺎت

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض
645010
667802
676809
700802
637311
632276
623691
619843
583756

اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
)اﻟﻤﺎدة (٥
 .1أﯾﺎم اﻷﺣﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﺨﻤﯿﺲ ,ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  06:00ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ,20:00وﺑﯿﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ 06:00
ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  14:00ﯾﺴﻤﺢ إدﺧﺎل ﺑﻀﺎﺋﻊ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﻧﻘﺎط اﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت
ﻣﻌﺒﺮ ﺗﺮ�ﻮﻣﻴﺎ
ﻣﻌﺒﺮ اﻟﺴﺎﻣﺮة )إﺟﺘﯿﺎزي اﻟﺴﺎﻣﺮة(
ﻣﻌﺒﺮ إﻟﻴﺎهﻮ
ﻣﻌﺒﺮ ﺗﺄﻧﻴﻢ )(105
ﻣﻌﺒﺮ ﺷﻴﻠﻮ )رﻧﺘيﺲ(
ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻼﻣﯿﺪ ھﯿﮫ )ﺟﺒﻌﺔ(
ﻣﻌﺒﺮ ﻣﻴﺘﺎر

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل
196493
203031
200101
203801
200668
205179
193726

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض
610990
667802
676809
687421
660849
619843
583756

 .2ﻓﻲ أﯾﺎم اﻷﺣﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ ,ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  06:00ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  20:00ﯾﺴ�ﻤﺢ إدﺧ�ﺎل ﺑﻀ�ﺎﺋﻊ اﻟﺨﺎﺿ�ﻌﺔ
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﻧﻘﺎط اﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت
ﺧﻂ اﻟﻄﻮل
ﺧﻂ اﻟﻌﺮض
700802
246814
ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻐﻮر
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ ،رﻗﻢ  ۷۹ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ أﻗﺎﻣﮫ وإﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻷﺑﻨﯿﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٦ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱٦-٥۷۷٦ ,
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺘﻲ ﻛﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ  (٤)٦۷ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ ،رﻗﻢ
 ۷۹ﻟﺴﻨﺔ ) ۱۹٦٦ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" : :اﻟﻘﺎﻧﻮن"( ,وﺑﺘﻮﺻﯿﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ ,ﻓﺎﻧﻲ أﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم ۱

.۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم ۲

.۲

ﻓﻲ أﻧﻈﻤ�ﺔ ﻣﺼ�ﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣ�ﺔ وإﻋﻔ�ﺎء ﻣ�ﻦ اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ ﻟﻤﺒﻨ�ﻰ ﺗﺮﺑ�ﻮي ﻣﺆﻗ�ﺖ )ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ) ۲۰۱۰-٥۷۷۰ ,ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻧﻈﻤﺔ( ،ﻓ�ﻲ اﻟﻨﻈ�ﺎم  ۱ﻣ�ﻦ
اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ" ﯾﺄﺗﻲ:
""ﻣﺠﻠ��ﺲ"-ﻣﺠﻠ��ﺲ ﻣﺤﻠ��ﻲ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن إدارة ﻣﺠ��ﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿ��ﺔ )ﯾﮭ��ﻮدا
واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ  ۱۹۸۱-٥۷٤۱ , (۸۹۲او ﻣﺠﻠ��ﺲ إﻗﻠﯿﻤ��ﻲ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻻﻣ��ﺮ
ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۹-٥۷۳۹ , (۷۸۳؛
"أراﺿ��ﻲ ﻣﻠ��ﻚ"-أراﺿ��ﻲ اﻟﺘ��ﻲ ﻟﯿﺴ��ﺖ ﺑﻤﻠﻜﯿ��ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ��ﺔ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭ��ﺎ ﻓ��ﻲ اﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن
أﻣﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۷-٥۷۲۷ , (٥۹؛"
ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۲ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ-
) (۱

ﻓ��ﻲ اﻟﻔﻘ��ﺮة ) ,(۱ﺑ��ﺪل اﻟﻜﻠﻤ��ﺎت "اﻟﺴ��ﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿ��ﺔ ﺻ��ﺎﺣﺒﺔ اﻟﺸ��ﺄن " ﯾ��ﺄﺗﻲ
"اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺸ�ﺄن او رﺋ�ﯿﺲ ﻓ�ﺮع اﻟﺒﻨﯿ�ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ�ﺔ ﻓ�ﻲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ".

) (۲

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ,(۲ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت "أراﺿ�ﻲ ﺣﻜﻮﻣﯿ�ﺔ" ﯾ�ﺄﺗﻲ "او ﻋﻠ�ﻰ أراﺿ�ﻲ
ﻣﻠﻚ ,ﺑﺸﺮط ان ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ اﻋﻄﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ".

) (۳

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ))(٤أ( ,ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت " اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ�ﺔ ﺑ�ﺎﻷﻣﺮ" ﯾ�ﺄﺗﻲ "او رﺋ�ﯿﺲ ﻓ�ﺮع
اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ" ,ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت "رﺋ�ﯿﺲ اﻟﺴ�ﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿ�ﺔ"
ﯾﺄﺗﻲ "او رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ" ﺑﻌ�ﺪ اﻟﻜﻠﻤ�ﺎت "ﻓ�ﻲ
اﻟﺒﻠﺪة" ﯾﺄﺗﻲ "او ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل".

) (٤

ﯾﻤﺤﻰ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )٤ج( ,وﺑﺪل اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ٤ب( ﯾﺄﺗﻲ:
")ب(

) (٥

أﻋﺪ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(,
ﯾﺮﻓﻖ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ﺗﻌﮭﺪ  ,وﻓﻖ اﻟﻨﺺ اﻟﻮارد ﻓﻲ ذﯾﻞ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ,
ﯾﺘﻌﮭ���ﺪ رﺋ���ﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠ���ﺲ ﺻ���ﺎﺣﺐ اﻟﺸ���ﺄن ,ﻣﺤﺎﺳ���ﺐ اﻟﻤﺠﻠ���ﺲ
وﻣﮭﻨ���ﺪس اﻟﻤﺠﻠ���ﺲ  ,ﺗﻔﻜﯿ���ﻚ ,ھ���ﺪم ,واﺧ���ﻼء اﻟﻤﺒﻨ���ﻰ اﻟﺘﺮﺑ���ﻮي
اﻟﻤﺆﻗ��ﺖ اﻟ��ﺬي أﻗ��ﯿﻢ وﻓ��ﻖ ھ��ﺬه اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ ﻣ��ﻊ اﻧﺘﮭ��ﺎء ﻣ��ﺪة اﻻﻋﻔ��ﺎء
ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم  ,۳اﻻ اذا ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ.

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ,(٦ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ )د( ,ﯾﺄﺗﻲ:
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")ھ( ﺗﺼ��ﺮﯾﺢ ﻣﮭﻨ��ﺪس ان اﻟﻤﺨﻄ��ﻂ ﻟﻮﺿ��ﻊ اﻟﻤﺒﻨ��ﻰ ﻧﻈ��ﻢ وﻓ��ﻖ اﻟﻤﻌ��ﺎﯾﯿﺮ
اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ طﻠﺒﺎت ﻟﻠﺤﺼ�ﻮل ﻋﻠ�ﻰ رﺧﺼ�ﺔ ﺑﻨ�ﺎء ،وان اﻟﻤﺨﻄ�ﻂ
ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وزارة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ؛
)و( ﻣﺼ��ﺎدﻗﺔ اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون ﺗﺴ��ﺠﯿﻞ اﻷراﺿ��ﻲ ﻓ��ﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ ان
ﺻ��ﺎﺣﺐ اﻟﺤﻘ��ﻮق ﻓ��ﻲ اﻷراﺿ��ﻲ اﻋﻄ��ﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘ��ﮫ ﻟﻮﺿ��ﻊ اﻻﺑﻨﯿ��ﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ��ﺔ
اﻟﻤﺆﻗﺘ���ﺔ وﻓ���ﻖ اﻟﻤﺨﻄ���ﻂ ،ﺣﺴ���ﺐ اﻟﻨﻈ���ﺎم  ,(۲)۲ﺑﺤ���ﺎل ﻛﺎﻧ���ﺖ اﻷراﺿ���ﻲ
ﻣﻠﻚ.".
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم ٤

.۳

ﻓ��ﻲ اﻟﻨﻈ��ﺎم  ٤ﻣ��ﻦ اﻻﻧﻈﻤ��ﺔ ،ﻓ��ﻲ اﻟﺒﻨ��ﺪ )د( ،ﺑ��ﺪل اﻟﻜﻠﻤ��ﺎت "ﻋﻠ��ﻰ ﯾ�ﺪ رﺋ��ﯿﺲ اﻟﺴ��ﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ" ﯾﺄﺗﻲ:
"ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم )۲أ() (۱ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ

.٤

ﻓ��ﻲ ﻛ��ﻞ ﻣﻜ��ﺎن ﻣ��ﻦ اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ او اﻟﻤﻠﺤﻘ��ﺎت ﺳ��ﺠﻞ "ﺳ��ﻠﻄﺔ" او "ﺳ��ﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﯿ��ﺔ" ﯾ��ﺄﺗﻲ
ﺑﺪﻟﮭﺎ" :اﻟﻤﺠﻠﺲ".

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.٥

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.٦

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ":أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼ�ﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣ�ﺔ وإﻋﻔ�ﺎء ﻣ�ﻦ اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ ﻟﻤﺒﻨ�ﻰ ﺗﺮﺑ�ﻮي
ﻣﺆﻗﺖ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٦ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۱٦-٥۷۷٦ ,

 ۲٥ﺗﻤ�����������ﻮز ٥۷۷٦
۳۱

آب

۲۰۱٦

أﺣﻔ�������ﺎت ﺑ�������ﻦ ﺧ�������ﻮر,

ﻋﻤﯿ�������ﺪ

رﺋ������������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ������������������ﺔ
ﻓ�����ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�����ﺔ ﯾﮭ�����ﻮدا واﻟﺴ�����ﺎﻣﺮة

وﻗﻔﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﮫ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﺪ  (۱)۱۷ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ -٥۷۳۱ (٤۱۸
 ,۱۹۷۱ﺻﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ ,ﺑﺠﻠﺴﺘﮫ رﻗﻢ  ٥٦۸اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺑﯿﻮم  ۳۱آب  ۲۰۱٦ﺑﺎن اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿ�ﮫ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء ﯾﻜﻮن ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻧﺘﺎﻟﯿ�����ﺎ أﺑﺮﺑ�����ﻮخ ,ﻣﮭﻨ�����ﺪس ﻣﻌﻤ�����ﺎري
رﺋ�������ﯿﺲ ﻣﺠﻠ�������ﺲ اﻟﺘﻨﻈ�������ﯿﻢ اﻷﻋﻠ�������ﻰ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۷ -٥۷۲۷ ,(۱۱۱
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺄ طﺒﺎﻋﻲ )رﻗﻢ ۲۰۱6-٥۷۷6 ,(۲
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ۲ب ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ -٥۷۲۷ ,(۱۱۱
 ,۱۹٦۷وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ,إﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﻄﺒﻌﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

۱۲
۱٥

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۳
ﻣﻦ اﻻﻋﻼن

.۱

ﻓ�ﻲ اﻻﻋ��ﻼن ﺑﺸ��ﺎن ﺗﺨﺼ��ﯿﺺ ﻣﻌ��ﺎﺑﺮ ﻟﻠﻨﻘ��ﻞ اﻟﺒﻀ��ﺎﺋﻊ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( ,
 ,۲۰۱٦-٥۷۷٦ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۳ﺑﺪﻻ ")ج(" ﯾﺄﺗﻲ ")أ("

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﺗﺴﻤﻰ ھ�ﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ�ﺎت " :ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت ﺑﺸ�ﺄن ﺗﺼ�ﺤﯿﺢ ﺧﻄ�ﺎ طﺒ�ﺎﻋﻲ )رﻗ�ﻢ (۲
)اﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( -٥۷۷٦ ,
."۲۰۱٦-٥۷۷٦ , ("۲۰۱٦

اﻟ�����������������ﻮل
اﯾﻠ���������������ﻮل

٥۷۷٦
۲۰۱٦

اﯾ�����������ﺎل ﺗﻮﻟﯿ�����������ﺪاﻧﻮ,

ﻋﻘﯿ�����������ﺪ

اﻟﻤﺴﺘﺸ���������������������ﺎر اﻟﻘﻀ���������������������ﺎﺋﻲ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺸﻐﯿﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۱۹۷۱- ٥۷۳۱,(٤۲۷
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺸﻐﯿﻞ(
)ﺷﺮاء ﻛﮭﺮﺑﺎء ،ﺻﯿﺎﻧﺔ وﻧﻤﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب رﺧﺺ اﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ() ،ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺎدة  ۷ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈ�ﯿﻢ وﺗﺸ�ﻐﯿﻞ( )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ
) ۱۹۷۱-٥۷۳۱ ,(٤۲۷ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ":اﻷﻣﺮ"(  ,وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ,ﻓﺈﻧﻲ أﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

"اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ"-ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة؛
"ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة"-ﻣﺴ�ﺘﻨﺪ ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ اﻟﻀ�ﺎﺑﻂ ﻟﺸ�ﺆون اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء او ﻣ�ﻦ
ﺧﻮﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،اﻟ�ﺬي ﯾﺤﺘ�ﻮي ﻋﻠ�ﻰ
اﻟﺘﺴ��ﻌﯿﺮات اﻟﻤﺒﻨﯿ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ اﻟﺘﺴ��ﻌﯿﺮات اﻟﺘ��ﻲ ﺣ��ﺪدﺗﮭﺎ اﻟﺴ��ﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﻨ��ﺘﺞ ﻣﻘﺎﺑ��ﻞ
ﺷﺮاء ﻛﮭﺮﺑﺎء ،ﺷﺮاء اﻟﻘﺪرة وطﺎﻗﺔ او ﺷﺮاء ﺧﺪﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ،اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ
ﻣﻮﻋ��ﺪ اﻻﻏ��ﻼق اﻟﻤ��ﺎﻟﻲ وﻻ ﯾﻌ��ﺪل اﻻ وﻓ��ﻖ ﺗﻘﻨﯿ��ﺎت ﺗﻌ��ﺪﯾﻞ اﻟﺘ��ﻲ ﯾﺸ��ﻤﻠﮭﺎ
اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ؛
"ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ"-اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ إﺳ�ﺮاﺋﯿﻞ ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ اﻟﺴ�ﻠﻄﺔ وﻓﻘ�ﺎ ً ﻟﻠﻤ�ﺎدة ۳۳
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء ،۱۹۹٦-٥۷٥٦ ,ﻛﻤ�ﺎ ھ�ﻮ ﺳ�ﺎري اﻟﻤﻔﻌ�ﻮل ﻓ�ﻲ إﺳ�ﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛
"ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ"-اﻟﻤﻌ�ﺎﯾﯿﺮ  ۱۰٥-۹۸اﻟﻤﺤ�ﺪدة ﻓ�ﻲ اﻟﺒ�ﺎب "ھ "ﻣ�ﻦ
اﻟﻔﺼﻞ "و" ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ،ﻣﻌﯿﺎر  ۱۲٥اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺒﺎب "ي" ﻣﻦ اﻟﻔﺼ�ﻞ
"و" ﻣ���ﻦ اﻟﻤﻌ���ﺎﯾﯿﺮ واﻟﻤﻌﯿ���ﺎر )۱٤۱ز( اﻟﻤﺤ���ﺪد ﻓ���ﻲ اﻟﺒ���ﺎب "ي ب" ﻣ���ﻦ
اﻟﻔﺼﻞ "و" اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﺮق ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ ﻛﮭﺮﺑﻮاء ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻏﺎز ﻣﺒﯿﻌﻲ؛
"ﻣﻌ��ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ��ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﯾ��ﻞ"-اﻟﻤﻌ��ﺎﯾﯿﺮ  ۱۳۷-۱۲۸اﻟﻤﺤ��ﺪدة ﻓ��ﻲ اﻟﺒ��ﺎب
"ي ب" ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ "و" ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎھﺮة؛
"طﺎﻗﺔ اﻟﻤﺰودة ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ۱؛
"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؛
"ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺴ�ﻠﻄﺔ" – ﻛ�ﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ�ﺎت ،اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ أو اﻟﻘ�ﺮارات اﻟﺘ�ﻲ ﺗﻌﻄ�ﻰ
ﻣ�ﻦ ﻗﺒ��ﻞ اﻟﺴ��ﻠﻄﺔ أو ﻣ��ﻦ ﯾﻌﻤ��ﻞ ﻣ��ﻦ ﻗﺒﻠﮭ��ﺎ ﻓ��ﻲ إﺳ��ﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻜ��ﻮن ﻣﻮﺿ��ﻮﻋﮭﺎ
ﺷ��ﺮاء ﻛﮭﺮﺑ��ﺎء ،ﺻ��ﯿﺎﻧﺔ ،وﻧﻤ��ﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣ��ﻞ ﻣﻨ��ﻊ اﺻ��ﺤﺎب رﺧ��ﺺ اﻟﺘﻮﻟﯿ��ﺪ
اﻟﺸﺨﺼ���ﯿﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭ���ﺎ ﻓ���ﻲ اﻟﻔﺼ���ﻞ "و" ،ﻛﻤ���ﺎ ھ���ﻲ ﺳ���ﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌ���ﻮل ﻓ���ﻲ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ"؛
"اﻻدارة"-اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة.
"اﻟﺴ��ﻠﻄﺔ" – ﺳ��ﻠﻄﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء ﻓ��ﻲ إﺳ��ﺮاﺋﯿﻞ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭ��ﺎ ﻓ��ﻲ ﻗ��ﺎﻧﻮن ﻗﻄ��ﺎع
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ،۱۹۹-٥۷٥٦ ,ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛
"وﺣ��ﺪة اﻟﺘﻮﻟﯿ��ﺪ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭ��ﺎ ﻓ��ﻲ أﻧﻈﻤ��ﺔ ﻗﻄ��ﺎع اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء )ﻣﻨ��ﺘﺞ ﻛﮭﺮﺑ��ﺎء
ﺷﺨﺼﻲ ﻋﺎدي( ,۲۰٥-٥۷٦٥ ,ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﻟﻶﺧﺮ؛
"ﻣﻨﺘﺞ" – ﻣﻦ ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ؛
"اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ۱؛
ﻣﻨﺸﺄة"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر  ۱او ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر  ۱٤۱ﻣﻦ اﻟﺒﺎب "ي أ" ﻣﻦ
اﻟﻔﺼﻞ "و" ,ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ؛

8462

"ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻨﻈﺎم" -ﻣﻦ ﯾﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء ﻹدارة ﻧﻈ�ﺎم
اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء ﻓ��ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ,ﺑﻤ��ﺎ ﻓ��ﻲ ذﻟ��ﻚ ﻣﺮاﻗﺒ��ﺔ اﻟﺘ��ﻮازن اﻟ��ﺪاﺋﻢ ﺑ��ﯿﻦ ﻋ��ﺮض
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وطﻠﺒﮫ ,ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻟﺒﻘ�ﺎء ﻋﻠ�ﻰ ﻧﻈ�ﺎم اﻟﺘﻮﻟﯿ�ﺪ وﺗﺰوﯾ�ﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء ,إدارة
ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻮﻟﯿﺪ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻰ ﻣﺤﻄﺎت ﻓﺮﻋﯿ�ﺔ
ﺑﺼﻮرة اﻣﻨﺔ وﺑﺎﻟﺠﻮدة اﻻزﻣﺔ ,ﺗﻮﻗﯿ�ﺖ ﺗﻨﻔﯿ�ﺬ اﻋﻤ�ﺎل اﻟﺼ�ﯿﺎﻧﺔ ﻓ�ﻲ وﺣ�ﺪات
اﻟﺘﻮﻟﯿﺪ واﺟﮭﺰت اﻟﻨﻘﻞ ,إدارة اﻻﺗﺠ�ﺎر ﻓ�ﻲ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء ﻓ�ﻲ ظ�ﺮوف ﺗﻨﺎﻓﺴ�ﯿﮫ,
ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ,وﻣﺜﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻟﺸﺮاء ﻗﺪرات ﻣﺘ�ﻮﻓﺮة واﻟﻄﺎﻗ�ﺔ
ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﺟﮭﺎز اﻟﻨﻘﻞ؛
"اﻟﻔﺼﻞ "و"" -اﻟﻔﺼﻞ "و"" ,ﺷ�ﺮاء ﻛﮭﺮﺑ�ﺎء ,ﺻ�ﯿﺎﻧﺔ وﻧﻤ�ﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣ�ﻞ ﻣ�ﻊ
أﺻﺤﺎب رﺧﺺ اﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ" ,ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ؛
"اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء" – اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء ﻓ��ﻲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة؛
"رﺧﺼ��ﺔ ﺗﻮﻟﯿ��ﺪ" – رﺧﺼ��ﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ��ﻞ ﻣ��ﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء ،ﯾﺼ��ﺪرھﺎ اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ
ﻟﺸ���ﺆون اﻟﻜﮭﺮﺑ���ﺎء ﺑﻤﻮﺟ���ﺐ ھ���ﺬا اﻻﻣ���ﺮ او اﻷﻧﻈﻤ���ﺔ ،ﻣﻮﺿ���ﻮﻋﮭﺎ ﺗﻮﻟﯿ���ﺪ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﻠﻚ رﺧﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣ�ﻊ ﻛﮭﺮﺑ�ﺎء اﻟ�ﺬي
ﻟﯿﺲ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻓﻘﻂ"
.
ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ

.۲

اﻟﻔﺼﻞ "و"-ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ،ﻋﺪا
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻐ�ﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌ�ﻲ واﻟﻤﻌ�ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ�ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﯾ�ﻞ ،ﯾﺴ�ﺮي ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ واﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
أ.

ﻛﻞ ﺻﻼﺣﯿﺔ ﻣﺤﺪده ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻌ�ﺎﯾﯿﺮ ،ﻋ�ﺪا ﺻ�ﻼﺣﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾ�ﺪ اﻷﺳ�ﻌﺎر
واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ،ﺗﻜﻮن ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء.

ب.

ﻛﻞ طﻠﺐ أو ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﯾﻘﺪم ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء.

ج.

ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﺑﺪل "اﻟﺪوﻟﺔ" ﯾﺄﺗﻲ "دوﻟﺔ اﺳﺮاﺋﯿﻞ".

د.

ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ذﻛﺮ ﻓﯿﮫ ﺗﺸﺮﯾﻊ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ،ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪه اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ "ﺣﺴﺐ
ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ" ﻋﺪا ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت:
.۱

ﺑﺪﻻً ﻣ�ﻦ "ﻗ�ﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻀ�ﺮاﺋﺐ اﻟﺴ�ﺎرﯾﺔ ﻓ�ﻲ إﺳ�ﺮاﺋﯿﻞ" ﺗ�ﺄﺗﻲ
"ﻗ��ﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻀ��ﺮاﺋﺐ اﻟﺴ��ﺎرﯾﺔ ﻋﻠ��ﻰ ﻣﻨ��ﺘﺞ وﻋﻠ��ﻰ ﺻ��ﺎﺣﺐ
رﺧﺼﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء".

8463

ه.

ﻓ�ﻲ ﻛ��ﻞ ﻣﻜ��ﺎن ﻛﺘ��ﺐ ﻓﯿ��ﮫ "ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت أي ﻗ��ﺎﻧﻮن" ﯾ��ﺄﺗﻲ "وﺗﺸ��ﺮﯾﻌﺎت
اﻷﻣﻦ".

و.

ﻓﻲ ﻛ�ﻞ ﻣﻜ�ﺎن ﻛﺘﺒ�ﺖ ﻓﯿ�ﮫ اﻟﻜﻠﻤ�ﺎت "ﻟﻮﺣ�ﺔ اﻟﺘﺴ�ﻌﯿﺮة" ﯾ�ﺄﺗﻲ "ﻟﻮﺣ�ﺔ
اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ".

ز.

ﻓ���ﻲ ﻛ���ﻞ ﻣﻜ���ﺎن ﻛﺘﺒ���ﺖ ﻓﯿ���ﮫ اﻟﻜﻠﻤ���ﺎت " ﻣ���ﺰود ﺧﺪﻣ���ﺔ ﺣﯿﻮﯾ���ﺔ" أو
"ﻣﻮزع" ﯾﺄﺗﻲ" :ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء".

ح.

ﻓ���ﻲ ﻛ���ﻞ ﻣﻜ���ﺎن ﻛﺘﺒ���ﺖ ﻓﯿ���ﮫ اﻟﻜﻠﻤ���ﺎت "ﺻ���ﺎﺣﺐ رﺧﺼ���ﺔ ﺗﻮﻟﯿ���ﺪ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء" ﯾﺄﺗﻲ" :ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣ�ﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء اﻟﺘ�ﻲ ﺗﺸ�ﻤﻞ
رﺧﺼﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء".

اﻟﻄﺎﻗﺔ .۳
ﺷﺮاء
اﻟﻘﺪرة
وﺷﺮاء
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة واﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﻛﮭﺮﺑﺎء

ﯾﺸﺘﺮي ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ،اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺘ�ﻮﻓﺮة واﻟﻄﺎﻗ�ﺔ
وﺧﺪﻣﺎت ﺣﯿﻮﯾﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ واﻟﻔﺼ�ﻞ "و" ،ﺑﻤﺼ�ﺎدﻗﺔ
اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة ورﺧﺼﺔ اﻟﺘﻮﻟﯿﺪ.

طﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ .٤
ﺧ�������ﺪﻣﺎت ﺷ�������ﺮاء
اﻟﻘ�����ﺪرة اﻟﻤﺘ�����ﻮﻓﺮة
واﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺑﯿﻊ اﻟﻘ�ﺪرة اﻟﻤﺘ�ﻮﻓﺮة واﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﻟﻤ�ﺪﯾﺮ اﻟﻨﻈ�ﺎم ،ﯾﺘﻮﺟ�ﮫ
ﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻄﻠﺐ ﺧﻄﻲ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﺼﻞ "و".

اﺗﻔﺎق .٥

أ.

ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺠﺒﺮ ،ﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﺘﺞ ،اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﻗ�ﺔ
او اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺘ�ﻮﻓﺮة واﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﺑﻤﺮاﻋ�ﺎة اﻻﻣ�ﺮ ،ﻗﺒ�ﻞ ﻣﻮﻋ�ﺪ اﻟﺘﺸ�ﻐﯿﻞ
اﻟﺘﺠﺎري .ﺑ�ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ�ﻦ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮر أﻋ�ﻼه ،ﺻ�ﺎﺣﺐ رﺧﺼ�ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣ�ﻞ
ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑ���ﺎء ﻻ ﯾﺤ���ﺪد ﺷ���ﺮوط ﺷ���ﺮاء اﻟﻘ���ﺪرة اﻟﻤﺘ���ﻮﻓﺮة واﻟﻄﺎﻗ���ﺔ او
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣ�ﻦ اﻟﻤﻨ�ﺘﺞ ،ﺑ�ﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠ�ﻰ اﻻﺗﻔ�ﺎق او أي ﻣﺴ�ﺘﻨﺪ اﺧ�ﺮ ﻣ�ﻦ
ﻗﺒﻠﮫ. .

ب.

ﻓ��ﻲ اﻟﺤ��ﺎﻻت اﻟﺘ��ﻲ ﯾﻔﻀ��ﻞ اﻟﻤﻨ��ﺘﺞ ﻋ��ﺪم اﻟﺘﻮﻗﯿ��ﻊ ﻋﻠ��ﻰ اﺗﻔ��ﺎق ﺷ��ﺮاء
اﻟﻄﺎﻗ��ﺔ او اﻟﻘ��ﺪرة اﻟﻤﺘ��ﻮﻓﺮة واﻟﻄﺎﻗ��ﺔ او اﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﻣ��ﻦ اﻟﻤﻨ��ﺘﺞ ،ﯾﺠﺒ��ﺮ
اﻟﻤﻨ��ﺘﺞ اﻟﺘﻮﻗﯿ��ﻊ ﻋﻠ��ﻰ اﺗﻔ��ﺎق ﺗﺸ��ﻐﯿﻞ ﻣ��ﻊ ﻣ��ﺪﯾﺮ اﻟﻨﻈ��ﺎم ﻗﺒ��ﻞ ﺗﻨﻔﯿ��ﺬ
اﻟﺘﺰاﻣﻦ.

ﺗﻮﻗﯿﻊ
اﻟﺸﺮاء

ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة

.٦

ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻏﻼق اﻟﻤﺎﻟﻲ ﯾﺘﻮﺟﮫ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ
ﻟﺸ��ﺆون اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء ﻟﻠﺤﺼ��ﻮل ﻋﻠ��ﻰ ﻣﺼ��ﺎدﻗﺔ اﻟﺘﺴ��ﻌﯿﺮة ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت
اﻟﻔﺼﻞ "و" ﻷﺟﻞ اﺗﻤﺎم اﻻﻏﻼق اﻟﻤﺎﻟﻲ.

ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻟﻠﻤﺴﺆول

.۷

ﻣ��ﺮة ﺑﻜ��ﻞ ﺷ��ﮭﺮ ،ﯾﺮﺳ��ﻞ ﻣ��ﺪﯾﺮ اﻟﻨﻈ��ﺎم ﻟﻠﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء ﻣﻠﺨ��ﺺ
ﻣﻌﻄﯿ��ﺎت ﺑﺎﻟﺸ��ﻜﻞ اﻟ��ﺬي ﯾﺤ��ﺪده اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء ،ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﺘ��ﺪﻓﻖ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﻓﻲ ھ�ﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾ�ﺮ ,ﺗﻤﯿ�ﺰ اﻟﻄﺎﻗ�ﺔ اﻟﺘ�ﻲ زودة ﻟﻠﻤﺴ�ﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻓ�ﻲ
ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺘ�ﻮﻓﺮة اﻟﻤﺘﻐﯿ�ﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﺼ�ﻔﻘﺎت ﺷﺨﺼ�ﯿﺔ ,وﺑ�ﯿﻦ اﻟﻄﺎﻗ�ﺔ
اﻟﺘﻲ زودة ﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة اﻟﺜﺎﺑﺘ�ﺔ اﻟﻘ�ﺪرة اﻟﻤﺘ�ﻮﻓﺮة
اﻟﻤﺘﻐﯿ�ﺮة ﻟﺼ��ﺎﻟﺢ ﻣ��ﺪﯾﺮ اﻟﻨﻈ��ﺎم ,وﺑ��ﯿﻦ اﻟﻄﺎﻗ��ﺔ اﻟﺘ��ﻲ اﺳ��ﺘﮭﻠﻜﺖ ﻟ��ﺪى اﻟﻤﻨ��ﺘﺞ,
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وﻓﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ "و" وﻗﺮارات اﻟﺴﻠﻄﺔ.
.۸

ﻣ��ﺪﯾﺮ اﻟﻨﻈ��ﺎم ﯾﺠﮭ��ﺰ وﯾﺮﺳ��ﻞ ﺣﺴ��ﺎب ﺷ��ﮭﺮي ﻟﻠﻤﻨ��ﺘﺞ ﺣﺴ��ﺐ ﻟﻤ��ﺬﻛﻮرﻓﻲ
اﻟﻔﺼﻞ "و".

اﻻﻟﺘ���ﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒ���ﺎت .۹
اﻻﻣﺎﻧﺔ

ﯾﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻛﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒ�ﺎت اﻷﻣﺎﻧ�ﺔ اﻟﻤﺤ�ﺪدة ﻓ�ﻲ رﺧﺼ�ﺘﮫ
وﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ.

ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻨﺘﺞ

ﺗﺸﻐﯿﻞ وﺻﯿﺎﻧﺔ

 .۱۰ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ ﺗﻨﻔﺬ وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻀﻞ "و" ﻣ�ﻦ
اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ.

ﻣﻨ��ﺘﺞ اﻟ��ﺬي ﯾﺘﺼ��ﻞ  .۱۱ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺪ ،ﯾﻘﺪم ﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺒﻮﻋﻲ
ﻧﺼ��ﻒ ﺳ��ﻨﻮي اﻟ��ﺬي ﯾﻔﺼ��ﻞ اﻟﻘ��ﺪرة اﻟﻤﺘ��ﻮﻓﺮة و/او اﻟﺘﻮﻟﯿ��ﺪ اﻟﻤﺨﻄ��ﻂ ﻟﻜ��ﻞ
ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺪ
وﺣ��ﺪة ﺗﻮﻟﯿ��ﺪ ﻛﮭﺮﺑ��ﺎء اﻟﺘ��ﻲ ﯾﻤﻠﻜﮭ��ﺎ ،ﺣﺴ��ﺐ اﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ﻓ��ﻲ اﻟﺒ��ﺎب "ھ" ﻣ��ﻦ
اﻟﻔﺼﻞ "و".
ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﺤﻤﯿﻞ

) .۱۲أ(

)ب(

ﯾﻨﺸ���ﺮ ﻣ���ﺪﯾﺮ اﻟﻨﻈ���ﺎم ﯾﻮﻣﯿ���ﺎ ً ﻟﻀ���ﺎﺑﻂ ﺷ���ﺆون اﻟﻜﮭﺮﺑ���ﺎء وﻟﻌﺎﻣ���ﺔ
اﻟﺠﻤﮭﻮر ،ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﺤﻤﯿﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ﻓ�ﻲ
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ )ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺤﻄﺎت وﻣﻨﺸﺂت ﻟﺼﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء( ،اﻟﺘﻲ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻨﻔﯿ�ﺬھﺎ ﻓ�ﻲ ﯾ�ﻮم اﻟﻐ�ﺪ ،وﻓ�ﻖ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮر
ﻓﻲ اﻟﺒﺎب "ھ" ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ "و".
ﺑﻜﻞ ﯾﻮم ﻗﺪم ﻓﯿﮫ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻮﻟﯿ�ﺪ او ﺗﻮﺟ�ﺐ ﺗﻘ�ﺪﯾﻢ ﻓﯿ�ﮫ ﻣﺨﻄ�ﻂ ﺗﻮﻟﯿ�ﺪ
ﯾﻮﻣﯿ��ﮫ ,ﯾﺴ��ﻠﻢ ﻣ��ﺪﺑﺮ اﻟﻨﻈ��ﺎم ﻟﻠﻤﻨ��ﺘﺞ ﻣﺨﻄ��ﻂ ﺗﺤﻤﯿ��ﻞ ﺷﺨﺼ��ﯿﺔ اﻟﺘ��ﻲ
ﺗﺘﻄﺮق ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻨﺘﺞ وﻓﻖ اﻟﻤﺤﺪد ﻓ�ﻲ ا
ﻓﻲ اﻟﺒﺎب "ھ" ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ "و".

ﺗﺰوﯾ��������ﺪ اﻟﻘ��������ﺪرة  ۱۳ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﯿﻦ ان ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺮﻛﺒ�ﺔ
ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻈ�ﺮوف اﻟﺘﻘﻨﯿ�ﺔ ﻟﺘﻮﺻ�ﯿﻞ وﺣ�ﺪات اﻟﺘﻮﻟﯿ�ﺪ ﻟﻠﺸ�ﺒﻜﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺘﻮﻟﯿ�ﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌ�ﺔ ﻟﻠﻤﻨ�ﺘﺞ ،وﻓ�ﻖ اﻟﻤﺤ�ﺪد ﻓ�ﻲ
اﻟﺒﺎب "ھ" ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ "و" ،واﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت.
ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ

 .۱٤ﺻ���ﺎﺣﺐ رﺧﺼ���ﺔ ﻟﻠﻌﻤ���ﻞ ﻓ���ﻲ اﻟﻜﮭﺮﺑ���ﺎء ﯾﻔﺼ���ﻞ ﻻﺋﺤ���ﺔ ﺣ���ﺎﻻت طﺎرﺋ���ﺔ
اﻟﻤﺼ��ﺎدق ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ ﻣ��ﻦ ﻗﺒ��ﻞ اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء وﺑﺠﺎﻧﺒﮭ��ﺎ ﺗﻔﺼ��ﯿﻞ
اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت و/او اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ�ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺔ ﻹﺻ�ﺪار ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت او ﺗﻐﯿﯿ�ﺮات ﻓ�ﻲ
ﻧﻤ��ﻂ اﻟﺘﺰوﯾ��ﺪ واﻟﺘﺴ��ﻌﯿﺮات ﺑﺼ��ﺪد ﻛ��ﻞ ﺣﺎﻟ��ﺔ )ﻓﯿﻤ��ﺎ ﯾﻠ��ﻲ ":ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ﻟﺤﺎﻟ��ﺔ
طﻮارئ"( ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ "و".

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ

 .۱٥ﺗﺴ��ﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت اﻟﺼ��ﻠﺔ ﻓ��ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ،ﺑ��ﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣ��ﺔ ،وﺑﺸ��ﺮط ان
اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء ﻟ��ﻢ ﯾﺤ��ﺪد ﺗﺮﺗﯿﺒ��ﺎت أﺧ��ﺮى وﻻ ﺗﺘﻨ��ﺎﻗﺾ ﻣ��ﻊ أي
ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ.

ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺧﻼﻓﺎت

 .۱٦دون اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ ،ﻛ�ﻞ ﺧ�ﻼف اﻟﻤﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﺘﻄﺒﯿ�ﻖ ھ�ﺬه
اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﯾﺘﻮﺟﮫ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻜﮭﺮﺑﺎءذ ﻟﻜﻲ ﯾﺒﺖ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ.
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ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

 .۱۷ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺒﻌﺪ  ۳۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

ﻻﺳﻢ

 .۱۸ﺗﺳﻣﻰ ھذه اﻷﻧظﻣﺔ "أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻛﮭرﺑﺎء )ﺗﻧظﯾم وﺗﺷﻐﯾل( )ﺷراء
ﻛﮭرﺑﺎء ،ﺻﯾﺎﻧﺔ وﻧﻣ�ط اﻟﺗﻌﺎﻣ�ل ﻣ�ﻊ أﺻ�ﺣﺎب رﺧ�ص اﻟﺗوﻟﯾ�د اﻟﺷﺧﺻ�ﯾﺔ(
) ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(."۲۰۱٦ -٥۷۷۷ .

۳۰

ﺗﺸ���ﺮي ٥۷۷٦

 ۱ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛ�ﺎﻧﻲ ۲۰۱٦

أﺣﻔ�����ﺎت ﺑ������ﻦ ﺣ������ﻮر,

ﻋﻤﯿ������ﺪ

رﺋ���������������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ���������������������ﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘ������������ﺔ ﯾﮭ������������ﻮدا واﻟﺴ������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺚ وإرﺳﺎل اﻹﺷﺎرات )رﻗﻢ ) (۷۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮه( ۱۹٦۷ -٥۷۲۷
اﻧﻈﻤﮫ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺚ وإرﺳﺎل اﻹﺷﺎرات )رﺧﺺ ,ﺷﮭﺎدات ورﺳﻮم( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﺪ ۷أ ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺚ وإرﺳﺎل اﻹﺷﺎرات )رﻗﻢ ) (۷۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( -٥۷۲۷
 ،۱۹٦۷ﻓﺄﻧﻲ أﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻤﺪﯾ�������������ﺪ
ﺳﺮﯾﺎن

.۱

ﯾﻤﺪد ﺑﮭﺬا ﺳﺮﯾﺎن اﻧﻈﻤﮫ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺚ وإرﺳﺎل اﻹﺷﺎرات )رﺧﺺ ,ﺷﮭﺎدات
ورﺳﻮم( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱٦-٥۷۷٦ ,ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم
.۲۰۱۷/۱۲/۳۱

ﺗﻌ�������������ﺪﯾﻞ
اﻟﻤ������������ﺎدة
۲۰أ
ﺑ�����������������ﺪء
ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﻓ��ﻲ اﻻﻧﻈﻤ��ﺔ ﺑﺸ��ﺄن اﻟﺒ��ﺚ وإرﺳ��ﺎل اﻹﺷ��ﺎرات )رﺧ��ﺺ ,ﺷ��ﮭﺎدات ورﺳ��ﻮم( )ﯾﮭ��ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( ,۲۰۰۹-٥۷۷۰ ,ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۲۰أ ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺔ "ﯾﺴﺮوا" ﯾﺄﺗﻲ "ﯾﺴﺮي".

.۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم .۲۰۱۷/۱/۱

ﺳﺮﯾﺎن

.٤

ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم .۲۰۱۷/۱۲/۳۱

اﻻﺳﻢ

.٥

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ":اﻧﻈﻤﮫ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺚ وإرﺳﺎل اﻹﺷﺎرات )رﺧﺺ ,ﺷﮭﺎدات
ورﺳﻮم( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,

 ۱۳ﺗﺒ����������������ﺎت

٥۷۷۷

 ۱۱ﻛﺎﻧﻮن ﺛ�ﺎﻧﻲ

۲۰۱۷

داﻓﯿ��������������������ﺪ

ﻛ��������������������ﻮھﯿﻦ

اﻟﻀ��������ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��������ﺆون اﻻﺗﺼ��������ﺎﻻت
اﻟﻤﺴ�����������������������������������������������������������������ﺆول

8467

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۸ -٥۷٤۸ ,(۱۲٥۲
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻋﺎم ﻹﺣﻀﺎر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۱۷-٥۷۷٦ ,(10
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻ���ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ���ﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺸ���ﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀ���ﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ���ﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ,(۱۲٥۲
 ,۱۹۸۸ -٥۷٤۸وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ,إﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ  ٥ﻣﻦ اﻹﺿ���ﺎﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﺘﺼ���ﺮﯾﺢ ﻋﺎم ﻹﺣﻀ���ﺎر ﺑﻀ���ﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا
وﺳﺎﻣﺮه(  ،۲۰۰٥-٥۷٤۸ﯾﺄﺗﻲ:

إﺿ�������ﺎ ﻓﺔ اﻟﺒ ﻨﺪ ٦
ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﯾﺒﺪأ ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻣﻨﺬ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴ�ﻤﻰ ھﺬا اﻟﺘﺼ�ﺮﯾﺢ" :ﺗﺼ�ﺮﯾﺢ ﻋﺎم ﻹﺣﻀ�ﺎر ﺑﻀ�ﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ."۲۰۱۷-٥۷۷۷ , (۱۰

" .٦ﺳ��ﯿﺎرة ﺑﻀ��ﺮر ﻛﺒﯿﺮ"-ﺳ��ﯿﺎرة ﻏﯿﺮ ﺻ��ﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳ��ﺘﻌﻤﺎل ،وﺳ��ﯿﺎرة اﻟﺘﻲ
أﺻ�ﺪر ﺑﺼ�ﺪدھﺎ اﻋﻼن اﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺻ�ﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳ�ﺘﻌﻤﺎل ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺴﯿﺮ ،۱۹٦-٥۷۲۱ ,ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ
وﺟﺴﻢ اﻟﺴﯿﺎرة ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر او ﺟﺰء ﻣﻨﮫ".

۱۹
۱۷

ﺗ����ﺒ����ﺎت

٥۷۷۷

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۱۷

أﺣﻔ��ﺎت ﺑﻦ ﺣﻮر,

ﻋﻤﯿ��ﺪ

رﺋ�����ﯿ�����ﺲ اﻹدارة اﻟ�����ﻤ�����ﺪﻧ�����ﯿ�����ﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘ���ﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣﺮة

8468

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۰-٥۷۳۰ , (۳۷۸
اﻋﻼن ﺑﺸﺄن اﻏﻼق ﻣﻨﻄﻘﮫ )ﻣﻨﻊ دﺧﻮل وﻣﻜﻮث( )إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﯿﻦ( )ﻣﻨﻄﻘﺔ ) (Bﻛﻔﻞ ﻛﺎرث( ,
۲۰۱۷-٥۷۷۷
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ،وﺑﻤﻮﺟ�ﺐ اﻟﻤ�ﺎدة
 ۳۱۸ﻣ��ﻦ اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ �ﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت اﻣ��ﻦ ]ﻧ��ﺺ ﻣﻨﺴ��ﻖ[ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ -٥۷۷۰ , (۱٦٥۱
) ۲۰۰۹ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ"-اﻻﻣﺮ"( ،وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ وﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ
ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺿﺮورﯾﺔ ﻻﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ ،ﻓ�ﺄﻧﻲ أﻋﻠ�ﻦ ﺑﮭ�ﺬا ﻣ�ﺎ
ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺎرﯾﻒ

.۱

ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻋﻼن:
"اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ"-اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﺗﺤﻤ�ﻞ اﺳ�ﻢ ھ�ﺬا اﻹﻋ�ﻼن ،اﻟﻤﻮﻗﻌ�ﺔ ﺑﺘ�ﻮﻗﯿﻌﻲ
وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰء ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻋﻼن.
"اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ"-اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮭﺬا اﻷﻣﺮ.
"اﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ"-ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺴ�ﺠﻞ اﻟﺴ�ﻜﺎﻧﻲ ﺣﺴ�ﺐ ﻗ�ﺎﻧﻮن اﻟﺴ�ﺠﻞ
اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ,۱۹٦٥-٥۷۲٥ ,ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ,ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻣﻜﻮث ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﺧﻮل
ﻻﺳﺮاﺋﯿﻞ ,۱۹٥۲ -٥۷۱۲ ,ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ.

اﻏﻼق ﻣﻨﻄﻘﮫ

 .۲أﻋﻠﻦ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ھﻲ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻐﻠﻘﮫ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ.

ﻣﻨﻊ دﺧﻮل
وﻣﻜﻮث

.۳

ﺣﻔﻆ ﺑﯿﺎن

 .٤اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ:

اُ.

ﻻ ﯾﺪﺧﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﮫ اﻟﻤﻐﻠﻘﮫ وﻻ ﯾﻤﻜﺚ ﺑﮭﺎ.

ب.

اﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﮫ اﻟﻤﻐﻠﻘﮫ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً.

أ.

ﻣﻦ أﻋﻄﻲ ﻟﮫ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣ�ﻦ ﻗﺒﻠ�ﻲ او ﻋﻠ�ﻰ ﯾ�ﺪ ﻣ�ﻦ ﺧ�ﻮل ﻟ�ﺬﻟﻚ ﻣ�ﻦ
ﻗﺒﻠ�ﻲ ﻟﻠ��ﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘ��ﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘ�ﺔ واﻟﻤﻜ��ﻮث ﺑﮭ��ﺎ ،وﻛ�ﻞ ذﻟ��ﻚ ﺣﺴ��ﺐ
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ.

ب.

ﺟﻨﺪي ،ﺷﺮطﻲ وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﻌﺪ ﻣﻦ ﻋﺪاد ﻗﻮات اﻻﻣﻦ اﺛﻨﺎء اداء
واﺟﺒﮭﻢ.

8469

اﺧﺮاج
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﮫ
اﻟﻤﻐﻠﻘﮫ

 . ٥أﺧ��ﻞ ﺷ��ﺨﺺ ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت اﻟﻤ��ﺎدة  ۳أو أﺧ��ﻞ ﺷ��ﺮط ﻣ��ﻦ ﺷ��ﺮوط اﻟﺘﺼ��ﺮﯾﺢ اﻟ��ﺬي
أﻋﻄ��ﻲ ﻟ��ﮫ ﺣﺴ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة  ،٤ﯾﺤ��ﻖ ﻟﻜ��ﻞ ﺟﻨ��ﺪي او ﺷ��ﺮطﻲ اﻟﻌﻤ��ﻞ ﻣ��ﻦ اﺟ��ﻞ
اﺧﺮاﺟﮫ اﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﮫ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ،وﯾﺤﻖ ﻟﮭ�ﻢ اﺳ�ﺘﻌﻤﺎل ﻗ�ﻮه ﻣﻌﻘﻮﻟ�ﮫ ﻟﮭ�ﺬا
اﻟﻐﺮض.

ﻧﺸ��ﺮ

.٦

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۸

ﯾﺒﺪأ ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻹﻋﻼن ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم .۲۰۱۸/۲/۱۸

اﻻﺳ��ﻢ

.۹

ﯾﺴ��ﻤﻰ ھ��ﺬا اﻻﻋ��ﻼن" :اﻋ��ﻼن ﺑﺸ��ﺄن اﻏ��ﻼق ﻣﻨﻄﻘ��ﮫ )ﻣﻨ��ﻊ دﺧ��ﻮل وﻣﻜ��ﻮث(
)إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﯿﻦ( )ﻣﻨﻄﻘﺔ ) (Bﻛﻔﻞ ﺣﺎرث( ."۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,

ﻧﺴ��ﺦ ﻣ��ﻦ ھ��ﺬا اﻻﻋ��ﻼن ﺗﻮﺿ��ﻊ ﻻط��ﻼع ﻛ��ﻞ ﺷ��ﺨﺺ ﺧ��ﻼل ﺳ��ﺎﻋﺎت اﻟ��ﺪوام
اﻟﻌﺎدﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﮫ:
 .۱ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺸﺮطﺔ ارﯾﺌﯿﻞ.
.۲
 .۳ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻓﺮاﯾﻢ.

18

ﺷ���������ﺒﺎط

٥۷۷۷

 14ﺷ���������������������ﺒﺎط ۲۰۱۷

روﻧ�������������ﻲ ﻧﻮﻣ�������������ﮫ ,أﻟ�������������ﻮف
ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ����������ﺔ ﯾﮭ����������ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣﺮة

8470

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۰-٥۷۳۰ , (۳۷۸
اﻋﻼن ﺑﺸﺄن اﻏﻼق ﻣﻨﻄﻘﮫ )ﻣﻨﻊ دﺧﻮل وﻣﻜﻮث( )إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﯿﻦ( )ﻣﻨﻄﻘﺔ ) (Bﻛﻔﻞ ﻛﺎرث( ۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,

18

ﺷ���������ﺒﺎط

٥۷۷۷

 14ﺷ���������������������ﺒﺎط ۲۰۱۷

روﻧ�������������ﻲ ﻧﻮﻣ�������������ﮫ ,أﻟ�������������ﻮف
ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ����������ﺔ ﯾﮭ����������ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۸- ٥۷٤۸,(۱۲۱٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﻣﻌﺴﻜﺮ داﺋﻢ (۸۱۱۹
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ) ۱۹۸۸-٥۷٤۸ ,(۱۲۱٦ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ( ,وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ,ﻓﺎﻧﻲ
آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

"اﻟﻤﺴﺆول"-اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء

.۲

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ م.ض ﺗﺰوﯾﺪ ﻛﻞ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎءﻟﻘﯿﺎدة ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة )اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺪاﺋﻢ  (۸۱۱۹وﻓﻖ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺰوﯾﺪ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺸﻐﯿﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ,۱۹۷۱ ٥۷۳۱, (٤۲۷
وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )۲ب( ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ م.ض( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۱۹۹۱-٥۷٥۱ ,

ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺴﺆول .۳

ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺴﺆول وﻓﻖ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻛﻞ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆول ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻻﻣﺮ ،وﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﺔ ﻛﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆول.

اﻟﻐﺎء
ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت .٤

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

 .٦ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ":ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء (ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ) (ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة)ﻣﻌﺴﻜﺮداﺋﻢ ."٥۷۷۸-۲۰۱۷ ,( ۸۱۱۹

اﻻﺳﻢ

۲۳

.٥

ﺗﻠﻐﻰ ﺑﮭﺬا ﻛﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت.

ﻧﯿﺴ����ﺎن

 ۱۹ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۷۷
۲۰۱۷

أﺣ���ﻔ���ﺎت ﺑ���ﻦ ﺧ���ﻮر,

ﻋ���ﻤ���ﯿ���ﺪ

رﺋ�����ﯿ�����ﺲ اﻹدارة اﻟ�����ﻤ�����ﺪﻧ�����ﯿ�����ﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘ���ﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ )إﺟﺮاءات ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﺎﺋﻊ
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ٦۲أ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت اﻣ�ﻦ
]ﻧ��ﺺ ﻣﻨﺴ��ﻖ[ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ ) ۲۰۰۹-٥۷۷۰ , (۱٦٥۱ﻓﯿﻤ��ﺎ ﯾﻠ��ﻲ "اﻷﻣ��ﺮ"( ،وﺑ��ﺎﻗﻲ ﺻ��ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ��ﺐ أي
ﻗﺎﻧﻮن ،أﻧﻲ أﺳﻦ ﺑﮭﺬا اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ:
"اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ٦۲أ ﻣﻦ ھﺬا اﻷﻣﺮ.
وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ
ﺑﻀﺎﺋﻊ"

ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺸ�ﺎن .۲
وﺿﻊ اﻟﯿﺪ

"أﻣﻮال"

اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭ�ﺎ ،أوراق ﻣﺎﻟﯿ�ﺔ ،ﺳ�ﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻲ ،ذھﺐ وأي ﺣﻖ ﻓﻲ أي ﻣﻨﮭﺎ.

"ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ"

ﻣﻦ ﻋ�ﯿﻦ ﻋﻠ�ﻰ ﯾ�ﺪ ﻗﺎﺋ�ﺪ ﻗ�ﻮات ﺟ�ﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ،ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑ�ﺔ اﻟﻌﺴ�ﻜﺮﯾﺔ ،ﺳ�ﻼح
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ،واﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

"ﺳﻜﺮﺗﯿﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ"

ﻣﻦ ﻋﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﯾ�ﺪ ﻗﺎﺋ�ﺪ ﻗ�ﻮات ﺟ�ﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺳﻜﺮﺗﯿﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ.

"رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ"

ﻣﻨﺪوب اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺬي ﯾﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ.

)أ(

ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ ﻗ�ﻮات اﻷﻣ�ﻦ ﺣﺴ�ﺐ ﺻ�ﻼﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ اﻟﻤ�ﺎدة
 ٦۰ﻣ��ﻦ اﻷﻣ �ﺮ أو ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻨﻈ��ﺎم رﻗ��ﻢ  ۷٤ﻣ��ﻦ أﻧﻈﻤ��ﺔ اﻟ��ﺪﻓﺎع )ﺣﺎﻟ��ﺔ ط��ﻮارئ( ,
 ,۱۹٤٥ﯾﻌﺒﺊ ﺣﯿﻦ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺸﺄن وﺿ�ﻊ اﻟﯿ�ﺪ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﺒﻀ�ﺎﺋﻊ,
ﯾﻌﺒﺊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.

)ب(

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺤﯿﺎزﺗﮫ.

)ج(

ﯾﺸﺮح اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺑﺸﺄن وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ظ�ﺮوف ﺿ�ﺒﻂ اﻟﺒﻀ�ﺎﺋﻊ وﯾﺸ�ﻤﻞ ،ﻓ�ﻲ
ﺟﻤﻠﺔ اﻷﻣﺮ ،اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻵﺗﯿ�ﺔ :اﺳ�ﻢ ﻣ�ﻦ ﻛﺎﻧ�ﺖ اﻟﺒﻀ�ﺎﺋﻊ ﺑﺤﻮزﺗ�ﮫ; ﺗ�ﺎرﯾﺦ وﺿ�ﻊ اﻟﯿ�ﺪ
ﻋﻠ�ﻰ اﻟﺒﻀ�ﺎﺋﻊ واﻟﻤﻜ��ﺎن اﻟﺘ�ﻲ ﺗ�ﻢ ﺿ��ﺒﻄﮭﺎ; ﺑﺤ�ﺎل ﺗ��ﻢ وﺿ�ﻊ اﻟﯿ�ﺪ ﻋﻠ��ﻰ أﻣ�ﻮال ،ﺗﺤﺪﯾ��ﺪ
اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻠﺔ ووﺻﻔﮭﺎ; ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ.
ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﯿ�ﺪ ﻋﻠ�ﻰ ﺑﻀ�ﺎﺋﻊ ،ﯾﻮﻗ�ﻊ ﻣ�ﻦ ﻛﺎﻧ�ﺖ اﻟﺒﻀ�ﺎﺋﻊ ﺑﺤﻮزﺗ�ﮫ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻤﺴ�ﺘﻨﺪ ﺑﺸ�ﺄن
وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ،ﺑﺤﺎل رﻓﺾ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ،ﯾﺪون اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ.

) ھ(

ﺗﺴﻠﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺑﺸﺄن وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀ�ﺎﺋﻊ ﻟﺴ�ﻜﺮﺗﯿﺮ اﻟﻠﺠﻨ�ﺔ وﻟﻠﻤﺴﺘﺸ�ﺎر
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة.

)د(
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ﺣ��ﻖ اﻻدﻋ��ﺎء .۳
أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ

أﺻﻮل اﻟﺤﻜﻢ .٤
ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﺣﻔ��������������������ﻆ .٥
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﻗ��������������ﺮارات .٦
اﻟﻠﺠﻨﺔ

)و(

ﻋ��ﺪم ﺗﻌﺒﺌ��ﺔ اﻟﻤﺴ��ﺘﻨﺪ ﻛﺎﻟﻤﻔﺼ��ﻞ ﻓ��ﻲ ھ��ﺬه اﻟﻤ��ﺎدة ﻻ ﯾﻤ��ﺲ ﺑﺸ��ﺮﻋﯿﺔ وﺿ��ﻊ اﻟﯿ��ﺪ ﻋﻠ��ﻰ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﻛﺎن ﺑﺤﻮزﺗﮫ ﺑﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘ�ﻲ ﺗ�ﻢ وﺿ�ﻊ اﻟﯿ�ﺪ ﻋﻠﯿﮭ�ﺎ ،أن ﯾﺮﻓ�ﻊ ادﻋﺎءاﺗ�ﮫ ﺧﻄﯿ�ﺎ
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل  ۳۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ وﯾﺤﻖ ﻟﮫ طﻠﺐ اﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎﻣﮭﺎ.

)ب(

طﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺤﻮزﺗ�ﮫ اﻟﻤﺜ�ﻮل أﻣ�ﺎم اﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ،ﯾﻌﻠﻤ�ﮫ ﺳ�ﻜﺮﺗﯿﺮ اﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺑﺸ�ﺄن
اﻟﻤﻮﻋﺪ واﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺪﻋﻰ إﻟﯿﮫ ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ.

)ج(

ﻟﻢ ﯾﻤﺜﻞ ﻣ�ﻦ ﻛﺎﻧ�ﺖ اﻟﺒﻀ�ﺎﺋﻊ ﺑﺤﻮزﺗ�ﮫ أﻣ�ﺎم اﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺧ�ﻼل اﻟﻤﻮاﻋﯿ�ﺪ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮرة أﻋ�ﻼه،
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﻤﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻺدﻻء ﺑﺎدﻋﺎءاﺗﮫ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ.

)د(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ�ﻦ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮر أﻋ�ﻼه ،ﯾﺤ�ﻖ ﻟ�ﺮﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺗﻤﺪﯾ�ﺪ اﻟﻤﻮاﻋﯿ�ﺪ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮرة أﻋ�ﻼه،
ﺑﺤﺎل ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮫ ﻣﺒﺮرات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﻌﻞ ذﻟﻚ.

)أ(

اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺒﯿﻨﺎت وأﺻﻮل اﻟﺤﻜﻢ.

)ب(

ﯾﺤﺪد ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﯾ�ﺪ رﺋﯿﺴ�ﮭﺎ ،ﺑﺸ�ﺮط أن ﺗﺤﻔ�ﻆ ﺣﻘ�ﻮق ﻣ�ﻦ ﻛ�ﺎن ﺑﺤﻮزﺗ�ﮫ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﺮﻓﻊ ادﻋﺎءاﺗﮫ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۳أﻋﻼه.

)ج(

ﻷﺟﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارھﺎ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻮاد اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﮭﺎ ،ﺷﻔﮭﯿﺎ ً أو
ﺧﻄﯿﺎً ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮاد ﺳﺮﯾﺔ .ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ،ﺑﻤﺒﺎدرﺗﮭﺎ ،أي ﻣﻮاد أﺧﺮى
اﻟﺘﻲ ﺣﺴﺐ رأﯾﮭﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷﺟﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارھﺎ.

)د(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﻗﺒ�ﻮل ﺑﯿﻨ�ﺔ ﺣﺘ�ﻰ ﺑﻐﯿ�ﺎب اﻟﻤﺴ�ﺘﺪﻋﻲ أو وﻛﯿﻠ�ﮫ ،ﺑﺤ�ﺎل واﻗﺘﻨﻌ�ﺖ أن ﻛﺸ�ﻒ
اﻟﺒﯿﻨ��ﺔ ﯾﻤ��ﺲ ﺑ��ﺄﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ،ﺑﺴ��ﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭ��ﻮر أو أﻣﻨ��ﮫ ،أو ﻗ��ﺪ ﺗﻜﺸ��ﻒ ط��ﺮق ﻋﻤ��ﻞ
ﺳﺮﯾﺔ.

) ھ(

ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻐﻠﻘﺔ إﻻ إذا ﻗﺮر رﺋﯿﺴﮭﺎ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ.

ﻟﻐﺎﯾﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ،ﺗﺤﻔﻆ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﺪى ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
)أ(

اﺧﺘﻠﻒ آراء اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﯾﺮﺟﺢ رأي اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ.

)ب(

رﻓﻌ��ﺖ ادﻋ��ﺎءات وﻓ��ﻖ اﻟﻤ��ﺎدة )۳أ( ،ﺗﻌﻘ��ﺪ اﻟﻠﺠﻨ��ﺔ ﺟﻠﺴ��ﺘﮭﺎ ﺧ��ﻼل  ۳۰ﯾ��ﻮم ﻣ��ﻦ ﯾ��ﻮم
اﺳ��ﺘﻼم اﻻدﻋ��ﺎءات ،وﺗﺼ��ﺪر ﻗﺮارھ��ﺎ ﺧ��ﻼل  ۳۰ﯾ��ﻮم .ﺑ��ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ��ﻦ اﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ،ﯾﺤ��ﻖ
ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻋﺪ إﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺪون.

) ج(

ﺗﺒ��ﯿﻦ ﻟﻠﺠﻨ��ﺔ ﻋ��ﺪم وﺟ��ﻮد ﻣﺒ��ﺮر ﻟﻮﺿ��ﻊ اﻟﯿ��ﺪ ﻋﻠ��ﻰ اﻟﺒﻀ��ﺎﺋﻊ أو ﻋ��ﺪم وﺟ��ﻮد ﻣﺒ��ﺮر
ﻟﻤﺼ��ﺎدرة اﻟﺒﻀ��ﺎﺋﻊ ،ﺗ��ﺄﻣﺮ اﻟﻠﺠﻨ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ إﻋ��ﺎدة اﻟﺒﻀ��ﺎﺋﻊ ﻛﻠﮭ��ﺎ أو ﺟ��ﺰء ﻣﻨﮭ��ﺎ ﻟﻤ��ﻦ ﺗ��ﻢ
ﺿﺒﻄﮭﺎ ﻋﻨﺪه ،وﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺸﺄن وﺿﻊ اﻟﯿﺪ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،ﻣﺎ ﻋ�ﺪا
ﻓ��ﻲ ﺣ��ﺎﻻت ﺷ��ﺎذة ،وﻷﺳ��ﺒﺎب ﺗ��ﺪون ،ﯾ��ﺄﻣﺮ ﻗﺎﺋ��ﺪ ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓ��ﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ.
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ﻋ���������������������ﺪم ۷
اﻻﻋﺘﺮاض
اﻟﻔﻮاﺋ���������������ﺪ .۸
وﺟ��������������ﺪول
اﻟﻐﻼء
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن .۹
ﺗﻌﻠﯿﻤ������������ﺎت .۱۰
اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ

اﻻﺳﻢ

.۱۱

)د(

ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدرة اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،ﻛﻠﮭ�ﺎ أو ﺟ�ﺰء ﻣﻨﮭ�ﺎ ،ﺗﻨﻘ�ﻞ ﺗﻮﺻ�ﯿﺘﮭﺎ
ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﯾﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤ�ﺎ ﯾ�ﺄﻣﺮ ﻗﺎﺋ�ﺪ
ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﺗﻨﻘ�ﻞ ﺗﻮﺻ�ﯿﺔ اﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﻟﻠﺸ�ﺨﺺ اﻟ�ﺬي ﺗ�ﻢ
ﺿﺒﻂ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺤﻮزﺗﮫ أو ﻟﻮﻛﯿﻠﺔ.

) ھ(

أوﺻﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدرة اﻟﺒﻀ�ﺎﺋﻊ ،وﻓ�ﻖ اﻟﻔﻘ�ﺮة )د( ،ﻛﻠﮭ�ﺎ أو ﺟ�ﺰء ﻣﻨﮭ�ﺎ ،ﯾﺤ�ﻖ
ﻟﻤﻦ ﺗﻢ ﺿﺒﻂ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﺪﯾﺔ أن ﯾﻘﺪم طﻠﺐ ﻟﺪى اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻔ�ﻚ رھ�ﻦ اﻟﺒﻀ�ﺎﺋﻊ ﻣﻘﺎﺑ�ﻞ دﻓ�ﻊ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أﯾ�ﺎم ﻣ�ﻦ ﯾ�ﻮم اﺳ�ﺘﻼم ﻗ�ﺮار اﻟﻠﺠﻨ�ﺔ .ﺗﻘ�ﺮر اﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺑﺸ�ﺄن ﻗﺒ�ﻮل
اﻟﻄﻠﺐ وﺗﺤﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ دﻓﻌﺔ.

)و(

ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻋﺎدة اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،ﯾﻨﺴﻖ ﺳﻜﺮﺗﯿﺮ اﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ،ﺧ�ﻼل  ۱٤ﯾ�ﻮم ﻣ�ﻦ ﯾ�ﻮم اﺗﺨ�ﺎذ
اﻟﻘﺮار ،ﻣﻮﻋﺪ ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،ﻣﻨﻮط ﺑﺎﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ج(.

)ز( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻤﺪﯾ�ﺪ اﻟﻤﻮاﻋﯿ�ﺪ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮرة أﻋ�ﻼه ،إذا ﺗﺒ�ﯿﻦ
ﻟﮫ ﻣﺒﺮرات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﻌﻞ ذﻟﻚ.
ﻟﻢ ﯾﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻢ ﺿﺒﻂ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﺪﯾﺔ أي ادﻋﺎءات وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ،۳ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺣﺴ�ﺐ أواﻣ�ﺮ
ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻷﻣﻦ.
اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎد ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﺪول ﻏﻼء اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.
)أ(

ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻟﻢ ﺗﺼ�ﺎدر ﺑﻌ�ﺪ،
ﻗﺪم ادﻋﺎءات ﺑﺼﺪدھﺎ ،ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ واﻟﺸ�ﺨﺺ اﻟ�ﺬي اﺟﺘﺎزھ�ﺎ ﻗﺒ�ﻞ
وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۱۰ب(.

)ب(

ﯾﺤ��ﻖ ﻟﻠﺸ��ﺨﺺ اﻟ��ﺬي ﻛﺎﻧ��ﺖ اﻟﺒﻀ��ﺎﺋﻊ ﺑﺤﻮزﺗ��ﮫ ﻗﺒ��ﻞ وﺿ��ﻊ اﻟﯿ��ﺪ ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ ﻛﺎﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ﻓ��ﻲ
اﻟﻤﺎدة )۱۰أ( ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ادﻋﺎءاﺗﮫ ﺧﻄﯿﺎ ً ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل  ۳۰ﯾ�ﻮم ﻣ�ﻦ ﯾ�ﻮم ﺑ�ﺪء ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم .۳
ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ" :أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن إﺟﺮاءات ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ
ﺑﻀﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ."۲۰۱۷.-٥۷۷۷ ,

 ۱۱ﺳ�������������ﯿﻔﺎن ٥۷۷۷

روﻧ�������������ﻲ ﻧﻮﻣ�������������ﺔ ,

 ٥ﺣﺰﯾ��������������������ﺮان ۲۰۱۷

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ

أﻟ�������������ﻮف

ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹ - ٥۷۳۰ ,(۳٦۳
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(|۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,
ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺻ �ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓ��ﻖ اﻟﻤ��ﺎدة )٥أ( ﻣ��ﻦ اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن ﺣﻤﺎﯾ��ﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌ��ﺔ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ , (۳٦۳
)۱۹٦۹ – ٥۷۳۰ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ( ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺎرﯾﻒ

.۱

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ-
"ﺣﯿﻮاﻧﺎت"-ﺑﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ ذﻟ�ﻚ ھﯿﻜ�ﻞ ﻋﻀ�ﻤﻲ ﻟﺤﯿﻮاﻧ�ﺎت او أي ﺟ�ﺰء ﻣﻨ�ﮫ وﻛ�ﺬﻟﻚ
اﺻﺪاف اﻟﺮﺧﻮﯾﺎت؛
"ﻣﺎدة ﻏﺮﯾﺒﺔ"-ﻣﺎدة ،ﻏﺮض ،او ﺟﮭﺎز اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻧﻮع اﻷﺷ�ﯿﺎء اﻟﻤﺘﻮاﺟ�ﺪة
داﺧ��ﻞ اﻟﻤﺤﻤﯿ��ﺔ ﺑﺸ��ﻜﻞ طﺒﯿﻌ��ﻲ وﻟ��ﯿﺲ ﻣ��ﻦ ﻧ��ﻮع اﻷﺷ��ﯿﺎء اﻟﺘ��ﻲ أدﺧﻠ��ﺖ اﻟ��ﻰ
اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ او ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ؛
"ﻣﺸﻐﻞ"-ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎرة ،ﺣﺮف ،اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛
"ﺛﺮوات طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﺤﻤﯿﺔ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ؛
"ﺿﺮر"-ﯾﺸﻤﻞ اﻹﺑ�ﺎدة ،ھ�ﺪم ،ﻛﺴ�ﺮ ،إﺻ�ﺎﺑﺔ ،ﻗﻄ�ﻊ ،ﻗﻄ�ﻒ ،ﺣﯿ�ﺎزة ،اﺧ�ﺬ او
ﺗﻐﯿ��ﺮ ﺷ��ﻜﻠﮭﺎ او وﺿ��ﻌﯿﺘﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ��ﺔ إذا ﻛ��ﺎن ﻛ��ﺎﺋﻦ ﺣ��ﻲ او ﻧﺒ��ﺎت او ﺟﻤ��ﺎد او
ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﺘﻜﺎﺛﺮھﺎ وطﺮﯾﻘﺔ ﺗﻄﻮرھﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،اﻟﺼﯿﺪ ،ﺻﯿﺪ اﻷﺳ�ﻤﺎك،
اﻧﺘﺸﺎل ،رﻋﻲ ،ازﻋﺎج راﺣﺔ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ ،اﻟﻤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺘﮭﺎ او ﺑﺤﺮﯾﺘﮭ�ﺎ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﺴﻄﺢ اﻷرض ،ﺗﺸﯿﯿﺪ ﻣﺒﻨﻰ او ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ،ﺑﻨ�ﺎء ﺟ�ﺪار،
او ﺳ��ﺪ ﺗﺮاﺑ��ﻲ ،ﺳ��ﯿﺎج وﻣ��ﺎ ﺷ��ﺎﺑﮫ ،ﺗﺤﻮﯾ��ﻞ ﻣﺠ��ﺮى ﻣ��ﺎء ،ﺧ��ﻂ ﻛﮭﺮﺑ��ﺎء او ﺧ��ﻂ
ھﺎﺗﻒ ﯾﺸﻤﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻨﯿﺔ اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر؛
"ﻧﻔﺎﯾﺎت"-ﺳﺠﺎﺋﺮ ،ﻋﻠﺐ ،ﻗﺸﻮر ،ﻣﻐﻠﻔﺎت طﻌﺎم ،ﻣ�ﺄﻛﻮﻻت ،او ﺑﻘﺎﯾﺎھ�ﺎ ،وﻛ�ﻞ
ﻣﺎدة ﻏﺮﯾﺒﺔ أﺧﺮى؛
"ﻣﻔ��ﺘﺶ"-ﻣ��ﻦ ﻋﯿ��ﯿﻦ ﻟﯿﺸ��ﻐﻞ ﻣﻨﺼ��ﺐ ﻣﻔ��ﺘﺶ وﻓ��ﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت اﻟﻤ��ﺎدة ٥أ)د( ﻣ��ﻦ
اﻻﻣﺮ؛
"اﻣﺮ اﻟﻄﯿﺮان"-أﻣﺮ اﻟﻄﯿﺮان )ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻄﯿﺮان وإﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﻣﺤﻈ�ﻮرة(
)ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ( )رﻗﻢ ۱۹٦۷-٥۷۲۷ , (۱۳؛
"ﻧﺒ��ﺎت"-ﯾﺸ��ﻤﻞ أوراق ،ﻏﺼ��ﻦ ،زھ��ﺮة ،ﺛﻤ��ﺮة ،ﺑ��ﺬرة ،ﺑﺤﺎﻟ��ﺔ ﻧﻤ��ﻮ او ﺑﺤﺎﻟ��ﺔ
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ذﺑﻼن او ﻣﺘﺴﺎﻗﻂ؛
"ﻣﺮﻛﺒﺔ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺴﯿﺮ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ (۱۳۱۰
.۱۹۹۲-٥۷٥۲ ,
"ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ"-ﻣﻦ ﻋﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﯾ�ﺪ رﺋ�ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ ﻛﺴ�ﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼ�ﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ؛
"ﻣﺤﻤﯿﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ"-ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪده ﻛﻤﺤﻤﯿﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ،ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ؛
ﻣﻨ������ﻊ اﻟﻀ������ﺮر .۲
واﻟﺤﯿﺎزة

ﻻ ﯾﻀ��ﺮ أي ﺷ��ﺨﺺ وﻻ ﯾﺤﺘ��ﺎز ﻋﻠ��ﻰ ﻛ��ﺎﺋﻦ ﺣ��ﻲ ،ﻧﺒ��ﺎت ،او ﺟﻤ��ﺎد ،ﯾﺸ��ﻤﻞ
ارض ،ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺤﻤﯿﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻣﺤﻤﯿﺔ(.

ﻣﻨ������ﻊ اﻋﻤ������ﺎل .۳
اﻟﺒﻨﺎء

)أ(

ﻻ ﯾﻨﻔ���ﺬ ﺷ���ﺨﺺ أي اﻋﻤ���ﺎل ﺑﻨ���ﺎء ﻓ���ﻲ ﻣﺤﻤﯿ���ﺔ طﺒﯿﻌﯿ���ﺔ اﻻ ﺑﻤﻮﺟ���ﺐ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او ﻣﻦ ﺧﻮل ﻟﮭﺬا ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ.

)ب(

ﻧﻔﺬت اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﯿﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺼ�ﺮﯾﺢ ﺧﻄ�ﻲ
ﻛﺎﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ﻓ��ﻲ اﻟﻔﻘ��ﺮة )أ( او ﺧ��ﻼف ﻻﺣ��ﺪ ﺷ��ﺮوط اﻟﺘﺼ��ﺮﯾﺢ ،ﯾﺤ��ﻖ
ﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ھﺪم اﻟﻤﺒﻨﻰ.

)أ(

ﻻ ﯾﺪﺧﻞ أي ﺷﺨﺺ ﻟﻤﺤﻤﯿﺔ اﻻ وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺣ�ﺪدﺗﮭﺎ اﻟﺴ�ﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻧﺸﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ ،او وﻓﻖ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

)ب(

ﻻ ﯾﻤﻜﺚ أي ﺷﺨﺺ داﺧﻞ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ اﻻ ﺧﻼل اﻷﯾ�ﺎم واﻟﺴ�ﺎﻋﺎت اﻟﺘ�ﻲ
ﺣﺪدﺗﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻧﺸﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣ�ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻘ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻣ�ﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ ،او وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

)أ(

ﻻ ﯾﺪﺧﻞ أي ﺷﺨﺺ ﻣﺎدة ﻏﺮﯾﺒﺔ اﻟ�ﻰ اﻟﻤﺤﻤﯿ�ﺔ وﻻ ﯾﺤﺘ�ﺎز ﻋﻠ�ﻰ ﻣ�ﺎدة
ﻏﺮﯾﺒﺔ داﺧﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺠﺮد ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر.

)ب(

ﻻ ﯾ���ﺪﺧﻞ ﺷ���ﺨﺺ وﻻ ﯾﺤﺘ���ﺎز داﺧ���ﻞ ﻧﻄ���ﺎق اﻟﻤﺤﻤﯿ���ﺔ ﻋﻠ���ﻰ ﺷ���ﺒﻚ،
ﻣﺼﺎﯾﺪ ،ﺳ�ﻢ ،طﻌ�ﻢ ،ﺳ�ﻼح او ﻣ�ﻮاد ﻣﺘﻔﺠ�ﺮة ،اﻟﺘ�ﻲ ﺑﻮاﺳ�ﻄﺘﮭﺎ ﯾﻤﻜ�ﻦ
ﻗﺘﻞ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺣﯿﺔ او ﻧﺒﺎﺗ�ﺎت ،اﻟﺤ�ﺎق اﻟﻀ�ﺮر ﻓﯿﮭ�ﺎ واﻣﺴ�ﺎﻛﮭﺎ وﺗﺸ�ﻜﯿﻞ
ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﮭﺎ او ﺗﻘﯿﺪ ﺣﺮﻛﺘﮭﺎ ،ﺗﻄﻮرھﺎ ﻧﻤﻮھﺎ او ﺗﻜﺎﺛﺮھﺎ.

)ج(

ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻤﺤﻤﯿﺔ وﻻ ﯾﺤﺘﺎز داﺧﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺋﻨ�ﺎت ﺣﯿ�ﺔ ،ﺑ�ﯿﺾ
ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺣﯿﺔ ،ﻧﺒﺎت ،ﺑﺬور او أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﺒ�ﺎت اﻟﺘ�ﻲ ﻗ�ﺪ ﺗﺘﻜ�ﺎﺛﺮ او
ﺗﻨﻤﻮ.

)د(

ﺑ��ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ��ﻦ اﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ﻓ��ﻲ اﻟﻤ��ﻮاد )٥أ()٥-ج( ،وﺑﺤ��ﺎل ﺳ��ﻤﺢ اﻻﻣ��ﺮ
ﺑﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت اﻟﺘ���ﻲ ﺣ��ﺪدﺗﮭﺎ اﻟﺴ���ﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ���ﺔ وﻧﺸ��ﺮت ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻠﻮﺣ���ﺔ

ﻣﻨ�����ﻊ اﻟ�����ﺪﺧﻮل .٤
واﻟﻤﻜﻮث

ﻣﻨﻊ ادﺧﺎل ﻣﺎدة .٥
ﻏﺮﯾﺒ����ﺔ ،ﻣ����ﺎدة
ﺧﻄﺮة ،ﻧﻔﺎﯾﺎت،
ﻛ��������ﺎﺋﻦ ﺣ��������ﻲ
وﻧﺒﺎت

8477

اﻟﻤﻌﻠﻘ���ﺔ ﻋﻠ���ﻰ ﻣ���ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻤﯿ���ﺔ ،وﻣﻨﻮط���ﺎ ً ﻟﺘﻠ���ﻚ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ���ﺎت ،ﯾﺴ���ﻤﺢ
اﻻدﺧﺎل ﻟﻨﻄﺎق اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ:
) (۱ﻛﻼب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺑﻮطﺔ ﺑﺤﺒﻞ وﺑﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﯾﺤﺘﺎزھﺎ؛
) (۲طﻌﺎم اﻟﻤﻌﺪ ﻷﻛﻞ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ ،وﺑﺸﺮط ان ﺗ�ﻮﻓﺮ ﻓﯿ�ﮫ ﺷ�ﺮوط
اﻟﻤﺎدة  ۸او ﯾﺨﺮﺟﻮا ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺧﺮوﺟﮭﻢ ﻣﻨﮭﺎ؛
ﻣﻨ�������ﻊ دﺧ�������ﻮل .٦
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

) (۳ﺳﻼح.
ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﺪاﺧﻞ ﻧﻄ�ﺎق اﻟﻤﺤﻤﯿ�ﺔ ﻣﺮﻛﺒ�ﺔ وﻻ ﯾﺮﻛﻨﮭ�ﺎ ،اﻻ ﻋﺒ�ﺮ اﻟﻄ�ﺮق
واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض وﻋﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

ﻣﻨ������ﻊ اﺧ������ﺮاج .۷
ﻛﺎﺋﻨ����ﺎت ﺣﯿ����ﺔ،
ﻧﺒﺎت وﺟﻤﺎد

ﻻ ﯾﺨ��ﺮج ﺷ��ﺨﺺ ﻣ��ﻦ ﻧﻄ��ﺎق اﻟﻤﺤﻤﯿ��ﺔ أي ﻛ��ﺎﺋﻦ ﺣ��ﻲ ،ﻧﺒ��ﺎت او ﺟﻤ��ﺎد او أي
ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ،ﻣﻦ ﻧﻮع اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ ﺑﺸ�ﻜﻞ طﺒﯿﻌ�ﻲ او أدﺧﻠ�ﺖ
اﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،اﻻ إذا ﻣﻨﺢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺧﻄﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﻐ�ﺮض ﻣ�ﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ووﻓﻖ ﺷﺮوط اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ.

ﻧﻔﺎﯾﺎت

.۸

ﻻ ﯾﻠﻘﻲ ﺷ�ﺨﺺ اﻟﻨﻔﺎﯾ�ﺎت ﻓ�ﻲ ﻧﻄ�ﺎق اﻟﻤﺤﻤﯿ�ﺔ وﻻ ﯾﺒﻘ�ﻲ اﻟﻨﻔﺎﯾ�ﺎت ﻓﯿﮭ�ﺎ ،ﯾﺸ�ﻤﻞ
اﻟﺴ��ﺠﺎﺋﺮ ،ﺑﻘﺎﯾ��ﺎ اﻟﻄﻌ��ﺎم او ﻏﻼﻓ��ﮫ وﻛ�ﺬﻟﻚ أي ﻣ��ﺎدة ﻏﺮﯾﺒ��ﺔ أﺧ��ﺮى ،اﻻ داﺧ��ﻞ
ﺣﺎوﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض.

ﺗﻠﻮﯾﺚ اﻟﻤﯿﺎه

.۹

ﻻ ﯾﻠﻮث ﺷﺨﺺ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة داﺧﻞ اﻟﻤﺤﻤﯿ�ﺔ او اﻟﻤﯿ�ﺎه اﻟﺠﺎرﯾ�ﺔ اﻟﯿﮭ�ﺎ ،وﻻ
ﯾﺘﺴﺒﺐ ﺑﺘﻠﻮﺛﮭﺎ وﻻ ﯾﻐﯿ�ﺮ ﺑﺸ�ﻜﻞ داﺋ�ﻢ او ﻣﺆﻗ�ﺖ ﻣﺴ�ﺎر ﺟﺮﯾﺎﻧﮭ�ﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌ�ﻲ اﻟ�ﻰ
اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ.

ﻣﻨ������ﻊ اﺷ������ﻌﺎل .۱۰
اﻟﻨﺎر

ﻻ ﯾﺸﻌﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﻨﺎر داﺧﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ اﻻ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺣ�ﺪدت ﻋﻠ�ﻰ
ﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻹﺷﻌﺎل اﻟﻨﺎر.

ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺸﻲ

.۱۱

ﻻ ﯾﻤﺸﻲ ﺷﺨﺺ ﯾﻤﺸﻲ ﺷﺨﺺ داﺧﻞ ﻧﻄﺎق ﻣﺤﻤﯿﺔ طﺒﯿﻌﯿ�ﺔ وﻻ ﯾﻤﻜ�ﺚ ﻓﯿﮭ�ﺎ
اﻻ ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﻤﻌ�ﺪة
ﻟﻠﻤﺸﺎة.

ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺰﻟﺞ

.۱۲

ﻻ ﯾﺘﺰﻟﺞ ﺷﺨﺺ ﻋﻦ ﻣﻨﺤﺪر ﻓﻲ ﻧﻄ�ﺎق اﻟﻤﺤﻤﯿ�ﺔ ﻻ وﻓ�ﻖ ﺗﺼ�ﺮﯾﺢ ﺧﻄ�ﻲ ﻣ�ﻦ
اﻟﺴ��ﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ��ﺔ ،او ﺑﺄﻣ��ﺎﻛﻦ اﻟﺘ��ﻲ ﺳ��ﻤﺤﺖ ﻟﮭ��ﺬا اﻟﻐ��ﺮض ﻣ��ﻦ ﻗﺒ��ﻞ اﻟﺴ��ﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ووﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ�ﺔ ،اﻟﺘ�ﻲ ﺗﺒ�ﺮز
ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﺘﺰﻟﺞ .ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة" ،اﻟﺘﺰﻟﺞ"-ﺗﺴﻠﻖ اﻟﻤﻨﺤ�ﺪرات
واﻟﺠﺪران اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ واﻟﻨﺰول ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺤﺒﺎل.

اﻟﻨ�������ﺰول ﻓ�������ﻲ .۱۳
ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ

ﻻ ﯾﻘﯿﻢ ﺷﺨﺺ ﺧﯿﺎم او ﻣﻨﺸﺄة ﻧﺰول أﺧﺮى ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ وﻻ ﯾﻤﻜﺚ ﻓﯿﮭﺎ
ﻷﺟﻞ ﺗﺤﻀﯿﺮ اﻟﻮﺟﺒﺎت ،اﻻ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ واﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻋﻠﻰ
ﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
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ﻣﻨ�������ﻊ ﺗﺴ�������ﺒﺐ .۱٤
اﻟﻀﺠﯿﺞ

ﻻ ﯾﺤﺪث ﺷﺨﺺ اﻟﻀﺠﯿﺞ ول ﯾﺴﺒﺐ اﻟﻀﺠﯿﺞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ.

اﻟﺤﺎق اﻷﺿ�ﺮار .۱٥
ﻓ�����ﻲ ﻣﻤﺘﻠﻜ�����ﺎت
اﻟﺴﻠﻄﺔ

ﻻ ﯾﻠﺤ���ﻖ ﺷ���ﺨﺺ أي ﺿ���ﺮر ﺑﻤﻤﺘﻠﻜ���ﺎت اﻟﺴ���ﻠﻄﺔ وﻷي ﺷ���ﻲء ﻣﺘﻮاﺟ���ﺪ ﻓ���ﻲ
اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ ،ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ ،طﺮﯾﻖ ،ﺳﯿﺎج ،ﻻﻓﺘﺔ ،او اﻋﻼن اﻟﺘﻲ أﻗﯿﻤ�ﺖ او ﺷ�ﻘﺖ
ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺼ�ﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ�ﺔ ﻟﮭ�ﺎ وﻓ�ﻖ اﻟﻘ�ﺎﻧﻮن
وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ ﻷﺟﻞ ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺒﺎﺗﮭﺎ.

ﻣﻨ�������ﻊ اﻟﻌﻤ�������ﻞ .۱٦
اﻟﺘﺠ��������������������ﺎرة
اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ

ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﺷﺨﺺ اﻟ�ﻰ ﻧﻄ�ﺎق اﻟﻤﺤﻤﯿ�ﺔ وﻻ ﯾﺘﻮاﺟ�ﺪ ﻓﯿﮭ�ﺎ ﻷﺟ�ﻞ إدارة ﻣﺸ�ﻐﻞ او
اﻟﺘﺠ���ﺎرة اﻟﻤﺘﻨﻘﻠ���ﺔ وﻛ���ﺬﻟﻚ ﻻ ﯾ���ﺪﯾﺮ ﺷ���ﺨﺺ ﻣﺸ���ﻐﻞ او ﺗﺠ���ﺎرة ﻣﺘﻨﻘﻠ���ﺔ داﺧ���ﻞ
اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ ،اﻻ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻮاﻓﻘ�ﺔ اﻟﺴ�ﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

ﺗﻌﻠﯿﻤ�������������������ﺎت .۱۷
إﺿ������ﺎﻓﯿﺔ ﻓ������ﻲ
اﻟﻤﺤﻤﯿ���������������ﺎت
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ

)أ(

ﻻ ﯾُﻄﯿ���ﺮ ﺷ���ﺨﺺ أي وﺳ���ﯿﻠﺔ طﯿ���ﺮان او أي ﺷ���ﻲء اﻟ���ﺬي ﯾﺴ���ﺘﻌﻤﻞ
ﻟﻠﻄﯿﺮان ﻓﻲ اﻟﺠﻮ ،ﺑﻌﻠﻮ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ  ٥۰۰ﻗﺪم ﻓﻮق اﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺘﻮاﺟﺪة
ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﻨﺤﺪرات اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﯿﺖ )ﻣﻨﺤﺪرات ﻓ�ﺎﻟﻖ
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﯿﺖ( ووادي ﻗﻠﻂ ،اﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ�ﺔ ﺑﺤ�ﺎل ﻣ�ﻨﺢ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﮭﺎ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت اﻣ�ﺮ اﻟﻄﯿ�ﺮان ،ﺗﺼ�ﺮﯾﺢ ﺧﻄ�ﻲ ﻣ�ﻦ ﻗﺎﺋ�ﺪ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻮل ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ.

)ب(

ﻻ ﯾﺪﺧﻦ ﺷ�ﺨﺺ اﻟﺴ�ﺠﺎﺋﺮ داﺧ�ﻞ اﻟﻤﺤﻤﯿ�ﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ�ﺔ ﻋ�ﯿﻦ ﻓﺸ�ﺨﺔ ،اﻻ
ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﺘﺪﺧﯿﻦ.

)ج(

ﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻧﻄ�ﺎق اﻟﻤﺤﻤﯿ�ﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ�ﺔ ،وادي ﻗﻠ�ﻂ ،ﻋ�ﯿﻦ
ﻓﺸ��ﺨﺔ وﻣﻨﺤ��ﺪرات اﻟﺒﺤ��ﺮ اﻟﻤﯿ��ﺖ )ﻣﻨﺤ��ﺪرات ﻓ��ﺎﻟﻖ اﻟﺒﺤ��ﺮ اﻟﻤﯿ��ﺖ( ,
اﻟﻘﻨ��ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺼ��ﻨﻮﻋﺔ ﻣ��ﻦ اﻟﺰﺟ��ﺎج او ﻣ��ﻮاد أﺧ��ﺮى اﻟﺘ��ﻲ ﻗ��ﺪ ﺗﻨﻔﺠ��ﺮ,
ﺗﺸ��ﺘﻌﻞ ,او ﺗﺸ��ﻜﻞ ﺧﻄ��ﺮ ﻋﻠ��ﻰ ﺳ��ﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭ��ﻮر ﺑﺸ��ﻜﻞ اﺧ��ﺮ ,اﻻ ﻓ��ﻲ
اﻷﻣﺎن اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﺬﻟﻚ.

)د(

ﻻ ﯾ��ﺪﺧﻞ ﻟ��ﻮادي درﺟ��ﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟ��ﺪ ﻓ��ﻲ اﻟﻤﺤﻤﯿ��ﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ��ﺔ ﻣﻨﺤ��ﺪرات
اﻟﺒﺤ����ﺮ اﻟﻤﯿ����ﺖ )ﻓ����ﺎﻟﻖ اﻟﺒﺤ����ﺮ اﻟﻤﯿ����ﺖ( ،دون ﺣﺒ����ﻞ ﺗ����ﺰﻟﺞ اﻟﻤﻼﺋ����ﻢ
ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ اﻟﻌﺘ�ﺎد وﻓ�ﻖ طﻠ�ﺐ اﻟﺴ�ﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼ��ﺔ ،ﻛﯿﻔﻤ��ﺎ ﻧﺸ��ﺮت ﻋﻠ��ﻰ اﻟﻼﻓﺘ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻣ��ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻤﯿ��ﺔ وﻣﻮاﻗ��ﻊ
اﻻﻧﺘﺮﻧ��ﺖ اﻟﺘﺎﺑﻌ��ﺔ ﻟﻤﻨﺴ��ﻖ ﻋﻤﻠﯿ��ﺎت اﻟﻜﻮﻣ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻟﻤﻨ��ﺎطﻖ او ﺳ��ﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ.

اﻻﻧﺼ����������������ﯿﺎع .۱۸
ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻤﺎت

ﯾﻔ��ﺮض ﻋﻠ��ﻰ ﺷ��ﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟ��ﺪ داﺧ��ﻞ اﻟﻤﺤﻤﯿ��ﺔ اﻻﻧﺼ��ﯿﺎع ﻟﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت اﻟﻤﻔ��ﺘﺶ
وﻛﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ.

ﺻ������������������ﻼﺣﯿﺔ .۱۹

ﯾﺨﻮل اﻟﻤﻔﺘﺶ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻟﮭﺬا اﻟﻐ�ﺮض ﯾﺤ�ﻖ ﻟ�ﮫ
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اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ

ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻛﻞ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ.

ﺗﺼ���ﺮﯾﺢ ﻟﺘﻨﻔﯿ���ﺬ ۲۰
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ان ﺗﺴﻤﺢ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺧﻄ�ﻲ ﺧ�ﺎص ،ﺑﺘﻨﻔﯿ�ﺬ أي
ﻋﻤﻠﯿ��ﺔ ﻣﻤﻨﻮﻋ��ﺔ ﺣﺴ��ﺐ ھ��ﺬه اﻟﻘﻮاﻋ��ﺪ ،اذا ﺗﻄﻠﺒ��ﺖ اﻟﻌﻤﻠﯿ��ﺔ ،ﺣﺴ��ﺐ اﻋﺘﻘﺎدھ��ﺎ،
ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ ،اﻷﻣﺎن او اﻟﻌﻠﻢ او ﻷﺟﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺴﺎس ﻓ�ﻲ ﺛ�ﺮوات طﺒﯿﻌﯿ�ﺔ
ﻣﺤﻤﯿﺔ ،او ﻷﺟﻞ ﺗﻄﻮﯾﺮ وظﺎﺋﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪد ﻓﻲ اﻻﻣﺮ.

.۲۱

اﻟﻤﺨﻮل ﻟﻤﻨﺢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،ﯾﺤﻖ ﻟﮫ اﻟﻐﺎﺋ�ﮫ ،ﺗﺠﺪﯾ�ﺪه ،ﺗﻐﯿ�ﺮه،
وﺷﺮطﮫ ﺑﺸﺮوط ،ھﺬا ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﺮاه ﻣﻼﺋﻤﺎً.

ﻣﻨ������ﻊ ﺗﺤﻮﯾ������ﻞ .۲۲
اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ

ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺣﺼ�ﻞ ﻋﻠ�ﻰ ﺗﺼ�ﺮﯾﺢ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ھ�ﺬه اﻟﻘﻮاﻋ�ﺪ ان ﯾﺤﻮﻟ�ﮫ
ﻵﺧﺮ.

ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎن

.۲۳

ﺗﺄﺗﻲ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻛﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸ�ﺮﯾﻌﺎت اﻣ�ﻦ وﻟ�ﯿﺲ
ﻟﻠﻤﺲ ﻓﯿﮭﺎ.

اﻟﻐﺎء ﻗﻮاﻧﯿﻦ

.۲٤

ﺗﻠﻐ��ﻰ ﺑﮭ��ﺬا "ﻗﻮاﻋ��ﺪ اﻟﺘﺼ��ﺮف ﻓ��ﻲ اﻟﻤﺤﻤﯿ��ﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ��ﺔ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة(
."۱۹۷۳-٥۷۳۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲٥

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.۲٦

ﺗﺴ���ﻤﻰ ھ���ﺬه اﻟﻘﻮاﻋ���ﺪ" :ﻗﻮاﻋ���ﺪ اﻟﺘﺼ���ﺮف ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺤﻤﯿ���ﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ���ﺔ )ﯾﮭ���ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( ."۲۰۱۷-٥۷۷۷

اﻟﻐﺎء اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ

 ۱۷ﺳ��������ﯿﻔﺎن ٥۷۷۷
۱۱

ﺣﺰﯾﺮان ۲۰۱۷

 ۱۷ﺳ��������ﯿﻔﺎن ٥۷۷۷
۱۱

ﺣﺰﯾﺮان ۲۰۱۷

ﻧﻔﺘ��ﺎﻟﻲ ﻛ��ﻮھﻦ,

اﻟﻀ��ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��ﺆون

اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ

أﺣﻔ�������ﺎت ﺑ�������ﻦ ﺧ�������ﻮر,

ﻋﻤﯿ�������ﺪ

رﺋ������������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ������������������ﺔ
ﻓ�����ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�����ﺔ ﯾﮭ�����ﻮدا واﻟﺴ�����ﺎﻣﺮة

8480

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺚ وإرﺳﺎل اﻹﺷﺎرات )رﻗﻢ ) (۷۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮه( -٥۷۲۷
اﻧﻈﻤﮫ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺚ وإرﺳﺎل اﻹﺷﺎرات )رﺧﺺ ،ﺷﮭﺎدات ورﺳﻮم( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (۱
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۷-٥۷۷۷,
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﺪ ۷أ ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺚ وإرﺳﺎل اﻹﺷﺎرات )رﻗﻢ ) (۷۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
 ،۱۹٦۷-٥۷۲۷ﻓﺄﻧﻲ أﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﻓ��ﻲ اﻟﻨﻈ��ﺎم  ٦ﻣ��ﻦ اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ ﺑﺸ��ﺄن اﻟﺒ��ﺚ وإرﺳ��ﺎل اﻹﺷ��ﺎرات )رﺧ��ﺺ ،ﺷ��ﮭﺎدات ورﺳ��ﻮم( ,
) ۲۰۰۹-٥۷۷۰ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ( -

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم ٦

.۱

ﺗﻌ�����ﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈ�����ﺎم
۱۳
ﺗﻌ�����ﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈ�����ﺎم
۱٤

.۲

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۱۳ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ ,ﺗﻤﺤﻰ اﻟﻔﻘﺮات ) (۷و.(۸)-

.۳

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  (۱)۱٤ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ-

) (۱

ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ( ﯾﺄﺗﻲ:
ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن رﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﺰاء "د" و"-ھ" ﻣﻦ
")أ(۱
اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ﯾﻜﻮن ﻟﻐﺎﯾﺔ  ۳۱ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴ�ﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿ�ﺔ ﻟﻠﺴ�ﻨﺔ اﻟﺘ�ﻲ
ﻣﻨﺤﺖ ﻓﯿﮭﺎ او ﺗﻢ ﺗﺠﺪﯾ�ﺪھﺎ؛ ﺑ�ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ�ﻦ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ،ﻣﻨﺤ�ﺖ رﺧﺼ�ﺔ او
ﺗﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ زوﺟﯿﺔ ،ﺗﻜﻮن ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻟﻐﺎﯾﺔ  ۳۱ﻛ�ﺎﻧﻮن اول
ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤ�ﺖ او ﺟ�ﺪدت ﻓﯿﮭ�ﺎ ,وﻣ�ﺪت ﺳ�ﺮﯾﺎن ﺗﻤﺪﯾ�ﺪھﺎ اﻟﺘ�ﺎﻟﻲ
ﯾﻜﻮن ﻟﻐﺎﯾﺔ  ۳۱ﻛﺎﻧﻮن اول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪه".؛

) (۲

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )ب( ,ﺗﻤﺤﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت " رﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﺰاء د
و -ھ ,ﻟﻠﺬﯾﻞ وﻛﺬﻟﻚ"؛

) (۳

ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )ھ( ﯾﺄﺗﻲ
ﻣﺪة ﺳ�ﺮﯾﺎن رﺧﺼ�ﺔ ﻋ�ﺮض ﻧﻤ�ﺎذج أو ﺗﺠﺮﺑ�ﺔ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮرة ﻓ�ﻲ اﻟﺒﻨ�ﺪ  ۳ﻣ�ﻦ
) ھ (۱

) (٤

ﻓ���ﻲ اﻟﻨﻈ���ﺎم اﻟﺜ���ﺎﻧﻮي )ز( ,ﻓ���ﻲ ﻋﺠ���ﺰه ,ﺑ���ﺪل " ﺣ���ﺪده اﻟﻤﺴ���ﺆول " ﯾ���ﺄﺗﻲ "اﻣ���ﺮ ﻋﻠﯿ���ﺔ
اﻟﻤﺴﺆول ,ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺧﺼﺔ ﻋﺮض ﻧﻤﺎذج او ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮرة ﻓ�ﻲ اﻟﺒﻨ�ﺪ  ۳ﻣ�ﻦ اﻟﺠ�ﺰء
ط ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول – وﻛﺬﻟﻚ اذا اﺛﺒﺖ ﺣﺴﺐ راي اﻟﻤﺴﺆول ان ھﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺳ�ﺘﻤﺮار
ﻋﺮض اﻟﻨﻤﺎذج او اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ".

) (۱

اﻟﺠﺰء ط ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ﺗﻜﻮن ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎھﺎ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﯾﻮم ﻣﻨﺤﮭﺎ".؛

ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ )أ( ﯾﺄﺗﻲ-:
")أ(

ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ-
.۱
.۲
.۳
.٤

ﻣﺆھﻞ ﻓﻲ اﻟﺮادﯾﻮ -اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﺎ ,درﺟﺔ ب )(REO؛
ﻣﺆھﻞ درﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ )(GOC؛
ﻣﺆھﻞ درﺟﺔ ﻣﺤﺪدة )(ROC؛
ﻣﺆھﻞ ،درﺟﺔ ﻟﻠﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ )(LRC؛
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.٥
.٦
) (۲

ﺗﻌ�����ﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈ�����ﺎم
۱۷

ﻣﺆھﻞ ،درﺟﺔ ﻟﻠﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ )(SRC؛
ﻣﺆھﻞ ،درﺟﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﺸﻮاطﺊ ).(CRC

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ )ب() ,(٤ﺑﺪل " ﺑﺪون طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻮرس" ﯾﺄﺗﻲ "طﯿﺮان رﯾﺎﺿﻲ".

.٤

ﻓ��ﻲ اﻟﻨﻈ��ﺎم )۱۷ب( ﻣ��ﻦ اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ اﻻﺻ��ﻠﯿﺔ ،ﯾ��ﺄﺗﻲ ﻓ��ﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘ��ﮫ " ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﺮﺧﺼ��ﺔ ﻣ��ﻦ اﻷﻧ��ﻮاع
اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﺰاء "د" و"-ھ" ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ،اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ رﺧﺼ�ﺔ او ﺗ�ﻢ ﺗﺠﺪﯾ�ﺪھﺎ ﻓ�ﻲ ﺳ�ﻨﺔ
زوﺟﯿﺔ وﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﺣﺪدت ﻓﻲ اﻟﻨﻈ�ﺎم )٦أ (۱ﻟﻐﺎﯾ�ﺔ  ۳۱ﻛ�ﺎﻧﻮن اول ﻣ�ﻦ اﻟﺴ�ﻨﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﻣﻨﺤ�ﺖ او
ﺟﺪدت ﻓﯿﮭﺎ ،ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﺼﻮرة ﻧﺴ�ﺒﯿﺔ ﻣ�ﻦ ﻣﻘ�ﺪار اﻟﺮﺳ�ﻮم اﻟﻤﺤ�ﺪدة ﻓ�ﻲ اﻟ�ﺬﯾﻞ اﻷول
ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺺ.

.٥

اﻟﻨﻈﺎم ۲۰أ ﻣﻦ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ -ﯾﻤﺤﻰ.

ﺗﻌ�����ﺪﯾﻞ اﻟﻤ�����ﺎدة
۲۰أ
.٦
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ

ﻓﻲ ذﯾﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ-
) (۱

ﻓﻲ اﻟﺠﺰء أ
ﻓ��ﻲ ﺗﻌﺮﯾ��ﻒ " ﻋ��ﺮض اﻟﻨﻄ��ﺎق اﻟﺘ��ﺮددي" ﺗﻤﺤ��ﻰ اﻟﻜﻠﻤ��ﺎت" :ﺣ��ﻮل وﺣ��ﺪة
)أ(
ﺗﺬﺑ���ﺬب ﻣﺮﻛﺰﯾ���ﺔ أو ﺑ���ﯿﻦ وﺣ���ﺪة اﻟﺘﺬﺑ���ﺬب اﻷﻛﺜ���ﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿ���ﺎ وﺑ���ﯿﻦ وﺣ���ﺪة
اﻟﺘﺬﺑﺬب اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ"؛
)ب(

) (۲

ﻓ��ﻲ ﺗﻌﺮﯾ��ﻒ "ﻣﻮﺟ��ﺔ ﻣﺸ��ﺘﺮﻛﺔ" ,ﻓ��ﻲ ﻛ��ﻞ ﻣﻜ��ﺎن ﺑﻌ��ﺪ ﻛﻠﻤ��ﺔ "ﻣﻮﺟ��ﺔ" ﯾ��ﺄﺗﻲ
"اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ".

ﺑﺪل اﻟﺠﺰء ب ﯾﺄﺗﻲ:

ﺟﺰء ب -ﻣﺤﻄﺎت ﻣﺸﻐﻞ
ﻧﻮع اﻟﺮﺧﺼﺔ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ووﺻﻒ

.۱

ﻣﺸﻐﻞ ﻛﺸﻒ

ﻣﺤﻄ������ﺔ ﻹﻋﻄ������ﺎء ﺧ������ﺪﻣﺎت
اﺗﺼ����ﺎل ﻻﺳ����ﻠﻜﻲ ﻟﻤﺤﻄ����ﺎت
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ أو ﻟﻤﺤﻄﺎت ﺻﺎﺣﺐ
رﺧﺼ���ﺔ ﺑﻮاﺳ���ﻄﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋ���ﺔ
ﻣﻜﺮرات اﻻﺷﺎرة اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﮭ�ﺎ
ﻣﻨﺴﻖ ﻣﻊ وﺣﺪة رﻗﺎﺑﺔ

.۲

ﻣﺸﻐﻞ ﻣﻜﺮرات اﺷﺎرة

ﻣﺤﻄ������ﺔ ﻹﻋﻄ������ﺎء ﺧ������ﺪﻣﺎت
اﺗﺼﺎل ﻻﺳﻠﻜﻲ ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل
اﻻﺗﺼ���ﺎل ﻟﻤﺤﻄ���ﺎت ﻣﺸ���ﺘﺮك
أو ﻟﻤﺤﻄﺎت ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ

.۳

ﻣﺸﻐﻞ ﺧﺪﻣﺎت

ﻣﺤﻄ������ﺔ ﻹﻋﻄ������ﺎء ﺧ������ﺪﻣﺎت
اﺗﺼﺎل ﻻﺳﻠﻜﻲ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻻﺗﺠ�ﺎه
ﻟﻤﺤﻄﺎت ﻣﺸﺘﺮك

.٤

ﻣﺸﻐﻞ إﯾﺠﺎر

ﻣﺤﻄ�������ﺔ ﺗﺠﺎرﯾ�������ﮫ ﻟﺘ�������ﺄﺟﯿﺮ
ﻣﺤﻄﺎت

اﻟﺮﺳﻮم ﻟﺴﻨﺔ واﺣﺪة ﺑﺎﻟﺸﺎﻗﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺧﺼﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮﺟﺎت ﺑﻌﺮض
ﻧﻄﺎق ﺗﺮددي  ۱۲٫٥ﻛﯿﻠﻮ ھﯿﺮﺗﺲ
ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻄﺔ
اﺗﺼﺎل ﻣﺸﻐﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺟﺔ
٥۷۰

۱۲٫۳۰۰

٥۷۰

۱۲٫۳۰۰

٥۷۰

۱۲٫۳۰۰

---

ﻟﻤﻮﺟﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ۱۲٫۳۰۰
----------------------ﻟﻤﻮﺟﮫ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ۲٫٤٥۰
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.٦

ﻣﺸﻐﻞ ﻟﻤﺮﻛﺰ

ﻣﺸﻐﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺪﻋﺎء

ﻣﺤﻄ������ﺔ ﻹﻋﻄ������ﺎء ﺧ������ﺪﻣﺎت
ﻣﺮﻛ��ﺰ ﻣﺤ��ﺪد ﻟﺸ��ﺎرات رﻗﺎﺑ��ﺔ
وﺳ���ﯿﻄﺮة ﻟﻤﺤﻄ���ﺎت ﻣﺸ���ﺘﺮك
أو ﻟﻤﺤﻄ�����������ﺎت ﺻ�����������ﺎﺣﺐ
اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ *۲۳
ﻣﺤﻄﺔ
ﻣﺤﻄ������ﺔ ﻹﻋﻄ������ﺎء ﺧ������ﺪﻣﺎت
اﺳ�����ﺘﺪﻋﺎء ﻻﺳ�����ﻠﻜﯿﺔ أﺣﺎدﯾ�����ﺔ
اﻻﺗﺠﺎه ﻟﻤﺤﻄﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

٥۷۰

ﻟﻤﻮﺟﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ۱۲٫۳۰۰
----------------------ﻟﻤﻮﺟﮫ ﻣﺸﺘﺮﻛﮫ ۲٬٤٥۰۰

٥۷۰

۱۲٫۳۰۰

٥۷۰

ﻟﻤﻮﺟﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﮫ ۱۲٫۳۰۰
----------------------ﻟﻤﻮﺟﮫ ﻣﺸﺘﺮﻛﮫ ۲٬٤٥۰

 .۷ﻣﺸ��ﻐﻞ ﺗﻌﻘ��ﺐ وﺗﺤﺪﯾ��ﺪ ﻣﻜ��ﺎن ﻣﺤﻄ������ﺔ ﻹﻋﻄ������ﺎء ﺧ������ﺪﻣﺎت
ﻣﺤ�������ﺪدة ﻟﺸ�������ﺎرات رﻗﺎﺑ�������ﺔ
ﻣﺮﻛﺒﺎت
وﺳﯿﻄﺮة ﻟﺘﻌﻘﺐ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻜﺎن
ﻣﺮﻛﺒ���ﺎت ﻟﻤﺤﻄ���ﺎت ﻣﺸ���ﺘﺮك
ﺑﻤﻮﺟ��ﺔ ﺣﺘ��ﻰ  ۹٥۹٫۹۹ﻣﯿﻐ��ﺎ
ھﯿﺮﺗﺲ
ﻟﻜﻞ  ۱ﻣﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ ۲٤٫۰۰۰
 .۸ﻣﺸ��ﻐﻞ ﺗﻌﻘ��ﺐ وﺗﺤﺪﯾ��ﺪ ﻣﻜ��ﺎن ﻣﺤﻄ������ﺔ ﻹﻋﻄ������ﺎء ﺧ������ﺪﻣﺎت
٥۷۰
ﻣﺤ�������ﺪدة ﻟﺸ�������ﺎرات رﻗﺎﺑ�������ﺔ
ﻣﺮﻛﺒﺎت
وﺳﯿﻄﺮة ﻟﺘﻌﻘﺐ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻜﺎن
ﻣﺮﻛﺒ���ﺎت ﻟﻤﺤﻄ���ﺎت ﻣﺸ���ﺘﺮك
ﺑﻤﻮﺟ��ﺔ ﺗﺰﯾ��ﺪ ﻋ���ﻦ ۹٥۹٫۹۹
ﻣﯿﻐ���ﺎ ھﯿ���ﺮﺗﺲ ,ﻋﻠ���ﻰ أﺳ���ﺎس
ﺛﺎﻧﻮي
ﻗﻨ������ﺎة اﻟﻤﺴ������ﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﺼ������ﻮره
 .۹ﻗﻨﺎة ﻣﺴﺎﻋﺪة
ﺣﺼ���ﺮﯾﺔ ﻟﻤﺤﻄ���ﺎت ﻣﺸ���ﺘﺮك
)(TALK AROUND
۱۲٫۳۰۰
----ﻣﺘﻨﻘﻠ����ﺔ أو ﻣﺤﻤﻮﻟ����ﺔ ﻟﻤﺸ����ﻐﻞ
ﻛﺸ�����ﻒ ،ﻟﻤﺠ�����ﺎﻻت اﺗﺼ�����ﺎل
ﻗﺼ������ﯿﺮة واﻟﺘ������ﻲ ﻻ ﺗﻌﻤ������ﻞ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﮭﺎز إرﺳﺎل
ﻟﻜﻞ  ۱ﻣﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ-
 .۱۰ﻣﺸﻐﻞ ﺟﺒﺎﯾﺔ رﺳﻮم ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﺛﺎﺑﺘ�ﺔ ﻹﻋﻄ�ﺎء ﺧ�ﺪﻣﺎت
ﺟﺒﺎﯾ�����ﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘ�����ﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ�����ﺔ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
ﺑﺸ��������ﻮارع وطﺮﻗ��������ﺎت ذات
رﺳﻮم ﻣ�ﺮور ﺑﻄﺮﯾﻘ�ﺔ ﺑ�ﺚ أو
اﻟﺘﻘ����ﺎط ﺷ����ﺎرات ﺳ����ﯿﻄﺮة أو
رﻗﺎﺑﺔ-
٥٫۱۰۰
۳٫۰٥۰
 .۱ﺑﻤﻮﺟ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺰﯾ���ﺪ ﻋ���ﻦ
 ۹۲۲ﻣﯿﻐ��ﺎ ھﯿ��ﺮﺗﺲ واﻗ��ﻞ
ﻣ��ﻦ  ۹۳۱ﻣﯿﻐ��ﺎ-ھﯿ��ﺮﺗﺲ,
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﺎﻧﻮي
۱۰۰۰
۱۰۰۰
 .۲ﺑﻤﻮﺟ���ﺔ اﻟﺘ����ﻲ ﺗﺰﯾ���ﺪ ﻋ����ﻦ
 ٥۷۹٥ﻣﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ واﻗ�ﻞ
ﻣﻦ  ٥۸۱٥ﻣﯿﻐﺎ-ھﯿﺮﺗﺲ.
∗ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ،ﻟﻐﺎﯾﺔ  ۲۳ﻣﺤﻄﺔ ،ﯾﺪﻓﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ رﺳﻮم ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﺪ  ٦ﻣﻦ
اﻟﺠﺰء د.
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) (۳

ﺑﺪل اﻟﺠﺰء ج ﯾﺄﺗﻲ:
ﺟﺰء ج -ﻣﺸﻐﻞ ﻟﮭﻮاﺗﻒ ﺧﻠﯿﻮﯾﺔ

ﻧﻮع اﻟﺮﺧﺼﺔ

.۱

ﺗﻌﺮﯾﻒ ووﺻﻒ

ﻗﯿﻤﺔ رﺳﻢ ﺗﺮﺧﯿﺺ وﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮﺟﺎت ﺑﺸﺎﻗﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﻟﺴﻨﺔ واﺣﺪه ﻟﻜﻞ ﻋﺮض ﻧﻄﺎق ﺗﺮددي  ۱ﻣﯿﻐﺎ
ھﯿﺮﺗﺲ

ﻣﺸﻐﻞ ﺧﻠﯿﻮي )رادﯾﻮ ھﺎﺗﻒ ﺟﮭ���ﺎز اﻟ���ﺬي ﯾﺴ���ﺘﻌﻤﻞ ﻹﻋﻄ���ﺎء )أ( ﺻ�����ﺎﺣﺐ ﻣﺸ�����ﻐﻞ ﻣﻘﺎﺑ��ﻞ اﻟﺴ��ﻨﺔ اﻻوﻟ��ﻰ ﻣ��ﻦ
ﺧﻠﯿ��ﻮي اﻟ��ﺬي ﻣ��ﻨﺢ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻤﻨﺢ ۱۹٥٫۱۰۰
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻠﯿﻮﯾ�ﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘ�ﺔ اﻟﺨﻼﯾ�ﺎ
ﻧﻘﺎل(
ﻷول ﻣﺮة ﻣﻮﺟ�ﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت ﺣﺘﻰ
رادﯾ��ﻮ ﻷﺟ��ﻞ ﺗﻘ��ﺪﯾﻢ ﻣﻘﺎﺑ���ﻞ اﻟﺴ���ﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ���ﺔ ﻣ���ﻦ
 ۳٫۸ﺟﯿﺠﺎ ھﯿﺮﺗﺲ
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻤﻨﺢ ۳۸۹٫۸۰۰
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻠﯿﻮﯾﺔ
ﻣﻘﺎﺑ���ﻞ اﻟﺴ���ﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ���ﺔ ﻣ���ﻦ
ﻣﻮﻋ�����������������ﺪ اﻟﻤ�����������������ﻨﺢ
**٥۸٤٫٦۰۰
ﻣﻘﺎﺑ��ﻞ اﻟﺴ��ﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ��ﺔ ﻣ��ﻦ
ﻣﻮﻋ�����������������ﺪ اﻟﻤ�����������������ﻨﺢ
**۷۷۹٫٥۰۰
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴ�ﺔ ﻣ�ﻦ
ﻣﻮﻋ��ﺪ اﻟﻤ��ﻨﺢ وﻣﻘﺎﺑ��ﻞ ﻛ��ﻞ
ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪھﺎ ۹۷٤٫۷۰۰

.۲

ﻣﺸﻐﻞ ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ ﻟﺮادﯾﻮ
وﺷﺒﻜﺔ ﺧﻠﻮﯾﺔ

ﺟﮭ�����ﺎز اﻟ�����ﺬي ﯾﺴ�����ﺘﻌﻤﻞ ﻟﻤ�����ﻨﺢ
ﺧ����ﺪﻣﺎت ﺑﻨﯿ����ﺔ ﺗﺤﺘﯿ����ﺔ ﻟﺮادﯾ����ﻮ
وﺷ��ﺒﻜﺔ ﺧﻠﻮﯾ��ﺔ ﻟﺼ��ﺎﺣﺐ ﻣﺸ��ﻐﻞ
رادﯾ����ﻮ ھ����ﺎﺗﻒ ﻧﻘ����ﺎل ﺑﻮاﺳ����ﻄﺔ
اﺳ�ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮﺟ�ﺎت اﻟﺘ�ﻲ ﻣﻨﺤ�ﺖ
ﻟﺼ��ﺎﺣﺐ رﺧﺼ��ﺔ رادﯾ��ﻮ ھ��ﺎﺗﻒ
ﻧﻘﺎل

)ب( ﺻ�����ﺎﺣﺐ ﻣﺸ�����ﻐﻞ ۹۷٤٫۷۰۰
ﺧﻠﯿ��ﻮي اﻟ��ﺬي ﻣ��ﻨﺢ
ﻣﻮﺟ������ﺎت ﻷﺟ������ﻞ
ﺗﻮﺳ�����ﯿﻊ رﺧﺼ�����ﺔ
ﻋﺎﻣ������ﺔ ﻣﺸ������ﺘﺮﻛﺔ
ﻟﻤ��������ﻨﺢ ﺧ��������ﺪﻣﺎت
رادﯾﻮ ھﺎﺗﻒ ﻣﺘﻨﻘﻞ
ﺑﻄﺮﯾﻘ��ﺔ اﻟﺨﻠﯿﻮﯾ��ﺔ،
اﻟﺘ����ﻲ ﻣﻨﺤ����ﺖ ﻟ����ﮫ
وﻓ����������ﻖ ﻗ����������ﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺼﺎﻻت )ﺑﯿ�ﺰك
وﺧ������������������ﺪﻣﺎت( ,
,۱۹۸۲-٥۷٤۲
ﺣﺴ��ﺐ ﺳ��ﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓ��ﻲ
إﺳ��ﺮاﺋﯿﻞ ﻣ��ﻦ ﺣ��ﯿﻦ
ﻵﺧﺮ
٥۷۰

8484

∗ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺒﻨﺪ-
) (۱ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮﺧﺼﺔ او ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ وﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮﺟﺎت وﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣﻨﺤﺖ ﻟﮫ واﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﮫ ،وﻻ ﯾﺪﻓﻊ رﺳﻮم ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﺼ�ﺎﺣﺐ رﺧﺼ�ﺔ اﻟﺮادﯾ�ﻮ
واﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﺧﺮ وﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﺼﺎﺣﺐ رﺧﺼ�ﺔ اﻟﺮادﯾ�ﻮ واﻟﮭ�ﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘ�ﺎل اﻟﺘ�ﻲ ﺳ�ﻤﺢ ﻟ�ﮫ
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺮادﯾﻮ اﻟﺨﻠﻮﯾﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ ﻟﺮادﯾﻮ وﺷﺒﻜﺔ ﺧﻠﻮﯾﺔ.
) (۲ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻮﺟﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺮﺧﺼﺔ او ﻋﺪﻟﺖ ﻗﺒ�ﻞ ﻣﻮﻋ�ﺪ
اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ.
** ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺒ�ﺚ وإرﺳ�ﺎل اﻹﺷ�ﺎرات )رﺧ�ﺺ ،ﺷ�ﮭﺎدات ورﺳ�ﻮم( )ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت ﻣﺆﻗﺘ�ﺔ(
)ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة(  ,۲۰۱٦-٥۷۷۷ ,اﻟﻤﺒﻠ��ﻎ ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﻠﺴ��ﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﻣﻮﻋ��ﺪ اﻟﺘﺨﺼ��ﯿﺺ ھ��ﻮ  ٥۷۲٫۰۰۰ﺷ��ﺎﻗﻞ ﺟﺪﯾ��ﺪ,
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ھﻮ  ۷٦۲٫۷۰۰ﺷﺎﻗﻞ ﺟﺪﯾﺪ.

) (٤

ﺑﺪل اﻟﺠﺰء د ﯾﺄﺗﻲ:
ﺟﺰء د – ﻣﺤﻄﺎت أﺣﺎدﯾﺔ اﻻﺗﺠﺎه )(simplex

ﻧﻮع اﻟﺮﺧﺼﺔ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ووﺻﻒ

رﺳﻢ ﺗﺮﺧﯿﺺ وﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮﺟﺎت ﺑﻌﺮض ﻧﻄﺎق
ﺗﺮددي  ۱۲٫٥ﻛﯿﻠﻮ ھﯿﺮﺗﺲ ﺑﺸﺎﻗﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺴﻨﺘﯿﻦ

.۱

ﻣﺤﻄﮫ ﺛﺎﺑﺘﺔ

ﻣﺤﻄﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﮫ واﺣ�ﺪه
ﻹﺟ���ﺮاء اﺗﺼ���ﺎل ﻻﺳ���ﻠﻜﻲ ﻣ���ﻦ
ﻣﻜﺎن ﻣﺤﺪد

۲٦۰

.۲

ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ

ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺔ واﺣ�ﺪة
ﻹﺟ��ﺮاء اﺗﺼ��ﺎل ﻻﺳ��ﻠﻜﻲ ﺧ��ﻼل
اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ ﻧﻘﻞ

۲٦۰

.۳

ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ

ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﮫ واﺣ�ﺪه
ﻹﺟ��ﺮاء اﺗﺼ��ﺎل ﻻﺳ��ﻠﻜﻲ ﺧ��ﻼل
اﻟﺘﻨﻘﻞ وﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﺪ إﻧﺴﺎن

۲٦۰

.٤

ﺷﺒﻜﮫ ﻣﺤﻄﺎت

ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ۱

.٥

ﺷﺒﻜﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺧﺎﺻﺔ

.٦

ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰ

ﻣﺤﻄﺔ ﻹﻋﻄ�ﺎء ﺧ�ﺪﻣﺎت اﺗﺼ�ﺎل ﻟﻤﻮﺟﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﮫ ۲٤٫۰۰۰
ﻻﺳ��������ﻠﻜﻲ أﺣﺎدﯾ��������ﺔ اﻻﺗﺠ��������ﺎه -----------------------
ﻟﻼﺳ��ﺘﺪﻋﺎء ،ﻟﻤﺤﻄ��ﺎت ﺻ��ﺎﺣﺐ ﻟﻤﻮﺟﮫ ﻣﺸﺘﺮﻛﮫ ۲٫٤٥۰
اﻟﺮﺧﺼﺔ.
"۲٦۰؛
ﻣﺤﻄ��ﺔ ﻟﻤ��ﻨﺢ ﺧ��ﺪﻣﺎت ﻣﺮﻛﺰﯾ��ﺔ
ﻹﺷﺎرات ﻗﯿﺎدة وﺗﺤﻜﻢ ﻟﻤﺤﻄ�ﺎت
ﻣﺸ����ﺘﺮك او ﻟﻤﺤﻄ����ﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ����ﺔ
ﻟﺼ���ﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼ���ﺔ ،ﻟﻐﺎﯾ���ﺔ ۲۳
ﻣﺤﻄﺔ

ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻄﮫ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ ۲٦۰
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) (٥

ﺑﺪل اﻟﺠﺰء ھ ﯾﺄﺗﻲ:
ﺟﺰء ھ -ﻣﺤﻄﺎت ﺑﺤﺮﯾﺔ وﺟﻮﯾﺔ

ﻧﻮع اﻟﺮﺧﺼﺔ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ووﺻﻒ

.۱

ﻣﺤﻄﺔ وﺳﯿﻞ ﺑﺤﺮﯾﺔ*

ﻣﺤﻄ���ﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠ���ﺔ ﻹﺟ���ﺮاء اﺗﺼ���ﺎل ﻻﺳ���ﻠﻜﻲ -ﺑﺤ���ﺮي
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺤﺮﯾﺔ-

رﺳﻢ ﺗﺮﺧﯿﺺ وﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮﺟﺎت
ﺑﺎﻟﺸﺎﻗﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺴﻨﺘﯿﻦ

أ .اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺘﻰ  ۲۰طﻦ

۱۰۰

ب .اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ  ۲۰ط�ﻦ وﻟﻐﺎﯾ�ﺔ ۱۰۰
طﻦ

٥٥۰

ت.

اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱۰۰طﻦ
أ.

۸۳۰

.۲

ﻣﺤﻄﺔ ﺷﺎطﺊ

ﻣﺤﻄﮫ ﺛﺎﺑﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺎﺑﺴﺔ ﻹﺟﺮاء اﺗﺼﺎل ﻻﺳﻠﻜﻲ ﻣﻊ
وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺤﺮﯾﺔ

٥٥۰

.۳

ﻣﺤﻄﮫ ﺑﺤﺮﯾﮫ

ﻣﺤﻄ��ﺔ ﻣﺤﻤﻮﻟ��ﺔ ،اﻟﺘ��ﻲ ﺗﻌﻤ��ﻞ ﻓ��ﻲ ﻧﻄ��ﺎق اﻟﻤﻮﺟ��ﺎت
اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ,ﻹﺟﺮاء اﺗﺼﺎل ﻻﺳﻠﻜﻲ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺤﺮﯾﺔ

٥٥۰

.٤

ﻣﺤﻄﺔ وﺳﯿﻠﺔ طﯿﺮان*

ﻣﺤﻄ���ﺔ ﻣﺤﻤﻮﻟ���ﺔ ﻹﺟ���ﺮاء اﺗﺼ���ﺎل ﻻﺳ���ﻠﻜﻲ-ﺟ���ﻮي
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ وﺳﯿﻠﮫ طﯿﺮان-

.٥

ﻣﺤﻄﺔ ﯾﺎﺑﺴﺔ

.٦

ﻣﺤﻄﺔ ﺟﻮﯾﺔ

أ.

اﻟﺘﻲ وزﻧﮭﺎ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻟﻠﻄﯿﺮان ﺣﺘﻰ ۲٫۰۰۰
ﻛﯿﻠﻮﻏﺮام

۱۰۰

ب .اﻟﺘﻲ وزﻧﮭﺎ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻟﻠﻄﯿﺮان ﺑﯿﻦ ۲٫۰۰۰
ﻛﯿﻠﻮﻏﺮام وﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٥٫۷۰۰ﻛﯿﻠﻮﻏﺮام

٥٥۰

ت .اﻟﺘﻲ وزﻧﮭﺎ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻟﻠﻄﯿﺮان اﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ٥٫۷۰۰ﻛﯿﻠﻮﻏﺮام
ﻣﺤﻄ�ﮫ ﺛﺎﺑﺘ�ﮫ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﯿﺎﺑﺴ�ﺔ ﻹﺟ�ﺮاء اﺗﺼ�ﺎل ﻻﺳ��ﻠﻜﻲ
ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ طﯿﺮان
ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ,ﻹﺟﺮاء اﺗﺼﺎل ﻻﺳﻠﻜﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤ�ﻞ
ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﻮﯾﺔ

۸۲۰
٥٥۰
٥٥۰

.۷

ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻨﺎرات ﻣﻼﺣﺔ
ﻻﺳﻠﻜﯿﺔ

ﻣﺤﻄ���ﺔ ﺛﺎﺑﺘ���ﺔ ﻟﺘﻮﺟﯿ���ﮫ ﻣﺤﻄ���ﺎت ﻣﺘﻨﻘﻠ���ﺔ ،ﺑﺤﺮﯾ���ﺔ أو
ﺟﻮﯾﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻨﺎرات رادﯾﻮ

٥٥۰

.۸

ﻣﺤﻄﺔ رادار

ﻣﺤﻄ��ﺔ ﺛﺎﺑﺘ��ﺔ أو ﻣﺘﻨﻘﻠ��ﺔ ﺑﻤ��ﺎ ذﻟ��ﻚ ﻣﺤﻄ��ﺔ ﺑﺨ���ﺪﻣﺎت
اﻟﯿﺎﺑﺴ�ﺔ ,ﻟﺘﺤﺪﯾ��ﺪ ﻣﻜ��ﺎن ﺑﻮاﺳ�ﻄﺔ ﻣﻮﺟ��ﺎت اﻟﺮادﯾ��ﻮ أو
ﻟﮭﺪف اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻘﺲ

٥٥۰

.۹

ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﮭﺒﻮط
ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺟﮭﺰة

ﻣﺤﻄﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﺘﻮﺟﯿﮫ وﺳﺎﺋﻞ طﯿﺮان اﻟﺘﻲ ﺗﮭ�ﺒﻂ ,اﻟﺘ�ﻲ
ﺗﺤﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز ﺑﺚ ,واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ

٥٥۰
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* ﺑﺤﺎل رﻛﺐ ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ أو ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ طﯿﺮان ﺟﮭﺎز ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﺪ  ۳ﻣﻦ اﻟﺠﺰء ح  ,ﯾﺪﻓﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ رﺳﻢ ﺣﺴﺐ ﺟﺰء ھ ﻓﻘﻂ.

) (٦

ﻓﻲ اﻟﺠﺰء ز-
ﺑﺪل اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻮي أ ﯾﺄﺗﻲ:
)أ(
ﺟﺰء ز-اﻟﺒﺚ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر
ﺗﻌﺮﯾﻒ ووﺻﻒ

ﻧﻮع اﻟﺮﺧﺼﺔ
أ.

ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻠﻔﺎز

.۱

ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز ﺑﻘﺪرة** اﻟﺘ�ﻲ ﻟﻜﻞ ﻗﻨﺎة ﺗﻠﻔﺎز:
ً
)أ( ﻣﻮﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪا VHF
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱۰ﻛﯿﻠﻮ واط

.۲

ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز ﺑﻘﺪرة** اﻟﺘﻲ
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱ﻛﯿﻠﻮ واط وﺣﺘﻰ
 ۱۰ﻛﯿﻠﻮ واط

.۳

ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز ﺑﻘﺪرة** اﻟﺘﻲ
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۰٫۱ﻛﯿﻠﻮ واط
وﺣﺘﻰ  ۱ﻛﯿﻠﻮ واط

.٤

ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز ﺑﻘﺪرة** اﻟﺘﻲ
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۰٫۰۱ﻛﯿﻠﻮ واط
وﺣﺘﻰ  ۰٫۱ﻛﯿﻠﻮ واط
ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز ﺑﻘﺪرة** ﺣﺘﻰ
 ۱۰واط

.٥

اﻟﺮﺳﻢ ﻟﺴﻨﮫ واﺣﺪه ﺑﺸﺎﻗﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺧﺼﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮﺟﺎت ﻟﻜﻞ ﻗﻨﺎة*
ﻟﻜﻞ ﺟﮭﺎز ﺑﺚ

٥۷۰

)ب( ﻣﻮﺟ�����ﺔ ﻓ�����ﻮق اﻟﻌﺎﻟﯿ�����ﺔ
UHF
ﻟﻜﻞ ﻗﻨﺎة ﺗﻠﻔﺎز:
)أ( ﻣﻮﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪا ً VHF

٥۷۰

)ب( ﻣﻮﺟ�����ﺔ ﻓ�����ﻮق اﻟﻌﺎﻟﯿ�����ﺔ
UHF
ﻟﻜﻞ ﻗﻨﺎة ﺗﻠﻔﺎز:
)أ( ﻣﻮﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪا ً VHF

٥۷۰

۲٫۱۱۹٫۳۰۰
٤٫۲۳۸٫٤۰۰
۱٫٦۹٤٫۹۰۰
۲٫۱۱۹٫۳۰۰

)ب( ﻣﻮﺟ�����ﺔ ﻓ�����ﻮق اﻟﻌﺎﻟﯿ�����ﺔ
UHF

۱٫۱۳۰٫۳۰۰
۱٫٤۱۲٫٥۰۰

ﻟﻜﻞ ﻗﻨﺎة ﺗﻠﻔﺎز

٥۷۰

ﻟﻜﻞ ﻗﻨﺎة ﺗﻠﻔﺎز

٥۷۰

۷۰٦٫۷۰۰
۱٤۱٫۳۰۰

* اﻟﺮﺳﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮﺟﺎت ﻷﺟﮭﺰة ﺑﺚ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻨﺎة ,ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ .۱
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪرة أﺟﮭﺰة اﻟﺒﺚ ﺧﺎﺻﺘﮫ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺣﺘﻰ  ۱۰ﻛﯿﻠﻮ واط ,ﻻ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﺑﻨﺪ .۲
** ﻗﺪرة ﺟﮭﺎز اﻟﺒﺚ ﺗﺤﺪد وﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺟﮭﺎز اﻟﺒﺚ.

) (۷

)ب( ﻓ��ﻲ اﻟﺠ��ﺰي اﻟﺜ��ﺎﻧﻮي ب ,ﻓ��ﻲ ﻋﻤ��ﻮد "ﺗﻌﺮﯾ��ﻒ ووﺻ��ﻒ" ﻓ��ﻲ اﻟﺒﻨ��ﻮد ۷
ﺣﺘﻰ  ۹ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜ�ﺎن ,ﺑ�ﺪل "ﻟﻜ�ﻞ ﻗﻨ�ﺎة رادﯾ�ﻮ وﺑﻘ�ﺪرة**" ﯾ�ﺄﺗﻲ" :ﻟﻜ�ﻞ
ﻗﻨﺎة رادﯾﻮ ,وﺑﺸﺮط رﻛﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﮭﺎز ﻗﯿﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ
ﺟﮭﺎز اﻟﺒﺚ ,وﻓ�ﻖ اﻟﻘ�ﺪرة اﻟﺘ�ﻲ ﺣ�ﺪدت ﻓ�ﻲ اﻟﺮﺧﺼ�ﺔ" واﻟﻤﻼﺣﻈ�ﺔ ,ﻓ�ﻲ
ھ��ﺎﻣﺶ اﻟﺼ��ﻔﺤﺔ "** ﻗ��ﺪرة ﺟﮭ��ﺎز اﻟﺒ��ﺚ ﺗﺤ��ﺪد وﻓﻘ �ﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت اﻟﻤﻨ��ﺘﺞ
ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺟﮭﺎز اﻟﺒﺚ" -ﺗﻤﺤﻰ.
ﻓﻲ اﻟﺠﺰء ح-
)أ(

ﺑﺪل اﻟﺒﻨﻮد  ۱ﺣﺘﻰ  ٤ﯾﺄﺗﻲ:

8487

ﺟﺰء ح – ﻣﺤﻄﺎت ﻓﻀﺎﺋﯿﺔ
ﻧﻮع اﻟﺮﺧﺼﺔ
.۱

ﺟﮭﺎز ﻟﻼﻟﺘﻘﺎط اﻟﺬاﺗﻲ

.۲

ﺟﮭﺎز ﻟﻼﻟﺘﻘﺎط اﻟﺘﺠﺎري

.۳

.٤

ﺗﻌﺮﯾﻒ ووﺻﻒ وﻣﺮﻛﺒﺎت
اﻟﺠﮭﺎز
ﺟﮭ������ﺎز ﻻﻟﺘﻘ������ﺎط اﻟﺼ������ﻮت
واﻟﺼﻮرة ﻓﻘﻂ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﻤ�ﺮ
اﺻ���ﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﺒ���ﺮاﻣﺞ ﺗﻠﻔﺎزﯾ���ﺔ
اﻟﻤﻌ�����ﺪة ﻟﻼﻟﺘﻘ�����ﺎط ﺑﺼ�����ﻮرة
ﻣﺒﺎﺷ��ﺮة ﻣ��ﻦ ﻗﺒ��ﻞ اﻟﺠﻤﮭ��ﻮر،
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻘﻂ;
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت :ھﻮاﺋﯿﺔ ﺑﺮوﺑﻮﻟﯿ�ﺖ
ﺑﻘﻄ���ﺮ ﯾﺰﯾ���ﺪ ﻋ���ﻦ  ۲٤٤ﺳ���ﻢ,
ﻣﺤ�������ﻮل ﻟﻠﮭﻮاﺋﯿ�������ﺔ ,ﻣﻜﺒ�������ﺮ
) (LNA/LNBوﻻﻗ��������������ﻂ
ﻓﻀﺎﺋﻲ.

اﻟﺮﺳﻢ ﻟﺴﻨﮫ واﺣﺪه ﺑﺸﺎﻗﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺧﺼﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮﺟﺎت
ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻄﺔ
۳۰۰

ﺟﮭ������ﺎز ﻻﻟﺘﻘ������ﺎط اﻟﺼ������ﻮت ﻟﺠﮭﺎز اﻹﻟﺘﻘﺎط
اﻟﺼ��ﻮرة أو ﻣﻌﻄﯿ��ﺎت ,واﻟﺘ��ﻲ ٥۷۰۰
--------------ﻟﻢ ﺗﻌﺮف ﺑﺒﻨﺪ ;۱
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت:
ھﻮاﺋﯿ��ﺔ ﺑﺮوﺑﻮﻟﯿ��ﺖ ﺑ��ﺄي ﻗﻄ��ﺮ ﻟﻜ�������ﻞ ھﻮاﺋﯿ�������ﺔ
ﻛ��ﺎن ,ﻣﺤ��ﻮل ﻟﻠﮭﻮاﺋﯿ��ﺔ ,ﻣﻜﺒ��ﺮ ﺑ���ﻨﻔﺲ اﻟﺴ���ﺎﺣﺎت
) (LNA/LNBوﻻﻗ��������������ﻂ ﻋ������ﺪا اﻟﮭﻮاﺋﯿ������ﺔ
ﻓﻀ����ﺎﺋﻲ وﻣﺮﻛﺒ����ﺎت ﻣﺮﻓﻘ����ﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺨﺪﻣﺔ.
٥۷۰

ﺟﮭ����ﺎز ﻣﺘﻨﻘ����ﻞ ﻣﻘﺎﺑ����ﻞ ﻗﻤ����ﺮ ﺟﮭ���ﺎز ﻟﻼﺗﺼ���ﺎﻻت اﻟﺠﻮﯾ���ﺔ،
اﻟﯿﺎﺑﺴ���ﺔ أو اﻟﺒﺤﺮﯾ���ﺔ ﻻﻟﺘﻘ���ﺎط
ﺻﻨﺎﻋﻲ اﻧﻤﺮﺳﺎت
ﺑ����ﺚ ﻣﻌﻄﯿ����ﺎت ,ﺻ����ﻮﺗﯿﺔ أو
ﻓﻜﺴﯿﻤﯿﻠﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻌﯿ�ﺎر ,B ,A
 ,Cأو  ,Mﺑﻮاﺳ�����ﻄﺔ أﻗﻤ�����ﺎر
اﺻ������������ﻄﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤ������������ﺔ
اﻧﻤﺮﺳﺎت;
ﻣﺮﻛﺒﺎت :ھﻮاﺋﯿﺔ ﺑﺮﺑﻮﻟﯿ�ﺖ أو
ﻣﺴ������ﻄﺤﺔ ،ﻻﻗ������ﻂ وﺟﮭ������ﺎز
إرﺳ�����ﺎل ﻓﻀ�����ﺎﺋﻲ وﻣﻌ�����ﺪات
ﻣﺮﻓﻘ���ﺔ أﺧ���ﺮى ﺣﺴ���ﺐ ﻧ���ﻮع
اﻟﺒﺚ.
ﺟﮭﺎز ﻣﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﺒﺚ أو اﻻﻟﺘﻘ�ﺎط
ﺟﮭﺎز ﻣﺘﻨﻘﻞ
ﺑﺎﻟﺼﻮت واﻟﺼ�ﻮرة ﺑﻮاﺳ�ﻄﺔ
FLYAWAY
ﻗﻤﺮ اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ;
ﻣﺮﻛﺒﺎت:
ھﻮاﺋﯿ�����ﺔ ﺑﺮﺑﻮﻟﯿ�����ﺖ ,ﻣﺤ�����ﻮل
ﻟﻠﮭﻮاﺋﯿ�ﺔ ,ﺟﮭ�ﺎز ﺑ�ﺚ وإرﺳ�ﺎل
ﻓﻀﺎﺋﻲ وﻣﻌ�ﺪات ﻣﺮﻓﻘ�ﺔ ﻟﺒ�ﺚ
اﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮرة.

------

-------

۳۰۰

-------

٥٫۷۰۰

-------
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) (۸

)ب(

ﻓ�ﻲ اﻟﺒﻨ�ﺪ  ,٥ﻓ�ﻲ ﻋ�ﺎﻣﻮد "ﻣﻘﺎﺑ��ﻞ رﺧﺼ�ﺔ ﻟﻜ�ﻞ ﻣﺤﻄ�ﺔ" ﯾ�ﺄﺗﻲ" :ﻟﻤﺤﻄ��ﺔ
أرﺿ��ﯿﺔ رﺋﯿﺴ��ﯿﺔ ٥۷۰۰؛ ﻟﻜ��ﻞ ھﻮاﺋﯿ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻟﺴ��ﺎﺣﺎت ﻣ��ﺎ ﻋ��ﺪا اﻟﮭﻮاﺋﯿ��ﺔ
اﻷوﻟﻰ ."٥۷۰

)ج(

ﻓ��ﻲ اﻟﺒﻨ��ﺪ ,٦ﻓ��ﻲ ﻋ��ﺎﻣﻮد "ﻣﻘﺎﺑ��ﻞ رﺧﺼ��ﺔ ﻟﻜ��ﻞ ﻣﺤﻄ��ﺔ" ﯾ��ﺄﺗﻲ" :ﻟﻤﺤﻄ��ﺔ
أرﺿ��ﯿﺔ رﺋﯿﺴ��ﯿﺔ ٥۷۰۰؛ ﻟﻜ��ﻞ ھﻮاﺋﯿ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻟﺴ��ﺎﺣﺎت ﻣ��ﺎ ﻋ��ﺪا اﻟﮭﻮاﺋﯿ��ﺔ
اﻷوﻟﻰ ."٥۷۰

ﻓﻲ اﻟﺠﺰء ط-
)أ(

ﺑﺪل اﻟﺒﻨﻮد  ۱و ۲ -ﯾﺄﺗﻲ:

ﻧﻮع اﻟﺮﺧﺼﺔ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ووﺻﻒ

.۱

ﻣﺤﻄﺎت أﺣﺎدﯾﺔ اﻻﺗﺠﺎه

.۲

ﻣﺤﻄ�����ﺎت ھ�����ﻮاه ،ﺑﺤﺮﯾ�����ﺔ
وﺟﻮﯾﺔ

)أ(
)ب(
)أ(
)ب(

)ب(
) (۹

رﺳﻮم اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ
ﻣﻮﺟﺎت ﺑﺸﺎﻗﻞ ﺟﺪﯾﺪ

رﺧﺼﺔ ﻟﻤﺪة زﻣﻨﯿﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ
ﻣ��ﻦ ﯾ��ﻮم ﻣﻨﺤﮭ��ﺎ ،ﻟﻠﻤﺤﻄ��ﺎت اﻟﻤﻔﺼ��ﻠﺔ ﻓ���ﻲ
اﻟﺠﺰء د
ﺑﺤ��ﺎل ﻻ ﯾﻤﻜ��ﻦ اﻟﻌ��ﻮدة ﻻﺳ��ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﻄ��ﺔ
اﻟﻤ���ﺬﻛﻮرة ﻓ���ﻲ اﻟﻔﻘ���ﺮة )أ( ﺑﻌ���ﺪ اﻧﺘﮭ���ﺎء ﻣ���ﺪة
اﻟﺮﺧﺼﺔ
رﺧﺼﺔ ﻟﻤﺪة زﻣﻨﯿﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ
ﻣﻦ ﯾﻮم ﻣﻨﺤﮭﺎ ،ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺠﺰء ھ
رﺧﺼﺔ ﻟﻤﺪة زﻣﻨﯿﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ
ﻣﻦ ﯾﻮم ﻣﻨﺤﮭﺎ ﻟﻠﻤﺤﻄ�ﺔ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮرة ﺑﺠ�ﺰء ھ,
ﻟﻤﺴ��ﺘﺪﻋﻲ ﻣ��ﻦ دوﻟ��ﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﻟﮭ��ﺎ ﻣ��ﻊ إﺳ��ﺮاﺋﯿﻞ
اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ھﻮاة رادﯾﻮ

وﺗﺨﺼﯿﺺ

۱۳۰

۲٦
۱۳۰
-----

ﻓﻲ اﻟﺒﻨ�ﺪ  ,۳ﻓ�ﻲ ﻋ�ﺎﻣﻮد "ﺳ�ﻮم اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ وﺗﺨﺼ�ﯿﺺ ﻣﻮﺟ�ﺎت ﺑﺸ�ﺎﻗﻞ
ﺟﺪﯾﺪ" ﯾﺄﺗﻲ."۱۳۰" :

ﺑﺪل اﻟﺠﺰء ي ﯾﺄﺗﻲ:
ﺟﺰء ي -رﺧﺺ ﺧﺎﺻﺔ

ﻧﻮع اﻟﺮﺧﺼﺔ
ﺣﯿﺎزة
ﺗﺠﺎرة
ﻣﻮﺻﻞ ﯾﺪوي

ﺗﻌﺮﯾﻒ ووﺻﻒ

اﻟﺮﺳﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺧﺼﺔ ﺑﺸﺎﻗﻞ ﺟﺪﯾﺪ
رﺳﻢ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ,ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ۱۹

رﺧﺼ��ﺔ ﻟﺤﯿ��ﺎزة ﻣﺤﻄ��ﺔ اﺗﺼ��ﺎل ﻻﺳ��ﻠﻜﻲ اﻟﺘ��ﻲ أوﻗ��ﻒ
ﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻨﻈﺎم ۱۹
 -۲٫٤٥۰رﺳﻮم ﻟﺴﻨﺘﯿﻦ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم )٦ب(
ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﻨﻈﺎم ۱
ﻣﻨﺸﺄة ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﻣﺤﻄﺔ اﺗﺼ�ﺎل ﺑﺸ�ﺒﻜﺔ اﻟﮭ�ﺎﺗﻒ  -٦٥۰رﺳﻢ ﻟﺴﻨﺔ واﺣﺪة ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﻧﻈﺎم )٦أ(
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﯾﺪ اﻹﻧﺴﺎن
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)(۱۰

ﺑﺪل اﻟﺠﺰء ي أ ﯾﺄﺗﻲ:
ﺟﺰء ي"أ -ﻣﺤﻄﺎت ھﻮاه

ﻧﻮع اﻟﺮﺧﺼﺔ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ووﺻﻒ

اﻟﺮﺳﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺸﺎﻗﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻤﺪة ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﻧﻈﺎم)٦ج(

ﻣﺤﻄﺔ ھﻮاه

ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﻨﻈﺎم ۱۰

"۹٦

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۷

ﺗﻌﻠﯿﻤ�������������������ﺎت
اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ

.۸

 ۷اب

)أ(

ﺑﺪء ﺳ�ﺮﯾﺎن ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ ,ﻣ�ﺎ ﻋ�ﺪا اﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾ�ﺔ )ب(و) -ج(,
ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ -ﯾﻮم ﺑﺪء اﻟﺴﺮﯾﺎن(.

)ب(

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن اﻟﻨﻈﺎم )(٦)٦ب( ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن اﻻﻧﻈﻤﮫ
ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺚ وإرﺳﺎل اﻹﺷﺎرات )رﺧﺺ ,ﺷﮭﺎدات ورﺳﻮم( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,

)ج(

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن اﻟﻨﻈ�ﺎم  (۲)۳ﻣ�ﻦ ھ�ﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ ﺑﯿ�ﻮم ] ۱٤ﺗﺒ�ﺎت  ۱) ٥۷۷۸ﻛ�ﺎﻧﻮن
ﺛﺎﻧﻲ .[(۲۰۱۸

ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ،ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻣ�ﻦ اﻟﻨ�ﻮع اﻟﻤﻔﺼ�ﻞ ﻓ�ﻲ اﻟﻔﻘ�ﺮات
اﻟﺜﺎﻧﻮﯾ���ﺔ ) (۱ﺣﺘ���ﻰ ) (٦واﻟﻔﻘ���ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻮﯾ���ﺔ ) (۱۰ﻣ���ﻦ اﻟﻨﻈ���ﺎم )(۱)۱٤أ( ﻣ���ﻦ اﻷﻧﻈﻤ���ﺔ
اﻻﺻﻠﯿﺔ ,ﺣﺴﺐ ﻧﺼﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ,ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎﻧﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﮭﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻮع
اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم )(۱)۱٤أ() (۲ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ ,ﺣﺴ�ﺐ ﺗﻌ�ﺪﯾﻠﮭﺎ ﻓ�ﻲ اﻟﻨﻈ�ﺎم  ۳ﻣ�ﻦ
ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ,ﺑﺼﺪد اﻟﻨﻈﺎم  ۱۱ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ ,ﻣﻨﺬ ﯾﻮم ﺑﺪ اﻟﺴﺮﯾﺎن.

٥۷۷۷

 ۳۰ﺗﻤ����������������ﻮز

۲۰۱۷

داﻓﯿ��������������������ﺪ

ﻛ��������������������ﻮھﯿﻦ

اﻟﻀ��������ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��������ﺆون اﻻﺗﺼ��������ﺎﻻت
اﻟﻤﺴ�����������������������������������������������������������������ﺆول
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺚ وإرﺳﺎل اﻹﺷﺎرات )رﻗﻢ ) (۷۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۱۹٦۷-٥۷۲۷
اﻧﻈﻤﮫ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺚ وإرﺳﺎل اﻹﺷﺎرات )رﺧﺺ ،ﺷﮭﺎدات ورﺳﻮم( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۱۷-٥۷۷۷ ,
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﺪ ۷أ ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺚ وإرﺳﺎل اﻹﺷﺎرات )رﻗﻢ ) (۷۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( -٥۷۲۷
 ،۱۹٦۷ﻓﺄﻧﻲ أﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﻠﯿﻤ�������ﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ

.۱

ﺑ��ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ��ﻦ اﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ﻓ��ﻲ اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ ﺑﺸ��ﺎن اﻟﺒ��ﺚ وارﺳ��ﺎل اﻹﺷ��ﺎرات )رﺧ��ﺺ،
ﺷ��ﮭﺎدات ورﺳ��ﻮم( ) ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ,ﻓﯿﻤ��ﺎ ﯾﻠ��ﻲ-اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ اﻻﺻ��ﻠﯿﺔ(  ,ﺧ��ﻼل ﻣ��ﺪة

ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﯾﻮم ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ,ﺗﻘﺮأ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۱ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾ�ﻒ "ﻣﺤﻄ�ﺔ ﻣﺸ�ﺘﺮك" ،ﻓ�ﻲ ﻛ�ﻞ
ﻣﻜﺎن ،ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﺬﯾﻞ" ﯾﺄﺗﻲ "اﻻول".

) (۲

ﻓ��ﻲ اﻟﻨﻈ��ﺎم  ٦ﻣ��ﻦ اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ اﻻﺻ��ﻠﯿﺔ ﻓ��ﻲ ﻛ��ﻞ ﻣﻜ��ﺎن ،ﺑﻌ��ﺪ ﻛﻠﻤ��ﺔ "اﻟ��ﺬﯾﻞ" ﯾ��ﺄﺗﻲ
"اﻻول".

) (۳

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ۸أ)أ( ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،ﺑﻌ�ﺪ ﻛﻠﻤ�ﺔ "اﻟ�ﺬﯾﻞ" ﯾ�ﺄﺗﻲ
"اﻻول".

) (٤

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ۸د)أ( ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤ�ﺔ "اﻟ�ﺬﯾﻞ" ﯾ�ﺄﺗﻲ
"اﻻول".

) (٥

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۱۷ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ-
)أ(

ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﺬﯾﻞ" ﯾﺄﺗﻲ "اﻻول"|؛

)ب(

ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )د( ﯾﺄﺗﻲ:
")د(۱

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ�ﻦ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ اﻟﻨﻈ�ﺎم اﻟﺜ�ﺎﻧﻮي )ج( و)-د(,
ﺗﻮاﺟ����ﺪت ﻣﺤﻄ����ﺔ اﺗﺼ����ﺎل ,أﻧﺸ����ﺄت ,رﻛﺒ����ﺖ او ﺗ����ﻢ
ﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ رﺳﻮم ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ
اﻟﺜ��ﺎﻧﻲ ,ﺗﻜ��ﻮن اﻟﺮﺳ��ﻮم ﻟﺘﺨﺼ��ﯿﺺ اﻟﻤﻮﺟ��ﺎت وﻣﻨﺤﮭ��ﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻧﻮع رﺧﺼﺔ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ -رﺳ�ﻮم ﻣﺨﻔﻀ�ﺔ(,
ﺑﺼﺪد اﻟﻔﻘﺮات )(۱و (۲) -ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠ�ﻲ ,ﺗﺴ�ﺮي اﻟﺮﺳ�ﻮم
اﻟﻤﺨﻔﻀ���ﺔ ﻓﻘ���ﻂ ﺑﺤ���ﺎل ان ﺻ���ﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼ���ﺔ اﺧﺒ���ﺮ
اﻟﻤﺴﺆول ﺧﻄﯿ�ﺎ ً ﻋ�ﻦ ﻣﻜ�ﺎن ﻣﺤﻄ�ﺔ اﻻﺗﺼ�ﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ�ﺔ
ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ,وارﻓ�ﻖ ﻹﻋﻼﻧ�ﮫ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﯿﮫ:

) (۱

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺧﺼ�ﺔ ﻣ�ﻦ اﻷﻧ�ﻮاع اﻟﻤﻔﺼ�ﻠﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﺒﻨ�ﻮد ,۱
٥ ,٤ ,۲و ۱۰-ﻣﻦ اﻟﺠ�ﺰء ب واﻟﺒﻨ�ﻮد  ٤ ,۱و ٥-ﻣ�ﻦ
اﻟﺠ����ﺰء د ﻓ����ﻲ اﻟ����ﺬﯾﻞ اﻷول%۷۰-؛ وﻟﻜ����ﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴ����ﺒﺔ
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ﻟ��ﺮﺧﺺ ﻣ��ﻦ اﻟﻨ��ﻮع اﻟﻤﻔﺼ��ﻞ ﻓ��ﻲ اﻟﺒﻨ��ﻮد  ٤و ٥ -ﻣ��ﻦ
اﻟﺠ��ﺰء ب واﻟﺒﻨ��ﺪ  ٥ﻣ��ﻦ اﻟﺠ��ﺰء د ﻣ��ﻦ اﻟ��ﺬﯾﻞ اﻷول,
ﺗﺴ�ﺮي اﻟﺮﺳ��ﻮم اﻟﻤﺨﻔﻀ��ﺔ اﻟﻤ��ﺬﻛﻮرة ﻋﻠ��ﻰ ﺗﺨﺼ��ﯿﺺ
ﻣﻮﺟﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻘﻂ؛ ﻛﺎن ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﺤﻄ���ﺔ اﺗﺼ���ﺎل واﺣ���ﺪة ,ﺗﺴ���ﺮي اﻟﺮﺳ���ﻮم اﻟﻤﺨﻔﻀ���ﺔ
ﺑﺸﺮط ان  %۸۰ﻣﻦ ﻣﺤﻄ�ﺎت اﻻﺗﺼ�ﺎل ﻣﺘﻮاﺟ�ﺪة ﻓ�ﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ رﺳﻮم ﻣﺨﻔﻀﺔ؛
) (۲

) (۳

)ج(

ﺑﺎﻟﻨﺴ���ﺒﺔ ﻟﺮﺧﺼ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﻨ���ﻮع اﻟﻤﻔﺼ���ﻞ ﻓ���ﻲ اﻟﺠ���ﺰء
اﻟﺜﺎﻧﻮي ب ﻣﻦ اﻟﺠﺰء وﻣﻦ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول-
)أ(

ﺑﺤﺎل ان اﻟﻤﺤﻄﺘﺎن اﻟﺜﺎﺑﺘﺘ�ﺎن ﻣﺘﻮاﺟ�ﺪﺗﺎن ﻓ�ﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ رﺳﻮم ﻣﺨﻔﻀﺔ – %۷۰؛

)ب(

ﺑﺤ����ﺎل ان ﻣﺤﻄ����ﺔ واﺣ����ﺪة ﻣ����ﻦ اﻟﻤﺤﻄﺘ����ﺎن
اﻟﺜﺎﺑﺘﺘ�����ﺎن ﻣﺘﻮاﺟ�����ﺪة ﻓ�����ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�����ﺔ رﺳ�����ﻮم
ﻣﺨﻔﻀﺔ%۸٥-؛

ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﺮﺧﺼ��ﺔ ﻣ��ﻦ اﻟﻨ��ﻮع اﻟﻤﻔﺼ��ﻞ ﻓ��ﻲ ﺑﻨ��ﻮد
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻮي ب ﻣﻦ اﻟﺠﺰء ز ﻣ�ﻦ اﻟ�ﺬﯾﻞ اﻷول-
 %۷۰ﻟﻜ���ﻞ ﻗﻨ���ﺎة ،ﺑﺸ���ﺮط ان  %۸۰ﻣ���ﻦ ﻣﻨﻄﻘ���ﺔ
اﻻﻣﺘﯿ���ﺎز ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭ���ﺎ ﻓ���ﻲ ﻗﻮاﻋ���ﺪ اﻟﺴ���ﻠﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ���ﺔ
ﻟﻠﺘﻠﻔﺰﯾ�����ﻮن واﻻذاﻋ�����ﺔ )ﻣﻨ�����ﺎطﻖ اﻣﺘﯿ�����ﺎز ﻟﻠﺒ�����ﺚ
واﻻذاﻋﺔ(  ،۱۹۹٥-٥۷٤٥ ,ﺣﺴﺐ ﺳ�ﺮﯾﺎﻧﮭﻢ ﻓ�ﻲ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ�ﻦ ﺣ�ﯿﻦ ﻵﺧ�ﺮ ،اﻟ�ﺬي ﻓ�ﻲ ﻧﻄﺎﻗ�ﮫ ﯾﻌﻤ�ﻞ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﻣﺘﻮاﺟ�ﺪة ﻓ�ﻲ ﻧﻄ�ﺎق
ﻣﻨﻄﻘﺔ رﺳﻮم ﻣﺨﻔﻀﺔ".؛

ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )و( ﯾﺄﺗﻲ:
")و(۱اﻟﺮﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮﺟﺎت ﻟﺨﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻰ
ﻧﻘﻄﺔ ﻻﺳﻠﻜﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺎت رادﯾﻮ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎد
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ،ﺗﺤﺴﺐ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  ۱۳ﻣﻦ اﻟﺠﺰء "و"
ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم-اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ( ،ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﺨﻄﻮط ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺘﻜﺮر؛ أﻋﻠﻦ
ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﻟﺨﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻻﺳﻠﻜﻲ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺘﻜﺮر ﻟﺨﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ إﺿﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎر
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻰ
ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻦ ﯾﻮم رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣﻨﺤﺖ ﻓﯿﮫ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻟﻠﺨﻂ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪة ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ؛
وﻟﻜﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺬه اﻟﻤﺪة ﻻ ﯾﺠﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ
ﺣﺪدت ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺨﻄﻮط ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻰ
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ".؛

)د(

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )ز( ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ " اﺻﺪ اﻋﻼن ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ
ﻟﺨ��ﻂ ﻣ��ﻦ ﻧﻘﻄ��ﺔ اﻟ��ﻰ ﻧﻘﻄ��ﺔ ﻻﺳ��ﻠﻜﻲ اﻟﺘ��ﻲ ﺣ��ﺪدت ﻟ��ﮫ رﺳ��ﻮم
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ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳ�ﺘﻌﻤﺎل ﻣﺘﻜ�ﺮر ﺣﺴ�ﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟ�ﺔ ،ﯾﺴ�ﺮي اﻟﻤ�ﺬﻛﻮر،
وﻟﻜ��ﻦ ﻻ ﯾﻄ��ﺮأ ﺗﻐﯿﯿ��ﺮ ﻋﻠ��ﻰ ﺑﺄرﺑ��ﺎع اﻟﺴ��ﻨﮫ اﻟﻤ��ﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ
ﻟﻤﻘ��ﺪار اﻟﺮﺳ��ﻮم اﻟﺘ��ﻲ ﺣ��ﺪدت ﻓ��ﻲ ﺑﺪاﯾ��ﺔ اﻟﺴ��ﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﺒ��ﺎﻗﻲ
اﻟﺨﻄﻮط ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺮﺧﺼﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺘﻜﺮر.".
) (٦

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۱۹ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻ�ﻠﯿﺔ ﻓ�ﻲ ﻛ�ﻞ ﻣﻜ�ﺎن ،ﺑﻌ�ﺪ ﻛﻠﻤ�ﺔ "اﻟ�ﺬﯾﻞ" ﯾ�ﺄﺗﻲ
"اﻻول"؛

) (۷

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۲۰ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ –
)أ(

)ب(

)ج(
) (۸

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ(-
) (۱ﻓ��ﻲ ﺗﻌﺮﯾ��ﻒ "ﺟ��ﺪول" ،ﺑ��ﺪل "ﺟ��ﺪول ﻏ��ﻼء اﻟﻤﻌﯿﺸ��ﺔ" ﯾ��ﺄﺗﻲ
"اﻟﻨ����ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ����ﻲ اﻹﺟﻤ����ﺎﻟﻲ ﻟﻘﻄ����ﺎع اﻻﻋﻤ����ﺎل واﻟﺘﺴ����ﻌﯿﺮة
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ"؛
) (۲ﻓ�����ﻲ ﺗﻌﺮﯾ�����ﻒ "اﻟﺠ�����ﺪول اﻟﺠﺪﯾ�����ﺪ" وﺗﻌﺮﯾ�����ﻒ "اﻟﺠ�����ﺪول
اﻷﺳﺎﺳﻲ" ،ﺑﺪل "ﺟﺪول ﺷ�ﮭﺮ ﺗﺸ�ﺮﯾﻦ اول" ﯾ�ﺄﺗﻲ "اﻟﺠ�ﺪول
اﻟﻤﻌﺮوف ﻓﻲ  ۱ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ"؛
ﺑ��ﺪل اﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ﻓ��ﻲ اﻟﻨﻈ��ﺎم اﻟﺜ��ﺎﻧﻮي )ب( ،ﯾ��ﺄﺗﻲ " ﻗﯿﻤ��ﺔ اﻟﺮﺳ��ﻮم ﻓ��ﻲ
اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ﺗﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ  ۱ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﺗﻐﯿﯿ�ﺮ
اﻟﺠﺪول اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﺪول اﻷﺳﺎﺳﻲ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﯾﻮم اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ("؛
ﻓ���ﻲ اﻟﻨﻈ���ﺎم اﻟﺜ���ﺎﻧﻮي )د( ﻓ���ﻲ ﻛ���ﻞ ﻣﻜ���ﺎن ﺑﻌ���ﺪ ﻛﻠﻤ���ﺔ "اﻟ���ﺬﯾﻞ" ﯾ���ﺄﺗﻲ
"اﻻول"؛

ﻓﻲ ذﯾﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ-
)أ(
)ب(

)ج(

ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮان ،ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﺬﯾﻞ" ﯾﺄﺗﻲ "اﻻول"؛
ﻓ��ﻲ اﻟﺠ��ﺰء "أ" ,ﺑﻌ��ﺪ ﺗﻌﺮﯾ��ﻒ "اﻟﻘ��ﺪرة اﻟﻤﺴ��ﻤﻮح ﺑﮭ��ﺎ ﺧ��ﺎرج ﻋ��ﺮض
اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﺮددي" ﯾﺄﺗﻲ:
"اﺳ������ﺘﻘﻄﺎب"-اﺗﺠ������ﺎه ﻣﺮﻛﺒ������ﺎت اﻟﺤﻘ������ﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑ������ﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟ������ﺎت
اﻟﻜﮭﺮوﻣﻐﻨﺎطﯿﺴ����ﯿﺔ اﻟﻤﺴ����ﺘﻨﺘﺠﺔ ﻣ����ﻦ اﻟﮭﻮاﺋﯿ����ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ����ﺒﺔ ﻟﻤﺴ����ﺘﻮى
اﻷرض؛"؛
ﺑﺪل اﻟﺠﺰء "و" ﯾﺄﺗﻲ:

ﺟﺰء و – ﺧﻄﻮط ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ
ﻧﻮع اﻟﺮﺧﺼﺔ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ووﺻﻒ

أ.

ﻣﻮﺟﺎت ﺣﺘﻰ  ۱ﺟﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ

.۱

ﺧﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺧ���ﻂ ﻻﺳ���ﻠﻜﻲ ﺑ���ﯿﻦ ﻣﺤﻄﺘ���ﯿﻦ

اﻟﺮﺳﻢ ﻟﺴﻨﮫ واﺣﺪه ﺑﺸﺎﻗﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺧﺼﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮﺟﺎت
ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻄﺔ
اﺗﺼﺎل
٥۷۰

ﻟﻜﻞ ﻧﻄﺎق ﺗﺮددي
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ﻻﺳﻠﻜﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻨﻄﺎق ﺛﺎﺑﺘﺘﯿﻦ*
اﻟﻤﻮﺟﺎت ﺣﺘﻰ  ۱ﺟﯿﻐﺎ
ھﯿﺮﺗﺲ

ب.

ﻣﯿﻜﺮوﺟﺎل

.۲

ﺧﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻨﻘﻄﺔ ﻻﺳ�ﻠﻜﻲ ﺧ���ﻂ ﻻﺳ���ﻠﻜﻲ ﺑ���ﯿﻦ ﻣﺤﻄﺘ���ﯿﻦ
اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻤﺠ�ﺎل اﻟﻤﻮﺟ�ﺎت ﺛﺎﺑﺘﺘﯿﻦ
اﻟ����ﺬي ﯾﺰﯾ����ﺪ ﻋ����ﻦ  ۱ﺟﯿﻐ����ﺎ
ھﯿ�����ﺮﺗﺲ وﺣﺘ�����ﻰ  ۳ﺟﯿﻐ�����ﺎ
ھﯿﺮﺗﺲ

.۳

.٤

ﺧ���ﻂ ﻣ���ﻦ ﻧﻘﻄ���ﺔ إﻟ���ﻰ ﻧﻘﻄ���ﺔ ﺧﻂ ﻻﺳﻠﻜﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻄﺘﯿﻦ
ﻻﺳ �ﻠﻜﻲ اﻟ��ﺬي ﯾﻌﻤ��ﻞ ﺑﻨﻄ��ﺎق ﺛﺎﺑﺘﺘﯿﻦ
اﻟﻤﻮﺟ��ﺎت اﻟ��ﺬي ﯾﺰﯾ��ﺪ ﻋ��ﻦ ۳
ﺟﯿﻐ���ﺎ ھﯿ���ﺮﺗﺲ وﺣﺘ���ﻰ ٤٫٥
ﺟﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ
ﺧﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺬي ﺧﻂ ﻻﺳﻠﻜﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻄﺘﯿﻦ
ﯾﻌﻤ��ﻞ ﺑﻨﻄ��ﺎق ﻣﻮﺟ��ﺎت اﻟ �ﺬي ﺛﺎﺑﺘﺘﯿﻦ
ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٤٫٥ﺟﯿﻐ�ﺎ ھﯿ�ﺮﺗﺲ
وﺣﺘﻰ  ۸٫٥ﺟﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ

.٥

ﺧﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺬي ﺧﻂ ﻻﺳﻠﻜﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻄﺘﯿﻦ
ﯾﻌﻤ��ﻞ ﺑﻨﻄ��ﺎق ﻣﻮﺟ��ﺎت اﻟ �ﺬي ﺛﺎﺑﺘﺘﯿﻦ
ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۸٫٥ﺟﯿﻐ�ﺎ ھﯿ�ﺮﺗﺲ
وﺣﺘﻰ  ۱۱٫۷ﺟﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ

.٦

ﺧﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺬي ﺧﻂ ﻻﺳﻠﻜﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻄﺘﯿﻦ
ﯾﻌﻤ��ﻞ ﺑﻨﻄ��ﺎق ﻣﻮﺟ��ﺎت اﻟ �ﺬي ﺛﺎﺑﺘﺘﯿﻦ
ﯾﺰﯾ������ﺪ ﻋ������ﻦ  ۱۱٫۷ﺟﯿﻐ������ﺎ
ھﯿ��ﺮﺗﺲ وﺣﺘ��ﻰ  ۱٥٫٥ﺟﯿﻐ��ﺎ
ھﯿﺮﺗﺲ
ﺧﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺬي ﺧﻂ ﻻﺳﻠﻜﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻄﺘﯿﻦ
ﯾﻌﻤ��ﻞ ﺑﻨﻄ��ﺎق ﻣﻮﺟ��ﺎت اﻟ �ﺬي ﺛﺎﺑﺘﺘﯿﻦ
ﯾﺰﯾ������ﺪ ﻋ������ﻦ  ۱٥٫٥ﺟﯿﻐ������ﺎ
ھﯿ����ﺮﺗﺲ وﺣﺘ����ﻰ  ۲۰ﺟﯿﻐ����ﺎ
ھﯿﺮﺗﺲ

.۷

ﺑﻌﺮض
 ۱۲٫٥ﻛﯿﻠﻮ ھﯿﺮﺗﺲ :
)أ( ﺧﻂ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺰﯾﺪ
طﻮﻟﮫ ﻋﻦ  ٦۰ﻛﻠﻢ-
.۹٫٥۰۰
)ب( ﺧﻂ اﻟﺬي ﯾﺰﯾﺪ
طﻮﻟﺔ ﻋﻦ  ٦۰ﻛﻠﻢ-
.۱۲٫۳۰۰

٥۷۰

٥۷۰

٥۷۰

٥۷۰

٥۷۰

٥۷۰

ﻟﻜﻞ ﻧﻄﺎق ﺗﺮددي
ﺑﻌﺮض  ۱ﻣﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ
ﺑﻜﻞ ﺧﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ
ﻧﻘﻄﺔ:
)أ( ﺧﻂ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺰﯾﺪ
طﻮﻟﮫ ﻋﻦ  ۱۰ﻛﻠﻢ-
.٤٥٫۱۰۰
ﺧﻂ أط�ﻮل ﻣ�ﻦ
)ب(
 ۱۰ﻛﻠ�����ﻢ وﻻ ﯾﺰﯾ�����ﺪ
طﻮﻟ��ﮫ ﻋ��ﻦ  ۳۰ﻛﻠ��ﻢ-
۹۲٫۲۰۰
)ج( ﺧ�����ﻂ اﻟ�����ﺬي ﯾﺰﯾ�����ﺪ
طﻮﻟ�����ﮫ ﻋ�����ﻦ  ۳۰ﻛﻠ�����ﻢ-
۱۳۸٫٦۰۰
ﻟﻜ������ﻞ ﻧﻄ������ﺎق ﺗ������ﺮددي
ﺑﻌ��ﺮض  ۱ﻣﯿﻐ��ﺎ ھﯿ��ﺮﺗﺲ
ﺑﻜ��ﻞ ﺧ��ﻂ ﻣ��ﻦ ﻧﻘﻄ��ﺔ إﻟ��ﻰ
ﻧﻘﻄﺔ:
۳۲٫٦۰۰
ﻟﻜ������ﻞ ﻧﻄ������ﺎق ﺗ������ﺮددي
ﺑﻌ��ﺮض  ۱ﻣﯿﻐ �ﺎ ھﯿ��ﺮﺗﺲ
ﺑﻜ��ﻞ ﺧ��ﻂ ﻣ��ﻦ ﻧﻘﻄ��ﺔ إﻟ��ﻰ
ﻟﻜ�����ﻞ ﺧ�����ﻂ-
ﻧﻘﻄ����ﺔ,
۱۰٥۰
ﻟﻜﻞ ﻧﻄﺎق ﺗﺮددي
ﺑﻌﺮض  ۱ﻣﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ
ﺑﻜﻞ ﺧﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ
ﻟﻜﻞ ﺧﻂ-
ﻧﻘﻄﺔ,
۹۰۰
ﻟﻜﻞ ﻧﻄﺎق ﺗﺮددي
ﺑﻌﺮض  ۱ﻣﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ
ﺑﻜﻞ ﺧﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ
ﻟﻜﻞ ﺧﻂ-
ﻧﻘﻄﺔ,
۷۲۰
ﻛﻞ ﻧﻄﺎق ﺗﺮددي ﺑﻌﺮض
 ۱ﻣﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ ﺑﻜ�ﻞ ﺧ�ﻂ
ﻣ����ﻦ ﻧﻘﻄ����ﺔ إﻟ����ﻰ ﻧﻘﻄ����ﺔ,
ﻟﻜﻞ ﺧﻂ٤۸٥ -
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.۸

.۹

.۱۰

.۱۱

.۱۲

ج.
.۱۳

ﺧﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺬي ﺧﻂ ﻻﺳﻠﻜﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻄﺘﯿﻦ
ﯾﻌﻤ��ﻞ ﺑﻨﻄ��ﺎف ﻣﻮﺟ��ﺎت اﻟ��ﺬي ﺛﺎﺑﺘﺘﯿﻦ
ﯾﺰﯾ��ﺪ ﻋ��ﻦ  ۲۰ﺟﯿﻐ��ﺎ ھﯿ��ﺮﺗﺲ
وﺣﺘﻰ  ۳۰ﺟﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ
ﺧﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺬي ﺧﻂ ﻻﺳﻠﻜﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻄﺘﯿﻦ
ﯾﻌﻤ��ﻞ ﺑﻨﻄ��ﺎف ﻣﻮﺟ��ﺎت اﻟ��ﺬي ﺛﺎﺑﺘﺘﯿﻦ
ﯾﺰﯾ��ﺪ ﻋ��ﻦ  ۳۰ﺟﯿﻐ��ﺎ ھﯿ��ﺮﺗﺲ
وﺣﺘﻰ  ٤۰ﺟﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ
ﺧﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺬي ﺧﻂ ﻻﺳﻠﻜﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻄﺘﯿﻦ
ﯾﻌﻤ��ﻞ ﺑﻨﻄ��ﺎف ﻣﻮﺟ��ﺎت اﻟ��ﺬي ﺛﺎﺑﺘﺘﯿﻦ
ﯾﺰﯾ��ﺪ ﻋ��ﻦ  ٤۰ﺟﯿﻐ��ﺎ ھﯿ��ﺮﺗﺲ
وﺣﺘﻰ  ٥۰ﺟﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ
ﺧﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺬي ﺧﻂ ﻻﺳﻠﻜﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻄﺘﯿﻦ
ﯾﻌﻤ��ﻞ ﺑﻨﻄ��ﺎف ﻣﻮﺟ��ﺎت اﻟ��ﺬي ﺛﺎﺑﺘﺘﯿﻦ
ﯾﺰﯾ��ﺪ ﻋ��ﻦ  ٥۰ﺟﯿﻐ��ﺎ ھﯿ��ﺮﺗﺲ
وﺣﺘﻰ  ٦٥ﺟﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ
ﺧﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺬي ﺧﻂ ﻻﺳﻠﻜﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻄﺘﯿﻦ
ﯾﻌﻤ��ﻞ ﺑﻨﻄ��ﺎف ﻣﻮﺟ��ﺎت اﻟ��ﺬي ﺛﺎﺑﺘﺘﯿﻦ
ﯾﺰﯾ��ﺪ ﻋ��ﻦ  ٦٥ﺟﯿﻐ��ﺎ ھﯿ��ﺮﺗﺲ
وﺣﺘﻰ  ۹۰ﺟﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ
ﺗﻜﺮار إﺳﺘﺨﺪام ﺑﺨﻄﻮط ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻻﺳﻠﻜﯿﺔ
ﺧﻄ�ﻮط ﻣ��ﻦ ﻧﻘﻄ�ﺔ إﻟ��ﻰ ﻧﻘﻄ��ﺔ
ﻻﺳ���ﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﯾﺰﯾ���ﺪ ﻋ���ﺪدھﺎ
ﻋﻦ  ٤ﺧﻄﻮط

٥٦۰

٥۷۰

٥۷۰

٥۷۰

٥۷۰

٥۷۰

ﻟﻜ������ﻞ ﻧﻄ������ﺎق ﺗ������ﺮددي
ﺑﻌ��ﺮض  ۱ﻣﯿﻐ��ﺎ ھﯿ��ﺮﺗﺲ
ﺑﻜﻞ ﺧﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻨﻘﻄﺔ,
ﻟﻜﻞ ﺧﻂ۲۸٥ -
ﻛﻞ ﻧﻄﺎق ﺗﺮددي ﺑﻌﺮض
 ۱ﻣﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ ﺑﻜ�ﻞ ﺧ�ﻂ
ﻣ���ﻦ ﻧﻘﻄ���ﺔ ﻟﻨﻘﻄ���ﺔ ,ﻟﻜ���ﻞ
ﺧﻂ۱٤۰ -
ﻛﻞ ﻧﻄﺎق ﺗﺮددي ﺑﻌﺮض
 ۱ﻣﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ ﺑﻜ�ﻞ ﺧ�ﻂ
ﻣ���ﻦ ﻧﻘﻄ���ﺔ ﻟﻨﻘﻄ���ﺔ ,ﻟﻜ���ﻞ
ﺧﻂ۱۰٥ -
ﻛﻞ ﻧﻄﺎق ﺗﺮددي ﺑﻌﺮض
 ۱ﻣﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ ﺑﻜ�ﻞ ﺧ�ﻂ
ﻣ���ﻦ ﻧﻘﻄ���ﺔ ﻟﻨﻘﻄ���ﺔ ,ﻟﻜ���ﻞ
ﺧﻂ۷۲ -
ﻛﻞ ﻧﻄﺎق ﺗﺮددي ﺑﻌﺮض
 ۱ﻣﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ ﺑﻜ�ﻞ ﺧ�ﻂ
ﻣ���ﻦ ﻧﻘﻄ���ﺔ ﻟﻨﻘﻄ���ﺔ ,ﻟﻜ���ﻞ
ﺧﻂ۹ -

 %xﻣﻦ ﻣﻘﺪار اﻟﺮﺳﻮم ﻟﻜﻞ ﺧﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ
إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ-
X=1/(n/4.5)1/3
" -"nﻋﺪد اﻟﻤﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮر اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻮﺟﺔ ﺑﺸﺮط ان " "nاﻛﺒﺮ ﻣﻦ ٤

د.

اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﺘﻘﻄﺎب إﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻻﺳﻠﻜﻲ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮﺟﺎت ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺬي ﯾﺰﯾﺪ  ۱ﺟﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ ﻟﺨﻄﻮط ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻻﺳﻠﻜﯿﺔ اﻟﺬي ﺗﻜﺮر
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻮﺟﺔ.

.۱٤

ﺧﻂ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺬي
ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻨﻄﺎف ﻣﻮﺟﺎت ﺣﺴﺐ
اﻟﺒﻨﻮد  ۲ﺣﺘﻰ  ۱۲ﻣﻦ ھﺬا
اﻟﺠﺰء ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ-
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﺿﺎﻓﻲ
أﺟﮭﺰة ﺗﻮﺟﮫ ﻻﺳﻠﻜﯿﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ

.۱٥

ﺟﮭ��ﺎز ﺗﻮﺟ��ﮫ ﻻﺳ��ﻠﻜﻲ ﺛﺎﺑ��ﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﺧﻄﻮط ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ
ﺑﻄﺮﯾﻘ������ﺔ ﺧﻼﯾ������ﺎ ) (wllأو ﻧﻘﻄﺔ ﻻﺳﻠﻜﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ
ﺟﮭ���ﺎز رادﯾ���ﻮ ﻗ���ﺮوي ,اﻟﺘ���ﻲ واﺣﺪة إﻟﻰ ﻋﺪة ﻧﻘﺎط
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﻄﺎق إﺣﺪى اﻟﻤﻮﺟﺎت
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
اﻟ��ﺬي ﯾﺰﯾ��ﺪ ﻋ��ﻦ ۱
)أ(
ﺟﯿﻐ����ﺎ ھﯿ����ﺮﺗﺲ وﻻ ﯾﺰﯾ����ﺪ
ﻋﻦ  ۲ﺟﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ.
)ب( اﻟ����ﺬي ﯾﺰﯾ����ﺪ ﻋ����ﻦ
 ۲٫٤ﺟﯿﻐ�����ﺎ ھﯿ�����ﺮﺗﺲ وﻻ
ﯾﺰﯾ������ﺪ ﻋ������ﻦ  ۲٫۷ﺟﯿﻐ������ﺎ

ھ.

-

 %۸۰ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد ۲
ﺣﺘﻰ  ۱۲ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ

---------

ﻛﻞ ﻧﻄﺎق ﺗﺮددي ﺑﻌﺮض
 ۱ﻣﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ-
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻨﺔ ٤٫۳٥۰
اﻻوﻟﻰ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻨﺔ ۸٫۷۰۰
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻨﺔ ۱۳٫۰۰
۰
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
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ھﯿﺮﺗﺲ.
)ج( اﻟ��ﺬي ﯾﺰﯾ��ﺪ ﻋ��ﻦ ۳٫٤
ﺟﯿﻐ����ﺎ ھﯿ����ﺮﺗﺲ وﻻ ﯾﺰﯾ����ﺪ
ﻋﻦ  ۳٫٦ﺟﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ.
)د( ﻣﻠﻐﻲ.
.۱٦

ﺟﮭﺎز رادﯾﻮ ) (lmdsاﻟﺬي
ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻨﻄﺎق ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺬي
ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۲٤ﺟﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ
وﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٤۲٫٥ﺟﯿﻐﺎ
ھﯿﺮﺗﺲ

ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻨﺔ ۱۷٫۳۰
۰
اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ
ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﺷﺒﻜﺔ ﺧﻄﻮط ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ
ﻧﻘﻄﺔ ﻻﺳﻠﻜﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ
واﺣﺪة إﻟﻰ ﻋﺪة ﻧﻘﺎط

------

۲۱٫۷۰
۰

ﻛﻞ ﻧﻄﺎق ﺗﺮددي ﺑﻌﺮض
 ۱ﻣﯿﻐﺎ ھﯿﺮﺗﺲ-
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻨﺔ ۲٫۲۰۰
اﻻوﻟﻰ

ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻨﺔ ٤٫۳٥۰
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻨﺔ ٦٫٤۰۰
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻨﺔ ۸٫۷۰۰
اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻛﻞ ۱۰٫۹۰
ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻌﺪ ۰
ﺳﻨﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
* ﻟﺸﺄن ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ -طﻮل اﻟﺨﻂ ھﻮ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﺮددي.

)د(

ب.
.٦

ﻣﺤﻄﺎت رادﯾﻮ***
ﻣﺤﻄﺎت رادﯾﻮ

.۷

ﻣﺤﻄﺎت رادﯾﻮ

ﻓﻲ اﻟﺠﺰء ز ﺑﺪل اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻮي "ب" و" -ج" ﯾﺄﺗﻲ:

ﺟﮭﺎز ﺑﺚ ﯾﺒﺚ ﺑﻤﻮﺟ�ﺔ ,AM
ﺑﻌﺮض ﻧﻄﺎق ﺗﺮددي  ۹ﻛﯿﻠﻮ
ھﯿﺮﺗﺲ
ﺟﮭﺎز ﺑﺚ ﯾﺒﺚ ﺑﻤﻮﺟﺔ FM
ﻟﻜﻞ ﻗﻨﺎة رادﯾﻮ ,ﺑﺸﺮط ان
رﻛﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﮭﺎز ﻟﻘﯿﺎس داﺋﻢ
ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺜﮭﺎ ﺟﮭﺎز اﻟﺒﺚ,
ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ
اﻟﺮﺧﺼﺔ

٥۷۰
٥۷۰

۸٫۹۰۰
اﻟﻘﺪرة
ﺑﺎﻟﻜﯿﻠﻮ واط
ﺣﺘﻰ ۰٫٥
۱-۰٫٥
۱٫٥-۱
۲-۱٫٥
۲٫٥-۲
۳-۲٫٥
۳٫٥-۳
٤-۳٫٥
٤٫٥-٤
٥-٤٫٥
٥٫٥.-٥
٦-٥٫٥
٦٫٥-.٦
۷-٦٫٥
۷٫٥-۷
۸-۷٫٥
۸٫٥-۸
۹-۸٫٥

۱۰٫٦۰۰
۱٥٫۹۰۰
۲۱٫۳۰۰
۲٦٫٦۰۰
۳۱٫۸۰۰
۳۷٫۱۰۰
٤۲٫۳۰۰
٤۷٫٦۰۰
٥۲٫۹۰۰
٥۸٫۳۰۰
٦۳٫٦۰۰
٦۸٫۹۰۰
۷٤٫۲۰۰
۷۹٫٥۰۰
۸٤٫۸۰۰
۹۰٫۱۰۰
۹٥٫٤۰۰
۱۰۰٫۷۰۰
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۹٫٥-۹
۱۰-۹٫٥
۱۰٫٥-۱۰
۱۱-۱۰٫٥
۱۱٫٥-۱۱
۱۲-۱۱٫٥
۱۲٫٥-۱۲
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
۱۲٫٥

۱۰٦٫۰۰۰
۱۱۱٫۳۰۰
۱۱٦٫٥۰۰
۱۲۱٫۸۰۰
۱۲۷٫۱۰۰
۱۳۲٫٥۰۰
۱۳۷٫۸۰۰
۱٤۳٫۱۰۰

* ﯾﺤﺴﺐ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم وﻓﻖ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺪرة اﻟﺒﺚ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻜﻞ أﺟﮭﺰة اﻟﺒﺚ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻨﺎة.

ج.

ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﺚ

.۸

ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺑﺚ ﺗﻠﻔﺎز

ﻣﺤﻄ������ﺔ ﺗﻠﻔ������ﺎز اﻟﻤﺘﻮاﺟ������ﺪة
ﺑﻤﺮﻛﺒ��ﺔ وﺗﺴ��ﺘﻌﻤﻞ ﻟﻨﻘ��ﻞ اﻟﺒ��ﺚ
ﺑﯿﻦ ﻧﻘﻄﺘﯿﻦ

.۹

ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﺚ رادﯾﻮ

ﻣﺤﻄ������ﺔ رادﯾ������ﻮ اﻟﺘﻮاﺟ������ﺪة
ﺑﻤﺮﻛﺒ��ﺔ واﻟﺘ��ﻲ ﺗﺴ��ﺘﻌﻤﻞ ﻟﻨﻘ��ﻞ
اﻟﺒﺚ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﻄﺘﯿﻦ:
)أ( ﺑﺚ ﯾﻤﻮﺟﺔ .FM
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٥۷۰

وﻓﻘ �ﺎ ً ﻟﻠﺠ��ﺰء اﻟﺜ��ﺎﻧﻮي ب ﻣ��ﻦ
اﻟﺠ���ﺰء و ﻣ���ﻦ اﻟ���ﺬﯾﻞ اﻻول,
ووﻓﻘ������ﺎ ً ﻟﻠﺮﺳ������ﻮم اﻟﻤﺤ������ﺪد
ﺑ������ﺎﻟﻔﻘﺮة ج ﻣ������ﻦ اﻟﺒﻨ������ﺪ ۲
واﻟﺒﻨ���ﻮد  ۳ﺣﺘ���ﻰ  ۱۲ﺑ���ﻨﻔﺲ
اﻟﺠﺰء
ﺣﺴ��ﺐ اﻟﺠ��ﺰء اﻟﺜ��ﺎﻧﻮي أ ﻣ��ﻦ
اﻟﺠ���ﺰء و ﻓ���ﻲ اﻟ����ﺬﯾﻞ اﻻول
وﺣﺴ������ﺐ اﻟﺮﺳ������ﻢ اﻟﻤﺤ������ﺪد
ﺑ����ﺎﻟﻔﻘﺮة ب ﻟﻠﺒﻨ����ﺪ  ۱ﺑ����ﻨﻔﺲ
اﻟﺠﺰء

 %٥۰ﻣ����ﻦ ﻣﻘ����ﺪار اﻟﺮﺳ����ﻢ
٥۷۰
)ب( ﺑﻜﻞ ﻣﻮﺟﺔ أﺧﺮى
ﺣﺴ�����ﺐ اﻟﺠ�����ﺰء اﻟﺜ�����ﺎﻧﻮي أ
ﺑ���ﺎﻟﺠﺰء و ﻓ���ﻲ اﻟ���ﺬﯾﻞ اﻷول
وﺣﺴ������ﺐ اﻟﺮﺳ������ﻢ اﻟﻤﺤ������ﺪد
ﺑ����ﺎﻟﻔﻘﺮة ب ﻟﻠﺒﻨ����ﺪ  ۱ﺑ����ﻨﻔﺲ
اﻟﺠﺰء
* أﺷﻐﻞ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻨﺎة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دورﯾﺔ ﺑﺚ واﺣﺪة أو دورﯾﺔ ﺑﺚ وﻣﺤﻄﺔ رادﯾﻮ ,ﯾﺠﺒﻰ رﺳﻢ ﻣﻘﺎﺑ�ﻞ واﺣ�ﺪ ﻣ�ﻨﮭﻢ
ﻓﻘﻂ ﺣﺴﺐ اﻟﺮﺳﻢ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﯿﻨﮭﻢ.

)ھ(

ﻓﻲ اﻟﺠﺰء ح-
)(۱

ﺑﺪل اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  , ٥ﻓﻲ ﻋﻤﻮد "ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮﺟﺎت",
ﯾﺄﺗﻲ
ً
" وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ  ۲ﻣﻦ اﻟﺠﺰء و ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻞ اﻻول ,ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮﺟﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(او

)(۲

ﺑﺪل اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  ,٦ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻮد "ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮﺟﺎت",
ﯾﺄﺗﻲ
" وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺒﻨﺪ  ۲ﻣﻦ اﻟﺠﺰء و ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻞ اﻻول ,ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮﺟﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(او

ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﻮد  ۳ﺣﺘﻰ  ۱۲ﻣﻦ اﻟﺠﺰء ﺣﺴﺐ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻮﺟﺎت".

ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﻮد  ۳ﺣﺘﻰ  ۱۲ﻣﻦ اﻟﺠﺰء ﺣﺴﺐ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻮﺟﺎت".

) (۹ﺑﻌﺪ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ ﯾﺄﺗﻲ
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"اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

)ﻧﻈﺎم  ۱۷د (۱
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺬﯾﻞ-
"ﻣﻨﻄﻘﺔ رﺳﻮم ﻣﺨﻔﻀﺔ"-ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻧﻘﺎط اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﺤﺪود ﺣﺪود اﻟﻔﺼﻠﺔ ادﻧﺎه ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺪدھﺎ ﺷﺒﻜﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪة:
ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﺤﺪود
۱
۲
۳
٤
٥
٦
۷

ﺷﻤﺎل )(X
۷۰۹۱۳۸
٦٤۲۲۰۰
٦٤۲۰۰
٦۲٤۳۰۰
٦۲٤۳۰۰
٦۱۱۳۲۰
٦۱۱۳۲۰

ﺷﺮق )(Y
۲۱۰٥۲۰
۲۱۰٥۲۰
۲۳۰۰٦۰
۲۳۰۰٦۰
۲۰۹۸۲۰
۲۰۹۸۲۰
۱۹٥٤۸۸

8498

رﺳﻢ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﺣﺪود ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺬي ﻻ ﯾُﺸﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة
ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻣﻨﻄﻘﺔ رﺳﻮم ﻣﺨﻔﻀﺔ":

"ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﺤﺪود,ﺷﺒﻜﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪة"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﯿﻦ)ﻣﺴﺢ وﺧﺮاﺋﻂ( ,۱۹۹۸-٥۷٥۸ ,ﺣﺴﺐ
ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ,
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ﺑ�����������������ﺪء
ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﯿﮭﺎ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﯾﻮم ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن(

ﺗﻌﻠﯿﻤ�������ﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ

.۳

ﻓ���ﻲ اﻟﻔﺘ���ﺮة ﻣ���ﻦ ﯾ���ﻮم ﺑ���ﺪء اﻟﺴ���ﺮﯾﺎن وﻟﻐﺎﯾ���ﺔ ﯾ���ﻮم ] ۲۳ﺗﺒ���ﺎت  ۲۱) ٥۷۷۸ﻛ���ﺎﻧﻮن اول
 ,[(۲۰۱۷ﺗﻘ��ﺮئ ,ﺑ��ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ��ﻦ اﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ﻓ��ﻲ ﻋ��ﺎﻣﻮد "ﺗﻌﺮﯾ��ﻒ ووﺻ��ﻒ" ﻓ��ﻲ اﻟﺒﻨ��ﺪ  ۷ﻣ��ﻦ
اﻟﺠ��ﺰء اﻟﺜ��ﺎﻧﻮي ب ﻣ��ﻦ اﻟﺠ��ﺰء و ﻟﻠ��ﺬﯾﻞ اﻷول ﻣ��ﻦ اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ اﻻﺻ��ﻠﯿﺔ ,ﻛﻨﺼ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻟﻨﻈ��ﺎم
)(۸)۱د( ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ ,اﻟﻜﻠﻤ�ﺎت " ﺑﺸ�ﺮط ان رﻛ�ﺐ ﻓﯿﮭ�ﺎ ﺟﮭ�ﺎز ﻟﻘﯿ�ﺎس داﺋ�ﻢ ﻟﻠﻘ�ﺪرة اﻟﺘ�ﻲ
ﯾﺒﺜﮭﺎ ﺟﮭﺎز اﻟﺒﺚ -",ﺗﻤﺤﻰ

۷

اب

 ۳۰ﺗﻤ����������������ﻮز

٥۷۷۷
۱۰۱۷

داﻓﯿ��������������������ﺪ

ﻛ��������������������ﻮھﯿﻦ

اﻟﻀ��������ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��������ﺆون اﻻﺗﺼ��������ﺎﻻت
اﻟﻤﺴ�����������������������������������������������������������������ﺆول
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۷-٥۷۲۷ , (۱۱۱
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺄ طﺒﺎﻋﻲ )رﻗﻢ 2017-5778 , (۲
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ۲ب ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷۲۷ , (۱۱۱
 ،۱۹٦۷وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،إﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﺨﻄ�ﺄ اﻟﻤﻄﺒﻌ�ﻲ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:

۱۹
۱۰

ﺗﻌ������ﺪﯾﻞ اﺳ������ﻢ
ﻋﻀﻮ

.۱

ﻓﻲ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠ�ﺲ اﻟﺘﻌﻠ�ﯿﻢ اﻟﻌ�ﺎﻟﻲ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( ,رﻗ�ﻢ ,۱/۱٦
ﺑﺪل "ﺗﯿﯿﺘﻨﺒﺎوم" ﯾﺄﺗﻲ "ﺗﯿﯿﺘﻠﺒﺎوم".

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﺗﺴﻤﻰ ھ�ﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ�ﺎت " :ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت ﺑﺸ�ﺄن ﺗﺼ�ﺤﯿﺢ ﺧﻄ�ﺎ طﺒ�ﺎﻋﻲ )رﻗ�ﻢ (۱
)ﺗﻌﯿ���ﯿﻦ أﻋﻀ���ﺎء ﻣﺠﻠ���ﺲ اﻟﺘﻌﻠ���ﯿﻢ اﻟﻌ���ﺎﻟﻲ( )ﯾﮭ���ﻮدا واﻟﺴ���ﺎﻣﺮة(-٥۷۷۷ ,
."۲۰۱۷

اﻟ�����������������ﻮل
اﯾﻠ���������������ﻮل

٥۷۷۷
۲۰۱۷

اﯾ���������ﺎل ﺗﻮﻟﯿ���������ﺪاﻧﻮ,

ﻋﻘﯿ���������ﺪ

اﻟﻤﺴﺘﺸ�������������������ﺎر اﻟﻘﻀ�������������������ﺎﺋﻲ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۸- ٥۷٤۸,(۱۲۱٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺷﺪﻣﺎ(۲۰۱۷-٥۷۷۸ ,
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ) ۱۹۸۸-٥۷٤۸ ,(۱۲۱٦ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ"-اﻻﻣﺮ"( ,وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ,ﻓﺎﻧﻲ
آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
"اﻟﻤﺴﺆول"-اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء

.۲

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ م.ض ﺗﺰوﯾﺪ ﻛﻞ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺷﺪﻣﺎ
وﻓﻖ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺸﻐﯿﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
 ,۱۹۷۱ ٥۷۳۱, (٤۲۷وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )۲ب( ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ م.ض( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(-٥۷٥۱ ,
.۱۹۹۱

ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺴﺆول .۳

ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺴﺆول وﻓﻖ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻛﻞ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆول ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻻﻣﺮ ،وﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﺔ ﻛﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆول.

"اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ"-اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﺎ اﺳﻢ "ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺷﺪﻣﺎ(  ،"۲۰۱۷-٥۷۷۸ ,اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ
ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت.
"ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺷﺪﻣﺎ"-اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺪاﺋﻢ  ۸۱۳٥اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻤﺎت.

اﻟﻐﺎء
ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت .٤

ﺗﻠﻐﻰ ﺑﮭﺬا ﻛﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.٥

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.٦

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ":ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺷﺪﻣﺎ(."۲۰۱۷-٥۷۷۸ ,

 ۱٦ﺣﺸ���������ﻔ���ﺎن
٥

٥۷۷۷

ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۱۷

أﺣ���ﻔ���ﺎت ﺑ���ﻦ ﺧ���ﻮر,

ﻋ���ﻤ���ﯿ���ﺪ

رﺋ�����ﯿ�����ﺲ اﻹدارة اﻟ�����ﻤ�����ﺪﻧ�����ﯿ�����ﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘ���ﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ ٥۷۲۷-۱۹٦۷ ,( ۱۱۱
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺄ طﺒﺎﻋﻲ )رﻗﻢ ٥۷۷۸-۲۰۱۷,( ۲
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ۲ب ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷۲۷ , (۱۱۱
 ،۱۹٦۷وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،إﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﺨﻄ�ﺄ اﻟﻤﻄﺒﻌ�ﻲ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:

۲۳
۱۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺼﺪر

.۱

ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( -٥۷٦۷ ,
 ،۲۰۰٦ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ﺑﺪل " "٦٤ ,٦۰ﯾﺄﺗﻲ "."٦٤-٦۰

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﺗﺴﻤﻰ ھ�ﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ�ﺎت " :ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت ﺑﺸ�ﺄن ﺗﺼ�ﺤﯿﺢ ﺧﻄ�ﺎ طﺒ�ﺎﻋﻲ )رﻗ�ﻢ (۲
)ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ﺑﺸ��ﺄن وﺿ��ﻊ اﻟﯿ��ﺪ ﻋﻠ��ﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜ��ﺎت )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( -٥۷٦۷ ,
."۲۰۱۷-٥۷۷۸ , (۲۰۰٦

ﻛﺴ���������������ﻠﻮ
ﻛ���ﺎﻧﻮن اول

٥۷۷۸
۲۰۱۷

اﯾ���������ﺎل ﺗﻮﻟﯿ���������ﺪاﻧﻮ,

ﻋﻘﯿ���������ﺪ

اﻟﻤﺴﺘﺸ�������������������ﺎر اﻟﻘﻀ�������������������ﺎﺋﻲ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻐﻠﻘﮫ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۷ -٥۷۲۷,(۳٤
اﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻘﺎط ﻋﺒﻮر )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ٥۷۷۸-۲۰۱۸ , (٤
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ۱ب ﻟﻼﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻐﻠﻘﮫ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۳٤
)۱۹٦۷- ٥۷۲۷ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ "اﻻﻣﺮ"( ،ﻓﺄﻧﻲ أﻋﻠﻦ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻓﻲ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻺﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻘ�ﺎط ﻋﺒ�ﻮر )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( ,
 ،۲۰۰٦-٥۷٦۷اﻟﺘ��ﻲ وﻗ��ﻊ ﺑﯿ��ﻮم  ۳ﺗﺒ��ﺎت  ۳) ٥۷۷٦ﻛ��ﺎﻧﻮن ﺛ��ﺎﻧﻲ
– (۲۰۰٦

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻹﺿﺎﻓﺔ

.۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻋﻼن ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.٤

ﯾﺴ���ﻤﻰ ھ���ﺬا اﻟﺘﻌ���ﺪﯾﻞ"إﻋ���ﻼن ﺑﺸ���ﺄن ﺗﺤﺪﯾ���ﺪ ﻧﻘ���ﺎط ﻋﺒ���ﻮر )ﯾﮭ���ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮه( ) ,ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ "۲۰۱٦-٥۷۷۸ ,(٤

أ .ﺑﻌ��ﺪ اﻟﻜﻠﻤ��ﺎت "ﻧﻘﻄ��ﺔ ﻋﺒ��ﻮر ﻣﻜ��ﺎﺑﯿﻢ" ﺗ��ﺄﺗﻲ اﻟﻜﻠﻤ��ﺎت "ﻧﻘﻄ��ﺔ
ﻋﺒﻮر ﺣﺸﻤﻮﻧﺎﺋﯿﻢ"؛
ب .ﻣﺤﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺒﻮر ﻣﺨﯿﻢ ﻻﺟﺌﯿﻦ ﺷﻌﻔﺎط"؛
ج .ﻣﺤﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺒﻮر ﻧﯿﻠﻲ".

۱۱

ﺷﺒﺎط ٥۷۷۸

 ۱۷ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۱۸

أﺣﻔ��ﺎت ﺑ��ن ﺣ��ور,

ﻋﻤﯿ��ﺪ

رﺋ���������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ���������������ﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘ��������ﺔ ﯾﮭ��������ﻮدا واﻟﺴ��������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۹-٥۷۳۹ ,(۷۸۳
اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺠﺎﻟﺲ إﻗﻠﯿﻤﯿﮫ
)ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ ﻣﻌﻠﻲ ﻣﺨﻤﺎش -ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺪود( )اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻣﻄﻲ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ(,
۲۰۱۸-٥۷۷۸
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ۱أ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اداره ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻗﻠﯿﻤﯿﮫ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( -٥۷۳۹ ،(۷۸۳
 ،۱۹۷۹ﻓﺎﻧﻨﻲ اﺳﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ:
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ .۱
اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ

)أ( ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ "ﻣﻌﻠﻲ ﻣﺨﻤﺎش" ھﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻷزرق ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻤﻮﻗﻌﺔ
ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ"-اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ"(؛
)ب( ﻹزاﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،أﻗﺮ ﺑﮭﺬا ان ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ ﺗﺤﺪد وﻓﻖ ﺧﻄﻮط اﻟﻄﻮل
وﺧﻄﻮط اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ.
ﺗﻮدع ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ وﺧﺮﯾﻄﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻻطﻼع أي ﺷﺨﺺ ،ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﺪوام اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

ﻧﺸﺮ

.۲

إﻟﻐﺎء ﺧﺮﯾﻄﺔ

.۳

ﺗﻠﻐ�ﻰ ﺑﮭ�ﺬا ﻛ�ﻞ ﺧﺮﯾﻄ��ﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﺗﺤ�ﺪد ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﻧﻔ��ﻮذ ﻣﺴ�ﺘﻮطﻨﺔ "ﻣﻌﻠ�ﻲ ﻣﺨﻤ�ﺎش" اﻟﺘ��ﻲ
أﺻﺪرت ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.٤

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻻﻧﻈﻤﮫ ﻓﻲ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.٥

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤ�ﺔ" :أﻧﻈﻤ�ﺔ ﺑﺸ�ﺄن ادارة ﻣﺠ�ﺎﻟﺲ اﻗﻠﯿﻤﯿ�ﮫ )ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﻧﻔ�ﻮذ ﻣﺴ�ﺘﻮطﻨﮫ
ﻣﻌﻠﻲ ﻣﺨﻤﺎش -ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺪود( )اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻣﻄﻲ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ(."۲۰۱۸-٥۷۷۸ ,

)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 اﻟﻤﺠ��ﺎﻟﺲ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿ��ﮫ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة(
.۱۹۷۹-٥۷۳۹
)ج( ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻣﻄﻲ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ.
)د( ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ "ﻣﻌﻠﻲ ﻣﺨﻤﺎش".

٥

ﻧﯿﺴﺎن

 ۲۱آذار

٥۷۷۸
۲۰۱۸

ﻧ���������������ﺪاف ﺑ���������������ﺪان ,أﻟ���������������ﻮف
ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع ﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ������������ﺔ ﯾﮭ������������ﻮدا واﻟﺴ������������ﺎﻣﺮة

8506

8507

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۱ , (۸۹۲
اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن إدارة اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ( )ﺟﻔﻌﺎت زﺋﯿﻒ(
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ 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 اﻷزرق ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ً ﻻ
ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ"-اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ"( ،ﺗﻀﺎف
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺟﻔﻌﺎت زﺋﯿﻒ؛

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 )ﺗﻌ�ﺪﯾﻞ ﺧﺮﯾﻄ�ﺔ( )ﺟﻔﻌ�ﺎت
زﺋﯿﻒ(."۲۰۱۸-٥۷۷۸ ,

)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(

۲٤

ﻧﯿﺴﺎن

۹

ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۷۸
۲۰۱۸

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺟﻔﻌﺎت زﺋﯿﻒ.

ﻧ���������������ﺪاف ﺑ���������������ﺪان ،أﻟ���������������ﻮف
ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع ﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ������������ﺔ ﯾﮭ������������ﻮدا واﻟﺴ������������ﺎﻣﺮة

8508

8509

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 " أﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ" " "Aman Palestinﺑﺤ�ﺎل ﻛﺎﻧ�ﺖ ﺷ�ﺮﻛﺔ او ﻟ�ﻢ ﺗﻜ�ﻦ ,ﺑﺤ�ﺎل ﺗﻌﻤ�ﻞ ﻓ�ﻲ ﺷ�ﺒﻜﺔ
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ او ﺑﺎي طﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى ,ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ,ﺧﻠﯿﺔ ,واي ﻗﺴﻢ ,ﻣﺆﺳﺴﺔ ,ﻓﺮع ,ﻣﺮﻛﺰ ,ﻟﺠﻨﺔ او
أي ﺣﺰب اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ  ,وﺑﻜﻞ اﺳﻢ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺔ اﺷ�ﺨﺎص اﻟ�ﺬﯾﻦ ﯾﻨﺘﻤ�ﻮن ﻟﮭ�ﺬا اﻟﺘﯿ�ﺎر,
اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﻘﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ,ھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ,ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ 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:
 ،۰۲-۹۹۷۷۷۱۱ﻓﺎﻛﺲ.۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰ :
ﻣﻦ ﯾﺮى ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﮫ ﺧﻄﯿﺎً ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ دﯾﻮان اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ،ﺧﻼل  ۱٤ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.
 ۲أﯾ���������������ﺎر ٥۷۷۸
 ۱۷ﻧﯿﺴ���ﺎن ۲۰۱٤

ﻧ����������ﺪاف ﺑ����������ﺪان,

أﻟ����������ﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟ�ﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ����������ﺔ ﯾﮭ����������ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣﺮة

8510

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 " اﻧﯿﻦ اﻟﻘﯿﺪ" أو "ﺷﺒﻜﺔ اﻧﯿﻦ اﻟﻘﯿﺪ اﻻﻋﻼﻣﯿﺔ" " "Aneen al-qaidﺑﺤﺎل ﻛﺎﻧ�ﺖ ﺷ�ﺮﻛﺔ او ﻟ�ﻢ
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:
 ،۰۲-۹۹۷۷۷۱۱ﻓﺎﻛﺲ.۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰ :
ﻣﻦ ﯾﺮى ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﮫ ﺧﻄﯿﺎً ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ دﯾﻮان اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ،ﺧﻼل  ۱٤ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.
 ۲أﯾ���������������ﺎر ٥۷۷۸
 ۱۷ﻧﯿﺴ���ﺎن ۲۰۱٤

ﻧ����������ﺪاف ﺑ����������ﺪان,

أﻟ����������ﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟ�ﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ����������ﺔ ﯾﮭ����������ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣﺮة

8511

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺪﻋﺎوى )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ ۱۹٦۸ -٥۷۲۸ ,(۲۷۱
ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﻀﺎﺑﻂ ﺷﺆون اﻟﺪﻋﺎوى

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﺪﻋﺎوى )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۱۹٦۸-٥۷۲۸ , (۲۷۱ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( إﻧﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:
اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﺔ ھﯿﻼ ﺳﺎر-رﺟﺮﻣﺎن
ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺆون اﻟﺪﻋﺎوى ،ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.
ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﯾﻠﻐﻲ ﻛﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺒﻘﮫ.

٥

آب

٥۷۷٦

۹

آب

۲۰۱٦

اﺣﻔ����ﺎت ﺑ����ﻦ ﺣ����ﻮر ,

ﻋﻤﯿ����ﺪ

رﺋ���ﯿﺲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻣﻨﻄﻘ���ﺔ
ﯾﮭ�������������������������ﻮدا واﻟﺴ�������������������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۹ – ٥۷۷۰ (۱٦٥۱
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۰٦ – ٥۷٦۷ ,
ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(,
) ۲۰۰٦-٥۷٦۷ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت( ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﻋﯿﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺰراﻋﺔ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ

ﻟﯿﻜﻮﻧﻮا أﺻﺤﺎب ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻻﻋﻔﺎء ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﻟﻐﺮض اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ اﻟﯿﺪ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ٦۰ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (۱٦٥۱
 ،۲۰۰۹– ٥۷۷۰ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻚ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد  ۲و ۳-ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۱۹۷۳-٥۷۳۳ ,

 ۱۸اﻟﻮل

٥۷۷٦

أﺣ��ﻔ���ﺎت ﺑ��ﻦ ﺣ��ﻮر,

 ۲۱أﯾﻠﻮل

۲۰۱٦

رﺋ�����ﯿ�����ﺲ اﻹدارة اﻟ�����ﻤ�����ﺪﻧ�����ﯿ�����ﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا

ﻋ��ﻤ��ﯿ���ﺪ
واﻟﺴﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺪن ,ﻗﺮى وﻣﺒﺎﻧﻲ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮه()رﻗﻢ ۱۹۷۱ -٥۷۳۱ ,(٤۱۸
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻﻋﻠﻰ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﺪﯾﻞ(۲۰۱٦-٥۷۷٦ ,
ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺻ��ﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة  ٤ﻣ��ﻦ اﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن ﺗﻨﻈ��ﯿﻢ ﻣ��ﺪن ،ﻗ��ﺮى وﻣﺒ��ﺎﻧﻲ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ , (٤۱۸
 ،۱۹۷۱-٥۷۳۱ﻓﺈﻧﻨﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌ�������������ﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۸

.۱

ﺑﻜﺘ��ﺎب ﺗﻌﯿ��ﯿﻦ ﻣﺠﻠ��ﺲ اﻟﺘﻨﻈ��ﯿﻢ اﻷﻋﻠ��ﻰ) ۲۰۱۳-٥۷۷۳ ,ﻓﯿﻤ��ﺎ ﯾﻠ��ﻲ-ﻛﺘ��ﺎب اﻟﺘﻌﯿ��ﯿﻦ( ،ﯾ��ﺮﻗﻢ
اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻛﻤﺎدة ۱أ ،وﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪه:
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،ﻻ ﯾﺘﺨﺬ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ
أي ﻗ��ﺮار دون ﺗﻮاﺟ��ﺪ ﻓ��ﻲ اﻟﺠﻠﺴ��ﺔ رﺋ��ﯿﺲ دﯾ��ﻮان اﻟﺘﻨﻈ��ﯿﻢ اﻟﻤﺮﻛ��ﺰي ﻓ��ﻲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﮫ او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ ،ﻛﺮﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ او ﻛﻌﻀﻮ.

"۱
ب
.۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۱أ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ،ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أ ،ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت "رﺋﯿﺲ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﺔ او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ" ﯾﺄﺗﻲ " رﺋﯿﺲ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓ�ﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﮫ او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ او اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون ﺟ�ﻮدة اﻟﺒﯿﺌ�ﺔ ،ﻗ�ﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣ�ﺔ او
ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار رﺋﯿﺲ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰي".

.۳

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۱أ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ،ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ھ-

.٤

)أ(

ﺑﯿﻦ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ" وﻛﻠﻤﺎت "او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ" ﯾﺄﺗﻲ " ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﮫ".

)ب(

ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ" ﯾﺄﺗﻲ " ،ﺑﺸﺮط اﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻌﯿﯿﻦ ﻛﺮﺋﯿﺴﮭﺎ".

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة ح ﯾﺄﺗﻲ-
"ط.

ﺑ�����������������ﺪء .٥
ﺳﺮﯾﺎن
.٦
اﻻﺳﻢ

۲٦
۲۲

رﺋ��ﯿﺲ دﯾ��ﻮان اﻟﺘﻨﻈ��ﯿﻢ اﻟﻤﺮﻛ��ﺰي ﻓ��ﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ ،ﻗ��ﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣ��ﺔ او ﻣﻨ��ﺪوب ﻋﻨ��ﮫ
ﺑﺸﺮط اﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻌﯿﯿﻦ ﻛﺮﺋﯿﺲ-ﻋﻀﻮ".

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.
ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ " :ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻﻋﻠﻰ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﺪﯾﻞ(,
."۲۰۱٦-٥۷۷٦
أﯾ���������ﺎر

٥۷۷۷

أﯾ�������������������������������������������ﺎر

أﺣﻔ����ﺎت ﺑ����ﻦ ﺣ����ﻮر,

ﻋﻤﯿ����ﺪ

رﺋ������������������ﯿﺲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ������������������ﺔ
ﻓ������ﻲ ﻣﻨﻄﻘ������ﺔ ﯾﮭ������ﻮدا واﻟﺴ������ﺎﻣﺮة
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اﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۲ , (۹٤۷
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻷردﻧﯿﺔ ،رﻗﻢ  ۲۱ﻟﺴﻨﺔ ) ۱۹٦۷ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
۱۹٦۷-٥۷۲۷ , (۱٥۹
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﻮرﯾﺪ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ , (٤۲۷
۱۹۷۱-٥۷۳۱
ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ٥ﻣﻦ اﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
 ,۱۹۸۱-٥۷٤۲ ,(۹٤۷وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ,ﻓﺈﻧﻨﻲ اﻋﯿﯿﻦ ﺑﮭﺬا:
ﺿﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺴﺆول ﺣﺴﺐ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻷردﻧﯿﺔ ،رﻗﻢ  ۲۱ﻟﺴﻨﺔ ) ۱۹٦۷ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ,۱۹٦۷-٥۷۲۷ , (۱٥۹وﻛﻤﺴﺆول ﺣﺴﺐ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ
وﺗﻮرﯾﺪ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ ) ۱۹۷۱-٥۷۳۱ ,(٤۲۷ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻻﺷﺘﻐﺎل
ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء"(.
ﻟﻠﻤﺴﺆول ﺣﺴﺐ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺗﻜﻮن ﻛﻞ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﯿﮫ ،ﻋﺪا اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت
اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  ۳ ,۲و.٦-
ﻛﻞ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت
اﻣﻦ ،ﺗﻨﻘﻞ ﺑﮭﺬا ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﯾﻠﻐﻰ ﺑﮭﺬا ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء.
ﺑﺪ ء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۲٦

أﯾ����������ﺎر

٥۷۷۷

۲۲

اﯾﺎر

۲۰۱۷

أﺣﻔﺎت ﺑن ﺣور,

ﻋﻣﯾد

رﺋ�����ﯾ�����س اﻻدارة اﻟ�����ﻣ�����دﻧ�����ﯾ�����ﺔ
ﻓﻲ ﻣ ﻧ طﻘ����ﺔ ﯾ ﮭودا واﻟﺳ����������ﺎ ﻣرة
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اﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۲ , (۹٤۷

ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ٥ﻣﻦ اﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
 ,۱۹۸۱-٥۷٤۲ ,(۹٤۷وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ,ﻓﺈﻧﻨﻲ اﻋﯿﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

اﻟﺴﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ.
ﺑﺪ ء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۲٦

أﯾ����������ﺎر

٥۷۷۷

۲۲

اﯾﺎر

۲۰۱۷

أﺣﻔﺎت ﺑن ﺣور,

ﻋﻣﯾد

رﺋ�����ﯾ�����س اﻻدارة اﻟ�����ﻣ�����دﻧ�����ﯾ�����ﺔ
ﻓﻲ ﻣ ﻧ طﻘ����ﺔ ﯾ ﮭودا واﻟﺳ����������ﺎ ﻣرة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺑﺮ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۲۰۱۰- ٥۷۷۱, (۱٦٦٥
اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﻠﺐ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ۲۰۰٥-٥۷٦٥ ,
إﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺑﺮ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ )۲۰۱۰ – ٥۷۷۱ , (۱٦٦٥ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( واﻟﺒﻨﺪ )۲ب  (۱ﻟﻠﺘﺼﺮﯾﺢ
اﻟﻌﺎم ﻹﺣﻀﺎر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ) ۲۰۰٥ – ٥۷٦٥ ,ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻌﺎم"( ،وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ
ﻛﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻷﻣﻦ ،ﻓﺎﻧﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا ﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺪوﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ أدﻧﺎه
ﻟﯿﺸﻐﻠﻮا ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻷﻣﺮ ،ﻟﻐﺮض اﻟﺒﻨﺪ )۲ب  (۱ﻟﻠﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻌﺎم.
ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺎدة ) ۲ب  (۱ﻟﻠﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻌﺎم

اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ
۱
۲
۳
٤
٥

اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻟﯿﻒ
داﻓﯿﺪ
ﺳﻤﯿﺮ
ﺣﻦ
ﯾﻮﻧﺘﺎن

اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

رﻗﻢ اﻟﮭﻮﯾﺔ

ﺳﻄﺮﻧﯿﻦ
ﺗﺼﺎدوق
ﺣﯿﺠﺎز
ﻧﻮﯾﺒﻮار
ﺟﺪج

۳۱۷۰۷٤۹۸۷
٦۹۸٥٥۸۳۱
۸٦۰۷۲۸۷٦
۰۲۱۹۲۸۳۸۷
۳۲۷۱۳۳۳۸٥

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻹﻋﻼن ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

 ۱۰ﺷﺒﺎط

٥۷۷۸

أﺣﻔ������ﺎت ﺑ������ﻦ ﺣ������ﻮر,

 ۲٦ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۱۸

رﺋ������������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ������������������ﺔ
ﻟﻤﻨﻄﻘ�����ﺔ ﯾﮭ�����ﻮدا

ﻋﻤﯿ������ﺪ
واﻟﺴ�����ﺎﻣﺮة
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