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 1583' צו מס

 
 

 )3' תיקון מס(העברת טובין צו בדבר 
 
 
 

 ובהתאם לסמכויותי על פי כל דין ותחיקת ל באזור"בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה
 : לאמורהנני מצווה בזאת ,בטחון

 
 

תיקון 
סעיף 

 א2

, )1252' מס) (יהודה והשומרון(א לצו בדבר העברת טובין 2בסעיף  .1
: יבוא, "תהיה טעונה היתר מטעם הממונה"אחרי , 1988-ח"התשמ

ורשאי הוא לקבוע בתקנות הוראות בדבר תפיסת נכסים "
מכירתם ותנאים , חילוטם, שהובלתם נעשתה בניגוד לצו זה

ובדבר הגבלת השימוש באמצעים ששימשו להובלה , לשחרורם
 ". כאמור

   
תחילת 
 תוקף

 .ו של צו זה ביום חתימתותחילת תוקפ .2

   
יהודה ) (3' תיקון מס(צו בדבר העברת טובין : "צו זה ייקרא . 3 השם

 ".2007-ז"התשס, )1583' מס) (והשומרון
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      
 
 

 
 1584' צו מס

 
 
 

 )18' תיקון מס(כפרים ובנינים , צו בדבר תכנון ערים
 
 
 

 והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל והואיל, ל באזור"בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה
 :הנני מצווה בזאת לאמור , להגנה על שלטון החוק ולשמירה על הסדר הציבורי, תקין

 
 
   

תיקון 
ב2סעיף 

, )418' מס) (יהודה והשומרון(כפרים ובנינים , ב לצו בדבר תכנון ערים2בסעיף .1
  -") הצו: "להלן (1971-א"התשל

   
לענין מתן רשיון לבינוי כאמור בחוק ובתחיקת "אחרי , )א(בסעיף קטן  )א(  

 ".א לחוק37ולענין הפעלת הסמכויות לפי סעיף "יבוא " הביטחון
    
 :יבוא) ב(אחרי סעיף קטן  )ב(  
    
א לחוק תוגש לרשות הרישוי 37בקשה לקבלת אישור לפי סעיף  )ג"(   

ם רשאית המקומית וזו לא תיתן את האישור אלא בתנאים בה
 ."הועדה המקומית לתתו

   
תיקון 
ב7סעיף 

 :יבוא) ח(אחרי סעיף קטן , ב לצו7בסעיף .2

 : לחוק יבוא37אחרי סעיף )ט"(  
     
 מים וטלפון, חיבור מבנה לחשמל"   
     
 -בסעיף זה  )א(.א37   
      
מי שעיסוקו לספק חשמל או מים או לתת שירותי  -" ספק"     

 .לפי הענין, פוןטל
      
 או  בעבודה להספקת חשמל לבניןספקתחיל ילא  )1( )ב(    

אלא , ינוילצורך באו מים ספק חשמל יולא למקרקעין 
 אישור מאת והמציא לאו המים לאחר שמבקש החשמל 

 .הועדה המקומית
       
ולא יתקין טלפון  לבנין  או מים חשמלספקספק ילא  )2(     

או חיבור  המים, א לאחר שמבקש החשמלאל, בבנין
 .הועדה המקומיתמאת לכך  אישור והמציא להטלפון 

      
אם ) ב (ן קטףת תיתן אישור כאמור בסעיועדה המקומיה )1( )ג(    

לעבודות שלגביהן מבוקש חיבור החוק  לפי רשיוןניתן 
או שבהן נבנה הבנין שלגביו , המים או הטלפון, החשמל
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 .לפי הענין, מבוקש החיבור
       
, תהועדה המקומירשאית , )1(על אף האמור בפסקה  )2(     

 אישור לפי תתל, ד ובאישור הועדה המחוזיתוחמטעם מי
 הרשיוןגם אם  ,יראו להיבתנאים ש, )1)(ב (ן קטףסעי

 . ליתן טרם ניתןהועדה המקומיתשהחליטה 
       
אם , ור לפי סעיף זה רשאית לתת אישהועדה המקומית )1( )ד(    

רשיון שוכנעה כי המבנה נושא הבקשה נבנה בהתאם ל
למעט פרטים הטעונים השלמה אשר , לבינוי לפי החוק

לא הושלמו במועד הגשת הבקשה מטעמים שפורטו על 
 ראוי לשימוש גם לפני מבנהאך ה, ידי מבקש הבקשה

 .השלמתם של אותם פרטים
       
 מבנה -" מבנה ראוי לשימוש", )1(לעניין פסקה  )2(     

לרבות , שנסתיימה בנייתו למטרה שלשמה הוקם
המים והביוב בו והכנת חיבור , מערכות החשמל

המים והביוב , המערכות האמורות לרשתות החשמל
 על אף האמור יכול שהעבודות ;השכונתיות והאזוריות

טרם , ואינן מבוצעות במבנה עצמו, המפורטות להלן
-באילדעת מהנדס הועדה המקומית ובלבד ש, הושלמו

ההשלמה לא נשקפת סכנה לבריאותם או לשלומם של 
, הנכנסים אליו או היוצאים ממנו, המשתמשים במבנה

וניתן להשתמש במבנה למטרה שלשמה הוא נבנה באופן 
 : ראוי גם ללא השלמת העבודות כאמור

 
 ; עבודות עפר) 1(
 
 ; קירות תומכים) 2(
 
 ; ניקוז) 3(
 
 ; רכת השקיהמע) 4(
 
 ; תאורה) 5(
 
 ; גינון) 6(
 
 ; גדרות) 7(
 
 ; ריצוף) 8(
 
 .חניה) 9(

       
 ותנאיו  רשיוןלהבטחת השלמתן של העבודות על פי )3(     

ימציא מבקש האישור ערבות בנקאית להנחת דעתה של 
 בסכום שיקבע היועץ המשפטי של ועדה המקומיתה

ה שלא בהתאם להיקף העבוד, הועדה המקומית
 .רשיוןהושלמה כנדרש על פי תנאי ה

       
ימלא את כל תנאי לפי סעיף קטן זה מבקש האישור  )4(     

 . לא יאוחר משנה מיום קבלת האישוררשיוןה
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בנייתה של בנייתו של בנין או כי ועדה המקומית  התהרא )1( )ה(    
 ה בתוכו בוצעו ללא רשיון לפי החוק או בסטייהיחיד

רשאית היא להורות לספק למנוע או , מהוראות רשיון
, לפי הענין, ןשירותי טלפו מים או ,להפסיק מתן חשמל

 . תוך פרק זמן קצובה יחידהו בנין או לאותלאות
       
וההוראה , )1(נתנה הועדה המקומית הוראה לפי פסקה  )2(     

רשאית , לא קוימה תוך פרק הזמן שנקצב בהוראה
כל האמצעים בלנקוט , או מי מטעמה, ומיתהועדה המק

, לרבות לניתוק חיבור חשמל, ההדרושים לכפיית קיומ
ולחייב את המחזיק בבנין או , לפי הענין, מים או טלפון

בהוצאותיה , יחד ולחוד, ביחידה בתוכו ואת הספק
 . בביצוע פעולות אלה

       
אינה ראה ראש המינהל האזרחי כי הועדה המקומית  )3(     

רשאים הוא , מפעילה את סמכויותיה לפי סעיף קטן זה
להפעיל את , לאחר שהתרה בה בכתב, או מי מטעמו

הסמכויות במקום הועדה המקומית ולחייב את הועדה 
את המחזיק בבנין או ביחידה בתוכו ואת , המקומית

. בהוצאות ביצוע פעולות לפי פסקה זו, יחד ולחוד, הספק
       
הרואה עצמו נפגע על ידי סירוב לתת אישור לפי סעיף זה  )1( )ו(    

רשאי , )1()ה(לפי סעיף קטן או על ידי הוראה שניתנה 
  תוך חמישה עשרהועדה המחוזיתלערור על כך בפני 

 .ימים מהיום שבו הודע לו על הסירוב או על ההוראה
       
עיף  לחוק לא יחולו על הליכים לפי ס36הוראות סעיף  )2(     

 .זה
       
כי הוראות , בכתבלקבוע  רשאיינהל האזרחי ראש המ )1( )ז(    

אף , על מבנה פלוני לא יחולו ,כולן או מקצתן, סעיף זה
אם נוכח , לפי החוקלבינוי  רשיון אם לא ניתן לגביו

 . זאתהמחייבותשקיימות נסיבות מיוחדות 
       
כי הוראות , בתקנות לקבוע  רשאינהל האזרחייראש המ )2(     

 מבנים בשטח על לא יחולו ,כולן או מקצתן, סעיף זה
, לפי החוקלבינוי אף אם לא ניתן לגביהם רשיון , פלוני
 .ות זאתכח שקיימות נסיבות מיוחדות המחייבאם נו

       
 תשמש קביעת ראש המינהל האזרחי לפי סעיף קטן זה )3(     

מים או , מללהספקת חשמספקת עבור ספק אסמכתה 
 .ה למבנ,לפי הענין, שירותי טלפון

       
אין בקביעת ראש המינהל האזרחי לפי סעיף קטן זה  )4(     

משום מתן רשיון לפי החוק או פטור מחובת רשיון 
 ." "שנדרש לפי החוק

      
תיקון  :יבוא) 2(אחרי סעיף קטן , לצו) א(ג7בסעיף .3

  ג7סעיף 
לא התקיימו התנאים  ביודעו ש- א לחוק37 אישור לפי סעיף תתלהחלטה  )3"(  

 ."הקבועים בחוק למתן אישור זה
   

אין בהוראות צו זה כדי לפגוע בסמכויות הנתונות לכל רשות מוסמכת לפעול לפי .4שמירת 
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 .כל דין או תחיקת בטחון דינים
   

 .נוגע לביצוע צו זהראש המינהל האזרחי רשאי להתקין תקנות בכל ענין ה.5 תקנות
   

בין שבוצע לפני תחילת תוקפו של צו זה ובין , צו זה יחול על כל בינוי טעון רשיון.6 תחולה
למעט מבנה לו ניתן לפני תחילת תוקפו של צו זה אישור כדין להספקת , לאחריה
 . לפי הענין, מים או שירותי טלפון, חשמל

   
תחילת  .צו זה שלושים יום מיום חתימתוו של תחילת תוקפ )א(.7

    תוקף
 ביום חתימתו של 5תחילת תוקפו של סעיף , )א(על אף האמור בסעיף קטן  )ב(  

 .צו זה
   

יהודה ) (18' תיקון מס(כפרים ובנינים , צו בדבר תכנון ערים: "צו זה ייקרא.8 השם
 ".2007-ז"התשס, )1584' מס) (והשומרון
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      
 
 

 
 1585' צו מס

 
 
 

 )19' תיקון מס(כפרים ובנינים , צו בדבר תכנון ערים
 
 

והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל , ל באזור"בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה
 :הנני מצווה בזאת לאמור , להגנה על שלטון החוק ולשמירה על הסדר הציבורי, תקין

 
   

 :יבוא) ט(ף קטן אחרי סעי, ב לצו7בסעיף .1
   

תיקון 
ב7סעיף 

 :א לחוק יבוא37אחרי סעיף  )י"( 
     
 עונשין"   
     
, חוקהעונים רשיון לפי הוראות הטהמבצע עבודה או בינוי  )א(.ב37   

או העושה שימוש בבנין שנבנה ללא , ללא קבלת רשיון כאמור
ובעבירה נמשכת ,  קנס או מאסר שנתיים-דינו , רשיון כאמור

נוסף או מאסר נוסף שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת  קנס -
 38נמסרה התראה להפסקת עבודה לפי סעיף העבירה לאחר ש

 .לפי הענין, אותו בינוי או אותו שימוש, לחוק לאותה עבודה
      
, המבצע עבודה או בינוי או עושה שימוש בקרקע כלשהי )ב(    

רשיון כאמור לאחר קבלת , חוקההטעונים רשיון לפי הוראות 
ו או שלא בהתאם לתנאיו או שלא בהתאם אך בניגוד לקבוע ב

ובעבירה ,  מאסר שנה אחת-דינו , לתכנית תכנון מאושרת
 קנס נוסף לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר -נמשכת 

 לחוק לאותה 38תראה להפסקת עבודה לפי סעיף הנמסרה ש
 .לפי הענין, אותו בינוי או אותו שימוש, עבודה

      
יחול צו בדבר העלאת קנסות שנקבעו ף זה על הוראות סעי )ג(    

, 1980-ם"תשה, )845' מס( )שומרוןהיהודה ו(בתחיקת בטחון 
כאילו נקבעו , ף זהיראו את הקנסות הקבועים בסעילענין זה ו

 .בתחיקת בטחון
       
, קרקע או בבניןבוצעו עבודה או בינוי או נעשה שימוש ב )1( )ד(    

) א(בנסיבות ובדרך שיש בהם עבירה לפי סעיפים קטנים 
 :ניתן להאשים בה אחד או יותר מאלה, )ב(או 

       
בעל הרשיון לביצוע העבודה או הבינוי או עשיית  )א(      

 ;השימוש
        
מי שמוטלת עליו חובה להשיג רשיון כאמור מכוח  )ב(      

 או תכנית תכנון חוק זה או תקנות שהותקנו על פיו
מתארית או מפורטת או תכנית חלוקה אזורית או 

 ;וכל הוראה והנחיה המהווה חלק בלתי נפרד מהן
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 ;בעל המקרקעין בשעת ביצוע העבירה )ג(      
        
מי שהוחזק כבעלים של המקרקעין בשעת ביצוע  )ד(      

 ;העבירה
        
 כל אחד מן -מקרקעין בבעלות משותפת ב )ה(      

 ;השותפים בשעת ביצוע העבירה
        
הבינוי או השימוש , המבצע בפועל את העבודה )ו(      

 ;במקרקעין
        
, לבינוי או לשימוש במקרקעין, האחראי לעבודה )ז(      

המהנדס או , המהנדס המתכנן, לרבות האדריכל
כן הקבלן הראשי ו, ההנדסאי האחראים לביצוע

 ;אך למעט עובדים המועבדים על ידיהם, סוכניהם
        
כל אדם אשר  -נעברה העבירה על ידי תאגיד  )ח(      

 -שותף , בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל
 או פקיד באותו תאגיד -למעט שותף מוגבל 
 .ואחראי לענין הנדון

       
עבירה לפי ב, )ד(נאשם אחד מהמפורטים בסעיף קטן  )2(     

אם יוכיח , תהא זו הגנה טובה, )ב(או ) א(סעיפים קטנים 
 :שניים אלה

       
 ;העבירה נעברה שלא בידיעתו )א(      
        
הוא נקט בכל האמצעים הנאותים לקיום הוראות  )ב(      

חוק זה והתקנות שהותקנו על פיו וכל הוראה 
ת והנחיה המהווה חלק בלתי נפרד מכל  תכני

תכנון אזורית או מתארית או מפורטת או תכנית 
בכל הנוגע לעבודה או לבינוי או לשימוש , חלוקה
 "..הנדונים

       
 :יבוא, )15(אחרי סעיף קטן ,  לחוק38בסעיף  )יא(  
       
בשעת , רשאי בית המשפט, הורשע אדם על עבירה לפי חוק זה )א()16("   

 - גזר הדין
       
לצוות שהבנין או אותו חלק ממנו שנבנו ללא רשיון או  )1(     

יפורק או יסולק על ידי , בניגוד לקבוע ברשיון ייהרס
 ;הנשפט

       
לצוות שאף אותו חלק מהבנין שלא נבנה כאמור בפסקה  )2(     

אם יש בביצוע צו לפי , יפורק או יסולק, ייהרס, )1(
 ;טיחות הציבורבלבד כדי לסכן את הנפש או ב) 1(פסקה 

       
 לצוות על הנשפט -) ב(ב37אם היתה העבירה לפי סעיף  )3(     

לפי , הבינוי או השימוש בקרקע, להפסיק את העבודה
 . שבניגוד לקבוע ברשיון, הענין

       
ובכל עת ) א(בזמן מתן צו לפי סעיף קטן , בית המשפט רשאי )ב(    
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ובלבד שמועד הביצוע , עולקבוע את המועד לביצו, לאחר מכן
לא יידחה לתקופה העולה על שלושה חודשים מיום מתן צו 

 .כאמור
       
בתוך המועד ) א(נשפט שאינו מקיים צו לפי סעיף קטן  )1( )ג(    

ואם ,  מאסר חמש שנים-דינו , שקבע בית המשפט
 קנס -דינו , נמשכה העבירה אחרי תום המועד האמור

 .לכל יום של עבירה
       
יחול צו בדבר העלאת קנסות ף קטן זה על הוראות סעי )2(     

, )845' מס( )שומרוןהיהודה ו(שנקבעו בתחיקת בטחון 
ף יראו את הקנס הקבוע בסעילענין זה ו, 1980-ם"תשה

 .כאילו נקבע בתחיקת בטחון, קטן זה
       
 כדי לגרוע אין בסמכויות בית המשפט בהליך שיפוטי לפי סעיף זה)17(   

ובכלל , מסמכות כל רשות מוסמכת להפעיל סמכויותיה לפי סעיף זה
או לעכב , זה להוציא התראה לביצוע או לממש התראה כאמור

 .".הפעלת סמכות כאמור
   

תחילת 
 תוקף

 .ו של צו זה ביום חתימתותחילת תוקפ.2

   
יהודה ) (19' תיקון מס(כפרים ובנינים , צו בדבר תכנון ערים: "צו זה ייקרא.3 השם

 ".2007-ז"התשס, )1585' מס) (והשומרון
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל
 
 
 1586' צו מס

 
 ) שימוש מפריע במקרקעין פרטיים (מקרקעיןצו בדבר 

 
קיום ממשל והואיל והנני סבור כי הדבר נחוץ ל, ל באזור"בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה
 : הנני מצווה בזאת לאמור, תקין ולשמירה על הסדר הציבורי

 
 - בצו זה . 1 רותהגד

 
 מקרקעין שאינם אדמות ונכסי מדינה -" מקרקעין פרטיים"

כהגדרתם בצו בדבר מינויים וסמכויות לפי חוק השמירה על אדמות 
  ;1982-ב"התשמ, )1006' מס) (יהודה והשומרון(ונכסי המדינה 

 
,  לרבות תפיסת החזקה במקרקעין-" שימוש במקרקעין פרטיים"

הפרעה , עיבוד המקרקעין, נטיעת עצים, ורגיד, הצבת מיטלטלין
רעיית , עבודות חפירה וחישוף במקרקעין, לעיבוד על ידי אדם אחר

 ;הכל בין במעשה חד פעמי ובין במעשה נמשך, בעלי חיים
 
 שימוש במקרקעין פרטיים -" שימוש מפריע במקרקעין פרטיים"

 ;ללא זכות בדין
 
 . סמך על ידו ראש המינהל האזרחי או מי שהו-" הממונה"

 
סמכויות 
הממונה

והיה לממונה חשד סביר כי , נעשה שימוש במקרקעין פרטיים) א( . 2
רשאי הממונה , יש בו משום שימוש מפריע במקרקעין פרטיים

,  ימים ממועד מסירת דרישתו15בתוך , לדרוש כי יוגש לו
המפרט מדוע אין לראות בשימוש , תצהיר הנתמך במסמכים

 . טיים משום שימוש מפריע במקרקעין פרטייםבמקרקעין הפר
    
 ) ב(  

 
רשאי הממונה או מי , )א(לא הוגש תצהיר כאמור בסעיף קטן 

מטעמו להפסיק את השימוש במקרקעין הפרטיים ולסלק כל 
 . דבר שיש בו כדי להוות שימוש מפריע במקרקעין פרטיים

    
ט הממונה כי אין והחלי, )א(הוגש תצהיר כאמור בסעיף קטן  )ג(  

באמור בו משום הוכחה מספקת כי השימוש במקרקעין 
רשאי הוא או , הפרטיים אינו שימוש מפריע במקרקעין פרטיים

,  ימים ממועד מסירת החלטתו15לאחר שחלפו , מי מטעמו
להפסיק את השימוש המפריע במקרקעין הפרטיים ולסלק כל 

 . פרטייםדבר שיש בו כדי להוות שימוש מפריע במקרקעין 
    
ניתן להגיש ערר לועדת ) ג(על החלטת הממונה לפי סעיף קטן  )ד(  

אזור יהודה (העררים שהוקמה לפי הצו בדבר ועדות עררים 
 . 1967-ח"תשכה, )172' מס) (והשומרון

    
אם התברר לו כי , הממונה לא יפעיל סמכויותיו לפי סעיף זה )ה(  

חלפו מעל שלוש שנים ) א(טן במועד מסירת דרישתו לפי סעיף ק
 . ממועד תחילתו של השימוש המפריע במקרקעין הפרטיים
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שימוש 
 נשנה

הופסק שימוש במקרקעין הפרטיים או נעשו פעולות סילוק  )א( .3
ולאחר מכן נשנה השימוש במקרקעין , )ג(או ) ב(2כאמור בסעיף 

מוש להפסיק את השי, רשאי הממונה או מי מטעמו, הפרטיים
במקרקעין הפרטיים ולסלק כל דבר שיש בו כדי להוות שימוש 

 . מפריע במקרקעין פרטיים
    
אם חלפה מעל שנה ) א(הממונה לא יפעיל סמכויותיו לפי סעיף  )ב(  

או אם התברר לו כי ישנו ) א(2ממועד מסירת דרישתו לפי סעיף 
שוני מהותי באופי השימוש המפריע למקרקעין פרטיים או  

 . זהות עושה השימוש כאמורב
    

דרכי 
 מסירה

הממונה רשאי למסור דרישות והחלטות לפי צו זה בכל דרך שתראה  .4
לרבות תלייתן במקום נראה לעין בתחום , לו כנכונה בנסיבות הענין

 . המקרקעין הפרטיים הנוגעים בדבר
    

 .עבירה ייאשם ב-המפריע לאדם למלא את תפקידו לפי צו זה  .5 עונשין
    

שמירת 
 דינים

 )א( .6
 

ואין בהן , הוראות צו זה נוספות על כל דין או תחיקת בטחון
 .כדי לפגוע בכל דין או תחיקת בטחון

    
כדי לפגוע בכל סמכות , אין בהוראות צו זה, למען הסר ספק )ב(  

ל לפעול כלפי אדם או רכוש לפי כל דין או "הנתונה לרשויות צה
  .תחיקת בטחון

    
תיקוני 
 חקיקה

, )947' מס) (יהודה והשומרון(צו בדבר הקמת מינהל אזרחי ב )א( .7
צו בדבר : "בסופה יבוא, בתוספת השניה, 1981-ב''התשמ

 )יהודה והשומרון ()שימוש מפריע במקרקעין פרטיים(מקרקעין 
 ."2007-ז"התשס, )1586' מס(

    
, )172' מס) ( והשומרון יהודהאזור(צו בדבר ועדות עררים ב )ב(  

צו בדבר מקרקעין : "בסופה יבוא, בתוספת, 1967-ח"תשכה
' מס() יהודה והשומרון() שימוש מפריע במקרקעין פרטיים(

 ".  2007-ז"התשס, )1586
    

 אין בכך כדי למנוע הפעלת ;תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו .8 תוקף
במקרקעין פרטיים אשר לגבי שימוש מפריע , הסמכויות לפי צו זה

 ). ה(2בכפוף להוראת סעיף , תחילתו לפני תחילת תוקפו של צו זה
    

) שימוש מפריע במקרקעין פרטיים(צו בדבר מקרקעין : "צו זה ייקרא .9 השם
 ". 2007-ז"התשס, )1586' מס() יהודה והשומרון(
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 צבא הגנה לישראל
 
 1587' צו מס

 
 ) 2' תיקון מס(קובץ המנשרים צו בדבר 

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

 
 

הוספת 
ג2סעיף 

, 1967-ז"התשכ, )111' מס) (יהודה והשומרון(בצו בדבר קובץ מנשרים  .1
 :ב יבוא2אחרי סעיף 

 
נוסח "  

משולב
נוסח משולב של חתום על להיועץ המשפטי רשאי  )1(.ג2

תחיקת בטחון בהסכמת מי שחתם על תחיקת כל 
כל השינויים שחלו נוסח משולב יכיל את ; הבטחון
 .ה תחיקת בטחוןבאות

 
זה מותר לחלק את סעיף לפי משולב בנוסח  )2(

, למזגן, כל חלוקה אחרתתחיקת הבטחון הוראות 
תחיקת לאחד ב, להכתירן בכותרות ולשנות מקומן

 הדנות בנושא אחד נפרדות הוראות בטחון אחת
 להוראות נפרדות תחיקת בטחון אחתולחלק 

תחיקת  של השנות שמל,  בנושאים שוניםההדנ
לתקן , להאחיד ניבים, ה ושל חטיבה שבבטחון

 כל עוד –תחביר ולהביא כל שיפור שבצורה בלבד 
 . ולתקן טעויות סופר–אין בכל אלה שינוי תוכן 

 
יהיה ,  בסעיף זהכאמורמשולב  נוסח חתםמשנ )3(

,  בוקבענואילך או מיום שחתימתו מיום , הוא
 עוד תוקף ולא יהיה, תחיקת הבטחון המחייבת
ולא , ה תחיקת בטחוןלכל נוסח אחר של אות

תחיקת  של התישמע טענה שהנוסח משנה מתכנ
 ".תקוריהבטחון המ

   
תחילת 
 תוקף

 .תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו .2

   
 )יהודה והשומרון() 2' תיקון מס(קובץ מנשרים צו בדבר : "זה ייקראצו  .3 השם

 ."2007-ז"התשס, )1587' מס(
   
   

 ז"ד  בטבת   התשס"כ
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 צבא הגנה לישראל
 
 1588' צו מס

 
 )93' תיקון מס(צו בדבר הוראות בטחון 
 

 :ווה בזאת לאמורהנני מצ, ל באזור"בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה
 

תיקון כותרת 
 'פרק ד

1. 
 

  – 1970 –ל "תש'ה, )378' מס) (יהודה והשומרון(בצו בדבר הוראות ביטחון 
 

 :תימחק ובמקומה יבוא' כותרת פרק ד
 

 "תפיסה והחרמה, חיפוש, מעצר,  עיכוב–' פרק ד"
 

 : ד יבוא78לאחר סעיף 

 בשל ,  הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי-" ובעיכ", זהבסעיף )    1(ה78"
חשד שבוצעה עבירה או כדי למנוע ביצוע עבירה כאשר הגבלת החירות 

 .  זהבסעיף הכל כאמור , מסויגת מראש בזמן ובתכלית

 

,  על תחיקת הביטחון יסוד סביר לחשד כי אדם עבר עבירהלחיילהיה ) א()      2        (
לעבור עבירה העלולה לסכן את שלומו או בטחונו של או כי הוא עומד 

רשאי הוא לעכבו כדי לברר את , ביטחונואו את שלום הציבור או , אדם
 .במקום הימצאו, זהותו ומענו או כדי לחקור אותו ולמסור לו מסמכים

 
למקום בו מצוי בעל סמכות רשאי לדרוש מאדם להילוות עמו חייל ) ב(                    

למועד , למקום בו מצוי בעל סמכות חקירה כדיןאו לזמנו ה כדין חקיר
 : אם נתקיימו שניים אלה, אחר שיקבע

 
 יש יסוד סביר לחשד שהוא עבר עבירה או יש הסתברות גבוהה) 1(

  ; )א(שהוא עומד לעבור עבירה כאמור בסעיף קטן 

 או לא ניתן לחקור אותו במקום , הזיהוי היה בלתי מספיק) 2(
 .צאוהימ

 הוספת סעיף 
 ה78

2. 
 

עתידה להיעבר או כי   יסוד סביר לחשד שנעברה עבירהלחיילהיה ) א ()     3      (
או את שלום , העלולה לסכן את שלומו או בטחונו של אדםעבירה 

רשאי הוא לעכב אדם שיכול למסור לו , האזורהציבור או את בטחון 
הוא כן רשאי . כדי לברר את זהותו ומענו, מידע הנוגע לאותה עבירה

 למועד סביר אחר למקום בו מצוי בעל סמכות חקירה כדיןלזמן אותו 
 .שיקבע לצורך ביצוע אותן פעולות

או היה חשש כי האדם לא יתייצב , היה הזיהוי בלתי מספיק) ב(
למקום לבקש מאותו אדם להילוות עמו החייל רשאי , לחקירה במועד

. לשם גביית העדותבו מצוי בעל סמכות חקירה כדין
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 או גופו של אדם בכליו או על , הוקנתה בחיקוק הסמכות לחפש במקום)        4       (
רשאי בעל , או הסמכות לדרוש מאדם הצגת מסמכים, בכלי רכב

וכן , הסמכות לעכב אדם כדי לאפשר את החיפוש או העיון במסמכים
 .מהאדם למסור את שמו ומענו הוא לדרוש  רשאי 

, יסוד סביר לחשד כי ניתן נגד אדם צו מעצר או צו מאסרלחייל היה ) א()        5       (
לצורך ביצוע המעצר או , רשאי הוא לעכבו עד לקבלת עותק הצו

 .המאסר על פיו
 

לדרוש מאותו אדם חייל רשאי , לא ניתן לקבל עותק הצו במקום) ב(
לשם קבלת הצו , למקום בו מצוי בעל סמכות חקירה כדיןלהילוות עמו 

 .לשם ביצוע המעצר או המאסר על פיוו

לביצוע , בנסיבות המקרה, לא יעוכב אדם מעל לזמן סביר הדרוש  )א()       6      (
 .הפעולה שלשמה הוקנתה סמכות העיכוב

שלוש לא יעוכב אדם או כלי רכב לפרק זמן העולה על , בכל מקרה) ב(
, ין משטרהל לפחות או קצ"ל בדרגת סא"קצין צהרשאי  אולם ושעות

שעות שלוש להאריך את משך העיכוב לפרק זמן נוסף שלא יעלה על 
 .מנימוקים שיירשמו, נוספות

שבו יפרט את שמו של מי  , ח"יערוך מבצע העיכוב דו, עם תום העיכוב) א)       (7       (  
 :אם נתקיים אחד מאלה, סיבת העיכוב ומשך העיכוב, שעוכב

                      
 ;האדם הובא למקום בו מצוי בעל סמכות חקירה כדין) 1                  (  

 . או יותרשלוש שעותהאדם עוכב לפרק זמן של ) 2       (

אולם לא יהא ;  אם ניתן להסתפק בעיכוב78לא ייעצר אדם לפי סעיף )       8      (  
 ."בכך כדי לפגוע בתוקף המעצר

 

 .3 תחילת תוקף
 

 .01.03.07 ביום של צו זהתחילת תוקפו 
 

 .4 השם
 

 ) יהודה והשומרון) (93' תיקון מס(הוראות בטחון צו בדבר : "צו זה ייקרא
 ".2006 - ז"תשס'ה, )1588' מס(

 
 
  
 ז"תשס' הד   בטבת   "כ
 

 2007     לינואר           14
           

  

                   . 
         אלוף,            יאיר     נוה

 ל   "מפקד         כוחות         צה             

   והשומרון     יהודה          באזור       
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 ) שומרוןהיהודה ו( ניםכפרים ובני, צו בדבר תכנון ערים
 1971-א"תשלה ,)418' מס(

 
 יתריםעוריהן של אגרות למתן הישהחלטה בעניין 

 
 

) יהודה והשומרון(כפרים ובנינים , לצו בדבר תכנון ערים) 5(7בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 501/5/06' החליטה מועצת התכנון העליונה בישיבתה מס, 1971-א"התשל, )418' מס(

 :כדלקמן) 2006 בספטמבר 20(ו "ז באלול התשס"מיום כ
 

ר המפורטים בטורים בעד כל עבודה או שימוש הטעונים הית) א( . 1 אגרות
תשולם אגרה בשיעור הנקוב , בטבלה שבתוספת הראשונה'  ב-ו' א

 .בטבלה שבתוספת הראשונה' לצדם בטור ג
חישוב האגרה ייערך על בסיס תכניות הבניה המצורפות ) ב(  

 .להיתר
תשולם האגרה , בהיתר לבנין חדש או לתוספת לבנין קיים) ג(  

 לטבלה שבתוספת 2- ו1בפרטים בהתאם לאחת החלופות המנויות 
 לטבלה 7 עד 3ולא תיווסף אגרה בשל בניה לפי פרטים , הראשונה

ובלבד , הנלווית לבנין או לתוספת כאמור, שבתוספת הראשונה
 .שהיא כלולה בהיתר הבניה

   
תחושב , נקבע שיעור האגרה לפי יחידת חישוב של מידה או כמות . 2 שיעור מינימלי

 250 -ובלבד שלא תפחת מ, קף העבודההאגרה בהתאם להי
 ").ח"ש "-להלן(שקלים חדשים 

   
דין תוספת בניה כדין בניה חדשה ונפרדת , לצורך חישוב האגרה . 3 תוספת בנייה

 .מהבנין הקיים
   

שינוי , בין בדרך שינוי השימוש, בעד היתר להמיר בנין מסוג לסוג . 4 המרת סוג הבניה
תשולם אגרה כמפורט , ין בכל דרך אחרתהבניה או בניה חדשה וב

בהתאם לשיעור הנקוב לגבי סוג הבנין החדש , בטבלה שבתוספת
 .המבוקש

   
בנין בעל שימוש 

 מעורב
למטרות , המשמשים או המיועדים לשמש, חלקים שונים של בנין . 5

תשולם אגרה לכל חלק וחלק כאילו היה אותו חלק בנין , שונות
 .נפרד

   
ניות שינוי בתכ

 הבניה
הטעון דיון חוזר , בעד שינוי בתכניות בניה המצורפות להיתר .6

, ")הועדה: "להלן(בועדת התכנון המוסכמת לתת היתר בניה 
 או האגרה שנקבעה 2תשולם האגרה המינימלית הקבועה בסעיף 

לגבי העבודה הנוספת הכרוכה בשינוי האמור והמפורטת בטבלה 
 .הכל לפי הסכום הגדול, שבתוספת

   
 מסכום 20%עם הגשת בקשה להיתר ישלם המבקש לועדה ) א( .7 פיקדון

 ").הפיקדון "–להלן (האגרה המשוערת המשתלמת בעד ההיתר 
תודיע למבקש בכתב על  , סירבה הועדה לתת את ההיתר) ב(  

 . ימים30הסירוב וכי הפיקדון יוחזר לו תוך 
 או הכניסה שינויים בבקשה לא  קבעה הועדה תנאי להיתר) ג(  

 .ייחשב הדבר כסירוב ליתן היתר
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חייב המבקש לשלם את , בכפוף לכל הוראה לעניין היתר בניה) א( .8 מועד התשלום

תוך שנה מיום קבלת ההודעה על , בניכוי הפיקדון לועדה, האגרה
הפיקדון יהיה צמוד למדד ; אישור הבקשה להיתר מאת הועדה

ן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המחירים לצרכ
 .בישראל

לא , )א(לא שילם המבקש את האגרה כאמור בסעיף קטן ) ב(  
 .יוחזר לו הפיקדון

   
החזרת מחצית 

 האגרה
החזיר את ההיתר לוועדה בתוך , בעל היתר שלא החל בעבודה) א( .9

 זכאי להחזרת -וצירף בקשה לבטלו , שישה חודשים מיום הוצאתו
 .ית האגרהמחצ

תוחזר מחצית , )א(נתמלאו התנאים המפורטים בסעיף משנה ) ב(  
האגרה לבעל ההיתר לא יאוחר משלושה חודשים מיום החזרת 

 .ההיתר
   

 מסכום האגרה 10%בעד חידוש היתר ישלם בעל ההיתר ) א(.10 חידוש ההיתר
ובלבד שהתשלום לא יפחת , שנקבעה לגבי ההיתר המקורי

 .2ימלית הקבועה בסעיף מהאגרה המינ
והבנין ניתן , הרס או אירוע אחר נזק לבנין, גרמו שריפה) ב(  

ישלם בעל ההיתר בעד , פיו הוקם-לשיקום בהתאם להיתר שעל
 מסכום האגרה ששולמה בעד מתן ההיתר 50%, חידוש ההיתר

 .המקורי
הוחל בעבודה שלגביה ניתן היתר אך היא לא הושלמה בתוך ) ג(  

 .פטור בעל ההיתר מכל תשלום בעד חידוש ההיתר, קפותקופת ת
   

ועל פי אישור לשכת , הועדהועדה רשאי לפי החלטת האש יושב ר.11 פטור מאגרה
כפי , 1958-ח"התשי, הסעד כמשמעותה בחוק שירותי הסעד

כולה או , לום אגרהלפטור מבקש מתש, תוקפו בישראל מעת לעת
 .אם מצבו החומרי מצדיק זאת, מקצתה

   
פטור לרשויות 

  מקומיות
א 75כהגדרתו בסעיף , רשות מקומית ואיגוד רשויות מקומיות.12

, 1981-א"מהתש, )יהודה והשומרון(נון המועצות המקומיות קתל
  –פטורים מתשלום אגרה בעד היתר לגבי 

 .בנינים ציבוריים שבנייתם מבוצעת על ידיהם )1(
 .עבודות לצורכי עצמם )2(

   
, בטבלה שבתוספת השניה' בעד השרות המפורט בטור א) א(.13 אגרות נוספות

בטבלה שבתוספת ' תשולם אגרה בשיעור הנקוב לצדה בטור ב
 .השניה

ידי הרשות בהתאם לתוספת -המידע התכנוני הנמסר על) ב(  
יכלול את ציון קווי בנין על גבי תשריט מדידה וכן הנחייה , השניה

לבניה והנחיות נוספות הנובעות הגובה המותר , לגבי אחוזי הבניה
 .מתוכנית התכנון החלה על הקרקע נשוא הבקשה למידע

   
החלטת מועצת התכנון העליונה בעניין שיעוריהן של אגרות למתן .14 ביטול 

 . בטלה בזה– 2002 ביולי 15היתרים שתחילת תוקפה ביום 
   

והיא , ה בידי יום מיום חתימת30תחילת תוקפה של החלטה זו .15 תחולה
 . על בקשה להיתר שהוגשה לועדה ביום תחילתה או לאחריותחול

   
עוריהן של אגרות למתן יהחלטה בעניין ש": החלטה זו תיקרא.16 השם

 ".2007-ז"התשס, )יהודה והשומרון (היתרים
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 התוספת הראשונה
 

 'טור א 
 

 'טור ג 'טור ב

 ה או השימושפירוט סוג העבודסוג העבודה או השימוש 
 

 אגרה

למעט , בניה או שימוש חורג .1
  ואילך2כמפורט בפרט 

בניני , בניה חדשה או תוספת בניה לרבות יציע
, מרפסות, שטחי שירות, מצללות, עזר

, קירוי משטחים פתוחים, גזוזטראות
מיתקני נופש וספורט לרבות , אצטדיונים

בין מקורות ובין שאינן , בריכות שחיה
מחסנים ובתי אריזה ,  אירועיםגני, מקורות

 ושינוי שימוש, )אף אם הם למטרות חקלאיות(
 

ח לכל מטר " ש27
 מרובע

בניית מבנים חקלאיים  .2
למטרות חקלאיות או 
שימוש חורג במבנה לא 
 חקלאי למטרות חקלאיות

 

, אורוות, מבנים חקלאיים המשמשים רפתות
למעט מחסנים , וכיוצא באלה, חממות, לולים
 ריזהובתי א

ח לכל מטר " ש1
 מרובע

עבודות בניה ופיתוח בלא  . 3
 הקמת בנין

מדרכה או חניה , סלילת או הרחבת דרך
לרבות גשרים וגשרונים וכן חפירה , פתוחה

 לצורך הקמתם
 

ח לכל מטר " ש1
 מרובע

בניית מיתקנים הנדסיים  .4
, או מבנים לתעשיה כבדה

או שימוש  חורג במבנים או 
מטרות מיתקנים אחרים ל

 כאמור

מיתקנים ) א(
הנדסיים ומתקני 

 חקלאות

מגדלי מים , משאבות
, בריכות, וסילוסים

מיתקנים ובריכות , בורות
, לטיפול בביוב ובמים
מכלי דלק וגז לרבות 

תחנות שאיבה לטיפול 
מתקני תקשורת , בשפכים
לרבות מיתקנים , פתוחים

 תת קרקעיים
 

ח לכל מטר " ש3
 מעוקב

מאגרי מים ) ב(  
ביוב לפי נפח ו

 המאגר

מאגרי מים וביוב בנפח 
 מיליון מטר 3של עד 
 מעוקב

 

 אגורות לכל 10
 מטר מעוקב

על כל מטר מעוקב נוסף    
  מיליון מטר מעוקב3מעל 

 

 פטור

נמלים ותעשיה ) ג(  
כבדה 

 מקונסטרוקציות

שטחי נמל וכל מבנה 
תעשיה כבדה 

 מקונסטרוקציות
 

ח לכל מטר " ש1
 מעוקב

חפירה או מילוי וכיוצא , כריה, עבודות חציבה ת כריה וחציבהעבודו .5
 שלא למטרת הקמת בנין, באלה

 

ח לכל מטר " ש1
 מעוקב

 4475



 
צנרת , התקנת כבלים . 6

ותעלות שאינם חלק מהבנין 
ואינם משרתים אותו באופן 

 ישיר
 
 
 
 
 
 

 

 :  התקנה
 ;ביוב ותיעול וניקוז, צנרת לאספקת מים) 1(
 ;גז וכיוצא  באלה, טנצרת להובלת נפ) 2(
 ;צנרת עילית) 3(
 ;כבלים בכל קוטר שהוא) 4(
 

, מעבירי מים, תאים , לרבות התקנת תעלות
אבזרים וכיוצא , תמיכות, מיכלים, מגלשים
חפירה ומילוי לצורך כל , וכן חציבה, באלה

 אחת מן ההתקנות האמורות
 

ח לכל מטר " ש1
 אורך

 חקלאית או גדר  למעט גדר–הקמת גדר ) א( הקמת גדר .7
 בטחון

ח לכל מטר " ש1
 אורך

 
 הקמת גדר בטחון או גדר חקלאית) ב(  

 
 פטור

לעבודה הטעונה היתר שלא נקבעה לה אגרה  עבודות אחרות .8
 בטבלה זו

250₪  
 

 
 בתי תפילה מבנים הפטורים מאגרה .9

 
 פטור

 
 

 התוספת השניה
 
 

 'טור א 
 

 'טור ב

 השרות המבוקש 
 

 אגרה

 חת תיק בנייןפתי .1
 

15₪  

 )ללא מבנים(מתן מידע תכנוני לגבי קרקע פנוייה  .2
 

281₪  

 )עם מבנים(מתן מידע תכנונית לגבי קרקע תפוסה  .3
 

369₪  

 
 
 
 
 
 ז"בשבט    התשס'    ה
 

 2007        בינואר      24
 'אדר,         מושקוביץ          שלמה

 מועצת התכנון העליונהר "יו מ"מ

  העליונה     התכנון  מועצת    בשם
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) יהודה והשומרון) (18' תיקון מס(כפרים ובנינים , צו בדבר תכנון ערים
 2007-ז"התשס, )1584' מס(

 
 )מים וטלפון, לחשמלחיבור מבנה (כפרים ובנינים , תקנות תכנון ערים

 
 

יהודה ) (18' תיקון מס(כפרים ובנינים , בר תכנון ערים צו בד5סעיף לפי בתוקף סמכותי 
 :מתקין תקנות אלה הנני, 2007-ז"התשס, )1584' מס) (והשומרון

 
 

   
בקשה לאישור 

להספקה לצורך 
 בינוי

, והספקתו לצורך בינויבקשה לאישור לעבודות להספקת חשמל  .1
לפי סעיף , בינויאו בקשה לאישור להספקת מים לצורך 

 . בתוספת1תוגש לפי טופס , לחוק) 1)(ב(א37
   

אישור להספקה 
 לצורך בינוי

או , והספקתו לצורך בינויאישור לעבודות להספקת חשמל  .2
יהיה לפי ,  לחוק)1)(ב(א37  לפי סעיף,בינוילהספקת מים לצורך 

 . בתוספת2טופס 
   

בקשה לאישור 
 להספקה

לפי , טלפוןבקשה לאישור להספקת חשמל או מים או התקנת  .3
 . בתוספת3תוגש לפי טופס , לחוק) 2)(ב(א37סעיף 

   
לפי סעיף , אישור להספקת חשמל או מים או התקנת טלפון .4 אישור להספקה

 . בתוספת4יהיה לפי טופס , לחוק) 1)(ד(-ו) 2)(ב(א37
   

הוראה להפסקת 
 הספקה

 ,מים או שירותי טלפון, הוראה למניעה או להפסקת מתן חשמל .5
 . בתוספת5תהיה לפי טופס , לחוק) 1)(ה(א37לפי סעיף 

   
בקשה לחיבור 

מבנה ראוי לשימוש
 רשיוןבקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש בטרם הושלמו תנאי ה .6

 6תוגש לפי טופס , לחוק) 1)(ד(א37לפי סעיף , שניתן לגביו
מהנדס הועדה המקומית או מי שהוא הסמיכו לכך ; בתוספת

 ויאשר על לחוק) 2)(ד(א37סעיף המבנה לאמור ביבדוק התאמת 
 .גבי טופס הבקשה את עריכת הבדיקה ותוצאותיה

   
 .ן של תקנות אלה ביום חתימתןתחילת תוקפ .7 תחילת תוקף

   
כפרים ובנינים , תקנות תכנון ערים: "תקנות אלה תיקראנה .8 השם

-ז"שסהת, )יהודה והשומרון) (מים וטלפון, חיבור מבנה לחשמל(
2007." 

   

 תוספת
 

 1טופס 
 )1תקנה (

 
 בקשה לאישור לצורך עבודות 

 2007-ז"התשס, )יהודה והשומרון) (מים וטלפון, חיבור מבנה לחשמל(כפרים ובנינים , תקנות תכנון עריםלפי 
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  _________________:התיק' מס
 
 ________________________רשות הרישוי / המיוחדת /  המקומית ועדת התכנון: אל
 

  __________________________________________________________:מאת
 

 בבנין בגוש/ לעבודות במקרקעין * מים/ ה לאישור לצורך חיבור חשמל בקש: הנדון
 

   ____________ תת חלקה______________ *מווקע /  חלקה________ 
 

  ________________________ע"על פי תב________________ מגרש 
 

 _______________________________________________המען
 

* במבנה/  לצורך עבודות במקרקעין* מים/  מוגשת בזה בקשה לקבלת אישור לחיבור חשמל
 .ל"הנ
 
 .ל"אני מצהיר בזה כי קיבלתי היתר בניה לעבודות בנכס הנ. 1

 
 'ת העבודות על פי היתר הבניה מסאני מצהיר כי הנני עומד לבצע א. 2
 

 .  שניתן לי    _______________________________
 
 , בטרם ניתן ההיתר שהחליטה הועדה לתיתו* מים/  במקרה של בקשה לחיבור חשמל. 3

 :יש לפרט הטעם לבקשה    
 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 

  _________________________________ שם המבקש _______________תאריך
 

 _______________________________________________________ ____מענו
 

 _________________________חתימה
 

____________________ 
 מחק את המיותר* 
 

 2טופס 
 )2תקנה (

 
 אישור לצורך עבודות 

 2007-ז"התשס, )יהודה והשומרון) (מים וטלפון, חיבור מבנה לחשמל(כפרים ובנינים , תקנות תכנון עריםלפי 
 
  _________________:התיק' מס
 

 _________________________________________________________: אל ספק
 

 _______________________רשות הרישוי / המיוחדת /  המקומית ועדת התכנון: מאת
 

 וע עבודותלצורך ביצ* להספקת מים/  ניתן בזה אישור לביצוע עבודות חשמל והספקתו
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  __________ תת חלקה_____________* מווקע /  חלקה ________במקרקעין בגוש
 

 ________________________ע "על פי תב________________ מגרש 
 

   ____________________________________________________________מען
 

, ________________מיום  ____________________ 'שלגביהם הוצא היתר בניה מס
ומהטעם דלהלן ניתן בזה האישור לביצוע העבודות וההספקה , או שהוחלט לתיתו וטרם ניתן

 : ל"הנ
 

_______________________________________________________________ 
 

 : ובתנאים כלהלן
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
 

________________     ________________________ _____________________ 
  הועדהחתימת מהנדס                     ת הרישוירשו/    חותמת הועדה     רשות הרישוי/ ר הועדה "חתימת יו

 
 ________________________: תאריך

____________________ 
 מחק את המיותר* 
 

 3טופס 
 )3תקנה (

 
  *טלפון/  מים/  בקשה לאישור להספקת חשמל

 2007-ז"התשס, )והשומרוןיהודה ) (מים וטלפון, חיבור מבנה לחשמל(כפרים ובנינים , תקנות תכנון עריםלפי 

 
  _________________:התיק' מס
 
 ________________________רשות הרישוי / המיוחדת /  המקומית ועדת התכנון: אל
 

  __________________________________________________________:מאת
 

 בגוש *טלפון/  מים/  בקשה לאישור להספקת חשמל: הנדון
 

   ____________ תת חלקה______________ *מווקע /  חלקה________ 
 

 ________________________ע "על פי תב________________ מגרש 
 

 _______________________________________________המען
 

/  מסחר/  ליחידת מגורים* טלפון/  מים/  מוגשת בזה בקשה לקבלת אישור לחיבור חשמל
 *  תעשיה / שירותים

 
  ______________ מיום ________________________' מסבניה שנבנתה על פי היתר 

 
 

  _________________________________ שם המבקש _______________תאריך
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  ___________________________________________________________מענו

 
 _________________________חתימה

____________________ 
 מחק את המיותר* 
 

 4טופס 
 )4תקנה (

 
  *טלפון/  מים/  אישור להספקת חשמל

 2007-ז"התשס, )יהודה והשומרון) (מים וטלפון, חיבור מבנה לחשמל(כפרים ובנינים , תקנות תכנון עריםלפי 
 
  _________________:התיק' מס
 

 :ים/אל ספק
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
 _______________________רשות הרישוי / המיוחדת /  המקומית ועדת התכנון: מאת

 
ולפי , 1966  לשנת79' מס, כפרים ובנינים, תכנון ערים לחוק א37 יתן בזה אישור לפי סעיף

, )יהודה והשומרון) (מים וטלפון, חיבור מבנה לחשמל(כפרים ובנינים , תכנון עריםתקנות 
 אשר * תעשיה/  שירותים/  מסחר/   מגוריםיחידתפק לכי ניתן לס, 2007-ז"התשס

 
  ______________ תת חלקה__________________* מווקע /  חלקה ________בגוש

 
 ________________________ע "על פי תב_ _______________מגרש 

 
   ____________________________________________________________מען

 
, ______________מיום  _____________________ ' היתר בניה מסואשר נבנתה לפי

 .ת השירות המבוקשא
 

 :נמסר בידי
 

_______________________ _____________________________________     _ 
  הועדהחתימת מהנדס                     רשות הרישוי/    חותמת הועדה     רשות הרישוי/ ר הועדה "חתימת יו

 
 ________________________: תאריך

____________________ 
 מחק את המיותר* 
 

 5טופס 
 )5תקנה (

 
 הוראה להפסקת שירות

 1966 לשנת 79' מס, כפרים ובנינים,  תכנון עריםא לחוק37סעיף לפי 
 
  _________________:התיק' מס
 

 :ים/אל ספק
_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

 
 _______________________רשות הרישוי  / המיוחדת/  המקומית ועדת התכנון: מאת

 
תכנון  ולפי תקנות ,1966 לשנת 79' מס, כפרים ובנינים, לחוק תכנון ערים) 1()ה(א37 לפי סעיף

, 2007-ז"התשס, )יהודה והשומרון) (מים וטלפון, חיבור מבנה לחשמל(כפרים ובנינים , ערים
 תו לנכסמנע מלתת שירות או להפסיק נתיני להננו להורותכםה
 

  ______________ תת חלקה__________________* מווקע /  חלקה ________בגוש
 

 ________________________ע "על פי תב________________ מגרש 
 

   ____________________________________________________________מען
 

 ____________________________________________________ואשר פרטיו הם 
 

_______________________________________________________________. 
 

 . בטל__________________ ל מיום "האישור למתן שירות לנכס הנ
 

ימים _____________ היה ולא יופסק מתן השירות תוך , ל"לחוק הנ) 2)(ה(א37לפי סעיף 
, או מי מטעמה, רשות הרישוי/ המיוחדת / מקומית תהא רשאית ועדת התכנון ה, מן היום

, לרבות לניתוק חיבור חשמל, ה של הוראה זוכל האמצעים הדרושים לכפיית קיומבלנקוט 
יחד , ולחייב את המחזיק בבנין או ביחידה בתוכו ואת הספק, לפי הענין, מים או טלפון

 .בהוצאותיה בביצוע פעולות אלה, ולחוד
 

_________________________________     ________________________ ____ 
  הועדהחתימת מהנדס                     רשות הרישוי/    חותמת הועדה     רשות הרישוי/ ר הועדה "חתימת יו

 
 ________________________: תאריך

____________________ 
 מחק את המיותר* 

 
 6טופס 

 )6תקנה  (
 

 מים וטלפון, יבור מבנה ראוי לשימוש לחשמלבקשה לח
 2007-ז"התשס, )יהודה והשומרון) (מים וטלפון, חיבור מבנה לחשמל(כפרים ובנינים , תקנות תכנון עריםלפי 

 
  _________________:התיק' מס
 
 ________________________רשות הרישוי / המיוחדת /  המקומית ועדת התכנון: אל
 

 ______________________________________________________ ____:מאת
 

 בגוש מים וטלפון, שה לחיבור מבנה ראוי לשימוש לחשמלבק: הנדון
 

   ____________ תת חלקה______________ *מווקע /  חלקה________ 
 

 ________________________ע "על פי תב________________ מגרש 
 

 _______________________________________________המען
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 בניה ל שנבנה על פי היתר " הנהמבנהמוגשת בזה בקשה אישור לחיבור 
 

  ______________ מיום _________________________________________' מס
 

 .המים והטלפון, לרשתות החשמל
 

, לחוק תכנון ערים) ד(א37סעיף  נושא הבקשה ראוי לשימוש לפי מבנה מצהיר בזה כי ההנני
המים והביוב לרבות , וכי הושלמו בו מערכות החשמל, 1966 לשנת 79' מס, כפרים ובנינים

וכי לא נשקפת כל סכנה לבריאותם או , הכנת חיבור מערכות אלה לרשת המקומית והאזורית
 .לשלומם של המשתמשים בו ושל הנכנסים אליו או היוצאים ממנו

 
  _________________________________ שם המבקש_ ______________תאריך

 
  ___________________________________________________________מענו

 
 _________________________ת המבקש חתימ

 
 כי ביום,  בזאתת/מאשר, ד"עו, ________________________________, הנני

. ז.ת' ____________________________,  גב/מר י י בפנה/הופיע ________________
 להצהיר את ה/ו כי עלי,ה/וולאחר שהזהרתי,  * לי אישיתת/כרהמו/ _________________ 

 את נכונות ה/אישר, בחוק לעונשים הקבועים ה/הא צפוית/יעשה כן ת/י וכי אם לא ,האמת
    .  עליה בפניה/םוחת לעילד ה/והצהרת

                                                
 פרטי האחראי לביקורת הביצוע

 
 _________________רשות הרישוי / המיוחדת /  המקומית אישור מהנדס ועדת התכנון

 
 ):לפרט(הפרטים אשר טרם הושלמו הם , הנכס נבדק ונמצא ראוי לשימוש

 
1 ._____________________________6 ._____________________________ 

  
2 ._____________________________7 ._____________________________ 

  
3 ._____________________________8 ._____________________________ 

  
4 ._____________________________9 ._____________________________ 

  
5 ._____________________________10 .____________________________ 

  
____________________________                                                                                 

 ה                                                                                              חתימת מהנדס הועד
 

 ח"ש___________________ערבות בנקאית להשלמת הבניה לפי תנאי ההיתר בסכום 
 

 .___________________ניתנה ביום 
 
 

 יושלמו כל העבודות הנדרשות לפי _____________________אני מתחייב בזה כי עד יום 
/  המיוחדת / המקומית ת התכנוןתהא ועד, ואם לא יושלמו עד המועד האמור, תנאי ההיתר

מבלי שיהא בכך כדי לפטור אותי ממילוי כל תנאי , רשאית לחלט את הערבותרשות הרישוי 
 . ההיתר

 
  _________________________________ שם המבקש _______________תאריך
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  ___________________________________________________________מענו

 
 _________________________חתימה

____________________ 
 מחק את המיותר* 
 
 
 
 ז"בשבט    התשס'    ט
 

 2007    ינואר           28
        
 אלוף-תת,          מרדכי יואב              

    המינהל      האזרחי   ראש                

   והשומרון   יהודה            באזור       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4483



 ל א ר ש י  ל  ה נ ג  ה  א ב צ
 

 1988-ח"התשמ, )1252' מס) (יהודה והשומרון(צו בדבר העברת טובין 
 

 )תיקון) (הובלת מבנים יבילים(תקנות בדבר העברת טובין 
 

, )1252' מס) (יהודה והשומרון(א לצו בדבר העברת טובין 2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 :  מתקין תקנות אלההנני, 1988-ח"התשמ

 
   

החלפת 
 1תקנה 

, )יהודה והשומרון) (הובלת מבנים יבילים(בתקנות בדבר העברת טובין  .1
 : יבוא1במקום תקנה , ")התקנות: "להלן (1993-ג"התשנ

   
  -בתקנות אלה  .1 הגדרות" 

 
 ,מבנה היבילהוצאות תפיסת ה -" הוצאות פינוי ואחזקה"

ן הוצאות האחזקה של וראות וכ כאמור בההובלתו למגרש
בסכום , לרבות הוצאות ביטוח ושמירה, מבנה היבילה

 ;שייקבע על ידי הממונה
 
מבנה טרומי יצוק , מכולה,  לרבות מגדל מים-" מבנה יביל"

 ;ומבנה יביל בלתי מושלם
 
יהודה  (רכושהוראות בדבר תפיסת ב כהגדרתו -" מגרש"

 ;2006-ז"סהתש, )והשומרון
 
 "..ח ביחידה המרכזית לפיקוח במינהל האזרחי פק-" פקח"

   
 : לתקנות יבוא2אחרי תקנה  .2

  
 איסור"

  שימוש
  ברכב

נעשתה הובלתו של מבנה יביל מבלי שניתן היתר לכך  )א(.א2
רשאי פקח ,  או בסטייה מהוראות ההיתר2לפי תקנה 

 או למסור לנהג הרכב שבאמצעותו נעשתה ההובלה
לבעל הרכב כאמור הודעה האוסרת את השימוש ברכב 

לתקופה של ארבעה )  הודעת איסור שימוש–להלן (
; עשר ימים וליטול את רשיון הרכב לאותה תקופה

בהודעת איסור שימוש תצוין הסיבה לאיסור השימוש 
 .  ברכב ולנטילת רשיון הרכב

    
מסרה הודעת פקח רשאי להורות לנהג הרכב שלגביו נ )ב(  

איסור שימוש להעמיד את הרכב במגרש או בכל מקום 
 .אחר עליו יורה

    
לא ישתמש אדם ברכב עליו נמסרה הודעת איסור  )ג(  

שימוש אלא לצורך נסיעה לשם ביצוע הפעולות 
ולא יעבירו מהמקום , )ב(האמורות בתקנת משנה 

 .שנקבע להעמדת הרכב
    

הוספת 
תקנות 

 ח2-א2

העמדת רכב במגרש בתקופת איסור הוצאות בשל  )ד(  
ישולמו על ידי בעל , )ב(השימוש לפי תקנת משנה 

אלא אם איסור השימוש ברכב בוטל כאמור , הרכב
 .וניתן לעכב את הרכב עד שישולמו, )א(ד2בתקנה 
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תפיסת 

מבנה 
 יביל

נעשתה הובלתו של מבנה יביל מבלי שניתן היתר לכך  )א(.ב2
רשאי פקח , יה מהוראות ההיתר או בסטי2לפי תקנה 

 . לתפוס את המבנה היביל ולהעבירו למגרש
    
בצע כל פעולה הדרושה  לרשאי פקח, למען הסר ספק )ב(  

 .והעברתו למגרשלשם ביצוע תפיסת המבנה היביל 
    
יהא רשאי פקח להפעיל , הוצב מבנה יביל על הקרקע )ג(  

 :תנאים הבאיםב, את סמכויותיו לפי תקנה זו
    
 יום ממועד הצבת המבנה היביל על 30טרם חלפו  )1(   

בתצהיר , לפי ידיעתו, הקרקע והפקח אישר זאת
 ;החתום בידו

     
, ניתן אישור הממונה בכתב לביצוע התפיסה )2(   

 .לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי או נציגו
   

כב וניטל רשיון הרכב כאמור בתקנה נאסר שימוש בר )א( .ג2 השגה
מי רשאי , ב2או נתפס מבנה יביל כאמור בתקנה , א2

להגיש השגה בכתב בפני כך שרואה עצמו נפגע מ
 .הממונה

    
 כולה או, לקבל השגה שהוגשה בפניורשאי הממונה  )ב(  

 .חותהאו לד, מקצתה
   

קבע הממונה כי הובלת המבנה היביל נעשתה בהיתר  )א(.ד2
יבוטל ,  ועל פי הוראות ההיתר2שניתן לפי תקנה 

איסור השימוש ברכב ויוחזר רשיון הרכב או ישוחרר 
המבנה היביל לבעליו או למי שהחזיק בו בעת תפיסתו 

 "). הבעלים הקודם: "להלן(
   

שחרור 
מבנה 
יביל 

וביטול 
איסור 

לשימוש 
 ברכב

יביל נעשתה שלא קבע הממונה כי הובלת המבנה ה )ב( 
 או בסטייה מהוראות 2בהיתר שהוצא בהתאם לתקנה 

להורות על , בנסיבות מיוחדות, רשאי הוא, ההיתר
החזרת רשיון הרכב או , ביטול איסור השימוש ברכב

לאחר , בתנאים שיקבע, שחרור המבנה היביל
 .התייעצות עם היועץ המשפטי או נציגו

    
ישלם , )ב(יל לפי תקנת משנה הוחלט לשחרר מבנה יב )ג(  

מי שהמבנה היביל עומד להיות משוחרר לרשותו את 
וניתן לעכב את המבנה , הוצאות הפינוי והאחזקה

 .היביל עד שישולמו
   

מכירת 
מבנה 
 יביל

 יום מיום 60תוך , מבנה יביללא נתבקש שחרור  )א(.ה2
 או מי ידי הממונה עלמבנה היביל יימכר ה, תפיסתו
במידת הסביר , במחיר הקרוב למחיר השוקמו מטע

 הוצאות הפינוינוכו דמי המכירה ימ ;העניןבנסיבות 
  . והוצאות המכירההאחזקהו

    
 לשלם יוונדרש בעלמבנה יביל נתבקש שחרורו של  )ב(  

הפינוי אך הוצאות , האחזקהפינוי וההוצאות 
 יום ממועד מסירת 30במשך ,  לא שולמווהאחזקה
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, ידי הממונה עלמבנה היביל יימכר ה, ת התשלוםדריש
במידת הסביר בנסיבות , במחיר הקרוב למחיר השוק

הפינוי  ייזקפו על חשבון הוצאות דמי המכירה ;הענין
 דמי המכירה ויתרת ,והאחזקה והוצאות המכירה

 .ידי הבעלים הקודםתועבר ל") היתרה: "להלן(
    
או , יל הינו חסר ערךמצא הממונה כי המבנה היב )ג(  

שמחמת ערכו הנמוך לא יהא במכירתו כדי לכסות את 
רשאי , הוצאות הפינוי והאחזקה והוצאות המכירה

להורות על חילוט , על אף האמור בתקנה זו, הממונה
 .המבנה היביל

   
חילוט 
מבנה 
 יביל

 ה2תקנה כאמור במבנה יביל לא עלה בידי הממונה למכור  .ו2
 .לחלטורשאי הוא יהא  ,ירתוך זמן סב

  

הודעה 
בדבר 

 המכירה

2

ז

.

 תימסר על כך הודעה ,מבנה יביל בהתאם לתקנות אלהנמכר 
מבנה  ההודעה תפרט את דבר מכירת ה;בעלים הקודםל

וכן , היתרה לקבלת מקבל ההודעהאת זכאותו של , היביל
יכול  הודעה זו ;היתרהאת סמכותו של הממונה לחלט את 

 בשפה העבריתיומי באמצעות פרסום מודעה בעתון יעשה שת
 .לפי הענין, או הערבית

   
חילוט 
יתרת 

דמי 
 המכירה

ולא עלה , ז2לפי תקנה חלפה שנה ממועד מסירת ההודעה .ח2
יהיה , בידי הממונה להעביר לידי הבעלים הקודם את היתרה

 "..היתרהט וליחלהורות על הממונה רשאי 

   
שמירת 

 דינים 
ל לפעול לפי " כדי לפגוע בכל סמכות הנתונה לרשויות צהתקנות אלהין בא .3

 לצו בדבר 80לרבות הסמכות מכוח סעיף , כל דין או תחיקת בטחון
וההוראות , 1970-ל"התש, )378' מס) (יהודה והשומרון(הוראות בטחון 
 .שניתנו מכוחו

   
תחילת 
 תוקף

 .ןתחילת תוקפן של תקנות אלה מיום חתימת .4

   
הובלת מבנים (תקנות בדבר העברת טובין : "תקנות אלה תיקראנה .5 השם

 ".2007-ז"התשס, )יהודה והשומרון) (תיקון) (יבילים
   
 
 
 ז"בשבט    התשס'    ט
 

 2007    ינואר           28
        
 אלוף-תת,          מרדכי יואב              

     האזרחי      המינהל  ראש                

   והשומרון   יהודה            באזור       

 

 4486



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

 
 
 

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

 )בית אל(צו בדבר הכרזת מרחב תכנון 
 
 

: להלן (1966 לשנת 79' מס, כפרים ובניינים,  לחוק תכנון ערים13סעיף לפי סמכותי בתוקף 
ז " מיום כ501/5/06' ועל סמך המלצת מועצת התכנון העליונה בישיבתה מס, ")החוק"

הנני מצווה , והצעת מנהל לשכת התכנון המרכזית) 2006 בספטמבר 20(ו "באלול התשס
 :בזאת לאמור

 
 

   
  -בצו זה  .1 הגדרות

   
באזור ל "למעט מפקד כוחות צה, שאינו תושב האזור מי -" ישראלי"  

שאינה רשות , ל באזור"או רשות הפועלת מטעם מפקד כוחות צה
 .מקומית

   
 לרבות ועדת משנה של מועצת התכנון -" מועצת התכנון העליונה"  

 .א לצו7העליונה שמונתה לפי סעיף 
   
 כהגדרתם בצו בדבר רכוש ממשלתי -" רכוש ממשלתי", "הממונה"  

 .1967-ז"כהתש, )59' מס) (יהודה והשומרון(
   
) יהודה והשומרון(כפרים ובנינים ,  צו בדבר תכנון ערים-" הצו"  

 .1971-א"תשל, )418' מס(
   
תו בצו בדבר תעודת זהות ומרשם הגדרתושב כ -" תושב האזור"  

וכן תאגיד , 1969-ט''תשכה, )297' מס) (יהודה והשומרון(אוכלוסין 
 שהשליטה והניהול על חםושהוקם בדין או בתחיקת בטחון או מכ

 . על ידי תושב האזורהםעסקיו 
   
בצו בדבר ניהול " מועצה מקומית" כהגדרת -" תחום שיפוט"  

אך , 1981-א"התשמ, )892' מס) (יהודה והשומרון(מועצות מקומיות 
למעט שטח שנתפס לצרכים צבאיים ולמעט שטח שלגביו אושרה 

דרך אזורית או דרך , יתדרך ראש, תכנית תכנון שעניינה דרך מהירה
לדרכים ) חלקית(כהגדרתן בתכנית מתאר אזורית , ראשית-מקומית

 .50' מס
   

קביעת מרחב 
 תכנון

מוכרז בזאת מרחב תכנון שיהיה מורכב מכל אחד מן השטחים  .2
 :המפורטים להלן בתחום השיפוט של המועצה המקומית בית אל

   
מפורטת על ידי מועצת שטח שלגביו אושרה תכנית תכנון  )א(  

 .התכנון העליונה אחרי היום הקובע
    
ונעשתה בהם עסקה בין , מקרקעין שהינם רכוש ממשלתי )ב(  
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 .כל עוד עסקה זו בתוקף, הממונה לבין ישראלי
    
 .מקרקעין שהינם בבעלותו של ישראלי )ג(  
   

חס לישוב בית אל אם ניתן בי, כל צו קודם בדבר הכרזת מרחב תכנון .3 ביטול
 . בטל בזה-או ביחס לתחום השיפוט של המועצה המקומית בית אל 

   
 .תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו .4 תחילת תוקף

   
יהודה ) (בית אל(צו בדבר הכרזת מרחב תכנון : "צו זה ייקרא .5 השם

 ".2007-ז"התשס, )והשומרון
   
 
 
 
 
 ז"התשס  באדר  ד "י
 
 2007        במרץ    4

        
 אלוף-תת,        יואב    מרדכי             

 האזרחי    ראש       המינהל                  

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

 1970 –ל "התש, )378' מס() יהודה והשומרון(צו בדבר הוראות ביטחון 
 

 )9' הארכה מס) (צפון השומרון(הכרזה בדבר סגירת שטח 
 

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

 

  -בצו זה  . 1 הגדרות

 –ה "התשס, )צפון השומרון( הכרזה בדבר סגירת שטח –" ההכרזה"  
 בספטמבר 29(ה "סה באלול התש"ידי ביום כ-שנחתמה על, 2005
2005 .( 

הוראות ) (צפון השומרון( הכרזה בדבר סגירת שטח –" ההוראות"  
 –ה "התשס, )יהודה והשומרון) (בדבר סגירת שטח צפון השומרון

 בספטמבר 29(ה "ה באלול התשס"ידי ביום כ-שנחתמו על, 2005
2005  .( 

וקף החל מיום יות בתהנני מורה כי ההכרזה וההוראות ימשיכו לה .2 הארכת תוקף 
ז "ד בסיון התשס"ועד ליום י) 2007 במרץ 1(ז "א באדר התשס"י
)31.5.07    .( 

 .ל באזור"צו זה יפורסם בדרך שתיקבע על ידי מפקד כוחות צה .3 פרסום

 .תחילת תוקפו של צו זה מיום חתימתו .4 תוקף
' הארכה מס() צפון השומרון( שטח הכרזה בדבר סגירת: "צו זה ייקרא .5 השם

 ".2007 – ז"התשס, )9
 

 
 

 ז"ח    באדר     התשס"י

 2007      במרץ            08

 אלוף,                    יאיר    נוה              

 ל   "מפקד         כוחות         צה      

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

 1988 -ח"התשמ, )1252' מס) (יהודה והשומרון(העברת טובין צו בדבר 
 

 )הארכת תוקף) (1' תיקון מס(היתר כללי להבאת טובין 
 
 

יהודה ( לצו בדבר העברת טובין 2סמכותי כראש המנהל האזרחי לפי סעיף בתוקף 

הנני , פי דין ותחיקת הביטחון-לויתר סמכויותיי ע, 1988 -ח"התשמ, )1252' מס( )והשומרון

 :  כדלקמן, מורה בזאת

 
 
 

תיקון ) (יהודה והשומרון(תוקפו של היתר כללי להבאת טובין  .1 הארכת תוקף
מיום שנה מוארך בזאת לתקופה של , 2006 -ו"התשס, )1' מס

 . חתימת היתר זה
 . תוקפו של היתר זה מיום חתימתו .2 תוקף

 
) יהודה והשומרון(היתר כללי להבאת טובין : "היתר זה ייקרא .3 השם

 ".2007-ז"התשס, )הארכת תוקף) (1' תיקון מס(
 

 
 
 

 
 ז"התשסב       באדר     "כ
 

  2007         מרץ              12
 

       
            

 אלוף-תת,          מרדכי) פולי(יואב      

      ראש            המנהל            האזרחי 

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

 
 
 

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

 )158' תיקון מס(תקנון המועצות המקומיות 
 
 

' מס) (יהודה והשומרון(ומיות  לצו בדבר ניהול מועצות מק2לפי סעיף קף סמכותי בתו
 : לאמורזההנני מצווה ב ,ויתר סמכויותי לפי כל דין ותחיקת בטחון, 1981-א"התשמ, )892

 
   

הוספת 
 2'פרק ט

 :להלן (1981-א"התשמ, )ה והשומרוןיהוד(ות בתקנון המועצות המקומי .1
 : יבוא1'אחרי פרק ט, )"התקנון"

   
 תאגידי מים וביוב: 2'פרק ט"  
   
 תאגידי  

 מים 
 ביובו

 -להלן  (2001-א"התשס, הוראות חוק תאגידי מים וביוב .ב87
לרבות חקיקת משנה , כפי תוקפו בישראל מעת לעת, ")החוק"

בשינויים המפורטים , יחולו במועצות המקומיות, מכוחו
 :להלן

     
מוסמכים לפעול לפי , בכפוף ליתר הוראות פרק זה )א(    

ל מי שמוקנות לו בישראל סמכויות לפי החוק באזור כ
, ולצורך כך יהיו נתונים לו באזור כל הסמכויות, החוק

החסינויות והכוחות הנתונים לו במסגרת , הזכויות
ויוטלו עליו באזור כל , תפקידו לפי החוק בישראל

החובות והמגבלות המוטלות עליו במסגרת תפקידו 
 .לפי החוק בישראל

      
מועצה "יבוא " רשות מקומית"במקום , קוםבכל מ )ב(    

 ".מקומית
      
אחרי בכל מקום בו מאוזכר דבר חקיקה ישראלי יבוא  )ג(    

 ".כפי תוקפו בישראל מעת לעת "האזכור
      
יבוא " שר "במקום ,לחוק' למעט פרק ו, בכל מקום )ד(    

ואולם סמכויות שענינן ; "ללי של משרדהמנהל הכ"
קת משנה הנתונות לשר יישארו בידי התקנת חקי

 .השר
      
, לחוק) ה(149- ו117, )ה(76, )א(21, )ו(- ו)ה(6בסעיפים  )ה(    

המנהלים הכלליים של משרד "יבוא " שרים"במקום 
 משרד התשתיות הלאומיות ומשרד האוצר, הפנים

 ". בישראל
      
, "כל דין", "על פי דין", "לפי דין"אחרי , בכל מקום )ו(    

טחון תחיקת ב"יבוא " פי כל דיןל"או " כל דין אחר"
 ".או חקיקת עזר
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יבוא " בית משפט שלום"במקום , בכל מקום )1( )ז(    

בית המשפט לעניינים מקומיים של ערכאה "
 ;"ראשונה

       
בית  "אחרי,  לחוק122- ו12, 9בסעיפים  )2(     

 ;"המוסמך בישראל"יבוא " המשפט
       
בית דין  "אחרי, )ג(בסעיף קטן ,  לחוק96בסעיף  )3(     

 ;"בישראל"יבוא " מוסמך
       
יבוא " בית משפט מחוזי "אחרי,  לחוק79בסעיף  )4(     

 ;"בישראל"
       
בית  "אחרי,  לחוק26- ו25, 19בסעיפים  )5(     

 ".בישראל או באזור"יבוא " המשפט
      
יבוא " הממשלה"או " ממשלה"במקום , בכל מקום )ח(    

 ".ממשלת ישראל"
      
יבוא " המדינה "או" מדינה"במקום , בכל מקום )ט(    

 ".מדינת ישראל"
      
השר ", "שר הפנים", "שר האוצר"אחרי , בכל מקום )י(    

יבוא " שר התשתיות הלאומיות"או " לאיכות הסביבה
 ".בישראל"

      
 ".בישראל"יבוא " ברשומות"אחרי , בכל מקום )יא(    
      
איגוד רשויות "יבוא " איגוד ערים"במקום , בכל מקום )יב(    

 ".א לתקנון75כהגדרתו בסעיף , מקומיות
      
 - לחוק 2בסעיף  )יג(    
      
 -" בעל המקרקעין"בהגדרה  )1(     
       
ן מוחכרים ואם המקרקעי"במקום  )א(      

בחכירה לדורות כמשמעותה בחוק 
ואם "יבוא " החוכר, המקרקעין

העולה על לתקופה המקרקעין מוחכרים 
מתן הרשאה לרבות בדרך , שנים 25

ה בצו בדבר רישום עסקאות ותכמשמע
) יהודה והשומרון(במקרקעין מסוימים 

 לתקופה העולה ,1974-ה"תשלה, )569' מס(
,  ההרשאהחוכר או מקבל ה- שנים 25על 

 ;"לפי הענין
        
יראו את ו"בסיפה של ההגדרה יבוא  )ב(      

בצו בדבר רכוש כהגדרתו הממונה 
, )59' מס( )יהודה והשומרון(ממשלתי 

מקרקעין הכבעל , 1967-ז"תשכה
למעט לענין הוראות , במקרקעין ציבוריים

 ".53-ו) 1)(ג(51סעיפים 
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 :יבוא" מונההמ"במקום ההגדרה  )2(     
       
 110 מי שמונה בישראל לפי סעיף -" הממונה""      

לחוק להיות ממונה על עניני החברות לשירותי 
 ".מים וביוב

       
 :יבוא" הרשות"במקום ההגדרה  )3(     
       
,  הרשות הממשלתית למים ולביוב-" הרשות""      

יא לחוק 124שהוקמה בישראל לפי סעיף 
 ".יםהמ

       
" המועצה"או " מועצת הרשות"במקום ההגדרה  )4(     

 :יבוא
       
 מועצת -" המועצה"או " מועצת הרשות""      

טו 124שהוקמה בישראל לפי סעיף , הרשות
 ".לחוק המים

       
 :יבוא" מנהל הרשות"במקום ההגדרה  )5(     
       
ת שמונה בישראל  מנהל הרשו-" מנהל הרשות""      

 ".יט לחוק המים124לפי סעיף 
       
 :יבוא" מקרקעין ציבוריים "ההגדרהבמקום  )6(     
       
רכוש ממשלתי  -" מקרקעין ציבוריים""      

יהודה (כהגדרתו בצו בדבר רכוש ממשלתי 
נכס נטוש , 1967-ז"תשכה, )59' מס( )והשומרון

יהודה (כהגדרתו בצו בדבר נכסים נטושים 
וכן , 1967-ז"תשכה, )58' מס( )והשומרון

 לצו בדבר רישום 2מקרקעין שחל עליהם סעיף 
) יהודה והשומרון(עסקאות במקרקעין מסוימים 

 ".1974-ה"התשל, )569' מס(
       
כל אחד "אחרי , "פעילות נוספת"בהגדרה  )7(     

אם המועצה המקומית מוסמכת "יבוא " מאלה
בכפוף לכל דין ותחיקת , רלבצע פעילות כאמו

לרבות בכפוף לאישור קצין מטה לעניני , בטחון
 ".מקום בו נדרש, מים במינהל האזרחי

       
 :יבוא" רשות מקומית"במקום ההגדרה  )8(     
       
ן חברה שהוקמה לפי  לעני-" מועצה מקומית""      

 - א152 ולענין הוראת סעיף  לחוק6- ו3סעיפים 
ין חברה שהוקמה לפי ולענ, קומיתמועצה מ

 , גם איגוד רשויות מקומיות- לחוק 4סעיף 
 ".א לתקנון75כהגדרתו בסעיף 

       
להשכלה "אחרי , "תואר אקדמי מוכר"בהגדרה  )9(     

 ".בישראל או באזור "יבוא" גבוהה
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במקום המשפט , )ג(בסעיף קטן ,  לחוק4ף בסעי )יד(    
: יבוא" בצו המפרק יקבע שר הפנים" במילים המתחיל

 לתקנון 1בצו המפרק יקבע הממונה כהגדרתו בסעיף "
הוראות בדבר הקניה למועצות המקומיות של אמצעי 
השליטה בחברה ושל יתרת רכוש האיגוד שלא הועברה 

לתקנון ) 1(מא75-כ ו75והוראות סעיפים , לחברה
 ."ביםבשינויים המחוי, יחולו

      
המילים , )ו(-ו) ה(, )א(קטנים בסעיפים , וק לח6עיף בס )טו(    

 . יימחקו-" באישור ועדת הכלכלה של הכנסת"
      
המשק "במקום , )ב(בסעיף קטן ,  לחוק5בסעיף  )טז(    

 ."משק האזור"יבוא " הלאומי
      
  - לחוק 9בסעיף  )יז(    
      
הרשות והביוב של "אחרי , )א(בסעיף קטן  )1(     

כל בכפוף להוראות כל דין ה"יבוא " המקומית
 ;"ותחיקת בטחון

       
כל בכפוף ה"יבוא , בסיפה, )1א(בסעיף קטן  )2(     

 ;"להוראות כל דין ותחיקת בטחון
       
יבוא " וציוד לשעת חירום"אחרי , )ב(בסעיף קטן ) 3(     

 ;"כל בכפוף להוראות כל דין ותחיקת בטחוןה"
       
  -) ד(בסעיף קטן  )4(     
       
לפי כל דין "יבוא " לפי חוק המים"במקום  )א(      

 ".או תחיקת בטחון
        
" נציב המים לפי החוק האמור"במקום  )ב(      

מי שמוסמך לכך על פי דין או "יבוא 
 ".תחיקת בטחון

      
יני המחאת ובד "אחרי, לחוק) ב(12- ו10בסעיפים  )יח(    

 ".בישראל ובאזור"יבוא " חיובים
      
לפי חוק מס  "אחרי, )א(בסעיף קטן ,  לחוק13בסעיף  )יט(    

או לפי "יבוא " 1961-א"התשכ, הבולים על מסמכים
 ".1952 לשנת 27' מס, חוק מס בולי ההכנסה

      
לצמיתות "המילים , )ד(בסעיף קטן ,  לחוק15בסעיף  )כ(    

 .ימחקו י-" או
      
ולתכניות "במקום , )2(בפסקה , לחוק) א(23בסעיף  )כא(    

ולתכניות התכנון או למערכות "יבוא " המיתאר
היתרים לעבודות ההנחיות לפי הצו בדבר מתן 
) יהודה והשומרון(בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים 

 ".1982-ב'' התשמ,)997' מס(
      
 : יבוא)ב(ום סעיף קטן במק,  לחוק34בסעיף  )כב(    
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החברה תחזיק את ביובה במצב תקין  )1( )ב"(     
להנחת דעתה של רשות הבריאות 
שמונתה בישראל לפי חוק הרשויות 

 .1962-ב"התשכ, )ביוב(המקומיות 
        
תכנית החברה להתקנת ביוב טעונה  )2(      

; אישורה של מועצת התכנון העליונה
 מתקני טיהור וסילוק תכנית להתקנת

שופכין מן הביוב אל מחוץ לתחום 
 טעונה גם אישורה -המועצה המקומית 

של רשות הבריאות שמונתה בישראל לפי 
, )ביוב(חוק הרשויות המקומיות 

 .1962-ב"התשכ
        
, במקום היסטורי או באתר עתיק מוכרז )3(      

 51' מס, כמשמעותם בחוק העתיקות
ביוב  תתקין החברה לא, 1966לשנת 

מטה לעניני אלא בהסכמתו של קצין 
 או של מי ארכיאולוגיה במינהל האזרחי

במקום קדוש כמשמעותו ; שימנה לכך
המקומות (י "בדבר המלך במועצה על א

לא תתקין החברה , 1924, )הקדושים
ביוב אלא בהסכמתה של הרשות 
המוסמכת לפי צו בדבר שמירה על 

)  והשומרוןיהודה(המקומות הקדושים 
 "..1967-ט"התשכ, )327' מס(

      
באישור "יבוא " חברה רשאית"אחרי ,  לחוק35בסעיף  )כג(    

 ".ינהל האזרחי מים במקצין מטה לעניני
      
 :  יבוא)ב(במקום סעיף קטן ,  לחוק39בסעיף  )כד(    
      
בשינויים ,  לתקנון יחולו1'יהוראות פרק  )ב"(     

יית תשלומים והוצאות גם על גב, יםבהמחוי
הוראה זו תחול כל ; )א(קטן כאמור בסעיף 

עוד החברה היא חברה בשליטת מועצה 
 "..)ב(59כהגדרתה בסעיף , מקומית

      
אחרי , רישה) א(בסעיף קטן ,  לחוק42בסעיף  )כה(    

בכפוף להוראות כל דין ותחיקת "יבוא " רשאים"
 ".בטחון

      
 :יבוא) א(אחרי סעיף קטן ,  לחוק45בסעיף  )כו(    
      
בצו בדבר רכוש הודיע הממונה כהגדרתו )1א"(     

, )59' מס( )יהודה והשומרון(ממשלתי 
על התנגדותו לביצוע פעולות , 1967-ז"תשכה

, במקרקעין ציבוריים) א(43כאמור בסעיף 
רשאית החברה לבקש מראש המינהל האזרחי 

החלטתו של ראש ; ולותהרשאה לביצוע הפע
 .".המינהל האזרחי בענין תהא סופית

      
לפי סימן "במקום , )א(בסעיף קטן ,  לחוק47בסעיף  )כז(    

 4495



 ".46לפי סעיף "יבוא " זה
      
" ביוב שבנכסו"אחרי , )1(בפסקה , לחוק) ג(51בסעיף  )כח(    

במקרקעין ציבוריים שלא הוחכרו ולא ניתנה "יבוא 
בסעיף " בעל מקרקעין"שאה כאמור בהגדרה בהם הר

יראו את המועצה המקומית שבתחומה נמצא הנכס , 2
כבעל המקרקעין לענין סעיף זה ולענין הוראות סעיף 

53 ." 
      
ולפי כל חיקוק "אחרי , )ג(בסעיף קטן ,  לחוק53בסעיף  )כט(    

בישראל או לפי כל דין או תחיקת "יבוא " אחר
 ."בטחון

      
  -) ג(בסעיף קטן ,  לחוק57בסעיף  )ל(    
      
" 1998-ח"התשנ, חוק חופש המידע"במקום  )1(     

 ;" לתקנון1'פרק יז"יבוא 
       
כהגדרתה "יבוא " כרשות ציבורית"אחרי  )2(     

 ".לתקנון) ה(יג140בסעיף 
      
 "שהוקמה"אחרי , )א(בסעיף קטן ,  לחוק61בסעיף  )לא(    

 ".בישראל"יבוא 
      
בטרם אישור תכנית "יבוא , בסיפה,  לחוק112בסעיף  )לב(    

כאמור ייוועץ הממונה במנהל לשכת התכנון המרכזית 
 ".ובקצין מטה לעניני מים במינהל האזרחי

      
 :  לחוק יבוא136סעיף מקום ב )לג(    
      
ינת ישראל עיצום כספי ייגבה לאוצר מד .136 גביה"    

, יביםבשינויים המחו, ועל גבייתו יחולו
 ."." לתקנון1'הוראות פרק י

      
 :  יבוא לחוק138סעיף במקום  )לד(    
      
 אי "    

תחולת 
 התקנון

 )ב(כח66ובכלל זה סעיף , הוראות התקנון .138
יחולו על לא , לתקנון) 15(-ו) 12(68-ו

ב 87 אלא אם נקבע אחרת בסעיף, חברה
 .".לתקנון

      
 :יבוא) ב(במקום סעיף קטן ,  לחוק139בסעיף  )לה(    
      
, )א(בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן  )ב"(     

לענין אספקת , המועצה המקומית לא תפעל
שירותי מים ושירותי ביוב ולענין שהיא העביר 

 .".לתקנון) 15(-ו) 12(68לפי סעיף , לחברה
      
, חוק רישוי עסקים "במקום,  לחוק140בסעיף  )לו(    

  ". לתקנון1'פרק ט"יבוא " 1968-ח"התשכ
      
 157- ו156, 153, 151, 145-141, 50, 37, א6 סעיפים )לז(    

 ".יימחקו -לחוק 
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 . יום מיום חתימתו30ו של תיקון זה תחילת תוקפ )א( .2 תוקף

    
 ).2010 ביוני 30(ע "ח בתמוז התש"עד יום י) ה(ב87תוקפו של סעיף  )ב(  
   

תיקון ) (יהודה והשומרון(תקנון המועצות המקומיות ": תיקון זה ייקרא .3 השם
 ".2007-ז"התשס, )158' מס

   
 
 
 
 ז"התשס  בניסן  ' ב

 2007במארס         21

                  

 אלוף,                    יאיר     נוה            

 ל   "     מפקד         כוחות         צה       

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

 
 

-ט"תשלה, )783' מס) (יהודה והשומרון(צו בדבר ניהול מועצות אזוריות 
1979 
 
 
  )99' תיקון מס(ריות תקנון המועצות האזו

 
 

, )783' מס) (יהודה והשומרון( לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות 2לפי סעיף קף סמכותי בתו
 : לאמורזההנני מצווה ב ,ויתר סמכויותי לפי כל דין ותחיקת בטחון, 1979-ט"התשל

 
   

הוספת 
 2'פרק ט

 :להלן (1979-ט"התשל, )ה והשומרוןיהוד (בתקנון המועצות האזוריות .1
 : יבוא1'אחרי פרק ט, )"התקנון"

   
 תאגידי מים וביוב: 2'פרק ט"  
    
תאגידי  

מים 
 וביוב

המנהל הכללי של משרד , המנהל הכללי של משרד הפנים .א71
התשתיות הלאומיות והמנהל הכללי של משרד האוצר 

שהוקמה , על פי הצעת מועצת הרשות, רשאים בצו, בישראל
כפי , 1959-ט"התשי, טו לחוק המים124בישראל לפי סעיף 

 2'להחיל את הוראות פרק ט, תוקפו בישראל מעת לעת
-א"התשמ, )יהודה והשומרון(לתקנות המועצות המקומיות 

 .".על מועצות אזוריות ולקבוע תנאים והתאמות לכך, 1981
   

הוראת 
 מעבר

ע "שח בתמוז הת"בתקופה שמיום תחילת תוקפו של תיקון זה עד יום י .2
על פי הצעת מועצת "א בלא המילים 71יקראו את סעיף ) 2010 ביוני 30(

כפי תוקפו , טו לחוק המים124שהוקמה בישראל לפי סעיף , הרשות
 ".בישראל מעת לעת

   
תחילת 
 תוקף

 . יום מיום חתימתו30ו של תיקון זה תחילת תוקפ .3

   
תיקון ) (יהודה והשומרון(תקנון המועצות האזוריות ": תיקון זה ייקרא .4 השם

 ".2007-ז"התשס, )99' מס
   
 
 
 
 ז"התשס  בניסן  ' ב
 

 2007במארס         21
                  

 אלוף,                    יאיר    נוה             
 ל   "מפקד         כוחות         צה      

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

 
, )418' מס) (יהודה והשומרון(כפרים ובנינים , צו בדבר תכנון ערים

 1971-א"התשל
 

 )בית אל(מינוי ועדת תכנון מיוחדת 
 

' מס( )שומרוןהיהודה ו( כפרים ובנינים , תכנון עריםא לצו בדבר2 לפי סעיףסמכותי בתוקף 
הנני קובע , תמלאו הדרישות המפורטות בצוולאחר שה, ")הצו: "להלן (1971-א"תשל, )418

 :בזאת כדלקמן
 

   
  -במינוי זה  .1 הגדרות

   
ל באזור "למעט מפקד כוחות צה, שאינו תושב האזור מי -" ישראלי"  

שאינה רשות , ל באזור"או רשות הפועלת מטעם מפקד כוחות צה
  .מקומית

   
 .1966 לשנת 79' סמ, כפרים ובנינים,  חוק תכנון ערים-" החוק"  
   
כמשמעותה בסעיף ,  ועדה מקומית לתכנון ערים-" ועדה מקומית"  

 .לחוק) 24(2
   
יהודה ( לתקנון המעוצות המקומיות 1 כהגדרתה בסעיף -" מועצה"  

 .1981-א"התשמ, )והשומרון
   
 לרבות ועדת משנה של מועצת התכנון -" מועצת התכנון העליונה"  

 .א לצו7תה לפי סעיף העליונה שמונ
   
בית ( כפי שהוכרז בצו בדבר הכרזת מרחב תכנון -" מרחב התכנון"  

 .2007-ז"התשס, )יהודה והשומרון) (אל
   
תו בצו בדבר תעודת זהות ומרשם הגדרתושב כ -" תושב האזור"  

וכן תאגיד , 1969-ט''תשכה, )297' מס) (יהודה והשומרון(אוכלוסין 
חם שהשליטה והניהול על ובתחיקת בטחון או מכשהוקם בדין או 

 . על ידי תושב האזורהםעסקיו 
   
אך למעט , לחוק) 32(2 כמשמעותה בסעיף -" תכנית תכנון מפורטת"  

דרך , דרך ראשית, תכנית תכנון מפורטת שעניינה דרך מהירה
כהגדרתן בתכנית מתאר אזורית , ראשית-אזורית או דרך מקומית

 .50'  מסלדרכים) חלקית(
   

מינוי ועדת 
 תכנון מיוחדת

הנני ממנה בזאת את המועצה של המועצה המקומית בית אל   .2
.4בכפוף לאמור בסעיף , לשמש כועדת תכנון מיוחדת במרחב התכנון

   
וחברי , ראש ועדת התכנון המיוחדת-ראש המועצה ישמש כיושב .3 הרכב

 .המועצה ישמשו כחברי ועדת התכנון המיוחדת
   

, לועדת תכנון מיוחדת לפי מינוי זה תהא סמכותה של ועדה מקומית .4 סמכות
, בהתאם לתנאים ולהליכים הקבועים בדין ובתחיקת הבטחון

 :  ובענינים אלה בלבד, בענינים הבאים

 4499



   
   -ביחס למלוא מרחב התכנון  )א(  
     
 סמכות לפעול כלפי לשכת התכנון המרכזית בביצוע )1(   

 ;לחוק) 2(14לפי סעיף , סקר
     
סמכות לייעץ למנהל לשכת התכנון המרכזית לעניין כל  )2(   

 ; לחוק16לפי סעיף , תכנית תכנון אזורית
     
, סמכות מתן המלצה להפקדת תכנית תכנון מתארית )3(   

 ; לחוק20לפי סעיף 
     
והגשת סמכות דיון בהתנגדות לתכנית תכנון מתארית  )4(   

 ;לחוק) 1(21לפי סעיף , המלצה בנדון
     
סמכות הכנת תכנית תכנון מפורטת או החלטה לאמץ  )5(   

 ;לחוק) א)(3(23לפי סעיף , תכנית תכנון מפורטת
     
לפי , סמכות מתן המלצה להפקדת תכנית תכנון מפורטת )6(   

 ;לחוק) 1(24סעיף 
     
לתכנית תכנון מפורטת סמכות העברת התנגדויות  )7(   

 ;לחוק) 3(24לפי סעיף , ח לגביהן"בצירוף דו
     
; לחוק25לפי סעיף , סמכויות ביחס לתיקון תכנית תכנון )8(   
     
באישור , סמכות מתן רשיון על פי תכנית שהופקדה )9(   

 ;א לחוק34לפי סעיף , הועדה המחוזית
     
 ; לחוק36י סעיף לפ, סמכויות ביחס לעררים)10(   
     
,  לחוק41לפי סעיף , סמכויות ביחס למודעות הפרסום)11(   

יהודה (בכפוף להוראות בדבר שילוט בדרכים 
 ;1984-ד"התשמ, )והשומרון

     
מפגעים או , סמכויות כלפי ישראלי ביחס למניעת נזקים)12(   

- ו42לפי סעיפים , ולטיפול בפסולת או במי ביוב, זיהום
 ; לחוק43

     
, סמכויות כלפי ישראלי ביחס להסרת מבנים ארעיים)13(   

לפי , מסוכנים או המהווים מפגע תברואתי, רעועים
 ; לחוק64סעיף 

     
 ;  לחוק65לפי סעיף , סמכות דרישת מידע)14(   
     
סמכות להסמיך בעלי תפקידים מטעמה לפי החוק או )15(   

 ;הצו
     
 ;סמכות להציג במשרדיה כל פרסום לפי החוק או הצו)16(   
     
 .סמכויות בענין אגרות לפי החוק או הצו)17(   
    
ביחס לשטחים במרחב התכנון שלגביהם אושרה על ידי  )ב(  
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מועצת התכנון העליונה תכנית תכנון מפורטת לאחר היום 
  -הקובע 

     
, דרישת הכנתה, ת חלוקהסמכויות ביחס לאישור תכני )1(   

 30- ו29, 28לפי סעיפים , תיקונה או ביטולה, הכנתה
 ;לחוק

     
לפי , סמכות ביחס לקביעת תקופה מרבית לשימוש חורג )2(   

 ;  לחוק32סעיף 
     
 לחוק בהתאם לסעיף 35לפי סעיף , סמכות ביחס לרשיון )3(   

 ;לחוק) 1(34
     
 ; לחוק37לפי סעיף , סמכות להקל מגבלה )4(   
     
 ;א לחוק37סמכויות לפי סעיף  )5(   
     
 ;  לחוק38סמכויות כלפי ישראלי לפי סעיף  )6(   
     
) 3(-)2(60לפי סעיף , סמכויות ביחס לכניסה לנכסים )7(   

 ;לחוק
     
 .סמכויות שניתנו לועדת תכנון מיוחדת לפי הצו )8(   
    
סמכותה של ועדה מקומית בעניינים המנויים בסעיף הייתה  )ג(  

תחול חובה זו על ועדת תכנון מיוחדת לפי , זה סמכות חובה
 .מינוי זה

    
ראש הועדה -כל סמכות מן המנויות לעיל שניתנה בחוק ליושב )ד(  

תינתן , המקומית או לאדם מוסמך מטעם הועדה המקומית
וי זה או לאדם ראש ועדת תכנון מיוחדת לפי מינ-ליושב

 .בהתאמה, מוסמך מטעם ועדת התכנון המיוחדת
    
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל , למען הסר ספק )ה(  

לרבות מסמכויותיה של מועצת התכנון , דין או תחיקת בטחון
 .לרבות מרחבי התכנון, העליונה ביחס לכל האזור

    
נון מיוחדת שמונתה אם ניתן ביחס כל מינוי קודם של ועדת תכ .5 ביטול

ביחס לישוב בית אל או ביחס לתחום השיפוט של , למרחב התכנון
 . בטל בזה-המועצה המקומית בית אל 

   
 .תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו .6 תחילת תוקף

   
יהודה ) (בית אל(מינוי ועדת תכנון מיוחדת : "מינוי זה ייקרא .7 השם

 ".2007-ז"התשס, )והשומרון
   
 ז"התשס באדר  ד "י

 2007          במרץ  4

 אלוף-תת,            יואב    מרדכי            

     ראש       המינהל      האזרחי               

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

 1967-ז"התשכ, )130' מס) (שומרוןהיהודה ו(צו בדבר פרשנות 

 משפטיהיועץ המינוי ביטול 

 
 
 

' מס) (שומרוןהיהודה ו( לצו בדבר פרשנות 10-ו) א10(1 פיםבתוקף סמכותי לפי סעי
 : מינויו של בזאת אתמבטלהנני , 1967-ז"התשכ, )130

 

 

 מ יאיר לוטשטיין"אל

 

 

ד "בשבט התשס' יום ושניתן ב, ל באזור"מפקד כוחות צהשל משפטי היועץ ה להיות

 .)2004 בינואר 29(

 .)2007 במארס 29(ז "בניסן התשס' ימינוי זה ביום ביטול תחילת תוקפו של 
 
 
 
 
 
 
 
 ז"התשס   בניסן 'ט
 

  2007במארס          28
 

 ל"תא       ,   אביחי   מנדלבליט                                                 

 קליט     הצבאי       הראשי הפר                 
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 ל א ר ש י  ל   ה נ ג  ה   א ב צ

 1967-ז"התשכ, )130' מס) (שומרוןהיהודה ו(צו בדבר פרשנות 

 משפטיהיועץ ממלא מקום המינוי 

 
 
 

 
) שומרוןהיהודה ו( לצו בדבר פרשנות )ב(14-ו) א10(1 פיםבתוקף סמכותי לפי סעי

 :נני ממנה בזאת אתה, 1967-ז"התשכ, )130' מס(

 

 

 און-ל אלי בר"סא

 

 

 .ל באזור"מפקד כוחות צהשל משפטי היועץ ממלא מקום ה להיות

 .)2007 במארס 29(ז "בניסן התשס' יתחילת תוקפו של מינוי זה ביום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ז"התשס   בניסן 'ט
 

  2007במארס          28
 

 
 ל"תא       ,   אביחי   מנדלבליט                                                  

 הפרקליט     הצבאי       הראשי                  
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 ל א ר ש י  ל   ה נ ג  ה   א ב צ

 1967-ז"התשכ, )130' מס) (שומרוןהיהודה ו(צו בדבר פרשנות 

 משפטיהיועץ המינוי 

 
 

, )130' מס) (וןשומרהיהודה ו( לצו בדבר פרשנות )א10(1בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 :הנני ממנה בזאת את, 1967-ז"התשכ

 

 

 

 ל שרון אפק"סא

 

 

 

 .ל באזור"מפקד כוחות צהשל משפטי היועץ ה להיות

 
 .)2007 באפריל 15(ז "ז בניסן התשס"כתחילת תוקפו של מינוי זה ביום 

 
 
 
 
 
 ז" התשסט   ניסן    "כ
 

  2007     באפריל       11
 

            
 ל"תא       ,   אביחי   מנדלבליט                                                  

 הפרקליט     הצבאי       הראשי                  
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 4505

 جيش الدفاع االسرائيلي
 
 1583أمر رقم 
 

 )3تعديل رقم (أمر بشأن نقل البضائع 
 

انون                       ًا لصالحياتي حسب آل ق ة ووفق دفاع االسرائيلي في المنطق وات جيش ال د ق وفقًا لصالحيتي آقائ
 :إني آمر بهذا ما يلي, وتشريع أمن

 
د  .1 أ2تعديل بند  ضائع 2ببن ل الب شأن نق ر ب سام(أ لألم ودا وال م ) (رهيه , )1252رق

ويحق له سن    : "يأتي, "بتصريح من قبل المسؤول   "بعد  , 1988 -5748
بأنظمة تعليمات بشأن وضع اليد على ممتلكات التي توصيلها تم بخالف            

ا     , مصادرتها, لهذا األمر  ا وشروط تحريره د استعمال      , بيعه شأن تقيي وب
 ".  الوسائل التي تستخدم للنقل آالمذآور

   
 . بدء سريان هذا األمر بيوم توقيعه .2 بدء سريان

   
ر .3 االسم ذا األم سمى ه ضائع : "ي ل الب شأن نق ر ب م (أم ديل رق ودا )(3تع يه

 ".2007 -5767, )1583رقم ) (والسامره
   
   
   
   
باط   6 5767    ش

اني   25 انون ث 2007  آ

 

  

 
 

 

الوف,                        يئير نفيه 

ش الدفاع االسرائيلي    قائد قوات جي

في    منطقة    يهودا     والسامره
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 جيش الدفاع اإلسرائيلي
 
 1584أمر رقم 
 

 )18تعديل رقم (القرى واألبنية , أمر بشأن تنظيم المدن
 

ة              دفاع االسرائيلي في المنطق د أن األمر ضروري           , وفقًا لصالحيتي آقائد قوات جيش ال ي اعتق ا إن وبم
 :إني آمر بهذا ما يلي, حماية سلطة القانون والحفاظ على النظام العام, حكم الصحيحإلقامة ال

 
دن      2في البند    .1 ب2تعديل بند  ة     , ب لألمر بشأن تنظيم الم رى واألبني سامره   (الق ودا وال ) يه

 -")األمر: "فيما يلي (1971 -5731, )418رقم (
اء آال     "بعد  , )أ(في البند الصغير     ) أ( ذآور  ألجل إعطاء رخصة بن م

ن شريع األم انون وبت أتي " بالق صالحيات "ي ذ ال ل تنفي وألج
 ".أ للقانون37حسب بند 

 :يأتي) ب(بعد البند الصغير  ) ب(
دم     37الطلب للحصول على تصريح حسب بند       ) ج"( أ  للقانون يق

ة   رخيص المحلي سلطة الت صريح إال   , ل ي الت ي ال تعط وه
 ."بالشروط التي فيها يحق للجنة المحلية أن تعطيه

   
 :يأتي) ح(بعد البند الصغير , ب لألمر7في البند  .2 ب7تعديل بند 

 : للقانون يأتي37بعد بند ) ط"(
      

 ماء وهاتف, توصيل مبنى للكهرباء "
 

 -في هذا البند) أ.  (أ37
زود" ديم -"الم اء أو تق اء أو م د آهرب تغاله تزوي ن اش  م

 .بظروف األمر, خدمات هاتف
ز) 1)  (ب( دأ الم ى أو  ال يب اء للمبن د آهرب ل لتزوي ود بالعم

اء            اء ألجل البن اء أو م إال , لألراضي وال يزود آهرب
ى      اء عل اء أو الم ستدعي للكهرب صل الم د أن يح بع

 .تصريح من اللجنة المحلية
ى وال يوصل  ) 2( اء للمبن اء أو م زود آهرب زود الم ال ي

ى  اتف للمبن ستدعي   , ه صل الم د أن يح إال بع
اء اء أو  , للكهرب صريح    الم ى ت اتف عل يل اله توص

 .لذلك من قبل اللجنة المحلية
د   ) 1)  (ج( ذآور بالبن صريح آالم ي ت ة تعط ة المحلي اللجن

صغير  انون    ) ب(ال سب الق صريح ح ي ت إذا أعط
اء   يل الكهرب م توص وب ألجله ي مطل ال الت , لألعم

اتف    ذي من             , الماء أو اله ي المبنى ال ا بن أو التي فيه
 . األمربظروف, اجله مطلوب التوصيل

ة    ) 2( ذآور بالقطع ن الم الرغم م ة   , )1(ب ق للجن يح
ة        , المحلية ة اللوائي , لسبب خاص وبتصديق من اللجن

صغير      د ال سب البن صريح ح اء ت , )1)(ب(إلعط
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حتى إذا التصريح الذي    , بالشروط التي تراها مالئمة   
 .قررت اللجنة إعطائه لم يعطى بعد

د      يحق للجنة المحلية إعطاء تصريح     )  1)  (د( ذا البن ,  حسب ه
ى  أن المبن ت ب ب, إذا اقتنع وع الطل ي , موض بن

انون   سب الق اء ح صريح البن ع ت ابق م دا , بالتط ماع
ستكمل   م ت ي ل تكمالها الت ن اس ي يمك يل الت التفاص
د   ى ي صلت عل ي ف باب الت ب لألس ديم الطل د تق بموع

ب  دم الطل ل    , مق تعمال قب الح لالس ى ص ن المبن ولك
 .استكمال التفاصيل المذآورة

رة  )   2( شأن فق تعمال ", )1(ل الح لالس ى ص ى -"مبن  مبن
ك      , الذي تم إنهاء بناءه للهدف الذي أقيم له        ا في ذل بم

اء زة الكهرب ضير  , أجه ه وتح اري في اء والمج الم
اء        شبكات الكهرب ذآورة ل اء  , توصيل األجهزة الم الم

ة  ارة واإلقليمي ي الح اري ف ن ;والمج الرغم م  ب
ال ال  ن أن األعم ذآور يمك اهالم صلة أدن ست , مف ولي

سه  المبنى نف ذه ب تكمالها, منف ل اس ط إذا رأي , قب وفق
شكل              ه عدم االستكمال ال ي ة أن مهندس اللجنة المحلي

داخلين  , خطر لصحة أو لسالم المستخدمين للمبنى       ال
ويمكن استعمال المبنى للهدف       , له أو الخارجين منه   

تكمال     ل اس ضًا قب ول اي شكل مقب ه ب ي ألجل ذي بن ال
 :ال آالمذآوراألعم

 .أعمال حفريات) 1(
 .حيطان داعمة) 2(
 .تصريف مياه) 3(
 .أجهزه للري) 4(
 .إضاءة) 5(
 .غرس الحدائق واالعتناء فيها) 6(
 . جدران) 7(
 .تبليط) 8(
 .موقف) 9(

صريح     )   3( سب الت ال ح تكمال األعم أمين اس ل ت ألج
اع            , وشروطه ه ألجل إقن ه بنكي ستدعي آفال رز الم يب
ة الم شار    اللجن د مست ى ي دد عل ذي يح غ ال ة بمبل حلي

م     ي ل ال الت دى األعم ًا لم ك وفق انوني وذل ة الق اللجن
 .تستكمل آالمطلوب حسب شروط التصريح

روط )   4( ذ ش ذا ينف صغير ه د ال سب البن ستدعي ح الم
تالم         وم اس ن ي نه م ن س د ع ده ال تزي صريح بم الت

 .التصريح
ة الم   )   1) (ه( ة أن بناي ة المحلي دت اللجن ده  وج ى أو وح بن

انون أو    سب الق صريح ح دون ت ذ ب ه تنف بداخل
أمر       , بانحراف من تعليمات التصريح       ا أن ت يحق له

اء     د الكهرب ف تزوي ع أو توقي زود بمن اء أو  , الم الم
اتف  دمات اله ر , خ روف األم ى أو  , بظ نفس المبن ل
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 .لنفس الوحدة بوقت محدد
رة    )   2( سب الفق ات ح ة بتعليم رت اللجن , )1(أم

ذ بالوقت المحدد بالتعليمات         والتعليم يحق  , ات لم تنف
ة  ة المحلي ا , للجن ن قبله ائل  , أو م ل الوس اذ آ اتخ

ذها    ك قطع توصيل          , المطلوبة إلجبار تنفي ا في ذل بم
اء اتف, الكهرب اء أو اله ر, الم زام , بظروف األم وإل

زود     ه والم دة بداخل المبنى أو بالوح صرف ب , المت
 .ذه األعمالبمصاريف تنفيذ ه, بالتكافل والتضامن

ذ            )   3( ة ال تنف ة المحلي وجد رئيس اإلدارة المدنية أن اللجن
ه أو لمن   , صالحياتها حسب البند الصغير هذا  يحق ل

اً     , من قبله  ا خطي شغيل الصالحيات    , بعد التنويه له بت
ة  ة المحلي زام اللجن ة وإل ة المحلي ان اللجن , مك
زود   ه والم دة بداخل المبنى أو بوح صرف ب , المت

ال حسب   ,  والتضامن بالتكافل بمصاريف تنفيذ األعم
 .هذه الفقرة

ه       )  1) (و( ض إعطائ ن رف ضررًا م سه مت د نف ن يج ق لم يح
ي    ات الت د تعليم ى ي د أو عل ذا البن صريح حسب ه ت

صغير  د ال سب البن ت ح راض , )1)(ه(أعطي االعت
وم     15على ذلك لدى اللجنة اللوائيه خالل         وم من ي  ي

 .إعالمه بالرفض أو التعليمات
د  )   2( ات بن راءات   36تعليم ى إج سري عل انون ال ت  للق

 .حسب هذا البند
اً    )  1) (ز( د خطي ة التحدي رئيس االداره المدني ق ل أن , يح ب

ا    , تعليمات هذا البند   ى     , آلها أو قسم منه سري عل ال ت
الن  ى ف اء      , مبن صريح للبن ه ت ى ل م يعط ى إذا ل حت

إذا اثبت وجود ظروف خاصة التي      , حسب القانون 
 .ذلكتلزم 

ة    )  2( دد باألنظم ة أن يح رئيس االداره المدني ق ل أن , يح
ا    , تعليمات هذا البند   ى     , آلها او قسم منه سري عل ال ت

ا  ه م اني بمنطق صريح    , مب ا ت ى له م يعط ى إذا ل حت
إذا اثبت وجود ظروف خاصة       , للبناء حسب القانون  

 .التي تلزم ذلك
د ال          )  3( ذا البن صغير تحديد رئيس االداره المدنية حسب ه

اء       اء أو   , تستعمل سند آافي للمزود لتزويد الكهرب الم
 .للمبنى, بظروف األمر, خدمات الهاتف

صغير        )  4( , تحديد رئيس االداره المدنية حسب هذا البند ال
اء من            ال يشكل إعطاء تصريح حسب القانون أو إعف

." "            لزوم التصريح المطلوب حسب القانون
   
 :يأتي) 2(بعد البند الصغير , لألمر) أ(ج7بالبند  .3 ج7عديل بند ت

د    )  3"( سب بن صريح ح اء ت رار إلعط انون37ق م   -أ  للق ه ل ه أن  بمعرفت
 ." تستوفى جميع الشروط المحددة بالقانون لمنح هذا التصريح
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صة       .4 حفظ البيان لطه مخت ل س اة لك صالحيات المعط س بال ر ال تم ذا األم ات ه  تعليم
 .للعمل حسب آل قانون أو تشريع أمن

   
ذا    .5 أنظمه ذ ه ق بتنفي شأن المتعل ل ال ه بك ة وضع أنظم رئيس االداره المدني يحق ل

 .األمر
   

ذي يوجب تصريح           . 6 سريان دء         , هذا األمر يسري على آل مبنى ال ل ب ذ قب ا نف إذا م
ان   , سريان هذا األمر أو بعده     ل  ماعدا مبنى الذي أعطي له تصريح ق وني قب

اء   د آهرب ر لتزوي ذا األم ريان ه دء س اتف , ب دمات ه اء أو خ روف , م بظ
 .    األمر

   
 . يوم من يوم توقيعه30بدء سريان هذا األمر بعد  )أ ( .7 بدء سريان

د    , )أ(بالرغم من المذآور بالبند الصغير   )ب ( دء سريان بن ع   5ب وم توقي  بي
 .هذا األمر

   
ر .8 االسم ذا األم سمى ه شأ: "ي ر ب ضائع ن أم ل الب ة(نق اني متنقل ل مب  )نق

 ".2007 -5767, )يهودا والسامره ()تعديل(
   
باط 6 5767      ش

اني     25 انون ث 2007  آ

 

 
 

 

الوف,                        يئير نفيه 

    قائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي

في    منطقة    يهودا     والسامره
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 اع االسرائيليجيش الدف
 
 1585أمر رقم 
 

 )19تعديل رقم (القرى واألبنية , أمر بشأن تنظيم المدن
 

ة              دفاع اإلسرائيلي في المنطق د أن األمر ضروري           , وفقًا لصالحيتي آقائد قوات جيش ال ي اعتق ا إن وبم
 :يإني آمر بهذا ما يل, حماية سلطة القانون والحفاظ على النظام العام, إلقامة الحكم الصحيح

 
 :يأتي) ط(بعد بند صغير , ب لألمر7في البند  .1 ب7تعديل بند 

 
 :أ  للقانون يأتي37بعد البند ) ي"(
 
 عقوبات"
 

ات   ) أ. (ب37 ذي يوجب رخصة حسب تعليم اء ال ال أو بن ذ أعم ن ينف م
انون ذآور  , الق صة آالم ى رخ صول عل دون الح ذي , ب أو ال

ذآور             دون رخصة آالم ي ب ذي بن  -جزاءه , يستعمل المبنى ال
جن    نتين س ة أو س ه مالي ستمرة , غرام ه م ه -وبمخالف  غرام

ة إضافية أو سجن إضافي وهو    ستمر 7مالي وم ت ام لكل ي  أي
د                ال حسب بن ذار لتوقيف األعم  38فيه المخالفة بعد تسليم إن

ال    اء أو نفس االستعمال        , للقانون لنفس األعم ًا  , نفس البن وفق
 .لظروف األمر

التي توجب   , اء أو من يستعمل أي أرض     من ينفذ أعمال أو بن    )  ب(
انون     ى رخصة        , رخصة حسب تعليمات الق د الحصول عل بع

يس حسب شروطها          آالمذآور ولكن بخالف المحدد فيها أو ل
 السجن  –جزاءه  , أو ليس حسب مشروع تنظيم مصادق عليه      

 غرامه إضافية لكل يوم     –وبمخالفه مستمرة   , لمدة سنه واحده  
د      ة بع ال حسب         تستمر فيه المخالف ذار لتوقيف األعم سليم إن  ت

د  ال38بن نفس األعم انون ل س ,  للق اء أو نف س البن نف
 .وفقًا لظروف األمر, االستعمال

ات )  ج( ادة الغرام شأن زي ر ب سري األم د ي ذا البن ات ه ى تعليم عل
م   ) ( يهودا والسامرة (المقررة في تشريعات األمن      , )845رق

ر الغرا    , 1980 -5740 مات التي حددت      ولهذا الغرض تعتب
 .آأنها حددت بتشريع أمن, بهذا البند

ى    )  1)   (د( أرض أو بمبن تعمال ب اء أو اس ال أو بن ذت أعم , نف
ود  سب البن ه ح ا مخالف ي فيه ه الت روف وبطريق بظ

صغيرة  ر  , )ب(أو ) أ(ال د أو أآث ا واح ام فيه ن االته يمك
 :من اآلتين

 
اء أو   )   أ( ال أو البن ذ األعم صة لتنفي احب رخ ص

 .ستعمالاال
صة  )  ب( ى رخ صول عل ب الح ه واج ى علي ن ملق م
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ي    ه الت انون أو أنظم ذا الق ب ه ذآور بموج آالم
ي           وضعت حسبه أو مشروع تنظيم إقليمي أو هيكل
ات     ل تعليم سيم وآ شروع تق صيلي أو م أو تف

 .وتوجيهات التي تشكل جزء ال يتجزأ منها
 .صاحب األراضي عند تنفيذ المخالفة)  ج(
 .مالك األراضي عند تنفيذ المخالفةمن آان )   د(
شترك لألراضي )   ه( ك م شرآاء  -بمل ن ال د م ل واح  آ

 .عند تنفيذ المخالفة
 .البناء أو استعمال األراضي, المنفذ األعمال الفعلي)  و(
ال )  ز( ن األعم سئول ع تعمال , الم اء أو اس البن

ي اري    , األراض دس المعم ك المهن ي ذل ا ف , بم
د , المهندس المنظم  سئولين      المهن س أو الهندسي الم

م       , عن التنفيذ  ضًا وآالئه سي وأي اول الرئي ا  , المق م
 .عدا العمال المشغلين من قبلهم

اد    )  ح( ل إتح ذي    -ارتكبت المخالفة من قب  آل شخص ال
ال     دير فع دا  -شريك , عند تنفيذ المخالفة آان م  ماع

 أو موظف في نفس اإلتحاد ومسؤول        -شريك مقيد 
 .لشأن الموضوع

د)  2( صغير  أح د ال ذآورين بالبن ين الم ة , )د( المتهم بمخالف
اع      , )ب(أو  ) أ(حسب البندين الصغيرين     ذا دف يكون ه

 :إذا اثبت اآلتي, مقبول
 .ارتكبت المخالفة بدون علمه)  أ      (
ذا       )  ب     ( ات ه ق تعليم ة لتحقي ائل المالئم ل الوس ام بك ق

ل   سبه وآ عت ح ي وض ة الت انون واألنظم الق
شكل جزء ال يتجزأ           التعليمات و  التوجيهات التي ت

ي أو    ي أو هيكل يم إقليم شروع تنظ ل م ن آ م
بكل ما يتعلق باألعمال    , تفصيلي أو مشروع تقسيم   

 " .أو البناء أو االستعماالت المذآورة 
 
 :يأتي , )15(بعد بند صغير , للقانون) 38(في البند)  ي أ(
 

ان  )   أ)  (16   "( ذا الق سب ه ة ح خص بمخالف ن ش وز , ونأدي يج
 –عند إصدار الحكم , للمحكمة

 
دم   )1( ذي            , تأمر به اد المبنى أو الجزء ال تفكيك أو إبع

, بني بدون رخصة أو بخالف المحدد في الرخصة       
 .من قبل المدعو عليه

دم )2( أمر به ى   , ت م يبن ذي ل زء ال اد الج ك أو إبع تفكي
الفقرة  ذآور ب ر حسب  ) 1(آالم ذ األم ة وتنفي بحال

رة  المة   ) 1(الفق ى األرواح أو س ر عل شكل خط ي
 .الجمهور

د    )3( ًا لبن ه وفق ذت مخالف ى  –) ب(ب 37نف أمر عل  ت
ال  ف األعم ه توقي دعو علي تعمال , الم اء أو اس البن



 4512

ر  , األرض روف األم ًا لظ ذآور  , وفق الف الم بخ
 .بالرخصة

) أ(عند إصدار أمر حسب البند الصغير       , يحق للمحكمة )   ب (
ك       د ذل د , وبكل وقت بع ذه    تحدي شرط أن   ,  موعد تنفي وب

 أشهر من     3موعد التنفيذ ال يؤجل لمده التي تزيد عن          
 .       يوم إصدار أمر آالمذآور

صغير              )  1)  (ج  ( د ال ذ أمر حسب البن مدعو عليه الذي ال ينف
ه       ) أ( ه المحكم ذي حددت  –جزاءه  , خالل الموعد ال

نوات سجن د , خمس س ة بع تمرت المخالف وإذا إس
 غرامه مالية لكل     –جزاءه  , المذآورنهاية الموعد   
 .يوم مخالفة

ادة           )  2( شأن زي على تعليمات هذا البند يسري األمر ب
ن  شريعات األم ي ت ررة ف ات المق ودا (الغرام يه

ولهذا , , 1980 -5740, )845رقم  )( والسامره
د      ذا البن ي ه ددة ف ة المح ر الغرام رض تعتب الغ

 .آأنها حددت بتشريع أمن, الصغير
 
د               لي) 17( ذا البن انوني حسب ه اإلجراء الق ة ب س من صالحيات المحكم

شغيل صالحياتها حسب               المس بصالحيات أي سلطه مختصة لت
د  ذا البن ذار      , ه ذ اإلن ذ أو لتنفي ذار للتنفي دار إن ك إلص ي ذل ا ف بم
 .      أو تأجيل تشغيل صالحية آالمذآور, آالمذآور

   
 .توقيعهبدء سريان هذا األمر من يوم  .2 بدء سريان

   
ر .3 االسم ذا األم سمى ه دن: "ي يم الم شأن تنظ ر ب ة , أم رى واألبني م (الق ديل رق تع

 ".2007 -5767, )1585رقم ) (يهودا والسامرة) (19
   
باط    6 5767    ش

اني    25 انون ث 2007  آ

 

 
 

 

الوف,                        يئير نفيه 

    قائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي

  منطقة    يهودا     والسامرهفي  
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 جيش الدفاع االسرائيلي
 
  1586أمر رقم 
 

 )إستعمال جائر ألراضي ملك(أمر بشأن األراضي 
 

ة           أن األمر ضروري            , وفقًا لصالحيتي آقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطق د ب ي اعتق ا إن وبم
 :إني آمر بهذا ما يلي, إلقامة الحكم الصحيح والحفاظ على النظام العام

 
 -في هذا األمر .1 تعريفات

 
شأن            –" أراضي ملك " أمر ب أراضي التي ليست أراضي وأمالك دوله آتعريفها ب

ه         ودا  (تعيينات وصالحيات بموجب قانون المحافظة على أراضي وأمالك ألدول يه
 .1982 -5742, )1006رقم ) (والسامره

 
ك وضع     -"استعمال أراضي ملك " ا في ذل ازة األراضي    بم ى حي د عل وضع  ,  الي

ة االستصالح من    , استصالح األراضي, زرع أشجار, تسييج, أمالك منقولة  عرقل
ات   , عمليات حفريات وتجريد األراضي   , قبل شخص آخر   ك    , رعي حيوان وآل ذل

 .بعمل مره واحده أو بعمل متكرر
 
 .ألراضي ملك بدون حقوق قانونيه  استعمال–" جائر ألراضي ملكإستعمال "
 
   .رئيس اإلدارة المدنية أو من خول من قبله –" المسؤول"

   
الحيات  ص

 المسؤول
ك )أ ( .2 تعملت أراضي مل ائر   , اس تعمال ج أن اإلس ول ب سؤول شك معق ان للم وآ

 يومًا من موعد    15خالل  , يحق للمسؤول الطلب بأن يقدم له     , بأراضي الملك 
ه سليم طلب ائق , ت سند بوث صريح الم اذا , ت شرح لم ذي ي تعمال ال ر اس  ال يعتب

 .اراضي الملك آإستعمال جائر
د صغير        )ب ( يحق للمسؤول أو شخص من     , )أ(لم يقدم تصريح آالمذآور في بن

ائر                      شكل إستعمال ج اد آل شيء ي ك وإبع اف استعمال بأراضي المل قبله إيق
 .بأراضي ملك

ه ال        , )أ(قدم تصريح آالمذآور في بند صغير        )ج ( ذآور في وقرر المسؤول أن الم
شكل إ ائر   ي ر ج ك غي تعمال بأراضي المل أن االس اٍف ب ات آ ه أو , ثب ق ل يح

ه ن قبل شخص م رور , ل د م راره15بع سليم ق د ت ن موع ًا م اف ,  يوم إيق
ائر           شكإلستعمال ج ذي ي اإلستعمال الجائر بأراضي الملك وإبعاد آل شيء ال

 .  بأراضي الملك
غير  )د ( د ص ًا لبن سؤول وفق رار الم ى ق راض عل ديم اعت ن تق ة للج) ج(يمك ن

ان االعتراضات     شأن لج ر ب سب األم ت ح ي أقيم ة (اإلعتراضات الت منطق
  .1967-5728, )172رقم ) (يهودا والسامره

سليم         , المسؤول ال ينفذ صالحياته حسب هذا البند       )ه ( إذا اتضح له أن في موعد ت
غير   د ص سب بن ه ح ن ) أ(طلب ر م ضى أآث دء  3م د ب ن موع نوات م  س

 .اإلستعمال الجائر بأراضي الملك
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د              )أ ( .3 استعمال متكرر تم وقف االستعمال باألراضي الملك أو نفذوا عمليات إبعاد آالمذآور في بن
يحق للمسؤول   , وبعد ذلك تكرر االستعمال باألراضي الملك     , )ج(أو  ) ب (2

ه  ن قبل شخص م يء   , أو ل ل ش اد آ ك وإبع تعمال باألراضي المل اف االس إيق
 . يشكل إستعمال جائر بأراضي ملك

إذا مضى أآثر من سنة من موعد           ) أ(ول ال ينفذ صالحياته حسب بند       المسؤ )ب (
د   ه حسب بن سليم طلب صورة   ) أ (2ت ذري ب ر ج ود تغيي ه وج ضح ل أو أذا ات

 .اإلستعمال الجائر ألراضي الملك أو بهوية المستعمل
   

ا               .4 طرق التسليم  ة يراه د بكل طريق ذا البن ه حسب ه ه وقرارات ة  يحق للمسؤول تسليم طلبات مالئم
ين في نطاق األراضي                 , وفقًا لظروف األمر   ان ظاهر للع ا بمك بما في ذلك تعليقه

 . الملك المتعلقة بالموضوع
   

 . يتهم بمخالفة -المعرقل لشخص في إنجاز عمله حسب هذا األمر . 5 عقوبات
   

شريعات أمن              ) أ( .6 حفظ بيان انون أو ت أ    , تعليمات هذا األمر تضاف على آل ق ي وال تمس ب
 . قانون أو تشريع أمن

شك  ) ب( ة ال ر, إلزال ذا األم ات ه سلطات  , تعليم اة ل ة صالحية معط ال تمس بأي
انون أو   ل ق ل ضد شخص أو أمالك حسب آ رائيلي للعم دفاع اإلس جيش ال

 .  تشريع أمن
   

ة   ) أ( .7 تعديل تشاريع ة إدارة مدني شأن إقام ر ب ي األم سامره(ف ودا وال م ) (يه -5742, )947رق
ة باإل, 1981 افة الثاني ا , ض أتي بنهايته شأن األراضي  : "ي ر ب تعمال ( أم إس

 ".2007-5767, )1586رقم ) (يهودا والسامرة ()جائر ألراضي ملك
سامره   (في األمر بشأن لجان االعتراضات        ) ب( ودا وال م   ) (يه -5728, )172رق

افة , 1967 ا , باإلض أتي بنهايته ي   :" ي شأن األراض ر ب ائر  (أم تعمال ج إس
 ". 2007-5767, )1586رقم ) (هودا والسامرةي ()ألراضي ملك

   
ذا             , بدء سريان هذا األمر من يوم توقيعه       .8 سريان ذ الصالحيات حسب ه ع تنفي ذا ال يمن وه

وط             , األمر بالنسبة إلستعمال جائر بأراضي ملك الذي بدأ قبل سريان هذا األمر من
 ). ه(2بتعليمات بند 

   
شأن األراضي    أمر    : "يسمى هذا األمر   .9 االسم ك    (ب ائر ألراضي مل ودا   ()إستعمال ج يه

 ".2007 -5767, )1586رقم ) (والسامرة
   
باط 6 5767 ش

 2007 آانون ثاني  25

ه     ر نفي وف,        يئي أل

رائيلي     دفاع اإلس يش ال وات ج د ق قائ

 في       منطقة     يهودا        والسامره
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 جيش الدفاع اإلسرائيلي
 
 1587أمر رقم 
 

 ) 2تعديل رقم (أمر بشأن مجموعة المناشير 
 

 :إني آمر بما يلي, وفقًا لصالحيتي آقائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي في المنطقة
 

ير   .1 ج2إضافة بند  ة المناش شأن مجموع ر ب ي األم سامره(ف ودا وال م )(يه , )111رق
 :ب يأتي2بعد البند , 1967 -5727

ى       )1( ع عل شار القضائي التوقي  نص  يحق للمست
منسق لكل تشريع أمن بموافقة من وقع على        

ن  شريع األم ل   ;ت ضم آ سق ي نص المن  ال
 .التغييرات التي سريت بنفس تشريع األمن

سيم            )2( د مسموح تق ذا البن بنص منسق حسب ه
ر  سيم آخ ل تق ن لك شريع أم ات ت , تعليم

ا ا, مزجه ر مكانه اوين وتغيي ا عن , وضع له
ردة         شريع أمن واحد تعليمات منف للتوحيد بت
سيم   د وللتق وع واح اقش موض ي تن الت
ي   د الت ن واح شريع ام ردة ت ات منف لتعليم
شريع           ر إسم ت ة، لتغيي تبحث مواضيع مختلف

لتعديل , لتوحيد عبارات , امن وإسم جزء فيه   
ط  كلي فق د –نحو وتحسين ش ا ال يوج  طالم

 . ولتعديل أخطاء إمالئية–تغيير فحوى 
ذا     )3( ي ه ذآور ف سق آالم ع نص من د توقي عن

د أو من          ,  يشكل ,البند ا بع من يوم توقيعه وم
زم   , يوم الذي حدد فيه    وال , تشريع األمن المل

شريع األمن          , يسري مفعول أي نص آخر لت
ر فحوى  نص يغي أن ال اء ب ل أي إدع وال يقب

 ."       تشريع األمن األصلي
   

 .بدء سريان هذا األمر من يوم توقيعه .2 بدء سريان
   

ذا األ  .3 االسم سمى ه ري ير   : "م ة المناش شأن مجموع ر ب م  (أم ديل رق ) 2تع
 ".2007 -5767, )1587رقم ) (يهودا والسامره(

 
 
 
 
 
 
 

 

 ج2نص      "
    منسق

ات     24 5767    تب

اني          14 انون ث ه 2007آ ر نفي وف,        يئي أل

رائيلي    دفاع اإلس يش ال وات ج د ق قائ

سامره   ودا وال ة يه ي منطق ف
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 جيش الدفاع االسرائيلي
 

  1588أمر رقم 
 )93تعديل رقم (أمر بشأن تعليمات األمن 

 
 :اني آمر بما يلي, وفقًا لصالحيتي آقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقه

 
ديل وان تع  عن
 'فصل د

ن   .1 ات األم شأن تعليم ر ب ي األم سامره(ف ودا وال م ) (يه -5730, )378رق
 : ويأتي مكانه' يمحى عنوان فصل د-1970

 "وضع يد ومصادرة, تفتيش, إعتقال, توقيف – 'فصل د"
   

 :د يأتي78بعد بند  .2 ه 78إضافة بند 
د   )   1( ه   78" ة الشخص      –" توقيف ", في هذا البن د حري  في التحرك      تقيي

ة                , بحرية ذ مخالف ع تنفي ة أو لمن ذت مخالف ه نف شك بأن بسبب ال
ة            د الحري ة تقيي ًة وقت وغاي ذا    , عندما يحدد بداي ذآور به آالم

 .البند
ى              ) أ( )2( ة عل ذ مخالف إذا آان للجندي شك معقول بأن شخص نف

شكل           , تشريع األمن   ة التي ت ذ مخالف ى وشك أن ينف ه عل أو أن
خ    ن ش المة أو أم ى س ر عل ور أو  , صخط المة الجمه أو س

نهم ه أو , أم ه وعنوان سر عن هويت ه لكي يستف ه توقيف يحق ل
 .في مكان تواجده, ألجل التحقيق معه وتسليمه الوثائق

يسمح للجندي بطلب من الشخص مرافقته لمكان يتواجد         ) ب       (
ة صورة قانوني ق ب الحيات للتحقي خص ذو ص ه ش أو , في

خ ه ش د في ان يتواج تدعائه لمك ةاس , ص ذو صالحيات قانوني
 :إذا تحقق اآلتي, لموعد آخر الذي يحدد

ال            )  1( ة أو وجود احتم يوجد شك معقول بأنه نفذ مخالف
د        آبير بأنه على وشك أن ينفذ مخالفة آالمذآور ببن

 ).أ(صغير 
افي      )  2( م يكن آ ه        , التشخيص ل أو ال يمكن التحقيق مع

 .في مكان تواجده
تنفذ          إذا آان للجن  )     أ)  (3( ة أو س دي شك معقول بأنه نفذت مخالف

ن شخص    المة أو أم ر س شكل خط ي ت ة الت أو , مخالف
ة  ن المنطق ور أو أم المة الجمه ف  , س ه توقي ق ل يح

ق  ي تتعل ات الت سليمه معلوم تطاعته ت خص باس ش
آما ويحق  . لكي يستفسر عن هويته وعنوانه    , بالمخالفة

خص ذو       ه ش د في ان يتواج تدعائه لمك ضًا اس ه أي ل
ذي             صال ة لموعد آخر ال حيات للتحقيق بصورة قانوني

 .يحدد ألجل تنفيذ نفس اإلجراءات
افي     )  ب( أن الشخص         , التشخيص لم يكن آ أو لوجود شك ب

يحق للجندي الطلب من      , لن يمتثل للتحقيق في الموعد    
خص ذو     ه ش د في ان يتواج ه لمك شخص مرافقت ال
ل اإلدالء    ن اج ة م صورة قانوني ق ب صالحيات للتحقي

 .ادتهبشه
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ان     )   4( ى     , منحت الصالحية بالتشريع للتفتيش بالمك ه أو عل بأدوات
ات   خص أو بمرآب سم ش خص    , ج ن ش ب م الحية طل أو ص

يحق لصاحب الصالحية توقيف شخص ألجل      , إظهار وثائق 
ائق  ص الوث يش أو فح ن    , التفت ب م ضًا الطل ه أي ق ل ويح

 .الشخص اإلدالء بإسمه وعنوانه
دي شك م)  أ)  (5( ان للجن ر آ ال أو أم ر إعتق د أم ه يوج ول بأن عق

ى            , سجن ضد شخص   ى الحصول عل ه حت ه توقيف يحق ل
ألجل تنفيذ االعتقال أو السجن آما جاء        , نسخه من األمر  

 .في األمر
ر    ) ب ( ن األم سخه م ى ن صول عل ه للح ن إمكاني م تك إذا ل

ه          , بالمكان يحق للجندي الطلب من نفس الشخص مرافقت
صالحيات للتحقيق بصورة    لمكان يتواجد فيه شخص ذو      

ة ذ  , قانوني ل تنفي ر وألج ى األم صول عل ل الح ألج
 .االعتقال أو السجن آما جاء في األمر

وب   )  أ)  (6( بظروف  , ال يتم توقيف شخص أآثر من الوقت المطل
ه منحت صالحية             , األمر ذي ألجل ألجل تنفيذ اإلجراء ال

 .التوقيف
ال)  ب     ( ة ح ف شخص أو م , بأي تم توقي ه  ال ي دة زمني ه لم رآي

وات   ن ق ضابط م ن يحق  ل اعات ولك ة س د عن ثالث تزي
جيش الدفاع اإلسرائيلي برتبة عقيد على األقل أو ضابط          

د        , شرطه لتمديد التوقيف لمدة زمنية أخرى بحيث ال تزي
 .ألسباب تدون, على ثالثة ساعات أخرى

ذي ف  , يصدر منفذ التوقيف تقرير   , عند نهاية التوقيف  )  أ)  (7( ه  ال ي
دة التوقيف       , يفصل إسم الموقوف     إذا , سبب التوقيف وم

 :تحققت إحدى الحاالت اآلتية
خص ذو     )  1            ( ه ش د في ان يتواج شخص لمك ضر ال أح

 .صالحيات للتحقيق بصورة قانونية
أوقف الشخص لمده زمنيه قدرها ثالثة ساعات أو         )   2(

 .أآثر
د  )  8( سب بن ال شخص ح تم إعتق ا78ال ي اء  إذا آ ن اإلآتف ن يمك

."              لكن ذلك ال يشكل مس بسريان االعتقال, بتوقيفه
   

 .1/3/2007بدء سريان هذا األمر من بوم  .3 بدء سريان
   

ر   .4 االسم ذا األم سمى ه ن   : "ي ات األم شان تعليم ر ب م  (أم ديل رق ودا )(93تع يه
 ".2006 -5767, )1588رقم ) (والسامره

   
   

ات 24 5767 بتب

 2007        آانون ثاني   14

 
 

ة ر نفي وف,        يئي أل

رائيلي     دفاع اإلس يش ال وات ج د ق قائ

سامرة  ودا وال ة يه ي منطق ف
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 جيش الدفاع اإلسرائيلي
 

 )يهودا والسامرة(األمر بشأن تنظيم المدن القرى واألبنية 
  1971- 5731,) 418 رقم(

 
  القرار بشأن مقادير الرسوم ٍالصدار التراخيص

 
ة    من األمر بشأن تنظيم المدن القرى      )5(7 وفق صالحيتها تطبيقا للمادة    سامرة   ( واألبني ودا وال م ) (يه  رق

ألو  27 من يوم    06/5/501 قرر مجلس التنظيم األعلى بجلسته رقم      ,1971 -5731, )418  5766 ل ب
 :آالتالي) 2006 أيلول 20(
 

في ) ب(و ) أ( يحتاج إلى رخصة والوارد في العمودين تعمال اسعمل أو عن )أ( .1 الرسوم
دفع الرسوم بالمقدار المذآور إلى جانبهما في ، ُتولىاأل باإلضافة الوارد الجدول
 .ولىاأل باإلضافة الوارد في الجدول) ج(العمود 

 .يتم احتساب الرسوم بناًء على مخطط البناء المرفق بالرخصة )ب(  
دفع الرسوم عن رخصة لبناء جديد أو عن إضافة لمبنى قائم وفقًا إلحدى البدائل يتم  )ج(  

، وال يضاف أي ولىاأل باإلضافةالوارد  في الجدول 2 - و1المذآورة في البندين 
 من الجدول المذآور، والمرفق لمبنى أو 7 حتى 3رسم عن بناء بموجب البنود 

 . إضافة آما ُذآر، شريطة أن يكون مشموًال في رخصة البناء
    

المقدار 
 األدنى

 وفقًا لنطاق العمل الرسوم  حسب وحدة قياس أو وحدة آمية، فيحتسبالرسومإذا تحدد مقدار  .2
 .")ج.ش: "بما يلي (ل جديدشاق 250 ال يقل عن شريطة أن

   
لغرض احتساب الرسوم، ينطبق على إضافة بناء ما ينطبق على بناء جديد ومنفصل عن  .3 إضافة بناء

 .المبنى القائم
   

تغيير نوع 
 البناء

 سواء عن طريق تغيير االستخدام أو ُيدفع عن رخصة لتحويل مبنى من نوع إلى نوٍع آخر، .4
 وفقًا للسعر  اإلضافةجدول، الرسوم المفصل في عن طريق بناء جديد أو بأية طريقة أخرى
 .المذآور بالنسبة لنوع المبنى الجديد المطلوب

   
مبنى ذو 
استعمال 
 مختلط

ض مختلفة، ُيدفع عن أجزاء مختلفة من مبنى والتي ُتستعمل أو المعدة لالستعمال ألغرا .5
 .  عن آل جزء وجزء وآأن آل جزء عبارة عن مبنى منفردالرسوم

   
تغيير في 

 مخطط البناء
ه في اللجنة  بحثلرخصة، والذي يستوجب إعادة ل أي تغيير في مخطط البناء المرفقُيدفع عن .6

تعلق  المحدد عن العمل اإلضافي المالرسوم أو 2 األدنى المحدد في الفقرة الرسومالمحلية، 
 .بالتغيير المذآور والمفصل في الجدول، حسب المبلغ األآبر

   
من % 20 للجنة المحلية عند تقديم الطلب للحصول على رخصة المستدعييدفع  )أ( .7 اإليداع

 )."اإليداع" –فيما يلي ( الُمَخَمن للحصول على الرخصة الرسوممقدار 
 وعن إعادة خطيًا عن الرفض تدعيتبلغ المسإذا رفضت اللجنة منح الرخصة،  )ب(  

 . يومًا30اإليداع له خالل 
إذا وضعت اللجنة شرطًا لمنح الرخصة أو أدخلت تغييرات في الطلب ، فال ُيعتبر  )ج(  
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 .ذلك رفضًا لمنح الرخصة
    

بعد  للجنة المحلية الرسوم أن يدفع المستدعي، على التعليمات لشأن الرخصةبمراعاة  )أ( .8 موعد الدفع
خصم اإليداع وذلك خالل سنة واحدة من تاريخ استالم إشعار الموافقة على طلب 

 .الرخصة من اللجنة المذآورة، ويكون اإليداع مرتبطًا بالجدول
 .، فال ُيعاد له اإليداع)أ(م آما ُذآر في البند و الرسالمستدعيإذا لم يدفع  )ب(  

 
إعادة نصف 

 الرسوم
للجنة خالل ستة  الرخصة وأعاد, الذي لم يبدأ بالعمليحق لصاحب الرخصة  )أ( .9

 .الرسومستعادة نصف إ،  وأرفق طلبًا إللغائها, إصدارهايومأشهر من 
 إلى صاحب الرسوم، ُيعاد نصف )أ(إذا توفرت الشروط الواردة في البند  )ب(  

 . إعادة الرخصة يومالرخصة بما ال يتأخر عن ثالثة أشهر من
    

تجديد 
 ةالرخص

 المحدد بالنسبة الرسوممن قيمة % 10يدفع صاحب الرخصة عن تجديدها  )أ( .10
 األدنى الرسومللرخصة األصلية شريطة أن ال يقل المبلغ المدفوع عن مقدار 

 . أعاله2 بندالمحدد في 
ويمكن إعادة البناء وفقًا , هدم أو حادث آخر أضرار للمبنى, تسبب حريقف )ب(  

  %50يدفع صاحب الرخصة ألجل تجديد الرخصة , وفقًا لهللتصريح الذي أقيم 
 . عن إصدار الرخصة األصليةت دفعالتي الرسوممن قيمة 

تم البدء بالعمل الذي صدرت من اجله الرخصة ولكنه لم ينتِه خالل فترة سريان  )ج(  
 .الرخصة، فُيعفى صاحب الرخصة من دفع أي مبلغ عن تجديد الرخصة

    
اإلعفاء من 

 لرسوما
 واستنادًا إلى شهادة مكتب الشؤون االجتماعية ,لجنةال بموجب قرار ةلجنال لرئيس يحق .11

 من  في إسرائيلحسب سريانه 1958حسب مدلوله في قانون الخدمات االجتماعية لعام 
 إذا آان وضعه المادي يبرر ,ئيًا جز أويًا آل,الرسوم من دفع المستدعي، إعفاء حين آلخر

 .ذلك
 

ء إعفا
السلطات 
 المحلية

من ) أ(75   وفق تعريفه في المادة رقمالسلطات المحليةُتعفى السلطة المحلية واتحاد  .12
 الرسوم من دفع ,1981 -5741, )هيهودا والسامر(لمجالس المحلية القانون األساسي ل

 -عن الرخصة بالنسبة ِل
 .مباٍن عامة والتي يتم بناؤها على أيديهم )1(
 .أعمال الحتياجاتهم )2(
 

الرسوم 
 اإلضافية

قيمة بال الثانية رسوم اإلضافة من جدول )أ(يدفع مقابل الخدمات المفصلة بالعمود  )أ ( .13
 . من نفس الجدول)ب ( بالعمودبجوارهاالواردة 

,  التي تعطى على يد السلطة حسب اإلضافة الثانيةلمعلومات التنظيميةاتشمل  )ب (
 األقصىالحد  ,لق بنسبة البناءعليمات تتعت ,خطوط االرتداد على مخطط المساحة

 نابعة من المشاريع التنظيمية سارية المفعول على أخرىالرتفاع البناء وتعليمات 
 . موضع طلب المعلوماتاألرض

   
ي تم ت ال التراخيصإلصدار بشأن مقادير الرسوم األعلىيلغى بدلك قرار مجلس التنظيم   .14 لغاءا

 .2002 تموز 15 ومبيبدء سريانه 
    

وتسري على  عليها يتوقيعيبدأ سريان هذه األنظمة بعد مرور ثالثين يومًا من تاريخ   .15 السريان
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آل طلب رخصة تم تقديمه للجنة محلية أو للجنة فرعية تابعة لمجلس التنظيم األعلى 
 .يوم بدء سريانها أو بعد ذلك

 
يهودا  (  التراخيصإلصدارالرسوم  مقادير نالقرار بشأ"يطلق على هدا القرار ِاسم   .16 االسم

 . "2007 -5767, )والسامرة 
 
 

 ضافة االولىاإل
 

 العمود ج العمود ب العمود أ 
 الرسوم تفصيل نوع العمل أو االستخدام نوع العمل أو االستخدام 
، ما ائياستثنبناء أو استخدام 1

 وما 2مذآور في البند العدا 
 .هبعد

 ومباني مساعدة مدرجا في ذلك بناء جديد أو إضافة بناء بم
 وسقف المناطق الشرفمظالت ومناطق الخدمة وو

 والمنشآت الترفيهية والرياضية بما العبالمفتوحة والم
فيها برك السباحة، سواًء أآانت مسقوفة أو غير مسقوفة، 

حتى ولو  (ومعامل تغليفوحدائق المناسبات والمخازن 
 .وتغيير االستعمال) آانت ألغراض زراعية

 عن ج.ش 27
.آل متر مربع

راض   2 ة لألغ اٍن زراعي شييد مب ت
تخدام   ة أو االس الزراعي
ي     ر زراع ى غي تثنائي لمبن االس

 .لألغراض الزراعية

ور           المباني الزراعية التي ُتستخدم آحظائر أو آأقفاص للطي
ازن و دا المخ ا ع ك، م ابه ذل ا ش دفيئات أو م ل أو آ معام

 .التغليف

د ش  ج.واح
ر  ل مت ن آ ع

 . عمرب

دون    3 وير ب اء والتط ال البن أعم
 .تشييد بناء

تعبيد أو توسيع طريق أو رصيف أو موقف مفتوح، بما في             
ذلك الجسور والجسور الصغيرة وآذلك الحفريات من اجل          

 .إقامتها

د   ج.شواح
ر  ل مت ن آ ع

 . مربع
شآت ) أ( المن

ية  الهندس
شآت  والمن

 الزراعية

ابر   اه والعن ات المي ضخات  وخزان الم
رك  اروالب رك  واألب شآت والب  والمن

ات    اه، وخزان اري والمي ة المج لمعالج
ات      ك محط ي ذل ا ف از بم ود والغ الوق
صرف،    اه ال ة مي ضخ لمعالج ال

ا في     ومنشآت االتصاالت المفتوح    ة بم
 .ذلك المنشآت التي هي تحت األرض

ن ج. ش3  ع
ر  ل مت آ

 .مكعب

ية أو  4 شآت الهندس ة المن إقام
ة أو   صناعة الثقيل اني لل المب

تثنائي تخدام االس ة أو االس  ألبني
راض  رى لألغ شآت أخ من

 .المذآورة

ات ) ب( خزان
اري   اه والمج المي
عة  سب س ح

 الخزان

عة  اري ذوات س اه والمج ات المي خزان
 . ماليين متر مكعب3 حتى

ورات  10 اغ
ر  ل مت ن آ ع

 مكعب

 ماليين  3عن آل متر مكعب يزيد عن          
 متر مكعب

 ىمعف

وانئ ) ج(   الم
ش اءات وإن

ة صناعة الثقيل  ال
  المشيدة

شاءات          ى أو إن مناطق الميناء وآل مبن
  المشيدةالصناعة الثقيلة

د   ج.شواح
 للمتر المكعب

ك من                أعمال التعدين والتحجير5 ابه ذل ا ش ر والطم وم دأعمال التعدين والتحجير والحف  ج. شواح
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ر  .األعمال التي ليست لغرض إقامة بناء ل مت ن آ ع
 . مكعب

د6 ة  ام ب وإقام ل واألنابي لكواب
شكل جزًءا من          القنوات التي ال ُت
ٍة  ه بطريق ى وال تخدم المبن

 .مباشرة

 :مد
رف    )1( وات وص اري والقن اه والمج د المي ب لتزوي أنابي

 .المياه
 .أنابيب لنقل النفط والغاز وما شابه ذلك )2(
 .األنابيب العليا )3(
 .بأي قطرآوابل  )4(
 

وال      رات ومح وات والحج ة القن ك إقام ي ذل ا ف اه بم ت المي
ابه      ا ش وازم وم دعامات والل ات وال اء والخزان ق الم ومزال
ذلك، وأيضًا أعمال التحجير والحفر والطم لغرض آل من            

 .ة المذآورعمليات المد

د  ج. شواح
ر  ل مت ن آ ع

 .طول

 
 باستثناء الجدار الزراعي أو الجدار –إقامة جدار ) أ(

 األمني
د  ج. شواح

ر  ل مت ن آ ع
 .طول

 إقامة جدار7

 ىمعف إقامة جدار امني أو جدار زراعي) ب(
م في وعن العمل الذي يحتاج إلى رخصة ولم ُيحدد له رس أعمال أخرى8

 هذا الجدول
 ج.ش 250

 ىمعف دور العبادة المباني المعفاة من الرسوم9
 

  الثانيةاإلضافة

 )ب(عمود  )ا(عمود  
 الخدمة المطلوبة 

 
 الرسوم

 ج.ش  15 فتح ملف بناء .1
 ج.ش 281 )بدون بناء(فارغة معلومات تنظيمية عن ارض  .2
  ج.ش 369 معلومات تنظيمية عن ارض يوجد عليها بناء .3
 

 

 

 

اريالمهندس ش موشكوفت  شلومو    المعم

ائم  ىالق يم األعل يس مجلس التنظ ال رئ بأعم

ى    يم األعل س التنظ م مجل بإس

                                                   

شباط  5 5767  ب

اني   24 انون ث 2007  آ
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 جيش الدفاع اإلسرائيلي
 
 

 ) يهودا والسامره) (18تعديل رقم (القرى واألبنية , أمر بشأن تنظيم المدن
 2007 -5767, )1584رقم (

 
 )ماء وهاتف, توصيل مبنى للكهرباء(واألبنية القرى , أنظمة تنظيم المدن

 
 

رقم ) (يهودا والسامره) (18تعديل رقم (القرى واألبنية ,  لألمر بشأن تنظيم المدن5وفقًا لصالحيتي حسب بند 
 :إني أشرع األنظمة اآلتيه, 2007 -5767, )1584

 
 
   

طلب تصريح للتزويد 
 ألجل البناء

أو طلب تصريح , اء وتزويدها ألجل البناءطلب تصريح ألعمال لتزويد آهرب .1
 1يقدم حسب نموذج , للقانون) 1)(ب( أ 37حسب بند , لتزويد ماء ألجل البناء

 .في اإلضافة
   

تصريح للتزويد ألجل 
 البناء

أو لتزويد ماء ألجل , تصريح ألعمال لتزويد آهرباء وتزويدها ألجل البناء .2
 . في اإلضافة2يكون حسب نموذج , نللقانو) 1)(ب( أ 37حسب بند , البناء

   
) 2)(ب( أ 37حسب بند , طلب تصريح لتزويد آهرباء أو ماء أو ترآيب هاتف .3 طلب تصريح للتزويد

 . في اإلضافة3يقدم حسب نموذج , للقانون
   

 -و) 2)(ب( أ 37حسب بند , تصريح لتزويد آهرباء أو ماء أو ترآيب هاتف .4 تصريح للتزويد
 . في اإلضافة4يكون حسب نموذج , للقانون) 1)(د(

   
 أ 37حسب بند , الماء أو خدمات الهاتف, أمر لمنع أو لتوقيف تزويد الكهرباء .5 أمر لتوقيف التزويد

 . في اإلضافة5يكون حسب نموذج , للقانون) 1)(ه(
   

طلب لتوصيل مبنى جدير 
 لالستعمال

طلب لتوصيل مبنى جدير لالستعمال قيل استكمال شروط الرخصة التي أعطيت  .6
 مهندس ; في اإلضافة6يقدم حسب نموذج , للقانون) 1)(د( أ 37حسب بند , له

اللجنة المحلية أو من خول لذلك من قبله يقوم بفحص مالئمة المبنى للمذآور ببند 
 .    ء الفحص ونتائجهللقانون ويصادق على نموذج الطلب إجرا) 2)(د( أ 37

   
 .بدء سريان هذه األنظمة بيوم توقيعها .7 بدء سريان

   
توصيل مبنى (القرى واألبنية , أنظمة بشأن تنظيم المدن: "تسمى هذه األنظمة .8 االسم

 ".2007 -5767, )يهودا والسامره) (ماء وهاتف, للكهرباء
   

 إضافة
 

 1نموذج 
 )1نظام (

 
 جل األعمالطلب لتصرح أل

 2007 -5767, )يهودا والسامره) (ماء وهاتف, توصيل مبنى للكهرباء(القرى واألبنية , حسب أنظمة تنظيم المدن
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  _________________:رقم الملف
 

 ________________________سلطة الترخيص / الخاصة / لجنة التنظيم المحلية : الى
 
 _______________________________ ___________________________:من
 

 بالمبنى بحوض / ألعمال باألراضي * ماء/ طلب تصريح ألجل توصيل آهرباء : الموضوع
 

   ____________قطعة ثانوية ______________ *موقع/ قطعه  ________ 
 

 ________________________حسب مشروع تفصيلي ________________ موقع البناء 
 

 _______________________________________________العنوان 
 

 .المذآور أعاله* بالمبنى/ ألجل أعمال باألراضي * ماء/ مقدم بهذا طلب للحصول على تصريح لتوصيل آهرباء 
 
 .  أصرح بهذا بأني حصلت على رخصة بناء ألعمال في العقار المذآور أعاله. 1
 
 صة البناء رقم أصرح بأني سأنفذ األعمال حسب رخ. 2
 

 . التي أعطيت لي     _______________________________
 
يجب تفصيل األسباب , قبل إعطاء الرخصة التي قررت اللجنة إعطائها* ماء/ بحالة طلب توصيل آهرباء . 3

 :للطلب
 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 

 _________________________________إسم المستدعي  _______________التاريخ 
 

 ___________________________________________________________عنوانه 
 

 _________________________توقيع 
 

____________________ 
 احذف الزائد* 
 

 2نموذج 
 )2نظام (

 
  تصريح ألجل أعمال

 2007 -5767, )يهودا والسامره) (ماء وهاتف, توصيل مبنى للكهرباء(القرى واألبنية , حسب أنظمة تنظيم المدن
 

  _________________:رقم الملف
 

 _________________________________________________________: إلى مزود
 
 _______________________سلطة الترخيص / الخاصة / لجنة التنظيم المحلية : من
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 جل تنفيذ أعمال  أل* لتزويد ماء/ أعطي بهذا تصريح لتنفيذ أعمال آهرباء وتزويدها 

 
 __________قطعه ثانوية  _____________* موقع/ قطعه  ________بأراضي يحوض 

 
  ________________________حسب مشروع تفصيلي ________________ موقع البناء

 
  ____________________________________________________________عنوان 

 
أو قرر , _________________من يوم ____________________ ء رقم اللذين لهم اصدر تصريح بنا

 :وللسبب أدناه أعطي بهذا التصريح لتنفيذ األعمال والتزويد المذآور أعاله, إعطائه ولم يعطى بعد
 

_______________________________________________________________ 
 

 : وبالشروط التالية
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
 

________________     ________________________ _____________________ 
           توقيع مهندس اللجنة              سلطة الترخيص/             ختم اللجنة    سلطة الترخيص / ئيس اللجنة   توقيع ر

 
 ________________________: التاريخ

____________________ 
 احذف الزائد* 
 

 3نموذج 
 )3نظام (

 
  *هاتف/ ماء / طلب تصريح لتزويد آهرباء 

 2007 -5767, )يهودا والسامره) (ماء وهاتف, توصيل مبنى للكهرباء(القرى واألبنية , ظيم المدنحسب أنظمة تن
 

  _________________:رقم الملف
 

 ________________________سلطة الترخيص / الخاصة /  لجنة التنظيم المحلية: إلى
 
 _______ ___________________________________________________:من
 

 بحوض *هاتف/  ماء/  طلب تصريح لتزويد آهرباء: الموضوع
 

   ____________قطعة ثانوية ______________ *موقع/ قطعة  ________ 
 

 ________________________حسب مشروع تفصيلي ________________ موقع البناء 
 

 _______________________________________________العنوان 
 

 * صناعة / خدمات / تجارة / لوحدة سكن * هاتف/ ماء / مقدم بهذا طلب للحصول على تصريح لتوصيل آهرباء 
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  ______________ من يوم ________________________ التي بنيت حسب رخصة بناء رقم 

 
 

 _________________________________اسم المستدعي  _______________التاريخ 
 

 ___________________________________________________________انه عنو
 

 _________________________التوقيع 
____________________ 

 احذف الزائد* 
 

 4نموذج 
 )4نظام (

 
  *هاتف/ ماء / تصريح لتزويد آهرباء 

 2007 -5767, )يهودا والسامره) (اء وهاتفم, توصيل مبنى للكهرباء(القرى واألبنية , حسب أنظمة تنظيم المدن
 

  _________________:رقم الملف
 

 :مزودين/ الى مزود
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
 _______________________سلطة الترخيص / ة الخاص/ لجنة التنظيم المحلية : من
 

وحسب أنظمة تنظيم , 1966 لسنة 79رقم , القرى واألبنية,  أ لقانون تنظيم المدن37يعطى بهذا تصريح حسب بند 
بأنه يمكن تزويد , 2007 -5767, )يهودا والسامره) (ماء وهاتف, توصيل مبنى للكهرباء(القرى واألبنية , المدن

 الموجودة * صناعة/ خدمات /  تجارة /لوحدة سكن 
 

 ______________قطعة ثانوية  __________________* موقع/ قطعه  ________بحوض 
 

  ________________________حسب مشروع تفصيلي ________________ موقع البناء
 

  ____________________________________________________________عنوان 
 

الخدمة , _______________من يوم _____________________ بنيت حسب رخصة بناء رقم والتي 
 .المطلوبة

 
 :سلم ل

 
________________     ________________________ _____________________ 

          توقيع مهندس اللجنة               سلطة الترخيص/             ختم اللجنة    سلطة الترخيص /   توقيع رئيس اللجنة 
 

 ________________________: التاريخ
____________________ 

 احذف الزائد* 
 

 5نموذج 
 )5نظام (
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 أمر بتوقيف الخدمة

 1966 لسنة 79رقم , القرى واألبنية,  أ لقانون تنظيم المدن37حسب بند 
 

  _________________:رقم الملف
 

 :دينمزو/ الى مزود
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
 _______________________سلطة الترخيص / الخاصة/ لجنة التنظيم المحلية : من
 

القرى , وحسب أنظمة تنظيم المدن, 1966 لسنة 79رقم ,  واألبنيةالقرى, لقانون تنظيم المدن) 1)(ه( أ37حسب بند 
نأمرآم باالمتناع عن إعطاء خدمة , 2007 -5767, )يهودا والسامرة) (ماء وهاتف, توصيل مبنى للكهرباء(واألبنية 

 أو توقيف إعطائها للعقار 
 

 ______________قطعة ثانوية  __________________* موقع/ قطعة  ________بحوض 
 

  ________________________حسب مشروع تفصيلي ________________ موقع البناء
 

  ____________________________________________________________عنوان 
 

 ____________________________________________________تفاصيل العقار 
 

_______________________________________________________________. 
 

 . ملغي__________________  التصريح إلعطاء خدمة للعقار المذآور أعاله من يوم
 

, أيام من اليوم_____________ إذا لم يوقف إعطاء الخدمة خالل , للقانون المذآور أعاله) 2)(ه( أ 37حسب بند 
إتخاذ آل الوسائل المطلوبة إلجبار تحقيق , أو َمن من قبلها, سلطة الترخيص/ الخاصة / يحق للجنة التنظيم المحلية 

وتغريم المتصرف بالمبنى أو وحدة , حسب ظروف األمر, الماء أو الهاتف, بما في ذلك قطع الكهرباء, هذا األمر
 .     بمصاريفها بتنفيذ هذه العمليات, بالتكافل والتضامن, بداخله والمزود

 
____ _____________________________________     ____________________ 

           توقيع مهندس اللجنة              سلطة الترخيص/             ختم اللجنة    سلطة الترخيص /   توقيع رئيس اللجنة 
 

 ________________________: التاريخ
____________________ 

 احذف الزائد* 
 

 6نموذج 
 )6نظام  (

 
 ماء وهاتف, طلب توصيل مبنى جدير لإلستعمال للكهرباء

 2007 -5767, )يهودا والسامره) (ماء وهاتف, توصيل مبنى للكهرباء(القرى واألبنية , حسب أنظمة تنظيم المدن
 

  _________________:رقم الملف
 

 ________________________سلطة الترخيص / الخاصة / لجنة التنظيم المحلية : الى
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  __________________________________________________________:من
 

 ماء وهاتف بحوض, طلب توصيل مبنى جدير لالستعمال للكهرباء: الموضوع
 

   ____________قطعة ثانوية ______________ *موقع/ قطعه  ________ 
 

 ________________________حسب مشروع تفصيلي ________________ موقع البناء 
 

 _______________________________________________العنوان 
 

 مقدم بهذا طلب تصريح لتوصيل المبنى المذآور أعاله الذي بني حسب رخصة بناء
 

  ______________ من يوم  _________________________________________ رقم
 

 .الماء والهاتف, لشبكات الكهرباء
 
, القرى واألبنية, لقانون تنظيم المدن) د( أ37ني اصرح بهذا بأن المبنى موضوع الطلب جدير لالستعمال حسب بند إ

الماء والمجاري بما في ذلك تحضير توصيل هذه األجهزة , ستكملت فيه أجهزة الكهرباءُوأ, 1966 لسنة 79رقم 
 .سالمة المتصرفين فيه وللداخلين إليه أو الخارجين منهوأنه ال يشكل أي خطر لصحة أو , للشبكة المحلية واإلقليمية

 
 _________________________________اسم المستدعي  _______________التاريخ 

 
 ___________________________________________________________عنوانه 

 
 _________________________توقيع المستدعي 

 
 أنه بيوم, أصادق بهذا, المحامي, ________________________________, إني

رقم ____________________________, ة /ت أمامي سيد/حضر ________________
ها التصريح /أن عليه ,ها/وبعد أن حذرته,  *ة لي شخصيًا/المعروف/  _________________ الهوية
ت على صحة /صادق, ة لعقوبات المحددة بالقانون/تكون معرض/ تفعل ذلك يكون/ وإذا لم يفعل, بالحقيقة
    . ت عليه أمامي/ ها أعاله ووقع/ تصريحه

                                                
 تفاصيل المسؤول عن فحص التنفيذ

 
 _______________________سلطة الترخيص / الخاصة / تصديق مهندس لجنة التنظيم المحلية 

 
 ):فصل(التفاصيل التي لم تستكمل بعد هي , ص العقار ووجد جدير لالستعمالتم فح

 
1 .____________________________ 6 ._____________________________ 
  
2 .____________________________ 7 ._____________________________ 
  
3._____________________________ 8 ._____________________________ 
  
4._____________________________ 9 ._____________________________ 
  
5._____________________________ 10 .____________________________ 
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________________                                                                                ____________ 
                                                                                                   توقيع مهندس اللجنة

 
 ج.ش_______________________  آفاله بنكيه إلستكمال البناء حسب شروط الرخصة بقيمة

 
 .___________________ أعطيت بيوم

 
 

, تستكمل آل األعمال المطلوبة حسب شروط الرخصة _____________________ هذا بأنه حتى يوماتعهد ب
, سلطة الترخيص أن تصادر الكفالة/ الخاصة / يحق للجنة التنظيم المحلية , وإذا لم تستكمل حتى الموعد المذآور

 . وهذا ال يعفيني تنفيذ جميع شروط الرخصة
 

 _________________________________ المستدعي اسم _______________التاريخ 
 

 ___________________________________________________________عنوانه 
 

 _________________________التوقيع
____________________ 

 احذف الزائد* 
 
 
 
 

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باط   9 5767   ش

اني   28 انون ث 2007  آ

اي  وآف مردخ د,     ي عمي

ة  يس اإلدارة المدني رئ

سامرة   ودا وال ة يه ي منطق ف
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 جيش الدفاع اإلسرائيلي
 

 1988-5748, )1252رقم ) (يهودا والسامرة(أمر بشأن نقل البضائع 
 

 )تعديل) (نقل مباني متنقلة(أنظمة بشأن نقل البضائع 
 

إني , 1988 -5748, )1252رقم ) (يهودا والسامرة(أ بشأن نقل البضائع 2وفقًا لصالحيتي حسب بند 
 : األنظمة التاليةأشرع

 
   

تبديل نظام 
1 

: فيما يلي (1993 -5753, )يهودا والسامرة) (نقل مباني متنقلة(باألنظمة بشأن نقل البضائع  .1
 :  يأتي1بدل نظام , ")األنظمة"

   
  -في هذه األنظمة .1 تعريفات"  

 
نقله لمكان ,  مصاريف وضع البد على المبنى المتنقل-"مصاريف إخالء والحيازة"

بما في ذلك , مذآور بالتعليمات وأيضًا مصاريف حيازة المبنى المتنقلالحيازة آال
  ;بمبلغ الذي يحدد من قبل المسؤول, مصاريف تأمين وحراسة

 
مبنى جاهز للبناء صلب ومبنى متنقل , حاوية,  بما في ذلك برج ماء-"مبنى متنقل"

 ;غير آامل
 
يهودا ( الممتلكات  آتعريفه بالتعليمات بشأن وضع اليد على-"مكان الحيازة"

 ;2006 -5767, )والسامرة
 
 ." مفتش بالوحده المرآزية للتفتيش باإلدارة المدنية-"مفتش"
 

   
 : لألنظمة يأتي2بعد نظام  .2
  
منع " 

استعمال 
 مرآبة

 أو بخالف 2نفذ نقل مبنى متنقل بدون إعطائه تصريح لذلك حسب نظام  )أ( .أ2
يحق للمفتش أن يسلم لسائق المرآبة التي بواسطتها , ات التصريحتعليم

تمت عملية النقل أو لصاحب المرآبة آالمذآور إعالن الذي يمنع 
 يوم وسحب 14لمدة )  إعالن منع االستعمال-فيما يلي(إستعمال المرآبة 

 في إعالن منع االستعمال يذآر سبب منع ;رخصة المرآبة للمدة نفسها
 ..  آبة وسحب رخصة المرآبةاستعمال المر

     
ب(   

( 
يحق لمفتش أن يأمر سائق المرآبة الذي سلم له إعالن منع االستعمال أن 

 .يوقف المرآبة بمكان حيازه أو بكل مكان آخر يأمر عليه
     
ال يستعمل أي شخص مرآبة أعطي عليها إعالن منع االستعمال إال ألجل  )ج(   

وال ينقلها من , )ب(ليات المذآورة بالنظام الثانوي السفر لتنفيذ العم
 .  المكان الذي حدد فيه توقيف المرآبة

     
مصاريف توقيف المرآبة بمكان حيازة بفترة منع االستعمال حسب النظام  )د(   

إال إذا الغي منع استعمال , تدفع من قبل صاحب المرآبة, )ب(الثانوي 
 . ويمكن حجز المرآبة حتى يتم الدفع, )أ(د 2المرآبة آالمذآور بالنظام 

إضافة 
أ 2األنظمة 

 ح2 –
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وضع اليد  
على مبنى 

 متنقل

 2تم نقل مبنى متنقل بدون الحصول على تصريح لذلك حسب النظام  )أ( .ب2
يحق للمفتش وضع اليد على المبنى , أو بخالف تعليمات التصريح
 . المتنقل ونقله لمكان الحيازة

     
يحق للمفتش تنفيذ آل عمليه المطلوبة لتنفيذ وضع اليد , إلزالة الشك )ب(   

 .على المبنى المتنقل ونقله لمكان الحيازة
     
عندها يحق للمفتش ان يشغل , وضع مبنى متنقل على األرض )ج(   

 : بالشروط التالية, صالحياته حسب هذا النظام
     
تنقل على االرض  بوم من موعد وضع المبنى الم30قبل مرور  )1(    

بتصريح الموقع , حسب علمه, والمفتش صادق على ذلك
 .بتوقيعه

      
بعد االستشاره مع , صادق المسؤول خطياًَ بتنفيذ وضع اليد )2(    

 .المستشار القضائي أو مندوبه
    
أو , أ2منع إستعمال مرآبة وسحبت رخصة المرآبة آالمذآور بالنظام  )أ( .ج2 إعتراض 

يحق لمن يرى , ب2م وضع اليد على مبنى متنقل آالمذآور بالنظام ت
 .نفسه متضررًا جراء ذلك  تقدم إعتراض خطي للمسؤول

     
آله أو قسم منه أو , يحق للمسؤول الموافقة على اعتراض الذي قدم له )ب(   

 . رفضه
    
رر المسؤول بأن نقل المبنى المتنقل تم بتصريح الذي اعطي حسب ق )أ( .د2 

يلغى منع استعمال المرآبة وتعاد ,  وحسب تعليمات التصريح2النظام 
رخصة المرآبة أو يتم تحرير المبنى المتنقل لمالكيه أو لمن إحتاز عليه 

 "). المالك السابق: "فيما يلي(عند وضع اليد عليه 
    
 

تحرير 
مبنى 
متنقل 
وإلغاء 

منع 
استعمال 
 المرآبة 

لسؤول بأن نقل المبنى المتنقل تم بدون تصريح الذي اصدر وفقًا قرر ا )ب( 
أن , بظروف خاصة, يحق له,  أو بخالف تعليمات التصريح2للنظام 

إعادة رخصة المرآبة أو تحرير , يأمر بإلغاء منع استعمال المرآبة
بعد االستشاره مع المستشار , بالشروط التي يحددها, المبنى المتنقل

 .  بهالقضائي أو مندو
     
يدفع من سيحصل , )ب(قرر تحرير مبنى متنقل حسب النظام الثانوي  )ج(   

ويمكن , مصاريف اإلخالء والحيازة, على المبنى المتنقل بعد تحريره
 .  حجز المبنى المتنقل حتى يتم الدفع

    
بيع مبنى  

 متنقل 
, م وضع اليد عليه يوم من يو60خالل , لم يطلب تحرير مبنى متنقل ) أ( .ه2

يباع المبنى المتنقل من قبل المسؤول أو شخص من قبله بسعر قريب 
تغطي , ظروف األمرلبنطاق المعقول ومراعاة , لسعر السوق

 .  مصاريف اإلخالء والحيازة ومصاريف البيع من الثمن
     
اإلخالء طلب تحرير مبنى متنقل وطلب من مالكه دفع مصاريف  )ب(   

 يوم من 30خالل , لكن مصاريف اإلخالء والحيازة لم تدفع, ةوالحياز
يباع المبنى المتنقل من قبل المسؤول بسعر , موعد تسليم طلب الدفع

رسوم البيع تسجل , بنطاق المعقول بظروف أالمر, قريب لسعر السوق
وفائض رسوم , اإلخالء والحيازة ومصاريف البيعلحساب مصاريف 

 .  يسلم للمالك السابق") ئضالفا: "فيما يلي (البيع 
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أو بسبب قيمته المنخفضة , وجد المسؤول أن ال قيمة للمبنى المتنقل ) ج(   

يحق , اإلخالء والحيازة ومصاريف البيعوبيعه ال يعيد مصاريف 
أن يأمر بمصادرة المبنى , بالرغم من المذآور في هذا النظام, للمسؤول
 .  المتنقل

    
مصادرة  

لمبنى ا
 المتنقل 

عندها , ه2لم ينجح المسؤول ببيع مبنى متنقل خالل مدة معقولة آالمذآور بنظام  .و2
 .يحق له مصادرته

    

بالغ بشأن  
 البيع 

2

 .ز

البالغ , يسلم بالغ على ذلك للمالك السابق, بيع مبنى متنقل حسب هذه األنظمة
وأيضًا , حصول على الفائضحق مستلم البالغ في ال, يفصل بيع المبنى المتنقل

هذا البالغ ينشر بواسطة إعالن بجريدة , صالحية المسؤول بمصادرة الفائض
 . بظروف األمر, يومية باللغة العربية أو العبرية

    
مصادرة  

فائض 
رسوم 
 البيع 

ولم ينجح المسؤول بنقل , ز2مضت سنة على موعد تسليم البالغ حسب نظام  .ح2
 .". عندها يحق للمسؤول أن يأمر بمصادرة الفائض, سابقالفائض للمالك ال

   
حفظ 

 البيان  
هذه األنظمة ال تمس بالصالحية المعطاة لكل سلطات جيش الدفاع االسرائيلي للعمل حسب آل قانون  .3

) يهودا والسامرة( لألمر بشأن تعليمات األمن 80بما في ذلك الصالحية حسب بند , أو تشريع أمن
 .والتعليمات التي اعطيت حسبه, 1970-5730, )378رقم (

   
بدء 

 سريان
 .بدء سريان هذا األمر بيوم توقيعه .4

   
, )يهودا والسامره ()تعديل) (نقل مباني متنقلة(نقل البضائع أنظمة بشأن : "تسمى هذه األنظمة .5 االسم

5767- 2007." 
   

 
        

 
    

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باط   9 5767   ش

ان28 انون ث 2007ي    آ
اي وآف مردخ د,      ي عمي

ة  يس اإلدارة المدني رئ

سامرة   ودا وال ة يه ي منطق ف
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 الدفاع االسرائيليجيش 
 

 1966 لسنة 79رقم , القرى واألبنية, قانون تنظيم المدن
 
 

 )بيت إيل(أمر بشأن إعالن منطقة تنظيم 
 

د       دن      13وفقًا لصالحيتي حسب البن انون تنظيم الم ه   ,  لق رى واألبني م  , الق سنة  79رق ي   (1966 ل ا يل : فيم
سته         , ")القانون" ى بجل م   ووفقًا لتوصية مجلس التنظيم األعل وم    06/5/501رق ألول    27 بي  20 (5766 ب

 :إني آمر بهذا ما يلي, وإقتراح مدير ديوان التنظيم المرآزي)  2006أيلول 
 

 -في هذا األمر .1 تعريفات
 
ة     -"إسرائيلي" دفاع      ,  من ليس مواطن في المنطق وات جيش ال د ق دا قائ ماع

ش الدفاع  اإلسرائيلي في المنطقة أو سلطة التي تعمل من قبل قائد قوات جي           
 .  التي ليس سلطة محلية, اإلسرائيلي في المنطقة

 
ى " يم األعل س التنظ يم     -"مجل س التنظ ة لمجل ة الفرعي ك اللجن ي ذل ا ف  بم

 . أ  لألمر7األعلى التي عينت حسب بند 
 
ة", "المسؤول" ة -"أمالك الحكوم شأن أمالك الحكوم األمر ب ريفهم ب  آتع
 .1967 -5727, )59رقم ) (يهودا والسامرة(
 
دن       -"األمر" شأن تنظيم الم ة     ,  أمر ب رى واألبني سامرة   (الق ودا وال م  )(يه رق

418( ,5731- 1971. 
 
ة" واطن المنطق سجل   -"م ة وال ة هوي شأن بطاق األمر ب ه ب واطن آتعريف  م

سكاني  سامرة(ال ودا وال م ) (يه اد , 1969 -5729, )297رق ضًا إتح وأي
وجبه  ن أو بم شريع األم انون أو بت يم بالق ذي أق سيطرة واإلدارة ال ي ال م الت

 .على أشغاله تكون من قبل مواطن المنطقة
 
شأن إدارة مجالس      " مجلس محلي " آتعريف   -"منطقة إختصاص " باألمر ب

سامرة  (محلية   ودا وال م  ) (يه ة    , 1981 -5741, )892رق دا منطق لكن ماع
ا             التي وضعت اليد عليها ألغراض عسكرية وماعدا منطقة التي صودق له

طريق إقليمي أو طريق    , طريق رئيسي , م بشأن طريق سريع   مشروع تنظي 
ريفهم بالمشروع التفصيلي اإلقليمي         ,  رئيسي -محلي ي (آتع للطرق  ) جزئ
 .   50رقم 

   
ة  د منطق تحدي

 تنظيم 
ا              .2 اطق المفصلة فيم ة من آل المن معلن بهذا منطقة تنظيم التي تكون مرآب

 :يلي بمنطقة إختصاص المجلس المحلي بيت إيل
 

ل مجلس                    )أ ( ا مشروع تنظيم مفصل من قب   منطقة التي صودق له
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 .التنظيم األعلى بعد اليوم المحدد
ونفذت بها صفقة بين المسؤول     , األراضي التي هي أمالك حكومة     )ب (

 .طالما هذه الصفقة سارية المفعول, وبين إسرائيلي
 .  األراضي التي بملكية إسرائيلي )ج (

   
ابق      .3 إلغاء ر س ل أم ذا آ ى به يم   يلغ ة تنظ الن منطق شأن إع ي   , ب ا إذا أعط فيم

س    صاص المجل ة إخت ل أو بخصوص منطق ت إي ستوطنة بي بخصوص م
 .المحلي بيت إيل

   
 .بدء سريان هذا األمر بيوم توقيعه .4 بدء سريان

   
ر  .5 االسم ذا األم سمى ه يم    : "ي ة تنظ الن منطق شأن إع ر ب ل (أم ت إي ودا ) (بي يه

 ".2007 -5767, )والسامرة
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اي   وآف مردخ د, ي عمي

ة يس اإلدارة المدني رئ

سامرة   ودا وال ة يه ي منطق ف
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 جيش الدفاع االسرائيلي
 

 1970 -5730, )378رقم )(يهودا والسامره(أمر بشأن تعليمات ًامن 
 )9تمديد رقم ) (شمال السامره(إعالن بشأن إغالق منطقه 

 
 :فاني آمر بهذا ما يلي, وفقًا لصالحيتي آقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقه

 
 -في هذا االمر .1 تعاريف

 
الن" ه   -"اإلع الق منطق شأن إغ الن ب سامره ( إع مال ال  -5765, )ش

وم    , 2005 ي ي وقيعي ف ت بت ي وقع ألول 25الت ول 29 (5765 ب  أيل
2005.( 

 
ات"  شأن إ-"التعليم الن ب ه  إع الق منطق سامره(غ مال ال ات ) (ش تعليم

سامره        ه شمال ال سامره   )(بشأن اغالق منطق ودا وال , 2005 -5765, )يه
 ).2005 أيلول 29 (5765 بألول 25التي وقعت بتوقيعي في يوم 

   
وم                    .2 تمديد سريان دأًً من ي  11إني آمر بإستمرار سريان مفعول االعالن والتعليمات ب

آذار  وم  ) 2007 آذار 1 (5767ب ى ي يفان 14وحت ار 31 (5767 س  أي
2007.( 

   
دفاع          .3 نشر يش ال وات ج د ق ددها قائ ي يح ه الت ر بالطريق ذا االم شر ه ين

 .االسرائيلي في المنطقه
   

 .بدء سريان هذا االمر من يوم توقيعه .4 سريان
   

ه       :  "يسمى هذا االمر   .5 االسم سامره   (إعالن بشأن إغالق منطق د  ت) (شمال ال مدي
 ". 2007 -5767, )9رقم 

 
 

آذار   18 5767  ب

2007  آذار                               8

  

  

الوف,                        يئير نفيه  

    قائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي

في    منطقة    يهودا     والسامره
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 جيش الدفاع االسرائيلي
 

 1988 -5748, )1252رقم ) (يهودا والسامرة(أمر بشأن نقل البضائع 
 

 )تمديد سريان) (1تعديل رقم (تصريح عام إلحضار البضائع 
 

د          ضائع          2وفقًا لصالحيتي آرئيس االداره المدنيه حسب بن ل الب شأن نق سامره   ( لألمر ب ودا وال م  ) (يه رق
 :إني آمر بهذا ما يلي, وباقي صالحياتي حسب القانون وتشريع األمن, 1988 -5748, )1252

 
ضائع            .1 تمديد سريان  ام إلحضار الب سامرة   (يمدد سريان التصريح الع ودا وال ديل  ) (يه تع

 .لمدة سنة من يوم توقيع هذا التصريح, 2006 -5766, )1رقم 
   

 .بدء سريان هذا التصريح من يوم توقيعه .2 سريان
   

ضائع         : "يسمى هذا التصريح   .3 االسم ام إلحضار الب سامره   (تصريح ع ودا وال ) يه
 ".2007 -5767, )تمديد سريان) (1تعديل رقم (

   
   
   
   

آذار  22 5767   ب
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وآف   ولي(ي اي) ب د,      مردخ عمي

ة يس  اإلدارة  المدني رئ

سامرة ودا  وال ة  يه ي  منطق ف
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 جيش الدفاع االسرائيلي
 

  1971 -5731, )418رقم ) (يهودا والسامرة(القرى واألبنية , أمر بشأن تنظيم المدن
 

 )بيت إيل(تعيين لجنة تنظيم خاصة 
 

سامرة  (القرى واألبنية   ,  أ  لألمر بشأن تنظيم المدن      2وفقًا لصالحيتي حسب بند      م   ) (يهودا وال , )418رق
 :إني أحدد بهذا ما يلي, وبعد أن توفرت الطلبات المفصلة باألمر, ")األمر: "فيما يلي (1971 -5731

 
  -في هذا التعيين .1 تعريفات

 
ة      -"إسرائيلي" دفاع          ,  من ليس مواطن في المنطق وات جيش ال د ق دا قائ ماع

دفاع               اإلسرائيلي في المنطقة أو سلطة التي تعمل من قبل قائد قوات جيش ال
 .وليست سلطة محلية, اإلسرائيلي في المنطقة

 
 .1966 لسنة 79رقم , القرى واألبنية,  قانون تنظيم المدن-"القانون"
 
 .للقانون) 24(2آمفهومها ببند ,  لجنة محلية لتنظيم المدن-"لجنة محلية"
 
س" د -"مجل ه ببن ة 1 آتعريف الس المحلي ي للمج انون األساس ودا ( للق يه

 .  1981 -5741, )والسامرة
 
ى  " يم األعل س التنظ يم      -"مجل س التنظ ة لمجل ة الثانوي ك اللجن ي ذل ا ف  بم

 .مر أ  لأل7األعلى التي عينت حسب بند 
 
ة تنظيم            -"منطقة تنظيم " ل   ( آما أعلن في األمر بشأن إعالن منطق ) بيت إي
 .2007 -5767, )يهودا والسامرة(
 
ة" واطن المنطق سجل   -"م ة وال ة هوي شأن بطاق األمر ب ه ب واطن آتعريف  م

سكاني  سامرة(ال ودا وال م ) (يه اد , 1969 -5729, )297رق ضًا إتح وأي
شريع األ  انون أو بت يم بالق ذي أق سيطرة واإلدارة  ال ي ال وجبهم الت ن أو بم م

 .على أشغاله تكون من قبل مواطن المنطقة
 
د      -"مشروع تنظيم تفصيلي   " ه ببن انون ) 32(2 آمفهوم دا مشروع   , للق ماع

ق سريع        سي   , تنظيم تفصيلي الذي شأنه طري ق رئي ق إقليمي أو     , طري طري
ي  ق محل سي-طري ي   ,  رئي ي اإلقليم شروع الهيكل ريفهم بالم ) يجزئ(آتع

 .   50للطرق رقم 
   

تعيين لجنة تنظيم   
 خاصة

ة  .2 ي منطق ة تنظيم خاصة ف ل ليكون آلجن ي بيت إي ذا مجلس محل أعين به
 . 4منوط بالمذآور ببند , التنظيم

   
يم الخاصة    .3 هيئة ة التنظ رئيس لجن ون آ س يك يس المجل س  , رئ ضاء المجل وأع

 .يكونوا آأعضاء لجنة التنظيم الخاصة
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ة              .4 حيةصال ة محلي ين تكون صالحياتها للجن ذا التعي , للجنة التنظيم الخاصة حسب ه

شريع األمن           انون وبت شؤون    , وفقًا للشروط ولإلجراءات المحددة بالق في ال
 :وهذه الشؤون فقط, التالية

   
 -بخصوص آل منطقة التنظيم )أ(  
     
وان التنظيم المرآزي في         )1(    اه دي إجراء  صالحية للعمل تج

 .للقانون) 2 (14حسب بند , إستطالع
     
زي   )2(    يم المرآ وان التنظ دير دي شارة لم ديم است صالحية لتق

 . للقانون16حسب بند , بشأن آل مشروع تنظيم إقليمي
     
ي     )3(    يم هيكل شروع تنظ داع م ية إلي اء توص , صالحية إعط

 . للقانون20حسب بند 
     
ي صالحية بحث ب )4(    يم الهيكل شروع التنظ ى م إعتراض عل

 .للقانون) 1 (21حسب بند , وتقديم توصية بالموضوع
     
ي  )5(    رار لتبن صيلي أو ق يم تف صالحية تحضير مشروع تنظ

 . للقانون) أ)(3 (23حسب بند , مشروع تنظيم تفصيلي
     
صيلي )6(    داع مشروع تنظيم تف , صالحية إعطاء توصية إلي

 .للقانون) 1(24حسب بند 
     
صيلي    )7(    يم تف شروع تنظ ات لم ل إعتراض الحية تحوي ص

 . للقانون) 3(24حسب بند , بإرفاق تقرير بالنسبة لهم
     
يم   )8(    شروع تنظ ديل م د , صالحيات بخصوص تع سب بن ح

 . للقانون25
     
ه      )9(    م إيداع شروع ت سب م صة ح اء رخ الحية إعط , ص

 .أ  للقانون34حسب بند , اللوائيةبمصادقة اللجنة 
     
 . للقانون36حسب بند , صالحيات بخصوص إعتراضات)10(   
     
شر )11(    ات الن صوص إعالن الحيات بخ د , ص سب بن  41ح

الطرق           , للقانون ات ب شأن الالفت وط بالتعليمات ب ودا  (من يه
 .1984 -5744, )والسامرة

     
ق  , لي بخصوص منع أضرار    صالحيات تجاه إسرائي  )12(    عوائ

ث اري  , أو تلوي اه المج ات أو مي ام بالنفاي سب , واإلهتم ح
 .  للقانون43- و42بنود 
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ة           )13(    اني مؤقت ة مب , صالحيات تجاه إسرائيلي بخصوص إزال

ة حية   , متقلقل اره ص شكل مك رة أو ت د  , خط سب بن  64ح
 .للقانون

     
 . للقانون65ند حسب ب, صالحية طلب معلومات)14(   
     
انون           )15(    ا حسب الق صالحية تخويل أصحاب وظائف من قبله

 . أو األمر
     
انون أو       )16(    سب الق الن ح ل إع ا آ راز بمكاتبه الحية إلب ص

 .األمر
     
 . صالحيات بشأن رسوم حسب القانون أو األمر)17(   
     
 صودق فيها مشروع تنظيم      بخصوص مناطق بمنطقة التنظيم التي     )ب(  

 -تفصيلي على يد مجلس التنظيم األعلى بعد اليوم المحدد
     
سيم  )1(    شروع تق صادقة م صوص م الحيات بخ ب , ص طل

 29, 28حسب بنود   , تعديله أو إلغائه  , تحضيره, تحضيره
 . للقانون30-و

     
تخدام    )2(    صوى لإلس دة ق د م صوص تحدي الحية بخ ص

 . للقانون32سب بند ح, اإلستثنائي
     
د     , صالحية بخصوص رخصة   )3(    ًا     35حسب بن انون وفق  للق

 .للقانون) 1 (34لبند 
     
 . للقانون37حسب بند , صالحية لتخفيف تقييد )4(   
     
 . أ  للقانون37صالحيات حسب بند  )5(   
     
 . للقانون38صالحيات تجاه إسرائيلي حسب بند  )6(   
     
ارات  )7(    دخول لعق د , صالحيات بخصوص ال سب بن  60ح

 .للقانون) 3(-)2(
     
سب    )8(    يم الخاصة ح ة التنتظ ت للجن ي أعطي صالحيات الت

 .األمر
     
د       )ج(   ذا البن صاة به شؤون المح ة لل ة المحلي الحية اللجن ت ص آان

ة يم خاصة  , صالحية إجباري ة تنظ ى لجن ار عل ذا اإلجب سري ه ي
 . سب هذا التعيينح
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رئيس   )د(   انون ل ت بالق ي أعطي اله الت ذآورة أع ن الم ل صالحية م آ

ة                ة المحلي ل اللجن ة أو لشخص مخول من قب تعطى  , اللجنة المحلي
لرئيس لجنة التنظيم الخاصة حسب هذا التعيين أو لشخص مخول     

 .بالتوالي, من قبل لجنة التنظيم المحلية
    
شك   )ه(   انون أو                , إلزالة ال د ال يمس بتعليمات آل ق ذا البن ذآور به الم

ن شريع أم ى , ت يم أألعل س التنظ صالحيات مجل ك ب ي ذل ا ف بم
 .بما في ذلك مناطق التنظيم, بخصوص آل المنطقة

    
ة التنظيم الخاصة التي عينت بخصوص                      .5 إلغاء ين سابق للجن ذا آل تعي يلغى به

يم  ة التنظ ل   , منطق ت اي ستوطنة بي صوص م ة  بخ صوص منطق  أو بخ
 .إختصاص المجلس المحلي بيت إيل

   
 .بدء سريان هذا التعيين من يوم توقيعه .6 بدء سريان

   
ين   .7 االسم ذا التعي سمى ه ة    : "ي يم خاص ة تنظ ين لجن ل (تعي ت إي ودا ) (بي يه

 ".2007 -5767, )والسامرة
   

 
 
 
 

  

آذار  14 5767 ب

 2007       آذار    4

 
 

 

الوف,                        هيئير نفي 

    قائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي

في    منطقة    يهودا     والسامره
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 جيش الدفاع االسرائيلي
 

 1967 -5727 ,)130رقم ( )يهودا والسامرة (تفسيراتامر بشأن 
 
 

 إلغاء تعيين المستشار القانوني 
 
 

 
ود   صالحيتي حسب بن ًا ل سيرات  10 -و) أ10 (1وفق شأن تف ر ب سامرة(  لألم ودا وال م ) (يه , )130رق

 :ألغي بهذا تعيين, 1967 -5727
 
 
 
 
 

 عقيد يئير لوطشتين
 
 
 
 

ة               دفاع االسرائيلي في المنطق وم       , ليكون المستشار القانوني لقائد قوات جيش ال ذي أعطي بي شباط   6ال  ب
 ).2004 آانون ثاني 29 (5764

 
 

 ).2007 نيسان 29 (5767 بنيسان 10ا التعيين بيوم بدء سريان إلغاء هذ
 
 
 
 

 
 

دلبليط  اي من د,      ابيح عمي

سي   سكري الرئي ب الع النائ

 

سان     9 5767      ني

2007      آذار                                        28
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 جيش الدفاع االسرائيلي
 

 1967 -5727 ,)130رقم )(يهودا والسامرهمنطقة  (تفسيراتامر بشأن 
 
 

 تعيين قائم بأعمال المستشار القانوني
 
 

 
سامره  (أن تفسيرات   لألمر بش ) ب (14 -و) أ10 (1وفقًا لصالحيتي حسب بنود      م   ) (يهودا وال , )130رق

 :إني أعين بهذا, 1967 -5727
 
 
 

 ون أ-مقدم إيلي بار
 
 

 
 .ليشغل منصب القائم بأعمال المستشار القانوني لقائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي في المنطقة

 
 ).2007 آذار 29 (5767 بنيسان 10بدء سريان هذا التعيين بيوم 

 
 
 
 
 
 

 

دلبليط  اي من د,      ابيح عمي

سي  النا سكري الرئي ب الع ئ

 

سان     9 5767      بني

2007   آذار                                           28
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 جيش الدفاع االسرائيلي
 

 1967 -5727 ,)130رقم ( )يهودا والسامرة (تفسيراتامر بشأن 
 
 

 تعيين المستشار القانوني 
 
 

 
د   سب بن صالحيتي ح ًا ل سيرات  )  أ10 (1وفق شأن تف ر ب سامرة(لألم ودا وال م ) (يه  -5727, )130رق

 :إني أعين بهذا, 1967
 
 
 
 
 

 مقدم شارون أفيك
 
 
 
 

 .ليشغل منصب المستشار القانوني لقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقه
 
 

 ).2007 نيسان 15 (5767 بنيسان 27بدء سريان هذا التعيين بيوم 
 
 

 

دلبليط  اي من د,      ابيح عمي

سي   سكري الرئي ب الع النائ

 

سان     29 5767     ني

سان     11 2007     ني


