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8181-והשומרון(, התש"ף

2568

ותיקון גבולות הכרזה(  11הכרזה על שטח מתוחם )עוז ציון( )הארכת תוקף מס'  .21
8181-)יהודה והשומרון(, התש"ף

2566

( )יהודה 11דרום( )הארכת תוקף מס' -הכרזה על שטח מתוחם )רמת מגרון .28
 8181-והשומרון(, התש"ף

2562

2551 13981החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )הסדרת צומת קלקס( מס' ה'9 .23
( )בידוד בית( )הוראת שעה(, 8112הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש  .29

8181-התש"ף
2558

)בידוד במתקן מסוים( ( 8112הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש  .26
8181-)הוראת שעה(, התש"ף

2556

( )בידוד בית( )הוראת שעה( 8112הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש  .25
8181-)תיקון(, התש"ף

2557

( )בידוד בית( )הוראת שעה( 8112הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש  .27
8181-(, התש"ף8)תיקון מס' 

2552

81122571-היתר כללי להוצאת טובין )יהודה ושומרון(, התשע"ט .22
2573 8181-תקנות העתיקות )אגרות למתן אישור פעולות( )יהודה ושומרון(, התש"ף .22

-תקנות בדבר העברת טובין )הובלת רכבים פסולים( )יהודה והשומרון( התש"ף .111
8181 

2576

וולטאי המותקן על -והפעלה( )ייצור במיתקן פוטותקנות עיסוק בחשמל )הסדרה  .111
גג וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכיה בהליך תחרותי( )יהודה ושומרון(, 

 8181-התש"פ

2577

-תקנות עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )ייצור חשמל מבוזר בטכנולוגיה פוטו .118
או טורבינת רוח לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת( )יהודה  וולטאית

 8181-ושומרון(, התש"ף

2528

הוראת ) (Bאזור  ) (ישראלים) (איסור כניסה ושהייה)הכרזה בדבר סגירת שטח  .113
 8181-, תש"ף(שעה

2529

( )בידוד בית והוראות שונות( 8112הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש  .119
 8181-(, התש"ף3)הוראת שעה( )תיקון מס' 

2526

( )בידוד בית והוראות שונות( 8112הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש  .116
 8181-(, התש"ף9)הוראת שעה( )תיקון מס' 

2527

( )בידוד בית והוראות שונות( 8112הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש  .115
 8181-(, התש"ף6)תיקון מס' )הוראת שעה( 

2521

( )בידוד בית והוראות שונות( 8112הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש  .117
 8181-(, התש"ף5)הוראת שעה( )תיקון מס' 

2523

( )בידוד בית והוראות שונות( 8112הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש  .112
 8181-התש"ף(, 7)הוראת שעה( )תיקון מס' 

2526

( )בידוד בית והוראות שונות( 8112הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש  .112
 8181-(, התש"ף2)הוראת שעה( )תיקון מס' 

2527

( )בידוד במתקן מסוים( 8112הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש  .111
 8181-)תיקון( )הוראת שעה(, התש"ף

2522



( )בידוד בית והוראות שונות( 8112הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש  .111
 8181-(, התש"ף2)הוראת שעה( )תיקון מס' 

2711

2718 8181-( )יהודה ושומרון(, התש"ף192תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס'  .118
2713 8181-התש"ף( )יהודה ושומרון(, 836תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס'  .113

מינויים:
 צו בדבר חוק חומרי נפץ )רישוי ביצוע פיצוצים(מינוי ממונה לצורך הוראות ה .119

 1277-(, התשל"ח733)יהודה והשומרון( )מס' 
2719

2716מינוי ממונה לעניין הכנסת חומרי נפץ לאזור .116
)יהודה והשומרון( )מס' מינוי ממונה לצורך הוראות הצו בדבר חוק חומרי נפץ  .115

1252-(, התשכ"ח876
2715

 אבו איברהים עו"ד -וגבולות שטח רישום לתיקון ועדה ראש ויושב חבר מינוי .117
 דאלו

2717

2712 יוגב שגיתעו"ד  -וגבולות שטח רישום לתיקון ועדה ראש ויושב חבר מינוי .112
2712 ורצברגר מורדכיעו"ד  -וגבולות שטח רישום לתיקון ועדה ראש ויושב חבר מינוי .112
2711אזרחיים שירותים מנהלת ראש מינוי .181
2711אזרחיים שירותים מנהלת חברי מינוי וביטול מינוי .181
2718עקירב טל -צבאית  תובעת מינוי .188
2713ברנע אופק סגן -צבאי  תובע מינוי .183
2719ביסקר אסף ש"קמ -צבאי  תובע מינוי .189
2716קינדלקר גל סרן -צבאית  תובעת מינוי .186
2715דנילוב דניאל סגן -צבאי  תובע מינוי .185
2717יזגאו טל סגן -צבאית  תובעת מינוי .187
2712סולטני יובל סגן -צבאית  תובעת מינוי .182
2712זך ספיר סגן -צבאית  תובעת מינוי .182
2781פלאח פארס סרן -צבאי  תובע מינוי .131
2781דנקו ציירדה ש"קמ -צבאית  תובעת מינוי .131
2788שחר בן אלי רון סרן -צבאי  תובע מינוי .138
2783קאופמן שחר סגן -צבאי  תובע מינוי .133
2789שחר שני סגן -צבאית  תובעת מינוי .139
2786דאל אבו איברהים עו"ד -רישום ועדת ראש ויושב חבר מינוי .136
2785ובלו מכס פקידי מינוי .135
2782הורן ד יורם"עו -רישום ועדת ראש יושב מינוי .137
2782 וינשל אליעד -הראשונה  הערכאה של מקומיים לעניינים המשפט בית שופט מינוי .132
2731האזרחי במינהל הבריאות מתאמת .132
2731טגביה אל בת -צבאית  תובעת מינוי .191
2738ציון-הר יותם ל"סא -המשפטי  היועץ מקום ממלא מינוי .191
2733ובלו מכס פקידי מינוי .198
2739חורי לורנה מפקח -צבאית  תובעת מינוי .193
2736אר'נג סלפיתי סברין שוטר -צבאית  תובעת מינוי .199
2735,אדוט גולדמן רומי מעין ל"רס -צבאית  תובעת מינוי .196
2737בוסנים שגיא פקד -צבאי  תובע מינוי .195
2732עוידה לאל'ג ק"רפ -צבאי  תובע מינוי .197
2732מחצבות לשיקום הקרן הנהלת חברי מינוי .192
2791מינוי פקחים -הטבע  על הגנה בדבר צו .192
2798מינוי פקחים –פארקים  בדבר צו .161
2793מינוי ביטול -הטבע  על הגנה בדבר צו .161
2799מינוי ביטול -פארקים בדבר צו .168
2796 גבאי שלומי מר -האזרחי  במינהל שמאות לענייני המטה קצין מקום ממלא מינוי .163
2795חאמד עאסם ם"אל -המשפטי  היועץ מינוי .169
2797לביא עמהנ "דעו -תובענות מטה לקצין מינוי כתב .166
2792 מינוי ממונה לעניין הצו בדבר העברת טובין   .165
2792 ביבס ורה שוטרת -צבאית  תובעת מינוי .167

2761 מינוי תובע צבאי - רס"ב יעקב פלג   .162
מינוי תובע צבאי - מפקח חוסיין דלקי  .1622761



 الفھرس

 :التشریعات الرئیسیة

أمر بشأن مصادقة أقامھ وإعفاء من رخصة لطریق مؤقتة ذات أھمیة إقلیمیة للمنطقة  .1
(یھودا  )۱۸۲۱(رقم  مؤقتة)المعدة لتنظیم غرب مستوطنة كفار تبوح (تعلیمات 

 ۲۰۱۹-٥۷۷۹والسامرة)، 

9752 

 9759 2019-5779 ،)1822 رقم) (65 رقم تعدیل( امن تعلیمات بشأن امر .2
 9761 ۲۰۱۹-٥۷۸۰)، ۱۸۲۳امر بشأن ترمیم كسارات (یھودا والسامرة) (رقم  .3
) (تمدید سریان ۱۸۲٤) (یھودا والسامرة) (رقم ٦٦أمر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل رقم  .4

 ۲۰۱۹-٥۷۸۰تعلیمات مؤقتة)، 
9771 

 رقم تعدیل) (مؤقتة تعلیمات) (2 رقم تعدیل( األراضي تسجیل رسوم قانون بشأن أمر .5
 2019-5780 ،)1825 رقم) (والسامرة یھودا) (6

9772 

أمر بشأن تنظیم الصالحیات في المعابر (تعلیمات مؤقتة) (تمدید سریان) (یھودا  .6
 ۲۰۱۹-٥۷۸۰)، ۱۸۲٦والسامرة) (رقم 

9773 

 9774 ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، ۱۸۲۷) (رقم ٦۷ امر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل رقم .7
 ٥۷۸۰ ،)۱۸۲۸) (یھودا والسامرة) (رقم 3 امر بشأن قانون اآلثار القدیمة (تعدیل رقم .8

– ۲۰۲۰ 
9780 

 ٥۷۸۰ ،)۱۸۲۹) (یھودا والسامرة) (رقم 32 امر بشأن أقامھ إدارة مدنیة (تعدیل رقم .9
– ۲۰۲۰ 

9781 

(رقم االمر بشأن جلسات تمدید االعتقال (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة)  .10
۱۸۳۰(،٥۷۸۰-۲۰۲۰ 

9782 

االمر بشأن منع دخول الزوار والمحامین الماكن االعتقال او منشآت الحبس (تعلیمات  .11
 ۲۰۱۹-٥۷۸۰،)۱۸۳۱مؤقتة) (یھودا والسامرة) (رقم 

9784 

) (یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹الجدید  أمر بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا .12
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۸۳۲

9786 

أمر بشأن اعتقال مشتبھین أثناء تواجد مانع الستكمال عملیات التحقیق بسبب فایروس  .13
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰، )۱۸۳۳(رقم  كورونا الجدید (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة)

9790 

) (تعدیل) (یھودا والسامرة) ۲۰۱۹أمر بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید  .14
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۸۳٤(رقم 

9791 

االمر بشأن توسیع اتفاق الخروج لعطلة بالنسبة للقطاع العام بسبب فایروس الكورونا  .15
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰،) (تعلیمات مؤقتة)۱۸۳٥الجدید (یھودا والسامرة) (رقم 

9796 

االمر بشأن تقیید عدد العمال في مكان عمل ألجل تقلیص تفشي فایروس الكورونا الجدید  .16
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰،) (تعلیمات مؤقتة)۱۸۳6(یھودا والسامرة) (رقم  ۲۰۱۹

9799 

-578 ،)1837 رقم) (والسامرة یھودا) (3 رقم تعدیل( اإلداریة المخالفات بشأن امر .17
2020 

9803 

) (الحجر ۲۰۱۹أمر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا الجدید  .18
) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۸۳۸الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) (یھودا والسامرة) (رقم 

٥۷۸۰-۲۰۲۰ 

9807 

) (یھودا ۲) (تعدیل رقم ۲۰۱۹الجدید  أمر بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا .19
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۸۳۹والسامرة) (رقم 

9811 

) ۲۰۱۹أمر بشأن تأجیل المواعید بقضایا التخطیط والبناء (فایروس الكورونا الجدید  .20
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة) ،۱۸٤۰(یھودا والسامرة) (رقم 

9816 

وتأجیل المواعید بسبب فیروس كورونا الجدید (یھودا والسامرة) أمر بشأن تمدید سریان  .21
 ۲۰۲۰- ٥۷۸۰)،۱۸٤۱(رقم 

9818 



امر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة (تعلیمات مؤقتة) (یھودا  .22
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، ۱۸٤۲والسامرة) (رقم 

9822 

) (یھودا والسامرة) ۲۰۱۹الجدید  أمر بشأن اإلعالن عن منطقة مقیدة (فایروس الكورونا .23
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة) ،۱۸٤۳(رقم 

9825 

) (یھودا ۳) (تعدیل رقم ۲۰۱۹أمر بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید  .24
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۸٤٤والسامرة) (رقم 

9829 

االمر بشأن تقیید عدد العمال في مكان عمل ألجل تقلیص تفشي فایروس الكورونا الجدید  .25
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰،) (تعلیمات مؤقتة)۱۸٤٥) (تعدیل) (یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹

9833 

 قمر) (سریان تمدید) (والسامرة یھودا) (مؤقتة تعلیمات( جدیدة مباني ازالة بشأن أمر .26
1846(، 5780-2020 

9834 

من قبل الدولة (فیروس المعد للحجر الصحي  أمر بشأن الحجر الصحي في مكان .27
-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۸٤۷) یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹الكورونا الجدید 

۲۰۲۰ 

9835 

) (الحجر ۲۰۱۹الجدید  أمر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا .28
) (تعلیمات ۱۸٤۸الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) (تعدیل) (یھودا والسامرة) (رقم 

 ۲۰۲۰-٥۷۸۰مؤقتة)، 

9838 

) (یھودا ٤) (تعدیل رقم ۲۰۱۹أمر بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید  .29
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۸٤۹والسامرة) (رقم 

9839 

االمر بشأن تقیید عدد العمال في مكان عمل ألجل تقلیص تفشي فایروس الكورونا الجدید  .30
-٥۷۸۰،) (تعلیمات مؤقتة)۱۸٥۰) (یھودا والسامرة) (رقم ۲) (تعدیل رقم ۲۰۱۹
۲۰۲۰ 

9842 

االمر بشأن توسیع اتفاق الخروج لعطلة بالنسبة للقطاع العام بسبب فایروس الكورونا  .31
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰،) (تعلیمات مؤقتة)۱۸٥۱(یھودا والسامرة) (رقم الجدید (تعدیل) 

9843 

) (تعلیمات ۱۸٥۲االمر بشأن جلسات تمدید االعتقال (تعدیل) (یھودا والسامرة) (رقم  .32
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة) 

9844 

االمر بشأن منع دخول الزوار والمحامین الماكن االعتقال او منشآت الحبس (تعدیل)  .33
 ۲۰۱۹-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة) ،)۱۸٥۳والسامرة) (رقم (یھودا 

9845 

أمر بشأن اعتقال مشتبھین أثناء تواجد مانع الستكمال عملیات التحقیق بسبب فایروس  .34
-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة)،  )۱۸٥٤(رقم  كورونا الجدید (تعدیل) (یھودا والسامرة)

۲۰۲۰ 

9846 

ة الوسائل التقنیة (تعدیل) (یھودا والسامرة) (رقم امر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسط .35
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۸٥٥

9847 

االمر بشأن تقیید عدد العمال في مكان عمل ألجل تقلیص تفشي فایروس الكورونا الجدید  .36
-٥۷۸۰،) (تعلیمات مؤقتة)۱۸٥٦) (یھودا والسامرة) (رقم ۳) (تعدیل رقم ۲۰۱۹
۲۰۲۰ 

9848 

االمر بشأن توسیع اتفاق الخروج لعطلة بالنسبة للقطاع العام بسبب فایروس الكورونا  .37
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰،) (تعلیمات مؤقتة)۱۸٥۷) (یھودا والسامرة) (رقم ۲الجدید (تعدیل رقم 

9851 

) (یھودا ٥) (تعدیل رقم ۲۰۱۹أمر بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید  .38
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰، (تعلیمات مؤقتة) )۱۸٥۸والسامرة) (رقم 

9852 

االمر بشأن توسیع اتفاق الخروج لعطلة بالنسبة للقطاع العام بسبب فایروس الكورونا  .39
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰،) (تعلیمات مؤقتة)۱۸٥۹) (یھودا والسامرة) (رقم ۳الجدید (تعدیل رقم 

9857 

من قبل الدولة (فیروس المعد للحجر الصحي  أمر بشأن الحجر الصحي في مكان .40
) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۸٦۰) (تعدیل) (یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹الكورونا الجدید 

٥۷۸۰-۲۰۲۰ 

9858 

 9859 ٥۷۸۰-۲۰۲۰، )۱۸٦۱قم ر)(ةلسامردا وایھو( ]نص منسق[ور لمرن االمر بشأا .41



 :التشریعات الثانویة

تنفیذ أمر المصادرة  )٦۰توسیع وترمیم شارع رقم (قرار بشأن استمالك واخذ حق التصرف  .43 
 ۹۳/۱رقم 

9862 

رقم  )معبر بیت جاال-٦۰شارع رقم (قرار بشأن استمالك واخذ حق التصرف  .44
 /ھ۱۹/۱۰

9863 

محطة  –جھاز رصد الھزات األرضیة (قرار بشأن استمالك واخذ حق التصرف  .45
 /ھ۱٤/۱۹رقم  )ناحل تمریم

9864 

منشأة  –جھاز رصد الھزات األرضیة(قرار بشأن استمالك واخذ حق التصرف  .46
 /ھ۱٥/۱۹رقم ) افنات

9865 

محطة  –جھاز رصد الھزات األرضیة(قرار بشأن استمالك واخذ حق التصرف  .47
  /ھ۱۳/۱۹رقم ) متسبي شلیم

9866 

 9867 (تعدیل حدود)/ھ ۷۹/۳۳رقم  )طریق(قرار بشأن استمالك واخذ حق التصرف  .48
 9868 ۲۰۱۹-٥۷۸۰أنظمة بشأن صندوق تمویل ترمیم كسارات (یھودا والسامرة)،  .49
 تعدیل) (یریحو" إضافة مستوطنة ("مفوؤوت-تعدیل الذیل( اإلقلیمیة المجالس أنظمة .50

 2019-5780 ،)والسامرة یھودا) (37 رقم
9872 

 منشأة لمعالجة میاه الصرف الصحي(قرار بشأن استمالك واخذ حق التصرف  .51
 /ھ۱۹/۸رقم  )عوفرا

9873 

 –المقطع بین مفرق لبید -٤٤٦شارع رقم (قرار بشأن استمالك واخذ حق التصرف  .52
 )۹۳/۳، ھ/۷۹/۱۸، ھ/۹۰/۱ھ/رقم  تنفیذ المصادرة –مفرق مودیعین عیلیت 

9874 

مقطع من مفرق الفي منشي  – ٥٥شارع (قرار بشأن استمالك واخذ حق التصرف  .53
 /ھ۸۸/۰۱رقم  )تسوفیم-

9875 

 9877  /ھ۲۰/۰۲رقم  )۲بركة شیلو (قرار بشأن استمالك واخذ حق التصرف  .54
 )العازار -مقطع حوسان  – ٦۰شارع (قرار بشان استمالك واخذ حق التصرف   .55

 / ھ۳/۹٤ -و/ھ  ۳/۸۸، /ھ۳۱/۸۳رقم تنفیذ اوامر المصادرة 
9878 

 9880 عیةرالزل االعماا لجنة - عةوعلى منظمة غیر مشرن عالإ .56
 9881 لصحةن الجاد تحاا - عةوعلى منظمة غیر مشرن عالإ .57
 یھودا) (14 رقم سریان تمدید( إعالن عن منطقة مقیدة (حفات ھشكید) .58

 2020-5780،)والسامرة
9882 

) االعالن حدود وتعدیل 11 رقم سریان تمدید( إعالن عن منطقة مقیدة (معوز استر) .59
 2020-5780،)والسامرة یھودا(

9884 

 یھودا) (1 رقم سریان تمدید( إعالن عن منطقة مقیدة (جئوالت تصیون) .60
 2020-5780،)والسامرة

9886 

 یھودا) (14 رقم سریان تمدید( جفعات اساف)-إعالن عن منطقة مقیدة (متسبي اساف  .61
 2020-5780،)والسامرة

9888 

) االعالن حدود وتعدیل 11 رقم سریان تمدید( إعالن عن منطقة مقیدة (عوز تصیون) .62
 2020-5780،)والسامرة یھودا(

9890 

) 14 رقم سریان تمدید") ("مأحاز ھمحئا-حزون دافید(إعالن عن منطقة مقیدة  .63
 2020-5780،)والسامرة یھودا(

9892 

 وتعدیل 14 رقم سریان تمدید( )۷۲٥ن.ج –إعالن عن منطقة مقیدة (یتسھار جنوب  .64
 2020-5780،)والسامرة یھودا) (االعالن حدود

9894 

لحجر ا)(۲۰۱۹لجدید انا رولكووس العامة (فایرالصحة ت اتعلیماض فرن مر بشأأ .42
) ۱۸٦۲قم ة)(رلسامردا وا)(یھو۲قم رمتفرقة)(تعدیل ت تعلیماولمنزلي الصحي ا

   ٥۷۸۰-۲۰۲۰، مؤقتة)ت (تعلیما

9860 



 یھودا) (11 رقم سریان تمدید( جنوب)–إعالن عن منطقة مقیدة (رمات مجرون  .65
 2020-5780،)والسامرة

9896 

 یھودا) (11 رقم سریان تمدید( إعالن عن منطقة مقیدة (جفعات مناحم) .66
 2020-5780،)والسامرة

9898 

-5780،)والسامرة یھودا) (4 رقم سریان تمدید( إعالن عن منطقة مقیدة (یسا برخاه) .67
2020 

9900 

 9902   ۲۰/۰۳رقم ھ/ )تنظیم مفرق قلقس(قرار بشأن استمالك واخذ حق التصرف  .68

 9903 ۲۰۱۹-٥۷۷۹تصریح عام إلخراج البضائع (یھودا والسامرة)،  .69
) (الحجر الصحي المنزلي) ۲۰۱۹الجدید  تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا .70

 ۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة)، 
9905 

منشأة ) (الحجر الصحي في ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  .71
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)، معینة

9908 

 زلي)) (الحجر الصحي المن۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  .72
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة)،  (تعدیل)

9910 

 ) (الحجر الصحي المنزلي)۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  .73
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة)،  )۲(تعدیل رقم 

9911 

مسیة بمنشآت طاقة الش الكھرباء تولید) (وتشغیل تنظیم( الكھرباء مع التعامل أنظمة .74
 )المركبة على االسطح وتوصیلھا لشبكة التوزیع بأعقاب الفوز في مناقصة تنافسیة

 ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)والسامرة یھودا(

9914 

-5780 ،) والسامرة یھودا) (قانونیة غیر مركبات نقل( البضائع نقل بشأن أنظمة .75
2020 

9919 

(یھودا والسامرة)، أنظمة االثار القدیمة (رسوم مقابل منح مصادقة لتنفیذ اعمال)  .76
٥۷۸۰-۲۰۲۰ 

9921 

تقنیة الطاقة بانظمة التعامل بالكھرباء (التنظیم والتشغیل) (تولید الكھرباء الالمركزي  .77
الشمسیة أو توربینات ھوائیة لالستھالك الذاتي ونقل الفائض إلى الشبكة) (یھودا 

 ۲۰۲۰-٥۷۸۰والسامرة)، 

9923 

ت تعلیما( )Bلمنطقة ا( )نئیلیواسرا( )ثمكول وخودمنع (منطقھ ق غالن إبشأن عالإ .78
 ۲۰۲۰- ٥۷۸۰- )مؤقتة

9925 

) (الحجر الصحي المنزلي ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  .79
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰، )۳(تعدیل رقم  وتعلیمات متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)

9926 

) (الحجر الصحي المنزلي ۲۰۱۹الجدید  تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا .80
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰، )٤(تعدیل رقم  وتعلیمات متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)

9928 

) (الحجر الصحي المنزلي ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  .81
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰، )٥(تعدیل رقم  وتعلیمات متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)

9931 

) (الحجر الصحي المنزلي ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  .82
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰، )6(تعدیل رقم  وتعلیمات متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)

9934 

) (الحجر الصحي المنزلي ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  .83
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰، )۷(تعدیل رقم  وتعلیمات متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)

9936 

منشأة ) (الحجر الصحي في ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  .84
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة) (تعدیل)، معینة

9939 

) (الحجر الصحي المنزلي ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  .85
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰، )۸رقم  (تعدیل وتعلیمات متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)

9940 

86. 
) (الحجر الصحي المنزلي ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  .87

 ۲۰۲۰-٥۷۸۰، )۹(تعدیل رقم  وتعلیمات متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)
9942 



 :تعیینات

یھودا ات) (بتفجیركتاب تعیین مسؤول لشؤون االمر بشأن قانون المفرقعات (ترخیص القیان  .88
 ۱۹٦۸-٥۷۲۸)، ۷۳۳والسامرة) (رقم 

9945 

 9946 كتاب تعیین مسؤول لغرض ادخال المفرقعات للمنطقة .89
)، ۲۷٥كتاب تعیین مسؤول لشؤون االمر بشأن قانون المفرقعات) (یھودا والسامرة) (رقم  .90

٥۷۳۸-۱۹۷۷ 
9947 
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א ל צ ב א      ה 

 1821צו מס' 

חשיבות אזורית  תבעל לדרך זמנית שיוןירפטור מו אישור הקמה צו בדבר
(יהודה  )(הוראת שעהמערבית ליישוב כפר תפוח המיועד לתכנון לאזור 

 2019-טושומרון), התשע"

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין, הנני 
 מצווה בזאת לאמור:

 - זה צוב .1 הגדרות

שהוגדר על ידי מפקד מערבית ליישוב כפר תפוח, אזור  –"אזור המיועד לתכנון" 
האזור כבעל חשיבות אזורית, לגביו הוגשה ללשכת התכנון המרכזית תכנית תכנון 

העומדת בכל הדרישות המקצועיות הנדרשות לשם הבאתה לדיון בפני מפורטת 
 מוסד התכנון המוסמך;

 ;בחוק כהגדרתה –" דרך"

לשימוש  ועדתהמי תביא לשינוי מינימלי של תוואי השטח,ש דרך –" זמנית דרך"
 בהיעדר דרך חלופית;, אזור המיועד לתכנוןב, מוגבל לפרק זמן

 ;1966 לשנת 79' מס, ובנינים כפרים, ערים תכנון חוק -"החוק" 

כהגדרתו בצו בדבר רכוש ממשלתי (יהודה  –"הממונה על הרכוש הממשלתי" 
 ;1967-), תשכ"ז59והשומרון) (מס' 

 "המנהל" כהגדרתו בחוק; –"מנהל לשכת התכנון" 

במפה הנלווית לצו זה, המצויים  אדוםהמסומנים בצבע המקרקעין  –"נכס" 
 10מפקעה, בגוש פיסקלי -במווקע אל 9בגוש פיסקלי באדמות הכפר יאסוף, 

במווקע  12ובגוש פיסקלי פולה -ובמווקע ח׳לת אלשרקי -תין אש-במווקע שיב את
 ;בהן עוברת הדרך הזמניתש, שבנפת טול כרם ,סוויד-ג׳בל אבו אל

איכות הסביבה במינהל ענייני קצין מטה ל -" הסביבה איכות לענייני מטה קצין"
ידי ראש המינהל -על הממלא מקומו שמונ או לאזור יהודה ושומרון האזרחי

 האזרחי;

ארכיאולוגיה והממונה על ענייני לקצין מטה  -"קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה" 
ממלא או  לאזור יהודה ושומרון במינהל האזרחי העתיקות והמורשתאתרי 

 ידי ראש המינהל האזרחי;-על המקומו שמונ

 טבע שמורותענייני קצין מטה ל -" שמורות טבע ופארקים לענייני מטה קצין"
ידי -על הממלא מקומו שמונ או לאזור יהודה ושומרון במינהל האזרחיופארקים 

 ראש המינהל האזרחי;

תחבורה/ מע"צ והמפקח על ענייני קצין מטה ל -" תחבורה לענייני מטה קצין"
ידי -על הממלא מקומו שמונ או לאזור יהודה ושומרון במינהל האזרחיהתעבורה 

  ראש המינהל האזרחי;

 ;לחוקעל פי הפרק הרביעי  שיוןיר -שיון" י"ר

. לחוק השלישי בפרק כמשמעותה –" מפורטת תכנון תכנית"
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 פטור
 מרישיון

ובלבד שיתקיימו תנאים  ןמרישיו פטורים בה והשימוש זמנית דרך של הקמה .2
 אלה:

חשיבות אזורית  בעלתזמנית  בדרךאישור מפקד האזור לפיו מדובר  ניתן )א(
 המיועד לתכנון; לאזור

 על") התכנית" - להלן( זמנית דרך להתוויית תכנית, המבקש ידי על הוכנה )ב(
 ישראל ברשת תקואורדינאטו רשת פי על מצבית טופוגרפית מפה רקע

או  1:250על רקע תצלום אוויר מיושר עדכני, בקנה מידה של  אוהחדשה 
 :שתכלול, 1:500

 ;המבקש פרטי .1
 ;הנכס של מאוקע או חלקה, גוש, כפר, נפה .2
 ;מפה עם סימון תוואי הדרך הזמנית המבוקשת וגבולותיה .3
 הנדסיות ותשתיות המבוקשת הזמנית הדרךהגובלות עם  הדרכים .4

 ;לו ובסמוך הנכס בתחום
 האזור את לשרת המיועדת הקבועה הדרךתוואי  סימוןמפה עם  .5

 ללשכת שהוגשה מפורטת תכנון תכנית פי על, לתכנון המיועד
 ;המרכזית כאמור בסעיף קטן (ג) התכנון

 ;עליו החלות התוכניות פי על בנכס המותרים השימושים .6
תכנון  תכנית כל רקע על הנכס מיקום את המפרטסביבה  תרשים .7

 ;במקום החלה, המרכזית התכנון ללשכת הופקדה אושאושרה 
 לרבות, המבוקשת הזמנית הדרך של ההנדסיים המרכיבים סימון .8

 .בחוק כהגדרתם, שלה הדרך קווי

 ביחס לאזור המיועד לתכנון מפורטת תכנון תכנית העתק לתכנית צורף (ג)
מנהל ואישור , , ולדרך הקבועה אליולשרת הזמנית הדרך אותו מיועדת

 הדרישות בכל עומדת התכנון המפורטת לפיו תכנית לשכת התכנון
 המוסמך. התכנון מוסד בפני לדיון הבאתה לשם הנדרשות המקצועיות

 הזמנית הדרך להקמת הממונה על הרכוש הממשלתי אישור לתכנית צורף (ד)
 .שיינתן ככל, 4 סעיף מכוח שיינתן הפטור של תוקפו בתקופת בה ולשימוש

, לצו בתוספת המובא בנוסח, התכנית מגיש של התחייבות לתכנית תצורף )ה(
 לפי הפטור תקופת בתום צו זה לפי שתוקם הזמנית הדרך את ולפנות להרוס
 .רישיון בעבורה ניתן כן אם לצו אלא 5סעיף 

 :אלה גורמים יחתמו התכנית על )ו(
 ;או נציגו הממונה על הרכוש הממשלתי .1
 ;קצין מטה לענייני תחבורה או נציגו .2
 , אם נדרש הדבר;או נציגו ארכיאולוגיהקצין מטה לענייני  .3
 , אם נדרש הדבר;ופארקיםשמורות טבע קצין מטה לענייני  .4
 , אם נדרש הדבר;או נציגו איכות הסביבהקצין מטה לענייני  .5
 או נציגו; לשכת התכנון המרכזיתמנהל  .6
ראש תחום תשתית במינהל האזרחי או נציגו, שיאשר בחתימתו כי  .7

ן להביאה בפני ראש המינהל , ונית2סעיף  הבקשה עומדת בתנאי 
 האזרחי.

לתכנית יצורפו האישורים הבאים:  )ז(
 יציבות את המהנדס יאשר בה, בניין מהנדס בידי חתומה הצהרה .1

 ; מרכיביה לרבות, המבוקשת הזמנית הדרך ובטיחות
 הסביבה איכותלענייני  צין מטהק להנחיות בהתאם שנערך מסמך .2

, מוסמך מקצועי גורם ידי על, אישורו לקבלת ובכפוף, או נציגו
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 של והסביבתיות הנופיות וההשפעות המשמעויות את מפרט ואשר
 .המבוקשת הזמנית הדרך ביצוע

 פרסום
והתנגדות 

לתכנית 

, יפורסם דבר הגשתה האזרחי המינהל ראשעם הגשתה של התכנית לאישור  (א) .3
 :הבאים יםבאמצע

על לוח המודעות של בשפה העברית ובשפה הערבית תליית הודעה  .1
 הנוגעת בדבר; והקישור התאום מפקדת

 תוואי ולאורך הנכס בתחום, בולטים במקומות, הודעות הצבת .2
 ;המבוקשת הזמנית הדרך

 הודעה בעיתון נפוץ באזור בשפה העברית ובשפה הערבית; .3
 התיאום מנהלת ידי על הפלסטינילגורמי הקישור  ההודע מסירת .4

 ;הרלוונטית הנפה של והקישור
, תכנון מרחב בתחום ממוקמים ממנו חלק או שהנכס ככל .5

 מקומיות מועצות( תכנון מרחבי הכרזת בדבר בצו כמשמעותו
 תימסר, 2008-ח"התשס), והשומרון יהודה) (אזוריות ומועצות

 אותו בתחום לפעול שהוסמכה המיוחדת התכנון לוועדת גם הודעה
 מועצות( מיוחדות תכנון ועדות מינוי במסגרת, תכנון מרחב

 ;2008-ח"התשס), והשומרון יהודה) (אזוריות ומועצות מקומיות
 אתר אינטרנט רשמי מטעם רשויות האזור בשפה העברית ובשפה .6

הערבית; באם הנכס או חלק ממנו ממוקמים בתחום מרחב תכנון 
בו פועלת ועדת תכנון מיוחדת, אזי יידרש פרסום גם באתר 

 .האינטרנט של הוועדה המיוחדת הנוגעת בדבר

יהיה (א),  פסקה לפי פורסם הגשתה שדבר תכנית אישוררואה עצמו נפגע מה (ב)
התנגדות לתכנית שתידון בפני  פרסומהימים מיום  21רשאי להגיש, תוך 

 מועצת התכנון העליונה.

 21 חלוףב אלאלהלן  4 בסעיף כאמור האזרחי המינהל ראש אישור יינתן לא (ג)
לעיל (א)  קטן בסעיף כאמור התכנית הגשת דבר פרסום ממועד ימים

 .שהוגשו ככל(ב),  קטן סעיף לפי שהוגשו בטענות והכרעה

 אישור
 דרך הקמת
 זמנית

 המינהל ראש ידי על אושרה שהתכנית ובלבד התכנית פי על תוקם זמנית דרך . 4
 יראו, הצו ז לעניין. העליונה התכנון מועצת ראש ביושב שנועץ לאחר, האזרחי
 שיון.ימר פטור כמתן הזסעיף  לפי האזרחי המינהל ראש באישור

 תוקף
 הפטור

 מבוצעים הם עוד כל שיוןימר פטורים בה ושימוש זמנית דרך של הקמה (א) .5
 בסעיפים לקבוע ובכפוף, 4 ףבסעי כאמור שאושרה לתוכנית בהתאם
 ;להלן(ג) -ו(ב)  קטנים

 פקע תוקפו אם אלא, נתינתו מיום שנתיים בתום יפקע זה פטור של תוקפו (ב)
 );ד( קטן בסעיף כאמור, יותר מוקדם במועד

 יעלו שלא לתקופות פטור של תוקפו להאריך האזרחי המנהל ראש רשאי (ג)
  ;שלוש שנים על יעלה לא התקופות כל שסך ובלבד, פעם כל שנה על

 התכנון מועצת ראש יושב עם בהיוועצות, האזרחי המינהל ראש רשאי (ד)
 שאושר פטור לבטל רשאי וכן, פטור למתן נוספים תנאים לקבוע, העליונה

 התוכנית אישור תנאי לרבות, הפטור מתן מתנאי אחד כי נמצא אם, בעבר
 ולקבוע, שיירשמו מיוחדים מטעמים או להתקיים חדל, 2 בסעיף כמפורט

 (ב); סעיף לפי שנקבע מהמועד מוקדם במועד יפקע פטור של תוקפו כי

(ג), -פקיעת תוקף הפטור או ביטולו, כמפורט בסעיפים קטנים (ב) ו עם (ה)
על ידי מגיש התכנית,  זה צו לפי שהוקמה הזמנית הדרך ותפונה תיהרס

שמורות טבע המטה לענייני  ןקצי הנחיותל, בהתאם או מי מטעמו
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 בעבורה ניתן כן אם אלא ,והפינוי ההריסה אופן לענייןאו נציגו ופארקים 
 .ביטולו או הפטור תוקף פקיעת טרם רישיון

מבלי לגרוע מהאמור בכל דין ובתחיקת ביטחון, על המבצע עבודה, בינוי או  . 6 עונשין
 ב לחוק.37ה, יחולו הוראות סעיף ז צושימוש בניגוד להוראות 

, תחילה
 תחולה

 ופרסום

 נשרים, צווים ומינויים.מ בקובץ יפורסם והוא, חתימתו ביום זה צו של תחילתו .7

 שמירת
 דינים

 מהוראות לגרוע כדי זה צו מכוח שניתן בפטור אין, 4-ו 2 בסעיפים לאמור בכפוף .8
 .ביטחון ותחיקת דין כל

חשיבות  תצו בדבר אישור הקמה ופטור מרישיון לדרך זמנית בעל: "יקרא זה צו . 9 השם
(מס' (הוראת שעה)  מערבית ליישוב כפר תפוח המיועד לתכנוןלאזור אזורית 

 ".2019-התשע"ט(יהודה ושומרון), ) 1821

 פדן נדב אלוף י"ב אלול התשע"ט
 "לצה        כוחות           מפקד
 2019 בספטמבר 12 ושומרון     יהודה    באזור
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 תוספת
 ))ה(2סעיף (

 והשומרון יהודה באזור האזרחי המינהל ראש: אל

 זמנית דרך ולפינוי להריסה התחייבות: הנדון

 זמנית לדרך מהיתר ופטור להקמה אישור לקבלת בבקשה האזרחי המינהל ראש אל ופניתי הואיל
בדבר אישור הקמה ופטור מרישיון  בצו כהגדרתה, בעלת חשיבות אזורית לאזור המיועד לתכנון

המיועד לתכנון (הוראת שעה) (יהודה ושומרון), חשיבות אזורית לאזור  תלדרך זמנית בעל
 ;(להלן: "הצו") 2019-התשע"ט

 אישור לקבלת בבקשה האזרחי המינהל לראש לפנות רשאי אני, הצו הוראות פי על כי לי וידוע והואיל
 2 בסעיף כמפורט, מתאימה תכנית אישור דרך על, כאמור זמנית לדרך מהיתר ופטור הקמה
 ;לצו זה

 :כדלקמן בזאת ומתחייב מאשר, מצהיר הנני, לפיכך

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווה זה התחייבות לכתב המבוא .1

 של תוקפו משך את לקבוע רשאי האזרחי המינהל ראש כי לי וידוע, לי מוכרות הצו הוראות .2
 אם ואלא, המאוחר לכל, יפקע זה פטור כי לי ידוע, כן כמו. בעבר שאושר פטור ולבטל פטור
 _________. ביום, יותר מוקדם במועד פקע

 בה ולעשות הזמנית הדרך את להקים מתחייב הריני, ידי על המבוקשת התכנית שתאושר ככל .3
. שיינתן ככל, לי שיינתן מהיתר הפטור מתנאי תנאי ולכל האמורה לתכנית לצו, התואם שימוש

 הדרך את ולפנות להרוס, לפרקלהשיב את השטח לקדמותו ובכלל זה  בזאת מתחייב אני .4
 פקע או הפטור בוטל בו במקום לרבות, הפטור תום במועד צו זה לפי בפטור שהוקמה הזמנית

 . הפטור למתן מהתנאים יותר או אחד להתקיים חדל בו מקום, תוקפו

 לרבות, בעניין וההוראות התקנים בכלל שיעמוד באופן הזמנית הדרך את להקים מתחייב הריני .5
 זה שימוש והתאמת בה השוטף השימוש ועל הקמתה על לפקח, המקובלים הבטיחות תקני

 .הפטור מתן למטרת

ככל שתאושר התכנית המבוקשת על ידי ותוקם הדרך הזמנית בפועל, הריני מתחייב להגיש  .6
ימים ממועד השלמת עבודות הקמת הדרך הזמנית, הצהרה  45לידי המינהל האזרחי, בתוך 

 (ו) לצו.2החתומה על ידי המהנדס בהתאם לסעיף 

ידוע לי כי ככל שלא אעביר את ההצרה האמורה בתוך התקופה האמורה, יפקע תוקפו של 
הפטור ואני מתחייב לפרקו ולהשיב את מצבם של המקרקעין שעליהם הוקמה הדרך הזמנית 
למצבם טרם הקמתה, על חשבוני המלא וללא שתעמוד בידי כל טענה או תביעה כלפי המינהל 

 ן ההוצאות שייגרמו לי כתוצאה מכך.האזרחי או רשויות האזור, בגי

 בין, הזמנית בדרך השימוש אגב ייגרם אשראו הפסד  נזק לכל באחריות לשאת מתחייב הריני .7
 פוטר הריני, לעיל כאמוראו הפסד  נזק שייגרם ככל. לאו אם ובין לפטור תאם זה שימוש אם
 לנזק אחריות מכל בשמם הפועל וכל ש"באיו ל"צה כוחות מפקד, האזרחי המינהל רשויות את

 .בנושא לעלות העשויה טענה ומכל יםהאמוראו להפסד 

 שימצאו צעד כל לנקוט האכיפה רשויות עשויות, זו התחייבותי את אקיים שלא ככל כי, לי ידוע .8
 79' מס, ובניינים כפרים, ערים תכנון לחוק 38 סעיף מכוח פיקוח הליך פתיחת לרבות, לנכון
 . זה סעיף מכוח ולהריסה עבודה להפסקת סופי צו הוצאת ולרבות, 1966 לשנת

 וניתן תוכנית בעניינה שאושרה בלא הזמנית הדרך הוקמה בו מקום כי, בזאת מתחייב אני .9
 נהרסה, פורקה לא הזמנית הדרך בו מקום או, לתכנית בהתאם שלא הוקמה או, פטור לגביה
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, בעצמו הפינוי פעולות את ביצע האזרחי והמינהל, בצו זה לכך שנקבע במועד ידי-על ופונתה
 .לכך שנקבע ובמועד האזרחי המינהל ידי-על שיידרשו הפינוי הוצאות את אשלם

 לגבות רשאי יהיה האזרחי המינהל כי מסכים אני, כאמור הפינוי הוצאות את אשלם לא אם .10
 . וררשות הפועלת מכוח תחיקת הביטחון באז בכל לזכותי שיעמוד סכום מכל ההוצאות את

 כוחות מפקד, האזרחי המינהל את לשפות בזאת מתחייב הריני, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .11
 הוצאה או/ו הפסד או/ו אובדן או/ו נזק כל בגין מטעמם או/ו בשמם הפועל וכל ש"באיו ל"צה

 או/ו כלפי לשאת ייאלצו בו סכום כל, לעיל האמור מכלליות לגרוע ומבלי לרבות, להם שייגרמו
 .זה התחייבות בכתב האמור עם בקשר, ביטחון ותחיקת דין כל פי על חליפי כלפיי

 .הביטחון ותחיקת הדין לפי עליי המוטלת חובה מכל אותי לפטור כדי לעיל באמור אין .12

קציני המינהל האזרחי הנוגעים לעניין ש לכך תנאי הוא זה בכתב התחייבויותיי קיום כי, לי ידוע .13
 . לפטור בבקשתי נוידו האזרחי המינהל ראשו

_________________ 
  ש       ק       ב      מ      ה
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 צבא הגנה לישראל
 1822צו מס' 

 2019-טהתשע" ,) (יהודה והשומרון)65צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון ועל הסדר 

 הציבורי באזור, הנני מצווה בזאת לאמור:

תיקון 
 89סעיף 

(להלן:  2009-), התש"ע1651ר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' צו בדבב .1
  -89, בסעיף ")הצו"

לצו זה  186בסעיף קטן (ב), אחרי "לשם הגנה על עניינו של" יבוא "נפגע עבירה כהגדרתו בסעיף  )1(
 או עניינו של".

 , יבוא:(ג)קטן  סעיף לאחר )2(

שה לדיון בדלתיים סגורות, רשאי בית משפט צבאי, לבקשת בא כוח בעת דיון בבק )1(ג"
מפקד כוחות צה"ל באזור, לסטות מדיני הראיות מטעמים שיירשמו, ולקבל ראיה 
אף שלא בנוכחות צד לדיון או בא כוחו או בלי לגלותה להם, אם שוכנע כי גילוי 

או לחשוף שיטות  , בשלום הציבור או בביטחונו,האזורהראיה עלול לפגוע בביטחון 
גילויה עדיף על פני גילויה לשם עשיית צדק; בית משפט -עבודה חסויות, וכי אי

הסברים  סעיף קטן זה, לעיין בראיה ולקבל רשאי, בטרם יקבל החלטה לפיצבאי 
  .."מנציג מפקד כוחות צה"ל באזור או מהתובע הצבאי, אף בהיעדר יתר בעלי הדין

 , יבוא:לאחר סעיף קטן (ה) )3(

בית משפט צבאי ידון בדלתיים סגורות בעת מתן עדותו , )ב(89סעיף ב האמורעל אף  (ו)"
, או על פי הוראת 87של עד שזהותו חסויה על פי תעודת חיסיון שהוצאה מכוח סעיף 

כל דין אחר; ואולם בית המשפט רשאי, מטעמים שיירשמו, לדון בעניין, כולו או 
 .."מקצתו, בפומבי

ן תיקו
 138סעיף 

 -לצו  138בסעיף  .2

 קטן (א) יבוא:-אחרי סעיף )1(

לנוער ידון בדלתיים סגורות, אולם רשאי הוא להרשות לאדם או  ת משפט צבאיבי )1"(א
לסוגי בני אדם, לרבות לנפגע העבירה, להיות נוכחים בשעת הדיון, כולו או 

 מקצתו.". 

 חק.בסעיף קטן (ב) המילה "קטן" תימ )2(

 חתימתו. תחילתו של צו זה ביום .3 תחילה

-ט), התשע"1822(מס' (יהודה והשומרון) ) 65צו זה ייקרא: "הצו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'  .4 השם
2019." 

 נדב פדן,    אלוף טהתשע" כ"ד באלול
מפקד כוחות צה"ל 
 2019 בספטמבר    24 באזור יהודה והשומרון

9420



 ל א ר ש י ל      ה נ ג ה      א ב צ

 1823 'מס צו

 מחצבות שיקום בדבר צו

 ,ביטחון ותחיקת דין כל פי על סמכויותיי ויתר באזור ל"צה כוחות כמפקד סמכותי בתוקף
 הנני בו, הציבורי הסדר ולשמירת באזור האוכלוסייה לטובת דרוש שהדבר סבור ואני והואיל
 :לאמור בזאת מצווה

– זה בצו.1הגדרות

 ,ממשלתי" "רכוש של הוא שמעמדן אדמות – מדינה" "אדמות
 ),59 (מס' והשומרון) (יהודה ממשלתי רכוש בדבר צוב כהגדרתו
;1967 – תשכ"ז

  הזמנים ולוח הנדרשות השיקום עבודות פירוט – דרך" "אבני
 ;ותעבודה אותן לביצוע הנדרש

 עיון( מקרקעין בדבר בצו כהגדרתו – "במקרקעין זכות בעל"
;2014-ד"התשע ),1737 'מס( )והשומרון יהודה( )במרשמים

);1967 ביוני 7( ז"תשכ באייר ח"כ  – "הקובע היום"

 ,ושומרון יהודה לאזור האזרחי נהלהמ – "האזרחי נהלהמ"
 'מס( )והשומרון יהודה( אזרחי נהלמ הקמת בדבר בצו כמשמעותו

 ;1981-ב''התשמ ),947

 על לביצוע הנדרשות הפעולות כלל – ובטיחותית" נופית "הסדרה
 ברישיון או החציבה בתוכנית הקבועות ,מכרות קמ"ט ידי

 .החציבה
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 החוזיים היחסים את מסדיר אשר הסכם – "התקשרות הסכם"
 ;האזרחי נהלהמ לבין המחצבה של המשקם הגורם ןשבי

"הקרן" – הקרן לשיקום מחצבות שתוקם על ידי ראש המנהל 
האזרחי, לפי סעיף 17 לצו זה;

 אשר ,האזרחי נהלהמ של המכרזים ועדת – "מכרזים ועדת"
 ;האזרחי נהלהמ ראש ידי על מונו חבריה

 לשנת 79 'מס ,ובנינים כפרים ,ערים תכנון חוק – "התכנון חוק"
 יהודה( ובנינים כפרים ,ערים תכנון בדבר בצו שתוקן כפי 1966

;מכוחו שהוצאו והתקנות ,1971-א"התשל ),418 'מס( )והשומרון

"מוסד תכנון" – כל רשות באזור שיש לה סמכות בעניין תכניות 
או רישיונות לפי חוק התכנון;

 או שהפעיל מי ,המחצבה בעלי לרבות – "במחצבה מחזיק"
 ,לאו אם ובין חציבה רישיון לו ניתן אם בין ,למעשה אותה שמפעיל

;לאו אם ובין בניה היתר לו ניתן אם בין

 שחם ה,צפח ,אבן מתוכו לחצוב מנת על שכרוהו מכרה – "מחצבה"
 ),ץטקוואר( צור ,אחרים מטמורפיים סלעים או געש אבני מיני וכל
 חציבת תכולל היא ואין ,וגבס חמר  ,חול ,חצץ ,גיר ,חלמיש ,שיש

 יבחוק כמוגדר ,ותליער השמורים באזורים סיד פתילשר אבנים
;והיערות היעור

 סידית חול אבן חול, אבני סיד, אבני - זו הגדרה לעניין "אבנים"
;געש אבני או שיש צור, לא אך בזלת, או

 את שקיבל מי או במקרקעין זכות בעל – במקרקעין" כדין "מחזיק
 שבה במקרקעין להחזקה במקרקעין הזכות בעל של הסכמתו
  ;מחצבה מצויה
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 ;האזרחי במנהל מכרות לענייני המטה קצין  – "מפקח"

 כהגדרתם ממשלתי רכוש שאינם מקרקעין – "פרטיים מקרקעין"
-ז"התשכ ),59 'מס( )והשומרון יהודה( ממשלתי רכוש בדבר בצו

1967;

 תוכנית ביצוע לצורך הנדרשות הפעולות כלל – שיקום" "עבודות
 מאושרת; שיקום

 המנהל ידי על אם בין ,הנעשות הפעולות כלל – "השיקום פעולות"
 ובכלל ,המחצבה שיקום לצורך ,אחר גורם ידי על אם ובין האזרחי

;למחצבה השיקום תוכנית לקידום פעולות זה

 לענייני המטה קצין מאת שניתן לחציבה היתר – "חציבה רישיון"
 טבע אוצרות ניצול בדבר הצו לפי לסמכותו בהתאם ,מכרות

;1970-ל"התש ),389 'מס( )והשומרון יהודה(

 לקבוע מטרתה אשר ,שיקום תוכנית – "מחצבה לשיקום תוכנית"
 לייעודו המחצבה שטח את להשיב או ,המחצבה לשטח חדש ייעוד
 ;הקובע ביום

 נכנסה אשר ,מחצבה לשיקום תוכנית – "מאושרת שיקום תוכנית"
.התכנון חוק להוראות בהתאם לתוקפה
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מחצבה לשיקום הודעה מתן :1 פרק

 הודעה
 בדבר
 הצורך

 בשיקום
מחצבה

,הופסקממנהחלקאופלוניתמחצבהשניצול המפקח ראה(א) .2
 ,במחצבה למחזיק להודיע הוא רשאי להפסיקושראוי או

 באופן ,שיקוםטעוןהמחצבה אתר כי ,בכתב מנומקת בהודעה
 בהודעה המפקח ידי על זה לעניין שייקבעו הזמן ובתקופת

 הנוסח לפי תימסר השיקום הודעת );שיקום הודעת - להלן(
 ומסירת הוצאת להוראות בהתאם ,זה לצו בתוספת המפורט
 .תכנוןה חוקב הודעות

 ימסור ,פרטיים מקרקעין על מצויה פלונית מחצבה הייתה)ב(
 נהלהמ ראש של אישורו קבלת לאחר ,שיקום הודעת המפקח
 ולבעל במחצבה למחזיק תישלח השיקום הודעת .האזרחי
במקרקעין. זכות

 המחזיק של מחובה לגרוע כדי ,זה בסעיף כאמור בהודעה אין)ג(
 פסק ,הביטחון תחיקת ,דין כל פי על פעולות לבצע במחצבה

 כלל ביצוע זה ובכלל ,שישנם ככל ,רישיון או תוכנית ,דין
.בטיחותיתהו נופיתה הסדרהה פעולות

 מסירת
 הודעת

 השיקום
 למחזיק
במחצבה

המחזיק הוא מי השיקום הודעת מתן בעת ידוע היה לא.3
 כאמור הודעות ומסירת הוצאת הוראות והתקיימו ,במחצבה
 דרך בכל ,שיקום הודעת למסור המפקח רשאי ,2 בסעיף
 במקום תלייתה לרבות ,העניין בנסיבות כסבירה לו שתראה
.בדבר הנוגעים המקרקעין בתחום בולט

 על השגה
 הודעת

השיקום

 שיקוםהמהודעתנפגע עצמו הרואה או במחצבה, המחזיק(א).4
 תוגש ההשגה ;האזרחי נהלהמ ראש לידי השגה להגיש רשאי
.השיקום הודעת מתן ממועד ימים 30 בתוך

 של ביצוען יידחה ),א( קטן בסעיף כאמור השגה הוגשה (ב)
 נהלהמ ראש של הכרעתו קבלת לאחר עד םהשיקו פעולות
 .בהשגה האזרחי

לבטל ,לאשר רשאי ויהיה בהשגה ידון האזרחי נהלהמ ראש(ג)
.השיקום הודעת את בשינויים לאשר או
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ימים 60 תוך תינתן בהשגה האזרחי נהלהמ ראש של החלטתו(ד)
 ניתן לא כי ,האזרחי נהלהמ ראש ראה .לו המצאתה מיום

 מטעמים ,הוא רשאי ,האמור הזמן פרק בתוך בהשגה להכריע
 ההכרעה למתן המועד את להאריך ,שיירשמו מיוחדים
 למגיש תועבר מועד הארכת בדבר הודעה ;ימים 30-ב בהשגה
 .ההשגה

 מדינה באדמות המצויה מחצבה שיקום :2 פרק

 הכנת
 תוכנית
 שיקום
 למחצבה
 המצויה
 באדמות
 מדינה

באדמות המצויה מחצבה לגבי שיקום תהודע המפקח שלח)א( .5
 השגה שהוגשה או 4 עיףבס כאמור השגה הוגשה ולא ,מדינה
 כפי ,מחצבהה לשיקום תוכנית המפקח יכין ונדחתה, כאמור
 מוסד לאישור תוגש אשר ,העניין בנסיבות לנכון שיראה
 .התכנון חוק להוראות בהתאם ,המתאים התכנון

תוכנית שהייתה מקום ,יחולו לא )א( קטן סעיף הוראות)ב(
 ושכללה ,המחצבה שטח על שחלה מחצבהה לשיקום מאושרת
 .המחצבה שטח שיקום בדבר המפקח, לדעת מספקות הוראות

 פרסום
 מכרז
 לצורך
 ביצוע
 ותעבוד

 השיקום

 היתרי מכוחה והונפקו לתוקף מחצבה לשיקום כניתות נכנסה (א) .6
 עבודות ביצוע לצורך מכרז האזרחי נהלהמ יפרסם ,בנייה

 .השיקום

 עבודות של המוערך שוויין היה ),א( קטן בסעיף האמור אף על (ב)
 נהלהמ רשאי ,ח"ש 50,000-מ נמוך הנדרשות השיקום
 ,קבלנים לשלושה בכתב ולפנות ,למכרז לצאת שלא האזרחי

 עבודות לביצוע מחיר הצעות קבלת לצורך ,הפחות לכל
 .המאושרת השיקום לתוכנית בהתאם ,הנדרשות השיקום

 פרטיים במקרקעין המצויה מחצבה שיקום :3 פרק

 תכנון : א סימן

 הכנת
 תוכנית
 שיקום
 למחצבה
 המצויה

 במקרקעין המצויה מחצבה לגבי שיקום תהודע המפקח שלח  .7
 ,בכתב למפקח להודיע ,במקרקעין כדין מחזיק רשאי ,פרטיים

 הכרעתו מיום או ,השיקום הודעת קבלת מיום ימים 30 תוך
 להכין ברצונו כי ,המאוחר לפי ),ד(4 בסעיף כאמור רמ״א של

  המחצבה. לשיקום תוכנית בעצמו
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 במקרקעין
 פרטיים

 הגשת
 תוכנית
 לשיקום
 על מחצבה

 ידי
 המחזיק

 כדין
 במקרקעין

 למוסד יגיש ,7 בסעיף כאמור במקרקעין כדין מחזיק הודיע (א) .8
 ימים 90 תוך המחצבה לשיקום תוכנית המתאים התכנון
 רשאי המפקח .כאמור תוכנית להכין רצונו על שהודיע מיום

  שיירשמו. מטעמים המועד את להאריך

 המתאים התכנון למוסד תוגש (א) קטן בסעיף כאמור תוכנית (ב)
  הבאים: התנאים בהתקיים

 כלל שיקום בדבר הוראות תכלול השיקום תוכנית )1(
 ;השיקום הודעת מתייחסת אליו השטח

 המפקח. של להנחיותיו בהתאם תוגש השיקום תוכנית )2(

 הגשת
 תוכנית
 לשיקום
 מחצבה
 המצויה

 במקרקעין
 פרטיים

 ידי על
 המפקח

 להכין רצונו על למפקח במקרקעין כדין מחזיקה הודיע לא  .9

 לא או בתוקף תכנית קיימת הייתה לא או ,7 סעיף לפי תכנית

 המפקח, יכין ,8 בסעיף הקבועים בתנאים התכנית עמדה

 לשיקום תכנית האזרחי, נהלהמ ראש עם התייעצות לאחר

 המתאים. התכנון מוסד אישורל יגישהו המחצבה

 עיון
 בתוכנית
 שיקום
 שהגיש
 המפקח

 למחזיק המפקח יודיע ,המפקח שהגיש שיקום תוכנית אושרה  .10

 והזמן המקום על ,9 בסעיף כאמור בהודעה במקרקעין, כדין

 המאושרת. השיקום בתכנית לעיין יהיה אפשר בהם

 פרטיים במקרקעין המצויה במחצבה השיקום ביצוע ב: סימן

 על הודעה
 ביצוע

 השיקום
 במחצבה
 המצויה

 במקרקעין
 פרטיים

 המפקח יודיע ,זה לפרק א' סימן לפי שיקום תוכנית אושרה  .11

 המחצבה, את לשקם באפשרותו כי ,במקרקעין כדין למחזיק

 לפי אלה, מדרכים באחת ,שאושרה לתוכנית בהתאם

  בחירתו:

 ;21 סעיף הוראות לפי בעצמו המחצבה שיקום (א)
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 הוראות לפי מטעמו מי או המפקח באמצעות המחצבה שיקום (ב)

 .51 סעיף

 שיקום
  בידי

 מחזיק
 כדין

 במקרקעין

 המחצבה את לשקם ברצונו כי במקרקעין כדין המחזיק הודיע (א) .12

 תוך המפקח, של לאישורו ימציא ),(א11 בסעיף כאמור בעצמו

 לשיקום דרך אבני כאמור, הודיע שבו מהמועד ימים 30

 אבני להמצאת המועד את להאריך רשאי המפקח .המחצבה

  שיירשמו. מטעמים הדרך

 המפקח רשאי למפקח, שהוגשו הדרך אבני אישור בבחינת (ב)

 מן שהוגשו, השיקום עבודות לביצוע הדרך אבני את לדחות

  להחלטתו: הנימוקים את ויפרט הבאים, הטעמים

 השיקום תכנית בהוראות עומדות לא הדרך אבני )1(

 המאושרת;

 סבירים. אינם הדרך באבני המוצעים הזמנים לוחות )2(

 הנדרש העבודה זמן משך את המפקח ישקול זה לעניין

 מעיכוב הנגרמת הפגיעה ואת השיקום עבודות לביצוע

 המחצבה; של שיקומה

 שיירשמו. אחרים טעמים )3(

 הדרך, אבני את (א), קטן סעיף הוראות לפי המפקח אישר (ג)

 לאבני בהתאם המחצבה את במקרקעין כדין המחזיק ישקם

 שאושרו. הדרך

 כדין מחזיק יגיש הדרך, אבני את לדחות המפקח החליט (ד)

 המפקח. להוראות בהתאם דרך אבני יום 14 תוך במקרקעין

 על השגה
 אבני
 הדרך

 (ב),12 סעיף לפי הדרך אבני את לדחות המפקח החלטת על (א) .13

 המנהל ראש בפני להשיג במקרקעין כדין המחזיק רשאי

 ההחלטה. קבלת מיום ימים 30 בתוך האזרחי,
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 של ביצוען יידחה ),א( קטן בסעיף כאמור השגה הוגשה (ב)

 המנהל ראש של הכרעתו קבלת לאחר עד השיקום פעולות

 .בהשגה האזרחי

 ימים 30 תוך תינתן בהשגה האזרחי המנהל ראש החלטת (ג)

 ניתן לא כי ,האזרחי נהלהמ ראש ראה .לו המצאתה מיום

 מטעמים ,הוא רשאי ,האמור הזמן פרק בתוך בהשגה להכריע

 ההכרעה למתן המועד את להאריך ,שיירשמו מיוחדים

 למגיש תועבר מועד הארכת בדבר הודעה ;ימים 30-ב בהשגה

 .ההשגה

 התראה
 אי בגין

 עמידה
 באבני
 הדרך

 לשיקום

 בשקידה מקדם אינו במקרקעין כדין מחזיק כי המפקח ראה  .14

 על ימסור הדרך לאבני בהתאם השיקום עבודות את הראויה

 תינתן כאמור בהודעה במקרקעין; כדין למחזיק הודעה כך

 זמן בפרק הנדרשים הליקויים יתוקנו שלא ככל לפיה התראה,

 את ולקדם להמשיך המפקח רשאי יהיה בהודעה, שיצוין

    ידו. על שיקבע גורם כל באמצעות השיקום, עבודות

  שיקום
 בידי

 המפקח

 את יבצע שהמפקח ברצונו כי במקרקעין כדין המחזיק הודיע  .15

 המפקח רשאי יהיה ),ב(11 בסעיף כאמור השיקום עבודות

 לצו. 6 בסעיף כאמור השטח את לשקם

 שיקום
 שלא

 ברשות
 בידי

 המפקח

 המנהל ראש באישור המפקח, רשאי יהיה הבאים במקרים (א) .16

 להוראות בהתאם השיקום, עבודות את לבצע האזרחי

 שאושרה. התוכנית

 על ימים 30 בתוך במקרקעין כדין המחזיק הודיע לא )1(

 לשקם סירובו על שהודיע או 11 בסעיף כאמור בחירתו

 ;המחצבה את

 של לאישורו דרך אבני במקרקעין כדין מחזיק הגיש לא )2(

 ));ד(12( או (א))12( סעיף להוראות בהתאם המפקח

 ראויה בשקידה מקדם אינו במקרקעין כדין המחזיק )3(

 לו שמסר הליקויים את תיקן ולא השיקום עבודות את

 .14 לסעיף בהתאם בהודעה המפקח
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 (א) קטן בסעיף כאמור המחצבה את לשקם המפקח החליט (ב)

 באמצעים ולנקוט לחצרים להיכנס כך לשם רשאי יהיה

 ותחיקת דין כל להוראות בכפוף ,השיקום לביצוע הדרושים

  .ביטחוןה

 קרן
 לשיקום
מחצבות

לשיקום קרן בתקנות להקים רשאי האזרחי נהלהמ ראש(א).17
 ).הקרן – להלן( מחצבות

– האזרחי נהלהמ ראש רשאי כאמור בתקנות(ב)

 עבודתה דרכי ,הקרן הנהלת הרכב את לקבוע)1(
;וסמכויותיה

 לפי תמלוגים לקרן לשלם מחצבהה מחזיק את לחייב)2(
 אחוזים לפי או ,בה שנחצב החומר כמותו סוג

 אחרים סבירים מידה-קני לפי או ,המחצבה מהכנסות
;שבהן לסוגים ובין המחצבות לכלל בין שייקבעו

 ,לקרן התמלוגים בהעברת חציבה רישיון מתן להתנות)3(
;ידו על שייקבעו כפי

 ,מקצתן או כולן ,ההוצאות החזר בדבר הוראות לקבוע)4(
 לכל או ,בעצמו המחצבה את ששיקם כדין למחזיק
 לכל או ,לצו בהתאם המחצבה את שיקם אשר גורם
 הוראות לרבות ,הקרן הנהלת הסתייעה בו אשר גורם
.מקדמות תשלום בדבר

.חתימתו ביום זה צו של תוקפו תחילת.18תחילה

 'מס( )והשומרון יהודה( מחצבות שיקום בדבר צו" :ייקרא זה צו.19השם
".9201-ףהתש" ),1823

 ף"התש בתשרי 'ח
אלוף   ,פדן נדב

ל"צה         כוחות         מפקד   9201 באוקטובר 07
והשומרון     יהודה       באזור
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 התוספת
 )2 סעיף(

  אל   בית     37      ד.ת    _________ :תאריך

 U9977030/31-02 ':טל 

 U9977713-02     :פקס 

ושומרון יהודה לאזור האזרחי נהלהמ
  מכרות לענייני מטה קצין

 والسامره یھودا لمنطقة ألمدنیھ االداره
 والمناجم ألصناعھ ,ألتجاره لشؤون االداره ضابط

Uמחצבה בשיקום הצורך בדבר הודעה 
 ألكسارة لتأھیل ألحاجھ بشأن إعالن

 'מס( )והשומרון יהודה( מחצבות שיקום בדבר לצו )א(2 סעיף מכוח סמכותי בתוקף

 לי שהואצלה הסמכות ומכוח ),מחצבות שיקום בדבר הצו – להלן( 9201-ףהתש" ),1823

 'מס( )ושומרון יהודה( טבע אוצרות ניצול בדבר הצו פי על האזרחי נהלהמ ראש ידי על

 :זו הודעה נותן הנני ,1970  ל"תש )389

 رقم( )والسامره یھودا( الكسارات تأھیل بشأن أألمر من )أ(2 ألماده حسب صالحیاتي بموجب"

 تخول التي الصالحیات وبموجب ),الكسارات تأھیل بغرض أألمر – یلي فیما( 2019 – 7805 ),۳۱۸۲
 )والسامره یھودا( ألطبیعیھ الثروات استثمار بشأن أألمر بموجب ألمدنیھ االداره رئیس قبل من لي

  :اإلعالن ھذا أصدر فإنني ,1970 – 5730 ),389 رقم(

 טעון ,זו להודעה המצורף בעזר המצוי ,השטח תא כי ,בזאת להודיע הריני       .1

 .שיקום

 .لتأھیل بحاجھ ,اإلعالن لھذا ألمرفقھ الخارطة على المعلم ,األرض مساحة بان ,بھذا أعلمك

 באופן ,זה שטח בתא המתבצעת החציבה פעולות כל את להפסיק יש ,כן על       .2

 יופקו שלא ובלבד ,זו הודעה מתן מיום _____ של זמן פרק בתוך / מיידי

 .טון ___ על העולה בהיקף חציבה תוצרי זו בתקופה

 ____ خالل / فوري بشكل ألمساحھ ھذه في تتم التي التعدین عملیات كل وقف یجب ,لذلك

 .الفترة ھذه في طن ___ من أكثر مواد تعدین یتم ال وبشرط ,اإلعالن ھذا إرسال یوم من
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 האזרחי המנהל ראש לידי השגה להגיש רשאי ,זו מהודעה נפגע עצמו הרואה       .3

 .זו הודעה מתן מיום יום 30 בתוך

 ,ھألمدنی االداره لرئیس اعتراض تقدیم لھ یحق اإلعالن ھذا جراء متضرراً  نفسھ یعتبر من
  .اإلعالن ھذا إرسال یوم من یوم 30 خالل

 ,פרטיים מקרקעין גבי על המצויה במחצבה ,במקרקעין כדין מחזיק על       .4

 בדבר הצו להוראות-בכפוף ,המחצבה לשיקום תוכנית בעצמו להכין המעוניין

 מתן מיום יום 30 בתוך לי להודיע ,מכוחו שיצאו והתקנות מחצבות שיקום

 .המחצבה לשיקום תוכנית ןולהכי לפעול ברצונו כי ,זו הודעה

 المعني ,خاصة يأراض على المتواجدة الكسارة في ,أالمر وفق االرض عن المسؤول

 ظمةواألن الكسارات تأھیل بشان أألمر تعلیمات بمراعاة ,للكسارة لتأھیل برنامج بتحضیر

 یرغب انھ ,اإلعالن ھذه إرسال یوم من یوم 30 خالل إبالغي علیھ ,بموجبھ صدرت التي

   .ألكسارة لتأھیل برنامج بتحضیر

 התכנון מוסד בפני לכשתידון ,למחצבה השיקום בתוכנית לעיין יהיה ניתן       .5

 .מחצבות שיקום בדבר בצו םכהגדרת ,התכנון חוק להוראות בהתאם ,המתאים

 ,المالئمة التخطیط دائرات أمام بحثھ حین ,للكسارة تأھیل برنامج على اإلطالع یمكن

 .الكسارات تأھیل بشان أألمر في كتعریفھ ,التخطیط قانون تعلیمات بموجب

 חציבה של שיקום פעולות לביצוע יפעל ,האזרחי שהמנהל ככל כי ,יודגש       .6

 רשאי ,רישיון או תוכנית ,דין פסק ,ביטחון תחיקת ,דין לכל בניגוד שבוצעה

 .האזרחי המנהל את לשפות המחצבה ממחזיק לדרוש האזרחי נהלהמ יהיה

 ,قانون أي خالف نفذ الذي التعدین تأھیل عملیات ألمدنیھ االداره نفذت بحال انھ ,ننوه

 ان ألكسارة صاحب على تفرض أن لھا فیحق رخصھ أو مخطط ,حكم قرار ,امن تشریعات

  .خسائرھا عن یعوضھا

 ,בברכה
 والتقدیر   االحترام  بفائق
 אבידור                     גד
 افیدور                  جاد
 מכרות               ט"קמ

 المناجم  لشؤون   الضابط
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 צבא הגנה לישראל

 1824 צו מס'

 ) (יהודה והשומרון)66 צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'
 2019 -התש"ף (הארכת הוראת שעה), 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ולנוכח המשך הפגיעה הקשה הנגרמת לאזור 
ומסחר בהם ובחלקיהם בשטח  ולמדינת ישראל כתוצאה מהתופעה של גניבת כלי רכב לשטחי 

זה, הנני מצווה בזאת לאמור:

תיקון 
סעיף  

 (ח)10

), 1651 ח משולב] (יהודה והשומרון) (מס'בצו בדבר הוראות ביטחון [נוס .1
".10.10.2021" יבוא "10.10.2019(ח), במקום "10, בסעיף 2009-התש"ע

תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .2 תחילה 

) (יהודה והשומרון) 66 צו זה ייקרא: "צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' .3 השם
".9201-"ף) (הארכת הוראת שעה), התש1824 (מס'

        "ףהתש כ"ח בתשרי

 2019   באוקטובר  27

 אלוף                   ,נדב פדן
 מפקד     כוחות       צה"ל

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

 1825 צו מס'

(הוראת שעה) ) 2(תיקון מס' צו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין 
 2019-ף"התש ,(יהודה ושומרון) )6(תיקון מס'  

 :הנני מצווה בזה לאמורכמפקד כוחות צה"ל באזור בתוקף סמכותי 

תיקון 
 3סעיף 

) (הוראת שעה) (יהודה 2מס'  (תיקוןבצו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין  . 1
" 31.12.2019עד יום , במקום "3, בסעיף 2010-"עהתש ,)1661(מס'  והשומרון)

 ".31.12.2020יבוא "עד יום 

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .2 תוקף

) (הוראת 2מס'  (תיקוןצו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין : "צו זה ייקרא .3 השם 
 ".2019-ף", התש)1825(יהודה ושומרון) (מס'  )6(תיקון מס' שעה) 

 ף"התשי"ח בכסלו 

 2019   בדצמבר   16

 פדן                   נדב    אלוף       
 צה"ל            כוחות מפקד        

 .והשומרון       יהודה   אזור     ב
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
 1826צו מס' 

(הוראת שעה) צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר 
 2019-ף, התש" )1826 (הארכת תוקף) (יהודה ושומרון) (מס'

בטחון האזור והסדר על  שמירההדבר נחוץ לשם ו הואילל באזור, ו"כמפקד כוחות צה סמכותיבתוקף 
 מצווה בזאת לאמור:הציבורי, הנני 

הארכת 
 תוקף

לצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה) (יהודה  11בסעיף  . 1
 ".31.12.2020", יבוא "31.12.2019, במקום "2010-), התשע"א1665ושומרון) (מס' 

תיקון 
התוספת 
 הראשונה

(הוראת בתוספת הראשונה לצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר  . 2
, שכותרתה:  "רשימת נקודות 2010-),  התשע"א 1665שעה)(יהודה ושומרון)  (מס' 

 .המעבר",  בסופה, יבוא "מעבר מצודה"

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .3 תחילה

צו בדבר הסדרת צו זה ייקרא: "צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר  .4 השם
 שעה) (הארכת תוקף) (יהודה ושומרון) (מס'הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת 

 ."2019-ף, התש" )1826

 אלוף                         ,נדב פדן          
צה"ל            מפקד       כוחות            

כ"ח בכסלו התש"ף          

 ושומרון    יהודה          באזור          26   בדצמבר   2019           
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 צבא ההגנה לישראל
 1827צו מס' 

 2020 -ף"תשה) (יהודה והשומרון), 67צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על ביטחון האזור, הסדר 

 הציבורי באזור ושלום הציבור באזור, הנני מצווה בזאת לאמור:

הוספת 
 ותהגדר

 1לסעיף 

 -), התש"ע1651צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' ב 1סעיף ב .1
 " יבוא:הקלה"), אחרי הגדרת "הצו(להלן: " 2009

התאחדות בלתי "
 -"מותרת

 .1945לתקנות ההגנה (שעת חירום),  84כמשמעה בתקנה 

או רדיואקטיבי לרבות גרעיני, העלול לפי טיבו, סוגו  חומר כימי ביולוגי -"חומר מזיק"
או כמותו להמית אדם או לגרום לפגיעה חמורה לגוף, לרכוש, לתשתיות 

 או לסביבה.

לירות אפשר מסוגל להמית, ובו קנה ממנו , שהוא מכל סוג, כל כלי נשק -"כלי יריה"
נשק כזה, -מונח זה כולל כל חלק, אביזר ותחמושת של כלי .כדור או קלע

למעט את הרעש או סוגל מנשק כזה שהותקן או -וכל אביזר של כל כלי
לפלוט סוגל משהנשק; וכן כלי נשק -ירי בכליכתוצאה מהרשף הנגרמים 

חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות חלק, אביזר ותחמושת לכלי נשק 
להכיל חומר כאמור, אחת היא אם שסוגל  כאמור ולרבות מיכל המכיל או

 רה היה הנשק תקין לשימוש או לא.יבעת שנעברה העב

כלי יריה, תחמושת, פצצה, רימון יד, או חפץ נפיץ או מבעיר לרבות נשק  -"כלי נשק"
 כימי, ביולוגי או רדיואקטיבי.

לעיבוד  מקום, לרבות מבנה, מכל או כלי תחבורה המשמש לייצור, -"מיתקן רגיש"
להחזקה, לאחסנה, לסילוק או להובלה, של חומר מזיק או להפקת 

 אנרגיה מחומר כאמור.".

 אחרי הגדרת "נשיא בית משפט" יבוא: .2

נשק כימי, "
ביולוגי או 

 -"רדיואקטיבי

 נשק המסוגל לפלוט חומר מזיק לרבות קרינה רדיואקטיבית.".

 אחרי הגדרת "עובד ציבור" יבוא: .3

הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ברכוש, בין שהיא קניינית  -פעולה ברכוש""
ובין שאינה קניינית, בתמורה או שלא בתמורה, וכן פעולה ברכוש שהיא 
גיוס, מסירה, קבלה, החזקה, המרה, פעולה בנקאית, השקעה, פעולה 

, ייצוא בניירות ערך או החזקה בהם, תיווך, מתן או קבלת אשראי, ייבוא
רכוש טרור עם רכוש אחר גם אם אינו או יצירת נאמנות, או ערבוב של 

 רכוש טרור.".

 אחרי הגדרת "צו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בתחיקת בטחון" יבוא: .4
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מקרקעין, מיטלטלין, כספים וזכויות לרבות רכוש שהוא תמורתו של רכוש  "רכוש"
 כאמור או מרווחיו.כאמור, וכל רכוש שצמח או שבא מרכוש 

 ) לצו זה;3(-)1(א)(60רכוש כמפורט בסעיפים  -"ר בעבירהושרכוש הק"

 כל אחד מאלה: -"רכוש טרור"

רכוש של התאחדות בלתי מותרת;  )1(

רכוש הקשור לעבירה המנויה בתוספת הראשונה, או עבירה לפי  )2(
 .לצו זה 251סעיף 

רכוש של "
התאחדות בלתי 

  -"מותרת

רכוש הנמצא בבעלותה, בחזקתה, בשליטתה או במשמורתה של 
התאחדות בלתי מותרת, לבד או יחד עם אחר, וכן רכוש המשמש או 
המיועד לשמש התאחדות בלתי מותרת או לפעילות של התאחדות בלתי 
מותרת, לרבות רכוש שההתאחדות מימנה את רכישתו או שהעבירה 

חזקה כי רכוש הנמצא במקום המשמש  לאחר בלא תמורה; לעניין זה,
דרך קבע לצורך פעילות של התאחדות בלתי מותרת ואינו משמש דרך 
קבע למטרה אחרת, הוא רכוש של התאחדות בלתי מותרת, אלא אם כן 

 הוכח אחרת.".

תיקון סעיף 
והוספת  58

 א58סעיף 

 א,".58(א) לצו, אחרי המילים "בסעיף זה" יבוא "בסעיף 58בסעיף  (א) .5

 לצו יבוא: 58אחרי סעיף  (ב)

מניעת פגישה "
של עורך דין עם 
יותר מעצור אחד 

 באותה חקירה

 58ובלי לגרוע מהוראות סעיף  56על אף האמור בסעיף  (א)  א.58
, מצאה רשות מאשרת כי עורך דין אחד מבקש 59וסעיף 

להיפגש עם כמה עצורים החשודים בעבירות המנויות 
הראשונה והנחקרים במסגרת אותה חקירה, או בתוספת 

כי כמה עצורים כאמור מבקשים להיפגש עם עורך דין 
אחד, וכי פגישה כאמור עלולה לפגוע פגיעה ממשית 
בחקירה, רשאית היא שלא לאפשר פגישה של עורך דין 
כאמור עם יותר מעצור אחד; הרשות המאשרת תמסור 

ם, וכן לעורך הודעה על החלטה כאמור לכל אחד מהעצורי
 הדין;

 -לעניין זה

 לרבות עורך דין אחר ממשרדו. -"עורך דין אחד"

על אף האמור בסעיף קטן (א), מניעת פגישה כאמור  (ב)
ימים תהיה  30באותו סעיף קטן לתקופה העולה על 

 התובע הצבאי הראשי או מי שהוא הסמיך לכך".באישור 

החלפת 
 60סעיף 

 לצו יבוא: 60סעיף במקום  .6

רשאי כל חייל או רשות מוסמכת שנתמנתה לכך לתפוס ולעצור סחורות, חפצים, בעלי  (א)
 שיש להם טעם לחשוד: טובין),חיים, תעודות, או כל דבר (להלן בסימן זה  

 ;שנעברה או שעומדים לעבור לגביהם עבירה על צו זה )1(

או יועד להיות שכר או תגמול בעד בעד ביצוע עבירה  או תגמול שניתנו כשכר )2(
 ;כאמור או כאמצעי לביצועהביצועה, ניתן כתוצאה 

שהשתמשו בהם בעשיית כל עבירה כאמור או כאמצעי לביצועה או לשם הקלה  )3(
 ;על ביצועה
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 ;שהם עשויים לשמש כראיה לכל מעשה עבירה על צו זה )4(

 .התאחדות בלתי מותרתשהם רכוש של  )5(

לגבי עבירה לפי התוספת ) 5( -) ו3) עד (1(א)( עיף קטןהתקיימה עילת התפיסה כאמור בס (ב)
רשאי מפקד כוחות צה"ל באזור או מי  לצו זה, 251הראשונה או עבירה לפי סעיף 

 לטובין אשר הקים את העילה כאמור.שהוסמך לכך מטעמו לתפוס טובין שווה ערך 

אותו אם ייתפס  אחת היאכסף, שנתפסו הטובין  והילעניין תפיסה לפי סעיף קטן (ב),  (ג)
או  , בשליטתושנמצא בבעלותו, בחזקתו, כל כסף אחרכסף אשר הקים את העילה או 

 בחשבון הבנק של מי שקיבל את הכסף.

תיקון ס' 
230 

 בטל. -סעיף קטן (א) ,לצו 230בסעיף  .7

הוספת 
 ב230סעיף 

 יבוא:לצו  א230סעיף  אחרי .8

בחומר  פעולה
או במיתקן  מזיק

רגיש למטרות 
 טרור

המחזיק, רוכש, מוכר, מייצר, מתקן, מייבא, מייצא,  (א) .ב230
נשק כימי, מוביל, מתווך, מפיץ או עושה עסקה אחרת ב

חומר מזיק או במיתקן רגיש, ביולוגי או רדיאוקטיבי או ב
במטרה לקדם פעילות של התאחדות בלתי מותרת או 

או לסייע  עבירה המנויה בתוספת הראשונהביצוע 
לפעילות או ביצוע כאמור, והכול בין בתמורה ובין שלא 

 .עולםמאסר  -בתמורה, דינו

נעשתה פעולה או עסקה כאמור בסעיף קטן (א) כשהצד  (ב)
לעסקה כאמור הוא התאחדות בלתי  האחד לפעולה או

מותרת או חבר בהתאחדות בלתי מותרת, חזקה כי 
הפעולה או העסקה נעשתה למטרה כאמור בסעיף קטן 

 (א), אלא אם כן הוכח אחרת.".

 ףהוספת סעי
 -א ו237
 ב237

 יבוא:לצו  237סעיף  אחרי .9

"עמידה בראש 
התאחדות בלתי 

 מותרת

או המנהל אותה או בראש התאחדות בלתי מותרת העומד  . א237
התאחדות בלתי מותרת בכללה,  הנוטל חלק בהכוונה של

שנים; היתה ההתאחדות  25מאסר  -ן או בעקיפין, דינוירבמיש
התאחדות בלתי מותרת שפעילותה כוללת גם ביצוע עבירות 

 מאסר עולם. -גרימת מוות בכוונה, דינו

מילוי תפקיד 
פיקודי ניהולי או 

בהתאחדות בלתי 
 מותרת

המנהל פעילות של התאחדות בלתי מותרת או הנוטל חלק  ב.237
שנים; היתה הפעילות  10מאסר  -בהכוונה של פעילותה, דינו

 ".שנים 15 מאסר -פעילות פלילית, דינו

הוספת 
 -א242 סעיף

 ב242

 יבוא: 242סעיף  אחרי .10

"איסור פעולה 
למטרת  ברכוש

ביצוע עבירה 
המנויה בתוספת 

 הראשונה

או לממן , העושה פעולה ברכוש במטרה לסייע, לקדם (א) א.242
עבירות המנויות בתוספת לתגמל בעבור ביצוע של 

 -דינושנות מאסר  10הראשונה ושלצדן עונש העולה על 
מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס הקבוע בסעיף 

קנסות שנקבעו בדין או בתחיקת ) לצו בדבר העלאת 4א(1
 .1980 -), תש"ם845בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 

 -לעניין סעיף קטן (א) (ב)
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די שיוכח כי הפעולה נעשתה לאחת המטרות  )1(
 המפורטות בו אף אם לא יוכח לאיזו מהן;

עבירות המנויות בתוספת "לתגמל בעבור ביצוע של  )2(
אף אם מקבל התגמול אינו מי שביצע  -"הראשונה

 או התכוון לבצעה. העבירהאת 

איסור פעולה 
ברכוש הקשור 
בעבירה המנויה 

בתוספת 
 הראשונה

מאסר שבע שנים או קנס פי  -העושה אחת מאלה, דינו (א) ב.242
) לצו בדבר העלאת 4()א(1עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

 בתחיקת בטחון:קנסות שנקבעו 

פעולה ברכוש שיש בה כדי לסייע, לקדם או לממן  )1(
ביצוע של עבירה המנויה בתוספת הראשונה, או 

לצו זה, או לתגמל בעבור  251עבירה לפי סעיף 
ביצוע של עבירה המנויה בתוספת הראשונה, או 

לצו זה, גם אם מקבל התגמול  251עבירה לפי סעיף 
אינו מי שביצע את העבירה או התכוון לבצעה; 

יין פסקה זו, די שיוכח כי עושה הפעולה היה לענ
מודע לכך שמתקיימת אחת האפשרויות האמורות 

 גם אם לא יוכח איזו מהן;

פעולה ברכוש של התאחדות בלתי מותרת או רכוש  )2(
 הקשור בעבירה המנויה בתוספת הראשונה;

 מעביר רכוש להתאחדות בלתי מותרת. )3(

שאותו העושה פעולה ברכוש של אדם, בהיותו מודע לכך  (ב)
 עבירה המנויה בתוספת הראשונהאדם נוטל חלק בביצוע 

, או שקיימת עבירה כאמוראו מסייע או משדל לביצוע 
הוא נוטל חלק פעיל בו הכרזה לפי ו או לגבי ארגון שלגבי

כי הוא התאחדות  1945תקנות ההגנה (שעת חירום), 
שעשה כן ביודעו שיש בפעולה כאמור  בלתי מותרת, חזקה

של עבירה המנויה  כדי לסייע, לקדם או לממן ביצוע
בתוספת הראשונה, או לתגמל בעבור ביצוע של עבירה 

לצו  251תוספת הראשונה או עבירה לפי סעיף בהמנויה 
 זה, לפי העניין, אלא אם כן הוכיח שלא ידע כאמור.

מי שנמנע מלברר את טיב לעניין סעיף זה לא יראו אדם כ (ג)
ההתנהגות או את דבר אפשרות קיום הנסיבות לעניין 

), אם עיכוב הפעולה לצורך בירור טיב 1(ג)(195סעיף 
), 1(ג)(195ההתנהגות או קיום הנסיבות לפי הוראות סעיף 

היה בו בנסיבות העניין, כדי להכביד הכבדה של ממש על 
 פעילותו העסקית;

 לצו יבוא: 249סעיף  אחרי .11

הוספת 
 א249 סעיף 

 ב249 -ו

הכנה לביצוע 
עבירה המנויה 

בתוספת 
 הראשונה

 הכנה משום בו שיש, מאלה אחד שהוא מעשה העושה (א) .א249
המנויה בתוספת הראשונה ושהעונש  עבירה לביצוע

 העונש מחצית - דינו, שנות מאסר  10שלצידה עולה על 
 שדינה עבירה כאמור העבירה היתה; לעבירה הקבוע
 :שנים 15 מאסר - דינו, עולם מאסר
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 לביצוע התאמתו לשם אתר או מתחם הכשרת )1(
 ;ביצועה לאחר לשם הימלטות או כאמור עבירה

, זה לעניין; כאמור עבירה ביצוע לשם מסמכים זיוף )2(
 לחוק א407 בסעיף כהגדרתם -" מסמך"ו" זיוף"

 ;1960הפלילי לשנת 

 לרבות, כאמור עבירה ביצוע לשם אמצעים הכנת )3(
 צילום אמצעי, מסמכים ,חומרים, נשק כלי

 החזקת או, תחבורה וכלי תחפושות, והקלטה
  ;אמצעים כאמור

 ;כאמור עבירה ביצוע לשם מידע העברת או איסוף )4(

 עבירה ביצוע לשם מנהרה או מעבר, דרך הכשרת )5(
 ביצועה.הימלטות לאחר  לשם או כאמור

 לביצוע כוונה הפעולה אם אחת היא (א), קטן סעיף לעניין (ב)
העבירה  אם או, עבירה המנויה בתוספת הראשונה

 בהכנתה השתתף שהאדםהמנויה בתוספת הראשונה 
 אחר. ידי על או על ידיו להתבצע תוכננה

 וחדל (א), קטן בסעיף כאמור מעשה לבצע שניסה מי (ג)
 ,לצו ב199 בסעיף כאמור, מתוך חרטההמעשה  מהשלמת

 סעיף". אותו הוראות עליו יחולו

איום בביצוע  .12
עבירה המנויה 

בתוספת 
 הראשונה

המאיים לבצע עבירה המנויה בתוספת הראשונה, דינו  מאסר  ב.249
 שבע שנים.

 לצו יבוא: 254אחרי סעיף  .13

הוספת 
 א254סעיף 

קשירת קשר 
לעבירה המנויה 

בתוספת 
 הראשונה

לצו זה, הקושר קשר עם אדם לעבור  254על אף האמור בסעיף  א.254
ב לצו 230עבירה המנויה בתוספת הראשונה או עבירה לפי סעיף 

מאסר  –שעונשה מאסר לתקופה העולה על שלוש שנים, דינוזה, 
כעונש שנקבע לאותה עבירה ובלבד שלא יוטל עליו עונש העולה 

 שנות מאסר. 14על 

תיקון 
תוספת ה

 הראשונה

" יבוא  237ב", אחרי "230" יבוא "230), אחרי "1בתוספת הראשונה לצו, בפרט מספר ( .14
ואחרי  ב"249א, 249" יבוא "248אחרי "ב", 242א, 242" יבוא "241"ב", אחרי 237א, 237"
 .א"254(א)" יבוא "254"

 חתימתו.בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של צו זה  .15 תחילה

 ".2020-ף"), התש1827) (מס' 67צו זה ייקרא: "הצו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'  .16 השם

 אלוף              ,נדב פדן    ף"התש   בשבט  י"ד 
 כוחות           צה"ל   מפקד        

 באזור        יהודה    והשומרון    2020    בפברואר    09
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל

-), התש"ף1828 ) (יהודה ושומרון) (מס'3צו בדבר חוק העתיקות (תיקון מס' 

2020 

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

הוספת 

 א2סעיף 

-שומרון), התשמ"וה) (יהודה ו1166בדבר חוק העתיקות (מס' לצו  2לאחר סעיף  .1

 "הצו העיקרי") יבוא: –(להלן  1986

"תיקון סעיף 

 לחוק 10

לחוק, במקום המילים "ללא אישור של  10בסעיף  א.2

"אחד מאלה אלא  השר דברים אלה" יבוא

 באישור בכתב מאת הממונה ובהתאם לתנאיו."

הוספת 

 א15 סעיף

 לצו יבוא: 15לאחר סעיף  . 2

"תיקון סעיף 

 לחוק  48

 לחוק, לאחר סעיף קטן (ב) יבוא: 48בסעיף  א.15

גביית אגרות למתן אישור פעולות באתר  (ג)

 לחוק." 10עתיקות לפי סעיף 

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .3 תחילה

) (יהודה ושומרון) (מס' 3צו בדבר חוק העתיקות (תיקון מס' צו זה ייקרא: " .4 שם

 ".2020-"ף), התש1828

 התש"ף  באדר         יד'  

 2020   במרץ         10

   נדב פדן                      אלוף  
 ל"מפקד         כוחות         צה 
ושומרון      יהודה         באזור 
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      

 1829צו מס' 

 )32(תיקון מס'  צו בדבר הקמת מינהל אזרחי

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה''ל באזור, והואיל ואני סבור כי הדבר דרוש לשמירה על המינהל 
ולהספקת השירותים  התקין והסדר הציבורי וכן להבטחת רווחתה וטובתה של האוכלוסיה

 הציבוריים ולהפעלתם, אני מצווה בזה לאמור:

הוספת 
סעיף 

 (ב)4

, האמור 1981-), התשמ"ב947בצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס'  .1
 יסומן (א), ולאחריו יבוא: 4בסעיף 

האזרחי מוסמך לקבוע אגרות  על אף הקבוע בכל דין ותחיקת ביטחון, ראש המינהל"(ב) 
לקבוע כן ותשלומי חובה מכוח הדין ותחיקת הביטחון שהוא מוסמך לפעול על פיהם, ו

מסמכים או העברת מסמכים צילום  ,בגין כל פעולת עיוןאגרות ותשלומי חובה 
ם; קבע ראש המינהל האזרחי אגרות ותשלומי חובה לשם ביצוע יםהנדרשאלקטרונית 

קבוע בנוסף תבחינים ותנאים שבהתקיימם יוענק פטור מלא או כאמור, רשאי הוא ל
 חלקי מתשלום האגרות ותשלומי החובה האמורים."

 .תחילתו של צו זה ביום חתימתו .2 תחילה

), 1829(מס'  שומרון)(יהודה ו )32(תיקון מס'  הקמת מינהל אזרחיצו זה ייקרא: "צו בדבר  .3 שם
 ".2020-התש"ף

 התש"ף       באדר      יד     

 2020       במרץ       10

 נדב                 פדן             אלוף
מפקד         כוחות         צה"ל 

 שומרוןו       יהודה          באזור
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 לישראל      הגנה      צבא
 1830' מס צו

 2020-התש"ף (יהודה והשומרון), (הוראת שעה) מעצר דיוני בדבר צו

בריאות ושמירה על הביטחון, הסדר הציבורי בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם 
נגיף  –) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(ובשל החשש מהידבקות העצורים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה הציבור, 
 הנני מצווה בזאת לאמור: ,הקורונה)

 לעניין צו זה: .1הגדרות 

 חשוד או נאשם. שהואבין  -"עצור" 

צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה  -"צו בדבר הוראות ביטחון" 
 . 2009 -), תש"ע 1651והשומרון) (מס' 

לצו בדבר הוראות ביטחון, דיון בבקשה להארכת מעצר  51על אף האמור בסעיף  (א) .2  הארכת מעצר 
באמצעות  נוכחות העצור אלא בהשתתפותו,ביתקיים שלא  תוקפו של צו זהבתקופת 

מכשירים טכנולוגיים שמאפשרים העברת קול וככל האפשר גם העברת תמונה, בזמן 
מתקיים בשל כך שהדיון  פן שימזער ככל האפשר את הפגיעה בעצורבאו אמת, והכל

(א) לצו בדבר 51 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף; שלא בנוכחותו
(ב) 51 מהוראות סעיף ,להיות נוכח בדיוןהוראות ביטחון לעניין עצור המבקש שלא 

לצו בדבר הוראות ביטחון לעניין סמכות בית המשפט הצבאי לקיים דיון בהיעדרו 
של עצור לגביו נוכח השופט, על יסוד חוות דעת של רופא, שאין הוא מסוגל להשתתף 

לצו בדבר הוראות ביטחון לעניין  52בדיון מפאת מצב בריאותו, וכן מהוראות סעיף 
 סמכות בית המשפט לקיים דיון בהיעדרו של עצור החשוד בעבירת ביטחון.

, רשאי בית המשפט בסעיף קטן (א) באמצעי כאמורסרב העצור להשתתף בדיון  (ב)
 לקיים את הדיון בהיעדרו.

 החדש הקורונה(נגיף  ת בריאות הציבורהוראחובת בידוד מכוח לגביו חלה עצור ש (ג)
ת בריאות או הורא ,2020-"ףהתש, )שעה(הוראת ) והוראות שונות בית(בידוד ) 2019

-) (בידוד במתקן מסוים) (הוראת שעה), התש"ף2019הציבור (נגיף הקורונה החדש 
כאמור  מסוגל להשתתף בדיון מפאת מצב בריאותו, יראו אותו כמי שאינו 2020

נסתיימה תקופת  ; תמה תקופת הבידוד וטרם(ב) לצו בדבר הוראות ביטחון51 בסעיף
סעיף לדרוש דיון חוזר, ויחולו לעניין הדיון האמור הוראות  העצור, רשאי המעצר

 .קטן (א)

 יחולו הוראות אלה: (ג) - (א)סעיפים קטנים לפי  דיון על (ד)

אינו מיוצג ימנה לו  ואם ,סנגורו של העצור השתתפותהדיון יתקיים ב )1(
מצא שלא ניתן לעשות כן מטעמים מיוחדים  השופט סנגור, אלא אם כן

  שיירשמו.

 בין, ביטחון(ב) לצו בדבר הוראות 56תתאפשר שיחה חסויה בהתאם לסעיף  )2(
לשם ייעוץ  , וזאתון, במהלכו ומיד לאחריוהעצור לסנגורו סמוך לפני הדי

 בלבד. משפטי

והשוטר או התובע, הדיון יתקיים בדרך שתבטיח כי העצור, השופט, הסנגור  )3(
לפי העניין, ישמעו זה את זה, וככל הניתן גם יראו זה את זה, במהלך הדיון, 

 עותו יתקיים הדיון.והכל בהתאם למכשיר הטכנולוגי באמצ
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 לצו 59-ו 58, 57) כדי לגרוע מהוראות סעיפים 3( -) 1אין באמור בפסקאות ( )4(
 בדבר הוראות ביטחון. 

לצו בדבר הוראות ביטחון,  43-ו 37 על מעצרו של אדם לפי סעיפיםלצוות בבואו  (ה)
ישקול השופט גם את חיוניות המעצר, בין השאר בהתחשב בפגיעה בעצור הנובעת 

, שלא בנוכחותו, הסיכון להידבקות העצור 2מקיומו של הדיון, לפי הוראות סעיף 
 בנגיף הקורונה בעת שהותו במעצר ומצב הכליאה באותה עת.

דיוני תחולה על 
 מעצרים מנהליים

, בשינויים המחויבים, על דיונים 2סעיף , יחולו הוראות בתקופת תוקפו של צו זה  .3
גם לעניין נוכחות , לפי סימן א' וסימן ב' לפרק ט' לצו בדבר הוראות ביטחוןבהליכים 

 .לצו בדבר הוראת ביטחון (ב)291עציר שביקש זאת לפי סעיף 

באולם בית  לא יחולו לעניין דיונים המתקיימים, לצו זה 3 -ו 2הוראות סעיפים   .4  יג לתחולהיס
 .בו כלוא העצור מתקן כליאהבתוך  המצוימשפט צבאי 

ימים ) 30( יםשלוש, והוא יעמוד בתוקף למשך ום חתימתותחילת תוקפו של צו זה בי .5 תוקף
  .מיום חתימתו

), 1830) (מס' והשומרון יהודה) (שעה הוראת( מעצר דיוניצו זה ייקרא: "צו בדבר  .6 השם
 ".2020-ףהתש"

 נדב פדןאלוף 
מפקד כוחות צה"ל 
 באזור יהודה והשומרון

 התש"ף  באדר  כ"א 

 2020      במרץ     17
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 לישראל      הגנה      צבא

 1831' מס צו

 (הוראת שעה) מתקני כליאהמניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ו בדבר צו
 2020-(יהודה והשומרון), התש"ף

התפשטות רחבת היקף של מחלת  בשלולאחר ששוכנעתי כי בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, 
אסירים קיים חשש ממשי להדבקת  נגיף הקורונה) -) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(נגיף הקורונה 

של הסוהר או המפקח הכללי  –ובמתקני כליאה, ובהמלצת נציב בתי השוהים במקומות מעצר  עצוריםו
לפי העניין, וכדי למנוע הדבקה כאמור או  או מפקד המשטרה הצבאית בפיקוד המרכז, משטרת ישראל

 :הנני מצווה בזאת לאמורהמשך התפשטות המחלה, 

 לעניין צו זה: .1 הגדרות 

 מי שנידון והוטל עליו עונש מאסר על ידי בית משפט מוסמך באזור; -"אסיר" 

בתי הסוהר, בהתאם  ותבפקודות נציבמי שהוגדר כאסיר ביטחוני  -"אסיר ביטחוני" 
הסוהר (יהודה  –שירות בתי  לצו בדבר 2לפי סעיף  הסוהר–של נציב בתי  לסמכותו

 ;1968 –), תשכ"ח 254והשומרון) (מס' 

עצור החשוד או הנאשם בביצוע עבירה לפי דין או תחיקת הביטחון או עצור  -"עצור" 
 לפי סימן א' וסימן ב' לפרק ט' לצו בדבר הוראות ביטחון;

צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה  -"צו בדבר הוראות ביטחון" 
 ; 2009 -), תש"ע 1651והשומרון) (מס' 

צו בדבר הפעלת מתקן כליאה (יהודה והשומרון)  -"צו בדבר הפעלת מתקן כליאה" 
 ;1967 –), תשכ"ו 29(מס' 

שירות בתי הסוהר (יהודה בדבר כהגדרתו בצו  –הסוהר"  –"נציב שירות בתי 
 .1968 –), תשכ"ח 254והשומרון) (מס' 

היוועצות עם עורך 
 דין

 ןלצו בדבר הפעלת מתק 11לצו בדבר הוראות ביטחון, וסעיף  56על אף האמור בסעיף  (א) .2
מעצר לא תתאפשר כניסת עורכי דין למקומות , בתקופת תוקפו של צו זהכליאה, 

 .ולמתקני כליאה

יהיה שנמנע ממנו להיפגש עם עורך דין בשל הוראות תקנת משנה (א) אסיר או עצור  (ב)
, לשם קבלת שירות משפטי מקצועיבשיחה טלפונית זכאי להיוועץ עם עורך דין 

 .דינוביוזמתו או לבקשת עורך 

תיעשה ביחידות ובתנאים המבטיחים את סודיות כאמור בסעיף קטן (ב) השיחה  (ג)
 השיחה.

 המנויהאסיר בגין עבירה  או, שפוט אסיר ביטחוני(ב),  סעיף קטןעל אף האמור ב (ד)
יהיה רשאי לקיים שיחת טלפון עם , ביטחוןבתוספת הראשונה לצו בדבר הוראות 

; תוקפו של צו זהבתקופת  עורך דינו, ובלבד שדיון משפטי בעניינו צפוי להתקיים
הדיון ושיחה אחת לאחריו; מפקד שיחת טלפון אחת כאמור תתקיים בסמוך לפני 

 .מתקן הכליאה בו שוהה האסיר רשאי להגביל את משך השיחה באופן סביר

או על אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר לעניין הגבלה על פגישתו  (ה)
 של האסיר או העצור עם עורך דין מטעמים אחרים. קיום שיחה טלפונית

מניעת כניסת 
 מבקרים

, לא תתאפשר בתקופת תוקפו של צו זהלצו בדבר מתקני כליאה,  12על אף האמור בסעיף  .3
 קבלת מבקרים.
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 התש"ף אדר  כ"ו

  2020    במרץ   22

כניסת מבקרים 
ועורכי דין במקרים 

 חריגים

או סוהר בדרגת גונדר שהוא הסמיך , נציב שירות בתי הסוהר, 3-ו 2 סעיפיםעל אף האמור ב .4
, מפקד המשטרה הצבאית בפיקוד מרכזאו וז ש"י במשטרת ישראל מפקד מחלעניין זה, 

 או מקום המעצרלמתקן הכליאה  ררשאי לאפשר, במקרים חריגים, כניסת עורך דין או מבק
 , לרבות בשים לב לגילו של האסיראם סבר שיש צורך חיוני בכך ,שתחת אחריותו, לפי העניין

תיעשה באופן או העצור ישתו עם האסיר כאמור ופגר ; כניסת עורך דין או מבקאו העצור
 בנגיף הקורונה. שיהיה בו כדי לצמצם ככל האפשר את הסיכון להדבקה

סייגים לתחולת 
 ההגבלה

לא יחולו לעניין כניסת עורך דין לדיון משפטי המתקיים באולם בית  3-ו 2סעיפים  (א) .5
המשפט שבתוך מיתקן כליאה, וכן לעניין כניסת אדם אחר שנוכחותו נחוצה בדיון 

 לפי החלטת בית המשפט;

, ואולם ביקור כאמור לאומי-הבין לא יחול על ביקורים של נציגי הצלב האדום 3סעיף  (ב)
 .בנגיף הקורונהלהדבקה  ןשיצמצמו את הסיכו ייערך באופן ובתנאים

 .ימים) 30(ושים ילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו, והוא יעמוד בתוקף למשך שלתח .6 תוקף

 מתקני כליאהצו בדבר מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר וצו זה ייקרא: " .7 השם
 ".2020 - ף), התש"1831(מס' (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) 
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 צבא ההגנה לישראל

(יהודה ושומרון)  )2019 נגיף הקורונה החדשפעילות (הגבלת  צו בדבר
 2020-(הוראת שעה), התש"ף )1832(מס' 

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
:          , הנני מצווה בזאת לאמורולבריאות הציבור

בני אותו תא משפחתי או יחידים  –" הגרים באותו מקוםאנשים " .1 הגדרות
 ;השוהים יחד במקום מגורים אחד

 מי שמעסיק עובדים; -"מעסיק" 
חצרים שבהם מועסקים עובדים על ידי מעסיק,  –מקום עבודה" "

כל מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד וכן מקום 
 שעובד מגיע אליו במסגרת עבודתו לרבות במרחב הציבורי;

ם עבודה שהוא מפעל חיוני או מפעל ذמקו –מקום עבודה חיוני" "
למתן שירותים קיומיים כהגדרתם בחוק שירות עבודה בשעת 

בתקנות שעת , כפי תוקפו בתקנונים; כנוסחם 1967-חירום, התשכ"ז
, כפי תוקפן 2020-חירום), התש"ף-חירום (שירות עבודה בשעת

 ;בישראל מעת לעת
כהגדרתו בצו בדבר עצמאי, מתנדב, חייל, שוטר  לרבות -ובד" ע"

), 1651(יהודה ושומרון) (מס'  [נוסח משולב]הוראות ביטחון 
כהגדרתו בצו בדבר שירות בתי הסוהר (יהודה וסוהר  ,2009-תש"עה

 על ידי מעסיק מי שמועסק, 1968-), התשכ"ח254והשומרון) (מס' 
מתקיימים עם המעסיק יחסי אם מעסיק, בין לומי שנותן שירות 

 .לאוובין אם עבודה 
צמצום יציאה 

למרחב 
 הציבורי

 –אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר (להלן  .2
מקום מגורים) למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות 

 האלה:
 הגעה של עובד למקום עבודה, וחזרה ממנו; )א(
הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים  )ב(

 חיוניים;
 קבלת שירות רפואי; )ג(
 ומת דם;רת )ד(
 הפגנה; )ה(
 הליך משפטי; )ו(
 הגעה לכנסת ישראל; )ז(

 לצורך טיפול במסגרת רווחה; (ח)
פעילות ספורט של עד שני אנשים; ככל האפשר קבועים, או  (ט)

 אנשים הגרים באותו מקום;
יחיד או של אנשים הגרים באותו יציאה ממקום מגורים, של  (י)

 מקום, לזמן קצר ולמקום בקרבת מקום המגורים;
יציאה לטקס דתי ובכלל זה לחתונה או להלוויה וכן יציאה  (יא)

 לתפילה ויציאה לטבילה במקווה;
יציאה לצורך סיוע לאדם אחר שיש לו בעיה רפואית או קושי  (יב)

 אחר הדורש תמיכה;
(א) עד  קטנים םלצורך חיוני שאינו מפורט בסעיפייציאה  (יג)

 .(יב)
, השוהים במרחב הציבורי ינהגו בהתאם 2בלי לגרוע מהוראות סעיף  .3

 לכללים אלה:

9446



כללי התנהגות 
במרחב 
 הציבורי

מטרים לפחות בין אדם לאדם, ככל  2שמירה על מרחק של  (א)
 האפשר, ולמעט בין אנשים הגרים באותו מקום;

נוסעים באותו הרכב, למעט  2בנסיעה ברכב פרטי יהיו עד  (ב)
אנשים הגרים באותו מקום; סעיף קטן זה לא יחול על נסיעת 
עובד המועסק במקום עבודה חיוני למקום העבודה וחזרה 

 2ממנו ולא תחול כאשר יש צורך חיוני בנסיעה של מעל 
 נוסעים באותו הרכב.

שירות 
 משלוחים

בצו זה, לגרוע משירותי הובלה ומשלוח של אין באמור  (א) .4
 מוצרים.

בשירות משלוחים למקום מגורים, המשלוח יונח בסמוך  (ב)
 לפתח בית המגורים, מחוצה לו.

הגבלת פעילות 
מסחר, בילוי 

 ופנאי

 לא יפעיל אדם מקום או עסק כמפורט להלן: (א) .5
אוכל קניון למעט מקום למכירת מזון ובכלל זה בית  )1(

), בית מרקחת או חנות שעיקר 1לפי סעיף קטן (ב)(
 עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים בקניון;

דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר,  )2(
בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, 
בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזיאון 

פארק שעשועים, לונה פארק, ומוסד תרבות אחר, 
 רפואי בגוף האדם-עסק לטיפול לא

מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי,  ,
רכבל, שמורת טבע, פארק, אתר מורשת, ומקום שיש 

 -בו אטרקציה תיירותית; לעניין זה, "פארק" 
כהגדרתו בצו בדבר פארקים (יהודה והשומרון) (מס' 

כהגדרתה בצו  -"שמורת טבע" ; 1970-), תש"ל373
), 363בדבר הגנה על הטבע (יהודה והשומרון) (מס' 

   ;1969-תש"ל
שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב, וכן דוכן בשוק  )3(

כאמור ובכלל זה דוכן למכירת מזון, ולמעט שוק 
 סיטונאי. 

 אדם יפעיל מקום או עסק כמפורט להלן בתנאים האלה: (ב)
מותרת  –בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון  )1(

 מכירת מזון לצריכה מחוץ לבית האוכל; 
מקום למכירת מזון, בית מרקחת או חנות שעיקר  )2(

 כל אלה:  –עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה 
המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל  (א)

מטרים  2האפשר, על שמירת מרחק של 
אנשים שאינם גרים באותו מקום,  לפחות בין

לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות 
לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור 

 שבו יש תור;
של המקום ימנע, ככל  המפעיל או המחזיק (ב)

האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד 
 ;ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים

 :אלה כל –) 2( בפסקה כאמור שאינהחנות  )3(
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ביחס  לקוחותישהו בתוך החנות  לא תע בכל (א)
 רושמת קופה לכל לקוחות 4-מ יותרשל 

 ;פעילה
יקפיד, ככל  חנותאו המפעיל של ה המחזיק (ב)

מטרים לפחות  2הניתן, על שמירת מרחק של 
בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות 

 לעמידה מקומות יסמן כךולשם בתורים, 
 יש שבו ובאזור הרושמות הקופות באזור

 ;תור
של החנות ימנע, ככל  המפעיל או המחזיק (ג)

האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד 
 .ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים

סעיף המפעיל מקום או עסק, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד ל .6 עונשין
צו ) ל1(א)(1סעיף מאסר שישה חודשים או קנס לפי  –(א), דינו 5

בדבר העלאת קנסות שנקבעו בדין או בתחיקת ביטחון (יהודה 
לעניין ; )צו העלאת קנסות –(להלן  1980-ם"ש, ת)845ושומרון) (מס' 
מי שמפעיל מקום או עסק מהמקומות המפורטים  -זה "מפעיל" 

חוק רישוי ל 4 סעיףישוי לפי ר(א), ואם הוא עסק טעון 5בסעיף 
בעל  - מעת לעתתקנונים , כפי תוקפו ב1968-"חהתשכעסקים, 

 .ההיתר בעלהרישיון או 
בפרק  םמשפט לעניינים מקומיים כהגדרתה יבתצו זה לא יחול על  . 7 סייג לתחולה

; 1981-המועצות המקומיות (יהודה ושומרון) תשמ"א ט"ז לתקנון
לפי הצו בדבר שיפוט בתי דין רבניים  נושכונ בתי הדין הרבניים

 . 1981-), התשמ"א981(יהודה והשומרון) (מס' 
 אין בצו זה כדי לגרוע מהוראות אלה: . 8 שמירת דינים

) (בידוד 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  (א) 
(הוראת שעה), (יהודה ושומרון)  )והוראות שונות בית

ואולם, בתקופת  הוראת בידוד בית); –(להלן  2020-התש"ף
 ג להוראת בידוד בית;3תוקפו של צו זה לא יחול סעיף 

הוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הוראות  (ב)
, 2020-(הוראת שעה), התש"ף )למעסיק של עובד בבידוד בית

 כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת;
) (בידוד 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  (ג)

-(הוראת שעה), התש"ף(יהודה ושומרון)  )במתקן מסוים
2020; 

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת הוראות  (ד)
, כפי 2020-(הוראת שעה), התש"ף פעולות מוסדות חינוך)

 .תוקפו בתקנונים מעת לעת
 .28.3.2020תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום  .9 תחילת תוקף

 )2019נגיף הקורונה החדש פעילות (הגבלת  צו זה ייקרא: "צו בדבר .10 השם
 ".2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1832(יהודה ושומרון) (מס' 

 נדב             פדן     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

ףתש"  באדר כ"ז 

2020  במרץ    23
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 התש"ף ככ"ח  באדר 

 2020במרץ           24

 לישראל      הגנה      צבא

 1833' מס צו

החדש  מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה בדבר צו
 2020-(הוראת שעה) (יהודה והשומרון), התש"ף

סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון, הסדר  בתוקף
הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש מהידבקות כוחות הביטחון, עצורים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה 

)Novel Coronavirus 2019-nCoV בזאת מצווה הנני, המחלה התפשטות ומהמשךנגיף הקורונה),  -) (להלן 
 :לאמור

 :זה צו לעניין .1  הגדרות

 ;הביטחון תחיקת או דין לפי עבירה בביצוע החשוד עצור -"עצור" 

), 1830) (מס' והשומרון יהודה) (שעה הוראתמעצר ( דיוניצו בדבר   -"צו בדבר דיוני מעצר" 
 .2020-ףהתש"

 לחשודים מעצר
 שקיימת בעת

 הליכי לקדם מניעה
 חקירה

 ,אדם של מעצרו על לצוות בקשה הוגשה, מעצר דיוני בדבר לצו 2 סעיף מהוראות לגרוע בלי .2
 הליךלהורות על מעצרו של אותו אדם אף שמצא כי קיימת מניעה לקדם את  שופטרשאי 

הבריאותי הכרוך בחקירת חולה או אדם המצוי  הסיכוןבשל  עצורשל ה בעניינו החקירה
 העבירה חומרת את גם השופט ישקול זהלפי סעיף  מעצרלהורות על  בבואו .בבידוד

 הפגיעה אתלא ניתן יהיה לקדם את החקירה ו שבה האת משך התקופה הצפוי ,ומסוכנותה
 שניתןלהשהות ביצוע פעולות חקירה  כדישופט לפי סעיף זה  בהחלטתהצפויה בעצור; אין 

 המצוי"אדם ו, "חולה" זה בסעיף ;בבידוד המצוי האדם או החולה תפותהשת ללא לבצען
 בית) (בידוד 2019 החדש הקורונה(נגיף  הציבור בריאות בהוראות כהגדרתם", בבידוד

 .2020-"ףהתש), שעה) (הוראת שונות והוראות

 .2020 אפרילב 17 ליום עדתוקפו של צו זה ביום חתימתו, והוא יעמוד בתוקף  תחילת .3 תוקף

 נגיף בשל חקירה הליכי לקדם מניעה שקיימת בעת יםחשודלמעצר  בדברצו צו זה ייקרא: " .4 השם
 ".2020-ף), התש"1833(הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס'  החדש הקורונה

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

(תיקון) (יהודה  )2019 נגיף הקורונה החדשפעילות (הגבלת  צו בדבר
 2020-(הוראת שעה), התש"ף )1834ושומרון) (מס' 

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
:          , הנני מצווה בזאת לאמורולבריאות הציבור

תיקון 
 1סעיף 

(יהודה  )2019לצו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש  1בסעיף  .1
הצו העיקרי),  –(להלן  2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1832ושומרון) (מס' 

 תימחק. -ההגדרה "מקום עבודה חיוני" 

תיקון 
 2סעיף 

 – 2בסעיף  .2

 ברישה, במקום "אין לצאת" יבוא: "לא יצא אדם". ) 1(
בסעיף קטן (א), אחרי "למקום עבודה" יבוא: "שהוא רשאי לעבוד  )2(

", ובסופה יבוא: "ובכלל זה הגעה ותחיקת ביטחון בו לפי כל דין
של עובד למקום עבודה לביצוע עבודות תחזוקה חיוניות ותיקונים 

 דחופים".
 יימחק. -) סעיף קטן (ט )3(
בסעיף קטן (י), במקום "ולמקום בקרבת מקום" יבוא: "ולמרחק  )4(

 מטרים ממקום". 100של עד 
 במקום סעיף קטן (יא) יבוא:  )5(

"(יא) יציאה לחתונה, הלוויה או ברית, יציאה לתפילה בסמוך 
למקום מגורים, וכן יציאת אישה לטבילה במקווה נשים ובלבד 

 מועד הגעתה והמקווה פועל בכפוף לכל דיןשתיאמה מראש את 
 ". ;ותחיקת ביטחון

 במקום סעיף קטן (יב) יבוא:  )6(
"(יב) יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי 

 או מצוקה הדורשים סיוע;".
 במקום סעיף קטן (יג) יבוא:  )7(

 פורמלי-במוסד חינוך או במסגרת חינוך בלתי "(יג) יציאה לפעילות
 הגורם המוסמך על פי כל דין ותחיקת ביטחון;שאושרה על ידי 

פורמלי לילדי עובדים חיוניים -יציאה לפעילויות חינוך בלתי (יד)
 בכפוף לכל דין ותחיקת ביטחון; 12עד  3בגילאי 

הפעלת פנימיות לתלמידים בלא עורף משפחתי, לרבות (טו) 
ים שהופנו על ידי המחלקות לשירותים החברתיים תלמיד

בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות במועצות האזוריות כמשמעותן 
ובמועצות המקומיות  1979-), תשל"ט783(יהודה ושומרון) (מס' 

כמשמעותן בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) 
ועל ידי צווי בית משפט; וכן לתלמידי  1981-), תשמ"א892(מס' 

 תכניות נעל"ה. כל זאת, בכפוף לכל דין ותחיקת ביטחון;
הפעלת מרכזי חירום לילדים ונוער בסיכון, בכפוף לכל דין  (טז)

 ותחיקת ביטחון;
 10פורמלי בקבוצות של עד -(יז) יציאה לפעילויות חינוך בלתי

על ידי הגורם משתתפים שיפעילו מתנדבים במיתקנים שאושרו 
 ;המוסמך על פי כל דין ותחיקת ביטחון

) העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, חי(
 לביתו של ההורה השני;

9450



ט) העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך י(
חיוני כמפורט בסעיף זה ואין במקום המגורים אחראי שניתן 

 ".ולהשאיר את הקטין בהשגחת
הוספת 

סעיפים 
 ב2-א ו2

 :יבוא 2אחרי סעיף  .3
איסור שהייה "

במרחב הציבורי 
ובמקומות 

 שפעילותם אסורה

 לא ישהה אדם במקומות המפורטים להלן: .א2

גן ציבורי וחוף ים, אלא אם כן המקום  )א(
מטרים ממקום  100נמצא במרחק של 

(י) ובתנאים 2המגורים כאמור בסעיף 
 באותו סעיף קטן;המפורטים 

גן שעשועים או מקום או עסק שפעילותו  (ב)
 (א).5אסורה לפי סעיף 

 איסור תפילה
 מחוץ למקום

 מגורים

לא יתפלל אדם במקום שאינו מקום מגוריו,  .ב2
 "אלא אם כן התפילה במקום פתוח

תיקון 
 3סעיף 

 , במקום סעיף קטן (ב) יבוא:3בסעיף  )1( .4
יהיו עד שני  2ברכב פרטי לצורך כמפורט בסעיף "(ב) בנסיעה 

נוסעים באותו הרכב; פסקה זו לא תחול במקרה שיש בו צורך 
חיוני בנסיעה של מעל שני נוסעים באותו הרכב ובכלל זה נסיעה 

 )".ט(י עד (יג)-ו (ח)2למטרות המפורטות בסעיפים 
 אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: )2(

 "(ג) חתונה או הלוויה ייערכו במקום פתוח בלבד". 
הוספת 

סעיפים 
 ב3-א ו3

 יבוא: 3אחרי סעיף  . 5
 מעסיק במקום עבודה אחראי לכל אלה: א.3 אחריות מעסיק

בכניסה למקום עבודה תוצב עמדה  (א)
למדידת חום לנכנסים למקום באמצעי 
שאינו פולשני; לא תותר כניסת אדם עם 

 מעלות צלזיוס; 38העולה על  חום גוף
מטרים בין אדם  2שמירת מרחק של  (ב)

 לאדם, ככל הניתן.
הגבלת תחבורה 

 ציבורית
לא יפעיל אדם שירות תחבורה ציבורית  (א) .ב3

 אלא כמפורט להלן:
אוטובוסים, רכבות נוסעים  )1(

ושירותי הסעה לנוסעים 
לפי  –המיועדים לשירות הציבור 

לפי כל הגורם המוסמך הוראות 
 ;ותחיקת ביטחון דין

, )1בפסקה (נוסף על האמור  )2(
שירותי הסעה לנוסעים 
המיועדים לשירות הציבור 

 כמפורט להלן ובתנאים אלה:
שירות הסעה לעובדים  (א)

למקום עבודתם וחזרה 
ממנו, בהתאם להוראות 

גורם המוסמך לעניין ה
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על פי כל דין מניעת הדבקה 
 ;ותחיקת ביטחון

הפעלת מוניות עם נוסע  (ב)
או הסעה של אדם אחד 

לצורך רפואי או לצורך 
כמפורט בסעיפים קטנים 

) עם ט(י עד (יג)-ו (ח)2
מלווה ובתנאי שהנוסעים 
כאמור ישבו במושב 
האחורי וחלונות המונית 

 יהיו פתוחים.
לעניין סעיף זה, "שירות תחבורה  (ב)

אוטובוסים, רכבות נוסעים  –ציבורית" 
ושירותי הסעה לנוסעים המיועדים 

 לשירות הציבור". 
תיקון 
 4סעיף 

 , במקום סעיף קטן (א) יבוא:4בסעיף  .6
  – "(א) לא יפעיל אדם שירות משלוחים למעט

 או הטלפון באמצעות מקוונת בחנות ממכירה מוצרים משלוח) 1(
 ;האינטרנט

וכן משלוחים של מוצרים חיוניים (ב) 5סעיף שלוח מחנות כאמור ב) מ2(
 אבזרים רפואיים ,שירותי תקשורתתקשורת,  לתחזוקת הבית, מוצרי

אין באמור, לגרוע משירותי הובלה ובלדרות שאינם לבית לקוח ועיתונים; 
 ".לרבות הובלת חומרי גלם, ציוד ואספקה

תיקון 
 5סעיף 

  – 5בסעיף  .7

  –בסעיף קטן (א)  )1(
 ברישה, אחרי "עסק" יבוא: "לרבות בבית מגורים"; )1(
 יבוא: )1אחרי פסקה ( )2(

 );";3) או (2א) חנות שאינה כאמור בסעיף קטן (ב)(1"(
) אחרי "לונה פארק" יבוא: "גני שעשועים 2בפסקה ( )3(

יבוא: "לרבות ", ואחרי "בגוף האדם" ,ומתקני שעשועים
 טיפולי רפואה אלטרנטיבית";

  –בסעיף קטן (ב)  )2(
 ), בסופה יבוא: "ובשירות משלוחים בלבד;";1בפסקה ( )1(
–) 2בפסקה ( )2(

ברישה, אחרי "בית מרקחת" יבוא" "מכון  (א)
אופטיקה" ובמקום "כל אלה" יבוא" "בכפוף לכל 

 אלה";
כך שבכל עת לא "משנה (ב), בסופה יבוא:  תבפסק (ב)

 4-ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ
 ";לקוחות לכל קופה רושמת פעילה;

 ) יבוא:3במקום פסקה ( )3(
) חנות למוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מוצרי 3"(

תקשורת, שירותי תקשורת ואבזרים רפואיים ובשירות 
 משלוחים בלבד.".

תיקון 
 6סעיף 

 יבוא:  6במקום סעיף  .8
) 1(א)(1סעיף מאסר שישה חודשים או קנס לפי  – העושה אחת מאלה, דינו"
צו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בדין או בתחיקת ביטחון (יהודה ל

 :)צו העלאת קנסות –(להלן  1980-ם"ש, ת)845ושומרון) (מס' 
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(א); 5 לסעיףהמפעיל מקום או עסק, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד (א) 
מי שמפעיל מקום או עסק מהמקומות המפורטים  -לעניין זה, "מפעיל" 

לחוק רישוי עסקים,  1 (א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף5סעיף ב
שנדרש לגביו  רישיון או  מעת לעת,בתקנונים , כפי תוקפו 1968-התשכ"ח

 ;בעל הרישיון או בעל ההיתר - לאותו חוק  4משמעותם בסעיף היתר כ
ובניגוד  2סעיף היוצא ממקום מגורים למטרה או פעולה שאינה מנויה ב(ב) 

 ;כאמורסעיף ל
 סעיף האמור;א, בניגוד ל2סעיף השוהה במקום המפורט ב(ג) 

 ב;2(ד) המתפלל במקום שאינו מקום מגוריו, בניגוד לסעיף 
 .."ב3תחבורה ציבורית בניגוד לסעיף  המפעיל שירות (ה)

הוספת 
סעיף 

 א6

 יבוא: 6אחרי סעיף  .9

סמכויות 
 שוטר

כהגדרתו בצו  לשם אכיפת צו זה, רשאי שוטר (א)  א.6
(יהודה  [נוסח משולב]בדבר הוראות ביטחון 

 –(להלן  2009-תש"ע), ה1651ושומרון) (מס' 
   – שוטר)

בהתאם להורות לכל אדם לפעול  )1(
להוראות שבצו, ובכלל זאת להורות 
לאדם להימצא במקום מגוריו או במקום 
אחר שבו הוא נדרש לשהות לפי האמור 
בצו זה וכן להורות על הפסקת פעילות 

 המנוגדת לאמור בצו;
למנוע כניסה של אדם למקום אם כניסתו  )2(

לאותו מקום לא נועדה לאחת מהפעולות 
או אם יש  2בסעיף או המטרות הקבועות 

בכניסתו של האדם כדי להפר את האמור 
 ).2(ב)(5בסעיף 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויות שוטר  (ב)
 .ותחיקת ביטחון לפי כל דין

תחילת 
 תוקף

 .1.4.2020תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום  .10

(תיקון)  )2019צו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש  צו זה ייקרא: " .11 השם
 ".2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1834(יהודה ושומרון) (מס' 

 נדב             פדן     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

ףתש"ה  בניסן    א'

2020  במרץ    26
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 צבא ההגנה לישראל

הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל  צו בדבר
(הוראת שעה),  )1835(מס' (יהודה ושומרון)  נגיף הקורונה החדש

 2020-התש"ף

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
:          לאמור, הנני מצווה בזאת ולבריאות הציבור

תקנון ועד של יישוב שמונה או נבחר לפי הוראות ה –״ועד מקומי״  .1 הגדרות
תקנון  –(להלן  1981-המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), תשמ"א

 המועצות המקומיות).

בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות כמשמעותה  - ״מועצה מקומית״
צו המועצות  –(להלן  1981-), תשמ"א892(יהודה ושומרון) (מס' 

איגוד רשויות  ,חברה עירונית, חברת בת עירוניתלרבות  ,)המקומיות
ותאגיד מים מקומיות כמשמעותו בתקנון המועצות המקומיות (

, כפי 2001-וביוב כמשמעותו בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א
 ;וקפו בתקנונים מעת לעתת

בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות כמשמעותה  - ״מועצה אזורית״
צו המועצות  -(להלן  1979-), תשל"ט783(יהודה ושומרון) (מס' 

 ,חברה עירונית, חברת בת עירוניתלרבות  ועד מקומי ,)האזוריות
איגוד רשויות מקומיות כמשמעותו בתקנון המועצות המקומיות 

-ותאגיד מים וביוב כמשמעותו בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א
 ;, כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת2001

כמשמעותה בצו בדבר שירותי דת (יהודה  –״מועצה דתית״ 
 .1979-), התש״ם807והשומרון) (מס׳ 

 תחיקתתאגיד שהוקם ב –הביטחון״  בתחיקתשהוקם  ״תאגיד
שנתקיים בו אחד מאלה: הביטחון

 משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין; ישראל תממשל   (א)
חבריו או חברי הנהלתו, כולם או מקצתם, מתמנים בידי    (ב)

 .מטעמו מי או הצבאי המפקד

 שהוקם תאגיד, מקומית מועצה, אזורית מועצה –״גוף מתוקצב״ 
 .דתית ומועצה, הביטחון בתחיקת

ב לתקנון המועצות האזוריות 81כהגדרתו בסעיף  –״גוף נתמך״ 
 .1979-(יהודה והשומרון), תשל״ט

תחולת תקנות 
 שעת חירום

תקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר   . 2
, כפי תוקפן 2020-הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש), התש״ף

יחולו באזור יהודה ושומרון, בשינויים  בישראל מעת לעת,
 המחויבים. 

 ואלה השינויים: .3 השינויים

9454



בכל מקום בו מוזכר דבר חקיקה ישראלי, בסופו יבוא: ״כפי  (א)
 תוקפו בישראל״;

 – 1בסעיף  (ב) 

בהגדרת ״הסכם״, לאחר המילים: ״הסכם קיבוצי״;  )1(
צדדי״; ״נוהג״; ״הוראת מינהל״, יבוא: -״הסדר חד

 ״בישראל״. 

  -בהגדרת ״הסכם יציאה לחופשה״  )2(
 לאחר המילה ״שנחתם״ יבוא: ״בישראל״, )א(
 בסופה, יבוא: ״לתקנות בישראל״. )ב(

  –בהגדרת ״מוסד חינוך״  )3(
 בתקנון תוקפו ״כפי: יבוא בסופו) 1( קטן בסעיף )א(

 ;״המועצות המקומיות
-) אחרי המילים: ״התשכ״ט2קטן ( בסעיף )ב(

 המועצות בתקנון תוקפו ״כפי״ יבוא: 1969
 .המקומיות״

   - בהגדרת ״מעסיק ציבורי״  )4(
חקיימ) 1( קטן עיףס 
האמור בו יימחק ובמקומו ) 2בסעיף קטן ( 

יבוא: ״גוף מתוקצב״;
) יימחק;3ף קטן (סעי 
) האמור בו יימחק ובמקומו 4בסעיף קטן ( 

יבוא: ״גוף נתמך״.

 )8) עד (4), (2), (1סעיפים קטנים (בהגדרת ״מנהל״,  )5(
 יימחקו, ובמקומם יבוא: 

ראש  –במועצה אזורית או מועצה מקומית  )1(״
המועצה האזורית או ראש המועצה המקומית או 

המועצה האזורית או המועצה המקומית, כפי  מזכיר
שהסמיך לכך ראש המועצה האזורית או המועצה 
המקומית, באישור המנהל הכללי של משרד הפנים 

 ;בישראל

 באישור הדתית המועצה ראש יושב –במועצה דתית  )2(
 המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת בישראל.

הכללי  המנהל - בתחיקת הביטחוןשהוקם  בתאגיד )4(
נושא המשרד הבכירה ביותר  –או, אם אין מנהל כללי 

הממונה על השכר והסכמי עבודה  בתאגיד, באישור
 .במשרד האוצר בישראל

(ג), אחרי המילים ״הממונה על השכר״ יבוא: 2בסעיף  (ג)
 ״בישראל״. 
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) יימחקו ובמקומם 6) עד (1(ד), סעיפים קטנים (2בסעיף  ד)(
 יבוא: 

בפרק ט"ז  םמשפט לעניינים מקומיים כהגדרת יבת) 1״(
-המועצות המקומיות (יהודה ושומרון) תשמ"א לתקנון

 ;בישראל מנהל בתי המשפט – 1981

לפי הצו בדבר שיפוט בתי  נושכונ ) בתי הדין הרבניים2(
-), התשמ"א981דין רבניים (יהודה והשומרון) (מס' 

מנהל בית הדין הדתי  –בתי דין דתיים באזור ו 1981
 הנוגע לעניין; 

 אין בצו זה כדי לגרוע מהוראות אלה: . 5 שמירת דינים

-חירום), תש"ף-תקנות שעת חירום (שירות עבודה בשעת (א) 
 בישראל מעת לעת;, כפי תוקפן 2020

) (בידוד 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  (ב)
(הוראת שעה),  (יהודה ושומרון) )והוראות שונות בית

 ;2020-התש"ף
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת הוראות  (ג)

, כפי 2020-התש"ף (הוראת שעה), פעולות מוסדות חינוך)
 מעת לעת;תוקפו בתקנונים 

הוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הוראות  (ד)
, 2020-(הוראת שעה), התש"ף )למעסיק של עובד בבידוד בית

 כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת;
צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום  )ה(

(יהודה ושומרון) (מס'  2019התפשטות נגיף הקורונה החדש 
 ;2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1836

(יהודה  )2019צו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש  )ו(
 .2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1832ושומרון) (מס' 

 .16.4.2020תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום  .6 תחילת תוקף

על המגזר הרחבת הסכם יציאה לחופשה צו זה ייקרא: "צו בדבר  .7 השם
(יהודה ושומרון) (מס'  הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש

 ."2020-(הוראת שעה), התש"ף )1835

 נדב             פדן     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

ףתש"  בניסן   א'

2020   במרץ   26
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 צבא ההגנה לישראל

הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות  צו בדבר
(הוראת שעה),  )1836(מס' (יהודה ושומרון)  2019 נגיף הקורונה החדש

 2020-התש"ף

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
:          בזאת לאמור, הנני מצווה ולבריאות הציבור

כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות  -מועצה מקומית  .1 הגדרות
צו המועצות  –(להלן  1981-), תשמ"א892(יהודה ושומרון) (מס' 

, לרבות חברה עירונית, חברת בת עירונית, איגוד רשויות המקומיות)
בתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), מקומיות כמשמעותו 

ותאגיד מים וביוב כמשמעותו בחוק תאגידי מים  1981-תשמ"א
 , כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת;2001-וביוב, תשס"א

בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות כמשמעותה  -מועצה אזוריות 
צו המועצות  –(להלן  1979-), תשל"ט783(יהודה ושומרון) (מס' 

, לרבות חברה עירונית, חברת בת עירונית, איגוד רשויות האזוריות)
מקומיות כמשמעותו בתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), 

ותאגיד מים וביוב כמשמעותו בחוק תאגידי מים  1981-תשמ"א
 , כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת;2001-וביוב, תשס"א

תחולת תקנות 
 שעת חירום

שם להגבלת מספר העובדים במקום עבודה תקנות שעת חירום ( .2
, כפי תוקפן 2020-נגיף הקורונה החדש), התש״ף צמצום התפשטות

יחולו באזור יהודה ושומרון, בשינויים  בישראל מעת לעת,
 .המחויבים

 ואלה השינויים: .3 השינויים
״כפי בכל מקום בו מוזכר דבר חקיקה ישראלי, בסופו יבוא:  (א)

 .״מעת לעת תוקפו בישראל
  – 1בסעיף  (ב)

 .תימחק - ״הוועדה לאנרגיה אטומית״ ההגדרה )1(
 יבוא:"חברה עירונית"  ההגדרבמקום ה )2(

חברה שיותר ממחצית כוח  -"חברה עירונית" "
ההצבעה או הזכות למנות יותר ממחצית מספר 

מועצה אזורית או הדירקטורים שלה הם בידי 
מועצה אזורית או מועצה או בידי  מועצה מקומית,

או עם חברה עירונית  ת ישראליחד עם מדינמקומית 
 .;"אחרת או חברת בת עירונית

  יבוא:"חברת בת עירונית" במקום ההגדרה  )3(
חברה שיותר ממחצית כוח  -בת עירונית"  ת"חבר"

ההצבעה או הזכות למנות יותר ממחצית מספר 
או בידי , שלה הם בידי חברה עירוניתהדירקטורים 

חברת בת עירונית או בידי חברת בת עירונית יחד עם 
 ".;חברת בת עירונית אחרת

 .תימחק - ״חברה ממשלתית״ ההגדרה )4(
  יבוא:"מועצה דתית"  ההגדרבמקום ה )5(

כמשמעותה בצו בדבר שירותי דת  -"מועצה דתית" "
 ;".1979-התש"ם ),807(יהודה והשומרון) (מס' 

) עד 1סעיפים קטנים (במקום ״, הממונה״ הבהגדר )6(
מועצה אזורית או מועצה לעניין ) 1״( ) יבוא:6(

 ; המנהל הכללי של משרד הפנים בישראל -מקומית 
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המנהל הכללי של המשרד  -לעניין מועצה דתית ) 2(
 ;".לשירותי דת בישראל

 יבוא:"מערכת בתי המשפט"  ההגדרבמקום ה )7(
משפט לעניינים  יבת - "מערכת בתי המשפט""

המועצות  בפרק ט"ז לתקנון םמקומיים כהגדרת
בתי ; 1981-המקומיות (יהודה ושומרון) תשמ"א

לפי הצו בדבר שיפוט בתי דין  נושכונ הדין הרבניים
-), התשמ"א981רבניים (יהודה והשומרון) (מס' 

 ;".זורבתי דין דתיים בא ;1981
״, לאחר המילים מפעל תומך ביטחון״ הבהגדר )8(

״; הוועדה לאנרגיה אטומית״; ״משרד הביטחון״
המוסד למודיעין ״; ״המטה לביטחון לאומי״

; "שירות הביטחון הכללי"; ״ולתפקידים מיוחדים
"שירות בתי הסוהר"; "הרשות הארצית לכבאות 

. ״בישראל״יבוא: ולהצלה"; "הרשות להגנת עדים" 
 : יבוא"עובד"  ההגדרבמקום ה )9(

כהגדרתו בצו בדבר הוראות שוטר  לרבות -" עובד""
), 1651(יהודה ושומרון) (מס'  [נוסח משולב]ביטחון 

כהגדרתו בצו בדבר שירות בתי וסוהר   2009-תש"עה
-), התשכ"ח254הסוהר (יהודה והשומרון) (מס' 

ומי שנותן שירות  ,מי שמועסק, מתנדב, וכן 1968
מתקיימים עם ש, בין מדי יום בחצריו של מעסיק

ובין שלא מתקיימים, ואולם המעסיק יחסי עבודה 
 –לעניין צו זה 

) לא יראו כעובד מועצה אזורית או מועצה 1(
מי שעיקר עיסוקו בפינוי אשפה או עובד  -מקומית 

 במוקד עירוני לרבות מוקד חירום וחדר מצב;
מי שעיקר עיסוקו  -ובד מועצה דתית ) לא יראו כע2(
 ;".כשרות או מקוואות ,קבורהשירותי ב

 תימחק. - "רשות מקומית" ההגדרה )10(
 תימחק. -"תאגיד"  ההגדרה )11(

 – 2בסעיף  (ג)
 יבוא:) 11) עד (1(פסקאות במקום בסעיף קטן (ב),  )1(

אחוזים ממצבת  60 –) מפעל תומך ביטחון 1"(
 העובדים;

) תעשייה ביטחונית ומקום עבודה המספק 2(
שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך 
פעילותם התקינה של התעשיות הביטחוניות או של 
המכון למחקר ביולוגי במשרד ראש הממשלה 

 אחוזים ממצבת העובדים; 50 –בישראל 
 – תדתי ומועצה) מועצה אזורית, מועצה מקומית 3(

לפי  אחוזים ממצבת העובדים, 30עובדים או  10
להורות כי  הממונה רשאי ואולם, מביניהםהגבוה 

במועצה  זמנית-בו לשהייה המותר העובדים מספר
 35אזורית, במועצה מקומית או במועצה דתית יהיה 

אחוזים ממצבת העובדים; ובמועצה אזורית או 
 -תושבים  10,000-במועצה מקומית המונה פחות מ

 אחוזים ממצבת העובדים;".  50
  ו.יימחק -(ט) -ו(ד)  ניםקט פיםסעי )2(
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או בסעיף  )11(-ו) 9("במקום , הבסעיף קטן (י), בריש )3(
), המילים "שאינו 1)"; בפסקה (3" יבוא: "((ד)קטן 

 ימחקו. י - חברה ממשלתית או תאגיד"
 ימחקו. י - 6עד  3סעיפים  (ד)

מעסיק שאיפשר כניסה של עובדים למקום העבודה או שהייה של  .4 עונשין
עובדים במקום העבודה מעל למספר העובדים המרבי המותר 

מאסר שישה חודשים  –, דינו )ד(2סעיף לזמנית, בניגוד -לשהייה בו
צו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בדין ) ל1(א)(1או קנס כאמור בסעיף 

(להלן  1980-ם"ש, ת)845(מס'  או בתחיקת ביטחון (יהודה ושומרון)
, חברה עירוניתלמעט  -; לעניין זה, "מעסיק" )צו העלאת קנסות –

 מועצה אזורית, מועצה מקומית ומועצה דתית., חברת בת עירונית
 . מערכת בתי המשפטצו זה לא יחול על  (א) . 5 תחולה-אי

צו זה לא יחול על צבא הגנה לישראל, ואולם ראש המטה  (ב)
הכללי של צבא הגנה לישראל רשאי לתת הנחיות שמטרתן 

 לצמצם את הפעילות בצבא לפעילות חיונית בלבד.
 אין בצו זה כדי לגרוע מהוראות אלה: . 6 שמירת דינים

-חירום), תש"ף-תקנות שעת חירום (שירות עבודה בשעת (א) 
 , כפי תוקפן בישראל מעת לעת;2020

) (בידוד 2019(נגיף הקורונה החדש הוראת בריאות הציבור  (ב)
הוראת שעה), ((יהודה ושומרון)  )והוראות שונות בית

 ;2020-התש"ף
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת הוראות  (ג)

, כפי 2020-(הוראת שעה), התש"ף פעולות מוסדות חינוך)
 תוקפו בתקנונים מעת לעת;

הוראות הקורונה החדש) (צו בריאות העם (נגיף הוראות  (ד)
, 2020-(הוראת שעה), התש"ף )למעסיק של עובד בבידוד בית

 כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת;
(יהודה  )2019צו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש  (ה)

 ;2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1832ושומרון) (מס' 
הציבורי הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר צו בדבר  (ו)

 )1835(יהודה ושומרון) (מס'  הרחב בשל נגיף הקורונה החדש
 .2020-(הוראת שעה), התש"ף

 .16.4.2020תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום  .7 תחילת תוקף
צו זה ייקרא: "צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום העבודה  .8 השם

(יהודה ושומרון)  2019לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש 
 ".2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1836(מס' 

 נדב             פדן     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
ףתש"  בניסן  א' 

2020   במרץ   26
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 צבא ההגנה לישראל

 1837צו מס' 

-ף) (יהודה והשומרון), התש"3מס'  (תיקון צו בדבר עבירות מינהליות
2020 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר דרוש לטובת 
 באזור, הנני מצווה לאמור: היהאוכלוסי

), 1263יהודה והשומרון) (מס' לצו בדבר עבירות מינהליות ( 2בסעיף  .1 2תיקון סעיף 

 -  (להלן: "הצו העיקרי") 1988-"טהתשמ

 במקום סעיף קטן (א) יבוא: (א)

״(א) בתוספת ייקבע לכל עבירה מינהלית הקנס שניתן להטילו 

 קנס מינהלי);" -בדרך מינהלית (להלן 

 (ב) יבוא:לאחר סעיף  (ב)

) לא יוטל קנס מינהלי בשל עבירה מינהלית נמשכת אלא 1״(ב

בשל תקופה המאוחרת למועד הקבוע בהתראה כאמור בסעיף 

 ).״1(ב7

 יימחק; –סעיף קטן (ג)  )ג(

(ב) לצו העיקרי, המילים ״ואם הוגש ערר והקנס לא שולם 3בסעיף  .2  3תיקון סעיף 

לפני מתן ההחלטה בערר לפי שיעורו המעודכן ביום ההחלטה בערר״ 

 יימחקו.  

  -לצו העיקרי  5בסעיף  . 3  5תיקון סעיף 

ראש המינהל האזרחי, או מי  במקומו יבוא: ״בסעיף קטן (א),  (א)

צו בדבר ל 7לסעיף התאם בשהוא הסמיך לכך, ימנה מפקח 

) 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש אכיפת 

 )1838(יהודה ושומרון) (מס'  )והוראות שונות (בידוד בית

מפקח יקבל הכשרה למילוי  .2020-(הוראת שעה), התש"ף

 תפקידו לעניין העבירות המנהליות שבתחום סמכותו.״

 סעיף קטן (ב) יימחק. (ב)

 יימחק.  –לצו העיקרי  6סעיף  . 4 6סעיף מחיקת 

  - לצו העיקרי 7בסעיף  . 5 7תיקון סעיף 

 בסעיף קטן (א), במקום האמור בו, יבוא: (א)

״(א) היה למפקח יסוד להניח כי אדם עבר עבירה שדינה קנס 

רשאי הוא להטיל עליו את הקנס  2מינהלי קצוב לפי סעיף 

 עבירה."המינהלי שנקבע לאותה 
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 לאחר סעיף (ב) יבוא:  (ב)

) נקבע לעבירה מינהלית קנס בשל עבירה נמשכת, לא 1״(ב

יוטל הקנס בשל העבירה הנמשכת, אלא אם כן צורפה להודעה 

על הקנס בשל העבירה כאמור בסעיף קטן (ב), התראה שלפיה 

אם לא תתוקן ההפרה עד המועד שנקבע בה, יוטל על הנקנס 

נמשכת; בהתראה יצוין גובה הקנס המינהלי קנס בשל עבירה 

 ״.הצפוי בשל העבירה הנמשכת

 ״. 30״ יבוא: ״15בסעיף קטן (ג), במקום הספרה ״ (ג)

 יבוא:  7אחרי סעיף  . 6 א7הוספת סעיף 

רשאי הוא להגיש  7הומצאה לנקנס הודעה לפי סעיף  (א) א.7״

ימים מיום  30לתובע בקשה לביטול ההודעה בתוך 

שהומצאה לו; נוכח התובע כי התקיימה אחת 

מהעילות המפורטות להלן, רשאי הוא לבטל את 

 ההודעה:

העבירה לא נעברה או שהיא לא נעברה בידי    )1(

 הנקנס;

נסיבות המקרה בכללותן אינן מתאימות להמשך    )2(

 קיום ההליכים.

התובע ייתן החלטה מנומקת בתוך זמן סביר  (ב)

 העניין וימציא את החלטתו כאמור לפונה.בנסיבות 

התובע יערוך רישום של הודעות שביטל לפי סעיף זה  (ג)

 ושל העילות לביטול ההודעות.

הגשת בקשה לביטול הודעה אינה דוחה את המועד  (ד)

 לתשלום הקנס.

מי שהגיש בקשה לביטול הודעה, כאמור בסעיף זה,  (ה)

אינו רשאי להודיע על רצונו להישפט לפני שהתובע 

המציא לו את החלטתו; דחה התובע את הבקשה 

לביטול הודעה, רשאי מגיש הבקשה להודיע כי ברצונו 

ימים ממועד המצאת  30להישפט על העבירה בתוך 
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ההחלטה אף אם שילם את הקנס לפני שהתובע 

 מציא לו את החלטתו הדוחה את הבקשה.ה

התובע רשאי לדון בבקשה שהוגשה לאחר המועד  (ו)

האמור בסעיף קטן (א) אם שוכנע שהבקשה לא 

הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש 

ושמנעו ממנו להגישה במועד והיא הוגשה מיד לאחר 

 שהוסרה המניעה.

 יימחקו.  – 10עד  8סעיפים  .7 מחיקת סעיפים

במקום האמור בה לצו העיקרי, בהגדרת "בית משפט",  11בסעיף  .8 11תיקון סעיף 

 יבוא: ״לרבות בית משפט צבאי.״

  - לצו העיקרי 12בסעיף  .9  12תיקון סעיף 

האמור בו יסומן (א) ובמקומו יבוא: ״הודיע אדם שברצונו  (א)

יגיש עליו תובע כתב (ג) 7להישפט על העבירה לפי סעיף 

אישום, זולת אם ראה שלא לעשות כן, מטעמים מיוחדים 

 ״.שיירשמו

 לאחר סעיף קטן (א) יבוא:  (ב)

״(ב) בית המשפט רשאי לקיים את המשפט גם אם ההודעה 

ניתנה באיחור כל עוד שוכנע כי הבקשה  (ג)7בהתאם לסעיף 

לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו 

ממנו להגישה במועד והיא הוגשה מיד לאחר שהוסרה 

 המניעה, או מנימוקים מיוחדים אחרים שיפרט בהחלטתו.״

לי לצו העיקרי, במקום המילים ״שטרם שולם קנס מינה 14בסעיף  .10 14תיקון סעיף 

שטרם נמסרה הודעה על הטלת הקנס; בשל אותה עבירה״ יבוא: ״

סעיף זה אינו גורע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום אם ביקש 

 ״.מקבל ההודעה להישפט על העבירה

  - לצו העיקרי 15בסעיף  .11 15תיקון סעיף 

 בסעיף קטן (א), במקומו, יבוא: (א)

יום לאחר המצאת ההודעה  60קנס מינהלי ישולם תוך  "(א)

(א) זולת אם הנקנס הודיע 7על הטלתו לפי סעיף 

 במועד שנקבע לכך כי ברצונו להישפט על העבירה."

 סעיף קטן (ב) יימחק; (ב)

תבוא  –בסעיף קטן (ג), בכל מקום, במקום המילה "רשם"  (ג)

 המילה "פקח".

  -לצו העיקרי  16בסעיף  .12 16תיקון סעיף 
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לצו  174״בשיעור כאמור בסעיף  בסעיף קטן (א), בסופו יבוא: (א)

 בדבר הוראות ביטחון.״

 סעיף קטן (ב) יימחק. (ב)

 לאחר סעיף קטן (ג) יבוא: (ג)

״(ד) תובע רשאי לפטור אדם מתשלום תוספת פיגור כאמור 

בסעיף קטן (א), כולה או מקצתה, אם נוכח שהעילה לאי 

 מאלה: תשלום במועד היא אחת

נבצר מהמבקש לשלם את הקנס במועד בשל סיבה  )1(

 שאינה תלויה בו;

הסיבה לחיוב בתוספת הפיגור יסודה בתקלה של  )2(

 ״רשויות האזור.

 לצו העיקרי, במקום המילה ״סעיף״ יבוא: ״חוק״.  17בסעיף  .13 17תיקון סעיף 

 יימחקו. –(ג) לצו העיקרי, המילים "או לרשם" 23בסעיף  .14 23תיקון סעיף 

 יימחקו.  –) לצו העיקרי, המילים "או רשם" 2(24בסעיף  .15 24תיקון סעיף 

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו.  .16 תחילת תוקף 

) (יהודה 3צו בדבר עבירות מינהליות (תיקון מס' "צו זה ייקרא:  .17 השם

 ."2020-), התש"ף1837 והשומרון) (מס'

 נדב פדן             אלוף 
 מפקד   כוחות     צה"ל

 מרוןווש  באזור יהודה 
ףתש"  בניסן   ו' 

  2020    במרץ   31
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 צבא ההגנה לישראל

) 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  אכיפתצו בדבר 
(הוראת שעה),  )1838(מס' (יהודה ושומרון)  )והוראות שונות (בידוד בית

 2020-התש"ף

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
:          מצווה בזאת לאמור, הנני ולבריאות הציבור

עבירות 
 פליליות

(נגיף ציבור בריאות ההוראת ל 3-(ד) ו2העובר על הוראות סעיפים  .1
) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), 2019 הקורונה החדש

מאסר שישה  –), דינו הוראת בריאות הציבור –(להלן  2020-התש"ף
צו בדבר העלאת קנסות שנקבעו ) ל1(א)(1סעיף חודשים או קנס לפי 

 1980-ם"ש, ת)845בדין או בתחיקת ביטחון (יהודה ושומרון) (מס' 
 ).צו העלאת קנסות –(להלן 

פיזור 
התקהלות או 

 התכנסות

 [נוסח משולב]כהגדרתו בצו בדבר הוראות ביטחון  שוטר (א) .2
שוטר)  –(להלן  2009-תש"ע), 1651(יהודה ושומרון) (מס' 

-רשאי להורות על התפזרות התקהלות או התכנסות בין
; הוראת בריאות הציבורא ל3לאומית שנעשית בניגוד לסעיף 

סירב אדם להוראת שוטר על התפזרות כאמור, רשאי שוטר 
 .לעשות שימוש בכוח סביר לשם פיזור ההתקהלות

 –משנה (א), דינו סעיף שסירב להוראות שוטר כאמור במי  (ב)
צו העלאת ) ל1(א)(1לפי סעיף מאסר שישה חודשים או קנס 

 .קנסות
עבירות 

 מינהליות
, לצו זה בטור א' שבתוספתהוראה מההוראות המפורטות עבירה על  .3

בדבר עבירות מינהליות צו משמעותה בכ היא עבירה מינהלית
העבירות  צו –(להלן  1988-), תשמ"ט1263(יהודה ושומרון) (מס' 

 –(להלן  מינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרוןהראש  .המינהליות)
לצו  לשנות בתקנות את התוספתיהיה רשאי ראש המינהל האזרחי), 

 .זה
קנס מינהלי 

 קצוב
כקבוע יהיה קנס מינהלי קצוב,  3סעיף לעבירה מינהלית כאמור ב . 4

 .לצו זה בתוספתלצדה בטור ב' ש
עבירה 

מינהלית 
 חוזרת

הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף  . 5
אמור היהיה כפל הקנס המינהלי  ,מינהליותהעבירות הלצו ) ב(2

 ., לפי העניין4בסעיף 
עבירה 

מינהלית 
 נמשכת

הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור  .6
, לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת 4בסעיף חמישית מהקנס הקבוע 

צו ) ל1(ב7בע בהתראה כאמור בסעיף לאחר המועד שנק, העבירה
 .העבירות המינהליות

הגורם 
המוסמך 

להטלת קנס 
 מינהלי

הגורם  –(להלן  צו זההגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי  (א)  .7
 :המוסמך), הוא כל אחד מאלה

 שוטר; )1(
מדינת ישראל או רשויות האזור שהוא עובד מפקח  )2(

תחיקת  וא לפי כל דין פיקוח נתונות לו סמכויותאשר 
 ;על ידי ראש המינהל האזרחי לכך ךשהוסמו ,ביטחון

מועצה אזורית כמשמעותה בצו בדבר ניהול עובד  )3(
-), תשל"ט783מועצות אזוריות (יהודה ושומרון) (מס' 

או עובד מועצה מקומית כמשמעותה בצו בדבר  1979
), 892ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 

לפי כל  פיקוח נתונות לו סמכויות, אשר 1981-תשמ"א
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כך על ידי ראש שהוסמך ל, או תחיקת ביטחון דין
המועצה האזורית או בתחום , המינהל האזרחי

, ובכפוף בתחום המועצה המקומית, לפי העניין
 . להנחיות ראש המנהל האזרחי

פקח עירוני, לרבות פקח מסייע, שהוסמכו בהתאם  )4(
לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

, כפי תוקפו 2011-המקומיות (הוראת שעה), התשע"א
  בתקנונים מעת לעת.

(א), הגורם המוסמך להטיל קנס סעיף קטן אף האמור בעל  (ב)
. בלבד שוטרהוא  לצו זה לתוספת )7(-) ו5, ()3מינהלי לפי פרט (

) הוא שוטר; 8פרט (הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי 
אשר מדינת ישראל או רשויות האזור עובד מפקח שהוא 

תחיקת ביטחון,  וא נתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין
לצו  5בסעיף ); או מפקח כמשמעותו 2כאמור בסעיף קטן (א)(

 .העבירות המינהליות
יהיה רשאי הגורם צו זה לצורך הטלת קנס מינהלי מכוח  (א) .8 סמכויות נלוות

 –המוסמך 
לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג  )1(

המזהה לפניו תעודת זהות או תעודת רשמית אחרת 
 אותו;

לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או  )2(
של  ומסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע

 ;צו זה
 להיכנס למקום, לרבות למקום המשמש למגורים. )3(

כדי לגרוע  הזצו אין בסמכויות הגורם המוסמך לפי  (ב)
 .תחיקת ביטחון ואלפי כל דין מהסמכויות שניתנו לו 

המצאה של 
הודעת קנס 
בשל עבירה 

 4לפי פרט 
לצו  לתוספת

 זה

המצאה של לצו העבירות המינהליות,  23על אף האמור בסעיף  .9
לצו זה לתוספת  4הודעה על הטלת קנס מינהלי בשל עבירה לפי פרט 

יכול שתהיה גם בדרך של מסירה לאחראי על המקום או העסק 
לצו בדבר  6באותה עת כדי שימסור אותה למפעיל כהגדרתו בסעיף 

(יהודה ושומרון) (מס' ) 2019(נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות 
, צו הגבלת פעילות) –(להלן  2020-(הוראת שעה), התש"ף )1832

 .ור בדואר רשוםובלבד שתישלח למפעיל גם הודעה כאמ
תיקון צו 
העבירות 

 נהליותיהמ

העבירות צו תוספת ל, יראו כאילו בצו זהשל  ובתקופת תוקפ . 10
  .במקום האמור בה, יבוא האמור בתוספת לצו זההמינהליות, 

תיקון תקנון 
המועצות 

 המקומיות

תקנון המועצות המקומיות , יראו כאילו בצו זהשל  ובתקופת תוקפ .11
, לתקנון הראשונה בתוספת, 1981-(יהודה ושומרון), התשמ"א

הוראת בריאות הציבור (נגיף אכיפת . צו בדבר 9" נאמרבסופה 
(יהודה ושומרון)  )והוראות שונות ) (בידוד בית2019הקורונה החדש 

 .2020-(הוראת שעה), התש"ף )1838(מס' 
(יהודה ) 2019(נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות . צו בדבר 10 

 .".2020-(הוראת שעה), התש"ף )1832ושומרון) (מס' 
; ואולם תוקפו 2.5.2020ועד ליום  וביום חתימתצו זה של  ותחילת .12 תחילת תוקף

 .14.4.2020יהא עד ליום  9של סעיף 
הוראת בריאות הציבור (נגיף אכיפת צו בדבר ייקרא: "צו זה  .13 השם

(יהודה ושומרון) ) והוראות שונות ) (בידוד בית2019הקורונה החדש 
 ".2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1838(מס' 
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 נדב             פדן     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

 תוספת
 )9(ב), 7, 4, 3 סעיף(

 א' טור
 העבירות המינהליות

 טור ב'
 קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

בריאות הוראת (ד) ל2לעניין סעיף  1סעיף ) 1(
 הציבור

5,000 

 3,000 הציבורבריאות הוראת ל 3לעניין סעיף  1סעיף ) 2(
 5,000 (ב)2סעיף ) 3(
 5,000 לצו הגבלת פעילות (א)6) סעיף 4(
 500 פעילות(ב) לצו הגבלת 6) סעיף 5(
 500 (ג) לצו הגבלת פעילות6) סעיף 6(
 500 (ד) לצו הגבלת פעילות6) סעיף 7(
 5,000 (ה) לצו הגבלת פעילות6) סעיף 8(

ףתש"   בניסן  ו' 

 2020    במרץ  31
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 צבא ההגנה לישראל

) 2מס'  (תיקון )2019 נגיף הקורונה החדשפעילות (הגבלת  צו בדבר
 2020-(הוראת שעה), התש"ף )1839(יהודה ושומרון) (מס' 

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
:          , הנני מצווה בזאת לאמורולבריאות הציבור

תיקון 
 1סעיף 

(יהודה  )2019לצו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש  1בסעיף  .1
הצו העיקרי),  –(להלן  2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1832ושומרון) (מס' 

 יבוא:" אנשים הגרים באותו מקוםההגדרה "אחרי 

מעבדה לתיקון מכשירים שהתקלקלו או להחלפתם  -""מעבדת תיקונים" 
 ".;למעט מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים

תיקון 
 2סעיף 

 –לצו העיקרי  2בסעיף  .2

"וכן  :יבוא וובסופ ,יימחקו – , המילים "ובכלל זה"סעיף קטן (א)ב )1(
 .הסעה של עובד למקום עבודה כאמור"

תימחק; המילים "יציאה  -המילה "לחתונה"  ,סעיף קטן (יא)ב )2(
 יימחקו. -לתפילה בסמוך למקום מגורים," 

 אחרי סעיף קטן (יא) יבוא: )3(
) יציאה לתפילה של אדם שקיבל אישור לכך לפי סעיף 1"(יא

 ;".ב(ב)2

תיקון 
סעיף 

 א2

(א)" יבוא: 5), במקום "סעיף ב(, בסעיף קטן לצו העיקרי א2בסעיף  .3
 )".1(א5(א) או 5 פים"סעי

החלפת 
 ב2סעיף 

 יבוא: לצו העיקרי ב2במקום סעיף  .4

איסור חתונה "
או תפילה 
 במרחב הציבורי

לא יעשה אדם במרחב הציבורי אחד  (א) ב.2
 מאלה:

יתפלל יחד עם אדם נוסף או  )1(
 יותר;

 ישתתף בחתונה, לרבות כאורח. )2(

–) 1על אף האמור בסעיף קטן (א)( (ב)

קצין המטה לענייני דתות  )1(
במינהל האזרחי לאזור יהודה 

קמ"ט דתות)  –ושומרון (להלן 
רשאי לאשר תפילה בשטח פתוח 

לעשרה אנשים מערת המכפלה ב
קבועים, ככל האפשר, הגרים 
בקרבת מקום, במועדים 

בהסכמת  ובתנאים שאישר
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מנכ"ל משרד הבריאות 
, ולאחר שנועץ בעניין בישראל

מנהלת כמשמעותו הראש בזה 
בצו בדבר מנהלת שירותים 
 אזרחיים (יהודה ושומרון) (מס'

קמ"ט ; 2017-), התשע"ז1789
יעביר מבעוד מועד דתות 

למשטרת ישראל את שמות 
האנשים שאישר להם להתפלל 
כאמור ואת המועדים והתנאים 

 לכך כפי שאישר להם;

המשרד לשירותי דת מנכ"ל  )2(
בישראל רשאי לאשר לאדם 
להתפלל בשטח פתוח במניין 
קבוע של עשרה אנשים קבועים, 
ככל האפשר, לצורך צילום 
התפילה ושידורה לציבור 
הרחב, ובלבד שאישור כאמור 

מניינים לכל היותר;  3-יינתן ל
אישור מקום התפילה והתנאים 
להשתתפות בתפילה יינתנו 

משרד  בהסכמת מנכ"ל
קמ"ט דתות הבריאות בישראל; 

יעביר מבעוד מועד למשטרת 
ישראל את שמות האנשים 
שאושר להם להשתתף בתפילה 

המקום כאמור וכן את התנאים, 
ומועדי התפילה שאושרו לכל 

 אחד מהם.".

תיקון 
 3סעיף 

 :יבואסעיף קטן (ג) מקום , בלצו העיקרי 3בסעיף  .5

 ;אנשים 20של עד (ג) הלוויה תיערך במקום פתוח בלבד ובהשתתפות "

 .".אנשים 10תיערך בהשתתפות של עד מילה ברית  (ד)

תיקון 
סעיף 

 א3

 יבוא: לצו העיקרי א3במקום סעיף  .6

 "מעסיק במקום עבודה אחראי לכל אלה:

טרם הגעת עובד למקום העבודה, העובד ימדוד חום וימלא הצהרה על (א) 
מעלות צלזיוס, שיעול,  38מדידת חום והיעדר התסמינים: חום גוף מעל 

קושי בנשימה; העובד יגיע למקום העבודה עם טופס הצהרה מלא לאותו 
יום; המעביד יאסוף וישמור את הטפסים כאמור; ולעניין עובד שאינו 

הצהרה כאמור יכול  –עסק או משלח יד של המעסיק  מועסק במסגרת
הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או מתאם שתיעשה בעל פה; 

טופס הצהרה  מויפרס הבריאות במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
 המשקף את הפרטים האמורים באתר האינטרנט של משרד הבריאות

 ;או באתר האינטרנט של המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון בישראל
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שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם; במקום עבודה שבו לא (ב) 
ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת 

 ;הדבקה

לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע ככל הניתן ובכלל זה מקלדת, עכבר, (ג) 
קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני  טלפון

 ;כל העברה מאדם לאדם

מתן הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה (ד) 
 ;שטיפת ידיים

מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו (ה) 
 .במעלית יותר משני נוסעים."

 תיקון
 4סעיף 

 יבוא:לצו העיקרי  4במקום סעיף  .7

כדי לאסור על שירות צו זה , אין בהוראות 5סעיף בכפוף להוראות "
משלוחים; בשירות משלוחים למקום מגורים, המשלוח יונח בסמוך לפתח 

 .בית המגורים, מחוצה לו."

תיקון 
 5סעיף 

 – לצו העיקרי  5בסעיף  .8

 –בסעיף קטן (א)  )1(

 תימחק; -א) 1פסקה ( )1(

), בסופה יבוא: "ולמעט חנות כמפורט בסעיף 3בפסקה ( )2(
), המצויה במבנה סגור בשוק, בכפוף לתנאים 2קטן (ב)(

 בסעיף קטן (ב)".

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:  )2(

) או 2(ב)(סעיף קטן לא יפעיל אדם חנות שאינה כאמור ב) 1"(א
בדרך של פתיחתה לציבור; אדם רשאי להפעיל מעבדת תיקונים, 

חנות או מעבדת תיקונים בהזמנה מראש באמצעות טלפון או 
המרשתת (אינטרנט), בשירות משלוחים בלבד וללא איסוף 

 ". מהחנות או מהמעבדה

 –בסעיף קטן (ב)  )3(

) יבוא: 1במקום פסקה ( )1(

בית אוכל ובכלל זה ), 2) חנות שאינה כאמור בפסקה (1"(
בהזמנה מראש באמצעות טלפון או  –בית אוכל בבית מלון 

המרשתת (אינטרנט), בשירות משלוחים בלבד וללא איסוף 
 .";מבית האוכלמהחנות או 
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), במקום "מכון אופטיקה" יבוא: "חנות 2בפסקה ( )2(
אופטיקה" ואחרי "מוצרי היגיינה" יבוא: "וכן מעבדה 

 לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים". 

תימחק.  -) 3פסקה ( )3(

תיקון 
 6סעיף 

 – לצו העיקרי 6בסעיף  .9

המפעיל או (א)" יבוא: "5בסעיף קטן (א), אחרי "בניגוד לסעיף  )1(
חנות או מעבדת תיקונים בדרך של פתיחתה לציבור, בעצמו או 

 .)"1(א5סעיף באמצעות אחר, בניגוד ל

 במקום סעיף קטן (ד) יבוא: )2(
"(ד) המתפלל יחד עם אדם נוסף או יותר במרחב הציבורי או 

 ב;"2המשתתף בחתונה במרחב הציבורי, בניגוד לסעיף 

תחילת 
 תוקף

לצו העיקרי,  9בסעיף  .7.4.2020תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום  .10
לצו בדבר הגבלת  10בסעיף ". 7.4.2020יבוא: " "28.3.2020"במקום 

) 1834(תיקון) (יהודה ושומרון) (מס'  )2019פעילות (נגיף הקורונה החדש 
 ."7.4.2020" :" יבוא1.4.2020, במקום "2020-(הוראת שעה), התש"ף

 (תיקון )2019צו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש צו זה ייקרא: " .11 השם
 ".2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1839) (יהודה ושומרון) (מס' 2מס' 

 נדב             פדן     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
ףתש"ה  ז' בניסן

2020    באפריל 1
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 לישראל הגנה צבא

) ושומרון) (יהודה 2019 החדש הקורונה(נגיף בענייני תכנון ובנייה  מועדים דחיית בדבר צו

 2020-"ףהתש), שעה) (הוראת 1840(מס' 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי בשל הנסיבות המיוחדות הקיימות 

ולשם קיום הסדר הציבורי באזור ורווחת תושביו, הנני מצווה כיום באזור, נחוץ הדבר לטובת האזור 

 לאמור: באזור, כהוראת שעה

-בצו זה  .1 הגדרות

 ;1966לשנת  79חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים מס'  - "חוק התכנון"

מועצת התכנון העליונה וועדות המשנה של מועצת התכנון  - "מוסד תכנון"

 במינוי ואצילת סמכויות של מועצת התכנון העליונההעליונה, כמשמעותן 

 ;2009-התשס"ט (יהודה והשומרון),

צו בדבר ועדות עררים (אזור הגדה המערבית)  - "צו בדבר ועדות העררים"

 ;1967-), התשכ"ח172(מס' 

(יהודה  צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים - "בדבר חוק התכנון"צו 

  ;1971-), תשל"א418(מס'  והשומרון)

צו בדבר רכוש ממשלתי (יהודה והשומרון) (מס'  - צו בדבר רכוש ממשלתי""

 ;1967-), התשכ"ז59

ועד  )2020במרץ  15( י"ט באדר התש"ף התקופה שמיום - "התקופה הקובעת"

 ;תום תקופת תוקפו של צו זה

תקנות תכנון ערים, כפרים ובנינים (בקשה להיתר  - "תקנות היתר ותנאיו"

 .2020-) (יהודה והשומרון), התש"ףותנאיו

דחיית מועדים 

 ותקופות
בחישוב תקופות שנקבעו בהוראות החיקוקים כמפורט להלן, לא תבוא   )א( .2

 במניין התקופה הקובעת:

-) ו4(21), 4(18), 2(18סעיפים ב למעט ההוראותחוק התכנון,  )1(

כניסתן לתוקף של תכניות שאושרו לבכל הנוגע לפרסומן ו), 6(24

לפני תחילת התקופה על ידי מוסד התכנון וניתן להן תוקף 

 הקובעת.  
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, התראה לסעיף זה )1בסעיף קטן (א)(מבלי לגרוע מהאמור  )2(

לחוק  38להפסקת עבודה שנמסרה בהתאם להוראות סעיף 

 30תעמוד בתוקפה עד תום  2020בפברואר  15התכנון החל מיום 

 .ימים מתום תקופת תוקפו של צו זה

חול גם על תקופה שנקבעה בהחלטה של מוסד תכנון י(א)  סעיף קטן (ב)

לפי הדין או תחיקת הביטחון או בתכנית; נקבע בהחלטה של שניתנה 

מוסד תכנון שניתנה לפי הדין או תחיקת הביטחון או בתכנית מועד 

התקופה הקובעת, יידחה המועד האמור עד תום נקוב שחל במהלך 

 התקופה הקובעת.

תיקון תקנות היתר 

 ותנאיו
לתקנות היתר  40תקנה בתקופת תוקפו של צו זה, יראו כאילו ב (א) .3

 ותנאיו, אחרי תקנת משנה (ט) בא:

(ו), מצאה רשות רישוי כי נוכח -"(י) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו

והצעדים שננקטו להתמודדות  )nCoV(התפשטות נגיף הקורונה החדש 

עם מצב זה, לא ניתן לקיים תנאי מן התנאים שנקבעו בהיתר להוצאת 

תעודת גמר או שייגרם עיכוב משמעותי במועד קיום התנאי האמור, 

הנדרש לפי הדין או תחיקת הביטחון, רשאית רשות  והתנאי אינו תנאי

הרישוי לתת תעודת גמר גם אם לא התקיים אותו תנאי, ובלבד 

קיום התנאי אינו פוגע ביציבות ובבטיחות הבניין, -שנמצאה כי אי

 ".ות המשתמש וכי המבנה ראוי לשימושבבטיחות הציבור ובבטיח

 (א) עם תחילתן של תקנות היתר ותנאיו. סעיף קטןשל  ותחילת (ב)

תיקון צו בדבר 

 פרסום תכניות

, בדבר חוק התכנון צול ב(יז)7 בתקופת תוקפו של צו זה, יראו כאילו בסעיף .4

 בא: "ככל הניתן".בסופו ) לחוק התכנון שמתווסף בו, 4א(א)(2בסעיף 

ימים מיום  60למשך ביום חתימתו והוא יהיה בתוקף תוקפו של צו זה  .5 תוקף

 חתימתו.

(נגיף הקורונה  בענייני תכנון ובנייה יית מועדיםדחצו זה ייקרא: "צו בדבר  .6 שם

 ".2020-) (הוראת שעה), התש"ף1840) (יהודה ושומרון) (מס' 2019החדש 

 "ףהתש בניסןט' 

 2020באפריל  3

 פדן  נדב         אלוף 

 כוחות      צה"ל   מפקד    

 ושומרון  יהודה     באזור 
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 צבא ההגנה לישראל

(יהודה צו בדבר הארכת תוקף ודחיית מועדים בשל נגיף הקורונה החדש 

 2020-) (הוראת שעה), התש"ף1841ושומרון) (מס' 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור 

ולבריאות הציבור, הנני מצווה בזאת לאמור:          

  –בצו זה  .1 הגדרות

 כל אחד מאלה: –״אישור רגולטורי״ 

תחיקת או אישור או רישיון או היתר הנדרש לפי כל דין  )א(

ביטחון לצורך ביצוע פעילות או פעולה בידי אדם, לרבות 

אישור או רישיון או היתר כאמור הניתן לגבי מכשיר, שנתנה 

; וכן כל אישור או רישיון או רשות ציבורית לאותו אדם

היתר הניתן לפי תקנון המועצות האזוריות או תקנון 

 המועצות המקומיות;

נתנה רשות ציבורית לפי פטור מביצוע פעילות או פעולה, ש )ב(

 תחיקת ביטחון לאדם;או כל דין 

 .אישור המנוי בתוספת הראשונה )ג(

הרשאה, ובכלל זה רישיון, זיכיון או היתר או כל מסמך  – ״רישיון״

 .דומה אחר אף אם כינויו שונה

כל אחד מהגופים שלהלן ובכלל זה מי שממונה  –״רשות ציבורית״ 

וכן עובד ציבור או נושא משרה בגוף על הגוף או עומד בראש הגוף, 

 כאמור, ולרבות מי שגוף כאמור אצל לו את סמכותו:

 ;לאזור יהודה ושומרון נהל האזרחייהמ )א(

 מועצה מקומית;, מועצה אזורית )ב(

 תחיקת הביטחון;או תאגיד שהוקם לפי כל דין  )ג(

 תחיקת הביטחון.או מועצה או ועדה שמונתה לפי כל דין  )ד(

יישוב שמונה או נבחר לפי הוראות התקנון ועד של  –״ועד מקומי״ 

תקנון  –(להלן  1981-המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), תשמ"א

 המועצות המקומיות).

בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות כמשמעותה  -״מועצה מקומית״ 

צו המועצות  –(להלן  1981-), תשמ"א892(יהודה ושומרון) (מס' 
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יות מקומיות כמשמעותו בתקנון איגוד רשולרבות ), המקומיות

 .המועצות המקומיות

בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות כמשמעותה  -״מועצה אזורית״ 

צו המועצות  -(להלן  1979-), תשל"ט783(יהודה ושומרון) (מס' 

), ועד מקומי לרבות איגוד רשויות מקומיות כמשמעותו האזוריות

 .בתקנון המועצות המקומיות

 יהודה(המועצות האזוריות  תקנון -״תקנון המועצות האזוריות״ 

 .1979-ט"תשל ,)והשומרון

תקנון המועצות המקומיות (יהודה  -״תקנון המועצות המקומיות״ 

 .1981-ושומרון), תשמ"א

הארכת תוקף 

אישורים 

 רגולטוריים 

תחיקת ביטחון, אישור רגולטורי או על אף האמור בכל דין  (א) .  2

עד  2020במרס  10שמועד פקיעת תוקפו חל בתקופה שמיום 

, תוארך תקופת תוקפו בחודשיים נוספים 2020במאי  10יום 

תקופת הדחייה) אלא אם כן  –החל ממועד פקיעתו (בסעיף זה 

או הותלה או בוטל לפני תום תקופת הדחייה לפי כל דין 

 תחיקת ביטחון. 

סעיף קטן (א), רשאית הרשות הציבורית האמור בעל אף  (ב)

המוסמכת למתן האישור הרגולטורי לקבוע, לעניין אישור 

באותו סעיף  מסוים, תקופה קצרה מתקופת הדחייה האמורה

, או לקבוע כי סעיף קטן (א) לא יחולו לעניין אותו אישור; קטן

קבעה כאמור, תיכנס קביעתה לתוקף החל מהמועד שבו 

 עה על כך לבעל האישור. הודי

לעניין אישור רגולטורי המנוי  סעיף קטן (א) לא יחולאמור בה (ג)

בתוספת השנייה לצו זה, ואם מנויים לצד אותו אישור תנאים 

לא יחולו לעניין אותו לצו זה ההוראות לפי סעיף קטן (א)  –

 אישור בהתקיים אותם תנאים. 

וקפו הוארכה לפי צו זה, אינו בעל אישור רגולטורי שתקופת ת (ד)

 חייב בתשלום אגרה בעד ההארכה כאמור.

אין בצו זה כדי לגרוע מכל חובה, תשלום או הוראה אחרת  (ה)

תחיקת או דין כל אשר חלה על בעל אישור רגולטורי לפי 

הביטחון או שנקבעה באישור הרגולטורי שתוקפו מוארך לפי 

 הוראות צו זה.

 2020במרס  10אישור רגולטורי שתוקפו פקע בתקופה שמיום  (ו)

תקופת המעבר)  –עד יום תחילתו של צו זה, (בסעיף קטן זה 
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ושתקופת תוקפו מוארכת לפי סעיף זה, יראו אותו לכל דבר 

 ועניין כאילו עמד בתוקף בתקופת המעבר. 

שניתן לפי חיקוק בישראל למען הסר ספק, אישור רגולטורי  (ז)

המועצות המקומיות ותקנון המועצות וחל בתקנון שה

 .כפי תוקפו בישראלתוקפו יהיה האזוריות, 

דחיית מועדים 

בהליך להטלת 

 עיצום כספי 

, חל מועד מהמועדים תחיקת ביטחוןאו  על אף האמור בכל דין .3

שלהלן בתקופת תוקפו של צו זה, יידחה המועד בתקופה נוספת של 

תקופת הדחייה), ואולם רשאי הגורם  – שלושה חודשים (בסעיף זה

עיצום כספי (בסעיף טלת להתחיקת ביטחון או דין  כל המוסמך לפי

הגורם המוסמך) לקבוע, לעניין הפרה מסוימת, תקופת דחייה  –זה 

קצרה יותר, ובלבד שאם קבע כאמור תחול קביעה זו לגבי כל 

ה המועדים בהליך להטלת עיצום כספי על אותו מפר בקשר לאות

 הפרה:

המועד האחרון שבו רשאי הגורם המוסמך למסור למפר  (א)

 הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי;

המועד האחרון שבו רשאי מפר לטעון את טענותיו לעניין  (ב)

 הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו;

עיצום המועד האחרון להחלטת הגורם המוסמך בדבר הטלת  (ג)

 כספי, או למסירת דרישת תשלום;

המועד האחרון שבו רשאי המפר לפנות לגורם המוסמך  (ד)

בבקשה לביטול התראה מנהלית, או למסור לגורם המוסמך 

 כתב התחייבות ועירבון;

המועד האחרון שבו רשאי המפר לטעון את טענותיו לעניין  (ה)

 חילוט עירבון;

המועד האחרון לתשלום העיצום הכספי, ואם התשלום של  (ו)

 לתשלום חלק ממנו.  –העיצום הכספי חולק לתשלומים 

דין כל ת לפי ירואין בצו זה כדי לגרוע מסמכות הנתונה לרשות ציב . 4 שמירת דינים

תחיקת ביטחון לשנות את תקופת תוקפו של אישור רגולטורי, או 

לחדשו, לסרב לחדשו, לקבוע בו תנאים או לשנות מועד בהליך 

 להטלת עיצום כספי. 

צו זה ייקרא: "צו בדבר הארכת תוקף ודחיית מועדים בשל נגיף  . 5 השם

 ."2020-), התש"ף1841הקורונה החדש (יהודה ושומרון) (מס' 

 אלוף     נדב             פדן

מפקד   כוחות      צה"ל 

 ןבאזור יהודה    ושומרו

ףתש"  בניסןי"א 
    2020  באפריל 5
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 תוספת ראשונה

 )(ההגדרה ״אישור רגולטורי״

תוספת שנייה 

 (ג)2סעיף קטן 

(נגיף הקורונה  דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייהאישור שחל לגביו צו בדבר  )1(

 .2020-) (הוראת שעה) התש״ף1840) (יהודה ושומרון) (מס׳ 2019ש החד

צו בדבר סמים מסוכנים (יהודה והשומרון) ל 7או  6רישיון הנוגע לקנבוס לפי סעיף  )2(

 .1975 –), תשל"ה 558(מס' 

והשומרון) (יהודה ייבוא או ייצוא של פסולת לפי הצו בדבר העברת טובין היתר ל )3(

 .1988-), התשמ"ח1252(מס' 

אישור רגולטורי שניתן לפי צו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה  )4(

מתקן חשמל ועבודות ( או לפי צו בדבר חשמל 1971 –), תשל"א 427והשומרון) (מס' 

 .1975-) תשל"ה602(מס'  ) (יהודה והשומרון)חשמל

לצו בדבר הגנה על הטבע (יהודה  6בע מוגן לפי סעיף היתר לייצוא או לסחר בערך ט )5(

 .1969 –), תש"ל 363והשומרון) (מס' 

ביצוע פיצוצים) (יהודה  אישור או היתר שניתנו לפי צו בדבר חומרי נפץ (רשוי )6(

, או לפי צו בדבר חוק חומרי נפץ (יהודה 1977-), תשל''ח733והשומרון) (מס' 

 .1968), תשכ"ח 275והשומרון) (מס' 
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 1842' מס צו

(יהודה והשומרון),  (הוראת שעה) קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים בדבר צו
 2020-התש"ף

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון, הסדר 
בנגיף  מהידבקות המתדיינים בבתי המשפט הצבאיים והאוכלוסייההציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש 

 לאמור: הנני מצווה בזאתנגיף הקורונה),  –) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(הקורונה 

 לעניין צו זה:   .1 הגדרות 

 מי שנידון והוטל עליו עונש מאסר על ידי בית משפט בר סמך באזור; –"אסיר" 

 ;נאשם הנתון במעצר –" עצור"

צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה  –"צו בדבר הוראות ביטחון" 
 ; 2009-), תש"ע1651והשומרון) (מס' 

) והשומרון יהודה) (שעה הוראתמעצר ( דיוניצו בדבר  –"צו בדבר דיוני מעצר" 
 .2020-ף), התש"1830(מס' 

קיום דיון 
בהליך 
פלילי 

בלא 
נוכחות 

עצור או 
אסיר 

על אף הוראות כל דין או תחיקת ביטחון בעניין נוכחות הצדדים לדיון ובאי   (א) .2
  למנוע את המשך התפשטות נגיף הקורונה,, בתקופת תוקפו של צו זה, וכדי כוחם

בבית משפט צבאי בהליך פלילי מכוח הדין או תחיקת יחולו לגבי דיון המתקיים 
לצו  111 -ו 88 לפי סעיפיםהביטחון, ובהתאם לסדרי הדין בעניין הזה שנקבעו 

  בדבר הוראות ביטחון, ההוראות שלהלן:

תו של עצור או אסיר בדיון, יתקיים נדרשה לפי דין או תחיקת ביטחון נוכחו )1(
הדיון בהשתתפותו של העצור או האסיר, לפי העניין, באמצעות מכשיר טכנולוגי 
שמאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת; ואם אין מכשירים טכנולוגיים זמינים 

באמצעות מכשיר  –מסוג זה בעת קיום הדיון בעניינו של אותו עצור או אסיר 
שמאפשר העברת קול בלבד, והכל באופן שימזער ככל האפשר את הפגיעה בעצור 

 או באסיר, בשל כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו;

על אף החשש  ), מצא נשיא בית משפט צבאי כי1( פסקהעל אף האמור ב )2(
 הקורונה,ה בנגיף ימהידבקות המתדיינים בבתי המשפט הצבאיים והאוכלוסי

קיים צורך חיוני ודחוף לקיים את הדיון בנוכחות העצור או האסיר, כי דחיית 
) יגרמו לפגיעה ממשית ובלתי מידתית 1( פסקההדיון או קיומו לפי הוראות 

פנים אל בעצור או באסיר, וכי על בית המשפט להתרשם מהעצור או מהאסיר 
יים בנוכחותו של העצור או , רשאי הוא באופן חריג להורות כי הדיון יתקפנים

או המשטרה  הסוהר יעמדת הצדדים ושירות בתאת האסיר, וזאת לאחר שקיבל 
לא יחולו על עצור או אסיר שחלה  סעיף קטן זה; הוראות הצבאית, לפי העניין

) 2019 החדש הקורונה(נגיף  ת בריאות הציבורהורא לגביו חובת בידוד מכוח
ת בריאות או הורא ,2020-"ףהתש, )שעה(הוראת ) והוראות שונות (בידוד בית

) (בידוד במתקן מסוים) (הוראת שעה), 2019הציבור (נגיף הקורונה החדש 
 .2020-התש"ף

 יחולו הוראות אלו:), א( סעיף קטןלפי על דיון  )ב(

, ואם אינו מיוצג ימנה האסיראו  העצורסנגורו של בהשתתפות הדיון יתקיים  )1(
אלא אם כן מצא שלא ניתן לעשות כן מטעמים מיוחדים לו בית המשפט סניגור, 

 שיירשמו;
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נדב פדן  אלוף  התש"ף   י"א    בניסן
מפקד כוחות צה"ל 
 2020 באפריל          05 באזור יהודה והשומרון

(ב) לצו 56בהתאם לסעיף לסנגורו  העצור או האסירתתאפשר שיחה חסויה בין  )2(
בסמוך לפני הדיון, במהלכו ומיד לאחריו, לשם ייעוץ  ביטחוןבדבר הוראות 

 בלבד;  ימשפט

, לפי העניין, הסניגור, השופט, העצור או האסירהדיון יתקיים בדרך שתבטיח כי  )3(
והשוטר או התובע, לפי העניין, ישמעו ויראו זה את זה, במהלך הדיון, והכול 

 .בהתאם למכשיר הטכנולוגי שבאמצעותו יתקיים הדיון

הוראות הצו בדבר דיוני לא יחולו על דיון שחלות לגביו  )ב(-ו )א( סעיפים קטניםהוראות  )ג(
 מעצר.

תיקון 
 2סעיף 

לצו בדבר 
דיוני 
 מעצר

 – 2בצו בדבר דיוני מעצר, בסעיף  .3

בסעיף קטן (א), במקום "באמצעות מכשירים טכנולוגיים שמאפשרים העברת קול וככל  (א)
האפשר גם העברת תמונה, בזמן אמת, והכל באופן שימזער ככל האפשר את הפגיעה 
בעצור בשל כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו" יבוא "באמצעות מכשיר טכנולוגי 

כשירים טכנולוגיים זמינים מסוג שמאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת, ואם אין מ
באמצעות מכשיר כאמור שמאפשר העברת  –זה בעת קיום הדיון בעניינו של אותו עצור 

קול בלבד, והכול באופן שימזער ככל האפשר את הפגיעה בעצור, בשל כך שהדיון 
 מתקיים שלא בנוכחותו";

 (ב) יבוא:2אחרי סעיף קטן  (ב)

הוספת 
סעיף 

בצו  1(ב)2
בדבר 
דיוני 
 מעצר

(ב), מצא נשיא בית משפט צבאי כי קיים -בסעיפים קטנים (א) ועל אף האמור  )1(ב"
צורך חיוני ודחוף לקיים את הדיון בנוכחות העצור או האסיר, כי קיומו של 
הדיון לפי הוראות סעיף קטן (א) יגרמו לפגיעה ממשית ובלתי מידתית בעצור 
 או באסיר, וכי על בית המשפט להתרשם מהעצור או מהאסיר פנים אל פנים,

רשאי הוא באופן חריג להורות כי הדיון יתקיים בנוכחותו של העצור או האסיר, 
עמדת הצדדים ושירות בתי הסוהר; הוראות סעיף קטן את וזאת לאחר שקיבל 

זה לא יחולו על עצור או אסיר שחלה לגביו חובת בידוד מכוח הוראת בריאות 
, )שעה(הוראת שונות) (בידוד בית והוראות ) 2019 החדש הקורונה(נגיף  הציבור

) (בידוד 2019או הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  ,2020-"ףהתש
 "..2020-במתקן מסוים) (הוראת שעה), התש"ף

 .2020באפריל  17תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו והוא יעמוד בתוקף עד ליום  .4 תוקף

(הוראת שעה) (יהודה  פליליים באמצעים טכנולוגייםקיום דיונים צו בדבר צו זה ייקרא: " .5 השם
 ".2020-ף), התש"1842(מס' והשומרון) 
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 לישראל       הגנה       צבא

) (יהודה 2019(נגיף הקורונה החדש  מוגבל שטח על הכרזה בדברצו 
 2020-(הוראת שעה), התש"ף )1843 ושומרון) (מס'

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור ולבריאות 
הציבור, הנני מצווה בזאת לאמור:        

 –בצו זה  .1 הגדרות

 אזור יהודה ושומרון; -" אזור"

 פלבוטומיסט, פרמדיק או חובש;רופא, אח, כוח עזר,  -" איש צוות רפואי"

צו בדבר ההתגוננות האזרחית (יהודה והשומרון) (מס' כהגדרתו ב - "ף הצלהוג"
 ;2012-ב), התשע"1699

כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון)  -" מועצה אזורית"
 ;1979-), התשל"ט783(מס' 

בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) בצו  כמשמעותה -" מקומיתמועצה "
 ;1981-), התשמ"א892(מס' 

 .2 סעיףלפי מפקד כוחות צה"ל באזור  או מקום שהכריז עליו שטח -" מוגבל שטח"

הגבלות 
למניעת 

התפשטות 
מגפה 

בשטח 
 מוגבל

, באזורמסוים או במקום  בשטחמחלת הקורונה בהיקף נרחב  התפשטה (א) . 2
כי יש הכרח בהגבלת הכניסה אליו  מפקד כוחות צה"ל באזור,ושוכנע 

או מקום  לשטחוהיציאה ממנו כדי למנוע את התפשטות המחלה מחוץ 
לאחר שנועץ  ,מוגבל כשטחאו המקום  השטחלהכריז על  ואכאמור, רשאי ה

, ובלבד שבתקופת תוקפה של ההכרזה עם מנכ"ל משרד הבריאות בישראל
 .השטחמצרכים ושירותים חיוניים בתוך תתקיים אספקה נאותה של 

א לקבוע ורשאי ה ,כאמור בסעיף קטן (א)מפקד כוחות צה"ל באזור הכריז  (ב)
יחולו, כולן או חלקן, וכן רשאי  4-ו 3סעיפים כי ההגבלות המנויות ב כרזהבה

א לקבוע בה הקלות בהחלת ההגבלות האמורות בהתאם לנסיבות וה
 .המוגבל בשטחהקיימות 

מועצות העל כך מיד לראשי  יודיעכאמור,  מפקד כוחות צה"ל באזור הכריז )ג(
 המקומיות וראשי המועצות האזוריות שבשטח המוגבל.

מפקד ימים, ורשאי  7מוגבל תינתן לתקופה שלא תעלה על  שטחעל  הכרזה )ד(
לאחר שנועץ עם מנכ"ל משרד הבריאות  ,להאריכהכוחות צה"ל באזור 

 .ימים כל אחת 5לתקופות נוספות שלא יעלו על , בישראל

יודיעמוגבל,  שטחלהתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה על  חדלו )ה(

על ביטול ההכרזה, גם אם טרם חלפו התקופות מפקד כוחות צה"ל באזור 

). ד( קטן בסעיףהאמורות 

מוגבל או הארכת תוקפה של הכרזה כאמור ייכנסו לתוקף  שטחעל  הכרזה )ו(
 ן.חתימת עם
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 סעיפים), תובא ההכרזה וההגבלות לפי ו( קטן סעיףב האמורמלגרוע  מבלי )ז(
המוגבל באמצעות פרסום בעיתונים,  בשטחלידיעת השוהים לצו זה   4-ו 3

בערוצי תקשורת, באינטרנט, במודעות מודפסות על שלטי חוצות או בכל 
דרך יעילה אחרת שתבטיח את יידוע הציבור בהיקף הרחב ביותר האפשרי 

 .בנסיבות העניין

גבלות ה
יציאה 
משטח 

 מוגבל

יצא אדם המתגורר  , לא2הכריז מפקד כוחות צה"ל באזור על שטח מוגבל לפי סעיף  .3
 בדרך קבע בשטח המוגבל מהשטח המוגבל, אלא לאחת מהמטרות האלו:

 קבלת טיפול רפואי חיוני שלא ניתן לקבלו בשטח המוגבל; (א)

 הליך משפטי שמחייב נוכחותו של אותו אדם; (ב)

 חייל, שוטר או איש צוות רפואי היוצא מהשטח המוגבל במסגרת תפקידו; (ג)

 הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה; (ד)

העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד אל הורה המתגורר מחוץ לשטח  (ה)
המוגבל, ובלבד שאותו הורה הוא ההורה המשמורן או מצוי במשמורת 

 משותפת;

צורך חיוני אחר, באישור ראש המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון (להלן  (ו)
בדבר לצו  3ראש המינהל האזרחי) או מפקד צבאי כמשמעותו בסעיף  –

 2009-תש"ע), ה1651(יהודה ושומרון) (מס'  [נוסח משולב]הוראות ביטחון 
 מפקד צבאי). –(להלן 

גבלות ה
כניסה 
לשטח 
 מוגבל

לא ייכנס אדם לשטח , 2הכריז מפקד כוחות צה"ל באזור על שטח מוגבל לפי סעיף  .4
  – טהמוגבל, למע

כניסת גוף הצלה הפועל במסגרת תפקידיו וסמכויותיו לפי כל דין או תחיקת  (א)
 ביטחון, וכן צה"ל, משטרת ישראל והמינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון;

 כניסת אדם המתגורר דרך קבע בשטח המוגבל; (ב)

הבריאות כניסת איש צוות רפואי לצורך ביצוע תפקידו, באישור מתאמת  (ג)
 במינהל האזרחי או משרד הבריאות בישראל;

 כניסת עובדים סוציאליים מכוח כל דין או תחיקת הביטחון; (ד)

המוגבל שהוגדרו שטח במחלקה לשירותים חברתיים בכניסת עובדי רווחה  (ה)
וכן עובדי או מועצה אזורית, לפי העניין; מועצה מקומית כחיוניים על ידי 

העובדים במקום המפורט בנושא עבודה, שירותי רווחה ועלייה רווחה 
במקום עבודה לשם צו בדבר הגבלת מספר העובדים קליטה בתוספת ל

) 1836(יהודה ושומרון) (מס'  2019 צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש
ן הגורמים , ובלבד שקיבלו אישור מ2020-התש"ף ,(הוראת שעה)

 תחיקת ביטחון; המוסמכים לכך לפי כל דין או

, ובלבד שנושאים תעודה שלהעיתונות מקצועות יועובד םכניסת עיתונאי (ו)

, של ארגון העיתונאים בישראל או של בישראל לשכת העיתונות הממשלתית

 ;בישראל ארגון העיתונאים הזרים
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, לרבות שירותי חשמל, כניסה לצורך אספקת מוצרים ושירותים חיוניים (ז)
 ;תקשורת ופסולתמים, 

על ידי אחד מהוריו לביתו של ההורה  דהעברה של קטין שהוריו חיים בנפר (ח)
 ;השני

או מפקד  כניסת אדם לצורך חיוני אחר, באישור ראש המינהל האזרחי (ט)
 .צבאי

דרישה 
להצגת 

 אסמכתא

(א), תיעשה, 4סעיף , למעט לפי 4-ו 3כניסה לשטח מוגבל או יציאה ממנו לפי סעיפים  . 5
 ככל הניתן, בכפוף להצגת אסמכתא בדבר הצורך.

תחולת צו 
הגבלת בדבר 

 פעילות

(נגיף הקורונה החדש  הגבלת פעילותבדבר צו הוראות כדי לגרוע מתחולת  בצו זהאין  .6
, בתוך השטח 2020-) (הוראת שעה), התש"ף1832) (יהודה ושומרון) (מס' 2019

 .המוגבל

סמכויות 
 שוטר

הוראות סעיפים שוטר, לשם אכיפת חייל או מוגבל ובסביבתו הקרובה רשאי  בשטח .7
 – או תחיקת ביטחון , נוסף על הסמכויות לפי כל דין4-ו 3

המוגבל, או יציאה ממנו;שטח למנוע כניסה של אדם או רכב ל (א)

לצורך כך  לדרוש מכל אדם להזדהות בפניו ולמסור לו כל ידיעה או מסמך; (ב)
 רשאי שוטר לעכב אדם או כלי רכב;

 ואלהורות לגוף הצלה לפעול במסגרת תפקידיו וסמכויותיו לפי כל דין  (ג)
 ;תחיקת ביטחון ובלבד שקיבל אישור קצין משטרה לעניין זה

) עד א(סעיפים קטנים שוטר לפי חייל או סירב אדם להוראת או לדרישת  (ד)
שוטר לעשות שימוש בכוח סביר לשם מילוי ההוראה או חייל או ), רשאי ב(

 הדרישה

למפקד כוחות צה"ל ניתן להגיש השגה  4-ו 3סעיפים חלטה פרטנית לפי על ה (א) .8 השגה
 באזור או למי שהוסמך לכך על ידו.

-לא יאוחר מ ,ככל הניתן ,בהשגה תינתן מפקד כוחות צה"ל באזורהחלטת  (ב)
המוגבל או הכניסה שטח בגינו התבקשה היציאה מה שעות עובר למועד 24

 .אליו
תעמוד בתוקפה אלא אם כן לצו זה  4-ו 3סעיפים פרטנית לפי החלטה  (ג)

 תקבלה החלטה אחרת בהשגה.ה

 התחיל
 תוקףו

 .2.5.2020עד ליום הוא יעמוד בתוקפו תחילתו של צו זה ביום חתימתו ו  .9

(יהודה  )2019הקורונה החדש  נגיףהכרזה על שטח מוגבל (: "צו בדבר צו זה ייקרא .10 השם
 ."2020-) (הוראת שעה), התש"ף1843ושומרון) (מס' 

 נדב           פדן           אלוף
 מפקד      כוחות       צה"ל

 שומרוןו   יהודה      אזורב

 "ףתשה י"ב בניסן

  2020     באפריל 6
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 צבא ההגנה לישראל

) 3מס'  (תיקון )2019 נגיף הקורונה החדשפעילות (הגבלת  צו בדבר
 2020-(הוראת שעה), התש"ף )1844(יהודה ושומרון) (מס' 

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
:          , הנני מצווה בזאת לאמורולבריאות הציבור

תיקון 
 3סעיף 

(יהודה  )2019לצו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש  3בסעיף  .1
, הצו העיקרי) –(להלן  2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1832ושומרון) (מס' 

בסעיף קטן (ב), אחרי המילים "יהיו עד שני נוסעים באותו הרכב" יבוא: 
 ",למעט אנשים הגרים באותו מקום".

תיקון 
 סעיף

 א3

 , במקום סעיף קטן (א) יבוא:לצו העיקרי א3בסעיף  .2
  – למקום עבודהכניסה טרם "(א) 

ובכלל זה עובדי המקום, הנכנסים את ישאל  המעסיק, או מי מטעמו,) 1(
 :האלואת השאלות 

 ?האם אתה משתעל (א)            
  היה לך חום האם או מעלות צלזיוס ומעלה  38גופך האם חום (ב)            

 ?בשבוע האחרוןכאמור 
 ?האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים(ג)            

ות; השאלשלא השיב בשלילה על כל אחת מלמקום למי כניסה לא תותר 
ן אסתמה או אלרגיה מצב כרוני כגושהשיב שהוא משתעל בשל  למעט אדם

 .אחרת
פולשני לנכנסים  שאינומדידת חום באמצעי  המעסיק  יסדיר ביצוע של ) 2(

בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם ; למקום, ככל הניתן
  ;מעלות צלזיוס ומעלה 38חום גוף של 

למוסד רפואי לקבלת טיפול  הנכנסעל אדם  וחולילא  )2(-ו )1(פסקאות ) 3(
 ;". רפואי

תיקון 
 5סעיף 

 ) לצו העיקרי, בסופו יבוא:2(ב)(5בסעיף  .3
), 2(-) ו1א(א)(3"(ג) על המחזיק או המפעיל של מקום יחולו סעיפים 

  .בשינויים המחויבים."
הוספת 

סעיף 
 א9

 לצו העיקרי יבוא: 9אחרי סעיף  .4

הוראות "
 שעה

יום לועד  19:00בשעה  7.4.2020 בתקופה שמיום (א) א.9
 –בצו העיקרי יראו כאילו  ,6:00בשעה  10.4.2020

 – 2בסעיף  )1(

בתחומי בסעיף קטן (ב) בסופו בא: " (א)
או בתחומי המועצה ישוב יה

נמצא מקום מגוריו;  השבהמקומית 
רשאי אדם לצאת מתחום ואולם 

או מתחום המועצה ישוב יה
נמצא מקום מגוריו  השבהמקומית 

ישוב סמוך לשם הצטיידות במזון, יל
מוצרים חיוניים בתרופות או ב

אחרים או לשם קבלת שירותים 
חיוניים, אם לא ניתן להצטייד באחד 
מאלה או לקבל את השירותים 
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או במועצה ישוב יהאמורים ב
צו מקום מגוריו; ב השבהמקומית 

תחום היישוב  –"יישוב"  ,הז
בר ניהול מועצות כמשמעותו בצו בד

), 783אזוריות (יהודה ושומרון) (מס' 
; "מועצה מקומית" 1979-התשל"ט

תחום המועצה המקומית  –
כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות 
מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 

    ;;"1981-), התשמ"א892
"ובמרחב בסופו בא:  ,בסעיף קטן (י) (ב)

 הציבורי";

 א בא:6סעיף אחרי  )2(

סמכויות "
 שוטר

6
 ב.

 או חייל רשאי שוטר
לשם אכיפת ההוראות 

, נוסף על צו זהלפי 
הסמכויות הנתונות 

  – א6בסעיף 
למנוע יציאה של  (א)

אדם או רכב 
או  שובימהי

מהמועצה 
המקומית, לפי 

 העניין;
לדרוש מכל אדם  (ב)

להזדהות לפניו 
ולמסור לו כל 
ידיעה או מסמך; 
לצורך כך רשאי 

או חייל שוטר 
לעכב אדם או כלי 

 ;רכב
למועצה להורות  (ג)

מקומית או 
מועצה אזורית 
כמשמעותה בצו 
בדבר ניהול 
מועצות אזוריות 
(יהודה ושומרון) 

), 783(מס' 
 1979-ט"להתש

לפעול במסגרת 
 תפקידיה

לפי וסמכויותיה 
כל דין או תחיקת 

לעניין ביטחון 
הסדרי תנועה 

ובלבד  מועצהב
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שקיבל אישור 
קצין משטרה 

 ;לעניין זה
סירב אדם  (ד)

ה של שוטר לדריש
סעיף לפי חייל  או

או ) א(קטן 
להוראה של 
שוטר או חייל לפי 

), ב(סעיף קטן 
או רשאי שוטר 

לעשות חייל 
שימוש בכוח 

מילוי סביר לשם 
או  ותההורא

 ."הדרישה

בתקופה , )(א)1(על אף האמור בסעיף קטן (א) (ב)
 9.4.2020ועד ליום  15:00בשעה  8.4.2020שמיום 
, 2סעיף צו העיקרי, בב, יראו כאילו 7:00בשעה 

 במקום סעיף קטן (ב) בא:
בתרופות ומוצרים חיוניים וקבלת  הצטיידות"(ב) 

בתחומי היישוב או בתחומי  שירותים חיוניים
נמצא מקום מגוריו;  השבהמועצה המקומית 

או שוב י, רשאי אדם לצאת מתחום היואולם
נמצא מקום  השבמתחום המועצה המקומית 

תרופות או במגוריו ליישוב סמוך לשם הצטיידות 
מוצרים חיוניים אחרים או לשם קבלת ב

שירותים חיוניים, אם לא ניתן להצטייד באחד 
ישוב יאו לקבל את השירותים האמורים ב מאלה

 .;"מקום מגוריו השבאו במועצה המקומית 

ועד ליום  20:00בשעה  7.4.2020בתקופה שמיום  (ג)
, יראו כאילו במקום 08:00בשעה  12.4.2020

 בא:לצו העיקרי ב 3סעיף 
הגבלת "

תחבורה 
 ציבורית

3
 .ב

לא יפעיל אדם שירות  (א)
ובכלל  תחבורה ציבורית

-ןזה טיסות נוסעים בי
אוטובוסים,  ,לאומיות

רכבות נוסעים ושירותי 
לנוסעים  הסעה

המיועדים לשירות 
 .ציבורה

בסעיף על אף האמור  (ב)
ה מותרת הפעל ,(א)קטן 

שירותי הסעה של 
לנוסעים המיועדים 
לשירות הציבור 
כמפורט להלן ובתנאים 

 :אלה
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שירות הסעה  )1(
לעובדים למקום 
עבודתם וחזרה 
ממנו, בהתאם 

הגורם להוראות 
המוסמך לעניין 
 מניעת הדבקה
לפי כל דין או 

 ; תחיקת ביטחון
הפעלת מונית עם  )2(

נוסע אחד או 
הסעה של אדם 
לצורך רפואי או 
לצורך כמפורט 

-ו )ח(2סעיפים ב
עם  (יג) עד (יט)

מלווה ובתנאי 
שהנוסעים אמור 
ישבו במושב 
האחורי וחלונות 

יהיו  המונית
 .".פתוחים

תחילת 
 תוקף

לצו העיקרי,  9בסעיף  .17.4.2020תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום  .5
לצו בדבר הגבלת  10בסעיף ". 17.4.2020יבוא: " "7.4.2020"במקום 

) 1834(תיקון) (יהודה ושומרון) (מס'  )2019פעילות (נגיף הקורונה החדש 
 ."17.4.2020" :" יבוא7.4.2020, במקום "2020-(הוראת שעה), התש"ף

(תיקון מס'  )2019לצו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש  10בסעיף 
, במקום 2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1839) (יהודה ושומרון) (מס' 2

 ."17.4.2020""ועד ליום  " יבוא:7.4.2020"ועד ליום המילים 
 (תיקון )2019צו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש צו זה ייקרא: " .6 השם

 ".2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1844) (יהודה ושומרון) (מס' 3מס' 

 נדב             פדן     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
ףתש"ה  י"ג בניסן

2020       באפריל 7
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 צבא ההגנה לישראל

הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות  צו בדבר
(הוראת  )1845(מס' (יהודה ושומרון) (תיקון)  2019 נגיף הקורונה החדש

 2020-שעה), התש"ף

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
:          מצווה בזאת לאמור, הנני ולבריאות הציבור

צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום ב .1 3תיקון סעיף 
) 1836(יהודה ושומרון) (מס'  2019התפשטות נגיף הקורונה החדש 

, בסעיף 3בסעיף הצו העיקרי),  –(להלן  2020-(הוראת שעה), התש"ף
 יבוא: )1( ת משנהפסקמקום "עובד", בבהגדרה ), 9קטן (ב), בפסקה (

ראש  –לא יראו כעובד מועצה אזורית או מועצה מקומית ) 1("
 פסיכולוג, , עובד סוציאליהמועצה, רב המועצה, סגן ראש המועצה
, ומי שעיקר עיסוקו בפינוי אשפה מועצהב נוער לקידום עובדחינוכי, 
 ".;ד במוקד עירוני לרבות מוקד חירום וחדר מצבאו עוב

 .16.4.2020תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום  .2 תחילת תוקף

צו זה ייקרא: "צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום העבודה  .3 השם
(יהודה  (תיקון) 2019לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש 

 ".2020-שעה), התש"ף(הוראת ) 1845ושומרון) (מס' 

 נדב             פדן     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
ףתש"  י"ח בניסן

 2020   באפריל 12
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 צבא                 הגנה            לישראל

 1846צו מס' 

(מס' צו בדבר סילוק מבנים חדשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) 
 2020-תש"ףה(הארכת תוקף), ) 1797

והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין ולשמירה  ,בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור
 בזאת לאמור: צווהעל הסדר הציבורי, הנני מ

לצו בדבר סילוק מבנים חדשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס'  (ב)12בסעיף  .1 הארכת תוקף
במקום המילים "למשך שנתיים ממועד כניסתו לתוקף"  ,2018-), תשע"ח1797

 ".2021באפריל  30יבואו המילים "עד ליום 

 של צו זה ביום חתימתו. ותחילת .2 תחילה

: "צו בדבר סילוק מבנים חדשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) צו זה יקרא .3 השם
 ".2020-תש"ףה), 1846(הארכת תוקף) (מס' 

 אלוף נדב פדן התש"ף כ' בניסן
 מפקד כוחות צה"ל
 2020 באפריל 14 באזור יהודה והשומרון
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 צבא הגנה לישראל

 נגיף הקורונה החדש( המדינהבידוד במקום לבידוד מטעם  צו בדבר
 2020-(הוראת שעה), התש"ף )1847(מס' (יהודה ושומרון)  )2019

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
:          , הנני מצווה בזאת לאמורולבריאות הציבור

 :אחד מאלה -"אדם המצוי בבידוד"  .1 הגדרות
 ) חוזר;1(
 ) מי שהיה במגע הדוק עם חולה;2(
הימים  14-שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב) מי 3(

 ;האחרונים
 ;אזור יהודה ושומרון -"אזור" 

 ל;המנהל המוסמך במשרד הבריאות בישרא -"המנהל" 
אזרח ישראל או תושב האזור שהגיע לאזור מחוצה לו,  -" חוזר"

 רתלמעט מי שהגיע מישראל או מחבל עזה ולא היה במדינה אח
 ;לאזור הגעתו שלפני האחרונים הימים 14 במהלך

בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש כהגדרתו בהוראת  -" חולה"
הוראת  –(להלן  2020-) (הוראת שעה), התש"ףבית) (בידוד 2019

 בידוד בית);
 כהגדרתו בהוראת בידוד בית; -"מגע הדוק" 

מקום המיועד לבידוד שהוא בית  -מקום לבידוד מטעם המדינה" "
 ת ישראל או רשויות האזורמלון או אכסניה שנקבעו בידי מדינ

 ן;ובמימונ
ת גורם מינהלי או רפואי מוסמך מטעם מדינ -"הנציג המוסמך" 

 ישראל או רשויות האזור;
רופא מחוזי המוסמך להורות על בידוד במקום  -"הגורם המוסמך" 

במינהל  או מתאמת הבריאות 3בידוד מטעם המדינה לפי סעיף 
מתאמת הבריאות במינהל  –(להלן  האזרחי לאזור יהודה ושומרון

 ;האזרחי)
 .לרבות סגנו -רופא מחוזי" "

חוזר ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה בהתאם להוראת  )א( .2 בידוד של חוזר
 הנציג המוסמך עם הגעתו לאזור.

 או מתאמת הבריאותמנהל העל אף האמור בסעיף קטן (א),  )1(א
 םלישראל, רשאיבהתייעצות עם צבא הגנה , במינהל האזרחי

לאשר בקשה של חוזר לשהות במקום בידוד אחר, מטעמים 
בריאותיים או הומניטריים או בנסיבות מיוחדות אחרות 

 ., באישור, לעניין הבידודוובתנאים שיור
 .ימים 14חוזר ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה במשך  (ב)
או מתאמת הבריאות מנהל סעיף זה לא יחול אם הודיעו ה (ג)

כי אין מקומות פנויים במקום לבידוד במינהל האזרחי 
 .מטעם המדינה ולמשך התקופה שהודיעו לגביה כאמור

בידוד של אדם 
המצוי בבידוד 

 שאינו חוזר

רשאים להורות במינהל האזרחי רופא מחוזי או מתאמת הבריאות  .3
מטעם  לאדם המצוי בבידוד שאינו חוזר כי ישהה במקום לבידוד

כי לא ניתן לקיים את תנאי הבידוד בבית מגוריו  והמדינה אם מצא
של אותו אדם או במקום אחר העומד לרשותו, בשים לב בין השאר, 
לגודלו של מקום המגורים, מספר החדרים בו, מספר הנפשות שגרות 

 .בו ומאפייניהן
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מזון ומוצרי 
 ניקיון

יספק למי מי שמקום הבידוד מטעם המדינה נמצא באחריותו  .4
 מזון ומוצרי ניקיון.בידוד המקום בשוהה ש

וזר אשר הפר את הוראת הנציג המוסמך לשהות במקום בידוד ח .5 עונשין
מטעם המדינה או אדם המצוי בבידוד שאינו חוזר אשר הפר את 

 המוסמך לשהות בבידוד במקום בידוד מטעםגורם הוראת ה
צו ) ל1(א)(1סעיף שישה חודשי מאסר או קנס לפי  –המדינה, דינו 

בדבר העלאת קנסות שנקבעו בדין או בתחיקת ביטחון (יהודה 
 .1980-ם"ש, ת)845ושומרון) (מס' 

, נציג המוסמךיהיו נתונות ל ,3-ו 2לשם אכיפת סעיפים  (א) .6 סמכויות נלוות
לצו  8ולשוטר הסמכויות הקבועות בסעיף  גורם המוסמךל

בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 
(יהודה ושומרון) (מס' ) (בידוד בית והוראות שונות)2019
 .2020-) (הוראת שעה), התש"ף1838

סירב אדם למלא אחר הוראות הנציג המוסמך כאמור  (ב)
, 3כאמור בסעיף  או אחר הוראות הגורם המוסמך 2בסעיף 

רשאי שוטר, לבקשת הנציג המוסמך או הגורם המוסמך, 
ולאחר שהסביר לאדם את הצורך בשהייה במקום בידוד 
מטעם המדינה לשם מניעת התפשטות המחלה ואת משמעות 
סירובו, לעשות שימוש בכוח סביר לשם העברתו למקום 
בידוד מטעם המדינה; לעניין סעיף קטן זה יראו מי שסירב 

דרישת הזדהות כמי שסירב למלא אחר הוראות הנציג ל
 .המוסמך או הגורם המוסמך כאמור

שימוש בכוח כאמור בסעיף קטן (ב) ייערך על ידי בן מינו של  (ג)
האדם, זולת אם בנסיבות העניין לא ניתן לעשות כן ויש 
בדחיית העברתו למקום בידוד מטעם המדינה סיכון בלתי 

 סביר לבריאות הציבור.
או תחיקת  אין באמור כדי לגרוע מסמכויות שוטר לפי כל דין (ד)

 ביטחון.
או  אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות הוראת בידוד בית .7 שמירת דינים

) 2019(נגיף הקורונה החדש מהוראות הוראת בריאות הציבור 
 .2020-(הוראת שעה), התש"ף )במתקן מסוים(בידוד 

 .22.4.2020תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום  .8 תחילת תוקף
נגיף בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה (בדבר צו זה ייקרא: "צו  .9 השם

(הוראת שעה),  )1847(יהודה ושומרון) (מס'  )2019 הקורונה החדש
 ".2020-התש"ף

 נדב             פדן     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

ףתש"  כ' בניסן    
2020    באפריל 14
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 צבא הגנה לישראל

 )2019 נגיף הקורונה החדשאכיפת הוראת בריאות הציבור ( צו בדבר
 )1848 (מס'(יהודה ושומרון) (תיקון)  )והוראות שונות (בידוד בית

 2020-(הוראת שעה), התש"ף

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
:          הנני מצווה בזאת לאמור, ולבריאות הציבור

 נגיף הקורונה החדשאכיפת הוראת בריאות הציבור (צו בדבר ב .1 7תיקון סעיף 
) 1838(יהודה ושומרון) (מס'  )והוראות שונות (בידוד בית )2019

, בסעיף 7בסעיף הצו העיקרי),  –(להלן  2020-(הוראת שעה), התש"ף
  .)"9(-) ו7(, " :)" יבוא7(-"ומקום בקטן (ב), 

תיקון 
 התוספת

 –בתוספת לצו העיקרי  .2

 :יבוא בסופו', א בטור (א)
בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה צו בדבר ל 5 סעיף) 9"(

 )1847(יהודה ושומרון) (מס'  )2019 נגיף הקורונה החדש(
 ".2020-(הוראת שעה), התש"ף

 ".5,000בסופו יבוא: " בטור ב', (ב)

 .22.4.2020תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום  .3 תחילת תוקף

נגיף אכיפת הוראת בריאות הציבור (צו בדבר צו זה ייקרא: " .4 השם
(יהודה  (תיקון) )והוראות שונות (בידוד בית )2019 הקורונה החדש

 ".2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1848(מס' ושומרון) 

 נדב             פדן     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
ףתש"    כ' בניסן

 2020  באפריל 14
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 צבא ההגנה לישראל

) 4מס'  (תיקון )2019 נגיף הקורונה החדשפעילות (הגבלת  צו בדבר
 2020-(הוראת שעה), התש"ף )1849(יהודה ושומרון) (מס' 

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
:          , הנני מצווה בזאת לאמורולבריאות הציבור

תיקון 
סעיף 

 א9

(יהודה ושומרון) (מס'  )2019בצו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש  .1
א 9הצו העיקרי), במקום סעיף  –(להלן  2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1832

 יבוא:
הוראות "

 שעה
יום לועד  17:00בשעה  14.4.2020בתקופה שמיום  (א) א.9

על אף  ,יראו כאילו ,05:00בשעה  16.4.2020
 –בצו העיקרי האמור 

  – 2בסעיף  )1(

בתחומי בסעיף קטן (ב) בסופו בא: " (א)
או בתחומי המועצה ישוב יה

נמצא מקום מגוריו;  השבהמקומית 
רשאי אדם לצאת מתחום ואולם 

או מתחום המועצה ישוב יה
נמצא מקום מגוריו  השבהמקומית 

ישוב סמוך לשם הצטיידות במזון, יל
מוצרים חיוניים בתרופות או ב

אחרים או לשם קבלת שירותים 
חיוניים, אם לא ניתן להצטייד באחד 
מאלה או לקבל את השירותים 

או במועצה ישוב יהאמורים ב
צו מקום מגוריו; ב השבהמקומית 

תחום היישוב  –"יישוב"  ,הז
בר ניהול מועצות כמשמעותו בצו בד

), 783אזוריות (יהודה ושומרון) (מס' 
; "מועצה מקומית" 1979-התשל"ט

תחום המועצה המקומית  –
כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות 
מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 

    ;;"1981-), התשמ"א892
"ובמרחב בסופו בא:  ,בסעיף קטן (י) (ב)

 הציבורי";

 א בא:6סעיף אחרי  )2(

סמכויות "
 שוטר

6
 ב.

 או חייל רשאי שוטר
לשם אכיפת ההוראות 

, נוסף על צו זהלפי 
הסמכויות הנתונות 

  – א6בסעיף 
למנוע יציאה של  (א)

אדם או רכב 
או  שובימהי

מהמועצה 
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המקומית, לפי 
 העניין;

לדרוש מכל אדם  (ב)
להזדהות לפניו 
ולמסור לו כל 
ידיעה או מסמך; 
לצורך כך רשאי 

או חייל שוטר 
לעכב אדם או כלי 

 ;רכב
למועצה להורות  (ג)

מקומית או 
מועצה אזורית 
כמשמעותה בצו 
בדבר ניהול 
מועצות אזוריות 
(יהודה ושומרון) 

), 783(מס' 
 1979-ט"להתש

לפעול במסגרת 
 תפקידיה

לפי וסמכויותיה 
כל דין או תחיקת 

לעניין ביטחון 
הסדרי תנועה 

ובלבד  מועצהב
שקיבל אישור 
קצין משטרה 

 ;לעניין זה
סירב אדם  (ד)

ה של שוטר לדריש
סעיף לפי חייל  או

או ) א(קטן 
להוראה של 
שוטר או חייל לפי 

), ב(סעיף קטן 
או רשאי שוטר 

לעשות חייל 
שימוש בכוח 

מילוי סביר לשם 
או  ותההורא

 ."הדרישה
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ועד ליום  19:00בשעה  15.4.2020בתקופה שמיום  (ב)
על אף האמור בסעיף , 02:00בשעה  16.4.2020

) לצו העיקרי, לא יפעיל אדם מקום 2(ב)(5
למכירת מזון למעט מרכול או מרכולית ובלבד 

 .עשה בהם טיפול או הכנה של מזוןישלא י

 16.4.2020ועד ליום  14.4.2020בתקופה שמיום  (ג)
לצו ב 3, יראו כאילו במקום סעיף 05:30בשעה 

 בא:העיקרי 
הגבלת "

תחבורה 
 ציבורית

3
 .ב

לא יפעיל אדם שירות  (א)
תחבורה ציבורית ובכלל 
זה אוטובוסים, רכבות 
 נוסעים ושירותי הסעה
לנוסעים המיועדים 

 .ציבורהלשירות 
בסעיף על אף האמור  (ב)

ה מותרת הפעל ,(א)קטן 
שירותי הסעה של 

לנוסעים המיועדים 
לשירות הציבור 
כמפורט להלן ובתנאים 

 :אלה
שירות הסעה  )1(

לעובדים למקום 
עבודתם וחזרה 
ממנו, בהתאם 

הגורם להוראות 
המוסמך לעניין 
 מניעת הדבקה
לפי כל דין או 

 ; תחיקת ביטחון
עם הפעלת מונית  )2(

נוסע אחד או 
הסעה של אדם 
לצורך רפואי או 
לצורך כמפורט 

-ו )ח(2סעיפים ב
עם  (יג) עד (יט)

מלווה ובתנאי 
שהנוסעים אמור 

ישבו במושב 
האחורי וחלונות 

המונית יהיו 
פתוחים.". 
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תחילת 
 תוקף

לצו העיקרי,  9בסעיף  .19.4.2020תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום  .2
לצו בדבר הגבלת  10בסעיף ". 19.4.2020יבוא: " "17.4.2020"במקום 

) 1834(תיקון) (יהודה ושומרון) (מס'  )2019פעילות (נגיף הקורונה החדש 
 ."19.4.2020" :" יבוא17.4.2020, במקום "2020-(הוראת שעה), התש"ף

(תיקון מס'  )2019לצו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש  10בסעיף 
, במקום 2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1839דה ושומרון) (מס' ) (יהו2

 5בסעיף  ."19.4.2020"" יבוא: "ועד ליום 17.4.2020"ועד ליום המילים 
) (יהודה 3(תיקון מס'  )2019לצו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש 

ביום , במקום המילים "2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1844ושומרון) (מס' 
". 19.4.2020ביום חתימתו ועד ליום " יבוא: "17.4.2020חתימתו ועד ליום 

 (תיקון )2019צו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש צו זה ייקרא: " .3 השם
 ".2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1849) (יהודה ושומרון) (מס' 4מס' 

 נדב             פדן     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
ףתש"ה  כ' בניסן

 2020  באפריל 14
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 צבא הגנה לישראל

הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות  צו בדבר
 )1850(מס' (יהודה ושומרון) ) 2מס'  (תיקון 2019 נגיף הקורונה החדש

 2020-(הוראת שעה), התש"ף

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
:          הנני מצווה בזאת לאמור, ולבריאות הציבור

בצו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום  (א) .1 הארכת תוקף
(יהודה ושומרון) (מס'  2019התפשטות נגיף הקורונה החדש 

מקום ב, 7, בסעיף 2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1836
 ". 06:00בשעה  19.4.2020"" יבוא: 16.4.2020"

בצו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום  (ב)
(תיקון) (יהודה ושומרון)  2019התפשטות נגיף הקורונה החדש 

מקום ב, 2, בסעיף 2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1845(מס' 
 ".06:00בשעה  19.4.2020" יבוא: "16.4.2020"

צו זה ייקרא: "צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום העבודה  .2 השם
 )2מס'  (תיקון 2019לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש 

 ".2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1850(יהודה ושומרון) (מס' 

 נדב             פדן     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
ףתש"    כ' בניסן

 2020 באפריל 14
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 צבא ההגנה לישראל

הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל  צו בדבר
הוראת ( )1851 (מס'(יהודה ושומרון)  (תיקון) נגיף הקורונה החדש

 2020-), התש"ףשעה

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
 :     מצווה בזאת לאמור, הנני ולבריאות הציבור

בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב  בצו .1 תוקף הארכת
) (הוראת 1835בשל נגיף הקורונה החדש (יהודה ושומרון) (מס׳ 

״ יבוא: 16.4.2020, במקום ״6בסעיף , 2020-שעה), התש״ף
  .״18.4.2020״

הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר צו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
(יהודה ושומרון) (תיקון)  הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש

 .״2020-), התש"ףהוראת שעה( )1851 (מס'

 נדב             פדן     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

ףתש"  כ"א בניסן
 2020  באפריל  15
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 צבא ההגנה לישראל

), הוראת שעה( )1852(יהודה ושומרון) (מס'  (תיקון) מעצר דיוני בדבר צו
 2020-התש"ף

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על 
הביטחון, הסדר הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש מהידבקות העצורים והאוכלוסייה 

הנני מצווה בזאת נגיף הקורונה),  –) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(בנגיף הקורונה 
לאמור:

) (הוראת שעה), 1830בצו בדבר דיוני מעצר (יהודה ושומרון) (מס׳  .1 תוקף הארכת
ימים מיום ) 30, במקום ״למשך שלושים (5, בסעיף 2020-התש״ף

 .״ 2020 במאי 17חתימתו״ יבוא: ״עד ליום 

 (יהודה ושומרון) (מס'(תיקון)  דיוני מעצרצו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
 ״.2020-), התש"ףהוראת שעה( )1852

 נדב             פדן   אלוף  
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

ףתש"  כ"ב בניסן
2020באפריל    16
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 צבא ההגנה לישראל

 מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ומתקני כליאה בדבר צו
 2020-), התש"ףהוראת שעה( )1853(יהודה ושומרון) (מס'  (תיקון)

התפשטות רחבת  בשלולאחר ששוכנעתי כי בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, 
קיים  נגיף הקורונה) -) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(היקף של מחלת נגיף הקורונה 

השוהים במקומות מעצר ובמתקני כליאה, ובהמלצת  עצוריםחשש ממשי להדבקת אסירים ו
או מפקד המשטרה הצבאית הסוהר או המפקח הכללי של משטרת ישראל  –נציב בתי 

הנני ת המחלה, לפי העניין, וכדי למנוע הדבקה כאמור או המשך התפשטו בפיקוד המרכז,
מצווה בזאת לאמור:

בצו בדבר מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ומתקני  .1 תוקף הארכת
, 2020-) (הוראת שעה), התש״ף1831כליאה (יהודה ושומרון) (מס׳ 

) ימים מיום חתימתו״ יבוא: 30, במקום ״למשך שלושים (6בסעיף 
 .״ 2020במאי  17״עד ליום 

דין למקומות מניעת כניסת מבקרים ועורכי צו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
הוראת ( )1853 (יהודה ושומרון) (מס'(תיקון)  מעצר ומתקני כליאה

 ״.2020-), התש"ףשעה

 נדב             פדן   אלוף  
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

ףתש"  כ"ב בניסן
2020באפריל    16

9498



 צבא ההגנה לישראל

מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם הליכי חקירה בשל נגיף  בדבר צו
), הוראת שעה( )1854(יהודה ושומרון) (מס'  (תיקון)הקורונה החדש 

 2020-התש"ף

סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על  בתוקף
הביטחון, הסדר הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש מהידבקות כוחות הביטחון, 

נגיף  -) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(עצורים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה 
 :לאמור בזאת מצווה הנני, המחלה התפשטות ומהמשךהקורונה), 

בצו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעת לקדם הליכי חקירה  .1 תוקף הארכת
) (הוראת 1833בשל נגיף הקורונה החדש (יהודה ושומרון) (מס׳ 

 17באפריל״ יבוא: ״ 17, במקום ״3, בסעיף 2020-שעה), התש״ף
 במאי.״ 

שקיימת מניעה לקדם  מעצר לחשודים בעתצו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
(יהודה ושומרון) (תיקון)  הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה החדש

 ״.2020-), התש"ףהוראת שעה( )1854 (מס'

 נדב             פדן   אלוף  
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

ףתש"  כ"ב בניסן
2020באפריל    16
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 צבא ההגנה לישראל

(יהודה ושומרון)  (תיקון) קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים בדבר צו
 2020-), התש"ףהוראת שעה( )1855(מס' 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על 
מהידבקות המתדיינים בבתי הביטחון, הסדר הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש 

 –) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(בנגיף הקורונה  המשפט הצבאיים והאוכלוסייה
 הנני מצווה בזאת לאמור:נגיף הקורונה), 

בצו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים (יהודה  .1 תוקף הארכת
, במקום 4בסעיף , 2020-) (הוראת שעה), התש״ף1842ושומרון) (מס׳ 

 במאי.״  17באפריל״ יבוא: ״ 17״

 קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגייםצו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
 ״.2020-), התש"ףהוראת שעה( )1855 (יהודה ושומרון) (מס'(תיקון) 

 נדב             פדן   אלוף  
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

ףתש"  כ"ב בניסן
2020באפריל    16

9500



 צבא הגנה לישראל

הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות  צו בדבר
 )1856(מס' (יהודה ושומרון) ) 3מס'  (תיקון 2019 נגיף הקורונה החדש

 2020-(הוראת שעה), התש"ף

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
:          הנני מצווה בזאת לאמור, ולבריאות הציבור

תיקון 
 3סעיף 

בצו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות  .1
(הוראת שעה), ) 1836(יהודה ושומרון) (מס'  2019נגיף הקורונה החדש 

  – 3הצו העיקרי), בסעיף  –(להלן  2020-התש"ף
 ,)1( ת משנה"עובד", בפסק), בהגדרה 9בסעיף קטן (ב), בפסקה ( )1(

"עובד במערך החינוך  יבוא:אחרי "עובד לקידום נוער במועצה," 
 המיוחד";

 אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: )2(
 ב לצו העיקרי, במקום סעיף קטן (ה) יבוא:2"(ה) בסעיף 

קבעו הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל, מתאמת "
אות במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון או רופא מחוזי כי הברי

אחד העובדים של מעסיק שחלות עליו הוראות סעיף זה נדבק בנגיף 
הקורונה במקום העבודה, יורה על סגירת מקום העבודה, כולו או 
חלקו, לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה 

ל; עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות בישרא
 זה ייפתח מקום העבודה ויחולו על המעסיק הוראות צו ,כאמור

זמנית, אלא אם כן -לעניין מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו
יעמוד המעסיק בתנאים הקבועים בסעיף קטן (א) ובתנאים נוספים 
שיורו לו הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל, מתאמת 

 ;הבריאות במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון או רופא מחוזי.""

 יבוא:) האחרי סעיף קטן ( )3(
 ) אחרי התוספת הראשונה יבוא:ו"(

 "תוספת שנייה

) המעסיק מקיים באותו מקום עבודה את האמור בסעיפים 1(
א(ג) לצו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה 3-א(ב) ו3), 1א(א)(3

-(הוראת שעה), התש"ף) 1832(יהודה ושומרון) (מס'  )2019החדש 
הוראת ל) 1ד(ג3-ד(ג) ו3צו הגבלת פעילות) ובסעיפים  –(להלן  2020

והוראות  ) (בידוד בית2019בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 
 .2020-) (הוראת שעה), התש"ףשונות

) המעסיק הסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני 2(
לנכנסים למקום העבודה; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר 

 מעלות צלזיוס ומעלה. 38ם עם חום גוף של כניסת אד
) לתוספת 1) בעבודה משרדית ובכפוף למגבלות האמורות בפרט (3(

-זו, יבצע כל עובד את עבודתו בחדר קבוע ולא ישהו באותו חדר בו
 זמנית מספר עובדים העולה על המספר כמפורט להלן, לפי העניין:

שני עובדים, או מספר גדול  –מטרים רבועים  20(א) בחדר שגודלו עד 
יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע 

 העברת רסס מאדם לאדם;
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עד חמישה עובדים  –מטרים רבועים  20(ב) בחדר שגודלו עולה על 
או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה 

 שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם;
ניתן לקיים בחדר פגישה  –(ב) -על אף האמור בפרטי משנה (א) ו (ג)

 מטרים רבועים. 20עובדים בחדר שגודלו עולה על  8מקצועית של עד 
 ) אכילה או שתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד.4(
) המעסיק יאפשר, ככל הניתן, לעובדים אשר יכולים לבצע את 5(

 , לבצעה מחוץ למקום העבודה.עבודתם שלא במקום העבודה
 ) מעסיק ינהל רישום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של כל אלה:6(

 (א) מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה;
א(א) לצו הגבלת פעילות, 3(ב) מספר התשאולים שביצע לפי סעיף 

) לתוספת זו, וכן מספר האנשים 2ומדידות החום שביצע לפי פרט (
ניסתם למקום העבודה בעקבות תשאול או מדידת שלא הותרה כ

 חום כאמור.
 ) כל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועים.7(
) מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום העבודה וממקום העבודה, 8(

 ישבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה.
שנים או יותר למקום  67) מעסיק לא יאפשר כניסה של עובד שגילו 9(

העבודה ושהייה של עובד כאמור במקום עבודה, אלא אם כן אותו 
ועד ליום  22.3.2020עובד שהה במקום העבודה בתקופה שמיום 

 , כולה או חלקה.18.4.2020

 שלישיתתוספת 

צו תוספת השנייה לב יםהנדרשכללים התחייבות בדבר יישום ה
ה לשם צמצום התפשטות בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבוד

(הוראת ) 1836(יהודה ושומרון) (מס'  2019נגיף הקורונה החדש 
 2020-שעה), התש"ף

שנערכה ונחתמה ב_________ ביום _____ בחודש _____ בשנת 
_____ 

 על ידי ___________________
 ת.ז. ____________________

 להקיף)המכהן כמנהל כללי / ממונה על ענייני קורונה (יש 
 )מקום העבודה –ב_______________________ (להלן 

. אני מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום 1
צו בדבר העבודה נשמרים כל הכללים המפורטים בתוספת השנייה ל

הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף 
(הוראת שעה), ) 1836(יהודה ושומרון) (מס'  2019הקורונה החדש 

 הכללים). –(להלן  2020-התש"ף
. אני מודע לחובתי לעשות ככל האפשר כדי לקיים את הכללים ואת 2

 אכיפתם במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.
 . ולראיה באתי על החתום:3

 חתימה _______________ ".

הארכת 
 תוקף

" יבוא: 06:00בשעה  19.4.2020"מקום ב, 7, בסעיף העיקריבצו  )1( .2
"30.4.2020."  
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בצו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום  )2(
(תיקון) (יהודה ושומרון) (מס'  2019התפשטות נגיף הקורונה החדש 

 19.4.2020"מקום ב, 2, בסעיף 2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1845
 ".30.4.2020"" יבוא: 06:00בשעה 

צו זה ייקרא: "צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום  .3 השם
(יהודה ושומרון) (מס'  )3מס'  (תיקון 2019התפשטות נגיף הקורונה החדש 

 ".2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1856

 נדב             פדן     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
ףתש"  כ"ה בניסן

 2020   באפריל 19
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 צבא ההגנה לישראל

הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל  צו בדבר
 )1857 (מס'(יהודה ושומרון)  )2מס'  (תיקון נגיף הקורונה החדש

 2020-), התש"ףהוראת שעה(

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
 :     הנני מצווה בזאת לאמור, ולבריאות הציבור

בצו בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב  .1 3תיקון סעיף 
) (הוראת 1835בשל נגיף הקורונה החדש (יהודה ושומרון) (מס׳ 

  – 3הצו העיקרי), בסעיף  -(להלן  2020-שעה), התש״ף

 ), יבוא:2בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה ( (א)
 –א) בהגדרה "הסכם המשך יציאה לחופשה" 2"(

 (א) לאחר המילה "שנחתם" יבוא: "בישראל";
 (ב) בסופה, יבוא: "לתקנות בישראל".".

 אחרי סעיף קטן (ג), יבוא: (ב)
–) 1(ג2) בסעיף 1"(ג

), אחרי המילים "הממונה על השכר" יבוא: 1) בפסקה (1(
 "במשרד האוצר בישראל".

), אחרי המילים "המנהל הכללי של משרד 2) בפסקה (2(
 החינוך" יבוא: "בישראל".".

 אחרי סעיף קטן (ד), יבוא: (ג)
 –(ז) 2"(ה) בסעיף 

 ) אחרי המילה "שנחתם", יבוא: "בישראל";1(
), אחרי המילים "הממונה על השכר", יבוא: 1) בפסקה (2(

 בישראל";"במשרד האוצר 
), אחרי המילים "המנהל הכללי של משרד 2) בפסקה (3(

 החינוך", יבוא: "בישראל".".

הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר צו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
(יהודה ) 2מס'  (תיקון הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש

 .״2020-), התש"ףהוראת שעה( )1857 ושומרון) (מס'

 נדב             פדן     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

ףתש"   כ"ה בניסן
2020     באפריל 19
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 צבא הגנה לישראל

) 5מס'  (תיקון )2019 נגיף הקורונה החדשפעילות (הגבלת  צו בדבר
 2020-(הוראת שעה), התש"ף )1858(יהודה ושומרון) (מס' 

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
:          , הנני מצווה בזאת לאמורולבריאות הציבור

תיקון 
 2סעיף 

(יהודה ושומרון) (מס'  )2019בצו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש  .1
  – 2בסעיף הצו העיקרי),  –(להלן  2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1832

  :יבוא במקום סעיף קטן (ב) )1(
במקום שפעילותו לא נאסרה "(ב) רכישת מוצר או קבלת שירות 

לפי צו זה או לפי הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 
 2020-) (בידוד בית והוראת שונות) (הוראת שעה), התש"ף2019

 הוראת בידוד בית);"; –(להלן 
 אחרי סעיף קטן (ח) יבוא: )2(

) פעילות ספורט של יחיד, של יחיד עם אדם קבוע אחד בלבד, 1"(ח
מטרים  500של אנשים הגרים באותו מקום, ולמרחק של עד או 

 ממקום המגורים;";

 בסעיף קטן (י), אחרי "באותו מקום" יבוא: "ולמרחב הציבורי"; )3(

בסעיף קטן (יא), במקום "או לברית" יבוא: "לברית, לחתונה או  )4(
 3למקווה גברים ובלבד שבכל עת לא ישהו במתחם המקווה מעל 

 והמקווה פועל בכפוף לכל דין או תחיקת ביטחון";אנשים 

 יבוא: )1אי(מקום סעיף קטן ב )5(
מטרים  500ב(א) ולמרחק של עד 2סעיף יציאה לתפילה לפי ) 1"(יא

 ;"או ממקום העבודה; ממקום המגורים

 יבוא: )יג(מקום סעיף קטן ב )6(
פעילות מותרת או לפעילות שניתן לה אישור, לפי צו יציאה ל"(יג) 

 ;";הוראת בידוד בית או לפי כל דין או תחיקת ביטחוןזה, לפי 

 יימחקו. -סעיפים קטנים (יד) עד (יז)  )7(

החלפת 
 ב2סעיף 

 ב לצו העיקרי יבוא:2במקום סעיף  .2

איסור חתונה "
 או תפילה 

לא יתפלל אדם יחד עם אדם נוסף או  (א) ב.2
יותר במקום שאינו מקום מגוריו, למעט 

 500במרחק של עד תפילה בשטח פתוח 
מטרים ממקום מגוריו או ממקום 

אנשים  19 בהשתתפות עדעבודתו, 
מטרים לפחות  2שמירת מרחק של בו

 .בין אדם לאדם
במרחב לא ישתתף אדם בחתונה  (ב)

בשטח פתוח  , למעט חתונההציבורי
שמירת באנשים ו 19בהשתתפות עד 

מטרים לפחות בין אדם  2מרחק של 
 ".לאדם

תיקון 
סעיף 

 א3

 יבוא: , בסופוא לצו העיקרי3סעיף ב .3
ישבץ  – עסק שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרותלעניין  (ו)"

 .."המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת
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הוספת 
 ג3סעיף 

 ב לצו העיקרי יבוא:3אחרי סעיף  .4

"הגבלת פעילות 
טיפולי 

 אסתטיקה

לא יפעיל רופא מרפאה או חדר ניתוח לשם מתן  ג.3
טיפול המיועד לצורך אסתטי, אלא אם כן 
הטיפול נדרש לצורך בריאותי חיוני, והכול 
בכפוף לתנאי הרישוי של המרפאה או של חדר 

 הניתוח.".

תיקון 
 5סעיף 

 –לצו העיקרי   5בסעיף  .5

 –בסעיף קטן (א)  )1(

 :), במקום הסיפה החל במילים "לעניין זה" יבוא2(בפסקה  )א(
ואולם רשאי אדם להפעיל גן חיות, ספארי או גן לאומי "

לשם קיום פעילות במקום פתוח המיועדת לאדם עם 
ובלבד שפעילות כאמור מאורגנת על ידי משרד  ,מוגבלות

מחלקה  בישראל; הרווחה והשירותים החברתיים
מועצה מקומית כמשמעותה בצו לשירותים חברתיים ב

), 892בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 
או במועצה  מועצה מקומית) –(להלן  1981-תשמ"א

ות אזוריות אזורית כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצ
מועצה  –(להלן  1979-), תשל"ט783(יהודה ושומרון) (מס' 

או ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של אנשים ; אזורית)
הגורם המוסמך עם מוגבלות ומתבצעת בהתאם להוראות 

לעניין  ;לעניין מניעת הדבקה לפי כל דין ותחיקת ביטחון
נפשית , אדם עם לקות פיסית – אדם עם מוגבלות"" – זה

או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר 
בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר 

 ;מתחומי החיים העיקריים

 .א)"2יבוא: "או (ב)()" 2אחרי "בסעיף קטן (ב)( ),3בפסקה ( )ב(

 א)".2)" יבוא: "או (ב)(2, אחרי "בסעיף קטן (ב)()1סעיף קטן (אב )2(

 –בסעיף קטן (ב)  )3(

) או 2)" יבוא: "בפסקאות (2), במקום "בפסקה (1בפסקה ( )א(
 ;א)"2(

 ) יבוא:2אחרי פסקה ( )(ב
חנות או עסק שעיקר עיסוקם מכירה של מוצר א) (א) 2"(

מהמוצרים המפורטים בתוספת הראשונה או מתן שירות 
המצויים לגבי מוצר כאמור, למעט חנות או עסק כאמור 

בכפוף לתנאים כמפורט להלן, ובלבד שבעל העסק  – בקניון
המצויים בתחום מועצה המקומית או או החנות כאמור 

מועצה המקומית או הגיש לבתחום מועצה אזורית 
לפני תחילת הפעלת החנות למועצה האזורית, לפי העניין, 

 בתוספת השנייה, בנוסח הקבועהצהרה חתומה  ,או העסק
ו החנות האמורים אינם מצויים בתחומי ואם העסק א

קצין המטה לענייני מסחר ותעשייה הגיש ל – המועצות
במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, לפני תחילת 

, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע הפעלת החנות או העסק
 :ולפיה הוא עומד בתנאים כאמור בתוספת השנייה,
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ם לאמור המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתא) 1(
 ;, בשינויים המחויבים6-) ו2(א(א)3, )1)(אא(3סעיפים ב
עובד עיל של המקום ימנה מבין עובדיו, המחזיק או המפ) 2(

פסקת שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות ב
 ;ממונה על ענייני קורונה) –משנה זו (בפסקת משנה זו 

המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי ) 3(
היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על 

 ;חיטוי משטחים פנימיים בעסק, באופן תדיר
בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין ) 4(

 ;המוכר ללקוח
המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל האפשר, על ) 5(

מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים  2שמירת מרחק של 
מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות באותו 

לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור, 
שילוט לעניין שמירה על מרחק  ,ויציב במקום בולט לעין

 ;כאמור
המחזיק או המפעיל של המקום ימנע, ככל האפשר, ) 6(

ולצורך כך יווסת את  ,צפיפות של אנשים במקום אחד
כל עת לא ישהו בתוך החנות כניסת המבקרים כך שב

לקוחות לכל קופה רושמת  2-לקוחות ביחס של יותר מ
לא ישהו בתוך  – מ"ר 100פעילה; בחנות שגודלה מעל 

לקוחות לכל קופה  4-החנות לקוחות ביחס של יותר מ
 .רושמת פעילה

) 4((א)7-ו )3((א)7סעיפים הגורם המוסמך כהגדרתו ב(ב) 
הציבור (נגיף הקורונה הוראת בריאות אכיפת בדבר צו ל

(יהודה ושומרון) ) והוראות שונות ) (בידוד בית2019החדש 
יקיים פיקוח על , 2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1838(מס' 

בתוך פסקת משנה (א) עמידת החנות או העסק בתנאים לפי 
ת שבועיים ממועד קבלת ההצהרה כאמור באותה פסק

; ם בה, לשם בדיקת התקיימות התנאים האמורימשנה
לשם פיקוח כאמור רשאי הגורם המוסמך לעשות שימוש 

 .".האמורצו ל 8 סעיףבסמכויות הנתונות לו מכוח 

תיקון 
 6סעיף 

 –לצו העיקרי  6בסעיף  .6

יבוא:  )"1(א5עד המילים "לסעיף  במקום הרישהבסעיף קטן (א),  )1(
לסעיף "המפעיל מקום או עסק, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד 

(א), המפעיל חנות או מעבדת תיקונים בדרך של פתיחתה לציבור, 5
) או המפעיל מרפאה 1(א5סעיף בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד ל

 ;";ג3סעיף או חדר ניתוח המיועד לצורך אסתטי בניגוד ל

 במקום סעיף קטן (ד) יבוא: )2(
או מחוץ למקום מגוריו "(ד) המתפלל יחד עם אדם נוסף או יותר 

 .";ב2, בניגוד לסעיף מחוץ למקום המגוריםהמשתתף בחתונה 

הארכת 
 תוקף

". 3.5.2020" יבוא: "19.4.2020לצו העיקרי, במקום " 9בסעיף  )1( .7
(תיקון)  )2019בצו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש  )2(

, בסעיף 2020-התש"ף(הוראת שעה), ) 1834(יהודה ושומרון) (מס' 
 ".3.5.2020" יבוא: "19.4.2020, במקום "10
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(תיקון מס'  )2019בצו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש  )3(
, 2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1839) (יהודה ושומרון) (מס' 2

 ".3.5.2020" יבוא: "19.4.2020, במקום "10בסעיף 

(תיקון מס'  )2019בצו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש  )4(
, 2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1844) (יהודה ושומרון) (מס' 3

 ".3.5.2020" יבוא: "19.4.2020, במקום "5בסעיף 

הוספת 
תוספת 

ראשונה 
ותוספת 

 שנייה

 לצו העיקרי יבוא: 10אחרי סעיף  .8

 ראשונה"תוספת 
 )א)(א)2(ב)(5(סעיף 

 ציוד מידע ותקשורת; .1
 ציוד אודיו ווידאו; .2
 תוכנה וציוד תקשורת; מחשבים, ציוד היקפי, .3
 ;לבית טקסטיל .4
 כלים ממתכת, צבעים וזכוכית; .5
 שטיחים, מרבדים וחיפויי קיר ורצפה; .6
 רהיטים; .7
 מוצרי חשמל וגז ביתיים; .8
 למעט צעצועים ומשחקים;כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית,  .9

 חפצי תרבות ופנאי; .10
 עיתונים, ציוד משרדי וצורכי כתיבה; ספרים, .11
 ציוד ספורט ואופניים; .12
 כלי נגינה; .13
 מוזיקה וסרטים על גבי מדיה; .14
 אבזרים רפואיים; .15
 מכבסה; .16
 מתפרה; .17
 יה. יסנדלר .18

 שנייהתוספת 
 א)(א))2(ב)(5(סעיף 

צו בדבר הגבלת פעילות (נגיף ב ותהנדרשפעולות התחייבות בדבר יישום ה
-(הוראת שעה), התש"ף) 1832(יהודה ושומרון) (מס'  )2019הקורונה החדש 

2020 

 שנערכה ונחתמה ב_________ ביום _____ בחודש _____ בשנת _____
 על ידי ___________________
 ת.ז. ____________________

_______________________ מחזיק בעסק ב/ בעל העסק המכהן כ
 )שם וכתובת העסק(
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כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות . אני מצהיר ומתחייב 1
לצו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה  א)(א)2(ב)(5סעיף המפורטות ב

 .2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1832(יהודה ושומרון) (מס'  )2019החדש 
קיום ולאכיפת הפעולות במקום העבודה לטובת דע לחובתי ל. אני מו2

 שמירה על בריאות הציבור.
 . ולראיה באתי על החתום:3

 חתימה _______________ ".

תחילת 
 תוקף

 .3.5.2020תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום  .9

(תיקון  )2019צו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש צו זה ייקרא: " .10 השם
 ".2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1858) (יהודה ושומרון) (מס' 5מס' 

 נדב             פדן     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
ףתש"הכ"ה בניסן 

 2020באפריל      19
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 צבא ההגנה לישראל

הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל  צו בדבר
 )1859 (מס'(יהודה ושומרון)  )3מס'  (תיקון נגיף הקורונה החדש

 2020-), התש"ףהוראת שעה(

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
 :     הנני מצווה בזאת לאמור, ולבריאות הציבור

בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב  בצו .1 תוקף הארכת
) (הוראת 1835בשל נגיף הקורונה החדש (יהודה ושומרון) (מס׳ 

יבוא:  ״18.4.2020״ , במקום 6בסעיף , 2020-שעה), התש״ף
"30.4.2020." 

הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר צו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
(יהודה ) 3מס'  (תיקון הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש

 .״2020-), התש"ףהוראת שעה( )1859 ושומרון) (מס'

 נדב             פדן     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

ףתש"  בניסן כ"ז
2020  באפריל 21
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 צבא הגנה לישראל

 נגיף הקורונה החדש( המדינהבידוד במקום לבידוד מטעם  צו בדבר
-(הוראת שעה), התש"ף )1860(תיקון) (יהודה ושומרון) (מס'  )2019

2020 

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
:          , הנני מצווה בזאת לאמורולבריאות הציבור

 נגיף הקורונה החדשבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה (בצו בדבר  .1 הארכת תוקף
, 2020-(הוראת שעה), התש"ף )1847(יהודה ושומרון) (מס'  )2019

 ". 6.5.2020" יבוא: "22.4.2020"מקום ב, 8בסעיף 

נגיף בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה (צו בדבר צו זה ייקרא: " .2 השם
(הוראת  )1860(יהודה ושומרון) (מס' (תיקון)  )2019 הקורונה החדש

 ".2020-שעה), התש"ף

 נדב             פדן     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
ףתש"  כ"ח בניסן

 2020   באפריל 22
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל

(מס'  (יהודה ושומרון) )תיקון( [נוסח משולב] צו בדבר תעבורה
2020-התש"ף, )1861

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור והואיל ואני סבור כי הדבר דרוש לשם קיום 
 לאמור: ה באזור, הנני מצווה בזאתיהממשל התקין, הסדר הציבורי ולטובת האוכלוסי

תיקון 
התוספת 
 השישית

, 2018-), התשע"ט1805צו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' ב .1
 -יבוא  תוספת השישית, בסוף חלק א',שבטבלה ב

מנגנון צימוד  "(ז)
 גרורים

 סדק נראה לעין בתושבת מנגנון
 רכב מחובר החיבור

 (ח)
 מושב הנהג

 מושב הנהג איננו מחובר
למקומו, באופן שהמושב 

 האמור איננו יציב
 כל הסוגים

דוושת הבלם יורדת לרצפת בלמים (ט)
 הרכב

כל הסוגים, למעט רכב 
 עם בלמי אוויר

 (י)
 בלמים

תא בילום (בוסטר) באחד 
מנותק  –הגלגלים איננו פועל 

 או חסר
 רכב עם בלמי אוויר

חסר גלגל אחד או יותר באחד  גלגלים (יא)
."3 הסרנים

.תחילתו של צו זה מיום חתימתו .2 תחילה

צו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (תיקון) (יהודה ושומרון) (מס' צו זה ייקרא: " .3 שם
 ".2020-), התש"ף1861

 נדב פדןאלוף  התש"ף כ"ח בניסן
 מפקד כוחות צה"ל

שומרון ו     יהודה          באזור
. 

 2020 באפריל 22
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 צבא הגנה לישראל

 )2019 נגיף הקורונה החדשאכיפת הוראת בריאות הציבור ( צו בדבר
 )1862 (מס'(יהודה ושומרון) ) 2מס'  (תיקון )והוראות שונות (בידוד בית

 2020-(הוראת שעה), התש"ף

 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
:          , הנני מצווה בזאת לאמורולבריאות הציבור

תיקון סעיף 
1 

 )2019 נגיף הקורונה החדשאכיפת הוראת בריאות הציבור (צו בדבר ב .1
(הוראת ) 1838(יהודה ושומרון) (מס'  )והוראות שונות (בידוד בית

" 3-"ומקום ב, 1בסעיף ), הצו העיקרי –(להלן  2020-שעה), התש"ף
 .")3) עד (1()1ג(ד3-ו 3, " :יבוא

הוספת סעיף 
 א2

 לצו העיקרי יבוא: 2אחרי סעיף  .2

חבישת -"אי
-מסכה ואי

 נשיאת מסכה

מאסר שישה  –העושה אחת מאלה, דינו  (א) א.2
) לצו 1(א)(1חודשים או קנס לפי סעיף 

 העלאת קנסות:

 בפסקאותשוהה במקום המנוי  )1(
ד(א) להוראת 3) של סעיף 3) עד (1(

בריאות הציבור, בלי חבישת 
מסכה, בניגוד להוראות אותו 

 סעיף;
שוהה במקום כאמור בסעיף  )2(

) להוראת בריאות הציבור 1ד(ב3
בלי לשאת עמו מסכה, בניגוד 

 להוראות אותו סעיף.

לא יוטל קנס מינהלי בשל עבירה לפי  (ב)
סעיף קטן (א), אלא אם כן הומצאה 
לנקנס התראה ולפיה אם יעבור את 
העבירה בפעם השנייה, יוטל עליו קנס 

 בשל אותה עבירה.". 
תיקון סעיף 

7 
 א)".3), (3)" יבוא: "(3במקום "(בסעיף קטן (ב), לצו העיקרי,  7בסעיף  .3

תיקון סעיף 
8 

ברישה, לפני "לצורך" יבוא:  בסעיף קטן (א), לצו העיקרי, 8בסעיף  .4
ת צו זה, לרבות" ובמקום "מכוח צו זה" יבוא: ו"לשם פיקוח על הורא

 "מכוחן".

הוספת סעיף 
 א9

 לצו העיקרי יבוא: 9אחרי סעיף  .5

המצאה של "
הודעת קנס 
בשל עבירה 

 4לפי פרט 
לתוספת לצו 

 זה

לצו העבירות  23על אף האמור בסעיף  א.9
המינהליות, המצאה של הודעה על הטלת קנס 

לתוספת לצו זה  4מינהלי בשל עבירה לפי פרט 
יכול שתהיה גם בדרך של מסירה לאחראי על 
המקום או העסק באותה עת כדי שימסור 

לצו בדבר  6אותה למפעיל כהגדרתו בסעיף 
) 2019(נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות 

(הוראת שעה),  )1832(יהודה ושומרון) (מס' 
צו הגבלת פעילות),  –(להלן  2020-התש"ף
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ובלבד שתישלח למפעיל גם הודעה כאמור 
 בדואר רשום.".

תיקון 
 התוספת

) יבוא: 3בתוספת לצו העיקרי, במקום פרט ( .6

 טור א'
 העבירות המינהליות

 טור ב'
 קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

לעניין סעיף  1א) סעיף 2"(
) להוראת 3) עד (1)(1ג(ד3

 בריאות הציבור
500 

 1,000 (ב)2סעיף ) 3(

 ".200 א2א) סעיף 3(

הארכת 
 תוקף

 )2019 נגיף הקורונה החדשאכיפת הוראת בריאות הציבור (בצו בדבר  .7
) 1848(תיקון) (יהודה ושומרון) (מס'  )והוראות שונות (בידוד בית

" יבוא: 22.4.2020"מקום ב, 3, בסעיף 2020-שעה), התש"ף (הוראת
"2.5.2020." 

נגיף הקורונה אכיפת הוראת בריאות הציבור (צו זה ייקרא: "צו בדבר  .8 השם
(יהודה  )2(תיקון מס'  )והוראות שונות (בידוד בית )2019 החדש

 ".2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1862ושומרון) (מס' 

 נדב             פדן     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
ףתש"    בניסןכ"ט 

 2020      באפריל 23

9514



:Fax 02-6535469פקס:  :Tel 02-5311170טל:  94090גבעת שאול, ירושלים , 7רח' כנפי נשרים 
Kanfei Nesharim St. Jerusalem 91340. Israel 7  

 

 המשרד לשירותי דת

          

 חלקת קבר בחייםתעריף לרכישת קביעת הודעה על 

 1971-לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א

סעיף ו 19711-לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א 2א14בתוקף סמכותי לפי סעיף 

אני מודיע כי , 1981-תשמ"אהשל תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון),  12לנספח  )13(ב)(3

 ,בחלק א' לתוספת הראשונה לחוק האמור, לרכישת חלקת קבר בחיים יםהקבוע פיםעריבין הת

 כמפורט להלן: יקבע תעריףי

שקלים חדשים.  14,410 –מעלה אדומים ב

זו לשנתיים.  הקביעתוקפה של 

 )2019 ביוני 19( ט"ז בסיון התשע"ט

 פלוס  ד עוד    

 הרשות המוסמכת       

 .525;  התשס"א, עמ' 130עמ'   ס"ח התשל"א, 1

 

 כלליההמנהל  

 בס"ד
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לישראל  הגנה    צבא

3969-(, תשכ"ט123הודה ושומרון( )מס' )י )רכישה לצרכי ציבור( צו בדבר חוק הקרקעות

3991מימוש צו הפקעה מס'  – (66הרחבת ושיפוץ כביש חזקה ) החלטה בדבר נטילת

יהודה ושומרון( בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ) לצו 2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
(, 149, הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס' 3191-תשכ"ט(, 123)מס' 

לשנת  2מס'  ,לחוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( 32-ו 4 פים, ובהתאם לסעי3193 -התשמ"ב
הינה לטובת הציבור לשם המופקעים במקרקעין נטילת החזקה , ולאחר ששוכנעתי כי 3191

המתאים לנפחי התנועה הקיימים כיום  ןבאופהמנהרות,  –במקטע אל ח'דר  96הרחבת כביש 
וכי יש ביכולת היזם לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין , והצפויים בעתיד

- 

ת חזקה במקרקעין שיפורטו להלן על נטיללחוק הרכישה,  32, בהתאם לסעיף הנני מחליט בזה
במשרדי המת"ק הרלוונטי, או  באתר האינטרנט, ימים מיום פרסום החלטה זו בשטח, 96בתוך 

 במסירה לגורמי הקישור הפלסטיני, לפי המאוחר שביניהם. 

:ואלה המקרקעין

ה אך טרם נתפס 3/11אשר כלולים בתחום צו הפקעה ה,/ ,דונם 9.693, בגודל של רצועת קרקע
הנושאת את  3:9,666 כפי שמסומן בצבע אדום במפת רכישה בקנה מידה בהם חזקה בפועל,

, "3/11מימוש צו הפקעה מס'  – (96הרחבת ושיפוץ כביש החלטה בדבר נטילת חזקה )השם "
 על ידי והמצורפת להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו. החתומה

מוסדרים ובחלקם רשומים בלוח הזכויות הלא סופי:המקרקעין האמורים בחלקם אינם 
 מחרור. -ואדאות שעב מקדם יסחק, מווקע ,2, גוש פיסקאלי בית ג'אלהבאדמות הכפר (3)
" דרך בין חלקות.6, "3-4, חלקות 29באדמות הכפר אל ח'דר, גוש לוח תביעות (2)
 .3, חלקה 29באדמות הכפר אל ח'דר, גוש לוח תביעות (1)

 .39, 39, חלקות 29ח'דר, גוש לוח תביעות באדמות הכפר אל (4)

בקיעה, שטח בנוי.-סהל, א-, מווקעאות אס2באדמות הכפר אל ח'דר, גוש פיסקאלי (9)

:  , יפורסמו באופן הבאהחלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה

 . ימים 96וייתלו בלוח המודעות למשך  במשרדי המת"ק הרלוונטייופקדו (3)
 הפלסטיני בנפה הרלוונטית, באמצעות המת"ק הרלוונטי.יימסרו לגופי הקישור (2)

 יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית. (1)

 יפורסמו באתר אינטרנט של המינהל האזרחי.(4)

 . ןיילעיונו של כל המעונ , ויועמדובלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחייופקדו (9)

 .ןייל המעונלעיונו של כ , ויועמדובלשכת התכנון במינהל האזרחייופקדו (9)

 ימים. 96ייתלו בצורה ברורה, במספר מקומות, בשטח המקרקעין המדובר, למשך (9)

יפורסמו בקובץ המנשרים, הצווים והמינויים )הקמצ"מ( של מפקדת כוחות צה"ל באזור (9)
 .יהודה והשומרון

ן.יילעיונו של כל המעונ ויועמדו

 

    תת אלוף          עליאן רסאן

ראש המנהל האזרחי

לאזור יהודה והשומרון

 א'   באלול התשע"ט

2639בספטמבר     3
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 לישראל  הגנה     צבא

 1969-), תשכ"ט321הודה ושומרון) (מס' (י (רכישה לצרכי ציבור) צו בדבר חוק הקרקעות

 10/19מס' ה'/ )מעבר בית ג'אלה – 60כביש חזקה ( החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת

יהודה ושומרון) לצו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) ( 2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
), 947, הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 1969-תשכ"ט), 321(מס' 

לשנת  2מס'  ,לחוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 4, ובהתאם לסעיף 1981 -התשמ"ב
ינה לטובת הציבור לשם הקמת , ולאחר ששוכנעתי כי רכישת הבעלות במקרקעין ה1953

 60המנהרות, שיאפשר השתלבות בכביש  –במקטע אל ח'דר  60מעבר תת קרקעי בכביש 
לכיוון דרום, מבלי לעבור בשטח הבנוי של הכפר אל ח'דר, ועתיד לשרת את האוכלוסייה 

וכי יש ביכולת היזם לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין הפלסטינית, 
- 

)(א) לחוק 1(4רכישת הבעלות במקרקעין שיפורטו להלן, בהתאם לסעיף הנני מחליט בזה על 
ימים מיום פרסום החלטה זו  60הרכישה, ועל נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו להלן בתוך 

במשרדי המת"ק הרלוונטי, או במסירה לגורמי הקישור  באתר האינטרנט, בשטח,
 הפלסטיני, לפי המאוחר שביניהם. 

 :ואלה המקרקעין

 , כפי שמסומן בצבע אדום במפת רכישה בקנה מידהדונם 2.831, בגודל של רצועת קרקע
מעבר  – 60כביש (הנושאת את השם "החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה  1:2,500

על ידי והמצורפת להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד  החתומה, 10/19מס' ה'/ )בית ג'אלה
מהחלטה זו.

המקרקעין האמורים אינם מוסדרים, ועל פי המפה הפיסקאלית מצויים באדמות הכפר בית 
 נימר. -, מווקעאות שעב מקדם יסחק, וער אן2ג'אלה, גוש פיסקאלי 

:  , יפורסמו באופן הבאהחלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה 

. ימים 60וייתלו בלוח המודעות למשך  במשרדי המת"ק הרלוונטייופקדו  )1(
יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית, באמצעות המת"ק הרלוונטי. )2(
יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.  )3(
יפורסמו באתר אינטרנט של המינהל האזרחי. )4(
. ןיילעיונו של כל המעונ , ויועמדובלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחייופקדו  )5(
.ןיילעיונו של כל המעונ , ויועמדוחיבלשכת התכנון במינהל האזריופקדו  )6(
ימים. 60ייתלו בצורה ברורה, במספר מקומות, בשטח המקרקעין המדובר, למשך  )7(
יפורסמו בקובץ המנשרים, הצווים והמינויים (הקמצ"מ) של מפקדת כוחות צה"ל  )8(

 באזור יהודה והשומרון 

 ן.יילעיונו של כל המעונ ויועמדו

 ע"טהתשא' אלול 

 2019בספטמבר  1 

תת אלוף         רסאן עליאן,
 האזרחי             המינהל     ראש     
 המוסמכת                 הרשות
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 לישראל  הגנה צבא 

 1969 –), תשכ"ט 321צו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)(יהודה ושומרון) (מס' 

 15/19) מס' ה' אבנתנקודה  –מערכת תרועה החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה (
לצו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (יהודה ושומרון)  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 

), 947, הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה ושומרון)(מס' 1969 –) תשכ"ט 321(מס' 
לשנת  2לחוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), מס'  4, ובהתאם לסעיף 1981 –התשמ"ב 

הקמת , ולאחר ששוכנעתי כי רכישת הבעלות במקרקעין הינה לטובת הציבור לשם 1953
יבורי של שמירה על רכוש ך צמתקן התרעה מפני רעידות אדמה באופן המספק מענה לצור

 –, וכי יש ביכולת היזם לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין וחיי אדם

)(א) לחוק 1(4הנני מחליט בזה על רכישת הבעלות במקרקעין שיפורטו להלן, בהתאם לסעיף 
לטה זו ימים מיום פרסום הח 21הרכישה, ועל נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו להלן בתוך 

בשטח, באתר האינטרנט, במשרדי המת"ק הרלוונטי, או במסירה לגורמי הקישור הפלסטיני, 
 לפי המאוחר שביניהם.

 ואלה המקרקעין:

, כפי שסומן בצבע אדום במפת רכישה מטר 15מטר וברוחב של  15באורך של חטיבת קרקע 
מערכת הנושאת שם "החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה ( 1:1,000בקנה מידה 

", החתומה על ידי והמצורפת להחלטה זו ומהווה 15/19) מס' ה' אבנת –נקודה  –תרועה 
 חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

ערב המקרקעין האמורים אינם מוסדרים, ועל פי המפה הפיסקאלית מצויים באדמות הכפר 
 , מווקע אט טרבי.6אבן עביד, גוש פיסקאלי 

 הודעה זו ומפת הרכישה המצורפת לה, יפורסמו באופן הבא:

 ימים. 21יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  )1(
 יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית, באמצעות המת"ק הרלוונטי. )2(
 רבית.יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והע )3(
 יפורסמו באתר האינטרנט של המינהל האזרחי. )4(
 יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי, ויועמדו לעיונו של כל המעוניין. )5(
 יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי, ויועמדו לעיונו של כל המעוניין. )6(
 ימים. 21ייתלו בצורה ברורה, במספר מקומות, בשטח המקרקעין המדובר, למשך  )7(
פורסמו בקובץ המנשרים, הצווים והמינויים (הקמצ"מ) של מפקדת כוחות צה"ל י )8(

 באזור יהודה ושומרון.

 ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.

 ג' בתשרי התש"פ

 2019באוקטובר  2

רסאן עליאן,       תת אלוף

ראש    המינהל    האזרחי

הרשות             המוסמכת
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 לישראל  הגנה צבא 

 1969 –), תשכ"ט 321צו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)(יהודה ושומרון) (מס' 

עין קדם)  -נקודה מצפה שלם -מערכת תרועההחלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה (
 13/19מס' ה' 

לצו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (יהודה ושומרון)  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
), 947, הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה ושומרון)(מס' 1969 –תשכ"ט  )321(מס' 

לשנת  2לחוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), מס'  4, ובהתאם לסעיף 1981 –התשמ"ב 
הקמת , ולאחר ששוכנעתי כי רכישת הבעלות במקרקעין הינה לטובת הציבור לשם 1953

יבורי של שמירה על רכוש מענה לצורך צמתקן התרעה מפני רעידות אדמה באופן המספק 
 –, וכי יש ביכולת היזם לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין וחיי אדם

)(א) לחוק 1(4הנני מחליט בזה על רכישת הבעלות במקרקעין שיפורטו להלן, בהתאם לסעיף 
פרסום החלטה זו  ימים מיום 21הרכישה, ועל נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו להלן בתוך 

בשטח, באתר האינטרנט, במשרדי המת"ק הרלוונטי, או במסירה לגורמי הקישור הפלסטיני, 
 לפי המאוחר שביניהם.

 ואלה המקרקעין:

, כפי שסומן בצבע אדום במפת רכישה מטר 15מטר וברוחב של  15באורך של חטיבת קרקע 
מערכת בעלות ונטילת חזקה (הנושאת שם "החלטה בדבר רכישת  1:1,000בקנה מידה 

", החתומה על ידי והמצורפת 13/19עין קדם) מס' ה'  –מצפה שלם  –נקודה  –תרועה 
 להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

ערב המקרקעין האמורים אינם מוסדרים, ועל פי המפה הפיסקאלית מצויים באדמות הכפר 
 ארשיידה.

 ה, יפורסמו באופן הבא:הודעה זו ומפת הרכישה המצורפת ל

 ימים. 21 רלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשךיופקדו במשרדי המת"ק ה )1(
 יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית, באמצעות המת"ק הרלוונטי. )2(
 יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית. )3(
 יפורסמו באתר האינטרנט של המינהל האזרחי. )4(
 תשתית במינהל האזרחי, ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.יופקדו בלשכת ראש תחום  )5(
 יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי, ויועמדו לעיונו של כל המעוניין. )6(
 ימים. 21ייתלו בצורה ברורה, במספר מקומות, בשטח המקרקעין המדובר, למשך  )7(
יפורסמו בקובץ המנשרים, הצווים והמינויים (הקמצ"מ) של מפקדת כוחות צה"ל  )8(

 באזור יהודה ושומרון.

 ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.

 התש"פ ג' בתשרי

 2019 באוקטובר 2

רסאן עליאן,       תת אלוף

ראש    המינהל    האזרחי

הרשות             המוסמכת
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 לישראל  הגנה צבא 

 1969 –), תשכ"ט 321צו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)(יהודה ושומרון) (מס' 

) מס' נחל תמריםנקודה  –מערכת תרועה החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה (
 14/19ה'/

לצו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (יהודה ושומרון)  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
), 947, הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה ושומרון)(מס' 1969 –) תשכ"ט 321(מס' 

לשנת  2לחוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), מס'  4, ובהתאם לסעיף 1981 –התשמ"ב 
הקמת , ולאחר ששוכנעתי כי רכישת הבעלות במקרקעין הינה לטובת הציבור לשם 1953

רך ציבורי של שמירה על רכוש מתקן התרעה מפני רעידות אדמה באופן המספק מענה לצו
 –וכי יש ביכולת היזם לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין  וחיי אדם,

)(א) לחוק 1(4הנני מחליט בזה על רכישת הבעלות במקרקעין שיפורטו להלן, בהתאם לסעיף 
חלטה זו ימים מיום פרסום ה 21הרכישה, ועל נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו להלן בתוך 

בשטח, באתר האינטרנט, במשרדי המת"ק הרלוונטי, או במסירה לגורמי הקישור הפלסטיני, 
 לפי המאוחר שביניהם.

 ואלה המקרקעין:

, כפי שסומן בצבע אדום במפת רכישה מטר 15מטר וברוחב של  15באורך של חטיבת קרקע 
מערכת הנושאת שם "החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה ( 1:1,000בקנה מידה 

", החתומה על ידי והמצורפת להחלטה זו 14/19) מס' ה' נחל תמרים –נקודה  –תרועה 
 ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

ערב המקרקעין האמורים אינם מוסדרים, ועל פי המפה הפיסקאלית מצויים באדמות הכפר 
 את תעמרה.

 ומפת הרכישה המצורפת לה, יפורסמו באופן הבא:הודעה זו 

 ימים. 21יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  )1(
 יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית, באמצעות המת"ק הרלוונטי. )2(
 יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית. )3(
 יפורסמו באתר האינטרנט של המינהל האזרחי. )4(
 קדו בלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי, ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.יופ )5(
 יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי, ויועמדו לעיונו של כל המעוניין. )6(
 ימים. 21ייתלו בצורה ברורה, במספר מקומות, בשטח המקרקעין המדובר, למשך  )7(
ל מפקדת כוחות צה"ל יפורסמו בקובץ המנשרים, הצווים והמינויים (הקמצ"מ) ש )8(

 באזור יהודה ושומרון.

 ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.

 ג' בתשרי התש"פ

 2019באוקטובר  2

רסאן עליאן,       תת אלוף

ראש    המינהל    האזרחי

הרשות             המוסמכת
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 9201-ףהתש" ),1823 'מס( )והשומרון יהודה( מחצבות שיקום בדבר צו

 מחצבות לשיקום קרן בדבר תקנות

-ףהתש" ),1823 'מס( )והשומרון יהודה( מחצבות שיקום בדבר לצו 17 סעיף לפי סמכותי בתוקף
  :אלה תקנות מתקין הנני ),הצו – להלן( 9201

).הקרן – להלן( הצו לפי מחצבות לשיקום קרן בזה מוקמת.1קרן הקמת

 הרכב
 הנהלת
 הקרן

 :יהיה הקרן הנהלת הרכב )א(.2

;ר"יו - מכרות לענייני מטה קצין)1(

;חבר - נציגו או אזרחי תיאום ענף ראש)2(

;חבר -נציגו או האזרחי נהלבמ אוצר לענייני מטה קצין)3(

;חבר -נציגו או האזרחי נהלבמ התכנון לשכת מנהל)4(

ראש תחום תשתית במנהל האזרחי או נציגו- חבר;)5(

 - )הממונה  – להלן( נציגו או והנטוש הממשלתי הרכוש על הממונה)6(
;חבר
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 -נציגו או האזרחי נהלבמ והגנים הטבע שמירת לענייני טהמ קצין)7(
;חבר

;חבר -נציגו או האזרחי נהלבמ הסביבה איכות לענייני מטה ציןק)8(

 משפטי ויועץ חבר - נציגו או והשומרון יהודה לאזור המשפטי היועץ)9(
.הקרן של

.האזרחי הלהמנ ראש ידי על ימונו ההנהלה בריח )ב(

.המפקח נציג יהיה ההנהלה פעולות מרכז )ג(

 סדרי
 עבודת

 ההנהלה

 ,אלה בתקנות נקבעו שלא ככל ,ועבודתה דיוניה סדרי את תקבע ההנהלה )א(.3
 של קולו יכריע ,שקולים הקולות היו ;קולות ברוב יתקבלו והחלטותיה

.ר"היו

 ענף ראש או ר"היו החלטת פי על ,לפחות יום 120-ל אחת תתכנס ההנהלה )ב(
 חוקי ןימני תהווה החברים רוב ונוכחות ,האזרחי נהלבמ אזרחי תיאום
.דבר לכל

 נהלבמ אוצר לענייני מטה קצין ונציג הממונה נציג עם ביחד ,ההנהלה ר"יו )ג(
 שבתחום מסמך כל על ההנהלה בשם לחתום מורשים יהיו ,האזרחי
 הוראות או הקרן לקופת תשלום לדרישות הוראות על לרבות ,סמכותה
.הקרן מקופת מקדמות או הוצאות החזר בגין תשלום

 ,האזרחי נהלהמ מתקציב בנפרד ,וחשבונות פנקסים תנהל ההנהלה )ד(
 ט"קמ באמצעות ,והכנסותיה הוצאותיה על שנתי וחשבון דין ותפרסם
.האזרחי נהלבמ אוצר
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 הסוגים לפי ,בתוספת המפורטים התמלוגים את לקרן ישלם מחצבה מחזיק.4תמלוגים
 ;חודשים לארבעה אחת ,בתוספת כמפורט במחצבה שנחצב חומר של והכמויות

 רשאי יהיה ,בתוספת המפורטים התמלוגים את לקרן המחצבה מחזיק שילם לא
 שניתן החציבה רישיון את לבטל או לחדש שלא ,מכרות לענייני המטה קצין

.שניתן ככל ,למחצבה

 סמכויות
ההנהלה

– מוסמכת תהיה ההנהלה.5

 המטה קצין באמצעות 4 בתקנה האמורים התמלוגים את לגבות )א(
 גביה וסדרי מועדים ולקבוע ,הקרן של כנאמן ,מכרות לענייני

.אלה לתמלוגים

 כולן ,במקרקעין כדין מחזיק של שיקום הוצאות החזרת על להחליט )ב(
 וכן ,לצו 12 סעיף לפי שיקום תכנית ביצוע לצורך שהוצאו ,מקצתן או

 ,שתקבע בשיעור ,במקרקעין כדין למחזיק מקדמה מתן על להחליט
.כאמור השיקום תכנית ביצוע לצורך

 ,מקצתן או כולן ,האזרחי המנהל של הוצאותיו מימון על להחליט )ג(
 בהפעלת הכרוכות וא לצו, 16-ו 15 ,9 ,6 ,5 םלסעיפי בהתאם שבוצעו
.הקרן

 וכן שיקום תוכנית עריכת בגין שהוצאו הוצאות החזרת על להחליט )ד(
.מקצתן או כולן ,לשיקום תקציב הצעת

 קטנים סעיפים פי על הממומנת שיקום תכנית של ביצועה אחר לעקוב )ה(
).ג(-ו )ב(

 ההוצאות מימון על ולהחליט עיניה כראות מומחים עם להתייעץ )ו(
 מחזיק שהוציא הוצאות על הוכחות לבקש ,הייעוץ במתן הכרוכות

 בקשר בהן צורך רואה שהיא בדיקות ולערוך במקרקעין כדין
;(ה)-ו )ד( ,)ג( ),ב( קטנים סעיפים לפי להחלטותיה
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 ,האזרחי נהלהמ ראש של לאישורו בכפוף ,חריגים מקרים על להחליט )ז(
 מחצבות שיקום לצורך הנדרשות הוצאות הקרן ידי על תוחזרנה בהן

 בצו המצויות ,וההתניות ההוראות בכלל עמידה היעדר אף על ,באזור
  .אלה ובתקנות

 החזרת
 הוצאות
שיקום

 ,שיקוםה פעולות מבצעל יוחזרו ,מקצתן או כולן ,השיקום הוצאות)א(.6
.הקרן הנהלת אישורב

 בהתאם ,הקרן להנהלת תוגש שיקום הוצאות החזר לאישור בקשה )ב(
.ההתקשרות בהסכם הקבועות להוראות

 חייב שהיה פעולות בגין במקרקעין כדין למחזיק הוצאות יוחזרו לא )ג(
.רישיון או תוכנית ,דין פסק ,ביטחון תחיקת ,דין כל מכוח בהן

 לרישיון בניגוד שבוצעו חציבה פעולות לשיקום הוצאות יוחזרו לא )ד(
 .האזרחי נהלבמ המוסמכים הגורמים והנחיות יבההחצ

 תחילה
 ופרסום

 .חתימתן מיום יום 45 אלה תקנות של תוקפן תחילת.7

 ),והשומרון יהודה( מחצבות לשיקום קרן בדבר תקנות" :ייקראו אלה תקנות.8השם
".9201-"ףהתש
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תוספת

 )4 תקנה(

לקרן יםמלוגת

 של הממוצע המכירה ממחיר באחוזים טון לכל התשלום                         שנחצב החומר סוג
 המחצבה בשער הרכב כלי על העמוס החומר                                                            .
 %6.0                           מילוי אדמת .1
 %4.0חול .2
 בוטל .3
 %1.0 חצץ .4
 %0.7גבס .5
 %0.3                          למוזאיקה אבן .6
 %0.2חרסית .7
 %0.1שיש אבן .8
 הסיד של המכירה ממחיר %0.1         הסיד לתעשיית אבן .9

 המלט של המכירה ממחיר %0.1 המלט לתעשיית וחרסית אבן .10
 %1.0       שנחצב אחר חומר כל .11

 סמך על ,הקרן הנהלת ידי על ייקבעו באגורות התשלום ושיעור הממוצע המכירה המחיר*
 כל של יולי וחודש ינואר חודש של ישראל מדינתב לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסומי

 .שנה באותה באוקטובר 1-ו באפריל 1-ב לתשלום שנה

תא"לרסאן עליאן,           "ףהתש בתשרי כ"ד

ראש         המנהל        האזרחי
  9201 באוקטובר 23

באזור        יהודה      והשומרון
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 1979-), התשל"ט783צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 

 תקנות בדבר ניהול מועצות אזוריות
 2019-(תיקון מפה) (מועצה אזורית שומרון), התש"ף

), 783א לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 1בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 פי כל דין ותחיקת ביטחון, הנני מתקין תקנות אלה:-ויתר סמכויותיי על 1979-התשל"ט

תחום 
המועצה 

 המקומית

השטחים המסומנים בצבע כחול במפה, המהווה חלק בלתי נפרד  .1
המפה), יתווספו לתחום  –מתקנות אלה והחתומה על ידי (להלן 

 המועצה). –הקיים של המועצה האזורית שומרון (להלן 

העתקים מתקנות אלה ומהמפה יופקדו לעיונו של כל אדם בשעות  . 2 פרסום
 העבודה הרגילות של המשרדים הבאים:

משרד ראש תחום תשתית במנהל האזרחי לאזור יהודה  )1(
 ושומרון;

משרד הממונה כמשמעותו בתקנון המועצות המקומיות  )2(
 ;1981-(יהודה והשומרון), התשמ"א

 משרדי המועצה האזורית שומרון. )3(

תחילה 
 ותוקף

ותוקפן עד ליום  2020בינואר  1תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום  .3
 .2022בדצמבר  31

תקנות אלה תיקראנה: "תקנות בדבר ניהול מועצות אזוריות (תיקון  .4 השם
 ".2019-מפה) (מועצה אזורית שומרון), התש"ף

כ"ח  בתשרי  התש"ף 

27   באוקטובר   2019 

 אלוף נדב פדן
 מפקד כוחות צה"ל
 באזור יהודה ושומרון
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 לישראל                                             הגנה                 צבא

 1969-), תשכ"ט321הודה ושומרון) (מס' (י (רכישה לצרכי ציבור) צו בדבר חוק הקרקעות

 (תיקון גבולות) 33/79מס' ה'/ )קטע דרךחזקה ( נטילתרכישת בעלות והחלטה בדבר 

יהודה צו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (ל 2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
, הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 1969-תשכ"ט), 321ושומרון) (מס' 

 2מס'  ,לחוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 4 ף, ובהתאם לסעי1981-), התשמ"ב947
 -1953לשנת 

להחלטה בדבר רכישת בעלות ונטילתה על תיקון מפת הרכישה שצורפה , הנני מחליט בזה
"), שמתייחסת ההחלטה המקורית(להלן: " 33/79) מספר ה'/קטע דרךשל חזקה (

  -למקרקעין שיפורטו להלן

 :ואלה המקרקעין

 כפי שמסומן בצבע אדום במפת רכישה בקנה מידה ,דונם 123.421, בגודל של רצועת קרקע
מס'  )קטע דרךחזקה ( נטילתת בעלות ורכישהחלטה בדבר הנושאת את השם " 1:15,000

על ידי והמצורפת להחלטה זו ומהווה חלק בלתי  החתומה, "(תיקון גבולות) 33/79ה'/
נפרד מהחלטה זו.

מוסדרים, ועל פי המפה הפיסקאלית מצויים באדמות  המקרקעין האמורים בחלקם אינם
סהל אל -סררה או אס, מווקעות אל פח'ת, אל מ4הכפר מג'דל בני פאדל, גוש פיסקאלי 

מתילה, מרח אל ינבוע, -, מווקעות רס אל7קבלא, וכן גוש פיסקאלי -צדור אל-וסטם, אצ
-ברשה, אל-מזר, וד אל-עקבה, אל-דמלה, אל-אבו דהוא, טף אל חביל, אל ח'רריב, אד

-, מווקע חראיק אש3מריכבה. כמו כן באדמות הכפר דומא, גוש פיסקאלי -מקוס, אל
 שירק.

בתוקף רק מפת ההפקעה המצורפת להחלטה זו. מפת  למען הסר ספק, מעתה תהא
 בטלה. -)33/79ההפקעה שצורפה להחלטה המקורית (ה'/

:  , יפורסמו באופן הבאהחלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה

. ימים 60וייתלו בלוח המודעות למשך  במשרדי המת"ק הרלוונטייופקדו  )1(
 סטיני בנפה הרלוונטית , באמצעות המת"ק הרלוונטי.יימסרו לגופי הקישור הפל )2(
יפורסמו באתר אינטרנט של המינהל האזרחי. )3(
לעיונו של כל  , ויועמדובלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחייופקדו  )4(

. ןייהמעונ
.ןיילעיונו של כל המעונ , ויועמדובלשכת התכנון במינהל האזרחייופקדו  )5(
ימים. 60ות, בשטח המקרקעין המדובר, למשך ייתלו בצורה ברורה, במספר מקומ )6(
יפורסמו בקובץ המנשרים, הצווים והמינויים (הקמצ"מ) של מפקדת כוחות צה"ל  )7(

.באזור יהודה והשומרון

 ן.יילעיונו של כל המעונ ויועמדו

 ע"טהתשח' בתשרי 

 2019 באוקטובר 7 

תת אלוף         רסאן עליאן,
 האזרחי             המינהל     ראש     
 המוסמכת                 הרשות
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 צבא ההגנה לישראל

 1979 -), התשל"ט 783(מס'  צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון)

) הוספת היישוב "מבואות יריחו" - תקנות המועצות האזוריות (תיקון התוספת
 2019-פ"(יהודה והשומרון), התש )37(תיקון מס' 

), 783אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' א לצו בדבר ניהול מועצות 1בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 :ו, הנני מתקין תקנות אל)הצו – (להלן 1979-התשל"ט

תיקון 
 התוספת

, "מבואות יריחו. 9", יבוא "יפית. 8אחרי ", 'אבתוספת לצו, בפסקה  . 1
 .21. עד 10. יהפכו בהתאמה לסעיפים 20. עד 9והיישובים המסומנים 

הנושא בצבע כחול ו" הוא השטח המתוחם "מבואות יריחותחום היישוב  .2 הוספת מפה
 את שם היישוב במפה המצורפת לתקנות אלה.

הפקדת 
 המפה

 המפה מופקדת לעיון הציבור במקומות הבאים: . 3

משרד ראש תחום תשתית במינהל האזרחי לאזור יהודה  (א)
 והשומרון.

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

 .ערבות הירדן האזוריתמשרד המועצה  (ג)

 ביום חתימתן. ותחילת תוקפן של תקנות אל .6 תחילת תוקף

 - : "תקנות המועצות האזוריות (תיקון התוספתויקראי ותקנות אל . 7 השם
(יהודה והשומרון),  )37(תיקון מס'  )""מבואות יריחוהוספת היישוב 

 . "2019-פ"התש

 נדב              פדן           אלוף      "פהתש כ"ח בתשרי
מפקד         כוחות         צה"ל 

והשומרון      יהודה         באזור
. 

 2019 באוקטובר 27
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל

 1979-ל"ט), התש783אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' צו בדבר ניהול מועצות 

 2019-"ףשומרון), התש) (יהודה ו145(תיקון מס'  האזוריותתקנון המועצות 

), 783(מס'  (יהודה והשומרון) אזוריותלצו בדבר ניהול מועצות  2לפי סעיף בתוקף סמכותי 
 לאמור: זההנני מצווה ב י לפי כל דין ותחיקת בטחון,י, ויתר סמכויות1979-התשל"ט

הוספת 
 1א18סעיף 

א לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), 18אחרי סעיף  .1
 "התקנון") יבוא:  –(להלן  1979 –התשל"ט 

השעיה "
בשל כתב 

אישום 
והוועדה 
לבחינת 
 השעיה

ועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות בשל הגשת  (א) .1א18
הוועדה לבחינת השעיה),  –כתבי אישום (בסעיף זה 

א לחוק הרשויות 19שמונתה בישראל על פי סעיף 
המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), 

יה כפי תוקפו בישראל מעת לעת, תה 1975-תשל"ה
ת אזוריות וסדרי מוסמכת לפעול גם ביחס למועצו

הדיון והתקנות שייקבעו ביחס לפעילותה בישראל 
יחולו גם ביחס למועצות אזוריות בשינויים 

 המתחייבים; 

במהלך  מועצההוגש כתב אישום נגד ראש  )1( (ב)
כתב  מועצהכהונתו או תלוי ועומד נגד ראש 

אישום שהוגש לפני תחילת כהונתו, בין 
 מועצהשהעבירה נעברה בזמן שכיהן כראש 

, רשאית מועצהובין לפני שהחל לכהן כראש 
הוועדה לבחינת השעיה, לבקשת היועץ 

ולאחר שנתנה  לממשלת ישראלהמשפטי 
הזדמנות להשמיע את  המועצהלראש 

המועצה טענותיו, להשעות את ראש 
רת כי מפאת חוממכהונתו, אם סברה 

האישומים המיוחסים לו בכתב האישום אין 
 המועצה;הוא ראוי לכהן כראש 

החליטה הוועדה לבחינת השעיה להשעות  )2(
), תיתן 1מכהונתו לפי פסקה ( מועצהראש 

את דעתה לעניין תפקידים שיהיה רשאי 
למלא כחבר המועצה בתקופת ההשעיה, 

סייגים לעניין מילוי  ורשאית היא לקבוע
 תפקידים אלה;

החלטת הוועדה לבחינת השעיה תתקבל  )3(
ימים מיום שהוגשה לה בקשת היועץ  30בתוך 

 לממשלת ישראל.המשפטי 
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לשם קבלת החלטתה כאמור בסעיף קטן (ב),  (ג)
תשקול הוועדה לבחינת השעיה, בין השאר, את כל 

 אלה:

העבירות המיוחסות לראש המועצה בכתב  )1(
 , נסיבותיהן, היקפן והתמשכותן;האישום

מספר הפרשות המיוחסות לראש המועצה  )2(
 בכתב האישום;

הזיקה בין האישומים המיוחסים לראש  )3(
המועצה בכתב האישום ובין סמכויותיו 

 ותפקידיו כראש המועצה;

פרק הזמן שחלף מהמועד שבו בוצעו  )4(
העבירות המיוחסות לראש המועצה בכתב 

 ;האישום

החליטה הוועדה לבחינת השעיה להשעות ראש  (ד)
מועצה מכהונתו לפי סעיף קטן (ב), תעמוד ההשעיה 
בתוקפה לתקופה כפי שתקבע הוועדה אשר לא 

תקופת ההשעיה);  –תעלה על שנה (בסעיף זה 
ואולם הוועדה לבחינת השעיה רשאית, לבקשת 

ישראל, להאריך את  לממשלתהיועץ המשפטי 
נוספות שלא יעלו על  תקופת ההשעיה בתקופות

שנה בכל פעם, ולעניין זה תשקול, בין השאר, את 
משך ההליך המשפטי המתנהל נגד ראש המועצה 

.ואת הנסיבות שהביאו לכך שטרם הסתיים

על אף הוראות סעיף קטן (ד), תקופת ההשעיה לפי  (ה)
 סעיף זה תסתיים בהתקיים אחד מאלה:

הפלילי שהתנהל נגד ראש המועצה הליך  )1(
הופסק או שהסתיים בלא הרשעה, או שבית 
המשפט הרשיע את ראש המועצה וקבע שאין 

 ;עם העבירה שבה הורשע משום קלון

 ב.18ראש המועצה הושעה מכהונתו לפי סעיף  )2(

הושעה ראש מועצה מכהונתו לפי סעיף קטן (ב),  (ו)
 אלה: יחולו הוראות

המועצה תבחר ממלא מקום לראש הרשות,  )1(
, והוא יג14מבין חבריה, לפי הוראות סעיף 

יכהן עד תום תקופת ההשעיה או עד בחירת 
ראש הרשות בבחירות לפי הוראות חוק זה, 
לפי המוקדם, ובתקופת ההשעיה יראו אותו 

 ;כממלא תפקיד ראש הרשות, לכל דבר ועניין

ראש המועצה שהושעה זכאי לקבל, במשך  )2(
ששת חודשי ההשעיה הראשונים, מחצית 

שהיה זכאי לו  25מהשכר לפי הוראות סעיף 
אלמלא הושעה מכהונתו, ומתום התקופה 
האמורה עד תום תקופת ההשעיה ישולמו לו 

9544



שבעים אחוזים מהשכר כאמור; זוכה ראש 
המועצה, בפסק דין סופי, מכל האישומים 

, ישולם לו החלק היחסי של שכרו נגדו
לתקופת ההשעיה, שלא שולם באותה 
תקופה, בניכוי הכנסתו מעיסוק נוסף 

 ;בתקופת ההשעיה

ראש המועצה שהושעה זכאי, בתקופת  )3(
ההשעיה, לתנאי השירות שמגיעים לו לפי 

או שוויים, כולם או חלקם,  25הוראות סעיף 
ששיעורם לא כפי שיורה הממונה, ובלבד 

) 2יעלה על השיעורים הנקובים בפסקה (
מתנאי השירות שהיה זכאי להם אלמלא 

 ;הושעה מכהונתו

הושעה ראש מועצה מכהונתו לפי סעיף קטן (ב),  (ז)
ובמהלך תקופת ההשעיה התקיימו בחירות לראש 
המועצה ומי שהושעה כאמור נבחר שוב לכהן כראש 

של ראש המועצה עד המועצה, תימשך השעייתו 
 תום תקופת ההשעיה;

שב ונבחר ראש מועצה שהושעה מכהונתו בבחירות  (ח)
א, לא יחולו הוראות סעיף 14שהתקיימו לפי סעיף 

), וכממלא מקום ראש המועצה ישמש 1קטן (ו)(
המועמד ששמו בא אחרי ראש המועצה שהושעה 
מכהונתו ברשימת המועמדים בבחירות למועצה, 
ובלבד שנבחר כחבר המועצה, ובתקופת ההשעיה 
יראו אותו כממלא תפקיד ראש המועצה, לכל דבר 
ועניין; לא נבחר המועמד האמור כחבר מועצה, 

 );1(יחולו הוראות סעיף קטן (ו)

הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם  (ט)
לעניין מי שנבחר לראש מועצה שהוגש נגדו כתב 
אישום לאחר בחירתו או שתלוי ועומד נגדו כתב 
אישום שהוגש לפני בחירתו, וטרם התחיל 

 ;בכהונתו

החלטות הוועדה לבחינת השעיה, לרבות החלטות  (י)
ביניים שלה, יפורסמו באתר האינטרנט של משרד 

 ."הפנים בישראל.

תיקון סעיף 
 ב18

) יבוא: 2ב(ז) אחרי פסקה (18בסעיף  .2

), קדמה להשעיה כאמור באותה 2על אף הוראות פסקה ( א)2"(
, ימשיך לכהן כממלא מקום 1א18פסקה השעיה לפי סעיף 

מי שמכהן בתפקיד האמור לפי סעיף  המועצהראש 
 "..)ח) או (1)(ו(1א18

תיקון סעיף 
 ד18

 קטן (ג) יבוא:ד, אחרי סעיף 18בסעיף  .3
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הוגש כתב אישום, לא יחולו הוראות סעיף זה לעניין המעשים  "(ד)
המיוחסים לראש הרשות בכתב האישום, ויחולו הוראות 

 .."1א18סעיף 

 תחילה
 ופרסום

 זה ביום חתימתו.תקנון תחילתו של  .4

(יהודה  האזוריותמועצות הבדבר ניהול  תקנוןזה ייקרא: " תקנון .5 השם
 ".2019-"ףתשה, )145 (תיקון מס'שומרון) ו

 אלוף נדב פדן "ףהתש ז' בחשוון
מפקד         כוחות         צה"ל 

 2019 בנובמבר 5 ושומרון  יהודה    באזור
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל

 1981-), התשמ"א892מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' צו בדבר ניהול מועצות 

 2019-"ףשומרון), התש) (יהודה ו233(תיקון מס'  המקומיותתקנון המועצות 

), 892(מס'  (יהודה והשומרון) מקומיותלצו בדבר ניהול מועצות  2לפי סעיף בתוקף סמכותי 
 לאמור: זההנני מצווה ב י לפי כל דין ותחיקת בטחון,י, ויתר סמכויות1981-התשמ"א

הוספת סעיף 
 1א27

המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), א לתקנון 27אחרי סעיף  .1
 התקנון) יבוא: –(להלן  1981-התשמ"א

השעיה "
בשל כתב 

אישום 
והוועדה 
לבחינת 
 השעיה

ועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות בשל הגשת כתבי  (א) .1א27
הוועדה לבחינת השעיה), שמונתה  –אישום (בסעיף זה 

א לחוק הרשויות המקומיות 19בישראל על פי סעיף 
 1975-(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה

כפי תוקפו בישראל מעת לעת, תהיה מוסמכת לפעול גם 
קבעו נדין והתקנות שמקומיות וסדרי הביחס למועצות 

ביחס לפעילותה בישראל יחולו גם ביחס למועצות 
 מקומיות בשינויים המתחייבים; 

במהלך  מועצההוגש כתב אישום נגד ראש  )1( (ב)
כתב  מועצהכהונתו או תלוי ועומד נגד ראש 

אישום שהוגש לפני תחילת כהונתו, בין 
ובין  מועצהשהעבירה נעברה בזמן שכיהן כראש 

, רשאית הוועדה מועצהלפני שהחל לכהן כראש 
לבחינת השעיה, לבקשת היועץ המשפטי 

 המועצהולאחר שנתנה לראש  לממשלת ישראל
הזדמנות להשמיע את טענותיו, להשעות את 

המועצה מכהונתו, אם סברה כי מפאת ראש 
רת האישומים המיוחסים לו בכתב האישום חומ

 ה;המועצאין הוא ראוי לכהן כראש 

החליטה הוועדה לבחינת השעיה להשעות ראש  )2(
), תיתן את דעתה 1מכהונתו לפי פסקה ( מועצה

לעניין תפקידים שיהיה רשאי למלא כחבר 
 המועצה בתקופת ההשעיה, ורשאית היא לקבוע

 סייגים לעניין מילוי תפקידים אלה;

החלטת הוועדה לבחינת השעיה תתקבל בתוך  )3(
ימים מיום שהוגשה לה בקשת היועץ  30

 לממשלת ישראל.המשפטי 

לשם קבלת החלטתה כאמור בסעיף קטן (ב), תשקול  (ג)
 הוועדה לבחינת השעיה, בין השאר, את כל אלה:
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העבירות המיוחסות לראש המועצה בכתב  )1(
 נסיבותיהן, היקפן והתמשכותן;, האישום

מספר הפרשות המיוחסות לראש המועצה בכתב  )2(
 האישום;

הזיקה בין האישומים המיוחסים לראש  )3(
המועצה בכתב האישום ובין סמכויותיו 

 ותפקידיו כראש המועצה;

פרק הזמן שחלף מהמועד שבו בוצעו העבירות  )4(
 ;האישוםהמיוחסות לראש המועצה בכתב 

החליטה הוועדה לבחינת השעיה להשעות ראש מועצה  (ד)
מכהונתו לפי סעיף קטן (ב), תעמוד ההשעיה בתוקפה 
לתקופה כפי שתקבע הוועדה אשר לא תעלה על שנה 

תקופת ההשעיה); ואולם הוועדה לבחינת  –(בסעיף זה 
 לממשלתהשעיה רשאית, לבקשת היועץ המשפטי 

נוספות  ישראל, להאריך את תקופת ההשעיה בתקופות
שלא יעלו על שנה בכל פעם, ולעניין זה תשקול, בין 
השאר, את משך ההליך המשפטי המתנהל נגד ראש 

.המועצה ואת הנסיבות שהביאו לכך שטרם הסתיים

על אף הוראות סעיף קטן (ד), תקופת ההשעיה לפי  (ה)
 סעיף זה תסתיים בהתקיים אחד מאלה:

הפלילי שהתנהל נגד ראש המועצה הופסק הליך  )1(
או שהסתיים בלא הרשעה, או שבית המשפט 
הרשיע את ראש המועצה וקבע שאין עם העבירה 

 ;שבה הורשע משום קלון

 .ב27ראש המועצה הושעה מכהונתו לפי סעיף  )2(

הושעה ראש מועצה מכהונתו לפי סעיף קטן (ב), יחולו  (ו)
 אלה: הוראות

המועצה תבחר ממלא מקום לראש הרשות, מבין  )1(
, והוא יכהן עד תום 24חבריה, לפי הוראות סעיף 

תקופת ההשעיה או עד בחירת ראש הרשות 
זה, לפי המוקדם,  תקנוןבבחירות לפי הוראות 

ובתקופת ההשעיה יראו אותו כממלא תפקיד 
 ;ראש הרשות, לכל דבר ועניין

ראש המועצה שהושעה זכאי לקבל, במשך ששת  )2(
חודשי ההשעיה הראשונים, מחצית מהשכר לפי 

שהיה זכאי לו אלמלא הושעה  34הוראות סעיף 
מכהונתו, ומתום התקופה האמורה עד תום 
תקופת ההשעיה ישולמו לו שבעים אחוזים 
מהשכר כאמור; זוכה ראש המועצה, בפסק דין 

, ישולם לו החלק סופי, מכל האישומים נגדו
היחסי של שכרו לתקופת ההשעיה, שלא שולם 
באותה תקופה, בניכוי הכנסתו מעיסוק נוסף 

 ;בתקופת ההשעיה
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ראש המועצה שהושעה זכאי, בתקופת ההשעיה,  )3(
 34לתנאי השירות שמגיעים לו לפי הוראות סעיף 

או שוויים, כולם או חלקם, כפי שיורה הממונה, 
ששיעורם לא יעלה על השיעורים ובלבד 

) מתנאי השירות שהיה זכאי 2הנקובים בפסקה (
 ;להם אלמלא הושעה מכהונתו

הושעה ראש מועצה מכהונתו לפי סעיף קטן (ב),  (ז)
ובמהלך תקופת ההשעיה התקיימו בחירות לראש 
המועצה ומי שהושעה כאמור נבחר שוב לכהן כראש 

של ראש המועצה עד תום המועצה, תימשך השעייתו 
 תקופת ההשעיה;

שב ונבחר ראש מועצה שהושעה מכהונתו בבחירות  (ח)
, לא יחולו הוראות סעיף קטן ב22שהתקיימו לפי סעיף 

), וכממלא מקום ראש המועצה ישמש המועמד 1(ו)(
ששמו בא אחרי ראש המועצה שהושעה מכהונתו 

ובלבד שנבחר ברשימת המועמדים בבחירות למועצה, 
כחבר המועצה, ובתקופת ההשעיה יראו אותו כממלא 
תפקיד ראש המועצה, לכל דבר ועניין; לא נבחר 
המועמד האמור כחבר מועצה, יחולו הוראות סעיף 

 );1(קטן (ו)

הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם לעניין  (ט)
אישום לאחר מי שנבחר לראש מועצה שהוגש נגדו כתב 

בחירתו או שתלוי ועומד נגדו כתב אישום שהוגש לפני 
 ;בחירתו, וטרם התחיל בכהונתו

החלטות הוועדה לבחינת השעיה, לרבות החלטות  (י)
ביניים שלה, יפורסמו באתר האינטרנט של משרד 

 ."הפנים בישראל.

תיקון סעיף 
 ב27

) יבוא: 2ב(ז) לתקנון אחרי פסקה (27בסעיף  .2

), קדמה להשעיה כאמור באותה פסקה 2על אף הוראות פסקה ( א)2"(
 המועצה, ימשיך לכהן כממלא מקום ראש 1א27השעיה לפי סעיף 

 .)."ח) או (1)(ו(1א27מי שמכהן בתפקיד האמור לפי סעיף 

תיקון סעיף 
 ד27

 לתקנון, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:ד 27בסעיף  .3

הוגש כתב אישום, לא יחולו הוראות סעיף זה לעניין המעשים  "(ד)
המיוחסים לראש הרשות בכתב האישום, ויחולו הוראות סעיף 

 .."1א27

 תחילה
 ופרסום

 זה ביום חתימתו.תקנון תחילתו של  (א) .4

שומרון) (יהודה ו מקומיותבדבר ניהול מועצות  תקנוןזה ייקרא: " תקנון .5 השם
 ".2019-"ףתשה, )233 (תיקון מס'

9549

אלוף נדב פדן 
מפקד         כוחות         צה"ל  
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 -שמור-

 לישראל                     הגנה                צבא

 1969 -), תשכ"ט321(יהודה ושומרון) (מס'  (רכישה לצרכי ציבור) צו בדבר חוק הקרקעות

 08/19מס' ה'/ )ט"ש עופרהמהחלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה (

-), תשכ"ט321לצו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (יהודה ושומרון) (מס'  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
לחוק  4, ובהתאם לסעיף 1981 -), התשמ"ב947נהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' , הצו בדבר הקמת מ1969

, ולאחר ששוכנעתי כי רכישת הבעלות חוק הרכישה) - (להלן 1953לשנת  2מס'  ,הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)
לשם חיבור היישוב עופרה והכפרים הפלסטיניים השכנים (עין יברוד, ביתין,  במקרקעין הינה לטובת הציבור
וכי יש ביכולת המקים לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכות , אזורי-סילוואד, יברוד) למט"ש התת

 -במקרקעין

)(א) לחוק הרכישה, ועל נטילת 1(4רכישת הבעלות במקרקעין שיפורטו להלן, בהתאם לסעיף הנני מחליט בזה על 
ימים מיום פרסום החלטה זו בשטח, באתר האינטרנט, במשרדי המת"ק  60חזקה במקרקעין שיפורטו להלן בתוך 

 הרלוונטי, או במסירה לגורמי הקישור הפלסטיני, לפי המאוחר שביניהם. 

 ואלה המקרקעין:

אזורי לטיהור שפכים, מתקן לקליטת משאיות ביוב, מתקן -מתקן תתדונם, המיועד לשמש כ 34.219שטח בגודל 
הנושאת את השם  1:6,500כפי שמסומן בצבע אדום במפת רכישה בקנה מידה לאיגום מי קולחין ודרך גישה למט"ש 

החלטה בדבר רכישת  1969 –) , תשכ"ט 321שומרון) (מס' (רכישה לצורכי ציבור) (יהודה ו "צו בדבר חוק הקרקעות
 " החתומה על ידי ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.08/19(מט"ש עופרה) מספר ה'/בעלות ונטילת חזקה 

חלקות  – 6גוש  ;74חלקה  – 18גוש  ;116חלקה  – 17מוסדרים ורשומים באדמות סלוואד, גוש  יםהמקרקעין האמור
 108-112, 106, 102, 100, 97, 96, 92, 86-88, 79-84חלקות  – 20גוש ; 161, 153-159, 148-150, 142, 137, 136, 132

 .55-59, 45-47 -חלקות  7ובאדמות עין יברוד, גוש 

החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה, יפורסמו באופן הבא:  

 ימים.  60הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  יופקדו במשרדי המת"ק )1(
יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית, באמצעות המת"ק הרלוונטי. )2(
יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.  )3(
יפורסמו באתר אינטרנט של המינהל האזרחי. )4(
. ןייהמעונלעיונו של כל  יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי, ויועמדו )5(
.ןיילעיונו של כל המעונ יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי, ויועמדו )6(
יופקדו במשרדי נציג הממונה על הרכוש הממשלתי באיו"ש בנפה הרלוונטית, ויועמדו לעיונו של כל  )7(

המעוניין.
ימים. 60ייתלו בצורה ברורה, במספר מקומות, בשטח המקרקעין המדובר, למשך  )8(
המנשרים, הצווים והמינויים (הקמצ"מ) של מפקדת כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון   יפורסמו בקובץ )9(

 ן.יילעיונו של כל המעונ ויועמדו

 "ףהתשי' בכסלו 

  2019 בדצמבר 8

רסאן עליאן,                תת אלוף  
ראש        המינהל         האזרחי 
הרשות                   המוסמכת 

 EVEN57-01-6818סימוכין:  שמור
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 לישראל  הגנה     צבא

 1969-), תשכ"ט321(יהודה ושומרון) (מס'  (רכישה לצרכי ציבור) צו בדבר חוק הקרקעות

מימוש צו הפקעה ) צופים –מקטע צומת אלפ"ש  – 55כביש החלטה בדבר נטילת חזקה (
 01/88מס' ה'/

לצו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (יהודה ושומרון)  2לפי סעיף  בתוקף סמכותי
), 947, הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 1969-), תשכ"ט321(מס' 

 1953לשנת  2מס'  ,לחוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 4ף , ובהתאם לסעי1981 -התשמ"ב
תי כי נטילת החזקה במקרקעין המופקעים הינה לטובת , ולאחר ששוכנע(להלן חוק הרכישה)

במקטע שבין צומת "אלפי מנשה" ובין קו  55שיפוץ והרחבה של כביש מס'  הציבור לשם
, וכי יש ביכולת היזם תחום איו"ש, באופן המספק מענה לצורך הציבורי, תחבורתי ובטיחותי

 -לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין

לחוק הרכישה, על נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו  12, בהתאם לסעיף הנני מחליט בזה
ימים מיום פרסום החלטה זו בשטח, באתר האינטרנט, במשרדי המת"ק  60להלן בתוך 

 הרלוונטי, או במסירה לגורמי הקישור הפלסטיני, לפי המאוחר שביניהם. 

 :ואלה המקרקעין

"כביש עוקף  1/88הפקעה ה'/, אשר כלולים בתחום דונם 165.8מקרקעין אשר שטחם 
אך טרם נתפסה בהם חזקה בפועל, כפי שמסומן בצבע אדום במפת רכישה בקנה קלקיליה", 

מקטע צומת  – 55כביש החלטה בדבר נטילת חזקה (" הנושאת את השם 1:10,000מידה 
והמצורפת להחלטה ", החתומה על ידי 01/88מס' ה'/מימוש צו הפקעה ) צופים –אלפ"ש 

זו ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

 ים הבאים:מצויים באדמות הכפר מפת ההסדרהמקרקעין האמורים מוסדרים, ועל פי 
כפר חבלה )1(

 " דרך בין חלקות0, "42, 41, 31חלקות:  7627גוש  •
 24, 1-6חלקות:  7628גוש  •
 35, 18, 13, 12, 10חלקות:  7567גוש  •

 כפר קלקיליה )2(
        " דרך בין חלקות0, "66, 65, 53,57, 50, 48, 35חלקות:  7568גוש  •

 כפר עזון )3(
 " דרך בין חלקות0, "9, 2-4(לוח תביעות) חלקות:  43גוש  •
 " דרך בין חלקות0, "65-67, 57-59, 55, 54(לוח תביעות) חלקות:  26גוש  •
 48-51(לוח תביעות) חלקות:  25גוש  •

רפת לה, יפורסמו באופן הבא: החלטה זו ומפת הרכישה המצו

 ימים.  60יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  )1(
יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית, באמצעות המת"ק הרלוונטי. )2(
יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.  )3(
יפורסמו באתר אינטרנט של המינהל האזרחי. )4(
. ןיילעיונו של כל המעונ ראש תחום תשתית במינהל האזרחי, ויועמדויופקדו בלשכת  )5(
.ןיילעיונו של כל המעונ יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי, ויועמדו )6(
יופקדו במשרדי נציג הממונה על הרכוש הממשלתי באיו"ש בנפה הרלוונטית, ויועמדו  )7(

לעיונו של כל המעוניין.
ימים. 60, בשטח המקרקעין המדובר, למשך ייתלו בצורה ברורה, במספר מקומות )8(
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יפורסמו בקובץ המנשרים, הצווים והמינויים (הקמצ"מ) של מפקדת כוחות צה"ל  )9(
באזור יהודה והשומרון  

 ן.יילעיונו של כל המעונ ויועמדו

 "ףהתשכ"ה בכסלו 

 2019בדצמבר  23 

תת אלוף         רסאן עליאן,
 האזרחי             המינהל     ראש     
 המוסמכת                 הרשות
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 לישראל        הגנה   צבא

 1969-), תשכ"ט321צו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (יהודה ושומרון) (מס' 

מימוש הפקעות -צומת מודיעין עלית-בקטע צומת לפיד -446החלטה בדבר נטילת חזקה (כביש 
 )3/93, ה/18/79ה/, 1/90מס' ה/

לצו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (יהודה ושומרון) (מס'  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
, 1981 -), התשמ"ב947, הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 1969-), תשכ"ט321

להלן חוק הרכישה), ( 1953לשנת  2לחוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), מס'  4ובהתאם לסעיף 
ציבור לשם שיפוץ והרחבה ולאחר ששוכנעתי כי נטילת החזקה במקרקעין המופקעים הינה לטובת ה

", באופן המספק במקטע שבין צומת "צומת לפיד" ובין צומת "צומת מודיעין עלית 446של כביש 
ושה לפיצוי בעלי מענה לצורך ציבורי, תחבורתי ובטיחותי, וכי יש ביכולת היזם לעמוד בהוצאה הדר

  -הזכויות במקרקעין

חזקה במקרקעין שיפורטו להלן הלחוק הרכישה, על נטילת  12הנני מחליט בזה, בהתאם לסעיף 
ימים מיום פרסום החלטה זו בשטח, באתר האינטרנט, במשרדי המת"ק הרלוונטי, או  60בתוך 

 במסירה לגורמי הקישור הפלסטיני, לפי המאוחר שביניהם. 

 מקרקעין:ואלה ה

הפקעה  ""דרך 1/90ם בתחום ההפקעות הבאות: ה/דונם, אשר כלולי 72.509מקרקעין אשר שטחם 
כפי ", אך טרם נתפסה בהם חזקה בפועל, "דרך 3/93הפקעה מס' ה/ו "קטע דרך" 18/79מס' ה/

הנושאת את השם "החלטה בדבר  1:7,000בקנה מידה שמסומן בצבע אדום במפת נטילה חזקה 
 ")3/93, ה/18/79ה/ 1/90מימוש הפקעות מס' ה/ -מודיעין עלית -מקטע לפיד 446חזקה (כביש טילת נ

 החתומה על ידי והמצורפת להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

באדמות הכפרים הבאים:  המקרקעין האמורים אינם מוסדרים, ועל פי המפה הפיסקאלית מצויים
אן נג'ים,  מווקעאותסקלי יפ 5גוש וקעאות עקבת ביר ריאן ובטן אל גער ו, מוסקלייפ 9 כפר נעלין גוש

 וער אבו עפץ.וחלת שלתא 

החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה, יפורסמו באופן הבא:  

 ימים.  60יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  )1(
 באמצעות המת"ק הרלוונטי.יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית,  )2(
יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.  )3(
יפורסמו באתר אינטרנט של המינהל האזרחי. )4(
יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי, ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.  )5(
יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי, ויועמדו לעיונו של כל המעוניין. )6(
נציג הממונה על הרכוש הממשלתי באיו"ש בנפה הרלוונטית, ויועמדו  יופקדו במשרדי )7(

לעיונו של כל המעוניין.
ימים. 60ייתלו בצורה ברורה, במספר מקומות, בשטח המקרקעין המדובר, למשך  )8(
יפורסמו בקובץ המנשרים, הצווים והמינויים (הקמצ"מ) של מפקדת כוחות צה"ל באזור  )9(

יהודה והשומרון  

ויועמדו לעיונו של כל המעוניין. 

כ"ה בכסלו התש"ף 

23  בדצמבר    2019 

רסאן עליאן,                      תת אלוף 
ראש          המינהל             האזרחי 
הרשות                            המוסמכת 
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      

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

 )234תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' 

), 892(יהודה והשומרון) (מס' לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות  2לפי סעיף בתוקף סמכותי 
 לאמור: זההנני מצווה ב ותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון,, ויתר סמכוי1981-התשמ"א

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

תיקון 
 1סעיף 

לתקנון, בסופו יבוא:  1בסעיף   .1

 .."ג123מועצה שהוכרזה כמועצה איתנה לפי הוראות סעיף  –"מועצה איתנה" "

תיקון 
 34סעיף 

- 34בסעיף   .2

 יבוא: ,אחרי המילים "ובהתאם לתנאים ולשיעורים שקבע" ,(א)בסעיף קטן  )1(

 ופת המועצה המקומית כל אחד מאלה:"ואולם לא יקבלו שכר ותנאי שירות מק

 ;10,000במועצה מקומית שמספר תושביה אינו עולה על  –סגן ראש מועצה  (א)

ספר תושביה אינו עולה במועצה מקומית שמ –יותר מסגן ראש מועצה אחד  (ב)
 ;20,000על 

פר תושביה אינו עולה במועצה מקומית שמס –יותר משני סגני ראש מועצה  (ג)
 ;100,000על 

במועצה מקומית שמספר תושביה אינו  –יותר משלושה סגני ראש מועצה  (ד)
 ;200,000ולה על ע

במועצה מקומית שמספר תושביה אינו  –יותר מארבעה סגני ראש מועצה  (ה)
 ;400,000עולה על 

במועצה מקומית שמספר תושביה אינו  –יותר מחמישה סגני ראש מועצה  (ו)
 ;500,000עולה על 

שמספר תושביה עולה על במועצה מקומית  –יותר משישה סגני ראש מועצה  (ז)
500,000;"; 
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אחרי סעיף קטן (א) יבוא )2(

על אף האמור בסעיף קטן (א), במועצה מקומית שמספר תושביה עולה על )1"(א
, שאינה מקבלת מענק כללי לאיזון בשנת הבקשה ובשנתיים שקדמו 250,000

י לתקנון, רשאי 100לבקשה לא היה לה גירעון שוטף, כהגדרתו בסעיף 
הממונה לאשר, על פי הצעת ראש המועצה שאושרה בידי המועצה, כי סגן 
ראש מועצה נוסף על המספר המנוי בסעיף קטן (א), יהיה רשאי לקבל שכר 

 ותנאי שירות כאמור בסעיף קטן (א).

) וחדל להתקיים במועצה המקומית1מונה סגן ראש מועצה לפי סעיף קטן (א )2(א
ד התנאים המנויים בפסקה זו, יחדל סגן ראש מועצה שקבעה המועצה אח

לקבל שכר ותנאי שירות כאמור בסעיף קטן (א), ואם לא קבעה המועצה מי 
יקבע זאת ראש המועצה; לא קבע ראש המועצה סגן  –סגן ראש המועצה 

כאמור, יחדל סגן ראש המועצה מהסיעה הגדולה בסיעות הקואליציה, לקבל 
 ;שירות כאמור." שכר ותנאי

 –בסעיף קטן (ג)  )3(

אחרי המילים "תנאים לאי תשלום שכר ותנאי שירות לראש המועצה" יבוא ",  (א)
 לסגן ראש המועצה"

 ) יבוא:2סעיף קטן ( אחרי (ב)

מספר הסגנים המתחלפים במהלך תקופת כהונתה של המועצה אינו עולה  )3"(
 –על 

שני  – 250,000במועצה מקומית שמספר תושביה אינו עולה על  (א)
סגנים וביניהם מי שנבחר לסגן ממלא מקום ראש המועצה, לפי 

 סגן ממלא מקום); –לתקנון (בסעיף זה  25סעיף 

שלושה  – 250,000במועצה מקומית שמספר תושביה עולה על  (ב)
 י שנבחר לסגן ממלא מקום.";יניהם מסגנים וב

)" יבוא "התנאים 2(-) ו1בסעיף קטן (ד), במקום "התנאים האמורים בפסקאות ( )4(
 )".3) עד (1האמורים בפסקאות (

הוספת 
 1א34סעיף 

א יבוא:34אחרי סעיף   .3

עיסוק נוסף "
איסור  –

 והסדרה

34
 .1א

לקבל שכר ותנאי שירות מועצה או סגן ראש מועצה הזכאי  ראש (א)
, לא יעסוק בכל עסק או בכל עיסוק נוסף, 34לפי הוראות סעיף 

 למעט עיסוק כאמור בהתנדבות ובלא תמורה.

מועצה הזכאי לקבל שכר ראש אף הוראות סעיף קטן (א), סגן על  (ב)
 תותנאי שירות שאינם מגיעים כדי מלוא השכר ותנאי השירו

צה באותה מועצה מקומית, רשאי משולמים לסגן ראש מועה
לעסוק בעסק או בעיסוק נוסף, אחד בלבד, אם מתקיימים כל 

 אלה:

ו מהעסק או מהעיסוק הנוסף ושכרו ותנאי השירות שכר )1(
מלוא השכר ותנאי  ד עלמהמועצה המקומית לא יעלו יח
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השירות המשולמים לסגן ראש מועצה באותה מועצה 
 מקומית;

ראש המועצה הודיע למועצה ולממונה על רצונו לעסוק  סגן )2(
בעסק או בעיסוק הנוסף, על מהותו ועל משך הזמן שיוקדש 

צפויה מהעסק או מהעיסוק העל ידו לצורך כך ועל הכנסתו 
 הנוסף;

אש המועצה לעסוק בעסק או גן רהממונה אישר לס  )3(
 בעיסוק הנוסף.

יעסוק בכל עסק או  אל צה או סגן ראש מועצהמוע ראש )1( (ג)
 בכל עיסוק נוסף אם יש בעיסוק כאמור אחד מאלה:

עה בכבוד המועצה המקומית, או במעמדו או פגי (א)
 בקיום חובותיו כראש מועצה או כסגן ראש מועצה;

רון או העדפה ל יתשל ניצול לרעה או השגת כ חשש (ב)
 יותו ראש מועצה או סגן ראש מועצה;אישיים בשל ה

רות של ניגוד ענינים בין העיסוק בעסק או אפש (ג)
סוק הנוסף לבין תפקידו כראש מועצה או כסגן עיב

 ראש מועצה;

וג משפטי של בעל דין בהליך משפטי שבו אחד ייצ (ד)
מבעלי הדין הוא המועצה המקומית או אחד הגופים 

); הוראת פסקת משנה זו 1ם בסעיף קטן (ה)(המנויי
לא תחול על ראש מועצה או סגן ראש מועצה המייצג 

 את עצמו.

את סעיף קטן זה תחול גם על עיסוק בכל עסק או הור )2(
התנדבות ובלא תמורה או על עיסוק כאמור סף בעיסוק נו

 (ה).-המותר לפי סעיפים קטנים (ב) ו

סק בעסק או בעיסוק נוסף עוועצה או סגן ראש מועצה, המ ראש (ד)
בהתנדבות ובלא תמורה, ימסור על כך הודעה בכתב לממונה 

הונתו; החל לעסוק בעסק או בעיסוק כולמועצה ביום תחילת 
ועד שבו החל לעסוק בו; במ –ו הונתהנוסף לאחר תחילת כ

 ). 2)(בההודעה תכלול את הפרטים האמורים בסעיף קטן (

 –כעיסוק בעסק או בעיסוק נוסף ו ין סעיף זה לא יראלענ (ה)

נה כיושב ראש, כחבר, כדירקטור או כבעל תפקיד אחר כהו )1(
 מקביל להם לפי הענין, באחד מאלה:

צו בדבר חוק תכנון ועדה מיוחדת כמשמעותה ב (א)
 ),418ערים, כפרים ובנינים (יהודה והשומרון) (מס' 

 ; 1971-תשל"א

 ;א75וד רשויות מקומיות כהגדרתו בסעיף איג (ב)
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 בהתאםת יד שהקימה מועצה מקומיתאג (ג)
כויותיה לפי כל דין, ויש בידיה הון או כוח לסמ

 הצבעה בתאגיד;

לות במסגרת סיעה או מפלגה, ובלבד שראש המועצה או פעי )2(
ר פעילות זו; ואולם בעבואינו מקבל שכר סגן ראש המועצה 

רשאי הוא לקבל מהסיעה או מהמפלגה לצורך פעילות זו 
 ירותי משרד, רכב ונהג;ש, דמשר

 קה בלבד של מניות בתאגיד;החז )3(

ת הכנסות מנכס של ראש מועצה או סגן ראש מועצה קבל )4(
 או מנכס של משפחתו;

כנסה מיצירה ספרותית, דרמטית, מוסיקלית, ת הקבל )5(
 מדעית.או  אמנותית

 –ין סעיף זה לענ (ו)
ן בעצמו ובין בשיתוף עם אחר, לרבות כעובד או בי –" וקיעס"

 כשלוח;
סוק נוסף על העיסוק כראש מועצה או כסגן עי –" וק נוסףעיס"

עמי, ייצוג של אדם אחר, פראש מועצה, לרבות עיסוק חד 
 ת למענו;דלניייעוץ או קיום פעילות שת מתן

 ורה כספית או תמורה חומרית אחרת;תמ –" רהתמו"
ות רשבות העמדת משרד ושירותי משרד ללר –" רה חומריתתמו"

לצרכיו הפרטיים, ולרבות ראש מועצה או סגן ראש מועצה 
העמדת רכב לרשותו הן לצרכיו הפרטיים והן לצורך 

 העיסוק בהתנדבות ובלא תמורה.

 עיסוק נוסף
סייג  -

 לתחולה

ים הראשונים שדולא יחולו בתקופת ששת הח 1א34אות סעיף הור  .2א34
לכהונתו של ראש מועצה או סגן ראש מועצה לגבי עסק או עיסוק 
שבו החל לעסוק לפני תחילת כהונתו למעט הוראות סעיף 

 (ג).".1א34

תיקון 
 ו38סעיף 

) יבוא:6ה (ו(ב), במקום פסק38בסעיף   .4

 "..) נציג הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול שימנה המנהל הכללי של הרשות6"(

הוספת 
 ז38סעיף 

ו יבוא:38אחרי סעיף   .5

ועדה למיגור "
 אלימות

3
8
ז
. 

המועצה תבחר ועדה שתפקידה לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים  (א)
פשיעה בתחום המועצה, לבחון את למעשי האלימות, העבריינות וה

התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים אלה ולגבש תכניות 
חדשות; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר 

 ביצוע התכניות המאושרות.

 –חברי הוועדה יהיו  (ב)

ראש המועצה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע,  )1(
 ש;והוא יהיה היושב רא

 המנהל הכללי של המועצה; )2(
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 מנהל אגף החינוך במועצה; )3(

 מנהל אגף הפיקוח במועצה; )4(

 מנהל הביטחון במועצה; )5(

מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים  )6(
 חברתיים במועצה;

 היועץ לענייני אזרחים ותיקים במועצה; )7(

נציג אחד או יותר של משטרת ישראל, כפי שיקבע  )8(
 מצאת המועצה;מפקד המרחב שבתחום סמכותו נ

 שני חברי המועצה לכל היותר; )9(

חברים נוספים ובין השאר נציגי ארגונים העוסקים  )10(
 בזכויות נפגעי עבירה.

באישור הוועדה, ניתן למנות ממלא מקום זמני במקומו של חבר  (ג)
 ".הוועדה, אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

תיקון 
 61סעיף 

תימחק. –טו" 65פא החל במילים "אך בכפוף להוראות סעיף הסי ,)1(א)(61בסעיף   .6

תיקון 
 65סעיף 

– 65בסעיף   .7

 ;במקום המילים "שהוא עובדה" יבוא "שהוא עובדה, המהנדס" ,)1בסעיף קטן (ב)( )1(

אחרי המילים "לא תתקבל במועצה החלטה על פיטוריו של מבקר  ,בסעיף קטן (ג) )2(
 יבוא "המהנדס,".המועצה" 

הוספת 
 1א65סעיף 

א יבוא:65אחרי סעיף   .8

ייצוג "
הולם 
בקרב 
עובדי 

 המועצה

בקרב עובדי מועצה בכלל המשרות והדירוגים, יינתן ביטוי  (א) .1א65
הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של מי שהוא או שאחד 

בסעיף מהוריו נולדו באתיופיה או שהוא בן העדה הדרוזית (
לגבי בני העדה יחולו ייצוג הולם); הוראות סעיף זה  –זה 

הדרוזית במועצה שבתחומה למעלה מעשירית מהתושבים 
 אך לא יותר ממחציתם הם בני העדה הדרוזית;

נדרשת העדפת מועמד לשם ביצוע הוראות סעיף קטן (א),  (ב)
דומים תינתן העדפה כאמור אם המועמד הוא בעל כישורים 

 לכישוריהם של מועמדים אחרים;

המועצה רשאית לייעד משרות אשר יועסקו בהן ככל  (ג)
האפשר רק מועמדים שהם כשירים לתפקיד מקרב קבוצה 
הזכאית לייצוג הולם לגבי כלל המשרות או לגבי סוגים של 

 משרות;

לעבודה  הוראות סעיף זה יחולו על כל דרכי הקבלה (ד)
 במועצה והקידום בעבודה לפי תקנון זה;

המועצה תגיש לממונה אחת לשנה, דין וחשבון לגבי ביצוע  (ה)
ההוראות לפי סעיף זה, ובו יפורטו בין השאר נתונים באשר 
לפעולות שננקטו לפי סעיף זה באותה שנה ונתונים באשר 

9565



 לייצוג הולם בקרב עובדיה.".

ביטול 
 ב65עיף ס

בטל. – ב65סעיף   .9

הוספת 
 1יז65 סעיף

יז יבוא:65אחרי סעיף   .10

המהנדס יוזמן לכל ישיבות מועצת הרשות המקומית או  (א) .1יז65 הזמנת חובה"
ועדה מוועדותיה, לרבות ישיבותיה של המועצה כוועדה 
מיוחדת לפי הצו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים 

וישיבות  1971 –), התשל"א 418ומרון) (מס' (יהודה והש
רשות הרישוי לפי הצו האמור, וישיבות ועדת המכרזים 

 וועדת הכספים הנוגעות לתחום תפקידיו;

המהנדס, או עובד אחר של הרשות המקומית שסמכויות  (ב)
יח, רשאי להיות נוכח בכל 65המהנדס נאצלו לו לפי סעיף 

ת המקומית או כל ועדה מוועדותיה ישיבה של מועצת הרשו
בישיבות הנוגעות לתחום תפקידיו; המהנדס או עובד 
כאמור רשאי להגיש חוות דעת בכתב לפני הדיון, ותינתן לו 
הזדמנות לתת את חוות דעתו בעל פה, לפני קבלת כל 

 החלטה בתחום תפקידיו.".

הוספת 
 יט65סעיף 

יח יבוא:65אחרי סעיף   .11

מקום  מילוי"
 המהנדס

נבצר מהמהנדס זמנית למלא את תפקידו, תמנה מועצת  (א) יט.65
הרשות המקומית ממלא מקום למהנדס לתקופה שלא 
תעלה על שלושה חודשים; חדל המהנדס למלא את תפקידו 
וטרם מינתה המועצה מהנדס אחר במקומו, תמנה המועצה 

 ממלא מקום למהנדס לתקופה כאמור.

מונה רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן המ (ב)
(א) בתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים, ובלבד 
שנוכח כי מועצת הרשות המקומית נוקטת את כל הפעולות 
הדרושות למינוי מהנדס וכי הארכה כאמור דרושה לשם 

 השלמת הליך המינוי.

יחולו גם לגבי ממלא  ההוראות לפי דין החלות לגבי מהנדס (ג)
מקומו, למעט ההוראות לעניין דרכי המינוי, תנאי 
הכשירות למינוי ופיטורים, ובלבד שהתמלאו בו תנאי 

 יח.65הכשירות כאמור בסעיף 

חדל מהנדס למלא את תפקידו ולא מינתה מועצת הרשות  (ד)
המקומית מהנדס אחר במקומו בתוך שלושה חודשים או 

ופת מינויו של ממלא המקום למהנדס שמונה עד תום תק
לפי הוראות סעיף קטן (א), לפי המאוחר, רשאי הממונה 
לדרוש מהמועצה, בצו, כי תמנה מהנדס לפי הוראות חוק 

ימים; לא  21זה, בתוך התקופה שיקבע ושלא תעלה על 
מילאה המועצה אחרי הצו בתוך התקופה שנקבעה בו, 

למילוי חובת המועצה רשאי הממונה למנות אדם מתאים 
למנות מהנדס, ויחולו על המינוי כאמור כל ההוראות לפי 
דין החלות לעניין מינוי המהנדס על ידי המועצה, בשינויים 

 המחויבים.".
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תיקון 
 66סעיף 

(ב) בטל., סעיף קטן 66סעיף ב  .12

תיקון 
 א66סעיף 

) יבוא:2א, אחרי סעיף קטן (ז)(66בסעיף   .13

 7'" יבוא "פרק ז2016-), במקום "חוק שירות הציבור (הצהרת הון), התשע"ז9בפסקה ( )3"(
 לתקנון".".

הוספת 
 7פרק ז'

מז יבוא:66אחרי סעיף   .14

 הצהרות הון - : שירות הציבור7פרק ז'"

שירות הציבור 
 (הצהרות הון)

 –(להלן  2016-הוראות חוק שירות הציבור (הצהרת הון), התשע"ז מח.66
החוק), לרבות חקיקת משנה מכוחו, כפי תוקפם בישראל מעת 

 לעת, יחולו על המועצות המקומיות, בשינויים המפורטים להלן:

בכל מקום בו מאוזכר דבר חקיקה ישראלי יבוא אחרי  )1(
 האזכור "כפי תוקפו בישראל מעת לעת";

 ם" יבוא "בישראל";בכל מקום, אחרי "שר המשפטי )2(

 בכל מקום, אחרי "שר הפנים" יבוא "בישראל"; )3(

בכל מקום, במקום "רשות מקומית" יבוא "מועצה  )4(
 מקומית";

, במקום "שהשר, באישור ועדת החוקה, הסמיכו 4בסעיף  )5(
 לחוק"; 4לכך" יבוא: "שהוסמך לכך בישראל לפי סעיף 

במקום "כפי שיקבע השר" יבוא "כפי שנקבע  ,(א)5בסעיף  )6(
 (א) לחוק";5בישראל לפי סעיף 

) יימחקו, ובמקום "חוק 4) עד (1, פסקאות (8בסעיף  )7(
" יבוא 1978-הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח

 א לתקנון".66"סעיף 

אין באמור כדי לפגוע בתוקפה של יימחקו;  10-ו 9סעיפים  )8(
 חקיקת משנה שנקבעה בישראל;

 יימחקו; 21עד  11סעיפים  )9(

 ".) יימחקו.3) עד (1בתוספת הראשונה, פרטים ( )10(

תיקון 
 73סעיף 

) יבוא:1, האמור בו יסומן (א) ובמקום פסקה (73בסעיף  )1(  .15

ולמשכן או לשעבד למלווה שאישר אותה הממונה מכל אדם למטרה וות כסף ל) ל1"(
 ";ארנונות או הכנסה אחרת של המועצה להבטחת תשלום הקרן והריבית של ההלוואה;

 (א) יבוא:73אחרי סעיף  )2(
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(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית מועצה שלא מתקיים בה אחד או יותר "
יג(א) לתקנון, וכן מועצה שמתקיים 100) בסעיף 6) עד (1בפסקאות (מהתנאים המפורטים 

יג(ג) לתקנון בלא צורך באישור של הממונה, ללוות כספים מכל 100בה האמור בסעיף 
יג(ד) 100) שבסעיף 3) עד (1אדם לאחת או יותר מהמטרות המפורטות בפסקאות (

להבטחת תשלום הקרן  לתקנון, ולמשכן למלווה ארנונות או הכנסה אחרת של המועצה
 .."והריבית של אותה הלוואה

תיקון 
סעיף 

 מא75

) יבוא:2מא, אחרי פסקה (75בסעיף   .16

 .";א) תנאי כשירות ופסלות לכהונה לחברי מועצה ודרכי מינוים של חברי המועצה2"(

הוספת 
 א84סעיף 

לתקנון יבוא: 84אחרי סעיף   .17

העברת "
מקרקעין 

טעונה 
תעודה על 

תשלום 
חובות 

 למועצה

המקרקעין  כל העברה של נכס, אלא אם  ברישומילא תירשם  (א) א.84
תעודה חתומה בידי ראש המועצה, המעידה  הוצגה לפני הרשם

שכל החובות המגיעים למועצה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס 
עד ליום מתן התעודה והנובעים מהוראות הפקודה או מדין אחר 

 במלואם או שאין חובות כאלה.סולקו –

ה ת כחתומה על ידי ראש המועצה יקבלתעודה כאמור הנחזי (ב)
 שאין היא חתומה כך. והרשם כחתומה על ידיו, זולת אם נראה ל

אין להשיג על העברת מקרקעין רק משום שלא נתקיימו בה  (ג)
 .פגומה." הוראות סעיף קטן (א) או משום שהתעודה נמצאה

תיקון 
 א92סעיף 

א, אחרי המילים "עבירה על הוראה פלונית בחוק עזר של מועצה מקומית היא עבירת92בסעיף   .18
ואחרי המילים "לכל דרגת קנס" יבוא  ;קנס" יבוא "דרך כלל או בתנאים או בסייגים שקבע"

 "ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לעבירה בהתחשב בנסיבות ביצועה".

הוספת 
 כח94סעיף 

כז יבוא:94אחרי סעיף   .19

מועדים "
לתשלום 

באמצעות 
הרשאה 

 לחיוב חשבון

9
4
כ
ח
. 

על אף האמור בכל דין ותחיקת ביטחון, בתשלום שנגבה  (א)
באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, למעט תשלום מסים, אגרות 

), יציעו 1(א88והיטלים וכן דמי השתתפות כמשמעותם בסעיף 
י 100או התאגיד הנשלט בידי מועצה, כהגדרתו בסעיף  המועצה

תאגיד נשלט), לפי העניין, למשלם באמצעות  –(בסעיף זה 
משלם) לבחור את מועד החיוב  –הוראה כאמור (בסעיף זה 

החודשי שבו יבוצע החיוב בתשלום, מבין ארבעה מועדים, 
ובלבד שבין מועד אחד למשנהו יהיו שישה ימים לפחות; 

ו התאגיד הנשלט רשאים להציע למשלם מועדים המועצה א
 נוספים לחיוב.

לא בחר משלם במועד חיוב, יחייבו המועצה או התאגיד הנשלט  (ב)
 בחודש. 10-את חשבונו של המשלם ב

מועצה או תאגיד נשלט לא יהיו רשאים לגבות תוספת לסכום  (ג)
ו קנס, בשל דחייה החיוב, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה א

 ".בתשלום עקב ביצוע הוראות סעיף זה.
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תיקון 
 97סעיף 

–לתקנון  97בסעיף   .20

 בסעיף קטן (א), בסופו יבוא: )1(

בפני  –ראש המועצה יביא את הצעת התקציב לפני ועדת הכספים, ובאין ועדת כספים "
ת התקציב במועצה איתנה, אלא ועדת הנהלה, קודם שיגישנה למועצה; לא תאושר הצע

-אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של הגזבר שלפיה התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר
בשנים שקדמו לאותה שנת המועצה ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות 

 ".כספים.

 בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא: )2(

נה הצעה לאישור הצעת התקציב בשינויים, לא תאושר הוצעה במועצה של מועצה אית"
ההצעה אלא אם כן ניתנה חוות דעתו של הגזבר, לפני הדיון או במהלכו, שלפיה התקציב, 

 ".ביצוע כאמור בסעיף קטן (א).-לאחר השינויים, יהיה מאוזן ובר

 בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא: )3(

 ".צה איתנה אינו טעון אישור הממונה.; על אף האמור, תקציב מוע"

 –בסעיף קטן (ה)  )4(

 ;המועצה" –אחרי "והמועצה או הממונה" יבוא "ולעניין מועצה איתנה  (א)

 ;שאישרה המועצה" –אחרי "שאישר הממונה" יבוא "ולעניין מועצה איתנה  (ב)

ת סכום כאמור במועצה איתנה, אלא אם כן "לא תאושר תוספ :בסופו יבוא (ג)
שלפיה לא יהיה בתוספת הסכום האמור  המועצהניתנה חוות דעת של גזבר 

), בתקציב המועצה 1(ד)(1\61כדי להביא ליצירת גרעון שוטף, כהגדרתו בסעיף 
בשנים שקדמו לאותה  המועצהבהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות 

 "..שנת כספים

הוספת 
 א98ף סעי

יבוא: 98אחרי סעיף   .21

"רזרבה 
בתקציב 

 מועצה איתנה

9
8
א
. 

תקציב מועצה איתנה יכלול סעיף רזרבה כללית, שישמש לכיסוי  (א)
הוצאות נדרשות ובלתי צפויות במהלך שנת הכספים; שיעור הרזרבה 
הכללית לא יפחת מאחוז אחד מסך הסכום הנקוב כהוצאה בתקציב 

 השנתי של המועצה.

, לא תאושר העברה מסעיף 100-ו 99בלי לגרוע מהוראות סעיפים  (ב)
הרזרבה הכללית בתקציב מועצה איתנה לסעיף הוצאה אחר, אלא 
אם כן אישרה המועצה שההוצאה שבשלה מתבקשת ההעברה 

 נדרשת ובלתי צפויה מראש.

רבעון סכום  על אף הוראות סעיף קטן (ב), ניתן להעביר בסוף כל (ג)
שאינו עולה על רבע מסכום הרזרבה שנקבע בסעיף קטן (א), ובלבד 
שלאחר ההעברה לא יפחת הסכום בסעיף הרזרבה הכללית מהסכום 
שנקבע כאמור בסעיף קטן (א) כשהוא מוכפל במספר הרבעונים 

 שנותרו עד לתום שנת הכספים ומחולק בארבע.

תיקון 
 99סעיף 

–לתקנון  99בסעיף   .22
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 בסעיף קטן (א), בסופו יבוא: )1(

לא תאושר הצעת התקציב כאמור במועצה איתנה, אלא אם כן צורפה להצעה חוות "
ביצוע בהתחשב בהכנסות -דעתו של הגזבר שלפיה התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר

 .".הכלולות בו ובהכנסות המועצה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים

 בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא: )2(

"הוצעה במועצה של מועצה איתנה הצעה לאישור הצעת תקציב כאמור בשינויים, לא 
תאושר ההצעה אלא אם כן ניתנה חוות דעתו של הגזבר, לפני הדיון או במהלכו, שלפיה 

 "..ביצוע כאמור בסעיף קטן (א)-התקציב, לאחר השינויים, יהיה מאוזן ובר

 בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא: )3(

 ."."ואולם תקציב מילואים במועצה איתנה אינו טעון אישור הממונה

תיקון 
 100סעיף 

, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:100בסעיף   .23

על אף האמור בסעיף קטן (א), העברת כספים כאמור באותו סעיף קטן במועצה  .(ב)100"
תנה אינה טעונה אישור הממונה, ובלבד שניתנה חוות דעת של גזבר המועצה אי

 ".שלפיה לא יהיה בהעברה כדי ליצור גירעון בסעיף ההוצאה שממנו יועברו הכספים.

תיקון 
 י100סעיף 

-י 100בסעיף   .24

 נונה";בהגדרה "שיעור גירעון מצטבר", בסופה יבוא "והכנסות שנרשמו בשל הנחות מאר )1(

 .בהגדרה "שיעור גרעון שוטף", בסופה יבוא "והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה" )2(

תיקון 
 102סעיף 

לראש המועצה", יימחקו. –), המילים "ובהעדר גזבר 1(ב)(102בסעיף   .25

תיקון 
 ב105סעיף 

האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:, ב105בסעיף   .26

ל אף האמור בסעיף קטן (א) החלטת המועצה במועצה איתנה אינה טעונה אישור "(ב) ע
 הממונה".

הוספת 
סעיף 

 טז109

טו, יבוא:109לאחר ס'   .27

 אבטחת"
 אישיות
 מאוימת

1
0
9
ט
ז
. 

 –בסעיף זה  (א)
ראש המועצה, ממלא מקומו או   –"אישיות מאוימת" 

ה, גזבר המועצה, סגנו, חבר המועצה, המנהל הכללי של המועצ
היועץ המשפטי למועצה, המבקר הפנימי או עובד בכיר אחר של 
המועצה, והכל אם קצין מוסמך קבע לגביו כי יש צורך 

 באבטחתו עקב איומים;

חוק להסדרת הביטחון  –"חוק להסדרת הביטחון" 
 כפי תוקפו בישראל מעת לעת; 1998-בגופים ציבוריים, התשנ"ח

ולות הנעשות בידי אדם, פע –"פעולות אבטחה" 
והדרושות לשם שמירה על ביטחונה האישי של אישיות 
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 מאוימת;

פעולות אבטחה שניתנה  –"פעולות אבטחה מאושרות" 
 לגביהן הודעה מאת הקצין המוסמך לפי סעיף קטן (ב);

קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה  –"קצין מוסמך" 
 שמינה המפקח הכללי של המשטרה לעניין זה;

עובד המועצה שמונה להיות אחראי  –"קצין ביטחון" 
 על ארגון פעולות אבטחה לפי סעיף זה ועל הפיקוח עליהן.

לצורך שמירה על ביטחונה של אישיות מאוימת ובכפוף לסכום  (ב)
שנקבע לכך בתקציב המועצה, רשאי קצין ביטחון להורות על 

ו באזור, לרבות בידי ביצוע פעולות אבטחה מאושרות בישראל א
מאבטח שמינתה המועצה לשם ביצוע פעולות כאמור, במקום 
שבו מצויה אישיות מאוימת, ובלבד שלא יבוצעו פעולות כאמור 
אלא לאחר שקצין מוסמך הודיע בכתב לקצין הביטחון כי יש 

לחוק  14-א ו13, 13צורך בנקיטתן עקב איומים; סעיפים 
ים המחויבים, לעניין מינויו להסדרת הביטחון יחולו , בשינוי

 וסמכויותיו של מאבטח כאמור בסעיף זה.

קצין מוסמך או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לתת  הנחיות  (ג)
מקצועיות למועצה ולקצין הביטחון בכל הנוגע לפעולות 
אבטחה, לרבות הנחיות בעניין בקרה ודיווח; המועצה וקצין 

קצועיות שניתנו לפי הוראות הביטחון ימלאו אחר הנחיות מ
סעיף קטן זה; הנחיות מקצועיות כאמור יהיו נתונות לעיון חוזר 

סדרת הביטחון, לחוק לה 11-א ו10ולערר לפי הוראות סעיפים 
קטן זה כדי לגרוע -; אין בהוראות סעיףבשינויים המחויבים

 מסמכויות חייל וקצין לפי כל דין ותחיקת ביטחון.

כלכלי -למדרג החברתי 6עד  1צה המשויכת לאשכולות מוע (ד)
א(ב), רשאית לבקש ממנכ"ל משרד הפנים 120כהגדרתו בסעיף 

השתתפות במימון פעולות אבטחה מאושרות לפי סעיף זה; 
עותק מבקשה כאמור יועבר למועצה; מנכ"ל משרד הפנים יקבע 
אמות מידה להשתתפות במימון פעולות אבטחה מאושרות 

הפעולה שנקבע לעניין זה בחוק התקציב השנתי,  מתוך תחום
כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, כפי תוקפו בישראל מעת 

 ".לעת.

תיקון 
 113סעיף 

יבוא:נון, האמור בו יסומן (א) ואחריו לתק 113בסעיף   .28

ן אינו טעון על אף האמור בסעיף קטן (א), חוזה של מועצה איתנה למתן זיכיון או מונופולי (ב)"
אישור הממונה; הודעה על אישור המועצה לחוזה כאמור במועצה איתנה תפורסם באתר 

 ".ימים ממועד האישור. 15בתוך  המועצההאינטרנט של 

הוספת 
 א114סעיף 

לתקנון יבוא: 114אחרי סעיף   .29

פטור ממכרז "
לעבודות 

 פיתוח

114
 א.

 –בסעיף זה  (א)

 סכם לביצוע עבודות פיתוח;ה –"הסכם פיתוח"     

ועדה שחבריה הם המנהל הכללי של  –"הוועדה המקצועית"     
מזכיר המועצה, והוא יהיה היושב  –המועצה, ובאין מנהל כללי 

 ראש, גזבר המועצה, מהנדס המועצה והיועץ המשפטי למועצה;
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מי שמחזיק לבדו בזכויות לגבי מחצית לפחות משטח  –יזם" "    
ולים בתכנית לפיתוח, המאפשרות לו לבצע בהם המגרשים הכל

את עבודות הפיתוח, או מי שמחזיקים בזכויות כאמור לגבי 
מגרשים, שסך שטחם הוא מחצית לפחות משטח המגרשים 
הכלולים בתכנית לפיתוח, שהתקשרו ביניהם בהסכם בכתב 

; לעניין זה, "מחזיק מועצהלעניין כריתת הסכם פיתוח אחר עם ה
 :אחד מאלה –גבי שטח מגרשים בזכויות", ל

בעל הקרקע, החוכר בה או מי שזכאי להירשם כבעלים  )1(
או חוכר כאמור או בעל הרשאה כמשמעה בצו בדבר 
רישום עסקות במקרקעין מסוימים (יהודה והשומרון) 

 ;1974-), התשל"ה569(מס' 

) בהסכם 1מי שהתקשר עם אדם כאמור בפסקה (  )2(
יית מבנים בה, והוא זכאי שמטרתו פיתוח הקרקע ובנ

מכוח ההסכם להפיק הכנסה מהקרקע או ליהנות 
 מפירותיה של הקרקע כבעלים;

ט לצו בדבר תכנון ערים, 7כהגדרתה בסעיף  –"יחידת דיור"     
 ;1971-), תשל"א418כפרים ובנינים (יהודה והשומרון) (מס' 

עבודות לפיתוח תשתיות, פיתוח שטחים  –"עבודות פיתוח"     
ציבוריים פתוחים או הקמת מבנים לצורכי ציבור בעבור המועצה 

 אף אם הם מחוץ לשטח תכנית לפיתוח;

לחוק  23תכנית תכנון כמשמעה בסעיף  –"תכנית לפיתוח"     
, הכוללת הוראות 1966לשנת  79תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס' 
ות יחידות דיור חדשות לפח 100של תכנית תכנון מפורטת לבניית 

 מ"ר חדשים לפחות למסחר או לתעסוקה; 5,000או 

כבישים, מדרכות, גשרים, מנהרות, מערכות  –"תשתיות"     
ניקוז, תיעול, תקשורת, תאורה, רמזורים וכן מערכות בקרה 
לתשתיות, וכל מיתקן הנדרש במישרין לצורך הפעלת התשתיות 
ומהווה חלק בלתי נפרד מהן, ואשר הקמתם הוא מתפקידי 

גם  –ועצה, ולעניין מועצה המספקת שירותי מים וביוב המ
 מיתקני מים וביוב, לרבות מאגרים.

      
תקשר בלא מכרז עם ה, מועצה רשאית ל114על אף האמור בסעיף  (ב)    

יזם בהסכם פיתוח, לפי החלטת המועצה, ובלבד שיתקיימו כל 
 אלה:

      
יתוח ייעשו לשם עבודות הפיתוח שייכללו בהסכם הפ )1(     

יישומה של התכנית לפיתוח, ובלבד שהן מיועדות לשרת 
במישרין בעיקר את המגרשים בתחום התכנית, לשם בנייה 
ואכלוס של יחידות הדיור החדשות או שטחי המסחר או 

 התעסוקה החדשים הכלולים בתכנית;
       
במועד ההתקשרות טרם נחתמו חוזים לביצוע עבודות  )2(     

וח בהיקף כספי העולה על מחצית האומדן האמור פית
)(א) לעניין עלות כלל עבודות הפיתוח הנדרשות 4בפסקה (

במישרין ליישום התכנית או שכלל עבודות הפיתוח 
שייכללו בהסכם הפיתוח יבוצעו על ידי היזם במגרשים 

 ;שהוא מחזיק
       
א תמורת עבודות הפיתוח שתיקבע בהסכם הפיתוח ל )3(     

 תחרוג מהתמורה המקובלת לביצוע עבודות כאמור;
       
גזבר המועצה ומהנדס המועצה הציגו לפני הוועדה  )4(     
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 המקצועית והמועצה את אלה:
       
אומדנים של עלות כלל עבודות הפיתוח הנדרשות  (א)      

במישרין ליישום התכנית, של עלות עבודות הפיתוח 
וח ושל התמורה המקובלת שייכללו בהסכם הפית

לביצוע עבודות כאמור; האומדנים האמורים 
יתבססו, בין השאר וככל הניתן על מכרזים לעבודות 
מאותו סוג שנערכו על ידי המועצה או על ידי רשויות 
מקומיות בעלות מאפיינים דומים או בעבורן או 

לחוק הרשויות  9שניתן לגביהם אישור לפי סעיף 
כפי  1972-משותפים), התשל"בת (מכרזים המקומיו

ט לתקנון, 117או לפי סעיף תוקפו בישראל מעת לעת, 
החודשים  18-והכול אם תוצאותיהם פורסמו ב

 שקדמו לעריכת האומדנים;
        
 );2אישור בדבר התקיימות התנאי האמור בפסקה ( (ב)      
        
קבע חוות דעת שלפיה תמורת עבודות הפיתוח שתי (ג)      

בהסכם הפיתוח אינה חורגת מהתמורה המקובלת 
 לביצוע עבודות כאמור;

        
 אומדן של היטלי הפיתוח  האמורים בסעיף קטן (ג); (ד)      
        
הסכם הפיתוח יכלול תנאים שיבטיחו את איכות עבודות  )5(     

הפיתוח ואת אחריות היזם לבדק העבודות ולתיקון 
 ליקויים בהן;

       
הוועדה המקצועית המליצה למועצה ברוב חבריה לאשר  )6(     

התקשרות בהסכם הפיתוח לאחר ששוכנעה בהתקיימות 
התנאים האמורים בסעיף קטן זה וכי הסכם הפיתוח נדרש 
מטעמי חיסכון ויעילות, והתקשרות בו מיטיבה עם 

 ;המועצה
       
ם בעבור ביצוע עבודות המועצה רשאית לשלם את התמורה ליז (ג)    

הפיתוח הכלולות בהסכם הפיתוח בתשלום בכסף או בתשלום 
בדרך של קיזוז כנגד אגרות, היטלים או דמי השתתפות לפי חוקי 

עקב הבנייה על ידו בתחום  למועצהעזר של המועצה שהיזם חב 
היטלי פיתוח), ובלבד שתמורה שתשולם בדרך  –התכנית (להלן 

יתוח תשמש לביצוע עבודות פיתוח מן הסוג של קיזוז כנגד היטל פ
 שלשם מימונן הוטל אותו היטל פיתוח;

      
) 4החלטות הוועדה המקצועית וחוות הדעת לפי סעיף קטן (ב)( (ד)    

ינומקו ויפורסמו באתר האינטרנט של המועצה, שבעה ימים 
 לפחות לפני הבאת הנושא לאישור המועצה;

      
שנערך לפי סעיף זה יפורסם באתר האינטרנט של  הסכם פיתוח (ה)    

 המועצה לא יאוחר משבעה ימים מיום כריתתו;
      
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע משאר הוראות התקנון והוראות  (ו)    

 "..כל דין לעניין התקשרות המועצה בחוזה
   

הוספת 
 ב114סעיף 

 א לתקנון יבוא:114אחרי סעיף   .30

   
בסעיף זה, "ביטוח תאונות אישיות לתלמידים", "חברה  (א)114ח ביטו"  
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תאונות 
אישיות 

 לתלמידים

ב לפקודת 198כהגדרתם בסעיף  –משותפת" ו"סוכן ביטוח"  ב.
 ;כפי תוקפה בישראל מעת לעת עיריותה

, מועצה שהיא רשות חינוך מקומית 114על אף האמור בסעיף  (ב)
, כפי תוקפו בהתאם 1949-בה, התש"טכהגדרתה בחוק לימוד חו

, תתקשר בחוזה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים 4לנספח מס' 
עם מי שזכה במכרז פומבי שתערוך חברה משותפת, לפי הסדר 

 שהתקיימו בו הוראות אלה:

דמי הביטוח במכרז יהיו דמי הביטוח שנקבעו לפי סעיף  )1(
כפי תוקפו בישראל  1949-) לחוק לימוד חובה, התש"ט1(ד6

 מעת לעת;

שיעור דמי העמילות המרביים שמבטח יהיה רשאי לשלם  )2(
) לחוק 1(ד6לסוכני ביטוח יהיה השיעור שנקבע לפי סעיף 

 כפי תוקפו בישראל מעת לעת; 1949-לימוד חובה, התש"ט

אל תקופת הביטוח תהא בהתאם לתקופה שנקבעה בישר )3(
כפי תוקפה בישראל  ) לפקודת העיריות3ב(ב)(198לפי סעיף 
 ;מעת לעת

החברה המשותפת תפעל באמונה ובשקידה לטובת  )4(
המבוטחים בלבד, ותהיה רשאית לקבל מהזוכה במכרז 
מידע שברשותו הנוגע לתביעות לתגמולי ביטוח שהוגשו לפי 

וטחים או חוזה הביטוח, ובלבד שאינו כולל שמות מב
 פרטים אחרים שיש בהם כדי לזהותם;

בת שלה שהיא סוכן ביטוח, -החברה המשותפת, או חברה )5(
לא יישאו באחריות בכל הנוגע לקיום חוזה ביטוח בין 
מועצה וזוכה במכרז לפי סעיף זה, לגבי התקשרות שהן 
אינן מנהלות או מרכזות אותה ואינה נובעת מהליך עריכת 

 .רז עצמו."המכ

תיקון 
 115סעיף 

יבוא: (ב)115אחרי סעיף   .31

עשייה במקרקעין כאמור בסעיפים קטנים (א)  –(ב) -) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו1(ב"
(ב) במועצה איתנה אינה טעונה אישור הממונה; הודעה על אישור המועצה לעשייה -ו

ימים ממועד  15טרנט של המועצה בתוך במקרקעין במועצה איתנה תפורסם באתר האינ
 ".האישור.

תיקון 
 123סעיף 

(א), במקום "לא תפחת משנתיים" יבוא "לא תפחת משלוש שנים".123בסעיף   .32

תיקון 
 א123סעיף 

351-ו 350" יבוא "סעיפים 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 350במקום "סעיף  א,123בסעיף   .33
 ";1999-לחוק החברות, התשנ"ט

הוספת 
 1פרק טו

יבוא: ב123אחרי סעיף   .34

 איתנה מועצה :1פרק טו"

"הכרזה על 
 מועצה איתנה

123
 .ג

 –בפרק זה  (א)
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"אשראי", "הכנסות עצמיות", "גירעון מצטבר", גירעון     
שוטף", "הדוח המבוקר", "שיעור גרעון מצטבר", "שיעור גירעון 

 י;100כהגדרתם בסעיף  –שוטף" 

היחס שבין סך כל התקבולים מארנונה או  –"שיעור גבייה"     
מאספקת מים שגבתה המועצה בשנת כספים, לבין הסכומים 
המגיעים למועצה בעד ארנונה או בעד אספקת מים, לפי הענין, 
באותה שנת כספים, על סמך הודעות תשלום שהמציאה המועצה 

 לחייבים;

לפקודת העיריות כפי  202יף כמשמעותה בסע –"הלוואת שעה"     
 תוקפה בישראל מעת לעת.

מנכ"ל משרד הפנים יכריז על מועצה כמועצה איתנה אם  (ב)
), וכן כל 2) או (1התקיימו בה התנאים המפורטים בפסקה (

 ) שלהלן:6) עד (3התנאים המפורטים בפסקאות (

ה, כפי שהופיע שיעור הגירעון המצטבר של המועצ (א) )1(
 ;12.5%בדוח המבוקר השנתי האחרון, אינו עולה על 

יתרת האשראי שקיבלה המועצה, כפי שהופיעה בדוח  (ב)
, אינה עולה על המועצההמבוקר השנתי האחרון של 

משיעור הכנסות המועצה בתקציב השוטף  50%
המפורטות באותו דוח, למעט הכנסות כאמור לכיסוי 

ון המצטבר של המועצה והכנסות שנרשמו בשל הגירע
 הנחות מארנונה;

שיעור הגירעון המצטבר של המועצה, כפי שהופיע  (א) )2(
 ;16%בדוח המבוקר השנתי האחרון, אינו עולה על 

יתרת האשראי שקיבלה המועצה, כפי שהופיעה בדוח  (ב)
ה בצירוף הגירעון המבוקר השנתי האחרון של המועצ

המצטבר של המועצה, כפי שהופיע בדוח המבוקר, 
משיעור הכנסות המועצה  60%אינה עולה על 

בתקציב השוטף המפורטות באותו דוח, למעט 
הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר של המועצה 

 והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה;

ת של המועצה לכלל הכנסותיה היחס בין ההכנסות העצמיו )3(
המפורטות בדוח השנתי המבוקר האחרון, למעט הכנסות 
כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר והכנסות שנרשמו בשל 

 ;62.5%הנחות מארנונה, עולה על 

יתרת האשראי שקיבלה המועצה, שמועד פירעונו חל  )4(
פי בתקופה שאינה עולה על שנה, למעט הלוואת שעה, כ

שהופיעה בדוח המבוקר השנתי האחרון, אינה עולה על 
בתקציב השוטף, למעט  המועצהמשיעור הכנסות  10%

יסוי הגירעון המצטבר של המועצה כהכנסות כאמור ל
המפורטות באותו דוח והכנסות שנרשמו בשל הנחות 

 מארנונה;

ם המועצה אינה זכאית למענק כללי לאיזון ממשרד הפני )5(
ובשלוש השנים שקדמו לשנת הכספים לא צברה גירעון 
שוטף בכל אחת משנות הכספים האמורות על פי הדוחות 

 המבוקרים לשנים אלה;
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שיעור גביית הארנונה של המועצה בכל אחת משלוש השנים  )6(
שקדמו לשנת הכספים ביחס לחיוב השוטף מארנונה 

פי הדוחות המבוקרים לפחות, על  80%באותם שנים, הוא 
 לשנים אלה.

על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא יכריז מנכ"ל משרד הפנים על  (ג)
מועצה כמועצה איתנה אלא לאחר שנוכח כי מתקיימים לגבי 
המועצה התנאים המנויים באותו סעיף קטן, וכי לא מתקיימים 

 לגביה תנאים אלה:

יניה מנוהלים באורח לא תקין או שלא תקציבה או עני )1(
בהתאם להוראות כל דין, באופן שיש בו כדי למנוע את 
ההכרזה עליה כמועצה איתנה; בחינת התנהלותה של 
המועצה לעניין פסקה זו תיעשה בין השאר בשים לב 
לתקינות התנהלותם של התאגידים שבידי המועצה לפחות 

 מחצית מההון או מחצית מכוח ההצבעה בו;

 המועצה חרגה מתקן כוח האדם שאושר בתקציבה. )2(

תוקפה של ההכרזה יחל בתום שלושים ימים מיום ההכרזה, אלא  (ד)
אם כן קבע מנכ"ל משרד הפנים מועד אחר; ואולם הוראות תקנון 
זה החלות על מועצה שאינה מועצה איתנה ימשיכו לחול על 

אישור מנכ"ל משרד הפנים או הממונה, לפי פעולות שהיו טעונות 
העניין, לפני תחילת תוקפה של ההכרזה, והוגשו לאישור מי מהם 

 לפני מועד זה.

הודעה על הכרזה כאמור בסעיף זה תפורסם באתר האינטרנט של  (ה)
 משרד הפנים ובאתר האינטרנט של המועצה האיתנה.

123 ביטול הכרזה
 .ד

מנכ"ל משרד הפנים, לפי המידע שלפניו, שניהול ענייניה וכח נ (א)
ת רהכספיים ואופן תפקודה של מועצה איתנה עלולים להביא ליצי

גירעון שוטף בתקציבה או שהם מנוהלים באורח לא תקין או 
 שלא בהתאם להוראות כל דין, ישלח התראה למועצה.

ד מאלה, יבטל את נוכח מנכ"ל משרד הפנים שמתקיים אח (ב)
 ההכרזה על המועצה כמועצה איתנה:

 המועצה סיימה את שנת הכספים בגירעון שוטף; )1(

המועצה ממשיכה לנהל את ענייניה הכספיים ולפעול באופן  )2(
העלול להביא ליצירת גירעון שוטף בתקציבה, או שהיא 

תקין או שלא ממשיכה לנהל את ענייניה באורח לא 
בהתאם להוראות כל דין, אף שהתרה בה, כאמור בסעיף 

 קטן (א);

לא מתקיים עוד במועצה תנאי מהתנאים הקבועים בסעיף  )3(
 (ב).ג123

הודעה על ביטול ההכרזה תימסר לראש המועצה ותפורסם באתר  (ג)
ועצה; האינטרנט של משרד הפנים ובאתר האינטרנט של המ

ביטול ההכרזה ייכנס לתוקפו בתום שבעה ימים מיום מסירת 
ההודעה, אלא אם כן קבע מנכ"ל משרד הפנים מועד אחר, 

 מטעמים מיוחדים.
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בוטלה ההכרזה על מועצה כמועצה איתנה יחולו עליה,  )1( (ד)
מיום כניסת הביטול לתוקף, הוראות תקנון זה החלות על 

 עצה איתנה;מועצה שאינה מו

), מיום הכניסה לתוקף של 1בלי לגרוע מהוראות פסקה ( )2(
ביטול ההכרזה יחולו לעניין תקציב המועצה לאותה שנה 

(ה), החלות על מועצה שאינה מועצה -(ג) ו97הוראות סעיף 
 ".איתנה.

תיקון 
 א147סעיף 

יבוא: , אחרי סעיף קטן (א)א147בסעיף   .35

) מועצה מקומית תקרא שמות לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות והכיכרות, או תשנה 1"(א
שמותיהם כשיש צורך לכך, בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), ותדאג לקביעתם במקומות 

 "..בולטים ולסימון הבניינים במקומות אלה במספרים

 תחילה
 ותחולה

ורטו להלן, ביום חתימתו.תחילתו של תקנון זה, למעט הסעיפים שיפ (א)  .36

 1א34לתקנון העיקרי, כנוסחו בתקנון זה, הוראות סעיף  2א34על אף האמור בסעיף  (ב)
לתקנון העיקרי כנוסחו בתקנון זה, לא יחולו בתקופת ששת החודשים מיום התחילה 

 .שהתחילו לכהן ערב חתימתו של תקנון זה מועצהאו סגן ראש  מועצהראש לגבי 

ט"ז  צהרות הון ביוםגשת התחילתה של ההוראה הנוגעת לה, 14לגבי סעיף  )1( (ג)
יום התחילה), והוא יחול על  – בסעיף קטן זה() 2020במאי  10באייר התש"ף (

 בעלי תפקידים בכירים המכהנים ביום התחילה ואילך.

התחילה, ולעניין  ימים מיום 90זה תוגש בתוך  סעיףהצהרת הון ראשונה לפי  )2(
 זה יראו את מי שמכהן בתפקידו ביום התחילה כאילו מונה באותו היום.

 ).2021בינואר  1( פ"אבטבת התש י"זביום לתקנון זה  19תחילתן של הוראות סעיף  )ד(

-"ףשומרון), התש) (יהודה ו234ות (תיקון מס' זה ייקרא: "תקנון המועצות המקומי תקנון  .37 השם
2019". 

 "ףהתש כ"ח בכסלו

26   בדצמבר   2019 

 פדן  נדב           אלוף            
 כוחות        צה"ל     מפקד 

 שומרוןבאזור     יהודה     ו
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 ל א ר ש י ל      ה נ ג ה      א ב צ

 1979-תשל"ט ),783 (מס' והשומרון) (יהודה אזוריות מועצות ניהול בדבר צו
 9201-"ףתשה שומרון),ו (יהודה )146 מס' (תיקון האזוריות המועצות תקנון

-תשל"ט ),783 (מס' והשומרון) (יהודה אזוריות מועצות ניהול בדבר לצו 2 סעיף לפי סמכותי בתוקף
 לאמור: בזה מצווה הנני בטחון, ותחיקת דין כל לפי יסמכויותי ויתר ,1979

  – התקנון) - (להלן 7919-ט"להתש והשומרון), (יהודה האזוריות המועצות בתקנון

 תיקון
 1 סעיף

 איתנה כמועצה שהוכרזה מועצה – איתנה" "מועצה" יבוא: בסופו לתקנון, 1 בסעיף .1
 ."יא121 סעיף הוראות לפי

 תיקון
 25 סעיף

 - 25 בסעיף .2

 יבוא: שקבע" ולשיעורים לתנאים "ובהתאם המילים אחרי ,(א) קטן בסעיף  )1(

 מאלה: אחד כל האזורית המועצה מקופת שירות ותנאי שכר יקבלו לא "ואולם

 על עולה אינו תושביה שמספר אזורית במועצה – מועצה ראש סגן  (א) 
10,000; 

 אינו תושביה שמספר אזורית במועצה – אחד מועצה ראש מסגן יותר  (ב) 
 ;20,000 על עולה

 אינו תושביה שמספר אזורית במועצה – מועצה ראש סגני משני יותר  (ג) 
 ;100,000 על עולה

 אינו תושביה שמספר אזורית במועצה – מועצה ראש סגני משלושה יותר  (ד) 
 ;200,000 על עולה

 אינו תושביה שמספר אזורית במועצה – מועצה ראש סגני מארבעה יותר  (ה) 
 ;400,000 על עולה
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 אינו תושביה שמספר אזורית במועצה – מועצה ראש סגני מחמישה יותר  (ו) 
 ;500,000 על עולה

 עולה תושביה שמספר אזורית במועצה – מועצה ראש סגני משישה יותר  (ז) 
 ;";500,000 על

 - יבוא (א) קטן סעיף אחרי  )2(

 על עולה תושביה שמספר אזורית במועצה (א), קטן בסעיף האמור אף על )1(א 
 ובשנתיים הבקשה בשנת לאיזון כללי מענק מקבלת שאינה ,250,000
 )1(ד)(50/1 בסעיף כהגדרתו שוטף, גירעון לה היה לא לבקשה שקדמו

 בידי שאושרה המועצה ראש הצעת פי על לאשר, הממונה רשאי לתקנון,
 יהיה (א), קטן בסעיף המנוי המספר על נוסף מועצה ראש סגן כי המועצה,

 (א). קטן בסעיף כאמור שירות ותנאי שכר לקבל רשאי

 במועצה להתקיים וחדל )1(א קטן סעיף לפי מועצה ראש סגן מונה  )2(א 
 מועצה ראש סגן יחדל זו, בפסקה המנויים התנאים אחד האזורית

 לא ואם (א), קטן בסעיף כאמור שירות ותנאי שכר לקבל המועצה שקבעה
 קבע לא המועצה; ראש זאת יקבע – המועצה ראש סגן מי המועצה קבעה
 הגדולה מהסיעה המועצה ראש סגן יחדל כאמור, סגן המועצה ראש

 כאמור."; שירות ותנאי שכר לקבל הקואליציה, בסיעות

 – (ג) קטן בסעיף  )3(

 המועצה" לראש שירות ותנאי שכר תשלום לאי "תנאים המילים אחרי  )1( 
 המועצה"; ראש לסגן ", יבוא

 יבוא: )2( קטן סעיף אחרי  )2( 

 אינו המועצה של כהונתה תקופת במהלך המתחלפים הסגנים מספר )3"(
  – על עולה

 שני – 250,000 על עולה אינו תושביה שמספר אזורית במועצה  )1( 
 לפי המועצה, ראש מקום ממלא לסגן שנבחר מי וביניהם סגנים
 מקום); ממלא סגן – זה (בסעיף לתקנון 16 סעיף
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 שלושה – 250,000 על עולה תושביה שמספר אזורית במועצה  )2( 
 ;מקום." ממלא לסגן שנבחר מי וביניהם סגנים

 יבוא )"2(-ו )1( בפסקאות האמורים "התנאים במקום (ד), קטן בסעיף  )4(
 )".3( עד )1( בפסקאות האמורים "התנאים

 הוספת
 ב25 סעיף

עיסוק" .3
 -נוסף
 איסור

 והסדרה

 ותנאי שכר לקבל הזכאי מועצה ראש סגן או מועצה ראש (א)  .ב25 
 עיסוק בכל או עסק בכל יעסוק לא ,25 סעיף הוראות לפי שירות
 .תמורה ובלא בהתנדבות כאמור עיסוק למעט נוסף,

הזכאי לקבל  מועצהראש אף הוראות סעיף קטן (א), סגן על   (ב) 
שכר ותנאי שירות שאינם מגיעים כדי מלוא השכר ותנאי 

, מועצה אזוריתבאותה  מועצהמשולמים לסגן ראש ה תהשירו
רשאי לעסוק בעסק או בעיסוק נוסף, אחד בלבד, אם 

 מתקיימים כל אלה:

ו מהעסק או מהעיסוק הנוסף ושכרו ותנאי השירות שכר  )1( 
מלוא השכר ותנאי  ד עללא יעלו יחמהמועצה האזורית 

מועצה באותה  מועצההשירות המשולמים לסגן ראש 
 ;אזורית

הודיע למועצה ולממונה על רצונו לעסוק  המועצהראש  סגן )2( 
בעסק או בעיסוק הנוסף, על מהותו ועל משך הזמן שיוקדש 

מהעסק או מהעיסוק צפויה העל ידו לצורך כך ועל הכנסתו 
 הנוסף;

לעסוק בעסק או  המועצהאש גן רהממונה אישר לס )3( 
 בעיסוק הנוסף.

 או עסק בכל יעסוק לא מועצה ראש סגן או מועצה ראש )1(  (ג) 
 :מאלה אחד כאמור בעיסוק יש אם נוסף עיסוק בכל

 או במעמדו או ,האזורית המועצה בכבוד פגיעה (א)  
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 ראש כסגן או מועצה כראש חובותיו בקיום
;מועצה

 העדפה או יתרון כל השגת או לרעה ניצול של חשש  (ב) 
 ראש סגן או מועצה ראש היותו בשל אישיים
;מועצה

 או בעסק העיסוק בין עניינים ניגוד של אפשרות  (ג) 
 כסגן או מועצה כראש תפקידו לבין הנוסף בעיסוק

;מועצה ראש

 אחד שבו משפטי בהליך דין בעל של משפטי ייצוג  (ד) 
 הגופים אחד או האזורית המועצה הוא הדין מבעלי

 זו משנה פסקת הוראת );1)(ה( קטן בסעיף המנויים
 מועצה ראש סגן או מועצה ראש על תחול לא

 .עצמו את המייצג

 או עסק בכל עיסוק על גם תחול זה קטן סעיף הוראות  )2(
 כאמור עיסוק על או תמורה ובלא בהתנדבות נוסף עיסוק

 ).ה(-ו )ב( קטנים סעיפים לפי המותר

 בעיסוק או בעסק העוסק ,מועצה ראש סגן או מועצה ראש  (ד) 
 בכתב הודעה כך על ימסור תמורה, ובלא בהתנדבות נוסף

 או בעסק לעסוק החל כהונתו; תחילת ביום ולמועצה לממונה
 לעסוק החל שבו במועד – כהונתו תחילת לאחר הנוסף בעיסוק

 ).2(ב)( קטן בסעיף האמורים הפרטים את תכלול ההודעה בו;

נוסף בעיסוק או בעסק כעיסוק יראו לא זה סעיף לענין  (ה)

 אחר תפקיד כבעל או כדירקטור ,כחבר ,ראש כיושב כהונה  )1( 
:מאלה באחד ,הענין לפי להם מקביל

 תכנון חוק בדבר בצו כמשמעותה מיוחדת ועדה  (א) 
 ),418 'מס( )והשומרון יהודה( ובנינים כפרים ,ערים
 ; 1971-א"תשל
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 א75 בסעיף כהגדרתו מקומיות רשויות איגוד  (ב) 
 ),ושומרון יהודה( המקומיות המועצות לתקנון
;1981-א"התשמ

 בהתאם אזורית מועצה שהקימה תאגיד  (ג) 
 כוח או הון בידיה ויש ,דין כל לפי לסמכויותיה

;בתאגיד הצבעה

 המועצה שראש ובלבד ,מפלגה או סיעה במסגרת פעילות  )2( 
 ;זו פעילות בעבור שכר מקבל אינו המועצה ראש סגן או

 לצורך מהמפלגה או מהסיעה לקבל הוא רשאי ואולם
 ;ונהג רכב ,משרד שירותי ,משרד זו פעילות

 ;בתאגיד מניות של בלבד החזקה  )3(

 מועצה ראש סגן או מועצה ראש של מנכס הכנסות קבלת  )4( 
 ;משפחתו של מנכס או

 ,מוסיקלית ,דרמטית ,ספרותית מיצירה הכנסה קבלת  )5( 
 .מדעית או אמנותית

זה סעיף לענין  (ו)
 או כעובד לרבות אחר, עם בשיתוף ובין בעצמו בין – "עסוקי

 ;כשלוח
 כסגן או מועצה כראש העיסוק על נוסף עיסוק – "נוסף עיסוק

 מתן אחר, אדם של ייצוג פעמי, חד עיסוק לרבות ,מועצה ראש
 ;למענו שתדלנית פעילות קיום או ייעוץ

 ;אחרת חומרית תמורה או כספית תמורה – "תמורה
 משרד ושירותי משרד העמדת לרבות – "חומרית תמורה

 הפרטיים, לצרכיו מועצה ראש סגן או מועצה ראש לרשות
 לצורך הןו הפרטיים לצרכיו הן לרשותו רכב העמדת ולרבות
 ."תמורה. ובלא בהתנדבות העיסוק

 עיסוק
- נוסף
 סייג

 לתחולה

ים שדולא יחולו בתקופת ששת הח ב25אות סעיף הור   ג.25 
לגבי  מועצהאו סגן ראש  מועצההראשונים לכהונתו של ראש 

עסק או עיסוק שבו החל לעסוק לפני תחילת כהונתו למעט 
 .(ג)."ב25הוראות סעיף 
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 תיקון
 ג29 סעיף

ז".38" יבוא ו"38" במקום ,ג29 בס' .4

 תיקון
 44 סעיף

ולרשום". הישיבה מהלך את להקליט יש" יבוא לרשום" "יש במקום ,44 בסעיף .5

 הוספת
 א44 סעיף

יבוא: 44 סעיף לאחר .6

 הגשת"
 שאילתה
 ותשובה

 המניין מן הישיבה תחילת לפני ימים משבעה יאוחר לא (א) א.44
 שאילתה המועצה לראש להגיש המועצה חבר רשאי הקרובה,

 האזורית, המועצה תפקידי שבתחום עובדתי עניין על בכתב
 או המועצה ראש בלבד; שאלה ובצורת בקצרה תנוסח והיא
 נשאלה שלגביו בעניין הסמכות לו שנאצלה מועצה חבר

 ובקצרה בכתב ישיב המועצה, ראש שיחליט כפי השאילתה,
 רשאי ואולם ישיבה, באותה התשובה את ויקרא לתהלשאי

 הישיבה שלאחר המניין מן לישיבה עד תשובתו את לדחות הוא
 משתי יותר לגבי תשובתו את ידחה שלא ובלבד הבאה

 לחברי יחולקו והתשובה השאילתה אחת; בישיבה שאילתות
 המועצה.

 המניין מן ישיבות בשתי לשאילתה תשובה נמסרה לא (ב)
 דרישת לפי השאילתה, נושא יועמד הגשתה, לאחר שהתקיימו

 המניין מן בישיבה היום סדר על ראשון כסעיף השואל,
 בנושא. דיון ויקוים הקרובה

 כל לפני המועצה חבר מאת שאילתות משתי יותר יוגשו לא (ג)
 המניין. מן ישיבה

 שאילתה
 נוספת

 קצרה שאלה פה בעל לשאול התשובה, שמיעת לאחר רשאי, השואל ב.44
 חבר או המועצה וראש התשובה, מתוכן נובעת שהיא ובלבד נוספת,
 כפי השאילתה, נשאלה שלגביו בעניין הסמכות לו שנאצלה מועצה

 או שאילתה על פה; בעל קצרה תשובה יענה המועצה, ראש שיחליט
 במועצה.". דיון יתקיים לא נוספת תשובה על

 תיקון
 50 סעיף

תימחק. "למנות ניתן "אך במילים החל הסיפא (א) קטן בסעיף ,50 בסעיף .7

 הוספת
 א53 סעיף

יבוא: 53 סעיף אחרי .8

 ייצוג"
 בקרב הולם
 עובדי

 ביטוי יינתן והדירוגים, המשרות בכלל מועצה עובדי בקרב (א) א.53
 שאחד או שהוא מי של לייצוגם העניין, בנסיבות הולם,

 (בסעיף הדרוזית העדה בן שהוא או באתיופיה נולדו מהוריו
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 העדה בני לגבי יחולו זה סעיף הוראות הולם); ייצוג – זה המועצה
 אך מהתושבים מעשירית למעלה שבתחומה במועצה הדרוזית

 הדרוזית; העדה בני הם ממחציתם יותר לא

 (א), קטן סעיף הוראות ביצוע לשם מועמד העדפת נדרשת (ב)
 דומים כישורים בעל הוא המועמד אם כאמור העדפה תינתן

 אחרים; מועמדים של לכישוריהם

 האפשר ככל בהן יועסקו אשר משרות לייעד רשאית המועצה (ג)
 הזכאית קבוצה מקרב לתפקיד כשירים שהם מועמדים רק

 משרות; של סוגים לגבי או המשרות כלל לגבי הולם לייצוג

 במועצה לעבודה הקבלה דרכי כל על יחולו זה סעיף הוראות (ד)
 זה; תקנון לפי בעבודה והקידום

 ביצוע לגבי וחשבון דין לשנה, אחת לממונה תגיש המועצה (ה)
 באשר נתונים השאר בין יפורטו ובו זה, סעיף לפי ההוראות
 באשר ונתונים שנה באותה זה סעיף לפי שננקטו לפעולות

 עובדיה.". בקרב הולם לייצוג

 תיקון
 54 סעיף

– 54 בסעיף .9

 .המהנדס" עובדה, "שהוא יבוא עובדה" "שהוא המילים במקום (ב) קטן בסעיף )1(

 היועץ של פיטוריול החלטה במועצה תתקבל "לא מיליםה אחרי (ג) קטן בסעיף )2(
 "המהנדס". יבוא "למועצה המשפטי

 יימחק. (ו) קטן סעיף )3(

 תיקון
 55 סעיף

בטל. (ב)55 קטן סעיף .10

 הוספת
 7ז' פרק

יבוא: ו55 סעיף אחרי .11

"Uהון הצהרות - הציבור שירות :7ז' פרק 
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 שירות
 הציבור

 (הצהרות
 הון)

 – (להלן 2016-התשע"ז הון), (הצהרת הציבור שירות חוק הוראות ז.55
 מעת בישראל תוקפם כפי מכוחו, משנה חקיקת לרבות החוק),

 להלן: המפורטים בשינויים ,האזוריות המועצות על יחולו לעת,

 אחרי יבוא ישראלי חקיקה דבר מאוזכר בו מקום בכל )1(
 לעת"; מעת בישראל תוקפו "כפי האזכור

 "בישראל"; יבוא המשפטים" "שר אחרי מקום, בכל )2(

 "בישראל"; יבוא הפנים" "שר אחרי מקום, בכל )3(

 ";אזורית "מועצה יבוא מקומית" "רשות במקום מקום, בכל )4(

 הסמיכו החוקה, ועדת באישור "שהשר, במקום ,4 בסעיף )5(
 לחוק"; 4 סעיף לפי בישראל לכך "שהוסמך יבוא: לכך"

 שנקבע "כפי יבוא השר" שיקבע "כפי במקום (א)5 בסעיף )6(
 לחוק"; (א)5 סעיף לפי בישראל

 הרשויות "חוק ובמקום יימחקו, )4( עד )1( פסקאות ,8 בסעיף )7(
 2ז "פרק יבוא "1978-התשל"ח (משמעת), יותהמקומ
 ".לתקנון

 של בתוקפה לפגוע כדי באמור אין יימחקו; 10-ו 9 סעיפים )8(
 בישראל; שנקבעה משנה חקיקת

 יימחקו; 21 עד 11 סעיפים )9(

 .."יימחקו )3( עד )1( פרטים הראשונה, בתוספת )10(

 החלפת
 59 סעיף

יבוא: 59 סעיף במקום .12

 "סייג
 להעברת
 מקרקעין

 על אלא להחליפם או מקרקעין למכור רשאית תהיה לא מועצה (א) .59
 הממונה; ובאישור חבריה ברוב המועצה החלטת פי
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 שימוש להרשות או מקרקעין להשכיר רשאית מועצה (ב)
 מקרקעין השכרת אולם שכירות, משום בו שאין במקרקעין

 כאמור ואישור החלטה טעונה שנים חמש על העולה לתקופה
 (א); קטן בסעיף

 במקרקעין עשייה – (ב)-ו (א) קטנים בסעיפים האמור אף על )ג(
 טעונה אינה איתנה במועצה (ב)-ו (א) קטנים בסעיפים כאמור
 במקרקעין לעשייה המועצה אישור על הודעה הממונה; אישור

 בתוך המועצה של האינטרנט באתר תפורסם איתנה במועצה
 ;האישור ממועד ימים 15

 תשמש מועצה של מקרקעין ממכירת שנתקבלה התמורה )ד(
 שטובת ראה אם הממונה, רשאי אולם בלבד, מקרקעין לקניית
 שימוש עשיית להתיר זאת, דורשת האזורית המועצה תושבי

 בתמורה; אחר

 ".95 סעיף מהוראת לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )ה(

 תיקון
 60 סעיף

יבוא: )1( פסקה ובמקום "(א)" יסומן בו האמור ,60 בסעיף )1( .13

 לשעבד או ולמשכן הממונה, אותה שאישר למטרה אדם מכל כסף ללוות )1"(
 הקרן תשלום להבטחת המועצה של אחרת הכנסה או ארנונות למלווה

 ההלוואה;"; של והריבית

 יבוא: (א)60 סעיף אחרי )2(

 או אחד בה מתקיים שלא מועצה רשאית (א) קטן בסעיף האמור אף על "(ב)
 לתקנון, (א)11ד81 בסעיף )6( עד )1( בפסקאות המפורטים מהתנאים יותר

 של באישור צורך בלא (ג),11ד81 בסעיף האמור בה שמתקיים מועצה וכן
 המפורטות מהמטרות יותר או לאחת אדם מכל כספים ללוות הממונה,

 ארנונות למלווה ולמשכן לתקנון, (ד)11ד81 שבסעיף )3( עד )1( בפסקאות
 אותה של והריבית הקרן תשלום להבטחת המועצה של אחרת הכנסה או

 הלוואה.".

 הוספת
 א68 סעיף

יבוא: לתקנון 68 סעיף אחרי .14

 העברת"
 מקרקעין
 טעונה
 על תעודה
 תשלום

 אלא נכס, של העברה כל המקרקעין ברישומי תירשם לא (א) א.68
 המועצה, ראש בידי חתומה תעודה הרשם לפני הוצגה אם

 הנכס בעל מאת למועצה המגיעים החובות שכל המעידה
 והנובעים התעודה מתן ליום עד נכס לאותו ביחס

 שאין או במלואם סולקו– אחר מדין או הפקודה מהוראות

9586



 חובות
 למועצה

 כאלה. חובות

 המועצה ראש ידי על כחתומה תהנחזי כאמור תעודה (ב)
 שאין ול נראה אם זולת ידיו, על כחתומה הרשם היקבל
 כך. חתומה היא

 נתקיימו שלא משום רק מקרקעין העברת על להשיג אין (ג)
 נמצאה שהתעודה משום או (א) קטן סעיף הוראות בה

 .פגומה."

 תיקון
 ב75 סעיף

אזורית מועצה של עזר בחוק פלונית הוראה על "עבירה המילים אחרי ב,75 בסעיף .15
 המילים ואחרי ;שקבע" בסייגים או בתנאים או כלל "דרך יבוא קנס" עבירת היא

 בהתחשב לעבירה שונים שיעורים לקבוע הוא "ורשאי יבוא קנס" דרגת "לכל
 ביצועה". בנסיבות

 הוספת
 סעיף

 כח77

יבוא: כז77 סעיף אחרי .16

 מועדים"
 לתשלום
 באמצעות
 הרשאה
 לחיוב
 חשבון

 שנגבה בתשלום ביטחון, ותחיקת דין בכל האמור אף על (א) כח.77
 מסים, תשלום למעט חשבון, לחיוב הרשאה באמצעות

 בסעיף כמשמעותם השתתפות דמי וכן והיטלים אגרות
 מועצה בידי נשלט תאגיד או המועצה יציעו ),1(א72

 לפי נשלט), תאגיד – זה (בסעיף 8ד81 בסעיף כהגדרתו
 – זה (בסעיף כאמור אההור באמצעות למשלם העניין,
 החיוב יבוצע שבו החודשי החיוב מועד את לבחור משלם)

 אחד מועד שבין ובלבד מועדים, ארבעה מבין בתשלום,
 התאגיד או המועצה לפחות; ימים שישה יהיו למשנהו
 לחיוב. נוספים מועדים למשלם להציע רשאים הנשלט

 התאגיד או המועצה יחייבו חיוב, במועד משלם בחר לא (ב)
 .בחודש 10-ב המשלם של חשבונו את הנשלט

 תוספת לגבות רשאים יהיו לא נשלט תאגיד או מועצה (ג)
 בשל קנס, או הצמדה הפרשי ריבית, לרבות החיוב, לסכום
 ".זה. סעיף הוראות ביצוע עקב בתשלום דחייה

 תיקון
 ב78 סעיף

- לתקנון ב78 בסעיף .17

 יבוא: בסופו (א), קטן בסעיף )1(
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 כספים ועדת ובאין הכספים ועדת לפני התקציב הצעת את יביא המועצה "ראש
 התקציב הצעת תאושר לא למועצה; שיגישנה קודם ההנהלה, ועדת בפני –

 שלפיה הגזבר של דעתו חוות להצעה צורפה כן אם אלא איתנה, במועצה
 בו הכלולות בהכנסות בהתחשב ביצוע-בר הוא כי וכן מאוזן המוצע התקציב

 ;".כספים שנת לאותה שקדמו בשנים המועצה ובהכנסות

 יבוא: בסופו (ב), קטן בסעיף )2(

 לא בשינויים, התקציב הצעת לאישור הצעה איתנה מועצה של במועצה "הוצעה
 במהלכו, או הדיון לפני הגזבר, של דעתו חוות ניתנה כן אם אלא ההצעה תאושר
 קטן בסעיף כאמור ביצוע-ובר מאוזן יהיה השינויים, לאחר התקציב, שלפיה
 (א);";

 יבוא: בסופו (ג), קטן בסעיף )3(

 ;".הממונה אישור טעון אינו איתנה מועצה תקציב האמור, אף "על

 – (ה) קטן בסעיף )4(

 המועצה"; – איתנה מועצה "ולעניין יבוא הממונה" או "והמועצה אחרי (א)

 שאישרה – איתנה מועצה "ולעניין יבוא הממונה" "שאישר אחרי (ב)
 ;המועצה"

 כן אם אלא איתנה, במועצה כאמור סכום תוספת תאושר "לא :יבוא בסופו (ג)
 האמור הסכום בתוספת יהיה לא שלפיה המועצה גזבר של דעת חוות ניתנה

 בתקציב )1(ד)(1\50 בסעיף כהגדרתו שוטף, גרעון ליצירת להביא כדי
 שקדמו בשנים המועצה ובהכנסות בו הכלולות בהכנסות בהתחשב המועצה

 "..כספים שנת לאותה

 תיקון
 א80 סעיף

– א80 בסעיף .18

 יבוא: המועצה" לאישור העיר ראש "יגישנה אחרי (א), קטן בסעיף )1(

 ובאין הכספים, ועדת לפני המילואים תקציב הצעת את יביא המועצה "ראש
 הצעת תאושר לא למועצה; שיגישנה קודם ההנהלה, ועדת בפני – כספים ועדת

 של דעתו חוות להצעה צורפה כן אם אלא איתנה, במועצה כאמור התקציב
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 בהכנסות בהתחשב ביצוע-בר הוא כי וכן מאוזן המוצע התקציב שלפיה הגזבר
 ".;כספים שנת לאותה שקדמו בשנים המועצה ובהכנסות בו הכלולות

 יבוא: בסופו ),א( קטן בסעיף )2(

 כאמור תקציב הצעת לאישור הצעה איתנה מועצה של במועצה "הוצעה
 לפני הגזבר, של דעתו חוות ניתנה כן אם אלא ההצעה תאושר לא בשינויים,

 ביצוע-ובר מאוזן יהיה יים,השינו לאחר התקציב, שלפיה במהלכו, או הדיון
 ".כאמור;

 יבוא: בסופו ),ב( קטן בסעיף )3(

 "..הממונה אישור טעון אינו איתנה במועצה מילואים תקציב "ואולם

 תיקון
 81 סעיף

יבוא: ואחריו "(א)"-כ יסומן בו האמור ,81 בסעיף .19

 במועצה קטן סעיף באותו כאמור כספים העברת (א), קטן בסעיף האמור אף על "(ב)
 המועצה גזבר של דעת חוות שניתנה ובלבד הממונה, אישור טעונה אינה איתנה
 יועברו שממנו ההוצאה בסעיף גירעון ליצור כדי בהעברה יהיה לא שלפיה

 הכספים.".

 תיקון
 סעיף

 8ד81

- 8ד81 בסעיף .20

 הנחות בשל שנרשמו "והכנסות יבוא בסופה מצטבר", גירעון "שיעור בהגדרה )1(
 מארנונה";

 הנחות בשל שנרשמו "והכנסות יבוא בסופה שוטף", גרעון "שיעור בהגדרה )2(
 .מארנונה"

 תיקון
 83 סעיף

יימחקו. המועצה", לראש – גזבר "ובהעדר המילים ,)1((ב)83 בסעיף .21

 תיקון
 ב86 סעיף

יבוא: ואחריו "(א)" יסומן בו האמור ,ב86 בסעיף .22
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 טעונה אינה איתנה במועצה המועצה החלטת (א) קטן בסעיף האמור אף על "(ב)
 הממונה". אישור

 הוספת
 סעיף

 טז90

יבוא: טו,90 ס' לאחר .23

 "אבטחת
 אישיות
 מאוימת

 –בסעיף זה  (א) טז.90
מקומו או ראש המועצה, ממלא   –"אישיות מאוימת" 

סגנו, חבר המועצה, המנהל הכללי של המועצה, גזבר המועצה, 
היועץ המשפטי למועצה, המבקר הפנימי או עובד בכיר אחר 
של המועצה, והכל אם קצין מוסמך קבע לגביו כי יש צורך 

 באבטחתו עקב איומים;

חוק להסדרת הביטחון  –"חוק להסדרת הביטחון" 
כפי תוקפו בישראל מעת  1998-בגופים ציבוריים, התשנ"ח

 לעת;

פעולות הנעשות בידי אדם,  –"פעולות אבטחה" 
והדרושות לשם שמירה על ביטחונה האישי של אישיות 

 מאוימת;

פעולות אבטחה  –"פעולות אבטחה מאושרות" 
שניתנה לגביהן הודעה מאת הקצין המוסמך לפי סעיף קטן 

 (ב);

צב קצין משטרה בדרגת סגן ני –"קצין מוסמך" 
 ומעלה שמינה המפקח הכללי של המשטרה לעניין זה;

עובד המועצה שמונה להיות אחראי  –"קצין ביטחון" 
 על ארגון פעולות אבטחה לפי סעיף זה ועל הפיקוח עליהן.

לצורך שמירה על ביטחונה של אישיות מאוימת ובכפוף  (ב)
ביטחון לסכום שנקבע לכך בתקציב המועצה, רשאי קצין 

להורות על ביצוע פעולות אבטחה מאושרות בישראל או 
באזור, לרבות בידי מאבטח שמינתה המועצה לשם ביצוע 
פעולות כאמור, במקום שבו מצויה אישיות מאוימת, ובלבד 
שלא יבוצעו פעולות כאמור אלא לאחר שקצין מוסמך הודיע 
בכתב לקצין הביטחון כי יש צורך בנקיטתן עקב איומים; 

לחוק להסדרת הביטחון יחולו ,  14-א ו13, 13יפים סע
בשינויים המחויבים, לעניין מינויו וסמכויותיו של מאבטח 

 כאמור בסעיף זה.

קצין מוסמך או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לתת  הנחיות  (ג)
מקצועיות למועצה ולקצין הביטחון בכל הנוגע לפעולות 

בקרה ודיווח; המועצה וקצין אבטחה, לרבות הנחיות בעניין 
הביטחון ימלאו אחר הנחיות מקצועיות שניתנו לפי הוראות 
סעיף קטן זה; הנחיות מקצועיות כאמור יהיו נתונות לעיון 

לחוק להסדרת  11-א ו10חוזר ולערר לפי הוראות סעיפים 
קטן זה -; אין בהוראות סעיףהביטחון, בשינויים המחויבים

 וקצין לפי כל דין ותחיקת ביטחון. כדי לגרוע מסמכויות חייל
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 כלכלי-החברתי למדרג 6 עד 1 לאשכולות המשויכת מועצה (ד)
 משרד ממנכ"ל לבקש רשאית (ב),1ג121 בסעיף כהגדרתו

 סעיף לפי מאושרות אבטחה פעולות במימון השתתפות הפנים
 משרד מנכ"ל למועצה; יועבר כאמור מבקשה עותק זה;

 אבטחה פעולות במימון להשתתפות מידה אמות יקבע הפנים
 בחוק זה לעניין שנקבע הפעולה תחום מתוך מאושרות

 כפי התקציב, יסודות בחוק כמשמעותו השנתי, התקציב
 לעת. מעת בישראל תוקפו

 תיקון
 94 סעיף

יבוא: ואחריו "(א)" יסומן בו האמור לתקנון, 94 בסעיף .24

 מונופולין או זיכיון למתן איתנה מועצה של חוזה (א), קטן בסעיף האמור אף על "(ב)
 במועצה כאמור לחוזה המועצה אישור על הודעה הממונה; אישור טעון אינו

 האישור.". ממועד ימים 15 בתוך המועצה של האינטרנט באתר תפורסם איתנה

 הוספת
 סעיף
95/2 

יבוא: 95/1 סעיף אחרי .25

 "פטור
 ממכרז
 לעבודות
 פיתוח

 – זה בסעיף (א) .95/2

 פיתוח; עבודות לביצוע הסכם – פיתוח" הסכם"    

 של הכללי המנהל הם שחבריה ועדה – המקצועית" הוועדה"    
 היושב יהיה והוא המועצה, מזכיר – כללי מנהל ובאין המועצה,

 למועצה; המשפטי והיועץ המועצה מהנדס המועצה, גזבר ראש,

 לפחות מחצית לגבי בזכויות לבדו שמחזיק מי – יזם""    
 לו המאפשרות לפיתוח, בתכנית הכלולים המגרשים משטח

 בזכויות שמחזיקים מי או הפיתוח, עבודות את בהם לבצע
 משטח לפחות מחצית הוא שטחם שסך מגרשים, לגבי כאמור

 בהסכם ביניהם שהתקשרו לפיתוח, בתכנית הכלולים המגרשים
 זה, לעניין המועצה; עם אחר פיתוח הסכם כריתת לעניין בכתב

 מאלה: אחד – מגרשים שטח לגבי בזכויות", "מחזיק

 או כבעלים להירשם שזכאי מי או החוכר הקרקע, בעל )1(
 בדבר בצו כמשמעה הרשאה בעל או כאמור חוכר

 והשומרון) (יהודה מסוימים במקרקעין עסקות רישום
 ;1974-התשל"ה ),569 (מס'

 בהסכם )1( בפסקה כאמור אדם עם תקשרשה מי )2(
 זכאי והוא בה, מבנים ובניית הקרקע פיתוח שמטרתו

 ליהנות או מהקרקע הכנסה להפיק ההסכם מכוח
 כבעלים; הקרקע של מפירותיה

 ערים, תכנון בדבר לצו ט7 בסעיף כהגדרתה – דיור" יחידת"    
 ;1971-תשל"א ),418 (מס' והשומרון) (יהודה ובנינים כפרים

 שטחים פיתוח תשתיות, לפיתוח עבודות – פיתוח" עבודות"    
 בעבור ציבור לצורכי מבנים הקמת או פתוחים ציבוריים
 לפיתוח; תכנית לשטח מחוץ הם אם אף המועצה

 לחוק 23 בסעיף כמשמעה תכנון תכנית – לפיתוח" תכנית"    
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 הכוללת ,1966 לשנת 79 מס' ובנינים, כפרים ערים, תכנון
 דיור יחידות 100 לבניית מפורטת תכנון תכנית של תהוראו

 או למסחר לפחות חדשים מ"ר 5,000 או לפחות חדשות
 לתעסוקה;

 מערכות מנהרות, גשרים, מדרכות, כבישים, – תשתיות""    
 בקרה מערכות וכן רמזורים תאורה, תקשורת, תיעול, ניקוז,

 קןמית וכל מאגרים, לרבות וביוב, מים מיתקני לתשתיות,
 בלתי חלק ומהווה התשתיות הפעלת לצורך במישרין הנדרש

 המועצה. מתפקידי הוא הקמתם ואשר מהן, נפרד

 מכרז בלא להתקשר רשאית מועצה ,95 בסעיף האמור אף על (ב)
 שיתקיימו ובלבד המועצה, החלטת לפי פיתוח, בהסכם יזם עם
 אלה: כל

 לשם ייעשו הפיתוח בהסכם שייכללו הפיתוח עבודות )1(
 לשרת מיועדות שהן ובלבד לפיתוח, התכנית של יישומה

 בנייה לשם התכנית, בתחום המגרשים את בעיקר במישרין
 או המסחר שטחי או החדשות הדיור יחידות של ואכלוס

 בתכנית; הכלולים החדשים התעסוקה

 עבודות לביצוע חוזים נחתמו טרם ההתקשרות במועד )2(
 האמור האומדן מחצית על העולה כספי בהיקף פיתוח

 הנדרשות הפיתוח עבודות כלל עלות לעניין )(א)4( בפסקה
 הפיתוח עבודות שכלל או התכנית ליישום במישרין
 במגרשים היזם ידי על יבוצעו הפיתוח בהסכם שייכללו

 מחזיק; שהוא

 לא הפיתוח בהסכם שתיקבע הפיתוח עבודות תמורת )3(
 כאמור; עבודות לביצוע המקובלת מהתמורה תחרוג

 הוועדה לפני הציגו המועצה ומהנדס המועצה גזבר )4(
 אלה: את והמועצה המקצועית

)
א
(

 במישרין הנדרשות הפיתוח עבודות כלל עלות של אומדנים
 שייכללו הפיתוח עבודות עלות של התכנית, ליישום
 עבודות לביצוע המקובלת התמורה ושל הפיתוח בהסכם
 וככל השאר בין יתבססו, האמורים האומדנים כאמור;

 ידי על שנערכו סוג מאותו לעבודות מכרזים על הניתן
 מאפיינים בעלות מקומיות רשויות ידי על או המועצה

 9 סעיף לפי אישור לגביהם שניתן או בעבורן או דומים
-התשל"ב משותפים), (מכרזים המקומיות הרשויות לחוק
 ט95 סעיף לפי או לעת, מעת בישראל תוקפו כפי ,1972

 החודשים 18-ב פורסמו תוצאותיהם אם והכול לתקנון,
 האומדנים; לעריכת שקדמו
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)
ב
(

 );2( בפסקה האמור התנאי התקיימות בדבר אישור

)
ג
(

 בהסכם שתיקבע הפיתוח עבודות תמורת שלפיה דעת חוות
 עבודות לביצוע המקובלת מהתמורה חורגת אינה הפיתוח
 כאמור;

)
ד
(

 (ג); קטן בסעיף האמורים  הפיתוח היטלי של אומדן

 עבודות איכות את שיבטיחו תנאים יכלול הפיתוח הסכם )5(
 ולתיקון העבודות לבדק היזם אחריות ואת הפיתוח
 בהן; ליקויים

 לאשר חבריה ברוב למועצה המליצה המקצועית הוועדה )6(
 בהתקיימות ששוכנעה לאחר הפיתוח בהסכם התקשרות

 נדרש הפיתוח הסכם וכי זה קטן בסעיף האמורים התנאים
 עם מיטיבה בו והתקשרות ויעילות, חיסכון מטעמי

 המועצה.

 עבודות ביצוע בעבור ליזם התמורה את לשלם רשאית המועצה (ג)
 בתשלום או בכסף בתשלום הפיתוח בהסכם הכלולות הפיתוח

 לפי השתתפות דמי או היטלים אגרות, כנגד קיזוז של בדרך
 ידו על הבנייה עקב למועצה חב שהיזם המועצה של עזר חוקי

 שתמורה ובלבד פיתוח) היטלי – (להלן התכנית בתחום
 לביצוע תשמש פיתוח היטל כנגד קיזוז של בדרך שולםשת

 פיתוח; היטל אותו הוטל מימונן שלשם הסוג מן פיתוח עבודות

 )4(ב)( קטן סעיף לפי הדעת וחוות המקצועית הוועדה החלטות (ד)
 ימים שבעה המועצה, של האינטרנט באתר ויפורסמו ינומקו
 המועצה; לאישור הנושא הבאת לפני לפחות

 של האינטרנט באתר יפורסם זה סעיף לפי שנערך פיתוח הסכם (ה)
 כריתתו. מיום ימים משבעה יאוחר לא המועצה

 התקנון הוראות משאר לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין (ו)
 המועצה התקשרות לעניין ביטחון ותחיקת דין כל והוראות
 .בחוזה."

 הוספת
 סעיף

יבוא: לתקנון 95/2 סעיף אחרי .26

9593



95/3 

 "ביטוח
 תאונות
 אישיות

 לתלמידים

 "חברה לתלמידים", אישיות תאונות "ביטוח זה, בסעיף (א) .95/3
 לפקודת ב198 בסעיף כהגדרתם – ביטוח" ו"סוכן משותפת"
 העיריות;

 מקומית חינוך רשות שהיא מועצה ,95 בסעיף האמור אף על (ב)
 תוקפו כפי ,1949-התש"ט חובה, לימוד בחוק כהגדרתה

 (יהודה המקומיות המועצות לתקנון 4 מס' לנספח בהתאם
 תאונות ביטוח בחוזה תתקשר ,1981-התשמ"א והשומרון),

 שתערוך פומבי במכרז שזכה מי עם לתלמידים אישיות
 הוראות בו שהתקיימו הסדר לפי בישראל, משותפת חברה
 אלה:

 סעיף לפי שנקבעו הביטוח דמי יהיו במכרז הביטוח דמי )1(
 תוקפו כפי 1949-התש"ט חובה, לימוד לחוק )1(ד6

 לעת; מעת בישראל

 רשאי יהיה שמבטח המרביים העמילות דמי שיעור )2(
 סעיף לפי שנקבע השיעור יהיה ביטוח לסוכני לשלם

 תוקפו כפי 1949-התש"ט חובה, לימוד לחוק )1(ד6
 לעת; מעת בישראל

 שנקבעה לתקופה בהתאם תהא הביטוח תקופת )3(
 העיריות; לפקודת )3ב(ב)(198 סעיף לפי בישראל

 לטובת ובשקידה באמונה תפעל המשותפת החברה )4(
 במכרז מהזוכה לקבל רשאית ותהיה בלבד, המבוטחים

 שהוגשו ביטוח לתגמולי לתביעות הנוגע שברשותו מידע
 מבוטחים שמות כולל שאינו ובלבד הביטוח, חוזה לפי
 לזהותם; כדי בהם שיש אחרים פרטים או

 סוכן שהיא שלה בת-חברה או המשותפת, החברה )5(
 חוזה לקיום הנוגע בכל באחריות יישאו לא ביטוח,
 לגבי זה, סעיף לפי במכרז וזוכה מועצה בין ביטוח

 ואינה אותה מרכזות או מנהלות אינן שהן התקשרות
 .עצמו." המכרז עריכת מהליך נובעת

 תיקון
 120 סעיף

– לתקנון 120 בסעיף .27

 יבוא: מקרקעין" ימכור שלא "ובלבד במילים החל אהסיפ במקום (א), קטן בסעיף )1(
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 )";1(א קטן סעיף להוראות "בכפוף

 יבוא: (א) קטן סעיף אחרי )2(

 ובשינויים העניין לפי המחויבים בשינויים מקומי, ועד על יחול 59 סעיף )1"(א
 ובמקום המקומי" "הוועד יקראו מועצה"ה" במקום מקום, בכל אלה:

 של עסקה לאישור המועצה החלטת ואולם "המועצה"; יקראו "הממונה"
 הייתה כאילו הממונה של אישור טעונה תהיה זה סעיף לפי מקומי ועד

 "..המועצה של בנכסיה העסקה

 תיקון
 סעיף

 ה121

שנים". משלוש תפחת "לא יבוא משנתיים" תפחת "לא במקום ה,121 בסעיף .28

 תיקון
 סעיף

 2ט121

350 "סעיפים יבוא "1999-התשנ"ט החברות, לחוק 350 "סעיף במקום ,2ט121 בסעיף .29
 ";1999-התשנ"ט החברות, לחוק 351-ו

 הוספת
 4טו פרק

יבוא: י121 סעיף אחרי .30

 איתנה מועצה :4טו "פרק

 על הכרזה
 מועצה
 איתנה

 –זה בפרק (א) יא.121

 "גירעון מצטבר", "גירעון עצמיות", "הכנסות אשראי","    
 "שיעור מצטבר", גירעון "שיעור המבוקר" "הדוח שוטף",

 ;8ד81 בסעיף כהגדרתם – שוטף" גירעון

 או מארנונה התקבולים כל סך שבין היחס – גבייה" שיעור"    
 הסכומים לבין כספים, בשנת המועצה שגבתה מים מאספקת
 לפי מים, אספקת בעד או ארנונה בעד למועצה המגיעים

 תשלום הודעות סמך על כספים, שנת באותה נין,הע
 ;לחייבים המועצה שהמציאה

 העיריות לפקודת 202 בסעיף כמשמעותה – שעה" "הלוואת    
 לעת; מעת בישראל תוקפה כפי

 איתנה כמועצה מועצה על יכריז בישראל הפנים משרד מנכ"ל (ב)
 וכן ),2( או )1( בפסקה המפורטים התנאים בה התקיימו אם
 שלהלן: )6( עד )3( בפסקאות המפורטים התנאים כל

 שהופיע כפי המועצה, של המצטבר הגירעון שיעור (א) )1(
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 ;%12.5 על עולה אינו האחרון, השנתי המבוקר בדוח

 שהופיעה כפי המועצה, שקיבלה האשראי יתרת (ב)
 אינה המועצה, של האחרון השנתי המבוקר בדוח
 בתקציב המועצה הכנסות משיעור %50 על עולה

 הכנסות למעט דוח, באותו המפורטות השוטף
 המועצה של המצטבר הגירעון לכיסוי כאמור

 מארנונה; הנחות בשל שנרשמו והכנסות

 שהופיע כפי המועצה, של המצטבר הגירעון שיעור (א) )2(
 ;%16 על עולה אינו האחרון, השנתי המבוקר בדוח

 שהופיעה כפי המועצה, שקיבלה האשראי יתרת (ב)
 בצירוף המועצה של האחרון השנתי המבוקר בדוח

 בדוח שהופיע כפי המועצה, של המצטבר הגירעון
 הכנסות משיעור %60 על עולה אינה המבוקר,
 דוח, באותו המפורטות השוטף בתקציב המועצה

 של המצטבר הגירעון לכיסוי כאמור הכנסות למעט
 מארנונה; הנחות בשל שנרשמו והכנסות המועצה

 לכלל המועצה של העצמיות ההכנסות בין היחס )3(
 האחרון, המבוקר השנתי בדוח המפורטות הכנסותיה

 והכנסות המצטבר הגירעון לכיסוי כאמור הכנסות למעט
 ;%62.5 על עולה מארנונה, הנחות בשל שנרשמו

 חל פירעונו שמועד המועצה, שקיבלה האשראי יתרת )4(
 כפי שעה, הלוואת למעט שנה, על עולה שאינה בתקופה

 על עולה אינה האחרון, השנתי המבוקר בדוח שהופיעה
 למעט השוטף, בתקציב המועצה הכנסות משיעור %10

 המועצה של המצטבר הגירעון יסויכל כאמור הכנסות
 הנחות בשל שנרשמו והכנסות דוח באותו המפורטות
 מארנונה;

 הפנים ממשרד לאיזון כללי למענק זכאית אינה המועצה )5(
 צברה לא הכספים לשנת שקדמו השנים ובשלוש בישראל

 פי על האמורות הכספים משנות אחת בכל שוטף גירעון
 אלה; לשנים המבוקרים הדוחות

 משלוש אחת בכל המועצה של הארנונה גביית שיעור )6(
 השוטף לחיוב ביחס הכספים לשנת שקדמו השנים

 הדוחות פי על לפחות, %80 הוא שנים, באותם מארנונה
 אלה. לשנים המבוקרים

 הפנים משרד ממנכ"ל יכריז לא (ב), קטן בסעיף האמור אף על (ג)
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 מתקיימים כי שנוכח לאחר אלא איתנה כמועצה מועצה על
 לא וכי קטן, סעיף באותו המנויים התנאים המועצה לגבי

 אלה: תנאים לגביה מתקיימים

 שלא או תקין לא באורח מנוהלים ענייניה או תקציבה )1(
 את למנוע כדי בו שיש באופן דין, כל להוראות בהתאם
 של התנהלותה בחינת איתנה; כמועצה עליה ההכרזה
 לב בשים השאר בין תיעשה זו פסקה לעניין המועצה
 המועצה שבידי התאגידים של התנהלותם לתקינות

 בו; ההצבעה מכוח מחצית או מההון מחצית לפחות

 בתקציבה. שאושר האדם כוח מתקן חרגה המועצה )2(

 ההכרזה, מיום ימים שלושים בתום יחל ההכרזה של תוקפה (ד)
 ואולם אחר; מועד הפנים משרד מנכ"ל קבע כן אם אלא

 איתנה מועצה שאינה מועצה על החלות זו פקודה הוראות
 משרד מנכ"ל אישור טעונות שהיו פעולות על לחול ימשיכו
 של תוקפה תחילת לפני העניין, לפי הממונה, או הפנים

 זה. מועד לפני מהם מי לאישור והוגשו ההכרזה,

 האינטרנט באתר תפורסם זה בסעיף כאמור הכרזה על הודעה (ה)
 המועצה של האינטרנט ובאתר בישראל הפנים משרד של

 האיתנה.

 ביטול
 הכרזה

 ענייניה שניהול שלפניו, המידע לפי הפנים, משרד מנכ"ל נוכח (א) יב.121
 להביא עלולים איתנה מועצה של תפקודה ואופן הכספיים

 לא באורח מנוהלים שהם או בתקציבה שוטף גירעון תרליצי
 התראה ישלח דין, כל להוראות בהתאם שלא או תקין

 למועצה.

 את יבטל מאלה, אחד שמתקיים הפנים משרד מנכ"ל נוכח (ב)
 איתנה: כמועצה המועצה על ההכרזה

 שוטף; בגירעון הכספים שנת את סיימה המועצה )1(

 ולפעול הכספיים ענייניה את לנהל ממשיכה המועצה )2(
 או בתקציבה, שוטף גירעון ליצירת להביא העלול באופן
 שלא או תקין לא באורח ענייניה את לנהל ממשיכה שהיא

 בסעיף כאמור בה, שהתרה אף דין, כל להוראות בהתאם
 (א); קטן

 הקבועים מהתנאים תנאי במועצה עוד מתקיים לא )3(
 יא(ב).121 בסעיף
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 המועצה ראש ליושב תימסר ההכרזה ביטול על הודעה (ג)
 ובאתר בישראל הפנים משרד של האינטרנט באתר ותפורסם

 בתום לתוקפו ייכנס ההכרזה ביטול המועצה; של האינטרנט
 מנכ"ל קבע כן אם אלא ההודעה, מסירת מיום ימים שבעה
 מיוחדים. מטעמים אחר, מועד הפנים משרד

 עליה, יחולו איתנה כמועצה מועצה על ההכרזה בוטלה )1( (ד)
 על החלות זה תקנון הוראות לתוקף, הביטול כניסת מיום

 איתנה; מועצה שאינה מועצה

 של לתוקף הכניסה מיום ),1( פסקה מהוראות לגרוע בלי )2(
 שנה לאותה המועצה תקציב לעניין יחולו ההכרזה ביטול

 שאינה מועצה על החלות (ה),-ו ב(ג)78 סעיף הוראות
 איתנה. מועצה

 רזרבה
 בתקציב
 מועצה
 איתנה

 שישמש כללית, רזרבה סעיף יכלול איתנה מועצה תקציב (א) יג.121
 הכספים; שנת במהלך צפויות ובלתי נדרשות הוצאות לכיסוי
 הסכום מסך אחד מאחוז יפחת לא הכללית הרזרבה שיעור
 המועצה. של השנתי בתקציב כהוצאה הנקוב

 העברה תאושר לא ,81-ו א80 סעיפים מהוראות לגרוע בלי (ב)
 לסעיף איתנה מועצה בתקציב הכללית הרזרבה מסעיף
 שבשלה שההוצאה המועצה אישרה כן אם אלא אחר, הוצאה

 מראש. צפויה ובלתי נדרשת ההעברה מתבקשת

 רבעון כל בסוף להעביר ניתן (ב), קטן סעיף הוראות אף על (ג)
 קטן בסעיף שנקבע הרזרבה מסכום רבע על עולה שאינו סכום

 הרזרבה בסעיף הסכום יפחת לא ההעברה שלאחר ובלבד (א),
 כשהוא (א) קטן בסעיף כאמור שנקבע מהסכום הכללית

 הכספים שנת לתום עד שנותרו הרבעונים במספר מוכפל
 בארבע.". ומחולק

 תיקון
 סעיף

 א179

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי לתקנון, א179 בסעיף .31

 או כיכרות,וה הסמטאות הרחובות, הדרכים, לכל שמות תקרא אזורית מועצה )1"(א
 ותדאג (ב), קטן בסעיף לאמור בכפוף בכך, צורך כשיש תיהםשמו תשנה

 במספרים". אלה במקומות הבניינים מוןולסי בולטים במקומות לקביעתם

.חתימתו ביום להלן, שיפורטו הסעיפים למעט ,זה וןנתק של וחילתת(א) .32 להיתח
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 ב25 סעיף הוראות זה, בתקנון כנוסחו העיקרי לתקנון ג25 בסעיף האמור אף על  (ב)
 מיום החודשים ששת בתקופת יחולו לא זה בתקנון כנוסחו העיקרי לתקנון

 של חתימתו ערב לכהן שהתחילו מועצה ראש סגן או מועצה ראש לגבי התחילה
 זה. תקנון

 ט"ז ביום הון הצהרות להגשת הנוגעת ההוראה של תחילתה ,11 סעיף לגבי )1( )ג(
 יחול והוא ),התחילה יום – זה קטן בסעיף( )2020 במאי 10( התש"ף באייר

 .ואילך התחילה ביום המכהנים בכירים תפקידים בעלי על

 התחילה, מיום ימים 90 בתוך תוגש זה סעיף לפי ראשונה הון הצהרת )2(
 באותו מונה כאילו התחילה ביום בתפקידו שמכהן מי את יראו זה ולעניין
 היום.

 בינואר 1( פ"אהתש בטבת י"ז ביום זה לתקנון 16 סעיף הוראות של תחילתן )ד(
1202.( 

 שומרון),ו (יהודה )146 מס' (תיקון האזוריות המועצות "תקנון ייקרא: זה תקנון .33 השם
 ".9201-"ףתשה

 כ"ח בכסלו התש"ף

 26  בדצמבר  2019 

 פדן            נדב      אלוף
 צה"ל    כוחות    מפקד
  שומרוןו  יהודה  באזור
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל

 1979-ט"ל), תש783 שומרון) (מס'ה(יהודה ואזוריות צו בדבר ניהול מועצות 

, יהודה ושומרון)( )147מס' (תיקון אזוריות תקנון המועצות ה
 2019-ףתש"

-ט"ל), תש783(יהודה והשומרון) (מס' אזוריות בצו בדבר ניהול מועצות  2 לפי סעיףבתוקף סמכותי 
 :מצווה בזה לאמורטחון, הנני יפי כל דין ותחיקת ב-על יסמכויותי, ויתר 1979

תיקון 
 1סעיף 

 –(להלן  1979-ת האזוריות (יהודה והשומרון), תשל"טלתקנון המועצו 1בסעיף  .1
 : אחרי ההגדרה "קובץ המנשרים" יבוא, התקנון)

כיישוב קהילתי כפרי או שסווגה המאוגד כאגודה שיתופית  יישוב –"יישוב קהילתי" "
במרשם האגודות  יישוב) –כאגודה שיתופית להתיישבות קהילתית (בהגדרה זו 

פי פקודת האגודות -על מרשם האגודות השיתופיות) –(להלן  השיתופיות בישראל
, או פקודת האגודות השיתופיות) –(להלן  לעת מעת בישראל כנוסחה, השיתופיות

הרחבה של קיבוץ, של מושב שיתופי, של מושב עובדים או של כפר שיתופי (בהגדרה זו 
כיישוב קהילתי כפרי או כאגודה  סווגהיישוב מקורי) המאוגדת כאגודה שיתופית ש –

 ;השיתופיות האגודות במרשם ת קהילתיתשיתופית להתיישבו

בפקודת האגודות  3בסעיף כמשמעותו  –"רשם האגודות השיתופיות לישראל" 
 .השיתופיות;"

הוספת 
סעיף 

 ג179

יבוא:  לתקנון ב179אחרי סעיף  .2

הקצאת מקרקעין לאדם ביישוב קהילתי שבו פועלת ועדת  (א) ג179 ועדת קבלה"
 ;תיעשה לאחר קבלת אישורה של ועדת הקבלהקבלה, 

ניתן למנות ועדת קבלה ביישוב קהילתי שמספר בתי האב  (ב)
 .400בו או ביישוב המקורי ובהרחבה יחד אינו עולה על 

הוראות סעיף קטן (א) על אף האמור בסעיף קטן (ב),  )ג(
יחולו גם לגבי הקצאת מקרקעין בתחומי אגודה שיתופית 

 אגודה להתיישבות) –(להלן קהילתית  להתיישבות
אשר  שוב במקביל לאגודה השיתופיתיהפועלת בתחום י

, אם פעלה ביישוב לפני הקמת האגודה להתיישבות
 התקיימו כל התנאים הבאים:

ניתן לכך אישור מאת ראש תחום תשתית  )1(
 במינהל האזרחי; 

הוכרה כאזור בחירה להתיישבות האגודה  )2(
) 3סעיף קטן (תנאים הקבועים בבהתאם ל

 לתקנון; 1להגדרת אזור בחירה בסעיף 
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להתיישבות  התושבים המיוצגים על ידי האגודה )3(
במבנים המצויים בתחומה של  מתגוררים

שאושרה לאחר היום תוכנית מתאר מפורטת 
כהגדרתו בצו בדבר פרשנות [נוסח  הקובע

-), תשע"ד1729משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 
 ונבנו בהתאם לרישיון שניתן כדין; 2013

ה האגודמתגוררים בתחומי המספר בתי האב  )4(
 .400אינו עולה על  להתיישבות

ועדת קבלה של יישוב קהילתי תורכב מחמישה  )1( )ד(
חברים והם: שני נציגים מטעם היישוב או 

מנהל ; , לפי הענייןמטעם האגודה להתיישבות
ההסתדרות האזור בחטיבה להתיישבות של 

, שתחום עיסוקו הוא חברה הציונית העולמית
 ים מטעםנציגני וש; וקליטה, או מי מטעמו

שבתחומה נמצא היישוב האזורית המועצה 
 .נמנים עם תושביו םובלבד שאינ

ראש  והמועצה בוועדת הקבלה יהי ינציג )2(
המועצה או סגנו או עובד המועצה שימנה ראש 

אחד ו –המועצה, ובלבד שאינם תושבי היישוב 
 יהיה יושב ראש הוועדה.ם המ

העברה של זכות במקרקעין שהוקצו לאדם או  )1( )ה(
של זכות במקרקעין שהועברה לפי דין, ביישוב 

כאמור או באגודה להתיישבות קהילתי 
, תיעשה לאחר שהמעביר )ג(-סעיפים קטנים (א)ב

קיבל את אישורה של ועדת הקבלה; הוראות 
פסקה זו יחולו, בשינויים המחויבים, גם על 

כותו במקרקעין נעבר המעוניין להעביר את ז
 לאחר.

העברת זכות במקרקעין בירושה, בין על פי דין  )2(
או באגודה ובין על פי צוואה, ביישוב קהילתי 

 )ג(-סעיפים קטנים (א)כאמור בלהתיישבות 
אינה טעונה אישורה של ועדת הקבלה; ואולם 

) יחולו על יורש, בין על פי דין 1הוראות פסקה (
צוואה, המעוניין להעביר את זכותו ובין על פי 

 לאחר.

סירבה ועדת הקבלה לקבל מועמד ליישוב  )1( )ו(
קהילתי, תמציא לו החלטה מנומקת בדבר 

 סירובה.

המועמד והיישוב הקהילתי רשאים להגיש השגה  )2(
 על החלטת ועדת הקבלה לוועדת ההשגות.

ההשגות תורכב מחמישה חברים שימנה ועדת  )3(
ראש המינהל האזרחי, והם: איש ציבור בעל 
השכלה בתחומי המשפט, בתחום העבודה 

והוא יהיה  – הסוציאלית או מדעי ההתנהגות
יושב הראש; רשם האגודות השיתופיות 

ציבור שעיסוקו עובד לישראל, סגנו או נציגם; 
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 ניהולבציבור שעיסוקו עובד ; בתחום הרווחה
ציבור שעיסוקו בתחום ועובד ; מקרקעין

 .חקלאותה

הסתדרות הציונית מנהל חטיבת קליטה וחברה ב )4(
שמש להיה רשאי או מי מטעמו יהעולמית 

למשקיף כאמור  .כמשקיף בדיוני ועדת ההשגות
 .לא תהיה זכות הצבעה בוועדה

ועדת ועדת ההשגות רשאית לבטל את החלטת  )5(
הקבלה, לאשרה, להחזיר את הנושא לדיון 
מחודש בוועדת הקבלה או לקבל החלטה אחרת 

 במקומה.

ועדת ההשגות תקבע את סדרי עבודתה,  )6(
ותפרסמם באתרי האינטרנט של המינהל 

 בשטחים.האזרחי ומתאם פעולות הממשלה 

יישוב לועדת קבלה רשאית לסרב לקבל מועמד  )1( )ז(
בהתבסס על אחד או יותר משיקולים קהילתי 

 :אלה בלבד

 המועמד הוא קטין; (א)

המועמד נעדר יכולת כלכלית להקים בית  )ב(
בתוך פרק זמן הקבוע בהסכם יישוב ב

 הקצאת המקרקעין;

כוונה לקבוע את מרכז חייו  אין למועמד )ג(
 ;יישוב הקהילתיב

המועמד אינו מתאים לחיי חברה  (ד)
בקהילה; החלטת ועדת קבלה לסרב 
לקבל מועמד בשל שיקול זה, תהיה על 
סמך חוות דעת מקצועית של מי 

 שהתמחותו באבחון התאמה כאמור;

רקם חוסר התאמה של המועמד למ )ה(
אגודה התרבותי של -החברתי

, שיש יסוד היישובשל או  להתיישבות
 להניח כי יהיה בו כדי לפגוע במרקם זה;

מאפיינים ייחודיים של היישוב או  )ו(
אגודה להתיישבות או תנאי קבלה ה

, להתיישבות הקבועים בתקנות האגודה
כאלה, ובלבד שקיבלו את  ןאם ישנ

האגודות השיתופיות  אישור רשם
 זה לעניין שהוסמך מי לישראל או

 .הרשם בסמכויות

), 1(פסקה בשוקלה את השיקולים האמורים ב )2(
הקבלה את דעתה לגודל היישוב או  תיתן ועדת

ו נ, לחוסהיישוב תקואגודה להתיישבות, לוה
 .ולאופי האוכלוסייה בו
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תסרב לקבל מועמד מטעמי ועדת הקבלה לא  )3(
גזע, דת, מין, מוגבלות, מעמד אישי, גיל, הורות, 
נטייה מינית, ארץ מוצא, השקפה או השתייכות 

 .פוליטית-מפלגתית

אין באמור בהוראות סעיף זה, כדי לחייב הקצאת  )ח(
 ."מקרקעין לאדם שוועדת הקבלה אישרה את מועמדותו.

 זה ביום חתימתו. תקנוןתחילתו של  .3 תחילה

-ףתש", (יהודה ושומרון) )(תיקון מס' אזוריות תקנון המועצות התקנון זה ייקרא: " .4 השם
2019" 

 נדב פדן אלוף ףתש" כ"ח בכסלו
 מפקד כוחות צה"ל 

שומרון ו     יהודה          באזור
. 

 2019בדצמבר  26
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 1979-התשל"ט), 783(יהודה ושומרון)(מס׳ אזוריות צו בדבר ניהול מועצות 

 1979-ל"ט(יהודה והשומרון) התש אזוריותתקנון המועצות ה

 2019-ף, התש"(יהודה והשומרון) )הכנת תקציבים(המועצות האזוריות כללי 

(יהודה  האזוריותלתקנון המועצות  א81 לפי סעיףלפי סעיף בתוקף סמכותי 

 קובעת כללים אלה:התקנון), אני  –(להלן  1979-ל"טוהשומרון), התש

הכנת הוראות בדבר 

 תקציב שנתי
בכך,  הכרוכים העניינים וכל אזוריתהשנתי של מועצה  התקציב הכנת אופן  .1

-א"התשל), תקציבים הכנת( המקומיות הרשויות בתקנות האמור לפי יהיו

 :אלה ובשינויים המחויבים בשינויים לעת, מעת בישראל תוקפן כפי 1971

לפקודת העיריות", יקראו  216(א), במקום "סעיף 2בתקנה  )1(

 לתקנון"; א90"סעיף 

 בכל מקום במקום "שר הפנים" יקראו "הממונה"; )2(

בכל מקום במקום "רשות מקומית" או "רשויות מקומיות"  )3(

 ." בהתאמהאזוריות" או "מועצות אזוריתיקראו "מועצה 

1986-, התשמ"ו(יהודה והשומרון) (הכנת תקציבים) אזוריותכללי המועצות ה  .2 ביטול

 .בטלים –

).2020בינואר  1תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף (  .3 תחילה

 )2019בדצמבר  29א' בטבת התש"ף (

 תמר נאסה

 הממונה
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 1979-), התשל"ט783צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון)(מס׳ 

 1979-תקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון) התשל"ט

 2019-ף, התש"(יהודה והשומרון) )הנהלת חשבונות( תואזוריה מועצותהכללי 

תקנון המועצות האזוריות (יהודה טו 90 לפי סעיףלפי סעיף בתוקף סמכותי 

 קובעת כללים אלה:התקנון), אני  –(להלן  1979-התשל"ט ,והשומרון)

הוראות בדבר 

 הנהלת חשבונות
, צורת ניהולם וכלאזורית הפנקסים שבהם ינוהלו החשבונות של מועצה  .1

 הנהלת( המקומיות הרשויות העניינים הכרוכים בכך יהיו לפי האמור בתקנות

 המחויבים בשינויים לעת מעת בישראל תוקפן כפי 1988-ח"תשמ), חשבונות

 :אלה ובשינויים

 – 1בתקנה  )1(

 לפקודת 216 סעיף" בהגדרת "רואה חשבון", במקום )א(

 ;"לתקנון א90 סעיף "  יקראו", העיריות

 ההגדרה "רשות מקומית" לא תיקרא; )ב(

בהגדרת "תקציב", במקום "בתקנות הרשויות המקומיות  )ג(

" יבוא "בכללי המועצות 1971-התשל"א(הכנת תקציבים), 

 ;2019-(הכנת תקציבים) (יהודה והשומרון), התש"ףאזוריות ה

ב(א) לפקודת העיריות, וסעיף 140, במקום "סעיף 11בתקנה  )2(

", יקראו  "סעיף 1950-ב(א) לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א112

 -התשמ"אהמועצות המקומיות (יהודה והשומרון),  ב(א) לתקנון34

1981;" 

 הממונה;בכל מקום במקום "השר" או "שר הפנים" יקראו " )3(

 ."אזוריתבכל מקום במקום "רשות מקומית" יקראו "מועצה  )4(

-התשנ"א, (יהודה והשומרון) )הנהלת חשבונות(אזוריות כללי המועצות ה  .2 ביטול

 .בטלים –  1991

).2020בינואר  1( תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף  .3 תחילה

 )2019בדצמבר  29א' בטבת התש"ף (

 תמר נאסה

 הממונה
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 1979 -התשל"ט), 783(יהודה ושומרון)(מס׳  צו בדבר ניהול מועצות אזוריות

 1979 -התשל"ט(יהודה והשומרון)  תקנון המועצות האזוריות

 הול מחסנים, רישום וניהול טובין)הסדר רכישות, ני( אזוריותכללי המועצות ה

  2019-, התש"ף(יהודה והשומרון)

א לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), 86 בתוקף סמכותי לפי סעיף

 קובעת כללים אלה:, אני 1979 -התשל"ט
 הוראות בדבר

הסדר רכישות, 

ניהול מחסנים, 

רישום וניהול 

 טובין

תרשום ותנהלתסדיר את רכישותיה, תנהל את מחסניה ו המועצה האזורית .1

המקומיות לצו המועצות  הרביעיתלפי האמור בתוספת את הטובין שלה 

לעת, בשינויים כפי תוקפה בישראל מעת  1958-התשי"ח ,(מועצות אזוריות)

 :יקראו, במקום ההגדרה "המנהל" 1בסעיף  :זה המחויבים ובשינוי

 או כללים אלה ןילעני למנהלשהממונה הסמיכו  מי – "המנהל"" 

  ";הפנים משרד של הכללי המנהל
רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול (הסדר אזוריותה המועצות כללי .2 ביטול

 .בטלים – 1979-ל"טהתש), והשומרון יהודה) (טובין

).2020בינואר  1תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף ( .3 תחילה

 )2019בדצמבר  29א' בטבת התש"ף (

 תמר נאסה

 הממונה
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 1979-תשל״טה ),783(מס׳ (יהודה ושומרון) מועצות אזוריותצו בדבר ניהול 

 1979-האזוריות (יהודה והשומרון) התשל"טתקנון המועצות 

  2019-ף, התש"(יהודה והשומרון) )משותפים (מכרזיםהאזוריות  מועצותהכללי 

לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון),  ד95 לפי סעיף בתוקף סמכותי

 קובעת כללים אלה:התקנון), אני  –(להלן  1979-התשל"ט

הוראות בדבר 

מכרזים עריכת 

 משותפים

עריכת מכרזיםהרכבת ועדת מכרזים משותפת, דרכי פעולתה ואופן דרך   .1

תקנות הרשויות המקומיות (מכרזים האמור ב ה יהיו לפימשותפים על יד

, כפי תוקפן בישראל מעת לעת, בשינויים 1973-משותפים), התשל"ג

 המחויבים ובשינויים אלה:

 ב95סעיף ב"יקראו לחוק"  2סעיף בבמקום " (א), 1בתקנה  )1(

 לתקנון";

 ;לתקנון " ג95"בסעיף יקראו " 3, במקום "בסעיף 2בתקנה  )2(

 יקראולחוק"  2, במקום "סעיף 29-(א) ו20(א), 10, 3בתקנות  )3(

 לתקנון";ב 95"סעיף 

ג 95"סעיף יקראו לחוק"  3במקום "סעיף  29-(ב) ו20 ,4 ותבתקנ )4(

 לתקנון";

 ;"בישראל"יקראו המדינה" בתחום , במקום "7בתקנה  )5(

אחרי המילים "לדואר בישראל" יקראו "או , 16בתקנה  )6(

 באזור";

 "הממונה"."השר" או "שר הפנים" יקראו בכל מקום, במקום  )7(

-התשמ"ומשותפים) (יהודה והשומרון),  (מכרזים האזוריותכללי המועצות   .2 ביטול

 בטלים. – 1986

).2020בינואר  1תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף (  .3 תחילה

 )2019בדצמבר  29א' בטבת התש"ף (

 תמר נאסה
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 1979-התשל"ט), 783)(מס׳ (יהודה ושומרוןאזוריות צו בדבר ניהול מועצות 

 1979 -התשל"ט(יהודה והשומרון)  תקנון המועצות האזוריות

 2019-"ף, התש(יהודה והשומרון) (מכרזים) האזוריותהמועצות כללי 

(יהודה והשומרון),  א לתקנון המועצות האזוריות 86 בתוקף סמכותי לפי סעיף

 קובעת כללים אלה:התקנון), אני  –(להלן  1979-ל"טהתש

הוראות בדבר 

מכרזים וקבלת 

 הצעות

צורת המכרז ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות המחירים, וכן סוגי החוזים   .1

תהיה רשאית להתקשר בהם ללא מכרז פומבי או ללא מכרז  אזוריתשמועצה 

המקומיות (מועצות לצו המועצות  השניהבכלל, יהיו לפי האמור בתוספת 

כפי תוקפה בישראל מעת לעת, בשינויים המחויבים  1958-אזוריות)  התשי"ח

 ובשינויים אלה:

)(א) יקראו: "המקרקעין מועברים 2(3סעיף האמור בבמקום  )1(

, לשירות התעסוקה רשויות הפועלות מטעמו של המפקד הצבאיל

יות בישראל, למועצה מקומית, למועצה אזורית או לאיגוד רשו

 ;מקומיות"

)(ה), במקום "לתכנית כמשמעותה בחוק התכנון 2(3בסעיף  )2(

" יקראו  "לתכנית תכנון כמשמעותה בחוק תכנון 1965-והבניה, תשכ"ה

, כפי שתוקן בתחיקת 1966לשנת  79ערים, כפרים ובניינים, מס' 

 הבטחון";

לפי חוק התכנון  )(ו), במקום "תכנית שנתאשרה2(3בסעיף  )3(

" יקראו: "תכנית תכנון שאושרה לפי חוק תכנון 1965-והבניה, תשכ"ה

, כפי שתוקן בתחיקת 1966לשנת  79ערים, כפרים ובניינים, מס' 

 הבטחון";

), בכל מקום במקום "בארץ" יקראו "בישראל 4(3בסעיף  )4(

 ובאזור";

 ), במקום "שנציב המים" יקראו "שקצין המטה9(3בסעיף  )5(

 לענייני מים במנהל האזרחי";

לצו זה" יקראו "בסעיף  א146)(ה), במקום "בסעיף13(3בסעיף  )6(

 לתקנון";) 12(א)(57
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אחרי המילים "רוב הרשויות המקומיות" יקראו  ,)15(3בסעיף  )7(

 "בישראל";

)(א), במקום "השר" יקראו "המנהל הכללי של 15(3בסעיף  )8(

 משרד הפנים"

רשות במקום "רשות מקומית אחרת" יקראו "), 16(3בסעיף  )9(

או  לתקנון א61בסעיף  ןכהגדרתאו איגוד רשויות מקומיות מקומית 

 ";רשות מקומית בישראל

(ד), אחרי המילים "לדואר בישראל" יקראו "או 14בסעיף  )10(

 באזור";

 (א), במקום "הארץ" יקראו "ישראל";22בסעיף  )11(

ג) (29(ג) לצו זה" יקראו: "סעיף 123(ח), במקום "סעיף 22בסעיף  )12(

 לתקנון".

"שר "השר" או במקום )(א), 15(3למעט בסעיף  ,בכל מקום )13(

 ;הפנים" יקראו "הממונה"

זכור בכל מקום בו מאוזכר דבר חקיקה ישראלי יקראו אחרי הא )14(

 "כפי תוקפו בישראל מעת לעת".

).2020בינואר  1( תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף  .2 תחילה

 )2019בדצמבר  29א' בטבת התש"ף (

 תמר נאסה

 הממונה
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 1981-), התשמ"א892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון)(מס׳ 

 1981-תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א

 2019-ף, התש"(יהודה והשומרון) )הכנת תקציבים(המקומיות  מועצותהכללי 

א לתקנון המועצות המקומיות (יהודה 100 לפי סעיףלפי סעיף בתוקף סמכותי 

 קובעת כללים אלה:התקנון), אני  –(להלן  1981-והשומרון), התשמ"א

הכנת הוראות בדבר 

 תקציב שנתי
בכך,  הכרוכים העניינים וכל השנתי של מועצה מקומית התקציב הכנת אופן  .1

-א"התשל), תקציבים הכנת( המקומיות הרשויות בתקנות האמור לפי יהיו

 :אלה ובשינויים המחויבים בשינויים לעת, מעת בישראל תוקפן כפי 1971

 לפקודת העיריות", יקראו 216(א), במקום "סעיף 2בתקנה  )1(

 א לתקנון";109"סעיף 

 בכל מקום במקום "שר הפנים" יקראו "הממונה"; )2(

בכל מקום במקום "רשות מקומית" או "רשויות מקומיות"  )3(

 .מית" או "מועצות מקומיות" בהתאמהיקראו "מועצה מקו

-, התשמ"ו(יהודה והשומרון) כללי המועצות המקומיות (הכנת תקציבים)  .2 ביטול

 .בטלים – 1986

).2020בינואר  1תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף (  .3 תחילה

 )2019בדצמבר  29א' בטבת התש"ף (

 תמר נאסה

 הממונה
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 1981-), התשמ"א892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון)(מס׳ 

 1981-תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א

 2019-ף, התש"(יהודה והשומרון) )הנהלת חשבונות(המקומיות  מועצותהכללי 

טו לתקנון המועצות המקומיות (יהודה 109 לפי סעיףלפי סעיף בתוקף סמכותי 

 קובעת כללים אלה:התקנון), אני  –(להלן  1981-והשומרון), התשמ"א

הוראות בדבר 

 הנהלת חשבונות
הפנקסים שבהם ינוהלו החשבונות של מועצה מקומית, צורת ניהולם וכל   .1

 הנהלת( המקומיות הרשויות העניינים הכרוכים בכך יהיו לפי האמור בתקנות

 המחויבים בשינויים לעת מעת בישראל תוקפן כפי 1988-ח"תשמ), חשבונות

 :אלה ובשינויים

 – 1בתקנה  )1(

 לפקודת 216 סעיף" בהגדרת "רואה חשבון", במקום )א(

 ;"לתקנון א109 סעיף "  יקראו", העיריות

 ההגדרה "רשות מקומית" לא תיקרא; )ב(

הרשויות המקומיות בהגדרת "תקציב", במקום "בתקנות  )ג(

" יבוא "בכללי המועצות 1971-(הכנת תקציבים), התשל"א

 ;2019-המקומיות (הכנת תקציבים) (יהודה והשומרון), התש"ף

ב(א) לפקודת העיריות, וסעיף 140"סעיף , במקום 11בתקנה  )2(

", יקראו  "סעיף 1950-ב(א) לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א112

 ;ב(א) לתקנון"34

 ;"הממונהבכל מקום במקום "השר" או "שר הפנים" יקראו " )3(

 ."בכל מקום במקום "רשות מקומית" יקראו "מועצה מקומית )4(

-התשנ"א, (יהודה והשומרון) כללי המועצות המקומיות (הכנת תקציבים)  .2 ביטול

 .בטלים – 1991

).2020בינואר  1תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף (  .3 תחילה

 )2019בדצמבר  29א' בטבת התש"ף (

 תמר נאסה

 הממונה
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 1981-), התשמ"א892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון)(מס׳ 

 1981-תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א

 הול מחסנים, רישום וניהול טובין)הסדר רכישות, ני( מקומיותכללי המועצות ה

  2019-, התש"ף(יהודה והשומרון)

א לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), 105 בתוקף סמכותי לפי סעיף

 קובעת כללים אלה:, אני 1981-התשמ"א
 הוראות בדבר

הסדר רכישות, 

ניהול מחסנים, 

רישום וניהול 

 טובין

תרשוםתסדיר את רכישותיה, תנהל את מחסניה והמועצה המקומית  .1

לצו המועצות  לפי האמור בתוספת החמישיתאת הטובין שלה ותנהל 

לעת, בשינויים כפי תוקפה בישראל מעת  1950-מקומיות, התשי"אה

 :יקראו, במקום ההגדרה "המנהל" 1בסעיף  :זה המחויבים ובשינוי

 או כללים אלה ןילעני למנהלשהממונה הסמיכו  מי – "המנהל"" 

 . ";הפנים משרד של הכללי המנהל
מחסנים, רישום וניהול(הסדר רכישות, ניהול  המקומיות המועצות כללי .2 ביטול

 .בטלים – 1981- התשמ"א), והשומרון יהודה) (טובין

).2020בינואר  1תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף ( .3 תחילה

 )2019בדצמבר  29א' בטבת התש"ף (

 תמר נאסה

 הממונה
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 1981-), התשמ"א892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון)(מס׳ 

 1981-תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א

  2019-ף, התש"(יהודה והשומרון) )משותפים (מכרזיםהמקומיות  מועצותהכללי 

ד לתקנון המועצות המקומיות (יהודה 117 לפי סעיףלפי סעיף בתוקף סמכותי 

 קובעת כללים אלה:התקנון), אני  –(להלן  1981-והשומרון), התשמ"א

הוראות בדבר 

מכרזים עריכת 

 משותפים

עריכת מכרזיםהרכבת ועדת מכרזים משותפת, דרכי פעולתה ואופן דרך   .1

תקנות הרשויות המקומיות (מכרזים האמור ב ה יהיו לפימשותפים על יד

, כפי תוקפן בישראל מעת לעת, בשינויים 1973-משותפים), התשל"ג

 המחויבים ובשינויים אלה:

ב 117סעיף ב"יקראו לחוק"  2סעיף בבמקום " (א), 1בתקנה  )1(

 לתקנון";

 ;ג לתקנון "117"בסעיף יקראו " 3, במקום "בסעיף 2בתקנה  )2(

 יקראולחוק"  2, במקום "סעיף 29-(א) ו20(א), 10, 3בתקנות  )3(

 ב לתקנון";117"סעיף 

"סעיף יקראו לחוק"  3במקום "סעיף  29-(ב) ו20 ,4 ותבתקנ )4(

 ג לתקנון";117

 ;"בישראל"יקראו המדינה" בתחום , במקום "7בתקנה  )5(

אחרי המילים "לדואר בישראל" יקראו "או , 16בתקנה  )6(

 באזור";

 ר" או "שר הפנים" יקראו "הממונה"."השבכל מקום, במקום  )7(

-משותפים) (יהודה והשומרון), התשמ"ו (מכרזיםהמקומיות כללי המועצות   .2 ביטול

 בטלים. – 1986

).2020בינואר  1תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף (  .3 תחילה

 )2019בדצמבר  29א' בטבת התש"ף (

 תמר נאסה
הממונה 
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 1981-), התשמ"א892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון)(מס׳ 

 1981-תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א

 2019-"ף, התש(יהודה והשומרון) (מכרזים)המקומיות המועצות כללי 

לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון),  114 בתוקף סמכותי לפי סעיף

 קובעת כללים אלה:התקנון), אני  –(להלן  1981-התשמ"א

הוראות בדבר 

מכרזים וקבלת 

 הצעות

צורת המכרז ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות המחירים, וכן סוגי החוזים   .1

ז תהיה רשאית להתקשר בהם ללא מכרז פומבי או ללא מכרמקומית שמועצה 

-אלצו המועצות המקומיות , התשי"הרביעית בכלל, יהיו לפי האמור בתוספת 

 כפי תוקפה בישראל מעת לעת, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: 1950

)(א) יקראו: "המקרקעין מועברים 2(3סעיף האמור בבמקום  )1(

, לשירות התעסוקה לרשויות הפועלות מטעמו של המפקד הצבאי

מקומית, למועצה אזורית או לאיגוד רשויות בישראל, למועצה 

 ;מקומיות"

)(ה), במקום "לתכנית כמשמעותה בחוק התכנון 2(3בסעיף  )2(

" יקראו  "לתכנית תכנון כמשמעותה בחוק תכנון 1965-והבניה, תשכ"ה

, כפי שתוקן בתחיקת 1966לשנת  79ערים, כפרים ובניינים, מס' 

 הבטחון";

)(ו), במקום "תכנית שנתאשרה לפי חוק התכנון 2(3בסעיף  )3(

" יקראו: "תכנית תכנון שאושרה לפי חוק תכנון 1965-והבניה, תשכ"ה

, כפי שתוקן בתחיקת 1966לשנת  79ערים, כפרים ובניינים, מס' 

 הבטחון";

), בכל מקום במקום "בארץ" יקראו "בישראל 4(3בסעיף  )4(

 ובאזור";

במקום "שנציב המים" יקראו "שקצין המטה ), 9(3בסעיף  )5(

 לענייני מים במנהל האזרחי";

לצו זה" יקראו "בסעיף  א146)(ה), במקום "בסעיף13(3בסעיף  )6(

 ) לתקנון";13(א)(68

אחרי המילים "רוב הרשויות המקומיות" יקראו  ,)15(3בסעיף  )7(

 "בישראל";
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הכללי של )(א), במקום "השר" יקראו "המנהל 15(3בסעיף  )8(

 משרד הפנים"

רשות ), במקום "רשות מקומית אחרת" יקראו "16(3בסעיף  )9(

או  לתקנוןא 75בסעיף  ןכהגדרתאו איגוד רשויות מקומיות מקומית 

 ";רשות מקומית בישראל

(ד), אחרי המילים "לדואר בישראל" יקראו "או 14בסעיף  )10(

 באזור";

 "ישראל";(א), במקום "הארץ" יקראו 22בסעיף  )11(

(ג) 38(ג) לצו זה" יקראו: "סעיף 123(ח), במקום "סעיף 22בסעיף  )12(

 לתקנון".

"שר "השר" או במקום )(א), 15(3למעט בסעיף  ,בכל מקום )13(

 ;הפנים" יקראו "הממונה"

זכור בכל מקום בו מאוזכר דבר חקיקה ישראלי יקראו אחרי הא )14(

 "כפי תוקפו בישראל מעת לעת".

– 1992-(מכרזים) (יהודה והשומרון), התשנ"בהמקומיות כללי המועצות   .2 ביטול

 בטלים.

).2020בינואר  1תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף (  .3 תחילה

 )2019בדצמבר  29א' בטבת התש"ף (

 תמר נאסה

 הממונה
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 1981-), התשמ"א892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון)(מס׳ 

 1981-תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א

(יהודה  המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים)כללי 

 2019-ףתש"ה, והשומרון)

א לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), 147 לפי סעיף בתוקף סמכותי

 כללים אלה: תאני קובע, 1981-התשמ"א

הוראות בדבר מתן 

מספרים ושמות 

בות וסימון ולרח

 בתים במספרים

וסימון בתים במספרים, יהיו לפי  מספרים ושמות לרחובותאו שינוי מתן   .1

ת וסימון בתים האמור בצו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובו

בישראל מעת לעת, בשינויים המחויבים  וכפי תוקפ 1971-במספרים), התשל"א

 ובשינויים אלה:

במקום ההגדרה "תכנית" יקראו: , 1בסעיף  )1(

תכנית תכנון שאושרה לפי חוק תכנון ערים, כפרים   –תכנית" ""

 ";ן, כפי שתוקן בתחיקת הביטחו1966לשנת  79ובניינים, מס' 

 .בכל מקום במקום "השר" או "שר הפנים" יקראו "הממונה" )2(

כללי המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים   .2 ביטול

 בטלים. – 1994-, התשנ"ה(יהודה והשומרון) במספרים)

).2020בינואר  1תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף (  .3 תחילה

 )2019בדצמבר  29( א' בטבת התש"ף

 תמר נאסה

 הממונה
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 1979-תשל״טה ),783(מס׳ (יהודה ושומרון) צו בדבר ניהול מועצות אזוריות 

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

 1979-תקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון) התשל"ט

 1981-(יהודה והשומרון) התשמ"א המקומיותתקנון המועצות 

 2019-"ף, התש(יהודה והשומרון) )קביעת ארנונה כללית(המקומיות  הרשויותכללי 

א(ב) לתקנון המועצות האזוריות (יהודה 67-(ג) ו67בתוקף סמכותי לפי סעיפים 

(ב) לתקנון המועצות המקומיות 77-ב(ב) ו76ולפי סעיפים  1979-והשומרון), התשל"ט

 :, אני קובעת כללים אלה1981-(יהודה והשומרון), התשמ"א

הוראות בדבר 

ארנונה כללית 

 ברשויות המקומיות

הוראות תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות),   .1

המקומיות , כפי תוקפן בישראל מעת לעת, יחולו במועצות 2007-התשס"ז

 :האזוריות, בשינויים המפורטים להלןובמועצות 

 – 1בתקנה  )1(

"בנין", "אדמה חקלאית", "קרקע ההגדרה ""נכסים",  )א(

 לא תיקרא; – תפוסה""

 אחרי ההגדרה "בית מלון" יקראו: )ב(

"בנין", "אדמה חקלאית", "קרקע תפוסה", "אדמת "

כמשמעותם בסעיף  לעניין מועצה מקומית – בנין"

לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון),  1

לעניין מועצה אזורית ו 1981-התשמ"א

א לתקנון המועצות 64בסעיף כמשמעותם 

 ".1979-האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט

 ", יקראו:משרד, שירותים ומסחראחרי ההגדרה " )ג(

 1בסעיף   םכמשמעות לעניין מועצה מקומית – "נכסים"

לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), 

לעניין מועצה אזורית כמשמעותם ו 1981-התשמ"א

לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון),  1בסעיף 

 ".1979-התשל"ט

ג)" יקראו "עד 12בהגדרת "נכסים אחרים", במקום "עד ( )ד(

 ד)";12(
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 ) יקראו:3, אחרי פסקה (4בתקנה  )2(

הקרקע על לכל מטר רבוע, בהתחשב בייעוד  –) אדמת בניין 4" (

 תכנית תכנון מאושרת";פי 

 ג) יקראו:12, אחרי פרט (6בתקנה  )3(

 בשקלים חדשים למטר רבוע סוג הנכס

 "0.113 ד) אדמת בניין12"(

 ג) יקראו:12, אחרי פרט (7בתקנה  )4(

 בשקלים חדשים למטר רבוע סוג הנכס

 "12.702 ד) אדמת בניין12"(

"המנהלים הכלליים של , במקום "השרים" יקראו 8בתקנה  )5(

 משרדי הפנים והאוצר בישראל";

, במקום "באישור שר הפנים ושר האוצר" יקראו 10בתקנה  )6(

 ם של משרדי הפנים והאוצר בישראל";"באישור המנהלים הכלליי

בכל מקום בו מאוזכר דבר חקיקה ישראלי יקראו אחרי האזכור  )7(

 "כפי תוקפו בישראל מעת לעת".

-ת (קביעת ארנונה כללית) (יהודה והשומרון), התשע"דיורשויות מקומכללי   .2 ביטול

 בטלים. – 2014

).2020בינואר  1תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף (  .3 תחילה

 )2019בדצמבר  29א' בטבת התש"ף (

 תמר נאסה

 הממונה
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 1979-תשל״טה ),783צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון)(מס' 

 1979-תקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון) התשל"ט

 2019-תש"ףלרחובות וסימון בתים במספרים),  המועצות האזוריות (מתן מספרים ושמותכללי 

  האזוריות (יהודה והשומרון),א לתקנון המועצות 179לפי סעיף בתוקף סמכותי 

 כללים אלה: תאני קובע, 1979-התשל"ט

הוראות בדבר מתן 

מספרים ושמות 

בות וסימון ולרח

 בתים במספרים

, יהיו לפי מתן או שינוי מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים  .1

 האמור בצו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים

בישראל מעת לעת, בשינויים המחויבים  כפי תוקפו 1971-במספרים), התשל"א

 ובשינויים אלה:

 ההגדרה "תכנית" יקראו:, במקום 1בסעיף  )1(
תכנון שאושרה לפי חוק תכנון ערים, כפרים  תכנית -" "תכנית"          

  ;, כפי שתוקן בתחיקת הביטחון"1966לשנת  79ובניינים, מס'           

 בכל מקום במקום "השר" או "שר הפנים" יקראו "הממונה". )2(

).2010בינואר  1תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף (  .2 תחילה

 )2019בדצמבר  29א' בטבת התש"ף (

 נאסהתמר 

 הממונה 
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 1979-), התשל״ט783צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון)(מס׳ 
 1981-), התשמ"א892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון)(מס׳ 

 1979-תקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון) התשל"ט

 1981-תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א

 רשויות מקומיות (דרכי פרישתה של רשות מקומית מאיגוד רשויות מקומיות)איגוד תקנות 

  2019-(ביטול), התש"ף

מא לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), 75סעיף בתוקף סמכותי לפי 

א לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), 61 סעיףולפי  1981-התשמ"א

 אלה:אני מתקינה תקנות  , 1979-התשל"ט

תקנות איגוד רשויות מקומיות (דרכי פרישתה של רשות מקומית מאיגוד    .1 ביטול 

 בטלות.  – 1995-, התשנ"הרשויות מקומיות)

 )2019 בדצמבר 29התש"ף ( א' בטבת

 תמר נאסה

 הממונה

9620



 1979-), התשל״ט783צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון)(מס׳   
 1981-), התשמ"א892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון)(מס׳ 

 1979-תקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון) התשל"ט

 1981-תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א

-ף, התש"(יהודה והשומרון) )עריכת תקציבים וניהול חשבונות( רשויות מקומיותהתקנות איגודי 

2019 

(יהודה  המקומיותלתקנון המועצות  מא75-י ו75סעיפים בתוקף סמכותי לפי 

 יהודה( האזוריות המועצות לתקנון א61 סעיףו, 1981-התשמ"אוהשומרון), 

 :אלה מתקינה תקנות אני, 1979 -ל"טהתש), והשומרון

על עריכת תקציב בידי איגוד רשויות מקומיות יחולו הוראות כללי המועצות   .1 עריכת תקציב

, בשינויים 2019-התש"ף המקומיות (הכנת תקציבים) (יהודה והשומרון),

 :המחויבים

על ניהול חשבונות בידי איגודי רשויות מקומיות יחולו הוראות כללי המועצות   .2 ניהול חשבונות

, בשינויים 2019-חשבונות) (יהודה והשומרון), התש"ףהמקומיות (הנהלת 

 .המחויבים

תקנות איגודי הרשויות המקומיות (עריכת תקציבים וניהול חשבונות) (יהודה   .3 ביטול

 בטלות. – 1995-והשומרון), התשנ"ה

).2020בינואר  1תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף (  .4 תחילה

תמר נאסה  )2019בדצמבר  29( א' בטבת התש"ף
  הממונה 
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 1979-תשל״טה ),783(מס׳ (יהודה ושומרון) צו בדבר ניהול מועצות אזוריות

 1979-תקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון) התשל"ט

קנות המועצות האזוריות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בוועדת ערר), ת

  2019-התש"ף

לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון),  ו69 בתוקף סמכותי לפי סעיף

 :אלה תקנון אני מתקינה תקנותה - (להלן 1979-התשל"ט

הוראות בדבר סדרי 

 דין בוועדת ערר
ה(א) לתקנון וסדרי הדין בו יהיו לפי האמור 69דרכי ההגשה של ערר לפי סעיף   .1

ן הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דיתקנות ב

בשינויים , כפי תוקפן בישראל מעת לעת, 1977-בוועדת ערר), התשל"ז

 :אלהבשינויים המחויבים ו

 , במקום הגדרות "ערר", "ועדה" ו"משיב" יקראו:1בתקנה  )1(

 ה לתקנון;69ערר לפי סעיף  – "ערר""

 ד לתקנון;69ועדת ערר שנתמנתה לפי סעיף  –"ועדה" 

 ;א לתקנון"69מנהל הארנונה לפי סעיף  –משיב" 

"פרק ל"ד לתקנות סדר הדין האזרחי,  אחריא(ה) 19בתקנה  )2(

 ;"כפי תוקפן בישראל מעת לעת" בשינויים המחויבים" יקראו

 יקראו: ", במקום תקנת משנה (ב) 20בתקנה  )3(

בגוף ההחלטה יצוין כי החלטת הוועדה נתונה לערעור לפני "(ב) 

של ערכאת הערעור כמשמעותו בית המשפט לעניינים מקומיים 

שלאחר שלושים היום הבפרק ט"ו א לתקנון, זאת לא יאוחר מ

 ;"מסירת ההחלטה למערעריום 

 .תיקראלא  22תקנה  )4(

כללית) (סדרי דין בוועדת תקנות המועצה האזורית (ערר על קביעת ארנונה   .2 ביטול

 בטלות. – 1983-ערר), התשמ"ג

חודשים מיום חתימתן והן לא יחולו על ערר  6תחילתן של תקנות אלה   .3 תחילה

 שהדיון בו החל לפני תחילתן.

תמר נאסה )2019בדצמבר  29א' בטבת התש"ף (
הממונה
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 1981-התשמ"א ),892(מס׳ מקומיות (יהודה ושומרון)צו בדבר ניהול מועצות 

 1981-(יהודה והשומרון) התשמ"א המקומיותתקנון המועצות 

 2019-"ף, התש)סדרי דין בוועדת ערר( )קביעת ארנונה כלליתערר על ( המקומיות מועצותהתקנות 

המקומיות (יהודה והשומרון), ו לתקנון המועצות 85בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 :אלה אני מתקינה תקנות, תקנון)ה - (להלן 1981-התשמ"א

סדרי הוראות בדבר 

 דין בוועדת ערר
ה(א) לתקנון וסדרי הדין בו יהיו לפי האמור 85דרכי ההגשה של ערר לפי סעיף   .1

הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין תקנות ב

בשינויים , כפי תוקפן בישראל מעת לעת, 1977-התשל"ז בוועדת ערר),

 :המחויבים ובשינויים אלה

 , במקום הגדרות "ערר", "ועדה" ו"משיב" יקראו:1בתקנה  )1(

 ה לתקנון;85ערר לפי סעיף  – "ערר""

 ד לתקנון;85ועדת ערר שנתמנתה לפי סעיף  – "ועדה"

  ";לתקנון (א)85מנהל הארנונה לפי סעיף  – משיב"

"פרק ל"ד לתקנות סדר הדין האזרחי,  אחרי(ה) א19בתקנה  )2(

 "כפי תוקפן בישראל מעת לעת".  בשינויים המחויבים" יקראו

 , במקום תקנת משנה (ב) יקראו:20בתקנה  )3(

"(ב)  בגוף ההחלטה יצוין כי החלטת הוועדה נתונה לערעור לפני 

כמשמעותו של ערכאת הערעור  בית המשפט לעניינים מקומיים

מסירת ההחלטה  שלושים יום מיוםוך תזאת בפרק ט"ז לתקנון, 

 ";למערער

 .תיקראלא  22תקנה  )4(

סדרי דין בוועדת קביעת ארנונה כללית) (ערר על ת (יומקומה תקנות המועצות  .2 ביטול

 .בטלות – 1983-התשמ"ג), ערר

חתימתן והן לא יחולו על ערר חודשים מיום  6אלה תקנות של  תחילתן  .3 תחילה

 .שהדיון בו החל לפני תחילתן

תמר נאסה )2019בדצמבר  29א' בטבת התש"ף (
הממונה
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 לישראל  הגנה     צבא

 1969-), תשכ"ט321הודה ושומרון) (מס' (י (רכישה לצרכי ציבור) צו בדבר חוק הקרקעות

 02/20מס' ה'/ )2בריכת שילה חזקה ( החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת

יהודה הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) ( לצו בדבר חוק 2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
, הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 1969-תשכ"ט), 321ושומרון) (מס' 

 2מס'  ,לחוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 4, ובהתאם לסעיף 1981 -), התשמ"ב947
בור לשם , ולאחר ששוכנעתי כי רכישת הבעלות במקרקעין הינה לטובת הצי1953לשנת 

בריכת מים אזורית, העתידה לספק מענה לצרכי המים של שתי האוכלוסיות באזור הקמת 
 -וכי יש ביכולת היזם לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין  גב ההר,

)(א) 1(4רכישת הבעלות במקרקעין שיפורטו להלן, בהתאם לסעיף הנני מחליט בזה על 
ימים מיום פרסום  60לת חזקה במקרקעין שיפורטו להלן בתוך לחוק הרכישה, ועל נטי

במשרדי המת"ק הרלוונטי, או במסירה לגורמי  באתר האינטרנט, החלטה זו בשטח,
 הקישור הפלסטיני, לפי המאוחר שביניהם. 

 :ואלה המקרקעין

, כפי שמסומן בצבע אדום במפת רכישה בקנה מידה דונם 3.12, בגודל של משבצת קרקע
 )2בריכת שילה חזקה (הנושאת את השם "החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת  1:2,500
על ידי והמצורפת להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה  החתומה, "02/20מס' ה'/

זו.

המקרקעין האמורים אינם מוסדרים, ועל פי המפה הפיסקאלית מצויים באדמות הכפר 
  דובש.-שעב , מווקע23, גוש פיסקאלי ג'אלוד

:  , יפורסמו באופן הבאהחלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה

ימים.  60יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  )1(
יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית, באמצעות המת"ק הרלוונטי. )2(
יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.  )3(
טרנט של המינהל האזרחי.יפורסמו באתר אינ )4(
לעיונו של כל  יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי, ויועמדו )5(

. ןייהמעונ
.ןיילעיונו של כל המעונ יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי, ויועמדו )6(
יופקדו במשרדי נציג הממונה על הרכוש הממשלתי באיו"ש בנפה הרלוונטית,  )7(

יין.ויועמדו לעיונו של כל המעונ
ימים. 60ייתלו בצורה ברורה, במספר מקומות, בשטח המקרקעין המדובר, למשך  )8(
יפורסמו בקובץ המנשרים, הצווים והמינויים (הקמצ"מ) של מפקדת כוחות צה"ל  )9(

.באזור יהודה והשומרון  

 ן.יילעיונו של כל המעונ ויועמדו

 ף"התשח' בטבת 

 2020בינואר  5

לוף תת א        רסאן עליאן,
 האזרחי             המינהל     ראש     
 המוסמכת                 הרשות

9624



 לישראל                                             הגנה                 צבא

 1969-), תשכ"ט321(יהודה ושומרון) (מס'  (רכישה לצרכי ציבור) צו בדבר חוק הקרקעות

הפקעה מס'  וימימוש צו – )מקטע חוסאן אלעזר 60כביש החלטה בדבר נטילת חזקה (
 3/94ה'/-ו 3/88, ה'/31/83ה'/

לצו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (יהודה ושומרון)  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
), 947, הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 1969-), תשכ"ט321(מס' 

 1953לשנת  2מס'  ,לחוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 4ף , ובהתאם לסעי1981 -התשמ"ב
, ולאחר ששוכנעתי כי נטילת החזקה במקרקעין המופקעים הינה לטובת (להלן חוק הרכישה)

, שבין צומת "חוסאן" ובין צומת "אלעזר"במקטע  60כביש שיפוץ והרחבה של הציבור לשם 
, וכי יש ביכולת היזם לעמוד המספק מענה לצורך ציבורי, תחבורתי ובטיחותיבאופן 

 -הזכויות במקרקעין  בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי

לחוק הרכישה, על נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו  12, בהתאם לסעיף הנני מחליט בזה
ימים מיום פרסום החלטה זו בשטח, באתר האינטרנט, במשרדי המת"ק  60להלן בתוך 

 הרלוונטי, או במסירה לגורמי הקישור הפלסטיני, לפי המאוחר שביניהם. 

 :ואלה המקרקעין

 31/83ההפקעות הבאות: ה'/, אשר כלולים בתחום דונם 349.976עין אשר שטחם מקרק
"קטע כביש אלחאדר אלעזר";  3/88ה'/חברון ליד אלעזר";  –"שיפור מקטע כביש בית לחם 

אך טרם נתפסה בהם חזקה בפועל, כפי שמסומן בצבע אדום "עוקף אלחאדר",  3/94ה'/-ו
כביש החלטה בדבר נטילת חזקה (הנושאת את השם " 1:15,000במפת רכישה בקנה מידה 

", החתומה 3/94ה'/-ו 3/88, ה'/31/83ה'/הפקעה מס'  וימימוש צו – )מקטע חוסאן אלעזר 60
על ידי והמצורפת להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

 כפרים הבאים:אדמות ההמקרקעין האמורים אינם מוסדרים ומצויים ב

 חלקה/מוואקע גוש אדמות כפר

דהר בקש, חלת אל קרוישפיסקלי  8גוש ארטאס 

ד'הר בקיש פיסקלי 2גוש  אל ח'דר 

,95-100, 91-93, 87-89, 75, 74, 71, 52, 51, 28-36  לוח תביעות 7גוש 
 " דרך בין חלקות0, "157-163, 107, 106

 " דרך בין חלקות0, "48, 39, 38, 32  לוח תביעות 8ש גו

,33-40, 31, 30, 27, 21-25, 17-19, 12-15, 7-10, 5, 1  לוח תביעות 10ש גו
 " דרך בין חלקות0, "59-61, 51-55, 48, 43-45, 42

 " דרך בין חלקות0, "22-29 לוח תביעות 11גוש 

-141, 121-123, 98, 97, 96, 82, 49-51, 28-33, 10, 9  לוח תביעות  13גוש 
 " דרך בין חלקות0, "153, 149, 147

 ת" דרך בין חלקו0, "26 לוח תביעות 22גוש 

" דרך בין0, "128, 127, 117, 116, 96-99, 46-52, 43  לוח תביעות 24גוש 
 חלקות

9625



 " דרך בין חלקות0, "19 לוח תביעות 27גוש 

 " דרך בין חלקות0, "1 לוח תביעות 29גוש 

" דרך בין חלקות0, "56-61, 23-28, 1-2 לוח תביעות 35גוש 

החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה, יפורסמו באופן הבא: 

 ימים.  60יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  )1(
באמצעות המת"ק הרלוונטי.יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית,  )2(
יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.  )3(
יפורסמו באתר אינטרנט של המינהל האזרחי. )4(
. ןיילעיונו של כל המעונ יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי, ויועמדו )5(
.ןיילעיונו של כל המעונ יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי, ויועמדו )6(
נציג הממונה על הרכוש הממשלתי באיו"ש בנפה הרלוונטית,  יופקדו במשרדי )7(

ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
ימים. 60ייתלו בצורה ברורה, במספר מקומות, בשטח המקרקעין המדובר, למשך  )8(
יפורסמו בקובץ המנשרים, הצווים והמינויים (הקמצ"מ) של מפקדת כוחות צה"ל  )9(

באזור יהודה והשומרון  

 ן.יילעיונו של כל המעונ ויועמדו

ח'   בטבת   התש"ף

 5    בינואר      2020   
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ראש          המינהל             האזרחי 
הרשות                            המוסמכת 
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 צבא הגנה לישראל

 1945הגנה (שעת חירום), התקנות 

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת 

)(ב) 1(84ובהתאם לתקנה  יהודה והשומרון בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור
") ויתר סמכויותיי על פי כל דין תקנות ההגנה(להלן: " 1945לתקנות ההגנה (שעת חירום), 

, ביטחון כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון האזור ,שהשתכנעתילאחר וותחיקת ביטחון, 
 הנקרא "חבר בני אדם  כל אני מכריז בזה, כיוהסדר ציבורי, מדינת ישראל, שלום הציבור 

איחוד ועדות העבודה החקלאיות ( – "" או ועדת הפעילות החקלאית
אתחאד לג'אן אלעמל או  אלזראעי" "לג'אן אלעמלאו " )

, בין אם הוא מאוגד ובין אם לאו, בין אם הוא פועל ברשת האינטרנט ובין אם אלזראעי"
הוא פועל באופן אחר, לרבות קבוצה, תא, וכן כל פלג, מוסד, סניף מרכז ועד או סיעה שלו, 

נויים שונים, ולרבות כל חבר בני אדם המשתייך לזרם זה, המכונה בכי -ובכל שם שייקרא
 הוא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות.

המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל, נדרש להודיע על כך למפקד כוחות 
-077, פקס: 02-9977711צה"ל באיו"ש באמצעות היועץ המשפטי ליהודה ושומרון, טלפון: 

4701860 . 

להגיש השגותיו בכתב בפניי, באמצעות היועץ  הרואה עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול
 יום ממועד פרסום ההכרזה. 14המשפטי ליהודה ושומרון, תוך 

כ"ה   בטבת   התש"ף 

22      בינואר      2020 

נדב פדן,                       אלוף
מפקד       כוחות         צה"ל 
באזור      יהודה      ושומרון 
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 צבא הגנה לישראל

 1945הגנה (שעת חירום), התקנות 

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת 

)(ב) 1(84ובהתאם לתקנה  יהודה והשומרון בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור
") ויתר סמכויותיי על פי כל דין תקנות ההגנה(להלן: " 1945לתקנות ההגנה (שעת חירום), 

, ביטחון כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון האזור ,שהשתכנעתילאחר וותחיקת ביטחון, 
הנקרא חבר בני אדם  כל אני מכריז בזה, כיוהסדר ציבורי, מדינת ישראל, שלום הציבור 

"אתיחאד ליג'אנ אלעמל או  "אתחאד לג'אן אלעמל אלצחי"או  "איחוד ועדות הבריאות"
או  "התאחדות ועדות הבריאות"או , "איחוד ועדות/ועדת הבריאות"או  אלסיחי"

 "ועדת/ועדות הפעולה הבריאותיות/ההבריאותית"או  "ועדת/ועדות הפעילות הבריאותית"
בין אם הוא מאוגד ובין אם לאו, בין אם הוא פועל ברשת , "ועדות העשייה הבריאותית"או 

ניף מרכז האינטרנט ובין אם הוא פועל באופן אחר, לרבות קבוצה, תא, וכן כל פלג, מוסד, ס
ולרבות כל חבר בני אדם המשתייך לזרם זה, המכונה  -ועד או סיעה שלו, ובכל שם שייקרא

 בכינויים שונים, הוא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות.

המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל, נדרש להודיע על כך למפקד כוחות 
-077, פקס: 02-9977711יהודה ושומרון, טלפון: צה"ל באיו"ש באמצעות היועץ המשפטי ל

4701860 . 

הרואה עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש השגותיו בכתב בפניי, באמצעות היועץ 
 יום ממועד פרסום ההכרזה. 14המשפטי ליהודה ושומרון, תוך 

כ"ה   בטבת   התש"ף

 22     בינואר      2020 

 , אלוףנדב פדן
 כוחות    צה"למפקד    

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

 2003-), התשס"ד1539מבנים בלתי מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' צו בדבר 

) (יהודה 11) (הארכת תוקף מס' גבעת מנחם(הכרזה על שטח מתוחם 
 2020-התש"ףוהשומרון), 

) לצו בדבר מבנים בלתי 2((ד)2-ו) 1((ד)2ובהתאם לסעיף  כוחות צה"ל באזור דכמפקבתוקף סמכותי 
יתר ) ועל פי "הצו" :(להלן 2003-), התשס"ד1539מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 

והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין , או לפי כל דין סמכויותיי לפי תחיקת ביטחון
 :לאמור אתה בזורמהנני ולשמירה על הסדר הציבורי, 

 -בהכרזה זו  .1 ההגדר

) גבעת מנחםתצלום אוויר הנושא את השם "הכרזה על שטח מתוחם ( –"מפה" 
", החתום על ידי 2020-התש"ף) (יהודה והשומרון), 11(הארכת תוקף מס' 

והמהווה חלק בלתי נפרד מהכרזה זו;

השטח המסומן בקו בצבע אדום במפה. –"שטח" 

נני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם (להלן: "תחום ההכרזה"), עד ליום ד' ה .2 תחימת השטח
 ).2022בינואר  1( פ"בבטבת התש

איסור כניסה 
 ושהייה

מיום פרסום הכרזה זו, לא ייכנס אדם לתחום ההכרזה ולא ישהה בו, הכול  (א) .3
בכפוף לאמור בצו.

 (ב)

 (ג)

השוהה בתחום ההכרזה, חייב לצאת אל  מיום פרסום הכרזה זו, כל אדם
 מחוץ לו, הכול בכפוף לאמור בצו.

על מי שרשום  להכרזה זו לא יחולו 3הוראות סעיף על אף האמור לעיל, 
במרשם האוכלוסין של האזור.

מיום פרסום הכרזה זו, בעליו או מחזיקיו של כל רכוש המצוי בתחום ההכרזה  .4 הוצאת רכוש
אל מחוצה לו, הכול בכפוף לאמור בצו.חייב להוציאו 

עם פרסום הכרזה זו, ייכנסו לתוקף, באופן מיידי, האיסורים לביצוע הפעולות  .5 איסורים מיידים
 הבאות:

 פעולות בינוי בתחום ההכרזה; (א)

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

הוצאות פינוי 
 ואחזקה

(ג) לצו, יחולו לגביו ההוראות בדבר תפיסת רכוש 5פונה רכוש בהתאם לסעיף  .6
 .2006-(יהודה והשומרון), התשס"ז

 5להכרזה זו או הפר אדם הוראות סעיף  6-ו 4, 3לא בוצע האמור בסעיפים  .7 הפעלת סמכויות
להשתמש בכל הסמכויות להכרזה זו, יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו רשאים 

 הקבועות בצו לשם ביצוע הוראות הצו והכרזה זו.

הכרזה זו מהווה התראה לבעליו או מחזיקיו של הרכוש בדבר חובתם להוציאו  .8 מניעת נזקים
אל מחוץ לתחום ההכרזה באופן עצמאי, על מנת למנוע או להקטין נזקים לרכוש 

 במהלך פינויו.
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 לצו. 3זו תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף הכרזה  .9 פרסום

הרואה עצמו נפגע מהכרזה זו, רשאי להגיש השגה בכתב בפני מפקד כוחות  (א) .10 השגה
צה"ל באזור יהודה והשומרון, באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור 

 ), תוך שמונה ימים מיום פרסום הכרזה זו.077-470-1860(בפקס מס' 

 לצו. 10שגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף לה (ב)

 תחילתה של הכרזה זו ביום חתימתה. .11 תחילה

) 11) (הארכת תוקף מס' גבעת מנחםהכרזה זו תיקרא: "הכרזה על שטח מתוחם ( .12 השם
 ".2020-ף"(יהודה והשומרון), התש

כ"ו   בטבת  התש"ף 

23     בינואר    2020 

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

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

 2003-), התשס"ד1539מבנים בלתי מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' צו בדבר 

) (יהודה 1 'מס) (הארכת תוקף גאולת ציוןהכרזה על שטח מתוחם (
 2020-התש"ףוהשומרון), 

) לצו בדבר מבנים בלתי 2((ד)2-ו) 1((ד)2ובהתאם לסעיף  כוחות צה"ל באזור דכמפקבתוקף סמכותי 
יתר ) ועל פי "הצו" :(להלן 2003-), התשס"ד1539מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 

והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין , או לפי כל דין סמכויותיי לפי תחיקת ביטחון
 :לאמור אתה בזורמהנני ולשמירה על הסדר הציבורי, 

 -בהכרזה זו  .1 ההגדר

) גאולת ציוןתצלום אוויר הנושא את השם "הכרזה על שטח מתוחם ( –"מפה" 
", החתום על ידי 2020-ף) (יהודה והשומרון), התש"1 'מס(הארכת תוקף 

והמהווה חלק בלתי נפרד מהכרזה זו;

השטח המסומן בקו בצבע אדום במפה. –"שטח" 

נני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם (להלן: "תחום ההכרזה"), עד ליום ה .2 תחימת השטח
 ).2022בינואר  1( "בבטבת התשפ כ"ח

איסור כניסה 
 ושהייה

מיום פרסום הכרזה זו, לא ייכנס אדם לתחום ההכרזה ולא ישהה בו, הכול  (א) .3
בכפוף לאמור בצו.

 (ב)

 (ג)

ם השוהה בתחום ההכרזה, חייב לצאת אל מיום פרסום הכרזה זו, כל אד
 מחוץ לו, הכול בכפוף לאמור בצו.

על מי שרשום  להכרזה זו לא יחולו 3על אף האמור לעיל, הוראות סעיף 
במרשם האוכלוסין של האזור.

מיום פרסום הכרזה זו, בעליו או מחזיקיו של כל רכוש המצוי בתחום ההכרזה  .4 הוצאת רכוש
אל מחוצה לו, הכול בכפוף לאמור בצו. חייב להוציאו

עם פרסום הכרזה זו, ייכנסו לתוקף, באופן מיידי, האיסורים לביצוע הפעולות  .5 איסורים מיידים
 הבאות:

 פעולות בינוי בתחום ההכרזה; (א)

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

הוצאות פינוי 
 ואחזקה

(ג) לצו, יחולו לגביו ההוראות בדבר תפיסת רכוש 5פונה רכוש בהתאם לסעיף  .6
 .2006-(יהודה והשומרון), התשס"ז

 5להכרזה זו או הפר אדם הוראות סעיף  6-ו 4, 3לא בוצע האמור בסעיפים  .7 הפעלת סמכויות
להשתמש בכל הסמכויות  להכרזה זו, יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו רשאים

 הקבועות בצו לשם ביצוע הוראות הצו והכרזה זו.

הכרזה זו מהווה התראה לבעליו או מחזיקיו של הרכוש בדבר חובתם להוציאו  .8 מניעת נזקים
אל מחוץ לתחום ההכרזה באופן עצמאי, על מנת למנוע או להקטין נזקים לרכוש 

 במהלך פינויו.
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 לצו. 3זו תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף  הכרזה .9 פרסום

הרואה עצמו נפגע מהכרזה זו, רשאי להגיש השגה בכתב בפני מפקד כוחות  (א) .10 השגה
צה"ל באזור יהודה והשומרון, באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור 

 ), תוך שמונה ימים מיום פרסום הכרזה זו.077-470-1860(בפקס מס' 

 לצו. 10השגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף ל (ב)

 תחילתה של הכרזה זו ביום חתימתה. .11 תחילה

) 1 'מס) (הארכת תוקף גאולת ציוןהכרזה זו תיקרא: "הכרזה על שטח מתוחם ( .12 השם
 ".2020-ף"(יהודה והשומרון), התש

 אלוף נדב פדן
 ות צה"למפקד כוח

 באזור יהודה והשומרון
כ"ו   בטבת   התש"ף 

23    בינואר      2020  
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 אלוף נדב פדן,
 מפקד כוחות  צה"ל

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

 2003-), התשס"ד1539מבנים בלתי מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' צו בדבר 

) (יהודה 14) (הארכת תוקף מס' חוות השקדהכרזה על שטח מתוחם (
 2020-התש"ףוהשומרון), 

) לצו בדבר מבנים בלתי 2((ד)2-ו) 1((ד)2ובהתאם לסעיף  כוחות צה"ל באזור דכמפקבתוקף סמכותי 
יתר ) ועל פי "הצו" :(להלן 2003-), התשס"ד1539מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 

והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין , או לפי כל דין סמכויותיי לפי תחיקת ביטחון
 :לאמור אתה בזורמהנני ולשמירה על הסדר הציבורי, 

 -בהכרזה זו  .1 ההגדר

) חוות השקדתצלום אוויר הנושא את השם "הכרזה על שטח מתוחם ( –"מפה" 
", החתום על ידי 2020 - ) (יהודה והשומרון), התש"ף14(הארכת תוקף מס' 

והמהווה חלק בלתי נפרד מהכרזה זו;

השטח המסומן בקו בצבע אדום במפה. –"שטח" 

הנני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם (להלן: "תחום ההכרזה"), עד ליום ד'  .2 תחימת השטח
 ).2022בינואר  1( פ"בבטבת התש

המשך ביטול 
איסור כניסה 

 ושהייה

ביטולו של איסור הכניסה והשהייה בתחום ההכרזה יעמוד בתוקפו. .3

יו של כל רכוש המצוי בתחום ההכרזה מיום פרסום הכרזה זו, בעליו או מחזיק .4 הוצאת רכוש
חייב להוציאו אל מחוצה לו, הכול בכפוף לאמור בצו.

עם פרסום הכרזה זו, ייכנסו לתוקף, באופן מיידי, האיסורים לביצוע הפעולות  .5 איסורים מיידים
 הבאות:

 פעולות בינוי בתחום ההכרזה; (א)

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

הוצאות פינוי 
 ואחזקה

(ג) לצו, יחולו לגביו ההוראות בדבר תפיסת רכוש 5פונה רכוש בהתאם לסעיף  .6
 .2006-(יהודה והשומרון), התשס"ז

להכרזה  5פר אדם הוראות סעיף להכרזה זו או ה 6-ו 4לא בוצע האמור בסעיפים  .7 הפעלת סמכויות
זו, יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו רשאים להשתמש בכל הסמכויות הקבועות 

 בצו לשם ביצוע הוראות הצו והכרזה זו.

הכרזה זו מהווה התראה לבעליו או מחזיקיו של הרכוש בדבר חובתם להוציאו  .8 מניעת נזקים
נת למנוע או להקטין נזקים לרכוש אל מחוץ לתחום ההכרזה באופן עצמאי, על מ

 במהלך פינויו.

 לצו. 3הכרזה זו תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף  .9 פרסום

הרואה עצמו נפגע מהכרזה זו, רשאי להגיש השגה בכתב בפני מפקד כוחות  (א) .10 השגה
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צה"ל באזור יהודה והשומרון, באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור 
 ), תוך שמונה ימים מיום פרסום הכרזה זו.077-470-1860ס' (בפקס מ

 לצו. 10להשגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף  (ב)

 תחילתה של הכרזה זו ביום חתימתה. .11 תחילה

) 14) (הארכת תוקף מס' חוות השקד(הכרזה זו תיקרא: "הכרזה על שטח מתוחם  .12 השם
 ".2020-ף", התש(יהודה והשומרון)

 אלוף נדב פדן
 צה"ל כוחות מפקד
 והשומרון יהודה באזור

כ"ו   בטבת   התש"ף 

23     בינואר     2020  
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 אלוף נדב פדן,
 מפקד כוחות  צה"ל

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

 2003-), התשס"ד1539מבנים בלתי מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' צו בדבר 

) (הארכת תוקף מס' "מאחז המחאה" –חזון דוד (הכרזה על שטח מתוחם 
 2020-התש"ף) (יהודה והשומרון), 14

) לצו בדבר מבנים בלתי 2((ד)2-) ו1((ד)2לסעיף ובהתאם  כוחות צה"ל באזור דכמפקבתוקף סמכותי 
יתר ) ועל פי "הצו" :(להלן 2003-), התשס"ד1539מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 

והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין , או לפי כל דין סמכויותיי לפי תחיקת ביטחון
 :לאמור תאה בזורמהנני ולשמירה על הסדר הציבורי, 

 -בהכרזה זו  .1 הגדרה

 –חזון דוד תצלום אוויר הנושא את השם "הכרזה על שטח מתוחם ( –"מפה" 
", 2020-התש"ף) (יהודה והשומרון), 14) (הארכת תוקף מס' "מאחז המחאה"

החתום על ידי והמהווה חלק בלתי נפרד מהכרזה זו;

במפה. השטח המסומן בקו בצבע אדום –"שטח" 

הנני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם (להלן: "תחום ההכרזה"), עד ליום ד'  .2 תחימת השטח
 ).2022בינואר  1(פ"ב בטבת התש

איסור כניסה 
 ושהייה

מיום פרסום הכרזה זו, לא ייכנס אדם לתחום ההכרזה ולא ישהה בו, הכול  (א) .3
בכפוף לאמור בצו.

 (ב)

 (ג)

מיום פרסום הכרזה זו, כל אדם השוהה בתחום ההכרזה, חייב לצאת אל 
 מחוץ לו, הכול בכפוף לאמור בצו.

על מי שרשום  להכרזה זו לא יחולו 3הוראות סעיף על אף האמור לעיל, 
במרשם האוכלוסין של האזור.

י בתחום ההכרזה מיום פרסום הכרזה זו, בעליו או מחזיקיו של כל רכוש המצו .4 הוצאת רכוש
חייב להוציאו אל מחוצה לו, הכול בכפוף לאמור בצו.

עם פרסום הכרזה זו, ייכנסו לתוקף, באופן מיידי, האיסורים לביצוע הפעולות  .5 איסורים מיידים
 הבאות:

 פעולות בינוי בתחום ההכרזה; (א)

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

הוצאות פינוי 
 ואחזקה

(ג) לצו, יחולו לגביו ההוראות בדבר תפיסת רכוש 5פונה רכוש בהתאם לסעיף  .6
 .2006-(יהודה והשומרון), התשס"ז

 5ו הפר אדם הוראות סעיף להכרזה זו א 6-ו 4, 3לא בוצע האמור בסעיפים  .7 הפעלת סמכויות
להכרזה זו, יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו רשאים להשתמש בכל הסמכויות 

 הקבועות בצו לשם ביצוע הוראות הצו והכרזה זו.

הכרזה זו מהווה התראה לבעליו או מחזיקיו של הרכוש בדבר חובתם להוציאו  .8 מניעת נזקים
ל מנת למנוע או להקטין נזקים לרכוש אל מחוץ לתחום ההכרזה באופן עצמאי, ע

 במהלך פינויו.
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 לצו. 3הכרזה זו תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף  .9 פרסום

הרואה עצמו נפגע מהכרזה זו, רשאי להגיש השגה בכתב בפני מפקד כוחות  (א) .10 השגה
צה"ל באזור יהודה והשומרון, באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור 

 ), תוך שמונה ימים מיום פרסום הכרזה זו.077-470-1860מס' (בפקס 

 לצו. 10להשגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף  (ב)

 תחילתה של הכרזה זו ביום חתימתה. .11 תחילה

) "מאחז המחאה –חזון דוד הכרזה זו תיקרא: "הכרזה על שטח מתוחם ( .12 השם
 ".2020-ף"הודה והשומרון), התש) (י14(הארכת תוקף מס' 

 אלוף נדב פדן ף"התשכ"ו בטבת 
 צה"ל כוחות מפקד
 2020     בינואר 23 והשומרון יהודה באזור
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 אלוף נדב פדן,
 מפקד כוחות  צה"ל

 באזור יהודה והשומרון 

9642



 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל

 2003-), התשס"ד1539מבנים בלתי מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' צו בדבר 

) (יהודה 4) (הארכת תוקף מס' (יישא ברכההכרזה על שטח מתוחם 
 2020-ף"התשוהשומרון), 

) לצו בדבר מבנים בלתי 2((ד)2-) ו1((ד)2ובהתאם לסעיף  כוחות צה"ל באזור דכמפקבתוקף סמכותי 
יתר ) ועל פי "הצו" :(להלן 2003-), התשס"ד1539מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 

והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין , או לפי כל דין סמכויותיי לפי תחיקת ביטחון
 :לאמור אתה בזורמהנני ולשמירה על הסדר הציבורי, 

 -בהכרזה זו  .1 הגדרה

) יישא ברכהתצלום אוויר הנושא את השם "הכרזה על שטח מתוחם ( –"מפה" 
", החתום על ידי 2020-ף"התש) (יהודה והשומרון), 4(הארכת תוקף מס' 

והמהווה חלק בלתי נפרד מהכרזה זו;

השטח המסומן בקו בצבע אדום במפה. –"שטח" 

י מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם (להלן: "תחום ההכרזה"), עד ליום הננ .2 תחימת השטח
 ).2022בינואר  1כ"ח בטבת התשפ"ב (

איסור כניסה 
 ושהייה

מיום פרסום הכרזה זו, לא ייכנס אדם לתחום ההכרזה ולא ישהה בו, הכול  (א) .3
בכפוף לאמור בצו.

 (ב)

 (ג)

השוהה בתחום ההכרזה, חייב לצאת אל מיום פרסום הכרזה זו, כל אדם 
 מחוץ לו, הכול בכפוף לאמור בצו.

על מי שרשום  להכרזה זו לא יחולו 3הוראות סעיף על אף האמור לעיל, 
במרשם האוכלוסין של האזור.

מיום פרסום הכרזה זו, בעליו או מחזיקיו של כל רכוש המצוי בתחום ההכרזה  .4 הוצאת רכוש
ל מחוצה לו, הכול בכפוף לאמור בצו.חייב להוציאו א

עם פרסום הכרזה זו, ייכנסו לתוקף, באופן מיידי, האיסורים לביצוע הפעולות  .5 איסורים מיידים
 הבאות:

 פעולות בינוי בתחום ההכרזה; (א)

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

הוצאות פינוי 
 ואחזקה

(ג) לצו, יחולו לגביו ההוראות בדבר תפיסת רכוש 5פונה רכוש בהתאם לסעיף  .6
 .2006-(יהודה והשומרון), התשס"ז

 5להכרזה זו או הפר אדם הוראות סעיף  6-ו 4, 3לא בוצע האמור בסעיפים  .7 הפעלת סמכויות
להשתמש בכל הסמכויות להכרזה זו, יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו רשאים 

 הקבועות בצו לשם ביצוע הוראות הצו והכרזה זו.

הכרזה זו מהווה התראה לבעליו או מחזיקיו של הרכוש בדבר חובתם להוציאו  .8 מניעת נזקים
אל מחוץ לתחום ההכרזה באופן עצמאי, על מנת למנוע או להקטין נזקים לרכוש 

 במהלך פינויו.
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 לצו. 3זו תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף הכרזה  .9 פרסום

הרואה עצמו נפגע מהכרזה זו, רשאי להגיש השגה בכתב בפני מפקד כוחות  (א) .10 השגה
צה"ל באזור יהודה והשומרון, באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור 

 ), תוך שמונה ימים מיום פרסום הכרזה זו.077-470-1860(בפקס מס' 

 לצו. 10שגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף לה (ב)

 תחילתה של הכרזה זו ביום חתימתה. .11 תחילה

 )4) (הארכת תוקף מס' יישא ברכההכרזה זו תיקרא: "הכרזה על שטח מתוחם ( .12 השם
 ".2020-ף"התש(יהודה והשומרון), 

 אלוף נדב פדן
 צה"ל כוחות מפקד
 והשומרון יהודה באזור

כ"ו בטבת התש"ף 

23   בינואר   2020 
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 אלוף נדב פדן,
 מפקד כוחות  צה"ל

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

 2003-), התשס"ד1539מבנים בלתי מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' צו בדבר 

 14 '(הארכת תוקף מס) 725נ.ג.  –יצהר דרום הכרזה על שטח מתוחם (
 2020-התש"ף(יהודה והשומרון),  ותיקון גבולות הכרזה)

) לצו בדבר מבנים בלתי 2((ד)2-) ו1((ד)2ובהתאם לסעיף  ה"ל באזורכוחות צ דכמפקבתוקף סמכותי 
יתר ) ועל פי "הצו" :(להלן 2003-), התשס"ד1539מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 

והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין , או לפי כל דין סמכויותיי לפי תחיקת ביטחון
 :לאמור אתה בזורמהנני רי, ולשמירה על הסדר הציבו

 -בהכרזה זו  .1 הגדרה

 –יצהר דרום תצלום אוויר הנושא את השם "הכרזה על שטח מתוחם ( –"מפה" 
(יהודה והשומרון),  ותיקון גבולות הכרזה) 14 '(הארכת תוקף מס) 725נ.ג. 
", החתום על ידי והמהווה חלק בלתי נפרד מהכרזה זו;2020-ף"התש

השטח המסומן בקו בצבע אדום במפה. –"שטח" 

הנני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם (להלן: "תחום ההכרזה"), עד ליום  .2 תחימת השטח
 ).2022בינואר  1כ"ח בטבת התשפ"ב (

המשך ביטול 
איסור כניסה 

 ושהייה

ביטולו של איסור הכניסה והשהייה בתחום ההכרזה יעמוד בתוקפו. .3

מיום פרסום הכרזה זו, בעליו או מחזיקיו של כל רכוש המצוי בתחום ההכרזה  .4 הוצאת רכוש
חייב להוציאו אל מחוצה לו, הכול בכפוף לאמור בצו.

עם פרסום הכרזה זו, ייכנסו לתוקף, באופן מיידי, האיסורים לביצוע הפעולות  .5 איסורים מיידים
 הבאות:

 עולות בינוי בתחום ההכרזה;פ (א)

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

הוצאות פינוי 
 ואחזקה

(ג) לצו, יחולו לגביו ההוראות בדבר תפיסת רכוש 5פונה רכוש בהתאם לסעיף  .6
 .2006-(יהודה והשומרון), התשס"ז

להכרזה  5להכרזה זו או הפר אדם הוראות סעיף  6-ו 4בוצע האמור בסעיפים  לא .7 הפעלת סמכויות
זו, יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו רשאים להשתמש בכל הסמכויות הקבועות 

 בצו לשם ביצוע הוראות הצו והכרזה זו.

ו הכרזה זו מהווה התראה לבעליו או מחזיקיו של הרכוש בדבר חובתם להוציא .8 מניעת נזקים
אל מחוץ לתחום ההכרזה באופן עצמאי, על מנת למנוע או להקטין נזקים לרכוש 

 במהלך פינויו.

 לצו. 3הכרזה זו תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף  .9 פרסום
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הרואה עצמו נפגע מהכרזה זו, רשאי להגיש השגה בכתב בפני מפקד כוחות  (א) .10 השגה
באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור  צה"ל באזור יהודה והשומרון,

 ), תוך שמונה ימים מיום פרסום הכרזה זו.077-470-1860(בפקס מס' 

 לצו. 10להשגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף  (ב)

 תחילתה של הכרזה זו ביום חתימתה. .11 תחילה

(הארכת ) 725נ.ג.  –ום (יצהר דרהכרזה זו תיקרא: "הכרזה על שטח מתוחם  .12 השם
 ".2020-ף"התש(יהודה והשומרון),  ותיקון גבולות הכרזה) 14 'תוקף מס

אלוף        נדב               פדן 
מפקד    כוחות          צה"ל 
באזור    יהודה   והשומרון 

כ"ו בטבת  התש"ף 

23    בינואר   2020 
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 ,אלוף נדב פדן
 מפקד כוחות  צה"ל

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

 2003-), התשס"ד1539מבנים בלתי מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' צו בדבר 

ותיקון גבולות  11 'מס) (הארכת תוקף (מעוז אסתרהכרזה על שטח מתוחם 
 2020-"ףהתש(יהודה והשומרון),  הכרזה)

) לצו בדבר מבנים בלתי 2((ד)2-) ו1((ד)2בהתאם לסעיף ו כוחות צה"ל באזור דכמפקבתוקף סמכותי 
יתר ) ועל פי "הצו" :(להלן 2003-), התשס"ד1539מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 

והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין , או לפי כל דין סמכויותיי לפי תחיקת ביטחון
 :לאמור אתה בזרומהנני ולשמירה על הסדר הציבורי, 

 -בהכרזה זו  .1 הגדרה

) מעוז אסתרתצלום אוויר הנושא את השם "הכרזה על שטח מתוחם ( –"מפה" 
", 2020-ף"התש(יהודה והשומרון),  ותיקון גבולות הכרזה) 11 'מס(הארכת תוקף 

החתום על ידי והמהווה חלק בלתי נפרד מהכרזה זו;

קו בצבע אדום במפה.השטח המסומן ב –"שטח" 

הנני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם (להלן: "תחום ההכרזה"), עד ליום  .2 תחימת השטח
 ).2022בינואר  1כ"ח בטבת התשפ"ב (

איסור כניסה 
 ושהייה

מיום פרסום הכרזה זו, לא ייכנס אדם לתחום ההכרזה ולא ישהה בו, הכול  (א) .3
בכפוף לאמור בצו.

 (ב)

 (ג)

מיום פרסום הכרזה זו, כל אדם השוהה בתחום ההכרזה, חייב לצאת אל 
 מחוץ לו, הכול בכפוף לאמור בצו.

על מי שרשום  להכרזה זו לא יחולו 3הוראות סעיף על אף האמור לעיל, 
במרשם האוכלוסין של האזור.

כל רכוש המצוי בתחום ההכרזה  מיום פרסום הכרזה זו, בעליו או מחזיקיו של .4 הוצאת רכוש
חייב להוציאו אל מחוצה לו, הכול בכפוף לאמור בצו.

עם פרסום הכרזה זו, ייכנסו לתוקף, באופן מיידי, האיסורים לביצוע הפעולות  .5 איסורים מיידים
 הבאות:

 פעולות בינוי בתחום ההכרזה; (א)

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

הוצאות פינוי 
 ואחזקה

(ג) לצו, יחולו לגביו ההוראות בדבר תפיסת רכוש 5פונה רכוש בהתאם לסעיף  .6
 .2006-(יהודה והשומרון), התשס"ז

 5ו הפר אדם הוראות סעיף להכרזה זו א 6-ו 4, 3לא בוצע האמור בסעיפים  .7 הפעלת סמכויות
להכרזה זו, יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו רשאים להשתמש בכל הסמכויות 

 הקבועות בצו לשם ביצוע הוראות הצו והכרזה זו.

הכרזה זו מהווה התראה לבעליו או מחזיקיו של הרכוש בדבר חובתם להוציאו  .8 מניעת נזקים
ל מנת למנוע או להקטין נזקים לרכוש אל מחוץ לתחום ההכרזה באופן עצמאי, ע

 במהלך פינויו.
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 לצו. 3הכרזה זו תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף  .9 פרסום

הרואה עצמו נפגע מהכרזה זו, רשאי להגיש השגה בכתב בפני מפקד כוחות  (א) .10 השגה
צה"ל באזור יהודה והשומרון, באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור 

 ), תוך שמונה ימים מיום פרסום הכרזה זו.077-470-1860מס' (בפקס 

 לצו. 10להשגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף  (ב)

 תחילתה של הכרזה זו ביום חתימתה. .11 תחילה

 11 'מס) (הארכת תוקף מעוז אסתרהכרזה זו תיקרא: "הכרזה על שטח מתוחם ( .12 השם
 ".2020-ף"התש(יהודה והשומרון),  רזה)ותיקון גבולות הכ

כ"ו בטבת  התש"ף 

23  בינואר     2020 
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אלוף        נדב               פדן 
מפקד    כוחות          צה"ל 
באזור    יהודה   והשומרון 



 אלוף נדב פדן,
 מפקד כוחות  צה"ל

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

 2003-), התשס"ד1539מבנים בלתי מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' צו בדבר 

) 14 'מס) (הארכת תוקף גבעת אסף –מצפה אסף הכרזה על שטח מתוחם (
 2020-ף"התש(יהודה והשומרון), 

) לצו בדבר מבנים בלתי 2((ד)2-) ו1((ד)2ף ובהתאם לסעי כוחות צה"ל באזור דכמפקבתוקף סמכותי 
יתר ) ועל פי "הצו" :(להלן 2003-), התשס"ד1539מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 

והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין , או לפי כל דין סמכויותיי לפי תחיקת ביטחון
 :מורלא אתה בזורמהנני ולשמירה על הסדר הציבורי, 

 -בהכרזה זו  .1 הגדרה

 –מצפה אסף תצלום אוויר הנושא את השם "הכרזה על שטח מתוחם ( –"מפה" 
", החתום על 2020-ף") (יהודה והשומרון), התש14 'מס) (הארכת תוקף גבעת אסף

ידי והמהווה חלק בלתי נפרד מהכרזה זו;

השטח המסומן בקו בצבע אדום במפה. –"שטח" 

הנני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם (להלן: "תחום ההכרזה"), עד ליום  .2 תחימת השטח
 ).2022בינואר  1כ"ח בטבת התשפ"ב (

המשך ביטול 
איסור כניסה 

 ושהייה

ביטולו של איסור הכניסה והשהייה בתחום ההכרזה יעמוד בתוקפו. .3

זו, בעליו או מחזיקיו של כל רכוש המצוי בתחום ההכרזה  מיום פרסום הכרזה .4 הוצאת רכוש
חייב להוציאו אל מחוצה לו, הכול בכפוף לאמור בצו.

עם פרסום הכרזה זו, ייכנסו לתוקף, באופן מיידי, האיסורים לביצוע הפעולות  .5 איסורים מיידים
 הבאות:

 פעולות בינוי בתחום ההכרזה; (א)

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

הוצאות פינוי 
 ואחזקה

(ג) לצו, יחולו לגביו ההוראות בדבר תפיסת רכוש 5פונה רכוש בהתאם לסעיף  .6
 .2006-(יהודה והשומרון), התשס"ז

להכרזה  5פר אדם הוראות סעיף להכרזה זו או ה 6-ו 4לא בוצע האמור בסעיפים  .7 הפעלת סמכויות
זו, יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו רשאים להשתמש בכל הסמכויות הקבועות 

 בצו לשם ביצוע הוראות הצו והכרזה זו.

הכרזה זו מהווה התראה לבעליו או מחזיקיו של הרכוש בדבר חובתם להוציאו  .8 מניעת נזקים
נת למנוע או להקטין נזקים לרכוש אל מחוץ לתחום ההכרזה באופן עצמאי, על מ

 במהלך פינויו.

 לצו. 3הכרזה זו תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף  .9 פרסום

הרואה עצמו נפגע מהכרזה זו, רשאי להגיש השגה בכתב בפני מפקד כוחות  (א) .10 השגה
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צה"ל באזור יהודה והשומרון, באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור 
 ), תוך שמונה ימים מיום פרסום הכרזה זו.077-470-1860ס' (בפקס מ

 לצו. 10להשגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף  (ב)

 תחילתה של הכרזה זו ביום חתימתה. .11 תחילה

) (הארכת גבעת אסף –מצפה אסף (הכרזה זו תיקרא: "הכרזה על שטח מתוחם  .12 השם
 ".2020-ף"והשומרון), התש (יהודה) 14 'מסתוקף 

 אלוף נדב פדן
 צה"ל כוחות מפקד
 והשומרון יהודה באזור

כ"ו בטבת  התש"ף 

23   בינואר    2020 
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 אלוף נדב פדן,
 מפקד כוחות  צה"ל

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

 2003-), התשס"ד1539מבנים בלתי מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' צו בדבר 

ותיקון גבולות  11 'מס) (הארכת תוקף עוז ציוןהכרזה על שטח מתוחם (
 2020-ף"התש(יהודה והשומרון),  הכרזה)

) לצו בדבר מבנים בלתי 2((ד)2-) ו1((ד)2התאם לסעיף וב כוחות צה"ל באזור דכמפקבתוקף סמכותי 
יתר ) ועל פי "הצו" :(להלן 2003-), התשס"ד1539מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 

והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין , או לפי כל דין סמכויותיי לפי תחיקת ביטחון
 :לאמור אתה בזורמהנני ולשמירה על הסדר הציבורי, 

 -בהכרזה זו  .1 הגדרה

) עוז ציוןתצלום אוויר הנושא את השם "הכרזה על שטח מתוחם ( –"מפה" 
", 2020-ף"(יהודה והשומרון), התש ותיקון גבולות הכרזה) 11 '(הארכת תוקף מס

החתום על ידי והמהווה חלק בלתי נפרד מהכרזה זו;

בצבע אדום במפה. השטח המסומן בקו –"שטח" 

הנני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם (להלן: "תחום ההכרזה"), עד ליום  .2 תחימת השטח
 ).2022בינואר  1כ"ח בטבת התשפ"ב (

איסור כניסה 
 ושהייה

מיום פרסום הכרזה זו, לא ייכנס אדם לתחום ההכרזה ולא ישהה בו, הכול  (א) .3
בכפוף לאמור בצו.

 (ב)

 (ג)

מיום פרסום הכרזה זו, כל אדם השוהה בתחום ההכרזה, חייב לצאת אל 
 מחוץ לו, הכול בכפוף לאמור בצו.

על מי שרשום לו חולא י וז להכרזה 3על אף האמור לעיל, הוראות סעיף 
במרשם האוכלוסין של האזור.

ל רכוש המצוי בתחום ההכרזה מיום פרסום הכרזה זו, בעליו או מחזיקיו של כ .4 הוצאת רכוש
חייב להוציאו אל מחוצה לו, הכול בכפוף לאמור בצו.

עם פרסום הכרזה זו, ייכנסו לתוקף, באופן מיידי, האיסורים לביצוע הפעולות  .5 איסורים מיידים
 הבאות:

 פעולות בינוי בתחום ההכרזה; (א)

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

הוצאות פינוי 
 ואחזקה

(ג) לצו, יחולו לגביו ההוראות בדבר תפיסת רכוש 5פונה רכוש בהתאם לסעיף  .6
 .2006-(יהודה והשומרון), התשס"ז

 5ו הפר אדם הוראות סעיף להכרזה זו א 6-ו 4, 3לא בוצע האמור בסעיפים  .7 הפעלת סמכויות
להכרזה זו, יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו רשאים להשתמש בכל הסמכויות 

 הקבועות בצו לשם ביצוע הוראות הצו והכרזה זו.

הכרזה זו מהווה התראה לבעליו או מחזיקיו של הרכוש בדבר חובתם להוציאו  .8 מניעת נזקים
ל מנת למנוע או להקטין נזקים לרכוש אל מחוץ לתחום ההכרזה באופן עצמאי, ע

 במהלך פינויו.
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 לצו. 3הכרזה זו תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף  .9 פרסום

הרואה עצמו נפגע מהכרזה זו, רשאי להגיש השגה בכתב בפני מפקד כוחות  (א) .10 השגה
צה"ל באזור יהודה והשומרון, באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור 

 ), תוך שמונה ימים מיום פרסום הכרזה זו.077-470-1860מס' (בפקס 

 לצו. 10להשגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף  (ב)

 תחילתה של הכרזה זו ביום חתימתה. .11 תחילה

 11 '(הארכת תוקף מס) עוז ציוןהכרזה זו תיקרא: "הכרזה על שטח מתוחם ( .12 השם
 ".2020-ף"(יהודה והשומרון), התש זה)ותיקון גבולות הכר

 אלוף נדב פדן
 צה"ל כוחות מפקד
 והשומרון יהודה באזור

כ"ו  בטבת  התש"ף

23    בינואר     2020 
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 אלוף נדב פדן,
 מפקד כוחות  צה"ל

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

 2003-), התשס"ד1539מבנים בלתי מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' צו בדבר 

) (יהודה 11 'מס) (הארכת תוקף דרום-רמת מגרון(הכרזה על שטח מתוחם 
 2020-ף"התשוהשומרון), 

) לצו בדבר מבנים בלתי 2((ד)2-) ו1()(ד2ובהתאם לסעיף  כוחות צה"ל באזור דכמפקבתוקף סמכותי 
יתר ) ועל פי "הצו" :(להלן 2003-), התשס"ד1539מורשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 

והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין , או לפי כל דין סמכויותיי לפי תחיקת ביטחון
 :לאמור אתה בזורמהנני ולשמירה על הסדר הציבורי, 

 -בהכרזה זו  .1 הגדרה

-רמת מגרוןתצלום אוויר הנושא את השם "הכרזה על שטח מתוחם ( –"מפה" 
", החתום על ידי 2020-ף") (יהודה והשומרון), התש11 'מס) (הארכת תוקף דרום

והמהווה חלק בלתי נפרד מהכרזה זו;

השטח המסומן בקו בצבע אדום במפה. –"שטח" 

הנני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם (להלן: "תחום ההכרזה"), עד ליום  .2 השטח תחימת
 ).2022בינואר  1כ"ח בטבת התשפ"ב (

איסור כניסה 
 ושהייה

מיום פרסום הכרזה זו, לא ייכנס אדם לתחום ההכרזה ולא ישהה בו, הכול  (א) .3
בכפוף לאמור בצו.

 (ב)

 (ג)

זו, כל אדם השוהה בתחום ההכרזה, חייב לצאת אל  מיום פרסום הכרזה
 מחוץ לו, הכול בכפוף לאמור בצו.

על מי שרשום ולו חלא י להכרזה זו 3על אף האמור לעיל, הוראות סעיף 
במרשם האוכלוסין של האזור.

מיום פרסום הכרזה זו, בעליו או מחזיקיו של כל רכוש המצוי בתחום ההכרזה  .4 הוצאת רכוש
יב להוציאו אל מחוצה לו, הכול בכפוף לאמור בצו.חי

עם פרסום הכרזה זו, ייכנסו לתוקף, באופן מיידי, האיסורים לביצוע הפעולות  .5 איסורים מיידים
 הבאות:

 פעולות בינוי בתחום ההכרזה; (א)

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

הוצאות פינוי 
 ואחזקה

(ג) לצו, יחולו לגביו ההוראות בדבר תפיסת רכוש 5פונה רכוש בהתאם לסעיף  .6
 .2006-(יהודה והשומרון), התשס"ז

 5ו הפר אדם הוראות סעיף להכרזה זו א 6-ו 4, 3לא בוצע האמור בסעיפים  .7 הפעלת סמכויות
להכרזה זו, יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו רשאים להשתמש בכל הסמכויות 

 הקבועות בצו לשם ביצוע הוראות הצו והכרזה זו.

הכרזה זו מהווה התראה לבעליו או מחזיקיו של הרכוש בדבר חובתם להוציאו  .8 מניעת נזקים
ל מנת למנוע או להקטין נזקים לרכוש אל מחוץ לתחום ההכרזה באופן עצמאי, ע

 במהלך פינויו.
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 לצו. 3הכרזה זו תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף  .9 פרסום

הרואה עצמו נפגע מהכרזה זו, רשאי להגיש השגה בכתב בפני מפקד כוחות  (א) .10 השגה
צה"ל באזור יהודה והשומרון, באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור 

 ), תוך שמונה ימים מיום פרסום הכרזה זו.077-470-1860מס' (בפקס 

 לצו. 10להשגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף  (ב)

 תחילתה של הכרזה זו ביום חתימתה. .11 תחילה

) (הארכת תוקף דרום-רמת מגרוןהכרזה זו תיקרא: "הכרזה על שטח מתוחם ( .12 השם
 ".2020-ף"ומרון), התש) (יהודה והש11 'מס

 אלוף נדב פדן
 צה"ל כוחות מפקד
 והשומרון יהודה באזור

כ"ו  בטבת  התש"ף 

23    בינואר     2020   
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 אלוף נדב פדן,
 מפקד כוחות  צה"ל

 באזור יהודה והשומרון 
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 לישראל  הגנה     צבא

 1969-), תשכ"ט321(יהודה ושומרון) (מס'  (רכישה לצרכי ציבור) צו בדבר חוק הקרקעות

 03/20מס' ה'/ )הסדרת צומת קלקסהחלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה (

חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (יהודה ושומרון)  לצו בדבר 2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
), 947, הצו בדבר הקמת מנהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 1969-), תשכ"ט321(מס' 

 1953לשנת  2מס'  ,לחוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 4, ובהתאם לסעיף 1981 -התשמ"ב
במקרקעין הינה לטובת הציבור , ולאחר ששוכנעתי כי רכישת הבעלות חוק הרכישה) -(להלן 

לשם הסדרת צומת קלקס העתידה לשרת את האוכלוסייה באזור וכי יש ביכולת המקים 
 -לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכות במקרקעין

)(א) לחוק 1(4רכישת הבעלות במקרקעין שיפורטו להלן, בהתאם לסעיף הנני מחליט בזה על 
ימים מיום פרסום החלטה זו  30ן שיפורטו להלן בתוך הרכישה, ועל נטילת חזקה במקרקעי

בשטח, באתר האינטרנט, במשרדי המת"ק הרלוונטי, או במסירה לגורמי הקישור 
 הפלסטיני, לפי המאוחר שביניהם. 

 :ואלה המקרקעין

דונם, כפי שמסומן בצבע אדום במפת רכישה בקנה מידה  10.6מקרקעין אשר שטחם 
הסדרת צומת נטילת חזקה (ו רכישת בעלות החלטה בדבר"הנושאת את השם  1:2,000

", החתומה על ידי והמצורפת להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד 03/20) מס' ה'/קלקס
מהחלטה זו.

 הכפר באדמות מצויים הפיסקאלית המפה פי מוסדרים, ועל אינם האמורים המקרקעין
 8דר ובגוש פיסקלי -ח'לת אד-נג'צש, ממוח ו-אן אותמווקע ,6חברון גוש פיסקאלי 

 סנדץ, קלקץ-מוואקעות ג'בל אס

החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה, יפורסמו באופן הבא: 

 ימים.  30יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  )1(
יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית, באמצעות המת"ק הרלוונטי. )2(
יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.  )3(
יפורסמו באתר אינטרנט של המינהל האזרחי. )4(
. ןיילעיונו של כל המעונ יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי, ויועמדו )5(
.ןיילעיונו של כל המעונ יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי, ויועמדו )6(
משלתי באיו"ש בנפה הרלוונטית, ויועמדו יופקדו במשרדי נציג הממונה על הרכוש המ )7(

לעיונו של כל המעוניין.
ימים. 30ייתלו בצורה ברורה, במספר מקומות, בשטח המקרקעין המדובר, למשך  )8(
וחות צה"ל יפורסמו בקובץ המנשרים, הצווים והמינויים (הקמצ"מ) של מפקדת כ )9(

באזור יהודה והשומרון.

 ן.יילעיונו של כל המעונ ויועמדו

א'  בשבט התש"ף 

27  בינואר    2020 

תת אלוף         רסאן עליאן,
 האזרחי             המינהל     ראש     
 המוסמכת                 הרשות
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 צבא       הגנה       לישראל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

) (בידוד בית) (הוראת שעה), 2019בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  הוראת
 2020-ף"התש

הצו בדבר , ועל פי 1966לשנת  43זמני מס' , חוק חוק בריאות הציבורל 15-ו 10פים בתוקף סמכותי לפי סעי
 אלה: הוראותהריני מתקין  1981-), התשמ"א947הל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' הקמת מינ

 -בהוראה זו  .1 הגדרות

 אזור יהודה והשומרון; -" אזור"

 באחד היעדיםמי שהגיע לאזור, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה  –" חוזר"
"דרך מדינה אחרת" ; לעניין זה, לאזורהימים האחרונים לפני הגעתו  14במהלך 

 ;למעט שהיה בשדה התעופה בלבד של אותה מדינה, מלבד סין –

 ;-חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל –" חולה"

 אחד מאלה: –" אדם המצוי בבידוד"
חוזר; )1(
מי שהיה במגע הדוק עם חולה; )2(
הימים  14-מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב )3(

 האחרונים;

 בישראל; 23-בחירות לכנסת ה -" בחירות"

 הוראות הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל; -" הוראות המנהל"

 ;, דרום קוריאה, יפןסינגפור, מקאו, תאילנד, הונג קונג ,סין –" היעדים"

 אחד מאלה:כל  -" מגע הדוק"
 , עבודהטיפול ישיר בחולה ובכלל כל אלה:חשיפה במוסד רפואי לחולה,  )1(

, יחד עם עובדי בריאות שחלו, ביקור חולה, או שהייה בחדר עם חולה
והכל אם בוצעו בלא מיגון לפי הנחיות מתאמת הבריאות במינהל 

;האזרחי או משרד הבריאות בישראל
;עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה )2(
מושבים  נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני )3(

;ום מושב החולהממק
;ביתו של חולה-בני )4(
 ;כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות )5(

 מעלות צלזיוס, שיעול או קושי בנשימה. 38חום גוף העולה על  -" תסמינים"

חובת בידוד 
בית ותנאי 

 בידוד

 אדם המצוי בבידוד ישהה בבידוד בבית מגורים או במקום אחר שניתן (א) . 2
 ;מקום הבידוד) –אי הבידוד (להלן נלקיים בו את ת

 היה לאדם ספק אם הוא היה במגע הדוק עם חולה, ישהה בבידוד ויפנה (ב)
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לבירור  בישראל משרד הבריאותמתאמת הבריאות במינהל האזרחי או לל
 ;הספק

באחד ימים ממועד השהייה האחרונה  14הבידוד יהיה לתקופה של  (ג)
 ממועד השהיה באחרון שבהם –ד אחד מהיעדים, ואם היה ביותר מיע

תקופת  –ימים מיום המגע האחרון עם חולה (להלן  14או  לגבי חוזר,
 הבידוד). 

מחוזי  אדם המצוי בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא (ד)
בישראל או סגנו, או ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות 

לתנאי  בהתאםו הבריאות במינהל האזרחיבישראל או סגנו, או מתאמת 
 האישור.

תנאי הבידוד לרבות כללי היגיינה ומגע עם אדם המצוי בבידוד, יהיו  (ה)
 משרד הבריאותמתאמת הבריאות במינהל האזרחי או  להמלצות בהתאם
 לבידוד בית כפי שיתפרסמו מזמן לזמן. בישראל

 מי שאין לו מקום בידוד לשהות בו מנסיבות מיוחדות, ישהה בבידוד (ו)
 .ישראל או המפקד הצבאיב משרד הבריאותכפי שיוסדר בידי  במקום

אדם המצוי בבידוד שפיתח תסמינים יפעל לפי הוראות הגורם המוסמך  )1(ו
 במשרד הבריאות בישראל או מתאמת הבריאות במינהל האזרחי.

מצב חירום רפואי, אדם המצוי בבידוד יפנה לקבלת טיפול  במקרה של (ז)
דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר היותו בבידוד בשל  רפואי

 להידבקות בנגיף הקורונה. חשד

, לא תחול לגבי אדם שרופא או גורם מוסמך הוראה זוחובת בידוד לפי  (ח)
 .קן מסויםאו במת כי בידודו יבוצע בבית חולים אחר קבע

הצבעה 
בבחירות 
 בישראל

המצוי במקום  הזכאי להצביע בבחירות בישראל (ד), אדם2על אף האמור בסעיף  א.2
(א) ובלא תסמינים רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך הצבעה 2בידוד לפי סעיף 

בבחירות באחת מהקלפיות שקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בישראל 
כאמור, ובהתאם להוראות שקבע משרד הבריאות  לעניין הצבעה של אדם

בישראל למניעת הדבקה; אדם כאמור יגיע לקלפי ויחזור ממנה ישירות למקום 
רכב המשמש או  –"רכב ציבורי"  –הבידוד ברכב שאינו רכב ציבורי; לעניין זה 

 המיועד לשמש להסעת נוסעים בשכר ובכלל זה מונית.

מתאמת הבריאות במינהל האזרחי או דוד לדווח לעל אדם המצוי בבי (א) .3 דיווח
ובכלל זה, מקום מגוריו, הוראה זו על קיום  בישראל משרד הבריאותל

או  (ג)2לאזור ומועד השהיה האחרונה ביעד כאמור בסעיף מועד הגעתו 
 לפי העניין, ותקופת הבידוד., מועד המגע האחרון עם חולה

למתאמת הבריאות , ידווח באזורחוזר שאין לו מקום מגורים קבוע  (ב)
או עם  לאזורהגעתו  עם בישראל למשרד הבריאותבמינהל האזרחי או 

בתקופת  , לפי המוקדם מביניהם, על מקום שהייתוזו הוראהרסום פ
 הבידוד.

 למשרד הבריאותלמתאמת הבריאות במינהל האזרחי או דיווח או פנייה  (ג)
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מזמן או המתאמת  רסם המשרדיהיה באופן שיפ הוראה זולפי  בישראל
 לזמן.

 .2020 במאי 2עד ליום ביום חתימתה ותוקפה של הוראה זו  .4 תוקף

   .הוראה זו תחול גם על מי שחזר לאזור לפני יום חתימתה .5 תחולה

 תא"ל     רסאן         עליאן
 ראש     המינהל   האזרחי

 שומרוןו    יהודה     באזור

כ"ט בשבט התש"ף

24   בפברואר 2020    

9664



 צבא       הגנה       לישראל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

) (הוראת במתקן מסוים) (בידוד 2019בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  הוראת
 2020-ף"שעה), התש

הצו בדבר הקמת , ועל פי 1966לשנת  43זמני מס' , חוק חוק בריאות הציבורל 15-ו 10פים בתוקף סמכותי לפי סעי
 אלה: הוראותהריני מתקין  1981-), התשמ"א947מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

 -בהוראה זו  .1 הגדרות

 אחד מאלה: - "אדם החשוד כחולה בקורונה"
 של משרד הבריאותבהתאם להנחיות , –מי שנדרש להיבדק ל )1(

שיתפרסמו מזמן  כפי בישראל או של מתאמת הבריאות במינהל האזרחי
לזמן;

שגורם מוסמך במשרד הבריאות בישראל, מתאמת הבריאות במינהל מי  )2(
;רופא מחוזי הורה שהוא נדרש להיבדק ל־ האזרחי או

 אזור יהודה והשומרון; -" אזור"

) (בידוד 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  -" הוראת בידוד בית"
 ;2020-) (הוראת שעה), התש"ףבית

 ;כהגדרתו בהוראת בידוד בית -" חולה"

 אחד מאלה:לעניין הוראה זו  -" מאבטח"
צו בדבר סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור מאבטח כהגדרתו ב )1(

, שהוסמך לעניין המתקן 2009-התשס"ט), 1628(יהודה והשומרון) (מס' 
;המסוים

צו בדבר הסדרת השמירה בישובים (יהודה אדם שהוסמך על פי ה )2(
;, לגבי האזור שבתחומו הוסמך1971-), תשל"א432והשומרון) (מס' 

צו בדבר סידורי בטחון באזורי תעשייה (מינוי נאמן ביטחון כמשמעותו  )3(
 המקום, לגבי 2009-), התשס"ט1640נאמן ביטחון) (יהודה והשומרון) (מס' 

 ;שבתחומו הוסמך

בית חולים או מתקן אחר כפי שתורה מתאמת הבריאות במינהל  - "מתקן"
 האזרחי, דרך כלל או באופן פרטני;

 רופא מומחה; - "רופא"

 לרבות סגנו.כמשמעו בישראל, ו - "רופא מחוזי"

 , אם רופאבמתקןחולה או אדם החשוד כחולה בקורונה, ישהה בבידוד  (א) . 2 חובת בידוד 
 ;או במתקן דם כאמור ישהה בבידוד בבית חוליםהורה כי א

 ,במתקןבידוד בית, ישהה בבידוד  בהוראתאדם המצוי בבידוד, כהגדרתו  (ב)
או רופא  גורם מוסמך במשרד הבריאות בישראל, מתאמת הבריאות אם

 .או במתקן הה בבידוד בבית חוליםמחוזי הורה כי יש
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 יהיה בתנאים ולתקופה כפי שיורה הרופא, זולת אם הורה במתקןהבידוד  (ג)
רופא על סיום תקופת הבידוד קודם לכן או כי המשך הבידוד יבוצע במקום 

 ),ב(ובתנאים, כפי שיורה; ואולם לגבי בידוד כאמור בסעיף קטן  אחר
 הרופא שהורה על הבידוד.יינתנו בידי  ההוראות כאמור

כפיית בידוד 
 במתקן

אדם לעשות  , וסירב אותו)ב(או  )(א2הורה רופא כי אדם ישהה בבידוד לפי סעיף  .3
לאכיפת הבידוד ולעיכוב  החולים כן, יפעל מאבטח לבקשת איש צוות רפואי בבית

העניין, עד להגעתו של  של אותו אדם, תוך שימוש בכוח סביר הנדרש בנסיבות
 הל האזרחי.מתאמת הבריאות במינשוטר, והכול לפי הוראות 

 .2020 באפריל 12עד ליום ו ביום חתימתה תוקפה של הוראה זו .4 תוקף

 תא"ל     רסאן         עליאן
 ראש     המינהל   האזרחי

 שומרוןו   יהודה      באזור
כ"ט בשבט התש"ף 

24  בפברואר   2020  
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 צבא       הגנה       לישראל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

 ) (בידוד בית) (הוראת שעה)2019בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  הוראת
 2020-ף", התש(תיקון)

הצו בדבר , ועל פי 1966לשנת  43זמני מס' , חוק חוק בריאות הציבורל 15-ו 10פים בתוקף סמכותי לפי סעי
 אלה: הוראותהריני מתקין  1981-), התשמ"א947הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

תיקון סעיף 
1 

, ) (בידוד בית) (הוראת שעה)2019ש הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדב .1
 - 1, בסעיף 2020-התש"ף

";ואיטליה דרום קוריאהוזר", בסופה יבוא "בהגדרה "ח )א(
 "היעדים", בסופה יבוא "איטליה".בהגדרה  )ב(

 .חתימתההוראה זו תחול גם על מי שחזר לפני יום  .2 תחולה

(בידוד ) 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש הוראה זו תיקרא: " .3 שם
 ".2020-, התש"ףבית) (הוראת שעה) (תיקון)

 עליאן תא"ל     רסאן        
 ראש     המינהל   האזרחי

 שומרוןו   יהודה      באזור

 ט'  אדר    התש"ף    

5  במרץ      2020         
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 צבא       הגנה       לישראל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

 ) (בידוד בית) (הוראת שעה)2019בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  הוראת
 2020-ף", התש)2מס'  (תיקון

בדבר  הצו, ועל פי 1966לשנת  43זמני מס' , חוק חוק בריאות הציבורל 15-ו 10פים בתוקף סמכותי לפי סעי
 אלה: הוראותהריני מתקין  1981-), התשמ"א947הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

, ) (בידוד בית) (הוראת שעה)2019ש הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדב .1 השםתיקון 
ההוראה העיקרית), בשם ההוראה, במקום "(בידוד בית)"  –(להלן  2020-התש"ף

 והוראות שונות)". יבוא "(בידוד בית

תיקון סעיף 
1 

 -להוראה העיקרית  1בסעיף  .2

בהגדרה "חוזר", אחרי "לפני הגעתו לאזור" יבוא "או שהשתתף  )1(
הימים האחרונים  14לאומית מחוץ לאזור במהלך -בהתכנסות בין

 כאמור";

ה, בהגדרה "היעדים", בסופה יבוא "צרפת, גרמניה, ספרד, שוויץ, אוסטרי )2(
 סן מרינו, אנדורה";

 אחרי ההגדרה "היעדים" יבוא: )3(

התקהלות מאורגנת בהשתתפות אנשים  –לאומית" -""התכנסות בין
המגיעים ממדינה אחת או יותר, שאינה אזור יהודה ושומרון ואינה 

 ישראל;

התקהלות מאורגנת לרבות במסגרת של אירוע  –"התקהלות מאורגנת" 
 מופע;";ספורט, כנס, הצגה, 

 אחרי ההגדרה "מגע הדוק" יבוא: )4(

רופא, רופא שיניים, סטז'ר, אח או אחות, מיילדת,  -" ""מקצוע בריאות
דיאטן, -פסיכולוג, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, תזונאי

, פאראמדיק קרימינולוג קליני, פודיאטר, פודיאטר מנתח, כירופרקט,
 םמתרי, ריאה-מפעילי מכונת לב, טכנאי רנטגן, לוגביוטכנו, פואיר ןמעבד

עוזר רופא מרדים בחדרי ניתוח בבתי , עוזר פתולוג, טכנולוג רפואי, דם
 נהג ,חובש, עוזר רופא במחלקה לרפואה דחופה בבית חולים, חולים

, טכנולוג עיניים, פלבוטומיסט, אופטומטריסט/אופטומטראי, אמבולנס
ות השוהה במעון יום שיקומי לרבות בהסעה מלווה אישי לפעוט עם מוגבל

וכן כל בעל מקצוע שהכיר בו  רוקח, מבית הפעוט אל המעון ובחזרה
 כמטפל בשירותי הבריאות;של משרד הבריאות בישראל  המנהל הכללי

אדם העובד במוסד רפואי, בקופת חולים,  –"עובד מערכת הבריאות" 
המשמש, או הנועד לשמש, בארגון הנותן שירותי רפואת חירום או במעון 

כולו או בחלקו, מקום מגורים או מקום שהיה לילדים, לזקנים, לבעלי 
 והכל כשהם מחוץ למשפחתם, או מוסדמום גופני או ללוקים בשכלם, 
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בגמילה מסמים, וכן תלמיד, סטז'ר,  המשמש או שנועד לשמש לטיפול
עובד מתלמד או אדם המשלים הכשרה מעשית למקצוע בריאות, ולרבות 
 חברת כוח אדם או ספק שירותים המבצע את עבודתו באחד מאלה;".

תיקון סעיף 
2 

(ג) להוראה העיקרית, אחרי "ממועד השהייה באחרון שבהם" יבוא "ואם 2בסעיף  .3
ימים מיום השהייה האחרון בהתכנסות  14 –לאומית -חזר מהתכנסות בין

 כאמור".

הוספת 
א 3סעיפים 

 ב3-ו

 להוראה העיקרית יבוא: 3אחרי סעיף  .4

"איסור 
התכנסות 

לאומית -בין
 והתקהלות

 לאומית באזור.-אין לקיים התכנסות בין (א) א.3

 5,000אין לקיים התקהלות מאורגנת בהשתתפות  (ב)
 איש ומעלה, למעט הפגנה שניתן לה אישור כדין.

הימים האחרונים, אף אם  14-מי שהגיע לאזור ב (ג)
וזר, לא ישתתף בהתקהלות מאורגנת אינו ח

 אנשים ומעלה. 100בהשתתפות 

מעלות צלזיוס לא  38אדם עם חום גוף העולה על  (ד)
 100ישתתף בהתקהלות מאורגנת בהשתתפות 

אנשים ומעלה, ולא יגיע למקום עבודתו ולמקום 
 שבו הוא נותן שירות.

רד על אף האמור בסעיף זה, הגורם המוסמך במש (ה)
הבריאות בישראל או מתאמת הבריאות במנהל 
האזרחי רשאים לאשר את קיומה של התכנסות 

לאומית כאמור בסעיף קטן (א) או של -בין
התקהלות כאמור בסעיף קטן (ב) וכן לאשר 
השתתפות בהתקהלות כאמור בסעיף קטן (ג) או 

 (ד), בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורו עליהם.

איסור יציאה 
של  לחו"ל

עובד מערכת 
 הבריאות

עובד מערכת הבריאות לא ייסע אל מחוץ לאזור,  (א) ב.3
ומעסיק במערכת הבריאות לא יאשר לעובד 
מערכת הבריאות חופשה לשם נסיעה אל מחוץ 

 לאזור.

על אף האמור בסעיף זה, הגורם המוסמך במשרד  (ב)
הבריאות בישראל או מתאמת הבריאות במנהל 

לאשר נסיעה של עובד מערכת האזרחי רשאים 
הבריאות או של קבוצת עובדים כאמור אל מחוץ 

 לאזור בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורו עליהם.

למעט לישראל  –בסעיף זה, "אל מחוץ לאזור"  (ג)
אלא אם כן ניתנה הוראה אחרת לפי כל דין

 ".ותחיקת ביטחון.

או אדם המתגורר באזור, או על תושב או  הוראה זו תחול על תושב האזור (א) .5 תחולה
אזרח ישראל, שחזר מצרפת, גרמניה, ספרד, שוויץ, אוסטריה, סן מרינו או 
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 אנדורה, גם אם חזר לפני יום תחילתה.

הוראה זו תחול על מי שאינו תושב האזור או המתגורר באזור או תושב או  (ב)
הימים האחרונים  14אזרח ישראל, אשר יגיע לאזור לאחר שהיה במהלך 

לפני הגעתו לאזור בצרפת, גרמניה, ספרד, שוויץ, אוסטריה, סן מרינו או 
 .8:00בשעה  2020במרץ  9אנדורה, מיום 

(בידוד ) 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש הוראה זו תיקרא: " .6 שם
 ".2020-, התש"ף)2מס'  בית) (הוראת שעה) (תיקון

 תא"ל     רסאן         עליאן
 ראש     המינהל   האזרחי

 שומרוןו   יהודה      באזור
י"ג    אדר  התש"ף 

9       במרץ    2020 
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 צבא ההגנה לישראל

 1988-), התשמ"ח1252מס' בדבר העברת טובין (יהודה ושומרון) (צו 

 טובין הוצאתהיתר כללי ל

לצו בדבר העברת טובין (יהודה והשומרון)  2כראש המנהל האזרחי לפי סעיף בתוקף סמכותי 
  –(להלן: "הצו"), הנני נותן היתר זה  1988-), התשמ"ח1252(מס' 

הוצאת טובין 
 לישראל

ובלבד שהטובין נרכשו כדין מותר לכל אדם להוציא טובין מהאזור לישראל,  .1
באזור ושולם עליהם כל מס  כדין באזור לאחר שיובאו כדין אליו או יוצרו

 למעט טובין כמפורט להלן: שחל עליהם,

;בתוספת הראשונה טובין המנויים )א(

טובין אשר יש בהם משום סכנה לביטחון האזור או מדינת ישראל,  )ב(
לפי קביעה, שתהיה מוגבלת לפרק זמן, של מפקד צבאי או הממונה;

נתקיימו  טובין שהכנסתם לישראל נאסרה או הותנתה בתנאים, ולא )ג(
תנאים אלו.

טובין הוצאת 
דרך מהאזור 

 תחנות מעבר

מן האזור דרך תחנות מעבר כמשמעותן בצו טוביןלהוציא מותר לכל אדם   .2
 -), התשכ"ח175גשרי הירדן (יהודה ושומרון) (מס'  - בדבר תחנות מעבר

 יוצרוובלבד שהטובין נרכשו כדין באזור לאחר שיובאו כדין אליו או , 1967
 , למעט טובין כמפורט להלן:באזור ושולם עליהם כל מס שחל עליהם כדין

טובין המנויים בתוספת השנייה; )א(

טובין אשר יש בהם משום סכנה לביטחון האזור או מדינת ישראל,  )ב(
לפי קביעה, שתהיה מוגבלת לפרק זמן, של מפקד צבאי או הממונה;

אי תחולה על 
טובין 

האסורים 
או  בייצוא

 בהחזקה

לפי כל  או בהחזקה, היתר זה לא יחול על טובין האסורים ביצוא מהאזור  .3
 .טחוןידין או תחיקת ב

תחילת 
 התוקף

תחילת תוקפו של היתר זה מיום חתימתו.  .4

-ט"התשעהיתר זה ייקרא: "היתר כללי להוצאת טובין (יהודה ושומרון),   .5 השם 
2019." 
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 ראשונהההתוספת 
)1(סעיף 

 בכל תצורותיו -מטמורפי) -שיש (תוצרי סלע קרבונטי .1
 ֶחֶלד-ְּפָלַדת ַאל -נירוסטה .2
 מוצרי עור ופרוות  .3
  ברזל   .4
 נחושת  .5
 זהב  .6
 כסף  .7
  אלומיניום  .8
 מגנזיום  .9

 נתרן  .10
 אשלגן  .11
 פחמים (מעץ)  .12
 מוצרי מזון מבשר בעלי חיים .13
 פלטינה  .14
 פלדיום  .15
 קדמיום  .16
 אינדיום  .17
 גליום  .18
 ניקל  .19
 טיטניום  .20
 טונגסטן  .21
 בדיל  .22
 עופרת  .23
 מוליבדן   .24
 צהובה"פליז "נחושת  .25

 התוספת השניה
)2(סעיף 

 "ףהתש יד      באדר       

 2020 במרץ              10

תת-אלוף           סאן עליאן
 ראש     המינהל    האזרחי 
 באזור   יהודה    והשומרון 
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צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל  

 1966לשנת  51חוק העתיקות, מס' 

צו בדבר חוק העתיקות (מס' 1166)(יהודה והשומרון), התשמ"ו-1986 

תקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות), התש"ף-2020 

לחוק  48לסעיף בתוקף סמכותי כראש המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון, בהתאם 
לצו בדבר חוק העתיקות  16לסעיף ובהתאם "החוק")  –(להלן  1966לשנת  51העתיקות, מס' 

 , הנני מתקין תקנות אלה:"הצו") –(להלן  1986-), התשמ"ו1166שומרון) (מס' ה(יהודה ו

 –קנות אלה בת .1 הגדרות

ן אישור לפי מתחפירה שביצועה נדרש בידי הממונה כתנאי ל –פירת הצלה" "ח 

 לחוק; 10סעיף 

אגרות 

לצורך מתן 

 אישור

לאישור פעולות באתר עתיקות לחוק,  10לפי סעיף גשה למנהל בקשה הו .2

לאחר שבוצע סקר  את מתן האישור בתנאים,, והתנה המנהל כהגדרתו בחוק

      ישלם מבקש האישור אגרות כמפורט להלן: ארכיאולוגי באתר,

 בשקלים חדשים – הממונהעד ביצוע חפירת הצלה בידי ב

החפירה שנדרשו, לפי לכל יום חפירה בשטחי  (א)

יצוע לב, לצורך מתן אישור הממונהקביעת 

יום  שלהלן, ביחס לכל , תשולם האגרהעבודות

      -מרכיב הנדרש לביצוע החפירה ה עבודה של

 

 25יום עבודה לפועל אחד מתוך עלות  )1(

 פועלים הנדרשים לחפירה;

325 

 1100  ;יום עבודה למנהל חפירהעלות  )2(

 1300 עלות יום עבודה למנהלן; )3(

 1100 עלות יום עבודה למודד; )4(

 1100 עלות יום עבודה לצלם; )5(

 1500 עלות יום עבודה לממונה בטיחות; )6(

 1100 אבטחה; )7(

 1500 צילום אוויר; )8(

 5500 מדידות תלת מימד

 450 רכב; )9(

 2000 מחפרון; )10(

 45 ;הנדרשים לחפירה ציוד וחומרים )11(

 1000 מעבדות; )12(

 1000 טיפול טכני; )13(
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 1000 ;לחפירה מחקרים נלווים )14(

(מתוך שני ימי עבודה הממצאים פרסום  )15(

 נדרשים).

1000 

את הסכמתו לבקשה לבצע את  הממונהתן נ (ב)

החפירה באמצעות פועלים מטעם מבקש 

משנה  שבתקנתהאגרה תשולם לא  –האישור 

 ביחס ליום עבודה לפועל. )1((א)

 

השבת 

 אגרה

ליט הממונה לאור תוצאות חפירות ההצלה שלא לתת אישור לביצוע פעולות הח .3

במקרקעין, ישיב המינהל האזרחי למבקש האישור את האגרות ששילם לפי 

  .2תקנה 

פטור 

מטעמים 

 מיוחדים

ביועץ המשפטי,ו בממונה לאחר שנועץרשאי,  סגן ראש המינהל האזרחי (א) . 4
מנימוקים שיירשמו, פטור מלא או חלקי מהאגרה הקבועה בתקנה  ,לתת

לפי הענין, אם קיימות לדעתו נסיבות המצדיקות זאת, ובכלל אלה היקף  2
או נסיבותיו האישיות , מטרת הבנייה, ביצוע על ידי גורם פרטי, החפירות

 של מבקש האישור.

סייג 

 לתחולה

–נות אלה לא יחולו על תק . 5

מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון.  (א)

.המינהל האזרחי (ב)
מי שרכש זכויות במקרקעין, ושמכח הסכם בינו לבין המינהל האזרחי (ג)

 שילם בעד חפירות הצלה באותם מקרקעין, ביחס לפעולות שבעדן שולם.
מיום פרסומן. תחילתן של תקנות אלה . 6 תחילה

(יהודה תקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות)תקנות אלו תיקראנה: " .7 שם
 ".2020-"ףתשה, ושומרון)

 תת-אלוף        רסאן עליאן "ףהתש יד        באדר      

 ראש     המינהל    האזרחי

    2020 במרץ             10  באזור  יהודה  והשומרון 
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צבא הגנה לישראל

1988-), התשמ"ח1252(יהודה והשומרון)(מס'  בדבר העברת טובין צו

תקנות בדבר העברת טובין (הובלת רכבים פסולים)       

, הנני 1988-), התשמ"ח1252א לצו בדבר העברת טובין (יהודה והשומרון) (מס' 2לפי סעיף  סמכותי בתוקף
 בזאת לאמור: מורה

 בתקנות אלה: .1 הגדרות

 24רכב שלא חידשו את רישיונו רכב באובדן גמור, רכב שיצא מכלל שימוש,  -" פסולרכב "
ורכב שניתנה לגביו הודעת אי שימוש כמשמעותם בתקנות  חודשים לאחר פקיעתו,

, כפי תוקפן בישראל מעת לעת, וכן מסגרת המרכב של רכב כאמור 1961-התעבורה, התשכ"א
 או חלק ממנה;

הוצאות תפיסת הרכב הפסול, הובלתו למגרש כאמור בהוראות  - "חזקההוהוצאות פינוי "
הוצאות ביטוח ושמירה, בסכום שייקבע על  חזקה של הרכב הפסול, לרבותהוכן הוצאות ה
 ידי הממונה;

 ;מקום שנקבע על ידי הממונה כמקום להחזקת כלי רכב שהובילו רכבים פסולים - "מגרש"

 ידי כממונה לעניין תקנות אלה.-מי שמונה על - "הממונה"

הובלת רכב 
 פסול

 .מהממונה הובלתו של רכב פסול בתוך האזור טעונה היתר .2

איסור 
שימוש 

 ברכב

היה  לשוטר, חייל צה"ל או בעל תפקיד שהוסמך לכך על ידי המפקד הצבאי(א) .3
נעשתה הובלתו של רכב פסול מבלי שניתן היתר לכך לפי יסוד סביר להניח כי 

למסור לנהג הרכב  הוא או בסטייה מהוראות ההיתר, רשאי 2תקנה 
הודעה האוסרת את שבאמצעותו נעשתה ההובלה או לבעל הרכב כאמור 

ימים,  )30( השימוש ברכב (להלן  הודעת איסור שימוש) לתקופה של שלושים
וליטול את רישיון הרכב לאותה תקופה; בהודעת איסור שימוש תצוין הסיבה 

 לאיסור השימוש ברכב ולנטילת רישיון הרכב. 

(א) נמסרה  משנה-בתקנתהשנים שקדמו להובלה האמורה  )3( אם במהלך שלוש (ב)
לפי סעיף זה באותו רכב שבו בוצעה ההובלה, או ברכב הודעת איסור שימוש 

רשאי הממונה להאריך את הודעת איסור  ,אחר לאותו נהג או לאותם בעלים
. הודעה  בכתב על ההארכה ימים) 90(תשעים השימוש לתקופה שלא תעלה על 

 תישלח לנהג או לבעלים.

רשאי שוטר, חייל צה"ל או בעל תפקיד שהוסמך לכך על ידי המפקד הצבאי  )ג(
להורות לנהג הרכב שלגביו נמסרה הודעת איסור שימוש להעמיד את הרכב 

 במגרש או בכל מקום אחר עליו יורה.

לא ישתמש אדם ברכב עליו נמסרה הודעת איסור שימוש אלא לצורך נסיעה  )ד(
), ולא יעבירו מהמקום שנקבע גבתקנת משנה ( לשם ביצוע הפעולות האמורות

  להעמדת הרכב.

), גהוצאות בשל העמדת רכב במגרש בתקופת איסור השימוש לפי תקנת משנה ( )ה(
ישולמו על ידי בעל הרכב, אלא אם איסור השימוש ברכב בוטל כאמור בתקנה 
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 ב

  עליאן רסאןתא"ל  ף"התשי"ד      באדר     
 המנהל האזרחי ראש

 2020        במרץ        10 באזור יהודה והשומרון

הוצאות בשל העיכוב יתווספו  .(א), וניתן לעכב את הרכב עד שישולמו5
 להוצאות האמורות ברישא.

, רשאי מי שרואה עצמו 3נאסר שימוש ברכב וניטל רישיון הרכב כאמור בתקנה  (א) .4 השגה
 .לממונהנפגע מכך להגיש השגה בכתב 

 הממונה רשאי לקבל השגה שהוגשה בפניו, כולה או מקצתה, או לדחותה. (ב)
 ימים ממועד קבלת ההשגה במשרדי הממונה. 5ההחלטה בהשגה תינתן תוך 

ביטול 
איסור 

לשימוש 
 ברכב

ועל פי  2קבע הממונה כי הובלת הרכב הפסול נעשתה בהיתר שניתן לפי תקנה  (א) .5
 הוראות ההיתר, יבוטל איסור השימוש ברכב ויוחזר רישיון הרכב.

הפסול נעשתה שלא בהיתר שהוצא בהתאם קבע הממונה כי הובלת הרכב  (ב)
או בסטייה מהוראות ההיתר, רשאי הוא, בנסיבות מיוחדות, להורות  2לתקנה 

החזרת רישיון הרכב, על או  , על קיצור תקופתועל ביטול איסור השימוש ברכב
 בתנאים שיקבע, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי או נציגו.

משנה (ב), ישלם מי שהרכב עומד להיות משוחרר הוחלט לשחרר רכב לפי תקנת  (ג)
 לרשותו את הוצאות הפינוי והאחזקה, וניתן לעכב את הרכב עד שישולמו.

 חודשיים מיום חתימתן. -תחילת תוקפן של תקנות אלה  .6 תחילה

) (יהודה הובלת רכבים פסוליםתקנות אלה תיקראנה: "תקנות בדבר העברת טובין ( .7 השם
 ".2020-ף"והשומרון) התש
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 צבא       הגנה       לישראל

צו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון) 
 1971-), התשל"א427(מס'  

 תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה)
 וחיבורו לרשת החלוקההמותקן על גג וולטאי -פוטו במתקןייצור (

 2020-"פ, התש(יהודה ושומרון) )בעקבות זכיה בהליך תחרותי

-), התשל"א427לצו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון) (מס'  7בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 ") ויתר סמכויותיי, הריני מתקין תקנות אלה:הצו" -(להלן  1971

 אזור יהודה ושומרון; -" אזור" .1 הגדרות

 צו;ל 2סעיף לעסוק בחשמל לפי  היתרמי שניתן לו  -" בעל רישיון עיסוק בחשמל"

בפעילותה  ״חח״י״) –(להלן חברת החשמל לישראל בע"מ  -" הולכההבעל רישיון "
בעלת אישור עיסוק בהולכת חשמל ככבעל רישיון הולכה בשטחי מדינת ישראל ו

באזור, או כל בעל רישיון הולכה במדינת ישראל או אישור עיסוק בהולכת חשמל 
 ;במקום חח"יבאזור אשר יבוא 

או מטעמה  רשות החשמלכל הוראה או החלטה שניתנה ע"י  -" הוראות הרשות"
 ;בישראל, שעניינה ייצור חשמל

 ייצור ממתקן לייצור חשמל תעריף לקביעת תחרותי הליך -" הליך תחרותי"
שיחובר לרשת מתח , מאגר או בנין גג על באזור המותקן וולטאית-פוטו בטכנולוגיה

 באמות המידה המפורטות בתוספת לתקנות אלה; כהגדרתם ולמתח נמוך גבוה

המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון; -" המינהל"

מי שניתן לו  היתר או שניתנה לגביו הוראה לעסוק בחלוקת חשמל לפי  -–" מחלק"
-תשל"א), 427הצו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון) (מס' 

 ט אנרגיה.", למעט קמ1971

ט אנרגיה על פי הצו או "רישיון עיסוק בחשמל הניתן על ידי קמ -" רישיון ייצור"
תקנותיו, שעניינו ייצור חשמל באמצעות מיתקן הייצור המפורט ברישיון, ושניתן 

 ;למי שאינו בעל רישיון עיסוק בחשמל שאיננו לייצור בלבד

 רשות החשמל במדינת ישראל; -" הרשות"״ או רשות החשמל״

 קצין מטה לענייני אנרגיה במינהל; -" קמ"ט אנרגיה"

קביעת  אמות 
 המידה

לייצור חשמל אמות המידה המפורטות בתוספת לתקנות אלה, יחולו על הליכים  . 2
יה יזכוולטאי המותקן על גג וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות -מתקן פוטואמצעות ב

 .התחרותי, בכפוף לתקנות אלבהליך 
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זכיה בהליך 
 תחרותי

והוראות  היפעל בהתאם להוראות תקנות אל לקביעת תעריף, זוכה בהליך תחרותי .3
 .אלה תוספת לתקנותאמות המידה המפורטות ב

 630ל ש על גודל חיבור של מתקן המבקש לחבר מתקן העולהזוכה בהליך תחרותי  .4 רישיון ייצור
אשר עמד בהוראות תקנות אלו והתוספת אליהן, ו, )אמפר (ילו וואט ק

בהוראות כל דין ותחיקת הבטחון, בכל נוהל או הבהרות אשר יפורסמו על ידי 
 ,ואשר קיבל היתר הפעלה מקמ"ט אנרגיה ,ט אנרגיה בנוגע להליך התחרותי"קמ

המתקן המהווה תנאי לסנכרון  ,ייצור רישיון לקבלת אנרגיה ט"לקמבקשה  יגיש
 . הבהתאם לתוספת לתקנות אל

באות להוסיף על הוראות כל דין ותחיקת בטחון ולא לגרוע  תקנות אלוהוראות  .5 שמירת דינים
 מהן.

 תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן. .6 תחילה

במיתקן ייצור תקנות אלה ייקראו: "תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) ( .7 שם
) וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכיה בהליך תחרותי גג על המותקןוולטאי -פוטו

 ".2020-התש"פ(יהודה ושומרון), 

רסאן עליאן,          תא"ל 

ראש     המינהל   האזרחי 

באזור   יהודה     ושומרון 

 התש"פיד           באדר       

 2020במרץ                  10
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 תוספת
 )2(סעיף 

וחיבורו לרשת החלוקה  גג על המותקןוולטאי -במיתקן פוטוחשמל ייצור  -להליך  מידההת ואמ
  קביעת תעריףל בעקבות זכיה בהליך תחרותי

 מועד סנכרון ותשלום בעד רכישת אנרגיה. 220

  הגדרות )א(
  -בסימן זה 

 או 1966לשנת  79חוק תכנון ערים כפרים ובנינים חוק זמני מס' בבניין כהגדרתו  -" בניין"

 ;או חניון בשטח פתוח, שנבנו כדין דלקיםאחסון  חוות

 ; , כיסוי צדדי או דופןאו כיסוי צף כיסוי עליון - "גג"

, 1כ35כהגדרתם באמת מידה  –" מועד מחייב מרבי לסנכרון" -" ומועד מחייב לסנכרון"

בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות כפי שהוחלו בהוראה 

 ;2010-מידה) (יהודה ושומרון), התש״ע

תחרותי  בהליך למועמדים לזכייה ההודע שלח קמ"ט אנרגיההמועד שבו  - "המועד הקובע"

 ;לקביעת תעריף

 .שהוקמו כדין מאגר מי קולחיןאו  מאגר מים, בריכת דגים -" מאגר"

 דרישות תכנוניות –בקשה לחיבור או שילוב תנאים להגשת  )ב(

מאגר, יציג המבקש גג כתנאי להגשת בקשה לחיבור או לשילוב מיתקן על גבי  )1(

למחלק תוכנית מאושרת או היתר בנייה למאגר כתנאי להגשת בקשה לחיבור או 

 לשילוב.

אינו נדרש להציג מסמך  גג בנייןהמבקש לשלב או לחבר מיתקן המותקן על גבי  )2(

 מטעם מוסד תכנון כתנאי להגשת בקשה לחיבור או שילוב.

 מועד לסנכרון )ג(

חודשים מהמועד  12יהיה  מיתקן המוקם על גבי גג בניין המועד המחייב לסנכרון )1(

 חודשים מהמועד הקובע. 16והמועד המחייב המרבי לסנכרון יהיה  ,הקובע

המועד המחייב  ,מאגר גגגבי  על וקםתקן המימגבי ), ל1על אף האמור בסעיף ( )2(

והמועד המחייב המרבי לסנכרון יהיה , חודשים מהמועד הקובע 18לסנכרון יהיה 

 חודשים מהמועד הקובע. 22

 בשיטת התחשבנות בחירה )ד(

יבחר לצורך התחשבנות עם  )הזוכה - בהליך תחרותי לקביעת תעריף (להלן זוכה )1(

 .שלהלן )ו( -) וההמחלק באחת משתי השיטות המפורטות בסעיפים (

בחר הזוכה בשיטת התחשבנות, לא יוכל הזוכה לעבור לשיטת התחשבנות אחרת,  )2(

  . שלהלן )3קטן (עד תום התקופה האמורה בסעיף 

פעלה שנים מיום שנתן המחלק אישור ה 25משך המחלק ישלם לזוכה את התעריף ל )3(

כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק  4כ35לפי סעיף (ז) לאמת מידה  מסחרית למתקן

בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), 
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. על אף האמור, לבקשת זוכה ישלם המחלק את התעריף לתקופה 2010-התש״ע

 . קצרה יותר

   עבור ייצור תשלום התחשבנות בשיטת  )ה(

תקן יבעד החשמל המיוצר במלפי שיטת התחשבנות זו, המחלק ישלם לזוכה  )1(

-14לוח תעריפים למתקני גגות" ב 1שורה "הליך תחרותי מספר תעריף כמפורט ב

ועל פי שיעורי בספר אמות המידה של רשות החשמל במדינת ישראל  המופיעים 6.7

 ההצמדה המפורטים בהודעת הזכייה. 

תקן יגבה המחלק מן הצרכן תעריף ימן המ הצרכןדי האנרגיה הנצרכת על י בעד )2(

כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה)  21לפי אמת מידה 

וכן את  ,2010-(קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש״ע

בספר אמות המידה של רשות  המופיעים 1-5.4התעריף הקבוע בלוח התעריפים 

 .ישראל החשמל במדינת

 התחשבנות בשיטת תשלום עבור הזרמה לרשת )ו(

בעד החשמל המיוצר ישלם לזוכה  ספק שירות חיונילפי שיטת התחשבנות זו,  )1(

המופיעים בספר  14-6.7 תקן והמוזרם לרשת תעריף כמפורט בלוח תעריפיםיבמ

אמות המידה של רשות החשמל במדינת ישראל ועל פי שיעורי ההצמדה 

 המפורטים בהודעת הזכייה. 

את  זוכהה מן ספק השירות החיוניגבה י מהמיתקן האנרגיה הנצרכת על ידי הזוכה בגין )ז(

, בהתאם לסוג הצרכן, את התעריף הקבוע לקו"א בשנה 1-8.1לפי לוח תעריפים  התעריפים

 1-5.4הקבוע בלוח התעריפים  וכן את תעריף  1-5.3-ו 3-5.2, 1-5.2וחות תעריפים לפי ל

ציון מיקום המיתקן  .בספר אמות המידה של רשות החשמל במדינת ישראלהמופיעים 

 בבקשה לפתיחת תיק חיבור
יוקם על גבי גג מאגר או על גבי  מחלק יוודא כי בבקשה לחיבור הזוכה ציין האם המיתקן

 ין.יגג בנ

 ניהול נתונים )ח(

בעל רישיון ההולכה אחראי למעקב אחר כמות ההספק של כל מבקש חיבור  )1(

 בהתאם להודעת הזכייה שלגביה נפתחו תיקי עבודה לחיבור.

מחלק ימסור לבעל רישיון ההולכה, בזמן אמת, נתונים אודות כל פתיחת תיק  )2(

להודעת עבודה לחיבור שהגיש מבקש חיבור לחיבור מיתקן אחד או יותר בהתאם 

הזכייה. המחלק יעדכן בזמן אמת את בעל רישיון ההולכה גם אודות נתונים על 

עמידה או אי עמידה בתנאים להגשת בקשה המפורטים בסעיף (ה) לאמת מידה 

כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי  2כ35

 ככל שנבדקו., 2010-חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש״ע

בעל רישיון ההולכה יבצע רישום על בסיס יומי של הודעות המחלק וינפיק למחלק  )3(

 אישור קבלה מיידי.

פתיחת תיק עבודה לחיבור במלוא ההספק המותקן הקבוע בהודעת הזכייה עם  )4(

מיצוי כמות על זוכה לולקים מחבעל רישיון ההולכה ליודיע , שניתנה לזוכה
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מאת  בקשות חדשותמחלק לא יקבל  מתן ההודעהעד ממוההספק של הזוכה. החל 

  הזוכה לפתיחת תיק עבודה לחיבור במסגרת ההליך התחרותי לקביעת תעריף .

רישיון הולכה מסמך המרכז את כל המיתקנים  בעלינפיק לו  זוכה לבקשת )5(

 וכן, עמדו בתנאים לסנכרוןואשר  הזוכהעל שם  העבוד יתיק ונפתחלגביהם ש

. בעל רישיון אישור הפעלה מסחרית תקנים אשר קיבלומסמך המרכז את המ

ההספק של כל אחד מהמיתקנים והתאריך שבו  את  ך כאמורהולכה יציין במסמה

 .אישורה ניתן
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 צ ב א         ה ג נ ה        ל י ש ר א ל

), 427(יהודה ושומרון) (מס'  (הסדרה והפעלה) עיסוק בחשמלצו בדבר 
 1971-ל"אהתש

-פוטומבוזר בטכנולוגיה ייצור חשמל ( )הסדרה והפעלה( תקנות עיסוק בחשמל
(יהודה  )וולטאית או טורבינת רוח לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת

 2020-ף"ושומרון), התש

), 427לצו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון) (מס'  7בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 : תקנות אלהמתקין לפי כל דין ותחיקת בטחון, הנני  ויתר סמכויותיי ,הצו) - (להלן 1971-התשל"א

אזור יהודה ושומרון; -" אזור" הגדרות

המידה הנקבעות בישראל על ידי הרשות בהתאם  אמות -" המידה אמות"
בישראל מעת  ם, כפי תוקפ1996-לחוק משק החשמל, התשנ"ו 33לסעיף 

 לעת;

 האזרחי לאזור יהודה ושומרון; המינהל - "המינהל"

וולטאית או -מבוזר בטכנולוגיה פוטו ייצור חשמל' ("גסימן  -" ג'סימן "
") לפרק ח' ("איכות טורבינת רוח לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת

 הסביבה") לאמות המידה כפי תוקפו בישראל מעת לעת;

 במינהל; אנרגיה קצין מטה לענייני - "אנרגיה קמ"ט"

שהוקמה בישראל מכח חוק משק החשמל,  רשות החשמל - "הרשות"
;1996-תשנ"ו

המחויבים ובשינויים אלה: יחול באזור בשינויים ג' סימן אימוץ אמות המידה

, למעט הסמכות לקבוע את התעריפים 'גהקבועה בסימן  כל סמכות )א(
 לקמ"ט אנרגיה. ואמות המידה, תהיה נתונה

שבו מוזכר דבר חקיקה ישראלי, יבוא אחרי האזכור, בכל מקום (ב)
 "כפי תוקפו בישראל מעת לעת".

המילים "לוח תעריפים" יבוא "לוח תעריפים  בכל מקום, במקום(ג)
".הרשותהנקבע על ידי 

9682



 ", יבוארשות החשמלאו " "הרשות" שבו כתובות המילים בכל מקום  (ד)
 "קמ"ט אנרגיה". במקומן

 - בסעיף (א) ,175 אמת מידהב (ה)

יבוא "כיסוי עליון או כיסוי צף, כיסוי  בהגדרה "גג", במקומה 
 ";צדדי או דופן

לאחר הגדרת "טורבינת רוח" יבוא:
מאגר מים, בריכת דגים או מאגר מי קולחין שהוקמו  -" מאגר""

 ;כדין
מי שניתן לו רישיון או היתר או אישור, או שניתנה  –" מחלק"

 ;";לגביו הוראה לעסוק בחלוקת חשמל
קילו  100)(א) במקום "אינו עולה על 2, בסעיף (ב)(175אמת מידה ב (ו)

אמת )(א) ל2בסעיף (ב)(וואט" יבוא "אינו עולה על ההספק הקבוע 
 ".כפי תוקפה בישראל מעת לעת ,אמות המידהל 175מידה 

 -א 176באמת מידה  (ו)
שקלים חדשים לקילו וואט  300) יימחקו המילים "2בסעיף (ג)(

 ".-מותקן לגבי מיתקנים המוקמים על גבי קרקע, ו
יימחק. –) 6סעיף (ה)( 

יימחק. –) 2סעיף (ו)(
יימחק. –) 2סעיף (ז)(

ביום חתימתן. אלו תקנותתחילת תוקפן של  . תחילה

תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (ייצור " תקנות אלה ייקראו: . שם
וולטאית או טורבינת רוח לצריכה עצמית -חשמל מבוזר בטכנולוגיה פוטו

2020-והעברת עודפים לרשת) (יהודה ושומרון), התש"ף

 ףהתש" יד      באדר      

 2020במרץ           10

רסאן    עליאן          ,תא"ל 
ראש      המנהל     האזרחי
באזור    יהודה      ושומרון 
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 צבא ההגנה לישראל

 1966חוק בריאות הציבור לשנת 

 (יהודה והשומרון) צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב]
 2009-), התש"ע1651(מס' 

הכרזה בדבר סגירת שטח (איסור כניסה ושהייה) (ישראלים) 
2020-ף, תש"(הוראת שעה) )B  (אזור

לחוק בריאות  15הוראות סעיף ובהתאם ל ,בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור
 (יהודה והשומרון) [נוסח משולב] לצו בדבר הוראות בטחון 318, סעיף 1966הציבור לשנת 

, ויתר סמכויותי על פי כל דין ותחיקת בטחון, והואיל והנני סבור 2009-ע), התש"1651(מס' 
או חלק ולאחר שהתברר כי האזור  אזור,והסדר הציבורי בבטחון הכי הדבר דרוש לשם 

ממנו עומד תחת איום של מחלה מגיפתית המחייבת צעדים מיידיים לשם הדברתה ומניעת 
 :הפצתה, הנני מכריז בזאת לאמור

 בהכרזה זו: .1
תושב ישראל, מי שמקום מגוריו באזור והוא אזרח ישראלי  – "ישראלי"

, כפי תוקפו 1950-או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י
 בישראל, וכן מי שאינו תושב האזור, ובידו אשרת כניסה בתוקף לישראל;

(יהודה  [נוסח משולב] כהגדרתו בצו בדבר פרשנות אזור  –" שטחה"
 .2013-ע"ד), התש1729והשומרון) (מס' 

 .סגור שטח הוא השטח (א) .2
 .בו יישהה ולא הסגור לשטח ישראלי ייכנס לא (ב)
 .לאלתר ממנו לצאת חייב, הסגור בשטח שנמצא ישראלי (ג)

 הכרזה זו לא תחול על:        .3
 תפקידם;חייל, שוטר וכל מי שנמנה על כוחות הבטחון במסגרת מילוי  (א)
 מי שיינתן לו היתר בכתב לכך על ידי או על ידי מי שהוסמך לכך על ידי. (ב)

 .2020ביוני  10ועד יום  יום חתימתהתחילת תוקפה של הכרזה זו מ (א)       .4
אף האמור בסעיף קטן (א), יראו פעולות שנעשו על ידי חייל, שוטר או -על (ב) 

שנתמנתה לכך על ידי, והתואמת הוראות הכרזה זו, כאילו רשות מוסמכת 
 נעשו מכוחה של הכרזה זו, ויהיו להם תוקף כאמור בהכרזה.

ט"ו  באדר  התש"ף 

11      במרץ    2020 

אלוף           נדב             פדן 
מפקד      כוחות         צה"ל 
באזור     יהודה   והשומרון 

תוקף

סגירת שטח

סייגים

הגדרות
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 צבא       הגנה       לישראל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

) והוראות שונות ) (בידוד בית2019בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  הוראת
 2020-ף", התש)3מס'  (תיקון (הוראת שעה)

הצו בדבר , ועל פי 1966לשנת  43זמני מס' , חוק חוק בריאות הציבורל 15-ו 10פים בתוקף סמכותי לפי סעי
 אלה: הוראותהריני מתקין  1981-), התשמ"א947הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

תיקון סעיף 
1 

) (בידוד בית והוראות שונות) 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ב .1
 -ההוראה העיקרית)  –(להלן  2020-(הוראת שעה), התש"ף

 דרה "חוזר" יבוא:במקום ההג )1(
מחבל  אומישראל , למעט מי שהגיע לאזור מחוצה לומי שהגיע  -""חוזר"  

 הימים האחרונים שלפני הגעתו 14עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 
 ;";לאזור

 תמחק; - הגדרת היעדים )2(

תיקון סעיף 
2 

חרונה , במקום הקטע החל במילים "השהייה האלהוראה העיקרית (ג)2בסעיף  .2
 מהיעדים" עד המילים "לגבי חוזר" יבוא "ההגעה". באחד

תיקון סעיף 
3 

 -, המילים "ומועד השהייה האחרונה ביעד" להוראה העיקרית (א)3בסעיף  .3
 .יימחקו

תיקון סעיף 
 א3

- להוראה העיקריתא 3בסעיף  .4

 ";2,000יבוא " "5,000במקום " (ב),בסעיף קטן  )1(

 -במקום "מי" יבוא "חוזר" והמילים "אף אם אינו חוזר,"  (ג),ף קטן בסעי )2(
 יימחקו.

תחולה 
ושמירת 

 דינים

הוראה זו תחול על תושב האזור או אדם המתגורר באזור, או על תושב או  (א) .5
 20:00בשעה  2020 ץבמר 9מיום אזרח ישראל שהגיע לאזור מחוצה לו, 

 בערב.

על מי שאינו תושב האזור או המתגורר באזור או תושב או הוראה זו תחול  (ב)
 20:00בשעה  2020 ץבמר 12החל מיום  אזרח ישראל, אשר יגיע לאזור

 .בערב
ההוראה מחובה לשהות בבידוד שחלה מכוח  תגורע האינ הוראה זו (ג)

 הוראה זושל  הערב תחילת ה, כנוסחהעיקרית

הוראות 
 מעבר

ערב  ןכנוסח ותהעיקרי ההוראותמי שלא חלה עליו חובת בידוד לפי  (א) .6
הימים שקדמו  14הלך במ ומחוצה ל אזורוהגיע ל הוראה זושל  ןתחילת

, והוא פיתח אחד או יותר מהתסמינים, הוראות אלושל ן למועד תחילת
הגורם ויפעל לפי הוראות  להוראות העיקריות 2ישהה בבידוד לפי סעיף 

 הבריאות או מתאמת הבריאות במינהל האזרחי. המוסמך במשרד

תושב האזור או מתגורר באזור, או מי שאינו  (ב),5על אף האמור בסעיף  (ב)
 ההוראות העיקריותבידוד לפי  ולא חלה עליו חובת תושב או אזרח ישראל
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 הימים 14במהלך  ומחוצה ל אזור, והגיע לאלו הוראותב ןכתיקונ
 אות אלה:האחרונים, יפעל לפי הור

 101בהופעת אחד או יותר מהתסמינים, ישהה בבידוד ויפנה למוקד  )1(
 ;בישראל או למתאמת הבריאות במינהל האזרחי

 אנשים ומעלה; 50לא ישתתף בהתקהלות מאורגנת בהשתתפות  )2(

יקפיד הקפדה מיוחדת על כללי היגיינה בהתאם להמלצות משרד )3(
 ;תאמת הבריאות במינהל האזרחיבישראל ומ הבריאות

וכדי לשוב אלי , למעט לישראל ולחבל עזה,האזורלא יצא מתחומי  )4(
 ;בהוראות אלוכתיקונו ההוראות העיקריות בתקופת תוקפו של 

.יתעד את המקומות שבהם שהה וזמני השהייה בכל מקום )5(

) (בידוד 2019הקורונה החדש  בריאות הציבור (נגיף הוראתהוראה זו תיקרא: " .7 שם
 ".2020-ף", התש)3(תיקון מס'  ) (הוראת שעה)והוראות שונות בית

 תא"ל     רסאן         עליאן
 ראש     המינהל   האזרחי

 שומרוןו   יהודה      באזור
 ט"ז באדר התש"ף 
12    במרץ     2020  
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 צבא       הגנה       לישראל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

) והוראות שונות ) (בידוד בית2019בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  הוראת
 2020-ף", התש)4מס'  (תיקון (הוראת שעה)

הצו בדבר , ועל פי 1966לשנת  43זמני מס' , חוק חוק בריאות הציבורל 15-ו 10פים בתוקף סמכותי לפי סעי
 אלה: הוראותהריני מתקין  1981-), התשמ"א947הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

תיקון סעיף 
1 

) (בידוד בית והוראות שונות) 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ב .1
 –ההוראה העיקרית)  –(להלן  2020-(הוראת שעה), התש"ף

"עובד מערכת הבריאות" יבוא:אחרי ההגדרה 
 )נגיף קורונה החדש( הציבורבריאות  הוראת -" מסוים במתקןבידוד  הוראת""
  ".;2020-התש"ף ),הוראת שעה( )במתקן מסויםבידוד (

תיקון סעיף 
2 

 - להוראה העיקרית 2בסעיף  .2

 בכותרת השוליים, בסופה יבוא "לאדם המצוי בבידוד"; )1(

ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות במקום " (ד),עיף קטן בס )2(
 ".הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל" יבוא "בישראל או סגנו

הוספת סעיף 
 ב2

 -א יבוא 2אחרי סעיף  .3

 "חובת בידוד בית
 ותנאי בידוד

 לחולה

חולה ישהה במקום הבידוד בהתקיים אחד   (א)  ב. 2
 מהאלה: מהתנאים

רופא  -היה החולה מאושפז בבית חולים  )1(
בבית חולים קבע כי המשך מומחה

ג) (2סעיף  הבידוד יבוצע בבית, לפי
 ;מסוים במתקןבידוד  הוראתל

רופא הורה כי ישהה  -היה החולה בבית  )2(
או  בית, לפי הוראות המנהל בבידוד

 ;מתאמת הבריאות במינהל האזרחי

דוד, לרבות כללי היגיינה, מגע עם תנאי הבי (ב)
דיווח וקשר עם רופא, יהיו לפי  החולה,

או מתאמת הבריאות במינהל  הוראות המנהל
 האזרחי;

הבידוד יהיה עד קבלת אישור רופא לסיום  (ג)
הבידוד; אישור כאמור יינתן לפי  תקופת

או מתאמת הבריאות במינהל  הוראות המנהל
 ;האזרחי

בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא חולה  (ד)
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 מהמקרים האלה: באחד

במקרה של מצב חירום רפואי, החולה  )1(
טיפול רפואי דחוף, תוך  יפנה לקבלת

בדבר  עדכון מראש של הצוות הרפואי
 היותו חולה בבידוד;

רופא הורה על העברת החולה להמשך  )2(
חולים ובתנאים כפי שהורה  טיפול בבית

ואופן  ניין מקום בית החוליםלע
, בכפוף להנחיות מתאמת ההעברה

 .הבריאות במינהל האזרחי

על רופא או רופא מומחה בבית חולים המקבל  (ה)
לפי  (ד),או  (ג) (א),לפי סעיפים קטנים  החלטה

הישראלי או הבריאות  העניין, לדווח למשרד
באמצעי  במינהל האזרחי למתאמת הבריאות

 אלקטרוני כפי שהורה המנהל על כל אלה:

 ;nCoV–קבלת ממצא חיובי ל )1(

 החלטה בדבר מקום הבידוד; )2(

החלטה על העברת חולה ממקום הבידוד  )3(
 בידוד אחר או לבית חולים; למקום

יציאת החולה מבידוד והחלמתו או  )4(
 .פטירתו."

תיקון סעיף 
 א3

 יבוא: (ג)ו־ (ב)א3במקום סעיפים קטנים )1( .4

 אנשים ומעלה באולם אחד, 100אין לקיים התקהלות בהשתתפות  "(ב)
ובכלל זה בית אוכל, מקום תפילה, אולם המשמש לקולנוע, 

הופעות, הרצאות וכן בשטח מוגדר שאינו במבנה, ואין  אירועים,
 ;להשתתף התקהלות כאמור

 -מור בסעיף קטן (ב) על אף הא (ג)

בפארק, באתר  קניות, בקניון, בשמורת טבע,, במרכז בחנות )1(
בספרייה, בגן חיות ובמוזאון, , באתר ארכאולוגי מורשת,

שמירת מרחק סביר בין  המחזיק של המקום יקפיד על
צפיפות של  אנשים לרבות בתורים, וימנע, ככל האפשר,

המבקרים;  את כניסת אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת
ו בדבר הגנה על הטבע "שמורת טבע" כהגדרתה בצ לעניין זה,

" פארק" ;1969-), תש"ל363(יהודה והשומרון) (מס' 
), 373כהגדרתו בצו בדבר פארקים (יהודה והשומרון) (מס' 

חוק העתיקות, ; "אתר ארכאולוגי" כמשמעותו ב1970-תש''ל
 .1966לשנת  51מס' 
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 100בודה מותרת המשך פעילות גם בהשתתפות במקום ע )2(
או מתאמת הבריאות  אנשים ומעלה בכפוף להוראות המנהל

 במינהל האזרחי;

 אין לקיים אירוע ספורט בהשתתפות קהל ויש לצמצם, ככל )3(
האפשר, השתתפות אנשים שאינם נדרשים לקיום האירוע 

או מתאמת הבריאות  בכפוף להוראות המנהל וסיקורו,
 ;במינהל האזרחי

 התקהלות של עובדי מערכת הבריאות המטפלים בחולים )4(
או מתאמת הבריאות במינהל  תתקיים לפי הוראות המנהל

 .".האזרחי

-אנשים ומעלה"  100המילים "מאורגנת בהשתתפות  (ד),בסעיף קטן  )2(
 יימחקו;

"."(ב)יבוא  (ד)"או  "(ג)במקום (ה), בסעיף קטן  )3(

תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה. .5 תוקף

) (בידוד2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש הוראה זו תיקרא: " .6 השם
 "2020-), התש"ף4בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 

 עליאן    תא"ל     רסאן     
 ראש     המינהל   האזרחי

 שומרוןו   יהודה      באזור

 התש"ף כ' באדר

 16  במרץ   2020 
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 צבא       הגנה       לישראל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

) והוראות שונות ) (בידוד בית2019בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  הוראת
 2020-ף", התש)5מס'  (תיקון (הוראת שעה)

הצו בדבר , ועל פי 1966לשנת  43זמני מס' , חוק חוק בריאות הציבורל 15-ו 10פים בתוקף סמכותי לפי סעי
 אלה: הוראותהריני מתקין  1981-), התשמ"א947הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

תיקון סעיף 
1 

) (בידוד בית והוראות שונות) 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ב .1
 –ההוראה העיקרית)  –(להלן  2020-(הוראת שעה), התש"ף

 רה "מקצוע בריאות" יבוא:אחרי ההגד

 חנות שעיקר עיסוקה מכירת מזון, קיוסק, מרכול, בית -"מקום למכירת מזון" "
 אוכל שלא לצריכה במקום, דוכן למכירת מזון שלא לצריכה במקום לרבות דוכן

 ".כאמור בשווקים;

תיקון סעיף 
 א3

 -סעיף קטן (ב) יבואהאמור בבמקום א, 3בסעיף  )1( .2

 אנשים ומעלה באולם אחד ובכלל 10ן לקיים התקהלות בהשתתפות אי"
 10זה מקום תפילה וכן אין לקיים התקהלות מאורגנת בהשתתפות 

ומעלה בשטח מוגדר שאינו מבנה ואין להשתתף בהתקהלויות  אנשים
 .;"כאמור

 - (ג)בסעיף קטן  )2(

 -) 1בפסקה ( (א)

, בקניון" יבוא "במקום במקום "בחנות, במרכז קניות )1(
בבית מרקחת, בחנות שעיקר עיסוקה  למכירת מזון,

 מכירת מוצרי היגיינה";

 יימחקו; -המילים "באתר מורשת", "בגן חיות ובמוזאון"  )2(

במקום "שמירת מרחק סביר בין אנשים" יבוא "שמירת  )3(
מטרים בין אנשים שאינם גרים באותו מקום,  2מרחק של 

 הניתן"; ככל

 - ) יבוא2פסקה (האמור בבמקום  (ב)

 מטרים 2במקום עבודה, המעסיק יקפיד על שמירת מרחק של "
 ;;"השוהים במקום, ככל הניתן בין
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הקטע החל במילים "בהשתתפות קהל" ועד סוף ), 3(בפסקה  (ג)
 יימחק; -הפסקה 

 -) יבוא4אחרי פסקה ( )ד(

במוסד רפואי מותרת המשך ), 2(מור בפסקה על אף הא )5"(
או מתאמת הבריאות  פעילות לפי הוראות המנהל

עובדי  ובכלל זה לעניין התקהלות של במינהל האזרחי
 בחולים;מערכת הבריאות המטפלים 

 10–אין לקיים טיול מאורגן, גם בהשתתפות של פחות מ )6(
 רכב או במקום מוגדר אחד; אנשים בכלי

שיוגדר על ידי במקום עבודה ), 2(על אף האמור בפסקה  )7(
מפעל למתן  מפעל חיוני אוראש המנהל האזרחי כ

שירותים קיומיים מותרת המשך פעילות בכפוף 
או מתאמת הבריאות במינהל האזרחי להוראות המנהל 

 ".מגזר מסוים או סוג פעילות. לעניין

 -לאחר סעיף (ג) יבוא )3(

דתי ובכלל זה חתונה והלוויה, ניתן לערוך בהשתתפות של טקס  )1(ג"
 2אנשים בכל קבוצה לכל היותר, תוך שמירת מרחק של  עשרים

 ".ככל הניתן. מטרים בין אדם לאדם,

אחרי "צלזיוס" יבוא "או עם שיעול או קושי בנשימה, בסעיף קטן (ד),  )4(
אסתמה או שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון  למעט

 ;"אלרגיה אחרת

הוספת 
 ג3סעיף 

 - יבוא ב3לאחר סעיף  .3

מעט מקום למכירת ל - אסורה פעילות במקומות המפורטים להלן: קניון ג. (א)3"
עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה  או חנות שעיקר מזון, בית מרקחת

בר, פאב, בית אוכל ובכלל זה בית אוכל  המצויים בקניון, דיסקוטק,
אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן  מלון, אולם בבית
מוסדות  ספארי, פינת חי, בתי מרחץ, בתי קולנוע, תיאטראות, חיות,

 א רפואי בגוףלטיפול ל תרבות, פארק שעשועים, לונה פארק, עסקים
וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל,  האדם, מקומות לעריכת מופעים

לרבות כניסת אנשים  -לעניין זה "פעילות"  מוזיאון ואתרי מורשת,
מזון  הבעלים, המחזיק או מי מטעמו וכן מכירה ולמעט מכירת שאינם

 לצריכה מחוץ למקום העסק.

הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או על אף האמור בסעיף זה,  (ב)
לאשר פעילות או סוג של  םרשאי מתאמת הבריאות במינהל האזרחי

 ובנסיבות מיוחדות ובתנאים שיור (א),קטן  כאמור בסעיףפעילויות 
 ".עליהם.

 תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה. .4 תוקף
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) (בידוד בית 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש הוראה זו תיקרא " .5 השם
 ".2020-), התש"ף5והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 

 תא"ל     רסאן         עליאן
 ראש     המינהל   האזרחי

 שומרוןו   יהודה      באזור

 התש"ף כ"א באדר

  17   במרץ   2020 
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 צבא       הגנה       לישראל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

) והוראות שונות ) (בידוד בית2019בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  הוראת
 2020-ף", התש)6מס'  (תיקון (הוראת שעה)

הצו בדבר , ועל פי 1966לשנת  43זמני מס' , חוק חוק בריאות הציבורל 15-ו 10פים בתוקף סמכותי לפי סעי
 אלה: הוראותהריני מתקין  1981-), התשמ"א947הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

הוספת 
 1א2סעיף 

) (בידוד בית והוראות שונות) 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ב .1
 –ההוראה העיקרית)  –(להלן  2020-(הוראת שעה), התש"ף

 - א יבוא2אחרי סעיף 

חובת בידוד "����
לאדם עם מחלת 

 חום

מעלות צלזיוס,  38אדם עם חום גוף העולה על  (א) .1א2
 ).א(2בבידוד במקום בידוד לפי סעיף  ישהה

יחול על חובת בידוד לפי  (ז)-ד), (ה), ו(2סעיף  (ב)
 סעיף זה. 

במהלך  (ב),בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן  (ג)
מדוד את חום הגוף פעמיים ביום יש ל הבידוד

החום; חובת הבידוד  ולרשום את מדידת
עולה על  תסתיים לאחר מדידת חום גוף שאינו

 שעות ברציפות 48מעלות צלזיוס, במשך  37.5
 ".לפחות.

תיקון סעיף 
 א3

 - תהעיקרי להוראהא 3בסעיף  .2

במקום "מאורגנת" יבוא "במרחב הציבורי" ובמקום  (ב),בסעיף קטן  )1(
 ."שאינו מבנה" יבוא "גם אם ההתקהלות אינה במבנה "בשטח מוגדר

, בפארק, באתר המילים "בשמורת טבע), 1(בפסקה  (ג),בסעיף קטן  )2(
 יימחקו; - הסיפה החל במילים "לעניין זה"בספרייה" וארכאולוגי, 

 יימחקו. -לים "בכל קבוצה" המי), 1(גבסעיף קטן  )3(

תיקון סעיף 
 ג.3

, און" יבוא "ספרייה, שמורת טבעי, אחרי "מוזתהעיקרי להוראה (א)ג3בסעיף  .3
""שמורת -אחרי "מחוץ למקום העסק" יבוא  ובסופו, ,"פארק, אתר ארכאולוגי

-), תש"ל363כהגדרתה בצו בדבר הגנה על הטבע (יהודה והשומרון) (מס'  -טבע" 
-), תש"ל373"פארק" כהגדרתו בצו בדבר פארקים (יהודה והשומרון) (מס'  ;1969
 .";1966לשנת  51, מס' ות; "אתר ארכאולוגי" כמשמעותו בחוק העתיק1970

 תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה. .4 תוקף

) (בידוד בית 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש הוראה זו תיקרא " .5 השם
 ".2020-), התש"ף6אות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' והור
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 23   במרץ   2020 

תא"ל     רסאן         עליאן 
ראש     המינהל   האזרחי 
באזור     יהודה    ושומרון 



 צבא       הגנה       לישראל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

) והוראות שונות ) (בידוד בית2019בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  הוראת
 2020-ף", התש)7מס'  (תיקון (הוראת שעה)

הצו בדבר , ועל פי 1966לשנת  43זמני מס' , חוק חוק בריאות הציבורל 15-ו 10פים בתוקף סמכותי לפי סעי
 אלה: הוראותהריני מתקין  1981-), התשמ"א947הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

תיקון סעיף 
 א3

) (בידוד בית והוראות שונות) 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ב .1
 -א 3בסעיף  –ההוראה העיקרית)  –(להלן  2020-(הוראת שעה), התש"ף

 – בסעיף קטן (ב) )1(

 יימחקו; -אנשים ומעלה"  10בכל מקום, המילים "בהשתתפות  (א)

 -אחרי הרישה יבוא (ב) 

 -"לענין זה

שהייה משותפת בסמיכות של שני אנשים או יותר,  -"התקהלות" 
 אנשים הגרים באותו מקום; למעט

תו תא משפחתי או יחידים בני או -"אנשים הגרים באותו מקום" 
 יחד במקום מגורים אחד."; השוהים

 - בסעיף קטן (ג) )2(

שהייה  (ב)במקום הרישה יבוא: "על אף האמור בסעיף קטן  (א)
במסגרת פעילות כמפורט להלן תהיה לפי ההוראות  במקום או
 שלהלן:";

 -) יבוא1במקום פסקה ( (ב)

ן, בבית מרקחת, בחנות אופטיקה, במקום למכירת מזו )1("
לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, בחנות שעיקר  במעבדה

 –היגיינה, המחזיק או המפעיל של המקום  עיסוקה מכירת מוצרי

מטרים לפחות  2יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של  (א)
אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים,  בין

קומות לעמידה באזור הקופות הרושמות מ ולשם כך יסמן
 ובאזור שבו יש תור;

 ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך (ב)
כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך 

לקוחות לכל קופה  4–לקוחות ביחס של יותר מ החנות
 רושמת פעילה";

9695



 :יימחקו, ובסופה יבוא -יתן" המילים "ככל הנ) 2(בפסקה  (ג)
 "במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג

 לאמצעים אחרים למניעת הדבקה"; המעסיק

 - ) יבוא2אחרי פסקה ( (ד)

 במקום עבודה שהוא בית אוכל,) 2(בלי לגרוע מפסקה  א)2("
 אנשים בכל עת;"; 5המעסיק יקפיד שלא ישהו במקום מעל 

 -) תמחק ואחריה יבוא 5פסקה ( (ה)

או תחיקת חינוך שהותרה לפי כל דין  ניתן לקיים פעילותא) 5("
נגיף קורונה (העם  לצו בריאות 5-ו 4לפי סעיפים  לרבותביטחון, 
 ) (הוראת שעה)הגבלת פעילות מוסדות חינוך( )2019החדש 
ודה כפי תוקפו בתקנון המועצות המקומיות (יה 2020-התש"ף

 ";;1981-והשומרון), התשמ"א

בכלי  אנשים 10-המילים "גם בהשתתפות של פחות מ), 6(בפסקה  )ו(
 יימחקו; - רכב או במקום מוגדר אחד"

 - ) יבוא7אחרי פסקה ( )ז(

אנשים  10ניתן לקיים הפגנה בתנאי שתיערך בקבוצות של עד ) 8("
ככל האפשר;  דם לאדם,מטרים לפחות בין א 2בשמירת מרחק של 

או  דין לפי כל כוחות הביטחוןאין בכך כדי לגרוע מסמכויות 
 ;בעניין הפגנות תחיקת ביטחון

של  אפשר לערוך הלוויה במקום פתוח בלבד ובהשתתפות) 9(
של  עשרים אנשים לכל היותר; אפשר לערוך ברית בהשתתפות
 ערכועשרה אנשים לכל היותר; הלוויה או ברית כאמור יי

 מטרים בין אדם לאדם, ככל האפשר; 2בשמירת מרחק של 

צו בדבר ל )ב(ב2 סעיףשאושרה לפי אפשר להשתתף בתפילה ) 10(
) (יהודה ושומרון) (מס' 2019הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש 

 ";;2020-) (הוראת שעה), תש"ף1832

 ימחק; - )1סעיף קטן (ג )3(

וראה זו ביום חתימתה.תחילתה של ה .2 תוקף

) (בידוד2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש הוראה זו תיקרא: " .3 השם
 "2020-), התש"ף7בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 

 תא"ל     רסאן         עליאן
 האזרחי   ראש     המינהל

 שומרוןו   יהודה      באזור
י"א בניסן   התש"ף 

5     באפריל   2020 
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 צבא       הגנה       לישראל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

) והוראות שונות ) (בידוד בית2019בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  הוראת
 2020-ף", התש)8מס'  (תיקון (הוראת שעה)

הצו בדבר , ועל פי 1966לשנת  43זמני מס' , חוק חוק בריאות הציבורל 15-ו 10פים בתוקף סמכותי לפי סעי
 :ואל הוראותהריני מתקין  1981-), התשמ"א947הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

תיקון סעיף 
1 

) (בידוד בית והוראות 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ל 1סעיף ב .1
רה , אחרי ההגדההוראה העיקרית) – (להלן 2020-שונות) (הוראת שעה), התש"ף

 :יבוא "אזור"
 כיסוי הפה והאף בבד, במסכה המיועדת לכך, או במסכה -" חבישת מסכה""
הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או מתאמת   בהתאם להוראות יתית,ב

 ;".הבריאות במינהל האזרחי

הוספת 
 ד3סעיף 

 ג להוראה העיקרית, יבוא:3אחרי סעיף  .2

חובת "
חבישת 

 מסכה

שהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו ללא חבישת לא י (א) ד.3
 מסכה.

 סעיף קטן (א) לא יחול על כל אלה: (ב)

 ;6קטין מתחת לגיל  )1(
אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית  )2(

מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב 
מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף כאמור 

  קטן (א);בסעיף 
אדם השוהה בכלי רכב, במבנה או בחדר במבנה בלא  )3(

אדם נוסף או אדם השוהה במקומות כאמור עם 
אנשים הגרים באותו מקום אתו; לעניין זה, "אנשים 

בני אותו תא משפחתי או  -הגרים באותו מקום" 
 יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;

קשורת שנדרש לדבר משתתף בשידור באמצעי ת )4(
בשידור, ובלבד שהוא נמצא, ככל האפשר, במרחק של 

 מטרים לפחות מאדם אחר; 2
שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום  )5(

מטרים  2עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 
 לפחות.

ום מעסיק במקום עבודה אחראי לכך שהעובדים במק (ג)
העבודה יקיימו את החובה לחבוש מסכה כאמור בסעיף קטן 

 (א).
, נותן שירות חיוני שהיה במגע הדוק 2על אף האמור בסעיף  (ד)

עם חולה במקום עבודתו בעת שחבש מסכה לפי סעיף קטן 
לא חייב בידוד, בכפוף להצהרה ולפיה העובד קיים את  (א),

מי  – שירות חיוני" הוראות הסעיף אמור; לעניין זה, "נותן
שעוסק במתן שירות לציבור במקום עבודה חיוני, ובכלל זה 

 ).1א(ג)(3 סעיףעובד במקום לפי 
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הגורם המוסמך במשרד הבריאות על אף האמור בסעיף זה,  (ה)
 םרשאיבישראל או מתאמת הבריאות במינהל האזרחי 

לקבוע תנאים או נסיבות שבהם לא תחול חובת חבישת 
וכן מקרים או נסיבות שבהם  (א)מור בסעיף קטן מסכה כא

 מי שחבש מסכה לא חייב בידוד כאמור בסעיף קטן (ד).

משפט לעניינים ה יבת הוראות סעיף זה לא יחולו על (ו)
המועצות המקומיות  בפרק ט"ז לתקנון םמקומיים כהגדרת

בתי משפט צבאיים ; 1981-(יהודה ושומרון) תשמ"א
הוראת ביטחון [נוסח משולב] (יהודה  כהגדרתם בצו בדבר

 בתי הדין הרבניים;2009-), תש"ע1651ושומרון) (מס' 
לפי הצו בדבר שיפוט בתי דין רבניים (יהודה  נושכונ

בתי דין דתיים ו; 1981-), התשמ"א981והשומרון) (מס' 
 .באזור

.7:00בשעה  12.4.2020תחילתה של הוראה זו ביום  .3 תוקף

) (בידוד2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש זו תיקרא: "הוראה  .4 השם
 ."2020-), התש"ף8בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 

 תא"ל     רסאן         עליאן
 ראש     המינהל   האזרחי

 שומרוןו   יהודה      באזור

 התש"ף י"ח בניסן

12  באפריל  2020 
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 צבא הגנה לישראל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

במתקן ) (בידוד 2019בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  הוראת
 2020-ף"(הוראת שעה), התש (תיקון)) מסוים

, 1966לשנת  43זמני מס' , חוק חוק בריאות הציבורל 15-ו 10פים בתוקף סמכותי לפי סעי
הריני  1981-), התשמ"א947מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס'  הצו בדבר הקמתועל פי 
 : הוראות אלומתקין 

) (בידוד במתקן 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ב .1 1תיקון סעיף 
), תהעיקרי ראהוהה –(להלן  2020-מסוים) (הוראת שעה), התש"ף

 "רפואי". יבוא:אחרי "מתקן" ", מתקן"בהגדרה , 1בסעיף 
להוראה העיקרית, בסעיף קטן (ג), במקום המילים "בידי  2בסעיף  .2 2תיקון סעיף 

 הרופא שהורה על הבידוד" יבוא: "בידי הגורם שהורה על הבידוד".

 להוראה העיקרית, במקום "רופא" יבוא: "גורם כאמור 3בסעיף  .3 3תיקון סעיף 
 (א) או (ב)".2בסעיף 

באפריל  12להוראה העיקרית, במקום המילים "ועד ליום  4בסעיף  .4 4תיקון סעיף 
 ".2020ביוני  2" יבוא: "ועד ליום 2020

בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  הוראתהוראה זו תיקרא: " .5 השם
 ".2020-ף"(הוראת שעה), התש (תיקון)) במתקן מסוים) (בידוד 2019

 רסאן     עליאן   ל  "את
 ראש   המינהל האזרחי

 מרוןווש   באזור יהודה 
י"ח בניסן    התש"ף 
12   באפריל    2020 
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 צבא       הגנה       לישראל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

) והוראות שונות ) (בידוד בית2019בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  הוראת
 2020-ף", התש)9מס'  (תיקון (הוראת שעה)

הצו בדבר , ועל פי 1966לשנת  43זמני מס' , חוק חוק בריאות הציבורל 15-ו 10פים בתוקף סמכותי לפי סעי
 אלה: הוראותהריני מתקין  1981-), התשמ"א947הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

תיקון סעיף 
1 

) (בידוד בית והוראות שונות) 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ב .1
בהגדרת "חבישת  –ההוראה העיקרית)  –(להלן  2020-(הוראת שעה), התש"ף

 מסכה)". -כה" אחרי "במסכה ביתית" יבוא "(בהוראה זו מס
תיקון סעיף 

 א3
 ), יבוא:10ת, במקום פסקה (העיקרי הוראהא(ג) ל3בסעיף  .2

אנשים  תשעה עשרניתן לקיים תפילה במקום פתוח בלבד, בהשתתפות של ) 10"(
 מטרים לפחות בין אדם לאדם; 2ובשמירת מרחק של  היותר לכל

 לקיים חתונה במקום פתוח בלבד, בהשתתפות של עשרה אנשים לכלניתן ) 11(
 ;"מטרים לפחות בין אדם לאדם 2היותר ובשמירת מרחק של 

תיקון סעיף 
 ד3

 –ת העיקרי אההורד ל3בסעיף  .3

 במקום סעיף קטן (א) יבוא )1(
 לא ישהה אדם במקום כמפורט להלן בלא חבישת מסיכה:(א) "

נו מקום מגוריו של האדם או מקום שהייה קבוע מבנה שאי) 1(
 ;)מקום מגורים –להלן ( אחר שלו

אוטובוס, רכבת נוסעים או כלי רכב אחר המשמש למתן ) 2(
 הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור; שירותי

 ";.בהתקהלות במקום פתוח) 3(
 –בסעיף קטן (ב)  )2(

 ) יבוא:3במקום פסקה ( (א)
אדם השוהה במקום סגור או מופרד, בלא אדם נוסף, או אדם ) 3("

במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו;  השוהה
 –לעניין זה 

אדם השוהה בכלי רכב,  –"אדם השוהה במקום סגור או מופרד" 
בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני  במבנה,

ידה בין האדם לבין אנשים אחרים אשר מפר מטרים לפחות
בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה  הנמצאים באותו מבנה, או

אנשים אחרים באותו חלל  המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין
 הוא מטר ושמונים סנטימטרים לפחות;

בני אותו תא משפחתי או יחידים  –"אנשים הגרים באותו מקום" 
 יחד במקום מגורים אחד;"; השוהים

 ) יבוא:5אחרי פסקה ( (ב)
אדם המבצע פעילות ספורט לבדו או עם אדם קבוע אחד או ) 6("

 הגרים באותו מקום המבצעים יחד פעילות ספורט."; אנשים
 :אחרי סעיף קטן (ב) יבוא )3(
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 לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו, למעט מקום כאמור) 1(ב"
בלי שהוא נושא עמו מסכה;  (א), של סעיף קטן ) 3(עד ) 1(בפסקאות  המנוי
של סעיף קטן ) 6(-ו) 2,( )1(קטן זה לא יחול על אדם המנוי בפסקאות  סעיף

 (ב).";
 אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: )4(

 תוח לציבור, אשר פועל במבנה שחלהמחזיק או מפעיל של מקום הפ) 1" (ג
 –כה חובת חבישת מס לגבי השוהים בו

 (א), כה כאמור בסעיף קטןא יכניס למבנה אדם שאינו חובש מסל )1(
 כה כאמור בסעיף קטןא אם כן הוא פטור מחובת חבישת מסאל
 );2(או ) 1((ב)

 (א), כה כאמור בסעיף קטןא ייתן שירות לאדם שאינו חובש מסל )2(
 בסעיף קטןכה כאמור א אם כן הוא פטור מחובת חבישת מסאל
 );2(או ) 1((ב)

מודעה  יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, )3(
 כה במקום;בדבר חובת חבישת מס

שעה  יודיע באמצעותה, אחת לחצי -אם יש במקום מערכת כריזה  )4(
 לפחות, על חובת חבישת המסכה.";

 יבוא "או חובת נשיאת (א)"במקום "כאמור בסעיף קטן בסעיף קטן (ד),  )5(
 )";1(באו  (א)מסיכה כאמור בסעיפים קטנים 

 סעיף קטן (ד) יבוא: אחרי )6(
 10מרקחת או רשת מרכולים, הכוללת רשת חנויות הכוללת בתי ) 1(ד"

 סניפים לפחות, ימכרו לציבור, ככל האפשר, מסיכות המיועדות לכיסוי
די למנוע מחנות או ממרכול הפה והאף; אין באמור בסעיף קטן זה כ

 .לספק ללקוחותיהם מסכות כאמור בלא תשלום." כאמור
של הוראה זו ביום חתימתה. תחילתה .4 תוקף

) (בידוד2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש הוראה זו תיקרא: " .5 השם
 "2020-), התש"ף9בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 

 תא"ל     רסאן         עליאן
 ראש     המינהל   האזרחי

 שומרוןו   יהודה      באזור

 התש"ף כ"ו בניסן

20  באפריל  2020 
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל

 1979-), התשל"ט783צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 

 2020-"ף) (יהודה ושומרון), התש148תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס' 

-ט"ל), התש783(יהודה והשומרון) (מס'  אזוריותלצו בדבר ניהול מועצות  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 :תחיקת בטחון, הנני מצווה בזה לאמור וא, ויתר סמכויותיי לפי כל דין 1979

תיקון סעיף 

 ח(ד)69
-ט"ל(יהודה והשומרון), התש האזוריותלתקנון המועצות ח(ד) 69בסעיף  .1

בשינויים בשינויים המחויבים ו"אחרי "לפי פרק זה" יבוא:  ,1979

) אדמת 9, בהגדרת "נכס", בסופה יבוא "(31בתקנה  המפורטים להלן:

 ".בניין".

.2020בינואר  1 תחילתו של תקנון זה ביום .2 תחילה

) (יהודה148(תיקון מס'  אזוריותתקנון זה ייקרא: "תקנון המועצות ה .3 השם

 ."2020-ש"ףושומרון), הת

 כ"ח  בניסן התש"ף

22   באפריל   2020 

פדן נדב  אלוף 

מפקד        כוחות      צה"ל 

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

 1981-), התשמ"א892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 

 2020-התש"ף) (יהודה ושומרון), 235תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' 

-), התשמ"א892לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס'  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 :תחיקת בטחון, הנני מצווה בזה לאמור וא, ויתר סמכויותיי לפי כל דין 1981

-לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א(ד) 87בסעיף  .1 (ד)87תיקון סעיף 

בשינויים המפורטים בשינויים המחויבים ו"אחרי "לפי פרק זה" יבוא:  ,1981

 ".) אדמת בניין".9, בהגדרת "נכס", בסופה יבוא "(31בתקנה  להלן:

.2020בינואר  1 תחילתו של תקנון זה ביום .2 תחילה

) (יהודה235תקנון זה ייקרא: "תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס'  .3 השם

 ."2020-ש"ףושומרון), הת

 כ"ח בניסן התש"ף

 22  באפריל   2020

אלוף          נדב             פדן

מפקד        כוחות      צה"ל 

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

 1981-), התשמ״ב947צו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס׳ 
), 733(יהודה והשומרון) (מס׳  (רישוי ביצוע פיצוצים) חוק חומרי נפץ צו בדבר 

  1977-״חלהתש

 כתב מינוי

(ב) לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה 5האזרחי, ולפי סעיף  כראש המינהלבתוקף סמכותי 
חוק חומרי נפץ (רישוי ביצוע   צו בדברל 1מכוח סעיף , ו1981-), התשמ״ב947והשומרון) (מס׳ 

 בזאת את: הצו), הנני ממנה   –(להלן  1977-), התשל״ח733פיצוצים) (יהודה והשומרון) (מס׳ 

 תעשייה ומכרות במנהל האזרחיקצין מטה לענייני מסחר 

 להיות ממונה לצורך הוראות הצו. 

. מינוי זה מבטל כל מינוי קודם בעניין זה.  תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו

 שע"ט כ"ג בסיון ת

 2019 ביוני 26

 תא"ל בן חור אחוות 
 ראש המינהל האזרחי 
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל 

 1988-), התשמ״ח1252העברת טובין (יהודה והשומרון) (מס׳   צו בדבר 
 2005 - התשס"ה  היתר כללי להבאת טובין (יהודה והשומרון),

 כתב מינוי

), 1252העברת טובין (יהודה והשומרון) (מס׳  צו בדברל 1בתוקף סמכותי מכוח סעיף 
 מנה בזאת את: הנני מ תר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת בטחון,וי ,1988-התשמ״ח

 במנהל האזרחימסחר תעשייה ומכרות קצין מטה לענייני 

 ן הכנסת חומר נפץ לאזור. ילהיות ממונה לעני

ה להיתר כללי להבאת טובין  ילתוספת השני 1בפרט  כמשמעותו –בכתב מינוי זה, ״חומר נפץ״ 
 .2005-(יהודה והשומרון), התשס״ה

. מינוי זה מבטל כל מינוי קודם בעניין זה.  תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו

 שע"טכ"ג בסיון ת

 2019 ביוני 26

 תא"ל בן חור אחוות
 ראש המינהל האזרחי 
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל 

 1981-), התשמ״ב947צו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס׳ 
  1968-), התשכ״ח275חוק חומרי נפץ (יהודה והשומרון) (מס׳  צו בדבר 

 כתב מינוי

(ב) לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה 5האזרחי, ולפי סעיף  כראש המינהלבתוקף סמכותי 
חוק חומרי נפץ (יהודה   צו בדברל 1מכוח סעיף , ו1981-), התשמ״ב947והשומרון) (מס׳ 

 בזאת את: הצו), הנני ממנה  –(להלן  1968-), התשכ״ח275והשומרון) (מס׳ 

 קצין מטה לענייני מסחר תעשייה ומכרות במנהל האזרחי

 ות ממונה לצורך הוראות הצו. להי

. מינוי זה מבטל כל מינוי קודם בעניין זה.  תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו

 שע"ט כ"ג בסיון ת

 2019 ביוני 26

 תא"ל בן חור אחוות 
 ראש המינהל האזרחי 
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א       

 1958לשנת  51החוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי, מס' 

 1958לשנת   51תקנות חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי, מס' 
 2019-(בקשות לתיקון רישום שטח וגבולות) (יהודה והשומרון), התשע"ט

 ה לתיקון רישום שטח וגבולות יושב ראש ועדומינוי חבר  

51(א) לתקנות חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי, מס' 13בתוקף סמכותי לפי תקנה 
(להלן:   2019-(בקשות לתיקון רישום שטח וגבולות) (יהודה והשומרון), התשע"ט 1958לשנת 

 "התקנות"), הנני ממנה בזה את:  

 איברהים אבו דאלו, עו"ד

 .תקנות, כמשמעה בועדה לתיקון רישום שטח וגבולות ש כחבר ויושב ראשלשמ

 תחילת מינוי זה ביום חתימתו.

 התשע"טא' באלול 
 תת אלוף רסאן עליאן

 האזרחי     נהל יהמ      ראש 2019  בספטמבר 1

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

 1958לשנת  51החוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי, מס' 

 1958לשנת   51תקנות חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי, מס' 
 2019-(בקשות לתיקון רישום שטח וגבולות) (יהודה והשומרון), התשע"ט

 ועדה לתיקון רישום שטח וגבולות יושב ראש ומינוי חבר  

51(א) לתקנות חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי, מס' 13בתוקף סמכותי לפי תקנה 
(להלן:   2019-(בקשות לתיקון רישום שטח וגבולות) (יהודה והשומרון), התשע"ט 1958לשנת 

 "התקנות"), הנני ממנה בזה את:  

 שגית יוגב, עו"ד

 .תקנות, כמשמעה בועדה לתיקון רישום שטח וגבולות לשמש כחברה ויושבת ראש

 תחילת מינוי זה ביום חתימתו.

תא"ל רסאן עליאן,  התשע"ט א' באלול

 2019   בספטמבר 1
 האזרחי     נהל יהמ      ראש

 רוןבאזור                    יהודה              והשומ
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א       

 1958לשנת  51החוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי, מס' 

 1958לשנת   51תקנות חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי, מס' 
 2019-(בקשות לתיקון רישום שטח וגבולות) (יהודה והשומרון), התשע"ט

 ב ראש ועדה לתיקון רישום שטח וגבולות יוש ומינוי חבר  

51(א) לתקנות חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי, מס' 13בתוקף סמכותי לפי תקנה 
(להלן:   2019-(בקשות לתיקון רישום שטח וגבולות) (יהודה והשומרון), התשע"ט 1958לשנת 

 "התקנות"), הנני ממנה בזה את:  

ד, עו"מורדכי ורצברגר

 .תקנות, כמשמעה בועדה לתיקון רישום שטח וגבולות לשמש כחבר ויושב ראש

 תחילת מינוי זה ביום חתימתו.

תא"ל רסאן עליאן,  התשע"ט א' באלול

 2019   בספטמבר 1
 האזרחי     נהל יהמ      ראש

 ומרוןבאזור                    יהודה              והש
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 מדינת ישראל 
 משרד הפנים

 הממונה ביהודה ושומרון לשכת 

 שירותים אזרחיים מנהלת  מינוי ראש
 2017-מנהלת שירותים אזרחיים (יהודה ושומרון), התשע"זבדבר לפי צו 

,2017-לצו בדבר מנהלת שירותים אזרחיים (יהודה ושומרון), התשע"ז 3לפי סעיף  סמכותיבתוקף 

 מנהלת.ה ראשל  ורוביץממנה את הלל ה  אני

בטל.  –המנהלת   ראשמינויו של אברהם בן יוסף כ

) 2019בספטמבר  15(  ט"ו באלול התשע"טשל מינוי זה ביום  ו תחילת תוקפ

 התשע"ט  לולבאי"א   
 ) 2019 ספטמבר ב 11(

 נאסה רתמ   
 הממונה ביהודה ושומרון       
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 מדינת ישראל 
 משרד הפנים

 הממונה ביהודה ושומרון לשכת 

 מינוי וביטול מינוי חברי מנהלת שירותים אזרחיים 
 2017-מנהלת שירותים אזרחיים (יהודה ושומרון), התשע"זבדבר לפי צו 

,2017-לצו בדבר מנהלת שירותים אזרחיים (יהודה ושומרון), התשע"ז 3לפי סעיף סמכותי בתוקף 

אברהם בן יוסף ואורית   ומם של, במקכחברי המנהלת  ממנה את דניאל היזמי ואת ציפורה שליסל  אני

 סטרוק.

 . )2019בספטמבר  15(  ט"ו באלול התשע"טביום  אלו  םימינוישל  םתחילת תוקפ

 התשע"ט  לולבא י"א
 2019 ספטמברב 11

 נאסה רתמ   
 הממונה ביהודה ושומרון       
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 צבא הגנה לישראל

), 1651צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 
 2009-התש"ע

תצבאי תמינוי תובע

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב]   75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009-), התש"ע1651(יהודה ושומרון) (מס' 

 6863239 , מ"אקירב עטל 

 .תצבאי תלכהן כתובע

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

 כ"ג באלול תשע"ט 

2019בספטמבר  23
דורון בן ברק אל"ם      

 סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

- ), התש"ע1651צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 
2009 

 מינוי תובע צבאי 

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה   75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009- ), התש"ע1651ושומרון) (מס' 

 סגן אופק ברנע 

 כתובע צבאי.לכהן 

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד' בתשרי תש"ף
2019באוקטובר  03

אל"ם      דורון בן ברק 
  סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

- ), התש"ע1651צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 
2009 

 מינוי תובע צבאי 

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה   75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009- ), התש"ע1651ושומרון) (מס' 

 קמ"ש אסף ביסקר 

 לכהן כתובע צבאי.

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד' בתשרי תש"ף
2019באוקטובר  03

אל"ם      דורון בן ברק 
 סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

- ), התש"ע1651צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 
2009 

 מינוי תובעת צבאית 

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה   75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009- ), התש"ע1651ושומרון) (מס' 

 סרן גל קינדלקר 

 לכהן כתובעת צבאית.

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

 ד' בתשרי תש"ף
 2019באוקטובר  03

אל"ם      דורון בן ברק 
  סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

- ), התש"ע1651[נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' צו בדבר הוראות בטחון 
2009 

 מינוי תובע צבאי 

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה   75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009- ), התש"ע1651ושומרון) (מס' 

 סגן דניאל דנילוב 

 לכהן כתובע צבאי.

 ביום חתימתו.תחילת תוקפו של מינוי זה 

ד' בתשרי תש"ף
2019באוקטובר  03

אל"ם      דורון בן ברק 
  סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

- ), התש"ע1651צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 
2009 

 מינוי תובעת צבאית 

בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה  לצו  75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009- ), התש"ע1651ושומרון) (מס' 

 סגן טל יזגאו 

 לכהן כתובעת צבאית.

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

 ד' בתשרי תש"ף
 2019באוקטובר  03

אל"ם      דורון בן ברק 
  הראשיסגן הפרקליט הצבאי 
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 צבא הגנה לישראל

- ), התש"ע1651צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 
2009 

 מינוי תובעת צבאית 

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה   75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009- ), התש"ע1651ושומרון) (מס' 

 סגן יובל סולטני 

 לכהן כתובעת צבאית.

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

 ד' בתשרי תש"ף
 2019באוקטובר  03

אל"ם      דורון בן ברק 
  סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

- התש"ע), 1651צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 
2009 

 מינוי תובעת צבאית 

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה   75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009- ), התש"ע1651ושומרון) (מס' 

 סגן ספיר זך 

 לכהן כתובעת צבאית.

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

 ד' בתשרי תש"ף
 2019באוקטובר  03

אל"ם      דורון בן ברק 
  סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

- ), התש"ע1651צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 
2009 

 מינוי תובע צבאי 

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה   75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009- ), התש"ע1651ושומרון) (מס' 

 סרן פארס פלאח 

 לכהן כתובע צבאי.

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד' בתשרי תש"ף
2019באוקטובר  03

אל"ם      דורון בן ברק 
  סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

- ), התש"ע1651הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' צו בדבר 
2009 

 מינוי תובעת צבאית 

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה   75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009- ), התש"ע1651ושומרון) (מס' 

 קמ"ש ציירדה דנקו 

 לכהן כתובעת צבאית.

 תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.תחילת 

 ד' בתשרי תש"ף
 2019באוקטובר  03

אל"ם      דורון בן ברק 
  סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

- ), התש"ע1651צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 
2009 

 מינוי תובע צבאי 

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה   75לפי סעיף בתוקף סמכותי 
 הנני ממנה בזאת את: 2009- ), התש"ע1651ושומרון) (מס' 

 סרן רון אלי בן שחר 

 לכהן כתובע צבאי.

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד' בתשרי תש"ף
2019באוקטובר  03

אל"ם      דורון בן ברק 
  סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

- ), התש"ע1651צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 
2009 

 מינוי תובע צבאי 

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה   75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009- התש"ע), 1651ושומרון) (מס' 

 סגן שחר קאופמן 

 לכהן כתובע צבאי.

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד' בתשרי תש"ף
2019באוקטובר  03

אל"ם      דורון בן ברק 
  סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

- ), התש"ע1651(יהודה ושומרון) (מס' צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] 
2009 

 מינוי תובעת צבאית 

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה   75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009- ), התש"ע1651ושומרון) (מס' 

 סגן שני שחר 

 לכהן כתובעת צבאית.

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

 ד' בתשרי תש"ף
 2019באוקטובר  03

אל"ם      דורון בן ברק 
  סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א       

 1964לשנת  6חוק רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו, חוק מס' 

צו בדבר תיקון חוק רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו (יהודה והשומרון) 
 2008-), התשס"ט1621(מס' 

 יושב ראש ועדת רישום חבר ומינוי 

1964לשנת    6טרם נרשמו, חוק מס'    חוק רישום נכסי דלא ניידי אשר(ב) ל6לפי סעיף  בתוקף סמכותי  
 ממנה בזה את:  "החוק"), הנני –(להלן 

 איברהים אבו דאלו, עו"ד

 .ועדת רישום, כמשמעה בחוק יושב ראשחבר ולשמש כ

 תחילת מינוי זה ביום חתימתו.

תת אלוף רסאן עליאן, "פהתש  י"א בתשרי

 2019באוקטובר  10
 האזרחי     נהל יהמ      ראש

 באזור                    יהודה              והשומרון
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 צבא הגנה לישראל
 1969  -תשכ"ט  ),309צו בדבר סמכויות מכס (יהודה ושמרון) (מס' 

 מינוי פקידי מכס ובלו

-) , תשמ"א947(מס'  ,שומרון)הנהל אזרחי (יהודה ו יבתוקף סמכותי לפי הצו בדבר הקמת מ

-), תשכ"ט309(מס' , מרון)ושה , בתוקף סמכותי לפי הצו בדבר סמכויות המכס (יהודה ו1981

ברשימה  את בעלי התפקידיםהנני ממנה בזאת , )הצו בדבר סמכויות מכס - (להלן 1969

בצו בדבר  זה המצורפת כנספח לכתב מינוי זה להיות פקיד מכס ובלו, כמשמעות מונח 

עבירה לפי חוקי המכס והבלו ועבירת מכס שבתחיקת הביטחון,   סמכויות מכס, לעניין

 כמשמעותם בצו בדבר סמכויות מכס. 

 תוקף מינוי זה הינו כל עוד מכהן פקיד המכס והבלו בתפקידו. 

ב'   בחשוון    התש"ף

  31  באוקטובר  2019 

 תא"ל                          ,  רסאן עליאן
 האזרחי         המינהל          ראש     
 והשומרון        יהודה         באזור   
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 פקידי מכס ובלו  רשימת

 תפקיד  ׳מס

בכיר במעבר אלנבימנהל תחום   .1

מנהל תחום במעבר אלנבי .2

ממונה צוות מעריכים במעבר  .3

 אלנבי

במעבר אלנבי  ממונה צוות בודקים .4

במעבר אלנבי  ממונה צוות גמ"מ .5

במעבר  ממונה מדור בכיר יס"מ .6

 אלנבי

במעבר   ממונה פרויקטים הערכה .7

 אלנבי

ך בכיר במעבר אלנבימערי .8

–סיכונים  (הערכת  מרכז .9

 במעבר אלנבי  פרופיילינג)

במעבר אלנבי מרכז בודקים .10

במעבר אלנבי  מרכז תפיסות בכיר .11

במעבר אלנבי  חוקר יס"מ מתקדם .12

במעבר אלנבי  חוקר יס"מ .13

במעבר אלנבי  מפענח .14

במעבר אלנבי ראש ענף גמ"מ .15

במעבר אלנבי  בודק בכיר .16

במעבר אלנבי בודק .17
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א       

 1964לשנת  6חוק רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו, חוק מס' 

צו בדבר תיקון חוק רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו (יהודה והשומרון) 
 2008-), התשס"ט1621(מס' 

 מינוי יושב ראש ועדת רישום 

6טרם נרשמו, חוק מס'  חוק רישום נכסי דלא ניידי אשר) ל1(ב)(6לפי סעיף בתוקף סמכותי 
 ממנה בזה את:   "החוק"), הנני –(להלן  1964לשנת 

 יורם הורן, עו"ד

 . ועדת רישום, כמשמעה בחוק לשמש כיושב ראש

 תחילת מינוי זה ביום חתימתו.

ף"תשה      חשוון   ב' 

 2019   באוקטובר   31

 רסאן עליאן      תת      אלוף   
ראש        המינהל      האזרחי          
 והשומרון     יהודה          זורבא            
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ל א ר ש י ל ה  נ ג ה א  ב  צ

 1981-), התשמ"א892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 

 1981-תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א

 בית המשפט לעניינים מקומיים של הערכאה הראשונה מינוי שופט

-(יהודה והשומרון), התשמ"אלתקנון המועצות המקומיות  127בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 , ולאחר שנועצתי ברשות המוסמכת, הנני ממנה בזאת את: 1981

 אליעד וינשל 

 בית המשפט לעניינים מקומיים של ערכאה ראשונה באזור יהודה והשומרון.   להיות שופט

תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו, ואולם יראו כל פעולה שנעשתה כשופט ביהמ"ש 
 לעניינים מקומיים קודם כניסת מינוי זה לתוקפו, כאילו נעשתה מכוח מינוי זה ועל פיו. 

י"ד בחשוון התש"ף
  12 בנובמבר  2019 

 אלוף נדב פדן
 מפקד כוחות צה"ל
 באזור יהודה והשומרון
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל

 1958לשנת  26חוק אגרות רישום מקרקעין, מס' 

) (הוראת שעה) (יהודה ושומרון) (מס' 3צו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין (תיקון מס' 
 2019-ט), התשע"1819

הצו בדבר להוראות כראש המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, ובהתאם בתוקף סמכותי 
), 1819) (הוראת שעה) (יהודה ושומרון) (מס' 3חוק אגרות רישום מקרקעין (תיקון מס' 

 ממנה בזאת את: הנני  הצו),  –(להלן  2019-התשע"ט

 במינהל האזרחי  מתאמת הבריאות

 .1958לשנת  26הוראות חוק אגרות רישום מקרקעין, מס' כגורם מוסמך לעניין 

 "פ התש  ט"ו בחשוון
2019    בנובמבר    13

 רסאן         עליאן    תא"ל   
 ראש     המינהל   האזרחי   
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 צבא הגנה לישראל

), 1651צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 
 2009-התש"ע

תצבאי תמינוי תובע

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב]   75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009-), התש"ע1651(יהודה ושומרון) (מס' 

 7517339  , מ"אבת אל טגביה

 .תצבאי תלכהן כתובע

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

 י"א בכסלו תש"פ 

2019בדצמבר  09
דורון בן ברק אל"ם      

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

 2013- ), התשע"ד1729פרשנות [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' צו בדבר 

 ממלא מקום היועץ המשפטי מינוי 

), 1729צו בדבר פרשנות [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס'  א)10(1לפי סעיף בתוקף סמכותי 
 את:  אתממנה בז , הנני2013-התשע"ד

 ציון-סא"ל יותם הר

 . להיות ממלא מקום היועץ המשפטי למפקד כוחות צה"ל באזור

 .2019בדצמבר  19תוקפו של מינוי זה ביום תחילת 

 מינוי זה מבטל כל מינוי קודם לתפקיד היועץ המשפטי של מפקד כוחות צה"ל באזור. 

 ף"התשכ' בכסלו 
 אלוף שרון אפק

 הפרקליט הצבאי הראשי 2019 בדצמבר 18
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 צבא הגנה לישראל
 1969  -תשכ"ט  ),309צו בדבר סמכויות מכס (יהודה ושמרון) (מס' 

 מינוי פקידי מכס ובלו

-) , תשמ"א947(מס'  ,שומרון)הנהל אזרחי (יהודה ו יבתוקף סמכותי לפי הצו בדבר הקמת מ

-), תשכ"ט309(מס' , מרון)ושה , בתוקף סמכותי לפי הצו בדבר סמכויות המכס (יהודה ו1981

ברשימה  את בעלי התפקידיםהנני ממנה בזאת , )הצו בדבר סמכויות מכס - (להלן 1969

בצו בדבר  זה המצורפת כנספח לכתב מינוי זה להיות פקיד מכס ובלו, כמשמעות מונח 

עבירה לפי חוקי המכס והבלו ועבירת מכס שבתחיקת הביטחון,   מכס, לענייןסמכויות 

 כמשמעותם בצו בדבר סמכויות מכס. 

 תוקף מינוי זה הינו כל עוד מכהן פקיד המכס והבלו בתפקידו. 

 פקידי מכס ובלו  רשימת

 תפקיד  ׳מס

 מעריך במעבר אלנבי  .18

 בודק בכיר מיומן במעבר אלנבי .19

 תא"ל                        , עליאן   רסאן 
 האזרחי         המינהל          ראש     
 והשומרון        יהודה         באזור   

 ףהתש" בטבת  י"ז 

 2020    לינואר   14

9733



 צבא הגנה לישראל

), 1651צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 
 2009-התש"ע

תצבאי תמינוי תובע

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב]   75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009-), התש"ע1651(יהודה ושומרון) (מס' 

 1907914 , מ"אמפקח לורנה חורי

 לכהן כתובע צבאי.

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

 כ"ד בטבת תש"ף 

2020בינואר  21
דורון בן ברק אל"ם      

 סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

), 1651צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 
 2009-התש"ע

 מינוי תובעת צבאית 

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב]   75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009-), התש"ע1651(יהודה ושומרון) (מס' 

 1081777 , מ"אשוטר סברין סלפיתי נג'אר

 .תלכהן כתובעת צבאי

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

 כ"ד בטבת תש"ף 

2020בינואר  21
דורון בן ברק אל"ם      

 סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

), 1651צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 
 2009-התש"ע

 מינוי תובעת צבאית 

[נוסח משולב]  לצו בדבר הוראות בטחון  75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009-), התש"ע1651(יהודה ושומרון) (מס' 

 1781566רס"ל מעין רומי גולדמן אדוט, מ"א 

 לכהן כתובעת צבאית.

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

 כ"ד בטבת תש"ף 

2020בינואר  21
אל"ם      דורון בן ברק 
 סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

), 1651צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 
 2009-התש"ע

 מינוי תובע צבאי 

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב]   75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009-), התש"ע1651(יהודה ושומרון) (מס' 

 1219773פקד שגיא בוסנים, מ"א 

 לכהן כתובעת צבאית.

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

 כ"ד בטבת תש"ף 

2020בינואר  21
אל"ם      דורון בן ברק 
 סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

), 1651הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' צו בדבר 
 2009-התש"ע

 מינוי תובע צבאי 

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב]   75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009-), התש"ע1651(יהודה ושומרון) (מס' 

 1165547רפ"ק ג'לאל עוידה, מ"א 

 צבאית.לכהן כתובעת 

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

 כ"ד בטבת תש"ף 

2020בינואר  21
אל"ם      דורון בן ברק 
 סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל
 9201-ףהתש" ),1823 'מס( )והשומרון יהודה( מחצבות שיקום  בדבר צו

 חברי הנהלת הקרן לשיקום מחצבותמינוי 

-), תשמ"א947(מס'  ,שומרון)הנהל אזרחי (יהודה ו יבתוקף סמכותי לפי הצו בדבר הקמת מ

-), התש"ף1823צו בדבר שיקום מחצבות (יהודה והשומרון) (מס' , בתוקף סמכותי לפי ה1981

תקנות בדבר קרן לשיקום  סמכותי לפי ה, ובתוקף )שיקום מחצבותהצו בדבר  - (להלן  2019

הנני התקנות בדבר קרן לשיקום מחצבות)  –(להלן  2019-"ףהתש), יהודה והשומרון (מחצבות 

חברי הנהלת הקרן ברשימה המצורפת כנספח לכתב מינוי זה להיות  את הנציגיםממנה בזאת 

תקנות בדבר קרן לשיקום בשיקום מחצבות ובצו בדבר זה , כמשמעות מונח לשיקום מחצבות

 מחצבות. 

 תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו. 

(א) לתקנות בדבר קרן לשיקום 2לפי תקנה  בתפקידו הנציגתוקף מינוי זה הינו כל עוד מכהן 

 . מחצבות

 התש"ףד' בשבט 

 2020 בינואר  30
 רסאן עליאןתא"ל 

 האזרחי         המינהל            ראש     

9739



 הקרן לשיקום מחצבות חברי הנהלת  רשימת

 שם מלא  ׳מס

דניאל זבורוף  .1

רפאל אלקיים .2

מצדה שרוני  .3

לב סטרנין  .4

גילה ציונית  .5

שושנה הנה  .6

 רוית ניב  .7

אליעזר שורץ  .8
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 צבא הגנה לישראל

 1969 -), התש"ל363צו בדבר הגנה על הטבע (יהודה והשומרון) (מס' 

 כתב מינוי

- ), התש"ל363(ד) לצו בדבר הגנה על הטבע (יהודה והשומרון) (מס' א5בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 :, הנני ממנה בזאת אתמפקד האזור(להלן: "הצו"), ובאישור  1969

 יעקב אלישע  
 אסף ואזנה 
 ארי יואב  

 עומרי ישראל 
 אסף שלמה מזרחי

 אמרה סלהו 
 איתי צוקרמן 
 ג'מעה תאמר  

 בצו.  ולשמש כפקח כמשמעות

 תחילת תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו.

 נפתלי               כהן  ףש"הת  י' בשבט
 והפארקים קמ"ט שמירת הטבע 

 2020 בפברואר 5 המוסמכתהרשות     

9741



 צבא הגנה לישראל

 1970 -), התש"ל373(יהודה והשומרון) (מס' פארקים צו בדבר 

 כתב מינוי

 1970 - ), התש"ל373(יהודה והשומרון) (מס' פארקים לצו בדבר  )5()ב(5בתוקף סמכותי לפי סעיף  
 : , הנני ממנה בזאת אתמפקד האזור (להלן: "הצו"), ובאישור  

 יעקב אלישע  
 אסף ואזנה 
 ארי יואב  

 עומרי ישראל 
אסף שלמה מזרחי 

 אמרה סלהו 
 איתי צוקרמן 
 ג'מעה תאמר  

 בצו.  ולשמש כפקח כמשמעות

 תחילת תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו.

 כהן     נפתלי          ש"ףהת  י' בשבט
 קמ"ט שמירת הטבע והפארקים 

 2020 בפברואר 5 המוסמכתהרשות     
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 צבא הגנה לישראל

 1969 -), התש"ל363צו בדבר הגנה על הטבע (יהודה והשומרון) (מס' 

 ביטול מינוי

- ), התש"ל363(ד) לצו בדבר הגנה על הטבע (יהודה והשומרון) (מס' א5בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 :מינויים של בזאת אתמבטל , הנני מפקד האזור(להלן: "הצו"), ובאישור  1969

 אוהד אלט 
 מרקו בוזגלו 
 אסף גוטפלד  
 עמיחי גלעדי 
 עליאן מחמד  

 נעם משי 
 אורן נפתלי 

ליאור קרישניקר 
 מוטי שפי 

 העובדים הנ"ל סיימו את עבודתם באזור.

 מיום חתימתו. חל ביטול המינויתוקפו של 

 נפתלי               כהן  ףש"הת  י' בשבט
 קמ"ט שמירת הטבע והפארקים 

 2020 בפברואר 5 המוסמכתהרשות     
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 צבא הגנה לישראל

 1970 -), התש"ל373(יהודה והשומרון) (מס' פארקים צו בדבר 

 ביטול מינוי

 1970 -), התש"ל373(יהודה והשומרון) (מס' פארקים לצו בדבר (ד) א5בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 : מינויים של בזאת אתמבטל  , הנני  מפקד האזור (להלן: "הצו"), ובאישור  

 אוהד אלט 
 מרקו בוזגלו 
 אסף גוטפלד  
 עמיחי גלעדי 
 עליאן מחמד  

 נעם משי 
 אורן נפתלי 

ליאור קרישניקר 
 מוטי שפי 

 העובדים הנ"ל סיימו את עבודתם באזור.

 מיום חתימתו. חל ביטול המינויתוקפו של 

 נפתלי               כהן  ףש"הת  י' בשבט
 שמירת הטבע והפארקים קמ"ט 

 2020 בפברואר 5 המוסמכתהרשות     
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 צבא הגנה לישראל

 1981-תשמ"ב ),947צו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

 מטה לענייני שמאות במינהל האזרחיהקצין כממלא מקום מינוי 

), 947אזרחי (יהודה והשומרון) (מס'  לצו בדבר הקמת מינהל 5בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 , אני ממנה בזאת את: ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת הביטחון ,1981-תשמ"ב

 שלומי גבאימר 

 .מטה לענייני שמאות במינהל האזרחי הקצין  להיות ממלא מקום 

 לתפקיד קצין מטה לענייני שמאות מבוטל.  מינויו של מר רפאל מרסיאנו

 תוקף מינוי זה החל מיום חתימתו. 

 סאן        עליאןר  אלוף   -תת ף"התשכ"ג בשבט 
 נהל        האזרחי יראש         המ

 2020  בפברואר 18 שומרוןה ו   לאזור        יהודה    
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צ ב א       ה ג נ ה      ל י ש ר א ל 

צו בדבר פרשנות ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס' 1729(, התשע"ד- 2013

מינוי היועץ המשפטי

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10)1א( צו בדבר פרשנות ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס' 1729(, 
, הנני ממנה בזאת את:   התשע"ד-2013

אל"ם עאסם חאמד 

 .מפקד כוחות צה"ל באזור   לשלהיות היועץ המשפטי 

 .2020בדצמבר  18תוקפו של מינוי זה ביום תחילת 

 מינוי זה מבטל כל מינוי קודם לתפקיד היועץ המשפטי של מפקד כוחות צה"ל באזור. 

 ף"התש בשבט "גכ
 אלוף שרון אפק

 הפרקליט הצבאי הראשי 2020  בפברואר 18
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א       

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

 קצין מטה תובענותלכתב מינוי 

 1968-), התשכ"ח271צו בדבר תובענות (יהודה והשומרון) (מס' ל 1בתוקף סמכותי לפי סעיף  
לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה ושומרון) (מס'   5) ו־2(א)(3ולפי סעיפים ") הצו (להלן: "

 הריני ממנה בזאת את:הריני ממנה בזאת את  1981–), התשמ"ב927

 עו"ד נעמה לביא

לשמש בתפקיד קצין מטה תובענות, כמשמעותו בצו. 

 תוקף מינוי זה מיום חתימתו. 

 בזאת.  רגרמן בטל- הילה שרמינויה של עו"ד 

 התש"ף כ"ג בשבט

 2020  בפברואר 18

 רסאן עליאן תת אלוף 
 ראש המינהל האזרחי 
 באזור יהודה והשומרון 
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

 כתב מינוי

), 1252(יהודה והשומרון) (מס'  העברת טובין  צו בדבר  ל(א)  2בתוקף סמכותי לפי סעיף  
ולפי התקנות בדבר העברת טובין (הובלת רכבים , ")הצו(להלן: " 1988 -מ"חהתש

י לפי יויתר סמכויות") התקנות(להלן: " 2020 -  פסולים) (יהודה והשומרון), התש"ף
 הנני ממנה בזאת את: ,טחוןיכל דין ותחיקת ב

 קצין אגף התנועה במחוז ש"י  
 יהודה קצין אגף התנועה במרחב      
 שומרון קצין אגף התנועה במרחב        

 ובתקנות. ,א לצו2, בהתאם לאמור בסעיף בתור הממונהלשמש 

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

    התש"ף       י"ד        באדר
 2020במרץ                    10

 רסאן עליאןתא"ל 
 המנהל האזרחי  ראש

 שומרוןבאזור יהודה ו
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 צבא הגנה לישראל

- צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס'), התש"ע
2009 

תצבאי תמינוי תובע

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב]   75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009-), התש"ע1651(יהודה ושומרון) (מס' 

א"מ , ביבס  ורה שוטרת

 .תצבאי תלכהן כתובע

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד' בניסן תש"פ
2020במרץ  29

דורון בן ברק אל"ם      
 סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

- צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס'), התש"ע
2009 

 מינוי תובע צבאי 

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב]   75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009-), התש"ע1651(יהודה ושומרון) (מס' 

 א" מ, פלג יעקב  ב" רס

 כתובע צבאי.לכהן 

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד' בניסן תש"פ
2020במרץ  29

דורון בן ברק אל"ם      
 סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

), 1651צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 
 2009-התש"ע

 מינוי תובע צבאי 

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב]   75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: 2009-), התש"ע1651(יהודה ושומרון) (מס' 

א"מ, דלקי  חוסיין מפקח

 לכהן כתובע צבאי.

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד' בניסן תש"פ
2020במרץ  29

דורון בן ברק אל"ם      
 סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 اإلسرائیليجیش الدفاع 

 ۱۸۲۱أمر رقم 

للمنطقة المعدة  إقلیمیةلطریق مؤقتة ذات أھمیة  رخصةمن  وإعفاء قامةا مصادقة بشأن أمر
 ۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،تنظیم غرب مستوطنة كفار تبوح (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة)لل

م الحك إلحاللوبما انني اعتقد ان االمر ضروري  المنطقة،بموجب صالحیاتي كقائد قوات الجیش في 
 أمر بما یلي: أني الصحیح،

 – ھذا االمرفي  .۱ التعریف

ئد تبوح، والتي حددت على ید قامستوطنة كفار  غربمنطقة -""المنطقة المعدة للتنظیم
روع مش ةالتنظیم المركزی دائرةوقدم بشأنھا لدى  إقلیمیة،أھمیة كمنطقة ذات  المنطقة

ؤسسة م أمامیستوفي جمیع المتطلبات المھنیة المطلوبة من أجل رفعھ تنظیم مفصل 
 التنظیم المخولة لذلك.

 في القانون؛ا كتعریفھ-""طریق

المعدة  حدث اقل تغییر في طبوغرافیة األرض،التي تطریق -""طریق مؤقتة
 طریق اخرى؛ للتنظیم، بعدم تواجد  المعدةمنطقة اللالستعمال لمدة محددة، في 

 ؛۱۹٦٦لسنة  ۷۹رقم  ومباني،تنظیم قرى مدن  قانون-""القانون

في االمر بشأن الممتلكات الحكومیة  كتعریفھ-"الحكومیة األمالكعن  ولؤالمس"
 ؛۱۹٦۷-٥۷۲۷) ٥۹رقم والسامرة) ((یھودا 

 " كتعریفھ في القانون؛"المدیر-"التنظیم دائرةمدیر "

دة المتواج االمر،الخارطة المرفقة لھذا  علىالمعلمة باللون االحمر  االراضي-"العقار"
موقع  ۱۰حوض فیسكالي  ،موقع المفقعة ۹حوض فیسكالي  یاسوف،في اراضي قریة 

في و السوید، موقع جبل اب ۱۲شیب التین الشرقي وموقع خلة الفولة وحوض فیسكالي 
 التي تعبر فیھا الطریق المؤقتة؛ ،محافظة طولكرم

لشؤون جودة البیئة في االدارة المدنیة لمنطقة  الضابط-""الضابط لشؤون جودة البیئة
 على ید رئیس االدارة المدنیة؛ قائم مقامھ الذي عیینیھودا والسامرة او 

ول عن المواقع االثریة ؤوالمس اآلثارلشؤون  الضابط-اآلثار""الضابط لشؤون 
ى ید عل قائم مقامھ الذي عییندا والسامرة او في االدارة المدنیة لمنطقة یھو والتراثیة

 رئیس االدارة المدنیة؛
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لشؤون المحمیات الطبیعة  الضابط-"لطبیعة والحدائقا المحمیاتضابط لشؤون ال"
د على یاو قائم مقامھ الذي عیین في االدارة المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة  والحدائق

 رئیس االدارة المدنیة؛

لشؤون المواصالت/قسم االعمال العامة الضابط -المواصالت"لشؤون الضابط "
 او قائم مقامھ الذيوالمفتش عن المواصالت في االدارة المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة 

 على ید رئیس االدارة المدنیة؛ عیین

 وفق الفصل الرابع من القانون؛ رخصة-"رخصة"

 في الفصل الثالث من القانون. كمفھومھ-"تفصیليتنظیم  مخطط"

أعفاء من 
 الترخیص

 :تالیةالالشروط ان تتحقق  بشرططریق مؤقتة واستخدامھا معفیة من التصریح  شق .۲

المنطقة بانھا طریق مؤقتة ذات أھمیة إقلیمیة للمنطقة قائد مصادقة تم منح  (أ)
 المعدة للتنظیم؛

 على") یلي: "المخطط(فیما  المؤقتةالمستدعي، مخطط لمسار الطریق  اعد (ب)
خلفیة خارطة طبوغرافیة حسب شبكة اإلحداثیات لشبكة إسرائیل الجدیدة، أو 

: ۱أو  ۱:۲٥۰على خلفیة تصویر جوي من اآلونة األخیرة، بمقیاس الرسم 
 الذي یشمل:و ،٥۰۰

 مستدعي؛التفاصیل  .۱

 ؛العقارقطعة أو موقع  ،حوض ،قریة ،محافظة .۲

 تحدد مسار الطریق المؤقتة المطلوبة وحدودھا؛خریطة  .۳

في یة ھندسالتحتیة البنى الالطرق التي تحد الطریق المؤقتة المطلوبة و .٤
 نطاق العقار وبجواره؛

 ،المعدة لخدمة المنطقة المعدة للتنظیمتبین مسار الطریق الدائمة خریطة  .٥
 وفق ،كزیةالمرلدائرة التنظیم تم تقدیمھ  الذي تفصیليتنظیم  مخططوفق 

 الفقرة (ج)؛

 ؛ھاالستعماالت التي یُسمح فیھا بالعقار حسب المخططات التي تسري علی .٦

مخطط بیئي الذي یبین موقع العقار على خلفیة كل مخطط تنظیم المصادق  .۷
 علیھ أو أودع في دائرة التنظیم المركزیة، الساریة في المكان؛

خطوط  ذلك بما في ،تحدید المركبات الھندسیة للطریق المؤقتة المطلوبة .۸
 كتعریفھا في القانون. ،الطریق
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ة بالنسبة للمنطقة المعد التفصیليالتنظیم  مخططنسخة من  مخططأرفق لل (ج)
، التي ستخدمھا الطریق المؤقتة، والطریق الدائمة المؤدیة الیھا، لتنظیم

ان مخطط التنظیم التفصیلي یستوفي كل بدائرة التنظیم ومصادقة مدیر 
 المتطلبات المھنیة االزمة ألجل تداولھ امام مؤسسة التنظیم المؤھلة.

. 
ؤقتة مالطریق ال لشق ةالحكومی اتالمسؤول عن الممتلك مصادقة مخططارفق لل (د)

تم ، بحال ٤سیمنح حسب المادة الذي  االعفاءواستخدامھا خالل مدة سریان 
 منحھ.

 
ة لھدم وازال ،االمرالوارد في ذیل النص  المستدعي، وفق تعھد مخططلل ارفق )ھ(

سب ح انتھاء مدة االعفاءبموجب ھذا االمر عند التي سیتم شقھا  الطریق المؤقتة
 تم منحھا رخصة. إذامن االمر اال  ٥المادة 

 :لتالیةالجھات ا من قبل مخططالیوقع  (و)
 

 ؛عنھ او مندوب األمالك الحكومیةالمسؤول عن  .۱
 

 ؛عنھ المواصالت او مندوبالضابط لشؤون  .۲
 

 تطلب االمر؛ عنھ، إذا او مندوب راالثا الضابط لشؤون .۳
 

 تطلب االمر؛ إذا ،الضابط لشؤون حمایة الطبیعة والحدائق .٤
 

 تطلب االمر؛ إذا ،عنھ الضابط لشؤون جودة البیئة او مندوب .٥
 

 ؛عنھ التنظیم المركزیة او مندوب دائرةرئیس  .٦
 

ادق ویص������ ،عنھ التحتیة في االدارة المدنیة او مندوب یةرئیس فرع البن .۷
شروط المادة  ستوفي   تقدیمھا لرئیسومن الممكن  ،۲بتوقیعھ ان الطلب ی

 اإلدارة المدنیة.
 

 ترفق للمخطط المستندات التالیة: (ز)
7 
 لمھندس على ان الطریقتصریح موقع على ید مھندس بناء، یصادق فیھ ا .۱

 ؛شمل كل مركباتھاوی، المؤقتة ثابتة وامنة
 

 ،نھع ضابط لشؤون جودة البیئة او مندوبالتعلیمات مستند الذي نظم وفق  .۲
ى التأثیرات علمنوطا بمصادقتھ، ینظم على ید جھة مؤھلة، الذي یفصل 

 .موضوع الطلب الطبیعیة والبیئیة جراء شق الطریق المؤقتةالمناظر 
 

نشر 
واعتراض 

على 
 المخطط

عند تقدیم المخطط لمصادقة رئیس اإلدارة المدنیة، ینشر أمر تقدیمھ بالوسائل  (أ) .۳
 التالیة:

العربیة والعبریة على لوحھ االعالنات في مدیریة  باللغاتیعلق اعالن  .۱ 
 ؛باألمراالرتباط والتنسیق المتعلقة 
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نطاق العقار وعلى طول مسار  بارزة فياماكن في  ،اعالنات تعلیق .۲ 
 الطریق المؤقتة موضوع الطلب؛

یة ربفي المنطقة باللغة الع على نطاق واسع اعالن في جریدة منتشرة .۳ 
 یة؛برالعاللغة و

ي فرتباط الفلسطیني على ید مدیریة االرتباط والتنسیق لالاعالن  تسلیم .٤ 
 محافظة المالئمة.ال

ي ف اكمفھومھ ،تنظیمنطاق منطقة منھ مقام في  جزء اوبحال كان العقار  .٥ 
االمر بشأن اعالن مساحات التنظیم (مجالس محلیة واقلیمیة) (یھودا 

یسلم اإلعالن للجنة التنظیم الخاصة التي ، ۲۰۰۸-٥۷٦۸،والسامرة) 
للعمل في نطاق منطقة التنظیم، بنطاق تعیین لجان تنظیم خاصة  تخول

 ؛٥۷٦۸(مجالس محلیة ومجالس إقلیمیة) (یھودا والسامرة)، 
المنطقة في اللغة العربیة والعبریة؛  قبل سلطاتموقع انترنت رسمي من  .٦ 

نطاق منطقة تنظیم تعمل فیھا لجنة تنظیم كان العقار او جزء منھ في  إذا
خاصة؛ عندھا یجب نشره على موقع االنترنت التابع للجنة الخاصة 

 المتعلقة باألمر.
 

لمخطط الذي موضوع تقدیمھ یحق لمن یعتبر نفس متضررا جراء مصادقة ا (ب)  
یوما من یوم  ۲۱لفقرة (أ)، تقدیم اعتراض على المخطط، خالل ا نشر وفق

 المخطط، یبحث االعتراض أمام مجلس التنظیم األعلى؛نشر 
 

) إال بعد مرور ٤المادة (في رئیس اإلدارة المدنیة كالمذكور  ال تمنح مص��ادقة (ج)  
یوم من یوم نش���ر موض���وع تقدیم المخطط كالمذكور بالفقرة (أ)، أو البت  ۲۱

 بادعاءات التي قدمت وفق الفقرة (ب)، بحال وقدمت. 
 

 مصادقة
اقامة  على

طریق 
 مؤقتة

ة رئیس االداروبشرط تم مصادقتھ على ید  مخططحسب ال یتم شق الطریق المؤقتة .٤
 صادقةمعتبر ، تاالمرلغرض ھذا  لي.اتنظیم العمجلس البعد استشارة رئیس  ،المدنیة

 .رخیصرئیس االدارة المدنیة حسب ھذه المادة كمنح اعفاء من الت
 
 

مدة 
سریان 
 االعفاء

الطریق المؤقتة واس������تعمالھا معفیان من الترخیص طالما ینفذان وفقا  ش������ق (أ) .٥
ومنوطا للمحدد بالفقرات (ب) و  ،٤للمخطط الذي ص�����ودق كالمذكور بالمادة 

 (ج) فیما یلي؛ 
 

إال إذا نفذ س����ریانھ قبل  منحة،یوم  س����نتین منتنتھي مدة س����ریان اإلعفاء بعد  (ب)
 كالمذكور بالفقرة (د)؛ ذلك،

 
یحق لرئیس اإلدارة المدنیة تمدید مدة س������ریان اإلعفاء لفترات زمنیة التي ال  (ج)

 ثالثزید عن الفترات، ال یمجموع كل ان وبش����رط  مرة،تزید عن س����نة بكل 
 سنوات؛

 
حدید ت األعلى،یحق لرئیس اإلدارة المدنیة باس�����تش�����ارة رئیس مجلس التنظیم  (د)

ھ علیوكذلك یحق لھ إلغاء إعفاء الذي ص���ودق  اإلعفاء،وط إض���افیة لمنح رش���
 بما في ذلك اإلعفاء،ش����روط منح  أحدفي حال تبین عدم توفر  في الماض����ي،
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أو ألسباب خاصة تدون ویقرر  ،۲شروط مصادقة المخطط كالمذكور بالمادة 
  ؛للموعد الذي حدد حسب الفقرات (ب)بان مدة اإلعفاء تنتھي بموعد مسبق 

 
تھدم وتزال  ج)،كالمذكور بالفقرات (ب) و( إلغائھ،عند انتھاء مدة اإلعفاء أو  )ھ(

 نالمس����تدعي أو على ید مَ  على یدالطریق المؤقتة التي ش����قت وفق ھذا االمر 
قبلة، حس����ب توجیھات الض����ابط لش����ؤون المحمیات الطبیعیة والحدائق او ِمن 

ترخیص������ا قبل  تإال بحال منح مندوب عنھ بص������دد طریقة الھدم واالخالء،
 انتھاء مدة اإلعفاء أو إلغائھ.

 
ب من ۳۷امن، تس������ري تعلیمات البند المس بالمذكور بكل قانون وتش������ریعات  دون .٦ اتعقوب

 لقانون على منفذ أعمال بناء أو استعمال خالف لتعلیمات ھذا األمر.ا
. 

بدء 
سریان 

 ونشر
 

 مناشیر، أوامر وتعیینات.بدء سریان ھا األمر بیوم توقیعھ، وینشر بمجموعة  .۷

حفظ 
 البیان

ب٤-و ۲منوط�ا ب�الم�ذكور ب�البنود  .۸ أي ، ال یمس إعف�اء ال�ذي منح بموج�ب ھ�ذا األمر 
 تعلیمات أي قانون أو تشریعات امن.

 
وإعفاء من رخصة لطریق مؤقتة ذات  أقامھ مصادقةأمر بشأن " االمر:یسمى ھذا  .۹ االسم

أھمیة إقلیمیة للمنطقة المعدة لتنظیم غرب مستوطنة كفار تبوح (تعلیمات مؤقتة) (یھودا 
 ۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،والسامرة)

    

 

 

 

 

 

  

 ٥۷۷۹  لول   ا   ۱۲

 ۲۰۱۹ایلول       ۱۲

 

 ألوف,                 نداف بدان
 اإلس��رائیلي الدفاع جیش قوات قائد
 والس��������امرة  یھودا  منطق��ة  في
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 الذیل

 ))ھ(۲(المادة 

 رئیس االدارة المدنیة في منطقة یھودا والسامرة :لحضرة

 مؤقتةطریق  واخالءتعھد بالھدم  الموضوع:

ق طریل رخصةاقامة واعفاء من مصادقة  لحصول علىلطلب بتوجھت لرئیس االدارة المدنیة    نيبما ان
مة واعفاء اقا مصادقةكتعریفھا في االمر بشأن  ،للمنطقة المعدة للتنظیممؤقتة ذات اھمیة اقلیمیة 

مؤقتة ذات اھمیة اقلیمیة للمنطقة المعدة للتنظیم (تعلیمات مؤقتة) (یھودا  رخصة لطریقمن 
 (فیما یلي: "االمر")؛ ۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،)والسامرة

لى لحصول عل بطلبالدارة المدنیة یحق لي التوجھ لرئیس ا ،االمرانھ بموجب تعلیمات  اعلم   وبما انني
بواسطة مصادقة مخطط مالئم كما  ،لطریق مؤقتة كالمذكور رخصةاقامة واعفاء من  مصادقة

 االمر؛ ن ھذام ۲المادة ھو مفصل في 

 :یلي بما واتعھداوافق  ،بھذا أصرح وعلیھ،

 منھ. یتجزأمقدمة كتاب التعھد ھذا تشكل جزءا ال  .۱

رئیس االدارة المدنیة ان یحدد مدة سریان ل ھ یحقبان واني على علم ،لي معلومةتعلیمات االمر  .۲
 ءاالعفا ھذامده سریان االعفاء وان یلغي اعفاء تمت المصادقة علیھ سابقا. كذلك انني على علم بان 

 _.___________ستنتھي، اال بحال انتھت قبل ذلك، بیوم: 

المؤقتة واستخدامھا وفق الطریق  بإقامة اتعھد فإننيموضوع طلبي،  مخططال یصادقفي حال  .۳
حال تم ب ،شرط من شروط االعفاء الذي سیمنح لي وبحسب كل ذكورالم مخططال لغرض ،االمر
 .منحھ

ة الطریق المؤقت واخالءھدم  ،تفكیك بما في ذلك ،سأعید األرض الى سابق عھدھابھذا انني  اتعھد .٤
بما في ذلك عند الغاء االعفاء  ،عند انتھاء مدة االعفاء ،االمر وبموجب ھذا وفق االعفاءالتي اقیمت 

 .أكثرشروط االعفاء او  أحداو انتھاء سریانھ، وعندما ال یستوفى 

ة المتبعة، معاییر الوقای ك، بما في ذلوالتعلیمات االزمةالمعاییر  وفق كلالطریق المؤقتة  اتعھد بشق .٥
 غایة منح االعفاء.وھدف لا لواستعمالھا ومالئمة استعمالھ الطریق ومراقبة شق

عھد بھذا ات ،بشكل فعلي الطریق المؤقتة یتم شقوموضوع طلبي  مخططعلى ال المصادقةحال تم ب .٦
تصریح یوم انتھاء اعمال شق الطریق المؤقتة،  یوم منیوم من  ٤٥خالل لإلدارة المدنیة،  أقدمان 

 (و) من االمر.۲المادة  وفقمھندس ید موقع على 
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ھد اتعیلغى االعفاء و ،المحددة التصریح المذكور خالل المدة أقدمحال لم یقین انھ بعلى انني 
لى ع ،سابق عھدھا قبل شق الطریقل علیھا الطریق المؤقتةتم شق  التي يضاواعادة االر بھدمھا

 .المنطقة اتسلط اواالدارة المدنیة  او ادعاء ضد اي تبریر حسابي الخاص دون

الطریق المؤقتة سواء كان  ستعمالاي ضرر او خسارة نتیجة الحدوث المسؤولیة  اتعھد بتحمل .۷
 اعفي اعاله، اننياي ضرر او خسارة كالمذكور حدوث حال ب  بخالفھ.او  االستعمال وفق االعفاء

باسمھم من المسؤولیة یعمل  قائد قوات الجیش في یھودا والسامرة وكل من ،االدارة المدنیةسلطات 
 او الخسارة المذكورین أعاله ومن أي ادعاء بھذا الشأن.عن الضرر 

ما ب مالئماً،یحق لسلطات الفرض اتخاذ أي إجراء الذي تجده  ھذا، يتعھدب اوفيعلم انھ بحال لم ا .۸
 ،۷۹رقم  واالبنیة،القرى  المدن،لقانون تنظیم  ۳۸ المادةفي ذلك البدء بإجراءات تفتیش حسب 

 .ه المادةلوقف األعمال والھدم وفقاً لھذ أمر نھائيبما في ذلك إصدار  ،۱۹٦٦لسنة 

ب او اقیمت لیس حس ،علیھ اقیمت الطریق المؤقتة في مكان غیر مصادقبھذا انھ بحال انني اتعھد  .۹
 ،على یدي في التاریخ المحدد في االمراخلیت او  ھاھدم ،لم یتم تفكیكھابحال او  ،مخططمعاییر ال

الدارة التي تحددھا ا الخالء،تكالیف عملیة ا سأدفع ،بنفسھا بتنفیذ االعمال االدارة المدنیةقامت و
 المدنیة وفي التاریخ الذي تحدده االدارة المدنیة.

انني اوافق على ان االدارة المدنیة تكون المسؤولة  ،كالمذكور خالءتكالیف عملیة اال بحال لم ادفع .۱۰
 سلطة تعمل حسب تشریعات االمن في المنطقة.من كل استحقھ مبلغ  اي لیف منعن جبایة التكا

قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي  المدنیة، أعاله، اتعھد بان اعوض االدارةبدون المس بالمذكور  .۱۱
بمنطقة یھودا والسامرة وكل من یعمل باسمھم أو من قبلھم جراء كل ضرر و/أو خسارة و/أو 

 یضطرواوبدون المس بالمذكور أعاله كل مبلغ قد  عرضوا لھا، بما في ذلك،مصاریف التي ت
 .بكتاب التعھد ھذابما یتعلق  امن،حسب أي قانون أو تشریعات  لتحملھ اتجاھي

 .حسب القانون وتشریعات األمن ي من أي واجب مفروض عليالمذكور أعاله ال یعفین .۱۲

 ةاإلدارقبل رئیس لمنح اإلعفاء من  ي الخطي ھذا ھو شرط للنظر بطلبيأن تنفیذ تعھد اعلم .۱۳
 المدنیة.

_____________ 

  مستدعيال
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 اإلسرائیليجیش الدفاع 

 ۱۸۲۲أمر رقم 

 ۲۰۱۹-٥۷۷۹، ) (یھودا والسامرة)٦٥أمر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل رقم 

 األمر نأ اعتقد إني المنطقة، وبما في اإلسرائیلي الدفاع جیش قوات كقائد صالحیاتي بموجب
 :یلي ما بھذا آمر إنني المنطقة، في واألمن العام النظام على الحفاظ اجل من ضروري

تعدیل 
 ۸۹المادة 

االمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم  في .۱
 -۸۹المادة  في ")،االمر(فیما یلي: " ٥۷۷۰-۲۰۰۹ )،۱٦٥۱

ر "متضر " یأتيالحفاظ على شأن ألجلبعد " )،في الفقرة (ب )۱(
 شأن".من ھذا االمر او على  ۱۸٦مخالفة كتعریفھ في المادة 

 یأتي: االمر،(ج) من ۸۹بعد المادة  )۲(

حق مغلقة, یعند البحث في طلب لعقد جلسة في أبواب  )۱(ج۸۹
للمحكمة العسكریة, وفق طلب وكیل قائد قوات جیش 
الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة, االنحراف عن قانون 

تدون, وقبول بینة بتغیب احد األطراف  ألسبابالبینات 
او وكیلھم دون ان تطلعھم على االمر بحال اقتنعت ان 

یمس في امن المنطقة, بسالمة قد الكشف عن البینة 
ان وتكشف طرق عمل سریة,  قدالجمھور أو بأمنھ, أو 

عدم الكشف عنھا افضل من الكشف عنھا ألجل إحالل 
 سبحالعدل؛ یحق للمحكمة العسكریة قبل اتخاذ القرار 

ھذه الفقرة, االطالع على البینة واالستماع لشرح وكیل 
قائد  قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي او المدعي العسكري 

 األطراف.حتى بتغیب باقي 

 یأتي: االمر،) من ھبعد الفقرة ( )۳(

المحكمة تبحث  )،(ب۸۹الرغم من المذكور في المادة ب (و)۸۹
بشھادة شاھد  االدالء عندالعسكریة في أبواب مغلقة 

ھویتھ سریة بموجي شھادة سریة التي أصدرت بموجب 
او بموجب تعلیمات أي قانون اخر؛ ولكن  ۸۷المادة 

كلھ او  االمر،ان تبحث  تدون،یحق للمحكمة ألسباب 
  جزءا منھ بشكل علني.

 یأتي: االمر،بعد المادة (أ) من  .۲
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تعدیل 
قة، مغل االحداث العسكریة جلساتھا بأبوابمحكمة تعقد  )۱(أ )۱( ۱۳۸المادة 

سمح لشخص او مجموعة اشخاص, ت ولكن یحق لھا ان 
یتواجدوا خالل , ان بما في ذلك لمتضرر المخالفة

 .امنھ ا او جزءكلھ ،الجلسة

 في الفقرة (ب)ط بدل كلمة "الفقرة" تأتي كلمة "المادة". )۲(

 .االمر بیوم توقیعھھذا  بدایة سریان .۳ بدایة

) (رقم ٦٥یسمى ھذا االمر: "امر بشأن تعلیمات امن (تعدیل رقم  .٤ االسم
۱۸۲۲ ,(٥۷۷۹-۲۰۱۹." 

 الوف,    نداف بدان ٥۷۷۸الول          ۲٤
قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي 
 بمنطقة یھودا والسامرة

 ۲۰۱۹أیلول          ۲٤
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 یش الدفاع اإلسرائیليج

 ۱۸۲۳امر رقم 

 كسارات ترمیمامر بشأن 
 من،ابموجب صالحیاتي كقائد قوات الجیش اإلسرائیلي في المنطقة وباقي صالحیاتي حسب كل قانون وتشریعات 

 ، انني امر بھذا:والحفاظ على النظام العامسكان المنطقة لصالح  وبما انني اعتقد ان االمر

 -ھذا االمرفي  .۱ التعریفات

في االمر بشأن ھا أراضي التي تعتبر "أمالك الحكومة" كتعریف –"أراضي دولة" 
 ؛۱۹٦۷-٥۷۲۷)، ٥۹أمالك الحكومة (یھودا والسامرة) (رقم 

المطلوبة والجدول الزمني المطلوب لتنفیذ تلك  ترمیمتفصیل اعمال ال –" المؤشرات"
 االعمال؛

ھ في االمر بشأن األراضي (اطالع على كتعریف –"أصحاب الحقوق في االراضي" 
 ؛۲۰۱٤-٥۷۷٤) ۱۷۳۷سجالت) (یھودا والسامرة) (رقم 

 )؛۱۹٦۷حزیران  ۷( ٥۷۲۷أیار  ۲۸ –"الیوم المحدد" 

اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة، كمفھومھا في االمر بشأن  –"اإلدارة المدنیة" 
 ؛۱۹۸۱-٥۷٤۲، )۹٤۷إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) (رقم 

جمیع العملیات التي یتوجب على الضابط لشؤون  –"تنظیم المناظر الطبیعة والوقایة" 
المناجم تنفیذھا والمحددة في مخطط التنجیم لتنفیذ العملیات على ید ضابط المتفجرات، 

 المحددة في خطة الحفر او بتصریح الحفر.

الكسارة  یرممعقد الذي ینظم العالقات القانونیة بین الطرف الذي  –"اتفاقیة التعاقد" 
 وبین اإلدارة المدنیة؛

الكسارات الذي سیقام على ید رئیس  ترمیمصندوق تمویل ل –"صندوق التمویل" 
 من ھذا االمر؛ ۱۷اإلدارة المدنیة، بموجب المادة 

التابعة لإلدارة المدنیة، وتم تعیین أعضائھا على لجنة المناقصات  –"لجنة مناقصات" 
 ید رئیس اإلدارة المدنیة؛

حسب  ۱۹٦٦لسنة  ۷۹قانون تنظیم المدن والقرى واالبنیة رقم  –"قانون التنظیم" 
)، ٤۱۸تعدیالتھ في االمر بشأن تنظیم المدن، القرى واالبنیة (یھودا والسامرة) (رقم 

 جبھ؛، واألنظمة الصادرة بمو5731-1971

كل سلطة في المنطقة لھا صالحیات المتعلقة بمخططات او رخص  –"مؤسسة التنظیم" 
 بموجب قانون التنظیم؛
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یشمل مالكي الكسارة، من شغلھا او من یشغلھا بشكل فعلي، –"متصرف بالكسارة" 
م منحة رخصة بناء او لم یتم بحال تم منحة رخصة تعدین او لم یتم منحھ، وبحال ت

 ؛منحھ

الذي حفر ألجل تعدین الحجر، الشیست، الجرانیت واالحجار البازلتیة  منجم-ة""كسار
على شتى انواعھ او الصخور المتحولة األخرى، المرو (الكوراتز)، الشایش، الصخور 

، الجیریة، الحصى، الرمل، الطین والجبصین، وال تشمل تعدین الحجارة الصواني
ش محدد في قوانین التحریلحرق أكسید الكالسیوم في المناطق المعدة للغابات، كما ھو 

 ؛والغابات

الصخور الجیریة، الصخور الرملیة، الصخور –لغرض ھذا التعریف  –"حجارة" 
الصخور الصواني، الشایش، او الصخور  الرملیة الجیریة او البازلت، ولكن لیست

 البركانیة؛

او من حصل على  االراضي أصحاب الحقوق في –"المتصرف القانوني باألراضي" 
 موافقة صاحب الحق في األراضي للتصرف في األرض التي تقع فیھا الكسارة؛

 الضابط لشؤون التعدین في اإلدارة المدنیة؛ –"مفتش" 

 في االمر بشأن أمالكھا التي لیست أمالك الحكومة كتعریفاألراضي  –"أراضي ُملك" 
 ؛۱۹٦۷-٥۷۲۷)، ٥۹الحكومة (یھودا والسامرة) (رقم 

 المصادق علیھ؛ ترمیمجمیع االعمال المطلوبة لتنفیذ مخطط ال –" ترمیم"اعمال ال

جمیع االجراءات التي تنفذھا اإلدارة المدنیة او أي جھة أخرى،  –" ترمیم"اجراءات ال
 الكسارة؛ ترمیمالكسارة وتشمل اإلجراءات لتجھیر مخطط  ترمیمجل أل

تصریح للتعدین یمنح من قبل الضابط لشؤون التعدین، بموجب  –"رخصة تعدین" 
)، ۳۸۹صالحیاتھ حسب االمر بشأن استھالك ثروات الطبیعة (یھودا والسامرة) (رقم 

 ؛5730-1970

یحدد ألي ھدف تخصص أراضي ، الذي ترمیممخطط  –كسارة"  ترمیمل مخطط"
 الكسارة، او إعادة أراضي الكسارة لما خصصت لھ، في الیوم المحدد؛
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كسارة، الذي بدأ سریانھ بموجب  ترمیممخطط ل –مصادق علیھ"  ترمیم"مخطط 
 تعلیمات قانون التنظیم؛

 
 الكسارة ترمیمبشأن  إشعار اصدار: ۱الفصل 

 
بشأن  إشعار

 ترمیمالحاجة ل
 كسارة

معینھ او جزء منھا غیر مستغلة، او انھ من المستحسن  كسارةان  مفتشلل تبین (أ) .۲
 فصل،خطي وم شعارإیقافھ استغاللھا، یحق لھ اإلعالن للمتصرف بالكسارة، بإ

بالشكل والمدة الزمنیة التي تحدد من قبل  ترمیمیستوجب ال بان موقع الكسارة
سب ح ترمیمال إشعار)؛ یسلم ترمیمال إشعار-یليالمفتش لھذا الغرض (فیما 

إصدار االشعارات وتبلیغھا  النص الوارد في ذیل ھذا االمر، بموجب تعلیمات
   في قانون التنظیم.

 
لھ بعد حصو، ترمیمالشعار إالمفتش رسل ك، یُ لكانت الكسارة في أراضي مُ  (ب)  

 للمتصرف بالكسارة وألصحاب الحقوق في موافقة رئیس اإلدارة المدنیة،على 
 .االراضي

 
 عمالااإلشعار وفق ھذه المادة بواجبات المتصرف بالكسارة للقیام باي ال یمس  (ج)  

ل تواجدھا، اوفق القانون، تشریعات االمن، قرار حكم، مخطط او رخصة، بح
 وتشمل تنفیذ كل العملیات المطلوبة ألجل تنظیم المناظر الطبیعة والوقایة.

 
شعار تسلیم إ

 ترمیمال
 للمتصرف

 الكسارة ب

 واستوفیت تعلیمات الكسارة،ب المتصرفمن  ،ترمیمشعار الإ عند ارسال، فیعرلم  .۳
شعار إ یسلم، یحق للمفتش ان ۲كالمذكور في المادة إصدار االشعارات وتبلیغھا 

كان مبما في ذلك تعلیقھا في ، بمراعاة الظروف، ، بكل طریقة یراھا مناسبةترمیملل
 .موضوع اإلشعار األراضيبارزة في 

 
االعتراض 

شعار إ على
 ترمیمال

، میمترامر ال جراءكل من یرى نفسھ متضررا لالكسارة، او ب لمتصرفیحق ل (أ) .٤
یوم من  ۳۰خالل  االعتراض لرئیس اإلدارة المدنیة؛ یقدم اعتراضھ ان یرفعی

 .ترمیمشعار الإ اصداریوم 
 

حتى  رمیمت(أ)، یتم تأجیل تنفیذ عملیات التم تقدیم اعتراض كالمذكور في الفقرة  (ب)  
 .في االعتراض الحصول على قرار رئیس اإلدارة المدنیة

 
المصادقة، الغاء او ویحق لھ  ،االعتراضفي رئیس اإلدارة المدنیة ینظر  (ج)  

 .ترمیمالعلى إشعار  المصادقة بالتغییرات

یوم من یوم  ٦۰خالل  بشأن االعتراض،قرار رئیس اإلدارة المدنیة یصدر  (د)  
 راضالبت في االعتال یمكن  انھرئیس اإلدارة المدنیة، ل تبینرفع االعتراض. 

یمدد المدة لالتخاذ ، ان تدونخاصھ  ، ألسبابخالل المدة المذكورة، یحق لھ
 بشأن تمدید المدة للمعترض.  القراریرسل یوم؛  ۳۰-ب قرارال
 

 كسارة تقع على أراضي الدولة ترمیمالفصل الثاني: 
 

اعداد مخطط 
لكسارة  ترمیم

 (أ) .٥
 

م ول كسارة الموجودة على أراضي الدولة، ترمیم شعار بشأنإالمفتش أرسل 
 یُعد، ھرفضوقد تم اعتراض  رفعاو  ،٤اعتراض كالمذكور في المادة  یرفع
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الموجودة على 
 أراضي الدولة

 الكسارة، حسب ما یراه مناسبا، وتقدم لمؤسسة التنظیم ترمیمل مخططالمفتش 
 للمصادقة علیھا حسب تعلیمات قانون التنظیم. المالئمة

كسارة، ال ترمیمبحال تواجد مخطط مصادق علیھ ل(أ)، ال تسري تعلیمات الفقرة  (ب)
 الكسارة. ترمیمد المفتش، یشمل تعلیمات كافیھ، لاوانھ حسب اعتق

نشر مناقصة 
من اجل تنفیذ 

 ترمیماعمال ال

الكسارة ومنحت بموجبھ رخص البناء، تنشر اإلدارة  ترمیمبدأ سریان المخطط ل (أ) .٦
 .ترمیمتنفیذ اعمال ال ألجلالمدنیة مناقصة 

قال ا ترمیمألعمال البالرغم من المذكور في لفقرة (أ)، كانت التكلفة المقدرة  (ب)
عدم إقامة مناقصة، والتوجھ إلدارة المدنیة ل، یحق جدید شیكل ٥۰٫۰۰۰من 

، من اجل الحصول على عروضھم على االقل مقاولین،لثالثة بكتاب خطي 
 المصادق علیھ. ترمیم، بموجب مخطط الالمطلوبة ترمیملتنفیذ اعمال ال

 كسارة تقع في أراضي ُملك ترمیمالفصل الثالث: 

 الباب أ: تنظیم

مخطط  اعداد
كسارة  ترمیم

متواجدة في 
 أراضي ُملك

رف حق للمتصیأرسل المفتش إشعار بشأن ترمیم كسارة الموجودة على أراضي ُملك،  .۷
یوم استالمھ ن میوم  ۳۰القانوني في األراضي، ان یُعلم المفتش بكتاب خطي، خالل 

(د)، ٤إشعار الترمیم، او من یوم اصدار قرار رئیس اإلدارة المدنیة بموجب المادة 
 ألخیر من بینھما، انھ یرغب بإعداد مخطط ترمیم الكسارة بنفسھ.ا

تقدیم طلب 
كسارة  ترمیمل

على ید مالك 
 االرض

، یقدم مخطط الترمیم لمؤسسة ۷المتصرف القانوني كالمذكور في المادة  أعلن (أ) .۸
مخطط  إلعدادیوم من یوم إعالنھ عن رغبتھ  ۹۰التنظیم المالئمة، خالل 

 یدونھا. ألسبابالترمیم كالمذكور. یحق للمفتش ان یمدد مدة 

یقدم المخطط كالمذكور في الفقرة (أ) لمؤسسة التنظیم المالئمة ویستوفي  (ب)
 الشروط التالیة: 

 لھا التي تطرقالمساحة یشمل مخطط الترمیم تعلیمات بشأن ترمیم كل  )۱(
 شعار الترمیم.إ

 مخطط الترمیم وفق تعلیمات المفتش.یقدم  )۲(

تقدیم مخطط 
ترمیم كسارة 
المتواجدة على 
أراضي ُملك 
على ید 

 المفتش

لمادة ابإعداد مخطط وفق رغبتھ المتصرف القانوني في األراضي للمفتش عن  یعلنلم  .۹
الشروط المحددة في لم یستوفي المخطط ساري المفعول او یتواجد مخطط ، او لم ۷

لترمیم الكسارة  مخططرئیس اإلدارة المدنیة، ستشارة المفتش، بعد ا یعد، ۸المادة 
 مؤسسة التنظیم المالئمة.ھ لمصادقة مدویق

االطالع على 
مخطط ترمیم 
الذي قدمھ 

 المفتش

یُعلم المفتش المتصرف القانوني قدمھ المفتش، الذي ترمیم  مخططتم المصادقة على  .۱۰
الذي یمكنھ  زمانالمكان وال بشأن، ۹بأشعار كالمذكور في المادة  في األراضي،

 . االطالع على مخطط الترمیم المصادق علیھ
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 لكترمیم الكسارة المتواجدة على أراضي مُ  تنفیذ-بالباب 

 
اشعار بشأن 
تنفیذ ترمیم 

كسارة 
على  المتواجدة

 ُملكأراضي 

 یُعلم المفتش المتصرف، الباب أ من ھذا الفصل مخطط ترمیم وفقتم المصادقة على  .۱۱
 ،القانوني في األراضي، أن بإمكانھ ترمیم الكسارة حسب مخطط الترمیم المصادق علیھ

 ، حسب اختیاره:التالیةبإحدى الطرق 

 ؛۱۲ترمیم الكسارة بنفسھ حسب تعلیمات المادة  (أ)  
 

 .۱٥حسب تعلیمات المادة  ن قبلھن مِ رمیم الكسارة بواسطة المفتش او مَ ت (ب)  
 

ترمیم على ید 
المتصرف 

القانوني في 
 ضيراال

المتصرف القانوني في األراضي عن نیتھ لترمیم الكسارة كالمذكور في  أعلن (أ) .۱۲
لترمیم  المؤشراتیوم من یوم إعالنھ  ۳۰(أ)، یقدم للمفتش خالل ۱۱المادة 

 ألسباب یدونھا. ،المؤشراتل موعد تقدیم یأجالكسارة. یحق للمفتش ت
 

ادقة للمص التي قدمت لھلترمیم اعمال ا مؤشراتعند البحث في یحق للمفتش  (ب)  
 ان یرفضھا لألحد األسباب التالیة، ویعلل أسباب قراره: علیھا،

 
  أن المؤشرات ال تستوفي تعلیمات مخطط الترمیم المصادق علیھ. )۱(   

 
المؤشرات غیر معقولة. لھذا الغرض الجداول الزمنیة المقترحة في  )2(   

یأخذ المفتش بالحسبان المدة المطلوبة لتنفیذ االعمال واالضرار 
 الناجمة جراء التأخیر في ترمیم الكسارة.

 
 ألسباب أخرى یتم تدوینھا. )3(   

 
صادق المفتش على المؤشرات وفق تعلیمات الفقرة (أ)، یقوم المتصرف  (ج)  

 بترمیم الكسارة حسب المؤشرات التي صودق علیھا.القانوني في األراضي 
 

قرر المفتش رفض المؤشرات، یقدم المتصرف القانوني في األراضي، خالل  (د)  
 یوم مؤشرات حسب تعلیمات المفتش. ۱٤

 
االعتراض 

على 
 المؤشرات

یحق للمتصرف القانوني في األراضي االعتراض على قرار المفتش بشأن  (أ) .۱۳
امام رئیس اإلدارة رفع االعتراض (ب)، ی۱۲المادة رفض المؤشرات وفق 

 القرار. استالمیوم من یوم  ۳۰المدنیة، خالل 
 

، ال تبدأ اعمال الترمیم حتى البت في اعتراض كالمذكور في الفقرة (أ) رفع (ب)  
 رئیس اإلدارة المدنیة. ى یدعلاالعتراض 

 
یوم من یوم رفعھ.  ۳۰ االعتراض خاللقراره في رئیس اإلدارة المدنیة یصدر  (ج)  

مدة خالل ال البت في االعتراضرئیس اإلدارة المدنیة، بأنھ ال یمكنھ ل تبین
یوم  ۳۰-المدة ب یمدد، ان یدونھاخاصة  ألسبابالزمنیة المحددة، یحق لھ 

 للمعترض.  المدةتمدید  بشأن االعالنیرسل ؛ اضافیة
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بشأن  اشعار
عدم استیفاء 

تعلیمات 
مؤشرات 

  الترمیم 

تبین للمفتش ان المتصرف القانوني في األراضي، ال یعمل بالمثابرة الكافیة إلنھاء  .۱٤
اعمال الترمیم وفق المؤشرات، یرسل للمتصرف القانوني في األراضي اشعارا بھذا 

تصلیح العیوب في اعمال الترمیم خالل الشأن؛ یشمل االشعار تحذیراً انھ بحال لم یتم 
 ي االشعار، فیحق للمفتش ان یستمر في تنفیذ اعمال الترمیم،المدة الزمنیة التي یحددھا ف

 بواسطة الھیئة التي یحددھا.

الترمیم من 
 قبل المفتش

أعلن المتصرف القانوني في األراضي عن رغبتھ ان اعمال الترمیم تنفذ بواسطة  .۱٥
 (ب)، فیحق للمفتش ان یقوم بترمیم الكسارة بموجب المادة۱۱المفتش بموجب المادة 

 من االمر. ٦

الترمیم  
االضطراري 

على ید 
 المفتش

 ینفذ انالمدنیة،  رئیس اإلدارة بمصادقة ،یحق للمفتش التالیة،في الحاالت  (أ) .۱٦
 .المخطط المصادق علیھتعلیمات  وفق، ترمیمأعمال ال

)۱( یوم، عن نیتھ  ۳۰یعلن المتصرف القانوني في األراضي، خالل  لم 
 او أعلن عن رفضھ لترمیم الكسارة؛   ۱۱كالمذكور في المادة 

)۲( المتصرف القانوني في األراضي لم یقدم المؤشرات لمصادقة  
 (د))؛۱۲(أ) او (۱۲المفتش، بموجب تعلیمات المادة 

)۳( ال یعمل بالمثابرة الكافیة إلنھاء المتصرف القانوني في األراضي  
اعمال الترمیم وفق المؤشرات ولم یصلح العیوب التي حددھا المفتش 

 .۱٤في االشعار وفق المادة 

حق لھ ان یأ)، ترمیم الكسارة كالمذكور في الفقرة (تنفیذه ألعمال قرر المفتش  (ب)
ً الالزمة لتنفیذ الترمیم،  االجراءات واتخاذ للفناءیقوم بالدخول  تعلیمات ب منوطا

 من.أي قانون وتشریعات أ

تمویل صندوق 
لترمیم 

 الكسارات

لترمیم صندوق تمویل  إلقامةسن األنظمة رئیس اإلدارة المدنیة یحق ل (أ) .۱۷
 صندوق التمویل). –یلي  (فیما كساراتلا

 –في األنظمة كالمذكور یحق لرئیس اإلدارة المدنیة  (ب)

 وصالحیاتھا؛ ، أسلوب عملھاإدارة صندوق التمویل ھیئةتحدید  )۱(

صندوق ل اإلتاواتدفع الفرض على المتصرف القانوني في الكسارة  )۲(
 يبشكل نسبالتمویل حسب نوع المادة وكمیة المادة المستخرجة، او 

أخرى التي یحددھا بالنسبة الكسارة، او حسب مقایس  من واردات
 ؛لكل الكسارات او لنوع محدد منھا

ما ك مویلالتلصندوق  اإلتاواتمنح تصریح التعدین بتحویل اشتراط  )۳(
 یحددھا؛

منھا،  جزء، كلھا او المصاریفتحدید تعلیمات بشأن إعادة  )٤(
للمتصرف القانوني الذي رمم الكسارة بنفسھ، او ألي ھیئة التي قامت 
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بترمیم الكسارة بموجب االمر، او ألي ھیئة استعانت بھا إدارة 
 تعلیمات بشأن الدفعات المسبقة. ال الصندوق، یشمل

 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ.  .۱۸ بدء سریان

)، ۱۸۲۳كسارات (یھودا والسامرة) (رقم  ترمیمھذا االمر یسمى: "امر بشأن   .۱۹ االسم
٥۷۸۰-۲۰۱۹." 

  ٥۷۸۰تشري            ۸

 ۲۰۱۹تشرین اول    ۰۷
 نداف بدان,                    الوف

 قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي

 في     منطقة    یھودا     والسامرة
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 התוספת
 )2 סעיף(

  אל   בית     37      ד.ת    _________ :תאריך

 U9977030/31-02 ':טל 

 U9977713-02     :פקס 

ושומרון יהודה לאזור האזרחי המנהל
  מכרות לענייני מטה קצין

 والسامره یھودا لمنطقة ألمدنیھ االداره
 والمناجم ألصناعھ ,ألتجاره لشؤون االداره ضابط

Uמחצבה בשיקום הצורך בדבר הודעה 
 ألكسارة لتأھیل ألحاجھ بشأن إعالن

 ),1823 'מס( )והשומרון יהודה( מחצבות שיקום בדבר לצו )א(2 סעיף מכוח סמכותי בתוקף

 ראש ידי על לי שהואצלה הסמכות ומכוח ),מחצבות שיקום בדבר הצו – להלן( 9201-התש"ף

 ,1970 – ל"תש )389 'מס( )ושומרון יהודה( טבע אוצרות ניצול בדבר הצו פי על האזרחי המנהל

 :זו הודעה נותן הנני

 ),۱۸۲۳ رقم( )والسامره یھودا( الكسارات تأھیل بشأن أألمر من )أ(2 ألماده حسب صالحیاتي بموجب"

 قبل من لي خولت التي الصالحیات وبموجب ),الكسارات تأھیل بغرض أألمر – یلي فیما( 2019 – 7805

 5730 ),389 رقم( )والسامره یھودا( ألطبیعیھ الثروات استثمار بشأن أألمر بموجب ألمدنیھ االداره رئیس

  :اإلعالن ھذا أصدر فإنني ,1970 –

 טעון ,זו להודעה המצורף בעזר המצוי ,השטח תא כי ,בזאת להודיע הריני .أ

 .שיקום

 .لتأھیل بحاجھ ,اإلعالن لھذا ألمرفقھ الخارطة على المعلم ,األرض مساحة بان ,بھذا أعلمك

 באופן ,זה שטח בתא המתבצעת החציבה פעולות כל את להפסיק יש ,כן על       .ب

 יופקו שלא ובלבד ,זו הודעה מתן מיום _____ של זמן פרק בתוך / מיידי

 .טון ___ על העולה בהיקף חציבה תוצרי זו בתקופה

 من ____ خالل / فوري بشكل ألمساحھ ھذه في تتم التي التعدین عملیات كل وقف یجب ,لذلك

 .الفترة ھذه في طن ___ من أكثر مواد تعدین یتم ال وبشرط ,اإلعالن ھذا إرسال یوم
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 המנהל ראש לידי השגה להגיש רשאי ,זו מהודעה נפגע עצמו הרואה       .ج

 .זו הודעה מתן מיום יום 30 בתוך האזרחי

 اللخ ,ألمدنیھ االداره لرئیس اعتراض تقدیم لھ یحق اإلعالن ھذا جراء متضرراً  نفسھ یعتبر من

  .اإلعالن ھذا إرسال یوم من یوم 30

 פרטיים, מקרקעין גבי על המצויה במחצבה ,במקרקעין כדין מחזיק על    .د

 בדבר הצו להוראות-בכפוף ,המחצבה לשיקום תוכנית בעצמו להכין המעוניין

 מתן מיום יום 30 בתוך לי להודיע ,מכוחו שיצאו והתקנות מחצבות שיקום

 .המחצבה לשיקום תוכנית ולהכין לפעול ברצונו כי ,זו הודעה

 بتحضیر المعني ,خاصة أراضي على المتواجدة كسارةال في ,أالمر وفق االرض عن المسؤول

 صدرت التي واألنظمة الكسارات تأھیل بشان أألمر تعلیمات بمراعاة ,للكسارة لتأھیل برنامج

 برنامج بتحضیر یرغب انھ ,اإلعالن ھذه إرسال یوم من یوم 30 خالل إبالغي علیھ ,بموجبھ

   .ألكسارة لتأھیل

 התכנון מוסד בפני לכשתידון ,למחצבה השיקום בתוכנית לעיין יהיה ניתן       .ه

 שיקום בדבר בצו כהגדרתם ,התכנון חוק להוראות בהתאם ,המתאים

 .מחצבות

 بموجب ,المالئمة التخطیط دائرات أمام بحثھ حین ,للكسارة تأھیل برنامج على اإلطالع یمكن

 .الكسارات تأھیل بشان أألمر في كتعریفھ ,التخطیط قانون تعلیمات

 חציבה של שיקום פעולות לביצוע יפעל ,האזרחי שהמנהל ככל כי ,יודגש       .و

 רשאי ,רישיון או תוכנית ,דין פסק ,ביטחון תחיקת ,דין לכל בניגוד שבוצעה

 .האזרחי המנהל את לשפות המחצבה ממחזיק לדרוש האזרחי המנהל יהיה

 عاتتشری ,قانون أي خالف نفذ الذي التعدین تأھیل عملیات مدنیھأل االداره نفذت بحال انھ ,ننوه

 عن یعوضھا ان ألكسارة صاحب على تفرض أن لھا فیحق رخصھ أو مخطط ,حكم قرار ,امن

  .خسائرھا

בברכה, 
بفائق  االحترام   والتقدیر 
גד                     אבידור 

جاد                  افیدور 
קמ"ט               מכרות 
الضابط   لشؤون  المناجم 
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۸۲٤أمر رقم 

 مؤقتة)،تعلیمات سریان ) (یھودا والسامرة) (تمدید ٦٦رقم  (تعدیلأمر بشأن تعلیمات امن 
  ٥۷۸۰- ۲۰۱۹  

وعلى أثر استمرار  ،المنطقةجیش الدفاع االسرائیلي في تي كقائد قوات اصالحی بموجب
بھا  والتجارة Aظاھرة سرقة المركبات لمنطقة األضرار الجسیمة للمنطقة ولدولة إسرائیل نتیجة 

 فأني آمر بھذا ما یلي: المنطقة،وبقطعھا في ھذه 

مادة التعدیل 
 (ح) ۱۰

(رقم  (یھودا والسامرة) ]نص منسق[مر بشأن تعلیمات امن في األ .۱
" ۱۰/۱۹/۲۰۱۹" بدل )،(ح۱۰في المادة  ،٥۷۷۰-۲۰۰۹ ,) ۱٦٥۱
 ".۱۰/۱۰/۲۰۲۱یأتي " 

 بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ. .۲ بدء سریان

) (یھودا ٦٦یسمى ھذا األمر: "أمر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل رقم  .۳ االسم 
-٥۷۸۰مؤقتة)، تعلیمات سریان (تمدید  )۱۸۲٤والسامرة) (رقم 

۲۰۱۹." 

 
 

 أل����������������وف      ،  ب����������������دانن����������������داف 

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 ٥۷۸۰    تش�����������ري      ۲۸

 ۲۰۱۹   اولتش���رین      ۲۷
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 سرائیليجیش الدفاع اإل

 ۱۸۲٥ أمر رقم

 (تعلیمات مؤقتة) )۲رقم  (تعدیل قانون رسوم تسجیل األراضي أمر بشأن
 ۲۰۱۹-٥۷۸۰ ،) (یھودا والسامرة)٦(تعدیل رقم 

 ني آمر بھذا ما یلي:إف ،كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقةبموجب صالحیاتي 

(یھودا  ) (تعلیمات مؤقتة)۲(تعدیل رقم  ر بشأن قانون رسوم تسجیل األراضيألمفي ا .۱ ۳المادة تعدیل 
حت������ى ی������وم ب������دل " ۳ الم������ادةف������ي ، ۲۰۱۰-٥۷۷۰ ،)۱٦٦۱والس������امرة) (رق������م 

 ".۳۱/۱۲/۲۰۲۰" یأتي "حتى یوم ۳۱/۱۲/۲۰۱۹

 یوم توقیعھ.ببدء سریان ھذا األمر  .۳ سریان

) (تعلیمات ۲قانون رسوم تسجیل األراضي (تعدیل رقم  أمر بشأن یسمى ھذا األمر: " .٤ اإلسم 
 ۲۰۱۹-٥۷۸۰ ،)۱۸۲٥) (یھودا والسامرة) (رقم ٦مؤقتة) (تعدیل رقم 

أل���������������������وف ن���������������������داف ب���������������������دان 

 قائ����د ق����وات ج����یش ال����دفاع اإلس����رائیلي 

 بمنطق���������������ة یھ���������������ودا والس���������������امرة

 ٥۷۸۰   كس����������������������لو   ۱۸

 ۲۰۱۹   اولك���������انون    ۱٦
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 االسرائیلي الدفاع جیش

 ۱۸۲٦أمر رقم 

(یھودا  )تمدید سریانمؤقتة) ( تعلیمات( المعابرتنظیم الصالحیات في  بشأنأمر 
 ۲۰۱۹-٥۷۸۰ ،)۱۸۲٦رقم (والسامرة) 

 األمر بان اعتقد إني وبما ،منطقةلا في اإلسرائیلي الدفاع جیش قوات كقائد بموجب صالحیاتي
 :یلي ما بھذا آمر فأنيالعام،  النظام منطقة وعلىأمن ال على الحفاظ ألجل ضروري

 تعلیم�ات( المع�ابرتنظیم الص�الحیات ف�ي  بشأنألمر من ا ۱۱المادة في  .۱ تمدید سریان
 ب�����دل ،۲۰۱۰-٥۷۷۱ ،)۱٦٦٥(رق�����م مؤقت�����ة) (یھ�����ودا والس�����امرة) 

 ".۳۱/۱۲/۲۰۲۰یأتي" "۳۱/۱۲/۲۰۱۹"

(تعلیم�ات  المعابرتنظیم الصالحیات في  بشأنفي الذیل االول من االمر  .۲ تعدیل الذیل االول
بعن���وان  ،"۲۰۱۰-٥۷۷۰ ،)۱٦٦٥ (رق���م(یھ���ودا والس���امرة)  )مؤقت���ة

 ".یأتي "معبر متسودا ،بنھایتھا "،"قائمة نقاط العبور

 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. .۳ سریان

 تعلیم�ات( المع�ابرالص�الحیات ف�ي  تنظ�یم بش�أنأمر یسمى ھذا األمر: " .٤ االسم
-٥۷۸۰ ،)۱۸۲٦ (رق���م(یھ���ودا والس���امرة)  تمدی���د س���ریان)( مؤقت���ة)
۲۰۱۹." 

 

أل������������وف,          ن������������داف ب������������دان

 اإلس���رائیلي ال���دفاع ج���یش ق���وات قائ���د

 والسامرة            یھودا      بمنطقة

 ٥۷۸۰    كسلو     ۲۸  

 ۲۰۱۹أول   كانون  ۲٦ 
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 الدفاع اإلسرائیلي جیش

 ۱۸۲۷ امر رقم

 ۲۰۲۰ – ٥۷۸۰ ،) (یھودا والسامرة)٦۷رقم  امر بشأن تعلیمات امن (تعدیل

في المنطقة، وبما انني اعتقد بان االمر ضروري ألجل الحفاظ على امن المنطقة، بموجب صالحیاتي كقائد قوات الدفاع اإلسرائیلي 
 العامة في المنطقة، فإنني آمر بما یلي:والسالمة المنطقة  العام فيالنظام 

إضافة تعریفات 
 ۱للمادة 

-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱من االمر بشأن تعلیمات أمن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم  ۱في المادة  .۱
 ")، بعد تعریف "تخفیف" یأتي:االمر(فیما یلي: " ۲۰۰۹

"منظمة غیر 
 مشروعة"

 .۱۹٤٥الدفاع (حالة طوارئ)، من أنظمة  ۸٤كمفھومھا في النظام 

ا تھیبیولوجیة او شعاعیة بما في ذلك نوویة، التي حسب طبیعتھا، نوع ،مادة كیمیائیة "مادة ضارة"
او كمیتھا قد تسبب لموت انسان او قد تلحق أضرار جسیمة لجسده أو للممتلكات، 

 للبنى التحتیة او للبیئة.

كل سالح ناري، من أي نوع كان، بمقدوره القتل، ولھ سبطانة عبرھا یمكن إطالق  "سالح ناري"
الرصاص او القذائف. یشمل ھذا اللفظ أي جزء او لوازم او ذخیرة لھذا السالح، 

التي باستطاعتھا كتم الصوت او إخفاء الومیض التي من أي سالح واي قطعة 
سالح الذي باستطاعتھ قذف  تصدر جراء إطالق النار من السالح الناري؛ وكذلك

مواد المعدة أللحاق الضرر باإلنسان، بما في ذلك أي جزء منھ او قطع وذخیرة 
للسالح المذكور یشمل أي اناء الذي یحوي او باستطاعتھ احتواء المواد المذكورة، 

   .ال فرق إذا كان السالح صالح لالستعمال عند تنفیذ المخالفة او لم یكن

سالح ناري، ذخیرة، قنبلة، قنبلة یدویة، او غرض متفجر او مشتعل بما في ذلك  "اسلحة"
 .اشعاعیة، او ة، بیولوجیةكیمیائی اسلحة

"منشأة 
 حساسة"

او كل وسیلة نقل التي تستعمل إلنتاج، معالجة،  اناءمكان، بما في ذلك مبنى، 
حیازة، تخزین، لإلزالة، او لنقل، مواد ضارة او تولید طاقة من مواد كالمذكورة.". 

 بعد تعریف "رئیس المحكمة" یأتي: .۲

"سالح 
كیمیائي، 

بیولوجي او 
 شعاعي"ا

 .".المواد المشعةسالح باستطاعتھ قذف مادة ضارة بما في ذلك 

 بعد التعریف "موظف عمومي" یأتي: .۳

 "العمل
 الممتلكات"ب

 حقوق ملكیة، بحال كانت الممتلكاتمنح او تلقي حق الملكیة او أي حق اخر في 
ید، الذي یعتبر تجن اتالممتلكب، بمقابل او دون مقابل، كذلك العمل ملكیةاو غیر 
استثمار، األوراق المالیة، او ، عملیة مصرفیةتحویل، استالم، حیازة، تسلیم، 
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، االستیراد والتصدیر أو المصرفي ، منح او تلقي االئتمانالوساطة، تھاحیاز
 ، او خلط ممتلكات اإلرھاب مع ممتلكات أخرى لیست ممتلكات إرھاب.".التوكیل

 بعد تعریف " امر بشأن رفع الغرامات المحددة في تشریعات االمن" یأتي: .٤

حقوق بما في ذلك ممتلكات التي تعتبر مقابل الو المال، أموال منقولةأراضي،  "ممتلكات"
الممتلكات  جاء بأعقاب للممتلكات كالمذكور، وكل الممتلكات التي نتجت او

 كالمذكور او أرباحھا.

"ممتلكات ذات 
 صلھ بالمخالفة"

 ) من ھذا االمر؛۳(-) ۱(أ)(٦۰ممتلكات كالمفصل في المواد 

"ممتلكات 
 اإلرھاب"

 كل واحد من االتیة:

 ممتلكات منظمة غیر مشروعة. )۱(

ممتلكات ذات صلة بمخالفة مدونة في الذیل األول، او مخالفة حسب  )۲(
 من ھذا االمر. ۲٥۱المادة 

"ممتلكات 
منظمة غیر 

 مشروعة"

لوحدھا او ، منظمة غیر مشروعة، رعایةممتلكات بملكیة، حیازة، سیطرة او 
باالشتراك مع آخر، وكذلك ممتلكات التي تستعملھا او المعدة الستعمال منظمة غیر 
مشروعة او لنشاطھا، بما في ذلك، ممتلكات التي اشتریت بتمویل المنظمة او 

آلخر دون مقابل؛ لھذا الغرض، تعتبر الممتلكات الموجودة في مكان الذي  احولتھ
تستعملھ المنظمة الغیر مشروعة بشكل دائم لتنفیذ نشاطھا وال یستعمل بشكل دائم 
ألھداف أخرى، تعتبر على انھا ممتلكات التابعة للمنظمة الغیر مشروعة، اال اذا 

 اثبت عكس ذلك.

 ٥۸تعدیل المادة 
المادة واضافة 

 (أ)٥۸

 أ،".٥۸(أ) من االمر، بعد الكلمات "في ھذه المادة" یأتي "في المادة ٥۸في المادة  (أ) .٥

 من االمر یأتي: ٥۸بعد المادة  (ب)

"منع لقاء محاٍم 
مع أكثر من 
معتقل واحد 

 بنفس التحقیق"

ودون المس بتعلیمات المادة  ٥٦بالرغم من المذكور في المادة  (أ) أ.٥۸
، تبین للسلطة المصادقة ان محام واحد یطلب ٥۹والمادة  ٥۸

مشتبھ بھم بتنفیذ مخالفات الواردة في ال معتقلینالقاء مع عدة 
الذیل األول ویتم التحقیق معھم في نطاق نفس التحقیق، أو ان 

كالمذكور یطلبون اللقاء مع نفس المحامي وان  معتقلینعدة 
عقد اللقاء قد یؤدي للمس بالتحقیق، فیحق لھا ان ال تسمح بلقاء 

واحد؛ تبلغ السلطة  معتقلالمحامي كالمذكور مع أكثر من 
 وكذلك للمحام ایضا؛ المعتقلینالمصادقة قرارھا لكل واحد من 

 -لھذا الغرض
 مكتبھ.یشمل أي محام اخر من -"محام واحد"
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بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، منع لقاء كالمذكور في نفس  (ب)
تكون بمصادقة المدعي العسكري  ،یوم ۳۰الفقرة لمدة تزید عن 

 الرئیسي او من خول لذلك من قبلھ".

 من االمر یأتي: ٦۰بدل المادة  .٦ ٦۰تبدیل المادة 

لھذا الغرض ان تضع الید على بضائع، یحق لكل جندي او سلطة مختصة خولت  (أ)
أغراض، حیوانات، شھادات، او أي شيء (فیما یلي في ھذا الباب البضائع)، التي 

 تثیر الشك:
 نفذت او ستنفذ بواسطتھا مخالفة حسب ھذا االمر؛ )۱(

 جر اوأمنحت كأجر او كمكافئة مقابل تنفیذ مخالفة أو اعدت لتكون  )۲(
 تنفیذھا، او منحت نتیجة المذكور او كوسیلھ لتنفیذھا؛مكافئة مقابل 

ألجل تنفیذ أي مخالفة كالمذكور او كوسیلة لتنفیذھا او من  تم استعمالھا )۳(
 اجل تسھیل التنفیذ؛

ھذا االمر؛  بموجبمخالفة لتنفیذ أي  نةالتي قد تشكل بیّ  )٤(

 ممتلكات التابعة لمنظمة عیر مشروعة. )٥(

) بالنسبة لمخالفة ٥(-) و۳) حتى (۱تحقق سبب لوضع الید كالمذكور في الفقرة أ( (ب)
من ھذا االمر، یحق لقائد  ۲٥۱المادة  حسبالذیل األول او مخالفة الواردة في 

الغرض من قبلھ ان قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة أو من خول لھذا 
لسبب ا تلبضائع التي حققا ي قیمةالتي قیمتھا تساوبضائع یضع الید على 

 .كالمذكور

 –بالنسبة لوضع الید وفق الفقرة (ب)، كانت البضائع التي تم وضع الید علیھا  (ج)
لذي ا مال آخر،التي حقق السبب او  المالالمال، ال فرق إذا تم وضع الید على نفس 

 ل.الما لمتلقي التابعتحت سیطرتھ او في حساب البنك بحیازتھ واو  یملكھ

تعدیل المادة 
۲۳۰ 

 تلغى. –من االمر، الفقرة (أ)  ۲۳۰في المادة  .۷

إضافة المادة 
 ب ۲۳۰

 أ من االمر یأتي:۲۳۰بعد المادة  .۸

مع مواد  التعامل
ضارة او منشأة 
حساسة ألھداف 

 ارھابیة

ر، یصلح، یستورد، یصدینتج، ، یشتري، یبیع، یحتازالذي  (أ) ب۲۳۰
او یقوم باي عمل اخر بسالح كیماوي،  یروجینقل، یتوسط، 

بیولوجي او اشعاعي او بمادة ضارة او منشأة حساسة، بھدف 
المساھمة في اعمال منظمة غیر مشروعة او تنفیذ مخالفة 
الواردة في الذیل األول او للمساعدة بتنفیذھا، وكل ذلك بمقابل 

 السجن المؤبد. -او دون مقابل، عقوبتھ

نفذ عمل او صفقة حسب المذكور في الفقرة (أ)، بحال كان أحد  (ب)
الطرفین لھذه العملیة او الصفقة كالمذكور منظمة غیر 
مشروعة او عضو في منظمة غیر مشروعة، تعتبر العملیة او 
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الصفقة انھا نفذت للھدف المذكور في الفقرة (أ)، اال إذا اثبت 
 غیر ذلك.".

إضافة المادة 
 ۲۳۷-أ و ۲۳۷

 ب

 من االمر یأتي: ۲۳۷بعد المادة  .۹

"رئاسة منظمة 
غیر مشروعة" 

َمن یترأس منظمة غیر مشروعة او یدیرھا او الذي یأخذ جزء في  أ.۲۳۷
سنة؛ بحال كان  ۲٥السجن -ادارتھا بشكل مباشر او غیر مباشر، عقوبتھ

نشاط المنظمة الغیر مشروعة یشمل مخالفة التسبب بالموت عمداً، 
 السجن المؤبد. -عقوبتھ

اشغال منصب 
اداري او قیادي 
في منظمة غیر 

 مشروعة

ب۲۳۷
. 

توجیھ الذي یأخذ جزء في یدیر نشاط منظمة غیر مشروعة او َمن 
 نالسج-، عقوبتھكان النشاط جنائي؛ سنوات ۱۰السجن -عقوبتھ نشاطھا،

 . سنھ ۱٥

إضافة المادة 
 ۲٤۲ –أ  ۲٤۲

 ب

 یأتي: ۲٤۲بعد المادة  .۱۰

 "منع التعامل
ممتلكات ألجل بال

تنفیذ مخالفة 
المدونة في الذیل 

 االول

من یتعامل مع الممتلكات ألجل المساعدة، تطویر تمویل او  )أ( ۲٤۲أ.
ل المدونة في الذیل االو المكافئة مقابل تنفیذ إحدى المخالفات

عشر سنوات -سنوات سجن، عقوبتھ ۱۰وعقوبتھا تزید عن 
ضعف الغرامة المحددة في المادة  ۲۰سجن او غرامة مقدارھا 

) من االمر بشأن زیادة الغرامات المقررة في تشریعات ٤أ(۱
 .۱۹۸۰- ٥۷٤۰)، ۸٤٥االمن (یھودا والسامرة) (رقم 

 -لغرض الفقرة (أ) (ب)

ھداف ذ لتحقیق أحد األیكفي أن یتم االثبات بان العمل نفّ  )۱(
 المفصلة فیھا ودون االثبات ألي منھا.

المخالفة المدونة في الذیل إحدى "مكافئة مقابل تنفیذ  )۲(
لمخالفة ا لیس منفذان متلقي المكافئة  بحال حتى-االول "

 أو كانت لدیھ النیة لتنفیذھا.

 التعاملمنع 
ممتلكات بال

المتعلقة بمخالفة 
المدونة في 
 الذیل االول

ب۲٤۲
. 

سبع سنوات سجن او غرامة -من ینفذ أحد التالي عقوبتھ (أ)
) من ٤أ(۱مقدارھا عشر أضعاف الغرامة المحددة في المادة 

االمر بشأن زیادة الغرامات المقررة في تشریعات االمن 
۱۹۸۰: 

التي قد تساعد، تطور، تمول تنفیذ  التعامل مع ممتلكات )۱(
مخالفة الواردة في الذیل األول أو المخالفة حسب المادة 

من االمر، أو مكافأة مقابل تنفیذ مخالفة الواردة  ۲٥۱
 من ھذا ۲٥۱في الذیل األول او مخالفة حسب المادة 

خالفة الم لیس منفذان متلقي المكافئة  بحال حتى االمر،
تنفیذھا؛ لغرض ھذه الفقرة، یكفي أو كانت لدیھ النیة ل
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اثبات ان منفذ العمل كان على یقین إلمكانیة تحقیق أحد 
 ؛ااإلمكانیات المذكورة حتى لو لم یثبت اي واحده منھ

التعامل مع ممتلكات التابعة لمنظمة غیر مشروعة او  )۲(
 الواردة في الذیل األول؛ ةلمخالفذات صلة ممتلكات 

 ممتلكات لمنظمة غیر مشروعةنقل  )۳(

من یتعامل مع ممتلكات التابعة لشخص وھو على یقین ان ھذا  (ب)
الشخص شریك في تنفیذ مخالفة المدونة في الذیل األول او 
یساعد او یغري لتنفیذ مخالفة كالمذكور، او بحال أصدر بحقھ 
او بحق المنظمة التي یعمل بھا اعالن بموجب أنظمة الدفاع 

بانھا منظمة غیر مشروعة، یعتبر  ۱۹٤٥ -(حالة طوارئ)
كأنھ نفذ ھذه االعمال وھو على یقین انھا قد تساعدـ تطور أو 
تمول تنفیذ مخالفة الواردة في الذیل األول، او تمنح مكافئھ 
مقابل تنفیذ مخالفة الواردة في الذیل األول او مخالفة حسب 

ر، اال اذا اثبت انھ لم من ھذا االمر، بمراعاة االم ۲٥۱المادة 
 یقن ذلك.

كأنھ امتنع عن فحص ماھیة لغرض ھذه المادة یعتبر شخص  (ج)
التصرف او إمكانیة تشكل الظروف بالنسبة للمادة 

فحص ماھیة  ألجلكان التأخیر العمل  إذا)، ۱(ج)(۱۹٥
)، ۱(ج)(۱۹٥وف وفق تعلیمات المادة التصرف او تشكل الظر

 كبیراً على نشاطھ التجاري.قد یشكل عبئاً 

إضافة المادة 
 ۲٤۹-أ و ۲٤۹

 ب

 من االمر یأتي: ۲٤۹بعد المادة  .۱۱

 اعمال تحضیریة
لتنفیذ مخالفة 

المدونة في 
 االول لالذی

 یةیرحضت تعتبر كأعمال، التي االعمال التالیةیقوم بأحد  من (أ) أ.۲٤۹
 ۱۰ تزید عنالواردة في الذیل األول وعقوبتھا لتنفیذ مخالفة 

لفة؛ للمخانصف العقوبة المحددة -سنوات سجن، تكون عقوبتھ
 ۱٥ جنسال-السجن المؤبد، تكون عقوبتھ ،كانت عقوبة المخالفة

 :سنھ

او موقع من اجل مالئمتھ لتنفیذ مخالفة  مكانتھیئة  )۱(
 ور او من اجل الفرار بعد تنفیذھا؛كالمذك

 شأنب تنفیذ مخالفة كالمذكور؛ لغرض مستنداتتزویر  )۲(
أ من ٤۰۷في المادة  كتعریفھم-""التزویر و"المستند

 ؛۱۹٦۰سنة ل القانون الجنائي

معدات من اجل تنفیذ مخالفة كالمذكور، بما في  تحضیر )۳(
 ،وتسجیلذلك أسلحة، مواد، مستندات، معدات تصویر 

 ، او الحیازة على المعداتمالبس للتخفي، وسائل نقل
 كالمذكور؛
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 جمع او نقل المعلومات من اجل تنفیذ مخالفة كالمذكور؛ )٤(

تھیئة طریق، معبر او نفق من اجل تنفیذ مخالفة  )٥(
 .تنفیذھاكالمذكور او من اجل الفرار بعد 

ال فرق إذا كان ھدف العمل لتنفیذ مخالفة  الفقرة (أ)، لغرض (ب)
أو ان المخالفة الواردة في الذیل األول الواردة في الذیل األول 

التي اشترك الشخص في التحضیر لھا خطط تنفیذھا على یده 
 او على ید شخص آخر.

وع��دل عن من ح��اول تنفی��ذ عم��ل ك��الم��ذكور في الفقرة (أ)،  (ج)
ب من االمر، ۱۹۹ك��الم��ذكور في الم��ادة تنفی��ذه ب��دافع الن��دم، 

 تعلیمات نفس المادة".تسري علیھ 

بتنفیذ التھدید  .۱۲
 الواردة مخالفة

 األولفي الذیل 

ب۲٤۹
. 

بع عقوبتھ: السجن سالذیل األول،  الواردة فيمخالفة یھدد بتنفیذ  الذي
 .سنوات

إضافة المادة 
 أ ۲٥٤

 من االمر: ۲٥٤بعد المادة  .۱۳

التآمر لتنفیذ 
 الواردةمخالفة 

 األولفي الذیل 

، من یتآمر مع آخر من ھذا االمر ۲٥٤المادة المذكور في بالرغم من  أ.۲٥٤
ب من ۲۳۰لتنفیذ مخالفة الواردة في الذیل األول او مخالفة حسب المادة 

لمدة ل السجن-عقوبتھھذا االمر، التي عقوبتھا تزید عن ثالث سنوات، 
ددت للمخالفة ذاتھا وبشرط ان ال تفرض علیھ عقوبة التي تزید حالتي 
 سجن. سنوات  ۱٤عن 

تعدیل الذیل 
 األول

أ"، ۲۳۷"" یأتي ۲۳۷ب"، بعد "۲۳۰" یأتي "۲۳۰)، بعد "۱(في البند رقم في الذیل األول من االمر،  .۱٤
ب" وبعد ۲٤۹أ"، "۲٤۹" یأتي "۲٤۸ب"، بعد "۲٤۲أ"، "۲٤۲" یأتي "۲٤۱ب"، بعد "۲۳۷"
 أ". ۲٥٤(أ)" یأتي "۲٥٤"

 أشھر من یوم توقیعھ.بدء سریان ھذا االمر خالل ثالثة  .۱٥ بدء سریان

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰ )،۱۸۲۷ ) (رقم٦۷ امر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل رقمھذا االمر: " یسمى .۱٦ االسم

 ٥۷۸۰       شباط      ۱٤

 ۲۰۲۰      شباط         ۹

 نداف بدان،                       الوف

 قائد  قوات جیش  الدفاع   إلسرائیلي

 یھودا        والسامرةبمنطقة         
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)۱۸۲۸رقم (والسامرة) ) (یھودا ۳ (تعدیل رقمالقدیمة  اآلثار قانونامر بشأن 

 

م الحك ألجلبموجب صالحیاتي كقائد قوات الجیش في المنطقة، وبما انني اعتقد بان االمر ضروري 
 ، فإنني آمر بما یلي:والنظام العام الصحیح

 

 

 

إضافة 
 أ۲المادة 

 ،یھودا والسامرة)() ۱۱٦٦(رقم اآلثار قانون  بشأنمن االمر  ۲بعد المادة  .۱
 ") یأتي:االصلي"االمر  –(فیما یلي  ۱۹۸٦-٥۷٤٦

 
"تعدیل   

 ۱۰المادة 
 من القانون

 

 أ.۲
 

بدون تصریح بدل الكلمات " ،من القانون ۱۰في المادة 
تنفیذ احدى التالیة اال بتصریح " یأتي: "من الوزیر ان

 ."من المسؤول ووفق شروطھخطي 

إضافة 
 أ۱٥المادة 

 من االمر یأتي: ۱٥بعد المادة  .2

"تعدیل   
 ٤۸المادة 

 من القانون

 بعد الفقرة (ب) یأتي: ،من القانون ٤۸في المادة  أ.۱٥
 

منح تصریح تنفیذ اعمال في  مقابل(ج) جبایة الرسوم 
 من القانون." ۱۰المادة  بموجب يأثرالموقع 

 
 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. .۳ سریانبدء 

 
) (یھودا 3 (تعدیل رقم اآلثار القدیمةامر بشأن قانون یسمى ھذا االمر: " .٤ االسم

 .۲۰۲۰ – ٥۷۸۰ ،)۱۸۲۸رقم (والسامرة) 
 

 ٥۷۸۰ادار            ۱٤

 ۲۰۲۰آذار            ۱۰
 ن�������داف ب�������دانل�������وف    ا

 الدفاع اإلسرائیلي جیش قواتقائد 

 یھودا   والسامرة  منطقة       في
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 ۱۸۲۹امر رقم 

 )۳۲ (تعدیل رقم إدارة مدنیة أقامھامر بشأن 
 

في المنطقة، وبما انني اعتقد بان االمر ضروري  االسرائیلي بموجب صالحیاتي كقائد قوات الجیش
ل سكان ومن اجلرفاھیة االفائدة والوكذلك من اجل ضمان  والنظام العام اإلدارة السلیمة ألجل الحفاظ على

 ، فإنني آمر بما یلي:وتقدیمھاتزوید الخدمات العامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

إضافة 
 ب٤المادة 

-٥۷٤۲ ،)۹٤۷مر بشأن إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) (رقم في اال .۱
 وبعده یأتي: ،(أ)-ب یعلم ٤المذكور في المادة  ،۱۹۸۱

   
 رئیس اإلدارة یخولبالرغم من المذكور في أي قانون او تشریعات امن، "(ب) 

 ،نمبموجب القانون وتشریعات االالمدنیة لتحدید الرسوم والدفعات اإللزامیة 
اي  مقابلكذلك ان یحدد الرسوم والدفعات اإللزامیة  ،حسبھاخول للعمل التي 

 یة التيالكترونتصویر مستندات او نقل مستندات  عملیة اطالع على مستندات،
 المذكور،كإلدارة المدنیة رسوم ودفعات الزامیة ذلك؛ حدد رئیس ا ذتتطلب لتنفی

عفاء ایجوز لھ أیضا ان یحدد معاییر معینة وشروط التي بحال توفرھا یمنح 
 ."المذكورةكامل او جزئي من دفع الرسوم والدفعات اإللزامیة 

  
 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. .۲ بدء سریان

 
) (یھودا ۳۲ (تعدیل رقمإدارة مدنیة  أقامھبشأن امر یسمى ھذا االمر: " .۳ االسم

 ."۲۰۲۰ – ٥۷۸۰ ،)۱۸۲۹رقم (والسامرة) 
 

          ال������وف      ن������داف   ب������دان
 اإلس�������رائیلي الدفاع جیش قوات قائد

 والسامرة              یھودا          بمنطقة

    ٥۷۸۰ادار           ۱٤

 ۲۰۲۰آذار          ۱۰
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۸۳۰أمر رقم 

 ۲۰۲۰-٥۷۸۰،(یھودا والسامرة) (تعلیمات مؤقتة) االعتقالجلسات تمدید  أمر بشأن

وبما انني اعتقد ان االمر ضروري  ،المنطقةجیش الدفاع االسرائیلي في تي كقائد قوات اصالحی بموجب
 Novel(ایروس الكورونا بفنقل العدوى من  قلقالعلى االمن، النظام لعام والصحة العامة، وبسبب  ظللحفا

Coronavirus nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي:للمعتقلین والسكان،  كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 

 -لغرض ھذا االمر .۱ تعریفات

 بحال كان مشتبھ بھ او متھم.-"معتقل"

دا یھو(منسق] نص [ امر بشأن تعلیمات امن-"امر بشأن تعلیمات امن"
 .۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱والسامرة) (رقم 

م�ن االم�ر بش�أن تعلیم�ات ام�ن، تعق�د  ٥۱بالرغم من المذكور ف�ي الم�ادة  (أ) .۲ تمدید اعتقال
الجلسة للبحث بطلب تمدید االعتقال خالل مدة س�ریان ھ�ذا االم�ر بتغی�ب 
المعتقل ولكن باش�تراكھ بواس�طة أجھ�زة تكنولوجی�ة الت�ي تمك�ن م�ن نق�ل 

در اإلمك��ان تنق��ل الص��ورة أیض��ا، بب��ث مباش��ر، وك��ل ھ��ذا الص��وت وبق��
بالمعتق��ل بس��بب تغیب��ھ ع��ن الم��س  بالش��كل ال��ذي یقل��ص بق��در اإلمك��ان 

) م�ن االم�ر (أ٥۱بھ�ذه الم�ادة بتعلیم�ات الم�ادة الجلسة؛ ال یمس الم�ذكور 
بالنس��بة لمعتق��ل ال��ذي طل��ب المعتق��ل التغی��ب ع��ن  بش��أن تعلیم��ات االم��ن

بم�ا  (ب) م�ن االم�ر بش�أن تعلیم�ات االم�ن ٥۱ة الجلسة، وتعلیم�ات الم�اد
جلسة بغی�اب المعتق�ل إذا ت�یقن عقد العسكریة یتعلق بصالحیات المحكمة 

، بن��اًء عل��ى تقری��ر طبی��ب ان المعتق��ل ع��اجز ع��ن المش��اركة ف��ي القاض��ي
م��ن االم��ر  ٥۲الجلس��ة ج��راء وض��عة الص��حي، وك��ذلك بتعلیم��ات الم��ادة 

یات المحكم�ة لعق�د جلس�ة بغی��اب بش�أن تعلیم�ات ام�ن  بم�ا یتعل��ق بص�الح
 المعتقل المشتبھ بھ بتنفیذ مخالفات امنیة.

رفض المعتقل االشتراك بالجلسة بواسطة األجھزة المذكورة في الفقرة  (ب)
 (أ)، یحق للمحكمة عقد الجلسة غیابیاً.

تعلیمات الصحة العامة الذي فرض علیة الحجر الصحي بموجب  معتقلیعتبر  (ج)
وتعلیمات  ) (الحجر الصحي المنزلي۲۰۱۹الكورونا الجدید  (فیروس

تعلیمات الصحة العامة (فیروس  او ۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)، متفرقة
) (الحجر الصحي في منشأة معینة) (تعلیمات مؤقتة)، ۲۰۱۹الكورونا الجدید 

حضور الجلسة بسبب حالتھ الصحیة كأنھ ال یستطیع  ،٥۷۸۰-۲۰۲۰
(أ) من االمر بشأن تعلیمات امن؛ انتھت مدة الحجر ٥۱لمادة كالمذكور في ا

إلعادة  ب لعقد جلسةالصحي قبل نھایة مدة االعتقال، یحق للمعتقل تقدیم طل
 النظر، وتسري على الجلسة تعلیمات الفقرة (أ).
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 (ج):-تسري التعلیمات التالیة على الجلسات المنعقدة وفق الفقرات (أ)  (د)

یعین لھ  تعقد الجلسة بحضور محام المعتقل، بحال لم یكن ممثالً  )۱(
ي دفاع، اال إذا تبین لھ وألسباب خاصة یدونھا، ان القاضي محام

 ظروف االمر ال تسمح بذلك.

(ب) من االمر ٥٦یسمح بأجراء محادثة سریة بموجب المادة  )۲(
، بشأن تعلیمات امن، بین المعتقل ومحامیھ قبل بدء الجلسة

 خاللھا، وبعدھا مباشرةً، ھذا ألجل االستشارة القانونیة فقط.

تعقد الجلسة بشكل الذي یضمن ان المعتقل، القاضي، محام الدفاع  )۳(
اآلخر، وبقدر اإلمكان یریان  أحدھموالشرطي او المدعي یسمع 

اآلخر، خالل الجلسة، بمراعاة األجھزة االلكترونیة التي  أحدھما
 د الجلسة.بواسطتھا تعق

 ٥۸، ٥۷) بتعلیمات المواد ۳(-) ۱ال یمس المذكور في الفقرات ( )٤(
 من االمر بشأن تعلیمات امن. ٥۹-و

من االمر  ٤۳-و ۳۷عند االمر على تمدید اعتقال شخص وفق المواد  )ھ(
بشأن تعلیمات امن، یأخذ القاضي بعین االعتبار أیضا ضرورة االعتقال 

یلحق بالمعتقل جراء عقد الجلسة وفق  ذي قدالضرر الویأخذ بالحسبان 
وخطر نقل العدوى بفایروس الكورونا للمعتقل ، غیابیا، ۲تعلیمات المادة 

 عند مكوثھ في االعتقال والوضع السائد في مكان االعتقال.

السریان على 
جلسات االعتقال 

 االداري

، بالتغیرات االزمة، على ۲خالل مدة سریان ھذا االمر، تسري تعلیمات المادة  .۳
لفصل ط من االمر بشأن لالجلسات في اإلجراءات حسب الباب أ والباب ب 

الذي طلب ھذا بموجب المادة  ،المعتقل بما بتعلق بحضورأیضا و ،تعلیمات امن
 .بشأن تعلیمات امن ر(ب) من االم۲۹۱

جلسات المنعقدة في قاعة من ھذا االمر على ال ۳-و ۲ال تسري تعلیمات المواد  .٤ حفظ البیان
 المحكمة العسكریة المتواجدة داخل منشأة اعتقال، التي یعتقل بھا المعتقل.

 من یوم توقیعھ.یوم  ۳۰بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ ویسري لمدة  .٥ سریان

(تعلیمات مؤقتة) (یھودا  االعتقالبشأن جلسات تمدید یسمى ھذا االمر: "االمر ر  .٦ االسم
  ".۲۰۲۰-٥۷۸۰،)۱۸۳۰(رقم  والسامرة)

 أل����������������وف،        ن����������������داف ب����������������دان

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 ٥۷۸۰   ادار   ۲۱

 ۲۰۲۰   آذار  ۱۷
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 ۱۸۳۱أمر رقم 

(یھودا  علیمات مؤقتة)(ت حبسومنشآت  ماكن اعتقالألمنع دخول الزوار والمحامین  أمر بشأن
  ۲۰۱۹-٥۷۸۰،والسامرة)

الكورونا  فایروسقناعتي انھ بسبب تفشي مرض المنطقة، وتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب
)Novel Coronavirus nCov-2019 المعتقلین نقل العدوى للسجناء ووبسبب القلق من  كورونا) فایروس-یلي) (فیما

المتواجدین في اماكن االعتقال ومنشآت الحبس، وبتوصیة من مأمور سلطة السجون او المفتش العام للشرطة اإلسرائیلیة او 
تفشي  استمرار العدوى كالمذكور او منع نقل وألجلمر، ، بمراعاة االقائد الشرطة العسكریة في قیادة المنطقة الوسطى

 فأني آمر بھذا ما یلي:، المرض

 -لغرض ھذا االمر .۱ تعریفات

 في المنطقة؛ موثوق بھامحكمة  على یدوفرضت علیھ عقوبة السجن أدین من -"سجین"

سلطة السجون، بموجب صالحیة وفق تعلیمات  يأمنكسجین  صنف من-أمنى""سجین 
السجون (یھودا والسامرة) (رقم  سلطةمن االمر بشأن  ۲المادة  وفقالسجون،  مأمور
 ؛٥۷۲۸-۱۹٦۸)، ۲٥٤

معتقل المشتبھ فیھ او متھم بتنفیذ مخالفة حسب القانون او تشریعات االمن او -"معتقل"
 معتقل حسب الباب أ والباب ب من الفصل ط من االمر بشأن تعلیمات امن؛

یھودا والسامرة) (رقم (منسق] نص [ امر بشأن تعلیمات امن-"امر بشأن تعلیمات امن"
۱٦٥۱ ،(٥۷۷۰-۲۰۰۹. 

یھودا والسامرة) (رقم (االمر بشأن تشغیل منشأة حبس -"االمر بشأن تشغیل منشأة حبس"
 ؛٥۷۲۷-۱۹٦۷)، ۲۹

مر بشأن مصلحة السجون (یھودا والسامرة) في اال كمفھومة-""مأمور سلطة السجون
 .۱۹٦۸-٥۷۲۸)، ۲٥٤(رقم 

استشارة محامي 
 دفاع

م�ن  ۱۱والم�ادة  من االم�ر بش�أن تعلیم�ات ام�ن، ٥٦بالرغم من المذكور في المادة  (أ) .۲
یس�مح ب�دخول  ، الخ�الل م�دة س�ریان ھ�ذا االم�رمر بش�أن تش�غیل منش�أة ح�بس، اال

   محامین للمعتقالت او منشآت السجن؛ 

االستشارة بموجب الفقرة (أ)،  قابلة محاميالذین منع منھم م معتقل او سجینیحق ل (ب)
، بمبادرتھ او المھنیة عبر محادثة ھاتفیة وذلك لتلقي الخدمات القضائیة مع محامي

 من محامیھ. بناء على طلب

سریة على انفراد وبظروف التي تضمن  المحادثة وفق الفقرة (ب) تجرى (ج)
 المحادثة.

محكوم او لسجین بسبب مخالفة سجین ل یحق (ب)،بالرغم من المذكور في الفقرة  (د)
جراء اتصال ھاتفي مع ا ،المر بشأن تعلیمات امناالواردة في الذیل األول من 

سریان ھذا ، بشرط انھ ھنالك احتمال لعقد جلسة قضائیة بشأنھ خالل مدة محامیھ
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بعد انتھائھا،  وثانيالجلسة  انعقاداتصال ھاتفي واحد كالمذكور یتم قبل  ؛االمر
  معقول.ال بنطاقدثة مدة المحا تحدیدیحق لقائد منشأة الحبس 

 بتقییدال تمس تعلیمات ھذه المادة بأي تعلیمات أخرى بموجب أي قانون بما یتعلق  )ھ(
 معتقل مع محامي ألسباب أخرى.لسجین او لقاء او اتصال ھاتفي ل

خالل مدة سریان من االمر بشأن تشغیل منشأة حبس،  ۱۲المادة بالرغم من المذكور في  .۳  الزوارمنع دخول 
 .الزواریمنع استقبال  ،ھذا االمر

 المحامینو لدخول 
 بحاالت استثنائیة

ندار چبة برت سجان، یحق لمأمور سلطة السجون او ۳-و ۲بالرغم من المذكور في المواد  .٤
قائد الشرطة لفي شرطة إسرائیل او قائد لواء یھودا والسامرة لالذي یخولھ لھذا الغرض او 

محامي او زائر  ، دخولاستثنائیة، بحاالت السماح العسكریة في قیادة المنطقة الوسطى
بحال اعتقد ان االمر ضروري، مع  تحت مسؤولیتھ، الذي لمنشأة حبس او مكان اعتقال

قاء مع للوادخول المحامي او الزائر یتم ؛ او المعتقل عمر السجین ،االعتبارعین االخذ ب
بفایروس السجین على النحو الذي یقلص بقدر االمكان احتمال خطر نقل العدوى 

 .الكورونا

دخول محامي الدفاع لجلسات القضائیة  على ۳-و ۲ال تسري تعلیمات المواد  (أ) .٥ حفظ البیان للتقیدات 
أي  المنعقدة في قاعة المحكمة المتواجدة داخل منشأة اعتقال، وكذلك على دخول

 قرار المحكمة. تواجده في الجلسة، بموجبشخص آخر من الضروري 

مندوبي الصلیب األحمر ولكن تتم زیارات على  ۳ال تسري تعلیمات المادة  (ب)
بفایروس اللقاءات على النحو وبالظروف التي تقلص احتمال نقل العدوى 

 .الكورونا

 من یوم توقیعھ. یوم) ۳۰ري لمدة (بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ ویس .٦ سریان

أمر یسمى ھذا االمر: "االمر بشأن منع دخول الزوار والمحامین الماكن االعتقال او  .۷ االسم
 ". ۲۰۱۹-٥۷۸۰،)۱۸۳۱ رقم(منشآت الحبس (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) 

       ب��دان          ن��داف               ال��وف       

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 ٥۷۸۰    ادار      ۲٦

 ۲۰۲۰   آذار    ۲۲
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)، ۱۸۳۲(رقم  (یھودا والسامرة) )۲۰۱۹تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید  أمر بشأن
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة) 

لمصلحة وبما انني اعتقد ان االمر ضروري  ،المنطقةجیش الدفاع االسرائیلي في تي كقائد قوات اصالحی بموجب
 ي آمر بھذا ما یلي:فأن والصحة العامة، ،المنطقة

 -لغرض ھذا االمر .۱ تعریفات

، او افراد الذین یقطنون سویتاً االسرة النوویّة أبناء-"اشخاص یقطنون في نفس المكان"
 في بیت واحد؛

 ل العمال؛یَُشغِ  من-""ُمَشغل

كل مكان تزاول  ُمَشغل،العمال الذین یعملون لدى  الذي یعملوا فیھ الفناء-""مكان عمل
ن التي یذھب الیھا العامل كوكذلك االما حرفةمصلحة تجاریة او  ألجلاالعمال  فیھ

 بنطاق عملھ بما في ذلك الحیز العام؛

كان عمل الذي ھو مصنع حیوي او مصنع لتقدیم الخدمات م-"مكان عمل حیوي"
، حسب سریانة ۱۹٦۷-٥۷۲۷األساسیة كتعریفھا في قانون خدمة العمل حالة طوارئ، 

، كنصھا في أنظمة حالة الطوارئ (خدمة العمل في حالة ن االساسیةالقوانیفي 
 ، حسب سریانھا في إسرائیل من حین آلخر؛۲۰۲۰-٥۷۸۰الطوارئ)، 

، جندي، شرطي كتعریفة في االمر بشأن تعلیمات الحر، متطوعل میشمل الع-"عامل"
بشأن  ، وسجان كتعریفھ في االمر۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱یھودا والسامرة) (رقم (امن 

)، ۲۹یھودا والسامرة) (رقم (االمر بشأن تشغیل منشأة حبس -تشغیل منشأة حبس"
عالقات  ، من یعمل لدى مشغل ومن یقدم الخدمة للمشغل، بحال تواجدت٥۷۲۸-۱۹٦۸

 عمل او لم تتواجد.

تقلیل الخروج للحیز 
 العام

الس�كن) ال�ى  مك�ان-يیل(فیما  أخریمنع الخروج من مكان السكن او من مكان مكوث دائم  .۲
 االعمال او األھداف التالیة: أحد ألجلالحیز العام اال 

 وصول العامل الى مكان عملھ، ذھاباً وایاباً؛ (أ)

 للتزود بالمؤن، الدواء، ومنتجات حیویة وتلقي الخدمات الحیویة؛ (ب)

 تلقي العالج الطبي؛ (ج)

 التبرع بالدم؛ (د)

 ؛مظاھرة )ھ(

 اجراء قضائي؛ )(و

 الوصول الى البرلمان اإلسرائیلي (الكنیست) (ز)
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 االجتماعیة؛ لرفاهتلقى الخدمات في مجال ا (ح)

الذین  أشخاصنشاط ریاضي حتى شخصیین؛ بقر االمكان دائمین؛ او  (ط)

 یسكنون في نفس البیت؛

ً او مع أشخاص الذین یسكنون (ي) في نفس  الخروج من مكان السكن، فردیا

 المنزل، لمدة قصیرة بجوار مكان السكن؛

ألجل الخروج لطقوس دینیة بما في ذلك االفراح او الجنازات والخروج  )ي أ(

  الصالة وطقوس الطھارة والغطس،

الخروج لتقدیم ید العون إلنسان آخر الذي یعاني من مشكلة طبیة او من شيء  (ي ب)

 آخر یتطلب الدعم،

 ).ي ب(- ج ألمور حیویة أخرى لم تذكر في البنود (أ)الخرو (ي ج)

قواعد التصرف في 
 ز العامیالح

 ، یتصرف المتواجدین في الحیز العام وفق القواعد التالیة:۲دون المس بتعلیمات المادة  .۳

متر بین الشخص واآلخر، ما  ۲على مسافة ال تقل عن  ، بقدر اإلمكان،الحفاظ (أ)
 الذین یسكنون في نفس المكان؛عدا بین األشخاص 

من شخصین في  أكثرخالل السفر بواسطة مركبة خصوصیة، ال یتواجد  (ب)
یسكنون في نفس المكان، ال تسري تعلیمات ھذه الفقرة  االمركبة اال بحال كانو

الذي یعمل في مكان عمل حیوي الى مكان عملھ، ذھاباً  على سفر عامل
من  أكثرتطلب سفر ت الضروریة التي تعلى الحاالوایاباً، وال تسري 

 شخصین في المركبة.

خدمة التوصیل 
 السریع

 السریع للمنتجات. النقل والتوصیلھذا االمر بخدمات  تعلیمات مسال ت (أ) .٤

عند تقدیم خدمة التوصیل السریع لمكان سكن، یوضع الطرد بجوار مدخل  (ب)
 المنزل او خارجة.

تقید النشاط التجاري 
 يوالترفیھ

 شخص تشغیل مكان او مصلحة تجاریة كالتالي: أليال یجوز  (أ) .٥

مجمع تجاري ما عدا األماكن لبیع األغذیة یشمل المطاعم وفق الفقرة  )۱(
 التنظیف)، صیدلیة، او حانوت التي عملھا األساسي بیع مواد ۱(ب)(

 والمتواجدین في المجمع التجاري؛

، الحانات، قاعات االفراح، قاعات الریاضة، برك المالھي اللیلیة )۲(
السباحة، المنتزھات المائیة، حدائق الحیوانات، السفاري، حدائق 
مداعبة الحیوانات، الحمامات العامة، قاعات السینما، المسارح، 
مكتبة عمومیة، متاحف ومؤسسات تربویة اخرى، مدن المالھي، 

اكن إلقامة الحفالت أماكن لتقدیم عالج غیر العالج الطبي، أم
المحمیات  والمعارض، السفن العمومیة، الجمازات الجویة،

، لھذا السیاحیةالطبیعیة، الحدائق العامة، نصب تذكاري واألماكن 
في االمر بشأن الحدائق العامة  كتعریفھا-"حدیقة عامة" الغرض 
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-"محمیة طبیعیة"؛ ۱۹٦۹-٥۷۳۰)، ۳۷۳(یھودا والسامرة) (رقم 
كتعریفھا في االمر بشأن حمایة الطبیعة (یھودا والسامرة) (رقم 

 ؛٥۷۳۰-۱۹٦۹)، ۳٦۳

المفتوح امام الجمھور وكذلك البسطات في  أسواق البیع بالتجزئة )۳(
 ق وبسطات بیع الطعام ما عدا سوق البیع بالجملة.اسواال

صلحة تجاریة المفصلة ادناه مكان او میَُشغل یتعین على الشخص الذي  (ب)
 استیفاء الشروط التالیة:

الذي یأكل یسمح بیع الطعام -فندقخل مطعم بما في ذلك مطعم دا )۱(
 خارج المطعم،

مكان لبیع المؤن، صیدلیة او حانوت التي عملھا األساسي بیع مواد  )۲(
 :علیھ استیفاء الشروط التالیة-التنظیف

 رف او مدیر المكان، بقدر اإلمكان، الحفاظیحرص المتص (أ)
متر بین األشخاص الذین ال  ۲ال تقل عن مسافة  على

، االنتظار طوابیرفي  في نفس المكان، بما في ذلك نیقطنو
منطقة االت تسجیل لھذه الغایة یحدد أماكن االنتظار في 

 النقد ومنطقة طوابیر االنتظار.

لمكان، بقدر اإلمكان، اكتظاظ منع المتصرف او مدیر ایَ  (ب)
یقوم بتنظیم دخول  الغایةالناس في مكان واحد، ولھذا 

 الزبائن؛

 الشروط التالیة: تستوفي-) ۲حانوت التي لم تذكر في الفقرة ( )۳(

زبائن لكل الة  ٤ال یتواجد في الحانون زبائن بنسبة تفوق  (أ)
 التي تعمل؛ تسجیل النقد

المتصرف او مدیر الحانوت، بقدر اإلمكان، على یحرص  (ب)
متر بین األشخاص الذین ال  ۲حفظ مسافة ال تقل عن 

یقطنون في نفس المكان، بما في ذلك في طوابیر االنتظار 
لھذه الغایة یحدد أماكن االنتظار في منطقة االت تسجیل 

 النقد ومنطقة طوابیر االنتظار.

، بقدر اإلمكان، اكتظاظ الحانوتیمنع المتصرف او مدیر  (ج)
الناس في مكان واحد، ولھذا الغرض یقوم بتنظیم دخول 

 الزبائن.

ً لتعلیمات المادة  بنفسھمكان او مصلحة تجاریة  دیرَمن ی .٦ العقوبات او بواسطة شخص آخر خالفا
 ) من االمر بشأن۱(أ)(۱السجن ستھ شھور أو غرامة مالیة وفق المادة -(أ)، عقوبتھ٥

(رقم  تشریعات االمن (یھودا والسامرة)القانون او زیادة الغرامات المقررة في 
من یدیر  -"مدیر" ھذا الغرضامر زیادة الغرامات)؛ ل-(فیما یلي ٥۷٤۰-۱۹۸۰،)۸٤٥

9788



جاریة حل استوجبت المصلحة التب(أ)، ٥مكان او مصلحة تجاریة الواردة في المادة 
، حسب ۱۹٦۸-٥۷۲۸مصالح التجاریة، من قانون ترخیص ال ٤ترخیص وفق المادة 

 صاحب الرخصة او صاحب التصریح. - في القوانین األساسیة ، من حین آلخر،سریانھ

 )ط ز(صل كتعریفھا في الف ال تسري تعلیمات ھذا االمر على المحاكم للشؤون المحلیة .۷ حفظ البیان
؛ المحاكم ۱۹۸۱-٥۷٤۱، من القانون األساسي للمجالس المحلیة (یھودا والسامرة)

حكم المحاكم الدینیة الیھودیة (یھودا الدینیة الیھودیة التي شكلت بموجب االمر بشأن 
 .۱۹۸۱-٥۷٤۱)، ۹۸۱والسامرة) (رقم 

 تعلیمات ھذا االمر على التعلیمات التالیة:تمس ال  .۸

) (الحجر الصحي ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  (أ)
، خالل ؛ ولكن۲۰۲۰-٥۷۸۰لي وتعلیمات متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)، المنز

ج من تعلیمان الحجر ۳مدة سریان ھذا االمر ال تسري تعلیمات المادة 
 الصحي المنزلي.

لمشغل عامل  الجدید) (تعلیمات(فایروس الكورونا  تعلیمات امر صحة الشعب (ب)
، حسب ۲۰۲۰-٥۷۸۰،تعلیمات مؤقتة)(الصحي) المتواجد في الحجر 

 سریانھا من حین آلخر في القوانین األساسیة؛

) (الحجر الصحي في ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  (ج)
 ؛۲۰۲۰-٥۷۸۰منشأة معینة) (تعلیمات مؤقتة)، 

علیمات امر صحة الشعب (فایروس الكورونا الجدید) (تقیید نشاط المؤسسات  (د)
، حسب سریانھا من حین آلخر في ۲۰۲۰-٥۷۸۰علیمات مؤقتة)،ت(التربویة) 

 القوانین األساسیة؛

 .۲۰۲۰\۳\۲۸لغایة یوم بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ ویسري  .۹ سریان

) (یھودا ۲۰۱۹أمر بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید ر یسمى ھذا االمر: " .۱۰ االسم
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰تعلیمات مؤقتة) )، (۱۸۳۲سامرة) (رقم 

 أل����������������وف،        ن����������������داف ب����������������دان

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

۲۷    ادار   ٥۷۸۰

۲۳   آذار   ۲۰۲۰ 
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۱۸۳۳ امر رقم

د یروس كورونا الجدیاف بسببتواجد مانع الستكمال عملیات التحقیق أثناء  نمشتبھی اعتقالبشأن أمر 

 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ )،) (یھودا والسامرةمؤقتةتعلیمات (

وبما انني أعتقد أن االمر ضروري  المنطقة،بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في 
 ، المعتقلینالنظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من إصابة قوات األمنألجل الحفاظ على االمن، 

 )،كورونا یروساف-یلي) (فیما Novel Coronavirus 2019-nCoVكورونا (الیروس افعدوى والسكان ب
 یلي:ما ھذا مر بفإنني آ ومن استمرار تفشي المرض،

ھذا األمر: لغرض .۱  تعریفات
یعات بموجب القانون أو تشر مخالفة في ارتكاببھ  المشتبھ عتقلالم - معتقل""

 أمن؛

 لتمدید االعتقاجلسات بشأن األمر  -االعتقال" تمدید  جلساتبشأن األمر "
 ؛ ۲۰۲۰-٥۷۸۰) ، ۱۸۳۰) (یھودا والسامرة) (رقم تعلیمات مؤقتة(

مدة اعتقال مشتبھ بھ 
 مانععند تواجد 

استكمال عملیات 
 التحقیق

 قدم طلباالعتقال، تمدید من االمر بشأن جلسات  ۲المادة  بتعلیماتدون المس  .۲
تى حھ، اعتقالعلى تمدید یجوز للقاضي أن یأمر  شخص،عتقال ا لألمر على

سبب بتبین لھ تواجد مانع الستكمال عملیة التحقیق بشأن المشتبھ بھ،  بحال
او شخص المتواجد في الحجر  بالتحقیق مع مریض المتعلق الصحیة المخاطر
یأخذ القاضي بعین ، عند االمر على اعتقال بموجب ھذه المادة  الصحي.
 الخاللھا  المتوقعة التي المدة ،المخالفة وخطورتھا ظروف، أیضااالعتبار 

ي بموجب القاض بالمعتقل؛ قرارلحق ستواالضرار التي  التحقیقاستكمال  یمكن
شاركة متنفیذ عملیات التحقیق التي یمكن تنفیذھا بدون  یؤجلھذه المادة ال 

 الصحي؛الشخص المتواجد في الحجر المریض أو 

ا ، كتعریفھالمتواجد في الحجر الصحيمریض" و "الشخص "في ھذه المادة، 
) (الحجر الصحي ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید في 

 .۲۰۲۰-٥۷۸۰، المنزلي وتعلیمات متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)

 .۲۰۲۰ نیسان ۱۷یوم  ولغایة یوم توقیعھببدأ سریان ھذا األمر  .۳ سریان

الستكمال تواجد مانع أثناء  نمشتبھی بشأن اعتقالأمر : "یسمى ھذا االمر .٤ االسم
ودا ) (یھتعلیمات مؤقتةیروس كورونا الجدید (اف عملیات التحقیق بسبب

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)۱۸۳۳رقم ( )والسامرة

        ن�������داف ب�������دانال��������وف     

 اإلس������رائیلي ال��دف��اع جیش قوات ق��ائ��د 

 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

٥۷۸۰   ادار      ۲۸
۲۰۲۰اذار         ۲٤
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 (رقم (یھودا والسامرة) (تعدیل) )۲۰۱۹تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید  أمر بشأن
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة) )، ۱۸۳٤

لمصلحة وبما انني اعتقد ان االمر ضروري  ،المنطقةجیش الدفاع االسرائیلي في تي كقائد قوات اصالحی بموجب
 فأني آمر بھذا ما یلي: امة،والصحة الع ،المنطقة

تعدیل المادة 
۱ 

) (یھودا والسامرة) ۲۰۱۹بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید  من االمر ۱في المادة  .۱
األساسي)، التعریف " مكان  االمر-یلي(فیما  ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۸۳۲(رقم 

 .یمحى-"عمل حیوي

تعدیل المادة 
۲ 

" یأتي: " ال یخرج شخص".یمنع الخروجلصدر بدل "في ا )۱( .۲

" یأتي: " المسموح لھ العمل فیھ حسب اي قانون مكان عملھ(أ)، بعد " الفقرةفي  )۲(
عمل لتنفیذ اعمال الما في ذلك وصول عامل لمكان بفي العجز یأتي "، "وتشریعات امن

 صیانة حیویة وتصلیحات ضروریة".

 تمحى-الفقرة (ط) )۳(

 عنمتر  ۱۰۰زید عن ولمسافة ال تفي الفقرة (ي)، بدل "بجوار مكان السكن" یأتي: " )٤(
 المكان السكن".

 بدل الفقرة (ي أ) یأتي: )٥(
، جنازة، حفل طھور، خروج ألداء الصالة، بجوار مكان السكن، حلفر الخروج"(ي أ) 

ط تم تنسیق مسبق لموعد للغطس في بركة الطھارة للنساء وبشر وكذلك خروج النساء
 حضورھا وبركة الطھارة تعمل وفق تعلیمات كل قانون وتشریعات امن؛".

 -بدل الفقرة (ي ب) یأتي )٦(
إلنسان آخر الذي یعاني من  (ي ب) الخروج ألجل تقدیم العالج الطبي لشخص آخر او

 العون؛". او محنة تتطلبمشكلة 

 بدل الفقرة (ي ج) یأتي: )۷(
روج ألي فعالیة في مؤسسة تربویة او بنطاق التعلیم الغیر رسمي التي الخ(ي ج) 

 الھیئة المختصة بموجب أي قانون او تشریعات امن؛صودقت على ید 

العمال الحیویین أعمارھم  ألبناءالخروج لفعالیات في نطاق التعلیم الغیر رسمي  (ي د)
 ات امن؛سنة منوطاً بأي قانون او تشریع ۱۲حتى  ۳تتراوح بین 

لألوالد المحرومین من الدفيء العائلي، بما في ذلك  (ط و) تشغیل المدارس الداخلیة
األوالد الذین تم ارسالھم من قبل اقسام خدمات الرفاه االجتماعي في المجالس اإلقلیمیة 

 ,) ۷۸۳(یھودا والسامرة) (رقم  االقلیمیةبشأن إدارة مجالس  االمركمفھومھا في 
بشأن إدارة مجالس محلیة  االمرجالس المحلیة كمفھومھا في والم ٥۷۳۹-۱۹۷۹

 كوكذل المحاكم؛وبموجب أوامر  ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ,) ۸۹۲(یھودا والسامرة) (رقم 
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 كل ھذا منوطاً بتعلیمات كل قانون او تشریعات امن؛ التالمیذ في نطاق برنامج "نعلي"

رسمي بمجموعات ال تزید  فعالیات تعلیمیة في نطاق التعلیم الغیر ز) الخروج لھدف(ي 
على ید الھیئة التي صودقت  مراكزمشتركین التي یدیرھا متطوعین في  ۱۰عن 

 المختصة بموجب كل قانون وتشریعات امن؛

، لمنزل الوالد الوالدینیسكنون على انفراد، على ید أحد اه والدنقل قاصر،  (ي ح)
 الثاني؛

نھ الخروج لغرض حیوي وفق ھذه (ي ط) نقل قاصر، بحال توجب الوالد المسؤول ع
 المادة وال یوجد في المنزل مسؤول آخر لعنایة القاصر".

إضافة المواد 
 ب۲أ و۲

 یأتي: ۲ ةبعد الماد .۳

حضر المكوث في "
الحیز العام واألماكن التي 

 منع تشغیلھا 

 ال یمكث انسان في األماكن التالیة: أ۲

بحال كان یبعد  حدیقة عامة وشاطئ البحر، اال (أ)
متر عن مكان السكن، كالمذكور بالمادة  ۱۰۰

 (ي) وبالشروط المحددة في نفس الفقرة؛۲

مدینة مالھي او مكان او مصلحة تجاریة التي یمنع  (ب)
 (أ).٥عملھا بموجب المادة 

ال یصلي انسان بمكان غیر مكان سكنھ، اال إذا أقیمت الصالة  ب۲
 في مكان مفتوح".

تعدیل المادة 
۳ 

 ، بدل الفقرة (ب) یأتي:۳في المادة  )۱( .٤

ال یتواجد أكثر ، ۲كالمذكور في المادة  خالل السفر بواسطة مركبة خصوصیة، "(ب)
على الحاالت الضروریة التي تتطلب ھذه الفقرة  ال تسري ؛من شخصین في المركبة

(ح) ۲المفصلة في المواد  من شخصین في المركبة بما في ذلك الحد األھداف سفر أكثر
 (ي ج) حتى (ي ط)".-و

 بعد الفقرة (ب) یأتي: )۲(

 ".فقطاألماكن المفتوحة تقام االفراح او الجنازات في "(ج) 

إضافة المواد 
 ب۳-أ و۳

 یأتي ۳بعد المادة  . ٥

 یكون المشغل في مكان العمل مسؤوال عن التالي:  أ۳ مسؤولیة الُمشغل

ع عند المدخل لمكان العمل نقطة لقیاس درجة یض (أ)
 أجھزةلمكان بواسطة احرارة الجسد لكل من یدخل 

عن بعد؛ ال یسمح دخول شخص درجة قیاس 
 درجة مئویة؛ ۳۸من  أكثرحرارة جسده 
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متر بین  ۲الحفاظ، بقدر اإلمكان، على مسافة  (ب)
 الشخص واآلخر؛

 یشغل شخص المواصالت العامة اال وفق ال (أ) ب۳ تقیید المواصالت العامة
 التالي:

)۱
( 

الحافالت، قطارات المسافرین وخدمات 
-العامالنقل المسافرین المخصصین للقطاع 

وفق الھیئة المختصة بموجب كل قانون 
 وتشریعات امن؛

)۲
 (

، خدمات )۱باإلضافة لما ذكر في الفقرة (
لنقل للمسافرین المخصصین للقطاع العام ا

 كما ھو مفصل فیما یلي وبالشروط التالیة:

لعمال الى مكان خدمات النقل ا (أ)
عملھم والعودة منھ، بموجب 
تعلیمات الھیئة المختصة بالنسبة 
لمنع نقل العدوى بموجب كل قانون 

 وتشریعات امن؛

افر مع مس سیارات األجرةتشغیل  (ب)
واحد او نقل شخص لتلقي عالج 

المفصلة  ھدافاحد األ ألجلطبي او 
ي ج) حتى (-و(ح) ۲ في الفقرات

مع مرافق وبشرط ان  (ي ط)
المسافرین یجلسوا في المقعد الخلفي 
وشبابك سیارة األجرة تكون 

 مفتوحة.

-لغرض ھذه المادة، "خدمة المواصالت العامة" (ب)
فرین وخدمات النقل الحافالت، قطارات المسا

 المسافرین المخصصین للقطاع العام".
تعدیل المادة 

٤ 
 بدل الفقرة (أ) یأتي: ٤في المادة  . ٦

 "(أ) ال یشغل شخص خدمات التوصیل السریع باستثناء:

 او الشبكة العنكبوتیة؛ بشكل الكتروني بواسطة الھاتف اشتریتتوصیل األغراض التي  )۱(

(ب) وكذلك توصیل األغراض ٥ض من حانوت كالمذكور في الفقرة توصیل أغرا )۲(
جھزة اتصاالت، خدمات االتصاالت، أجھزة طبیة لصیانة المنزل، ا ضروریة

النقل والتوصیل التي ال توصل لمنزل الزبون بما  توالصحف؛ ال یمس المذكور بخدما
 في ذلك نقل المواد الخام، المعدات والمؤن".

 -٥في المادة  .۷تعدیل المادة 
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٥ 

 -في الفقرة (أ) )۱(

 في الصدر، بعد "مصلحة تجاریة" یأتي: "بما في ذلك في المنزل" )۱(

 ) یأتي:۱بعد البند ( )۲(

 )؛"؛۳) او (۲أ) حانوت التي لیست كالمذكور في الفقرات (ب)(۱"(

نشآت مالھي" وبعد ) بعد مدینة مالھي یأتي: "حدائق مالھي" و "م۲في البند( )۳(
 " یأتي "بما في ذلك عالجات الطب البدیل""؛العالج الطبي "

 -في الفقرة (ب) )۲(

 )، یأتي في نھایتھ: "وبخدمة التوصیل السریع فقط؛"؛۱في البند ( )۱(

 -) ۲في البند ( )۲(

"معھد بصریات" وبدل "استیفاء في الصدر بعد "صیدلیة" یأتي:  (أ)
 شروط التالیة" یأتي منوطاً بالتالي:ال

ال یتواجد في  الذي النحوفي البند (ب)یأتي في نھایتھا: " على  (ب)
زبائن لكل الة تسجیل النقد التي  ٤الحانون زبائن بنسبة تفوق 

 ؛"؛تعمل

 :یأتي ۳بدل البند  )۳(

زة اتصاالت، حانوت لبیع المنتجات الضروریة، لصیانة البیت، أجھ )۳"(
 خدمات االتصاالت وأجھزة طبیة وبخدمة التوصیل السریع فقط.".

تعدیل المادة 
٦ 

 یأتي: ٦بدل المادة  .۸

) ۱(أ)(۱السجن ستھ شھور أو غرامة مالیة وفق المادة -عقوبتھ من ینفذ احدى المخالفات التالیة،"
ات االمن (یھودا والسامرة) (رقم من االمر بشأن زیادة الغرامات المقررة في القانون او تشریع

 :امر زیادة الغرامات)-(فیما یلي ٥۷٤۰-۱۹۸۰)،۸٤٥

مكان او مصلحة تجاریة بنفسھ او بواسطة شخص آخر خالفاً لتعلیمات المادة  من یشغل (أ)
الذي یشغل مكان او مصلحة تجاریة الواردة في المادة -، "مشغل"؛ لھذا الغرض(أ)٥
من قانون ترخیص المصالح التجاریة،  ۱خیص وفق المادة ل استوجبت ترابح(أ)، ٥

صاحب الرخصة -، حسب سریانھ، من حین آلخر، في القوانین األساسیة ٥۷۲۸-۱۹٦۸
 او صاحب التصریح؛

وبخالف الوارد في  ۲الذي یخرج من مكان السكن لھدف او لنشاط الغیر وارد في المادة  (ب)
 المادة؛
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 أ خالفاً للوارد فیھا؛۲لوارد في المادة من یمكث في مكان ا (ج)

 ب؛۲من یصلي في مكان لیس مكان سكن، خالفاً للمادة  (د)

 ب.".۳من یشغل خدمات مواصالت عامة خالفاً للمادة  )ھ(

إضافة المادة 
 أ٦

 -یأتي ٦بعد المادة  .۹

صالحیات 
 الشرطي

مر بشأن ألجل فرض ھذا االمر، یحق لشرطي كمفھومھ في اال (أ)
-٥۷۷۰)،۱٦٥۱(رقم  ]نص منسق[ تعلیمات امن (یھودا والسامرة)

 -شرطي) -(فیما یلي ۲۰۰۹

امر كل انسان التمشي وفق تعلیمات االمر، بما في ذلك امر  )۱(
أي انسان بالتواجد في مكان سكنھ او أي مكان آخر یتوجب 

بموجب ھذا االمر وكذلك االمر على  علیھ المكوث فیھ
 فعالیات المخالفة لتعلیمات ھذا االمر؛ إیقاف

منع دخول انسان الى مكان بحال ان ھدف دخولھ للمكان  )۲(
 ۲لیس لتنفیذ احدى الفعالیات او الغایات المحددة في المادة 

 ).۲(ب)(٥او بحال دخولھ قد یتسبب تعلیمات المادة 

بموجب كل قانون  الوارد في ھذه المادة ال یمس بصالحیات الشرطي (ب)
 وتشریعات امن.

 .۲۰۲۰\٤\۱لغایة یوم بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ ویسري  .۱۰ سریان

(یھودا (تعدیل) ) ۲۰۱۹أمر بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید ھذا االمر: "یسمى  .۱۱ االسم
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۸۳٤والسامرة) (رقم 

        ن���������������داف ب���������������دانأل���������������وف          

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

(یھودا  توسیع اتفاق الخروج لعطلة بالنسبة للقطاع العام بسبب فایروس الكورونا الجدیدأمر ب
  ۲۰۲۰-٥۷۸۰، (تعلیمات مؤقتة)) ۱۸۳٥(رقم  والسامرة)

وبما انني اعتقد ان االمر ضروري  ،المنطقةجیش الدفاع االسرائیلي في تي كقائد قوات اصالحی بموجب
 فأني آمر بھذا ما یلي:ة المنطقة، والصحة العامة، لمصلح

بشأن إدارة مجالس محلیة (یھودا والسامرة)  كمفھومھ في االمر-"مجلس محلي" .۱ تعریفات
امر المجالس المحلیة)، بما في ذلك -(فیما یلي ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ,) ۸۹۲(رقم 

ي القانون شركة التابعة للبلدیة، شركة فرعیة، مجمع سلطات محلیة كمفھومھا ف
، وجمعیة المیاه ۱۹۸۱-٥۷٤۱األساسي للمجالس المحلیة (یھودا والسامرة)،

واصرف الصحي كمفھومھا في قانون جمعیات المیاه والصرف الصحي، 
 ، حسب سریانھ في اسرائیل من حین آلخر؛٥۷٦۱-۲۰۰۱

(یھودا  االقلیمیةبشأن إدارة مجالس  كمفھومھ في االمر-"مجلس إقلیمي"
امر المجالس االقلیمیة)، بما -(فیما یلي ۱۹۷۹-٥۷۳۹ ,) ۷۸۳(رقم والسامرة) 

في ذلك شركة التابعة للبلدیة، شركة فرعیة، مجمع سلطات محلیة كمفھومھا في 
، وجمعیة ۱۹۸۱-٥۷٤۱القانون األساسي للمجالس المحلیة (یھودا والسامرة)،

لصحي، المیاه واصرف الصحي كمفھومھا في قانون جمعیات المیاه والصرف ا
 ، حسب سریانھ في اسرائیل من حین آلخر؛٥۷٦۱-۲۰۰۱

سریان أنظمة 
 الطوارئ

تسري أنظمة الطوارئ (توسیع اتفاق الخروج لعطلة بالنسبة للقطاع العام بسبب  .۲
، حسب سریانھا في إسرائیل من ۲۰۲۰-٥۷۸۰فایروس الكورونا الجدید)، 

 الملزمة. حین آلخر، على منطقة یھودا والسامرة، بالتغیرات

 فیما یلي التغیرات: .۳ التغیرات

في كل مكان یذكر تشریع إسرائیلي، یأتي في نھایتھ: "حسب سریانھ  (أ)
 في إسرائیل"؛

 -۱في المادة  (ب)

في تعریف "اتفاق"، بعد الكلمات "اتفاق جماعي"، "تسویة  )۱(
تي: جماعیة من طرف واحد"، "عادة"، "تعلیمات اإلدارة"، یأ

 " في إسرائیل".

 -في تعریف " اتفاق الخروج لعطلة" )۲(

 بعد كلمة " الذي وقع" یأتي: "في إسرائیل". (أ)
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 یأتي في نھایتھ: "لألنظمة في إسرائیل" (ب)

) ویأتي ۷) حتى (۱في تعریف "مشغل عام"، تمحى الفقرات ( )۳(
 بدلھا:

 محلي؛ مجلس إقلیمي أو مجلس )۱"(

ب ۱۰۰شركة بتمویل الحكومة كمفھومھا في المادة  )۲(
یھودا (من قانون أساسي المجالس المحلیة 

 .۱۹۸۱-٥۷٤۱والسامرة)،

شركة تساھم الحكومة بتمویلھا كمفھومھا في المادة  )۳(
، حسب ۱۹۸٥-٥۷٤٥أسس المیزانیة، من قانون  ۲۱

 سریانھ في إسرائیل من حین آلخر.

) ویأتي ۹) حتى (۱تمحى الفقرات (-بتعریف "المدیر" )٤(
 مكانھا:

رئیس -في مجلس إقلیمي او مجلس محلي )۱(
المجلس اإلقلیمي او المجلس المحلي أو 
سكرتیر المجلس اإلقلیمي او المجلس المحلي، 
كما خولھ رئیس المجلس اإلقلیمي او المجلس 

، وبمصادقة مدیر عام وزارة الداخلیة المحلي
 في إسرائیل،

رئیس المجلس الدیني -في المجلس الدیني )۲(
بمصادقة مدیر عام وزارة الشؤون الدینیة في 

 إسرائیل.

 ) ویأتي مكانھا:٦) حتى (۱(د)، تمحى الفقرات (۲في المادة  (ج)

(ط ز) من قانون محاكم الشؤون المحلیة كتعریفھم في الفصل  )۱"(
-۱۹۸۱-٥۷٤۱مرة) اسأساسي المجالس المحلیة (یھودا وال

 مدیر المحاكم في اسرائیل؛

المحاكم الدینیة الیھودیة التي شكلت بموجب االمر بشأن حكم  )۲(
-٥۷٤۱)، ۹۸۱المحاكم الدینیة الیھودیة (یھودا والسامرة) (رقم 

الدینیة في  مدیر المحاكم-والمحاكم الدینیة في المنطقة۱۹۸۱
 .إسرائیل، صاحب الشأن

ال تسري تعلیمات ھذا االمر على جیش الدفاع اإلسرائیلي، ولكن یحق رئیس  .٤ عدم سریان
ھیئة اركان جیش الدفاع اإلسرائیلي اصدار التعلیمات التي تھدف الى تقلیص 
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 نشاط الجیش لألعمال الحیویة فقط.

 س بالتعلیمات االتیة:تعلیمات ھذا المر ال تم .٥ حفظ البیان

، حسب ۲۰۲۰-٥۷۸۰خدمة العمل حالة طوارئ)، أنظمة الطوارئ ( (أ)
 سریانھا في إسرائیل من حین آلخر؛

) (الحجر الصحي ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  (ب)
 ؛۲۰۲۰-٥۷۸۰المنزلي وتعلیمات متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)، 

امر صحة الشعب (فایروس الكورونا الجدید) (تقیید نشاط لیمات تع (ج)
، حسب سریانھا من ۲۰۲۰-٥۷۸۰تعلیمات مؤقتة)،(المؤسسات التربویة) 

 حین آلخر في القوانین األساسیة؛

تعلیمات امر صحة الشعب (فایروس الكورونا الجدید) (تعلیمات لمشغل  (د)
، حسب ۲۰۲۰-٥۷۸۰ة)،تعلیمات مؤقت(عامل المتواجد في الحجر الصحي) 

 سریانھا من حین آلخر في القوانین األساسیة؛

امر بشأن تقیید عدد العمال في مكان العمل ألجل تقلیص تفشي فایروس  )ھ(
) (تعلیمات ۱۸۳٦(یھودا والسامرة) (رقم  ۲۰۱۹الكورونا الجدید 

 ؛۲۰۲۰-٥۷۸۰مؤقتة)، 

تقلیص تفشي فایروس  ألجلامر بشأن تقیید عدد العمال في مكان العمل  (و)
) (تعلیمات ۱۸۳۲ (رقم (یھودا والسامرة)۲۰۱۹الكورونا الجدید 

 ؛۲۰۲۰-٥۷۸۰مؤقتة)، 

 .۲۰۲۰\٤\۱٦ولغایة یوم بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ  .٦ سریان

بتوسیع اتفاق الخروج لعطلة بالنسبة للقطاع العام بسببشأن یسمى ھذا االمر: "االمر ر  .۷ االسم
-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)) ۱۸۳٥ فایروس الكورونا الجدید (یھودا والسامرة) (رقم

۲۰۲۰." 

        ن���������������داف ب���������������دانأل���������������وف            

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 ٥۷۸۰   نیس��������ان         ۱

 ۲۰۲۰   آذار ۲٦
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

أمر بشأن تقیید عدد العمال في مكان العمل ألجل تقلیص تفشي فایروس الكورونا الجدید ۲۰۱۹ 
(یھودا والسامرة) (رقم ۱۸۳٦)(تعلیمات مؤقتة) ،٥۷۸۰-۲۰۲۰  

وبما انني اعتقد ان االمر ضروري  ،المنطقةجیش الدفاع االسرائیلي في تي كقائد قوات اصالحی بموجب
 فأني آمر بھذا ما یلي:لمصلحة المنطقة، والصحة العامة، 

بشأن إدارة مجالس محلیة (یھودا والسامرة)  كمفھومھ في االمر-"مجلس محلي" .۱ تعریفات
امر المجالس المحلیة)، بما في ذلك -(فیما یلي ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ,) ۸۹۲(رقم 

مھا في القانون شركة التابعة للبلدیة، شركة فرعیة، مجمع سلطات محلیة كمفھو
، وجمعیة المیاه ۱۹۸۱-٥۷٤۱األساسي للمجالس المحلیة (یھودا والسامرة)،

واصرف الصحي كمفھومھا في قانون جمعیات المیاه والصرف الصحي، 
 ، حسب سریانھ في اسرائیل من حین آلخر؛٥۷٦۱-۲۰۰۱

(یھودا  االقلیمیةبشأن إدارة مجالس  كمفھومھ في االمر-"مجلس إقلیمي"
امر المجالس االقلیمیة)، بما -(فیما یلي ۱۹۷۹-٥۷۳۹ ,) ۷۸۳مرة) (رقم والسا

في ذلك شركة التابعة للبلدیة، شركة فرعیة، مجمع سلطات محلیة كمفھومھا في 
، وجمعیة ۱۹۸۱-٥۷٤۱القانون األساسي للمجالس المحلیة (یھودا والسامرة)،

صرف الصحي، المیاه واصرف الصحي كمفھومھا في قانون جمعیات المیاه وال
 ، حسب سریانھ في اسرائیل من حین آلخر؛٥۷٦۱-۲۰۰۱

سریان أنظمة 
 الطوارئ

تقلیص  ألجلتقیید عدد العمال في مكان عمل تسري أنظمة حالة الطوارئ ( .۲
، حسب سریانھا في إسرائیل ۲۰۲۰-٥۷۸۰فایروس الكورونا الجدید)،  تفشي

 یرات الملزمة.من حین آلخر، على منطقة یھودا والسامرة، بالتغ

 فیما یلي التغیرات: .۳ التغیرات

في كل مكان یذكر تشریع إسرائیلي، یأتي في نھایتھ: "حسب سریانھ  (أ)
 في إسرائیل"؛

 -۱في المادة  (ب)

 یمحى.-لجنة الطاقة الذریة"تعریف " )۱(

 بلدیة" یأتي:ل شركة التابعة بدل التعریف " )۲(

من نصف  أكثر فیھا التي شركة-"بلدیةلشركة التابعة "
من نصف عدد  ربأكلتعیین الحق التصویت او أصحاب حق 

مجلس إقلیمي او مجلس  تحت سیطرةأعضاء مجلس ادارتھا 
مجلس محلي سویتا أو مجلس إقلیمي  أو تحت سیطرةمحلي 

التابعة لبلدیة او شركة أخرى  مع دولة إسرائیل او مع شركة
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 ة؛"فرعیة التابعة للبلدی

 شركة فرعیة التابعة لبلدیة" یأتي:بدل التعریف " )۳(

أكثر من فیھا شركة التي -" شركة فرعیة التابعة لبلدیة"
من نصف  رأكبلتعیین احق أصحاب حق التصویت او نصف 

شركة التابعة لبلدیة، او  سیطرةادارتھا تحت أعضاء مجلس 
فرعیة  شركة فرعیة التابعة لبلدیة او تحت سیطرة شركة

 .؛"التابعة لبلدیة سویتا مع شركة فرعیة أخرى التابعة لبلدیة

 .یمحى-"التعریف "شركة حكومیة )٤(

 یأتي-بدل التعریف "مجلس دیني" )٥(
خدمات دینیة (یھودا في االمر بشأن  كمفھومة-""مجلس دیني

 ؛".۱۹۷۹-٥۷٤۰)،۸۰۷والسامرة) (رقم 

) یأتي: ٦) حتى (۱دل الفقرات (ب-في تعریف "المسؤول" )٦(
عام وزارة  مدیر-محلي) لغرض مجلس إقلیمي او مجلس ۱"(

 الداخلیة في إسرائیل؛
عام وزارة الشؤون الدینیة في  مدیر-دیني) بالنسبة لمجلس ۲(

 إسرائیل؛".

 بدل التعریف " جھاز المحاكم في إسرائیل" یأتي: )۷(
لیة كتعریفھم في المحاكم للشؤون المح-""جھاز المحاكم"

الفصل (ط ز) من قانون أساسي المجالس المحلیة (یھودا 
لمحاكم الدینیة الیھودیة التي شكلت ا ؛۱۹۸۱-٥۷٤۱والسامرة) 

بموجب االمر بشأن حكم المحاكم الدینیة الیھودیة (یھودا 
والمحاكم الدینیة في ۱۹۸۱-٥۷٤۱)، ۹۸۱والسامرة) (رقم 

 المنطقة؛".

"مصنع یدعم االمن"، بعد الكلمات "وزارة  في التعریف )۸(
"ھیئة االمن القومي"؛ الدفاع"؛ "لجنة الطاقة الذریة"؛ 

مؤسسة االستخبارات ومھمات خاصة"؛ "جھاز االمن 
 لإلطفاءالعام"؛ "سلطة السجون"؛ " السلطة القطریة 
 واإلنقاذ"؛ "سلطة حمایة الشھود" یأتي: في إسرائیل.

 :" یأتيملعابدل التعریف " )۹(

في ذلك شرطي كمفھومة في االمر بشأن تعلیمات امن  بما-""
-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱السامرة) (رقم (یھودا و ]نص منسق[

سجان كمفھومھ في االمر بشأن سلطة السجون و ۲۰۰۹
، وكذلك ۱۹٦۸-٥۷۲۸)، ۲٥٤(رقم  (یھودا والسامرة)

متطوع، من یشغل ومن یقدم الخدمات في فناء المشغل بشكل 
یومي بحال تواجدت صلة عمل او لم تتواجد ولكن لھذا 
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 -الغرض
الذي -مجلس إقلیمي او مجلس محلي عاملال یعتبر  )۱(

في مركز  عاملعملھ األساسي اخالء القمامة او 
 عملیات؛ بلدي بما في ذلك غرفة الطوارئ وغرفة

الذي عملھ األساسي  –مجلس دیني  عاملال یعتبر  )۲(
تقدیم خدمات في مجال الدفن، الكشروت (طعام 

 الحالل) او برك الطھارة الیھودیة؛".

 یمحى.-تعریف "السلطة المحلیة" )۱۰(

 .یمحى-"تعریف "شركة

 -۲في المادة  (ج)

 ) یأتي:۱۱ى () حت۱بدل الفقرات (في الفقرة (ب)،  )۱(

 بالمئة من عدد العمال؛ ٦۰بنسبة -) مصنع داعم االمن۱"(

) الصناعة األمنیة او مكان عمل الذي یزود خدمات او ۲(
منتجات المطلوبة الستمرار عمل الصناعة األمنیة او معھد 

بالمئة  ٥۰بنسبة -البحث البیولوجي في مكتب رئیس الوزراء
 من عدد العمال؛

عمال  10-مجلس محلي او مجلس دیني) مجلس إقلیمي، ۳(
بالمئة من عدد العمال، حسب األكبر من بینھم،  ۳۰او بنسبة 

ولكن یحق للمسؤول االمر ان عدد العمال التي یسمح مكوثھا 
في نفس الوقت في المجلس اإلقلیمي، المجلس المحلي او 

بالمئة من عدد العمال؛ وفي  ۳٥المجلس الدیني یكون بنسبة 
یمي او المجلس المحلي التي عدد السكان فیھا مجلس اإلقلال

 بالمئة من عدد العمال؛". ٥۰بنسبة -۱۰٬۰۰۰اقل من 

 تمحى.-الفقرات (د) و(ط) )۲(

) او في الفقرة ۱۱(-) و۹في الفقرة (ي)، في صدر الفقرة، بدل "( )۳(
 )، تمحى الكلمات " التي لیست۱قرة ()"؛ في الف۳(د)" یأتي: "(

 میة او شركة".شركة حكو

 تمحى.-) ٦) حتى (۳المواد ( (د)

ُمَشغل الذي سمح دخول عمال الى مكان عمل او مكوثھم في مكان العمل أكثر من  . ٤ العقوبات
ً لتعلیمات المادة  الكمیة القصوى المسموحة للمكوث العمال في نفس الوقت، خالفا

) من ۱)(أ)(۱كور في المادة (غرامة مالیة كالمذستة شھور او  السجن-عقوبتھ(د)، ۲
االمر بشأن زیادة الغرامات التي حددت في القانون وتشریعات امن (یھودا والسامرة) 

امر زیادة الغرامات)،؛ لھذا الغرض،  -(فیما یلي ۱۹۸۰-٥۷٤۰)، ۸٤٥(رقم) 
ما عدا شركة التابعة للبلدیة، شركة فرعیة التابعة للبلدیة، مجلس إقلیمي،   -"ُمَشغل"

 س محلس ومجلس دیني.مجل
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 ز المحاكم.اال تسري تعلیمات ھذا االمر على جھ (أ) .٥ عدم سریان

ال تسري تعلیمات ھذا االمر على جیش الدفاع اإلسرائیلي، ولكن یحق  (ب)
رئیس ھیئة اركان جیش الدفاع اإلسرائیلي اصدار التعلیمات التي تھدف ل

 .الى تقلیص نشاط الجیش لألعمال الحیویة فقط

 تعلیمات ھذا المر ال تمس بالتعلیمات االتیة: .٦ حفظ البیان

، حسب ۲۰۲۰-٥۷۸۰خدمة العمل حالة طوارئ)، أنظمة الطوارئ ( (أ)
 سریانھا في إسرائیل من حین آلخر؛

) (الحجر الصحي ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  (ب)
-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة)،  دا والسامرة)یھو( متفرقة)المنزلي وتعلیمات 

 ؛۲۰۲۰

لیمات امر صحة الشعب (فایروس الكورونا الجدید) (تقیید نشاط تع (ج)
، حسب سریانھا من ۲۰۲۰-٥۷۸۰تعلیمات مؤقتة)،(المؤسسات التربویة) 

 حین آلخر في القوانین األساسیة؛

لمشغل تعلیمات تعلیمات امر صحة الشعب (فایروس الكورونا الجدید) ( (د)
، حسب ۲۰۲۰-٥۷۸۰تعلیمات مؤقتة)،(في الحجر الصحي)  المتواجد

 سریانھا من حین آلخر في القوانین األساسیة؛

 (فایروس الكورونا الجدیدامر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة  )ھ(
(یھودا والسامرة)  لي وتعلیمات متفرقة)(الحجر الصحي المنز) ۲۰۱۹
 ؛۲۰۲۰-٥۷۸۰ات مؤقتة)، (تعلیم) ۱۸۳۲(رقم 

بسبب  توسیع اتفاق الخروج لعطلة بالنسبة للقطاع العامامر بشأن  (و)
) ۱۸۳٥ (رقم (یھودا والسامرة)۲۰۱۹فایروس الكورونا الجدید 

 ؛۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة)، 

 .۲۰۲۰\٤\۱٦ولغایة یوم بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ  .٦ سریان

تفشي تقیید عدد العمال في مكان عمل ألجل تقلیص بشأن ى ھذا االمر: "االمر یسمر  .۷ االسم
(تعلیمات ) ۱۸۳6 (یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹الكورونا الجدید  فایروس
  ".۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)

 أل����������������وف،        ن����������������داف ب����������������دان 

 رائیلياإلس���� ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 ٥۷۸۰      نیس��������ان        ۱

 ۲۰۲۰    آذار   ۲٦
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 ۱۸۳۷امر رقم 

 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،) (یھودا والسامرة)۳امر بشأن المخالفات اإلداریة (تعدیل رقم 
وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لصالح السكان في  ،المنطقة الدفاع اإلسرائیلي فيجیش بموجب صالحیاتي كقائد قوات 

 انني امر بما یلي: ،المنطقة

-٥۷٤۹) ۱۲٦۳من االمر بشأن المخالفات اإلداریة (یھودا والسامرة) (رقم  ۲في المادة  .۱ ۲تعدیل المادة 
 (فیما یلي: "االمر األساسي"): ۱۹۸۸

 بدل الفقرة (أ) یأتي: (أ)

في الذیل لكل مخالفة إداریة غرامة التي یمكن فرضھا بطریقة تحدد  "(أ)
 غرامة أداریھ)؛"-أداریھ (فیما یلي

 بعد المادة (ب) یأتي: (ب)

ي المدة الت على االفرض غرامة إداریة على مخالفة اداریة مستمرة تال  )۱"(ب
 )."۱(ب۷المادة كالمذكور في االخطار تلي الموعد المحدد في 

 تحذف؛ –فقرة (ج) ال  (ج)

 لم تدفعوقدم اعتراض  إذا وكذلك" الكلماتتمحى (ب) من االمر األساسي،  ۳في المادة  .۲ ۳تعدیل المادة 
 في االعتراض، حسب نسبتھا المعدلة یوم اصدار القرار فیھ".لقرار الغرامة قبل إصدار ا

 -من االمر األساسي ٥في المادة  .۳ ٥تعدیل المادة 

في الفقرة (أ)، یأتي بدلھا: " یعین رئیس اإلدارة المدنیة او من خولھ لھذا الغرض،  (أ)
بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة (فایروس  من األمر ۷مفتش بموجب المادة 

) (الحجر الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) (یھودا ۲۰۱۹الكورونا الجدید 
یتلقى المفتش تأھیل ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۸۳۸والسامرة) (رقم 

 مالئم لتأدیة واجبھ بالنسبة للمخالفات اإلداریة التي في نطاق صالحیاتھ.

 تحذف.–الفقرة (ب)  (ب)

 تحذف. –من االمر األساسي  ٦المادة  .٤ ٦حذف المادة 

 -من االمر األساسي ۷في المادة  .٥ ۷تعدیل المادة 

 ، یأتي:افي الفقرة (أ)، بدل المذكور فیھ (أ)
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للمفتش أساس معقول لالفتراض ان شخص نفذ مخالفة عقوبتھا كان  "(أ)   
، یجوز لھ ان یفرض علیھ الغرامة ۲المادة  غرامة إداریة محددة وفق

 اإلداریة المحددة لھا.
 

 بعد المادة (ب) یأتي:  )(ب  
 

حددت لمخالفة إداریة غرامة لمخالفة مستمرة، ال تفرض الغرامة  )۱"(ب   
بسبب المخالفة المستمرة، اال بحال تم االرفاق إلخطار الغرامة جراء 

اً بموجبھ بحال لم یصلح اشعار ،المخالفة كالمذكور في الفقرة (ب)
رم غرامة غَمُ االشعار، تفرض على الي الخلل لغایة الموعد المحدد ف

؛ یشار في االشعار على قیمة الغرامة اإلداریة جراء مخالفة مستمرة
  المتوقعة بسبب المخالفة المستمرة."

 
 ".۳۰" یأتي: "۱٥في الفقرة (ج)، بدل الرقم " (ج)  

 
 یأتي: ۷بعد المادة  .٦ أ۷إضافة المادة 

 
 االخطار إللغاء تقدیم طلبیحق لھ  ۷اخطار وفق المادة  ابلغ ُمغَرم (أ) أ.۷"  

باب األس أحدابالغھ؛ تبین للمدعي تحقق یوم من یوم  ۳۰للمدعي خالل 
 :االخطاریحق لھ الغاء  التالیة،

 
 لم تنفذ المخالفة او لم تنفذ على ید الُمغَرم؛ )۱(    

 
ظروف الحادث بشكل عام غیر مالئمة الستمرار  )۲(    

 اإلجراءات.
 

 (ب)   
 

یصدر المدعي قراره المفصل خالل مدة معقولة، بمراعاة الظروف، 
 ویبلغ قرارة للمستدعي.

 
یدون المدعي، في سجالتھ، جمیع اإلخطارات التي تم الغائھا بموجب  (ج)   

 ھذه المادة واألسباب إللغائھا.
    

 تقدیم طلب لإللغاء االخطار ال تأجل موعد دفع الغرامة. (د)   
 

الجوز لشخص الذي قدم طلب إللغاء االخطار، كالمذكور في ھذه  (ھ)   
فض ر ، قبل تبلیغھ قرار المدعي؛محاكمةرغبتھ لل المادة، اإلعالن عن

 ۳۰المدعي الطلب إللغاء االخطار، یجوز للمستدعي اإلعالن، خالل 
بالغھ قرار المدعي عن رغبتھ لتقدیمھ للمحاكمة، حتى یوم من یوم إ

 بحال تم دفع الغرامة قبل اصدار قرار المدعى بشأن رفض الطلب.
 

یحق للمدعي النظر في طلب الذي قدم بعد الموعد المحدد في الفقرة  (و)   
(أ)، إذا اقتنع ان الطلب لم یقدم في الموعد المحدد بسبب ظروف لیست 

تم وتحت سیطرة المستدعي والتي منعتھ من تقدیمھ في الموعد المحدد 
 تقدیم الطلب مباشرةً بعد زوال المانع.

 
 تحذف.-۱۰حتى  ۸المواد  .۷ حذف المواد
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من االمر األساسي، في تعریف "محكمة"، بدل المذكور فیھا، یأتي: "بما في  ۱۱في المادة  .۸ ۱۱تعدیل المادة 

 ذلك محكمة عسكریة."
 

 -من االمر األساسي ۱۲في المادة  .۹ ۱۲تعدیل المادة 
 

محكمة الالمثول امام شخص عن رغبتھ ابلغ : " بدلھ یأتيو(أ) -ب یعلمالمذكور فیھ  (أ)  
(ج)، یقدم المدعي الئحة اتھام ضده، اال بحال قرر عدم ۷جراء مخالفة وفق المادة 

 فعل ذلك، ألسباب خاصة یدومھا.
  

 بعد الفقرة (أ) یأتي: (ب)  

تنفیذ إجراءات المحاكمة حتى بحال وقع تأخیر في ابالغ یحق للمحكمة  "(ب)   
ان الطلب لم یقدم في  (ج)، إذا اقتنعت المحكمة۷القرار وفق المادة 

الموعد المحدد بسبب ظروف لیست تحت سیطرة المستدعي والتي 
منعتھ من تقدیمھ في الموعد المحدد وتم تقدیم الطلب مباشرةً بعد زوال 

 "  المانع، او ألسباب أخرى تفصلھا في قرارھا.

 "بدل الكلمات "لم تدفع غرامة إداریة بشأن نفس الغرامة من االمر األساسي، ۱٤في المادة  .۱۰ ۱٤تعدیل المادة 
لم یتم تسلیم اخطار بشأن فرض الغرامة؛ ال تمس ھذه المادة بصالحیة المدعي لتقدیم یأتي: "

 الئحة اتھام بحال أعلن مستلم االخطار عن رغبتھ للمثول امام المحكمة بسبب المخالفة".
  

 -االمر األساسي من ۱٥في المادة  .۱۱ ۱٥تعدیل المادة 
 

 بدل الفقرة (أ)، یأتي:  (أ)  
 

بعد تسلیم االخطار بشأن فرضھا یوم  ٦۰داریة خالل االغرامة تدفع ال "(أ)   
 ،خالل المدة المحددة لذلك ،الُمغَرم أعلن(أ) عدا بحال ۷وفق المادة 

 "عن رغبتھ للمثول امام المحكمة بسبب المخالفة.
 

 تحذف؛-الفقرة (ب)  (ب)  
 

 .یأتي الكلمة "مفتش"-في الفقرة (ج)، في كل مكان تتواجد فیھ الكلمة "مسجل" (ج)  
 

 -من االمر األساسي ۱٦في المادة  .۱۲ ۱٦تعدیل المادة 
 

من االمر  ۱۷٤المادة بالنسبة المحددة في "في نھایتھا في نھایة الفقرة (أ)، یأتي  (أ)  
 بشأن تعلیمات أمن." 

 
 تحذف.-الفقرة (ب) (ب)  

 
 بعد الفقرة (ج) یأتي:  (ج)  
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ي كالمذكور فضافة التأخیر القیمة اشخص من دفع  اعفاءمدعي یحق ل "(د)   
رامة دفع الغببحال تبین لھ ان التأخیر الفقرة (أ)، كلھا او جزء منھا، 

  :ةالتالی نتج جراء أحد االسباب في الموعد المحدد

الموعد المحدد ألسباب ال من دفع الغرامة في المغرم لم یتمكن  )۱(    
 تتعلق فیھ؛

 
ھو خطأ الناجم عن  إضافة التأخیرالسبب ادانة المغرم بقیمة  )۲(    

 سلطات المنطقة.
 

 من االمر األساسي، بدل الكلمة "مادة" یأتي: "قانون". ۱۷في المادة   .۱۳ ۱۷تعدیل المادة 
 

 .تحذف –سجل" لم(ج) من االمر األساسي، الكلمات "او ل۲۳في المادة   .۱٤ ۲۳تعدیل المادة 
 

 تحذف. –سجل" م) من االمر األساسي، الكلمات " او ۲(۲٤في المادة   .۱٥ ۲٤تعدیل المادة 
 

 .بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ  .۱٦ بدء سریان
 

) (یھودا والسامرة) ۳امر بشأن المخالفات اإلداریة (تعدیل رقم یسمى ھذا االمر: "  .۱۷ االسم
 ."۲۰۲۰-٥۷۸ )،۱۸۳۷(رقم 

        أل��������������وف ن��������������داف ب��������������دان
 اإلس�������رائیلي ال��دف��اع جیش قوات ق��ائ��د  

 والس�����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة
 
 

 ٥۷۸۰   ن����یس�����������ان   ٦
 ۲۰۲۰   آذار   ۳۱
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

(الحجر الصحي المنزلي  )۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید  فرض تعلیمات الصحة العامةأمر بشأن 
  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،) (تعلیمات مؤقتة) ۱۸۳۸(یھودا والسامرة) (رقم وتعلیمات متفرقة) 

 
مصلحة ل االمر مطلوبوبما انني اعتقد انھ ، المنطقةجیش الدفاع االسرائیلي في تي كقائد قوات اصالحی بموجب
 یلي: ما ابھذ آمرفأني  والصحة العامة،المنطقة 

 

) ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  من ۳-(د) و۲من یخالف تعلیمات المواد  .۱ مخالفات اداریة
تعلیمات -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،) (تعلیمات مؤقتة)وتعلیمات متفرقة (الحجر الصحي المنزلي
االمر بشأن ) من ۱(أ)(۱او غرامة بموجب المادة  شھورالسجن ستة -الصحة العامة)، عقوبتھ

-٥۷٤۰)،۸٤٥من (یھودا والسامرة) (رقم القانون او تشریعات افي  المقررةزیادة الغرامات 
 .امر زیادة الغرامات)-(فیما یلي ۱۹۸۰

 
تفریق التجمھرات 

 واالجتماعاتاو 
)، ۱٦٥۱یھودا والسامرة) (رقم (رطي كتعریفة في االمر بشأن تعلیمات امن لشیحق  (أ) .۲

 دولیة التي اجتماعاتتجمھرات او شرطي)، االمر على تفریق -(فیما یلي ٥۷۷۰-۲۰۰۹
أ من تعلیمات الصحة العامة، رفض شخص تعلیمات الشرطي للتفریق ۳عقدت بخالف المادة 

 یحق للشرطي استعمال القوة المعقولة ألجل تفریق التجمھر. كالمذكور،
 

 او غرامة بموجب السجن ستة شھور-(أ)، عقوبتھ الفقرةمن یخالف تعلیمات الشرطي وفق  (ب)  
 .االمر بشأن زیادة الغرامات) من ۱(أ)(۱المادة 

  

 كمخالفة إداریة كمفھومھا في لھذا االمر من الذیلالمفصلة في العامود أ احدى التعلیمات مخالفة تعتبر  .۳ مخالفات اداریة
امر المخالفات -(فیما یلي ۱۹۸۸-٥۷٤۹)،۱۲٦۳االمر بشأن المخالفات اإلداریة (یھودا والسامرة) (رقم 

 یلذسن األنظمة إلجراء تعدیالت في ال اإلداریة). یحق لرئیس اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة
 .لھذا االمر

  
إداریة غرامة 

 محددة
 غرامة إداریة محددة، كما ھو محدد في العامود ب من الذیل ،۳كون لمخالفة إداریة كالمذكور في المادة ت .٤

 .لھذا االمر
 
 

تكرار المخالفة 
 اإلداریة

خالفات (ب) من االمر بشأن الم۲في المادة الغرامة المالیة المحددة لمخالفة إداریة متكررة كمفھومھا  .٥
 ، بمراعاة االمر. ٤الغرامة اإلداریة المذكورة في المادة اإلداریة، یكون ضعف 

 
مخالفة إداریة 

 مستمرة 
، ٤تكون الغرامة المالیة المحددة لمخالفة إداریة مستمرة، بنسبة خمس الغرامة المالیة المحددة في المادة  .٦

، بعد الموعد الذي حدد في االخطار كالمذكور في المادة بمراعاة االمر، مقابل كل یوم تستمر فیھ المخالفة
 .) من امر المخالفات االداریة۱(ب ۷
 

الجھة المخولة 
لفرض الغرامة 

 المالیة

الجھة المخولة)، كل واحد -الجھة المخولة لفرض الغرامة اإلداریة بموجب ھذا االمر (فیما یلي (أ) .۷
 من التالي:

 شرطي؛ )۱(   
 

مفتش الذي یعتبر موظف دولة إسرائیل او سلطات المنطقة الذي منح صالحیات  )۲(   
 ؛غرض على ید رئیس اإلدارة المدنیةلھذا ال وخولتشریعات امن  وابموجب أي قانون 
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وظف في مجلس إقلیمي كمفھومة في االمر بشأن إدارة مجالس االقلیمیة (یھودا م )۳(   

وموظف في مجلس محلي كمفھومة في االمر  ۱۹۷۹-٥۷۳۹ ,) ۷۸۳والسامرة) (رقم 
الذي خول  ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ,) ۸۹۲بشأن إدارة مجالس محلیة (یھودا والسامرة) (رقم 

لھذا الغرض على ید رئیس اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة، في نطاق المجلس 
ة لیمات رئیس اإلدار، ومنوطاً بتعاإلقلیمي او في نطاق المجلس المحلي، بمراعاة االمر

 المدنیة.
 

مفتش، بما في ذلك مفتش مساعد، المخولین بموجب قانون تحسین فرض القانون  )٤(   
، حسب سریانھ ۲۰۱۱-٥۷۷۱تعلیمات مؤقتة)،والتفتیش البلدي في المجالس المحلیة (
 .في القوانین األساسیة، من حین آلخر

 
)، ۳بموجب البنود (، الجھة المخولة لفرض غرامة إداریة الفقرة (أ)الرغم من المذكور في ب (ب)  

ھو الشرطي فقط. الجھة المخولة لفرض غرامة إداریة بموجب  لھذا االمر، ذیل) من ال۷(-) و٥(
سلطات المنطقة ) من الذیل ھو شرطي؛ مفتش الذي یعتبر موظف دولة إسرائیل او ۸البند (

)؛ او مفتش ۲ت امن، كالمذكور في الفقرة (أ)(تشریعا وابموجب أي قانون  الذي منح صالحیات
 ) من االمر المخالفات اإلداریة.٥كمفھومھ في المادة (

 
 -ألجل فرض غرامة إداریة بموجب ھذا االمر، یحق للجھة المخولة (أ) .۸ صالحیات مرفقة

 
قة بطا الطلب من أي انسان ان یدلي لھا اسمھ، عنوانھ وان یبرز لھا بطاقة ھویتھ او أي )۱(   

 رسمیة أخرى التي تعرف عنھ؛
 

التي قد تأكد او  اتالطلب من أي انسان ذو صلھ، ان یبلغھا أي معلومات او مستند )۲(   
 ؛تسھل تنفیذ ھذا االمر

 
 الدخول الماكن، بما في ذلك األماكن المعدة للسكن. )۳(   

 
تمس بالصالحیات الممنوحة لھا الصالحیات الممنوحة للجھات المخولة وفق ھذا االمر ال  (ب)  

 بموجب أي قانون او تشریعات امن.
  

تسلیم االخطار 
 وفقبشأن مخالفة 

 من الذیل ٤ البند

، یمكن تسلیم االخطار بشأن مخالفة وفق من امر المخالفات اإلداریة ۲۳بالرغم من المذكور في المادة  .۹
او المصلحة التجاریة في حینھا كي یسلمھا من الذیل، بواسطة تسلیمھا للمسؤول عن المكان  ٤البند 

) (یھودا ۲۰۱۹أمر بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید  من ٦للُمَشغل كمفھومھ في المادة 
امر تقیید النشاط)، وبشرط -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۸۳۲والسامرة) (رقم 

 المستعجل.رسل للُمشغل بالغاً كالمذكور في البرید ان یُ 
 

تعدیل امر 
 المخالفات االداریة

أمر المخالفات اإلداریة، بدل المذكور فیھ یقرأ ما ورد في ذیل ھذا  ذیلفي خالل مدة سریان ھذا االمر،  .۱۰
 االمر.

 
تعدیل قانون 
أساسي المجالس 

 المحلیة

، في ۱۹۸۱-٥۷٤۱خالل مدة سریان ھذا االمر، یقرأ قانون أساسي الجالس المحلیة (یھودا والسامرة)، . ۱۱
أمر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة  . ۹في نھایتھ: "سجل  كأنالذیل األول من قانون األساسي، 

) (الحجر الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) (یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹الجدید  (فایروس الكورونا
 .۲۰۲۰.-٥۷۸۰ ) (تعلیمات مؤقتة)،۱۸۳۸

)، ۱۸۳۲(یھودا والسامرة) (رقم ) ۲۰۱۹ط (فایروس الكورونا الجدید أمر بشأن تقیید النشا . ۱۰
 ".۲۰۲۰.-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة) 
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نیسان  ۱٤تسري لغایة یوم  ۹لمادة ولكن ا، ۲۰۲۰ أیار ۲ولغایة یوم  توقیعھبد سریان ھذا االمر بیوم  .۱۲ سریان بدء
۲۰۲۰. 

 
) (الحجر ۲۰۱۹أمر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا الجدید " یسمى ھذا االمر: .۱۳ االسم

  ".۲۰۲۰-٥۷۸۰ ) (تعلیمات مؤقتة)،۱۸۳۸الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) (یھودا والسامرة) (رقم 

        أل��������������وف ن��������������داف ب��������������دان

 اإلس������رائیلي ال��دف��اع جیش قوات ق��ائ��د 

 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

 

 

 ٥۷۸۰   ن����یس����������ان   ٦

 ۲۰۲۰   آذار   ۳۱
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 الذیل
 )۹(ب)، ۷، ٤، ۳(المادة 

 
 
 
 

 
 

 العامود أ
 المخالفات االداریة

 العامود ب
 المحددة بالشاقل الجدیدالغرامة اإلداریة 

 
(د) لتعلیمات الصحة ۲لغرض المادة  ۱المادة  )۱(

 العامة
 

٥٫۰۰۰ 

 لتعلیمات الصحة العامة ۳لغرض المادة  ۱المادة  )۲(
 

۳٫۰۰۰ 

 (ب)۲المادة  )۳(
 

٥٫۰۰۰ 

 (أ) من امر تقیید النشاط٦المادة  )٤(
 

٥٫۰۰۰ 

 ) من امر تقیید النشاطب(٦المادة  )٥(
 

٥۰۰ 

 ) من امر تقیید النشاطج(٦المادة  )٦(
 

٥۰۰ 

 ) من امر تقیید النشاطد(٦المادة  )۷(
 

٥۰۰ 

 ٥٫۰۰۰ ) من امر تقیید النشاطھ(٦المادة  )۸(
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 ج�ش الدفاع اإلسرائیلي
 

(یهودا  )٢رقم  (تعدیل )٢٠١٩تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید  أمر �شأن
 ٢٠٢٠-٥٧٨٠(تعل�مات مؤقتة) )، ١٨٣٩ (رقم والسامرة)

 
 

لمصلحة المنطقة، و�ما انني اعتقد ان االمر ضروري تي �قائد قوات ج�ش الدفاع االسرائیلي في اصالح��موجب 
 فأني آمر بهذا ما یلي: صحة العامة،وال ،المنطقة

 
 

تعدیل المادة 
١ 

) (یهودا والسامرة) ٢٠١٩من االمر �شأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید  ١في المادة  .١
التعر�ف �عد  )،االصلي االمر-یلي(ف�ما  ٢٠٢٠-٥٧٨٠)، (تعل�مات مؤقتة) ١٨٣٢(رقم 

 "اشخاص �قطنون في نفس المكان" �أتي:
 
لص�انة أجهزة  ورشةلص�انة أجهزة معطلة او تبدیلها، ال �شمل ال ورشة-ص�انة" ورشة"

 االتصاالت او الحاسوب؛". 
 

تعدیل المادة 
٢ 

 -االصليمن االمر  ٢في المادة  .٢

(أ)، تمحــى الكلمــات "�مــا فــي ذلــك"، و�ــأتي فــي نهایتهــا: " و�ــذلك نقــل العامــل فــي الفقــرة  )١(  
 لمكان عمل �المذ�ور".

 
؛ والكلمـــات "خـــروج ألداء الصـــالة، �جـــوار مكـــان تمحـــى-"فـــي الفقـــرة (ي أ)، �لمـــة "لفـــرح )٢(  

 .تمحى-"السكن،
 

 �أتي:أ)، ي ( الفقرة �عد )٣(  
 

) خروج شخص ألداء الصالة، والذي حصل على تصر�ح لهذا الغرض وفق ١"(ي أ
 ب(ب)؛".٢المادة 

 
تعدیل المادة 

 أ٢
(أ) او ٥(أ) �أتي: "المواد ٥صلي، في الفقرة (ب)، بدل "المادة أ من االمر اال٢في المادة  .٣

 .)"١(أ٥
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تبدیل المادة 
 ب٢

 ب من االمر األصلي، �أتي:٢بدل المادة  .٤

منع االفراح او 
الصالة في 

 الحیز العام

 :الحیز العام التال�ة فيال ینفذ أي انسان االعمال  (أ)

 ؛�صلي سو�ًا مع شخص آخر او أكثر (أ)

 .ض�فاً �شارك في فرح، حتى لو �ان  (ب)

 -) ١�الرغم من المذ�ور في الفقرة (أ)( (ب)

�جوز للضا�ط لشؤون األد�ان في اإلدارة المدن�ة لمنطقة  )١(
الضا�ط لشؤون األد�ان)،  -یهودا والسامرة (ف�ما یلي

المصادقة على إقامة الصالة في مكان مفتوح في الحرم 
براه�مي، لعشرة اشخاص دائمین، �قدر اإلمكان، الذین اال
، في المواعید والشروط التي �صادق كنون في الجوارس�

علیها �موافقة مدیر عام وزارة الصحة في إسرائیل، و�عد 
استشارة رئ�س المدیر�ة �مفهومة في االمر �شأن مدیر�ة 

-٥٧٧٧)، ١٧٨٩الخدمات المدن�ة (یهودا والسامرة) (رقم 
لشرطة إسرائیل  ینقل الضا�ط لشؤون االد�ان ؛٢٠١٧

أسماء األشخاص الذین وافق لهم إلقامة الصالة �المذ�ور 
 .ألقامتها والتي صادق علیها.والمواعید والشروط 

المصادقة �جوز لمدیر عام وزارة األد�ان اإلسرائیل�ة  )٢(
إقامة الصالة في مكان مفتوح على معین  لشخص

خاص دائمین، �قدر المستطاع، لغرض �مجموعة عشرة اش
تصو�ر الصالة و�ثها للعامة، و�شرط ان ال �منح مصادقته 

مجموعات؛ تمنح المصادقة على مكان  ٣ألكثر من 
الصالة والشروط لالشتراك فیها �موافقة مدیر عام وزارة 
الصحة اإلسرائیل�ة؛ ینقل الضا�ط لشؤون االد�ان لشرطة 

ن وافق لهم إلقامة الصالة إسرائیل أسماء األشخاص الذی
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كالمذ�ور و�ذلك الشروط، األماكن ومواعید الصالة التي 
 واحد منهم.صادق علیها لكل 

 
تعدیل المادة 

٣ 
 من االمر األصلي، بدل الفقرة (ج) �أتي: ٣في المادة  .٥

 
 مش�ع، �حد اقصى؛ ٢٠تقام الجنازة في مكان مفتوح فقط و�اشتراك  )ج("  

 
 اشخاص، �حد اقصى.". ١٠الختان �اشتراك  �قام حفل (د)  

 
تعدیل المادة 

 أ ٣
 أ من االمر األصلي �أتي:٣بدل المادة  . ٦

 
 "�كون المشغل في مكان العمل مسؤوال عن التالي:

 
 استمارةو�ملئ  جسمهان �ق�س درجة حرارة  العمل، عل�ةقبل وصول العامل الى مكان  (أ)  

درجة  ٣٨اعلى من  الجسم: حرارة االعراضور تصر�ح �شأن ق�اس حرارته وعدم ظه
 ةالتصر�ح معبئ استمارةمئو�ة، سعال، ضیق التنفس؛ �صل العامل الى مكان عمله مع 

كالمذ�ور؛ �النس�ة لعامل الذي ال  االستماراتلنفس الیوم؛ �جمع الُمَشغل و�حفظ جم�ع 
�مكن ان �كون  -�مهني لدي الُمَشغلیتم تشغیله في نطاق المصلحة التجار�ة او 

التصر�ح �المذ�ور شفه�ًا؛ تنشر الهیئة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیل�ة او 
تصر�ح الذي  استمارةالمنسقة لشؤون الصحة في اإلدارة المدن�ة لمنطقة یهودا والسامرة 

اإلدارة  او موقع اإلسرائیل�ةعلى موقع وزارة الصحة نشورة الم التفاصیلجم�ع  یبین
 المدن�ة لمنطقة یهودا والسامرة؛

      
بین شخص لآلخر؛ �مكان عمل الذي ال �مكن الحفاظ على  متر�نمسافة  الحفاظ على (ب)  

 المسافة المذ�ورة، یهتم المشغل لوسائل أخرى لمنع نقل العدوى.
 

ت�ح قدر المستطاع، �ما في ذلك لوحة مفا�خصص لكل عامل عتاد شخصي دائم، � (ج)  
من شخص  أكثرمعدات التي �ستعملها الحاسوب، فأرة الحاسوب، الهاتف االرضي؛ 

 قبل نقلها إلنسان آخر؛بدقة  تعقم، واحد
 

�ما في ذلك غسل النظافة، اصدار التعل�مات للعمال �ما یتعلق �الحفاظ على تعل�مات  (د)  
 الیدین؛
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صعد في مكان العمل ال یتواجد داخله اصدار التعل�مات للعمال انه �حال استعمال الم )ھ(  
 واحد.". من شخصین في آنٍ  أكثر

 
تعدیل المادة 

٤ 
 من االمر األصلي �أتي: ٤بدل المادة  . ٧

 
، تعل�مات هذا االمر، ال تمنع خدمات التوصیل السر�ع؛ خدمات ٥"منوطًا بتعل�مات المادة   

 من الخارج.".  التوصیل السر�ع للبیوت، یوضع الطرد �جوار مدخل البیت،
 

تعدیل المادة 
٥ 

 -من االمر األصلي ٥في المادة  . ٨

 -في الفقرة (أ) )١(  
 ؛تمحى-) ١الفقرة (أ )١(   

 
�المذ�ور في الفقرة  مصلحة تجار�ة)، �أتي في نهایتها: "وما عدا ٣( في البند )٢(   

حددة )، المتواجدة في مبنى مغلق في السوق، منوطًا في الشروط الم٢(ب)(
 في الفقرة (ب)".

 
 �عد الفقرة (أ) �أتي: )٢(  

 
 

 ورشة) او ٢�خالف الواردة في الفقرة (ب)( مصلحة تجار�ةال �شغل شخص  )١"(أ   
او  مصلحة تجار�ة، على النحو فتحها امام الجمهور؛ �جوز تشغیل ص�انة
 الش�كة العنكبوت�ة طلب المسبق عن طر�ق الهاتف اوبواسطة ال ص�انة ورشة

مصلحة (االنترنت)، �خدمات التوصیل السر�ع فقط، ودون استالمها في ال
 او الد�ان". تجار�ة

    
 -في الفقرة (ب) )٣(  

 
 -) �أتي١بدل البند ( )١(   
)، مطعم �ما في ٢خالفًا للبند ( مصلحة تجار�ةال �شغل شخص  )١"(    

 بواسطة طلب مسبق عن طر�ق الهاتف او-ذلك مطعم داخل فندق
الش�كة العنكبوت�ة (االنترنت)، �خدمة التوصیل السر�ع فقط ودن 

 استالمها فمن الحانون او المطعم؛".
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ع �)، بدل "معهد �صر�ات" �أتي: "متجر �صر�ات" و�٢في البند ( )٢(    

 ص�انة أجهزة اتصاالت او حاسوب". "مواد التنظ�ف" �أتي: "و�ذلك
 

 �محى.-) ٣البند ( )٣(    
 

لمادة تعدیل ا
٦ 

 -من االمر األصلي ٦في المادة  . ٩
 

او  مصلحة تجار�ة(أ)" �أتي: او من �شغل ٥خالفًا لتعل�مات المادة  في الفقرة (أ)، �عد " )١(  
او بواسطة شخص آخر، خالفًا  بواسطة فتحها امام الجمهور، هو شخص�اً  ص�انة

 )".١(أ٥لتعل�مات المادة 
 

 بدل الفقرة (د) �أتي: )٢(  
  

في الحیز العام او من �شترك في فرح  أكثرمن �صلي مع شخص آخر او  )د("   
 ب؛"٢في الحیز العام، خالفا للمادة 

 
من االمر  ٩في المادة  .٢٠٢٠\٤\٧لغا�ة یوم بدء سر�ان هذا االمر بیوم توق�عه و�سري  .١٠ سر�انبدء 

األمر �شأن تقیید النشاط  من ١٠في المادة ". ٢٠٢٠\٤\٧" �أتي: "٢٠٢٠\٣\٢٨األصلي، بدل "
)، (تعل�مات مؤقتة) ١٨٣٤) (تعدیل) (یهودا والسامرة) (رقم ٢٠١٩(فایروس الكورونا الجدید 

 ".٢٠٢٠\٤\٧" �أتي: "٢٠٢٠\٤\١، بدل "٢٠٢٠-٥٧٨٠
 

) ٢رقم  (تعدیل) ٢٠١٩أمر �شأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید هذا االمر: "�سمى  .١١ االسم
  ".٢٠٢٠-٥٧٨٠)، (تعل�مات مؤقتة) ١٨٣٩لسامرة) (رقم (یهودا وا

 
 
 
 

 
 

         ن���������������داف ب���������������دانأل���������������وف          

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۸۰   نیس������������������������ان   ۷

 ۲۰۲۰   نیس������������������������ان   ۱
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

) (یھودا ۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید  التخطیط والبناء بقضایا أمر بشأن تأجیل المواعید
  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،) (تعلیمات مؤقتة) ۱۸٤۰والسامرة) (رقم 

 
 

ة ة السائدالخاصبموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد انھ على إثر الظروف 
ضروري لمصلحة المنطقة وألجل النظام العام في المنطقة ورفاھیة سكانھا، فأني آمر في المنطقة وبما ان االمر المنطقة، في 

 كتعلیمات مؤقتة، ما یلي:
 
 

 

 -في ھذا االمر .۱ تعریفات
 

 ؛۱۹٦٦لسنة  ۷۹قانون تنظیم المدن، القرى واالبنیة رقم -"قانون التنظیم"  
 

مجلس التنظیم األعلى، اللجان الفرعیة التابعة لمجلس التنظیم األعلى، -"مؤسسة تنظیم"
-٥۷٦۹على (یھودا والسامرة)،كمفھومھا في " تعیین وتخویل صالحیات مجلس التنظیم األ

 ؛۲۰۰۹
 

)، ۱۷۲امر بشأن لجان اعتراض (منطقة الضفة الغربیة) (رقم -"امر بشأن لجان اعتراض"
 ؛٥۷۲۸-۱۹٦۷

 
 امرة)(یھودا والسأمر بشأن قانون تنظیم المدن، القرى واالبنیة -"التنظیم قانونر بشأن "ام

 ؛۱۹۷۱-٥۷۳۱) , ٤۱۸(رقم 
 

-٥۷۲۷)، ٥۹امر بشأن أمالك حكومیة (یھودا والسامرة) (رقم -"امر بشأن أمالك حكومیة"
 ؛۱۹٦۷

 
یة سریان ھذا وحتى نھا )۲۰۲۰آذار  ۱٥( ٥۷۸۰ادار  ۱۹ المدة من یوم-"المدة المحددة"

 االمر؛
 

أنظمة تنظیم مدن، قرى وابنیة (طلب رخصة وشروطھا) -"أنظمة الرخصة وشروطھا"
 .۲۰۲۰-٥۷۸۰(یھودا والسامرة)،

 
 

تأجیل المواعید 
 والفترات الزمنیة

عند حسبان الفترات التي حددتھا تعلیمات التشریعات المفصلة فیما یلي، ال تأخذ  (أ) .۲
 المحددة:لحسبان المدة اب
 

، )٦(۲٤-) و٤(۲۱)، ٤(۱۸)، ۲(۱۸قانون التنظیم، ما عدا تعلیمات المواد  )۱(   
كل ما یتعلق بنشر وسریان المخططات التي صودق علیھا من قبل مؤسسة و

 .وصودق علیھا قبل المدة المحددة تنظیم
 

االعمال ) من ھذا المادة، اشعار لوقف ۱دون المس بالمذكور لي الفقرة (أ)( )۲(   
شباط  ۱٥لتنظیم، من یوم من قانون ا ۳۸الذي سلم بموجب تعلیمات المادة 
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انتھاء سریان من یوم  یوم ۳۰-ساریة المفعول حتى نھایة ال ىبقی ۲۰۲۰
 ھذا االمر؛

 
ن قبل م على مدة زمنیة التي حددت في قرار أصدر ،لفقرة (أ) أیضاتعلیمات اتسري  (ب)  

؛ حدد في قرار مؤسسة مخطط او قانون او تشریعات امنأي بموجب مؤسسة تنظیم، 
التنظیم الذي صدر بموجب قانون او تشریعات امن او المخطط، موعد الذي یقع في 

 الموعد حتى انتھاء المدة المحددة. یؤجلنطاق المدة المحددة، 
 

تعدیل أنظمة 
 الرخص وشروطھا

انھ بعد من أنظمة الرخص وشروطھا  ٤۰خالل مدة سریان ھذا االمر، یقرأ النظام  (أ) .۳
 الفقرة (ط) یأتي:

  
(و)، تبین لسلطة الترخیص انھ على -بالرغم من المذكور في الفقرات (أ) و "(ي)   

) واإلجراءات التي اتخذت nCoVتفشي فایروس الكورونا الجدید ( إثر
 جلألللتعامل مع الوضع، انھ ال یمكن استیفاء شرط من الشروط التي حددت 

شھادة انھاء او سیتسبب تأخیر كبیر الستیفاء الشرط المذكور، یحق لسلطة 
تبین  شرط انھبالشرط، و الترخیص منح شھادة انھاء حتى بعدم استیفاء ذلك

المبنى، السالمة العامة  وامانلھا ان عدم استیفاء الشرط ال یمس في ثبات 
 "..ستخدم وان المبنى مؤھل لالستعمالوسالمة الم

 
 تسري تعلیمات الفقرة (أ) مع بدء سریان أنظمة الرخص وشروطھا. (ب)  

 
تعدیل االمر بشأن 

 نشر مخطط
٤. 
 

على النحو انھ بعد من االمر بشأن نشر مخطط  ۱مدة سریان ھذا االمر، تقرأ المادة خالل 
) نشر، باللغة العبریة واللغة العربیة، على لوحة اإلعالنات في مدیریة التنسیق ٤الكلمات "(

 واالرتباط التي في نطاقھا یتواجد المخطط" یأتي "، بقدر اإلمكان".
 

 م من یوم توقیعھ.وی ٦۰یسري لمدة االمر بیوم توقیعھ وبدء سریان ھذا  .٥ مدة سریان
 
 

نا (فایروس الكورو التخطیط والبناء بقضایا أمر بشأن تأجیل المواعید" یسمى ھذا االمر: .٦ االسم
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة) ، )۱۸٤۰) (یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹الجدید 

 
 

 أل�����وف،        ن�����داف ب�����دان

 اإلس������رائیلي الدفاع جیش قوات قائد 

 والس���������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

 

 

 ٥۷۸۰      نیس����ان        ۹

 ۲۰۲۰     نیس�����ان      ۳
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 

وتأجیل المواعید بسبب فیروس كورونا الجدید (یھودا سریان  أمر بشأن تمدید
 ۲۰۲۰- ٥۷۸۰مؤقت)،  تعلیمات( )۱۸٤۱والسامرة) (رقم

 
 

 
صالح بأن االمر ضروري لنني اعتقد أما وب المنطقة،الدفاع االسرائیلي في  جیشبموجب صالحیاتي كقائد قوات 

 فأنني أمر بذلك: العامة،صحة الو المنطقة
 
 

 -في ھذا االمر  .۱ تعریفات
 مما یلي كل-تنظیمي"  تصریح"  

 
أمن  تاأي قانون أو تشریعبموجب أو الترخیص أو التصریح  المصادقة أ)(  

أو  المصادقةبما في ذلك  شخص،للقیام بنشاط أو عملیة من قبل 
لشخص  التصریح كالمذكور الذي تمنحھ سلطة عامةالترخیص أو 
او رخصة او تصریح  مصادقةوكذلك كل  معیین؛ بالنسبة لجھاز

 الممنوح بموجب قانون أساسي المجالس المحلیة؛
 

أي  عامة بموجب الذي منحتھ سلطة ،عملیةإعفاء من ممارسة نشاط أو  ب)(  
 أمن؛ اتقانون أو تشریع

 
 في الذیل األول. الواردالمصادقة على  ج)(  

االمتیاز أو التصریح أو أي مستند  الرخصة أو، بما في ذلك تصریح-""رخصة  
 مشابھ آخر، وان كان اسمة مختلفا.

 
الھیئات التالیة ، بما في ذلك الشخص المسؤول من  كل واحدة –السلطة العامة" "  

عن الھیئة أو رئیسھا، وكذلك الموظف العام او من یشغل منصب في السلطة 
 الصالحیات من السلطة كالمذكورة ؛نح المذكورة وكل من مُ 

 
 ؛اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة  أ)(  
 مجلس إقلیمي، مجلس محلي؛  ب)(  
 أمن؛ اتشركة أنشأت بموجب أي قانون أو تشریع  ج)(  

 أمن. اتمجلس أو لجنة التي شكلت بموجب أي قانون أو تشریع د)(  
 

س مجالقانون اساسي التم تعینھا او انتخابھا وفقًا  مستوطنةلجنة  -لجنة المحلیة" "  
لس االمج قانون اساسي –(فیما یلي  ۱۹۸۱-٥۷٤۱(یھودا والسامرة) ،  ةالمحلی
 ).ةالمحلی

 
كمفھومھ في األمر بشأن  إدارة المجالس المحلیة (یھودا  -المجلس المحلي" "  

المجالس المحلیة) ، بما أمر  -(فیما یلي  ٥۷٤۱-۱۹۸۱) ، ۸۹۲والسامرة) (رقم 
 محلیة كمفھومھ  في قانون اساسي المجالس المحلیة.سلطات اتحاد  في ذلك
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كمفھومھ  في األمر بشأن إدارة المجالس اإلقلیمیة (یھودا -المجلس اإلقلیمي" "
أمر المجالس اإلقلیمیة) ،  -(فیما یلي  ۱۹۷۹-٥۷۳۹)، ۷۸۳والسامرة) (رقم 

ذلك اتحاد السلطات المحلیة كمفھومھا في االنظمة للمجالس لجنة محلیة ، بما في 
 المحلیة.

قانون اساسي المجالس االقلیمیة (یھودا -"اإلقلیمیة "قانون اساسي المجالس
 .۱۹۷۹-٥۷۳۹والسامرة)، 

قانون اساسي المجالس المحلیة (یھودا -"قانون اساسي المجالس المحلیة"
 .۱۹۸۱-٥۷٤۱والسامرة)، 

تمدید سریان 
 تنظیمیة التصاریح

 نظیمیةتالتصاریح الأمن،  اتالمذكور في أي قانون أو تشریعبالرغم من  (أ) .۲
 آذار ۱۰-موعد انتھاء سریانھا في نطاق الفترة الزمنیة بین وقع التي

ن م اضافیینشھرین سریانھا لفترة  دد، تم۲۰۲۰ ایار ۱۰حتى  ۲۰۲۰
علیقھا او تما لم یتم ، )التأجیلفترة -(في ھذه المادة  سریانھاتاریخ انتھاء 

 ن.أم اتبموجب أي قانون أو تشریع التأجیل فترةقبل نھایة  الغائھا

المذكور في الفقرة (أ)، یجوز للسلطة العامة المختصة لمنح  بالرغم من (ب)
التصریح التنظیمي، ان تحدد بالنسبة لتصریح تنظیمي معین ـ فترة 

صر من الفترة التي حددت في الفقرة (أ)، او اتخاذ قرار بان تأجیل أق
تعلیمات الفقرة (أ) ال تسري بالنسبة للتصریح المعین، بدء سریان 

 قرارھا من یوم اعالمھ لصاحب التصریح.

ال تسري أحكام الفقرة (أ) على التصاریح التنظیمیة المدرجة في الذیل  ج)(
 ال تسري-ت شروط للتصریح نفسھاالثاني من ھذا االمر، وبحال حدد

تعلیمات الفقرة (أ) من ھذا االمر على التصریح بحال تم استیفاء 
 الشروط.

ال یتعین على صاحب تصریح التي تم تمدید مدتھ بموجب ھذا االمر،  (د)
 دفع رسوم مقابل مدة التمدید المذكورة.

او أي تعلیمات أخرى ال تمس تعلیمات ھذا االمر في أي واجب أو دفعات  (ھ)
التي تفرض على صاحب التصریح التنظیمي بموجب أي قانون او 
تشریعات امن او تم تحدیدیھا في شروط التصریح التنظیمي التي تم 

 تمدیده بموجب ھذا االمر.

 انتھت مدة سریانھ خالل الفترة من یومیعتبر التصریح التنظیمي الذي  (و)
الفترة -ریان ھذا االمر (في ھذه المادةولغایة بدء س ۲۰۲۰آذار  ۱۰

والتي مدد سریانھ بموجب ھذه المادة، كأنھ كان ساریا خالل  االنتقالیة)
 الفترة االنتقالیة.

تأجیل المواعید في 
اجراءات لفرض 

 الجزاء المالي 

بالرغم من المذكور في أي قانون وتشریعات امن، وقع أحد المواعید التالیة في  .۳
فترة -سریان ھذا االمر، یؤجل الموعد لمدة ثالثة أشھر (في ھذا المادةنطاق مدة 

التأجیل)، ولكن یجوز للسلطة المختصة بموجب أي قانون أو تشریعات أمن أن 
الجھة المختصة) ان تقرر بالنسبة لمخالفة -تفرض جزاء مالي (في ھذه المادة 

عید على جمیع الموامعینة فترة تأجیل أقصر، شریطة أن ینطبق القرار المذكور 
 في اجراءات فرض الجزاء مالي على المخالف نفسھ وبالنسبة للنفس المخالفة:
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الموعد االخیر الذي یجوز للجھة المختصة تسلیم االشعار بشأن النیة  (أ)  
 لفرض الجزاء المالي للمخالف؛

 
فرض لالموعد األخیر الذي یجوز فیھ للمخالف تقدیم ادعاءاتھ بشأن النیة  (ب)  

 الجزاء المالي علیھ.
 

الموعد االخیر التخاذ قرار السلطة المختصة بفرض الجزاء المالي أو  (ج)  
 تقدیم طلب دفع الجزاء؛

 
الموعد االخیر الذي یجوز فیھ للمخالف التوجھ للسلطة المختصة لتقدیم  (د)  

طلب من اجل الغاء االنذار أإلداري، أو تزوید الجھة المختصة كتاب 
 د وكفالة؛تعھ

 
الموعد االخیر الذي یجوز فیھ للمخالف أن یقدم ادعاءاتھ بشأن لمصادرة  (ه)  

 الكفالة؛
سط دفع ق–آخر موعد لدفع الجزاء المالي، وبحال تم تقسیطھ إلى اقساط  (و)  

 منھ.
 

ال یمس ھذا األمر بصالحیات الممنوحة لسلطة عامة بموجب أي قانون أو  .٤ حفظ البیان
أمن لتغییر مدة سریان التصریح التنظیمیة، جدیدھا، رفض تجدیدھا،  تشریعات

 تحدید شروط أو تغییر مواعید في اجراء فرض الجزاء المالي.
 

أمر بشأن تمدید سریان وتأجیل المواعید بسبب فیروس : "یسمى ھذا االمر  .٥ االسم
 "۲۰۲۰- ٥۷۸۰)،۱۸٤۱ كورونا الجدید (یھودا والسامرة) (رقم

 
 
 

 

 
 
 

  

 ٥۷۸۰نیسان               ۱۱
 
 ۲۰۲۰نیسان                 ٥

                      بدان       ندافألوف                  
   سرائیلياإللدفاع ا   جیش  قائد قوات

 والسامرة    یھودا   في   منطقة    
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 الذیل االول
 ״)تنظیميال تصریحال״ التعریف(

 الثانيالذیل 
 (ج)۲الفقرة 

مر بشأن تأجیل المواعید بقضایا التخطیط والبناء الذي تسري علیة تعلیمات اال "تصریح )۱(
-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة) ،۱۸٤۰) (یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید 

۲۰۲۰." 

(یھودا والسامرة)  العقاقیر الخطرةبشأن  راألممن  ۷أو  ٦رخصة تتعلق بالقنب بموجب المادة  )۲(
 .۱۹۷٥-٥۷۳٥، )٥٥۸(رقم 

) ۱۲٥۲أمر نقل البضائع (یھودا والسامرة) (رقم  نفایات، وفقتصریح استیراد أو تصدیر  )۳(
۱۹۸۸-٥۷٤۸. 

ل) (یھودا غیالتنظیمیة الممنوحة بموجب األمر بشأن التعامل بالكھرباء (تنظیم وتش ریحاتصال )٤(
واعمال  الكھرباء (منشأة الكھرباءبشأن  ، أو وفق أمر٥۷۳۱-۱۹۷۱)، ٤۲۷والسامرة) (رقم 

 .۱۹۷٥-٥۷۳٥) ٦۰۲) (یھودا والسامرة) (رقم كھرباء

من األمر بشأن حمایة  ٦الطبیعة المحمیة بموجب المادة الثروات تصریح تصدیر أو التجارة في  )٥(
 .۱۹٦۹-٥۷۳۰ )،۳٦۳الطبیعة (یھودا والسامرة) (رقم 

 بالقیام بالتفجیرات) رخصة( فرقعاتالماألمر بشأن  الذي منح بموجبأو تصریح  مصادقة )٦(
او وفق االمر بشأن قانون المواد المتفجرة  ،٥۷۳۸-۱۹۷۷)، ۷۳۳(یھودا والسامرة) (رقم 

 .٥۷۲۸-۱۹٦۸ ،)۲۷٥رقم (والسامرة) (یھودا 
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۸٤۲امر رقم 

 ۲۰۲۰-٥۷۸۰والسامرة)، (یھودا عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة (تعلیمات مؤقتة) أمر بشأن 

على  الحفاظ ألجل ضرورياالمر  بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان
لألطراف المتداولین في المحاكم العسكریة والسكان في  االمن، النظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من نقل العدوى

 ما یلي:بھذا فأني آمر  ،الكورونا) فایروس-یلي) (فیما Novel Coronavirus nCov-2019فایروس الكورونا (

 -ھذا االمرلغرض  .۱ تعریفات

 من أدین وفرضت علیھ عقوبة السجن على ید محكمة موثوق بھا في المنطقة؛-"سجین"

 متھم المتواجد في االعتقال؛-"معتقل"

امر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم -"امر بشأن تعلیمات امن"
۱٦٥۱ ،(٥۷۷۰-۲۰۰۹. 

تمدید االعتقال (تعلیمات مؤقتة) االمر بشأن جلسات -"االمر بشأن جلسات تمدید االعتقال"
 . ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)۱۸۳۰(یھودا والسامرة) (رقم 

عقد الجلسات في 
اإلجراءات 

الجنائیة بغیاب 
المعتقل او 

 السجین

بالرغم من المذكور في تعلیمات أي قانون او تشریعات امن، بصدد حضور األطراف  (أ) .۲
ا االمر، وألجل تفادي استمر تفشي فایروس ۱خالل مدة سریان ه ووكالئھم،

على الجلسة المنعقدة في المحاكم العسكریة في اإلجراءات الجنائیة  الكورونا، تسري
بموجب القانون وتشریعات االمن، وفق أصول الحكم لھذا الغرض التي حددت في 

 تالیة:االحكام ال ،من االمر بشأن تعلیمات امن ۱۱۱-و ۸۸المادة 

قانون او تشریعات امن حضور المعتقل او السجین  ايبموجب توجب  )۱(
في الجلسة، تعقد الجلسة بمشاركة المعتقل او السجین، بمراعاة االمر، 

نقل الصوت والصورة ببث مباشر؛ بحال  ھبواسطة جھاز تقني الذي یمكن
عتقل او لمعدم توفر وسائل تقنیة كالمذكور عند انعقاد الجلسة بقضیة ا

 النحوبواسطة جھاز الذي یمكن نقل الصوت فقط، ھذا على -السجین
الذي یقلص بقدر اإلمكان المس في المعتقل او السجین، بسبب تغیبھ عن 

 الجلسة؛ 

انھ  ،بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، تبین لرئیس المحكمة العسكریة )۲(
لة والى األطراف المتدا بفایروس الكورونا غم القلق من نقل العدوىر

ھنالك حاجة ضروریة وملحة لعقد في المحكمة العسكریة والسكان، 
الجلسة بحضور المعتقل او السجین، الن تأجیل الجلسة، او عقدھا وفق 

وغیر معقول في المعتقل او  اً كبیر اً تعلیمات الفقرة (أ) ستلحق ضرر
جین، وجھاً الس السجین وان على المحكمة اخذ انطباعھا من المعتقل او

على عقد الجلسة بحضور المعتقل او السجین، ھذا لوجھ، فیحق لھ االمر 
األطراف وسلطة السجون او الشرطة العسكریة، بعد استماعھ لرأي 

بمراعاة االمر؛ ال تسري ھذه التعلیمات على معتقل او سجین الذي 
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تعلیمات الصحة العامة (فایروس یفرض علیة العزل الصحي بموجب 
)(الحجر الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) ۲۰۱۹كورونا الجدید ال

تعلیمات الصحة العامة (فیروس او ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات المؤقتة)،
) (الحجر الصحي في منشأة معینة) (تعلیمات ۲۰۱۹الكورونا الجدید 

 .۲۰۲۰-٥۷۸۰مؤقتة)، 

 الفقرة (أ):تسري التعلیمات التالیة على الجلسات المنعقدة وفق  )ب(

تعقد الجلسة بحضور محام المعتقل او السجین، بحال لم یكن ممثالً،  )۱(
تبیت لھا عدم تمكن ذلك ألسباب خاصة  إذاتعیین لھ المحكمة محام، اال 

 تدونھا؛

السجین ومحامیھ بموجب المادة  یسمح محادثة سریة بین المعتقل او )۲(
(ب) من االمر بشأن تعلیمات امن قبیل بد الجلسة، خاللھا وبعدھا ٥٦

 االستشارة القضائیة فقط؛ ألجلمباشرةً، 

د الجلسة على النحو الذي یضمن ان المعتقل او السجین، بمراعاة قتع )۳(
االمر، المحامي، القاضي، الشرطي او المدعي، بمراعاة االمر، 

الوسائل  حسبیسمعون ویرون بعضھم البعض، خالل الجلسة، وھذا 
 التقنیة التي بواسطتھا تعقد الجلسة؛

جلسة التي تسري علیھا تعلیمات االمر ) على ب(-) وأال تسري تعلیمات الفقرات ( )ج(
 بشأن جلسات تمدید اعتقال.

 ۲تعدیل المادة 
من االمر بشأن 
جلسات تمدید 

 اعتقال

 -۲في االمر بشأن جلسات تمدید االعتقال، في المادة  .۳

في الفقرة (أ)، بدل " بواسطة أجھزة تكنولوجیة التي تمكن من نقل الصوت وبقدر  (أ)
اإلمكان تنقل الصورة أیضا، ببث مباشر، وكل ھذا بالشكل الذي یقلص بقدر اإلمكان 
المس بالمعتقل بسبب تغیبھ عن الجلسة" یأتي " بواسطة جھاز تقني الذي یمكن نقل 

توفر وسائل تقنیة كالمذكور عند انعقاد الصوت والصورة ببث مباشر؛ بحال عدم 
بواسطة جھاز الذي یمكن نقل الصوت فقط، ھذا -الجلسة بقضیة المعتقل او السجین

الذي یقلص بقدر اإلمكان المس في المعتقل او السجین، بسبب تغیبھ عن  النحوعلى 
 الجلسة"؛ 

 (ب) یأتي۲بعد الفقرة  (ب)

إضافة المادة 
 لألمر ۱(ب)۲

بشأن جلسات 
 تمدید االعتقال

(ب)، تبین لرئیس المحكمة -من المذكور في الفقرات (أ) و بالرغم ۱(ب)۲"
العسكریة، ان ھنالك حاجة ضروریة وملحة لعقد الجلسة بحضور 
المعتقل او السجین، وان عقد الجلسة وفق تعلیمات الفقرة (أ) ستلحق 

وغیر معقول في المعتقل او السجین، وان على المحكمة  اً كبیر اً ضرر
ً لوجھ، فیحق لھ ، بشكل  اخذ انطباعھا من المعتقل او السجین، وجھا
استثنائي، االمر على عقد الجلسة بحضور المعتقل او السجین، ھذا بعد 
استماعھ لرأي األطراف وسلطة السجون؛ ال تسري تعلیمات ھذه الفقرة 
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الذي یفرض علیة العزل الصحي بموجب تعلیمات على معتقل او سجین 
(الحجر الصحي )۲۰۱۹الصحة العامة (فایروس الكورونا الجدید 

او  ،۲۰۲۰-٥۷۸۰ (تعلیمات المؤقتة)، المنزلي وتعلیمات متفرقة)
) (الحجر ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید 

 .۲۰۲۰-٥۷۸۰الصحي في منشأة معینة) (تعلیمات مؤقتة)، 

 .۲۰۲۰نیسان  ۱۷ولغایة یوم  توقیعھمن یوم  یسري ھذا االمر .٤ سریان

"امر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة (تعلیمات مؤقتة)  یسمى ھذا االمر: .٥ االسم
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰، )۱۸٤۲(رقم  (یھودا والسامرة)

      ن������������داف ب������������دانأل������������وف 

 اإلس������رائیلي الدفاع جیش قوات قائد

 والس���������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

 ٥۷۸۰      نیس��ان        ۱۱

 ۲۰۲۰    ن����یس���������ان   ٥
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 )۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید  اإلعالن عن منطقة مقییدةأمر بشأن 
  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،) (تعلیمات مؤقتة) ۱۸٤۳(یھودا والسامرة) (رقم  

لحة الضروري لمص االمر بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان
 یلي: بھذا ما، فأني آمر والصحة العامةالمنطقة 

 -في ھذا االمر .۱ تعریفات

 منطقة یھودا والسامرة؛-"منطقة"

الورید، ، فاصدي مساعد الخدمات الصحیةطبیب، ممرض، -"عضو طاقم طبي"
 ؛المسعفاو  البارامیدك

والسامرة) (قم كمفھومھا في االمر بشأن الدفاع المدني (یھودا -"وانقاذ ھیئة إغاثة"
 ؛٥۷۷۷۲-۲۰۱۲)،۱٦۹۹

كمفھومھ في االمر بشأن إدارة مجالس اقلیمیة (یھودا والسامرة) (رقم -"مجلس إقلیمي"
 ؛٥۷۳۹-۱۹۷۹)، ۷۸۳

في االمر بشأن إدارة مجالس محلیة (یھودا والسامرة) (رقم  كمفھومھ-"مجلس محلي"
 ؛٥۷٤۱-۱۹۸۱)، ۸۹۲

أعلن عنھ قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في منطقة او مكان الذي -"منطقة مقیدة"
 .۲المنطقة بموجب المادة 

تقییدات لمنع 
تفشي مرض في 

 منطقة مقیدة

ق واسع في منطقة او مكان محدد في منطقة یھودا تفشى مرض الكورونا بنطا (أ) .۲
 من انھالمنطقة، والسامرة، واقتنع قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في 

المفروض تقید الدخول الیھا والخروج منھا لكي یمنع تفشي المرض خارج 
المنطقة او المكان المذكور، یجوز لھ اإلعالن عن المنطقة او المكان كمنطقة 

بشرط ان خالل مدة و بعد استشارة مدیر عام وزارة الصحة اإلسرائیلیة، مقیدة،
یة بشكل جید داخل المنطقة سریان اإلعالن یتم توفیر اللوازم والخدمات الحیو

 المقیدة؛

علن قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي كالمذكور في الفقرة (أ)، یجوز لھ ان  (ب)
تسري كلھا او جزء  ٤-و ۳یحدد في اإلعالن ان التقییدات المفصلة في المواد 

منھا، ویجوز لھ ان یحدد فیھ تسھیالت في فرض التقییدات المذكورة حسب 
 لسائدة في المنطقة المقیدة.الظروف ا
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أعلن قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي كالمذكور، یعلم االمر على الفور لرؤساء  (ج)
 المجالس المحلیة والمجالس اإلقلیمیة المتواجدة في المنطقة المقیدة.

 أیام، ویجوز لقائد قوات جیش ۷یصدر اإلعالن عن منطقة مقیدة لمدة ال تزید عن  (د)
الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة تمدید سریانھ، بعد استشارة مدیر عام وزارة 

 أیام بكل مرة؛ ٥الصحة اإلسرائیلیة، لفترات إضافیة ال تزید عن 
انتھت الظروف التي أدت إلصدار اإلعالن عن المنطقة المقیدة، یعلن قائد قوات  )ھ(

الن، وأیضا قبل انتھاء المدة جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة عن الغاء اإلع
 )؛دالمذكورة في الفقرة (

یبدأ سریان اإلعالن عن منطقة مقیدة او تمدید سریان اإلعالن كالمذكور بیوم  (و)
 توقیعھ؛

 ٤-و ۳)، یُعلم اإلعالن وحدود حسب المواد ودون المس بالمذكور في الفقرة ( (ز)
في الصحف، قنوات التلفاز، الشبكة  من ھذا االمر لسكان المنطقة بواسطة نشره

العنكبوتیة، إعالنات ملصقة على الفتات او بكل طریقة مجدیة اخرى التي تأكد 
 علم العامة على أوسع نطاق ممكن بمراعاة ظروف االمر.

تقیدات الخروج 
من المنطقة 

 المقیدة

، ال ۲قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة عن منطقة مقیدة وفق المادة  أعلن .۳
یخرج شخص الذي یسكن بشكل دائم في المنطقة المقیدة من المنطقة المقیدة، اال الحد 

 األسباب التالیة:

 تلقي العالج الطبي الحیوي الذي ال یمكن تلقیھ في المنطقة المقیدة؛ (أ)

 قضائي الذي یفرض حضور الشخص؛اجراء  (ب)

شرطي، جندي او عضو في طاقم طبي الذي یخرج من المنطقة المقیدة خالل  (ج)
 تأدیة واجبھم؛

 جنازة قریب من الدرجة األولى؛ (د)

نقل قاصر، والداه یسكنون على انفراد، الى الوالد اآلخر الذي یسكن خارج  )ھ(
 المنطقة المقیدة وبشرط ان الوالد ھو الوالد الحاضن او بالحضانة المشتركة؛  

حاجة ضروریة أخرى، بمصادقة رئیس اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة  (و)
من االمر  ۳د عسكري كمفھومة في المادة رئیس اإلدارة المدنیة) او قائ-(فیما یلي

-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم 
 قائد عسكري).-(فیما یلي ۲۰۰۹

تقیدات الدخول 
 للمنطقة المقیدة

، ال ۲أعلن قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة عن منطقة مقیدة وفق المادة  .٤
 -المنطقة المقیدة، ما عدایدخل شخص الى 

دخول ھیئة إغاثة وإنقاذ التي تعمل في نطاق واجباتھا وصالحیاتھا بموجب أي  (أ)
قانون او تشریعات امن، وكذلك جیش الدفاع اإلسرائیلي، شرطة إسرائیل، 

 واإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة؛
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 المقیدة؛دخول شخص الذي یسكن بشكل دائم في المنطقة  (ب)

دخول عضو طاقم طبي، بتصریح من منسقة الشؤون الصحیة في االجارة المدنیة  (ج)
 او وزارة الصحة اإلسرائیلیة؛

 دخول عمال اجتماعیین بموجب أي قانون او تشریعات امن؛ (د)

دخول موظفي الرفاه االجتماعي في قسم الخدمات االجتماعیة في المنطقة المقیدة  )ھ(
الذین حددوا كحیویین من قبل المجلس المحلي او مجلس إقلیمي، بمراعاة االمر؛ 
وكذلك موظفي الرفاه الذین یعملون في مكان المفصلین بموضوع العمل، خدمات 

قیید تبشأن ن الجدد في ذیل االمر الرفاه االجتماعي، والھجرة واستیعاب القادمی
 ۲۰۱۹عدد العمال في مكان عمل ألجل تقلیص تفشي فایروس الكورونا الجدید 

، وبشرط انھم ۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)) ۱۸۳6(یھودا والسامرة) (رقم 
تلقوا تصریح من الجھات المختصة لھذا الغرض بموجب أي قانون او تشریعات 

 امن؛

ین وعمال مھن الصحافة، وبشرط انھم یحملون بطاقة من نقابة دخول الصحفی (و)
او منظمة  ناإلسرائیلیی نالحكومیة اإلسرائیلیة، او منظمة الصحفیی نالصحفیی

 الصحفیین األجانب في إسرائیل؛

 الدخول ألجل تزوید المؤن والخدمات الحیویة؛ (ز)

نقل قاصر، والداه یسكنون على انفراد، على ید أحد الوالدین، لمنزل الوالد االخر؛  (ح)

دخول شخص لحاجة ضروریة أخرى، بمصادقة رئیس اإلدارة المدنیة او قائد  (ط)
 عسكري.

المادة من ھذا االمر، عدا  ٤-و ۳الدخول الى المنطقة المقیدة او الخروج منھا حسب المواد  .٥ طلب ابراز اثبات
 (أ)، یتم، بقدر اإلمكان، بواسطة ابراز اثبات بشأن الحاجة؛٤

سریان االمر 
بشأن تقیید 

 النشاط

مر بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید ال تمس تعلیمات ھذا االمر بتعلیمات األ .٦
، داخل المنطقة ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۸۳۲) (یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹
 المقیدة.

صالحیات 
 الشرطي

یجوز لشرطي او جندي، داخل المنطقة المقیدة ومحیطھا القریب، ألجل فرض تعلیمات  .۷
 -، باإلضافة لصالحیاتھم بموجب أي قانون او تشریعات امن٤-و ۳المواد 

 منع دخول شخص او مركبة للمنطقة المقیدة، او الخروج منھا؛  (أ)

شخص التعریف عن نفسھ وتسلیمة أي معلومات او مستندات، لھذا الطلب من أي  (ب)
 الغرض یجوز لشرطي توقیف الشخص او المركبة؛

االیعاز لھیئة إغاثة وإنقاذ للعمل في نطاق وظائفھا وصالحیاتھا بموجب أي قانون  (ج)
 او تشریعات امن بشرط انھ تلقى مصادقة ضابط شرطة لھذا الغرض؛
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تعلیمات او طلب جندي او شرطي حسب البنود (أ) حتى (ب)، رفض شخص  (د)
 یحق لجندي او للشرطي استعمال القوة معقولة ألجل تلبیة االمر او الطلب؛

لقائد قوات جیش الدفاع  ٤-و ۳یمكن االعتراض على قرار محدد حسب المواد  (أ) .۸ االعتراض
 قبلھ.اإلسرائیلي في المنطقة او لمن خول لھذا الغرض من 

یصدر قرار قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة بموضوع االعتراض،  (ب)
ساعة قبل الموعد الذي بسببھ قدم طلب  ۲٤بقدر اإلمكان، لغایة مدة ال تقل عن 

 الخروج من المنطقة المقیدة او الدخول الیھا.

اال بحال أصدر قرار آخر من االمر یبقى ساریا  ٤-و ۳قرار فردي وفق المواد  (ج)
 في االعتراض.

 .۲۰۲۰أیار  ۲بدء سریان ھذا االمر من یوم توقیعھ ولغایة یوم  .۹ سریان بدء

) ۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید  اإلعالن عن منطقة مقیدةأمر بشأن " یسمى ھذا االمر: .۱۰ االسم
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة) ،۱۸٤۳ (یھودا والسامرة) (رقم

      ن������������داف ب������������دانال������������وف 

 اإلس������رائیلي الدفاع جیش قوات قائد 

 والس���������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

 ٥۷۸۰      نیس��ان        ۱۲

 ۲۰۲۰    آذار   ٦
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 )۳(تعدیل رقم )۲۰۱۹أمر بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید 
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة) )، ۱۸٤٤(رقم (یھودا والسامرة) 

وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحة  ،المنطقةجیش الدفاع االسرائیلي في تي كقائد قوات اصالحی بموجب
 فأني آمر بھذا ما یلي:المنطقة، والصحة العامة، 

تعدیل المادة 
۳ 

)، ۱۸۳۲) (یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹مر بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید من األ ۳في المادة  .۱
ال یتواجد أكثر من  "الفقرة (ب)، بعد الكلمات  االمر األصلي)، في-(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة) 

 اال بحال كانوا یسكنون في نفس المكان".یأتي "  "شخصین في المركبة

تعدیل المادة 
 أ۳

 -أ من االمر األصلي، بدل الفقرة (أ) یأتي۳في المادة  .۲

 -قبل دخول العامل الى مكان العمل "(أ)

 یسأل كل من یدخل ویشمل الذین یعملون في المكان، األسئلة التالیة:الُمشغل او شخص من قبلھ،  )۱(

 ھل تسعل؟ (أ)

عانى من الحمى كالمذكور خالل  وإذادرجة مئویة او أكثر  ۳۸ھل حرارة جسدك  (ب)
 الماضي؟األسبوع 

 ھل كنت على تواصل مع مریض كورونا خالل األسبوعین الماضیین؟ (ج)

جمیع األسئلة، عدا لشخص الذي اجابة بانھ الذي لم یجب بالنفي على  للمكان لشخصال یسمح الدخول 

 یسعل بسبب مرض مزمن مثل الربو او أي حساسیة أخرى.

 نفذ الفحص ؛بواسطة اجھزه عن بعد ینظم الُمشغل تنفیذ فحص حرارة الجسد، بقدر اإلمكان، )۲(

 درجة مئویة؛ ۳۸یسمح دخول شخص درجة حرارة جسده أكثر من  كالمذكور، ال

 ) على شخص الذي یدخل الى مؤسسة طبیة لتلقي العالج؛".۲) و(۱ال تسري تعلیمات البنود ( )۳(

تعدیل المادة 
٥ 

 :ا) من االمر األصلي، یأتي في نھایتھ۲(ب)(٥في المادة  .۳

 )، بالتغیرات الملزمة.".۲(-) و۱(أ)(أ)(۳تعلیمات المواد تسري على المتصرف ا مدیر المكان  "(ج)

إضافة 
 أ۹المادة 

 من االمر األصلي یأتي: ۹بعد المادة  .٤

تعلیمات 

 مؤقتة

 ۲۰۲۰\٤\۱۰ولغایة یوم  ۱۹:۰۰الساعة  ۲۰۲۰\٤\۷خالل المدة من یوم  (أ) أ۹

 -، یقرأ االمر األصلي كالتالي۰٦:۰۰الساعة 
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 -۲ في المادة )۱(

او  المستوطنةفي الفقرة (ب)، یأتي في نھایتھا: " في نطاق  (أ)
المجلس المحلي الذي یتواجد فیھ مكان سكنھ؛ ولكن یحق 

او نطاق المجلس  المستوطنةلشخص الخروج من نطاق 
مجاورة  مستوطنةالمحلي الذي یتواجد فیھ مكان سكنھ الى 

ألجل التزود بالمؤن ، العقاقیر او أغراض حیویة أخرى او 
تلقي الخدمات الحیویة، بحال ال یمكن التزود بأحد منھا  ألجل

او تلقي الخدمات المذكورة في البلدة او المجلس المحلي الذي 
ة منطقة نفوذ المستوطن-"مستوطنةسكن فیھ؛ في ھذا االمر، "ی

رة مجالس اقلیمیة (یھودا في االمر بشأن إداكمفھومھا 
-؛ "مجلس محلي"۱۹۷۹-٥۷۳۹)، ۷۸۳والسامرة) (رقم 

كمفھومھ في االمر بشأن إدارة مجالس محلیة (یھودا 
 ؛"؛۱۹۸۱-٥۷٤۱)، ۸۹۲والسامرة) (رقم 

 في الفقرة (ي)، یأتي في نھایتھا: " وفي الحیز العام"؛ (ب)

 أ یأتي:٦بعد المادة  )۲(

صالحیات 
 الشرطي

یجوز لشرطي او جندي ألجل فرض تعلیمات  ب.٦
ھذا االمر، باإلضافة على الصالحیات 

 -أ٦الممنوحة بموجب المادة 

منع خروج أي شخص او مركبة  (أ)
من نطاق المستوطنة او المجلس 

 المحلي، بمراعاة االمر؛

الطلب من أي شخص ان یعرف  (ب)
امامھ ویسلم أي عن نفسھ 

معلومات او مستندات؛ لھذا 
الغرض، یجوز لشرطي او جندي 

 ان یوقف الشخص او المركبة؛

امر المجلس المحلي او المجلس  (ج)
في االمر بشأن اإلقلیمي كمفھومھ 

 إدارة مجالس اقلیمیة (یھودا
-٥۷۳۹)، ۷۸۳والسامرة) (رقم 

العمل في طاق واجباتھا  ۱۹۷۹
بموجب أي قانون او تشریعات 
امن بما یتعلق بتنظیم السیر في 

 المجلس؛

عارض شخص تعلیمات الشرطي  (د)
او الجندي وفق الفقرة (أ) او امر 

 ةالشرطي او الجندي وفق الفقر
(ب)، یحق لشرطي او لجندي 
استعمال القوة المعقولة الجل تنفیذ 

 التعلیمات او الطلب."
خالل المدة من یوم )(أ)، ۱بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)( (ب)

 الساعة ۲۰۲۰\٤\9ولغایة یوم  ۱5:۰۰الساعة  ۲۰۲۰\٤\8
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، بدل الفقرة (ب) ۲، یقرأ االمر األصلي، في المادة ۰7:۰۰ 
 یأتي

"(ب) التزود في العقاقیر اللوازم الضروریة وتلقي الخدمات 
الحیویة في نطاق المستوطنة او في نطاق المجلس المحلي التي 

اق ج من نطیقع فیھا مكان السكن؛ ولكن یحق لشخص ان یخر
ق المجلس المحلي التي یقع فیھا مكان المستوطنة او من نطا

العقاقیر او لوازم  التزود في ألجلسكنھ لمستوطنة مجاورة 
ضروریة اخري او تلقي الخدمات الحیویة، بحال ال یمكن 

المذكورة في او تلقي الخدمات الحیویة  بأحدھاالتزود 
 المستوطنة او المجلس المحلي الذي یقع فیھ مكان سكنھ؛".

ولغایة یوم  ۲۰:۰۰الساعة  ۲۰۲۰\٤\۷خالل المدة من یوم  (ج)
یقرأ االمر األصلي، كأن بدل ، ۰۷:۰۰الساعة  ۲۰۲۰\٤\۱۲

 :ب، یأتي۳المادة 
"تقیید 

المواصالت 
 العامة

ال یشغل شخص  (أ) ب.۳
المواصالت العمة بما 
في ذلك الطیران الدولي، 
الحافالت، القطارات 
المسافرین وخدمات نقل 
المسافرین المعدة 

 خدمات العامة.لل

بالرغم من المذكور في  (ب)
الفقرة (أ)، یسمح تشغیل 
خدمات نقل المسافرین 
المعدة للخدمات العامة 
على النحو المفصل 

 والشروط التالیة:

خدمات نقل  )۱(
العمال لمكان 
عملھم والعودة 
منھ، بموجب 
لتعلیمات الھیئة 
المختصة الجل 
منع نقل العدوى 
وفق أي قانون او 

 تشریعات امن؛

تشغیل سیارة  )۲(
اجرة مع مسافر 
واحد او نقل 
شخص لتلقي 
العالج الطبي او 

لغرض 
كالمفصل في 

-(ح) و۲المواد 
ي ج) حتى ۲(

(ي ط) مع 
مرافق وبشرط 
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ان المسافرین 
كالمذكور 

یجلسون في 
المقعد الخلفي 
وشبابیك سیارة 
األجرة تكون 

 مفتوحة.".

من االمر األصلي، بدل  ۹. في المادة ۲۰۲۰\٤\۱۷بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ ویسري لغایة یوم  .٥ سریانبدء
بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید من االمر  ۱۰". في المادة ۲۰۲۰\٤\۱۷" یأتي: "۲۰۲۰\٤\۷"

" یأتي: ۲۰۲۰\٤\۷دل "، ب۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۸۳٤) (تعدیل)(یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹
) (تعدیل رقم ۲۰۱۹بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید من االمر  ۱۰في المادة  ".۲۰۲۰\٤\۱۷"
" ۲۰۲۰\٤\۷، بدل الكلمات " ولغایة یوم ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۸۳۹)(یھودا والسامرة) (رقم ۲

 ".۲۰۲۰\٤\۱۷یأتي:" ولغایة یوم  

(یھودا والسامرة)  )۳(تعدیل رقم  )۲۰۱۹ھذا االمر: "أمر بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید یسمى   .٦ االسم
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۸٤٤(رقم 

 
 

 أل������وف،        ن������داف ب������دان

 اإلس������رائیلي ال��دف��اع جیش قوات ق��ائ��د 

 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

 ٥۷۸۰   ن����یس���������ان   ۱۳

 ۲۰۲۰   ن����یس����������ان   ۷
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

قلیص تفشي فایروس الكورونا الجدید أمر بشأن تقیید عدد العمال في مكان العمل ألجل ت
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰، )تعلیمات مؤقتة() ۱۸٤٥ رقم( )یھودا والسامرة((تعدیل)  )۲۰۱۹

ري وبما انني اعتقد ان االمر ضرو ،المنطقةجیش الدفاع االسرائیلي في تي كقائد قوات اصالحی بموجب
 :فأني آمر بھذا ما یليلمصلحة المنطقة، والصحة العامة، 

سفایرو تفشي تقلیص ألجل عمل مكان في العمال عدد تقیید بشأن االمرفي  .۱ ۳تعدیل المادة 
-٥۷۸۰،)مؤقتة تعلیمات() ۱۸۳٦ رقم) (والسامرة یھودا( ۲۰۱۹الجدید  الكورونا
، في )۹، في الفقرة (ب)، البند (۳االمر األصلي)، في المادة -یلي(فیما  ۲۰۲۰

 یأتي: ۱تعریف "عامل"، بدل البند 

رئیس المجلس، نائب -ال یعتبر عامل مجلس إقلیمي او مجلس محلي) ۱"(
اخصائي علم النفس  رئیس المجلس، حاخام المجلس، عامل اجتماعي،

 الذي عملھ األساسي اخالء القمامةالعامل في مجال تنمیة الشبیبة، و ،التربوي
 ."او عامل في مركز بلدي بما في ذلك غرفة الطوارئ وغرفة عملیات؛

 .۲۰۲۰نیسان  ۱٦یسري ھذا االمر بیوم توقیعھ ولغایة یوم  .۲ بدء سریان

فشيت تقلیص ألجل عمل مكان في العمال عدد تقیید بشأن یسمى ھذا االمر: "االمر  االسم
) ۱۸٤٥ رقم) (والسامرة یھودا) (تعدیل( )۲۰۱۹الجدید  الكورونا فایروس

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰،)مؤقتة تعلیمات(

   أل����������وف ن����������داف ب����������دان

 ياإلسرائیل الدفاع جیش قوات قائد 

 والس���������ام��رة ی��ھ��ودا ب��م��ن��ط��ق���ة

 ٥۷۸۰     نیس����ان   ۱۸

 ۲۰۲۰    نیس������ان   ۱۲
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 الدفاع اإلسرائیليجیش 

 ۱۸٤٦امر رقم 

، تمدید سریان)( )1797(رقم  یھودا والسامرة)مؤقتة) ((تعلیمات  ةازالة مباني جدیدأمر بشأن 
٥۷۸۰-۲۰۲۰ 

 ض�روري األم�ر أن اعتق�د إن�ي وبم�ا المنطقة،فاع اإلسرائیلي في تي كقائد قوات جیش الداصالحیبموجب 
 العام انني امر بھذا: ظ على النظاموالحفا الصحیح الحكم تحقیق اجل من

بشأن إزالة مباني جدیدة (تعلیمات مؤقتة) (یھودا  ألمرامن  (ب)۱۲في المادة  .۱ مدید سریان ت
بدل الكلمات "لمدة سنتین من یوم  ،۲۰۱۸-٥۷۷۸ )،۱۷۹۷والسامرة) (رقم 

 ."۲۰۲۱نیسان  ۳۰"حتى یوم  الكلمات یأتي "بدء سریانھ 

 بدء سریان ھذا االمر من یوم توقیعھ.  .۲ بدء سریان

مؤقتة) (یھودا (تعلیمات  جدیدةزالة مباني أمر بشأن ا"یسمى ھذا االمر:  .۳ االسم
 ."۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)۱۸٤٦تمدید سریان) (رقم (والسامرة) 

 
 

 أل��������������وف       ب��������������دان،  ن��������������داف 

 اإلس���رائیلي ال���دفاع ج���یش تق���وا قائ���د 

 والس��������������امرة یھ��������������ودا بمنطق��������������ة

 ٥۷۸۰      نیس����ان        ۲۰

 ۲۰۲۰    نیس��������������ان    ۱٤ 
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 االسرائیلي الدفاع جیش

(فیروس الكورونا  من قبل الدولةفي مكان المعد للحجر الصحي امر بشأن الحجر الصحي في مكان 
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)(تعلیمات مؤقتة )۱۸٤۷(رقم  )یھودا والسامرة) ۲۰۱۹الجدید 

 مطلوب االمر انھ اعتقد انني وبما المنطقة، في االسرائیلي الدفاع جیش قوات كقائد تياصالحی بموجب
 :یلي ما ابھذ آمر فأني العامة، والصحة المنطقة لمصلحة

 أحد التالي:-" شخص الذي یمكث في الحجر الصحي" .۱ تعریفات

 عائد؛ )۱(

 من كان على تواصیل وثیق مع مریض؛ )۲(

یوم  ۱٤-من قرر الطبیب انھ كان على تواصل وثیق مع مریض خالل ال )۳(
 األخیرة؛

 یھودا والسامرة؛ منطقة-""المنطقة

 المدیر المؤھل في وزارة الصحة اإلسرائیلیة؛-"المدیر"

، امواطن إسرائیلي او من یقطن في المنطقة الذي وصل الى المنطقة من خارجھ-"عائد"
 ۱٤-باستثناء من دخلھا من إسرائیل او قطاع غزة ولم یزور أي دولة أخرى خالل ال

 ولھ المنطقة؛یوم األخیرة، قبل دخ

 كمفھومة في تعلیمات الحجر الصحي المنزلي؛-"تواصل وثیق"

المعد للحجر الصحي وھو فندق او  مكان-""مكان المعد للحجر الصحي من قبل الدولة
 ل الذي تحدده دولة إسرائیل او سلطات المنطقة وبتمویلھم،زِ نَ

سرائیل او سلطات ھیئة إداریة او طبیب مختص من قبل دولة إ-"المختص"المندوب 
 المنطقة؛

طبیب لوائي المخول لألمر على الحجر الصحي في مكان المعد -"الجھة المختصة"
او منسقة الشؤون الصحیة في اإلدارة  ۳للحجر الصحي من قبل الدولة بموجب المادة 

 منسقة الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة)؛-المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة (فیما یلي

 یما في ذلك نائبھ.-یب لوائي""طب

الحجر الصحي 
 لعائد

یمكث العائد في مكان المعد للحجر الصحي من قبل الدولة وفق تعلیمات المندوب  (أ) .۲
 المختص حال وصولھ للمنطقة.

بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، یجوز للمدیر او لمنسقة الشؤون الصحیة في  )۱(أ
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لتشاور مع جیش الدفاع اإلسرائیلي، المصادقة على طلب اإلدارة المدنیة، بعد ا
عائد للمكوث في الحجر الصحي في مكان آخر، ألسباب صحیة او انسانیة او 
لظروف خاصة وبالشروط التي یحددوھا، في المصادقة، لغرض الحجر 

 الصحي.

 یوم. ۱٤یمكث العائد في مكان المعد للحجر الصحي من قبل الدولة لمدة  (ب)

ال تسري تعلیمات ھذه المادة بحال أعلن المدیر او منسقة الشؤون الصحیة في  (ج)
معد للحجر الصحي من قبل مكان الالاإلدارة المدنیة انھ ال توجد أماكن فارغة في 

 الدولة وخالل المدة التي أعلنوا عنھا كالمذكور.

الحجر الصحي 
لشخص المتواجد 
في الحجر 
الصحي ولیس 

 عائد

ز للطبیب الوائي او لمنسقة الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة، أمر شخص الذي یجو .۳
یمكث في الحجر الصحي ولیس عائداً ان یمكث في مكان المعد للحجر الصحي من قبل 
الدولة بحال تبین اننھ ال یمكن توفیر شروط الحجر الصحي في منزل الشخص او أي 
مكان آخر تحت تصرفھ، بأخذ بعین االعتبار، لمساحة المنزل، عدد الغرف، عدد االفراد 

 الذین یسكنون فیھ ومیزاتھم.

الغذاء ومواد 
 النظافة

تزود دولة إسرائیل او سلطات المنطقة لمن یمكث في الحجر الصحي في المكان المعد  .٤
 للحجر الصحي من قبل الدولة الغذاء ومواد النظافة.

عائد الذي أخل تعلیمات المندوب المختص للمكوث في المكان المعد للحجر الصحي من  .٥
قبل الدولة او شخص الذي یمكث في الحجر الصحي ولیس عائداً الذي یخل بتعلیمات 
الجھة المختصة للمكوث في الحجر الصحي في المكان المعد للحجر الصحي من قبل 

 بشأن االمر من) ۱)(أ(۱ المادة بموجب غرامة او شھور ستة السجن-الدولة، عقوبتھ
) والسامرة یھودا( امن تشریعات او القانون في المقررة الغرامات زیادة

 .۱۹۸۰-٥۷٤۰،)۸٤٥رقم(

، تمنح للمندوب المختص، الجھة المختصة ۳-و ۲ألجل فرض تعلیمات المواد  (أ) .٦
 تعلیمات فرض بشأن ألمرمن ا ۸وللشرطي الصالحیات المحددة في المادة 

 المنزلي الصحي الحجر( ۲۰۱۹الجدید  الكورونا فایروس( العامة الصحة
-٥۷۸۰،)مؤقتة تعلیمات) (۱۸۳۸رقم ) (والسامرة یھودا) (متفرقة وتعلیمات

۲۰۲۰. 

او  ۲رفض شخص االنصیاع لتعلیمات المندوب المختص كالمذكور في المادة  (ب)
، یجوز للشرطي، بناء ۳ذكور في المادة االنصیاع لتعلیمات الجھة المختصة كالم

على طلب المندوب المختص او الجھة المختصة، بعدما فسر للشخص ضرورة 
مكوثھ في الحجر الصحي في المكان المعد للحجر الصحي من قبل الدولة ألجل 

نقلھ  ألجلمنع تفشي المرض والضرر الناجم عن رفضھ، استعمال القوة المعقولة 
عتبر من رفض یحي من قبل الدولة؛ لغرض ھذه الفقرة، الى مكان الحجر الص

التعریف عن نفسھ كأنھ رفض االنصیاع لتعلیمات المندوب المختص او الجھة 
 المختصة كالمذكور.

) ینفذ على ید شخص من نفس الجنس، اال باستعمال القوة كالمذكور في الفقرة ( (ج)
المعد للحجر الصحي  لھ للمكانوتأجیل نقبحال ظروف االمر لم تسمح بتنفیذ ذلك 

 سیشكل خطر كبیر للصحة العامة. من قبل الدولة
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 ال یمس المذكور في صالحیات الشرطي بموجب أي قانون او تشریعات امن. (د)

ال تمس تعلیمات ھذا االمر بتعلیمات الحجر الصحي المنزلي او بتعلیمات الصحة العامة  .۷ حفظ البیان
تعلیمات () (الحجر الصحي في منشأة معینة) ۲۰۱۹لجدید (فایروس الكورونا ا

 .۲۰۲۰-٥۷۸۰مؤقتة)،

 .۲۰۲۰\٤\۲۲بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ ویسري لغایة یوم  .۸ بدء سریان

من قبل المعد للحجر الصحي  أمر بشأن الحجر الصحي في مكانیسمى ھذا االمر" .۹ االسم
) (تعلیمات ۱۸٤۷) یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹الدولة (فیروس الكورونا الجدید 

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰مؤقتة)، 

    
ن��������������داف ب��������������دان         ال��������������وف

 قائ���د ق���وات ج���یش ال���دفاع االس���رائیلي

 بمنطق�������������ة یھ�������������ودا والس�������������امرة

 ٥۷۸۰   نیسان       ۲۰

 ۲۰۲۰   نیسان       ۱٤
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

) (الحجر الصحي ۲۰۱۹أمر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا الجدید 
، ) (تعلیمات مؤقتة)۱۸٤۸(تعدیل) (یھودا والسامرة) (رقم  المنزلي وتعلیمات متفرقة)

٥۷۸۰-۲۰۲۰  

المنطقة، وبما انني اعتقد انھ االمر مطلوب لمصلحة جیش الدفاع االسرائیلي في تي كقائد قوات اصالحی بموجب
 یلي: ما ابھذ آمرفأني المنطقة والصحة العامة، 

.۱ ۷تعدیل المادة  ) (الحجر ۲۰۱۹الجدید  في األمر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا 
) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۸۳۸الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) (یھودا والسامرة) (رقم 

 ".)۹(-) و۷)" یأتي: "، (۷(-و ، بدل "۷االمر األصلي)، في المادة -(فیما یلي ٥۷۸۰-۲۰۲۰

 -في ذیل االمر األصلي .۲ تعدیل الذیل

 في العامود أ، یأتي في نھایتھ: (أ)

الصحي في مكان المعد للحجر الصحي من  الحجرمن االمر بشأن  ٥) المادة ۹"(
) ۱۸٤۷) (یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹قبل الدولة (فایروس الكورونا الجدید 

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة)، 

 ".٥۰۰۰في العامود ب، یأتي في نھایتھ:" (ب)

 .۲۰۲۰\٤\۲۲توقیعھ ویسري لغایة یوم بدء سریان ھذا االمر بیوم  .۳ بدء سریان

.٤ االسم أمر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا الجدید یسمى ھذا االمر: " 
(یھودا والسامرة) (رقم الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) (تعدیل)  ) (الحجر۲۰۱۹
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۸٤۸

   أل��������������وف ن��������������داف ب��������������دان

 اإلس������رائیلي ال��دف��اع جیش قوات ق��ائ��د 

 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

 ٥۷۸۰   ن����یس���������ان   ۲۰

 ۲۰۲۰   ن����یس���������ان   ۱٤
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

) ٤) (تعدیل رقم ۲۰۱۹أمر بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید 
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة) )، ۱۸٤۹(رقم (یھودا والسامرة) 

المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحة المنطقة، والصحة تي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب
 فأني آمر بھذا ما یلي:العامة، 

تعدیل المادة 
۹ 

)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۸۳۲) (یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹مر بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید في األ .۱
 أ یأتي:۹مادة بدل الاالمر األصلي)، -(فیما یلي ٥۷۸۰-۲۰۲۰

تعلیمات 

 مؤقتة

 ۲۰۲۰\٤\۱٦ولغایة یوم  ۱۷:۰۰الساعة  ۲۰۲۰\٤\۱٤خالل المدة من یوم  (أ) أ۹

 -، یقرأ االمر األصلي كالتالي۰٥:۰۰الساعة 

 -۲في المادة  )۱(

في الفقرة (ب)، یأتي في نھایتھا: " في نطاق المستوطنة او  (أ)
المجلس المحلي الذي یتواجد فیھ مكان سكنھ؛ ولكن یحق 
لشخص الخروج من نطاق المستوطنة او نطاق المجلس 
المحلي الذي یتواجد فیھ مكان سكنھ الى مستوطنة مجاورة 
ألجل التزود بالمؤن ، العقاقیر او أغراض حیویة أخرى او 

جل تلقي الخدمات الحیویة، بحال ال یمكن التزود بأحد منھا أل
او تلقي الخدمات المذكورة في البلدة او المجلس المحلي الذي 

 منطقة نفوذ المستوطنة-یسكن فیھ؛ في ھذا االمر، "مستوطنة"
في االمر بشأن إدارة مجالس اقلیمیة (یھودا كمفھومھا 

-محلي"؛ "مجلس ۱۹۷۹-٥۷۳۹)، ۷۸۳والسامرة) (رقم 
كمفھومھ في االمر بشأن إدارة مجالس محلیة (یھودا 

 ؛"؛۱۹۸۱-٥۷٤۱)، ۸۹۲والسامرة) (رقم 

 في الفقرة (ي)، یأتي في نھایتھا: " وفي الحیز العام"؛ (ب)

 أ یأتي:٦بعد المادة  )۲(

صالحیات 
 الشرطي

یجوز لشرطي او جندي ألجل فرض تعلیمات  ب.٦
باإلضافة على الصالحیات ھذا االمر، 

 -أ٦الممنوحة بموجب المادة 

منع خروج أي شخص او مركبة  (أ)
من نطاق المستوطنة او المجلس 

 المحلي، بمراعاة االمر؛

الطلب من أي شخص ان یعرف  (ب)
عن نفسھ امامھ ویسلم أي 
معلومات او مستندات؛ لھذا 
الغرض، یجوز لشرطي او جندي 

 یوقف الشخص او المركبة؛ان 
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امر المجلس المحلي او المجلس  (ج)
في االمر بشأن اإلقلیمي كمفھومھ 

إدارة مجالس اقلیمیة (یھودا 
-٥۷۳۹)، ۷۸۳والسامرة) (رقم 

العمل في طاق واجباتھا  ۱۹۷۹
بموجب أي قانون او تشریعات 
امن بما یتعلق بتنظیم السیر في 

 المجلس؛

عارض شخص تعلیمات الشرطي  (د)
او الجندي وفق الفقرة (أ) او امر 
الشرطي او الجندي وفق الفقرة 
(ب)، یحق لشرطي او لجندي

استعمال القوة المعقولة ألجل تنفیذ 
 التعلیمات او الطلب."

 ۲۰۲۰\٤\۱٦ولغایة یوم  ۲۰۲۰\٤\۱٥ خالل المدة بین (ب)
) من ۲(ب)(٥، بالرغم من المذكور في المادة ۰٥:۳۰الساعة 

االمر األصلي، ال یُشغل شخص مكان لبیع المواد الغذائیة ما 
 عدا دكان او حانوت بشرط ان ال یجھز الطعام داخلھا.

 ۲۰۲۰\٤\۱٦ولغایة یوم  ۲۰۲۰\٤\۱٤خالل المدة من یوم  (ج)
ب، ۳بدل المادة  یقرأ االمر األصلي، كأن، ۰٥:۳۰الساعة 

 :یأتي

"تقیید 
المواصالت 

 العامة

ال یشغل شخص  (أ) ب.۳
مة بما االمواصالت الع

الحافالت، في ذلك 
القطارات المسافرین 
وخدمات نقل المسافرین 

 المعدة للخدمات العامة.

بالرغم من المذكور في  (ب)
الفقرة (أ)، یسمح تشغیل 
خدمات نقل المسافرین 
المعدة للخدمات العامة 
على النحو المفصل 

 والشروط التالیة:

خدمات نقل  )۱(
العمال لمكان 
عملھم والعودة 
منھ، بموجب 
لتعلیمات الھیئة 

 ألجلالمختصة 
منع نقل العدوى 
وفق أي قانون او 

 تشریعات امن؛
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تشغیل سیارة  )۲(
اجرة مع مسافر 
واحد او نقل 
شخص لتلقي 
العالج الطبي او 

لغرض 
كالمفصل في 

 -و(ح) ۲المواد 
ي ج) حتى ۲(

(ي ط) مع 
مرافق وبشرط 
ان المسافرین 

كالمذكور 
یجلسون في 
المقعد الخلفي 
وشبابیك سیارة 
األجرة تكون 

 مفتوحة.".

من االمر األصلي، بدل  ۹. في المادة ۲۰۲۰\٤\۱۹ویسري لغایة یوم  بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ .٥ سریان بدء
بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید من االمر  ۱۰". في المادة ۲۰۲۰\٤\۱۹" یأتي: "۲۰۲۰\٤\۱۷"

" یأتي: ۲۰۲۰\٤\۱۷، بدل "۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۸۳٤یھودا والسامرة) (رقم () ) (تعدیل۲۰۱۹
) ۲) (تعدیل رقم ۲۰۱۹بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید من االمر  ۱۰في المادة  ".۲۰۲۰\٤\۱۹"
" ۲۰۲۰\٤\۱۷، بدل الكلمات " ولغایة یوم ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۸۳۹یھودا والسامرة) (رقم (

) ۲۰۱۹فایروس الكورونا الجدید بشأن تقیید النشاط (من االمر  ٥في المادة  ".۲۰۲۰\٤\۱۹یوم یأتي:" ولغایة 
، بدل الكلمات "بیوم توقیعھ ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۸٤٤یھودا والسامرة) (رقم () ۳(تعدیل رقم 
 "۲۰۲۰\٤\۱۹" یأتي: "بیوم توقیعھ ولغایة یوم ۲۰۲۰\٤\۱۷ولغایة یوم 

) (یھودا والسامرة) ٤(تعدیل رقم  )۲۰۱۹یسمى ھذا االمر: "أمر بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید   .٦ االسم
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۸٤۹(رقم 

 
 
 

   ن����������داف ب����������دانأل����������وف   

 اإلس������رائیلي ال��دف��اع جیش قوات ق��ائ��د 

 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

 ٥۷۸۰   ن����یس���������ان   ۲۰

 ۲۰۲۰   ن����یس���������ان   ۱٤
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

قلیص تفشي فایروس الكورونا الجدید أمر بشأن تقیید عدد العمال في مكان العمل ألجل ت
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰، )تعلیمات مؤقتة() ۱۸٥۰ رقم( )یھودا والسامرة() ۲رقم  (تعدیل )۲۰۱۹

ري وبما انني اعتقد ان االمر ضرو ،المنطقةجیش الدفاع االسرائیلي في تي كقائد قوات اصالحی بموجب
 :فأني آمر بھذا ما یليلمصلحة المنطقة، والصحة العامة، 

ایروسف تفشي تقلیص ألجل عمل مكان في العمال عدد تقیید بشأن االمرفي  (أ) .۱ تمدید سریان
 تعلیمات() ۱۸۳٦ رقم) (والسامرة یھودا( ۲۰۱۹الجدید  الكورونا

بدل  ،۷االمر األصلي)، في المادة -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)مؤقتة
 "۰٦:۰۰الساعة  ۲۰۲۰\٤\۱۹" یأتي: "۲۰۲۰\٤\۱٦"

ایروسف تفشي تقلیص ألجل عمل مكان في العمال عدد تقیید بشأن في االمر (ب)
 تعلیمات() ۱۸٤٥ رقم) (والسامرة یھودا) (تعدیل( )۲۰۱۹الجدید  الكورونا

" یأتي: ۲۰۲۰نیسان  ۱٦، بدل "۲في المادة ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)مؤقتة
 ".۰٦:۰۰الساعة  ۲۰۲۰نیسان  ۱۹

فشيت تقلیص ألجل عمل مكان في العمال عدد تقیید بشأن یسمى ھذا االمر: "االمر .۲ االسم
) ۱۸٥۰ رقم) (والسامرة یھودا) (۲ رقم تعدیل( )۲۰۱۹الجدید  الكورونا فایروس

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰،)مؤقتة تعلیمات(

   أل����������وف ن����������داف ب����������دان

 ياإلسرائیل الدفاع جیش قوات قائد 

 والس���������ام��رة ی��ھ��ودا ب��م��ن��ط��ق���ة

 ٥۷۸۰     نیس����ان   ۲۰

 ۲۰۲۰    نیس������ان   ۱٤
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

(یھودا (تعدیل) توسیع اتفاق الخروج لعطلة بالنسبة للقطاع العام بسبب فایروس الكورونا الجدیدأمر ب
  ۲۰۲۰-٥۷۸۰، (تعلیمات مؤقتة)) ۱۸٥۱(رقم  والسامرة)

ي وبما انني اعتقد ان االمر ضرور ،المنطقةجیش الدفاع االسرائیلي في تي كقائد قوات اصالحی بموجب
 فأني آمر بھذا ما یلي:لمصلحة المنطقة، والصحة العامة، 

توسیع اتفاق الخروج لعطلة بالنسبة للقطاع العام بسبب فایروس بشأن االمر  ي ال .۱ تمدید سریان
، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)) ۱۸۳٥الكورونا الجدید (یھودا والسامرة) (رقم 

 ".۲۰۲۰\٤\۱۸" یأتي "۲۰۲۰\٤\۱٦، بدل "٦في المادة 

توسیع اتفاق الخروج لعطلة بالنسبة للقطاع العام بسبب بشأن یسمى ھذا االمر: "االمر ر  .۷ االسم
(تعلیمات ) ۱۸٥۱ (یھودا والسامرة) (رقم (تعدیل) فایروس الكورونا الجدید

  ".۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)

        داف ب���������������دانن���������������أل���������������وف            

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 ٥۷۸۰   نیس�����ان        ۲۱

 ۲۰۲۰   نیس�������������������ان ۱٥
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 )۱۸٥۲(رقم  (یھودا والسامرة) (تعدیل) االعتقالجلسات تمدید  أمر بشأن
  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،تعلیمات مؤقتة)(

وبما انني اعتقد ان االمر  ،المنطقةجیش الدفاع االسرائیلي في تي كقائد قوات اصالحی بموجب
ایروس بفنقل العدوى من  القلقسبب على االمن، النظام لعام والصحة العامة، وب ظضروري للحفا

للمعتقلین  كورونا)، فایروس-یلي) (فیما Novel Coronavirus nCov-2019(الكورونا 
 فأني آمر بھذا ما یلي:والسكان، 

(تعلیمات  )۱۸۳۰(رقم  (یھودا والسامرة) االعتقالبشأن جلسات تمدید  في االمر .۱ تمدید سریان
یوم من یوم توقیعھ"  ۳۰مدة ، بدل "ل٥، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)

 .".۲۰۲۰أیار  ۱۷یأتي: "لغایة یوم 

 (یھودا والسامرة) االعتقال (تعدیل)بشأن جلسات تمدید یسمى ھذا االمر: "االمر  .۲ االسم
  ".۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)  )۱۸٥۲(رقم 

 ن���������������داف ب���������������دانال���������������وف        

 اإلس���رائیلي ال���دفاع ج���یش ق���وات قائ���د 

 والس�������������امرة یھ�������������ودا بمنطق�������������ة

 ٥۷۸۰   نیس�������������������ان   ۲۲

 ۲۰۲۰   نیس���������������������ان  ۱٦
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 (یھودا والسامرة) (تعدیل) حبسومنشآت  ماكن اعتقالألمنع دخول الزوار والمحامین  أمر بشأن
  ۲۰۱۹-٥۷۸۰،) (تعلیمات مؤقتة) ۱۸٥۳(رقم  

قناعتي انھ بسبب تفشي مرض المنطقة، وتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب
وبسبب القلق  كورونا) فایروس-یلي) (فیما Novel Coronavirus nCov-2019(الكورونا  فایروس

من نقل العدوى للسجناء والمعتقلین المتواجدین في اماكن االعتقال ومنشآت الحبس، وبتوصیة من مأمور 
، سلطة السجون او المفتش العام للشرطة اإلسرائیلیة او قائد الشرطة العسكریة في قیادة المنطقة الوسطى

 فأني آمر بھذا ما یلي:، تفشي المرض استمرار العدوى كالمذكور او منع نقل وألجلاعاة االمر، بمر

تمدید 
 سریان

في االمر بشأن منع دخول الزوار والمحامین الماكن االعتقال او منشآت  .۱
، في ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)۱۸۳۱رقم (الحبس (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) 

أیار  ۱۷) یوم من یوم توقیعھ" یأتي: "لغایة یوم ۳۰لمدة ( ، بدل "٦المادة 
۲۰۲۰.". 

أمر یسمى ھذا االمر: "االمر بشأن منع دخول الزوار والمحامین الماكن  .۲ االسم
(تعلیمات  ،)۱۸٥۳رقم ((یھودا والسامرة)  (تعدیل)االعتقال او منشآت الحبس 

 ". ۲۰۱۹-٥۷۸۰مؤقتة)

       ب��دان          ن��داف  ال��وف                    

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 ٥۷۸۰    نیس������������ان      ۲۲

 ۲۰۲۰   نیس������������������ان    ۱٦
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 یروس كورونا الجدیداف بسببتواجد مانع الستكمال عملیات التحقیق أثناء  نمشتبھی اعتقالبشأن أمر 

 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)مؤقتةتعلیمات () ۱۸٥٤ (رقم )(یھودا والسامرة(تعدیل) 

جل ألوبما انني أعتقد أن االمر ضروري  المنطقة،بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في 
ان والسك ، المعتقلینالنظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من إصابة قوات األمنالحفاظ على االمن، 

ومن  )،كورونا یروساف-یلي) (فیما Novel Coronavirus 2019-nCoVكورونا (الیروس افعدوى ب
 یلي:ما ھذا مر بفإنني آ استمرار تفشي المرض،

تواجد مانع الستكمال عملیات التحقیق أثناء  نمشتبھی بشأن اعتقالمر في األ .۱ تمدید سریان
تعلیمات ( )۱۸۳۳(رقم  )(یھودا والسامرة یروس كورونا الجدیداف بسبب
 ۱۷"" یأتي: ۲۰۲۰نیسان  ۱۷، بدل "۳، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)مؤقتة

 ."۲۰۲۰ أیار

تواجد مانع الستكمال أثناء  نمشتبھی بشأن اعتقالأمر " :یسمى ھذا االمر .۲ االسم
 رقم( )(یھودا والسامرة (تعدیل)یروس كورونا الجدید اف عملیات التحقیق بسبب

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)تعلیمات مؤقتة( )۱۸٥٤

        ن�������داف ب�������دانال��������وف     

 اإلس������رائیلي ال��دف��اع جیش قوات ق��ائ��د 

 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

٥۷۸۰     نیسان    ۲۲
۲۰۲۰    نیسان     ۱٦
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 والسامرة)(یھودا  (تعدیل)عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة أمر بشأن 
  ۲۰۲۰-٥۷۸۰، (تعلیمات مؤقتة)) ۱۸٥٥(رقم 

على  الحفاظ ألجل ضرورياالمر  بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان
لألطراف المتداولین في المحاكم العسكریة والسكان في  االمن، النظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من نقل العدوى

 ما یلي:بھذا فأني آمر  ،الكورونا) فایروس-یلي) (فیما Novel Coronavirus nCov-2019فایروس الكورونا (

 )۱۸٤۲(رقم  (یھودا والسامرة) )الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیةمر بشأن عقد في اال .۱ تمدید سریان
 ایار". ۱۷یأتي: " نیسان" ۱۷، بدل "٤، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)(تعلیمات مؤقتة

دا (یھو (تعدیل)"امر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة  یسمى ھذا االمر: .۲ االسم
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰، (تعلیمات مؤقتة) )۱۸٥٥(رقم  والسامرة)

      ن������������داف ب������������دانأل������������وف 

 اإلس������رائیلي الدفاع جیش قوات قائد

 والس���������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

 ٥۷۸۰      نیس����ان     ۲۲

 ۲۰۲۰    نیس���������ان   ۱٦
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 )۲۰۱۹قلیص تفشي فایروس الكورونا الجدید أمر بشأن تقیید عدد العمال في مكان العمل ألجل ت
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۸٥٦ ) (یھودا والسامرة) (رقم۳رقم  (تعدیل

صلحة اعتقد ان االمر ضروري لمبموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني 
 المنطقة، والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:

تعدیل 
 ۳المادة 

في االمر بشأن تقیید عدد العمال في مكان عمل ألجل تقلیص تفشي فایروس الكورونا  .۱
(فیما  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،) (تعلیمات مؤقتة)۱۸۳٦(یھودا والسامرة) (رقم  ۲۰۱۹الجدید 

 -۳األصلي)، في المادة االمر -یلي

)، بعد " العامل في ۱)، في تعریف "عامل" في البند (۹في الفقرة (ب)، البند ( )۱(
 في سلك التعلیم الخاص"؛ لمجال تنمیة الشبیبة،" یأتي: " عام

 بعد الفقرة (د) یأتي: )۲(

 یأتي:(ھ) ب من االمر األصلي، بدل المادة ۲في المادة  "(ھ)
الھیئة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة، منسقة الشؤون  ت"قرر

ن االصحیة في اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة او طبیب لوائي 
احد عمال ُمشغل الذي تسري علیھ تعلیمات ھذه المادة قد عدي بفایروس 
الكورونا في مكان العمل، یأمر على اغالق مكان العمل، كلھ او قسم منھ، 

ة زمنیة أقصاھا انتھاء التحقیق الوبائي على ید وزارة الصحة لمد
ري علیة وتس لاإلسرائیلیة؛ عند انتھاء التحقیق المذكور، یفتح مكان العم

ً تتعلیمات ھذا االمر بالنسبة لعدد العمال األقصى الذین یمكثون في سوی  ا
 رة (أ)الفقغل الشروط المحددة في شَ في مكان العمل، اال بحال استوفى المُ 

وشروط أخرى التي تحددھا الھیئة المختصة في وزارة الصحة 
اإلسرائیلیة، منسقة الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا 

 والسامرة او طبیب لوائي.""؛

 یأتي:(ھ) بعد الفقرة  )۳(

 بعد الذیل األول یأتي: "(و)

 "الذیل الثاني

-أ(ب) و۳)، ۱)(أ)(۳العمل تعلیمات المواد ( انمكالمشغل في  ) ینفذ۱(
) ۲۰۱۹أ(ج) من االمر بشأن تقیید النشاط (فایروس كورونا الجدید ۳

(فیما  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)(تعلیمات مؤقتة)۱۸۳۲(رقم  (یھودا والسامرة)
) من تعلیمات الصحة ۱جد(۳-د(ج) و۳امر تقیید النشاط)، والمواد  -یلي

) (الحجر الصحي المنزلي ۲۰۱۹العامة (فایروس كورونا الجدید 
 .۲۰۲۰-٥۷۸۰وتعلیمات متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)، 
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المشغل قیاس درجة حرارة الجسم عن بعد لكل من یدخل لمكان  ) نظم۲(
العمل؛ نفذ قیاس حرارة الجسم كالمذكور، ال یسمح دخول أي شخص 

 درجة مئویة. ۳۸درجة حرارة جسمھ اعلى من 

) من ھذا الذیل، یعمل ۱العمل المكتبي ومنوطا بتعلیمات البند ( ) خالل۳(
من  أكثرمحددة وال یتواجد في الغرفة عدد عمال  كل عامل في غرفة

 العدد المفصل فیما یلي، بمراعاة االمر:

 أكبر من العمال، او عدد عامالن-مریعمتر  ۲۰غرفة مساحتھا حتى (أ)
عد لمنع نقل الرذاذ من شخص بحال توجد بین العامل وآلخر حاجز الم

 ؛آلخر

حتى خمسة عمال او عدد -متر مربع ۲۰(ب)غرفة مساحتھا أكثر من 
أكبر من العمال بحال توجد بین العامل وآلخر حاجز المعد لمنع نقل الرذاذ 

 من شخص آلخر؛

یمكن عقد جلسات العمل -(ب)-(ج) بالرغم من المذكور في البنود (ا)و
 متر مربع. ۲۰من  أكثراحتھا عمال في غرفة مس ۸حتى 

 یتم تناول الطعام والشراب، بقدر اإلمكان، في غرفة العامل المحددة.) ٤(

یسمح المشغل، بقدر اإلمكان، للعمال الذین یستطیعون تنفیذ عملھم  )٥(
 لیس بمكان العمل، ان یعملوا من خارج مكان العمل.

 بصدد األمور التالیة:) یدیر المشغل سجالت، بقدر اإلمكان محوسبة، ٦(

 المتواجدین في مكان العمل. ومزودي البضائع(أ) عدد الزبائن 

أ(أ) من االمر بشأن ۳(ب) عدد االستجوابات التي نفذھا بموجب المادة 
) ۲تقیید النشاط، وقیاسات درجة حرارة الجسم التي نفذھا بموجب البند (

دخولھم الى مكان من ھذا الذیل، وكذلك عدد األشخاص التي لم یسمح ب
 العمل بأعقاب االستجواب او قیاس درجة حرارة جسمھم كالمذكور.

 مزودي البضائع.یعمل كل عامل، بقدر اإلمكان، مع نفس  )۷(

) مشغل الذي یشغل خدمات نقل من والى مكان العمل، ینقل، بقدر ۸(
 اإلمكان، نفس مجموعة العمال في نفس الحافلة.

سنة الى مكان  ٦۷ول عامل عمرة یزید عن ) ال یسمح المشغل بدخ۹(
العمل او التواجد داخلھ اال بحال ان العامل تواجد في مكان العمل خالل 

، كلھا او جزء ۲۰۲۰\٤\۱۸لغایة یوم  ۲۰۲۰\۳\۲۲الفترة الزمنیة بین 
 منھا.

 الذیل الثالث

قیید تتعھد بشأن تنفیذ التعلیمات المطلوبة في الذیل الثاني من االمر بشأن 
عدد العمال في مكان عمل ألجل تقلیص تفشي فایروس الكورونا الجدید 

-٥۷۸۰،) (تعلیمات مؤقتة)۱۸۳٦) (یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹
۲۰۲۰ 
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الشھر_____ السنة التي نظمت ووقعت في _____ یوم_____
_____ 

 من قبل__________________
 رقم الھویة__________________

المسؤول عن موضوع الكورونا (ضع  \مدیر عامالذي یشغل منصب 
 دائرة) في _____________(فیما یلي مكان العمل)

اصرح واتعھد بھذا ان اعمل بقدر المستطاع ألجل  .۱
الضمان انھ بمكان العمل یتم الحفاظ على جمیع التعلیمات 
المفصلة في الذیل الثاني من االمر بشأن تقیید عدد العمال في 

تقلیص تفشي فایروس الكورونا الجدید  مكان العمل ألجل
) (تعلیمات ۱۸۳٦) (یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹
 التعلیمات).-(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)

انني على یقین ان من واجبي العمل بقدر المستطاع  .۲
لتنفیذ التعلیمات وفرضھا في مكان العمل الجل الحفاظ على 

 الصحة العامة.

وعلیة أوقع  .۳

 التوقیع__________

تمدید 
 سریان

" یأتي: ۰٦:۰۰الساعة  ۲۰۲\٤\۱۹، بدل "۷في االمر األصلي، في المادة  )۱( .۲
"۳۰\٤\۲۰۲۰." 

في االمر بشأن تقیید عدد العمال في مكان عمل ألجل تقلیص تفشي فایروس  )۲(
 ) (تعلیمات۱۸٤٥) (تعدیل) (یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹الكورونا الجدید 

" یأتي: ۰٦:۰۰الساعة  ۲۰۲\٤\۱۹، بدل "۲، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)
"۳۰\٤\۲۰۲۰." 

یسمى ھذا االمر: "االمر بشأن تقیید عدد العمال في مكان عمل ألجل تقلیص تفشي   االسم
) ۱۸٥٦) (یھودا والسامرة) (رقم ۳رقم  (تعدیل )۲۰۱۹فایروس الكورونا الجدید 

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)

   أل����������وف ن����������داف ب����������دان

 ياإلسرائیل الدفاع جیش قوات قائد 

 والس���������ام��رة ی��ھ��ودا ب��م��ن��ط��ق���ة

 ٥۷۸۰     نیس��ان    ۲٥

 ۲۰۲۰    نیس��ان     ۱۹
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 توسیع اتفاق الخروج لعطلة بالنسبة للقطاع العام بسبب فایروس الكورونا الجدیدشأن أمر ب
  ۲۰۲۰-٥۷۸۰، (تعلیمات مؤقتة)) ۱۸٥۷(رقم  (یھودا والسامرة) )۲(تعدیل رقم 

االمر ضروري  وبما انني اعتقد ان ،المنطقةجیش الدفاع االسرائیلي في تي كقائد قوات اصالحی بموجب
 فأني آمر بھذا ما یلي:لمصلحة المنطقة، والصحة العامة، 

توسیع اتفاق الخروج لعطلة بالنسبة للقطاع العام بسبب فایروس بشأن االمر في  .۱ ۳تعدیل المادة 
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)) ۱۸۳٥الكورونا الجدید (یھودا والسامرة) (رقم 

 -۳المادة االمر األصلي)، في -(فیما یلي

 )، یأتي۲في الفقرة (ب)، بعد البند ( (أ)
 -أ) في تعریف "اتفاقیة استمرار الخروج لعطلة"۲"(

 (أ) بعد كلمة " الذي وقع" یأتي: "في إسرائیل".

 (ب) یأتي في نھایتھ: "لألنظمة في إسرائیل"

 بعد الفقرة (ج) یأتي: (ب)
 -)۱(ج۲) في المادة ۱"(ج

، بعد الكلمات "المسؤول عن االجر" یأتي: "في )۱في البند ( )۱(
 وزارة المالیة اإلسرائیلیة"

مدیر عام وزارة التربیة" یأتي: " )، بعد الكلمات "۲في البند ( )۲(
 في إسرائیل".".

 بعد الفقرة (د)، یأتي: (ج)

 -(ز)۲) في المادة ھ"(
 بعد الكلمات "الذي وقع"، یأتي: "في إسرائیل"؛ )۱(
د الكلمات " المسؤول عن االجر"، یأتي: في )، بع۱في البند ( )۲(

 وزارة المالیة اإلسرائیلیة"؛
)، بعد الكلمات "مدیر عام وزارة التربیة" یأتي: ۲في البند ( )۳(

 "في إسرائیل".".
)٤(  

توسیع اتفاق الخروج لعطلة بالنسبة للقطاع العام بسبب بشأن یسمى ھذا االمر: "االمر ر  .۲ االسم
(تعلیمات ) ۱۸٥۷ (یھودا والسامرة) (رقم )۲(تعدیل رقم  دفایروس الكورونا الجدی

  ".۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)

        ن���������������داف ب���������������دانأل���������������وف           

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق���������������ة

 ٥۷۸۰   نیس���ان         ۲٥

 ۲۰۲۰      نیس�����ان     ۱۹
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جيش الدفاع اإلسرائيلي

)يهودا  (5رقم  )تعديل (9102تقييد النشاط )فايروس الكورونا الجديد  أمر بشأن
 9191-5811)تعليمات مؤقتة( (، 0151 )رقم والسامرة(

 ،نطقةلمصلحة المالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري تي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في اصالحيبموجب 

 فأني آمر بهذا ما يلي: والصحة العامة،

تعديل المادة 

2

(، 0389( )يهودا والسامرة( )رقم 9102بشأن تقييد النشاط )فايروس الكورونا الجديد  االمر في .1

 -9في المادة  األصلي(، االمر-يلي )فيما9191-0831)تعليمات مؤقتة( 

 بدل الفقرة )ب( يأتي: (0)

بموجب هذا االمر او ")ب( شررراا األاراا او تلقي المدمات بمكان الذي لم يمنن نشرراط  

)الحجر الصررررررحي  (9102تعليمات الصررررررحة العامة )فايروس الكورونا الجديد بموجب 

الحجر  تعليمرات-يلي)فيمرا  9191-0832المنزلي وتعليمرات متفرقرة( )تعليمرات مؤقترة(، 

 لصحي المنزلي(؛"؛

 بعد الفقرة )ح( يأتي: (9)

نشاط رياضي لشمص واحد، لشمص واحد من شمص آخر دائم فقط او اشماص ( 0")ح

 متر من مكان سكنهم؛"؛ 011الذين يقطنون في المكان، ولمسافة 

"وللحيز العام"؛ يأتي: بعد "في نفس المنزل" (،ي) الفقرةفي  (8)

، بدل "او لحفل ختان، يأتي: "حفل ختان، لفرح او للغطس في بكرة الطهارة في المادة )ي أ( (4)

أكثر من ثالثة اشماص وبركة الطهارة تعمل للرجال وبشرط ان ال يمكث في بركة الطهارة 

 وفق تعليمات كل قانون وتشريعات امن"؛

 ( يأتي:0بدل الفقرة )ي أ (0)

متر عن المنزل  011ب)أ( ولمسافة اقصاها 9( المروج لتأدية الصالة وفق المادة 0")ي أ

 او مكان العمل؛"؛

 بدل الفقرة )ي ج( يأتي: (6)

مسموح او نشاط الذي منح تصريح، بموجب هذا االمر، بموجب ")ي ج( المروج لنشاط 

 تعليمات الحجر الصحي المنزلي او بموجب أي قانون او تشريعات امن"؛

.تمحى-ز(  ي)-د( الفقرات )ي  (8)

تبديل المادة 

ب2

ب من االمر األصلي، يأتي:9بدل المادة  .2

منع االفراح او "

 الصالة 

في مكان الذي ليس مكان  أكثرال يصلي أي شمص من شمص آخر او  )أ(

 011سكن ، عدا الصالة في مكان مفتوح في نطاق مسافة ال تزيد عن 

شمص على األكثر  02متر عن مكان سكن  او مكان عمل ، باشتراك 

 متر على األقل بين الشمص وآلخر. 9والحفاظ على مسافة 
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الحيز العام، عدا فرح في مكان مفتوح  ال يشترك شمص في فرح في )ب(

متر على  9شمص على األكثر والحفاظ على مسافة  02وبمشاركة 

 "األقل بين الشمص وآلخر.

تعديل المادة 

أ 3

:في نهايتها أ من االمر األصلي يأتي8 في المادة .3

قدر يقوم المشغل، وب-)و( بالنسبة لمصلحة تجارية التي يعملون فيها، بشكل عام، عمال بورديات"

 اإلمكان، بتشغيل نفس طاقم العمال في نفس الوردية.".   

 إضافة المادة

ج3

ب من االمر األصلي يـأتي:8بعد المادة  . 4

"تقييد نشاط 

عالجات التجميل

ارفة عمليات جراحية لتقديم أي عالج الذي ال يشغل طبيب عيادة او  ج.3

يعتبر عالج تجميلي، اال بحال ان العالج مطلوب لغرا صحي حيوي، 

 منوطا لشروط رخصة العيادة او ارفة العمليات الجراحية.".

تعديل المادة 

5

-من االمر األصلي 0في المادة  .5

 -في الفقرة )أ( )أ(

من الكلمات "لهذا الغرا" يأتي: " ولكن يجوز لشمص  (، بدل العجز9في البند ) (أ)

إقامة نشاط في مكان مفتوح  ألجلحديقة حيوانات، سفاري او حديقة عامة  تفعيل

المعد لشمص من ذو االحتياجات الماصة، وبشرط ان النشاط المذكور منظم من 

ية عقبل وزارة الرفاة والمدمات االجتماعية اإلسرائيلية؛ قسم المدمات االجتما

في مجلس محلي كمفهوم  في االمر بشأن إدارة مجالس محلية )يهودا والسامرة( 

مجلس محلي( او في مجلس إقليمي -)فيما يلي 0230-0840(، 329)رقم 

(، 838كمفهوم  في  االمر بشأن إدارة مجالس اقليمية )يهودا والسامرة( )رقم 

ل في مجال حقوق مجلس إقليمي(؛ او منظمة التي تعم-)فيما يلي 0882-0282

ذوي االحتياجات الماصة وتنفذ وفق تعليمات الجهة الممتصة لمنن نقل العدوى 

بموجب أي قانون او تشريعات امن؛ لهذا الغرا "شمص من ذوي االحتياجات 

شمص من عاهة جسدية، نفسية، عقلية او النمو المعرفي، دائمة او  -الماصة"

 ير في مجال واحد او اكثر  من مجاالتزمنية، والتي بسببها يقيد نشاط  بشكل كب

 الحياة األساسية؛

أ(".9( يأتي: "او )ب()9(، بعد "في الفقرة )ب()8في الفقرة ) (ب)

أ(".9( يأتي: "او )ب()9(، بعد "في الفقرة )ب()0ي الفقرة )أ (9)

 -في الفقرة )ب( (8)

أ("؛9( او )9"في البنود )( يأتي: 9(، بدل في "في البند )0في البند ) )أ(

( يأتي:9بعد البند ) )ب(

حانوت او مصلحة تجارية التي عملها األساسي بين احدى  )أ( أ(9")

االاراا الواردة في الذيل األول او تقديم خدمات المتعلقة 

في األاراا كالمذكور، عدا الحانوت او المصلحة التجارية 

 ةبالشروط التالي منوطا-تجاريكالمذكور المتواجدة في مجمن 

وبشرط ان صاحب المصلحة التجارية او الحانوت كالمذكور 

، االمرقد قدم للمجلس المحلي او المجلس اإلقليمي، بمراعاة 
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البدا في تشغيل الحانوت او المصلحة التجارية، تعهد  قبل

موقن والمحدد في الذيل الثاني، وبموجب  هو يستوفي الشروط 

 التالية:

المتصرف او مدير المكان يعمل بموجب تعليمات  (0)

(، بالتغييرات 6)-( و9أ)أ()8(، 0أ)أ()8المواد 

 الملزمة؛

عمال ، كعامل  أحديعيين المتصرف او مدير المكان  (9)

-بندالالمسؤول عن تنفيذ تعليمات هذا البند )في هذا 

 ؛ لشؤون الكورونا( المسؤول

تنفيذ تعليمات يحرص المتصرف او مدير المكان  (8)

النظافة في المصلحة التجارية من قبل عمال ، بما في 

ذلك تطهير االسطح داخل مكان العمل، بشكل متكرر؛

تواجد حاجز في نقطة االستقبال في المصلحة  (4)

 التجارية لمنن نقل الرذاذ بين البائن والزبون؛

يحرص المتصرف او مدير المكان، بقدر اإلمكان،  (0)

متر على األقل بين  9على الحفاظ على مسافة 

في  ماباألشماص الذين ال يقطنون في نفس المكان، 

ذلك في طوابير االنتظار، ولهذا الغرا يحدد أماكن 

آالت تسجيل النقد وأماكن اطوابير وقوف في منطقة لل

للعين، الفتات االنتظار، ويعلق في أماكن بارزة 

 بالنسبة للحفاظ على المسافة،

يمنن المتصرف او مدير المكان، وبقدر اإلمكان،  (6)

الناس في مكان واحد، ولهذا الغرا يقوم  كتظاظا

بتنظيم دخول الزبائن على النحو ان بكل حين ال 

قد من زبونان لكل آلة تسجيل الن أكثريمكثوا في المكان 

التي تعمل؛ في مصلحة تجارية التي مساحتها اكثر من 

 4يمكثوا في المكان اكثر من  ال-مربنمتر  011

 زبائن لكل آلة تسجيل النقد التي تعمل. 

( 4)أ()8-( و8)أ()8كمفهومها في المواد  الممولةالجهة تقوم  )ب(

االمر بشأن فرا تعليمات الصحة العامة )فايروس من 

( )الحجر الصحي المنزلي وتعليمات 9102الكورونا الجديد 

( )تعليمات مؤقتة(، 0383متفرقة( )يهودا والسامرة( )رقم 

، بمراقبة الحانوت او المصلحة التجارية بما 0831-9191

 الفقرة )أ( خالل اسبوعين من الشروط وفقيتعلق باستيفاا 

راقبة الم ألجلاستالم التعهد كالمذكور في نفس الفقرة؛  يوم

يجوز للجهة الممولة استعمال صالحياتها الممنوحة بموجب 

 ذلك االمر." 3المادة 

9854



تعديل المادة 

6

-من االمر األصلي 6في المادة  .6

من يشغل مصلحة تجارية،  (" يأتي:0)أ0في الفقرة )أ(، بدل الصدر حتى الكلمات "للمادة  (0)

ً لتعليمات المادة  ً او بواسطة شمص آخر، خالفا ، من يشغل حانوت او )أ(0هو شمصيا

ً او بواسطة شمص آخر، خالفاً  ورشة صيانة بواسطة فتحها امام الجمهور، هو شمصيا

( او من يشغل عيادة او ارفة عمليات جراحية ألاراا للعالج 0)أ0لتعليمات المادة 

 ج،"؛8خالف تعليمات المادة التجميلي 

 بدل الفقرة )د( يأتي: (9)

")د( من يصلي من شمص آخر او أكثر خارج مكان سكن  او من يشترك في فرح خارج 

 ب؛"9مكان سكن ، خالفا للمادة 

".9191\0\8" يأتي: "9191\4\02من االمر األصلي، بدل " 2في المادة  (0) .7 تمديد سريان

( )تعديل( )يهودا والسامرة( 9102بشأن تقييد النشاط )فايروس الكورونا الجديد في األمر  (9)

" يأتي: 9191\4\02، بدل "01، في المادة 9191-0831(، )تعليمات مؤقتة( 0384)رقم 

"8\0\9191". 

( )يهودا والسامرة( 9( )تعديل رقم 9102أمر بشأن تقييد النشاط )فايروس الكورونا الجديد  (8)

" يأتي: 9191\4\02، بدل "01، في المادة 9191-0831(، )تعليمات مؤقتة( 0382)رقم 

"8\0\9191." 

( )يهودا والسامرة( 8( )تعديل رقم 9102أمر بشأن تقييد النشاط )فايروس الكورونا الجديد  (4)

، بدل 0، في المادة 9191، 0، في المادة -0831(، )تعليمات مؤقتة( 0344)رقم 

 ".9191\0\8يأتي: "" 9191\4\02"

إضافة الذيل 

األول والذيل 

الثاني

من االمر األصلي يأتي 01بعد المادة  .8

 األولالذيل   

 أ()أ((2)ب()5)المادة         

 ؛معدات اتصال ومعلومات .0

 ؛معدات صوت وفيديو .9

 ؛معدات اتصاالتبرامج و ،معدات ،حواسيب .8

 ؛انسجة )اقمشة( للمنزل .4

 زجاج؛الو الدهان معدنية،أدوات  .0

 ؛ااطية جدران وارضيات ،بسط ،سجاجيد .6

 ؛اثاث .8

 ؛معدات كهربائية وااز لالستمدام المنزلي .3

اللعاب األوالد؛باستثناا  للمنزل،أدوات منزلية ومعدات أخرى  .2

 ؛معدات تربوية وترفيهية .01

 مكتبية وحاجيات للكتابة؛أدوات  ،جرائد ،كتب .00

 معدات رياضية ودراجات؛ .09

 ؛أدوات عزف .08

 ؛موسيقى وافالم للوسائل التواصل .04

 ؛معدات طبية .00

 ؛مغسلة .06

 ؛مميطة .08
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األحذية؛محل لتصليح  .03

 الذيل الثاني 

أ()أ((2)ب()5)المادة         

( 9102المفروضة في االمر بشأن تقييد النشاط )فايروس الكورونا الجديد تعهد بشأن تنفيذ التعليمات 

  ".9191-0831(، )تعليمات مؤقتة( 0389)يهودا والسامرة( )رقم 

التي نظمت ووقعت في _____ يوم_______الشهر________ السنة ________

 من قبل__________________

 رقم الهوية__________________

او المتصرف في مصلحة تجارية في ____________________  \صلحة تجاريةالذي يملك م

 )اسم وعنوان المصلحة التجارية( 

أ()أ( من االمر 9)ب()0تنفذ كل التعليمات بموجب المادة أصرح واتعهد بهذا ان  بمكان العمل  .1

(، 0389( )يهودا والسامرة( )رقم 9102بشأن تقييد النشاط )فايروس الكورونا الجديد 

 .9191-0831)تعليمات مؤقتة( 

انني على يقين ان من واجبي العمل بقدر المستطاع لتنفيذ التعليمات وفرضها في مكان العمل  .9

 ألجل الحفاظ على الصحة العامة.

وعلية أوقن  .8

التوقين__________

.9191\0\8بدا سريان هذا االمر بيوم توقيع  ويسري لغاية يوم  .9 بدء سريان

( )يهودا 0( )تعديل رقم 9102يسمى هذا االمر: "أمر بشأن تقييد النشاط )فايروس الكورونا الجديد  .11 االسم

  ".9191-0831(، )تعليمات مؤقتة( 0303والسامرة( )رقم 

 نووووودا  بووووودانألووووو            

اإلسوووووورا ي ي الوودفووا  جيش ق ات قووا وود 

والسوووووووووواموووورة يوووو وووو دا بووووموووونوووو ووووقووووة

5781  نيسووووووان  25

2121   نيسوووووان  19
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 توسیع اتفاق الخروج لعطلة بالنسبة للقطاع العام بسبب فایروس الكورونا الجدیدشأن أمر ب
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة) ) ۱۸٥۹(رقم  (یھودا والسامرة) )۳رقم  (تعدیل 

ان االمر ضروري بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد 
 لمصلحة المنطقة، والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:

االمر بشأن توسیع اتفاق الخروج لعطلة بالنسبة للقطاع العام بسبب فایروس في  .۱ تمدید سریان
، في ۲۰۲۰-٥۷۸۰،) (تعلیمات مؤقتة)۱۸۳٥الكورونا الجدید (یھودا والسامرة) (رقم 

 ".۲۰۲۰\٤\۳۰" یأتي "۲۰۲۰\٤\۱۸، بدل "٦المادة 

توسیع اتفاق الخروج لعطلة بالنسبة للقطاع العام بسبب یسمى ھذا االمر: "االمر بشأن  .۲ االسم
(تعلیمات ) ۱۸٥۹ (یھودا والسامرة) (رقم )۳رقم  (تعدیل فایروس الكورونا الجدید

 ". ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)

 
 

        ن��������������داف ب��������������دانأل��������������وف           

 اإلس���رائیلي ال���دفاع ج���یش واتق��� قائ���د 

 والس��������������امرة یھ��������������ودا بمنطق��������������ة

 ٥۷۸۰   نیس�����ان        ۲۷

 ۲۰۲۰       نیس�������ان   ۲۱
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 
 

(فیروس الكورونا  من قبل الدولةفي مكان المعد للحجر الصحي امر بشأن الحجر الصحي في مكان 
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)(تعلیمات مؤقتة )۱۸٦۰(رقم  )یھودا والسامرة) ۲۰۱۹الجدید 

 
 

 ضروري االمر ھان اعتقد انني وبما المنطقة، في االسرائیلي الدفاع جیش قوات كقائد تياصالحی بموجب
 :یلي ما ابھذ آمر فأني العامة، والصحة المنطقة لمصلحة

 
 
 

من قبل الدولة (فیروس المعد للحجر الصحي  مر بشأن الحجر الصحي في مكانفي األ .۱ تعریفات
-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۸٤۷یھودا والسامرة) (رقم () ۲۰۱۹الكورونا الجدید 

 ".۲۰۲۰\٥\٦یأتي: " "۲۰۲۰\٤\۲۲، بدل "۸، في المادة ۲۰۲۰
 

من قبل المعد للحجر الصحي  أمر بشأن الحجر الصحي في مكانیسمى ھذا االمر" .2 االسم
) ۱۸٦۰یھودا والسامرة) (رقم تعدیل) (( )۲۰۱۹الدولة (فیروس الكورونا الجدید 

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة)، 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
 

 

              ن��������������داف ب��������������دان           ال��������������وف
 قائ���د ق���وات ج���یش ال���دفاع االس���رائیلي

 بمنطق�������������ة یھ�������������ودا والس�������������امرة

 

 ٥۷۸۰   نیسان       ۲۸

 ۲۰۲۰   نیسان       ۲۲
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

أمر بشأن المرور [نص منسق] ( تعدیل) (یھودا والسامرة) (رقم ۱۸٦۱)، ٥۷۸۰-۲۰۲۰ 

صالحیتي كقائ�د ق�وات ج�یش ال�دفاع اإلس�رائیلي ف�ي المنطق�ة وبم�ا إن�ي أعتق�د أن األم�ر ض�روري إلقام�ة موجب ب
 إني آمر بھذا ما یلي:   ،النظام العام ولمصلحة السكان في المنطقة ،الحكم الصحیح

تعدیل الذیل 
 السادس

أمر بشأن المرور [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم  في االمر بشأن المرور .۱
  -من الجزء أ، یأتي في نھایتھا ةالالئح ، في٥۷۷۹-۲۰۱۸)، ۱۸۰٥

آلیة توصیل  "(ز)
المقطورات 

تصدع مرئي للعین في قاعدة 
 التوصیل 

 مركبة موصولة

كرسي السائق غیر مثبت في  مقعد السائق (ح)
 مكانھ، والمقعد غیر مستقر

 كل األنواع

دعسة الفرامل تصل ألرضیة  فرامل (ط)
 المركبة

كل األنواع ما عدا 
مركبة مع الفرامل 
 الھوائیة

 أحدفرامل البوستر في  فرامل (ي)
مفصول او -العجالت ال تعمل

 معطل

مركبة مع فرامل 
 ھوایة

 أحدفي  نقص عجل او أكثر عجالت (ي أ)
 المحاور

N3" 

 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. .۲ بدء سریان

[نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم یسمى ھذا االمر: "االمر بشأن المرور  .۳ االسم 
۱۸٦۱ ،(٥۷۸۰-۲۰۲۰." 

        ن�������������������داف ب�������������������دانال������������������وف 
 اإلس��رائیلي ال��دفاع ج��یش ق��وات قائ��د 

 والس�������������امرة یھ�������������ودا بمنطق�������������ة

 ٥۷۸۰      نیس��ان       ۲۸
 ۲۰۲۰    نیس��������ان      ۲۲
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

) (الحجر الصحي ۲۰۱۹أمر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا الجدید 
) (تعلیمات ۱۸٦۲) (یھودا والسامرة) (رقم ۲ مرق المنزلي وتعلیمات متفرقة) (تعدیل

  ۲۰۲۰-٥۷۸۰، مؤقتة)
 

 وبما انني اعتقد انھ االمر مطلوب لمصلحة المنطقة بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة،
 والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:

 
 

.۱ ۱تعدیل المادة  ) ۲۰۱۹في األمر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا الجدید  
) (تعلیمات ۱۸۳۸(الحجر الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) (یھودا والسامرة) (رقم 

)" یأتي: ۳(-، بدل " و۱االمر األصلي)، في المادة -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰ مؤقتة)،
 ".)۳) حتى (۱)(۱د(ج۳-و ۳"، 

 
 

.۲ أ۲إضافة المادة   من االمر األصلي یأتي: ۲بعد المادة  
 

عدم ارتداء   
كمامة وعدم 

 كمامة حیازة

ة السجن ست-االعمال التالیة، عقوبتھ أحدمن ینفذ  (أ) أ.۲
) من االمر ۱(أ)(۱او غرامة مالیة وفق المادة  أشھر
 زیادة الغرامات المالیة:بشأن 

 
) حتى ۱یمكث في مكان الوارد في البنود ( )۱(    

د(أ) من تعلیمات الصحة ۳) من المادة ۳(
ً لتعلیمات  العامة، دون ارتداء كمامة، خالفا

 نفس المادة؛
  

 یمكث في مكان كالمذكور في المادة )۲(    
) من تعلیمات الصحة العامة، دون ۱د(ب۳

 حیازة كمامة، خالفاً لتعلیمات نفس المادة؛
 

ال تفرض غرامة إداریة بصدد مخالفة وفق الفقرة  (ب)    
(أ)، اال بحال تم تسلیم الُمغَرم انذار وفقھ بحال ینفذ 
المخالفة مرة ثانیة تفرض علیھ غرامة مالیة بصدد 

 المخالفة.".
  

.۳ ۷المادة تعدیل   أ)".۳)، (۳" یأتي "(۳من االمر األصلي، في الفقرة (ب)، بدل " ۷في المادة  
 

.٤ ۸تعدیل المادة   ألجلقبل "ألجل" یأتي: "من االمر األصلي، في الفقرة (أ)، في الصدر،  ۸في المادة  
 وبدل "بموجب ھذا االمر" یأتي " "بموجبھم". مراقبة تعلیمات ھذا االمر، بما في ذلك"

 
.٥ أ۹إضافة المادة  تسلیم اشعار " 

غرامة مالیة 
جراء مخالفة 

من االمر بشأن المخالفات  ۲۳بالرغم من المذكور في المادة  أ.۹
اإلداریة، تسلیم اشعار بصدد فرض غرامة مالیة جراء 

مكن ان تكون عن من ذیل ھذا االمر ی ٤وفق البند  مخالفة
طریق تسلیمھا للمسؤول عن المكان او المصلحة التجاریة 
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من  ٤البند  وفق
 ذیل ھذا االمر

من  ٦للمشغل كمفھومھ في المادة  یسلمھافي نفس الوقت كي 
) ۲۰۱۹االمر بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید 

-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۸۳۲(یھودا والسامرة) (رقم 
امر تقیید النشاط)، وبشرط ان یتم ارسال -(فیما یلي ۲۰۲۰

 اشعار كالمذكور للمشغل في البرید المستعجل.".
  

 ) یأتي:۳في ذیل االمر األصلي، بدل البند ( .٦ تعدیل الذیل
 

 العامود ب العامود أ   
 غرامة إداریة محددة بالشاقل الجدید المخالفات اإلداریة  

 
لغرض المادة ) ۱أ) مادة (۲"(  

) من تعلیمات ۳) حتى (۱)(۱د(ج۳
 الصحة العامة

٥۰۰ 

   
 (ب)۲) المادة ۳(
 

۱٫۰۰۰ 

 ".۲۰۰ أ۲أ) المادة ۳(  
    

) ۲۰۱۹الجدید  في األمر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا .۷  تمدید سریان
) ۱۸٤۸(الحجر الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) (تعدیل) (یھودا والسامرة) (رقم 

" یأتي: ۲۰۲۰\٤\۲۲، بدل "۳، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة)، 
"۲\٥\۲۰۲۰." 
 

.۸ االسم یسمى ھذا االمر: "أمر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا الجدید  
(یھودا والسامرة) ) ۲رقم  الحجر الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) (تعدیل) (۲۰۱۹
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۸٦۲(رقم 

 
 

        أل��������������وف ن��������������داف ب��������������دان

 اإلس������رائیلي ال��دف��اع جیش قوات ق��ائ��د 

 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

 

 

 ٥۷۸۰   ن����یس���������ان   ۲۹

 ۲۰۲۰   ن����یس���������ان   ۲۳
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹٦۹ -٥۷۲۹،)۳۲۱لعامھ)(یھودا والسامرة) (رقم اأمر بشان قانون األراضي (استمالك للمصلحة 
 

  ۹۳/۱رقم أمر المصادرة  تنفیذ )٦۰شارع رقم  وترمیمتوسیع (استمالك واخذ حق التصرف  بشأنقرار 
 

یھ�ودا والس�امرة) (العام�ة) استمالك للمصلحة بشأن قانون األراضي ( من األمر ۲حسب المادة  يبموجب صالحیات
 ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،)۹٤۷األم��ر بش��ان إقام��ة اإلدارة المدنی��ة (یھ��ودا والس��امرة) (رق��م  ،۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،)۳۲۱(رق��م 

وبع�دما اقتنع�ت إن  ،۱۹٥۳لس�نة  ۲رقم  ،من قانون األراضي (استمالك للمصلحة العامة) ۱۲و  ٤المادة وبموجب 
الس���تیعاب یالئ���م ال���ذي  األنف���اق، –بمنطق���ة الخض���ر  ٦۰ش���ارع  لتوس���یعالعام���ة  اس���تمالك األراض���ي للمص���لحة

وأن بإمك�ان المنش�أ تحم�ل النفق�ات الالزم�ة لتع�ویض أص�حاب الحق�وق ف�ي  ،یمك�ن ،الحالیة والمستقبلیة المواصالت
   -األراضي

 
ی�وم م�ن  ٦۰خ�الل  أدناهلمفصلھ ابھذا على استمالك األراضي  ،من قانون االستمالك ۱۲بموجب المادة  ،إني أقرر

أو تس�لیمھا  ،في مكاتب مدیریة التنس�یق واالرتب�اط المالئ�م ،على موقع االنترنت ،ر في األراضيیوم نشر ھذا القرا
 حسب األخیر من بینھم.  ،لالرتباط الفلسطیني

 
 األراضي ھي:

 
حدد باللون األحمر ھو م كما ۹۳/۱/ھالمصادرة  التي في نطاق أمر ،دونم ۸٫۰۷۱قطعة ارض مجمل مساحتھا 

 (توسیعوأخذ حق التصرف استمالك قرار بشأن وتحمل اسم " ٥٫۰۰۰: ۱على خریطة االستمالك بمقیاس رسم 
 بتوقیعي وتشكل جزء ال یتجزأ من ھذا القرار. الموقعة، ۹۳/۱رقم أمر المصادرة  تنفیذ )٦۰شارع رقم  وترمیم

 
 المذكورة غیر منظمة وقسم منھم تم تسجیلھم في لوحة الحقوق الغیر نھائیة: األراضيقسم من 

 شعب مقدم اسحاق. ع، موق۲حوض فیسكالي  ،قریة بیت جاال أراضي. في ۱
 " طریق بین قطع.۰" ،٤-۱قطع  ،۲٥ادعاءات حوض الئحة  ،قریة الخضر أراضي. في ۲
 .۱قطع  ،۲۷حوض الئحة ادعاءات  ،قریة الخضر أراضي . في۳
 ۱۸٫ ،۱۷قطع  ،۲۷حوض الئحة ادعاءات  ،قریة الخضر أراضي. في ٤
 منطقة مبنیة.  ،البقیعة ،موقع السھل ،۲حوض فیسكالي  ،قریة الخضر أراضي. في ٥
 

 على النحو التالي: ،ینشر ھذا القرار والخریطة المرفقة لھ
 

 یوم. ٦۰اإلعالنات لمدة وتعلق على لوحة  مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمةودع في مكاتب ی  .۱
 بواسطة مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة. ،سلم لالرتباط الفلسطیني في المحافظة المالئمةی .۲
 نشر بواسطة الصحافة باللغتین العبریة والعربیة.ی .۳
   على موقع االنترنت التابع لإلدارة المدنیة. نشری .٤
 كل من یرغب بھذا.  ویوضع الطالعلمدنیة بنیة التحتیة في اإلدارة ادیوان رئیس فرع الیودع في  .٥
 یوان التنظیم في اإلدارة المدنیة ویوضع إلطالع كل من یرغب بھذا.دیودع في  .٦
 یوم. ٦۰لمدة  ،المذكورة األراضيیعلق بشكل واضح للعین في عدة أماكن بارزة في نطاق  .۷
 في منطقة الضفة الغربیة یلياإلسرائقیادة جیش الدفاع التابعة ل والتعیینات األوامرمجموعة المناشیر  .۸

 
   ویمكن ألي شخص اإلطالع علیھم.

 
 

 ٥۷۷۹        ایلول        ۱

 ۲۰۱۹  أیلول              ۱

 ,                   عمی������دغس������ان علی������ان

 رئ����یس         اإلدارة              المدنی����ة

 الس�����������������������������لطة المختص�����������������������������ة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹٦۹-٥۷۲۹،)۳۲۱یھودا والسامرة) (رقم (العامة) قانون األراضي (استمالك للمصلحة  بشأنأمر 
 

  ھ/۱۹/۱۰رقم  )معبر بیت جاال-٦۰شارع رقم (استمالك واخذ حق التصرف  بشأنقرار 
 

 
حة العام�ة)(یھودا والس�امرة) من  األمر بشأن قانون األراضي (استمالك للمص�ل ۲حسب المادة  يبموجب صالحیات

 ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،)۹٤۷األم�ر بش�ان إقام�ة اإلدارة المدنی�ة (یھ�ودا والس�امرة) (رق�م  ،۱۹٦۹ -٥۷۲۹ ،)۳۲۱(رقم 
ق��انون  -(فیم��ا یل��ي ۱۹٥۳لس��نة  ۲رق��م  ،م��ن ق��انون األراض��ي (اس��تمالك للمص��لحة العام��ة) ٤وبموج��ب الم��ادة 

 ٦۰ف�ي ش�ارع  األرضتح�ت معب�ر  ءالنتش�ااض�ي للمص�لحة العام�ة وبعدما اقتنع�ت إن اس�تمالك األر ،االستمالك )
المبنی�ة  المنطق�ةعب�ر  المروردون  ،باتجاه الجنوب  ٦۰االندماج مع شارع  الذي یمكن ،االنفاق   –بمنطقة الخضر 

ض وأن بإمكان المنش�أ تحم�ل النفق�ات الالزم�ة لتع�وی ،نوالذي سوف یخدم السكان الفلسطینیو،التابعة لقریة الخضر 
   -أصحاب الحقوق في األراضي

 
وعل�ى اخ�ذ  ،) (أ) م�ن ق�انون االس�تمالك۱( ٤بموجب المادة  ،أدناه المفصلةإني أقرر بھذا على استمالك األراضي 

عل�ى موق�ع  ،ر في األراضيیوم من یوم نشر ھذا القرا ٦۰حق التصرف فوري في األراضي ألمفصلھ أدناه: خالل 
 حسب األخیر من بینھم.  ،أو تسلیمھا لالرتباط الفلسطیني ،سیق واالرتباط المالئمفي مكاتب مدیریة التن ،االنترنت

 
 األراضي ھي:

 
كما ھو محدد باللون األحمر على خریطة االستمالك بمقیاس  .المعدة ،دونم ۲٫۸۳۱قطعة ارض مجمل مساحتھا 

) رقم معبر بیت جاال – ٦۰ (شارعوأخذ حق التصرف استمالك قرار بشأن وتحمل اسم " ۲٫٥۰۰: ۱رسم 
 الموقعة بتوقیعي وتشكل جزء ال یتجزأ من ھذا القرار." ھ/۱۹/۱۰

 
ح�وض فیس�كالي  ،بی�ت ج�اال قریة أراضيمتواجدة في حسب الخریطة الفیسكالیة المذكورة غیر منظمة و األراضي

 النمر. اسحاق، وعرمقدم موقع شعب  ،۲
 

 و التالي:على النح ،ینشر ھذا القرار والخریطة المرفقة لھ
 

 یوم. ٦۰وتعلق على لوحة اإلعالنات لمدة  مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمةودع في مكاتب ی  .۱
 بواسطة مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة. ،سلم لالرتباط الفلسطیني في المحافظة المالئمةی .۲
 نشر بواسطة الصحافة باللغتین العبریة والعربیة.ی .۳
   التابع لإلدارة المدنیة.على موقع االنترنت  نشری .٤
 كل من یرغب بھذا.  ویوضع الطالعبنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة دیوان رئیس فرع الیودع في  .٥
 یوان التنظیم في اإلدارة المدنیة ویوضع إلطالع كل من یرغب بھذا.دیودع في  .٦
 یوم. ٦۰لمدة  ،المذكورة األراضيیعلق بشكل واضح للعین في عدة أماكن بارزة في نطاق  .۷
 في منطقة الضفة الغربیة اإلسرائیليقیادة جیش الدفاع التابعة ل والتعیینات األوامرمجموعة المناشیر  .۸

 
   ویمكن ألي شخص اإلطالع علیھم.

 
 
 
 

 ٥۷۷۹ایلول          ۱

 ۲۰۱۹ایلول          ۱

 عمی������د                   ،غس������ان علی������ان

 رئ����یس         اإلدارة              المدنی����ة

 الس�����������������������������لطة المختص�����������������������������ة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،)۳۲۱یھودا والسامرة) (رقم (لعامھ) اقانون األراضي (استمالك للمصلحة  بشأنأمر 
 

  )محطة ناحل تمریم – جھاز رصد الھزات األرضیة(استمالك واخذ حق التصرف  بشأنقرار 
  ھ/۱٤/۱۹رقم 

 
یھ�ودا والس�امرة) (العام�ة) ي (استمالك للمصلحة بشأن قانون األراض من األمر ۲حسب المادة  يبموجب صالحیات

 ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،)۹٤۷إقام��ة اإلدارة المدنی��ة (یھ��ودا والس��امرة) (رق��م  بش��أناألم��ر  ،۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،)۳۲۱(رق��م 
وبع��دما اقتنع��ت إن  ،۱۹٥۳لس��نة  ۲رق��م  ،م��ن ق��انون األراض��ي (اس��تمالك للمص��لحة العام��ة) ٤وبموج��ب الم��ادة 

ألجل إنشاء جھاز رص�د الھ�زات األرض�یة ی�وفر احتیاج�ات الجمھ�ور للحف�اظ  ،لعامةاستمالك األراضي للمصلحة ا
   -بإمكان المنشأ تحمل النفقات الالزمة لتعویض أصحاب الحقوق في األراضي ھوأن ،على الممتلكات وحیاة السكان

 
وعل�ى اخ�ذ  ،تمالك)(أ) م�ن ق�انون االس�۱(٤بموج�ب الم�ادة  ،أدن�اه المفص�لةي إني أقرر بھذا على استمالك األراض

عل�ى  ،ی�وم م�ن ی�وم نش�ر ھ�ذا الق�رار ف�ي األراض�ي ۲۱فوري في األراض�ي ألمفص�لھ أدن�اه: خ�الل الحق التصرف 
حس�ب األخی�ر م�ن  ،أو تس�لیمھا لالرتب�اط الفلس�طیني ،في مكاتب مدیریة التنسیق واالرتباط المالئ�م ،موقع االنترنت

 بینھم. 
 

 األراضي ھي:
 

رسم كما ھو محدد باللون األحمر على خریطة االستمالك بمقیاس  ،متر ۱٥وعرضھا متر  ۱٥قطعة ارض طولھا 
محطة ناحل  –جھاز رصد الھزات األرضیةوتحمل اسم "قرار بشأن استمالك وأخذ حق التصرف ( ۱:۱٫۰۰۰

 " الموقعة بتوقیعي وتشكل جزء ال یتجزأ من ھذا القرار. ھ/۱۹/۱٥رقم  )تمریم
 

 .مرةاعرب التع قریةالمذكورة غیر منظمة وحسب الخریطة الفیسكالیة متواجدة في أراضي  األراضي
 

 على النحو التالي: ،ینشر ھذا القرار والخریطة المرفقة لھ
 

 یوم. ۲۱یودع في مكاتب مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة وتعلق على لوحة اإلعالنات لمدة   .۱
 بواسطة مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة. ،فظة المالئمةیسلم لالرتباط الفلسطیني في المحا .۲
 ینشر بواسطة الصحافة باللغتین العبریة والعربیة. .۳
 ینشر على موقع االنترنت التابع لإلدارة المدنیة.  .٤
 كل من یرغب بھذا.  ویوضع الطالعیودع في دیوان رئیس فرع البنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة  .٥
 نظیم في اإلدارة المدنیة ویوضع إلطالع كل من یرغب بھذا.یودع في دیوان الت .٦
 یوم. ۲۱لمدة  ،یعلق بشكل واضح للعین في عدة أماكن بارزة في نطاق األراضي المذكورة .۷
 یھودا والسامرة.مجموعة المناشیر األوامر والتعیینات التابعة لقیادة جیش الدفاع اإلسرائیلي في منطقة  .۸

 
   ھم.ویمكن ألي شخص اإلطالع علی

 
 
 
 
 

 غس������ان علی������ان,                   عمی������د

 رئ����یس         اإلدارة              المدنی����ة

 الس�����������������������������لطة المختص�����������������������������ة

 

 ٥۷۸۰         تشري          ۳

 ۲۰۱۹تشرین اول            ۲
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹٦۹-٥۷۲۹،)۳۲۱یھودا والسامرة) (رقم (لعامھ) اقانون األراضي (استمالك للمصلحة  بشأنأمر 
 

  ھ/۱٥/۱۹رقم  )منشأة افنات –األرضیةرصد الھزات جھاز (استمالك واخذ حق التصرف  بشأنقرار 
 

 
یھ�ودا والس�امرة) (العام�ة) مالك للمصلحة بشأن قانون األراضي (است من األمر ۲حسب المادة  يبموجب صالحیات

 ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،)۹٤۷إقام��ة اإلدارة المدنی��ة (یھ��ودا والس��امرة) (رق��م  بش��أناألم��ر  ،۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،)۳۲۱(رق��م 
وبع��دما اقتنع��ت إن  ،۱۹٥۳لس��نة  ۲رق��م  ،م��ن ق��انون األراض��ي (اس��تمالك للمص��لحة العام��ة) ٤وبموج��ب الم��ادة 

للحف�اظ  الجمھ�وراألرض�یة ی�وفر احتیاج�ات زات رص�د الھ�جھاز  ألجل إنشاء ،لعامةاستمالك األراضي للمصلحة ا
   -بإمكان المنشأ تحمل النفقات الالزمة لتعویض أصحاب الحقوق في األراضي ھوأن ،على الممتلكات وحیاة السكان

 
وعل�ى اخ�ذ  ،)(أ) م�ن ق�انون االس�تمالك۱(٤بموج�ب الم�ادة  ،أدن�اه المفص�لةي إني أقرر بھذا على استمالك األراض

عل�ى  ،ر ف�ي األراض�يی�وم م�ن ی�وم نش�ر ھ�ذا الق�را ۲۱فوري في األراض�ي ألمفص�لھ أدن�اه: خ�الل الحق التصرف 
حس�ب األخی�ر م�ن  ،أو تس�لیمھا لالرتب�اط الفلس�طیني ،في مكاتب مدیریة التنسیق واالرتباط المالئ�م ،موقع االنترنت

 بینھم. 
 

 األراضي ھي:
 

رسم كما ھو محدد باللون األحمر على خریطة االستمالك بمقیاس  ،متر ۱٥ ھاعرضمتر و ۱٥ طولھاقطعة ارض 
 )نشأة افناتم–األرضیةجھاز رصد الھزات وأخذ حق التصرف (استمالك قرار بشأن وتحمل اسم " ۱:۱٫۰۰۰

 الموقعة بتوقیعي وتشكل جزء ال یتجزأ من ھذا القرار. " ھ/۱۹/۱٥رقم 
 

ح�وض  ،اب�ن عبی�دع�رب  قری�ة أراض�يمتواج�دة ف�ي حس�ب الخریط�ة الفیس�كالیة المذكورة غیر منظمة و األراضي
 .موقع الطربي ،٦فیسكالي 

 
 على النحو التالي: ،ینشر ھذا القرار والخریطة المرفقة لھ

 
 یوم. ۲۱وتعلق على لوحة اإلعالنات لمدة  مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمةودع في مكاتب ی  .۱
 بواسطة مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة. ،ي المحافظة المالئمةسلم لالرتباط الفلسطیني فی .۲
 نشر بواسطة الصحافة باللغتین العبریة والعربیة.ی .۳
   على موقع االنترنت التابع لإلدارة المدنیة. نشری .٤
 كل من یرغب بھذا.  ویوضع الطالعبنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة دیوان رئیس فرع الیودع في  .٥
 وان التنظیم في اإلدارة المدنیة ویوضع إلطالع كل من یرغب بھذا.یدیودع في  .٦
 یوم. ۲۱لمدة  ،المذكورة األراضيیعلق بشكل واضح للعین في عدة أماكن بارزة في نطاق  .۷
 .یھودا والسامرةفي منطقة  اإلسرائیليقیادة جیش الدفاع التابعة ل والتعیینات األوامرمجموعة المناشیر  .۸

 
   الع علیھم.ویمكن ألي شخص اإلط

 
 
 
 ٥۷۸۰         تشري          ۳

 ۲۰۱۹    تشرین اول        ۲

 عمی������د                   ،غس������ان علی������ان

 رئ����یس         اإلدارة              المدنی����ة

 الس�����������������������������لطة المختص�����������������������������ة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹٦۹-٥۷۲۹،)۳۲۱یھودا والسامرة) (رقم (لعامة) قانون األراضي (استمالك للمصلحة اأمر بشان 
 

رقم  )محطة متسبي شلیم –جھاز رصد الھزات األرضیة(استمالك واخذ حق التصرف  بشأنقرار 
  ھ/۱۳/۱۹

 
 

یھ�ودا والس�امرة) (العام�ة) (استمالك للمصلحة بشأن قانون األراضي  من األمر ۲حسب المادة  يبموجب صالحیات
 ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،)۹٤۷إقام��ة اإلدارة المدنی��ة (یھ��ودا والس��امرة) (رق��م  بش��أناألم��ر  ،۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،)۳۲۱(رق��م 

وبع��دما اقتنع��ت إن  ،۱۹٥۳لس��نة  ۲رق��م  ،م��ن ق��انون األراض��ي (اس��تمالك للمص��لحة العام��ة) ٤وبموج��ب الم��ادة 
ألجل إنشاء جھاز رص�د الھ�زات األرض�یة ی�وفر احتیاج�ات الجمھ�ور للحف�اظ  ،امةلعاستمالك األراضي للمصلحة ا
   -بإمكان المنشأ تحمل النفقات الالزمة لتعویض أصحاب الحقوق في األراضي ھوأن ،على الممتلكات وحیاة السكان

 
وعل�ى اخ�ذ  ،الك)(أ) م�ن ق�انون االس�تم۱(٤بموج�ب الم�ادة  ،أدن�اه المفص�لةي إني أقرر بھذا على استمالك األراض

عل�ى  ،ی�وم م�ن ی�وم نش�ر ھ�ذا الق�رار ف�ي األراض�ي ۲۱فوري في األراض�ي ألمفص�لھ أدن�اه: خ�الل الحق التصرف 
حس�ب األخی�ر م�ن  ،أو تس�لیمھا لالرتب�اط الفلس�طیني ،في مكاتب مدیریة التنسیق واالرتباط المالئ�م ،موقع االنترنت

 بینھم. 
 

 األراضي ھي:
 

رسم كما ھو محدد باللون األحمر على خریطة االستمالك بمقیاس  ،متر ۱٥رضھا متر وع ۱٥ طولھاقطعة ارض 
محطة متسبي –جھاز رصد الھزات األرضیةوتحمل اسم "قرار بشأن استمالك وأخذ حق التصرف ( ۱:۱٫۰۰۰

 الموقعة بتوقیعي وتشكل جزء ال یتجزأ من ھذا القرار. " ھ/۱۹/۱۳رقم  )شلیم
 

 .عرب الرشیدة قریةالمذكورة غیر منظمة وحسب الخریطة الفیسكالیة متواجدة في أراضي  األراضي
 

 على النحو التالي: ،ینشر ھذا القرار والخریطة المرفقة لھ
 

 یوم. ۲۱یودع في مكاتب مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة وتعلق على لوحة اإلعالنات لمدة   .۱
 بواسطة مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة. ،ظة المالئمةیسلم لالرتباط الفلسطیني في المحاف .۲
 ینشر بواسطة الصحافة باللغتین العبریة والعربیة. .۳
 ینشر على موقع االنترنت التابع لإلدارة المدنیة.  .٤
 كل من یرغب بھذا.  عویوضع الطالیودع في دیوان رئیس فرع البنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة  .٥
 ظیم في اإلدارة المدنیة ویوضع إلطالع كل من یرغب بھذا.یودع في دیوان التن .٦
 یوم. ۲۱لمدة  ،یعلق بشكل واضح للعین في عدة أماكن بارزة في نطاق األراضي المذكورة .۷
 یھودا والسامرة.مجموعة المناشیر األوامر والتعیینات التابعة لقیادة جیش الدفاع اإلسرائیلي في منطقة  .۸

 
   م.ویمكن ألي شخص اإلطالع علیھ

 
 
 
 غس������ان علی������ان,                   عمی������د 

 رئ����یس         اإلدارة              المدنی����ة

 الس�����������������������������لطة المختص�����������������������������ة

 

 ٥۷۸۰         تشري          ۳

 ۲۰۱۹تشرین اول            ۲
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹٦۹-٥۷۲۹،)۳۲۱یھودا والسامرة) (رقم (لعامھ) اقانون األراضي (استمالك للمصلحة  بشأنأمر 
 

 (تعدیل حدود)  ھ/۷۹/۳۳رقم  )طریق(استمالك واخذ حق التصرف  بشأنقرار 
 

یھ�ودا والس�امرة) ( العام�ة)بشأن قانون األراضي (استمالك للمصلحة  من األمر ۲حسب المادة  يبموجب صالحیات
 ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،)۹٤۷إقام��ة اإلدارة المدنی��ة (یھ��ودا والس��امرة) (رق��م  بش��أناألم��ر  ،۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،)۳۲۱(رق��م 

 -۱۹٥۳لسنة  ۲رقم  ،لمصلحة العامة)من قانون األراضي (استمالك ل ٤وبموجب المادة 
 

(طری�ق) رق�م  واخ�ذ ح�ق التص�رف اس�تمالك بش�أن المرفق�ة للق�رار االس�تمالكخارط�ة  تع�دیلإني أق�رر بھ�ذا عل�ى 
   -المفصلة ادناه باألراضياالصلي") المتعلقة "القرار  یلي:(فیما  ۷۹/۳۳/ھ
 

 األراضي ھي:
 

 كما ھو محدد باللون األحمر على خریطة االستمالك بمقیاس رسم   ،دونم ۱۲۳٫٤۲۱ع ارض مجمل مساحتھ اقط
الموقعة  "(تعدیل حدود) ھ/۳۳/۷۹رقم  )طریقف (وأخذ حق التصراستمالك قرار بشأن وتحمل اسم "۰۰۰،۱٥: ۱

 بتوقیعي وتشكل جزء ال یتجزأ من ھذا القرار.
 

 ،فاض�لبن�ي  مجدل قریة أراضيمتواجدة في حسب الخریطة الفیسكالیة المذكورة غیر منظمة و األراضيجزء من 
موق��ع راس  ،۷ي ح��وض فیس��كال ،الص��دور القبل��ي ،ة او الس��ھل الوس��طالمص��ر ،الفخ��تموق��ع  ،٤ح��وض فیس��كالي 

المریكب�ة.  ،المق�وس ،وادي البرش�ة ،الم�زر ،العقب�ة ،الدمل�ة ،الخریب ،طیف الحبل ،ابو دھوا ،مرح الینبوع ،المطلة
 .موقع حرائق الشرق ،۳حوض فیسكالي  ،كذلك في اراضي قریة دوما

 
 أرفقت. خارطة المصادرة التي لھذا القرار المصادرة المرفقة تسري خارطةمن اآلن وصاعدا،  ،الشك إلزالة

 ملغیة.-ھ) /۷۹/۳۳( األصليللقرار 
 

 على النحو التالي: ،ینشر ھذا القرار والخریطة المرفقة لھ
 

 یوم. ٦۰وتعلق على لوحة اإلعالنات لمدة  مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمةودع في مكاتب ی  .۱
 مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة. بواسطة ،سلم لالرتباط الفلسطیني في المحافظة المالئمةی .۲
   على موقع االنترنت التابع لإلدارة المدنیة. نشری .۳
 كل من یرغب بھذا.  ویوضع الطالعبنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة دیوان رئیس فرع الیودع في  .٤
 یوان التنظیم في اإلدارة المدنیة ویوضع إلطالع كل من یرغب بھذا.دیودع في  .٥
 یوم. ٦۰لمدة  ،المذكورة األراضيح للعین في عدة أماكن بارزة في نطاق یعلق بشكل واض .٦
 .في منطقة الضفة الغربیة اإلسرائیليقیادة جیش الدفاع التابعة ل والتعیینات األوامرمجموعة المناشیر  .۷

 
   ویمكن ألي شخص اإلطالع علیھم.

 
 
 
 

 ٥۷۷۹تشري              ۸

 ۲۰۱۹تشرین اول        ۷

 ,                   عمی������دغس������ان علی������ان

 المدنی����ة            رئ����یس         اإلدارة  

 الس�����������������������������لطة المختص�����������������������������ة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 ۲۰۱۹-٥۷۸۰،) ۱۸۲۳الكسارات (یھودا والسامرة) (رقم ترمیم امر بشأن 

 كسارات تمویلصندوق أنظمة بشأن 

-٥۷۸۰ ،)۱۸۲۳الكسارات (یھودا والسامرة) (رقم  ترمیممن االمر بشأن  ۱۷بموجب صالحیاتي وفق المادة 
 :اسن األنظمة التالیة إننيفاالمر)، -یلي(فیما  ۲۰۱۹

 

انشاء 
صندوق 

 تمویل

 .صندوق التمویل) –االمر (فیما یلي بموجب كسارات بھذا صندوق تمویل یقام  .۱

 إدارةھیئة 
 صندوق
 التمویل

  

 :من التمویلصندوق  إدارةتشكل ھیئة  (أ) .۲
 

 رئیس؛-الضابط لشؤون التعدین )۱(   
 

 ؛عضو-مندوب عنھرئیس فرع التنسیق األمني في اإلدارة المدنیة أو  )۲(   
 

 عضو؛-في اإلدارة المدنیة أو مندوب عنھ المالیةالضابط لشؤون  )۳(   
 

 عضو؛-مدیر دیوان التنظیم في اإلدارة المدنیة أو مندوب عنھ )٤(   
 

 ؛عضو-رئیس فرع البنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة أو مندوب عنھ )٥(   
 

-(فیما یلي والمتروكة أو مندوب عنھالمسؤول عن األمالك الحكومیة  )٦(   
 عضو؛-المسؤول) 

 
الضابط لشؤون المحمیات الطبیعیة والحدائق العامة في اإلدارة المدنیة  )۷(   

 عضو؛-أو مندوب عنھ
 

 عضو؛-الضابط لشؤون جودة البیئة في اإلدارة المدنیة أو مندوب عنھ )۸(   
 

 عضو والمستشار القضائي-والسامرةالمستشار القضائي لمنطقة یھودا  )۹(   
 لصندوق التمویل.

 
 رئیس اإلدارة المدنیة یعیین أعضاء اإلدارة. (ب)  

 
 مندوب المفتش یشغل منصب مركز اعمال اإلدارة. (ج)   
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أصول عمل 
 االدارة

تحدد اإلدارة أصول عملھا وجلساتھا، بحال لم تحدد في ھذه األنظمة، وتتخذ  (أ) .۳
 بحال التعادل یتم الترجیح وفق صوت الرئیس. الصوات،اقراراتھا بأغلبیة 

  
او رئیس فرع  رئیسھا، وفق قرار أدنىیوم، كحد  ۱۲۰تجتمع اإلدارة مرة كل  (ب)  

التنسیق المدني في اإلدارة المدنیة ویعتبر حضور غالبیة أعضائھا كھیئة قانونیة 
 ألي شأن.

 
ي ف المالیةلشؤون  ومندوب الضابطرئیس اإلدارة، سویتا مع مندوب المسؤول  (ج)  

اإلدارة المدنیة ھم المخولین للتوقیع باسم اإلدارة على أي مستند في نطاق 
عادة إ لدفع لصندوق التمویل او تعلیماتا بشأن صالحیاتھا، یشمل التعلیمات

 المصاریف او الدفعات المسبقة من صندوق التمویل.
   

 رة المدنیة،تدیر اإلدارة سجالت وحسابات، بصورة منفردة عن میزانیة اإلدا (د)  
ً بما یتعلق في  ابط ات، بواسطة الضفومصرالو اإلیراداتوتنشر تقریراً سنویا

 لشؤون المالیة في اإلدارة المدنیة.
  

یدفع المتصرف في كسارة لصندوق التمویل االتاوات المحددة في الذیل، حسب أنواع  .٤ االتاوات
ع شھور؛ لم یدف أربعوكمیات المادة المعدنة في الكسارة كالمفصل في الذیل، مرة كل 

المتصرف في الكسارة االتاوات المفصلة في الذیل لصندوق التمویل، یحق للضابط 
 رخصة التعدین التي منحة للكسارة، بحال تم منحھا. لشؤون التعدین، عدم تجدید او الغاء

  
صالحیات 

 االدارة
 -صالحیات اإلدارة .٥

، بواسطة الضابط لشؤون التعدین، كأمین ٤جبایة االتاوات المذكورة في المادة  (أ)  
 سر صندوق التمویل، وتحدید المواعید وطرق جبایة ھذه االتاوات.

 
إعادة مصاریف الترمیم للمتصرف القانوني في األراضي، اتخاذ القرارات بشأن  (ب)  

من  ۲كلھا او جزء منھا، التي صرفت ألجل اعداد مخطط الترمیم وفق المادة 
االمر، وكذلك القرار على منح الدفعات المسبقة للمتصرف القانوني في 

 األراضي، بالنسبة التي تحددھا، ألجل اعداد مخطط الترمیم كالمذكور.
 

قرار بالنسبة لتمویل مصاریف اإلدارة المدنیة، كلھا او جزء منھا، التي صرفت ال (ج)  
المنطویة على عمل صندوق من االمر، او  ۱٦-و ۱٥، ۹، ٦، ٥وفق المواد 

 التمویل.
 

القرار على إعادة المصاریف التي صرفت على اعداد مخطط ترمیم وكذلك  (د)  
 اقتراح میزانیة، كلھا او جزء منھا.

 
 (ج)-متابعة تنفیذ مخطط الترمیم الممول بموجب الفقرات (ب) و )ھ(  

  
استشارة خبراء كما تراه مناسبا والقرار بشأن تمویل المصاریف المنطویة  (و)  

باالستشارة، طلب اثباتات المصاریف التي صرفھا المتصرف القانوني في 
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رات وفق الفق األراضي واجراء الفحوصات التي تراھا ضروریة التخاذ قراراتھا
 )؛ھ(-(ب)، (ج)، (د) و

 
، التي رئیس اإلدارة المدنیةالقرار بالنسبة للحاالت االستثنائیة، منوطاً بمصادقة  (ز)  

فیھا یعید صندوق التمویل مصاریف المطلوبة ألجل ترمیم الكسارات في 
المنطقة، بالرغم من عدم استیفاء كل التعلیمات والشروط، الواردة في االمر 

 ه األنظمة.وھذ
  

إعادة 
مصاریف 

 الترمیم

د مصاریف الترمیم، كلھا او جزء منھا، لمنفذ اعمال الترمیم بمصادقة إدارة تعا (أ) .٦
 صندوق التمویل.

 
یقدم الطلب إلعادة مصاریف الترمیم إلدارة صندوق الترمیم، حسب التعلیمات  (ب)  

 المحددة في اتفاق التعاقد.
  

للمتصرف القانوني في األراضي مقابل اعمال التي كان ملزم  ال تعاد مصاریف (ج)  
 بتنفیذھا بموجب أي قانون، تشریعات امن، قرار حكم، مخطط او رخصة.

  
ال تعاد مصاریف الترمیم جراء اعمال تعدین التي نفذت خالفاً لرخصة التعدین  (د)  

 ة.یوتعلیمات الجھات المختصة في اإلدارة المدن
 

بدء سریان 
 ونشر

 

 یوم من یوم توقیعھم. ٤٥بدء سریان ھذه األنظمة  .۷
 

 ،والسامرة)كسارات (یھودا  ترمیمتمویل بشأن صندوق  األنظمة: أنظمةتسمى ھذه  .۸ االسم
٥۷۸۰-۲۰۱۹. 
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 الذیل

 )٤(النظام 

 تاوات لصندوق التمویلاال

دة المابیع  معدل ثمن المئویة منكل طن بالنسبة المبلغ مقابل  المعدنةنوع المادة 
  المحملة على متن المركبات في الكسارة

 
 %٦٫۰ طمي تربة .۱

 %٤٫۰ رمل .۲

  ملغي .۳

 %۱٫۰ حصى .٤

 %۰٫۷ جبص .٥

 %۰٫۳ حجر للموزاییك .٦

 %۰٫۲ صلصال .۷

 %۰٫۱ حجر رخام (شایش)  .۸

 من تسعیرة بیع الجیر %۰٫۱ حجارة لصناعة الجیر .۹

 من تسعیرة بیع االسمنت %۰٫۱ لصناعة االسمنت وصلصالحجارة  .۱۰

 %۱  معدنة مادة أخرىكل  .۱۱

 

 

ورات على منش بناءً  التمویل،تحدد على ید إدارة صندوق  الرسوم باآلغوراتدفع ونسبة تسعیرة البیع معدل  *
تشرین  ۱ونیسان  ۱في سنة للدفع كل من كانون الثاني وتموز  شھر فيفي إسرائیل  حصائیات المركزیةالدائرة ا

  .اول بنفس السنة

 

 ٥۷۸۰تشري         ۲٤ 

 ۲۰۱۹تشرین األول  ۲۳

 

 غس��������ان علی��������ان،          عمی��������د
 المدنی����������ة     اإلدارة      رئ����������یس 
 والس��������امرة   یھ��������ودا    منطق�������ة 
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۱۹۷۹-٥۷۳۹ ,) ۷۸۳(رقم  )ة(یھودا والسامر اقلیمیةمجالس إدارة  امر بشأن

 )۳۷تعدیل رقم ) ("مفوؤوت یریحومستوطنة " إضافة-الذیلتعدیل ( اإلقلیمیةمجالس ال ةنظمأ
 ۲۰۱۹-٥۷۸۰ ,والسامرة)(یھودا 

ً لصالحیتي   )،۷۸۳ (رقم)والسامرة(یھودا  اقلیمیھس المر بشأن اداره مجالأ من ا۱ المادةحسب وفقا
 :األنظمةھذه  اسني نانف ،")االمر(فیما یلي: "٥۷۳۹-۱۹۷۹

. مفوؤت یریحو", ۹. یفیت"، یأتي: "۸, بعد ""أ"الفقرة  فيفي ذیل االمر، .۱ تعدیل الذیل
 .۲۱. حتى ۱۰,تستبدل بالتالئم مع المواد  ۲۰. حتى ۹والمستوطنات المرقمة 

إضافة 
خریطة 

التي باللون األزرق والمحددة " ھي المساحة مفوؤت یریحومنطقة نفوذ مستوطنة " .۲
 .األنظمة على الخریطة المرفقة لھذه تحمل اسم المستوطنة

ایداع 
 یطةرالخ

 األماكن التالیة: في الجمھورالطالع الخریطة  تودع .۳

 البنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة. فرعمكتب رئیس  (أ)

(یھ����ودا  المحلی����ةالمج����الس أساس����ي مكت����ب المس����ؤول كمفھوم����ھ بق����انون  (ب)
 .۱۹۸۱-٥۷٤۱والسامرة) 

 عرفوت ھیردین. اإلقلیميمكتب المجلس   (ج)

 في یوم توقیعھا. األنظمةبدء سریان ھذه  .٤ بدء سریان

 مستوطنة إضافة-تعدیل الذیل( اإلقلیمیةأنظمة المجالس  األنظمة: "ى ھذه تسم .٥ االسم
 .۲۰۱۹-٥۷۸۰) (یھودا والسامرة), ۳۷) (تعدیل رقم "مفوؤوت یریحو"

 
 
 

 ٥۷۸۰      تش���������ري        ۲۸

   ۲۰۱۹  اول    تشرین       ۲۷
 ،             أل���������وفن���������داف ب���������دان

 إلسرائیلي الدفاع  جیش     قائد قوات

 س������������امرةبمنطق������������ة یھ������������ودا وال
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٦۹-٥۷۲۹،)۳۲۱(رقم  یھودا والسامرة)(لعامھ) اقانون األراضي (استمالك للمصلحة أمر بشان 

 ھ/۱۹/۸رقم  )عوفرا منشأة لمعالجة میاه الصرف الصحي(استمالك واخذ حق التصرف  بشأنقرار 

مالك للمص�لحة العام�ة)(یھودا والس�امرة) (رق�م ق�انون األراض�ي (اس�تاألم�ر بش�أن  م�ن  ۲الم�ادة  حسب يصالحیات بموجب
وبموج�ب الم�ادة  ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،)۹٤۷والسامرة) (رق�م  المدنیة (یھودا اإلدارةاألمر بشان إقامة  ،۱۹٦۹ -٥۷۲۹ ،)۳۲۱

وبع�دما اقتنع�ت إن  ،) )س�تمالكالاق�انون  -(فیما یلي ۱۹٥۳لسنة  ۲رقم  ،(استمالك للمصلحة العامة) األراضيمن قانون  ٤
  ،بیت��ین ،توص��یل مس��توطنة ع��وفرا والق��رى الفلس��طینیة المج��اورة (ع��ین یب��رودس��تمالك األراض��ي للمص��لحة العام��ة ألج��ل ا

وأن بإمك�ان المنش�أ تحم�ل النفق�ات الالزم�ة لتع�ویض أص�حاب  ،المحلی�ة یبرود) لمنشأة معالجة میاه الصرف الصحي ،سلواد
  -الحقوق في األراضي

وعل��ى اخ�ذ ح��ق  ،ق��انون االس�تمالك) (أ) م�ن ۱( ٤الم��ادة  بموج�ب ،أدن�اه لمفص��لةاألراض�ي إن�ي أق�رر بھ��ذا عل�ى اس��تمالك ا
في  ،على موقع االنترنت ،یوم من یوم نشر ھذا القرار في األراضي ٦۰: خالل التصرف فوري في األراضي ألمفصلھ أدناه

 ب األخیر من بینھم.حس ،أو تسلیمھا لالرتباط الفلسطیني ،مكاتب مدیریة التنسیق واالرتباط المالئم

 :ھي األراضي

منشأة الستقبال شاحنات  ،محلیة لمعالجة میاه الصرف الصحي لمنشأة المعدة ،دونم ۳٤٫۲۱۹قطعة ارض مجمل مساحتھا 
كما ھو  ،الصرف الصحي للوصول إلى المنشأة لمعالجة میاه منشأة لتجمیع میاه الصرف الصحي وطریق ،الصرف الصحي

وتحمل اسم "أمر بشان قانون األراضي (استمالك  ٦٫٥۰۰: ۱على خریطة االستمالك بمقیاس رسم محدد باللون األحمر 
 ھ/۱۹/۸رقم  )منشأة لمعالجة میاه الصرف الصحي عوفرا(۱۹٦۹-٥۷۲۹،)۳۲۱یھودا والسامرة) (رقم (ألعامھ) للمصلحة 

 من ھذا القرار. الموقعة بتوقیعي وتشكل جزء ال یتجزأ "

؛ ۷٤ القطع��ة-۱۸؛ ح�وض ۱۱٦ قطع��ة-۱۷ح�وض  ،ف�ي أراض��ي س�لواد أراض�ي منظم�ة ومس��جلةھ��ي  الم�ذكورة األراض�ي
 ،۹۲ ،۸۸-۸٦ ،۸٤-۷۹القطع  – ۲۰؛ حوض ۱٦۱ ،۱٥۹-۱٥۳ ،۱٥۰-۱٤۸ ،۱٤۲ ،۱۳۷ ،۱۳٦ ،۱۳۲ القطع-٦حوض 

 .٥۹-٥٥ ،٤۷-٤٥-القطع ۷الحوض  ،وفي أراضي عین یبرود ،۱۰۸-۱۱۲ ،۱۰٦ ،۱۰۲ ،۱۰۰ ،۹۷ ،۹٦

 على النحو التالي: ،ار والخریطة المرفقة لھینشر ھذا القر

 یوم. ٦۰یودع في مكاتب مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة وتعلق على لوحة اإلعالنات لمدة   .۱
 بواسطة مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة. ،یسلم لالرتباط الفلسطیني في المحافظة المالئمة .۲
 العربیة.ینشر بواسطة الصحافة باللغتین العبریة و .۳
 ینشر على موقع االنترنت التابع لإلدارة المدنیة.  .٤
 كل من یرغب بھذا.  ویوضع الطالعیودع في دیوان رئیس فرع البنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة  .٥
 یودع في دیوان التنظیم في اإلدارة المدنیة ویوضع إلطالع كل من یرغب بھذا. .٦
ویوض��ع  ،الك الحكومی��ة ف�ي یھ��ودا والس�امرة ف��ي المحافظ�ة المالئم��ةع�ن المس��ئول ع�ن األم��ی�ودع ف��ي مكات�ب المن��دوب  .۷

 الطالع كل من یرغب بھذا.
 یوم. ٦۰لمدة  ،یعلق بشكل واضح للعین في عدة أماكن بارزة في نطاق األراضي المذكورة .۸
 مجموعة المناشیر األوامر والتعیینات التابعة لقیادة جیش الدفاع اإلسرائیلي في منطقة الضفة الغربیة .۹

 ویمكن ألي شخص اإلطالع علیھم.

    ٥۷۸۰       كسلو           ۱۰ 

  ۲۰۱۹      كانون اول         ۸

 عمی������د                   ،علی������ان غس������ان

 المدنی����ة              اإلدارة         رئ����یس

 المختص�����������������������������ة الس�����������������������������لطة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٦۹-٥۷۲۹،)۳۲۱(رقم  یھودا والسامرة)(العامة) قانون األراضي (استمالك للمصلحة  بشأنأمر 

مودیعین  مفرق –مفرق لبید  بین المقطع-٤٤٦شارع رقم (استمالك واخذ حق التصرف  بشأنقرار 
  )۹۳/۳/ھ ،۷۹/۱۸/ھ ،۹۰/۱/ھرقم  تنفیذ المصادرة –عیلیت 

قانون األراضي (استمالك للمص�لحة العام�ة)(یھودا والس�امرة) األمر بشأن  من  ۲المادة  حسب يیاتصالح بموجب
 ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،)۹٤۷والس�امرة) (رق�م  المدنی�ة (یھ�ودا اإلدارةاألم�ر بش�ان إقام�ة  ،۱۹٦۹ -٥۷۲۹ ،)۳۲۱(رقم 

ق��انون  -(فیم��ا یل��ي ۱۹٥۳لس��نة  ۲رق��م  ،(اس��تمالك للمص��لحة العام��ة) األراض��يم��ن ق��انون  ٤وبموج��ب الم��ادة 
تط�ویر وتوس�یع ش�ارع ألج�ل  ،المصادرة تخدم المصلحة العام�ة وبعدما اقتنعت إن استمالك األراضي ،)ستمالكالا

م�ن ناحی�ة  ،لمص�لحة العام�ة ا یخ�دمال�ذي  ،"مف�رق م�ودیعین عیلی�ت"وب�ین  "مفرق لبی�د"في المقطع بین  ٤٤٦رقم 
   -النفقات الالزمة لتعویض أصحاب الحقوق في األراضيوأن بإمكان المنشأ تحمل  ،المواصالت واألمان

ی�وم م�ن ی�وم  ٦۰خ�الل  ،أدن�اه المفص�لةعل�ى اس�تمالك األراض�ي  ،االستمالكلقانون  ۱۲إني أقرر بھذا وفق المادة 
أو ع�ن طری�ق إرس�الھا لجھ�ات  ،مكاتب االرتب�اط والتنس�یق المالئم�ة ،مواقع االنترنت ،نشر ھذا القرار في االرض

 .حسب االخیر بینھم ،اط الفلسطینياالرتب

 األراضي ھي:
 امر ،"طریق" ۹۰/۱/ھالمصادرة  حدود اوامرالتي تقع ضمن  ،دونم ۷۲٫٥۰۹قطعة ارض مجمل مساحتھا 

التي تم وضع الید علیھم بشكل  "طریق" ۹۳/۳/ھالمصادرة رقم  امرو ،"مقطع طریق" ۷۹/۱۸/ھالمصادرة رقم 
 بشأنقرار "وتحمل اسم  ۷٫۰۰۰: ۱ر على خریطة االستمالك بمقیاس رسم فعلي. كما ھو محدد باللون األحم

رقم  تنفیذ المصادرة –مفرق مودیعین عیلیت  –بین مفرق لبید  المقطع-٤٤٦شارع رقم (استمالك واخذ حق التصرف 
 الموقعة بتوقیعي وتشكل جزء ال یتجزأ من ھذا القرار. ")۹۳/۳/ھ ،۷۹/۱۸/ھ ،۹۰/۱/ھ

 یة:التلالقرى امسجلة في أراضي الفسكالیة  الخرائط منظمة وحسب غیر ھي أراضي المذكورة األراضي
خل�ة ش�لطة  ،فیس�كالي وموق�ع ال�نجم ٥وح�وض  ،بط�ن الجع�ر ،موقع عقبة بئر ریان ،۹قریة نعلین حوض فیسكالي 

 وعر ابو عفص.

 على النحو التالي: ،ینشر ھذا القرار والخریطة المرفقة لھ

 یوم. ٦۰یة التنسیق واالرتباط المالئمة وتعلق على لوحة اإلعالنات لمدة یودع في مكاتب مدیر  .۱
 بواسطة مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة. ،یسلم لالرتباط الفلسطیني في المحافظة المالئمة .۲
 ینشر بواسطة الصحافة باللغتین العبریة والعربیة. .۳
 ینشر على موقع االنترنت التابع لإلدارة المدنیة.  .٤
 كل من یرغب بھذا.  ویوضع الطالعفي دیوان رئیس فرع البنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة یودع  .٥
 یودع في دیوان التنظیم في اإلدارة المدنیة ویوضع إلطالع كل من یرغب بھذا. .٦
ویوض�ع  ،یھ�ودا والس�امرة ف�ي المحافظ�ة المالئم�ةالحكومی�ة ف�ي عن المس�ئول ع�ن األم�الك المندوب یودع في مكاتب  .۷

 .الع كل من یرغب بھذاالط
 یوم. ٦۰یعلق بشكل واضح للعین في عدة أماكن بارزة في نطاق األراضي المذكورة لمدة  .۸
 مجموعة المناشیر األوامر والتعیینات التابعة لقیادة جیش الدفاع اإلسرائیلي في منطقة الضفة الغربیة .۹

 ویمكن ألي شخص اإلطالع علیھم.

    ٥۷۸۰      كسلو             ۲٥ 

  ۲۰۱۹      كانون اول      ۲۳

 عمی������د                  ،علی������ان غس������ان

 المدنی����ة              اإلدارة         رئ����یس

 المختص�����������������������������ة الس�����������������������������لطة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٦۹-٥۷۲۹،)۳۲۱یھودا والسامرة) (رقم (لعامھ) اقانون األراضي (استمالك للمصلحة  بشأنأمر 

رقم  )تسوفیم-مقطع من مفرق الفي منشي  – ٥٥شارع (استمالك واخذ حق التصرف  بشأنقرار 
 /ھ ۸۸/۰۱

(اس��تمالك للمص��لحة العام��ة)(یھودا  م��ن  األم��ر بش��أن ق��انون األراض��ي ۲بموج��ب ص��الحیاتي حس��ب الم��ادة 
 ،)۹٤۷األم��ر بش��ان إقام��ة اإلدارة المدنی��ة (یھ��ودا والس��امرة) (رق��م  ،۱۹٦۹ -٥۷۲۹ ،)۳۲۱والس�امرة) (رق��م 

 ۱۹٥۳لس��نة  ۲رق��م  ،م��ن ق��انون األراض��ي (اس��تمالك للمص��لحة العام��ة) ٤وبموج��ب الم��ادة  ،٥۷٤۲-۱۹۸۱
 ت��رمیمج��ل المص��لحة العام��ة تخ��دم الإن اس��تمالك األراض��ي وبع��دما اقتنع��ت  ،ق��انون االس��تمالك ) -(فیم��ا یل��ي

لمصلحة العام�ة یخدم االذي " یھودا والسامرةمنطقة في المقطع بین الفي منشي وحدود  ٥٥وتوسیع شارع رقم 
وأن بإمك�ان المنش�أ تحم�ل النفق�ات الالزم�ة لتع�ویض أص�حاب الحق�وق ف�ي  ،من ناحی�ة المواص�الت واألم�ان ،

   -األراضي

ی�وم م�ن  ٦۰خ�الل  ،أدن�اه المفص�لةاس�تمالك األراض�ي  على ،االستمالكلقانون  ۱۲وفق المادة  رر بھذاإني أق
أو ع�ن طری�ق إرس�الھا  ،المالئمة مدیریة التنسیق واالرتباط ،مواقع االنترنت ،في االرض یوم نشر ھذا القرار

 .حسب االخیر بینھم ،لجھات االرتباط الفلسطیني

 األراضي ھي:

 لم"شارع التفاف قلقلیة"  ۸۸/۱/ھالمصادرة  امرالتي تقع ضمن  ،دونم ۱٦٥٫۸مجمل مساحتھا  قطعة ارض
: ۱. كما ھو محدد باللون األحمر على خریطة االستمالك بمقیاس رسم تم وضع الید علیھم بشكل فعليی

-نشي مفرق الفي م بینمقطع  – ٥٥شارع (استمالك واخذ حق التصرف  بشأنقرار  وتحمل اسم " ۱۰٫۰۰۰
 الموقعة بتوقیعي وتشكل جزء ال یتجزأ من ھذا القرار. "/ھ ۸۸/۰۱رقم  امر المصادرة نفیذت )تسوفیم

 القرى التالیة: أراضيمتواجدة في حسب خارطة التنظیم المذكورة منظمة و األراضي

 :قریة حبلة.۱
 " طریق بین قطع.۰" ،٤۲ ،٤۱ ،۳۱ قطع: ۷٦۲۷حوض  •
 .۲٤ ،٦-۱قطع  ۷٦۲۸حوض  •
 .۳٥ ،۱۸ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۰قطع:  ۷٥٦۷حوض  •

 :قریة قلقلیة.۲
 " طریق بین قطع.۰" ،٦٦ ،٦٥ ،٥۳ ،٥۷ ،٥۰ ،٤۸ ،۳٥قطع:  ۷٥٦۸حوض  •

 عزون:قریة .۳
 " طریق بین قطع.۰" ،۹ ،٤-۲ :) قطعادعاءات(الئحة  ٤۳حوض  •
 " طریق بین قطع.۰" ،٦۷-٦٥ ،٥۹-٥۷ ،٥٥ ،٥٤) قطع: ادعاءات(الئحة  ۲٦حوض  •
 .٥۱-٤۸ قطع:) ادعاءاتحة (الئ۲٥حوض  •
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 على النحو التالي: ،ینشر ھذا القرار والخریطة المرفقة لھ

 یوم. ٦۰یودع في مكاتب مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة وتعلق على لوحة اإلعالنات لمدة   .۱
 بواسطة مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة. ،یسلم لالرتباط الفلسطیني في المحافظة المالئمة .۲
 ینشر بواسطة الصحافة باللغتین العبریة والعربیة. .۳
 ینشر على موقع االنترنت التابع لإلدارة المدنیة.  .٤
 یودع في دیوان رئیس فرع البنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة ویوضع  إلطالع كل من یرغب بھذا.  .٥
 یودع في دیوان التنظیم في اإلدارة المدنیة ویوضع إلطالع كل من یرغب بھذا. .٦
 ،یھ��ودا والس��امرة ف��ي المحافظ��ة المالئم��ةالحكومی��ة ف��ي ع��ن المس��ئول ع��ن األم��الك المن��دوب ی��ودع ف��ي مكات��ب  .۷

 .ویوضع الطالع كل من یرغب بھذا
 یوم. ٦۰لمدة  ،یعلق بشكل واضح للعین في عدة أماكن بارزة في نطاق األراضي المذكورة .۸
 الدفاع اإلسرائیلي في منطقة الضفة الغربیةمجموعة المناشیر األوامر والتعیینات التابعة لقیادة جیش  .۹

 ویمكن ألي شخص اإلطالع علیھم.

 
 

    ٥۷۸۰        كسلو          ۲٥

  ۲۰۱۹      كانون اول      ۲۳

 عمی������د                   ،علی������ان غس������ان

 المدنی����ة              اإلدارة         رئ����یس

 المختص�����������������������������ة الس�����������������������������لطة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٦۹-٥۷۲۹،)۳۲۱یھودا والسامرة) (رقم (لعامھ) اقانون األراضي (استمالك للمصلحة  بشأنأمر 

 ھ/۲۰/۰۲رقم  )۲بركة شیلو (استمالك واخذ حق التصرف  بشأنقرار 

دا والس�امرة) من  األمر بشأن قانون األراضي (استمالك للمص�لحة العام�ة)(یھو ۲حسب المادة  يبموجب صالحیات
 ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،)۹٤۷األم�ر بش�ان إقام�ة اإلدارة المدنی�ة (یھ�ودا والس�امرة) (رق�م  ،۱۹٦۹ -٥۷۲۹ ،)۳۲۱(رقم 

ق��انون  -(فیم��ا یل��ي ۱۹٥۳لس��نة  ۲رق��م  ،م��ن ق��انون األراض��ي (اس��تمالك للمص��لحة العام��ة) ٤وبموج��ب الم��ادة 
ستقض��ي إلقام��ة برك��ة می��اه إقلیمی��ة الت��ي عام��ة وبع��دما اقتنع��ت إن اس��تمالك األراض��ي للمص��لحة ال ،االس��تمالك )

وأن بإمك��ان المنش��أ تحم��ل النفق��ات الالزم��ة لتع��ویض  ،لك��ال الط��رفین ف��ي المنطق��ة الجبلی��ةاحتیاج��ات تزوی��د المی��اه 
   -أصحاب الحقوق في األراضي

وعل�ى اخ�ذ  ،الك) (أ) م�ن ق�انون االس�تم۱( ٤بموجب المادة  ،أدناه المفصلةإني أقرر بھذا على استمالك األراضي 
عل��ى موق��ع  ،ر ف��ي األراض��يی��وم م��ن ی��وم نش��ر ھ��ذا الق��را ٦۰ح��ق التص��رف ف��ي األراض��ي ألمفص��لھ أدن��اه: خ��الل 

 حسب األخیر من بینھم.  ،أو تسلیمھا لالرتباط الفلسطیني ،في مكاتب مدیریة التنسیق واالرتباط المالئم ،االنترنت

 األراضي ھي:

كما ھو محدد باللون األحمر على خریطة االستمالك بمقیاس  .المعدة ،دونم ۳٫۱۲قطعة ارض مجمل مساحتھا 
الموقعة " ھ/۲۰/۰۲) رقم ۲شیلو  (بركةوأخذ حق التصرف استمالك قرار بشأن وتحمل اسم " ۲٫٥۰۰: ۱رسم 

 بتوقیعي وتشكل جزء ال یتجزأ من ھذا القرار.

ح�وض فیس�كالي  ،قری�ة ج�الود أراض�يمتواج�دة ف�ي حس�ب الخریط�ة الفیس�كالیة المذكورة غی�ر منظم�ة و األراضي
 موقع شعب دوبش. ،۲۳

 على النحو التالي: ،ینشر ھذا القرار والخریطة المرفقة لھ

 یوم. ٦۰وتعلق على لوحة اإلعالنات لمدة  مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمةودع في مكاتب ی  .۱
 مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة. بواسطة ،سلم لالرتباط الفلسطیني في المحافظة المالئمةی .۲
 نشر بواسطة الصحافة باللغتین العبریة والعربیة.ی .۳
   على موقع االنترنت التابع لإلدارة المدنیة. نشری .٤
 كل من یرغب بھذا.  ویوضع الطالعبنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة دیوان رئیس فرع الیودع في  .٥
 نیة ویوضع إلطالع كل من یرغب بھذا.یوان التنظیم في اإلدارة المددیودع في  .٦
ویوض��ع  ،ع�ن المس��ئول ع�ن األم��الك الحكومی��ة ف�ي یھ��ودا والس�امرة ف��ي المحافظ�ة المالئم��ةی�ودع ف��ي مكات�ب المن��دوب  .۷

 الطالع كل من یرغب بھذا.
 یوم. ٦۰لمدة  ،المذكورة األراضيیعلق بشكل واضح للعین في عدة أماكن بارزة في نطاق  .۸
 .في منطقة الضفة الغربیة اإلسرائیليقیادة جیش الدفاع التابعة ل والتعیینات امراألومجموعة المناشیر  .۹

 ویمكن ألي شخص اإلطالع علیھم.

 
 
 

   ٥۷۸۰               تبات       ۸

  ۲۰۲۰      ني كانون ثا       ٥

 عمی������د                  ،غس������ان علی������ان

 رئ����یس         اإلدارة              المدنی����ة

 الس�����������������������������لطة المختص�����������������������������ة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٦۹-٥۷۲۹،)۳۲۱یھودا والسامرة) (رقم (لعامھ) اأمر بشان قانون األراضي (استمالك للمصلحة 

 )العازار -حوسان مقطع  – ٦۰شارع (قرار بشان استمالك واخذ حق التصرف 
 ھ   /۳/۹٤ -وھ  /۳/۸۸ ،ھ/۳۱/۸۳ رقمالمصادرة تنفیذ اوامر  

من  األمر بش�أن ق�انون األراض�ي (اس�تمالك للمص�لحة العام�ة)(یھودا  ۲دة بموجب صالحیاتي حسب الما
األم��ر بش��ان إقام��ة اإلدارة المدنی��ة (یھ��ودا والس��امرة) (رق��م  ،۱۹٦۹ -٥۷۲۹ ،)۳۲۱والس��امرة) (رق��م 

لس�نة  ۲رقم  ،من قانون األراضي (استمالك للمصلحة العامة) ٤وبموجب المادة  ،٥۷٤۲-۱۹۸۱ ،)۹٤۷
ج�ل المصلحة العامة تخدم الوبعدما اقتنعت إن استمالك األراضي  ،قانون االستمالك ) -(فیما یلي ۱۹٥۳
لمص��لحة یخ��دم اال��ذي " و مف��رق الع��ازار مف��رق حوس��انف��ي المقط��ع ب��ین  ٦۰وتوس��یع ش��ارع رق��م  ت��رمیم

وأن بإمك��ان المنش��أ تحم��ل النفق��ات الالزم��ة لتع��ویض أص��حاب  ،م��ن ناحی��ة المواص��الت واألم��ان ،العام�ة 
   -في األراضي الحقوق

ی�وم  ٦۰خ�الل  ،أدن�اه استمالك األراض�ي المفص�لة على ،االستمالكلقانون  ۱۲وفق المادة  إني أقرر بھذا
أو ع�ن طری�ق  ،المالئمة مدیریة التنسیق واالرتباط ،مواقع االنترنت ،في االرض من یوم نشر ھذا القرار

 .حسب االخیر بینھم ،إرسالھا لجھات االرتباط الفلسطیني

 األراضي ھي:

تعدیل مقطع " ۸۳/۳۱/ھالمصادرة  امرالتي تقع ضمن  ،دونم ۳٤۹٫۹۷٦قطعة ارض مجمل مساحتھا 
-و "؛" مقطع من طریق الخضر العازار ۸۸/۳/ھ "؛الخلیل بجوار العازار –من شارع بیت لحم 

حمر على كما ھو محدد باللون األبشكل فعلي  یتم وضع الید علیھا "، حین"التفاف الخضر. ۹٤/۳/ھ
قرار بشان استمالك واخذ حق التصرف  وتحمل اسم " ۱٥٫۰۰۰: ۱خریطة االستمالك بمقیاس رسم 

 "/ ھ  ۳/۹٤ -و/ھ  ۳/۸۸ ،/ھ  ۳۱/۸۳رقم  تنفیذ اوامر المصادرة  - )العازار -مقطع حوسان  – ٦۰(
 الموقعة بتوقیعي وتشكل جزء ال یتجزأ من ھذا القرار.

 القرى التالیة: أراضي ومتواجدة في منظمةغیر المذكورة  األراضي

 قطعة/موقع حوض اراضي القریة
 خلة القرویش ،ضھر البقیش  ۸حوض فیسكالي   ارطاس
 ضھر بقیش ۲حوض فیسكالي  الخضر

 ۷٤ ،۷۱ ،٥۲ ، ٥۱ ، ۳٦-۲۸ قائمة أحكام ۷حوض 
،۷٥ ، ۸۷-۸۹ ، ۹۱-۹۳ ، ۹٥-

۱۰۰ ، ۱۰٦ ، ۱۰۷ ، ۱٥۷-۱٦۳ 
 " طریق بین قطع.۰" ،

" طریق ۰" ،٤۸ ،۳۹ ،۳۸ ،۳۲ قائمة احكام ۸حوض 
 بین قطع

 ،۱۹-۱۷ ،۱٥-۱۲ ،۱۰-۷ ،٥ ،۱ قائمة احكام ۱۰حوض 
۲۱-۲٥، ۲۷، ۳۰، ۳۱، ۳۳-٤۰، 
٤۲، ٤۳-٤ ،٤٥۸، ٥۱-٥ ،٥٥۹-

 " طریق بین قطع۰" ،٦۱
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 " طریق بین قطع۰" ،۲۹-۲۲ قائمة احكام ۱۱حوض 
 ،۸۲ ،٥۱-٤۹ ،۳۳-۲۸ ،۱۰ ،۹ قائمة احكام ۱۳حوض 

۹٦، ۹۷، ۹۸، ۱۲۱-۱۲۳، ۱٤۱-
" طریق ۰" ،۱٥۳ ،۱٤۹ ،۱٤۷

 بین قطع
 " طریق بین قطع۰" ،۲٦ الئحة احكام ۲۲حوض 
 ،۱۱٦ ،۹۹-۹٦ ،٥۲-٤٦ ،٤۳ الئحة احكام ۲٤حوض 

" طریق ۰" ،۱۲۸ ،۱۲۷ ،۱۱۷
 بین قطع

 " طریق بین قطع۰" ،۱۹ الئحة احكام ۲۷حوض 
 ین قطع" طریق ب۰" ،۱ الئحة احكام ۲۹حوض 
" ۰" ،٦۱-٥٦ ،۲۸-۲۳ ،۲-۱ الئحة احكام ۳٥حوض 

 طریق بین قطع

 على النحو التالي: ،ینشر ھذا القرار والخریطة المرفقة لھ

 یوم. ٦۰یودع في مكاتب مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة وتعلق على لوحة اإلعالنات لمدة   .۱
 واسطة مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة.ب ،یسلم لالرتباط الفلسطیني في المحافظة المالئمة .۲
 ینشر بواسطة الصحافة باللغتین العبریة والعربیة. .۳
 ینشر على موقع االنترنت التابع لإلدارة المدنیة.  .٤
 كل من یرغب بھذا.  ویوضع الطالعیودع في دیوان رئیس فرع البنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة  .٥
 المدنیة ویوضع إلطالع كل من یرغب بھذا. یودع في دیوان التنظیم في اإلدارة .٦
 ،یھ�ودا والس�امرة ف�ي المحافظ�ة المالئم�ةالحكومی�ة ف�ي عن المسئول عن األمالك المندوب یودع في مكاتب  .۷

 .ویوضع الطالع كل من یرغب بھذا
 یوم. ٦۰لمدة  ،یعلق بشكل واضح للعین في عدة أماكن بارزة في نطاق األراضي المذكورة .۸
 األوامر والتعیینات التابعة لقیادة جیش الدفاع اإلسرائیلي في منطقة الضفة الغربیة مجموعة المناشیر .۹

 ویمكن ألي شخص اإلطالع علیھم.

 
 
 

    ٥۷۸۰      تبات         ۸

 ۲۰۲۰  كانون ثاني       ٥

 عمی������د,                   علی������ان غس������ان

 المدنی����ة              اإلدارة         رئ����یس

 المختص�����������������������������ة الس�����������������������������لطة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٤٥ ،نظمة دفاع (حالة طوارئ)أ

 إعالن على منظمة غیر مشروعة

نظمة )(ب) أل۱(۸٤حسب نظام و ةسرائیلي في المنطقتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلاالحیصبموجب 
ون ") وب��اقي ص��الحیاتي حس��ب ك��ل ق��اننظم��ة ال��دفاعأ(فیم��ا یل��ي: " ۱۹٤٥ ،ال��دفاع (حال��ة ط��وارئ)

أم��ن دول��ة  ،ةم��ن المنطق��أ ع��نج��ل ال��دفاع أن األم��ر مطل��وب أل ،وبع��د أن اقتنع��ت ،م��نأ اتوتش��ریع
الت�ي  ةو المنظم�ب�أن مجموع�ة األش�خاص أ  ،عل�ن بھ�ذاأ إن�ي ،والنظام العام سالمة الجمھور ،إسرائیل

 union العمل الزراعي" لجاناتحاد " "،"WAWCأو  "لجنة االعمال الزراعیة"  اسم یطلق علیھا
of agricultural work committees)( أو "لجان العم�ل الزراع�ي" أو "اتح�اد لج�ان العم�ل "

او باي طریقة  العنكبوتیةشبكة من خالل ال تعمل تسواء كان بحال كانت شركة او لم تكن، ،الزراعي"
بك�ل اس��م و ، ف�رع، مرك�ز، لجن�ة أو ح�زب،مؤسس�ة، ش�عبة ،خلی�ة ،بم�ا ف�ي ذل�ك مجموع�ات  ،اخ�رى 

 یشمل كل مجموعة تنتمى لھ�ذا التی�ار، الملق�ب بالق�اب ش�تى، ھ�ي منظم�ة غی�ر مش�روعة -یطلق علیھا
 في االنظمة.  اكمفھومھ

علی�ھ اإلب�الغ ع�ن ذل�ك لقائ�د ق�وات  ،من یحتاز على أمالك المنظم�ة غی�ر المش�روعة الم�ذكورة أع�اله
ھ�اتف:  ،لمستشار القضائي لیھودا والس�امرةجیش الدفاع اإلسرائیلي بمنطقة یھودا والسامرة بواسطة ا

 .۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰فاكس:  ،۹۹۷۷۷۱۱-۰۲

ً  ھاعتراض��ات رف��عیس��تطیع  ،م��ن ی��رى نفس��ھ متض��رراً ج��راء ھ��ذا اإلع��الن بواس��طة المستش��ار  ،خطی��ا
 یوم من یوم نشر اإلعالن. ۱٤القضائي لمنطقة یھودا والسامرة خالل 

 

 

 ٥۷۸۰    اتتب����������������������     ۲٥

    ۲۰۲۰ ك�����انون ث�����اني      ۲۲

 أل����������وف,          ن����������داف ب����������دان

 اإلس�رائیلي ال�دفاع ج�یش قوات قائد

 والس����������امرة یھ����������ودا بمنطق����������ة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٤٥، طوارئ)نظمة دفاع (حالة أ

 إعالن على منظمة غیر مشروعة

نظمة )(ب) أل۱(۸٤حسب نظام و ةسرائیلي في المنطقتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلاالحیصبموجب 
ون ") وب��اقي ص��الحیاتي حس��ب ك��ل ق��اننظم��ة ال��دفاعأ(فیم��ا یل��ي: " ۱۹٤٥ ،ال��دفاع (حال��ة ط��وارئ)

أم��ن دول��ة  ،ةم��ن المنطق��أ ع��نج��ل ال��دفاع أن األم��ر مطل��وب أل ،وبع��د أن اقتنع��ت ،م��نأ اتوتش��ریع
الت�ي  ةو المنظم�ب�أن مجموع�ة األش�خاص أ  ،عل�ن بھ�ذاأ إن�ي ،والنظام العام سالمة الجمھور ،إسرائیل

لجن�ة/لجان العم�ل اتح�اد أو " ،"اتحاد لجان العمل الصحي"  ،" الصحة ان"اتحاد لجن اسم یطلق علیھا
م�ن خ�الل  تعم�ل تس�واء كان� ، بح�ال كان�ت ش�ركة او ل�م تك�ن،او "لجن�ة االعم�ال الص�حیة"،لصحي ا
، ف��رع، مؤسس��ة، ش��عبة ،خلی��ة ،بم��ا ف��ي ذل��ك مجموع��ات  ،او ب��اي طریق��ة اخ��رى  العنكبوتی��ةش��بكة ال

یشمل ك�ل مجموع�ة تنتم�ى لھ�ذا التی�ار، الملق�ب بالق�اب  -بكل اسم یطلق علیھاو مركز، لجنة أو حزب،
 . في االنظمة اكمفھومھ شتى، ھي منظمة غیر مشروعة

علی�ھ اإلب�الغ ع�ن ذل�ك لقائ�د ق�وات  ،من یحتاز على أمالك المنظم�ة غی�ر المش�روعة الم�ذكورة أع�اله
 ،یھ�ودا والس�امرةمنطق�ة مستشار القضائي لجیش الدفاع اإلسرائیلي بمنطقة یھودا والسامرة بواسطة ال

 ۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰فاكس: ،۰۲-۹۹۷۷۷۱۱ھاتف: 

ً  ھاعتراض��ات رف��عیس��تطیع  ،م��ن ی��رى نفس��ھ متض��رراً ج��راء ھ��ذا اإلع��الن بواس��طة المستش��ار  ،خطی��ا
 .یوم من یوم نشر اإلعالن ۱٤خالل القضائي لمنطقة یھودا والسامرة 

 ٥۷۸۰      اتتب����������������������   ۲٥

    ۲۰۲۰   انون ث�����انيك�����    ۲۲

 أل����������وف,          ن����������داف ب����������دان

 اإلس�رائیلي ال�دفاع ج�یش قوات قائد

 والس����������امرة یھ����������ودا بمنطق����������ة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،)۱٥۳۹أمر بشأن مباني غیر مرخصة (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) (رقم 

 ۲۰۲۰-٥۷۸۰،یھودا والسامرة)() ۱٤تمدید سریان رقم () حفات ھشكیدإعالن عن منطقة مقیدة (

) ۲)(د)(۲(-و) ۱(د)(۲وفقا لصالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة وبموجب المادة 
(فیما  ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،)۱٥۳۹من اآلمر بشأن مباني غیر مرخصة (تعلیمات مؤقتة)(یھودا والسامرة)(رقم 

فإني   ،على النظام العاموبما أنني أعتقد أن األمر ضروري إلقامة الحكم الصحیح والحفاظ  ،یلي: "األمر")
 آمر بما یلي :

 -في ھذا اإلعالن .۱ تعریفات

(حف����ات الج����وي المس����مى" إع����الن ع����ن منطق����ة مقی����دة  التص����ویر-"الخریط����ة"
زءاً ال الموق���ع بت���وقیعي ویش���كل ج���  ،"۲۰۲۰-٥۷۸۰،د)(یھودا والس���امرة)یھش���ك

 یتجزأ من ھذا اإلعالن.

 المعلمة باللون األحمر على الخریطة.  المساحة-"المنطقة"

تقیید 
 المنطقة

 ۲۸أعلن بھذا أنھ ان المنطقة ھي منطقة مقیدة (فیما یلي: " نطاق اإلعالن") لغایة  .۲
 ).۲۰۲۲كانون ثاني  ۱(  ٥۷۸۲تبات 

منع 
الدخول 

 والمكوث

 ،وال یمك�ث فی�ھ ،(أ) من یوم نشر ھذا االعالن ال یدخل أي شخص لنطاق االعالن .۳
 منوطاً للمذكور في األمر. 

یتوج���ب عل��ى أي ش���خص یمك��ث ف���ي نط���اق  ،(ب) م��ن ی���وم نش��ر ھ���ذا االع��الن
 منوطاً للمذكور في األمر.  ،الخروج من المنطقة ،االعالن

على من ھذا االعالن ال تسري  ۳تعلیمات المادة  ،(ج) بالرغم من المذكور اعاله
 نطقة.المسجل في سجل السكان للم شخص

إخ������������راج 
 الممتلكات

یف�رض عل�ى أص�حاب الممتلك�ات المتواج�دة ف�ي نط�اق  ،من یوم نشر ھذا اإلعالن .٤
منوطاً للمذكور ف�ي  ،إخراجھا لخارج نطاق اإلعالن ،اإلعالن أو المتصرفین فیھا

 األمر. 
 لتنفیذ العملیات التالیة: فوري، المنعبشكل  ،عند نشر ھذا اإلعالن یسري .٥ منع فوري

 ). أي عمل بناء في نطاق اإلعالن;۱(

). دخول أي شخص أو ممتلكات لنطاق اإلعالن ألجل تنفیذ أعمال بناء. ۲(
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مص�����اریف 
اإلخ����������الء 

 والصیانة
تس��ري علیھ��ا التعلیم��ات بش��أن  ،(ج) م��ن األم��ر٥أخلی��ت ممتلك��ات بموج��ب الم��ادة  .٦

 .۲۰۰٦-٥۷٦۷ ،وضع الید على ممتلكات (یھودا والسامرة)

تش������������غیل 
الصالحیات  

شخص بتعلیمات الم�ادة  أخلمن ھذا اإلعالن أو  ٦-و ٤ ،۳لم تنفذ تعلیمات المواد  .۷
یحق للقائد العسكري أو لمن م�ن قبل�ھ تش�غیل ك�ل الص�الحیات  ،من ھذا اإلعالن ٥

 الممنوحة لھم بموجب األمر ألجل تنفیذ تعلیمات األمر وھذا اإلعالن.
من������������������ع 

 األضرار
اإلع��الن كتح��ذیر ألص��حاب الممتلك��ات أو المتص��رفین فیھ��ا بالنس��بة یعتب��ر ھ��ذا  .۸

من اجل منع أو  ،لواجبھم إلخراج الممتلكات لخارج نطاق اإلعالن بشكل شخصي
 اإلخالء. تقلیص األضرار التي قد تحدث خالل عملیة 

نش�����������������ر 
 اإلعالن

 من األمر. ۳ینشر اإلعالن وفق تعلیمات المادة  .۹

یحق لمن یعتبر نفسھ متضرراً جراء ھذا اإلعالن أن یرف�ع اعتراض�ھ لقائ�د  (أ) .۱۰ االعتراض
دی��وان  والس��امرة، بواس��طةق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي بمنطق��ة یھ��ودا 

خ�الل ثمانی�ة أی�ام  ،)۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰للمنطقة (فاكس:  القضائيالمستشار 
 من یوم نشر اإلعالن.

 من اآلمر. ۱۰المادة ترفق لالعتراض المستندات المفصلة في  (ب)

 بدء سریان ھذا اإلعالن بیوم توقیعھ. .۱۱بدء سریان       

تمدی�د س�ریان رق�م ( ھشكید)یسمى ھذا اإلعالن: " إعالن عن منطقة مقیدة (حفات  .۱۲ أالسم
 ". ۲۰۲۰-٥۷۸۰،یھودا والسامرة)() ۱٤

 

 

 ٥۷۸۰تفات                   ۲۳

   ۲۰۲۰كانون ثاني           ۲۳

 ن�������داف ب�������دان,                 أل�������وف

 قائ��د ق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي

 ف������ي  منطق������ة  یھ������ودا  والس������امرة

9883



 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،)۱٥۳۹أمر بشأن مباني غیر مرخصة (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) (رقم 

یھودا (االعالن) وتعدیل حدود  ۱۱تمدید سریان رقم (استر) معوز إعالن عن منطقة مقیدة (
  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،والسامرة)

) ۲)(د)(۲(-و) ۱(د)(۲وبموجب المادة وفقا لصالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة 
(فیما  ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،)۱٥۳۹بشأن مباني غیر مرخصة (تعلیمات مؤقتة)(یھودا والسامرة)(رقم  اآلمرمن 

فإني   ،على النظام العامإلقامة الحكم الصحیح والحفاظ وبما أنني أعتقد أن األمر ضروري  ،یلي: "األمر")
 آمر بما یلي :

 -في ھذا اإلعالن .۱ تعریفات

مع����وز إع����الن ع����ن منطق����ة مقی����دة ( الج����وي المس����مى" التص����ویر-"الخریط����ة"
الموقع بتوقیعي ویشكل جزءاً ال یتجزأ   ،"۲۰۲۰-٥۷۸۰،)(یھودا والسامرة)استر

 من ھذا اإلعالن.

 على الخریطة.  األحمرالمساحة المعلمة باللون  -"المنطقة"

تقیید 
 المنطقة

 ۲۸ لغایة ")اإلعالن(فیما یلي: " نطاق ان المنطقة ھي منطقة مقیدة أعلن بھذا أنھ  .۲
 .)۲۰۲۲كانون ثاني  ۱(  ٥۷۸۲ تبات

منع 
الدخول 

 والمكوث

 ،وال یمك�ث فی�ھ ،لنطاق االعالن(أ) من یوم نشر ھذا االعالن ال یدخل أي شخص  .۳
 منوطاً للمذكور في األمر. 

 یمك��ث ف���ي نط���اقش���خص  یتوج���ب عل��ى أي ،م��ن ی���وم نش��ر ھ���ذا االع��الن (ب)
 منوطاً للمذكور في األمر.  ،من المنطقةالخروج  ،االعالن

على  تسريمن ھذا االعالن ال  ۳تعلیمات المادة  ،اعاله بالرغم من المذكور (ج)
 في سجل السكان للمنطقة.المسجل  شخص

إخ������������راج 
 الممتلكات

یف�رض عل�ى أص�حاب الممتلك�ات المتواج�دة ف�ي نط�اق  ،من یوم نشر ھذا اإلعالن .٤
منوطاً للمذكور ف�ي  ،إخراجھا لخارج نطاق اإلعالن ،اإلعالن أو المتصرفین فیھا

 األمر. 

 لتنفیذ العملیات التالیة: فوري، المنعبشكل  ،یسريعند نشر ھذا اإلعالن  .٥ منع فوري

 ;بناء في نطاق اإلعالن). أي عمل ۱(

). دخول أي شخص أو ممتلكات لنطاق اإلعالن ألجل تنفیذ أعمال بناء. ۲(
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مص�����اریف 
اإلخ����������الء 

 والصیانة
تس��ري علیھ��ا التعلیم��ات بش��أن  ،(ج) م��ن األم��ر٥أخلی��ت ممتلك��ات بموج��ب الم��ادة  .٦

 .۲۰۰٦-٥۷٦۷ ،وضع الید على ممتلكات (یھودا والسامرة)

تش������������غیل 
الصالحیات  

من ھذا اإلعالن أو اخل شخص بتعلیمات الم�ادة  ٦-و ٤ ،۳لم تنفذ تعلیمات المواد  .۷
تش�غیل ك�ل الص�الحیات  یحق للقائد العسكري أو لمن م�ن قبل�ھ ،من ھذا اإلعالن ٥

 الممنوحة لھم بموجب األمر ألجل تنفیذ تعلیمات األمر وھذا اإلعالن.

من������������������ع 
 األضرار

 اإلع��الن كتح��ذیر ألص��حاب الممتلك��ات أو المتص��رفین فیھ��ا بالنس��بة یعتب��ر ھ��ذا .۸
 أومن اجل منع  ،إلخراج الممتلكات لخارج نطاق اإلعالن بشكل شخصي لواجبھم

 .  اإلخالءخالل عملیة  تحدثالتي قد  األضرار صتقلی

نش�����������������ر 
 اإلعالن

 من األمر. ۳المادة  وفق تعلیماتینشر اإلعالن  .۹

 (أ) .۱۰ ضاالعترا
 

قائ�د لیحق لمن یعتبر نفسھ متضرراً جراء ھذا اإلعالن أن یرف�ع اعتراض�ھ 
دی��وان  بواس��طة، والس��امرةق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي بمنطق��ة یھ��ودا 

خ�الل ثمانی�ة أی�ام  ،)۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰للمنطقة (فاكس:  القضائيالمستشار 
 .من یوم نشر اإلعالن

 من اآلمر. ۱۰في المادة  مستندات المفصلةالرفق لالعتراض ت (ب)

 .یوم توقیعھب اإلعالنبدء سریان ھذا  .۱۱بدء سریان       

تمدی�د س�ریان رق�م ( )اس�ترمع�وز إعالن عن منطق�ة مقی�دة ( : "اإلعالنیسمى ھذا  .۱۲ أالسم
 ". ۲۰۲۰-٥۷۸۰،یھودا والسامرة)(االعالن) وتعدیل حدود  ۱۱

 
 
 

 ٥۷۸۰          اتتب         ۲٦

   ۲۰۲۰      كانون ثاني     ۲۳

                ن�������������داف ب�������������دانأل�������������وف        

 قائ��د ق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي

 ف�������ي منطق�������ة یھ�������ودا والس�������امرة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،)۱٥۳۹أمر بشأن مباني غیر مرخصة (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) (رقم 

-٥۷۸۰،یھودا والسامرة)() ۱تمدید سریان رقم () ئوالت تصیونجإعالن عن منطقة مقیدة (
۲۰۲۰  

-و) ۱(د)(۲وفقا لصالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة وبموجب المادة 
 ،)۱٥۳۹) من اآلمر بشأن مباني غیر مرخصة (تعلیمات مؤقتة)(یھودا والسامرة)(رقم ۲)(د)(۲(

وبما أنني أعتقد أن األمر ضروري إلقامة الحكم الصحیح  ،(فیما یلي: "األمر") ۲۰۰۳-٥۷٦٤
 فإني آمر بما یلي :  ،على النظام العاموالحفاظ 

 -في ھذا اإلعالن .۱ تعریفات

) جئوالت تص�یون( مقیدةالجوي المسمى" إعالن عن منطقة  التصویر-"الخریطة"
بت�وقیعي ویش�كل ج�زءاً ال یتج�زأ م�ن  الموق�ع"، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،یھودا والسامرة)(

 ھذا اإلعالن.

 المعلمة باللون األحمر على الخریطة.  المساحة-"المنطقة"

تقیید 
 المنطقة

 ۲۸أعلن بھذا أنھ ان المنطقة ھي منطقة مقیدة (فیما یلي: " نطاق اإلعالن") لغایة  .۲
 ).۲۰۲۲كانون ثاني  ۱(  ٥۷۸۲تبات 

منع 
الدخول 

 والمكوث

 ،وال یمك�ث فی�ھ ،(أ) من یوم نشر ھذا االعالن ال یدخل أي شخص لنطاق االعالن .۳
 منوطاً للمذكور في األمر. 

یتوج���ب عل��ى أي ش���خص یمك��ث ف���ي نط���اق  ،(ب) م��ن ی���وم نش��ر ھ���ذا االع��الن
 منوطاً للمذكور في األمر.  ،الخروج من المنطقة ،االعالن

على من ھذا االعالن ال تسري  ۳تعلیمات المادة  ،(ج) بالرغم من المذكور اعاله
 المسجل في سجل السكان للمنطقة. شخص

إخ������������راج 
 الممتلكات

یف�رض عل�ى أص�حاب الممتلك�ات المتواج�دة ف�ي نط�اق  ،من یوم نشر ھذا اإلعالن .٤
منوطاً للمذكور ف�ي  ،إخراجھا لخارج نطاق اإلعالن ،اإلعالن أو المتصرفین فیھا

 األمر. 
 لتنفیذ العملیات التالیة: فوري، المنعبشكل  ،عند نشر ھذا اإلعالن یسري .٥ منع فوري

 ). أي عمل بناء في نطاق اإلعالن;۱(
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). دخول أي شخص أو ممتلكات لنطاق اإلعالن ألجل تنفیذ أعمال بناء. ۲(

مص�����اریف 
اإلخ����������الء 

 والصیانة
تس��ري علیھ��ا التعلیم��ات بش��أن  ،(ج) م��ن األم��ر٥أخلی��ت ممتلك��ات بموج��ب الم��ادة  .٦

 .۲۰۰٦-٥۷٦۷ ،وضع الید على ممتلكات (یھودا والسامرة)

تش������������غیل 
الصالحیات  

شخص بتعلیمات الم�ادة  أخلمن ھذا اإلعالن أو  ٦-و ٤ ،۳لم تنفذ تعلیمات المواد  .۷
یحق للقائد العسكري أو لمن م�ن قبل�ھ تش�غیل ك�ل الص�الحیات  ،من ھذا اإلعالن ٥

 الممنوحة لھم بموجب األمر ألجل تنفیذ تعلیمات األمر وھذا اإلعالن.
من������������������ع 

 األضرار
یعتب��ر ھ��ذا اإلع��الن كتح��ذیر ألص��حاب الممتلك��ات أو المتص��رفین فیھ��ا بالنس��بة  .۸

من اجل منع أو  ،لواجبھم إلخراج الممتلكات لخارج نطاق اإلعالن بشكل شخصي
 اإلخالء. تقلیص األضرار التي قد تحدث خالل عملیة 

نش�����������������ر 
 اإلعالن

 من األمر. ۳ینشر اإلعالن وفق تعلیمات المادة  .۹

یحق لمن یعتبر نفسھ متضرراً جراء ھذا اإلعالن أن یرف�ع اعتراض�ھ لقائ�د  (أ) .۱۰ االعتراض
دی��وان  والس��امرة، بواس��طةق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي بمنطق��ة یھ��ودا 

خ�الل ثمانی�ة أی�ام  ،)۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰للمنطقة (فاكس:  القضائيالمستشار 
 من یوم نشر اإلعالن.

 من اآلمر. ۱۰ترفق لالعتراض المستندات المفصلة في المادة  (ب)

 بدء سریان ھذا اإلعالن بیوم توقیعھ. .۱۱بدء سریان       

(تمدی�د س�ریان  )جئ�والت تص�یوناإلعالن: " إعالن عن منطق�ة مقی�دة (یسمى ھذا  .۱۲ أالسم
 ". ۲۰۲۰-٥۷۸۰،یھودا والسامرة)() ۱رقم 

 

 

 ٥۷۸۰تفات                   ۲٦

   ۲۰۲۰كانون ثاني           ۲۳

                 أل�������������وف         ن�������������داف ب�������������دان

 قائ��د ق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي

 یھ������ودا  والس������امرة  ف������ي  منطق������ة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،)۱٥۳۹أمر بشأن مباني غیر مرخصة (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) (رقم 

یھودا () ۱٤تمدید سریان رقم () اسافجفعات -متسبي اساف إعالن عن منطقة مقیدة (
  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،والسامرة)

-و) ۱(د)(۲وفقا لصالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة وبموجب المادة 
 ،)۱٥۳۹) من اآلمر بشأن مباني غیر مرخصة (تعلیمات مؤقتة)(یھودا والسامرة)(رقم ۲)(د)(۲(

وبما أنني أعتقد أن األمر ضروري إلقامة الحكم الصحیح  ،(فیما یلي: "األمر") ۲۰۰۳-٥۷٦٤
 فإني آمر بما یلي :  ،على النظام العاموالحفاظ 

 -في ھذا اإلعالن .۱ تعریفات

-متس�بي اس�اف "إعالن عن منطق�ة مقی�دة ( الجوي المسمى التصویر-"الخریطة"
بتوقیعي ویشكل جزءاً  الموقع"، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،یھودا والسامرة)() اسافجفعات 

 ال یتجزأ من ھذا اإلعالن.

 المعلمة باللون األحمر على الخریطة.  المساحة-"المنطقة"

تقیید 
 المنطقة

 ۲۸أعلن بھذا أنھ ان المنطقة ھي منطقة مقیدة (فیما یلي: " نطاق اإلعالن") لغایة  .۲
 ).۲۰۲۲كانون ثاني  ۱(  ٥۷۸۲تبات 

منع 
الدخول 

 والمكوث

 ،وال یمك�ث فی�ھ ،(أ) من یوم نشر ھذا االعالن ال یدخل أي شخص لنطاق االعالن .۳
 منوطاً للمذكور في األمر. 

یتوج���ب عل��ى أي ش���خص یمك��ث ف���ي نط���اق  ،(ب) م��ن ی���وم نش��ر ھ���ذا االع��الن
 منوطاً للمذكور في األمر.  ،الخروج من المنطقة ،االعالن

على من ھذا االعالن ال تسري  ۳تعلیمات المادة  ،(ج) بالرغم من المذكور اعاله
 نطقة.المسجل في سجل السكان للم شخص

إخ������������راج 
 الممتلكات

یف�رض عل�ى أص�حاب الممتلك�ات المتواج�دة ف�ي نط�اق  ،من یوم نشر ھذا اإلعالن .٤
منوطاً للمذكور ف�ي  ،إخراجھا لخارج نطاق اإلعالن ،اإلعالن أو المتصرفین فیھا

 األمر. 
 لتنفیذ العملیات التالیة: فوري، المنعبشكل  ،عند نشر ھذا اإلعالن یسري .٥ منع فوري

 ). أي عمل بناء في نطاق اإلعالن;۱(
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). دخول أي شخص أو ممتلكات لنطاق اإلعالن ألجل تنفیذ أعمال بناء. ۲(

مص�����اریف 
اإلخ����������الء 

 والصیانة
تس��ري علیھ��ا التعلیم��ات بش��أن  ،(ج) م��ن األم��ر٥أخلی��ت ممتلك��ات بموج��ب الم��ادة  .٦

 .۲۰۰٦-٥۷٦۷ ،وضع الید على ممتلكات (یھودا والسامرة)

تش������������غیل 
الصالحیات  

شخص بتعلیمات الم�ادة  أخلمن ھذا اإلعالن أو  ٦-و ٤ ،۳لم تنفذ تعلیمات المواد  .۷
یحق للقائد العسكري أو لمن م�ن قبل�ھ تش�غیل ك�ل الص�الحیات  ،من ھذا اإلعالن ٥

 الممنوحة لھم بموجب األمر ألجل تنفیذ تعلیمات األمر وھذا اإلعالن.
من������������������ع 

 األضرار
اإلع��الن كتح��ذیر ألص��حاب الممتلك��ات أو المتص��رفین فیھ��ا بالنس��بة یعتب��ر ھ��ذا  .۸

من اجل منع أو  ،لواجبھم إلخراج الممتلكات لخارج نطاق اإلعالن بشكل شخصي
 اإلخالء. تقلیص األضرار التي قد تحدث خالل عملیة 

نش�����������������ر 
 اإلعالن

 من األمر. ۳ینشر اإلعالن وفق تعلیمات المادة  .۹

یحق لمن یعتبر نفسھ متضرراً جراء ھذا اإلعالن أن یرف�ع اعتراض�ھ لقائ�د  (أ) .۱۰ االعتراض
دی��وان  والس��امرة، بواس��طةق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي بمنطق��ة یھ��ودا 

خ�الل ثمانی�ة أی�ام  ،)۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰للمنطقة (فاكس:  القضائيالمستشار 
 من یوم نشر اإلعالن.

 من اآلمر. ۱۰المادة ترفق لالعتراض المستندات المفصلة في  (ب)

 بدء سریان ھذا اإلعالن بیوم توقیعھ. .۱۱بدء سریان       

 )اس�افجفع�ات -متس�بي اس�اف یسمى ھذا اإلع�الن: " إع�الن ع�ن منطق�ة مقی�دة ( .۱۲ أالسم
 ". ۲۰۲۰-٥۷۸۰،یھودا والسامرة)() ۱٤تمدید سریان رقم (

 

 

 ٥۷۸۰تفات                   ۲٦

   ۲۰۲۰كانون ثاني           ۲۳

                أل�����������وف           ن�����������داف ب�����������دان

 قائ��د ق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي

 ف�������ي منطق�������ة یھ�������ودا والس�������امرة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
  ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،)۱٥۳۹أمر بشأن مباني غیر مرخصة (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) (رقم 

 
وتعدیل حدود االعالن)(یھودا  ۱۱)(تمدید سریان رقم یونعوز تصإعالن عن منطقة مقیدة (

  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،والسامرة)
 

-و) ۱(د)(۲وفقا لصالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة وبموجب المادة 
 ،)۱٥۳۹) من اآلمر بشأن مباني غیر مرخصة (تعلیمات مؤقتة)(یھودا والسامرة)(رقم ۲)(د)(۲(

وبما أنني أعتقد أن األمر ضروري إلقامة الحكم الصحیح  ،(فیما یلي: "األمر") ۲۰۰۳-٥۷٦٤
 فإني آمر بما یلي :  ،على النظام العاموالحفاظ 

 
 -في ھذا اإلعالن .۱ تعریفات

 
مقی����دة (ع����وز الج����وي المس����مى" إع����الن ع����ن منطق����ة  التص����ویر-""الخریط����ة  

الموق��ع بت��وقیعي ویش��كل ج��زءاً ال   ،"۲۰۲۰-٥۷۸۰،)(یھودا والس��امرة)تص��یون
 یتجزأ من ھذا اإلعالن.

 
 المعلمة باللون األحمر على الخریطة.  المساحة-"المنطقة"

تقیید 
 المنطقة

 ۲۸أعلن بھذا أنھ ان المنطقة ھي منطقة مقیدة (فیما یلي: " نطاق اإلعالن") لغایة  .۲
 ).۲۰۲۲كانون ثاني  ۱(  ٥۷۸۲تبات 

 
منع 

الدخول 
 والمكوث

 ،وال یمك�ث فی�ھ ،(أ) من یوم نشر ھذا االعالن ال یدخل أي شخص لنطاق االعالن .۳
 منوطاً للمذكور في األمر. 

 
یتوج���ب عل��ى أي ش���خص یمك��ث ف���ي نط���اق  ،(ب) م��ن ی���وم نش��ر ھ���ذا االع��الن

 منوطاً للمذكور في األمر.  ،الخروج من المنطقة ،االعالن
 

على من ھذا االعالن ال تسري  ۳تعلیمات المادة  ،(ج) بالرغم من المذكور اعاله
 نطقة.المسجل في سجل السكان للم شخص

 
إخ������������راج 

 الممتلكات
یف�رض عل�ى أص�حاب الممتلك�ات المتواج�دة ف�ي نط�اق  ،من یوم نشر ھذا اإلعالن .٤

منوطاً للمذكور ف�ي  ،إخراجھا لخارج نطاق اإلعالن ،اإلعالن أو المتصرفین فیھا
 األمر. 

 لتنفیذ العملیات التالیة: فوري، المنعبشكل  ،عند نشر ھذا اإلعالن یسري .٥ منع فوري
 
 ). أي عمل بناء في نطاق اإلعالن;۱(
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 ). دخول أي شخص أو ممتلكات لنطاق اإلعالن ألجل تنفیذ أعمال بناء. ۲(
 

مص�����اریف 
اإلخ����������الء 

 والصیانة

 
٦. 

 
تس��ري علیھ��ا التعلیم��ات بش��أن  ،(ج) م��ن األم��ر٥أخلی��ت ممتلك��ات بموج��ب الم��ادة 

 .۲۰۰٦-٥۷٦۷ ،وضع الید على ممتلكات (یھودا والسامرة)
 

تش������������غیل 
 الصالحیات  

شخص بتعلیمات الم�ادة  أخلمن ھذا اإلعالن أو  ٦-و ٤ ،۳لم تنفذ تعلیمات المواد  .۷
یحق للقائد العسكري أو لمن م�ن قبل�ھ تش�غیل ك�ل الص�الحیات  ،من ھذا اإلعالن ٥

 الممنوحة لھم بموجب األمر ألجل تنفیذ تعلیمات األمر وھذا اإلعالن.
من������������������ع 

 األضرار
اإلع��الن كتح��ذیر ألص��حاب الممتلك��ات أو المتص��رفین فیھ��ا بالنس��بة یعتب��ر ھ��ذا  .۸

من اجل منع أو  ،لواجبھم إلخراج الممتلكات لخارج نطاق اإلعالن بشكل شخصي
 اإلخالء. تقلیص األضرار التي قد تحدث خالل عملیة 

نش�����������������ر 
 اإلعالن

 من األمر. ۳ینشر اإلعالن وفق تعلیمات المادة  .۹
 
 

یحق لمن یعتبر نفسھ متضرراً جراء ھذا اإلعالن أن یرف�ع اعتراض�ھ لقائ�د  (أ) .۱۰ االعتراض
دی��وان  والس��امرة، بواس��طةق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي بمنطق��ة یھ��ودا 

خ�الل ثمانی�ة أی�ام  ،)۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰للمنطقة (فاكس:  القضائيالمستشار 
 من یوم نشر اإلعالن.

 
 من اآلمر. ۱۰المادة ترفق لالعتراض المستندات المفصلة في  (ب)  

 
 بدء سریان ھذا اإلعالن بیوم توقیعھ. .۱۱ بدء سریان       

  
(تمدی�د س�ریان رق�م  )عوز تصیونیسمى ھذا اإلعالن: " إعالن عن منطقة مقیدة ( .۱۲ أالسم

 ". ۲۰۲۰-٥۷۸۰،یھودا والسامرة)(االعالن) وتعدیل حدود  ۱۱
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۰ات          تب         ۲٦

    ۲۰۲۰كانون ثاني           ۲۳

 

 ن���������������داف ب���������������دان                 أل���������������وف     

 قائ��د ق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي

 ف������ي  منطق������ة  یھ������ودا  والس������امرة

 

9891



 جیش الدفاع اإلسرائیلي
  ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،)۱٥۳۹أمر بشأن مباني غیر مرخصة (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) (رقم 

 
یھودا () ۱٤تمدید سریان رقم () ""مأحاز ھمحئا-دافیدحزون إعالن عن منطقة مقیدة (

  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،والسامرة)
 

-و) ۱(د)(۲وفقا لصالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة وبموجب المادة 
 ،)۱٥۳۹) من اآلمر بشأن مباني غیر مرخصة (تعلیمات مؤقتة)(یھودا والسامرة)(رقم ۲)(د)(۲(

وبما أنني أعتقد أن األمر ضروري إلقامة الحكم الصحیح  ،(فیما یلي: "األمر") ۲۰۰۳-٥۷٦٤
 فإني آمر بما یلي :  ،والحفاظ على النظام العام

 
 -في ھذا اإلعالن .۱ تعریفات

 
-ح��زون دافی��د( مقی��دةالج��وي المس��مى" إع��الن ع��ن منطق��ة  التص��ویر-"الخریط��ة"  

ویش��كل یعي بت��وق الموق��ع"، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،یھ��ودا والس��امرة)( )""مأح��از ھمحئ��ا
 جزءاً ال یتجزأ من ھذا اإلعالن.

 
 المعلمة باللون األحمر على الخریطة.  المساحة-"المنطقة"

تقیید 
 المنطقة

 ۲۸أعلن بھذا أنھ ان المنطقة ھي منطقة مقیدة (فیما یلي: " نطاق اإلعالن") لغایة  .۲
 ).۲۰۲۲كانون ثاني  ۱( ٥۷۸۲تبات 

 
منع 

الدخول 
 والمكوث

 ،وال یمك�ث فی�ھ ،ھذا االعالن ال یدخل أي شخص لنطاق االعالن (أ) من یوم نشر .۳
 منوطاً للمذكور في األمر. 

 
یتوج���ب عل��ى أي ش���خص یمك��ث ف���ي نط���اق  ،(ب) م��ن ی���وم نش��ر ھ���ذا االع��الن

 منوطاً للمذكور في األمر.  ،الخروج من المنطقة ،االعالن
 

على ا االعالن من ھذ ۳تعلیمات المادة  ، ال تسري(ج) بالرغم من المذكور اعاله
 المسجل في سجل السكان للمنطقة. شخص

 
إخ������������راج 

 الممتلكات
یف�رض عل�ى أص�حاب الممتلك�ات المتواج�دة ف�ي نط�اق  ،من یوم نشر ھذا اإلعالن .٤

منوطاً للمذكور ف�ي  ،إخراجھا لخارج نطاق اإلعالن ،اإلعالن أو المتصرفین فیھا
 األمر. 

 
 لتنفیذ العملیات التالیة: فوري، المنعبشكل  ،عند نشر ھذا اإلعالن یسري .٥ منع فوري

 
 ). أي عمل بناء في نطاق اإلعالن;۱(
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 ). دخول أي شخص أو ممتلكات لنطاق اإلعالن ألجل تنفیذ أعمال بناء. ۲(
 

مصاریف 
اإلخالء 
 والصیانة

 
٦. 

 
تس��ري علیھ��ا التعلیم��ات بش��أن  ،(ج) م��ن األم��ر٥أخلی��ت ممتلك��ات بموج��ب الم��ادة 

 .۲۰۰٦-٥۷٦۷ ،وضع الید على ممتلكات (یھودا والسامرة)
 

تش������������غیل 
 الصالحیات  

شخص بتعلیمات الم�ادة  أخلمن ھذا اإلعالن أو  ٦-و ٤ ،۳لم تنفذ تعلیمات المواد  .۷
یحق للقائد العسكري أو لمن م�ن قبل�ھ تش�غیل ك�ل الص�الحیات  ،من ھذا اإلعالن ٥

 الممنوحة لھم بموجب األمر ألجل تنفیذ تعلیمات األمر وھذا اإلعالن.
منع 

 األضرار
یعتب��ر ھ��ذا اإلع��الن كتح��ذیر ألص��حاب الممتلك��ات أو المتص��رفین فیھ��ا بالنس��بة  .۸

من اجل منع أو  ،لواجبھم إلخراج الممتلكات لخارج نطاق اإلعالن بشكل شخصي
 اإلخالء. تقلیص األضرار التي قد تحدث خالل عملیة 

 
نش�����������������ر 

 اإلعالن
 من األمر. ۳ینشر اإلعالن وفق تعلیمات المادة  .۹

 
 

یحق لمن یعتبر نفسھ متضرراً جراء ھذا اإلعالن أن یرف�ع اعتراض�ھ لقائ�د  (أ) .۱۰ االعتراض
دی��وان  والس��امرة، بواس��طةق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي بمنطق��ة یھ��ودا 

خ�الل ثمانی�ة أی�ام  ،)۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰للمنطقة (فاكس:  القضائيالمستشار 
 من یوم نشر اإلعالن.

 
 من اآلمر. ۱۰ترفق لالعتراض المستندات المفصلة في المادة  (ب)  

 
 بدء سریان ھذا اإلعالن بیوم توقیعھ. .۱۱ بدء سریان       

  
 )""مأح�از ھمحئ��ا-ح�زون دافی�د(یس�مى ھ�ذا اإلع�الن: " إع�الن ع�ن منطق��ة مقی�دة  .۱۲ أالسم

 ". ۲۰۲۰-٥۷۸۰،یھودا والسامرة)() ۱٤(تمدید سریان رقم 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۰          تبات         ۲٦

    ۲۰۲۰كانون ثاني           ۲۳

 

                 ن������������داف ب������������دان         أل������������وف 

 اإلس��رائیليقائ��د ق��وات ج��یش ال��دفاع 

 ف�������ي منطق�������ة یھ�������ودا والس�������امرة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
  ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،)۱٥۳۹أمر بشأن مباني غیر مرخصة (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) (رقم 

 
وتعدیل حدود  ۱٤تمدید سریان رقم () ۷۲٥ن.ج – جنوبر ایتسھإعالن عن منطقة مقیدة (

  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،یھودا والسامرة)(االعالن) 
 

) ۲)(د)(۲(-و) ۱(د)(۲وفقا لصالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة وبموجب المادة 
(فیما  ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،)۱٥۳۹من اآلمر بشأن مباني غیر مرخصة (تعلیمات مؤقتة)(یھودا والسامرة)(رقم 

فإني   ،على النظام العاموبما أنني أعتقد أن األمر ضروري إلقامة الحكم الصحیح والحفاظ  ،یلي: "األمر")
 آمر بما یلي :

 
 -في ھذا اإلعالن .۱ تعریفات

 
– جن�وبر ایتسھإعالن عن منطقة مقیدة ( الجوي المسمى" التصویر-"الخریطة"  

بتوقیعي ویشكل جزءاً ال  الموقع"، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،یھودا والسامرة)() ۷۲٥ن.ج 
 یتجزأ من ھذا اإلعالن.

 
 على الخریطة.  األحمرالمعلمة باللون  المساحة-"المنطقة"

تقیید 
 المنطقة

 

 ۲۸أعلن بھذا أنھ ان المنطقة ھي منطقة مقیدة (فیما یلي: " نطاق اإلعالن") لغایة  .۲
 ).۲۰۲۲كانون ثاني  ۱(  ٥۷۸۲تبات 

 
منع 

الدخول 
 والمكوث

 ،وال یمك�ث فی�ھ ،(أ) من یوم نشر ھذا االعالن ال یدخل أي شخص لنطاق االعالن .۳
 منوطاً للمذكور في األمر. 

 
یتوج���ب عل��ى أي ش���خص یمك��ث ف���ي نط���اق  ،(ب) م��ن ی���وم نش��ر ھ���ذا االع��الن

 منوطاً للمذكور في األمر.  ،الخروج من المنطقة ،االعالن
 

على من ھذا االعالن ال تسري  ۳تعلیمات المادة  ،(ج) بالرغم من المذكور اعاله
 المسجل في سجل السكان للمنطقة. شخص

 
إخ������������راج 

 الممتلكات
یف�رض عل�ى أص�حاب الممتلك�ات المتواج�دة ف�ي نط�اق  ،من یوم نشر ھذا اإلعالن .٤

منوطاً للمذكور ف�ي  ،إخراجھا لخارج نطاق اإلعالن ،اإلعالن أو المتصرفین فیھا
 األمر. 

 
 لتنفیذ العملیات التالیة: فوري، المنعبشكل  ،عند نشر ھذا اإلعالن یسري .٥ منع فوري

 
 ;). أي عمل بناء في نطاق اإلعالن۱(
 
 ). دخول أي شخص أو ممتلكات لنطاق اإلعالن ألجل تنفیذ أعمال بناء. ۲(
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مص�����اریف 
اإلخ����������الء 

 والصیانة

 
٦. 

 
تس��ري علیھ��ا التعلیم��ات بش��أن  ،(ج) م��ن األم��ر٥أخلی��ت ممتلك��ات بموج��ب الم��ادة 

 .۲۰۰٦-٥۷٦۷ ،وضع الید على ممتلكات (یھودا والسامرة)
 

تش������������غیل 
 الصالحیات  

شخص بتعلیمات الم�ادة  أخلمن ھذا اإلعالن أو  ٦-و ٤ ،۳لم تنفذ تعلیمات المواد  .۷
تش�غیل ك�ل الص�الحیات  یحق للقائد العسكري أو لمن م�ن قبل�ھ ،من ھذا اإلعالن ٥

 الممنوحة لھم بموجب األمر ألجل تنفیذ تعلیمات األمر وھذا اإلعالن.
 

من������������������ع 
 األضرار

یعتب��ر ھ��ذا اإلع��الن كتح��ذیر ألص��حاب الممتلك��ات أو المتص��رفین فیھ��ا بالنس��بة  .۸
من اجل منع أو  ،لواجبھم إلخراج الممتلكات لخارج نطاق اإلعالن بشكل شخصي

 األضرار التي قد تحدث خالل عملیة اإلخالء.   صتقلی
 

نش�����������������ر 
 اإلعالن

 من األمر. ۳المادة  وفق تعلیماتینشر اإلعالن  .۹
 
 

 (أ) .۱۰ ضاالعترا
 

قائ�د لیحق لمن یعتبر نفسھ متضرراً جراء ھذا اإلعالن أن یرف�ع اعتراض�ھ 
دی��وان  بواس��طة، والس��امرةق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي بمنطق��ة یھ��ودا 

خ�الل ثمانی�ة أی�ام  ،)۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰المستشار القانوني للمنطقة (ف�اكس: 
 .من یوم نشر اإلعالن

 
 من اآلمر. ۱۰ترفق لالعتراض المستندات المفصلة في المادة  (ب)  

 
 .یوم توقیعھب اإلعالنبدء سریان ھذا  .۱۱ بدء سریان       

  
 )۷۲٥ن.ج – جن��وبر ایتس��ھمنطق��ة مقی��دة (إع��الن ع��ن یس��مى ھ��ذا اإلع��الن: " .۱۲ أالسم

-٥۷۸۰،یھ���ودا والس���امرة)(االع���الن) وتع���دیل ح���دود  ۱٤(تمدی���د س���ریان رق���م 
۲۰۲۰." 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن�����������داف ب�����������دان                 أل�����������وف           

 قائ��د ق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي

 ف�������ي منطق�������ة یھ�������ودا والس�������امرة

 

 ٥۷۸۰تفات                   ۲٦

    ۲۰۲۰كانون ثاني           ۲۳
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
  ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،)۱٥۳۹أمر بشأن مباني غیر مرخصة (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) (رقم 

 
یھودا () ۱۱تمدید سریان رقم ( جنوب)–رون ات مجرمإعالن عن منطقة مقیدة (

  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،والسامرة)
 

-و) ۱(د)(۲وفقا لصالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة وبموجب المادة 
 ،)۱٥۳۹) من اآلمر بشأن مباني غیر مرخصة (تعلیمات مؤقتة)(یھودا والسامرة)(رقم ۲)(د)(۲(

وبما أنني أعتقد أن األمر ضروري إلقامة الحكم الصحیح  ،(فیما یلي: "األمر") ۲۰۰۳-٥۷٦٤
 فإني آمر بما یلي :  ،والحفاظ على النظام العام

 
 -في ھذا اإلعالن .۱ تعریفات

 
–ت مج�رون ارم�الجوي المسمى" إعالن عن منطقة مقیدة ( التصویر-"الخریطة"  

بت��وقیعي ویش��كل ج��زءاً ال  الموق��ع"، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،یھ��ودا والس��امرة)() جن��وب
 یتجزأ من ھذا اإلعالن.

 
 المعلمة باللون األحمر على الخریطة.  المساحة-"المنطقة"

تقیید 
 المنطقة

 ۲۸أعلن بھذا أنھ ان المنطقة ھي منطقة مقیدة (فیما یلي: " نطاق اإلعالن") لغایة  .۲
 ).۲۰۲۲كانون ثاني  ۱(  ٥۷۸۲تبات 

 
منع 

الدخول 
 والمكوث

 ،وال یمك�ث فی�ھ ،من یوم نشر ھذا االعالن ال یدخل أي شخص لنطاق االعالن(أ)  .۳
 منوطاً للمذكور في األمر. 

 
یتوج���ب عل��ى أي ش���خص یمك��ث ف���ي نط���اق  ،(ب) م��ن ی���وم نش��ر ھ���ذا االع��الن

 منوطاً للمذكور في األمر.  ،الخروج من المنطقة ،االعالن
 

على من ھذا االعالن ال تسري  ۳تعلیمات المادة  ،(ج) بالرغم من المذكور اعاله
 المسجل في سجل السكان للمنطقة. شخص

 
إخ������������راج 

 الممتلكات
یف�رض عل�ى أص�حاب الممتلك�ات المتواج�دة ف�ي نط�اق  ،من یوم نشر ھذا اإلعالن .٤

منوطاً للمذكور ف�ي  ،إخراجھا لخارج نطاق اإلعالن ،اإلعالن أو المتصرفین فیھا
 األمر. 

 
 لتنفیذ العملیات التالیة: فوري، المنعبشكل  ،عند نشر ھذا اإلعالن یسري .٥ فوريمنع 

 
 ). أي عمل بناء في نطاق اإلعالن;۱(
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 ). دخول أي شخص أو ممتلكات لنطاق اإلعالن ألجل تنفیذ أعمال بناء. ۲(
 

مص�����اریف 
اإلخ����������الء 

 والصیانة

 
٦. 

 
تس��ري علیھ��ا التعلیم��ات بش��أن  ،(ج) م��ن األم��ر٥أخلی��ت ممتلك��ات بموج��ب الم��ادة 

 .۲۰۰٦-٥۷٦۷ ،وضع الید على ممتلكات (یھودا والسامرة)
 

تش������������غیل 
 الصالحیات  

شخص بتعلیمات الم�ادة  أخلمن ھذا اإلعالن أو  ٦-و ٤ ،۳لم تنفذ تعلیمات المواد  .۷
یحق للقائد العسكري أو لمن م�ن قبل�ھ تش�غیل ك�ل الص�الحیات  ،من ھذا اإلعالن ٥

 الممنوحة لھم بموجب األمر ألجل تنفیذ تعلیمات األمر وھذا اإلعالن.
من������������������ع 

 األضرار
یعتب��ر ھ��ذا اإلع��الن كتح��ذیر ألص��حاب الممتلك��ات أو المتص��رفین فیھ��ا بالنس��بة  .۸

من اجل منع أو  ،لواجبھم إلخراج الممتلكات لخارج نطاق اإلعالن بشكل شخصي
 اإلخالء. تقلیص األضرار التي قد تحدث خالل عملیة 

 
نش�����������������ر 

 اإلعالن
 من األمر. ۳ینشر اإلعالن وفق تعلیمات المادة  .۹

 
 

یحق لمن یعتبر نفسھ متضرراً جراء ھذا اإلعالن أن یرف�ع اعتراض�ھ لقائ�د  (أ) .۱۰ االعتراض
دی��وان  والس��امرة، بواس��طةق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي بمنطق��ة یھ��ودا 

خ�الل ثمانی�ة أی�ام  ،)۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰المستشار القانوني للمنطقة (ف�اكس: 
 من یوم نشر اإلعالن.

 
 من اآلمر. ۱۰ترفق لالعتراض المستندات المفصلة في المادة  (ب)  

 
 بدء سریان ھذا اإلعالن بیوم توقیعھ. .۱۱ بدء سریان       

  
تمدی�د ( )جن�وب–ت مج�رون ارم�اإلعالن: " إع�الن ع�ن منطق�ة مقی�دة (یسمى ھذا  .۱۲ أالسم

 ". ۲۰۲۰-٥۷۸۰،یھودا والسامرة)() ۱۱سریان رقم 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۰ات          تب         ۲٦

    ۲۰۲۰كانون ثاني           ۲۳

 

                  أل����������وف             ن����������داف ب����������دان

 قائ��د ق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي

 منطق�������ة یھ�������ودا والس�������امرة ف�������ي
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
  ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،)۱٥۳۹أمر بشأن مباني غیر مرخصة (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) (رقم 

 
-٥۷۸۰،)(یھودا والسامرة)۱۱)(تمدید سریان رقم حماجفعات منإعالن عن منطقة مقیدة (

۲۰۲۰  
 

 -) و۱(د)(۲وفقا لصالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة وبموجب المادة 
 ،)۱٥۳۹) من اآلمر بشأن مباني غیر مرخصة (تعلیمات مؤقتة)(یھودا والسامرة)(رقم ۲)(د)(۲(

وبما أنني أعتقد أن األمر ضروري إلقامة الحكم الصحیح  ،(فیما یلي: "األمر") ۲۰۰۳-٥۷٦٤
 فإني آمر بما یلي :  ،على النظام العام والحفاظ

 
 -في ھذا اإلعالن .۱ تعریفات

 
جفع���ات ( مقی���دةالج���وي المس���مى" إع���الن ع���ن منطق���ة  التص���ویر-"الخریط���ة"  

الموق��ع بت��وقیعي ویش��كل ج��زءاً ال   ،"۲۰۲۰-٥۷۸۰،)(یھ��ودا والس��امرة)حمامن��
 یتجزأ من ھذا اإلعالن.

 
 المعلمة باللون األحمر على الخریطة.  المساحة-"المنطقة"

تقیید 
 المنطقة

 ۲۸أعلن بھذا أنھ ان المنطقة ھي منطقة مقیدة (فیما یلي: " نطاق اإلعالن") لغایة  .۲
 ).۲۰۲۲كانون ثاني  ۱(  ٥۷۸۲تبات 

 
منع 

الدخول 
 والمكوث

 ،وال یمك�ث فی�ھ ،(أ) من یوم نشر ھذا االعالن ال یدخل أي شخص لنطاق االعالن .۳
 منوطاً للمذكور في األمر. 

 
یتوج���ب عل��ى أي ش���خص یمك��ث ف���ي نط���اق  ،(ب) م��ن ی���وم نش��ر ھ���ذا االع��الن

 منوطاً للمذكور في األمر.  ،الخروج من المنطقة ،االعالن
 

على من ھذا االعالن ال تسري  ۳تعلیمات المادة  ،(ج) بالرغم من المذكور اعاله
 نطقة.المسجل في سجل السكان للم شخص

 
إخ������������راج 

 الممتلكات
یف�رض عل�ى أص�حاب الممتلك�ات المتواج�دة ف�ي نط�اق  ،من یوم نشر ھذا اإلعالن .٤

منوطاً للمذكور ف�ي  ،إخراجھا لخارج نطاق اإلعالن ،اإلعالن أو المتصرفین فیھا
 األمر. 

 لتنفیذ العملیات التالیة: فوري، المنعبشكل  ،عند نشر ھذا اإلعالن یسري .٥ منع فوري
 
 ). أي عمل بناء في نطاق اإلعالن;۱(
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 ). دخول أي شخص أو ممتلكات لنطاق اإلعالن ألجل تنفیذ أعمال بناء. ۲(
 

مص�����اریف 
اإلخ����������الء 

 والصیانة

 
٦. 

 
تس��ري علیھ��ا التعلیم��ات بش��أن  ،(ج) م��ن األم��ر٥أخلی��ت ممتلك��ات بموج��ب الم��ادة 

 .۲۰۰٦-٥۷٦۷ ،وضع الید على ممتلكات (یھودا والسامرة)
 

تش������������غیل 
 الصالحیات  

شخص بتعلیمات الم�ادة  أخلمن ھذا اإلعالن أو  ٦-و ٤ ،۳لم تنفذ تعلیمات المواد  .۷
یحق للقائد العسكري أو لمن م�ن قبل�ھ تش�غیل ك�ل الص�الحیات  ،من ھذا اإلعالن ٥

 الممنوحة لھم بموجب األمر ألجل تنفیذ تعلیمات األمر وھذا اإلعالن.
من������������������ع 

 األضرار
اإلع��الن كتح��ذیر ألص��حاب الممتلك��ات أو المتص��رفین فیھ��ا بالنس��بة یعتب��ر ھ��ذا  .۸

من اجل منع أو  ،لواجبھم إلخراج الممتلكات لخارج نطاق اإلعالن بشكل شخصي
 اإلخالء. تقلیص األضرار التي قد تحدث خالل عملیة 

نش�����������������ر 
 اإلعالن

 من األمر. ۳ینشر اإلعالن وفق تعلیمات المادة  .۹
 
 

یحق لمن یعتبر نفسھ متضرراً جراء ھذا اإلعالن أن یرف�ع اعتراض�ھ لقائ�د  (أ) .۱۰ االعتراض
دی��وان  والس��امرة، بواس��طةق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي بمنطق��ة یھ��ودا 

خ�الل ثمانی�ة أی�ام  ،)۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰المستشار القانوني للمنطقة (ف�اكس: 
 من یوم نشر اإلعالن.

 
 من اآلمر. ۱۰المادة ترفق لالعتراض المستندات المفصلة في  (ب)  

 
 بدء سریان ھذا اإلعالن بیوم توقیعھ. .۱۱ بدء سریان       

  
(تمدید س�ریان رق�م  )حماجفعات منیسمى ھذا اإلعالن: " إعالن عن منطقة مقیدة ( .۱۲ أالسم

 ". ۲۰۲۰-٥۷۸۰،یھودا والسامرة)() ۱۱
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۰تفات                   ۲٦

    ۲۰۲۰كانون ثاني           ۲۳

 

                  ن�������������داف ب�������������دان       أل�������������وف 

 قائ��د ق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي

 ف�������ي منطق�������ة یھ�������ودا والس�������امرة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
  ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،)۱٥۳۹أمر بشأن مباني غیر مرخصة (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) (رقم 

 
  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،یھودا والسامرة)() ٤(تمدید سریان رقم  برخاه) یساإعالن عن منطقة مقیدة (

 
 -) و۱(د)(۲وفقا لصالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة وبموجب المادة 

 ،)۱٥۳۹) من اآلمر بشأن مباني غیر مرخصة (تعلیمات مؤقتة)(یھودا والسامرة)(رقم ۲)(د)(۲(
وبما أنني أعتقد أن األمر ضروري إلقامة الحكم الصحیح  ،(فیما یلي: "األمر") ۲۰۰۳-٥۷٦٤

 فإني آمر بما یلي :  ،على النظام العام والحفاظ
 

 -في ھذا اإلعالن .۱ تعریفات
 

)(یھودا یسا برخاهالجوي المسمى" إعالن عن منطقة مقیدة ( التصویر-"الخریطة"  
الموق��ع بت��وقیعي ویش��كل ج��زءاً ال یتج��زأ م��ن ھ��ذا   ،"۲۰۲۰-٥۷۸۰،والس��امرة)

 اإلعالن.
 

 المعلمة باللون األحمر على الخریطة.  المساحة-"المنطقة"

تقیید 
 المنطقة

 ۲۸أعلن بھذا أنھ ان المنطقة ھي منطقة مقیدة (فیما یلي: " نطاق اإلعالن") لغایة  .۲
 ).۲۰۲۲كانون ثاني  ۱(  ٥۷۸۲تبات 

 
منع 

الدخول 
 والمكوث

 ،وال یمك�ث فی�ھ ،(أ) من یوم نشر ھذا االعالن ال یدخل أي شخص لنطاق االعالن .۳
 منوطاً للمذكور في األمر. 

 
یتوج���ب عل��ى أي ش���خص یمك��ث ف���ي نط���اق  ،(ب) م��ن ی���وم نش��ر ھ���ذا االع��الن

 منوطاً للمذكور في األمر.  ،الخروج من المنطقة ،االعالن
 

على من ھذا االعالن ال تسري  ۳تعلیمات المادة  ،(ج) بالرغم من المذكور اعاله
 نطقة.المسجل في سجل السكان للم شخص

 
إخ������������راج 

 الممتلكات
یف�رض عل�ى أص�حاب الممتلك�ات المتواج�دة ف�ي نط�اق  ،من یوم نشر ھذا اإلعالن .٤

منوطاً للمذكور ف�ي  ،إخراجھا لخارج نطاق اإلعالن ،اإلعالن أو المتصرفین فیھا
 األمر. 

 لتنفیذ العملیات التالیة: فوري، المنعبشكل  ،عند نشر ھذا اإلعالن یسري .٥ منع فوري
 
 ). أي عمل بناء في نطاق اإلعالن;۱(
 
 ). دخول أي شخص أو ممتلكات لنطاق اإلعالن ألجل تنفیذ أعمال بناء. ۲(
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مص�����اریف 
اإلخ����������الء 

 والصیانة

 
٦. 

 
تس��ري علیھ��ا التعلیم��ات بش��أن  ،(ج) م��ن األم��ر٥أخلی��ت ممتلك��ات بموج��ب الم��ادة 

 .۲۰۰٦-٥۷٦۷ ،وضع الید على ممتلكات (یھودا والسامرة)
 

تش������������غیل 
 الصالحیات  

شخص بتعلیمات الم�ادة  أخلمن ھذا اإلعالن أو  ٦-و ٤ ،۳لم تنفذ تعلیمات المواد  .۷
یحق للقائد العسكري أو لمن م�ن قبل�ھ تش�غیل ك�ل الص�الحیات  ،من ھذا اإلعالن ٥

 الممنوحة لھم بموجب األمر ألجل تنفیذ تعلیمات األمر وھذا اإلعالن.
من������������������ع 

 األضرار
اإلع��الن كتح��ذیر ألص��حاب الممتلك��ات أو المتص��رفین فیھ��ا بالنس��بة یعتب��ر ھ��ذا  .۸

من اجل منع أو  ،لواجبھم إلخراج الممتلكات لخارج نطاق اإلعالن بشكل شخصي
 اإلخالء. تقلیص األضرار التي قد تحدث خالل عملیة 

نش�����������������ر 
 اإلعالن

 من األمر. ۳ینشر اإلعالن وفق تعلیمات المادة  .۹
 
 

یحق لمن یعتبر نفسھ متضرراً جراء ھذا اإلعالن أن یرف�ع اعتراض�ھ لقائ�د  (أ) .۱۰ االعتراض
دی��وان  والس��امرة، بواس��طةق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي بمنطق��ة یھ��ودا 

خ�الل ثمانی�ة أی�ام  ،)۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰المستشار القانوني للمنطقة (ف�اكس: 
 من یوم نشر اإلعالن.

 
 من اآلمر. ۱۰المادة ترفق لالعتراض المستندات المفصلة في  (ب)  

 
 بدء سریان ھذا اإلعالن بیوم توقیعھ. .۱۱ بدء سریان       

  
) ٤تمدید سریان رق�م ( )برخاهیسا یسمى ھذا اإلعالن: " إعالن عن منطقة مقیدة ( .۱۲ أالسم

 ". ۲۰۲۰-٥۷۸۰،یھودا والسامرة)(
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۰تفات                   ۲٦

    ۲۰۲۰كانون ثاني           ۲۳

 

 ن����������داف ب����������دان                            أل����������وف 

 قائ��د ق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي

 ف�������ي منطق�������ة یھ�������ودا والس�������امرة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹٦۹-٥۷۲۹،)۳۲۱یھودا والسامرة) (رقم (ألعامھ) قانون األراضي (استمالك للمصلحة  بشأنأمر 
 

   ۲۰/۰۳/ھرقم  )تنظیم مفرق قلقس(استمالك واخذ حق التصرف  بشأنقرار 
 

 
یھودا والس�امرة) ( العامة)بشأن قانون األراضي (استمالك للمصلحة  من األمر ۲بموجب صالحیاتي حسب المادة 

 ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،)۹٤۷إقام�ة اإلدارة المدنی�ة (یھ�ودا والس�امرة) (رق�م  بش�أناألم�ر  ،۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،)۳۲۱(رقم 
 ق��انون-یل��ي(فیم��ا  ۱۹٥۳لس��نة  ۲رق��م  ،م��ن ق��انون األراض��ي (اس��تمالك للمص��لحة العام��ة) ٤وبموج��ب الم��ادة 

 لخدم�ةالمع�دة تنظ�یم مف�رق قلق�س ج�ل الص�لحة العام�ة متخدم الوبعدما اقتنعت إن استمالك األراضي  االستمالك)،
   -وأن بإمكان المنشأ تحمل النفقات الالزمة لتعویض أصحاب الحقوق في األراضي العامة،لمصلحة ا
 
 
)(أ) م�ن ق�انون االس�تمالك واخ�ذ ح�ق ۱(٤حس�ب الم�ادة  ،لمفص�لھ أدن�اهااس�تمالك األراض�ي  عل�ى ي أق�رر بھ�ذانإن

 ،مواق��ع االنترن��ت ،ف��ي االرض ی��وم م��ن ی��وم نش��ر ھ��ذا الق��رار ۳۰خ��الل  ة ادن��اه التص��رف ف��ي االراض��ي المفص��ل
 .حسب االخیر بینھم ،أو عن طریق إرسالھا لجھات االرتباط الفلسطیني ،المالئمة مدیریة التنسیق واالرتباط

 
 األراضي ھي:

 
      الك بمقیاس رسمكما ھو محدد باللون األحمر على خریطة االستم ،دونم ۱۰٫٦قطعة ارض مجمل مساحتھا 

 ، الموقعة۲۰/۰۳/ھ رقم )تنظیم مفرق قلقس(التصرف استمالك واخذ حق  بشأنقرار وتحمل اسم " ۲٫۰۰۰: ۱
 بتوقیعي وتشكل جزء ال یتجزأ من ھذا القرار.

 
 ، موق�ع٦حس�ب الخارط�ة الفیس�كالیة تق�ع ف�ي اراض�ي الخلی�ل ح�وض فیس�كالي ومنظم�ة غی�ر الم�ذكورة  األراضي

 .السندس، قلقسموقع جبل  ۸حوض فیسكالي  الدر، وفيوخلة  النغش، مموح
 

 على النحو التالي: ،ینشر ھذا القرار والخریطة المرفقة لھ
 

 یوم. ٦۰یودع في مكاتب مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة وتعلق على لوحة اإلعالنات لمدة   .۱
 اسطة مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة.بو ،یسلم لالرتباط الفلسطیني في المحافظة المالئمة .۲
 ینشر بواسطة الصحافة باللغتین العبریة والعربیة. .۳
 ینشر على موقع االنترنت التابع لإلدارة المدنیة.  .٤
 كل من یرغب بھذا.  ویوضع الطالعیودع في دیوان رئیس فرع البنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة  .٥
 المدنیة ویوضع إلطالع كل من یرغب بھذا.یودع في دیوان التنظیم في اإلدارة  .٦
ویوض�ع  ،یھ�ودا والس�امرة ف�ي المحافظ�ة المالئم�ةالحكومی�ة ف�ي عن المسئول عن األم�الك المندوب یودع في مكاتب  .۷

 .الطالع كل من یرغب بھذا
 یوم. ٦۰لمدة  ،یعلق بشكل واضح للعین في عدة أماكن بارزة في نطاق األراضي المذكورة .۸
 األوامر والتعیینات التابعة لقیادة جیش الدفاع اإلسرائیلي في منطقة الضفة الغربیةمجموعة المناشیر  .۹
 

 ویمكن ألي شخص اإلطالع علیھم.
 
 
 
 
 

     ٥۷۸۰           شباط          ۱

   ۲۰۲۰      ن ثانيكانو     ۲۷

 عمی�������د,                   علی������ان غس������ان

 المدنی�����ة              اإلدارة         رئ����یس

 المختص������������������������������ة الس������������������������������لطة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 1988-5748 ،)۱۲٥۲رقم (والسامرة) امر بشأن نقل البضائع (یھودا 

 البضائع إلخراجتصریح عام 

 

 

البضائع  اخراج
 إلسرائیل

اء بشرط ان تم شر إلسرائیل، المنطقةالبضائع من  بإخراجیحق لكل شخص ان یقوم  .1
صنعت  ة اوقانونیبصورة  استیرادھا للمنطقةتم والمنطقة، بصورة قانونیة في البضائع 

البضائع  باستثناء البضائع،تم دفع الضریبة المحددة على  في المنطقة بشكل قانوني
 :ادناهالمفصلة 

 ؛البضائع المدونة في الذیل األول (أ)

تكون و كالمحدد، إسرائیل،تشكل خطر على امن المنطقة او دولة  التي بضائعال (ب)
 قائد عسكري او المسؤول؛من قیل  ،معینھ زمنیةمقیدة لمدة 

او تم وضع شروط إلدخالھا، ولم تتحقق تلك  الى إسرائیل منع إدخالھابضائع تم  (ج)
 الشروط.

اخراج البضائع 
من المنطقة عن 
طریق محطات 

 عبور

البضائع من المنطقة عبر محطات عبور كمفھومھا في االمر  إخراجیحق لكل شخص  .2
 ،1967-5728 )،۱۷٥األردن (یھودا والسامرة) (رقم  جسور-العبوربشأن محطات 

صورة ب استیرادھا للمنطقةتم وبصورة قانونیة في المنطقة، ان تم شراء البضائع  شرط
 تم دفع الضریبة المحددة على البضائع، في المنطقة قانونیة او صنعت بشكل قانوني
 باستثناء البضائع المفصلة ادناه:

 البضائع المدونة في الذیل الثاني؛ (أ)

او تم وضع شروط إلدخالھا، ولم تتحقق تلك  الى إسرائیل ضائع تم منع إدخالھا (ب)
 الشروط.

عدم السریان على 
البضائع الممنوع 
تصدیرھا او 

 حیازتھا

 ،ھذا التصریح غیر ساري على البضائع الممنوعة من التصدیر من المنطقة او حیازتھا .3
 امن. اتاو تشریع قانونوفق كل 

 بیوم توقیعھ.بدء سریان ھذا االمر  .4 بدء سریان

-٥۷۷۹ ،البضائع (یھودا والسامرة) إلخراجھذا التصریح: "تصریح عام یسمى  .5 االسم
۲۰۱۹ ." 

                 ال���ع���م���ی����د      غس����������ان ع���ل���ی����ان
 المدنیة              اإلدارة         رئیس

 ف��ي م��ن��ط��ق����ة ی��ھ��ودا والس����������ام��رة

 ٥۷۸۰شباط               ۲۳

۲۰۲۰ش��باط             ۱۸
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 الذیل األول
 )۱(المادة 

 أشكالھ بكافة-) المتحولة-الرخام (صخور الكربونات  .۱
 مقاوم للصدأ فوالذ-نوریستا .۲
 السلع الجلدیة والفراء .۳
 Feحدید  .٤
 Cuنحاس  .٥
 Auذھب  .٦
 Agفضة  .۷
 Alالومنیوم  .۸
 Mg مغنیزیوم .۹

 Na صودیوم .۱۰
 K بوتاسیوم .۱۱
  فحم (خشب) .۱۲
 منتجات اللحوم الحیوانیة .۱۳
 Pt البالتین .۱٤
 Pd البالدیوم .۱٥
 Cd الكادمیوم .۱٦
 In اإلندیوم .۱۷
 Ga الجالیوم .۱۸
 Ni نیكل .۱۹
 Ti التیتانیوم .۲۰
 W تنجستن .۲۱
 Sn القصدیر .۲۲
 Pb الرصاص .۲۳
 Mo مالمولیبدینو .۲٤
 نحاس "النحاس األصفر" .۲٥

 الذیل الثاني
 )۲(المادة 
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 
 

-٥۷۸۰ ) (تعلیمات مؤقتة)،الحجر الصحي المنزلي) (۲۰۱۹علیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید ت
۲۰۲۰ 

 
جب االمر ، وبمو۱۹٦٦لسنة  ٤۳من قانون الصحة العامة، قانون مؤقت رقم  ۱٥-و ۱۰واد المحسب صالحیتي  بموجب

 :اسن التعلیمات التالیةفأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ )،۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا بشأن إقامة إدارة مدنیة 
 

 -في ھذه التعلیمات .۱ تعریفات
 

 منطقة یھودا والسامرة؛-"منطقة"  
 

الوجھات  أحدفي العائد للمنطقة، بما في ذلك عبر دولة أخرى، بعد مكوثھ -"عائد"
ً األخیرة قبل  ۱٤-ال خاللالسیاحیة  لھذا الغرض، "عبر دولة  للمنطقة؛ وصولھیوما

 ، ما عدا الصین؛الدولة فقطال یشمل المكوث في مطار -أخرى"
 

 ؛nCoV فایروس مریض الذي وفق الفحوصات المخبریة یحمل-"مریض"
 

  أحد التالي: -"ي"شخص متواجد في الحجر الصح
 

 عائد؛ )۱(  
 

 ق مع مریض؛من كان على اتصال وثی )۲(  
 

یوماً ۱٤-من قرر الطبیب انھ كان على اتصال وثیق مع مریض خالل ال )۳(  
 األخیرة.

 
  ؛۲۳-الللكنیست  االنتخابات-"انتخابات"  

 
 تعلیمات الھیئة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة؛-"تعلیمات اإلدارة"

كونغ، جنوب كوریا،  كاو، تایلند، ھونجاالصین، سنغافورة، م-"الوجھات السیاحیة"
 الیابان

 أحد التالي:-"اتصال وثیق"  
 

تعرض لمریض في مؤسسة طبیة، بما في ذلك، معالجة مریض بشكل مباشر،  )۱(  
الذین اصیبوا بالمرض، زیارة مریض، او العمل مع عاملین في مجال الصحة 

یة بحال نفذت االعمال بدون وسائل الوقاكل ھذا، ، مع مریض تواجد في غرفة
في اإلدارة المدنیة او وزارة الصحة  التي تحددھا المنسقة لشؤون الصحة

 ؛االسرائیلیة
 

 ،الدراسي في الصف التواجد مع مریضالعمل بجوار مریض او  )۲(  
 

 السفر مع مریض بأي وسیلة نقل، ببعد حتى مقعدیین من مكان جلوس المریض، )۳(  
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 افراد عائلة المریض، )٤(  

 
 یثیر الشك بالعدوى. ذيتواصل مع مریض ال أي )٥(  

 
 درجة مئویة، السعال او ضیق التنفس.  ۳۸من  أكثرحرارة الجسد -"العوارض"  

 
فرض الحجر 
الصحي في المنزل 

 وظروف الحجر

شخص المتواجد في الحجر الصحي المنزلي یتواجد بعزل داخل مسكنھ او في  (أ) )۲(
 مكان العزل)؛-یما یليمكان اخر تتوفر فیھ ظروف العزل (ف

ویتوجھ شك شخص انھ كان على اتصال وثیق مع مریض، یمكث في العزل  (ب)  
ة في اإلدارة المدنیة او لوزارة الصحة اإلسرائیلیة إلزالة یالصح الشؤون لمنسقة
 الشك؛

 
 وإذا ،الوجھات السیاحیة أحدیوم بعد یوم المكوث األخیر  ۱٤یكون العزل لمدة  (ج)  

من موعد المكوث في الوجھة األخیرة -من وجھة سیاحیة واحدة أكثر كان في
ً من یوم التواصل األخیر مع مریض (فیما یلي ۱٤بالنسبة للعائد او  مدة -یوما

 العزل)
 

خص المواجد في الحجر الصحي من مكان العزل اال بتصریح شال یخرج ال (د)  
لعامة في وزارة الصحة اللوائي او نائبھ، او رئیس الخدمات الصحیة ا الطبیب

شروط  ووفقاإلسرائیلیة او نائبھ او منسقة الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة، 
 التصریح؛

 
ظروف العزل بما في ذلك تعلیمات النظافة والتواصل مع شخص المتواجد في  )ھ(  

ة في اإلدارة المدنیة یالصحالشؤون الحجر الصحي، تكون وفق توصیات منسقة 
 ھانشریتم التي لحجر الصحي في المنزل، بصدد ااو وزارة الصحة اإلسرائیلیة 

 من حین آلخر.
 

الذي ال یملك مكان عزل للمكوث فیھ بسبب ظروف خاصة، یمكث في العزل  (و)  
 بالمكان الذي تحدده وزارة الصحة اإلسرائیلیة او القائد العسكري.

 
جد في العزل وظھرت علیھ العوارض، یعمل وفق الھیئة المختصة شخص المتوا )۱(و  

 في وزارة الصحة اإلسرائیلیة او منسقة الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة.
 

، شخص المتواجد في الحجر الصحيالیتوجھ وقوع ظرف صحي طارئ، بحال  (ز)  
جده في العزل العالج الطارئ، بعد اإلعالن المسبق للطاقم الطبي بشأن توالتلقي 

 إصابتھ بالعدوى بفیروس الكورونا.ببسبب الشك 
  

ال یسري فرض العزل بموجب ھذه التعلیمات على شخص الذي قرر طبیب او  (ح)  
 مختصة أخرى ان یتم عزلھ في مستشفى او مكان آخر.  ھیئةأي 

 
التصویت في 

االنتخابات في 
 اسرائیل

خص یملك حق االقتراع في االنتخابات اإلسرائیلیة (د)، ش۲بالرغم من المذكور في المادة  أ۲
(أ) ولم تظھر علیة العوارض، یحق لھ الخروج من ۲بموجب المادة  ویتواجد في العزل

التصویت في احدى الصنادیق التي حددھا رئیس لجنة االنتخابات  ألجلمكان العزل 
رة الصحة لغرض تصویتھ ووفق التعلیمات التي تحددھا وزاالمركزیة في إسرائیل 
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اإلسرائیلیة لمنع العدوى؛ شخص كالمذكور یصل الى صندوق االقتراع ویعود مباشرة 
مركبة  -"مركبة عمومیة" -الى مكان العزل بمركبة التي لیست عمومیة، لھذا الغرض

 التي تستمل او المعدة لنقل الركاب مقابل اجرة بما في ذلك سیارة األجرة.
للشؤون  منسقةالالذي یتواجد في حجر صحي ان یبلغ یتوجب على الشخص  (أ) .۳ تبلیغ

ة في اإلدارة المدنیة او وزارة الصحة اإلسرائیلیة بانھ ینفذ ھذه التعلیمات یالصح
مكوثھ في الوجھة السیاحیة وفق المادة ویشمل تبلیغھ، مكان سكنھ، موعد 

 او موعد تواصلھ األخیر مع مریض، بمراعاة االمر، ومدة العزل.(ج)۲
  

ة في یالصح للشؤون منسقةالعائد الذي ال یملك مكان سكن دائم في المنطقة، یبلغ  (ب)  
اإلدارة المدنیة او وزارة الصحة اإلسرائیلیة، حال عودتھ للمنطقة او حال نشر 

 عن مكان مكوثھ خالل مدة العزل.ونھما، یھذه التعلیمات، األول من ب
 

ة في اإلدارة المدنیة او لوزارة یالصحون لمنسقة للشؤیتم التبلیغ او التوجھ ل (ج)  
الصحة اإلسرائیلیة بموجب ھذه التعلیمات بالطرق التي تنشرھا الوزارة او 

 ة بین الحین واآلخر.یالصحللشؤون منسقة ال
  

 .۲۰۲۰ ایار ۲تسري ھذه التعلیمات من یوم توقیعھا ولغایة یوم  .٤ سریانمدة 
 

ً تسري ھذ .٥ سریان  یوم توقیعھا. قبلالعائدون على  ه التعلیمات ایضا
    

 
 

 
 

العمی������������د غس������������ان علی������������ان           
 المدنی���������������ة اإلدارة رئ���������������یس

 والس��������امرة یھ��������ودا بمنطق��������ة

 

 ٥۷۸۰ شباط          ۲۹

 ۲۰۲۰شباط           ۲٤
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 
 

 ) (تعلیمات مؤقتة)،معینةمنشأة الحجر الصحي في ) (۲۰۱۹علیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید ت
٥۷۸۰-۲۰۲۰ 

 
، وبموجب االمر ۱۹٦٦لسنة  ٤۳من قانون الصحة العامة، قانون مؤقت رقم  ۱٥-و ۱۰واد المحسب صالحیتي  بموجب

 :اسن التعلیمات التالیةفأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ )،۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا بشأن إقامة إدارة مدنیة 
 

 -في ھذه التعلیمات .۱ تعریفات
 

 أحد التالي:-"شخص المشتبھ بھ انھ مریض كورونا"  
 

، حسب تعلیمات وزارة nCoV-المن طلب منھ اجراء فحوصات لكشف  )۱(  
اإلسرائیلیة أو المنسقة للشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة، حسب نشرھا الصحة 

 من حین آلخر؛
  

قة او المنس مر على ید الجھة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیةمن أ )۲(  
انھ علیھ اجراء فحوصات  للشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة او الطبیب اللوائي

 .nCoV-ال
 

 ھودا والسامرة؛منطقة ی-"منطقة"  
 
تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید -"تعلیمات الحجر الصحي المنزلي"

 ؛۲۰۲۰-٥۷۸۰) (الحجر الصحي المنزلي) (تعلیمات مؤقتة)، ۲۰۱۹
 

 ؛في تعلیمات الحجر الصحي المنزلي كتعریفھ-""مریض
 

  أحد التالي: ه التعلیمات، ذلغرض ھ-"حارس"
 

بشأن صالحیات ألجل المحافظة على االمن  یفة في االمرحارس حسب تعر )۱(  
، الذي خول بالنسبة للمنشأة ۲۰۰۹-٥۷٦۹)، ۱٦۲۸العام (یھودا والسامرة) (قم 

 المعینة؛
 

یھودا (المستوطنات جب االمر بشأن تنظیم الحراسة في وشخص الذي خول بم )۲(  
 صالحیاتھ؛بنطاق المنطقة  ۱۹۷۱-٥۷۳۱)، ٤۳۲والسامرة) (رقم 

 
مسؤول عن االمن كمفھومھ في االمر بشأن ترتیبات االمن في المناطق  )۳(  

-٥۷٦۹)، ۱٦٤۰یھودا والسامرة) (رقم ( الصناعیة (تعیین مسؤول عن االمن)
 ، بنطاق منطقة صالحیاتھ؛۲۰۰۹

 
 

مستشفى او أي منشأة أخرى حسب تعلیمات المنسقة للشؤون الصحیة في -"منشأة"  
 محدد،، بشك عام او اإلدارة المدنیة
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 ؛خصائيأ طبیب-"طبیب"
 

 .كمفھومھ في إسرائیل، بما في ذلك نائبھ-طبیب لوائي""  
 

الحجر  فرض
 الصحي 

شخص المشتبھ فیھ كمریض بالكورونا في الحجر الصحي الیمكث المریض او  (أ) )۲(
صحي في المنشأة، بحال قرر طبیب انھ على ھذا الشخص المكوث في الحجر ال

 في المستشفى او في المنشأة؛
 

تواجد في الحجر الصحي، كتعریفة في تعلیمات الحجر الصحي مشخص ال (ب)  
یمكث في الحجر الصحي في منشأة بحال قررت الجھة المختصة في المنزلي، 

وزارة الصحة اإلسرائیلیة او المنسقة للشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة او 
 ھ المكوث في الحجر الصحي داخل مستشفى او منشأة.الطبیب اللوائي ان علی

 
یكون الحجر الصحي في المنشأة وفق الظروف والمدة التي یحددھا الطبیب، اال  (ج)  

بحال امر طبیب على انھاء مدة الحجر الصحي قبل انتھاء المدة او على استكمال 
بة للحجر مدة الحجر الصحي في مكان آخر وبالشروط التي یحددھا؛ ولكن بالنس

الصحي كالمذكور في الفقرة (ب)، تصدر ھذه التعلیمات من قبل الطبیب الذي 
 اتخذ القرار بشأن الحجر الصحي.

 
 

الحجر الصحي 
االجباري في 

 منشأة

(أ) أو (ب)، ۲قرر طبیب ان على شخص معیین المكوث في الحجر الصحي وفق الفقرة  .۳
أحد افراد الطاقم الطبي في المستشفى  وأبى الشخص تنفیذ ذلك، یعمل الحارس وفق طلب

لفرض الحجر الصحي ولتوقیف الشخص، خالل استعمال القوة المعقولة االزمة في 
ظروف االمر، لغایة وصول شرطي، وھذا بموجب تعلیمات المنسقة للشؤون الصحیة في 

 اإلدارة المدنیة.
 

 .۲۰۲۰ نیسان ۱۲تسري ھذه التعلیمات من یوم توقیعھا ولغایة یوم  .٤ سریانمدة 
 

    
 
 

 
 

 

العمی������������د غس������������ان علی������������ان           
 رئ����������������یس اإلدارة المدنی����������������ة

 بمنطق���������ة یھ���������ودا والس���������امرة

 

 ٥۷۸۰شباط          ۲۹

 ۲۰۲۰شباط           ۲٤
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 
 

 (تعلیمات مؤقتة)، (تعدیل) )الحجر الصحي المنزلي) (۲۰۱۹علیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید ت
٥۷۸۰-۲۰۲۰ 

 
، وبموجب االمر ۱۹٦٦لسنة  ٤۳من قانون الصحة العامة، قانون مؤقت رقم  ۱٥-و ۱۰واد المحسب صالحیتي  بموجب

 :اسن التعلیمات التالیةفأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ )،۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا بشأن إقامة إدارة مدنیة 
 

 ) (الحجر الصحي المنزلي)۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید في  .۱ ۱تعدیل المادة 
 :۱، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة)، 

 
 

 ؛"، یأتي في نھایتھ "كوریا الجنوبیة وإیطالیا"ائدفي تعریف "ع )أ(  
 

 في تعریف "الوجھات السیاحیة"، یأتي في نھایتھ "إیطالیا". )ب(  
 

 قبل یوم توقیعھا.ه التعلیمات ایضاً على العائدون سري ھذت .۲ سریان
 
 

) (الحجر ۲۰۱۹ا الجدید تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورون تسمى ھذه التعلیمات:" .۳ االسم
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة)،  (تعدیل) الصحي المنزلي)

 
    

 
 

 
 

العمی������������د غس������������ان علی������������ان           
 المدنی���������������ة اإلدارة رئ���������������یس

 والس��������امرة یھ��������ودا بمنطق��������ة

 

 ٥۷۸۰    ادار           ۹

 ۲۰۲۰   آذار            ٥
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 
 

(تعدیل  (تعلیمات مؤقتة) )الحجر الصحي المنزلي) (۲۰۱۹علیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید ت
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)۲رقم 

 
، وبموجب االمر ۱۹٦٦سنة ل ٤۳من قانون الصحة العامة، قانون مؤقت رقم  ۱٥-و ۱۰واد المحسب صالحیتي  بموجب

 :اسن التعلیمات التالیةفأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ )،۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا بشأن إقامة إدارة مدنیة 
 

 ) (الحجر الصحي المنزلي)۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید في  .۱  االسمتعدیل 
في اسم التعلیمات، بدل ، اسیة)األس التعلیمات-یلي(فیما ۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة)، 

 ."(الحجر الصحي المنزلي)" یأتي "(الحجر الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة)"
 
 

 -من التعلیمات األساسیة ۱في المادة رقم  .۲ ۱تعدیل المادة 
 

" یأتي: "او اشترك في اجتماع قبل وصولھ للمنطقةبعد ""، ائدفي تعریف "ع )۱(  
 ؛یوم األخیرة كالمذكور" ۱٤-ال دولي خارج المنطقة خالل

  
، المانیا، اسبانیا، افرنسفي تعریف "الوجھات السیاحیة"، یأتي في نھایتھ " )۲(  

 سویسرا، النمسا، سان مارینو، اندورا"؛
 

 بعد تعریف "الوجھات السیاحیة" یأتي: )۳(  
 

ھي ، وأكثرمنظم بحضور اشخاص من دولة واحدة او  اجتماع-""اجتماع دولي   
 لیست منطقة یھودا والسامرة او دولة إسرائیل؛

 
منظم بما في ذلك في نطاق حدث ریاضي، مؤتمر،  ھرتجم-منظم" تجمھر"   

 عرض مسرحي او احتفال؛"؛
  

 بعد التعریف "اتصال وثیق" یأتي: )٤(  
 

، طبیب اسنان، متدرب، ممرض، ممرضة، دایة، طبیب طبیب-"صحیة مھنة"   
اخصائي في، معالج فیزیائي، معالج النطق، اخصائي التغذیة، ، معالج وظینفسي

علم االجرام السریري، طبیب كف القدم، طبیب جراج كف القدم، المعالج 
مشغلي  ، تقني سونار،حیوي تقني، عامل مختبر طبي، كالبارامیدالیدوي، 

، تقني طبي، مساعد من یأخذ الدم من المتبرعین بالدمالقلب والرئة،  ةماكین
طبیب المختص بعلم االمراض، مساعد الطبیب التخدیر في غرف العملیات في ال

مضمد، سائق المستشفیات، مساعد الطبیب في قسم الطوارئ في المستشفیات، 
فاصدي الورید، تقني عیون، مرافق شخصي سیارة اإلسعاف، مصحح البصر، 

ریق لطفل ذو احتیاجات خاصة الذي یمكث في مؤسسة تأھیل یومیة یشمل الط
للمؤسسة وطریق العودة منھا، صیدلي وكذلك كل مھنھ معترف فیھا من قبل 

 المدیر العام لوزارة الصحة في إسرائیل كمعالج في مجال الصحة؛
 

الذي یعمل في مؤسسة صحیة، صندوق  شخص-""موظف في جھاز الصحة
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مرضى، مؤسسة التي تقدم خدمة الطوارئ او في منزل الذي یستعمل او مھیئ 
مل، كلھ او جزء منھ، كمكان سكن او مكان لمكوث األوالد، العجز، او لیستع

ھذا عندما یكون خارج نطاق عائلتھم او مؤسسة ذوي إعاقة جسدیة او عقلیة، 
وكذلك طالب، متدرب، على المخدرات  معالجة االدمانالتي تستعمل او المعدة ل

عمال شركة متعلم او مستكمل التأھیل في أحد مجاالت الصحة بما في ذلك 
 القوى البشریة او مقدم الخدمات الذي یعمل في احدى ھذه المؤسسات؛". 

 
" (ج) من التعلیمات األساسیة، بعد "من موعد المكوث في الوجھة األخیرة۲في المادة  .۲ ۲تعدیل المادة 

في االجتماع الدولي  لتواجدهمن یوم األخیر  یوم ۱٤-دوليبحال عاد من اجتماع یأتي "
 كالمذكور". 

 
أ ۳إضافة المواد 

 ب۳-و
 

 :األساسیة، یأتيمن التعلیمات  ۳بعد المادة  .۳

منع االجتماعات 
الدولیة 

 والتجمھرات

 یمنع عقد اجتماعات دولیة في المنطقة. (أ) أ۳ 
 

شخص، ما عدا  ٥۰۰۰إقامة تجمھرات منظمة باشتراك أكثر من یمنع  (ب)   
 حت تصریح قانوني.مظاھرة من

 
 ،دوان لم یعتبر عائیوم األخیرة،  ۱٤-من وصل الى المنطقة خالل ال (ج)    

 شخص. ۱۰۰ال یشترك في تجمھرات منظمة یشترك فیھا أكثر من 
 

درجة مئویة في  ۳۸ال یشترك شخص الذي حرارة جسمھ أكثر من  (د)   
الى  شخص، وال یذھب ۱۰۰تجمھرات منظمة یشترك فیھا أكثر من 

 مكان عملھ او لمكان تقدیم خدماتھ.
 

بالرغم من المذكور في ھذه المادة، یحق للھیئة المختصة في وزارة  )ھ(   
الصحة اإلسرائیلیة او منسقة الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة 

إقامة اجتماع دولي كالمذكور في الفقرة (أ) او تجمھر  المصادقة على
ذلك المصادقة على االشتراك في تجمھر كالمذكور في الفقرة (ب) وك

خاصة وبالشروط التي  ألسبابكالمذكور في الفقرة (ج) او (د)، 
 یحددھا.

  
منع موظفي جھاز 
الصحة من السفر 

 الى خارج البالد

ال یسافر موظف جھاز الصحة الى خارج المنطقة، وال یصادق مشغل  (أ) ب۳ 
السفر الى خارج في جھاز الصحة عطلة لموظف جھاز الصحة ألجل 

 المنطقة.
 

بالرغم من المذكور في ھذه المادة، یحق للھیئة المختصة في وزارة  (ب)   
الصحة اإلسرائیلیة او المنسقة للشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة 

على سفر موظف جھاز الصحة او مجموعة موظفون الى المصادقة 
 ا.خارج المنطقة ألسباب خاصة وبالشروط التي یحددونھ

 
ما عدا إسرائیل الى إذا أصدرت -في ھذه المادة، "الى خارج المنطقة" (ج)   

 تعلیمات أخرى بموجب القانون وتشریعات االمن.
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تسري ھذه التعلیمات على مواطنین المنطقة او األشخاص الذین یقطنون في  (أ) .٥ سریان
، سویسرا، النمسا، فرنسا، المانیا، اسبانیا المنطقة مواطن إسرائیل الذي عاد من

 سریانھا.بدء  اندورا، حتى لو عاد قبل یوم سان مارینو او
 

تسري ھذه التعلیمات على من لیس مواطن او من سكان المنطقة او مواطن  (ب)  
یوم األخیرة قبل  ۱٤-إسرائیلي، الذین یعودوا الى المنطقة والذین زاروا خالل ال

اسبانیا، سویسرا، النمسا، سان مارینو،  عودتھم الى المنطقة في فرنسا، المانیا،
 . ۰۸:۰۰الساعة  ۲۰۲۰\۳\۸أندورا، من یوم 

 
) (الحجر ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  تسمى ھذه التعلیمات:" .٦ االسم

 ۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة)،  )۲رقم  (تعدیل الصحي المنزلي)
 

    
 
 

 
 

العمی������������د غس������������ان علی������������ان           
 المدنی���������������ة اإلدارة رئ���������������یس

 والس��������امرة یھ��������ودا بمنطق��������ة

 

 ٥۷۸۰    ادار         ۱۳

 ۲۰۲۰   آذار            ۹
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

    

 ۱۹۷۱- ٥۷۳۱,) ٤۲۷(رقم  وسامره)(یھودا  وتشغیل)أمر بشأن التعامل بالكھرباء (تنظیم 

 

 الطاقة الشمسیة بمنشئات الكھرباء تولید) (وتشغیل تنظیم( الكھرباء مع التعامل أنظمة
 یھودا( ،)یةمناقصة تنافسبأعقاب الفوز في  وتوصیلھا لشبكة التوزیع المركبة على االسطح

 ۲۰۲۰-٥۷۷۸۰،)والسامرة

 

یھودا والسامرة) (رقم (وتشغیل) ألمر بشأن التعامل بالكھرباء (تنظیم من ا ۷حسب المادة  صالحیاتي بموجب

 ي أسن األنظمة التالیة:نإنف صالحیاتي،") وباقي األمر(فیما یلي: " ٥۷۳۱-۱۹۷۱) ٤۲۷

 یھودا والسامرة؛ منطقة-"منطقةال" .۱ تعریفات 

م��ن أعطی�ت ل�ھ رخص��ة للعم�ل بالكھرب��اء  –" حب رخص�ة عم��ل م�ع الكھرب�اءص�ا"
 من األمر؛ ۲ بموجب المادة

 خالل نشاطھا كصاحبةم.ض  إلسرائیلشركة الكھرباء -"صاحب رخصة تزوید"
 وصاحبة تصریح للعمل بتزوید الكھرباء إسرائیللتزوید الكھرباء في دولة  ةرخص

ھرباء في إسرائیل وصاحب تصریح صاحب رخصة تزوید ك في المنطقة. او كل
 إلسرائیل؛یحل مكان شركة الكھرباء و المنطقة،عمل لتزوید الكھرباء في 

 
م�ن قب�ل الس�لطة أو م�ن یعم�ل م�ن  تصدركل التعلیمات، التي  –" تعلیمات السلطة"

 ؛یل، یكون موضوعھا تولید الكھرباءقبلھا في إسرائ

طاق�ة یرة لتولی�د الكھرب�اء بتقنی�ة اللتحدی�د تس�ع مناقص�ة تنافس�یة-"مناقصة تنافس�یة"
الت�ي ی�تم توص�یلھا  ،المركب�ة ف�ي المنطق�ة عل�ى س�طح مبن�ى او مجم�ع می�اه الشمسیة

 والضغط المنخفض؛ لمتوسطلشبكة الضغط ا

 اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة؛ –" اإلدارة"

 من منح تصریح او أصدرت تعلیمات بشأنھ للعمل بتوزیع الكھرباء-"موزع"
(رقم  وسامره)(یھودا  وتشغیل)التعامل بالكھرباء (تنظیم  بموجب االمر بشأن

 ، عدا الضابط لشؤون الطاقة.۱۹۷۱- ٥۷۳۱,) ٤۲۷

یصدرھا الضابط  يالكھرباء، الت مع للتعامل رخصة –" الكھرباء تولید رخصة"
بواسطة  الكھرباء تولید موضوعھا لشؤون الطاقة بموجب األمر أو األنظمة،

ة المفصلة فیھا، والممنوحة لمن لیس صاحب رخصة عمل مع الكھرباء المنشأ
 ولیست لتولید الكھرباء فقط؛
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 سلطة الكھرباء في دولة إسرائیل؛-"السلطة" او"سلطة الكھرباء" 

 ؛اإلدارةفي  الطاقةضابط لشؤون ال –" الطاقةضابط لشؤون ال"

على اإلجراءات لتولی�د الكھرب�اء ف�ي  األنظمة،لمفصلة في ذیل ھذه تسري المعاییر ا .۲ المعاییر  تحدید
وتوص��لیھم بش��بكة التوزی��ع بإعق��اب  المركب��ة عل��ى االس��طح طاق��ة الشمس��یة تمنش��ئا

 بتعلیمات ھذه االنظمة.  ، منوطامناقصة تنافسیةالفوز ب

مناقصة الفوز ب
 تنافسیة

والمع�اییر  تعلیم�ات ھ�ذه االنظم�ة وفقلتحدید التسعیرة  یعمل الفائز بمناقصة تنافسیة .۳
 االنظمة. ھذه ذیل المفصلة في 

 رخصة تولید
 الكھرباء

یق��دم الف��ائز ف��ي مناقص��ة تنافس��یة وال��ذي یطل��ب توص��یل منش��أة الت��ي تزی��د ع��ن ح��دم  .٤
تعلیم���ات ھ���ذه  اس���توفىال���ذي و)، KVAكیل���و واط امبی���ر ( ٦۳۰توص���یل منش���أة 

مات او توض�یحات واي تعلی االمن،قانون وتشریعات الأي  تعلیمات وذیلھا،االنظمة 
عل�ى  التي تنشر من قبل الضابط لشؤون الطاقة بالنسبة للمناقصة التنافسیة، وحص�ل

یقدم طل�ب  األنظمة،الضابط لشؤون الطاقة بموجب ذیل ھذه قبل من  تشغیلرخصة 
 تولی�د الكھرب�اء،للضابط لشؤون الطاقة ف�ي االدارة المدنی�ة للحص�ول عل�ى رخص�ة 

 اري للمنشاة بموجب تعلیمات ذیل ھذه االنظمة. التي تشكل شرط للتشغیل التج

تأتي تعلیمات ھذه األنظمة لإلضافة على تعلیمات أي قانون او تشریعات امن ولیس  .٥ حفظ البیان
 للمس فیھا.

 توقیعھایبدأ سریان ھذه األنظمة بیوم  .٦ بدء سریان 

 الكھرباء تولید) (وتشغیل تنظیم( الكھرباء مع التعامل أنظمة"تسمى ھذه األنظمة:   االسم 
بأعقاب المركبة على االسطح وتوصیلھا لشبكة التوزیع بمنشآت طاقة الشمسیة 
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰،)والسامرة یھودا( )الفوز في مناقصة تنافسیة

 

 

                                                               

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 عمی����د           غس����ان علی����ان،
 المدنی����������������ة اإلدارة رئ����������������یس

 والس��������امرة یھ��������ودا بمنطق��������ة
 

 ٥۷۸۰   اذار   ۲٤

 ۲۰۲۰      اذار     ۱۰
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 إضافة

 )۲(المادة 

الطاقة الشمسیة المركبة على االسطح وتوصیلھا لشبكة التوزیع  اةبمنش لكھرباءا تولید-معاییر 
  بأعقاب الفوز في مناقصة تنافسیة

 

 . موعد المزامنة ودفع ثمن الطاقة۲۲۰

 (أ) تعریفات

 –في ھذا الباب 

 مستودعاو  ۱۹٦٦سنة  ۷۹مبنى كتعریفھ في قانون تنظیم مباني قرى ومدن قانون مؤقت رقم -"مبنى"
 وقود او موقف سیارات مكشوف، مبنیة بصورة قانونیة؛الفظ حل

 ؛الجدارالغطاء العلوي أو العائم، الغطاء الجانبي أو  - "السطح"
 
كما  ۱ك۳٥كتعریفھم في المعاییر  –األقصى الملزم للمزامنة"  الموعد"-والملزم للمزامنة"  الموعد"

غیل) (تحدید تسعیرة الكھرباء والمعاییر) طبقت في التعلیمات بشأن استعمال الكھرباء (تنظیم وتش
 ؛۲۰۱۰-٥۷۷۰،(یھودا والسامرة)

في المناقصة  للمتبارین اعالن بأرسالالذي قام فیھ الضابط لشؤون الطاقة  الموعد-"المحدد الموعد"
 من اجل تحدید التسعیرة؛

 .یةقانون صورةبالذي تم بنائھ  الصحي الصرف مجمع میاه أو السمك بركة أو میاه مجمع -" المجمع"

 متطلبات تنظیمیة –(ب) الشروط لتقدیم طلب توصیلة او دمج 

مستدعي للموزع ال یبرز ،مجمع سطحعلى المركبة كشرط لتقدیم طلب توصیل او دمج منشأة  )۱(
 كشرط لتقدیم طلب التوصیلة او الدمج. مجمعمصادق او تصریح بناء لل مخطط

 
لدمج أو توصیل منشأة مثبتة على سطح المبنى تقدیم مستند من  على مقدم الطلب فرضال یُ  )۲(

 دمج.الاو للتوصیل  لتقدیم الطلبمؤسسة تخطیط كشرط 

 المزامنة موعد(ج) 

ویكون  المحدد، الموعدشھًرا من  ۱۲لمزامنة منشأة تقع على سطح مبنى  الموعد الملزمیكون  )۱(
 د.المحد الموعدشھًرا من  ۱٦التزامن  لموعدالحد األقصى 

 
فإن الوقت  ،مجمععلى سطح  المركبفیما یتعلق بالمنشأة  )،۱المذكور في المادة ( بالرغم من )۲(

 ۲۲التزامن  لموعدویكون الحد األقصى  المحدد، الموعدشھًرا من  ۱۸المطلوب للتزامن ھو 
 المحدد. الموعدشھًرا من 
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 (د) اختیار طریقة المحاسبة

) أن یختار إحدى الطریقتین الفائز-التسعیرة (فیما یلي  لتحدید ةتنافسی مناقصةعلى الفائز في  )۱(
 مع الموزع. للمحاسبة (ھـ) و (و) أدناه المادتینالمفصالت في 

 
فلن یتمكن الفائز من تغیر طریقة المحاسبة ألخرى حتى نھایة  محاسبة،إذا اختار الفائز طریقة  )۲(

 ) أدناه.۳الفترة المذكورة في الفقرة (
 

سنة من یوم منح الموزع تصریح تشغیل تجاري  ۲٥لمدة  للفائز تسعیرةال بدفعالموزع  یقوم )۳(
في التعلیمات بشأن التعامل بالكھرباء الساریة  ٤ك۳٥للمنشأة بموجب المادة (ز) من المعیار 

 .۲۰۱۰-٥۷۷۰ )،(التنظیم والتشغیل) (تحدید التسعیرة ومعاییر الكھرباء) (یھودا والسامرة
 مدة أقصر.لالموزع التسعیرة  یدفع الفائز،لى طلب ، وبناًء عبالرغم من المذكور

 إلنتاجمقابل االدفع طریقة ب المحاسبة(ھـ) 

التسعیرة  المنشأة،في  المولدللفائز مقابل الكھرباء الموزع یدفع  ھذه،وفقًا لطریقة المحاسبة  )۱(
ي والتي تظھر ف ،٦٫۷-۱٤لمنشآت معلقة" في الجدول  ۱في "اإلجراء التنافسي رقم  ةالمحدد

 اعالنالكھرباء في دولة إسرائیل ووفقًا لمعدالت (قیمة) الربط المحددة في  سلطةدفتر معاییر 
 الفوز.

 
من  التسعیرةیقوم الموزع بجبایة رسوم  المنشأة،بالنسبة للطاقة التي یستھلكھا المستھلك من  )۲(

(التنظیم استعمال الكھرباء  بشأنالتعلیمات  حسب سریانھا في ۲۱المستھلك وفقًا للمعیار 
، باإلضافة ٥۷۷۰-۲۰۱۰ )،والتشغیل) (تحدید التسعیرة ومعاییر الكھرباء) (یھودا والسامرة

التي تظھر في كتاب المعاییر لسلطة  ٥٫٤-۱إلى التسعیرة المحددة في جدول التسعیرات 
 الكھرباء في دولة إسرائیل.

 

 الطاقة المتدفق للشبكة المحاسبة بطریقة الدفع مقابل (و) ا

في المنشأة  المولدللفائز ثمن الكھرباء  الحیويسیدفع مقدم الخدمة  ھذه،ا لطریقة المحاسبة وفقً  )۱(
والتي تظھر في  ،٦٫۷-۱٤إلى الشبكة كما ھو مفصل في جدول التسعیرات  نقلھاوالتي تم 

 اعالنالكھرباء في دولة إسرائیل ووفقًا لمعدالت (قیمة) الربط المحددة في  سمعاییر  كتاب
 الفوز.

 
من الفائز  بفرض الحیويالخدمة  یجبي مقدم المنشأة،طاقة التي یستھلكھا الفائز من ال مقابل )۲(

التسعیرة الثابتة لكل  المستھلك،نوع حسب  ،۸٫۱-۱ التسعیرةجدول التسعیرات المحددة في 
KVA التسعیرة المنصوص  وكذلك ٥-۱. ۳-و ٥-۳. ۲ ، ٥-۱. ۲وفقًا لجداول التسعیرة  سنویًا

والتي تظھر في كتاب معاییر سلطة الكھرباء في دولة ، ٥-۱. ٤جدول التسعیرة علیھا في 
 إسرائیل.

 

 حدید موقع المنشأة من أجل فتح ملف توصیلة(ز) ت

 أو على سطح المبنى. مجمعیحدد مكان إقامة المنشأة على سطح ال التوصیلالموزع أذ كان طلب  یتأكد
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 (ح) إدارة البیانات

وفقا  لالتصاللكل مستدعي  القدرةالمسؤول عن مراقبة كمیة ھو  التوزیعرخصة  صاحب )۱(
 الفوز التي تم فتح ملفات عمل للتوصیل بحقھا. عالنإل
 

في كل مرة یتم فیھا فتح  مباشرةً، ،ببیانات التوزیعیجب على الموزع أن یزود حامل رخصة  )۲(
. الفوز عالنلإلمنشأة واحدة أو أكثر وفقًا مستدعي لتوصیل  قدمھ الذي لتوصیلةملف عمل 

متثال أو عدم االمتثال لال عن للبیانات بالنسبة التوزیعصاحب رخصة  بإعالمیقوم الموزع 
في التعلیمات بشأن  الساریة) ۲ك(۳٥المادة (ھـ) من المعیار المفصلة لتقدیم الطلب لشروط 

-٥۷۷۰ )،(یھودا والسامرة والمعاییر)التعامل بالكھرباء (التنظیم والتشغیل) (تحدید أسعار 
 فحصھا. بحال تم ،۲۰۱۰

 
 

 استالم فوري. مصادقةالموزع ویصدر للموزع  اعالنات التوزیع بتسجیلیقوم حامل رخصة  )۳(
 

 یعلم للفائز،الفوز الممنوح  اعالنالمحددة في  القدرة، بكاملللتوصیل عند فتح ملف عمل  )٤(
اًرا من تاریخ . اعتبالقدرة بالكامل على استغالل رخصة التوزیع الموزعون والفائزصاحب 
 نطاق مناقصةفي  للتوصیلجدیدة من الفائز لفتح ملف عمل  الموزع طلباتیتلقى  ال اإلخطار،

 لتحدید التسعیرة. ةتنافسی
 
 

التي تم فتح  آتالمنشمستند یجمع كل  التوزیعیصدر صاحب رخصة  الفائز،بناًء على طلب  )٥(
ركز ی مستند، باإلضافة إلى نةفائز والتي استوفت شروط المزامملفات عمل على اسم اللھا 
 التوزیعتشغیل تجاري. ویجب على حامل رخصة  ترخیصالمنشآت التي حصلت على  عجمی

 أن یبین في المستند المذكور القدرة لكل منشأة وتاریخ منح الترخیص.
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۱۹۸۸-٥۷٤۸) , ۱۲٥۲أمر بشأن نقل البضائع (یھودا والسامرة) (رقم

أنظمة بشأن نقل البضائع (نقل مركبات غیر قانونیة) 

أني آمر  ۱۹۸۸-٥۷٤۸) , ۱۲٥۲أ من األمر بشأن نقل البضائع (یھودا والسامرة) (رقم ۲بموجب المادة 
 بھذا ما یلي: 

 ھذه األنظمة:في  .۱ تعریفات

ً غیر ص����الحة  مركبة-"(مش����طوبة) "مركبة غیر قانونیة من  تخرجالتي  تماما
ومركبة  مدتھاشھر بعد انتھاء  ۲٤مركبة التي لم تجدد رخصتھا  االستعمالحیز 
 ،۱۹٦۱-٥۷۲۱بشأنھا اعالن یمنع استعمالھا بحسب أنظمة المرور,  أصدرالتي 

وبما یتعلق بھیكل المركبة او جزء س���ریانھا في إس���رائیل من حین آلخر،  حس���ب
 منھ؛

مصاریف وضع الید على المركبة الغیر قانونیة -"مصاریف االخالء والحیازة"
كالمذكور في التعلیمات وكذلك مص�������اریف حیازة المركبة الغیر  للموقفنقلھا 

 بالقیمة التي یحددھا المسؤول؛ قانونیة یشمل مصاریف التأمین الحراسة

المركب��ات التي تنق��ل ل لحی��ازة ال��ذي ح��دد على ی��د المس������ؤو مك��ان-"موقف"
 الغیر قانونیة؛ المركبات

 عین من قبلي لیشغل منصب مسؤوالً لغرض ھذه األنظمة. من-""المسؤول

مركب���ة غیر  نق���ل
 قانونیة

 نونیة في المنطقة یستوجب تصریحاً من المسؤول.مركبة غیر قا نقل .۲

عم���المنع  ت  اس�������
 مركبة 

ى ش��رطي، جندي جیش الدفاع اإلس��رائیلي او ذو منص��ب اثیر الش��ك لد (أ) .۳
قائد العس������كريلھذا الغرض الذي خول   نقل تنفذ عملیةانھ  من قبل ال

او بخالف لتعلیمات  ۲ظام یر قانونیة بدون تصریح بموجب النمركبة غ
مالكھا اعالن الذي ان یس���لم س���ائق المركبة النقل او  التص���ریح، یحق لھ

یوم  )۳۰(ل المركبة (فیما یلي: اعالن منع االستعمال) لمدة یمنع استعما
ومص��ادرة رخص المركبة للمدة ذاتھا؛ یقید في اإلعالن منع االس��تعمال 

 مصادرة رخص المركبة.لالسبب لمنع استعمال المركبة و

بحال تم تس���لیم اعالن منع اس���تعمال خالل الثالث س���نوات التي س���بقت  )ب( 
عملیة النقل المذكورة في الفقرة (أ)، بموجب ھذه المادة بالنس��بة للمركبة 
التي نفذت عملیة النقل او لمركبة أخرى التابعة لنفس الس������ائق او نفس 

 ، یحق للمس���ؤول ان یمدد مدة اعالن منع االس���تعمال لمدة التي الالمالك
) یوم. یرس�����ل الكتاب الخطي بص�����دد التمدید للس�����ائق او ۹۰تزید عن (

 لمالك المركبة. 
ص���الحیات وض���ع 

 الید
یحق لش����رطي او جندي جیش الدفاع اإلس����رائیلي او ذو منص����ب الذي  )ج( .٤

ان یأمر س��ائق المركبة التي خول لھذا الغرض من قبل القائد العس��كري 
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منع االس���تعمال ان یركن المركبة في الموقف او بأي  إعالن أص���در لھا
 مكان آخر حسب امره. 

 
ال یستعمل أي شخص المركبة التي أصدر لھا اعالن منع االستعمال اال  )د(  

ھا من  مات وفق الفقرة (ج)، وال یتم نقل فذ تعلی لغرض الس������فر ألجل تن
   المكان الذي تم تحدیده لركن المركبة.

 
المص�������اریف مق�اب�ل ركن المركب�ة في الموقف خالل م�دة منع تفرض  )ھ(  

فقرة (ج)، على مالك المركبة، اال بحال تم الغاء إعالن وفق ال لاالستعما
دفع لغایة ایقافھا  اس���تمرار(أ)، ویمكن ٥منع االس���تعمال بموجب النظام 

تض���اف المص���اریف مقابل اس���تمرار إیقاف المركبة على  .المص���اریف
   في صدر الفقرة. المصاریف المذكورة

  
یحق لمن  ،۳كالمذكور في النظام  منع اس��تعمال وص��ودرت رخص��ھاتم  (أ) .٤ اعتراض

 .للمسؤولخطیا ان یقدم اعتراضاً  ذلكمتضرراً جراء  نفسھیعتبر 
 

 كلیاً او جزئیا او رفض���ھ. ،لھاالعتراض الذي قدم  یحق للمس���ؤول قبول (ب)  
أیام من یوم اس����تالمھ في مكتب  ٥یص����در القرار في االعتراض خالل 

 المسؤول.
 

الغاء منع استعمال 
 المركبة

 (أ) .٥
 
 

قرر المسؤول ان عملیة نقل المركبة الغیر قانونیة نفذت بموجب تصریح 
ووفق تعلیماتھ، یلغي منع استعمال المركبة  ۲الذي أصدر حسب النظام 

 وتعاد رخصھا.

 
قرر المسؤول ان عملیة نقل المركبة الغیر قانونیة نفذت بدون تصریح  (ب)  

او خالفاً لتعلیماتھ، یحق لھ، ألسباب خاصة،  ۲الذي أصدر حسب النظام 
الغاء منع استعمال المركبة، تقصیر مدتھ او االمر على إعادة رخصھا، 
بالشروط التي یحددھا، بعد التشاور مع المستشار القضائي او مندوب 

 ھ. عن

تدفع المصاریف االخالء  قرر االعفاء عن مركبة وفق الفقرة (ب)، (ج)  
افھا ویمكن استمرار ایقوالحیازة على ید الشخص الذي سیستلم المركبة، 

 لغایة دفع المصاریف.

 یوم توقیعھا. بدء سریان ھذا األنظمة بعد شھرین من .٦ بدء سریان
 

 )مركبات غیر قانونیة نقلبش�����أن نقل البض�����ائع (تس�����مى ھذه األنظمة: "أنظمة  .۷ االسم
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰ ,والسامرة) (یھودا 

 
 
 

 ٥۷۸۰ ادار ۱٤

 ۲۰۲۰   آذار   ۱۰

 

 عمید              ،غسان علیان  

 رئیس      االدارة        المدنیة    

 لمنطقة     یھودا      والسامرة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 ۱۹٦٦سنة  ٥۱رقم  القدیمة، قانون االثار

 ۱۹۸٦-٥۷٤٦ ،) (یھودا والسامرة)۱۱٦٦(رقم  القدیمة امر بشأن قانون االثار
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ )،لعمامقابل منح مصادقة لتنفیذ ا(رسوم  القدیمة أنظمة االثار

 
 القدیمة، ثارمن قانون اآل ٤۸، وفقا للمادة والسامرةإلدارة المدنیة في منطقة یھودا ابموجب صالحیاتي كرئیس 

(یھودا والسامرة)  القدیمة من االمر بشأن قانون االثار ۱٦"القانون") ووفقا للمادة -(فیما یلي ۱۹٦٦سنة  ٥۱رقم 
 :التالیة األنظمة اسن ، فإنني" االمر") –(فیما یلي  ۱۹۸٦-٥۷٤٦ ،)۱۱٦٦(رقم 

 

 -في ھذه األنظمة .۱ تعریفات
 

رط لمنح كش المسؤولعلى ید اعمال تنقیب التي یجب تنفیذھا -"التنقیب إلنقاذ االثار"  
 من القانون؛ ۱۰المادة  بموجب المصادقة

   
رسوم 

منح مقابل 
 المصادقة

من القانون للمصادقة على اعمال في موقع أثري  ۱۰قدم طلب اإلدارة المدنیة وفق المادة  .۲
لى مسح أثري عبشروط، بعد تنفیذ  المصادقةكمفھومھ في القانون، وشرط المدیر منح 

 یدفع المستدعي الرسوم المفصلة فیما یلي: الموقع،
 

 ؤولالمسمقابل تنفیذ اعمال التنقیب إلنقاذ االثار على ید    
 

 بالشاقل الجدید

في أماكن التنقیب موضوع  تنقیبیوم كل مقابل  (أ)   
منح المصادقة  جلأل ،كما یحددھا المسؤول ،الطب

لتنفیذ االعمال، تدفع الرسوم التالیة، بالنسبة لكل یوم 
 -عمل للمركبات المطلوبة لتنفیذ التنقیب

 

 

 ۲٥واحد من أصل العامل لتكلفة یوم العمل ل )۱(    
 ؛للتنقیب المطلوبینعامالً 

۳۲٥ 

 ۱۱۰۰ عملیة التنقیب؛تكلفة یوم العمل لمدیر  )۲(    
 ۱۳۰۰ ؛تكلفة یوم العمل للمسؤول )۳(    
 ۱۱۰۰ لمساح األراضي؛تكلفة یوم العمل  )٤(    
 ۱۱۰۰ ؛تكلفة یوم عمل المصور )٥(    
 ۱٥۰۰ ؛الوقایةالمسؤول عن تكلفة یوم العمل  )٦(    
 ۱۱۰۰ الحراسة؛ )۷(    
 ۱٥۰۰ ؛جويالتصویر ال )۸(    
 ٥٥۰۰ ؛مقایس ثالثیة االبعاد )۹(    
 ٤٥۰ مركبة؛ )۱۰(    
 ۲۰۰۰ ؛حفار )۱۱(    
 ٤٥ التنقیب؛معدات وأدوات لتنفیذ  )۱۲(    
 ۱۰۰۰ ؛مختبرات )۱۳(    
 ۱۰۰۰ ؛صیانة تقنیة )۱٤(    
 ۱۰۰۰ للتنقیبأبحاث مرافقة  )۱٥(    
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    )۱٦( 
 

 ۱۰۰۰ أیام عمل مطلوبة) ۲(خالل  النتائجنشر 
 

للقیام بعملیة طلب الموافقتھ على  المسؤولأعطى  (ب)   
ع ال تدف-بواسطة عمال من قیل المستدعي التنقیب

) فیما ۱(أ) (الرسوم المذكورة في النظام الثانوي 
 .للعاملیتعلق بیوم العمل 

 

 

إعادة 
 الرسوم

 ،قرر المسؤول، على إثر نتائج التنقیب، عدم منح المصادقة لتنفیذ اعمال في االراضي .۳
 .۲النظام  للمستدعي الرسوم التي دفعت وفقاإلدارة المدنیة  تعید

 
اعفاء 

ألسباب 
 خاصة

بعد التشاور مع المسؤول والمستشار  المدنیة،یجوز لنائب رئیس اإلدارة  (أ) .٤
 الرسومدفع جزئي من كامل أو إعفاء  یدونھا،ألسباب  ان یمنح، القضائي،

التي بحال تتوفر، حسب رایھ، ظروف  ،بمراعة االمر ،۲النظام المحددة في 
قبل  أو التنفیذ من البناء،من  الھدفأو  الحفریات،بما في ذلك مدى  ذلك،تبرر 

 الشخصیة. المستدعي ظروفأو  ،ھیئة خاصة
 

 -على تسري ھذه األنظمةال  .٥ حفظ البیان
 

 .في منطقة یھودا والسامرة جیس لدفاع االسرائیليقائد قوات  (أ)  
 

 .اإلدارة المدنیة (ب)  
 

من ملك حقوق في أراضي، وبموجب اتفاق بینھ وبین اإلدارة المدنیة دفع  (ج)  
ي دفع الت لألعمالمقابل اعمال التنقیب إلنقاذ االثار في األراضي، بالنسبة 

 مقابلھا.
 

 .بدء سریان ھذه األنظمة یوم نشرھا .٦ سریان
 

یھودا ( اعمال) مصادقة لتنفیذمنح القدیمة (رسوم مقابل  ھذه األنظمة: "أنظمة االثارتسمى  .۷ االسم
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰والسامرة)، 

 
 

 

    

 

 

 
 

 

ال����ع����م����ی����د غس����������ان ع����ل����ی����ان              
 ال�����م�����دن�����ی�����ة اإلدارة رئ�����ی�����س

 والس����������ام��رة ی��ھ��ودا ب��م��ن��ط��ق����ة
 

 ٥۷۸۰ ادار            ۱٤

 ۲۰۲۰آذار            ۱۰
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 .۱۹۷۱-٥۷۳۱ ،)٤۲۷(تنظیم وتشغیل) (یھودا والسامرة) (رقم  امر بشأن التعامل مع الكھرباء

نات أو توربیالطاقة الشمسیة بتقنیة  يالالمركزانظمة التعامل بالكھرباء (التنظیم والتشغیل) (تولید الكھرباء 
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ )،ھوائیة لالستھالك الذاتي ونقل الفائض إلى الشبكة) (یھودا والسامرة

 

) ٤۲۷من األمر بشأن التعامل مع الكھرباء (تنظیم وتشغیل) (یھودا والسامرة) (رقم  ۷بموجب صالحیاتي حسب المادة 
  :األنظمة التالیةسن فإنني ا أمن،ب أي قانون وتشریع وباقي صالحیاتي حس )،األمر""-یليفیما ( ٥۷۳۱-۱۹۷۱،

   
  منطقة یھودا والسامرة. – "منطقةال" .1 تعریفات

  
من قانون  ۳۳المعاییر التي تحددھا السلطة في إسرائیل وفقا للمادة  -" المعاییر"   

 ؛حین آلخرفي إسرائیل من  سریانھا، حسب  ٥۷٥٦-۱۹۹٦الكھرباء لعام 
  

 منطقة یھودا والسامرة؛لاإلدارة المدنیة في  – "اإلدارة"   
  

نات الطاقة الشمسیة أو توربیبتقنیة  يالالمركزتولید الكھرباء باب ج (" -" باب ج"   
یئة") ") حتى الفصل ح ("جودة البھوائیة لالستھالك الذاتي ونقل الفائض إلى الشبكة

 من حین آلخر؛ سریانھا في إسرائیلمن المعاییر حسب 
 

  الضابط لشؤون الطاقة في اإلدارة المدنیة؛ – الطاقة"لشؤون ضابط ال"   
  

 الكھرباء،قانون في إسرائیل بموجب  اقیمتالكھرباء التي  سلطة-" السلطة"   
  ؛٥۷٥٦-۱۹۹٦

 
 :لیةالتالتغییرات الملزمة واالتغیرات بج في المنطقة  تسري تعلیمات الباب .2 اعتماد المعاییر

 
حدید تل الصالحیةباستثناء  ،جالباب  المحددة في الصالحیاتجمیع تمنح  (أ)   

 لضابط لشؤون الطاقة.ل والمعاییر، التسعیرة
 

ي إسرائیل ف حسب سریانھ" یأتي بعدھا: ،یذكر فیھ تشریعات اسرائیلیةفي كل  (ب)   
 من حین آلخر".

 
 "جدول التسعیرات :یأتيال من العبارة "جدول التسعیرات" بد مكان،في كل  (ج)   

 السلطة". الذي تحدده
 

" یأتي مكانھا سلطة الكھرباء"السلطة" أو " كتبت الكلماتفي كل مكان  (د)   
 الطاقة". لشؤون ضابطال"
 

 –(أ)  المادة، في ۱۷٥المعیار في  )ھ(   
 

انبي ، الغطاء الجأو العائم ، یأتي "الغطاء العلوي"سطحفي التعریف " )1(   
 "؛الجدارأو 
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 "توربینات الریاح" یأتي: بعد تعریف )2(   

 
صحي الصرف ال میاهلمجمع میاه أو بركة أسماك أو  مجمع-" مجمع"

 قانوني؛بشكل  تم بنائھاالتي 
 
شخص تم منحھ ترخیًصا أو تصریًحا أو موافقة، أو  أي-الموزع" "

 في توزیع الكھرباء؛"؛ للعمل أصدرت تعلیمات بشأنھ
 

كیلو واط"  ۱۰۰ال تزید عن بدل ") (أ) ۲في المادة (ب) ( ،۱۷٥المعیار في  )أ(  
 ۱۷٥) (أ) من المعیار ۲المادة (ب) ( المحددة فيیأتي "ال یزید عن القدرة 

 ".في إسرائیل من حین آلخر حسب سریانھا، قائمة المعاییرمن 
 

 -أ۱۷٦في المعاییر  )ب(  
 

في  طواللكیلو جدید شیكل ۳۰۰"الكلماتتُحذف  )،۲(في المادة (ج) )1(   
 ".-و ،على األرضالمنشآت المبنیة 

 
 .تحذف-) ٦المادة(ھـ)( )2(   

 
 .تحذف-) ۲)(والمادة( )3(   

 
 .تحذف-) ۲(المادة(ز) )4(   

 
 بدء سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھا .5 سریان

  
انظمة التعامل بالكھرباء (التنظیم والتشغیل) (تولید الكھرباء " :تسمى ھذه االنظمة .6 االسم

تقنیة الطاقة الشمسیة أو توربینات ھوائیة لالستھالك الذاتي ونقل ب الالمركزي
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰الفائض إلى الشبكة) (یھودا والسامرة)، 

  
  
 

 

 

 
 

         غس����������ان ع��ل��ی����ان       ال��ع��م��ی����د  
 رئ�����ی�����س اإلدارة ال�����م�����دن�����ی�����ة

 ی��ھ��ودا والس���������ام��رةب��م��ن��ط��ق���ة 
 

 ٥۷۸۰ادار             ۱٤

 ۲۰۲۰اذار            ۱۰
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 اإلسرائیليجیش        الدفاع      

 ۱۹٦٦قانون الصحة العامة لسنھ 

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱ (رقم) ةوالسامر (یھودا منسق]نص [ أمر بشأن تعلیمات األمن

  )اسرائیلیون( (منع دخول ومكوث) غالق منطقھإعالن بشأن إ
 ۲۰۲۰- ٥۷۸۰-مؤقتة) ) (تعلیمات B(المنطقة 

 
من ق�انون الص�حة العام�ة  ۱٥تعلیمات المادة  بوبموج منطقة،الفي  اإلسرائیليجیش الدفاع كقائد قوات  بموجب صالحیاتي

 ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱ والس�امرة) (رق�م (یھ�ودا ]ن�ص منس�ق[ م�ن األم�ر بش�أن تعلیم�ات أم�ن ۳۱۸ الم�ادة، ۱۹٦٦لسنھ 
 ج�ل الحف�اظ عل�ى األم�ن والنظ�اموبما إنن�ي اعتق�د أن األم�ر المطل�وب أل، أمن اتیعروتشوباقي صالحیاتي حسب كل قانون 

 اج�راءاتاتخ�اذ  ال�ذي یف�رضأن المنطقة أو جزء منھا یرضخ تحت تھدید مرض جرثومي  اتضحوبعدما  ،في المنطقة العام
 یلي:بھذا ما  أعلنفإني  تفشیھ،ھ ومنع تألجل مكافح فوریة

 
 في ھذا اإلعالن: .۱ فتعاری

 
 المنطقة وھو مواطن إسرائیلي، مكان سكنھ في ،مواطن دولة إسرائیل-"إسرائیلي"

ً لقانون العودة العودة صاحب حق حسب  ،۱۹٥۰-٥۷۱۰ ،إلسرائیل وفقا
الذي یملك تصریح ساري  ا، وأیضسریانھ في إسرائیل من حیٍن آلخر

 المفعول لدخول إلى إسرائیل 
 

 (یھ���ودا والمس���امرة) ]ن���ص منس���ق[كمفھومھ���ا ف���ي أم���ر التفس���یري  B منطق���ھ-"المنطق���ة"
 .۲۰۱۳- ٥۷۷٤)، ۱۷۲۹(رقم

 
 إغالق منطقھ

 
۲. 
 

 (أ)
 

 منطقھ مغلقھ.كالمنطقة تعتبر  

 (ب)  
 

 .فیھاال یدخل إسرائیلي للمنطقة المغلقة وال یمكث 
 

 .في المنطقة الخروج منھا فوراً  المتواجدیفرض على كل إسرائیلي  (ج)  

 
  

 :اإلعالن على ال یسري  .۳
 

 
 

 ؛خالل تأدیة واجبھم ،یعد من قوات األمن جندي، شرطي وكل من )أ( 
 

قبل���ي أو  لل���دخول إل���ى المنطق���ة المغلق���ة والمك���وث فیھ���ا م���نل���ھ تص���ریح  م���نحم���ن  )ب(  
 لھذا الغرض.على ید من خول 

 سریان
 

 .۲۰۲۰حزیران  ۱۰ولغایة یوم یوم توقیعھ سریان ھذا اإلعالن من  بدء (أ) .٤
 

 
 

، تعتبر العملیات التي نفذت على ید جندي، شرطي او بالرغم من المذكور بالفقرة (أ) ب)( 
سلطھ مختصة التي خولت لھذا الغرض، ومالئمة لتعلیمات ھذا اإلعالن، كأنھا نفذت 

 ، وتسري كالمذكور في اإلعالن.ھبموجب

  ٥۷۸۰            ادر        ۱٥

 ۲۰۲۰آذار                ۱۱

  

 دانب      ندف                الوف 

 قائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي                      

 منطقة    یھودا     والسامرة    في
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 
 

(تعلیمات  )وتعلیمات متفرقة الحجر الصحي المنزلي) (۲۰۱۹علیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید ت
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)۳(تعدیل رقم  مؤقتة)

 
، وبموجب االمر ۱۹٦٦لسنة  ٤۳ون مؤقت رقم من قانون الصحة العامة، قان ۱٥-و ۱۰واد المحسب صالحیتي  بموجب

 :اسن التعلیمات التالیةفأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ )،۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا بشأن إقامة إدارة مدنیة 
 
 

 ) (الحجر الصحي المنزلي۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  في .۱ ۱تعدیل المادة 
 -األساسیة) التعلیمات -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰، (تعلیمات مؤقتة) )وتعلیمات متفرقة

 
 -یأتي"، ائدتعریف "عبدل ال )۱(  

 
من دخلھا من إسرائیل او قطاع  باستثناءمن دخل المنطقة، من خارجھا، -"عائد"

یوم األخیرة، قبل دخولھ  ۱٤-غزة ولم یزور أي دولة أخرى خالل ال
 المنطقة؛"؛

  
 ؛یمحى"، في تعریف "الوجھات السیاحیة )۲(  

 
المكوث في بالكلمات " یبدأبدل المقطع الذي (ج) من التعلیمات األساسیة، ۲في المادة  .۲ ۲تعدیل المادة 

 . بالنسبة لعائد" یأتي " الوصول""الوجھة األخیرة" ولغایة الكلمات 
 

 ۳تعدیل المادة 
 

ھ في الوجھة مكوثموعد  تمحى الكلمات "األساسیة، من التعلیمات  (أ)۳بعد المادة  .۳
 السیاحیة".

 
 -أ من التعلیمات األساسیة۳في المادة  .٤ أ۳تعدیل المادة 

 
 ".۲۰۰۰" یأتي "٥۰۰۰في الفقرة (ب) بدل " )۱(  

 
 .،"دوان لم یعتبر عائ" یأتي "عائد" وتمحى الكلمات "منفي الفقرة (ج)، بدل " )۲(  

 
وحفظ  سریان
 البیان

یقطنون في  ال المنطقة اوفي  مواطنین من لیسوا تسري ھذه التعلیمات على (أ) .٥
آذار  ۹وصل الى المنطقة من خارجھا، من یوم  مواطن إسرائیل الذيأو  المنطقة
 الساعة الثامنة مساًء. ۲۰۲۰

   
تسري ھذه التعلیمات على من لیس مواطن او من سكان المنطقة او مواطن  (ب)  

 ۲۰۲۰آذار ۱۲جھا، ابتداء من یوم الى المنطقة من خار االذین یصلوإسرائیلي، 
 الساعة الثامنة مساًء.

 
جب التعلیمات المفروض بموال تمس ھذه التعلیمات بالمكوث في الحجر  (ج)  

 األساسیة، حسب نصھا قبل بدء سریان ھذه التعلیمات.
 

حسب نصھا قبل بدء من لم یتوجب علیة الحجر بموجب التعلیمات األساسیة  (أ) .٦ تعلیمات انتقالیة
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یوم قبل بدء  ۱٤سریان ھذه التعلیمات ووصل الى المنطقة من خارجھا خالل 
، یمكث في أكثرسریان ھذه التعلیمات، وتظھر علیة احدى عوارض المرض او 

من التعلیمات األساسیة ویعمل وفق تعلیمات  ۲الحجر بموجب تعلیمات المادة 
یلیة او المنسقة للشؤون الصحیة في الھیئة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائ

 اإلدارة المدنیة.
 

(ب)، من لیس مواطن في المنطقة او ال یقطن ٥بالرغم من المذكور في المادة  (ب)  
فیھا، او لیس مواطن او قاطن في إسرائیل وال تسري علیة تعلیمات الحجر وفق 

طقة من خارجھا التعلیمات األساسیة وتعدیلھا في ھذه التعلیمات، ودخل الى المن
 األیام األخیرة، یعمل وفق التعلیمات التالیة: ۱٤خالل 

 
ظھور احدى عوارض المرض او أكثر، یمكث في الحجر ویتصل  عند )۱(   

في إسرائیل او للمنسقة للشؤون الصحیة في اإلدارة  ۱۰۱على الرقم 
 المدنیة.

 
 شخص. ٥۰ال یتواجد في أي تجمھر منظم، یشترك فیھ أكثر من  )۲(   

  
یشدد بشكل خاص على تعلیمات النظافة، حسب توصیات وزارة  )۳(   

 الصحة اإلسرائیلیة او المنسقة للشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة.
  

ال یخرج من نطاق المنطقة، باستثناء إسرائیل وقطاع غزة، كي یعود  )٤(   
ي ھذه الیھا خالل مدة سریان التعلیمات األساسیة حسب تعدیلھا ف

 التعلیمات.
 

 یسجل كل األماكن التي یمكث فیھا واوقات مكوثھ فیھا. )٥(   
 

) (الحجر ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  تسمى ھذه التعلیمات:" .۷ االسم
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰، )۳رقم  (تعدیل (تعلیمات مؤقتة) )وتعلیمات متفرقة الصحي المنزلي

 
    

 
 

 
 

العمی������������د غس������������ان علی������������ان           
 المدنی���������������ة اإلدارة رئ���������������یس

 والس��������امرة یھ��������ودا بمنطق��������ة

 

 ٥۷۸۰     ادار        ۱٦

 ۲۰۲۰     آذار        ۱۲
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 
 

(تعلیمات  )وتعلیمات متفرقة الحجر الصحي المنزلي) (۲۰۱۹علیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید ت
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)٤(تعدیل رقم  مؤقتة)

 
، وبموجب االمر ۱۹٦٦لسنة  ٤۳ون مؤقت رقم من قانون الصحة العامة، قان ۱٥-و ۱۰واد المحسب صالحیتي  بموجب

 :اسن التعلیمات التالیةفأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ )،۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا بشأن إقامة إدارة مدنیة 
 
 

 ) (الحجر الصحي المنزلي۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  في .۱ ۱تعدیل المادة 
 -األساسیة) التعلیمات -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰، (تعلیمات مؤقتة) )وتعلیمات متفرقة

 
 بعد تعریف " موظف في جھاز الصحة" یأتي:  

 
امر الصحة العامة (فایروس الكورونا الجدید) -حجر صحي في منشأة معینة" تعلیمات""
 .۲۰۲۰-٥۷۸۰تعلیمات مؤقتة)، (الحجر الصحي في منشأة معینة) (
 

 -ةاألصلی لتعلیماتامن  ۲في المادة  .۲ ۲تعدیل المادة 
 

شخص المتواجد في الحجر عنوان الھامشي، یأتي في نھایتھ "على في ال )۱(  
 ".الصحي

 
رئیس الخدمات الصحیة العامة في وزارة الصحة )، بدل "دفي الفقرة ( )۲(  

 .الھیئة المختصة في وزارة الصحة االسرائیلیة"" یأتي "اإلسرائیلیة او نائبھ 
 

 -أ یأتي۲بعد المادة  . ۳ ب۲إضافة المادة 
 

فرض الحجر "  
ي المنزلي حالص

والشروط لحجر 
 المریض

 أحدتوفر عند یمكث المریض في الحجر الصحي  (أ) ب۲
 الشروط التالیة:

وقرر طبیب -المستشفىكان المریض في  )۱(     
الحجر مدة في المستشفى استكمال  اخصائي

(ج) من ۲الصحي في المنزل، بموجب المادة 
 علیمات الحجر الصحي في منشأة معینة؛ت
  

امر الطبیب ان یمكث -كان المریض في المنزل )۲(     
في الحجر الصحي المنزلي، بموجب تعلیمات 
اإلدارة او منسقة الشؤون الصحیة في اإلدارة 

 المدنیة؛
 

، بما في ذلك تعلیمات ظروف العزل الصحيحدد تُ  (ب)    
رفع تقریر واالتصال  واصل مع المریض،تالنظافة، ال

مع الطبیب، حسب تعلیمات اإلدارة او المنسقة للشؤون 
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 الصحیة في اإلدارة المدنیة؛
 

العزل الصحي لغایة الحصول على  مدة ستمرت (ج)    
مصادقة طبیب اخصائي إلنھائھا؛ تصدر المصادقة 
المذكورة بموجب تعلیمات اإلدارة او المنسقة للشؤون 

 لمدنیة؛الصحیة في اإلدارة ا
 

ال یخرج مریض المتواجد في الحجر الصحي اال  (د)    
 بإحدى الحاالت التالیة:

 
حالتھ الصحیة، یتوجھ في تدھور  طرأبحال  )۱(     

المریض لتلقي العالج الطبي المستعجل، خالل 
انھ مریض اإلعالن المسبق للطاقم الطبي 

 ومتواجد في الحجر الصحي.
 

نقل المریض الستكمال العالج  امر طبیب على )۲(     
في المستشفى وحسب الشروط التي یحددھا 
بشأن مكان المستشفى وطریقة نقلھ، منوطاً 
بتعلیمات المنسقة للشؤون الصحیة في اإلدارة 

 المدنیة. 
 

 یتخذیجب على الطبیب او الطبیب االخصائي الذي  )ھ(    
قراراً بموجب الفقرات (أ)، (ج) أو (د)، بمراعاة 

ابالغ وزارة الصحة اإلسرائیلیة او منسقة االمر، 
الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة بواسطة وسائل 

 الكترونیة حسب تعلیمات اإلدارة بالمعلومات التالیة:
 

 ؛nCov -الحصول على نتیجة إیجابیة ل )۱(     
 

 مكان الحجر الصحي؛ القرار بشأن )۲(     
 

القرار على نقل المریض من مكان حجر  )۳(     
 صحي لمكان آخر او للمستشفى؛

 
خروج المریض من الحجر الصحي وشفائھ او  )٤(     

 وفاتھ.
 

 (ج) یأتي:-أ (ب) و۳بدل الفقرات  )۱( .٤ أ ۳تعدیل المادة 
 

في قاعة  أكثر شخص او ۱۰۰یمنع إقامة تجمھرات منظمة باشتراك  "(ب)   
واحدة، یشمل مطعم، مصلى، قاعة سینما، قاعة افراح، عروض، 
محاضرات وكذلك في مكان الذي ال یعتبر مبنى، ویمنع االشتراك في 

 تجمھر كالمذكور؛
  

 -بالرغم من المذكور في الفقرة (ب) (ج)   
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في الحوانیت، المجمعات التجاریة، المحمیات الطبیعیة،  )۱(    
النصب التذكاري، المواقع االثریة، مكتبة العامة، الحدائق 

عامة، حدیقة حیوانات والمتاحف، یحرص المتصرف في 
المكان على حفظ مسافة معقولة بین األشخاص بما في ذلك في 
الطوابیر، ویمنع، بقدر المستطاع، تجمع األشخاص في مكان 

 ، ینظم دخول الزائرین؛ واحد ولھذا الغرض
كتعریفھا في االمر بشأن حمایة -ة طبیعیة"لھذا الغرض، "محمی

؛ ۱۹٦۹-٥۷۳۰)، ۳٦۳الطبیعة (یھودا والسامرة) (رقم 
في االمر بشأن الحدائق العامة (یھودا  كتعریفھا-"حدیقة عامة"

-؛ "موقع أثري"۱۹٦۹-٥۷۳۰)، ۳۷۳والسامرة) (رقم 
 .۱۹٦٦لسنة  ٥۱كمفھومھ في قانون اآلثار رقم 

 
بمزاولة العمل بحضور أكثر سمح االستمرار في أماكن العمل ی )۲(    

ً بتعلیمات اإلدارة او المنسقة للشؤون  ۱۰۰من  شخص منوطا
 الصحیة في اإلدارة المدنیة؛

 
یمنع اجراء عروض ریاضیة بحضور الجمھور ویجب  )۳(    

تقلیص، بقدر اإلمكان، حضور اشخاص الذین تواجدھم غیر 
بتعلیمات اإلدارة او ضروري إلقامة العرض وتغطیتھ، منوطاً 

 المنسقة للشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة.".
  

 شخص"؛ ۱۰۰تمحى الكلمات "منظمة یشترك فیھا أكثر من في الفقرة (د)،  )۲(  
 

 )، بدل "(ج) او (د)" یأتي "(ب)".ھفي الفقرة ( )۳(  
 

 بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم توقیعھا. .٥ سریان
 

) (الحجر ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  ه التعلیمات:"تسمى ھذ .٦ االسم
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰، )٤رقم  (تعدیل (تعلیمات مؤقتة) )وتعلیمات متفرقة الصحي المنزلي

 
    

 
 

 
 

العمی������������د غس������������ان علی������������ان           
 المدنی���������������ة اإلدارة رئ���������������یس

 والس��������امرة یھ��������ودا طق��������ةبمن

 

 ٥۷۸۰     ادار        ۲۰

 ۲۰۲۰     آذار        ۱٦
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 
 

(تعلیمات  )وتعلیمات متفرقة الحجر الصحي المنزلي) (۲۰۱۹علیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید ت
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)٥(تعدیل رقم  مؤقتة)

 
، وبموجب االمر ۱۹٦٦لسنة  ٤۳ون مؤقت رقم من قانون الصحة العامة، قان ۱٥-و ۱۰واد المحسب صالحیتي  بموجب

 :اسن التعلیمات التالیةفأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ )،۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا بشأن إقامة إدارة مدنیة 
 
 

 ) (الحجر الصحي المنزلي۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  في .۱ ۱تعدیل المادة 
 -األساسیة) التعلیمات -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰، (تعلیمات مؤقتة) )وتعلیمات متفرقة

 
 " یأتي:مھنة صحیةبعد تعریف "   

 
األغذیة، مقصف، سوبرماركت،  حانوت التي عملھا األساسي بیع-"مكان لبیع االغذیة""

یأكل بالمكان بما في ذلك متجر في  الذي المتجر لبیع الطعام  مطعم ال یأكلون بداخلھ،
 .األسواق؛"

 
 أ، بدل المذكور في الفقرة (ب)، یأتي:۳في المادة  )۱( .۲ أ۳ادة تعدیل الم

 
اشخاص او أكثر في قاعة واحدة،  ۱۰یمنع إقامة تجمھرات منظمة باشتراك    

اشخاص  ۱۰یمنع إقامة تجمھرات منظمة باشتراك  یشمل أماكن الصالة، وكذلك
 اتجمھرمبنى، ویمنع االشتراك في ت تعتبرال  او أكثر في األماكن التي

 ؛".كالمذكور
 

 -في الفقرة (ج) )۲(  
 

 -) ۱في الفقرة ( (أ)   
 

بدل " في الحوانیت، المجمعات التجاریة" یأتي " في أماكن بیع  )۱(    
الطعام، صیدلیات، الحوانیت التي عملھا األساسي بیع مواد 

 التنظیف"؛
 

تمحي الكلمات " النصب التذكاري"، "حدیقة حیوانات  )۲(    
 والمتاحف"؛

 
بدل " حفظ مسافة معقولة بین األشخاص" یأتي " حفظ مسافة  )۳(    

، بقدر متر بین األشخاص الذین ال یسكنون في نفس المنزل ۲
 االمكان؛

 
 ، یأتي۲بدل المذكور في الفقرة  (ب)   

 
متر  ۲بالحفاظ على مسافة  في أماكن العمل یھتم المشغل، بقدر اإلمكان،    

 ؛واجدین في المكانبین المت
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)، تمحى الكلمات من " بحضور جمھور" حتى نھایة ۳في الفقرة ( (ج)   

 الفقرة؛
 

 -)، یأتي٤بعد الفقرة ( (د)   
 

)، یسمح استمرار العمل في ۲بالرغم من المذكور في الفقرة ( )٥"(    
المؤسسات الطبیة وفق تعلیمات اإلدارة، او منسقة الشؤون 

رة المدنیة بما في ذلك بالنسبة لتجمھر العاملین الصحیة في اإلدا
 في جھاز الصحة الذین یعالجون المرضى؛

 
 ۱۰یمنع لقامة الرحالت المنظمة، وأیضا بمشاركة اقل من  )٦(    

 اشخاص، في المركبات او في مكان محدد آخر؛
 

)، مكان عمل الذي یحدده ۲بالرغم من المذكور في الفقرة ( )۷(    
اإلدارة المدنیة على انھ مؤسسة حیویة او مؤسسة لتقدیم رئیس 

ً بتعلیمات  الخدمات األساسیة، یسمح باستمرار نشاطھا منوطا
بالنسبة اإلدارة او منسقة الشؤون الصحیة في االدرة المدنیة 

 لقطاع معین او نشاط محدد؛
 

 -بعد المادة (ج)، یأتي ) ۳(  
 

بما في ذلك االعراس او الجنازات باشتراك یمكن إقامة الطقوس الدینیة  )۱(ج   
عشرون شخص في كل مجموعة، كحد اقصى، مع الحفاظ على مسافة 

 متر بین الواحد لآلخر، بقدر اإلمكان.". ۲
 

بعد "مئویة" یأتي "او یسعل او ضیق التنفس"، عدا السعال في الفقرة (د)،  )٤(  
الربو او حساسیة وضیق النفس الناج عن مراض مزمن، على سبیل المثال 

 أخرى"؛
 

 -ب یأتي۳بعد المادة  .۳ ج۳إضافة المادة 
 

عدا األماكن -في األماكن التالیة: مجمع تجاري نشاطیمنع إقامة أي  (أ) ج۳"  
الحوانیت التي عملھا األساسي بیع  او المعدة لبیع األغذیة، الصیدلیات

 ،للیلیةالمالھي امواد التنظیف والمتواجدة في المجمع التجاري، 
والمطاعم المتواجدة في الفنادق، قاعات االفراح،  الحانات، المطاعم
برك السباحة، المنتزھات المائیة، حدائق الحیوانات، قاعات الریاضة، 

السفاري، حدائق مداعبة الحیوانات، الحمامات العامة، قاعات السینما، 
یر أماكن لتقدیم عالج غ ،المسارح، مؤسسات تربویة، مدن المالھي

أماكن إلقامة الحفالت والمعارض، السفن العمومیة، العالج الطبي، 
 -الجمازات الجویة، المتاحف واالنصبة التذكاریة، لھذا الغرض "نشاط"

بما في ذلك دخول أي شخص غیر المالك، المتصرف او شخص من 
 األغذیة التي تأكل خارج المكان.قبلھم كذلك البیع، عدا بیع 

  
ن الذكور في ھذه المادة، یحق للھیئة المختصة في وزارة بالرغم م (ب)   

الصحة اإلسرائیلیة او لمنسقة الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة 
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رة (أ)، ققامة نشاط او عمل معین كالمذكور في الفالتصریح إلالسماع 
 ھا.".نخاصة وبالشروط التي یحددو ألسباب

 
 قیعھا.بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم تو .٥ سریان

 
) (الحجر ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  تسمى ھذه التعلیمات:" .٦ االسم

 ۲۰۲۰-٥۷۸۰، )٥رقم  (تعدیل (تعلیمات مؤقتة) )وتعلیمات متفرقة الصحي المنزلي
 

    
 
 

 
 

 العمی������������د غس������������ان علی������������ان          
 المدنی���������������ة اإلدارة رئ���������������یس

 والس��������امرة یھ��������ودا بمنطق��������ة

 

 ٥۷۸۰     ادار        ۲۱

 ۲۰۲۰     آذار        ۱۷
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 
 

(تعلیمات  )وتعلیمات متفرقة الحجر الصحي المنزلي) (۲۰۱۹علیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید ت
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)٦(تعدیل رقم  مؤقتة)

 
، وبموجب ۱۹٦٦لسنة  ٤۳ون مؤقت رقم من قانون الصحة العامة، قان ۱٥-و ۱۰واد المحسب صالحیتي  بموجب

 :اسن التعلیمات التالیةفأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ )،۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا االمر بشأن إقامة إدارة مدنیة 
 
 

) (الحجر الصحي ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  في .۱  ۱أ۲إضافة المادة 
التعلیمات -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰تة)، (تعلیمات مؤق المنزلي وتعلیمات متفرقة)

 –األساسیة) 
 -أ یأتي۲بعد المادة 

 
"فرض الحجر   

الصحي على 
شخص یعاني من 

 مرض الحمى

 ۳۸من  أكثرشخص الذي درجة حرارة جسده  (أ) ۱أ۲
درجة مئویة، یمكث في العزل الصحي بمكان 

 (أ).۲عزل وفق المادة 

(ز) على -و )ھ(د)، (۲تسري تعلیمات المواد  (ب)    
 فرض الحجر الصحي بموجب ھذه المادة.

 
دون المس بالمذكور في الفقرة (ب)، خالل مدة  (ج)    

الجسد مرتین  الحجر الصحي یجب قیاس حرارة
كل یوم وتدوین نتائج القیاس؛ تنتھي مدة الحجر 
الصحي بعد تبین ان نتائج قیاس درجة حرارة 

دة ال درجة مئویة، لم ۳۷٬٥الجسد ال تزید عن 
 ساعة متتالیة. ٤۸تقل عن 

 
  -أ من التعلیمات األساسیة۳في المادة   .۲ أ۳تعدیل المادة 

 
العام" وبدل "في األماكن  الحیزفي الفقرة (ب)، بدل "منظمة" یأتي " في  )۱(  

 "أیضا بحال ان التجمھر لیس بمبنى". التي ال تعتبر مبنى"
 
 

، تمحى الكلمات "المحمیات الطبیعیة، الحدائق )۱( البندفي الفقرة (ج)،  )۲(  
العامة، المواقع االثریة، مكتبة عامة" وعجز البند من الكلمات "لھذا 

 الغرض"،
 

 تمحى الكلمات " في كل مجموعة".)، ۱في المادة (ج )۳(  
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كتبة عمومیة، ج(أ) من التعلیمات الرئیسیة، بعد كلمة " المتاحف یأتي " م۳في المادة  ج.۳تعدیل المادة 
 محمیات طبیعیة، الحدائق العامة، المواقع االثریة" في نھایتھا، بعد الكلمات "خارج المكان"

كتعریفھا في االمر بشأن حمایة الطبیعة (یھودا والسامرة) (رقم -"محمیة طبیعیة""یأتي 
في االمر بشأن الحدائق العامة (یھودا  كتعریفھا-؛ "حدیقة عامة"٥۷۳۰-۱۹٦۹)، ۳٦۳

 ٥۱كمفھومھ في قانون اآلثار رقم -؛ "موقع أثري"۱۹٦۹-٥۷۳۰)، ۳۷۳لسامرة) (رقم وا
 ؛".۱۹٦٦لسنة 

  
 بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم توقیعھا. .٥ سریان

 
) ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  تسمى ھذه التعلیمات:" .٦ االسم

، )6(تعدیل رقم  (تعلیمات مؤقتة) )وتعلیمات متفرقة (الحجر الصحي المنزلي
٥۷۸۰-۲۰۲۰ 

 
    

 
 

 
 

العمی������������د غس������������ان علی������������ان           
 المدنی���������������ة اإلدارة رئ���������������یس

 والس��������امرة یھ��������ودا بمنطق��������ة

 

 ٥۷۸۰     ادار        ۲۷

 ۲۰۲۰     آذار        ۲۳
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 
 

(تعلیمات  )وتعلیمات متفرقة الحجر الصحي المنزلي) (۲۰۱۹علیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید ت
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)۷(تعدیل رقم  مؤقتة)

 
، وبموجب ۱۹٦٦لسنة  ٤۳ون مؤقت رقم من قانون الصحة العامة، قان ۱٥-و ۱۰واد المحسب صالحیتي  بموجب

 :اسن التعلیمات التالیةفأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ )،۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا االمر بشأن إقامة إدارة مدنیة 
 
 

تعدیل المادة 
 أ۳

) (الحجر الصحي المنزلي ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  في .۱
- األساسیة)التعلیمات -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة وتعلیمات متفرقة)

 ۰أ۳المادة  في
 

 -في الفقرة (ب)  )۱(  
 

-"اشخاص او أكثر ۱۰في كل مكان ذكرت فیھ الكلمات "باشتراك  (أ)   
 ؛تمحى

 -بعد صدر الفقرة یأتي    
 

 -"لھذا الغرض
 

تجمع عن قرب لشخصان او أكثر، ما عدا األشخاص الذین -"تجمھر"
 في بیت واحد؛ یقطنون

 
 الذین افراد او النوویّة، االسرة أبناء-"المكان نفس في یقطنون اشخاص"

ً  یقطنون  واحد؛ بیت في سویتا
  

 -في الفقرة (ج)   )۲(  
 

بدل صدر الفقرة یأتي: "بالرغم من المذكور في الفقرة (ب) یكون  )أ(   
 لقواعدا وفق المكوث في مكان او في نطاق نشاط كالمفصل فیما یلي

 ؛":التالیة
  
 

 -) یأتي۱بدل البند ( (ب)   

، متجر بصریات، ورشة صیانة لتصلیح صیدلیة المؤن، لبیع مكان )1"(    
 األساسي عملھا التي حانوتأجھزة اتصاالت او الحاسوب وفي 

 -، المتصرف او ٌمشغل المكانالتنظیف مواد بیع
 

 تقل ال مسافة ىعل الحفاظ على اإلمكان، بقدر، یحرص (أ)     
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 نفس في یقطنون ال الذین األشخاص بین متر ۲ عن
 الغایة لھذه االنتظار، طوابیر في ذلك في بما المكان،

 النقد تسجیل االت منطقة في االنتظار أماكن یحدد
 ؛االنتظار طوابیر ومنطقة

 
 ولھذا واحد، مكان في الناس اكتظاظ اإلمكان، بقدریمنع،  (ب)     

 تواجد عدم النحو على الزبائن دخول بتنظیم یقوم الغایة
لكل آلة  زبائن ٤ من التجاریة أكثر المصلحة داخل

 ؛تسجیل نقد التي تعمل
 

 ) تمحى الكلمات "بقدر اإلمكان" ویأتي في نھایتھ:۲في البند ( (ج)   
 
�مكان عمل الذي ال �مكن الحفاظ على المسافة المذ�ورة، یهتم المشغل "

 "؛لوسائل أخرى لمنع نقل العدوى 
 

 ) یأتي:۲بعد البند ( (د)   
 

)، في مكان عمل الذي یعتبر مطعم، ۲أ) دون المس بتعلیمات الفقرة (۲"(
اشخاص داخلة في نفس  ٥یحرص الُمشغل على عدم تواجد أكثر من 

 الوقت؛"؛
  

 -البند الخامس یمحى وبعده یأتي )ھ(   
 

أ) یمكن إقامة أي نشاط تربوي الذي سمح بموجب أي قانون او ٥"(
من االمر بشأن صحة  ٥-و ٤تشریعات امن، بما في ذلك بموجب المواد 

) (تقیید نشاط المؤسسات التربویة) ۲۰۱۹الشعب (فایروس كورونا الجدید 
انة من حین آلخر في قانون حسب سری ۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة) 

 ؛"؛۱۹۸۱-٥۷٤۱أساسي المجالس المحلیة (یھودا والسامرة)، 
 

اشخاص، في  ۱۰وأیضا بمشاركة اقل من  ) تمحى الكلمات "٦في البند ( (و)   
 المركبات او في مكان محدد آخر"؛

 
 -) یأتي۷البعد البند ( (ز)   

 
 ۱۰بمجموعات ال تزید عن یمكن إقامة مظاھرة بشرط ان تقام  )۸"( (ط)   

متر  ۲اشخاص والحفاظ، بقدر اإلمكان، على مسافة ال تقل عن 
بین المتظاھرین؛ ال یمس المذكور في صالحیات قوات االمن 

 بموجب أي قانون وتشریعات امن بما یتعلق بالمظاھرات؛
یمكن إقامة الجنازة في مكان مفتوح فقط وبشرط ان ال یزید عدد  )۹(    

شخص، كحد اقصى؛ یمكن إقامة حفل الختان  ۲۰عن  المشیعین
اشخاص، كحد اقصى؛ تقام الجنازة او حفل الختان  ۱۰باشتراك 

متر بین  ۲كالمذكور خالل الحفاظ، بقدر اإلمكان، على مسافة 
 المشتركین؛

 
یمكن االشتراك في طقوس الصالة التي صودقت بموجب المادة  )۱۰(    
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النشاط (فایروس الكورونا الجدید ب(ب) من االمر بشأن تقیید ۲
(تعلیمات ) ۱۸۳۲(رقم  ) (یھودا والسامرة)۲۰۱۹
 ؛"؛۲۰۲۰-٥۷۸۰مؤقتة)،

  
 تمحى؛ -)۱الفقرة (ج( )۳(  
     

 بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم توقیعھا. .۲ سریان
 

) ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید تسمى ھذه التعلیمات:" .۳ االسم
-٥۷۸۰، )۷(تعدیل رقم  (الحجر الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)

۲۰۲۰". 
 

    
 
 

 
 

العمی������������د غس������������ان علی������������ان           
 المدنی���������������ة اإلدارة رئ���������������یس

 والس��������امرة یھ��������ودا بمنطق��������ة

 

 ٥۷۸۰    نیسان      ۱۱

 ۲۰۲۰    نیسان        ٥
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 
 

 ) (تعلیمات مؤقتةمعینةمنشأة الحجر الصحي في ) (۲۰۱۹علیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید ت
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(تعدیل)

 
 

، وبموجب االمر ۱۹٦٦لسنة  ٤۳من قانون الصحة العامة، قانون مؤقت رقم  ۱٥-و ۱۰واد المحسب صالحیتي  بموجب
 :اسن التعلیمات التالیةفأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ )،۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا بشأن إقامة إدارة مدنیة 

 
 

منشأة ) (الحجر الصحي في ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید في  .۱ ۱تعدیل المادة 
، ۱تعلیمات االصلیة)، في المادة ال-(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰، )) (تعلیمات مؤقتةمعینة

 في تعریق "منشأة"، بعد "منشأة یأتي: "طبیة".
 

من قبل الطبیب الذي في الفقرة (ج)، بدل الكلمات "من التعلیمات االصلیة  ۲في المادة  . ۲ ۲تعدیل المادة 
القرار بشأن من قبل الجھة التي اتخذت " یأتي: "اتخذ القرار بشأن الحجر الصحي

 ".الحجر الصحي
 

من التعلیمات االصلیة، بدل "طبیب" یأتي: "الجھة كالمذكور في المادة  ۳في المادة  . ۳ ۳تعدیل المادة 
 ."(أ) او (ب)۲
 

" یأتي: ۲۰۲۰نیسان  ۱۲من التعلیمات االصلیة، بدل الكلمات "ولغایھ  ٤في المادة  . ٤ ٤تعدیل المادة 
 ".۲۰۲۰حزیران  ۲ولغایة 

 
) (الحجر ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید تسمى ھذه التعلیمات:" .٥ االسم

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰، ) (تعدیل)) (تعلیمات مؤقتةمنشأة معینةالصحي في 
 
 

    
 
 

 
 

 

العمی����������د غس����������ان علی����������ان           
 رئ�������������یس اإلدارة المدنی�������������ة

 بمنطق������ة یھ������ودا والس������امرة

 

 ٥۷۸۰  نیسان        ۱۸

 ۲۰۲۰   نیسان       ۱۲
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 
 

(تعلیمات  )وتعلیمات متفرقة الحجر الصحي المنزلي) (۲۰۱۹علیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید ت
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)۸(تعدیل رقم  مؤقتة)

 
، وبموجب االمر ۱۹٦٦لسنة  ٤۳ون مؤقت رقم من قانون الصحة العامة، قان ۱٥-و ۱۰واد المحسب صالحیتي  بموجب

 :اسن التعلیمات التالیةفأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ )،۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا بشأن إقامة إدارة مدنیة 
 
 

) (الحجر ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  فيمن  ۱في المادة  .۱ ۱تعدیل المادة 
التعلیمات -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة)،  الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة)

 ، بعد تعریف " منطقة"، یأتي:)االصلیة
 
 

تغطیة الفم واالنف بالقماش، بكمامة المعدة لذلك، او كمامة بیتیة، حسب -""ارتداء كمامة"
تعلیمات الھیئة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة او منسقة الشؤون الصحیة في اإلدارة 

 نیة؛". المد
 

إضافة المادة 
 د۳

 ج من التعلیمات االصلیة، یأتي:۳بعد المادة  .۲
 

فرض   
ارتداء 
 كمامة

ال یمكث شخص في مكان غیر مكان سكنة دون ارتداء  (أ) د)۳(
 كمامة.

 ال تسري تعلیمات الفقرة (أ) على جمیع التالي: (ب)    

 سنوات؛ ٦قاصر عمرة اقل من  )۱(     
 

بسبب عاھة نفسیة، عقلیة او طبیة، یصعب  شخص )۲(     
 من ، او تمنعھ العاھة المذكورة،یربشكل كبعلیة 

تغطیة الفم او االنف على النحو المذكور في الفقرة 
 (أ)؛

 
شخص الذي یمكث داخل مركبة، مبنى، غرفة في  )۳(     

مبنى، لوحده او الذي یمكث في اإلمكان المذكورة 
ھ في نفس المكان؛ مع اشخاص الذین یقطنون مع

-لھذا الغرض، "اشخاص یقطنون في نفس المكان"
أبناء االسرة النوویّة، او افراد الذین یقطنون سویتاً 

 في بیت واحد؛
 

من یشترك في البث عبر وسائل االتصاالت وعلیة  )٤(     
الحدیث خالل البث، وبشرط انھ یتواجد، بقدر 

 ؛شخص آخر اإلمكان، على بعد مترین من اي
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في  یعمالن بشكل دائم في نفس الغرفة اللذانعامالن  )٥(     
مكان العمل، بشرط ان یحافظا على بعد مترین، 

 على األقل، بینھما.
 

بالنسبة لتطبق تعلیمات الفقرة (ا)، بما  یكون الُمشغل مسؤوالً  (ج)    
یتعلق بفرض ارتداء الكمامة بالنسبة للعمال الذین یعملون في 

 العمل. مكان 
 

، ال یفرض الحجر الصحي ۲بالرغم من المذكور في المادة  (د)    
الذي یقدم الخدمات الحیویة وكان على  صالمنزلي على شخ

تواصل وثیق مع مریض في مكان عملھ عندما وضع كمامة 
ً بتصریح العامل انھ طبق تعلیمات  وفق الفقرة (أ)، منوطا

من یقدم -دمات حیویة"الفقرة المذكورة؛ لھذا الغرض، "قدم خ
الخدمات للجمھور في مكان عمل حیوي، بما في ذلك عامل 

 ).۱أ(ج)(۳في مكان عمل وفق المادة 
  

المختصة في  یئةبالرغم من المذكور في ھذه المادة، یجوز للھ (ھ)    
وزارة الصحة اإلسرائیلیة او لمنسقة الشؤون الصحیة في 

التي ال تفرض اإلدارة المدنیة تحدید شروط او ظروف 
ارتداء الكمامة كالمذكور في الفقرة (أ) وكذلك حاالت او 
وظروف التي ال تفرض الحجر الصحي المنزلي على من 

 ارتدا الكمامة كالمذكور في البند (د).
 

تسري تعلیمات ھذه المادة على المحكمة للشؤون المحلیة  ال (و)    
المحلیة  سكتعریفھا في القسم ط ز من قانون أساسي المجال

؛ المحاكم العسكریة ۱۹۸۱-٥۷٤۱(یھودا والسامرة)، 
(یھودا  كمفھومھا في االمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق]

التي  المحاكم الدینیة الیھودیة ؛۲۰۰۹-٥۷۷۰والسامرة)، 
االمر بشأن القضاة المحاكم الدینیة الیھودیة كلت بموجب ش

محاكم ؛ وال۱۹۸۱-٥۷٤۱)، ۹۸۱(یھودا والسامرة) (رقم 
 الشرعیة في المنطقة.

 
 .۰۷:۰۰الساعة  ۲۰۲۰نیسان  ۱۲ بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم .۳ سریان

 
) (الحجر ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید تسمى ھذه التعلیمات:" .٤ االسم

 ."۲۰۲۰-٥۷۸۰، )۸(تعدیل رقم  الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)
 

    
 
 

 
 

العمی������������د غس������������ان علی������������ان           
 المدنی���������������ة اإلدارة رئ���������������یس

 والس��������امرة یھ��������ودا بمنطق��������ة

 

 ٥۷۸۰    نیسان      ۱۸

 ۲۰۲۰     نیسان     ۱۲
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 
 

(تعلیمات  )وتعلیمات متفرقة الحجر الصحي المنزلي) (۲۰۱۹علیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید ت
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)۹(تعدیل رقم  مؤقتة)

 
، وبموجب االمر ۱۹٦٦لسنة  ٤۳ون مؤقت رقم من قانون الصحة العامة، قان ۱٥-و ۱۰واد المحسب صالحیتي  بموجب

 :اسن التعلیمات التالیةفأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ )،۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا بشأن إقامة إدارة مدنیة 
 
 

) (الحجر ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  فيمن  ۱في المادة  .۱ ۱تعدیل المادة 
التعلیمات -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة)،  الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة)

 كمامة)".-في تعریف "ارتداء كمامة" بعد "كمامة بیتیة" یأتي "(في ھذه التعلیمات، )االصلیة
 

 یأتي:) ۱۰بدل البند (من التعلیمات االصلیة،  )جأ(۳مادة في ال .۲ أ۳تعدیل المادة 
 

باشتراك تسعة عشر شخص كحد اقصى ) یمكن إقامة الصالة في مكان مفتوح فقط، ۱۰"(
 متر على األقل بین شخص آلخر؛ ۲وبالحفاظ على مسافة 

 
) یمكن إقامة طقوس الزواج في مكان مفتوح فقط، باشتراك عشرة اشخاص كحد اقصى ۱۱(

 متر على األقل بین شخص آلخر؛ ۲وبالحفاظ على مسافة 
 
 

 -لیةد من التعلیمات االص۳في المادة  .۳ د۳تعدیل المادة 

 (أ) یأتي: الفقرةبدل  )۱(  

 :دون ارتداء كمامة أحد األماكن التالیة ال یمكث شخص في (أ)"   

او مكان آخر یمكث فیھ بشكل دائم  مكان الذي لیس مكان سكنھ )۱(    
 )؛مكان السكن-(فیما یلي

   
حافلة ركاب، قطار لنقل المسافرین او أي مركبة أخرى التي  )۲(    

 نقل الركاب والمعدة لخدمات النقل العام.تستعمل ل
 

 عند التجمھر في الحیز العام."؛  )۳(    
 

 -في الفقرة (ب) )۲(  

 -) ۳بدل البند ( (أ)   

مكان مغلق او منعزل بدون أي شخص في شخص الذي یمكث  )۳"(    
آخر، او شخص الذي یمكث في مكان كالمذكور مع اشخاص 

 ن السكن؛مكاالذین یسكنون في نفس 
 -لھذا الغرض

شخص الذي -"شخص الذي یمكث في مكان مغلق او منعزل"
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یتواجد داخل مركبة، مبنى، غرفة في مبنى، او قسم من مبنى 
الذي یشمل قاطع بعلو متران على األقل الذي یفصل بین 
الشخص وباقي الناس المتواجدون في نفس المبنى، في خلیة عمل 

القاطع الذي یعزل بین الشخص في فناء عمل مفتوح، بحال علو 
مئة وثمانون  ووباقي الناس في المتواجدین في نفس الفناء بعل

 سنتمتر على األقل؛
 

أبناء االسرة النوویّة، او -"اشخاص یقطنون في نفس المكان"
 "؛افراد الذین یقطنون سویتاً في بیت واحد؛

   
 -یأتي ٥بعد البند  (ب)   

شخص الذي ینفذ نشاط ریاضي لوحده او مع شخص آخر دائم او  )٦"(    
اشخاص الذین یقطنون في المكان الذین یقومون بنشاط ریاضي 

 مشترك."؛
 

 بعد الفقرة (ب) یأتي )۳(  

ال یمكث شخص في مكان الذي لیس مكان سكنھ، ما عدا األماكن المفصلة  )۱"(ب   
لحیازة على كمامة؛ ال تسري ) من الفقرة (أ)، دون ا۳(-) ۱في البنود (

) ٦(-) و۲)، (۱تعلیمات ھذه الفقرة على األشخاص المذكورین في البنود (
 من الفقرة (ب)."؛

 
 بعد الفقرة (ج) یأتي: )٤(  

 
المتصرف او مشغل مكان المفتوح للجمھور، الذي یعمل في مكان التي  )۱"(ج   

 -یفرض على الماكثین فیھ ارتداء الكمامات
 

ال یدخل للمبنى أي شخص الذي ال یرتدي الكمامة كالمذكور في  )۱(    
الفقرة (أ)، اال بحال كان معفى من ارتداء الكمامة كالمذكور في 

 )؛۲) او (۱الفقرة (ب)(
 

ال یقدم الخدمات للشخص الذي ال یرتدي الكمامة كالمذكور في  )۲(    
المذكور في الفقرة (أ)، اال بحال كان معفى من ارتداء الكمامة ك

 )؛۲) او (۱الفقرة (ب)(
 

یعلق في أماكن بارزة للعین في المكان، بما في ذلك في مدخلھ،  )۳(    
 اعالن بشأن فرض ارتداء الكمامة في المكان؛

 
بحال تواجد في المكان جھاز تكبیر الصوت، یعلن بواسطتھ، كل  )٤(    

 نصف ساعة، على األقل، عن القرض الرتداء الكمامة."؛
 

في الفقرة (د)، بدل "كالمذكور في الفقرة (أ)" یأتي: "او فرض الحیازة على كمامة  )٥(  
 )"؛۱(ب-كالمذكور في الفقرات (أ) و

 
 بعد الفقرة (د) یأتي: )٦(  
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 ۱۰شبكة محالت تجاریة تشمل الصیدلیات او شبكة حوانیت، مركبة من  )۱"(د   
 لتغطیةمكان، كمامات المعدة فروع على األقل، تبیع للجمھور، بقدر اإل

الفم واالنف؛ الوارد في ھذه الفقرة ال یمنع من المحالت التجاریة او 
 بالكمامات دون مقابل.". ازبائنھالحوانیت كالمذكور من تزوید 

   
 .توقیعھا بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم .٤ سریان

 
) (الحجر ۲۰۱۹یروس الكورونا الجدید تعلیمات الصحة العامة (فتسمى ھذه التعلیمات:" .٥ االسم

 ."۲۰۲۰-٥۷۸۰، )۹(تعدیل رقم  الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)
 

    
 
 

 
 

العمی������������د غس������������ان علی������������ان           
 المدنی���������������ة اإلدارة رئ���������������یس

 والس��������امرة یھ��������ودا بمنطق��������ة

 

 ٥۷۸۰    نیسان      ۲٦

 ۲۰۲۰     نیسان     ۲۰
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 
 

 ۱۹۸۸-٥۷٤۸ ،)۱۲٥۲رقم (والسامرة) (یھودا  نقل بضائع مر بشأنأ
 ۲۰۰٥-٥۷٦٥ ،البضائع (یھودا والسامرة) إلحضارتصریح عام 

 
 

 كتاب تعیین
 
 

- ٥۷٤۸،)۱۲٥۲رق�م (والس�امرة) نق�ل بض�ائع (یھ�ودا  بشأنألمر من ا ۱صالحیاتي وفق المادة  وجببم
 فأنني اعین بھذا ،أمن اتكل قانون وتشریع حسب صالحیاتي ي، وباق۱۹۸۸

 
 

  في االدارة المدنیة والتعدین الصناعةلتجارة ا الضابط لشؤون
 
 

 .للمنطقة لیشغل منصب المسؤول عن ادخال المواد المفجرة
 

 إلحض�ارلل�ذیل الث�اني م�ن التص�ریح الع�ام  ۱ف�ي البن�د  كمفھومھ�ا-""مواد متفج�رة ،في ھذا التعیین
 .۲۰۰٥-٥۷٦٥ ،یھودا والسامرة)(البضائع 

 
 بھذا الموضوع. ھذا التعیین یلغي كل تعین سابق .من یوم توقیعھ لتعیینبدا سریان ھذا ا

 
 
 
 
 
 

   

 

                  العمی��������د         أحف��������ات ب��������ن ح��������ور

 المدنی����ة              اإلدارة         رئ����یس

 
 

 

 ٥۷۷۹ان      سیف        ۲۳
     ۲۰۱۹حزی�������ران         ۲٦
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 
 

 ۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،)۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا  اقامة مدنیة مر بشأنأ
 ۱۹٦۸-٥۷۲۸) ۲۷٥(یھودا والسامرة) (رقم   المفرقعاتامر بشأن قانون 

 
 

مدنی��ة اقام��ة ادارة  بش��أنم��ر األ م��نب) (٥ الم��ادة وبموج��بدارة المدنی��ة االص��الحیتي ك��رئیس  بموج��ب
 المفرقع��اتم��ر بش��أن ق��انون م��ن اال ۱وبموج��ب الم��ادة  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۲،)۹٤۷ رق��م(والس��امرة) یھ��ودا (

 بھذا:اعین ي نإنف ،)االمر-یلي(فیما ۱۹٦۸-٥۷۲۸ ،)۲۷٥(رقم (یھودا والسامرة)
 
 
 

  في االدارة المدنیة والتعدین الصناعةلتجارة ا الضابط لشؤون
 
 

 .عن تعلیمات االمر المسؤول لیشغل منصب
 

 .بھذا الموضوع ھذا التعیین یلغي كل تعین سابق .من یوم توقیعھ لتعیینبدا سریان ھذا ا
 
 
 
 
 

   
                  العمی��������د         أحف��������ات ب��������ن ح��������ور

 المدنی����ة              اإلدارة         رئ����یس

 
 

 

 ٥۷۷۹سیفان              ۲۳
     ۲۰۱۹حزی�������ران         ۲٦
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 
 

 ۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،)۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا  اقامة مدنیة مر بشأنأ
) ۷۳۳تفجیرات) (یھودا والسامرة) (رقم بال القیام(تصریح  المفرقعاتامر بشأن قانون 

٥۷۳۸-۱۹۷۷ 
 
 

نی��ة مداقام��ة ادارة  بش��أنم��ر األ م��نب) (٥ الم��ادة وبموج��بدارة المدنی��ة االص��الحیتي ك��رئیس  بموج��ب
 المفرقع��اتم��ر بش��أن ق��انون م��ن اال ۱وبموج��ب الم��ادة  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۲،)۹٤۷رق��م (والس��امرة) یھ��ودا (

 بھذا:اعین ي نإنف ،)االمر-یلي(فیما ۱۹۷۷-٥۷۷۸ ،)۷۳۳(رقم (یھودا والسامرة)
 
 
 

  في االدارة المدنیة والتعدین الصناعةلتجارة ا الضابط لشؤون
 
 

 .عن تعلیمات االمر المسؤول لیشغل منصب
 

 .بھذا الموضوع ھذا التعیین یلغي كل تعین سابق .من یوم توقیعھ لتعیینبدا سریان ھذا ا
 
 
 
 
 

   
                  العمی��������د         أحف��������ات ب��������ن ح��������ور

 المدنی����ة              اإلدارة         رئ����یس

 
 

 

 ٥۷۷۹سیفان              ۲۳
     ۲۰۱۹حزی�������ران         ۲٦
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 

 ۱۹٥۸لسنة  ٥۱قانون معدل لألحكام لمتعلقة باألموال الغیر منقولة رقم 

 ۱۹٥۸لسنة  ٥۱أنظمة قانون معدل لألحكام المتعلقة باألموال الغیر المنقولة، قانون رقم 
 ۲۰۱۹-٥۷۷۹(طلبات لتعدیل تسجیل أراضي وحدود) (یھودا والسامرة)، 

 

 طلبات لتعدیل تسجیل أراضي وحدود تعیین عضو ورئیس لجنة ت

 

(أ) من أنظمة قانون معدل لألحكام المتعلقة باألموال الغیر ۱۳بموجب صالحیاتي وفق النظام 
(طلبات لتعدیل تسجیل أراضي وحدود) (یھودا  ۱۹٥۸لسنة  ٥۱المنقولة، قانون رقم 

 ، فإنني اعین بھذا۲۰۱۹-٥۷۷۹والسامرة)، 

 

 ، محاميمردخاي فرسبیرجر

 
 غل منصب عضو ورئیس لجنة تعدیل تسجیل أراضي وحدود، كمفھومھا في االنظمة.لیش

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  العمی������������د         غس������������ان علی������������ان
 المدنی�ة              اإلدارة         رئیس

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

 

 

 ٥۷۷۹ال�����������ول               ۱
     ۲۰۱۹أیل����ول                 ۱
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 

 ۱۹٥۸لسنة  ٥۱رقم  معدل لألحكام لمتعلقة باألموال الغیر منقولةقانون 

 ۱۹٥۸لسنة  ٥۱أنظمة قانون معدل لألحكام المتعلقة باألموال الغیر المنقولة، قانون رقم 
 ۲۰۱۹-٥۷۷۹(طلبات لتعدیل تسجیل أراضي وحدود) (یھودا والسامرة)، 

 

 طلبات لتعدیل تسجیل أراضي وحدود عضو ورئیس لجنة تتعیین 

 

أنظمة قانون معدل لألحكام المتعلقة باألموال الغیر من (أ) ۱۳ النظامبموجب صالحیاتي وفق 
(طلبات لتعدیل تسجیل أراضي وحدود) (یھودا  ۱۹٥۸لسنة  ٥۱المنقولة، قانون رقم 

 ، فإنني اعین بھذا۲۰۱۹-٥۷۷۹والسامرة)، 

 

 محامي ،ابو دالو مإبراھی

 
 .االنظمةكمفھومھا في  تعدیل تسجیل أراضي وحدود، عضو ورئیس لجنةلیشغل منصب 

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ

 

 

 

 

 

 

 

 

                  العمی������������د         غس������������ان علی������������ان
 المدنی�ة              اإلدارة         رئیس

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

 

 

 ٥۷۷۹ال�����������ول               ۱
     ۲۰۱۹أیل����ول                 ۱
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 

 ۱۹٥۸لسنة  ٥۱قانون معدل لألحكام لمتعلقة باألموال الغیر منقولة رقم 

 ۱۹٥۸لسنة  ٥۱أنظمة قانون معدل لألحكام المتعلقة باألموال الغیر المنقولة، قانون رقم 
 ۲۰۱۹-٥۷۷۹(طلبات لتعدیل تسجیل أراضي وحدود) (یھودا والسامرة)، 

 

 طلبات لتعدیل تسجیل أراضي وحدود تعیین عضو ورئیس لجنة ت

 

(أ) من أنظمة قانون معدل لألحكام المتعلقة باألموال الغیر ۱۳بموجب صالحیاتي وفق النظام 
(طلبات لتعدیل تسجیل أراضي وحدود) (یھودا والسامرة)،  ۱۹٥۸لسنة  ٥۱المنقولة، قانون رقم 

 ، فإنني اعین بھذا٥۷۷۹-۲۰۱۹

 

 ة، محامیسسجیت بوجیف

 
 لجنة تعدیل تسجیل أراضي وحدود، كمفھومھا في االنظمة. ةورئیس ةمنصب عضوشغل تل

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ

 

 

 

 

 

 

 

                  العمی������������د         غس������������ان علی������������ان
 المدنی�ة              اإلدارة         رئیس

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

 

 

 ٥۷۷۹ال�����������ول               ۱
     ۲۰۱۹أیل����ول                 ۱
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 وزارة الداخلیة

 منطقة یھودا والسامرةدیوان المسؤول عن 

 

 مدیریة الخدمات المدنیة اعضاء والغاء تعیین  نیتعیكتاب 
 ۲۰۱۷-٥۷۷۷ ،بموجب االمر بشأن مدیریة الخدمات المدنیة (یھودا والسامرة)

 

-٥۷۷۷والسامرة)،من االمر بشأن مدیریة الخدمات المدنیة (یھودا  ۳بموجب صالحیاتي وفق المادة 
۲۰۱۷، 

دانیل ھزمي وتسیفورا شلیسیل ةكأعضاء في المدیریة، بدالً عن ابرھام بن یوسف  :اعین بھذا ننيفإ
 وأوریت ستروك.

 

 )۲۰۱۹ایلول  ۱٥( ٥۷۷۹الول  ۱٦بدء سریان ھذ التعیینات بیوم 

 

 )٥۷۷۹ایلول  ۱۱(

 )۲۰۱۹ایلول  ۱۱(

 

 

 تمار ناسة                                                                                           

 المسؤول عن منطقة یھودا والسامرة
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 وزارة الداخلیة

 منطقة یھودا والسامرةدیوان المسؤول عن 

 ن المسؤول عن مدیریة الخدمات المدنیةیتعیكتاب 
 ۲۰۱۷-٥۷۷۷ ،بموجب االمر بشأن مدیریة الخدمات المدنیة (یھودا والسامرة)

-٥۷۷۷،مدیریة الخدمات المدنیة (یھودا والسامرة) بشأنالمر من ا ۳بموجب صالحیاتي وفق المادة 
۲۰۱۷، 

 دیریة.كرئیس المتش ھیلیل ھوروفی اعین بھذا إننيف

 المدیریة.كرئیس تعیین ابراھم بن یوسف یلغى بھذا 

 )۲۰۱۹ایلول  ۱٥( ٥۷۷۹الول  ۱٦بدء سریان ھذا التعیین بیوم 

 )٥۷۷۹ایلول  ۱۱(

 )۲۰۱۹ایلول  ۱۱(

 تمار ناسة          

 یھودا والسامرة عن منطقةالمسؤول 
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱رقم((یھودا والسامرة)  نص منسق][ أمر بشأن تعلیمات امن

 ة عسكریةتعیین مدعی

نص منسق] (یھودا والسامرة) [من األمر بشأن تعلیمات امن  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
 ، إنني أعین بھذا:۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

 ٦۸٦۳۲۳۹، رقم شخصي: تال عكیریف

 لتشغل منصب مدعیة عسكریة.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰       الول         ۲۳

۲۰۱۹     ایلول       ۲۳
دورون ب�ن ب�راك           ع�ق�ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱رقم((یھودا والسامرة)  نص منسق][ أمر بشأن تعلیمات امن

 ة عسكریةتعیین مدعی

نص منسق] (یھودا والسامرة) [من األمر بشأن تعلیمات امن  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
 ، إنني أعین بھذا:۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

 دانكوالضابطة القضائیة سیردا 

 لتشغل منصب مدعیة عسكریة.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰       تشري         ٤

۲۰۱۹ تشرین اول           ۳
دورون ب�ن ب�راك           ع�ق�ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱أمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم

 تعیین مدعي عسكري

من األمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة)  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
 ، إنني أعین بھذا:۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

 اوفك برنیع أول مالزم

 لیشغل منصب مدعي عسكري.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰       تشري         ٤

۲۰۱۹ تشرین اول          ۳
دورون ب�ن ب�راك           ع�ق�ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱أمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم

 تعیین مدعي عسكري

من األمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة)  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
 ، إنني أعین بھذا:۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

دانیلوف مالزم اول دانیل 

 لیشغل منصب مدعي عسكري.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰       تشري         ٤

۲۰۱۹ تشرین اول          ۳
دورون ب�ن ب�راك           ع�ق�ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱أمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم

 تعیین مدعي عسكري

من األمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة)  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
 ، إنني أعین بھذا:۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

 كاوفمانشاحر مالزم اول 

 لیشغل منصب مدعي عسكري.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰       تشري         ٤

۲۰۱۹ تشرین اول          ۳
دورون ب�ن ب�راك           ع�ق�ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱أمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم

 تعیین مدعي عسكري

من األمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة)  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
 ، إنني أعین بھذا:۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

 كیندلكارقیب جال نلا

 لیشغل منصب مدعي عسكري.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰       تشري         ٤

 ۲۰۱۹ تشرین اول          ۳
دورون ب�ن ب�راك           ع�ق�ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام

9958



 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱أمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم

 تعیین مدعي عسكري

من األمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة)  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
 ، إنني أعین بھذا:۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

 النقیب فارس فالح

 لیشغل منصب مدعي عسكري.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰       تشري         ٤

 ۲۰۱۹ تشرین اول          ۳
دورون ب�ن ب�راك           ع�ق�ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱أمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم

 تعیین مدعي عسكري

من األمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة)  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
 ، إنني أعین بھذا:۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

 شاحر رون الي بنقیب نلا

 لیشغل منصب مدعي عسكري.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰       تشري         ٤

 ۲۰۱۹ تشرین اول          ۳
دورون ب�ن ب�راك           ع�ق�ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱أمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم

 تعیین مدعي عسكري

من األمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة)  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
 ، إنني أعین بھذا:۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

 اساف بیسكرالضابط القضائي 

 لیشغل منصب مدعي عسكري.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰       تشري         ٤

۲۰۱۹ تشرین اول          ۳
دورون ب�ن ب�راك           ع�ق�ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱رقم((یھودا والسامرة)  نص منسق][ أمر بشأن تعلیمات امن

 ة عسكریةتعیین مدعی

نص منسق] (یھودا والسامرة) [من األمر بشأن تعلیمات امن  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
 ، إنني أعین بھذا:۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

 یزكاوطال  مالزم اول

 لتشغل منصب مدعیة عسكریة.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰       تشري         ٤

۲۰۱۹ تشرین اول           ۳
دورون ب�ن ب�راك           ع�ق�ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱رقم((یھودا والسامرة)  نص منسق][ أمر بشأن تعلیمات امن

 ة عسكریةتعیین مدعی

نص منسق] (یھودا والسامرة) [من األمر بشأن تعلیمات امن  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
 ، إنني أعین بھذا:۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

 شاحرمالزم اول شني 

 لتشغل منصب مدعیة عسكریة.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰       تشري         ٤

۲۰۱۹ تشرین اول           ۳
دورون ب�ن ب�راك           ع�ق�ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام

9963



 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱رقم((یھودا والسامرة)  نص منسق][ أمر بشأن تعلیمات امن

 ة عسكریةتعیین مدعی

نص منسق] (یھودا والسامرة) [من األمر بشأن تعلیمات امن  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
 ، إنني أعین بھذا:۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

 زاخسفیر مالزم اول 

 لتشغل منصب مدعیة عسكریة.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰       تشري         ٤

۲۰۱۹ تشرین اول           ۳
دورون ب�ن ب�راك           ع�ق�ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام

9964



 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱رقم((یھودا والسامرة)  نص منسق][ أمر بشأن تعلیمات امن

 ة عسكریةتعیین مدعی

نص منسق] (یھودا والسامرة) [من األمر بشأن تعلیمات امن  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
 ، إنني أعین بھذا:۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

 سلطاني یوفالمالزم اول 

 لتشغل منصب مدعیة عسكریة.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰       تشري         ٤

۲۰۱۹ تشرین اول           ۳
دورون ب�ن ب�راك           ع�ق�ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام

9965



 جیش الدفاع االسرائیلي

۱۹٦٤لسنة  ٦أمر بشأن تعدیل قانون تسجیل األموال غیر المنقولة رقم 

أمر بشأن تعدیل قانون تسجیل األموال غیر المنقولة التي یتم تسجیلھا (یھودا والسامرة) (رقم 
۱٦۲۱ ،(٥۷٦۹-۲۰۰۸ 

 تعیین عضو ورئیس لجنة التسجیل

) من قانون تسجیل األموال غیر المنقولة التي یتم تسجیلھا، ۱(ب)(٦بموجب صالحیاتي وفق المادة 
 (فیما یلي: "القانون")، فإنني اعین بھذا: ۱۹٦٤لسنة  ٦قانون رقم 

 ، محاميإبراھیم أبو دالو

 لیشغل منصب رئیس لجنة تسجیل، كمفھومھا في القانون.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ

 ٥۷۸۰    تشري        ۱۱

  ۲۰۱۹تشرین اول     ۱۰

 غس����������ان علی����������انالعمی����������د           
 المدنیة              اإلدارة         رئیس

 ف���������ي منطق���������ة یھ���������ودا والس���������امرة
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 جیش الدفاع االسرائیلي

۱۹٦٤لسنة  ٦أمر بشأن تعدیل قانون تسجیل األموال غیر المنقولة رقم 

رقم (والسامرة) تم تسجیلھا (یھودا یأمر بشأن تعدیل قانون تسجیل األموال غیر المنقولة التي 
۱٦۲۱(، ٥۷٦۹-۲۰۰۸ 

 التسجیللجنة رئیس عضو وتعیین 

 ،تم تسجیلھایقانون تسجیل األموال غیر المنقولة التي من  )۱(ب)(٦المادة بموجب صالحیاتي وفق 
 :فإنني اعین بھذا ،")القانون(فیما یلي: " ۱۹٦٤لسنة  ٦قانون رقم 

 محامي ،م ھورنیور

 القانون.لیشغل منصب رئیس لجنة تسجیل، كمفھومھا في 

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ

 ٥۷۸۰    خشفان        ۲

 ۲۰۱۹  اولتشرین    ۱۱

 علی����������انالعمی����������د           غس����������ان 
 المدنیة              اإلدارة         رئیس

 ف���������ي منطق���������ة یھ���������ودا والس���������امرة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٦۹-٥۷۲۹)، ۳۰۹أمر بشأن الصالحیات الجمركیة (یھودا والسامرة) (رقم 

 تعیین موظف جمارك ومكوس

، ۱۹۸۱-٥۷٤۱)، ۹٤۷بموج��ب ص��الحیاتي حس��ب األم��ر بش��أن إقام��ة اإلدارة المدنی��ة (یھ��ودا والس��امرة) (رق��م 
 ۱۹٦۹-٥۷۲۹)، ۳۰۹ی�ة (یھ��ودا والس�امرة) (رق��م وبموج�ب ص��الحیاتي حس�ب االم��ر بش�أن الص��الحیات الجمرك

األمر بشأن الصالحیات الجمركیة)، ف�إنني أع�ین اص�حاب الوظ�ائف الت�ي اس�ماھم مدون�ة ف�ي الالئح�ة  –(فیما یلي 
المرفق��ة لكت��اب التعی��ین لیكون��وا موظف��و جم��ارك والمك��وس، كمفھ��وم ھ��ذا المص��طلح ف��ي األم��ر بش��أن ص��الحیات 

وفق قانون الجم�ارك والمك�وس، ومخالف�ة جم�ارك ف�ي تش�ریعات االم�ن، كمفھومھ�ا ف�ي الجمارك، بالنسبة لمخالفة 
 االمر بشأن صالحیات الجمارك.

منصبة.    یشغلیسري ھذا التعیین كل وقت الذي موظف الجمارك والمكوس 

 
 
 

 5780حش����������������فان             ۲

 2019     تش�������رین اول     ۳۱

 غس����������ان علی����������ان،     عمی����������د

رئ�����������یس    اإلدارة     المدنی�����������ة 

 ف����ي منطق����ة  یھ����ودا  والس����امرة 
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 قائمة موظفي الجمارك والمكوس

 المنصب رقمال 

 النبيفي معبر المستوى مدیر قسم رفیع  .۱  

 مدیر قسم في معبر النبي .۲  

 النبيفي معبر  طاقم المخمنینمسؤول  .۳  

 مسؤول طاقم الفاحصین في معبر النبي .٤  

 في معبر النبيالكشف الملمتر  مسؤول طاقم الفاحصین بجھاز .٥  

 في معبر النبيمن وحدة المخدرات والسموم مسؤول قسم رفیع المستوى  .٦  

 مسؤول اعمال التخمین في معبر النبي .۷  

 ى في معبر النبيمخمن رفیع المستو .۸  

 (تقییم الوضع حسب التشخیص) في معبر النبي  مركز .۹  

 مركز الفاحصین في معبر النبي .۱۰ 

 مركز وضع الید في معبر النبي .۱۱ 

 في معبر النبي سمومالمخدرات والوحدة رفیع المستوى في محقق  .۱۲ 

 في معبر النبي المخدرات والسموممحقق وحدة  .۱۳ 

 من یعمل في مجال فك الشیفرا .۱٤ 

 الفحص بجھاز الكشف الملمتر في معبر النبيرئیس فرع  .۱٥ 

 فاحص رفیع المستوى في معبر النبي .۱٦ 

 فاحص رفیع المستوى في معبر النبي .۱۷ 
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،)۸۹۲) (رقم والسامرة(یھودا  ادارة مجالس محلیھامر بشأن 

 ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،)والسامرة(یھودا  المحلیةالقانون االساسي للمجالس 

 األولى الدرجةمن  المحلیةللشؤون  المحكمة قاضي فيتعیین 

تي حس�ب اصالحیوبموجب  المنطقة،فاع االسرائیلي في تي كقائد قوات جیش الداصالحیبموجب 
وبع��د  ،۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،)والس��امرة(یھ��ودا  المحلی��ةلق��انون االساس��ي للمج��الس م��ن ا ۱۲۷الم��ادة 

 -انني اعین المختصة، السلطة استشارة

 الیعاد فیننشیل

 قاضي في المحكمھ للشؤون المحلیھ من الدرجھ االولى في اریئیل.لیشغل منصب 

ال���وف                   ن���داف     ب���دان 

قائ��د ق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي 

 منطق�������ة یھ�������ودا والس�������امرةف�������ي 

 ٥۷۸۰       حش��فان      ۱٤

 ۲۰۱۹تش���رین ث���اني     ۱۲
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱رقم((یھودا والسامرة)  نص منسق][ أمر بشأن تعلیمات امن

 ة عسكریةتعیین مدعی

نص منسق] (یھودا والسامرة) [من األمر بشأن تعلیمات امن  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
 ، إنني أعین بھذا:۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

 ۷٥۱۷۳۳۹رقم شخصي: ، طجبیةبت ایل 

 لتشغل منصب مدعیة عسكریة.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰       كسلو         ۱۱

۲۰۱۹     كانون اول       ۹
دورون ب�ن ب�راك           ع�ق�ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۱۳-٥۷۷٤ ،)۱۷۲۹(رقم  )یھودا والسامرة( [نص منسق] تفسیراتامر بشأن 

 مستشار قضائي قائمقام تعیین

یھودا والس�امرة) (رق�م (بشأن تفسیرات [نص منسق]  االمر من أ)۱۰(۱المادة حسب  صالحیاتي بموجب
 :بھذا اعین أنني ،۲۰۱۳-٥۷۷٤)، ۱۷۲۹

یونتام ھار تسیو المقدم

 یش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة.جلقائد قوات  القضائيمستشار ال قائمقام لیشغل منصب

 .۲۰۱۹كانون اول  ۱۹بیوم  ھذا التعیین بدء سریان 

یش ال�دفاع اإلس�رائیلي المستشار القضائي لقائد قوات جیلغي ھذا التعیین كل تعیین سابق لمنصب 
 في المنطقة.

 ٥۷۸۰     كس���������������لو     ۲۰

 ۲۰۱۹      كانون اول     ۱۸
  أفی�������ك ش�������ارونال�������وف        

 الم��������دعي العس��������كري الع��������ام
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،)۳۰۹صالحیات الجمركیة (یھودا والسامرة) (رقم الأمر بشأن 

 مكوستعیین موظف جمارك و

 ،۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،)۹٤۷تي حس��ب األم��ر بش��أن إقام��ة اإلدارة المدنی��ة (یھ��ودا والس��امرة) (رق��م اص��الحیبموج��ب 
 ۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،)۳۰۹ی�ة (یھ��ودا والس�امرة) (رق��م م��ر بش�أن الص��الحیات الجمركاتي حس�ب االص��الحی وبموج�ب
 ةاص�حاب الوظ�ائف الت�ي اس�ماھم مدون�ة ف�ي الالئح� ي أع�یننإنف� ،األمر بشأن الصالحیات الجمركیة) –(فیما یلي 
ف��ي األم��ر بش��أن ص��الحیات  ھ��ذا المص��طلح مكمفھ��و ،والمك��وسجم��ارك  موظف��و واتعی��ین لیكون��لكت��اب الالمرفق��ة 
كمفھومھ�ا ف�ي  ،جم�ارك ف�ي تش�ریعات االم�نومخالف�ة  ،نون الجم�ارك والمك�وسمخالفة وفق قال بالنسبة ،الجمارك

 االمر بشأن صالحیات الجمارك.

.منصبة یشغل والمكوسموظف الجمارك الذي ھذا التعین كل وقت یسري 

 
 
 

 قائمة موظفي الجمارك والمكوس

 المنصب رقم 
 النبيفي معبر  مخمن .۱۸
 النبيفي معبر  رفیع المستوىفاحص  .۱۹

 ٥۷۸۰     تب�����������������ات        17

 ۲۰۲۰     ك���انون ث����اني     14

 عمی����������د     ،غس����������ان علی����������ان

رئ�����������یس    اإلدارة     المدنی�����������ة 

 ف����ي منطق����ة  یھ����ودا  والس����امرة 
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱أمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم

 تعیین مدعیة عسكریة

م���ن األم���ر بش���أن تعلیم���ات ام���ن [ن���ص منس���ق] (یھ���ودا  ۷٥بموج��ب ص���الحیاتي حس���ب الم���ادة 
 ، إنني أعین بھذا:۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱والسامرة) (رقم 

 ۱۰۸۱۷۷۷:سلفیتي نجار، رقم شخصيصابرین  الشرطیة

 لتشغل منصب مدعیة عسكریة.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰تبات                ۲٤

 ۲۰۲۰كانون ثاني        ۲۱

دورون ب�������ن ب�������راك                         عقی�������د 

 نائ�����ب الم������دعي العس������كري الع������ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱أمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم

 تعیین مدعیة عسكریة

م���ن األم���ر بش���أن تعلیم���ات ام���ن [ن���ص منس���ق] (یھ���ودا  ۷٥بموج��ب ص���الحیاتي حس���ب الم���ادة 
 ، إنني أعین بھذا:۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱والسامرة) (رقم 

 ۱۷۸۱٥٦٦مساعد معیان رومي جولدمان ادوط، رقم شخصي: 

 لتشغل منصب مدعیة عسكریة.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰تبات                ۲٤

 ۲۰۲۰كانون ثاني        ۲۱
دورون ب�������ن ب�������راك                         عقی�������د 

 نائ�����ب الم������دعي العس������كري الع������ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱أمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم

 تعیین مدعي عسكري

م���ن األم���ر بش���أن تعلیم���ات ام���ن [ن���ص منس���ق] (یھ���ودا  ۷٥بموج��ب ص���الحیاتي حس���ب الم���ادة 
 ، إنني أعین بھذا:۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱والسامرة) (رقم 

 ۱۲۱۹۷۷۳:رقم شخصي سجي بوسنیم، -بكاد

 لیشغل منصب مدعي عسكري.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰       تبات         ۲٤

 ۲۰۲۰كانون ثاني        ۲۱
دورون ب�������ن ب�������راك                         عقی�������د 

 نائ�����ب الم������دعي العس������كري الع������ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱رقم((یھودا والسامرة)  نص منسق][ أمر بشأن تعلیمات امن

 ة عسكریةتعیین مدعی

ن���ص منس���ق] (یھ���ودا [م���ن األم���ر بش���أن تعلیم���ات ام���ن  ۷٥بموج��ب ص���الحیاتي حس���ب الم���ادة 
 ، إنني أعین بھذا:۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱والسامرة) (رقم 

 ۱۹۰۷۹۱٤:، رقم شخصيمفتش لورنا خوري

 لتشغل منصب مدعیة عسكریة.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰تبات                ۲٤

 ۲۰۲۰كانون ثاني        ۲۱
دورون ب�������ن ب�������راك                         عقی�������د 

 نائ�����ب الم������دعي العس������كري الع������ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱أمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم

 تعیین مدعي عسكري

م���ن األم���ر بش���أن تعلیم���ات ام���ن [ن���ص منس���ق] (یھ���ودا  ۷٥بموج��ب ص���الحیاتي حس���ب الم���ادة 
 ، إنني أعین بھذا:۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱والسامرة) (رقم 

 ۱۱٦٥٥٤۷:جالل عویضة ، رقم شخصي -راف بكاد

 لیشغل منصب مدعي عسكري.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰تبات                ۲٤

 ۲۰۲۰كانون ثاني        ۲۱
دورون ب�������ن ب�������راك                         عقی�������د 

 نائ�����ب الم������دعي العس������كري الع������ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي

۲۰۱۹-٥۷۸۰ ۲۰۱۹-٥۷۸۰ ،)۱۸۲۳تأھیل الكسارات (یھودا والسامرة) (رقم أمر بشأن 

 ترمیم الكسارات إدارة صندوقأعضاء تعیین كتاب 

-٥۷٤۱ ،)۹٤۷(رقم  ،وفق االمر بشأن إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) بموجب صالحیاتي
كسارات (یھودا والسامرة) (رقم ال ترمیمبموجب صالحیاتي وفق االمر بشان و ،۱۹۸۱
وجب صالحیاتي وفق بمو ،كسارات)ال ترمیماالمر بشأن  –(فیما یلي  ٥۸۰-۲۰۱۹ ،)۱۸۲۳

األنظمة  -(فیما یلي ۲۰۱۹-٥۷۸۰ ،كسارات (یھودا والسامرة)األنظمة بشأن صندوق  ترمیم ال
اعین بھذا المندوبون في القائمة المرفقة كملحق لھذا  يفأننالكسارات)  ترمیم صندوقبشأن 
 ترمیمفي االمر بشأن  ترمیم الكسارات، كمفھومھأعضاء إدارة صندوق  لیشغلوا منصبالتعین 

 الكسارات. ترمیمكسارات وفي األنظمة بشأن ال

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ

(أ) من األنظمة بش�أن ص�ندوق ۲ة وفق النظام یسري ھذا التعین كل وقت الذي یشغل المندوب منصب
   ترمیم كسارات.

 

 
                 علی������������������ان العمی������������������د غس������������������ان

 المدنی�ة              اإلدارة         رئیس

 ٥۷۸۰شباط                ٤

    ۲۰۲۰كانون ثاني       ۳۰
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 كسارات إدارة صندوق ترمیمقائمة أعضاء 

 االسم الكامل رقم

 دانیل زبوروف  .1

 مرفئیل الكیا  .2

 رونياش متسادة  .3

 لیف سترنین  .4

 یونیتصت جیال  .5

 شوشنا ھنھ  .6

 رفیت نیف  .7

 الیعیزر شورتص  .8
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۱۹٦۹-٥۷۳۰ ،)۳٦۳امر بشأن حمایة الطبیعة (یھودا والسامرة) (رقم 

 تعیین الغاء

)، ۳٦۳، (یھودا والسامرة) (رقم أ(د) من االمر بشأن حمایة الطبیعة٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
 بھذا:(فیما یلي: "االمر")، وبمصادقة قائد المنطقة، انني اعین  ٥۷۳۰-۱۹٦۹

 اوھاد الط

 ماركو بوزاجلو

 اساف جوتفلد

 عمیحاي جلعدي

 علیان محمد 

 نوعم میشي

 اورن نفتالي

 لیؤور كریشنیكر

 موطي شیفي

 الموظفین أعاله انھوا عملھم في المنطقة.

 بدء سریان الغاء التعین بیوم توقیعھ.

 
 

 

   ن������ف������ت������ال������ي          ك������وھ������ن

امة  الع قالطبیعیة والحدائ الضابط لشؤون المحمیات

 الس����������ل����ط����ة              ال����م����خ����تص����������ة

 ٥۷۸۰شباط               ۱۰

باط             ٥ ۲۰۲۰ش������
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۱۹۷۰-٥۷۳۱ ،)۳۷۳(یھودا والسامرة) (رقم العامة  الحدائقامر بشأن 

 كتاب تعیین

)، ۳۷۳، (یھودا والسامرة) (رقم ) من االمر بشأن الحدائق العامة٥(ب)(٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
 بھذا:(فیما یلي: "االمر")، وبمصادقة قائد المنطقة، انني اعین  ٥۷۳۱-۱۹۷۰

 یعكوف الیشع 

 اساف فازنة

 اریة یوآف

 عمري یسرائیل

 اساف شلومھ مزراحي

 امارة سلھو

 ایتاي تسوكرمان

 جمعة تامر

 لیشغل منصب مفتش كمفھومھ في االمر.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ

 
 

 

   ن������ف������ت������ال������ي          ك������وھ������ن

امة  الع قوالحدائالضابط لشؤون المحمیات الطبیعیة 

 الس����������ل����ط����ة              ال����م����خ����تص����������ة

 ٥۷۸۰شباط               ۱۰

باط             ٥ ۲۰۲۰ش������
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۱۹٦۹-٥۷۳۰ ،)۳٦۳امر بشأن حمایة الطبیعة (یھودا والسامرة) (رقم 

 كتاب تعیین

)، ۳٦۳، (یھودا والسامرة) (رقم أ(د) من االمر بشأن حمایة الطبیعة٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
 بھذا:(فیما یلي: "االمر")، وبمصادقة قائد المنطقة، انني اعین  ٥۷۳۰-۱۹٦۹

 یعكوف الیشع

 اساف فازنة

 اریة یوآف

 عمري یسرائیل

 اساف شلومھ مزراحي

 امارة سلھو

 ایتاي تسوكرمان

 جمعة تامر

 لیشغل منصب مفتش كمفھومھ في االمر.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ

 
 

 

   ن������ف������ت������ال������ي          ك������وھ������ن

امة  الع قوالحدائالضابط لشؤون المحمیات الطبیعیة 

 الس����������ل����ط����ة              ال����م����خ����تص����������ة

 ٥۷۸۰شباط               ۱۰

باط             ٥ ۲۰۲۰ش������
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۱۹۷۰-٥۷۳۱ ،)۳۷۳(یھودا والسامرة) (رقم  الحدائق العامةامر بشأن 

 تعیین الغاء

)، ۳۷۳، (یھودا والسامرة) (رقم أب من االمر بشأن حمایة الطبیعة٥وفقاً لصالحیتي حسب المادة 
 بھذا:(فیما یلي: "االمر")، وبمصادقة قائد المنطقة، انني اعین  ٥۷۳۱-۱۹۷۰

 اوھاد الط

 ماركو بوزاجلو

 اساف جوتفلد

 عمیحاي جلعدي

 علیان محمد 

 نوعم میشي

 اورن نفتالي

 لیؤور كریشنیكر

 موطي شیفي

 الموظفین أعاله انھوا عملھم في المنطقة.

 بدء سریان الغاء التعین بیوم توقیعھ.

 
 

 
   ن������ف������ت������ال������ي          ك������وھ������ن

امة  الع قالطبیعیة والحدائ الضابط لشؤون المحمیات

 الس����������ل����ط����ة              ال����م����خ����تص����������ة

 ٥۷۸۰شباط               ۱۰

باط             ٥ ۲۰۲۰ش������
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۱۳-٥۷۷٤ ،)۱۷۲۹(رقم  )یھودا والسامرة( [نص منسق] تفسیراتامر بشأن 

 تعیین مستشار قضائي

یھ��ودا والس��امرة) (بش��أن تفس��یرات [ن��ص منس��ق]  االم��ر م��نأ) ۱۰( ۱الم��ادة حس��ب  ص��الحیاتي بموج��ب
 :بھذا اعین أنني ،۲۰۱۳-٥۷۷٤)، ۱۷۲۹(رقم 

عاصم حامدعقید ال

 یش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة.جلقائد قوات  القضائيمستشار ال لیشغل منصب

 .۲۰۲۰شباط  ۱۸بیوم  ھذا التعیین بدء سریان 

یش ال�دفاع اإلس�رائیلي المستشار القضائي لقائد قوات جیلغي ھذا التعیین كل تعیین سابق لمنصب 
 في المنطقة.

 ٥۷۸۰     ش���������������باط     ۲۳

 2020    ش���������������باط       ۱۸
  أفی�������ك ش�������ارونال�������وف        

 الم��������دعي العس��������كري الع��������ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۱۹٦۸-5728 ،)۲۷۱رقم(والسامرة) (یھودا الدعاوى القضائیة أمر بشأن 

 القضائیةالدعاوى شؤون كتاب تعیین ضابط ل

من األمر بشأن الدعاوى القضائیة (یھودا والسامرة) (رقم  ۱تي حسب المادة اصالحیبموجب 
من االمر بشأن إقامة إدارة  ٥-) و۲(أ)(۳للمواد وفقا فیما یلي: "االمر")، ( ،٥۷۲۸-۱۹٦۸ )،۲۷۱

 إنني أعین بھذا: 1981-5742 ،)۹۲۷مدنیة (یھودا والسامرة) (رقم 

 ة نعما لفيالمحامی

 كمفھومھ في االمر. ،القضائیة الدعاوى شؤونضابط لمنصب  تشغلل

 توقیعھ. التعیین بیومبدء سریان ھذا 

 .منرریج-تعین المحامیة ھیلة ساریلغى بھذا 

 
 

 

 ال�����ع�����م�����ی�����د غس�����������ان ع�����ل�����ی�����ان

 المدنیة              اإلدارة         رئیس

 ف���ي م���ن���ط���ق���ة ی���ھ���ودا والس���������ام���رة

 ٥۷۸۰شباط               ۲۳

۲۰۲۰ش������باط             ۱۸
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،)۹۷٤(والسامرة) (یھودا  قامة إدارة مدنیةاأمر بشأن 

اإلدارة المدنیة التخمین في لشؤون  قائمقام الضابطتعیین 

-٥۷٤۲ ،)۹۷٤(والسامرة) قامة إدارة مدنیة (یھودا امن أمر بشأن  ٥تي حسب المادة اصالحیبموجب 
 إنني أعین بھذا:ف ،امن اتاو تشریع قانونصالحیاتي حسب كل  ي، وباق۱۹۸۱

 السید شلومي جباي

 .في اإلدارة المدنیة الضابط لشؤون التخمین قائمقاملیشغل منصب 

 یلغى بھذا تعیین السید رفائیل مرسیانو لیشغل منصب ضابط لشؤون.

 توقیعھ. التعیین بیومبدء سریان ھذا 

                 علی������������������ان غس������������������انالعمی������������������د 

 المدنی����ة              اإلدارة         رئ����یس

 ف���������ي منطق���������ة یھ���������ودا والس���������امرة

 ٥۷۸۰       شباط        ۲۳

 ۲۰۲۰ش������باط             ۱۸
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۱۹٥۸سنة  ۲٦رقم  األراضي،قانون رسوم تسجیل 

والسامرة) ) (تعلیمات مؤقتة) (یھودا ۳رقم  تعدیل(األراضي قانون رسوم تسجیل  بشأنامر 
 ۲۰۱۹-٥۷۷۹ )،۱۸۱۹رقم (

ن تعلیمات االمر بشأن قانووبموجب  ،منطقة یھودا والسامرةلكرئیس لإلدارة المدنیة تي اصالحی بموجب
 ۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،)۱۸۱۹والسامرة) (رقم  (یھودا) (تعلیمات مؤقتة) ۳رسوم تسجیل األراضي (تعدیل رقم 

 :انني اعین بھذا )االمر-یلي(فیما 

 في اإلدارة المدنیة ة الشؤون الصحیةمنسق

 .۱۹٥۸سنة  ۲٦رقم  ،لشؤون تعلیمات قانون رسوم تسجیل االراضي لتكون الجھة المؤھلة

 
 

 

 ع�����ل�����ی�����ان ال�����ع�����م�����ی�����د غس�����������ان

 المدنیة              اإلدارة         رئیس

 ل����م����ن����ط����ق����ة ی����ھ����ودا والس����������ام����رة

 ٥۷۸۰شباط               ۲۳

۲۰۲۰ش������باط             ۱۸
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 كتاب تعیین

م��ن االم��ر بش��أن نق��ل بض��ائع (یھ��ودا والس��امرة) (رق��م ) أ(۲ص��الحیاتي حس��ب الم��ادة بموج��ب 
 نق��لاالنظم��ة بش��أن نق��ل البض��ائع (وبموج��ب "االم��ر") –، (فیم��ا یل��ي ۱۹۸۸- ٥۷٤۸)، ۱۲٥۲

) وب���اقي "االنظم���ة"(فیم���ا یل���ي:  ۲۰۲۰-٥۷۸۰مركب���ات غی���ر قانونی���ة) (یھ���ودا والس���امرة) 
 أمن، فإنني اعیین بھذا: اتصالحیاتي حسب كل قانون وتشریع

 ضابط قسم المرور في لواء یھودا والسامرة
 ضابط قسم المرور في منطقة یھودا

 ضابط قسم المرور في منطقة السامرة

 االنظمة.أ من االمر ۲وفق المذكور في المادة لیشغل منصب المسؤول، 

 بدا سریان ھذا التصریح من یوم توقیعھ.

 ٥۷۸۰    ادار         ۱٤

 ۲۰۲۰    آذار         ۱۰

 عمید                   ،غسان علیان

 رئیس اإلدارة المدنیة

 والسامرةمنطقة   یھودا     ل
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱أمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم

 تعیین مدعي عسكري

م���ن األم���ر بش���أن تعلیم���ات ام���ن [ن���ص منس���ق] (یھ���ودا  ۷٥بموج��ب ص���الحیاتي حس���ب الم���ادة 
 ، إنني أعین بھذا:۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱والسامرة) (رقم 

 :رقیب اول یعكوف بیلج، رقم شخصي

 لیشغل منصب مدعي عسكري.

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰نیسان                ٤

 ۲۰۲۰ادار  ۲۹
دورون ب�������ن ب�������راك                         عقی�������د 

 نائ�����ب الم������دعي العس������كري الع������ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱رقم(والسامرة) نص منسق] (یھودا [امن أمر بشأن تعلیمات 

 ةعسكری ةتعیین مدعی

ن�ص منس�ق] (یھ�ودا والس�امرة) [ام�ن لألمر بش�أن تعلیم�ات  ۷٥ المادةحسب  بموجب صالحیاتي
 إنني أعین بھذا: ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱(رقم 

رقم شخصي  ،سافیرا بیب ةشرطیال

 .ةعسكری ةشغل منصب مدعیلت

 بدء سریان ھذا التعیین  بیوم توقیعھ.

 

 

 ٥۷۸۰نیسان                ٤

 ۲۰۲۰اذار          ۲۹
دورون ب�������ن ب�������راك                         عقی�������د 

 نائ�����ب الم������دعي العس������كري الع������ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱رقم(والسامرة) (یھودا  نص منسق][ امنبشأن تعلیمات  أمر

 عسكري تعیین مدعي

(یھ���ودا  ن���ص منس���ق][ام���ن بش���أن تعلیم���ات  ألم���رم���ن ا ۷٥ الم���ادةتي حس���ب اص���الحیبموج��ب 
 بھذا: أعین إنني ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱) (رقم والسامرة

 :رقم شخصي ،مفتش حسین دلكي

 .منصب مدعي عسكري شغلیل

 توقیعھ. التعیین بیومبدء سریان ھذا 

 

 

 ٥۷۸۰نیسان                ٤

 ۲۰۲۰اذار          ۲۹
دورون ب�������ن ب�������راك                         عقی�������د 

 نائ�����ب الم������دعي العس������كري الع������ام
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	דף השער לקמצמ
	תוכן עניינים
	תוכן עניינים בערבית
	קמצם 252
	קמצם 252 עברית
	חקיקה ראשית עברית
	1821
	צו מס' 1821
	תוספת
	(סעיף 2(ה))
	אל: ראש המינהל האזרחי באזור יהודה והשומרון
	הנדון: Uהתחייבות להריסה ולפינוי דרך זמנית

	1822
	בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון ועל הסדר הציבורי באזור, הנני מצווה בזאת לאמור:

	1823
	1.       הריני להודיע בזאת, כי תא השטח, המצוי בעזר המצורף להודעה זו, טעון שיקום.
	أعلمك بهذا, بان مساحة الأرض, المعلم على الخارطة ألمرفقه لهذا الإعلان, بحاجه لتأهيل.
	2.       על כן, יש להפסיק את כל פעולות החציבה המתבצעת בתא שטח זה, באופן מיידי / בתוך פרק זמן של _____ מיום מתן הודעה זו, ובלבד שלא יופקו בתקופה זו תוצרי חציבה בהיקף העולה על ___ טון.
	3.       הרואה עצמו נפגע מהודעה זו, רשאי להגיש השגה לידי ראש המנהל האזרחי בתוך 30 יום מיום מתן הודעה זו.
	4.       על מחזיק כדין במקרקעין, במחצבה המצויה על גבי מקרקעין פרטיים, המעוניין להכין בעצמו תוכנית לשיקום המחצבה, בכפוף-להוראות הצו בדבר שיקום מחצבות והתקנות שיצאו מכוחו, להודיע לי בתוך 30 יום מיום מתן הודעה זו, כי ברצונו לפעול ולהכין תוכנית לשיקום המח...
	5.       ניתן יהיה לעיין בתוכנית השיקום למחצבה, לכשתידון בפני מוסד התכנון המתאים, בהתאם להוראות חוק התכנון, כהגדרתם בצו בדבר שיקום מחצבות.
	6.       יודגש, כי ככל שהמנהל האזרחי, יפעל לביצוע פעולות שיקום של חציבה שבוצעה בניגוד לכל דין, תחיקת ביטחון, פסק דין, תוכנית או רישיון, רשאי יהיה המנהל האזרחי לדרוש ממחזיק המחצבה לשפות את המנהל האזרחי.

	1824
	בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ולנוכח המשך הפגיעה הקשה הנגרמת לאזור ולמדינת ישראל כתוצאה מהתופעה של גניבת כלי רכב לשטחי A ומסחר בהם ובחלקיהם בשטח זה, הנני מצווה בזאת לאמור:
	תיקון סעיף  10(ח)
	1.
	תחילה 
	2.
	תחילתו של צו זה ביום חתימתו.
	השם
	3.
	צו זה ייקרא: "צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 66) (יהודה והשומרון)  (מס' 1824) (הארכת הוראת שעה), התש"ף-2019".
	כ"ח בתשרי התש"ף
	כ"ח בתשרי התש"ף
	נדב פדן,                   אלוף
	מפקד     כוחות       צה"ל

	1825
	1826
	1827
	1828
	1829
	1830
	בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון, הסדר הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש מהידבקות העצורים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה (Novel Coronavirus 2019-nCoV) (להלן – נגיף הקורונה), הנני מצווה בזאת לאמור:

	1831
	בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ולאחר ששוכנעתי כי בשל התפשטות רחבת היקף של מחלת נגיף הקורונה (Novel Coronavirus 2019-nCoV) (להלן - נגיף הקורונה) קיים חשש ממשי להדבקת אסירים ועצורים השוהים במקומות מעצר ובמתקני כליאה, ובהמלצת נציב בתי – הסוהר או המפקח הכללי של משטרת ישראל או מפקד המשטרה הצבאית בפיקוד המרכז, לפי העניין, וכדי למנוע הדבקה כאמור או המשך התפשטות המחלה, הנני מצווה בזאת לאמור:

	1832
	1833
	בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון, הסדר הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש מהידבקות כוחות הביטחון, עצורים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה (Novel Coronavirus 2019-nCoV) (להלן - נגיף הקורונה), ומהמשך התפשטות המחלה, הנני מצווה בזאת לאמור:

	1834
	1835
	1836
	1837
	1838
	1839
	1840
	צבא הגנה לישראל
	צו בדבר דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש 2019) (יהודה ושומרון) (מס' 1840) (הוראת שעה), התש"ף-2020
	בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי בשל הנסיבות המיוחדות הקיימות כיום באזור, נחוץ הדבר לטובת האזור ולשם קיום הסדר הציבורי באזור ורווחת תושביו, הנני מצווה באזור, כהוראת שעה לאמור:

	1841
	1842
	בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון, הסדר הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש מהידבקות המתדיינים בבתי המשפט הצבאיים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה (Novel Coronavirus 2019-nCoV) (להלן – נגיף הקורונה), הנני מצווה בזאת לאמור:

	1843
	1844
	1845
	1846
	1847
	1848
	1849
	1850
	1851
	1852
	בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון, הסדר הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש מהידבקות העצורים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה (Novel Coronavirus 2019-nCoV) (להלן – נגיף הקורונה), הנני מצווה בזאת לאמור:         ...

	1853
	בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ולאחר ששוכנעתי כי בשל התפשטות רחבת היקף של מחלת נגיף הקורונה (Novel Coronavirus 2019-nCoV) (להלן - נגיף הקורונה) קיים חשש ממשי להדבקת אסירים ועצורים השוהים במקומות מעצר ובמתקני כליאה, ובהמלצת נציב בתי – הסוהר או המ...
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	08122019
	23122019
	23122019 (2)
	26122019 (3)
	29122019
	כללי המועצות האזוריות (הכנת תקציבים) (יהודה והשומרון), התש"ף-2019

	29122019 (1)
	כללי המועצות האזוריות (הנהלת חשבונות) (יהודה והשומרון), התש"ף-2019

	29122019 (2)
	כללי המועצות האזוריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין) (יהודה והשומרון), התש"ף-2019

	29122019 (3)
	כללי המועצות האזוריות (מכרזים משותפים) (יהודה והשומרון), התש"ף-2019

	29122019 (4)
	כללי המועצות האזוריות (מכרזים) (יהודה והשומרון), התש"ף-2019

	29122019 (5)
	כללי המועצות המקומיות (הכנת תקציבים) (יהודה והשומרון), התש"ף-2019

	29122019 (6)
	כללי המועצות המקומיות (הנהלת חשבונות) (יהודה והשומרון), התש"ף-2019

	29122019 (7)
	כללי המועצות המקומיות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין) (יהודה והשומרון), התש"ף-2019

	29122019 (8)
	כללי המועצות המקומיות (מכרזים משותפים) (יהודה והשומרון), התש"ף-2019

	29122019 (9)
	כללי המועצות המקומיות (מכרזים) (יהודה והשומרון), התש"ף-2019

	29122019 (10)
	כללי המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים) (יהודה והשומרון), התש"ף-2019

	29122019 (11)
	כללי הרשויות המקומיות (קביעת ארנונה כללית) (יהודה והשומרון), התש"ף-2019

	29122019 (12)
	צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון)(מס' 783), התשל״ט-1979
	כללי המועצות האזוריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תש"ף-2019

	29122019 (13)
	תקנות איגוד רשויות מקומיות (דרכי פרישתה של רשות מקומית מאיגוד רשויות מקומיות) (ביטול), התש"ף-2019

	29122019 (14)
	תקנות איגודי הרשויות מקומיות (עריכת תקציבים וניהול חשבונות) (יהודה והשומרון), התש"ף-2019

	29122019 (15)
	תקנות המועצות האזוריות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בוועדת ערר), התש"ף-2019

	29122019 (16)
	תקנות המועצות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בוועדת ערר), התש"ף-2019

	05012020
	05012020
	22012020
	22012020 (2)
	23012020 (1)
	23012020 (2)
	23012020 (3)
	23012020 (4)
	23012020 (5)
	23012020 (6)
	23012020 (7)
	23012020 (8)
	23012020 (9)
	23012020 (10)
	27012020
	24022020
	הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020

	24022020
	הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד במתקן מסוים) (הוראת שעה), התש"ף-2020

	05032020
	הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף-2020

	09032020
	הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020

	10032020
	10032020 (2)
	10032020 (3)
	10032020 (4)
	תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה)
	(ייצור במתקן פוטו-וולטאי המותקן על גג וחיבורו לרשת החלוקה
	בעקבות זכיה בהליך תחרותי) (יהודה ושומרון), התש"פ-2020
	220. מועד סנכרון ותשלום בעד רכישת אנרגיה
	(א) הגדרות
	בסימן זה -
	"בניין" - בניין כהגדרתו בחוק תכנון ערים כפרים ובנינים חוק זמני מס' 79 לשנת 1966 או חוות אחסון דלקים או חניון בשטח פתוח, שנבנו כדין;
	"גג" - כיסוי עליון או כיסוי צף, כיסוי צדדי או דופן;
	"מועד מחייב לסנכרון" ו- "מועד מחייב מרבי לסנכרון" – כהגדרתם באמת מידה 35כ1, כפי שהוחלו בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש״ע-2010;
	"המועד הקובע" - המועד שבו שלח קמ"ט אנרגיה הודעה למועמדים לזכייה בהליך תחרותי לקביעת תעריף;
	"מאגר" - מאגר מים, בריכת דגים או מאגר מי קולחין שהוקמו כדין.
	(ב) תנאים להגשת בקשה לחיבור או שילוב – דרישות תכנוניות
	(1) כתנאי להגשת בקשה לחיבור או לשילוב מיתקן על גבי גג מאגר, יציג המבקש למחלק תוכנית מאושרת או היתר בנייה למאגר כתנאי להגשת בקשה לחיבור או לשילוב.
	(2) המבקש לשלב או לחבר מיתקן המותקן על גבי גג בניין אינו נדרש להציג מסמך מטעם מוסד תכנון כתנאי להגשת בקשה לחיבור או שילוב.
	(ג) מועד לסנכרון
	(1) המועד המחייב לסנכרון מיתקן המוקם על גבי גג בניין יהיה 12 חודשים מהמועד הקובע, והמועד המחייב המרבי לסנכרון יהיה 16 חודשים מהמועד הקובע.
	(2) על אף האמור בסעיף (1), לגבי מיתקן המוקם על גבי גג מאגר, המועד המחייב לסנכרון יהיה 18 חודשים מהמועד הקובע, והמועד המחייב המרבי לסנכרון יהיה 22 חודשים מהמועד הקובע.
	(ד) בחירה בשיטת התחשבנות
	(1) זוכה בהליך תחרותי לקביעת תעריף (להלן - הזוכה) יבחר לצורך התחשבנות עם המחלק באחת משתי השיטות המפורטות בסעיפים (ה) ו- (ו) שלהלן.
	(2) בחר הזוכה בשיטת התחשבנות, לא יוכל הזוכה לעבור לשיטת התחשבנות אחרת, עד תום התקופה האמורה בסעיף קטן (3) שלהלן.
	(3) המחלק ישלם לזוכה את התעריף למשך 25 שנים מיום שנתן המחלק אישור הפעלה מסחרית למתקן לפי סעיף (ז) לאמת מידה 35כ4 כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש״ע-2010. על אף האמור, לבקשת זוכה ישלם...
	(ה) התחשבנות בשיטת תשלום עבור ייצור
	(1) לפי שיטת התחשבנות זו, המחלק ישלם לזוכה בעד החשמל המיוצר במיתקן תעריף כמפורט בשורה "הליך תחרותי מספר 1 למתקני גגות" בלוח תעריפים 14-6.7 המופיעים בספר אמות המידה של רשות החשמל במדינת ישראל ועל פי שיעורי ההצמדה המפורטים בהודעת הזכייה.
	(2) בעד האנרגיה הנצרכת על ידי הצרכן מן המיתקן יגבה המחלק מן הצרכן תעריף לפי אמת מידה 21 כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש״ע-2010, וכן את התעריף הקבוע בלוח התעריפים 1-5.4 המופיעים בספר...
	(ו) התחשבנות בשיטת תשלום עבור הזרמה לרשת
	(1) לפי שיטת התחשבנות זו, ספק שירות חיוני ישלם לזוכה בעד החשמל המיוצר במיתקן והמוזרם לרשת תעריף כמפורט בלוח תעריפים 14-6.7 המופיעים בספר אמות המידה של רשות החשמל במדינת ישראל ועל פי שיעורי ההצמדה המפורטים בהודעת הזכייה.
	(ז) בגין האנרגיה הנצרכת על ידי הזוכה מהמיתקן יגבה ספק השירות החיוני מן הזוכה את התעריפים לפי לוח תעריפים 1-8.1, בהתאם לסוג הצרכן, את התעריף הקבוע לקו"א בשנה לפי לוחות תעריפים 1-5.2, 3-5.2 ו-1-5.3  וכן את תעריף הקבוע בלוח התעריפים 1-5.4 המופיעים בספר א...
	מחלק יוודא כי בבקשה לחיבור הזוכה ציין האם המיתקן יוקם על גבי גג מאגר או על גבי גג בניין.
	(ח) ניהול נתונים
	(1) בעל רישיון ההולכה אחראי למעקב אחר כמות ההספק של כל מבקש חיבור בהתאם להודעת הזכייה שלגביה נפתחו תיקי עבודה לחיבור.
	(2) מחלק ימסור לבעל רישיון ההולכה, בזמן אמת, נתונים אודות כל פתיחת תיק עבודה לחיבור שהגיש מבקש חיבור לחיבור מיתקן אחד או יותר בהתאם להודעת הזכייה. המחלק יעדכן בזמן אמת את בעל רישיון ההולכה גם אודות נתונים על עמידה או אי עמידה בתנאים להגשת בקשה המפורטי...
	(3) בעל רישיון ההולכה יבצע רישום על בסיס יומי של הודעות המחלק וינפיק למחלק אישור קבלה מיידי.
	(4) עם פתיחת תיק עבודה לחיבור במלוא ההספק המותקן הקבוע בהודעת הזכייה שניתנה לזוכה, יודיע בעל רישיון ההולכה למחלקים ולזוכה על מיצוי כמות ההספק של הזוכה. החל ממועד מתן ההודעה לא יקבל מחלק בקשות חדשות מאת הזוכה לפתיחת תיק עבודה לחיבור במסגרת ההליך התחרות...
	(5) לבקשת זוכה ינפיק לו בעל רישיון הולכה מסמך המרכז את כל המיתקנים שלגביהם נפתחו תיקי עבודה על שם הזוכה ואשר עמדו בתנאים לסנכרון, וכן מסמך המרכז את המתקנים אשר קיבלו אישור הפעלה מסחרית. בעל רישיון ההולכה יציין במסמך כאמור את  ההספק של כל אחד מהמיתקנים...

	10032020 (5)
	11032020
	12032020
	הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ף-2020

	16032020
	הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020

	17032020
	הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התש"ף-2020

	23032020
	הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התש"ף-2020

	05042020
	הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התש"ף-2020

	12042020
	הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 8), התש"ף-2020

	12042020
	20042020
	הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 9), התש"ף-2020
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	צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
	צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 783), התשל"ט-1979
	תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס' 148) (יהודה ושומרון), התש"ף-2020
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	צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 892), התשמ"א-1981
	תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' 235) (יהודה ושומרון), התש"ף-2020
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	(סעיף 2(ה))
	אל: ראש המינהל האזרחי באזור יהודה והשומרון
	הנדון: Uהתחייבות להריסה ולפינוי דרך זמנית
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	a.       הריני להודיע בזאת, כי תא השטח, המצוי בעזר המצורף להודעה זו, טעון שיקום.
	أعلمك بهذا, بان مساحة الأرض, المعلم على الخارطة ألمرفقه لهذا الإعلان, بحاجه لتأهيل.
	b.       על כן, יש להפסיק את כל פעולות החציבה המתבצעת בתא שטח זה, באופן מיידי / בתוך פרק זמן של _____ מיום מתן הודעה זו, ובלבד שלא יופקו בתקופה זו תוצרי חציבה בהיקף העולה על ___ טון.
	c.       הרואה עצמו נפגע מהודעה זו, רשאי להגיש השגה לידי ראש המנהל האזרחי בתוך 30 יום מיום מתן הודעה זו.
	d.       על מחזיק כדין במקרקעין, במחצבה המצויה על גבי מקרקעין פרטיים, המעוניין להכין בעצמו תוכנית לשיקום המחצבה, בכפוף-להוראות הצו בדבר שיקום מחצבות והתקנות שיצאו מכוחו, להודיע לי בתוך 30 יום מיום מתן הודעה זו, כי ברצונו לפעול ולהכין תוכנית לשיקום המח...
	e.       ניתן יהיה לעיין בתוכנית השיקום למחצבה, לכשתידון בפני מוסד התכנון המתאים, בהתאם להוראות חוק התכנון, כהגדרתם בצו בדבר שיקום מחצבות.
	f.       יודגש, כי ככל שהמנהל האזרחי, יפעל לביצוע פעולות שיקום של חציבה שבוצעה בניגוד לכל דין, תחיקת ביטחון, פסק דין, תוכנית או רישיון, רשאי יהיה המנהל האזרחי לדרוש ממחזיק המחצבה לשפות את המנהל האזרחי.
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	أ. הריני להודיע בזאת, כי תא השטח, המצוי בעזר המצורף להודעה זו, טעון שיקום.
	أعلمك بهذا, بان مساحة الأرض, المعلم على الخارطة ألمرفقه لهذا الإعلان, بحاجه لتأهيل.
	ب.       על כן, יש להפסיק את כל פעולות החציבה המתבצעת בתא שטח זה, באופן מיידי / בתוך פרק זמן של _____ מיום מתן הודעה זו, ובלבד שלא יופקו בתקופה זו תוצרי חציבה בהיקף העולה על ___ טון.
	ج.       הרואה עצמו נפגע מהודעה זו, רשאי להגיש השגה לידי ראש המנהל האזרחי בתוך 30 יום מיום מתן הודעה זו.
	د.    על מחזיק כדין במקרקעין, במחצבה המצויה על גבי מקרקעין פרטיים, המעוניין להכין בעצמו תוכנית לשיקום המחצבה, בכפוף-להוראות הצו בדבר שיקום מחצבות והתקנות שיצאו מכוחו, להודיע לי בתוך 30 יום מיום מתן הודעה זו, כי ברצונו לפעול ולהכין תוכנית לשיקום המחצבה.
	ه.       ניתן יהיה לעיין בתוכנית השיקום למחצבה, לכשתידון בפני מוסד התכנון המתאים, בהתאם להוראות חוק התכנון, כהגדרתם בצו בדבר שיקום מחצבות.
	و.       יודגש, כי ככל שהמנהל האזרחי, יפעל לביצוע פעולות שיקום של חציבה שבוצעה בניגוד לכל דין, תחיקת ביטחון, פסק דין, תוכנית או רישיון, רשאי יהיה המנהל האזרחי לדרוש ממחזיק המחצבה לשפות את המנהל האזרחי.




