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לישראל הגנה צבא

( 2מס'  ףקות הארכת)יהודה ושומרון( ) )הוראת שעה( צו בדבר סילוק מבנים חדשים
 2021-"אפתשה(, 2046)מס' 

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

תיקון סעיף 
  )ב(12

לצו בדבר סילוק מבנים חדשים )הוראת שעה( )יהודה  )ב(12סעיף ב .1
" 2021באפריל  30במקום " ,2018-תשע"חה(, 1797ושומרון( )מס' 

 ".2022באפריל  30" :יבוא

יום חתימתו.משל צו זה  ותחילת .2 תחילה

)יהודה )הוראת שעה( : "צו בדבר סילוק מבנים חדשים יקראיצו זה  .3 השם
 ".2021-פ"אתשה(, 2046( )מס' 2 מס' הארכת תוקףושומרון( )

ידעי תמיראלוף פ"אהתש  באייר  ט"ז 
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

2021 באפריל        28
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צבא ההגנה לישראל

2047צו מס' 
(, הוראת שעה))יהודה ושומרון(  (16מס'  )תיקון מעצר דיוני בדבר צו

2021-א"פהתש

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 הארכת תוקף
ביוני  9״ יבוא: ״2021במאי  9, במקום ״5, בסעיף 2020-התש״ף

 ״.2021

( )יהודה ושומרון( 16מס'  )תיקון צו זה ייקרא: "צו בדבר דיוני מעצר .2 השם
 ״.2021-א"פ(, התשהוראת שעה) (2047 )מס'

התשפ"א     כ"ז        באייר

2021             במאי            9

אלוף     תמיר     ידעי
מפקד כוחות צה"ל 

יהודה והשומרוןבאזור 
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אלוף תמיר ידעיהתשפ"א      כ"ז      באייר
מפקד כוחות צה"ל 
באזור יהודה והשומרון

2021  במאי            9

לישראל     הגנה      צבא   

 2048' מס צו

מס'   )תיקון נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים בדבר צו
 2021-פ"אהתש ,)הוראת שעה(( )יהודה ושומרון( 16

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על 
 Novel)נגיף הקורונה מהתפשטות הביטחון, הסדר הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש 

Coronavirus 2019-nCoV הנני מצווה , במתקני הכליאה ומחוצה להם נגיף הקורונה( –( )להלן
 בזאת לאמור:

בצו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים  .1 תוקףהארכת 
, 2020-( )הוראת שעה(, התש״ף1888)הוראת שעה( )יהודה ושומרון( )מס׳ 

". 2021ביוני  9" יבוא "2021במאי  9, במקום "3בסעיף 

נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט צו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
 )הוראת שעה(, (2048 ( )מס'שומרוןו יהודה)( 16)תיקון מס'  הצבאיים

 ".2021-א"פהתש
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ללישרא   ההגנה  צבא   
 2049צו  מס'  

)יהודה  (16מס'  )תיקון קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים בדבר צו
 2021-א"פ(, התשהוראת שעה)ושומרון( 

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
 לאמור: הנני מצווה בזאתנגיף הקורונה(, 

בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )יהודה בצו  .1 הארכת תוקף
, במקום 4, בסעיף 2020-( )הוראת שעה(, התש״ף1842ושומרון( )מס׳ 

 ״. 2021 יוניב 9״ יבוא: ״2021 מאיב 9״

 קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגייםצו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
(, הוראת שעה) (2049 )יהודה ושומרון( )מס'( 16)תיקון מס' 

 ״.2021-א"פהתש

תמיר         ידעי   אלוף  
מפקד   כוחות      צה"ל 

מרוןווש   באזור יהודה 

התשפ"א    כ"ז        באייר
2021        במאי             9
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צבא ההגנה לישראל
2050צו מס' 

צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה 
2021-פ"א( )יהודה ושומרון( )הוראת שעה(, התש17)תיקון מס' החדש 

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, 

נגיף  -( )להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV)עצורים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה 
 הנני מצווה בזאת לאמור:ומהמשך התפשטות המחלה, הקורונה(, 

בצו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעת לקדם הליכי חקירה  .1 הארכת תוקף
( )הוראת 1833בשל נגיף הקורונה החדש )יהודה ושומרון( )מס׳ 

 יוניב 9" יבוא "2021 מאיב 9, במקום "3, בסעיף 2020-שעה(, התש״ף
2021." 

צו זה ייקרא: "צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם  .2 השם
( )יהודה 17הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה החדש )תיקון מס' 

 ״.2021-א"פ( )הוראת שעה(, התש2050ושומרון( )מס' 

אלוף תמיר ידעיא"פהתש      כ"ז    באייר
מפקד כוחות צה"ל 
באזור יהודה והשומרון

2021             במאי              9
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
 
 

)יהודה  (21מינויים והעסקת עובדים במנגנון הממשלתי )תיקון מס' צו בדבר 
 2021-התשפ"א, )הוראת שעה( (2051ושומרון( )מס' 

 
 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור, לצורך הממשל 
חתה וטובתה של האוכלוסיה ולשם הספקת השירותים הציבוריים באיזור ולמען הבטחת רוהתקין, 

 :הנני מצווה בזאת לאמור והפעלתם,
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 התשפ"א  באייר כ"ט 
 

 אלוף               תמיר              ידעי 
מפקד         כוחות        צה"ל   

 והשומרון      יהודה       באזור
 

 2021          במאי     11
 
 
 
 
 

תיקון 
 התוספת

 

 

במנגנון הממשלתי )יהודה ושומרון( )מס' בצו בדבר מינויים והעסקת עובדים   .1
 , אחרי פרט משנה )ב( יבוא:1, בתוספת, בפרט 1967-(, התשכ"ז37
 

)ב(, הממונה רשאי להאריך את התקופה המנויה פרט משנה על אף האמור ב")ג( 
)ב( בתקופה נוספת, שלא תעלה על שנים עשר חודשים, עבור פקידים פרט משנה ב

. הארכה כאמור תבוצע על ידי הממונה ידי הממונה שייקבעו עלבלתי מסווגים 
הפקיד הבלתי הממונה על במינהל האזרחי עם קצין המטה שנועץ בכתב, לאחר 

 . .״בשים לב לתפקידו של הפקיד הבלתי מסווג ולצורך בהמשך העסקתו, מסווג

הוראת 
 שעה

 . 31.12.2021תוקפו של צו זה עד ליום  .2

 ביום חתימתו.תחילתו של צו זה  .3 תחילה

צו בדבר מינויים והעסקת עובדים במנגנון הממשלתי )תיקון מס' צו זה ייקרא: " .4 השם
 ".2021-פ״א, התש)הוראת שעה( (2051( )יהודה ושומרון( )מס' 21
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צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

2052צו מס' 

 1964לשנת  6צו בדבר תיקון חוק רישום נכסי דלא שלא נרשמו קודם, מס' 
 2021-(, התשפ"א2052( )יהודה ושומרון( )מס' 3)תיקון מס' 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור והואיל ואני סבור כי הדבר נחוץ לצורך קיום 
 ר:ולטובת אוכלוסיית האזור, הנני מצווה בזאת לאמוהממשל התקין 

תיקון 
 10סעיף 

לחוק

, 1964לשנת  6לחוק רישום נכסי דלא ניידי שלא נרשמו קודם, מס'  10בסעיף  . 1
לצו בדבר תיקון חוק רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם  13כפי שתוקן בסעיף 

, בסופו יבוא: ", וכן לגבי 2008-(, התשס"ט1621נרשמו )יהודה והשומרון( )מס' 
 ".הוראות שיחולו על החיוב בערובה, תנאיו ותוצאותיו

תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .2 תוקף

 6, מס' צו בדבר תיקון חוק רישום נכסי דלא שלא נרשמו קודם: "צו זה ייקרא .3 השם 
 ".2021-התשפ"א(, 2052( )יהודה ושומרון( )מס' 3)תיקון מס'  1964לשנת 

התשפ"א  בסיוון  ט"ז

   2021    במאי   27

 אלוף           תמיר               ידעי
 מפקד        כוחות              צה"ל
..באזור   יהודה    ושומרון
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל
 

 2053צו מס' 
 

לשנת  51צו בדבר חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי, מס' 
(, 2053)תיקון רישום שטח וגבולות( )תיקון( )יהודה ושומרון( )מס'  1958

 2021-התשפ"א
 

לצורך קיום בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור והואיל ואני סבור כי הדבר נחוץ 
 ר:הממשל התקין ולטובת אוכלוסיית האזור, הנני מצווה בזאת לאמו

 
 
 

תיקון 
 12סעיף 

 לחוק

לשנת  51)ח( לחוק לתיקון ההוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי, מס' 12בסעיף  . 1
)ב( לצו בדבר חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי 1, כפי שתוקן בסעיף 1958

)תיקון רישום שטח וגבולות( )יהודה והשומרון(  1958לשנת  51דלא ניידי מס' 
, אחרי "סדרי הדין והכללים להבאת בקשות 2019-(, התשע"ט1815)מס' 

הוראות שיחולו על החיוב בערובה, תנאיו בפניה", יבוא: ", תקנות לגבי 
 ,".ותוצאותיו

     
 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .2 תוקף

   
מס' , צו בדבר חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי": צו זה ייקרא .3 השם 

)יהודה ושומרון( )מס'  )תיקון רישום שטח וגבולות( )תיקון( 1958לשנת  51
 ".2021-(, התשפ"א2053

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 התשפ"אבסיוון     ט"ז
 

 2021           במאי     27

 אלוף           תמיר          ידעי 
 כוחות         צה"ל     מפקד   

 באזור        יהודה     ושומרון
.. 
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צבא הגנה לישראל

2054 צו מס'

( 8)תיקון מס'  צו בדבר החרמת כלי רכב גנובים )הוראת שעה(
 2021-)יהודה ושומרון(, התשפ"א

שמירה על שלום ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם  ,בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה''ל באזור
 :את לאמורהנני מצווה בזועל הביטחון האזור,  הסדר הציבוריהציבור, על 

לצו בדבר החרמת כלי רכב גנובים )הוראת שעה( )יהודה  8בסעיף  .1 8תיקון סעיף 
" 11.6.2021, במקום "עד ליום 2009-(, התשס"ט1639והשומרון( )מס' 

 ".11.6.2023יבוא "עד ליום 

מיום חתימתו. תחילת תוקפו של צו זה .2 תוקף 

צו זה ייקרא: "צו בדבר החרמת כלי רכב גנובים )הוראת שעה( )תיקון מס'  .3 השם
 ".2021-(, התשפ"א2054( )יהודה ושומרון( )מס' 8

 אלוף תמיר ידעיבסיוון    התשפ"א    כ"ו 
צה"ל  מפקד כוחות

2021   ביוני           6 ושומרון           יהודה      באזור
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 צבא ההגנה לישראל
 2055צו מס' 

(, הוראת שעה))יהודה ושומרון(  (17מס'  )תיקון מעצר דיוני בדבר צו
 2021-א"פהתש

 
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 הארכת תוקף

ביוני  17״ יבוא: ״2021ביוני  9, במקום ״5, בסעיף 2020-התש״ף
 ״.2021

 
( )יהודה ושומרון( 17מס'  )תיקון צו זה ייקרא: "צו בדבר דיוני מעצר .2 השם

 ״.2021-א"פ(, התשהוראת שעה) (2055 )מס'
 
 
 

 התשפ"א      כ"ט        בסיוון

 2021        י       נביו             9

 
 

 אלוף     תמיר     ידעי 
 מפקד כוחות צה"ל 

 יהודה והשומרוןבאזור 
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 לישראל     הגנה      צבא   
 

 2056' מס צו

  )תיקון נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים בדבר צו
 2021-פ"אהתש ,)הוראת שעה(( )יהודה ושומרון( 17מס' 

 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על 
 Novel)נגיף הקורונה מהתפשטות הביטחון, הסדר הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש 

Coronavirus 2019-nCoV הנני מצווה , במתקני הכליאה ומחוצה להם נגיף הקורונה( –( )להלן
 בזאת לאמור:

 
בצו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט  .1 תוקףהארכת 

( )הוראת 1888הצבאיים )הוראת שעה( )יהודה ושומרון( )מס׳ 
 17" יבוא "2021ביוני  9, במקום "3, בסעיף 2020-שעה(, התש״ף

 ". 2021ביוני 
נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי צו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם

 (2056 ( )מס'שומרוןו יהודה)( 17)תיקון מס'  הצבאייםהמשפט 
 ".2021-א"פהתש )הוראת שעה(,

 

 אלוף תמיר ידעי  כ"ט       בסיוון     התשפ"א
 מפקד כוחות צה"ל 
 באזור יהודה והשומרון

  

 2021 ביוני                          9
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 ללישרא   ההגנה  צבא 
 2057צו  מס'  

)יהודה  (17מס'  )תיקון קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים בדבר צו
 2021-א"פ(, התשהוראת שעה)ושומרון( 

 
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

 לאמור: הנני מצווה בזאתנגיף הקורונה(, 
 

בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )יהודה בצו  .1 הארכת תוקף
, במקום 4, בסעיף 2020-( )הוראת שעה(, התש״ף1842ושומרון( )מס׳ 

 ״. 2021ביוני  17״ יבוא: ״2021ביוני  9״
 

 קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגייםצו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
(, הוראת שעה) (2057 )יהודה ושומרון( )מס'( 17)תיקון מס' 

 ״.2021-א"פהתש
 
 

 
 תמיר         ידעי   אלוף  

 מפקד   כוחות      צה"ל 
 מרוןווש   באזור יהודה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התשפ"א    כ"ט      בסיוון
 2021         ביוני               9
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 צבא ההגנה לישראל
 2058צו מס' 

צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה 
 2021-פ"א( )יהודה ושומרון( )הוראת שעה(, התש18)תיקון מס' החדש 

 
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, 

נגיף  -( )להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV)עצורים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה 
 הנני מצווה בזאת לאמור:ומהמשך התפשטות המחלה, הקורונה(, 

 
 

בצו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעת לקדם הליכי חקירה  .1 הארכת תוקף
( )הוראת 1833בשל נגיף הקורונה החדש )יהודה ושומרון( )מס׳ 

 17" יבוא "2021יוני ב 9, במקום "3, בסעיף 2020-שעה(, התש״ף
 ".2021ביוני 

 
צו זה ייקרא: "צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם  .2 השם

( )יהודה 18הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה החדש )תיקון מס' 
 ״.2021-א"פ( )הוראת שעה(, התש2058ושומרון( )מס' 

 
 
 

 אלוף תמיר ידעי  א"פהתש      כ"ט         בסיוון
 מפקד כוחות צה"ל 
 באזור יהודה והשומרון

  

 2021              ביוני                9
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל
 

 
( )יהודה ושומרון( 2( )הוראת שעה( )תיקון מס' 3תיקון מס' צו בדבר חוק אגרות רישום )

 2021-התשפ"א (,2059)מס'
 
 

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

תיקון 
 2ף סעי

( )הוראת שעה( 3מס' בצו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין )תיקון  . 1
, במקום 2, בסעיף 2020-(, התש"ף1819)יהודה ושומרון( )מס' 

   ".16.7.2022" יבוא: "16.7.2021"
   

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .2 תוקף
   

( 3"צו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין )תיקון מס' צו זה ייקרא:  .3 השם 
-התשפ"א (,2059מס' ושומרון( ) ( )יהודה2)הוראת שעה( )תיקון מס' 

2021." 
   

 
 התשפ"א ה'      בתמוז     

 
 2021  ביוני                   15

  
 ידעי           תמיר            אלוף

 צה"ל         כוחות         מפקד
 .ושומרון   באזור         יהודה   
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 צבא הגנה לישראל
 

הוראת צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )
)מס'  ( )יהודה ושומרון(של מקום ציבורי או עסקי ( )הגבלת פעילותשעה

 2021-א"פ, התש(2060
 

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

 
 –זה בצו  .1 הגדרות 

 אחד מאלה: –"אישור "תו ירוק""   
 המעיד(, לאדם,  א)3 סעיף, לפי בישראל אישור שמנפיק משרד הבריאות( 1)

 ;מחוסן או מחלים לתעודת זכאי שהואעל כך 
 ( תעודת מחלים או מחוסן;2)
על גורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל אישור שקיבל אדם מאת ה( 3)

כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל 
 ;בישראל

בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מיד,  –"בדיקת קורונה מיידית"   
במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת על ידי גוף בודק באמצעות ציוד רפואי 
הרשום בפנקס האביזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד 

 ;בישראל הבריאות

ות ביצוע בדיק, לצורך בישראל תבמשרד הבריאו גוף שנרשם –"גוף בודק"   
אישור על כך, ואשר מופיע ברשימה שמפורסמת  קורונה מיידיות וקיבל
 בישראל לעניין זה; באתר משרד הבריאות

כהגדרתן בהוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה(  –"הוראות המנהל"   
הוראת  –)להלן  2021-א"פ)בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש

 ;בידוד בית(

 ;מחלים כהגדרתו בהוראת בידוד בית – "מחוסןאו  םיל"מח  

לרבות , או בית עסק ,מקום הפתוח לציבור –" מקום ציבורי או עסקי"  
מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית, 

 ;ולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי

תוצאה שלילית בבדיקת קורונה  –"תוצאה שלילית בבדיקת קורונה"   

השעות שקדמו להצגתה, או תוצאה  72במהלך  PCRשבוצעה בשיטת 
השעות שקדמו  24שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 

 גתה;להצ

מתחם סגור או מבנה שמצויה בו תחנה  – "תחנת תחבורה יבשתית"  
]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'  מרכזית כהגדרתה בצו בדבר תעבורה

 ;2018-(, התשע"ט1805

ישור החלמה תקף או תעודת מחוסן תקפה א – "תעודת מחלים או מחוסן"  
 .בידוד ביתהוראת כמשמעותם ב

חובת 
הפעלת 

מקום 
ציבורי 

מהמקומות המפורטים להלן,  עסקי או ציבורי מקום אדם יפעיל לא )א( . 2
 פתיחתו של בדרךאנשים,  100המצוי במבנה ופועל בתפוסה של מעל 

אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה , לציבור
 :שלילית בבדיקת קורונה, או לתינוק עד גיל שנה
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או 
 עסקי
בדרך 

של 
פתיחתו 
לציבור 

ב"תו 
 ירוק"

אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו  (1)  
שאינם בהושבה בלבד ושכוללים הגשה של אירוע או שמחה, 

 מזון;

מקום שמתקיים  –מועדון או דיסקוטק; לעניין זה, "מועדון"  (2)  
בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד 

 ושכולל הגשה או מכירה של מזון;

 מקום לעריכת כנסים הכוללים הגשה או מכירה של מזון; (3)  

האמור בסעיף קטן )א( יחול גם לעניין אירוע או פעילות כאמור  )ב( 
( באותו סעיף קטן המתקיימים חלקם במבנה 3( עד )1בפסקאות )

 וחלקם בשטח פתוח. 

אופן 
קבלת 

אישור 
"תו 

ירוק" 
ובדיקתו 

במקום 
ציבורי 

או 
 עסקי

 

אדם יהיה זכאי לקבל את אישור ה"תו הירוק" באחת מהדרכים  )א( .3
 האלו:

 בפנייה מקוונת למשרד הבריאות בישראל; (1)  

באמצעות יישומון שמשרד הבריאות בישראל מעמיד לשימוש  (2)  
 הציבור בלא תשלום;

באמצעות פנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות או למענה  (3)  

(; בפנייה טלפונית למוקד משרד IVRקולי אינטראקטיבי )
לזכאי בדואר או בדואר הבריאות בישראל האישור יישלח 

אלקטרוני, ובפנייה טלפונית למענה קולי אינטראקטיבי 
 האישור יישלח בפקסימיליה;

בדרכים נוספות שיפרסמו משרד הבריאות בישראל או  (4)  
 ;המינהל האזרחי לציבור, ובכלל זה דרכים שאינן מקוונות

 :"תו ירוק" יכלול פרטים אלה אישור )ב( 

 ;האישור ניתן שלגביו האדם של שמו (1)  

האדם שלגביו ניתן האישור, מספר דרכון  של הזהות מספר (2)  
 שלטונית; רשות לו שנתנהשלו או מספר מזהה אחר 

 ;פקיעת תוקף האישור מועד (3)  

 ;האישור לאימות אמצעי (4)  

 ( תהיה באחת מאלו:1)ב()4הצגת אישור "תו ירוק" כאמור בסעיף  )ג( 

סעיף ב כאמור מקוונת פנייה בעקבות שהתקבל מסמך הצגת (1)   

משרד  טעםמאחרת  בדרךמסמך שהתקבל  או (1)א()קטן 

 בישראל; הבריאות

 ;(2)א()סעיף קטן כאמור ב יישומוןגבי  על האישור הצגת (2)   

 גבי על המופיע( 1()ב)4סעיף " כאמור בהירוקתו "ה אישור של סריקה )ד(  

 :כמפורט להלן תתבצע( 1)ג()סעיף קטן כאמור ב מסמך

11435



אישור ה לאימות אמצעיפרטי מידע השמורים ב קבלת (1)   

)ברקוד( תתאפשר רק בעת הסריקה של אמצעי האימות 

אמצעי  – )להלןבישראל משרד הבריאות  לש ביישומון

 ;הסריקה(

סריקת אמצעי האימות יופיע באמצעי הסריקה, ובו  בעת (2)   
מיד עם  יימחק והוא)ב(, סעיף קטן בלבד, רק המידע האמור ב

 או הסריקה באמצעי יישמר ולא הסריקה למבצעתום הצגתו 
 .עצמו" הירוקתו "ה באישור מלבד אחרת דרך בכל

הוראות 
להפעלת 

מקום 
ציבורי 

או 
עסקי 

הפועל 
ב"תו 
 ירוק"

 

, במקום אליוהמחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה  )א( .4
 אישור, בדבר חובת הצגת ואנגלית ערביתעברית,  בשפותבולט לעין, 

 כתנאיאו אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה,  "ירוקתו "
 כניסה למקום; ל

המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג  )ב( 
 :לכניסתו אחד מאלהכתנאי 

למעט לעניין אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה,  (1)  
 –( 1)ג()3סעיף ואם הציג מסמך כאמור ב, 16קטין מתחת לגיל 

 )ד(;3סעיף לאחר סריקת המסמך כמפורט ב

 ;אישור על תוצאת שלילית בבדיקת קורונה (2)  

כניסת המפעיל או מי מטעמו האמור בסעיף קטן זה לא יחול לעניין   
 למקום, ובכלל זה עובדי המקום;

אליו נעשית בדרך של תיאום  שהכניסה מקוםאו מפעיל של  מחזיק )ג( 
 בדבר, הזמנהאו ה תיאוםמראש, יידע את הלקוחות בעת ה הזמנהאו 

או על תוצאה שלילית בבדיקת  "ירוקתו "חובת הצגת אישור 
 ;למקום לכניסה כתנאיקורונה, 

שיהיה אחראי על ביצוע ממונה המחזיק או המפעיל של המקום ימנה  )ד(  
 ;הפעולות המפורטות בסעיף זה

שטח  שטח המקום;מקום יציב שלט לעניין ההמחזיק או המפעיל של  )ה(  
 .יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום המקום

הוראות 
להפעלת 

כל 
מקום 

ציבורי 
או 

עסקי 
בדרך 

של 
 פתיחתו
 לציבור

 

מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי לא יפעיל את המקום בדרך של  .5
 יבור, אלא בכפוף לקיום הוראות אלו:פתיחתו לצ

המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה  (1) 
ה להוראת 3 מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף

 ;שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור, ולא ייתן בידוד בית
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המחזיק או המפעיל של המקום יתלה במקומות בולטים לעין  (2)
במקום, לרבות בכניסה אליו, שלט בדבר חובת עטיית מסכה 

 ;במקום

המחזיק או המפעיל של המקום יודיע  –אם יש במקום מערכת כריזה  (3)
 .באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית מסכה

הגבלת 
שהייה 

מקום ב
ציבורי 

או 
עסקי 

הפועל 
ב"תו 
ירוק"

שפתיחתו הותרה רק למי שהציג במקום ציבורי או עסקי אדם שהה לא י .6
 , אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:2אישור "תו ירוק" לפי סעיף 

הוא מחלים או מחוסן;  (1)

;תוצאה שלילית בבדיקת קורונההוא קיבל  (2)

;תינוק עד גיל שנההוא  (3)

הוא מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום. (4)

( לצו בדבר העלאת 1)א()1קנס לפי סעיף  –העושה אחת מאלה, דינו  )א( .7 עונשין
(, 845קנסות שנקבעו בדין או בתחיקת בטחון )יהודה ושומרון( )מס' 

– 1980-תש"םה

ששטחו , 2כאמור בסעיף  המפעיל מקום ציבורי או עסקי (1)
, בדרך של פתיחתו , בעצמו או באמצעות אחרכמפורט להלן

על תוצאה שלילית אישור  או למי שלא הציג אישור "תו ירוק"
 :האמורסעיף בניגוד ל ,בבדיקת קורונה

מ"ר; 100שטח המקום לא עולה על  )א(

מ"ר; 500מ"ר ולא עולה על  100שטח המקום עולה על  )ב(

מ"ר; 500שטח המקום עולה על  )ג(

, שלא הציב 2כאמור בסעיף  המפעיל מקום ציבורי או עסקי (2)
 ;)א(4בסעיף שלט כאמור 

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו  (3)
או באמצעות אחר, שהכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה 

 ;(1)5ם שאינו עוטה מסכה, בניגוד לסעיף או נתן שירות לאד

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו  (4)
בלי שתלה שלט לעניין חובת עטיית מסכה,  או באמצעות אחר,

 ;(2)5סעיף כאמור ב

, שאינו אחד 2כאמור בסעיף השוהה במקום ציבורי או עסקי  (5)
, ובלבד שבמקום הוצב שלט 6מהמפורטים להלן, בניגוד לסעיף 

 )א(: 4כאמור בסעיף 

מחלים או מחוסן;  )א(

;קורונהתוצאה שלילית בבדיקת אדם שקיבל  )ב(
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;תינוק עד גיל שנה )ג(

מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום; )ד(

)א( ואם סעיף קטן מי שמפעיל מקום כאמור ב – ""מפעילבסעיף זה,  )ב(
-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 

כפי תוקפו בתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון(,  ,1968
שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם  מעת לעת, 1981-התשמ"א

 . בעל הרישיון או ההיתר –לאותו חוק  4בסעיף 

עבירה 
מינהלי

ת

עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א' שבתוספת, היא עבירה  .8
מינהלית כמשמעותה בצו בדבר עבירות מינהליות )יהודה ושומרון( )מס' 

 צו העבירות המינהליות(.  –)להלן  1988-(, תשמ"ט1263

קנס 
מינהלי 

קצוב

יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה  8לעבירה מינהלית כאמור בסעיף  .9
 .טור ב' בתוספתב

עבירה 
מינהלי

ת חוזרת

)ב( 2הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף  .10
, לפי 9לצו העבירות המינהליות, יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בסעיף 

( לצו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בדין או 1)א()1קנס לפי סעיף או , העניין
 הנמוךלפי , 1980-תש"םה(, 845בתחיקת ביטחון )יהודה ושומרון( )מס' 

 .מביניהם

עבירה 
מינהלי

ת 
נמשכת

הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית  .11
ו נמשכת העבירה לאחר , לפי העניין, לכל יום שב9מהקנס הקבוע בסעיף 

 .( לצו העבירות המינהליות1)ב7המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 

הגורם 
המוסמ

ך 
להטלת 

קנס 
מינהלי

הגורם המוסמך(,  –)להלן הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי צו זה  .12
 הוא כמפורט להלן, לפי העניין: 

 שוטר; (1)

או רשויות האזור שנתונות לו ח שהוא עובד מדינת ישראל מפק (2)
  סמכויות פיקוח לפי כל דין או תחיקת ביטחון;

עובד מועצה אזורית כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות  (3)
או עובד מועצה מקומית  1979-תשל"טה(, 783)יהודה ושומרון( )מס' 

כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס' 
, אשר נתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין או 1981-תשמ"אה(, 892

תחיקת ביטחון, שהוסמך לכך על ידי ראש המינהל האזרחי, בתחום 
ניין, ובכפוף המועצה האזורית או בתחום המועצה המקומית, לפי הע

 ;להנחיות ראש המנהל האזרחי

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

בתחום הפועל  ;, כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת2011-התשע"א
 .תחום מועצה מקומית, לפי הענייןמועצה אזורית או ב
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עובד מועצה אזורית כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות  (5)
או עובד מועצה מקומית  1979-תשל"טה(, 783)יהודה ושומרון( )מס' 

כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס' 
( לחוק 1( או )ב()2)א()28שהוסמך לפי סעיף  ,1981-תשמ"אה(, 892

 ;כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת ,1968-רישוי עסקים, התשכ"ח
מקומית, לפי בתחום מועצה אזורית או בתחום מועצה הפועל 

 .העניין

סמכויו
ת שוטר

:פי צו זה, יהיו לשוטר סמכויות אלולשם אכיפת ההוראות ל .13

;צו או להפסיק פעילות בניגוד לובהתאם ללהורות לכל אדם לפעול  (1)

;הצולמנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של  (2)

 תחילה
ותוקף

.17.8.2021חתימתו ותוקפו עד ליום תחילתו של צו זה ביום  .14

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה צו זה ייקרא " .15 השם
( )יהודה מקום ציבורי או עסקישל  פעילות החדש )הוראת שעה( )הגבלת

 ".2021-א"פ(, התש2060ושומרון( )מס' 

תמיר        ידעי     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

מרוןווש   באזור יהודה 

 תוספת

(9-ו 8סעיפים )

 טור א'
המינהליותהעבירות 

 טור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

5,000 )א((1)א()7( סעיף 1)

7,500 ()ב(1))א(7( סעיף 2)

10,000 ()ג(1)א()7סעיף ( 3)

3,000(2)א()7( סעיף 4)

1,000(3)א()7( סעיף 5)

1,000(4)א()7( סעיף 6)

1,000(5)א()7( סעיף 7)

א"פתשה        באב י"ד   
  2021             ביולי      23
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צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל

 2061צו מס' 

)מס'  )יהודה ושומרון( )תיקון( אישור הליכי תכנון ובניהצו בדבר 
 2021-א"פ(, התש2061

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

 תיקון
2סעיף 

, 1996-ו"(, התשנ1445צו בדבר אישור הליכי תכנון ובניה )יהודה והשומרון( )מס' ב .1
 - 2בסעיף 

או מי שהוסמך לכך על ידו, דרך קבע או , בסופו יבוא "בסעיף קטן )א( (1)
 ";לעניין מסוים

או מי שהוסמך לכך על ידו, דרך קבע או בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא " (2)
 ".לעניין מסוים

 תחילה
ותחולה

.מועד חתימתובתחילתו של צו זה  .2

)תיקון( )יהודה והשומרון( )צו מס'  אישור הליכי תכנון ובניהצו זה יקרא: צו בדבר  .3 שם
 .2021-פ"אהתש(, 2061

פ"אהתש    באב    י"ג    

2021 ביולי             22

תמיר ידעי ףאלו
צה"ל              כוחות             מפקד

שומרוןיהודה  ו  באזור 
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צבא הגנה לישראל

2062 צו מס'

( 6)תיקון מס'  )הוראת שעה( (43הוראות ביטחון )תיקון מס' צו בדבר 
 2021-)יהודה ושומרון(, התשפ"א

שמירה על שלום ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם  ,בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה''ל באזור
 :צווה בזאת לאמורהנני מועל הביטחון האזור,  הסדר הציבוריהציבור, על 

)הוראת שעה( )יהודה ( 43 צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס'ל 1בסעיף  .1 1תיקון סעיף 
באוגוסט  1, במקום "עד ליום 2014-, התשע"ד(1745)צו מס'  והשומרון(

 ".2022בפברואר  1" יבוא "עד ליום 2021

מיום חתימתו. תחילת תוקפו של צו זה .2 תוקף 

( )הוראת שעה( )תיקון 43צו זה ייקרא: "צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס'  .3 השם
 ".2021-( התשפ"א2062( )יהודה ושומרון( )מס' 6מס' 

 אלוף תמיר ידעיהתשפ"א      כ'      באב
צה"ל  מפקד כוחות

ושומרון           יהודה              באזור 2021          ביולי       29
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל

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

 תכנון ערים, כפרים ובנינים תקנות 
 )) (יהודה והשומרוןה להגשת בקשה לפטור מרישיוןשיעור אגר(

(ב) 4סעיף  ,1966לשנת  79לחוק תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס'  67לפי סעיף בתוקף סמכותי 
י לפי יויתר סמכויות 1981-), תשמ"ב947צו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' ל

 :מתקין תקנות אלה הנני כל דין או תחיקת בטחון, ובהמלצת מועצת התכנון העליונה,

 שקלים חדשים. 500ך ישלם אגרה בס בקשה לפטור מרישיוןמגיש  .1 שיעור האגרה 

 – ובתקנות אל

) לצו תכנון כפרים, ערים 4(7בקשה לפי סעיף  –" בקשה לפטור מרישיון"
 ;1971-), התשל"א418ובנינים (יהודה והשומרון) (מס' 

פטור 
מתשלום 

 אגרה

מגיש בקשה לפטור מרישיון, הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף  .2
לבקשה, עם הגשתה ללשכת התכנון, בקשה לפטור מתשלום אגרה בגין 
הבקשה לפטור מרישיון, בצירוף תצהיר שיפרט בו את רכושו, רכוש בן 
זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם, וכן מקורות הכנסתו בששת 

ים שקדמו למועד הגשת הבקשה לפטור מאגרה; החודשים האחרונ
הוגשה בקשה כאמור, רשאי יושב ראש מועצת התכנון העליונה לתת 

מתשלום  מלא או חלקי פטורלמגיש הבקשה, מנימוקים שירשמו, 
במקרים חריגים שבהם, בהתחשב בהכנסותיו, ברכושו  אגרה,

 גרה.ם את הא, אין ביכולתו לשלמגיש הבקשהובחובותיו המוכחים של 

הרישיון מי שניתן לו פטור מרישיון, לא החל בעבודה, החזיר את  (א) .3 החזר תשלום
לוועדה בתוך שישה חודשים מיום הוצאתו, וצירף בקשה לבטלו 

 זכאי לקבלת מחצית האגרה. -

התקבלה בקשה לפטור מרישיון, בחלקה או בשינויים, רשאי  (ב)
העליונה להשיב למגיש הבקשה את יושב ראש מועצת התכנון 

סכום האגרה, ובלבד שלא יעלה גובה ההחזר על מחצית סכום 
 האגרה.

תחילה 
 ותחולה

 תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום חתימתן. .4

תקנות תכנון ערים, כפרים ובנינים (שיעור : "תקנות אלה תיקראנה .5 השם
-(יהודה והשומרון), התשפ"א אגרה להגשת בקשה לפטור מרישיון)

2021." 

 2021  י"ז      באדר         

תשפ"א  במרץ            1

 פארס             עטילה    תא"ל    

 ראש   המינהל  האזרחי
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 צבא הגנה לישראל
 

 1921-(, התשמ"א298ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס' צו בדבר 
 

 8681-א"פהתש)יהודה ושומרון(,  (806 מקומיות )תיקון מס'המועצות ה תקנון
 

(, 292לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס'  2סעיף לפי בתוקף סמכותי 
 :                                           חון, הנני מצווה בזה לאמוריטתחיקת ב וא, ויתר סמכויותיי לפי כל דין 1921-התשמ"א

 
תיקון 
נספח 

 4מס' 

, בנספח מס' 1921-התשמ"אתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון(, ב .1
    –, בסעיף קטן )יב( 3, בסעיף דיני חינוך – 4

 ( יבוא: 12במקום פסקה ) (1)  
 ( במקום התוספת החמישית יבוא:12")
 

 חמישית "תוספת

 )ג((11, )ב(2 ות)תקנ
 
 אורנית( 1)
 ( אלפי מנשה2)
 אלקנה( 3)
 אריאל( 4)
 בית אל (5)
 ( בית אריה6)
 ביתר עילית( 1)
 גבעת זאב( 2)
 ( הר אדר9)
 מודיעין עילית( 11)
 מעלה אדומים( 11)
  מעלה אפרים (12)
 עמנואל (13)
 קדומים( 14)
 ";";( קרני שומרון15)

 
 ( יבוא: 13במקום פסקה ) (2)  

 ( במקום התוספת השישית יבוא:13")
 

 "תוספת שישית

 )ב((2)תקנה 
 

 עציון גוש -שבות אלון (1
 שומרון -ברכה (2
 בנימין מטה -חשמונאים (3
 בנימין מטה -טלמון (4
 שומרון -תפוח כפר (5
 חברון הר -כרמל (6
 שומרון -זהב עלי (1
 בנימין מטה -עפרה (2
 בנימין מטה -פסגות (9

 עציון גוש -קדר (11
 שומרון -רבבה (11
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 שומרון -איתמר (12
 עציון גוש -אלעזר (13
 עציון גוש -אספר (14
 בנימין מטה -בנימין גבע (15
 עציון גוש -עציון כפר (16
 בנימין מטה -חורון מבוא (11
 עציון גוש -עמוס מעלה (12
 בנימין מטה -נחליאל (19
 בנימין מטה -עלי (21
 בנימין מטה -עמיחי (21
 עציון גוש -תקוע (22
 חברון הר -אדורה (23
 חברון הר -אשכולות (24
 שומרון -ברקן (25
 בנימין מטה -החדשה גבעון (26
 עציון גוש -גילה הר (21
 שומרון -חיננית (22
 בנימין מטה - צוף נווה (29
 שומרון -חרמש (31
 חברון הר -טנא (31
 שומרון -יקיר (32
 חברון הר -יתיר (33
 עציון גוש -צור כרמי (34
 שומרון -דותן מבוא (35
 עציון גוש -עוז מגדל (36
 שומרון -מגדלים (31
 חברון הר -מעון (32
 בנימין מטה -לבונה מעלה (39
 בנימין מטה -מכמש מעלה (41
 חברון הר -יהודה מצדות (41
 בנימין מטה -מתתיהו (42
 חברון הר -נגוהות (43
 עציון גוש -דניאל נווה (44
 שומרון -נופים (45
 עציון גוש -נוקדים (46
 בנימין מטה -נילי (41
 בנימין מטה -נעלה (42
 חברון הר -סוסיה (49
 שומרון -סלעית (51
 חברון הר -סנסנה (51
 בנימין מטה -עטרת (52
 בנימין מטה -עלמון (53
 שומרון -ענב (54
 שומרון -אפרים עץ (55
 חברון הר -עתניאל (56
 שומרון -פדואל (51
 חברון הר -חבר פני (52
 שומרון -צופים (59
 שומרון -נטפים קרית (61
 עציון גוש -צורים ראש (61
 שומרון -ריחן (62
 בנימין מטה -רימונים (63
 חברון הר -שני (64
 שומרון -שקד (65
 חברון הר -תלם (66
 חברון הר -חגי (61
 שומרון -רחלים (62
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 שומרון -שומרון שבי (69
 חברון הר -שמעה (11
 שומרון -תקווה שערי (11
 ";";עציון גוש - עין בת (12

 
 

  ( יבוא: 14במקום פסקה ) (3)  
 ( במקום התוספת השביעית יבוא:14")
 

 יתעישב תוספת"

 ()ב(2 ה)תקנ
 

 שומרון –אבני חפץ  (1
 שומרון –אלון מורה  (2
 אפרת (3
 שומרון –ברוכין  (4
 מטה בנימין – דולב (5
 קרית ארבע (6
 ";".מטה בנימין –שילה  (1

תחילת 
 תוקף

 .חתימתוביום תחילתו של תקנון זה  .8

)יהודה  (261תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' זה ייקרא: " תקנון .3 השם
 ".2121-א"פשושומרון(, הת

 
 
 
 
 
 תמיר        ידעי     וףלא

 מפקד   כוחות      צה"ל 
 מרוןווש   באזור יהודה 

 
 
 

 א"פתשה        בניסן   כ"ב 
 
 8681           באפריל         4
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 צבא הגנה לישראל

 
 צו בדבר הוראות ביטחון

 
) שומרון(יהודה ור (צו בדבר הוראות ביטחון) אסאו מ מעצר בשל יםתקנות בדבר פיצוי

 2021-(תיקון), התשפ"א
 

שומרון) (מס' ות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה ו(ה) לצו בדבר הורא183מכוח סעיף בתוקף סמכותי 
 מצווה בזאת לאמור: הנני, 2009-), התש"ע1651

 
תיקון 

 ותהפני
 

צו בדבר הוראות בטחון) (יהודה תקנות בדבר פיצוי על מאסר או מעצר (ב  .1
לפי סעיף התקנות), בכל מקום, במקום " -(להלן  2007-זהתשס" ),שומרוןו

), ה'תש"ל  378(מס'  לצו בדבר הוראות ביטחון (יהודה והשומרון) )1א(49
ות ביטחון [נוסח משולב] לצו בדבר הורא(א) 183" יבוא "לפי סעיף 1970

 ."2009-), התש"ע1651שומרון) (מס' (יהודה ו
 

תיקון 
 (א)2סעיף 

(א) לתקנות, במקום "יהא כקבוע בתוספת הראשונה לתקנות אלו" 2 תקנהב  .2
של השכר החודשי הממוצע של התושבים הרשומים  25-יבוא "הוא החלק ה

, ביום מתן החלטת בית המשפט לעניין הפיצוי במרשם האוכלוסין של האזור
אזרחי במנהל  תיאום כפי שיפורסם מעת לעת בהודעה מטעם ראש ענף

 האזרחי."
 

 ביטול
התוספת 
 הראשונה

 

 בטלה.  -התוספת הראשונה   .3

תיקון 
התוספת 

 השנייה

 בתוספת השנייה לתקנות, בפרט (א), יימחקו המילים "או הרשם". .4

תחילת 
 תוקף

 

5. 
 

 .ןביום חתימתתקנות אלו של ן תחילת תוקפ
 

 .6 השם
 

צו בדבר הוראות ר (אסאו מ מעצר ים בשלתקנות בדבר פיצויצו זה ייקרא: "
 ".2021-א"פתשה (תיקון),) שומרוןטחון) (יהודה ויב

 
 
 
 

  אלוף תמיר ידעי  התשפ"א   באייר    ט"ז   
 מפקד כוחות צה"ל 

  2021         באפריל        28 ושומרון יהודה           באזור        
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
 

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

תקנות אישור הקמה ופטור מהיתר עבור מתקני תשתית בעלי חשיבות 
 (תיקון) אזורית (הוראת שעה)

 
 

 79לחוק תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס'  67כראש המינהל האזרחי, בהתאם לסעיף  בתוקף סמכותי
 :מתקין תקנות אלה הנני ) ובהמלצת מועצת התכנון העליונה,החוק -(להלן  1966לשנת 

 
תיקון תקנה 

2 
לתקנות אישור הקמה ופטור מהיתר עבור מתקני תשתית בעלי  2בתקנה  .1

 –(להלן  2018-חשיבות אזורית (הוראת שעה) (יהודה ושומרון), התשע"ט
 :יבוא "7-ו 3, 2, 1בסעיפים במקום " ,)4(א)()5( ,בתקנת משנההתקנות)

 ."7-ו 3, 2בסעיפים "
   

 תקנהתיקון 
9 
 

 "תוקפן יעמוד לשנתיים מיום חתימתםהמילים ", במקום לתקנות 9בתקנה  .2
 ".2022במאי  1 ליום "תוקפן עד :יבוא

   
תיקון 

  התוספת
 יימחק. 1פרט  לתקנות, בתוספת הראשונה .3

   
 יום חתימתן.בתחילתן של תקנות אלה  .4 תחילה 

   
תקנות אישור הקמה ופטור מהיתר עבור מתקני תקנות אלה תיקראנה: " .5 השם

(יהודה ושומרון),  (תיקון) תשתית בעלי חשיבות אזורית (הוראת שעה)
 ".2021-פ"אהתש

 
 
 
 
 
 

 
 התשפ"א  באייר  כ'  
 
   2021       במאי       2

 
 תא"ל           פארס             עטילה

 
 ראש   המינהל  האזרחי
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צבא הגנה לישראל

 2009-"עהתש), 1651) (מס' ושומרון] (יהודה משולב נוסח[ צו בדבר הוראות ביטחון

) שומרון(יהודה ור (צו בדבר הוראות בטחון) אסאו מ מעצר בשל יםתקנות בדבר פיצוי
 2007-ז"שסהת

 הודעה בדבר השכר החודשי הממוצע

(צו בדבר הוראות בטחון) דבר פיצוי על מאסר או מעצר תקנות ב(א) ל2 תקנהמכוח בתוקף סמכותי 
השכר החודשי הממוצע  י,בהתאם לנתונים שלפניהריני להודיע כי  ,2007-תשס"ז(יהודה ושומרון), ה

  ש"ח. 2,803.45 עומד על נכון למועד הודעה זו, ,של התושבים הרשומים במרשם האוכלוסין של האזור

 זרגריאן עדית סא"ל התשפ"אכ"ב      באייר   
 אזרחי תיאום רע"ן

 2021 במאי                     4 ושומרון   יהודה ב המנהל    האזרחי    
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל

-), התשל"ט783צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון) (מס' 
1979 

) תיקון גבולות - אלון שבותתחום היישוב תקנות המועצות האזוריות (
 2021-א"פ), התשעציון גושמועצה אזורית (

-), התשל"ט783(מס'  צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון)לא 1סעיף לפי בתוקף סמכותי 
 :מתקין תקנות אלוהנני  ,ויתר סמכויותיי לפי כל דין או תחיקת ביטחון 1979

תחום 
 היישוב

השטח המסומן בצבע אדום במפה המהווה חלק בלתי נפרד מתקנות אלו  א. . 1
), יתווסף לתחום הקיים של תחום היישוב המפה –והחתומה על ידי (להלן 

 ).היישוב –"אלון שבות" (להלן 

למען הסר ספק, הנני קובע כי מיקומו של תחום היישוב ייקבע בהתאם לקווי  ב.
 במפה. האורך וקווי הרוחב המסומנים

העתקים מתקנות אלו ומהמפה יופקדו לעיונו של כל אדם בשעות העבודה הרגילות  .2 פרסום
 של המשרדים הבאים:

 משרד ראש תחום תשתית במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון; א.

משרד הממונה כמשמעותו בתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון),  ב.
 ;1979-התשל"ט

 משרדי המועצה האזורית גוש עציון; ג.

 משרדי הוועד המקומי "אלון שבות". ד.

 תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן. .3 תחילה

 -תחום היישוב אלון שבות תקנות המועצות האזוריות (תקנות אלה ייקראו: " .4 שםה
 ".2021-פ"א), התשאזורית גוש עציוןמועצה ) (תיקון גבולות

 ידעי תמיראלוף  א"פהתש בסיון     א'
מפקד         כוחות         צה"ל 

 2021 אי         במ   12 שומרוןו  יהודה    באזור
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל

-), התשל"ט783צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון) (מס' 
1979 

) תיקון גבולות -מעלה מכמש תחום היישוב תקנות המועצות האזוריות (
 2021-א"פ), התשבנימין מטהמועצה אזורית (

-), התשל"ט783(מס'  צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון)לא 1סעיף לפי בתוקף סמכותי 
 :מתקין תקנות אלוהנני  ,ויתר סמכויותיי לפי כל דין או תחיקת ביטחון 1979

תחום 
 היישוב

השטח המסומן בצבע אדום במפה המהווה חלק בלתי נפרד מתקנות אלו  א. . 1
), יתווסף לתחום הקיים של תחום היישוב המפה –והחתומה על ידי (להלן 

 ).היישוב –" (להלן מעלה מכמש"

למען הסר ספק, הנני קובע כי מיקומו של תחום היישוב ייקבע בהתאם לקווי  ב.
 במפה. האורך וקווי הרוחב המסומנים

העתקים מתקנות אלו ומהמפה יופקדו לעיונו של כל אדם בשעות העבודה הרגילות  .2 פרסום
 של המשרדים הבאים:

 משרד ראש תחום תשתית במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון; א.

משרד הממונה כמשמעותו בתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון),  ב.
 ;1979-התשל"ט

 ;מטה בנימיןמשרדי המועצה האזורית  ג.

 ".מעלה מכמשמשרדי הוועד המקומי " ד.

 תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן. .3 תחילה

 - מעלה מכמשתחום היישוב תקנות המועצות האזוריות (תקנות אלה ייקראו: " .4 שםה
 ".2021-פ"א), התשמטה בנימיןמועצה אזורית ) (תיקון גבולות

 ידעי תמיראלוף  א"פהתש בסיון     א'
מפקד         כוחות         צה"ל 

 2021 אי         במ   12 שומרוןו  יהודה    באזור
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 לישראל    הגנה   צבא 

), 1699צו בדבר ההתגוננות האזרחית (יהודה והשומרון) (מס' 
 2012 –תשע"ב 

 הכרזה על מצב מיוחד בעורף

), 1699(א) לצו בדבר ההתגוננות האזרחית (יהודה והשומרון) (מס' 5בתוקף סמכותי שלפי סעיף 
, ומששוכנעתי כי קיימת סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסיה האזרחית, 2012-תשע"ב

 אני מכריז בזה על מצב מיוחד בעורף בישובים ובמועצות המקומיות המפורטים בנספח להכרזה. 

, או עד 23:59בשעה  2021במאי  20עד ליום  00:00בשעה  2021במאי  18ההכרזה תקפה מיום 
  .לביטולה בצו, לפי המוקדם מבין המועדים

 התשפ"א  בסיוון   ז' 

 2021     במאי  18
אלוף      תמיר ידעי,  

 צה"ל    כוחות   מפקד 
ושומרון יהודה  באזור 
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 רשימת הישובים והמועצות המקומיות –נספח 

 אורנית .1

 אלפי מנשה .2

 אלקנה .3

 עץ אפרים .4

 צופים .5

 מעלה שומרון) כולל( קרני שומרון .6

 שערי תקווה .7
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 צבא הגנה לישראל
 1966) לשנת 79חוק תכנון ערים כפרים ובניינים (מס' 

(צו מס'  צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים (יהודה והשומרון)
 1971-), התשל"א418

(פטור מתכנית ומהיתר תכנון ערים כפרים ובניינים תקנות 
, (יהודה ושומרון) להצבת מיגונית ולשימוש בה) (הוראת שעה)

 2021-פ"אהתש
), לשנת 79לחוק תכנון ערים כפרים ובניינים (מס'  67-וב 34 פיםלפי סעיבתוקף סמכותי 

 :ולאחר התייעצות עם מועצת התכנון העליונה, אני מתקין תקנות אלה 1966

 -בתקנות אלה  .1 הגדרות

לצו  2לפי סעיף או היתר  לחוק התכנון בפרק הרביעירישיון כהגדרתו  -"היתר" 
 ;לרבות פטור מרישיון על פי כל דין ותחיקת ביטחוןבדבר מתן היתרים, 

 ;1966) לשנת 79חוק תכנון ערים כפרים ובניינים (מס'  -"חוק התכנון" 

מבנה יביל (טרומי), לצורכי מיגון אוכלוסייה, הבנוי מבטון מזוין או  -"מיגונית" 
אחת ורתום בכל חלקיו, ששטח הבנייה מחומר בעל תכונות דומות, עשוי מקשה 

הכולל שלו לא עולה על עשרה מטרים מרובעים, עובי קירותיו לא פחות משלושים 
סנטימטרים, וגובהו לא עולה על שלושה מטרים, לרבות מבנה כאמור שממדיו 

והתקבל לגביו אישור הרשות  50%סוטים מהאמור, ובלבד שהסטייה לא תעלה על 
 ר;המוסמכת לסטייה כאמו

צו בדבר מתן היתרים לעבודות בשטחים תפוסים  -"צו בדבר מתן היתרים" 
 .1982-) התשמ''ב997לצרכים צבאיים (יהודה והשומרון) (מס' 

), 418צו בדבר תכנון ערים כפרים ובניינים (יהודה והשומרון) (מס'  -"צו התכנון" 
 ;1971-תשל"א

התגוננות האזרחית (יהודה צו בדבר הל 26כהגדרתה בסעיף  -"רשות מוסמכת" 
 .2012-), התשע"ב1699והשומרון) (מס' 

מועצה כהגדרתה בתקנון המועצות האזוריות (יהודה  -"רשות מקומית" 
או מועצה כהגדרתה בתקנון המועצות המקומיות  1979-והשומרון), תשל"ט

 .1981-(יהודה והשומרון), תשמ"א

זורית כהגדרתן בצו בדבר ניהול תחומה של מועצה מקומית או א -"תחום מועצה" 
או צו בדבר  1981-), התשמ"א892המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 

 בהתאמה; 1979-), התשל"ט783ניהול המועצות האזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 

הגדרת 
הזכות 

 במקרקעין

 אחת מאלה: - בתקנות אלו, זכות במקרקעין .2

הבעל הרשום או חוכרו של הנכס, וכן מי  -רשום במרשם המקרקעין בנכס ה (א)
שזכאי להירשם כבעל הנכס מכוח מכר או ירושה. לעניין זה יראו בממונה, 
כהגדרתו בצו בדבר מתן היתרים, כבעל זכות במקרקעין בשטח תפוס 
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 כהגדרתו בצו בדבר מתן היתרים;
    
י שרשום ברישומי המס לגבי מ -בנכס שאינו רשום במרשם המקרקעין  (ב)  

לשנת  30אותו נכס כחייב בגינו בתשלום מס לפי חוק מס קרקעות, מס' 
 11או לפי חוק מס המבנים והקרקעות בתוך אזורי העיריות, מס'  1955

לפי העניין, וכן מי שהיה , 1942או פקודת המס החקלאי משנת , 1954לשנת 
 שה;זכאי להירשם ברשימה האמורה מכוח מכר או ירו

     
 על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ב), בנכס שהוא רכוש ממשלתי (ג)  

, 1967-), תשכ"ז59ה ושומרון) (מס' כהגדרתו בצו בדבר רכוש ממשלתי (יהוד
הממונה על הרכוש  -בין אם הוא רשום במרשם המקרקעין ובין אם לאו 

שרשום במרשם ההרשאות כהגדרתו בצו בדבר רישום  הממשלתי או מי
, 1974-) התשל"ה569(מס'  עסקות במקרקעין מסויימים (יהודה והשומרון)

מכוח זכות בת והכל , שמחזיק במקרקעין בהתאם להסכם שנערך עמו או מי
 ;מכוח תקנות אלו תוקף בעת הקמת המבנה

     
פטור 

מהיתר 
 ומתוכנית

 :בתנאים אלה ש בה פטורים מהיתר ומתכניתהצבת מיגונית והשימו .3
    
בתחום תכנית  או בידי רשות מקומית רשויות האזור,המיגונית תוצב בידי  (א) 

בתחומה; הצבת המיגונית מותנית באישור הרשות  תכנון מאושרת
המוסמכת, וכן באישור מהנדס הרשות המקומית שבתחומה מוצבת 

ראש  מותנית באישורויות האזור בידי רשהצבת המיגונית  המיגונית;
   המינהל האזרחי;

     
 ;להצבת המיגוניתזכות במקרקעין הבעל  ניתנה הסכמת )ב(  
     
המיגונית תמוקם במקום המיטבי מבחינת מרחקי הגעה של האוכלוסייה  )ג(  

המצויה באזור, וככל האפשר במשולב בסביבתה, תוך שקילת מפגעים 
 ;היווצר מהצבתהבטיחותיים שעלולים ל

    
, לרבות יהישאינו מיגון האוכלוסלטובת כל שימוש המיגונית לא תשמש  (ד)  

 מגורים, אחסון וכיוצא באלו;
     
 ;2023 במאי 31השימוש במיגונית יהיה לכל היותר עד יום  )ה(  
    
 – רשות מרשויות האזורהרשות המקומית או  –מי שהציבה את המיגונית  )ו(  

שקם ותחזיר את המצב לקדמותו בסיום תקופת השימוש האמורה, אלא ת
 אם כן אושרה במהלכה תכנית המתירה הצבת מיגונית ושימוש בה.

    
 -בסעיף זה  (ז)  
    
כמשמעותה בחוק התכנון, וכן מערכת הנחיות, לפי הענין,  - "תכנית תכנון"   

 שאושרה לאחר היום הקובע. 
 
לצו בדבר  2מערכת כללים להוצאת היתרים לפי סעיף  - "מערכת הנחיות"

מתן היתרים, הכוללת תשריט והוראות בדבר תחימת שטחים ותנאי שימוש 
 בתוך כל שטח כאמור;   םובבנייניבקרקע 

     
סייג, 

אחריות 
המקים, 

המבצע או 
 המשתמש

 –לפטור את המקים, המבצע, או המשתמש כדי תקנות אלה אין באמור בהוראות  .4
בהתאם לעניין, מכל חובה, אישור, היתר או תנאי שנדרש לעניין הקמת מבנים, 

 עבודות ושימושים בהתאם לדין ולתחיקת הביטחון.

   

11456



 תחילה
 ותוקף

 .2023 במאי 31ויהיו בתוקף עד לתאריך  תחילתן של תקנות אלו ביום חתימתן .5

ים ובניינים (פטור מתכנית ומהיתר תקנות תכנון ערים כפרתקנות אלו ייקראו: " .6 שם
 ".2021-פ"אלהצבת מיגונית ולשימוש בה) (הוראת שעה) (יהודה ושומרון), התש

 פ"אהתש  בסיון   ז' 

  2021         במאי   18

תא"ל     פארס      עטילה                             

 האזרחיראש     המינהל   
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 לישראל    הגנה   צבא 

), 1699צו בדבר ההתגוננות האזרחית (יהודה והשומרון) (מס' 
 2012 –תשע"ב 

 הכרזה על מצב מיוחד בעורףהארכת תוקף ה

לצו בדבר ההתגוננות האזרחית (יהודה והשומרון) (מס' (ב) 6-ו(א) 5פים בתוקף סמכותי שלפי סעי
, ומששוכנעתי כי קיימת סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסיה 2012-), תשע"ב1699

ידי -, כפי שהוכרזה עלעל מצב מיוחד בעורףמורה בזאת על הארכת תוקף ההכרזה האזרחית, אני 
ובים ובמועצות המקומיות המפורטים בנספח בישההכרזה העיקרית),  –(להלן  2021במאי  18ביום 

 . העיקרית להכרזה

במאי בשעה  26עד ליום  00:00בשעה  2021במאי  21מיום  הארכת תוקף ההכרזה תעמוד בתוקף
 , או עד לביטולה בצו, לפי המוקדם מבין המועדים. 23:59

 התשפ"א   בסיוון     ט' 

 2021  במאי      20

אלוף      תמיר ידעי,  
 צה"ל    כוחות   מפקד 
ושומרון יהודה  באזור 
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 רשימת הישובים והמועצות המקומיות –נספח 

 

 אורנית .1

 אלפי מנשה .2

 אלקנה .3

 עץ אפרים .4

 צופים .5

 מעלה שומרון) כולל( קרני שומרון .6

 שערי תקווה .7
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל
 

 1964לשנת  6מס' חוק , רישום נכסי דלא ניידי שלא נרשמו קודםחוק 
 

תקנות רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו (סדרי דין בוועדות רישום) 
 2021-) (יהודה ושומרון), התשפ"א2(תיקון מס' 

 
לשנת  6, חוק מס' שלא נרשמו קודםרישום נכסי דלא ניידי לחוק  10בתוקף סמכותי לפי סעיף 

, והואיל 1981-), התשמ"ב947ולפי הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה ושומרון) (מס'  ,1964
והנני סבור כי הדבר דרוש לצרכי קיום הממשל התקין ולטובת אוכלוסיית האזור, הנני מתקין 

 תקנות אלו:
 
 
 
הוספת 

 א2תקנה 
אשר טרם נרשמו (סדרי דין בוועדות רישום)  רישום נכסי דלא ניידי בתקנות . 1

 2התקנות העיקריות), אחרי תקנה  –(להלן  2008-ס"ט(יהודה והשומרון), התש
 יבוא:

   
"לבושו   

של עורך 
 דין 

עורך דין המופיע בפני ועדת הרישום חייב ללבוש מדי  (א) א.2
 משפט, זולת אם הרשתה לו הוועדה לנהוג אחרת;

     
   –בתקנה זו  (ב)    
      
מדי משפט של עורכי דין הם: חולצה לבנה  )1(     

בעלת צווארון ושרוולים ארוכים או קצרים, 
עניבה, מכנסיים ומקטורן, כולם בצבע שחור או 

 כחול כהה ונעליים סגורות כהות;
     
מדי משפט של עורכות דין הם: חולצה לבנה  )2(    

ארוכים או קצרים, בעלת צווארון ושרוולים 
מכנסיים או חצאית בצבע שחור או כחול כהה 
ומקטורן בצבע שחור או כחול כהה, או שמלה 
שחורה עם שרוולים ארוכים או קצרים 

 וצווארון לבן ונעליים כהות;
      
בנובמבר  30באפריל עד יום  1בתקופה שמיום  )3(    

 "..של כל שנה, ניתן שלא ללבוש מקטורן
    

תיקון 
 6תקנה 

 העיקריות, בסופה יבוא: תקנותל 6בתקנה  .2

 נראה לה הדברבנסיבות העניין הוועדה רשאית, אם  "(ו)    
 להפקיד המבקש או על המתנגד, לצוות על לנחוץ
, להנחת דעתה של הוועדה ובמועד שתקבע, ערובה

 ההליך; הוצאות לשם הבטחת
    
ערובה תוך המועד שנקבע, רשאית  הופקדהלא  (ז)    

הבקשה או ההתנגדות לפי הוועדה להורות על דחיית 
-תקנתלפי תה הבקשה או ההתנגדות ; נדחהעניין
לבקש  המבקש או המתנגד, לפי העניין,זו, רשאי  משנה

ביטול הדחייה, ואם נוכחה הוועדה שסיבה מספקת 
את הערובה  מלהפקיד המבקש או המתנגדמנעה את 
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את לבטל הוועדה רשאית עד שנקבע, תוך המו
 .".בתנאים שייראו לה החלטתה

   
תוקף 

 ותחולה
תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן; הוראותיהן יחולו גם על הליכים  .3

 שנפתחו עובר למועד התחילה.
   

תקנות רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו (סדרי : "תקנות אלו תיקראנה .4 השם 
 ".2021-פ"א) (יהודה ושומרון), התש2בוועדות רישום) (תיקון מס' דין 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  

 התשפ"א  בסיוון    כ"ב 
 
 2021            ביוני         2

  
 תא"ל           פארס         עטילה
 ראש        המינהל         האזרחי

 ..ושומרון      באזור        יהודה    
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 לישראל    הגנה   צבא 

 

), 1699שומרון) (מס' הצו בדבר ההתגוננות האזרחית (יהודה ו
 2012 –תשע"ב ה

 הכרזה על מצב מיוחד בעורףה ביטול

 
 2012-תשע"בה), 1699שומרון) (מס' הצו בדבר ההתגוננות האזרחית (יהודה והבתוקף סמכותי לפי 

אני מורה על ביטול ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, כפי שהוארכה , או תחיקת ביטחון ולפי כל דין
 . 2021במאי  21ידי ביום -על

 .   ממועד חתימתוהביטול תוקפו של 

 

 

 התשפ"א   בסיון    12

 2021          במאי    23

 23:59            בשעה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עייד        תמיראלוף             

 צה"ל    כוחות   מפקד 

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

 1992-נ"ב), התש1310(יהודה ושומרון) (מס'  התעבורהצו בדבר 
 

 2021-התשפ"א(יהודה ושומרון),  )21תיקון מס' ( התעבורהתקנות 
 

 1992-"בהתשנ), 1310שומרון) (מס' (יהודה ו התעבורה בדבר לצו 70 ףסעי לפיבתוקף סמכותי 
 :ואל תקנות מתקין הנני), הצו – (להלן

 
 

  – 23, בתקנה 1992-בתקנות התעבורה (יהודה ושומרון), התשנ"ב  .1 23תיקון תקנה 

פקח ועובד חברת נתיבי בכותרת השוליים, בסופה יבוא: ", חייל,  )1(  
 ;"ישראל בע"מ

 –בתקנת משנה (א)  )2(  

 ) יבוא:1במקום פסקה ( (א)   
שוטר שהזדהה בתעודת  ,שוטר במדיםשנותן להוראות ) 1"(

 רשות ומיובתח ,הגנה לישראל במדים-באצחייל או מינוי 
מי שהוסמך ע"י ראש גם להוראות שנותן  –מקומית  תמרור

הג"א או מפקד הג"א מחוזי, כשהוא בתפקיד רשמי בפועל 
ישראל ובמדים או שיש עליו סימן זיהוי חיצוני מטעם משטרת 

פקח עירוני במדים או להוראות שנותן  ,בולט אחר שאושר
שהוא עובד רשות מקומית שהוסמך בידי מפקד מחוז או ראש 
אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה 

 ;";פקח עירוני) –(בתקנה זו 
 

 ) יבוא:1אחרי פסקה ( (ב)   
להוראות שנותן עובד במדים של רשות תמרור מקומית א) 1"(

או מטעמה, שהוסמך לכך בידי מפקד מחוז או ראש אגף 
התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה, 
לצורך הכוונת התנועה במקום שבו מבצעת רשות התמרור 
המקומית עבודת סלילה או אחזקה של כביש המצוי 

 בתחומה;";
 

), אחרי "על ידי שוטר" יבוא: "במדים"; ובסופה 2בפסקה ( (ג)   
יבוא: "או על ידי עובד חברת נתיבי ישראל בע"מ, ובתחומי 

 גם על ידי פקח עירוני". –רשות תמרור מקומית 
 

 תחילתן של תקנות אלו ביום חתימתן. .2 תחילה 
 

ושומרון),  ) (יהודה21תקנות התעבורה (תיקון מס' : "תקנות אלו ייקראו .3 השם
 ".2021-התשפ"א

 
 
 

 
 התשפ"א      ו'        בתמוז

 
       עטילה              פארס     תא"ל      

         ראש     המינהל    האזרחי
 2021ביוני                      16   ושומרון           הודהבאזור        י
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל
 

 1958לשנת  51הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי, מס' לתיקון חוק 
 

 1958לשנת  51נכסי דלא ניידי, מס' הוראות הקשורות בלתיקון חוק תקנות 
(סדרי דין בוועדות תיקון רישום שטח וגבולות) (תיקון) (יהודה ושומרון), 

 2021-פ"אהתש
 

לשנת  51לחוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי, מס'  16סעיף בתוקף סמכותי לפי 
, והואיל 1981-), התשמ"ב947ולפי הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס'  ,1958

והנני סבור כי הדבר דרוש לצרכי קיום הממשל התקין ולטובת אוכלוסיית האזור, הנני מתקין 
 :ותקנות אל

 
 
 

הוספת 
 א3תקנה 

 1958לשנת  51תקנות חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי, מס' ב . 1
-ע"ט(סדרי דין בוועדות תיקון רישום שטח וגבולות) (יהודה ושומרון), התש

 יבוא: 3התקנות העיקריות), אחרי תקנה  –(להלן  2019
   
"לבושו   

של עורך 
 דין 

קון רישום שטח המופיע בפני הוועדה לתיעורך דין  (א) א.3
וגבולות חייב ללבוש מדי משפט, זולת אם הרשתה לו 

 ;הוועדה לנהוג אחרת
     
  – וזבתקנה  (ב)    
      
מדי משפט של עורכי דין הם: חולצה לבנה  )1(     

בעלת צווארון ושרוולים ארוכים או קצרים, 
עניבה, מכנסיים ומקטורן, כולם בצבע שחור 

 ;ם סגורות כהותאו כחול כהה ונעליי
     
מדי משפט של עורכות דין הם: חולצה לבנה  )2(     

בעלת צווארון ושרוולים ארוכים או קצרים, 
מכנסיים או חצאית בצבע שחור או כחול כהה 
ומקטורן בצבע שחור או כחול כהה, או שמלה 
שחורה עם שרוולים ארוכים או קצרים 

 ;וצווארון לבן ונעליים כהות
       
בנובמבר  30באפריל עד יום  1בתקופה שמיום  )3(     

 "..של כל שנה, ניתן שלא ללבוש מקטורן
    

תיקון 
 7תקנה 

 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: 7בתקנה  .2

 נראה לה הדברבנסיבות העניין הוועדה רשאית, אם  "(ו)    
 להפקיד המבקש או על המתנגד, לצוות על לנחוץ
ה של הוועדה ובמועד שתקבע, , להנחת דעתערובה

 ההליך; הוצאות לשם הבטחת
    
ערובה תוך המועד שנקבע, רשאית  הופקדהלא  (ז)    

הבקשה או ההתנגדות לפי הוועדה להורות על דחיית 
-תקנתלפי תה הבקשה או ההתנגדות ; נדחהעניין
 המבקש או המתנגד, לפי העניין,זו, רשאי  משנה

וכחה הוועדה שסיבה לבקש ביטול הדחייה, ואם נ
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את  מלהפקיד המבקש או המתנגדמספקת מנעה את 
לבטל הוועדה רשאית הערובה תוך המועד שנקבע, 

 .".בתנאים שייראו לה החלטתהאת 
   

תוקף 
 ותחולה

ביום חתימתן; הוראותיהן יחולו גם על הליכים  ותחילת תוקפן של תקנות אל .3
 שנפתחו עובר למועד התחילה.

   
תקנות חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא : "תיקראנה ותקנות אל .4 השם 

(סדרי דין בוועדות תיקון רישום שטח וגבולות)  1958לשנת  51ניידי, מס' 
 ".2021-פ"א(תיקון) (יהודה ושומרון), התש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
  

 התשפ"א בתמוז   י"ב  
 

 2021           ביוני     22

 פארס         עטילה תא"ל           
 ראש        המינהל         האזרחי
 ..באזור        יהודה         ושומרון

    
 

 
 
 
 
 
 

11465



 
 

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

 
 

 1969-), התש״ל363(מס'  (יהודה ושומרון) צו בדבר הגנה על הטבע
 

 גבולות תיקון –" רותם משכיות"הכרזה על שמורת טבע 
 

 
 1969-), התש"ל363על הטבע (יהודה ושומרון) (מס'  צו בדבר הגנהל 2סעיף  לפיבתוקף סמכותי 

-), התשמ"ב947צו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה ושומרון) (מס' ) ל2(א)(3וסעיף  הצו)  – (להלן
לגבולות השטח  בהתאם ,"רותם משכיות"אתר השטח על תיקון גבולות הריני להכריז , 1981

   במפה המצורפת להכרזה זו. המתוחם
 

ושטחה מוכר כ"שמורת מההכרזה רד זו הינה חלק בלתי נפ כרזההחתומה המצורפת לההמפה 
 טבע" כמשמעותה בצו.

 
 

  חתימתה. מיום תחילת תוקפה של הכרזה זו
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 שפ״א  הת  תמוז   י"ז 
 

 תא"ל      פארס               עטילה   
 ראש        המינהל         האזרחי

 2021           יוני      27 ושומרון         יהודה        באזור
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
 

 1981-), התשמ"א892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 

 

 2021-א"פהתש) (יהודה ושומרון), 261תקנון 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

 
 ,1981-לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א 134בסעיף   .1 134תיקון סעיף 

 יבוא: (ג) טןקעיף סאחרי 

המצוי בתחומה של (ד) אגרות הנגבות בבית משפט לעניינים מקומיים " 

שבתחומה נמצא  מקומיתהמועצה הלקופת  ויעברו גבויימועצה מקומית 

  .."מקום מושבו

 

 .2021ביוני  15ה ביום תחילתו של תקנון ז  .2 ותוקףתחילה 

 
) (יהודה 261תקנון זה ייקרא: "תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס'   .3 השם

 ."2021-א"פשושומרון), הת
 

 

 

 

א"פהתש      כ"ח      בתמוז  

1202             ביולי             8  

 ידעי תמיראלוף 

 מפקד כוחות צה"ל

 באזור יהודה ושומרון
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 לישראל  הגנהה   צבא
מס ( )יהודה ושומרון( )רכישה לצרכי ציבור(צו בדבר חוק הקרקעות 
 1969-, תשכ"ט)321'

 
 96/1מס' ה/ )דרך( הסתלקות חלקית מרכישת בעלות ונטילת חזקההחלטה בדבר 

 )תיקון גבולות(
  

 יהודה( )רכישה לצרכי ציבור(לצו בדבר חוק הקרקעות  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
הצו בדבר הקמת ) הצו בדבר חוק הקרקעות"(להלן : " , 1969-, תשכ"ט)321מס '( )ושומרון

 19ומתוקף סמכותי לסעיף  ,1981 -, התשמ"ב)947מס '( )יהודה והשומרון(מינהל אזרחי 
 )"חוק הרכישה"(להלן :  1953לשנת  2לחוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) מס' 

 . חוק הקרקעות א לצו בדבר4סעיף לחוק הרכישה ו 4ובהתאם לסעיף 
  

הנני מחליט בזה על תיקון מפת הרכישה שצורפה להחלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת 
 , )כ"ט בשב"ט תשנ"ו( 1996בפברואר  19, שנחתמה בתאריך 96/1מס' ה/ )דרך(חזקה 

ילת החזקה במקרקעין , על דרך של הסתלקות מנט)"ההחלטה המקורית"(להלן : 
החלטה זו תעמוד בתוקפה מיום פרסום החלטה זו בשטח, באתר האינטרנט  להלןשיפורטו 

 ובמשרד המת"ק הרלוונטי, או במסירה לגופי הקישור הפלסטיני, לפי המאוחר מביניהם.
  

 ואלה המקרקעין: 
 

בקנה מידה במפת רכישה  צהובבצבע  כפי שמסומןדונם,  8.741חטיבת קרקע בגודל של 
שם "החלטה בדבר הסתלקות חלקית מרכישת בעלות ונטילת הנושאת את ה, 1:6,000

החתומה על ידי והמצורפת להחלטה זו ומהווה /ה' (תיקון גבולות)", 1/96חזקה (דרך) מס' 
 חלק בלתי נפרד ממנה. 

 
 המקרקעין האמורים מצויים באדמות חברון, 

 .0,78,79,82,83,84,85,88,89,90,91,96,97,279, חלקות: 34417גוש 
 .20,21, חלקות: 34915גוש 
 ..27,32,98,141,143,146,147,149,150,154, חלקות: 34415גוש 

  זו ומפת רכישה המצורפת לה, יפורסמו באופן הבא:    החלטה
 .ימים 60יופקדו במשרד המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  )1(
 באמצעות המת"ק י בנפה הרלוונטית,יימסרו לגופי הקישור הפלסטינ )2(

 הרלוונטי. 
 יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.  )3(
 יפורסמו באתר האינטרנט של המנהל האזרחי.  )4(
נהל האזרחי, ויועמדו לעיונו של כל יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במ )5(

 המעוניין. 
 יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי, ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.  )6(
על הרכוש הממשלתי באזור יהודה ושומרון בנפה  יופקדו במשרדי נציג הממונה )7(

 הרלוונטית, ויועמדו לעיונו של כל המעוניין. 
 ימים. 60ייתלו בצורה ברורה, במספר מקומות, בשטח המקרקעין המדובר למשך  )8(
 יפורסמו בקובץ המנשרים, הצווים והמינויים )הקמצ"ם( של מפקדת כוחות צה"ל  )9(

 באזור יהודה ושומרון. 
  

  ויועמדו לעיונו של כל המעוניין. 
  

 התשפ"א      באב  ב'   
   

   2021           ביולי    11
  

 
 
 
 
 
 
 
 

אלוף   -תת             פארס עטילה,  
האזרחי   נהל           המ   ראש       
     המוסמכת                     הרשות  
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 1981-), התשמ"א892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 

 2021-א"פ(יהודה ושומרון), התש )262תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' 

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

תיקון 
נספח 

 10מס' 

 1981-תקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), התשמ"אב )1( .1
דיני צרכנות,  – 10נספח מס' ב תקנון המועצות המקומיות), –(להלן 

חוק הגז (בטיחות ורישוי), "במקום , 1בסעיף תעשייה ומסחר, 
חוק הגז (בטיחות ורישוי)) וכל תחיקת  –(להלן  1989-תשמ"טה

 2020-תשפ"אהחוק הגז הפחמימני המעובה, " :יבוא ,"משנה מכוחו
 ;"כוחוחוק הגפ"מ) וכל תחיקת משנה מ - (להלן

דיני צרכנות, תעשייה  – 10נספח מס' ב ,תקנון המועצות המקומיותב )2(
  – יבוא (י"ט)סעיף קטן מקום , ב3 בסעיףומסחר, 

  –בחוק הגפ"מ (י"ט) "

 – 1בסעיף  )1(

חוק המילים: " יאחר ,"חוק החברות" הבהגדר )א(
 כפי תוקפו בישראל" יבוא:", 1999-החברות, התשנ"ט

 ;"מעת לעת
המילים "חוק  י"חוק התקנים", אחר הבהגדר (ב)

 ;"כפי תוקפו בתקנון" :" יבוא1953-התקנים, התשי"ג
חוק מי שמונה לפי ": יבוא "המנהל" ההגדרמקום הב )ג(

 ;", כפי תוקפו בישראל מעת לעתהגפ"מ
 ;"בישראל" יבוא:בסופה  ,"המשרד" הבהגדר  )ד(

בסופה יבוא: "כפי תוקפה  ,"רכב מנועי" הבהגדר  )ה(
 ;"בישראל מעת לעת

 בסופן ,ו"תחנת תדלוק בגז"ת "שליטה" ובהגדר  )ו(
 ;"כפי תוקפו בישראל מעת לעת" יבוא:

 יימחקו; –ההגדרות "ועדת הכלכלה" ו"השר"  )ז(

 "ובהתאם לתנאי הרישיון 4במקום המילים "סעיף  ,2בסעיף  )2(
חוק הגפ"מ, כפי תוקפו בישראל מעת לעת, ובהתאם " יבוא:

 ;":לתנאי אותו רישיון
  – 3בסעיף  )3(

"כפי תוקפו בישראל  יבוא:בסופו  ,)2(א)( קטן בסעיף (א)
 ;מעת לעת"

במקום המילים "אם קבע השר  ,)5(א)( קטן בסעיף (ב)
פעולה כאמור, באישור ועדת הכלכלה", יבוא: "אם 

 ;בישראל פעולה כאמור"נקבעה 
   – (א)10בסעיף  )4(

 במקום המילים "שקבע השר" יבוא: "שנקבעו (א)
 ";בישראל

 ;מחקית – מהמילה: "השר" , החלהסיפא (ב)
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, במקום המילים  "שקבע השר", יבוא: "שנקבע (א)11יף עבס )5(   
 ;בישראל"

  – 13 בסעיף )6(   

) עד 1(א)(8בסעיף לאחר המילים: " בסעיף קטן (א) (א)    
לפי חוק הגפ"מ, כפי תוקפו בישראל מעת " ", יבוא:)5(

 ;"לעת
כאמור בסעיף לאחר המילים: " ) בבסעיף קטן ( (ב)    

לחוק הגפ"מ, כפי תוקפו בישראל ", יבוא: ")6(א)(4
 ;"מעת לעת

 – 14בסעיף  )7(   

" יבוא: 15 במקום המילים "לפי סעיףבסעיף קטן (א)  (א)    
 ";תוקפו בישראל מעת לעתחוק הגפ"מ, כפי פי "ל

), אחרי המילים "עובד הרשות 1בסעיף קטן (ב)( )ב(    
בצו  הארצית לכבאות והצלה", יבוא: "כמשמעותו

בדבר הרשות לכבאות והצלה (יהודה ושומרון) (מס' 
 ;"2014-תשע"דה), 1742

יימחק, ובמקומו  –האמור בסעיף ), 3בסעיף קטן (ב)(  ג)(    
יבוא "מי שמבצע עבודת גז כפי שנקבע לעניין זה 

 ;בישראל"
בישראל ובאזור ולפי תחיקת בסופו יבוא: " ,19בסעיף  )8(   

 ;"ביטחוןה
אמות מידה שנקבעו ובמקומו יבוא: " ,יימחק - 21סעיף  )9(   

 ;".בישראל יחולו גם על מתן שירותים במועצות
במקום המילים "שקבע השר באישור ועדת  ,22בסעיף  )10(   

 ;הכלכלה", יבוא: "שנקבעו בישראל"
  – 24בסעיף  )11(   

במקום המילים "שקבע השר",  בסעיף קטן (א) (א)    
 יבוא: "שנקבעו בישראל";

בסעיף קטן (ב) במקום המילים "קבע השר", יבוא:  (ב)    
 ;"נקבע בישראל"

  – , יבוא25בסעיף  )12(   

 ,"שקבע השר" המילים ), במקום2בסעיף קטן (א)( (א)    
 "שנקבעו בישראל"; :יבוא

בסעיף קטן (ד), במקום המילים: "ורשאי השר  )ב(    
תבוצע בדיקה לקבוע הוראות לעניין זה", יבוא: "

בהתאם להוראות שקבע השר בישראל לעניין זה, 
 ;".ככל שנקבעו

המילים: "ורשאי השר , במקום )1(בסעיף קטן (ט) )ג(    
ובהתאם ", יבוא: " נוסף לקבוע חובה לשמור תיעוד

 ;".להוראות שיקבעו לעניין זה
בסופו יבוא: "כפי תוקפו בישראל  ,בסעיף קטן (י) )ד(    

 ;מעת לעת"
, במקום המילים: "רשאי השר לקבוע הוראות 26בסעיף  )13(   

להוראות יפעל לתיקון הליקוי בהתאם ", יבוא: "זה לעניין
 ;"שנקבעו בישראל לעניין זה, ככל שנקבעו.

), במקום המילים: "רשאי השר לקבוע הוראות 2(א)(27בסעיף  )14(   
אם נמצאו ליקויים בהתאם להוראות לעניין זה", יבוא: "

 ;"שקבעו בישראל לעניין זה, ככל שנקבעו.
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"לחוק  יבוא:)", 5) או (4), (2(א)(8"בסעיף  אחרי(ג) 32בסעיף  )15(   
 כפי תוקפו בישראל מעת לעת". ,"מהגפ

, אחרי "הוראות לפי חוק התקנים" יבוא "כתוקפו 34בסעיף  )16(   
 בתקנון";

", בישראל כאלה השר קבע" המילים במקום ,)3(ד)(35 בסעיף )17(   
 ".בישראל כאלה נקבעו" יבוא:

הכלכלה", באישור ועדת שקבע השר, המילים " ,36בסעיף  )18(   
 בישראל".שנקבעו יימחקו ובמקום יבוא: "

האנרגיה משרד "המשרד" יבוא: "במקום  ,(ב)37בסעיף  )19(   
 בישראל".

 במקום המילים "שקבע השר", יבוא: "שנקבעה". ,40בסעיף  )20(   

 מחק.ית - מהמילה: "השר" החל הסיפא ,41בסעיף  )21(   

 – 47בסעיף  )22(   
 

מי שהוסמך יימחק ובמקומו יבוא: " - סעיף קטן (א) (א)    
להיות מפקח לפי החוק בישראל יהיה מוסמך כמפקח 

 ;"גם במועצות
 יימחקו. - (ג) -(ב) ו קטנים סעיפים ב)(    

), בסופו יבוא: "כפי תוקפו בישראל 2בסעיף קטן (ד)( )ג(    
 ;מעת לעת"

"בית בו יופיעו המילים ), בכל מקום ש4בסעיף קטן (ד)( )ד(    
 ;"לעניינים מקומיים: "הםיבוא אחרי ,משפט"

  – 49בסעיף  )23(   

 במקום המילים "שהורה השר), 2בסעיף קטן (א)( (א)    
  "שנקבעה לעניין זה בישראל,";", יבוא: לעניין זה

) במקום המילה "השר", יבוא: "מי 3(א)(בסעיף קטן  (ב)    
 ;שנקבע לכך בישראל,"

, בכל מקום, אחרי המילים "חוק העונשין", יבוא: 50בסעיף  )24(   
 ;"כפי תוקפו בישראל מעת לעת"

אחרי המילים "חוק העונשין", יבוא: "כפי  ,(א)51בסעיף  )25(   
 ;תוקפו בישראל מעת לעת"

 – 58בסעיף  )26(   

 בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא: "בישראל". )א(    

משרד : "יבוא"המשרד"  במקום ,(ג)קטן  בסעיף )ב(    
 ".בישראלהאנרגיה 

על גביית עיצומים : "יבוא ,לחוק 61 בסעיףבמקום האמור  )27(   
כספיים לפי חוק זה, יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות 

 "., כפי תוקפו בישראל מעת לעת1995 -והוצאות, התשנ"ה
 – 62בסעיף  )28(   

 
 המשפטי היועץ: "באישור המילים ,(א)קטן  בסעיף (א)    

 המשפטי היועץ הגדרת עם יחד יימחקו", לממשלה
 ;לממשלה

 ;: "בישראל"יבוא בסופו, (ג)קטן  בסעיף (ב)    

   – 66בסעיף  )29(   
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 השלום משפט: "לבית המילים במקום(א) בסעיף קטן  (א)    
: "לבית יבוא", השלום משפט בית נשיא יושב שבו

 ;"ערכאה ראשונה לשלעניינים מקומיים המשפט 
: יבוא", המשפט"בית  המיליםאחרי (ג) בסעיף קטן  (ב)    

 ;"לעניינים מקומיים"
  – 67בסעיף  )30(   

לחוק חופש המידע, בסעיף קטן (ד), לאחר המילים: " (א)    
כפי תוקפו בישראל מעת ", יבוא: "1998-התשנ"ח

 ";לעת
המנהל יפרסם בסעיף קטן (ו), יבוא: "במקום האמור  (ב)    

בדרכים נוספות בהתאם להוראות שנקבעו בישראל 
 ".לעניין זה, ככל שנקבעו

  – 69בסעיף  )31(   

: יבוא בסופה ,"ביטחונית"התאמה  הבהגדר (א)    
 ;"בישראל"

אחרי  ),1בהגדרה "מערכת הביטחון", בפסקה ( (ב)    
 ;"בישראל": יבוא", הביטחון משרד" המילים

אחרי ) 4( בפסקה ,"מערכת הבטחון" הבהגדר  )ג(    
: "כפי יבוא", 1998-"בגופים ציבוריים, התשנ"ח

 ;: "בישראל"יבוא ובסופו" לעת מעת בישראל תוקפו
יבוא:  ה) בסופ5( בפסקה ,"מערכת הבטחון" הבהגדר )ד(    

 ;"בישראל"
יבוא: "כפי תוקפו  הבסופ ,"פקודות הצבא" הבהגדר )ה(    

 ;בישראל מעת לעת"
"קצין בכיר" ו"קצין מוסמך" בסופן יבוא:  ותבהגדר )ו(    

 ;"כפי תוקפו בישראל מעת לעת"
 -" הממונה"השר  הבהגדר )ז(    

 ;בסופה יבוא: "בישראל" ,)1בפסקה ( )1(     

 ;בסופה יבוא: "בישראל" ,)2בפסקה ( )2(     

 ;בסופה יבוא: "בישראל" ,)3בפסקה ( )3(     

  – 70בסעיף  )32(   

"תחולה  :בכותרת, במקום "תחולה על המדינה" יבוא )(א    
 ";באזור

במקום "על המדינה" יבוא "גם על מפקד האזור או מי  (ב)    
 מטעמו".

טחון", יבוא: יאחרי המילים: "משרד הב ,)3(71בסעיף  )33(   
יבוא "כפי תוקפו , ואחרי "חוק התקנים" "בישראל"

 ;בתקנון"
  – 72בסעיף  )34(   

בסעיף קטן (ג), אחרי: "הממשלה", יבוא:  (א)    
 ;"בישראל", ואחרי: "המדינה", יבוא: "או האזור"

אחרי: "הביטחון",  - בסעיף קטן (ד), בכל מקום (ב)    
אחרי: "המדינה", יבוא: "או  ;יבוא: "בישראל"

 ;אחרי: "הממשלה", יבוא: "בישראל" ;האזור"
"הממשלה", יבוא:  בסעיף קטן (ה), אחרי: (ג)    

 ;"בישראל"
 ;"בתקנון תוקפו: "כפי יבוא בסופו 81 בסעיף )35(   
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: "באתר האינטרנט של המשרד", המילים לאחר 82 בסעיף )36(   
 : "בישראל".יבוא

  – 96 בסעיף )37(   

 בישראל תוקפו: "כפי יבוא בסופו ,(א) קטן בסעיף (א)     
 ;"לעת מעת

: יבוא", העונשין"חוק  המילים אחרי ,(ב) קטן בסעיף (ב)     
 ;"לעת מעת בישראל תוקפו"כפי 

  – 100 בסעיף )38(   

: "חוק הגז (בטיחות המילים אחרי ,(א) קטן בסעיף (א)    
: "כפי תוקפו בישראל ערב יום יבואורישוי)", 

  ";חוק הגפ"מהתחילה של 
: "צו הפיקוח על מצרכים אחרי ,(ב) קטן בסעיף (ב)     

ושירותים (תשלומים בעד גז המסופק במערכת גז 
 תוקפו: "כפי יבוא", 1989-מרכזית), התשמ"ט

 ;"לעת מעת בישראל

יימחקו,  – 93, 91-83), ו(72, 42, 30-29, 18-15, 8-4 סעיפים )39(   
לגרוע מסמכותו של מי שהוסמך ואולם אין בהוראה זו כדי 

לפי סעיפים אלו כפי תוקפם בישראל או מקביעות שנקבעו לפי 
 ;סעיפים אלו כפי תוקפם בישראל

"בחוק הפיקוח על  :אחרי ,)2( בסעיף  ,החמישית בתוספת )40(   
: "כפי יבוא", 1981-שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א

 ".לעת מעת בישראל תוקפו

"רשות",  במקום) לחלק ד, 3קטן ( בסעיף, השישית בתוספת )41(   
 ;: "מועצה"יבוא

 חוק מופיע בו מקום בכל ,והעשירית התשיעית בתוספות )42(   
", ובכל לעת מעת בישראל תוקפו: "כפי יבוא אחריו ישראלי

מקום בו מופיע תקנות ישראליות אחריהן יבוא: "כפי תוקפן 
 ;בישראל מעת לעת"

בטור  ,)2בחלק א' בטבלה בסעיף ( ,בתוספת העשירית (א) )43(   
"חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני  :אחרי ,ב'

", יבוא: "כפי תוקפו 1989-חקיקה), התשמ"ט
 ;בישראל מעת לעת"

) בטור ב' 2בתוספת העשירית בחלק א' בטבלה בסעיף ( (ב)    
אחרי "בתקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני 

(מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי גז), חקיקה) 
בישראל מעת  ן", יבוא: "כפי תוקפ2009-התש"ע

 ;לעת"
 בטור) 3( בסעיף בטבלה' א בחלק ,העשירית בתוספת (ג)    

כפי תוקפו בישראל  "מ,הגפ: "לחוק יבוא בסופו ,'א
 ;מעת לעת"

 חקיקה דבר מופיע בו מקום בכל ,עשרה האחת בתוספת )44(   
 ".לעת מעת בישראל תוקפו: "כפי יבוא אחריו ,ישראלי

תחילת 
 תוקף

 .תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו .2
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הוראת 
 מעבר

) 239' מס(תיקון  המקומיות המועצות תיקון של תחילתו שערב מי (א) .3
 לפי היתר הטעון גז מיתקן הפעיל 2020-"ףהתש), ושומרון(יהודה 
, 2021בספטמבר  20, רשאי להמשיך ולהשתמש בו עד יום התקנון

 20ספק גז הגיש בקשה למתן היתר למיתקן עד  רישיוןובלבד שבעל 
 מטעמיושהמנהל לא הורה על הפסקת השימוש בו  2021 ץבמר

 .רכוש או אדם של בטיחות
על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי המנהל להשתמש בסמכותו   (ב)  

יון ספק גז להכין תכנית בטיחות של המיתקן לפי להורות לבעל ריש
 הנחיותיו.

(יהודה  )262תקנון זה ייקרא: "תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס'  .4 השם
  ".2021-"אפושומרון), התש

 
 
 
 
 

 ידעי          תמיר        אלוף
 צה"ל  כוחות           מפקד

  באזור      יהודה   ושומרון
 

 התשפ"א     ד'            באב  
     2021        ביולי                13
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
 

 1981-), התשמ"א892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 

 

 2021-א"פהתש) (יהודה ושומרון), 263תקנון 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

נספח מס' תיקון 

 דיני חינוך – 4

, בנספח מס' 1981-תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"אב  .1

  –דיני חינוך  – 4

  – 1בסעיף  )1(  

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה במקום "

החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות 

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות " יבוא: "2020-חינוך), התש"ף

(מוסדות המקיימים פעילות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) 

 ;"2021-חינוך), התשפ"א

  – (יב), בסעיף קטן 3בסעיף  )2(  

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות יבוא: "ב הבמקום הריש א)(   

עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (מוסדות המקיימים 

 –(להלן בסעיף קטן זה  2021-פעילות חינוך), התשפ"א

 ;"התקנות):

 ימחק;ת –) 4(ה פסק )ב(   

  – )6(פסקה ב ג)(   

בפסקת משנה (א), במקום "הוראות המנהל" יבוא:  )1(    

 ";תעודת מחלים או מחוסן"

 יימחקו; –(ו) -פסקאות משנה (ב), (ד), (ה) ו )2(    
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"הוראת בריאות הציבור בפסקת משנה (ג), במקום  )3(    

והוראות ) (בידוד בית 2019(נגיף הקורונה החדש 

 "2020-שונות) (יהודה ושומרון) (הוראת שעה), התש"ף

הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה) (בידוד יבוא: "

בית והוראות שונות) (יהודה ושומרון) (הוראת שעה), 

 ;2021-התשפ"א

 ;יימחקו – ב)7(-א)6פסקאות ( )ד(   

 יבוא: )8(במקום פסקה  )ה(   

-) לחוק העונשין, התשל"ז1(א)(61, במקום "5) בתקנה 8"(

) לצו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בדין או 1(א)(1" יבוא: "1977

-), התש"ם845בתחיקת ביטחון (יהודה ושומרון) (מס' 

1980";"; 

 ) יבוא:9במקום פסקה ( (ו)   

(ג) לחוק 2במקום "בסעיף , בתקנת משנה (ב), 6) בתקנה 9"(

חוק העבירות  – (להלן 1985-, התשמ"והמנהליותהעבירות 

(יהודה  מנהליות)" יבוא: "בצו בדבר עבירות המנהליות

צו העבירות  –(להלן  1988-), התשמ"ט1263ושומרון) (מס' 

 ;";")המנהליות
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 ) יבוא:10במקום פסקה ( )ז(   

  – 7) בתקנה 10"(

 ) יבוא:2(א) במקום תקנת משנה (

האזור ח שהוא עובד מדינת ישראל או רשויות ) מפק2"(

  שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין או תחיקת ביטחון;";

 ) יבוא:3(ב) במקום תקנת משנה (

עובד מועצה אזורית כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות ) 3"(

או עובד  1979-תשל"טה), 783אזוריות (יהודה ושומרון) (מס' 

מועצה מקומית כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות 

, אשר נתונות לו 1981-תשמ"אה), 892ודה ושומרון) (מס' (יה

סמכויות פיקוח לפי כל דין או תחיקת ביטחון, שהוסמך לכך על 

ידי ראש המינהל האזרחי, בתחום המועצה האזורית או בתחום 

המועצה המקומית, לפי העניין, ובכפוף להנחיות ראש המנהל 

 ;";האזרחי

 ) יבוא: 4(ג) במקום תקנת משנה (

פקח עירוני, לרבות פקח מסייע, שהוסמכו בהתאם לחוק ) 4"(

לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות 

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

 ;";לעת

 תימחק;"; – )6(ד) תקנת משנה (

 יימחקו. –) 14(-)11פסקאות ( (ח)   

 .חתימתוה ביום תחילתו של תקנון ז  .2 ותוקףתחילה 

) (יהודה 263תקנון זה ייקרא: "תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס'   .3 השם

 ."2021-א"פשושומרון), הת
 

 

 

 

א"פהתש    אב   ב        23  

1202          ביולי          14  

 ידעי תמיראלוף 

 מפקד כוחות צה"ל

 באזור יהודה ושומרון
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 צבא                     הגנה                     לישראל
 

 2012-ב"ע(, התש1670צו בדבר ההתגוננות האזרחית )יהודה ושומרון( )מס' 
 
 

 מינוי ממונה תקציב הג"א מקומי
 
 

צו בדבר ההתגוננות האזרחית )יהודה ל( 1)ג()4סעיף בתוקף סמכותי לפי 
 (, הנני ממנה בזאת את:הצו – לן)לה 2012-ב"(, התשע1670ושומרון( )מס' 

 
 

 וד המרכזקיעורף בפ נףעאש ר
 
 
 
 

( 1)ג()4להנחות על הרכב סעיפי תקציב הג"א מקומי בהתאם לאמור בסעיף 
 לצו.

 
 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               

                                      א"פהתש  איירב   14
 2021  באפריל 26

             

 אורי גורדין אלוף 
 ראש הג"א
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 צבא הגנה לישראל
 

הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )הוראת שעה( )יהודה ושומרון( )מס' צו בדבר 
 2010-(, התשע"א1665

 1988-(, התשמ"א1252צו בדבר העברת טובין )יהודה והשומרון( )מס' 
 2005-טובין )יהודה והשומרון(, התשס"ההיתר כללי להבאת 

 
 

 מינויכתב 
 
 

לצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )הוראת שעה( )יהודה  1בתוקף סמכותי לפי סעיף 
א לצו בדבר העברת טובין )יהודה 3)להלן: "הצו"( וסעיף  2010-(, התשע"א1665ושומרון( )מס' 

 ממנה בזה את:הנני  ,1988-(, התשמ"ח1252והשומרון( )מס' 
 
 

 203282967מר אלעד עזרא, ת.ז 
 
 
 

( להיתר הכללי להבאת טובין )יהודה 1)ב2מעברים לפי הצו, לעניין סעיף פקח מלכהן כ
 .2005-והשומרון(, התשס"ה

 
 ביום חתימתו.ו של מינוי זה תוקפ תחילת

 
 21החל מיום כל פעולה שביצע מפקח המעברים לפי סמכויותיו לפי כל דין או תחיקת ביטחון, 

 ועד למועד חתימת כתב המינוי, נעשתה מכוח כתב מינוי זה. 2021בפברואר 
 
 
 
 
 
 
 

 התשפ"א באייר  כ"ז 
 

 תא"ל      פארס               עטילה   
 ראש        המינהל         האזרחי

 2021          במאי      9 ושומרון         יהודה        באזור
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 צבא הגנה לישראל

2019-(, התש"ף1823צו בדבר שיקום מחצבות )יהודה ושומרון( )מס' 

 2019-"ףהתש(, ושומרון)יהודה  מחצבות לשיקום קרן בדבר תקנות

 הקרן לשיקום מחצבות הנהלתמינוי חברי 

 – )להלן 2019-(, התש"ף1823צו בדבר שיקום מחצבות )יהודה ושומרון( )מס' ל 17סעיף בתוקף סמכותי לפי 
התקנות( הנני  – )להלן 2019-שיקום מחצבות )יהודה ושומרון(, התש"ףקרן לתקנות בדבר )ב( ל2ותקנה הצו( 

 :ממנה בזאת את

 021928387, ת.ז. נויבואר חן
203795588.ז. ת, דוידוביץ חגי

בצו ובתקנות. הלהיות חברי הנהלת הקרן לשיקום מחצבות כמשמעות

 .מינוי זה ביום חתימתותוקפו של 

)א( לתקנות.2תוקף מינוי זה הינו כל עוד מכהן הנציג בתפקידו לפי תקנה 

"א  התשפ    בתמוז    י'    
2021     ביוני  20

אלוף       פארס עטילה-תת
האזרחי       המינהל   ראש 

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

 הסמכהכתב 

-להוראות בדבר תפיסת רכוש )יהודה ושומרון(, תשס"ז 1בתוקף לסמכותי לפי סעיף 

 ההוראות(, הנני מסמיך בזאת את: –)להלן  2006

 ראש תחום תשתית

 הפיקוחמנהל יחידת 

סגן מנהל יחידת הפיקוח

.לשמש כבעל סמכות שחרור כמשמעו בהוראות

על ידי בעל תחילת תוקפה של הסמכה זו ביום חתימתה אולם יראו כל פעולה שנעשתה 

פיה.-סמכות שחרור, קודם כניסת הסמכה זו לתוקף כאילו נעשתה מכוח הסמכה זו ועל

 "אתשפכ"א  בתמוז   
2021      ביולי      01

אלוף-תת, עטילה פארס
האזרחי  המינהל ראש

ושומרון יהודה באזור
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 الدفاع اإلسرائیليجیش 
 

(رقم  )۲رقم  تمدید سریان( یھودا والسامرة)مؤقتة) ((تعلیمات  ةازالة مباني جدیدأمر بشأن 
۲۰٥، )٤٦۷۸۱-۲۰۲۱ 

 
 اجل من ضروري األمر أن اعتقد إني وبما المنطقة،فاع اإلسرائیلي في تي كقائد قوات جیش الداصالحیبموجب 

 العام انني امر بھذا: نظاموالحفاظ على ال الصحیح الحكم تحقیق
 
 

 
تع����دیل الم����ادة 

  (ب)۱۲
بشأن إزالة مباني جدیدة (تعلیمات مؤقتة) (یھودا  ألمرامن  (ب)۱۲في المادة  .۱

نیسان  ۳۰"حتى یوم  بدل الكلمات ،۲۰۱۸-٥۷۷۸ )،۱۷۹۷والسامرة) (رقم 
 ."۲۰۲۲نیسان  ۳۰"حتى یوم  الكلمات أتي" ت۲۰۲۱

 
 

 بدء سریان ھذا االمر من یوم توقیعھ.  .۲ بدء سریان
 
 

أمر بشأن ازالة مباني جدیدة (تعلیمات مؤقتة) (یھودا  "یسمى ھذا االمر:  .۳ االسم
 ."۲۰۲۱-٥۷۸۱)، ۲۰٤٦) (رقم ۲تمدید سریان رقم (والسامرة) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 تمی��������������ر      ی��������������دعي     أل��������������وف

 اإلس���رائیلي ال���دفاع ج���یش ق���وات ائ���دق 

 والس��������������امرة یھ��������������ودا بمنطق��������������ة

 

 

 ٥۷۸۱      ای����������ار        ۱٦

 ۲۰۲۱    نیس��������������ان    ۲۸ 
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۲۰٤۷ رقمأمر 

 (یھودا والسامرة)) ۱٦ (تعدیل رقم االعتقالجلسات تمدید  أمر بشأن
  ۲۰۲۱-٥۷۸۱، (تعلیمات مؤقتة) 

على  ظالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري للحفاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب
 Novel Coronavirus(ایروس الكورونا بفنقل العدوى من  القلقاالمن، النظام لعام والصحة العامة، وبسبب 

nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي:للمعتقلین والسكان،  كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 

) (تعلیمات ۱۸۳۰االمر بشأن جلسات تمدید االعتقال (یھودا والسامرة) (رقم في  .۱ سریانتمدید 

 حزیران ۹" یأتي: "۲۰۲۱ ایار ۹بدل " ،٥المادة في ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)

۲۰۲۱". 

(یھودا  )۱٦تعدیل رقم (االعتقال ر یسمى ھذا االمر: "االمر بشأن جلسات تمدید  .۲ االسم

 ". ۲۰۲۱-٥۷۸۱،(تعلیمات مؤقتة) )۲۰٤۷(رقم  والسامرة)

     ال��������وف ت��������م��������ی��������ر ی��������دع��������ي

 اإلس������رائیلي ال��دف��اع جیش قوات ق��ائ��د

 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

٥۷۸۱              أیار       ۲۷
۲۰۲۱               أیار        ۹
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۲۰٤۸رقم امر 

 الجلسات في المحاكم العسكریة خاللالمعتقلین والسجناء  حضور أمر بشأن
  ۲۰۲۱-٥۷۸۱،تعلیمات مؤقتة)( (یھودا والسامرة) )۱٦رقم  (تعدیل

 ظلحفال المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروريتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب
 Novel Coronavirus(ایروس الكورونا ف تفشي من القلقلعام والصحة العامة، وبسبب اعلى االمن، النظام 

nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي: في السجون وخارجھا، كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 

في المحاكم  الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضوراالمر بشأن في  .۱ تمدید سریان
، في ۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)  )۱۸۸۸(یھودا والسامرة) (رقم  العسكریة

 ."۲۰۲۱ حزیران ۹"یأتي:  "۲۰۲۱ ایار ۹، بدل: "۳المادة 

ي ف الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضورمر بشأن یسمى ھذا االمر: "اال .۲ االسم
 (تعلیمات )۲۰٤۸م (رق والسامرة)(یھودا ) ۱٦رقم  (تعدیل المحاكم العسكریة

 ". ۲۰۲۱-٥۷۸۱مؤقتة)،

     ال��������وف ت��������م��������ی��������ر ی��������دع��������ي

 اإلس������رائیلي ال��دف��اع جیش قوات ق��ائ��د 

 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

٥۷۸۱            ایار         ۲۷
۲۰۲۱            ایار           ۹
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۲۰٤۹امر رقم 

 والسامرة)(یھودا  )۱٦رقم  (تعدیلعقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة أمر بشأن 
  ۲۰۲۱-٥۷۸۱، یمات مؤقتة)ل(تع 

الحفاظ  جلأل ضرورياالمر  بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان
لألطراف المتداولین في المحاكم العسكریة  على االمن، النظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من نقل العدوى

فأني آمر  ،الكورونا) فایروس-یلي) (فیما Novel Coronavirus nCov-2019والسكان في فایروس الكورونا (
 ما یلي:بھذا 

رقم ( (یھودا والسامرة) الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیةمر بشأن عقد في اال .۱ تمدید سریان

 ۹یأتي: " "۲۰۲۱ راای ۹، بدل "٤، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)(تعلیمات مؤقتة )۱۸٤۲

 ".۲۰۲۱ حزیران

عدیل (تمر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة االیسمى ھذا االمر: " .۲ االسم

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱(تعلیمات مؤقتة)، ) ۲۰٤۹(رقم  (یھودا والسامرة) )۱٦رقم 

     ال��������وف ت��������م��������ی��������ر ی��������دع��������ي

 اإلس������رائیلي ال��دف��اع جیش قوات ق��ائ��د 

 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

٥۷۸۱            ایار         ۲۷
۲۰۲۱            ایار           ۹
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 جیش الدفاع االسرائیلي

۲۰٥۰امر رقم 

 یروس كورونا الجدیداف بسببتواجد مانع الستكمال عملیات التحقیق أثناء  نمشتبھی اعتقالبشأن أمر 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،)مؤقتةتعلیمات ( )(یھودا والسامرة )۱۷ رقم (تعدیل

ل الحفاظ ألجوبما انني أعتقد أن االمر ضروري  المنطقة،بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في 
روس یافعدوى والسكان ب ، المعتقلینالنظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من إصابة قوات األمنعلى االمن، 

 فإنني ومن استمرار تفشي المرض، )،كورونا فایروس-یلي) (فیما Novel Coronavirus 2019-nCoVكورونا (ال
 ي:ما یلھذا مر بآ

 تواجد مانع الستكمال عملیات التحقیق بسببأثناء  نمشتبھی بشأن اعتقالمر األفي  .۱ تمدید سریان
-٥۷۸۰ ،)تعلیمات مؤقتة() ۱۸۳۳(رقم  )یروس كورونا الجدید (یھودا والسامرةاف

 ".۲۰۲۱ حزیران ۹یأتي"  "۲۰۲۱ ایار ۹: "، بدل۳المادة ، في ۲۰۲۰

تواجد مانع الستكمال عملیات أثناء  نمشتبھی بشأن اعتقالمر األ: "یسمى ھذا االمر .۲ االسم
 )۲۰٥۰ رقم( )(یھودا والسامرة )۱۷(تعدیل رقم یروس كورونا الجدید اف التحقیق بسبب

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،)تعلیمات مؤقتة(

 ال��������وف ت��������م��������ی��������ر ی��������دع��������ي

 اإلس������رائیلي ال���دف���اع جیش قوات ق���ائ���د

 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

٥۷۸۱            ایار         ۲۷
۲۰۲۱            ایار           ۹
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ) (یھودا والسامرة)۲۱أمر بشأن تعیین واستخدام موظفین في الجھاز الحكومي (تعدیل رقم 
  ۲۰۲۱-٥۷۸۱،) (تعلیمات مؤقتة) ۲۰٥۱(رقم   

بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري 
، ولضمان رفاھیة ومصلحة السكان وألجل تقدیم الخدمات العامة في المنطقة وتشغیلھا، المنطقة ولمصلحة

 فأني آمر بھذا ما یلي:

(یھودا والسامرة) (رقم  تعیین واستخدام موظفین في الجھاز الحكومياالمر بشأن في  .۱ عدیل الذیلت
 البند الثانوي (ب) یأتي:، بعد ۱، في الذیل ٥۷۲۷-۱۹٦۷، )۳۷

بالرغم من المذكور في البند الثانوي (ب)، یجوز للمسؤول تمدید المدة المذكورة  "(ج)
 اً،شھرعشر  أثنىفي البند الثانوي (ب) لمدة إضافیة، على ان ال تزید عن 

لموظفین غیر مصنفین الذین یحددھم المسؤول، یتم التمدید المذكور خطیا على 
في اإلدارة المدنیة المسؤول عن ید المسؤول، بعد استشارة الضابط المسؤول 

الموظف الغیر مصنف، مع االخذ بعین االعتبار وظیفة الموظف الغیر مصنف 
 والحاجة بتمدید استخدامھ.".

 .۲۰۲۱\۱۲\۳۱یسري ھذا االمر لغایة یوم  .۲ تعلیمات مؤقتھ

 بدء سریان ھذا االمر لیوم توقیعھ. .۳ بدء سریان

أمر بشأن تعیین واستخدام موظفین في الجھاز الحكومي (تعدیل  االمر: "أمر یسمى ھذا  .٤ االسم
 .۲۰۲۱-٥۷۸۱) (تعلیمات مؤقتة) ،۲۰٥۱) (یھودا والسامرة) (رقم ۲۱رقم 

٥۷۸۱أیار                     ۲۹
۲۰۲۱أیار                     ۱۱

     ال��������وف ت��������م��������ی��������ر ی��������دع��������ي

 اإلس������رائیليق���ائ���د قوات جیش ال���دف���اع 

 ب����م����ن����ط����ق����ة ی����ھ����ودا والس����������ام����رة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۲۰٥۲امر رقم 

 ۱۹٦٤سنة ل ٦رقم  منقولة التي لم یسبق تسجیلھا،الغیر  األموالامر بشأن قانون تسجیل 
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱)، ۲۰٥۲(یھودا والسامرة) (رقم  )۳(تعدیل رقم 

 حاللاوبما انني اعتقد ان االمر ضروري من اجل  ،اإلسرائیلي في المنطقة الدفاع بموجب صالحیاتي كقائد جیش
 امر بھذا ما یلي: فإنني ،سكان المنطقة ولمصلحةالحكم الصحیح 

تعدیل المادة 
من  ۱۰

القانون 

سنة ل ٦م ، رقاألموال الغیر منقولة التي لم یسبق تسجیلھامن قانون تسجیل  ۱۰في المادة  .۱
األموال الغیر منقولة تسجیل قانون تعدیل  بشأناالمر من  ۱۳، كتعدیلھ في المادة ۱۹٦٤

: یأتي في نھایتھا، ۲۰۰۸-٥۷٦۹) ۱٦۲۱(یھودا والسامرة) (رقم  التي لم یسبق تسجیلھا
 ."، شروطھا ونتائجھاوكذلك بالنسبة للتعلیمات الساریة على فرض الكفالة "،

 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. .۲ سریان

األموال الغیر منقولة التي لم یسبق تسجیل قانون تعدیل امر بشأن ھذا االمر: " یسمى .۳ االسم
-٥۷۸۱)، ۲۰٥۲(یھودا والسامرة) (رقم  )۳(تعدیل رقم  ۱۹٦٤سنة  ٦رقم  تسجیلھا
۲۰۲۱." 

 ٥۷۸۱    سیفان ۱٦

 ۲۰۲۱ أیار       ۲۷

 یدعيتمیر الوف 

 الجیش اإلسرائیلي قائد قوات

 یھودا والسامرة   في منطقة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۲۰٥۳امر رقم 

(تعدیل تسجیل  ۱۹٥۸لسنة  ٥۱، رقم معدل لألحكام المتعلقة باألموال غیر المنقولة انونقامر بشأن 
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱)، ۲۰٥۳(یھودا والسامرة) (رقم أراضي وحدود) (تعدیل) 

اعتقد ان االمر ضروري من اجل احالل ، وبما انني اإلسرائیلي في المنطقة الدفاع بموجب صالحیاتي كقائد جیش
 امر بھذا ما یلي: فإنني الحكم الصحیح ولمصلحة سكان المنطقة،

تعدیل المادة 
من  ۱۲

القانون 

 ٥۱، رقم معدل لألحكام المتعلقة باألموال غیر المنقولةمن قانون (ح)  ۱۲في المادة  .۱
لألحكام المتعلقة باألموال  معدل انونقامر بشأن (ب) ۱في المادة  كتعدیلھ ،۱۹٥۸لسنة 

(یھودا (تعدیل تسجیل أراضي وحدود) (تعدیل)  ۱۹٥۸لسنة  ٥۱، رقم غیر المنقولة
أصول الحكم وطرق تقدیم الطلبات"، بعد " ،۲۰۱۹-٥۷۷۹ )،۱۸۱٥(رقم  والسامرة)

 ،".، شروطھا ونتائجھاالساریة على فرض الكفالةیأتي: "، أنظمة بشأن تعلیمات 

 سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ.بدء  .۲ سریان

قم ، رمعدل لألحكام المتعلقة باألموال غیر المنقولة انونقامر بشأن "ھذا االمر:  یسمى .۳ االسم
(یھودا والسامرة) (رقم (تعدیل تسجیل أراضي وحدود) (تعدیل)  ۱۹٥۸لسنة  ٥۱

۲۰٥۳ ،(٥۷۸۱-۲۰۲۱." 

 ٥۷۸۱   سیفان  ۱٦ 

 ۲۰۲۱ أیار       ۲۷

 الوف تمیر یدعي

 قائد قوات الجیش اإلسرائیلي

 في منطقة   یھودا والسامرة
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جيش الدفاع اإلسرائيلي

 4502أمر رقم 

(8تعديل رقم )مؤقتة( )تعليمات  مصادرة مركبات مسروقةأمر بشأن 

 4545-0885 ،والسامرة( )يهودا

  ألمببئ أن  ع قبب  إنبب  وبمببا ، لمنطقبب  عبب   إلسببئ ئي    لبب عا  جببي  قببو   كقائبب  صببيتي   بموجبب 
 :ي   ما بهذ  آمئ  نإن ،منطق  ل ع  و ألمن  لعام  لنظام ع ى  لحفاظ  جل من ضئوري

تعديل المادة 

8 

 مصادرة مئكبا  مسئوق  )تع يمبا  مقق ب   بشأنمن  ألمئ  8 لمادة ع   .1

ت بببى يبببوم  "بببب    ،9001-9631 ، 1361رقببب  )و لسبببامئة  )يهبببود  

 ."9096\03\11ت ى يوم  يأت  " "9091\3\11

.من يوم توقيعهب ء سئيان هذ   ألمئ  .9  بدء سريان

مقق   مصادرة مئكبا  مسئوق  )تع يما   بشأنيسمى هذ   ألمئ: "أمئ  .6 االسم 

 ".9091-9681 ، 9092رق  ) و لسامئة يهود  )  8تع يل رق  )

 

تميوووووووووووور يوووووووووووود ي       ألووووووووووووو 

اإلسرائيلي  قائد قوات جيش الدفاع 

بمنطقووووووووووة يهووووووووووودا والسووووووووووامرة

0885       سووينان   42

    4545حزيووووووووووووووران         2
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۲۰٥٥ رقمأمر 

 (یھودا والسامرة)) ۱۷ (تعدیل رقم االعتقالجلسات تمدید  أمر بشأن
  ۲۰۲۱-٥۷۸۱، (تعلیمات مؤقتة) 

على  ظالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري للحفاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب
 Novel Coronavirus(ایروس الكورونا بفنقل العدوى من  القلقاالمن، النظام لعام والصحة العامة، وبسبب 

nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي:للمعتقلین والسكان،  كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 

) (تعلیمات ۱۸۳۰االمر بشأن جلسات تمدید االعتقال (یھودا والسامرة) (رقم في  .۱ سریانتمدید 

 حزیران ۱۷" یأتي: "۲۰۲۱ حزیران ۹بدل " ،٥المادة في ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)

۲۰۲۱". 

(یھودا  )۱۷تعدیل رقم (االعتقال ر یسمى ھذا االمر: "االمر بشأن جلسات تمدید  .۲ االسم

 ". ۲۰۲۱-٥۷۸۱،(تعلیمات مؤقتة) )۲۰٥٥(رقم  والسامرة)

     ال��������وف ت��������م��������ی��������ر ی��������دع��������ي

 اإلس������رائیلي ال��دف��اع جیش قوات ق��ائ��د

 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

٥۷۸۱           سیفان       ۲۹
۲۰۲۱           حزیران        ۹

11492



 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۲۰٥٦رقم امر 

 الجلسات في المحاكم العسكریة خاللالمعتقلین والسجناء  حضور أمر بشأن
  ۲۰۲۱-٥۷۸۱،تعلیمات مؤقتة)( (یھودا والسامرة) )۱۷رقم  (تعدیل

 ظلحفال المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروريتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب
 Novel Coronavirus(ایروس الكورونا ف تفشي من القلقلعام والصحة العامة، وبسبب اعلى االمن، النظام 

nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي: في السجون وخارجھا، كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 

في المحاكم  الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضوراالمر بشأن في  .۱ تمدید سریان
، في ۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)  )۱۸۸۸(یھودا والسامرة) (رقم  العسكریة

 ."۲۰۲۱ حزیران ۱۷"یأتي:  "۲۰۲۱ حزیران ۹، بدل: "۳المادة 

ي ف الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضورمر بشأن یسمى ھذا االمر: "اال .۲ االسم
 (تعلیمات )۲۰٥٦(رقم  والسامرة)(یھودا ) ۱۷رقم  (تعدیل المحاكم العسكریة

 ". ۲۰۲۱-٥۷۸۱مؤقتة)،

 ٥۷۸۱سیفان                  ۲۹

۲۰۲۱حزیران                   ۹
     ال��������وف ت��������م��������ی��������ر ی��������دع��������ي

 ق���ائ���د قوات جیش ال���دف���اع اإلس������رائیلي

 ب����م����ن����ط����ق����ة ی����ھ����ودا والس����������ام����رة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۲۰٥۷امر رقم 

 والسامرة)(یھودا  )۱۷رقم  (تعدیلعقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة أمر بشأن 
  ۲۰۲۱-٥۷۸۱، یمات مؤقتة)ل(تع 

الحفاظ  جلأل ضرورياالمر  بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان
لألطراف المتداولین في المحاكم العسكریة  على االمن، النظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من نقل العدوى

فأني آمر  ،الكورونا) فایروس-یلي) (فیما Novel Coronavirus nCov-2019والسكان في فایروس الكورونا (
 ما یلي:بھذا 

رقم ( (یھودا والسامرة) الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیةمر بشأن عقد في اال .۱ تمدید سریان

یأتي:  "۲۰۲۱ حزیران ۹، بدل "٤، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)(تعلیمات مؤقتة )۱۸٤۲

 ".۲۰۲۱ حزیران ۱۷"

عدیل (تمر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة االیسمى ھذا االمر: " .۲ االسم

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱(تعلیمات مؤقتة)، ) ۲۰٥۷(رقم  (یھودا والسامرة) )۱۷رقم 

     ال��������وف ت��������م��������ی��������ر ی��������دع��������ي

 ق���ائ���د قوات جیش ال���دف���اع اإلس������رائیلي

 ب����م����ن����ط����ق����ة ی����ھ����ودا والس����������ام����رة

 ٥۷۸۱سیفان                  ۲۹

۲۰۲۱حزیران                   ۹

11494



 جیش الدفاع االسرائیلي

۲۰٥۸امر رقم 

 یروس كورونا الجدیداف بسببتواجد مانع الستكمال عملیات التحقیق أثناء  نمشتبھی اعتقالبشأن أمر 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،)مؤقتةتعلیمات ( )(یھودا والسامرة )۱۸ رقم (تعدیل

ل الحفاظ ألجوبما انني أعتقد أن االمر ضروري  المنطقة،بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في 
روس یافعدوى والسكان ب ، المعتقلینالنظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من إصابة قوات األمنعلى االمن، 

 فإنني ومن استمرار تفشي المرض، )،كورونا فایروس-یلي) (فیما Novel Coronavirus 2019-nCoVكورونا (ال
 ي:ما یلھذا مر بآ

 تواجد مانع الستكمال عملیات التحقیق بسببأثناء  نمشتبھی بشأن اعتقالمر األفي  .۱ تمدید سریان
-٥۷۸۰ ،)تعلیمات مؤقتة() ۱۸۳۳(رقم  )یروس كورونا الجدید (یھودا والسامرةاف

 ".۲۰۲۱ حزیران ۱۷: یأتي "۲۰۲۱ حزیران ۹: "، بدل۳المادة ، في ۲۰۲۰

تواجد مانع الستكمال عملیات أثناء  نمشتبھی بشأن اعتقالمر األ: "یسمى ھذا االمر .۲ االسم
 )۲۰٥۸ رقم( )(یھودا والسامرة )۱۸(تعدیل رقم یروس كورونا الجدید اف التحقیق بسبب

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،)تعلیمات مؤقتة(

 ی��������دع��������ي ت��������م��������ی��������ر ال��������وف

 اإلس������رائیلي ال���دف���اع جیش قوات ق���ائ���د

 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

 ٥۷۸۱سیفان                  ۲۹

۲۰۲۱حزیران                   ۹
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

) (یھودا ۲) (تعلیمات مؤقتة) (تعدیل رقم ۳تعدیل رقم ( االراضيامر بشأن قانون رسوم تسجیل 
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱)، ۲۰٥۹والسامرة) (رقم 

 

 امر بھذا ما یلي: ، فإننيفي المنطقةقوات جیش الدفاع اإلسرائیلي بموجب صالحیاتي كقائد 

 

 

تعدیل 
 ۲المادة 

) (تعلیمات مؤقتة) (یھودا ۳(تعدیل رقم  االراضي بشأن قانون رسوم تسجیلفي االمر  .۱
" یأتي: ۱٦/۷/۲۰۲۱، بدل "۲، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰) ۱۸۱۹والسامرة) (رقم 

"۱٦/۷/۲۰۲۲." 
 

 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. .۲ سریان
 

) (تعلیمات مؤقتة) (یھودا ۳(تعدیل رقم  االراضي قانون رسوم تسجیلھذا االمر:  یسمى .۳ االسم
 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱)، ۲۰٥۹(رقم والسامرة) 

 
 

 

 

  

  ٥۷۸۱      تموز        ٥

 ۲۰۲۱   حزیران     ۱٥

 الوف تمیر یدعي

 قائد قوات الجیش اإلسرائیلي

 في منطقة   یھودا والسامرة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 (تقید النشاط )علیمات مؤقتة(ت أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱،)۲۰٦۰ (رقم) (یھودا والسامرة) لالماكن العامة واألماكن التجاریة

 
 

قة، المنط ان االمر ضروري لمصلحةبموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد 
 والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:

 
 

 
 -االمرھذا  في .۱ تعریفات

 
 احدى التالي-"بطاقة "الشارة الخضراء"  

(أ)، لشخص، الذي یبین انھ یستحق بطاقة ۳تصریح تصدره وزارة الصحة اإلسرائیلیة، بموجب المادة  )۱(
 معافى او متطعم؛

 فى او متطعم؛معابطاقة  )۲(
) مصادقة التي حصل علیھا شخص من الجھة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة على انھ یشترك ۳(

 في تجربة سریریة لتطعیم ضد فایروس الكورونا التي تدار في إسرائیل؛
 

لى عفحص كورونا یبین النتیجة بشكل فوري، في مكان تنفیذ الفحص، الذي ینفذ -" فحص كورونا فوري"
ید ھیئة الفحص بواسطة معدات طبیة المسجلة في سجل المعدات واألجھزة الطبیة الذي تدیره وزارة الصحة 

 اإلسرائیلیة؛
 

ھیئة التي سجلت في وزارة الصحة اإلسرائیلیة، لغرض تنفیذ فحوصات الكورونا الفوریة -"ھیئة الفحص"
ذا الغرض، والتي تظھر في الالئحة المنشورة عند الدخول الى مكان وفق ھذا االمر وحصلت على مصادقة لھ

 على موقع وزارة الصحة اإلسرائیلیة بھذا الشأن؛
 

في تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا) (الحجر الصحي المنزلي  كمفھومھا-""تعلیمات المدیر
 ي)؛ الحجر الصحي المنزل تعلیمات-یلي(فیما  ۲۰۲۱-٥۷۸۱وتعلیمات متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)، 

 
 الحجر الصحي المنزلي؛ كمفھومھ في تعلیمات معافى-"او مطعم "معافى

 
المفتوح امام الجمھور، او مصلحة تجاریة، بما في ذلك مكان مفتوح  مكان-""مكان عام او مكان تجاري

 ، عدا مكان كالمذكور الذي یقدم خدمات طبیة؛ة المتواجد في محطة نقل بريامام الجمھور او مصلحة تجاری
 

ساعة  ۷۲خالل  PCRسلبیة في فحص الكورونا الذي نفذ بطریقة  نتیجة-""نتیجة سلبیة في فحص الكورونا
 ساقة قبل ابرازھا؛ ۲٤او نتیجة سلبیة في فحص كورونا فوري الذي تفذ خالل قبل ابرازھا، 

 
 مرورالبشأن األمر  كتعریفھا فيمحطة مركزیة  وجد فیھأو مبنى مغلق ی مكان محدد–"محطة النقل البري" 

 ؛۲۰۱۸-٥۷۷۹)، ۱۸۰٥[نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم 
 

ھومھم في تعلیمات الحجر مصادقة متعافي ساریة او شھادة متطعم ساریة كمف-" بطاقة معافى او مطعم"
 المنزلي.

 
 

  
  
  

واجبات 
تشغیل 

مكان عام 
او تجاري 

 عویتس ال یشغل شخص مكان عام او تجاري من االماكن المفصلة فیما یلي، المتواجد داخل مبنى (أ) .۲
شخص، بواسطة فتحة امام الجمھور، اال امام من أبرز "بطاقة "الشارة الخضراء"  ۱۰۰كثر من أل

 او مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص الكورونا، او طفل عمرة اقل من سنھ:
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بواسطة 
فتحة امام 

الجمھور 
بطریقة 

"الشارة 
 الخضراء"

قاعة ام حدیقة لألفراح او مكان آخر الذي تقام فیھ المناسبات واالفراح، ولیس بطریقة  )۱(  
 اجالس األشخاص فقط وتشمل تقدیم او بیع الطعام؛

 
مكان الذي یقام فیھ حدث، بما في ذلك عرض -نادي او ملھى لیلي؛ لھذا الغرض، "نادي" )۲(  

 ؛فقط ویشمل تقدیم او بیع الطعام غیر جالسون الحضوروترفیھي او فني، 
 

 إلقامة المؤتمرات الذي یشمل تقدیم او بیع الطعام؛مكان  )۳(   
 

) من ۳) حتى (۱أیضا على حدث او نشاط كالمذكور في الفقرات (یسري المذكور في الفقرة (أ)  (ب)  
 نفس الفقرة المقامین جزء منھا في مبنى والجزء اآلخر في مكان مفتوح.

 
طریقة 

الحصول 
على بطاقة 

"الشارة 
الخضراء" 
وفحصة في 

المكان 
العان او 
 التجاري

 الطرق التالیة: بإحدىیحق لشخص الحصول على بطاقة "الشارة الخضراء"  (أ) .۳
 

 توجھ بصورة محوسبة لوزارة الصحة اإلسرائیلیة؛ )۱(  
 

 الستعمال الجمھور بدون مقابل؛بواسطة تطبیق الذي خصصتھ وزارة الصحة اإلسرائیلیة  )۲(  
 

مع تفاعلیة بواسطة اتصال ھاتفي لمركز وزارة الصحة اإلسرائیلیة او للرد صوتي  )۳(  
)؛ عند االتصال الھاتفي لمركز وزارة الصحة اإلسرائیلیة، ترسل البطاقة IVR( المستخدم

ي مع الھاتفي للرد صوتالى المتوجھ بواسطة البرید او البرید االلكتروني، وعند االتصال 
 تفاعلیة المستخدم ترسل البطاقة بواسطة الفاكس؛

 
بطرق أخرى التي تعلن عنھا وزارة الصحة اإلسرائیلیة او اإلدارة المدنیة للجمھور، بما  )٤(   

 في ذلك طرق عیر محوسبة.
 

 تشمل بطاقة "الشارة الخضراء" التفاصیل التالیة: (ب)  
 

 أصرت لھ البطاقة؛ اسم الشخص الذي )۱(   
  

رقم ھویة الشخص الذي أصدرت لھ البطاقة، رقم جواز سفره، او أي رقم آخر یشخصھ  )۲(   
 ومنحت لھ صالحیة إداریة؛

 
 موصد انتھاء سریان البطاقة؛ )۳(   

 
 وسیلھ إلثبات مصداقة البطاقة؛ )٤(   

 
 الطرق التالیة: ) بإحدى۱(ب)(٤كالمذكور في المادة  یتم ابراز بطاقة "الشارة الخضراء" (ج)  

 
) ۱ابراز مستند التي تم الحصول علیھ بأعقاب التوجھ المحوسب كالمذكور في الفقرة (أ)( )۱(   

 او مستند التي تم الحصول علیھ بطریقة أخرى من قبل وزارة الصحة اإلسرائیلیة؛
 

 )؛۲في الفقرة (أ)(ابراز المصادقة عبر التطبیق كالمذكور  )۲(   
 

) المبین على شاشة كالمذكور ۱(ب)(٤مسح محوسب لبطاقة "الشارة الخضراء" كالمذكور في المادة  (د)  
 ) ینفذ على النحو التالي:۱في الفقرة (ج)(

 
 دنرمز شریطي) عتفاصیل المعلومات المحفوظة بوسیلة المصادقة (الحصول على یمكن  )۱(   

 لة المسح)؛وسی-تنفیذ عملیة المسح فقط في تطبیق وزارة الصحة اإلسرائیلیة (فیما یلي
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عند مسح وسیلة لمصادقة تلین وسیلة المسح، وفیھا فقط، المعلومات المذكورة في الفقرة  )۲(   
حى المعلومات بعد ابرازھا فوراً بعد ابراھا لمنفذ المسح وال یحفظ في وسیلة (ب) فقط، وتم

 المسح او بأي طریقة أخرى عدا ببطاقة "الشارة الخضراء" ذاتھا.
 

تعلیمات 
لتشغیل 

مكان عام 
او تجاري 
الذي یعمل 

بطریقة 
"الشارة 

 الخضراء"

المتصرف او المدیر یعلق الفتة عند مدخل المكان، في مكان بارز للعین، بالغات العبریة، العربیة  (أ) .٤
واالنجلیزیة، بصدد واجب ابراز بطاقة "الشارة الخضراء" او مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص 

 الكورونا، كشرط للدخول الى المكان؛
 

ي التال أحدكشرط لدخولھم للمان  أبرزوااص الذین یسمح بدخول األشخالمتصرف او مدیر المكان  (ب) 
 فقط:

 
سنة  ۱٦بطاقة اثبات ھویتھ، عدا قاصر عمره اقل من  بإرفاقبطاقة "الشارة الخضراء"  )۱(  

مسح المستند كالمفصل في المادة  بعد-) ۱(ج)(۳مستند كالمذكور في المادة  أبرزوبحال 
 (د)؛۳
 

 مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص الكورونا؛ )۲(   
 

ال یسري المذكور في ھذه الفقرة على المدیر او َمن ِمن قبلھ الى المكان، بما في ذلك العاملین 
 في المكان

 
متصرف او مدیر مكان الذي یسمح الدخول الیھ بواسطة التنسیق المسبق، یعلم زبائنھ عند التنسیق  (ج)  

على نتیجة سلبیة في او الدعوة، بصدد واجب ابراز بطاقة "الشارة الخضراء" او ابراز مصادقة 
 فحص الكورونا، كشرط لدخولھم الى المكان؛

 
 عن تنفیذ العملیات المفصلة في ھذه المادة؛یعیین المتصرف او مدیر المكان مسؤوال  (د)  

 
المتصرف او مدیر المكان یعلق الفتة تبین مساحة المكان؛ تحسب مساحة المكان حسب المساحات  )ھ(  

 المتاحة امام الجمھور من مجمل مساحة المكان.
 

تعلیمات 
لتشغیل أي 
مكان عام 
او تجاري 
الذي یعمل 

بواسطة 
فتحة امام 

 الجمھور

متصرف او مدیر مكان عام او تجاري ال یشغل المكان بواسطة فتحة امام الجمھور اال حسب التعلیمات  .٥
 التالیة:

 
الى المكان دون ، یتوجب علیھ ارتداء كمامة، بدخول شخصلمتصرف او مدیر المكان ال یسمح ا )۱( 

المنزلي، وال یقدم الخدمات صحي لمن تعلیمات الحجر ا ھ۳بموجب تعلیمات المادة  ارتداء كمامة
 لمن ال یرتدي الكمامة؛

 
بما في ذلك عند مدخل المكان، الفتات ، في أماكن بارزة للعین، المكان یعلقالمتصرف او مدیر  )۲( 

 بشأن واجب ارتداء الكمامة في المكان؛
  

 المكان یعلن بواسطتھ، كل نصف مدیراو  المتصرف –بحال تواجد في المكان جھاز لتكبیر الصوت  )۳(  
 ساعة على األقل، عن واجب ارتداء الكمامة.

 
تقیید 

التواجد في 
مكان عام 
او تجاري 
الذي یعمل 

وفق الشارة 
 الخضراء

خضراء"، وفق الشارة ال"تجاري الذي سمح فتحھ امام من أبرز بطاقة شخص في مكان عام او  یمكثال  .٦
 :التالياستوفى أحد ، اال بحال ۲للمادة 

 
 مطعم؛ھو معافى او  )۱(

 
 سلبیة في فحص الكورونا؛ نتیجةحصل على  )۲(

 
 سنة؛ عمره اقل منھو طفل  )۳(
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 عمال المكان؛ یشملقبلھ، ومن المكان او شخص  مدیرھو  )٤(
  

المقررة في  زیادة الغرامات) من االمر بشأن ۱(أ)(۱یتم تغریمھ وفقا للمادة  حدى االتیة،إالذي یقوم ب (أ) .۷ العقوبات 
 -۱۹۸۰-٥۷٤۰ )،۸٤٥(یھودا والسامرة) (رقم  القانون او تشریعات االمن

 
مساحتھ كالمفصل فیما یلي، شخصیا  ،۲مكان عام او تجاري كالمذكور في المادة  یدیرالذي  )۱(   

 ةصادقخضراء" او مالشارة ال" بطاقة یبرزبفتح المكان امام شخص لم  او بواسطة آخر،
 لمادة المذكورة:الكورونا، خالفاً لعلى نتیجة سلبیة في فحص 

 
 ؛مربع متر ۱۰۰مساحة المكان ال تزید عن  (أ)    

 
 ؛مربع متر ٥۰۰عن  مربع وتقل متر ۱۰۰عن مساحة المكان تزید  (ب)    

 
 ؛مربع متر ٥۰۰تزید عن  مساحة المكان (ج)    

 
الفتات كالمذكور دون تعلیق  ،۲مذكور في المادة المكان عام أو مكان تجاري ك الذي یدیر )۲(   

 ؛(أ)٤ في المادة
 

شخصیا او بواسطة  لجمھور،امام افتحھ  بواسطةمكان عام أو مكان تجاري  الذي یدیر )۳(   
ً  كمامة،خدمة لشخص ال یرتدي الال یرتدي كمامة أو قدم  شخصوسمح بدخول  ،آخر  خالفا

 ؛)۱( ٥ لمادةل
 

شخصیا او بواسطة  لجمھور،امام افتحھ  بواسطةمكان عام أو مكان تجاري  الذي یدیر )٤(   
 ؛)۲(٥مذكور في المادة المة، كارتداء الكماواجب الفتة بخصوص  تعلیقدون  ،آخر

 
، التالي أحدوال یعتبر  ،۲مذكور في المادة الفي مكان عام أو مكان تجاري كالذي یمكث  )٥(   

 (أ):٤مذكور في المادة الالفتھ ك تعلیقوبشرط انھ تم  ،٦ خالفاً للمادة
 

 ھو معافى او مطعم؛ (أ)    
 

 حصل على نتیجة سلبیة في فحص الكورونا؛ (ب)    
 

 ھو طفل عمره اقل من سنة؛ (ج)    
 

 قبلھ، ویشمل عمال المكان؛ھو مدیر المكان او شخص من  (د)    
  

وبحال المكان مصلحة الذي یشغل مكان كالمذكور في الفقرة (أ)  الشخص-" مدیرفي ھذا المادة، " (ب)  
 ،۱۹٦۸-٥۷۲۸ التجاریة،المصالح من قانون ترخیص  ۱موجب المادة تجاریة تستوجب ترخیص ب

، آلخرمن حین  ۱۹۸۱-٥۷٤۱ )،المجالس المحلیة (یھودا والسامرةحسب سریانھ في قانون أساسي 
 الرخصة أو التصریح. صاحب-من القانون  ٤والتي تتطلب ترخیًصا أو تصریًحا كمفھومھا في المادة 

 
مخالفة 
 إداریة

مخالفة احدى التعلیمات المفصلة في العمود أ في الذیل، ھي مخالفة إداریة كمفھومھا في االمر بشأن  .۸
 امر المخالفات اإلداریة). –(فیما یلي  ۱۹۸۸-٥۷٤۹)، ۱۲٦۳المخالفات اإلداریة (یھودا والسامرة) (رقم 

 
غرامة 
 إداریة

 

 ، كالمحدد في العمود ب في الذیل.محددة إداریةتفرض غرامة  ۸إداریة كالمذكور في المادة لمخالفة  .۹

مخالفة 
إداریة 
 مكررة

(ب) من أمر  ۲تكون الغرامة اإلداریة المفروضة على تكرار المخالفة اإلداریة كمفھومھا في المادة  .۱۰
أو غرامة بموجب  ،بمراعاة االمر ،۹المخالفات اإلداریة ضعف الغرامة اإلداریة المشار إلیھا في المادة 

 (یھودا والسامرة)المقررة في القانون او تشریعات االمن الغرامات  زیادة بشأناألمر ) من ۱(أ)(۱المادة 
 االقل بینھما. حسب ،۱۹۸۰-٥۷٥٤ )،۸٤٥(رقم 
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مخالفة 
إداریة 

 مستمرة

بمراعاة ، ۹الغرامة اإلداریة المحددة لمخالفة إداریة مستمرة یشكل ُخمس قیمة الغرامة المحددة في المادة  .۱۱
) من االمر ۱(ب ۷الشعار كالمذكور في المادة في االمخالفة بعد الموعد المحدد  یوم تستمر فیھلكل  االمر

 بشأن المخالفات اإلداریة.
 

الجھة 
المختصة 

لفرض 
الغرامة 
 االداریة

الجھة المختصة)، ھو كالمفصل ادناه،  –الجھة المختصة لفرض الغرامة اإلداریة وفقا لھذا االمر (فیما یلي  .۱۲
 :بمراعاة االمر

 شرطي؛ )۱(  
 

او سلطات المنطقة والتي تمنحھ صالحیات التفتیش وفقا  دولة إسرائیل موظف لدى یعتبرمفتش  )۲(  
 امن؛ اتتشریعقانون او 

 
مجلس إقلیمي كمفھومھ في األمر بشأن إدارة المجالس اإلقلیمیة (یھودا والسامرة) (رقم  لدىموظف  )۳(  

لمجالس إدارة ا ناألمر بشأالمجلس المحلي كمفھومھ في  لدىأو موظف  ٥۷۳۹-۱۹۷۹ )،۷۸۳
صالحیات رقابیة بموجب أي  تم منحھ، الذي ۱۹۸۱-٥۷٤۱ )،۸۹۲(رقم  المحلیة (یھودا والسامرة)

قلیمي اإل المجلسنفوذ  منطقةفي نطاق  المدنیة،رئیس اإلدارة  وخول على یدأمن  اتقانون أو تشریع
 ة؛المدنی، ووفقًا لتعلیمات رئیس اإلدارة بمراعاة االمر المحلي،المجلس  نفوذ منطقةنطاق  أو في

 
في  الرقابةتطبیق القانون وتعزیز قانون بموجب  تخویلھمتم بلدیة، بما في ذلك مفتش مساعد، مفتش  )٤(  

 حینمن و حسب سریانھ في القوانین األساسیة، ،۲۰۱۱-٥۷۷۱ )،السلطات المحلیة (أمر مؤقت
 الذي یعمل في نطاق منطقة نفوذ المجلس اإلقلیمي او المجلس المحلي، بمراعاة االمر. آلخر؛

 
اإلقلیمیة (یھودا والسامرة) (رقم موظف في مجلس إقلیمي كمفھومھ في األمر بشأن إدارة المجالس  )٥(  

لمجالس إدارة ا ناألمر بشأأو موظف في المجلس المحلي كمفھومھ في  ٥۷۳۹-۱۹۷۹ )،۷۸۳
) من ۱() أو (ب)۲(أ)(۲۸ خول وفقا للمادة ،۱۹۸۱-٥۷٤۱ )،۸۹۲(رقم  المحلیة (یھودا والسامرة)

 حینمن  ن األساسیة،القوانیسریانھ في حسب  ،۱۹٦۸-٥۷۲۸ ،المصالح التجاریةقانون ترخیص 
مراعاة ب المحلي،المجلس نفوذ منطقة نطاق لمجلس إقلیمي أو في نفوذ ا منطقةنطاق عمل في وی آلخر؛
 .االمر

 
صالحیات 

 شرطي
 :تالیةشرطي الصالحیات اللتمنح ل الجل تطبیع تعلیمات ھذا االمر، .۱۳

 اصدار األوامر الي شخص للعمل وفق تعلیمات ھذا االمر او العدول عن نشاط خالفاً لھ؛| )۱(  
 

 ؛لألمریمنع دخول شخص لمكان بحال كان ھنالك انتھاك  )۲(  
 

 ۱۷/۰۸/۲۰۲۱بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ ویسري حتى یوم  .۱٤ بدء سریان
 

قید (ت (تعلیمات مؤقتة) بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید أمر" یسمى ھذا االمر: .۱٥ االسم
 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱،)۲۰٦۰ (رقم) (یھودا والسامرة) لالماكن العامة واألماكن التجاریة النشاط

 

                  ال�������وف    ت�������م�������ی�������ر ی�������دع�������ي

 ق���ائ���د قوات جیش ال���دف���اع اإلس������رائیلي

 ف����ي م����ن����ط����ق����ة ی����ھ����ودا والس����������ام����رة

 

       ٥۷۸۱         اب            ۱٤

 ۲۰۲۱       تموز           ۲۳
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 الذیل
 )۹ -و ۸(المواد 

 العمود أ
 المخالفات االداربة

 العمود ب
 غرامة إداریة محددة بالشاقل الجدید

 ٥۰۰۰ )(أ)۱(ا)(۷المادة  )۱(
 ۷٥۰۰ )(ب)۱(أ)(۷المادة  )۲(
 ۱۰۰۰۰ )(ج)۱(أ)(۷المادة  )۳(
 ۳۰۰۰ )۲(أ)(۷المادة  )٤(
 ۱۰۰۰ )۳(أ)(۷المادة  )٥(
 ۱۰۰۰ )٤(أ)(۷المادة  )٦(
 ۱۰۰۰ )٥(أ)(۷المادة  )۷(
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 جيش الدفاع اإلسرائيلي

 

 2061امر رقم 

 

 2021-5781(، 2061مصادقة إجراءات التنظيم والبناء )تعديل( )يهودا والسامرة( )رقم  بشأنامر 

 

ي بما انني اعتقد ان االمر ضروربموجب صالحياتي كقائد قوات الجيش الدفاع اإلسرائيلي في المنطقة، و

 امر بهذا ما يلي: فإننيجل الحكم الصحيح والنظام العام، أل

 

تعديل 

 .2المادة 

-5756(، 1445مصادقة إجراءات التنظيم والبناء )يهودا والسامرة( )رقم  بشأنامر  .1

 -2، في المادة 1996

 

في الفقرة )أ(، يأتي في نهايتها "او من خول لهذا على يده، بشكل دائم او لموضوع  (1)  

 معين".

نهايتها "او من خول لهذا على يده، بشكل دائم او  في الفقرة )ب(، يأتي في (2)  

 لموضوع معين".

 

بدء 

 سريان

 بدء سريان هذا االمر بيوم توقيعه. .2

مصادقة إجراءات التنظيم والبناء )تعديل( )يهودا  بشأنيسمى هذا االمر: " امر  .3 االسم

 ".2021-5781(، 2061والسامرة( )رقم 
 

 

 

 5781   اب    13

 2021تموز    22

 ألوو       يوو وو وود       وووو  وو 

 قائ  ق ات ج ش ال فاع اإلسوودائ   

 ف    نطقوووي   ا  ا   السوووووووووا د 
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 

 ۲۰٦۲امر رقم 

 

 ) ٦) (تعلیمات مؤقتة) (تعدیل رقم ٤۳تعلیمات امن (تعدیل رقم  بشأنامر 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱(یھودا والسامرة)، 

 

بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر 
ضروري من اجل الحفاظ على سالمة الجمھور، والنظام العام واالمن في المنطقة، انني امر بھذا ما 

 یلي: 

 

) (تعلیمات مؤقتة) ٤۳تعلیمات امن (تعدیل رقم  بشأنمن االمر  ۱في المادة  .۱ ۱تعدیل المادة 
اب  ۱، بدل "حتى یوم ۲۰۱٤-٥۷۷٤)، ۱۷٤٥(یھودا والسامرة) (امر رقم 

 ".۲۰۲۲شباط  ۱" یأتي "حتى یوم ۲۰۲۱
 

 بدء سریان ھذا االمر من یوم توقیعھ. .۲ سریان
 

) (تعلیمات مؤقتة) ٤۳تعلیمات امن (تعدیل رقم  بشأنھذا االمر: " امر  یسمى .۳ االسم
 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱) (یھودا والسامرة)، ٦(تعدیل رقم 

 
 

 
 ٥۷۸۱اب       ۲۰

 ۲۰۲۱تموز    ۲۹

                 ی�����دع�����ي ت�����م�����ی�����رال�����وف    

 اإلس�����رائیلي الدفاع جیش قوات قائد

 ف��ي م��ن��ط��ق����ة ی��ھ��ودا والس����������ام��رة
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 اإلسرائیليجیش الدفاع 

 ۱۹٦٦لسنة  ۷۹، رقم واالبنیةقرى المدن، القانون تنظیم 

 أنظمة تنظیم المدن، القرى واالبنیة
 ترخیص) (یھودا والسامرة)التقدیم طلب اعفاء من لرسوم ال(قیمة 

 

من  (ب)٤، المادة ۱۹٦٦لسنة  ۷۹رقم  واالبنیةقرى ال ،مدنالمن قانون تنظیم  ٦۷لمادة ا وفقبموجب صالحیاتي 
وفق أي قانون او وباقي صالحیاتي  ۱۹۸۱-٥۷٤۲) ۹٤۷رقم (االمر بشأن إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) 

 :التالیة اسن األنظمة فإننياألعلى،  التنظیم، وبناء على توصیة مجلس تشریعات امن

 

قیمة 
 الرسوم

 .جدید شیكل ٥۰۰رسوم بقیمة یدفع  الترخیصإلعفاء من لمقدم طلب  .۱
 

 -في ھذه االنظمة
 

تنظیم المدن، ) من االمر بشأن ٤(۷بموجب المادة  طلب-من الترخیص"  اعفاء"طلب 
 ؛۱۹۷۱-٥۷۳۱ )،٤۱۸(یھودا والسامرة) (رقم  القرى واالبنیة

 
اعفاء من 
 دفع الرسوم

 رسوم،الأنھ غیر قادر على دفع  الذي یدعي ،اعفاء من الترخیص مقدم الطلبیتوجب على  .۲
 ،ةالرخصطلب إعفاء من دفع رسوم  الرخصة،طلب للحصول على عند تقدیم ال أن یرفق

ن یعتمد ، بحال كاممتلكاتھ وممتلكات الزوج والزوجة والوالدینویرفق تصریح الذي یبین 
لب ط في األشھر الستة السابقة لتاریخ تقدیم  دخلھمصادر  علیھم في معیشتھ، وكذلك

العفاء منح ا لرئیس مجلس التنظیم العالي،  یجوز كالمذكور،طلب  قدم الرسوم؛اإلعفاء من 
استثنائیة  في حاالت الرسوم،إعفاءً كلیًا أو جزئیًا من دفع  ،یتم تدوینھاألسباب  الطلب،لمقدم 

ي، االعتبار دخلھ الماد بعینمع األخذ  الرسوم،أن مقدم الطلب غیر قادر على دفع اقتنع إذا 
 .المثبتة ممتلكاتھ ودیونھ

 
استرداد 
 الرسوم

 الرخصةوأعاد  ،ولم یباشر العمل ،یحق لمن حصل على إعفاء من الترخیص (أ) .۳
رد یست أن- ئھاطلب إلغا وأرفقا، إصدارھإلى اللجنة خالل ستة أشھر من تاریخ 

 نصف الرسوم.
 

 لمجلسفیجوز لرئیس ا بتعدیالت،جزئیًا أو  ،الترخیصعفاء من لإلطلب  قبولتم  (ب)  
مبلغ لابشرط أال یتجاوز  الرسوم،أن یعید إلى مقدم الطلب مبلغ  التنظیم العالي
 الرسوم. قیمة نصفالمسترد عن 

 
 توقیعھا. یومثالثین یوم من بعد سریان ھذه االنظمة  ءبد .٤ بدء سریان

 
اء تقدیم طلب اعفلرسوم ال(قیمة  االبنیةقرى ال مدن،تنظیم الأنظمة : " تسمى ھذه االنظمة .٥ االسم

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱، ترخیص) (یھودا والسامرة)المن 
 

 ٥۷۸۱      اردا    ۱۷ 

 ۲۰۲۱       اذار     ۱

 

        العمید فارس عطیلھ

 اإلدارة     المدنیة    رئیس  
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 أمر بشأن تعلیمات أمن 
 

-٥۷۸۱یھودا والسامرة) (تعدیل)، ) (أمر بشأن تعلیمات أمن( أنظمة بشأن تعویضات جراء اعتقال أو سجن
۲۰۲۱ 

 

 

، )۱٦٥۱) من االمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم ھ(۱۸۳بموجب صالحیاتي وفق المادة 
 فإنني آمر بھذا ما یلي:، ٥۷۷۰-۲۰۰۹

 

 

في األنظمة بشأن تعویضات جراء اعتقال او سجن (امر بشأن تعلیمات امن) (یھودا  .۱ اإلحاالتتعدیل 
) ۱أ(٤۹حسب بند  األنظمة)، بكل مكان، بدل "-(فیما یلي  ۲۰۰۷-٥۷٦۸، والسامرة)

"حسب  " یأتي:۱۹۷۰-٥۷۳۰)، ۳۷۸لألمر بشأن تعلیمات أمن (یھودا والسامرة) (رقم 
(أ) من االمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم ۱۸۳المادة 
۱٦٥۱ ،٥۷۷۰-۲۰۰۹". 

 
تعدیل المادة 

 (أ)۲
كالمحدد في اإلضافة األولى لھذه األنظمة" یأتي: " (أ) من األنظمة، بدل "۲في النظام  .۲

 السجل السكاني للمنطقةمن متوسط االجر الشھري للسكان المسجلین في  ۲٥-الجزء ال
دار قرار المحكمة بالنسبة للتعویض، حسبما ینشر بین الحین واآلخر من قبل بیوم اص

 رئیس فرع التنسیق المدني في اإلدارة المدنیة."
 

الغاء اإلضافة 
 االولى

 تلغى بھذا اإلضافة األولى. .۳
 
 

تعدیل اإلضافة 
 الثانیة

 

 في البند (أ)، تحذف الكلمات "او مسجل المحكمة".في اإلضافة الثانیة من األنظمة،  . ٤
 

 بدء سریان
 
 

 بدء سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھا. .٥
 

أنظمة بشأن تعویضات جراء اعتقال او سجن (امر بشأن تعلیمات  تسمى ھذه األنظمة: " .٦ االسم
 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱، (تعدیل) امن) (یھودا والسامرة)

 
 

 

 

 

        أل��������وف ت��������م��������ی��������ر ی��������دع��������ي

 اإلس�������رائیلي الدفاع جیش قوات قائد  

 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

 

 

 ٥۷۸۱   ای�����ار   ۱٦

 ۲۰۲۱   نیس�����ان   ۲۸
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 ياإلسرائیلالدفاع  جیش

 ۱۹٦٦سنة  ۷۹، رقم البنیةقرى و، القانون تنظیم المدن

تحتیة ذات أھمیة إقلیمیة (تعلیمات  یةبن تترخیص منشآأنظمة مصادقة إقامة واعفاء من 
 مؤقتة) (تعدیل)

 ۱۹٦٦سنة  ۷۹، رقم واالبنیةالقرى  ،من قانون تنظیم المدن ٦۷مادة البموجب صالحیاتي كرئیس اإلدارة المدنیة، وفق 
 :التالیةاسن األنظمة  ننيفإالقانون) وبتوصیة مجلس التنظیم األعلى، -(فیما یلي 

تحتیة ذات أھمیة  یةت بنآمنش ترخیصمصادقة إقامة واعفاء من من أنظمة  ۲في النظام  .۱ ۲تعدیل النظام 
األنظمة)، في  –(فیما یلي ۲۰۱۸-٥۷۷۸(یھودا والسامرة)،  إقلیمیة (تعلیمات مؤقتة)

-و ۳، ۲" یأتي: "في المواد ۷-و ۳، ۲، ۱)، بدل: "في المواد ٤(أ)(٥ الثانويالنظام 
۷." 

ي وتسر" یأتي: "وتسري لمدة سنتین من یوم توقیعھامن األنظمة، بدل: " ۹في النظام  .۲ ۹تعدیل النظام 
 ".۲۰۲۲أیار  ۱لغایة یوم 

 یحذف. ۱في الذیل األول من األنظمة، البند  .۳ تعدیل الذیل

 بدء سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھا. .٤  سریان

تحتیة  بنیةت آمنشالترخیص أنظمة مصادقة إقامة واعفاء من  ھذه االنظمة: " تسمى .٥ االسم
 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱(یھودا والسامرة)،  ذات أھمیة إقلیمیة (تعلیمات مؤقتة) (تعدیل)

 
 ٥۷۸۱       ای�����ار     ۲۰

 ۲۰۲۱     ای������ار   ۲

 ع�����ط�����ی�����ل�����ھ ف�����ارس     ال�����ع�����م�����ی�����د

 منطقة في         المدنیة     اإلدارة    رئیس

 والس�������������������ام�������������رة ی�������������ھ�������������ودا
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 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱امر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم 

 ۲۰۰۷-٥۷٦۸یھودا والسامرة)، ) (أمر بشأن تعلیمات أمن( أنظمة بشأن تعویضات جراء اعتقال أو سجن

اعالن بشأن متوسط االجر الشھري

األنظمة بش���أن تعویض���ات جراء اعتقال او س���جن (امر بش���أن تعلیمات امن) (أ) من ۲النظام بموجب ص���الحیاتي وفق 
للس��كان  الش��ھريان متوس��ط االجر ووفقا للمعطیات التي امامي، بھذا  أعلن، فإنني ۲۰۰۷-٥۷٦۷، (یھودا والس��امرة)

 شیكل جدید. ۲۸۰۳٬٤٥عند موعد اصدار ھذا اإلعالن، ھو:  المسجلین في السجل السكاني للمنطقة،

ال�����م�����ق�����دم ع�����دی�����ت زرج�����ری�����ان
لم����دني یق ا تنس�������� ل فرع ا رئیس����������ة 
اإلدارة المدنیة بمنطقة یھودا والس��امرة

ة

٥۷۸۱   ای�����ار   ۲۲
۲۰۲۱   ای�����ار   ٤
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 ۱۹۷۹-٥۷۳۹ ،)۷۸۳(رقم  )والسامرة(یھودا  اقلیمیةمجالس إدارة  امر بشأن

مجلس ) (حدود تعدیل-شفوتألون  مستوطنةمنطقة نفوذ ( اقلیمیھبشأن مجالس  ةنظماأل
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱، )جوش عتصیونإقلیمي 

-٥۷۳۹ )،۷۸۳) والسامرة(یھودا  یھاقلیمالمر بشأن اداره مجالس أ من ا۱ المادةحسب صالحیتي بموجب 
 :األنظمةھذه  اسني نانف ،۱۹۷۹

 منطقة نفوذ
 المستوطنة

التي تشكل جزءاً ال یتجزأ من  احمر على الخریطة،بخط  المحددةلمساحة ا (أ) .۱
ضاف لمنطقة نفوذ )، تالخریطة-(فیما یلي يھذه األنظمة والموقعة بتوقیع

 ").المستوطنة"-لي(فیما ی الحالیة وت"مستوطنة "الون شف

ل ان منطقة نفوذ المستوطنة تحدد وفق خطوط الطوأقر بھذا الشك،  إلزالة (ب)
 .وخطوط العرض المبینة على الخریطة

أي شخص، خالل ساعات الطالع نسخ من ھذه األنظمة وخریطة األنظمة  تودع .۲ نشر
 التالیة: المكاتبفي الدوام العادیة، 

 .والسامرةالبنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا  فرعمكتب رئیس   )أ(

(یھ���ودا  قلیمی���ھالمج���الس اال اساس���ي مكت���ب المس���ؤول كمفھوم���ھ بق���انون )ب(

 .۱۹۷۹-٥۷۳۹) والسامرة

 .جوش عصیون االقلیميمكتب المجلس    )ج(

 ."شفوتألون " المحلیة اللجنةمكتب    )د(

 ة في یوم توقیعھا.بدء سریان ھذه األنظم .۳ بدء سریان

مس��توطنھ  منطق�ة نف�وذ( اقلیمی�ھبش�أن ادارة مج�الس  : "أنظم�ةاألنظم�ةتس�مى ھ�ذه  .٤ االسم
 ". ۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،)جوش عتصیونمجلس إقلیمي ) (حدود تعدیل-شفوتألون 

 ٥۷۸۱             سیفان       ۱ 

   ۲۰۲۱              ایار       ۱۲
 تمی���������������ر ی���������������دعي     أل���������������وف

 قائ��د ق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي

 ف�������ي منطق�������ة یھ�������ودا والس�������امرة
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 ۱۹۷۹-٥۷۳۹ ،)۷۸۳(رقم  )والسامرة(یھودا  اقلیمیةمجالس إدارة  امر بشأن

مجلس ) (حدود تعدیل-معلي مخماش مستوطنةمنطقة نفوذ ( اقلیمیھبشأن مجالس  ةنظماأل
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱، )بنیامین مطيإقلیمي 

-٥۷۳۹ )،۷۸۳) والسامرة(یھودا  یمیھاقلالمر بشأن اداره مجالس أ من ا۱ المادةحسب صالحیتي بموجب 
 :األنظمةھذه  اسني نانف ،۱۹۷۹

 منطقة نفوذ
 المستوطنة

التي تشكل جزءاً ال یتجزأ من  احمر على الخریطة،بخط  المحددةلمساحة ا (أ) .۱
ضاف لمنطقة نفوذ )، تالخریطة-(فیما یلي يھذه األنظمة والموقعة بتوقیع

 ").المستوطنة"-ا یلي(فیممستوطنة "معلي مخماش" الحالیة 

ل ان منطقة نفوذ المستوطنة تحدد وفق خطوط الطوأقر بھذا الشك،  إلزالة (ب)
 .وخطوط العرض المبینة على الخریطة

أي شخص، خالل ساعات الطالع نسخ من ھذه األنظمة وخریطة األنظمة  تودع .۲ نشر
 التالیة: المكاتبفي الدوام العادیة، 

 .والسامرةالبنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا  فرعمكتب رئیس   )أ(

(یھ���ودا  قلیمی���ھالمج���الس اال اساس���ي مكت���ب المس���ؤول كمفھوم���ھ بق���انون )ب(

 .۱۹۷۹-٥۷۳۹) والسامرة

 .مطي بنیامین االقلیميمكتب المجلس    )ج(

 ."معلي مخماش" المحلیة اللجنةمكتب    )د(

 نظمة في یوم توقیعھا.بدء سریان ھذه األ .۳ بدء سریان

مس��توطنھ  منطق�ة نف�وذ( اقلیمی�ھبش�أن ادارة مج�الس  : "أنظم�ةاألنظم�ةتس�مى ھ�ذه  .٤ االسم
 ". ۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،)مطي بنیامینمجلس إقلیمي ) (حدود تعدیل-معلي مخماش

 ٥۷۸۱             سیفان       ۱ 

   ۲۰۲۱              ایار       ۱۲
 تمی���������������ر ی���������������دعي     أل���������������وف

 قائ��د ق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي

 ف�������ي منطق�������ة یھ�������ودا والس�������امرة
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 ٥۷۷۲-۲۰۱۲)، ۱٦۹۹بشأن الدفاع المدني (یھودا والسامرة) (رقم  امر

 إعالن عن حالة خاصة في الجبھة الداخلیة

، ۲۰۱۲-٥۷۷۲) ۱٦۹۹(أ) من االمر بشأن الدفاع المدني (یھودا والسامرة) (رقم ٥بموجب صالحیاتي وفقا للمواد 
ي بھذا عن حالة خاصة ف أعلن فإننيبوجود احتمال كبیر لوقوع ھجوم على السكان المدنیین،  وبما انني اقتنعت

  إلعالن.لھذا االجبھة الداخلیة والمستوطنات والمجالس المحلیة المفصلة في الملحق 

او حتى  ۲۳:٥۹الساعة  ۲۰۲۱ أیار ۲۰وحتى یوم  ۰۰:۰۰الساعة  ۲۰۲۱ أیار ۱۸من یوم  اإلعالنھذا یسري 
 حسب السابق من المواعید.، االمر على الغائھا

 قائمة المستوطنات والمجالس المحلیة – الملحق

 اورنیت .1

 الفي منشي .2

 ناالك .3

 عیتس افرایم .4

 تسوفیم .5

 شومرون (بما في ذلك معلي شومرون) كرني .6

 ي تیكفارشع .7

   أل��������وف ت��������م��������ی��������ر ی��������دع��������ي

 اإلس������رائیلي الدفاع جیش قوات قائد 

 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

 ٥۷۸۱  سیفان     ۷

 ۲۰۲۱    أیار    ۱۸

11513



 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 ۱۹٦٦سنة ل) ۷۹(رقم االبنیة قرى وال ،مدنالقانون تنظیم 

 ۱۹۷۱-٥۷۳۱)، ٤۱۸(یھودا والسامرة) (امر رقم  البنیةقرى وال، مدنالامر بشأن قانون تنظیم 

نقال  ألوضع ملج رخیصوت مخطط(اعفاء من  االبنیةقرى وال ،مدنالأنظمة تنظیم 
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱واستخدامھ) (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة)، 

 ۱۹٦٦ ةسنل)، ۷۹(رقم  االبنیةقرى وال ،مدنالمن قانون تنظیم  ٦۷-وب ۳٤لمواد ابموجب صالحیاتي وفق 
 :التالیة ألنظمةانني اسن فإ، التنظیم االعلى مجلسوبعد استشارة 

 -في ھذه األنظمة .۱ تعریفات
وفق  تصاریحأو نظیم الفصل الرابع من قانون الت في مفھومھك ترخیص-" ترخیص"
 یص بموجب أيبما في ذلك اإلعفاء من الترخ صاریحالت بشأن منحمن األمر  ۲ لمادةا

 ؛قانون وتشریعات أمن

 .۱۹٦٦) لسنة ۷۹القرى واألبنیة (رقم  ،المدنتنظیم  قانون-" التنظیم"قانون 

سانة مبني من الخر السكان،لغرض حمایة  )،(مسبق الصنع مبنى متنقل -"ملجأ متنقل"
وجمیع اجزائھ  واحدة مصنوع من قطعة مماثلة،المسلحة أو مواد ذات خصائص 

قل تال جدرانھ ُسمك  مربعة،وال تتجاوز مساحة بنائھ اإلجمالیة عشرة أمتار  ،مترابطة
 تزیدالذي  مبنى ،ي ذلكبما ف ،وال یزید عن ثالثة أمتار ، وارتفاعھعن ثالثین سنتیمترا

بالنسبة الجھة المختصة  بمصادقةو ٪٥۰عن  بشرط ان ال تزید ،عن المذكور مقاساتھ
 .لھذه الزیادة

ید مناطق وضعت المنح تصاریح العمل في بشأن  األمر-منح التصاریح" بشأن "األمر 
 .۱۹۸۲-٥۷٤۲ )،۹۹۷ألغراض عسكریة (یھودا والسامرة) (رقم  علیھا

 )،٤۱۸القرى واألبنیة (یھودا والسامرة) (رقم  ،المدن تنظیم بشأن األمر-" التنظیم"أمر 
 ؛٥۷۳۱-۱۹۷۱

ھودا الدفاع المدني (یبشأن من األمر  ۲٦كتعریفھا في المادة  –"السلطة المختصة" 
 .۲۰۱۲-٥۷۷۲ )،۱٦۹۹والسامرة) (رقم 

اإلقلیمیة (یھودا لس المجاقانون أساسي في  مفھومھك مجلس-"السلطة المحلیة" 
المجالس المحلیة  كمفھومھ في قانون اساسيأو مجلس  ۱۹۷۹-٥۷۳۹والسامرة) ،

 .۱۹۸۱-٥۷٤۱ )،(یھودا والسامرة
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ر في األم مفھومھاكالمجلس المحلي أو اإلقلیمي  نفوذ منطقة-المجلس"  نفوذ "منطقة
أو األمر  ۱۹۸۱-٥۷٤۱ )،۸۹۲دارة المجالس المحلیة (یھودا والسامرة) (رقم أ بشأن
 ؛۱۹۷۹-٥۷۳۹ )،۷۸۳إدارة المجالس اإلقلیمیة المجالس (یھودا والسامرة) (رقم بشأن 

تعریف 
الحق في 
 األراضي

 أحد التالي: –في ھذه األنظمة، الحق في األراضي  .۲

 لعقار،لالمسجل أو المستأجر  المالك-في الممتلكات المسجلة في السجل العقاري  (أ)
ھذا لوكذلك الذي یحق لھ التسجیل كمالك للعقار بموجب البیع أو المیراث. 

أنھ  على التصاریح، منحبشأن في األمر  مفھومھك ،المسؤولعتبر یُ  ،غرضال
أن بشفي األمر  مفھومھاك التي وضعت الید علیھاالحق في األراضي  صاحب

 التصاریح؛ منح

جالت المسجل في الس الشخص-في الممتلكات غیر المسجلة في السجل العقاري  (ب)
الضریبیة لنفس العقار بصفتھ مسؤوالً عن دفع الضریبة بموجب قانون ضریبة 

واألراضي  االبنیةأو بموجب قانون ضریبة  ۱۹٥٥ لسنة ۳۰األراضي رقم 
 سنةزراعیة لال أنظمة الضریبةأو  ،۱۹٥٤ سنةل ۱۱رقم  ،اتالبلدیمناطق  داخل

ومن كان لھ حق التسجیل في القائمة المذكورة بموجب  ،بمراعاة االمر ،۱۹٤۲
 میراث؛بیع أو 

 الكامفي الممتلكات التي ھي  )،(ب حتى(أ)  الفقرات فيبالرغم من المذكور  (ج)
ة (یھودا والسامرة) (رقم یالحكومبشأن الممتلكات في األمر  مفھومھاكحكومیة 

 -او لم تسجلسواء تم تسجیلھا في السجل العقاري  ،٥۷٦۷-۱۹۷۷ )،٥۹
 الئحة الحقوقالحكومیة أو شخص مسجل في  عن الممتلكات لوالمسؤو

م (یھودا والسامرة) (رق ةالعقاری الصفقاتمر بشأن تسجیل األ كتعریفھ في
من یتصرف في األراضي بموجب اتفاق عقده معھ، أو  ،۱۹۷٤-٥۷۳٤) ٥٦۹

 المفعول عند إقامة المبنى بموجب ھذه األنظمة؛ وھذا بموجب حق ساري

االعفاء 
من 

الترخیص 
 والمخطط

 تالیة:بالشروط الترخیص والمخطط عفى من الموضع ملجأ متنقل واستخدامھ  .۳

 أو من قبل سلطة محلیة في المنطقة،یتم وضع الملجأ المتنقل من قبل سلطات  (أ)
وضع الملجأ المتنقل مشروطًا  ؛نطاقھامخطط تنظیمي مصادق علیة داخل مجال 

ضع ویوكذلك بموافقة مھندس السلطة المحلیة التي  المختصة،بموافقة السلطة 
 شروطممن قبل سلطات المنطقة وضع الملجأ المتنقل  ؛نطاقھاالملجأ المتنقل في 

 بموافقة رئیس اإلدارة المدنیة.

 على وضع الملجأ المتنقل؛ يضاالحق في األر صاحبأعطیت موافقة  (ب)

وبقدر  ،الیھ منطقةالمتنقل في أفضل مكان من حیث وصول سكان  أالملج یوضع (ج)
االخذ باالعتبار الخطورة الوقائیة مع  ،بشكل یتناسق مع المحیط ،اإلمكان

 ؛الناجمة عن وضعھ

سكن بما في ذلك ال السكان،لن یتم استخدام الملجأ المتنقل ألي غایة غیر حمایة  (د)
 ذلك؛والتخزین وما شابھ 
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 ؛، كحد اقصى۲۰۲۳ایار ۳۱المتنقل حتى  الملجأسیتم استخدام  )ھ(

سلطات سلطة من السلطة المحلیة او  –الملجأ المتنقل  الجھة التي وضعت (و)
ام نھایة فترة االستخد المكان وتعیده الى سابق عھدة عند تأھیلتعید -المنطقة 
سمح إقامة ملجا ی مخططالمصادقة على  خالل ھذه الفترة تم اال بحال المذكورة

 متنقل واستخدامھ.

 -في ھذه المادة (ز)
، وكذلك نظام المبادئ التوجیھیة، نظیمكمفھومھ في قانون الت-"مخطط تنظیمي"

 ، المصادقة بعد الیوم المحدد.بمراعاة االمر

من  ۲التصاریح وفقًا للمادة  لمنح المبادئمن  نظام-"نظام المبادئ التوجیھیة" 
والذي یتضمن مخطًطا وتعلیمات بشأن تحدید  التصاریح، بشأن منحاألمر 

 ؛كالمذكورالمناطق وشروط استخدام األراضي والمباني داخل كل منطقة 

 تقیید
مسؤولیة ل

، المنشأ
المنفذ او 
 المستخدم

م من أي التزا ،بمراعاة االمر-أو المستخدم  المنفذأو  المنشأ االنظمةال تعفي أحكام ھذه  .٤
 موجببواالستخدامات  عمالأو موافقة أو تصریح أو شرط مطلوب لتشیید المباني واال

 قانون وتشریعات األمن.أي 

بدء 
 سریان

 .۲۰۲۳أیار  ۳۱بدء سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھا وتسري حتى یوم  .٥

 مخطط وترخیص(اعفاء من  االبنیةقرى وال ،مدنالھذه األنظمة: " أنظمة تنظیم  تسمى .٦ االسم
 "۲۰۲۱-٥۷۸۱لوضع ملجأ نقال واستخدامھ) (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة)، 

 ٥۷۸۱   سیفان    ۷
 ۲۰۲۱    أیار    ۱۸

 ھفارس عطیلالعمید 
 الــــــــمدنـیةرئــــــــــیـس اإلدارة 

 فـي مــــنطقة یــــھودا والـــسامرة
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ٥۷۷۲-۲۰۱۲)، ۱٦۹۹بشأن الدفاع المدني (یھودا والسامرة) (رقم  امر

 

 عالن عن حالة خاصة في الجبھة الداخلیةاإلتمدید سریان 

 
) ۱٦۹۹الدفاع المدني (یھودا والسامرة) (رقم  بشأن(ب) من االمر ٦-و(أ) ٥لمواد ابموجب صالحیاتي وفق 

لى عامر بھذا  يفإننبوجود احتمال كبیر لوقوع ھجوم على السكان المدنیین، وبما انني اقتنعت ، ٥۷۷۲-۲۰۱۲
 ۲۰۲۱أیار  ۱۸في الجبھة الداخلیة، كما تم اإلعالن عنھا على یدي بیوم  ةخاص حالةتمدید سریان اإلعالن عن 

 .االصليفي الملحق لإلعالن  ة)، في المستوطنات والمجالس المحلیة المفصلاالصليإلعالن ا –(فیما یلي 

 

او حتى  ۲۳:٥۹أیار الساعة  ۲٦حتى یوم  ۰۰:۰۰الساعة  ۲۰۲۱أیار  ۲۱ یوممن سریان اإلعالن یسري تمدید 
 حسب السابق من المواعید.، االمر على الغائھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المستوطنات والمجالس المحلیة – الملحق

 

 ورنیتأ .1

 الفي منشي .2

 نالكا .3

 عیتس افرایم .4

 تسوفیم .5

 شومرون (بما في ذلك معلي شومرون) كرني .6

 ي تیكفارشع  .7

 

        أل��������وف ت��������م��������ی��������ر ی��������دع��������ي

 اإلس������رائیلي الدفاع جیش قوات قائد 

 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا ب����م����ن����ط����ق����ة

 

 

 ٥۷۸۱  سیفان     ۹

  ۲۰۲۱    أیار    ۲۰



جیش الدفاع االسرائیلي
 ٥۷۷۲-۲۰۱۲ )،۱٦۹۹بشأن الدفاع المدني (یھودا والسامرة) (رقم  امر

 عالن عن حالة خاصة في الجبھة الداخلیةاإلإلغاء 

 ٥۷۷۲-۲۰۱۲ )،۱٦۹۹بموجب صالحیاتي وفقا لألمر بشأن الدفاع المدني (یھودا والسامرة) (رقم 
إلغاء اإلعالن عن حالة خاصة في امر بھذا على  فإنني ،ةأمنی اتوبموجب أي قانون أو تشریع

 .۲۰۲۱ایار ۲۱التي تم تمدیدھا على یدي بیوم  الداخلیة،الجبھة 

 .من یوم توقیعھ اإللغاءسریان ھذا 

   أل��������وف ت��������م��������ی��������ر ی��������دع��������ي

ئد فاع جیش قوات قا لد  اإلس������رائیلي ا

 والس���������ام���رة ی���ھ���ودا م���ن���ط���ق���ةف���ي 

 ٥۷۸۱  سیفان     ۱۲

 ۲۰۲۱    أیار      ۲۳

۱۱:٥۹         الساعة
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جیش الدفاع االسرائیلي

 ۱۹٦٤ لسنة ٦ رقم ،تسجیل األموال الغیر منقولة التي لم یسبق تسجیلھا انونق

 أصول الحكم في لجان( تسجیل األموال الغیر منقولة التي لم یسبق تسجیلھا انونقأنظمة 
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،)والسامرة یھودا() ۲رقم  تعدیل) (تسجیلال

األموال الغیر منقولة التي لم یسبق تسجیلھا،  تسجیل من قانون ۱۰لمادة بموجب صالحیاتي وفق ا
)، ۹٤۷بشأن إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) (رقم  وبموجب االمر، ۱۹٦٤لسنة  ٦قانون رقم 

سكان  ولمصلحة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري من اجل تحقیق الحكم الصحیح ٥۷٤۲-۱۹۸۱
 :التالیةنظمة اسن بھذا األ فإننيالمنطقة، 

إضافة 
أ۲النظام 

ان الحكم في لج اصولتسجیلھا ( یسیقلم  التياألموال الغیر منقولة في انظمة تسجیل  .۱
 ،۲بعد النظام  )،االصلیة االنظمة-(فیما یلي  ۲۰۰۸-٥۷٦۹ )،التسجیل) (یھودا والسامرة

 :یأتي

لباس "
المحامي

أن ل تسجیالتعدیل على المحامي الذي یمثل أمام لجنة ل یتوجب (أ) أ.۲
 ؛كبغیر ذللھ اللجنة  تأذن اال بحال ،البزة القضائیةیرتدي 

 -في ھذا النظام (ب)

ذو  قمیص أبیض: تتألف البزة القضائیة للمحامین من )۱(
یاقة وأكمام طویلة أو قصیرة، ربطة عنق، سروال 

بلون أسود أو أزرق غامق، وشاح أسود  وسترة، كلھم
 ؛وحذاء مغلق غامق

ذو  قمیص أبیض: تتألف البزة القضائیة للمحامیات من )۲(
یاقة وأكمام طویلة أو قصیرة، سروال أو تنوره بلون 
أسود أو أزرق غامق وسترة بلون أسود أو أزرق 
غامق، أو فستان أسود بأكمام طویلة أو قصیرة ویاقة 

 ؛بیضاء، وشاح أسود وحذاء غامق

 ۳۰لغایة  نیسان ۱ من الفترة في سترة، لبس عدم یمكن )۳(
 ". سنة كل من الثاني تشرین

تعدیل 
٦النظام 

 ، عند نھایتھا یأتي:االصلیةمن األنظمة  ٦في النظام  .۲

في ظروف  بحال تبین لھا انھ من الضروري، للجنة،یجوز  )و"(
ا وفقً  ،بإیداع كفالةأن تأمر مقدم الطلب أو المعترض  ،االمر

من أجل تأمین تكالیف  ،الذي تحددهلتقدیر اللجنة وفي موعد 
 اإلجراءات؛

 االمر علىیجوز للجنة  المحدد،بحال لم تودع الكفالة في  )ز(
رفض الطلب  تم ؛، بمراعاة االمررفض الطلب أو االعتراض

فیجوز لمقدم الطلب  ،الثانوي ھذاأو االعتراض بموجب النظام 
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إذا و الرفض، إللغاءطلب تقدیم ، بمراعاة االمرأو المعترض، 
سببًا كافیًا یمنع مقدم الطلب أو المعترض من  تواجدللجنة  تبین

یجوز للجنة إلغاء  المحدد،إیداع الكفالة في غضون الوقت 
 .تحددھابالشروط التي  قرارھا

قبل  بدئتتعلیماتھا على اإلجراءات التي وتسري بدء سریان ھذه االنظمة بیوم توقیعھا؛  .۳ سریان
 .موعد بدء سریانھا

ول أص( منقولة التي لم یسبق تسجیلھاالغیر  االموالتسجیل أنظمة "األنظمة: ھذه  تسمى .٤  االسم
 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱یھودا والسامرة)، () ۲لجنة التسجیل) (تعدیل رقم في  الحكم

 
 
 

 ع�����ط�����ی�����ل�����ھ ف�����ارسال�����ع�����م�����ی�����د 

 رئ������ی������س اإلدارة ال������م������دن������ی������ة 

 والس���������ام���رة ی���ھ���ودا م���ن���ط���ق���ةف���ي 

 ٥۷۸۱   س�������یفان   ۲۲

 ۲۰۲۱   ح���زی���ران   ۲
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

۱۹۹۲-٥۷٥۲)، ۱۳۱۰امر بشأن النقل (یھودا والسامرة) (رقم 

۲۰۲۱-٥۷۸۱) (یھودا والسامرة)، ۲۱أنظمة النقل (تعدیل رقم 

االمر)،  –(فیما یلي  ۱۹۹۲-٥۷٥۲)، ۱۳۱۰من االمر بشأن النقل (یھودا والسامرة) (رقم  ۷۰بموجب صالحیاتي وفقا للمادة 
 بھذا األنظمة االتیة:انني اسن 

-۲۳، في النظام ۱۹۹۲-٥۷٥۲في أنظمة النقل (یھودا والسامرة)،  .۱ ۲۳تعدیل النظام 

یفي شركة نت موظف في جندي، مفتش و : "،یأتي في نھایتھفي العنوان الجانبي،  )۱(
 سرائیل".ا

 (أ): النظام الثانويفي  )۲(

 ) یأتي:۱بدل الفقرة ( (أ)
أو شرطي عّرف  ،الزي الرسميتعلیمات صادرة عن شرطي یرتدي  )۱"(

عن نفسھ بشھادة تعیین أو جندي من جیش الدفاع اإلسرائیلي یرتدي الزي 
التعلیمات الصادرة عن  أیضا -وفي نطاق سلطة مرور محلیة العسكري،

الدفاع المدني او قائد الدفاع المدني اللوائي ،  من قبل رئیس مخول شخص 
 الرسمي او أي عالمة يیة واجبة من قبل شرطة إسرائیل ویرتدي الزخالل تأد
ش مفت عن الصادرةأو تعلیمات  ،ھ ومصادق علیھاتشخیص نتمكن م خارجیة

البلدیة بالزي الرسمي الذي ھو موظف في السلطة المحلیة مفوض من قبل 
المرور في شرطة اسرائیل بعد تلقي التدریب  سلطةقائد المنطقة أو رئیس 

 "؛ )؛البلدیة مفتش-ناسب (في ھذه النظام الم

 ) یأتي:۱بعد الفقرة ( (ب)
 الزيیرتدي  سلطة المرور المحلیة موظفیصدرھا لتعلیمات التي اأ) ۱"(

ر رئیس قسم المرو اللواء أوقائد المخول لذلك من قبل الرسمي أو نیابة عنھا، 
في شرطة إسرائیل بعد تلقي التدریب المناسب، لتوجیھ حركة المرور في 

 شارعأو صیانة  شقالمرور المحلیة أعمال  سلطة تنفذ فیھااالماكن التي 
 "؛ الموجود في نطاقھا؛

" وعند الرسميالزي یرتدي بعد "على ید شرطي" یأتي: " –) ۲في الفقرة ( (ج)
سلطة  اقنطسرائیل، وفي افي شركة نتیفي  موظفنھایتھا یأتي: "او على ید 

 ".البلدیةوعلى ید مفتش  –المحلیة  المرور
 بدء سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھا. .۲ سریان

 ."۲۰۲۱-٥۷۸۱) (یھودا والسامرة)، ۲۱(تعدیل رقم  النقل" أنظمة  ھذه األنظمة: تسمى .۳ االسم

 
 ٥۷۸۱    ت����م����وز        ٦

 ۲۰۲۱     ح����زی����ران   ۱٦

 ع�����ط�����ی�����ل�����ھ ف�����ارس     ال�����ع�����م�����ی�����د

 منطقة في         المدنیة     اإلدارة    رئیس

 والس�������������������ام�������������رة ی�������������ھ�������������ودا
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جیش الدفاع اإلسرائیلي

۱۹٥۸سنة  ٥۱، رقم باألموال الغیر منقولةالمتعلقة معدل ألحكام قانون 

أصول الحكم ( ۱۹٥۸سنة  ٥۱المتعلقة باألموال الغیر منقولة، رقم معدل ألحكام أنظمة قانون 
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱(یھودا والسامرة)،  (تعدیل) حدود)أراضي وعدیل تسجیل في لجان ت

 ،۱۹٥۸سنة  ٥۱رقم  ،معدل ألحكام المتعلقة باألموال الغیر منقولةمن قانون  ۱٦لمادة ا تي وفقبموجب صالحیا
بما أنني أعتقد أن ھذا  ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ )،۹٤۷ألمر بشأن إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) (رقم ا بموجبو

 :ةاألنظمة التالیاسن  فإنني ،إلحالل الحكم الصحیح ولمصلحة سكان المنطقةضروري 

إضافة 
(أ)۳النظام 

 ۱۹٥۸لسنة  ٥۱رقم  ،المعدل ألحكام المتعلقة باألموال الغیر منقولةقانون الفي انظمة  .۱
-٥۷۱۹ )،حدود) (یھودا والسامرةفي لجان تعدیل تسجیل األراضي و أصول الحكم(

 یأتي: ۳بعد النظام  )،االصلیة(فیما یلي االنظمة  ۲۰۱۹

لباس "
 المحامي

تعدیل تسجیل على المحامي الذي یمثل أمام لجنة ل یتوجب )(أ أ.۳
 تأذن اال بحال ،البزة القضائیةحدود أن یرتدي األراضي و

 بغیر ذلك؛لھ اللجنة 

 -في ھذا النظام (ب)

 ذو أبیض قمیص: من للمحامین القضائیة البزة تتألف )۱(
 سروال ،عنق ربطة قصیرة، أو طویلة وأكمام یاقة

 أسود وشاح غامق، أزرق أو أسود بلون كلھم وسترة،
 ؛غامق مغلق وحذاء

 أبیض قمیص: من للمحامیات القضائیة البزة تتألف )۲(
 تنوره أو سروال قصیرة، أو طویلة وأكمام یاقة ذو

 أو أسود بلون وسترة غامق أزرق أو أسود بلون
 قصیرة أو طویلة بأكمام أسود فستان أو غامق، أزرق
 ؛غامق وحذاء أسود وشاح بیضاء، ویاقة

لغایة  نیسان ۱ من الفترة في سترة، لبس عدم یمكن )۳(
 ". سنة كل من الثاني تشرین ۳۰

تعدیل 
۷النظام 

:یأتي في نھایتھ ،االصلیةمن االنظمة  ۷في النظام  .۲

في ظروف  ،بحال تبین لھا انھ من الضروري ة،للجنیجوز  )٦"(
وفقًا  ،بإیداع كفالةأن تأمر مقدم الطلب أو المعترض  ،االمر

من أجل تأمین تكالیف  ،الذي تحددهلتقدیر اللجنة وفي موعد 
 اإلجراءات؛

 االمر علىیجوز للجنة  المحدد،في بحال لم تودع الكفالة  )۷(
رفض  تم ؛راعاة االمر، بمرفض الطلب أو االعتراض

فیجوز  ،الثانوي ھذاالطلب أو االعتراض بموجب النظام 
طلب تقدیم ، بمراعاة االمرلمقدم الطلب أو المعترض، 
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سببًا كافیًا یمنع مقدم  تواجدللجنة  تبینوإذا  الرفض، إللغاء
الطلب أو المعترض من إیداع الكفالة في غضون الوقت 

 .بالشروط التي تحددھا ایجوز للجنة إلغاء قرارھ المحدد،

قبل بدئت تعلیماتھا على اإلجراءات التي وتسري بدء سریان ھذه االنظمة بیوم توقیعھا؛  .۳ سریان
 .موعد بدء سریانھا

 ٥۱، رقم أنظمة قانون معدل ألحكام المتعلقة باألموال الغیر منقولة" ھذه األنظمة: تسمى .٤  االسم
لجان تعدیل تسجیل أراضي وحدود) (تعدیل) (یھودا  (أصول الحكم في ۱۹٥۸لسنة 

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱والسامرة)، 

 
 
 

    عطیل����������������ھ ف����������������ارسالعمی����������������د 

 رئ����������������������یس اإلدارة المدنی����������������������ة 

 والس��������امرة یھ��������ودا منطق��������ةف��������ي 

 ٥۷۸۱   تم���������������وز   ۱۲

 ۲۰۲۱   نیس�����������ان   ۲۲
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جيش الدفاع اإلسرائيلي 

1969-5730(، 363أمر بشأن حماية الطبيعة )يهودا والسامرة( )رقم  

حدود   تعديل -"روتم مسكيوت"إعالن عن محمية طبيعية  

(، 363مرة( يرقأ  هأودا والاأاالطبيعأ  ية بشأن  حماةأ   األمرمن    2المادة    بموجب صالحياتي وفق

هأودا المدنيأ  ية اإلدارة إقامأ ( من االمأر بشأن  2يأ(ي3والمادة  يفيما ةلي: "األمر"(  5730-1969

فق و"،  روت  ماكيوت "  الموقععن تعدةل حدود  أعلن بهذا    ،1981-5742(،  947رق   يوالاامرة(  

 .اإلعال المرفق  لهذا  الحدود المعلم  على الخرةط 

ميأ  ببيعيأ " محك"وماأاحتها معأرو   منأ     ةتجأ أتشأكل جأ ال ال    اإلعأال الخرةط  المرفق  لهذا  

 في االمر.كمفهومها 

بيوم توقيعها.بدال سرةا  هذا اإلعال  

فددددددددار  عطيلدددددددد العميددددددددد     

         المدنيدددددددددةرئدددددددددير    اإلدارة     

منطقدددددة يهدددددودا والسدددددامرة فدددددي

5781    تمدددددددو      17

   2021     حزيددددددددران   27
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٦۹-٥۷۲۹،)۳۲۱(رقم  یھودا والسامرة)(العامة) قانون األراضي (استمالك للمصلحة  بشأنأمر 

 ۹٦/۱/ھ ،)طریق(ستمالك واخذ حق التصرف جزئي عن االالتخلي ال بشأنقرار 

یھ�ودا والس�امرة) (ة) العام�ق�انون األراض�ي (اس�تمالك للمص�لحة بش�أن  م�ن األم�ر ۲الم�ادة  حسب يصالحیات بموجب
 المدنی��ة (یھ��ودا اإلدارةإقام��ة  بش��أناألم��ر  )االم��ر بش��أن ق��انون األراض��ي(فیم��ا یل��ي: " ،۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،)۳۲۱(رق��م 

 ۲رق�م  ،(استمالك للمصلحة العامة) األراضيمن قانون  ۱۹وبموجب المادة  ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،)۹٤۷والسامرة) (رقم 
أ م��ن االم��ر بش��أن ق��انون ٤م��ن ق��انون االس��تمالك والم��ادة  ٤ووفق��ا للم��ادة  ،)س��تمالكالا ق��انون-یل��ي(فیم��ا  ۱۹٥۳لس��نة 

 -األراضي

تعدیل خارطة االستمالك المرفقة للقرار بشأن استمالك األراضي واخذ حق التصرف (طریق)، رقم  على أقرر بھذا
ان یتم التخلي  على") القرار األصلي) (فیما یلي: "٥۷٥٦ شباط ۲۹( ۱۹۹٦ شباط ۱۹الموقعة بتاریخ ، ۹٦/۱/ھ

الجزئي عن األراضي المفصلة ادناه.  یسري ھذا القرار من یوم نشره في االراضي، مواقع االنترنت، ومدیریة 
 .حسب االخیر بینھم، او تسلیمة لجھات االرتباط الفلسطیني التنسیق واالرتباط المالئمة

 األراضي ھي:
 ٦٫۰۰۰: ۱على خریطة االستمالك بمقیاس رسم  االصفرباللون  ةمحددال ،دونم ۸٫۷٤۱قطعة ارض مجمل مساحتھا 

الموقعة بتوقیعي  "۹٦/۱/ھ )،طریق(ستمالك واخذ حق التصرف جزئي عن االال التخليقرار بشأن "وتحمل اسم 
 وتشكل جزء ال یتجزأ منھ.والمرفقة لھذا القرار 

 أراضي الخلیل، ضمن المذكورة األراضيتقع 

 .۲۷۹، ۹۷، ۹٦، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸٥، ۸٤، ۸۳، ۸۲، ۷۹، ۷۸، ۰، القطع: ۳٤٤۱۷حوض 
 .۲۱، ۲۰، القطع: ۳٤۹۱٥حوض 
 .۱٥٤، ۱٥۰، ۱٤۹، ۱٤۷، ۱٤٦، ۱٤۳، ۱٤۱، ۹۸، ۳۲، ۲۷، القطع: ۳٤٤۱٥حوض 

 على النحو التالي: ،ینشر ھذا القرار والخریطة المرفقة لھ

 یوم. ٦۰حة اإلعالنات لمدة یودع في مكاتب مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة وتعلق على لو  .۱
۲.  
 ینشر بواسطة الصحافة باللغتین العبریة والعربیة. .۳
 ینشر على موقع االنترنت التابع لإلدارة المدنیة.  .٤
 یسلم لجھات التنسیق واالرتباك في المحافظة المالئمة، بواسطة مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة. .٥
 .بذلكویوضع الطالع كل من یرغب یودع في دیوان التنظیم في اإلدارة المدنیة  .٦
یھودا والسامرة في المحافظة المالئمة، ویوضع الطالع الحكومیة في عن المسئول عن األمالك المندوب یودع في مكاتب  .۷

 .كل من یرغب بذلك
 یوم. ٦۰یعلق بشكل واضح للعین في عدة أماكن بارزة في نطاق األراضي المذكورة لمدة  .۸
 یھودا والسامرة.األوامر والتعیینات التابعة لقیادة جیش الدفاع اإلسرائیلي في منطقة  ،مجموعة المناشیرینشر في  .۹

 ویمكن ألي شخص االطالع علیھم.

 ٥۷۸۱ آب                       ۲

 ۲۰۲۱   تموز                ۱۱

 عمی���������د،                  ف���������ارس عطیل���������ھ

 المدنی��������ة              اإلدارة         رئ��������یس

 المختص���������������������������������ة الس���������������������������������لطة
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 اإلسرائیلي  جیش الدفاع

 ۲۰۱۲-٥۷۷۲)، ۱٦۹۹رقم (الدفاع المدني (یھودا والسامرة)  بشأنأمر 

 تعیین مسؤول میزانیة دفاع مدني محلي

)، ۱٦۹۹رقم () من األمر بشأن الدفاع المدني (یھودا والسامرة) ۱(ج)(٤بموجب صالحیاتي وفق المادة 
 اعین بھذا:")، فإنني االمر(فیما یلي: " ٥۷۷۲-۲۰۱۲

 رئیس فرع الجبھة الداخلیة في قیادة المنطقة الوسطى

) من ۱(ج)(٤بالنسبة لبنود میزانیة الدفاع المدني المحلي بموجب المذكور في المادة  لیصدر توجیھاتھ
 .األمر

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 ٥۷۸۱    ای�����ار    ۱٤

 ۲۰۲۱   ن����یس���������ان   ۲٦

ج���������وردی���������ن اوري ال���������وف 

 ال������دف������اع ال������م������دن������ي ق������ائ������د
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

في نقاط العبور (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) (رقم  أمر بشأن تنظیم الصالحیات
۱٥) ٦٦٥۷۷۱ -۲۰۱۰ 

 ۱۹۸۸-٥۷٤۱) ۱۲٥۲أمر بشأن نقل البضائع (یھودا والسامرة) (رقم 
 ۲۰۰٥-٥۷٦٥البضائع (یھودا والسامرة)،  حضارإلتصریح عام 

كتاب تعیین 

من األمر بشأن تنظیم الصالحیات في نقاط العبور (تعلیمات مؤقتة)  ۱مادة وفق البموجب صالحیاتي 
من األمر بشأن نقل  3(فیما یلي: "األمر") والمادة أ ۲۰۱۰-٥۷۷۱)، ۱٦٦٥(یھودا والسامرة) (رقم 

 اعین بھذا: إننيف ،5748-1988)۱۲٥۲البضائع (یھودا والسامرة) (رقم 

 ۲۰۳۲۸۲۹٦۷السید العاد عزرا، رقم الھویة 

 إلحضار) من التصریح العام ۱(ب  ۲مفتش للمعابر وفقا لألمر، ألغراض المادة لیشغل منصب 
 ۲۰۰٥-٥۷٦٥البضائع (یھودا والسامرة) 

 التعیین بیوم توقیعھبدء سریان ھذا 

، اعتباًرا من ات امنأي إجراء اتخذه مفتش المعابر بموجب صالحیاتھ بموجب أي قانون أو تشریع
 وحتى تاریخ توقیع كتاب التعیین، تم بموجب كتاب التعیین ھذا. ۲۰۲۱شباط  ۲۱

 ٥۷۸۱  أیار    ۲۷

 ۲۰۲۱ أیار       ۹
 عـمید                 عطیلھ، فارس

 الــــــــمدنـیة اإلدارة رئــــــــــیـس
 فـي مــــنطقة یــــھودا والـــسامرة
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 قوات جیش الدفاع االسرائیلي
 .۲۰۱۹- ٥۷۸۰)، ۱۸۲۳كسارات (یھودا والسامرة) (رقم  ترمیمأمر بشأن 

 .۲۰۱۹ – ٥۷۸۰الكسارات (یھودا والسامرة)،  ترمیمانظمة بشأن صندوق 

 الكسارات ترمیمتعیین أعضاء إدارة صندوق 

الكسارات (یھودا والسامرة) (رقم  ترمیممن األمر بشأن صندوق إعادة  ۱۷لمادة ا وفقبموجب صالحیاتي 
الكسارات  ترمیم(ب) من األنظمة بشأن صندوق ۲األمر) والنظام -(فیما یلي  ٥۷۸۰-۲۰۱۹)، ۱۸۲۳

 انني اعین بھذا:، فاالنظمة)-(فیما یلي  ۲۰۱۹- ٥۷۸۰(یھودا والسامرة)، 

 ۰۲۱۹۲۸۳۸۷ر، رقم ھویة بوآحین نوی

 ۲۰۳۷۹٥٥۸۸حجاي دفیدوفیتش، رقم ھویة 

 الكسارات كمفھومھا في االمر واالنظمة. ترمیمإدارة صندوق لیشغلوا منصب أعضاء 

 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ.

 (أ) من االنظمة.۲یكون ھذا التعیین ساري المفعول طالما المندوب في منصبھ وفقًا للنظام 

 ٥۷۸۱تموز       ۱۰

 ۲۰۲۱حزیران   ۲۰

 عـمید                  فارس عطیلة،
 ـــــــمدنـیةرئــــــــــیـس اإلدارة الـ

 مــــنطقة یــــھودا والـــسامرة فـي
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 تخویلكتاب 

 الممتلكات (یھودا وضع الید على بشأن التعلیماتمن  ۱ لمادةا وفق بموجب صالحیاتي
 :انني اخول بھذاف ،)التعلیمات- فیما یلي( ۲۰۰٦-٥۷٦۷ )،والسامرة

البنیة التحتیةقسم رئیس 
التفتیشمدیر وحدة 

التفتیشنائب مدیر وحدة 

 .كمفھومھا في التعلیماتالتحریر صالحیة لیكون صاحب 

ولكن تعتبر كل عملیة تحریر التي نفذت على ید صاحب  ،بدء سریان ھذا التخویل بیوم توقیعھ
 .الصالحیة قبل بدء سریان ھذا الكتاب، كانھا نفذت بموجبھ

٥۷۸۱  تموز        ۲۱
۲۰۲۱  تموز          ۱

       

 عـمید                  عطیلة، فارس
 الــــــــمدنـیة اإلدارة رئــــــــــیـس

 فـي مــــنطقة یــــھودا والـــسامرة
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