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צו בדבר אישור הקמה ופטור מרישיון לדרך זמנית בעלת חשיבות אזורית לאזור
המיועד לתכנון מערבית ליישוב כפר תפוח (הוראת שעה) (מס' ( )1281יהודה
ושומרון) ,התשע"ט8112-
הצו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' ( )56יהודה והשומרון) (מס' ,)1288
התשע"ט8112-
צו בדבר שיקום מחצבות (יהודה והשומרון) (מס'  ,)1283התש"ף8112-
צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' ( )55יהודה והשומרון) (מס' ( )1289הארכת
הוראת שעה) ,התש"ף8112-
צו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין (תיקון מס' ( )8הוראת שעה) (תיקון מס' )5
(יהודה ושומרון) (מס'  ,)1286התש"ף8112-
צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה) (הארכת תוקף) (יהודה
ושומרון) (מס'  , )1285התש"ף8112-
הצו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' ( )57מס'  ,)1287התש"ף8181-
צו בדבר חוק העתיקות (תיקון מס' ( )3יהודה ושומרון) (מס'  ,)1282התש"ף8181-
צו בדבר הקמת מינהל אזרחי (תיקון מס' ( )38יהודה ושומרון) (מס' ,)1282
התש"ף8181-
צו בדבר דיוני מעצר (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס'  ,)1231התש"ף8181-
צו בדבר מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ומתקני כליאה (הוראת
שעה) (יהודה והשומרון) (מס'  ,)1231התש"ף 8181 -
צו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש ( )8112יהודה ושומרון) (מס' )1238
(הוראת שעה) ,התש"ף8181-
צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם הליכי חקירה בשל נגיף
הקורונה החדש (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס'  ,)1233התש"ף8181-
צו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש ( )8112תיקון) (יהודה ושומרון) (מס'
( )1239הוראת שעה) ,התש"ף8181-
צו בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף
הקורונה החדש (יהודה ושומרון) (מס' ( )1236הוראת שעה) ,התש"ף8181-
צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף
הקורונה החדש ( 8112יהודה ושומרון) (מס' ( )1235הוראת שעה) ,התש"ף8181-
צו בדבר עבירות מינהליות (תיקון מס' ( )3יהודה והשומרון) (מס'  ,)1237התש"ף-
8181
צו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ( )8112בידוד בית
והוראות שונות) (יהודה ושומרון) (מס' ( )1232הוראת שעה) ,התש"ף8181-
צו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש ( )8112תיקון מס' ( )8יהודה ושומרון)
(מס' ( )1232הוראת שעה) ,התש"ף8181-
צו בדבר דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש ( )8112יהודה
ושומרון) (מס' ( )1291הוראת שעה) ,התש"ף8181-
צו בדבר הארכת תוקף ודחיית מועדים בשל נגיף הקורונה החדש (יהודה ושומרון)
(מס'  ,)1291התש"ף8181-
צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה) (יהודה
והשומרון) (מס'  ,)1298התש"ף8181-
צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל (נגיף הקורונה החדש ( )8112יהודה ושומרון) (מס'
( )1293הוראת שעה) ,התש"ף8181-
צו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש ( )8112תיקון מס' ( )3יהודה ושומרון)
(מס' ( )1299הוראת שעה) ,התש"ף8181-
צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף
הקורונה החדש ( 8112תיקון) (יהודה ושומרון) (מס' ( )1296הוראת שעה) ,התש"ף-
8181
צו בדבר סילוק מבנים חדשים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (הארכת תוקף)
(מס'  ,)1295התש"ף8181-
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צו בדבר בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה (נגיף הקורונה החדש ( )8112יהודה
ושומרון) (מס' ( )1297הוראת שעה) ,התש"ף8181-
צו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ( )8112בידוד בית
והוראות שונות) (תיקון) (יהודה ושומרון) (מס' ( )1292הוראת שעה) ,התש"ף8181-
צו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש ( )8112תיקון מס' ( )9יהודה ושומרון)
(מס' ( )1292הוראת שעה) ,התש"ף8181-
צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף
הקורונה החדש ( 8112תיקון מס' ( )8יהודה ושומרון) (מס' ( )1261הוראת שעה),
התש"ף8181-
צו בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף
הקורונה החדש (תיקון) (יהודה ושומרון) (מס' ( )1261הוראת שעה) ,התש"ף8181-
צו בדבר דיוני מעצר (תיקון) (יהודה ושומרון) (מס' ( )1268הוראת שעה) ,התש"ף-
8181
צו בדבר מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ומתקני כליאה (תיקון)
(יהודה ושומרון) (מס' ( )1263הוראת שעה) ,התש"ף8181-
צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם הליכי חקירה בשל נגיף
הקורונה החדש (תיקון) (יהודה ושומרון) (מס' ( )1269הוראת שעה) ,התש"ף8181-
צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים (תיקון) (יהודה ושומרון) (מס'
( )1266הוראת שעה) ,התש"ף8181-
צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף
הקורונה החדש ( 8112תיקון מס' ( )3יהודה ושומרון) (מס' ( )1265הוראת שעה),
התש"ף8181-
צו בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף
הקורונה החדש (תיקון מס' ( )8יהודה ושומרון) (מס' ( )1267הוראת שעה) ,התש"ף-
8181
צו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש ( )8112תיקון מס' ( )6יהודה ושומרון)
(מס' ( )1262הוראת שעה) ,התש"ף8181-
צו בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף
הקורונה החדש (תיקון מס' ( )3יהודה ושומרון) (מס' ( )1262הוראת שעה) ,התש"ף-
8181
צו בדבר בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה (נגיף הקורונה החדש ( )8112תיקון)
(יהודה ושומרון) (מס' ( )1251הוראת שעה) ,התש"ף8181-
צו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (תיקון) (יהודה ושומרון) (מס'  ,)1251התש"ף-
8181
צו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ( )8112בידוד בית
והוראות שונות) (תיקון מס' ( )8יהודה ושומרון) (מס' ( )1258הוראת שעה),
התש"ף8181-
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הודעה על קביעת תעריף לרכישת חלקת קבר בחיים
החלטה בדבר נטילת חזקה (הרחבת ושיפוץ כביש -)51מימוש צו הפקעה מס' 1923
החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה (כביש-מעבר בית ג'אלה) מס' ה'119129
החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה (מערכת תרועה-נקודה אבנת) מס' ה'
16912
החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה (מערכת תרועה-נקודה מצפה שלם-
עין קדם) מס' ה' 13912
החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה (מערכת תרועה-נקודה נחל תמרים)
מס' ה'199129
תקנות בדבר קרן לשיקום מחצבות (יהודה והשומרון) ,התש"ף8112-
תקנות בדבר ניהול מועצות אזוריות (תיקון מפה) (מועצה אזורית שומרון),
התש"ף8112-
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החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה (קטע דרך) מס' ה'( 339729תיקון
גבולות)
תקנות המועצות האזוריות (תיקון התוספת  -הוספת היישוב "מבואות יריחו")
(תיקון מס' ( )37יהודה והשומרון) ,התש"פ8112-
תקנון בדבר ניהול המועצות האזוריות (יהודה ושומרון) (תיקון מס' ,)196
התש"ף8112-
תקנון בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (תיקון מס'  ,)833התש"ף-
8112
החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה (מט"ש עופרה) מס' ה'129129
החלטה בדבר נטילת חזקה (כביש -66מקטע צומת אלפ"ש-צופים) מימוש צו
הפקעה מס' ה'119229
החלטה בדבר נטילת חזקה (כביש  -995בקטע צומת לפיד-צומת מודיעין עלית -
מימוש הפקעות מס' ה ,19219ה ,129729ה)39239

.62
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תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' ( )839יהודה ושומרון) ,התש"ף8112-
תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס' ( )195יהודה ושומרון) ,התש"ף8112-
תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס' ( )147יהודה ושומרון) ,תש"ף8112-
כללי המועצות האזוריות (הכנת תקציבים) (יהודה והשומרון) ,התש"ף8112-
כללי המועצות האזוריות (הנהלת חשבונות) (יהודה והשומרון) ,התש"ף8112-
כללי המועצות האזוריות (הסדר רכישות ,ניהול מחסנים ,רישום וניהול טובין)
(יהודה והשומרון) ,התש"ף8112-
כללי המועצות האזוריות (מכרזים משותפים) (יהודה והשומרון) ,התש"ף8112-
כללי המועצות האזוריות (מכרזים) (יהודה והשומרון) ,התש"ף8112-
כללי המועצות המקומיות (הכנת תקציבים) (יהודה והשומרון) ,התש"ף8112-
כללי המועצות המקומיות (הנהלת חשבונות) (יהודה והשומרון) ,התש"ף8112-
כללי המועצות המקומיות (הסדר רכישות ,ניהול מחסנים ,רישום וניהול טובין)
(יהודה והשומרון) ,התש"ף8112-
כללי המועצות המקומיות (מכרזים משותפים) (יהודה והשומרון) ,התש"ף8112-
כללי המועצות המקומיות (מכרזים) (יהודה והשומרון) ,התש"ף8112-
כללי המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים
במספרים) (יהודה והשומרון) ,התש"ף8112-
כללי הרשויות המקומיות (קביעת ארנונה כללית) (יהודה והשומרון) ,התש"ף-
8112
כללי המועצות האזוריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים
במספרים) ,תש"ף8112-
תקנות איגוד רשויות מקומיות (דרכי פרישתה של רשות מקומית מאיגוד רשויות
מקומיות) (ביטול) ,התש"ף8112-
תקנות איגודי הרשויות מקומיות (עריכת תקציבים וניהול חשבונות) (יהודה
והשומרון) ,התש"ף8112-
תקנות המועצות האזוריות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בוועדת
ערר) ,התש"ף8112-
תקנות המועצות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בוועדת
ערר) ,התש"ף8112-
החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה (בריכת שילה  )8מס' ה'189819

.21

החלטה בדבר נטילת חזקה (כביש  51מקטע חוסאן אלעזר) – מימוש צווי הפקעה
מס' ה' ,319239ה' 39229ו-ה'39299
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הכרזה על שטח מתוחם (גבעת מנחם) (הארכת תוקף מס' ( )11יהודה והשומרון),
התש"ף8181-
הכרזה על התאחדות בלתי מותרת  -ועדת הפעילות החקלאית
הכרזה על התאחדות בלתי מותרת  -איחוד ועדות הבריאות
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הכרזה על שטח מתוחם (גאולת ציון) (הארכת תוקף מס' ( )1יהודה והשומרון),
התש"ף8181-
הכרזה על שטח מתוחם (חוות השקד) (הארכת תוקף מס' ( )19יהודה והשומרון),
התש"ף8181-
הכרזה על שטח מתוחם (חזון דוד"-מאחז המחאה") (הארכת תוקף מס' )19
(יהודה והשומרון) ,התש"ף8181-
הכרזה על שטח מתוחם (יישא ברכה) (הארכת תוקף מס' ( )9יהודה והשומרון),
התש"ף8181-
הכרזה על שטח מתוחם (יצהר דרום-נ.ג( )786 .הארכת תוקף מס'  19ותיקון
גבולות הכרזה) (יהודה והשומרון) ,התש"ף8181-
הכרזה על שטח מתוחם (מעוז אסתר) (הארכת תוקף מס'  11ותיקון גבולות
הכרזה) (יהודה והשומרון) ,התש"ף8181-
הכרזה על שטח מתוחם (מצפה אסף – גבעת אסף) (הארכת תוקף מס' ( )19יהודה
והשומרון) ,התש"ף8181-
הכרזה על שטח מתוחם (עוז ציון) (הארכת תוקף מס'  11ותיקון גבולות הכרזה)
(יהודה והשומרון) ,התש"ף8181-
הכרזה על שטח מתוחם (רמת מגרון-דרום) (הארכת תוקף מס' ( )11יהודה
והשומרון) ,התש"ף8181-
החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה (הסדרת צומת קלקס) מס' ה'139819
הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ( )8112בידוד בית) (הוראת שעה),
התש"ף8181-
הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ( )8112בידוד במתקן מסוים)
(הוראת שעה) ,התש"ף8181-
הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ( )8112בידוד בית) (הוראת שעה)
(תיקון) ,התש"ף8181-
הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ( )8112בידוד בית) (הוראת שעה)
(תיקון מס'  ,)8התש"ף8181-
היתר כללי להוצאת טובין (יהודה ושומרון) ,התשע"ט8112-
תקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות) (יהודה ושומרון) ,התש"ף8181-
תקנות בדבר העברת טובין (הובלת רכבים פסולים) (יהודה והשומרון) התש"ף-
8181
תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (ייצור במיתקן פוטו-וולטאי המותקן על
גג וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכיה בהליך תחרותי) (יהודה ושומרון),
התש"פ8181-
תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (ייצור חשמל מבוזר בטכנולוגיה פוטו-
וולטאית או טורבינת רוח לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת) (יהודה
ושומרון) ,התש"ף8181-
הכרזה בדבר סגירת שטח (איסור כניסה ושהייה) (ישראלים) (אזור ( )Bהוראת
שעה) ,תש"ף8181-
הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ( )8112בידוד בית והוראות שונות)
(הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)3התש"ף8181-
הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ( )8112בידוד בית והוראות שונות)
(הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)9התש"ף8181-
הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ( )8112בידוד בית והוראות שונות)
(הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)6התש"ף8181-
הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ( )8112בידוד בית והוראות שונות)
(הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)5התש"ף8181-
הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ( )8112בידוד בית והוראות שונות)
(הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)7התש"ף8181-
הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ( )8112בידוד בית והוראות שונות)
(הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)2התש"ף8181-
הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ( )8112בידוד במתקן מסוים)
(תיקון) (הוראת שעה) ,התש"ף8181-
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 .111הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ( )8112בידוד בית והוראות שונות)
(הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)2התש"ף8181-
 .118תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס' ( )192יהודה ושומרון) ,התש"ף8181-
 .113תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' ( )836יהודה ושומרון) ,התש"ף8181-
מינויים:
 .119מינוי ממונה לצורך הוראות הצו בדבר חוק חומרי נפץ (רישוי ביצוע פיצוצים)
(יהודה והשומרון) (מס'  ,)733התשל"ח1277-
 .116מינוי ממונה לעניין הכנסת חומרי נפץ לאזור
 .115מינוי ממונה לצורך הוראות הצו בדבר חוק חומרי נפץ (יהודה והשומרון) (מס'
 ,)876התשכ"ח1252-
 .117מינוי חבר ויושב ראש ועדה לתיקון רישום שטח וגבולות -עו"ד איברהים אבו
דאלו
 .112מינוי חבר ויושב ראש ועדה לתיקון רישום שטח וגבולות -עו"ד שגית יוגב
 .112מינוי חבר ויושב ראש ועדה לתיקון רישום שטח וגבולות -עו"ד מורדכי ורצברגר
 .181מינוי ראש מנהלת שירותים אזרחיים
 .181מינוי וביטול מינוי חברי מנהלת שירותים אזרחיים
 .188מינוי תובעת צבאית  -טל עקירב
 .183מינוי תובע צבאי  -סגן אופק ברנע
 .189מינוי תובע צבאי  -קמ"ש אסף ביסקר
 .186מינוי תובעת צבאית  -סרן גל קינדלקר
 .185מינוי תובע צבאי  -סגן דניאל דנילוב
 .187מינוי תובעת צבאית  -סגן טל יזגאו
 .182מינוי תובעת צבאית  -סגן יובל סולטני
 .182מינוי תובעת צבאית  -סגן ספיר זך
 .131מינוי תובע צבאי  -סרן פארס פלאח
 .131מינוי תובעת צבאית  -קמ"ש ציירדה דנקו
 .138מינוי תובע צבאי  -סרן רון אלי בן שחר
 .133מינוי תובע צבאי  -סגן שחר קאופמן
 .139מינוי תובעת צבאית  -סגן שני שחר
 .136מינוי חבר ויושב ראש ועדת רישום -עו"ד איברהים אבו דאל
 .135מינוי פקידי מכס ובלו
 .137מינוי יושב ראש ועדת רישום -עו"ד יורם הורן
 .132מינוי שופט בית המשפט לעניינים מקומיים של הערכאה הראשונה  -אליעד וינשל
 .132מתאמת הבריאות במינהל האזרחי
 .191מינוי תובעת צבאית  -בת אל טגביה
 .191מינוי ממלא מקום היועץ המשפטי  -סא"ל יותם הר-ציון
 .198מינוי פקידי מכס ובלו
 .193מינוי תובעת צבאית  -מפקח לורנה חורי
 .199מינוי תובעת צבאית  -שוטר סברין סלפיתי נג'אר
 .196מינוי תובעת צבאית  -רס"ל מעין רומי גולדמן אדוט,
 .195מינוי תובע צבאי  -פקד שגיא בוסנים
 .197מינוי תובע צבאי  -רפ"ק ג'לאל עוידה
 .192מינוי חברי הנהלת הקרן לשיקום מחצבות
 .192צו בדבר הגנה על הטבע  -מינוי פקחים
 .161צו בדבר פארקים – מינוי פקחים
 .161צו בדבר הגנה על הטבע  -ביטול מינוי
 .168צו בדבר פארקים -ביטול מינוי
 .163מינוי ממלא מקום קצין המטה לענייני שמאות במינהל האזרחי  -מר שלומי גבאי
 .169מינוי היועץ המשפטי  -אל"ם עאסם חאמד
 .166כתב מינוי לקצין מטה תובענות -עו"ד נעמה לביא
 .165מינוי ממונה לעניין הצו בדבר העברת טובין
 .167מינוי תובעת צבאית  -שוטרת ורה ביבס
 .162מינוי תובע צבאי  -רס"ב יעקב פלג
 .162מינוי תובע צבאי  -מפקח חוסיין דלקי
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اﻟﻔﮭﺮس
اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ:
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أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎدﻗﺔ أﻗﺎﻣﮫ وإﻋﻔﺎء ﻣﻦ رﺧﺼﺔ ﻟﻄﺮﯾﻖ ﻣﺆﻗﺘﺔ ذات أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻏﺮب ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ ﻛﻔﺎر ﺗﺒﻮح )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )رﻗﻢ ) (۱۸۲۱ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (65رﻗﻢ 5779-2019 ،(1822
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻛﺴﺎرات )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۱۹-٥۷۸۰ ،(۱۸۲۳
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٦٦ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۲٤ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۱۹-٥۷۸۰ ،
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷراﺿﻲ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (2ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ
) (6ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ 5780-2019 ،(1825
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۱۹-٥۷۸۰ ،(۱۸۲٦
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٦۷رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۱۸۲۷
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (3ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ٥۷۸۰ ،(۱۸۲۸
– ۲۰۲۰
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن أﻗﺎﻣﮫ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (32ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ٥۷۸۰ ،(۱۸۲۹
– ۲۰۲۰
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
۲۰۲۰-٥۷۸۰،(۱۸۳۰
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ دﺧﻮل اﻟﺰوار واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻻﻣﺎﻛﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل او ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺤﺒﺲ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۱۹-٥۷۸۰،(۱۸۳۱
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) ،(۱۸۳۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻋﺘﻘﺎل ﻣﺸﺘﺒﮭﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﯾﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۱۸۳۳
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ) ،(۱۸۳٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻮﺳﯿﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ
اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰،
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
) ۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳6ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰،
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (3ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ 578- ،(1837
2020
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(،
۲۰۲۰-٥۷۸۰
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ،(۱۸۳۹ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺒﻨﺎء )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ (۲۰۱۹
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٤۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰،
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن وﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۲۰۲۰- ٥۷۸۰،(۱۸٤۱
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اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۱۸٤۲
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ) (۱۸٤۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰،
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ،(۱۸٤٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٤٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰،
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ازاﻟﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺪﯾﺪة )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن( )رﻗﻢ
5780-2020 ،(1846
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ )ﻓﯿﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ  (۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٤۷ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(-٥۷۸۰ ،
۲۰۲۰
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٤۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ،(۱۸٤۹ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٥۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(-٥۷۸۰،
۲۰۲۰
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻮﺳﯿﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ
اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٥۱ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰،
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٥۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰،
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ دﺧﻮل اﻟﺰوار واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻻﻣﺎﻛﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل او ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺤﺒﺲ )ﺗﻌﺪﯾﻞ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ،(۱۸٥۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۱۹-٥۷۸۰
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻋﺘﻘﺎل ﻣﺸﺘﺒﮭﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﯾﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٥٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(-٥۷۸۰ ،
۲۰۲۰
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) (۱۸٥٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٥٦ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(-٥۷۸۰،
۲۰۲۰
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻮﺳﯿﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ
اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٥۷ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰،
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ،(۱۸٥۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻮﺳﯿﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ
اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٥۹ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰،
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ )ﻓﯿﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٦۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(،
۲۰۲۰-٥۷۸۰
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ ٥۷۸۰-۲۰۲۰ ،(۱۸٦۱
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أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )(۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ()ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ )(۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ (۱۸٦۲
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(٥۷۸۰-۲۰۲۰ ،
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ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺗﻮﺳﯿﻊ وﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺎرع رﻗﻢ  (٦۰ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة
رﻗﻢ ۱/۹۳

ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺷﺎرع رﻗﻢ -٦۰ﻣﻌﺒﺮ ﺑﯿﺖ ﺟﺎﻻ( رﻗﻢ
/۱۰/۱۹ھ
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺟﮭﺎز رﺻﺪ اﻟﮭﺰات اﻷرﺿﯿﺔ – ﻣﺤﻄﺔ
ﻧﺎﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻢ( رﻗﻢ /۱۹/۱٤ھ
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺟﮭﺎز رﺻﺪ اﻟﮭﺰات اﻷرﺿﯿﺔ– ﻣﻨﺸﺄة
اﻓﻨﺎت( رﻗﻢ /۱٥/۱۹ھ
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺟﮭﺎز رﺻﺪ اﻟﮭﺰات اﻷرﺿﯿﺔ– ﻣﺤﻄﺔ
ﻣﺘﺴﺒﻲ ﺷﻠﯿﻢ( رﻗﻢ /۱۳/۱۹ھ
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )طﺮﯾﻖ( رﻗﻢ /۳۳/۷۹ھ )ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺪود(
أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﺻﻨﺪوق ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻛﺴﺎرات )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۹-٥۷۸۰ ،
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ-إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ )"ﻣﻔﻮؤوت ﯾﺮﯾﺤﻮ"( )ﺗﻌﺪﯾﻞ
رﻗﻢ ) (37ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(5780-2019 ،
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﻣﻨﺸﺄة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
ﻋﻮﻓﺮا( رﻗﻢ /۸/۱۹ھ
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺷﺎرع رﻗﻢ -٤٤٦اﻟﻤﻘﻄﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺮق ﻟﺒﯿﺪ –
ﻣﻔﺮق ﻣﻮدﯾﻌﯿﻦ ﻋﯿﻠﯿﺖ – ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺼﺎدرة رﻗﻢ ھ ،۱/۹۰/ھ ،۱۸/۷۹/ھ(۳/۹۳/
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺷﺎرع  – ٥٥ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﻔﺮق اﻟﻔﻲ ﻣﻨﺸﻲ
ﺗﺴﻮﻓﯿﻢ( رﻗﻢ /۰۱/۸۸ھﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺑﺮﻛﺔ ﺷﯿﻠﻮ  (۲رﻗﻢ /۰۲/۲۰ھ
ﻗﺮار ﺑﺸﺎن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺷﺎرع  – ٦۰ﻣﻘﻄﻊ ﺣﻮﺳﺎن  -اﻟﻌﺎزار(
ﺗﻨﻔﯿﺬ اواﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة رﻗﻢ /۸۳/۳۱ھ/۸۸/۳ ،ھ و /۹٤/۳ -ھ
إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ  -ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﯿﺔ
إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ  -اﺗﺤﺎد ﻟﺠﺎن اﻟﺼﺤﺔ
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﺣﻔﺎت ھﺸﻜﯿﺪ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ) (14ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(5780-2020،
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﻣﻌﻮز اﺳﺘﺮ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ  11وﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺪود اﻻﻋﻼن(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(5780-2020،
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﺟﺌﻮﻻت ﺗﺼﯿﻮن( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ) (1ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(5780-2020،
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﻣﺘﺴﺒﻲ اﺳﺎف -ﺟﻔﻌﺎت اﺳﺎف( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ) (14ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(5780-2020،
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﻋﻮز ﺗﺼﯿﻮن( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ  11وﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺪود اﻻﻋﻼن(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(5780-2020،
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﺣﺰون داﻓﯿﺪ"-ﻣﺄﺣﺎز ھﻤﺤﺌﺎ"( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ (14
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(5780-2020،
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﯾﺘﺴﮭﺎر ﺟﻨﻮب –ن.ج ) (۷۲٥ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ  14وﺗﻌﺪﯾﻞ
ﺣﺪود اﻻﻋﻼن( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(5780-2020،
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إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )رﻣﺎت ﻣﺠﺮون –ﺟﻨﻮب( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ) (11ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(5780-2020،
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﺟﻔﻌﺎت ﻣﻨﺎﺣﻢ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ) (11ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(5780-2020،
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﯾﺴﺎ ﺑﺮﺧﺎه( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ) (4ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(5780-،
2020
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻔﺮق ﻗﻠﻘﺲ( رﻗﻢ ھ۰۳/۲۰/
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ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻋﺎم ﻹﺧﺮاج اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة
ﻣﻌﯿﻨﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ(
)ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ(
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺸﻐﯿﻞ( )ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﻤﻨﺸﺂت طﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻄﺢ وﺗﻮﺻﯿﻠﮭﺎ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺑﺄﻋﻘﺎب اﻟﻔﻮز ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۰-٥۷۸۰،
أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﻧﻘﻞ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( 5780- ،
2020
أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ )رﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺢ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(،
۲۰۲۰-٥۷۸۰
اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ( )ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻼﻣﺮﻛﺰي ﺑﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ أو ﺗﻮرﺑﯿﻨﺎت ھﻮاﺋﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك اﻟﺬاﺗﻲ وﻧﻘﻞ اﻟﻔﺎﺋﺾ إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
إﻋﻼن ﺑﺸﺄن إﻏﻼق ﻣﻨﻄﻘﮫ )ﻣﻨﻊ دﺧﻮل وﻣﻜﻮث( )اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻮن( )اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ) (Bﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰- ٥۷۸۰-
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۳
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(٤
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(٥
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(6
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۷
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة
ﻣﻌﯿﻨﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۸
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ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۹
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ﺗﻌﯿﯿﻨﺎت:
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ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺆول ﻟﺸﺆون اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎت )ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﻘﯿﺎن ﺑﺘﻔﺠﯿﺮات( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۸-٥۷۲۸ ،(۷۳۳
ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺆول ﻟﻐﺮض ادﺧﺎل اﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎت ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺆول ﻟﺸﺆون اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎت( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۲۷٥
۱۹۷۷-٥۷۳۸
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻀﻮ ورﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺗﺴﺠﯿﻞ أراﺿﻲ وﺣﺪود-اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺮدﺧﺎي ﻓﺮﺳﺒﯿﺮﺟﺮ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻀﻮ ورﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺗﺴﺠﯿﻞ أراﺿﻲ وﺣﺪود-اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﻮ داﻟﻮ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻀﻮ ورﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺗﺴﺠﯿﻞ أراﺿﻲ وﺣﺪود –اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﺔ ﺳﺴﺠﯿﺖ ﺑﻮﺟﯿﻒ
ﺗﻌﯿﯿﻦ واﻟﻐﺎء ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﻀﺎء ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ -ﺗﺎل ﻋﻜﯿﺮﯾﻒ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ -اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺳﯿﺮدا داﻧﻜﻮ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي-ﻣﻼزم أول اوﻓﻚ ﺑﺮﻧﯿﻊ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي -ﻣﻼزم اول داﻧﯿﻞ داﻧﯿﻠﻮف
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي -ﻣﻼزم اول ﺷﺎﺣﺮ ﻛﺎوﻓﻤﺎن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي-اﻟﻨﻘﯿﺐ ﺟﺎل ﻛﯿﻨﺪﻟﻜﺎر
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي -اﻟﻨﻘﯿﺐ ﻓﺎرس ﻓﻼح
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي -اﻟﻨﻘﯿﺐ رون اﻟﻲ ﺑﻦ ﺷﺎﺣﺮ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي -اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﺳﺎف ﺑﯿﺴﻜﺮ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ -ﻣﻼزم اول طﺎل ﯾﺰﻛﺎو
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ -ﻣﻼزم اول ﺷﻨﻲ ﺷﺎﺣﺮ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ -ﻣﻼزم اول ﺳﻔﯿﺮ زاخ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ -ﻣﻼزم اول ﯾﻮﻓﺎل ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻀﻮ ورﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ –اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ أﺑﻮ داﻟﻮ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻀﻮ ورﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ – اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﯾﻮرم ھﻮرن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮظﻒ ﺟﻤﺎرك وﻣﻜﻮس
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ -اﻟﯿﻌﺎد ﻓﯿﻨﻨﺸﯿﻞ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ -ﺑﺖ اﯾﻞ طﺠﺒﯿﺔ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎم ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ -اﻟﻤﻘﺪم ﯾﻮﺗﺎم ھﺎر ﺗﺴﯿﻮن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮظﻒ ﺟﻤﺎرك وﻣﻜﻮس
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ -اﻟﺸﺮطﯿﺔ ﺻﺎﺑﺮﯾﻦ ﺳﻠﻔﯿﺘﻲ ﻧﺠﺎر
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ -ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻌﯿﺎن روﻣﻲ ﺟﻮﻟﺪﻣﺎن ادوط
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي -ﺑﻜﺎد ﺳﺠﻲ ﺑﻮﺳﻨﯿﻢ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ -ﻣﻔﺘﺶ ﻟﻮرﻧﺎ ﺧﻮري
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي -راف ﺑﻜﺎد-ﺟﻼل ﻋﻮﯾﻀﺔ
ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء إدارة ﺻﻨﺪوق ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرات
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ –اﻟﻐﺎء ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ – ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻔﺘﺶ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ -ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻔﺘﺸﯿﻦ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ -اﻟﻐﺎء ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ-اﻟﻌﻘﯿﺪ ﻋﺎﺻﻢ ﺣﺎﻣﺪ
ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ -اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﺔ ﻧﻌﻤﺎ ﻟﻒ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎم اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﺨﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ -اﻟﺴﯿﺪ ﺷﻠﻮﻣﻲ ﺟﺒﺎي
ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﺸﺆون اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي -رﻗﯿﺐ اول ﯾﻌﻜﻮف ﺑﯿﻠﺞ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ -اﻟﺸﺮطﯿﺔ ﻓﯿﺮا ﺑﯿﺒﺎس
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي -ﻣﻔﺘﺶ ﺣﺴﯿﻦ دﻟﻜﻲ
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צבא

ה הגנה

לישראל

צו מס' 1821
צו בדבר אישור הקמה ופטור מרישיון לדרך זמנית בעלת חשיבות אזורית
לאזור המיועד לתכנון מערבית ליישוב כפר תפוח )הוראת שעה( )יהודה
ושומרון( ,התשע"ט2019-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין ,הנני
מצווה בזאת לאמור:
הגדרות

 .1בצו זה -
"אזור המיועד לתכנון" – אזור מערבית ליישוב כפר תפוח ,שהוגדר על ידי מפקד
האזור כבעל חשיבות אזורית ,לגביו הוגשה ללשכת התכנון המרכזית תכנית תכנון
מפורטת העומדת בכל הדרישות המקצועיות הנדרשות לשם הבאתה לדיון בפני
מוסד התכנון המוסמך;
"דרך" – כהגדרתה בחוק;
"דרך זמנית" – דרך שתביא לשינוי מינימלי של תוואי השטח ,המיועדת לשימוש
לפרק זמן מוגבל ,באזור המיועד לתכנון ,בהיעדר דרך חלופית;
"החוק"  -חוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים ,מס'  79לשנת ;1966
"הממונה על הרכוש הממשלתי" – כהגדרתו בצו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(59תשכ"ז;1967-
"מנהל לשכת התכנון" – "המנהל" כהגדרתו בחוק;
"נכס" – המקרקעין המסומנים בצבע אדום במפה הנלווית לצו זה ,המצויים
באדמות הכפר יאסוף ,בגוש פיסקלי  9במווקע אל-מפקעה ,בגוש פיסקלי 10
במווקע שיב את-תין אש-שרקי ובמווקע ח׳לת אל-פולה ובגוש פיסקלי  12במווקע
ג׳בל אבו אל-סוויד ,שבנפת טול כרם ,שבהן עוברת הדרך הזמנית;
"קצין מטה לענייני איכות הסביבה"  -קצין מטה לענייני איכות הסביבה במינהל
האזרחי לאזור יהודה ושומרון או ממלא מקומו שמונה על-ידי ראש המינהל
האזרחי;
"קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה"  -קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה והממונה על
אתרי העתיקות והמורשת במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון או ממלא
מקומו שמונה על-ידי ראש המינהל האזרחי;
"קצין מטה לענייני שמורות טבע ופארקים"  -קצין מטה לענייני שמורות טבע
ופארקים במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון או ממלא מקומו שמונה על-ידי
ראש המינהל האזרחי;
"קצין מטה לענייני תחבורה"  -קצין מטה לענייני תחבורה /מע"צ והמפקח על
התעבורה במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון או ממלא מקומו שמונה על-ידי
ראש המינהל האזרחי;
"רישיון"  -רישיון על פי הפרק הרביעי לחוק;
"תכנית תכנון מפורטת" – כמשמעותה בפרק השלישי לחוק.

9414

פטור
מרישיון

 .2הקמה של דרך זמנית והשימוש בה פטורים מרישיון ובלבד שיתקיימו תנאים
אלה:
)א( ניתן אישור מפקד האזור לפיו מדובר בדרך זמנית בעלת חשיבות אזורית
לאזור המיועד לתכנון;
)ב(

הוכנה על ידי המבקש ,תכנית להתוויית דרך זמנית )להלן " -התכנית"( על
רקע מפה טופוגרפית מצבית על פי רשת קואורדינאטות ברשת ישראל
החדשה או על רקע תצלום אוויר מיושר עדכני ,בקנה מידה של  1:250או
 ,1:500שתכלול:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

פרטי המבקש;
נפה ,כפר ,גוש ,חלקה או מאוקע של הנכס;
מפה עם סימון תוואי הדרך הזמנית המבוקשת וגבולותיה;
הדרכים הגובלות עם הדרך הזמנית המבוקשת ותשתיות הנדסיות
בתחום הנכס ובסמוך לו;
מפה עם סימון תוואי הדרך הקבועה המיועדת לשרת את האזור
המיועד לתכנון ,על פי תכנית תכנון מפורטת שהוגשה ללשכת
התכנון המרכזית כאמור בסעיף קטן )ג(;
השימושים המותרים בנכס על פי התוכניות החלות עליו;
תרשים סביבה המפרט את מיקום הנכס על רקע כל תכנית תכנון
שאושרה או הופקדה ללשכת התכנון המרכזית ,החלה במקום;
סימון המרכיבים ההנדסיים של הדרך הזמנית המבוקשת ,לרבות
קווי הדרך שלה ,כהגדרתם בחוק.

)ג(

צורף לתכנית העתק תכנית תכנון מפורטת ביחס לאזור המיועד לתכנון
אותו מיועדת הדרך הזמנית לשרת ,ולדרך הקבועה אליו ,ואישור מנהל
לשכת התכנון לפיו תכנית התכנון המפורטת עומדת בכל הדרישות
המקצועיות הנדרשות לשם הבאתה לדיון בפני מוסד התכנון המוסמך.

)ד(

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

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

על התכנית יחתמו גורמים אלה:
 .1הממונה על הרכוש הממשלתי או נציגו;
 .2קצין מטה לענייני תחבורה או נציגו;
 .3קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה או נציגו ,אם נדרש הדבר;
 .4קצין מטה לענייני שמורות טבע ופארקים ,אם נדרש הדבר;
 .5קצין מטה לענייני איכות הסביבה או נציגו ,אם נדרש הדבר;
 .6מנהל לשכת התכנון המרכזית או נציגו;
 .7ראש תחום תשתית במינהל האזרחי או נציגו ,שיאשר בחתימתו כי
הבקשה עומדת בתנאי סעיף  ,2וניתן להביאה בפני ראש המינהל
האזרחי.

)ז(

לתכנית יצורפו האישורים הבאים:
 .1הצהרה חתומה בידי מהנדס בניין ,בה יאשר המהנדס את יציבות
ובטיחות הדרך הזמנית המבוקשת ,לרבות מרכיביה;
 .2מסמך שנערך בהתאם להנחיות קצין מטה לענייני איכות הסביבה
או נציגו ,ובכפוף לקבלת אישורו ,על ידי גורם מקצועי מוסמך,
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ואשר מפרט את המשמעויות וההשפעות הנופיות והסביבתיות של
ביצוע הדרך הזמנית המבוקשת.
פרסום
והתנגדות
לתכנית

) .3א( עם הגשתה של התכנית לאישור ראש המינהל האזרחי ,יפורסם דבר הגשתה
באמצעים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

תליית הודעה בשפה העברית ובשפה הערבית על לוח המודעות של
מפקדת התאום והקישור הנוגעת בדבר;
הצבת הודעות ,במקומות בולטים ,בתחום הנכס ולאורך תוואי
הדרך הזמנית המבוקשת;
הודעה בעיתון נפוץ באזור בשפה העברית ובשפה הערבית;
מסירת הודעה לגורמי הקישור הפלסטיני על ידי מנהלת התיאום
והקישור של הנפה הרלוונטית;
ככל שהנכס או חלק ממנו ממוקמים בתחום מרחב תכנון,
כמשמעותו בצו בדבר הכרזת מרחבי תכנון )מועצות מקומיות
ומועצות אזוריות( )יהודה והשומרון( ,התשס"ח ,2008-תימסר
הודעה גם לוועדת התכנון המיוחדת שהוסמכה לפעול בתחום אותו
מרחב תכנון ,במסגרת מינוי ועדות תכנון מיוחדות )מועצות
מקומיות ומועצות אזוריות( )יהודה והשומרון( ,התשס"ח;2008-
אתר אינטרנט רשמי מטעם רשויות האזור בשפה העברית ובשפה
הערבית; באם הנכס או חלק ממנו ממוקמים בתחום מרחב תכנון
בו פועלת ועדת תכנון מיוחדת ,אזי יידרש פרסום גם באתר
האינטרנט של הוועדה המיוחדת הנוגעת בדבר.

)ב(

הרואה עצמו נפגע מאישור תכנית שדבר הגשתה פורסם לפי פסקה )א( ,יהיה
רשאי להגיש ,תוך  21ימים מיום פרסומה התנגדות לתכנית שתידון בפני
מועצת התכנון העליונה.

)ג(

לא יינתן אישור ראש המינהל האזרחי כאמור בסעיף  4להלן אלא בחלוף 21
ימים ממועד פרסום דבר הגשת התכנית כאמור בסעיף קטן )א( לעיל
והכרעה בטענות שהוגשו לפי סעיף קטן )ב( ,ככל שהוגשו.

אישור
הקמת דרך
זמנית

 .4דרך זמנית תוקם על פי התכנית ובלבד שהתכנית אושרה על ידי ראש המינהל
האזרחי ,לאחר שנועץ ביושב ראש מועצת התכנון העליונה .לעניין צו זה ,יראו
באישור ראש המינהל האזרחי לפי סעיף זה כמתן פטור מרישיון.

תוקף
הפטור

.5

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

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

)ג(

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

)ד(

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

)ה( עם פקיעת תוקף הפטור או ביטולו ,כמפורט בסעיפים קטנים )ב( ו)-ג(,
תיהרס ותפונה הדרך הזמנית שהוקמה לפי צו זה על ידי מגיש התכנית,
או מי מטעמו ,בהתאם להנחיות קצין המטה לענייני שמורות טבע
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ופארקים או נציגו לעניין אופן ההריסה והפינוי ,אלא אם כן ניתן בעבורה
רישיון טרם פקיעת תוקף הפטור או ביטולו.
עונשין

 .6מבלי לגרוע מהאמור בכל דין ובתחיקת ביטחון ,על המבצע עבודה ,בינוי או
שימוש בניגוד להוראות צו זה ,יחולו הוראות סעיף 37ב לחוק.

תחילה,
תחולה
ופרסום

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

שמירת
דינים

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

השם

 .9צו זה יקרא" :צו בדבר אישור הקמה ופטור מרישיון לדרך זמנית בעלת חשיבות
אזורית לאזור המיועד לתכנון מערבית ליישוב כפר תפוח )הוראת שעה( )מס'
) (1821יהודה ושומרון( ,התשע"ט."2019-

י"ב אלול התשע"ט
 12בספטמבר 2019

אלוף
מפקד
באזור

נדב
כוחות
יהודה

פדן
צה"ל
ושומרון
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תוספת
)סעיף )2ה((
אל :ראש המינהל האזרחי באזור יהודה והשומרון
הנדון :התחייבות להריסה ולפינוי דרך זמנית
הואיל ופניתי אל ראש המינהל האזרחי בבקשה לקבלת אישור להקמה ופטור מהיתר לדרך זמנית
בעלת חשיבות אזורית לאזור המיועד לתכנון ,כהגדרתה בצו בדבר אישור הקמה ופטור מרישיון
לדרך זמנית בעלת חשיבות אזורית לאזור המיועד לתכנון )הוראת שעה( )יהודה ושומרון(,
התשע"ט) 2019-להלן" :הצו"(;
והואיל וידוע לי כי על פי הוראות הצו ,אני רשאי לפנות לראש המינהל האזרחי בבקשה לקבלת אישור
הקמה ופטור מהיתר לדרך זמנית כאמור ,על דרך אישור תכנית מתאימה ,כמפורט בסעיף 2
לצו זה;
לפיכך ,הנני מצהיר ,מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 .1המבוא לכתב התחייבות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2הוראות הצו מוכרות לי ,וידוע לי כי ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע את משך תוקפו של
פטור ולבטל פטור שאושר בעבר .כמו כן ,ידוע לי כי פטור זה יפקע ,לכל המאוחר ,ואלא אם
פקע במועד מוקדם יותר ,ביום _________.
 .3ככל שתאושר התכנית המבוקשת על ידי ,הריני מתחייב להקים את הדרך הזמנית ולעשות בה
שימוש התואם לצו ,לתכנית האמורה ולכל תנאי מתנאי הפטור מהיתר שיינתן לי ,ככל שיינתן.
 .4אני מתחייב בזאת להשיב את השטח לקדמותו ובכלל זה לפרק ,להרוס ולפנות את הדרך
הזמנית שהוקמה בפטור לפי צו זה במועד תום הפטור ,לרבות במקום בו בוטל הפטור או פקע
תוקפו ,מקום בו חדל להתקיים אחד או יותר מהתנאים למתן הפטור.
 .5הריני מתחייב להקים את הדרך הזמנית באופן שיעמוד בכלל התקנים וההוראות בעניין ,לרבות
תקני הבטיחות המקובלים ,לפקח על הקמתה ועל השימוש השוטף בה והתאמת שימוש זה
למטרת מתן הפטור.
 .6ככל שתאושר התכנית המבוקשת על ידי ותוקם הדרך הזמנית בפועל ,הריני מתחייב להגיש
לידי המינהל האזרחי ,בתוך  45ימים ממועד השלמת עבודות הקמת הדרך הזמנית ,הצהרה
החתומה על ידי המהנדס בהתאם לסעיף )2ו( לצו.
ידוע לי כי ככל שלא אעביר את ההצרה האמורה בתוך התקופה האמורה ,יפקע תוקפו של
הפטור ואני מתחייב לפרקו ולהשיב את מצבם של המקרקעין שעליהם הוקמה הדרך הזמנית
למצבם טרם הקמתה ,על חשבוני המלא וללא שתעמוד בידי כל טענה או תביעה כלפי המינהל
האזרחי או רשויות האזור ,בגין ההוצאות שייגרמו לי כתוצאה מכך.
 .7הריני מתחייב לשאת באחריות לכל נזק או הפסד אשר ייגרם אגב השימוש בדרך הזמנית ,בין
אם שימוש זה תאם לפטור ובין אם לאו .ככל שייגרם נזק או הפסד כאמור לעיל ,הריני פוטר
את רשויות המינהל האזרחי ,מפקד כוחות צה"ל באיו"ש וכל הפועל בשמם מכל אחריות לנזק
או להפסד האמורים ומכל טענה העשויה לעלות בנושא.
 .8ידוע לי ,כי ככל שלא אקיים את התחייבותי זו ,עשויות רשויות האכיפה לנקוט כל צעד שימצאו
לנכון ,לרבות פתיחת הליך פיקוח מכוח סעיף  38לחוק תכנון ערים ,כפרים ובניינים ,מס' 79
לשנת  ,1966ולרבות הוצאת צו סופי להפסקת עבודה ולהריסה מכוח סעיף זה.
 .9אני מתחייב בזאת ,כי מקום בו הוקמה הדרך הזמנית בלא שאושרה בעניינה תוכנית וניתן
לגביה פטור ,או הוקמה שלא בהתאם לתכנית ,או מקום בו הדרך הזמנית לא פורקה ,נהרסה
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ופונתה על-ידי במועד שנקבע לכך בצו זה ,והמינהל האזרחי ביצע את פעולות הפינוי בעצמו,
אשלם את הוצאות הפינוי שיידרשו על-ידי המינהל האזרחי ובמועד שנקבע לכך.
 .10אם לא אשלם את הוצאות הפינוי כאמור ,אני מסכים כי המינהל האזרחי יהיה רשאי לגבות
את ההוצאות מכל סכום שיעמוד לזכותי בכל רשות הפועלת מכוח תחיקת הביטחון באזור.
 .11מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הריני מתחייב בזאת לשפות את המינהל האזרחי ,מפקד כוחות
צה"ל באיו"ש וכל הפועל בשמם ו/או מטעמם בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה
שייגרמו להם ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל סכום בו ייאלצו לשאת כלפי ו/או
כלפיי חליפי על פי כל דין ותחיקת ביטחון ,בקשר עם האמור בכתב התחייבות זה.
 .12אין באמור לעיל כדי לפטור אותי מכל חובה המוטלת עליי לפי הדין ותחיקת הביטחון.
 .13ידוע לי ,כי קיום התחייבויותיי בכתב זה הוא תנאי לכך שקציני המינהל האזרחי הנוגעים לעניין
וראש המינהל האזרחי ידונו בבקשתי לפטור.

_________________
ש
ק
ה מ ב
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1822
צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (65יהודה והשומרון( ,התשע"ט2019-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון ועל הסדר
הציבורי באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
 .1בצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע) 2009-להלן:
תיקון
"הצו"( ,בסעיף -89
סעיף 89
) (1בסעיף קטן )ב( ,אחרי "לשם הגנה על עניינו של" יבוא "נפגע עבירה כהגדרתו בסעיף  186לצו זה
או עניינו של".
) (2לאחר סעיף קטן )ג( ,יבוא:
בעת דיון בבקשה לדיון בדלתיים סגורות ,רשאי בית משפט צבאי ,לבקשת בא כוח
")ג(1
מפקד כוחות צה"ל באזור ,לסטות מדיני הראיות מטעמים שיירשמו ,ולקבל ראיה
אף שלא בנוכחות צד לדיון או בא כוחו או בלי לגלותה להם ,אם שוכנע כי גילוי
הראיה עלול לפגוע בביטחון האזור ,בשלום הציבור או בביטחונו ,או לחשוף שיטות
עבודה חסויות ,וכי אי-גילויה עדיף על פני גילויה לשם עשיית צדק; בית משפט
צבאי רשאי ,בטרם יקבל החלטה לפי סעיף קטן זה ,לעיין בראיה ולקבל הסברים
מנציג מפקד כוחות צה"ל באזור או מהתובע הצבאי ,אף בהיעדר יתר בעלי הדין.".

תיקון
סעיף 138

.2

תחילה

.3

השם

.4

) (3לאחר סעיף קטן )ה( ,יבוא:
על אף האמור בסעיף )89ב( ,בית משפט צבאי ידון בדלתיים סגורות בעת מתן עדותו
")ו(
של עד שזהותו חסויה על פי תעודת חיסיון שהוצאה מכוח סעיף  ,87או על פי הוראת
כל דין אחר; ואולם בית המשפט רשאי ,מטעמים שיירשמו ,לדון בעניין ,כולו או
מקצתו ,בפומבי.".
בסעיף  138לצו -
אחרי סעיף-קטן )א( יבוא:
) (1
")א (1בית משפט צבאי לנוער ידון בדלתיים סגורות ,אולם רשאי הוא להרשות לאדם או
לסוגי בני אדם ,לרבות לנפגע העבירה ,להיות נוכחים בשעת הדיון ,כולו או
מקצתו.".
בסעיף קטן )ב( המילה "קטן" תימחק.
) (2
תחילתו של צו זה ביום חתימתו.
צו זה ייקרא" :הצו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (65יהודה והשומרון( )מס'  ,(1822התשע"ט-
."2019

כ"ד באלול התשע"ט
 24בספטמבר 2019

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

הגנה

לישראל

צו מס' 1823
צו בדבר שיקום מחצבות
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת ביטחון,
והואיל ואני סבור שהדבר דרוש לטובת האוכלוסייה באזור ולשמירת הסדר הציבורי בו ,הנני
מצווה בזאת לאמור:

הגדרות

.1

בצו זה –

"אדמות מדינה" – אדמות שמעמדן הוא של "רכוש ממשלתי",
כהגדרתו בצו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה והשומרון( )מס' ,(59
תשכ"ז – ;1967
"אבני דרך" – פירוט עבודות השיקום הנדרשות ולוח הזמנים
הנדרש לביצוע אותן העבודות;
"בעל זכות במקרקעין" – כהגדרתו בצו בדבר מקרקעין )עיון
במרשמים( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1737התשע"ד;2014-

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

"המנהל האזרחי" – המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון,
כמשמעותו בצו בדבר הקמת מנהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(947התשמ''ב;1981-
"הסדרה נופית ובטיחותית" – כלל הפעולות הנדרשות לביצוע על
ידי קמ"ט מכרות ,הקבועות בתוכנית החציבה או ברישיון
החציבה.
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"הסכם התקשרות" – הסכם אשר מסדיר את היחסים החוזיים
שבין הגורם המשקם של המחצבה לבין המנהל האזרחי;
"הקרן" – הקרן לשיקום מחצבות שתוקם על ידי ראש המנהל
האזרחי ,לפי סעיף  17לצו זה;
"ועדת מכרזים" – ועדת המכרזים של המנהל האזרחי ,אשר
חבריה מונו על ידי ראש המנהל האזרחי;

"חוק התכנון" – חוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים ,מס'  79לשנת
 1966כפי שתוקן בצו בדבר תכנון ערים ,כפרים ובנינים )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(418התשל"א ,1971-והתקנות שהוצאו מכוחו;

"מוסד תכנון" – כל רשות באזור שיש לה סמכות בעניין תכניות
או רישיונות לפי חוק התכנון;
"מחזיק במחצבה" – לרבות בעלי המחצבה ,מי שהפעיל או
שמפעיל אותה למעשה ,בין אם ניתן לו רישיון חציבה ובין אם לאו,
בין אם ניתן לו היתר בניה ובין אם לאו;
"מחצבה" – מכרה שכרוהו על מנת לחצוב מתוכו אבן ,צפחה ,שחם
וכל מיני אבני געש או סלעים מטמורפיים אחרים ,צור )קווארטץ(,
שיש ,חלמיש ,גיר ,חצץ ,חול ,חמר וגבס ,ואין היא כוללת חציבת
אבנים לשריפת סיד באזורים השמורים ליערות ,כמוגדר בחוקי
היעור והיערות;
"אבנים" לעניין הגדרה זו  -אבני סיד ,אבני חול ,אבן חול סידית
או בזלת ,אך לא צור ,שיש או אבני געש;
"מחזיק כדין במקרקעין" – בעל זכות במקרקעין או מי שקיבל את
הסכמתו של בעל הזכות במקרקעין להחזקה במקרקעין שבה
מצויה מחצבה;
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"מפקח" – קצין המטה לענייני מכרות במנהל האזרחי;

"מקרקעין פרטיים" – מקרקעין שאינם רכוש ממשלתי כהגדרתם
בצו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(59התשכ"ז-
;1967
"עבודות שיקום" – כלל הפעולות הנדרשות לצורך ביצוע תוכנית
שיקום מאושרת;

"פעולות השיקום" – כלל הפעולות הנעשות ,בין אם על ידי המנהל
האזרחי ובין אם על ידי גורם אחר ,לצורך שיקום המחצבה ,ובכלל
זה פעולות לקידום תוכנית השיקום למחצבה;
"רישיון חציבה" – היתר לחציבה שניתן מאת קצין המטה לענייני
מכרות ,בהתאם לסמכותו לפי הצו בדבר ניצול אוצרות טבע
)יהודה והשומרון( )מס'  ,(389התש"ל;1970-

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

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

.2

מסירת
הודעת
השיקום
למחזיק
במחצבה

.3

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

השגה על .4
הודעת
השיקום

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

)א( ראה המפקח שניצול מחצבה פלונית או חלק ממנה הופסק,
או שראוי להפסיקו רשאי הוא להודיע למחזיק במחצבה,
בהודעה מנומקת בכתב ,כי אתר המחצבה טעון שיקום ,באופן
ובתקופת הזמן שייקבעו לעניין זה על ידי המפקח בהודעה
)להלן  -הודעת שיקום(; הודעת השיקום תימסר לפי הנוסח
המפורט בתוספת לצו זה ,בהתאם להוראות הוצאת ומסירת
הודעות בחוק התכנון.

)ב( הייתה מחצבה פלונית מצויה על מקרקעין פרטיים ,ימסור
המפקח הודעת שיקום ,לאחר קבלת אישורו של ראש המנהל
האזרחי .הודעת השיקום תישלח למחזיק במחצבה ולבעל
זכות במקרקעין.
)ג( אין בהודעה כאמור בסעיף זה ,כדי לגרוע מחובה של המחזיק
במחצבה לבצע פעולות על פי כל דין ,תחיקת הביטחון ,פסק
דין ,תוכנית או רישיון ,ככל שישנם ,ובכלל זה ביצוע כלל
פעולות ההסדרה הנופית והבטיחותית.

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

)ג( ראש המנהל האזרחי ידון בהשגה ויהיה רשאי לאשר ,לבטל
או לאשר בשינויים את הודעת השיקום.
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)ד( החלטתו של ראש המנהל האזרחי בהשגה תינתן תוך  60ימים
מיום המצאתה לו .ראה ראש המנהל האזרחי ,כי לא ניתן
להכריע בהשגה בתוך פרק הזמן האמור ,רשאי הוא ,מטעמים
מיוחדים שיירשמו ,להאריך את המועד למתן ההכרעה
בהשגה ב 30-ימים; הודעה בדבר הארכת מועד תועבר למגיש
ההשגה.

פרק  :2שיקום מחצבה המצויה באדמות מדינה

הכנת
תוכנית
שיקום
למחצבה
המצויה
באדמות
מדינה

.5

פרסום
מכרז
לצורך
ביצוע
עבודות
השיקום

.6

הכנת
תוכנית
שיקום
למחצבה
המצויה

.7

)א( שלח המפקח הודעת שיקום לגבי מחצבה המצויה באדמות
מדינה ,ולא הוגשה השגה כאמור בסעיף  4או שהוגשה השגה
כאמור ונדחתה ,יכין המפקח תוכנית לשיקום המחצבה ,כפי
שיראה לנכון בנסיבות העניין ,אשר תוגש לאישור מוסד
התכנון המתאים ,בהתאם להוראות חוק התכנון.
)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו ,מקום שהייתה תוכנית
מאושרת לשיקום המחצבה שחלה על שטח המחצבה ,ושכללה
הוראות מספקות לדעת המפקח ,בדבר שיקום שטח המחצבה.
)א( נכנסה תוכנית לשיקום מחצבה לתוקף והונפקו מכוחה היתרי
בנייה ,יפרסם המנהל האזרחי מכרז לצורך ביצוע עבודות
השיקום.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,היה שוויין המוערך של עבודות
השיקום הנדרשות נמוך מ 50,000-ש"ח ,רשאי המנהל
האזרחי שלא לצאת למכרז ,ולפנות בכתב לשלושה קבלנים,
לכל הפחות ,לצורך קבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות
השיקום הנדרשות ,בהתאם לתוכנית השיקום המאושרת.
פרק  :3שיקום מחצבה המצויה במקרקעין פרטיים

סימן א  :תכנון

שלח המפקח הודעת שיקום לגבי מחצבה המצויה במקרקעין
פרטיים ,רשאי מחזיק כדין במקרקעין ,להודיע למפקח בכתב,
תוך  30ימים מיום קבלת הודעת השיקום ,או מיום הכרעתו
של רמ״א כאמור בסעיף )4ד( ,לפי המאוחר ,כי ברצונו להכין
בעצמו תוכנית לשיקום המחצבה.
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במקרקעין
פרטיים

הגשת
תוכנית
לשיקום
מחצבה על
ידי
המחזיק
כדין
במקרקעין

.8

הגשת
תוכנית
לשיקום
מחצבה
המצויה
במקרקעין
פרטיים
על ידי
המפקח

.9

לא הודיע המחזיק כדין במקרקעין למפקח על רצונו להכין
תכנית לפי סעיף  ,7או לא הייתה קיימת תכנית בתוקף או לא
עמדה התכנית בתנאים הקבועים בסעיף  ,8יכין המפקח,
לאחר התייעצות עם ראש המנהל האזרחי ,תכנית לשיקום
המחצבה ויגישה לאישור מוסד התכנון המתאים.

עיון
בתוכנית
שיקום
שהגיש
המפקח

.10

אושרה תוכנית שיקום שהגיש המפקח ,יודיע המפקח למחזיק
כדין במקרקעין ,בהודעה כאמור בסעיף  ,9על המקום והזמן
בהם אפשר יהיה לעיין בתכנית השיקום המאושרת.

)א( הודיע מחזיק כדין במקרקעין כאמור בסעיף  ,7יגיש למוסד
התכנון המתאים תוכנית לשיקום המחצבה תוך  90ימים
מיום שהודיע על רצונו להכין תוכנית כאמור .המפקח רשאי
להאריך את המועד מטעמים שיירשמו.
)ב( תוכנית כאמור בסעיף קטן )א( תוגש למוסד התכנון המתאים
בהתקיים התנאים הבאים:
) (1

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

) (2

תוכנית השיקום תוגש בהתאם להנחיותיו של המפקח.

סימן ב :ביצוע השיקום במחצבה המצויה במקרקעין פרטיים

הודעה על .11
ביצוע
השיקום
במחצבה
המצויה
במקרקעין
פרטיים

אושרה תוכנית שיקום לפי סימן א' לפרק זה ,יודיע המפקח
למחזיק כדין במקרקעין ,כי באפשרותו לשקם את המחצבה,
בהתאם לתוכנית שאושרה ,באחת מדרכים אלה ,לפי
בחירתו:
)א( שיקום המחצבה בעצמו לפי הוראות סעיף ;12
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)ב( שיקום המחצבה באמצעות המפקח או מי מטעמו לפי הוראות
סעיף .15
שיקום
בידי
מחזיק
כדין
במקרקעין

.12

השגה על
אבני
הדרך

.13

)א( הודיע המחזיק כדין במקרקעין כי ברצונו לשקם את המחצבה
בעצמו כאמור בסעיף )11א( ,ימציא לאישורו של המפקח ,תוך
 30ימים מהמועד שבו הודיע כאמור ,אבני דרך לשיקום
המחצבה .המפקח רשאי להאריך את המועד להמצאת אבני
הדרך מטעמים שיירשמו.
)ב( בבחינת אישור אבני הדרך שהוגשו למפקח ,רשאי המפקח
לדחות את אבני הדרך לביצוע עבודות השיקום שהוגשו ,מן
הטעמים הבאים ,ויפרט את הנימוקים להחלטתו:
) (1

אבני הדרך לא עומדות בהוראות תכנית השיקום
המאושרת;

) (2

לוחות הזמנים המוצעים באבני הדרך אינם סבירים.
לעניין זה ישקול המפקח את משך זמן העבודה הנדרש
לביצוע עבודות השיקום ואת הפגיעה הנגרמת מעיכוב
שיקומה של המחצבה;

) (3

טעמים אחרים שיירשמו.

)ג( אישר המפקח לפי הוראות סעיף קטן )א( ,את אבני הדרך,
ישקם המחזיק כדין במקרקעין את המחצבה בהתאם לאבני
הדרך שאושרו.

)ד( החליט המפקח לדחות את אבני הדרך ,יגיש מחזיק כדין
במקרקעין תוך  14יום אבני דרך בהתאם להוראות המפקח.

)א( על החלטת המפקח לדחות את אבני הדרך לפי סעיף )12ב(,
רשאי המחזיק כדין במקרקעין להשיג בפני ראש המנהל
האזרחי ,בתוך  30ימים מיום קבלת ההחלטה.
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)ב( הוגשה השגה כאמור בסעיף קטן )א( ,יידחה ביצוען של
פעולות השיקום עד לאחר קבלת הכרעתו של ראש המנהל
האזרחי בהשגה.

)ג( החלטת ראש המנהל האזרחי בהשגה תינתן תוך  30ימים
מיום המצאתה לו .ראה ראש המנהל האזרחי ,כי לא ניתן
להכריע בהשגה בתוך פרק הזמן האמור ,רשאי הוא ,מטעמים
מיוחדים שיירשמו ,להאריך את המועד למתן ההכרעה
בהשגה ב 30-ימים; הודעה בדבר הארכת מועד תועבר למגיש
ההשגה.
התראה
בגין אי
עמידה
באבני
הדרך
לשיקום

.14

ראה המפקח כי מחזיק כדין במקרקעין אינו מקדם בשקידה
הראויה את עבודות השיקום בהתאם לאבני הדרך ימסור על
כך הודעה למחזיק כדין במקרקעין; בהודעה כאמור תינתן
התראה ,לפיה ככל שלא יתוקנו הליקויים הנדרשים בפרק זמן
שיצוין בהודעה ,יהיה רשאי המפקח להמשיך ולקדם את
עבודות השיקום ,באמצעות כל גורם שיקבע על ידו.

שיקום
בידי
המפקח

.15

הודיע המחזיק כדין במקרקעין כי ברצונו שהמפקח יבצע את
עבודות השיקום כאמור בסעיף )11ב( ,יהיה רשאי המפקח
לשקם את השטח כאמור בסעיף  6לצו.

שיקום
שלא
ברשות
בידי
המפקח

.16

)א( במקרים הבאים יהיה רשאי המפקח ,באישור ראש המנהל
האזרחי לבצע את עבודות השיקום ,בהתאם להוראות
התוכנית שאושרה.
) (1

לא הודיע המחזיק כדין במקרקעין בתוך  30ימים על
בחירתו כאמור בסעיף  11או שהודיע על סירובו לשקם
את המחצבה;

) (2

לא הגיש מחזיק כדין במקרקעין אבני דרך לאישורו של
המפקח בהתאם להוראות סעיף ))12א(( או ))12ד((;

) (3

המחזיק כדין במקרקעין אינו מקדם בשקידה ראויה
את עבודות השיקום ולא תיקן את הליקויים שמסר לו
המפקח בהודעה בהתאם לסעיף .14
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)ב( החליט המפקח לשקם את המחצבה כאמור בסעיף קטן )א(
יהיה רשאי לשם כך להיכנס לחצרים ולנקוט באמצעים
הדרושים לביצוע השיקום ,בכפוף להוראות כל דין ותחיקת
הביטחון.

קרן
לשיקום
מחצבות

.17

תחילה

.18

תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.19

צו זה ייקרא" :צו בדבר שיקום מחצבות )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(1823התש"ף."2019-

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

)ב( בתקנות כאמור רשאי ראש המנהל האזרחי –

ח' בתשרי התש"ף
 07באוקטובר 2019

) (1

לקבוע את הרכב הנהלת הקרן ,דרכי עבודתה
וסמכויותיה;

) (2

לחייב את מחזיק המחצבה לשלם לקרן תמלוגים לפי
סוג וכמות החומר שנחצב בה ,או לפי אחוזים
מהכנסות המחצבה ,או לפי קני-מידה סבירים אחרים
שייקבעו בין לכלל המחצבות ובין לסוגים שבהן;

) (3

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

) (4

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

נדב פדן,
מפקד
באזור

אלוף
כוחות
יהודה

צה"ל
והשומרון
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התוספת
)סעיף (2
ת.ד

תאריך_________ :

37

בית אל

U

טל'02-9977030/31 :
U

פקס:

02-9977713

המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
קצין מטה לענייני מכרות
اﻻداره أﻟﻣدﻧﯾﮫ ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣره
ﺿﺎﺑط اﻻداره ﻟﺷؤون أﻟﺗﺟﺎره ,أﻟﺻﻧﺎﻋﮫ واﻟﻣﻧﺎﺟم

הודעה בדבר הצורך בשיקום מחצבה
U

إﻋﻼن ﺑﺷﺄن أﻟﺣﺎﺟﮫ ﻟﺗﺄھﯾل أﻟﻛﺳﺎرة

בתוקף סמכותי מכוח סעיף )2א( לצו בדבר שיקום מחצבות )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(1823התש"ף) 2019-להלן – הצו בדבר שיקום מחצבות( ,ומכוח הסמכות שהואצלה לי
על ידי ראש המנהל האזרחי על פי הצו בדבר ניצול אוצרות טבע )יהודה ושומרון( )מס'
 (389תש"ל  ,1970הנני נותן הודעה זו:
"ﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻲ ﺣﺳب أﻟﻣﺎده )2أ( ﻣن أﻷﻣر ﺑﺷﺄن ﺗﺄھﯾل اﻟﻛﺳﺎرات )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣره( )رﻗم
) 2019 – 5780 ,(۱۸۲۳ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ – أﻷﻣر ﺑﻐرض ﺗﺄھﯾل اﻟﻛﺳﺎرات( ,وﺑﻣوﺟب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺧوﻟت
ﻟﻲ ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس اﻻداره أﻟﻣدﻧﯾﮫ ﺑﻣوﺟب أﻷﻣر ﺑﺷﺄن اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺛروات أﻟطﺑﯾﻌﯾﮫ )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣره(
)رﻗم  ,1970 – 5730 ,(389ﻓﺈﻧﻧﻲ أﺻدر ھذا اﻹﻋﻼن:
.1

הריני להודיע בזאת ,כי תא השטח ,המצוי בעזר המצורף להודעה זו ,טעון
שיקום.
أﻋﻠﻣك ﺑﮭذا ,ﺑﺎن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض ,اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرطﺔ أﻟﻣرﻓﻘﮫ ﻟﮭذا اﻹﻋﻼن ,ﺑﺣﺎﺟﮫ ﻟﺗﺄھﯾل.

.2

על כן ,יש להפסיק את כל פעולות החציבה המתבצעת בתא שטח זה ,באופן
מיידי  /בתוך פרק זמן של _____ מיום מתן הודעה זו ,ובלבד שלא יופקו
בתקופה זו תוצרי חציבה בהיקף העולה על ___ טון.
ﻟذﻟك ,ﯾﺟب وﻗف ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌدﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ ھذه أﻟﻣﺳﺎﺣﮫ ﺑﺷﻛل ﻓوري  /ﺧﻼل ____
ﻣن ﯾوم إرﺳﺎل ھذا اﻹﻋﻼن ,وﺑﺷرط ﻻ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾن ﻣواد أﻛﺛر ﻣن ___ طن ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﺗرة.
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.3

הרואה עצמו נפגע מהודעה זו ,רשאי להגיש השגה לידי ראש המנהל האזרחי
בתוך  30יום מיום מתן הודעה זו.
ﻣن ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﮫ ﻣﺗﺿررا ً ﺟراء ھذا اﻹﻋﻼن ﯾﺣﻖ ﻟﮫ ﺗﻘدﯾم اﻋﺗراض ﻟرﺋﯾس اﻻداره أﻟﻣدﻧﯾﮫ,
ﺧﻼل  30ﯾوم ﻣن ﯾوم إرﺳﺎل ھذا اﻹﻋﻼن.

.4

על מחזיק כדין במקרקעין ,במחצבה המצויה על גבי מקרקעין פרטיים,
המעוניין להכין בעצמו תוכנית לשיקום המחצבה ,בכפוף-להוראות הצו בדבר
שיקום מחצבות והתקנות שיצאו מכוחו ,להודיע לי בתוך  30יום מיום מתן
הודעה זו ,כי ברצונו לפעול ולהכין תוכנית לשיקום המחצבה.
اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻻرض وﻓﻖ أﻻﻣر ,ﻓﻲ اﻟﻛﺳﺎرة اﻟﻣﺗواﺟدة ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﺧﺎﺻﺔ ,اﻟﻣﻌﻧﻲ
ﺑﺗﺣﺿﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺗﺄھﯾل ﻟﻠﻛﺳﺎرة ,ﺑﻣراﻋﺎة ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت أﻷﻣر ﺑﺷﺎن ﺗﺄھﯾل اﻟﻛﺳﺎرات واﻷﻧظﻣﺔ
اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﺑﻣوﺟﺑﮫ ,ﻋﻠﯾﮫ إﺑﻼﻏﻲ ﺧﻼل  30ﯾوم ﻣن ﯾوم إرﺳﺎل ھذه اﻹﻋﻼن ,اﻧﮫ ﯾرﻏب
ﺑﺗﺣﺿﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺗﺄھﯾل أﻟﻛﺳﺎرة.

.5

ניתן יהיה לעיין בתוכנית השיקום למחצבה ,לכשתידון בפני מוסד התכנון
המתאים ,בהתאם להוראות חוק התכנון ,כהגדרתם בצו בדבר שיקום מחצבות.
ﯾﻣﻛن اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄھﯾل ﻟﻠﻛﺳﺎرة ,ﺣﯾن ﺑﺣﺛﮫ أﻣﺎم داﺋرات اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ,
ﺑﻣوﺟب ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺧطﯾط ,ﻛﺗﻌرﯾﻔﮫ ﻓﻲ أﻷﻣر ﺑﺷﺎن ﺗﺄھﯾل اﻟﻛﺳﺎرات.

.6

יודגש ,כי ככל שהמנהל האזרחי ,יפעל לביצוע פעולות שיקום של חציבה
שבוצעה בניגוד לכל דין ,תחיקת ביטחון ,פסק דין ,תוכנית או רישיון ,רשאי
יהיה המנהל האזרחי לדרוש ממחזיק המחצבה לשפות את המנהל האזרחי.
ﻧﻧوه ,اﻧﮫ ﺑﺣﺎل ﻧﻔذت اﻻداره أﻟﻣدﻧﯾﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺄھﯾل اﻟﺗﻌدﯾن اﻟذي ﻧﻔذ ﺧﻼف أي ﻗﺎﻧون,
ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻣن ,ﻗرار ﺣﻛم ,ﻣﺧطط أو رﺧﺻﮫ ﻓﯾﺣﻖ ﻟﮭﺎ أن ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب أﻟﻛﺳﺎرة ان
ﯾﻌوﺿﮭﺎ ﻋن ﺧﺳﺎﺋرھﺎ.
בברכה,
ﺑﻔﺎﺋﻖ اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﯾر
אבידור
גד
اﻓﯾدور
ﺟﺎد
מכרות
קמ"ט
اﻟﺿﺎﺑط ﻟﺷؤون اﻟﻣﻧﺎﺟم
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1824
צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (66יהודה והשומרון(
)הארכת הוראת שעה( ,התש"ף 2019 -
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ולנוכח המשך הפגיעה הקשה הנגרמת לאזור
ולמדינת ישראל כתוצאה מהתופעה של גניבת כלי רכב לשטחי ומסחר בהם ובחלקיהם בשטח
זה ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף
)10ח(

.1

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

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.3

צו זה ייקרא" :צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (66יהודה והשומרון(
)מס' ) (1824הארכת הוראת שעה( ,התש"ף."2019-

כ"ח בתשרי התש"ף
 27באוקטובר 2019

אלוף
נדב פדן,
צה"ל
מפקד כוחות
באזור יהודה והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1825

צו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין )תיקון מס' ) (2הוראת שעה(
)תיקון מס' ) (6יהודה ושומרון( ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון
סעיף 3

.1

בצו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין )תיקון מס' ) (2הוראת שעה( )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(1661התש"ע ,2010-בסעיף  ,3במקום "עד יום "31.12.2019
יבוא "עד יום ."31.12.2020

תוקף

.2

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.3

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

י"ח בכסלו התש"ף
 16בדצמבר 2019

אלוף
מפקד
באזור

נדב
כוחות
יהודה

פדן
צה"ל
והשומרון .
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צבא

הגנה לישראל
צו מס' 1826

צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )הוראת שעה(
)הארכת תוקף( )יהודה ושומרון( )מס'  , (1826התש"ף2019-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,והואיל והדבר נחוץ לשם שמירה על בטחון האזור והסדר
הציבורי ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הארכת
תוקף

.1

בסעיף  11לצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )הוראת שעה( )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(1665התשע"א ,2010-במקום " ,"31.12.2019יבוא "."31.12.2020

תיקון
התוספת
הראשונה

.2

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

תחילה

.3

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.4

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

כ"ח בכסלו התש"ף
 26בדצמבר 2019

נדב פדן,
מפקד
באזור

כוחות
יהודה

אלוף
צה"ל
ושומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו מס' 1827
צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (67יהודה והשומרון( ,התש"ף2020 -
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על ביטחון האזור ,הסדר
הציבורי באזור ושלום הציבור באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הוספת
הגדרות
לסעיף 1

.1

בסעיף  1בצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע-
) 2009להלן" :הצו"( ,אחרי הגדרת "הקלה" יבוא:
"התאחדות בלתי כמשמעה בתקנה  84לתקנות ההגנה )שעת חירום(.1945 ,
מותרת"-

.2

"חומר מזיק"-

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

"כלי יריה"-

כל כלי נשק ,מכל סוג ,שהוא מסוגל להמית ,ובו קנה ממנו אפשר לירות
כדור או קלע .מונח זה כולל כל חלק ,אביזר ותחמושת של כלי-נשק כזה,
וכל אביזר של כל כלי-נשק כזה שהותקן או מסוגל למעט את הרעש או
הרשף הנגרמים כתוצאה מירי בכלי-הנשק; וכן כלי נשק שמסוגל לפלוט
חומר הנועד להזיק לאדם ,לרבות חלק ,אביזר ותחמושת לכלי נשק
כאמור ולרבות מיכל המכיל או שסוגל להכיל חומר כאמור ,אחת היא אם
בעת שנעברה העבירה היה הנשק תקין לשימוש או לא.

"כלי נשק"-

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

"מיתקן רגיש"-

מקום ,לרבות מבנה ,מכל או כלי תחבורה המשמש לייצור ,לעיבוד
להחזקה ,לאחסנה ,לסילוק או להובלה ,של חומר מזיק או להפקת
אנרגיה מחומר כאמור.".

אחרי הגדרת "נשיא בית משפט" יבוא:
"נשק כימי,
ביולוגי או
רדיואקטיבי"-

.3

נשק המסוגל לפלוט חומר מזיק לרבות קרינה רדיואקטיבית.".

אחרי הגדרת "עובד ציבור" יבוא:
"פעולה ברכוש" -הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ברכוש ,בין שהיא קניינית
ובין שאינה קניינית ,בתמורה או שלא בתמורה ,וכן פעולה ברכוש שהיא
גיוס ,מסירה ,קבלה ,החזקה ,המרה ,פעולה בנקאית ,השקעה ,פעולה
בניירות ערך או החזקה בהם ,תיווך ,מתן או קבלת אשראי ,ייבוא ,ייצוא
או יצירת נאמנות ,או ערבוב של רכוש טרור עם רכוש אחר גם אם אינו
רכוש טרור.".

.4

אחרי הגדרת "צו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בתחיקת בטחון" יבוא:
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"רכוש"

מקרקעין ,מיטלטלין ,כספים וזכויות לרבות רכוש שהוא תמורתו של רכוש
כאמור ,וכל רכוש שצמח או שבא מרכוש כאמור או מרווחיו.

"רכוש הקשור בעבירה"-
"רכוש טרור"-

"רכוש של
התאחדות בלתי
מותרת"-

תיקון סעיף
 58והוספת
סעיף 58א

.5

החלפת
סעיף 60

.6

רכוש כמפורט בסעיפים )60א() (3)-(1לצו זה;

כל אחד מאלה:
) (1

רכוש של התאחדות בלתי מותרת;

) (2

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

רכוש הנמצא בבעלותה ,בחזקתה ,בשליטתה או במשמורתה של
התאחדות בלתי מותרת ,לבד או יחד עם אחר ,וכן רכוש המשמש או
המיועד לשמש התאחדות בלתי מותרת או לפעילות של התאחדות בלתי
מותרת ,לרבות רכוש שההתאחדות מימנה את רכישתו או שהעבירה
לאחר בלא תמורה; לעניין זה ,חזקה כי רכוש הנמצא במקום המשמש
דרך קבע לצורך פעילות של התאחדות בלתי מותרת ואינו משמש דרך
קבע למטרה אחרת ,הוא רכוש של התאחדות בלתי מותרת ,אלא אם כן
הוכח אחרת.".

)א(

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

)ב(

אחרי סעיף  58לצו יבוא:

"מניעת פגישה 58א.
של עורך דין עם
יותר מעצור אחד
באותה חקירה

)א( על אף האמור בסעיף  56ובלי לגרוע מהוראות סעיף 58
וסעיף  ,59מצאה רשות מאשרת כי עורך דין אחד מבקש
להיפגש עם כמה עצורים החשודים בעבירות המנויות
בתוספת הראשונה והנחקרים במסגרת אותה חקירה ,או
כי כמה עצורים כאמור מבקשים להיפגש עם עורך דין
אחד ,וכי פגישה כאמור עלולה לפגוע פגיעה ממשית
בחקירה ,רשאית היא שלא לאפשר פגישה של עורך דין
כאמור עם יותר מעצור אחד; הרשות המאשרת תמסור
הודעה על החלטה כאמור לכל אחד מהעצורים ,וכן לעורך
הדין;
לעניין זה-
"עורך דין אחד" -לרבות עורך דין אחר ממשרדו.
)ב(

על אף האמור בסעיף קטן )א( ,מניעת פגישה כאמור
באותו סעיף קטן לתקופה העולה על  30ימים תהיה
באישור התובע הצבאי הראשי או מי שהוא הסמיך לכך".

במקום סעיף  60לצו יבוא:
)א(

רשאי כל חייל או רשות מוסמכת שנתמנתה לכך לתפוס ולעצור סחורות ,חפצים ,בעלי
חיים ,תעודות ,או כל דבר )להלן בסימן זה טובין( ,שיש להם טעם לחשוד:
) (1

שנעברה או שעומדים לעבור לגביהם עבירה על צו זה;

) (2

שניתנו כשכר או תגמול בעד ביצוע עבירה או יועד להיות שכר או תגמול בעד
ביצועה ,ניתן כתוצאה כאמור או כאמצעי לביצועה;

) (3

שהשתמשו בהם בעשיית כל עבירה כאמור או כאמצעי לביצועה או לשם הקלה
על ביצועה;
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) (4

שהם עשויים לשמש כראיה לכל מעשה עבירה על צו זה;

) (5

שהם רכוש של התאחדות בלתי מותרת.

)ב(

התקיימה עילת התפיסה כאמור בסעיף קטן )א() (1עד ) (3ו (5) -לגבי עבירה לפי התוספת
הראשונה או עבירה לפי סעיף  251לצו זה ,רשאי מפקד כוחות צה"ל באזור או מי
שהוסמך לכך מטעמו לתפוס טובין שווה ערך לטובין אשר הקים את העילה כאמור.

)ג(

לעניין תפיסה לפי סעיף קטן )ב( ,היו הטובין שנתפסו כסף ,אחת היא אם ייתפס אותו
כסף אשר הקים את העילה או כל כסף אחר ,שנמצא בבעלותו ,בחזקתו ,בשליטתו או
בחשבון הבנק של מי שקיבל את הכסף.

תיקון ס'
230

.7

בסעיף  230לצו ,סעיף קטן )א( -בטל.

הוספת
סעיף 230ב

.8

אחרי סעיף 230א לצו יבוא:
בחומר 230ב.
פעולה
מזיק או במיתקן
רגיש למטרות
טרור

הוספת סעיף .9
ו-
237א
237ב

הוספת
סעיף 242א-
242ב

.10

)א(

המחזיק ,רוכש ,מוכר ,מייצר ,מתקן ,מייבא ,מייצא,
מוביל ,מתווך ,מפיץ או עושה עסקה אחרת בנשק כימי,
ביולוגי או רדיאוקטיבי או בחומר מזיק או במיתקן רגיש,
במטרה לקדם פעילות של התאחדות בלתי מותרת או
ביצוע עבירה המנויה בתוספת הראשונה או לסייע
לפעילות או ביצוע כאמור ,והכול בין בתמורה ובין שלא
בתמורה ,דינו -מאסר עולם.

)ב(

נעשתה פעולה או עסקה כאמור בסעיף קטן )א( כשהצד
האחד לפעולה או לעסקה כאמור הוא התאחדות בלתי
מותרת או חבר בהתאחדות בלתי מותרת ,חזקה כי
הפעולה או העסקה נעשתה למטרה כאמור בסעיף קטן
)א( ,אלא אם כן הוכח אחרת.".

אחרי סעיף  237לצו יבוא:
"עמידה בראש 237א.
התאחדות בלתי
מותרת

העומד בראש התאחדות בלתי מותרת או המנהל אותה או
הנוטל חלק בהכוונה של התאחדות בלתי מותרת בכללה,
במישרין או בעקיפין ,דינו -מאסר  25שנים; היתה ההתאחדות
התאחדות בלתי מותרת שפעילותה כוללת גם ביצוע עבירות
גרימת מוות בכוונה ,דינו -מאסר עולם.

תפקיד 237ב.
מילוי
ניהולי או פיקודי
בהתאחדות בלתי
מותרת

המנהל פעילות של התאחדות בלתי מותרת או הנוטל חלק
בהכוונה של פעילותה ,דינו -מאסר  10שנים; היתה הפעילות
פעילות פלילית ,דינו -מאסר  15שנים".

אחרי סעיף  242יבוא:
"איסור פעולה 242א.
ברכוש למטרת
עבירה
ביצוע
המנויה בתוספת
הראשונה

)א(

העושה פעולה ברכוש במטרה לסייע ,לקדם ,לממן או
לתגמל בעבור ביצוע של עבירות המנויות בתוספת
הראשונה ושלצדן עונש העולה על  10שנות מאסר דינו-
מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס הקבוע בסעיף
1א) (4לצו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בדין או בתחיקת
בטחון )יהודה והשומרון( )מס'  ,(845תש"ם.1980 -

)ב(

לעניין סעיף קטן )א(-
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פעולה 242ב.
איסור
ברכוש הקשור
בעבירה המנויה
בתוספת
הראשונה

.11
הוספת
סעיף 249א
ו249 -ב

)א(

) (1

די שיוכח כי הפעולה נעשתה לאחת המטרות
המפורטות בו אף אם לא יוכח לאיזו מהן;

) (2

"לתגמל בעבור ביצוע של עבירות המנויות בתוספת
הראשונה" -אף אם מקבל התגמול אינו מי שביצע
את העבירה או התכוון לבצעה.

העושה אחת מאלה ,דינו -מאסר שבע שנים או קנס פי
עשרה מהקנס הקבוע בסעיף )1א() (4לצו בדבר העלאת
קנסות שנקבעו בתחיקת בטחון:

) (1

פעולה ברכוש שיש בה כדי לסייע ,לקדם או לממן
ביצוע של עבירה המנויה בתוספת הראשונה ,או
עבירה לפי סעיף  251לצו זה ,או לתגמל בעבור
ביצוע של עבירה המנויה בתוספת הראשונה ,או
עבירה לפי סעיף  251לצו זה ,גם אם מקבל התגמול
אינו מי שביצע את העבירה או התכוון לבצעה;
לעניין פסקה זו ,די שיוכח כי עושה הפעולה היה
מודע לכך שמתקיימת אחת האפשרויות האמורות
גם אם לא יוכח איזו מהן;

) (2

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

) (3

מעביר רכוש להתאחדות בלתי מותרת.

)ב(

העושה פעולה ברכוש של אדם ,בהיותו מודע לכך שאותו
אדם נוטל חלק בביצוע עבירה המנויה בתוספת הראשונה
או מסייע או משדל לביצוע עבירה כאמור ,או שקיימת
לגביו או לגבי ארגון שהוא נוטל חלק פעיל בו הכרזה לפי
תקנות ההגנה )שעת חירום( 1945 ,כי הוא התאחדות
בלתי מותרת ,חזקה שעשה כן ביודעו שיש בפעולה כאמור
כדי לסייע ,לקדם או לממן ביצוע של עבירה המנויה
בתוספת הראשונה ,או לתגמל בעבור ביצוע של עבירה
המנויה בתוספת הראשונה או עבירה לפי סעיף  251לצו
זה ,לפי העניין ,אלא אם כן הוכיח שלא ידע כאמור.

)ג(

לעניין סעיף זה לא יראו אדם כמי שנמנע מלברר את טיב
ההתנהגות או את דבר אפשרות קיום הנסיבות לעניין
סעיף )195ג() ,(1אם עיכוב הפעולה לצורך בירור טיב
ההתנהגות או קיום הנסיבות לפי הוראות סעיף )195ג(),(1
היה בו בנסיבות העניין ,כדי להכביד הכבדה של ממש על
פעילותו העסקית;

אחרי סעיף  249לצו יבוא:
הכנה
עבירה
בתוספת
הראשונה

לביצוע 249א.
המנויה

)א(

העושה מעשה שהוא אחד מאלה ,שיש בו משום הכנה
לביצוע עבירה המנויה בתוספת הראשונה ושהעונש
שלצידה עולה על  10שנות מאסר  ,דינו  -מחצית העונש
הקבוע לעבירה; היתה העבירה כאמור עבירה שדינה
מאסר עולם ,דינו  -מאסר  15שנים:
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.12

איום
עבירה
בתוספת
הראשונה

.13

אחרי סעיף  254לצו יבוא:

הוספת
סעיף 254א

בביצוע 249ב.
המנויה

קשר 254א.
קשירת
לעבירה המנויה
בתוספת
הראשונה

) (1

הכשרת מתחם או אתר לשם התאמתו לביצוע
עבירה כאמור או לשם הימלטות לאחר ביצועה;

) (2

זיוף מסמכים לשם ביצוע עבירה כאמור; לעניין זה,
"זיוף" ו"מסמך"  -כהגדרתם בסעיף 407א לחוק
הפלילי לשנת ;1960

) (3

הכנת אמצעים לשם ביצוע עבירה כאמור ,לרבות
כלי נשק ,חומרים ,מסמכים ,אמצעי צילום
והקלטה ,תחפושות וכלי תחבורה ,או החזקת
אמצעים כאמור;

) (4

איסוף או העברת מידע לשם ביצוע עבירה כאמור;

) (5

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

)ב(

לעניין סעיף קטן )א( ,אחת היא אם הפעולה כוונה לביצוע
עבירה המנויה בתוספת הראשונה ,או אם העבירה
המנויה בתוספת הראשונה שהאדם השתתף בהכנתה
תוכננה להתבצע על ידיו או על ידי אחר.

)ג(

מי שניסה לבצע מעשה כאמור בסעיף קטן )א( ,וחדל
מהשלמת המעשה מתוך חרטה ,כאמור בסעיף 199ב לצו,
יחולו עליו הוראות אותו סעיף".

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

על אף האמור בסעיף  254לצו זה ,הקושר קשר עם אדם לעבור
עבירה המנויה בתוספת הראשונה או עבירה לפי סעיף 230ב לצו
זה ,שעונשה מאסר לתקופה העולה על שלוש שנים ,דינו– מאסר
כעונש שנקבע לאותה עבירה ובלבד שלא יוטל עליו עונש העולה
על  14שנות מאסר.

תיקון
התוספת
הראשונה

.14

בתוספת הראשונה לצו ,בפרט מספר ) ,(1אחרי " "230יבוא "230ב" ,אחרי " "237יבוא
"237א237 ,ב" ,אחרי " "241יבוא "242א242 ,ב" ,אחרי " "248יבוא "249א249 ,ב" ואחרי
")254א(" יבוא "254א".

תחילה

.15

תחילתו של צו זה בתוך שלושה חודשים מיום חתימתו.

השם

.16

צו זה ייקרא" :הצו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (67מס'  ,(1827התש"ף."2020-

י"ד בשבט התש"ף
 09בפברואר 2020

אלוף
נדב פדן,
צה"ל
כוחות
מפקד
יהודה והשומרון
באזור
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר חוק העתיקות )תיקון מס' ) (3יהודה ושומרון( )מס'  ,(1828התש"ף-
2020
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור והואיל ואני סבור כי הדבר נחוץ לצורך הממשל התקין והסדר
הציבורי ,אני מצווה בזה לאמור:
הוספת
סעיף 2א

.1

הוספת
סעיף 15א

.2

תחילה
שם

.3
.4

לאחר סעיף  2לצו בדבר חוק העתיקות )מס' ) (1166יהודה והשומרון( ,התשמ"ו-
) 1986להלן – "הצו העיקרי"( יבוא:
בסעיף  10לחוק ,במקום המילים "ללא אישור של
"תיקון סעיף 2א.
 10לחוק
השר דברים אלה" יבוא "אחד מאלה אלא
באישור בכתב מאת הממונה ובהתאם לתנאיו".
לאחר סעיף  15לצו יבוא:
"תיקון סעיף 15א.
 48לחוק

בסעיף  48לחוק ,לאחר סעיף קטן )ב( יבוא:
)ג(

גביית אגרות למתן אישור פעולות באתר
עתיקות לפי סעיף  10לחוק".

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.
צו זה ייקרא" :צו בדבר חוק העתיקות )תיקון מס' ) (3יהודה ושומרון( )מס'
 ,(1828התש"ף."2020-

יד'

באדר

התש"ף

10

במרץ

2020

אלוף
מפקד
באזור

כוחות
יהודה

נדב פדן
צה"ל
ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

צו מס' 1829
צו בדבר הקמת מינהל אזרחי )תיקון מס' (32
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה''ל באזור ,והואיל ואני סבור כי הדבר דרוש לשמירה על המינהל
התקין והסדר הציבורי וכן להבטחת רווחתה וטובתה של האוכלוסיה ולהספקת השירותים
הציבוריים ולהפעלתם ,אני מצווה בזה לאמור:
הוספת
סעיף
)4ב(

.1

")ב( על אף הקבוע בכל דין ותחיקת ביטחון ,ראש המינהל האזרחי מוסמך לקבוע אגרות
ותשלומי חובה מכוח הדין ותחיקת הביטחון שהוא מוסמך לפעול על פיהם ,וכן לקבוע
אגרות ותשלומי חובה בגין כל פעולת עיון ,צילום מסמכים או העברת מסמכים
אלקטרונית הנדרשים לשם ביצועם; קבע ראש המינהל האזרחי אגרות ותשלומי חובה
כאמור ,רשאי הוא לקבוע בנוסף תבחינים ותנאים שבהתקיימם יוענק פטור מלא או
חלקי מתשלום האגרות ותשלומי החובה האמורים".

תחילה .2
שם

בצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"ב ,1981-האמור
בסעיף  4יסומן )א( ,ולאחריו יבוא:

.3

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.
צו זה ייקרא" :צו בדבר הקמת מינהל אזרחי )תיקון מס' ) (32יהודה ושומרון( )מס' ,(1829
התש"ף."2020-

יד

באדר

התש"ף

10

במרץ

2020

אלוף
מפקד
באזור

נדב
כוחות
יהודה

פדן
צה"ל
ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1830
צו בדבר דיוני מעצר )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות
הציבור ,ובשל החשש מהידבקות העצורים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן – נגיף
הקורונה( ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הגדרות

.1

הארכת מעצר

.2

לעניין צו זה:
"עצור"  -בין שהוא חשוד או נאשם.
"צו בדבר הוראות ביטחון"  -צו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(1651תש"ע .2009 -
)א(

על אף האמור בסעיף  51לצו בדבר הוראות ביטחון ,דיון בבקשה להארכת מעצר
בתקופת תוקפו של צו זה יתקיים שלא בנוכחות העצור אלא בהשתתפותו ,באמצעות
מכשירים טכנולוגיים שמאפשרים העברת קול וככל האפשר גם העברת תמונה ,בזמן
אמת ,והכל באופן שימזער ככל האפשר את הפגיעה בעצור בשל כך שהדיון מתקיים
שלא בנוכחותו; אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף )51א( לצו בדבר
הוראות ביטחון לעניין עצור המבקש שלא להיות נוכח בדיון ,מהוראות סעיף )51ב(
לצו בדבר הוראות ביטחון לעניין סמכות בית המשפט הצבאי לקיים דיון בהיעדרו
של עצור לגביו נוכח השופט ,על יסוד חוות דעת של רופא ,שאין הוא מסוגל להשתתף
בדיון מפאת מצב בריאותו ,וכן מהוראות סעיף  52לצו בדבר הוראות ביטחון לעניין
סמכות בית המשפט לקיים דיון בהיעדרו של עצור החשוד בעבירת ביטחון.

)ב(

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

)ג(

עצור שחלה לגביו חובת בידוד מכוח הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש
) (2019בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-או הוראת בריאות
הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד במתקן מסוים( )הוראת שעה( ,התש"ף-
 ,2020יראו אותו כמי שאינו מסוגל להשתתף בדיון מפאת מצב בריאותו כאמור
בסעיף )51ב( לצו בדבר הוראות ביטחון; תמה תקופת הבידוד וטרם נסתיימה תקופת
המעצר ,רשאי העצור לדרוש דיון חוזר ,ויחולו לעניין הדיון האמור הוראות סעיף
קטן )א(.

)ד(

על דיון לפי סעיפים קטנים )א( ) -ג( יחולו הוראות אלה:
) (1

הדיון יתקיים בהשתתפות סנגורו של העצור ,ואם אינו מיוצג ימנה לו
השופט סנגור ,אלא אם כן מצא שלא ניתן לעשות כן מטעמים מיוחדים
שיירשמו.

) (2

תתאפשר שיחה חסויה בהתאם לסעיף )56ב( לצו בדבר הוראות ביטחון ,בין
העצור לסנגורו סמוך לפני הדיון ,במהלכו ומיד לאחריו ,וזאת לשם ייעוץ
משפטי בלבד.

) (3

הדיון יתקיים בדרך שתבטיח כי העצור ,השופט ,הסנגור והשוטר או התובע,
לפי העניין ,ישמעו זה את זה ,וככל הניתן גם יראו זה את זה ,במהלך הדיון,
והכל בהתאם למכשיר הטכנולוגי באמצעותו יתקיים הדיון.
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) (4
)ה(

אין באמור בפסקאות ) (3) - (1כדי לגרוע מהוראות סעיפים  58 ,57ו 59-לצו
בדבר הוראות ביטחון.

בבואו לצוות על מעצרו של אדם לפי סעיפים  37ו 43-לצו בדבר הוראות ביטחון,
ישקול השופט גם את חיוניות המעצר ,בין השאר בהתחשב בפגיעה בעצור הנובעת
מקיומו של הדיון ,לפי הוראות סעיף  ,2שלא בנוכחותו ,הסיכון להידבקות העצור
בנגיף הקורונה בעת שהותו במעצר ומצב הכליאה באותה עת.

תחולה על דיוני
מעצרים מנהליים

.3

בתקופת תוקפו של צו זה ,יחולו הוראות סעיף  ,2בשינויים המחויבים ,על דיונים
בהליכים לפי סימן א' וסימן ב' לפרק ט' לצו בדבר הוראות ביטחון ,גם לעניין נוכחות
עציר שביקש זאת לפי סעיף )291ב( לצו בדבר הוראת ביטחון.

סייג לתחולה

.4

הוראות סעיפים  2ו 3 -לצו זה ,לא יחולו לעניין דיונים המתקיימים באולם בית
משפט צבאי המצוי בתוך מתקן כליאה בו כלוא העצור.

תוקף

.5

תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו ,והוא יעמוד בתוקף למשך שלושים ) (30ימים
מיום חתימתו.

השם

.6

צו זה ייקרא" :צו בדבר דיוני מעצר )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס' ,(1830
התש"ף."2020-

כ"א באדר התש"ף
17

במרץ

2020

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

הגנה

לישראל

צו מס' 1831
צו בדבר מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ומתקני כליאה )הוראת שעה(
)יהודה והשומרון( ,התש"ף2020-

הגדרות

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ולאחר ששוכנעתי כי בשל התפשטות רחבת היקף של מחלת
נגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן  -נגיף הקורונה( קיים חשש ממשי להדבקת אסירים
ועצורים השוהים במקומות מעצר ובמתקני כליאה ,ובהמלצת נציב בתי – הסוהר או המפקח הכללי של
משטרת ישראל או מפקד המשטרה הצבאית בפיקוד המרכז ,לפי העניין ,וכדי למנוע הדבקה כאמור או
המשך התפשטות המחלה ,הנני מצווה בזאת לאמור:
לעניין צו זה:
.1
"אסיר"  -מי שנידון והוטל עליו עונש מאסר על ידי בית משפט מוסמך באזור;
"אסיר ביטחוני"  -מי שהוגדר כאסיר ביטחוני בפקודות נציבות בתי הסוהר ,בהתאם
לסמכותו של נציב בתי –הסוהר לפי סעיף  2לצו בדבר שירות בתי – הסוהר )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(254תשכ"ח – ;1968
"עצור"  -עצור החשוד או הנאשם בביצוע עבירה לפי דין או תחיקת הביטחון או עצור
לפי סימן א' וסימן ב' לפרק ט' לצו בדבר הוראות ביטחון;
"צו בדבר הוראות ביטחון"  -צו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(1651תש"ע ;2009 -
"צו בדבר הפעלת מתקן כליאה"  -צו בדבר הפעלת מתקן כליאה )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(29תשכ"ו – ;1967
"נציב שירות בתי – הסוהר" – כהגדרתו בצו בדבר שירות בתי הסוהר )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(254תשכ"ח – .1968

היוועצות עם עורך .2
דין

מניעת
מבקרים

כניסת .3

)א(

על אף האמור בסעיף  56לצו בדבר הוראות ביטחון ,וסעיף  11לצו בדבר הפעלת מתקן
כליאה ,בתקופת תוקפו של צו זה ,לא תתאפשר כניסת עורכי דין למקומות מעצר
ולמתקני כליאה.

)ב(

אסיר או עצור שנמנע ממנו להיפגש עם עורך דין בשל הוראות תקנת משנה )א( יהיה
זכאי להיוועץ עם עורך דין בשיחה טלפונית לשם קבלת שירות משפטי מקצועי,
ביוזמתו או לבקשת עורך דינו.

)ג(

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

)ד(

על אף האמור בסעיף קטן )ב( ,אסיר ביטחוני שפוט ,או אסיר בגין עבירה המנויה
בתוספת הראשונה לצו בדבר הוראות ביטחון ,יהיה רשאי לקיים שיחת טלפון עם
עורך דינו ,ובלבד שדיון משפטי בעניינו צפוי להתקיים בתקופת תוקפו של צו זה;
שיחת טלפון אחת כאמור תתקיים בסמוך לפני הדיון ושיחה אחת לאחריו; מפקד
מתקן הכליאה בו שוהה האסיר רשאי להגביל את משך השיחה באופן סביר.

)ה(

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

על אף האמור בסעיף  12לצו בדבר מתקני כליאה ,בתקופת תוקפו של צו זה ,לא תתאפשר
קבלת מבקרים.
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מבקרים .4
כניסת
ועורכי דין במקרים
חריגים

על אף האמור בסעיפים  2ו ,3-נציב שירות בתי הסוהר ,או סוהר בדרגת גונדר שהוא הסמיך
לעניין זה ,מפקד מחוז ש"י במשטרת ישראל או מפקד המשטרה הצבאית בפיקוד מרכז,
רשאי לאפשר ,במקרים חריגים ,כניסת עורך דין או מבקר למתקן הכליאה או מקום המעצר
שתחת אחריותו ,לפי העניין ,אם סבר שיש צורך חיוני בכך ,לרבות בשים לב לגילו של האסיר
או העצור; כניסת עורך דין או מבקר כאמור ופגישתו עם האסיר או העצור תיעשה באופן
שיהיה בו כדי לצמצם ככל האפשר את הסיכון להדבקה בנגיף הקורונה.

לתחולת .5

)א(

סעיפים  2ו 3-לא יחולו לעניין כניסת עורך דין לדיון משפטי המתקיים באולם בית
המשפט שבתוך מיתקן כליאה ,וכן לעניין כניסת אדם אחר שנוכחותו נחוצה בדיון
לפי החלטת בית המשפט;

)ב(

סעיף  3לא יחול על ביקורים של נציגי הצלב האדום הבין-לאומי ,ואולם ביקור כאמור
ייערך באופן ובתנאים שיצמצמו את הסיכון להדבקה בנגיף הקורונה.

סייגים
ההגבלה

תוקף

.6

תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו ,והוא יעמוד בתוקף למשך שלושים ) (30ימים.

השם

.7

צו זה ייקרא" :צו בדבר מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ומתקני כליאה
)הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1831התש"ף ."2020 -

כ"ו אדר התש"ף
 22במרץ 2020

אלוף
מפקד
באזור

פדן
נדב
צה"ל
כוחות
יהודה והשומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019יהודה ושומרון(
)מס' ) (1832הוראת שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הגדרות

.1

צמצום יציאה
למרחב
הציבורי

.2

.3

"אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או יחידים
השוהים יחד במקום מגורים אחד;
"מעסיק"  -מי שמעסיק עובדים;
"מקום עבודה" – חצרים שבהם מועסקים עובדים על ידי מעסיק,
כל מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד וכן מקום
שעובד מגיע אליו במסגרת עבודתו לרבות במרחב הציבורי;
"מקום עבודה חיוני" – מקוذם עבודה שהוא מפעל חיוני או מפעל
למתן שירותים קיומיים כהגדרתם בחוק שירות עבודה בשעת
חירום ,התשכ"ז ,1967-כפי תוקפו בתקנונים; כנוסחם בתקנות שעת
חירום )שירות עבודה בשעת-חירום( ,התש"ף ,2020-כפי תוקפן
בישראל מעת לעת;
"עובד"  -לרבות עצמאי ,מתנדב ,חייל ,שוטר כהגדרתו בצו בדבר
הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1651
התש"ע ,2009-וסוהר כהגדרתו בצו בדבר שירות בתי הסוהר )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(254התשכ"ח ,1968-מי שמועסק על ידי מעסיק
ומי שנותן שירות למעסיק ,בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי
עבודה ובין אם לאו.
אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר )להלן –
מקום מגורים( למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות
האלה:
הגעה של עובד למקום עבודה ,וחזרה ממנו;
) א(
הצטיידות במזון ,תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים
) ב(
חיוניים;
קבלת שירות רפואי;
) ג(
תרומת דם;
) ד(
הפגנה;
) ה(
הליך משפטי;
) ו(
הגעה לכנסת ישראל;
)ז(
לצורך טיפול במסגרת רווחה;
)ח(
פעילות ספורט של עד שני אנשים; ככל האפשר קבועים ,או
)ט(
אנשים הגרים באותו מקום;
יציאה ממקום מגורים ,של יחיד או של אנשים הגרים באותו
)י(
מקום ,לזמן קצר ולמקום בקרבת מקום המגורים;
)יא( יציאה לטקס דתי ובכלל זה לחתונה או להלוויה וכן יציאה
לתפילה ויציאה לטבילה במקווה;
)יב( יציאה לצורך סיוע לאדם אחר שיש לו בעיה רפואית או קושי
אחר הדורש תמיכה;
יציאה לצורך חיוני שאינו מפורט בסעיפים קטנים )א( עד
)יג(
)יב(.
בלי לגרוע מהוראות סעיף  ,2השוהים במרחב הציבורי ינהגו בהתאם
לכללים אלה:
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כללי התנהגות
במרחב
הציבורי

שירות
משלוחים

)א(
)ב(

.4

הגבלת פעילות .5
מסחר ,בילוי
ופנאי

)א(
)ב(
)א(

)ב(

שמירה על מרחק של  2מטרים לפחות בין אדם לאדם ,ככל
האפשר ,ולמעט בין אנשים הגרים באותו מקום;
בנסיעה ברכב פרטי יהיו עד  2נוסעים באותו הרכב ,למעט
אנשים הגרים באותו מקום; סעיף קטן זה לא יחול על נסיעת
עובד המועסק במקום עבודה חיוני למקום העבודה וחזרה
ממנו ולא תחול כאשר יש צורך חיוני בנסיעה של מעל 2
נוסעים באותו הרכב.
אין באמור בצו זה ,לגרוע משירותי הובלה ומשלוח של
מוצרים.
בשירות משלוחים למקום מגורים ,המשלוח יונח בסמוך
לפתח בית המגורים ,מחוצה לו.
לא יפעיל אדם מקום או עסק כמפורט להלן:
קניון למעט מקום למכירת מזון ובכלל זה בית אוכל
) (1
לפי סעיף קטן )ב() ,(1בית מרקחת או חנות שעיקר
עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים בקניון;
דיסקוטק ,בר ,פאב ,אולם אירועים ,מכון כושר,
) (2
בריכת שחייה ,פארק מים ,גן חיות ,ספארי ,פינת חי,
בית מרחץ ,בית קולנוע ,תיאטרון ,ספרייה ,מוזיאון
ומוסד תרבות אחר ,פארק שעשועים ,לונה פארק,
עסק לטיפול לא-רפואי בגוף האדם
,מקום לעריכת מופעים וירידים ,כלי שיט ציבורי,
רכבל ,שמורת טבע ,פארק ,אתר מורשת ,ומקום שיש
בו אטרקציה תיירותית; לעניין זה" ,פארק" -
כהגדרתו בצו בדבר פארקים )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(373תש"ל" ;1970-שמורת טבע"  -כהגדרתה בצו
בדבר הגנה על הטבע )יהודה והשומרון( )מס' ,(363
תש"ל; 1969-
שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב ,וכן דוכן בשוק
) (3
כאמור ובכלל זה דוכן למכירת מזון ,ולמעט שוק
סיטונאי.
אדם יפעיל מקום או עסק כמפורט להלן בתנאים האלה:
בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון – מותרת
) (1
מכירת מזון לצריכה מחוץ לבית האוכל;
מקום למכירת מזון ,בית מרקחת או חנות שעיקר
) (2
עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה – כל אלה:
המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד ,ככל
)א(
האפשר ,על שמירת מרחק של  2מטרים
לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום,
לרבות בתורים ,ולשם כך יסמן מקומות
לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור
שבו יש תור;
המחזיק או המפעיל של המקום ימנע ,ככל
)ב(
האפשר ,צפיפות של אנשים במקום אחד
ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים;
חנות שאינה כאמור בפסקה ) – (2כל אלה:
) (3
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עונשין

סייג לתחולה

שמירת דינים

תחילת תוקף
השם

כ"ז באדר תש"ף
 23במרץ 2020

בכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס
)א(
של יותר מ 4-לקוחות לכל קופה רושמת
פעילה;
המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד ,ככל
)ב(
הניתן ,על שמירת מרחק של  2מטרים לפחות
בין אנשים שאינם גרים באותו מקום ,לרבות
בתורים ,ולשם כך יסמן מקומות לעמידה
באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש
תור;
המחזיק או המפעיל של החנות ימנע ,ככל
)ג(
האפשר ,צפיפות של אנשים במקום אחד
ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים.
 .6המפעיל מקום או עסק ,בעצמו או באמצעות אחר ,בניגוד לסעיף
)5א( ,דינו – מאסר שישה חודשים או קנס לפי סעיף )1א() (1לצו
בדבר העלאת קנסות שנקבעו בדין או בתחיקת ביטחון )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(845תש"ם) 1980-להלן – צו העלאת קנסות(; לעניין
זה "מפעיל"  -מי שמפעיל מקום או עסק מהמקומות המפורטים
בסעיף )5א( ,ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף  4לחוק רישוי
עסקים ,התשכ"ח ,1968-כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת  -בעל
הרישיון או בעל ההיתר.
 .7צו זה לא יחול על בתי המשפט לעניינים מקומיים כהגדרתם בפרק
ט"ז לתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון( תשמ"א;1981-
בתי הדין הרבניים שכוננו לפי הצו בדבר שיפוט בתי דין רבניים
)יהודה והשומרון( )מס'  ,(981התשמ"א.1981-
 .8אין בצו זה כדי לגרוע מהוראות אלה:
הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד
)א(
בית והוראות שונות( )יהודה ושומרון( )הוראת שעה(,
התש"ף) 2020-להלן – הוראת בידוד בית(; ואולם ,בתקופת
תוקפו של צו זה לא יחול סעיף 3ג להוראת בידוד בית;
הוראות צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הוראות
)ב(
למעסיק של עובד בבידוד בית( )הוראת שעה( ,התש"ף,2020-
כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת;
הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד
)ג(
במתקן מסוים( )יהודה ושומרון( )הוראת שעה( ,התש"ף-
;2020
הוראות צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת
)ד(
פעולות מוסדות חינוך( )הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-כפי
תוקפו בתקנונים מעת לעת.
 .9תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום .28.3.2020
 .10צו זה ייקרא" :צו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש (2019
)יהודה ושומרון( )מס' ) (1832הוראת שעה( ,התש"ף."2020-

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

צו מס' 1833
צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )יהודה והשומרון( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון ,הסדר
הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות כוחות הביטחון ,עצורים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה
)) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן  -נגיף הקורונה( ,ומהמשך התפשטות המחלה ,הנני מצווה בזאת
לאמור:
לעניין צו זה:
.1

הגדרות

"עצור"  -עצור החשוד בביצוע עבירה לפי דין או תחיקת הביטחון;
"צו בדבר דיוני מעצר"  -צו בדבר דיוני מעצר )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס' ,(1830
התש"ף.2020-
לחשודים .2
מעצר
שקיימת
בעת
מניעה לקדם הליכי
חקירה

בלי לגרוע מהוראות סעיף  2לצו בדבר דיוני מעצר ,הוגשה בקשה לצוות על מעצרו של אדם,
רשאי שופט להורות על מעצרו של אותו אדם אף שמצא כי קיימת מניעה לקדם את הליך
החקירה בעניינו של העצור בשל הסיכון הבריאותי הכרוך בחקירת חולה או אדם המצוי
בבידוד .בבואו להורות על מעצר לפי סעיף זה ישקול השופט גם את חומרת העבירה
ומסוכנותה ,את משך התקופה הצפויה שבה לא ניתן יהיה לקדם את החקירה ואת הפגיעה
הצפויה בעצור; אין בהחלטת שופט לפי סעיף זה כדי להשהות ביצוע פעולות חקירה שניתן
לבצען ללא השתתפות החולה או האדם המצוי בבידוד; בסעיף זה" ,חולה" ו"אדם המצוי
בבידוד" ,כהגדרתם בהוראות בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית
והוראות שונות( )הוראת שעה( ,התש"ף.2020-

תוקף

.3

תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו ,והוא יעמוד בתוקף עד ליום  17באפריל .2020

השם

.4

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

ככ"ח באדר התש"ף
24

במרץ

2020

אלוף
מפקד
באזור

פדן
נדב
צה"ל
כוחות
יהודה והשומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019תיקון( )יהודה
ושומרון( )מס' ) (1834הוראת שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 1

.1

תיקון
סעיף 2

.2

בסעיף  1לצו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019יהודה
ושומרון( )מס' ) (1832הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – הצו העיקרי(,
ההגדרה "מקום עבודה חיוני"  -תימחק.
בסעיף – 2
)(1
) (2

) (3
) (4
) (5

) (6
) (7

ברישה ,במקום "אין לצאת" יבוא" :לא יצא אדם".
בסעיף קטן )א( ,אחרי "למקום עבודה" יבוא" :שהוא רשאי לעבוד
בו לפי כל דין ותחיקת ביטחון" ,ובסופה יבוא" :ובכלל זה הגעה
של עובד למקום עבודה לביצוע עבודות תחזוקה חיוניות ותיקונים
דחופים".
סעיף קטן )ט(  -יימחק.
בסעיף קטן )י( ,במקום "ולמקום בקרבת מקום" יבוא" :ולמרחק
של עד  100מטרים ממקום".
במקום סעיף קטן )יא( יבוא:
")יא( יציאה לחתונה ,הלוויה או ברית ,יציאה לתפילה בסמוך
למקום מגורים ,וכן יציאת אישה לטבילה במקווה נשים ובלבד
שתיאמה מראש את מועד הגעתה והמקווה פועל בכפוף לכל דין
ותחיקת ביטחון;".
במקום סעיף קטן )יב( יבוא:
")יב( יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי
או מצוקה הדורשים סיוע;".
במקום סעיף קטן )יג( יבוא:
")יג( יציאה לפעילות במוסד חינוך או במסגרת חינוך בלתי-פורמלי
שאושרה על ידי הגורם המוסמך על פי כל דין ותחיקת ביטחון;
)יד( יציאה לפעילויות חינוך בלתי-פורמלי לילדי עובדים חיוניים
בגילאי  3עד  12בכפוף לכל דין ותחיקת ביטחון;
)טו( הפעלת פנימיות לתלמידים בלא עורף משפחתי ,לרבות
תלמידים שהופנו על ידי המחלקות לשירותים החברתיים
במועצות האזוריות כמשמעותן בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(783תשל"ט 1979-ובמועצות המקומיות
כמשמעותן בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון(
)מס'  ,(892תשמ"א 1981-ועל ידי צווי בית משפט; וכן לתלמידי
תכניות נעל"ה .כל זאת ,בכפוף לכל דין ותחיקת ביטחון;
)טז( הפעלת מרכזי חירום לילדים ונוער בסיכון ,בכפוף לכל דין
ותחיקת ביטחון;
)יז( יציאה לפעילויות חינוך בלתי-פורמלי בקבוצות של עד 10
משתתפים שיפעילו מתנדבים במיתקנים שאושרו על ידי הגורם
המוסמך על פי כל דין ותחיקת ביטחון;
)יח( העברה של קטין ,שהוריו חיים בנפרד ,על ידי אחד מהוריו,
לביתו של ההורה השני;
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הוספת
סעיפים
 2א ו 2-ב

.3

תיקון
סעיף 3

.4

הוספת
סעיפים
 3א ו 3-ב

.5

)יט( העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך
חיוני כמפורט בסעיף זה ואין במקום המגורים אחראי שניתן
להשאיר את הקטין בהשגחתו".
אחרי סעיף  2יבוא:
2א .לא ישהה אדם במקומות המפורטים להלן:
"איסור שהייה
במרחב הציבורי
ובמקומות
שפעילותם אסורה
)א( גן ציבורי וחוף ים ,אלא אם כן המקום
נמצא במרחק של  100מטרים ממקום
המגורים כאמור בסעיף )2י( ובתנאים
המפורטים באותו סעיף קטן;
)ב( גן שעשועים או מקום או עסק שפעילותו
אסורה לפי סעיף )5א(.
2ב .לא יתפלל אדם במקום שאינו מקום מגוריו,
איסור תפילה
אלא אם כן התפילה במקום פתוח"
מחוץ למקום
מגורים
בסעיף  ,3במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
) (1
")ב( בנסיעה ברכב פרטי לצורך כמפורט בסעיף  2יהיו עד שני
נוסעים באותו הרכב; פסקה זו לא תחול במקרה שיש בו צורך
חיוני בנסיעה של מעל שני נוסעים באותו הרכב ובכלל זה נסיעה
למטרות המפורטות בסעיפים )2ח( ו)-יג( עד )יט(".
אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
) (2
")ג( חתונה או הלוויה ייערכו במקום פתוח בלבד".
אחרי סעיף  3יבוא:
3א .מעסיק במקום עבודה אחראי לכל אלה:
אחריות מעסיק
)א(

)ב(
הגבלת
ציבורית

תחבורה 3ב) .א(

בכניסה למקום עבודה תוצב עמדה
למדידת חום לנכנסים למקום באמצעי
שאינו פולשני; לא תותר כניסת אדם עם
חום גוף העולה על  38מעלות צלזיוס;
שמירת מרחק של  2מטרים בין אדם
לאדם ,ככל הניתן.
לא יפעיל אדם שירות תחבורה ציבורית
אלא כמפורט להלן:
) (1אוטובוסים ,רכבות נוסעים
לנוסעים
הסעה
ושירותי
המיועדים לשירות הציבור – לפי
הוראות הגורם המוסמך לפי כל
דין ותחיקת ביטחון;
) (2נוסף על האמור בפסקה ),(1
לנוסעים
הסעה
שירותי
המיועדים לשירות הציבור
כמפורט להלן ובתנאים אלה:
)א( שירות הסעה לעובדים
למקום עבודתם וחזרה
ממנו ,בהתאם להוראות
הגורם המוסמך לעניין
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תיקון
סעיף 4

.6

תיקון
סעיף 5

.7

תיקון
סעיף 6

.8

מניעת הדבקה על פי כל דין
ותחיקת ביטחון;
)ב( הפעלת מוניות עם נוסע
אחד או הסעה של אדם
לצורך רפואי או לצורך
כמפורט בסעיפים קטנים
)2ח( ו)-יג( עד )יט( עם
מלווה ובתנאי שהנוסעים
במושב
ישבו
כאמור
האחורי וחלונות המונית
יהיו פתוחים.
)ב( לעניין סעיף זה" ,שירות תחבורה
ציבורית" – אוטובוסים ,רכבות נוסעים
ושירותי הסעה לנוסעים המיועדים
לשירות הציבור".
בסעיף  ,4במקום סעיף קטן )א( יבוא:
")א( לא יפעיל אדם שירות משלוחים למעט –
) (1משלוח מוצרים ממכירה בחנות מקוונת באמצעות הטלפון או
האינטרנט;
) (2משלוח מחנות כאמור בסעיף )5ב( וכן משלוחים של מוצרים חיוניים
לתחזוקת הבית ,מוצרי תקשורת ,שירותי תקשורת ,אבזרים רפואיים
ועיתונים; אין באמור ,לגרוע משירותי הובלה ובלדרות שאינם לבית לקוח
לרבות הובלת חומרי גלם ,ציוד ואספקה".
בסעיף – 5
בסעיף קטן )א( –
) (1
ברישה ,אחרי "עסק" יבוא" :לרבות בבית מגורים";
) (1
אחרי פסקה ) (1יבוא:
) (2
")1א( חנות שאינה כאמור בסעיף קטן )ב() (2או );";(3
בפסקה ) (2אחרי "לונה פארק" יבוא" :גני שעשועים
) (3
ומתקני שעשועים ,",ואחרי "בגוף האדם" יבוא" :לרבות
טיפולי רפואה אלטרנטיבית";
בסעיף קטן )ב( –
) (2
בפסקה ) ,(1בסופה יבוא" :ובשירות משלוחים בלבד;";
) (1
בפסקה )– (2
) (2
ברישה ,אחרי "בית מרקחת" יבוא" "מכון
)א(
אופטיקה" ובמקום "כל אלה" יבוא" "בכפוף לכל
אלה";
בפסקת משנה )ב( ,בסופה יבוא" :כך שבכל עת לא
)ב(
ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ4-
לקוחות לכל קופה רושמת פעילה;";
במקום פסקה ) (3יבוא:
) (3
") (3חנות למוצרים חיוניים לתחזוקת הבית ,מוצרי
תקשורת ,שירותי תקשורת ואבזרים רפואיים ובשירות
משלוחים בלבד.".
במקום סעיף  6יבוא:
"העושה אחת מאלה ,דינו – מאסר שישה חודשים או קנס לפי סעיף )1א()(1
לצו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בדין או בתחיקת ביטחון )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(845תש"ם) 1980-להלן – צו העלאת קנסות(:
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הוספת
סעיף
6א

.9

)א( המפעיל מקום או עסק ,בעצמו או באמצעות אחר ,בניגוד לסעיף )5א(;
לעניין זה" ,מפעיל"  -מי שמפעיל מקום או עסק מהמקומות המפורטים
בסעיף )5א( ,ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף  1לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח ,1968-כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת ,שנדרש לגביו רישיון או
היתר כמשמעותם בסעיף  4לאותו חוק  -בעל הרישיון או בעל ההיתר;
)ב( היוצא ממקום מגורים למטרה או פעולה שאינה מנויה בסעיף  2ובניגוד
לסעיף כאמור;
)ג( השוהה במקום המפורט בסעיף 2א ,בניגוד לסעיף האמור;
)ד( המתפלל במקום שאינו מקום מגוריו ,בניגוד לסעיף 2ב;
)ה( המפעיל שירות תחבורה ציבורית בניגוד לסעיף 3ב.".
אחרי סעיף  6יבוא:

תחילת
תוקף
השם

.10

סמכויות 6א) .א( לשם אכיפת צו זה ,רשאי שוטר כהגדרתו בצו
בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה
שוטר
ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע) 2009-להלן –
שוטר( –
להורות לכל אדם לפעול בהתאם
) (1
להוראות שבצו ,ובכלל זאת להורות
לאדם להימצא במקום מגוריו או במקום
אחר שבו הוא נדרש לשהות לפי האמור
בצו זה וכן להורות על הפסקת פעילות
המנוגדת לאמור בצו;
למנוע כניסה של אדם למקום אם כניסתו
) (2
לאותו מקום לא נועדה לאחת מהפעולות
או המטרות הקבועות בסעיף  2או אם יש
בכניסתו של האדם כדי להפר את האמור
בסעיף )5ב().(2
)ב( אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויות שוטר
לפי כל דין ותחיקת ביטחון.
תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום .1.4.2020

.11

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

א' בניסן התש"ף
 26במרץ

2020

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל
נגיף הקורונה החדש )יהודה ושומרון( )מס' ) (1835הוראת שעה(,
התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הגדרות

.1

תחולת תקנות
שעת חירום

.2

תקנות שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר
הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש( ,התש״ף ,2020-כפי תוקפן
בישראל מעת לעת ,יחולו באזור יהודה ושומרון ,בשינויים
המחויבים.

השינויים

.3

ואלה השינויים:

״ועד מקומי״ – ועד של יישוב שמונה או נבחר לפי הוראות התקנון
המועצות המקומיות )יהודה ושומרון( ,תשמ"א) 1981-להלן – תקנון
המועצות המקומיות(.
״מועצה מקומית״  -כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(892תשמ"א) 1981-להלן – צו המועצות
המקומיות( ,לרבות חברה עירונית ,חברת בת עירונית ,איגוד רשויות
מקומיות כמשמעותו בתקנון המועצות המקומיות )ותאגיד מים
וביוב כמשמעותו בחוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א ,2001-כפי
תוקפו בתקנונים מעת לעת;
״מועצה אזורית״  -כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(783תשל"ט) 1979-להלן  -צו המועצות
האזוריות( ,ועד מקומי לרבות חברה עירונית ,חברת בת עירונית,
איגוד רשויות מקומיות כמשמעותו בתקנון המועצות המקומיות
ותאגיד מים וביוב כמשמעותו בחוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א-
 ,2001כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת;
״מועצה דתית״ – כמשמעותה בצו בדבר שירותי דת )יהודה
והשומרון( )מס׳  ,(807התש״ם.1979-
״תאגיד שהוקם בתחיקת הביטחון״ – תאגיד שהוקם בתחיקת
הביטחון שנתקיים בו אחד מאלה:
)א( ממשלת ישראל משתתפת בתקציבו ,במישרין או בעקיפין;
)ב( חבריו או חברי הנהלתו ,כולם או מקצתם ,מתמנים בידי
המפקד הצבאי או מי מטעמו.
״גוף מתוקצב״ – מועצה אזורית ,מועצה מקומית ,תאגיד שהוקם
בתחיקת הביטחון ,ומועצה דתית.
״גוף נתמך״ – כהגדרתו בסעיף 81ב לתקנון המועצות האזוריות
)יהודה והשומרון( ,תשל״ט.1979-
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)א(

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

)ב(

בסעיף – 1
) (1

בהגדרת ״הסכם״ ,לאחר המילים :״הסכם קיבוצי״;
״הסדר חד-צדדי״; ״נוהג״; ״הוראת מינהל״ ,יבוא:
״בישראל״.

) (2

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

) (3

בהגדרת ״מוסד חינוך״ –
)א( בסעיף קטן ) (1בסופו יבוא :״כפי תוקפו בתקנון
המועצות המקומיות״;
)ב( בסעיף קטן ) (2אחרי המילים :״התשכ״ט-
1969״ יבוא :״כפי תוקפו בתקנון המועצות
המקומיות״.

) (4

בהגדרת ״מעסיק ציבורי״ -
סעיף קטן ) (1יימחק
בסעיף קטן ) (2האמור בו יימחק ובמקומו
יבוא :״גוף מתוקצב״;
סעיף קטן ) (3יימחק;
בסעיף קטן ) (4האמור בו יימחק ובמקומו
יבוא :״גוף נתמך״.

) (5

בהגדרת ״מנהל״ ,סעיפים קטנים ) (4) ,(2) ,(1עד )(8
יימחקו ,ובמקומם יבוא:
״) (1במועצה אזורית או מועצה מקומית – ראש
המועצה האזורית או ראש המועצה המקומית או
מזכיר המועצה האזורית או המועצה המקומית ,כפי
שהסמיך לכך ראש המועצה האזורית או המועצה
המקומית ,באישור המנהל הכללי של משרד הפנים
בישראל;
) (2במועצה דתית – יושב ראש המועצה הדתית באישור
המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת בישראל.
) (4בתאגיד שהוקם בתחיקת הביטחון  -המנהל הכללי
או ,אם אין מנהל כללי – נושא המשרד הבכירה ביותר
בתאגיד ,באישור הממונה על השכר והסכמי עבודה
במשרד האוצר בישראל.

)ג(

בסעיף )2ג( ,אחרי המילים ״הממונה על השכר״ יבוא:
״בישראל״.
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)ד(

בסעיף )2ד( ,סעיפים קטנים ) (1עד ) (6יימחקו ובמקומם
יבוא:
״) (1בתי משפט לעניינים מקומיים כהגדרתם בפרק ט"ז
לתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון( תשמ"א-
 – 1981מנהל בתי המשפט בישראל;
) (2בתי הדין הרבניים שכוננו לפי הצו בדבר שיפוט בתי
דין רבניים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(981התשמ"א-
 1981ובתי דין דתיים באזור – מנהל בית הדין הדתי
הנוגע לעניין;

שמירת דינים

.5

תחילת תוקף

.6

תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום .16.4.2020

השם

.7

צו זה ייקרא" :צו בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר
הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש )יהודה ושומרון( )מס'
) (1835הוראת שעה( ,התש"ף."2020-

אין בצו זה כדי לגרוע מהוראות אלה:
)א(
)ב(
)ג(
)ד(
) ה(
) ו(

א' בניסן תש"ף
 26במרץ 2020

תקנות שעת חירום )שירות עבודה בשעת-חירום( ,תש"ף-
 ,2020כפי תוקפן בישראל מעת לעת;
הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד
בית והוראות שונות( )יהודה ושומרון( )הוראת שעה(,
התש"ף;2020-
הוראות צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת
פעולות מוסדות חינוך( )הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-כפי
תוקפו בתקנונים מעת לעת;
הוראות צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הוראות
למעסיק של עובד בבידוד בית( )הוראת שעה( ,התש"ף,2020-
כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת;
צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום
התפשטות נגיף הקורונה החדש ) 2019יהודה ושומרון( )מס'
) (1836הוראת שעה( ,התש"ף;2020-
צו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019יהודה
ושומרון( )מס' ) (1832הוראת שעה( ,התש"ף.2020-
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צבא ההגנה לישראל
צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות
נגיף הקורונה החדש ) 2019יהודה ושומרון( )מס' ) (1836הוראת שעה(,
התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הגדרות

.1

תחולת תקנות
שעת חירום

.2

השינויים

.3

מועצה מקומית  -כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(892תשמ"א) 1981-להלן – צו המועצות
המקומיות( ,לרבות חברה עירונית ,חברת בת עירונית ,איגוד רשויות
מקומיות כמשמעותו בתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון(,
תשמ"א 1981-ותאגיד מים וביוב כמשמעותו בחוק תאגידי מים
וביוב ,תשס"א ,2001-כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת;
מועצה אזוריות  -כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(783תשל"ט) 1979-להלן – צו המועצות
האזוריות( ,לרבות חברה עירונית ,חברת בת עירונית ,איגוד רשויות
מקומיות כמשמעותו בתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון(,
תשמ"א 1981-ותאגיד מים וביוב כמשמעותו בחוק תאגידי מים
וביוב ,תשס"א ,2001-כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת;
תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם
צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש( ,התש״ף ,2020-כפי תוקפן
בישראל מעת לעת ,יחולו באזור יהודה ושומרון ,בשינויים
המחויבים.
ואלה השינויים:
בכל מקום בו מוזכר דבר חקיקה ישראלי ,בסופו יבוא :״כפי
)א(
תוקפו בישראל מעת לעת״.
בסעיף – 1
)ב(
ההגדרה ״הוועדה לאנרגיה אטומית״  -תימחק.
) (1
במקום ההגדרה "חברה עירונית" יבוא:
) (2
""חברה עירונית"  -חברה שיותר ממחצית כוח
ההצבעה או הזכות למנות יותר ממחצית מספר
הדירקטורים שלה הם בידי מועצה אזורית או
מועצה מקומית ,או בידי מועצה אזורית או מועצה
מקומית יחד עם מדינת ישראל או עם חברה עירונית
אחרת או חברת בת עירונית;".
במקום ההגדרה "חברת בת עירונית" יבוא:
) (3
""חברת בת עירונית"  -חברה שיותר ממחצית כוח
ההצבעה או הזכות למנות יותר ממחצית מספר
הדירקטורים שלה הם בידי חברה עירונית ,או בידי
חברת בת עירונית או בידי חברת בת עירונית יחד עם
חברת בת עירונית אחרת;".
ההגדרה ״חברה ממשלתית״  -תימחק.
) (4
במקום ההגדרה "מועצה דתית" יבוא:
) (5
""מועצה דתית"  -כמשמעותה בצו בדבר שירותי דת
)יהודה והשומרון( )מס'  ,(807התש"ם.";1979-
בהגדרה ״הממונה״ ,במקום סעיפים קטנים ) (1עד
) (6
) (6יבוא :״) (1לעניין מועצה אזורית או מועצה
מקומית  -המנהל הכללי של משרד הפנים בישראל;
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)ג(

) (2לעניין מועצה דתית  -המנהל הכללי של המשרד
לשירותי דת בישראל;".
במקום ההגדרה "מערכת בתי המשפט" יבוא:
) (7
""מערכת בתי המשפט"  -בתי משפט לעניינים
מקומיים כהגדרתם בפרק ט"ז לתקנון המועצות
המקומיות )יהודה ושומרון( תשמ"א ;1981-בתי
הדין הרבניים שכוננו לפי הצו בדבר שיפוט בתי דין
רבניים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(981התשמ"א-
 ;1981בתי דין דתיים באזור;".
בהגדרה ״מפעל תומך ביטחון״ ,לאחר המילים
) (8
״משרד הביטחון״; ״הוועדה לאנרגיה אטומית״;
״המטה לביטחון לאומי״; ״המוסד למודיעין
ולתפקידים מיוחדים״; "שירות הביטחון הכללי";
"שירות בתי הסוהר"; "הרשות הארצית לכבאות
ולהצלה"; "הרשות להגנת עדים" יבוא :״בישראל״.
במקום ההגדרה "עובד" יבוא:
) (9
""עובד"  -לרבות שוטר כהגדרתו בצו בדבר הוראות
ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1651
התש"ע 2009-וסוהר כהגדרתו בצו בדבר שירות בתי
הסוהר )יהודה והשומרון( )מס'  ,(254התשכ"ח-
 ,1968וכן מתנדב ,מי שמועסק ,ומי שנותן שירות
בחצריו של מעסיק מדי יום ,בין שמתקיימים עם
המעסיק יחסי עבודה ובין שלא מתקיימים ,ואולם
לעניין צו זה –
) (1לא יראו כעובד מועצה אזורית או מועצה
מקומית  -מי שעיקר עיסוקו בפינוי אשפה או עובד
במוקד עירוני לרבות מוקד חירום וחדר מצב;
) (2לא יראו כעובד מועצה דתית  -מי שעיקר עיסוקו
בשירותי קבורה ,כשרות או מקוואות;".
) (10ההגדרה "רשות מקומית"  -תימחק.
) (11ההגדרה "תאגיד"  -תימחק.
בסעיף – 2
בסעיף קטן )ב( ,במקום פסקאות ) (1עד ) (11יבוא:
) (1
") (1מפעל תומך ביטחון –  60אחוזים ממצבת
העובדים;
) (2תעשייה ביטחונית ומקום עבודה המספק
שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך
פעילותם התקינה של התעשיות הביטחוניות או של
המכון למחקר ביולוגי במשרד ראש הממשלה
בישראל –  50אחוזים ממצבת העובדים;
) (3מועצה אזורית ,מועצה מקומית ומועצה דתית –
 10עובדים או  30אחוזים ממצבת העובדים ,לפי
הגבוה מביניהם ,ואולם רשאי הממונה להורות כי
מספר העובדים המותר לשהייה בו-זמנית במועצה
אזורית ,במועצה מקומית או במועצה דתית יהיה 35
אחוזים ממצבת העובדים; ובמועצה אזורית או
במועצה מקומית המונה פחות מ 10,000-תושבים -
 50אחוזים ממצבת העובדים;".
סעיפים קטנים )ד( ו)-ט(  -יימחקו.
) (2
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עונשין

.4

אי-תחולה

.5

שמירת דינים

.6

תחילת תוקף
השם

.7
.8

א' בניסן תש"ף
 26במרץ 2020

בסעיף קטן )י( ,ברישה ,במקום ") (9ו (11)-או בסעיף
) (3
קטן )ד(" יבוא ;"(3)" :בפסקה ) ,(1המילים "שאינו
חברה ממשלתית או תאגיד"  -יימחקו.
סעיפים  3עד  - 6יימחקו.
)ד(
מעסיק שאיפשר כניסה של עובדים למקום העבודה או שהייה של
עובדים במקום העבודה מעל למספר העובדים המרבי המותר
לשהייה בו-זמנית ,בניגוד לסעיף )2ד( ,דינו – מאסר שישה חודשים
או קנס כאמור בסעיף )1א() (1לצו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בדין
או בתחיקת ביטחון )יהודה ושומרון( )מס'  ,(845תש"ם) 1980-להלן
– צו העלאת קנסות(; לעניין זה" ,מעסיק"  -למעט חברה עירונית,
חברת בת עירונית ,מועצה אזורית ,מועצה מקומית ומועצה דתית.
צו זה לא יחול על מערכת בתי המשפט.
)א(
צו זה לא יחול על צבא הגנה לישראל ,ואולם ראש המטה
)ב(
הכללי של צבא הגנה לישראל רשאי לתת הנחיות שמטרתן
לצמצם את הפעילות בצבא לפעילות חיונית בלבד.
אין בצו זה כדי לגרוע מהוראות אלה:
תקנות שעת חירום )שירות עבודה בשעת-חירום( ,תש"ף-
)א(
 ,2020כפי תוקפן בישראל מעת לעת;
הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד
)ב(
בית והוראות שונות( )יהודה ושומרון( )הוראת שעה(,
התש"ף;2020-
הוראות צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת
)ג(
פעולות מוסדות חינוך( )הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-כפי
תוקפו בתקנונים מעת לעת;
הוראות צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הוראות
)ד(
למעסיק של עובד בבידוד בית( )הוראת שעה( ,התש"ף,2020-
כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת;
צו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019יהודה
)ה(
ושומרון( )מס' ) (1832הוראת שעה( ,התש"ף;2020-
צו בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי
)ו(
הרחב בשל נגיף הקורונה החדש )יהודה ושומרון( )מס' (1835
)הוראת שעה( ,התש"ף.2020-
תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום .16.4.2020
צו זה ייקרא" :צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום העבודה
לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש ) 2019יהודה ושומרון(
)מס' ) (1836הוראת שעה( ,התש"ף."2020-
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צבא ההגנה לישראל
צו מס' 1837
צו בדבר עבירות מינהליות )תיקון מס' ) (3יהודה והשומרון( ,התש"ף-
2020
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר דרוש לטובת
האוכלוסייה באזור ,הנני מצווה לאמור:

תיקון סעיף 2

.1

תיקון סעיף 3

.2

תיקון סעיף 5

.3

מחיקת סעיף 6
תיקון סעיף 7

.4
.5

בסעיף  2לצו בדבר עבירות מינהליות )יהודה והשומרון( )מס' ,(1263
התשמ"ט) 1988-להלן" :הצו העיקרי"( -
)א( במקום סעיף קטן )א( יבוא:
״)א( בתוספת ייקבע לכל עבירה מינהלית הקנס שניתן להטילו
בדרך מינהלית )להלן  -קנס מינהלי(;"
)ב( לאחר סעיף )ב( יבוא:
״)ב (1לא יוטל קנס מינהלי בשל עבירה מינהלית נמשכת אלא
בשל תקופה המאוחרת למועד הקבוע בהתראה כאמור בסעיף
)7ב.(1״
)ג( סעיף קטן )ג( – יימחק;
בסעיף )3ב( לצו העיקרי ,המילים ״ואם הוגש ערר והקנס לא שולם
לפני מתן ההחלטה בערר לפי שיעורו המעודכן ביום ההחלטה בערר״
יימחקו.
בסעיף  5לצו העיקרי -
)א( בסעיף קטן )א( ,במקומו יבוא :״ ראש המינהל האזרחי ,או מי
שהוא הסמיך לכך ,ימנה מפקח בהתאם לסעיף  7לצו בדבר
אכיפת הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש (2019
)בידוד בית והוראות שונות( )יהודה ושומרון( )מס' (1838
)הוראת שעה( ,התש"ף .2020-מפקח יקבל הכשרה למילוי
תפקידו לעניין העבירות המנהליות שבתחום סמכותו.״
)ב( סעיף קטן )ב( יימחק.
סעיף  6לצו העיקרי – יימחק.
בסעיף  7לצו העיקרי -
)א( בסעיף קטן )א( ,במקום האמור בו ,יבוא:
״)א( היה למפקח יסוד להניח כי אדם עבר עבירה שדינה קנס
מינהלי קצוב לפי סעיף  2רשאי הוא להטיל עליו את הקנס
המינהלי שנקבע לאותה עבירה".
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הוספת סעיף 7א

.6

)ב( לאחר סעיף )ב( יבוא:
״)ב (1נקבע לעבירה מינהלית קנס בשל עבירה נמשכת ,לא
יוטל הקנס בשל העבירה הנמשכת ,אלא אם כן צורפה להודעה
על הקנס בשל העבירה כאמור בסעיף קטן )ב( ,התראה שלפיה
אם לא תתוקן ההפרה עד המועד שנקבע בה ,יוטל על הנקנס
קנס בשל עבירה נמשכת; בהתראה יצוין גובה הקנס המינהלי
הצפוי בשל העבירה הנמשכת.״
)ג( בסעיף קטן )ג( ,במקום הספרה ״15״ יבוא :״30״.
אחרי סעיף  7יבוא:
״7א) .א( הומצאה לנקנס הודעה לפי סעיף  7רשאי הוא להגיש
לתובע בקשה לביטול ההודעה בתוך  30ימים מיום
שהומצאה לו; נוכח התובע כי התקיימה אחת
מהעילות המפורטות להלן ,רשאי הוא לבטל את
ההודעה:
) (1העבירה לא נעברה או שהיא לא נעברה בידי
הנקנס;

)ב(

) (2נסיבות המקרה בכללותן אינן מתאימות להמשך
קיום ההליכים.
התובע ייתן החלטה מנומקת בתוך זמן סביר
בנסיבות העניין וימציא את החלטתו כאמור לפונה.

)ג(

התובע יערוך רישום של הודעות שביטל לפי סעיף זה
ושל העילות לביטול ההודעות.

)ד(

הגשת בקשה לביטול הודעה אינה דוחה את המועד
לתשלום הקנס.

)ה(

מי שהגיש בקשה לביטול הודעה ,כאמור בסעיף זה,
אינו רשאי להודיע על רצונו להישפט לפני שהתובע
המציא לו את החלטתו; דחה התובע את הבקשה
לביטול הודעה ,רשאי מגיש הבקשה להודיע כי ברצונו
להישפט על העבירה בתוך  30ימים ממועד המצאת
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ההחלטה אף אם שילם את הקנס לפני שהתובע
המציא לו את החלטתו הדוחה את הבקשה.

מחיקת סעיפים
תיקון סעיף 11
תיקון סעיף 12

תיקון סעיף 14

תיקון סעיף 15

תיקון סעיף 16

התובע רשאי לדון בבקשה שהוגשה לאחר המועד
)ו(
האמור בסעיף קטן )א( אם שוכנע שהבקשה לא
הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש
ושמנעו ממנו להגישה במועד והיא הוגשה מיד לאחר
שהוסרה המניעה.
 .7סעיפים  8עד  – 10יימחקו.
 .8בסעיף  11לצו העיקרי ,בהגדרת "בית משפט" ,במקום האמור בה
יבוא :״לרבות בית משפט צבאי.״
 .9בסעיף  12לצו העיקרי -
)א( האמור בו יסומן )א( ובמקומו יבוא :״הודיע אדם שברצונו
להישפט על העבירה לפי סעיף )7ג( יגיש עליו תובע כתב
אישום ,זולת אם ראה שלא לעשות כן ,מטעמים מיוחדים
שיירשמו.״
)ב( לאחר סעיף קטן )א( יבוא:
״)ב( בית המשפט רשאי לקיים את המשפט גם אם ההודעה
בהתאם לסעיף )7ג( ניתנה באיחור כל עוד שוכנע כי הבקשה
לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו
ממנו להגישה במועד והיא הוגשה מיד לאחר שהוסרה
המניעה ,או מנימוקים מיוחדים אחרים שיפרט בהחלטתו.״
 .10בסעיף  14לצו העיקרי ,במקום המילים ״שטרם שולם קנס מינהלי
בשל אותה עבירה״ יבוא :״שטרם נמסרה הודעה על הטלת הקנס;
סעיף זה אינו גורע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום אם ביקש
מקבל ההודעה להישפט על העבירה.״
 .11בסעיף  15לצו העיקרי -
)א( בסעיף קטן )א( ,במקומו ,יבוא:
")א( קנס מינהלי ישולם תוך  60יום לאחר המצאת ההודעה
על הטלתו לפי סעיף )7א( זולת אם הנקנס הודיע
במועד שנקבע לכך כי ברצונו להישפט על העבירה".
)ב( סעיף קטן )ב( יימחק;
)ג( בסעיף קטן )ג( ,בכל מקום ,במקום המילה "רשם" – תבוא
המילה "פקח".
 .12בסעיף  16לצו העיקרי -
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)א(
)ב(
)ג(

תיקון סעיף 17
תיקון סעיף 23
תיקון סעיף 24
תחילת תוקף
השם
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.13
.14
.15
.16
.17

בסעיף קטן )א( ,בסופו יבוא :״בשיעור כאמור בסעיף  174לצו
בדבר הוראות ביטחון.״
סעיף קטן )ב( יימחק.
לאחר סעיף קטן )ג( יבוא:
״)ד( תובע רשאי לפטור אדם מתשלום תוספת פיגור כאמור
בסעיף קטן )א( ,כולה או מקצתה ,אם נוכח שהעילה לאי
תשלום במועד היא אחת מאלה:

) (1נבצר מהמבקש לשלם את הקנס במועד בשל סיבה
שאינה תלויה בו;
) (2הסיבה לחיוב בתוספת הפיגור יסודה בתקלה של
רשויות האזור.״
בסעיף  17לצו העיקרי ,במקום המילה ״סעיף״ יבוא :״חוק״.
בסעיף )23ג( לצו העיקרי ,המילים "או לרשם" – יימחקו.
בסעיף  (2)24לצו העיקרי ,המילים "או רשם" – יימחקו.
תחילתו של צו זה ביום חתימתו.
צו זה ייקרא" :צו בדבר עבירות מינהליות )תיקון מס' ) (3יהודה
והשומרון( )מס'  ,(1837התש"ף."2020-

נדב פדן
אלוף
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש (2019
)בידוד בית והוראות שונות( )יהודה ושומרון( )מס' ) (1838הוראת שעה(,
התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
עבירות
פליליות

.1

פיזור
התקהלות או
התכנסות

.2

עבירות
מינהליות

.3

קנס מינהלי
קצוב
עבירה
מינהלית
חוזרת
עבירה
מינהלית
נמשכת

.4

הגורם
המוסמך
להטלת קנס
מינהלי

.5
.6

.7

העובר על הוראות סעיפים )2ד( ו 3-להוראת בריאות הציבור )נגיף
הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(,
התש"ף) 2020-להלן – הוראת בריאות הציבור( ,דינו – מאסר שישה
חודשים או קנס לפי סעיף )1א() (1לצו בדבר העלאת קנסות שנקבעו
בדין או בתחיקת ביטחון )יהודה ושומרון( )מס'  ,(845תש"ם1980-
)להלן – צו העלאת קנסות(.
)א( שוטר כהגדרתו בצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651תש"ע) 2009-להלן – שוטר(
רשאי להורות על התפזרות התקהלות או התכנסות בין-
לאומית שנעשית בניגוד לסעיף 3א להוראת בריאות הציבור;
סירב אדם להוראת שוטר על התפזרות כאמור ,רשאי שוטר
לעשות שימוש בכוח סביר לשם פיזור ההתקהלות.
)ב( מי שסירב להוראות שוטר כאמור בסעיף משנה )א( ,דינו –
מאסר שישה חודשים או קנס לפי סעיף )1א() (1לצו העלאת
קנסות.
עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א' שבתוספת לצו זה,
היא עבירה מינהלית כמשמעותה בצו בדבר עבירות מינהליות
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1263תשמ"ט) 1988-להלן – צו העבירות
המינהליות( .ראש המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון )להלן –
ראש המינהל האזרחי( ,יהיה רשאי לשנות בתקנות את התוספת לצו
זה.
לעבירה מינהלית כאמור בסעיף  3יהיה קנס מינהלי קצוב ,כקבוע
לצדה בטור ב' שבתוספת לצו זה.
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף
)2ב( לצו העבירות המינהליות ,יהיה כפל הקנס המינהלי האמור
בסעיף  ,4לפי העניין.
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור
חמישית מהקנס הקבוע בסעיף  ,4לפי העניין ,לכל יום שבו נמשכת
העבירה ,לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף )7ב (1לצו
העבירות המינהליות.
)א( הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי צו זה )להלן – הגורם
המוסמך( ,הוא כל אחד מאלה:
שוטר;
) (1
מפקח שהוא עובד מדינת ישראל או רשויות האזור
) (2
אשר נתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין או תחיקת
ביטחון ,ושהוסמך לכך על ידי ראש המינהל האזרחי;
עובד מועצה אזורית כמשמעותה בצו בדבר ניהול
) (3
מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(783תשל"ט-
 1979או עובד מועצה מקומית כמשמעותה בצו בדבר
ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס' ,(892
תשמ"א ,1981-אשר נתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל
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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.
פקח עירוני ,לרבות פקח מסייע ,שהוסמכו בהתאם
) (4
לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות )הוראת שעה( ,התשע"א ,2011-כפי תוקפו
בתקנונים מעת לעת.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,הגורם המוסמך להטיל קנס
מינהלי לפי פרט ) (5) ,(3ו (7)-לתוספת לצו זה הוא שוטר בלבד.
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי פרט ) (8הוא שוטר;
מפקח שהוא עובד מדינת ישראל או רשויות האזור אשר
נתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין או תחיקת ביטחון,
כאמור בסעיף קטן )א() ;(2או מפקח כמשמעותו בסעיף  5לצו
העבירות המינהליות.
סמכויות נלוות ) .8א( לצורך הטלת קנס מינהלי מכוח צו זה יהיה רשאי הגורם
המוסמך –
לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג
) (1
לפניו תעודת זהות או תעודת רשמית אחרת המזהה
אותו;
לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או
) (2
מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועו של
צו זה;
להיכנס למקום ,לרבות למקום המשמש למגורים.
) (3
)ב( אין בסמכויות הגורם המוסמך לפי צו זה כדי לגרוע
מהסמכויות שניתנו לו לפי כל דין או תחיקת ביטחון.
 .9על אף האמור בסעיף  23לצו העבירות המינהליות ,המצאה של
המצאה של
הודעה על הטלת קנס מינהלי בשל עבירה לפי פרט  4לתוספת לצו זה
הודעת קנס
יכול שתהיה גם בדרך של מסירה לאחראי על המקום או העסק
בשל עבירה
באותה עת כדי שימסור אותה למפעיל כהגדרתו בסעיף  6לצו בדבר
לפי פרט 4
הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019יהודה ושומרון( )מס'
לתוספת לצו
) (1832הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – צו הגבלת פעילות(,
זה
ובלבד שתישלח למפעיל גם הודעה כאמור בדואר רשום.
 .10בתקופת תוקפו של צו זה ,יראו כאילו בתוספת לצו העבירות
תיקון צו
המינהליות ,במקום האמור בה ,יבוא האמור בתוספת לצו זה.
העבירות
המינהליות
 .11בתקופת תוקפו של צו זה ,יראו כאילו בתקנון המועצות המקומיות
תיקון תקנון
)יהודה ושומרון( ,התשמ"א ,1981-בתוספת הראשונה לתקנון,
המועצות
בסופה נאמר " .9צו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור )נגיף
המקומיות
הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות( )יהודה ושומרון(
)מס' ) (1838הוראת שעה( ,התש"ף.2020-
 .10צו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019יהודה
ושומרון( )מס' ) (1832הוראת שעה( ,התש"ף.".2020-
 .12תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום  ;2.5.2020ואולם תוקפו
תחילת תוקף
של סעיף  9יהא עד ליום .14.4.2020
 .13צו זה ייקרא" :צו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור )נגיף
השם
הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות( )יהודה ושומרון(
)מס' ) (1838הוראת שעה( ,התש"ף."2020-
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פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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תוספת
)סעיף )7 ,4 ,3ב((9 ,
טור א'
העבירות המינהליות
) (1סעיף  1לעניין סעיף )2ד( להוראת בריאות
הציבור
) (2סעיף  1לעניין סעיף  3להוראת בריאות הציבור
) (3סעיף )2ב(
) (4סעיף )6א( לצו הגבלת פעילות
) (5סעיף )6ב( לצו הגבלת פעילות
) (6סעיף )6ג( לצו הגבלת פעילות
) (7סעיף )6ד( לצו הגבלת פעילות
) (8סעיף )6ה( לצו הגבלת פעילות

טור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
5,000
3,000
5,000
5,000
500
500
500
5,000
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צבא ההגנה לישראל
צו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019תיקון מס' (2
)יהודה ושומרון( )מס' ) (1839הוראת שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 1

.1

תיקון
סעיף 2

.2

בסעיף  1לצו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019יהודה
ושומרון( )מס' ) (1832הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – הצו העיקרי(,
אחרי ההגדרה "אנשים הגרים באותו מקום" יבוא:
""מעבדת תיקונים"  -מעבדה לתיקון מכשירים שהתקלקלו או להחלפתם
למעט מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים;".

.3

תיקון
סעיף
2א
החלפת .4
סעיף 2ב

בסעיף  2לצו העיקרי –
) (1

בסעיף קטן )א( ,המילים "ובכלל זה" – יימחקו ,ובסופו יבוא" :וכן
הסעה של עובד למקום עבודה כאמור".

) (2

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

) (3

אחרי סעיף קטן )יא( יבוא:
")יא (1יציאה לתפילה של אדם שקיבל אישור לכך לפי סעיף
2ב)ב(;".

בסעיף 2א לצו העיקרי ,בסעיף קטן )ב( ,במקום "סעיף )5א(" יבוא:
"סעיפים )5א( או )5א."(1
במקום סעיף 2ב לצו העיקרי יבוא:
"איסור חתונה 2ב.
תפילה
או
במרחב הציבורי

)א(

)ב(

לא יעשה אדם במרחב הציבורי אחד
מאלה:
) (1

יתפלל יחד עם אדם נוסף או
יותר;

) (2

ישתתף בחתונה ,לרבות כאורח.

על אף האמור בסעיף קטן )א()– (1
) (1

קצין המטה לענייני דתות
במינהל האזרחי לאזור יהודה
ושומרון )להלן – קמ"ט דתות(
רשאי לאשר תפילה בשטח פתוח
במערת המכפלה לעשרה אנשים
קבועים ,ככל האפשר ,הגרים
במועדים
מקום,
בקרבת
ובתנאים שאישר בהסכמת
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הבריאות
משרד
מנכ"ל
בישראל ,ולאחר שנועץ בעניין
זה בראש המנהלת כמשמעותו
בצו בדבר מנהלת שירותים
אזרחיים )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(1789התשע"ז ;2017-קמ"ט
דתות יעביר מבעוד מועד
למשטרת ישראל את שמות
האנשים שאישר להם להתפלל
כאמור ואת המועדים והתנאים
לכך כפי שאישר להם;
) (2

תיקון
סעיף 3

.5

תיקון
סעיף
3א

.6

מנכ"ל המשרד לשירותי דת
בישראל רשאי לאשר לאדם
להתפלל בשטח פתוח במניין
קבוע של עשרה אנשים קבועים,
ככל האפשר ,לצורך צילום
התפילה ושידורה לציבור
הרחב ,ובלבד שאישור כאמור
יינתן ל 3-מניינים לכל היותר;
אישור מקום התפילה והתנאים
להשתתפות בתפילה יינתנו
משרד
מנכ"ל
בהסכמת
הבריאות בישראל; קמ"ט דתות
יעביר מבעוד מועד למשטרת
ישראל את שמות האנשים
שאושר להם להשתתף בתפילה
כאמור וכן את התנאים ,המקום
ומועדי התפילה שאושרו לכל
אחד מהם.".

בסעיף  3לצו העיקרי ,במקום סעיף קטן )ג( יבוא:
")ג( הלוויה תיערך במקום פתוח בלבד ובהשתתפות של עד  20אנשים;
)ד( ברית מילה תיערך בהשתתפות של עד  10אנשים.".
במקום סעיף 3א לצו העיקרי יבוא:
"מעסיק במקום עבודה אחראי לכל אלה:
)א( טרם הגעת עובד למקום העבודה ,העובד ימדוד חום וימלא הצהרה על
מדידת חום והיעדר התסמינים :חום גוף מעל  38מעלות צלזיוס ,שיעול,
קושי בנשימה; העובד יגיע למקום העבודה עם טופס הצהרה מלא לאותו
יום; המעביד יאסוף וישמור את הטפסים כאמור; ולעניין עובד שאינו
מועסק במסגרת עסק או משלח יד של המעסיק – הצהרה כאמור יכול
שתיעשה בעל פה; הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או מתאם
הבריאות במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון יפרסמו טופס הצהרה
המשקף את הפרטים האמורים באתר האינטרנט של משרד הבריאות
בישראל או באתר האינטרנט של המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון;
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)ב( שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם; במקום עבודה שבו לא
ניתן לשמור על מרחק כאמור ,ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת
הדבקה;
)ג( לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע ככל הניתן ובכלל זה מקלדת ,עכבר,
טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד ,יעבור חיטוי קפדני לפני
כל העברה מאדם לאדם;
)ד( מתן הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה
שטיפת ידיים;
)ה( מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה ,לא יהיו
במעלית יותר משני נוסעים.".
תיקון
סעיף 4

.7

תיקון
סעיף 5

.8

במקום סעיף  4לצו העיקרי יבוא:
"בכפוף להוראות סעיף  ,5אין בהוראות צו זה כדי לאסור על שירות
משלוחים; בשירות משלוחים למקום מגורים ,המשלוח יונח בסמוך לפתח
בית המגורים ,מחוצה לו.".
בסעיף  5לצו העיקרי –
) (1

) (2

בסעיף קטן )א( –
) (1

פסקה )1א(  -תימחק;

) (2

בפסקה ) ,(3בסופה יבוא" :ולמעט חנות כמפורט בסעיף
קטן )ב() ,(2המצויה במבנה סגור בשוק ,בכפוף לתנאים
בסעיף קטן )ב(".

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")א (1לא יפעיל אדם חנות שאינה כאמור בסעיף קטן )ב() (2או
מעבדת תיקונים ,בדרך של פתיחתה לציבור; אדם רשאי להפעיל
חנות או מעבדת תיקונים בהזמנה מראש באמצעות טלפון או
המרשתת )אינטרנט( ,בשירות משלוחים בלבד וללא איסוף
מהחנות או מהמעבדה".

) (3

בסעיף קטן )ב( –
) (1

במקום פסקה ) (1יבוא:
") (1חנות שאינה כאמור בפסקה ) ,(2בית אוכל ובכלל זה
בית אוכל בבית מלון – בהזמנה מראש באמצעות טלפון או
המרשתת )אינטרנט( ,בשירות משלוחים בלבד וללא איסוף
מהחנות או מבית האוכל;".
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) (2

בפסקה ) ,(2במקום "מכון אופטיקה" יבוא" :חנות
אופטיקה" ואחרי "מוצרי היגיינה" יבוא" :וכן מעבדה
לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים".

) (3

פסקה ) - (3תימחק.

תיקון
סעיף 6

.9

תחילת
תוקף

.10

תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום  .7.4.2020בסעיף  9לצו העיקרי,
במקום " "28.3.2020יבוא ."7.4.2020" :בסעיף  10לצו בדבר הגבלת
פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' (1834
)הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-במקום " "1.4.2020יבוא."7.4.2020" :

השם

.11

צו זה ייקרא" :צו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019תיקון
מס' ) (2יהודה ושומרון( )מס' ) (1839הוראת שעה( ,התש"ף."2020-

ז' בניסן התש"ף
 1באפריל 2020

בסעיף  6לצו העיקרי –
) (1

בסעיף קטן )א( ,אחרי "בניגוד לסעיף )5א(" יבוא" :או המפעיל
חנות או מעבדת תיקונים בדרך של פתיחתה לציבור ,בעצמו או
באמצעות אחר ,בניגוד לסעיף )5א."(1

) (2

במקום סעיף קטן )ד( יבוא:
")ד( המתפלל יחד עם אדם נוסף או יותר במרחב הציבורי או
המשתתף בחתונה במרחב הציבורי ,בניגוד לסעיף 2ב;"

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה )נגיף הקורונה החדש ) (2019יהודה ושומרון(
)מס' ) (1840הוראת שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי בשל הנסיבות המיוחדות הקיימות
כיום באזור ,נחוץ הדבר לטובת האזור ולשם קיום הסדר הציבורי באזור ורווחת תושביו ,הנני מצווה
באזור ,כהוראת שעה לאמור:
הגדרות

.1

דחיית מועדים
ותקופות

.2

בצו זה -
"חוק התכנון"  -חוק תכנון ערים ,כפרים ובניינים מס'  79לשנת ;1966
"מוסד תכנון"  -מועצת התכנון העליונה וועדות המשנה של מועצת התכנון
העליונה ,כמשמעותן במינוי ואצילת סמכויות של מועצת התכנון העליונה
)יהודה והשומרון( ,התשס"ט;2009-
"צו בדבר ועדות העררים"  -צו בדבר ועדות עררים )אזור הגדה המערבית(
)מס'  ,(172התשכ"ח;1967-
"צו בדבר חוק התכנון"  -צו בדבר חוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(418תשל"א;1971-
"צו בדבר רכוש ממשלתי"  -צו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(59התשכ"ז;1967-
"התקופה הקובעת"  -התקופה שמיום י"ט באדר התש"ף ) 15במרץ  (2020ועד
תום תקופת תוקפו של צו זה;
"תקנות היתר ותנאיו"  -תקנות תכנון ערים ,כפרים ובנינים )בקשה להיתר
ותנאיו( )יהודה והשומרון( ,התש"ף.2020-
) א(

בחישוב תקופות שנקבעו בהוראות החיקוקים כמפורט להלן ,לא תבוא
במניין התקופה הקובעת:
) (1

חוק התכנון ,למעט ההוראות בסעיפים  (4)21 ,(4)18 ,(2)18ו-
 ,(6)24בכל הנוגע לפרסומן ולכניסתן לתוקף של תכניות שאושרו
על ידי מוסד התכנון וניתן להן תוקף לפני תחילת התקופה
הקובעת.
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) (2

תיקון תקנות היתר .3
ותנאיו

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )א() (1לסעיף זה ,התראה
להפסקת עבודה שנמסרה בהתאם להוראות סעיף  38לחוק
התכנון החל מיום  15בפברואר  2020תעמוד בתוקפה עד תום 30
ימים מתום תקופת תוקפו של צו זה.

)ב(

סעיף קטן )א( יחול גם על תקופה שנקבעה בהחלטה של מוסד תכנון
שניתנה לפי הדין או תחיקת הביטחון או בתכנית; נקבע בהחלטה של
מוסד תכנון שניתנה לפי הדין או תחיקת הביטחון או בתכנית מועד
נקוב שחל במהלך התקופה הקובעת ,יידחה המועד האמור עד תום
התקופה הקובעת.

)א(

בתקופת תוקפו של צו זה ,יראו כאילו בתקנה  40לתקנות היתר
ותנאיו ,אחרי תקנת משנה )ט( בא:
")י( על אף האמור בתקנות משנה )א( ו)-ו( ,מצאה רשות רישוי כי נוכח
התפשטות נגיף הקורונה החדש ) (nCoVוהצעדים שננקטו להתמודדות
עם מצב זה ,לא ניתן לקיים תנאי מן התנאים שנקבעו בהיתר להוצאת
תעודת גמר או שייגרם עיכוב משמעותי במועד קיום התנאי האמור,
והתנאי אינו תנאי הנדרש לפי הדין או תחיקת הביטחון ,רשאית רשות
הרישוי לתת תעודת גמר גם אם לא התקיים אותו תנאי ,ובלבד
שנמצאה כי אי-קיום התנאי אינו פוגע ביציבות ובבטיחות הבניין,
בבטיחות הציבור ובבטיחות המשתמש וכי המבנה ראוי לשימוש".

)ב(

תחילתו של סעיף קטן )א( עם תחילתן של תקנות היתר ותנאיו.

תיקון צו בדבר
פרסום תכניות

.4

בתקופת תוקפו של צו זה ,יראו כאילו בסעיף 7ב)יז( לצו בדבר חוק התכנון,
בסעיף 2א)א() (4לחוק התכנון שמתווסף בו ,בסופו בא" :ככל הניתן".

תוקף

.5

תוקפו של צו זה ביום חתימתו והוא יהיה בתוקף למשך  60ימים מיום
חתימתו.

שם

.6

צו זה ייקרא" :צו בדבר דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה )נגיף הקורונה
החדש ) (2019יהודה ושומרון( )מס' ) (1840הוראת שעה( ,התש"ף."2020-

ט' בניסן התש"ף
 3באפריל 2020

אלוף
מפקד
באזור

פדן
נדב
כוחות צה"ל
יהודה ושומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו בדבר הארכת תוקף ודחיית מועדים בשל נגיף הקורונה החדש )יהודה
ושומרון( )מס' ) (1841הוראת שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הגדרות

.1

בצו זה –
״אישור רגולטורי״ – כל אחד מאלה:
)א( אישור או רישיון או היתר הנדרש לפי כל דין או תחיקת
ביטחון לצורך ביצוע פעילות או פעולה בידי אדם ,לרבות
אישור או רישיון או היתר כאמור הניתן לגבי מכשיר ,שנתנה
רשות ציבורית לאותו אדם; וכן כל אישור או רישיון או
היתר הניתן לפי תקנון המועצות האזוריות או תקנון
המועצות המקומיות;
)ב( פטור מביצוע פעילות או פעולה ,שנתנה רשות ציבורית לפי
כל דין או תחיקת ביטחון לאדם;
)ג( אישור המנוי בתוספת הראשונה.
״רישיון״ – הרשאה ,ובכלל זה רישיון ,זיכיון או היתר או כל מסמך
דומה אחר אף אם כינויו שונה.
״רשות ציבורית״ – כל אחד מהגופים שלהלן ובכלל זה מי שממונה
על הגוף או עומד בראש הגוף ,וכן עובד ציבור או נושא משרה בגוף
כאמור ,ולרבות מי שגוף כאמור אצל לו את סמכותו:
)א( המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון;
)ב( מועצה אזורית ,מועצה מקומית;
)ג( תאגיד שהוקם לפי כל דין או תחיקת הביטחון;
)ד( מועצה או ועדה שמונתה לפי כל דין או תחיקת הביטחון.
״ועד מקומי״ – ועד של יישוב שמונה או נבחר לפי הוראות התקנון
המועצות המקומיות )יהודה ושומרון( ,תשמ"א) 1981-להלן – תקנון
המועצות המקומיות(.
״מועצה מקומית״  -כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(892תשמ"א) 1981-להלן – צו המועצות
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המקומיות( ,לרבות איגוד רשויות מקומיות כמשמעותו בתקנון
המועצות המקומיות.
״מועצה אזורית״  -כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(783תשל"ט) 1979-להלן  -צו המועצות
האזוריות( ,ועד מקומי לרבות איגוד רשויות מקומיות כמשמעותו
בתקנון המועצות המקומיות.
״תקנון המועצות האזוריות״  -תקנון המועצות האזוריות )יהודה
והשומרון (,תשל"ט.1979-

הארכת תוקף
אישורים
רגולטוריים

.2

״תקנון המועצות המקומיות״  -תקנון המועצות המקומיות )יהודה
ושומרון( ,תשמ"א.1981-
)א( על אף האמור בכל דין או תחיקת ביטחון ,אישור רגולטורי
שמועד פקיעת תוקפו חל בתקופה שמיום  10במרס  2020עד
יום  10במאי  ,2020תוארך תקופת תוקפו בחודשיים נוספים
החל ממועד פקיעתו )בסעיף זה – תקופת הדחייה( אלא אם כן
הותלה או בוטל לפני תום תקופת הדחייה לפי כל דין או
תחיקת ביטחון.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,רשאית הרשות הציבורית
המוסמכת למתן האישור הרגולטורי לקבוע ,לעניין אישור
מסוים ,תקופה קצרה מתקופת הדחייה האמורה באותו סעיף
קטן ,או לקבוע כי סעיף קטן )א( לא יחולו לעניין אותו אישור;
קבעה כאמור ,תיכנס קביעתה לתוקף החל מהמועד שבו
הודיעה על כך לבעל האישור.
)ג( האמור בסעיף קטן )א( לא יחול לעניין אישור רגולטורי המנוי
בתוספת השנייה לצו זה ,ואם מנויים לצד אותו אישור תנאים
– ההוראות לפי סעיף קטן )א( לצו זה לא יחולו לעניין אותו
אישור בהתקיים אותם תנאים.
)ד( בעל אישור רגולטורי שתקופת תוקפו הוארכה לפי צו זה ,אינו
חייב בתשלום אגרה בעד ההארכה כאמור.
)ה( אין בצו זה כדי לגרוע מכל חובה ,תשלום או הוראה אחרת
אשר חלה על בעל אישור רגולטורי לפי כל דין או תחיקת
הביטחון או שנקבעה באישור הרגולטורי שתוקפו מוארך לפי
הוראות צו זה.
)ו( אישור רגולטורי שתוקפו פקע בתקופה שמיום  10במרס 2020
עד יום תחילתו של צו זה) ,בסעיף קטן זה – תקופת המעבר(
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דחיית מועדים .3
בהליך להטלת
עיצום כספי

שמירת דינים

.4

השם

.5

י"א בניסן תש"ף
 5באפריל 2020

ושתקופת תוקפו מוארכת לפי סעיף זה ,יראו אותו לכל דבר
ועניין כאילו עמד בתוקף בתקופת המעבר.
)ז( למען הסר ספק ,אישור רגולטורי שניתן לפי חיקוק בישראל
שהוחל בתקנון המועצות המקומיות ותקנון המועצות
האזוריות ,יהיה תוקפו כפי תוקפו בישראל.
על אף האמור בכל דין או תחיקת ביטחון ,חל מועד מהמועדים
שלהלן בתקופת תוקפו של צו זה ,יידחה המועד בתקופה נוספת של
שלושה חודשים )בסעיף זה – תקופת הדחייה( ,ואולם רשאי הגורם
המוסמך לפי כל דין או תחיקת ביטחון להטלת עיצום כספי )בסעיף
זה – הגורם המוסמך( לקבוע ,לעניין הפרה מסוימת ,תקופת דחייה
קצרה יותר ,ובלבד שאם קבע כאמור תחול קביעה זו לגבי כל
המועדים בהליך להטלת עיצום כספי על אותו מפר בקשר לאותה
הפרה:
)א( המועד האחרון שבו רשאי הגורם המוסמך למסור למפר
הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי;
)ב( המועד האחרון שבו רשאי מפר לטעון את טענותיו לעניין
הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו;
)ג( המועד האחרון להחלטת הגורם המוסמך בדבר הטלת עיצום
כספי ,או למסירת דרישת תשלום;
)ד( המועד האחרון שבו רשאי המפר לפנות לגורם המוסמך
בבקשה לביטול התראה מנהלית ,או למסור לגורם המוסמך
כתב התחייבות ועירבון;
)ה( המועד האחרון שבו רשאי המפר לטעון את טענותיו לעניין
חילוט עירבון;
)ו( המועד האחרון לתשלום העיצום הכספי ,ואם התשלום של
העיצום הכספי חולק לתשלומים – לתשלום חלק ממנו.
אין בצו זה כדי לגרוע מסמכות הנתונה לרשות ציבורית לפי כל דין
או תחיקת ביטחון לשנות את תקופת תוקפו של אישור רגולטורי,
לחדשו ,לסרב לחדשו ,לקבוע בו תנאים או לשנות מועד בהליך
להטלת עיצום כספי.
צו זה ייקרא" :צו בדבר הארכת תוקף ודחיית מועדים בשל נגיף
הקורונה החדש )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1841התש"ף."2020-

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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תוספת ראשונה
)ההגדרה ״אישור רגולטורי״(

תוספת שנייה
סעיף קטן )2ג(
) (1

אישור שחל לגביו צו בדבר דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה )נגיף הקורונה
החדש ) (2019יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1840הוראת שעה( התש״ף.2020-

) (2

רישיון הנוגע לקנבוס לפי סעיף  6או  7לצו בדבר סמים מסוכנים )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(558תשל"ה – .1975

) (3

היתר לייבוא או ייצוא של פסולת לפי הצו בדבר העברת טובין )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(1252התשמ"ח.1988-

) (4

אישור רגולטורי שניתן לפי צו בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(427תשל"א –  1971או לפי צו בדבר חשמל )מתקן חשמל ועבודות
חשמל( )יהודה והשומרון( )מס'  (602תשל"ה.1975-

) (5

היתר לייצוא או לסחר בערך טבע מוגן לפי סעיף  6לצו בדבר הגנה על הטבע )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(363תש"ל – .1969

) (6

אישור או היתר שניתנו לפי צו בדבר חומרי נפץ )רשוי ביצוע פיצוצים( )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(733תשל''ח ,1977-או לפי צו בדבר חוק חומרי נפץ )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(275תשכ"ח .1968
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צבא

הגנה

לישראל

צו מס' 1842
צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון(,
התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון ,הסדר
הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות המתדיינים בבתי המשפט הצבאיים והאוכלוסייה בנגיף
הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן – נגיף הקורונה( ,הנני מצווה בזאת לאמור:
לעניין צו זה:
.1
הגדרות
"אסיר" – מי שנידון והוטל עליו עונש מאסר על ידי בית משפט בר סמך באזור;
"עצור" – נאשם הנתון במעצר;
"צו בדבר הוראות ביטחון" – צו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(1651תש"ע;2009-
"צו בדבר דיוני מעצר" – צו בדבר דיוני מעצר )הוראת שעה( )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(1830התש"ף.2020-
קיום דיון .2
בהליך
פלילי
בלא
נוכחות
עצור או
אסיר

)א(

) ב(

על אף הוראות כל דין או תחיקת ביטחון בעניין נוכחות הצדדים לדיון ובאי
כוחם ,בתקופת תוקפו של צו זה ,וכדי למנוע את המשך התפשטות נגיף הקורונה,
יחולו לגבי דיון המתקיים בבית משפט צבאי בהליך פלילי מכוח הדין או תחיקת
הביטחון ,ובהתאם לסדרי הדין בעניין הזה שנקבעו לפי סעיפים  88ו 111 -לצו
בדבר הוראות ביטחון ,ההוראות שלהלן:
) (1

נדרשה לפי דין או תחיקת ביטחון נוכחותו של עצור או אסיר בדיון ,יתקיים
הדיון בהשתתפותו של העצור או האסיר ,לפי העניין ,באמצעות מכשיר טכנולוגי
שמאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת; ואם אין מכשירים טכנולוגיים זמינים
מסוג זה בעת קיום הדיון בעניינו של אותו עצור או אסיר – באמצעות מכשיר
שמאפשר העברת קול בלבד ,והכל באופן שימזער ככל האפשר את הפגיעה בעצור
או באסיר ,בשל כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו;

) (2

על אף האמור בפסקה ) ,(1מצא נשיא בית משפט צבאי כי על אף החשש
מהידבקות המתדיינים בבתי המשפט הצבאיים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה,
קיים צורך חיוני ודחוף לקיים את הדיון בנוכחות העצור או האסיר ,כי דחיית
הדיון או קיומו לפי הוראות פסקה ) (1יגרמו לפגיעה ממשית ובלתי מידתית
בעצור או באסיר ,וכי על בית המשפט להתרשם מהעצור או מהאסיר פנים אל
פנים ,רשאי הוא באופן חריג להורות כי הדיון יתקיים בנוכחותו של העצור או
האסיר ,וזאת לאחר שקיבל את עמדת הצדדים ושירות בתי הסוהר או המשטרה
הצבאית ,לפי העניין; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על עצור או אסיר שחלה
לגביו חובת בידוד מכוח הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש (2019
)בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-או הוראת בריאות
הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד במתקן מסוים( )הוראת שעה(,
התש"ף.2020-

על דיון לפי סעיף קטן )א( ,יחולו הוראות אלו:
) (1

הדיון יתקיים בהשתתפות סנגורו של העצור או האסיר ,ואם אינו מיוצג ימנה
לו בית המשפט סניגור ,אלא אם כן מצא שלא ניתן לעשות כן מטעמים מיוחדים
שיירשמו;
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) ג(
תיקון
סעיף 2
לצו בדבר
דיוני
מעצר

.3

הוספת
סעיף
)2ב( 1בצו
בדבר
דיוני
מעצר

) (2

תתאפשר שיחה חסויה בין העצור או האסיר לסנגורו בהתאם לסעיף )56ב( לצו
בדבר הוראות ביטחון בסמוך לפני הדיון ,במהלכו ומיד לאחריו ,לשם ייעוץ
משפטי בלבד;

) (3

הדיון יתקיים בדרך שתבטיח כי העצור או האסיר ,לפי העניין ,הסניגור ,השופט,
והשוטר או התובע ,לפי העניין ,ישמעו ויראו זה את זה ,במהלך הדיון ,והכול
בהתאם למכשיר הטכנולוגי שבאמצעותו יתקיים הדיון.

הוראות סעיפים קטנים )א( ו)-ב( לא יחולו על דיון שחלות לגביו הוראות הצו בדבר דיוני
מעצר.

בצו בדבר דיוני מעצר ,בסעיף – 2
)א(

בסעיף קטן )א( ,במקום "באמצעות מכשירים טכנולוגיים שמאפשרים העברת קול וככל
האפשר גם העברת תמונה ,בזמן אמת ,והכל באופן שימזער ככל האפשר את הפגיעה
בעצור בשל כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו" יבוא "באמצעות מכשיר טכנולוגי
שמאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת ,ואם אין מכשירים טכנולוגיים זמינים מסוג
זה בעת קיום הדיון בעניינו של אותו עצור – באמצעות מכשיר כאמור שמאפשר העברת
קול בלבד ,והכול באופן שימזער ככל האפשר את הפגיעה בעצור ,בשל כך שהדיון
מתקיים שלא בנוכחותו";

)ב(

אחרי סעיף קטן )2ב( יבוא:
")ב (1על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו)-ב( ,מצא נשיא בית משפט צבאי כי קיים
צורך חיוני ודחוף לקיים את הדיון בנוכחות העצור או האסיר ,כי קיומו של
הדיון לפי הוראות סעיף קטן )א( יגרמו לפגיעה ממשית ובלתי מידתית בעצור
או באסיר ,וכי על בית המשפט להתרשם מהעצור או מהאסיר פנים אל פנים,
רשאי הוא באופן חריג להורות כי הדיון יתקיים בנוכחותו של העצור או האסיר,
וזאת לאחר שקיבל את עמדת הצדדים ושירות בתי הסוהר; הוראות סעיף קטן
זה לא יחולו על עצור או אסיר שחלה לגביו חובת בידוד מכוח הוראת בריאות
הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(,
התש"ף ,2020-או הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד
במתקן מסוים( )הוראת שעה( ,התש"ף.".2020-

תוקף

.4

תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו והוא יעמוד בתוקף עד ליום  17באפריל .2020

השם

.5

צו זה ייקרא" :צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )הוראת שעה( )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(1842התש"ף."2020-

י"א בניסן התש"ף
 05באפריל 2020

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

הגנה

לישראל

צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל )נגיף הקורונה החדש ) (2019יהודה
ושומרון( )מס' ) (1843הוראת שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור ולבריאות
הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הגדרות

.1

הגבלות
למניעת
התפשטות
מגפה
בשטח
מוגבל

.2

בצו זה –
"אזור"  -אזור יהודה ושומרון;
"איש צוות רפואי"  -רופא ,אח ,כוח עזר ,פלבוטומיסט ,פרמדיק או חובש;
"גוף הצלה"  -כהגדרתו בצו בדבר ההתגוננות האזרחית )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(1699התשע"ב;2012-
"מועצה אזורית"  -כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון(
)מס'  ,(783התשל"ט;1979-
"מועצה מקומית"  -כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון(
)מס'  ,(892התשמ"א;1981-
"שטח מוגבל"  -שטח או מקום שהכריז עליו מפקד כוחות צה"ל באזור לפי סעיף .2
)א(

התפשטה מחלת הקורונה בהיקף נרחב בשטח או במקום מסוים באזור,
ושוכנע מפקד כוחות צה"ל באזור ,כי יש הכרח בהגבלת הכניסה אליו
והיציאה ממנו כדי למנוע את התפשטות המחלה מחוץ לשטח או מקום
כאמור ,רשאי הוא להכריז על השטח או המקום כשטח מוגבל ,לאחר שנועץ
עם מנכ"ל משרד הבריאות בישראל ,ובלבד שבתקופת תוקפה של ההכרזה
תתקיים אספקה נאותה של מצרכים ושירותים חיוניים בתוך השטח.

)ב(

הכריז מפקד כוחות צה"ל באזור כאמור בסעיף קטן )א( ,רשאי הוא לקבוע
בהכרזה כי ההגבלות המנויות בסעיפים  3ו 4-יחולו ,כולן או חלקן ,וכן רשאי
הוא לקבוע בה הקלות בהחלת ההגבלות האמורות בהתאם לנסיבות
הקיימות בשטח המוגבל.

)ג(

הכריז מפקד כוחות צה"ל באזור כאמור ,יודיע על כך מיד לראשי המועצות
המקומיות וראשי המועצות האזוריות שבשטח המוגבל.

)ד (

הכרזה על שטח מוגבל תינתן לתקופה שלא תעלה על  7ימים ,ורשאי מפקד
כוחות צה"ל באזור להאריכה ,לאחר שנועץ עם מנכ"ל משרד הבריאות
בישראל ,לתקופות נוספות שלא יעלו על  5ימים כל אחת.

)ה(

חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה על שטח מוגבל ,יודיע
מפקד כוחות צה"ל באזור על ביטול ההכרזה ,גם אם טרם חלפו התקופות
האמורות בסעיף קטן )ד(.

)ו(

הכרזה על שטח מוגבל או הארכת תוקפה של הכרזה כאמור ייכנסו לתוקף
עם חתימתן.
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)ז(

הגבלות
יציאה
משטח
מוגבל

.3

הגבלות
כניסה
לשטח
מוגבל

.4

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )ו( ,תובא ההכרזה וההגבלות לפי סעיפים
 3ו 4-לצו זה לידיעת השוהים בשטח המוגבל באמצעות פרסום בעיתונים,
בערוצי תקשורת ,באינטרנט ,במודעות מודפסות על שלטי חוצות או בכל
דרך יעילה אחרת שתבטיח את יידוע הציבור בהיקף הרחב ביותר האפשרי
בנסיבות העניין.

הכריז מפקד כוחות צה"ל באזור על שטח מוגבל לפי סעיף  ,2לא יצא אדם המתגורר
בדרך קבע בשטח המוגבל מהשטח המוגבל ,אלא לאחת מהמטרות האלו:
)א(

קבלת טיפול רפואי חיוני שלא ניתן לקבלו בשטח המוגבל;

)ב(

הליך משפטי שמחייב נוכחותו של אותו אדם;

)ג(

חייל ,שוטר או איש צוות רפואי היוצא מהשטח המוגבל במסגרת תפקידו;

)ד(

הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה;

)ה(

העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד אל הורה המתגורר מחוץ לשטח
המוגבל ,ובלבד שאותו הורה הוא ההורה המשמורן או מצוי במשמורת
משותפת;

)ו(

צורך חיוני אחר ,באישור ראש המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון )להלן
– ראש המינהל האזרחי( או מפקד צבאי כמשמעותו בסעיף  3לצו בדבר
הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע2009-
)להלן – מפקד צבאי(.

הכריז מפקד כוחות צה"ל באזור על שטח מוגבל לפי סעיף  ,2לא ייכנס אדם לשטח
המוגבל ,למעט –
)א(

כניסת גוף הצלה הפועל במסגרת תפקידיו וסמכויותיו לפי כל דין או תחיקת
ביטחון ,וכן צה"ל ,משטרת ישראל והמינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון;

)ב(

כניסת אדם המתגורר דרך קבע בשטח המוגבל;

)ג(

כניסת איש צוות רפואי לצורך ביצוע תפקידו ,באישור מתאמת הבריאות
במינהל האזרחי או משרד הבריאות בישראל;

)ד(

כניסת עובדים סוציאליים מכוח כל דין או תחיקת הביטחון;

)ה(

כניסת עובדי רווחה במחלקה לשירותים חברתיים בשטח המוגבל שהוגדרו
כחיוניים על ידי מועצה מקומית או מועצה אזורית ,לפי העניין; וכן עובדי
רווחה העובדים במקום המפורט בנושא עבודה ,שירותי רווחה ועלייה
קליטה בתוספת לצו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם
צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש ) 2019יהודה ושומרון( )מס' (1836
)הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-ובלבד שקיבלו אישור מן הגורמים
המוסמכים לכך לפי כל דין או תחיקת ביטחון;

)ו(

כניסת עיתונאים ועובדי מקצועות העיתונות ,ובלבד שנושאים תעודה של
לשכת העיתונות הממשלתית בישראל ,של ארגון העיתונאים בישראל או של
ארגון העיתונאים הזרים בישראל;
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דרישה
להצגת
אסמכתא
תחולת צו
.6
בדבר הגבלת
פעילות

.5

)ז(

כניסה לצורך אספקת מוצרים ושירותים חיוניים ,לרבות שירותי חשמל,
מים ,תקשורת ופסולת;

)ח(

העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד על ידי אחד מהוריו לביתו של ההורה
השני;

)ט(

כניסת אדם לצורך חיוני אחר ,באישור ראש המינהל האזרחי או מפקד
צבאי.

כניסה לשטח מוגבל או יציאה ממנו לפי סעיפים  3ו ,4-למעט לפי סעיף )4א( ,תיעשה,
ככל הניתן ,בכפוף להצגת אסמכתא בדבר הצורך.
אין בצו זה כדי לגרוע מתחולת הוראות צו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש
) (2019יהודה ושומרון( )מס' ) (1832הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-בתוך השטח
המוגבל.

סמכויות
שוטר

.7

השגה

.8

תחילה
ותוקף
השם

.9

תחילתו של צו זה ביום חתימתו והוא יעמוד בתוקפו עד ליום .2.5.2020

.10

צו זה ייקרא" :צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל )נגיף הקורונה החדש ) (2019יהודה
ושומרון( )מס' ) (1843הוראת שעה( ,התש"ף."2020-

בשטח מוגבל ובסביבתו הקרובה רשאי חייל או שוטר ,לשם אכיפת הוראות סעיפים
 3ו ,4-נוסף על הסמכויות לפי כל דין או תחיקת ביטחון –
)א(

למנוע כניסה של אדם או רכב לשטח המוגבל ,או יציאה ממנו;

)ב(

לדרוש מכל אדם להזדהות בפניו ולמסור לו כל ידיעה או מסמך; לצורך כך
רשאי שוטר לעכב אדם או כלי רכב;

)ג(

להורות לגוף הצלה לפעול במסגרת תפקידיו וסמכויותיו לפי כל דין או
תחיקת ביטחון ובלבד שקיבל אישור קצין משטרה לעניין זה;

)ד(

סירב אדם להוראת או לדרישת חייל או שוטר לפי סעיפים קטנים )א( עד
)ב( ,רשאי חייל או שוטר לעשות שימוש בכוח סביר לשם מילוי ההוראה או
הדרישה

)א(

על החלטה פרטנית לפי סעיפים  3ו 4-ניתן להגיש השגה למפקד כוחות צה"ל
באזור או למי שהוסמך לכך על ידו.
החלטת מפקד כוחות צה"ל באזור בהשגה תינתן ,ככל הניתן ,לא יאוחר מ-
 24שעות עובר למועד בגינו התבקשה היציאה מהשטח המוגבל או הכניסה
אליו.
החלטה פרטנית לפי סעיפים  3ו 4-לצו זה תעמוד בתוקפה אלא אם כן
התקבלה החלטה אחרת בהשגה.

)ב(
)ג(

י"ב בניסן התש"ף
 6באפריל

2020

אלוף
מפקד
באזור

פדן
נדב
צה"ל
כוחות
יהודה ושומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019תיקון מס' (3
)יהודה ושומרון( )מס' ) (1844הוראת שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 3

.1

תיקון
סעיף
3א

.2

תיקון
סעיף 5

.3

הוספת
סעיף
9א

.4

בסעיף  3לצו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019יהודה
ושומרון( )מס' ) (1832הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – הצו העיקרי(,
בסעיף קטן )ב( ,אחרי המילים "יהיו עד שני נוסעים באותו הרכב" יבוא:
",למעט אנשים הגרים באותו מקום".
בסעיף 3א לצו העיקרי ,במקום סעיף קטן )א( יבוא:
")א( טרם כניסה למקום עבודה –
) (1המעסיק ,או מי מטעמו ,ישאל את הנכנסים ובכלל זה עובדי המקום,
את השאלות האלו:
)א( האם אתה משתעל ?
)ב( האם חום גופך  38מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום
כאמור בשבוע האחרון?
)ג( האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות;
למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה
אחרת.
) (2המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים
למקום ,ככל הניתן; בוצעה מדידת חום כאמור ,לא תותר כניסת אדם עם
חום גוף של  38מעלות צלזיוס ומעלה;
) (3פסקאות ) (1ו (2)-לא יחולו על אדם הנכנס למוסד רפואי לקבלת טיפול
רפואי;".
בסעיף )5ב() (2לצו העיקרי ,בסופו יבוא:
")ג( על המחזיק או המפעיל של מקום יחולו סעיפים 3א)א() (1ו,(2)-
בשינויים המחויבים.".
אחרי סעיף  9לצו העיקרי יבוא:
"הוראות
שעה

9א) .א(

בתקופה שמיום  7.4.2020בשעה  19:00ועד ליום
 10.4.2020בשעה  ,6:00יראו כאילו בצו העיקרי –
) (1

בסעיף – 2
)א(

בסעיף קטן )ב( בסופו בא" :בתחומי
היישוב או בתחומי המועצה
המקומית שבה נמצא מקום מגוריו;
ואולם רשאי אדם לצאת מתחום
היישוב או מתחום המועצה
המקומית שבה נמצא מקום מגוריו
ליישוב סמוך לשם הצטיידות במזון,
בתרופות או במוצרים חיוניים
אחרים או לשם קבלת שירותים
חיוניים ,אם לא ניתן להצטייד באחד
מאלה או לקבל את השירותים
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)ב(
) (2

האמורים ביישוב או במועצה
המקומית שבה מקום מגוריו; בצו
זה" ,יישוב" – תחום היישוב
כמשמעותו בצו בדבר ניהול מועצות
אזוריות )יהודה ושומרון( )מס' ,(783
התשל"ט" ;1979-מועצה מקומית"
– תחום המועצה המקומית
כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות
מקומיות )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(892התשמ"א;";1981-
בסעיף קטן )י( ,בסופו בא" :ובמרחב
הציבורי";

אחרי סעיף 6א בא:
"סמכויות
שוטר

 6רשאי שוטר או חייל
ב .לשם אכיפת ההוראות
לפי צו זה ,נוסף על
הנתונות
הסמכויות
בסעיף 6א –
)א( למנוע יציאה של
אדם או רכב
או
מהיישוב
מהמועצה
המקומית ,לפי
העניין;
)ב( לדרוש מכל אדם
להזדהות לפניו
ולמסור לו כל
ידיעה או מסמך;
לצורך כך רשאי
שוטר או חייל
לעכב אדם או כלי
רכב;
)ג( להורות למועצה
או
מקומית
מועצה אזורית
כמשמעותה בצו
ניהול
בדבר
מועצות אזוריות
)יהודה ושומרון(
,(783
)מס'
התשל"ט1979-
לפעול במסגרת
תפקידיה
וסמכויותיה לפי
כל דין או תחיקת
לעניין
ביטחון
תנועה
הסדרי
במועצה ובלבד
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)ד(

אישור
שקיבל
משטרה
קצין
לעניין זה;
אדם
סירב
לדרישה של שוטר
או חייל לפי סעיף
קטן )א( או
של
להוראה
שוטר או חייל לפי
סעיף קטן )ב(,
רשאי שוטר או
לעשות
חייל
בכוח
שימוש
סביר לשם מילוי
או
ההוראות
הדרישה".

)ב(

על אף האמור בסעיף קטן )א())(1א( ,בתקופה
שמיום  8.4.2020בשעה  15:00ועד ליום 9.4.2020
בשעה  ,7:00יראו כאילו בצו העיקרי ,בסעיף ,2
במקום סעיף קטן )ב( בא:
")ב( הצטיידות בתרופות ומוצרים חיוניים וקבלת
שירותים חיוניים בתחומי היישוב או בתחומי
המועצה המקומית שבה נמצא מקום מגוריו;
ואולם ,רשאי אדם לצאת מתחום היישוב או
מתחום המועצה המקומית שבה נמצא מקום
מגוריו ליישוב סמוך לשם הצטיידות בתרופות או
במוצרים חיוניים אחרים או לשם קבלת
שירותים חיוניים ,אם לא ניתן להצטייד באחד
מאלה או לקבל את השירותים האמורים ביישוב
או במועצה המקומית שבה מקום מגוריו;".

)ג(

בתקופה שמיום  7.4.2020בשעה  20:00ועד ליום
 12.4.2020בשעה  ,08:00יראו כאילו במקום
סעיף 3ב לצו העיקרי בא:
) 3א( לא יפעיל אדם שירות
"הגבלת
תחבורה ציבורית ובכלל
ב.
תחבורה
זה טיסות נוסעים בין-
ציבורית
לאומיות ,אוטובוסים,
רכבות נוסעים ושירותי
לנוסעים
הסעה
לשירות
המיועדים
הציבור.
)ב( על אף האמור בסעיף
קטן )א( ,מותרת הפעלה
של שירותי הסעה
המיועדים
לנוסעים
הציבור
לשירות
כמפורט להלן ובתנאים
אלה:
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) (1

) (2

תחילת
תוקף

.5

השם

.6

י"ג בניסן התש"ף
2020
 7באפריל

הסעה
שירות
לעובדים למקום
עבודתם וחזרה
ממנו ,בהתאם
להוראות הגורם
המוסמך לעניין
מניעת הדבקה
לפי כל דין או
תחיקת ביטחון;
הפעלת מונית עם
נוסע אחד או
הסעה של אדם
לצורך רפואי או
לצורך כמפורט
בסעיפים )2ח( ו-
)יג( עד )יט( עם
ובתנאי
מלווה
שהנוסעים אמור
במושב
ישבו
האחורי וחלונות
יהיו
המונית
פתוחים.".

תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום  .17.4.2020בסעיף  9לצו העיקרי,
במקום " "7.4.2020יבוא ."17.4.2020" :בסעיף  10לצו בדבר הגבלת
פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' (1834
)הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-במקום " "7.4.2020יבוא."17.4.2020" :
בסעיף  10לצו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019תיקון מס'
) (2יהודה ושומרון( )מס' ) (1839הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-במקום
המילים "ועד ליום  "7.4.2020יבוא" :ועד ליום "."17.4.2020
צו זה ייקרא" :צו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019תיקון
מס' ) (3יהודה ושומרון( )מס' ) (1844הוראת שעה( ,התש"ף."2020-

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות
נגיף הקורונה החדש ) 2019תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' ) (1845הוראת
שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון סעיף 3

.1

בצו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות נגיף הקורונה החדש ) 2019יהודה ושומרון( )מס' (1836
)הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – הצו העיקרי( ,בסעיף  ,3בסעיף
קטן )ב( ,בפסקה ) ,(9בהגדרה "עובד" ,במקום פסקת משנה ) (1יבוא:
") (1לא יראו כעובד מועצה אזורית או מועצה מקומית – ראש
המועצה ,סגן ראש המועצה ,רב המועצה ,עובד סוציאלי ,פסיכולוג
חינוכי ,עובד לקידום נוער במועצה ,ומי שעיקר עיסוקו בפינוי אשפה
או עובד במוקד עירוני לרבות מוקד חירום וחדר מצב;".

תחילת תוקף

.2

תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום .16.4.2020

השם

.3

צו זה ייקרא" :צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום העבודה
לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש ) 2019תיקון( )יהודה
ושומרון( )מס' ) (1845הוראת שעה( ,התש"ף."2020-

י"ח בניסן תש"ף
 12באפריל 2020

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

9486

צבא

הגנה

לישראל

צו מס' 1846
צו בדבר סילוק מבנים חדשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'
) (1797הארכת תוקף( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין ולשמירה
על הסדר הציבורי ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הארכת תוקף

.1

בסעיף )12ב( לצו בדבר סילוק מבנים חדשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(1797תשע"ח ,2018-במקום המילים "למשך שנתיים ממועד כניסתו לתוקף"
יבואו המילים "עד ליום  30באפריל ."2021

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.3

צו זה יקרא" :צו בדבר סילוק מבנים חדשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון(
)הארכת תוקף( )מס'  ,(1846התש"ף."2020-

כ' בניסן התש"ף
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אלוף
מפקד
באזור

פדן
נדב
צה"ל
כוחות
והשומרון
יהודה

9487

צבא הגנה לישראל
צו בדבר בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה )נגיף הקורונה החדש
) (2019יהודה ושומרון( )מס' ) (1847הוראת שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הגדרות

.1

בידוד של חוזר .2

בידוד של אדם .3
המצוי בבידוד
שאינו חוזר

"אדם המצוי בבידוד"  -אחד מאלה:
) (1חוזר;
) (2מי שהיה במגע הדוק עם חולה;
) (3מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב 14-הימים
האחרונים;
"אזור"  -אזור יהודה ושומרון;
"המנהל"  -המנהל המוסמך במשרד הבריאות בישראל;
"חוזר"  -אזרח ישראל או תושב האזור שהגיע לאזור מחוצה לו,
למעט מי שהגיע מישראל או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת
במהלך  14הימים האחרונים שלפני הגעתו לאזור;
"חולה"  -כהגדרתו בהוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש
) (2019בידוד בית( )הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – הוראת
בידוד בית(;
"מגע הדוק"  -כהגדרתו בהוראת בידוד בית;
"מקום לבידוד מטעם המדינה"  -מקום המיועד לבידוד שהוא בית
מלון או אכסניה שנקבעו בידי מדינת ישראל או רשויות האזור
ובמימונן;
"הנציג המוסמך"  -גורם מינהלי או רפואי מוסמך מטעם מדינת
ישראל או רשויות האזור;
"הגורם המוסמך"  -רופא מחוזי המוסמך להורות על בידוד במקום
בידוד מטעם המדינה לפי סעיף  3או מתאמת הבריאות במינהל
האזרחי לאזור יהודה ושומרון )להלן – מתאמת הבריאות במינהל
האזרחי(;
"רופא מחוזי"  -לרבות סגנו.
חוזר ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה בהתאם להוראת
) א(
הנציג המוסמך עם הגעתו לאזור.
)א (1על אף האמור בסעיף קטן )א( ,המנהל או מתאמת הבריאות
במינהל האזרחי ,בהתייעצות עם צבא הגנה לישראל ,רשאים
לאשר בקשה של חוזר לשהות במקום בידוד אחר ,מטעמים
בריאותיים או הומניטריים או בנסיבות מיוחדות אחרות
ובתנאים שיורו ,באישור ,לעניין הבידוד.
חוזר ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה במשך  14ימים.
)ב(
סעיף זה לא יחול אם הודיעו המנהל או מתאמת הבריאות
)ג(
במינהל האזרחי כי אין מקומות פנויים במקום לבידוד
מטעם המדינה ולמשך התקופה שהודיעו לגביה כאמור.
רופא מחוזי או מתאמת הבריאות במינהל האזרחי רשאים להורות
לאדם המצוי בבידוד שאינו חוזר כי ישהה במקום לבידוד מטעם
המדינה אם מצאו כי לא ניתן לקיים את תנאי הבידוד בבית מגוריו
של אותו אדם או במקום אחר העומד לרשותו ,בשים לב בין השאר,
לגודלו של מקום המגורים ,מספר החדרים בו ,מספר הנפשות שגרות
בו ומאפייניהן.
9488

מזון ומוצרי
ניקיון
עונשין

.4
.5

סמכויות נלוות .6

שמירת דינים

.7

תחילת תוקף
השם

.8
.9

כ' בניסן תש"ף
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מי שמקום הבידוד מטעם המדינה נמצא באחריותו יספק למי
ששוהה במקום הבידוד מזון ומוצרי ניקיון.
חוזר אשר הפר את הוראת הנציג המוסמך לשהות במקום בידוד
מטעם המדינה או אדם המצוי בבידוד שאינו חוזר אשר הפר את
הוראת הגורם המוסמך לשהות בבידוד במקום בידוד מטעם
המדינה ,דינו – שישה חודשי מאסר או קנס לפי סעיף )1א() (1לצו
בדבר העלאת קנסות שנקבעו בדין או בתחיקת ביטחון )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(845תש"ם.1980-
לשם אכיפת סעיפים  2ו ,3-יהיו נתונות לנציג המוסמך,
)א(
לגורם המוסמך ולשוטר הסמכויות הקבועות בסעיף  8לצו
בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש
) (2019בידוד בית והוראות שונות( )יהודה ושומרון( )מס'
) (1838הוראת שעה( ,התש"ף.2020-
סירב אדם למלא אחר הוראות הנציג המוסמך כאמור
)ב(
בסעיף  2או אחר הוראות הגורם המוסמך כאמור בסעיף ,3
רשאי שוטר ,לבקשת הנציג המוסמך או הגורם המוסמך,
ולאחר שהסביר לאדם את הצורך בשהייה במקום בידוד
מטעם המדינה לשם מניעת התפשטות המחלה ואת משמעות
סירובו ,לעשות שימוש בכוח סביר לשם העברתו למקום
בידוד מטעם המדינה; לעניין סעיף קטן זה יראו מי שסירב
לדרישת הזדהות כמי שסירב למלא אחר הוראות הנציג
המוסמך או הגורם המוסמך כאמור.
שימוש בכוח כאמור בסעיף קטן )ב( ייערך על ידי בן מינו של
)ג(
האדם ,זולת אם בנסיבות העניין לא ניתן לעשות כן ויש
בדחיית העברתו למקום בידוד מטעם המדינה סיכון בלתי
סביר לבריאות הציבור.
אין באמור כדי לגרוע מסמכויות שוטר לפי כל דין או תחיקת
)ד(
ביטחון.
אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות הוראת בידוד בית או
מהוראות הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש (2019
)בידוד במתקן מסוים( )הוראת שעה( ,התש"ף.2020-
תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום .22.4.2020
צו זה ייקרא" :צו בדבר בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה )נגיף
הקורונה החדש ) (2019יהודה ושומרון( )מס' ) (1847הוראת שעה(,
התש"ף."2020-

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

9489

צבא הגנה לישראל
צו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש (2019
)בידוד בית והוראות שונות( )תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' (1848
)הוראת שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון סעיף 7

.1

בצו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש
) (2019בידוד בית והוראות שונות( )יהודה ושומרון( )מס' (1838
)הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – הצו העיקרי( ,בסעיף  ,7בסעיף
קטן )ב( ,במקום "ו "(7)-יבוא (7) ," :ו."(9)-

תיקון
התוספת

.2

בתוספת לצו העיקרי –

תחילת תוקף

.3

תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום .22.4.2020

השם

.4

צו זה ייקרא" :צו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור )נגיף
הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות( )תיקון( )יהודה
ושומרון( )מס' ) (1848הוראת שעה( ,התש"ף."2020-

כ' בניסן תש"ף
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)א(

בטור א' ,בסופו יבוא:
") (9סעיף  5לצו בדבר בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה
)נגיף הקורונה החדש ) (2019יהודה ושומרון( )מס' (1847
)הוראת שעה( ,התש"ף."2020-

)ב(

בטור ב' ,בסופו יבוא."5,000" :

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

9490

צבא ההגנה לישראל
צו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019תיקון מס' (4
)יהודה ושומרון( )מס' ) (1849הוראת שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף
9א

.1

בצו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019יהודה ושומרון( )מס'
) (1832הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – הצו העיקרי( ,במקום סעיף 9א
יבוא:
"הוראות 9א) .א( בתקופה שמיום  14.4.2020בשעה  17:00ועד ליום
 16.4.2020בשעה  ,05:00יראו כאילו ,על אף
שעה
האמור בצו העיקרי –
) (1בסעיף – 2
)א(

)ב(
) (2

בסעיף קטן )ב( בסופו בא" :בתחומי
היישוב או בתחומי המועצה
המקומית שבה נמצא מקום מגוריו;
ואולם רשאי אדם לצאת מתחום
היישוב או מתחום המועצה
המקומית שבה נמצא מקום מגוריו
ליישוב סמוך לשם הצטיידות במזון,
בתרופות או במוצרים חיוניים
אחרים או לשם קבלת שירותים
חיוניים ,אם לא ניתן להצטייד באחד
מאלה או לקבל את השירותים
האמורים ביישוב או במועצה
המקומית שבה מקום מגוריו; בצו
זה" ,יישוב" – תחום היישוב
כמשמעותו בצו בדבר ניהול מועצות
אזוריות )יהודה ושומרון( )מס' ,(783
התשל"ט" ;1979-מועצה מקומית"
– תחום המועצה המקומית
כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות
מקומיות )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(892התשמ"א;";1981-
בסעיף קטן )י( ,בסופו בא" :ובמרחב
הציבורי";

אחרי סעיף 6א בא:
"סמכויות
שוטר

 6רשאי שוטר או חייל
ב .לשם אכיפת ההוראות
לפי צו זה ,נוסף על
הנתונות
הסמכויות
בסעיף 6א –
)א( למנוע יציאה של
אדם או רכב
או
מהיישוב
מהמועצה
9491

המקומית,
העניין;
)ב(

)ג(

)ד(

לפי

לדרוש מכל אדם
להזדהות לפניו
ולמסור לו כל
ידיעה או מסמך;
לצורך כך רשאי
שוטר או חייל
לעכב אדם או כלי
רכב;
להורות למועצה
או
מקומית
מועצה אזורית
כמשמעותה בצו
ניהול
בדבר
מועצות אזוריות
)יהודה ושומרון(
,(783
)מס'
התשל"ט1979-
לפעול במסגרת
תפקידיה
וסמכויותיה לפי
כל דין או תחיקת
לעניין
ביטחון
תנועה
הסדרי
במועצה ובלבד
אישור
שקיבל
משטרה
קצין
לעניין זה;
אדם
סירב
לדרישה של שוטר
או חייל לפי סעיף
קטן )א( או
של
להוראה
שוטר או חייל לפי
סעיף קטן )ב(,
רשאי שוטר או
לעשות
חייל
בכוח
שימוש
סביר לשם מילוי
או
ההוראות
הדרישה".
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)ב(

בתקופה שמיום  15.4.2020בשעה  19:00ועד ליום
 16.4.2020בשעה  ,02:00על אף האמור בסעיף
)5ב() (2לצו העיקרי ,לא יפעיל אדם מקום
למכירת מזון למעט מרכול או מרכולית ובלבד
שלא ייעשה בהם טיפול או הכנה של מזון.

)ג(

בתקופה שמיום  14.4.2020ועד ליום 16.4.2020
בשעה  ,05:30יראו כאילו במקום סעיף 3ב לצו
העיקרי בא:
) 3א( לא יפעיל אדם שירות
"הגבלת
תחבורה ציבורית ובכלל
ב.
תחבורה
זה אוטובוסים ,רכבות
ציבורית
נוסעים ושירותי הסעה
המיועדים
לנוסעים
לשירות הציבור.
)ב( על אף האמור בסעיף
קטן )א( ,מותרת הפעלה
של שירותי הסעה
המיועדים
לנוסעים
הציבור
לשירות
כמפורט להלן ובתנאים
אלה:
הסעה
) (1שירות
לעובדים למקום
עבודתם וחזרה
ממנו ,בהתאם
להוראות הגורם
המוסמך לעניין
מניעת הדבקה
לפי כל דין או
תחיקת ביטחון;
) (2הפעלת מונית עם
נוסע אחד או
הסעה של אדם
לצורך רפואי או
לצורך כמפורט
בסעיפים )2ח( ו-
)יג( עד )יט( עם
ובתנאי
מלווה
שהנוסעים אמור
ישבו במושב
האחורי וחלונות
המונית יהיו
פתוחים.".

9493

תחילת
תוקף

.2

השם

.3

כ' בניסן התש"ף
 14באפריל 2020

תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום  .19.4.2020בסעיף  9לצו העיקרי,
במקום " "17.4.2020יבוא ."19.4.2020" :בסעיף  10לצו בדבר הגבלת
פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' (1834
)הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-במקום " "17.4.2020יבוא."19.4.2020" :
בסעיף  10לצו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019תיקון מס'
) (2יהודה ושומרון( )מס' ) (1839הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-במקום
המילים "ועד ליום  "17.4.2020יבוא" :ועד ליום " ."19.4.2020בסעיף 5
לצו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019תיקון מס' ) (3יהודה
ושומרון( )מס' ) (1844הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-במקום המילים "ביום
חתימתו ועד ליום  "17.4.2020יבוא" :ביום חתימתו ועד ליום ."19.4.2020
צו זה ייקרא" :צו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019תיקון
מס' ) (4יהודה ושומרון( )מס' ) (1849הוראת שעה( ,התש"ף."2020-

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

9494

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות
נגיף הקורונה החדש ) 2019תיקון מס' ) (2יהודה ושומרון( )מס' (1850
)הוראת שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הארכת תוקף

.1

השם

.2

כ' בניסן תש"ף
 14באפריל 2020

)א( בצו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות נגיף הקורונה החדש ) 2019יהודה ושומרון( )מס'
) (1836הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-בסעיף  ,7במקום
" "16.4.2020יבוא 19.4.2020" :בשעה ."06:00
)ב( בצו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות נגיף הקורונה החדש ) 2019תיקון( )יהודה ושומרון(
)מס' ) (1845הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-בסעיף  ,2במקום
" "16.4.2020יבוא 19.4.2020" :בשעה ."06:00
צו זה ייקרא" :צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום העבודה
לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש ) 2019תיקון מס' (2
)יהודה ושומרון( )מס' ) (1850הוראת שעה( ,התש"ף."2020-

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

9495

צבא ההגנה לישראל
צו בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל
נגיף הקורונה החדש )תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' ) (1851הוראת
שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:

הארכת תוקף

.1

בצו בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב
בשל נגיף הקורונה החדש )יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1835הוראת
שעה( ,התש״ף ,2020-בסעיף  ,6במקום ״16.4.2020״ יבוא:
״.18.4.2020״

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר
הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש )תיקון( )יהודה ושומרון(
)מס' ) (1851הוראת שעה( ,התש"ף2020-״.

כ"א בניסן תש"ף
 15באפריל 2020

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

9496

צבא ההגנה לישראל
צו בדבר דיוני מעצר )תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' ) (1852הוראת שעה(,
התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות העצורים והאוכלוסייה
בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן – נגיף הקורונה( ,הנני מצווה בזאת
לאמור:
הארכת תוקף

.1

בצו בדבר דיוני מעצר )יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1830הוראת שעה(,
התש״ף ,2020-בסעיף  ,5במקום ״למשך שלושים ) (30ימים מיום
חתימתו״ יבוא :״עד ליום  17במאי .2020״

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר דיוני מעצר )תיקון( )יהודה ושומרון( )מס'
) (1852הוראת שעה( ,התש"ף2020-״.

כ"ב בניסן תש"ף
 16באפריל 2020

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

9497

צבא ההגנה לישראל
צו בדבר מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ומתקני כליאה

)תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' ) (1853הוראת שעה( ,התש"ף2020-

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ולאחר ששוכנעתי כי בשל התפשטות רחבת
היקף של מחלת נגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן  -נגיף הקורונה( קיים
חשש ממשי להדבקת אסירים ועצורים השוהים במקומות מעצר ובמתקני כליאה ,ובהמלצת
נציב בתי – הסוהר או המפקח הכללי של משטרת ישראל או מפקד המשטרה הצבאית
בפיקוד המרכז ,לפי העניין ,וכדי למנוע הדבקה כאמור או המשך התפשטות המחלה ,הנני
מצווה בזאת לאמור:
הארכת תוקף

.1

בצו בדבר מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ומתקני
כליאה )יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1831הוראת שעה( ,התש״ף,2020-
בסעיף  ,6במקום ״למשך שלושים ) (30ימים מיום חתימתו״ יבוא:
״עד ליום  17במאי .2020״

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות
מעצר ומתקני כליאה )תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' ) (1853הוראת
שעה( ,התש"ף2020-״.

כ"ב בניסן תש"ף
 16באפריל 2020

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

9498

צבא ההגנה לישראל
צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם הליכי חקירה בשל נגיף
הקורונה החדש )תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' ) (1854הוראת שעה(,
התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות כוחות הביטחון,
עצורים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן  -נגיף
הקורונה( ,ומהמשך התפשטות המחלה ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הארכת תוקף

.1

בצו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעת לקדם הליכי חקירה
בשל נגיף הקורונה החדש )יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1833הוראת
שעה( ,התש״ף ,2020-בסעיף  ,3במקום ״ 17באפריל״ יבוא :״17
במאי.״

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם
הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה החדש )תיקון( )יהודה ושומרון(
)מס' ) (1854הוראת שעה( ,התש"ף2020-״.

כ"ב בניסן תש"ף
 16באפריל 2020

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

9499

צבא ההגנה לישראל
צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )תיקון( )יהודה ושומרון(
)מס' ) (1855הוראת שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות המתדיינים בבתי
המשפט הצבאיים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן –
נגיף הקורונה( ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הארכת תוקף

.1

בצו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )יהודה
ושומרון( )מס׳ ) (1842הוראת שעה( ,התש״ף ,2020-בסעיף  ,4במקום
״ 17באפריל״ יבוא :״ 17במאי.״

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים
)תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' ) (1855הוראת שעה( ,התש"ף2020-״.

כ"ב בניסן תש"ף
 16באפריל 2020

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

9500

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות
נגיף הקורונה החדש ) 2019תיקון מס' ) (3יהודה ושומרון( )מס' (1856
)הוראת שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 3

.1

בצו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות
נגיף הקורונה החדש ) 2019יהודה ושומרון( )מס' ) (1836הוראת שעה(,
התש"ף) 2020-להלן – הצו העיקרי( ,בסעיף – 3
) (1בסעיף קטן )ב( ,בפסקה ) ,(9בהגדרה "עובד" ,בפסקת משנה ),(1
אחרי "עובד לקידום נוער במועצה ",יבוא" :עובד במערך החינוך
המיוחד";
) (2

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:
")ה( בסעיף 2ב לצו העיקרי ,במקום סעיף קטן )ה( יבוא:
"קבעו הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל ,מתאמת
הבריאות במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון או רופא מחוזי כי
אחד העובדים של מעסיק שחלות עליו הוראות סעיף זה נדבק בנגיף
הקורונה במקום העבודה ,יורה על סגירת מקום העבודה ,כולו או
חלקו ,לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה
האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות בישראל; עם סיום החקירה
כאמור ,ייפתח מקום העבודה ויחולו על המעסיק הוראות צו זה
לעניין מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו-זמנית ,אלא אם כן
יעמוד המעסיק בתנאים הקבועים בסעיף קטן )א( ובתנאים נוספים
שיורו לו הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל ,מתאמת
הבריאות במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון או רופא מחוזי;"".

) (3

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:
")ו( אחרי התוספת הראשונה יבוא:
"תוספת שנייה
) (1המעסיק מקיים באותו מקום עבודה את האמור בסעיפים
3א)א()3 ,(1א)ב( ו3-א)ג( לצו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה
החדש ) (2019יהודה ושומרון( )מס' ) (1832הוראת שעה( ,התש"ף-
) 2020להלן – צו הגבלת פעילות( ובסעיפים 3ד)ג( ו3-ד)ג (1להוראת
בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות
שונות( )הוראת שעה( ,התש"ף.2020-
) (2המעסיק הסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני
לנכנסים למקום העבודה; בוצעה מדידת חום כאמור ,לא תותר
כניסת אדם עם חום גוף של  38מעלות צלזיוס ומעלה.
) (3בעבודה משרדית ובכפוף למגבלות האמורות בפרט ) (1לתוספת
זו ,יבצע כל עובד את עבודתו בחדר קבוע ולא ישהו באותו חדר בו-
זמנית מספר עובדים העולה על המספר כמפורט להלן ,לפי העניין:
)א( בחדר שגודלו עד  20מטרים רבועים – שני עובדים ,או מספר גדול
יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע
העברת רסס מאדם לאדם;
9501

)ב( בחדר שגודלו עולה על  20מטרים רבועים – עד חמישה עובדים
או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה
שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם;
)ג( על אף האמור בפרטי משנה )א( ו)-ב( – ניתן לקיים בחדר פגישה
מקצועית של עד  8עובדים בחדר שגודלו עולה על  20מטרים רבועים.
) (4אכילה או שתייה תתבצע ,ככל האפשר ,בחדרו הקבוע של העובד.
) (5המעסיק יאפשר ,ככל הניתן ,לעובדים אשר יכולים לבצע את
עבודתם שלא במקום העבודה ,לבצעה מחוץ למקום העבודה.
) (6מעסיק ינהל רישום ,ככל האפשר באופן ממוחשב ,של כל אלה:
)א( מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה;
)ב( מספר התשאולים שביצע לפי סעיף 3א)א( לצו הגבלת פעילות,
ומדידות החום שביצע לפי פרט ) (2לתוספת זו ,וכן מספר האנשים
שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות תשאול או מדידת
חום כאמור.
) (7כל עובד יעבוד ,ככל האפשר ,מול ספקים קבועים.
) (8מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום העבודה וממקום העבודה,
ישבץ ,ככל האפשר ,את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה.
) (9מעסיק לא יאפשר כניסה של עובד שגילו  67שנים או יותר למקום
העבודה ושהייה של עובד כאמור במקום עבודה ,אלא אם כן אותו
עובד שהה במקום העבודה בתקופה שמיום  22.3.2020ועד ליום
 ,18.4.2020כולה או חלקה.
תוספת שלישית
התחייבות בדבר יישום הכללים הנדרשים בתוספת השנייה לצו
בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות
נגיף הקורונה החדש ) 2019יהודה ושומרון( )מס' ) (1836הוראת
שעה( ,התש"ף2020-
שנערכה ונחתמה ב_________ ביום _____ בחודש _____ בשנת
_____
על ידי ___________________
ת.ז____________________ .
המכהן כמנהל כללי  /ממונה על ענייני קורונה )יש להקיף(
ב_______________________ )להלן – מקום העבודה(
 .1אני מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום
העבודה נשמרים כל הכללים המפורטים בתוספת השנייה לצו בדבר
הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף
הקורונה החדש ) 2019יהודה ושומרון( )מס' ) (1836הוראת שעה(,
התש"ף) 2020-להלן – הכללים(.
 .2אני מודע לחובתי לעשות ככל האפשר כדי לקיים את הכללים ואת
אכיפתם במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.
 .3ולראיה באתי על החתום:
חתימה _______________ ".
הארכת
תוקף

.2

) (1

בצו העיקרי ,בסעיף  ,7במקום " 19.4.2020בשעה  "06:00יבוא:
"."30.4.2020
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השם

.3

כ"ה בניסן תש"ף
 19באפריל 2020

) (2בצו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות נגיף הקורונה החדש ) 2019תיקון( )יהודה ושומרון( )מס'
) (1845הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-בסעיף  ,2במקום "19.4.2020
בשעה  "06:00יבוא."30.4.2020" :
צו זה ייקרא" :צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות נגיף הקורונה החדש ) 2019תיקון מס' ) (3יהודה ושומרון( )מס'
) (1856הוראת שעה( ,התש"ף."2020-

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל
נגיף הקורונה החדש )תיקון מס' ) (2יהודה ושומרון( )מס' (1857
)הוראת שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:

תיקון סעיף 3

.1

השם

.2

בצו בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב
בשל נגיף הקורונה החדש )יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1835הוראת
שעה( ,התש״ף) 2020-להלן  -הצו העיקרי( ,בסעיף – 3
)א( בסעיף קטן )ב( ,אחרי פסקה ) ,(2יבוא:
")2א( בהגדרה "הסכם המשך יציאה לחופשה" –
)א( לאחר המילה "שנחתם" יבוא" :בישראל";
)ב( בסופה ,יבוא" :לתקנות בישראל".".

כ"ה בניסן תש"ף
 19באפריל 2020

)ב(

אחרי סעיף קטן )ג( ,יבוא:
")ג (1בסעיף )2ג– (1
) (1בפסקה ) ,(1אחרי המילים "הממונה על השכר" יבוא:
"במשרד האוצר בישראל".
) (2בפסקה ) ,(2אחרי המילים "המנהל הכללי של משרד
החינוך" יבוא" :בישראל".".

)ג(

אחרי סעיף קטן )ד( ,יבוא:
")ה( בסעיף )2ז( –
) (1אחרי המילה "שנחתם" ,יבוא" :בישראל";
) (2בפסקה ) ,(1אחרי המילים "הממונה על השכר" ,יבוא:
"במשרד האוצר בישראל";
) (3בפסקה ) ,(2אחרי המילים "המנהל הכללי של משרד
החינוך" ,יבוא" :בישראל".".

צו זה ייקרא" :צו בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר
הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש )תיקון מס' ) (2יהודה
ושומרון( )מס' ) (1857הוראת שעה( ,התש"ף2020-״.

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019תיקון מס' (5
)יהודה ושומרון( )מס' ) (1858הוראת שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 2

.1

החלפת
סעיף 2ב

.2

תיקון
סעיף
3א

.3

בצו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019יהודה ושומרון( )מס'
) (1832הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – הצו העיקרי( ,בסעיף – 2
) (1

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
")ב( רכישת מוצר או קבלת שירות במקום שפעילותו לא נאסרה
לפי צו זה או לפי הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש
) (2019בידוד בית והוראת שונות( )הוראת שעה( ,התש"ף2020-
)להלן – הוראת בידוד בית(;";
אחרי סעיף קטן )ח( יבוא:
")ח (1פעילות ספורט של יחיד ,של יחיד עם אדם קבוע אחד בלבד,
או של אנשים הגרים באותו מקום ,ולמרחק של עד  500מטרים
ממקום המגורים;";
בסעיף קטן )י( ,אחרי "באותו מקום" יבוא" :ולמרחב הציבורי";

) (4

בסעיף קטן )יא( ,במקום "או לברית" יבוא" :לברית ,לחתונה או
למקווה גברים ובלבד שבכל עת לא ישהו במתחם המקווה מעל 3
אנשים והמקווה פועל בכפוף לכל דין או תחיקת ביטחון";

) (5

במקום סעיף קטן )יא (1יבוא:
")יא (1יציאה לתפילה לפי סעיף 2ב)א( ולמרחק של עד  500מטרים
ממקום המגורים או ממקום העבודה;";

) (6

במקום סעיף קטן )יג( יבוא:
")יג( יציאה לפעילות מותרת או לפעילות שניתן לה אישור ,לפי צו
זה ,לפי הוראת בידוד בית או לפי כל דין או תחיקת ביטחון;";

) (7

סעיפים קטנים )יד( עד )יז(  -יימחקו.

) (2

) (3

במקום סעיף 2ב לצו העיקרי יבוא:
לא יתפלל אדם יחד עם אדם נוסף או
)א(
"איסור חתונה 2ב.
יותר במקום שאינו מקום מגוריו ,למעט
או תפילה
תפילה בשטח פתוח במרחק של עד 500
מטרים ממקום מגוריו או ממקום
עבודתו ,בהשתתפות עד  19אנשים
ובשמירת מרחק של  2מטרים לפחות
בין אדם לאדם.
לא ישתתף אדם בחתונה במרחב
)ב(
הציבורי ,למעט חתונה בשטח פתוח
בהשתתפות עד  19אנשים ובשמירת
מרחק של  2מטרים לפחות בין אדם
לאדם".
בסעיף 3א לצו העיקרי ,בסופו יבוא:
")ו( לעניין עסק שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות – ישבץ
המעסיק ,ככל האפשר ,את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.".
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הוספת
סעיף 3ג

.4

תיקון
סעיף 5

.5

אחרי סעיף 3ב לצו העיקרי יבוא:
"הגבלת פעילות 3ג.
טיפולי
אסתטיקה

לא יפעיל רופא מרפאה או חדר ניתוח לשם מתן
טיפול המיועד לצורך אסתטי ,אלא אם כן
הטיפול נדרש לצורך בריאותי חיוני ,והכול
בכפוף לתנאי הרישוי של המרפאה או של חדר
הניתוח.".

בסעיף  5לצו העיקרי –
) (1

בסעיף קטן )א( –
) א(

בפסקה ) ,(2במקום הסיפה החל במילים "לעניין זה" יבוא:
"ואולם רשאי אדם להפעיל גן חיות ,ספארי או גן לאומי
לשם קיום פעילות במקום פתוח המיועדת לאדם עם
מוגבלות ,ובלבד שפעילות כאמור מאורגנת על ידי משרד
הרווחה והשירותים החברתיים בישראל; מחלקה
לשירותים חברתיים במועצה מקומית כמשמעותה בצו
בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס' ,(892
תשמ"א) 1981-להלן – מועצה מקומית( או במועצה
אזורית כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(783תשל"ט) 1979-להלן – מועצה
אזורית(; או ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של אנשים
עם מוגבלות ומתבצעת בהתאם להוראות הגורם המוסמך
לעניין מניעת הדבקה לפי כל דין ותחיקת ביטחון; לעניין
זה – "אדם עם מוגבלות" – אדם עם לקות פיסית ,נפשית
או שכלית לרבות קוגניטיבית ,קבועה או זמנית ,אשר
בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר
מתחומי החיים העיקריים;

) ב(

בפסקה ) ,(3אחרי "בסעיף קטן )ב() "(2יבוא" :או )ב()2א(".

) (2

בסעיף קטן )א ,(1אחרי "בסעיף קטן )ב() "(2יבוא" :או )ב()2א(".

) (3

בסעיף קטן )ב( –
) א(
)ב(

בפסקה ) ,(1במקום "בפסקה ) "(2יבוא" :בפסקאות ) (2או
)2א(";
אחרי פסקה ) (2יבוא:
")2א( )א( חנות או עסק שעיקר עיסוקם מכירה של מוצר
מהמוצרים המפורטים בתוספת הראשונה או מתן שירות
לגבי מוצר כאמור ,למעט חנות או עסק כאמור המצויים
בקניון – בכפוף לתנאים כמפורט להלן ,ובלבד שבעל העסק
או החנות כאמור המצויים בתחום מועצה המקומית או
בתחום מועצה אזורית הגיש למועצה המקומית או
למועצה האזורית ,לפי העניין ,לפני תחילת הפעלת החנות
או העסק ,הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה,
ואם העסק או החנות האמורים אינם מצויים בתחומי
המועצות – הגיש לקצין המטה לענייני מסחר ותעשייה
במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ,לפני תחילת
הפעלת החנות או העסק ,הצהרה חתומה בנוסח הקבוע
בתוספת השנייה ,ולפיה הוא עומד בתנאים כאמור:
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) (1המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם לאמור
בסעיפים 3א)א()3 ,(1א)א() (2ו ,6-בשינויים המחויבים;
) (2המחזיק או המפעיל של המקום ימנה מבין עובדיו ,עובד
שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בפסקת
משנה זו )בפסקת משנה זו – ממונה על ענייני קורונה(;
) (3המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי
היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו ,לרבות הקפדה על
חיטוי משטחים פנימיים בעסק ,באופן תדיר;
) (4בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין
המוכר ללקוח;
) (5המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד ,ככל האפשר ,על
שמירת מרחק של  2מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים
באותו מקום ,לרבות בתורים ,ולשם כך יסמן מקומות
לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור,
ויציב במקום בולט לעין ,שילוט לעניין שמירה על מרחק
כאמור;
) (6המחזיק או המפעיל של המקום ימנע ,ככל האפשר,
צפיפות של אנשים במקום אחד ,ולצורך כך יווסת את
כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות
לקוחות ביחס של יותר מ 2-לקוחות לכל קופה רושמת
פעילה; בחנות שגודלה מעל  100מ"ר – לא ישהו בתוך
החנות לקוחות ביחס של יותר מ 4-לקוחות לכל קופה
רושמת פעילה.
)ב( הגורם המוסמך כהגדרתו בסעיפים )7א() (3ו)7-א()(4
לצו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה
החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות( )יהודה ושומרון(
)מס' ) (1838הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-יקיים פיקוח על
עמידת החנות או העסק בתנאים לפי פסקת משנה )א( בתוך
שבועיים ממועד קבלת ההצהרה כאמור באותה פסקת
משנה ,לשם בדיקת התקיימות התנאים האמורים בה;
לשם פיקוח כאמור רשאי הגורם המוסמך לעשות שימוש
בסמכויות הנתונות לו מכוח סעיף  8לצו האמור.".
תיקון
סעיף 6

.6

הארכת
תוקף

.7

בסעיף  6לצו העיקרי –
) (1

בסעיף קטן )א( ,במקום הרישה עד המילים "לסעיף )5א "(1יבוא:
"המפעיל מקום או עסק ,בעצמו או באמצעות אחר ,בניגוד לסעיף
)5א( ,המפעיל חנות או מעבדת תיקונים בדרך של פתיחתה לציבור,
בעצמו או באמצעות אחר ,בניגוד לסעיף )5א (1או המפעיל מרפאה
או חדר ניתוח המיועד לצורך אסתטי בניגוד לסעיף 3ג;";
במקום סעיף קטן )ד( יבוא:
")ד( המתפלל יחד עם אדם נוסף או יותר מחוץ למקום מגוריו או
המשתתף בחתונה מחוץ למקום המגורים ,בניגוד לסעיף 2ב;".

) (1
) (2

בסעיף  9לצו העיקרי ,במקום " "19.4.2020יבוא."3.5.2020" :
בצו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019תיקון(
)יהודה ושומרון( )מס' ) (1834הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-בסעיף
 ,10במקום " "19.4.2020יבוא."3.5.2020" :

) (2
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הוספת
תוספת
ראשונה
ותוספת
שנייה

.8

) (3

בצו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019תיקון מס'
) (2יהודה ושומרון( )מס' ) (1839הוראת שעה( ,התש"ף,2020-
בסעיף  ,10במקום " "19.4.2020יבוא."3.5.2020" :

) (4

בצו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019תיקון מס'
) (3יהודה ושומרון( )מס' ) (1844הוראת שעה( ,התש"ף,2020-
בסעיף  ,5במקום " "19.4.2020יבוא."3.5.2020" :

אחרי סעיף  10לצו העיקרי יבוא:
"תוספת ראשונה
)סעיף )5ב()2א()א((
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

ציוד מידע ותקשורת;
ציוד אודיו ווידאו;
מחשבים ,ציוד היקפי ,תוכנה וציוד תקשורת;
טקסטיל לבית;
כלים ממתכת ,צבעים וזכוכית;
שטיחים ,מרבדים וחיפויי קיר ורצפה;
רהיטים;
מוצרי חשמל וגז ביתיים;
כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית ,למעט צעצועים ומשחקים;
חפצי תרבות ופנאי;
ספרים ,עיתונים ,ציוד משרדי וצורכי כתיבה;
ציוד ספורט ואופניים;
כלי נגינה;
מוזיקה וסרטים על גבי מדיה;
אבזרים רפואיים;
מכבסה;
מתפרה;
סנדלרייה.
תוספת שנייה
)סעיף )5ב()2א()א((

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בצו בדבר הגבלת פעילות )נגיף
הקורונה החדש ) (2019יהודה ושומרון( )מס' ) (1832הוראת שעה( ,התש"ף-
2020
שנערכה ונחתמה ב_________ ביום _____ בחודש _____ בשנת _____
על ידי ___________________
ת.ז____________________ .
המכהן כבעל העסק  /מחזיק בעסק ב_______________________
)שם וכתובת העסק(
9508

 .1אני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות
המפורטות בסעיף )5ב()2א()א( לצו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה
החדש ) (2019יהודה ושומרון( )מס' ) (1832הוראת שעה( ,התש"ף.2020-
 .2אני מודע לחובתי לקיום ולאכיפת הפעולות במקום העבודה לטובת
שמירה על בריאות הציבור.
 .3ולראיה באתי על החתום:
חתימה _______________ ".
תחילת
תוקף
השם

.9

תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום .3.5.2020

.10

צו זה ייקרא" :צו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019תיקון
מס' ) (5יהודה ושומרון( )מס' ) (1858הוראת שעה( ,התש"ף."2020-

כ"ה בניסן התש"ף
 19באפריל 2020

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

9509

צבא ההגנה לישראל
צו בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל
נגיף הקורונה החדש )תיקון מס' ) (3יהודה ושומרון( )מס' (1859
)הוראת שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:

הארכת תוקף

.1

בצו בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב
בשל נגיף הקורונה החדש )יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1835הוראת
שעה( ,התש״ף ,2020-בסעיף  ,6במקום ״18.4.2020״ יבוא:
"."30.4.2020

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר
הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש )תיקון מס' ) (3יהודה
ושומרון( )מס' ) (1859הוראת שעה( ,התש"ף2020-״.

כ"ז
21

בניסן
באפריל

תש"ף
2020

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

9510

צבא הגנה לישראל
צו בדבר בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה )נגיף הקורונה החדש
) (2019תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' ) (1860הוראת שעה( ,התש"ף-
2020
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הארכת תוקף

.1

בצו בדבר בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה )נגיף הקורונה החדש
) (2019יהודה ושומרון( )מס' ) (1847הוראת שעה( ,התש"ף,2020-
בסעיף  ,8במקום " "22.4.2020יבוא."6.5.2020" :

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה )נגיף
הקורונה החדש ) (2019תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' ) (1860הוראת
שעה( ,התש"ף."2020-

כ"ח בניסן תש"ף
 22באפריל 2020

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

9511

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר תעבורה ]נוסח משולב[ )תיקון( )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(1861התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור והואיל ואני סבור כי הדבר דרוש לשם קיום
הממשל התקין ,הסדר הציבורי ולטובת האוכלוסייה באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
התוספת
השישית

.1

תחילה

.2

שם

.3

בצו בדבר תעבורה ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1805התשע"ט,2018-
בטבלה שבתוספת השישית ,בסוף חלק א' ,יבוא -
מנגנון צימוד סדק נראה לעין בתושבת מנגנון
")ז(
החיבור
גרורים
מושב הנהג איננו מחובר
)ח(
למקומו ,באופן שהמושב
מושב הנהג
האמור איננו יציב
דוושת הבלם יורדת לרצפת
)ט(
בלמים
הרכב
תא בילום )בוסטר( באחד
)י(
הגלגלים איננו פועל – מנותק
בלמים
או חסר
חסר גלגל אחד או יותר באחד
)יא(
גלגלים
הסרנים
תחילתו של צו זה מיום חתימתו.

רכב מחובר
כל הסוגים
כל הסוגים ,למעט רכב
עם בלמי אוויר
רכב עם בלמי אוויר
." 3

צו זה ייקרא" :צו בדבר תעבורה ]נוסח משולב[ )תיקון( )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(1861התש"ף."2020-

כ"ח בניסן התש"ף
 22באפריל 2020

אלוף
מפקד
באזור
.

נדב
כוחות
יהודה

פדן
צה"ל
ושומרון

9512

צבא הגנה לישראל
צו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש (2019
)בידוד בית והוראות שונות( )תיקון מס' ) (2יהודה ושומרון( )מס' (1862
)הוראת שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון סעיף
1

.1

הוספת סעיף .2
2א

בצו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש (2019
)בידוד בית והוראות שונות( )יהודה ושומרון( )מס' ) (1838הוראת
שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – הצו העיקרי( ,בסעיף  ,1במקום "ו"3-
יבוא 3 ," :ו3-ד)ג (1)(1עד )."(3
אחרי סעיף  2לצו העיקרי יבוא:
"אי-חבישת
מסכה ואי-
נשיאת מסכה

2א) .א(

העושה אחת מאלה ,דינו – מאסר שישה
חודשים או קנס לפי סעיף )1א() (1לצו
העלאת קנסות:
) (1

) (2

תיקון סעיף
7
תיקון סעיף
8

.3
.4

הוספת סעיף .5
9א

שוהה במקום המנוי בפסקאות
) (1עד ) (3של סעיף 3ד)א( להוראת
בריאות הציבור ,בלי חבישת
מסכה ,בניגוד להוראות אותו
סעיף;
שוהה במקום כאמור בסעיף
3ד)ב (1להוראת בריאות הציבור
בלי לשאת עמו מסכה ,בניגוד
להוראות אותו סעיף.

)ב( לא יוטל קנס מינהלי בשל עבירה לפי
סעיף קטן )א( ,אלא אם כן הומצאה
לנקנס התראה ולפיה אם יעבור את
העבירה בפעם השנייה ,יוטל עליו קנס
בשל אותה עבירה.".
בסעיף  7לצו העיקרי ,בסעיף קטן )ב( ,במקום ") "(3יבוא3) ,(3)" :א(".
בסעיף  8לצו העיקרי ,בסעיף קטן )א( ,ברישה ,לפני "לצורך" יבוא:
"לשם פיקוח על הוראות צו זה ,לרבות" ובמקום "מכוח צו זה" יבוא:
"מכוחן".
אחרי סעיף  9לצו העיקרי יבוא:
"המצאה של
הודעת קנס
בשל עבירה
לפי פרט 4
לתוספת לצו
זה

9א .על אף האמור בסעיף  23לצו העבירות
המינהליות ,המצאה של הודעה על הטלת קנס
מינהלי בשל עבירה לפי פרט  4לתוספת לצו זה
יכול שתהיה גם בדרך של מסירה לאחראי על
המקום או העסק באותה עת כדי שימסור
אותה למפעיל כהגדרתו בסעיף  6לצו בדבר
הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש (2019
)יהודה ושומרון( )מס' ) (1832הוראת שעה(,
התש"ף) 2020-להלן – צו הגבלת פעילות(,
9513

ובלבד שתישלח למפעיל גם הודעה כאמור
בדואר רשום.".
תיקון
התוספת

.6

הארכת
תוקף

.7

השם

.8

בתוספת לצו העיקרי ,במקום פרט ) (3יבוא:
טור א'
העבירות המינהליות
")2א( סעיף  1לעניין סעיף
3ד)ג (1)(1עד ) (3להוראת
בריאות הציבור
) (3סעיף )2ב(

כ"ט בניסן תש"ף
 23באפריל 2020

טור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
500
1,000

)3א( סעיף 2א
."200
בצו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש (2019
)בידוד בית והוראות שונות( )תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' (1848
)הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-בסעיף  ,3במקום " "22.4.2020יבוא:
"."2.5.2020
צו זה ייקרא" :צו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה
החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות( )תיקון מס' ) (2יהודה
ושומרון( )מס' ) (1862הוראת שעה( ,התש"ף."2020-

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

9514

בס"ד

המשרד לשירותי דת
המנהל הכללי
הודעה על קביעת תעריף לרכישת חלקת קבר בחיים
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל"א1971-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א 2לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל"א 1 1971-וסעיף
)3ב() (13לנספח  12של תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א ,1981-אני מודיע כי
בין התעריפים הקבועים בחלק א' לתוספת הראשונה לחוק האמור ,לרכישת חלקת קבר בחיים,
ייקבע תעריף כמפורט להלן:
במעלה אדומים –  14,410שקלים חדשים.
תוקפה של קביעה זו לשנתיים.

ט"ז בסיון התשע"ט ) 19ביוני (2019

עודד פלוס
הרשות המוסמכת

 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"א ,עמ' .525

רח' כנפי נשרים  ,7גבעת שאול ,ירושלים  94090טל Tel: 02-5311170 :פקסFax:02-6535469 :
7 Kanfei Nesharim St. Jerusalem 91340. Israel
9515

צבא

לישראל

הגנה

צו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (יהודה ושומרון) (מס'  ,)123תשכ"ט3969-
החלטה בדבר נטילת חזקה (הרחבת ושיפוץ כביש  – )66מימוש צו הפקעה מס' 3991
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (יהודה ושומרון)
(מס'  ,)123תשכ"ט ,3191-הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' ,)149
התשמ"ב ,3193 -ובהתאם לסעיפים  4ו 32-לחוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) ,מס'  2לשנת
 ,3191ולאחר ששוכנעתי כי נטילת החזקה במקרקעין המופקעים הינה לטובת הציבור לשם
הרחבת כביש  96במקטע אל ח'דר – המנהרות ,באופן המתאים לנפחי התנועה הקיימים כיום
והצפויים בעתיד ,וכי יש ביכולת היזם לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין
הנני מחליט בזה ,בהתאם לסעיף  32לחוק הרכישה ,על נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו להלן
בתוך  96ימים מיום פרסום החלטה זו בשטח ,באתר האינטרנט ,במשרדי המת"ק הרלוונטי ,או
במסירה לגורמי הקישור הפלסטיני ,לפי המאוחר שביניהם.
ואלה המקרקעין:
רצועת קרקע ,בגודל של  9.693דונם ,אשר כלולים בתחום צו הפקעה ה 3/11/,אך טרם נתפסה
בהם חזקה בפועל ,כפי שמסומן בצבע אדום במפת רכישה בקנה מידה  3:9,666הנושאת את
השם "החלטה בדבר נטילת חזקה (הרחבת ושיפוץ כביש  – )96מימוש צו הפקעה מס' ,"3/11
החתומה על ידי והמצורפת להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
המקרקעין האמורים בחלקם אינם מוסדרים ובחלקם רשומים בלוח הזכויות הלא סופי:
( )3באדמות הכפר בית ג'אלה ,גוש פיסקאלי  ,2מווקעאות שעב מקדם יסחק ,ואד -מחרור.
( )2באדמות הכפר אל ח'דר ,גוש לוח תביעות  ,29חלקות  "6" ,3-4דרך בין חלקות.
( )1באדמות הכפר אל ח'דר ,גוש לוח תביעות  ,29חלקה .3
( )4באדמות הכפר אל ח'דר ,גוש לוח תביעות  ,29חלקות .39 ,39
( )9באדמות הכפר אל ח'דר ,גוש פיסקאלי  ,2מווקעאות אס-סהל ,א-בקיעה ,שטח בנוי.
החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה ,יפורסמו באופן הבא:
( )3
( )2
( )1
( )4
( )9
( )9
( )9
( )9

יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  96ימים.
יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית ,באמצעות המת"ק הרלוונטי.
יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.
יפורסמו באתר אינטרנט של המינהל האזרחי.
יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
ייתלו בצורה ברורה ,במספר מקומות ,בשטח המקרקעין המדובר ,למשך  96ימים.
יפורסמו בקובץ המנשרים ,הצווים והמינויים (הקמצ"מ) של מפקדת כוחות צה"ל באזור
יהודה והשומרון.

ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.

א' באלול התשע"ט
 3בספטמבר 2639

רסאן עליאן
המנהל
ראש
יהודה
לאזור

תת אלוף
האזרחי
והשומרון

9516

9517

9518

צבא

לישראל

הגנה

צו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(321תשכ"ט1969-
החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )כביש  – 60מעבר בית ג'אלה( מס' ה'10/19/
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון(
)מס'  ,(321תשכ"ט ,1969-הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס' ,(947
התשמ"ב ,1981 -ובהתאם לסעיף  4לחוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ,מס'  2לשנת
 ,1953ולאחר ששוכנעתי כי רכישת הבעלות במקרקעין הינה לטובת הציבור לשם הקמת
מעבר תת קרקעי בכביש  60במקטע אל ח'דר – המנהרות ,שיאפשר השתלבות בכביש 60
לכיוון דרום ,מבלי לעבור בשטח הבנוי של הכפר אל ח'דר ,ועתיד לשרת את האוכלוסייה
הפלסטינית ,וכי יש ביכולת היזם לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין
הנני מחליט בזה על רכישת הבעלות במקרקעין שיפורטו להלן ,בהתאם לסעיף )(1)4א( לחוק
הרכישה ,ועל נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו להלן בתוך  60ימים מיום פרסום החלטה זו
בשטח ,באתר האינטרנט ,במשרדי המת"ק הרלוונטי ,או במסירה לגורמי הקישור
הפלסטיני ,לפי המאוחר שביניהם.
ואלה המקרקעין:
רצועת קרקע ,בגודל של  2.831דונם ,כפי שמסומן בצבע אדום במפת רכישה בקנה מידה
 1:2,500הנושאת את השם "החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )כביש  – 60מעבר
בית ג'אלה( מס' ה' ,10/19/החתומה על ידי והמצורפת להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד
מהחלטה זו.
המקרקעין האמורים אינם מוסדרים ,ועל פי המפה הפיסקאלית מצויים באדמות הכפר בית
ג'אלה ,גוש פיסקאלי  ,2מווקעאות שעב מקדם יסחק ,וער אן-נימר.
החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה ,יפורסמו באופן הבא:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  60ימים.
יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית ,באמצעות המת"ק הרלוונטי.
יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.
יפורסמו באתר אינטרנט של המינהל האזרחי.
יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
ייתלו בצורה ברורה ,במספר מקומות ,בשטח המקרקעין המדובר ,למשך  60ימים.
יפורסמו בקובץ המנשרים ,הצווים והמינויים )הקמצ"מ( של מפקדת כוחות צה"ל
באזור יהודה והשומרון

ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.

א' אלול התשע"ט
 1בספטמבר 2019

רסאן עליאן,
המינהל
ראש
הרשות

תת אלוף
האזרחי
המוסמכת

9519

9520

9521

צבא

לישראל

הגנה

צו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור()יהודה ושומרון( )מס'  ,(321תשכ"ט – 1969
החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )מערכת תרועה – נקודה אבנת( מס' ה' 15/19
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון(
)מס'  (321תשכ"ט –  ,1969הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה ושומרון()מס' ,(947
התשמ"ב –  ,1981ובהתאם לסעיף  4לחוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ,מס'  2לשנת
 ,1953ולאחר ששוכנעתי כי רכישת הבעלות במקרקעין הינה לטובת הציבור לשם הקמת
מתקן התרעה מפני רעידות אדמה באופן המספק מענה לצורך ציבורי של שמירה על רכוש
וחיי אדם ,וכי יש ביכולת היזם לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין –
הנני מחליט בזה על רכישת הבעלות במקרקעין שיפורטו להלן ,בהתאם לסעיף )(1)4א( לחוק
הרכישה ,ועל נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו להלן בתוך  21ימים מיום פרסום החלטה זו
בשטח ,באתר האינטרנט ,במשרדי המת"ק הרלוונטי ,או במסירה לגורמי הקישור הפלסטיני,
לפי המאוחר שביניהם.
ואלה המקרקעין:
חטיבת קרקע באורך של  15מטר וברוחב של  15מטר ,כפי שסומן בצבע אדום במפת רכישה
בקנה מידה  1:1,000הנושאת שם "החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )מערכת
תרועה – נקודה – אבנת( מס' ה'  ,"15/19החתומה על ידי והמצורפת להחלטה זו ומהווה
חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
המקרקעין האמורים אינם מוסדרים ,ועל פי המפה הפיסקאלית מצויים באדמות הכפר ערב
אבן עביד ,גוש פיסקאלי  ,6מווקע אט טרבי.
הודעה זו ומפת הרכישה המצורפת לה ,יפורסמו באופן הבא:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  21ימים.
יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית ,באמצעות המת"ק הרלוונטי.
יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.
יפורסמו באתר האינטרנט של המינהל האזרחי.
יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
ייתלו בצורה ברורה ,במספר מקומות ,בשטח המקרקעין המדובר ,למשך  21ימים.
יפורסמו בקובץ המנשרים ,הצווים והמינויים )הקמצ"מ( של מפקדת כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון.

ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
ג' בתשרי התש"פ
 2באוקטובר 2019

רסאן עליאן,

תת אלוף

ראש המינהל האזרחי
הרשות

המוסמכת

9522

9523

9524

צבא

לישראל

הגנה

צו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור()יהודה ושומרון( )מס'  ,(321תשכ"ט – 1969
החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )מערכת תרועה -נקודה מצפה שלם -עין קדם(
מס' ה' 13/19
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון(
)מס'  (321תשכ"ט –  ,1969הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה ושומרון()מס' ,(947
התשמ"ב –  ,1981ובהתאם לסעיף  4לחוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ,מס'  2לשנת
 ,1953ולאחר ששוכנעתי כי רכישת הבעלות במקרקעין הינה לטובת הציבור לשם הקמת
מתקן התרעה מפני רעידות אדמה באופן המספק מענה לצורך ציבורי של שמירה על רכוש
וחיי אדם ,וכי יש ביכולת היזם לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין –
הנני מחליט בזה על רכישת הבעלות במקרקעין שיפורטו להלן ,בהתאם לסעיף )(1)4א( לחוק
הרכישה ,ועל נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו להלן בתוך  21ימים מיום פרסום החלטה זו
בשטח ,באתר האינטרנט ,במשרדי המת"ק הרלוונטי ,או במסירה לגורמי הקישור הפלסטיני,
לפי המאוחר שביניהם.
ואלה המקרקעין:
חטיבת קרקע באורך של  15מטר וברוחב של  15מטר ,כפי שסומן בצבע אדום במפת רכישה
בקנה מידה  1:1,000הנושאת שם "החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )מערכת
תרועה – נקודה – מצפה שלם – עין קדם( מס' ה'  ,"13/19החתומה על ידי והמצורפת
להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
המקרקעין האמורים אינם מוסדרים ,ועל פי המפה הפיסקאלית מצויים באדמות הכפר ערב
ארשיידה.
הודעה זו ומפת הרכישה המצורפת לה ,יפורסמו באופן הבא:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  21ימים.
יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית ,באמצעות המת"ק הרלוונטי.
יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.
יפורסמו באתר האינטרנט של המינהל האזרחי.
יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
ייתלו בצורה ברורה ,במספר מקומות ,בשטח המקרקעין המדובר ,למשך  21ימים.
יפורסמו בקובץ המנשרים ,הצווים והמינויים )הקמצ"מ( של מפקדת כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון.

ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
ג' בתשרי התש"פ
 2באוקטובר 2019

רסאן עליאן,

תת אלוף

ראש המינהל האזרחי
הרשות

המוסמכת

9525

9526

9527

צבא

לישראל

הגנה

צו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור()יהודה ושומרון( )מס'  ,(321תשכ"ט – 1969
החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )מערכת תרועה – נקודה נחל תמרים( מס'
ה'14/19/
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון(
)מס'  (321תשכ"ט –  ,1969הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה ושומרון()מס' ,(947
התשמ"ב –  ,1981ובהתאם לסעיף  4לחוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ,מס'  2לשנת
 ,1953ולאחר ששוכנעתי כי רכישת הבעלות במקרקעין הינה לטובת הציבור לשם הקמת
מתקן התרעה מפני רעידות אדמה באופן המספק מענה לצורך ציבורי של שמירה על רכוש
וחיי אדם ,וכי יש ביכולת היזם לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין –
הנני מחליט בזה על רכישת הבעלות במקרקעין שיפורטו להלן ,בהתאם לסעיף )(1)4א( לחוק
הרכישה ,ועל נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו להלן בתוך  21ימים מיום פרסום החלטה זו
בשטח ,באתר האינטרנט ,במשרדי המת"ק הרלוונטי ,או במסירה לגורמי הקישור הפלסטיני,
לפי המאוחר שביניהם.
ואלה המקרקעין:
חטיבת קרקע באורך של  15מטר וברוחב של  15מטר ,כפי שסומן בצבע אדום במפת רכישה
בקנה מידה  1:1,000הנושאת שם "החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )מערכת
תרועה – נקודה – נחל תמרים( מס' ה'  ,"14/19החתומה על ידי והמצורפת להחלטה זו
ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
המקרקעין האמורים אינם מוסדרים ,ועל פי המפה הפיסקאלית מצויים באדמות הכפר ערב
את תעמרה.
הודעה זו ומפת הרכישה המצורפת לה ,יפורסמו באופן הבא:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  21ימים.
יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית ,באמצעות המת"ק הרלוונטי.
יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.
יפורסמו באתר האינטרנט של המינהל האזרחי.
יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
ייתלו בצורה ברורה ,במספר מקומות ,בשטח המקרקעין המדובר ,למשך  21ימים.
יפורסמו בקובץ המנשרים ,הצווים והמינויים )הקמצ"מ( של מפקדת כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון.

ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
ג' בתשרי התש"פ
 2באוקטובר 2019

רסאן עליאן,

תת אלוף

ראש המינהל האזרחי
הרשות

המוסמכת

9528

9529

9530

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר שיקום מחצבות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1823התש"ף2019-
תקנות בדבר קרן לשיקום מחצבות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לצו בדבר שיקום מחצבות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1823התש"ף-
) 2019להלן – הצו( ,הנני מתקין תקנות אלה:

הקמת קרן  .1מוקמת בזה קרן לשיקום מחצבות לפי הצו )להלן – הקרן(.

הרכב
הנהלת
הקרן

 ) .2א(

הרכב הנהלת הקרן יהיה:

) (1

קצין מטה לענייני מכרות  -יו"ר;

) (2

ראש ענף תיאום אזרחי או נציגו  -חבר;

) (3

קצין מטה לענייני אוצר במנהל האזרחי או נציגו -חבר;

) (4

מנהל לשכת התכנון במנהל האזרחי או נציגו -חבר;

) (5

ראש תחום תשתית במנהל האזרחי או נציגו -חבר;

) (6

הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש או נציגו )להלן – הממונה( -
חבר;

9531

סדרי
עבודת
ההנהלה

) (7

קצין מטה לענייני שמירת הטבע והגנים במנהל האזרחי או נציגו-
חבר;

) (8

קצין מטה לענייני איכות הסביבה במנהל האזרחי או נציגו -חבר;

) (9

היועץ המשפטי לאזור יהודה והשומרון או נציגו  -חבר ויועץ משפטי
של הקרן.

) ב(

חברי ההנהלה ימונו על ידי ראש המנהל האזרחי.

) ג(

מרכז פעולות ההנהלה יהיה נציג המפקח.

 ) .3א(

ההנהלה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה ,ככל שלא נקבעו בתקנות אלה,
והחלטותיה יתקבלו ברוב קולות; היו הקולות שקולים ,יכריע קולו של
היו"ר.

) ב(

ההנהלה תתכנס אחת ל 120-יום לפחות ,על פי החלטת היו"ר או ראש ענף
תיאום אזרחי במנהל האזרחי ,ונוכחות רוב החברים תהווה מניין חוקי
לכל דבר.

) ג(

יו"ר ההנהלה ,ביחד עם נציג הממונה ונציג קצין מטה לענייני אוצר במנהל
האזרחי ,יהיו מורשים לחתום בשם ההנהלה על כל מסמך שבתחום
סמכותה ,לרבות על הוראות לדרישות תשלום לקופת הקרן או הוראות
תשלום בגין החזר הוצאות או מקדמות מקופת הקרן.

) ד(

ההנהלה תנהל פנקסים וחשבונות ,בנפרד מתקציב המנהל האזרחי,
ותפרסם דין וחשבון שנתי על הוצאותיה והכנסותיה ,באמצעות קמ"ט
אוצר במנהל האזרחי.
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תמלוגים

 .4מחזיק מחצבה ישלם לקרן את התמלוגים המפורטים בתוספת ,לפי הסוגים
והכמויות של חומר שנחצב במחצבה כמפורט בתוספת ,אחת לארבעה חודשים;
לא שילם מחזיק המחצבה לקרן את התמלוגים המפורטים בתוספת ,יהיה רשאי
קצין המטה לענייני מכרות ,שלא לחדש או לבטל את רישיון החציבה שניתן
למחצבה ,ככל שניתן.

סמכויות
ההנהלה

 .5ההנהלה תהיה מוסמכת –
) א(

לגבות את התמלוגים האמורים בתקנה  4באמצעות קצין המטה
לענייני מכרות ,כנאמן של הקרן ,ולקבוע מועדים וסדרי גביה
לתמלוגים אלה.

) ב(

להחליט על החזרת הוצאות שיקום של מחזיק כדין במקרקעין ,כולן
או מקצתן ,שהוצאו לצורך ביצוע תכנית שיקום לפי סעיף  12לצו ,וכן
להחליט על מתן מקדמה למחזיק כדין במקרקעין ,בשיעור שתקבע,
לצורך ביצוע תכנית השיקום כאמור.

) ג(

להחליט על מימון הוצאותיו של המנהל האזרחי ,כולן או מקצתן,
שבוצעו בהתאם לסעיפים  15 ,9 ,6 ,5ו 16-לצו ,או הכרוכות בהפעלת
הקרן.

) ד(

להחליט על החזרת הוצאות שהוצאו בגין עריכת תוכנית שיקום וכן
הצעת תקציב לשיקום ,כולן או מקצתן.

) ה(

לעקוב אחר ביצועה של תכנית שיקום הממומנת על פי סעיפים קטנים
)ב( ו)-ג(.

) ו(

להתייעץ עם מומחים כראות עיניה ולהחליט על מימון ההוצאות
הכרוכות במתן הייעוץ ,לבקש הוכחות על הוצאות שהוציא מחזיק
כדין במקרקעין ולערוך בדיקות שהיא רואה צורך בהן בקשר
להחלטותיה לפי סעיפים קטנים )ב() ,ג() ,ד( ו)-ה(;
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החזרת
הוצאות
שיקום

)ז(

להחליט על מקרים חריגים ,בכפוף לאישורו של ראש המנהל האזרחי,
בהן תוחזרנה על ידי הקרן הוצאות הנדרשות לצורך שיקום מחצבות
באזור ,על אף היעדר עמידה בכלל ההוראות וההתניות ,המצויות בצו
ובתקנות אלה.

 ) .6א(

הוצאות השיקום ,כולן או מקצתן ,יוחזרו למבצע פעולות השיקום,
באישור הנהלת הקרן.

) ב(

בקשה לאישור החזר הוצאות שיקום תוגש להנהלת הקרן ,בהתאם
להוראות הקבועות בהסכם ההתקשרות.

) ג(

לא יוחזרו הוצאות למחזיק כדין במקרקעין בגין פעולות שהיה חייב
בהן מכוח כל דין ,תחיקת ביטחון ,פסק דין ,תוכנית או רישיון.

) ד(

לא יוחזרו הוצאות לשיקום פעולות חציבה שבוצעו בניגוד לרישיון
החציבה והנחיות הגורמים המוסמכים במנהל האזרחי.

תחילה
ופרסום

.7

תחילת תוקפן של תקנות אלה  45יום מיום חתימתן.

השם

.8

תקנות אלה ייקראו" :תקנות בדבר קרן לשיקום מחצבות )יהודה והשומרון(,
התש"ף."2019-
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תוספת
)תקנה (4
תמלוגים לקרן
סוג החומר שנחצב
.
אדמת מילוי
.1
חול
.2
בוטל
.3
חצץ
.4
גבס
.5
אבן למוזאיקה
.6
חרסית
.7
אבן שיש
.8
אבן לתעשיית הסיד
.9
אבן וחרסית לתעשיית המלט
.10
כל חומר אחר שנחצב
.11

התשלום לכל טון באחוזים ממחיר המכירה הממוצע של
החומר העמוס על כלי הרכב בשער המחצבה
6.0%
4.0%
1.0%
0.7%
0.3%
0.2%
0.1%
 0.1%ממחיר המכירה של הסיד
 0.1%ממחיר המכירה של המלט
1.0%

*המחיר המכירה הממוצע ושיעור התשלום באגורות ייקבעו על ידי הנהלת הקרן ,על סמך
פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במדינת ישראל של חודש ינואר וחודש יולי של כל
שנה לתשלום ב 1-באפריל ו 1-באוקטובר באותה שנה.

כ"ד בתשרי התש"ף
 23באוקטובר 2019

רסאן עליאן,

תא"ל

ראש

המנהל

האזרחי

באזור

יהודה

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

תקנות בדבר ניהול מועצות אזוריות
)תיקון מפה( )מועצה אזורית שומרון( ,התש"ף2019-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס' ,(783
התשל"ט 1979-ויתר סמכויותיי על-פי כל דין ותחיקת ביטחון ,הנני מתקין תקנות אלה:
תחום
המועצה
המקומית

 .1השטחים המסומנים בצבע כחול במפה ,המהווה חלק בלתי נפרד
מתקנות אלה והחתומה על ידי )להלן – המפה( ,יתווספו לתחום
הקיים של המועצה האזורית שומרון )להלן – המועצה(.

פרסום

 .2העתקים מתקנות אלה ומהמפה יופקדו לעיונו של כל אדם בשעות
העבודה הרגילות של המשרדים הבאים:
) (1

משרד ראש תחום תשתית במנהל האזרחי לאזור יהודה
ושומרון;

) (2

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

) (3

משרדי המועצה האזורית שומרון.

תחילה
ותוקף

 .3תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום  1בינואר  2020ותוקפן עד ליום
 31בדצמבר .2022

השם

 .4תקנות אלה תיקראנה" :תקנות בדבר ניהול מועצות אזוריות )תיקון
מפה( )מועצה אזורית שומרון( ,התש"ף."2019-

כ"ח בתשרי התש"ף
 27באוקטובר 2019

אלוף
מפקד
באזור

פדן
נדב
צה"ל
כוחות
יהודה ושומרון

9536

_______ 2019

______ התש"ף

מפת מועצה אזורית שומרון )תיקון גבולות(

צבא הגנה לישראל

פדן
נדב
אלוף
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

_________________

9537

צבא

לישראל

הגנה

צו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(321תשכ"ט1969-
החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )קטע דרך( מס' ה') 33/79/תיקון גבולות(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(321תשכ"ט ,1969-הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(947התשמ"ב ,1981-ובהתאם לסעיף  4לחוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ,מס' 2
לשנת -1953
הנני מחליט בזה ,על תיקון מפת הרכישה שצורפה להחלטה בדבר רכישת בעלות ונטילתה
של חזקה )קטע דרך( מספר ה') 33/79/להלן" :ההחלטה המקורית"( ,שמתייחסת
למקרקעין שיפורטו להלן-
ואלה המקרקעין:
רצועת קרקע ,בגודל של  123.421דונם ,כפי שמסומן בצבע אדום במפת רכישה בקנה מידה
 1:15,000הנושאת את השם "החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )קטע דרך( מס'
ה') 33/79/תיקון גבולות(" ,החתומה על ידי והמצורפת להחלטה זו ומהווה חלק בלתי
נפרד מהחלטה זו.
המקרקעין האמורים בחלקם אינם מוסדרים ,ועל פי המפה הפיסקאלית מצויים באדמות
הכפר מג'דל בני פאדל ,גוש פיסקאלי  ,4מווקעות אל פח'ת ,אל מסררה או אס-סהל אל
וסטם ,אצ-צדור אל-קבלא ,וכן גוש פיסקאלי  ,7מווקעות רס אל-מתילה ,מרח אל ינבוע,
אבו דהוא ,טף אל חביל ,אל ח'רריב ,אד-דמלה ,אל-עקבה ,אל-מזר ,וד אל-ברשה ,אל-
מקוס ,אל-מריכבה .כמו כן באדמות הכפר דומא ,גוש פיסקאלי  ,3מווקע חראיק אש-
שירק.
למען הסר ספק ,מעתה תהא בתוקף רק מפת ההפקעה המצורפת להחלטה זו .מפת
ההפקעה שצורפה להחלטה המקורית )ה' -(33/79/בטלה.
החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה ,יפורסמו באופן הבא:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  60ימים.
יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית  ,באמצעות המת"ק הרלוונטי.
יפורסמו באתר אינטרנט של המינהל האזרחי.
יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל
המעוניין.
יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
ייתלו בצורה ברורה ,במספר מקומות ,בשטח המקרקעין המדובר ,למשך  60ימים.
יפורסמו בקובץ המנשרים ,הצווים והמינויים )הקמצ"מ( של מפקדת כוחות צה"ל
באזור יהודה והשומרון.

ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.

ח' בתשרי התשע"ט
 7באוקטובר 2019

רסאן עליאן,
המינהל
ראש
הרשות

תת אלוף
האזרחי
המוסמכת
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צבא ההגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783התשל"ט 1979 -
תקנות המועצות האזוריות )תיקון התוספת  -הוספת היישוב "מבואות יריחו"(
)תיקון מס' ) (37יהודה והשומרון( ,התש"פ2019-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס' ,(783
התשל"ט) 1979-להלן – הצו( ,הנני מתקין תקנות אלו:
תיקון
התוספת

.1

בתוספת לצו ,בפסקה א' ,אחרי " .8יפית" ,יבוא " .9מבואות יריחו",
והיישובים המסומנים  .9עד  .20יהפכו בהתאמה לסעיפים  .10עד .21

הוספת מפה

.2

תחום היישוב "מבואות יריחו" הוא השטח המתוחם בצבע כחול והנושא
את שם היישוב במפה המצורפת לתקנות אלה.

הפקדת
המפה

.3

המפה מופקדת לעיון הציבור במקומות הבאים:

תחילת תוקף

.6

תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן.

השם

.7

תקנות אלו ייקראו" :תקנות המועצות האזוריות )תיקון התוספת -
הוספת היישוב "מבואות יריחו"( )תיקון מס' ) (37יהודה והשומרון(,
התש"פ."2019-

כ"ח בתשרי התש"פ
 27באוקטובר 2019

)א(

משרד ראש תחום תשתית במינהל האזרחי לאזור יהודה
והשומרון.

)ב(

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

)ג(

משרד המועצה האזורית ערבות הירדן.

אלוף
מפקד
באזור
.

פדן
נדב
צה"ל
כוחות
והשומרון
יהודה

9541

9542

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783התשל"ט1979-
תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' ) (145יהודה ושומרון( ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס' ,(783
התשל"ט ,1979-ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:

הוספת
סעיף 18א1

.1
"השעיה
בשל כתב
אישום
והוועדה
לבחינת
השעיה

אחרי סעיף 18א לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(,
התשל"ט – ) 1979להלן – "התקנון"( יבוא:
18א.1

)א(

ועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות בשל הגשת
כתבי אישום )בסעיף זה – הוועדה לבחינת השעיה(,
שמונתה בישראל על פי סעיף 19א לחוק הרשויות
המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(,
תשל"ה 1975-כפי תוקפו בישראל מעת לעת ,תהיה
מוסמכת לפעול גם ביחס למועצות אזוריות וסדרי
הדיון והתקנות שייקבעו ביחס לפעילותה בישראל
יחולו גם ביחס למועצות אזוריות בשינויים
המתחייבים;

)ב(

) (1

הוגש כתב אישום נגד ראש מועצה במהלך
כהונתו או תלוי ועומד נגד ראש מועצה כתב
אישום שהוגש לפני תחילת כהונתו ,בין
שהעבירה נעברה בזמן שכיהן כראש מועצה
ובין לפני שהחל לכהן כראש מועצה ,רשאית
הוועדה לבחינת השעיה ,לבקשת היועץ
המשפטי לממשלת ישראל ולאחר שנתנה
לראש המועצה הזדמנות להשמיע את
טענותיו ,להשעות את ראש המועצה
מכהונתו ,אם סברה כי מפאת חומרת
האישומים המיוחסים לו בכתב האישום אין
הוא ראוי לכהן כראש המועצה;

) (2

החליטה הוועדה לבחינת השעיה להשעות
ראש מועצה מכהונתו לפי פסקה ) ,(1תיתן
את דעתה לעניין תפקידים שיהיה רשאי
למלא כחבר המועצה בתקופת ההשעיה,
ורשאית היא לקבוע סייגים לעניין מילוי
תפקידים אלה;

) (3

החלטת הוועדה לבחינת השעיה תתקבל
בתוך  30ימים מיום שהוגשה לה בקשת היועץ
המשפטי לממשלת ישראל.
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)ג(

לשם קבלת החלטתה כאמור בסעיף קטן )ב(,
תשקול הוועדה לבחינת השעיה ,בין השאר ,את כל
אלה:
) (1

העבירות המיוחסות לראש המועצה בכתב
האישום ,נסיבותיהן ,היקפן והתמשכותן;

) (2

מספר הפרשות המיוחסות לראש המועצה
בכתב האישום;

) (3

הזיקה בין האישומים המיוחסים לראש
המועצה בכתב האישום ובין סמכויותיו
ותפקידיו כראש המועצה;

) (4

פרק הזמן שחלף מהמועד שבו בוצעו
העבירות המיוחסות לראש המועצה בכתב
האישום;

)ד(

החליטה הוועדה לבחינת השעיה להשעות ראש
מועצה מכהונתו לפי סעיף קטן )ב( ,תעמוד ההשעיה
בתוקפה לתקופה כפי שתקבע הוועדה אשר לא
תעלה על שנה )בסעיף זה – תקופת ההשעיה(;
ואולם הוועדה לבחינת השעיה רשאית ,לבקשת
היועץ המשפטי לממשלת ישראל ,להאריך את
תקופת ההשעיה בתקופות נוספות שלא יעלו על
שנה בכל פעם ,ולעניין זה תשקול ,בין השאר ,את
משך ההליך המשפטי המתנהל נגד ראש המועצה
ואת הנסיבות שהביאו לכך שטרם הסתיים.

)ה(

על אף הוראות סעיף קטן )ד( ,תקופת ההשעיה לפי
סעיף זה תסתיים בהתקיים אחד מאלה:

)ו(

) (1

הליך הפלילי שהתנהל נגד ראש המועצה
הופסק או שהסתיים בלא הרשעה ,או שבית
המשפט הרשיע את ראש המועצה וקבע שאין
עם העבירה שבה הורשע משום קלון;

) (2

ראש המועצה הושעה מכהונתו לפי סעיף 18ב.

הושעה ראש מועצה מכהונתו לפי סעיף קטן )ב(,
יחולו הוראות אלה:
) (1

המועצה תבחר ממלא מקום לראש הרשות,
מבין חבריה ,לפי הוראות סעיף 14יג ,והוא
יכהן עד תום תקופת ההשעיה או עד בחירת
ראש הרשות בבחירות לפי הוראות חוק זה,
לפי המוקדם ,ובתקופת ההשעיה יראו אותו
כממלא תפקיד ראש הרשות ,לכל דבר ועניין;

) (2

ראש המועצה שהושעה זכאי לקבל ,במשך
ששת חודשי ההשעיה הראשונים ,מחצית
מהשכר לפי הוראות סעיף  25שהיה זכאי לו
אלמלא הושעה מכהונתו ,ומתום התקופה
האמורה עד תום תקופת ההשעיה ישולמו לו
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שבעים אחוזים מהשכר כאמור; זוכה ראש
המועצה ,בפסק דין סופי ,מכל האישומים
נגדו ,ישולם לו החלק היחסי של שכרו
לתקופת ההשעיה ,שלא שולם באותה
תקופה ,בניכוי הכנסתו מעיסוק נוסף
בתקופת ההשעיה;
) (3

תיקון סעיף
18ב

.2

תיקון סעיף
18ד

.3

ראש המועצה שהושעה זכאי ,בתקופת
ההשעיה ,לתנאי השירות שמגיעים לו לפי
הוראות סעיף  25או שוויים ,כולם או חלקם,
כפי שיורה הממונה ,ובלבד ששיעורם לא
יעלה על השיעורים הנקובים בפסקה )(2
מתנאי השירות שהיה זכאי להם אלמלא
הושעה מכהונתו;

)ז(

הושעה ראש מועצה מכהונתו לפי סעיף קטן )ב(,
ובמהלך תקופת ההשעיה התקיימו בחירות לראש
המועצה ומי שהושעה כאמור נבחר שוב לכהן כראש
המועצה ,תימשך השעייתו של ראש המועצה עד
תום תקופת ההשעיה;

)ח(

שב ונבחר ראש מועצה שהושעה מכהונתו בבחירות
שהתקיימו לפי סעיף 14א ,לא יחולו הוראות סעיף
קטן )ו() ,(1וכממלא מקום ראש המועצה ישמש
המועמד ששמו בא אחרי ראש המועצה שהושעה
מכהונתו ברשימת המועמדים בבחירות למועצה,
ובלבד שנבחר כחבר המועצה ,ובתקופת ההשעיה
יראו אותו כממלא תפקיד ראש המועצה ,לכל דבר
ועניין; לא נבחר המועמד האמור כחבר מועצה,
יחולו הוראות סעיף קטן )ו();(1

)ט(

הוראות סעיף זה יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם
לעניין מי שנבחר לראש מועצה שהוגש נגדו כתב
אישום לאחר בחירתו או שתלוי ועומד נגדו כתב
אישום שהוגש לפני בחירתו ,וטרם התחיל
בכהונתו;

)י(

החלטות הוועדה לבחינת השעיה ,לרבות החלטות
ביניים שלה ,יפורסמו באתר האינטרנט של משרד
הפנים בישראל.".

בסעיף 18ב)ז( אחרי פסקה ) (2יבוא:
")2א(

על אף הוראות פסקה ) ,(2קדמה להשעיה כאמור באותה
פסקה השעיה לפי סעיף 18א ,1ימשיך לכהן כממלא מקום
ראש המועצה מי שמכהן בתפקיד האמור לפי סעיף
18א)1ו() (1או )ח(.".

בסעיף 18ד ,אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
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")ד(

הוגש כתב אישום ,לא יחולו הוראות סעיף זה לעניין המעשים
המיוחסים לראש הרשות בכתב האישום ,ויחולו הוראות
סעיף 18א.".1

תחילה
ופרסום

.4

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.

השם

.5

תקנון זה ייקרא" :תקנון בדבר ניהול המועצות האזוריות )יהודה
ושומרון( )תיקון מס'  ,(145התש"ף."2019-

ז' בחשוון התש"ף
 5בנובמבר 2019

אלוף
מפקד
באזור

נדב
כוחות
יהודה

פדן
צה"ל
ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (233יהודה ושומרון( ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס' ,(892
התשמ"א ,1981-ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
הוספת סעיף
27א1

.1

אחרי סעיף 27א לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(,
התשמ"א) 1981-להלן – התקנון( יבוא:

"השעיה
בשל כתב
אישום
והוועדה
לבחינת
השעיה

27א.1

)א(

ועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות בשל הגשת כתבי
אישום )בסעיף זה – הוועדה לבחינת השעיה( ,שמונתה
בישראל על פי סעיף 19א לחוק הרשויות המקומיות
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,תשל"ה1975-
כפי תוקפו בישראל מעת לעת ,תהיה מוסמכת לפעול גם
ביחס למועצות מקומיות וסדרי הדין והתקנות שנקבעו
ביחס לפעילותה בישראל יחולו גם ביחס למועצות
מקומיות בשינויים המתחייבים;

)ב(

) (1

הוגש כתב אישום נגד ראש מועצה במהלך
כהונתו או תלוי ועומד נגד ראש מועצה כתב
אישום שהוגש לפני תחילת כהונתו ,בין
שהעבירה נעברה בזמן שכיהן כראש מועצה ובין
לפני שהחל לכהן כראש מועצה ,רשאית הוועדה
לבחינת השעיה ,לבקשת היועץ המשפטי
לממשלת ישראל ולאחר שנתנה לראש המועצה
הזדמנות להשמיע את טענותיו ,להשעות את
ראש המועצה מכהונתו ,אם סברה כי מפאת
חומרת האישומים המיוחסים לו בכתב האישום
אין הוא ראוי לכהן כראש המועצה;

) (2

החליטה הוועדה לבחינת השעיה להשעות ראש
מועצה מכהונתו לפי פסקה ) ,(1תיתן את דעתה
לעניין תפקידים שיהיה רשאי למלא כחבר
המועצה בתקופת ההשעיה ,ורשאית היא לקבוע
סייגים לעניין מילוי תפקידים אלה;

) (3

החלטת הוועדה לבחינת השעיה תתקבל בתוך
 30ימים מיום שהוגשה לה בקשת היועץ
המשפטי לממשלת ישראל.

)ג(

לשם קבלת החלטתה כאמור בסעיף קטן )ב( ,תשקול
הוועדה לבחינת השעיה ,בין השאר ,את כל אלה:
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) (1

העבירות המיוחסות לראש המועצה בכתב
האישום ,נסיבותיהן ,היקפן והתמשכותן;

) (2

מספר הפרשות המיוחסות לראש המועצה בכתב
האישום;

) (3

הזיקה בין האישומים המיוחסים לראש
המועצה בכתב האישום ובין סמכויותיו
ותפקידיו כראש המועצה;

) (4

פרק הזמן שחלף מהמועד שבו בוצעו העבירות
המיוחסות לראש המועצה בכתב האישום;

)ד(

החליטה הוועדה לבחינת השעיה להשעות ראש מועצה
מכהונתו לפי סעיף קטן )ב( ,תעמוד ההשעיה בתוקפה
לתקופה כפי שתקבע הוועדה אשר לא תעלה על שנה
)בסעיף זה – תקופת ההשעיה(; ואולם הוועדה לבחינת
השעיה רשאית ,לבקשת היועץ המשפטי לממשלת
ישראל ,להאריך את תקופת ההשעיה בתקופות נוספות
שלא יעלו על שנה בכל פעם ,ולעניין זה תשקול ,בין
השאר ,את משך ההליך המשפטי המתנהל נגד ראש
המועצה ואת הנסיבות שהביאו לכך שטרם הסתיים.

)ה(

על אף הוראות סעיף קטן )ד( ,תקופת ההשעיה לפי
סעיף זה תסתיים בהתקיים אחד מאלה:

)ו(

) (1

הליך הפלילי שהתנהל נגד ראש המועצה הופסק
או שהסתיים בלא הרשעה ,או שבית המשפט
הרשיע את ראש המועצה וקבע שאין עם העבירה
שבה הורשע משום קלון;

) (2

ראש המועצה הושעה מכהונתו לפי סעיף 27ב.

הושעה ראש מועצה מכהונתו לפי סעיף קטן )ב( ,יחולו
הוראות אלה:
) (1

המועצה תבחר ממלא מקום לראש הרשות ,מבין
חבריה ,לפי הוראות סעיף  ,24והוא יכהן עד תום
תקופת ההשעיה או עד בחירת ראש הרשות
בבחירות לפי הוראות תקנון זה ,לפי המוקדם,
ובתקופת ההשעיה יראו אותו כממלא תפקיד
ראש הרשות ,לכל דבר ועניין;

) (2

ראש המועצה שהושעה זכאי לקבל ,במשך ששת
חודשי ההשעיה הראשונים ,מחצית מהשכר לפי
הוראות סעיף  34שהיה זכאי לו אלמלא הושעה
מכהונתו ,ומתום התקופה האמורה עד תום
תקופת ההשעיה ישולמו לו שבעים אחוזים
מהשכר כאמור; זוכה ראש המועצה ,בפסק דין
סופי ,מכל האישומים נגדו ,ישולם לו החלק
היחסי של שכרו לתקופת ההשעיה ,שלא שולם
באותה תקופה ,בניכוי הכנסתו מעיסוק נוסף
בתקופת ההשעיה;
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) (3

תיקון סעיף
27ב

.2

תיקון סעיף
27ד

.3

ראש המועצה שהושעה זכאי ,בתקופת ההשעיה,
לתנאי השירות שמגיעים לו לפי הוראות סעיף 34
או שוויים ,כולם או חלקם ,כפי שיורה הממונה,
ובלבד ששיעורם לא יעלה על השיעורים
הנקובים בפסקה ) (2מתנאי השירות שהיה זכאי
להם אלמלא הושעה מכהונתו;

)ז(

הושעה ראש מועצה מכהונתו לפי סעיף קטן )ב(,
ובמהלך תקופת ההשעיה התקיימו בחירות לראש
המועצה ומי שהושעה כאמור נבחר שוב לכהן כראש
המועצה ,תימשך השעייתו של ראש המועצה עד תום
תקופת ההשעיה;

)ח(

שב ונבחר ראש מועצה שהושעה מכהונתו בבחירות
שהתקיימו לפי סעיף 22ב ,לא יחולו הוראות סעיף קטן
)ו() ,(1וכממלא מקום ראש המועצה ישמש המועמד
ששמו בא אחרי ראש המועצה שהושעה מכהונתו
ברשימת המועמדים בבחירות למועצה ,ובלבד שנבחר
כחבר המועצה ,ובתקופת ההשעיה יראו אותו כממלא
תפקיד ראש המועצה ,לכל דבר ועניין; לא נבחר
המועמד האמור כחבר מועצה ,יחולו הוראות סעיף
קטן )ו();(1

)ט(

הוראות סעיף זה יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם לעניין
מי שנבחר לראש מועצה שהוגש נגדו כתב אישום לאחר
בחירתו או שתלוי ועומד נגדו כתב אישום שהוגש לפני
בחירתו ,וטרם התחיל בכהונתו;

)י(

החלטות הוועדה לבחינת השעיה ,לרבות החלטות
ביניים שלה ,יפורסמו באתר האינטרנט של משרד
הפנים בישראל.".

בסעיף 27ב)ז( לתקנון אחרי פסקה ) (2יבוא:
")2א(

על אף הוראות פסקה ) ,(2קדמה להשעיה כאמור באותה פסקה
השעיה לפי סעיף 27א ,1ימשיך לכהן כממלא מקום ראש המועצה
מי שמכהן בתפקיד האמור לפי סעיף 27א)1ו() (1או )ח(.".

בסעיף 27ד לתקנון ,אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
")ד(

הוגש כתב אישום ,לא יחולו הוראות סעיף זה לעניין המעשים
המיוחסים לראש הרשות בכתב האישום ,ויחולו הוראות סעיף
27א.".1

תחילה
ופרסום

.4

)א(

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.

השם

.5

תקנון זה ייקרא" :תקנון בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון(
)תיקון מס'  ,(233התש"ף."2019-

ז' בחשוון התש"ף
 5בנובמבר 2019

אלוף
מפקד
באזור

נדב
כוחות
יהודה

פדן
צה"ל
ושומרון
9549

-שמור-

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(321תשכ"ט1969 -
החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )מט"ש עופרה( מס' ה'08/19/
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(321תשכ"ט-
 ,1969הצו בדבר הקמת מנהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"ב ,1981 -ובהתאם לסעיף  4לחוק
הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ,מס'  2לשנת ) 1953להלן  -חוק הרכישה( ,ולאחר ששוכנעתי כי רכישת הבעלות
במקרקעין הינה לטובת הציבור לשם חיבור היישוב עופרה והכפרים הפלסטיניים השכנים )עין יברוד ,ביתין,
סילוואד ,יברוד( למט"ש התת-אזורי ,וכי יש ביכולת המקים לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכות
במקרקעין-
הנני מחליט בזה על רכישת הבעלות במקרקעין שיפורטו להלן ,בהתאם לסעיף )(1)4א( לחוק הרכישה ,ועל נטילת
חזקה במקרקעין שיפורטו להלן בתוך  60ימים מיום פרסום החלטה זו בשטח ,באתר האינטרנט ,במשרדי המת"ק
הרלוונטי ,או במסירה לגורמי הקישור הפלסטיני ,לפי המאוחר שביניהם.
ואלה המקרקעין:
שטח בגודל  34.219דונם ,המיועד לשמש כמתקן תת-אזורי לטיהור שפכים ,מתקן לקליטת משאיות ביוב ,מתקן
לאיגום מי קולחין ודרך גישה למט"ש כפי שמסומן בצבע אדום במפת רכישה בקנה מידה  1:6,500הנושאת את השם
"צו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )יהודה ושומרון( )מס'  , (321תשכ"ט –  1969החלטה בדבר רכישת
בעלות ונטילת חזקה )מט"ש עופרה( מספר ה' "08/19/החתומה על ידי ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
המקרקעין האמורים מוסדרים ורשומים באדמות סלוואד ,גוש  – 17חלקה  ;116גוש  – 18חלקה  ;74גוש  – 6חלקות
 ;161 ,153-159 ,148-150 ,142 ,137 ,136 ,132גוש  – 20חלקות 108-112 ,106 ,102 ,100 ,97 ,96 ,92 ,86-88 ,79-84
ובאדמות עין יברוד ,גוש  7חלקות .55-59 ,45-47 -
החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה ,יפורסמו באופן הבא:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9

יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  60ימים.
יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית ,באמצעות המת"ק הרלוונטי.
יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.
יפורסמו באתר אינטרנט של המינהל האזרחי.
יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
יופקדו במשרדי נציג הממונה על הרכוש הממשלתי באיו"ש בנפה הרלוונטית ,ויועמדו לעיונו של כל
המעוניין.
ייתלו בצורה ברורה ,במספר מקומות ,בשטח המקרקעין המדובר ,למשך  60ימים.
יפורסמו בקובץ המנשרים ,הצווים והמינויים )הקמצ"מ( של מפקדת כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון

ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.

רסאן עליאן,
המינהל
ראש
הרשות

י' בכסלו התש"ף
 8בדצמבר 2019

שמור

תת אלוף
האזרחי
המוסמכת

סימוכיןEVEN57-01-6818 :
9551

9552

9553

הגנה

צבא

לישראל

צו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(321תשכ"ט1969-
החלטה בדבר נטילת חזקה )כביש  – 55מקטע צומת אלפ"ש – צופים( מימוש צו הפקעה
מס' ה'01/88/
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון(
)מס'  ,(321תשכ"ט ,1969-הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס' ,(947
התשמ"ב ,1981 -ובהתאם לסעיף  4לחוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ,מס'  2לשנת 1953
)להלן חוק הרכישה( ,ולאחר ששוכנעתי כי נטילת החזקה במקרקעין המופקעים הינה לטובת
הציבור לשם שיפוץ והרחבה של כביש מס'  55במקטע שבין צומת "אלפי מנשה" ובין קו
תחום איו"ש ,באופן המספק מענה לצורך הציבורי ,תחבורתי ובטיחותי ,וכי יש ביכולת היזם
לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין-
הנני מחליט בזה ,בהתאם לסעיף  12לחוק הרכישה ,על נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו
להלן בתוך  60ימים מיום פרסום החלטה זו בשטח ,באתר האינטרנט ,במשרדי המת"ק
הרלוונטי ,או במסירה לגורמי הקישור הפלסטיני ,לפי המאוחר שביניהם.
ואלה המקרקעין:
מקרקעין אשר שטחם  165.8דונם ,אשר כלולים בתחום הפקעה ה'" 1/88/כביש עוקף
קלקיליה" ,אך טרם נתפסה בהם חזקה בפועל ,כפי שמסומן בצבע אדום במפת רכישה בקנה
מידה  1:10,000הנושאת את השם "החלטה בדבר נטילת חזקה )כביש  – 55מקטע צומת
אלפ"ש – צופים( מימוש צו הפקעה מס' ה' ,"01/88/החתומה על ידי והמצורפת להחלטה
זו ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
המקרקעין האמורים מוסדרים ,ועל פי מפת ההסדר מצויים באדמות הכפרים הבאים:
) (1כפר חבלה
• גוש  7627חלקות "0" ,42 ,41 ,31 :דרך בין חלקות
• גוש  7628חלקות24 ,1-6 :
• גוש  7567חלקות35 ,18 ,13 ,12 ,10 :
) (2כפר קלקיליה
• גוש  7568חלקות "0" ,66 ,65 ,53,57 ,50 ,48 ,35 :דרך בין חלקות
) (3כפר עזון
• גוש ) 43לוח תביעות( חלקות "0" ,9 ,2-4 :דרך בין חלקות
• גוש ) 26לוח תביעות( חלקות "0" ,65-67 ,57-59 ,55 ,54 :דרך בין חלקות
• גוש ) 25לוח תביעות( חלקות48-51 :
החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה ,יפורסמו באופן הבא:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  60ימים.
יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית ,באמצעות המת"ק הרלוונטי.
יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.
יפורסמו באתר אינטרנט של המינהל האזרחי.
יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
יופקדו במשרדי נציג הממונה על הרכוש הממשלתי באיו"ש בנפה הרלוונטית ,ויועמדו
לעיונו של כל המעוניין.
ייתלו בצורה ברורה ,במספר מקומות ,בשטח המקרקעין המדובר ,למשך  60ימים.

9554

) (9יפורסמו בקובץ המנשרים ,הצווים והמינויים )הקמצ"מ( של מפקדת כוחות צה"ל
באזור יהודה והשומרון
ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.

כ"ה בכסלו התש"ף
 23בדצמבר 2019

רסאן עליאן,
המינהל
ראש
הרשות

תת אלוף
האזרחי
המוסמכת

9555

9556

9557

צבא

לישראל

הגנה

צו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(321תשכ"ט1969-
החלטה בדבר נטילת חזקה )כביש  -446בקטע צומת לפיד-צומת מודיעין עלית-מימוש הפקעות
מס' ה ,1/90/ה ,18/79/ה(3/93/
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(321תשכ"ט ,1969-הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"ב,1981 -
ובהתאם לסעיף  4לחוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ,מס'  2לשנת ) 1953להלן חוק הרכישה(,
ולאחר ששוכנעתי כי נטילת החזקה במקרקעין המופקעים הינה לטובת הציבור לשם שיפוץ והרחבה
של כביש  446במקטע שבין צומת "צומת לפיד" ובין צומת "צומת מודיעין עלית" ,באופן המספק
מענה לצורך ציבורי ,תחבורתי ובטיחותי ,וכי יש ביכולת היזם לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי
הזכויות במקרקעין-
הנני מחליט בזה ,בהתאם לסעיף  12לחוק הרכישה ,על נטילת החזקה במקרקעין שיפורטו להלן
בתוך  60ימים מיום פרסום החלטה זו בשטח ,באתר האינטרנט ,במשרדי המת"ק הרלוונטי ,או
במסירה לגורמי הקישור הפלסטיני ,לפי המאוחר שביניהם.
ואלה המקרקעין:
מקרקעין אשר שטחם  72.509דונם ,אשר כלולים בתחום ההפקעות הבאות :ה" 1/90/דרך" הפקעה
מס' ה" 18/79/קטע דרך" והפקעה מס' ה" 3/93/דרך" ,אך טרם נתפסה בהם חזקה בפועל ,כפי
שמסומן בצבע אדום במפת נטילה חזקה בקנה מידה  1:7,000הנושאת את השם "החלטה בדבר
נטילת חזקה )כביש  446מקטע לפיד -מודיעין עלית -מימוש הפקעות מס' ה 1/90/ה ,18/79/ה"(3/93/
החתומה על ידי והמצורפת להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
המקרקעין האמורים אינם מוסדרים ,ועל פי המפה הפיסקאלית מצויים באדמות הכפרים הבאים:
כפר נעלין גוש  9פיסקלי ,מווקעאות עקבת ביר ריאן ובטן אל גער וגוש  5פיסקלי מווקעאות אן נג'ים,
חלת שלתא ווער אבו עפץ.
החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה ,יפורסמו באופן הבא:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9

יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  60ימים.
יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית ,באמצעות המת"ק הרלוונטי.
יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.
יפורסמו באתר אינטרנט של המינהל האזרחי.
יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
יופקדו במשרדי נציג הממונה על הרכוש הממשלתי באיו"ש בנפה הרלוונטית ,ויועמדו
לעיונו של כל המעוניין.
ייתלו בצורה ברורה ,במספר מקומות ,בשטח המקרקעין המדובר ,למשך  60ימים.
יפורסמו בקובץ המנשרים ,הצווים והמינויים )הקמצ"מ( של מפקדת כוחות צה"ל באזור
יהודה והשומרון

ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.

כ"ה בכסלו התש"ף
 23בדצמבר 2019

רסאן עליאן,
המינהל
ראש
הרשות

תת אלוף
האזרחי
המוסמכת

9558

9559

9560

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א-
1981
תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' (234
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס' ,(892
התשמ"א ,1981-ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:

בתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א) 1981-להלן  -התקנון( –
תיקון
סעיף 1

.1

תיקון
סעיף 34

.2

בסעיף  1לתקנון ,בסופו יבוא:
""מועצה איתנה" – מועצה שהוכרזה כמועצה איתנה לפי הוראות סעיף 123ג.".
בסעיף - 34
) (1

בסעיף קטן )א( ,אחרי המילים "ובהתאם לתנאים ולשיעורים שקבע" ,יבוא:
"ואולם לא יקבלו שכר ותנאי שירות מקופת המועצה המקומית כל אחד מאלה:
)א(

סגן ראש מועצה – במועצה מקומית שמספר תושביה אינו עולה על ;10,000

)ב(

יותר מסגן ראש מועצה אחד – במועצה מקומית שמספר תושביה אינו עולה
על ;20,000

)ג(

יותר משני סגני ראש מועצה – במועצה מקומית שמספר תושביה אינו עולה
על ;100,000

)ד(

יותר משלושה סגני ראש מועצה – במועצה מקומית שמספר תושביה אינו
עולה על ;200,000

)ה(

יותר מארבעה סגני ראש מועצה – במועצה מקומית שמספר תושביה אינו
עולה על ;400,000

)ו(

יותר מחמישה סגני ראש מועצה – במועצה מקומית שמספר תושביה אינו
עולה על ;500,000

)ז(

יותר משישה סגני ראש מועצה – במועצה מקומית שמספר תושביה עולה על
;";500,000

9561

) (2

) (3

אחרי סעיף קטן )א( יבוא
")א(1

על אף האמור בסעיף קטן )א( ,במועצה מקומית שמספר תושביה עולה על
 ,250,000שאינה מקבלת מענק כללי לאיזון בשנת הבקשה ובשנתיים שקדמו
לבקשה לא היה לה גירעון שוטף ,כהגדרתו בסעיף 100י לתקנון ,רשאי
הממונה לאשר ,על פי הצעת ראש המועצה שאושרה בידי המועצה ,כי סגן
ראש מועצה נוסף על המספר המנוי בסעיף קטן )א( ,יהיה רשאי לקבל שכר
ותנאי שירות כאמור בסעיף קטן )א(.

)א(2

מונה סגן ראש מועצה לפי סעיף קטן )א (1וחדל להתקיים במועצה המקומית
אחד התנאים המנויים בפסקה זו ,יחדל סגן ראש מועצה שקבעה המועצה
לקבל שכר ותנאי שירות כאמור בסעיף קטן )א( ,ואם לא קבעה המועצה מי
סגן ראש המועצה – יקבע זאת ראש המועצה; לא קבע ראש המועצה סגן
כאמור ,יחדל סגן ראש המועצה מהסיעה הגדולה בסיעות הקואליציה ,לקבל
שכר ותנאי שירות כאמור;".

בסעיף קטן )ג( –
)א(

אחרי המילים "תנאים לאי תשלום שכר ותנאי שירות לראש המועצה" יבוא ",
לסגן ראש המועצה"

)ב(

אחרי סעיף קטן ) (2יבוא:
") (3מספר הסגנים המתחלפים במהלך תקופת כהונתה של המועצה אינו עולה
על –

) (4
הוספת
סעיף 34א1

.3

)א(

במועצה מקומית שמספר תושביה אינו עולה על  – 250,000שני
סגנים וביניהם מי שנבחר לסגן ממלא מקום ראש המועצה ,לפי
סעיף  25לתקנון )בסעיף זה – סגן ממלא מקום(;

)ב(

במועצה מקומית שמספר תושביה עולה על  – 250,000שלושה
סגנים וביניהם מי שנבחר לסגן ממלא מקום;".

בסעיף קטן )ד( ,במקום "התנאים האמורים בפסקאות ) (1ו "(2)-יבוא "התנאים
האמורים בפסקאות ) (1עד )."(3

אחרי סעיף 34א יבוא:
"עיסוק נוסף 34
איסור א.1
–
והסדרה

)א(

ראש מועצה או סגן ראש מועצה הזכאי לקבל שכר ותנאי שירות
לפי הוראות סעיף  ,34לא יעסוק בכל עסק או בכל עיסוק נוסף,
למעט עיסוק כאמור בהתנדבות ובלא תמורה.

)ב(

על אף הוראות סעיף קטן )א( ,סגן ראש מועצה הזכאי לקבל שכר
ותנאי שירות שאינם מגיעים כדי מלוא השכר ותנאי השירות
המשולמים לסגן ראש מועצה באותה מועצה מקומית ,רשאי
לעסוק בעסק או בעיסוק נוסף ,אחד בלבד ,אם מתקיימים כל
אלה:
) (1

שכרו מהעסק או מהעיסוק הנוסף ושכרו ותנאי השירות
מהמועצה המקומית לא יעלו יחד על מלוא השכר ותנאי
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השירות המשולמים לסגן ראש מועצה באותה מועצה
מקומית;

)ג(

) (2

סגן ראש המועצה הודיע למועצה ולממונה על רצונו לעסוק
בעסק או בעיסוק הנוסף ,על מהותו ועל משך הזמן שיוקדש
על ידו לצורך כך ועל הכנסתו הצפויה מהעסק או מהעיסוק
הנוסף;

) (3

הממונה אישר לסגן ראש המועצה לעסוק בעסק או
בעיסוק הנוסף.

) (1

ראש מועצה או סגן ראש מועצה לא יעסוק בכל עסק או
בכל עיסוק נוסף אם יש בעיסוק כאמור אחד מאלה:

) (2

)א(

פגיעה בכבוד המועצה המקומית ,או במעמדו או
בקיום חובותיו כראש מועצה או כסגן ראש מועצה;

)ב(

חשש של ניצול לרעה או השגת כל יתרון או העדפה
אישיים בשל היותו ראש מועצה או סגן ראש מועצה;

)ג(

אפשרות של ניגוד ענינים בין העיסוק בעסק או
בעיסוק הנוסף לבין תפקידו כראש מועצה או כסגן
ראש מועצה;

)ד(

ייצוג משפטי של בעל דין בהליך משפטי שבו אחד
מבעלי הדין הוא המועצה המקומית או אחד הגופים
המנויים בסעיף קטן )ה() ;(1הוראת פסקת משנה זו
לא תחול על ראש מועצה או סגן ראש מועצה המייצג
את עצמו.

הוראת סעיף קטן זה תחול גם על עיסוק בכל עסק או
עיסוק נוסף בהתנדבות ובלא תמורה או על עיסוק כאמור
המותר לפי סעיפים קטנים )ב( ו)-ה(.

)ד(

ראש מועצה או סגן ראש מועצה ,העוסק בעסק או בעיסוק נוסף
בהתנדבות ובלא תמורה ,ימסור על כך הודעה בכתב לממונה
ולמועצה ביום תחילת כהונתו; החל לעסוק בעסק או בעיסוק
הנוסף לאחר תחילת כהונתו – במועד שבו החל לעסוק בו;
ההודעה תכלול את הפרטים האמורים בסעיף קטן )ב().(2

)ה(

לענין סעיף זה לא יראו כעיסוק בעסק או בעיסוק נוסף –
) (1

כהונה כיושב ראש ,כחבר ,כדירקטור או כבעל תפקיד אחר
מקביל להם לפי הענין ,באחד מאלה:
)א(

ועדה מיוחדת כמשמעותה בצו בדבר חוק תכנון
ערים ,כפרים ובנינים )יהודה והשומרון( )מס' ,(418
תשל"א; 1971-

)ב(

איגוד רשויות מקומיות כהגדרתו בסעיף 75א;
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)ג(

)ו(

עיסוק נוסף 34א.2
סייג
לתחולה
תיקון
סעיף 38ו

.4

הוספת
סעיף 38ז

.5

תאגיד שהקימה מועצה מקומית בהתאם
לסמכויותיה לפי כל דין ,ויש בידיה הון או כוח
הצבעה בתאגיד;

) (2

פעילות במסגרת סיעה או מפלגה ,ובלבד שראש המועצה או
סגן ראש המועצה אינו מקבל שכר בעבור פעילות זו; ואולם
רשאי הוא לקבל מהסיעה או מהמפלגה לצורך פעילות זו
משרד ,שירותי משרד ,רכב ונהג;

) (3

החזקה בלבד של מניות בתאגיד;

) (4

קבלת הכנסות מנכס של ראש מועצה או סגן ראש מועצה
או מנכס של משפחתו;

) (5

קבלת הכנסה מיצירה ספרותית ,דרמטית ,מוסיקלית,
אמנותית או מדעית.

לענין סעיף זה –
"יעסוק" – בין בעצמו ובין בשיתוף עם אחר ,לרבות כעובד או
כשלוח;
"עיסוק נוסף" – עיסוק נוסף על העיסוק כראש מועצה או כסגן
ראש מועצה ,לרבות עיסוק חד פעמי ,ייצוג של אדם אחר,
מתן ייעוץ או קיום פעילות שתדלנית למענו;
"תמורה" – תמורה כספית או תמורה חומרית אחרת;
"תמורה חומרית" – לרבות העמדת משרד ושירותי משרד לרשות
ראש מועצה או סגן ראש מועצה לצרכיו הפרטיים ,ולרבות
העמדת רכב לרשותו הן לצרכיו הפרטיים והן לצורך
העיסוק בהתנדבות ובלא תמורה.
הוראות סעיף 34א 1לא יחולו בתקופת ששת החודשים הראשונים
לכהונתו של ראש מועצה או סגן ראש מועצה לגבי עסק או עיסוק
שבו החל לעסוק לפני תחילת כהונתו למעט הוראות סעיף
34א)1ג(.".

בסעיף 38ו)ב( ,במקום פסקה ) (6יבוא:
") (6נציג הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול שימנה המנהל הכללי של הרשות.".
אחרי סעיף 38ו יבוא:
"ועדה למיגור ) 3א(
8
אלימות
ז
.

המועצה תבחר ועדה שתפקידה לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים
למעשי האלימות ,העבריינות והפשיעה בתחום המועצה ,לבחון את
התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים אלה ולגבש תכניות
חדשות; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר
ביצוע התכניות המאושרות.

)ב(

חברי הוועדה יהיו –
) (1ראש המועצה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע,
והוא יהיה היושב ראש;
) (2המנהל הכללי של המועצה;
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)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9
)(10
)ג(

מנהל אגף החינוך במועצה;
מנהל אגף הפיקוח במועצה;
מנהל הביטחון במועצה;
מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים
חברתיים במועצה;
היועץ לענייני אזרחים ותיקים במועצה;
נציג אחד או יותר של משטרת ישראל ,כפי שיקבע
מפקד המרחב שבתחום סמכותו נמצאת המועצה;
שני חברי המועצה לכל היותר;
חברים נוספים ובין השאר נציגי ארגונים העוסקים
בזכויות נפגעי עבירה.

באישור הוועדה ,ניתן למנות ממלא מקום זמני במקומו של חבר
הוועדה ,אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין.".

תיקון
סעיף 61

.6

בסעיף )61א() ,(1הסיפא החל במילים "אך בכפוף להוראות סעיף 65טו" – תימחק.

תיקון
סעיף 65

.7

בסעיף – 65

הוספת
סעיף 65א1

.8

) (1

בסעיף קטן )ב() ,(1במקום המילים "שהוא עובדה" יבוא "שהוא עובדה ,המהנדס";

) (2

בסעיף קטן )ג( ,אחרי המילים "לא תתקבל במועצה החלטה על פיטוריו של מבקר
המועצה" יבוא "המהנדס.",

אחרי סעיף 65א יבוא:
"ייצוג
הולם
בקרב
עובדי
המועצה

65א.1

)א(

בקרב עובדי מועצה בכלל המשרות והדירוגים ,יינתן ביטוי
הולם ,בנסיבות העניין ,לייצוגם של מי שהוא או שאחד
מהוריו נולדו באתיופיה או שהוא בן העדה הדרוזית )בסעיף
זה – ייצוג הולם(; הוראות סעיף זה יחולו לגבי בני העדה
הדרוזית במועצה שבתחומה למעלה מעשירית מהתושבים
אך לא יותר ממחציתם הם בני העדה הדרוזית;

)ב(

נדרשת העדפת מועמד לשם ביצוע הוראות סעיף קטן )א(,
תינתן העדפה כאמור אם המועמד הוא בעל כישורים דומים
לכישוריהם של מועמדים אחרים;

)ג(

המועצה רשאית לייעד משרות אשר יועסקו בהן ככל
האפשר רק מועמדים שהם כשירים לתפקיד מקרב קבוצה
הזכאית לייצוג הולם לגבי כלל המשרות או לגבי סוגים של
משרות;

)ד(

הוראות סעיף זה יחולו על כל דרכי הקבלה לעבודה
במועצה והקידום בעבודה לפי תקנון זה;

)ה(

המועצה תגיש לממונה אחת לשנה ,דין וחשבון לגבי ביצוע
ההוראות לפי סעיף זה ,ובו יפורטו בין השאר נתונים באשר
לפעולות שננקטו לפי סעיף זה באותה שנה ונתונים באשר
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לייצוג הולם בקרב עובדיה.".
ביטול
סעיף 65ב

.9

הוספת
סעיף 65יז1

 .10אחרי סעיף 65יז יבוא:

סעיף 65ב – בטל.

"הזמנת חובה

הוספת
סעיף 65יט

65יז.1

)א(

המהנדס יוזמן לכל ישיבות מועצת הרשות המקומית או
ועדה מוועדותיה ,לרבות ישיבותיה של המועצה כוועדה
מיוחדת לפי הצו בדבר חוק תכנון ערים ,כפרים ובניינים
)יהודה והשומרון( )מס'  ,(418התשל"א –  1971וישיבות
רשות הרישוי לפי הצו האמור ,וישיבות ועדת המכרזים
וועדת הכספים הנוגעות לתחום תפקידיו;

)ב(

המהנדס ,או עובד אחר של הרשות המקומית שסמכויות
המהנדס נאצלו לו לפי סעיף 65יח ,רשאי להיות נוכח בכל
ישיבה של מועצת הרשות המקומית או כל ועדה מוועדותיה
בישיבות הנוגעות לתחום תפקידיו; המהנדס או עובד
כאמור רשאי להגיש חוות דעת בכתב לפני הדיון ,ותינתן לו
הזדמנות לתת את חוות דעתו בעל פה ,לפני קבלת כל
החלטה בתחום תפקידיו.".

 .11אחרי סעיף 65יח יבוא:
"מילוי
המהנדס

מקום 65יט.

)א(

נבצר מהמהנדס זמנית למלא את תפקידו ,תמנה מועצת
הרשות המקומית ממלא מקום למהנדס לתקופה שלא
תעלה על שלושה חודשים; חדל המהנדס למלא את תפקידו
וטרם מינתה המועצה מהנדס אחר במקומו ,תמנה המועצה
ממלא מקום למהנדס לתקופה כאמור.

)ב(

הממונה רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן
)א( בתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים ,ובלבד
שנוכח כי מועצת הרשות המקומית נוקטת את כל הפעולות
הדרושות למינוי מהנדס וכי הארכה כאמור דרושה לשם
השלמת הליך המינוי.

)ג(

ההוראות לפי דין החלות לגבי מהנדס יחולו גם לגבי ממלא
מקומו ,למעט ההוראות לעניין דרכי המינוי ,תנאי
הכשירות למינוי ופיטורים ,ובלבד שהתמלאו בו תנאי
הכשירות כאמור בסעיף 65יח.

)ד(

חדל מהנדס למלא את תפקידו ולא מינתה מועצת הרשות
המקומית מהנדס אחר במקומו בתוך שלושה חודשים או
עד תום תקופת מינויו של ממלא המקום למהנדס שמונה
לפי הוראות סעיף קטן )א( ,לפי המאוחר ,רשאי הממונה
לדרוש מהמועצה ,בצו ,כי תמנה מהנדס לפי הוראות חוק
זה ,בתוך התקופה שיקבע ושלא תעלה על  21ימים; לא
מילאה המועצה אחרי הצו בתוך התקופה שנקבעה בו,
רשאי הממונה למנות אדם מתאים למילוי חובת המועצה
למנות מהנדס ,ויחולו על המינוי כאמור כל ההוראות לפי
דין החלות לעניין מינוי המהנדס על ידי המועצה ,בשינויים
המחויבים.".
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תיקון
סעיף 66

 .12בסעיף  ,66סעיף קטן )ב( בטל.

תיקון
סעיף 66א

 .13בסעיף 66א ,אחרי סעיף קטן )ז() (2יבוא:
") (3בפסקה ) ,(9במקום "חוק שירות הציבור )הצהרת הון( ,התשע"ז "2016-יבוא "פרק ז'7
לתקנון".".

הוספת
פרק ז'7

 .14אחרי סעיף 66מז יבוא:
"פרק ז' :7שירות הציבור  -הצהרות הון
שירות הציבור 66מח.
)הצהרות הון(

תיקון
סעיף 73

(1) .15

הוראות חוק שירות הציבור )הצהרת הון( ,התשע"ז) 2016-להלן –
החוק( ,לרבות חקיקת משנה מכוחו ,כפי תוקפם בישראל מעת
לעת ,יחולו על המועצות המקומיות ,בשינויים המפורטים להלן:
) (1

בכל מקום בו מאוזכר דבר חקיקה ישראלי יבוא אחרי
האזכור "כפי תוקפו בישראל מעת לעת";

) (2

בכל מקום ,אחרי "שר המשפטים" יבוא "בישראל";

) (3

בכל מקום ,אחרי "שר הפנים" יבוא "בישראל";

) (4

בכל מקום ,במקום "רשות מקומית" יבוא "מועצה
מקומית";

) (5

בסעיף  ,4במקום "שהשר ,באישור ועדת החוקה ,הסמיכו
לכך" יבוא" :שהוסמך לכך בישראל לפי סעיף  4לחוק";

) (6

בסעיף )5א( ,במקום "כפי שיקבע השר" יבוא "כפי שנקבע
בישראל לפי סעיף )5א( לחוק";

) (7

בסעיף  ,8פסקאות ) (1עד ) (4יימחקו ,ובמקום "חוק
הרשויות המקומיות )משמעת( ,התשל"ח "1978-יבוא
"סעיף 66א לתקנון".

) (8

סעיפים  9ו 10-יימחקו; אין באמור כדי לפגוע בתוקפה של
חקיקת משנה שנקבעה בישראל;

) (9

סעיפים  11עד  21יימחקו;

)(10

בתוספת הראשונה ,פרטים ) (1עד ) (3יימחקו.".

בסעיף  ,73האמור בו יסומן )א( ובמקום פסקה ) (1יבוא:
") (1ללוות כסף מכל אדם למטרה שאישר אותה הממונה ולמשכן או לשעבד למלווה
ארנונות או הכנסה אחרת של המועצה להבטחת תשלום הקרן והריבית של ההלוואה;";

) (2

אחרי סעיף )73א( יבוא:
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")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאית מועצה שלא מתקיים בה אחד או יותר
מהתנאים המפורטים בפסקאות ) (1עד ) (6בסעיף 100יג)א( לתקנון ,וכן מועצה שמתקיים
בה האמור בסעיף 100יג)ג( לתקנון בלא צורך באישור של הממונה ,ללוות כספים מכל
אדם לאחת או יותר מהמטרות המפורטות בפסקאות ) (1עד ) (3שבסעיף 100יג)ד(
לתקנון ,ולמשכן למלווה ארנונות או הכנסה אחרת של המועצה להבטחת תשלום הקרן
והריבית של אותה הלוואה.".
תיקון
סעיף
75מא

 .16בסעיף 75מא ,אחרי פסקה ) (2יבוא:

")2א( תנאי כשירות ופסלות לכהונה לחברי מועצה ודרכי מינוים של חברי המועצה;".
הוספת
סעיף 84א

 .17אחרי סעיף  84לתקנון יבוא:
"העברת
מקרקעין
טעונה
תעודה על
תשלום
חובות
למועצה

84א.

)א(

לא תירשם ברישומי המקרקעין כל העברה של נכס ,אלא אם
הוצגה לפני הרשם תעודה חתומה בידי ראש המועצה ,המעידה
שכל החובות המגיעים למועצה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס
עד ליום מתן התעודה והנובעים מהוראות הפקודה או מדין אחר
–סולקו במלואם או שאין חובות כאלה.

)ב(

תעודה כאמור הנחזית כחתומה על ידי ראש המועצה יקבלה
הרשם כחתומה על ידיו ,זולת אם נראה לו שאין היא חתומה כך.

)ג(

אין להשיג על העברת מקרקעין רק משום שלא נתקיימו בה
הוראות סעיף קטן )א( או משום שהתעודה נמצאה פגומה.".

תיקון
סעיף 92א

 .18בסעיף 92א ,אחרי המילים "עבירה על הוראה פלונית בחוק עזר של מועצה מקומית היא עבירת
קנס" יבוא "דרך כלל או בתנאים או בסייגים שקבע"; ואחרי המילים "לכל דרגת קנס" יבוא
"ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לעבירה בהתחשב בנסיבות ביצועה".

הוספת
סעיף 94כח

 .19אחרי סעיף 94כז יבוא:
) 9א(
"מועדים
4
לתשלום
כ
באמצעות
ח
הרשאה
לחיוב חשבון .

על אף האמור בכל דין ותחיקת ביטחון ,בתשלום שנגבה
באמצעות הרשאה לחיוב חשבון ,למעט תשלום מסים ,אגרות
והיטלים וכן דמי השתתפות כמשמעותם בסעיף )88א ,(1יציעו
המועצה או התאגיד הנשלט בידי מועצה ,כהגדרתו בסעיף 100י
)בסעיף זה – תאגיד נשלט( ,לפי העניין ,למשלם באמצעות
הוראה כאמור )בסעיף זה – משלם( לבחור את מועד החיוב
החודשי שבו יבוצע החיוב בתשלום ,מבין ארבעה מועדים,
ובלבד שבין מועד אחד למשנהו יהיו שישה ימים לפחות;
המועצה או התאגיד הנשלט רשאים להציע למשלם מועדים
נוספים לחיוב.

)ב(

לא בחר משלם במועד חיוב ,יחייבו המועצה או התאגיד הנשלט
את חשבונו של המשלם ב 10-בחודש.

)ג(

מועצה או תאגיד נשלט לא יהיו רשאים לגבות תוספת לסכום
החיוב ,לרבות ריבית ,הפרשי הצמדה או קנס ,בשל דחייה
בתשלום עקב ביצוע הוראות סעיף זה.".
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תיקון
סעיף 97

 .20בסעיף  97לתקנון –
) (1

בסעיף קטן )א( ,בסופו יבוא:
"ראש המועצה יביא את הצעת התקציב לפני ועדת הכספים ,ובאין ועדת כספים – בפני
ועדת הנהלה ,קודם שיגישנה למועצה; לא תאושר הצעת התקציב במועצה איתנה ,אלא
אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של הגזבר שלפיה התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר-
ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות המועצה בשנים שקדמו לאותה שנת
כספים.".

) (2

בסעיף קטן )ב( ,בסופו יבוא:
"הוצעה במועצה של מועצה איתנה הצעה לאישור הצעת התקציב בשינויים ,לא תאושר
ההצעה אלא אם כן ניתנה חוות דעתו של הגזבר ,לפני הדיון או במהלכו ,שלפיה התקציב,
לאחר השינויים ,יהיה מאוזן ובר-ביצוע כאמור בסעיף קטן )א(.".

) (3

בסעיף קטן )ג( ,בסופו יבוא:
"; על אף האמור ,תקציב מועצה איתנה אינו טעון אישור הממונה.".

) (4

הוספת
סעיף 98א

תיקון
סעיף 99

בסעיף קטן )ה( –
)א(

אחרי "והמועצה או הממונה" יבוא "ולעניין מועצה איתנה – המועצה";

)ב(

אחרי "שאישר הממונה" יבוא "ולעניין מועצה איתנה – שאישרה המועצה";

)ג(

בסופו יבוא" :לא תאושר תוספת סכום כאמור במועצה איתנה ,אלא אם כן
ניתנה חוות דעת של גזבר המועצה שלפיה לא יהיה בתוספת הסכום האמור
כדי להביא ליצירת גרעון שוטף ,כהגדרתו בסעיף )1\61ד() ,(1בתקציב המועצה
בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות המועצה בשנים שקדמו לאותה
שנת כספים.".

 .21אחרי סעיף  98יבוא:
) 9א(
"רזרבה
8
בתקציב
מועצה איתנה א
.

תקציב מועצה איתנה יכלול סעיף רזרבה כללית ,שישמש לכיסוי
הוצאות נדרשות ובלתי צפויות במהלך שנת הכספים; שיעור הרזרבה
הכללית לא יפחת מאחוז אחד מסך הסכום הנקוב כהוצאה בתקציב
השנתי של המועצה.

)ב(

בלי לגרוע מהוראות סעיפים  99ו ,100-לא תאושר העברה מסעיף
הרזרבה הכללית בתקציב מועצה איתנה לסעיף הוצאה אחר ,אלא
אם כן אישרה המועצה שההוצאה שבשלה מתבקשת ההעברה
נדרשת ובלתי צפויה מראש.

)ג(

על אף הוראות סעיף קטן )ב( ,ניתן להעביר בסוף כל רבעון סכום
שאינו עולה על רבע מסכום הרזרבה שנקבע בסעיף קטן )א( ,ובלבד
שלאחר ההעברה לא יפחת הסכום בסעיף הרזרבה הכללית מהסכום
שנקבע כאמור בסעיף קטן )א( כשהוא מוכפל במספר הרבעונים
שנותרו עד לתום שנת הכספים ומחולק בארבע.

 .22בסעיף  99לתקנון –
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) (1

בסעיף קטן )א( ,בסופו יבוא:
"לא תאושר הצעת התקציב כאמור במועצה איתנה ,אלא אם כן צורפה להצעה חוות
דעתו של הגזבר שלפיה התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר-ביצוע בהתחשב בהכנסות
הכלולות בו ובהכנסות המועצה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים.".

) (2

בסעיף קטן )ב( ,בסופו יבוא:
"הוצעה במועצה של מועצה איתנה הצעה לאישור הצעת תקציב כאמור בשינויים ,לא
תאושר ההצעה אלא אם כן ניתנה חוות דעתו של הגזבר ,לפני הדיון או במהלכו ,שלפיה
התקציב ,לאחר השינויים ,יהיה מאוזן ובר-ביצוע כאמור בסעיף קטן )א(.".

) (3

בסעיף קטן )ג( ,בסופו יבוא:
"ואולם תקציב מילואים במועצה איתנה אינו טעון אישור הממונה.".

תיקון
סעיף 100

 .23בסעיף  ,100האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:
")100ב( .על אף האמור בסעיף קטן )א( ,העברת כספים כאמור באותו סעיף קטן במועצה
איתנה אינה טעונה אישור הממונה ,ובלבד שניתנה חוות דעת של גזבר המועצה
שלפיה לא יהיה בהעברה כדי ליצור גירעון בסעיף ההוצאה שממנו יועברו הכספים.".

תיקון
סעיף 100י

 .24בסעיף 100י -
) (1

בהגדרה "שיעור גירעון מצטבר" ,בסופה יבוא "והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה";

) (2

בהגדרה "שיעור גרעון שוטף" ,בסופה יבוא "והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה".

תיקון
סעיף 102

 .25בסעיף )102ב() ,(1המילים "ובהעדר גזבר – לראש המועצה" ,יימחקו.

תיקון
סעיף 105ב

 .26בסעיף 105ב ,האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:
")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( החלטת המועצה במועצה איתנה אינה טעונה אישור
הממונה".

הוספת
סעיף
109טז

 .27לאחר ס' 109טו ,יבוא:

"אבטחת
אישיות
מאוימת

) 1א(
0
9
ט
ז
.

בסעיף זה –
"אישיות מאוימת" – ראש המועצה ,ממלא מקומו או
סגנו ,חבר המועצה ,המנהל הכללי של המועצה ,גזבר המועצה,
היועץ המשפטי למועצה ,המבקר הפנימי או עובד בכיר אחר של
המועצה ,והכל אם קצין מוסמך קבע לגביו כי יש צורך
באבטחתו עקב איומים;
"חוק להסדרת הביטחון" – חוק להסדרת הביטחון
בגופים ציבוריים ,התשנ"ח 1998-כפי תוקפו בישראל מעת לעת;
"פעולות אבטחה" – פעולות הנעשות בידי אדם,
והדרושות לשם שמירה על ביטחונה האישי של אישיות
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מאוימת;
"פעולות אבטחה מאושרות" – פעולות אבטחה שניתנה
לגביהן הודעה מאת הקצין המוסמך לפי סעיף קטן )ב(;
"קצין מוסמך" – קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה
שמינה המפקח הכללי של המשטרה לעניין זה;
"קצין ביטחון" – עובד המועצה שמונה להיות אחראי
על ארגון פעולות אבטחה לפי סעיף זה ועל הפיקוח עליהן.

תיקון
סעיף 113

)ב(

לצורך שמירה על ביטחונה של אישיות מאוימת ובכפוף לסכום
שנקבע לכך בתקציב המועצה ,רשאי קצין ביטחון להורות על
ביצוע פעולות אבטחה מאושרות בישראל או באזור ,לרבות בידי
מאבטח שמינתה המועצה לשם ביצוע פעולות כאמור ,במקום
שבו מצויה אישיות מאוימת ,ובלבד שלא יבוצעו פעולות כאמור
אלא לאחר שקצין מוסמך הודיע בכתב לקצין הביטחון כי יש
צורך בנקיטתן עקב איומים; סעיפים 13 ,13א ו 14-לחוק
להסדרת הביטחון יחולו  ,בשינויים המחויבים ,לעניין מינויו
וסמכויותיו של מאבטח כאמור בסעיף זה.

)ג(

קצין מוסמך או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לתת הנחיות
מקצועיות למועצה ולקצין הביטחון בכל הנוגע לפעולות
אבטחה ,לרבות הנחיות בעניין בקרה ודיווח; המועצה וקצין
הביטחון ימלאו אחר הנחיות מקצועיות שניתנו לפי הוראות
סעיף קטן זה; הנחיות מקצועיות כאמור יהיו נתונות לעיון חוזר
ולערר לפי הוראות סעיפים 10א ו 11-לחוק להסדרת הביטחון,
בשינויים המחויבים; אין בהוראות סעיף-קטן זה כדי לגרוע
מסמכויות חייל וקצין לפי כל דין ותחיקת ביטחון.

)ד(

מועצה המשויכת לאשכולות  1עד  6למדרג החברתי-כלכלי
כהגדרתו בסעיף 120א)ב( ,רשאית לבקש ממנכ"ל משרד הפנים
השתתפות במימון פעולות אבטחה מאושרות לפי סעיף זה;
עותק מבקשה כאמור יועבר למועצה; מנכ"ל משרד הפנים יקבע
אמות מידה להשתתפות במימון פעולות אבטחה מאושרות
מתוך תחום הפעולה שנקבע לעניין זה בחוק התקציב השנתי,
כמשמעותו בחוק יסודות התקציב ,כפי תוקפו בישראל מעת
לעת.".

 .28בסעיף  113לתקנון ,האמור בו יסומן )א( ואחריו יבוא:
")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,חוזה של מועצה איתנה למתן זיכיון או מונופולין אינו טעון
אישור הממונה; הודעה על אישור המועצה לחוזה כאמור במועצה איתנה תפורסם באתר
האינטרנט של המועצה בתוך  15ימים ממועד האישור.".

הוספת
סעיף 114א

 .29אחרי סעיף  114לתקנון יבוא:
"פטור ממכרז ) 114א(
א.
לעבודות
פיתוח

בסעיף זה –
"הסכם פיתוח" – הסכם לביצוע עבודות פיתוח;
"הוועדה המקצועית" – ועדה שחבריה הם המנהל הכללי של
המועצה ,ובאין מנהל כללי – מזכיר המועצה ,והוא יהיה היושב
ראש ,גזבר המועצה ,מהנדס המועצה והיועץ המשפטי למועצה;
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"יזם" – מי שמחזיק לבדו בזכויות לגבי מחצית לפחות משטח
המגרשים הכלולים בתכנית לפיתוח ,המאפשרות לו לבצע בהם
את עבודות הפיתוח ,או מי שמחזיקים בזכויות כאמור לגבי
מגרשים ,שסך שטחם הוא מחצית לפחות משטח המגרשים
הכלולים בתכנית לפיתוח ,שהתקשרו ביניהם בהסכם בכתב
לעניין כריתת הסכם פיתוח אחר עם המועצה; לעניין זה" ,מחזיק
בזכויות" ,לגבי שטח מגרשים – אחד מאלה:
) (1בעל הקרקע ,החוכר בה או מי שזכאי להירשם כבעלים
או חוכר כאמור או בעל הרשאה כמשמעה בצו בדבר
רישום עסקות במקרקעין מסוימים )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(569התשל"ה;1974-
) (2מי שהתקשר עם אדם כאמור בפסקה ) (1בהסכם
שמטרתו פיתוח הקרקע ובניית מבנים בה ,והוא זכאי
מכוח ההסכם להפיק הכנסה מהקרקע או ליהנות
מפירותיה של הקרקע כבעלים;
"יחידת דיור" – כהגדרתה בסעיף 7ט לצו בדבר תכנון ערים,
כפרים ובנינים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(418תשל"א;1971-
"עבודות פיתוח" – עבודות לפיתוח תשתיות ,פיתוח שטחים
ציבוריים פתוחים או הקמת מבנים לצורכי ציבור בעבור המועצה
אף אם הם מחוץ לשטח תכנית לפיתוח;
"תכנית לפיתוח" – תכנית תכנון כמשמעה בסעיף  23לחוק
תכנון ערים ,כפרים ובנינים ,מס'  79לשנת  ,1966הכוללת הוראות
של תכנית תכנון מפורטת לבניית  100יחידות דיור חדשות לפחות
או  5,000מ"ר חדשים לפחות למסחר או לתעסוקה;
"תשתיות" – כבישים ,מדרכות ,גשרים ,מנהרות ,מערכות
ניקוז ,תיעול ,תקשורת ,תאורה ,רמזורים וכן מערכות בקרה
לתשתיות ,וכל מיתקן הנדרש במישרין לצורך הפעלת התשתיות
ומהווה חלק בלתי נפרד מהן ,ואשר הקמתם הוא מתפקידי
המועצה ,ולעניין מועצה המספקת שירותי מים וביוב – גם
מיתקני מים וביוב ,לרבות מאגרים.
)ב(

על אף האמור בסעיף  ,114מועצה רשאית להתקשר בלא מכרז עם
יזם בהסכם פיתוח ,לפי החלטת המועצה ,ובלבד שיתקיימו כל
אלה:
) (1

עבודות הפיתוח שייכללו בהסכם הפיתוח ייעשו לשם
יישומה של התכנית לפיתוח ,ובלבד שהן מיועדות לשרת
במישרין בעיקר את המגרשים בתחום התכנית ,לשם בנייה
ואכלוס של יחידות הדיור החדשות או שטחי המסחר או
התעסוקה החדשים הכלולים בתכנית;

) (2

במועד ההתקשרות טרם נחתמו חוזים לביצוע עבודות
פיתוח בהיקף כספי העולה על מחצית האומדן האמור
בפסקה ))(4א( לעניין עלות כלל עבודות הפיתוח הנדרשות
במישרין ליישום התכנית או שכלל עבודות הפיתוח
שייכללו בהסכם הפיתוח יבוצעו על ידי היזם במגרשים
שהוא מחזיק;

) (3

תמורת עבודות הפיתוח שתיקבע בהסכם הפיתוח לא
תחרוג מהתמורה המקובלת לביצוע עבודות כאמור;

) (4

גזבר המועצה ומהנדס המועצה הציגו לפני הוועדה
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המקצועית והמועצה את אלה:

הוספת
סעיף 114ב

)א(

אומדנים של עלות כלל עבודות הפיתוח הנדרשות
במישרין ליישום התכנית ,של עלות עבודות הפיתוח
שייכללו בהסכם הפיתוח ושל התמורה המקובלת
לביצוע עבודות כאמור; האומדנים האמורים
יתבססו ,בין השאר וככל הניתן על מכרזים לעבודות
מאותו סוג שנערכו על ידי המועצה או על ידי רשויות
מקומיות בעלות מאפיינים דומים או בעבורן או
שניתן לגביהם אישור לפי סעיף  9לחוק הרשויות
המקומיות )מכרזים משותפים( ,התשל"ב 1972-כפי
תוקפו בישראל מעת לעת ,או לפי סעיף 117ט לתקנון,
והכול אם תוצאותיהם פורסמו ב 18-החודשים
שקדמו לעריכת האומדנים;

)ב(

אישור בדבר התקיימות התנאי האמור בפסקה );(2

)ג(

חוות דעת שלפיה תמורת עבודות הפיתוח שתיקבע
בהסכם הפיתוח אינה חורגת מהתמורה המקובלת
לביצוע עבודות כאמור;

)ד(

אומדן של היטלי הפיתוח האמורים בסעיף קטן )ג(;

) (5

הסכם הפיתוח יכלול תנאים שיבטיחו את איכות עבודות
הפיתוח ואת אחריות היזם לבדק העבודות ולתיקון
ליקויים בהן;

) (6

הוועדה המקצועית המליצה למועצה ברוב חבריה לאשר
התקשרות בהסכם הפיתוח לאחר ששוכנעה בהתקיימות
התנאים האמורים בסעיף קטן זה וכי הסכם הפיתוח נדרש
מטעמי חיסכון ויעילות ,והתקשרות בו מיטיבה עם
המועצה;

)ג(

המועצה רשאית לשלם את התמורה ליזם בעבור ביצוע עבודות
הפיתוח הכלולות בהסכם הפיתוח בתשלום בכסף או בתשלום
בדרך של קיזוז כנגד אגרות ,היטלים או דמי השתתפות לפי חוקי
עזר של המועצה שהיזם חב למועצה עקב הבנייה על ידו בתחום
התכנית )להלן – היטלי פיתוח( ,ובלבד שתמורה שתשולם בדרך
של קיזוז כנגד היטל פיתוח תשמש לביצוע עבודות פיתוח מן הסוג
שלשם מימונן הוטל אותו היטל פיתוח;

)ד(

החלטות הוועדה המקצועית וחוות הדעת לפי סעיף קטן )ב()(4
ינומקו ויפורסמו באתר האינטרנט של המועצה ,שבעה ימים
לפחות לפני הבאת הנושא לאישור המועצה;

)ה(

הסכם פיתוח שנערך לפי סעיף זה יפורסם באתר האינטרנט של
המועצה לא יאוחר משבעה ימים מיום כריתתו;

)ו(

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע משאר הוראות התקנון והוראות
כל דין לעניין התקשרות המועצה בחוזה.".

 .30אחרי סעיף 114א לתקנון יבוא:
"ביטוח

) 114א(

בסעיף זה" ,ביטוח תאונות אישיות לתלמידים"" ,חברה
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תאונות
אישיות
לתלמידים

משותפת" ו"סוכן ביטוח" – כהגדרתם בסעיף 198ב לפקודת
העיריות כפי תוקפה בישראל מעת לעת;

ב.

)ב(

תיקון
סעיף 115

על אף האמור בסעיף  ,114מועצה שהיא רשות חינוך מקומית
כהגדרתה בחוק לימוד חובה ,התש"ט ,1949-כפי תוקפו בהתאם
לנספח מס'  ,4תתקשר בחוזה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים
עם מי שזכה במכרז פומבי שתערוך חברה משותפת ,לפי הסדר
שהתקיימו בו הוראות אלה:
) (1

דמי הביטוח במכרז יהיו דמי הביטוח שנקבעו לפי סעיף
)6ד (1לחוק לימוד חובה ,התש"ט 1949-כפי תוקפו בישראל
מעת לעת;

) (2

שיעור דמי העמילות המרביים שמבטח יהיה רשאי לשלם
לסוכני ביטוח יהיה השיעור שנקבע לפי סעיף )6ד (1לחוק
לימוד חובה ,התש"ט 1949-כפי תוקפו בישראל מעת לעת;

) (3

תקופת הביטוח תהא בהתאם לתקופה שנקבעה בישראל
לפי סעיף 198ב)ב() (3לפקודת העיריות כפי תוקפה בישראל
מעת לעת;

) (4

החברה המשותפת תפעל באמונה ובשקידה לטובת
המבוטחים בלבד ,ותהיה רשאית לקבל מהזוכה במכרז
מידע שברשותו הנוגע לתביעות לתגמולי ביטוח שהוגשו לפי
חוזה הביטוח ,ובלבד שאינו כולל שמות מבוטחים או
פרטים אחרים שיש בהם כדי לזהותם;

) (5

החברה המשותפת ,או חברה-בת שלה שהיא סוכן ביטוח,
לא יישאו באחריות בכל הנוגע לקיום חוזה ביטוח בין
מועצה וזוכה במכרז לפי סעיף זה ,לגבי התקשרות שהן
אינן מנהלות או מרכזות אותה ואינה נובעת מהליך עריכת
המכרז עצמו.".

 .31אחרי סעיף )115ב( יבוא:
")ב (1על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו)-ב( – עשייה במקרקעין כאמור בסעיפים קטנים )א(
ו)-ב( במועצה איתנה אינה טעונה אישור הממונה; הודעה על אישור המועצה לעשייה
במקרקעין במועצה איתנה תפורסם באתר האינטרנט של המועצה בתוך  15ימים ממועד
האישור.".

תיקון
סעיף 123

 .32בסעיף )123א( ,במקום "לא תפחת משנתיים" יבוא "לא תפחת משלוש שנים".

תיקון
סעיף 123א

 .33בסעיף 123א ,במקום "סעיף  350לחוק החברות ,התשנ"ט "1999-יבוא "סעיפים  350ו351-
לחוק החברות ,התשנ"ט;"1999-

הוספת
פרק טו1

 .34אחרי סעיף 123ב יבוא:
"פרק טו :1מועצה איתנה
"הכרזה על ) 123א(
מועצה איתנה ג.

בפרק זה –
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"אשראי"" ,הכנסות עצמיות"" ,גירעון מצטבר" ,גירעון
שוטף"" ,הדוח המבוקר"" ,שיעור גרעון מצטבר"" ,שיעור גירעון
שוטף" – כהגדרתם בסעיף 100י;
"שיעור גבייה" – היחס שבין סך כל התקבולים מארנונה או
מאספקת מים שגבתה המועצה בשנת כספים ,לבין הסכומים
המגיעים למועצה בעד ארנונה או בעד אספקת מים ,לפי הענין,
באותה שנת כספים ,על סמך הודעות תשלום שהמציאה המועצה
לחייבים;
"הלוואת שעה" – כמשמעותה בסעיף  202לפקודת העיריות כפי
תוקפה בישראל מעת לעת.
)ב(

מנכ"ל משרד הפנים יכריז על מועצה כמועצה איתנה אם
התקיימו בה התנאים המפורטים בפסקה ) (1או ) ,(2וכן כל
התנאים המפורטים בפסקאות ) (3עד ) (6שלהלן:
) (1

) (2

)א(

שיעור הגירעון המצטבר של המועצה ,כפי שהופיע
בדוח המבוקר השנתי האחרון ,אינו עולה על ;12.5%

)ב(

יתרת האשראי שקיבלה המועצה ,כפי שהופיעה בדוח
המבוקר השנתי האחרון של המועצה ,אינה עולה על
 50%משיעור הכנסות המועצה בתקציב השוטף
המפורטות באותו דוח ,למעט הכנסות כאמור לכיסוי
הגירעון המצטבר של המועצה והכנסות שנרשמו בשל
הנחות מארנונה;

)א(

שיעור הגירעון המצטבר של המועצה ,כפי שהופיע
בדוח המבוקר השנתי האחרון ,אינו עולה על ;16%

)ב(

יתרת האשראי שקיבלה המועצה ,כפי שהופיעה בדוח
המבוקר השנתי האחרון של המועצה בצירוף הגירעון
המצטבר של המועצה ,כפי שהופיע בדוח המבוקר,
אינה עולה על  60%משיעור הכנסות המועצה
בתקציב השוטף המפורטות באותו דוח ,למעט
הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר של המועצה
והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה;

) (3

היחס בין ההכנסות העצמיות של המועצה לכלל הכנסותיה
המפורטות בדוח השנתי המבוקר האחרון ,למעט הכנסות
כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר והכנסות שנרשמו בשל
הנחות מארנונה ,עולה על ;62.5%

) (4

יתרת האשראי שקיבלה המועצה ,שמועד פירעונו חל
בתקופה שאינה עולה על שנה ,למעט הלוואת שעה ,כפי
שהופיעה בדוח המבוקר השנתי האחרון ,אינה עולה על
 10%משיעור הכנסות המועצה בתקציב השוטף ,למעט
הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר של המועצה
המפורטות באותו דוח והכנסות שנרשמו בשל הנחות
מארנונה;

) (5

המועצה אינה זכאית למענק כללי לאיזון ממשרד הפנים
ובשלוש השנים שקדמו לשנת הכספים לא צברה גירעון
שוטף בכל אחת משנות הכספים האמורות על פי הדוחות
המבוקרים לשנים אלה;
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) (6

)ג(

ביטול הכרזה

שיעור גביית הארנונה של המועצה בכל אחת משלוש השנים
שקדמו לשנת הכספים ביחס לחיוב השוטף מארנונה
באותם שנים ,הוא  80%לפחות ,על פי הדוחות המבוקרים
לשנים אלה.

על אף האמור בסעיף קטן )ב( ,לא יכריז מנכ"ל משרד הפנים על
מועצה כמועצה איתנה אלא לאחר שנוכח כי מתקיימים לגבי
המועצה התנאים המנויים באותו סעיף קטן ,וכי לא מתקיימים
לגביה תנאים אלה:
) (1

תקציבה או ענייניה מנוהלים באורח לא תקין או שלא
בהתאם להוראות כל דין ,באופן שיש בו כדי למנוע את
ההכרזה עליה כמועצה איתנה; בחינת התנהלותה של
המועצה לעניין פסקה זו תיעשה בין השאר בשים לב
לתקינות התנהלותם של התאגידים שבידי המועצה לפחות
מחצית מההון או מחצית מכוח ההצבעה בו;

) (2

המועצה חרגה מתקן כוח האדם שאושר בתקציבה.

)ד(

תוקפה של ההכרזה יחל בתום שלושים ימים מיום ההכרזה ,אלא
אם כן קבע מנכ"ל משרד הפנים מועד אחר; ואולם הוראות תקנון
זה החלות על מועצה שאינה מועצה איתנה ימשיכו לחול על
פעולות שהיו טעונות אישור מנכ"ל משרד הפנים או הממונה ,לפי
העניין ,לפני תחילת תוקפה של ההכרזה ,והוגשו לאישור מי מהם
לפני מועד זה.

)ה(

הודעה על הכרזה כאמור בסעיף זה תפורסם באתר האינטרנט של
משרד הפנים ובאתר האינטרנט של המועצה האיתנה.

) 123א(
ד.

נוכח מנכ"ל משרד הפנים ,לפי המידע שלפניו ,שניהול ענייניה
הכספיים ואופן תפקודה של מועצה איתנה עלולים להביא ליצירת
גירעון שוטף בתקציבה או שהם מנוהלים באורח לא תקין או
שלא בהתאם להוראות כל דין ,ישלח התראה למועצה.

)ב(

נוכח מנכ"ל משרד הפנים שמתקיים אחד מאלה ,יבטל את
ההכרזה על המועצה כמועצה איתנה:

)ג(

) (1

המועצה סיימה את שנת הכספים בגירעון שוטף;

) (2

המועצה ממשיכה לנהל את ענייניה הכספיים ולפעול באופן
העלול להביא ליצירת גירעון שוטף בתקציבה ,או שהיא
ממשיכה לנהל את ענייניה באורח לא תקין או שלא
בהתאם להוראות כל דין ,אף שהתרה בה ,כאמור בסעיף
קטן )א(;

) (3

לא מתקיים עוד במועצה תנאי מהתנאים הקבועים בסעיף
123ג)ב(.

הודעה על ביטול ההכרזה תימסר לראש המועצה ותפורסם באתר
האינטרנט של משרד הפנים ובאתר האינטרנט של המועצה;
ביטול ההכרזה ייכנס לתוקפו בתום שבעה ימים מיום מסירת
ההודעה ,אלא אם כן קבע מנכ"ל משרד הפנים מועד אחר,
מטעמים מיוחדים.
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)ד(

תיקון
סעיף 147א

) (1

בוטלה ההכרזה על מועצה כמועצה איתנה יחולו עליה,
מיום כניסת הביטול לתוקף ,הוראות תקנון זה החלות על
מועצה שאינה מועצה איתנה;

) (2

בלי לגרוע מהוראות פסקה ) ,(1מיום הכניסה לתוקף של
ביטול ההכרזה יחולו לעניין תקציב המועצה לאותה שנה
הוראות סעיף )97ג( ו)-ה( ,החלות על מועצה שאינה מועצה
איתנה.".

 .35בסעיף 147א ,אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")א (1מועצה מקומית תקרא שמות לכל הדרכים ,הרחובות ,הסמטאות והכיכרות ,או תשנה
שמותיהם כשיש צורך לכך ,בכפוף לאמור בסעיף קטן )ב( ,ותדאג לקביעתם במקומות
בולטים ולסימון הבניינים במקומות אלה במספרים.".

תחילה
ותחולה

) .36א(
)ב(

על אף האמור בסעיף 34א 2לתקנון העיקרי ,כנוסחו בתקנון זה ,הוראות סעיף 34א1
לתקנון העיקרי כנוסחו בתקנון זה ,לא יחולו בתקופת ששת החודשים מיום התחילה
לגבי ראש מועצה או סגן ראש מועצה שהתחילו לכהן ערב חתימתו של תקנון זה.

)ג(

) (1

לגבי סעיף  ,14תחילתה של ההוראה הנוגעת להגשת הצהרות הון ביום ט"ז
באייר התש"ף ) 10במאי ) (2020בסעיף קטן זה – יום התחילה( ,והוא יחול על
בעלי תפקידים בכירים המכהנים ביום התחילה ואילך.

) (2

הצהרת הון ראשונה לפי סעיף זה תוגש בתוך  90ימים מיום התחילה ,ולעניין
זה יראו את מי שמכהן בתפקידו ביום התחילה כאילו מונה באותו היום.

) ד(
השם

תחילתו של תקנון זה ,למעט הסעיפים שיפורטו להלן ,ביום חתימתו.

תחילתן של הוראות סעיף  19לתקנון זה ביום י"ז בטבת התשפ"א ) 1בינואר .(2021

 .37תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (234יהודה ושומרון( ,התש"ף-
."2019

כ"ח בכסלו התש"ף
 26בדצמבר 2019

אלוף
מפקד
באזור

פדן
נדב
צה"ל
כוחות
יהודה ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783תשל"ט1979-
תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' ) (146יהודה ושומרון( ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783תשל"ט-
 ,1979ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
בתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( ,התשל"ט) 1979-להלן  -התקנון( –
תיקון
סעיף 1

תיקון
סעיף 25

 .1בסעיף  1לתקנון ,בסופו יבוא"" :מועצה איתנה" – מועצה שהוכרזה כמועצה איתנה
לפי הוראות סעיף 121יא".

 .2בסעיף - 25

)( 1

בסעיף קטן )א( ,אחרי המילים "ובהתאם לתנאים ולשיעורים שקבע" יבוא:

"ואולם לא יקבלו שכר ותנאי שירות מקופת המועצה האזורית כל אחד מאלה:

)א( סגן ראש מועצה – במועצה אזורית שמספר תושביה אינו עולה על
;10,000

)ב( יותר מסגן ראש מועצה אחד – במועצה אזורית שמספר תושביה אינו
עולה על ;20,000

)ג(

יותר משני סגני ראש מועצה – במועצה אזורית שמספר תושביה אינו
עולה על ;100,000

)ד( יותר משלושה סגני ראש מועצה – במועצה אזורית שמספר תושביה אינו
עולה על ;200,000

)ה( יותר מארבעה סגני ראש מועצה – במועצה אזורית שמספר תושביה אינו
עולה על ;400,000
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)( 2

)ו(

יותר מחמישה סגני ראש מועצה – במועצה אזורית שמספר תושביה אינו
עולה על ;500,000

)ז(

יותר משישה סגני ראש מועצה – במועצה אזורית שמספר תושביה עולה
על ;";500,000

אחרי סעיף קטן )א( יבוא -

)א (1על אף האמור בסעיף קטן )א( ,במועצה אזורית שמספר תושביה עולה על
 ,250,000שאינה מקבלת מענק כללי לאיזון בשנת הבקשה ובשנתיים
שקדמו לבקשה לא היה לה גירעון שוטף ,כהגדרתו בסעיף )50/1ד()(1
לתקנון ,רשאי הממונה לאשר ,על פי הצעת ראש המועצה שאושרה בידי
המועצה ,כי סגן ראש מועצה נוסף על המספר המנוי בסעיף קטן )א( ,יהיה
רשאי לקבל שכר ותנאי שירות כאמור בסעיף קטן )א(.

)א (2מונה סגן ראש מועצה לפי סעיף קטן )א (1וחדל להתקיים במועצה
האזורית אחד התנאים המנויים בפסקה זו ,יחדל סגן ראש מועצה
שקבעה המועצה לקבל שכר ותנאי שירות כאמור בסעיף קטן )א( ,ואם לא
קבעה המועצה מי סגן ראש המועצה – יקבע זאת ראש המועצה; לא קבע
ראש המועצה סגן כאמור ,יחדל סגן ראש המועצה מהסיעה הגדולה
בסיעות הקואליציה ,לקבל שכר ותנאי שירות כאמור;".

)( 3

בסעיף קטן )ג( –

)(1

אחרי המילים "תנאים לאי תשלום שכר ותנאי שירות לראש המועצה"
יבוא " ,לסגן ראש המועצה";

)(2

אחרי סעיף קטן ) (2יבוא:

") (3מספר הסגנים המתחלפים במהלך תקופת כהונתה של המועצה אינו
עולה על –

) (1במועצה אזורית שמספר תושביה אינו עולה על  – 250,000שני
סגנים וביניהם מי שנבחר לסגן ממלא מקום ראש המועצה ,לפי
סעיף  16לתקנון )בסעיף זה – סגן ממלא מקום(;
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) (2במועצה אזורית שמספר תושביה עולה על  – 250,000שלושה
סגנים וביניהם מי שנבחר לסגן ממלא מקום;".

) (4בסעיף קטן )ד( ,במקום "התנאים האמורים בפסקאות ) (1ו "(2)-יבוא
"התנאים האמורים בפסקאות ) (1עד )."(3
הוספת
סעיף 25ב

" .3עיסוק
נוסף-
איסור
והסדרה

25ב) .א( ראש מועצה או סגן ראש מועצה הזכאי לקבל שכר ותנאי
שירות לפי הוראות סעיף  ,25לא יעסוק בכל עסק או בכל עיסוק
נוסף ,למעט עיסוק כאמור בהתנדבות ובלא תמורה.

)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( ,סגן ראש מועצה הזכאי לקבל
שכר ותנאי שירות שאינם מגיעים כדי מלוא השכר ותנאי
השירות המשולמים לסגן ראש מועצה באותה מועצה אזורית,
רשאי לעסוק בעסק או בעיסוק נוסף ,אחד בלבד ,אם
מתקיימים כל אלה:

) (1שכרו מהעסק או מהעיסוק הנוסף ושכרו ותנאי השירות
מהמועצה האזורית לא יעלו יחד על מלוא השכר ותנאי
השירות המשולמים לסגן ראש מועצה באותה מועצה
אזורית;

) (2סגן ראש המועצה הודיע למועצה ולממונה על רצונו לעסוק
בעסק או בעיסוק הנוסף ,על מהותו ועל משך הזמן שיוקדש
על ידו לצורך כך ועל הכנסתו הצפויה מהעסק או מהעיסוק
הנוסף;

) (3הממונה אישר לסגן ראש המועצה לעסוק בעסק או
בעיסוק הנוסף.

)ג( ) (1ראש מועצה או סגן ראש מועצה לא יעסוק בכל עסק או
בכל עיסוק נוסף אם יש בעיסוק כאמור אחד מאלה:

)א(

פגיעה בכבוד המועצה האזורית ,או במעמדו או
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בקיום חובותיו כראש מועצה או כסגן ראש
מועצה;

)ב(

חשש של ניצול לרעה או השגת כל יתרון או העדפה
אישיים בשל היותו ראש מועצה או סגן ראש
מועצה;

)ג(

אפשרות של ניגוד עניינים בין העיסוק בעסק או
בעיסוק הנוסף לבין תפקידו כראש מועצה או כסגן
ראש מועצה;

)ד(

ייצוג משפטי של בעל דין בהליך משפטי שבו אחד
מבעלי הדין הוא המועצה האזורית או אחד הגופים
המנויים בסעיף קטן )ה() ;(1הוראת פסקת משנה זו
לא תחול על ראש מועצה או סגן ראש מועצה
המייצג את עצמו.

) (2הוראות סעיף קטן זה תחול גם על עיסוק בכל עסק או
עיסוק נוסף בהתנדבות ובלא תמורה או על עיסוק כאמור
המותר לפי סעיפים קטנים )ב( ו)-ה(.

)ד( ראש מועצה או סגן ראש מועצה ,העוסק בעסק או בעיסוק
נוסף בהתנדבות ובלא תמורה ,ימסור על כך הודעה בכתב
לממונה ולמועצה ביום תחילת כהונתו; החל לעסוק בעסק או
בעיסוק הנוסף לאחר תחילת כהונתו – במועד שבו החל לעסוק
בו; ההודעה תכלול את הפרטים האמורים בסעיף קטן )ב().(2
)ה( לענין סעיף זה לא יראו כעיסוק בעסק או בעיסוק נוסף

) (1כהונה כיושב ראש ,כחבר ,כדירקטור או כבעל תפקיד אחר
מקביל להם לפי הענין ,באחד מאלה:
)א( ועדה מיוחדת כמשמעותה בצו בדבר חוק תכנון
ערים ,כפרים ובנינים )יהודה והשומרון( )מס' ,(418
תשל"א; 1971-
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)ב( איגוד רשויות מקומיות כהגדרתו בסעיף 75א
לתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון(,
התשמ"א;1981-

)ג(

תאגיד שהקימה מועצה אזורית בהתאם
לסמכויותיה לפי כל דין ,ויש בידיה הון או כוח
הצבעה בתאגיד;

) (2פעילות במסגרת סיעה או מפלגה ,ובלבד שראש המועצה
או סגן ראש המועצה אינו מקבל שכר בעבור פעילות זו;
ואולם רשאי הוא לקבל מהסיעה או מהמפלגה לצורך
פעילות זו משרד ,שירותי משרד ,רכב ונהג;

) (3החזקה בלבד של מניות בתאגיד;

) (4קבלת הכנסות מנכס של ראש מועצה או סגן ראש מועצה
או מנכס של משפחתו;

) (5קבלת הכנסה מיצירה ספרותית ,דרמטית ,מוסיקלית,
אמנותית או מדעית.
)ו( לענין סעיף זה
יעסוק" – בין בעצמו ובין בשיתוף עם אחר ,לרבות כעובד או
כשלוח;
עיסוק נוסף" – עיסוק נוסף על העיסוק כראש מועצה או כסגן
ראש מועצה ,לרבות עיסוק חד פעמי ,ייצוג של אדם אחר ,מתן
ייעוץ או קיום פעילות שתדלנית למענו;
תמורה" – תמורה כספית או תמורה חומרית אחרת;
תמורה חומרית" – לרבות העמדת משרד ושירותי משרד
לרשות ראש מועצה או סגן ראש מועצה לצרכיו הפרטיים,
ולרבות העמדת רכב לרשותו הן לצרכיו הפרטיים והן לצורך
העיסוק בהתנדבות ובלא תמורה.".
עיסוק
נוסף
סייג
לתחולה

25ג.

הוראות סעיף 25ב לא יחולו בתקופת ששת החודשים
הראשונים לכהונתו של ראש מועצה או סגן ראש מועצה לגבי
עסק או עיסוק שבו החל לעסוק לפני תחילת כהונתו למעט
הוראות סעיף 25ב)ג(.".
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תיקון
סעיף 29ג

 .4בס' 29ג ,במקום "38ו" יבוא "38ז".

תיקון
סעיף 44

 .5בסעיף  ,44במקום "יש לרשום" יבוא "יש להקליט את מהלך הישיבה ולרשום".

הוספת
סעיף 44א

 .6לאחר סעיף  44יבוא:

"הגשת 44א) .א( לא יאוחר משבעה ימים לפני תחילת הישיבה מן המניין
הקרובה ,רשאי חבר המועצה להגיש לראש המועצה שאילתה
שאילתה
בכתב על עניין עובדתי שבתחום תפקידי המועצה האזורית,
ותשובה
והיא תנוסח בקצרה ובצורת שאלה בלבד; ראש המועצה או
חבר מועצה שנאצלה לו הסמכות בעניין שלגביו נשאלה
השאילתה ,כפי שיחליט ראש המועצה ,ישיב בכתב ובקצרה
לשאילתה ויקרא את התשובה באותה ישיבה ,ואולם רשאי
הוא לדחות את תשובתו עד לישיבה מן המניין שלאחר הישיבה
הבאה ובלבד שלא ידחה את תשובתו לגבי יותר משתי
שאילתות בישיבה אחת; השאילתה והתשובה יחולקו לחברי
המועצה.
)ב( לא נמסרה תשובה לשאילתה בשתי ישיבות מן המניין
שהתקיימו לאחר הגשתה ,יועמד נושא השאילתה ,לפי דרישת
השואל ,כסעיף ראשון על סדר היום בישיבה מן המניין
הקרובה ויקוים דיון בנושא.
)ג( לא יוגשו יותר משתי שאילתות מאת חבר המועצה לפני כל
ישיבה מן המניין.
שאילתה 44ב .השואל רשאי ,לאחר שמיעת התשובה ,לשאול בעל פה שאלה קצרה
נוספת ,ובלבד שהיא נובעת מתוכן התשובה ,וראש המועצה או חבר
נוספת
מועצה שנאצלה לו הסמכות בעניין שלגביו נשאלה השאילתה ,כפי
שיחליט ראש המועצה ,יענה תשובה קצרה בעל פה; על שאילתה או
על תשובה נוספת לא יתקיים דיון במועצה.".
תיקון
סעיף 50

 .7בסעיף  ,50בסעיף קטן )א( הסיפא החל במילים "אך ניתן למנות" תימחק.

הוספת
סעיף 53א

 .8אחרי סעיף  53יבוא:

53א) .א( בקרב עובדי מועצה בכלל המשרות והדירוגים ,יינתן ביטוי
"ייצוג
הולם ,בנסיבות העניין ,לייצוגם של מי שהוא או שאחד
הולם בקרב
מהוריו נולדו באתיופיה או שהוא בן העדה הדרוזית )בסעיף
עובדי
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המועצה

זה – ייצוג הולם(; הוראות סעיף זה יחולו לגבי בני העדה
הדרוזית במועצה שבתחומה למעלה מעשירית מהתושבים אך
לא יותר ממחציתם הם בני העדה הדרוזית;
)ב( נדרשת העדפת מועמד לשם ביצוע הוראות סעיף קטן )א(,
תינתן העדפה כאמור אם המועמד הוא בעל כישורים דומים
לכישוריהם של מועמדים אחרים;
)ג( המועצה רשאית לייעד משרות אשר יועסקו בהן ככל האפשר
רק מועמדים שהם כשירים לתפקיד מקרב קבוצה הזכאית
לייצוג הולם לגבי כלל המשרות או לגבי סוגים של משרות;
)ד( הוראות סעיף זה יחולו על כל דרכי הקבלה לעבודה במועצה
והקידום בעבודה לפי תקנון זה;
)ה( המועצה תגיש לממונה אחת לשנה ,דין וחשבון לגבי ביצוע
ההוראות לפי סעיף זה ,ובו יפורטו בין השאר נתונים באשר
לפעולות שננקטו לפי סעיף זה באותה שנה ונתונים באשר
לייצוג הולם בקרב עובדיה.".

תיקון
סעיף 54

 .9בסעיף – 54

) (1בסעיף קטן )ב( במקום המילים "שהוא עובדה" יבוא "שהוא עובדה ,המהנדס".
) (2בסעיף קטן )ג( אחרי המילים "לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של היועץ
המשפטי למועצה" יבוא "המהנדס".
) (3סעיף קטן )ו( יימחק.
תיקון
סעיף 55

 .10סעיף קטן )55ב( בטל.

הוספת
פרק ז'7

 .11אחרי סעיף 55ו יבוא:

"פרק ז' :7שירות הציבור  -הצהרות הון
U
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שירות
הציבור
)הצהרות
הון(

55ז .הוראות חוק שירות הציבור )הצהרת הון( ,התשע"ז) 2016-להלן –
החוק( ,לרבות חקיקת משנה מכוחו ,כפי תוקפם בישראל מעת
לעת ,יחולו על המועצות האזוריות ,בשינויים המפורטים להלן:

) (1בכל מקום בו מאוזכר דבר חקיקה ישראלי יבוא אחרי
האזכור "כפי תוקפו בישראל מעת לעת";
) (2בכל מקום ,אחרי "שר המשפטים" יבוא "בישראל";
) (3בכל מקום ,אחרי "שר הפנים" יבוא "בישראל";
) (4בכל מקום ,במקום "רשות מקומית" יבוא "מועצה אזורית";
) (5בסעיף  ,4במקום "שהשר ,באישור ועדת החוקה ,הסמיכו
לכך" יבוא" :שהוסמך לכך בישראל לפי סעיף  4לחוק";
) (6בסעיף )5א( במקום "כפי שיקבע השר" יבוא "כפי שנקבע
בישראל לפי סעיף )5א( לחוק";
) (7בסעיף  ,8פסקאות ) (1עד ) (4יימחקו ,ובמקום "חוק הרשויות
המקומיות )משמעת( ,התשל"ח "1978-יבוא "פרק ז2
לתקנון".
) (8סעיפים  9ו 10-יימחקו; אין באמור כדי לפגוע בתוקפה של
חקיקת משנה שנקבעה בישראל;
) (9סעיפים  11עד  21יימחקו;
) (10בתוספת הראשונה ,פרטים ) (1עד ) (3יימחקו.".
החלפת
סעיף 59

 .12במקום סעיף  59יבוא:

"סייג
להעברת
מקרקעין

) .59א( מועצה לא תהיה רשאית למכור מקרקעין או להחליפם אלא על
פי החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור הממונה;
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)ב( מועצה רשאית להשכיר מקרקעין או להרשות שימוש
במקרקעין שאין בו משום שכירות ,אולם השכרת מקרקעין
לתקופה העולה על חמש שנים טעונה החלטה ואישור כאמור
בסעיף קטן )א(;
)ג( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו)-ב( – עשייה במקרקעין
כאמור בסעיפים קטנים )א( ו)-ב( במועצה איתנה אינה טעונה
אישור הממונה; הודעה על אישור המועצה לעשייה במקרקעין
במועצה איתנה תפורסם באתר האינטרנט של המועצה בתוך
 15ימים ממועד האישור;
)ד( התמורה שנתקבלה ממכירת מקרקעין של מועצה תשמש
לקניית מקרקעין בלבד ,אולם רשאי הממונה ,אם ראה שטובת
תושבי המועצה האזורית דורשת זאת ,להתיר עשיית שימוש
אחר בתמורה;
)ה( אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראת סעיף ."95
תיקון
סעיף 60

 (1) .13בסעיף  ,60האמור בו יסומן ")א(" ובמקום פסקה ) (1יבוא:

") (1ללוות כסף מכל אדם למטרה שאישר אותה הממונה ,ולמשכן או לשעבד
למלווה ארנונות או הכנסה אחרת של המועצה להבטחת תשלום הקרן
והריבית של ההלוואה;";
) (2אחרי סעיף )60א( יבוא:
")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאית מועצה שלא מתקיים בה אחד או
יותר מהתנאים המפורטים בפסקאות ) (1עד ) (6בסעיף 81ד)11א( לתקנון,
וכן מועצה שמתקיים בה האמור בסעיף 81ד)11ג( ,בלא צורך באישור של
הממונה ,ללוות כספים מכל אדם לאחת או יותר מהמטרות המפורטות
בפסקאות ) (1עד ) (3שבסעיף 81ד)11ד( לתקנון ,ולמשכן למלווה ארנונות
או הכנסה אחרת של המועצה להבטחת תשלום הקרן והריבית של אותה
הלוואה.".
הוספת
סעיף 68א

 .14אחרי סעיף  68לתקנון יבוא:

"העברת
מקרקעין
טעונה
תעודה על
תשלום

68א) .א(

לא תירשם ברישומי המקרקעין כל העברה של נכס ,אלא
אם הוצגה לפני הרשם תעודה חתומה בידי ראש המועצה,
המעידה שכל החובות המגיעים למועצה מאת בעל הנכס
ביחס לאותו נכס עד ליום מתן התעודה והנובעים
מהוראות הפקודה או מדין אחר –סולקו במלואם או שאין
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חובות
למועצה

חובות כאלה.

)ב(

תעודה כאמור הנחזית כחתומה על ידי ראש המועצה
יקבלה הרשם כחתומה על ידיו ,זולת אם נראה לו שאין
היא חתומה כך.

)ג(

אין להשיג על העברת מקרקעין רק משום שלא נתקיימו
בה הוראות סעיף קטן )א( או משום שהתעודה נמצאה
פגומה.".

תיקון
סעיף 75ב

 .15בסעיף 75ב ,אחרי המילים "עבירה על הוראה פלונית בחוק עזר של מועצה אזורית
היא עבירת קנס" יבוא "דרך כלל או בתנאים או בסייגים שקבע"; ואחרי המילים
"לכל דרגת קנס" יבוא "ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לעבירה בהתחשב
בנסיבות ביצועה".

הוספת
סעיף
77כח

 .16אחרי סעיף 77כז יבוא:

"מועדים
לתשלום
באמצעות
הרשאה
לחיוב
חשבון

77כח) .א( על אף האמור בכל דין ותחיקת ביטחון ,בתשלום שנגבה
באמצעות הרשאה לחיוב חשבון ,למעט תשלום מסים,
אגרות והיטלים וכן דמי השתתפות כמשמעותם בסעיף
)72א ,(1יציעו המועצה או תאגיד נשלט בידי מועצה
כהגדרתו בסעיף 81ד) 8בסעיף זה – תאגיד נשלט( ,לפי
העניין ,למשלם באמצעות הוראה כאמור )בסעיף זה –
משלם( לבחור את מועד החיוב החודשי שבו יבוצע החיוב
בתשלום ,מבין ארבעה מועדים ,ובלבד שבין מועד אחד
למשנהו יהיו שישה ימים לפחות; המועצה או התאגיד
הנשלט רשאים להציע למשלם מועדים נוספים לחיוב.
)ב( לא בחר משלם במועד חיוב ,יחייבו המועצה או התאגיד
הנשלט את חשבונו של המשלם ב 10-בחודש.
)ג( מועצה או תאגיד נשלט לא יהיו רשאים לגבות תוספת
לסכום החיוב ,לרבות ריבית ,הפרשי הצמדה או קנס ,בשל
דחייה בתשלום עקב ביצוע הוראות סעיף זה.".

תיקון
סעיף 78ב

 .17בסעיף 78ב לתקנון -

) (1בסעיף קטן )א( ,בסופו יבוא:
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"ראש המועצה יביא את הצעת התקציב לפני ועדת הכספים ובאין ועדת כספים
– בפני ועדת ההנהלה ,קודם שיגישנה למועצה; לא תאושר הצעת התקציב
במועצה איתנה ,אלא אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של הגזבר שלפיה
התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו
ובהכנסות המועצה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים;".
) (2בסעיף קטן )ב( ,בסופו יבוא:
"הוצעה במועצה של מועצה איתנה הצעה לאישור הצעת התקציב בשינויים ,לא
תאושר ההצעה אלא אם כן ניתנה חוות דעתו של הגזבר ,לפני הדיון או במהלכו,
שלפיה התקציב ,לאחר השינויים ,יהיה מאוזן ובר-ביצוע כאמור בסעיף קטן
)א(;";
) (3בסעיף קטן )ג( ,בסופו יבוא:
"על אף האמור ,תקציב מועצה איתנה אינו טעון אישור הממונה;".
) (4בסעיף קטן )ה( –
)א( אחרי "והמועצה או הממונה" יבוא "ולעניין מועצה איתנה – המועצה";
)ב( אחרי "שאישר הממונה" יבוא "ולעניין מועצה איתנה – שאישרה
המועצה";
)ג( בסופו יבוא" :לא תאושר תוספת סכום כאמור במועצה איתנה ,אלא אם כן
ניתנה חוות דעת של גזבר המועצה שלפיה לא יהיה בתוספת הסכום האמור
כדי להביא ליצירת גרעון שוטף ,כהגדרתו בסעיף )1\50ד() (1בתקציב
המועצה בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות המועצה בשנים שקדמו
לאותה שנת כספים.".
תיקון
סעיף 80א

 .18בסעיף 80א –

) (1בסעיף קטן )א( ,אחרי "יגישנה ראש העיר לאישור המועצה" יבוא:
"ראש המועצה יביא את הצעת תקציב המילואים לפני ועדת הכספים ,ובאין
ועדת כספים – בפני ועדת ההנהלה ,קודם שיגישנה למועצה; לא תאושר הצעת
התקציב כאמור במועצה איתנה ,אלא אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של
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הגזבר שלפיה התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר-ביצוע בהתחשב בהכנסות
הכלולות בו ובהכנסות המועצה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים;".
) (2בסעיף קטן )א( ,בסופו יבוא:
"הוצעה במועצה של מועצה איתנה הצעה לאישור הצעת תקציב כאמור
בשינויים ,לא תאושר ההצעה אלא אם כן ניתנה חוות דעתו של הגזבר ,לפני
הדיון או במהלכו ,שלפיה התקציב ,לאחר השינויים ,יהיה מאוזן ובר-ביצוע
כאמור;".
) (3בסעיף קטן )ב( ,בסופו יבוא:
"ואולם תקציב מילואים במועצה איתנה אינו טעון אישור הממונה.".
תיקון
סעיף 81

 .19בסעיף  ,81האמור בו יסומן כ)"-א(" ואחריו יבוא:

")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,העברת כספים כאמור באותו סעיף קטן במועצה
איתנה אינה טעונה אישור הממונה ,ובלבד שניתנה חוות דעת של גזבר המועצה
שלפיה לא יהיה בהעברה כדי ליצור גירעון בסעיף ההוצאה שממנו יועברו
הכספים.".
תיקון
סעיף
81ד8

 .20בסעיף 81ד- 8

)( 1

בהגדרה "שיעור גירעון מצטבר" ,בסופה יבוא "והכנסות שנרשמו בשל הנחות
מארנונה";

)( 2

בהגדרה "שיעור גרעון שוטף" ,בסופה יבוא "והכנסות שנרשמו בשל הנחות
מארנונה".

תיקון
סעיף 83

 .21בסעיף )83ב() ,(1המילים "ובהעדר גזבר – לראש המועצה" ,יימחקו.

תיקון
סעיף 86ב

 .22בסעיף 86ב ,האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:
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")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( החלטת המועצה במועצה איתנה אינה טעונה
אישור הממונה".
הוספת
סעיף
90טז

 .23לאחר ס' 90טו ,יבוא:

"אבטחת 90טז) .א( בסעיף זה –
"אישיות מאוימת" – ראש המועצה ,ממלא מקומו או
אישיות
סגנו ,חבר המועצה ,המנהל הכללי של המועצה ,גזבר המועצה,
מאוימת
היועץ המשפטי למועצה ,המבקר הפנימי או עובד בכיר אחר
של המועצה ,והכל אם קצין מוסמך קבע לגביו כי יש צורך
באבטחתו עקב איומים;
"חוק להסדרת הביטחון" – חוק להסדרת הביטחון
בגופים ציבוריים ,התשנ"ח 1998-כפי תוקפו בישראל מעת
לעת;
"פעולות אבטחה" – פעולות הנעשות בידי אדם,
והדרושות לשם שמירה על ביטחונה האישי של אישיות
מאוימת;
"פעולות אבטחה מאושרות" – פעולות אבטחה
שניתנה לגביהן הודעה מאת הקצין המוסמך לפי סעיף קטן
)ב(;
"קצין מוסמך" – קצין משטרה בדרגת סגן ניצב
ומעלה שמינה המפקח הכללי של המשטרה לעניין זה;
"קצין ביטחון" – עובד המועצה שמונה להיות אחראי
על ארגון פעולות אבטחה לפי סעיף זה ועל הפיקוח עליהן.
)ב( לצורך שמירה על ביטחונה של אישיות מאוימת ובכפוף
לסכום שנקבע לכך בתקציב המועצה ,רשאי קצין ביטחון
להורות על ביצוע פעולות אבטחה מאושרות בישראל או
באזור ,לרבות בידי מאבטח שמינתה המועצה לשם ביצוע
פעולות כאמור ,במקום שבו מצויה אישיות מאוימת ,ובלבד
שלא יבוצעו פעולות כאמור אלא לאחר שקצין מוסמך הודיע
בכתב לקצין הביטחון כי יש צורך בנקיטתן עקב איומים;
סעיפים 13 ,13א ו 14-לחוק להסדרת הביטחון יחולו ,
בשינויים המחויבים ,לעניין מינויו וסמכויותיו של מאבטח
כאמור בסעיף זה.
)ג( קצין מוסמך או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לתת הנחיות
מקצועיות למועצה ולקצין הביטחון בכל הנוגע לפעולות
אבטחה ,לרבות הנחיות בעניין בקרה ודיווח; המועצה וקצין
הביטחון ימלאו אחר הנחיות מקצועיות שניתנו לפי הוראות
סעיף קטן זה; הנחיות מקצועיות כאמור יהיו נתונות לעיון
חוזר ולערר לפי הוראות סעיפים 10א ו 11-לחוק להסדרת
הביטחון ,בשינויים המחויבים; אין בהוראות סעיף-קטן זה
כדי לגרוע מסמכויות חייל וקצין לפי כל דין ותחיקת ביטחון.
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)ד( מועצה המשויכת לאשכולות  1עד  6למדרג החברתי-כלכלי
כהגדרתו בסעיף 121ג)1ב( ,רשאית לבקש ממנכ"ל משרד
הפנים השתתפות במימון פעולות אבטחה מאושרות לפי סעיף
זה; עותק מבקשה כאמור יועבר למועצה; מנכ"ל משרד
הפנים יקבע אמות מידה להשתתפות במימון פעולות אבטחה
מאושרות מתוך תחום הפעולה שנקבע לעניין זה בחוק
התקציב השנתי ,כמשמעותו בחוק יסודות התקציב ,כפי
תוקפו בישראל מעת לעת⸢.
תיקון
סעיף 94

 .24בסעיף  94לתקנון ,האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,חוזה של מועצה איתנה למתן זיכיון או מונופולין
אינו טעון אישור הממונה; הודעה על אישור המועצה לחוזה כאמור במועצה
איתנה תפורסם באתר האינטרנט של המועצה בתוך  15ימים ממועד האישור.".
הוספת
סעיף
95/2

 .25אחרי סעיף  95/1יבוא:

"פטור
ממכרז
לעבודות
פיתוח

) .95/2א( בסעיף זה –
"הסכם פיתוח" – הסכם לביצוע עבודות פיתוח;
"הוועדה המקצועית" – ועדה שחבריה הם המנהל הכללי של
המועצה ,ובאין מנהל כללי – מזכיר המועצה ,והוא יהיה היושב
ראש ,גזבר המועצה ,מהנדס המועצה והיועץ המשפטי למועצה;
"יזם" – מי שמחזיק לבדו בזכויות לגבי מחצית לפחות
משטח המגרשים הכלולים בתכנית לפיתוח ,המאפשרות לו
לבצע בהם את עבודות הפיתוח ,או מי שמחזיקים בזכויות
כאמור לגבי מגרשים ,שסך שטחם הוא מחצית לפחות משטח
המגרשים הכלולים בתכנית לפיתוח ,שהתקשרו ביניהם בהסכם
בכתב לעניין כריתת הסכם פיתוח אחר עם המועצה; לעניין זה,
"מחזיק בזכויות" ,לגבי שטח מגרשים – אחד מאלה:
) (1בעל הקרקע ,החוכר או מי שזכאי להירשם כבעלים או
חוכר כאמור או בעל הרשאה כמשמעה בצו בדבר
רישום עסקות במקרקעין מסוימים )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(569התשל"ה;1974-
) (2מי שהתקשר עם אדם כאמור בפסקה ) (1בהסכם
שמטרתו פיתוח הקרקע ובניית מבנים בה ,והוא זכאי
מכוח ההסכם להפיק הכנסה מהקרקע או ליהנות
מפירותיה של הקרקע כבעלים;
"יחידת דיור" – כהגדרתה בסעיף 7ט לצו בדבר תכנון ערים,
כפרים ובנינים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(418תשל"א;1971-
"עבודות פיתוח" – עבודות לפיתוח תשתיות ,פיתוח שטחים
ציבוריים פתוחים או הקמת מבנים לצורכי ציבור בעבור
המועצה אף אם הם מחוץ לשטח תכנית לפיתוח;
"תכנית לפיתוח" – תכנית תכנון כמשמעה בסעיף  23לחוק
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תכנון ערים ,כפרים ובנינים ,מס'  79לשנת  ,1966הכוללת
הוראות של תכנית תכנון מפורטת לבניית  100יחידות דיור
חדשות לפחות או  5,000מ"ר חדשים לפחות למסחר או
לתעסוקה;
"תשתיות" – כבישים ,מדרכות ,גשרים ,מנהרות ,מערכות
ניקוז ,תיעול ,תקשורת ,תאורה ,רמזורים וכן מערכות בקרה
לתשתיות ,מיתקני מים וביוב ,לרבות מאגרים ,וכל מיתקן
הנדרש במישרין לצורך הפעלת התשתיות ומהווה חלק בלתי
נפרד מהן ,ואשר הקמתם הוא מתפקידי המועצה.
)ב( על אף האמור בסעיף  ,95מועצה רשאית להתקשר בלא מכרז
עם יזם בהסכם פיתוח ,לפי החלטת המועצה ,ובלבד שיתקיימו
כל אלה:
) (1עבודות הפיתוח שייכללו בהסכם הפיתוח ייעשו לשם
יישומה של התכנית לפיתוח ,ובלבד שהן מיועדות לשרת
במישרין בעיקר את המגרשים בתחום התכנית ,לשם בנייה
ואכלוס של יחידות הדיור החדשות או שטחי המסחר או
התעסוקה החדשים הכלולים בתכנית;
) (2במועד ההתקשרות טרם נחתמו חוזים לביצוע עבודות
פיתוח בהיקף כספי העולה על מחצית האומדן האמור
בפסקה ))(4א( לעניין עלות כלל עבודות הפיתוח הנדרשות
במישרין ליישום התכנית או שכלל עבודות הפיתוח
שייכללו בהסכם הפיתוח יבוצעו על ידי היזם במגרשים
שהוא מחזיק;
) (3תמורת עבודות הפיתוח שתיקבע בהסכם הפיתוח לא
תחרוג מהתמורה המקובלת לביצוע עבודות כאמור;
) (4גזבר המועצה ומהנדס המועצה הציגו לפני הוועדה
המקצועית והמועצה את אלה:
)אומדנים של עלות כלל עבודות הפיתוח הנדרשות במישרין
ליישום התכנית ,של עלות עבודות הפיתוח שייכללו
א
(בהסכם הפיתוח ושל התמורה המקובלת לביצוע עבודות
כאמור; האומדנים האמורים יתבססו ,בין השאר וככל
הניתן על מכרזים לעבודות מאותו סוג שנערכו על ידי
המועצה או על ידי רשויות מקומיות בעלות מאפיינים
דומים או בעבורן או שניתן לגביהם אישור לפי סעיף 9
לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים( ,התשל"ב-
 ,1972כפי תוקפו בישראל מעת לעת ,או לפי סעיף 95ט
לתקנון ,והכול אם תוצאותיהם פורסמו ב 18-החודשים
שקדמו לעריכת האומדנים;
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)אישור בדבר התקיימות התנאי האמור בפסקה );(2
ב
(
)חוות דעת שלפיה תמורת עבודות הפיתוח שתיקבע בהסכם
גהפיתוח אינה חורגת מהתמורה המקובלת לביצוע עבודות
(כאמור;
)אומדן של היטלי הפיתוח האמורים בסעיף קטן )ג(;
ד
(
) (5הסכם הפיתוח יכלול תנאים שיבטיחו את איכות עבודות
הפיתוח ואת אחריות היזם לבדק העבודות ולתיקון
ליקויים בהן;
) (6הוועדה המקצועית המליצה למועצה ברוב חבריה לאשר
התקשרות בהסכם הפיתוח לאחר ששוכנעה בהתקיימות
התנאים האמורים בסעיף קטן זה וכי הסכם הפיתוח נדרש
מטעמי חיסכון ויעילות ,והתקשרות בו מיטיבה עם
המועצה.
)ג( המועצה רשאית לשלם את התמורה ליזם בעבור ביצוע עבודות
הפיתוח הכלולות בהסכם הפיתוח בתשלום בכסף או בתשלום
בדרך של קיזוז כנגד אגרות ,היטלים או דמי השתתפות לפי
חוקי עזר של המועצה שהיזם חב למועצה עקב הבנייה על ידו
בתחום התכנית )להלן – היטלי פיתוח( ובלבד שתמורה
שתשולם בדרך של קיזוז כנגד היטל פיתוח תשמש לביצוע
עבודות פיתוח מן הסוג שלשם מימונן הוטל אותו היטל פיתוח;
)ד( החלטות הוועדה המקצועית וחוות הדעת לפי סעיף קטן )ב()(4
ינומקו ויפורסמו באתר האינטרנט של המועצה ,שבעה ימים
לפחות לפני הבאת הנושא לאישור המועצה;
)ה( הסכם פיתוח שנערך לפי סעיף זה יפורסם באתר האינטרנט של
המועצה לא יאוחר משבעה ימים מיום כריתתו.
)ו( אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע משאר הוראות התקנון
והוראות כל דין ותחיקת ביטחון לעניין התקשרות המועצה
בחוזה.".
הוספת
סעיף

 .26אחרי סעיף  95/2לתקנון יבוא:
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95/3
"ביטוח
תאונות
אישיות
לתלמידים

) .95/3א( בסעיף זה" ,ביטוח תאונות אישיות לתלמידים"" ,חברה
משותפת" ו"סוכן ביטוח" – כהגדרתם בסעיף 198ב לפקודת
העיריות;

)ב( על אף האמור בסעיף  ,95מועצה שהיא רשות חינוך מקומית
כהגדרתה בחוק לימוד חובה ,התש"ט ,1949-כפי תוקפו
בהתאם לנספח מס'  4לתקנון המועצות המקומיות )יהודה
והשומרון( ,התשמ"א ,1981-תתקשר בחוזה ביטוח תאונות
אישיות לתלמידים עם מי שזכה במכרז פומבי שתערוך
חברה משותפת בישראל ,לפי הסדר שהתקיימו בו הוראות
אלה:
) (1דמי הביטוח במכרז יהיו דמי הביטוח שנקבעו לפי סעיף
)6ד (1לחוק לימוד חובה ,התש"ט 1949-כפי תוקפו
בישראל מעת לעת;
) (2שיעור דמי העמילות המרביים שמבטח יהיה רשאי
לשלם לסוכני ביטוח יהיה השיעור שנקבע לפי סעיף
)6ד (1לחוק לימוד חובה ,התש"ט 1949-כפי תוקפו
בישראל מעת לעת;
) (3תקופת הביטוח תהא בהתאם לתקופה שנקבעה
בישראל לפי סעיף 198ב)ב() (3לפקודת העיריות;
) (4החברה המשותפת תפעל באמונה ובשקידה לטובת
המבוטחים בלבד ,ותהיה רשאית לקבל מהזוכה במכרז
מידע שברשותו הנוגע לתביעות לתגמולי ביטוח שהוגשו
לפי חוזה הביטוח ,ובלבד שאינו כולל שמות מבוטחים
או פרטים אחרים שיש בהם כדי לזהותם;
) (5החברה המשותפת ,או חברה-בת שלה שהיא סוכן
ביטוח ,לא יישאו באחריות בכל הנוגע לקיום חוזה
ביטוח בין מועצה וזוכה במכרז לפי סעיף זה ,לגבי
התקשרות שהן אינן מנהלות או מרכזות אותה ואינה
נובעת מהליך עריכת המכרז עצמו.".
תיקון
סעיף 120

 .27בסעיף  120לתקנון –

) (1בסעיף קטן )א( ,במקום הסיפא החל במילים "ובלבד שלא ימכור מקרקעין" יבוא:
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"בכפוף להוראות סעיף קטן )א;"(1
) (2אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")א (1סעיף  59יחול על ועד מקומי ,בשינויים המחויבים לפי העניין ובשינויים
אלה :בכל מקום ,במקום "המועצה" יקראו "הוועד המקומי" ובמקום
"הממונה" יקראו "המועצה"; ואולם החלטת המועצה לאישור עסקה של
ועד מקומי לפי סעיף זה תהיה טעונה אישור של הממונה כאילו הייתה
העסקה בנכסיה של המועצה.".
תיקון
סעיף
121ה

 .28בסעיף 121ה ,במקום "לא תפחת משנתיים" יבוא "לא תפחת משלוש שנים".

תיקון
סעיף
121ט2

 .29בסעיף 121ט ,2במקום "סעיף  350לחוק החברות ,התשנ"ט "1999-יבוא "סעיפים 350
ו 351-לחוק החברות ,התשנ"ט;"1999-

הוספת
פרק טו4

 .30אחרי סעיף 121י יבוא:

"פרק טו :4מועצה איתנה
הכרזה על 121יא) .א( בפרק זה–
מועצה
"אשראי"" ,הכנסות עצמיות"" ,גירעון מצטבר"" ,גירעון
איתנה
שוטף"" ,הדוח המבוקר" "שיעור גירעון מצטבר"" ,שיעור
גירעון שוטף" – כהגדרתם בסעיף 81ד;8
"שיעור גבייה" – היחס שבין סך כל התקבולים מארנונה או
מאספקת מים שגבתה המועצה בשנת כספים ,לבין הסכומים
המגיעים למועצה בעד ארנונה או בעד אספקת מים ,לפי
הענין ,באותה שנת כספים ,על סמך הודעות תשלום
שהמציאה המועצה לחייבים;
"הלוואת שעה" – כמשמעותה בסעיף  202לפקודת העיריות
כפי תוקפה בישראל מעת לעת;

)ב( מנכ"ל משרד הפנים בישראל יכריז על מועצה כמועצה איתנה
אם התקיימו בה התנאים המפורטים בפסקה ) (1או ) ,(2וכן
כל התנאים המפורטים בפסקאות ) (3עד ) (6שלהלן:
)) (1א( שיעור הגירעון המצטבר של המועצה ,כפי שהופיע
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בדוח המבוקר השנתי האחרון ,אינו עולה על ;12.5%
)ב( יתרת האשראי שקיבלה המועצה ,כפי שהופיעה
בדוח המבוקר השנתי האחרון של המועצה ,אינה
עולה על  50%משיעור הכנסות המועצה בתקציב
השוטף המפורטות באותו דוח ,למעט הכנסות
כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר של המועצה
והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה;
)) (2א( שיעור הגירעון המצטבר של המועצה ,כפי שהופיע
בדוח המבוקר השנתי האחרון ,אינו עולה על ;16%
)ב( יתרת האשראי שקיבלה המועצה ,כפי שהופיעה
בדוח המבוקר השנתי האחרון של המועצה בצירוף
הגירעון המצטבר של המועצה ,כפי שהופיע בדוח
המבוקר ,אינה עולה על  60%משיעור הכנסות
המועצה בתקציב השוטף המפורטות באותו דוח,
למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר של
המועצה והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה;
) (3היחס בין ההכנסות העצמיות של המועצה לכלל
הכנסותיה המפורטות בדוח השנתי המבוקר האחרון,
למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר והכנסות
שנרשמו בשל הנחות מארנונה ,עולה על ;62.5%
) (4יתרת האשראי שקיבלה המועצה ,שמועד פירעונו חל
בתקופה שאינה עולה על שנה ,למעט הלוואת שעה ,כפי
שהופיעה בדוח המבוקר השנתי האחרון ,אינה עולה על
 10%משיעור הכנסות המועצה בתקציב השוטף ,למעט
הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר של המועצה
המפורטות באותו דוח והכנסות שנרשמו בשל הנחות
מארנונה;
) (5המועצה אינה זכאית למענק כללי לאיזון ממשרד הפנים
בישראל ובשלוש השנים שקדמו לשנת הכספים לא צברה
גירעון שוטף בכל אחת משנות הכספים האמורות על פי
הדוחות המבוקרים לשנים אלה;
) (6שיעור גביית הארנונה של המועצה בכל אחת משלוש
השנים שקדמו לשנת הכספים ביחס לחיוב השוטף
מארנונה באותם שנים ,הוא  80%לפחות ,על פי הדוחות
המבוקרים לשנים אלה.
)ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב( ,לא יכריז ממנכ"ל משרד הפנים
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על מועצה כמועצה איתנה אלא לאחר שנוכח כי מתקיימים
לגבי המועצה התנאים המנויים באותו סעיף קטן ,וכי לא
מתקיימים לגביה תנאים אלה:
) (1תקציבה או ענייניה מנוהלים באורח לא תקין או שלא
בהתאם להוראות כל דין ,באופן שיש בו כדי למנוע את
ההכרזה עליה כמועצה איתנה; בחינת התנהלותה של
המועצה לעניין פסקה זו תיעשה בין השאר בשים לב
לתקינות התנהלותם של התאגידים שבידי המועצה
לפחות מחצית מההון או מחצית מכוח ההצבעה בו;
) (2המועצה חרגה מתקן כוח האדם שאושר בתקציבה.
)ד( תוקפה של ההכרזה יחל בתום שלושים ימים מיום ההכרזה,
אלא אם כן קבע מנכ"ל משרד הפנים מועד אחר; ואולם
הוראות פקודה זו החלות על מועצה שאינה מועצה איתנה
ימשיכו לחול על פעולות שהיו טעונות אישור מנכ"ל משרד
הפנים או הממונה ,לפי העניין ,לפני תחילת תוקפה של
ההכרזה ,והוגשו לאישור מי מהם לפני מועד זה.
)ה( הודעה על הכרזה כאמור בסעיף זה תפורסם באתר האינטרנט
של משרד הפנים בישראל ובאתר האינטרנט של המועצה
האיתנה.
ביטול
הכרזה

121יב) .א( נוכח מנכ"ל משרד הפנים ,לפי המידע שלפניו ,שניהול ענייניה
הכספיים ואופן תפקודה של מועצה איתנה עלולים להביא
ליצירת גירעון שוטף בתקציבה או שהם מנוהלים באורח לא
תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין ,ישלח התראה
למועצה.
)ב( נוכח מנכ"ל משרד הפנים שמתקיים אחד מאלה ,יבטל את
ההכרזה על המועצה כמועצה איתנה:
) (1המועצה סיימה את שנת הכספים בגירעון שוטף;
) (2המועצה ממשיכה לנהל את ענייניה הכספיים ולפעול
באופן העלול להביא ליצירת גירעון שוטף בתקציבה ,או
שהיא ממשיכה לנהל את ענייניה באורח לא תקין או שלא
בהתאם להוראות כל דין ,אף שהתרה בה ,כאמור בסעיף
קטן )א(;
) (3לא מתקיים עוד במועצה תנאי מהתנאים הקבועים
בסעיף 121יא)ב(.
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)ג( הודעה על ביטול ההכרזה תימסר ליושב ראש המועצה
ותפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים בישראל ובאתר
האינטרנט של המועצה; ביטול ההכרזה ייכנס לתוקפו בתום
שבעה ימים מיום מסירת ההודעה ,אלא אם כן קבע מנכ"ל
משרד הפנים מועד אחר ,מטעמים מיוחדים.
)ד( ) (1בוטלה ההכרזה על מועצה כמועצה איתנה יחולו עליה,
מיום כניסת הביטול לתוקף ,הוראות תקנון זה החלות על
מועצה שאינה מועצה איתנה;
) (2בלי לגרוע מהוראות פסקה ) ,(1מיום הכניסה לתוקף של
ביטול ההכרזה יחולו לעניין תקציב המועצה לאותה שנה
הוראות סעיף 78ב)ג( ו)-ה( ,החלות על מועצה שאינה
מועצה איתנה.
רזרבה
בתקציב
מועצה
איתנה

121יג) .א( תקציב מועצה איתנה יכלול סעיף רזרבה כללית ,שישמש
לכיסוי הוצאות נדרשות ובלתי צפויות במהלך שנת הכספים;
שיעור הרזרבה הכללית לא יפחת מאחוז אחד מסך הסכום
הנקוב כהוצאה בתקציב השנתי של המועצה.
)ב( בלי לגרוע מהוראות סעיפים 80א ו ,81-לא תאושר העברה
מסעיף הרזרבה הכללית בתקציב מועצה איתנה לסעיף
הוצאה אחר ,אלא אם כן אישרה המועצה שההוצאה שבשלה
מתבקשת ההעברה נדרשת ובלתי צפויה מראש.
)ג( על אף הוראות סעיף קטן )ב( ,ניתן להעביר בסוף כל רבעון
סכום שאינו עולה על רבע מסכום הרזרבה שנקבע בסעיף קטן
)א( ,ובלבד שלאחר ההעברה לא יפחת הסכום בסעיף הרזרבה
הכללית מהסכום שנקבע כאמור בסעיף קטן )א( כשהוא
מוכפל במספר הרבעונים שנותרו עד לתום שנת הכספים
ומחולק בארבע.".

תיקון
סעיף
179א

 .31בסעיף 179א לתקנון ,אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")א (1מועצה אזורית תקרא שמות לכל הדרכים ,הרחובות ,הסמטאות והכיכרות ,או
תשנה שמותיהם כשיש צורך בכך ,בכפוף לאמור בסעיף קטן )ב( ,ותדאג
לקביעתם במקומות בולטים ולסימון הבניינים במקומות אלה במספרים".
תחילה

) .32א( תחילתו של תקנון זה ,למעט הסעיפים שיפורטו להלן ,ביום חתימתו.
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)ב( על אף האמור בסעיף 25ג לתקנון העיקרי כנוסחו בתקנון זה ,הוראות סעיף 25ב
לתקנון העיקרי כנוסחו בתקנון זה לא יחולו בתקופת ששת החודשים מיום
התחילה לגבי ראש מועצה או סגן ראש מועצה שהתחילו לכהן ערב חתימתו של
תקנון זה.
) ג(

) (1לגבי סעיף  ,11תחילתה של ההוראה הנוגעת להגשת הצהרות הון ביום ט"ז
באייר התש"ף ) 10במאי ) (2020בסעיף קטן זה – יום התחילה( ,והוא יחול
על בעלי תפקידים בכירים המכהנים ביום התחילה ואילך.
) (2הצהרת הון ראשונה לפי סעיף זה תוגש בתוך  90ימים מיום התחילה,
ולעניין זה יראו את מי שמכהן בתפקידו ביום התחילה כאילו מונה באותו
היום.

)ד( תחילתן של הוראות סעיף  16לתקנון זה ביום י"ז בטבת התשפ"א ) 1בינואר
.(2021
השם

 .33תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' ) (146יהודה ושומרון(,
התש"ף."2019-

כ"ח בכסלו התש"ף
 26בדצמבר 2019

פדן
אלוף נדב
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

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

תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' ) (147יהודה ושומרון(,
תש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783תשל"ט-
 ,1979ויתר סמכויותיי על-פי כל דין ותחיקת ביטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון
סעיף 1

.1

הוספת
סעיף
179ג

.2

בסעיף  1לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( ,תשל"ט) 1979-להלן –
התקנון( ,אחרי ההגדרה "קובץ המנשרים" יבוא:
""יישוב קהילתי" – יישוב המאוגד כאגודה שיתופית שסווגה כיישוב קהילתי כפרי או
כאגודה שיתופית להתיישבות קהילתית )בהגדרה זו – יישוב( במרשם האגודות
השיתופיות בישראל )להלן – מרשם האגודות השיתופיות( על-פי פקודת האגודות
השיתופיות ,כנוסחה בישראל מעת לעת )להלן – פקודת האגודות השיתופיות( ,או
הרחבה של קיבוץ ,של מושב שיתופי ,של מושב עובדים או של כפר שיתופי )בהגדרה זו
– יישוב מקורי( המאוגדת כאגודה שיתופית שסווגה כיישוב קהילתי כפרי או כאגודה
שיתופית להתיישבות קהילתית במרשם האגודות השיתופיות;
"רשם האגודות השיתופיות לישראל" – כמשמעותו בסעיף  3בפקודת האגודות
השיתופיות;".
אחרי סעיף 179ב לתקנון יבוא:

"ועדת קבלה 179ג

)א(

הקצאת מקרקעין לאדם ביישוב קהילתי שבו פועלת ועדת
קבלה ,תיעשה לאחר קבלת אישורה של ועדת הקבלה;

)ב(

ניתן למנות ועדת קבלה ביישוב קהילתי שמספר בתי האב
בו או ביישוב המקורי ובהרחבה יחד אינו עולה על .400

)ג (

על אף האמור בסעיף קטן )ב( ,הוראות סעיף קטן )א(
יחולו גם לגבי הקצאת מקרקעין בתחומי אגודה שיתופית
להתיישבות קהילתית )להלן – אגודה להתיישבות(
הפועלת בתחום יישוב במקביל לאגודה השיתופית אשר
פעלה ביישוב לפני הקמת האגודה להתיישבות ,אם
התקיימו כל התנאים הבאים:
)(1

ניתן לכך אישור מאת ראש תחום תשתית
במינהל האזרחי;

)(2

האגודה להתיישבות הוכרה כאזור בחירה
בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף קטן )(3
להגדרת אזור בחירה בסעיף  1לתקנון;
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) ד(

) ה(

)ו (

)(3

התושבים המיוצגים על ידי האגודה להתיישבות
מתגוררים במבנים המצויים בתחומה של
תוכנית מתאר מפורטת שאושרה לאחר היום
הקובע כהגדרתו בצו בדבר פרשנות ]נוסח
משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1729תשע"ד-
 2013ונבנו בהתאם לרישיון שניתן כדין;

)(4

מספר בתי האב המתגוררים בתחומי האגודה
להתיישבות אינו עולה על .400

)(1

ועדת קבלה של יישוב קהילתי תורכב מחמישה
חברים והם :שני נציגים מטעם היישוב או
מטעם האגודה להתיישבות ,לפי העניין; מנהל
האזור בחטיבה להתיישבות של ההסתדרות
הציונית העולמית ,שתחום עיסוקו הוא חברה
וקליטה ,או מי מטעמו; ושני נציגים מטעם
המועצה האזורית שבתחומה נמצא היישוב
ובלבד שאינם נמנים עם תושביו.

)(2

נציגי המועצה בוועדת הקבלה יהיו ראש
המועצה או סגנו או עובד המועצה שימנה ראש
המועצה ,ובלבד שאינם תושבי היישוב – ואחד
מהם יהיה יושב ראש הוועדה.

)(1

העברה של זכות במקרקעין שהוקצו לאדם או
של זכות במקרקעין שהועברה לפי דין ,ביישוב
קהילתי או באגודה להתיישבות כאמור
בסעיפים קטנים )א()-ג( ,תיעשה לאחר שהמעביר
קיבל את אישורה של ועדת הקבלה; הוראות
פסקה זו יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על
נעבר המעוניין להעביר את זכותו במקרקעין
לאחר.

)(2

העברת זכות במקרקעין בירושה ,בין על פי דין
ובין על פי צוואה ,ביישוב קהילתי או באגודה
להתיישבות כאמור בסעיפים קטנים )א()-ג(
אינה טעונה אישורה של ועדת הקבלה; ואולם
הוראות פסקה ) (1יחולו על יורש ,בין על פי דין
ובין על פי צוואה ,המעוניין להעביר את זכותו
לאחר.

)(1

סירבה ועדת הקבלה לקבל מועמד ליישוב
קהילתי ,תמציא לו החלטה מנומקת בדבר
סירובה.

)(2

המועמד והיישוב הקהילתי רשאים להגיש השגה
על החלטת ועדת הקבלה לוועדת ההשגות.

)(3

ועדת ההשגות תורכב מחמישה חברים שימנה
ראש המינהל האזרחי ,והם :איש ציבור בעל
השכלה בתחומי המשפט ,בתחום העבודה
הסוציאלית או מדעי ההתנהגות – והוא יהיה
יושב הראש; רשם האגודות השיתופיות
לישראל ,סגנו או נציגם; עובד ציבור שעיסוקו
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בתחום הרווחה; עובד ציבור שעיסוקו בניהול
מקרקעין; ועובד ציבור שעיסוקו בתחום
החקלאות.

)ז(

)(4

מנהל חטיבת קליטה וחברה בהסתדרות הציונית
העולמית או מי מטעמו יהיה רשאי לשמש
כמשקיף בדיוני ועדת ההשגות .למשקיף כאמור
לא תהיה זכות הצבעה בוועדה.

)(5

ועדת ההשגות רשאית לבטל את החלטת ועדת
הקבלה ,לאשרה ,להחזיר את הנושא לדיון
מחודש בוועדת הקבלה או לקבל החלטה אחרת
במקומה.

)(6

ועדת ההשגות תקבע את סדרי עבודתה,
ותפרסמם באתרי האינטרנט של המינהל
האזרחי ומתאם פעולות הממשלה בשטחים.

)(1

ועדת קבלה רשאית לסרב לקבל מועמד ליישוב
קהילתי בהתבסס על אחד או יותר משיקולים
אלה בלבד:

)(2

)א(

המועמד הוא קטין;

) ב(

המועמד נעדר יכולת כלכלית להקים בית
ביישוב בתוך פרק זמן הקבוע בהסכם
הקצאת המקרקעין;

)ג (

אין למועמד כוונה לקבוע את מרכז חייו
ביישוב הקהילתי;

)ד(

המועמד אינו מתאים לחיי חברה
בקהילה; החלטת ועדת קבלה לסרב
לקבל מועמד בשל שיקול זה ,תהיה על
סמך חוות דעת מקצועית של מי
שהתמחותו באבחון התאמה כאמור;

) ה(

חוסר התאמה של המועמד למרקם
האגודה
של
החברתי-תרבותי
להתיישבות או של היישוב ,שיש יסוד
להניח כי יהיה בו כדי לפגוע במרקם זה;

)ו (

מאפיינים ייחודיים של היישוב או
האגודה להתיישבות או תנאי קבלה
הקבועים בתקנות האגודה להתיישבות,
אם ישנן כאלה ,ובלבד שקיבלו את
אישור רשם האגודות השיתופיות
לישראל או מי שהוסמך לעניין זה
בסמכויות הרשם.

בשוקלה את השיקולים האמורים בפסקה ),(1
תיתן ועדת הקבלה את דעתה לגודל היישוב או
האגודה להתיישבות ,לוותק היישוב ,לחוסנו
ולאופי האוכלוסייה בו.
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)(3

) ח(

ועדת הקבלה לא תסרב לקבל מועמד מטעמי
גזע ,דת ,מין ,מוגבלות ,מעמד אישי ,גיל ,הורות,
נטייה מינית ,ארץ מוצא ,השקפה או השתייכות
מפלגתית-פוליטית.

אין באמור בהוראות סעיף זה ,כדי לחייב הקצאת
מקרקעין לאדם שוועדת הקבלה אישרה את מועמדותו.".

תחילה

.3

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.

השם

.4

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס'
"2019

כ"ח בכסלו תש"ף
 26בדצמבר 2019

㐷

( )יהודה ושומרון( ,תש"ף-

אלוף
מפקד
באזור
.

נדב
כוחות
יהודה

פדן
צה"ל
ושומרון
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צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון()מס׳  ,(783התשל"ט1979-
תקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט1979-

כללי המועצות האזוריות )הכנת תקציבים( )יהודה והשומרון( ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף לפי סעיף 81א לתקנון המועצות האזוריות )יהודה
והשומרון( ,התשל"ט) 1979-להלן – התקנון( ,אני קובעת כללים אלה:
הוראות בדבר הכנת .1
תקציב שנתי

אופן הכנת התקציב השנתי של מועצה אזורית וכל העניינים הכרוכים בכך,
יהיו לפי האמור בתקנות הרשויות המקומיות )הכנת תקציבים( ,התשל"א-
 1971כפי תוקפן בישראל מעת לעת ,בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
) (1בתקנה )2א( ,במקום "סעיף  216לפקודת העיריות" ,יקראו
"סעיף 90א לתקנון";
) (2

בכל מקום במקום "שר הפנים" יקראו "הממונה";

) (3בכל מקום במקום "רשות מקומית" או "רשויות מקומיות"
יקראו "מועצה אזורית" או "מועצות אזוריות" בהתאמה.
ביטול

.2

כללי המועצות האזוריות )הכנת תקציבים( )יהודה והשומרון( ,התשמ"ו1986-
– בטלים.

תחילה

.3

תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף ) 1בינואר .(2020

א' בטבת התש"ף ) 29בדצמבר (2019

תמר נאסה
הממונה
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צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון()מס׳  ,(783התשל"ט1979-
תקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט1979-

כללי המועצות האזוריות )הנהלת חשבונות( )יהודה והשומרון( ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף לפי סעיף 90טו תקנון המועצות האזוריות )יהודה
והשומרון( ,התשל"ט) 1979-להלן – התקנון( ,אני קובעת כללים אלה:
הפנקסים שבהם ינוהלו החשבונות של מועצה אזורית ,צורת ניהולם וכל
העניינים הכרוכים בכך יהיו לפי האמור בתקנות הרשויות המקומיות )הנהלת
חשבונות( ,תשמ"ח 1988-כפי תוקפן בישראל מעת לעת בשינויים המחויבים
ובשינויים אלה:

הוראות בדבר
הנהלת חשבונות

.1

ביטול

.2

כללי המועצות האזוריות )הנהלת חשבונות( )יהודה והשומרון( ,התשנ"א-
 – 1991בטלים.

תחילה

.3

תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף ) 1בינואר .(2020

) (1

בתקנה – 1
)א( בהגדרת "רואה חשבון" ,במקום "סעיף  216לפקודת
העיריות" ,יקראו " סעיף 90א לתקנון";
) ב(

ההגדרה "רשות מקומית" לא תיקרא;

בהגדרת "תקציב" ,במקום "בתקנות הרשויות המקומיות
) ג(
)הכנת תקציבים( ,התשל"א "1971-יבוא "בכללי המועצות
האזוריות )הכנת תקציבים( )יהודה והשומרון( ,התש"ף;2019-
) (2בתקנה  ,11במקום "סעיף 140ב)א( לפקודת העיריות ,וסעיף
112ב)א( לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי"א ,"1950-יקראו "סעיף
34ב)א( לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א-
;"1981
) (3

בכל מקום במקום "השר" או "שר הפנים" יקראו "הממונה;

) (4

בכל מקום במקום "רשות מקומית" יקראו "מועצה אזורית".

א' בטבת התש"ף ) 29בדצמבר (2019

תמר נאסה
הממונה
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צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון()מס׳  ,(783התשל"ט1979 -
תקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט1979 -

הוראות בדבר
הסדר רכישות,
ניהול מחסנים,
רישום וניהול
טובין

כללי המועצות האזוריות )הסדר רכישות ,ניהול מחסנים ,רישום וניהול טובין(
)יהודה והשומרון( ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 86א לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(,
התשל"ט ,1979 -אני קובעת כללים אלה:
המועצה האזורית תסדיר את רכישותיה ,תנהל את מחסניה ותרשום ותנהל
.1
את הטובין שלה לפי האמור בתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות
)מועצות אזוריות( ,התשי"ח 1958-כפי תוקפה בישראל מעת לעת ,בשינויים
המחויבים ובשינוי זה :בסעיף  ,1במקום ההגדרה "המנהל" יקראו:

ביטול

.2

תחילה

.3

" "המנהל" – מי שהממונה הסמיכו למנהל לעניין כללים אלה או
המנהל הכללי של משרד הפנים;"
כללי המועצות האזוריות )הסדר רכישות ,ניהול מחסנים ,רישום וניהול
טובין( )יהודה והשומרון( ,התשל"ט – 1979-בטלים.
תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף ) 1בינואר .(2020

א' בטבת התש"ף ) 29בדצמבר (2019

תמר נאסה
הממונה
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צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון()מס׳  ,(783התשל״ט1979-
תקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט1979-

כללי המועצות האזוריות )מכרזים משותפים( )יהודה והשומרון( ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 95ד לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(,
התשל"ט) 1979-להלן – התקנון( ,אני קובעת כללים אלה:
דרך הרכבת ועדת מכרזים משותפת ,דרכי פעולתה ואופן עריכת מכרזים
משותפים על ידה יהיו לפי האמור בתקנות הרשויות המקומיות )מכרזים
משותפים( ,התשל"ג ,1973-כפי תוקפן בישראל מעת לעת ,בשינויים
המחויבים ובשינויים אלה:

הוראות בדבר
עריכת מכרזים
משותפים

.1

ביטול

.2

כללי המועצות האזוריות )מכרזים משותפים( )יהודה והשומרון( ,התשמ"ו-
 – 1986בטלים.

תחילה

.3

תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף ) 1בינואר .(2020

) (1בתקנה )1א( ,במקום "בסעיף  2לחוק" יקראו "בסעיף 95ב
לתקנון";
) (2

בתקנה  ,2במקום "בסעיף  "3יקראו "בסעיף 95ג לתקנון ";

) (3בתקנות )10 ,3א()20 ,א( ו ,29-במקום "סעיף  2לחוק" יקראו
"סעיף 95ב לתקנון";
) (4בתקנות )20 ,4ב( ו 29-במקום "סעיף  3לחוק" יקראו "סעיף 95ג
לתקנון";
) (5

בתקנה  ,7במקום "בתחום המדינה" יקראו "בישראל";

) (6בתקנה  ,16אחרי המילים "לדואר בישראל" יקראו "או
באזור";
) (7

בכל מקום ,במקום "השר" או "שר הפנים" יקראו "הממונה".

א' בטבת התש"ף ) 29בדצמבר (2019

תמר נאסה
הממונה
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צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון()מס׳  ,(783התשל"ט1979-
תקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט1979 -

כללי המועצות האזוריות )מכרזים( )יהודה והשומרון( ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  86א לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(,
התשל"ט) 1979-להלן – התקנון( ,אני קובעת כללים אלה:
הוראות בדבר
מכרזים וקבלת
הצעות

.1

צורת המכרז ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות המחירים ,וכן סוגי החוזים
שמועצה אזורית תהיה רשאית להתקשר בהם ללא מכרז פומבי או ללא מכרז
בכלל ,יהיו לפי האמור בתוספת השניה לצו המועצות המקומיות )מועצות
אזוריות( התשי"ח 1958-כפי תוקפה בישראל מעת לעת ,בשינויים המחויבים
ובשינויים אלה:
) (1במקום האמור בסעיף )(2)3א( יקראו" :המקרקעין מועברים
לרשויות הפועלות מטעמו של המפקד הצבאי ,לשירות התעסוקה
בישראל ,למועצה מקומית ,למועצה אזורית או לאיגוד רשויות
מקומיות";
) (2בסעיף )(2)3ה( ,במקום "לתכנית כמשמעותה בחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה "1965-יקראו "לתכנית תכנון כמשמעותה בחוק תכנון
ערים ,כפרים ובניינים ,מס'  79לשנת  ,1966כפי שתוקן בתחיקת
הבטחון";
) (3בסעיף )(2)3ו( ,במקום "תכנית שנתאשרה לפי חוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה "1965-יקראו" :תכנית תכנון שאושרה לפי חוק תכנון
ערים ,כפרים ובניינים ,מס'  79לשנת  ,1966כפי שתוקן בתחיקת
הבטחון";
) (4בסעיף  ,(4)3בכל מקום במקום "בארץ" יקראו "בישראל
ובאזור";
) (5בסעיף  ,(9)3במקום "שנציב המים" יקראו "שקצין המטה
לענייני מים במנהל האזרחי";
) (6בסעיף )(13)3ה( ,במקום "בסעיף146א לצו זה" יקראו "בסעיף
)57א() (12לתקנון";
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) (7בסעיף  ,(15)3אחרי המילים "רוב הרשויות המקומיות" יקראו
"בישראל";
) (8בסעיף )(15)3א( ,במקום "השר" יקראו "המנהל הכללי של
משרד הפנים"
) (9בסעיף  ,(16)3במקום "רשות מקומית אחרת" יקראו "רשות
מקומית או איגוד רשויות מקומיות כהגדרתן בסעיף 61א לתקנון או
רשות מקומית בישראל";
) (10בסעיף )14ד( ,אחרי המילים "לדואר בישראל" יקראו "או
באזור";
)(11

בסעיף )22א( ,במקום "הארץ" יקראו "ישראל";

) (12בסעיף )22ח( ,במקום "סעיף )123ג( לצו זה" יקראו" :סעיף )29ג(
לתקנון".
) (13בכל מקום ,למעט בסעיף )(15)3א( ,במקום "השר" או "שר
הפנים" יקראו "הממונה";
) (14בכל מקום בו מאוזכר דבר חקיקה ישראלי יקראו אחרי האזכור
"כפי תוקפו בישראל מעת לעת".
תחילה

.2

תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף ) 1בינואר .(2020

א' בטבת התש"ף ) 29בדצמבר (2019

תמר נאסה
הממונה

9609

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון()מס׳  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א1981-

כללי המועצות המקומיות )הכנת תקציבים( )יהודה והשומרון( ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף לפי סעיף 100א לתקנון המועצות המקומיות )יהודה
והשומרון( ,התשמ"א) 1981-להלן – התקנון( ,אני קובעת כללים אלה:
הוראות בדבר הכנת .1
תקציב שנתי

אופן הכנת התקציב השנתי של מועצה מקומית וכל העניינים הכרוכים בכך,
יהיו לפי האמור בתקנות הרשויות המקומיות )הכנת תקציבים( ,התשל"א-
 1971כפי תוקפן בישראל מעת לעת ,בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
) (1בתקנה )2א( ,במקום "סעיף  216לפקודת העיריות" ,יקראו
"סעיף 109א לתקנון";
) (2

בכל מקום במקום "שר הפנים" יקראו "הממונה";

) (3בכל מקום במקום "רשות מקומית" או "רשויות מקומיות"
יקראו "מועצה מקומית" או "מועצות מקומיות" בהתאמה.
ביטול

.2

כללי המועצות המקומיות )הכנת תקציבים( )יהודה והשומרון( ,התשמ"ו-
 – 1986בטלים.

תחילה

.3

תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף ) 1בינואר .(2020

א' בטבת התש"ף ) 29בדצמבר (2019

תמר נאסה
הממונה

9610

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון()מס׳  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א1981-

כללי המועצות המקומיות )הנהלת חשבונות( )יהודה והשומרון( ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף לפי סעיף 109טו לתקנון המועצות המקומיות )יהודה
והשומרון( ,התשמ"א) 1981-להלן – התקנון( ,אני קובעת כללים אלה:
הפנקסים שבהם ינוהלו החשבונות של מועצה מקומית ,צורת ניהולם וכל
העניינים הכרוכים בכך יהיו לפי האמור בתקנות הרשויות המקומיות )הנהלת
חשבונות( ,תשמ"ח 1988-כפי תוקפן בישראל מעת לעת בשינויים המחויבים
ובשינויים אלה:

הוראות בדבר
הנהלת חשבונות

.1

ביטול

.2

כללי המועצות המקומיות )הכנת תקציבים( )יהודה והשומרון( ,התשנ"א-
 – 1991בטלים.

תחילה

.3

תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף ) 1בינואר .(2020

) (1

בתקנה – 1
)א( בהגדרת "רואה חשבון" ,במקום "סעיף  216לפקודת
העיריות" ,יקראו " סעיף 109א לתקנון";
) ב(

ההגדרה "רשות מקומית" לא תיקרא;

בהגדרת "תקציב" ,במקום "בתקנות הרשויות המקומיות
) ג(
)הכנת תקציבים( ,התשל"א "1971-יבוא "בכללי המועצות
המקומיות )הכנת תקציבים( )יהודה והשומרון( ,התש"ף;2019-
) (2בתקנה  ,11במקום "סעיף 140ב)א( לפקודת העיריות ,וסעיף
112ב)א( לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי"א ,"1950-יקראו "סעיף
34ב)א( לתקנון";
) (3

בכל מקום במקום "השר" או "שר הפנים" יקראו "הממונה";

) (4

בכל מקום במקום "רשות מקומית" יקראו "מועצה מקומית".

א' בטבת התש"ף ) 29בדצמבר (2019
תמר נאסה
הממונה
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צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון()מס׳  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א1981-

כללי המועצות המקומיות )הסדר רכישות ,ניהול מחסנים ,רישום וניהול טובין(
)יהודה והשומרון( ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 105א לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(,
התשמ"א ,1981-אני קובעת כללים אלה:
המועצה המקומית תסדיר את רכישותיה ,תנהל את מחסניה ותרשום
הוראות בדבר
.1
ותנהל את הטובין שלה לפי האמור בתוספת החמישית לצו המועצות
הסדר רכישות,
המקומיות ,התשי"א 1950-כפי תוקפה בישראל מעת לעת ,בשינויים
ניהול מחסנים,
המחויבים ובשינוי זה :בסעיף  ,1במקום ההגדרה "המנהל" יקראו:
רישום וניהול
טובין
" "המנהל" – מי שהממונה הסמיכו למנהל לעניין כללים אלה או
המנהל הכללי של משרד הפנים;" .
כללי המועצות המקומיות )הסדר רכישות ,ניהול מחסנים ,רישום וניהול
ביטול
.2
טובין( )יהודה והשומרון( ,התשמ"א  – 1981-בטלים.
תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף ) 1בינואר .(2020
תחילה
.3

א' בטבת התש"ף ) 29בדצמבר (2019

תמר נאסה
הממונה

9612

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון()מס׳  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א1981-

כללי המועצות המקומיות )מכרזים משותפים( )יהודה והשומרון( ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף לפי סעיף 117ד לתקנון המועצות המקומיות )יהודה
והשומרון( ,התשמ"א) 1981-להלן – התקנון( ,אני קובעת כללים אלה:
דרך הרכבת ועדת מכרזים משותפת ,דרכי פעולתה ואופן עריכת מכרזים
משותפים על ידה יהיו לפי האמור בתקנות הרשויות המקומיות )מכרזים
משותפים( ,התשל"ג ,1973-כפי תוקפן בישראל מעת לעת ,בשינויים
המחויבים ובשינויים אלה:

הוראות בדבר
עריכת מכרזים
משותפים

.1

ביטול

.2

כללי המועצות המקומיות )מכרזים משותפים( )יהודה והשומרון( ,התשמ"ו-
 – 1986בטלים.

תחילה

.3

תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף ) 1בינואר .(2020

) (1בתקנה )1א( ,במקום "בסעיף  2לחוק" יקראו "בסעיף 117ב
לתקנון";
) (2

בתקנה  ,2במקום "בסעיף  "3יקראו "בסעיף 117ג לתקנון ";

) (3בתקנות )10 ,3א()20 ,א( ו ,29-במקום "סעיף  2לחוק" יקראו
"סעיף 117ב לתקנון";
) (4בתקנות )20 ,4ב( ו 29-במקום "סעיף  3לחוק" יקראו "סעיף
117ג לתקנון";
) (5

בתקנה  ,7במקום "בתחום המדינה" יקראו "בישראל";

) (6בתקנה  ,16אחרי המילים "לדואר בישראל" יקראו "או
באזור";
) (7

בכל מקום ,במקום "השר" או "שר הפנים" יקראו "הממונה".

א' בטבת התש"ף ) 29בדצמבר (2019
תמר נאסה
הממונה
9613

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון()מס׳  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א1981-

כללי המועצות המקומיות )מכרזים( )יהודה והשומרון( ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  114לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(,
התשמ"א) 1981-להלן – התקנון( ,אני קובעת כללים אלה:
הוראות בדבר
מכרזים וקבלת
הצעות

.1

צורת המכרז ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות המחירים ,וכן סוגי החוזים
שמועצה מקומית תהיה רשאית להתקשר בהם ללא מכרז פומבי או ללא מכרז
בכלל ,יהיו לפי האמור בתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות  ,התשי"א-
 1950כפי תוקפה בישראל מעת לעת ,בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
) (1במקום האמור בסעיף )(2)3א( יקראו" :המקרקעין מועברים
לרשויות הפועלות מטעמו של המפקד הצבאי ,לשירות התעסוקה
בישראל ,למועצה מקומית ,למועצה אזורית או לאיגוד רשויות
מקומיות";
) (2בסעיף )(2)3ה( ,במקום "לתכנית כמשמעותה בחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה "1965-יקראו "לתכנית תכנון כמשמעותה בחוק תכנון
ערים ,כפרים ובניינים ,מס'  79לשנת  ,1966כפי שתוקן בתחיקת
הבטחון";
) (3בסעיף )(2)3ו( ,במקום "תכנית שנתאשרה לפי חוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה "1965-יקראו" :תכנית תכנון שאושרה לפי חוק תכנון
ערים ,כפרים ובניינים ,מס'  79לשנת  ,1966כפי שתוקן בתחיקת
הבטחון";
) (4בסעיף  ,(4)3בכל מקום במקום "בארץ" יקראו "בישראל
ובאזור";
) (5בסעיף  ,(9)3במקום "שנציב המים" יקראו "שקצין המטה
לענייני מים במנהל האזרחי";
) (6בסעיף )(13)3ה( ,במקום "בסעיף146א לצו זה" יקראו "בסעיף
)68א() (13לתקנון";
) (7בסעיף  ,(15)3אחרי המילים "רוב הרשויות המקומיות" יקראו
"בישראל";

9614

) (8בסעיף )(15)3א( ,במקום "השר" יקראו "המנהל הכללי של
משרד הפנים"
) (9בסעיף  ,(16)3במקום "רשות מקומית אחרת" יקראו "רשות
מקומית או איגוד רשויות מקומיות כהגדרתן בסעיף 75א לתקנון או
רשות מקומית בישראל";
) (10בסעיף )14ד( ,אחרי המילים "לדואר בישראל" יקראו "או
באזור";
)(11

בסעיף )22א( ,במקום "הארץ" יקראו "ישראל";

) (12בסעיף )22ח( ,במקום "סעיף )123ג( לצו זה" יקראו" :סעיף )38ג(
לתקנון".
) (13בכל מקום ,למעט בסעיף )(15)3א( ,במקום "השר" או "שר
הפנים" יקראו "הממונה";
) (14בכל מקום בו מאוזכר דבר חקיקה ישראלי יקראו אחרי האזכור
"כפי תוקפו בישראל מעת לעת".
ביטול

.2

כללי המועצות המקומיות )מכרזים( )יהודה והשומרון( ,התשנ"ב– 1992-
בטלים.

תחילה

.3

תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף ) 1בינואר .(2020

א' בטבת התש"ף ) 29בדצמבר (2019

תמר נאסה
הממונה

9615

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון()מס׳  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א1981-

כללי המועצות המקומיות )מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים( )יהודה
והשומרון( ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 147א לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(,
התשמ"א ,1981-אני קובעת כללים אלה:
הוראות בדבר מתן .1
מספרים ושמות
לרחובות וסימון
בתים במספרים

מתן או שינוי מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים ,יהיו לפי
האמור בצו המועצות המקומיות )מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים
במספרים( ,התשל"א 1971-כפי תוקפו בישראל מעת לעת ,בשינויים המחויבים
ובשינויים אלה:
) (1

בסעיף  ,1במקום ההגדרה "תכנית" יקראו:
""תכנית" – תכנית תכנון שאושרה לפי חוק תכנון ערים ,כפרים
ובניינים ,מס'  79לשנת  ,1966כפי שתוקן בתחיקת הביטחון";

) (2

בכל מקום במקום "השר" או "שר הפנים" יקראו "הממונה".

ביטול

.2

כללי המועצות המקומיות )מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים
במספרים( )יהודה והשומרון( ,התשנ"ה – 1994-בטלים.

תחילה

.3

תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף ) 1בינואר .(2020

א' בטבת התש"ף ) 29בדצמבר (2019

תמר נאסה
הממונה

9616

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

כללי הרשויות המקומיות )קביעת ארנונה כללית( )יהודה והשומרון( ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )67ג( ו67-א)ב( לתקנון המועצות האזוריות )יהודה
והשומרון( ,התשל"ט 1979-ולפי סעיפים 76ב)ב( ו)77-ב( לתקנון המועצות המקומיות
)יהודה והשומרון( ,התשמ"א ,1981-אני קובעת כללים אלה:
הוראות בדבר
ארנונה כללית
ברשויות המקומיות

.1

הוראות תקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות(,
התשס"ז ,2007-כפי תוקפן בישראל מעת לעת ,יחולו במועצות המקומיות
ובמועצות האזוריות ,בשינויים המפורטים להלן:
) (1

בתקנה – 1
)א( ההגדרה ""נכסים"" ,בנין"" ,אדמה חקלאית"" ,קרקע
תפוסה"" – לא תיקרא;
) ב(

אחרי ההגדרה "בית מלון" יקראו:
""בנין"" ,אדמה חקלאית"" ,קרקע תפוסה"" ,אדמת
בנין" – לעניין מועצה מקומית כמשמעותם בסעיף
 1לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(,
אזורית
מועצה
ולעניין
התשמ"א1981-
כמשמעותם בסעיף 64א לתקנון המועצות
האזוריות )יהודה והשומרון( ,התשל"ט."1979-

) ג(

אחרי ההגדרה "משרד ,שירותים ומסחר" ,יקראו:
"נכסים" – לעניין מועצה מקומית כמשמעותם בסעיף 1
לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(,
התשמ"א 1981-ולעניין מועצה אזורית כמשמעותם
בסעיף  1לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(,
התשל"ט."1979-

)ד( בהגדרת "נכסים אחרים" ,במקום "עד )12ג(" יקראו "עד
)12ד(";
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) (2

בתקנה  ,4אחרי פסקה ) (3יקראו:
" ) (4אדמת בניין – לכל מטר רבוע ,בהתחשב בייעוד הקרקע על
פי תכנית תכנון מאושרת";

) (3

בתקנה  ,6אחרי פרט )12ג( יקראו:
סוג הנכס
")12ד( אדמת בניין

) (4

בשקלים חדשים למטר רבוע
"0.113

בתקנה  ,7אחרי פרט )12ג( יקראו:
סוג הנכס
")12ד( אדמת בניין

בשקלים חדשים למטר רבוע
"12.702

) (5בתקנה  ,8במקום "השרים" יקראו "המנהלים הכלליים של
משרדי הפנים והאוצר בישראל";
) (6בתקנה  ,10במקום "באישור שר הפנים ושר האוצר" יקראו
"באישור המנהלים הכלליים של משרדי הפנים והאוצר בישראל";
) (7בכל מקום בו מאוזכר דבר חקיקה ישראלי יקראו אחרי האזכור
"כפי תוקפו בישראל מעת לעת".
ביטול

.2

כללי רשויות מקומיות )קביעת ארנונה כללית( )יהודה והשומרון( ,התשע"ד-
 – 2014בטלים.

תחילה

.3

תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף ) 1בינואר .(2020

א' בטבת התש"ף ) 29בדצמבר (2019

תמר נאסה
הממונה

9618

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון()מס'  ,(783התשל״ט1979-
תקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט1979-

כללי המועצות האזוריות )מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים( ,תש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 179א לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(,
התשל"ט ,1979-אני קובעת כללים אלה:
הוראות בדבר מתן .1
מספרים ושמות
לרחובות וסימון
בתים במספרים

תחילה

.2

מתן או שינוי מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים ,יהיו לפי
האמור בצו המועצות המקומיות )מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים
במספרים( ,התשל"א 1971-כפי תוקפו בישראל מעת לעת ,בשינויים המחויבים
ובשינויים אלה:
) (1

בסעיף  ,1במקום ההגדרה "תכנית" יקראו:
""תכנית"  -תכנית תכנון שאושרה לפי חוק תכנון ערים ,כפרים
ובניינים ,מס'  79לשנת  ,1966כפי שתוקן בתחיקת הביטחון";

) (2

בכל מקום במקום "השר" או "שר הפנים" יקראו "הממונה".

תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף ) 1בינואר .(2010

א' בטבת התש"ף ) 29בדצמבר (2019
תמר נאסה
הממונה

9619

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

תקנות איגוד רשויות מקומיות )דרכי פרישתה של רשות מקומית מאיגוד רשויות מקומיות(
)ביטול( ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 75מא לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(,
התשמ"א 1981-ולפי סעיף 61א לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(,
התשל"ט ,1979-אני מתקינה תקנות אלה:
ביטול

.1

תקנות איגוד רשויות מקומיות )דרכי פרישתה של רשות מקומית מאיגוד
רשויות מקומיות( ,התשנ"ה – 1995-בטלות.

א' בטבת התש"ף ) 29בדצמבר (2019

תמר נאסה
הממונה

9620

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

תקנות איגודי הרשויות מקומיות )עריכת תקציבים וניהול חשבונות( )יהודה והשומרון( ,התש"ף-
2019
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 75י ו75-מא לתקנון המועצות המקומיות )יהודה
והשומרון( ,התשמ"א ,1981-וסעיף 61א לתקנון המועצות האזוריות )יהודה
והשומרון( ,התשל"ט ,1979 -אני מתקינה תקנות אלה:
עריכת תקציב

.1

על עריכת תקציב בידי איגוד רשויות מקומיות יחולו הוראות כללי המועצות
המקומיות )הכנת תקציבים( )יהודה והשומרון( ,התש"ף ,2019-בשינויים
המחויבים:

ניהול חשבונות

.2

על ניהול חשבונות בידי איגודי רשויות מקומיות יחולו הוראות כללי המועצות
המקומיות )הנהלת חשבונות( )יהודה והשומרון( ,התש"ף ,2019-בשינויים
המחויבים.

ביטול

.3

תקנות איגודי הרשויות המקומיות )עריכת תקציבים וניהול חשבונות( )יהודה
והשומרון( ,התשנ"ה – 1995-בטלות.

תחילה

.4

תחילתם של כללים אלה ביום ד' בטבת התש"ף ) 1בינואר .(2020

א' בטבת התש"ף ) 29בדצמבר (2019

תמר נאסה
הממונה

9621

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון()מס׳  ,(783התשל״ט1979-
תקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט1979-
תקנות המועצות האזוריות )ערר על קביעת ארנונה כללית( )סדרי דין בוועדת ערר(,
התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 69ו לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(,
התשל"ט) 1979-להלן  -התקנון אני מתקינה תקנות אלה:
הוראות בדבר סדרי .1
דין בוועדת ערר

דרכי ההגשה של ערר לפי סעיף 69ה)א( לתקנון וסדרי הדין בו יהיו לפי האמור
בתקנות הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( )סדרי דין
בוועדת ערר( ,התשל"ז ,1977-כפי תוקפן בישראל מעת לעת ,בשינויים
המחויבים ובשינויים אלה:
) (1

בתקנה  ,1במקום הגדרות "ערר"" ,ועדה" ו"משיב" יקראו:

""ערר" – ערר לפי סעיף 69ה לתקנון;
"ועדה" – ועדת ערר שנתמנתה לפי סעיף 69ד לתקנון;
משיב" – מנהל הארנונה לפי סעיף 69א לתקנון";
) (2בתקנה 19א)ה( אחרי "פרק ל"ד לתקנות סדר הדין האזרחי,
בשינויים המחויבים" יקראו "כפי תוקפן בישראל מעת לעת";
) (3

בתקנה  ,20במקום תקנת משנה )ב( יקראו" :
")ב( בגוף ההחלטה יצוין כי החלטת הוועדה נתונה לערעור לפני
בית המשפט לעניינים מקומיים של ערכאת הערעור כמשמעותו
בפרק ט"ו א לתקנון ,זאת לא יאוחר מהיום השלושים שלאחר
יום מסירת ההחלטה למערער";

) (4

תקנה  22לא תיקרא.

ביטול

.2

תקנות המועצה האזורית )ערר על קביעת ארנונה כללית( )סדרי דין בוועדת
ערר( ,התשמ"ג – 1983-בטלות.

תחילה

.3

תחילתן של תקנות אלה  6חודשים מיום חתימתן והן לא יחולו על ערר
שהדיון בו החל לפני תחילתן.

א' בטבת התש"ף ) 29בדצמבר (2019

תמר נאסה
הממונה

9622 㤶㈲

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון()מס׳  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א1981-
תקנות המועצות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( )סדרי דין בוועדת ערר( ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 85ו לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(,
התשמ"א) 1981-להלן  -התקנון( ,אני מתקינה תקנות אלה:
הוראות בדבר סדרי .1
דין בוועדת ערר

דרכי ההגשה של ערר לפי סעיף 85ה)א( לתקנון וסדרי הדין בו יהיו לפי האמור
בתקנות הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( )סדרי דין
בוועדת ערר( ,התשל"ז ,1977-כפי תוקפן בישראל מעת לעת ,בשינויים
המחויבים ובשינויים אלה:
) (1

בתקנה  ,1במקום הגדרות "ערר"" ,ועדה" ו"משיב" יקראו:

""ערר" – ערר לפי סעיף 85ה לתקנון;
"ועדה" – ועדת ערר שנתמנתה לפי סעיף 85ד לתקנון;
משיב" – מנהל הארנונה לפי סעיף )85א( לתקנון";
) (2בתקנה 19א)ה( אחרי "פרק ל"ד לתקנות סדר הדין האזרחי,
בשינויים המחויבים" יקראו "כפי תוקפן בישראל מעת לעת".
) (3

בתקנה  ,20במקום תקנת משנה )ב( יקראו:
")ב( בגוף ההחלטה יצוין כי החלטת הוועדה נתונה לערעור לפני
בית המשפט לעניינים מקומיים של ערכאת הערעור כמשמעותו
בפרק ט"ז לתקנון ,זאת תוך שלושים יום מיום מסירת ההחלטה
למערער";

) (4

תקנה  22לא תיקרא.

ביטול

.2

תקנות המועצות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( )סדרי דין בוועדת
ערר( ,התשמ"ג – 1983-בטלות.

תחילה

.3

תחילתן של תקנות אלה  6חודשים מיום חתימתן והן לא יחולו על ערר
שהדיון בו החל לפני תחילתן.

א' בטבת התש"ף ) 29בדצמבר (2019

תמר נאסה
הממונה

9623
㤶

צבא

לישראל

הגנה

צו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(321תשכ"ט1969-
החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )בריכת שילה  (2מס' ה'02/20/
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(321תשכ"ט ,1969-הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(947התשמ"ב ,1981 -ובהתאם לסעיף  4לחוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ,מס' 2
לשנת  ,1953ולאחר ששוכנעתי כי רכישת הבעלות במקרקעין הינה לטובת הציבור לשם
הקמת בריכת מים אזורית ,העתידה לספק מענה לצרכי המים של שתי האוכלוסיות באזור
גב ההר ,וכי יש ביכולת היזם לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין -
הנני מחליט בזה על רכישת הבעלות במקרקעין שיפורטו להלן ,בהתאם לסעיף )(1)4א(
לחוק הרכישה ,ועל נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו להלן בתוך  60ימים מיום פרסום
החלטה זו בשטח ,באתר האינטרנט ,במשרדי המת"ק הרלוונטי ,או במסירה לגורמי
הקישור הפלסטיני ,לפי המאוחר שביניהם.
ואלה המקרקעין:
משבצת קרקע ,בגודל של  3.12דונם ,כפי שמסומן בצבע אדום במפת רכישה בקנה מידה
 1:2,500הנושאת את השם "החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )בריכת שילה (2
מס' ה' ,"02/20/החתומה על ידי והמצורפת להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה
זו.
המקרקעין האמורים אינם מוסדרים ,ועל פי המפה הפיסקאלית מצויים באדמות הכפר
ג'אלוד ,גוש פיסקאלי  ,23מווקע שעב-דובש.
החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה ,יפורסמו באופן הבא:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9

יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  60ימים.
יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית ,באמצעות המת"ק הרלוונטי.
יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.
יפורסמו באתר אינטרנט של המינהל האזרחי.
יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל
המעוניין.
יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
יופקדו במשרדי נציג הממונה על הרכוש הממשלתי באיו"ש בנפה הרלוונטית,
ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
ייתלו בצורה ברורה ,במספר מקומות ,בשטח המקרקעין המדובר ,למשך  60ימים.
יפורסמו בקובץ המנשרים ,הצווים והמינויים )הקמצ"מ( של מפקדת כוחות צה"ל
באזור יהודה והשומרון .

ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.

ח' בטבת התש"ף
 5בינואר 2020

רסאן עליאן,
המינהל
ראש
הרשות

תת אלוף
האזרחי
המוסמכת

9624

הגנה

צבא

לישראל

צו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(321תשכ"ט1969-
החלטה בדבר נטילת חזקה )כביש  60מקטע חוסאן אלעזר( – מימוש צווי הפקעה מס'
ה' ,31/83/ה' 3/88/ו-ה'3/94/
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון(
)מס'  ,(321תשכ"ט ,1969-הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס' ,(947
התשמ"ב ,1981 -ובהתאם לסעיף  4לחוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ,מס'  2לשנת 1953
)להלן חוק הרכישה( ,ולאחר ששוכנעתי כי נטילת החזקה במקרקעין המופקעים הינה לטובת
הציבור לשם שיפוץ והרחבה של כביש  60במקטע שבין צומת "חוסאן" ובין צומת "אלעזר",
באופן המספק מענה לצורך ציבורי ,תחבורתי ובטיחותי ,וכי יש ביכולת היזם לעמוד
בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות במקרקעין -
הנני מחליט בזה ,בהתאם לסעיף  12לחוק הרכישה ,על נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו
להלן בתוך  60ימים מיום פרסום החלטה זו בשטח ,באתר האינטרנט ,במשרדי המת"ק
הרלוונטי ,או במסירה לגורמי הקישור הפלסטיני ,לפי המאוחר שביניהם.
ואלה המקרקעין:
מקרקעין אשר שטחם  349.976דונם ,אשר כלולים בתחום ההפקעות הבאות :ה'31/83/
"שיפור מקטע כביש בית לחם – חברון ליד אלעזר"; ה'" 3/88/קטע כביש אלחאדר אלעזר";
ו-ה'" 3/94/עוקף אלחאדר" ,אך טרם נתפסה בהם חזקה בפועל ,כפי שמסומן בצבע אדום
במפת רכישה בקנה מידה  1:15,000הנושאת את השם "החלטה בדבר נטילת חזקה )כביש
 60מקטע חוסאן אלעזר( – מימוש צווי הפקעה מס' ה' ,31/83/ה' 3/88/ו-ה' ,"3/94/החתומה
על ידי והמצורפת להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

המקרקעין האמורים אינם מוסדרים ומצויים באדמות הכפרים הבאים:
אדמות כפר

גוש

חלקה/מוואקע

ארטאס

גוש  8פיסקלי

דהר בקש ,חלת אל קרויש

גוש  2פיסקלי

ד'הר בקיש

גוש  7לוח תביעות

,95-100 ,91-93 ,87-89 ,75 ,74 ,71 ,52 ,51 ,28-36
 "0" ,157-163 ,107 ,106דרך בין חלקות

גוש  8לוח תביעות

 "0" ,48 ,39 ,38 ,32דרך בין חלקות

גוש  10לוח תביעות

,33-40 ,31 ,30 ,27 ,21-25 ,17-19 ,12-15 ,7-10 ,5 ,1
 "0" ,59-61 ,51-55 ,48 ,43-45 ,42דרך בין חלקות

גוש  11לוח תביעות

 "0" ,22-29דרך בין חלקות

גוש  13לוח תביעות

141- ,121-123 ,98 ,97 ,96 ,82 ,49-51 ,28-33 ,10 ,9
 "0" ,153 ,149 ,147דרך בין חלקות

גוש  22לוח תביעות

 "0" ,26דרך בין חלקות

גוש  24לוח תביעות

 "0" ,128 ,127 ,117 ,116 ,96-99 ,46-52 ,43דרך בין
חלקות

אל ח'דר
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גוש  27לוח תביעות

 "0" ,19דרך בין חלקות

גוש  29לוח תביעות

 "0" ,1דרך בין חלקות

גוש  35לוח תביעות

 "0" ,56-61 ,23-28 ,1-2דרך בין חלקות

החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה ,יפורסמו באופן הבא:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9

יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  60ימים.
יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית ,באמצעות המת"ק הרלוונטי.
יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.
יפורסמו באתר אינטרנט של המינהל האזרחי.
יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
יופקדו במשרדי נציג הממונה על הרכוש הממשלתי באיו"ש בנפה הרלוונטית,
ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
ייתלו בצורה ברורה ,במספר מקומות ,בשטח המקרקעין המדובר ,למשך  60ימים.
יפורסמו בקובץ המנשרים ,הצווים והמינויים )הקמצ"מ( של מפקדת כוחות צה"ל
באזור יהודה והשומרון

ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.

ח' בטבת התש"ף
 5בינואר

2020

רסאן עליאן,
המינהל
ראש
הרשות

תת אלוף
האזרחי
המוסמכת

9626

9627

9628

צבא הגנה לישראל
תקנות ההגנה )שעת חירום(1945 ,
הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ובהתאם לתקנה )(1)84ב(
לתקנות ההגנה )שעת חירום() 1945 ,להלן" :תקנות ההגנה"( ויתר סמכויותיי על פי כל דין
ותחיקת ביטחון ,ולאחר שהשתכנעתי ,כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון האזור ,ביטחון
מדינת ישראל ,שלום הציבור והסדר ציבורי ,אני מכריז בזה ,כי כל חבר בני אדם הנקרא "
– איחוד ועדות העבודה החקלאיות ) 啮楯渠潦
ועדת הפעילות החקלאית" או " 坃
坯牫 䍯 浭楴瑥敳
 "(䅧物捵汴畲慬או "לג'אן אלעמל אלזראעי" או אתחאד לג'אן אלעמל
אלזראעי" ,בין אם הוא מאוגד ובין אם לאו ,בין אם הוא פועל ברשת האינטרנט ובין אם
הוא פועל באופן אחר ,לרבות קבוצה ,תא ,וכן כל פלג ,מוסד ,סניף מרכז ועד או סיעה שלו,
ובכל שם שייקרא -ולרבות כל חבר בני אדם המשתייך לזרם זה ,המכונה בכינויים שונים,
הוא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות.
המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל ,נדרש להודיע על כך למפקד כוחות
צה"ל באיו"ש באמצעות היועץ המשפטי ליהודה ושומרון ,טלפון ,02-9977711 :פקס077- :
.4701860
הרואה עצמו נפגע על ידי הכרזה זו ,יכול להגיש השגותיו בכתב בפניי ,באמצעות היועץ
המשפטי ליהודה ושומרון ,תוך  14יום ממועד פרסום ההכרזה.

כ"ה בטבת התש"ף
22

בינואר

2020

נדב פדן,
מפקד
באזור

כוחות
יהודה

אלוף
צה"ל
ושומרון

9629

צבא הגנה לישראל
תקנות ההגנה )שעת חירום(1945 ,
הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ובהתאם לתקנה )(1)84ב(
לתקנות ההגנה )שעת חירום() 1945 ,להלן" :תקנות ההגנה"( ויתר סמכויותיי על פי כל דין
ותחיקת ביטחון ,ולאחר שהשתכנעתי ,כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון האזור ,ביטחון
מדינת ישראל ,שלום הציבור והסדר ציבורי ,אני מכריז בזה ,כי כל חבר בני אדם הנקרא
"איחוד ועדות הבריאות" או "אתחאד לג'אן אלעמל אלצחי" או "אתיחאד ליג'אנ אלעמל
אלסיחי" או "איחוד ועדות/ועדת הבריאות" ,או "התאחדות ועדות הבריאות" או
"ועדת/ועדות הפעילות הבריאותית" או "ועדת/ועדות הפעולה הבריאותיות/ההבריאותית"
או "ועדות העשייה הבריאותית" ,בין אם הוא מאוגד ובין אם לאו ,בין אם הוא פועל ברשת
האינטרנט ובין אם הוא פועל באופן אחר ,לרבות קבוצה ,תא ,וכן כל פלג ,מוסד ,סניף מרכז
ועד או סיעה שלו ,ובכל שם שייקרא -ולרבות כל חבר בני אדם המשתייך לזרם זה ,המכונה
בכינויים שונים ,הוא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות.
המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל ,נדרש להודיע על כך למפקד כוחות
צה"ל באיו"ש באמצעות היועץ המשפטי ליהודה ושומרון ,טלפון ,02-9977711 :פקס077- :
.4701860
הרואה עצמו נפגע על ידי הכרזה זו ,יכול להגיש השגותיו בכתב בפניי ,באמצעות היועץ
המשפטי ליהודה ושומרון ,תוך  14יום ממועד פרסום ההכרזה.

כ"ה בטבת התש"ף
22

בינואר

2020

נדב
מפקד
באזור

אלוף
פדן,
צה"ל
כוחות
יהודה ושומרון

9630

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר מבנים בלתי מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד2003-

הכרזה על שטח מתוחם )גבעת מנחם( )הארכת תוקף מס' ) (11יהודה
והשומרון( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ובהתאם לסעיף )2ד() (1ו)2-ד() (2לצו בדבר מבנים בלתי
מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד) 2003-להלן" :הצו"( ועל פי יתר
סמכויותיי לפי תחיקת ביטחון או לפי כל דין ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין
ולשמירה על הסדר הציבורי ,הנני מורה בזאת לאמור:
הגדרה

.1

תחימת השטח

.2

הנני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם )להלן" :תחום ההכרזה"( ,עד ליום ד'
בטבת התשפ"ב ) 1בינואר .(2022

איסור כניסה
ושהייה

.3

)א(

מיום פרסום הכרזה זו ,לא ייכנס אדם לתחום ההכרזה ולא ישהה בו ,הכול
בכפוף לאמור בצו.

)ב(

מיום פרסום הכרזה זו ,כל אדם השוהה בתחום ההכרזה ,חייב לצאת אל
מחוץ לו ,הכול בכפוף לאמור בצו.

)ג(

על אף האמור לעיל ,הוראות סעיף  3להכרזה זו לא יחולו על מי שרשום
במרשם האוכלוסין של האזור.

הוצאת רכוש

.4

מיום פרסום הכרזה זו ,בעליו או מחזיקיו של כל רכוש המצוי בתחום ההכרזה
חייב להוציאו אל מחוצה לו ,הכול בכפוף לאמור בצו.

איסורים מיידים

.5

עם פרסום הכרזה זו ,ייכנסו לתוקף ,באופן מיידי ,האיסורים לביצוע הפעולות
הבאות:

הוצאות פינוי
ואחזקה

.6

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

הפעלת סמכויות

.7

לא בוצע האמור בסעיפים  4 ,3ו 6-להכרזה זו או הפר אדם הוראות סעיף 5
להכרזה זו ,יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו רשאים להשתמש בכל הסמכויות
הקבועות בצו לשם ביצוע הוראות הצו והכרזה זו.

מניעת נזקים

.8

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

בהכרזה זו -
"מפה" – תצלום אוויר הנושא את השם "הכרזה על שטח מתוחם )גבעת מנחם(
)הארכת תוקף מס' ) (11יהודה והשומרון( ,התש"ף ,"2020-החתום על ידי
והמהווה חלק בלתי נפרד מהכרזה זו;
"שטח" – השטח המסומן בקו בצבע אדום במפה.

)א(

פעולות בינוי בתחום ההכרזה;

)ב(

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

9631

פרסום

.9

השגה

.10

תחילה

.11

תחילתה של הכרזה זו ביום חתימתה.

השם

.12

הכרזה זו תיקרא" :הכרזה על שטח מתוחם )גבעת מנחם( )הארכת תוקף מס' (11
)יהודה והשומרון( ,התש"ף."2020-

הכרזה זו תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף  3לצו.
)א(

הרואה עצמו נפגע מהכרזה זו ,רשאי להגיש השגה בכתב בפני מפקד כוחות
צה"ל באזור יהודה והשומרון ,באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור
)בפקס מס'  ,(077-470-1860תוך שמונה ימים מיום פרסום הכרזה זו.

)ב(

להשגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף  10לצו.

כ"ו בטבת התש"ף
23

בינואר 2020

אלוף
מפקד
באזור

נדב
כוחות
יהודה

פדן
צה"ל
והשומרון

9632

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

9633

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר מבנים בלתי מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד2003-

הכרזה על שטח מתוחם )גאולת ציון( )הארכת תוקף מס' ) (1יהודה
והשומרון( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ובהתאם לסעיף )2ד() (1ו)2-ד() (2לצו בדבר מבנים בלתי
מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד) 2003-להלן" :הצו"( ועל פי יתר
סמכויותיי לפי תחיקת ביטחון או לפי כל דין ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין
ולשמירה על הסדר הציבורי ,הנני מורה בזאת לאמור:
הגדרה

.1

תחימת השטח

.2

הנני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם )להלן" :תחום ההכרזה"( ,עד ליום
כ"ח בטבת התשפ"ב ) 1בינואר .(2022

איסור כניסה
ושהייה

.3

)א(

מיום פרסום הכרזה זו ,לא ייכנס אדם לתחום ההכרזה ולא ישהה בו ,הכול
בכפוף לאמור בצו.

)ב(

מיום פרסום הכרזה זו ,כל אדם השוהה בתחום ההכרזה ,חייב לצאת אל
מחוץ לו ,הכול בכפוף לאמור בצו.

)ג(

על אף האמור לעיל ,הוראות סעיף  3להכרזה זו לא יחולו על מי שרשום
במרשם האוכלוסין של האזור.

הוצאת רכוש

.4

מיום פרסום הכרזה זו ,בעליו או מחזיקיו של כל רכוש המצוי בתחום ההכרזה
חייב להוציאו אל מחוצה לו ,הכול בכפוף לאמור בצו.

איסורים מיידים

.5

עם פרסום הכרזה זו ,ייכנסו לתוקף ,באופן מיידי ,האיסורים לביצוע הפעולות
הבאות:

הוצאות פינוי
ואחזקה

.6

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

הפעלת סמכויות

.7

לא בוצע האמור בסעיפים  4 ,3ו 6-להכרזה זו או הפר אדם הוראות סעיף 5
להכרזה זו ,יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו רשאים להשתמש בכל הסמכויות
הקבועות בצו לשם ביצוע הוראות הצו והכרזה זו.

מניעת נזקים

.8

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

בהכרזה זו -
"מפה" – תצלום אוויר הנושא את השם "הכרזה על שטח מתוחם )גאולת ציון(
)הארכת תוקף מס' ) (1יהודה והשומרון( ,התש"ף ,"2020-החתום על ידי
והמהווה חלק בלתי נפרד מהכרזה זו;
"שטח" – השטח המסומן בקו בצבע אדום במפה.

)א(

פעולות בינוי בתחום ההכרזה;

)ב(

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

9634

פרסום

.9

השגה

.10

תחילה

.11

תחילתה של הכרזה זו ביום חתימתה.

השם

.12

הכרזה זו תיקרא" :הכרזה על שטח מתוחם )גאולת ציון( )הארכת תוקף מס' (1
)יהודה והשומרון( ,התש"ף."2020-

הכרזה זו תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף  3לצו.
)א(

הרואה עצמו נפגע מהכרזה זו ,רשאי להגיש השגה בכתב בפני מפקד כוחות
צה"ל באזור יהודה והשומרון ,באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור
)בפקס מס'  ,(077-470-1860תוך שמונה ימים מיום פרסום הכרזה זו.

)ב(

להשגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף  10לצו.

כ"ו בטבת התש"ף
 23בינואר

2020

אלוף
מפקד
באזור

נדב
כוחות
יהודה

פדן
צה"ל
והשומרון

9635

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

9636

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר מבנים בלתי מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד2003-

הכרזה על שטח מתוחם )חוות השקד( )הארכת תוקף מס' ) (14יהודה
והשומרון( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ובהתאם לסעיף )2ד() (1ו)2-ד() (2לצו בדבר מבנים בלתי
מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד) 2003-להלן" :הצו"( ועל פי יתר
סמכויותיי לפי תחיקת ביטחון או לפי כל דין ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין
ולשמירה על הסדר הציבורי ,הנני מורה בזאת לאמור:
הגדרה

.1

תחימת השטח

.2

הנני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם )להלן" :תחום ההכרזה"( ,עד ליום ד'
בטבת התשפ"ב ) 1בינואר .(2022

המשך ביטול
איסור כניסה
ושהייה

.3

ביטולו של איסור הכניסה והשהייה בתחום ההכרזה יעמוד בתוקפו.

הוצאת רכוש

.4

מיום פרסום הכרזה זו ,בעליו או מחזיקיו של כל רכוש המצוי בתחום ההכרזה
חייב להוציאו אל מחוצה לו ,הכול בכפוף לאמור בצו.

איסורים מיידים

.5

עם פרסום הכרזה זו ,ייכנסו לתוקף ,באופן מיידי ,האיסורים לביצוע הפעולות
הבאות:

הוצאות פינוי
ואחזקה

.6

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

הפעלת סמכויות

.7

לא בוצע האמור בסעיפים  4ו 6-להכרזה זו או הפר אדם הוראות סעיף  5להכרזה
זו ,יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו רשאים להשתמש בכל הסמכויות הקבועות
בצו לשם ביצוע הוראות הצו והכרזה זו.

מניעת נזקים

.8

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

פרסום

.9

הכרזה זו תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף  3לצו.

השגה

.10

בהכרזה זו -
"מפה" – תצלום אוויר הנושא את השם "הכרזה על שטח מתוחם )חוות השקד(
)הארכת תוקף מס' ) (14יהודה והשומרון( ,התש"ף  ,"2020 -החתום על ידי
והמהווה חלק בלתי נפרד מהכרזה זו;
"שטח" – השטח המסומן בקו בצבע אדום במפה.

)א(

פעולות בינוי בתחום ההכרזה;

)ב(

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

)א(

הרואה עצמו נפגע מהכרזה זו ,רשאי להגיש השגה בכתב בפני מפקד כוחות

9637

צה"ל באזור יהודה והשומרון ,באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור
)בפקס מס'  ,(077-470-1860תוך שמונה ימים מיום פרסום הכרזה זו.
)ב(

להשגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף  10לצו.

תחילה

.11

תחילתה של הכרזה זו ביום חתימתה.

השם

.12

הכרזה זו תיקרא" :הכרזה על שטח מתוחם )חוות השקד( )הארכת תוקף מס' (14
)יהודה והשומרון( ,התש"ף."2020-

כ"ו בטבת התש"ף
23

בינואר

2020

אלוף
מפקד
באזור

נדב
כוחות
יהודה

פדן
צה"ל
והשומרון

9638

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

9639

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר מבנים בלתי מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד2003-

הכרזה על שטח מתוחם )חזון דוד – "מאחז המחאה"( )הארכת תוקף מס'
) (14יהודה והשומרון( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ובהתאם לסעיף )2ד() (1ו)2-ד() (2לצו בדבר מבנים בלתי
מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד) 2003-להלן" :הצו"( ועל פי יתר
סמכויותיי לפי תחיקת ביטחון או לפי כל דין ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין
ולשמירה על הסדר הציבורי ,הנני מורה בזאת לאמור:
הגדרה

.1

תחימת השטח

.2

הנני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם )להלן" :תחום ההכרזה"( ,עד ליום ד'
בטבת התשפ"ב ) 1בינואר .(2022

איסור כניסה
ושהייה

.3

)א(

מיום פרסום הכרזה זו ,לא ייכנס אדם לתחום ההכרזה ולא ישהה בו ,הכול
בכפוף לאמור בצו.

)ב(

מיום פרסום הכרזה זו ,כל אדם השוהה בתחום ההכרזה ,חייב לצאת אל
מחוץ לו ,הכול בכפוף לאמור בצו.

)ג(

על אף האמור לעיל ,הוראות סעיף  3להכרזה זו לא יחולו על מי שרשום
במרשם האוכלוסין של האזור.

הוצאת רכוש

.4

מיום פרסום הכרזה זו ,בעליו או מחזיקיו של כל רכוש המצוי בתחום ההכרזה
חייב להוציאו אל מחוצה לו ,הכול בכפוף לאמור בצו.

איסורים מיידים

.5

עם פרסום הכרזה זו ,ייכנסו לתוקף ,באופן מיידי ,האיסורים לביצוע הפעולות
הבאות:

הוצאות פינוי
ואחזקה

.6

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

הפעלת סמכויות

.7

לא בוצע האמור בסעיפים  4 ,3ו 6-להכרזה זו או הפר אדם הוראות סעיף 5
להכרזה זו ,יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו רשאים להשתמש בכל הסמכויות
הקבועות בצו לשם ביצוע הוראות הצו והכרזה זו.

מניעת נזקים

.8

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

בהכרזה זו -
"מפה" – תצלום אוויר הנושא את השם "הכרזה על שטח מתוחם )חזון דוד –
"מאחז המחאה"( )הארכת תוקף מס' ) (14יהודה והשומרון( ,התש"ף,"2020-
החתום על ידי והמהווה חלק בלתי נפרד מהכרזה זו;
"שטח" – השטח המסומן בקו בצבע אדום במפה.

)א(

פעולות בינוי בתחום ההכרזה;

)ב(

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

9640

פרסום

.9

השגה

.10

תחילה

.11

תחילתה של הכרזה זו ביום חתימתה.

השם

.12

הכרזה זו תיקרא" :הכרזה על שטח מתוחם )חזון דוד – "מאחז המחאה(
)הארכת תוקף מס' ) (14יהודה והשומרון( ,התש"ף."2020-

הכרזה זו תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף  3לצו.
)א(

הרואה עצמו נפגע מהכרזה זו ,רשאי להגיש השגה בכתב בפני מפקד כוחות
צה"ל באזור יהודה והשומרון ,באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור
)בפקס מס'  ,(077-470-1860תוך שמונה ימים מיום פרסום הכרזה זו.

)ב(

להשגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף  10לצו.

כ"ו בטבת התש"ף
 23בינואר

2020

אלוף
מפקד
באזור

נדב
כוחות
יהודה

פדן
צה"ל
והשומרון

9641

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

9642

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר מבנים בלתי מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד2003-

הכרזה על שטח מתוחם )יישא ברכה( )הארכת תוקף מס' ) (4יהודה
והשומרון( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ובהתאם לסעיף )2ד() (1ו)2-ד() (2לצו בדבר מבנים בלתי
מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד) 2003-להלן" :הצו"( ועל פי יתר
סמכויותיי לפי תחיקת ביטחון או לפי כל דין ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין
ולשמירה על הסדר הציבורי ,הנני מורה בזאת לאמור:
הגדרה

.1

תחימת השטח

.2

הנני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם )להלן" :תחום ההכרזה"( ,עד ליום
כ"ח בטבת התשפ"ב ) 1בינואר .(2022

איסור כניסה
ושהייה

.3

)א(

מיום פרסום הכרזה זו ,לא ייכנס אדם לתחום ההכרזה ולא ישהה בו ,הכול
בכפוף לאמור בצו.

)ב(

מיום פרסום הכרזה זו ,כל אדם השוהה בתחום ההכרזה ,חייב לצאת אל
מחוץ לו ,הכול בכפוף לאמור בצו.

)ג(

על אף האמור לעיל ,הוראות סעיף  3להכרזה זו לא יחולו על מי שרשום
במרשם האוכלוסין של האזור.

הוצאת רכוש

.4

מיום פרסום הכרזה זו ,בעליו או מחזיקיו של כל רכוש המצוי בתחום ההכרזה
חייב להוציאו אל מחוצה לו ,הכול בכפוף לאמור בצו.

איסורים מיידים

.5

עם פרסום הכרזה זו ,ייכנסו לתוקף ,באופן מיידי ,האיסורים לביצוע הפעולות
הבאות:

הוצאות פינוי
ואחזקה

.6

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

הפעלת סמכויות

.7

לא בוצע האמור בסעיפים  4 ,3ו 6-להכרזה זו או הפר אדם הוראות סעיף 5
להכרזה זו ,יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו רשאים להשתמש בכל הסמכויות
הקבועות בצו לשם ביצוע הוראות הצו והכרזה זו.

מניעת נזקים

.8

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

בהכרזה זו -
"מפה" – תצלום אוויר הנושא את השם "הכרזה על שטח מתוחם )יישא ברכה(
)הארכת תוקף מס' ) (4יהודה והשומרון( ,התש"ף ,"2020-החתום על ידי
והמהווה חלק בלתי נפרד מהכרזה זו;
"שטח" – השטח המסומן בקו בצבע אדום במפה.

)א(

פעולות בינוי בתחום ההכרזה;

)ב(

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

9643

פרסום

.9

השגה

.10

תחילה

.11

תחילתה של הכרזה זו ביום חתימתה.

השם

.12

הכרזה זו תיקרא" :הכרזה על שטח מתוחם )יישא ברכה( )הארכת תוקף מס' (4
)יהודה והשומרון( ,התש"ף."2020-

הכרזה זו תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף  3לצו.
)א(

הרואה עצמו נפגע מהכרזה זו ,רשאי להגיש השגה בכתב בפני מפקד כוחות
צה"ל באזור יהודה והשומרון ,באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור
)בפקס מס'  ,(077-470-1860תוך שמונה ימים מיום פרסום הכרזה זו.

)ב(

להשגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף  10לצו.

כ"ו בטבת התש"ף
 23בינואר 2020

אלוף
מפקד
באזור

נדב
כוחות
יהודה

פדן
צה"ל
והשומרון

9644

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

9645

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר מבנים בלתי מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד2003-

הכרזה על שטח מתוחם )יצהר דרום – נ.ג) (725 .הארכת תוקף מס' 14
ותיקון גבולות הכרזה( )יהודה והשומרון( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ובהתאם לסעיף )2ד() (1ו)2-ד() (2לצו בדבר מבנים בלתי
מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד) 2003-להלן" :הצו"( ועל פי יתר
סמכויותיי לפי תחיקת ביטחון או לפי כל דין ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין
ולשמירה על הסדר הציבורי ,הנני מורה בזאת לאמור:
הגדרה

.1

תחימת השטח

.2

הנני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם )להלן" :תחום ההכרזה"( ,עד ליום
כ"ח בטבת התשפ"ב ) 1בינואר .(2022

המשך ביטול
איסור כניסה
ושהייה

.3

ביטולו של איסור הכניסה והשהייה בתחום ההכרזה יעמוד בתוקפו.

הוצאת רכוש

.4

מיום פרסום הכרזה זו ,בעליו או מחזיקיו של כל רכוש המצוי בתחום ההכרזה
חייב להוציאו אל מחוצה לו ,הכול בכפוף לאמור בצו.

איסורים מיידים

.5

עם פרסום הכרזה זו ,ייכנסו לתוקף ,באופן מיידי ,האיסורים לביצוע הפעולות
הבאות:

הוצאות פינוי
ואחזקה

.6

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

הפעלת סמכויות

.7

לא בוצע האמור בסעיפים  4ו 6-להכרזה זו או הפר אדם הוראות סעיף  5להכרזה
זו ,יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו רשאים להשתמש בכל הסמכויות הקבועות
בצו לשם ביצוע הוראות הצו והכרזה זו.

מניעת נזקים

.8

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

פרסום

.9

הכרזה זו תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף  3לצו.

בהכרזה זו -
"מפה" – תצלום אוויר הנושא את השם "הכרזה על שטח מתוחם )יצהר דרום –
נ.ג) (725 .הארכת תוקף מס'  14ותיקון גבולות הכרזה( )יהודה והשומרון(,
התש"ף ,"2020-החתום על ידי והמהווה חלק בלתי נפרד מהכרזה זו;
"שטח" – השטח המסומן בקו בצבע אדום במפה.

)א(

פעולות בינוי בתחום ההכרזה;

)ב(

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

9646

השגה

.10

תחילה

.11

תחילתה של הכרזה זו ביום חתימתה.

השם

.12

הכרזה זו תיקרא" :הכרזה על שטח מתוחם )יצהר דרום – נ.ג) (725 .הארכת
תוקף מס'  14ותיקון גבולות הכרזה( )יהודה והשומרון( ,התש"ף."2020-

)א(

הרואה עצמו נפגע מהכרזה זו ,רשאי להגיש השגה בכתב בפני מפקד כוחות
צה"ל באזור יהודה והשומרון ,באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור
)בפקס מס'  ,(077-470-1860תוך שמונה ימים מיום פרסום הכרזה זו.

)ב(

להשגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף  10לצו.

כ"ו בטבת התש"ף
 23בינואר 2020

פדן
נדב
אלוף
צה"ל
מפקד כוחות
באזור יהודה והשומרון

9647

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

9648

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר מבנים בלתי מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד2003-

הכרזה על שטח מתוחם )מעוז אסתר( )הארכת תוקף מס'  11ותיקון גבולות
הכרזה( )יהודה והשומרון( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ובהתאם לסעיף )2ד() (1ו)2-ד() (2לצו בדבר מבנים בלתי
מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד) 2003-להלן" :הצו"( ועל פי יתר
סמכויותיי לפי תחיקת ביטחון או לפי כל דין ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין
ולשמירה על הסדר הציבורי ,הנני מורה בזאת לאמור:
הגדרה

.1

תחימת השטח

.2

הנני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם )להלן" :תחום ההכרזה"( ,עד ליום
כ"ח בטבת התשפ"ב ) 1בינואר .(2022

איסור כניסה
ושהייה

.3

)א(

מיום פרסום הכרזה זו ,לא ייכנס אדם לתחום ההכרזה ולא ישהה בו ,הכול
בכפוף לאמור בצו.

)ב(

מיום פרסום הכרזה זו ,כל אדם השוהה בתחום ההכרזה ,חייב לצאת אל
מחוץ לו ,הכול בכפוף לאמור בצו.

)ג(

על אף האמור לעיל ,הוראות סעיף  3להכרזה זו לא יחולו על מי שרשום
במרשם האוכלוסין של האזור.

הוצאת רכוש

.4

מיום פרסום הכרזה זו ,בעליו או מחזיקיו של כל רכוש המצוי בתחום ההכרזה
חייב להוציאו אל מחוצה לו ,הכול בכפוף לאמור בצו.

איסורים מיידים

.5

עם פרסום הכרזה זו ,ייכנסו לתוקף ,באופן מיידי ,האיסורים לביצוע הפעולות
הבאות:

הוצאות פינוי
ואחזקה

.6

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

הפעלת סמכויות

.7

לא בוצע האמור בסעיפים  4 ,3ו 6-להכרזה זו או הפר אדם הוראות סעיף 5
להכרזה זו ,יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו רשאים להשתמש בכל הסמכויות
הקבועות בצו לשם ביצוע הוראות הצו והכרזה זו.

מניעת נזקים

.8

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

בהכרזה זו -
"מפה" – תצלום אוויר הנושא את השם "הכרזה על שטח מתוחם )מעוז אסתר(
)הארכת תוקף מס'  11ותיקון גבולות הכרזה( )יהודה והשומרון( ,התש"ף,"2020-
החתום על ידי והמהווה חלק בלתי נפרד מהכרזה זו;
"שטח" – השטח המסומן בקו בצבע אדום במפה.

)א(

פעולות בינוי בתחום ההכרזה;

)ב(

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

9649

פרסום

.9

השגה

.10

תחילה

.11

תחילתה של הכרזה זו ביום חתימתה.

השם

.12

הכרזה זו תיקרא" :הכרזה על שטח מתוחם )מעוז אסתר( )הארכת תוקף מס' 11
ותיקון גבולות הכרזה( )יהודה והשומרון( ,התש"ף."2020-

הכרזה זו תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף  3לצו.
)א(

הרואה עצמו נפגע מהכרזה זו ,רשאי להגיש השגה בכתב בפני מפקד כוחות
צה"ל באזור יהודה והשומרון ,באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור
)בפקס מס'  ,(077-470-1860תוך שמונה ימים מיום פרסום הכרזה זו.

)ב(

להשגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף  10לצו.

כ"ו בטבת התש"ף
 23בינואר

2020

פדן
נדב
אלוף
צה"ל
מפקד כוחות
באזור יהודה והשומרון

9650

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

9651

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר מבנים בלתי מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד2003-

הכרזה על שטח מתוחם )מצפה אסף – גבעת אסף( )הארכת תוקף מס' (14
)יהודה והשומרון( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ובהתאם לסעיף )2ד() (1ו)2-ד() (2לצו בדבר מבנים בלתי
מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד) 2003-להלן" :הצו"( ועל פי יתר
סמכויותיי לפי תחיקת ביטחון או לפי כל דין ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין
ולשמירה על הסדר הציבורי ,הנני מורה בזאת לאמור:
הגדרה

.1

תחימת השטח

.2

הנני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם )להלן" :תחום ההכרזה"( ,עד ליום
כ"ח בטבת התשפ"ב ) 1בינואר .(2022

המשך ביטול
איסור כניסה
ושהייה

.3

ביטולו של איסור הכניסה והשהייה בתחום ההכרזה יעמוד בתוקפו.

הוצאת רכוש

.4

מיום פרסום הכרזה זו ,בעליו או מחזיקיו של כל רכוש המצוי בתחום ההכרזה
חייב להוציאו אל מחוצה לו ,הכול בכפוף לאמור בצו.

איסורים מיידים

.5

עם פרסום הכרזה זו ,ייכנסו לתוקף ,באופן מיידי ,האיסורים לביצוע הפעולות
הבאות:

הוצאות פינוי
ואחזקה

.6

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

הפעלת סמכויות

.7

לא בוצע האמור בסעיפים  4ו 6-להכרזה זו או הפר אדם הוראות סעיף  5להכרזה
זו ,יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו רשאים להשתמש בכל הסמכויות הקבועות
בצו לשם ביצוע הוראות הצו והכרזה זו.

מניעת נזקים

.8

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

פרסום

.9

הכרזה זו תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף  3לצו.

השגה

.10

בהכרזה זו -
"מפה" – תצלום אוויר הנושא את השם "הכרזה על שטח מתוחם )מצפה אסף –
גבעת אסף( )הארכת תוקף מס' ) (14יהודה והשומרון( ,התש"ף ,"2020-החתום על
ידי והמהווה חלק בלתי נפרד מהכרזה זו;
"שטח" – השטח המסומן בקו בצבע אדום במפה.

)א(

פעולות בינוי בתחום ההכרזה;

)ב(

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

)א(

הרואה עצמו נפגע מהכרזה זו ,רשאי להגיש השגה בכתב בפני מפקד כוחות

9652

צה"ל באזור יהודה והשומרון ,באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור
)בפקס מס'  ,(077-470-1860תוך שמונה ימים מיום פרסום הכרזה זו.
)ב(

להשגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף  10לצו.

תחילה

.11

תחילתה של הכרזה זו ביום חתימתה.

השם

.12

הכרזה זו תיקרא" :הכרזה על שטח מתוחם )מצפה אסף – גבעת אסף( )הארכת
תוקף מס' ) (14יהודה והשומרון( ,התש"ף."2020-

כ"ו בטבת התש"ף
 23בינואר

2020

אלוף
מפקד
באזור

נדב
כוחות
יהודה

פדן
צה"ל
והשומרון

9653

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

9654

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר מבנים בלתי מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד2003-

הכרזה על שטח מתוחם )עוז ציון( )הארכת תוקף מס'  11ותיקון גבולות
הכרזה( )יהודה והשומרון( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ובהתאם לסעיף )2ד() (1ו)2-ד() (2לצו בדבר מבנים בלתי
מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד) 2003-להלן" :הצו"( ועל פי יתר
סמכויותיי לפי תחיקת ביטחון או לפי כל דין ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין
ולשמירה על הסדר הציבורי ,הנני מורה בזאת לאמור:
הגדרה

.1

תחימת השטח

.2

הנני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם )להלן" :תחום ההכרזה"( ,עד ליום
כ"ח בטבת התשפ"ב ) 1בינואר .(2022

איסור כניסה
ושהייה

.3

)א(

מיום פרסום הכרזה זו ,לא ייכנס אדם לתחום ההכרזה ולא ישהה בו ,הכול
בכפוף לאמור בצו.

)ב(

מיום פרסום הכרזה זו ,כל אדם השוהה בתחום ההכרזה ,חייב לצאת אל
מחוץ לו ,הכול בכפוף לאמור בצו.

)ג(

על אף האמור לעיל ,הוראות סעיף  3להכרזה זו לא יחולו על מי שרשום
במרשם האוכלוסין של האזור.

הוצאת רכוש

.4

מיום פרסום הכרזה זו ,בעליו או מחזיקיו של כל רכוש המצוי בתחום ההכרזה
חייב להוציאו אל מחוצה לו ,הכול בכפוף לאמור בצו.

איסורים מיידים

.5

עם פרסום הכרזה זו ,ייכנסו לתוקף ,באופן מיידי ,האיסורים לביצוע הפעולות
הבאות:

הוצאות פינוי
ואחזקה

.6

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

הפעלת סמכויות

.7

לא בוצע האמור בסעיפים  4 ,3ו 6-להכרזה זו או הפר אדם הוראות סעיף 5
להכרזה זו ,יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו רשאים להשתמש בכל הסמכויות
הקבועות בצו לשם ביצוע הוראות הצו והכרזה זו.

מניעת נזקים

.8

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

בהכרזה זו -
"מפה" – תצלום אוויר הנושא את השם "הכרזה על שטח מתוחם )עוז ציון(
)הארכת תוקף מס'  11ותיקון גבולות הכרזה( )יהודה והשומרון( ,התש"ף,"2020-
החתום על ידי והמהווה חלק בלתי נפרד מהכרזה זו;
"שטח" – השטח המסומן בקו בצבע אדום במפה.

)א(

פעולות בינוי בתחום ההכרזה;

)ב(

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

9655

פרסום

.9

השגה

.10

תחילה

.11

תחילתה של הכרזה זו ביום חתימתה.

השם

.12

הכרזה זו תיקרא" :הכרזה על שטח מתוחם )עוז ציון( )הארכת תוקף מס' 11
ותיקון גבולות הכרזה( )יהודה והשומרון( ,התש"ף."2020-

הכרזה זו תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף  3לצו.
)א(

הרואה עצמו נפגע מהכרזה זו ,רשאי להגיש השגה בכתב בפני מפקד כוחות
צה"ל באזור יהודה והשומרון ,באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור
)בפקס מס'  ,(077-470-1860תוך שמונה ימים מיום פרסום הכרזה זו.

)ב(

להשגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף  10לצו.

כ"ו בטבת התש"ף
 23בינואר

2020

אלוף
מפקד
באזור

נדב
כוחות
יהודה

פדן
צה"ל
והשומרון

9656

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

9657

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר מבנים בלתי מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד2003-

הכרזה על שטח מתוחם )רמת מגרון-דרום( )הארכת תוקף מס' ) (11יהודה
והשומרון( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ובהתאם לסעיף )2ד() (1ו)2-ד() (2לצו בדבר מבנים בלתי
מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1539התשס"ד) 2003-להלן" :הצו"( ועל פי יתר
סמכויותיי לפי תחיקת ביטחון או לפי כל דין ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לקיום ממשל תקין
ולשמירה על הסדר הציבורי ,הנני מורה בזאת לאמור:
הגדרה

.1

תחימת השטח

.2

הנני מכריז בזאת על השטח כשטח מתוחם )להלן" :תחום ההכרזה"( ,עד ליום
כ"ח בטבת התשפ"ב ) 1בינואר .(2022

איסור כניסה
ושהייה

.3

)א(

מיום פרסום הכרזה זו ,לא ייכנס אדם לתחום ההכרזה ולא ישהה בו ,הכול
בכפוף לאמור בצו.

)ב(

מיום פרסום הכרזה זו ,כל אדם השוהה בתחום ההכרזה ,חייב לצאת אל
מחוץ לו ,הכול בכפוף לאמור בצו.

)ג(

על אף האמור לעיל ,הוראות סעיף  3להכרזה זו לא יחולו על מי שרשום
במרשם האוכלוסין של האזור.

הוצאת רכוש

.4

מיום פרסום הכרזה זו ,בעליו או מחזיקיו של כל רכוש המצוי בתחום ההכרזה
חייב להוציאו אל מחוצה לו ,הכול בכפוף לאמור בצו.

איסורים מיידים

.5

עם פרסום הכרזה זו ,ייכנסו לתוקף ,באופן מיידי ,האיסורים לביצוע הפעולות
הבאות:

הוצאות פינוי
ואחזקה

.6

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

הפעלת סמכויות

.7

לא בוצע האמור בסעיפים  4 ,3ו 6-להכרזה זו או הפר אדם הוראות סעיף 5
להכרזה זו ,יהא המפקד הצבאי או מי מטעמו רשאים להשתמש בכל הסמכויות
הקבועות בצו לשם ביצוע הוראות הצו והכרזה זו.

מניעת נזקים

.8

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

בהכרזה זו -
"מפה" – תצלום אוויר הנושא את השם "הכרזה על שטח מתוחם )רמת מגרון-
דרום( )הארכת תוקף מס' ) (11יהודה והשומרון( ,התש"ף ,"2020-החתום על ידי
והמהווה חלק בלתי נפרד מהכרזה זו;
"שטח" – השטח המסומן בקו בצבע אדום במפה.

)א(

פעולות בינוי בתחום ההכרזה;

)ב(

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

.9

השגה

.10

תחילה

.11

תחילתה של הכרזה זו ביום חתימתה.

השם

.12

הכרזה זו תיקרא" :הכרזה על שטח מתוחם )רמת מגרון-דרום( )הארכת תוקף
מס' ) (11יהודה והשומרון( ,התש"ף."2020-

הכרזה זו תפורסם בדרכים המפורטות בסעיף  3לצו.
)א(

הרואה עצמו נפגע מהכרזה זו ,רשאי להגיש השגה בכתב בפני מפקד כוחות
צה"ל באזור יהודה והשומרון ,באמצעות לשכת היועץ המשפטי לאזור
)בפקס מס'  ,(077-470-1860תוך שמונה ימים מיום פרסום הכרזה זו.

)ב(

להשגה יצורפו המסמכים המפורטים בסעיף  10לצו.

כ"ו בטבת התש"ף
 23בינואר

2020

אלוף
מפקד
באזור

נדב
כוחות
יהודה

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

לישראל

הגנה

צו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(321תשכ"ט1969-
החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )הסדרת צומת קלקס( מס' ה'03/20/
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון(
)מס'  ,(321תשכ"ט ,1969-הצו בדבר הקמת מנהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס' ,(947
התשמ"ב ,1981 -ובהתאם לסעיף  4לחוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ,מס'  2לשנת 1953
)להלן  -חוק הרכישה( ,ולאחר ששוכנעתי כי רכישת הבעלות במקרקעין הינה לטובת הציבור
לשם הסדרת צומת קלקס העתידה לשרת את האוכלוסייה באזור וכי יש ביכולת המקים
לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכות במקרקעין-
הנני מחליט בזה על רכישת הבעלות במקרקעין שיפורטו להלן ,בהתאם לסעיף )(1)4א( לחוק
הרכישה ,ועל נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו להלן בתוך  30ימים מיום פרסום החלטה זו
בשטח ,באתר האינטרנט ,במשרדי המת"ק הרלוונטי ,או במסירה לגורמי הקישור
הפלסטיני ,לפי המאוחר שביניהם.
ואלה המקרקעין:
מקרקעין אשר שטחם  10.6דונם ,כפי שמסומן בצבע אדום במפת רכישה בקנה מידה
 1:2,000הנושאת את השם "החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )הסדרת צומת
קלקס( מס' ה' ,"03/20/החתומה על ידי והמצורפת להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד
מהחלטה זו.
המקרקעין האמורים אינם מוסדרים ,ועל פי המפה הפיסקאלית מצויים באדמות הכפר
חברון גוש פיסקאלי  ,6מווקעאות אן-נג'צש ,ממוח ו-ח'לת אד-דר ובגוש פיסקלי 8
מוואקעות ג'בל אס-סנדץ ,קלקץ
החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה ,יפורסמו באופן הבא:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9

יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  30ימים.
יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית ,באמצעות המת"ק הרלוונטי.
יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.
יפורסמו באתר אינטרנט של המינהל האזרחי.
יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
יופקדו במשרדי נציג הממונה על הרכוש הממשלתי באיו"ש בנפה הרלוונטית ,ויועמדו
לעיונו של כל המעוניין.
ייתלו בצורה ברורה ,במספר מקומות ,בשטח המקרקעין המדובר ,למשך  30ימים.
יפורסמו בקובץ המנשרים ,הצווים והמינויים )הקמצ"מ( של מפקדת כוחות צה"ל
באזור יהודה והשומרון.

ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.

א' בשבט התש"ף
 27בינואר 2020

רסאן עליאן,
המינהל
ראש
הרשות

תת אלוף
האזרחי
המוסמכת
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צבא

הגנה

לישראל

חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית( )הוראת שעה(,
התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת  ,1966ועל פי הצו בדבר
הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני מתקין הוראות אלה:
הגדרות

.1

חובת בידוד
בית ותנאי
בידוד

.2

בהוראה זו -
"אזור"  -אזור יהודה והשומרון;
"חוזר" – מי שהגיע לאזור ,לרבות דרך מדינה אחרת ,לאחר שהיה באחד היעדים
במהלך  14הימים האחרונים לפני הגעתו לאזור; לעניין זה" ,דרך מדינה אחרת"
– למעט שהיה בשדה התעופה בלבד של אותה מדינה ,מלבד סין;
"חולה" – חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל;湃 潖 -
"אדם המצוי בבידוד" – אחד מאלה:
) (1חוזר;
) (2מי שהיה במגע הדוק עם חולה;
) (3מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב 14-הימים
האחרונים;
"בחירות"  -בחירות לכנסת ה 23-בישראל;
"הוראות המנהל"  -הוראות הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל;
"היעדים" – סין ,סינגפור ,מקאו ,תאילנד ,הונג קונג ,דרום קוריאה ,יפן;
"מגע הדוק"  -כל אחד מאלה:
) (1חשיפה במוסד רפואי לחולה ,ובכלל כל אלה :טיפול ישיר בחולה ,עבודה
יחד עם עובדי בריאות שחלו ,ביקור חולה ,או שהייה בחדר עם חולה,
והכל אם בוצעו בלא מיגון לפי הנחיות מתאמת הבריאות במינהל
האזרחי או משרד הבריאות בישראל;
) (2עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה;
) (3נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני מושבים
ממקום מושב החולה;
) (4בני-ביתו של חולה;
) (5כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות;
"תסמינים"  -חום גוף העולה על  38מעלות צלזיוס ,שיעול או קושי בנשימה.
)א(

אדם המצוי בבידוד ישהה בבידוד בבית מגורים או במקום אחר שניתן
לקיים בו את תנאי הבידוד )להלן – מקום הבידוד(;

)ב(

היה לאדם ספק אם הוא היה במגע הדוק עם חולה ,ישהה בבידוד ויפנה
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למתאמת הבריאות במינהל האזרחי או למשרד הבריאות בישראל לבירור
הספק;

הצבעה
בבחירות
בישראל

2א.

דיווח

.3

)ג(

הבידוד יהיה לתקופה של  14ימים ממועד השהייה האחרונה באחד
מהיעדים ,ואם היה ביותר מיעד אחד – ממועד השהיה באחרון שבהם
לגבי חוזר ,או  14ימים מיום המגע האחרון עם חולה )להלן – תקופת
הבידוד(.

)ד(

אדם המצוי בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי
בישראל או סגנו ,או ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות
בישראל או סגנו ,או מתאמת הבריאות במינהל האזרחי ובהתאם לתנאי
האישור.

)ה(

תנאי הבידוד לרבות כללי היגיינה ומגע עם אדם המצוי בבידוד ,יהיו
בהתאם להמלצות מתאמת הבריאות במינהל האזרחי או משרד הבריאות
בישראל לבידוד בית כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.

)ו(

מי שאין לו מקום בידוד לשהות בו מנסיבות מיוחדות ,ישהה בבידוד
במקום כפי שיוסדר בידי משרד הבריאות בישראל או המפקד הצבאי.

)ו(1

אדם המצוי בבידוד שפיתח תסמינים יפעל לפי הוראות הגורם המוסמך
במשרד הבריאות בישראל או מתאמת הבריאות במינהל האזרחי.

)ז(

במקרה של מצב חירום רפואי ,אדם המצוי בבידוד יפנה לקבלת טיפול
רפואי דחוף ,תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר היותו בבידוד בשל
חשד להידבקות בנגיף הקורונה.

)ח(

חובת בידוד לפי הוראה זו ,לא תחול לגבי אדם שרופא או גורם מוסמך
אחר קבע כי בידודו יבוצע בבית חולים או במתקן מסוים.

על אף האמור בסעיף )2ד( ,אדם הזכאי להצביע בבחירות בישראל המצוי במקום
בידוד לפי סעיף )2א( ובלא תסמינים רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך הצבעה
בבחירות באחת מהקלפיות שקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בישראל
לעניין הצבעה של אדם כאמור ,ובהתאם להוראות שקבע משרד הבריאות
בישראל למניעת הדבקה; אדם כאמור יגיע לקלפי ויחזור ממנה ישירות למקום
הבידוד ברכב שאינו רכב ציבורי; לעניין זה – "רכב ציבורי" – רכב המשמש או
המיועד לשמש להסעת נוסעים בשכר ובכלל זה מונית.
)א(

על אדם המצוי בבידוד לדווח למתאמת הבריאות במינהל האזרחי או
למשרד הבריאות בישראל על קיום הוראה זו ובכלל זה ,מקום מגוריו,
מועד הגעתו לאזור ומועד השהיה האחרונה ביעד כאמור בסעיף )2ג( או
מועד המגע האחרון עם חולה ,לפי העניין ,ותקופת הבידוד.

)ב(

חוזר שאין לו מקום מגורים קבוע באזור ,ידווח למתאמת הבריאות
במינהל האזרחי או למשרד הבריאות בישראל עם הגעתו לאזור או עם
פרסום הוראה זו ,לפי המוקדם מביניהם ,על מקום שהייתו בתקופת
הבידוד.

)ג(

דיווח או פנייה למתאמת הבריאות במינהל האזרחי או למשרד הבריאות
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בישראל לפי הוראה זו יהיה באופן שיפרסם המשרד או המתאמת מזמן
לזמן.
תוקף

.4

תוקפה של הוראה זו ביום חתימתה ועד ליום  2במאי .2020

תחולה

.5

הוראה זו תחול גם על מי שחזר לאזור לפני יום חתימתה.

כ"ט בשבט התש"ף
 24בפברואר 2020

עליאן
תא"ל רסאן
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד במתקן מסוים( )הוראת
שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת  ,1966ועל פי הצו בדבר הקמת
מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני מתקין הוראות אלה:
הגדרות

.1

חובת בידוד

.2

בהוראה זו -
"אדם החשוד כחולה בקורונה"  -אחד מאלה:
) (1מי שנדרש להיבדק ל–  ,湃 潖בהתאם להנחיות של משרד הבריאות
בישראל או של מתאמת הבריאות במינהל האזרחי כפי שיתפרסמו מזמן
לזמן;
) (2מי שגורם מוסמך במשרד הבריאות בישראל ,מתאמת הבריאות במינהל
האזרחי או רופא מחוזי הורה שהוא נדרש להיבדק ל־ ;湃 潖
"אזור"  -אזור יהודה והשומרון;
"הוראת בידוד בית"  -הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד
בית( )הוראת שעה( ,התש"ף;2020-
"חולה"  -כהגדרתו בהוראת בידוד בית;
"מאבטח"  -לעניין הוראה זו אחד מאלה:
) (1מאבטח כהגדרתו בצו בדבר סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור
)יהודה והשומרון( )מס'  ,(1628התשס"ט ,2009-שהוסמך לעניין המתקן
המסוים;
) (2אדם שהוסמך על פי הצו בדבר הסדרת השמירה בישובים )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(432תשל"א ,1971-לגבי האזור שבתחומו הוסמך;
) (3נאמן ביטחון כמשמעותו צו בדבר סידורי בטחון באזורי תעשייה )מינוי
נאמן ביטחון( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1640התשס"ט ,2009-לגבי המקום
שבתחומו הוסמך;
"מתקן"  -בית חולים או מתקן אחר כפי שתורה מתאמת הבריאות במינהל
האזרחי ,דרך כלל או באופן פרטני;
"רופא"  -רופא מומחה;
"רופא מחוזי"  -כמשמעו בישראל ,ולרבות סגנו.
)א(

חולה או אדם החשוד כחולה בקורונה ,ישהה בבידוד במתקן ,אם רופא
הורה כי אדם כאמור ישהה בבידוד בבית חולים או במתקן;

)ב(

אדם המצוי בבידוד ,כהגדרתו בהוראת בידוד בית ,ישהה בבידוד במתקן,
אם גורם מוסמך במשרד הבריאות בישראל ,מתאמת הבריאות או רופא
מחוזי הורה כי ישהה בבידוד בבית חולים או במתקן.
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)ג(

כפיית בידוד .3

במתקן

תוקף

.4

הבידוד במתקן יהיה בתנאים ולתקופה כפי שיורה הרופא ,זולת אם הורה
רופא על סיום תקופת הבידוד קודם לכן או כי המשך הבידוד יבוצע במקום
אחר ובתנאים ,כפי שיורה; ואולם לגבי בידוד כאמור בסעיף קטן )ב(,
ההוראות כאמור יינתנו בידי הרופא שהורה על הבידוד.

הורה רופא כי אדם ישהה בבידוד לפי סעיף )2א( או )ב( ,וסירב אותו אדם לעשות
כן ,יפעל מאבטח לבקשת איש צוות רפואי בבית החולים לאכיפת הבידוד ולעיכוב
של אותו אדם ,תוך שימוש בכוח סביר הנדרש בנסיבות העניין ,עד להגעתו של
שוטר ,והכול לפי הוראות מתאמת הבריאות במינהל האזרחי.
תוקפה של הוראה זו ביום חתימתה ועד ליום  12באפריל .2020

כ"ט בשבט התש"ף
 24בפברואר 2020

עליאן
תא"ל רסאן
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית( )הוראת שעה(
)תיקון( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת  ,1966ועל פי הצו בדבר
הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני מתקין הוראות אלה:
תיקון סעיף
1

.1

בהוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית( )הוראת שעה(,
התש"ף ,2020-בסעיף - 1
)א( בהגדרה "חוזר" ,בסופה יבוא "דרום קוריאה ואיטליה";
)ב( בהגדרה "היעדים" ,בסופה יבוא "איטליה".

תחולה

.2

הוראה זו תחול גם על מי שחזר לפני יום חתימתה.

שם

.3

הוראה זו תיקרא" :הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד
בית( )הוראת שעה( )תיקון( ,התש"ף."2020-

ט' אדר התש"ף
 5במרץ

2020

עליאן
תא"ל רסאן
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית( )הוראת שעה(
)תיקון מס'  ,(2התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת  ,1966ועל פי הצו בדבר
הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני מתקין הוראות אלה:
תיקון השם

.1

בהוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית( )הוראת שעה(,
התש"ף) 2020-להלן – ההוראה העיקרית( ,בשם ההוראה ,במקום ")בידוד בית("
יבוא ")בידוד בית והוראות שונות(".

תיקון סעיף
1

.2

בסעיף  1להוראה העיקרית -
)(1

בהגדרה "חוזר" ,אחרי "לפני הגעתו לאזור" יבוא "או שהשתתף
בהתכנסות בין-לאומית מחוץ לאזור במהלך  14הימים האחרונים
כאמור";

)(2

בהגדרה "היעדים" ,בסופה יבוא "צרפת ,גרמניה ,ספרד ,שוויץ ,אוסטריה,
סן מרינו ,אנדורה";

)(3

אחרי ההגדרה "היעדים" יבוא:
""התכנסות בין-לאומית" – התקהלות מאורגנת בהשתתפות אנשים
המגיעים ממדינה אחת או יותר ,שאינה אזור יהודה ושומרון ואינה
ישראל;
"התקהלות מאורגנת" – התקהלות מאורגנת לרבות במסגרת של אירוע
ספורט ,כנס ,הצגה ,מופע;";

)(4

אחרי ההגדרה "מגע הדוק" יבוא:
""מקצוע בריאות"  -רופא ,רופא שיניים ,סטז'ר ,אח או אחות ,מיילדת,
פסיכולוג ,מרפא בעיסוק ,פיזיותרפיסט ,קלינאי תקשורת ,תזונאי-דיאטן,
קרימינולוג קליני ,פודיאטר ,פודיאטר מנתח ,כירופרקט ,פאראמדיק,
מעבדן רפואי ,ביוטכנולוג ,טכנאי רנטגן ,מפעילי מכונת לב-ריאה ,מתרים
דם ,טכנולוג רפואי ,עוזר פתולוג ,עוזר רופא מרדים בחדרי ניתוח בבתי
חולים ,עוזר רופא במחלקה לרפואה דחופה בבית חולים ,חובש ,נהג
אמבולנס ,אופטומטריסט/אופטומטראי ,פלבוטומיסט ,טכנולוג עיניים,
מלווה אישי לפעוט עם מוגבלות השוהה במעון יום שיקומי לרבות בהסעה
מבית הפעוט אל המעון ובחזרה ,רוקח וכן כל בעל מקצוע שהכיר בו
המנהל הכללי של משרד הבריאות בישראל כמטפל בשירותי הבריאות;
"עובד מערכת הבריאות" – אדם העובד במוסד רפואי ,בקופת חולים,
בארגון הנותן שירותי רפואת חירום או במעון המשמש ,או הנועד לשמש,
כולו או בחלקו ,מקום מגורים או מקום שהיה לילדים ,לזקנים ,לבעלי
מום גופני או ללוקים בשכלם ,והכל כשהם מחוץ למשפחתם ,או מוסד
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המשמש או שנועד לשמש לטיפול בגמילה מסמים ,וכן תלמיד ,סטז'ר,
מתלמד או אדם המשלים הכשרה מעשית למקצוע בריאות ,ולרבות עובד
חברת כוח אדם או ספק שירותים המבצע את עבודתו באחד מאלה;".
תיקון סעיף
2

.3

בסעיף )2ג( להוראה העיקרית ,אחרי "ממועד השהייה באחרון שבהם" יבוא "ואם
חזר מהתכנסות בין-לאומית –  14ימים מיום השהייה האחרון בהתכנסות
כאמור".

הוספת
סעיפים 3א
ו3-ב

.4

אחרי סעיף  3להוראה העיקרית יבוא:

תחולה

.5

"איסור
התכנסות
בין-לאומית
והתקהלות

3א.

איסור יציאה 3ב.
של
לחו"ל
עובד מערכת
הבריאות

)א(

אין לקיים התכנסות בין-לאומית באזור.

)ב(

אין לקיים התקהלות מאורגנת בהשתתפות 5,000
איש ומעלה ,למעט הפגנה שניתן לה אישור כדין.

)ג(

מי שהגיע לאזור ב 14-הימים האחרונים ,אף אם
אינו חוזר ,לא ישתתף בהתקהלות מאורגנת
בהשתתפות  100אנשים ומעלה.

)ד(

אדם עם חום גוף העולה על  38מעלות צלזיוס לא
ישתתף בהתקהלות מאורגנת בהשתתפות 100
אנשים ומעלה ,ולא יגיע למקום עבודתו ולמקום
שבו הוא נותן שירות.

)ה(

על אף האמור בסעיף זה ,הגורם המוסמך במשרד
הבריאות בישראל או מתאמת הבריאות במנהל
האזרחי רשאים לאשר את קיומה של התכנסות
בין-לאומית כאמור בסעיף קטן )א( או של
התקהלות כאמור בסעיף קטן )ב( וכן לאשר
השתתפות בהתקהלות כאמור בסעיף קטן )ג( או
)ד( ,בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורו עליהם.

)א(

עובד מערכת הבריאות לא ייסע אל מחוץ לאזור,
ומעסיק במערכת הבריאות לא יאשר לעובד
מערכת הבריאות חופשה לשם נסיעה אל מחוץ
לאזור.

)ב(

על אף האמור בסעיף זה ,הגורם המוסמך במשרד
הבריאות בישראל או מתאמת הבריאות במנהל
האזרחי רשאים לאשר נסיעה של עובד מערכת
הבריאות או של קבוצת עובדים כאמור אל מחוץ
לאזור בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורו עליהם.

)ג(

בסעיף זה" ,אל מחוץ לאזור" – למעט לישראל
אלא אם כן ניתנה הוראה אחרת לפי כל דין
ותחיקת ביטחון.".

)א( הוראה זו תחול על תושב האזור או אדם המתגורר באזור ,או על תושב או
אזרח ישראל ,שחזר מצרפת ,גרמניה ,ספרד ,שוויץ ,אוסטריה ,סן מרינו או
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אנדורה ,גם אם חזר לפני יום תחילתה.
)ב(

שם

.6

י"ג אדר התש"ף
9

במרץ 2020

הוראה זו תחול על מי שאינו תושב האזור או המתגורר באזור או תושב או
אזרח ישראל ,אשר יגיע לאזור לאחר שהיה במהלך  14הימים האחרונים
לפני הגעתו לאזור בצרפת ,גרמניה ,ספרד ,שוויץ ,אוסטריה ,סן מרינו או
אנדורה ,מיום  9במרץ  2020בשעה .8:00

הוראה זו תיקרא" :הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד
בית( )הוראת שעה( )תיקון מס'  ,(2התש"ף."2020-

עליאן
תא"ל רסאן
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו בדבר העברת טובין )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1252התשמ"ח1988-

היתר כללי להוצאת טובין
בתוקף סמכותי כראש המנהל האזרחי לפי סעיף  2לצו בדבר העברת טובין )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(1252התשמ"ח) 1988-להלן" :הצו"( ,הנני נותן היתר זה –
הוצאת טובין
לישראל

.1

הוצאת טובין
מהאזור דרך
תחנות מעבר

.2

אי תחולה על
טובין
האסורים
בייצוא או
בהחזקה

.3

היתר זה לא יחול על טובין האסורים ביצוא מהאזור או בהחזקה ,לפי כל
דין או תחיקת ביטחון.

תחילת
התוקף

.4

תחילת תוקפו של היתר זה מיום חתימתו.

השם

.5

היתר זה ייקרא" :היתר כללי להוצאת טובין )יהודה ושומרון( ,התשע"ט-
."2019

מותר לכל אדם להוציא טובין מהאזור לישראל ,ובלבד שהטובין נרכשו כדין
באזור לאחר שיובאו כדין אליו או יוצרו כדין באזור ושולם עליהם כל מס
שחל עליהם ,למעט טובין כמפורט להלן:
)א( טובין המנויים בתוספת הראשונה;
)ב( טובין אשר יש בהם משום סכנה לביטחון האזור או מדינת ישראל,
לפי קביעה ,שתהיה מוגבלת לפרק זמן ,של מפקד צבאי או הממונה;
)ג( טובין שהכנסתם לישראל נאסרה או הותנתה בתנאים ,ולא נתקיימו
תנאים אלו.

מותר לכל אדם להוציא טובין מן האזור דרך תחנות מעבר כמשמעותן בצו
בדבר תחנות מעבר  -גשרי הירדן )יהודה ושומרון( )מס'  ,(175התשכ"ח-
 ,1967ובלבד שהטובין נרכשו כדין באזור לאחר שיובאו כדין אליו או יוצרו
כדין באזור ושולם עליהם כל מס שחל עליהם ,למעט טובין כמפורט להלן:
)א( טובין המנויים בתוספת השנייה;
)ב( טובין אשר יש בהם משום סכנה לביטחון האזור או מדינת ישראל,
לפי קביעה ,שתהיה מוגבלת לפרק זמן ,של מפקד צבאי או הממונה;
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יד

באדר

התש"ף

10

במרץ

2020

סאן עליאן
תת-אלוף
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה והשומרון

התוספת הראשונה
)סעיף (1

 .1שיש )תוצרי סלע קרבונטי -מטמורפי( -בכל תצורותיו
 .2נירוסטה -פְּ לָ דַ ת ַאל-חֶ לֶד
 .3מוצרי עור ופרוות
 .4ברזל 䙥
 .5נחושת 䍵
 .6זהב 䅵
 .7כסף 䅧
 .8אלומיניום 䅬
 .9מגנזיום 䵧
 .10נתרן 乡
 .11אשלגן
 .12פחמים )מעץ(
 .13מוצרי מזון מבשר בעלי חיים
 .14פלטינה 側
 .15פלדיום 偤
 .16קדמיום 䍤
 .17אינדיום 䥮
 .18גליום 䝡
 .19ניקל 乩
 .20טיטניום 呩
 .21טונגסטן
 .22בדיל 卮
 .23עופרת 偢
 .24מוליבדן 䵯
 .25פליז "נחושת צהובה"

התוספת השניה
)סעיף (2
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צבא

הגנה

לישראל

חוק העתיקות ,מס'  51לשנת 1966
צו בדבר חוק העתיקות )מס' )(1166יהודה והשומרון( ,התשמ"ו1986-
תקנות העתיקות )אגרות למתן אישור פעולות( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי כראש המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון ,בהתאם לסעיף  48לחוק
העתיקות ,מס'  51לשנת ) 1966להלן – "החוק"( ובהתאם לסעיף  16לצו בדבר חוק העתיקות
)יהודה והשומרון( )מס'  ,(1166התשמ"ו) 1986-להלן – "הצו"( ,הנני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

 .1בתקנות אלה –
"חפירת הצלה" – חפירה שביצועה נדרש בידי הממונה כתנאי למתן אישור לפי
סעיף  10לחוק;

 .2הוגשה למנהל בקשה לפי סעיף  10לחוק ,לאישור פעולות באתר עתיקות
אגרות
כהגדרתו בחוק ,והתנה המנהל את מתן האישור בתנאים ,לאחר שבוצע סקר
לצורך מתן
ארכיאולוגי באתר ,ישלם מבקש האישור אגרות כמפורט להלן:
אישור
בעד ביצוע חפירת הצלה בידי הממונה –
)א( לכל יום חפירה בשטחי החפירה שנדרשו ,לפי
קביעת הממונה ,לצורך מתן אישור לביצוע
עבודות ,תשולם האגרה שלהלן ,ביחס לכל יום
עבודה של המרכיב הנדרש לביצוע החפירה -
) (1עלות יום עבודה לפועל אחד מתוך 25
פועלים הנדרשים לחפירה;
) (2עלות יום עבודה למנהל חפירה;
) (3עלות יום עבודה למנהלן;
) (4עלות יום עבודה למודד;
) (5עלות יום עבודה לצלם;
) (6עלות יום עבודה לממונה בטיחות;
) (7אבטחה;
) (8צילום אוויר;
מדידות תלת מימד
) (9רכב;
) (10מחפרון;
) (11ציוד וחומרים הנדרשים לחפירה;
) (12מעבדות;
) (13טיפול טכני;

בשקלים חדשים

325
1100
1300
1100
1100
1500
1100
1500
5500
450
2000
45
1000
1000
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1000
) (14מחקרים נלווים לחפירה;
) (15פרסום הממצאים )מתוך שני ימי עבודה 1000
נדרשים(.
)ב( נתן הממונה את הסכמתו לבקשה לבצע את
החפירה באמצעות פועלים מטעם מבקש
האישור – לא תשולם האגרה שבתקנת משנה
)א() (1ביחס ליום עבודה לפועל.
 .3החליט הממונה לאור תוצאות חפירות ההצלה שלא לתת אישור לביצוע פעולות
במקרקעין ,ישיב המינהל האזרחי למבקש האישור את האגרות ששילם לפי
תקנה .2

השבת
אגרה

פטור
מטעמים
מיוחדים

) .4א(

סייג
לתחולה

 .5תקנות אלה לא יחולו על –
)א(

תחילה
שם

סגן ראש המינהל האזרחי רשאי ,לאחר שנועץ בממונה וביועץ המשפטי,
לתת ,מנימוקים שיירשמו ,פטור מלא או חלקי מהאגרה הקבועה בתקנה
 2לפי הענין ,אם קיימות לדעתו נסיבות המצדיקות זאת ,ובכלל אלה היקף
החפירות ,מטרת הבנייה ,ביצוע על ידי גורם פרטי ,או נסיבותיו האישיות
של מבקש האישור.

מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון.

)ב( המינהל האזרחי.
)ג(
מי שרכש זכויות במקרקעין ,ושמכח הסכם בינו לבין המינהל האזרחי
שילם בעד חפירות הצלה באותם מקרקעין ,ביחס לפעולות שבעדן שולם.
 .6תחילתן של תקנות אלה מיום פרסומן.
 .7תקנות אלו תיקראנה" :תקנות העתיקות )אגרות למתן אישור פעולות( )יהודה
ושומרון( ,התש"ף."2020-

יד

באדר

התש"ף

10

במרץ

2020

רסאן עליאן
תת-אלוף
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר העברת טובין )יהודה והשומרון()מס'  ,(1252התשמ"ח1988-
תקנות בדבר העברת טובין )הובלת רכבים פסולים(
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א לצו בדבר העברת טובין )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1252התשמ"ח ,1988-הנני
מורה בזאת לאמור:
הגדרות

.1

בתקנות אלה:

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

.3

הובלתו של רכב פסול בתוך האזור טעונה היתר מהממונה.
)א(

היה לשוטר ,חייל צה"ל או בעל תפקיד שהוסמך לכך על ידי המפקד הצבאי
יסוד סביר להניח כי נעשתה הובלתו של רכב פסול מבלי שניתן היתר לכך לפי
תקנה  2או בסטייה מהוראות ההיתר ,רשאי הוא למסור לנהג הרכב
שבאמצעותו נעשתה ההובלה או לבעל הרכב כאמור הודעה האוסרת את
השימוש ברכב )להלן הודעת איסור שימוש( לתקופה של שלושים ) (30ימים,
וליטול את רישיון הרכב לאותה תקופה; בהודעת איסור שימוש תצוין הסיבה
לאיסור השימוש ברכב ולנטילת רישיון הרכב.

)ב(

אם במהלך שלוש ) (3השנים שקדמו להובלה האמורה בתקנת-משנה )א( נמסרה
הודעת איסור שימוש לפי סעיף זה באותו רכב שבו בוצעה ההובלה ,או ברכב
אחר לאותו נהג או לאותם בעלים ,רשאי הממונה להאריך את הודעת איסור
השימוש לתקופה שלא תעלה על תשעים ) (90ימים .הודעה בכתב על ההארכה
תישלח לנהג או לבעלים.

) ג(

רשאי שוטר ,חייל צה"ל או בעל תפקיד שהוסמך לכך על ידי המפקד הצבאי
להורות לנהג הרכב שלגביו נמסרה הודעת איסור שימוש להעמיד את הרכב
במגרש או בכל מקום אחר עליו יורה.

) ד(

לא ישתמש אדם ברכב עליו נמסרה הודעת איסור שימוש אלא לצורך נסיעה
לשם ביצוע הפעולות האמורות בתקנת משנה )ג( ,ולא יעבירו מהמקום שנקבע
להעמדת הרכב.

) ה(

הוצאות בשל העמדת רכב במגרש בתקופת איסור השימוש לפי תקנת משנה )ג(,
ישולמו על ידי בעל הרכב ,אלא אם איסור השימוש ברכב בוטל כאמור בתקנה
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)5א( ,וניתן לעכב את הרכב עד שישולמו .הוצאות בשל העיכוב יתווספו
להוצאות האמורות ברישא.
השגה

.4

ביטול
איסור
לשימוש
ברכב

.5

תחילה

.6

תחילת תוקפן של תקנות אלה  -חודשיים מיום חתימתן.

השם

.7

תקנות אלה תיקראנה" :תקנות בדבר העברת טובין )הובלת רכבים פסולים( )יהודה
והשומרון( התש"ף."2020-

)א(

נאסר שימוש ברכב וניטל רישיון הרכב כאמור בתקנה  ,3רשאי מי שרואה עצמו
נפגע מכך להגיש השגה בכתב לממונה.

)ב(

הממונה רשאי לקבל השגה שהוגשה בפניו ,כולה או מקצתה ,או לדחותה.
ההחלטה בהשגה תינתן תוך  5ימים ממועד קבלת ההשגה במשרדי הממונה.

)א(

קבע הממונה כי הובלת הרכב הפסול נעשתה בהיתר שניתן לפי תקנה  2ועל פי
הוראות ההיתר ,יבוטל איסור השימוש ברכב ויוחזר רישיון הרכב.

)ב(

קבע הממונה כי הובלת הרכב הפסול נעשתה שלא בהיתר שהוצא בהתאם
לתקנה  2או בסטייה מהוראות ההיתר ,רשאי הוא ,בנסיבות מיוחדות ,להורות
על ביטול איסור השימוש ברכב ,על קיצור תקופתו או על החזרת רישיון הרכב,
בתנאים שיקבע ,לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי או נציגו.

)ג(

הוחלט לשחרר רכב לפי תקנת משנה )ב( ,ישלם מי שהרכב עומד להיות משוחרר
לרשותו את הוצאות הפינוי והאחזקה ,וניתן לעכב את הרכב עד שישולמו.

ב
י"ד

באדר

התש"ף

10

במרץ

2020

עליאן
רסאן
תא"ל
ראש המנהל האזרחי
באזור יהודה והשומרון
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(427התשל"א1971-
תקנות עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה(
)ייצור במתקן פוטו-וולטאי המותקן על גג וחיבורו לרשת החלוקה
בעקבות זכיה בהליך תחרותי( )יהודה ושומרון( ,התש"פ2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לצו בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(427התשל"א-
) 1971להלן " -הצו"( ויתר סמכויותיי ,הריני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

"אזור"  -אזור יהודה ושומרון;
"בעל רישיון עיסוק בחשמל"  -מי שניתן לו היתר לעסוק בחשמל לפי סעיף  2לצו;
"בעל רישיון ההולכה"  -חברת החשמל לישראל בע"מ )להלן – ״חח״י״( בפעילותה
כבעל רישיון הולכה בשטחי מדינת ישראל וכבעלת אישור עיסוק בהולכת חשמל
באזור ,או כל בעל רישיון הולכה במדינת ישראל או אישור עיסוק בהולכת חשמל
באזור אשר יבוא במקום חח"י;
"הוראות הרשות"  -כל הוראה או החלטה שניתנה ע"י רשות החשמל או מטעמה
בישראל ,שעניינה ייצור חשמל;
"הליך תחרותי"  -הליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל ממתקן ייצור
בטכנולוגיה פוטו-וולטאית המותקן באזור על גג בנין או מאגר ,שיחובר לרשת מתח
גבוה ולמתח נמוך כהגדרתם באמות המידה המפורטות בתוספת לתקנות אלה;
"המינהל"  -המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון;
"מחלק" – -מי שניתן לו היתר או שניתנה לגביו הוראה לעסוק בחלוקת חשמל לפי
הצו בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(427תשל"א-
 ,1971למעט קמ"ט אנרגיה.
"רישיון ייצור"  -רישיון עיסוק בחשמל הניתן על ידי קמ"ט אנרגיה על פי הצו או
תקנותיו ,שעניינו ייצור חשמל באמצעות מיתקן הייצור המפורט ברישיון ,ושניתן
למי שאינו בעל רישיון עיסוק בחשמל שאיננו לייצור בלבד;
״רשות החשמל״ או "הרשות"  -רשות החשמל במדינת ישראל;
"קמ"ט אנרגיה"  -קצין מטה לענייני אנרגיה במינהל;

קביעת אמות .2
המידה

אמות המידה המפורטות בתוספת לתקנות אלה ,יחולו על הליכים לייצור חשמל
באמצעות מתקן פוטו-וולטאי המותקן על גג וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכייה
בהליך תחרותי ,בכפוף לתקנות אלה.
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זכיה בהליך
תחרותי

.3

זוכה בהליך תחרותי לקביעת תעריף ,יפעל בהתאם להוראות תקנות אלה והוראות
אמות המידה המפורטות בתוספת לתקנות אלה.

רישיון ייצור

.4

זוכה בהליך תחרותי המבקש לחבר מתקן העולה על גודל חיבור של מתקן של 630
קילו וואט אמפר )  ,(䭖ואשר עמד בהוראות תקנות אלו והתוספת אליהן,
בהוראות כל דין ותחיקת הבטחון ,בכל נוהל או הבהרות אשר יפורסמו על ידי
קמ"ט אנרגיה בנוגע להליך התחרותי ,ואשר קיבל היתר הפעלה מקמ"ט אנרגיה,
יגיש בקשה לקמ"ט אנרגיה לקבלת רישיון ייצור ,המהווה תנאי לסנכרון המתקן
בהתאם לתוספת לתקנות אלה.

שמירת דינים .5
תחילה

.6

הוראות תקנות אלו באות להוסיף על הוראות כל דין ותחיקת בטחון ולא לגרוע
מהן.
תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן.

שם

.7

תקנות אלה ייקראו" :תקנות עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )ייצור במיתקן
פוטו-וולטאי המותקן על גג וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכיה בהליך תחרותי(
)יהודה ושומרון( ,התש"פ."2020-

יד

באדר

התש"פ

10

במרץ

2020

רסאן עליאן,
ראש

תא"ל

המינהל האזרחי

באזור יהודה

ושומרון
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תוספת
)סעיף (2

אמות המידה להליך  -ייצור חשמל במיתקן פוטו-וולטאי המותקן על גג וחיבורו לרשת החלוקה
בעקבות זכיה בהליך תחרותי לקביעת תעריף
 .220מועד סנכרון ותשלום בעד רכישת אנרגיה
)א( הגדרות
בסימן זה -
"בניין"  -בניין כהגדרתו בחוק תכנון ערים כפרים ובנינים חוק זמני מס'  79לשנת  1966או
חוות אחסון דלקים או חניון בשטח פתוח ,שנבנו כדין;
"גג"  -כיסוי עליון או כיסוי צף ,כיסוי צדדי או דופן;
"מועד מחייב לסנכרון" ו" -מועד מחייב מרבי לסנכרון" – כהגדרתם באמת מידה 35כ,1
כפי שהוחלו בהוראה בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )קביעת תעריפי חשמל ואמות
מידה( )יהודה ושומרון( ,התש״ע;2010-
"המועד הקובע"  -המועד שבו שלח קמ"ט אנרגיה הודעה למועמדים לזכייה בהליך תחרותי
לקביעת תעריף;
"מאגר"  -מאגר מים ,בריכת דגים או מאגר מי קולחין שהוקמו כדין.
)ב( תנאים להגשת בקשה לחיבור או שילוב – דרישות תכנוניות
) (1כתנאי להגשת בקשה לחיבור או לשילוב מיתקן על גבי גג מאגר ,יציג המבקש
למחלק תוכנית מאושרת או היתר בנייה למאגר כתנאי להגשת בקשה לחיבור או
לשילוב.
) (2המבקש לשלב או לחבר מיתקן המותקן על גבי גג בניין אינו נדרש להציג מסמך
מטעם מוסד תכנון כתנאי להגשת בקשה לחיבור או שילוב.
)ג( מועד לסנכרון
) (1המועד המחייב לסנכרון מיתקן המוקם על גבי גג בניין יהיה  12חודשים מהמועד
הקובע ,והמועד המחייב המרבי לסנכרון יהיה  16חודשים מהמועד הקובע.
) (2על אף האמור בסעיף ) ,(1לגבי מיתקן המוקם על גבי גג מאגר ,המועד המחייב
לסנכרון יהיה  18חודשים מהמועד הקובע ,והמועד המחייב המרבי לסנכרון יהיה
 22חודשים מהמועד הקובע.
)ד( בחירה בשיטת התחשבנות
) (1זוכה בהליך תחרותי לקביעת תעריף )להלן  -הזוכה( יבחר לצורך התחשבנות עם
המחלק באחת משתי השיטות המפורטות בסעיפים )ה( ו) -ו( שלהלן.
) (2בחר הזוכה בשיטת התחשבנות ,לא יוכל הזוכה לעבור לשיטת התחשבנות אחרת,
עד תום התקופה האמורה בסעיף קטן ) (3שלהלן.
) (3המחלק ישלם לזוכה את התעריף למשך  25שנים מיום שנתן המחלק אישור הפעלה
מסחרית למתקן לפי סעיף )ז( לאמת מידה 35כ 4כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק
בחשמל )הסדרה והפעלה( )קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה( )יהודה ושומרון(,
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התש״ע .2010-על אף האמור ,לבקשת זוכה ישלם המחלק את התעריף לתקופה
קצרה יותר.
)ה( התחשבנות בשיטת תשלום עבור ייצור
) (1לפי שיטת התחשבנות זו ,המחלק ישלם לזוכה בעד החשמל המיוצר במיתקן
תעריף כמפורט בשורה "הליך תחרותי מספר  1למתקני גגות" בלוח תעריפים 14-
 6.7המופיעים בספר אמות המידה של רשות החשמל במדינת ישראל ועל פי שיעורי
ההצמדה המפורטים בהודעת הזכייה.
) (2בעד האנרגיה הנצרכת על ידי הצרכן מן המיתקן יגבה המחלק מן הצרכן תעריף
לפי אמת מידה  21כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה(
)קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה( )יהודה ושומרון( ,התש״ע ,2010-וכן את
התעריף הקבוע בלוח התעריפים  1-5.4המופיעים בספר אמות המידה של רשות
החשמל במדינת ישראל.
)ו( התחשבנות בשיטת תשלום עבור הזרמה לרשת
) (1לפי שיטת התחשבנות זו ,ספק שירות חיוני ישלם לזוכה בעד החשמל המיוצר
במיתקן והמוזרם לרשת תעריף כמפורט בלוח תעריפים  14-6.7המופיעים בספר
אמות המידה של רשות החשמל במדינת ישראל ועל פי שיעורי ההצמדה
המפורטים בהודעת הזכייה.
)ז( בגין האנרגיה הנצרכת על ידי הזוכה מהמיתקן יגבה ספק השירות החיוני מן הזוכה את
התעריפים לפי לוח תעריפים  ,1-8.1בהתאם לסוג הצרכן ,את התעריף הקבוע לקו"א בשנה
לפי לוחות תעריפים  3-5.2 ,1-5.2ו 1-5.3-וכן את תעריף הקבוע בלוח התעריפים 1-5.4
המופיעים בספר אמות המידה של רשות החשמל במדינת ישראל .ציון מיקום המיתקן
בבקשה לפתיחת תיק חיבור
מחלק יוודא כי בבקשה לחיבור הזוכה ציין האם המיתקן יוקם על גבי גג מאגר או על גבי
גג בניין.
)ח( ניהול נתונים
) (1בעל רישיון ההולכה אחראי למעקב אחר כמות ההספק של כל מבקש חיבור
בהתאם להודעת הזכייה שלגביה נפתחו תיקי עבודה לחיבור.
) (2מחלק ימסור לבעל רישיון ההולכה ,בזמן אמת ,נתונים אודות כל פתיחת תיק
עבודה לחיבור שהגיש מבקש חיבור לחיבור מיתקן אחד או יותר בהתאם להודעת
הזכייה .המחלק יעדכן בזמן אמת את בעל רישיון ההולכה גם אודות נתונים על
עמידה או אי עמידה בתנאים להגשת בקשה המפורטים בסעיף )ה( לאמת מידה
35כ 2כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )קביעת תעריפי
חשמל ואמות מידה( )יהודה ושומרון( ,התש״ע ,2010-ככל שנבדקו.
) (3בעל רישיון ההולכה יבצע רישום על בסיס יומי של הודעות המחלק וינפיק למחלק
אישור קבלה מיידי.
) (4עם פתיחת תיק עבודה לחיבור במלוא ההספק המותקן הקבוע בהודעת הזכייה
שניתנה לזוכה ,יודיע בעל רישיון ההולכה למחלקים ולזוכה על מיצוי כמות
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ההספק של הזוכה .החל ממועד מתן ההודעה לא יקבל מחלק בקשות חדשות מאת
הזוכה לפתיחת תיק עבודה לחיבור במסגרת ההליך התחרותי לקביעת תעריף .
) (5לבקשת זוכה ינפיק לו בעל רישיון הולכה מסמך המרכז את כל המיתקנים
שלגביהם נפתחו תיקי עבודה על שם הזוכה ואשר עמדו בתנאים לסנכרון ,וכן
מסמך המרכז את המתקנים אשר קיבלו אישור הפעלה מסחרית .בעל רישיון
ההולכה יציין במסמך כאמור את ההספק של כל אחד מהמיתקנים והתאריך שבו
ניתן האישור.
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )יהודה ושומרון( )מס' ,(427
התשל"א1971-
תקנות עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )ייצור חשמל מבוזר בטכנולוגיה פוטו-
וולטאית או טורבינת רוח לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת( )יהודה
ושומרון( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לצו בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )יהודה והשומרון( )מס' ,(427
התשל"א) 1971-להלן  -הצו( ,ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

"אזור"  -אזור יהודה ושומרון;
"אמות המידה"  -אמות המידה הנקבעות בישראל על ידי הרשות בהתאם
לסעיף  33לחוק משק החשמל ,התשנ"ו ,1996-כפי תוקפם בישראל מעת
לעת;
"המינהל"  -המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון;
"סימן ג'"  -סימן ג' )"ייצור חשמל מבוזר בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או
טורבינת רוח לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת"( לפרק ח' )"איכות
הסביבה"( לאמות המידה כפי תוקפו בישראל מעת לעת;
"קמ"ט אנרגיה"  -קצין מטה לענייני אנרגיה במינהל;
"הרשות"  -רשות החשמל שהוקמה בישראל מכח חוק משק החשמל,
תשנ"ו;1996-

אימוץ אמות המידה

† סימן ג' יחול באזור בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
) א(

כל סמכות הקבועה בסימן ג' ,למעט הסמכות לקבוע את התעריפים
ואמות המידה ,תהיה נתונה לקמ"ט אנרגיה.
בכל מקום שבו מוזכר דבר חקיקה ישראלי ,יבוא אחרי האזכור,
"כפי תוקפו בישראל מעת לעת".

)ג(

בכל מקום ,במקום המילים "לוח תעריפים" יבוא "לוח תעריפים
הנקבע על ידי הרשות".

)ב(
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)ד(

בכל מקום שבו כתובות המילים "הרשות" או "רשות החשמל" ,יבוא
במקומן "קמ"ט אנרגיה".

)ה(

באמת מידה  ,175בסעיף )א( -
בהגדרה "גג" ,במקומה יבוא "כיסוי עליון או כיסוי צף ,כיסוי
צדדי או דופן";

תחילה
שם

לאחר הגדרת "טורבינת רוח" יבוא:
""מאגר"  -מאגר מים ,בריכת דגים או מאגר מי קולחין שהוקמו
כדין;
"מחלק" – מי שניתן לו רישיון או היתר או אישור ,או שניתנה
לגביו הוראה לעסוק בחלוקת חשמל;";
)ו( באמת מידה  ,175בסעיף )ב())(2א( במקום "אינו עולה על  100קילו
וואט" יבוא "אינו עולה על ההספק הקבוע בסעיף )ב())(2א( לאמת
מידה  175לאמות המידה ,כפי תוקפה בישראל מעת לעת".
)ו( באמת מידה 176א -
בסעיף )ג() (2יימחקו המילים " 300שקלים חדשים לקילו וואט
מותקן לגבי מיתקנים המוקמים על גבי קרקע ,ו."-
סעיף )ה() – (6יימחק.
סעיף )ו() – (2יימחק.
סעיף )ז() – (2יימחק.
 .תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן.
 .תקנות אלה ייקראו" :תקנות עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )ייצור
חשמל מבוזר בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או טורבינת רוח לצריכה עצמית
והעברת עודפים לרשת( )יהודה ושומרון( ,התש"ף⸢2020-

יד

באדר

התש"ף

10

במרץ

2020

,תא"ל
רסאן עליאן
ראש המנהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון
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צבא ההגנה לישראל
חוק בריאות הציבור לשנת 1966
צו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(1651התש"ע2009-
הכרזה בדבר סגירת שטח )איסור כניסה ושהייה( )ישראלים(
)אזור ) (Bהוראת שעה( ,תש"ף2020-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהתאם להוראות סעיף  15לחוק בריאות
הציבור לשנת  ,1966סעיף  318לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(1651התש"ע ,2009-ויתר סמכויותי על פי כל דין ותחיקת בטחון ,והואיל והנני סבור
כי הדבר דרוש לשם הבטחון והסדר הציבורי באזור ,ולאחר שהתברר כי האזור או חלק
ממנו עומד תחת איום של מחלה מגיפתית המחייבת צעדים מיידיים לשם הדברתה ומניעת
הפצתה ,הנני מכריז בזאת לאמור:
הגדרות

 .1בהכרזה זו:
"ישראלי" – תושב ישראל ,מי שמקום מגוריו באזור והוא אזרח ישראלי
או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות ,התש"י ,1950-כפי תוקפו
בישראל ,וכן מי שאינו תושב האזור ,ובידו אשרת כניסה בתוקף לישראל;
"השטח" – אזור כהגדרתו בצו בדבר פרשנות ]נוסח משולב[ )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(1729התשע"ד.2013-

סגירת שטח

.2

סייגים

.3

תוקף

.4

)א(
)ב(
)ג(

השטח הוא שטח סגור.
לא ייכנס ישראלי לשטח הסגור ולא יישהה בו.
ישראלי שנמצא בשטח הסגור ,חייב לצאת ממנו לאלתר.

הכרזה זו לא תחול על:
חייל ,שוטר וכל מי שנמנה על כוחות הבטחון במסגרת מילוי תפקידם;
)א(
מי שיינתן לו היתר בכתב לכך על ידי או על ידי מי שהוסמך לכך על ידי.
)ב(
)א(
)ב(

תחילת תוקפה של הכרזה זו מיום חתימתה ועד יום  10ביוני .2020
על-אף האמור בסעיף קטן )א( ,יראו פעולות שנעשו על ידי חייל ,שוטר או
רשות מוסמכת שנתמנתה לכך על ידי ,והתואמת הוראות הכרזה זו ,כאילו
נעשו מכוחה של הכרזה זו ,ויהיו להם תוקף כאמור בהכרזה.

ט"ו באדר התש"ף
11

במרץ 2020

אלוף
מפקד
באזור

פדן
נדב
צה"ל
כוחות
יהודה והשומרון
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צבא

הגנה

לישראל

חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס'  ,(3התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת  ,1966ועל פי הצו בדבר
הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני מתקין הוראות אלה:
תיקון סעיף
1

.1

בהוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – ההוראה העיקרית( -
במקום ההגדרה "חוזר" יבוא:
)(1
""חוזר"  -מי שהגיע לאזור מחוצה לו ,למעט מי שהגיע מישראל או מחבל
עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך  14הימים האחרונים שלפני הגעתו
לאזור;";
הגדרת היעדים  -תמחק;
)(2

תיקון סעיף
2

.2

בסעיף )2ג( להוראה העיקרית ,במקום הקטע החל במילים "השהייה האחרונה
באחד מהיעדים" עד המילים "לגבי חוזר" יבוא "ההגעה".

תיקון סעיף
3

.3

בסעיף )3א( להוראה העיקרית ,המילים "ומועד השהייה האחרונה ביעד" -
יימחקו.

תיקון סעיף
3א

.4

בסעיף 3א להוראה העיקרית -

תחולה
ושמירת
דינים

.5

הוראות
מעבר

.6

)(1

בסעיף קטן )ב( ,במקום " "5,000יבוא ";"2,000

)(2

בסעיף קטן )ג( ,במקום "מי" יבוא "חוזר" והמילים "אף אם אינו חוזר- ",
יימחקו.

)א(

הוראה זו תחול על תושב האזור או אדם המתגורר באזור ,או על תושב או
אזרח ישראל שהגיע לאזור מחוצה לו ,מיום  9במרץ  2020בשעה 20:00
בערב.

)ב(

הוראה זו תחול על מי שאינו תושב האזור או המתגורר באזור או תושב או
אזרח ישראל ,אשר יגיע לאזור החל מיום  12במרץ  2020בשעה 20:00
בערב.
הוראה זו אינה גורעת מחובה לשהות בבידוד שחלה מכוח ההוראה
העיקרית ,כנוסחה ערב תחילתה של הוראה זו

)א(

מי שלא חלה עליו חובת בידוד לפי ההוראות העיקריות כנוסחן ערב
תחילתן של הוראה זו והגיע לאזור מחוצה לו במהלך  14הימים שקדמו
למועד תחילתן של הוראות אלו ,והוא פיתח אחד או יותר מהתסמינים,
ישהה בבידוד לפי סעיף  2להוראות העיקריות ויפעל לפי הוראות הגורם
המוסמך במשרד הבריאות או מתאמת הבריאות במינהל האזרחי.

)ב(

על אף האמור בסעיף )5ב( ,מי שאינו תושב האזור או מתגורר באזור ,או
תושב או אזרח ישראל ולא חלה עליו חובת בידוד לפי ההוראות העיקריות

)ג(
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כתיקונן בהוראות אלו ,והגיע לאזור מחוצה לו במהלך  14הימים
האחרונים ,יפעל לפי הוראות אלה:

שם

.7

ט"ז באדר התש"ף
 12במרץ 2020

)(1

בהופעת אחד או יותר מהתסמינים ,ישהה בבידוד ויפנה למוקד 101
בישראל או למתאמת הבריאות במינהל האזרחי;

)(2

לא ישתתף בהתקהלות מאורגנת בהשתתפות  50אנשים ומעלה;

)(3

יקפיד הקפדה מיוחדת על כללי היגיינה בהתאם להמלצות משרד
הבריאות בישראל ומתאמת הבריאות במינהל האזרחי;

)(4

לא יצא מתחומי האזור ,למעט לישראל ולחבל עזה ,כדי לשוב אליו
בתקופת תוקפו של ההוראות העיקריות כתיקונו בהוראות אלו;

)(5

יתעד את המקומות שבהם שהה וזמני השהייה בכל מקום.

הוראה זו תיקרא" :הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד
בית והוראות שונות( )הוראת שעה( )תיקון מס'  ,(3התש"ף."2020-

עליאן
תא"ל רסאן
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון

9686

הגנה

צבא

לישראל

חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס'  ,(4התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת  ,1966ועל פי הצו בדבר
הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני מתקין הוראות אלה:

תיקון סעיף .1

1

בהוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – ההוראה העיקרית( –
אחרי ההגדרה "עובד מערכת הבריאות" יבוא:
""הוראת בידוד במתקן מסוים"  -הוראת בריאות הציבור )נגיף קורונה החדש(
)בידוד במתקן מסוים( )הוראת שעה( ,התש"ף.";2020-

תיקון סעיף .2

2

הוספת סעיף .3

2ב

בסעיף  2להוראה העיקרית -
)(1

בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "לאדם המצוי בבידוד";

)(2

בסעיף קטן )ד( ,במקום "ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות
בישראל או סגנו" יבוא "הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל".

אחרי סעיף 2א יבוא -
"חובת בידוד בית
ותנאי בידוד
לחולה

2ב.

)א(

חולה ישהה במקום הבידוד בהתקיים אחד
מהתנאים מהאלה:
)(1

היה החולה מאושפז בבית חולים  -רופא
מומחה בבית חולים קבע כי המשך
הבידוד יבוצע בבית ,לפי סעיף )2ג(
להוראת בידוד במתקן מסוים;

)(2

היה החולה בבית  -רופא הורה כי ישהה
בבידוד בית ,לפי הוראות המנהל או
מתאמת הבריאות במינהל האזרחי;

)ב(

תנאי הבידוד ,לרבות כללי היגיינה ,מגע עם
החולה ,דיווח וקשר עם רופא ,יהיו לפי
הוראות המנהל או מתאמת הבריאות במינהל
האזרחי;

)ג(

הבידוד יהיה עד קבלת אישור רופא לסיום
תקופת הבידוד; אישור כאמור יינתן לפי
הוראות המנהל או מתאמת הבריאות במינהל
האזרחי;

)ד(

חולה בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא

9687

באחד מהמקרים האלה:

)ה(

תיקון סעיף .4

3א

)(1

)(1

במקרה של מצב חירום רפואי ,החולה
יפנה לקבלת טיפול רפואי דחוף ,תוך
עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר
היותו חולה בבידוד;

)(2

רופא הורה על העברת החולה להמשך
טיפול בבית חולים ובתנאים כפי שהורה
לעניין מקום בית החולים ואופן
ההעברה ,בכפוף להנחיות מתאמת
הבריאות במינהל האזרחי.

על רופא או רופא מומחה בבית חולים המקבל
החלטה לפי סעיפים קטנים )א() ,ג( או )ד( ,לפי
העניין ,לדווח למשרד הבריאות הישראלי או
למתאמת הבריאות במינהל האזרחי באמצעי
אלקטרוני כפי שהורה המנהל על כל אלה:
)(1

קבלת ממצא חיובי ל–;nCoV

)(2

החלטה בדבר מקום הבידוד;

)(3

החלטה על העברת חולה ממקום הבידוד
למקום בידוד אחר או לבית חולים;

)(4

יציאת החולה מבידוד והחלמתו או
פטירתו.".

במקום סעיפים קטנים3א)ב( ו־)ג( יבוא:
")ב(

אין לקיים התקהלות בהשתתפות  100אנשים ומעלה באולם אחד,
ובכלל זה בית אוכל ,מקום תפילה ,אולם המשמש לקולנוע,
אירועים ,הופעות ,הרצאות וכן בשטח מוגדר שאינו במבנה ,ואין
להשתתף התקהלות כאמור;

)ג(

על אף האמור בסעיף קטן )ב( -
)(1

בחנות ,במרכז קניות ,בקניון ,בשמורת טבע ,בפארק ,באתר
מורשת ,באתר ארכאולוגי ,בספרייה ,בגן חיות ובמוזאון,
המחזיק של המקום יקפיד על שמירת מרחק סביר בין
אנשים לרבות בתורים ,וימנע ,ככל האפשר ,צפיפות של
אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים;
לעניין זה" ,שמורת טבע" כהגדרתה בצו בדבר הגנה על הטבע
)יהודה והשומרון( )מס'  ,(363תש"ל" ;1969-פארק"
כהגדרתו בצו בדבר פארקים )יהודה והשומרון( )מס' ,(373
תש''ל" ;1970-אתר ארכאולוגי" כמשמעותו בחוק העתיקות,
מס'  51לשנת .1966
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)(2

במקום עבודה מותרת המשך פעילות גם בהשתתפות 100
אנשים ומעלה בכפוף להוראות המנהל או מתאמת הבריאות
במינהל האזרחי;

)(3

אין לקיים אירוע ספורט בהשתתפות קהל ויש לצמצם ,ככל
האפשר ,השתתפות אנשים שאינם נדרשים לקיום האירוע
וסיקורו ,בכפוף להוראות המנהל או מתאמת הבריאות
במינהל האזרחי;

)(4

התקהלות של עובדי מערכת הבריאות המטפלים בחולים
תתקיים לפי הוראות המנהל או מתאמת הבריאות במינהל
האזרחי.".

)(2

בסעיף קטן )ד( ,המילים "מאורגנת בהשתתפות  100אנשים ומעלה" -
יימחקו;

)(3

בסעיף קטן )ה( ,במקום ")ג( או )ד(" יבוא ")ב(".

תוקף

.5

תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה.

השם

.6

הוראה זו תיקרא" :הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד
בית והוראות שונות( )הוראת שעה( )תיקון מס'  ,(4התש"ף"2020-

כ' באדר התש"ף
 16במרץ 2020

עליאן
תא"ל רסאן
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון

9689

צבא

הגנה

לישראל

חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס'  ,(5התש"ף2020-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת  ,1966ועל פי הצו בדבר
הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני מתקין הוראות אלה:

תיקון סעיף .1

1

בהוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – ההוראה העיקרית( –
אחרי ההגדרה "מקצוע בריאות" יבוא:
""מקום למכירת מזון"  -חנות שעיקר עיסוקה מכירת מזון ,קיוסק ,מרכול ,בית
אוכל שלא לצריכה במקום ,דוכן למכירת מזון שלא לצריכה במקום לרבות דוכן
כאמור בשווקים;".

תיקון סעיף .2

3א

)(1

בסעיף 3א ,במקום האמור בסעיף קטן )ב( יבוא-
"אין לקיים התקהלות בהשתתפות  10אנשים ומעלה באולם אחד ובכלל
זה מקום תפילה וכן אין לקיים התקהלות מאורגנת בהשתתפות 10
אנשים ומעלה בשטח מוגדר שאינו מבנה ואין להשתתף בהתקהלויות
כאמור;".

)(2

בסעיף קטן )ג( -
)א(

בפסקה )- (1
) (1במקום "בחנות ,במרכז קניות ,בקניון" יבוא "במקום
למכירת מזון ,בבית מרקחת ,בחנות שעיקר עיסוקה
מכירת מוצרי היגיינה";
) (2המילים "באתר מורשת"" ,בגן חיות ובמוזאון"  -יימחקו;
) (3במקום "שמירת מרחק סביר בין אנשים" יבוא "שמירת
מרחק של  2מטרים בין אנשים שאינם גרים באותו מקום,
ככל הניתן";

)ב(

במקום האמור בפסקה ) (2יבוא -
"במקום עבודה ,המעסיק יקפיד על שמירת מרחק של  2מטרים
בין השוהים במקום ,ככל הניתן;";
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)(3

)ג(

בפסקה ) ,(3הקטע החל במילים "בהשתתפות קהל" ועד סוף
הפסקה  -יימחק;

)ד(

אחרי פסקה ) (4יבוא-

הוספת
סעיף 3ג

.3

תוקף

.4

)(6

אין לקיים טיול מאורגן ,גם בהשתתפות של פחות מ–10
אנשים בכלי רכב או במקום מוגדר אחד;

)(7

על אף האמור בפסקה ) ,(2במקום עבודה שיוגדר על ידי
ראש המנהל האזרחי כמפעל חיוני או מפעל למתן
שירותים קיומיים מותרת המשך פעילות בכפוף
להוראות המנהל או מתאמת הבריאות במינהל האזרחי
לעניין מגזר מסוים או סוג פעילות.".

לאחר סעיף )ג( יבוא-
")ג(1

)(4

")(5

על אף האמור בפסקה ) ,(2במוסד רפואי מותרת המשך
פעילות לפי הוראות המנהל או מתאמת הבריאות
במינהל האזרחי ובכלל זה לעניין התקהלות של עובדי
מערכת הבריאות המטפלים בחולים;

טקס דתי ובכלל זה חתונה והלוויה ,ניתן לערוך בהשתתפות של
עשרים אנשים בכל קבוצה לכל היותר ,תוך שמירת מרחק של 2
מטרים בין אדם לאדם ,ככל הניתן.".

בסעיף קטן )ד( ,אחרי "צלזיוס" יבוא "או עם שיעול או קושי בנשימה,
למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או
אלרגיה אחרת";

לאחר סעיף 3ב יבוא -
"3ג) .א( אסורה פעילות במקומות המפורטים להלן :קניון  -למעט מקום למכירת
מזון ,בית מרקחת או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה
המצויים בקניון ,דיסקוטק ,בר ,פאב ,בית אוכל ובכלל זה בית אוכל
בבית מלון ,אולם אירועים ,מכון כושר ,בריכת שחייה ,פארק מים ,גן
חיות ,ספארי ,פינת חי ,בתי מרחץ ,בתי קולנוע ,תיאטראות ,מוסדות
תרבות ,פארק שעשועים ,לונה פארק ,עסקים לטיפול לא רפואי בגוף
האדם ,מקומות לעריכת מופעים וירידים ,כלי שיט ציבורי ,רכבל,
מוזיאון ואתרי מורשת ,לעניין זה "פעילות"  -לרבות כניסת אנשים
שאינם הבעלים ,המחזיק או מי מטעמו וכן מכירה ולמעט מכירת מזון
לצריכה מחוץ למקום העסק.
)ב(

על אף האמור בסעיף זה ,הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או
מתאמת הבריאות במינהל האזרחי רשאים לאשר פעילות או סוג של
פעילויות כאמור בסעיף קטן )א( ,בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורו
עליהם.".

תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה.

9691

השם

.5

כ"א באדר התש"ף
 17במרץ 2020

הוראה זו תיקרא "הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית
והוראות שונות( )הוראת שעה( )תיקון מס'  ,(5התש"ף."2020-

עליאן
תא"ל רסאן
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון

9692

צבא

הגנה

לישראל

חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס'  ,(6התש"ף2020-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת  ,1966ועל פי הצו בדבר
הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני מתקין הוראות אלה:

הוספת
סעיף 2א1

.1

בהוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – ההוראה העיקרית( –
אחרי סעיף 2א יבוא -
בידוד 2א.1
"חובת
לאדם עם מחלת
חום

תיקון סעיף .2

3א

תיקון סעיף .3

3ג.

)א(

אדם עם חום גוף העולה על  38מעלות צלזיוס,
ישהה בבידוד במקום בידוד לפי סעיף )2א(.

)ב(

סעיף )2ד() ,ה( ,ו)-ז( יחול על חובת בידוד לפי
סעיף זה.

)ג(

בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )ב( ,במהלך
הבידוד יש למדוד את חום הגוף פעמיים ביום
ולרשום את מדידת החום; חובת הבידוד
תסתיים לאחר מדידת חום גוף שאינו עולה על
 37.5מעלות צלזיוס ,במשך  48שעות ברציפות
לפחות.".

בסעיף 3א להוראה העיקרית -
)(1

בסעיף קטן )ב( ,במקום "מאורגנת" יבוא "במרחב הציבורי" ובמקום
"בשטח מוגדר שאינו מבנה" יבוא "גם אם ההתקהלות אינה במבנה".

)(2

בסעיף קטן )ג( ,בפסקה ) ,(1המילים "בשמורת טבע ,בפארק ,באתר
ארכאולוגי ,בספרייה" והסיפה החל במילים "לעניין זה"  -יימחקו;

)(3

בסעיף קטן )ג ,(1המילים "בכל קבוצה"  -יימחקו.

בסעיף 3ג)א( להוראה העיקרית ,אחרי "מוזיאון" יבוא "ספרייה ,שמורת טבע,
פארק ,אתר ארכאולוגי" ,ובסופו ,אחרי "מחוץ למקום העסק" יבוא ""-שמורת
טבע"  -כהגדרתה בצו בדבר הגנה על הטבע )יהודה והשומרון( )מס'  ,(363תש"ל-
" ;1969פארק" כהגדרתו בצו בדבר פארקים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(373תש"ל-
" ;1970אתר ארכאולוגי" כמשמעותו בחוק העתיקות ,מס'  51לשנת .";1966

תוקף

.4

תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה.

השם

.5

הוראה זו תיקרא "הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית
והוראות שונות( )הוראת שעה( )תיקון מס'  ,(6התש"ף."2020-

כ"ז אדר התש"ף
 23במרץ 2020

עליאן
תא"ל רסאן
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון
9693

צבא

הגנה

לישראל

חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס'  ,(7התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת  ,1966ועל פי הצו בדבר
הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני מתקין הוראות אלה:

תיקון סעיף .1

3א

בהוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – ההוראה העיקרית( – בסעיף 3א -
)(1

בסעיף קטן )ב( –
)א(

בכל מקום ,המילים "בהשתתפות  10אנשים ומעלה"  -יימחקו;

)ב(

אחרי הרישה יבוא-
"לענין זה-
"התקהלות"  -שהייה משותפת בסמיכות של שני אנשים או יותר,
למעט אנשים הגרים באותו מקום;
"אנשים הגרים באותו מקום"  -בני אותו תא משפחתי או יחידים
השוהים יחד במקום מגורים אחד;".

)(2

בסעיף קטן )ג( -
)א(

במקום הרישה יבוא" :על אף האמור בסעיף קטן )ב( שהייה
במקום או במסגרת פעילות כמפורט להלן תהיה לפי ההוראות
שלהלן;":

)ב(

במקום פסקה ) (1יבוא-
") (1במקום למכירת מזון ,בבית מרקחת ,בחנות אופטיקה,
במעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים ,בחנות שעיקר
עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה ,המחזיק או המפעיל של המקום –
)א(

יקפיד ,ככל האפשר ,על שמירת מרחק של  2מטרים לפחות
בין אנשים שאינם גרים באותו מקום ,לרבות בתורים,
ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות
ובאזור שבו יש תור;

)ב(

ימנע ,ככל האפשר ,צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך
כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך
החנות לקוחות ביחס של יותר מ– 4לקוחות לכל קופה
רושמת פעילה";
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)ג(

בפסקה ) (2המילים "ככל הניתן"  -יימחקו ,ובסופה יבוא:
"במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור ,ידאג
המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה";

)ד(

אחרי פסקה ) (2יבוא -
")2א( בלי לגרוע מפסקה ) (2במקום עבודה שהוא בית אוכל,
המעסיק יקפיד שלא ישהו במקום מעל  5אנשים בכל עת;";

)ה(

פסקה ) (5תמחק ואחריה יבוא -
")5א( ניתן לקיים פעילות חינוך שהותרה לפי כל דין או תחיקת
ביטחון ,לרבות לפי סעיפים  4ו 5-לצו בריאות העם )נגיף קורונה
החדש ) (2019הגבלת פעילות מוסדות חינוך( )הוראת שעה(
התש"ף 2020-כפי תוקפו בתקנון המועצות המקומיות )יהודה
והשומרון( ,התשמ"א;";1981-

)ו(

בפסקה ) ,(6המילים "גם בהשתתפות של פחות מ 10-אנשים בכלי
רכב או במקום מוגדר אחד"  -יימחקו;

)ז(

אחרי פסקה ) (7יבוא -
") (8ניתן לקיים הפגנה בתנאי שתיערך בקבוצות של עד  10אנשים
בשמירת מרחק של  2מטרים לפחות בין אדם לאדם ,ככל האפשר;
אין בכך כדי לגרוע מסמכויות כוחות הביטחון לפי כל דין או
תחיקת ביטחון בעניין הפגנות;
) (9אפשר לערוך הלוויה במקום פתוח בלבד ובהשתתפות של
עשרים אנשים לכל היותר; אפשר לערוך ברית בהשתתפות של
עשרה אנשים לכל היותר; הלוויה או ברית כאמור ייערכו
בשמירת מרחק של  2מטרים בין אדם לאדם ,ככל האפשר;
) (10אפשר להשתתף בתפילה שאושרה לפי סעיף 2ב)ב( לצו בדבר
הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש ) (2019יהודה ושומרון( )מס'
) (1832הוראת שעה( ,תש"ף;";2020-

)(3

סעיף קטן )ג - (1ימחק;

תוקף

.2

תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה.

השם

.3

הוראה זו תיקרא" :הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד
בית והוראות שונות( )הוראת שעה( )תיקון מס'  ,(7התש"ף"2020-

י"א בניסן התש"ף
5

באפריל 2020

עליאן
תא"ל רסאן
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס'  ,(8התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת  ,1966ועל פי הצו בדבר
הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני מתקין הוראות אלו:

תיקון סעיף .1

1

הוספת
סעיף 3ד

.2

בסעיף  1להוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות
שונות( )הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – ההוראה העיקרית( ,אחרי ההגדרה
"אזור" יבוא:
""חבישת מסכה"  -כיסוי הפה והאף בבד ,במסכה המיועדת לכך ,או במסכה
ביתית ,בהתאם להוראות הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או מתאמת
הבריאות במינהל האזרחי;".
אחרי סעיף 3ג להוראה העיקרית ,יבוא:
"חובת
חבישת
מסכה

3ד.

)א( לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו ללא חבישת
מסכה.
)ב(

)ג(
)ד(

סעיף קטן )א( לא יחול על כל אלה:
) (1קטין מתחת לגיל ;6
) (2אדם שמחמת מוגבלות נפשית ,שכלית או רפואית
מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב
מוגבלותו האמורה ,לכסות את הפה ואת האף כאמור
בסעיף קטן )א(;
) (3אדם השוהה בכלי רכב ,במבנה או בחדר במבנה בלא
אדם נוסף או אדם השוהה במקומות כאמור עם
אנשים הגרים באותו מקום אתו; לעניין זה" ,אנשים
הגרים באותו מקום"  -בני אותו תא משפחתי או
יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;
) (4משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר
בשידור ,ובלבד שהוא נמצא ,ככל האפשר ,במרחק של
 2מטרים לפחות מאדם אחר;
) (5שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום
עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של  2מטרים
לפחות.
מעסיק במקום עבודה אחראי לכך שהעובדים במקום
העבודה יקיימו את החובה לחבוש מסכה כאמור בסעיף קטן
)א(.
על אף האמור בסעיף  ,2נותן שירות חיוני שהיה במגע הדוק
עם חולה במקום עבודתו בעת שחבש מסכה לפי סעיף קטן
)א( ,לא חייב בידוד ,בכפוף להצהרה ולפיה העובד קיים את
הוראות הסעיף אמור; לעניין זה" ,נותן שירות חיוני" – מי
שעוסק במתן שירות לציבור במקום עבודה חיוני ,ובכלל זה
עובד במקום לפי סעיף 3א)ג().(1
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)ה( על אף האמור בסעיף זה ,הגורם המוסמך במשרד הבריאות
בישראל או מתאמת הבריאות במינהל האזרחי רשאים
לקבוע תנאים או נסיבות שבהם לא תחול חובת חבישת
מסכה כאמור בסעיף קטן )א( וכן מקרים או נסיבות שבהם
מי שחבש מסכה לא חייב בידוד כאמור בסעיף קטן )ד(.
)ו(

הוראות סעיף זה לא יחולו על בתי המשפט לעניינים
מקומיים כהגדרתם בפרק ט"ז לתקנון המועצות המקומיות
)יהודה ושומרון( תשמ"א ;1981-בתי משפט צבאיים
כהגדרתם בצו בדבר הוראת ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(1651תש"ע ;2009-בתי הדין הרבניים
שכוננו לפי הצו בדבר שיפוט בתי דין רבניים )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(981התשמ"א ;1981-ובתי דין דתיים
באזור.

תוקף

.3

תחילתה של הוראה זו ביום  12.4.2020בשעה .7:00

השם

.4

הוראה זו תיקרא" :הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד
בית והוראות שונות( )הוראת שעה( )תיקון מס'  ,(8התש"ף."2020-

י"ח בניסן התש"ף
 12באפריל 2020

עליאן
תא"ל רסאן
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון

9698

צבא הגנה לישראל
חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד במתקן
מסוים( )תיקון( )הוראת שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת ,1966
ועל פי הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני
מתקין הוראות אלו:
תיקון סעיף 1

.1

תיקון סעיף 2

.2

בהוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד במתקן
מסוים( )הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – ההוראה העיקרית(,
בסעיף  ,1בהגדרה "מתקן" ,אחרי "מתקן" יבוא" :רפואי".
בסעיף  2להוראה העיקרית ,בסעיף קטן )ג( ,במקום המילים "בידי
הרופא שהורה על הבידוד" יבוא" :בידי הגורם שהורה על הבידוד".

תיקון סעיף 3

.3

בסעיף  3להוראה העיקרית ,במקום "רופא" יבוא" :גורם כאמור
בסעיף )2א( או )ב(".

תיקון סעיף 4

.4

בסעיף  4להוראה העיקרית ,במקום המילים "ועד ליום  12באפריל
 "2020יבוא" :ועד ליום  2ביוני ."2020

השם

.5

הוראה זו תיקרא" :הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש
) (2019בידוד במתקן מסוים( )תיקון( )הוראת שעה( ,התש"ף."2020-

י"ח בניסן התש"ף
 12באפריל 2020

תא"ל רסאן עליאן
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס'  ,(9התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת  ,1966ועל פי הצו בדבר
הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני מתקין הוראות אלה:

תיקון סעיף .1

1

תיקון סעיף .2

3א

תיקון סעיף .3

3ד

בהוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – ההוראה העיקרית( – בהגדרת "חבישת
מסכה" אחרי "במסכה ביתית" יבוא ")בהוראה זו  -מסכה(".
בסעיף 3א)ג( להוראה העיקרית ,במקום פסקה ) ,(10יבוא:
") (10ניתן לקיים תפילה במקום פתוח בלבד ,בהשתתפות של תשעה עשר אנשים
לכל היותר ובשמירת מרחק של  2מטרים לפחות בין אדם לאדם;
) (11ניתן לקיים חתונה במקום פתוח בלבד ,בהשתתפות של עשרה אנשים לכל
היותר ובשמירת מרחק של  2מטרים לפחות בין אדם לאדם;"
בסעיף 3ד להוראה העיקרית –
)(1

)(2

)(3

במקום סעיף קטן )א( יבוא
")א( לא ישהה אדם במקום כמפורט להלן בלא חבישת מסיכה:
) (1מבנה שאינו מקום מגוריו של האדם או מקום שהייה קבוע
אחר שלו )להלן – מקום מגורים(;
) (2אוטובוס ,רכבת נוסעים או כלי רכב אחר המשמש למתן
שירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור;
) (3בהתקהלות במקום פתוח;".
בסעיף קטן )ב( –
במקום פסקה ) (3יבוא:
)א(
") (3אדם השוהה במקום סגור או מופרד ,בלא אדם נוסף ,או אדם
השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו;
לעניין זה –
"אדם השוהה במקום סגור או מופרד" – אדם השוהה בכלי רכב,
במבנה ,בחדר במבנה ,בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני
מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים
הנמצאים באותו מבנה ,או בתא עבודה בחלל פתוח ,אם גובה
המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל
הוא מטר ושמונים סנטימטרים לפחות;
"אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או יחידים
השוהים יחד במקום מגורים אחד;";
אחרי פסקה ) (5יבוא:
)ב(
") (6אדם המבצע פעילות ספורט לבדו או עם אדם קבוע אחד או
אנשים הגרים באותו מקום המבצעים יחד פעילות ספורט;".
אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

9700

תוקף

.4

השם

.5

כ"ו בניסן התש"ף
 20באפריל 2020

")ב (1לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו ,למעט מקום כאמור
המנוי בפסקאות ) (1עד ) (3של סעיף קטן )א( ,בלי שהוא נושא עמו מסכה;
סעיף קטן זה לא יחול על אדם המנוי בפסקאות ) (2), (1ו (6)-של סעיף קטן
)ב(;".
אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
)(4
" )ג (1מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור ,אשר פועל במבנה שחלה
לגבי השוהים בו חובת חבישת מסכה –
לא יכניס למבנה אדם שאינו חובש מסכה כאמור בסעיף קטן )א(,
)(1
אלא אם כן הוא פטור מחובת חבישת מסכה כאמור בסעיף קטן
)ב() (1או );(2
לא ייתן שירות לאדם שאינו חובש מסכה כאמור בסעיף קטן )א(,
)(2
אלא אם כן הוא פטור מחובת חבישת מסכה כאמור בסעיף קטן
)ב() (1או );(2
יתלה במקומות בולטים לעין במקום ,לרבות בכניסה אליו ,מודעה
)(3
בדבר חובת חבישת מסכה במקום;
אם יש במקום מערכת כריזה  -יודיע באמצעותה ,אחת לחצי שעה
)(4
לפחות ,על חובת חבישת המסכה;".
בסעיף קטן )ד( ,במקום "כאמור בסעיף קטן )א(" יבוא "או חובת נשיאת
)(5
מסיכה כאמור בסעיפים קטנים )א( או )ב;"(1
אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:
)(6
")ד (1רשת חנויות הכוללת בתי מרקחת או רשת מרכולים ,הכוללת 10
סניפים לפחות ,ימכרו לציבור ,ככל האפשר ,מסיכות המיועדות לכיסוי
הפה והאף; אין באמור בסעיף קטן זה כדי למנוע מחנות או ממרכול
כאמור לספק ללקוחותיהם מסכות כאמור בלא תשלום.".
תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה.
הוראה זו תיקרא" :הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד
בית והוראות שונות( )הוראת שעה( )תיקון מס'  ,(9התש"ף"2020-

עליאן
תא"ל רסאן
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון

9701

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783התשל"ט1979-
תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' ) (148יהודה ושומרון( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783התשל"ט-
 ,1979ויתר סמכויותיי לפי כל דין או תחיקת בטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון סעיף
69ח)ד(

.1

תחילה

.2

בסעיף 69ח)ד( לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( ,התשל"ט-
 ,1979אחרי "לפי פרק זה" יבוא" :בשינויים המחויבים ובשינויים
המפורטים להלן :בתקנה  ,31בהגדרת "נכס" ,בסופה יבוא ") (9אדמת
בניין".".
תחילתו של תקנון זה ביום  1בינואר .2020

השם

.3

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' ) (148יהודה
ושומרון( ,התש"ף."2020-

כ"ח בניסן התש"ף
 22באפריל 2020

אלוף
מפקד
באזור

פדן
נדב
כוחות צה"ל
יהודה ושומרון

9702

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (235יהודה ושומרון( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א-
 ,1981ויתר סמכויותיי לפי כל דין או תחיקת בטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון סעיף )87ד( .1

תחילה

.2

בסעיף )87ד( לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א-
 ,1981אחרי "לפי פרק זה" יבוא" :בשינויים המחויבים ובשינויים המפורטים
להלן :בתקנה  ,31בהגדרת "נכס" ,בסופה יבוא ") (9אדמת בניין".".
תחילתו של תקנון זה ביום  1בינואר .2020

השם

.3

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (235יהודה
ושומרון( ,התש"ף."2020-

כ"ח בניסן התש"ף
 22באפריל 2020

אלוף
מפקד
באזור

פדן
נדב
כוחות צה"ל
יהודה ושומרון

9703

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס׳  ,(947התשמ״ב1981-
צו בדבר חוק חומרי נפץ )רישוי ביצוע פיצוצים( )יהודה והשומרון( )מס׳ ,(733
התשל״ח1977-
כתב מינוי

בתוקף סמכותי כראש המינהל האזרחי ,ולפי סעיף )5ב( לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה
והשומרון( )מס׳  ,(947התשמ״ב ,1981-ומכוח סעיף  1לצו בדבר חוק חומרי נפץ )רישוי ביצוע
פיצוצים( )יהודה והשומרון( )מס׳  ,(733התשל״ח) 1977-להלן – הצו( ,הנני ממנה בזאת את:

קצין מטה לענייני מסחר תעשייה ומכרות במנהל האזרחי
להיות ממונה לצורך הוראות הצו.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו .מינוי זה מבטל כל מינוי קודם בעניין זה.

כ"ג
26

בסיון

תשע"ט

ביוני

2019

תא"ל
ראש

בן חור אחוות
האזרחי
המינהל

9704

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר העברת טובין )יהודה והשומרון( )מס׳  ,(1252התשמ״ח1988-
היתר כללי להבאת טובין )יהודה והשומרון( ,התשס"ה 2005 -
כתב מינוי

בתוקף סמכותי מכוח סעיף  1לצו בדבר העברת טובין )יהודה והשומרון( )מס׳ ,(1252
התשמ״ח ,1988-ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני ממנה בזאת את:

קצין מטה לענייני מסחר תעשייה ומכרות במנהל האזרחי
להיות ממונה לעניין הכנסת חומר נפץ לאזור.
בכתב מינוי זה ,״חומר נפץ״ – כמשמעותו בפרט  1לתוספת השנייה להיתר כללי להבאת טובין
)יהודה והשומרון( ,התשס״ה.2005-
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו .מינוי זה מבטל כל מינוי קודם בעניין זה.

כ"ג
26

בסיון

תשע"ט

ביוני

2019

תא"ל
ראש

אחוות
חור
בן
האזרחי
המינהל

9705

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס׳  ,(947התשמ״ב1981-
צו בדבר חוק חומרי נפץ )יהודה והשומרון( )מס׳  ,(275התשכ״ח1968-
כתב מינוי

בתוקף סמכותי כראש המינהל האזרחי ,ולפי סעיף )5ב( לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה
והשומרון( )מס׳  ,(947התשמ״ב ,1981-ומכוח סעיף  1לצו בדבר חוק חומרי נפץ )יהודה
והשומרון( )מס׳  ,(275התשכ״ח) 1968-להלן – הצו( ,הנני ממנה בזאת את:

קצין מטה לענייני מסחר תעשייה ומכרות במנהל האזרחי
להיות ממונה לצורך הוראות הצו.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו .מינוי זה מבטל כל מינוי קודם בעניין זה.

כ"ג
26

בסיון

תשע"ט

ביוני

2019

תא"ל
ראש

בן חור אחוות
האזרחי
המינהל

9706

צבא

הגנה

לישראל

החוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי ,מס'  51לשנת 1958
תקנות חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי ,מס'  51לשנת 1958
)בקשות לתיקון רישום שטח וגבולות( )יהודה והשומרון( ,התשע"ט2019-
מינוי חבר ויושב ראש ועדה לתיקון רישום שטח וגבולות
בתוקף סמכותי לפי תקנה )13א( לתקנות חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי ,מס' 51
לשנת ) 1958בקשות לתיקון רישום שטח וגבולות( )יהודה והשומרון( ,התשע"ט) 2019-להלן:
"התקנות"( ,הנני ממנה בזה את:

איברהים אבו דאלו ,עו"ד
לשמש כחבר ויושב ראש ועדה לתיקון רישום שטח וגבולות ,כמשמעה בתקנות.
תחילת מינוי זה ביום חתימתו.

א' באלול התשע"ט
 1בספטמבר 2019

תת
ראש
באזור

רסאן
אלוף
המינהל
יהודה

עליאן
האזרחי
והשומרון

9707

צבא

הגנה

לישראל

החוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי ,מס'  51לשנת 1958
תקנות חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי ,מס'  51לשנת 1958
)בקשות לתיקון רישום שטח וגבולות( )יהודה והשומרון( ,התשע"ט2019-
מינוי חבר ויושב ראש ועדה לתיקון רישום שטח וגבולות
בתוקף סמכותי לפי תקנה )13א( לתקנות חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי ,מס' 51
לשנת ) 1958בקשות לתיקון רישום שטח וגבולות( )יהודה והשומרון( ,התשע"ט) 2019-להלן:
"התקנות"( ,הנני ממנה בזה את:

שגית יוגב ,עו"ד
לשמש כחברה ויושבת ראש ועדה לתיקון רישום שטח וגבולות ,כמשמעה בתקנות.
תחילת מינוי זה ביום חתימתו.

א' באלול התשע"ט
 1בספטמבר 2019

תא"ל
ראש
באזור

רסאן
המינהל
יהודה

עליאן,
האזרחי
והשומרון

9708

צבא

הגנה

לישראל

החוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי ,מס'  51לשנת 1958
תקנות חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי ,מס'  51לשנת 1958
)בקשות לתיקון רישום שטח וגבולות( )יהודה והשומרון( ,התשע"ט2019-
מינוי חבר ויושב ראש ועדה לתיקון רישום שטח וגבולות
בתוקף סמכותי לפי תקנה )13א( לתקנות חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי ,מס' 51
לשנת ) 1958בקשות לתיקון רישום שטח וגבולות( )יהודה והשומרון( ,התשע"ט) 2019-להלן:
"התקנות"( ,הנני ממנה בזה את:

מורדכי ורצברגר ,עו"ד
לשמש כחבר ויושב ראש ועדה לתיקון רישום שטח וגבולות ,כמשמעה בתקנות.
תחילת מינוי זה ביום חתימתו.

א' באלול התשע"ט
 1בספטמבר 2019

תא"ל
ראש
באזור

רסאן
המינהל
יהודה

עליאן,
האזרחי
והשומרון

9709

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

מינוי ראש מנהלת שירותים אזרחיים
לפי צו בדבר מנהלת שירותים אזרחיים )יהודה ושומרון( ,התשע"ז2017-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לצו בדבר מנהלת שירותים אזרחיים )יהודה ושומרון( ,התשע"ז,2017-
אני ממנה את הלל הורוביץ לראש המנהלת.

מינויו של אברהם בן יוסף כראש המנהלת – בטל.

תחילת תוקפו של מינוי זה ביום ט"ו באלול התשע"ט )  15בספטמבר (2019

י"א באלול התשע"ט
) 11בספטמבר (2019

תמר נאסה
הממונה ביהודה ושומרון

9710

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

מינוי וביטול מינוי חברי מנהלת שירותים אזרחיים
לפי צו בדבר מנהלת שירותים אזרחיים )יהודה ושומרון( ,התשע"ז2017-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לצו בדבר מנהלת שירותים אזרחיים )יהודה ושומרון( ,התשע"ז,2017-
אני ממנה את דניאל היזמי ואת ציפורה שליסל כחברי המנהלת ,במקומם של אברהם בן יוסף ואורית
סטרוק.

תחילת תוקפם של מינויים אלו ביום ט"ו באלול התשע"ט )  15בספטמבר .(2019

י"א באלול התשע"ט
 11בספטמבר 2019

תמר נאסה
הממונה ביהודה ושומרון

9711

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1651
התש"ע2009-
מינוי תובעת צבאית

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

טל עקירב ,מ"א 6863239

לכהן כתובעת צבאית.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

כ"ג באלול תשע"ט
 23בספטמבר 2019

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9712

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע-
2009
מינוי תובע צבאי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

סגן אופק ברנע

לכהן כתובע צבאי.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד'
03

בתשרי
באוקטובר

תש"ף
2019

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9713

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע-
2009
מינוי תובע צבאי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

קמ"ש אסף ביסקר

לכהן כתובע צבאי.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד'
03

בתשרי
באוקטובר

תש"ף
2019

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9714

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע-
2009
מינוי תובעת צבאית

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

סרן גל קינדלקר

לכהן כתובעת צבאית.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד' בתשרי תש"ף
 03באוקטובר 2019

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9715

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע-
2009
מינוי תובע צבאי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

סגן דניאל דנילוב

לכהן כתובע צבאי.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד'
03

בתשרי
באוקטובר

תש"ף
2019

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9716

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע-
2009
מינוי תובעת צבאית

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

סגן טל יזגאו

לכהן כתובעת צבאית.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד' בתשרי תש"ף
 03באוקטובר 2019

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9717

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע-
2009
מינוי תובעת צבאית

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

סגן יובל סולטני

לכהן כתובעת צבאית.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד' בתשרי תש"ף
 03באוקטובר 2019

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9718

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע-
2009
מינוי תובעת צבאית

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

סגן ספיר זך

לכהן כתובעת צבאית.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד' בתשרי תש"ף
 03באוקטובר 2019

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9719

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע-
2009
מינוי תובע צבאי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

סרן פארס פלאח

לכהן כתובע צבאי.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד'
03

בתשרי
באוקטובר

תש"ף
2019

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9720

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע-
2009
מינוי תובעת צבאית

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

קמ"ש ציירדה דנקו

לכהן כתובעת צבאית.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד' בתשרי תש"ף
 03באוקטובר 2019

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9721

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע-
2009
מינוי תובע צבאי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

סרן רון אלי בן שחר

לכהן כתובע צבאי.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד'
03

בתשרי
באוקטובר

תש"ף
2019

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9722

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע-
2009
מינוי תובע צבאי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

סגן שחר קאופמן

לכהן כתובע צבאי.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד'
03

בתשרי
באוקטובר

תש"ף
2019

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9723

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע-
2009
מינוי תובעת צבאית

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

סגן שני שחר

לכהן כתובעת צבאית.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד' בתשרי תש"ף
 03באוקטובר 2019

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9724

צבא

הגנה

לישראל

חוק רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו ,חוק מס'  6לשנת 1964
צו בדבר תיקון חוק רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(1621התשס"ט2008-

מינוי חבר ויושב ראש ועדת רישום
בתוקף סמכותי לפי סעיף )6ב( לחוק רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו ,חוק מס'  6לשנת 1964
)להלן – "החוק"( ,הנני ממנה בזה את:

איברהים אבו דאלו ,עו"ד
לשמש כחבר ויושב ראש ועדת רישום ,כמשמעה בחוק.
תחילת מינוי זה ביום חתימתו.

י"א בתשרי התש"פ
 10באוקטובר 2019

תת
ראש
באזור

רסאן
אלוף
המינהל
יהודה

עליאן,
האזרחי
והשומרון

9725

צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מכס )יהודה ושמרון( )מס'  ,(309תשכ"ט1969 -
מינוי פקידי מכס ובלו

בתוקף סמכותי לפי הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון() ,מס'  , (947תשמ"א-
 ,1981בתוקף סמכותי לפי הצו בדבר סמכויות המכס )יהודה והשומרון() ,מס'  ,(309תשכ"ט-
) 1969להלן  -הצו בדבר סמכויות מכס( ,הנני ממנה בזאת את בעלי התפקידים ברשימה
המצורפת כנספח לכתב מינוי זה להיות פקיד מכס ובלו ,כמשמעות מונח זה בצו בדבר
סמכויות מכס ,לעניין עבירה לפי חוקי המכס והבלו ועבירת מכס שבתחיקת הביטחון,
כמשמעותם בצו בדבר סמכויות מכס.

תוקף מינוי זה הינו כל עוד מכהן פקיד המכס והבלו בתפקידו.

ב' בחשוון התש"ף
 31באוקטובר 2019

רסאן עליאן,
המינהל
ראש
יהודה
באזור

תא"ל
האזרחי
והשומרון

9726

רשימת פקידי מכס ובלו
מס׳

תפקיד

.1

מנהל תחום בכיר במעבר אלנבי

.2

מנהל תחום במעבר אלנבי

.3

ממונה צוות מעריכים במעבר
אלנבי

.4

ממונה צוות בודקים במעבר אלנבי

.5

ממונה צוות גמ"מ במעבר אלנבי

.6

ממונה מדור בכיר יס"מ במעבר
אלנבי

.7

ממונה פרויקטים הערכה במעבר
אלנבי

.8

מעריך בכיר במעבר אלנבי

.9

מרכז )הערכת סיכונים –
פרופיילינג( במעבר אלנבי

.10

מרכז בודקים במעבר אלנבי

.11

מרכז תפיסות בכיר במעבר אלנבי

.12

חוקר יס"מ מתקדם במעבר אלנבי

.13

חוקר יס"מ במעבר אלנבי

.14

מפענח במעבר אלנבי

.15

ראש ענף גמ"מ במעבר אלנבי

.16

בודק בכיר במעבר אלנבי

.17

בודק במעבר אלנבי

9727

צבא

הגנה

לישראל

חוק רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו ,חוק מס'  6לשנת 1964
צו בדבר תיקון חוק רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(1621התשס"ט2008-

מינוי יושב ראש ועדת רישום
בתוקף סמכותי לפי סעיף )6ב() (1לחוק רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו ,חוק מס' 6
לשנת ) 1964להלן – "החוק"( ,הנני ממנה בזה את:

יורם הורן ,עו"ד
לשמש כיושב ראש ועדת רישום ,כמשמעה בחוק.
תחילת מינוי זה ביום חתימתו.

ב' חשוון

התש"ף

 31באוקטובר 2019

רסאן עליאן
תת אלוף
המינהל האזרחי
ראש
יהודה והשומרון
באזור

9728

צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א1981-

מינוי שופט בית המשפט לעניינים מקומיים של הערכאה הראשונה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  127לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א-
 ,1981ולאחר שנועצתי ברשות המוסמכת ,הנני ממנה בזאת את:
אליעד וינשל
להיות שופט בית המשפט לעניינים מקומיים של ערכאה ראשונה באזור יהודה והשומרון.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו ,ואולם יראו כל פעולה שנעשתה כשופט ביהמ"ש
לעניינים מקומיים קודם כניסת מינוי זה לתוקפו ,כאילו נעשתה מכוח מינוי זה ועל פיו.

י"ד בחשוון התש"ף
 12בנובמבר 2019

אלוף
מפקד
באזור

נדב
כוחות
יהודה

פדן
צה"ל
והשומרון

9729

צבא

הגנה

לישראל

חוק אגרות רישום מקרקעין ,מס'  26לשנת 1958
צו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין )תיקון מס' ) (3הוראת שעה( )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(1819התשע"ט2019-
בתוקף סמכותי כראש המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון ,ובהתאם להוראות הצו בדבר
חוק אגרות רישום מקרקעין )תיקון מס' ) (3הוראת שעה( )יהודה ושומרון( )מס' ,(1819
התשע"ט) 2019-להלן – הצו( ,הנני ממנה בזאת את:

מתאמת הבריאות במינהל האזרחי

כגורם מוסמך לעניין הוראות חוק אגרות רישום מקרקעין ,מס'  26לשנת .1958

ט"ו בחשוון התש"פ
 13בנובמבר 2019

עליאן
תא"ל רסאן
ראש המינהל האזרחי

9730

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1651
התש"ע2009-
מינוי תובעת צבאית

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

בת אל טגביה ,מ"א 7517339

לכהן כתובעת צבאית.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

י"א בכסלו תש"פ
 09בדצמבר 2019

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9731

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר פרשנות ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1729התשע"ד2013-

מינוי ממלא מקום היועץ המשפטי
בתוקף סמכותי לפי סעיף 10)1א( צו בדבר פרשנות ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס' ,(1729
התשע"ד ,2013-הנני ממנה בזאת את:

סא"ל יותם הר-ציון
להיות ממלא מקום היועץ המשפטי למפקד כוחות צה"ל באזור.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום  19בדצמבר .2019
מינוי זה מבטל כל מינוי קודם לתפקיד היועץ המשפטי של מפקד כוחות צה"ל באזור.

כ' בכסלו התש"ף
 18בדצמבר 2019

אלוף
הפרקליט

שרון
הצבאי

אפק
הראשי

9732

צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מכס )יהודה ושמרון( )מס'  ,(309תשכ"ט1969 -
מינוי פקידי מכס ובלו

בתוקף סמכותי לפי הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון() ,מס'  , (947תשמ"א-
 ,1981בתוקף סמכותי לפי הצו בדבר סמכויות המכס )יהודה והשומרון() ,מס'  ,(309תשכ"ט-
) 1969להלן  -הצו בדבר סמכויות מכס( ,הנני ממנה בזאת את בעלי התפקידים ברשימה
המצורפת כנספח לכתב מינוי זה להיות פקיד מכס ובלו ,כמשמעות מונח זה בצו בדבר
סמכויות מכס ,לעניין עבירה לפי חוקי המכס והבלו ועבירת מכס שבתחיקת הביטחון,
כמשמעותם בצו בדבר סמכויות מכס.

תוקף מינוי זה הינו כל עוד מכהן פקיד המכס והבלו בתפקידו.

רסאן עליאן,
המינהל
ראש
יהודה
באזור

י"ז בטבת התש"ף

תא"ל
האזרחי
והשומרון

 14לינואר 2020

רשימת פקידי מכס ובלו
מס׳

תפקיד

.18

מעריך במעבר אלנבי

.19

בודק בכיר מיומן במעבר אלנבי

9733

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1651
התש"ע2009-
מינוי תובעת צבאית

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

מפקח לורנה חורי ,מ"א 1907914

לכהן כתובע צבאי.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

כ"ד
21

בטבת
בינואר

תש"ף
2020

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9734

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1651
התש"ע2009-
מינוי תובעת צבאית

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

שוטר סברין סלפיתי נג'אר ,מ"א 1081777

לכהן כתובעת צבאית.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

כ"ד
21

בטבת
בינואר

תש"ף
2020

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9735

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1651
התש"ע2009-
מינוי תובעת צבאית

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

רס"ל מעין רומי גולדמן אדוט ,מ"א 1781566

לכהן כתובעת צבאית.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

כ"ד
21

בטבת
בינואר

תש"ף
2020

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9736

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1651
התש"ע2009-
מינוי תובע צבאי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

פקד שגיא בוסנים ,מ"א 1219773

לכהן כתובעת צבאית.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

כ"ד
21

בטבת
בינואר

תש"ף
2020

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9737

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1651
התש"ע2009-
מינוי תובע צבאי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

רפ"ק ג'לאל עוידה ,מ"א 1165547

לכהן כתובעת צבאית.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

כ"ד
21

בטבת
בינואר

תש"ף
2020

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9738

צבא הגנה לישראל
צו בדבר שיקום מחצבות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1823התש"ף2019-
מינוי חברי הנהלת הקרן לשיקום מחצבות

בתוקף סמכותי לפי הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון() ,מס'  ,(947תשמ"א-
 ,1981בתוקף סמכותי לפי הצו בדבר שיקום מחצבות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1823התש"ף-
) 2019להלן  -הצו בדבר שיקום מחצבות( ,ובתוקף סמכותי לפי התקנות בדבר קרן לשיקום
מחצבות )יהודה והשומרון( ,התש"ף) 2019-להלן – התקנות בדבר קרן לשיקום מחצבות( הנני
ממנה בזאת את הנציגים ברשימה המצורפת כנספח לכתב מינוי זה להיות חברי הנהלת הקרן
לשיקום מחצבות ,כמשמעות מונח זה בצו בדבר שיקום מחצבות ובתקנות בדבר קרן לשיקום
מחצבות.

תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.
תוקף מינוי זה הינו כל עוד מכהן הנציג בתפקידו לפי תקנה )2א( לתקנות בדבר קרן לשיקום
מחצבות.

ד' בשבט התש"ף
 30בינואר 2020
תא"ל
ראש

רסאן
המינהל

עליאן
האזרחי

9739

רשימת חברי הנהלת הקרן לשיקום מחצבות
מס׳

שם מלא

.1

דניאל זבורוף

.2

רפאל אלקיים

.3

מצדה שרוני

.4

לב סטרנין

.5

גילה ציונית

.6

שושנה הנה

.7

רוית ניב

.8

אליעזר שורץ

9740

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הגנה על הטבע )יהודה והשומרון( )מס'  ,(363התש"ל1969 -
כתב מינוי
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א)ד( לצו בדבר הגנה על הטבע )יהודה והשומרון( )מס'  ,(363התש"ל-
) 1969להלן" :הצו"( ,ובאישור מפקד האזור ,הנני ממנה בזאת את:

יעקב אלישע
אסף ואזנה
ארי יואב
עומרי ישראל
אסף שלמה מזרחי
אמרה סלהו
איתי צוקרמן
ג'מעה תאמר

לשמש כפקח כמשמעותו בצו.
תחילת תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו.

י' בשבט התש"ף
 5בפברואר 2020

כהן
נפתלי
קמ"ט שמירת הטבע והפארקים
המוסמכת
הרשות

9741

צבא הגנה לישראל
צו בדבר פארקים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(373התש"ל1970 -
כתב מינוי
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5ב() (5לצו בדבר פארקים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(373התש"ל1970 -
)להלן" :הצו"( ,ובאישור מפקד האזור ,הנני ממנה בזאת את:

יעקב אלישע
אסף ואזנה
ארי יואב
עומרי ישראל
אסף שלמה מזרחי
אמרה סלהו
איתי צוקרמן
ג'מעה תאמר

לשמש כפקח כמשמעותו בצו.
תחילת תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו.

י' בשבט התש"ף
 5בפברואר 2020

כהן
נפתלי
קמ"ט שמירת הטבע והפארקים
המוסמכת
הרשות

9742

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הגנה על הטבע )יהודה והשומרון( )מס'  ,(363התש"ל1969 -
ביטול מינוי
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א)ד( לצו בדבר הגנה על הטבע )יהודה והשומרון( )מס'  ,(363התש"ל-
) 1969להלן" :הצו"( ,ובאישור מפקד האזור ,הנני מבטל בזאת את מינויים של:

אוהד אלט
מרקו בוזגלו
אסף גוטפלד
עמיחי גלעדי
עליאן מחמד
נעם משי
אורן נפתלי
ליאור קרישניקר
מוטי שפי

העובדים הנ"ל סיימו את עבודתם באזור.
תוקפו של ביטול המינוי חל מיום חתימתו.

י' בשבט התש"ף
 5בפברואר 2020

כהן
נפתלי
קמ"ט שמירת הטבע והפארקים
המוסמכת
הרשות

9743

צבא הגנה לישראל
צו בדבר פארקים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(373התש"ל1970 -
ביטול מינוי
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א)ד( לצו בדבר פארקים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(373התש"ל1970 -
)להלן" :הצו"( ,ובאישור מפקד האזור  ,הנני מבטל בזאת את מינויים של:

אוהד אלט
מרקו בוזגלו
אסף גוטפלד
עמיחי גלעדי
עליאן מחמד
נעם משי
אורן נפתלי
ליאור קרישניקר
מוטי שפי

העובדים הנ"ל סיימו את עבודתם באזור.
תוקפו של ביטול המינוי חל מיום חתימתו.

י' בשבט התש"ף
 5בפברואר 2020

כהן
נפתלי
קמ"ט שמירת הטבע והפארקים
המוסמכת
הרשות

9744

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947תשמ"ב1981-

מינוי כממלא מקום קצין המטה לענייני שמאות במינהל האזרחי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס' ,(947
תשמ"ב ,1981-ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת הביטחון ,אני ממנה בזאת את:

מר שלומי גבאי

להיות ממלא מקום קצין המטה לענייני שמאות במינהל האזרחי.
מינויו של מר רפאל מרסיאנו לתפקיד קצין מטה לענייני שמאות מבוטל.
תוקף מינוי זה החל מיום חתימתו.

כ"ג בשבט התש"ף
 18בפברואר 2020

עליאן
רסאן
תת-אלוף
האזרחי
המינהל
ראש
והשומרון
יהודה
לאזור

9745

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר פרשנות [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס'  ,)1729התשע"ד2013 -

מינוי היועץ המשפטי
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(10א) צו בדבר פרשנות [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' ,)1729
התשע"ד , 2013-הנני ממנה בזאת את:

אל"ם עאסם חאמד
להיות היועץ המשפטי של מפקד כוחות צה"ל באזור.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום  18בדצמבר .2020
מינוי זה מבטל כל מינוי קודם לתפקיד היועץ המשפטי של מפקד כוחות צה"ל באזור.

כ"ג בשבט התש"ף
 18בפברואר 2020

אלוף
הפרקליט

שרון
הצבאי

אפק
הראשי

9746

צבא

הגנה

לישראל

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

כתב מינוי לקצין מטה תובענות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לצו בדבר תובענות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(271התשכ"ח1968-
)להלן" :הצו"( ולפי סעיפים )3א() (2ו־ 5לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(927התשמ"ב– 1981הריני ממנה בזאת את הריני ממנה בזאת את:

עו"ד נעמה לביא
לשמש בתפקיד קצין מטה תובענות ,כמשמעותו בצו.
תוקף מינוי זה מיום חתימתו.
מינויה של עו"ד הילה שר-רגרמן בטל בזאת.

כ"ג בשבט התש"ף
 18בפברואר 2020

עליאן
רסאן
אלוף
תת
האזרחי
המינהל
ראש
והשומרון
יהודה
באזור

9747

צבא הגנה לישראל

כתב מינוי

בתוקף סמכותי לפי סעיף )2א( לצו בדבר העברת טובין )יהודה והשומרון( )מס' ,(1252
התשמ"ח) 1988 -להלן" :הצו"( ,ולפי התקנות בדבר העברת טובין )הובלת רכבים
פסולים( )יהודה והשומרון( ,התש"ף ) 2020 -להלן" :התקנות"( ויתר סמכויותיי לפי
כל דין ותחיקת ביטחון ,הנני ממנה בזאת את:

קצין אגף התנועה במחוז ש"י
קצין אגף התנועה במרחב יהודה
קצין אגף התנועה במרחב שומרון
לשמש בתור הממונה ,בהתאם לאמור בסעיף 2א לצו ,ובתקנות.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

י"ד
10

באדר
במרץ

התש"ף
2020

תא"ל
ראש
באזור

רסאן
המנהל
יהודה

עליאן
האזרחי
ושומרון

9748

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'( ,התש"ע-
2009
מינוי תובעת צבאית

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

שוטרת ורה ביבס ,מ"א

לכהן כתובעת צבאית.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד'
29

בניסן
במרץ

תש"פ
2020

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9749

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'( ,התש"ע-
2009
מינוי תובע צבאי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

רס"ב יעקב פלג ,מ"א

לכהן כתובע צבאי.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד'
29

בניסן
במרץ

תש"פ
2020

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9750

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1651
התש"ע2009-
מינוי תובע צבאי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-הנני ממנה בזאת את:

מפקח חוסיין דלקי ,מ"א

לכהן כתובע צבאי.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד'
29

בניסן
במרץ

תש"פ
2020

דורון בן ברק
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי

9751

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۱۸۲۱
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻗﺎﻣﺔ وإﻋﻔﺎء ﻣﻦ رﺧﺼﺔ ﻟﻄﺮﯾﻖ ﻣﺆﻗﺘﺔ ذات أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﺪة
ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ ﻏﺮب ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ ﻛﻔﺎر ﺗﺒﻮح )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات اﻟﺠﯿﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻹﺣﻼل اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺼﺤﯿﺢ ،أﻧﻲ أﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ

.۱

ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ –
"اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ"-ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮب ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ ﻛﻔﺎر ﺗﺒﻮح ،واﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻗﺎﺋﺪ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ ذات أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ،وﻗﺪم ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﻟﺪى داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﺸﺮوع
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻔﺼﻞ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻌﮫ أﻣﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
"طﺮﯾﻖ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛
"طﺮﯾﻖ ﻣﺆﻗﺘﺔ"-طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث اﻗﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ طﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ اﻷرض ،اﻟﻤﻌﺪة
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة ،ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ ،ﺑﻌﺪم ﺗﻮاﺟﺪ طﺮﯾﻖ اﺧﺮى؛
"اﻟﻘﺎﻧﻮن"-ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮى ﻣﺪن وﻣﺒﺎﻧﻲ ،رﻗﻢ  ۷۹ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦؛
"اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻷﻣﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۷-٥۷۲۷ (٥۹؛
"ﻣﺪﯾﺮ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ""-اﻟﻤﺪﯾﺮ" ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛
"اﻟﻌﻘﺎر"-اﻻراﺿﻲ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻻﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرطﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮭﺬا اﻻﻣﺮ ،اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة
ﻓﻲ اراﺿﻲ ﻗﺮﯾﺔ ﯾﺎﺳﻮف ،ﺣﻮض ﻓﯿﺴﻜﺎﻟﻲ  ۹ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻔﻘﻌﺔ ،ﺣﻮض ﻓﯿﺴﻜﺎﻟﻲ  ۱۰ﻣﻮﻗﻊ
ﺷﯿﺐ اﻟﺘﯿﻦ اﻟﺸﺮﻗﻲ وﻣﻮﻗﻊ ﺧﻠﺔ اﻟﻔﻮﻟﺔ وﺣﻮض ﻓﯿﺴﻜﺎﻟﻲ  ۱۲ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺒﻞ اﺑﻮ اﻟﺴﻮﯾﺪ ،ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ طﻮﻟﻜﺮم ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ؛
"اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون ﺟﻮدة اﻟﺒﯿﺌﺔ"-اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون ﺟﻮدة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة او ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﮫ اﻟﺬي ﻋﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛
"اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻵﺛﺎر"-اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﺛﺮﯾﺔ
واﻟﺘﺮاﺛﯿﺔ ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة او ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﮫ اﻟﺬي ﻋﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ
رﺋﯿﺲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛
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"اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﺪاﺋﻖ"-اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ
واﻟﺤﺪاﺋﻖ ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة او ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﮫ اﻟﺬي ﻋﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ
رﺋﯿﺲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛
"اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﻮاﺻﻼت"-اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﻮاﺻﻼت/ﻗﺴﻢ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﻤﻔﺘﺶ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة او ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﮫ اﻟﺬي
ﻋﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛
"رﺧﺼﺔ"-رﺧﺼﺔ وﻓﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛
"ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
أﻋﻔﺎء ﻣﻦ .۲
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ

ﺷﻖ طﺮﯾﻖ ﻣﺆﻗﺘﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻣﻌﻔﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺸﺮط ان ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ( ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻧﮭﺎ طﺮﯾﻖ ﻣﺆﻗﺘﺔ ذات أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ؛
)ب( اﻋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ،ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻤﺴﺎر اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻟﻤﺨﻄﻂ"( ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺧﺎرطﺔ طﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﺣﺪاﺛﯿﺎت ﻟﺸﺒﻜﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،أو
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻮي ﻣﻦ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة ،ﺑﻤﻘﯿﺎس اﻟﺮﺳﻢ  ۱:۲٥۰أو :۱
 ،٥۰۰واﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ:
 .۱ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ؛
 .۲ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﻗﺮﯾﺔ ،ﺣﻮض ،ﻗﻄﻌﺔ أو ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻘﺎر؛
 .۳ﺧﺮﯾﻄﺔ ﺗﺤﺪد ﻣﺴﺎر اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﺣﺪودھﺎ؛
 .٤اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻓﻲ
ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻘﺎر وﺑﺠﻮاره؛
 .٥ﺧﺮﯾﻄﺔ ﺗﺒﯿﻦ ﻣﺴﺎر اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ،
وﻓﻖ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ،وﻓﻖ
اﻟﻔﻘﺮة )ج(؛
 .٦اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾُﺴﻤﺢ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮫ؛
 .۷ﻣﺨﻄﻂ ﺑﯿﺌﻲ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎدق
ﻋﻠﯿﮫ أو أودع ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ،اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن؛
 .۸ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻄﻮط
اﻟﻄﺮﯾﻖ ،ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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)ج(

أرﻓﻖ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﺪة
ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ،اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ،واﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻤﺆدﯾﺔ اﻟﯿﮭﺎ،
وﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺪﯾﺮ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎن ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﻲ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ ﻛﻞ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻻزﻣﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﺪاوﻟﮫ اﻣﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺆھﻠﺔ.
.
ارﻓﻖ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺸﻖ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ
واﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن اﻻﻋﻔﺎء اﻟﺬي ﺳﯿﻤﻨﺢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ،٤ﺑﺤﺎل ﺗﻢ
ﻣﻨﺤﮫ.

)ھ(

ارﻓﻖ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ﺗﻌﮭﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ،وﻓﻖ اﻟﻨﺺ اﻟﻮارد ﻓﻲ ذﯾﻞ اﻻﻣﺮ ،ﻟﮭﺪم وازاﻟﺔ
اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﺷﻘﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻻﻋﻔﺎء ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﺎدة  ٥ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻻ إذا ﺗﻢ ﻣﻨﺤﮭﺎ رﺧﺼﺔ.
ﯾﻮﻗﻊ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

)د(

)و(

 .۱اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻷﻣﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ؛
 .۲اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﻮاﺻﻼت او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ؛
 .۳اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻻﺛﺎر او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ ،إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻻﻣﺮ؛
 .٤اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﺪاﺋﻖ ،إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻻﻣﺮ؛
 .٥اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون ﺟﻮدة اﻟﺒﯿﺌﺔ او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ ،إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻻﻣﺮ؛
 .٦رﺋﯿﺲ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ؛
 .۷رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ ،وﯾﺼ������ﺎدق
ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﮫ ان اﻟﻄﻠﺐ ﯾ ﺴﺘﻮﻓﻲ ﺷﺮوط اﻟﻤﺎدة  ،۲وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﺮﺋﯿﺲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
)ز(

ﺗﺮﻓﻖ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
7
 .۱ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﻨﺎء ،ﯾﺼﺎدق ﻓﯿﮫ اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻋﻠﻰ ان اﻟﻄﺮﯾﻖ
اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ واﻣﻨﺔ ،وﯾﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﮭﺎ؛
 .۲ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺬي ﻧﻈﻢ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون ﺟﻮدة اﻟﺒﯿﺌﺔ او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ،
ﻣﻨﻮطﺎ ﺑﻤﺼﺎدﻗﺘﮫ ،ﯾﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺟﮭﺔ ﻣﺆھﻠﺔ ،اﻟﺬي ﯾﻔﺼﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺎظﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺟﺮاء ﺷﻖ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ.

ﻧﺸﺮ
واﻋﺘﺮاض
ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺨﻄﻂ

.۳

)أ(

ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﯾﻨﺸﺮ أﻣﺮ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 .۱ﯾﻌﻠﻖ اﻋﻼن ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﺒﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﮫ اﻻﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ
اﻻرﺗﺒﺎط واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ؛
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.۲
.۳
.٤
.٥

.٦

ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻋﻼﻧﺎت ،ﻓﻲ اﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻘﺎر وﻋﻠﻰ طﻮل ﻣﺴﺎر
اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ؛
اﻋﻼن ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ؛
ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻋﻼن ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻻرﺗﺒﺎط واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﺑﺤﺎل ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎر او ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﻣﻘﺎم ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ ،ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻋﻼن ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ )ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ واﻗﻠﯿﻤﯿﺔ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(  ،۲۰۰۸-٥۷٦۸،ﯾﺴﻠﻢ اﻹﻋﻼن ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ
ﺧﻮﻟﺖ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ،ﺑﻨﻄﺎق ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﺠﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﺻﺔ
)ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ وﻣﺠﺎﻟﺲ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(٥۷٦۸ ،؛
ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﺮﻧﺖ رﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﺒﺮﯾﺔ؛
إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎر او ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺧﺎﺻﺔ؛ ﻋﻨﺪھﺎ ﯾﺠﺐ ﻧﺸﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ.

)ب( ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﻀﺮرا ﺟﺮاء ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺬي ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ
ﻧﺸﺮ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ ،ﺧﻼل  ۲۱ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﻮم
ﻧﺸﺮ اﻟﻤﺨﻄﻂ ،ﯾﺒﺤﺚ اﻻﻋﺘﺮاض أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ؛
)ج(

ﻻ ﺗﻤﻨﺢ ﻣﺼ��ﺎدﻗﺔ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٤إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور
 ۲۱ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸ���ﺮ ﻣﻮﺿ���ﻮع ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة )أ( ،أو اﻟﺒﺖ
ﺑﺎدﻋﺎءات اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺑﺤﺎل وﻗﺪﻣﺖ.

ﻣﺼﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﻰ اﻗﺎﻣﺔ
طﺮﯾﻖ
ﻣﺆﻗﺘﺔ

.٤

ﯾﺘﻢ ﺷﻖ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺨﻄﻂ وﺑﺸﺮط ﺗﻢ ﻣﺼﺎدﻗﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻻدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ .ﻟﻐﺮض ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺎدﻗﺔ
رﺋﯿﺲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺣﺴﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻛﻤﻨﺢ اﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ.

ﻣﺪة
ﺳﺮﯾﺎن
اﻻﻋﻔﺎء

.٥

ﺷ������ﻖ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﺳ������ﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻣﻌﻔﯿﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ طﺎﻟﻤﺎ ﯾﻨﻔﺬان وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻟﺬي ﺻ�����ﻮدق ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻤﺎدة  ،٤وﻣﻨﻮطﺎ ﻟﻠﻤﺤﺪد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮات )ب( و
)ج( ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ؛

)أ(

)ب( ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﺪة ﺳ����ﺮﯾﺎن اﻹﻋﻔﺎء ﺑﻌﺪ ﺳ����ﻨﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﻮم ﻣﻨﺤﺔ ،إﻻ إذا ﻧﻔﺬ ﺳ����ﺮﯾﺎﻧﮫ ﻗﺒﻞ
ذﻟﻚ ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة )د(؛
)ج(

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪة ﺳ������ﺮﯾﺎن اﻹﻋﻔﺎء ﻟﻔﺘﺮات زﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺳ����ﻨﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺮة ،وﺑﺸ����ﺮط ان ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ اﻟﻔﺘﺮات ،ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات؛

)د(

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﺳ�����ﺘﺸ�����ﺎرة رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ ،ﺗﺤﺪﯾﺪ
ﺷ���ﺮوط إﺿ���ﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎء ،وﻛﺬﻟﻚ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ إﻟﻐﺎء إﻋﻔﺎء اﻟﺬي ﺻ���ﻮدق ﻋﻠﯿﮫ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿ����ﻲ ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺒﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ أﺣﺪ ﺷ����ﺮوط ﻣﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎء ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ

9755

ﺷﺮوط ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻤﺎدة  ،۲أو ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪون وﯾﻘﺮر
ﺑﺎن ﻣﺪة اﻹﻋﻔﺎء ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﻤﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﺣﺪد ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮات )ب(؛
)ھ(

ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻹﻋﻔﺎء أو إﻟﻐﺎﺋﮫ ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻔﻘﺮات )ب( و)ج( ،ﺗﮭﺪم وﺗﺰال
اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺷ����ﻘﺖ وﻓﻖ ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻤﺴ����ﺘﺪﻋﻲ أو ﻋﻠﻰ ﯾﺪ َﻣﻦ
ِﻣﻦ ﻗﺒﻠﺔ ،ﺣﺴ����ﺐ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻀ����ﺎﺑﻂ ﻟﺸ����ﺆون اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺤﺪاﺋﻖ او
ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ ﺑﺼ������ﺪد طﺮﯾﻘﺔ اﻟﮭﺪم واﻻﺧﻼء ،إﻻ ﺑﺤﺎل ﻣﻨﺤﺖ ﺗﺮﺧﯿﺼ������ﺎ ﻗﺒﻞ
اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻹﻋﻔﺎء أو إﻟﻐﺎﺋﮫ.

ﻋﻘﻮﺑﺎت

.٦

ﺑﺪء
ﺳﺮﯾﺎن
وﻧﺸﺮ

.۷

دون اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸ������ﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،ﺗﺴ������ﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺒﻨﺪ ۳۷ب ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﺬ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﻼف ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻷﻣﺮ.
.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺎ اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ ،وﯾﻨﺸﺮ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺎﺷﯿﺮ ،أواﻣﺮ وﺗﻌﯿﯿﻨﺎت.

ﺣﻔﻆ
اﻟﺒﯿﺎن

.۸

ﻣﻨﻮط�ﺎ ﺑ�ﺎﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ﺑ�ﺎﻟﺒﻨﻮد  ۲و ،٤-ﻻ ﯾﻤﺲ إﻋﻔ�ﺎء اﻟ�ﺬي ﻣﻨﺢ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ھ�ﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺄي
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ.

اﻻﺳﻢ

.۹

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎدﻗﺔ أﻗﺎﻣﮫ وإﻋﻔﺎء ﻣﻦ رﺧﺼﺔ ﻟﻄﺮﯾﻖ ﻣﺆﻗﺘﺔ ذات
أھﻤﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻏﺮب ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ ﻛﻔﺎر ﺗﺒﻮح )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،

 ۱۲اﻟول

٥۷۷۹

 ۱۲اﯾﻠول

۲۰۱۹

ﻧداف ﺑدان,

أﻟوف

ﻗﺎﺋد ﻗوات ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳ��راﺋﯾﻠﻲ
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘ��ﺔ ﯾﮭودا واﻟﺳ��������ﺎﻣرة
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اﻟﺬﯾﻞ
)اﻟﻤﺎدة )۲ھ((

ﻟﺤﻀﺮة :رﺋﯿﺲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة

اﻟﻤﻮﺿﻮع :ﺗﻌﮭﺪ ﺑﺎﻟﮭﺪم واﺧﻼء طﺮﯾﻖ ﻣﺆﻗﺘﺔ
ﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ ﺗﻮﺟﮭﺖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻗﺎﻣﺔ واﻋﻔﺎء ﻣﻦ رﺧﺼﺔ ﻟﻄﺮﯾﻖ
ﻣﺆﻗﺘﺔ ذات اھﻤﯿﺔ اﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ ،ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻗﺎﻣﺔ واﻋﻔﺎء
ﻣﻦ رﺧﺼﺔ ﻟﻄﺮﯾﻖ ﻣﺆﻗﺘﺔ ذات اھﻤﯿﺔ اﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة() ۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻻﻣﺮ"(؛
وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﻠﻢ اﻧﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﻣﺮ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻲ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻗﺎﻣﺔ واﻋﻔﺎء ﻣﻦ رﺧﺼﺔ ﻟﻄﺮﯾﻖ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺨﻄﻂ ﻣﻼﺋﻢ ﻛﻤﺎ
ھﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ؛
وﻋﻠﯿﮫ ،أﺻﺮح ﺑﮭﺬا ،اواﻓﻖ واﺗﻌﮭﺪ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 .۱ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﮭﺪ ھﺬا ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮫ.
 .۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﻣﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻲ ،واﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻧﮫ ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ان ﯾﺤﺪد ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن
اﻻﻋﻔﺎء وان ﯾﻠﻐﻲ اﻋﻔﺎء ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ .ﻛﺬﻟﻚ اﻧﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎن ﻣﺪه ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻋﻔﺎء
ﺳﺘﻨﺘﮭﻲ ،اﻻ ﺑﺤﺎل اﻧﺘﮭﺖ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ،ﺑﯿﻮم.____________ :
 .۳ﻓﻲ ﺣﺎل ﯾﺼﺎدق اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻣﻮﺿﻮع طﻠﺒﻲ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﺗﻌﮭﺪ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ وﻓﻖ
اﻻﻣﺮ ،ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻤﺬﻛﻮر وﺑﺤﺴﺐ ﻛﻞ ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻻﻋﻔﺎء اﻟﺬي ﺳﯿﻤﻨﺢ ﻟﻲ ،ﺑﺤﺎل ﺗﻢ
ﻣﻨﺤﮫ.
 .٤اﺗﻌﮭﺪ ﺑﮭﺬا اﻧﻨﻲ ﺳﺄﻋﯿﺪ اﻷرض اﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﮭﺪھﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻔﻜﯿﻚ ،ھﺪم واﺧﻼء اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ
اﻟﺘﻲ اﻗﯿﻤﺖ وﻓﻖ اﻻﻋﻔﺎء وﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻻﻋﻔﺎء ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺎء اﻻﻋﻔﺎء
او اﻧﺘﮭﺎء ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﺴﺘﻮﻓﻰ أﺣﺪ ﺷﺮوط اﻻﻋﻔﺎء او أﻛﺜﺮ.
 .٥اﺗﻌﮭﺪ ﺑﺸﻖ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﻓﻖ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻزﻣﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ،
وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺷﻖ اﻟﻄﺮﯾﻖ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ وﻣﻼﺋﻤﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﻠﮭﺪف وﻏﺎﯾﺔ ﻣﻨﺢ اﻻﻋﻔﺎء.
 .٦ﺑﺤﺎل ﺗﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻣﻮﺿﻮع طﻠﺒﻲ وﯾﺘﻢ ﺷﻖ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ،اﺗﻌﮭﺪ ﺑﮭﺬا
ان أﻗﺪم ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺧﻼل  ٤٥ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﻧﺘﮭﺎء اﻋﻤﺎل ﺷﻖ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﮭﻨﺪس وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )۲و( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ.
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اﻧﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯿﻦ اﻧﮫ ﺑﺤﺎل ﻟﻢ أﻗﺪم اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ،ﯾﻠﻐﻰ اﻻﻋﻔﺎء واﺗﻌﮭﺪ
ﺑﮭﺪﻣﮭﺎ واﻋﺎدة اﻻراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﻖ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﮭﺪھﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﻖ اﻟﻄﺮﯾﻖ ،ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻟﺨﺎص دون اي ﺗﺒﺮﯾﺮ او ادﻋﺎء ﺿﺪ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
 .۷اﺗﻌﮭﺪ ﺑﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟﺤﺪوث اي ﺿﺮر او ﺧﺴﺎرة ﻧﺘﯿﺠﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻓﻖ اﻻﻋﻔﺎء او ﺑﺨﻼﻓﮫ .ﺑﺤﺎل ﺣﺪوث اي ﺿﺮر او ﺧﺴﺎرة ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر اﻋﻼه ،اﻧﻨﻲ اﻋﻔﻲ
ﺳﻠﻄﺎت اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات اﻟﺠﯿﺶ ﻓﻲ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة وﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﻤﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﻋﻦ اﻟﻀﺮر او اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ أﻋﻼه وﻣﻦ أي ادﻋﺎء ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن.
 .۸اﻋﻠﻢ اﻧﮫ ﺑﺤﺎل ﻟﻢ اوﻓﻲ ﺑﺘﻌﮭﺪي ھﺬا ،ﯾﺤﻖ ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮض اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء اﻟﺬي ﺗﺠﺪه ﻣﻼﺋﻤﺎً ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺪء ﺑﺈﺟﺮاءات ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۳۸ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ ،رﻗﻢ ،۷۹
ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺻﺪار أﻣﺮ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻮﻗﻒ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﮭﺪم وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺎدة.
 .۹اﻧﻨﻲ اﺗﻌﮭﺪ ﺑﮭﺬا اﻧﮫ ﺑﺤﺎل اﻗﯿﻤﺖ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ ،او اﻗﯿﻤﺖ ﻟﯿﺲ ﺣﺴﺐ
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺨﻄﻂ ،او ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻔﻜﯿﻜﮭﺎ ،ھﺪﻣﮭﺎ او اﺧﻠﯿﺖ ﻋﻠﻰ ﯾﺪي ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻻﻣﺮ،
وﻗﺎﻣﺖ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ ،ﺳﺄدﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺧﻼء ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻻدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
 .۱۰ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ادﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺧﻼء ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،اﻧﻨﻲ اواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ان اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ
ﻋﻦ ﺟﺒﺎﯾﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻦ اي ﻣﺒﻠﻎ اﺳﺘﺤﻘﮫ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
 .۱۱ﺑدون اﻟﻣس ﺑﺎﻟﻣذﻛور أﻋﻼه ،اﺗﻌﮭد ﺑﺎن اﻋوض اﻻدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،ﻗﺎﺋد ﻗوات ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ
ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة وﻛل ﻣن ﯾﻌﻣل ﺑﺎﺳﻣﮭم أو ﻣن ﻗﺑﻠﮭم ﺟراء ﻛل ﺿرر و/أو ﺧﺳﺎرة و/أو
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿوا ﻟﮭﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ،وﺑدون اﻟﻣس ﺑﺎﻟﻣذﻛور أﻋﻼه ﻛل ﻣﺑﻠﻎ ﻗد ﯾﺿطروا
ﻟﺗﺣﻣﻠﮫ اﺗﺟﺎھﻲ ﺣﺳب أي ﻗﺎﻧون أو ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻣن ،ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌﮭد ھذا.
 .۱۲اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه ﻻ ﯾﻌﻔﯾﻧﻲ ﻣن أي واﺟب ﻣﻔروض ﻋﻠﻲ ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون وﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻷﻣن.
 .۱۳اﻋﻠم أن ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻌﮭدي اﻟﺧطﻲ ھذا ھو ﺷرط ﻟﻠﻧظر ﺑطﻠﺑﻲ ﻟﻣﻧﺢ اﻹﻋﻔﺎء ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس اﻹدارة
اﻟﻣدﻧﯾﺔ.
_____________
اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ
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ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ
أﻣر رﻗم ۱۸۲۲
أﻣر ﺑﺷﺄن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت أﻣن )ﺗﻌدﯾل رﻗم ) (٦٥ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،
ﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋد ﻗوات ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﺑﻣﺎ إﻧﻲ اﻋﺗﻘد أن اﻷﻣر
ﺿروري ﻣن اﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،إﻧﻧﻲ آﻣر ﺑﮭذا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌدﯾل
اﻟﻣﺎدة ۸۹

.۱

ﻓﻲ اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻣن ]ﻧص ﻣﻧﺳﻖ[ )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم
) ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻻﻣر"( ،ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة -۸۹
) (۱ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ب( ،ﺑﻌد "ﻷﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺷﺄن" ﯾﺄﺗﻲ "ﻣﺗﺿرر
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻛﺗﻌرﯾﻔﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ۱۸٦ﻣن ھذا اﻻﻣر او ﻋﻠﻰ ﺷﺄن".
) (۲ﺑﻌد اﻟﻣﺎدة )۸۹ج( ﻣن اﻻﻣر ،ﯾﺄﺗﻲ:
)۸۹ج(۱

ﻋﻧد اﻟﺑﺣث ﻓﻲ طﻠب ﻟﻌﻘد ﺟﻠﺳﺔ ﻓﻲ أﺑواب ﻣﻐﻠﻘﺔ ,ﯾﺣﻖ
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ,وﻓﻖ طﻠب وﻛﯾل ﻗﺎﺋد ﻗوات ﺟﯾش
اﻟدﻓﺎع اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ,اﻻﻧﺣراف ﻋن ﻗﺎﻧون
اﻟﺑﯾﻧﺎت ﻷﺳﺑﺎب ﺗدون ,وﻗﺑول ﺑﯾﻧﺔ ﺑﺗﻐﯾب اﺣد اﻷطراف
او وﻛﯾﻠﮭم دون ان ﺗطﻠﻌﮭم ﻋﻠﻰ اﻻﻣر ﺑﺣﺎل اﻗﺗﻧﻌت ان
اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺑﯾﻧﺔ ﻗد ﯾﻣس ﻓﻲ اﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ,ﺑﺳﻼﻣﺔ
اﻟﺟﻣﮭور أو ﺑﺄﻣﻧﮫ ,أو ﻗد ﺗﻛﺷف طرق ﻋﻣل ﺳرﯾﺔ ,وان
ﻋدم اﻟﻛﺷف ﻋﻧﮭﺎ اﻓﺿل ﻣن اﻟﻛﺷف ﻋﻧﮭﺎ ﻷﺟل إﺣﻼل
اﻟﻌدل؛ ﯾﺣﻖ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺣﺳب
ھذه اﻟﻔﻘرة ,اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﻧﺔ واﻻﺳﺗﻣﺎع ﻟﺷرح وﻛﯾل
ﻗﺎﺋد ﻗوات ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ او اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺳﻛري
ﺣﺗﻰ ﺑﺗﻐﯾب ﺑﺎﻗﻲ اﻷطراف.

) (۳ﺑﻌد اﻟﻔﻘرة )ھ( ﻣن اﻻﻣر ،ﯾﺄﺗﻲ:
)۸۹و(

.۲

ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )۸۹ب( ،ﺗﺑﺣث اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ أﺑواب ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﻧد اﻻدﻻء ﺑﺷﮭﺎدة ﺷﺎھد
ھوﯾﺗﮫ ﺳرﯾﺔ ﺑﻣوﺟﻲ ﺷﮭﺎدة ﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرت ﺑﻣوﺟب
اﻟﻣﺎدة  ۸۷او ﺑﻣوﺟب ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت أي ﻗﺎﻧون اﺧر؛ وﻟﻛن
ﯾﺣﻖ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﺗدون ،ان ﺗﺑﺣث اﻻﻣر ،ﻛﻠﮫ او
ﺟزءا ﻣﻧﮫ ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻧﻲ.

ﺑﻌد اﻟﻣﺎدة )أ( ﻣن اﻻﻣر ،ﯾﺄﺗﻲ:
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ﺗﻌدﯾل
اﻟﻣﺎدة ۱۳۸

۲٤

)(۱

)أ (۱ﺗﻌﻘد ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺣداث اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺟﻠﺳﺎﺗﮭﺎ ﺑﺄﺑواب ﻣﻐﻠﻘﺔ،
وﻟﻛن ﯾﺣﻖ ﻟﮭﺎ ان ﺗﺳﻣﺢ ﻟﺷﺧص او ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺷﺧﺎص,
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻣﺗﺿرر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ,ان ﯾﺗواﺟدوا ﺧﻼل
اﻟﺟﻠﺳﺔ ،ﻛﻠﮭﺎ او ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ.

)(۲

ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ب(ط ﺑدل ﻛﻠﻣﺔ "اﻟﻔﻘرة" ﺗﺄﺗﻲ ﻛﻠﻣﺔ "اﻟﻣﺎدة".

ﺑداﯾﺔ

.۳

ﺑداﯾﺔ ﺳرﯾﺎن ھذا اﻻﻣر ﺑﯾوم ﺗوﻗﯾﻌﮫ.

اﻻﺳم

.٤

ﯾﺳﻣﻰ ھذا اﻻﻣر" :اﻣر ﺑﺷﺄن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻣن )ﺗﻌدﯾل رﻗم ) (٦٥رﻗم
."۲۰۱۹-٥۷۷۹ ,(۱۸۲۲

اﻟول

٥۷۷۸

ﻧداف

 ۲٤أﯾﻠول

۲۰۱۹

ﻗﺎﺋد ﻗوات ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ
ﺑﻣﻧطﻘﺔ

ﺑدان,
ﯾﮭودا

اﻟوف
واﻟﺳﺎﻣرة
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ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ
اﻣر رﻗم ۱۸۲۳
اﻣر ﺑﺷﺄن ﺗرﻣﯾم ﻛﺳﺎرات
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات اﻟﺠﯿﺶ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ،
وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،اﻧﻨﻲ اﻣﺮ ﺑﮭﺬا:
اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ-
"أراﺿﻲ دوﻟﺔ" – أراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ "أﻣﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ" ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
أﻣﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۷-٥۷۲۷ ،(٥۹؛
"اﻟﻤﺆﺷﺮات" – ﺗﻔﺼﯿﻞ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺗﻠﻚ
اﻻﻋﻤﺎل؛
"أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻻراﺿﻲ" – ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻷراﺿﻲ )اطﻼع ﻋﻠﻰ
ﺳﺠﻼت( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۱٤-٥۷۷٤ (۱۷۳۷؛
"اﻟﯿﻮم اﻟﻤﺤﺪد" –  ۲۸أﯾﺎر  ۷) ٥۷۲۷ﺣﺰﯾﺮان (۱۹٦۷؛
"اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ" – اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ،ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹٤۷؛
"ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﺎظﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ" – ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون
اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ واﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات،
اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺤﻔﺮ او ﺑﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺤﻔﺮ.
"اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ" – ﻋﻘﺪ اﻟﺬي ﯾﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﯾﺮﻣﻢ اﻟﻜﺴﺎرة
وﺑﯿﻦ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛
"ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ" – ﺻﻨﺪوق ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرات اﻟﺬي ﺳﯿﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ۱۷ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ؛
"ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت" – ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،وﺗﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ
ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛
"ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ" – ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ رﻗﻢ  ۷۹ﻟﺴﻨﺔ  ۱۹٦٦ﺣﺴﺐ
ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(٤۱۸
 ،5731-1971واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ؛
"ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ" – ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﮭﺎ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﻄﻄﺎت او رﺧﺺ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ؛
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"ﻣﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻜﺴﺎرة" –ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻜﺴﺎرة ،ﻣﻦ ﺷﻐﻠﮭﺎ او ﻣﻦ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ،
ﺑﺤﺎل ﺗﻢ ﻣﻨﺤﺔ رﺧﺼﺔ ﺗﻌﺪﯾﻦ او ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻣﻨﺤﮫ ،وﺑﺤﺎل ﺗﻢ ﻣﻨﺤﺔ رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء او ﻟﻢ ﯾﺘﻢ
ﻣﻨﺤﮫ؛

"ﻛﺴﺎرة"-ﻣﻨﺠﻢ اﻟﺬي ﺣﻔﺮ ﻷﺟﻞ ﺗﻌﺪﯾﻦ اﻟﺤﺠﺮ ،اﻟﺸﯿﺴﺖ ،اﻟﺠﺮاﻧﯿﺖ واﻻﺣﺠﺎر اﻟﺒﺎزﻟﺘﯿﺔ
ﻋﻠﻰ ﺷﺘﻰ اﻧﻮاﻋﮫ او اﻟﺼﺨﻮر اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﺔ اﻷﺧﺮى ،اﻟﻤﺮو )اﻟﻜﻮراﺗﺰ( ،اﻟﺸﺎﯾﺶ ،اﻟﺼﺨﻮر
اﻟﺼﻮاﻧﻲ ،اﻟﺠﯿﺮﯾﺔ ،اﻟﺤﺼﻰ ،اﻟﺮﻣﻞ ،اﻟﻄﯿﻦ واﻟﺠﺒﺼﯿﻦ ،وﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻌﺪﯾﻦ اﻟﺤﺠﺎرة
ﻟﺤﺮق أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺎﻟﺴﯿﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﺤﺮﯾﺶ
واﻟﻐﺎﺑﺎت؛
"ﺣﺠﺎرة" – ﻟﻐﺮض ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ –اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺠﯿﺮﯾﺔ ،اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﻣﻠﯿﺔ ،اﻟﺼﺨﻮر
اﻟﺮﻣﻠﯿﺔ اﻟﺠﯿﺮﯾﺔ او اﻟﺒﺎزﻟﺖ ،وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺴﺖ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺼﻮاﻧﻲ ،اﻟﺸﺎﯾﺶ ،او اﻟﺼﺨﻮر
اﻟﺒﺮﻛﺎﻧﯿﺔ؛
"اﻟﻤﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻷراﺿﻲ" – أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻻراﺿﻲ او ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻜﺴﺎرة؛

"ﻣﻔﺘﺶ" – اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛
"أراﺿﻲ ُﻣﻠﻚ" – اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺴﺖ أﻣﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن أﻣﻼك
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۷-٥۷۲۷ ،(٥۹؛
"اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ" – ﺟﻤﯿﻊ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ؛

"اﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ" – ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬھﺎ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او أي ﺟﮭﺔ أﺧﺮى،
ﻷﺟﻞ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرة وﺗﺸﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﺠﮭﯿﺮ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرة؛

"رﺧﺼﺔ ﺗﻌﺪﯾﻦ" – ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻦ ﯾﻤﻨﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ ﺣﺴﺐ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﮭﻼك ﺛﺮوات اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۳۸۹
5730-1970؛

"ﻣﺨﻄﻂ ﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ﻛﺴﺎرة" – ﻣﺨﻄﻂ ﺗﺮﻣﯿﻢ ،اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﻷي ھﺪف ﺗﺨﺼﺺ أراﺿﻲ
اﻟﻜﺴﺎرة ،او إﻋﺎدة أراﺿﻲ اﻟﻜﺴﺎرة ﻟﻤﺎ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﮫ ،ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﻤﺤﺪد؛
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"ﻣﺨﻄﻂ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ" – ﻣﺨﻄﻂ ﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ﻛﺴﺎرة ،اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ؛
اﻟﻔﺼﻞ  :۱اﺻﺪار إﺷﻌﺎر ﺑﺸﺄن ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرة
إﺷﻌﺎر ﺑﺸﺄن .۲
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺮﻣﯿﻢ
ﻛﺴﺎرة

)أ(

ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ ان ﻛﺴﺎرة ﻣﻌﯿﻨﮫ او ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ،او اﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ
إﯾﻘﺎﻓﮫ اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ،ﯾﺤﻖ ﻟﮫ اﻹﻋﻼن ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻜﺴﺎرة ،ﺑﺈﺷﻌﺎر ﺧﻄﻲ وﻣﻔﺼﻞ،
ﺑﺎن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺴﺎرة ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﻔﺘﺶ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-إﺷﻌﺎر اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ(؛ ﯾﺴﻠﻢ إﺷﻌﺎر اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ﺣﺴﺐ
اﻟﻨﺺ اﻟﻮارد ﻓﻲ ذﯾﻞ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت إﺻﺪار اﻻﺷﻌﺎرات وﺗﺒﻠﯿﻐﮭﺎ
ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ.

)ب( ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺴﺎرة ﻓﻲ أراﺿﻲ ُﻣﻠﻚ ،ﯾُﺮﺳﻞ اﻟﻤﻔﺘﺶ إﺷﻌﺎر اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﮫ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻜﺴﺎرة وﻷﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ
اﻻراﺿﻲ.
)ج(

ﻻ ﯾﻤﺲ اﻹﺷﻌﺎر وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻜﺴﺎرة ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎي اﻋﻤﺎل
وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ ،ﻗﺮار ﺣﻜﻢ ،ﻣﺨﻄﻂ او رﺧﺼﺔ ،ﺑﺤﺎل ﺗﻮاﺟﺪھﺎ،
وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﺎظﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ.

إﺷﻌﺎر .۳

ﻟﻢ ﯾﻌﺮف ،ﻋﻨﺪ ارﺳﺎل إﺷﻌﺎر اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻜﺴﺎرة ،واﺳﺘﻮﻓﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
إﺻﺪار اﻻﺷﻌﺎرات وﺗﺒﻠﯿﻐﮭﺎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۲ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ ان ﯾﺴﻠﻢ إﺷﻌﺎر
ﻟﻠﺘﺮﻣﯿﻢ ،ﺑﻜﻞ طﺮﯾﻘﺔ ﯾﺮاھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻈﺮوف ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﻠﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺷﻌﺎر.

.٤

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻜﺴﺎرة ،او ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﯾﺮى ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ﺟﺮاء اﻣﺮ اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ،
ﯾﺎن ﯾﺮﻓﻊ اﻋﺘﺮاﺿﮫ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛ ﯾﻘﺪم اﻻﻋﺘﺮاض ﺧﻼل  ۳۰ﯾﻮم ﻣﻦ
ﯾﻮم اﺻﺪار إﺷﻌﺎر اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ.

ﺗﺴﻠﯿﻢ
اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ
ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف
ﺑﺎﻟﻜﺴﺎرة

اﻻﻋﺘﺮاض
ﻋﻠﻰ إﺷﻌﺎر
اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ

)أ(

)ب( ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻋﺘﺮاض ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺘﻢ ﺗﺄﺟﯿﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ﺣﺘﻰ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض.
)ج(

ﯾﻨﻈﺮ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ،وﯾﺤﻖ ﻟﮫ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ،اﻟﻐﺎء او
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻋﻠﻰ إﺷﻌﺎر اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ.

)د(

ﯾﺼﺪر ﻗﺮار رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﻋﺘﺮاض ،ﺧﻼل  ٦۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم
رﻓﻊ اﻻﻋﺘﺮاض .ﺗﺒﯿﻦ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،اﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض
ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ،ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﮫ ﺗﺪون ،ان ﯾﻤﺪد اﻟﻤﺪة ﻟﻼﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮار ب ۳۰-ﯾﻮم؛ ﯾﺮﺳﻞ اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺪة ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻛﺴﺎرة ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻂ .٥
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻟﻜﺴﺎرة

)أ(

أرﺳﻞ اﻟﻤﻔﺘﺶ إﺷﻌﺎر ﺑﺸﺄن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻛﺴﺎرة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻟﻢ
ﯾﺮﻓﻊ اﻋﺘﺮاض ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٤او رﻓﻊ اﻋﺘﺮاض وﻗﺪ ﺗﻢ رﻓﻀﮫ ،ﯾُﻌﺪ
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اﻟﻤﻔﺘﺶ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرة ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ،وﺗﻘﺪم ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ
اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ.

اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ
أراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ

)ب( ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﺤﺎل ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ ﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرة،
واﻧﮫ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎد اﻟﻤﻔﺘﺶ ،ﯾﺸﻤﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻛﺎﻓﯿﮫ ،ﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرة.
ﻧﺸﺮ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ .٦
ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ

)أ(

ﺑﺪأ ﺳﺮﯾﺎن اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرة وﻣﻨﺤﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء ،ﺗﻨﺸﺮ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ.

)ب( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻗﺎل
ﻣﻦ  ٥۰٫۰۰۰ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﺪم إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ،واﻟﺘﻮﺟﮫ
ﺑﻜﺘﺎب ﺧﻄﻲ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻘﺎوﻟﯿﻦ ،ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ،ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺮوﺿﮭﻢ
ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻛﺴﺎرة ﺗﻘﻊ ﻓﻲ أراﺿﻲ ُﻣﻠﻚ
اﻟﺒﺎب أ :ﺗﻨﻈﯿﻢ
اﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻂ .۷
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻛﺴﺎرة
ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ
أراﺿﻲ ُﻣﻠﻚ

أرﺳﻞ اﻟﻤﻔﺘﺶ إﺷﻌﺎر ﺑﺸﺄن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻛﺴﺎرة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ُﻣﻠﻚ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ،ان ﯾُﻌﻠﻢ اﻟﻤﻔﺘﺶ ﺑﻜﺘﺎب ﺧﻄﻲ ،ﺧﻼل  ۳۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﺳﺘﻼﻣﮫ
إﺷﻌﺎر اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ،او ﻣﻦ ﯾﻮم اﺻﺪار ﻗﺮار رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )٤د(،
اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ،اﻧﮫ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻂ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرة ﺑﻨﻔﺴﮫ.

طﻠﺐ .۸
ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ﻛﺴﺎرة
ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﺎﻟﻚ
اﻻرض

أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۷ﯾﻘﺪم ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،ﺧﻼل  ۹۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم إﻋﻼﻧﮫ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﮫ ﻹﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻂ
اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر .ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ ان ﯾﻤﺪد ﻣﺪة ﻷﺳﺒﺎب ﯾﺪوﻧﮭﺎ.

)أ(

)ب( ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﯾﺴﺘﻮﻓﻲ
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮق ﻟﮭﺎ
إﺷﻌﺎر اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ.
) (۲ﯾﻘﺪم ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺶ.

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺨﻄﻂ .۹
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻛﺴﺎرة
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻋﻠﻰ
ُﻣﻠﻚ
أراﺿﻲ
ﯾﺪ
ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻔﺘﺶ

ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﮫ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻂ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة
 ،۷او ﻟﻢ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻣﺨﻄﻂ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل او ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة  ،۸ﯾﻌﺪ اﻟﻤﻔﺘﺶ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﻣﺨﻄﻂ ﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرة
وﯾﻘﺪﻣﮫ ﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.

اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ .۱۰
ﻣﺨﻄﻂ ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﻗﺪﻣﮫ
اﻟﺬي
اﻟﻤﻔﺘﺶ

ﺗﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﮫ اﻟﻤﻔﺘﺶ ،ﯾُﻌﻠﻢ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻤﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ،ﺑﺄﺷﻌﺎر ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۹ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻨﮫ
اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ.
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اﻟﺒﺎب ب-ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرة اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ُﻣﻠﻚ
ﺑﺸﺄن .۱۱
ﺗﺮﻣﯿﻢ

اﺷﻌﺎر
ﺗﻨﻔﯿﺬ
ﻛﺴﺎرة
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻋﻠﻰ
أراﺿﻲ ُﻣﻠﻚ

ﺗﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﺮﻣﯿﻢ وﻓﻖ اﻟﺒﺎب أ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ،ﯾُﻌﻠﻢ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻤﺘﺼﺮف
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ،أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرة ﺣﺴﺐ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ،
ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﺣﺴﺐ اﺧﺘﯿﺎره:
)أ(

ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرة ﺑﻨﻔﺴﮫ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة ۱۲؛

)ب( ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻔﺘﺶ او َﻣﻦ ِﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة .۱٥
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ .۱۲
اﻟﻤﺘﺼﺮف
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ
اﻻرﺿﻲ

اﻻﻋﺘﺮاض
ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺆﺷﺮات

.۱۳

)أ(

أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ﻋﻦ ﻧﯿﺘﮫ ﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرة ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة )۱۱أ( ،ﯾﻘﺪم ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ ﺧﻼل  ۳۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم إﻋﻼﻧﮫ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻟﺘﺮﻣﯿﻢ
اﻟﻜﺴﺎرة .ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ ﺗﺄﺟﯿﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات ،ﻷﺳﺒﺎب ﯾﺪوﻧﮭﺎ.

)ب( ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﮫ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ان ﯾﺮﻓﻀﮭﺎ ﻟﻸﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،وﯾﻌﻠﻞ أﺳﺒﺎب ﻗﺮاره:
) (۱

أن اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ.

)(2

اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ .ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض
ﯾﺄﺧﺬ اﻟﻤﻔﺘﺶ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل واﻻﺿﺮار
اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺟﺮاء اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرة.

)(3

ﻷﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﯾﺘﻢ ﺗﺪوﯾﻨﮭﺎ.

)ج(

ﺻﺎدق اﻟﻤﻔﺘﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺘﺼﺮف
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ﺑﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرة ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﺻﻮدق ﻋﻠﯿﮭﺎ.

)د(

ﻗﺮر اﻟﻤﻔﺘﺶ رﻓﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات ،ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ،ﺧﻼل
 ۱٤ﯾﻮم ﻣﺆﺷﺮات ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺶ.

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻤﻔﺘﺶ ﺑﺸﺄن
رﻓﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )۱۲ب( ،ﯾﺮﻓﻊ اﻻﻋﺘﺮاض اﻣﺎم رﺋﯿﺲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺧﻼل  ۳۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﺳﺘﻼم اﻟﻘﺮار.

)ب( رﻓﻊ اﻋﺘﺮاض ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻻ ﺗﺒﺪأ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ
اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
)ج(

ﯾﺼﺪر رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻗﺮاره ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ﺧﻼل  ۳۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم رﻓﻌﮫ.
ﺗﺒﯿﻦ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ﺧﻼل اﻟﻤﺪة
اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ،ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﯾﺪوﻧﮭﺎ ،ان ﯾﻤﺪد اﻟﻤﺪة ب ۳۰-ﯾﻮم
اﺿﺎﻓﯿﺔ؛ ﯾﺮﺳﻞ اﻻﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺪة ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض.
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اﺷﻌﺎر ﺑﺸﺄن .۱٤
ﻋﺪم اﺳﺘﯿﻔﺎء
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﺷﺮات
اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ

ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ ان اﻟﻤﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ،ﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺜﺎﺑﺮة اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻹﻧﮭﺎء
اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ وﻓﻖ اﻟﻤﺆﺷﺮات ،ﯾﺮﺳﻞ ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﺷﻌﺎرا ﺑﮭﺬا
اﻟﺸﺄن؛ ﯾﺸﻤﻞ اﻻﺷﻌﺎر ﺗﺤﺬﯾﺮا ً اﻧﮫ ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻠﯿﺢ اﻟﻌﯿﻮب ﻓﻲ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ﺧﻼل
اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ ﻓﻲ اﻻﺷﻌﺎر ،ﻓﯿﺤﻖ ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ ان ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ،
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ.

اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻔﺘﺶ

.۱٥

أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﮫ ان اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﻤﻔﺘﺶ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )۱۱ب( ،ﻓﯿﺤﻖ ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ ان ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة
 ٦ﻣﻦ اﻻﻣﺮ.

اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ
اﻻﺿﻄﺮاري
ﯾﺪ
ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻔﺘﺶ

.۱٦

ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ ،ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ان ﯾﻨﻔﺬ
أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ،وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ.

)أ(

) (۱

ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ،ﺧﻼل  ۳۰ﯾﻮم ،ﻋﻦ ﻧﯿﺘﮫ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۱او أﻋﻠﻦ ﻋﻦ رﻓﻀﮫ ﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرة؛

) (۲

اﻟﻤﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ﻟﻢ ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ
اﻟﻤﻔﺘﺶ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة )۱۲أ( او ))۱۲د((؛

) (۳

اﻟﻤﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺜﺎﺑﺮة اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻹﻧﮭﺎء
اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ وﻓﻖ اﻟﻤﺆﺷﺮات وﻟﻢ ﯾﺼﻠﺢ اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ اﻟﻤﻔﺘﺶ
ﻓﻲ اﻻﺷﻌﺎر وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة .۱٤

)ب( ﻗﺮر اﻟﻤﻔﺘﺶ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﻷﻋﻤﺎل ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرة ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ان
ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻔﻨﺎء واﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
أي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ.
ﺻﻨﺪوق ﺗﻤﻮﯾﻞ .۱۷
ﻟﺘﺮﻣﯿﻢ
اﻟﻜﺴﺎرات

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺪوق ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻟﺘﺮﻣﯿﻢ
اﻟﻜﺴﺎرات )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ – ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ(.

)ب( ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ –
) (۱

ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﯿﺌﺔ إدارة ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ،أﺳﻠﻮب ﻋﻤﻠﮭﺎ وﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ؛

) (۲

اﻟﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺴﺎرة دﻓﻊ اﻹﺗﺎوات ﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻤﺎدة وﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ،او ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ
ﻣﻦ واردات اﻟﻜﺴﺎرة ،او ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﯾﺲ أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻜﻞ اﻟﻜﺴﺎرات او ﻟﻨﻮع ﻣﺤﺪد ﻣﻨﮭﺎ؛

) (۳

اﺷﺘﺮاط ﻣﻨﺢ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻹﺗﺎوات ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻛﻤﺎ
ﯾﺤﺪدھﺎ؛

) (٤

ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن إﻋﺎدة اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ،ﻛﻠﮭﺎ او ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ،
ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي رﻣﻢ اﻟﻜﺴﺎرة ﺑﻨﻔﺴﮫ ،او ﻷي ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ
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ﺑﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ ،او ﻷي ھﯿﺌﺔ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﮭﺎ إدارة
اﻟﺼﻨﺪوق ،ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱۸

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۱۹

ھﺬا اﻻﻣﺮ ﯾﺴﻤﻰ" :اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻛﺴﺎرات )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۱۸۲۳
."۲۰۱۹-٥۷۸۰

۸

ﺗﺷري

٥۷۸۰

 ۰۷ﺗﺷرﯾن اول ۲۰۱۹

ﻧداف ﺑدان,

اﻟوف

ﻗﺎﺋد ﻗوات ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ
ﻓﻲ

ﻣﻧطﻘﺔ ﯾﮭودا

واﻟﺳﺎﻣرة
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התוספת
)סעיף (2
ת.ד

תאריך_________ :

37

בית אל

U

טל'02-9977030/31 :
U

פקס:

02-9977713

המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
קצין מטה לענייני מכרות
اﻻداره أﻟﻣدﻧﯾﮫ ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣره
ﺿﺎﺑط اﻻداره ﻟﺷؤون أﻟﺗﺟﺎره ,أﻟﺻﻧﺎﻋﮫ واﻟﻣﻧﺎﺟم

הודעה בדבר הצורך בשיקום מחצבה
U

إﻋﻼن ﺑﺷﺄن أﻟﺣﺎﺟﮫ ﻟﺗﺄھﯾل أﻟﻛﺳﺎرة

בתוקף סמכותי מכוח סעיף )2א( לצו בדבר שיקום מחצבות )יהודה והשומרון( )מס' ,(1823
התש"ף) 2019-להלן – הצו בדבר שיקום מחצבות( ,ומכוח הסמכות שהואצלה לי על ידי ראש
המנהל האזרחי על פי הצו בדבר ניצול אוצרות טבע )יהודה ושומרון( )מס'  (389תש"ל – ,1970
הנני נותן הודעה זו:
"ﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻲ ﺣﺳب أﻟﻣﺎده )2أ( ﻣن أﻷﻣر ﺑﺷﺄن ﺗﺄھﯾل اﻟﻛﺳﺎرات )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣره( )رﻗم ,(۱۸۲۳
) 2019 – 5780ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ – أﻷﻣر ﺑﻐرض ﺗﺄھﯾل اﻟﻛﺳﺎرات( ,وﺑﻣوﺟب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺧوﻟت ﻟﻲ ﻣن ﻗﺑل
رﺋﯾس اﻻداره أﻟﻣدﻧﯾﮫ ﺑﻣوﺟب أﻷﻣر ﺑﺷﺄن اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺛروات أﻟطﺑﯾﻌﯾﮫ )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣره( )رﻗم 5730 ,(389
–  ,1970ﻓﺈﻧﻧﻲ أﺻدر ھذا اﻹﻋﻼن:
أ.

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

أﻋﻠﻣك ﺑﮭذا ,ﺑﺎن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض ,اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرطﺔ أﻟﻣرﻓﻘﮫ ﻟﮭذا اﻹﻋﻼن ,ﺑﺣﺎﺟﮫ ﻟﺗﺄھﯾل.
על כן ,יש להפסיק את כל פעולות החציבה המתבצעת בתא שטח זה ,באופן
ب.
מיידי  /בתוך פרק זמן של _____ מיום מתן הודעה זו ,ובלבד שלא יופקו
בתקופה זו תוצרי חציבה בהיקף העולה על ___ טון.
ﻟذﻟك ,ﯾﺟب وﻗف ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌدﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ ھذه أﻟﻣﺳﺎﺣﮫ ﺑﺷﻛل ﻓوري  /ﺧﻼل ____ ﻣن
ﯾوم إرﺳﺎل ھذا اﻹﻋﻼن ,وﺑﺷرط ﻻ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾن ﻣواد أﻛﺛر ﻣن ___ طن ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﺗرة.
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הרואה עצמו נפגע מהודעה זו ,רשאי להגיש השגה לידי ראש המנהל
ج.
האזרחי בתוך  30יום מיום מתן הודעה זו.
ﻣن ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﮫ ﻣﺗﺿررا ً ﺟراء ھذا اﻹﻋﻼن ﯾﺣﻖ ﻟﮫ ﺗﻘدﯾم اﻋﺗراض ﻟرﺋﯾس اﻻداره أﻟﻣدﻧﯾﮫ ,ﺧﻼل
 30ﯾوم ﻣن ﯾوم إرﺳﺎل ھذا اﻹﻋﻼن.
על מחזיק כדין במקרקעין ,במחצבה המצויה על גבי מקרקעין פרטיים,
د.
המעוניין להכין בעצמו תוכנית לשיקום המחצבה ,בכפוף-להוראות הצו בדבר
שיקום מחצבות והתקנות שיצאו מכוחו ,להודיע לי בתוך  30יום מיום מתן
הודעה זו ,כי ברצונו לפעול ולהכין תוכנית לשיקום המחצבה.
اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻻرض وﻓﻖ أﻻﻣر ,ﻓﻲ اﻟﻛﺳﺎرة اﻟﻣﺗواﺟدة ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﺧﺎﺻﺔ ,اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺗﺣﺿﯾر
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺗﺄھﯾل ﻟﻠﻛﺳﺎرة ,ﺑﻣراﻋﺎة ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت أﻷﻣر ﺑﺷﺎن ﺗﺄھﯾل اﻟﻛﺳﺎرات واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدرت
ﺑﻣوﺟﺑﮫ ,ﻋﻠﯾﮫ إﺑﻼﻏﻲ ﺧﻼل  30ﯾوم ﻣن ﯾوم إرﺳﺎل ھذه اﻹﻋﻼن ,اﻧﮫ ﯾرﻏب ﺑﺗﺣﺿﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﻟﺗﺄھﯾل أﻟﻛﺳﺎرة.
ניתן יהיה לעיין בתוכנית השיקום למחצבה ,לכשתידון בפני מוסד התכנון
ه.
המתאים ,בהתאם להוראות חוק התכנון ,כהגדרתם בצו בדבר שיקום
מחצבות.
ﯾﻣﻛن اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄھﯾل ﻟﻠﻛﺳﺎرة ,ﺣﯾن ﺑﺣﺛﮫ أﻣﺎم داﺋرات اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ,ﺑﻣوﺟب
ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺧطﯾط ,ﻛﺗﻌرﯾﻔﮫ ﻓﻲ أﻷﻣر ﺑﺷﺎن ﺗﺄھﯾل اﻟﻛﺳﺎرات.
יודגש ,כי ככל שהמנהל האזרחי ,יפעל לביצוע פעולות שיקום של חציבה
و.
שבוצעה בניגוד לכל דין ,תחיקת ביטחון ,פסק דין ,תוכנית או רישיון ,רשאי
יהיה המנהל האזרחי לדרוש ממחזיק המחצבה לשפות את המנהל האזרחי.
ﻧﻧوه ,اﻧﮫ ﺑﺣﺎل ﻧﻔذت اﻻداره أﻟﻣدﻧﯾﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺄھﯾل اﻟﺗﻌدﯾن اﻟذي ﻧﻔذ ﺧﻼف أي ﻗﺎﻧون ,ﺗﺷرﯾﻌﺎت
اﻣن ,ﻗرار ﺣﻛم ,ﻣﺧطط أو رﺧﺻﮫ ﻓﯾﺣﻖ ﻟﮭﺎ أن ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب أﻟﻛﺳﺎرة ان ﯾﻌوﺿﮭﺎ ﻋن
ﺧﺳﺎﺋرھﺎ.
בברכה,
ﺑﻔﺎﺋﻖ اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﯾر
אבידור
גד
اﻓﯾدور
ﺟﺎد
מכרות
קמ"ט
اﻟﺿﺎﺑط ﻟﺷؤون اﻟﻣﻧﺎﺟم
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۱۸۲٤
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٦٦ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(،
۲۰۱۹ -٥۷۸۰
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﺳﺘﻤﺮار
اﻷﺿﺮار اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ وﻟﺪوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ظﺎھﺮة ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  Aواﻟﺘﺠﺎرة ﺑﮭﺎ
وﺑﻘﻄﻌﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
) ۱۰ح(

.۱

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
 ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ , (۱٦٥۱ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۱۰ح( ،ﺑﺪل ""۲۰۱۹/۱۹/۱۰
ﯾﺄﺗﻲ " ."۲۰۲۱/۱۰/۱۰

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٦٦ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۲٤ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(-٥۷۸۰ ،
."۲۰۱۹

۲۸

ﺗﺸ�����������ﺮي ٥۷۸۰

۲۷

ﺗﺸ���ﺮﯾﻦ اول ۲۰۱۹

ﻧ����������������ﺪاف ﺑ����������������ﺪان،

أﻟ����������������ﻮف

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

9770

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۱۸۲٥
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷراﺿﻲ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٦ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۹-٥۷۸۰ ،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺈﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۳

 .۱ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷراﺿﻲ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴ������ﺎﻣﺮة( )رﻗ������ﻢ  ،۲۰۱۰-٥۷۷۰ ،(۱٦٦۱ﻓ������ﻲ اﻟﻤ������ﺎدة  ۳ﺑ������ﺪل "ﺣﺘ������ﻰ ﯾ������ﻮم
 "۲۰۱۹/۱۲/۳۱ﯾﺄﺗﻲ "ﺣﺘﻰ ﯾﻮم ."۲۰۲۰/۱۲/۳۱

ﺳﺮﯾﺎن

 .۳ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻹﺳﻢ

 .٤ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ " :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷراﺿﻲ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٦ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۱۹-٥۷۸۰ ،(۱۸۲٥

 ۱۸ﻛﺴ����������������������ﻠﻮ ٥۷۸۰
 ۱٦ﻛ���������ﺎﻧﻮن اول ۲۰۱۹

أﻟ���������������������ﻮف ﻧ���������������������ﺪاف ﺑ���������������������ﺪان
ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۱۸۲٦
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۱۹-٥۷۸۰ ،(۱۸۲٦
ﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ إﻧﻲ اﻋﺘﻘﺪ ﺑﺎن اﻷﻣﺮ
ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۱ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼ�ﻼﺣﯿﺎت ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻌ�ﺎﺑﺮ )ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت
ﻣﺆﻗﺘ�����ﺔ( )ﯾﮭ�����ﻮدا واﻟﺴ�����ﺎﻣﺮة( )رﻗ�����ﻢ  ،۲۰۱۰-٥۷۷۱ ،(۱٦٦٥ﺑ�����ﺪل
" "۲۰۱۹/۱۲/۳۱ﯾﺄﺗﻲ"."۲۰۲۰/۱۲/۳۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ اﻻول

.۲

ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻻول ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ )ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت
ﻣﺆﻗﺘ���ﺔ( )ﯾﮭ���ﻮدا واﻟﺴ���ﺎﻣﺮة( )رﻗ���ﻢ  ،"۲۰۱۰-٥۷۷۰ ،(۱٦٦٥ﺑﻌﻨ���ﻮان
"ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻌﺒﻮر" ،ﺑﻨﮭﺎﯾﺘﮭﺎ ،ﯾﺄﺗﻲ "ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺘﺴﻮدا".

ﺳﺮﯾﺎن

.۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.٤

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﺗﻨﻈ�ﯿﻢ اﻟﺼ�ﻼﺣﯿﺎت ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻌ�ﺎﺑﺮ )ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت
ﻣﺆﻗﺘ���ﺔ( )ﺗﻤﺪﯾ���ﺪ ﺳ���ﺮﯾﺎن( )ﯾﮭ���ﻮدا واﻟﺴ���ﺎﻣﺮة( )رﻗ���ﻢ -٥۷۸۰ ،(۱۸۲٦
."۲۰۱۹

 ۲۸ﻛﺴﻠﻮ

٥۷۸۰

 ۲٦ﻛﺎﻧﻮن أول ۲۰۱۹

ﻧ������������داف ﺑ������������دان,

أﻟ������������ﻮف

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

ﯾﮭﻮدا

واﻟﺴﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۱۸۲۷
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٦۷ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(– ٥۷۸۰ ،

۲۰۲۰

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ﺑﺎن اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ آﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت
ﻟﻠﻤﺎدة ۱

.۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
) ۲۰۰۹ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻻﻣﺮ"( ،ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﺗﺨﻔﯿﻒ" ﯾﺄﺗﻲ:
"ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻣﺸﺮوﻋﺔ"

.۲

"ﻣﺎدة ﺿﺎرة"

ﻣﺎدة ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ،ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ او ﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﻮوﯾﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺣﺴﺐ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ،ﻧﻮﻋﯿﺘﮭﺎ
او ﻛﻤﯿﺘﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻤﻮت اﻧﺴﺎن او ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ أﺿﺮار ﺟﺴﯿﻤﺔ ﻟﺠﺴﺪه أو ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت،
ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ او ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ.

"ﺳﻼح ﻧﺎري"

ﻛﻞ ﺳﻼح ﻧﺎري ،ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻛﺎن ،ﺑﻤﻘﺪوره اﻟﻘﺘﻞ ،وﻟﮫ ﺳﺒﻄﺎﻧﺔ ﻋﺒﺮھﺎ ﯾﻤﻜﻦ إطﻼق
اﻟﺮﺻﺎص او اﻟﻘﺬاﺋﻒ .ﯾﺸﻤﻞ ھﺬا اﻟﻠﻔﻆ أي ﺟﺰء او ﻟﻮازم او ذﺧﯿﺮة ﻟﮭﺬا اﻟﺴﻼح،
واي ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ أي ﺳﻼح اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮭﺎ ﻛﺘﻢ اﻟﺼﻮت او إﺧﻔﺎء اﻟﻮﻣﯿﺾ اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺪر ﺟﺮاء إطﻼق اﻟﻨﺎر ﻣﻦ اﻟﺴﻼح اﻟﻨﺎري؛ وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻼح اﻟﺬي ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ ﻗﺬف
ﻣﻮاد اﻟﻤﻌﺪة ﻷﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﺟﺰء ﻣﻨﮫ او ﻗﻄﻊ وذﺧﯿﺮة
ﻟﻠﺴﻼح اﻟﻤﺬﻛﻮر ﯾﺸﻤﻞ أي اﻧﺎء اﻟﺬي ﯾﺤﻮي او ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ اﺣﺘﻮاء اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺬﻛﻮرة،
ﻻ ﻓﺮق إذا ﻛﺎن اﻟﺴﻼح ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ او ﻟﻢ ﯾﻜﻦ.

"اﺳﻠﺤﺔ"

ﺳﻼح ﻧﺎري ،ذﺧﯿﺮة ،ﻗﻨﺒﻠﺔ ،ﻗﻨﺒﻠﺔ ﯾﺪوﯾﺔ ،او ﻏﺮض ﻣﺘﻔﺠﺮ او ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﺳﻠﺤﺔ ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ،ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،او اﺷﻌﺎﻋﯿﺔ.

"ﻣﻨﺸﺄة
ﺣﺴﺎﺳﺔ"

ﻣﻜﺎن ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺒﻨﻰ ،اﻧﺎء او ﻛﻞ وﺳﯿﻠﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻹﻧﺘﺎج ،ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ،
ﺣﯿﺎزة ،ﺗﺨﺰﯾﻦ ،ﻟﻺزاﻟﺔ ،او ﻟﻨﻘﻞ ،ﻣﻮاد ﺿﺎرة او ﺗﻮﻟﯿﺪ طﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮرة.".

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ "رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ" ﯾﺄﺗﻲ:
"ﺳﻼح
ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﻲ،
ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﻲ
اﺷﻌﺎﻋﻲ"

.۳

ﻏﯿﺮ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۸٤ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ(.۱۹٤٥ ،

ﺳﻼح ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ ﻗﺬف ﻣﺎدة ﺿﺎرة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﻌﺔ.".
او

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "ﻣﻮظﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ" ﯾﺄﺗﻲ:
"اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت"

ﻣﻨﺢ او ﺗﻠﻘﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ او أي ﺣﻖ اﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،ﺑﺤﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ
او ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻜﯿﺔ ،ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ او دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺠﻨﯿﺪ،
ﺗﺴﻠﯿﻢ ،اﺳﺘﻼم ،ﺣﯿﺎزة ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ،ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ،اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،او

9774

ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ ،اﻟﻮﺳﺎطﺔ ،ﻣﻨﺢ او ﺗﻠﻘﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،اﻻﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ أو
اﻟﺘﻮﻛﯿﻞ ،او ﺧﻠﻂ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻹرھﺎب ﻣﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت أﺧﺮى ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت إرھﺎب.".
.٤

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ " اﻣﺮ ﺑﺸﺄن رﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ" ﯾﺄﺗﻲ:
"ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت"

أراﺿﻲ ،أﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ،اﻟﻤﺎل واﻟﺤﻘﻮق ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،وﻛﻞ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ او ﺟﺎء ﺑﺄﻋﻘﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر او أرﺑﺎﺣﮭﺎ.

"ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ذات ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد )٦۰أ() (۳)- (۱ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ؛
ﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ"
"ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت
اﻹرھﺎب"

ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﯿﺔ:
) (۱

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.

) (۲

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺪوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ،او ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﺎدة  ۲٥۱ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ.

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ ،ﺣﯿﺎزة ،ﺳﯿﻄﺮة او رﻋﺎﯾﺔ ،ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،ﻟﻮﺣﺪھﺎ او
"ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت
ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ آﺧﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ او اﻟﻤﻌﺪة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻣﺸﺮوﻋﺔ او ﻟﻨﺸﺎطﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮﯾﺖ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ او
ﻣﺸﺮوﻋﺔ"
ﺣﻮﻟﺘﮭﺎ ﻵﺧﺮ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي
ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﮫ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻧﺸﺎطﮭﺎ وﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ
ﻷھﺪاف أﺧﺮى ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،اﻻ اذا
اﺛﺒﺖ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ.
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .٥ ٥۸
واﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة
)٥۸أ(

)أ(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٥۸أ( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة" ﯾﺄﺗﻲ "ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٥۸أ."،

)ب(

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ٥۸ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﯾﺄﺗﻲ:

ﻣﺤﺎم
"ﻣﻨﻊ ﻟﻘﺎء
ٍ
ﻣﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﻌﺘﻘﻞ واﺣﺪ
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ"

٥۸أ.

)أ(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٥٦ودون اﻟﻤﺲ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة
 ٥۸واﻟﻤﺎدة  ،٥۹ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ان ﻣﺤﺎم واﺣﺪ ﯾﻄﻠﺐ
اﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﻋﺪة ﻣﻌﺘﻘﻠﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮭﻢ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ
اﻟﺬﯾﻞ اﻷول وﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﮭﻢ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ،أو ان
ﻋﺪة ﻣﻌﺘﻘﻠﯿﻦ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﯾﻄﻠﺒﻮن اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ وان
ﻋﻘﺪ اﻟﻠﻘﺎء ﻗﺪ ﯾﺆدي ﻟﻠﻤﺲ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ،ﻓﯿﺤﻖ ﻟﮭﺎ ان ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻠﻘﺎء
اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﻞ واﺣﺪ؛ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻗﺮارھﺎ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺤﺎم اﯾﻀﺎ؛
ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض-
"ﻣﺤﺎم واﺣﺪ"-ﯾﺸﻤﻞ أي ﻣﺤﺎم اﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﮫ.
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)ب(

ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .٦ ٦۰

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻣﻨﻊ ﻟﻘﺎء ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻔﻘﺮة ﻟﻤﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۳۰ﯾﻮم ،ﺗﻜﻮن ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ او ﻣﻦ ﺧﻮل ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ".

ﺑﺪل اﻟﻤﺎدة  ٦۰ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﯾﺄﺗﻲ:
)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﺟﻨﺪي او ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺧﻮﻟﺖ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ان ﺗﻀﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﺎﺋﻊ،
أﻏﺮاض ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﺷﮭﺎدات ،او أي ﺷﻲء )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ( ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺜﯿﺮ اﻟﺸﻚ:
ﻧﻔﺬت او ﺳﺘﻨﻔﺬ ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ؛
) (۱
) (۲

ﻣﻨﺤﺖ ﻛﺄﺟﺮ او ﻛﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أو اﻋﺪت ﻟﺘﻜﻮن أﺟﺮ او
ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ،او ﻣﻨﺤﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮر او ﻛﻮﺳﯿﻠﮫ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ؛

) (۳

ﺗﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر او ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ او ﻣﻦ
اﺟﻞ ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ؛

) (٤

اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺑ ّﯿﻨﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ؛

) (٥

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.

)ب(

ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺒﺐ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أ) (۱ﺣﺘﻰ ) (۳و (٥)-ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول او ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲٥۱ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻘﺎﺋﺪ
ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻮل ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ان
ﯾﻀﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺗﺴﺎوي ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺴﺒﺐ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر.

)ج(

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﯿﺪ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ –
اﻟﻤﺎل ،ﻻ ﻓﺮق إذا ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻖ اﻟﺴﺒﺐ او ﻣﺎل آﺧﺮ ،اﻟﺬي
ﯾﻤﻠﻜﮫ او ﺑﺤﯿﺎزﺗﮫ وﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮﺗﮫ او ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﻤﺎل.

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۲۳۰

.۷

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲۳۰ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ،اﻟﻔﻘﺮة )أ( – ﺗﻠﻐﻰ.

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة
 ۲۳۰ب

.۸

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ۲۳۰أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﯾﺄﺗﻲ:
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻮاد ۲۳۰ب
ﺿﺎرة او ﻣﻨﺸﺄة
ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻷھﺪاف
ارھﺎﺑﯿﺔ

)أ(

اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺎز ،ﯾﺸﺘﺮي ،ﯾﺒﯿﻊ ،ﯾﻨﺘﺞ ،ﯾﺼﻠﺢ ،ﯾﺴﺘﻮرد ،ﯾﺼﺪر،
ﯾﻨﻘﻞ ،ﯾﺘﻮﺳﻂ ،ﯾﺮوج او ﯾﻘﻮم ﺑﺎي ﻋﻤﻞ اﺧﺮ ﺑﺴﻼح ﻛﯿﻤﺎوي،
ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﻲ او اﺷﻌﺎﻋﻲ او ﺑﻤﺎدة ﺿﺎرة او ﻣﻨﺸﺄة ﺣﺴﺎﺳﺔ ،ﺑﮭﺪف
اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ او ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول او ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ ،وﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ
او دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.

)ب(

ﻧﻔﺬ ﻋﻤﻞ او ﺻﻔﻘﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﺤﺎل ﻛﺎن أﺣﺪ
اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ او اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ
ﻣﺸﺮوﻋﺔ او ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ او
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اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻧﮭﺎ ﻧﻔﺬت ﻟﻠﮭﺪف اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،اﻻ إذا اﺛﺒﺖ
ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ.".
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة
 ۲۳۷أ و۲۳۷-
ب

.۹

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة
 ۲٤۲أ – ۲٤۲
ب

.۱۰

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۲۳۷ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﯾﺄﺗﻲ:
"رﺋﺎﺳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ"

۲۳۷أ.

َﻣﻦ ﯾﺘﺮأس ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ او ﯾﺪﯾﺮھﺎ او اﻟﺬي ﯾﺄﺧﺬ ﺟﺰء ﻓﻲ
ادارﺗﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ او ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ  ۲٥ﺳﻨﺔ؛ ﺑﺤﺎل ﻛﺎن
ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﻤﻮت ﻋﻤﺪاً،
ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.

اﺷﻐﺎل ﻣﻨﺼﺐ ۲۳۷ب َﻣﻦ ﯾﺪﯾﺮ ﻧﺸﺎط ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ او اﻟﺬي ﯾﺄﺧﺬ ﺟﺰء ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ
ﻧﺸﺎطﮭﺎ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ  ۱۰ﺳﻨﻮات؛ ﻛﺎن اﻟﻨﺸﺎط ﺟﻨﺎﺋﻲ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ
اداري او ﻗﯿﺎدي .
 ۱٥ﺳﻨﮫ.
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ
ﻣﺸﺮوﻋﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۲٤۲ﯾﺄﺗﻲ:
"ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻷﺟﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ
اﻻول

۲٤۲أ) .أ(

)ب(

ﻣﻦ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻷﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ،ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﻤﻮﯾﻞ او
اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ إﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻻول
وﻋﻘﻮﺑﺘﮭﺎ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱۰ﺳﻨﻮات ﺳﺠﻦ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات
ﺳﺠﻦ او ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻘﺪارھﺎ  ۲۰ﺿﻌﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
۱أ) (٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت
اﻻﻣﻦ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ .۱۹۸۰- ٥۷٤۰ ،(۸٤٥
ﻟﻐﺮض اﻟﻔﻘﺮة )أ(-
) (۱ﯾﻜﻔﻲ أن ﯾﺘﻢ اﻻﺛﺒﺎت ﺑﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔّﺬ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﺣﺪ اﻷھﺪاف
اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﯿﮭﺎ ودون اﻻﺛﺒﺎت ﻷي ﻣﻨﮭﺎ.
)" (۲ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ إﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ
اﻻول "-ﺣﺘﻰ ﺑﺤﺎل ان ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﯿﺲ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
أو ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﮫ اﻟﻨﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ.

ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟﺬﯾﻞ اﻻول

۲٤۲ب
.

)أ(

ﻣﻦ ﯾﻨﻔﺬ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﺳﺠﻦ او ﻏﺮاﻣﺔ
ﻣﻘﺪارھﺎ ﻋﺸﺮ أﺿﻌﺎف اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۱أ) (٤ﻣﻦ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ
:۱۹۸۰
) (۱اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ،ﺗﻄﻮر ،ﺗﻤﻮل ﺗﻨﻔﯿﺬ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول أو اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة
 ۲٥۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ،أو ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاردة
ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول او ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲٥۱ﻣﻦ ھﺬا
اﻻﻣﺮ ،ﺣﺘﻰ ﺑﺤﺎل ان ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﯿﺲ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
أو ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﮫ اﻟﻨﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ؛ ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ،ﯾﻜﻔﻲ
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اﺛﺒﺎت ان ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯿﻦ ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﺣﺪ
اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺜﺒﺖ اي واﺣﺪه ﻣﻨﮭﺎ؛
) (۲اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ او
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول؛
) (۳ﻧﻘﻞ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة
 ۲٤۹أ و۲٤۹-
ب

.۱۱

)ب(

ﻣﻦ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺨﺺ وھﻮ ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯿﻦ ان ھﺬا
اﻟﺸﺨﺺ ﺷﺮﯾﻚ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول او
ﯾﺴﺎﻋﺪ او ﯾﻐﺮي ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،او ﺑﺤﺎل أﺻﺪر ﺑﺤﻘﮫ
او ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ اﻋﻼن ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع
)ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ( ۱۹٤٥ -ﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ
ﻛﺄﻧﮫ ﻧﻔﺬ ھﺬه اﻻﻋﻤﺎل وھﻮ ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯿﻦ اﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪـ ﺗﻄﻮر أو
ﺗﻤﻮل ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ،او ﺗﻤﻨﺢ ﻣﻜﺎﻓﺌﮫ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول او ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﺎدة  ۲٥۱ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،اﻻ اذا اﺛﺒﺖ اﻧﮫ ﻟﻢ
ﯾﻘﻦ ذﻟﻚ.

)ج(

ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺷﺨﺺ ﻛﺄﻧﮫ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻓﺤﺺ ﻣﺎھﯿﺔ
اﻟﺘﺼﺮف او إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻈﺮوف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎدة
)۱۹٥ج() ،(۱إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﻓﺤﺺ ﻣﺎھﯿﺔ
اﻟﺘﺼﺮف او ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻈﺮوف وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة )۱۹٥ج()،(۱
ﻗﺪ ﯾﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ً ﻛﺒﯿﺮا ً ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎطﮫ اﻟﺘﺠﺎري.

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۲٤۹ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﯾﺄﺗﻲ:
اﻋﻤﺎل ﺗﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ۲٤۹أ.
ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟﺬﯾﻞ اﻻول

)أ(

ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﺄﺣﺪ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺄﻋﻤﺎل ﺗﺤﻀﯿﺮﯾﺔ
ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول وﻋﻘﻮﺑﺘﮭﺎ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ۱۰
ﺳﻨﻮات ﺳﺠﻦ ،ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ؛
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ،ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ۱٥
ﺳﻨﮫ:
) (۱ﺗﮭﯿﺌﺔ ﻣﻜﺎن او ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻼﺋﻤﺘﮫ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر او ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻔﺮار ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ؛
) (۲ﺗﺰوﯾﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻟﻐﺮض ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر؛ ﺑﺸﺄن
"اﻟﺘﺰوﯾﺮ و"اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤۰۷أ ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦۰؛
) (۳ﺗﺤﻀﯿﺮ ﻣﻌﺪات ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ أﺳﻠﺤﺔ ،ﻣﻮاد ،ﻣﺴﺘﻨﺪات ،ﻣﻌﺪات ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺗﺴﺠﯿﻞ،
ﻣﻼﺑﺲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻲ ،وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ،او اﻟﺤﯿﺎزة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪات
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر؛
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) (٤ﺟﻤﻊ او ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر؛
) (٥ﺗﮭﯿﺌﺔ طﺮﯾﻖ ،ﻣﻌﺒﺮ او ﻧﻔﻖ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر او ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻔﺮار ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ.
)ب(

ﻟﻐﺮض اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻻ ﻓﺮق إذا ﻛﺎن ھﺪف اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول أو ان اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول
اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮك اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﻟﮭﺎ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺪه
او ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ.

)ج(

ﻣﻦ ﺣ��ﺎول ﺗﻨﻔﯿ��ﺬ ﻋﻤ��ﻞ ﻛ��ﺎﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،وﻋ��ﺪل ﻋﻦ
ﺗﻨﻔﯿ��ﺬه ﺑ��ﺪاﻓﻊ اﻟﻨ��ﺪم ،ﻛ��ﺎﻟﻤ��ﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤ��ﺎدة ۱۹۹ب ﻣﻦ اﻻﻣﺮ،
ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة".

.۱۲

اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ۲٤۹ب اﻟﺬي ﯾﮭﺪد ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ :اﻟﺴﺠﻦ ﺳﺒﻊ
ﺳﻨﻮات.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاردة .
ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة
 ۲٥٤أ

.۱۳

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۲٥٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ
اﻷول

.۱٤

ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ،ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ ) ،(۱ﺑﻌﺪ " "۲۳۰ﯾﺄﺗﻲ "۲۳۰ب" ،ﺑﻌﺪ " "۲۳۷ﯾﺄﺗﻲ "۲۳۷أ"،
"۲۳۷ب" ،ﺑﻌﺪ " "۲٤۱ﯾﺄﺗﻲ "۲٤۲أ"۲٤۲" ،ب" ،ﺑﻌﺪ " "۲٤۸ﯾﺄﺗﻲ "۲٤۹أ"۲٤۹" ،ب" وﺑﻌﺪ
")۲٥٤أ(" ﯾﺄﺗﻲ "۲٥٤أ".

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱٥

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۱٦

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٦۷رﻗﻢ ."۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۱۸۲۷

۱٤
۹

ﺷﺒﺎط
ﺷﺒﺎط

اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاردة
ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول

٥۷۸۰
۲۰۲۰

۲٥٤أ.

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲٥٤ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﻣﻦ ﯾﺘﺂﻣﺮ ﻣﻊ آﺧﺮ
ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول او ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ۲۳۰ب ﻣﻦ
ھﺬا اﻻﻣﺮ ،اﻟﺘﻲ ﻋﻘﻮﺑﺘﮭﺎ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻠﻤﺪة
اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ذاﺗﮭﺎ وﺑﺸﺮط ان ﻻ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ
ﻋﻦ  ۱٤ﺳﻨﻮات ﺳﺠﻦ.

اﻟﻮف

ﻧﺪاف ﺑﺪان،

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع ﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ

ﯾﮭﻮدا

واﻟﺴﺎﻣﺮة

9779

ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ
اﻣر ﺑﺷﺄن ﻗﺎﻧون اﻵﺛﺎر اﻟﻘدﯾﻣﺔ )ﺗﻌدﯾل رﻗم ) (۳ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۱۸۲۸
ﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋد ﻗوات اﻟﺟﯾش ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﺑﻣﺎ اﻧﻧﻲ اﻋﺗﻘد ﺑﺎن اﻻﻣر ﺿروري ﻷﺟل اﻟﺣﻛم
اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻧﻲ آﻣر ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺎدة ۲أ

.۱

إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺎدة ۱٥أ

.2

ﺑﻌد اﻟﻣﺎدة  ۲ﻣن اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﻗﺎﻧون اﻵﺛﺎر )رﻗم ) (۱۱٦٦ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(،
) ٥۷٤٦-۱۹۸٦ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ – "اﻻﻣر اﻻﺻﻠﻲ"( ﯾﺄﺗﻲ:
"ﺗﻌدﯾل
اﻟﻣﺎدة ۱۰
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون

اﻻﺳم

ﺑﻌد اﻟﻣﺎدة  ۱٥ﻣن اﻻﻣر ﯾﺄﺗﻲ:
"ﺗﻌدﯾل
اﻟﻣﺎدة ٤۸
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون

ﺑدء ﺳرﯾﺎن .۳
.٤

۲أ.

ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ۱۰ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ،ﺑدل اﻟﻛﻠﻣﺎت "ﺑدون ﺗﺻرﯾﺢ
ﻣن اﻟوزﯾر ان" ﯾﺄﺗﻲ" :ﺗﻧﻔﯾذ اﺣدى اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻻ ﺑﺗﺻرﯾﺢ
ﺧطﻲ ﻣن اﻟﻣﺳؤول ووﻓﻖ ﺷروطﮫ".

۱٥أ .ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٤۸ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ،ﺑﻌد اﻟﻔﻘرة )ب( ﯾﺄﺗﻲ:
)ج( ﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟرﺳوم ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻧﺢ ﺗﺻرﯾﺢ ﺗﻧﻔﯾذ اﻋﻣﺎل ﻓﻲ
اﻟﻣوﻗﻊ أﺛري ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  ۱۰ﻣن اﻟﻘﺎﻧون".

ﺑدء ﺳرﯾﺎن ھذا اﻻﻣر ﺑﯾوم ﺗوﻗﯾﻌﮫ.
ﯾﺳﻣﻰ ھذا اﻻﻣر" :اﻣر ﺑﺷﺄن ﻗﺎﻧون اﻵﺛﺎر اﻟﻘدﯾﻣﺔ )ﺗﻌدﯾل رﻗم ) (3ﯾﮭودا
واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم .۲۰۲۰ – ٥۷۸۰ ،(۱۸۲۸

۱٤

ادار

٥۷۸۰

۱۰

آذار

۲۰۲۰

ﻧ�������داف ﺑ�������دان
اﻟ�������وف
ﻗﺎﺋد ﻗوات ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ
ﻓﻲ

ﻣﻧطﻘﺔ

ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة

9780

ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ
اﻣر رﻗم ۱۸۲۹
اﻣر ﺑﺷﺄن أﻗﺎﻣﮫ إدارة ﻣدﻧﯾﺔ )ﺗﻌدﯾل رﻗم (۳۲
ﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋد ﻗوات اﻟﺟﯾش اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﺑﻣﺎ اﻧﻧﻲ اﻋﺗﻘد ﺑﺎن اﻻﻣر ﺿروري
ﻷﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﻛذﻟك ﻣن اﺟل ﺿﻣﺎن اﻟﻔﺎﺋدة واﻟرﻓﺎھﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن وﻣن اﺟل
ﺗزوﯾد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ،ﻓﺈﻧﻧﻲ آﻣر ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺎدة ٤ب

.۱

ﻓﻲ اﻻﻣر ﺑﺷﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣدﻧﯾﺔ )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم -٥۷٤۲ ،(۹٤۷
 ،۱۹۸۱اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٤ﯾﻌﻠم ب)-أ( ،وﺑﻌده ﯾﺄﺗﻲ:
")ب( ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧون او ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻣن ،ﯾﺧول رﺋﯾس اﻹدارة
اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟرﺳوم واﻟدﻓﻌﺎت اﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون وﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻣن،
اﻟﺗﻲ ﺧول ﻟﻠﻌﻣل ﺣﺳﺑﮭﺎ ،ﻛذﻟك ان ﯾﺣدد اﻟرﺳوم واﻟدﻓﻌﺎت اﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اي
ﻋﻣﻠﯾﺔ اطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻧدات ،ﺗﺻوﯾر ﻣﺳﺗﻧدات او ﻧﻘل ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺗطﻠب ﻟﺗﻧﻔﯾذ ذﻟك؛ ﺣدد رﺋﯾس اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ رﺳوم ودﻓﻌﺎت اﻟزاﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣذﻛور،
ﯾﺟوز ﻟﮫ أﯾﺿﺎ ان ﯾﺣدد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺷروط اﻟﺗﻲ ﺑﺣﺎل ﺗوﻓرھﺎ ﯾﻣﻧﺢ اﻋﻔﺎء
ﻛﺎﻣل او ﺟزﺋﻲ ﻣن دﻓﻊ اﻟرﺳوم واﻟدﻓﻌﺎت اﻹﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة".

ﺑدء ﺳرﯾﺎن .۲
اﻻﺳم

.۳

 ۱٤ادار
۱۰

ﺑدء ﺳرﯾﺎن ھذا اﻻﻣر ﺑﯾوم ﺗوﻗﯾﻌﮫ.
ﯾﺳﻣﻰ ھذا اﻻﻣر" :اﻣر ﺑﺷﺄن أﻗﺎﻣﮫ إدارة ﻣدﻧﯾﺔ )ﺗﻌدﯾل رﻗم ) (۳۲ﯾﮭودا
واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ."۲۰۲۰ – ٥۷۸۰ ،(۱۸۲۹

٥۷۸۰

آذار ۲۰۲۰

اﻟ������وف

ﻧ������داف

ﺑ������دان

ﻗﺎﺋد ﻗوات ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳ�������راﺋﯾﻠﻲ
ﺑﻣﻧطﻘﺔ

ﯾﮭودا

واﻟﺳﺎﻣرة

9781

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۱۸۳۰
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۰-٥۷۸۰،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﺑﻔﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ ) Novel
) (Coronavirus nCov-2019ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( ،ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﻜﺎن ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

 .۱ﻟﻐﺮض ھﺬا اﻻﻣﺮ-
"ﻣﻌﺘﻘﻞ"-ﺑﺤﺎل ﻛﺎن ﻣﺸﺘﺒﮫ ﺑﮫ او ﻣﺘﮭﻢ.
"اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ"-اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ .۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱

ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻋﺘﻘﺎل

) .۲أ(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ اﻟﻤ�ﺎدة  ٥۱ﻣ�ﻦ اﻻﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت اﻣ�ﻦ ،ﺗﻌﻘ�ﺪ
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳ�ﺮﯾﺎن ھ�ﺬا اﻻﻣ�ﺮ ﺑﺘﻐﯿ�ﺐ
اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ وﻟﻜﻦ ﺑﺎﺷ�ﺘﺮاﻛﮫ ﺑﻮاﺳ�ﻄﺔ أﺟﮭ�ﺰة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ�ﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﺗﻤﻜ�ﻦ ﻣ�ﻦ ﻧﻘ�ﻞ
اﻟﺼ��ﻮت وﺑﻘ �ﺪر اﻹﻣﻜ��ﺎن ﺗﻨﻘ��ﻞ اﻟﺼ��ﻮرة أﯾﻀ��ﺎ ،ﺑﺒ��ﺚ ﻣﺒﺎﺷ��ﺮ ،وﻛ��ﻞ ھ��ﺬا
ﺑﺎﻟﺸ��ﻜﻞ اﻟ��ﺬي ﯾﻘﻠ��ﺺ ﺑﻘ��ﺪر اﻹﻣﻜ��ﺎن اﻟﻤ��ﺲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﻘ��ﻞ ﺑﺴ��ﺒﺐ ﺗﻐﯿﺒ��ﮫ ﻋ��ﻦ
اﻟﺠﻠﺴﺔ؛ ﻻ ﯾﻤﺲ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ﺑﮭ�ﺬه اﻟﻤ�ﺎدة ﺑﺘﻌﻠﯿﻤ�ﺎت اﻟﻤ�ﺎدة )٥۱أ( ﻣ�ﻦ اﻻﻣ�ﺮ
ﺑﺸ��ﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت اﻻﻣ��ﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﻤﻌﺘﻘ��ﻞ اﻟ��ﺬي طﻠ��ﺐ اﻟﻤﻌﺘﻘ��ﻞ اﻟﺘﻐﯿ��ﺐ ﻋ��ﻦ
اﻟﺠﻠﺴﺔ ،وﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت اﻟﻤ�ﺎدة )٥۱ب( ﻣ�ﻦ اﻻﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت اﻻﻣ�ﻦ ﺑﻤ�ﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺑﻐﯿ�ﺎب اﻟﻤﻌﺘﻘ�ﻞ إذا ﺗ�ﯿﻘﻦ
اﻟﻘﺎﺿ��ﻲ ،ﺑﻨ��ﺎ ًء ﻋﻠ��ﻰ ﺗﻘﺮﯾ��ﺮ طﺒﯿ��ﺐ ان اﻟﻤﻌﺘﻘ��ﻞ ﻋ��ﺎﺟﺰ ﻋ��ﻦ اﻟﻤﺸ��ﺎرﻛﺔ ﻓ��ﻲ
اﻟﺠﻠﺴ��ﺔ ﺟ��ﺮاء وﺿ��ﻌﺔ اﻟﺼ��ﺤﻲ ،وﻛ��ﺬﻟﻚ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت اﻟﻤ��ﺎدة  ٥۲ﻣ��ﻦ اﻻﻣ��ﺮ
ﺑﺸ�ﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت اﻣ�ﻦ ﺑﻤ�ﺎ ﯾﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﺼ�ﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤ�ﺔ ﻟﻌﻘ�ﺪ ﺟﻠﺴ�ﺔ ﺑﻐﯿ��ﺎب
اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮫ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻣﻨﯿﺔ.

)ب( رﻓﺾ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ اﻻﺷﺘﺮاك ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
)أ( ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻏﯿﺎﺑﯿﺎً.
)ج(

ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺘﻘﻞ اﻟﺬي ﻓﺮض ﻋﻠﯿﺔ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
)ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،او ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻌﯿﻨﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(،
 ،۲۰۲۰-٥۷۸۰ﻛﺄﻧﮫ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺘﮫ اﻟﺼﺤﯿﺔ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٥۱أ( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ؛ اﻧﺘﮭﺖ ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺪة اﻻﻋﺘﻘﺎل ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻹﻋﺎدة
اﻟﻨﻈﺮ ،وﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ(.
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)د(

ﺗﺴﺮي اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮات )أ( )-ج(:
) (۱ﺗﻌﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺤﺎم اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ،ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻤﺜﻼً ﯾﻌﯿﻦ ﻟﮫ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﺎﻣﻲ دﻓﺎع ،اﻻ إذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮫ وﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﯾﺪوﻧﮭﺎ ،ان
ظﺮوف اﻻﻣﺮ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ.
) (۲ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺄﺟﺮاء ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﺳﺮﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )٥٦ب( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ،ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ وﻣﺤﺎﻣﯿﮫ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺠﻠﺴﺔ،
ﺧﻼﻟﮭﺎ ،وﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮةً ،ھﺬا ﻷﺟﻞ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻘﻂ.
) (۳ﺗﻌﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﻀﻤﻦ ان اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ،اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻣﺤﺎم اﻟﺪﻓﺎع
واﻟﺸﺮطﻲ او اﻟﻤﺪﻋﻲ ﯾﺴﻤﻊ أﺣﺪھﻢ اﻵﺧﺮ ،وﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﯾﺮﯾﺎن
أﺣﺪھﻤﺎ اﻵﺧﺮ ،ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻷﺟﮭﺰة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ ﺗﻌﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ.
) (٤ﻻ ﯾﻤﺲ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ) (۳)- (۱ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد ٥۸ ،٥۷
و ٥۹-ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ.

)ھ(

ﻋﻨﺪ اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻋﺘﻘﺎل ﺷﺨﺺ وﻓﻖ اﻟﻤﻮاد  ۳۷و ٤۳-ﻣﻦ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ،ﯾﺄﺧﺬ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﯾﻀﺎ ﺿﺮورة اﻻﻋﺘﻘﺎل
وﯾﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺟﺮاء ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﻓﻖ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ،۲ﻏﯿﺎﺑﯿﺎ ،وﺧﻄﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﺑﻔﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻞ
ﻋﻨﺪ ﻣﻜﻮﺛﮫ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎل واﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻻﻋﺘﻘﺎل.

ﻋﻠﻰ  .۳ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ،۲ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻻزﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺮﯾﺎن
اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎب أ واﻟﺒﺎب ب ﻟﻠﻔﺼﻞ ط ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
ﺟﻠﺴﺎت اﻻﻋﺘﻘﺎل
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ،وأﯾﻀﺎ ﺑﻤﺎ ﺑﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ،اﻟﺬي طﻠﺐ ھﺬا ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة
اﻻداري
)۲۹۱ب( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ.
ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎن

 .٤ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد  ۲و ۳-ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة داﺧﻞ ﻣﻨﺸﺄة اﻋﺘﻘﺎل ،اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﻘﻞ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ.

ﺳﺮﯾﺎن

 .٥ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﯾﺴﺮي ﻟﻤﺪة  ۳۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

 .٦ﺮ ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۲۰-٥۷۸۰،(۱۸۳۰

أﻟ����������������ﻮف

۲۱

ادار ٥۷۸۰

ﻧ����������������ﺪاف ﺑ����������������ﺪان،

۱۷

آذار ۲۰۲۰

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۱۸۳۱
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ دﺧﻮل اﻟﺰوار واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻷﻣﺎﻛﻦ اﻋﺘﻘﺎل وﻣﻨﺸﺂت ﺣﺒﺲ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۹-٥۷۸۰،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻗﻨﺎﻋﺘﻲ اﻧﮫ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺸﻲ ﻣﺮض ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ
)) (Novel Coronavirus nCov-2019ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﻟﻠﺴﺠﻨﺎء واﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻣﺎﻛﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل وﻣﻨﺸﺂت اﻟﺤﺒﺲ ،وﺑﺘﻮﺻﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺴﺠﻮن او اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮطﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او
ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،وﻷﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر او اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻔﺸﻲ
اﻟﻤﺮض ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
.۱

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

ﻟﻐﺮض ھﺬا اﻻﻣﺮ-
"ﺳﺠﯿﻦ"-ﻣﻦ أدﯾﻦ وﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛
"ﺳﺠﯿﻦ أﻣﻨﻰ"-ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﻛﺴﺠﯿﻦ أﻣﻨﻲ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺴﺠﻮن ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺔ
ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺴﺠﻮن ،وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺴﺠﻮن )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
۱۹٦۸-٥۷۲۸ ،(۲٥٤؛
"ﻣﻌﺘﻘﻞ"-ﻣﻌﺘﻘﻞ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ او ﻣﺘﮭﻢ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ او
ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎب أ واﻟﺒﺎب ب ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ط ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ؛
"اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ"-اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
.۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
"اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﺣﺒﺲ"-اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﺣﺒﺲ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
۱۹٦۷-٥۷۲۷ ،(۲۹؛
"ﻣﺄﻣﻮر ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺴﺠﻮن"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﺠﻮن )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ .۱۹٦۸-٥۷۲۸ ،(۲٥٤

اﺳﺘﺸﺎرة
دﻓﺎع

ﻣﺤﺎﻣﻲ

.۲

)أ(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٥٦ﻣﻦ اﻻﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت اﻣ�ﻦ ،واﻟﻤ�ﺎدة  ۱۱ﻣ�ﻦ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﺗﺸ�ﻐﯿﻞ ﻣﻨﺸ�ﺄة ﺣ�ﺒﺲ ،ﺧ�ﻼل ﻣ�ﺪة ﺳ�ﺮﯾﺎن ھ�ﺬا اﻻﻣ�ﺮ ،ﻻ ﯾﺴ�ﻤﺢ ﺑ�ﺪﺧﻮل
ﻣﺤﺎﻣﯿﻦ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻼت او ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺴﺠﻦ؛

)ب( ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻌﺘﻘﻞ او ﺳﺠﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻣﻨﻊ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،اﻻﺳﺘﺸﺎرة
ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﺤﺎدﺛﺔ ھﺎﺗﻔﯿﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ،ﺑﻤﺒﺎدرﺗﮫ او
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﯿﮫ.
)ج(

ﺗﺠﺮى اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد وﺑﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﺮﯾﺔ
اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ.

)د(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﯾﺤﻖ ﻟﺴﺠﯿﻦ ﻣﺤﻜﻮم او ﻟﺴﺠﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ،اﺟﺮاء اﺗﺼﺎل ھﺎﺗﻔﻲ ﻣﻊ
ﻣﺤﺎﻣﯿﮫ ،ﺑﺸﺮط اﻧﮫ ھﻨﺎﻟﻚ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﺸﺄﻧﮫ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا
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اﻻﻣﺮ؛ اﺗﺼﺎل ھﺎﺗﻔﻲ واﺣﺪ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﯾﺘﻢ ﻗﺒﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ وﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎﺋﮭﺎ،
ﯾﺤﻖ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺤﺒﺲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪة اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﺑﻨﻄﺎق اﻟﻤﻌﻘﻮل.
)ھ (

ﻻ ﺗﻤﺲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﺄي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﺧﺮى ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﯿﯿﺪ
ﻟﻘﺎء او اﺗﺼﺎل ھﺎﺗﻔﻲ ﻟﺴﺠﯿﻦ او ﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻷﺳﺒﺎب أﺧﺮى.

ﻣﻨﻊ دﺧﻮل اﻟﺰوار

.۳

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﺣﺒﺲ ،ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن
ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﯾﻤﻨﻊ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺰوار.

دﺧﻮل ل واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ
ﺑﺤﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ

.٤

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  ۲و ،۳-ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺄﻣﻮر ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺴﺠﻮن او ﺳﺠﺎن ﺑﺮﺗﺒﺔ ﭼﻨﺪار
اﻟﺬي ﯾﺨﻮﻟﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض او ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻟﻮاء ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﻓﻲ ﺷﺮطﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺸﺮطﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺴﻤﺎح ،ﺑﺤﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ،دﺧﻮل ﻣﺤﺎﻣﻲ او زاﺋﺮ
ﻟﻤﻨﺸﺄة ﺣﺒﺲ او ﻣﻜﺎن اﻋﺘﻘﺎل اﻟﺬي ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ ،ﺑﺤﺎل اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ،ﻣﻊ
اﻻﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻋﻤﺮ اﻟﺴﺠﯿﻦ او اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ؛ ﯾﺘﻢ دﺧﻮل اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ او اﻟﺰاﺋﺮ واﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ
اﻟﺴﺠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﯾﻘﻠﺺ ﺑﻘﺪر اﻻﻣﻜﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﺑﻔﺎﯾﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ.

ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎن ﻟﻠﺘﻘﯿﺪات

.٥

ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد  ۲و ۳-ﻋﻠﻰ دﺧﻮل ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة داﺧﻞ ﻣﻨﺸﺄة اﻋﺘﻘﺎل ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل أي
ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻮاﺟﺪه ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.

ﺳﺮﯾﺎن

.٦

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﯾﺴﺮي ﻟﻤﺪة ) (۳۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۷

أﻣﺮ ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ دﺧﻮل اﻟﺰوار واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻻﻣﺎﻛﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل او
ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺤﺒﺲ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۱۹-٥۷۸۰،(۱۸۳۱

)أ(

)ب( ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻋﻠﻰ زﯾﺎرات ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻟﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ وﻟﻜﻦ ﺗﺘﻢ
اﻟﻠﻘﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ وﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﺺ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﺑﻔﺎﯾﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ.

۲٦

ادار ٥۷۸۰

۲۲

آذار ۲۰۲۰

اﻟ��ﻮف

ﺑ��ﺪان

ﻧ��ﺪاف

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۱۸۳۲
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻟﻐﺮض ھﺬا اﻻﻣﺮ-
"اﺷﺨﺎص ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن"-أﺑﻨﺎء اﻻﺳﺮة اﻟﻨﻮوﯾّﺔ ،او اﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﺳﻮﯾﺘﺎ ً
ﻓﻲ ﺑﯿﺖ واﺣﺪ؛
ﺸ ِﻐﻞ اﻟﻌﻤﺎل؛
" ُﻣﺸَﻐﻞ"-ﻣﻦ ﯾُ َ
"ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ"-اﻟﻔﻨﺎء اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻠﻮا ﻓﯿﮫ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﺪى ُﻣﺸَﻐﻞ ،ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﺗﺰاول
ﻓﯿﮫ اﻻﻋﻤﺎل ﻷﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ او ﺣﺮﻓﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺬھﺐ اﻟﯿﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺑﻨﻄﺎق ﻋﻤﻠﮫ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻌﺎم؛
"ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﺣﯿﻮي"-ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ اﻟﺬي ھﻮ ﻣﺼﻨﻊ ﺣﯿﻮي او ﻣﺼﻨﻊ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ ،۱۹٦۷-٥۷۲۷ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﻛﻨﺼﮭﺎ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ )ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻄﻮارئ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛
"ﻋﺎﻣﻞ"-ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ ،ﻣﺘﻄﻮع ،ﺟﻨﺪي ،ﺷﺮطﻲ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻣﻦ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱وﺳﺠﺎن ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﺣﺒﺲ"-اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﺣﺒﺲ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۲۹
 ،۱۹٦۸-٥۷۲۸ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﻣﺸﻐﻞ وﻣﻦ ﯾﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ ،ﺑﺤﺎل ﺗﻮاﺟﺪت ﻋﻼﻗﺎت
ﻋﻤﻞ او ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﺟﺪ.

ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺨﺮوج ﻟﻠﺤﯿﺰ .۲
اﻟﻌﺎم

ﯾﻤﻨﻊ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ او ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻜﻮث داﺋﻢ أﺧﺮ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻣﻜ�ﺎن اﻟﺴ�ﻜﻦ( اﻟ�ﻰ
اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻌﺎم اﻻ ﻷﺟﻞ أﺣﺪ اﻻﻋﻤﺎل او اﻷھﺪاف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ(

وﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﮫ ،ذھﺎﺑﺎ ً واﯾﺎﺑﺎً؛

)ب(

ﻟﻠﺘﺰود ﺑﺎﻟﻤﺆن ،اﻟﺪواء ،وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺣﯿﻮﯾﺔ وﺗﻠﻘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ؛

)ج(

ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ؛

)د(

اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم؛

) ھ(

ﻣﻈﺎھﺮة؛

)و(

اﺟﺮاء ﻗﻀﺎﺋﻲ؛

)ز(

اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ )اﻟﻜﻨﯿﺴﺖ(
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)ح(

ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ؛

)ط(

ﻧﺸﺎط رﯾﺎﺿﻲ ﺣﺘﻰ ﺷﺨﺼﯿﯿﻦ؛ ﺑﻘﺮ اﻻﻣﻜﺎن داﺋﻤﯿﻦ؛ او أﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﺴﻜﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﯿﺖ؛

)ي(

اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ ،ﻓﺮدﯾﺎ ً او ﻣﻊ أﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﻜﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﻨﺰل ،ﻟﻤﺪة ﻗﺼﯿﺮة ﺑﺠﻮار ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ؛

)ي أ (

اﻟﺨﺮوج ﻟﻄﻘﻮس دﯾﻨﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﻓﺮاح او اﻟﺠﻨﺎزات واﻟﺨﺮوج ﻷﺟﻞ
اﻟﺼﻼة وطﻘﻮس اﻟﻄﮭﺎرة واﻟﻐﻄﺲ،

)ي ب(

اﻟﺨﺮوج ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﯾﺪ اﻟﻌﻮن ﻹﻧﺴﺎن آﺧﺮ اﻟﺬي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ طﺒﯿﺔ او ﻣﻦ ﺷﻲء
آﺧﺮ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪﻋﻢ،

)ي ج(
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ .۳
اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻌﺎم

ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺴﺮﯾﻊ

اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ .٤

ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري .٥
واﻟﺘﺮﻓﯿﮭﻲ

اﻟﺨﺮوج ﻷﻣﻮر ﺣﯿﻮﯾﺔ أﺧﺮى ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد )أ( )-ي ب(.

دون اﻟﻤﺲ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ،۲ﯾﺘﺼﺮف اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻌﺎم وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ(

اﻟﺤﻔﺎظ ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ۲ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺨﺺ واﻵﺧﺮ ،ﻣﺎ
ﻋﺪا ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﻜﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن؛

)ب(

ﺧﻼل اﻟﺴﻔﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ،ﻻ ﯾﺘﻮاﺟﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻻ ﺑﺤﺎل ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺴﻜﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة
ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﺣﯿﻮي اﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﮫ ،ذھﺎﺑﺎ ً
واﯾﺎﺑﺎً ،وﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺳﻔﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺷﺨﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.

)أ(

ﻻ ﺗﻤﺲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت.

)ب(

ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻟﻤﻜﺎن ﺳﻜﻦ ،ﯾﻮﺿﻊ اﻟﻄﺮد ﺑﺠﻮار ﻣﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻨﺰل او ﺧﺎرﺟﺔ.

)أ(

ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻜﺎن او ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱

ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري ﻣﺎ ﻋﺪا اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻟﺒﯿﻊ اﻷﻏﺬﯾﺔ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة
)ب() ،(۱ﺻﯿﺪﻟﯿﺔ ،او ﺣﺎﻧﻮت اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﯿﻊ ﻣﻮاد اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ
واﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري؛

) (۲

اﻟﻤﻼھﻲ اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ ،اﻟﺤﺎﻧﺎت ،ﻗﺎﻋﺎت اﻻﻓﺮاح ،ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ ،ﺑﺮك
اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ،اﻟﻤﻨﺘﺰھﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ،ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ،اﻟﺴﻔﺎري ،ﺣﺪاﺋﻖ
ﻣﺪاﻋﺒﺔ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ،اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ،اﻟﻤﺴﺎرح،
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ،ﻣﺘﺎﺣﻒ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ اﺧﺮى ،ﻣﺪن اﻟﻤﻼھﻲ،
أﻣﺎﻛﻦ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻋﻼج ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ ،أﻣﺎﻛﻦ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻔﻼت
واﻟﻤﻌﺎرض ،اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،اﻟﺠﻤﺎزات اﻟﺠﻮﯾﺔ ،اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻧﺼﺐ ﺗﺬﻛﺎري واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ،ﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺮض "ﺣﺪﯾﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
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)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۳۰ ،(۳۷۳؛ "ﻣﺤﻤﯿﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ"-
ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
۱۹٦۹-٥۷۳۰ ،(۳٦۳؛
) (۳
)ب(

ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾُﺸَﻐﻞ ﻣﻜﺎن او ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ادﻧﺎه
اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱

ﻣﻄﻌﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻄﻌﻢ داﺧﻞ ﻓﻨﺪق-ﯾﺴﻤﺢ ﺑﯿﻊ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺬي ﯾﺄﻛﻞ
ﺧﺎرج اﻟﻤﻄﻌﻢ،

) (۲

ﻣﻜﺎن ﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﺆن ،ﺻﯿﺪﻟﯿﺔ او ﺣﺎﻧﻮت اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﯿﻊ ﻣﻮاد
اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ-ﻋﻠﯿﮫ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

) (۳

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

.٦

أﺳﻮاق اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﺴﻄﺎت ﻓﻲ
اﻻﺳﻮاق وﺑﺴﻄﺎت ﺑﯿﻊ اﻟﻄﻌﺎم ﻣﺎ ﻋﺪا ﺳﻮق اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ.

)أ(

ﯾﺤﺮص اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ۲ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻻ
ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ طﻮاﺑﯿﺮ اﻻﻧﺘﻈﺎر،
ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﺤﺪد أﻣﺎﻛﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻت ﺗﺴﺠﯿﻞ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﻨﻄﻘﺔ طﻮاﺑﯿﺮ اﻻﻧﺘﻈﺎر.

)ب(

ﯾَﻤﻨﻊ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،اﻛﺘﻈﺎظ
اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ،وﻟﮭﺬا اﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ دﺧﻮل
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ؛

ﺣﺎﻧﻮت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )- (۲ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ(

ﻻ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻧﻮن زﺑﺎﺋﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق  ٤زﺑﺎﺋﻦ ﻟﻜﻞ اﻟﺔ
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ؛

)ب(

ﯾﺤﺮص اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺤﺎﻧﻮت ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ
ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ۲ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻻ
ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ طﻮاﺑﯿﺮ اﻻﻧﺘﻈﺎر
ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﺤﺪد أﻣﺎﻛﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻت ﺗﺴﺠﯿﻞ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﻨﻄﻘﺔ طﻮاﺑﯿﺮ اﻻﻧﺘﻈﺎر.

)ج(

ﯾﻤﻨﻊ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺤﺎﻧﻮت ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،اﻛﺘﻈﺎظ
اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ،وﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ دﺧﻮل
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.

َﻣﻦ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن او ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺑﻨﻔﺴﮫ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة
)٥أ( ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺳﺘﮫ ﺷﮭﻮر أو ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )۱أ() (۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) ۱۹۸۰-٥۷٤۰،(۸٤٥ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻣﺮ زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت(؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض "ﻣﺪﯾﺮ" -ﻣﻦ ﯾﺪﯾﺮ
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ﻣﻜﺎن او ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٥أ( ،ﺑﺤﻞ اﺳﺘﻮﺟﺒﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ﺗﺮﺧﯿﺺ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ،۱۹٦۸-٥۷۲۸ ،ﺣﺴﺐ
ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ،ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ،ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  -ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ او ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ.
ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎن

.۷

ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ )ط ز(
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،؛ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ .۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،(۹۸۱

.۸

ﻻ ﺗﻤﺲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ(

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،؛ وﻟﻜﻦ ،ﺧﻼل
ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة ۳ج ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎن اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ.

)ب(

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﺮ ﺻﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﻤﺸﻐﻞ ﻋﺎﻣﻞ
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﺣﺴﺐ
ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ؛

)ج(

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

)د(

ﻋﻠﯿﻤﺎت اﻣﺮ ﺻﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ﻓﻲ
اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ؛

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﯾﺴﺮي ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم .۲۰۲۰\۳\۲۸

ﺳﺮﯾﺎن

.۹

اﻻﺳﻢ

 .۱۰ﺮ ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا
ﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ،(۱۸۳۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ."۲۰۲۰-٥۷۸۰

 ۲۷ادار ٥۷۸۰
 ۲۳آذار ۲۰۲۰

ﻧ����������������ﺪاف ﺑ����������������ﺪان،

أﻟ����������������ﻮف
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ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ
اﻣر رﻗم ۱۸۳۳
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻋﺘﻘﺎل ﻣﺸﺘﺒﮭﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري
ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ،اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ
واﻟﺴﻜﺎن ﺑﻌﺪوى ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ(،
وﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻤﺮض ،ﻓﺈﻧﻨﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌرﯾﻔﺎت

.۱

ﻟﻐﺮض ھﺬا اﻷﻣﺮ:
"ﻣﻌﺘﻘﻞ"  -اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮫ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت
أﻣﻦ؛
"اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل"  -اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ، (۱۸۳۰؛

ﻣدة اﻋﺗﻘﺎل ﻣﺷﺗﺑﮫ ﺑﮫ .۲
ﻋﻧد ﺗواﺟد ﻣﺎﻧﻊ
ﻋﻣﻠﯾﺎت
اﺳﺗﻛﻣﺎل
اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ

دون اﻟﻤﺲ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل ،ﻗﺪم طﻠﺐ
ﻟﻸﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻘﺎل ﺷﺨﺺ ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻋﺘﻘﺎﻟﮫ ،ﺣﺘﻰ
ﺑﺤﺎل ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮫ ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮫ ،ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ او ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ .ﻋﻨﺪ اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻘﺎل ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﯾﺄﺧﺬ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﯿﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر أﯾﻀﺎ ،ظﺮوف اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺧﻄﻮرﺗﮭﺎ ،اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻻ
ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻻﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﻘﻞ؛ ﻗﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻻ ﯾﺆﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺮﯾﺾ أو اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ؛
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة" ،ﻣﺮﯾﺾ" و "اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ
ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(.۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،

ﺳرﯾﺎن

.۳

ﺑﺪأ ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  ۱۷ﻧﯿﺴﺎن .۲۰۲۰

اﻻﺳم

.٤

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻋﺘﻘﺎل ﻣﺸﺘﺒﮭﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۱۸۳۳

۲۸

ادار

٥۷۸۰

اﻟ��������وف

۲٤

اذار

۲۰۲۰

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

ﻧ�������ﺪاف ﺑ�������ﺪان
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) ،(۱۸۳٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۱
۱
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۲
۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ) ،(۱۸۳۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ) ۲۰۲۰-٥۷۸۰ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ( ،اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ " ﻣﻜﺎن
ﻋﻤﻞ ﺣﯿﻮي"-ﯾﻤﺤﻰ.
) (۱

ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ﺑﺪل "ﯾﻤﻨﻊ اﻟﺨﺮوج" ﯾﺄﺗﻲ " :ﻻ ﯾﺨﺮج ﺷﺨﺺ".

) (۲

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﻌﺪ "ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﮫ" ﯾﺄﺗﻲ " :اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻟﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ ﺣﺴﺐ اي ﻗﺎﻧﻮن
وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ" ،ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ ﯾﺄﺗﻲ "ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺻﻮل ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل
ﺻﯿﺎﻧﺔ ﺣﯿﻮﯾﺔ وﺗﺼﻠﯿﺤﺎت ﺿﺮورﯾﺔ".

) (۳

اﻟﻔﻘﺮة )ط(-ﺗﻤﺤﻰ

) (٤

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي( ،ﺑﺪل "ﺑﺠﻮار ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ" ﯾﺄﺗﻲ" :وﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﻋﻦ
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ".

) (٥

ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة )ي أ( ﯾﺄﺗﻲ:
")ي أ( اﻟﺨﺮوج ﻟﻔﺮح ،ﺟﻨﺎزة ،ﺣﻔﻞ طﮭﻮر ،ﺧﺮوج ﻷداء اﻟﺼﻼة ،ﺑﺠﻮار ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ،
وﻛﺬﻟﻚ ﺧﺮوج اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﻐﻄﺲ ﻓﻲ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻄﮭﺎرة ﻟﻠﻨﺴﺎء وﺑﺸﺮط ﺗﻢ ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻤﻮﻋﺪ
ﺣﻀﻮرھﺎ وﺑﺮﻛﺔ اﻟﻄﮭﺎرة ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ؛".

) (٦

ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة )ي ب( ﯾﺄﺗﻲ-
)ي ب( اﻟﺨﺮوج ﻷﺟﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ او ﻹﻧﺴﺎن آﺧﺮ اﻟﺬي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﻣﺸﻜﻠﺔ او ﻣﺤﻨﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻮن؛".

) (۷

ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة )ي ج( ﯾﺄﺗﻲ:
)ي ج( اﻟﺨﺮوج ﻷي ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ او ﺑﻨﻄﺎق اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻐﯿﺮ رﺳﻤﻲ اﻟﺘﻲ
ﺻﻮدﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ؛
)ي د( اﻟﺨﺮوج ﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻐﯿﺮ رﺳﻤﻲ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺤﯿﻮﯾﯿﻦ أﻋﻤﺎرھﻢ
ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  ۳ﺣﺘﻰ  ۱۲ﺳﻨﺔ ﻣﻨﻮطﺎ ً ﺑﺄي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ؛
)ط و( ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺪارس اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻸوﻻد اﻟﻤﺤﺮوﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻲء اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻷوﻻد اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ارﺳﺎﻟﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻗﺴﺎم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ , (۷۸۳
 ۱۹۷۹-٥۷۳۹واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ۱۹۸۱-٥۷٤۱ , (۸۹۲وﺑﻤﻮﺟﺐ أواﻣﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ؛ وﻛﺬﻟﻚ
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اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻧﻌﻠﻲ" ﻛﻞ ھﺬا ﻣﻨﻮطﺎ ً ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ؛
)ي ز( اﻟﺨﺮوج ﻟﮭﺪف ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻐﯿﺮ رﺳﻤﻲ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻻ ﺗﺰﯾﺪ
ﻋﻦ  ۱۰ﻣﺸﺘﺮﻛﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﯾﺮھﺎ ﻣﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻲ ﺻﻮدﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﮭﯿﺌﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ؛
)ي ح( ﻧﻘﻞ ﻗﺎﺻﺮ ،واﻟﺪاه ﯾﺴﻜﻨﻮن ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد ،ﻋﻠﻰ ﯾﺪ أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ،ﻟﻤﻨﺰل اﻟﻮاﻟﺪ
اﻟﺜﺎﻧﻲ؛
)ي ط( ﻧﻘﻞ ﻗﺎﺻﺮ ،ﺑﺤﺎل ﺗﻮﺟﺐ اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻨﮫ اﻟﺨﺮوج ﻟﻐﺮض ﺣﯿﻮي وﻓﻖ ھﺬه
اﻟﻤﺎدة وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﻣﺴﺆول آﺧﺮ ﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮ".
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاد
۲أ و۲ب

.۳

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۳

.٤

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاد
۳أ و۳-ب

.٥

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۲ﯾﺄﺗﻲ:
"ﺣﻀﺮ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ ۲أ
اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻌﺎم واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ
ﻣﻨﻊ ﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ

ﻻ ﯾﻤﻜﺚ اﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ(

ﺣﺪﯾﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺷﺎطﺊ اﻟﺒﺤﺮ ،اﻻ ﺑﺤﺎل ﻛﺎن ﯾﺒﻌﺪ
 ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻤﺎدة
)۲ي( وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻘﺮة؛

)ب(

ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﻼھﻲ او ﻣﻜﺎن او ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻨﻊ
ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )٥أ(.

۲ب ﻻ ﯾﺼﻠﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻤﻜﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﮫ ،اﻻ إذا أﻗﯿﻤﺖ اﻟﺼﻼة
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح".
) (۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۳ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﯾﺄﺗﻲ:
")ب( ﺧﻼل اﻟﺴﻔﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۲ﻻ ﯾﺘﻮاﺟﺪ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ؛ ﻻ ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺳﻔﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻻﺣﺪ اﻷھﺪاف اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد )۲ح(
و)-ي ج( ﺣﺘﻰ )ي ط(".

) (۲

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﯾﺄﺗﻲ:
")ج( ﺗﻘﺎم اﻻﻓﺮاح او اﻟﺠﻨﺎزات ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻘﻂ".

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۳ﯾﺄﺗﻲ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟ ُﻤﺸﻐﻞ

۳أ

ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
)أ(

ﯾﻀﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻤﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻘﯿﺎس درﺟﺔ
ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﯾﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺟﮭﺰة
ﻗﯿﺎس ﻋﻦ ﺑﻌﺪ؛ ﻻ ﯾﺴﻤﺢ دﺧﻮل ﺷﺨﺺ درﺟﺔ
ﺣﺮارة ﺟﺴﺪه أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۳۸درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ؛
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)ب(
ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ

۳ب )أ(

)ب(
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
٤

.٦

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة

.۷

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٤ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﯾﺄﺗﻲ:

اﻟﺤﻔﺎظ ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  ۲ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ
اﻟﺸﺨﺺ واﻵﺧﺮ؛
ﻻ ﯾﺸﻐﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻ وﻓﻖ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:
)۱
(

اﻟﺤﺎﻓﻼت ،ﻗﻄﺎرات اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ وﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﯿﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم-
وﻓﻖ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن
وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ؛

)۲
(

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(۱ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﯿﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ(

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻰ ﻣﻜﺎن
ﻋﻤﻠﮭﻢ واﻟﻌﻮدة ﻣﻨﮫ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻤﻨﻊ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن
وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ؛

)ب(

ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻓﺮ
واﺣﺪ او ﻧﻘﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻋﻼج
طﺒﻲ او ﻷﺟﻞ اﺣﺪ اﻷھﺪاف اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات )۲ح( و)-ي ج( ﺣﺘﻰ
)ي ط( ﻣﻊ ﻣﺮاﻓﻖ وﺑﺸﺮط ان
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﯾﺠﻠﺴﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻌﺪ اﻟﺨﻠﻔﻲ
وﺷﺒﺎﺑﻚ ﺳﯿﺎرة اﻷﺟﺮة ﺗﻜﻮن
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ.

ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻤﺎدة" ،ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ"-
اﻟﺤﺎﻓﻼت ،ﻗﻄﺎرات اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﯿﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم".

")أ( ﻻ ﯾﺸﻐﻞ ﺷﺨﺺ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء:
) (۱

ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮﯾﺖ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ او اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿﺔ؛

) (۲

ﺗﻮﺻﯿﻞ أﻏﺮاض ﻣﻦ ﺣﺎﻧﻮت ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )٥ب( وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻷﻏﺮاض
ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺰل ،اﺟﮭﺰة اﺗﺼﺎﻻت ،ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ،أﺟﮭﺰة طﺒﯿﺔ
واﻟﺼﺤﻒ؛ ﻻ ﯾﻤﺲ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺻﻞ ﻟﻤﻨﺰل اﻟﺰﺑﻮن ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ،اﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﺆن".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -٥
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٥
) (۱

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(-
) (۱

ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﺑﻌﺪ "ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل"

) (۲

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ) (۱ﯾﺄﺗﻲ:
")۱أ( ﺣﺎﻧﻮت اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات )ب() (۲او )(۳؛"؛

) (۳
) (۲

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ) (۲ﺑﻌﺪ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﻼھﻲ ﯾﺄﺗﻲ" :ﺣﺪاﺋﻖ ﻣﻼھﻲ" و "ﻣﻨﺸﺂت ﻣﻼھﻲ" وﺑﻌﺪ
" اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ" ﯾﺄﺗﻲ "ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻼﺟﺎت اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺪﯾﻞ""؛

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب(-
) (۱

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ" :وﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻓﻘﻂ؛"؛

) (۲

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )- (۲

) (۳

)أ(

ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ﺑﻌﺪ "ﺻﯿﺪﻟﯿﺔ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻣﻌﮭﺪ ﺑﺼﺮﯾﺎت" وﺑﺪل "اﺳﺘﯿﻔﺎء
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ" ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻨﻮطﺎ ً ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

)ب(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )ب(ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ " :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ
اﻟﺤﺎﻧﻮن زﺑﺎﺋﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق  ٤زﺑﺎﺋﻦ ﻟﻜﻞ اﻟﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ؛"؛

ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ  ۳ﯾﺄﺗﻲ:
")(۳

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
٦

.۸

ﺣﺎﻧﻮت ﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ،ﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺒﯿﺖ ،أﺟﮭﺰة اﺗﺼﺎﻻت،
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت وأﺟﮭﺰة طﺒﯿﺔ وﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻓﻘﻂ.".

ﺑﺪل اﻟﻤﺎدة  ٦ﯾﺄﺗﻲ:
"ﻣﻦ ﯾﻨﻔﺬ اﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺳﺘﮫ ﺷﮭﻮر أو ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )۱أ()(۱
ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) ۱۹۸۰-٥۷٤۰،(۸٤٥ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻣﺮ زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت(:
)أ(

ﻣﻦ ﯾﺸﻐﻞ ﻣﻜﺎن او ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺑﻨﻔﺴﮫ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة
)٥أ(؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،ﻣﺸﻐﻞ"-اﻟﺬي ﯾﺸﻐﻞ ﻣﻜﺎن او ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
)٥أ( ،ﺑﺤﺎل اﺳﺘﻮﺟﺒﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ،
 ،۱۹٦۸-٥۷۲۸ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ،ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ،ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ -ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ
او ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ؛

)ب(

اﻟﺬي ﯾﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ ﻟﮭﺪف او ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻐﯿﺮ وارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲وﺑﺨﻼف اﻟﻮارد ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة؛
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إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة
٦أ

.۹

)ج(

ﻣﻦ ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۲أ ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻠﻮارد ﻓﯿﮭﺎ؛

)د(

ﻣﻦ ﯾﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻟﯿﺲ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻦ ،ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻠﻤﺎدة ۲ب؛

) ھ(

ﻣﻦ ﯾﺸﻐﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮاﺻﻼت ﻋﺎﻣﺔ ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻠﻤﺎدة ۳ب.".

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ٦ﯾﺄﺗﻲ-
ﺻﻼﺣﯿﺎت
اﻟﺸﺮطﻲ

)أ(

)ب(

ﻷﺟﻞ ﻓﺮض ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﯾﺤﻖ ﻟﺸﺮطﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )رﻗﻢ -٥۷۷۰،(۱٦٥۱
) ۲۰۰۹ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﺷﺮطﻲ( -
) (۱

اﻣﺮ ﻛﻞ اﻧﺴﺎن اﻟﺘﻤﺸﻲ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﻣﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻣﺮ
أي اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﮫ او أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﯾﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﯿﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ
إﯾﻘﺎف ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ؛

) (۲

ﻣﻨﻊ دﺧﻮل اﻧﺴﺎن اﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﺑﺤﺎل ان ھﺪف دﺧﻮﻟﮫ ﻟﻠﻤﻜﺎن
ﻟﯿﺲ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﺣﺪى اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت او اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۲
او ﺑﺤﺎل دﺧﻮﻟﮫ ﻗﺪ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة )٥ب().(۲

اﻟﻮارد ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻻ ﯾﻤﺲ ﺑﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺸﺮطﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن
وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ.

ﺳﺮﯾﺎن

.۱۰

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﯾﺴﺮي ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم .۲۰۲۰\٤\۱

اﻻﺳﻢ

.۱۱

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ،(۱۸۳٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ."۲۰۲۰-٥۷۸۰

۱
۲٦

ﻧﯿﺴ��������ﺎن

٥۷۸۰

آذار ۲۰۲۰

أﻟ���������������ﻮف

ﻧ���������������ﺪاف ﺑ���������������ﺪان

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

" .۱ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ) ۱۹۸۱-٥۷٤۱ , (۸۹۲ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻣﺮ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ( ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ ،ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ ،ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ،۱۹۸۱-٥۷٤۱،وﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه
واﺻﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﯿﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ،
 ،۲۰۰۱-٥۷٦۱ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛
"ﻣﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۱۹۷۹-٥۷۳۹ , (۷۸۳ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻣﺮ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ( ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ ،ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ ،ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ،۱۹۸۱-٥۷٤۱،وﺟﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻤﯿﺎه واﺻﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﯿﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ،
 ،۲۰۰۱-٥۷٦۱ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛

ﺳﺮﯾﺎن أﻧﻈﻤﺔ  .۲ﺗﺴﺮي أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ )ﺗﻮﺳﯿﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ
ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ
اﻟﻄﻮارئ
ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ،ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ.
اﻟﺘﻐﯿﺮات

 .۳ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮات:
)أ(

ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﯾﺬﻛﺮ ﺗﺸﺮﯾﻊ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ" :ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ
ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ"؛

)ب(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۱
)(۱

ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "اﺗﻔﺎق" ،ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت "اﺗﻔﺎق ﺟﻤﺎﻋﻲ"" ،ﺗﺴﻮﯾﺔ
ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ طﺮف واﺣﺪ"" ،ﻋﺎدة"" ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻹدارة" ،ﯾﺄﺗﻲ:
" ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ".

)(۲

ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ " اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻟﻌﻄﻠﺔ"-
)أ(

ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ " اﻟﺬي وﻗﻊ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ".
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)ب( ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ" :ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ"
)(۳

ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻣﺸﻐﻞ ﻋﺎم" ،ﺗﻤﺤﻰ اﻟﻔﻘﺮات ) (۱ﺣﺘﻰ ) (۷وﯾﺄﺗﻲ
ﺑﺪﻟﮭﺎ:
") (۱ﻣﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ أو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ؛

)ج(

ﻋﺪم ﺳﺮﯾﺎن

)(۲

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۱۰۰ب
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۱۹۸۱-٥۷٤۱،

)(۳

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 ۲۱ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ،۱۹۸٥-٥۷٤٥ ،ﺣﺴﺐ
ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ.

)(٤

ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ "اﻟﻤﺪﯾﺮ"-ﺗﻤﺤﻰ اﻟﻔﻘﺮات ) (۱ﺣﺘﻰ ) (۹وﯾﺄﺗﻲ
ﻣﻜﺎﻧﮭﺎ:
)(۱

ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ او ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ-رﺋﯿﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ او اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو
ﺳﻜﺮﺗﯿﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ او اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ،
ﻛﻤﺎ ﺧﻮﻟﮫ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ او اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ،

)(۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﯾﻨﻲ-رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﯾﻨﻲ
ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ.

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲د( ،ﺗﻤﺤﻰ اﻟﻔﻘﺮات ) (۱ﺣﺘﻰ ) (٦وﯾﺄﺗﻲ ﻣﻜﺎﻧﮭﺎ:
")(۱

ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ )ط ز( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( -۱۹۸۱-٥۷٤۱
ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ؛

)(۲

اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻜﻢ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷٤۱ ،(۹۸۱
۱۹۸۱واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ-ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن.

 .٤ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ،وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ رﺋﯿﺲ
ھﯿﺌﺔ ارﻛﺎن ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ اﺻﺪار اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف اﻟﻰ ﺗﻘﻠﯿﺺ
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ﻧﺸﺎط اﻟﺠﯿﺶ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻓﻘﻂ.
 .٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻟﻤﺮ ﻻ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺗﯿﺔ:

ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎن

)أ(

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ )ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﺣﺴﺐ
ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛

)ب(

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،؛

)ج(

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﺮ ﺻﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻧﺸﺎط
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻣﻦ
ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ؛

)د(

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﺮ ﺻﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﻤﺸﻐﻞ
ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﺣﺴﺐ
ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ؛

)ھ(

اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) ۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳٦ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،؛

)و(

اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،؛

ﺳﺮﯾﺎن

 .٦ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم .۲۰۲۰\٤\۱٦

اﻻﺳﻢ

 .۷ﺮ ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻮﺳﯿﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ
ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(-٥۷۸۰،
."۲۰۲۰

۱
۲٦

ﻧﯿﺴ��������ﺎن

٥۷۸۰

آذار ۲۰۲۰

أﻟ���������������ﻮف

ﻧ���������������ﺪاف ﺑ���������������ﺪان

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ۲۰۱۹
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ )(۱۸۳٦ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ٥۷۸۰-۲۰۲۰،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

" .۱ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ) ۱۹۸۱-٥۷٤۱ , (۸۹۲ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻣﺮ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ( ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ ،ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ ،ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ،۱۹۸۱-٥۷٤۱،وﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه
واﺻﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﯿﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ،
 ،۲۰۰۱-٥۷٦۱ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛
"ﻣﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۱۹۷۹-٥۷۳۹ , (۷۸۳ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻣﺮ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ( ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ ،ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ ،ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ،۱۹۸۱-٥۷٤۱،وﺟﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻤﯿﺎه واﺻﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﯿﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ،
 ،۲۰۰۱-٥۷٦۱ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛

ﺳﺮﯾﺎن أﻧﻈﻤﺔ  .۲ﺗﺴﺮي أﻧﻈﻤﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ )ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﯿﺺ
ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﻟﻄﻮارئ
ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ،ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ.
اﻟﺘﻐﯿﺮات

 .۳ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮات:
)أ(

ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﯾﺬﻛﺮ ﺗﺸﺮﯾﻊ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ" :ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ
ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ"؛

)ب(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۱
)(۱

ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﯾﺔ"-ﯾﻤﺤﻰ.

)(۲

ﺑﺪل اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ " ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻠﺪﯾﺔ" ﯾﺄﺗﻲ:
"ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻠﺪﯾﺔ"-ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﯿﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ
أﺻﺤﺎب ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ او اﻟﺤﻖ ﻟﺘﻌﯿﯿﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارﺗﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ او ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺤﻠﻲ أو ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ أو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ ﺳﻮﯾﺘﺎ
ﻣﻊ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻠﺪﯾﺔ او ﺷﺮﻛﺔ
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ﻓﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ؛"
)(۳

ﺑﺪل اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻠﺪﯾﺔ" ﯾﺄﺗﻲ:
" ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻠﺪﯾﺔ"-ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﯿﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻧﺼﻒ أﺻﺤﺎب ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ او ﺣﻖ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارﺗﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ،او
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻠﺪﯾﺔ او ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺳﻮﯾﺘﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ أﺧﺮى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻠﺪﯾﺔ؛".

)(٤

اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ"-ﯾﻤﺤﻰ.

)(٥

ﺑﺪل اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "ﻣﺠﻠﺲ دﯾﻨﻲ"-ﯾﺄﺗﻲ
"ﻣﺠﻠﺲ دﯾﻨﻲ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺧﺪﻣﺎت دﯾﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۹-٥۷٤۰،(۸۰۷؛".

)(٦

ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "اﻟﻤﺴﺆول"-ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮات ) (۱ﺣﺘﻰ ) (٦ﯾﺄﺗﻲ:
") (۱ﻟﻐﺮض ﻣﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ او ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ-ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ؛
) (۲ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ دﯾﻨﻲ-ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ؛".

)(۷

ﺑﺪل اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ " ﺟﮭﺎز اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ" ﯾﺄﺗﻲ:
""ﺟﮭﺎز اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ"-اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﻢ ﻓﻲ
اﻟﻔﺼﻞ )ط ز( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۱۹۸۱-٥۷٤۱؛ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ

)(۸

ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "ﻣﺼﻨﻊ ﯾﺪﻋﻢ اﻻﻣﻦ" ،ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت "وزارة
اﻟﺪﻓﺎع"؛ "ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﯾﺔ"؛ "ھﯿﺌﺔ اﻻﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ"؛
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات وﻣﮭﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ"؛ "ﺟﮭﺎز اﻻﻣﻦ
اﻟﻌﺎم"؛ "ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺴﺠﻮن"؛ " اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ ﻟﻺطﻔﺎء
واﻹﻧﻘﺎذ"؛ "ﺳﻠﻄﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺸﮭﻮد" ﯾﺄﺗﻲ :ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ.

)(۹

ﺑﺪل اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "ﻋﺎﻣﻞ" ﯾﺄﺗﻲ:

ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،(۹۸۱واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛".

""-ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺮطﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ
]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
 ۲۰۰۹وﺳﺠﺎن ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺴﺠﻮن
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹٦۸-٥۷۲۸ ،(۲٥٤وﻛﺬﻟﻚ
ﻣﺘﻄﻮع ،ﻣﻦ ﯾﺸﻐﻞ وﻣﻦ ﯾﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻓﻨﺎء اﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﯾﻮﻣﻲ ﺑﺤﺎل ﺗﻮاﺟﺪت ﺻﻠﺔ ﻋﻤﻞ او ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﺟﺪ وﻟﻜﻦ ﻟﮭﺬا
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اﻟﻐﺮض-
) (۱ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ او ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ-اﻟﺬي
ﻋﻤﻠﮫ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﺧﻼء اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ او ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﺑﻠﺪي ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻮارئ وﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت؛
) (۲ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﻠﺲ دﯾﻨﻲ – اﻟﺬي ﻋﻤﻠﮫ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻓﻦ ،اﻟﻜﺸﺮوت )طﻌﺎم
اﻟﺤﻼل( او ﺑﺮك اﻟﻄﮭﺎرة اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ؛".
) (۱۰ﺗﻌﺮﯾﻒ "اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ"-ﯾﻤﺤﻰ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﺷﺮﻛﺔ"-ﯾﻤﺤﻰ.
)ج(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۲
)(۱

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮات ) (۱ﺣﺘﻰ ) (۱۱ﯾﺄﺗﻲ:
") (۱ﻣﺼﻨﻊ داﻋﻢ اﻻﻣﻦ-ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٦۰ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل؛
) (۲اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ او ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺰود ﺧﺪﻣﺎت او
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ او ﻣﻌﮭﺪ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء-ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٥۰ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل؛
) (۳ﻣﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ او ﻣﺠﻠﺲ دﯾﻨﻲ 10-ﻋﻤﺎل
او ﺑﻨﺴﺒﺔ  ۳۰ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ،ﺣﺴﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ،
وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺆول اﻻﻣﺮ ان ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻤﺢ ﻣﻜﻮﺛﮭﺎ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ او
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﯾﻜﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ  ۳٥ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل؛ وﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ او اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﯿﮭﺎ
اﻗﻞ ﻣﻦ -۱۰٬۰۰۰ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٥۰ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل؛".

)د(
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

)(۲

اﻟﻔﻘﺮات )د( و)ط(-ﺗﻤﺤﻰ.

)(۳

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي( ،ﻓﻲ ﺻﺪر اﻟﻔﻘﺮة ،ﺑﺪل ") (۹و (۱۱)-او ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
)د(" ﯾﺄﺗﻲ"(۳)" :؛ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(۱ﺗﻤﺤﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت " اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺴﺖ
ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ او ﺷﺮﻛﺔ".

اﻟﻤﻮاد ) (۳ﺣﺘﻰ )- (٦ﺗﻤﺤﻰ.

ُ .٤ﻣﺸَﻐﻞ اﻟﺬي ﺳﻤﺢ دﺧﻮل ﻋﻤﺎل اﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ او ﻣﻜﻮﺛﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻜﻮث اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة
)۲د( ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺳﺘﺔ ﺷﮭﻮر او ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ))(۱أ() (۱ﻣﻦ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ( ) ۱۹۸۰-٥۷٤۰ ،(۸٤٥ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ -اﻣﺮ زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت(،؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض،
" ُﻣﺸَﻐﻞ" -ﻣﺎ ﻋﺪا ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ ،ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ ،ﻣﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ،
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﺲ وﻣﺠﻠﺲ دﯾﻨﻲ.
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) .٥أ(

ﻋﺪم ﺳﺮﯾﺎن

ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.

)ب( ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ،وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ
ﻟﺮﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺔ ارﻛﺎن ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ اﺻﺪار اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف
اﻟﻰ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻧﺸﺎط اﻟﺠﯿﺶ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻓﻘﻂ.
 .٦ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻟﻤﺮ ﻻ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺗﯿﺔ:

ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎن

)أ(

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ )ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﺣﺴﺐ
ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛

)ب(

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(-٥۷۸۰ ،
۲۰۲۰؛

)ج(

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﺮ ﺻﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻧﺸﺎط
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻣﻦ
ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ؛

)د(

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﺮ ﺻﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﻤﺸﻐﻞ
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﺣﺴﺐ
ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ؛

)ھ(

اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ) (۱۸۳۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،؛

)و(

اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻮﺳﯿﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ
ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (۱۸۳٥
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،؛

ﺳﺮﯾﺎن

 .٦ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم .۲۰۲۰\٤\۱٦

اﻻﺳﻢ

 .۷ﺮ ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺗﻔﺸﻲ
ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) ۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳6ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۰-٥۷۸۰،

۱
۲٦

ﻧﯿﺴ��������ﺎن

٥۷۸۰

آذار ۲۰۲۰

ﻧ����������������ﺪاف ﺑ����������������ﺪان،

أﻟ����������������ﻮف

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۱۸۳۷
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻧﻨﻲ اﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷٤۹ (۱۲٦۳
) ۱۹۸۸ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻻﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ"(:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۲

.۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۳

.۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ۳ب( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﺗﻤﺤﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت "وﻛﺬﻟﻚ إذا ﻗﺪم اﻋﺘﺮاض وﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ
اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ،ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﯾﻮم اﺻﺪار اﻟﻘﺮار ﻓﯿﮫ".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٥

.۳

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٥ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ-

ﺣﺬف اﻟﻤﺎدة ٦

.٤

اﻟﻤﺎدة  ٦ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ – ﺗﺤﺬف.

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۷

.٥

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۷ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ-

)أ(

ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﯾﺄﺗﻲ:
")أ(

)ب(

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة )ب( ﯾﺄﺗﻲ:
")ب(۱

)ج(

ﺗﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إدارﯾﺔ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺮﺿﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ
أدارﯾﮫ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻏﺮاﻣﺔ أدارﯾﮫ(؛"

ﻻ ﺗﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ادارﯾﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة اﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ
ﺗﻠﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻻﺧﻄﺎر ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۷ب".(۱
اﻟﻔﻘﺮة )ج( – ﺗﺤﺬف؛

)أ(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺪﻟﮭﺎ " :ﯾﻌﯿﻦ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ﻣﻦ ﺧﻮﻟﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض،
ﻣﻔﺘﺶ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﯾﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﻔﺘﺶ ﺗﺄھﯿﻞ
ﻣﻼﺋﻢ ﻟﺘﺄدﯾﺔ واﺟﺒﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ.

)ب(

اﻟﻔﻘﺮة )ب( –ﺗﺤﺬف.

)أ(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﺪل اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﯿﮭﺎ ،ﯾﺄﺗﻲ:
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")أ(

)ب(

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة )ب( ﯾﺄﺗﻲ:
")ب(۱

)ج(
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة ۷أ

.٦

ﺣﺬف اﻟﻤﻮاد

ﺣﺪدت ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إدارﯾﺔ ﻏﺮاﻣﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ،ﻻ ﺗﻔﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺔ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ،اﻻ ﺑﺤﺎل ﺗﻢ اﻻرﻓﺎق ﻹﺧﻄﺎر اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺟﺮاء
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،اﺷﻌﺎراً ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﺼﻠﺢ
اﻟﺨﻠﻞ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻻﺷﻌﺎر ،ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟ ُﻤﻐَﺮم ﻏﺮاﻣﺔ
ﺟﺮاء ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة؛ ﯾﺸﺎر ﻓﻲ اﻻﺷﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة".

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،ﺑﺪل اﻟﺮﻗﻢ " "۱٥ﯾﺄﺗﻲ."۳۰" :

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۷ﯾﺄﺗﻲ:
"۷أ.

.۷

ﻛﺎن ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻼﻓﺘﺮاض ان ﺷﺨﺺ ﻧﻔﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﮭﺎ
ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺤﺪدة وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ،۲ﯾﺠﻮز ﻟﮫ ان ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻐﺮاﻣﺔ
اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﮭﺎ.

)أ(

اﺑﻠﻎ ُﻣﻐَﺮم اﺧﻄﺎر وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۷ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻹﻟﻐﺎء اﻻﺧﻄﺎر
ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺧﻼل  ۳۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﺑﻼﻏﮫ؛ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺗﺤﻘﻖ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﯾﺤﻖ ﻟﮫ اﻟﻐﺎء اﻻﺧﻄﺎر:
) (۱

ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ او ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟ ُﻤﻐَﺮم؛

) (۲

ظﺮوف اﻟﺤﺎدث ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار
اﻹﺟﺮاءات.

)ب(

ﯾﺼﺪر اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻗﺮاره اﻟﻤﻔﺼﻞ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻈﺮوف،
وﯾﺒﻠﻎ ﻗﺮارة ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ.

)ج(

ﯾﺪون اﻟﻤﺪﻋﻲ ،ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺗﮫ ،ﺟﻤﯿﻊ اﻹﺧﻄﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ھﺬه اﻟﻤﺎدة واﻷﺳﺒﺎب ﻹﻟﻐﺎﺋﮭﺎ.

)د(

ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﻺﻟﻐﺎء اﻻﺧﻄﺎر ﻻ ﺗﺄﺟﻞ ﻣﻮﻋﺪ دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.

)ھ(

ﻻﺟﻮز ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻗﺪم طﻠﺐ ﻹﻟﻐﺎء اﻻﺧﻄﺎر ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﻤﺎدة ،اﻹﻋﻼن ﻋﻦ رﻏﺒﺘﮫ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ،ﻗﺒﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﮫ ﻗﺮار اﻟﻤﺪﻋﻲ؛ رﻓﺾ
اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻹﻟﻐﺎء اﻻﺧﻄﺎر ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﻹﻋﻼن ،ﺧﻼل ۳۰
ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم إﺑﻼﻏﮫ ﻗﺮار اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﮫ ﻟﺘﻘﺪﯾﻤﮫ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ،ﺣﺘﻰ
ﺑﺤﺎل ﺗﻢ دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﺸﺄن رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ.

)و(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﺬي ﻗﺪم ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
)أ( ،إذا اﻗﺘﻨﻊ ان اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻢ ﯾﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺴﺒﺐ ظﺮوف ﻟﯿﺴﺖ
ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ واﻟﺘﻲ ﻣﻨﻌﺘﮫ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد وﺗﻢ
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ً ﺑﻌﺪ زوال اﻟﻤﺎﻧﻊ.

اﻟﻤﻮاد  ۸ﺣﺘﻰ -۱۰ﺗﺤﺬف.
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ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱۱

.۸

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻣﺤﻜﻤﺔ" ،ﺑﺪل اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﯿﮭﺎ ،ﯾﺄﺗﻲ" :ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱۲

.۹

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ-

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱٤

 .۱۰ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﺑﺸﺄن ﻧﻔﺲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ"
ﯾﺄﺗﻲ" :ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺧﻄﺎر ﺑﺸﺄن ﻓﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺔ؛ ﻻ ﺗﻤﺲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ
ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮭﺎم ﺑﺤﺎل أﻋﻠﻦ ﻣﺴﺘﻠﻢ اﻻﺧﻄﺎر ﻋﻦ رﻏﺒﺘﮫ ﻟﻠﻤﺜﻮل اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱٥

 .۱۱ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱٥ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ-

)أ(

اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﯿﮫ ﯾﻌﻠﻢ ب)-أ( وﯾﺄﺗﻲ ﺑﺪﻟﮫ " :اﺑﻠﻎ ﺷﺨﺺ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﮫ اﻟﻤﺜﻮل اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺟﺮاء ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )۷ج( ،ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮭﺎم ﺿﺪه ،اﻻ ﺑﺤﺎل ﻗﺮر ﻋﺪم
ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ،ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﯾﺪوﻣﮭﺎ.

)ب(

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﯾﺄﺗﻲ:
")ب(

)أ(

ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺄﺗﻲ:
")أ(

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱٦

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﺤﺎل وﻗﻊ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ اﺑﻼغ
اﻟﻘﺮار وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )۷ج( ،إذا اﻗﺘﻨﻌﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻢ ﯾﻘﺪم ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺴﺒﺐ ظﺮوف ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ واﻟﺘﻲ
ﻣﻨﻌﺘﮫ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد وﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ً ﺑﻌﺪ زوال
اﻟﻤﺎﻧﻊ ،او ﻷﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﺗﻔﺼﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺮارھﺎ".

ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻻدارﯾﺔ ﺧﻼل  ٦۰ﯾﻮم ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻻﺧﻄﺎر ﺑﺸﺄن ﻓﺮﺿﮭﺎ
وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )۷أ( ﻋﺪا ﺑﺤﺎل أﻋﻠﻦ اﻟ ُﻤﻐَﺮم ،ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺬﻟﻚ،
ﻋﻦ رﻏﺒﺘﮫ ﻟﻠﻤﺜﻮل اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ".

)ب(

اﻟﻔﻘﺮة )ب( -ﺗﺤﺬف؛

)ج(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮫ اﻟﻜﻠﻤﺔ "ﻣﺴﺠﻞ"-ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ "ﻣﻔﺘﺶ".

 .۱۲ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱٦ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ-
)أ(

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ "ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۷٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ".

)ب(

اﻟﻔﻘﺮة )ب(-ﺗﺤﺬف.

)ج(

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﯾﺄﺗﻲ:
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")د(

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺪﻋﻲ اﻋﻔﺎء ﺷﺨﺺ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻛﻠﮭﺎ او ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ،ﺑﺤﺎل ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮫ ان اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻧﺘﺞ ﺟﺮاء أﺣﺪ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱

ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﻐﺮم ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻷﺳﺒﺎب ﻻ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﯿﮫ؛

) (۲

اﻟﺴﺒﺐ اداﻧﺔ اﻟﻤﻐﺮم ﺑﻘﯿﻤﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ھﻮ ﺧﻄﺄ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ
ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱۷

.۱۳

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۷ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺔ "ﻣﺎدة" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻗﺎﻧﻮن".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۲۳

.۱٤

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲۳ج( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،اﻟﻜﻠﻤﺎت "او ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ" – ﺗﺤﺬف.

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۲٤

.۱٥

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  (۲)۲٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،اﻟﻜﻠﻤﺎت " او ﻣﺴﺠﻞ" – ﺗﺤﺬف.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱٦

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۱۷

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ."۲۰۲۰-٥۷۸ ،(۱۸۳۷

٦

ﻧ����ﯾﺳ�����������ﺎن

٥۷۸۰

۳۱

آذار

۲۰۲۰

أﻟ��������������وف

ﻧ��������������داف

ﺑ��������������دان

ﻗ��ﺎﺋ��د ﻗوات ﺟﯾش اﻟ��دﻓ��ﺎع اﻹﺳ�������راﺋﯾﻠﻲ
ﺑ����ﻣ����ﻧ����ط����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ودا واﻟﺳ�����������ﺎﻣ����رة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ اﻧﮫ اﻻﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ادارﯾﺔ

.۱

ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد )۲د( و ۳-ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ (۲۰۱۹
)اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ() ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺳﺘﺔ ﺷﮭﻮر او ﻏﺮاﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )۱أ() (۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷٤۰،(۸٤٥
) ۱۹۸۰ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻣﺮ زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت(.

ﺗﻔﺮﯾﻖ اﻟﺘﺠﻤﮭﺮات
او واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت

.۲

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﺸﺮطﻲ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۱٦٥۱
) ۲۰۰۹-٥۷۷۰ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﺷﺮطﻲ( ،اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺗﺠﻤﮭﺮات او اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ

)ب(

ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺸﺮطﻲ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺳﺘﺔ ﺷﮭﻮر او ﻏﺮاﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻤﺎدة )۱أ() (۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ادارﯾﺔ

.۳

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﺣﺪى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻮد أ ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻞ ﻟﮭﺬا اﻻﻣﺮ ﻛﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إدارﯾﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۱۹۸۸-٥۷٤۹،(۱۲٦۳ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻣﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻹدارﯾﺔ( .ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻹﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ
ﻟﮭﺬا اﻻﻣﺮ.

إدارﯾﺔ

.٤

ﺗﻜﻮن ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إدارﯾﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۳ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺤﺪدة ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻮد ب ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻞ
ﻟﮭﺬا اﻻﻣﺮ.

ﺗﻜﺮار
اﻹدارﯾﺔ

اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

.٥

اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲ب( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻹدارﯾﺔ ،ﯾﻜﻮن ﺿﻌﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٤ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮة

إدارﯾﺔ

.٦

ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺧﻤﺲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ،٤
ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﯾﻮم ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻲ اﻻﺧﻄﺎر ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
)۷ب  (۱ﻣﻦ اﻣﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻻدارﯾﺔ.

اﻟﺠﮭﺔ
ﻟﻔﺮض
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ
اﻟﻐﺮاﻣﺔ

.۷

اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻔﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ( ،ﻛﻞ واﺣﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﻏﺮاﻣﺔ
ﻣﺤﺪدة

ﻋﻘﺪت ﺑﺨﻼف اﻟﻤﺎدة ۳أ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،رﻓﺾ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺸﺮطﻲ ﻟﻠﺘﻔﺮﯾﻖ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮطﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻔﺮﯾﻖ اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ.

)أ(

)(۱

ﺷﺮطﻲ؛

)(۲

ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮظﻒ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﺻﻼﺣﯿﺎت
ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ وﺧﻮل ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛

9807

)(۳

ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ۱۹۷۹-٥۷۳۹ , (۷۸۳وﻣﻮظﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ۱۹۸۱-٥۷٤۱ , (۸۹۲اﻟﺬي ﺧﻮل
ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ،ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ او ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،وﻣﻨﻮطﺎ ً ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت رﺋﯿﺲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

)(٤

ﻣﻔﺘﺶ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻔﺘﺶ ﻣﺴﺎﻋﺪ ،اﻟﻤﺨﻮﻟﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﺒﻠﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۱۱-٥۷۷۱،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ
ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ.

)ب(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﻮد )،(۳
) (٥و (۷)-ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻞ ﻟﮭﺬا اﻻﻣﺮ ،ھﻮ اﻟﺸﺮطﻲ ﻓﻘﻂ .اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﺒﻨﺪ ) (۸ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻞ ھﻮ ﺷﺮطﻲ؛ ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮظﻒ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ()(۲؛ او ﻣﻔﺘﺶ
ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٥ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ.

)أ(

ﻷﺟﻞ ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ-

ﺻﻼﺣﯿﺎت ﻣﺮﻓﻘﺔ

.۸

اﻻﺧﻄﺎر
ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وﻓﻖ
اﻟﺒﻨﺪ  ٤ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻞ

.۹

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲۳ﻣﻦ اﻣﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ ،ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻻﺧﻄﺎر ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وﻓﻖ
اﻟﺒﻨﺪ  ٤ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻞ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎن او اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮭﺎ ﻛﻲ ﯾﺴﻠﻤﮭﺎ
ﻟﻠ ُﻤﺸَﻐﻞ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٦ﻣﻦ أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا

اﻣﺮ
ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻻدارﯾﺔ

.۱۰

ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﻓﻲ ذﯾﻞ أﻣﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ ،ﺑﺪل اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﯿﮫ ﯾﻘﺮأ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ذﯾﻞ ھﺬا
اﻻﻣﺮ.

ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ

.۱۱

ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﯾﻘﺮأ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ اﻟﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ،۱۹۸۱-٥۷٤۱،ﻓﻲ
اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﻛﺄن ﺳﺠﻞ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ .۹" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
)ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) (۱۸۳۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(.۲۰۲۰.-٥۷۸۰ ،
 .۱۰أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۱۸۳۲

)ب(

ﺗﻌﺪﯾﻞ
أﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ

)(۱

اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ أي اﻧﺴﺎن ان ﯾﺪﻟﻲ ﻟﮭﺎ اﺳﻤﮫ ،ﻋﻨﻮاﻧﮫ وان ﯾﺒﺮز ﻟﮭﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ ھﻮﯾﺘﮫ او أي ﺑﻄﺎﻗﺔ
رﺳﻤﯿﺔ أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﻋﻨﮫ؛

)(۲

اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ أي اﻧﺴﺎن ذو ﺻﻠﮫ ،ان ﯾﺒﻠﻐﮭﺎ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺄﻛﺪ او
ﺗﺴﮭﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻻﻣﺮ؛

)(۳

اﻟﺪﺧﻮل ﻻﻣﺎﻛﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻦ.

اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ وﻓﻖ ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻻ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ.

واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ،(۱۸۳۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ) ۲۰۲۰-٥۷۸۰ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻣﺮ ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط( ،وﺑﺸﺮط
ان ﯾُﺮﺳﻞ ﻟﻠ ُﻤﺸﻐﻞ ﺑﻼﻏﺎ ً ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ.

)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ."۲۰۲۰.-٥۷۸۰
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ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱۲

ﺑﺪ ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  ۲أﯾﺎر  ،۲۰۲۰وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺎدة  ۹ﺗﺴﺮي ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  ۱٤ﻧﯿﺴﺎن
.۲۰۲۰

اﻻﺳﻢ

.۱۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،

٦

ﻧ����ﯿﺴ����������ﺎن

٥۷۸۰

۳۱

آذار

۲۰۲۰

أﻟ��������������ﻮف

ﻧ��������������ﺪاف

ﺑ��������������ﺪان

ﻗ��ﺎﺋ��ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓ��ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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اﻟﺬﯾﻞ
)اﻟﻤﺎدة )۷ ،٤ ،۳ب((۹ ،

اﻟﻌﺎﻣﻮد أ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻻدارﯾﺔ

اﻟﻌﺎﻣﻮد ب
اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺸﺎﻗﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ

)(۱

اﻟﻤﺎدة  ۱ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺎدة )۲د( ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

٥٫۰۰۰

)(۲

اﻟﻤﺎدة  ۱ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺎدة  ۳ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

۳٫۰۰۰

)(۳

اﻟﻤﺎدة )۲ب(

٥٫۰۰۰

)(٤

اﻟﻤﺎدة )٦أ( ﻣﻦ اﻣﺮ ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط

٥٫۰۰۰

)(٥

اﻟﻤﺎدة )٦ب( ﻣﻦ اﻣﺮ ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط

٥۰۰

)(٦

اﻟﻤﺎدة )٦ج( ﻣﻦ اﻣﺮ ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط

٥۰۰

)(۷

اﻟﻤﺎدة )٦د( ﻣﻦ اﻣﺮ ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط

٥۰۰

)(۸

اﻟﻤﺎدة )٦ھ( ﻣﻦ اﻣﺮ ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط

٥٫۰۰۰
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ﺠ�ش اﻟدﻓﺎع اﻹﺴراﺌیﻠﻲ
أﻤر �شﺄن ﺘﻘیید اﻟنشﺎط )ﻓﺎﯿروس اﻟكوروﻨﺎ اﻟجدﯿد ) (٢٠١٩ﺘﻌدﯿﻞ رﻗم ) (٢ﯿﻬودا
واﻟسﺎﻤرة( )رﻗم ) ،(١٨٣٩ﺘﻌﻠ�مﺎت ﻤؤﻗتﺔ( ٢٠٢٠-٥٧٨٠

�موﺠب ﺼﻼﺤ�ﺎﺘﻲ �ﻘﺎﺌد ﻗوات ﺠ�ش اﻟدﻓﺎع اﻻﺴراﺌیﻠﻲ ﻓﻲ اﻟمنطﻘﺔ ،و�مﺎ اﻨنﻲ اﻋتﻘد ان اﻻﻤر ﻀروري ﻟمصﻠحﺔ
اﻟمنطﻘﺔ ،واﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻓﺄﻨﻲ آﻤر ﺒﻬذا ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:

ﺘﻌدﯿﻞ اﻟمﺎدة .١
١

ﻓﻲ اﻟمﺎدة  ١ﻤن اﻻﻤر �شﺄن ﺘﻘیید اﻟنشﺎط )ﻓﺎﯿروس اﻟكوروﻨﺎ اﻟجدﯿد ) (٢٠١٩ﯿﻬودا واﻟسﺎﻤرة(
)رﻗم ) ،(١٨٣٢ﺘﻌﻠ�مﺎت ﻤؤﻗتﺔ( ) ٢٠٢٠-٥٧٨٠ف�مﺎ ﯿﻠﻲ-اﻻﻤر اﻻﺼﻠﻲ(� ،ﻌد اﻟتﻌر�ف
"اﺸخﺎص �ﻘطنون ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟمكﺎن" �ﺄﺘﻲ:

"ورﺸﺔ ﺼ�ﺎﻨﺔ"-ورﺸﺔ ﻟص�ﺎﻨﺔ أﺠﻬزة ﻤﻌطﻠﺔ او ﺘبدﯿﻠﻬﺎ ،ﻻ �شمﻞ اﻟورﺸﺔ ﻟص�ﺎﻨﺔ أﺠﻬزة
اﻻﺘصﺎﻻت او اﻟحﺎﺴوب؛".
ﺘﻌدﯿﻞ اﻟمﺎدة .٢
٢

ﻓﻲ اﻟمﺎدة  ٢ﻤن اﻻﻤر اﻻﺼﻠﻲ-
)(١

ﻓــﻲ اﻟﻔﻘ ـرة )أ( ،ﺘمحــﻰ اﻟكﻠمــﺎت "�مــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك" ،و�ــﺄﺘﻲ ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﯿتﻬــﺎ " :و�ــذﻟك ﻨﻘــﻞ اﻟﻌﺎﻤــﻞ
ﻟمكﺎن ﻋمﻞ �ﺎﻟمذ�ور".

)(٢

ﻓ ــﻲ اﻟﻔﻘـ ـرة )ي أ(� ،ﻠم ــﺔ "ﻟﻔ ــرح"-ﺘمح ــﻰ؛ واﻟكﻠم ــﺎت "ﺨ ــروج ﻷداء اﻟص ــﻼة� ،جـ ـوار ﻤك ــﺎن
اﻟسكن-"،ﺘمحﻰ.

)( ٣

�ﻌد اﻟﻔﻘرة )ي أ(� ،ﺄﺘﻲ:
")ي أ (١ﺨروج ﺸخص ﻷداء اﻟصﻼة ،واﻟذي ﺤصﻞ ﻋﻠﻰ ﺘصر�ﺢ ﻟﻬذا اﻟﻐرض وﻓق
اﻟمﺎدة ٢ب)ب(؛".

ﺘﻌدﯿﻞ اﻟمﺎدة
٢أ

.٣

ﻓﻲ اﻟمﺎدة ٢أ ﻤن اﻻﻤر اﻻﺼﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ب( ،ﺒدل "اﻟمﺎدة )٥أ( �ﺄﺘﻲ" :اﻟمواد )٥أ( او
)٥أ."(١

9811

ﺘبدﯿﻞ اﻟمﺎدة
٢ب

.٤

ﺒدل اﻟمﺎدة ٢ب ﻤن اﻻﻤر اﻷﺼﻠﻲ� ،ﺄﺘﻲ:
ﻤنﻊ اﻻﻓراح او )أ(

اﻟصﻼة

اﻟحیز اﻟﻌﺎم

ﻻ ﯿنﻔذ أي اﻨسﺎن اﻻﻋمﺎل اﻟتﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ اﻟحیز اﻟﻌﺎم:

ﻓﻲ

)ب(

)أ(

�صﻠﻲ ﺴو�ﺎً ﻤﻊ ﺸخص آﺨر او أﻛثر؛

)ب(

�شﺎرك ﻓﻲ ﻓرح ،ﺤتﻰ ﻟو �ﺎن ﻀ�ﻔﺎً.

�ﺎﻟرﻏم ﻤن اﻟمذ�ور ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أ()- (١
)( ١

�جوز ﻟﻠضﺎ�ط ﻟشؤون اﻷد�ﺎن ﻓﻲ اﻹدارة اﻟمدﻨ�ﺔ ﻟمنطﻘﺔ
ﯿﻬودا واﻟسﺎﻤرة )ف�مﺎ ﯿﻠﻲ -اﻟضﺎ�ط ﻟشؤون اﻷد�ﺎن(،

اﻟمصﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ اﻟصﻼة ﻓﻲ ﻤكﺎن ﻤﻔتوح ﻓﻲ اﻟحرم
اﻻﺒراه�مﻲ ،ﻟﻌشرة اﺸخﺎص داﺌمین� ،ﻘدر اﻹﻤكﺎن ،اﻟذﯿن
�سكنون ﻓﻲ اﻟجوار ،ﻓﻲ اﻟمواﻋید واﻟشروط اﻟتﻲ �صﺎدق
ﻋﻠیﻬﺎ �مواﻓﻘﺔ ﻤدﯿر ﻋﺎم و ازرة اﻟصحﺔ ﻓﻲ إﺴراﺌیﻞ ،و�ﻌد

اﺴتشﺎرة رﺌ�س اﻟمدﯿر�ﺔ �مﻔﻬوﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻤر �شﺄن ﻤدﯿر�ﺔ
اﻟخدﻤﺎت اﻟمدﻨ�ﺔ )ﯿﻬودا واﻟسﺎﻤرة( )رﻗم -٥٧٧٧ ،(١٧٨٩
٢٠١٧؛ ﯿنﻘﻞ اﻟضﺎ�ط ﻟشؤون اﻻد�ﺎن ﻟشرطﺔ إﺴراﺌیﻞ

أﺴمﺎء اﻷﺸخﺎص اﻟذﯿن واﻓق ﻟﻬم ﻹﻗﺎﻤﺔ اﻟصﻼة �ﺎﻟمذ�ور
واﻟمواﻋید واﻟشروط ﻷﻗﺎﻤتﻬﺎ واﻟتﻲ ﺼﺎدق ﻋﻠیﻬﺎ..

)( ٢

�جوز ﻟمدﯿر ﻋﺎم و ازرة اﻷد�ﺎن اﻹﺴراﺌیﻠ�ﺔ اﻟمصﺎدﻗﺔ

ﻟشخص ﻤﻌین ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ اﻟصﻼة ﻓﻲ ﻤكﺎن ﻤﻔتوح

�مجموﻋﺔ ﻋشرة اﺸخﺎص داﺌمین� ،ﻘدر اﻟمستطﺎع ،ﻟﻐرض

ﺘصو�ر اﻟصﻼة و�ثﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ ،و�شرط ان ﻻ �منﺢ ﻤصﺎدﻗتﻪ
ﻷﻛثر ﻤن  ٣ﻤجموﻋﺎت؛ ﺘمنﺢ اﻟمصﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤكﺎن
اﻟصﻼة واﻟشروط ﻟﻼﺸتراك ﻓیﻬﺎ �مواﻓﻘﺔ ﻤدﯿر ﻋﺎم و ازرة

اﻟصحﺔ اﻹﺴراﺌیﻠ�ﺔ؛ ﯿنﻘﻞ اﻟضﺎ�ط ﻟشؤون اﻻد�ﺎن ﻟشرطﺔ
إﺴراﺌیﻞ أﺴمﺎء اﻷﺸخﺎص اﻟذﯿن واﻓق ﻟﻬم ﻹﻗﺎﻤﺔ اﻟصﻼة
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ﻛﺎﻟمذ�ور و�ذﻟك اﻟشروط ،اﻷﻤﺎﻛن وﻤواﻋید اﻟصﻼة اﻟتﻲ
ﺼﺎدق ﻋﻠیﻬﺎ ﻟكﻞ واﺤد ﻤنﻬم.
ﺘﻌدﯿﻞ اﻟمﺎدة

.٥

ﺘﻌدﯿﻞ اﻟمﺎدة

.٦

٣

٣أ

ﻓﻲ اﻟمﺎدة  ٣ﻤن اﻻﻤر اﻷﺼﻠﻲ ،ﺒدل اﻟﻔﻘرة )ج( �ﺄﺘﻲ:
")ج(

ﺘﻘﺎم اﻟجنﺎزة ﻓﻲ ﻤكﺎن ﻤﻔتوح ﻓﻘط و�ﺎﺸتراك  ٢٠ﻤش�ﻊ� ،حد اﻗصﻰ؛

)د(

�ﻘﺎم ﺤﻔﻞ اﻟختﺎن �ﺎﺸتراك  ١٠اﺸخﺎص� ،حد اﻗصﻰ.".

ﺒدل اﻟمﺎدة ٣أ ﻤن اﻻﻤر اﻷﺼﻠﻲ �ﺄﺘﻲ:
"�كون اﻟمشﻐﻞ ﻓﻲ ﻤكﺎن اﻟﻌمﻞ ﻤسؤوﻻ ﻋن اﻟتﺎﻟﻲ:
)أ(

ﻗبﻞ وﺼول اﻟﻌﺎﻤﻞ اﻟﻰ ﻤكﺎن اﻟﻌمﻞ ،ﻋﻠ�ﺔ ان �ق�س درﺠﺔ ﺤ اررة ﺠسمﻪ و�مﻠﺊ اﺴتمﺎرة

ﺘصر�ﺢ �شﺄن ق�ﺎس ﺤ اررﺘﻪ وﻋدم ظﻬور اﻻﻋراض :ﺤ اررة اﻟجسم اﻋﻠﻰ ﻤن  ٣٨درﺠﺔ

ﻤئو�ﺔ ،ﺴﻌﺎل ،ﻀیق اﻟتنﻔس؛ �صﻞ اﻟﻌﺎﻤﻞ اﻟﻰ ﻤكﺎن ﻋمﻠﻪ ﻤﻊ اﺴتمﺎرة اﻟتصر�ﺢ ﻤﻌبئﺔ

اﻟم َشﻐﻞ و�حﻔظ ﺠم�ﻊ اﻻﺴتمﺎرات ﻛﺎﻟمذ�ور؛ �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟﻌﺎﻤﻞ اﻟذي ﻻ
ﻟنﻔس اﻟیوم؛ �جمﻊ ُ
اﻟم َشﻐﻞ� -مكن ان �كون
ﯿتم ﺘشﻐیﻠﻪ ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻟمصﻠحﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ او �مﻬنﻲ ﻟدي ُ
اﻟتصر�ﺢ �ﺎﻟمذ�ور ﺸﻔﻬ�ﺎً؛ ﺘنشر اﻟﻬیئﺔ اﻟمختصﺔ ﻓﻲ و ازرة اﻟصحﺔ اﻹﺴراﺌیﻠ�ﺔ او
اﻟمنسﻘﺔ ﻟشؤون اﻟصحﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟمدﻨ�ﺔ ﻟمنطﻘﺔ ﯿﻬودا واﻟسﺎﻤرة اﺴتمﺎرة ﺘصر�ﺢ اﻟذي
ﯿبین ﺠم�ﻊ اﻟتﻔﺎﺼیﻞ اﻟمنشورة ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ و ازرة اﻟصحﺔ اﻹﺴراﺌیﻠ�ﺔ او ﻤوﻗﻊ اﻹدارة

اﻟمدﻨ�ﺔ ﻟمنطﻘﺔ ﯿﻬودا واﻟسﺎﻤرة؛
)ب(

اﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤسﺎﻓﺔ ﻤتر�ن ﺒین ﺸخص ﻟﻶﺨر؛ �مكﺎن ﻋمﻞ اﻟذي ﻻ �مكن اﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ

)ج(

�خصص ﻟكﻞ ﻋﺎﻤﻞ ﻋتﺎد ﺸخصﻲ داﺌم� ،ﻘدر اﻟمستطﺎع� ،مﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻟوﺤﺔ ﻤﻔﺎﺘ�ﺢ

اﻟمسﺎﻓﺔ اﻟمذ�ورة ،ﯿﻬتم اﻟمشﻐﻞ ﻟوﺴﺎﺌﻞ أﺨرى ﻟمنﻊ ﻨﻘﻞ اﻟﻌدوى.

اﻟحﺎﺴوب ،ﻓﺄرة اﻟحﺎﺴوب ،اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻻرﻀﻲ؛ ﻤﻌدات اﻟتﻲ �ستﻌمﻠﻬﺎ أﻛثر ﻤن ﺸخص
واﺤد ،ﺘﻌﻘم ﺒدﻗﺔ ﻗبﻞ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻹﻨسﺎن آﺨر؛

)د(

اﺼدار اﻟتﻌﻠ�مﺎت ﻟﻠﻌمﺎل �مﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺎﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠ�مﺎت اﻟنظﺎﻓﺔ� ،مﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻏسﻞ
اﻟیدﯿن؛
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)ھ(

ﺘﻌدﯿﻞ اﻟمﺎدة

.٧

ﺘﻌدﯿﻞ اﻟمﺎدة

.٨

٤

اﺼدار اﻟتﻌﻠ�مﺎت ﻟﻠﻌمﺎل اﻨﻪ �حﺎل اﺴتﻌمﺎل اﻟمصﻌد ﻓﻲ ﻤكﺎن اﻟﻌمﻞ ﻻ ﯿتواﺠد داﺨﻠﻪ
أﻛثر ﻤن ﺸخصین ﻓﻲ ٍ
آن واﺤد.".

ﺒدل اﻟمﺎدة  ٤ﻤن اﻻﻤر اﻷﺼﻠﻲ �ﺄﺘﻲ:
"ﻤنوطﺎً ﺒتﻌﻠ�مﺎت اﻟمﺎدة  ،٥ﺘﻌﻠ�مﺎت ﻫذا اﻻﻤر ،ﻻ ﺘمنﻊ ﺨدﻤﺎت اﻟتوﺼیﻞ اﻟسر�ﻊ؛ ﺨدﻤﺎت

اﻟتوﺼیﻞ اﻟسر�ﻊ ﻟﻠبیوت ،ﯿوﻀﻊ اﻟطرد �جوار ﻤدﺨﻞ اﻟبیت ،ﻤن اﻟخﺎرج.".

٥

ﻓﻲ اﻟمﺎدة  ٥ﻤن اﻻﻤر اﻷﺼﻠﻲ-
)( ١

ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أ(-
)( ١

اﻟﻔﻘرة )أ- (١ﺘمحﻰ؛

)( ٢

ﻓﻲ اﻟبند )� ،(٣ﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﯿتﻬﺎ" :وﻤﺎ ﻋدا ﻤصﻠحﺔ ﺘجﺎر�ﺔ �ﺎﻟمذ�ور ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة

)ب() ،(٢اﻟمتواﺠدة ﻓﻲ ﻤبنﻰ ﻤﻐﻠق ﻓﻲ اﻟسوق ،ﻤنوطﺎً ﻓﻲ اﻟشروط اﻟمحددة
ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ب(".

)( ٢

�ﻌد اﻟﻔﻘرة )أ( �ﺄﺘﻲ:

")أ(١

ﻻ �شﻐﻞ ﺸخص ﻤصﻠحﺔ ﺘجﺎر�ﺔ �خﻼف اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ب() (٢او ورﺸﺔ
ﺼ�ﺎﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟنحو ﻓتحﻬﺎ اﻤﺎم اﻟجمﻬور؛ �جوز ﺘشﻐیﻞ ﻤصﻠحﺔ ﺘجﺎر�ﺔ او
ورﺸﺔ ﺼ�ﺎﻨﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻟطﻠب اﻟمسبق ﻋن طر�ق اﻟﻬﺎﺘﻒ او اﻟش�كﺔ اﻟﻌنكبوﺘ�ﺔ

)اﻻﻨترﻨت(� ،خدﻤﺎت اﻟتوﺼیﻞ اﻟسر�ﻊ ﻓﻘط ،ودون اﺴتﻼﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟمصﻠحﺔ
ﺘجﺎر�ﺔ او اﻟد�ﺎن".
)( ٣

ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ب(-
)( ١

ﺒدل اﻟبند )� (١ﺄﺘﻲ-
")(١

ﻻ �شﻐﻞ ﺸخص ﻤصﻠحﺔ ﺘجﺎر�ﺔ ﺨﻼﻓﺎً ﻟﻠبند ) ،(٢ﻤطﻌم �مﺎ ﻓﻲ

ذﻟك ﻤطﻌم داﺨﻞ ﻓندق-ﺒواﺴطﺔ طﻠب ﻤسبق ﻋن طر�ق اﻟﻬﺎﺘﻒ او

اﻟش�كﺔ اﻟﻌنكبوﺘ�ﺔ )اﻻﻨترﻨت(� ،خدﻤﺔ اﻟتوﺼیﻞ اﻟسر�ﻊ ﻓﻘط ودن
اﺴتﻼﻤﻬﺎ ﻓمن اﻟحﺎﻨون او اﻟمطﻌم؛".
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ﺘﻌدﯿﻞ اﻟمﺎدة
٦

.٩

)( ٢

ﻓﻲ اﻟبند ) ،(٢ﺒدل "ﻤﻌﻬد �صر�ﺎت" �ﺄﺘﻲ" :ﻤتجر �صر�ﺎت" و��ﻊ

)( ٣

اﻟبند )�- (٣محﻰ.

"ﻤواد اﻟتنظ�ف" �ﺄﺘﻲ" :و�ذﻟك ﺼ�ﺎﻨﺔ أﺠﻬزة اﺘصﺎﻻت او ﺤﺎﺴوب".

ﻓﻲ اﻟمﺎدة  ٦ﻤن اﻻﻤر اﻷﺼﻠﻲ-
)( ١

ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أ(� ،ﻌد " ﺨﻼﻓﺎً ﻟتﻌﻠ�مﺎت اﻟمﺎدة )٥أ(" �ﺄﺘﻲ :او ﻤن �شﻐﻞ ﻤصﻠحﺔ ﺘجﺎر�ﺔ او

ﺼ�ﺎﻨﺔ ﺒواﺴطﺔ ﻓتحﻬﺎ اﻤﺎم اﻟجمﻬور ،ﻫو ﺸخص�ﺎً او ﺒواﺴطﺔ ﺸخص آﺨر ،ﺨﻼﻓﺎً
ﻟتﻌﻠ�مﺎت اﻟمﺎدة )٥أ."(١

)( ٢

ﺒدل اﻟﻔﻘرة )د( �ﺄﺘﻲ:
")د(

ﻤن �صﻠﻲ ﻤﻊ ﺸخص آﺨر او أﻛثر ﻓﻲ اﻟحیز اﻟﻌﺎم او ﻤن �شترك ﻓﻲ ﻓرح
ﻓﻲ اﻟحیز اﻟﻌﺎم ،ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻠمﺎدة ٢ب؛"

ﺒدء ﺴر�ﺎن

.١٠

اﻻﺴم

.١١

ﺒدء ﺴر�ﺎن ﻫذا اﻻﻤر ﺒیوم ﺘوق�ﻌﻪ و�سري ﻟﻐﺎ�ﺔ ﯿوم  .٢٠٢٠\٤\٧ﻓﻲ اﻟمﺎدة  ٩ﻤن اﻻﻤر
اﻷﺼﻠﻲ ،ﺒدل "� "٢٠٢٠\٣\٢٨ﺄﺘﻲ ."٢٠٢٠\٤\٧" :ﻓﻲ اﻟمﺎدة  ١٠ﻤن اﻷﻤر �شﺄن ﺘﻘیید اﻟنشﺎط

)ﻓﺎﯿروس اﻟكوروﻨﺎ اﻟجدﯿد ) (٢٠١٩ﺘﻌدﯿﻞ( )ﯿﻬودا واﻟسﺎﻤرة( )رﻗم ) ،(١٨٣٤ﺘﻌﻠ�مﺎت ﻤؤﻗتﺔ(
 ،٢٠٢٠-٥٧٨٠ﺒدل "� "٢٠٢٠\٤\١ﺄﺘﻲ."٢٠٢٠\٤\٧" :

�سمﻰ ﻫذا اﻻﻤر" :أﻤر �شﺄن ﺘﻘیید اﻟنشﺎط )ﻓﺎﯿروس اﻟكوروﻨﺎ اﻟجدﯿد ) (٢٠١٩ﺘﻌدﯿﻞ رﻗم (٢
)ﯿﻬودا واﻟسﺎﻤرة( )رﻗم ) ،(١٨٣٩ﺘﻌﻠ�مﺎت ﻤؤﻗتﺔ( ."٢٠٢٠-٥٧٨٠

ﻧ���������������ﺪاف ﺑ���������������ﺪان

 ۷ﻧﯿﺴ������������������������ﺎن ٥۷۸۰

أﻟ���������������ﻮف

 ۱ﻧﯿﺴ������������������������ﺎن ۲۰۲۰

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺒﻨﺎء )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٤۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ اﻧﮫ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻷﺟﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ورﻓﺎھﯿﺔ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻛﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ ،ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ-
"ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ"-ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ رﻗﻢ  ۷۹ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦؛
"ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ"-ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ ،اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ،
ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ " ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺗﺨﻮﯾﻞ ﺻﻼﺣﯿﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(-٥۷٦۹،
۲۰۰۹؛
"اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻟﺠﺎن اﻋﺘﺮاض"-اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻟﺠﺎن اﻋﺘﺮاض )ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ( )رﻗﻢ ،(۱۷۲
۱۹٦۷-٥۷۲۸؛
"اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ"-أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۱۹۷۱-٥۷۳۱ , (٤۱۸؛
"اﻣﺮ ﺑﺸﺄن أﻣﻼك ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ"-اﻣﺮ ﺑﺸﺄن أﻣﻼك ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷۲۷ ،(٥۹
۱۹٦۷؛
"اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة"-اﻟﻤﺪة ﻣﻦ ﯾﻮم  ۱۹ادار  ۱٥) ٥۷۸۰آذار  (۲۰۲۰وﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا
اﻻﻣﺮ؛
"أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﺧﺼﺔ وﺷﺮوطﮭﺎ"-أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺪن ،ﻗﺮى واﺑﻨﯿﺔ )طﻠﺐ رﺧﺼﺔ وﺷﺮوطﮭﺎ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۲۰۲۰-٥۷۸۰،

اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ .۲
ﺗﺄﺟﯿﻞ
واﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ

)أ(

ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺒﺎن اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﮭﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ،ﻻ ﺗﺄﺧﺬ
ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة:
) (۱

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻋﺪا ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد  (٤)۲۱ ،(٤)۱۸ ،(۲)۱۸و،(٦)۲٤-
وﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺮ وﺳﺮﯾﺎن اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﻮدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺻﻮدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة.

) (۲

دون اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻟﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ() (۱ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺎدة ،اﺷﻌﺎر ﻟﻮﻗﻒ اﻻﻋﻤﺎل
اﻟﺬي ﺳﻠﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳۸ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ،ﻣﻦ ﯾﻮم  ۱٥ﺷﺒﺎط
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 ۲۰۲۰ﯾﺒﻘﻰ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ال ۳۰-ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﻧﺘﮭﺎء ﺳﺮﯾﺎن
ھﺬا اﻻﻣﺮ؛
)ب( ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ( أﯾﻀﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺪة زﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻓﻲ ﻗﺮار أﺻﺪر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ او ﻣﺨﻄﻂ؛ ﺣﺪد ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺬي ﺻﺪر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ او اﻟﻤﺨﻄﻂ ،ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻓﻲ
ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ،ﯾﺆﺟﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة.
أﻧﻈﻤﺔ .۳
ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﺮﺧﺺ وﺷﺮوطﮭﺎ

)أ(

ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﯾﻘﺮأ اﻟﻨﻈﺎم  ٤۰ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﺧﺺ وﺷﺮوطﮭﺎ اﻧﮫ ﺑﻌﺪ
اﻟﻔﻘﺮة )ط( ﯾﺄﺗﻲ:
")ي( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات )أ( و)-و( ،ﺗﺒﯿﻦ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻧﮫ ﻋﻠﻰ
إﺛﺮ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (nCoVواﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ،اﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻷﺟﻞ
ﺷﮭﺎدة اﻧﮭﺎء او ﺳﯿﺘﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻻﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺸﺮط اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﺤﻖ ﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﻨﺢ ﺷﮭﺎدة اﻧﮭﺎء ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﯿﻔﺎء ذﻟﻚ اﻟﺸﺮط ،وﺑﺸﺮط اﻧﮫ ﺗﺒﯿﻦ
ﻟﮭﺎ ان ﻋﺪم اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺸﺮط ﻻ ﯾﻤﺲ ﻓﻲ ﺛﺒﺎت واﻣﺎن اﻟﻤﺒﻨﻰ ،اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وان اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﺆھﻞ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل.".

)ب( ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻊ ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﺧﺺ وﺷﺮوطﮭﺎ.
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن .٤
ﻧﺸﺮ ﻣﺨﻄﻂ

ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺗﻘﺮأ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻧﺸﺮ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻧﮫ ﺑﻌﺪ
اﻟﻜﻠﻤﺎت ") (٤ﻧﺸﺮ ،ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ
واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﮭﺎ ﯾﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺨﻄﻂ" ﯾﺄﺗﻲ " ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن".

ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن

.٥

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﯾﺴﺮي ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.٦

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

۹

ﻧﯿﺴ����ﺎن

٥۷۸۰

۳

ﻧﯿﺴ�����ﺎن

۲۰۲۰

ﻧ�����ﺪاف ﺑ�����ﺪان،

أﻟ�����ﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن وﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ) (۱۸٤۱ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺖ(۲۰۲۰- ٥۷۸۰ ،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ أﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄن اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻨﻲ أﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ -
"ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ" -ﻛﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ
)أ(

اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ أو اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ أو اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ
ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻨﺸﺎط أو ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ أو
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ أو اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﺬي ﺗﻤﻨﺤﮫ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺸﺨﺺ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﮭﺎز ﻣﻌﯿﯿﻦ؛ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺼﺎدﻗﺔ او رﺧﺼﺔ او ﺗﺼﺮﯾﺢ
اﻟﻤﻤﻨﻮح ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ؛

)ب(

إﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط أو ﻋﻤﻠﯿﺔ ،اﻟﺬي ﻣﻨﺤﺘﮫ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي
ﻗﺎﻧﻮن أو ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ؛

)ج(

اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول.

"رﺧﺼﺔ"-ﺗﺼﺮﯾﺢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻣﺘﯿﺎز أو اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ أو أي ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺸﺎﺑﮫ آﺧﺮ ،وان ﻛﺎن اﺳﻤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ.
"اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" – ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺆول
ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ أو رﺋﯿﺴﮭﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻌﺎم او ﻣﻦ ﯾﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻛﻞ ﻣﻦ ُﻣﻨﺢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮرة ؛
)أ(
)ب(
)ج(

اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة؛
ﻣﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ؛
ﺷﺮﻛﺔ أﻧﺸﺄت ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ؛

)د(

ﻣﺠﻠﺲ أو ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ.

"ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ"  -ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ ﺗﻢ ﺗﻌﯿﻨﮭﺎ او اﻧﺘﺨﺎﺑﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ) ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ – ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ(.
"اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ"  -ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ٥۷٤۱-۱۹۸۱ ، (۸۹۲ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ  -أﻣﺮ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ(  ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺗﺤﺎد ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
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"اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ" -ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۱۹۷۹-٥۷۳۹ ،(۷۸۳ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ  -أﻣﺮ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ( ،
ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺗﺤﺎد اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
"ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ"-ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۱۹۷۹-٥۷۳۹ ،
"ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ"-ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،
ﺳﺮﯾﺎن .۲
ﺗﻤﺪﯾﺪ
اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ

ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ ﻓﻲ .۳
اﺟﺮاءات ﻟﻔﺮض
اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﺎﻟﻲ

)أ(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ،اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ
اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ ۱۰-آذار
 ۲۰۲۰ﺣﺘﻰ  ۱۰اﯾﺎر  ،۲۰۲۰ﺗﻤﺪد ﻓﺘﺮة ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻟﺸﮭﺮﯾﻦ اﺿﺎﻓﯿﯿﻦ ﻣﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ )ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة -ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺟﯿﻞ( ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻘﮭﺎ او
اﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ.

)ب(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻤﻨﺢ
اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ،ان ﺗﺤﺪد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﻣﻌﯿﻦ ـ ﻓﺘﺮة
ﺗﺄﺟﯿﻞ أﻗﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،او اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺎن
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻻ ﺗﺴﺮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻤﻌﯿﻦ ،ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن
ﻗﺮارھﺎ ﻣﻦ ﯾﻮم اﻋﻼﻣﮫ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ.

)ج(

ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،وﺑﺤﺎل ﺣﺪدت ﺷﺮوط ﻟﻠﺘﺼﺮﯾﺢ ﻧﻔﺴﮭﺎ-ﻻ ﺗﺴﺮي
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺤﺎل ﺗﻢ اﺳﺘﯿﻔﺎء
اﻟﺸﺮوط.

)د(

ﻻ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ،
دﻓﻊ رﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪة اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.

)ھ(

ﻻ ﺗﻤﺲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻓﻲ أي واﺟﺐ أو دﻓﻌﺎت او أي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﺧﺮى
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او
ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ او ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺮوط اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﻤﺪﯾﺪه ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ.

)و(

ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻟﺬي اﻧﺘﮭﺖ ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﯾﻮم
 ۱۰آذار  ۲۰۲۰وﻟﻐﺎﯾﺔ ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ )ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة-اﻟﻔﺘﺮة
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ( واﻟﺘﻲ ﻣﺪد ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﻛﺄﻧﮫ ﻛﺎن ﺳﺎرﯾﺎ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ.

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،وﻗﻊ أﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ
ﻧﻄﺎق ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﯾﺆﺟﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ )ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺎدة-ﻓﺘﺮة
اﻟﺘﺄﺟﯿﻞ( ،وﻟﻜﻦ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ أن
ﺗﻔﺮض ﺟﺰاء ﻣﺎﻟﻲ )ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة -اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ( ان ﺗﻘﺮر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﺘﺮة ﺗﺄﺟﯿﻞ أﻗﺼﺮ ،ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ
ﻓﻲ اﺟﺮاءات ﻓﺮض اﻟﺠﺰاء ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻧﻔﺴﮫ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﺲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ:
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)أ(

اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻻﺧﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻻﺷﻌﺎر ﺑﺸﺄن اﻟﻨﯿﺔ
ﻟﻔﺮض اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ؛

)ب(

اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻷﺧﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﺠﻮز ﻓﯿﮫ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ ﺗﻘﺪﯾﻢ ادﻋﺎءاﺗﮫ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﯿﺔ ﻟﻔﺮض
اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﯿﮫ.

)ج(

اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻻﺧﯿﺮ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻔﺮض اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﺎﻟﻲ أو
ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ دﻓﻊ اﻟﺠﺰاء؛

)د(

اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻻﺧﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﺠﻮز ﻓﯿﮫ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ
طﻠﺐ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻐﺎء اﻻﻧﺬار أﻹداري ،أو ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻛﺘﺎب
ﺗﻌﮭﺪ وﻛﻔﺎﻟﺔ؛

)ه(

اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻻﺧﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﺠﻮز ﻓﯿﮫ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ أن ﯾﻘﺪم ادﻋﺎءاﺗﮫ ﺑﺸﺄن ﻟﻤﺼﺎدرة
اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ؛
آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وﺑﺤﺎل ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻄﮫ إﻟﻰ اﻗﺴﺎط –دﻓﻊ ﻗﺴﻂ
ﻣﻨﮫ.

)و(
ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎن

.٤

ﻻ ﯾﻤﺲ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن أو
ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ،ﺟﺪﯾﺪھﺎ ،رﻓﺾ ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ،
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺮوط أو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﻓﻲ اﺟﺮاء ﻓﺮض اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﺎﻟﻲ.

اﻻﺳﻢ

.٥

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن وﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﯿﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ "۲۰۲۰- ٥۷۸۰،(۱۸٤۱

۱۱

ﻧﯾﺳﺎن

٥۷۸۰

٥

ﻧﯾﺳﺎن

۲۰۲۰

أﻟوف

ﻧداف

ﺑدان

ﻗﺎﺋد ﻗوات ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ

ﯾﮭودا

واﻟﺳﺎﻣرة
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اﻟﺬﯾﻞ اﻻول
)اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ״اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ״(

اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻔﻘﺮة )۲ج(

) (۱

"ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻟﺬي ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺒﻨﺎء
)ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٤۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( -٥۷۸۰،
."۲۰۲۰

) (۲

رﺧﺼﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻨﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ٦أو  ۷ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻘﺎﻗﯿﺮ اﻟﺨﻄﺮة )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ .۱۹۷٥-٥۷۳٥ ،(٥٥۸
ﺗﺼﺮﯾﺢ اﺳﺘﯿﺮاد أو ﺗﺼﺪﯾﺮ ﻧﻔﺎﯾﺎت ،وﻓﻖ أﻣﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (۱۲٥۲
.٥۷٤۸-۱۹۸۸
اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺸﻐﯿﻞ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،٥۷۳۱-۱۹۷۱ ،(٤۲۷أو وﻓﻖ أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻋﻤﺎل
ﻛﮭﺮﺑﺎء( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ .۱۹۷٥-٥۷۳٥ (٦۰۲

) (٥

ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺗﺼﺪﯾﺮ أو اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ٦ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ .۱۹٦۹-٥۷۳۰ ،(۳٦۳

) (٦

ﻣﺼﺎدﻗﺔ أو ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎت )رﺧﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﻔﺠﯿﺮات(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،٥۷۳۸-۱۹۷۷ ،(۷۳۳او وﻓﻖ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ .٥۷۲۸-۱۹٦۸ ،(۲۷٥

) (۳
) (٤
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۱۸٤۲
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻻﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﻟﻸطﺮاف اﻟﻤﺘﺪاوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ
ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )) (Novel Coronavirus nCov-2019ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻟﻐﺮض ھﺬا اﻻﻣﺮ-
"ﺳﺠﯿﻦ"-ﻣﻦ أدﯾﻦ وﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛
"ﻣﻌﺘﻘﻞ"-ﻣﺘﮭﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎل؛
"اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ"-اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
.۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
"اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل"-اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ .۲۰۲۰-٥۷۸۰،(۱۸۳۰

ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ .۲
اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻐﯿﺎب
او
اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ
اﻟﺴﺠﯿﻦ

)أ(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،ﺑﺼﺪد ﺣﻀﻮر اﻷطﺮاف
ووﻛﻼﺋﮭﻢ ،ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن ه۱ا اﻻﻣﺮ ،وﻷﺟﻞ ﺗﻔﺎدي اﺳﺘﻤﺮ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ ،ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ ،وﻓﻖ أﺻﻮل اﻟﺤﻜﻢ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة  ۸۸و ۱۱۱-ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ،اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱

ﺗﻮﺟﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ اي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ او اﻟﺴﺠﯿﻦ
ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﺗﻌﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ او اﻟﺴﺠﯿﻦ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ،
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﮭﺎز ﺗﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻨﮫ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮرة ﺑﺒﺚ ﻣﺒﺎﺷﺮ؛ ﺑﺤﺎل
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ او
اﻟﺴﺠﯿﻦ-ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﮭﺎز اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻮت ﻓﻘﻂ ،ھﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺬي ﯾﻘﻠﺺ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن اﻟﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ او اﻟﺴﺠﯿﻦ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﯿﺒﮫ ﻋﻦ
اﻟﺠﻠﺴﺔ؛

) (۲

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺗﺒﯿﻦ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ،اﻧﮫ
رﻏﻢ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﺑﻔﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻰ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻟﺴﻜﺎن ،ھﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﺿﺮورﯾﺔ وﻣﻠﺤﺔ ﻟﻌﻘﺪ
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ او اﻟﺴﺠﯿﻦ ،ﻻن ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،او ﻋﻘﺪھﺎ وﻓﻖ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﺳﺘﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ً ﻛﺒﯿﺮا ً وﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ او
اﻟﺴﺠﯿﻦ وان ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﺧﺬ اﻧﻄﺒﺎﻋﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ او اﻟﺴﺠﯿﻦ ،وﺟﮭﺎ ً
ﻟﻮﺟﮫ ،ﻓﯿﺤﻖ ﻟﮫ اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ او اﻟﺴﺠﯿﻦ ،ھﺬا
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻤﺎﻋﮫ ﻟﺮأي اﻷطﺮاف وﺳﻠﻄﺔ اﻟﺴﺠﻮن او اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ،
ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ؛ ﻻ ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﻘﻞ او ﺳﺠﯿﻦ اﻟﺬي
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ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﺔ اﻟﻌﺰل اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )(۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،او ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻌﯿﻨﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ(.۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
)ب(

) ج(
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۳ ۲
ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﺟﻠﺴﺎت
اﻋﺘﻘﺎل

اﻟﻤﺎدة
إﺿﺎﻓﺔ
)۲ب( ۱ﻟﻸﻣﺮ
ﺟﻠﺴﺎت
ﺑﺸﺄن
ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل

ﺗﺴﺮي اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ(:
) (۱

ﺗﻌﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺤﺎم اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ او اﻟﺴﺠﯿﻦ ،ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻤﺜﻼً،
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﺎم ،اﻻ إذا ﺗﺒﯿﺖ ﻟﮭﺎ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ ذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﺪوﻧﮭﺎ؛

) (۲

ﯾﺴﻤﺢ ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﺳﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ او اﻟﺴﺠﯿﻦ وﻣﺤﺎﻣﯿﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة
)٥٦ب( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﺧﻼﻟﮭﺎ وﺑﻌﺪھﺎ
ﻣﺒﺎﺷﺮةً ،ﻷﺟﻞ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻘﻂ؛

) (۳

ﺗﻌﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﯾﻀﻤﻦ ان اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ او اﻟﺴﺠﯿﻦ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة
اﻻﻣﺮ ،اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ،اﻟﻘﺎﺿﻲ ،اﻟﺸﺮطﻲ او اﻟﻤﺪﻋﻲ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ،
ﯾﺴﻤﻌﻮن وﯾﺮون ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ ،ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ ،وھﺬا ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ ﺗﻌﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ؛

ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮات )أ( و)-ب( ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻋﺘﻘﺎل.

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۲

)أ(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﺪل " ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺟﮭﺰة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻮت وﺑﻘﺪر
اﻹﻣﻜﺎن ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺼﻮرة أﯾﻀﺎ ،ﺑﺒﺚ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،وﻛﻞ ھﺬا ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﻘﻠﺺ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن
اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﯿﺒﮫ ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ" ﯾﺄﺗﻲ " ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﮭﺎز ﺗﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﻧﻘﻞ
اﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮرة ﺑﺒﺚ ﻣﺒﺎﺷﺮ؛ ﺑﺤﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ او اﻟﺴﺠﯿﻦ-ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﮭﺎز اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻮت ﻓﻘﻂ ،ھﺬا
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﯾﻘﻠﺺ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن اﻟﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ او اﻟﺴﺠﯿﻦ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﯿﺒﮫ ﻋﻦ
اﻟﺠﻠﺴﺔ"؛

)ب(

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )۲ب( ﯾﺄﺗﻲ
")۲ب( ۱ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات )أ( و)-ب( ،ﺗﺒﯿﻦ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ،ان ھﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﺿﺮورﯾﺔ وﻣﻠﺤﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺤﻀﻮر
اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ او اﻟﺴﺠﯿﻦ ،وان ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﺳﺘﻠﺤﻖ
ﺿﺮرا ً ﻛﺒﯿﺮا ً وﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ او اﻟﺴﺠﯿﻦ ،وان ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﺧﺬ اﻧﻄﺒﺎﻋﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ او اﻟﺴﺠﯿﻦ ،وﺟﮭﺎ ً ﻟﻮﺟﮫ ،ﻓﯿﺤﻖ ﻟﮫ  ،ﺑﺸﻜﻞ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ،اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ او اﻟﺴﺠﯿﻦ ،ھﺬا ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﻤﺎﻋﮫ ﻟﺮأي اﻷطﺮاف وﺳﻠﻄﺔ اﻟﺴﺠﻮن؛ ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة
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ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﻘﻞ او ﺳﺠﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﺔ اﻟﻌﺰل اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )(۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،او
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻌﯿﻨﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(.۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
ﺳﺮﯾﺎن

.٤

ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  ۱۷ﻧﯿﺴﺎن .۲۰۲۰

اﻻﺳﻢ

.٥

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۱۸٤۲

۱۱
٥

ﻧﯿﺴ��ﺎن

٥۷۸۰

ﻧ����ﯿﺴ���������ﺎن

۲۰۲۰

أﻟ������������ﻮف

ﻧ������������ﺪاف

ﺑ������������ﺪان

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﯿﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ (۲۰۱۹
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٤۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ اﻟﻀﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﺗﻘﯿﯿﺪات ﻟﻤﻨﻊ
ﺗﻔﺸﻲ ﻣﺮض ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة

.۲

ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ-
"ﻣﻨﻄﻘﺔ"-ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة؛
"ﻋﻀﻮ طﺎﻗﻢ طﺒﻲ"-طﺒﯿﺐ ،ﻣﻤﺮض ،ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ،ﻓﺎﺻﺪي اﻟﻮرﯾﺪ،
اﻟﺒﺎراﻣﯿﺪك او اﻟﻤﺴﻌﻒ؛
"ھﯿﺌﺔ إﻏﺎﺛﺔ واﻧﻘﺎذ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﻗﻢ
۲۰۱۲-٥۷۷۷۲،(۱٦۹۹؛
"ﻣﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
۱۹۷۹-٥۷۳۹ ،(۷۸۳؛
"ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،(۸۹۲؛
"ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة"-ﻣﻨﻄﻘﺔ او ﻣﻜﺎن اﻟﺬي أﻋﻠﻦ ﻋﻨﮫ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة .۲

)أ(

ﺗﻔﺸﻰ ﻣﺮض اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ او ﻣﻜﺎن ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة ،واﻗﺘﻨﻊ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻧﮫ ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﺮوض ﺗﻘﯿﺪ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﯿﮭﺎ واﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻜﻲ ﯾﻤﻨﻊ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻤﺮض ﺧﺎرج
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او اﻟﻤﻜﺎن ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻘﯿﺪة ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،وﺑﺸﺮط ان ﺧﻼل ﻣﺪة
ﺳﺮﯾﺎن اﻹﻋﻼن ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻠﻮازم واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﻘﯿﺪة؛

)ب(

ﻋﻠﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺠﻮز ﻟﮫ ان
ﯾﺤﺪد ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ان اﻟﺘﻘﯿﯿﺪات اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  ۳و ٤-ﺗﺴﺮي ﻛﻠﮭﺎ او ﺟﺰء
ﻣﻨﮭﺎ ،وﯾﺠﻮز ﻟﮫ ان ﯾﺤﺪد ﻓﯿﮫ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﺘﻘﯿﯿﺪات اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺣﺴﺐ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة.
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)ج(

أﻋﻠﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﻌﻠﻢ اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻟﺮؤﺳﺎء
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة.

)د(

ﯾﺼﺪر اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۷أﯾﺎم ،وﯾﺠﻮز ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ
اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم وزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﻟﻔﺘﺮات إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٥أﯾﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﺮة؛
اﻧﺘﮭﺖ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ أدت ﻹﺻﺪار اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة ،ﯾﻌﻠﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات
ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﺎء اﻹﻋﻼن ،وأﯾﻀﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺪة
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )د(؛

) ھ(

ﺗﻘﯿﺪات اﻟﺨﺮوج
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﯿﺪة

.۳

ﺗﻘﯿﺪات اﻟﺪﺧﻮل
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة

.٤

)و(

ﯾﺒﺪأ ﺳﺮﯾﺎن اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة او ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن اﻹﻋﻼن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﯿﻮم
ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ؛

)ز(

دون اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )و( ،ﯾُﻌﻠﻢ اﻹﻋﻼن وﺣﺪود ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۳و٤-
ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ ،ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺎز ،اﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿﺔ ،إﻋﻼﻧﺎت ﻣﻠﺼﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﻓﺘﺎت او ﺑﻜﻞ طﺮﯾﻘﺔ ﻣﺠﺪﯾﺔ اﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻛﺪ
ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻤﺮاﻋﺎة ظﺮوف اﻻﻣﺮ.

أﻋﻠﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ،۲ﻻ
ﯾﺨﺮج ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺴﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة ،اﻻ ﻻﺣﺪ
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ(

ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺤﯿﻮي اﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﻘﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة؛

)ب(

اﺟﺮاء ﻗﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﯾﻔﺮض ﺣﻀﻮر اﻟﺸﺨﺺ؛

)ج(

ﺷﺮطﻲ ،ﺟﻨﺪي او ﻋﻀﻮ ﻓﻲ طﺎﻗﻢ طﺒﻲ اﻟﺬي ﯾﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة ﺧﻼل
ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺒﮭﻢ؛

)د(

ﺟﻨﺎزة ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ؛

) ھ(

ﻧﻘﻞ ﻗﺎﺻﺮ ،واﻟﺪاه ﯾﺴﻜﻨﻮن ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد ،اﻟﻰ اﻟﻮاﻟﺪ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﻜﻦ ﺧﺎرج
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة وﺑﺸﺮط ان اﻟﻮاﻟﺪ ھﻮ اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺤﺎﺿﻦ او ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ؛

)و(

ﺣﺎﺟﺔ ﺿﺮورﯾﺔ أﺧﺮى ،ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة
)ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ( او ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺴﻜﺮي ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
) ۲۰۰۹ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺴﻜﺮي(.

أﻋﻠﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ،۲ﻻ
ﯾﺪﺧﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة ،ﻣﺎ ﻋﺪا-
)أ(

دﺧﻮل ھﯿﺌﺔ إﻏﺎﺛﺔ وإﻧﻘﺎذ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق واﺟﺒﺎﺗﮭﺎ وﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي
ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ،ﺷﺮطﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ،
واﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة؛
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)ب(

دﺧﻮل ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺴﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة؛

)ج(

دﺧﻮل ﻋﻀﻮ طﺎﻗﻢ طﺒﻲ ،ﺑﺘﺼﺮﯾﺢ ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺎرة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
او وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛

)د(

دﺧﻮل ﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ؛

) ھ(

دﺧﻮل ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة
اﻟﺬﯾﻦ ﺣﺪدوا ﻛﺤﯿﻮﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ او ﻣﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ؛
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺮﻓﺎه اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻔﺼﻠﯿﻦ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﻞ ،ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﮭﺠﺮة واﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻘﺎدﻣﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﻓﻲ ذﯾﻞ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ
ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ۲۰۱۹
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳6ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،وﺑﺸﺮط اﻧﮭﻢ
ﺗﻠﻘﻮا ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت
اﻣﻦ؛

)و(

دﺧﻮل اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ وﻋﻤﺎل ﻣﮭﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ،وﺑﺸﺮط اﻧﮭﻢ ﯾﺤﻤﻠﻮن ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ
اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،او ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﯿﻦ او ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ؛

)ز(

اﻟﺪﺧﻮل ﻷﺟﻞ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺆن واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ؛

)ح(

ﻧﻘﻞ ﻗﺎﺻﺮ ،واﻟﺪاه ﯾﺴﻜﻨﻮن ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد ،ﻋﻠﻰ ﯾﺪ أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ،ﻟﻤﻨﺰل اﻟﻮاﻟﺪ اﻻﺧﺮ؛

)ط(

دﺧﻮل ﺷﺨﺺ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺿﺮورﯾﺔ أﺧﺮى ،ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ﻗﺎﺋﺪ
ﻋﺴﻜﺮي.

طﻠﺐ اﺑﺮاز اﺛﺒﺎت

.٥

اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة او اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۳و ٤-ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﻋﺪا اﻟﻤﺎدة
)٤أ( ،ﯾﺘﻢ ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺑﺮاز اﺛﺒﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺎﺟﺔ؛

اﻻﻣﺮ
ﺗﻘﯿﯿﺪ

.٦

ﻻ ﺗﻤﺲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
) (۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ،(۱۸۳۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(  ،۲۰۲۰-٥۷۸۰داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﻘﯿﺪة.

.۷

ﯾﺠﻮز ﻟﺸﺮطﻲ او ﺟﻨﺪي ،داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة وﻣﺤﯿﻄﮭﺎ اﻟﻘﺮﯾﺐ ،ﻷﺟﻞ ﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﻤﻮاد  ۳و ،٤-ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ-

ﺳﺮﯾﺎن
ﺑﺸﺄن
اﻟﻨﺸﺎط
ﺻﻼﺣﯿﺎت
اﻟﺸﺮطﻲ

)أ(

ﻣﻨﻊ دﺧﻮل ﺷﺨﺺ او ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة ،او اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ؛

)ب(

اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ وﺗﺴﻠﯿﻤﺔ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﻣﺴﺘﻨﺪات ،ﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺮض ﯾﺠﻮز ﻟﺸﺮطﻲ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﺸﺨﺺ او اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ؛

)ج(

اﻻﯾﻌﺎز ﻟﮭﯿﺌﺔ إﻏﺎﺛﺔ وإﻧﻘﺎذ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق وظﺎﺋﻔﮭﺎ وﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن
او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ﺑﺸﺮط اﻧﮫ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮطﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض؛
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اﻻﻋﺘﺮاض

.۸

)د(

رﻓﺾ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت او طﻠﺐ ﺟﻨﺪي او ﺷﺮطﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﻮد )أ( ﺣﺘﻰ )ب(،
ﯾﺤﻖ ﻟﺠﻨﺪي او ﻟﻠﺸﺮطﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻻﻣﺮ او اﻟﻄﻠﺐ؛

)أ(

ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺤﺪد ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۳و ٤-ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او ﻟﻤﻦ ﺧﻮل ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ.

)ب(

ﯾﺼﺪر ﻗﺮار ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻻﻋﺘﺮاض،
ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ۲٤ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﺑﺴﺒﺒﮫ ﻗﺪم طﻠﺐ
اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة او اﻟﺪﺧﻮل اﻟﯿﮭﺎ.

)ج(

ﻗﺮار ﻓﺮدي وﻓﻖ اﻟﻤﻮاد  ۳و ٤-ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﯾﺒﻘﻰ ﺳﺎرﯾﺎ اﻻ ﺑﺤﺎل أﺻﺪر ﻗﺮار آﺧﺮ
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۹

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  ۲أﯾﺎر .۲۰۲۰

اﻻﺳﻢ

.۱۰

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ (۲۰۱۹
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٤۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ."۲۰۲۰-٥۷۸۰،

۱۲
٦

ﻧﯿﺴ��ﺎن
آذار

٥۷۸۰

اﻟ������������ﻮف

۲۰۲۰

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ

ﻧ������������ﺪاف

ﺑ������������ﺪان

ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )(۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (۳
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ،(۱۸٤٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۳

.۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۱۸۳۲
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ) ۲۰۲۰-٥۷۸۰ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت " ﻻ ﯾﺘﻮاﺟﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺷﺨﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ" ﯾﺄﺗﻲ " اﻻ ﺑﺤﺎل ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺴﻜﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۳أ

.۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۳أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﯾﺄﺗﻲ-

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
٥

.۳

إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺎدة ۹أ

.٤

")أ(

ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ-
)(۱

اﻟ ُﻤﺸﻐﻞ او ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ،ﯾﺴﺄل ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺪﺧﻞ وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ،اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ(

ھﻞ ﺗﺴﻌﻞ؟

)ب(

ھﻞ ﺣﺮارة ﺟﺴﺪك  ۳۸درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ او أﻛﺜﺮ وإذا ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻰ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺧﻼل
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ؟

)ج(

ھﻞ ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ﻛﻮروﻧﺎ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ؟

ﻻ ﯾﺴﻤﺢ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻜﺎن ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺠﺐ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﻋﺪا ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي اﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻧﮫ
ﯾﺴﻌﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮض ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺑﻮ او أي ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ أﺧﺮى.

)(۲

ﯾﻨﻈﻢ اﻟ ُﻤﺸﻐﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻓﺤﺺ ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﺪ ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺟﮭﺰه ﻋﻦ ﺑﻌﺪ؛ ﻧﻔﺬ اﻟﻔﺤﺺ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﻻ ﯾﺴﻤﺢ دﺧﻮل ﺷﺨﺺ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺟﺴﺪه أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۳۸درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ؛

)(۳

ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺒﻨﻮد ) (۱و) (۲ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺪﺧﻞ اﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﯿﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج؛".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٥ب() (۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ:
")ج(

ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺼﺮف ا ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد )۳أ()أ() (۱و ،(۲)-ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ.".

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۹ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﯾﺄﺗﻲ:
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ

۹أ

)أ(

ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ﻣﻦ ﯾﻮم  ۲۰۲۰\٤\۷اﻟﺴﺎﻋﺔ  ۱۹:۰۰وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم ۲۰۲۰\٤\۱۰
اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،۰٦:۰۰ﯾﻘﺮأ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ-
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)(۱

)(۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۲
)أ(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ " :ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ او
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮫ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﮫ؛ وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ
ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ او ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮫ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﮫ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ ﻣﺠﺎورة
ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻤﺆن  ،اﻟﻌﻘﺎﻗﯿﺮ او أﻏﺮاض ﺣﯿﻮﯾﺔ أﺧﺮى او
ﻷﺟﻞ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ،ﺑﺤﺎل ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺰود ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻨﮭﺎ
او ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪة او اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي
ﯾﺴﻜﻦ ﻓﯿﮫ؛ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ" ،ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ"-ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ
ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۹-٥۷۳۹ ،(۷۸۳؛ "ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ"-
ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،(۸۹۲؛"؛

)ب(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي( ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ " :وﻓﻲ اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻌﺎم"؛

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ٦أ ﯾﺄﺗﻲ:
ﺻﻼﺣﯿﺎت
اﻟﺸﺮطﻲ

)ب(

٦ب.

ﯾﺠﻮز ﻟﺸﺮطﻲ او ﺟﻨﺪي ﻷﺟﻞ ﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ٦أ-
)أ(

ﻣﻨﻊ ﺧﺮوج أي ﺷﺨﺺ او ﻣﺮﻛﺒﺔ
ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ او اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ؛

)ب(

اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ ان ﯾﻌﺮف
ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ اﻣﺎﻣﮫ وﯾﺴﻠﻢ أي
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﻣﺴﺘﻨﺪات؛ ﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺮض ،ﯾﺠﻮز ﻟﺸﺮطﻲ او ﺟﻨﺪي
ان ﯾﻮﻗﻒ اﻟﺸﺨﺺ او اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ؛

)ج(

اﻣﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ او اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷۳۹ ،(۷۸۳
 ۱۹۷۹اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ طﺎق واﺟﺒﺎﺗﮭﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت
اﻣﻦ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴﯿﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ؛

ﻋﺎرض ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺸﺮطﻲ
)د(
او اﻟﺠﻨﺪي وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ( او اﻣﺮ
اﻟﺸﺮطﻲ او اﻟﺠﻨﺪي وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة
)ب( ،ﯾﺤﻖ ﻟﺸﺮطﻲ او ﻟﺠﻨﺪي
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻻﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت او اﻟﻄﻠﺐ".
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ())(۱أ( ،ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ﻣﻦ ﯾﻮم
 ۲۰۲۰\٤\8اﻟﺴﺎﻋﺔ  ۱5:۰۰وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  ۲۰۲۰\٤\9اﻟﺴﺎﻋﺔ
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 ،۰7:۰۰ﯾﻘﺮأ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۲ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة )ب(
ﯾﺄﺗﻲ
")ب( اﻟﺘﺰود ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﻗﯿﺮ اﻟﻠﻮازم اﻟﻀﺮورﯾﺔ وﺗﻠﻘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ او ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺘﻲ
ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ؛ وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﺸﺨﺺ ان ﯾﺨﺮج ﻣﻦ ﻧﻄﺎق
اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ او ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻜﺎن
ﺳﻜﻨﮫ ﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ ﻣﺠﺎورة ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺰود ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﻗﯿﺮ او ﻟﻮازم
ﺿﺮورﯾﺔ اﺧﺮي او ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ،ﺑﺤﺎل ﻻ ﯾﻤﻜﻦ
اﻟﺘﺰود ﺑﺄﺣﺪھﺎ او ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ او اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮫ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﮫ؛".
)ج(

ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ﻣﻦ ﯾﻮم  ۲۰۲۰\٤\۷اﻟﺴﺎﻋﺔ  ۲۰:۰۰وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم
 ۲۰۲۰\٤\۱۲اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،۰۷:۰۰ﯾﻘﺮأ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻛﺄن ﺑﺪل
اﻟﻤﺎدة ۳ب ،ﯾﺄﺗﻲ:
ﻻ ﯾﺸﻐﻞ ﺷﺨﺺ
۳ب) .أ(
"ﺗﻘﯿﯿﺪ
اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﻤﺔ ﺑﻤﺎ
اﻟﻤﻮاﺻﻼت
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻄﯿﺮان اﻟﺪوﻟﻲ،
اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺤﺎﻓﻼت ،اﻟﻘﻄﺎرات
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ وﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ
اﻟﻤﻌﺪة
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
)ب(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺴﻤﺢ ﺗﺸﻐﯿﻞ
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻔﺼﻞ
واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)(۱

ﻧﻘﻞ
ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻌﻤﺎل ﻟﻤﻜﺎن
ﻋﻤﻠﮭﻢ واﻟﻌﻮدة
ﻣﻨﮫ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﺟﻞ
ﻣﻨﻊ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى
وﻓﻖ أي ﻗﺎﻧﻮن او
ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ؛

)(۲

ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة
اﺟﺮة ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻓﺮ
واﺣﺪ او ﻧﻘﻞ
ﺷﺨﺺ ﻟﺘﻠﻘﻲ
اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ او
ﻟﻐﺮض
ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاد )۲ح( و-
)۲ي ج( ﺣﺘﻰ
)ي ط( ﻣﻊ
ﻣﺮاﻓﻖ وﺑﺸﺮط
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ان اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر
ﻓﻲ
ﯾﺠﻠﺴﻮن
اﻟﻤﻘﻌﺪ اﻟﺨﻠﻔﻲ
وﺷﺒﺎﺑﯿﻚ ﺳﯿﺎرة
اﻷﺟﺮة ﺗﻜﻮن
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ.".
ﺑﺪءﺳﺮﯾﺎن

.٥

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﯾﺴﺮي ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  .۲۰۲۰\٤\۱۷ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۹ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﺪل
" "۲۰۲۰\٤\۷ﯾﺄﺗﻲ ."۲۰۲۰\٤\۱۷" :ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۰ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ،(۱۸۳٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(  ،۲۰۲۰-٥۷۸۰ﺑﺪل " "۲۰۲۰\٤\۷ﯾﺄﺗﻲ:
" ."۲۰۲۰\٤\۱۷ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۰ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ
)(۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ،(۱۸۳۹ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(  ،۲۰۲۰-٥۷۸۰ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت " وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم "۲۰۲۰\٤\۷
ﯾﺄﺗﻲ ":وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم ."۲۰۲۰\٤\۱۷

اﻻﺳﻢ

.٦

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ) ،(۱۸٤٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ."۲۰۲۰-٥۷۸۰

أﻟ������ﻮف

۱۳

ﻧ����ﯿﺴ���������ﺎن

٥۷۸۰

ﻧ������ﺪاف ﺑ������ﺪان،

۷

ﻧ����ﯿﺴ����������ﺎن

۲۰۲۰

ﻗ��ﺎﺋ��ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓ��ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
) (۲۰۱۹ﺗﻌدﯾل( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٤٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدة ۳

.۱

ﺑدء ﺳرﯾﺎن

.۲

ﻓﻲ اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺗﻘﯾﯾد ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻋﻣل ﻷﺟل ﺗﻘﻠﯾص ﺗﻔﺷﻲ ﻓﺎﯾروس
اﻟﻛوروﻧﺎ اﻟﺟدﯾد ) ۲۰۱۹ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ) (۱۸۳٦ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(-٥۷۸۰،
) ۲۰۲۰ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣر اﻷﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ،۳ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ب( ،اﻟﺑﻧد ) ،(۹ﻓﻲ

ﺗﻌرﯾف "ﻋﺎﻣل" ،ﺑدل اﻟﺑﻧد  ۱ﯾﺄﺗﻲ:

") (۱ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ او ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ-رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺣﺎﺧﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﺧﺻﺎﺋﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس
اﻟﺗرﺑوي ،اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺑﯾﺑﺔ ،واﻟﺬي ﻋﻤﻠﮫ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﺧﻼء اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ
او ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻠﺪي ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻮارئ وﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت؛".

اﻻﺳم

ﯾﺳري ھذا اﻻﻣر ﺑﯾوم ﺗوﻗﯾﻌﮫ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾوم  ۱٦ﻧﯾﺳﺎن .۲۰۲۰
ﯾﺳﻣﻰ ھذا اﻻﻣر" :اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺗﻘﯾﯾد ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻋﻣل ﻷﺟل ﺗﻘﻠﯾص ﺗﻔﺷﻲ
ﻓﺎﯾروس اﻟﻛوروﻧﺎ اﻟﺟدﯾد ) (۲۰۱۹ﺗﻌدﯾل( )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم (۱۸٤٥
)ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(."۲۰۲۰-٥۷۸۰،

ﻧ����������ﺪاف

ﺑ����������ﺪان

 ۱۸ﻧﯾﺳ����ﺎن

٥۷۸۰

أﻟ����������ﻮف

 ۱۲ﻧﯾﺳ������ﺎن

۲۰۲۰

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑ��ﻤ��ﻨ��ﻄ��ﻘ���ﺔ ﯾ��ﮭ��ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣ��ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۱۸٤٦
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ازاﻟﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺪﯾﺪة )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (1797ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن(،
۲۰۲۰-٥۷۸۰
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤ�ﺎ إﻧ�ﻲ اﻋﺘﻘ�ﺪ أن اﻷﻣ�ﺮ ﺿ�ﺮوري
ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻧﻨﻲ اﻣﺮ ﺑﮭﺬا:

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۱۲ب( ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن إزاﻟﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺪﯾﺪة )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۲۰۱۸-٥۷۷۸ ،(۱۷۹۷ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﻮم
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ " ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﺣﺘﻰ ﯾﻮم  ۳۰ﻧﯿﺴﺎن ."۲۰۲۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ازاﻟﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺪﯾﺪة )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن( )رﻗﻢ ."۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۱۸٤٦

۲۰

ﻧﯿﺴ����ﺎن

٥۷۸۰

 ۱٤ﻧﯿﺴ��������������ﺎن ۲۰۲۰

ﻧ��������������ﺪاف ﺑ��������������ﺪان،

أﻟ��������������ﻮف

ﻗﺎﺋ���ﺪ ﻗ���ﻮات ﺟ���ﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓﺎع اﻹﺳ���ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ��������������ﺔ ﯾﮭ��������������ﻮدا واﻟﺴ��������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ
اﻟﺠﺪﯾﺪ  (۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٤۷ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ اﻧﮫ اﻻﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

" ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ"-أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱ﻋﺎﺋﺪ؛
) (۲ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﯿﻞ وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ؛
) (۳ﻣﻦ ﻗﺮر اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻧﮫ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ﺧﻼل ال ۱٤-ﯾﻮم
اﻷﺧﯿﺮة؛
"اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ"-ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة؛
"اﻟﻤﺪﯾﺮ"-اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆھﻞ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛
"ﻋﺎﺋﺪ"-ﻣﻮاطﻦ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ او ﻣﻦ ﯾﻘﻄﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺬي وﺻﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﮭﺎ،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ دﺧﻠﮭﺎ ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﻟﻢ ﯾﺰور أي دوﻟﺔ أﺧﺮى ﺧﻼل ال۱٤-
ﯾﻮم اﻷﺧﯿﺮة ،ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛
"ﺗﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ؛
"ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ"-ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وھﻮ ﻓﻨﺪق او
ﻧَ ِﺰل اﻟﺬي ﺗﺤﺪده دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑﺘﻤﻮﯾﻠﮭﻢ،
"اﻟﻤﻨﺪوب اﻟﻤﺨﺘﺺ"-ھﯿﺌﺔ إدارﯾﺔ او طﺒﯿﺐ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﺳﻠﻄﺎت
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛
"اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ"-طﺒﯿﺐ ﻟﻮاﺋﻲ اﻟﻤﺨﻮل ﻟﻸﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ
ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ۳او ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ(؛
"طﺒﯿﺐ ﻟﻮاﺋﻲ"-ﯾﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﺎﺋﺒﮫ.

اﻟﺤﺠﺮ
ﻟﻌﺎﺋﺪ

اﻟﺼﺤﻲ .۲

)أ(

ﯾﻤﻜﺚ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻨﺪوب
اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺣﺎل وﺻﻮﻟﮫ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.

)أ (۱ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﯾﺮ او ﻟﻤﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ
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اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ،اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺐ
ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ،ﻷﺳﺒﺎب ﺻﺤﯿﺔ او اﻧﺴﺎﻧﯿﺔ او
ﻟﻈﺮوف ﺧﺎﺻﺔ وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدوھﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ،ﻟﻐﺮض اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ.
)ب( ﯾﻤﻜﺚ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﺪة  ۱٤ﯾﻮم.
)ج( ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﺤﺎل أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮ او ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﻣﺎﻛﻦ ﻓﺎرﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻮا ﻋﻨﮭﺎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر.
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ .۳
ﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ
اﻟﺤﺠﺮ
ﻓﻲ
اﻟﺼﺤﻲ وﻟﯿﺲ
ﻋﺎﺋﺪ

ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻄﺒﯿﺐ اﻟﻮاﺋﻲ او ﻟﻤﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،أﻣﺮ ﺷﺨﺺ اﻟﺬي
ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻟﯿﺲ ﻋﺎﺋﺪا ً ان ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﺎل ﺗﺒﯿﻦ اﻧﻨﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺷﺮوط اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﻟﺸﺨﺺ او أي
ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﮫ ،ﺑﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻨﺰل ،ﻋﺪد اﻟﻐﺮف ،ﻋﺪد اﻻﻓﺮاد
اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﻜﻨﻮن ﻓﯿﮫ وﻣﯿﺰاﺗﮭﻢ.

وﻣﻮاد .٤

ﺗﺰود دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻤﻦ ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ
ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻐﺬاء وﻣﻮاد اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ.

.٥

ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺬي أﺧﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻨﺪوب اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻟﻠﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ او ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻟﯿﺲ ﻋﺎﺋﺪا ً اﻟﺬي ﯾﺨﻞ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺳﺗﺔ ﺷﮭور او ﻏراﻣﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة )۱أ() (۱ﻣن اﻻﻣر ﺑﺷﺄن
زﯾﺎدة اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون او ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻣن )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(
)رﻗم.۱۹۸۰-٥۷٤۰،(۸٤٥

.٦

ﻷﺟﻞ ﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد  ۲و ،۳-ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﻨﺪوب اﻟﻤﺨﺘﺺ ،اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
وﻟﻠﺸﺮطﻲ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۸ﻣﻦ اﻷﻣر ﺑﺷﺄن ﻓرض ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾروس اﻟﻛوروﻧﺎ اﻟﺟدﯾد ) ۲۰۱۹اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻣﻧزﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺗﻔرﻗﺔ( )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ) (۱۸۳۸ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(-٥۷۸۰،
.۲۰۲۰

اﻟﻐﺬاء
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

)أ(

)ب( رﻓﺾ ﺷﺨﺺ اﻻﻧﺼﯿﺎع ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻨﺪوب اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲او
اﻻﻧﺼﯿﺎع ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۳ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮطﻲ ،ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻤﻨﺪوب اﻟﻤﺨﺘﺺ او اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺴﺮ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺿﺮورة
ﻣﻜﻮﺛﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻷﺟﻞ
ﻣﻨﻊ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻤﺮض واﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ رﻓﻀﮫ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻷﺟﻞ ﻧﻘﻠﮫ
اﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ؛ ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ رﻓﺾ
اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ ﻛﺄﻧﮫ رﻓﺾ اﻻﻧﺼﯿﺎع ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻨﺪوب اﻟﻤﺨﺘﺺ او اﻟﺠﮭﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر.
)ج( اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﯾﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻨﺲ ،اﻻ
ﺑﺤﺎل ظﺮوف اﻻﻣﺮ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ذﻟﻚ وﺗﺄﺟﯿﻞ ﻧﻘﻠﮫ ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﯿﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
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)د(

ﻻ ﯾﻤﺲ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﺸﺮطﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ.

ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎن

.۷

ﻻ ﺗﻤﺲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ او ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
)ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻌﯿﻨﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ(.۲۰۲۰-٥۷۸۰،

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۸

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﯾﺴﺮي ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم .۲۰۲۰\٤\۲۲

اﻻﺳﻢ

.۹

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ"أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ  (۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٤۷ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،

۲۰

ﻧﯿﺴﺎن ٥۷۸۰

۱٤

ﻧﯿﺴﺎن ۲۰۲۰

اﻟ��������������وف

ﻧ��������������داف ﺑ��������������دان

ﻗﺎﺋ���ﺪ ﻗ���ﻮات ﺟ���ﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓﺎع اﻻﺳ���ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ�������������ﺔ ﯾﮭ�������������ﻮدا واﻟﺴ�������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٤۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(،
۲۰۲۰-٥۷۸۰
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ اﻧﮫ اﻻﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۷

.۱

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(،
) ۲۰۲۰-٥۷۸۰ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۷ﺑﺪل " و "(۷)-ﯾﺄﺗﻲ (۷) ،" :و."(۹)-

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ

.۲

ﻓﻲ ذﯾﻞ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۳

)أ(

ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻮد أ ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ:
") (۹اﻟﻤﺎدة  ٥ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (۱۸٤۷
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،

)ب(

اﻻﺳﻢ

ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻮد ب ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ."٥۰۰۰":

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﯾﺴﺮي ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم .۲۰۲۰\٤\۲۲

.٤

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) (۱۸٤۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،

۲۰

ﻧ����ﯿﺴ���������ﺎن

٥۷۸۰

۱٤

ﻧ����ﯿﺴ���������ﺎن

۲۰۲۰

أﻟ��������������ﻮف

ﻧ��������������ﺪاف

ﺑ��������������ﺪان

ﻗ��ﺎﺋ��ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓ��ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (٤
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ،(۱۸٤۹ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۹

.۱

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ،(۱۸۳۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
) ۲۰۲۰-٥۷۸۰ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ( ،ﺑﺪل اﻟﻤﺎدة ۹أ ﯾﺄﺗﻲ:
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ

۹أ

)أ(

ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ﻣﻦ ﯾﻮم  ۲۰۲۰\٤\۱٤اﻟﺴﺎﻋﺔ  ۱۷:۰۰وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم ۲۰۲۰\٤\۱٦
اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،۰٥:۰۰ﯾﻘﺮأ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ-
)(۱

)(۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۲
)أ(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ " :ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ او
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮫ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﮫ؛ وﻟﻜﻦ ﯾﺤﻖ
ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ او ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮫ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﮫ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ ﻣﺠﺎورة
ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻤﺆن  ،اﻟﻌﻘﺎﻗﯿﺮ او أﻏﺮاض ﺣﯿﻮﯾﺔ أﺧﺮى او
ﻷﺟﻞ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ،ﺑﺤﺎل ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺰود ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻨﮭﺎ
او ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪة او اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي
ﯾﺴﻜﻦ ﻓﯿﮫ؛ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ" ،ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ"-ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ
ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۹-٥۷۳۹ ،(۷۸۳؛ "ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ"-
ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،(۸۹۲؛"؛

)ب(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي( ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ " :وﻓﻲ اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻌﺎم"؛

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ٦أ ﯾﺄﺗﻲ:
ﺻﻼﺣﯿﺎت
اﻟﺸﺮطﻲ

٦ب.

ﯾﺠﻮز ﻟﺸﺮطﻲ او ﺟﻨﺪي ﻷﺟﻞ ﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ٦أ-
)أ(

ﻣﻨﻊ ﺧﺮوج أي ﺷﺨﺺ او ﻣﺮﻛﺒﺔ
ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ او اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ؛

)ب(

اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ ان ﯾﻌﺮف
ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ اﻣﺎﻣﮫ وﯾﺴﻠﻢ أي
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﻣﺴﺘﻨﺪات؛ ﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺮض ،ﯾﺠﻮز ﻟﺸﺮطﻲ او ﺟﻨﺪي
ان ﯾﻮﻗﻒ اﻟﺸﺨﺺ او اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ؛
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)ج(

اﻣﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ او اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷۳۹ ،(۷۸۳
 ۱۹۷۹اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ طﺎق واﺟﺒﺎﺗﮭﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت
اﻣﻦ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴﯿﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ؛

)د(

ﻋﺎرض ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺸﺮطﻲ
او اﻟﺠﻨﺪي وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ( او اﻣﺮ
اﻟﺸﺮطﻲ او اﻟﺠﻨﺪي وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة
)ب( ،ﯾﺤﻖ ﻟﺸﺮطﻲ او ﻟﺠﻨﺪي
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت او اﻟﻄﻠﺐ".

)ب(

ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ﺑﯿﻦ  ۲۰۲۰\٤\۱٥وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم ۲۰۲۰\٤\۱٦
اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،۰٥:۳۰ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٥ب() (۲ﻣﻦ
اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻻ ﯾُﺸﻐﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﺎن ﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻣﺎ
ﻋﺪا دﻛﺎن او ﺣﺎﻧﻮت ﺑﺸﺮط ان ﻻ ﯾﺠﮭﺰ اﻟﻄﻌﺎم داﺧﻠﮭﺎ.

)ج(

ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ﻣﻦ ﯾﻮم  ۲۰۲۰\٤\۱٤وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم ۲۰۲۰\٤\۱٦
اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،۰٥:۳۰ﯾﻘﺮأ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻛﺄن ﺑﺪل اﻟﻤﺎدة ۳ب،
ﯾﺄﺗﻲ:
"ﺗﻘﯿﯿﺪ
اﻟﻤﻮاﺻﻼت
اﻟﻌﺎﻣﺔ

۳ب.

)أ(

ﻻ ﯾﺸﻐﻞ ﺷﺨﺺ
اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎﻓﻼت،
اﻟﻘﻄﺎرات اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
وﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

)ب(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺴﻤﺢ ﺗﺸﻐﯿﻞ
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻔﺼﻞ
واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)(۱

ﻧﻘﻞ
ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻌﻤﺎل ﻟﻤﻜﺎن
ﻋﻤﻠﮭﻢ واﻟﻌﻮدة
ﻣﻨﮫ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻷﺟﻞ
ﻣﻨﻊ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى
وﻓﻖ أي ﻗﺎﻧﻮن او
ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ؛
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)(۲

ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺳﯿﺎرة
اﺟﺮة ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻓﺮ
واﺣﺪ او ﻧﻘﻞ
ﺷﺨﺺ ﻟﺘﻠﻘﻲ
اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ او
ﻟﻐﺮض
ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاد )۲ح( و-
)۲ي ج( ﺣﺘﻰ
)ي ط( ﻣﻊ
ﻣﺮاﻓﻖ وﺑﺸﺮط
ان اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر
ﻓﻲ
ﯾﺠﻠﺴﻮن
اﻟﻤﻘﻌﺪ اﻟﺨﻠﻔﻲ
وﺷﺒﺎﺑﯿﻚ ﺳﯿﺎرة
اﻷﺟﺮة ﺗﻜﻮن
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ.".

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.٥

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﯾﺴﺮي ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  .۲۰۲۰\٤\۱۹ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۹ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﺪل
" "۲۰۲۰\٤\۱۷ﯾﺄﺗﻲ ."۲۰۲۰\٤\۱۹" :ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۰ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ،(۱۸۳٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(  ،۲۰۲۰-٥۷۸۰ﺑﺪل " "۲۰۲۰\٤\۱۷ﯾﺄﺗﻲ:
" ."۲۰۲۰\٤\۱۹ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۰ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (۲
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ،(۱۸۳۹ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(  ،۲۰۲۰-٥۷۸۰ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت " وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم "۲۰۲۰\٤\۱۷
ﯾﺄﺗﻲ ":وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  ."۲۰۲۰\٤\۱۹ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٥ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ (۲۰۱۹
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ،(۱۸٤٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(  ،۲۰۲۰-٥۷۸۰ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ
وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  "۲۰۲۰\٤\۱۷ﯾﺄﺗﻲ" :ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم "۲۰۲۰\٤\۱۹

اﻻﺳﻢ

.٦

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ) ،(۱۸٤۹ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ."۲۰۲۰-٥۷۸۰

ﻧ����������ﺪاف

ﺑ����������ﺪان

۲۰

ﻧ����ﯿﺴ���������ﺎن

٥۷۸۰

أﻟ����������ﻮف

۱٤

ﻧ����ﯿﺴ���������ﺎن

۲۰۲۰

ﻗ��ﺎﺋ��ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓ��ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة

9841

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
) (۲۰۱۹ﺗﻌدﯾل رﻗم ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٥۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻣدﯾد ﺳرﯾﺎن

.۱

اﻻﺳم

.۲

)أ(

ﻓﻲ اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺗﻘﯾﯾد ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻋﻣل ﻷﺟل ﺗﻘﻠﯾص ﺗﻔﺷﻲ ﻓﺎﯾروس
اﻟﻛوروﻧﺎ اﻟﺟدﯾد ) ۲۰۱۹ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ) (۱۸۳٦ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
ﻣؤﻗﺗﺔ() ۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣر اﻷﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ،۷ﺑدل

" "۲۰۲۰\٤\۱٦ﯾﺄﺗﻲ ۲۰۲۰\٤\۱۹" :اﻟﺳﺎﻋﺔ "۰٦:۰۰

)ب( ﻓﻲ اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺗﻘﯾﯾد ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻋﻣل ﻷﺟل ﺗﻘﻠﯾص ﺗﻔﺷﻲ ﻓﺎﯾروس
اﻟﻛوروﻧﺎ اﻟﺟدﯾد ) (۲۰۱۹ﺗﻌدﯾل( )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ) (۱۸٤٥ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
ﻣؤﻗﺗﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ،۲ﺑدل " ۱٦ﻧﯾﺳﺎن  "۲۰۲۰ﯾﺄﺗﻲ:

 ۱۹ﻧﯾﺳﺎن  ۲۰۲۰اﻟﺳﺎﻋﺔ ."۰٦:۰۰

ﯾﺳﻣﻰ ھذا اﻻﻣر" :اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺗﻘﯾﯾد ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻋﻣل ﻷﺟل ﺗﻘﻠﯾص ﺗﻔﺷﻲ
ﻓﺎﯾروس اﻟﻛوروﻧﺎ اﻟﺟدﯾد ) (۲۰۱۹ﺗﻌدﯾل رﻗم ) (۲ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم (۱۸٥۰
)ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(."۲۰۲۰-٥۷۸۰،

ﻧ����������ﺪاف

ﺑ����������ﺪان

 ۲۰ﻧﯾﺳ����ﺎن

٥۷۸۰

أﻟ����������ﻮف

 ۱٤ﻧﯾﺳ������ﺎن

۲۰۲۰

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑ��ﻤ��ﻨ��ﻄ��ﻘ���ﺔ ﯾ��ﮭ��ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣ��ﺮة

9842

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﺪﯾﻞ()ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٥۱ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۱ﻲ ال اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻮﺳﯿﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﯾﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(،۲۰۲۰-٥۷۸۰،
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٦ﺑﺪل " "۲۰۲۰\٤\۱٦ﯾﺄﺗﻲ "."۲۰۲۰\٤\۱۸

اﻻﺳﻢ

 .۷ﺮ ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻮﺳﯿﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ
ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٥۱ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۰-٥۷۸۰،

 ۲۱ﻧﯿﺴ�����ﺎن

٥۷۸۰

 ۱٥ﻧﯿﺴ�������������������ﺎن ۲۰۲۰

أﻟ���������������ﻮف

ﻧ���������������ﺪاف ﺑ���������������ﺪان

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

9843

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (۱۸٥۲
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ
ﺿﺮوري ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﺑﻔﺎﯾﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ )) (Novel Coronavirus nCov-2019ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( ،ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ
واﻟﺴﻜﺎن ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۱

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٥ﺑﺪل "ﻟﻤﺪة  ۳۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ"

اﻻﺳﻢ

.۲

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ) (۱۸٥۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ."۲۰۲۰-٥۷۸۰،

ﯾﺄﺗﻲ" :ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  ۱۷أﯾﺎر .".۲۰۲۰

ﻧ���������������ﺪاف ﺑ���������������ﺪان

 ۲۲ﻧﯿﺴ�������������������ﺎن ٥۷۸۰

اﻟ���������������ﻮف

 ۱٦ﻧﯿﺴ���������������������ﺎن ۲۰۲۰

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

9844

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ دﺧﻮل اﻟﺰوار واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻷﻣﺎﻛﻦ اﻋﺘﻘﺎل وﻣﻨﺸﺂت ﺣﺒﺲ )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ) (۱۸٥۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۱۹-٥۷۸۰،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻗﻨﺎﻋﺘﻲ اﻧﮫ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺸﻲ ﻣﺮض
ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )) (Novel Coronavirus nCov-2019ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ
ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﻟﻠﺴﺠﻨﺎء واﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻣﺎﻛﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل وﻣﻨﺸﺂت اﻟﺤﺒﺲ ،وﺑﺘﻮﺻﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮر
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺴﺠﻮن او اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮطﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ،
ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،وﻷﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر او اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻤﺮض ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﺳﺮﯾﺎن

.۱

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ دﺧﻮل اﻟﺰوار واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻻﻣﺎﻛﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل او ﻣﻨﺸﺂت
اﻟﺤﺒﺲ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،(۱۸۳۱ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة  ،٦ﺑﺪل " ﻟﻤﺪة ) (۳۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  ۱۷أﯾﺎر
.".۲۰۲۰

اﻻﺳﻢ

.۲

أﻣﺮ ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ دﺧﻮل اﻟﺰوار واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻻﻣﺎﻛﻦ
اﻻﻋﺘﻘﺎل او ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺤﺒﺲ )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ،(۱۸٥۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۱۹-٥۷۸۰

۲۲

ﻧﯿﺴ������������ﺎن ٥۷۸۰

 ۱٦ﻧﯿﺴ������������������ﺎن ۲۰۲۰

اﻟ��ﻮف

ﻧ��ﺪاف

ﺑ��ﺪان

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

9845

ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻋﺘﻘﺎل ﻣﺸﺘﺒﮭﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
)ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٥٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ،اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﻜﺎن
ﺑﻌﺪوى ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( ،وﻣﻦ
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻤﺮض ،ﻓﺈﻧﻨﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻣدﯾد ﺳرﯾﺎن

.۱

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻋﺘﻘﺎل ﻣﺸﺘﺒﮭﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ،۳ﺑدل " ۱۷ﻧﯿﺴﺎن  "۲۰۲۰ﯾﺄﺗﻲ۱۷" :
أﯾﺎر ".۲۰۲۰

اﻻﺳم

.۲

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻋﺘﻘﺎل ﻣﺸﺘﺒﮭﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) (۱۸٥٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،

۲۲

ﻧﯾﺳﺎن

٥۷۸۰

اﻟ��������وف

۱٦

ﻧﯾﺳﺎن

۲۰۲۰

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

ﻧ�������ﺪاف ﺑ�������ﺪان

ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ) (۱۸٥٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻻﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﻟﻸطﺮاف اﻟﻤﺘﺪاوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ
ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )) (Novel Coronavirus nCov-2019ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۱

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (۱۸٤۲
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٤ﺑﺪل " ۱۷ﻧﯿﺴﺎن" ﯾﺄﺗﻲ ۱۷" :اﯾﺎر".

اﻻﺳﻢ

.۲

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٥٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،

۲۲

ﻧﯿﺴ����ﺎن

٥۷۸۰

۱٦

ﻧﯿﺴ���������ﺎن

۲۰۲۰

أﻟ������������ﻮف

ﻧ������������ﺪاف

ﺑ������������ﺪان

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ (۲۰۱۹
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٥٦ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۳

.۱

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ
اﻟﺠﺪﯾﺪ ) ۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳٦ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ() ۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۳
) (۱

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۹ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻋﺎﻣﻞ" ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱ﺑﻌﺪ " اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺒﯿﺒﺔ "،ﯾﺄﺗﻲ " :ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺨﺎص"؛

) (۲

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )د( ﯾﺄﺗﻲ:
")ھ( ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۲ب ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﺪل اﻟﻤﺎدة )ھ( ﯾﺄﺗﻲ:
"ﻗﺮرت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة او طﺒﯿﺐ ﻟﻮاﺋﻲ ان
اﺣﺪ ﻋﻤﺎل ُﻣﺸﻐﻞ اﻟﺬي ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻗﺪ ﻋﺪي ﺑﻔﺎﯾﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ،ﯾﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻏﻼق ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻠﮫ او ﻗﺴﻢ ﻣﻨﮫ،
ﻟﻤﺪة زﻣﻨﯿﺔ أﻗﺼﺎھﺎ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﻔﺘﺢ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﺔ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻷﻗﺼﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻜﺜﻮن ﻓﻲ ﺳﻮﯾﺘﺎ ً
ﺸﻐﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ،اﻻ ﺑﺤﺎل اﺳﺘﻮﻓﻰ اﻟ ُﻤ َ
وﺷﺮوط أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة او طﺒﯿﺐ ﻟﻮاﺋﻲ"".؛

) (۳

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )ھ( ﯾﺄﺗﻲ:
")و( ﺑﻌﺪ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ﯾﺄﺗﻲ:
"اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
) (۱ﯾﻨﻔﺬ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد ))(۳أ()۳ ،(۱أ)ب( و-
۳أ)ج( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ (۲۰۱۹
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ )(۱۸۳۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ() ۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﻠﻲ -اﻣﺮ ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط( ،واﻟﻤﻮاد ۳د)ج( و۳-د)ج (۱ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(.۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
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) (۲ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻗﯿﺎس درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﯾﺪﺧﻞ ﻟﻤﻜﺎن
اﻟﻌﻤﻞ؛ ﻧﻔﺬ ﻗﯿﺎس ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﻢ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﻻ ﯾﺴﻤﺢ دﺧﻮل أي ﺷﺨﺺ
درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺟﺴﻤﮫ اﻋﻠﻰ ﻣﻦ  ۳۸درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ.
) (۳ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻜﺘﺒﻲ وﻣﻨﻮطﺎ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺒﻨﺪ ) (۱ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺬﯾﻞ ،ﯾﻌﻤﻞ
ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺤﺪدة وﻻ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻋﺪد ﻋﻤﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ:
)أ(ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ ﺣﺘﻰ  ۲۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﯾﻊ-ﻋﺎﻣﻼن ،او ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل
ﺑﺤﺎل ﺗﻮﺟﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻵﺧﺮ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻤﻨﻊ ﻧﻘﻞ اﻟﺮذاذ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ
ﻵﺧﺮ؛
)ب(ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۲۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ-ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻤﺎل او ﻋﺪد
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺤﺎل ﺗﻮﺟﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻵﺧﺮ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻤﻨﻊ ﻧﻘﻞ اﻟﺮذاذ
ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ؛
)ج( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد )ا(و)-ب(-ﯾﻤﻜﻦ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ
ﺣﺘﻰ  ۸ﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۲۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.
) (٤ﯾﺘﻢ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة.
) (٥ﯾﺴﻤﺢ اﻟﻤﺸﻐﻞ ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﮭﻢ
ﻟﯿﺲ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ،ان ﯾﻌﻤﻠﻮا ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ.
) (٦ﯾﺪﯾﺮ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﺳﺠﻼت ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻣﺤﻮﺳﺒﺔ ،ﺑﺼﺪد اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ( ﻋﺪد اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻣﺰودي اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ.
)ب( ﻋﺪد اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ۳أ)أ( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ،وﻗﯿﺎﺳﺎت درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ )(۲
ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺬﯾﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮﻟﮭﻢ اﻟﻰ ﻣﻜﺎن
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻋﻘﺎب اﻻﺳﺘﺠﻮاب او ﻗﯿﺎس درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺟﺴﻤﮭﻢ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر.
) (۷ﯾﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ﻣﺰودي اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.
) (۸ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺬي ﯾﺸﻐﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ ﻣﻦ واﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ،ﯾﻨﻘﻞ ،ﺑﻘﺪر
اﻹﻣﻜﺎن ،ﻧﻔﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ.
) (۹ﻻ ﯾﺴﻤﺢ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﺪﺧﻮل ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺮة ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٦۷ﺳﻨﺔ اﻟﻰ ﻣﻜﺎن
اﻟﻌﻤﻞ او اﻟﺘﻮاﺟﺪ داﺧﻠﮫ اﻻ ﺑﺤﺎل ان اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ  ۲۰۲۰\۳\۲۲ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  ،۲۰۲۰\٤\۱۸ﻛﻠﮭﺎ او ﺟﺰء
ﻣﻨﮭﺎ.
اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻌﮭﺪ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ
ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
) (۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳٦ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(-٥۷۸۰،
۲۰۲۰
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اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ ووﻗﻌﺖ ﻓﻲ _____ ﯾﻮم_____اﻟﺸﮭﺮ_____ اﻟﺴﻨﺔ
_____
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ__________________
رﻗﻢ اﻟﮭﻮﯾﺔ__________________
اﻟﺬي ﯾﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم\ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺿﻊ
داﺋﺮة( ﻓﻲ _____________)ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ(
اﺻﺮح واﺗﻌﮭﺪ ﺑﮭﺬا ان اﻋﻤﻞ ﺑﻘﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ﻷﺟﻞ
.۱
اﻟﻀﻤﺎن اﻧﮫ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺘﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
) (۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳٦ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ() ۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت(.
اﻧﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯿﻦ ان ﻣﻦ واﺟﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع
.۲
ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت وﻓﺮﺿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻻﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
.۳

وﻋﻠﯿﺔ أوﻗﻊ

اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ__________
ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﺳﺮﯾﺎن

.۲

) (۱

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۷ﺑﺪل " ۲۰۲\٤\۱۹اﻟﺴﺎﻋﺔ  "۰٦:۰۰ﯾﺄﺗﻲ:
"."۲۰۲۰\٤\۳۰

) (۲

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٤٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۲ﺑﺪل " ۲۰۲\٤\۱۹اﻟﺴﺎﻋﺔ  "۰٦:۰۰ﯾﺄﺗﻲ:
"."۲۰۲۰\٤\۳۰

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺗﻔﺸﻲ
ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (۱۸٥٦
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۰-٥۷۸۰،

اﻻﺳﻢ

٥۷۸۰

۲٥

ﻧﯾﺳ��ﺎن

۱۹

ﻧﯾﺳ��ﺎن ۲۰۲۰

أﻟ����������ﻮف

ﻧ����������ﺪاف

ﺑ����������ﺪان

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑ��ﻤ��ﻨ��ﻄ��ﻘ���ﺔ ﯾ��ﮭ��ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣ��ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻮﺳﯿﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٥۷ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۳

.۱

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻮﺳﯿﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﯾﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰،
)ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۳

)أ(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۲ﯾﺄﺗﻲ
")۲أ( ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺨﺮوج ﻟﻌﻄﻠﺔ"-
)أ( ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ " اﻟﺬي وﻗﻊ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ".
)ب( ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ" :ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ"

)ب( ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﯾﺄﺗﻲ:
")ج (۱ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲ج-(۱
) (۱ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت "اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻻﺟﺮ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻓﻲ
وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ"
) (۲ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۲ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ" ﯾﺄﺗﻲ" :
ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ".".
)ج(

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )د( ،ﯾﺄﺗﻲ:
")ھ( ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲ز(-
) (۱ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت "اﻟﺬي وﻗﻊ" ،ﯾﺄﺗﻲ" :ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ"؛
) (۲ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت " اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻻﺟﺮ" ،ﯾﺄﺗﻲ :ﻓﻲ
وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ"؛
) (۳ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۲ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ" ﯾﺄﺗﻲ:
"ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ".".
)(٤

 .۲ﺮ ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻮﺳﯿﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ
ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٥۷ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۰-٥۷۸۰،

اﻻﺳﻢ

ﻧ���������������ﺪاف ﺑ���������������ﺪان

۲٥

ﻧﯿﺴ���ﺎن

٥۷۸۰

أﻟ���������������ﻮف

۱۹

ﻧﯿﺴ�����ﺎن

۲۰۲۰

ﻗﺎﺋ����ﺪ ﻗ����ﻮات ﺟ����ﯿﺶ اﻟ����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة
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جيش الدفاع اإلسرائيلي
أمر بشأن تقييد النشاط (فايروس الكورونا الجديد ( )9102تعديل رقم ( )5يهودا
والسامرة) (رقم ( ،)0151تعليمات مؤقتة) 9191-5811

بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقة ،وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحة المنطقة،
والصحة العامة ،فأني آمر بهذا ما يلي:
تعديل المادة .1
2

في االمر بشأن تقييد النشاط (فايروس الكورونا الجديد ( )9102يهودا والسامرة) (رقم ،)0389
(تعليمات مؤقتة) (9191-0831فيما يلي-االمر األصلي) ،في المادة -9
بدل الفقرة (ب) يأتي:
( )0
"(ب) شررراا األاراا او تلقي المدمات بمكان الذي لم يمنن نشرراط بموجب هذا االمر او
بموجب تعليمات الصررررررحة العامة (فايروس الكورونا الجديد ( )9102الحجر الصررررررحي
المنزلي وتعليمرات متفرقرة) (تعليمرات مؤقترة)( 9191-0832 ،فيمرا يلي-تعليمرات الحجر
لصحي المنزلي)؛"؛
( )9

بعد الفقرة (ح) يأتي:
"(ح )0نشاط رياضي لشمص واحد ،لشمص واحد من شمص آخر دائم فقط او اشماص
الذين يقطنون في المكان ،ولمسافة  011متر من مكان سكنهم؛"؛

( )8

في الفقرة (ي) ،بعد "في نفس المنزل" يأتي" :وللحيز العام"؛

( )4

في المادة (ي أ) ،بدل "او لحفل ختان ،يأتي" :حفل ختان ،لفرح او للغطس في بكرة الطهارة
للرجال وبشرط ان ال يمكث في بركة الطهارة أكثر من ثالثة اشماص وبركة الطهارة تعمل
وفق تعليمات كل قانون وتشريعات امن"؛

( )0

بدل الفقرة (ي أ )0يأتي:
"(ي أ )0المروج لتأدية الصالة وفق المادة 9ب(أ) ولمسافة اقصاها  011متر عن المنزل
او مكان العمل؛"؛
بدل الفقرة (ي ج) يأتي:
"(ي ج) المروج لنشاط مسموح او نشاط الذي منح تصريح ،بموجب هذا االمر ،بموجب
تعليمات الحجر الصحي المنزلي او بموجب أي قانون او تشريعات امن"؛

( )8

الفقرات (ي د) (-ي ز) -تمحى.

( )6

تبديل المادة
2ب

.2

بدل المادة 9ب من االمر األصلي ،يأتي:
"منع االفراح او (أ)
الصالة

ال يصلي أي شمص من شمص آخر او أكثر في مكان الذي ليس مكان
سكن  ،عدا الصالة في مكان مفتوح في نطاق مسافة ال تزيد عن 011
متر عن مكان سكن او مكان عمل  ،باشتراك  02شمص على األكثر
والحفاظ على مسافة  9متر على األقل بين الشمص وآلخر.
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(ب)

تعديل المادة
3أ

.3

إضافة المادة
3ج

.4

تعديل المادة
5

.5

ال يشترك شمص في فرح في الحيز العام ،عدا فرح في مكان مفتوح
وبمشاركة  02شمص على األكثر والحفاظ على مسافة  9متر على
األقل بين الشمص وآلخر".

في المادة 8أ من االمر األصلي يأتي في نهايتها:
"(و) بالنسبة لمصلحة تجارية التي يعملون فيها ،بشكل عام ،عمال بورديات-يقوم المشغل ،وبقدر
اإلمكان ،بتشغيل نفس طاقم العمال في نفس الوردية.".
بعد المادة 8ب من االمر األصلي يـأتي:
"تقييد نشاط 3ج.
عالجات التجميل

ال يشغل طبيب عيادة او ارفة عمليات جراحية لتقديم أي عالج الذي
يعتبر عالج تجميلي ،اال بحال ان العالج مطلوب لغرا صحي حيوي،
منوطا لشروط رخصة العيادة او ارفة العمليات الجراحية.".

في المادة  0من االمر األصلي-
(أ)

في الفقرة (أ)-
في البند ( ،)9بدل العجز من الكلمات "لهذا الغرا" يأتي " :ولكن يجوز لشمص
(أ)
تفعيل حديقة حيوانات ،سفاري او حديقة عامة ألجل إقامة نشاط في مكان مفتوح
المعد لشمص من ذو االحتياجات الماصة ،وبشرط ان النشاط المذكور منظم من
قبل وزارة الرفاة والمدمات االجتماعية اإلسرائيلية؛ قسم المدمات االجتماعية
في مجلس محلي كمفهوم في االمر بشأن إدارة مجالس محلية (يهودا والسامرة)
(رقم ( 0230-0840 ،)329فيما يلي-مجلس محلي) او في مجلس إقليمي
كمفهوم في االمر بشأن إدارة مجالس اقليمية (يهودا والسامرة) (رقم ،)838
( 0282-0882فيما يلي-مجلس إقليمي)؛ او منظمة التي تعمل في مجال حقوق
ذوي االحتياجات الماصة وتنفذ وفق تعليمات الجهة الممتصة لمنن نقل العدوى
بموجب أي قانون او تشريعات امن؛ لهذا الغرا "شمص من ذوي االحتياجات
الماصة" -شمص من عاهة جسدية ،نفسية ،عقلية او النمو المعرفي ،دائمة او
زمنية ،والتي بسببها يقيد نشاط بشكل كبير في مجال واحد او اكثر من مجاالت
الحياة األساسية؛
(ب)

في الفقرة ( ،)8بعد "في الفقرة (ب)( )9يأتي" :او (ب)(9أ)".

( )9

ي الفقرة (أ ،)0بعد "في الفقرة (ب)( )9يأتي" :او (ب)(9أ)".

( )8

في الفقرة (ب)-
في البند ( ،)0بدل في "في البند ( )9يأتي" :في البنود ( )9او (9أ)"؛
(أ)
(ب)

بعد البند ( )9يأتي:
"(9أ)

(أ)

حانوت او مصلحة تجارية التي عملها األساسي بين احدى
االاراا الواردة في الذيل األول او تقديم خدمات المتعلقة
في األاراا كالمذكور ،عدا الحانوت او المصلحة التجارية
كالمذكور المتواجدة في مجمن تجاري-منوطا بالشروط التالية
وبشرط ان صاحب المصلحة التجارية او الحانوت كالمذكور
قد قدم للمجلس المحلي او المجلس اإلقليمي ،بمراعاة االمر،
9853

قبل البدا في تشغيل الحانوت او المصلحة التجارية ،تعهد
موقن والمحدد في الذيل الثاني ،وبموجب هو يستوفي الشروط
التالية:
( )0المتصرف او مدير المكان يعمل بموجب تعليمات
المواد 8أ(أ)(8 ،)0أ(أ)( )9و ،)6(-بالتغييرات
الملزمة؛
( )9يعيين المتصرف او مدير المكان أحد عمال  ،كعامل
المسؤول عن تنفيذ تعليمات هذا البند (في هذا البند-
المسؤول لشؤون الكورونا)؛
( )8

يحرص المتصرف او مدير المكان تنفيذ تعليمات
النظافة في المصلحة التجارية من قبل عمال  ،بما في
ذلك تطهير االسطح داخل مكان العمل ،بشكل متكرر؛

( )4

تواجد حاجز في نقطة االستقبال في المصلحة
التجارية لمنن نقل الرذاذ بين البائن والزبون؛

( )0يحرص المتصرف او مدير المكان ،بقدر اإلمكان،
على الحفاظ على مسافة  9متر على األقل بين
األشماص الذين ال يقطنون في نفس المكان ،بما في
ذلك في طوابير االنتظار ،ولهذا الغرا يحدد أماكن
للوقوف في منطقة آالت تسجيل النقد وأماكن اطوابير
االنتظار ،ويعلق في أماكن بارزة للعين ،الفتات
بالنسبة للحفاظ على المسافة،
( )6يمنن المتصرف او مدير المكان ،وبقدر اإلمكان،
اكتظاظ الناس في مكان واحد ،ولهذا الغرا يقوم
بتنظيم دخول الزبائن على النحو ان بكل حين ال
يمكثوا في المكان أكثر من زبونان لكل آلة تسجيل النقد
التي تعمل؛ في مصلحة تجارية التي مساحتها اكثر من
 011متر مربن-ال يمكثوا في المكان اكثر من 4
زبائن لكل آلة تسجيل النقد التي تعمل.
(ب)

تقوم الجهة الممولة كمفهومها في المواد (8أ)( )8و(8-أ)()4
من االمر بشأن فرا تعليمات الصحة العامة (فايروس
الكورونا الجديد ( )9102الحجر الصحي المنزلي وتعليمات
متفرقة) (يهودا والسامرة) (رقم ( )0383تعليمات مؤقتة)،
 ،9191-0831بمراقبة الحانوت او المصلحة التجارية بما
يتعلق باستيفاا الشروط وفق الفقرة (أ) خالل اسبوعين من
يوم استالم التعهد كالمذكور في نفس الفقرة؛ ألجل المراقبة
يجوز للجهة الممولة استعمال صالحياتها الممنوحة بموجب
المادة  3ذلك االمر".
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تعديل المادة
6

.6

تمديد سريان

.7

إضافة الذيل
األول والذيل
الثاني

.8

في المادة  6من االمر األصلي-
( )0

في الفقرة (أ) ،بدل الصدر حتى الكلمات "للمادة (0أ ")0يأتي :من يشغل مصلحة تجارية،
هو شمصيا ً او بواسطة شمص آخر ،خالفا ً لتعليمات المادة (0أ) ،من يشغل حانوت او
ورشة صيانة بواسطة فتحها امام الجمهور ،هو شمصيا ً او بواسطة شمص آخر ،خالفا ً
لتعليمات المادة (0أ ) 0او من يشغل عيادة او ارفة عمليات جراحية ألاراا للعالج
التجميلي خالف تعليمات المادة 8ج"،؛

( )9

بدل الفقرة (د) يأتي:
"(د) من يصلي من شمص آخر او أكثر خارج مكان سكن او من يشترك في فرح خارج
مكان سكن  ،خالفا للمادة 9ب؛"

( )0

في المادة  2من االمر األصلي ،بدل " "9191\4\02يأتي."9191\0\8" :

( )9

في األمر بشأن تقييد النشاط (فايروس الكورونا الجديد ( )9102تعديل) (يهودا والسامرة)
(رقم ( ،)0384تعليمات مؤقتة)  ،9191-0831في المادة  ،01بدل " "9191\4\02يأتي:
"."9191\0\8

( )8

أمر بشأن تقييد النشاط (فايروس الكورونا الجديد ( )9102تعديل رقم ( )9يهودا والسامرة)
(رقم ( ،)0382تعليمات مؤقتة)  ،9191-0831في المادة  ،01بدل " "9191\4\02يأتي:
"."9191\0\8

( )4

أمر بشأن تقييد النشاط (فايروس الكورونا الجديد ( )9102تعديل رقم ( )8يهودا والسامرة)
(رقم ( ،)0344تعليمات مؤقتة)  ،-0831في المادة  ،9191، 0في المادة  ،0بدل
" "9191\4\02يأتي."9191\0\8" :

بعد المادة  01من االمر األصلي يأتي
الذيل األول
(المادة (5ب)(2أ)(أ))
 .0معدات اتصال ومعلومات؛
 .9معدات صوت وفيديو؛
 .8حواسيب ،معدات ،برامج ومعدات اتصاالت؛
 .4انسجة (اقمشة) للمنزل؛
 .0أدوات معدنية ،الدهان والزجاج؛
 .6سجاجيد ،بسط ،ااطية جدران وارضيات؛
 .8اثاث؛
 .3معدات كهربائية وااز لالستمدام المنزلي؛
 .2أدوات منزلية ومعدات أخرى للمنزل ،باستثناا اللعاب األوالد؛
 .01معدات تربوية وترفيهية؛
 .00كتب ،جرائد ،أدوات مكتبية وحاجيات للكتابة؛
 .09معدات رياضية ودراجات؛
 .08أدوات عزف؛
 .04موسيقى وافالم للوسائل التواصل؛
 .00معدات طبية؛
 .06مغسلة؛
 .08مميطة؛
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 .03محل لتصليح األحذية؛

الذيل الثاني
(المادة (5ب)(2أ)(أ))
تعهد بشأن تنفيذ التعليمات المفروضة في االمر بشأن تقييد النشاط (فايروس الكورونا الجديد )9102
(يهودا والسامرة) (رقم ( ،)0389تعليمات مؤقتة) ."9191-0831
التي نظمت ووقعت في _____ يوم_______الشهر________ السنة ________
من قبل__________________
رقم الهوية__________________
الذي يملك مصلحة تجارية\ او المتصرف في مصلحة تجارية في ____________________
(اسم وعنوان المصلحة التجارية)
 .1أصرح واتعهد بهذا ان بمكان العمل تنفذ كل التعليمات بموجب المادة (0ب)(9أ)(أ) من االمر
بشأن تقييد النشاط (فايروس الكورونا الجديد ( )9102يهودا والسامرة) (رقم ،)0389
(تعليمات مؤقتة) .9191-0831
 .9انني على يقين ان من واجبي العمل بقدر المستطاع لتنفيذ التعليمات وفرضها في مكان العمل
ألجل الحفاظ على الصحة العامة.
 .8وعلية أوقن
التوقين__________
بدء سريان

.9

بدا سريان هذا االمر بيوم توقيع ويسري لغاية يوم .9191\0\8

االسم

.11

يسمى هذا االمر" :أمر بشأن تقييد النشاط (فايروس الكورونا الجديد ( )9102تعديل رقم ( )0يهودا
والسامرة) (رقم ( ،)0303تعليمات مؤقتة) ."9191-0831

نووووودا

بووووودان

25

نيسووووووان

5781

ألووووو

19

نيسوووووان

2121

قووا وود ق ات جيش الوودفووا اإلسوووووورا ي ي
بووووموووونوووو ووووقووووة يوووو وووو دا والسوووووووووواموووورة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻮﺳﯿﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٥۹ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰-٥۷۸۰،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۱

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻮﺳﯿﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﯾﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة  ،٦ﺑﺪل " "۲۰۲۰\٤\۱۸ﯾﺄﺗﻲ "."۲۰۲۰\٤\۳۰

اﻻﺳﻢ

.۲

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻮﺳﯿﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ
ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٥۹ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۰-٥۷۸۰،

ﻧ��������������ﺪاف ﺑ��������������ﺪان

 ۲۷ﻧﯿﺴ�����ﺎن

٥۷۸۰

أﻟ��������������ﻮف

 ۲۱ﻧﯿﺴ�������ﺎن

۲۰۲۰

ﻗﺎﺋ���ﺪ ﻗ���ﻮات ﺟ���ﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓﺎع اﻹﺳ���ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ��������������ﺔ ﯾﮭ��������������ﻮدا واﻟﺴ��������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ
اﻟﺠﺪﯾﺪ  (۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٦۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ اﻧﮫ اﻻﻣﺮ ﺿروري
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ )ﻓﯿﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٤۷ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(-٥۷۸۰ ،
 ،۲۰۲۰ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۸ﺑﺪل " "۲۰۲۰\٤\۲۲ﯾﺄﺗﻲ."۲۰۲۰\٥\٦" :

اﻻﺳﻢ

.2

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ"أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (۱۸٦۰
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،

۲۸

ﻧﯿﺴﺎن ٥۷۸۰

۲۲

ﻧﯿﺴﺎن ۲۰۲۰

اﻟ��������������وف

ﻧ��������������داف ﺑ��������������دان

ﻗﺎﺋ���ﺪ ﻗ���ﻮات ﺟ���ﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓﺎع اﻻﺳ���ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ�������������ﺔ ﯾﮭ�������������ﻮدا واﻟﺴ�������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ ) ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ٥۷۸۰-۲۰۲۰ ،(۱۸٦۱
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﻛﻘﺎﺋ�ﺪ ﻗ�ﻮات ﺟ�ﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ وﺑﻤ�ﺎ إﻧ�ﻲ أﻋﺘﻘ�ﺪ أن اﻷﻣ�ﺮ ﺿ�ﺮوري ﻹﻗﺎﻣ�ﺔ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،إﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 .۱ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
 ،۲۰۱۸-٥۷۷۹ ،(۱۸۰٥ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺰء أ ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ-

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ
اﻟﺴﺎدس

ﺗﺼﺪع ﻣﺮﺋﻲ ﻟﻠﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة
اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ

ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ

")ز(

آﻟﯿﺔ ﺗﻮﺻﯿﻞ
اﻟﻤﻘﻄﻮرات

)ح(

ﻣﻘﻌﺪ اﻟﺴﺎﺋﻖ

ﻛﺮﺳﻲ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻧﮫ ،واﻟﻤﻘﻌﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ

ﻛﻞ اﻷﻧﻮاع

)ط(

ﻓﺮاﻣﻞ

دﻋﺴﺔ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﺗﺼﻞ ﻷرﺿﯿﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ

ﻛﻞ اﻷﻧﻮاع ﻣﺎ ﻋﺪا
ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺮاﻣﻞ
اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ

)ي(

ﻓﺮاﻣﻞ

ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﺒﻮﺳﺘﺮ ﻓﻲ أﺣﺪ
اﻟﻌﺠﻼت ﻻ ﺗﻌﻤﻞ-ﻣﻔﺼﻮل او
ﻣﻌﻄﻞ

ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻊ ﻓﺮاﻣﻞ
ھﻮاﯾﺔ

ﻧﻘﺺ ﻋﺠﻞ او أﻛﺜﺮ ﻓﻲ أﺣﺪ
اﻟﻤﺤﺎور

"N3

)ي أ( ﻋﺠﻼت
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
."۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۱۸٦۱

ﻧﯾﺳ��ﺎن

٥۷۸۰

۲۸

 ۲۲ﻧﯾﺳ��������ﺎن

۲۰۲۰

اﻟ������������������وف ﻧ�������������������داف ﺑ�������������������دان
ﻗﺎﺋ��د ﻗ��وات ﺟ��ﯾش اﻟ��دﻓﺎع اﻹﺳ��راﺋﯾﻠﻲ
ﺑﻣﻧطﻘ�������������ﺔ ﯾﮭ�������������ودا واﻟﺳ�������������ﺎﻣرة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸٦۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ اﻧﮫ اﻻﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱

.۱

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ (۲۰۱۹
)اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ() ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۱ﺑﺪل " و "(۳)-ﯾﺄﺗﻲ:
" ۳ ،و۳-د)ج (۱)(۱ﺣﺘﻰ )."(۳

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة ۲أ

.۲

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﯾﺄﺗﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۷

.۳

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۷ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺑﺪل " "۳ﯾﺄﺗﻲ ")۳) ،(۳أ(".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۸

.٤

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۸ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﻗﺒﻞ "ﻷﺟﻞ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻷﺟﻞ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ" وﺑﺪل "ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ" ﯾﺄﺗﻲ " "ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﻢ".

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة ۹أ

.٥

"ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺷﻌﺎر
ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﺟﺮاء ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ

ﻋﺪم ارﺗﺪاء
ﻛﻤﺎﻣﺔ وﻋﺪم
ﺣﯿﺎزة ﻛﻤﺎﻣﺔ

۲أ.

)أ(

ﻣﻦ ﯾﻨﻔﺬ أﺣﺪ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺳﺘﺔ
أﺷﮭﺮ او ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )۱أ() (۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
) (۱ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد ) (۱ﺣﺘﻰ
) (۳ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ۳د)أ( ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دون ارﺗﺪاء ﻛﻤﺎﻣﺔ ،ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة؛
) (۲ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
۳د)ب (۱ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دون
ﺣﯿﺎزة ﻛﻤﺎﻣﺔ ،ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة؛

)ب(

۹أ.

ﻻ ﺗﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﺑﺼﺪد ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة
)أ( ،اﻻ ﺑﺤﺎل ﺗﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟ ُﻤﻐَﺮم اﻧﺬار وﻓﻘﮫ ﺑﺤﺎل ﯾﻨﻔﺬ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﯿﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﯿﮫ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺼﺪد
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.".

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲۳ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻹدارﯾﺔ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺷﻌﺎر ﺑﺼﺪد ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺟﺮاء
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ  ٤ﻣﻦ ذﯾﻞ ھﺬا اﻻﻣﺮ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻋﻦ
طﺮﯾﻖ ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎن او اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
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وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ  ٤ﻣﻦ
ذﯾﻞ ھﺬا اﻻﻣﺮ

ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻲ ﯾﺴﻠﻤﮭﺎ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٦ﻣﻦ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ (۲۰۱۹
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(-٥۷۸۰ ،
) ۲۰۲۰ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻣﺮ ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط( ،وﺑﺸﺮط ان ﯾﺘﻢ ارﺳﺎل
اﺷﻌﺎر ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ.".

 .٦ﻓﻲ ذﯾﻞ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ ) (۳ﯾﺄﺗﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ

اﻟﻌﺎﻣﻮد أ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ

اﻟﻌﺎﻣﻮد ب
ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺸﺎﻗﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ
٥۰۰

")۲أ( ﻣﺎدة ) (۱ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺎدة
۳د)ج (۱)(۱ﺣﺘﻰ ) (۳ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

۱٫۰۰۰

) (۳اﻟﻤﺎدة )۲ب(
)۳أ( اﻟﻤﺎدة ۲أ
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

اﻻﺳﻢ

.۷

.۸

."۲۰۰

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ (۲۰۱۹
)اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (۱۸٤۸
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۳ﺑﺪل " "۲۰۲۰\٤\۲۲ﯾﺄﺗﻲ:
"."۲۰۲۰\٥\۲
ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ) (۱۸٦۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،

۲۹

ﻧ����ﯿﺴ���������ﺎن

٥۷۸۰

۲۳

ﻧ����ﯿﺴ���������ﺎن

۲۰۲۰

أﻟ��������������ﻮف

ﻧ��������������ﺪاف

ﺑ��������������ﺪان

ﻗ��ﺎﺋ��ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓ��ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﮫ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹ -٥۷۲۹،(۳۲۱
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺗﻮﺳﯿﻊ وﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺎرع رﻗﻢ  (٦۰ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة رﻗﻢ ۱/۹۳
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ( )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(
)رﻗ��ﻢ  ،۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،(۳۲۱اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺎن إﻗﺎﻣ��ﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹٤۷
وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ٤و  ۱۲ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( ،رﻗﻢ  ۲ﻟﺴ�ﻨﺔ  ،۱۹٥۳وﺑﻌ�ﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌ�ﺖ إن
اﺳ���ﺘﻤﻼك اﻷراﺿ���ﻲ ﻟﻠﻤﺼ���ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ���ﺔ ﻟﺘﻮﺳ���ﯿﻊ ﺷ���ﺎرع  ٦۰ﺑﻤﻨﻄﻘ���ﺔ اﻟﺨﻀ���ﺮ – اﻷﻧﻔ���ﺎق ،اﻟ���ﺬي ﯾﻼﺋ���ﻢ ﻻﺳ���ﺘﯿﻌﺎب
اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ،ﯾﻤﻜ�ﻦ ،وأن ﺑﺈﻣﻜ�ﺎن اﻟﻤﻨﺸ�ﺄ ﺗﺤﻤ�ﻞ اﻟﻨﻔﻘ�ﺎت اﻟﻼزﻣ�ﺔ ﻟﺘﻌ�ﻮﯾﺾ أﺻ�ﺤﺎب اﻟﺤﻘ�ﻮق ﻓ�ﻲ
اﻷراﺿﻲ-
إﻧﻲ أﻗﺮر ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ۱۲ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﻤﻼك ،ﺑﮭﺬا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻔﺼﻠﮫ أدﻧﺎه ﺧ�ﻼل  ٦۰ﯾ�ﻮم ﻣ�ﻦ
ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴ�ﯿﻖ واﻻرﺗﺒ�ﺎط اﻟﻤﻼﺋ�ﻢ ،أو ﺗﺴ�ﻠﯿﻤﮭﺎ
ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ،ﺣﺴﺐ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ.
اﻷراﺿﻲ ھﻲ:
ﻗﻄﻌﺔ ارض ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ  ۸٫۰۷۱دوﻧﻢ ،اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق أﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة ھ ۱/۹۳/ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ
ﻋﻠﻰ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﺑﻤﻘﯿﺎس رﺳﻢ  ٥٫۰۰۰ :۱وﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ "ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك وأﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺗﻮﺳﯿﻊ
وﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺎرع رﻗﻢ  (٦۰ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة رﻗﻢ  ،۱/۹۳اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮار.
ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻗﺴﻢ ﻣﻨﮭﻢ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﻢ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻐﯿﺮ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ:
 .۱ﻓﻲ أراﺿﻲ ﻗﺮﯾﺔ ﺑﯿﺖ ﺟﺎﻻ ،ﺣﻮض ﻓﯿﺴﻜﺎﻟﻲ  ،۲ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻌﺐ ﻣﻘﺪم اﺳﺤﺎق.
 .۲ﻓﻲ أراﺿﻲ ﻗﺮﯾﺔ اﻟﺨﻀﺮ ،ﺣﻮض ﻻﺋﺤﺔ ادﻋﺎءات  ،۲٥ﻗﻄﻊ  "۰" ،٤-۱طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻊ.
 .۳ﻓﻲ أراﺿﻲ ﻗﺮﯾﺔ اﻟﺨﻀﺮ ،ﺣﻮض ﻻﺋﺤﺔ ادﻋﺎءات  ،۲۷ﻗﻄﻊ .۱
 .٤ﻓﻲ أراﺿﻲ ﻗﺮﯾﺔ اﻟﺨﻀﺮ ،ﺣﻮض ﻻﺋﺤﺔ ادﻋﺎءات  ،۲۷ﻗﻄﻊ ۱۸٫ ،۱۷
 .٥ﻓﻲ أراﺿﻲ ﻗﺮﯾﺔ اﻟﺨﻀﺮ ،ﺣﻮض ﻓﯿﺴﻜﺎﻟﻲ  ،۲ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﮭﻞ ،اﻟﺒﻘﯿﻌﺔ ،ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺒﻨﯿﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
.۱
.۲
.۳
.٤
.٥
.٦
.۷
.۸

ﯾﻮدع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
ﯾﺴﻠﻢ ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻹطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﻠﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺪة أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﯿﺎدة ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ

وﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ اﻹطﻼع ﻋﻠﯿﮭﻢ.

۱

اﯾﻠﻮل

٥۷۷۹

۱

أﯾﻠﻮل

۲۰۱۹

ﻏﺴ������ﺎن ﻋﻠﯿ������ﺎن,
رﺋ����ﯿﺲ

اﻹدارة

ﻋﻤﯿ������ﺪ
اﻟﻤﺪﻧﯿ����ﺔ

اﻟﺴ�����������������������������ﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ�����������������������������ﺔ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۲۹،(۳۲۱
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺷﺎرع رﻗﻢ -٦۰ﻣﻌﺒﺮ ﺑﯿﺖ ﺟﺎﻻ( رﻗﻢ /۱۰/۱۹ھ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼ�ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۱۹٦۹ -٥۷۲۹ ،(۳۲۱اﻷﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺎن إﻗﺎﻣ�ﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹٤۷
وﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة  ٤ﻣ��ﻦ ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻷراﺿ��ﻲ )اﺳ��ﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼ��ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ( ،رﻗ��ﻢ  ۲ﻟﺴ��ﻨﺔ ) ۱۹٥۳ﻓﯿﻤ��ﺎ ﯾﻠ��ﻲ -ﻗ��ﺎﻧﻮن
اﻻﺳﺘﻤﻼك ( ،وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌ�ﺖ إن اﺳ�ﺘﻤﻼك اﻷراﺿ�ﻲ ﻟﻠﻤﺼ�ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ ﻻﻧﺘﺸ�ﺎء ﻣﻌﺒ�ﺮ ﺗﺤ�ﺖ اﻷرض ﻓ�ﻲ ﺷ�ﺎرع ٦۰
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮ – اﻻﻧﻔﺎق  ،اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ ﺷﺎرع  ٦۰ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺠﻨﻮب  ،دون اﻟﻤﺮور ﻋﺒ�ﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ اﻟﻤﺒﻨﯿ�ﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﺮﯾﺔ اﻟﺨﻀﺮ ،واﻟﺬي ﺳﻮف ﯾﺨﺪم اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻮن ،وأن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﻨﺸ�ﺄ ﺗﺤﻤ�ﻞ اﻟﻨﻔﻘ�ﺎت اﻟﻼزﻣ�ﺔ ﻟﺘﻌ�ﻮﯾﺾ
أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ-
إﻧﻲ أﻗﺮر ﺑﮭﺬا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ أدﻧﺎه ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ) (۱) ٤أ( ﻣ�ﻦ ﻗ�ﺎﻧﻮن اﻻﺳ�ﺘﻤﻼك ،وﻋﻠ�ﻰ اﺧ�ﺬ
ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻮري ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ أﻟﻤﻔﺼﻠﮫ أدﻧﺎه :ﺧﻼل  ٦۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ،ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻮﻗ�ﻊ
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻢ ،أو ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ،ﺣﺴﺐ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ.
اﻷراﺿﻲ ھﻲ:
ﻗﻄﻌﺔ ارض ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ  ۲٫۸۳۱دوﻧﻢ ،اﻟﻤﻌﺪة .ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﺑﻤﻘﯿﺎس
رﺳﻢ  ۲٫٥۰۰ :۱وﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ "ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك وأﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺷﺎرع  – ٦۰ﻣﻌﺒﺮ ﺑﯿﺖ ﺟﺎﻻ( رﻗﻢ
/۱۰/۱۹ھ" اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮار.
اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺣﺴﺐ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻔﯿﺴﻜﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ أراﺿﻲ ﻗﺮﯾﺔ ﺑﯿ�ﺖ ﺟ�ﺎﻻ ،ﺣ�ﻮض ﻓﯿﺴ�ﻜﺎﻟﻲ
 ،۲ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻌﺐ ﻣﻘﺪم اﺳﺤﺎق ،وﻋﺮ اﻟﻨﻤﺮ.
ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
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ﯾﻮدع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
ﯾﺴﻠﻢ ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻹطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﻠﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺪة أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﯿﺎدة ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ

وﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ اﻹطﻼع ﻋﻠﯿﮭﻢ.

 ۱اﯾﻠﻮل

٥۷۷۹

 ۱اﯾﻠﻮل

۲۰۱۹

ﻏﺴ������ﺎن ﻋﻠﯿ������ﺎن،
رﺋ����ﯿﺲ

اﻹدارة

ﻋﻤﯿ������ﺪ
اﻟﻤﺪﻧﯿ����ﺔ

اﻟﺴ�����������������������������ﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ�����������������������������ﺔ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﮫ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،(۳۲۱
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺟﮭﺎز رﺻﺪ اﻟﮭﺰات اﻷرﺿﯿﺔ – ﻣﺤﻄﺔ ﻧﺎﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻢ(
رﻗﻢ /۱۹/۱٤ھ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ( )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(
)رﻗ��ﻢ  ،۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،(۳۲۱اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن إﻗﺎﻣ��ﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹٤۷
وﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة  ٤ﻣ��ﻦ ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻷراﺿ��ﻲ )اﺳ��ﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼ��ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ( ،رﻗ��ﻢ  ۲ﻟﺴ��ﻨﺔ  ،۱۹٥۳وﺑﻌ��ﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌ��ﺖ إن
اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﺿﻲ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻷﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﺟﮭﺎز رﺻ�ﺪ اﻟﮭ�ﺰات اﻷرﺿ�ﯿﺔ ﯾ�ﻮﻓﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟ�ﺎت اﻟﺠﻤﮭ�ﻮر ﻟﻠﺤﻔ�ﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وﺣﯿﺎة اﻟﺴﻜﺎن ،وأﻧﮫ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ-
إﻧﻲ أﻗﺮر ﺑﮭﺬا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻔﺼ�ﻠﺔ أدﻧ�ﺎه ،ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ اﻟﻤ�ﺎدة )(۱)٤أ( ﻣ�ﻦ ﻗ�ﺎﻧﻮن اﻻﺳ�ﺘﻤﻼك ،وﻋﻠ�ﻰ اﺧ�ﺬ
ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻔﻮري ﻓﻲ اﻷراﺿ�ﻲ أﻟﻤﻔﺼ�ﻠﮫ أدﻧ�ﺎه :ﺧ�ﻼل  ۲۱ﯾ�ﻮم ﻣ�ﻦ ﯾ�ﻮم ﻧﺸ�ﺮ ھ�ﺬا اﻟﻘ�ﺮار ﻓ�ﻲ اﻷراﺿ�ﻲ ،ﻋﻠ�ﻰ
ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋ�ﻢ ،أو ﺗﺴ�ﻠﯿﻤﮭﺎ ﻟﻼرﺗﺒ�ﺎط اﻟﻔﻠﺴ�ﻄﯿﻨﻲ ،ﺣﺴ�ﺐ اﻷﺧﯿ�ﺮ ﻣ�ﻦ
ﺑﯿﻨﮭﻢ.
اﻷراﺿﻲ ھﻲ:
ﻗﻄﻌﺔ ارض طﻮﻟﮭﺎ  ۱٥ﻣﺘﺮ وﻋﺮﺿﮭﺎ  ۱٥ﻣﺘﺮ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﺑﻤﻘﯿﺎس رﺳﻢ
 ۱:۱٫۰۰۰وﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ "ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك وأﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺟﮭﺎز رﺻﺪ اﻟﮭﺰات اﻷرﺿﯿﺔ– ﻣﺤﻄﺔ ﻧﺎﺣﻞ
ﺗﻤﺮﯾﻢ( رﻗﻢ /۱٥/۱۹ھ " اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮار.
اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺣﺴﺐ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻔﯿﺴﻜﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ أراﺿﻲ ﻗﺮﯾﺔ ﻋﺮب اﻟﺘﻌﺎﻣﺮة.
ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
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ﯾﻮدع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻤﺪة  ۲۱ﯾﻮم.
ﯾﺴﻠﻢ ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻹطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﻠﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺪة أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻟﻤﺪة  ۲۱ﯾﻮم.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﯿﺎدة ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة.

وﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ اﻹطﻼع ﻋﻠﯿﮭﻢ.

۳

ﺗﺸﺮي

٥۷۸۰

۲

ﺗﺸﺮﯾﻦ اول

۲۰۱۹

ﻏﺴ������ﺎن ﻋﻠﯿ������ﺎن,
رﺋ����ﯿﺲ

اﻹدارة

ﻋﻤﯿ������ﺪ
اﻟﻤﺪﻧﯿ����ﺔ

اﻟﺴ�����������������������������ﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ�����������������������������ﺔ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﮫ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۲۹،(۳۲۱
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺟﮭﺎز رﺻﺪ اﻟﮭﺰات اﻷرﺿﯿﺔ– ﻣﻨﺸﺄة اﻓﻨﺎت( رﻗﻢ /۱٥/۱۹ھ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ( )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(
)رﻗ��ﻢ  ،۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،(۳۲۱اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن إﻗﺎﻣ��ﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹٤۷
وﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة  ٤ﻣ��ﻦ ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻷراﺿ��ﻲ )اﺳ��ﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼ��ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ( ،رﻗ��ﻢ  ۲ﻟﺴ��ﻨﺔ  ،۱۹٥۳وﺑﻌ��ﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌ��ﺖ إن
اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﺿﻲ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻷﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﺟﮭﺎز رﺻ�ﺪ اﻟﮭ�ﺰات اﻷرﺿ�ﯿﺔ ﯾ�ﻮﻓﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟ�ﺎت اﻟﺠﻤﮭ�ﻮر ﻟﻠﺤﻔ�ﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وﺣﯿﺎة اﻟﺴﻜﺎن ،وأﻧﮫ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ-
إﻧﻲ أﻗﺮر ﺑﮭﺬا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻔﺼ�ﻠﺔ أدﻧ�ﺎه ،ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ اﻟﻤ�ﺎدة )(۱)٤أ( ﻣ�ﻦ ﻗ�ﺎﻧﻮن اﻻﺳ�ﺘﻤﻼك ،وﻋﻠ�ﻰ اﺧ�ﺬ
ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻔﻮري ﻓﻲ اﻷراﺿ�ﻲ أﻟﻤﻔﺼ�ﻠﮫ أدﻧ�ﺎه :ﺧ�ﻼل  ۲۱ﯾ�ﻮم ﻣ�ﻦ ﯾ�ﻮم ﻧﺸ�ﺮ ھ�ﺬا اﻟﻘ�ﺮار ﻓ�ﻲ اﻷراﺿ�ﻲ ،ﻋﻠ�ﻰ
ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋ�ﻢ ،أو ﺗﺴ�ﻠﯿﻤﮭﺎ ﻟﻼرﺗﺒ�ﺎط اﻟﻔﻠﺴ�ﻄﯿﻨﻲ ،ﺣﺴ�ﺐ اﻷﺧﯿ�ﺮ ﻣ�ﻦ
ﺑﯿﻨﮭﻢ.
اﻷراﺿﻲ ھﻲ:
ﻗﻄﻌﺔ ارض طﻮﻟﮭﺎ  ۱٥ﻣﺘﺮ وﻋﺮﺿﮭﺎ  ۱٥ﻣﺘﺮ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﺑﻤﻘﯿﺎس رﺳﻢ
 ۱:۱٫۰۰۰وﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ "ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك وأﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺟﮭﺎز رﺻﺪ اﻟﮭﺰات اﻷرﺿﯿﺔ–ﻣﻨﺸﺄة اﻓﻨﺎت(
رﻗﻢ /۱٥/۱۹ھ " اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮار.
اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺣﺴ�ﺐ اﻟﺨﺮﯾﻄ�ﺔ اﻟﻔﯿﺴ�ﻜﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮاﺟ�ﺪة ﻓ�ﻲ أراﺿ�ﻲ ﻗﺮﯾ�ﺔ ﻋ�ﺮب اﺑ�ﻦ ﻋﺒﯿ�ﺪ ،ﺣ�ﻮض
ﻓﯿﺴﻜﺎﻟﻲ  ،٦ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻄﺮﺑﻲ.
ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
.۱
.۲
.۳
.٤
.٥
.٦
.۷
.۸

ﯾﻮدع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻤﺪة  ۲۱ﯾﻮم.
ﯾﺴﻠﻢ ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻹطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﻠﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺪة أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻟﻤﺪة  ۲۱ﯾﻮم.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﯿﺎدة ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة.

وﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ اﻹطﻼع ﻋﻠﯿﮭﻢ.

۳

ﺗﺸﺮي

٥۷۸۰

۲

ﺗﺸﺮﯾﻦ اول

۲۰۱۹

ﻏﺴ������ﺎن ﻋﻠﯿ������ﺎن،
رﺋ����ﯿﺲ

اﻹدارة

ﻋﻤﯿ������ﺪ
اﻟﻤﺪﻧﯿ����ﺔ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۲۹،(۳۲۱
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺟﮭﺎز رﺻﺪ اﻟﮭﺰات اﻷرﺿﯿﺔ– ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺘﺴﺒﻲ ﺷﻠﯿﻢ( رﻗﻢ
/۱۳/۱۹ھ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ( )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(
)رﻗ��ﻢ  ،۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،(۳۲۱اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن إﻗﺎﻣ��ﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹٤۷
وﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة  ٤ﻣ��ﻦ ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻷراﺿ��ﻲ )اﺳ��ﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼ��ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ( ،رﻗ��ﻢ  ۲ﻟﺴ��ﻨﺔ  ،۱۹٥۳وﺑﻌ��ﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌ��ﺖ إن
اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﺿﻲ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻷﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﺟﮭﺎز رﺻ�ﺪ اﻟﮭ�ﺰات اﻷرﺿ�ﯿﺔ ﯾ�ﻮﻓﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟ�ﺎت اﻟﺠﻤﮭ�ﻮر ﻟﻠﺤﻔ�ﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وﺣﯿﺎة اﻟﺴﻜﺎن ،وأﻧﮫ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ-
إﻧﻲ أﻗﺮر ﺑﮭﺬا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻔﺼ�ﻠﺔ أدﻧ�ﺎه ،ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ اﻟﻤ�ﺎدة )(۱)٤أ( ﻣ�ﻦ ﻗ�ﺎﻧﻮن اﻻﺳ�ﺘﻤﻼك ،وﻋﻠ�ﻰ اﺧ�ﺬ
ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻔﻮري ﻓﻲ اﻷراﺿ�ﻲ أﻟﻤﻔﺼ�ﻠﮫ أدﻧ�ﺎه :ﺧ�ﻼل  ۲۱ﯾ�ﻮم ﻣ�ﻦ ﯾ�ﻮم ﻧﺸ�ﺮ ھ�ﺬا اﻟﻘ�ﺮار ﻓ�ﻲ اﻷراﺿ�ﻲ ،ﻋﻠ�ﻰ
ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋ�ﻢ ،أو ﺗﺴ�ﻠﯿﻤﮭﺎ ﻟﻼرﺗﺒ�ﺎط اﻟﻔﻠﺴ�ﻄﯿﻨﻲ ،ﺣﺴ�ﺐ اﻷﺧﯿ�ﺮ ﻣ�ﻦ
ﺑﯿﻨﮭﻢ.
اﻷراﺿﻲ ھﻲ:
ﻗﻄﻌﺔ ارض طﻮﻟﮭﺎ  ۱٥ﻣﺘﺮ وﻋﺮﺿﮭﺎ  ۱٥ﻣﺘﺮ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﺑﻤﻘﯿﺎس رﺳﻢ
 ۱:۱٫۰۰۰وﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ "ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك وأﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺟﮭﺎز رﺻﺪ اﻟﮭﺰات اﻷرﺿﯿﺔ–ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺘﺴﺒﻲ
ﺷﻠﯿﻢ( رﻗﻢ /۱۳/۱۹ھ " اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮار.
اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺣﺴﺐ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻔﯿﺴﻜﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ أراﺿﻲ ﻗﺮﯾﺔ ﻋﺮب اﻟﺮﺷﯿﺪة.
ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
.۱
.۲
.۳
.٤
.٥
.٦
.۷
.۸

ﯾﻮدع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻤﺪة  ۲۱ﯾﻮم.
ﯾﺴﻠﻢ ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻹطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﻠﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺪة أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻟﻤﺪة  ۲۱ﯾﻮم.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﯿﺎدة ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة.

وﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ اﻹطﻼع ﻋﻠﯿﮭﻢ.

۳

ﺗﺸﺮي

٥۷۸۰

۲

ﺗﺸﺮﯾﻦ اول

۲۰۱۹

ﻏﺴ������ﺎن ﻋﻠﯿ������ﺎن,
رﺋ����ﯿﺲ

اﻹدارة

ﻋﻤﯿ������ﺪ
اﻟﻤﺪﻧﯿ����ﺔ

اﻟﺴ�����������������������������ﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ�����������������������������ﺔ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﮫ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۲۹،(۳۲۱
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )طﺮﯾﻖ( رﻗﻢ /۳۳/۷۹ھ )ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺪود(
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ( )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(
)رﻗ��ﻢ  ،۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،(۳۲۱اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن إﻗﺎﻣ��ﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹٤۷
وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( ،رﻗﻢ  ۲ﻟﺴﻨﺔ -۱۹٥۳
إﻧﻲ أﻗ�ﺮر ﺑﮭ�ﺬا ﻋﻠ�ﻰ ﺗﻌ�ﺪﯾﻞ ﺧﺎرط�ﺔ اﻻﺳ�ﺘﻤﻼك اﻟﻤﺮﻓﻘ�ﺔ ﻟﻠﻘ�ﺮار ﺑﺸ�ﺄن اﺳ�ﺘﻤﻼك واﺧ�ﺬ ﺣ�ﻖ اﻟﺘﺼ�ﺮف )طﺮﯾ�ﻖ( رﻗ�ﻢ
ھ) ۳۳/۷۹/ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻟﻘﺮار اﻻﺻﻠﻲ"( اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ادﻧﺎه-
اﻷراﺿﻲ ھﻲ:
ﻗﻄﺎع ارض ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ  ۱۲۳٫٤۲۱دوﻧﻢ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﺑﻤﻘﯿﺎس رﺳﻢ
۱٥،۰۰۰ :۱وﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ "ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك وأﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )طﺮﯾﻖ( رﻗﻢ /۷۹/۳۳ھ )ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺪود(" اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ
ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮار.
ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺣﺴﺐ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻔﯿﺴﻜﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ أراﺿﻲ ﻗﺮﯾﺔ ﻣﺠﺪل ﺑﻨ�ﻲ ﻓﺎﺿ�ﻞ،
ﺣ��ﻮض ﻓﯿﺴ��ﻜﺎﻟﻲ  ،٤ﻣﻮﻗ��ﻊ اﻟﻔﺨ��ﺖ ،اﻟﻤﺼ��ﺮة او اﻟﺴ��ﮭﻞ اﻟﻮﺳ��ﻂ ،اﻟﺼ��ﺪور اﻟﻘﺒﻠ��ﻲ ،ﺣ��ﻮض ﻓﯿﺴ��ﻜﺎﻟﻲ  ،۷ﻣﻮﻗ��ﻊ راس
اﻟﻤﻄﻠﺔ ،ﻣﺮح اﻟﯿﻨﺒﻮع ،اﺑﻮ دھﻮا ،طﯿﻒ اﻟﺤﺒﻞ ،اﻟﺨﺮﯾﺐ ،اﻟﺪﻣﻠ�ﺔ ،اﻟﻌﻘﺒ�ﺔ ،اﻟﻤ�ﺰر ،وادي اﻟﺒﺮﺷ�ﺔ ،اﻟﻤﻘ�ﻮس ،اﻟﻤﺮﯾﻜﺒ�ﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اراﺿﻲ ﻗﺮﯾﺔ دوﻣﺎ ،ﺣﻮض ﻓﯿﺴﻜﺎﻟﻲ  ،۳ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺮاﺋﻖ اﻟﺸﺮق.
ﻹزاﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،ﻣﻦ اﻵن وﺻﺎﻋﺪا ،ﺗﺴﺮي ﺧﺎرطﺔ اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺮار .ﺧﺎرطﺔ اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﺘﻲ أرﻓﻘﺖ
ﻟﻠﻘﺮار اﻷﺻﻠﻲ )/۳۳/۷۹ھ( -ﻣﻠﻐﯿﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
.۱
.۲
.۳
.٤
.٥
.٦
.۷

ﯾﻮدع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
ﯾﺴﻠﻢ ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻹطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﻠﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺪة أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﯿﺎدة ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ.

وﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ اﻹطﻼع ﻋﻠﯿﮭﻢ.

۸
۷

ﺗﺸﺮي

٥۷۷۹

ﺗﺸﺮﯾﻦ اول ۲۰۱۹

ﻏﺴ������ﺎن ﻋﻠﯿ������ﺎن,
رﺋ����ﯿﺲ

اﻹدارة

ﻋﻤﯿ������ﺪ
اﻟﻤﺪﻧﯿ����ﺔ

اﻟﺴ�����������������������������ﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ�����������������������������ﺔ
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ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ
اﻣر ﺑﺷﺄن ﺗرﻣﯾم اﻟﻛﺳﺎرات )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ۲۰۱۹-٥۷۸۰، (۱۸۲۳
أﻧظﻣﺔ ﺑﺷﺄن ﺻﻧدوق ﺗﻣوﯾل ﻛﺳﺎرات
ﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻣﺎدة  ۱۷ﻣن اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺗرﻣﯾم اﻟﻛﺳﺎرات )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم -٥۷۸۰ ،(۱۸۲۳
) ۲۰۱۹ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣر( ،ﻓﺈﻧﻧﻲ اﺳن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻧﺷﺎء
ﺻﻧدوق
ﺗﻣوﯾل

.۱

ھﯾﺋﺔ إدارة
ﺻﻧدوق
اﻟﺗﻣوﯾل

.۲

ﯾﻘﺎم ﺑﮭذا ﺻﻧدوق ﺗﻣوﯾل ﻛﺳﺎرات ﺑﻣوﺟب اﻻﻣر )ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ – ﺻﻧدوق اﻟﺗﻣوﯾل(.

)أ(

ﺗﺷﻛل ھﯾﺋﺔ إدارة ﺻﻧدوق اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن:

)(۱

اﻟﺿﺎﺑط ﻟﺷؤون اﻟﺗﻌدﯾن-رﺋﯾس؛

)(۲

رﺋﯾس ﻓرع اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ اﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو ﻣﻧدوب ﻋﻧﮫ-ﻋﺿو؛

)(۳

اﻟﺿﺎﺑط ﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو ﻣﻧدوب ﻋﻧﮫ-ﻋﺿو؛

)(٤

ﻣدﯾر دﯾوان اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو ﻣﻧدوب ﻋﻧﮫ-ﻋﺿو؛

)(٥

رﺋﯾس ﻓرع اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو ﻣﻧدوب ﻋﻧﮫ-ﻋﺿو؛

)(٦

اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻷﻣﻼك اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗروﻛﺔ أو ﻣﻧدوب ﻋﻧﮫ )ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ-
اﻟﻣﺳؤول( -ﻋﺿو؛

)(۷

اﻟﺿﺎﺑط ﻟﺷؤون اﻟﻣﺣﻣﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺣداﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ
أو ﻣﻧدوب ﻋﻧﮫ-ﻋﺿو؛

)(۸

اﻟﺿﺎﺑط ﻟﺷؤون ﺟودة اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو ﻣﻧدوب ﻋﻧﮫ-ﻋﺿو؛

)(۹

اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة-ﻋﺿو واﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﻟﺻﻧدوق اﻟﺗﻣوﯾل.

)ب( رﺋﯾس اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﯾﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﻹدارة.
)ج( ﻣﻧدوب اﻟﻣﻔﺗش ﯾﺷﻐل ﻣﻧﺻب ﻣرﻛز اﻋﻣﺎل اﻹدارة.
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أﺻول ﻋﻣل
اﻻدارة

.۳

اﻻﺗﺎوات

.٤

ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺗﺻرف ﻓﻲ ﻛﺳﺎرة ﻟﺻﻧدوق اﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺗﺎوات اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟذﯾل ،ﺣﺳب أﻧواع
وﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌدﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺳﺎرة ﻛﺎﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ اﻟذﯾل ،ﻣرة ﻛل أرﺑﻊ ﺷﮭور؛ ﻟم ﯾدﻓﻊ
اﻟﻣﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻛﺳﺎرة اﻻﺗﺎوات اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟذﯾل ﻟﺻﻧدوق اﻟﺗﻣوﯾل ،ﯾﺣﻖ ﻟﻠﺿﺎﺑط
ﻟﺷؤون اﻟﺗﻌدﯾن ،ﻋدم ﺗﺟدﯾد او اﻟﻐﺎء رﺧﺻﺔ اﻟﺗﻌدﯾن اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﺔ ﻟﻠﻛﺳﺎرة ،ﺑﺣﺎل ﺗم ﻣﻧﺣﮭﺎ.

ﺻﻼﺣﯾﺎت
اﻻدارة

.٥

ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻹدارة-

)أ(

ﺗﺣدد اﻹدارة أﺻول ﻋﻣﻠﮭﺎ وﺟﻠﺳﺎﺗﮭﺎ ،ﺑﺣﺎل ﻟم ﺗﺣدد ﻓﻲ ھذه اﻷﻧظﻣﺔ ،وﺗﺗﺧذ
ﻗراراﺗﮭﺎ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻻﺻوات ،ﺑﺣﺎل اﻟﺗﻌﺎدل ﯾﺗم اﻟﺗرﺟﯾﺢ وﻓﻖ ﺻوت اﻟرﺋﯾس.

)ب( ﺗﺟﺗﻣﻊ اﻹدارة ﻣرة ﻛل  ۱۲۰ﯾوم ،ﻛﺣد أدﻧﻰ ،وﻓﻖ ﻗرار رﺋﯾﺳﮭﺎ او رﺋﯾس ﻓرع
اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﯾﻌﺗﺑر ﺣﺿور ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﻛﮭﯾﺋﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻷي ﺷﺄن.
)ج( رﺋﯾس اﻹدارة ،ﺳوﯾﺗﺎ ﻣﻊ ﻣﻧدوب اﻟﻣﺳؤول وﻣﻧدوب اﻟﺿﺎﺑط ﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ھم اﻟﻣﺧوﻟﯾن ﻟﻠﺗوﻗﯾﻊ ﺑﺎﺳم اﻹدارة ﻋﻠﻰ أي ﻣﺳﺗﻧد ﻓﻲ ﻧطﺎق
ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﮭﺎ ،ﯾﺷﻣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟدﻓﻊ ﻟﺻﻧدوق اﻟﺗﻣوﯾل او ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت إﻋﺎدة
اﻟﻣﺻﺎرﯾف او اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن ﺻﻧدوق اﻟﺗﻣوﯾل.
)د(

)أ(

ﺗدﯾر اﻹدارة ﺳﺟﻼت وﺣﺳﺎﺑﺎت ،ﺑﺻورة ﻣﻧﻔردة ﻋن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ،
وﺗﻧﺷر ﺗﻘرﯾرا ً ﺳﻧوﯾﺎ ً ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت ،ﺑواﺳطﺔ اﻟﺿﺎﺑط
ﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ.

ﺟﺑﺎﯾﺔ اﻻﺗﺎوات اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ،٤ﺑواﺳطﺔ اﻟﺿﺎﺑط ﻟﺷؤون اﻟﺗﻌدﯾن ،ﻛﺄﻣﯾن
ﺳر ﺻﻧدوق اﻟﺗﻣوﯾل ،وﺗﺣدﯾد اﻟﻣواﻋﯾد وطرق ﺟﺑﺎﯾﺔ ھذه اﻻﺗﺎوات.

)ب( اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺑﺷﺄن إﻋﺎدة ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗرﻣﯾم ﻟﻠﻣﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ،
ﻛﻠﮭﺎ او ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ ،اﻟﺗﻲ ﺻرﻓت ﻷﺟل اﻋداد ﻣﺧطط اﻟﺗرﻣﯾم وﻓﻖ اﻟﻣﺎدة  ۲ﻣن
اﻻﻣر ،وﻛذﻟك اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ
اﻷراﺿﻲ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ ،ﻷﺟل اﻋداد ﻣﺧطط اﻟﺗرﻣﯾم ﻛﺎﻟﻣذﻛور.
)ج( اﻟﻘرار ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،ﻛﻠﮭﺎ او ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ ،اﻟﺗﻲ ﺻرﻓت
وﻓﻖ اﻟﻣواد  ۱٥ ،۹ ،٦ ،٥و ۱٦-ﻣن اﻻﻣر ،او اﻟﻣﻧطوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﺻﻧدوق
اﻟﺗﻣوﯾل.
)د(

اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺻرﻓت ﻋﻠﻰ اﻋداد ﻣﺧطط ﺗرﻣﯾم وﻛذﻟك
اﻗﺗراح ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ،ﻛﻠﮭﺎ او ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ.

)ھ(

ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺧطط اﻟﺗرﻣﯾم اﻟﻣﻣول ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرات )ب( و)-ج(

)و(

اﺳﺗﺷﺎرة ﺧﺑراء ﻛﻣﺎ ﺗراه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ واﻟﻘرار ﺑﺷﺄن ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﻧطوﯾﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺗﺷﺎرة ،طﻠب اﺛﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺻرﻓﮭﺎ اﻟﻣﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ
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اﻷراﺿﻲ واﺟراء اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗراھﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﮭﺎ وﻓﻖ اﻟﻔﻘرات
)ب() ،ج() ،د( و)-ھ(؛
)ز( اﻟﻘرار ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ،ﻣﻧوطﺎ ً ﺑﻣﺻﺎدﻗﺔ رﺋﯾس اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ
ﻓﯾﮭﺎ ﯾﻌﯾد ﺻﻧدوق اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻷﺟل ﺗرﻣﯾم اﻟﻛﺳﺎرات ﻓﻲ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋدم اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻛل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻟﺷروط ،اﻟواردة ﻓﻲ اﻻﻣر
وھذه اﻷﻧظﻣﺔ.
إﻋﺎدة
ﻣﺻﺎرﯾف
اﻟﺗرﻣﯾم

.٦

ﺑدء ﺳرﯾﺎن
وﻧﺷر

.۷

ﺑدء ﺳرﯾﺎن ھذه اﻷﻧظﻣﺔ  ٤٥ﯾوم ﻣن ﯾوم ﺗوﻗﯾﻌﮭم.

اﻻﺳم

.۸

ﺗﺳﻣﻰ ھذه اﻷﻧظﻣﺔ :أﻧظﻣﺔ ﺑﺷﺄن ﺻﻧدوق ﺗﻣوﯾل ﺗرﻣﯾم ﻛﺳﺎرات )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(،
.۲۰۱۹-٥۷۸۰

)أ(

ﺗﻌﺎد ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗرﻣﯾم ،ﻛﻠﮭﺎ او ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ ،ﻟﻣﻧﻔذ اﻋﻣﺎل اﻟﺗرﻣﯾم ﺑﻣﺻﺎدﻗﺔ إدارة
ﺻﻧدوق اﻟﺗﻣوﯾل.

)ب( ﯾﻘدم اﻟطﻠب ﻹﻋﺎدة ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗرﻣﯾم ﻹدارة ﺻﻧدوق اﻟﺗرﻣﯾم ،ﺣﺳب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﺗﻔﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗد.
)ج( ﻻ ﺗﻌﺎد ﻣﺻﺎرﯾف ﻟﻠﻣﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣﻠزم
ﺑﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑﻣوﺟب أي ﻗﺎﻧون ،ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻣن ،ﻗرار ﺣﻛم ،ﻣﺧطط او رﺧﺻﺔ.
)د(

ﻻ ﺗﻌﺎد ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗرﻣﯾم ﺟراء اﻋﻣﺎل ﺗﻌدﯾن اﻟﺗﻲ ﻧﻔذت ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟرﺧﺻﺔ اﻟﺗﻌدﯾن
وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ.
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اﻟذﯾل
)اﻟﻧظﺎم (٤
اﻻﺗﺎوات ﻟﺻﻧدوق اﻟﺗﻣوﯾل
ﻧوع اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌدﻧﺔ

اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑل ﻛل طن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣن ﻣﻌدل ﺛﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺎدة
اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن اﻟﻣرﻛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﺳﺎرة

.۱

ﺗرﺑﺔ طﻣﻲ

%٦٫۰

.۲

رﻣل

%٤٫۰

.۳

ﻣﻠﻐﻲ

.٤

ﺣﺻﻰ

%۱٫۰

.٥

ﺟﺑص

%۰٫۷

.٦

ﺣﺟر ﻟﻠﻣوزاﯾﯾك

%۰٫۳

.۷

ﺻﻠﺻﺎل

%۰٫۲

.۸

ﺣﺟر رﺧﺎم )ﺷﺎﯾش(

%۰٫۱

.۹

ﺣﺟﺎرة ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺟﯾر

 %۰٫۱ﻣن ﺗﺳﻌﯾرة ﺑﯾﻊ اﻟﺟﯾر

 .۱۰ﺣﺟﺎرة وﺻﻠﺻﺎل ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻻﺳﻣﻧت
.۱۱

ﻛل ﻣﺎدة أﺧرى ﻣﻌدﻧﺔ

 %۰٫۱ﻣن ﺗﺳﻌﯾرة ﺑﯾﻊ اﻻﺳﻣﻧت
%۱

* ﻣﻌدل ﺗﺳﻌﯾرة اﻟﺑﯾﻊ وﻧﺳﺑﺔ دﻓﻊ اﻟرﺳوم ﺑﺎﻵﻏورات ﺗﺣدد ﻋﻠﻰ ﯾد إدارة ﺻﻧدوق اﻟﺗﻣوﯾل ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷورات
داﺋرة اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل ﻓﻲ ﺷﮭر ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ وﺗﻣوز ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ ﻟﻠدﻓﻊ ﻓﻲ  ۱ﻧﯾﺳﺎن و ۱ﺗﺷرﯾن
اول ﺑﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ.

۲٤

ﺗﺷري

٥۷۸۰

 ۲۳ﺗﺷرﯾن اﻷول ۲۰۱۹

ﻏﺳ��������ﺎن ﻋﻠﯾ��������ﺎن،
رﺋ����������ﯾس
ﻣﻧطﻘ�������ﺔ

اﻹدارة

ﻋﻣﯾ��������د
اﻟﻣدﻧﯾ����������ﺔ

ﯾﮭ��������ودا واﻟﺳ��������ﺎﻣرة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۹-٥۷۳۹ , (۷۸۳
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ-إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ "ﻣﻔﻮؤوت ﯾﺮﯾﺤﻮ"( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (۳۷
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۱۹-٥۷۸۰ ,
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ۱أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اداره ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻗﻠﯿﻤﯿﮫ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ ،(۷۸۳
)۱۹۷۹-٥۷۳۹ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻻﻣﺮ"( ،ﻓﺎﻧﻨﻲ اﺳﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ

.۱

ﻓﻲ ذﯾﻞ اﻻﻣﺮ،ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة "أ" ,ﺑﻌﺪ " .۸ﯾﻔﯿﺖ" ،ﯾﺄﺗﻲ .۹" :ﻣﻔﻮؤت ﯾﺮﯾﺤﻮ",
واﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ  .۹ﺣﺘﻰ , ۲۰ﺗﺴﺘﺒﺪل ﺑﺎﻟﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاد  .۱۰ﺣﺘﻰ .۲۱

إﺿﺎﻓﺔ
ﺧﺮﯾﻄﺔ

.۲

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ "ﻣﻔﻮؤت ﯾﺮﯾﺤﻮ" ھﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷزرق واﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮭﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ.

اﯾﺪاع
اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ

.۳

ﺗﻮدع اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ ﻻطﻼع اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.٤

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.٥

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ " :أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ-إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ
"ﻣﻔﻮؤوت ﯾﺮﯾﺤﻮ"( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳۷ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۲۰۱۹-٥۷۸۰ ,

)أ(

ﻣﻜﺘﺐ رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة.

)ب(

ﻣﻜﺘ����ﺐ اﻟﻤﺴ����ﺆول ﻛﻤﻔﮭﻮﻣ����ﮫ ﺑﻘ����ﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳ����ﻲ اﻟﻤﺠ����ﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿ����ﺔ )ﯾﮭ����ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( .۱۹۸۱-٥۷٤۱
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻋﺮﻓﻮت ھﯿﺮدﯾﻦ.

)ج(

۲۸

ﺗﺸ���������ﺮي

٥۷۸۰

ﻧ���������ﺪاف ﺑ���������ﺪان،

۲۷

ﺗﺸﺮﯾﻦ اول

۲۰۱۹

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع ﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ

أﻟ���������ﻮف

ﺑﻤﻨﻄﻘ������������ﺔ ﯾﮭ������������ﻮدا واﻟﺴ������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﮫ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۲۹،(۳۲۱
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﻣﻨﺸﺄة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻮﻓﺮا( رﻗﻢ /۸/۱۹ھ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤ�ﺎدة  ۲ﻣ�ﻦ اﻷﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﻗ�ﺎﻧﻮن اﻷراﺿ�ﻲ )اﺳ�ﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼ�ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ
 ،۱۹٦۹ -٥۷۲۹ ،(۳۲۱اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺎن إﻗﺎﻣﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ  ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹٤۷وﺑﻤﻮﺟ�ﺐ اﻟﻤ�ﺎدة
 ٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( ،رﻗﻢ  ۲ﻟﺴﻨﺔ ) ۱۹٥۳ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ -ﻗ�ﺎﻧﻮن اﻻﺳ�ﺘﻤﻼك( ( ،وﺑﻌ�ﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌ�ﺖ إن
اﺳ��ﺘﻤﻼك اﻷراﺿ��ﻲ ﻟﻠﻤﺼ��ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ ﻷﺟ��ﻞ ﺗﻮﺻ��ﯿﻞ ﻣﺴ��ﺘﻮطﻨﺔ ﻋ��ﻮﻓﺮا واﻟﻘ��ﺮى اﻟﻔﻠﺴ��ﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺠ��ﺎورة )ﻋ��ﯿﻦ ﯾﺒ��ﺮود ،ﺑﯿﺘ��ﯿﻦ،
ﺳﻠﻮاد ،ﯾﺒﺮود( ﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺤﻠﯿ�ﺔ ،وأن ﺑﺈﻣﻜ�ﺎن اﻟﻤﻨﺸ�ﺄ ﺗﺤﻤ�ﻞ اﻟﻨﻔﻘ�ﺎت اﻟﻼزﻣ�ﺔ ﻟﺘﻌ�ﻮﯾﺾ أﺻ�ﺤﺎب
اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ-
إﻧ�ﻲ أﻗ�ﺮر ﺑﮭ��ﺬا ﻋﻠ�ﻰ اﺳ��ﺘﻤﻼك اﻷراﺿ�ﻲ اﻟﻤﻔﺼ��ﻠﺔ أدﻧ�ﺎه ،ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة ) (۱) ٤أ( ﻣ�ﻦ ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻻﺳ�ﺘﻤﻼك ،وﻋﻠ��ﻰ اﺧ�ﺬ ﺣ��ﻖ
اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻮري ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ أﻟﻤﻔﺼﻠﮫ أدﻧﺎه :ﺧﻼل  ٦۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻢ ،أو ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ،ﺣﺴﺐ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ.
اﻷراﺿﻲ ھﻲ:
ﻗﻄﻌﺔ ارض ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ  ۳٤٫۲۱۹دوﻧﻢ ،اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ،ﻣﻨﺸﺄة ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺎﺣﻨﺎت
اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ،ﻣﻨﺸﺄة ﻟﺘﺠﻤﯿﻊ ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وطﺮﯾﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ
ﻣﺤﺪد ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﺑﻤﻘﯿﺎس رﺳﻢ  ٦٫٥۰۰ :۱وﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ "أﻣﺮ ﺑﺸﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك
ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ أﻟﻌﺎﻣﮫ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ )۱۹٦۹-٥۷۲۹،(۳۲۱ﻣﻨﺸﺄة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻮﻓﺮا( رﻗﻢ /۸/۱۹ھ
" اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮار.
اﻷراﺿ�ﻲ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮرة ھ��ﻲ أراﺿ�ﻲ ﻣﻨﻈﻤ�ﺔ وﻣﺴ��ﺠﻠﺔ ﻓ�ﻲ أراﺿ��ﻲ ﺳ�ﻠﻮاد ،ﺣ�ﻮض -۱۷ﻗﻄﻌ��ﺔ ۱۱٦؛ ﺣ�ﻮض -۱۸اﻟﻘﻄﻌ��ﺔ ۷٤؛
ﺣﻮض -٦اﻟﻘﻄﻊ ۱٦۱ ،۱٥۹-۱٥۳ ،۱٥۰-۱٤۸ ،۱٤۲ ،۱۳۷ ،۱۳٦ ،۱۳۲؛ ﺣﻮض  – ۲۰اﻟﻘﻄﻊ ،۹۲ ،۸۸-۸٦ ،۸٤-۷۹
 ،۱۱۲-۱۰۸ ،۱۰٦ ،۱۰۲ ،۱۰۰ ،۹۷ ،۹٦وﻓﻲ أراﺿﻲ ﻋﯿﻦ ﯾﺒﺮود ،اﻟﺤﻮض  ۷اﻟﻘﻄﻊ.٥۹-٥٥ ،٤۷-٤٥-
ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
.۱
.۲
.۳
.٤
.٥
.٦
.۷
.۸
.۹

ﯾﻮدع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
ﯾﺴﻠﻢ ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻹطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾ�ﻮدع ﻓ��ﻲ ﻣﻜﺎﺗ�ﺐ اﻟﻤﻨ��ﺪوب ﻋ�ﻦ اﻟﻤﺴ��ﺌﻮل ﻋ�ﻦ اﻷﻣ�ﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ��ﺔ ﻓ�ﻲ ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة ﻓ��ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ�ﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤ��ﺔ ،وﯾﻮﺿ��ﻊ
ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﻠﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺪة أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﯿﺎدة ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ

وﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ اﻹطﻼع ﻋﻠﯿﮭﻢ.

۱۰

ﻛﺴﻠﻮ

٥۷۸۰

۸

ﻛﺎﻧﻮن اول

۲۰۱۹

ﻏﺴ������ﺎن ﻋﻠﯿ������ﺎن،
رﺋ����ﯿﺲ

اﻹدارة

ﻋﻤﯿ������ﺪ
اﻟﻤﺪﻧﯿ����ﺔ

اﻟﺴ�����������������������������ﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ�����������������������������ﺔ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۲۹،(۳۲۱
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺷﺎرع رﻗﻢ -٤٤٦اﻟﻤﻘﻄﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺮق ﻟﺒﯿﺪ – ﻣﻔﺮق ﻣﻮدﯾﻌﯿﻦ
ﻋﯿﻠﯿﺖ – ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺼﺎدرة رﻗﻢ ھ ،۱/۹۰/ھ ،۱۸/۷۹/ھ(۳/۹۳/
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼ�ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۱۹٦۹ -٥۷۲۹ ،(۳۲۱اﻷﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺎن إﻗﺎﻣ�ﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹٤۷
وﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة  ٤ﻣ��ﻦ ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻷراﺿ��ﻲ )اﺳ��ﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼ��ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ( ،رﻗ��ﻢ  ۲ﻟﺴ��ﻨﺔ ) ۱۹٥۳ﻓﯿﻤ��ﺎ ﯾﻠ��ﻲ -ﻗ��ﺎﻧﻮن
اﻻﺳﺘﻤﻼك( ،وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌﺖ إن اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺼﺎدرة ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ ،ﻷﺟ�ﻞ ﺗﻄ�ﻮﯾﺮ وﺗﻮﺳ�ﯿﻊ ﺷ�ﺎرع
رﻗﻢ  ٤٤٦ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﺑﯿﻦ "ﻣﻔﺮق ﻟﺒﯿ�ﺪ" وﺑ�ﯿﻦ "ﻣﻔ�ﺮق ﻣ�ﻮدﯾﻌﯿﻦ ﻋﯿﻠﯿ�ﺖ" ،اﻟ�ﺬي ﯾﺨ�ﺪم اﻟﻤﺼ�ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ  ،ﻣ�ﻦ ﻧﺎﺣﯿ�ﺔ
اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻷﻣﺎن ،وأن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ-
إﻧﻲ أﻗﺮر ﺑﮭﺬا وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۱۲ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﻤﻼك ،ﻋﻠ�ﻰ اﺳ�ﺘﻤﻼك اﻷراﺿ�ﻲ اﻟﻤﻔﺼ�ﻠﺔ أدﻧ�ﺎه ،ﺧ�ﻼل  ٦۰ﯾ�ﻮم ﻣ�ﻦ ﯾ�ﻮم
ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻻرض ،ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻرﺗﺒ�ﺎط واﻟﺘﻨﺴ�ﯿﻖ اﻟﻤﻼﺋﻤ�ﺔ ،أو ﻋ�ﻦ طﺮﯾ�ﻖ إرﺳ�ﺎﻟﮭﺎ ﻟﺠﮭ�ﺎت
اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ،ﺣﺴﺐ اﻻﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﮭﻢ.
اﻷراﺿﻲ ھﻲ:
ﻗﻄﻌﺔ ارض ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ  ۷۲٫٥۰۹دوﻧﻢ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اواﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة ھ" ۱/۹۰/طﺮﯾﻖ" ،اﻣﺮ
اﻟﻤﺼﺎدرة رﻗﻢ ھ" ۱۸/۷۹/ﻣﻘﻄﻊ طﺮﯾﻖ" ،واﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة رﻗﻢ ھ" ۳/۹۳/طﺮﯾﻖ" اﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﻓﻌﻠﻲ .ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﺑﻤﻘﯿﺎس رﺳﻢ  ۷٫۰۰۰ :۱وﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ "ﻗﺮار ﺑﺸﺄن
اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺷﺎرع رﻗﻢ -٤٤٦اﻟﻤﻘﻄﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺮق ﻟﺒﯿﺪ – ﻣﻔﺮق ﻣﻮدﯾﻌﯿﻦ ﻋﯿﻠﯿﺖ – ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺼﺎدرة رﻗﻢ
ھ ،۱/۹۰/ھ ،۱۸/۷۹/ھ "(۳/۹۳/اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮار.

اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ھﻲ أراﺿﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺣﺴﺐ اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﻔﺴﻜﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﻗﺮﯾﺔ ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺣﻮض ﻓﯿﺴﻜﺎﻟﻲ  ،۹ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﺌﺮ رﯾﺎن ،ﺑﻄ�ﻦ اﻟﺠﻌ�ﺮ ،وﺣ�ﻮض  ٥ﻓﯿﺴ�ﻜﺎﻟﻲ وﻣﻮﻗ�ﻊ اﻟ�ﻨﺠﻢ ،ﺧﻠ�ﺔ ﺷ�ﻠﻄﺔ
وﻋﺮ اﺑﻮ ﻋﻔﺺ.
ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
.۱
.۲
.۳
.٤
.٥
.٦
.۷

ﯾﻮدع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
ﯾﺴﻠﻢ ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻹطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻮدع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻨﺪوب ﻋﻦ اﻟﻤﺴ�ﺌﻮل ﻋ�ﻦ اﻷﻣ�ﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة ﻓ�ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ�ﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤ�ﺔ ،وﯾﻮﺿ�ﻊ
ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.

 .۸ﯾﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﻠﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺪة أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
 .۹ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﯿﺎدة ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ
وﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ اﻹطﻼع ﻋﻠﯿﮭﻢ.

۲٥

ﻛﺴﻠﻮ

٥۷۸۰

۲۳

ﻛﺎﻧﻮن اول

۲۰۱۹

ﻏﺴ������ﺎن ﻋﻠﯿ������ﺎن،
رﺋ����ﯿﺲ

اﻹدارة

ﻋﻤﯿ������ﺪ
اﻟﻤﺪﻧﯿ����ﺔ

اﻟﺴ�����������������������������ﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ�����������������������������ﺔ
9874

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﮫ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۲۹،(۳۲۱
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺷﺎرع  – ٥٥ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﻔﺮق اﻟﻔﻲ ﻣﻨﺸﻲ -ﺗﺴﻮﻓﯿﻢ( رﻗﻢ
/۰۱/۸۸ھ
ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺻ��ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة  ۲ﻣ��ﻦ اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻷراﺿ��ﻲ )اﺳ��ﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼ��ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ()ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ  ،۱۹٦۹ -٥۷۲۹ ،(۳۲۱اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺎن إﻗﺎﻣ��ﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ ،(۹٤۷
 ،۱۹۸۱-٥۷٤۲وﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة  ٤ﻣ��ﻦ ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻷراﺿ��ﻲ )اﺳ��ﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼ��ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ( ،رﻗ��ﻢ  ۲ﻟﺴ��ﻨﺔ ۱۹٥۳
)ﻓﯿﻤ��ﺎ ﯾﻠ��ﻲ -ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻻﺳ��ﺘﻤﻼك ( ،وﺑﻌ��ﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌ��ﺖ إن اﺳ��ﺘﻤﻼك اﻷراﺿ��ﻲ ﺗﺨ��ﺪم اﻟﻤﺼ��ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ ﻻﺟ��ﻞ ﺗ��ﺮﻣﯿﻢ
وﺗﻮﺳﯿﻊ ﺷﺎرع رﻗﻢ  ٥٥ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻲ ﻣﻨﺸﻲ وﺣﺪود ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة" اﻟﺬي ﯾﺨﺪم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ
 ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿ�ﺔ اﻟﻤﻮاﺻ�ﻼت واﻷﻣ�ﺎن ،وأن ﺑﺈﻣﻜ�ﺎن اﻟﻤﻨﺸ�ﺄ ﺗﺤﻤ�ﻞ اﻟﻨﻔﻘ�ﺎت اﻟﻼزﻣ�ﺔ ﻟﺘﻌ�ﻮﯾﺾ أﺻ�ﺤﺎب اﻟﺤﻘ�ﻮق ﻓ�ﻲ
اﻷراﺿﻲ-
إﻧﻲ أﻗﺮر ﺑﮭﺬا وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۱۲ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﻤﻼك ،ﻋﻠﻰ اﺳ�ﺘﻤﻼك اﻷراﺿ�ﻲ اﻟﻤﻔﺼ�ﻠﺔ أدﻧ�ﺎه ،ﺧ�ﻼل  ٦۰ﯾ�ﻮم ﻣ�ﻦ
ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻻرض ،ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،أو ﻋ�ﻦ طﺮﯾ�ﻖ إرﺳ�ﺎﻟﮭﺎ
ﻟﺠﮭﺎت اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ،ﺣﺴﺐ اﻻﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﮭﻢ.
اﻷراﺿﻲ ھﻲ:
ﻗﻄﻌﺔ ارض ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ  ۱٦٥٫۸دوﻧﻢ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة ھ" ۱/۸۸/ﺷﺎرع اﻟﺘﻔﺎف ﻗﻠﻘﻠﯿﺔ" ﻟﻢ
ﯾﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ .ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﺑﻤﻘﯿﺎس رﺳﻢ :۱
 ۱۰٫۰۰۰وﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ " ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺷﺎرع  – ٥٥ﻣﻘﻄﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺮق اﻟﻔﻲ ﻣﻨﺸﻲ -
ﺗﺴﻮﻓﯿﻢ( ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة رﻗﻢ /۰۱/۸۸ھ " اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮار.
اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺣﺴﺐ ﺧﺎرطﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
.۱ﻗﺮﯾﺔ ﺣﺒﻠﺔ:

• ﺣﻮض  ۷٦۲۷ﻗﻄﻊ "۰" ،٤۲ ،٤۱ ،۳۱ :طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻊ.
• ﺣﻮض  ۷٦۲۸ﻗﻄﻊ .۲٤ ،٦-۱
• ﺣﻮض  ۷٥٦۷ﻗﻄﻊ.۳٥ ،۱۸ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۰ :

.۲ﻗﺮﯾﺔ ﻗﻠﻘﻠﯿﺔ:
• ﺣﻮض  ۷٥٦۸ﻗﻄﻊ "۰" ،٦٦ ،٦٥ ،٥۳ ،٥۷ ،٥۰ ،٤۸ ،۳٥ :طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻊ.
.۳ﻗﺮﯾﺔ ﻋﺰون:
• ﺣﻮض ) ٤۳ﻻﺋﺤﺔ ادﻋﺎءات( ﻗﻄﻊ "۰" ،۹ ،٤-۲ :طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻊ.
• ﺣﻮض ) ۲٦ﻻﺋﺤﺔ ادﻋﺎءات( ﻗﻄﻊ "۰" ،٦۷-٦٥ ،٥۹-٥۷ ،٥٥ ،٥٤ :طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻊ.
• ﺣﻮض )۲٥ﻻﺋﺤﺔ ادﻋﺎءات( ﻗﻄﻊ.٥۱-٤۸ :
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ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
.۱
.۲
.۳
.٤
.٥
.٦
.۷

ﯾﻮدع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
ﯾﺴﻠﻢ ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻹطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻹطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾ��ﻮدع ﻓ��ﻲ ﻣﻜﺎﺗ��ﺐ اﻟﻤﻨ��ﺪوب ﻋ��ﻦ اﻟﻤﺴ��ﺌﻮل ﻋ��ﻦ اﻷﻣ��ﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة ﻓ��ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ��ﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤ��ﺔ،
وﯾﻮﺿﻊ ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.

 .۸ﯾﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﻠﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺪة أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
 .۹ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﯿﺎدة ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ
وﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ اﻹطﻼع ﻋﻠﯿﮭﻢ.

۲٥

ﻛﺴﻠﻮ

٥۷۸۰

۲۳

ﻛﺎﻧﻮن اول

۲۰۱۹

ﻏﺴ������ﺎن ﻋﻠﯿ������ﺎن،
رﺋ����ﯿﺲ

اﻹدارة

ﻋﻤﯿ������ﺪ
اﻟﻤﺪﻧﯿ����ﺔ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﮫ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۲۹،(۳۲۱
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺑﺮﻛﺔ ﺷﯿﻠﻮ  (۲رﻗﻢ /۰۲/۲۰ھ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼ�ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۱۹٦۹ -٥۷۲۹ ،(۳۲۱اﻷﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺎن إﻗﺎﻣ�ﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹٤۷
وﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة  ٤ﻣ��ﻦ ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻷراﺿ��ﻲ )اﺳ��ﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼ��ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ( ،رﻗ��ﻢ  ۲ﻟﺴ��ﻨﺔ ) ۱۹٥۳ﻓﯿﻤ��ﺎ ﯾﻠ��ﻲ -ﻗ��ﺎﻧﻮن
اﻻﺳ��ﺘﻤﻼك ( ،وﺑﻌ��ﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌ��ﺖ إن اﺳ��ﺘﻤﻼك اﻷراﺿ��ﻲ ﻟﻠﻤﺼ��ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ ﻹﻗﺎﻣ��ﺔ ﺑﺮﻛ��ﺔ ﻣﯿ��ﺎه إﻗﻠﯿﻤﯿ��ﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﺳﺘﻘﻀ��ﻲ
اﺣﺘﯿﺎﺟ��ﺎت ﺗﺰوﯾ��ﺪ اﻟﻤﯿ��ﺎه ﻟﻜ��ﻼ اﻟﻄ��ﺮﻓﯿﻦ ﻓ��ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ اﻟﺠﺒﻠﯿ��ﺔ ،وأن ﺑﺈﻣﻜ��ﺎن اﻟﻤﻨﺸ��ﺄ ﺗﺤﻤ��ﻞ اﻟﻨﻔﻘ��ﺎت اﻟﻼزﻣ��ﺔ ﻟﺘﻌ��ﻮﯾﺾ
أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ-
إﻧﻲ أﻗﺮر ﺑﮭﺬا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ أدﻧﺎه ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ) (۱) ٤أ( ﻣ�ﻦ ﻗ�ﺎﻧﻮن اﻻﺳ�ﺘﻤﻼك ،وﻋﻠ�ﻰ اﺧ�ﺬ
ﺣ��ﻖ اﻟﺘﺼ��ﺮف ﻓ��ﻲ اﻷراﺿ��ﻲ أﻟﻤﻔﺼ��ﻠﮫ أدﻧ��ﺎه :ﺧ��ﻼل  ٦۰ﯾ��ﻮم ﻣ��ﻦ ﯾ��ﻮم ﻧﺸ��ﺮ ھ��ﺬا اﻟﻘ��ﺮار ﻓ��ﻲ اﻷراﺿ��ﻲ ،ﻋﻠ��ﻰ ﻣﻮﻗ��ﻊ
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻢ ،أو ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ،ﺣﺴﺐ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ.
اﻷراﺿﻲ ھﻲ:
ﻗﻄﻌﺔ ارض ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ  ۳٫۱۲دوﻧﻢ ،اﻟﻤﻌﺪة .ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﺑﻤﻘﯿﺎس
رﺳﻢ  ۲٫٥۰۰ :۱وﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ "ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك وأﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺑﺮﻛﺔ ﺷﯿﻠﻮ  (۲رﻗﻢ /۰۲/۲۰ھ" اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ
ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮار.
اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻏﯿ�ﺮ ﻣﻨﻈﻤ�ﺔ وﺣﺴ�ﺐ اﻟﺨﺮﯾﻄ�ﺔ اﻟﻔﯿﺴ�ﻜﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮاﺟ�ﺪة ﻓ�ﻲ أراﺿ�ﻲ ﻗﺮﯾ�ﺔ ﺟ�ﺎﻟﻮد ،ﺣ�ﻮض ﻓﯿﺴ�ﻜﺎﻟﻲ
 ،۲۳ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻌﺐ دوﺑﺶ.
ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﯾﻮدع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
ﯾﺴﻠﻢ ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻹطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
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 .۷ﯾ�ﻮدع ﻓ��ﻲ ﻣﻜﺎﺗ�ﺐ اﻟﻤﻨ��ﺪوب ﻋ�ﻦ اﻟﻤﺴ��ﺌﻮل ﻋ�ﻦ اﻷﻣ��ﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ��ﺔ ﻓ�ﻲ ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة ﻓ��ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ�ﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤ��ﺔ ،وﯾﻮﺿ��ﻊ
ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.

 .۸ﯾﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﻠﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺪة أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
 .۹ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﯿﺎدة ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ.
وﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ اﻹطﻼع ﻋﻠﯿﮭﻢ.

۸

ﺗﺒﺎت

٥۷۸۰

٥

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۲۰

ﻏﺴ������ﺎن ﻋﻠﯿ������ﺎن،
رﺋ����ﯿﺲ

اﻹدارة

ﻋﻤﯿ������ﺪ
اﻟﻤﺪﻧﯿ����ﺔ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﮫ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۲۹،(۳۲۱
ﻗﺮار ﺑﺸﺎن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺷﺎرع  – ٦۰ﻣﻘﻄﻊ ﺣﻮﺳﺎن  -اﻟﻌﺎزار(
ﺗﻨﻔﯿﺬ اواﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة رﻗﻢ /۸۳/۳۱ھ/۸۸/۳ ،ھ و /۹٤/۳ -ھ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﻗ�ﺎﻧﻮن اﻷراﺿ�ﻲ )اﺳ�ﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼ�ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ()ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ  ،۱۹٦۹ -٥۷۲۹ ،(۳۲۱اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺎن إﻗﺎﻣ��ﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ
 ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹٤۷وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( ،رﻗﻢ  ۲ﻟﺴ�ﻨﺔ
) ۱۹٥۳ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ -ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﻤﻼك ( ،وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌﺖ إن اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﺿﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺟ�ﻞ
ﺗ��ﺮﻣﯿﻢ وﺗﻮﺳ��ﯿﻊ ﺷ��ﺎرع رﻗ��ﻢ  ٦۰ﻓ��ﻲ اﻟﻤﻘﻄ��ﻊ ﺑ��ﯿﻦ ﻣﻔ��ﺮق ﺣﻮﺳ��ﺎن و ﻣﻔ��ﺮق اﻟﻌ��ﺎزار" اﻟ��ﺬي ﯾﺨ��ﺪم اﻟﻤﺼ��ﻠﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ  ،ﻣ��ﻦ ﻧﺎﺣﯿ��ﺔ اﻟﻤﻮاﺻ��ﻼت واﻷﻣ��ﺎن ،وأن ﺑﺈﻣﻜ��ﺎن اﻟﻤﻨﺸ��ﺄ ﺗﺤﻤ��ﻞ اﻟﻨﻔﻘ��ﺎت اﻟﻼزﻣ��ﺔ ﻟﺘﻌ��ﻮﯾﺾ أﺻ��ﺤﺎب
اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ-
إﻧﻲ أﻗﺮر ﺑﮭﺬا وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۱۲ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﻤﻼك ،ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﺿ�ﻲ اﻟﻤﻔﺼ�ﻠﺔ أدﻧ�ﺎه ،ﺧ�ﻼل  ٦۰ﯾ�ﻮم
ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻻرض ،ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،أو ﻋ�ﻦ طﺮﯾ�ﻖ
إرﺳﺎﻟﮭﺎ ﻟﺠﮭﺎت اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ،ﺣﺴﺐ اﻻﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﮭﻢ.
اﻷراﺿﻲ ھﻲ:
ﻗﻄﻌﺔ ارض ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ  ۳٤۹٫۹۷٦دوﻧﻢ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة ھ" ۳۱/۸۳/ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻘﻄﻊ
ﻣﻦ ﺷﺎرع ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ – اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺑﺠﻮار اﻟﻌﺎزار"؛ ھ " ۳/۸۸/ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻌﺎزار"؛ و-
ھ" .۳/۹٤/اﻟﺘﻔﺎف اﻟﺨﻀﺮ" ،ﺣﯿﻦ ﯾﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ
ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﺑﻤﻘﯿﺎس رﺳﻢ  ۱٥٫۰۰۰ :۱وﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ " ﻗﺮار ﺑﺸﺎن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف
) – ٦۰ﻣﻘﻄﻊ ﺣﻮﺳﺎن  -اﻟﻌﺎزار(  -ﺗﻨﻔﯿﺬ اواﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة رﻗﻢ /۸۳/۳۱ھ /۸۸/۳ ،ھ و /۹٤/۳ -ھ "
اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮار.
اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
اراﺿﻲ اﻟﻘﺮﯾﺔ
ارطﺎس
اﻟﺨﻀﺮ

ﺣﻮض
ﺣﻮض ﻓﯿﺴﻜﺎﻟﻲ ۸
ﺣﻮض ﻓﯿﺴﻜﺎﻟﻲ ۲
ﺣﻮض  ۷ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺣﻜﺎم

ﺣﻮض  ۸ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺣﻜﺎم
ﺣﻮض  ۱۰ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺣﻜﺎم

ﻗﻄﻌﺔ/ﻣﻮﻗﻊ
ﺿﮭﺮ اﻟﺒﻘﯿﺶ  ،ﺧﻠﺔ اﻟﻘﺮوﯾﺶ
ﺿﮭﺮ ﺑﻘﯿﺶ
۷٤ ،۷۱ ،٥۲ ، ٥۱ ، ۳٦-۲۸
-۹٥ ، ۹۳-۹۱ ، ۸۹-۸۷ ، ۷٥،
۱٦۳-۱٥۷ ، ۱۰۷ ، ۱۰٦ ، ۱۰۰
 "۰" ،طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻊ.
 "۰" ،٤۸ ،۳۹ ،۳۸ ،۳۲طﺮﯾﻖ
ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻊ
،۱۹-۱۷ ،۱٥-۱۲ ،۱۰-۷ ،٥ ،۱
،٤۰-۳۳ ،۳۱ ،۳۰ ،۲۷ ،۲٥-۲۱
-٥۹ ،٥٥-٥۱ ،٤۸ ،٤٥-٤۳ ،٤۲
 "۰" ،٦۱طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻊ
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ﺣﻮض  ۱۱ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺣﻜﺎم
ﺣﻮض  ۱۳ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺣﻜﺎم

ﺣﻮض  ۲۲ﻻﺋﺤﺔ اﺣﻜﺎم
ﺣﻮض  ۲٤ﻻﺋﺤﺔ اﺣﻜﺎم
ﺣﻮض  ۲۷ﻻﺋﺤﺔ اﺣﻜﺎم
ﺣﻮض  ۲۹ﻻﺋﺤﺔ اﺣﻜﺎم
ﺣﻮض  ۳٥ﻻﺋﺤﺔ اﺣﻜﺎم

 "۰" ،۲۹-۲۲طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻊ
،۸۲ ،٥۱-٤۹ ،۳۳-۲۸ ،۱۰ ،۹
-۱٤۱ ،۱۲۳-۱۲۱ ،۹۸ ،۹۷ ،۹٦
 "۰" ،۱٥۳ ،۱٤۹ ،۱٤۷طﺮﯾﻖ
ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻊ
 "۰" ،۲٦طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻊ
،۱۱٦ ،۹۹-۹٦ ،٥۲-٤٦ ،٤۳
 "۰" ،۱۲۸ ،۱۲۷ ،۱۱۷طﺮﯾﻖ
ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻊ
 "۰" ،۱۹طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻊ
 "۰" ،۱طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻊ
"۰" ،٦۱-٥٦ ،۲۸-۲۳ ،۲-۱
طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻊ

ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
.۱
.۲
.۳
.٤
.٥
.٦
.۷

ﯾﻮدع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
ﯾﺴﻠﻢ ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻹطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻮدع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻨﺪوب ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻷﻣﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة ﻓ�ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ�ﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤ�ﺔ،
وﯾﻮﺿﻊ ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.

 .۸ﯾﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﻠﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺪة أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
 .۹ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﯿﺎدة ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ
وﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ اﻹطﻼع ﻋﻠﯿﮭﻢ.

٥۷۸۰

۸

ﺗﺒﺎت

٥

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۲۰

ﻏﺴ������ﺎن ﻋﻠﯿ������ﺎن,
رﺋ����ﯿﺲ

اﻹدارة

ﻋﻤﯿ������ﺪ
اﻟﻤﺪﻧﯿ����ﺔ

اﻟﺴ�����������������������������ﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ�����������������������������ﺔ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻧﻈﻤﺔ دﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ(۱۹٤٥ ،
إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم )(۱)۸٤ب( ﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟ��ﺪﻓﺎع )ﺣﺎﻟ��ﺔ ط��ﻮارئ() ۱۹٤٥ ،ﻓﯿﻤ��ﺎ ﯾﻠ��ﻲ" :أﻧﻈﻤ��ﺔ اﻟ��ﺪﻓﺎع"( وﺑ��ﺎﻗﻲ ﺻ��ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ��ﺐ ﻛ��ﻞ ﻗ��ﺎﻧﻮن
وﺗﺸ��ﺮﯾﻌﺎت أﻣ��ﻦ ،وﺑﻌ��ﺪ أن اﻗﺘﻨﻌ��ﺖ ،أن اﻷﻣ��ﺮ ﻣﻄﻠ��ﻮب ﻷﺟ��ﻞ اﻟ��ﺪﻓﺎع ﻋ��ﻦ أﻣ��ﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘ �ﺔ ،أﻣ��ﻦ دوﻟ��ﺔ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،إﻧ�ﻲ أﻋﻠ�ﻦ ﺑﮭ�ﺬا ،ﺑ�ﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺔ اﻷﺷ�ﺨﺎص أو اﻟﻤﻨﻈﻤ�ﺔ اﻟﺘ�ﻲ
ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳﻢ " ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﯿﺔ" أو "" ،"WAWCاﺗﺣﺎد ﻟﺟﺎن اﻟﻌﻣل اﻟزراﻋﻲ" union
) "(of agricultural work committeesأو "ﻟﺟﺎن اﻟﻌﻣ�ل اﻟزراﻋ�ﻲ" أو "اﺗﺣ�ﺎد ﻟﺟ�ﺎن اﻟﻌﻣ�ل
اﻟزراﻋﻲ" ،ﺑﺤﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ او ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿﺔ او ﺑﺎي طﺮﯾﻘﺔ
اﺧ�ﺮى  ،ﺑﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ ذﻟ�ﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺎت ،ﺧﻠﯿ�ﺔ  ،ﺷ�ﻌﺒﺔ ،ﻣﺆﺳﺴ�ﺔ ،ﻓ�ﺮع ،ﻣﺮﻛ�ﺰ ،ﻟﺠﻨ�ﺔ أو ﺣ�ﺰب ،وﺑﻜ�ﻞ اﺳ��ﻢ
ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ -ﯾﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻨﺘﻤﻰ ﻟﮭ�ﺬا اﻟﺘﯿ�ﺎر ،اﻟﻤﻠﻘ�ﺐ ﺑﺎﻟﻘ�ﺎب ﺷ�ﺘﻰ ،ھ�ﻲ ﻣﻨﻈﻤ�ﺔ ﻏﯿ�ﺮ ﻣﺸ�ﺮوﻋﺔ
ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﻈﻤﺔ.
ﻣﻦ ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻤﻨﻈﻤ�ﺔ ﻏﯿ�ﺮ اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺔ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮرة أﻋ�ﻼه ،ﻋﻠﯿ�ﮫ اﻹﺑ�ﻼغ ﻋ�ﻦ ذﻟ�ﻚ ﻟﻘﺎﺋ�ﺪ ﻗ�ﻮات
ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﯿﮭﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة ،ھ�ﺎﺗﻒ:
 ،۰۲-۹۹۷۷۷۱۱ﻓﺎﻛﺲ.۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰ :
ﻣ��ﻦ ﯾ��ﺮى ﻧﻔﺴ��ﮫ ﻣﺘﻀ��ﺮرا ً ﺟ��ﺮاء ھ��ﺬا اﻹﻋ��ﻼن ،ﯾﺴ��ﺘﻄﯿﻊ رﻓ��ﻊ اﻋﺘﺮاﺿ��ﺎﺗﮫ ﺧﻄﯿ �ﺎ ً ،ﺑﻮاﺳ��ﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸ��ﺎر
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺧﻼل  ۱٤ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

۲٥

ﺗﺒ����������������������ﺎت ٥۷۸۰

 ۲۲ﻛ�����ﺎﻧﻮن ﺛ�����ﺎﻧﻲ ۲۰۲۰

ﻧ����������ﺪاف ﺑ����������ﺪان,

أﻟ����������ﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟ�ﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ����������ﺔ ﯾﮭ����������ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻧﻈﻤﺔ دﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ(۱۹٤٥ ،
إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم )(۱)۸٤ب( ﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟ��ﺪﻓﺎع )ﺣﺎﻟ��ﺔ ط��ﻮارئ() ۱۹٤٥ ،ﻓﯿﻤ��ﺎ ﯾﻠ��ﻲ" :أﻧﻈﻤ��ﺔ اﻟ��ﺪﻓﺎع"( وﺑ��ﺎﻗﻲ ﺻ��ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ��ﺐ ﻛ��ﻞ ﻗ��ﺎﻧﻮن
وﺗﺸ��ﺮﯾﻌﺎت أﻣ��ﻦ ،وﺑﻌ��ﺪ أن اﻗﺘﻨﻌ��ﺖ ،أن اﻷﻣ��ﺮ ﻣﻄﻠ��ﻮب ﻷﺟ��ﻞ اﻟ��ﺪﻓﺎع ﻋ��ﻦ أﻣ��ﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘ �ﺔ ،أﻣ��ﻦ دوﻟ��ﺔ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،إﻧ�ﻲ أﻋﻠ�ﻦ ﺑﮭ�ﺬا ،ﺑ�ﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺔ اﻷﺷ�ﺨﺎص أو اﻟﻤﻨﻈﻤ�ﺔ اﻟﺘ�ﻲ
ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳﻢ "اﺗﺤﺎد ﻟﺠﻨﺎن اﻟﺼﺤﺔ" " ،اﺗﺤﺎد ﻟﺠﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻲ"  ،أو "اﺗﺤ�ﺎد ﻟﺠﻨ�ﺔ/ﻟﺠﺎن اﻟﻌﻤ�ﻞ
اﻟﺼﺤﻲ ،او "ﻟﺠﻨ�ﺔ اﻻﻋﻤ�ﺎل اﻟﺼ�ﺤﯿﺔ" ،ﺑﺤ�ﺎل ﻛﺎﻧ�ﺖ ﺷ�ﺮﻛﺔ او ﻟ�ﻢ ﺗﻜ�ﻦ ،ﺳ�ﻮاء ﻛﺎﻧ�ﺖ ﺗﻌﻤ�ﻞ ﻣ�ﻦ ﺧ�ﻼل
اﻟﺸ��ﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿ��ﺔ او ﺑ��ﺎي طﺮﯾﻘ��ﺔ اﺧ��ﺮى  ،ﺑﻤ��ﺎ ﻓ��ﻲ ذﻟ��ﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋ��ﺎت ،ﺧﻠﯿ��ﺔ  ،ﺷ��ﻌﺒﺔ ،ﻣﺆﺳﺴ��ﺔ ،ﻓ��ﺮع،
ﻣﺮﻛﺰ ،ﻟﺠﻨﺔ أو ﺣﺰب ،وﺑﻜﻞ اﺳﻢ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ -ﯾﺸﻤﻞ ﻛ�ﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺗﻨﺘﻤ�ﻰ ﻟﮭ�ﺬا اﻟﺘﯿ�ﺎر ،اﻟﻤﻠﻘ�ﺐ ﺑﺎﻟﻘ�ﺎب
ﺷﺘﻰ ،ھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﻈﻤﺔ.
ﻣﻦ ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻤﻨﻈﻤ�ﺔ ﻏﯿ�ﺮ اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺔ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮرة أﻋ�ﻼه ،ﻋﻠﯿ�ﮫ اﻹﺑ�ﻼغ ﻋ�ﻦ ذﻟ�ﻚ ﻟﻘﺎﺋ�ﺪ ﻗ�ﻮات
ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة،
ھﺎﺗﻒ ،۰۲-۹۹۷۷۷۱۱ :ﻓﺎﻛﺲ۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰:
ﻣ��ﻦ ﯾ��ﺮى ﻧﻔﺴ��ﮫ ﻣﺘﻀ��ﺮرا ً ﺟ��ﺮاء ھ��ﺬا اﻹﻋ��ﻼن ،ﯾﺴ��ﺘﻄﯿﻊ رﻓ��ﻊ اﻋﺘﺮاﺿ��ﺎﺗﮫ ﺧﻄﯿ �ﺎ ً ،ﺑﻮاﺳ��ﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸ��ﺎر
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺧﻼل  ۱٤ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

 ۲٥ﺗﺒ����������������������ﺎت

٥۷۸۰

 ۲۲ﻛ�����ﺎﻧﻮن ﺛ�����ﺎﻧﻲ ۲۰۲۰

ﻧ����������ﺪاف ﺑ����������ﺪان,

أﻟ����������ﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟ�ﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ����������ﺔ ﯾﮭ����������ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،(۱٥۳۹
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﺣﻔﺎت ھﺸﻜﯿﺪ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ) (۱٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۰-٥۷۸۰،
وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )۲د() (۱و)(۲)-د()(۲
ﻣﻦ اﻵﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ ) ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،(۱٥۳۹ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( ،وﺑﻤﺎ أﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻲ
آﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن-

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﺗﻘﯿﯿﺪ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

.۲

أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا أﻧﮫ ان اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ھﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ " :ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن"( ﻟﻐﺎﯾﺔ ۲۸
ﺗﺒﺎت  ۱) ٥۷۸۲ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ .(۲۰۲۲

ﻣﻨﻊ
اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﻤﻜﻮث

.۳

)أ( ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻻ ﯾﺪﺧﻞ أي ﺷﺨﺺ ﻟﻨﻄﺎق اﻻﻋﻼن ،وﻻ ﯾﻤﻜ�ﺚ ﻓﯿ�ﮫ،
ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.

إﺧ������������ﺮاج
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

.٤

ﻣﻨﻊ ﻓﻮري

.٥

"اﻟﺨﺮﯾﻄ����ﺔ"-اﻟﺘﺼ����ﻮﯾﺮ اﻟﺠ����ﻮي اﻟﻤﺴ����ﻤﻰ" إﻋ����ﻼن ﻋ����ﻦ ﻣﻨﻄﻘ����ﺔ ﻣﻘﯿ����ﺪة )ﺣﻔ����ﺎت
ھﺸ���ﻜﯿﺪ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ���ﺎﻣﺮة( ،"۲۰۲۰-٥۷۸۰،اﻟﻤﻮﻗ���ﻊ ﺑﺘ���ﻮﻗﯿﻌﻲ وﯾﺸ���ﻜﻞ ﺟ���ﺰءا ً ﻻ
ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن.
"اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ"-اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ.

)ب( ﻣ��ﻦ ﯾ���ﻮم ﻧﺸ��ﺮ ھ���ﺬا اﻻﻋ��ﻼن ،ﯾﺘﻮﺟ���ﺐ ﻋﻠ��ﻰ أي ﺷ���ﺨﺺ ﯾﻤﻜ��ﺚ ﻓ���ﻲ ﻧﻄ���ﺎق
اﻻﻋﻼن ،اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.
)ج( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻋﻼه ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ
ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﻔ�ﺮض ﻋﻠ�ﻰ أﺻ�ﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ�ﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟ�ﺪة ﻓ�ﻲ ﻧﻄ�ﺎق
اﻹﻋﻼن أو اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ،إﺧﺮاﺟﮭﺎ ﻟﺨﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ
اﻷﻣﺮ.
ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹﻋﻼن ﯾﺴﺮي ،ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ،اﻟﻤﻨﻊ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) .(۱أي ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن;
) .(۲دﺧﻮل أي ﺷﺨﺺ أو ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﻨﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء.
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ﻣﺼ�����ﺎرﯾﻒ
اﻹﺧ����������ﻼء
واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ

.٦

أﺧﻠﯿ��ﺖ ﻣﻤﺘﻠﻜ��ﺎت ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة )٥ج( ﻣ��ﻦ اﻷﻣ��ﺮ ،ﺗﺴ��ﺮي ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ﺑﺸ��ﺄن
وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۲۰۰٦-٥۷٦۷ ،

ﺗﺸ������������ﻐﯿﻞ
اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت

.۷

ﻣﻨ������������������ﻊ
اﻷﺿﺮار

.۸

ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد  ٤ ،۳و ٦-ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن أو أﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤ�ﺎدة
 ٥ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو ﻟﻤﻦ ﻣ�ﻦ ﻗﺒﻠ�ﮫ ﺗﺸ�ﻐﯿﻞ ﻛ�ﻞ اﻟﺼ�ﻼﺣﯿﺎت
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﺮ وھﺬا اﻹﻋﻼن.
ﯾﻌﺘﺒ��ﺮ ھ��ﺬا اﻹﻋ��ﻼن ﻛﺘﺤ��ﺬﯾﺮ ﻷﺻ��ﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ��ﺎت أو اﻟﻤﺘﺼ��ﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭ��ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ
ﻟﻮاﺟﺒﮭﻢ ﻹﺧﺮاج اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﺨﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ،ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻨﻊ أو
ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺧﻼء.

ﻧﺸ�����������������ﺮ
اﻹﻋﻼن

.۹

ﯾﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼن وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻷﻣﺮ.

اﻻﻋﺘﺮاض

.۱۰

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻹﻋﻼن ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

أﻻﺳﻢ

.۱۲

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻹﻋﻼن " :إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﺣﻔﺎت ھﺸﻜﯿﺪ( )ﺗﻤﺪﯾ�ﺪ ﺳ�ﺮﯾﺎن رﻗ�ﻢ
) (۱٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(." ۲۰۲۰-٥۷۸۰،

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن أن ﯾﺮﻓ�ﻊ اﻋﺘﺮاﺿ�ﮫ ﻟﻘﺎﺋ�ﺪ
ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة ،ﺑﻮاﺳ��ﻄﺔ دﯾ��ﻮان
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻓﺎﻛﺲ ،(۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰ :ﺧ�ﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿ�ﺔ أﯾ�ﺎم
ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

)ب( ﺗﺮﻓﻖ ﻟﻼﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۰ﻣﻦ اﻵﻣﺮ.

۲۳

ﺗﻔﺎت

٥۷۸۰

۲۳

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۲۰

ﻧ�������ﺪاف ﺑ�������ﺪان,

أﻟ�������ﻮف

ﻗﺎﺋ��ﺪ ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ������ﻲ ﻣﻨﻄﻘ������ﺔ ﯾﮭ������ﻮدا واﻟﺴ������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،(۱٥۳۹
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﻣﻌﻮز اﺳﺘﺮ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ  ۱۱وﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺪود اﻻﻋﻼن( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۰-٥۷۸۰،
وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )۲د() (۱و)(۲)-د()(۲
ﻣﻦ اﻵﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ ) ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،(۱٥۳۹ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( ،وﺑﻤﺎ أﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻲ
آﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن-

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﺗﻘﯿﯿﺪ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

.۲

أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا أﻧﮫ ان اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ھﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ " :ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن"( ﻟﻐﺎﯾﺔ ۲۸
ﺗﺒﺎت  ۱) ٥۷۸۲ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ .(۲۰۲۲

ﻣﻨﻊ
اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﻤﻜﻮث

.۳

)أ( ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻻ ﯾﺪﺧﻞ أي ﺷﺨﺺ ﻟﻨﻄﺎق اﻻﻋﻼن ،وﻻ ﯾﻤﻜ�ﺚ ﻓﯿ�ﮫ،
ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.

إﺧ������������ﺮاج
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

.٤

ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﻔ�ﺮض ﻋﻠ�ﻰ أﺻ�ﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ�ﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟ�ﺪة ﻓ�ﻲ ﻧﻄ�ﺎق
اﻹﻋﻼن أو اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ،إﺧﺮاﺟﮭﺎ ﻟﺨﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ
اﻷﻣﺮ.

ﻣﻨﻊ ﻓﻮري

.٥

ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹﻋﻼن ﯾﺴﺮي ،ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ،اﻟﻤﻨﻊ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

"اﻟﺨﺮﯾﻄ����ﺔ"-اﻟﺘﺼ����ﻮﯾﺮ اﻟﺠ����ﻮي اﻟﻤﺴ����ﻤﻰ" إﻋ����ﻼن ﻋ����ﻦ ﻣﻨﻄﻘ����ﺔ ﻣﻘﯿ����ﺪة )ﻣﻌ����ﻮز
اﺳﺘﺮ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ،"۲۰۲۰-٥۷۸۰،اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ وﯾﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ
ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن.
"اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ" -اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ.

)ب( ﻣ��ﻦ ﯾ���ﻮم ﻧﺸ��ﺮ ھ���ﺬا اﻻﻋ��ﻼن ،ﯾﺘﻮﺟ���ﺐ ﻋﻠ��ﻰ أي ﺷ���ﺨﺺ ﯾﻤﻜ��ﺚ ﻓ���ﻲ ﻧﻄ���ﺎق
اﻻﻋﻼن ،اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.
)ج( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻋﻼه ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ
ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.

) .(۱أي ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن;
) .(۲دﺧﻮل أي ﺷﺨﺺ أو ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﻨﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء.
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ﻣﺼ�����ﺎرﯾﻒ
اﻹﺧ����������ﻼء
واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ

.٦

أﺧﻠﯿ��ﺖ ﻣﻤﺘﻠﻜ��ﺎت ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة )٥ج( ﻣ��ﻦ اﻷﻣ��ﺮ ،ﺗﺴ��ﺮي ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ﺑﺸ��ﺄن
وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۲۰۰٦-٥۷٦۷ ،

ﺗﺸ������������ﻐﯿﻞ
اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت

.۷

ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد  ٤ ،۳و ٦-ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن أو اﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤ�ﺎدة
 ٥ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو ﻟﻤﻦ ﻣ�ﻦ ﻗﺒﻠ�ﮫ ﺗﺸ�ﻐﯿﻞ ﻛ�ﻞ اﻟﺼ�ﻼﺣﯿﺎت
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﺮ وھﺬا اﻹﻋﻼن.

ﻣﻨ������������������ﻊ
اﻷﺿﺮار

.۸

ﯾﻌﺘﺒ��ﺮ ھ��ﺬا اﻹﻋ��ﻼن ﻛﺘﺤ��ﺬﯾﺮ ﻷﺻ��ﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ��ﺎت أو اﻟﻤﺘﺼ��ﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭ��ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ
ﻟﻮاﺟﺒﮭﻢ ﻹﺧﺮاج اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﺨﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ،ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻨﻊ أو
ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺧﻼء.

ﻧﺸ�����������������ﺮ
اﻹﻋﻼن

.۹

ﯾﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼن وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻷﻣﺮ.

اﻻﻋﺘﺮاض

.۱۰

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻹﻋﻼن ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

أﻻﺳﻢ

.۱۲

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻹﻋﻼن " :إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﻣﻘﯿ�ﺪة )ﻣﻌ�ﻮز اﺳ�ﺘﺮ( )ﺗﻤﺪﯾ�ﺪ ﺳ�ﺮﯾﺎن رﻗ�ﻢ
 ۱۱وﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺪود اﻻﻋﻼن( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(." ۲۰۲۰-٥۷۸۰،

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن أن ﯾﺮﻓ�ﻊ اﻋﺘﺮاﺿ�ﮫ ﻟﻘﺎﺋ�ﺪ
ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة ،ﺑﻮاﺳ��ﻄﺔ دﯾ��ﻮان
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻓﺎﻛﺲ ،(۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰ :ﺧ�ﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿ�ﺔ أﯾ�ﺎم
ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

)ب( ﺗﺮﻓﻖ ﻟﻼﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۰ﻣﻦ اﻵﻣﺮ.

۲٦

ﺗﺒﺎت

٥۷۸۰

۲۳

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۲۰

أﻟ�������������ﻮف

ﻧ�������������ﺪاف ﺑ�������������ﺪان

ﻗﺎﺋ��ﺪ ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ�������ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�������ﺔ ﯾﮭ�������ﻮدا واﻟﺴ�������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،(۱٥۳۹
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﺟﺌﻮﻻت ﺗﺼﯿﻮن( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ) (۱ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(-٥۷۸۰،
۲۰۲۰
وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )۲د() (۱و-
))(۲د() (۲ﻣﻦ اﻵﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ ،(۱٥۳۹
) ۲۰۰۳-٥۷٦٤ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( ،وﺑﻤﺎ أﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن-

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﺗﻘﯿﯿﺪ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

.۲

أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا أﻧﮫ ان اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ھﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ " :ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن"( ﻟﻐﺎﯾﺔ ۲۸
ﺗﺒﺎت  ۱) ٥۷۸۲ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ .(۲۰۲۲

ﻣﻨﻊ
اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﻤﻜﻮث

.۳

)أ( ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻻ ﯾﺪﺧﻞ أي ﺷﺨﺺ ﻟﻨﻄﺎق اﻻﻋﻼن ،وﻻ ﯾﻤﻜ�ﺚ ﻓﯿ�ﮫ،
ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.

إﺧ������������ﺮاج
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

.٤

ﻣﻨﻊ ﻓﻮري

.٥

"اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ"-اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﺠﻮي اﻟﻤﺴﻤﻰ" إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﺟﺌﻮﻻت ﺗﺼ�ﯿﻮن(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ،"۲۰۲۰-٥۷۸۰،اﻟﻤﻮﻗ�ﻊ ﺑﺘ�ﻮﻗﯿﻌﻲ وﯾﺸ�ﻜﻞ ﺟ�ﺰءا ً ﻻ ﯾﺘﺠ�ﺰأ ﻣ�ﻦ
ھﺬا اﻹﻋﻼن.
"اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ"-اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ.

)ب( ﻣ��ﻦ ﯾ���ﻮم ﻧﺸ��ﺮ ھ���ﺬا اﻻﻋ��ﻼن ،ﯾﺘﻮﺟ���ﺐ ﻋﻠ��ﻰ أي ﺷ���ﺨﺺ ﯾﻤﻜ��ﺚ ﻓ���ﻲ ﻧﻄ���ﺎق
اﻻﻋﻼن ،اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.
)ج( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻋﻼه ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ
ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﻔ�ﺮض ﻋﻠ�ﻰ أﺻ�ﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ�ﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟ�ﺪة ﻓ�ﻲ ﻧﻄ�ﺎق
اﻹﻋﻼن أو اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ،إﺧﺮاﺟﮭﺎ ﻟﺨﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ
اﻷﻣﺮ.
ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹﻋﻼن ﯾﺴﺮي ،ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ،اﻟﻤﻨﻊ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) .(۱أي ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن;
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) .(۲دﺧﻮل أي ﺷﺨﺺ أو ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﻨﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء.
ﻣﺼ�����ﺎرﯾﻒ
اﻹﺧ����������ﻼء
واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ

.٦

أﺧﻠﯿ��ﺖ ﻣﻤﺘﻠﻜ��ﺎت ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة )٥ج( ﻣ��ﻦ اﻷﻣ��ﺮ ،ﺗﺴ��ﺮي ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ﺑﺸ��ﺄن
وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۲۰۰٦-٥۷٦۷ ،

ﺗﺸ������������ﻐﯿﻞ
اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت

.۷

ﻣﻨ������������������ﻊ
اﻷﺿﺮار

.۸

ﻧﺸ�����������������ﺮ
اﻹﻋﻼن

.۹

ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد  ٤ ،۳و ٦-ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن أو أﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤ�ﺎدة
 ٥ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو ﻟﻤﻦ ﻣ�ﻦ ﻗﺒﻠ�ﮫ ﺗﺸ�ﻐﯿﻞ ﻛ�ﻞ اﻟﺼ�ﻼﺣﯿﺎت
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﺮ وھﺬا اﻹﻋﻼن.
ﯾﻌﺘﺒ��ﺮ ھ��ﺬا اﻹﻋ��ﻼن ﻛﺘﺤ��ﺬﯾﺮ ﻷﺻ��ﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ��ﺎت أو اﻟﻤﺘﺼ��ﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭ��ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ
ﻟﻮاﺟﺒﮭﻢ ﻹﺧﺮاج اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﺨﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ،ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻨﻊ أو
ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺧﻼء.
ﯾﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼن وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻷﻣﺮ.

اﻻﻋﺘﺮاض

.۱۰

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن أن ﯾﺮﻓ�ﻊ اﻋﺘﺮاﺿ�ﮫ ﻟﻘﺎﺋ�ﺪ
ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة ،ﺑﻮاﺳ��ﻄﺔ دﯾ��ﻮان
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻓﺎﻛﺲ ،(۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰ :ﺧ�ﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿ�ﺔ أﯾ�ﺎم
ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻹﻋﻼن ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

أﻻﺳﻢ

.۱۲

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻹﻋﻼن " :إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﻣﻘﯿ�ﺪة )ﺟﺌ�ﻮﻻت ﺗﺼ�ﯿﻮن( )ﺗﻤﺪﯾ�ﺪ ﺳ�ﺮﯾﺎن
رﻗﻢ ) (۱ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(." ۲۰۲۰-٥۷۸۰،

)أ(

)ب( ﺗﺮﻓﻖ ﻟﻼﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۰ﻣﻦ اﻵﻣﺮ.

۲٦

ﺗﻔﺎت

٥۷۸۰

۲۳

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۲۰

أﻟ�������������ﻮف

ﻧ�������������ﺪاف ﺑ�������������ﺪان

ﻗﺎﺋ��ﺪ ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ������ﻲ ﻣﻨﻄﻘ������ﺔ ﯾﮭ������ﻮدا واﻟﺴ������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،(۱٥۳۹
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﻣﺘﺴﺒﻲ اﺳﺎف -ﺟﻔﻌﺎت اﺳﺎف( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ) (۱٤ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۰-٥۷۸۰،
وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )۲د() (۱و-
))(۲د() (۲ﻣﻦ اﻵﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ ،(۱٥۳۹
) ۲۰۰۳-٥۷٦٤ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( ،وﺑﻤﺎ أﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن-

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﺗﻘﯿﯿﺪ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

.۲

أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا أﻧﮫ ان اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ھﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ " :ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن"( ﻟﻐﺎﯾﺔ ۲۸
ﺗﺒﺎت  ۱) ٥۷۸۲ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ .(۲۰۲۲

ﻣﻨﻊ
اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﻤﻜﻮث

.۳

)أ( ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻻ ﯾﺪﺧﻞ أي ﺷﺨﺺ ﻟﻨﻄﺎق اﻻﻋﻼن ،وﻻ ﯾﻤﻜ�ﺚ ﻓﯿ�ﮫ،
ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.

إﺧ������������ﺮاج
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

.٤

ﻣﻨﻊ ﻓﻮري

.٥

"اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ"-اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﺠﻮي اﻟﻤﺴﻤﻰ "إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﻣﻘﯿ�ﺪة )ﻣﺘﺴ�ﺒﻲ اﺳ�ﺎف -
ﺟﻔﻌﺎت اﺳﺎف( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ،"۲۰۲۰-٥۷۸۰،اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ وﯾﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ً
ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن.
"اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ"-اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ.

)ب( ﻣ��ﻦ ﯾ���ﻮم ﻧﺸ��ﺮ ھ���ﺬا اﻻﻋ��ﻼن ،ﯾﺘﻮﺟ���ﺐ ﻋﻠ��ﻰ أي ﺷ���ﺨﺺ ﯾﻤﻜ��ﺚ ﻓ���ﻲ ﻧﻄ���ﺎق
اﻻﻋﻼن ،اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.
)ج( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻋﻼه ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ
ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﻔ�ﺮض ﻋﻠ�ﻰ أﺻ�ﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ�ﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟ�ﺪة ﻓ�ﻲ ﻧﻄ�ﺎق
اﻹﻋﻼن أو اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ،إﺧﺮاﺟﮭﺎ ﻟﺨﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ
اﻷﻣﺮ.
ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹﻋﻼن ﯾﺴﺮي ،ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ،اﻟﻤﻨﻊ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) .(۱أي ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن;
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) .(۲دﺧﻮل أي ﺷﺨﺺ أو ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﻨﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء.
ﻣﺼ�����ﺎرﯾﻒ
اﻹﺧ����������ﻼء
واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ

.٦

أﺧﻠﯿ��ﺖ ﻣﻤﺘﻠﻜ��ﺎت ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة )٥ج( ﻣ��ﻦ اﻷﻣ��ﺮ ،ﺗﺴ��ﺮي ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ﺑﺸ��ﺄن
وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۲۰۰٦-٥۷٦۷ ،

ﺗﺸ������������ﻐﯿﻞ
اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت

.۷

ﻣﻨ������������������ﻊ
اﻷﺿﺮار

.۸

ﻧﺸ�����������������ﺮ
اﻹﻋﻼن

.۹

ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد  ٤ ،۳و ٦-ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن أو أﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤ�ﺎدة
 ٥ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو ﻟﻤﻦ ﻣ�ﻦ ﻗﺒﻠ�ﮫ ﺗﺸ�ﻐﯿﻞ ﻛ�ﻞ اﻟﺼ�ﻼﺣﯿﺎت
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﺮ وھﺬا اﻹﻋﻼن.
ﯾﻌﺘﺒ��ﺮ ھ��ﺬا اﻹﻋ��ﻼن ﻛﺘﺤ��ﺬﯾﺮ ﻷﺻ��ﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ��ﺎت أو اﻟﻤﺘﺼ��ﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭ��ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ
ﻟﻮاﺟﺒﮭﻢ ﻹﺧﺮاج اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﺨﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ،ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻨﻊ أو
ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺧﻼء.
ﯾﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼن وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻷﻣﺮ.

اﻻﻋﺘﺮاض

.۱۰

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن أن ﯾﺮﻓ�ﻊ اﻋﺘﺮاﺿ�ﮫ ﻟﻘﺎﺋ�ﺪ
ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة ،ﺑﻮاﺳ��ﻄﺔ دﯾ��ﻮان
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻓﺎﻛﺲ ،(۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰ :ﺧ�ﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿ�ﺔ أﯾ�ﺎم
ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻹﻋﻼن ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

أﻻﺳﻢ

.۱۲

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻹﻋ�ﻼن " :إﻋ�ﻼن ﻋ�ﻦ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﻣﻘﯿ�ﺪة )ﻣﺘﺴ�ﺒﻲ اﺳ�ﺎف -ﺟﻔﻌ�ﺎت اﺳ�ﺎف(
)ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ) (۱٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(." ۲۰۲۰-٥۷۸۰،

)أ(

)ب( ﺗﺮﻓﻖ ﻟﻼﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۰ﻣﻦ اﻵﻣﺮ.

۲٦

ﺗﻔﺎت

٥۷۸۰

۲۳

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۲۰

أﻟ�����������ﻮف

ﻧ�����������ﺪاف ﺑ�����������ﺪان

ﻗﺎﺋ��ﺪ ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ�������ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�������ﺔ ﯾﮭ�������ﻮدا واﻟﺴ�������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،(۱٥۳۹
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﻋﻮز ﺗﺼﯿﻮن()ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ  ۱۱وﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺪود اﻻﻋﻼن()ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۰-٥۷۸۰،
وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )۲د() (۱و-
))(۲د() (۲ﻣﻦ اﻵﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ ،(۱٥۳۹
) ۲۰۰۳-٥۷٦٤ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( ،وﺑﻤﺎ أﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن-

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﺗﻘﯿﯿﺪ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

.۲

أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا أﻧﮫ ان اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ھﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ " :ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن"( ﻟﻐﺎﯾﺔ ۲۸
ﺗﺒﺎت  ۱) ٥۷۸۲ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ .(۲۰۲۲

ﻣﻨﻊ
اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﻤﻜﻮث

.۳

)أ( ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻻ ﯾﺪﺧﻞ أي ﺷﺨﺺ ﻟﻨﻄﺎق اﻻﻋﻼن ،وﻻ ﯾﻤﻜ�ﺚ ﻓﯿ�ﮫ،
ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.

إﺧ������������ﺮاج
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

.٤

ﻣﻨﻊ ﻓﻮري

.٥

"اﻟﺨﺮﯾﻄ����ﺔ"-اﻟﺘﺼ����ﻮﯾﺮ اﻟﺠ����ﻮي اﻟﻤﺴ����ﻤﻰ" إﻋ����ﻼن ﻋ����ﻦ ﻣﻨﻄﻘ����ﺔ ﻣﻘﯿ����ﺪة )ﻋ����ﻮز
ﺗﺼ��ﯿﻮن()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( ،"۲۰۲۰-٥۷۸۰،اﻟﻤﻮﻗ��ﻊ ﺑﺘ��ﻮﻗﯿﻌﻲ وﯾﺸ��ﻜﻞ ﺟ��ﺰءا ً ﻻ
ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن.
"اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ"-اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ.

)ب( ﻣ��ﻦ ﯾ���ﻮم ﻧﺸ��ﺮ ھ���ﺬا اﻻﻋ��ﻼن ،ﯾﺘﻮﺟ���ﺐ ﻋﻠ��ﻰ أي ﺷ���ﺨﺺ ﯾﻤﻜ��ﺚ ﻓ���ﻲ ﻧﻄ���ﺎق
اﻻﻋﻼن ،اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.
)ج( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻋﻼه ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ
ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﻔ�ﺮض ﻋﻠ�ﻰ أﺻ�ﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ�ﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟ�ﺪة ﻓ�ﻲ ﻧﻄ�ﺎق
اﻹﻋﻼن أو اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ،إﺧﺮاﺟﮭﺎ ﻟﺨﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ
اﻷﻣﺮ.
ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹﻋﻼن ﯾﺴﺮي ،ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ،اﻟﻤﻨﻊ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) .(۱أي ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن;
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) .(۲دﺧﻮل أي ﺷﺨﺺ أو ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﻨﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء.
ﻣﺼ�����ﺎرﯾﻒ
اﻹﺧ����������ﻼء
واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ

.٦

أﺧﻠﯿ��ﺖ ﻣﻤﺘﻠﻜ��ﺎت ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة )٥ج( ﻣ��ﻦ اﻷﻣ��ﺮ ،ﺗﺴ��ﺮي ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ﺑﺸ��ﺄن
وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۲۰۰٦-٥۷٦۷ ،

ﺗﺸ������������ﻐﯿﻞ
اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت

.۷

ﻣﻨ������������������ﻊ
اﻷﺿﺮار

.۸

ﻧﺸ�����������������ﺮ
اﻹﻋﻼن

.۹

ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد  ٤ ،۳و ٦-ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن أو أﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤ�ﺎدة
 ٥ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو ﻟﻤﻦ ﻣ�ﻦ ﻗﺒﻠ�ﮫ ﺗﺸ�ﻐﯿﻞ ﻛ�ﻞ اﻟﺼ�ﻼﺣﯿﺎت
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﺮ وھﺬا اﻹﻋﻼن.
ﯾﻌﺘﺒ��ﺮ ھ��ﺬا اﻹﻋ��ﻼن ﻛﺘﺤ��ﺬﯾﺮ ﻷﺻ��ﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ��ﺎت أو اﻟﻤﺘﺼ��ﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭ��ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ
ﻟﻮاﺟﺒﮭﻢ ﻹﺧﺮاج اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﺨﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ،ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻨﻊ أو
ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺧﻼء.
ﯾﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼن وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻷﻣﺮ.

اﻻﻋﺘﺮاض

.۱۰

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن أن ﯾﺮﻓ�ﻊ اﻋﺘﺮاﺿ�ﮫ ﻟﻘﺎﺋ�ﺪ
ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة ،ﺑﻮاﺳ��ﻄﺔ دﯾ��ﻮان
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻓﺎﻛﺲ ،(۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰ :ﺧ�ﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿ�ﺔ أﯾ�ﺎم
ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻹﻋﻼن ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

أﻻﺳﻢ

.۱۲

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻹﻋﻼن " :إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﻋﻮز ﺗﺼﯿﻮن( )ﺗﻤﺪﯾ�ﺪ ﺳ�ﺮﯾﺎن رﻗ�ﻢ
 ۱۱وﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺪود اﻻﻋﻼن( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(." ۲۰۲۰-٥۷۸۰،

)أ(

)ب( ﺗﺮﻓﻖ ﻟﻼﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۰ﻣﻦ اﻵﻣﺮ.

۲٦

ﺗﺒﺎت

٥۷۸۰

۲۳

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۲۰

أﻟ���������������ﻮف

ﻧ���������������ﺪاف ﺑ���������������ﺪان

ﻗﺎﺋ��ﺪ ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ������ﻲ ﻣﻨﻄﻘ������ﺔ ﯾﮭ������ﻮدا واﻟﺴ������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،(۱٥۳۹
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﺣﺰون داﻓﯿﺪ"-ﻣﺄﺣﺎز ھﻤﺤﺌﺎ"( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ) (۱٤ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۰-٥۷۸۰،
وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )۲د() (۱و-
))(۲د() (۲ﻣﻦ اﻵﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ ،(۱٥۳۹
) ۲۰۰۳-٥۷٦٤ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( ،وﺑﻤﺎ أﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن-

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﺗﻘﯿﯿﺪ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

.۲

أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا أﻧﮫ ان اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ھﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ " :ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن"( ﻟﻐﺎﯾﺔ ۲۸
ﺗﺒﺎت  ۱) ٥۷۸۲ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ .(۲۰۲۲

ﻣﻨﻊ
اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﻤﻜﻮث

.۳

)أ( ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻻ ﯾﺪﺧﻞ أي ﺷﺨﺺ ﻟﻨﻄﺎق اﻻﻋﻼن ،وﻻ ﯾﻤﻜ�ﺚ ﻓﯿ�ﮫ،
ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.

إﺧ������������ﺮاج
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

.٤

ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﻔ�ﺮض ﻋﻠ�ﻰ أﺻ�ﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ�ﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟ�ﺪة ﻓ�ﻲ ﻧﻄ�ﺎق
اﻹﻋﻼن أو اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ،إﺧﺮاﺟﮭﺎ ﻟﺨﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ
اﻷﻣﺮ.

ﻣﻨﻊ ﻓﻮري

.٥

ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹﻋﻼن ﯾﺴﺮي ،ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ،اﻟﻤﻨﻊ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

"اﻟﺨﺮﯾﻄ��ﺔ"-اﻟﺘﺼ��ﻮﯾﺮ اﻟﺠ��ﻮي اﻟﻤﺴ��ﻤﻰ" إﻋ��ﻼن ﻋ��ﻦ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﻣﻘﯿ��ﺪة )ﺣ��ﺰون داﻓﯿ��ﺪ-
"ﻣﺄﺣ��ﺎز ھﻤﺤﺌ��ﺎ"( )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( ،"۲۰۲۰-٥۷۸۰،اﻟﻤﻮﻗ��ﻊ ﺑﺘ��ﻮﻗﯿﻌﻲ وﯾﺸ��ﻜﻞ
ﺟﺰءا ً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن.
"اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ"-اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ.

)ب( ﻣ��ﻦ ﯾ���ﻮم ﻧﺸ��ﺮ ھ���ﺬا اﻻﻋ��ﻼن ،ﯾﺘﻮﺟ���ﺐ ﻋﻠ��ﻰ أي ﺷ���ﺨﺺ ﯾﻤﻜ��ﺚ ﻓ���ﻲ ﻧﻄ���ﺎق
اﻻﻋﻼن ،اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.
)ج( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻋﻼه ،ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻋﻠﻰ
ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.

) .(۱أي ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن;
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) .(۲دﺧﻮل أي ﺷﺨﺺ أو ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﻨﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء.
ﻣﺼﺎرﯾﻒ
اﻹﺧﻼء
واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ

.٦

أﺧﻠﯿ��ﺖ ﻣﻤﺘﻠﻜ��ﺎت ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة )٥ج( ﻣ��ﻦ اﻷﻣ��ﺮ ،ﺗﺴ��ﺮي ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ﺑﺸ��ﺄن
وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۲۰۰٦-٥۷٦۷ ،

ﺗﺸ������������ﻐﯿﻞ
اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت

.۷

ﻣﻨﻊ
اﻷﺿﺮار

.۸

ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد  ٤ ،۳و ٦-ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن أو أﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤ�ﺎدة
 ٥ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو ﻟﻤﻦ ﻣ�ﻦ ﻗﺒﻠ�ﮫ ﺗﺸ�ﻐﯿﻞ ﻛ�ﻞ اﻟﺼ�ﻼﺣﯿﺎت
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﺮ وھﺬا اﻹﻋﻼن.
ﯾﻌﺘﺒ��ﺮ ھ��ﺬا اﻹﻋ��ﻼن ﻛﺘﺤ��ﺬﯾﺮ ﻷﺻ��ﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ��ﺎت أو اﻟﻤﺘﺼ��ﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭ��ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ
ﻟﻮاﺟﺒﮭﻢ ﻹﺧﺮاج اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﺨﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ،ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻨﻊ أو
ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺧﻼء.

ﻧﺸ�����������������ﺮ
اﻹﻋﻼن

.۹

ﯾﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼن وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻷﻣﺮ.

اﻻﻋﺘﺮاض

.۱۰

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻹﻋﻼن ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

أﻻﺳﻢ

.۱۲

ﯾﺴ�ﻤﻰ ھ�ﺬا اﻹﻋ�ﻼن " :إﻋ�ﻼن ﻋ�ﻦ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﻣﻘﯿ�ﺪة )ﺣ�ﺰون داﻓﯿ�ﺪ"-ﻣﺄﺣ�ﺎز ھﻤﺤﺌ��ﺎ"(
)ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ) (۱٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(." ۲۰۲۰-٥۷۸۰،

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن أن ﯾﺮﻓ�ﻊ اﻋﺘﺮاﺿ�ﮫ ﻟﻘﺎﺋ�ﺪ
ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة ،ﺑﻮاﺳ��ﻄﺔ دﯾ��ﻮان
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻓﺎﻛﺲ ،(۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰ :ﺧ�ﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿ�ﺔ أﯾ�ﺎم
ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

)ب( ﺗﺮﻓﻖ ﻟﻼﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۰ﻣﻦ اﻵﻣﺮ.

۲٦

ﺗﺒﺎت

٥۷۸۰

۲۳

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۲۰

أﻟ������������ﻮف

ﻧ������������ﺪاف ﺑ������������ﺪان

ﻗﺎﺋ��ﺪ ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ�������ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�������ﺔ ﯾﮭ�������ﻮدا واﻟﺴ�������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،(۱٥۳۹
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﯾﺘﺴﮭﺎر ﺟﻨﻮب –ن.ج ) (۷۲٥ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ  ۱٤وﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺪود
اﻻﻋﻼن( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۰-٥۷۸۰،
وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )۲د() (۱و)(۲)-د()(۲
ﻣﻦ اﻵﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ ) ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،(۱٥۳۹ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( ،وﺑﻤﺎ أﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻲ
آﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن-

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﺗﻘﯿﯿﺪ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

.۲

أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا أﻧﮫ ان اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ھﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ " :ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن"( ﻟﻐﺎﯾﺔ ۲۸
ﺗﺒﺎت  ۱) ٥۷۸۲ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ .(۲۰۲۲

ﻣﻨﻊ
اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﻤﻜﻮث

.۳

)أ( ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻻ ﯾﺪﺧﻞ أي ﺷﺨﺺ ﻟﻨﻄﺎق اﻻﻋﻼن ،وﻻ ﯾﻤﻜ�ﺚ ﻓﯿ�ﮫ،
ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.

إﺧ������������ﺮاج
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

.٤

ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﻔ�ﺮض ﻋﻠ�ﻰ أﺻ�ﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ�ﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟ�ﺪة ﻓ�ﻲ ﻧﻄ�ﺎق
اﻹﻋﻼن أو اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ،إﺧﺮاﺟﮭﺎ ﻟﺨﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ
اﻷﻣﺮ.

ﻣﻨﻊ ﻓﻮري

.٥

ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹﻋﻼن ﯾﺴﺮي ،ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ،اﻟﻤﻨﻊ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

"اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ"-اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﺠﻮي اﻟﻤﺴﻤﻰ" إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﯾﺘﺴﮭﺎر ﺟﻨ�ﻮب –
ن.ج ) (۷۲٥ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ،"۲۰۲۰-٥۷۸۰،اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ وﯾﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ً ﻻ
ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن.
"اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ"-اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ.

)ب( ﻣ��ﻦ ﯾ���ﻮم ﻧﺸ��ﺮ ھ���ﺬا اﻻﻋ��ﻼن ،ﯾﺘﻮﺟ���ﺐ ﻋﻠ��ﻰ أي ﺷ���ﺨﺺ ﯾﻤﻜ��ﺚ ﻓ���ﻲ ﻧﻄ���ﺎق
اﻻﻋﻼن ،اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.
)ج( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻋﻼه ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ
ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.

) .(۱أي ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن;
) .(۲دﺧﻮل أي ﺷﺨﺺ أو ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﻨﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء.
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ﻣﺼ�����ﺎرﯾﻒ
اﻹﺧ����������ﻼء
واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ

.٦

أﺧﻠﯿ��ﺖ ﻣﻤﺘﻠﻜ��ﺎت ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة )٥ج( ﻣ��ﻦ اﻷﻣ��ﺮ ،ﺗﺴ��ﺮي ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ﺑﺸ��ﺄن
وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۲۰۰٦-٥۷٦۷ ،

ﺗﺸ������������ﻐﯿﻞ
اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت

.۷

ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد  ٤ ،۳و ٦-ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن أو أﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤ�ﺎدة
 ٥ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو ﻟﻤﻦ ﻣ�ﻦ ﻗﺒﻠ�ﮫ ﺗﺸ�ﻐﯿﻞ ﻛ�ﻞ اﻟﺼ�ﻼﺣﯿﺎت
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﺮ وھﺬا اﻹﻋﻼن.

ﻣﻨ������������������ﻊ
اﻷﺿﺮار

.۸

ﯾﻌﺘﺒ��ﺮ ھ��ﺬا اﻹﻋ��ﻼن ﻛﺘﺤ��ﺬﯾﺮ ﻷﺻ��ﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ��ﺎت أو اﻟﻤﺘﺼ��ﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭ��ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ
ﻟﻮاﺟﺒﮭﻢ ﻹﺧﺮاج اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﺨﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ،ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻨﻊ أو
ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺧﻼء.

ﻧﺸ�����������������ﺮ
اﻹﻋﻼن

.۹

ﯾﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼن وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻷﻣﺮ.

اﻻﻋﺘﺮاض

.۱۰

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻹﻋﻼن ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

أﻻﺳﻢ

.۱۲

ﯾﺴ��ﻤﻰ ھ��ﺬا اﻹﻋ��ﻼن" :إﻋ��ﻼن ﻋ��ﻦ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﻣﻘﯿ��ﺪة )ﯾﺘﺴ��ﮭﺎر ﺟﻨ��ﻮب –ن.ج (۷۲٥
)ﺗﻤﺪﯾ���ﺪ ﺳ���ﺮﯾﺎن رﻗ���ﻢ  ۱٤وﺗﻌ���ﺪﯾﻞ ﺣ���ﺪود اﻻﻋ���ﻼن( )ﯾﮭ���ﻮدا واﻟﺴ���ﺎﻣﺮة(-٥۷۸۰،
."۲۰۲۰

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن أن ﯾﺮﻓ�ﻊ اﻋﺘﺮاﺿ�ﮫ ﻟﻘﺎﺋ�ﺪ
ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة ،ﺑﻮاﺳ��ﻄﺔ دﯾ��ﻮان
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻓ�ﺎﻛﺲ ،(۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰ :ﺧ�ﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿ�ﺔ أﯾ�ﺎم
ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

)ب( ﺗﺮﻓﻖ ﻟﻼﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۰ﻣﻦ اﻵﻣﺮ.

۲٦

ﺗﻔﺎت

٥۷۸۰

۲۳

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۲۰

أﻟ�����������ﻮف

ﻧ�����������ﺪاف ﺑ�����������ﺪان

ﻗﺎﺋ��ﺪ ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ�������ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�������ﺔ ﯾﮭ�������ﻮدا واﻟﺴ�������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،(۱٥۳۹
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )رﻣﺎت ﻣﺠﺮون –ﺟﻨﻮب( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ) (۱۱ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۰-٥۷۸۰،
وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )۲د() (۱و-
))(۲د() (۲ﻣﻦ اﻵﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ ،(۱٥۳۹
) ۲۰۰۳-٥۷٦٤ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( ،وﺑﻤﺎ أﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن-

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﺗﻘﯿﯿﺪ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

.۲

أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا أﻧﮫ ان اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ھﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ " :ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن"( ﻟﻐﺎﯾﺔ ۲۸
ﺗﺒﺎت  ۱) ٥۷۸۲ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ .(۲۰۲۲

ﻣﻨﻊ
اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﻤﻜﻮث

.۳

)أ( ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻻ ﯾﺪﺧﻞ أي ﺷﺨﺺ ﻟﻨﻄﺎق اﻻﻋﻼن ،وﻻ ﯾﻤﻜ�ﺚ ﻓﯿ�ﮫ،
ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.

إﺧ������������ﺮاج
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

.٤

ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﻔ�ﺮض ﻋﻠ�ﻰ أﺻ�ﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ�ﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟ�ﺪة ﻓ�ﻲ ﻧﻄ�ﺎق
اﻹﻋﻼن أو اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ،إﺧﺮاﺟﮭﺎ ﻟﺨﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ
اﻷﻣﺮ.

ﻣﻨﻊ ﻓﻮري

.٥

ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹﻋﻼن ﯾﺴﺮي ،ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ،اﻟﻤﻨﻊ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

"اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ"-اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﺠﻮي اﻟﻤﺴﻤﻰ" إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )رﻣ�ﺎت ﻣﺠ�ﺮون –
ﺟﻨ��ﻮب( )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( ،"۲۰۲۰-٥۷۸۰،اﻟﻤﻮﻗ��ﻊ ﺑﺘ��ﻮﻗﯿﻌﻲ وﯾﺸ��ﻜﻞ ﺟ��ﺰءا ً ﻻ
ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن.
"اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ"-اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ.

)ب( ﻣ��ﻦ ﯾ���ﻮم ﻧﺸ��ﺮ ھ���ﺬا اﻻﻋ��ﻼن ،ﯾﺘﻮﺟ���ﺐ ﻋﻠ��ﻰ أي ﺷ���ﺨﺺ ﯾﻤﻜ��ﺚ ﻓ���ﻲ ﻧﻄ���ﺎق
اﻻﻋﻼن ،اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.
)ج( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻋﻼه ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ
ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.

) .(۱أي ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن;
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) .(۲دﺧﻮل أي ﺷﺨﺺ أو ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﻨﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء.
ﻣﺼ�����ﺎرﯾﻒ
اﻹﺧ����������ﻼء
واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ

.٦

أﺧﻠﯿ��ﺖ ﻣﻤﺘﻠﻜ��ﺎت ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة )٥ج( ﻣ��ﻦ اﻷﻣ��ﺮ ،ﺗﺴ��ﺮي ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ﺑﺸ��ﺄن
وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۲۰۰٦-٥۷٦۷ ،

ﺗﺸ������������ﻐﯿﻞ
اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت

.۷

ﻣﻨ������������������ﻊ
اﻷﺿﺮار

.۸

ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد  ٤ ،۳و ٦-ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن أو أﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤ�ﺎدة
 ٥ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو ﻟﻤﻦ ﻣ�ﻦ ﻗﺒﻠ�ﮫ ﺗﺸ�ﻐﯿﻞ ﻛ�ﻞ اﻟﺼ�ﻼﺣﯿﺎت
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﺮ وھﺬا اﻹﻋﻼن.
ﯾﻌﺘﺒ��ﺮ ھ��ﺬا اﻹﻋ��ﻼن ﻛﺘﺤ��ﺬﯾﺮ ﻷﺻ��ﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ��ﺎت أو اﻟﻤﺘﺼ��ﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭ��ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ
ﻟﻮاﺟﺒﮭﻢ ﻹﺧﺮاج اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﺨﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ،ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻨﻊ أو
ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺧﻼء.

ﻧﺸ�����������������ﺮ
اﻹﻋﻼن

.۹

ﯾﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼن وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻷﻣﺮ.

اﻻﻋﺘﺮاض

.۱۰

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻹﻋﻼن ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

أﻻﺳﻢ

.۱۲

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻹﻋﻼن " :إﻋ�ﻼن ﻋ�ﻦ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﻣﻘﯿ�ﺪة )رﻣ�ﺎت ﻣﺠ�ﺮون –ﺟﻨ�ﻮب( )ﺗﻤﺪﯾ�ﺪ
ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ) (۱۱ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(." ۲۰۲۰-٥۷۸۰،

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن أن ﯾﺮﻓ�ﻊ اﻋﺘﺮاﺿ�ﮫ ﻟﻘﺎﺋ�ﺪ
ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة ،ﺑﻮاﺳ��ﻄﺔ دﯾ��ﻮان
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻓ�ﺎﻛﺲ ،(۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰ :ﺧ�ﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿ�ﺔ أﯾ�ﺎم
ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

)ب( ﺗﺮﻓﻖ ﻟﻼﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۰ﻣﻦ اﻵﻣﺮ.

۲٦

ﺗﺒﺎت

٥۷۸۰

۲۳

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۲۰

أﻟ����������ﻮف

ﻧ����������ﺪاف ﺑ����������ﺪان

ﻗﺎﺋ��ﺪ ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،(۱٥۳۹
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﺟﻔﻌﺎت ﻣﻨﺎﺣﻢ()ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ )(۱۱ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(-٥۷۸۰،
۲۰۲۰
وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )۲د() (۱و-
))(۲د() (۲ﻣﻦ اﻵﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ ،(۱٥۳۹
) ۲۰۰۳-٥۷٦٤ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( ،وﺑﻤﺎ أﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن-

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﺗﻘﯿﯿﺪ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

.۲

أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا أﻧﮫ ان اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ھﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ " :ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن"( ﻟﻐﺎﯾﺔ ۲۸
ﺗﺒﺎت  ۱) ٥۷۸۲ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ .(۲۰۲۲

ﻣﻨﻊ
اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﻤﻜﻮث

.۳

)أ( ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻻ ﯾﺪﺧﻞ أي ﺷﺨﺺ ﻟﻨﻄﺎق اﻻﻋﻼن ،وﻻ ﯾﻤﻜ�ﺚ ﻓﯿ�ﮫ،
ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.

إﺧ������������ﺮاج
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

.٤

ﻣﻨﻊ ﻓﻮري

.٥

"اﻟﺨﺮﯾﻄ���ﺔ"-اﻟﺘﺼ���ﻮﯾﺮ اﻟﺠ���ﻮي اﻟﻤﺴ���ﻤﻰ" إﻋ���ﻼن ﻋ���ﻦ ﻣﻨﻄﻘ���ﺔ ﻣﻘﯿ���ﺪة )ﺟﻔﻌ���ﺎت
ﻣﻨ��ﺎﺣﻢ()ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( ،"۲۰۲۰-٥۷۸۰،اﻟﻤﻮﻗ��ﻊ ﺑﺘ��ﻮﻗﯿﻌﻲ وﯾﺸ��ﻜﻞ ﺟ��ﺰءا ً ﻻ
ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن.
"اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ"-اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ.

)ب( ﻣ��ﻦ ﯾ���ﻮم ﻧﺸ��ﺮ ھ���ﺬا اﻻﻋ��ﻼن ،ﯾﺘﻮﺟ���ﺐ ﻋﻠ��ﻰ أي ﺷ���ﺨﺺ ﯾﻤﻜ��ﺚ ﻓ���ﻲ ﻧﻄ���ﺎق
اﻻﻋﻼن ،اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.
)ج( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻋﻼه ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ
ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﻔ�ﺮض ﻋﻠ�ﻰ أﺻ�ﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ�ﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟ�ﺪة ﻓ�ﻲ ﻧﻄ�ﺎق
اﻹﻋﻼن أو اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ،إﺧﺮاﺟﮭﺎ ﻟﺨﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ
اﻷﻣﺮ.
ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹﻋﻼن ﯾﺴﺮي ،ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ،اﻟﻤﻨﻊ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) .(۱أي ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن;
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) .(۲دﺧﻮل أي ﺷﺨﺺ أو ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﻨﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء.
ﻣﺼ�����ﺎرﯾﻒ
اﻹﺧ����������ﻼء
واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ

.٦

أﺧﻠﯿ��ﺖ ﻣﻤﺘﻠﻜ��ﺎت ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة )٥ج( ﻣ��ﻦ اﻷﻣ��ﺮ ،ﺗﺴ��ﺮي ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ﺑﺸ��ﺄن
وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۲۰۰٦-٥۷٦۷ ،

ﺗﺸ������������ﻐﯿﻞ
اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت

.۷

ﻣﻨ������������������ﻊ
اﻷﺿﺮار

.۸

ﻧﺸ�����������������ﺮ
اﻹﻋﻼن

.۹

ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد  ٤ ،۳و ٦-ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن أو أﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤ�ﺎدة
 ٥ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو ﻟﻤﻦ ﻣ�ﻦ ﻗﺒﻠ�ﮫ ﺗﺸ�ﻐﯿﻞ ﻛ�ﻞ اﻟﺼ�ﻼﺣﯿﺎت
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﺮ وھﺬا اﻹﻋﻼن.
ﯾﻌﺘﺒ��ﺮ ھ��ﺬا اﻹﻋ��ﻼن ﻛﺘﺤ��ﺬﯾﺮ ﻷﺻ��ﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ��ﺎت أو اﻟﻤﺘﺼ��ﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭ��ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ
ﻟﻮاﺟﺒﮭﻢ ﻹﺧﺮاج اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﺨﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ،ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻨﻊ أو
ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺧﻼء.
ﯾﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼن وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻷﻣﺮ.

اﻻﻋﺘﺮاض

.۱۰

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن أن ﯾﺮﻓ�ﻊ اﻋﺘﺮاﺿ�ﮫ ﻟﻘﺎﺋ�ﺪ
ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة ،ﺑﻮاﺳ��ﻄﺔ دﯾ��ﻮان
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻓ�ﺎﻛﺲ ،(۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰ :ﺧ�ﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿ�ﺔ أﯾ�ﺎم
ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻹﻋﻼن ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

أﻻﺳﻢ

.۱۲

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻹﻋﻼن " :إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﺟﻔﻌﺎت ﻣﻨﺎﺣﻢ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳ�ﺮﯾﺎن رﻗ�ﻢ
) (۱۱ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(." ۲۰۲۰-٥۷۸۰،

)أ(

)ب( ﺗﺮﻓﻖ ﻟﻼﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۰ﻣﻦ اﻵﻣﺮ.

۲٦

ﺗﻔﺎت

٥۷۸۰

۲۳

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۲۰

أﻟ�������������ﻮف
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۳-٥۷٦٤ ،(۱٥۳۹
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﯾﺴﺎ ﺑﺮﺧﺎه( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ) (٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۰-٥۷۸۰،
وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )۲د() (۱و-
))(۲د() (۲ﻣﻦ اﻵﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ ،(۱٥۳۹
) ۲۰۰۳-٥۷٦٤ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( ،وﺑﻤﺎ أﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﺿﺮوري ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن-

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﺗﻘﯿﯿﺪ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

.۲

أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا أﻧﮫ ان اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ھﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ " :ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن"( ﻟﻐﺎﯾﺔ ۲۸
ﺗﺒﺎت  ۱) ٥۷۸۲ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ .(۲۰۲۲

ﻣﻨﻊ
اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﻤﻜﻮث

.۳

)أ( ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻻ ﯾﺪﺧﻞ أي ﺷﺨﺺ ﻟﻨﻄﺎق اﻻﻋﻼن ،وﻻ ﯾﻤﻜ�ﺚ ﻓﯿ�ﮫ،
ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.

إﺧ������������ﺮاج
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

.٤

ﻣﻨﻊ ﻓﻮري

.٥

"اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ"-اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﺠﻮي اﻟﻤﺴﻤﻰ" إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﯾﺴﺎ ﺑﺮﺧﺎه()ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( ،"۲۰۲۰-٥۷۸۰،اﻟﻤﻮﻗ��ﻊ ﺑﺘ��ﻮﻗﯿﻌﻲ وﯾﺸ��ﻜﻞ ﺟ��ﺰءا ً ﻻ ﯾﺘﺠ��ﺰأ ﻣ��ﻦ ھ��ﺬا
اﻹﻋﻼن.
"اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ"-اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ.

)ب( ﻣ��ﻦ ﯾ���ﻮم ﻧﺸ��ﺮ ھ���ﺬا اﻻﻋ��ﻼن ،ﯾﺘﻮﺟ���ﺐ ﻋﻠ��ﻰ أي ﺷ���ﺨﺺ ﯾﻤﻜ��ﺚ ﻓ���ﻲ ﻧﻄ���ﺎق
اﻻﻋﻼن ،اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.
)ج( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻋﻼه ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ
ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﻔ�ﺮض ﻋﻠ�ﻰ أﺻ�ﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ�ﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟ�ﺪة ﻓ�ﻲ ﻧﻄ�ﺎق
اﻹﻋﻼن أو اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ،إﺧﺮاﺟﮭﺎ ﻟﺨﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ
اﻷﻣﺮ.
ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹﻋﻼن ﯾﺴﺮي ،ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ،اﻟﻤﻨﻊ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) .(۱أي ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن;
) .(۲دﺧﻮل أي ﺷﺨﺺ أو ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﻨﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء.

9900

ﻣﺼ�����ﺎرﯾﻒ
اﻹﺧ����������ﻼء
واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ

.٦

أﺧﻠﯿ��ﺖ ﻣﻤﺘﻠﻜ��ﺎت ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة )٥ج( ﻣ��ﻦ اﻷﻣ��ﺮ ،ﺗﺴ��ﺮي ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ﺑﺸ��ﺄن
وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۲۰۰٦-٥۷٦۷ ،

ﺗﺸ������������ﻐﯿﻞ
اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت

.۷

ﻣﻨ������������������ﻊ
اﻷﺿﺮار

.۸

ﻧﺸ�����������������ﺮ
اﻹﻋﻼن

.۹

ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد  ٤ ،۳و ٦-ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن أو أﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤ�ﺎدة
 ٥ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو ﻟﻤﻦ ﻣ�ﻦ ﻗﺒﻠ�ﮫ ﺗﺸ�ﻐﯿﻞ ﻛ�ﻞ اﻟﺼ�ﻼﺣﯿﺎت
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﺮ وھﺬا اﻹﻋﻼن.
ﯾﻌﺘﺒ��ﺮ ھ��ﺬا اﻹﻋ��ﻼن ﻛﺘﺤ��ﺬﯾﺮ ﻷﺻ��ﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ��ﺎت أو اﻟﻤﺘﺼ��ﺮﻓﯿﻦ ﻓﯿﮭ��ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ
ﻟﻮاﺟﺒﮭﻢ ﻹﺧﺮاج اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﺨﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼن ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ،ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻨﻊ أو
ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺧﻼء.
ﯾﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼن وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻷﻣﺮ.

اﻻﻋﺘﺮاض

.۱۰

ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن أن ﯾﺮﻓ�ﻊ اﻋﺘﺮاﺿ�ﮫ ﻟﻘﺎﺋ�ﺪ
ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة ،ﺑﻮاﺳ��ﻄﺔ دﯾ��ﻮان
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻓ�ﺎﻛﺲ ،(۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰ :ﺧ�ﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿ�ﺔ أﯾ�ﺎم
ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻹﻋﻼن ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

أﻻﺳﻢ

.۱۲

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻹﻋﻼن " :إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﯿﺪة )ﯾﺴﺎ ﺑﺮﺧﺎه( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗ�ﻢ (٤
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(." ۲۰۲۰-٥۷۸۰،

)أ(

)ب( ﺗﺮﻓﻖ ﻟﻼﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۰ﻣﻦ اﻵﻣﺮ.

۲٦

ﺗﻔﺎت

٥۷۸۰

۲۳

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۲۰

أﻟ����������ﻮف

ﻧ����������ﺪاف ﺑ����������ﺪان

ﻗﺎﺋ��ﺪ ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ�������ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�������ﺔ ﯾﮭ�������ﻮدا واﻟﺴ�������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ أﻟﻌﺎﻣﮫ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۲۹،(۳۲۱
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻔﺮق ﻗﻠﻘﺲ( رﻗﻢ ھ۰۳/۲۰/
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،(۳۲۱اﻷﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺄن إﻗﺎﻣ�ﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹٤۷
وﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة  ٤ﻣ��ﻦ ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻷراﺿ��ﻲ )اﺳ��ﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼ��ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ( ،رﻗ��ﻢ  ۲ﻟﺴ��ﻨﺔ ) ۱۹٥۳ﻓﯿﻤ��ﺎ ﯾﻠ��ﻲ-ﻗ��ﺎﻧﻮن
اﻻﺳﺘﻤﻼك( ،وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌﺖ إن اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﺿﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺼ�ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ ﻻﺟ�ﻞ ﺗﻨﻈ�ﯿﻢ ﻣﻔ�ﺮق ﻗﻠﻘ�ﺲ اﻟﻤﻌ�ﺪة ﻟﺨﺪﻣ�ﺔ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وأن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ-
إﻧﻨﻲ أﻗ�ﺮر ﺑﮭ�ﺬا ﻋﻠ�ﻰ اﺳ�ﺘﻤﻼك اﻷراﺿ�ﻲ اﻟﻤﻔﺼ�ﻠﮫ أدﻧ�ﺎه ،ﺣﺴ�ﺐ اﻟﻤ�ﺎدة )(۱)٤أ( ﻣ�ﻦ ﻗ�ﺎﻧﻮن اﻻﺳ�ﺘﻤﻼك واﺧ�ﺬ ﺣ�ﻖ
اﻟﺘﺼ��ﺮف ﻓ��ﻲ اﻻراﺿ��ﻲ اﻟﻤﻔﺼ��ﻠﺔ ادﻧ��ﺎه ﺧ��ﻼل  ۳۰ﯾ��ﻮم ﻣ��ﻦ ﯾ��ﻮم ﻧﺸ��ﺮ ھ��ﺬا اﻟﻘ��ﺮار ﻓ��ﻲ اﻻرض ،ﻣﻮاﻗ��ﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧ��ﺖ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إرﺳﺎﻟﮭﺎ ﻟﺠﮭﺎت اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ،ﺣﺴﺐ اﻻﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﮭﻢ.
اﻷراﺿﻲ ھﻲ:
ﻗﻄﻌﺔ ارض ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ  ۱۰٫٦دوﻧﻢ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﺑﻤﻘﯿﺎس رﺳﻢ
 ۲٫۰۰۰ :۱وﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ "ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻔﺮق ﻗﻠﻘﺲ( رﻗﻢ ھ ،۰۳/۲۰/اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ
ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮار.
اﻷراﺿﻲ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮرة ﻏﯿ�ﺮ ﻣﻨﻈﻤ�ﺔ وﺣﺴ�ﺐ اﻟﺨﺎرط�ﺔ اﻟﻔﯿﺴ�ﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﻘ�ﻊ ﻓ�ﻲ اراﺿ�ﻲ اﻟﺨﻠﯿ�ﻞ ﺣ�ﻮض ﻓﯿﺴ�ﻜﺎﻟﻲ  ،٦ﻣﻮﻗ�ﻊ
اﻟﻨﻐﺶ ،ﻣﻤﻮح وﺧﻠﺔ اﻟﺪر ،وﻓﻲ ﺣﻮض ﻓﯿﺴﻜﺎﻟﻲ  ۸ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺒﻞ اﻟﺴﻨﺪس ،ﻗﻠﻘﺲ.
ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
.۱
.۲
.۳
.٤
.٥
.٦
.۷

ﯾﻮدع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
ﯾﺴﻠﻢ ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻹطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻮدع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻨﺪوب ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻷﻣ�ﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة ﻓ�ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ�ﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤ�ﺔ ،وﯾﻮﺿ�ﻊ
ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.

 .۸ﯾﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﻠﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺪة أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
 .۹ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﯿﺎدة ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ
وﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ اﻹطﻼع ﻋﻠﯿﮭﻢ.

۱

ﺷﺒﺎط

٥۷۸۰

۲۷

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۲۰

ﻏﺴ������ﺎن ﻋﻠﯿ������ﺎن,
رﺋ����ﯿﺲ

اﻹدارة

ﻋﻤﯿ�������ﺪ
اﻟﻤﺪﻧﯿ�����ﺔ

اﻟﺴ������������������������������ﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ������������������������������ﺔ
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ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ
اﻣر ﺑﺷﺄن ﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم 5748-1988 ،(۱۲٥۲
ﺗﺻرﯾﺢ ﻋﺎم ﻹﺧراج اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ
اﺧراج
ﻹﺳراﺋﯾل

اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ

.1

ﯾﺣﻖ ﻟﻛل ﺷﺧص ان ﯾﻘوم ﺑﺈﺧراج اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻹﺳراﺋﯾل ،ﺑﺷرط ان ﺗم ﺷراء
اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺑﺻورة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﺗم اﺳﺗﯾرادھﺎ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺻورة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ او ﺻﻧﻌت
ﺑﺷﻛل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗم دﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ
اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ادﻧﺎه:
)أ(

اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟذﯾل اﻷول؛

)ب( اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ او دوﻟﺔ إﺳراﺋﯾل ،ﻛﺎﻟﻣﺣدد ،وﺗﻛون
ﻣﻘﯾدة ﻟﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﮫ ،ﻣن ﻗﯾل ﻗﺎﺋد ﻋﺳﻛري او اﻟﻣﺳؤول؛
)ج( ﺑﺿﺎﺋﻊ ﺗم ﻣﻧﻊ إدﺧﺎﻟﮭﺎ اﻟﻰ إﺳراﺋﯾل او ﺗم وﺿﻊ ﺷروط ﻹدﺧﺎﻟﮭﺎ ،وﻟم ﺗﺗﺣﻘﻖ ﺗﻠك
اﻟﺷروط.
اﺧراج اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ
ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋن
طرﯾﻖ ﻣﺣطﺎت
ﻋﺑور

.2

ﻋدم اﻟﺳرﯾﺎن ﻋﻠﻰ
اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﻣﻧوع
او
ﺗﺻدﯾرھﺎ
ﺣﯾﺎزﺗﮭﺎ

.3

ھذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻏﯾر ﺳﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺻدﯾر ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ او ﺣﯾﺎزﺗﮭﺎ،
وﻓﻖ ﻛل ﻗﺎﻧون او ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻣن.

ﺑدء ﺳرﯾﺎن

.4

ﺑدء ﺳرﯾﺎن ھذا اﻻﻣر ﺑﯾوم ﺗوﻗﯾﻌﮫ.

اﻻﺳم

.5

ﯾﺳﻣﻰ ھذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ" :ﺗﺻرﯾﺢ ﻋﺎم ﻹﺧراج اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(-٥۷۷۹ ،
."۲۰۱۹

ﯾﺣﻖ ﻟﻛل ﺷﺧص إﺧراج اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺑر ﻣﺣطﺎت ﻋﺑور ﻛﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣر
ﺑﺷﺄن ﻣﺣطﺎت اﻟﻌﺑور-ﺟﺳور اﻷردن )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ،5728-1967 ،(۱۷٥
ﺷرط ان ﺗم ﺷراء اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺑﺻورة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﺗم اﺳﺗﯾرادھﺎ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺻورة
ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ او ﺻﻧﻌت ﺑﺷﻛل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗم دﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ،
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ادﻧﺎه:
)أ(

اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟذﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ؛

)ب( ﺿﺎﺋﻊ ﺗم ﻣﻧﻊ إدﺧﺎﻟﮭﺎ اﻟﻰ إﺳراﺋﯾل او ﺗم وﺿﻊ ﺷروط ﻹدﺧﺎﻟﮭﺎ ،وﻟم ﺗﺗﺣﻘﻖ ﺗﻠك
اﻟﺷروط.

۲۳

ﺷﺑﺎط

٥۷۸۰

اﻟ���ﻌ���ﻣ���ﯾ����د

۱۸

ﺷ��ﺑﺎط

۲۰۲۰

رﺋﯾس

ﻏﺳ����������ﺎن ﻋ���ﻠ���ﯾ����ﺎن
اﻹدارة

اﻟﻣدﻧﯾﺔ

ﻓ��ﻲ ﻣ��ﻧ��ط��ﻘ����ﺔ ﯾ��ﮭ��ودا واﻟﺳ����������ﺎﻣ��رة
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اﻟذﯾل اﻷول
)اﻟﻣﺎدة (۱

 .۱اﻟرﺧﺎم )ﺻﺧور اﻟﻛرﺑوﻧﺎت -اﻟﻣﺗﺣوﻟﺔ( -ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎﻟﮫ
 .۲ﻧورﯾﺳﺗﺎ-ﻓوﻻذ ﻣﻘﺎوم ﻟﻠﺻدأ
 .۳اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺟﻠدﯾﺔ واﻟﻔراء
 .٤ﺣدﯾد Fe
 .٥ﻧﺣﺎس Cu
 .٦ذھب Au
 .۷ﻓﺿﺔ Ag
 .۸اﻟوﻣﻧﯾوم Al
 .۹ﻣﻐﻧﯾزﯾوم Mg
 .۱۰ﺻودﯾوم Na
 .۱۱ﺑوﺗﺎﺳﯾومK
 .۱۲ﻓﺣم )ﺧﺷب(
 .۱۳ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻠﺣوم اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ
 .۱٤اﻟﺑﻼﺗﯾن Pt
 .۱٥اﻟﺑﻼدﯾوم Pd
 .۱٦اﻟﻛﺎدﻣﯾوم Cd
 .۱۷اﻹﻧدﯾوم In
 .۱۸اﻟﺟﺎﻟﯾوم Ga
 .۱۹ﻧﯾﻛل Ni
 .۲۰اﻟﺗﯾﺗﺎﻧﯾوم Ti
 .۲۱ﺗﻧﺟﺳﺗن W
 .۲۲اﻟﻘﺻدﯾر Sn
 .۲۳اﻟرﺻﺎص Pb
 .۲٤اﻟﻣوﻟﯾﺑدﯾﻧوم Mo
 .۲٥ﻧﺣﺎس "اﻟﻧﺣﺎس اﻷﺻﻔر"

اﻟذﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ
)اﻟﻣﺎدة (۲

9904

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(-٥۷۸۰ ،
۲۰۲۰
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺄﻧﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت-
"ﻣﻨﻄﻘﺔ"-ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة؛
"ﻋﺎﺋﺪ"-اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ دوﻟﺔ أﺧﺮى ،ﺑﻌﺪ ﻣﻜﻮﺛﮫ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻮﺟﮭﺎت
اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﺧﻼل ال ۱٤-ﯾﻮﻣﺎ ً اﻷﺧﯿﺮة ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﮫ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،ﻋﺒﺮ دوﻟﺔ
أﺧﺮى"-ﻻ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺼﯿﻦ؛
"ﻣﺮﯾﺾ"-ﻣﺮﯾﺾ اﻟﺬي وﻓﻖ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻤﺨﺒﺮﯾﺔ ﯾﺤﻤﻞ ﻓﺎﯾﺮوس nCoV؛
"ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ"-أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱

ﻋﺎﺋﺪ؛

) (۲

ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ؛

) (۳

ﻣﻦ ﻗﺮر اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻧﮫ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ﺧﻼل ال۱٤-ﯾﻮﻣﺎ ً
اﻷﺧﯿﺮة.

"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت"-اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﻜﻨﯿﺴﺖ ال۲۳-؛
"ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻹدارة"-ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛
"اﻟﻮﺟﮭﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ"-اﻟﺼﯿﻦ ،ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ،ﻣﺎﻛﺎو ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﻎ ،ﺟﻨﻮب ﻛﻮرﯾﺎ،
اﻟﯿﺎﺑﺎن
"اﺗﺼﺎل وﺛﯿﻖ"-أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱

ﺗﻌﺮض ﻟﻤﺮﯾﺾ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ،
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺬﯾﻦ اﺻﯿﺒﻮا ﺑﺎﻟﻤﺮض ،زﯾﺎرة ﻣﺮﯾﺾ ،او
ﺗﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ،ﻛﻞ ھﺬا ،ﺑﺤﺎل ﻧﻔﺬت اﻻﻋﻤﺎل ﺑﺪون وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛

) (۲

اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﻮار ﻣﺮﯾﺾ او اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﺪراﺳﻲ،

) (۳

اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﻧﻘﻞ ،ﺑﺒﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﻣﻘﻌﺪﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺟﻠﻮس اﻟﻤﺮﯾﺾ،

9905

) (٤

اﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺮﯾﺾ،

) (٥

أي ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ اﻟﺬي ﯾﺜﯿﺮ اﻟﺸﻚ ﺑﺎﻟﻌﺪوى.

"اﻟﻌﻮارض"-ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۳۸درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ،اﻟﺴﻌﺎل او ﺿﯿﻖ اﻟﺘﻨﻔﺲ.
اﻟﺤﺠﺮ )(۲
ﻓﺮض
اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل
وظﺮوف اﻟﺤﺠﺮ

اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۲أ

)أ(

ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺑﻌﺰل داﺧﻞ ﻣﺴﻜﻨﮫ او ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن اﺧﺮ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ ظﺮوف اﻟﻌﺰل )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻣﻜﺎن اﻟﻌﺰل(؛

)ب(

ﺷﻚ ﺷﺨﺺ اﻧﮫ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ،ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﺰل وﯾﺘﻮﺟﮫ
ﻟﻤﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻹزاﻟﺔ
اﻟﺸﻚ؛

)ج(

ﯾﻜﻮن اﻟﻌﺰل ﻟﻤﺪة  ۱٤ﯾﻮم ﺑﻌﺪ ﯾﻮم اﻟﻤﻜﻮث اﻷﺧﯿﺮ أﺣﺪ اﻟﻮﺟﮭﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ،وإذا
ﻛﺎن ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ واﺣﺪة-ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻷﺧﯿﺮة
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ او  ۱٤ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻣﺪة
اﻟﻌﺰل(

)د(

ﻻ ﯾﺨﺮج اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﺰل اﻻ ﺑﺘﺼﺮﯾﺢ
اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻠﻮاﺋﻲ او ﻧﺎﺋﺒﮫ ،او رﺋﯿﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻧﺎﺋﺒﮫ او ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ووﻓﻖ ﺷﺮوط
اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ؛

) ھ(

ظﺮوف اﻟﻌﺰل ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﺗﻜﻮن وﻓﻖ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
او وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺑﺼﺪد اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ،اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻧﺸﺮھﺎ
ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ.

)و(

اﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ﻣﻜﺎن ﻋﺰل ﻟﻠﻤﻜﻮث ﻓﯿﮫ ﺑﺴﺒﺐ ظﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ،ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﺰل
ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺤﺪده وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي.

)و(۱

ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺰل وظﮭﺮت ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻌﻮارض ،ﯾﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

)ز(

ﺑﺤﺎل وﻗﻮع ظﺮف ﺻﺤﻲ طﺎرئ ،ﯾﺘﻮﺟﮫ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ،
ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺎرئ ،ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﻄﺎﻗﻢ اﻟﻄﺒﻲ ﺑﺸﺄن ﺗﻮاﺟﺪه ﻓﻲ اﻟﻌﺰل
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﻚ ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﮫ ﺑﺎﻟﻌﺪوى ﺑﻔﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ.

)ح(

ﻻ ﯾﺴﺮي ﻓﺮض اﻟﻌﺰل ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﻗﺮر طﺒﯿﺐ او
أي ھﯿﺌﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أﺧﺮى ان ﯾﺘﻢ ﻋﺰﻟﮫ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ او ﻣﻜﺎن آﺧﺮ.

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲د( ،ﺷﺨﺺ ﯾﻤﻠﻚ ﺣﻖ اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ
وﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺰل ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )۲أ( وﻟﻢ ﺗﻈﮭﺮ ﻋﻠﯿﺔ اﻟﻌﻮارض ،ﯾﺤﻖ ﻟﮫ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ
ﻣﻜﺎن اﻟﻌﺰل ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻟﻐﺮض ﺗﺼﻮﯾﺘﮫ ووﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
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اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻌﺪوى؛ ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﯾﺼﻞ اﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﻻﻗﺘﺮاع وﯾﻌﻮد ﻣﺒﺎﺷﺮة
اﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﺰل ﺑﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ،ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" -ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ" -ﻣﺮﻛﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﻞ او اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﯿﺎرة اﻷﺟﺮة.
ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ ان ﯾﺒﻠﻎ اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺸﺆون
)أ(
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺑﺎﻧﮫ ﯾﻨﻔﺬ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
وﯾﺸﻤﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﮫ ،ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﮫ ،ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻜﻮﺛﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة
)۲ج(او ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻮاﺻﻠﮫ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،وﻣﺪة اﻟﻌﺰل.

ﺗﺒﻠﯿﻎ

.۳

ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن

.٤

ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  ۲اﯾﺎر .۲۰۲۰

ﺳﺮﯾﺎن

.٥

ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪون ﻗﺒﻞ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

۲۹

ﺷﺒﺎط ٥۷۸۰

۲٤

ﺷﺒﺎط ۲۰۲۰

)ب(

ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻦ داﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﯾﺒﻠﻎ اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﺣﺎل ﻋﻮدﺗﮫ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ او ﺣﺎل ﻧﺸﺮ
ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،اﻷول ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ،وﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻜﻮﺛﮫ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﻌﺰل.

)ج(

ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ او اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ﻟﻮزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮھﺎ اﻟﻮزارة او
اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ.

اﻟﻌﻣﯾ������������د ﻏﺳ������������ﺎن ﻋﻠﯾ������������ﺎن
رﺋ���������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ���������������ﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘ��������ﺔ ﯾﮭ��������ﻮدا واﻟﺴ��������ﺎﻣﺮة

9907

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻌﯿﻨﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(،
۲۰۲۰-٥۷۸۰
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺄﻧﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت-
"ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮫ اﻧﮫ ﻣﺮﯾﺾ ﻛﻮروﻧﺎ"-أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱

ﻣﻦ طﻠﺐ ﻣﻨﮫ اﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻟﻜﺸﻒ ال ،nCoV-ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت وزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ أو اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻧﺸﺮھﺎ
ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛

) (۲

ﻣﻦ أﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻠﻮاﺋﻲ اﻧﮫ ﻋﻠﯿﮫ اﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت
ال.nCoV-

"ﻣﻨﻄﻘﺔ"-ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة؛
"ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ"-ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،؛
"ﻣﺮﯾﺾ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮫ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ؛
"ﺣﺎرس"-ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱

ﺣﺎرس ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ
اﻟﻌﺎم )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷٦۹ ،(۱٦۲۸اﻟﺬي ﺧﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة
اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ؛

) (۲

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﺧﻮل ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ۱۹۷۱-٥۷۳۱ ،(٤۳۲ﺑﻨﻄﺎق اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ؛

) (۳

ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻻﻣﻦ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻻﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ )ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻻﻣﻦ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷٦۹ ،(۱٦٤۰
 ،۲۰۰۹ﺑﻨﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ؛

"ﻣﻨﺸﺄة"-ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ او أي ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺑﺸﻚ ﻋﺎم او ﻣﺤﺪد،
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"طﺒﯿﺐ"-طﺒﯿﺐ أﺧﺼﺎﺋﻲ؛
"طﺒﯿﺐ ﻟﻮاﺋﻲ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﺎﺋﺒﮫ.
اﻟﺤﺠﺮ )(۲

ﻓﺮض
اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ .۳
ﻓﻲ
اﻻﺟﺒﺎري
ﻣﻨﺸﺄة

ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن

.٤

۲۹

ﺷﺒﺎط ٥۷۸۰

۲٤

ﺷﺒﺎط ۲۰۲۰

)أ(

ﯾﻤﻜﺚ اﻟﻤﺮﯾﺾ او اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﻛﻤﺮﯾﺾ ﺑﺎﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ،ﺑﺤﺎل ﻗﺮر طﺒﯿﺐ اﻧﮫ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ او ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة؛

)ب(

ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﺑﺤﺎل ﻗﺮرت اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او
اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻠﻮاﺋﻲ ان ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ داﺧﻞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ او ﻣﻨﺸﺄة.

)ج(

ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻓﻖ اﻟﻈﺮوف واﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻄﺒﯿﺐ ،اﻻ
ﺑﺤﺎل اﻣﺮ طﺒﯿﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺪة او ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ؛ وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺗﺼﺪر ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺬي
اﺗﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ.

ﻗﺮر طﺒﯿﺐ ان ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )۲أ( أو )ب(،
وأﺑﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﺗﻨﻔﯿﺬ ذﻟﻚ ،ﯾﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎرس وﻓﻖ طﻠﺐ أﺣﺪ اﻓﺮاد اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻟﻔﺮض اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻟﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﺸﺨﺺ ،ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ اﻻزﻣﺔ ﻓﻲ
ظﺮوف اﻻﻣﺮ ،ﻟﻐﺎﯾﺔ وﺻﻮل ﺷﺮطﻲ ،وھﺬا ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  ۱۲ﻧﯿﺴﺎن .۲۰۲۰

اﻟﻌﻣﯾ������������د ﻏﺳ������������ﺎن ﻋﻠﯾ������������ﺎن
رﺋ����������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ����������������ﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���������ﺔ ﯾﮭ���������ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(،
۲۰۲۰-٥۷۸۰
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺄﻧﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة :۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱

.۱

ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪون ﻗﺒﻞ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ":ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،

۹

ادار

٥۷۸۰

٥

آذار

۲۰۲۰

)أ(

ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻋﺎﺋﺪ" ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ "ﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ وإﯾﻄﺎﻟﯿﺎ"؛

)ب(

ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "اﻟﻮﺟﮭﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ" ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ "إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ".

اﻟﻌﻣﯾ������������د ﻏﺳ������������ﺎن ﻋﻠﯾ������������ﺎن
رﺋ���������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ���������������ﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘ��������ﺔ ﯾﮭ��������ﻮدا واﻟﺴ��������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ
رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۲
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺄﻧﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻻﺳﻢ

.۱

ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ( ،ﻓﻲ اﺳﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﺑﺪل
")اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ(" ﯾﺄﺗﻲ ")اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ(".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱

.۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ  ۱ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ-
) (۱

ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻋﺎﺋﺪ" ،ﺑﻌﺪ "ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﮫ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ" ﯾﺄﺗﻲ" :او اﺷﺘﺮك ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع
دوﻟﻲ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﻼل ال ۱٤-ﯾﻮم اﻷﺧﯿﺮة ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر"؛

) (۲

ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "اﻟﻮﺟﮭﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ" ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ "ﻓﺮﻧﺴﺎ ،اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ،اﺳﺒﺎﻧﯿﺎ،
ﺳﻮﯾﺴﺮا ،اﻟﻨﻤﺴﺎ ،ﺳﺎن ﻣﺎرﯾﻨﻮ ،اﻧﺪورا"؛

) (۳

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ "اﻟﻮﺟﮭﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ" ﯾﺄﺗﻲ:
"اﺟﺘﻤﺎع دوﻟﻲ"-اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺤﻀﻮر اﺷﺨﺎص ﻣﻦ دوﻟﺔ واﺣﺪة او أﻛﺜﺮ ،وھﻲ
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة او دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ؛
"ﺗﺠﻤﮭﺮ ﻣﻨﻈﻢ"-ﺗﺠﻤﮭﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺣﺪث رﯾﺎﺿﻲ ،ﻣﺆﺗﻤﺮ،
ﻋﺮض ﻣﺴﺮﺣﻲ او اﺣﺘﻔﺎل؛"؛

) (٤

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "اﺗﺼﺎل وﺛﯿﻖ" ﯾﺄﺗﻲ:
"ﻣﮭﻨﺔ ﺻﺤﯿﺔ"-طﺒﯿﺐ ،طﺒﯿﺐ اﺳﻨﺎن ،ﻣﺘﺪرب ،ﻣﻤﺮض ،ﻣﻤﺮﺿﺔ ،داﯾﺔ ،طﺒﯿﺐ
ﻧﻔﺴﻲ ،ﻣﻌﺎﻟﺞ وظﯿﻔﻲ ،ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻓﯿﺰﯾﺎﺋﻲ ،ﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﻨﻄﻖ ،اﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ،اﺧﺼﺎﺋﻲ
ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺮام اﻟﺴﺮﯾﺮي ،طﺒﯿﺐ ﻛﻒ اﻟﻘﺪم ،طﺒﯿﺐ ﺟﺮاج ﻛﻒ اﻟﻘﺪم ،اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ
اﻟﯿﺪوي ،اﻟﺒﺎراﻣﯿﺪك ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﺒﺮ طﺒﻲ ،ﺗﻘﻨﻲ ﺣﯿﻮي ،ﺗﻘﻨﻲ ﺳﻮﻧﺎر ،ﻣﺸﻐﻠﻲ
ﻣﺎﻛﯿﻨﺔ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺮﺋﺔ ،ﻣﻦ ﯾﺄﺧﺬ اﻟﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪم ،ﺗﻘﻨﻲ طﺒﻲ ،ﻣﺴﺎﻋﺪ
اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻌﻠﻢ اﻻﻣﺮاض ،ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺘﺨﺪﯾﺮ ﻓﻲ ﻏﺮف اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت ،ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت ،ﻣﻀﻤﺪ ،ﺳﺎﺋﻖ
ﺳﯿﺎرة اﻹﺳﻌﺎف ،ﻣﺼﺤﺢ اﻟﺒﺼﺮ ،ﻓﺎﺻﺪي اﻟﻮرﯾﺪ ،ﺗﻘﻨﻲ ﻋﯿﻮن ،ﻣﺮاﻓﻖ ﺷﺨﺼﻲ
ﻟﻄﻔﻞ ذو اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄھﯿﻞ ﯾﻮﻣﯿﺔ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻄﺮﯾﻖ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وطﺮﯾﻖ اﻟﻌﻮدة ﻣﻨﮭﺎ ،ﺻﯿﺪﻟﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﮭﻨﮫ ﻣﻌﺘﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻛﻤﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ؛
"ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﺼﺤﺔ"-ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﯿﺔ ،ﺻﻨﺪوق
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ﻣﺮﺿﻰ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻄﻮارئ او ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ او ﻣﮭﯿﺊ
ﻟﯿﺴﺘﻌﻤﻞ ،ﻛﻠﮫ او ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ،ﻛﻤﻜﺎن ﺳﻜﻦ او ﻣﻜﺎن ﻟﻤﻜﻮث اﻷوﻻد ،اﻟﻌﺠﺰ ،او
ذوي إﻋﺎﻗﺔ ﺟﺴﺪﯾﺔ او ﻋﻘﻠﯿﺔ ،ھﺬا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﻋﺎﺋﻠﺘﮭﻢ او ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ او اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺪرات وﻛﺬﻟﻚ طﺎﻟﺐ ،ﻣﺘﺪرب،
ﻣﺘﻌﻠﻢ او ﻣﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ او ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺣﺪى ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت؛".
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۲

.۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲ج( ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﺑﻌﺪ "ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻷﺧﯿﺮة"
ﯾﺄﺗﻲ "ﺑﺤﺎل ﻋﺎد ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع دوﻟﻲ ۱٤-ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﻷﺧﯿﺮ ﻟﺘﻮاﺟﺪه ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪوﻟﻲ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر".

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاد ۳أ
و۳-ب

.۳

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﯾﺄﺗﻲ:

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت

ﻣﻨﻊ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ
واﻟﺘﺠﻤﮭﺮات

ﻣﻨﻊ ﻣﻮظﻔﻲ ﺟﮭﺎز
اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ
اﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد

۳أ

۳ب

)أ(

ﯾﻤﻨﻊ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

)ب(

ﯾﻤﻨﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﺠﻤﮭﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﺷﺘﺮاك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥۰۰۰ﺷﺨﺺ ،ﻣﺎ ﻋﺪا
ﻣﻈﺎھﺮة ﻣﻨﺤﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.

)ج(

ﻣﻦ وﺻﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﻼل ال ۱٤-ﯾﻮم اﻷﺧﯿﺮة ،وان ﻟﻢ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪ،
ﻻ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﺠﻤﮭﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﯿﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۱۰۰ﺷﺨﺺ.

)د(

ﻻ ﯾﺸﺘﺮك ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﺣﺮارة ﺟﺴﻤﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۳۸درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻓﻲ
ﺗﺠﻤﮭﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﯿﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۱۰۰ﺷﺨﺺ ،وﻻ ﯾﺬھﺐ اﻟﻰ
ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﮫ او ﻟﻤﻜﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ.

) ھ(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎع دوﻟﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( او ﺗﺠﻤﮭﺮ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺠﻤﮭﺮ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( او )د( ،ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ
ﯾﺤﺪدھﺎ.

)أ(

ﻻ ﯾﺴﺎﻓﺮ ﻣﻮظﻒ ﺟﮭﺎز اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻻ ﯾﺼﺎدق ﻣﺸﻐﻞ
ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻄﻠﺔ ﻟﻤﻮظﻒ ﺟﮭﺎز اﻟﺼﺤﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻰ ﺧﺎرج
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

)ب(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮ ﻣﻮظﻒ ﺟﮭﺎز اﻟﺼﺤﺔ او ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮظﻔﻮن اﻟﻰ
ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدوﻧﮭﺎ.

)ج(

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة" ،اﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ"-ﻣﺎ ﻋﺪا إﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻟﻰ إذا أﺻﺪرت
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﺧﺮى ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ.
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ﺳﺮﯾﺎن

.٥

اﻻﺳﻢ

.٦

۱۳
۹

ادار

٥۷۸۰

آذار

۲۰۲۰

)أ(

ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮاطﻦ إﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻟﺬي ﻋﺎد ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ،اﺳﺒﺎﻧﯿﺎ ،ﺳﻮﯾﺴﺮا ،اﻟﻨﻤﺴﺎ،
ﺳﺎن ﻣﺎرﯾﻨﻮ او اﻧﺪورا ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻋﺎد ﻗﺒﻞ ﯾﻮم ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ.

)ب(

ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﻮاطﻦ او ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او ﻣﻮاطﻦ
إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ،اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻮدوا اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺬﯾﻦ زاروا ﺧﻼل ال ۱٤-ﯾﻮم اﻷﺧﯿﺮة ﻗﺒﻞ
ﻋﻮدﺗﮭﻢ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ،اﺳﺒﺎﻧﯿﺎ ،ﺳﻮﯾﺴﺮا ،اﻟﻨﻤﺴﺎ ،ﺳﺎن ﻣﺎرﯾﻨﻮ،
أﻧﺪورا ،ﻣﻦ ﯾﻮم  ۲۰۲۰\۳\۸اﻟﺴﺎﻋﺔ .۰۸:۰۰

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ":ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،

اﻟﻌﻣﯾ������������د ﻏﺳ������������ﺎن ﻋﻠﯾ������������ﺎن
رﺋ���������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ���������������ﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘ��������ﺔ ﯾﮭ��������ﻮدا واﻟﺴ��������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺸﻐﯿﻞ( )ﯾﮭﻮدا وﺳﺎﻣﺮه( )رﻗﻢ ۱۹۷۱- ٥۷۳۱, (٤۲۷

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺸﻐﯿﻞ( )ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻄﺢ وﺗﻮﺻﯿﻠﮭﺎ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺑﺄﻋﻘﺎب اﻟﻔﻮز ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ() ،ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۰-٥۷۷۸۰،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺸﻐﯿﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) ۱۹۷۱-٥۷۳۱ (٤۲۷ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

"اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ"-ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة؛
"ﺻ�ﺎﺣﺐ رﺧﺼ�ﺔ ﻋﻤ��ﻞ ﻣ�ﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء" – ﻣ��ﻦ أﻋﻄﯿ�ﺖ ﻟ�ﮫ رﺧﺼ��ﺔ ﻟﻠﻌﻤ�ﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻷﻣﺮ؛
"ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﺗﺰوﯾﺪ"-ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ م.ض ﺧﻼل ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﻛﺼﺎﺣﺒﺔ
رﺧﺼﺔ ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺻﺎﺣﺒﺔ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .او ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﺗﺰوﯾﺪ ﻛﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺻﺎﺣﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻋﻤﻞ ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﯾﺤﻞ ﻣﻜﺎن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ؛
"ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ" – ﻛﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ اﻟﺴ�ﻠﻄﺔ أو ﻣ�ﻦ ﯾﻌﻤ�ﻞ ﻣ�ﻦ
ﻗﺒﻠﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء؛
"ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴ�ﯿﺔ"-ﻣﻨﺎﻗﺼ�ﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴ�ﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾ�ﺪ ﺗﺴ�ﻌﯿﺮة ﻟﺘﻮﻟﯿ�ﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء ﺑﺘﻘﻨﯿ�ﺔ اﻟﻄﺎﻗ�ﺔ
اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒ�ﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺳ�ﻄﺢ ﻣﺒﻨ�ﻰ او ﻣﺠﻤ�ﻊ ﻣﯿ�ﺎه ،اﻟﺘ�ﻲ ﯾ�ﺘﻢ ﺗﻮﺻ�ﯿﻠﮭﺎ
ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ؛
"اﻹدارة" – اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة؛
"ﻣﻮزع"-ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﺗﺼﺮﯾﺢ او أﺻﺪرت ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄﻧﮫ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺸﻐﯿﻞ( )ﯾﮭﻮدا وﺳﺎﻣﺮه( )رﻗﻢ
 ،۱۹۷۱- ٥۷۳۱, (٤۲۷ﻋﺪا اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ.
"رﺧﺻﺔ ﺗوﻟﯾد اﻟﻛﮭرﺑﺎء" – رﺧﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻛﮭرﺑﺎء ،اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرھﺎ اﻟﺿﺎﺑط
ﻟﺷؤون اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر أو اﻷﻧظﻣﺔ ،ﻣوﺿوﻋﮭﺎ ﺗوﻟﯾد اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﺑواﺳطﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﻓﯾﮭﺎ ،واﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻣن ﻟﯾس ﺻﺎﺣب رﺧﺻﺔ ﻋﻣل ﻣﻊ اﻟﻛﮭرﺑﺎء
وﻟﯾﺳت ﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻓﻘط؛
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"ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء" او "اﻟﺴﻠﻄﺔ"-ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ؛
"اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ" – اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻹدارة؛
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ

.۲

ﺗﺴﺮي اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ذﯾﻞ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﻮﻟﯿ�ﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء ﻓ�ﻲ
ﻣﻨﺸ��ﺌﺎت طﺎﻗ��ﺔ اﻟﺸﻤﺴ��ﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ اﻻﺳ��ﻄﺢ وﺗﻮﺻ��ﻠﯿﮭﻢ ﺑﺸ��ﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﯾ��ﻊ ﺑﺈﻋﻘ��ﺎب
اﻟﻔﻮز ﺑﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ،ﻣﻨﻮطﺎ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻻﻧﻈﻤﺔ.

اﻟﻔﻮز ﺑﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ

.۳

ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت ھ�ﺬه اﻻﻧﻈﻤ�ﺔ واﻟﻤﻌ�ﺎﯾﯿﺮ
اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ذﯾﻞ ھﺬه اﻻﻧﻈﻤﺔ.

رﺧﺼﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء

.٤

ﯾﻘ��ﺪم اﻟﻔ��ﺎﺋﺰ ﻓ��ﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼ��ﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴ��ﯿﺔ واﻟ��ﺬي ﯾﻄﻠ��ﺐ ﺗﻮﺻ��ﯿﻞ ﻣﻨﺸ��ﺄة اﻟﺘ��ﻲ ﺗﺰﯾ��ﺪ ﻋ��ﻦ ﺣ��ﺪم
ﺗﻮﺻ���ﯿﻞ ﻣﻨﺸ���ﺄة  ٦۳۰ﻛﯿﻠ���ﻮ واط اﻣﺒﯿ���ﺮ ) ،(KVAواﻟ���ﺬي اﺳ���ﺘﻮﻓﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤ���ﺎت ھ���ﺬه
اﻻﻧﻈﻤﺔ وذﯾﻠﮭﺎ ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أي اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ ،واي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت او ﺗﻮﺿ�ﯿﺤﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ،وﺣﺼ�ﻞ ﻋﻠ�ﻰ
رﺧﺼﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ذﯾﻞ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﯾﻘﺪم طﻠ�ﺐ
ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓ�ﻲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ ﻟﻠﺤﺼ�ﻮل ﻋﻠ�ﻰ رﺧﺼ�ﺔ ﺗﻮﻟﯿ�ﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء،
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺷﺮط ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻨﺸﺎة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ذﯾﻞ ھﺬه اﻻﻧﻈﻤﺔ.

ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎن

.٥

ﺗﺄﺗﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ وﻟﯿﺲ
ﻟﻠﻤﺲ ﻓﯿﮭﺎ.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.٦

ﯾﺒﺪأ ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ
ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ" :أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺸﻐﯿﻞ( )ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
ﺑﻤﻨﺸﺂت طﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻄﺢ وﺗﻮﺻﯿﻠﮭﺎ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺑﺄﻋﻘﺎب
اﻟﻔﻮز ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۲۰-٥۷۸۰،

اﻻﺳﻢ

۲٤
۱۰

اذار ٥۷۸۰
اذار

۲۰۲۰

ﻏﺳ����ﺎن ﻋﻠﯾ����ﺎن،

ﻋﻣﯾ����د

رﺋ����������������ﯾس اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾ����������������ﺔ
ﺑﻣﻧطﻘ��������ﺔ ﯾﮭ��������ودا واﻟﺳ��������ﺎﻣرة
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إﺿﺎﻓﺔ
)اﻟﻣﺎدة (۲

ﻣﻌﺎﯾﯾر -ﺗوﻟﯾد اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﻤﻨﺸﺎة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻄﺢ وﺗﻮﺻﯿﻠﮭﺎ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ
ﺑﺄﻋﻘﺎب اﻟﻔﻮز ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ

 .۲۲۰ﻣوﻋد اﻟﻣزاﻣﻧﺔ ودﻓﻊ ﺛﻣن اﻟطﺎﻗﺔ
)أ( ﺗﻌرﯾﻔﺎت
ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺎب –
"ﻣﺑﻧﻰ"-ﻣﺑﻧﻰ ﻛﺗﻌرﯾﻔﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻗرى وﻣدن ﻗﺎﻧون ﻣؤﻗت رﻗم  ۷۹ﺳﻧﺔ  ۱۹٦٦او ﻣﺳﺗودع
ﻟﺣﻔظ اﻟوﻗود او ﻣوﻗف ﺳﯾﺎرات ﻣﻛﺷوف ،ﻣﺑﻧﯾﺔ ﺑﺻورة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ؛
"اﻟﺳطﺢ"  -اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻌﻠﻮي أو اﻟﻌﺎﺋﻢ ،اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ أو اﻟﺠﺪار؛
"اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﻠزم ﻟﻠﻣزاﻣﻧﺔ" و"-اﻟﻣوﻋد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﻠزم ﻟﻠﻣزاﻣﻧﺔ" – ﻛﺗﻌرﯾﻔﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ۳٥ك ۱ﻛﻣﺎ
طﺑﻘت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﮭرﺑﺎء )ﺗﻧظﯾم وﺗﺷﻐﯾل( )ﺗﺣدﯾد ﺗﺳﻌﯾرة اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر(
)ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(۲۰۱۰-٥۷۷۰،؛
"اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد"-اﻟﻣوﻋد اﻟذي ﻗﺎم ﻓﯾﮫ اﻟﺿﺎﺑط ﻟﺷؤون اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺄرﺳﺎل اﻋﻼن ﻟﻠﻣﺗﺑﺎرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
ﻣن اﺟل ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺳﻌﯾرة؛
"اﻟﻣﺟﻣﻊ"  -ﻣﺟﻣﻊ ﻣﯾﺎه أو ﺑرﻛﺔ اﻟﺳﻣك أو ﻣﺟﻣﻊ ﻣﯾﺎه اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ اﻟذي ﺗم ﺑﻧﺎﺋﮫ ﺑﺻورة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ.
)ب( اﻟﺷروط ﻟﺗﻘدﯾم طﻠب ﺗوﺻﯾﻠﺔ او دﻣﺞ – ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
) (۱ﻛﺷرط ﻟﺗﻘدﯾم طﻠب ﺗوﺻﯾل او دﻣﺞ ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ ﻣﺟﻣﻊ ،ﯾﺑرز اﻟﻣﺳﺗدﻋﻲ ﻟﻠﻣوزع
ﻣﺧطط ﻣﺻﺎدق او ﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﻛﺷرط ﻟﺗﻘدﯾم طﻠب اﻟﺗوﺻﯾﻠﺔ او اﻟدﻣﺞ.
) (۲ﻻ ﯾُﻔرض ﻋﻠﻰ ﻣﻘدم اﻟطﻠب ﻟدﻣﺞ أو ﺗوﺻﯾل ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣﺑﻧﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺗﻧد ﻣن
ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺧطﯾط ﻛﺷرط ﻟﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﻟﻠﺗوﺻﯾل او اﻟدﻣﺞ.
)ج( ﻣوﻋد اﻟﻣزاﻣﻧﺔ
ﺷﮭرا ﻣن اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ،وﯾﻛون
) (۱ﯾﻛون اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﻠزم ﻟﻣزاﻣﻧﺔ ﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ ﻣﺑﻧﻰ ۱۲
ً
ﺷﮭرا ﻣن اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد.
اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣوﻋد اﻟﺗزاﻣن ۱٦
ً
) (۲ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) ،(۱ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣرﻛب ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ ﻣﺟﻣﻊ ،ﻓﺈن اﻟوﻗت
ﺷﮭرا ﻣن اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ،وﯾﻛون اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣوﻋد اﻟﺗزاﻣن ۲۲
اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﺗزاﻣن ھو ۱۸
ً
ﺷﮭرا ﻣن اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد.
ً
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)د( اﺧﺗﯾﺎر طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
) (۱ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋز ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺳﻌﯾرة )ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ -اﻟﻔﺎﺋز( أن ﯾﺧﺗﺎر إﺣدى اﻟطرﯾﻘﺗﯾن
اﻟﻣﻔﺻﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )ھـ( و )و( أدﻧﺎه ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوزع.
) (۲إذا اﺧﺗﺎر اﻟﻔﺎﺋز طرﯾﻘﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﻓﻠن ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻔﺎﺋز ﻣن ﺗﻐﯾر طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻷﺧرى ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﻔﺗرة اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (۳أدﻧﺎه.
) (۳ﯾﻘوم اﻟﻣوزع ﺑدﻓﻊ اﻟﺗﺳﻌﯾرة ﻟﻠﻔﺎﺋز ﻟﻣدة  ۲٥ﺳﻧﺔ ﻣن ﯾوم ﻣﻧﺢ اﻟﻣوزع ﺗﺻرﯾﺢ ﺗﺷﻐﯾل ﺗﺟﺎري
ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة )ز( ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ۳٥ك ٤اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء
)اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﺷﻐﯾل( )ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺳﻌﯾرة وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﮭرﺑﺎء( )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(.۲۰۱۰-٥۷۷۰ ،
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣذﻛور ،وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻔﺎﺋز ،ﯾدﻓﻊ اﻟﻣوزع اﻟﺗﺳﻌﯾرة ﻟﻣدة أﻗﺻر.
)ھـ( اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل اﻹﻧﺗﺎج
) (۱وﻓﻘًﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ھذه ،ﯾدﻓﻊ اﻟﻣوزع ﻟﻠﻔﺎﺋز ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟﻣوﻟد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ،اﻟﺗﺳﻌﯾرة
اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ "اﻹﺟراء اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ رﻗم  ۱ﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﻌﻠﻘﺔ" ﻓﻲ اﻟﺟدول  ،٦٫۷-۱٤واﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﻓﻲ
دﻓﺗر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺳﻠطﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳراﺋﯾل ووﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌدﻻت )ﻗﯾﻣﺔ( اﻟرﺑط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻋﻼن
اﻟﻔوز.
) (۲ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﮭﻠﻛﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ،ﯾﻘوم اﻟﻣوزع ﺑﺟﺑﺎﯾﺔ رﺳوم اﻟﺗﺳﻌﯾرة ﻣن
اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر  ۲۱ﺣﺳب ﺳرﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﮭرﺑﺎء )اﻟﺗﻧظﯾم
واﻟﺗﺷﻐﯾل( )ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺳﻌﯾرة وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﮭرﺑﺎء( )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( ،٥۷۷۰-۲۰۱۰ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﺗﺳﻌﯾرة اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺟدول اﻟﺗﺳﻌﯾرات  ٥٫٤-۱اﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳراﺋﯾل.
)و( ا اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗدﻓﻖ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ
) (۱وﻓﻘًﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ھذه ،ﺳﯾدﻓﻊ ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﯾوي ﻟﻠﻔﺎﺋز ﺛﻣن اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟﻣوﻟد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة
واﻟﺗﻲ ﺗم ﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﺟدول اﻟﺗﺳﻌﯾرات  ،٦٫۷-۱٤واﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﻓﻲ
ﻛﺗﺎب ﻣﻌﺎﯾﯾر س اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳراﺋﯾل ووﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌدﻻت )ﻗﯾﻣﺔ( اﻟرﺑط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻋﻼن
اﻟﻔوز.
) (۲ﻣﻘﺎﺑل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﮭﻠﻛﮭﺎ اﻟﻔﺎﺋز ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ،ﯾﺟﺑﻲ ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﯾوي ﺑﻔرض ﻣن اﻟﻔﺎﺋز
اﻟﺗﺳﻌﯾرات اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺟدول اﻟﺗﺳﻌﯾرة  ،۸٫۱-۱ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ،اﻟﺗﺳﻌﯾرة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻛل
 KVAﺳﻧوﯾًﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﺟداول اﻟﺗﺳﻌﯾرة  ٥-۳ .۲ ،٥-۱ .۲و ٥-۱ .۳-وﻛذﻟك اﻟﺗﺳﻌﯾرة اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺟدول اﻟﺗﺳﻌﯾرة  ،٥-۱ .٤واﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺳﻠطﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻓﻲ دوﻟﺔ
إﺳراﺋﯾل.
)ز( ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن أﺟل ﻓﺗﺢ ﻣﻠف ﺗوﺻﯾﻠﺔ
ﯾﺗﺄﻛد اﻟﻣوزع أذ ﻛﺎن طﻠب اﻟﺗوﺻﯾل ﯾﺣدد ﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣﺟﻣﻊ أو ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣﺑﻧﻰ.
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)ح( إدارة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
) (۱ﺻﺎﺣب رﺧﺻﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ھو اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻣراﻗﺑﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻘدرة ﻟﻛل ﻣﺳﺗدﻋﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎل وﻓﻘﺎ
ﻹﻋﻼن اﻟﻔوز اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﺗﺢ ﻣﻠﻔﺎت ﻋﻣل ﻟﻠﺗوﺻﯾل ﺑﺣﻘﮭﺎ.
) (۲ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣوزع أن ﯾزود ﺣﺎﻣل رﺧﺻﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت ،ﻣﺑﺎﺷرةً ،ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﻓﺗﺢ
ﻣﻠف ﻋﻣل ﻟﺗوﺻﯾﻠﺔ اﻟذي ﻗدﻣﮫ ﻣﺳﺗدﻋﻲ ﻟﺗوﺻﯾل ﻣﻧﺷﺄة واﺣدة أو أﻛﺛر وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﻋﻼن اﻟﻔوز.
ﯾﻘوم اﻟﻣوزع ﺑﺈﻋﻼم ﺻﺎﺣب رﺧﺻﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋن ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎل أو ﻋدم اﻻﻣﺗﺛﺎل
ﻟﺷروط ﻟﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ اﻟﻣﺎدة )ھـ( ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ۳٥ك) (۲اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﺷﺄن
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء )اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﺷﻐﯾل( )ﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎر واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر( )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(-٥۷۷۰ ،
 ،۲۰۱۰ﺑﺣﺎل ﺗم ﻓﺣﺻﮭﺎ.
) (۳ﯾﻘوم ﺣﺎﻣل رﺧﺻﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣوزع وﯾﺻدر ﻟﻠﻣوزع ﻣﺻﺎدﻗﺔ اﺳﺗﻼم ﻓوري.
) (٤ﻋﻧد ﻓﺗﺢ ﻣﻠف ﻋﻣل ﻟﻠﺗوﺻﯾل ﺑﻛﺎﻣل اﻟﻘدرة ،اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻋﻼن اﻟﻔوز اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﻔﺎﺋز ،ﯾﻌﻠم
ﺎرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
ﺻﺎﺣب رﺧﺻﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوزﻋون واﻟﻔﺎﺋز ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻘدرة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل .اﻋﺗﺑ ً
اﻹﺧطﺎر ،ﻻ ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣوزع طﻠﺑﺎت ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻔﺎﺋز ﻟﻔﺗﺢ ﻣﻠف ﻋﻣل ﻟﻠﺗوﺻﯾل ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺳﻌﯾرة.
) (٥ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻔﺎﺋز ،ﯾﺻدر ﺻﺎﺣب رﺧﺻﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣﺳﺗﻧد ﯾﺟﻣﻊ ﻛل اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﺗﺢ
ﻟﮭﺎ ﻣﻠﻔﺎت ﻋﻣل ﻋﻠﻰ اﺳم اﻟﻔﺎﺋز واﻟﺗﻲ اﺳﺗوﻓت ﺷروط اﻟﻣزاﻣﻧﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻧد ﯾرﻛز
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﺗﺷﻐﯾل ﺗﺟﺎري .وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣل رﺧﺻﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ
أن ﯾﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧد اﻟﻣذﻛور اﻟﻘدرة ﻟﻛل ﻣﻧﺷﺄة وﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧﺢ اﻟﺗرﺧﯾص.
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۱۹۸۸-٥۷٤۸ , (۱۲٥۲
أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﻧﻘﻞ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ(
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ۲أ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ۱۹۸۸-٥۷٤۸ , (۱۲٥۲أﻧﻲ آﻣﺮ
ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻧﻘ���ﻞ ﻣﺮﻛﺒ���ﺔ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ

.۲

ﻣﻨﻊ اﺳ�������ﺘ ﻌﻤ���ﺎل
ﻣﺮﻛﺒﺔ

.۳

ﺻ���ﻼﺣﯿﺎت وﺿ���ﻊ
اﻟﯿﺪ

.٤

ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ:
"ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ )ﻣﺸ����ﻄﻮﺑﺔ("-ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﺻ����ﺎﻟﺤﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ
ﺣﯿﺰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺠﺪد رﺧﺼﺘﮭﺎ  ۲٤ﺷﮭﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪﺗﮭﺎ وﻣﺮﻛﺒﺔ
اﻟﺘﻲ أﺻﺪر ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ اﻋﻼن ﯾﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﺤﺴﺐ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮور،۱۹٦۱-٥۷۲۱ ,
ﺣﺴ���ﺐ ﺳ���ﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳ���ﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ،وﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﯿﻜﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ او ﺟﺰء
ﻣﻨﮫ؛
"ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻻﺧﻼء واﻟﺤﯿﺎزة"-ﻣﺼﺎرﯾﻒ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺼ�������ﺎرﯾﻒ ﺣﯿﺎزة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻐﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺴﺆول؛
"ﻣﻮﻗﻒ"-ﻣﻜ��ﺎن اﻟ��ﺬي ﺣ��ﺪد ﻋﻠﻰ ﯾ��ﺪ اﻟﻤﺴ������ﺆول ﻟﺤﯿ��ﺎزة اﻟﻤﺮﻛﺒ��ﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘ��ﻞ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ؛
"اﻟﻤﺴﺆول"-ﻣﻦ ﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺴﺆوﻻً ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ.
ﻧﻘﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆول.
)أ(

اﺛﯿﺮ اﻟﺸ��ﻚ ﻟﺪى ﺷ��ﺮطﻲ ،ﺟﻨﺪي ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ او ذو ﻣﻨﺼ��ﺐ
اﻟﺬي ﺧﻮل ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻧﮫ ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻧﻘﻞ
ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺪون ﺗ ﺼﺮﯾﺢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺎم  ۲او ﺑﺨﻼف ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﺘﺼ���ﺮﯾﺢ ،ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ان ﯾﺴ���ﻠﻢ ﺳ���ﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻨﻘﻞ او ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ اﻋﻼن اﻟﺬي
ﯾﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ :اﻋﻼن ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل( ﻟﻤﺪة ) (۳۰ﯾﻮم
وﻣﺼ��ﺎدرة رﺧﺺ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪة ذاﺗﮭﺎ؛ ﯾﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﻣﻨﻊ اﻻﺳ��ﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺴﺒﺐ ﻟﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ وﻟﻤﺼﺎدرة رﺧﺺ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.

)ب(

ﺑﺤﺎل ﺗﻢ ﺗﺴ���ﻠﯿﻢ اﻋﻼن ﻣﻨﻊ اﺳ���ﺘﻌﻤﺎل ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳ���ﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺳ���ﺒﻘﺖ
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﻘﻞ او ﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أﺧﺮى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴ������ﺎﺋﻖ او ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﺎﻟﻚ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴ���ﺆول ان ﯾﻤﺪد ﻣﺪة اﻋﻼن ﻣﻨﻊ اﻻﺳ���ﺘﻌﻤﺎل ﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ) (۹۰ﯾﻮم .ﯾﺮﺳ�����ﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﻄﻲ ﺑﺼ�����ﺪد اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻟﻠﺴ�����ﺎﺋﻖ او
ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.
ﯾﺤﻖ ﻟﺸ����ﺮطﻲ او ﺟﻨﺪي ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ او ذو ﻣﻨﺼ����ﺐ اﻟﺬي
ﺧﻮل ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴ��ﻜﺮي ان ﯾﺄﻣﺮ ﺳ��ﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ

) ج(
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أﺻ���ﺪر ﻟﮭﺎ إﻋﻼن ﻣﻨﻊ اﻻﺳ���ﺘﻌﻤﺎل ان ﯾﺮﻛﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ او ﺑﺄي
ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﺮه.
)د(

ﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ أي ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪر ﻟﮭﺎ اﻋﻼن ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻ
ﻟﻐﺮض اﻟﺴ������ﻔﺮ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،وﻻ ﯾﺘﻢ ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.

) ھ(

ﺗﻔﺮض اﻟﻤﺼ�������ﺎرﯾﻒ ﻣﻘ�ﺎﺑ�ﻞ رﻛﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺧﻼل ﻣ�ﺪة ﻣﻨﻊ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،اﻻ ﺑﺤﺎل ﺗﻢ اﻟﻐﺎء إﻋﻼن
ﻣﻨﻊ اﻻﺳ���ﺘﻌﻤﺎل ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺎم )٥أ( ،وﯾﻤﻜﻦ اﺳ���ﺘﻤﺮار اﯾﻘﺎﻓﮭﺎ ﻟﻐﺎﯾﺔ دﻓﻊ
اﻟﻤﺼ���ﺎرﯾﻒ .ﺗﻀ���ﺎف اﻟﻤﺼ���ﺎرﯾﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳ���ﺘﻤﺮار إﯾﻘﺎف اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﺻﺪر اﻟﻔﻘﺮة.

)أ(

ﺗﻢ ﻣﻨﻊ اﺳ��ﺘﻌﻤﺎل وﺻ��ﻮدرت رﺧﺼ��ﮭﺎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ،۳ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻦ
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻀﺮرا ً ﺟﺮاء ذﻟﻚ ان ﯾﻘﺪم اﻋﺘﺮاﺿﺎ ً ﺧﻄﯿﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆول.

)ب(

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴ���ﺆول ﻗﺒﻮل اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﺬي ﻗﺪم ﻟﮫ ،ﻛﻠﯿﺎ ً او ﺟﺰﺋﯿﺎ او رﻓﻀ���ﮫ.
ﯾﺼ����ﺪر اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ﺧﻼل  ٥أﯾﺎم ﻣﻦ ﯾﻮم اﺳ����ﺘﻼﻣﮫ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﻤﺴﺆول.

)أ(

ﻗﺮر اﻟﻤﺴﺆول ان ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻧﻔﺬت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ
اﻟﺬي أﺻﺪر ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم  ۲ووﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﮫ ،ﯾﻠﻐﻲ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
وﺗﻌﺎد رﺧﺼﮭﺎ.

)ب(

ﻗﺮر اﻟﻤﺴﺆول ان ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻧﻔﺬت ﺑﺪون ﺗﺼﺮﯾﺢ
اﻟﺬي أﺻﺪر ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم  ۲او ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎﺗﮫ ،ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ،ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ،
اﻟﻐﺎء ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺪﺗﮫ او اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة رﺧﺼﮭﺎ،
ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ او ﻣﻨﺪوب
ﻋﻨﮫ.

)ج(

ﻗﺮر اﻻﻋﻔﺎء ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺒﺔ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻻﺧﻼء
واﻟﺤﯿﺎزة ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺳﯿﺴﺘﻠﻢ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،وﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﯾﻘﺎﻓﮭﺎ
ﻟﻐﺎﯾﺔ دﻓﻊ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ.

اﻋﺘﺮاض

.٤

اﻟﻐﺎء ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ

.٥

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.٦

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺷﮭﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.۷

ﺗﺴ�����ﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ" :أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸ�����ﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀ�����ﺎﺋﻊ )ﻧﻘﻞ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ."۲۰۲۰-٥۷۸۰ ,

۱٤

ادار

٥۷۸۰

۱۰

آذار

۲۰۲۰

ﻏﺴﺎن ﻋﻠﯿﺎن،

ﻋﻤﯿﺪ

رﺋﯿﺲ

اﻻدارة

اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ

ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﯾﮭﻮدا

واﻟﺴﺎﻣﺮة
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ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ
ﻗﺎﻧون اﻻﺛﺎر اﻟﻘدﯾﻣﺔ ،رﻗم  ٥۱ﺳﻧﺔ ۱۹٦٦
اﻣر ﺑﺷﺄن ﻗﺎﻧون اﻻﺛﺎر اﻟﻘدﯾﻣﺔ )رﻗم ) (۱۱٦٦ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(۱۹۸٦-٥۷٤٦ ،
أﻧظﻣﺔ اﻻﺛﺎر اﻟﻘدﯾﻣﺔ )رﺳوم ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻧﺢ ﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻋﻣﺎل(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
ﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻲ ﻛرﺋﯾس اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ٤۸ﻣن ﻗﺎﻧون اﻵﺛﺎر اﻟﻘدﯾﻣﺔ،
رﻗم  ٥۱ﺳﻧﺔ ) ۱۹٦٦ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ"-اﻟﻘﺎﻧون"( ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ۱٦ﻣن اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﻗﺎﻧون اﻻﺛﺎر اﻟﻘدﯾﻣﺔ )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(
)رﻗم ) ۱۹۸٦-٥۷٤٦ ،(۱۱٦٦ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ – " اﻻﻣر"( ،ﻓﺈﻧﻧﻲ اﺳن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﺗﻌرﯾﻔﺎت

.۱

رﺳوم
ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻧﺢ
اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ

.۲

ﻓﻲ ھذه اﻷﻧظﻣﺔ-
"اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻹﻧﻘﺎذ اﻻﺛﺎر"-اﻋﻣﺎل ﺗﻧﻘﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﻣﺳؤول ﻛﺷرط ﻟﻣﻧﺢ
اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  ۱۰ﻣن اﻟﻘﺎﻧون؛
ﻗدم طﻠب اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻓﻖ اﻟﻣﺎدة  ۱۰ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ أﺛري
ﻛﻣﻔﮭوﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،وﺷرط اﻟﻣدﯾر ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﺑﺷروط ،ﺑﻌد ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺳﺢ أﺛري ﻋﻠﻰ
اﻟﻣوﻗﻊ ،ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗدﻋﻲ اﻟرﺳوم اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻧﻔﯾذ اﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻹﻧﻘﺎذ اﻻﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﻣﺳؤول
)أ(

ﺑﺎﻟﺷﺎﻗل اﻟﺟدﯾد

ﻣﻘﺎﺑل ﻛل ﯾوم ﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻣوﺿوع
اﻟطب ،ﻛﻣﺎ ﯾﺣددھﺎ اﻟﻣﺳؤول ،ﻷﺟل ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ
ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻋﻣﺎل ،ﺗدﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﯾوم
ﻋﻣل ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻧﻘﯾب-
) (۱
) (۲
) (۳
) (٤
) (٥
) (٦
) (۷
) (۸
) (۹
)(۱۰
)(۱۱
)(۱۲
)(۱۳
)(۱٤
)(۱٥

ﺗﻛﻠﻔﺔ ﯾوم اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻌﺎﻣل اﻟواﺣد ﻣن أﺻل ۳۲٥ ۲٥
ﻋﺎﻣﻼً اﻟﻣطﻠوﺑﯾن ﻟﻠﺗﻧﻘﯾب؛
۱۱۰۰
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﯾوم اﻟﻌﻣل ﻟﻣدﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾب؛
۱۳۰۰
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﯾوم اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻣﺳؤول؛
۱۱۰۰
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﯾوم اﻟﻌﻣل ﻟﻣﺳﺎح اﻷراﺿﻲ؛
۱۱۰۰
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﯾوم ﻋﻣل اﻟﻣﺻور؛
۱٥۰۰
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﯾوم اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟوﻗﺎﯾﺔ؛
۱۱۰۰
اﻟﺣراﺳﺔ؛
۱٥۰۰
اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﺟوي؛
٥٥۰۰
ﻣﻘﺎﯾس ﺛﻼﺛﯾﺔ اﻻﺑﻌﺎد؛
٤٥۰
ﻣرﻛﺑﺔ؛
۲۰۰۰
ﺣﻔﺎر؛
٤٥
ﻣﻌدات وأدوات ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻧﻘﯾب؛
۱۰۰۰
ﻣﺧﺗﺑرات؛
۱۰۰۰
ﺻﯾﺎﻧﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ؛
۱۰۰۰
أﺑﺣﺎث ﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﺗﻧﻘﯾب
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) (۱٦ﻧﺷر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ )ﺧﻼل  ۲أﯾﺎم ﻋﻣل ﻣطﻠوﺑﺔ(

۱۰۰۰

)ب( أﻋطﻰ اﻟﻣﺳؤول ﻣواﻓﻘﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻧﻘﯾب ﺑواﺳطﺔ ﻋﻣﺎل ﻣن ﻗﯾل اﻟﻣﺳﺗدﻋﻲ-ﻻ ﺗدﻓﻊ
اﻟرﺳوم اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺛﺎﻧوي )أ( ) (۱ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﯾوم اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻌﺎﻣل.
إﻋﺎدة
اﻟرﺳوم

.۳

ﻗرر اﻟﻣﺳؤول ،ﻋﻠﻰ إﺛر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻧﻘﯾب ،ﻋدم ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻻراﺿﻲ،
ﺗﻌﯾد اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗدﻋﻲ اﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ دﻓﻌت وﻓﻖ اﻟﻧظﺎم .۲

اﻋﻔﺎء
ﻷﺳﺑﺎب
ﺧﺎﺻﺔ

.٤

ﯾﺟوز ﻟﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،ﺑﻌد اﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟﻣﺳؤول واﻟﻣﺳﺗﺷﺎر
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ان ﯾﻣﻧﺢ ،ﻷﺳﺑﺎب ﯾدوﻧﮭﺎ ،إﻋﻔﺎء ﻛﺎﻣل أو ﺟزﺋﻲ ﻣن دﻓﻊ اﻟرﺳوم
اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم  ،۲ﺑﻣراﻋﺔ اﻻﻣر ،ﺑﺣﺎل ﺗﺗوﻓر ،ﺣﺳب راﯾﮫ ،ظروف اﻟﺗﻲ
ﺗﺑرر ذﻟك ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣدى اﻟﺣﻔرﯾﺎت ،أو اﻟﮭدف ﻣن اﻟﺑﻧﺎء ،أو اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣن ﻗﺑل
ھﯾﺋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،أو ظروف اﻟﻣﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.

ﺣﻔظ اﻟﺑﯾﺎن

.٥

ﺳرﯾﺎن

.٦

ﺑدء ﺳرﯾﺎن ھذه اﻷﻧظﻣﺔ ﯾوم ﻧﺷرھﺎ.

اﻻﺳم

.۷

ﺗﺳﻣﻰ ھذه اﻷﻧظﻣﺔ" :أﻧظﻣﺔ اﻻﺛﺎر اﻟﻘدﯾﻣﺔ )رﺳوم ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻧﺢ ﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻋﻣﺎل( )ﯾﮭودا
واﻟﺳﺎﻣرة(."۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،

)أ(

ﻻ ﺗﺳري ھذه اﻷﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ-
)أ(

ﻗﺎﺋد ﻗوات ﺟﯾس ﻟدﻓﺎع اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة.

)ب(

اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ.

)ج(

ﻣن ﻣﻠك ﺣﻘوق ﻓﻲ أراﺿﻲ ،وﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ دﻓﻊ
ﻣﻘﺎﺑل اﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻹﻧﻘﺎذ اﻻﺛﺎر ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ دﻓﻊ
ﻣﻘﺎﺑﻠﮭﺎ.

۱٤

ادار

٥۷۸۰

۱۰

آذار

۲۰۲۰

اﻟ����ﻌ����ﻣ����ﯾ����د ﻏﺳ����������ﺎن ﻋ����ﻠ����ﯾ����ﺎن
رﺋ�����ﯾ�����س اﻹدارة اﻟ�����ﻣ�����دﻧ�����ﯾ�����ﺔ
ﺑ��ﻣ��ﻧ��ط��ﻘ����ﺔ ﯾ��ﮭ��ودا واﻟﺳ����������ﺎﻣ��رة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺸﻐﯿﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ .۱۹۷۱-٥۷۳۱ ،(٤۲۷
اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ( )ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻼﻣﺮﻛﺰي ﺑﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ أو ﺗﻮرﺑﯿﻨﺎت
ھﻮاﺋﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك اﻟﺬاﺗﻲ وﻧﻘﻞ اﻟﻔﺎﺋﺾ إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺸﻐﯿﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (٤۲۷
) ٥۷۳۱-۱۹۷۱،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ"-اﻷﻣﺮ"( ،وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻊ أﻣﻦ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.1

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ

.2

"اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ" – ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة.
"اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ"  -اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  ۳۳ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻟﻌﺎم  ، ٥۷٥٦-۱۹۹٦ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛
"اﻹدارة" – اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة؛
"ﺑﺎب ج"  -ﺑﺎب ج )"ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻼﻣﺮﻛﺰي ﺑﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ أو ﺗﻮرﺑﯿﻨﺎت
ھﻮاﺋﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك اﻟﺬاﺗﻲ وﻧﻘﻞ اﻟﻔﺎﺋﺾ إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ"( ﺣﺘﻰ اﻟﻔﺼﻞ ح )"ﺟﻮدة اﻟﺒﯿﺌﺔ"(
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛
"اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ" – اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛
"اﻟﺴﻠﻄﺔ" -ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺘﻲ اﻗﯿﻤﺖ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء،
٥۷٥٦-۱۹۹٦؛
ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺒﺎب ج ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ واﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ( ﺗﻤﻨﺢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺒﺎب ج ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ
اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ،ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ.
)ب( ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﺬﻛﺮ ﻓﯿﮫ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪھﺎ" :ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ".
)ج( ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرة "ﺟﺪول اﻟﺘﺴﻌﯿﺮات" ﯾﺄﺗﻲ" :ﺟﺪول اﻟﺘﺴﻌﯿﺮات
اﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻟﺴﻠﻄﺔ".
)د( ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻛﺘﺒﺖ اﻟﻜﻠﻤﺎت "اﻟﺴﻠﻄﺔ" أو "ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء" ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻜﺎﻧﮭﺎ
"اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ".
)ھ( ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر  ،۱۷٥ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )أ( –
) (1ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "ﺳﻄﺢ" ،ﯾﺄﺗﻲ "اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻌﻠﻮي أو اﻟﻌﺎﺋﻢ ،اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ
أو اﻟﺠﺪار"؛
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) (2ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﺗﻮرﺑﯿﻨﺎت اﻟﺮﯾﺎح" ﯾﺄﺗﻲ:
"ﻣﺠﻤﻊ" -ﻣﺠﻤﻊ ﻣﯿﺎه أو ﺑﺮﻛﺔ أﺳﻤﺎك أو ﻣﺠﻤﻊ ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؛
ﺼﺎ أو ﺗﺼﺮﯾ ًﺤﺎ أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ ،أو
"اﻟﻤﻮزع" -أي ﺷﺨﺺ ﺗﻢ ﻣﻨﺤﮫ ﺗﺮﺧﯿ ً
أﺻﺪرت ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄﻧﮫ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء؛"؛
)أ( ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر  ،۱۷٥ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )ب( )) (۲أ( ﺑﺪل "ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱۰۰ﻛﯿﻠﻮ واط"
ﯾﺄﺗﻲ "ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )ب( )) (۲أ( ﻣﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ۱۷٥
ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ".
)ب( ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ۱۷٦أ-
) (1ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )ج() ،(۲ﺗُﺤﺬف اﻟﻜﻠﻤﺎت" ۳۰۰ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻜﯿﻠﻮواط ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض ،و."-
) (2اﻟﻤﺎدة)ھـ()- (٦ﺗﺤﺬف.
) (3اﻟﻤﺎدة)و()- (۲ﺗﺤﺬف.
) (4اﻟﻤﺎدة)ز()- (۲ﺗﺤﺬف.
ﺳﺮﯾﺎن

.5

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ

اﻻﺳﻢ

.6

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻻﻧﻈﻤﺔ" :اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ( )ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
اﻟﻼﻣﺮﻛﺰي ﺑﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ أو ﺗﻮرﺑﯿﻨﺎت ھﻮاﺋﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك اﻟﺬاﺗﻲ وﻧﻘﻞ
اﻟﻔﺎﺋﺾ إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،

۱٤

ادار

٥۷۸۰

۱۰

اذار

۲۰۲۰

اﻟ��ﻌ��ﻣ��ﯾ����د

ﻏﺳ����������ﺎن ﻋ��ﻠ��ﯾ����ﺎن

رﺋ�����ﯿ�����ﺲ اﻹدارة اﻟ�����ﻤ�����ﺪﻧ�����ﯿ�����ﺔ
ﺑ��ﻤ��ﻨ��ﻄ��ﻘ���ﺔ ﯾ��ﮭ��ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣ��ﺮة
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ﺟﯿﺶ

اﻟﺪﻓﺎع

اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻨﮫ ۱۹٦٦
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
إﻋﻼن ﺑﺸﺄن إﻏﻼق ﻣﻨﻄﻘﮫ )ﻣﻨﻊ دﺧﻮل وﻣﻜﻮث( )اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻮن(
)اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ) (Bﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۰- ٥۷۸۰-
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۱٥ﻣﻦ ﻗ�ﺎﻧﻮن اﻟﺼ�ﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ
ﻟﺴﻨﮫ  ،۱۹٦٦اﻟﻤ�ﺎدة  ۳۱۸ﻣ�ﻦ اﻷﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت أﻣ�ﻦ ]ﻧ�ﺺ ﻣﻨﺴ�ﻖ[ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ،وﺑﻤﺎ إﻧﻨ�ﻲ اﻋﺘﻘ�ﺪ أن اﻷﻣ�ﺮ اﻟﻤﻄﻠ�ﻮب ﻷﺟ�ﻞ اﻟﺤﻔ�ﺎظ ﻋﻠ�ﻰ اﻷﻣ�ﻦ واﻟﻨﻈ�ﺎم
اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻌﺪﻣﺎ اﺗﻀﺢ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺮﺿﺦ ﺗﺤﺖ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﺮض ﺟﺮﺛﻮﻣﻲ اﻟ�ﺬي ﯾﻔ�ﺮض اﺗﺨ�ﺎذ اﺟ�ﺮاءات
ﻓﻮرﯾﺔ ﻷﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮫ وﻣﻨﻊ ﺗﻔﺸﯿﮫ ،ﻓﺈﻧﻲ أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
.۱

ﺗﻌﺎرﯾﻒ

ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن:

"إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ"-ﻣﻮاطﻦ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وھﻮ ﻣﻮاطﻦ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ،
ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻮدة ،۱۹٥۰-٥۷۱۰ ،ﺣﺴﺐ
ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ،وأﯾﻀﺎ اﻟﺬي ﯾﻤﻠﻚ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺳﺎري
ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ
ٍ
اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﯿﻞ
"اﻟﻤﻨﻄﻘ���ﺔ"-ﻣﻨﻄﻘ���ﮫ  Bﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭ���ﺎ ﻓ���ﻲ أﻣ���ﺮ اﻟﺘﻔﺴ���ﯿﺮي ]ﻧ���ﺺ ﻣﻨﺴ���ﻖ[ )ﯾﮭ���ﻮدا واﻟﻤﺴ���ﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ.۲۰۱۳- ٥۷۷٤ ،(۱۷۲۹
إﻏﻼق ﻣﻨﻄﻘﮫ .۲

)أ(

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻤﻨﻄﻘﮫ ﻣﻐﻠﻘﮫ.

)ب(

ﻻ ﯾﺪﺧﻞ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ وﻻ ﯾﻤﻜﺚ ﻓﯿﮭﺎ.

)ج(

ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻛﻞ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻮرا ً.
ﻻ ﯾﺴﺮي اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ:

.۳

.٤

ﺳﺮﯾﺎن

۱٥
۱۱

ادر
آذار

)أ(

ﺟﻨﺪي ،ﺷﺮطﻲ وﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ،ﺧﻼل ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺒﮭﻢ؛

)ب(

ﻣ���ﻦ ﻣ���ﻨﺢ ﻟ���ﮫ ﺗﺼ���ﺮﯾﺢ ﻟﻠ���ﺪﺧﻮل إﻟ���ﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘ���ﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘ���ﺔ واﻟﻤﻜ���ﻮث ﻓﯿﮭ���ﺎ ﻣ���ﻦ ﻗﺒﻠ���ﻲ أو
ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﻦ ﺧﻮل ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض.

)أ(

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻹﻋﻼن ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  ۱۰ﺣﺰﯾﺮان .۲۰۲۰

)ب(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺟﻨﺪي ،ﺷﺮطﻲ او
ﺳﻠﻄﮫ ﻣﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﺖ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،وﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﻛﺄﻧﮭﺎ ﻧﻔﺬت
ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ،وﺗﺴﺮي ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻹﻋﻼن.

٥۷۸۰

ﺑﺪان

۲۰۲۰

ﻧﺪف

اﻟﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓﻲ

ﻣﻨﻄﻘﺔ

ﯾﮭﻮدا

واﻟﺴﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۳
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺄﻧﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ() ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ( -

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱

.۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۲

.۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲ج( ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﺑﺪل اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺬي ﯾﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت "اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ
اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻷﺧﯿﺮة" وﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎﺋﺪ" ﯾﺄﺗﻲ " اﻟﻮﺻﻮل".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۳

.۳

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة )۳أ( ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﺗﻤﺤﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت " ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻜﻮﺛﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﮭﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۳أ

.٤

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۳أ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ-

ﺳﺮﯾﺎن وﺣﻔﻆ
اﻟﺒﯿﺎن

.٥

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ

.٦

) (۱

ﺑﺪل اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "ﻋﺎﺋﺪ" ،ﯾﺄﺗﻲ-
"ﻋﺎﺋﺪ"-ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﮭﺎ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ دﺧﻠﮭﺎ ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﻗﻄﺎع
ﻏﺰة وﻟﻢ ﯾﺰور أي دوﻟﺔ أﺧﺮى ﺧﻼل ال ۱٤-ﯾﻮم اﻷﺧﯿﺮة ،ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛"؛

) (۲

ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "اﻟﻮﺟﮭﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ" ،ﯾﻤﺤﻰ؛

) (۱

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﺑﺪل " "٥۰۰۰ﯾﺄﺗﻲ "."۲۰۰۰

) (۲

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،ﺑﺪل "ﻣﻦ" ﯾﺄﺗﻲ "ﻋﺎﺋﺪ" وﺗﻤﺤﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت "وان ﻟﻢ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪ."،

)أ(

ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﯿﺴﻮا ﻣﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او ﻻ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو ﻣﻮاطﻦ إﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻟﺬي وﺻﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﮭﺎ ،ﻣﻦ ﯾﻮم  ۹آذار
 ۲۰۲۰اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎ ًء.

)ب(

ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﻮاطﻦ او ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او ﻣﻮاطﻦ
إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ،اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺼﻠﻮا اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﮭﺎ ،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﯾﻮم ۱۲آذار ۲۰۲۰
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎ ًء.

)ج(

ﻻ ﺗﻤﺲ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺎﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻤﻔﺮوض ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻧﺼﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت.

)أ(

ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﺔ اﻟﺤﺠﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺼﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء
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ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ووﺻﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﺧﻼل  ۱٤ﯾﻮم ﻗﺒﻞ ﺑﺪء
ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،وﺗﻈﮭﺮ ﻋﻠﯿﺔ اﺣﺪى ﻋﻮارض اﻟﻤﺮض او أﻛﺜﺮ ،ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ
اﻟﺤﺠﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﯾﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
)ب(

.۷

اﻻﺳﻢ

۱٦

ادار

٥۷۸۰

۱۲

آذار

۲۰۲۰

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٥ب( ،ﻣﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﻮاطﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او ﻻ ﯾﻘﻄﻦ
ﻓﯿﮭﺎ ،او ﻟﯿﺲ ﻣﻮاطﻦ او ﻗﺎطﻦ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ وﻓﻖ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،ودﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﮭﺎ
ﺧﻼل  ۱٤اﻷﯾﺎم اﻷﺧﯿﺮة ،ﯾﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱

ﻋﻨﺪ ظﮭﻮر اﺣﺪى ﻋﻮارض اﻟﻤﺮض او أﻛﺜﺮ ،ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ وﯾﺘﺼﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ  ۱۰۱ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﻟﻠﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

) (۲

ﻻ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ أي ﺗﺠﻤﮭﺮ ﻣﻨﻈﻢ ،ﯾﺸﺘﺮك ﻓﯿﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥۰ﺷﺨﺺ.

) (۳

ﯾﺸﺪد ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺻﯿﺎت وزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

) (٤

ﻻ ﯾﺨﺮج ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،ﻛﻲ ﯾﻌﻮد
اﻟﯿﮭﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت.

) (٥

ﯾﺴﺠﻞ ﻛﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﺚ ﻓﯿﮭﺎ واوﻗﺎت ﻣﻜﻮﺛﮫ ﻓﯿﮭﺎ.

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ":ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۳

اﻟﻌﻣﯾ������������د ﻏﺳ������������ﺎن ﻋﻠﯾ������������ﺎن
رﺋ���������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ���������������ﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘ��������ﺔ ﯾﮭ��������ﻮدا واﻟﺴ��������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(٤
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺄﻧﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱

.۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۲

.۲

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة ۲ب

.۳

ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ() ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ( -
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ " ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﺼﺤﺔ" ﯾﺄﺗﻲ:
""ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻌﯿﻨﺔ"-اﻣﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ(
)اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻌﯿﻨﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(.۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺻﻠﯿﺔ-
) (۱

ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﮭﺎﻣﺸﻲ ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ "ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ".

) (۲

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )د( ،ﺑﺪل "رﺋﯿﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻧﺎﺋﺒﮫ " ﯾﺄﺗﻲ "اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ".

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ۲أ ﯾﺄﺗﻲ-
"ﻓﺮض اﻟﺤﺠﺮ ۲ب )أ(
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
واﻟﺸﺮوط ﻟﺤﺠﺮ
اﻟﻤﺮﯾﺾ

ﯾﻤﻜﺚ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ أﺣﺪ
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱ﻛﺎن اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ-وﻗﺮر طﺒﯿﺐ
اﺧﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )۲ج( ﻣﻦ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻌﯿﻨﺔ؛
) (۲ﻛﺎن اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل-اﻣﺮ اﻟﻄﺒﯿﺐ ان ﯾﻤﻜﺚ
ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻹدارة او ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛

)ب(

ﺗ ُﺤﺪد ظﺮوف اﻟﻌﺰل اﻟﺼﺤﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ ،رﻓﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮ واﻻﺗﺼﺎل
ﻣﻊ اﻟﻄﺒﯿﺐ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻹدارة او اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺸﺆون
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اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛
)ج(

ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪة اﻟﻌﺰل اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎدﻗﺔ طﺒﯿﺐ اﺧﺼﺎﺋﻲ ﻹﻧﮭﺎﺋﮭﺎ؛ ﺗﺼﺪر اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻹدارة او اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺸﺆون
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛

)د(

ﻻ ﯾﺨﺮج ﻣﺮﯾﺾ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻻ
ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱ﺑﺤﺎل طﺮأ ﺗﺪھﻮر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﮫ اﻟﺼﺤﯿﺔ ،ﯾﺘﻮﺟﮫ
اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ ،ﺧﻼل
اﻹﻋﻼن اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﻄﺎﻗﻢ اﻟﻄﺒﻲ اﻧﮫ ﻣﺮﯾﺾ
وﻣﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ.
) (۲اﻣﺮ طﺒﯿﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻌﻼج
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ
ﺑﺸﺄن ﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وطﺮﯾﻘﺔ ﻧﻘﻠﮫ ،ﻣﻨﻮطﺎ ً
ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

) ھ(

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﯿﺐ او اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻻﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﺨﺬ
ﻗﺮارا ً ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮات )أ() ،ج( أو )د( ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة
اﻻﻣﺮ ،اﺑﻼغ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻘﺔ
اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻹدارة ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ لnCov -؛
) (۲اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ؛
) (۳اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺣﺠﺮ
ﺻﺤﻲ ﻟﻤﻜﺎن آﺧﺮ او ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ؛
) (٤ﺧﺮوج اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﺷﻔﺎﺋﮫ او
وﻓﺎﺗﮫ.

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۳أ

.٤

) (۱

ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮات ۳أ )ب( و)-ج( ﯾﺄﺗﻲ:
")ب( ﯾﻤﻨﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﺠﻤﮭﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﺷﺘﺮاك  ۱۰۰ﺷﺨﺺ او أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ
واﺣﺪة ،ﯾﺸﻤﻞ ﻣﻄﻌﻢ ،ﻣﺼﻠﻰ ،ﻗﺎﻋﺔ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻗﺎﻋﺔ اﻓﺮاح ،ﻋﺮوض،
ﻣﺤﺎﺿﺮات وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺒﻨﻰ ،وﯾﻤﻨﻊ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ
ﺗﺠﻤﮭﺮ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر؛
)ج(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب(-
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) (۱ﻓﻲ اﻟﺤﻮاﻧﯿﺖ ،اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ،اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ،
اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻨﺼﺐ اﻟﺘﺬﻛﺎري ،اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﺛﺮﯾﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ،ﺣﺪﯾﻘﺔ ﺣﯿﻮاﻧﺎت واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ،ﯾﺤﺮص اﻟﻤﺘﺼﺮف ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ
اﻟﻄﻮاﺑﯿﺮ ،وﯾﻤﻨﻊ ،ﺑﻘﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ،ﺗﺠﻤﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
واﺣﺪ وﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،ﯾﻨﻈﻢ دﺧﻮل اﻟﺰاﺋﺮﯾﻦ؛
ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،ﻣﺤﻤﯿﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۳۰ ،(۳٦۳؛
"ﺣﺪﯾﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۳۰ ،(۳۷۳؛ "ﻣﻮﻗﻊ أﺛﺮي"-
ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر رﻗﻢ  ٥۱ﻟﺴﻨﺔ .۱۹٦٦
) (۲ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺴﻤﺢ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻀﻮر أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  ۱۰۰ﺷﺨﺺ ﻣﻨﻮطﺎ ً ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻹدارة او اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺸﺆون
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛
) (۳ﯾﻤﻨﻊ اﺟﺮاء ﻋﺮوض رﯾﺎﺿﯿﺔ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺠﻤﮭﻮر وﯾﺠﺐ
ﺗﻘﻠﯿﺺ ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﺣﻀﻮر اﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻮاﺟﺪھﻢ ﻏﯿﺮ
ﺿﺮوري ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺮض وﺗﻐﻄﯿﺘﮫ ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻹدارة او
اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.".
) (۲

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )د( ،ﺗﻤﺤﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻣﻨﻈﻤﺔ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﯿﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۱۰۰ﺷﺨﺺ"؛

) (۳

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ھ( ،ﺑﺪل ")ج( او )د(" ﯾﺄﺗﻲ ")ب(".

ﺳﺮﯾﺎن

.٥

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.٦

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ":ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(٤

۲۰

ادار

٥۷۸۰

۱٦

آذار

۲۰۲۰

اﻟﻌﻣﯾ������������د ﻏﺳ������������ﺎن ﻋﻠﯾ������������ﺎن
رﺋ���������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ���������������ﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘ��������ﺔ ﯾﮭ��������ﻮدا واﻟﺴ��������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(٥
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺄﻧﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱

.۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۳أ

.۲

ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ() ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ( -
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ " ﻣﮭﻨﺔ ﺻﺤﯿﺔ" ﯾﺄﺗﻲ:
""ﻣﻜﺎن ﻟﺒﯿﻊ اﻻﻏﺬﯾﺔ"-ﺣﺎﻧﻮت اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﯿﻊ اﻷﻏﺬﯾﺔ ،ﻣﻘﺼﻒ ،ﺳﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ،
ﻣﻄﻌﻢ ﻻ ﯾﺄﻛﻠﻮن ﺑﺪاﺧﻠﮫ ،ﻣﺘﺠﺮ ﻟﺒﯿﻊ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺬي ﻻ ﯾﺄﻛﻞ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺘﺠﺮ ﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق؛".
) (۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۳أ ،ﺑﺪل اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﯾﺄﺗﻲ:
ﯾﻤﻨﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﺠﻤﮭﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﺷﺘﺮاك  ۱۰اﺷﺨﺎص او أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ واﺣﺪة،
ﯾﺸﻤﻞ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺼﻼة ،وﻛﺬﻟﻚ ﯾﻤﻨﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﺠﻤﮭﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﺷﺘﺮاك  ۱۰اﺷﺨﺎص
او أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺒﻨﻰ ،وﯾﻤﻨﻊ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺠﻤﮭﺮات
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر؛".

) (۲

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج(-
)أ(

)ب(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )- (۱
) (۱

ﺑﺪل " ﻓﻲ اﻟﺤﻮاﻧﯿﺖ ،اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ" ﯾﺄﺗﻲ " ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺑﯿﻊ
اﻟﻄﻌﺎم ،ﺻﯿﺪﻟﯿﺎت ،اﻟﺤﻮاﻧﯿﺖ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﯿﻊ ﻣﻮاد
اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ"؛

) (۲

ﺗﻤﺤﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت " اﻟﻨﺼﺐ اﻟﺘﺬﻛﺎري"" ،ﺣﺪﯾﻘﺔ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ"؛

) (۳

ﺑﺪل " ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص" ﯾﺄﺗﻲ " ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺎﻓﺔ
 ۲ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺴﻜﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﺰل ،ﺑﻘﺪر
اﻻﻣﻜﺎن؛

ﺑﺪل اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  ،۲ﯾﺄﺗﻲ
ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﮭﺘﻢ اﻟﻤﺸﻐﻞ ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  ۲ﻣﺘﺮ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن؛
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) (۳

)ج(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(۳ﺗﻤﺤﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ " ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﮭﻮر" ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﻔﻘﺮة؛

)د(

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(٤ﯾﺄﺗﻲ-
")(٥

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(۲ﯾﺴﻤﺢ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻹدارة ،او ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺠﻤﮭﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻟﺠﻮن اﻟﻤﺮﺿﻰ؛

) (٦

ﯾﻤﻨﻊ ﻟﻘﺎﻣﺔ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،وأﯾﻀﺎ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻗﻞ ﻣﻦ ۱۰
اﺷﺨﺎص ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت او ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﺪد آﺧﺮ؛

) (۷

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(۲ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺤﺪده
رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﯿﻮﯾﺔ او ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﻣﻨﻮطﺎ ً ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻹدارة او ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻻدرة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻘﻄﺎع ﻣﻌﯿﻦ او ﻧﺸﺎط ﻣﺤﺪد؛

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة )ج( ،ﯾﺄﺗﻲ-
)ج (۱ﯾﻤﻜﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻄﻘﻮس اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﻋﺮاس او اﻟﺠﻨﺎزات ﺑﺎﺷﺘﺮاك
ﻋﺸﺮون ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻛﺤﺪ اﻗﺼﻰ ،ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ
 ۲ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻶﺧﺮ ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن.".

) (٤

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة ۳ج

.۳

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )د( ،ﺑﻌﺪ "ﻣﺌﻮﯾﺔ" ﯾﺄﺗﻲ "او ﯾﺴﻌﻞ او ﺿﯿﻖ اﻟﺘﻨﻔﺲ" ،ﻋﺪا اﻟﺴﻌﺎل
وﺿﯿﻖ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﺎج ﻋﻦ ﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺮﺑﻮ او ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ
أﺧﺮى"؛

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ۳ب ﯾﺄﺗﻲ-
"۳ج

)أ(

ﯾﻤﻨﻊ إﻗﺎﻣﺔ أي ﻧﺸﺎط ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري-ﻋﺪا اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺒﯿﻊ اﻷﻏﺬﯾﺔ ،اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺎت او اﻟﺤﻮاﻧﯿﺖ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﯿﻊ
ﻣﻮاد اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ واﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ،اﻟﻤﻼھﻲ اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ،
اﻟﺤﺎﻧﺎت ،اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺎدق ،ﻗﺎﻋﺎت اﻻﻓﺮاح،
ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ ،ﺑﺮك اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ،اﻟﻤﻨﺘﺰھﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ،ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت،
اﻟﺴﻔﺎري ،ﺣﺪاﺋﻖ ﻣﺪاﻋﺒﺔ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ،اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ،
اﻟﻤﺴﺎرح ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ،ﻣﺪن اﻟﻤﻼھﻲ ،أﻣﺎﻛﻦ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻋﻼج ﻏﯿﺮ
اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ ،أﻣﺎﻛﻦ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻔﻼت واﻟﻤﻌﺎرض ،اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ،
اﻟﺠﻤﺎزات اﻟﺠﻮﯾﺔ ،اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ واﻻﻧﺼﺒﺔ اﻟﺘﺬﻛﺎرﯾﺔ ،ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض "ﻧﺸﺎط"-
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ دﺧﻮل أي ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ،اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﺷﺨﺺ ﻣﻦ
ﻗﺒﻠﮭﻢ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﯿﻊ ،ﻋﺪا ﺑﯿﻊ اﻷﻏﺬﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻛﻞ ﺧﺎرج اﻟﻤﻜﺎن.

)ب(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻟﻤﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
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اﻟﺴﻤﺎع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧﺸﺎط او ﻋﻤﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(،
ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدوﻧﮭﺎ.".
ﺳﺮﯾﺎن

.٥

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.٦

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ":ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(٥

۲۱

ادار

٥۷۸۰

۱۷

آذار

۲۰۲۰

اﻟﻌﻣﯾ������������د ﻏﺳ������������ﺎن ﻋﻠﯾ������������ﺎن
رﺋ���������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ���������������ﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘ��������ﺔ ﯾﮭ��������ﻮدا واﻟﺴ��������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(٦
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺄﻧﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة ۲أ۱

 .۱ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ() ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ( –
ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ۲أ ﯾﺄﺗﻲ-
"ﻓﺮض اﻟﺤﺠﺮ ۲أ۱
ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﺤﻲ
ﺷﺨﺺ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﻣﺮض اﻟﺤﻤﻰ

)أ(

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺟﺴﺪه أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ۳۸
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ،ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﺰل اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻜﺎن
ﻋﺰل وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )۲أ(.

)ب( ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد )۲د() ،ھ( و)-ز( ﻋﻠﻰ
ﻓﺮض اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة.
)ج( دون اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺧﻼل ﻣﺪة
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﯾﺠﺐ ﻗﯿﺎس ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﺪ ﻣﺮﺗﯿﻦ
ﻛﻞ ﯾﻮم وﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﯿﺎس؛ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﯿﻦ ان ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﯿﺎس درﺟﺔ ﺣﺮارة
اﻟﺠﺴﺪ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۳۷٬٥درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ،ﻟﻤﺪة ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ٤۸ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ.

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۳أ

.۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۳أ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ-
)(۱

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺑﺪل "ﻣﻨﻈﻤﺔ" ﯾﺄﺗﻲ " ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻌﺎم" وﺑﺪل "ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺒﻨﻰ" "أﯾﻀﺎ ﺑﺤﺎل ان اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ ﻟﯿﺲ ﺑﻤﺒﻨﻰ".

)(۲

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱ﺗﻤﺤﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت "اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،اﻟﺤﺪاﺋﻖ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﺛﺮﯾﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ" وﻋﺠﺰ اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺮض"،

)(۳

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )ج ،(۱ﺗﻤﺤﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت " ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ".
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ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۳ج.

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۳ج)أ( ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ " اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﯾﺄﺗﻲ " ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ،
ﻣﺤﻤﯿﺎت طﺒﯿﻌﯿﺔ ،اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﺛﺮﯾﺔ" ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﺧﺎرج اﻟﻤﻜﺎن"
ﯾﺄﺗﻲ ""ﻣﺤﻤﯿﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
۱۹٦۹-٥۷۳۰ ،(۳٦۳؛ "ﺣﺪﯾﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ"-ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۳۰ ،(۳۷۳؛ "ﻣﻮﻗﻊ أﺛﺮي"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر رﻗﻢ ٥۱
ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦؛".

ﺳﺮﯾﺎن

 .٥ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

 .٦ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ":ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ (۲۰۱۹
)اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ،(6
۲۰۲۰-٥۷۸۰

۲۷

ادار

٥۷۸۰

۲۳

آذار

۲۰۲۰

اﻟﻌﻣﯾ������������د ﻏﺳ������������ﺎن ﻋﻠﯾ������������ﺎن
رﺋ���������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ���������������ﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘ��������ﺔ ﯾﮭ��������ﻮدا واﻟﺴ��������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۷
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺄﻧﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۳أ

.۱

ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ() ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ( -
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۳أ۰
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب(-

)(۱
)أ(

ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ذﻛﺮت ﻓﯿﮫ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﺑﺎﺷﺘﺮاك  ۱۰اﺷﺨﺎص او أﻛﺜﺮ"-
ﺗﻤﺤﻰ؛
ﺑﻌﺪ ﺻﺪر اﻟﻔﻘﺮة ﯾﺄﺗﻲ-
"ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض-
"ﺗﺠﻤﮭﺮ"-ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻦ ﻗﺮب ﻟﺸﺨﺼﺎن او أﻛﺜﺮ ،ﻣﺎ ﻋﺪا اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﺑﯿﺖ واﺣﺪ؛
"اﺷﺨﺎص ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن"-أﺑﻨﺎء اﻻﺳﺮة اﻟﻨﻮوﯾّﺔ ،او اﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﻘﻄﻨﻮن ﺳﻮﯾﺘﺎ ً ﻓﻲ ﺑﯿﺖ واﺣﺪ؛

) (۲

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج(-
)أ(

ﺑﺪل ﺻﺪر اﻟﻔﻘﺮة ﯾﺄﺗﻲ" :ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﯾﻜﻮن
اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ ﻣﻜﺎن او ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻧﺸﺎط ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ

)ب(

ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ ) (۱ﯾﺄﺗﻲ-

اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ":؛

") (1ﻣﻛﺎن ﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣؤن ،ﺻﯾدﻟﯾﺔ ،ﻣﺗﺟر ﺑﺻرﯾﺎت ،ورﺷﺔ ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﺗﺻﻠﯾﺢ
أﺟﮭزة اﺗﺻﺎﻻت او اﻟﺣﺎﺳوب وﻓﻲ ﺣﺎﻧﻮت اﻟﺗﻲ ﻋﻣﻠﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺑﯾﻊ ﻣواد اﻟﺗﻧظﯾف ،اﻟﻣﺗﺻرف او ٌﻣﺷﻐل اﻟﻣﻛﺎن-
)أ(

ﯾﺣرص ،ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن ،ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘل
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ﻋن  ۲ﻣﺗر ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻘطﻧون ﻓﻲ ﻧﻔس
اﻟﻣﻛﺎن ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻲ طواﺑﯾر اﻻﻧﺗظﺎر ،ﻟﮭذه اﻟﻐﺎﯾﺔ
ﯾﺣدد أﻣﺎﻛن اﻻﻧﺗظﺎر ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻻت ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻧﻘد
وﻣﻧطﻘﺔ طواﺑﯾر اﻻﻧﺗظﺎر؛
)ب(

)ج(

ﯾﻣﻧﻊ ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،اﻛﺘﻈﺎظ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ،وﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ دﺧﻮل اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﺪم ﺗﻮاﺟﺪ
داﺧﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤زﺑﺎﺋﻦ ﻟﻛل آﻟﺔ
ﺗﺳﺟﯾل ﻧﻘد اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل؛

ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) (۲ﺗﻣﺣﻰ اﻟﻛﻠﻣﺎت "ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن" وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺗﮫ:
"�مكﺎن ﻋمﻞ اﻟذي ﻻ �مكن اﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟمسﺎﻓﺔ اﻟمذ�ورة ،ﯿﻬتم اﻟمشﻐﻞ

ﻟوﺴﺎﺌﻞ أﺨرى ﻟمنﻊ ﻨﻘﻞ اﻟﻌدوى"؛
)د(

ﺑﻌد اﻟﺑﻧد ) (۲ﯾﺄﺗﻲ:
")۲أ( دون اﻟﻣس ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻔﻘرة ) ،(۲ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻋﻣل اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣطﻌم،
ﯾﺣرص اﻟ ُﻣﺷﻐل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗواﺟد أﻛﺛر ﻣن  ٥اﺷﺧﺎص داﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس
اﻟوﻗت؛"؛

) ھ(

اﻟﺑﻧد اﻟﺧﺎﻣس ﯾﻣﺣﻰ وﺑﻌده ﯾﺄﺗﻲ-
")٥أ( ﯾﻣﻛن إﻗﺎﻣﺔ أي ﻧﺷﺎط ﺗرﺑوي اﻟذي ﺳﻣﺢ ﺑﻣوﺟب أي ﻗﺎﻧون او
ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻣن ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣواد  ٤و ٥-ﻣن اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺻﺣﺔ
اﻟﺷﻌب )ﻓﺎﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﺟدﯾد ) (۲۰۱۹ﺗﻘﯾﯾد ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ(
)ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(  ۲۰۲۰-٥۷۸۰ﺣﺳب ﺳرﯾﺎﻧﺔ ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون
أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،؛"؛

)و(

ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) (٦ﺗﻣﺣﻰ اﻟﻛﻠﻣﺎت " وأﯾﻀﺎ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻗﻞ ﻣﻦ  ۱۰اﺷﺨﺎص ،ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت او ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﺪد آﺧﺮ"؛

)ز(

اﻟﺑﻌد اﻟﺑﻧد ) (۷ﯾﺄﺗﻲ-

)ط(

")(۸

ﯾﻣﻛن إﻗﺎﻣﺔ ﻣظﺎھرة ﺑﺷرط ان ﺗﻘﺎم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ۱۰
اﺷﺧﺎص واﻟﺣﻔﺎظ ،ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن ،ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن  ۲ﻣﺗر
ﺑﯾن اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن؛ ﻻ ﯾﻣس اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻗوات اﻻﻣن
ﺑﻣوﺟب أي ﻗﺎﻧون وﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻣن ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣظﺎھرات؛
ﯾﻣﻛن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎزة ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﻔﺗوح ﻓﻘط وﺑﺷرط ان ﻻ ﯾزﯾد ﻋدد
اﻟﻣﺷﯾﻌﯾن ﻋن  ۲۰ﺷﺧص ،ﻛﺣد اﻗﺻﻰ؛ ﯾﻣﻛن إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻔل اﻟﺧﺗﺎن
ﺑﺎﺷﺗراك  ۱۰اﺷﺧﺎص ،ﻛﺣد اﻗﺻﻰ؛ ﺗﻘﺎم اﻟﺟﻧﺎزة او ﺣﻔل اﻟﺧﺗﺎن
ﻛﺎﻟﻣذﻛور ﺧﻼل اﻟﺣﻔﺎظ ،ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن ،ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ  ۲ﻣﺗر ﺑﯾن
اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن؛

)(۱۰

ﯾﻣﻛن اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ طﻘوس اﻟﺻﻼة اﻟﺗﻲ ﺻودﻗت ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة

) (۹
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۲ب)ب( ﻣن اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻧﺷﺎط )ﻓﺎﯾروس اﻟﻛوروﻧﺎ اﻟﺟدﯾد
) (۲۰۱۹ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ) (۱۸۳۲ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
ﻣؤﻗﺗﺔ(۲۰۲۰-٥۷۸۰،؛"؛

)(۳

اﻟﻔﻘرة )ج) -(۱ﺗﻣﺣﻰ؛

ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت":ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ (۲۰۱۹
)اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ -٥۷۸۰ ،(۷
."۲۰۲۰

۱۱

ﻧﯿﺴﺎن ٥۷۸۰

٥

ﻧﯿﺴﺎن ۲۰۲۰

اﻟﻌﻣﯾ������������د ﻏﺳ������������ﺎن ﻋﻠﯾ������������ﺎن
رﺋ���������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ���������������ﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘ��������ﺔ ﯾﮭ��������ﻮدا واﻟﺴ��������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻌﯿﻨﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ
)ﺗﻌﺪﯾﻞ(۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺄﻧﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱

.۱

ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة
ﻣﻌﯿﻨﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ() ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺻﻠﯿﺔ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ،۱
ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻖ "ﻣﻨﺸﺄة" ،ﺑﻌﺪ "ﻣﻨﺸﺄة ﯾﺄﺗﻲ" :طﺒﯿﺔ".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۲

.۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺻﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺬي
اﺗﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۳

.۳

ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ۳ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻻﺻﻠﯾﺔ ،ﺑدل "طﺑﯾب" ﯾﺄﺗﻲ" :اﻟﺟﮭﺔ ﻛﺎﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
)۲أ( او )ب(".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٤

.٤

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٤ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺻﻠﯿﺔ ،ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت "وﻟﻐﺎﯾﮫ  ۱۲ﻧﯿﺴﺎن  "۲۰۲۰ﯾﺄﺗﻲ:
وﻟﻐﺎﯾﺔ  ۲ﺣﺰﯾﺮان ."۲۰۲۰

اﻻﺳﻢ

.٥

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت":ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻌﯿﻨﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ(."۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،

۱۸

ﻧﯿﺴﺎن ٥۷۸۰

۱۲

ﻧﯿﺴﺎن ۲۰۲۰

اﻟﻌﻣﯾ����������د ﻏﺳ����������ﺎن ﻋﻠﯾ����������ﺎن
رﺋ�������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�������������ﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘ������ﺔ ﯾﮭ������ﻮدا واﻟﺴ������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۸
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺄﻧﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱

.۱

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة
۳د

.۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ() ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻻﺻﻠﯿﺔ( ،ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ " ﻣﻨﻄﻘﺔ" ،ﯾﺄﺗﻲ:
""ارﺗﺪاء ﻛﻤﺎﻣﺔ"-ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻔﻢ واﻻﻧﻒ ﺑﺎﻟﻘﻤﺎش ،ﺑﻜﻤﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ ،او ﻛﻤﺎﻣﺔ ﺑﯿﺘﯿﺔ ،ﺣﺴﺐ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛".
ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ۳ج ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺻﻠﯿﺔ ،ﯾﺄﺗﻲ:
ﻓﺮض
ارﺗﺪاء
ﻛﻤﺎﻣﺔ

)۳د(

)أ(

ﻻ ﯾﻤﻜﺚ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﺔ دون ارﺗﺪاء
ﻛﻤﺎﻣﺔ.

)ب(

ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱

ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻤﺮة اﻗﻞ ﻣﻦ  ٦ﺳﻨﻮات؛

) (۲

ﺷﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺎھﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ ،ﻋﻘﻠﯿﺔ او طﺒﯿﺔ ،ﯾﺼﻌﺐ
ﻋﻠﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ،او ﺗﻤﻨﻌﮫ اﻟﻌﺎھﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻣﻦ
ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻔﻢ او اﻻﻧﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
)أ(؛

) (۳

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ داﺧﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ ،ﻣﺒﻨﻰ ،ﻏﺮﻓﺔ ﻓﻲ
ﻣﺒﻨﻰ ،ﻟﻮﺣﺪه او اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن اﻟﻤﺬﻛﻮرة
ﻣﻊ اﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻣﻌﮫ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن؛
ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،اﺷﺨﺎص ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن"-
أﺑﻨﺎء اﻻﺳﺮة اﻟﻨﻮوﯾّﺔ ،او اﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﺳﻮﯾﺘﺎ ً
ﻓﻲ ﺑﯿﺖ واﺣﺪ؛

) (٤

ﻣﻦ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﺒﺚ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻋﻠﯿﺔ
اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺧﻼل اﻟﺒﺚ ،وﺑﺸﺮط اﻧﮫ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ،ﺑﻘﺪر
اﻹﻣﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﻦ ﻣﻦ اي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ؛
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) (٥

ﻋﺎﻣﻼن اﻟﻠﺬان ﯾﻌﻤﻼن ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﺸﺮط ان ﯾﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﻦ،
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ.

)ج(

ﯾﻜﻮن اﻟ ُﻤﺸﻐﻞ ﻣﺴﺆوﻻً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )ا( ،ﺑﻤﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮض ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ.

)د(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۲ﻻ ﯾﻔﺮض اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ وﻛﺎن ﻋﻠﻰ
ﺗﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺿﻊ ﻛﻤﺎﻣﺔ
وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﺑﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻧﮫ طﺒﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮرة؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،ﻗﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﺣﯿﻮﯾﺔ"-ﻣﻦ ﯾﻘﺪم
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﺣﯿﻮي ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺎﻣﻞ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ۳أ)ج().(۱

)ھ(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻟﻤﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺮوط او ظﺮوف اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﺮض
ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎﻻت او
وظﺮوف اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﺮض اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ارﺗﺪا اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )د(.

)و(

ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ ط ز ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،؛ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،؛ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ
ﺷﻜﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،(۹۸۱؛ واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﺳﺮﯾﺎن

.۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم  ۱۲ﻧﯿﺴﺎن  ۲۰۲۰اﻟﺴﺎﻋﺔ .۰۷:۰۰

اﻻﺳﻢ

.٤

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت":ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ."۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۸

۱۸

ﻧﯿﺴﺎن ٥۷۸۰

۱۲

۲۰۲۰

ﻧﯿﺴﺎن

اﻟﻌﻣﯾ������������د ﻏﺳ������������ﺎن ﻋﻠﯾ������������ﺎن
رﺋ���������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ���������������ﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘ��������ﺔ ﯾﮭ��������ﻮدا واﻟﺴ��������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۹
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺄﻧﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱

.۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ() ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻻﺻﻠﯿﺔ( ،ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ارﺗﺪاء ﻛﻤﺎﻣﺔ" ﺑﻌﺪ "ﻛﻤﺎﻣﺔ ﺑﯿﺘﯿﺔ" ﯾﺄﺗﻲ ")ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت-ﻛﻤﺎﻣﺔ(".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۳أ

.۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۳أ)ج( ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺻﻠﯿﺔ ،ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ ) (۱۰ﯾﺄﺗﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۳د

.۳

") (۱۰ﯾﻤﻜﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ﻓﻘﻂ ،ﺑﺎﺷﺘﺮاك ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﺨﺺ ﻛﺤﺪ اﻗﺼﻰ
وﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  ۲ﻣﺘﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ؛
) (۱۱ﯾﻤﻜﻦ إﻗﺎﻣﺔ طﻘﻮس اﻟﺰواج ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ﻓﻘﻂ ،ﺑﺎﺷﺘﺮاك ﻋﺸﺮة اﺷﺨﺎص ﻛﺤﺪ اﻗﺼﻰ
وﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  ۲ﻣﺘﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ؛
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۳د ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺻﻠﯿﺔ-
) (۱

ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﯾﺄﺗﻲ:
")أ(

) (۲

ﻻ ﯾﻤﻜﺚ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ دون ارﺗﺪاء ﻛﻤﺎﻣﺔ:
) (۱

ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﻟﯿﺲ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﮫ او ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﯾﻤﻜﺚ ﻓﯿﮫ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ
)ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ(؛

) (۲

ﺣﺎﻓﻠﺔ رﻛﺎب ،ﻗﻄﺎر ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ او أي ﻣﺮﻛﺒﺔ أﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب واﻟﻤﻌﺪة ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم.

) (۳

ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻌﺎم".؛

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب(-
)أ(

ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ )- (۳
")(۳

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻐﻠﻖ او ﻣﻨﻌﺰل ﺑﺪون أي ﺷﺨﺺ
آﺧﺮ ،او ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻊ اﺷﺨﺎص
اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﻜﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ؛
ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض-
"ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻐﻠﻖ او ﻣﻨﻌﺰل"-ﺷﺨﺺ اﻟﺬي
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ﯾﺘﻮاﺟﺪ داﺧﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ ،ﻣﺒﻨﻰ ،ﻏﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ،او ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻣﺒﻨﻰ
اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ ﻗﺎطﻊ ﺑﻌﻠﻮ ﻣﺘﺮان ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺬي ﯾﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ
اﻟﺸﺨﺺ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺎس اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪون ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺒﻨﻰ ،ﻓﻲ ﺧﻠﯿﺔ ﻋﻤﻞ
ﻓﻲ ﻓﻨﺎء ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺘﻮح ،ﺑﺤﺎل ﻋﻠﻮ اﻟﻘﺎطﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﺰل ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺨﺺ
وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻨﺎء ﺑﻌﻠﻮ ﻣﺌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن
ﺳﻨﺘﻤﺘﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ؛
"اﺷﺨﺎص ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن"-أﺑﻨﺎء اﻻﺳﺮة اﻟﻨﻮوﯾّﺔ ،او
اﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﺳﻮﯾﺘﺎ ً ﻓﻲ ﺑﯿﺖ واﺣﺪ؛"؛
)ب(

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ  ٥ﯾﺄﺗﻲ-
")(٦

) (۳

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻨﻔﺬ ﻧﺸﺎط رﯾﺎﺿﻲ ﻟﻮﺣﺪه او ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ داﺋﻢ او
اﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﻨﺸﺎط رﯾﺎﺿﻲ
ﻣﺸﺘﺮك".؛

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﯾﺄﺗﻲ
")ب (۱ﻻ ﯾﻤﻜﺚ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﻟﯿﺲ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﮫ ،ﻣﺎ ﻋﺪا اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد ) (۳)- (۱ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،دون اﻟﺤﯿﺎزة ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎﻣﺔ؛ ﻻ ﺗﺴﺮي
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد ) (۲) ،(۱و(٦)-
ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة )ب(".؛

) (٤

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﯾﺄﺗﻲ:
")ج(۱

اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺸﻐﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ،اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻲ
ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻛﺜﯿﻦ ﻓﯿﮫ ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت-
) (۱

ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ أي ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺮﺗﺪي اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،اﻻ ﺑﺤﺎل ﻛﺎن ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة )ب() (۱او )(۲؛

) (۲

ﻻ ﯾﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺮﺗﺪي اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،اﻻ ﺑﺤﺎل ﻛﺎن ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة )ب() (۱او )(۲؛

) (۳

ﯾﻌﻠﻖ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻟﻠﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺪﺧﻠﮫ،
اﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﻓﺮض ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن؛

) (٤

ﺑﺤﺎل ﺗﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﺟﮭﺎز ﺗﻜﺒﯿﺮ اﻟﺼﻮت ،ﯾﻌﻠﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺘﮫ ،ﻛﻞ
ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻋﻦ اﻟﻘﺮض ﻻرﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ".؛

) (٥

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )د( ،ﺑﺪل "ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(" ﯾﺄﺗﻲ" :او ﻓﺮض اﻟﺤﯿﺎزة ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎﻣﺔ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات )أ( و)-ب"(۱؛

) (٦

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )د( ﯾﺄﺗﻲ:
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")د(۱

ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺤﻼت ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺎت او ﺷﺒﻜﺔ ﺣﻮاﻧﯿﺖ ،ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ۱۰
ﻓﺮوع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﺗﺒﯿﻊ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻛﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ
اﻟﻔﻢ واﻻﻧﻒ؛ اﻟﻮارد ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ او
اﻟﺤﻮاﻧﯿﺖ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻦ ﺗﺰوﯾﺪ زﺑﺎﺋﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﻤﺎﻣﺎت دون ﻣﻘﺎﺑﻞ.".

ﺳﺮﯾﺎن

.٤

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.٥

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت":ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ."۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۹

۲٦

ﻧﯿﺴﺎن ٥۷۸۰

۲۰

۲۰۲۰

ﻧﯿﺴﺎن

اﻟﻌﻣﯾ������������د ﻏﺳ������������ﺎن ﻋﻠﯾ������������ﺎن
رﺋ���������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ���������������ﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘ��������ﺔ ﯾﮭ��������ﻮدا واﻟﺴ��������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ ﺑﻀﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۸-٥۷٤۸ ،(۱۲٥۲
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻋﺎم ﻹﺣﻀﺎر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۰٥-٥۷٦٥ ،
ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﻢوﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻧﻘ�ﻞ ﺑﻀ�ﺎﺋﻊ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ - ٥۷٤۸،(۱۲٥۲
 ،۱۹۸۸وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ،ﻓﺄﻧﻨﻲ اﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا
اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ادﺧﺎل اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻔﺠﺮة ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ" ،ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺠ�ﺮة"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭ�ﺎ ﻓ�ﻲ اﻟﺒﻨ�ﺪ  ۱ﻟﻠ�ﺬﯾﻞ اﻟﺜ�ﺎﻧﻲ ﻣ�ﻦ اﻟﺘﺼ�ﺮﯾﺢ اﻟﻌ�ﺎم ﻹﺣﻀ�ﺎر
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۲۰۰٥-٥۷٦٥ ،
ﺑﺪا ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ .ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﯾﻠﻐﻲ ﻛﻞ ﺗﻌﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.

ﺳﯿﻔﺎن
۲۳
 ۲٦ﺣﺰﯾ�������ﺮان

٥۷۷۹
۲۰۱۹

اﻟﻌﻤﯿ��������ﺪ
رﺋ����ﯿﺲ

أﺣﻔ��������ﺎت ﺑ��������ﻦ ﺣ��������ﻮر
اﻹدارة

اﻟﻤﺪﻧﯿ����ﺔ

9945

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹٤۷
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۸-٥۷۲۸ (۲۷٥
ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺻ��ﻼﺣﯿﺘﻲ ﻛ��ﺮﺋﯿﺲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ وﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة )٥ب( ﻣ��ﻦ اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن اﻗﺎﻣ��ﺔ ادارة ﻣﺪﻧﯿ��ﺔ
)ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۲،(۹٤۷وﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة  ۱ﻣ��ﻦ اﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻔﺮﻗﻌ��ﺎت
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ )۱۹٦۸-٥۷۲۸ ،(۲۷٥ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ( ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﻣﺮ.
ﺑﺪا ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ .ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﯾﻠﻐﻲ ﻛﻞ ﺗﻌﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.

ﺳﯿﻔﺎن
۲۳
 ۲٦ﺣﺰﯾ�������ﺮان

٥۷۷۹
۲۰۱۹

اﻟﻌﻤﯿ��������ﺪ
رﺋ����ﯿﺲ

أﺣﻔ��������ﺎت ﺑ��������ﻦ ﺣ��������ﻮر
اﻹدارة

اﻟﻤﺪﻧﯿ����ﺔ

9946

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹٤۷
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎت )ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﻔﺠﯿﺮات( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (۷۳۳
۱۹۷۷-٥۷۳۸
ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺻ��ﻼﺣﯿﺘﻲ ﻛ��ﺮﺋﯿﺲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ وﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة )٥ب( ﻣ��ﻦ اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن اﻗﺎﻣ��ﺔ ادارة ﻣﺪﻧﯿ��ﺔ
)ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۲،(۹٤۷وﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة  ۱ﻣ��ﻦ اﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻔﺮﻗﻌ��ﺎت
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة()رﻗﻢ )۱۹۷۷-٥۷۷۸ ،(۷۳۳ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ( ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﻣﺮ.
ﺑﺪا ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ .ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﯾﻠﻐﻲ ﻛﻞ ﺗﻌﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.

ﺳﯿﻔﺎن
۲۳
 ۲٦ﺣﺰﯾ�������ﺮان

٥۷۷۹
۲۰۱۹

اﻟﻌﻤﯿ��������ﺪ
رﺋ����ﯿﺲ

أﺣﻔ��������ﺎت ﺑ��������ﻦ ﺣ��������ﻮر
اﻹدارة

اﻟﻤﺪﻧﯿ����ﺔ

9947

ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ

ﻗﺎﻧون ﻣﻌدل ﻟﻸﺣﻛﺎم ﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻐﯾر ﻣﻧﻘوﻟﺔ رﻗم  ٥۱ﻟﺳﻧﺔ ۱۹٥۸
أﻧظﻣﺔ ﻗﺎﻧون ﻣﻌدل ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻐﯾر اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ،ﻗﺎﻧون رﻗم  ٥۱ﻟﺳﻧﺔ ۱۹٥۸
)طﻠﺑﺎت ﻟﺗﻌدﯾل ﺗﺳﺟﯾل أراﺿﻲ وﺣدود( )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،
ﺗﻌﯾﯾن ﻋﺿو ورﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ ت طﻠﺑﺎت ﻟﺗﻌدﯾل ﺗﺳﺟﯾل أراﺿﻲ وﺣدود

ﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻧظﺎم )۱۳أ( ﻣن أﻧظﻣﺔ ﻗﺎﻧون ﻣﻌدل ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻐﯾر
اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ،ﻗﺎﻧون رﻗم  ٥۱ﻟﺳﻧﺔ ) ۱۹٥۸طﻠﺑﺎت ﻟﺗﻌدﯾل ﺗﺳﺟﯾل أراﺿﻲ وﺣدود( )ﯾﮭودا
واﻟﺳﺎﻣرة( ،۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،ﻓﺈﻧﻧﻲ اﻋﯾن ﺑﮭذا

ﻣردﺧﺎي ﻓرﺳﺑﯾرﺟر ،ﻣﺣﺎﻣﻲ

ﻟﯾﺷﻐل ﻣﻧﺻب ﻋﺿو ورﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻌدﯾل ﺗﺳﺟﯾل أراﺿﻲ وﺣدود ،ﻛﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻧظﻣﺔ.
ﺑدء ﺳرﯾﺎن ھذا اﻟﺗﻌﯾﯾن ﺑﯾوم ﺗوﻗﯾﻌﮫ

۱

اﻟ�����������ول

٥۷۷۹

۱

أﯾﻠ����ول

۲۰۱۹

اﻟﻌﻣﯾ������������د
رﺋﯾس

ﻏﺳ������������ﺎن ﻋﻠﯾ������������ﺎن
اﻹدارة

اﻟﻣدﻧﯾ�ﺔ

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

9948

ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ

ﻗﺎﻧون ﻣﻌدل ﻟﻸﺣﻛﺎم ﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻐﯾر ﻣﻧﻘوﻟﺔ رﻗم  ٥۱ﻟﺳﻧﺔ ۱۹٥۸
أﻧظﻣﺔ ﻗﺎﻧون ﻣﻌدل ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻐﯾر اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ،ﻗﺎﻧون رﻗم  ٥۱ﻟﺳﻧﺔ ۱۹٥۸
)طﻠﺑﺎت ﻟﺗﻌدﯾل ﺗﺳﺟﯾل أراﺿﻲ وﺣدود( )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،
ﺗﻌﯾﯾن ﻋﺿو ورﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ ت طﻠﺑﺎت ﻟﺗﻌدﯾل ﺗﺳﺟﯾل أراﺿﻲ وﺣدود

ﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻧظﺎم )۱۳أ( ﻣن أﻧظﻣﺔ ﻗﺎﻧون ﻣﻌدل ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻐﯾر
اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ،ﻗﺎﻧون رﻗم  ٥۱ﻟﺳﻧﺔ ) ۱۹٥۸طﻠﺑﺎت ﻟﺗﻌدﯾل ﺗﺳﺟﯾل أراﺿﻲ وﺣدود( )ﯾﮭودا
واﻟﺳﺎﻣرة( ،۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،ﻓﺈﻧﻧﻲ اﻋﯾن ﺑﮭذا

إﺑراھﯾم اﺑو داﻟو ،ﻣﺣﺎﻣﻲ

ﻟﯾﺷﻐل ﻣﻧﺻب ﻋﺿو ورﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻌدﯾل ﺗﺳﺟﯾل أراﺿﻲ وﺣدود ،ﻛﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻧظﻣﺔ.
ﺑدء ﺳرﯾﺎن ھذا اﻟﺗﻌﯾﯾن ﺑﯾوم ﺗوﻗﯾﻌﮫ

۱

اﻟ�����������ول

٥۷۷۹

۱

أﯾﻠ����ول

۲۰۱۹

اﻟﻌﻣﯾ������������د
رﺋﯾس

ﻏﺳ������������ﺎن ﻋﻠﯾ������������ﺎن
اﻹدارة

اﻟﻣدﻧﯾ�ﺔ

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

9949

ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ

ﻗﺎﻧون ﻣﻌدل ﻟﻸﺣﻛﺎم ﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻐﯾر ﻣﻧﻘوﻟﺔ رﻗم  ٥۱ﻟﺳﻧﺔ ۱۹٥۸
أﻧظﻣﺔ ﻗﺎﻧون ﻣﻌدل ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻐﯾر اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ،ﻗﺎﻧون رﻗم  ٥۱ﻟﺳﻧﺔ ۱۹٥۸
)طﻠﺑﺎت ﻟﺗﻌدﯾل ﺗﺳﺟﯾل أراﺿﻲ وﺣدود( )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،
ﺗﻌﯾﯾن ﻋﺿو ورﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ ت طﻠﺑﺎت ﻟﺗﻌدﯾل ﺗﺳﺟﯾل أراﺿﻲ وﺣدود

ﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻧظﺎم )۱۳أ( ﻣن أﻧظﻣﺔ ﻗﺎﻧون ﻣﻌدل ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻐﯾر
اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ،ﻗﺎﻧون رﻗم  ٥۱ﻟﺳﻧﺔ ) ۱۹٥۸طﻠﺑﺎت ﻟﺗﻌدﯾل ﺗﺳﺟﯾل أراﺿﻲ وﺣدود( )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(،
 ،۲۰۱۹-٥۷۷۹ﻓﺈﻧﻧﻲ اﻋﯾن ﺑﮭذا

ﺳﺳﺟﯾت ﺑوﺟﯾف ،ﻣﺣﺎﻣﯾﺔ

ﻟﺗﺷﻐل ﻣﻧﺻب ﻋﺿوة ورﺋﯾﺳﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻌدﯾل ﺗﺳﺟﯾل أراﺿﻲ وﺣدود ،ﻛﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻧظﻣﺔ.
ﺑدء ﺳرﯾﺎن ھذا اﻟﺗﻌﯾﯾن ﺑﯾوم ﺗوﻗﯾﻌﮫ

۱

اﻟ�����������ول

٥۷۷۹

۱

أﯾﻠ����ول

۲۰۱۹

اﻟﻌﻣﯾ������������د
رﺋﯾس

ﻏﺳ������������ﺎن ﻋﻠﯾ������������ﺎن
اﻹدارة

اﻟﻣدﻧﯾ�ﺔ

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

9950

وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ
دﯾوان اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻣﻧطﻘﺔ ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة

ﻛﺗﺎب ﺗﻌﯾﯾن واﻟﻐﺎء ﺗﻌﯾﯾن اﻋﺿﺎء ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ﺑﻣوﺟب اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(۲۰۱۷-٥۷۷۷ ،

ﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻣﺎدة  ۳ﻣن اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(-٥۷۷۷،
،۲۰۱۷
ﻓﺈﻧﻧﻲ اﻋﯾن ﺑﮭذا :داﻧﯾل ھزﻣﻲ وﺗﺳﯾﻔورا ﺷﻠﯾﺳﯾل ةﻛﺄﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ،ﺑدﻻً ﻋن اﺑرھﺎم ﺑن ﯾوﺳف
وأورﯾت ﺳﺗروك.

ﺑدء ﺳرﯾﺎن ھذ اﻟﺗﻌﯾﯾﻧﺎت ﺑﯾوم  ۱٦اﻟول  ۱٥) ٥۷۷۹اﯾﻠول (۲۰۱۹

) ۱۱اﯾﻠول (٥۷۷۹
) ۱۱اﯾﻠول (۲۰۱۹

ﺗﻣﺎر ﻧﺎﺳﺔ
اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻣﻧطﻘﺔ ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة

9951

وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ
دﯾوان اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻣﻧطﻘﺔ ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة

ﻛﺗﺎب ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ﺑﻣوﺟب اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(۲۰۱۷-٥۷۷۷ ،

ﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻣﺎدة  ۳ﻣن اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(-٥۷۷۷،
،۲۰۱۷
ﻓﺈﻧﻧﻲ اﻋﯾن ﺑﮭذا ھﯾﻠﯾل ھوروﻓﯾﺗش ﻛرﺋﯾس اﻟﻣدﯾرﯾﺔ.

ﯾﻠﻐﻰ ﺑﮭذا ﺗﻌﯾﯾن اﺑراھم ﺑن ﯾوﺳف ﻛرﺋﯾس اﻟﻣدﯾرﯾﺔ.

ﺑدء ﺳرﯾﺎن ھذا اﻟﺗﻌﯾﯾن ﺑﯾوم  ۱٦اﻟول  ۱٥) ٥۷۷۹اﯾﻠول (۲۰۱۹
) ۱۱اﯾﻠول (٥۷۷۹
) ۱۱اﯾﻠول (۲۰۱۹

ﺗﻣﺎر ﻧﺎﺳﺔ
اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻣﻧطﻘﺔ ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة

9952

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﺗﺎل ﻋﻜﯿﺮﯾﻒ ،رﻗﻢ ﺷﺨﺼﻲ٦۸٦۳۲۳۹ :
ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۲۳

اﻟﻮل

٥۷۸۰

ﻋ�ﻘ�ﯿ���ﺪ

۲۳

اﯾﻠﻮل

۲۰۱۹

ﻧ���ﺎﺋ���ﺐ اﻟﻤ���ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ���ﺎم

دورون ﺑ�ﻦ ﺑ�ﺮاك

9953

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺳﯿﺮدا داﻧﻜﻮ
ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

٤

ﺗﺸﺮي

٥۷۸۰

ﻋ�ﻘ�ﯿ���ﺪ

۳

ﺗﺸﺮﯾﻦ اول

۲۰۱۹

ﻧ���ﺎﺋ���ﺐ اﻟﻤ���ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ���ﺎم

دورون ﺑ�ﻦ ﺑ�ﺮاك

9954

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﻣﻼزم أول اوﻓﻚ ﺑﺮﻧﯿﻊ
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

٤
۳

ﺗﺸﺮي

٥۷۸۰

ﺗﺸﺮﯾﻦ اول ۲۰۱۹

ﻋ�ﻘ�ﯿ���ﺪ

دورون ﺑ�ﻦ ﺑ�ﺮاك

ﻧ���ﺎﺋ���ﺐ اﻟﻤ���ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ���ﺎم

9955

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﻣﻼزم اول داﻧﯿﻞ داﻧﯿﻠﻮف
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

٤
۳

ﺗﺸﺮي

٥۷۸۰

ﺗﺸﺮﯾﻦ اول ۲۰۱۹

ﻋ�ﻘ�ﯿ���ﺪ

دورون ﺑ�ﻦ ﺑ�ﺮاك

ﻧ���ﺎﺋ���ﺐ اﻟﻤ���ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ���ﺎم

9956

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﻣﻼزم اول ﺷﺎﺣﺮ ﻛﺎوﻓﻤﺎن
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

٤
۳

ﺗﺸﺮي

٥۷۸۰

ﺗﺸﺮﯾﻦ اول ۲۰۱۹

ﻋ�ﻘ�ﯿ���ﺪ

دورون ﺑ�ﻦ ﺑ�ﺮاك

ﻧ���ﺎﺋ���ﺐ اﻟﻤ���ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ���ﺎم

9957

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

اﻟﻨﻘﯿﺐ ﺟﺎل ﻛﯿﻨﺪﻟﻜﺎر
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

٤
۳

ﺗﺸﺮي

٥۷۸۰

ﺗﺸﺮﯾﻦ اول ۲۰۱۹

ﻋ�ﻘ�ﯿ���ﺪ

دورون ﺑ�ﻦ ﺑ�ﺮاك

ﻧ���ﺎﺋ���ﺐ اﻟﻤ���ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ���ﺎم

9958

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

اﻟﻨﻘﯿﺐ ﻓﺎرس ﻓﻼح
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

٤
۳

ﺗﺸﺮي

٥۷۸۰

ﺗﺸﺮﯾﻦ اول ۲۰۱۹

ﻋ�ﻘ�ﯿ���ﺪ

دورون ﺑ�ﻦ ﺑ�ﺮاك

ﻧ���ﺎﺋ���ﺐ اﻟﻤ���ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ���ﺎم

9959

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

اﻟﻨﻘﯿﺐ رون اﻟﻲ ﺑﻦ ﺷﺎﺣﺮ
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

٤
۳

ﺗﺸﺮي

٥۷۸۰

ﺗﺸﺮﯾﻦ اول ۲۰۱۹

ﻋ�ﻘ�ﯿ���ﺪ

دورون ﺑ�ﻦ ﺑ�ﺮاك

ﻧ���ﺎﺋ���ﺐ اﻟﻤ���ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ���ﺎم

9960

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﺳﺎف ﺑﯿﺴﻜﺮ
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

٤
۳

ﺗﺸﺮي

٥۷۸۰

ﺗﺸﺮﯾﻦ اول ۲۰۱۹

ﻋ�ﻘ�ﯿ���ﺪ

دورون ﺑ�ﻦ ﺑ�ﺮاك

ﻧ���ﺎﺋ���ﺐ اﻟﻤ���ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ���ﺎم

9961

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﻣﻼزم اول طﺎل ﯾﺰﻛﺎو

ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

٤

ﺗﺸﺮي

٥۷۸۰

ﻋ�ﻘ�ﯿ���ﺪ

۳

ﺗﺸﺮﯾﻦ اول

۲۰۱۹

ﻧ���ﺎﺋ���ﺐ اﻟﻤ���ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ���ﺎم

دورون ﺑ�ﻦ ﺑ�ﺮاك

9962

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﻣﻼزم اول ﺷﻨﻲ ﺷﺎﺣﺮ
ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

٤

ﺗﺸﺮي

٥۷۸۰

ﻋ�ﻘ�ﯿ���ﺪ

۳

ﺗﺸﺮﯾﻦ اول

۲۰۱۹

ﻧ���ﺎﺋ���ﺐ اﻟﻤ���ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ���ﺎم

دورون ﺑ�ﻦ ﺑ�ﺮاك

9963

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﻣﻼزم اول ﺳﻔﯿﺮ زاخ
ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

٤

ﺗﺸﺮي

٥۷۸۰

ﻋ�ﻘ�ﯿ���ﺪ

۳

ﺗﺸﺮﯾﻦ اول

۲۰۱۹

ﻧ���ﺎﺋ���ﺐ اﻟﻤ���ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ���ﺎم

دورون ﺑ�ﻦ ﺑ�ﺮاك

9964

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﻣﻼزم اول ﯾﻮﻓﺎل ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ
ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

٤

ﺗﺸﺮي

٥۷۸۰

ﻋ�ﻘ�ﯿ���ﺪ

۳

ﺗﺸﺮﯾﻦ اول

۲۰۱۹

ﻧ���ﺎﺋ���ﺐ اﻟﻤ���ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ���ﺎم

دورون ﺑ�ﻦ ﺑ�ﺮاك

9965

ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ

أﻣر ﺑﺷﺄن ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون ﺗﺳﺟﯾل اﻷﻣوال ﻏﯾر اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ رﻗم  ٦ﻟﺳﻧﺔ ۱۹٦٤
أﻣر ﺑﺷﺄن ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون ﺗﺳﺟﯾل اﻷﻣوال ﻏﯾر اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم
۲۰۰۸-٥۷٦۹ ،(۱٦۲۱

ﺗﻌﯾﯾن ﻋﺿو ورﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل
ﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻣﺎدة )٦ب() (۱ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﺳﺟﯾل اﻷﻣوال ﻏﯾر اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ،
ﻗﺎﻧون رﻗم  ٦ﻟﺳﻧﺔ ) ۱۹٦٤ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻟﻘﺎﻧون"( ،ﻓﺈﻧﻧﻲ اﻋﯾن ﺑﮭذا:

إﺑراھﯾم أﺑو داﻟو ،ﻣﺣﺎﻣﻲ
ﻟﯾﺷﻐل ﻣﻧﺻب رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺳﺟﯾل ،ﻛﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون.
ﺑدء ﺳرﯾﺎن ھذا اﻟﺗﻌﯾﯾن ﺑﯾوم ﺗوﻗﯾﻌﮫ

۱۱

ﺗﺷري

٥۷۸۰

 ۱۰ﺗﺷرﯾن اول ۲۰۱۹

اﻟﻌﻣﯾ����������د
رﺋﯾس

ﻏﺳ����������ﺎن ﻋﻠﯾ����������ﺎن
اﻹدارة

اﻟﻣدﻧﯾﺔ

ﻓ���������ﻲ ﻣﻧطﻘ���������ﺔ ﯾﮭ���������ودا واﻟﺳ���������ﺎﻣرة

9966

ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ

أﻣر ﺑﺷﺄن ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون ﺗﺳﺟﯾل اﻷﻣوال ﻏﯾر اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ رﻗم  ٦ﻟﺳﻧﺔ ۱۹٦٤
أﻣر ﺑﺷﺄن ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون ﺗﺳﺟﯾل اﻷﻣوال ﻏﯾر اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم
۲۰۰۸-٥۷٦۹ ،(۱٦۲۱

ﺗﻌﯾﯾن ﻋﺿو ورﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل
ﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻣﺎدة )٦ب() (۱ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﺳﺟﯾل اﻷﻣوال ﻏﯾر اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ،
ﻗﺎﻧون رﻗم  ٦ﻟﺳﻧﺔ ) ۱۹٦٤ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻟﻘﺎﻧون"( ،ﻓﺈﻧﻧﻲ اﻋﯾن ﺑﮭذا:

ﯾورم ھورن ،ﻣﺣﺎﻣﻲ
ﻟﯾﺷﻐل ﻣﻧﺻب رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺳﺟﯾل ،ﻛﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون.
ﺑدء ﺳرﯾﺎن ھذا اﻟﺗﻌﯾﯾن ﺑﯾوم ﺗوﻗﯾﻌﮫ

۲

ﺧﺷﻔﺎن

٥۷۸۰

 ۱۱ﺗﺷرﯾن اول ۲۰۱۹

اﻟﻌﻣﯾ����������د
رﺋﯾس

ﻏﺳ����������ﺎن ﻋﻠﯾ����������ﺎن
اﻹدارة

اﻟﻣدﻧﯾﺔ

ﻓ���������ﻲ ﻣﻧطﻘ���������ﺔ ﯾﮭ���������ودا واﻟﺳ���������ﺎﻣرة

9967

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،(۳۰۹
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮظﻒ ﺟﻤﺎرك وﻣﻜﻮس

ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺻ��ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ��ﺐ اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن إﻗﺎﻣ��ﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ ،۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،(۹٤۷
وﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﺻ��ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ�ﺐ اﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ�ﺄن اﻟﺼ��ﻼﺣﯿﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﯿ�ﺔ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ ۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،(۳۰۹
)ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ – اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ( ،ﻓ�ﺈﻧﻨﻲ أﻋ�ﯿﻦ اﺻ�ﺤﺎب اﻟﻮظ�ﺎﺋﻒ اﻟﺘ�ﻲ اﺳ�ﻤﺎھﻢ ﻣﺪوﻧ�ﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﻼﺋﺤ�ﺔ
اﻟﻤﺮﻓﻘ��ﺔ ﻟﻜﺘ��ﺎب اﻟﺘﻌﯿ��ﯿﻦ ﻟﯿﻜﻮﻧ��ﻮا ﻣﻮظﻔ��ﻮ ﺟﻤ��ﺎرك واﻟﻤﻜ��ﻮس ،ﻛﻤﻔﮭ��ﻮم ھ��ﺬا اﻟﻤﺼ��ﻄﻠﺢ ﻓ��ﻲ اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن ﺻ��ﻼﺣﯿﺎت
اﻟﺠﻤﺎرك ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤ�ﺎرك واﻟﻤﻜ�ﻮس ،وﻣﺨﺎﻟﻔ�ﺔ ﺟﻤ�ﺎرك ﻓ�ﻲ ﺗﺸ�ﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣ�ﻦ ،ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭ�ﺎ ﻓ�ﻲ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﺠﻤﺎرك.

ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻛﻞ وﻗﺖ اﻟﺬي ﻣﻮظﻒ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻤﻜﻮس ﯾﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﺔ.

۲

ﺣﺸ����������������ﻔﺎن

5780

۳۱

ﺗﺸ�������ﺮﯾﻦ اول

2019

ﻏﺴ����������ﺎن ﻋﻠﯿ����������ﺎن،
رﺋ�����������ﯿﺲ اﻹدارة

ﻋﻤﯿ����������ﺪ
اﻟﻤﺪﻧﯿ�����������ﺔ

ﻓ����ﻲ ﻣﻨﻄﻘ����ﺔ ﯾﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����ﺎﻣﺮة

9968

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻤﻜﻮس
اﻟﻤﻨﺼﺐ

اﻟﺮﻗﻢ
.۱

ﻣﺪﯾﺮ ﻗﺴﻢ رﻓﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ

.۲

ﻣﺪﯾﺮ ﻗﺴﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ

.۳

ﻣﺴﺆول طﺎﻗﻢ اﻟﻤﺨﻤﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ

.٤

ﻣﺴﺆول طﺎﻗﻢ اﻟﻔﺎﺣﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ

.٥

ﻣﺴﺆول طﺎﻗﻢ اﻟﻔﺎﺣﺼﯿﻦ ﺑﺠﮭﺎز اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﻠﻤﺘﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ

.٦

ﻣﺴﺆول ﻗﺴﻢ رﻓﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ وﺣﺪة اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺴﻤﻮم ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ

.۷

ﻣﺴﺆول اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺨﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ

.۸

ﻣﺨﻤﻦ رﻓﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ

.۹

ﻣﺮﻛﺰ )ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻮﺿﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ( ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ

.۱۰

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﺎﺣﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ

.۱۱

ﻣﺮﻛﺰ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ

.۱۲

ﻣﺤﻘﻖ رﻓﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ وﺣﺪة اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺴﻤﻮم ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ

.۱۳

ﻣﺤﻘﻖ وﺣﺪة اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺴﻤﻮم ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ

.۱٤

ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻓﻚ اﻟﺸﯿﻔﺮا

.۱٥

رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﻔﺤﺺ ﺑﺠﮭﺎز اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﻠﻤﺘﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ

.۱٦

ﻓﺎﺣﺺ رﻓﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ

.۱۷

ﻓﺎﺣﺺ رﻓﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ

9969

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ادارة ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﮫ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،(۸۹۲
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ�ﺐ
اﻟﻤ��ﺎدة  ۱۲۷ﻣ��ﻦ اﻟﻘ��ﺎﻧﻮن اﻻﺳﺎﺳ��ﻲ ﻟﻠﻤﺠ��ﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿ��ﺔ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( ،۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،وﺑﻌ��ﺪ
اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،اﻧﻨﻲ اﻋﯿﻦ-
اﻟﯿﻌﺎد ﻓﯿﻨﻨﺸﯿﻞ
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﮫ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﮫ اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ ارﯾﺌﯿﻞ.

۱٤

ﺣﺸ��ﻔﺎن

٥۷۸۰

 ۱۲ﺗﺸ���ﺮﯾﻦ ﺛ���ﺎﻧﻲ ۲۰۱۹

اﻟ���ﻮف

ﻧ���ﺪاف

ﺑ���ﺪان

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

9970

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﺑﺖ اﯾﻞ طﺠﺒﯿﺔ ،رﻗﻢ ﺷﺨﺼﻲ۷٥۱۷۳۳۹ :
ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۱۱

ﻛﺴﻠﻮ

٥۷۸۰

ﻋ�ﻘ�ﯿ���ﺪ

۹

ﻛﺎﻧﻮن اول

۲۰۱۹

ﻧ���ﺎﺋ���ﺐ اﻟﻤ���ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ���ﺎم

دورون ﺑ�ﻦ ﺑ�ﺮاك

9971

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻔﺴﯿﺮات ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۱۳-٥۷۷٤ ،(۱۷۲۹
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎم ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ۱۰)۱أ( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻔﺴﯿﺮات ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ
 ،۲۰۱۳-٥۷۷٤ ،(۱۷۲۹أﻧﻨﻲ اﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

اﻟﻤﻘﺪم ﯾﻮﺗﺎم ھﺎر ﺗﺴﯿﻮن
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎم اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم  ۱۹ﻛﺎﻧﻮن اول .۲۰۱۹
ﯾﻠﻐﻲ ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻛﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

۲۰

ﻛﺴ���������������ﻠﻮ

٥۷۸۰

اﻟ�������ﻮف

۱۸

ﻛﺎﻧﻮن اول

۲۰۱۹

اﻟﻤ��������ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ��������ﻜﺮي اﻟﻌ��������ﺎم

ﺷ�������ﺎرون أﻓﯿ�������ﻚ

9972

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،(۳۰۹
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮظﻒ ﺟﻤﺎرك وﻣﻜﻮس

ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺻ��ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ��ﺐ اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن إﻗﺎﻣ��ﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ ،۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،(۹٤۷
وﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﺻ��ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ�ﺐ اﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ�ﺄن اﻟﺼ��ﻼﺣﯿﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﯿ�ﺔ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ ۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،(۳۰۹
)ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ – اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ( ،ﻓ�ﺈﻧﻨﻲ أﻋ�ﯿﻦ اﺻ�ﺤﺎب اﻟﻮظ�ﺎﺋﻒ اﻟﺘ�ﻲ اﺳ�ﻤﺎھﻢ ﻣﺪوﻧ�ﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﻼﺋﺤ�ﺔ
اﻟﻤﺮﻓﻘ��ﺔ ﻟﻜﺘ��ﺎب اﻟﺘﻌﯿ��ﯿﻦ ﻟﯿﻜﻮﻧ �ﻮا ﻣﻮظﻔ��ﻮ ﺟﻤ��ﺎرك واﻟﻤﻜ��ﻮس ،ﻛﻤﻔﮭ��ﻮم ھ��ﺬا اﻟﻤﺼ��ﻄﻠﺢ ﻓ��ﻲ اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن ﺻ��ﻼﺣﯿﺎت
اﻟﺠﻤﺎرك ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤ�ﺎرك واﻟﻤﻜ�ﻮس ،وﻣﺨﺎﻟﻔ�ﺔ ﺟﻤ�ﺎرك ﻓ�ﻲ ﺗﺸ�ﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣ�ﻦ ،ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭ�ﺎ ﻓ�ﻲ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﺠﻤﺎرك.

ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﻦ ﻛﻞ وﻗﺖ اﻟﺬي ﻣﻮظﻒ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻤﻜﻮس ﯾﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﺔ.

17

ﺗﺒ�����������������ﺎت

٥۷۸۰

14

ﻛ���ﺎﻧﻮن ﺛ����ﺎﻧﻲ

۲۰۲۰

ﻏﺴ����������ﺎن ﻋﻠﯿ����������ﺎن،
رﺋ�����������ﯿﺲ اﻹدارة

ﻋﻤﯿ����������ﺪ
اﻟﻤﺪﻧﯿ�����������ﺔ

ﻓ����ﻲ ﻣﻨﻄﻘ����ﺔ ﯾﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����ﺎﻣﺮة

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻤﻜﻮس
اﻟﻤﻨﺼﺐ
رﻗﻢ
 .۱۸ﻣﺨﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ
 .۱۹ﻓﺎﺣﺺ رﻓﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ

9973

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ
ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺻ���ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ���ﺐ اﻟﻤ���ﺎدة  ۷٥ﻣ���ﻦ اﻷﻣ���ﺮ ﺑﺸ���ﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤ���ﺎت اﻣ���ﻦ ]ﻧ���ﺺ ﻣﻨﺴ���ﻖ[ )ﯾﮭ���ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

اﻟﺸﺮطﯿﺔ ﺻﺎﺑﺮﯾﻦ ﺳﻠﻔﯿﺘﻲ ﻧﺠﺎر ،رﻗﻢ ﺷﺨﺼﻲ۱۰۸۱۷۷۷:
ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۲٤
۲۱

ﺗﺒﺎت

٥۷۸۰

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۲۰

ﻋﻘﯿ�������ﺪ

دورون ﺑ�������ﻦ ﺑ�������ﺮاك

ﻧﺎﺋ�����ﺐ اﻟﻤ������ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ������ﺎم

9974

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ
ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺻ���ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ���ﺐ اﻟﻤ���ﺎدة  ۷٥ﻣ���ﻦ اﻷﻣ���ﺮ ﺑﺸ���ﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤ���ﺎت اﻣ���ﻦ ]ﻧ���ﺺ ﻣﻨﺴ���ﻖ[ )ﯾﮭ���ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻌﯿﺎن روﻣﻲ ﺟﻮﻟﺪﻣﺎن ادوط ،رﻗﻢ ﺷﺨﺼﻲ۱۷۸۱٥٦٦ :
ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۲٤
۲۱

ﺗﺒﺎت

٥۷۸۰

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۲۰

ﻋﻘﯿ�������ﺪ

دورون ﺑ�������ﻦ ﺑ�������ﺮاك

ﻧﺎﺋ�����ﺐ اﻟﻤ������ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ������ﺎم

9975

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي
ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺻ���ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ���ﺐ اﻟﻤ���ﺎدة  ۷٥ﻣ���ﻦ اﻷﻣ���ﺮ ﺑﺸ���ﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤ���ﺎت اﻣ���ﻦ ]ﻧ���ﺺ ﻣﻨﺴ���ﻖ[ )ﯾﮭ���ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﺑﻜﺎد -ﺳﺠﻲ ﺑﻮﺳﻨﯿﻢ ،رﻗﻢ ﺷﺨﺼﻲ۱۲۱۹۷۷۳:
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۲٤
۲۱

ﺗﺒﺎت

٥۷۸۰

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۲۰

ﻋﻘﯿ�������ﺪ

دورون ﺑ�������ﻦ ﺑ�������ﺮاك

ﻧﺎﺋ�����ﺐ اﻟﻤ������ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ������ﺎم

9976

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ
ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺻ���ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ���ﺐ اﻟﻤ���ﺎدة  ۷٥ﻣ���ﻦ اﻷﻣ���ﺮ ﺑﺸ���ﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤ���ﺎت اﻣ���ﻦ ]ﻧ���ﺺ ﻣﻨﺴ���ﻖ[ )ﯾﮭ���ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﻣﻔﺘﺶ ﻟﻮرﻧﺎ ﺧﻮري ،رﻗﻢ ﺷﺨﺼﻲ۱۹۰۷۹۱٤:
ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۲٤
۲۱

ﺗﺒﺎت

٥۷۸۰

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۲۰

ﻋﻘﯿ�������ﺪ

دورون ﺑ�������ﻦ ﺑ�������ﺮاك

ﻧﺎﺋ�����ﺐ اﻟﻤ������ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ������ﺎم

9977

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي
ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺻ���ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ���ﺐ اﻟﻤ���ﺎدة  ۷٥ﻣ���ﻦ اﻷﻣ���ﺮ ﺑﺸ���ﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤ���ﺎت اﻣ���ﻦ ]ﻧ���ﺺ ﻣﻨﺴ���ﻖ[ )ﯾﮭ���ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

راف ﺑﻜﺎد -ﺟﻼل ﻋﻮﯾﻀﺔ  ،رﻗﻢ ﺷﺨﺼﻲ۱۱٦٥٥٤۷:
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۲٤
۲۱

ﺗﺒﺎت

٥۷۸۰

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۲۰

ﻋﻘﯿ�������ﺪ

دورون ﺑ�������ﻦ ﺑ�������ﺮاك

ﻧﺎﺋ�����ﺐ اﻟﻤ������ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ������ﺎم

9978

ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ

أﻣر ﺑﺷﺄن ﺗﺄھﯾل اﻟﻛﺳﺎرات )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ۲۰۱۹-٥۷۸۰ ۲۰۱۹-٥۷۸۰ ،(۱۸۲۳

ﻛﺗﺎب ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء إدارة ﺻﻧدوق ﺗرﻣﯾم اﻟﻛﺳﺎرات

ﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻻﻣر ﺑﺷﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣدﻧﯾﺔ )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة() ،رﻗم -٥۷٤۱ ،(۹٤۷
 ،۱۹۸۱وﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻻﻣر ﺑﺷﺎن ﺗرﻣﯾم اﻟﻛﺳﺎرات )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم
) ۲۰۱۹-٥۸۰ ،(۱۸۲۳ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ – اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺗرﻣﯾم اﻟﻛﺳﺎرات( ،وﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻲ وﻓﻖ
اﻷﻧظﻣﺔ ﺑﺷﺄن ﺻﻧدوق ﺗرﻣﯾم اﻟﻛﺳﺎرات )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة() ۲۰۱۹-٥۷۸۰ ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ -اﻷﻧظﻣﺔ
ﺑﺷﺄن ﺻﻧدوق ﺗرﻣﯾم اﻟﻛﺳﺎرات( ﻓﺄﻧﻧﻲ اﻋﯾن ﺑﮭذا اﻟﻣﻧدوﺑون ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻛﻣﻠﺣﻖ ﻟﮭذا
اﻟﺗﻌﯾن ﻟﯾﺷﻐﻠوا ﻣﻧﺻب أﻋﺿﺎء إدارة ﺻﻧدوق ﺗرﻣﯾم اﻟﻛﺳﺎرات ،ﻛﻣﻔﮭوﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺗرﻣﯾم
اﻟﻛﺳﺎرات وﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ ﺑﺷﺄن ﺗرﻣﯾم اﻟﻛﺳﺎرات.

ﺑدء ﺳرﯾﺎن ھذا اﻟﺗﻌﯾﯾن ﺑﯾوم ﺗوﻗﯾﻌﮫ
ﯾﺳري ھذا اﻟﺗﻌﯾن ﻛل وﻗت اﻟذي ﯾﺷﻐل اﻟﻣﻧدوب ﻣﻧﺻﺑﺔ وﻓﻖ اﻟﻧظﺎم )۲أ( ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ ﺑﺷ�ﺄن ﺻ�ﻧدوق
ﺗرﻣﯾم ﻛﺳﺎرات.

٤
۳۰

ﺷﺑﺎط

٥۷۸۰

ﻛﺎﻧون ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۲۰

اﻟﻌﻣﯾ������������������د ﻏﺳ������������������ﺎن ﻋﻠﯾ������������������ﺎن
رﺋﯾس

اﻹدارة

اﻟﻣدﻧﯾ�ﺔ

9979

ﻗﺎﺋﻣﺔ أﻋﺿﺎء إدارة ﺻﻧدوق ﺗرﻣﯾم ﻛﺳﺎرات

رﻗم

اﻻﺳم اﻟﻛﺎﻣل

.1

داﻧﯾل زﺑوروف

.2

رﻓﺋﯾل اﻟﻛﯾﺎم

.3

ﻣﺗﺳﺎدة ﺷﺎروﻧﻲ

.4

ﻟﯾف ﺳﺗرﻧﯾن

.5

ﺟﯾﻼ ﺗﺻﯾوﻧﯾت

.6

ﺷوﺷﻧﺎ ھﻧﮫ

.7

رﻓﯾت ﻧﯾف

.8

اﻟﯾﻌﯾزر ﺷورﺗص

9980

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۳۰ ،(۳٦۳
اﻟﻐﺎء ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ٥أ)د( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ) ،ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۳٦۳
) ۱۹٦۹-٥۷۳۰ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻻﻣﺮ"( ،وﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻧﻨﻲ اﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:
اوھﺎد اﻟﻂ
ﻣﺎرﻛﻮ ﺑﻮزاﺟﻠﻮ
اﺳﺎف ﺟﻮﺗﻔﻠﺪ
ﻋﻤﯿﺤﺎي ﺟﻠﻌﺪي
ﻋﻠﯿﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﻧﻮﻋﻢ ﻣﯿﺸﻲ
اورن ﻧﻔﺘﺎﻟﻲ
ﻟﯿﺆور ﻛﺮﯾﺸﻨﯿﻜﺮ
ﻣﻮطﻲ ﺷﯿﻔﻲ

اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ أﻋﻼه اﻧﮭﻮا ﻋﻤﻠﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن اﻟﻐﺎء اﻟﺘﻌﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۱۰

ﺷﺒﺎط

٥۷۸۰

٥

ﺷ������ ﺒﺎط

۲۰۲۰

ﻧ������ﻔ������ﺘ������ﺎﻟ������ﻲ

ﻛ������ﻮھ������ﻦ

اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺴ����������ﻠ����ﻄ����ﺔ

اﻟ����ﻤ����ﺨ����ﺘﺼ����������ﺔ

9981

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۰-٥۷۳۱ ،(۳۷۳
ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة )٥ب() (٥ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ) ،ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۳۷۳
) ۱۹۷۰-٥۷۳۱ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻻﻣﺮ"( ،وﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻧﻨﻲ اﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﯾﻌﻜﻮف اﻟﯿﺸﻊ
اﺳﺎف ﻓﺎزﻧﺔ
ارﯾﺔ ﯾﻮآف
ﻋﻤﺮي ﯾﺴﺮاﺋﯿﻞ
اﺳﺎف ﺷﻠﻮﻣﮫ ﻣﺰراﺣﻲ
اﻣﺎرة ﺳﻠﮭﻮ
اﯾﺘﺎي ﺗﺴﻮﻛﺮﻣﺎن
ﺟﻤﻌﺔ ﺗﺎﻣﺮ

ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻔﺘﺶ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ

۱۰

ﺷﺒﺎط

٥۷۸۰

٥

ﺷ������ ﺒﺎط

۲۰۲۰

ﻧ������ﻔ������ﺘ������ﺎﻟ������ﻲ

ﻛ������ﻮھ������ﻦ

اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺴ����������ﻠ����ﻄ����ﺔ

اﻟ����ﻤ����ﺨ����ﺘﺼ����������ﺔ

9982

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۳۰ ،(۳٦۳
ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ٥أ)د( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ) ،ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۳٦۳
) ۱۹٦۹-٥۷۳۰ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻻﻣﺮ"( ،وﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻧﻨﻲ اﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﯾﻌﻜﻮف اﻟﯿﺸﻊ
اﺳﺎف ﻓﺎزﻧﺔ
ارﯾﺔ ﯾﻮآف
ﻋﻤﺮي ﯾﺴﺮاﺋﯿﻞ
اﺳﺎف ﺷﻠﻮﻣﮫ ﻣﺰراﺣﻲ
اﻣﺎرة ﺳﻠﮭﻮ
اﯾﺘﺎي ﺗﺴﻮﻛﺮﻣﺎن
ﺟﻤﻌﺔ ﺗﺎﻣﺮ

ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻔﺘﺶ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ

۱۰

ﺷﺒﺎط

٥۷۸۰

٥

ﺷ������ ﺒﺎط

۲۰۲۰

ﻧ������ﻔ������ﺘ������ﺎﻟ������ﻲ

ﻛ������ﻮھ������ﻦ

اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺴ����������ﻠ����ﻄ����ﺔ

اﻟ����ﻤ����ﺨ����ﺘﺼ����������ﺔ

9983

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۰-٥۷۳۱ ،(۳۷۳
اﻟﻐﺎء ﺗﻌﯿﯿﻦ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ٥أب ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ) ،ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۳۷۳
) ۱۹۷۰-٥۷۳۱ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻻﻣﺮ"( ،وﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻧﻨﻲ اﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:
اوھﺎد اﻟﻂ
ﻣﺎرﻛﻮ ﺑﻮزاﺟﻠﻮ
اﺳﺎف ﺟﻮﺗﻔﻠﺪ
ﻋﻤﯿﺤﺎي ﺟﻠﻌﺪي
ﻋﻠﯿﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﻧﻮﻋﻢ ﻣﯿﺸﻲ
اورن ﻧﻔﺘﺎﻟﻲ
ﻟﯿﺆور ﻛﺮﯾﺸﻨﯿﻜﺮ
ﻣﻮطﻲ ﺷﯿﻔﻲ

اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ أﻋﻼه اﻧﮭﻮا ﻋﻤﻠﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن اﻟﻐﺎء اﻟﺘﻌﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۱۰

ﺷﺒﺎط

٥۷۸۰

٥

ﺷ������ ﺒﺎط

۲۰۲۰

ﻧ������ﻔ������ﺘ������ﺎﻟ������ﻲ

ﻛ������ﻮھ������ﻦ

اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺴ����������ﻠ����ﻄ����ﺔ

اﻟ����ﻤ����ﺨ����ﺘﺼ����������ﺔ

9984

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻔﺴﯿﺮات ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۱۳-٥۷۷٤ ،(۱۷۲۹
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ

ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺻ��ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة ۱۰) ۱أ( ﻣ��ﻦ اﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن ﺗﻔﺴ��ﯿﺮات ]ﻧ��ﺺ ﻣﻨﺴ��ﻖ[ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۱۳-٥۷۷٤ ،(۱۷۲۹أﻧﻨﻲ اﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

اﻟﻌﻘﯿﺪ ﻋﺎﺻﻢ ﺣﺎﻣﺪ
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم  ۱۸ﺷﺒﺎط .۲۰۲۰
ﯾﻠﻐﻲ ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻛﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

۲۳

ﺷ���������������ﺒﺎط

٥۷۸۰

اﻟ�������ﻮف

۱۸

ﺷ���������������ﺒﺎط

2020

اﻟﻤ��������ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ��������ﻜﺮي اﻟﻌ��������ﺎم

ﺷ�������ﺎرون أﻓﯿ�������ﻚ

9985

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۱۹٦۸-5728 ،(۲۷۱
ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) ،۱۹٦۸-٥۷۲۸ ،(۲۷۱ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻻﻣﺮ"( ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد )۳أ() (۲و ٥-ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة
ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  5742-1981 ،(۹۲۷إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﺔ ﻧﻌﻤﺎ ﻟﻔﻲ
ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ،ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.
ﯾﻠﻐﻰ ﺑﮭﺬا ﺗﻌﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﺔ ھﯿﻠﺔ ﺳﺎر-رﯾﺠﺮﻣﻦ.

۲۳

ﺷﺒﺎط

٥۷۸۰

۱۸

ﺷ������ﺒﺎط

۲۰۲۰

اﻟ�����ﻌ�����ﻤ�����ﯿ�����ﺪ ﻏﺴ�����������ﺎن ﻋ�����ﻠ�����ﯿ�����ﺎن
رﺋﯿﺲ

اﻹدارة

اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ

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

9986

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹۷٤
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎم اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﺨﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ٥ﻣﻦ أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )-٥۷٤۲ ،(۹۷٤
 ،۱۹۸۱وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

اﻟﺴﯿﺪ ﺷﻠﻮﻣﻲ ﺟﺒﺎي
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎم اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﺨﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﯾﻠﻐﻰ ﺑﮭﺬا ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺴﯿﺪ رﻓﺎﺋﯿﻞ ﻣﺮﺳﯿﺎﻧﻮ ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۲۳

ﺷﺒﺎط

٥۷۸۰

۱۸

ﺷ������ﺒﺎط

۲۰۲۰

اﻟﻌﻤﯿ������������������ﺪ ﻏﺴ������������������ﺎن ﻋﻠﯿ������������������ﺎن
رﺋ����ﯿﺲ

اﻹدارة

اﻟﻤﺪﻧﯿ����ﺔ

ﻓ���������ﻲ ﻣﻨﻄﻘ���������ﺔ ﯾﮭ���������ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣﺮة

9987

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷراﺿﻲ ،رﻗﻢ  ۲٦ﺳﻨﺔ ۱۹٥۸
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷراﺿﻲ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،(۱۸۱۹
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﺮﺋﯿﺲ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ،وﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن
رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷراﺿﻲ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،(۱۸۱۹
)ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ( اﻧﻨﻲ اﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻟﺸﺆون ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻻراﺿﻲ ،رﻗﻢ  ۲٦ﺳﻨﺔ .۱۹٥۸

۲۳

ﺷﺒﺎط

٥۷۸۰

۱۸

ﺷ������ﺒﺎط

۲۰۲۰

اﻟ�����ﻌ�����ﻤ�����ﯿ�����ﺪ ﻏﺴ�����������ﺎن ﻋ�����ﻠ�����ﯿ�����ﺎن
رﺋﯿﺲ

اﻹدارة

اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ

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

9988

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺻ��ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ��ﺐ اﻟﻤ��ﺎدة )۲أ( ﻣ��ﻦ اﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن ﻧﻘ��ﻞ ﺑﻀ��ﺎﺋﻊ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ
) ،۱۹۸۸- ٥۷٤۸ ،(۱۲٥۲ﻓﯿﻤ��ﺎ ﯾﻠ��ﻲ –"اﻻﻣ��ﺮ"( وﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻻﻧﻈﻤ��ﺔ ﺑﺸ��ﺄن ﻧﻘ��ﻞ اﻟﺒﻀ��ﺎﺋﻊ )ﻧﻘ��ﻞ
ﻣﺮﻛﺒ���ﺎت ﻏﯿ���ﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ���ﺔ( )ﯾﮭ���ﻮدا واﻟﺴ���ﺎﻣﺮة( ) ۲۰۲۰-٥۷۸۰ﻓﯿﻤ���ﺎ ﯾﻠ���ﻲ" :اﻻﻧﻈﻤ���ﺔ"( وﺑ���ﺎﻗﻲ
ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﻋﯿﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﺿﺎﺑﻂ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺮور ﻓﻲ ﻟﻮاء ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة
ﺿﺎﺑﻂ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺮور ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا
ﺿﺎﺑﻂ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺮور ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﻣﺮة

ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺴﺆول ،وﻓﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۲أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻻﻧﻈﻤﺔ.
ﺑﺪا ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۱٤

ادار ٥۷۸۰

۱۰

آذار ۲۰۲۰

ﻏﺴﺎن ﻋﻠﯿﺎن،
رﺋﯿﺲ
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

اﻹدارة
ﯾﮭﻮدا

ﻋﻤﯿﺪ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
واﻟﺴﺎﻣﺮة

9989

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي
ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺻ���ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ���ﺐ اﻟﻤ���ﺎدة  ۷٥ﻣ���ﻦ اﻷﻣ���ﺮ ﺑﺸ���ﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤ���ﺎت اﻣ���ﻦ ]ﻧ���ﺺ ﻣﻨﺴ���ﻖ[ )ﯾﮭ���ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

رﻗﯿﺐ اول ﯾﻌﻜﻮف ﺑﯿﻠﺞ ،رﻗﻢ ﺷﺨﺼﻲ:
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

٤

ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۸۰

ﻋﻘﯿ�������ﺪ

۲۹

ادار

۲۰۲۰

ﻧﺎﺋ�����ﺐ اﻟﻤ������ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ������ﺎم

دورون ﺑ�������ﻦ ﺑ�������ﺮاك

9990

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت اﻣ�ﻦ ]ﻧ�ﺺ ﻣﻨﺴ�ﻖ[ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

اﻟﺸﺮطﯿﺔ ﻓﯿﺮا ﺑﯿﺒﺎس ،رﻗﻢ ﺷﺨﺼﻲ
ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

٤
۲۹

ﻧﯿﺴﺎن
اذار

٥۷۸۰

ﻋﻘﯿ�������ﺪ

۲۰۲۰

ﻧﺎﺋ�����ﺐ اﻟﻤ������ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ������ﺎم

دورون ﺑ�������ﻦ ﺑ�������ﺮاك

9991

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي
ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺻ���ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ���ﺐ اﻟﻤ���ﺎدة  ۷٥ﻣ���ﻦ اﻷﻣ���ﺮ ﺑﺸ���ﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤ���ﺎت اﻣ���ﻦ ]ﻧ���ﺺ ﻣﻨﺴ���ﻖ[ )ﯾﮭ���ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﻣﻔﺘﺶ ﺣﺴﯿﻦ دﻟﻜﻲ ،رﻗﻢ ﺷﺨﺼﻲ:
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

٤
۲۹

ﻧﯿﺴﺎن
اذار

٥۷۸۰

ﻋﻘﯿ�������ﺪ

۲۰۲۰

ﻧﺎﺋ�����ﺐ اﻟﻤ������ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ������ﺎم

دورون ﺑ�������ﻦ ﺑ�������ﺮاك
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