
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אזור יהודה והשומרון
 

 מנשרים, צווים ומנויים
 
 

 والسامرةيهودا  ةمنطق

 اوامر وتعيينات مناشري،
 

 

 ۲٦۰رقم   كراسة           260חוברת מס' 
 

 ۲۰۲۲ - ٥۷۸۲         2022 - בפ"ה'תש
 

 ۲۰۲ ۲- آذار                                      2022  -   מרץ
 
 
 



 

 חקיקה ראשית:
 
) (יהודה 3צו בדבר חשמל (מתקן חשמל ועבודות חשמל) (תיקון מס'   .1

 2021-), התשפ"ב2090ושומרון) (מס' 
 

 11881 

)(יהודה ושומרון) 4צו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (תיקון מס'   .2
 2021-), התשפ"ב2091(מס' 

 

11882 

להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת  צו בדבר סמכויות מיוחדות  .3
שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (החדש) 

 2021-), התשפ"ב2092) (יהודה ושומרון) (מס' 3(תיקון מס' 
 

11883 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו ירוק   .4
-) (הוראת שעה), התשפ"ב2093ושומרון) (מס' לעובדים) (תיקון) (יהודה 

2021 
 

11886 

) (הוראת שעה) 9צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (תיקון מס'   .5
 2021-), התשפ"ב2094(יהודה ושומרון) (מס' 

 

11887 

) (הוראת שעה), 2095צו בדבר דיוני מעצר (תיקון) (יהודה ושומרון)(מס'  .6
 2022-התשפ"ב

 

11888 

בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים (תיקון) צו   .7
 2022-(הוראת שעה), התשפ"ב )2096(מס' (יהודה ושומרון)

 

11889 

צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים (תיקון) (יהודה   .8
 2022-(הוראת שעה), התשפ"ב )2097(מס' ושומרון)

 

11890 

מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת צו בדבר סמכויות   .9
שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (החדש) 

 2022-), התשפ"ב2098) (יהודה ושומרון) (מס' 4(תיקון מס' 
 

11891 

(צו מס'  )2099(מס') (יהודה ושומרון58צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'   .10
 2021-, התשפ"ב) (תיקון)1799

 

11892 

) (יהודה 22צו בדבר מינויים והעסקת עובדים במנגנון הממשלתי (תיקון מס'   .11
 2022-) (הוראת שעה), התשפ"ב2100ושומרון) (מס' 

 

11893 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת   .12
נוספות)  שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות

 2022-), התשפ"ב2101) (יהודה ושומרון) (מס' 5(החדש)(תיקון מס' 

11894 

 תוכן העניינים
 



צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת   .13
שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (החדש) 

 2022-התשפ"ב), 2102) (יהודה ושומרון) (מס' 6(תיקון מס' 
 

11896 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו ירוק   .14
) (הוראת שעה), 2103) (יהודה ושומרון) (מס' 3לעובדים) (תיקון מס' 

 2022-התשפ"ב
 

11898 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת   .15
ציבורי או עסקי והוראות נוספות) שעה) (הגבלת פעילות של מקום 

 2022-), התשפ"ב2104) (יהודה ושומרון) (מס' 7(החדש)(תיקון מס' 
 

11899 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו ירוק   .16
) (הוראת שעה), 2105) (יהודה ושומרון) (מס' 4לעובדים) (תיקון מס' 

 2022-התשפ"ב
 

11900 

) (הוראת 2106) (יהודה ושומרון) (מס'2מעצר (תיקון מס'  צו בדבר דיוני  .17
 2022-שעה), התשפ"ב

 

11901 

  צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים (תיקון  .18
 2022-(הוראת שעה), התשפ"ב )2107(מס' ) (יהודה ושומרון)2מס' 

11902 

) (יהודה 2טכנולוגיים (תיקון מס' צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים   .19
 2022-(הוראת שעה), התשפ"ב )2108(מס' ושומרון)

 

11903 

) (יהודה ושומרון) 27צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים (תיקון מס'   .20
 2022-), התשפ"ב2109(מס' 

 

11904 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו ירוק   .21
) (הוראת שעה), 2110) (יהודה ושומרון) (מס' 5(תיקון מס' לעובדים) 

 2022-התשפ"ב
 

11905 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת   .22
שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (החדש) 

 2022-), התשפ"ב2111) (יהודה ושומרון) (מס' 8(תיקון מס' 
 

11906 

) (יהודה 9(תיקון מס'  1960לשנת  16צו בדבר תיקון החוק הפלילי מס'   .23
 2022-), התשפ"ב2112ושומרון) (מס' 

 

11910 

) (יהודה 2113) (מס' 28צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים (תיקון מס'   .24
 2022-ושומרון), התשפ"ב

 

11917 

נגיף הקורונה החדש (הוראת צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם   .25
שעה) (הגבלת פעילות ציבורית או עסקית והוראות נוספות) (החדש) (תיקון 

 2022-), התשפ"ב2114ומרון) (מס' ) (יהודה וש9מספר 
 

11921 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו ירוק   .26
(הוראת שעה),  )2115) (יהודה ושומרון) (מס' 6לעובדים) (תיקון מס' 

 2022-התשפ"ב

11922 



 
(הוראת  )2116(מס'  ) (יהודה ושומרון)3צו בדבר דיוני מעצר (תיקון מס׳   .27

 2022-שעה), התשפ"ב
 

11923 

צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים (תיקון   .28
 2022-) (הוראת שעה), התשפ"ב2117) (יהודה ושומרון) (מס' 3מס׳ 

 

11924 

) (יהודה 3צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים (תיקון מס׳   .29
 2022-) (הוראת שעה), התשפ"ב2118ושומרון) (מס' 

 

11925 

), 2119) (יהודה ושומרון) (מס' 73צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'   .30
 2022-התשפ"ב

 

11926 

) (יהודה 23צו בדבר מינויים והעסקת עובדים במנגנון הממשלתי (תיקון מס'   .31
 2022–), התשפ"ב2120ושומרון) (מס' 

 

11929 

 
 :חקיקת משנה

 
הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד בית והוראות שונות)   .32

 2021-) (הוראת שעה), התשפ"ב4(תיקון מס' 
 

11932 

 החודשי הממוצעהודעה בדבר השכר   .33
 

11933 

הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד בית והוראות שונות)   .34
 2022-) (הוראת שעה), התשפ"ב5(תיקון מס' 

 

11934 

-) (יהודה ושומרון), התשפ"ב269תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס'   .35
2022 

 

11937 

(בידוד בית והוראות שונות) הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה)   .36
 2022-) (הוראת שעה), התשפ"ב6(תיקון מס' 

 

11942 

הוראות בדבר הסדרי כניסה לאזור (מעבר גשר אלנבי) (הארכת תוקף מס׳   .37
 2022-), התשפ"ב4
 

11944 

) (יהודה והשומרון), 2הודעה בדבר ייחוד נקודות למעבר טובין (תיקון מס'   .38
 2022-התשפ"ב

 

11945 

בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד בית והוראות שונות)  הוראת  .39
 2022-) (הוראת שעה), התשפ"ב7(תיקון מס' 

 

11946 

הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד בית והוראות שונות)   .40
 2022-) (הוראת שעה), התשפ"ב8(תיקון מס' 

 

11947 

הקורונה) (בידוד בית והוראות שונות)  הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף  .41
 2022-) (הוראת שעה), התשפ"ב9(תיקון מס' 

 

11948 



צו איגוד רשויות מקומיות (אשכול רשויות יהודה ושומרון) (תיקון),   .42
 2022-התשפ"ב

 

11950 

הוראות בדבר הסדרי כניסה לאזור (מעבר גשר אלנבי) (הארכת תוקף מס׳   .43
 2022-), התשפ"ב5
 

11952 

 פלסטיני"-הכרזה על התאחדות בלתי מותרת "פורום התקשורת האירופי  .44
 

11953 

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת "הברית המשפטית הבינלאומית למען   .45
 פלסטין"

 

11954 

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת "הוועידה העממית של הפלסטינים בחוץ   .46
 לארץ"

 

11955 

רכוש בהליך פלילי בעבירת הלבנת התקנות בדבר הוראות ביטחון (חילוט   .47
 2022-הון), התשפ"ב

 

11956 

הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד בית והוראות שונות)   .48
 2022-) (הוראת שעה), התשפ"ב10(תיקון מס' 

 

11959 

 
 :מינויים

 

 

 המועצה הדתית אזורית אלקנההודעה בדבר הרכב   .49
 

11960 

 גוש עציוןהמועצה הדתית אזורית הודעה בדבר הרכב   .50
 

11961 

 בקעת הירדןהמועצה הדתית אזורית הודעה בדבר הרכב   .51
 

11962 

 מעלה אדומיםהמועצה הדתית אזורית הודעה בדבר הרכב   .52
 

11963 

 אריאלהמועצה הדתית אזורית הודעה בדבר הרכב   .53
 

11964 

הסדרה ואכיפת חוקי  מפקחי העבודה במינהל -עבודהה ם על מפקחי מינוי  .54
  של זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה בישראלעבודה 

 

11965 

 -כתב מינוי פקח כמשמעותו בצו בדבר הגנה על הטבע והצו בדבר פארקים  .55
 מר גלעד וייל

 

11966 

 גברת רות חוברה -שמאותקצין מטה לענייני כתב מינוי ממלאת מקום   .56
 

11967 

 מפקד משמר הגבול עוטף ירושלים-השמירהממונה על כתב מינוי   .57
 

11968 

 



 
 :التشریعات الرئیسیة

 
 یھودا) (۳ رقم تعدیل) (كھرباء وأعمال كھرباء منشأة( الكھرباء بشأن مراأل  .١

 ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،)۲۰۹۰ رقم) (والسامرة
 

۱۱۹۷۰ 

) والسامرة یھودا( )٤م رق تعدیل) (وتشغیل تنظیم( الكھرباءب التعامل بشأن االمر  .٢
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،)۲۰۹۱ رقم(
 

۱۱۹۷۱ 

 )تةمؤق تعلیمات( بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید االمر  .٣
دیل (الجدید) (تع) لالماكن العامة أو األماكن التجاریة وتعلیمات اخرى (تقید النشاط

 ۲۰۲۱-٥۷۸۲،)۲۰۹۲ (رقم(یھودا والسامرة) ) ۳رقم 
 

۱۱۹۷۲ 

(بطاقة الشارة الخضراء بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا األمر   .٤
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)، )۲۰۹۳ (یھودا والسامرة) (رقمللعمال) (تعدیل) 

 

۱۱۹۷٥ 

(یھودا (تعلیمات مؤقتة)  )۹تعدیل رقم (المعابر تنظیم الصالحیات في  بشأنمر اال  .٥
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،)۲۰۹٤ (رقموالسامرة) 

 

۱۱۹۷٦ 

) ۲۰۹٥(یھودا والسامرة) (رقم  تعدیل)(االمر بشأن جلسات تمدید االعتقال   .٦
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة)

 

۱۱۹۷۷ 

 في المحاكم العسكریة الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  االمر بشأن حضور  .٧
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲) (تعلیمات مؤقتة)،۲۰۹٦(تعدیل) (یھودا والسامرة) (رقم 

 

۱۱۹۷۸ 

 السامرة)(یھودا و (تعدیل)مر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة اال  .٨

 ۲۰۲۲-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)، ) ۲۰۹۷(رقم 

 

۱۱۹۷۹ 

 )قتةمؤ تعلیمات( بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید أمرال  .٩
دیل (الجدید) (تع) لالماكن العامة أو األماكن التجاریة وتعلیمات اخرى (تقید النشاط

 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۰۹۸ (رقم(یھودا والسامرة) ) ٤رقم 
 

۱۱۹۸۰ 

) ۱۷۹۹(امر رقم  ) (یھودا والسامرة)٥۸مر بشأن تعلیمات امن (تعدیل رقم اال  .١٠
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲، )۲۰۹۹(تعدیل) (امر رقم 

 

۱۱۹۸۱ 

) (یھودا ۲۲واستخدام موظفین في الجھاز الحكومي (تعدیل رقم األمر بشأن تعیین   .١١
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲) (تعلیمات مؤقتة) ،۲۱۰۰والسامرة) (رقم 

 
 

۱۱۹۸۲ 

 الفھرس
 



 )قتةمؤ تعلیمات( بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید مراال  .١٢
دیل (الجدید) (تع) لالماكن العامة أو األماكن التجاریة وتعلیمات اخرى (تقید النشاط

 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۱۰۱ (رقم(یھودا والسامرة) ) ٥رقم 
 

۱۱۹۸۳ 

 )قتةمؤ تعلیمات( بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید مراال  .١٣
دیل (الجدید) (تع) لالماكن العامة أو األماكن التجاریة وتعلیمات اخرى (تقید النشاط

 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۱۰۲ (رقم(یھودا والسامرة) ) ٦رقم 
 

۱۱۹۸٥ 

(بطاقة الشارة الخضراء بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا األمر   .١٤
-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)، )۲۱۰۳ (یھودا والسامرة) (رقم) ۳للعمال) (تعدیل رقم 

۲۰۲۲ 
 

۱۱۹۸۷ 

 )قتةمؤ تعلیمات( بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید االمر  .١٥
دیل (الجدید) (تع) لالماكن العامة أو األماكن التجاریة وتعلیمات اخرى (تقید النشاط

 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۱۰٤ (رقم(یھودا والسامرة) ) ۷رقم 
 

۱۱۹۸۸ 

(بطاقة الشارة الخضراء بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا األمر   .١٦
-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)، )۲۱۰٥ (یھودا والسامرة) (رقم) ٥للعمال) (تعدیل رقم 

۲۰۲۲ 
 

۱۱۹۸۹ 

) ۲۱۰٦) (یھودا والسامرة) (رقم ۲تعدیل رقم (االمر بشأن جلسات تمدید االعتقال   .١٧
  ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة)

 

۱۱۹۹۰ 

 في المحاكم العسكریة الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  االمر بشأن حضور  .١٨
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲) (تعلیمات مؤقتة)،۲۱۰۷) (یھودا والسامرة) (رقم ۲(تعدیل رقم 

 

۱۱۹۹۱ 

(یھودا  )۲(تعدیل رقم مر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة اال  .١٩
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)، ) ۲۱۰۸(رقم  والسامرة)

 

۱۱۹۹۲ 

) (یھودا والسامرة) ۲۷(تعدیل رقم  االبنیةقرى والمدن، المر بشأن قانون تنظیم اال  .٢٠
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲)، ۲۱۰۹(رقم 

 

۱۱۹۹۳ 

(بطاقة الشارة الخضراء بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا األمر   .٢١
-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)، )۲۱۱۰ (یھودا والسامرة) (رقم) ٥للعمال) (تعدیل رقم 

۲۰۲۲ 
 

۱۱۹۹٤ 

 )قتةمؤ تعلیمات( بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید االمر  .٢٢
دیل (الجدید) (تع) لالماكن العامة أو األماكن التجاریة وتعلیمات اخرى (تقید النشاط

 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۱۱۱ (رقم(یھودا والسامرة) ) ۸رقم 
 

۱۱۹۹٥ 

) (یھودا ۹(تعدیل رقم  ۱۹٦۰لسنة  ۱٦تعدیل قانون العقوبات رقم مر بشأن اال  .٢٣
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲)، ۲۱۱۲(رقم  والسامرة)

 

۱۱۹۹۹ 



) (یھودا والسامرة) ۲۸(تعدیل رقم  االبنیةقرى والمدن، المر بشأن قانون تنظیم اال  .٢٤
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲)، ۲۱۱۳(رقم 

 

۱۲۰۰٦ 

 )قتةمؤ تعلیمات( بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید مراال  .٢٥
دیل (الجدید) (تع) لالماكن العامة أو األماكن التجاریة وتعلیمات اخرى (تقید النشاط

 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۱۱٤ (رقم(یھودا والسامرة) ) ۹رقم 
 

۱۲۰۱۰ 

(بطاقة الشارة الخضراء بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا األمر   .٢٦
-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)، )۲۱۱٥ (یھودا والسامرة) (رقم) ٦للعمال) (تعدیل رقم 

۲۰۲۲ 
 

۱۲۰۱۱ 

) ۲۱۱٦) (یھودا والسامرة) (رقم ۳تعدیل رقم (االمر بشأن جلسات تمدید االعتقال   .٢٧
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة)

 

۱۲۰۱۲ 

 في المحاكم العسكریة الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  االمر بشأن حضور  .٢٨
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲) (تعلیمات مؤقتة)،۲۱۱۷) (یھودا والسامرة) (رقم ۳(تعدیل رقم 

 

۱۲۰۱۳ 

(یھودا  )۳(تعدیل رقم مر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة اال  .٢٩
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)، ) ۲۱۱۸(رقم  والسامرة)

 

۱۲۰۱٤ 

، )۲۱۱۹(امر رقم  والسامرة)(یھودا ) ۷۳(تعدیل رقم  مر بشأن تعلیمات امناال  .٣٠
٥۷۸۲-۲۰۲۲ 

 

۱۲۰۱٥ 

) (یھودا ۲۳مر بشأن تعیین واستخدام موظفین في الجھاز الحكومي (تعدیل رقم األ  .٣١
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲) (تعلیمات مؤقتة)، ۲۱۲۰والسامرة) (رقم 

 

۱۲۰۲۰ 

 
 التشریعات الثانویة:

 
 منزليال الصحي حجرال) (كورونا فایروس( الجدیدة العامة الصحة تعلیمات  .٣٢

 ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،)مؤقتة تعلیمات( )٤ رقم تعدیل( )متفرقة وتعلیمات
 

۱۲۰۲۳ 

 اعالن بشأن متوسط االجر الشھري  .٣٣
 

۱۲۰۲٤ 

 منزليال الصحي حجرال) (كورونا فایروس( الجدیدة العامة الصحة تعلیمات  .٣٤
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،)مؤقتة تعلیمات( )٥ رقم تعدیل( )متفرقة وتعلیمات

 

۱۲۰۲٥ 

 منزليال الصحي حجرال) (كورونا فایروس( الجدیدة العامة الصحة تعلیمات  .٣٥
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،)مؤقتة تعلیمات( )٦ رقم تعدیل( )متفرقة وتعلیمات

 

۱۲۰۲٦ 

 ،)٤ رقم انسری تمدید( )النبي جسر معبر( للمنطقة الدخول ترتیبات بشأن تعلیمات  .٣٦
٥۷۸۲-۲۰۲۲ 

 

۱۲۰۲۹ 



) (یھودا والسامرة)، ۲(تعدیل رقم اعالن بشأن تخصیص معابر للنقل البضائع   .٣٧
٥۷۸۲-۲۰۲۲ 

 

۱۲۰۳۰ 

 منزليال الصحي حجرال) (كورونا فایروس( الجدیدة العامة الصحة تعلیمات  .٣٨
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،)مؤقتة تعلیمات( )۷ رقم تعدیل( )متفرقة وتعلیمات

 

۱۲۰۳۱ 

 منزليال الصحي حجرال) (كورونا فایروس( الجدیدة العامة الصحة تعلیمات  .٣٩
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،)مؤقتة تعلیمات( )۸ رقم تعدیل( )متفرقة وتعلیمات

 

۱۲۰۳۲ 

 )رقةمتف وتعلیمات منزلي حجر) (كورونا فایروس( الجدیدة العامة الصحة تعلیمات  .٤٠
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،)مؤقتة تعلیمات( )۹ رقم تعدیل(
 

۱۲۰۳۳ 

 ،)٥ رقم انسری تمدید( )النبي جسر معبر( للمنطقة الدخول ترتیبات بشأن تعلیمات  .٤١
٥۷۸۲-۲۰۲۲ 

 

۱۲۰۳٥ 

"منتدى یوروفل" او "منتدى التواصل األوروبي -اعالن عن منظمة غیر مشروعة   .٤٢
 الفلسطیني

 

۱۲۰۳٦ 

 "التحالف القانوني الدولي من اجل فلسطین"-عالن عن منظمة غیر مشروعةا  .٤٣
 

۱۲۰۳۷ 

 "المؤتمر الشعبي لفلسطینیي الخارج"-عالن عن منظمة غیر مشروعةا  .٤٤
 

۱۲۰۳۸ 

األنظمة بشأن تعلیمات امن (مصادرة ممتلكات بإجراء جنائي في مخالفات غسل   .٤٥
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲األموال)، 

 

۱۲۰۳۹ 

) رقةمتف وتعلیمات منزلي حجر) (كورونا فایروس( الجدیدة العامة الصحة تعلیمات  .٤٦
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،)مؤقتة تعلیمات( )۱۰ رقم تعدیل(
 

۱۲۰٤۳ 

 
 التعیینات:

 

 

 في لعملا بفرع العمل قوانین وفرض تنظیم دائرة في العمل تعیین مفتشي كتاب  .٤٧
 اإلسرائیلیة والتجارة االقتصاد وزارة

 

۱۲۰٤٥ 

-كتاب تعیین مفتش بموجب االمر بشأن الحدائق العامة واالمر بشأن حمایة الطبیعة  .٤٨
 چلعاد فایل

 

۱۲۰٤٦ 

 حوفرا وتر السیدة-كتاب تعیین قائمقام الضابط لشؤون التخمین في اإلدارة المدنیة  .٤٩
 

۱۲۰٤۷ 

 ۱۲۰٤۸ القدس ضواحي حدود حرس قائد-الحراسة عن مسؤول كتاب تعیین  .٥٠
 



 צבא הגנה לישראל

) (יהודה 3מס'  (תיקון) מתקן חשמל ועבודות חשמלחשמל ( צו בדבר
 2021-ב, התשפ")2090ושומרון) (מס' 

והואיל ואני סבור כי הדבר דרש לשם קיום בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, 
הנני מצווה בזאת לאמור:הממשל התקין והסדר הציבורי ולטובת האוכלוסייה באזור, 

תיקון 
 1סעיף 

), 602בצו בדבר חשמל (מתקן חשמל ועבודות חשמל) (יהודה ושומרון) (מס'  .1
 – 1, בסעיף 1975-התשל"ה

 " יבוא:הממונהלפני ההגדרה " )1(

פחמימניים  -תערובת של גזים פחמימניים ולא –"גז טבעי", "גז" "
) אשר בטמפרטורה של CH4המכילה כמרכיב משמעותי גז מתאן (

C15 ובלחץ אטמוספרי נמצאת במצב צבירה של גז"; 

 250גז טבעי שעובר דחיסה עד ללחץ של  –"גז טבעי דחוס", "גט"ד" 
BAR )2900 – 3600 PSI(  אשר מופץ ומאוחסן, במיתקן גז המיועד

 ";ליטרים לפחות 50נפח של מכל בלכך, ב

 " יבוא:המוסמכת הרשותאחרי ההגדרה " )2(

 כל אחד מאלה: –טבעי" "מיתקן לצריכת גז  

)   מיתקן גז המשמש לצריכת גז טבעי, ובכלל זה לייצור חומרים 1(
 אחרים מגז טבעי או לייצור אנרגיה תרמית, חשמלית או מכנית;

 )   מיתקן המשמש להפעלת תחנת תדלוק כלי רכב בגז טבעי;2(

 )   מיתקן גז לפריקת גז טבעי דחוס;3(

ואבזרים המחברים בין מיתקנים  צנרת, מבנים, מכשירים ) 4(
) או 3) לבין מיתקן כאמור בפסקה (2(-) ו1כאמור בפסקאות (

 "."מחוברים אליהם

תקן ימ" אביזרים" יבוא"המילה אחרי  ,"חשמלי מתקןבהגדרה " )3(
 ."לצריכת גז טבעי

תחילת 
 תוקף

 .תחילתו של צו זה ביום חתימתו .2

) (תיקון מס' מתקן חשמל ועבודות חשמלחשמל (צו בדבר צו זה ייקרא: " .3 השם
 ".2021-ב), התשפ"2090) (יהודה ושומרון) (מס' 3
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 צבא הגנה לישראל
 

 ) 4מס'  (תיקוןעיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה)  צו בדבר
 2021-ב, התשפ")2091(יהודה ושומרון) (מס' 

 
והואיל ואני סבור כי הדבר דרש לשם קיום בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, 

 :                                           הנני מצווה בזאת לאמורהממשל התקין והסדר הציבורי ולטובת האוכלוסייה באזור, 
 

תיקון 
 1סעיף 

), 427בצו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה ושומרון) (מס'  .1
 – 1, בסעיף 1971-התשל"א

 
  )1( 

 
 
 
 
 
 
 

 " יבוא:הממונהלפני ההגדרה "
 
פחמימניים  -תערובת של גזים פחמימניים ולא –" גז", "גז טבעי""

) אשר בטמפרטורה של CH4המכילה כמרכיב משמעותי גז מתאן (
C15 ובלחץ אטמוספרי נמצאת במצב צבירה של גז"; 

 
 250גז טבעי שעובר דחיסה עד ללחץ של  –" גט"ד", "גז טבעי דחוס"

BAR (3600 – 2900 PSI)  אשר מופץ ומאוחסן, במיתקן גז המיועד
 ;ליטרים לפחות 50לכך, במכל בנפח של 

 
 יבוא: ,"הממונהאחרי ההגדרה " )2(  

 
 כל אחד מאלה: –"מיתקן לצריכת גז  טבעי" 

 
חומרים מיתקן גז המשמש לצריכת גז טבעי, ובכלל זה לייצור ) 1(

 אחרים מגז טבעי או לייצור אנרגיה תרמית, חשמלית או מכנית;
 
 מיתקן המשמש להפעלת תחנת תדלוק כלי רכב בגז טבעי;) 2(
 
 מיתקן גז לפריקת גז טבעי דחוס;) 3(
 
צנרת, מבנים, מכשירים ואבזרים המחברים בין מיתקנים כאמור  )4(

) או מחוברים 3) לבין מיתקן כאמור בפסקה (2(-) ו1בפסקאות (
 .אליהם

 
"לרבות  יבוא החשמל"של " המילים אחרי ,"חשמל מתקןבהגדרה " )3(  

 ;"לצריכת גז טבעיתקן ימ
 

 חשמל" יבואלאספקת אחרי המילים " ,"בחשמל עיסוקבהגדרה " )4(
 ."לצריכת גז טבעיתקן י"לרבות מ

 
תחילת 

 תוקף
 חתימתו.ביום תחילתו של צו זה  .2

) 4צו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (תיקון מס' צו זה ייקרא: " .3 השם
 ".2021-ב), התשפ"2091(יהודה ושומרון) (מס' 
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צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) 

(החדש) (תיקון מס'  )והוראות נוספות (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי

 2021-ב), התשפ"2092(יהודה ושומרון) (מס'  )3

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

 מצווה בזאת לאמור:

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)   .1 2 סעיףתיקון 

(הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (החדש) (יהודה 

 – 2הצו העיקרי), בסעיף  –(להלן  2021-), התשפ"ב2075ושומרון) (מס' 

  - "מבנהב הישיבה אזור""לעניין זה,  יבוא בסופה, )5( בפסקה )1(   

 לסגירת תקןימבכגון  ,ומקורה סגור מתחםב הישיבה אזור לרבות

 "; ;חורף

 :יבוא) 11( פסקה אחרי )2(   

 חנותמטרים רבועים ומעלה, למעט בית מרקחת,  100ששטחה  חנות) 12("   

אופטיקה, חנות למכירת עזרים חנות , (פארם) היגיינה מוצרי מכירתל

רפואיים, מרכול, מכולת או סופרמרקט; לעניין זה, שטח החנות יחושב 

לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח החנות, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, 

 ." שטחי תפעול וכיוצא בהם

"כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר  אחרי, העיקרי לצו (א)ג4 בסעיף  .2 ג4סעיף תיקון 

 ואולם" יבואמטרים רבועים משטח המקום"  7העולה על יחס של אדם לכל 

 15לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל  –לעניין קניון 

 מטרים רבועים משטח המקום".  

 יבוא:  לצו העיקרי א5 סעיףאחרי    .3 ב5סעיף הוספת 

עניין ל "הוראות  

 "קניון
אלה, מחזיק  בסעיפיםמבלי לגרוע מהאמור  )א( .ב5

 –או מפעיל של קניון 

לא יאפשר ישיבה במתחם מזון  )1(       

 ;משותף

לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה  )2(       

, וימנע גישה לשולחנות אכילה הקניוןבשטח 

 המקובעים לרצפה, אם קיימים;
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לעין יתלה שלטים במקומות בולטים  )3(       

במתחם המזון  לעניין איסור אכילה

 .המשותף

(א) לא יחול על בית אוכל  בסעיף קטןהאמור  )ב(      

  .המצוי בתוך שטח הקניון

מפעיל או מחזיק של בית אוכל או דוכן  )ג(      

  למכירת מזון המצויים בתוך  קניון לא ייתן שירות

אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על 

תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט 

; לעניין זה, עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה 

בדרך של מכירה לצריכה מחוץ  כולל -"מתן שירות" 

) Take Awayלבית האוכל באמצעות איסוף עצמי (

למקום שהוא מחוץ  משלוחבאמצעות ולמעט 

 ."לקניון
 

 - העיקרי לצו(א) 7 בסעיף  .4 7 סעיףתיקון 

 -) 1( בפסקה )1(  

 "ר";מ 500"על  יבוא"ר" מ 100"על  במקום(א),  משנה בפסקת )א(   

 תימחק; –משנה (ב)  פסקת )ב(   

 ג) יבוא:2( פסקה אחרי )2(  

ד) מפעיל קניון, בעצמו או באמצעות אחר, שהציב שולחנות וכיסאות 2"(   

לאכילה בשטח הקניון, או שלא מנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים 

לרצפה, אם קיימים במקום, או בלי שתלה שלטים לעניין איסור אכילה 

 בקניוןבמתחם המזון המשותף, והכול למעט בשטח בית אוכל המצוי 

 ;ב(א)5 בסעיףובניגוד לאמור 

ה) מפעיל או מחזיק של בית אוכל או דוכן למכירת מזון המצויים בתוך  2(   

"תו  אישור, למי שלא הציג שירות שנתן, אחר באמצעות או בעצמוקניון, 

ושאינו פעוט  מיידית קורונה בבדיקת שלילית תוצאה על אישור או" ירוק

 ;".ב(ג)5 בסעיףלאמור  בניגודעד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, 

 ".27.01.2022" יבוא" 12.01.2022" במקום, העיקרי לצו 15 בסעיף  .5 15 סעיף תיקון
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  - העיקרי  לצו בתוספת  .6 התוספת תיקון

 ";2,500" יבוא" 5,000" במקום', ב בטור), 1( בפרט )א(   

 יימחק; -) 2( פרט )ב(   

 ";5,000"" יבוא 10,000), בטור ב', במקום "3בפרט ( )ג(   

 ";1,000" יבוא "3,000), בטור ב', במקום "4בפרט ( )ד(   

 ";1,000" יבוא "3,750א), בטור ב', במקום "4בפרט ( )ה(   

 ";2,500" יבוא "3,750ב), בטור ב', במקום "4בפרט ( )ו(   

 ";1,000" יבוא "2,000ד), בטור ב', במקום "4בפרט ( )ז(   

 :יבואד) 4( פרט אחרי )ח(   

 טור א'   

 העבירות המינהליות

 טור ב'

קנס מינהלי קצוב 

 בשקלים חדשים

 .5,000 ד)2(א)(7 ה)4"(

 "2,500 ה)2(א)(7 ו)4(

 

 .2021בדצמבר  27ביום  תחילתו של צו זה   .7 תחילה

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש צו זה ייקרא "  .8 השם

ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום 

 ".2021-), התשפ"ב2092) (יהודה ושומרון) (מס' 3מס'  (החדש) (תיקון

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 כ"ג       בטבת        התשפ"ב

 2021בדצמבר                             27
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 צבא הגנה לישראל
 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו ירוק 
) (הוראת שעה), 2093(יהודה ושומרון) (מס'  (תיקון) לעובדים)

 2021-התשפ"ב
 

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

                        
 

תיקון 
 8סעיף 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו ירוק ב .1
(להלן  2021-התשפ"ב) (הוראת שעה), 2088לעובדים) (יהודה ושומרון) (מס' 

  – 8בסעיף  הצו העיקרי), –

 ".2022בפברואר  2", יבוא: "2022בינואר  2במקום: "  
 

 2022בינואר  2ום תחילתו של צו זה בי .2 תחילה 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו צו זה ייקרא " .3 השם
-) (הוראת שעה), התשפ"ב2093ירוק לעובדים) (תיקון) (יהודה ושומרון) (מס' 

2021. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 כ"ה         בטבת         התשפ"ב 
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 צבא הגנה לישראל
 
 

(הוראת שעה) ) 9מס'  (תיקוןהסדרת הסמכויות בנקודות מעבר  צו בדבר
 2021-בהתשפ" ,)2094(מס'  (יהודה ושומרון)

 
 

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

תיקון 
 11סעיף 

בצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה) (יהודה  .1
" 30.06.2021, במקום "11בסעיף , 2010-), התשע"א1665ושומרון) (מס' 

 ".30.06.2026יבוא: 
 

 .30.6.2021תחילתו של צו זה ביום   .2 תחילה
   

 )9צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (תיקון מס' צו זה ייקרא: " .3 השם
 ".2021-ב), התשפ"2094(יהודה ושומרון) (מס'  (הוראת שעה)
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 צבא ההגנה לישראל
 
 2095צו מס' 
 

 2022-ב"פ), התשהוראת שעה((יהודה ושומרון)  (תיקון) מעצר דיוני בדבר צו
 

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

הנני מצווה בזאת נגיף הקורונה),  –) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(בנגיף הקורונה 
                                 לאמור:

 
) (הוראת שעה), 1830בצו בדבר דיוני מעצר (יהודה ושומרון) (מס׳  .1 5תיקון סעיף 

יסומן כסעיף קטן "(א)", ואחריו  5בסעיף האמור , 2020-התש״ף
 יבוא:

 
"(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), צו זה יעמוד בתוקפו מיום 

 ". 2022בפברואר  4ועד יום  2022בינואר  4
 

 (תיקון) (יהודה ושומרון) (מס' צו זה ייקרא: "צו בדבר דיוני מעצר .2 השם
 ״.2022-ב"פ), התשהוראת שעה( )2095

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 אלוף יהודה פוקס

 מפקד כוחות צה"ל

 והשומרון באזור יהודה

 

 התשפ"ב         טבשב            א'

 2021      בינואר                       3
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 בהתשפ"  א'        בשבט    

 2022            בינואר          3

 
 

 אלוף יהודה פוקס 

 מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לישראל     הגנה      צבא   
 2096' מס צו

(תיקון) (יהודה  נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים בדבר צו
 2022-פ"בהתש ,(הוראת שעה)ושומרון) 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון, 
-Novel Coronavirus 2019(נגיף הקורונה מהתפשטות הסדר הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש 

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

 
תיקון 
 3סעיף 

בצו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים (הוראת  .1
 3בסעיף , האמור 2020-) (הוראת שעה), התש״ף1888שעה) (יהודה ושומרון) (מס׳ 

 יסומן כסעיף קטן "(א)", ואחריו יבוא:
 

בינואר  4"(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), צו זה יעמוד בתוקפו מיום 
 ". 2022בפברואר  4ועד יום  2022

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

 ".2022-ב"פהתש (הוראת שעה), )2096 ) (מס'שומרוןו יהודה((תיקון)  הצבאיים
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 ללישרא   ההגנה  צבא 
 2097צו  מס'  

(יהודה ושומרון)  (תיקון) קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים בדבר צו
 2022-ב"פ), התשהוראת שעה(

 
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על 

מהידבקות המתדיינים בבתי הביטחון, הסדר הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש 
 –) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(בנגיף הקורונה  המשפט הצבאיים והאוכלוסייה

 לאמור: הנני מצווה בזאתנגיף הקורונה), 
 

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

 יסומן כסעיף קטן "(א)", ואחריו יבוא:
 

"(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), צו זה יעמוד בתוקפו מיום  
 ". 2022בפברואר  4יום ועד  2022בינואר  4
 

קיום דיונים פליליים באמצעים צו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
), הוראת שעה( )2097 (יהודה ושומרון) (מס'(תיקון)  טכנולוגיים

 ״.2022-ב"פהתש
 
 

 
 יהודה      פוקס   אלוף        

 מפקד   כוחות      צה"ל       

 מרוןווש   באזור יהודה       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בהתשפ"      א'        בשבט
 2022            בינואר          3
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 צבא הגנה לישראל
 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת 
 )והוראות נוספות שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי

 2022-ב), התשפ"2098(יהודה ושומרון) (מס'  )4מס'  תיקון(החדש) (
 

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

 
תיקון 
 2סעיף 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) ב .1
(הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (החדש) (יהודה 

 הצו העיקרי),  –(להלן  2021-), התשפ"ב2075ושומרון) (מס' 
 – 2ף בסעי

 
"עד  :יבוא ,צופים" 1,000במקום "עד ) 7בסעיף קטן (א) לצו העיקרי, בפסקה (  

 .צופים" 100

תיקון 
סעיף 

 א4

  –א לצו העיקרי 4בסעיף  .2

 אנשים"; 100אנשים", יבוא: "מעל  1,000, במקום "מעל בסעיף קטן (א) (א)  
 

 אנשים". 100אנשים", יבוא: "מעל  1,000, במקום "מעל בסעיף קטן (ג) (ב)  

תיקון 
 ג4 סעיף

  – לצו העיקרי ג 4 סעיףב .3

 –בסעיף קטן (ד)   

   
 (א)

 אנשים"; 100"עד  :יבוא ,אנשים" 1,000), במקום "עד 5(בפסקה 

 100"עד  :" יבואצופים 1,000, במקום "עד ), פסקת משנה (א)6בפסקה ( (ב)  
 "צופים

 חתימתו.תחילתו של צו זה ביום  .4 תחילה 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש צו זה ייקרא " . 5 השם
(הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) 

 ".2022-ב), התשפ"2098ושומרון) (מס' ) (יהודה 4מס'  (החדש) (תיקון
 

 
 
 
 

 יהודה      פוקס   אלוף  

 מפקד   כוחות      צה"ל

 מרוןווש   באזור יהודה 

 

        ב"פתשה     ב'          בשבט  

      2022          בינואר              4
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 צבא הגנה לישראל
 
 2099צו מס' 
 

 )1799צו מס' (יהודה ושומרון ( )58(תיקון מס'  הוראות ביטחוןצו בדבר 
 2021-התשפ"ב, )תיקון(

 
 

 
 

 
 

    ,לשם שמירה על שלום הציבורבתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ 
 בזאת לאמור: , הנני מצווההסדר הציבורי ועל ביטחון האזור על

), 1799) (יהודה והשומרון) (צו מס' 58הוראות ביטחון (תיקון מס' בצו בדבר   .1 2סעיף תיקון 
)" 2022בינואר  1התשפ"ב (כ"ח בטבת "(א), במקום 2בסעיף  ,2018-התשע"ח

 )."2023בינואר  1יבוא "ח' בטבת התשפ"ג (

 יום חתימתו.משל צו זה  תוקפו תחילת .2 וקףת

 (צו  ) (יהודה ושומרון)58צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' זה ייקרא: "צו  .3 השם
 .2021-התשפ"ב ,)2099(מס'  ) (תיקון)1799מס' 

 בטבת          התשפ"ב           ו"כ

 2021בדצמבר                          30

 אלוף יהודה פוקס

 מפקד כוחות צה"ל

 באזור יהודה והשומרון

 

11892



 

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

 )22מינויים והעסקת עובדים במנגנון הממשלתי (תיקון מס' צו בדבר 
 2022-התשפ"ב, (הוראת שעה) )2100(יהודה ושומרון) (מס' 

 
 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור, לצורך 
ולשם הספקת השירותים  ההאוכלוסייחתה וטובתה של ולמען הבטחת רוהממשל התקין, 

 :הנני מצווה בזאת לאמור והפעלתם, באזורהציבוריים 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תיקון 
 התוספת

), 37הממשלתי (יהודה ושומרון) (מס' בצו בדבר מינויים והעסקת עובדים במנגנון   .1
, בפרט משנה (ג) במקום המילים "שלא תעלה 1, בתוספת, בפרט 1967-התשכ"ז

 על שנים עשר חודשים" יבוא "שלא תעלה על חמישה עשר חודשים".

הוראת 
 שעה

 . 31.3.2022תוקפו של צו זה עד ליום  .2

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .3 תחילה

) (יהודה 22בדבר מינויים והעסקת עובדים במנגנון הממשלתי (תיקון מס' צו  .4 השם
 2022-ב") (הוראת שעה), התשפ2100והשומרון) (מס' 

 ח           בשבט        התשפ"ב
 

 2022    בינואר                   10
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 צבא הגנה לישראל

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) 
 (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (החדש) 

 2022-התשפ"ב ),2101) (יהודה ושומרון) (מס' 5(תיקון מס' 
 

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

 

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)   .1 א4תיקון סעיף 
(הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (החדש) (יהודה 

 הצו העיקרי),  –(להלן  2021-), התשפ"ב2075ושומרון) (מס' 
 יבוא: ,לצו העיקריא 4סעיף האמור בבמקום 

 
 א4"  

 
 (א)

 
לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי במבנה, ופועל מקום הפתוח 

אנשים, או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו  50בתפוסה של מעל 
אנשים, לא  100תפילות המצוי בשטח פתוח, ופועל בתפוסה של מעל 

יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או 
פעוט עד גיל לאו  נה מיידית,אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורו

לילד שהציג תעודת נכה,  ויחולו לעניין הפעלתו הוראות סעיף  אושלוש, 
4; 

על  4 סעיף(א) לעיל, לעניין החלת הוראות  קטן בסעיףעל אף האמור  (ב)   
(ב) בשינויים 4 סעיף, בשבת ובחג, יקראו את סעיף באותומקום כאמור 

 אלה:
 

 –) 1(ג)(3 סעיףהמילים "ואם הציג מסמך כאמור ב), 1בפסקה ( )1(    
 לא ייקראו; –(ד)" 3 סעיףלאחר סריקת המסמך כמפורט ב

 

), המילים "ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות 2בפסקה ( )2(    
 לא ייקראו; –(ד), בשינויים המחויבים" 3 סעיף

במבנה, מפעיל מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי  (ג)   
אנשים, או מקום שמתקיימות בו תפילות  50ופועל בתפוסה של עד 

אנשים, בדרך של פתיחתו  100המצוי בשטח פתוח, ופועל בתפוסה של עד 
לציבור בלא חובת הצגת אישור "תו ירוק", יציב שלט בכניסה אליו, 
במקום בולט לעין, המיידע את השוהים במקום כי מספר השוהים 

אנשים, לפי העניין, ובדבר העדר החובה  100שים או אנ 50המרבי הוא 
להצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה 

 ".בכניסה למקום.
 
 
 

 לצו העיקרי, יבוא: 14אחרי סעיף   .2 א 14הוספת סעיף 
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 שעה       הוראת"  
 "תו ירוק" זמני

, לעניין אדם שקיבל את מנת בסעיפים אלועל אף האמור  א.14
 1החיסון הראשונה נגד נגיף הקורונה בתקופה  שעד יום 

 – יראו כאילו 2022 בפברואר

      )1( 
 

 – 1בסעיף 

       
 

בהגדרה "אישור "תו ירוק", אחרי פסקה  (א)
 :) יבוא5(

 אישור שמנפיק משרד הבריאות) 6("        
בישראל או מתאם הבריאות במנהל 

המעיד על כך שהוא זכאי  ,, לאדםהאזרחי
 ;"זמני. ירוק" תו"ל

 :יבוא" מעבר אלנביאחרי ההגדרה " (ב)       

אישור שמנפיק משרד  – "תו ירוק זמני"        
בישראל או מתאם הבריאות  הבריאות

המעיד על כך שקיבל  לאדם במנהל האזרחי,
נגד נגיף  הראשונהת החיסון נאת מ

ימים מיום  30 -ל ואשר תקף, הקורונה
 ;";החיסון כאמור ת מנתקבל

 ב), יבוא:2אחרי פסקה ( ,6בסעיף  )2(      

 נה נגד נגיף הקורונהחיסון ראשומנת ) הוא קיבל ג2"(       
 הימים שקדמו לכניסתו למקום;"; 30במהלך 

) 2משנה (ב ), אחרי פסקת5בפסקה ( ,(א)7 סעיףב )3(      
 :יבוא

 ונה נגד הקורונהחיסון ראש מנת ) אדם שקיבל3"(ב       
 .".סתו למקוםיהימים שקדמו לכנ 30במהלך 

 

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו.  .3 תחילה

צו זה ייקרא "צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש   .4 שם
ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (החדש) (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום 

 ".2022-), התשפ"ב2101) (יהודה ושומרון) (מס' 5 (תיקון מס'
 

 

 

 

 

 

 

 

 בשבט        התשפ"ב           י"ד

 

 2022              בינואר                 16
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 צבא הגנה לישראל

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) 
 (החדש)  )והוראות נוספות (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי

 2022-בהתשפ" ),2102(יהודה ושומרון) (מס'  )6מס'  תיקון(
 

ולבריאות  בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור

 , הנני מצווה בזאת לאמור:הציבור

 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת ב . 1 2 סעיףתיקון 
והוראות נוספות) (החדש) שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי 

 הצו העיקרי),  –(להלן  2021-), התשפ"ב2075(יהודה ושומרון) (מס' 
 .תימחק – )12( (א), פסקהסעיף קטן  2 סעיףב

  – לצו העיקריג 4 סעיףב . 2 ג4 סעיףתיקון 

חנות ששטחה " יבוא "או ואולם לעניין קניוןבסעיף קטן (א), אחרי "   )1(  
בית מרקחת, חנות למכירת  ושאינה מטרים רבועים ומעלה 100

 ";מוצרי היגיינה (פארם), מרכול, מכולת או סופרמרקט

 אחרי סעיף קטן (א) יבוא:   )2(  

בית מרקחת, במטרים רבועים,  100-בחנות ששטחה קטן מ ) 1(א"   
מכולת או במרכול, במוצרי היגיינה (פארם), מכירת חנות לב
המקום יקבע ויפעיל סופרמרקט, המחזיק או המפעיל של ב

 למעט עובדי המקום, מנגנון לוויסות כניסת הלקוחות למקום,
כך שבכל עת לא ישהו במקום לקוחות במספר העולה על יחס 

לקוחות,  4מטרים רבועים משטח המקום או  7של אדם לכל 
 ";;מביניהם המקללפי 

" יבוא "למעט חנות מטרים רבועים), אחרי "1בסעיף קטן (ד) פסקה (   )3(  
 )".1סעיף קטן (אבמהחנויות המפורטות 

 –צו העיקרי  ב ל5בסעיף  . 3 ב5תיקון סעיף 
 (א) יבוא: סעיף קטןאחרי   )1(  

מחזיק או מפעיל של קניון,  בסעיף קטן (א),על אף האמור  ) 1א"(   
רשאי להפעיל מתחם מזון משותף, רק למי שהציג אישור "תו 

קורונה מיידית, ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת 
-(להלן או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה
) 3(-) ו2מתחם מזון משותף הפועל ב"תו ירוק"); פסקאות (

לעניין מתחם מזון משותף הפועל  לא יחולו לסעיף קטן (א)
 ";;ב"תו ירוק"

לא יחול לעניין קניון  בסעיף קטן זהבסעיף קטן (ג), בסופו יבוא: "האמור  )2(  
 ".;שבו מתחם מזון משותף הפועל ב"תו ירוק"
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 בסופו יבוא: )3(  

ת וחלפה 3-יפעל, ככל האפשר, למחזיק או מפעיל של קניון  "(ד)   
 הפחות;אוויר בשעה לכל 

יידעו את  מחזיק או מפעיל של קניון יקצה סדרנים מטעמו אשר (ה)   
השוהים במקום, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת 

ג 3וחובת עטיית מסכה לפי סעיף  צו זההשמירה על הוראות 
 .".להוראת בריאות הציבור החדשה

 

  –(א) לצו העיקרי 7בסעיף  .4 7תיקון סעיף 
ד), במקום "והכול למעט בשטח בית אוכל המצוי בקניון" 2בפסקה ( )1(  

יבוא: "והכול למעט בשטח בית אוכל או בשטח מתחם מזון משותף 
הפועל ב"תו ירוק" המצויים בקניון", ובסופה יבוא "או מפעיל קניון, 

למי שלא הציג בעצמו או באמצעות אחר, שהפעיל מתחם מזון משותף 
שור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית אישור "תו ירוק" או אי

ושאינו פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, בניגוד לאמור 
 ";;)1א(ב5 סעיףב

למעט קניון שבו  –ה), בסופה יבוא "לעניין פסקה זו, "קניון" 2בפסקה ( )2(  
 מתחם מזון משותף הפועל ב"תו ירוק";".

 

 ביום חתימתו.תחילתו של צו זה  .5 תחילה 
 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה צו זה ייקרא " .6 שם
החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות 

-), התשפ"ב2102) (יהודה ושומרון) (מס' 6מס'  נוספות) (החדש) (תיקון
2022." 
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 צבא הגנה לישראל
 צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו ירוק לעובדים)

 2022-) (הוראת שעה), התשפ"ב2103(יהודה ושומרון) (מס'  )3(תיקון מס' 
 

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

 –הוראת שעה 
אישור "תו ירוק" 

 זמני

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו ירוק לעובדים) ב  .1
, יבוא 7אחרי סעיף  הצו העיקרי), –(להלן  2022 –(יהודה ושומרון) התשפ"ב 

לעניין עובד שקיבל את מנת החיסון הראשונה  על אף האמור בצו העיקרי,א. 7"
 , יראו כאילו בצו 2022בפברואר  1 ליוםנגד נגיף הקורונה, בתקופה שעד 

 –העיקרי 

, אחרי ההגדרה "אישור "תו ירוק"", יבוא: ""אישור "תו ירוק" 1בסעיף  )1(  
בישראל או מתאם הבריאות  אישור שמנפיק משרד הבריאות –זמני" 

לאדם המעיד על כך שקיבל את מנת החיסון הראשונה  במנהל האזרחי
ימים מיום קבלת מנת החיסון  30 -נגד נגיף הקורונה, ואשר תקף ל

 כאמור;";

 יבוא: ו(א), בסופ2 בסעיף )2(  

   )"6( 
 

אישור כאמור  –) 3(4לעניין מקום ציבור או עסקי לפי סעיף 
 בסעיף קטן זה או אישור "תו ירוק" זמני";

 ), בסופה יבוא:1, בפסקה (5בסעיף  )3(  

אישור כאמור  –) 3(4לעניין מקום ציבורי או עסקי לפי סעיף  "(ו)   
 "בסעיף זה או אישור "תו ירוק" זמני".

 

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .2 תחילה
 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו צו זה ייקרא " .3 שם
) (הוראת שעה), 2103) (יהודה ושומרון) (מס' 3מס'  לעובדים) (תיקוןירוק 

 .2022-התשפ"ב
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 צבא הגנה לישראל
 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) 
 (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (החדש) 

 2022-), התשפ"ב2104) (יהודה ושומרון) (מס' 7(תיקון מס' 
 

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

 
                        

 
תיקון 
 15סעיף 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת ב .1
של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (החדש) שעה) (הגבלת פעילות 

במקום  – 15, בסעיף 2021-), התשפ"ב2075(יהודה ושומרון) (מס' 
 ."27.02.2022", יבוא "27.01.2022"

   
 .27.01.2022ביום  הז תחילתו של צו .2 תחילה 

צו זה ייקרא "צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה  .3 השם
החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות 

 ".2022-), התשפ"ב2104) (יהודה ושומרון) (מס' 7 נוספות) (החדש) (תיקון מס'
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 אלוף יהודה פוקס

 מפקד כוחות צה"ל

 יהודה והשומרון באזור
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 צבא הגנה לישראל
 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו ירוק 
) (הוראת שעה), 2105(יהודה ושומרון) (מס'  )4מס'  (תיקון לעובדים)

 2022-התשפ"ב
 

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

                        
 

תיקון 
 8סעיף 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו ירוק ב .1
(להלן  2021-התשפ"ב) (הוראת שעה), 2088לעובדים) (יהודה ושומרון) (מס' 

 ".2022במרץ  2" יבוא "2022בפברואר  2במקום: " – 8בסעיף  הצו העיקרי), –
 

 חתימתו.תחילתו של צו זה ביום  .2 תחילה 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו צו זה ייקרא " .3 השם
(הוראת שעה),  )2105) (יהודה ושומרון) (מס' 4מס'  ירוק לעובדים) (תיקו

 .2022-התשפ"ב
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 צבא ההגנה לישראל
 2106צו מס' 

), הוראת שעה((יהודה ושומרון)  )2מס'  (תיקון מעצר דיוני בדבר צו
 2022-ב"פהתש

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

הנני מצווה בזאת נגיף הקורונה),  –) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(בנגיף הקורונה 
                                 לאמור:

 
) (הוראת שעה), 1830בצו בדבר דיוני מעצר (יהודה ושומרון) (מס׳  .1 הארכת תוקף

" יבוא: 2022בפברואר  4(ב), במקום "5בסעיף האמור , 2020-התש״ף
 ". 2022בפברואר  21"
 

) (יהודה ושומרון) 2מס'  (תיקון צו זה ייקרא: "צו בדבר דיוני מעצר .2 השם
 ״.2022-ב"פ), התשהוראת שעה( )2106 (מס'
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 לישראל     הגנה      צבא   
 

 2107' מס צו
 

) 2מס'   (תיקון נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים בדבר צו
 2022-פ"בהתש ,(הוראת שעה)(יהודה ושומרון) 

 
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון, 

-Novel Coronavirus 2019(נגיף הקורונה מהתפשטות הסדר הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש 
nCoV הנני מצווה בזאת לאמור:, במתקני הכליאה ומחוצה להם נגיף הקורונה) –) (להלן 

 
הארכת 

 תוקף
בצו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים (הוראת שעה)  .1

 4(ב), במקום "3, בסעיף 2020-) (הוראת שעה), התש״ף1888(יהודה ושומרון) (מס׳ 
 ". 2022בפברואר  21" יבוא "2022בפברואר 

 
 

 המשפט הצבאיים נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתיצו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
 ".2022-פ''בהתש (הוראת שעה), )2107 ) (מס'שומרוןו יהודה() 2(תיקון מס' 
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 ללישרא   ההגנה  צבא 
 

 2108צו  מס'  
 

(יהודה  )2מס'  (תיקון קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים בדבר צו
 2022-ב"פ), התשהוראת שעה(ושומרון) 

 
 

 
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על 

מהידבקות המתדיינים בבתי הביטחון, הסדר הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש 
 –) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(בנגיף הקורונה  המשפט הצבאיים והאוכלוסייה

 לאמור: הנני מצווה בזאתנגיף הקורונה), 
 
 

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

 ״. 2022פברואר  21״ יבוא: ״2022בפברואר  4במקום ״
 
 

 קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגייםצו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
-פ''ב), התשהוראת שעה( )2108 (יהודה ושומרון) (מס') 2(תיקון מס' 

 ״.2022
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
 

 1966לשנת  79חוק תכנון ערים כפרים ובניינים, חוק זמני מס' 
 

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

 
) (יהודה ושומרון) (מס' 27צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים (תיקון מס' 

 2022-פ"ב), התש2109
 

 
והואיל והנני סבור כי הדבר נחוץ לקיום ממשל , בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור

 :לאמור בזאתמצווה הנני , תקין ולשמירה על הסדר הציבורי
 

      
 תיקון
סעיף 

 )הב(7

), 418(מס'  כפרים ובניינים (יהודה והשומרון) ,צו בדבר חוק תכנון עריםב .1
 : )הב(7ף בסעי ,1971-התשל"א

   
 א) אשר הוסף בו:9(38בסעיף  (א)  

 
 ;),"5(38בתחילת הסעיף יבואו המילים: "על אף האמור בסעיף  )1(   
     
במקום המילים "מה שנבנה אחרי מתן ההתראה להפסקת עבודה  )2(   

לאלתר את הבינוי או הבניין ביחס אליהם " :ובניגוד לה" יבוא
 ."יצאה ההתראה

 
 ב) אשר הוסף בו:9(38בסעיף  (ב)  

 
כל אשר נבנה לאחר מסירת ההתראה להפסקת במקום המילים " )1(   

לאלתר את הבינוי או הבניין ביחס אליהם יצאה " :" יבואעבודה
 ."ההתראה

   
 חתימתו. יוםתחילתו של צו זה ב .2 תחילה

   
) 27ם (תיקון מס' צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובנייניצו זה ייקרא: " .3 שם

 ".2022-בפ"), התש2109(יהודה ושומרון) (מס' 
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 צבא הגנה לישראל
 צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו ירוק לעובדים)

 2022-) (הוראת שעה), התשפ"ב2110(יהודה ושומרון) (מס'  )5(תיקון מס' 
 

ולבריאות  באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזורבתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל 
 :        , הנני מצווה בזאת לאמורהציבור
           

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו ירוק לעובדים) ב  .1 4 סעיףתיקון 
 סעיף קטן , 4 סעיףב הצו העיקרי), –(להלן  2022 –(יהודה ושומרון) התשפ"ב 

 ימחק.י –) 3(

 .2022בפברואר  7ביום תחילתו של צו זה  .2 תחילה
 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו צו זה ייקרא " .3 שם
) (הוראת שעה), 2110) (יהודה ושומרון) (מס' 5מס'  ירוק לעובדים) (תיקון

 ".2022-התשפ"ב
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 צבא הגנה לישראל

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) 
 (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (החדש) 

 2022-התשפ"ב ),2111) (יהודה ושומרון) (מס' 8 (תיקון מס'
 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור ולבריאות 

 הציבור, הנני מצווה בזאת לאמור:

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת   .1 1סעיף תיקון 

נוספות) (החדש) שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות 

, 1 סעיףב הצו העיקרי), –(להלן  2022-), התשפ"ב2075(יהודה ושומרון) (מס' 

 PCRאישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת " ההגדרות

 יימחקו. –"בית מלון" ו"יחידת אירוח"  ,"שלא באזור או במדינת ישראל

 בטל. – לצו העיקריא 1סעיף   .2 א1סעיף ביטול 

  – צו העיקריל 2בסעיף    .3 2 סעיףתיקון 

 - (א) סעיף קטן ב )1(  

"הכוללים הגשה או במקום "או תערוכות" יבוא  ),3בפסקה ( )א(   

 מכירה של מזון";

 ;תימחק –) 4פסקה ( )ב(   

 ;תימחק –) 5פסקה ( )ג(   

 ;תימחק –) 6פסקה ( )ד(   

  ) יבוא:7מקום פסקה (ב )ה(   

תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מקום שמתקיימת בו פעילות  )7"(    

), ולמעט מקום שמתקיימת בו פעילות 2מועדון כהגדרתו בפסקה (

"פעילות  –תרבות בנוכחות קהל בהושבה בלבד; לעניין זה 

ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול  –תרבות" 

 "או בידור;

 ;תימחק –) 8פסקה ( )ו(   

 ; תימחק –) 9פסקה ( )ז(   

 ;תימחק –) 10פסקה ( )ח(   
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 ; תימחק – )11(פסקה  )ט(   

 ;הבטל – )1א( פסקת משנה )2(  

 ; הבטל – )2א(משנה  פסקת )3(  

 ;הבטל – )3א(משנה פסקת  )4(  

 .הבטל –) 4פסקת משנה (א )5(  

 .בטל –) 1(ב סעיף קטן, צו העיקריל 4 סעיףב   .4 4סעיף תיקון 

 בטל. – צו העיקריא ל4 סעיף  .5 א4 סעיףביטול 

 בטל. – צו העיקריב ל4סעיף   .6 ב 4 סעיףביטול 

  – צו העיקריג ל4בסעיף   .7 ג 4 סעיף תיקון

 יימחקו; –א" 4(א), המילים "או  סעיף קטןב )א(   

  –(ד)  סעיף קטןב )ב(   

" אזור הישיבה בשטח פתוח של), המילים "3בפסקה ( )1(    

 יימחקו, ובסופו יבוא "לרבות בר או פאב";

 –), הסיפה החל במילים "המצוי במבנה" 5בפסקה ( )2(    

 תימחק;

 ;תימחק –) 6פסקה ( )3(    

 יבוא: ובסופ )4(    

שאינם כוללים הגשה או מקום לעריכת כנסים  )7"(     

  או תערוכות;מכירה של מזון 

מכון כושר, סטודיו או מועדון שדה (קאנטרי  )8(     

 ;קלאב)

 בית מלון; )9(     

מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות  )10(     

 –לעניין זה ;  או מקום שמתקיים בו פסטיבל, תרבות

ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי  –"פעילות תרבות" 

 מוזיקה, מחול או בידור;
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 מוזאון; )11(     

 ספריה; )12(     

אטרקציה המצויה במבנה, ובכלל זה פארק  )13(     

 ".משחקייה (ג'ימבורי) המצויים במבנהשעשועים או 

 בטל. –צו העיקרי ל א5 סעיף  .8 א5 סעיף ביטול

 בטל. – צו העיקרילב 5 סעיף  .9 ב5 סעיףביטול 

 – צו העיקריל 6 סעיףב   .10 6 סעיףתיקון 

או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ברישא, המילים " )1(  

 יימחקו; –" א4 סעיףושפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" לפי 

הוא קיבל תוצאה שלילית ובמקומה יבוא: ", תימחק )א2פסקה ( )2(  

השעות  72בתשלום שביצע במהלך  PCRבבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת 

 ;";שקדמו לכניסתו למקום

הימים שקדמו  7במהלך  –ואם הוא בבית מלון ), המילים "ב2( בפסקה )3(  

 יימחקו; –" לקבלתו לראשונה בבית המלון

 תימחק; –) 5פסקה ( )4(  

 תימחק; –) 6פסקה ( )5(  

 תימחק. –) 7פסקה ( )6(  

 – לצו העיקרי(א) 7בסעיף   .11  7 סעיףתיקון 

או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו המילים "ברישה, , 1בפסקה  )1(  

הקטע החל במקום ו יימחקו – "א4 סעיףתפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי 

: יבוא" עד המילים "לצורך השאלה בלבד" ת ילד או אדםבמילים "ולעניין כניס

 "למעט פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה";

או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ), המילים "2בפסקה ( )2(  

 יימחקו; –" א(א)4 סעיףוהפועל ב"תו ירוק" לפי 

 תימחק; –א) 2פסקה ( )3(  

 תימחק; –) 1א2פסקה ( )4(  

 תימחק; –ד) 2פסקה ( )5(  
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 תימחק; –ה) 2פסקה ( )6(  

 - )5בפסקה ( )7(  

או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו , המילים "הבריש )א(   

 יימחקו; –" א4 בסעיףתפילות כאמור 

 72במהלך  –ואם הוא בבית מלון ), המילים "1בבפסקת משנה ( )ב(   

 יימחקו; –" השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון

 7במהלך  –ואם הוא בבית מלון ), המילים "2בבפסקת משנה ( )ג(   

 יימחקו; –" הימים שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון

 תימחק; –פסקת משנה (ה)  )ד(   

 תימחק; –פסקת משנה (ו)  )ה(   

 תימחק. –פסקת משנה (ז)  )ו(   

 תימחק. –) 3, פסקה (צו העיקריל 13בסעיף   .12 13סעיף תיקון 

 יימחקו. –ו) 4(-ה) ו4), (1א4(א), 4(, פרטים צו העיקריבתוספת ל  .13 תיקון התוספת

 .2022 בפברואר 7תחילתו של צו זה ביום  .14 תחילה 

ייקרא "צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש צו זה  .15 שם

(הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) 

 ".2022-), התשפ"ב2111) (יהודה ושומרון) (מס' 8(החדש) (תיקון מס' 
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 צבא הגנה לישראל
 
  2112 צו מס'
 

-בפ"(יהודה ושומרון), התש )9 (תיקון מס' 1960לשנת  16מס' החוק הפלילי תיקון צו בדבר 
2022 

 
, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על שלום הציבור, בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור

 ה בזאת לאמור:הנני מצוועל הסדר הציבורי ועל הביטחון באזור, 
 

ביטול 
 סעיפים 

 

 ),2(-) ו1(304, 301-292 , סעיפים")החוק(להלן: " 1960לשנת  16חוק הפלילי מס' ב  .1
 בטלים. - 320-ו 308, 306-305

 
הוספת 

פרק 
 -שלישי 

  עבירות מין

 , יבוא:367סעיף  , אחריהשמיניבספר השני לחוק, בשער  .2

 פרק שלישי"

 עבירות מין

 זה: פרקלעניין  .א367 תהגדרו

 בן או בת של בן זוג של הורה; -"אח או אחות חורגים"   

 כל אחד מאלה: -"אחראי על חסר ישע"   

הורה, הורה חורג, אפוטרופוס או מי שעליו  )1(   
האחריות לצרכי מחייתו, לבריאותו, לחינוכו או 
לשלומו של חסר ישע או שחסר הישע נתון 

 בהשגחתו לפי דין; במשמורתו או

בן משפחה של חסר ישע, שמלאו לו שמונה  )2(   
עשרה שנים ואיננו חסר ישע, והוא אחד מאלה: 
בן זוגו של הורו, סבו או סבתו, צאצאו, אחיו או 
אחותו, גיסו או גיסתו, דודו או דודתו ובן זוג של 

 כל אחד מאלה;

ו דרך מי שחסר הישע מתגורר עימו או נמצא עימ )3(   
קבע, ומלאו לו שמונה עשרה שנים; ובלבד 

 שקיימים ביניהם יחסי תלות או מרות;

המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין  -" בועל"  
 ;של האישה

 כל אחד מאלה: -"בן משפחה"   

הורה; בן זוגו של הורה אף אם אינו נשוי לו; סב  )1(   
 או סבתא;

לו חמש עשרה שנים והוא אחד  מי שמלאו )2(   
מאלה: אח או אחות; אח או אחות חורגים; דוד 
או דודה; גיס או גיסה. ואולם לעניין עבירה של 

י(ב) או של מעשה 367בעילה אסורה לפי סעיף 
) שנעשו במי 3י(ג)(367מגונה לפי סעיף קטן 

שמלאו לו שש עשרה שנים, לא ייכללו דוד או 
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 "בן משפחה"; דודה, גיס או גיסה בהגדרת

מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית  -"חסר ישע"   
או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול 

 לדאוג לצרכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו;

אבחון, הערכה, ייעוץ, טיפול, שיקום, או  -"טיפול נפשי"   
ך של מפגש פנים אל ניהול שיחות, שנעשו באופן מתמשך, בדר

קה, הפרעה, מחלה או ופנים, כדי לסייע לאדם הסובל ממצ
 בעיה אחרת, שמקורן רגשי או נפשי;

ייעוץ או הדרכה שניתנו באופן מתמשך,  -"ייעוץ או הדרכה"   
 בדרך של מפגש פנים אל פנים;

כהן דת, מי שמציג את עצמו ככזה או אדם הידוע  -"כהן דת"   
 עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות; או המציג את

מי שעוסק, או שמציג את עצמו כעוסק, במתן  -"מטפל נפשי"   
 טיפול נפשי, כמשלח יד או מכוח תפקיד;

 מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים; -"מעשה מגונה"   

ברי הגוף או חפץ לפי יהחדרת איבר מא -"מעשה סדום"   
 ו החדרת איבר מין לפיו של אדם;הטבעת של אדם, א

 .מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים -קטין" "  

  -הבועל אישה  (א) .ב367 אינוס

 שלא בהסכמתה החופשית; )1(   

בהסכמת האישה, שהושגה במרמה לגבי מיהות  )2(   
 העושה או מהות המעשה;

כשהאישה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע  )3(   
 עשרה שנים, אף בהסכמתה; או

תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה  )4(   
האישה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה 

 חופשית;

חולת נפש או לקויה בשכלה, היותה  תוך ניצול )5(   
לא  אם בשם מחלתה או בשל הליקוי בשכלה

 הייתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית;

 מאסר שש עשרה שנים.  -ס ודינו הרי הוא אונ  

מאסר  -על אף האמור בסעיף קטן (א), דין האונס  )ב(  
 עשרים שנים אם האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה:

בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים  )1(   
) 4), (2), (1ובנסיבות האמורות בסעיף קטן (א)(

 );5או (
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 באיום בנשק חם או קר; )2(   

 או היריון;תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית  )3(   

תוך התעללות באישה, לפני המעשה, בזמן  )4(   
 המעשה או אחריו;

בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עימו  )5(   
 לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם. 

בעילה 
אסורה 

 בהסכמה

עשרה שנים  הבועל קטינה שמלאו לה ארבע )1( (א) .ג367
וטרם מלאו לה שש עשרה שנים, והיא אינה 
נשואה לו, או הבועל קטינה שמלאו לה שש 
עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, 
תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, 

מאסר  -או תוך הבטחת שווא לנישואין, דינו 
 חמש שנים;

ל נפשי שהוא ן סעיף קטן זה, יראו מטפילעני )2(   
, או מי או עובד סוציאלי פסיכולוג, פסיכיאטר

אחד מאלה, שבעל קטינה שמלאו שמציג עצמו כ
לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה 

, במהלך התקופה שבה ניתן לקטינה עשרה שנים
טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה 
האמור תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול 

ם כאמור החלו לפני תחילתו של אם מעשי
 הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.

הבועל אישה שמלאו לה שמונה עשרה שנים תוך ניצול  (ב)    
מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא 

 - לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי, דינו
 מאסר שלוש שנים.

מעשה   
 סדום

ה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע העוש )1( (א) .ד367
עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים, או 
העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה 
שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך 

 -ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, דינו 
 מאסר חמש שנים;

 
הוא לעניין סעיף קטן זה, יראו מטפל נפשי ש )2(     

, או מי פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי
אחד מאלה, שעשה מעשה סדום שמציג עצמו כ

באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו 
שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן 
לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את 
המעשה תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא 

כאמור החלו לפני תחילתו של תחול אם מעשים 
 הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.

 
העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שמונה עשרה  (ב)    

 -שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו 
 מאסר שלוש שנים.
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העושה מעשה סדום באדם באחת הנסיבות המנויות  (ג)    
 דינו כדין אונס. ב, בשינויים המחוייבים,367בסעיף 

יחסי מין   
בין מטפל 

נפשי 
 למטופל

מטפל נפשי הבועל אישה או העושה מעשה סדום באדם,  .ה367
שמלאו להם שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן 
להם טיפול נפשי על ידו ועד תום שלוש שנים מסיום הטיפול 
כאמור, בהסכמה שהושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית 

מאסר  -שמקורה בטיפול הנפשי שניתן להם על ידו, דינו בו, 
יראו מעשים כאמור שנעשו על  ארבע שנים; לעניין סעיף זה

פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד ידי מטפל נפשי שהוא 
אחד מאלה, במהלך התקופה שמציג עצמו כ, או מי סוציאלי

שבה ניתן הטיפול הנפשי כאילו נעשו תוך ניצול תלות נפשית 
ת כאמור; חזקה זו לא תחול אם המעשים החלו לפני ממשי

 תחילתו של הטיפול הנפשי.
 

יחסי מין   
בין כהן דת 

לאדם 
שקיבל 

ממנו ייעוץ 
 או הדרכה

 

כהן דת הבועל אישה או העושה מעשה סדום באדם, שמלאו  .ו367
להם שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן להם 
ייעוץ או הדרכה על ידו או סמוך לאחר מכן, בהסכמה 
שהושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו, שמקורה בייעוץ 

 מאסר ארבע שנים.  -או בהדרכה שניתנו להם על ידו, דינו 

מעשה   
 מגונה

העושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות  (א) .ז367
 -), בשינויים המחוייבים, דינו 5) עד (2ב(א)(367בסעיף 

 מאסר שבע שנים. 
 

העושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות  (ב)    
 -), בשינויים המחוייבים, דינו 5) עד (1ב(ב)(367בסעיף 

 מאסר עשר שנים.
 

העושה מעשה מגונה באדם בלא הסכמתו, אך שלא  (ג)    
 -בנסיבות כאמור בסעיפים קטנים (א), (ב), או (ד), דינו 

 מאסר שלוש שנים. 
 

נעברה עבירה לפי סעיף קטן (ג) תוך שימוש בכוח או  (ד)    
הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איום באחד 
מאלה, כלפי האדם או כלפי זולתו, דינו של עובר 

 מאסר שבע שנים. -ירה העב
 

העושה מעשה מגונה באדם שהוא קטין שמלאו  )1( (ה)    
לו ארבע עשרה שנים תוך ניצול יחסי תלות, 

 -מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו 
 מאסר ארבע שנים;

 
לעניין סעיף קטן זה יראו מטפל נפשי שהוא  )2(     

או מי  ,פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי
אחד מאלה, שעשה מעשה מגונה שמציג עצמו כ

באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו 
לו שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה 
ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה 
את המעשה תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא 
תחול אם מלאו לאדם שש עשרה שנים, 

תחילתו של הטיפול הנפשי והמעשים החלו לפני 
 במסגרת קשר זוגי.  
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מטפל נפשי העושה באדם שמלאו לו שמונה עשרה  (ו)    
ה, 367שנים מעשה מגונה בנסיבות המפורטות בסעיף 

 מאסר שלוש שנים.  -דינו 
 

כהן דת העושה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים  (ז)    
 -נו ו, די367מעשה מגונה בנסיבות המפורטות בסעיף 

 מאסר שלוש שנים.
 

העושה מעשה מגונה באדם שמלאו לו שמונה עשרה  (ח)    
 - שנים, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו

 מאסר שנתיים. 
 

מעשה   
מגונה 

 בפומבי

העושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא  (א) .ח367
הסכמתו, או העושה מעשה כאמור בכל מקום שהוא 

ך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או תו
 מאסר שנה. -שירות, דינו 

 
העושה, בכל מקום שהוא, מעשה מגונה בפני אדם  (ב)    

מאסר שלוש  -שטרם מלאו לו שש עשרה שנים, דינו 
 שנים.

 
לעניין עבירה לפי פרק זה, אחת היא אם העושה עשה את  .ט367 גרם מעשה  

 המעשה ייעשה בו או באדם אחר.המעשה או גרם ש

עבירות מין   
במשפחה 

ובידי 
אחראי על 

 חסר ישע

ב(א) או של 367העובר עבירה של אינוס לפי סעיף  (א) .י367
ד(ג) באדם שהוא קטין, 367מעשה סדום לפי סעיף 

והוא בן משפחתו או באדם שהוא חסר ישע והוא 
 מאסר עשרים שנים. -אחראי עליו, דינו 

בועל אישה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו ה (ב)    
לה עשרים ואחת שנים או העושה מעשה סדום באדם 
שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו עשרים 

מאסר שש  -ואחת שנים, והוא בן משפחתם, דינו 
 עשרה שנים.

 
העושה מעשה מגונה באדם שהוא קטין והוא בן  (ג)    

ישע והוא אחראי עליו,  משפחתו או באדם שהוא חסר
  -דינו 

 
מאסר עשר  -ז(א) או (ד) 367בעבירה לפי סעיף  )1(     

 שנים;

מאסר חמש עשרה  -ז(ב) 367בעבירה לפי סעיף  )2(     
 שנים;

) 2(-) ו1בכל מקרה שאינו בין המנויים בפסקות ( )3(     
 מאסר חמש שנים.  -

קטין, בכל מקום  העושה מעשה מגונה בפני אדם שהוא (ד)    
 מאסר ארבע שנים. -שהוא, והוא בן משפחתו, דינו 

ח(א) 367על חסר ישע העובר עבירה לפי סעיף אחראי  (ה)    
 מאסר שנתיים. -בחסר הישע, דינו 
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איסור   
 פרסום

המפרסם ברבים שמו של אדם או של כל דבר שיש בו  (א) .יא367
התלונן כדי לזהות אדם כמי שנפגע בעבירה או כמי ש

זה, בין על ידי כלל  פרקכי הוא נפגע בעבירה לפי 
הציבור ובין על ידי סביבתו הקרובה, או לרמוז על 
זיהויו כאמור, בין באמצעות פרסום של קולו, דמותו, 
כולה או חלקה, סביבתו או דמויות הקרובות לו, ובין 

 מאסר שנה. -בדרך אחרת, דינו 
 

לית לפי סעיף קטן (א) אם לא יישא אדם באחריות פלי (ב)    
האדם ששמו או זהותו פורסמו כאמור נתן את 
הסכמתו בכתב לפרסום, או אם בית משפט התיר את 

 .הפרסום מטעמים מיוחדים שיירשמו
 

המצלם אדם, בשל היותו מי שנפגע בעבירה או מי  (ג)    
שהתלונן כי הוא נפגע בעבירה לפי פרק זה, תוך כדי 

יו, העלולים להטרידו, או תוך בילוש או התחקות אחר
הטרדה אחרת, לרבות תוך המתנה לאותו אדם בבית 
המשפט או בתחנת משטרה, והכול בלא הסכמתו 

מאסר שישה חודשים או מחצית  -שניתנה מראש, דינו 
) לצו בדבר העלאת קנסות 4(א)(1הקנס הקבוע בסעיף 

שנקבעו בדין ובתחיקת בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 
 -; הסכמה כאמור תינתן לעניין בגיר 1980-תש"ם), 845

 בפני בית המשפט. -בכתב, ולעניין קטין 
 

הוראות סעיף זה לא יחולו על פרסום או צילום שנעשה  (ד)    
על ידי המשטרה או מטעמה לשם חקירת עבירות, 
חקירת מוות או איתור נעדרים, כשהפרסום או 

 אמור. הצילום חיוני לצורך החקירה או האיתור כ
 

סייג   
לאחריות 

 פלילית

(א), תהיה ד367(א) או ג367עבירה לפי סעיפים  בשלבאישום  .יב367
זו הגנה לנאשם שהבדל הגילים בינו לבין הקטין אינו עולה 
על שלוש שנים אם הקטין הסכים למעשה ואם המעשה נעשה 

 "במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם.
 

תיקון הצו 
בדבר 

הוראות 
 ביטחון

 

 -התש"ע ), 1651(מס'  (יהודה והשומרון)  [נוסח משולב]   בדבר הוראות ביטחון בצו  .3
2009 -  

 י".367ב עד 367וסעיפים " יבוא "320עד  279" אחרי, 93בסעיף  )1(  

" יבוא 298, 297, 296, 295, 294, 293, 292) במקום "5בתוספת השנייה, בפרט ( )2(  
 י".367עד ב 367"

 ".305) תימחק המילה "5בתוספת השנייה, בפרט ( )3(  

, 299, 298, 297, 296, 295, 294, 293, 292במקום " ),2בתוספת החמישית, בפרט ( )4(  
 י".367עד ב 367, 302" יבוא "306, 305, 302, 301, 300

, 298, 297, 296, 295, 294, 293, 292במקום " ),2בתוספת החמישית ב', בפרט ( )5(  
 י".367ט, 367 ז,367עד ב 367, 302". יבוא "302, 301, 300, 299

 

11915



 
 

 חתימתו.ביום  תחילתו של צו זה .4 תחילה
 
  

הוראות 
 מעבר

לחוק וטרם ניתן  320-ו 308, 306-305), 2(-) ו1(304, 301-292נעברה עבירה על סעיפים  .5
על העניין תחיקת הבטחון או  ודין חלוט לגביה במועד התחילה של צו זה, יחול-פסק

הדין המקל עם העושה. לעניין זה בבואו לקבוע מהו ההסדר המקל על העושה, יבחן 
בית המשפט את מלוא ההסדר הקבוע בחוק כנוסחו בצו זה לעומת ההסדר שהיה 

 קבוע בחוק ערב יום התחילה.
 

)  9(תיקון מס'  1960לשנת  16צו בדבר תיקון החוק הפלילי מס' הצו זה ייקרא: " .6 השם
 ."2022-ב, התשפ")2112(צו מס'  (יהודה ושומרון)

 
 

 בהתשפ"   ד'        באדר   ב' 

 

  פוקס יהודהאלוף  

 מפקד כוחות צה"ל 

 2022   במרץ                        7 ושומרון           יהודה             באזור 
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
 

 1966לשנת  79חוק תכנון ערים כפרים ובניינים, חוק זמני מס' 
 

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

 

-ב(יהודה ושומרון), התשפ") 2113(מס' ) 28בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים (תיקון מס' צו 
2022 

 
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, והואיל והנני סבור כי הדבר נחוץ לקיום   

 ממשל תקין ולשמירה על הסדר הציבורי, הנני מצווה בזאת לאמור:
   

 תיקון
 1 סעיף

-), התשל"א418חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים (יהודה והשומרון) (מס' בצו בדבר   .1
 (א), אחרי ההגדרה "מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה" יבוא:1, בסעיף 1971

מכונה המיועדת או המשמשת לבניה, לבניה הנדסית,  –כלי צמ"ה" "   
 לעבודות ציבוריות, לעבודת קרקע, לחציבה, להרמה, להעמסה או

 ;לפריקה, לרבות טרקטור, לרבות ציוד עזר לאלה ואביזריהם
 

ראש על ידי  כמקום לאחזקת רכושקום שנקבע מ –חסנה" אמגרש "   
 ;המנהל האזרחי או מי שהוא מינה לעניין זה

 
    

 הוספת
 סעיף

 יב7
 יא יבוא:7אחרי סעיף   .2

   

 ב לחוק יבוא:37אחרי סעיף  יב7"  
    

"איסור   
מינהלי על 

 בכלישימוש 
 "הצמ

 בסעיף זה:  )א( ג37
 

יחידת הפיקוח, או סגן מנהל יחידת  מנהל –"הממונה" 
האזרחי כממונה  המינהלשמונה על ידי ראש  מיהפיקוח, או 

 לצורך הוראות סעיף זה;
 

   פקח ביחידה המרכזית לפיקוח במינהל; –"פקח" 
 

א(א) 18בסעיף מועד ממועדי ישראל כמשמעותם  –"מועד" 
 תוקפה כפי, 1948-"חהתש, והמשפט השלטון סדרי פקודתל

 ;לעת מעת בישראל
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כי מתבצעת לנגד עיניו עבודה או בינוי  פקח נוכח  )1(  )ב(    
באמצעות כלי צמ"ה שביצועם הוא עבירה לפי הוראות 

 בכלי השימוש עלרשאי הוא לאסור  לחוקב(א) 37סעיף 
חמשה  שלא תעלה על לתקופהבאופן מיידי ו ה"הצמ
למפעיל בדרך של מסירת הודעת איסור שימוש  ימים

הודעה), וכן רשאי הוא  –כלי הצמ"ה (להלן בסעיף זה 
כלי הצמ"ה לתקופה האמורה. לענין  ליטול את רישיון

  .הימיםזה לא יבואו שבתות ומועדים במניין 
       

בעל כלי  יישמע הפקח את טענות מסירת הודעהטרם   )2(     
וכן יחתים את מפעיל בכתב,  המפעיל ויתעדןהצמ"ה או 

  כלי הצמ"ה על אישור מסירת הודעה.
       

בהודעה שתכתב בעברית ובערבית יצויינו הפרטים   )3(     
 הבאים:

       

ובכלל זה  אסר השימוש בושנ כלי הצמ"הפרטי   )א(      
 של כלי הצמ"ה. רישויהמספר 

        

 .מספר תעודת הזהות שלוושם מקבל ההודעה   )ב(      
        

ציון המקום, התאריך והשעה שבהם נעברה   )ג(      
 .העבירה ונמסרה הודעה לגבי כלי הצמ"ה

        

 .ציון הוראות החיקוק שבהן נקבעה העבירה  )ד(      
        

שבו יוחזק המקום ופרטי  איסור השימושתקופת   )ה(      
 איסור השימוש.במהלך תקופת  כלי הצמ"ה

        

כי העניין מועבר לממונה, אשר מוסמך להאריך   )ו(      
 .יום 30-עד ל איסור השימושאת תקופת 

        

לעניין  זכאי להציג את טענותיוכלי הצמ"ה בעל כי   )ז(      
בפני הממונה  הארכת תקופת איסור השימוש

דרכי  , וכןמסירת ההודעהשעות ממועד  72בתוך 
 .לקבלת מידע נוסף התקשרות עם הממונה

        

בתקופת  כלי הצמ"הכי דמי האחזקה והפינוי של   )ח(      
 כלי הצמ"הישולמו על ידי בעל איסור השימוש 

 כלי הצמ"הביום השחרור, וכי ניתן יהיה לעכב את 
   .לתקופה נוספת עד שישולמו

      
  

 60 יתבקש בתוךלא שחרורו של כלי הצמ"ה אם   )ט(      
ותו בהתאם , ניתן יהיה למכור אההודעהיום מיום 

  ;להלן )(חלהוראות סעיף 
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, או שסירב ההודעהלקבל את  מפעיל כלי הצמ"הסירב   )4(     
לחתום על אישור המסירה, תצוין עובדה זו על גבי 
ההודעה, וניתן יהיה לראות אותו כמי שקיבל את 

  ההודעה.
       

 הנמסרה הודע שלגביו מפעיל כלי הצמ"הפקח רשאי להורות ל  )ג(    
  .חסנהא במגרש כלי הצמ"הלהעמיד 

      

אלא לצורך  הנמסרה הודע בכלי צמ"ה לגביו לא ישתמש אדם   )ד(    
), ולא גנסיעה לשם ביצוע הפעולות האמורות בתקנת משנה (

  .ויעבירו מהמקום שנקבע להעמדת
      

או שניטל  הפעלת כלי צמ"ה בהתאם להודעהנאסר על   )1(  )ה(    
כאמור בסעיף קטן  בהתאם להודעה כלי הצמ"ה רישיון

 הממונה.(א), תובא ההודעה בהקדם לפני 
       

לעניין איסור לטעון טענותיו זכאי  בעל כלי הצמ"ה  )2(     
 72 תוךבפני הממונה אפשרות להארכתו השימוש וה

זה  לענין; הממונהבדרך שיקבע  שעות מיום מתן הודעה
  לא יבואו שבתות ומועדים במניין השעות.

       

ב(א) 37השתכנע הממונה כי בוצעה עבירה לפי סעיף   )3(     
רשאי הוא   באמצעות כלי הצמ"ה על ידי המפעיל

 30להאריך את איסור השימוש לתקופה שלא תעלה על 
  .הודעההם מיום מסירת מיי

       

חמישה החלטה על הארכת איסור שימוש תתקבל בתוך   )4(     
לענין זה לא יבואו שבתות ; מיום מתן ההודעה ימים

  ומועדים במניין השעות.
       

מהארכת יימנע  ) הממונה3על אף האמור בפסקה (  )5(     
יבטל את איסור השימוש שנקבע  כןאיסור השימוש ו

         בהודעה באופן מידי אם מצא כי:
       

כלי ב(א) באמצעות 37לפי סעיף  לא בוצעה עבירה  )א(      
  .הצמ"ה, על ידי המפעיל

        

 בכלי הצמ"ההראה כי השימוש  כלי הצמ"הבעל   )ב(      
, נעשה שלא בידיעתו והוא ההודעהשבגינו ניתנה 

חוק  נקט בכל האמצעים הנאותים לקיום הוראות
  זה. 

        

  מיוחדות המצדיקות השבת מתקיימות נסיבות  )ג(      
לבעליו; החלטה לפי פסקה זו תתקבל  כלי הצמ"ה

  בהתייעצות עם היועץ המשפטי.
        

בהתאם  על הארכת איסור השימוש החליט הממונהלא   )ו(    
או החליט לבטל את ההודעה  )4להוראות סעיף קטן (ה)(

 ישוחרר כלי הצמ"ה לבעליו.  ),5בסעיף קטן (ה)(כאמור 
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בתקופת האחסנה הוצאות בשל העמדת כלי הצמ"ה במגרש   )ז(    
 איסור השימוש, ישולמו על ידי בעל כלי הצמ"ה אלא אם

)(א) 5ה)((איסור השימוש בוטל בהתאם להוראות סעיף קטן 
 וניתן לעכב את כלי הצמ"ה עד שישולמו. (ב),-ו

      

 הורה שהממונה או, השימוש איסור תקופת הסתיימה   )1(  )ח(    
 קטן סעיף להוראות בהתאם השימוש איסור ביטול על

 ה"הצמ כלי העמדת בשל ההוצאות שולמו ולא), ג)(5)(ה(
 ימים 60 בתוך) ז( קטן בסעיף כמפורט האחסנה במגרש

 כלי את למכור הממונה רשאי, ממועד מסירת ההודעה
 הסביר במידת, השוק למחיר הקרוב במחיר ה"הצמ

יפורסם הענין. דבר כוונת מכירת כלי הצמ"ה  בנסיבות
 בעיתון.

      

 

 זמן תוך ה"הצמ כלי את למכור הממונה בידי עלה לא  )2(     
 .ה"הצמ כלי חילוט על להורות רשאי הוא יהיה, סביר

       

 על המכירה דמי ייזקפו, זה סעיף לפי ה"צמ כלי נמכר  )3(     
, המכירה והוצאות והאחזקה התפיסה הוצאות חשבון
 מי לידי תועבר") היתרה: "להלן, (המכירה דמי ויתרת
 מי לידי או למכירתו עובר ה"הצמ כלי בעל שהיה

: להלן( ההודעה מסירת בעת כדין ה"הצמ בכלי שהחזיק
 ").הקודם הבעלים"

       

 עלה ולא, ה"הצמ כלי מכירת מיום חודשים שישה חלפו  )4(     
, היתרה את הקודם הבעלים לידי להעביר הממונה בידי

 הממונה, היתרה את לקבל ביקש לא הקודם והבעלים
 .היתרה חילוט על להורות רשאי יהיה

       

אין במתן הודעת איסור שימוש כדי לגרוע מכל סמכות אחרת   )ט(    
 הנתונה לרשויות האזור מכוח כל דין או תחיקת ביטחון.". 

     

 .חתימתו ממועד שבועיים בתוםתחילתו של צו זה   .3 תחילה
   

(יהודה ) 28צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים (תיקון מס' צו זה ייקרא: "  .4 שם
 ".2022-פ"ב), התש2113ושומרון) (מס' 

 

 

 
 

 

 

 

 התשפ"ב     א' א         באדרכ" 
 

 2022בפברואר                        21
  

 אלוף יהודה פוקס

 מפקד כוחות צה"ל

 יהודה והשומרוןבאזור 
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 צבא הגנה לישראל
 

החדש (הוראת  צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
(החדש)  )הגבלת פעילות ציבורית או עסקית והוראות נוספות( שעה)

 2022-), התשפ"ב2114(יהודה ושומרון) (מס'  )9(תיקון מספר 
 

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

                        
 

תיקון 
 8סעיף 

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת  .1
שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (החדש) 

  הצו העיקרי), –(להלן  2021-), התשפ"ב2075מרון) (מס' (יהודה ושו
 ".2022במרץ  27", יבוא: "27.02.2022, במקום: "15בסעיף 

 
 .2022בפברואר  27תחילתו של צו זה ביום  .2 תחילה 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה צו זה ייקרא " .3 השם
החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות ציבורית או עסקית והוראות נוספות) 

 ".2022-), התשפ"ב2114) (יהודה ושומרון) (מס' 9(החדש) (תיקון מספר 
 

 
 
 
 

 
 

 אלוף יהודה פוקס

 מפקד כוחות צה"ל

 באזור יהודה והשומרון

 

 כ"ג        באדר א'        התשפ"ב
 

 2022        פברוארב                24
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 צבא הגנה לישראל
 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו ירוק 
) (הוראת שעה), 2115(יהודה ושומרון) (מס'  )6מס'  (תיקון לעובדים)

 2022-התשפ"ב
 

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

                        
 

תיקון 
 8סעיף 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו ירוק ב .1
(להלן  2021-התשפ"ב) (הוראת שעה), 2088לעובדים) (יהודה ושומרון) (מס' 

 ".2022באפריל  2", יבוא "2022במרץ  2במקום " ,8הצו העיקרי), בסעיף  –
 

 .2022במרץ  2תחילתו של צו זה ביום  .2 תחילה 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו ירוק לעובדים)  .3 השם
 .2022-שעה), התשפ"ב) (הוראת 2115) (יהודה ושומרון) (מס' 6(תיקון מס' 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 התשפ"ב      א' באדר          כ"ז
 

 2022בפברואר                        28
  

 אלוף יהודה פוקס

 מפקד כוחות צה"ל

 באזור יהודה והשומרון
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 צבא ההגנה לישראל
 
 2116צו מס' 
 

), הוראת שעה((יהודה ושומרון)  )3מס׳  (תיקון מעצר דיוני בדבר צו
 2022-ב"פהתש

 
 

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

הנני מצווה בזאת נגיף הקורונה),  –) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(בנגיף הקורונה 
                                 לאמור:

 
) (הוראת שעה), 1830בצו בדבר דיוני מעצר (יהודה ושומרון) (מס׳  .1 הארכת תוקף

 21יבוא: ״ ״2022בפברואר  21במקום ״ (ב)5, בסעיף 2020-התש״ף
 .״2022במרץ 

 
) (יהודה ושומרון) 3מס׳  (תיקון צו זה ייקרא: "צו בדבר דיוני מעצר .2 השם

 ״.2022-״בפ), התשהוראת שעה( )2116 (מס'
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 לישראל     הגנה      צבא

 2117' מס צו
) 3מס׳  (תיקון נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים בדבר צו

 2022-בפ"התש ,(הוראת שעה)(יהודה ושומרון) 
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון, 

-Novel Coronavirus 2019(נגיף הקורונה מהתפשטות הסדר הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש 
nCoV הנני מצווה בזאת לאמור:, במתקני הכליאה ומחוצה להם נגיף הקורונה) –) (להלן 

 
בצו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים  .1 תוקףהארכת 

-) (הוראת שעה), התש״ף1888(הוראת שעה) (יהודה ושומרון) (מס׳ 
 במרץ 21״ :״ יבוא2022בפברואר  21(ב), במקום ״ 3בסעיף , 2020
 ״. 2022

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

 )2117 ) (מס'שומרוןו יהודה() 3מס׳  (תיקון המשפט הצבאיים
 ".2022-ב"פהתש (הוראת שעה),
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 ללישרא   ההגנה  צבא 
 

 2118צו  מס'  
 

(יהודה  )3מס׳  (תיקון קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים בדבר צו
 2022-ב"פ), התשהוראת שעה(ושומרון) 

 
 

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

 –) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(בנגיף הקורונה  המשפט הצבאיים והאוכלוסייה
 לאמור: הנני מצווה בזאתנגיף הקורונה), 

 
 

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

 ". 2022במרץ  21יבוא: " ״2022בפברואר  21ם ״במקו
 
 

 קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגייםצו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
-״בפ), התשהוראת שעה( )2118 (יהודה ושומרון) (מס') 3מס׳  (תיקון

 ״.2022
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הוספת 
 סעיפים 

 –(ד) 65
 (ט)

 -, התש"ע )1651(מס'  בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) .1
 יבוא: (ג)65), לאחר סעיף "הצו" :(להלן 2009

חילוט רכוש "
 בהליך פלילי

לצו, יצווה בית  1'גסימן  לפיהורשע אדם בעבירה  (א) .(ד)65
המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים 
מיוחדים שיפרט, כי נוסף על כל עונש יחולט רכוש 

  -מתוך רכושו של הנידון בשווי של רכוש שהוא

רכוש שנעברה בו העבירה, וכן רכוש ששימש  )1(  
את ביצועה או  שאפשרלביצוע העבירה, 

 שיועד לכך;
רכוש שהושג, במישרים או בעקיפין, כשכר  )2(

העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או 
 שיועד לכך.

כל רכוש  -לעניין סעיף זה, "רכושו של הנידון" (ב) 
 שנמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו.

לא נמצא רכוש של הנידון למימוש צו החילוט  (ג)
במלואו, רשאי בית המשפט לצוות על מימושו של 
הצו מתוך רכוש של אדם אחר, שהנידון מימן את 
רכישתו או שהעבירו לאותו אדם בלא תמורה; לא 
יצווה בית המשפט כאמור לגבי רכוש שמימן או 
שהעביר הנידון לאותו אדם לפני ביצוע העבירה 

 שבשלה הורשע, ושלגביה ניתן צו החילוט.

לא יצווה בית המשפט על חילוט רכוש כאמור  (ד)
בסעיף זה אלא לאחר שנתן לנידון, לבעל הרכוש, 
למי שהרכוש נמצא בחזקתו או בשליטתו ולמי 
שטוען לזכות ברכוש, אם הם ידועים, הזדמנות 

 להשמיע את טענותיהם.
סעיף זה, ופירוט בקשת תובע לחלט רכושו לפי  )ה(

הרכוש שאת חילוטו מבקשים, או שווי הרכוש 
שלגביו מבקשים צו חילוט, יצוינו בכתב האישום; 
נתגלה רכוש נוסף שאת חילוטו מבקשים, רשאי 

ב של ההליכים תובע לתקן את כתב האישום בכל של
 עד למתן גזר הדין.

 סייגים 
 רכוש לחילוט

סעיף  לפי רכוש חילוט על יצווה לא המשפט בית (א) .(ה)65
 הרכוש כי ברכוש לזכות שטוען מי הוכיח אם ,(ד)65

 או, בהסכמתו שלא או ידיעתו ללא בעבירה שימש
 ובלי לב ובתום בתמורה ברכוש זכותו את שרכש
 . בעבירה הושג או שימש הוא כי לדעת היה שיכול

זה, סעיף  לפי רכוש חילוט על יצווה לא המשפט בית (ב)   
אם הוכיח מי שטוען לזכות ברכוש, כי חילוטו לא 
יאפשר לו ולבני משפחתו המתגוררים עמו אמצעי 

 מחיה סבירים ומקום מגורים סביר. 
חילוט רכוש  

 אחר
(ד) 65בסעיף  כאמור, רכוש חילוט על המשפט בית הורה .(ו)65

 שהוברח או לב בתום לקונה שהועבר או אותר לא והרכוש
 שעורב או הנידון של במחדל או במעשה ערכו שפוחת או

 בקשת לפי וכן, קושי בלא לחלקו ניתן ולא אחר ברכוש

  

 

 צבא ההגנה לישראל 

 2119צו מס' 

 2022-בפ"שומרון), התש(יהודה ו) 73יטחון (תיקון מס' צו בדבר הוראות ב

, בהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על שלום בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור
 הנני מצווה בזאת לאמור:הציבור, על הסדר הציבורי ועל הביטחון באזור, 
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 אחר רכוש חילוט על לצוות המשפט בית רשאי - הנידון
 . הורה חילוטו שעל לרכוש בערכו השווה, הנידון של

 
ניתנת לערעור  (ד),-(א) ו65החלטת בית המשפט לפי סעיף  .(ז)65 ערעור 

בית המשפט הצבאי לערעורים, ויהיו לו כל  לפני שופט של
 . הסמכויות שהוענקו לשופט לפי סימן זה

 לענין תקנות 
 חילוט

 בדבר הוראות בתקנות יקבע מפקד כוחות צה"ל באיו"ש .(ח)65
 הליכים, פלילי בהליך חילוט לצו בקשה בענין דין סדרי

 סעדים למתן בקשה, לחילוט התנגדויות לשמיעת
 בדבר וכן, ערעור מועדי לרבות, ערעור, רכוש לשמירת
 הודעות ולמתן הנכסים לניהול, החילוט למימוש הדרכים

 לביצוע הדרוש אחר ענין כל ולרבות, ברכוש ענין לבעלי
 .חילוט לענין זו פקודה הוראות

 
סמכויות החיפוש והתפיסה לפי צו זה, יחולו, בשינויים  .)ט(65 סמכויות עזר 

רכוש שביחס אליו ניתן לתת צו המחויבים, גם לעניין 
 חילוט לפי סימן זה.".

הוספת 
 1'גסימן 

 לצו, יבוא: 227לאחר סעיף  .2

 איסור הלבנת הון -1'ג"סימן 

 -לעניין סימן זה  (א) א.227 עבירת מקור 
מזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות  -"כספים"

חירים, וכן ס, ניירות ערך למוכ"ז, שטרות נוסעים
כרטיס תשלום ואמצעי תשלום אחר שהמנפיק 

לעניין הגדרה  ;מתיר לכל אדם לעשות בהם שימוש
לוחית או חפץ אחר  –זו, "כרטיס תשלום" 

המיועדים לרכישת נכסים או שירותים או למשיכת 
 מזומנים, שניתן לצבור בהם ערך כספי;

לצו התשיעית עבירה כמפורט בתוספת  -"עבירה"
 זה;

סימן זה, יראו כעבירה גם עבירה כאמור  לעניין (ב) 
ובלבד שהיא  מחוץ לאזורבסעיף קטן (א) שנעברה 

 .מדינהאותו מהווה עבירה לפי דיני 

איסור הלבנת  
 הון

) 1העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות ( ב.227
רכוש אסור), במטרה להסתיר או  - ) (בסימן זה4עד (

זהות בעלי הזכויות בו, את  להסוות את מקורו, את
מאסר  - מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו

) 4א(1עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 
לצו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בדין או בתחיקת 

   -בטחון
 רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה; )1( 

 רכוש ששימש לביצוע עבירה; )2(
 פשר ביצוע עבירה;ירכוש שא )3(
 רכוש שנעברה בו עבירה. )4(

איסור עשיית  
פעולה ברכוש 

 אסור

העושה פעולה ברכוש בידיעה שהוא רכוש אסור,  (א) ג.227
שקלים  150,000רכוש או כספים בשווי של והוא 

בין בפעולה אחת ובין בכמה פעולות  -חדשים לפחות 
בתוך תקופה של ברכוש המצטברות לסכום האמור 

מאסר שבע שנים או  - , דינובשווי שנקבע -חודשיים 
) לצו 4א(1קנס פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 

בדבר העלאת קנסות שנקבעו בדין או בתחיקת 
למעט עצימת  -בטחון; לעניין סעיף זה, "ידיעה"

 ). 1(ג)(195עיניים כמשמעותה בסעיף 
יוכח שעושה  ג, די אם227 -ב ו227לעניין סעיפים  (ב) 

הפעולה ידע כי הרכוש הוא רכוש אסור, גם אם לא 
 ידע לאיזו עבירה מסוימת קשור הרכוש.
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סייג לאחריות  
 פלילית

ג אם 227לא יישא אדם באחריות פלילית לפי סעיף  (א) .ד227
טרם ביצוע הפעולה דיווח למשטרה אודות הפעולה 

 ברכוש, ופעל לפי הנחיות המשטרה לגביה.
, מפקד מחוז יהודה והשומרון במשטרת ישראל (ב) 

, היועץ המשפטי של מפקד האזור עם בהתייעצות
 קטן סעיף לפי הדיווח דרכי ואת המועד את יקבע

 ".).א(
 

הוספת 
תוספת 
 תשיעית

 לאחר התוספת השמינית לצו, יבוא: .3
 

 "תוספת תשיעית
 א)227(סעיף 

 העבירות המפורטות להלן:
 ; 1960לחוק הפלילי לשנת  407עד  399פגיעה ברכוש לפי סעיפים  של עבירות )1(
לתקנות ההגנה  85-ו 84ב לצו, וסעיפים 242א, 249, 238ב, 237א, 237סעיפים  )2(

 . 1945חירום),  -(שעת
 בחלקים או ברכב ומסחר גנובים חלקים או רכב קבלת, רכב גניבת עבירות )3(

ה, 407ד(א), 407ג, 407יג, למעט סעיפים 407א עד 407לפי סעיפים , גנובים
 .1960ז לחוק הפלילי לשנת 407 -ו רישה ו407

לחוק הפלילי  424-ו 423, 422, 420עד  417, 415, 414, 386 , 265 סעיפים )4(
 ;1960לשנת 

), 558לצו בדבר סמים מסוכנים (יהודה ושומרון) (מס'  15עד  13סעיפים  )5(
 1974-התשל"ה

לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס'  233סעיף  )6(
 .2009-), התש"ע1651

 .זו בתוספת המפורטות העבירות אחת לעבור קשר )7(
 

, שנעברה א227יחולו גם על רכוש שמקורו בעבירה כהגדרתה בסעיף  1'גהוראות סימן  .4 תחולה
 זה. צולפני תחילתו של 

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .5 תחילה
 

(מס'  (יהודה ושומרון) )73צו זה ייקרא: "הצו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'  .6 השם
 ".2022-ב"פהתש), 2119
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 )23מינויים והעסקת עובדים במנגנון הממשלתי (תיקון מס' צו בדבר 
 2022–ב"פהתש), 2120(מס' (יהודה ושומרון) 

 
 

וץ לטובת האזור, לצורך ובהיותי סבור כי הדבר נח בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור,
חתה וטובתה של האוכלוסיה ולשם הספקת השירותים ולמען הבטחת רו ,ןיהממשל התק

 :הנני מצווה בזאת לאמור הציבוריים באיזור והפעלתם,
 
תיקון 

 התוספת
), 37בצו בדבר מינויים והעסקת עובדים במנגנון הממשלתי (יהודה ושומרון) (מס'   .1

 , בתוספת:1967–תשכ"ז
    
 ו יבוא:2אחרי פרט   )1(  
     
תיקון ״    

תקנה 
88 

  יבוא: הבמקום האמור ב ,לתקנות 88תקנה ב .1ו2

 .."יום עבור כל שנה 21פקיד זכאי לחופשה רגילה לתקופה של "     
תיקון     

תקנה 
90 

 –הסיפא המתחילה במילים: "ימי החגים והפגרות"    
 תימחק

הוספת     
תקנה 

 א90
 

 .2ו2
 

 לתקנות, יבוא:  90תקנה  אחרי
מועד ממועדי ישראל או ממועדי האסלאם, ממועדי  א. .א90" 

הנצרות או ממועדיה של עדה דתית אחרת כפי שיגדיר 
מועד) שהפקיד  –אותם הממונה מעת לעת (בסעיף זה 

 ;חבריה, לא יובאו במניין ימי החופשה םנמנה ע

של עדה קבע הממונה שפקיד יהיה בחופשה במועד  ב.
חבריה, יראו בכל יום  םשהפקיד אינו נמנה עדתית 

שבו היה הפקיד בחופשה כאילו ניצל חלק מיום 
החופשה כפי שיקבע הממונה מעת לעת ובלבד שלא 

 ה.".מיום חופש יםיעלה על שני שליש
       
תיקון     

תקנה 
91 

במקום "אין לצבור חופשות שנתיות ליותר  לתקנות, 91תקנה ב .3ו2
 , פקיד לא רשאי88על אף האמור בתקנה " משנתיים" יבוא:

ימי  42ימי חופשה בכל שנה, ואין לצבור יותר מ־ 11לצבור יותר מ־
 ;חופשה בסך הכול".״

       
 ז יבוא:2אחרי פרט   )2(  
       

״תיקון     
תקנה 

96 

 לתקנות: 96בתקנה  .1ז2
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 ";בלבד במקום "שבוע או פחות" יבוא: "יום אחד (א)      
        
המילים "וכל עוד חופשה זו לא הוארכה ואושרה על סמך  (ב)      

 .יימחקו –החלטה מהועדה הרפואית הנוגעת בדבר," 
       
החלפת     

תקנה 
98 

חופשת מחלה ״ :לתקנות, במקום האמור בה יבוא 98בתקנה  .2ז2
ימים, על פי תעודה  30תינתן לתקופה שאורכה לא יעלה על 

. אם עלתה התקופה אשר יאושר על ידי הממונהרפואית מרופא 
ימים, תינתן חופשת המחלה  60ימים אך לא הגיעה לכדי  30על 

 ".על פי תעודה רפואית מהוועדה הרפואית המוסמכת
        
תיקון     

תקנה 
99 

 ימים". 60" :לתקנות, במקום "חודש אחד" יבוא 99בתקנה  .3ז2

        

תיקון     
תקנה 

101 

 לתקנות: 101בתקנה  .4ז2

       
 45"עבור  :במקום "עבור ארבעת החודשים הראשונים" יבוא (א)      

 הימים הראשונים, למעט עבור היום הראשון";
        
 ימים נוספים". 45יבוא "במקום "ארבעה חודשים נוספים"  (ב)      
        
המילים "תחילתה של תקופת חופשת המחלה תיחשב מן  (ג)      

 .קוימחי  - התאריך שייקבע ע"י הוועדה הרפואית המוסמכת"

       
תיקון     

תקנה 
102 

 לתקנות: 102בתקנה  .5ז2

        
 "שלושת"; :בסעיף קטן (א), במקום "שמונת" יבוא (א)      
        
 ;יימחק – סעיף קטן (ב) (ב)      
        
 בסעיף קטן (ג), במקום "ארבעה" יבוא "שלושה"."; (ג)      
        

 יבוא:במקום האמור בו  ,ז5בפרט   )3(  
     
 לתקנות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא: 164"בתקנה     
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חופשה שנתית פקיד בלתי מסווג ופקיד ארעי יקבלו  )ב(      
ימים לפחות באותה  240יום בשנה, אם עבדו  21של 

ימים בשנה, יהיה מספר  240השנה. עבד פקיד פחות מ־
, כיחס מספר ימי 21ימי החופשה חלק יחסי מ־

ימים  80ובתנאי שעבד לפחות  240העבודה אל המספר 
 במשך תקופה שלא עלתה על ארבעה חודשים.

 
       
     
 ז יבוא:5פרט אחרי   )4(  
       
"תיקון     

תקנה 
169 

"על הפקידים לתקנות, במקום האמור בה יבוא:  169בתקנה  .1ז5
הבלתי מסווגים והפקידים הארעיים והפקידים העובדים לפי 

, ולעניין זה משכורתם 102ו־ 101חוזים תחולנה הוראות תקנות 
 ".תיראה כממוצע המשכורות ששולמו להם במשך שירותם.".

       
לצו זה, לא יחולו  1התקנה), כפי נוסחה בסעיף  –(בסעיף קטן זה  88הוראות תקנה  .2 תחולה

לגבי פקיד שערב תחילתו של צו זה היה זכאי למכסת ימי חופשה גבוהה יותר מהנקוב 

 בתקנה.

     

 ;2022באפריל  1ם ותחילתו של צו זה בי  .3 תחילה 

    
) 23צו בדבר מינויים והעסקת עובדים במנגנון הממשלתי (תיקון מס' צו זה ייקרא: " .4 השם

 ".2022-ב"פ), התש2120(יהודה ושומרון) (מס' 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כ"ט          באדר א'    התשפ"ב 
 
 2022        במרץ                       2
  

 אלוף יהודה פוקס

 מפקד כוחות צה"ל

 באזור יהודה והשומרון
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 צבא הגנה לישראל
 

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 
 

(בידוד בית והוראות  (נגיף הקורונה) החדשה הוראת בריאות הציבור
 2021-בשעה), התשפ" (הוראת )4(תיקון מס'  שונות)

 
הצו , ועל פי 1966לשנת  43זמני מס' , חוק חוק בריאות הציבורל 15-ו 10בתוקף סמכותי לפי סעיפים 

 :אלו הריני מתקין הוראות 1981-), התשמ"א947בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 
 
 

הנחיות "אחרי ההגדרה "אנשים הגרים באותו מקום", יבוא: " .1 1תיקון סעיף 
הנחיות קליניות של המנהל הכללי של משרד הבריאות  –קליניות" 

יאות בישראל בישראל, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבר
, כפי תוקפה 1940לפקודת בריאות העם,  20או סגנו לפי סעיף 

 ;;"בתקנון
 

"ממצא חיובי לזן אחרי ההגדרה "מוסד רווחה", יבוא: " .2 
נגיף הקורונה  אומיקרון של ממצע מעבדתי חיובי לזן –האומיקרון" 

בזן אומיקרון  החדש או ממצא מעבדתי שהעלה חשד שהנבדק חולה
 ".ההנחיות הקליניות;לפי 

 
 –להוראה העיקרית  2בסעיף  .3 2תיקון סעיף 

אחרי המילים "בצו בדבר הגבלת ), 5פסקה (בבסעיף קטן (יד),  (א)  
) 1פעילות" יבוא "ובלבד שנוסף על הבדיקות המנויות בפסקה (

התלמיד או העובד יבצע בדיקה שלושה ימים לאחר בדיקת 
  ;התכנית;"הסקר השבועית שנערכה במסגרת 

 
 ), יבוא: 5בסעיף קטן (יד), אחרי פסקה ( (ב)  

 
סעיף קטן זה לא יחול לגבי כיתה מסוימת במוסד חינוכי, ) 6"(

או עובד שוהים בבידוד בעקבות מגע הדוק עם מי  שבה תלמיד
 .האומיקרון." שקיבל ממצא חיובי לזן

 
 תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה. .4 תחילה 

הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) הוראה זו תיקרא: " .5 השם
-) (הוראת שעה), התשפ"ב4מס'  (בידוד בית והוראות שונות) (תיקון

2021." 
 

 
 
 
 
  

 פארס       עטילה   תא"ל  

 המינהל     האזרחי  ראש  

 מרוןווש       יהודה  באזור 

 

 התשפ"ב      כ"ג       בטבת 
 

     2021             בדצמבר      27
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 צבא הגנה לישראל

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

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

 2007-ז"שסהת
 

 הודעה בדבר השכר החודשי הממוצע
 

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

  . ₪ 2,677.28 עומד על נכון למועד הודעה זו, ,של התושבים הרשומים במרשם האוכלוסין של האזור
 
 
 
 
 
 
 

  זרגריאן עדית א"לס  בהתשפ" בטבת    כ"ח   

  אזרחי תיאום רע"ן

 ושומרון   יהודה ב המנהל    האזרחי    

 2022    בינואר            01
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 צבא הגנה לישראל
 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

) 5 הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד בית והוראות שונות) (תיקון מס'

 2022-(הוראת שעה), התשפ"ב

 

בדבר הקמת , ועל פי הצו 1966לשנת  43לחוק בריאות הציבור, חוק זמני מס'  15-ו 10בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
 הריני מתקין הוראות אלו: 1981-), התשמ"א947מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

 

 יבוא:ההגדרה "בדיקת קורונה מיידית" אחרי , 1בסעיף    .1 1תיקון סעיף 

 בדיקת קורונה שתוצאותיה – לשימוש ביתי"בדיקת קורונה מיידית "  

 מתקבלות מייד;";

 קטן (יב) יבוא:אחרי סעיף  .2 2תיקון סעיף 

על אף האמור בסעיף קטן (ט) מחלים השוהה במקום הבידוד יחד עם קטין "(יג)   

חולה)  –או חסר ישע שהוא חולה (להלן בסעיף קטן זה  12מתחת לגיל 

ונמצא במגע הדוק ומתמשך עימו, הוא אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי 

ימים  14 סעיף זה; תקופת הבידוד כאמור תהיה עד לאחר שחלפו

מהמועד שבו נכנס המחלים לבידוד עם החולה, אך ניתן יהיה לסיים את 

 תקופת הבידוד גם באחד מאלה:

   

)1( 

עם קבלת  -אם שהה עם החולה לאורך כל תקופת הבידוד של החולה 

ממצא שלילי בבדיקה שבוצעה החל מיום הבידוד האחרון של 

 החולה;

לאחר  -תקופת הבידוד של החולה אם לא שהה עם החולה לאורך כל  )2(  

קבלת ממצא שלילי בבדיקה שבוצעה החל מהיום השביעי ליום 

שבו נכנס המחלים לבידוד עם החולה, ובלבד שלאחר קבלת 

 תוצאות הבדיקה האמורה הוא כבר אינו שוהה עם החולה;

בישראל או ממתאם  מחלים שקיבל אישור החלמה ממשרד הבריאות )3(  

במהלך תקופת הבידוד של החולה  האזרחיהבריאות במינהל 

 .על בסיס ממצא חיובי בבדיקה."
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 סעיף קטן (יד) יבוא:אחרי   .3 

שלא קיבל אישור החלמה ממשרד  על אף האמור בסעיף קטן (ט), מחלים"(יז)   

על בסיס  בישראל או ממתאם הבריאות במינהל האזרחי הבריאות

הימים שקדמו ליום המגע ההדוק עם  30במהלך  ממצא חיובי בבדיקה

חייב בבידוד לפי סעיף זה בעקבות מגע הדוק עם חולה, אך יוכל חולה, 

ת קורונה לסיים את תקופת הבידוד עם קבלת ממצא שלילי בבדיק

לא  3סעיף ; שבוצעה סמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד מיידית

 ; "טן זה בלבדהחייב בבידוד לפי סעיף קמחלים יחול על 

 ב לצו העיקרי, במקום סעיף קטן (א), יבוא:3בסעיף  .4 ב3תיקון סעיף 

במבנה של מוסד בריאות או  3שאינו קטין מתחת לגיל לא יבקר אורח "(א)   

כאמור מוסד רווחה, ומנהל של מוסד כאמור לא יאפשר ביקורים של אורח 

סך כל האורחים  להלן;במוסד אלא אם כן התקיימו לגביו התנאים המפורטים 

, למעט אם האורח הוא ביום אורח אחדלכל דייר או שוהה קבוע לא יעלה על 

 קטין המלווה על ידי אדם מבוגר:

הציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת הוא  –אם הוא מחלים  )1(   

או  השעות שקדמו לכניסתו למקום 24קורונה מיידית שביצע במהלך 

 הכוללת את הפרטים האלה:שהוצגה לגביו הצהרה חתומה 

 שם המחלים ומספר הזהות שלו; )א(    

בדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי  הוא ביצעהצהרה כי  )ב(    

השעות שקדמו לכניסתו למקום לפי ההוראות לביצוע  24במהלך 

 ;הבדיקה

 התקבלה תוצאה שלילית בבדיקה כאמור בפסקה (ב); )ג(    

אישור על תוצאה שלילית הציג הוא  – אינו מחליםאם הוא  )2(   

השעות שקדמו לכניסתו  24בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 

 "..למקום
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 לצו העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא: ג3בסעיף  . 5 ג3תיקון סעיף 

לא ישהה אדם במקום שאינו שטח פתוח, למעט מקום מגוריו, בלי שהוא "(א)   

אנשים  50עוטה מסכה, ואולם תחול חובת עטיית מסכה בהתקהלות מעל 

צו בדבר אכיפה (נגיף הקורונה) ב 7בשטח פתוח; גורם מוסמך כאמור בסעיף 

יודיע לאדם , 2021-) (הוראת שעה), התשפ"א2063(יהודה ושומרון) (מס' 

עטית -בהתקהלות כאמור על חובתו לעטות מסכה ואת משמעות אי השוהה

 מסכה במקום."

 תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה. .6 תחילה 

הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד בית הוראה זו תיקרא: " . 7 שם

 ".2022-(הוראת שעה), התשפ"ב )5מס'  והוראות שונות) (תיקון

 

 

 

 
 

 פארס      עטילה   תא"ל  

 ראש     המינהל   האזרחי

 באזור     יהודה    ושומרון

 התשפ"ב           ב'         בשבט

 2022              בינואר         4  
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 צבא הגנה לישראל
 

 1981-), התשמ"א892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 
 2022-ב) (יהודה ושומרון), התשפ"269תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' 

 
), 892לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס'  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 , הנני מצווה בזה לאמור:הבטחוןלפי כל דין ותחיקת  סמכויותיי, ויתר 1981-התשמ"א
 

הוספת 
סעיף 

 2ב140

, אחרי 1981-בתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), התשמ"א .1
 יבוא:  1ב140סעיף 

 
"תובענות   

 ייצוגיות
 2006-הוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו .2ב140

החוק), כפי תוקפו בישראל מעת לעת  –(להלן 
ולרבות חקיקת משנה מכוחו, יחולו במועצות 

  –המקומיות בשינויים שיפורטו להלן 

בכל מקום בו מוזכר דבר חקיקה ישראלי  (א)    
תוקפו שהוחל בתקנון זה יבוא "כפי 

בתקנון"; בכל מקום בו מוזכר דבר חקיקה 
ישראלי שלא הוחל בתקנון בנוסחו המלא, 
 יבוא אחריו "כפי תוקפו בישראל מעת לעת;

בכל מקום בו כתובה המילה "המדינה",  (ב)    
יבוא במקומה "מדינת ישראל" ובכל מקום 
בו כתובה המילה "הכנסת" יבוא במקומה 

 "כנסת ישראל";

 
בכל מקום בו כתובות המילים "היועץ  (ג)    

המשפטי לממשלה", יבוא במקומן "היועץ 
המשפטי לממשלה בישראל"; בכל מקום בו 
כתובות המילים "מנהל בתי המשפט", יבוא 
במקומן "מנהל בתי המשפט בישראל"; 
בכל מקום בו כתובות המילים 
"האפוטרופוס הכללי", יבוא במקומן 

בכל מקום  "האפוטרופוס הכללי בישראל";
בו כתובות המילים "שר המשפטים", יבוא 

 אחריהן "בישראל";

 
 –לחוק  2בסעיף  ד)(    

בהגדרה "ארגון", אחרי המילים "על  )1(     
 ו תחיקת הביטחוןפי דין" יבוא: "א

 ;באזור או בישראל"
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 במקום ההגדרה "בית משפט" יבוא:  )2(     
בית משפט  –"בית משפט" "

מקומיים של ערכאה לעניינים 
 ראשונה;";

 
ההגדרות "בורסה", "חוק הגנת  )3(     

הצרכן", "חוק התחרות הכלכלית", 
"חוק החברות", "חוק הפיקוח על 
הביטוח", "חוק הפיקוח על קופות 
גמל", "חוק השקעות משותפות 
בנאמנות", "חוק למניעת מפגעים 
סביבתיים", "חוק שוויון זכויות 

", "חברה לאנשים עם מוגבלות
מנהלת", "עמית", "מבטח", "סוכן 

"תאגיד -ביטוח", "מסלקה" ו
 ;ימחקוי –בנקאי" 

  -(א) לחוק 3בסעיף  (ה)    
 

אחרי המילים ״תובענה ייצוגית״  )1(     
 יבוא ״נגד רשות״;

ן שנקבע בהוראת יהמילים "או בעני )2(     
חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו 

 .יימחקו –תובענה ייצוגית" 
 

 במקום ההגדרה "רשות", יבוא: )3(     
 – אחת מאלה  –""רשות" 

מועצה מקומית,  )1
כמשמעותה בצו בדבר 
ניהול מועצות מקומיות 
(יהודה והשומרון) (מס' 

 ;1981-), תשמ"א892
מועצה אזורית,  )2

כמשמעותה בצו דבר 
ניהול מועצות אזוריות 
(יהודה והשומרון) (מס' 

 ;1979-), תשל"ט783
מקומי כמשמעותו  ועד )3

בצו דבר ניהול מועצות 
אזוריות (יהודה 

), 783והשומרון) (מס' 
 .1979-תשל"ט

  - 5בסעיף  (ו)    

), במקום האמור 1בסעיף קטן (א)( )1(     
מי שמבקש להגיש ״בו, יבוא: 
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תובענה ייצוגית יגיש לבית המשפט 
בקשה בכתב לאישור התובענה 
הייצוגית ויצרף אליה את נוסח 

בקשה  –התובענה (בחוק זה 
לאישור) בהתאם להוראות החלות 

 ״.בישראל בעניין זה
מקום האמור ב ),1בסעיף קטן (ב)( )2(     

בו, יבוא: ״הוגשה בקשה לאישור 
בית המשפט, יראו את סכום 
התביעה או שווי נושאה כסכום או 
כשווי המצטבר של תביעותיהם של 
כל הנמנים עם הקבוצה שבשמה 

 הבקשה לאישור.״מוגשת 
 הוגשה(ב) במקום האמור בו יבוא "6בסעיף      

 הודעה המבקש ישלח, לאישור בקשה
 הגשתה בדברכהגדרתו בתקנון זה  ממונהל

 ומנוסח מהבקשה העתק להודעה ויצרף
 .הבקשה נושא התובענה

  - 8בסעיף  )ז(    
 

), במקום המילים 1בסעיף קטן (ב)( )1(     
מרשויותיה, רשות "המדינה, רשות 

מקומית או תאגיד שהוקם על פי 
 דין", יבוא "רשות";

בסעיף קטן (ד), לאחר המילים  )2(     
״ניתנת לערעור״ יבוא: ״לבית 
המשפט לעניינים מקומיים של 

 ערכאת הערעור״.
(א), במקום המילים ״כפי שיקבע 12בסעיף  (ח)    

 השר״, יבוא ״שנקבע בישראל״. 
(ג), במקום המילים ״שיקבע 18בסעיף  (ט)    

 השר״ יבוא: ״שנקבע בישראל״. 
), במקום המילים ״ייקבעו 1(ב)(19בסעיף  (י)    

 בידי השר״, יבוא ״כפי שנקבעו בישראל״. 
  - 20בסעיף      

), במקום המילים 1בסעיף קטן (ב)( )1(     
״ייקבעו בידי השר״ יבוא ״כפי 

 שנקבעו בישראל״;
), במקום המילים 1ד)(בסעיף קטן ( )2(     

"המדינה, רשות מרשויותיה, רשות 
מקומית או תאגיד שהוקם על פי 

 דין", יבוא "רשות";
(ג), במקום האמור בו יבוא: ״ 25בסעיף  (יא)    

בית המשפט רשאי להורות על מסירת 
הודעה המפורסמת לחברי הקבוצה לפי 
סעיף זה, בהתאם להוראות שנקבעו 
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 בישראל בעניין זה.״

   -יבוא 27 במקום האמור בסעיף יב)(    

הקרן למימון תובענות ייצוגיות  )"(א     
בישראל תפעל בהתאם לתפקידיה 
ובהתאם להוראות החלות על 
פעילות הקרן בישראל גם לגבי 

 ;";תובענות המוגשות באזור
הקרן תנוהל בידי הנהלה שמונתה  )ב(     

להוראות החלות בישראל, בהתאם 
 ;על פעילות הקרן בישראל.״

  - א27בסעיף  )ג(י    

בסעיף קטן (ב), אחרי המילים  )1(     
"לטובת מטרות ציבוריות" יבוא: 

 "באזור";
 

בסעיף קטן (ד), במקומו יבוא: ״  )2(     
כספי הקרן יחולקו בידי ועדה 
שמונתה בישראל ובהתאם להוראות 

 ;בישראל.״החלות על פעילות הקרן 
  - 28בסעיף  )ד(י    

-בסעיף קטן (א), אחרי המילים ״ו )1(     
(ז)״ יבוא: ״לחוק״; ובמקום 25

יורה לרשמו״ יבוא: שהשר המילים ״
 ;ם״מרששנקבע בישראל ל״

בסעיף קטן (ג), במקום האמור בו  )2(     
״מנהל בתי המשפט יחל  יבוא:

בניהול הפנקס בתוך שנה מיום 
 ;חוק זה.״פרסומו של 

  –בתוספת הראשונה לחוק  )זט(    
 , בסופו, יבוא: ״בישראל״;1בפרט  )1(
 , בסופו, יבוא: ״בישראל״;2בפרט  )2(
 , בסופו, יבוא: ״בישראל״;3בפרט  )3(

  –בתוספת השנייה לחוק  )זי(    
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, במקום האמור בו יבוא: 11בפרט  )1(     
תביעה נגד רשות להשבת סכומים "

כמס, אגרה או שגבתה שלא כדין, 
 ;״.תשלום חובה אחר

 ;יימחקו 14עד  12-, ו10עד  1 פרטים  )2(     

  ;ויימחק 2-ו 1ים בתוספת השלישית, פרט )חי(    

, (ז)-(ג)27 ,(ד)12), 2(ב)(8 ),2(ב)(5 סעיפים )טי(    
 -(ד) לחוק -(ב)45, 29-44(ב), 28(ט), -)הא(27

מתוקפם יימחקו, ואולם אין בכך כדי לגרוע 
של חקיקת משנה, פרסומים או נהלים 

 .שיצאו מכוחם
 

 תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו. . 2 תחילה

) (יהודה 269תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' תקנון זה ייקרא  .3 השם
 .2022-בושומרון), התשפ"

 
 
 
 

 פוקס         יהודהאלוף               בהתשפ" ח          בשבט      

 מפקד         כוחות           צה"ל   

 והשומרון      יהודה       באזור

 

 2022 בינואר                    10
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 צבא הגנה לישראל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד בית והוראות 
 2022-) (הוראת שעה), התשפ"ב6שונות) (תיקון מס' 

 
, ועל פי הצו 1966לשנת  43לחוק בריאות הציבור, חוק זמני מס'  15-ו 10בתוקף סמכותי לפי סעיפים 

 הריני מתקין הוראות אלו: 1981-), התשמ"א947בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

 
הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת   .1 2תיקון סעיף 

  יימחק. –סעיף קטן (יז)  ,2 סעיףב  ,ההוראה) –(להלן  2021-שעה), התשפ"ב
 

 ".12.02.2022", יבוא "12.01.2022, במקום "4 בסעיף  .2 4 תיקון סעיף
 

  –בהוראה , יראו כאילו 2022 בינואר 27 יום עד 2022בינואר  7 שמיום בתקופה  .3 הוראת שעה
  – 1בסעיף  )1(  
 :נאמר, " –בהוראה זו אחרי " (א)   

ומעלה, או אדם שקיבל אישור מקופת החולים  60אדם בן  –סיכון" ב"אדם 
או גורם מבטח אחר כי הוא בסיכון; אישור כאמור יינתן לפי הוראות 

 המנהל;";

 :נאמר ,במקום ההגדרה "חולה" (ב)   
 PCRשבוצעה בשיטת  nCoV-חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל –"חולה" 

 או בבדיקת קורונה מיידית;";

 נמחקה; – )4פסקה (בהגדרה "אדם המצוי בבידוד",  (ג)   

 :נאמר, במקום ההגדרה "בדיקה" (ד)   
 nCoVבדיקה ל –בדיקת קורונה מיידית, ולאדם בסיכון  –"בדיקה" 

 ;;"PCRשבוצעה בשיטת 
 

  – 2בסעיף  )2(  

 ):;3) עד (2"( נאמר:, )"4) עד (2"( המילים: ), במקום1בסעיף קטן (ג (א)   

 "ומהסוג"; :נאמר, מועדים"ב), אחרי "2בסעיף קטן (ג (ב)   

"לעניין חוזר בדיקה ראשונה  :נאמר), בסופה 2), בפסקה (3בסעיף קטן (ג (ג)   
 לתקנות חובת ביצוע בדיקה"; 3תהיה לפי סעיף 

 ;נמחק –) 4סעיף קטן (ג (ד)   

"וחלף לא  המילים: , ובמקוםנמחקת), המילה "מעבדתי" 2בסעיף קטן (י (ה)   
 ימים"; 60-"וחלפו לא יותר מ :נאמר, יותר משבוע"

 נאמר, , במקום "במהלך תקופת הבידוד של")3בסעיף קטן (יג), בפסקה ( (ו)   
 הימים שקדמו למועד כניסתו לבידוד עם"; 60"במהלך 
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 :נאמר, , אחרי סעיף קטן (ה)א2בסעיף  )3(  

 
או בדיקת קורונה מיידית וקיבל בה  PCRשביצע בדיקה בשיטת "(ו) יראו אדם 
, גם אם לא היה חייב לבצע הוראה זו, כחולה לעניין nCoV-ממצא חיובי ל

 בדיקה כאמור לפי צו זה.
 

, מי שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת 1(ז) על אף האמור בהגדרה "חולה" בסעיף 
יצע בדיקת קורונה השעות לאחר שב 72במהלך  PCRקורונה שביצע בשיטת 

 .מיידית שתוצאתה חיובית, לא יראו אותו כחולה."
 

 .הביום חתימת זו הוראה של התחילת  .4 תחילה
 

הוראה זו תיקרא: "הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד בית   .5 שם
 ".2022-(הוראת שעה), התשפ"ב )6(תיקון מס'  והוראות שונות)

 
 
 

 

  

 

 

 התשפ"ב       בשבטט'         

     2022            בינואר        11  

 

 עטילה     תא"ל     פארס 

 ראש     המינהל   האזרחי

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

 
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (כניסה ויציאה מהאזור דרך 

  2021-בהתשפ" ,2069מס׳  מעבר גשר אלנבי) (הוראת שעה),

 

-ב, התשפ")4הארכת תוקף מס׳ ( הוראות בדבר הסדרי כניסה לאזור (מעבר גשר אלנבי)

2022  

 
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (כניסה ויציאה ל 3 -ו 2לפי סעיפים בתוקף סמכותי 

נחוץ לשם דבר כי ה ששוכנעתי, ולאחר 2021 -ב התשפ", 2069מס׳ מהאזור דרך מעבר גשר אלנבי) (הוראת שעה), 
 לשם מניעת הפצתה, הנני מורה בזאת לאמור: הדברתה של מחלה מגפתית המחייבת צעדים מיידיים

 

 
 

   

, במקום 5, בסעיף 2021-בהוראות בדבר הסדרי כניסה לאזור (מעבר גשר אלנבי), התשפ"א .1 הארכת תוקף
 ". 2.2022.15" יבוא "2.2021.15"
 
 

הארכת תוקף הוראות בדבר הסדרי כניסה לאזור (מעבר גשר אלנבי) (: "ייקראו אלו הוראות .2 השם
 ".2022-ב, התשפ")4מס׳ 

 
 
 
 

 

 בהתשפ" טבשב די״

 2202 בינואר 16

 

 
 

 אל"ם        מלי          מאירי

  ראש      מחלקת    מבצעים

 תיאום פעולות הממשלה בשטחים
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 -בלמ"ס  - 

 צבא ההגנה לישראל
), 1665(יהודה ושומרון) (מס'  בנקודות מעבר הסדרת הסמכויות צו בדבר 

  2010-א"עהתש
 

 ) (יהודה ושומרון), 2מס'  (תיקון מעבר טוביןלהודעה בדבר ייחוד נקודות 
 2022-בהתשפ"

 
צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה) (ג) ל2סעיף  כוחסמכותי מבתוקף 

 הנני נותן הודעה זו: 2010-), התשע"א1665(יהודה ושומרון) (מס' 
 
 

   
תיקון התוספת 

 השנייה
-בהודעה בדבר ייחוד נקודות למעבר טובין (יהודה והשומרון), התשע"ו .1

 יימחק.   – 6, בתוספת השנייה,  פרט 2016
 

   
 תחילת תוקפה של הודעה זו מיום חתימתה. .2 תחילת תוקף

  
 

 

הודעה זו תיקרא: "הודעה בדבר ייחוד נקודות למעבר טובין (תיקון מס'  .3 השם
 ".2022-ב"פהתש) (יהודה והשומרון), 2
 
 
 
 
 
 

   
 כ"ד בשבט  התשפ"ב

 2022בינואר  26

 

 

  אלוף פארס עטילה-תת 

 המנהל       האזרחיראש      

 לאזור    יהודה    והשומרון
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 צבא הגנה לישראל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד בית והוראות 
 2022-) (הוראת שעה), התשפ"ב7שונות) (תיקון מס' 

 
, ועל פי הצו 1966לשנת  43לחוק בריאות הציבור, חוק זמני מס'  15-ו 10בתוקף סמכותי לפי סעיפים 

 הריני מתקין הוראות אלו: 1981-), התשמ"א947בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

 
הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת ב  .1 2תיקון סעיף 

מחובת ), אחרי "1, בסעיף קטן (י2בסעיף   ,ההוראה) –(להלן  2021-שעה), התשפ"ב
(ד), חוזר  -) ו1", יבוא: "על אף האמור בסעיפים קטנים (גהוראה זוחרת לפי בידוד א

להשתמש בתחבורה ציבורית כדי כאמור החייב בבידוד לפי סעיף קטן זה בלבד, רשאי 
 . למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר;"להגיע למקום הבידוד, ובלבד שיגיע 

  
 

 .הביום חתימת זו הוראה של התחילת  .2 תחילה
 

הוראה זו תיקרא: "הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד בית   .3 שם
 ".2022-(הוראת שעה), התשפ"ב )7(תיקון מס'  והוראות שונות)

 
 
 

 

        

 

 

 

 

 התשפ"ב      כ"ג       בשבט     

      2022           בינואר             25  

 

 תא"ל     פארס      עטילה

 ראש     המינהל   האזרחי

 באזור     יהודה    ושומרון
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 צבא הגנה לישראל
 

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 
הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד בית והוראות 

 2022-) (הוראת שעה), התשפ"ב8שונות) (תיקון מס' 
 

, ועל פי הצו 1966לשנת  43לחוק בריאות הציבור, חוק זמני מס'  15-ו 10סעיפים בתוקף סמכותי לפי 
 הריני מתקין הוראות אלו: 1981-), התשמ"א947בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

                        
 

תיקון 
 4סעיף 

  – 4 בסעיף ,בהוראה זו .1

 ".2022במרץ  12", יבוא: "12.02.2022"במקום:   
 

 .2022בפברואר  12ביום  וז תחילתה של הוראה .2 תחילה 

הוראה זו תיקרא: "הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד  .3 השם
 ".2022-) (הוראת שעה), התשפ"ב8בית והוראות שונות) (תיקון מס' 

 
 

 
 

 
 

 ב"פתשה          באדר א'     ז'        

 2022                בפברואר          8   

 
 פארס      עטילה        תא"ל

 המינהל   האזרחי      ראש  
 יהודה    ושומרון     באזור  
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 צבא הגנה לישראל
 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד בית והוראות שונות) 

 2022-) (הוראת שעה), התשפ"ב9(תיקון מס' 

 
, ועל פי הצו 1966לשנת  43לחוק בריאות הציבור, חוק זמני מס'  15-ו 10סעיפים בתוקף סמכותי לפי 

 הריני מתקין הוראות אלו: 1981-), התשמ"א947בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

 
 

, יבוא: תקנות הגבלת פעילות מוסדות חינוך"אחרי ההגדרה "בהוראה זו,   .1 1תיקון סעיף 
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף  –בדיקה"  "תקנות חובת ביצוע

-הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), התשפ"א
 .;", כפי תוקפן בישראל מעת לעת2021

על אף האמור בסעיף ), יבוא: "3האמור בסעיף קטן (ג במקום – 2בסעיף  (א)  .2 2תיקון סעיף 
בבידוד יוכל לסיים את תקופת הבידוד אם לא היו לו קטן (ג), אדם המצוי 

תסמינים עד לקבלת ממצא שלילי בבדיקה שבוצעה לכל המוקדם במהלך 
היום החמישי לתקופת הבידוד; אין באמור בסעיף קטן זה לגרוע מחובת 
בידוד אחרת שהאדם חב בה לפי צו זה או מחובת חוזר לבצע בדיקה לפי 

 ;";דיקהלתקנות חובת ביצוע ב 3סעיף 
 

 ), יבוא:1סעיף קטן (יהאמור ב במקום (ב)  

(ט), חוזר, ובכלל זה חוזר -קטנים (ג) ועל אף האמור בסעיפים "    
הימים שקדמו להגעתו לישראל  14-שהוא מחלים, שלא שהה ב

או לאזור, במדינה שהוגבלה היציאה אליה בתקנות לפי סעיף 
נגיף הקורונה  א(א) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם7

, כפי תוקפו בישראל מעת 2020-החדש (הוראת שעה), התש"ף
 לעת.

לתקנות חובת ביצוע (א) 3הוא חייב בבדיקה לפי תקנה  אם )1(    
חייב בבידוד לפי סעיף קטן (א) עד לקבלת ממצא   – בדיקה

שעות  24אמור, או עד חלוף לפי הסעיף השלילי בבדיקה 
 ת גבולות בכניסה לישראלממועד קבלת אישור על ביקור

 , לפי המוקדם; או לאזור

לתקנות חובת  (א)3הוא אינו חייב בבדיקה לפי תקנה  אם )2(    
 ;לא תחול לגביו חובת בידוד –  ביצוע בדיקה

ישהה   – הוראה זוחלה עליו חובת בידוד אחרת לפי  אם )3(    
בבידוד עד להשלמת התקופה של הבידוד לפי אותה חובת 

 בידוד; 
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 כאמור(ד), חוזר -) ו1קטנים (ג יםבסעיפ האמור אף על )4(    
) החייב בבידוד לפי סעיף קטן זה בלבד, רשאי 1בפסקה (

להשתמש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום הבידוד, 
 ".ביותר; ובלבד שיגיע למקום הבידוד בדרך המהירה

(א), בסופו, יבוא "על אף האמור, יראו חוזר שמילא טופס נוסע נכנס 3בסעיף   .3 3תיקון סעיף 
לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  7לפי תקנה 

, כפי 2020-(הוראת שעה)(הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף
 בחובת דיווח לפי הוראה זו.".תוקפן בישראל מעת לעת, כאילו עמד 

ואולם תחול חובת עטיית מסכה ג(א) להוראה העיקרית, המילים "3בסעיף   .4 ג3תיקון סעיף 
 7 אנשים בשטח פתוח; גורם מוסמך כאמור בסעיף בסעיף 50בהתקהלות מעל 

) (הוראת שעה), 2063בצו בדבר אכיפה (נגיף הקורונה) (יהודה ושומרון) (מס' 
, יודיע לאדם השוהה בהתקהלות כאמור על חובתו לעטות 2021-התשפ"א

 יימחקו.  – עטית מסכה במקום."-מסכה ואת משמעות אי

 ".2022באפריל  12", יבוא: "2022במרץ  12במקום "  .5 4תיקון סעיף 

 .2022במרץ  12של הוראה זו ביום  תחילתה  .6 תחילה

הוראה זו תיקרא: "הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד   .7 שם
 ".2022-(הוראת שעה), התשפ"ב )9(תיקון מס'  בית והוראות שונות)

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 התשפ"ב            באדר  ב'                ו'

  2022                 בפברואר               9

 

 תא"ל     פארס      עטילה

 ראש     המינהל   האזרחי

 באזור     יהודה    ושומרון
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 1979-), התשל״ט783מועצות אזוריות (יהודה ושומרון)(מס׳  צו בדבר ניהול

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

 1979-התשל"ט ,תקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון)

 1981-התשמ"א ,תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון)

 
 

 2022-פ"ב, התש(תיקון) )יהודה ושומרון(אשכול רשויות רשויות מקומיות צו איגוד 

 
  

לתקנון המועצות המקומיות (יהודה  2כא75-טז ו75בתוקף סמכותי לפי סעיפים

א לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), 61וסעיף  1981-והשומרון) תשמ"א

 , לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד האוצר בישראל,1979-התשל"ט

בהסכמת מועצת אשכול רשויות יהודה ושומרון ובהסכמת מועצת  המועצה אזורית 

הר חברון, מועצת המועצה מקומית קריית ארבע ומועצת המועצה האזורית שומרון, 

 אני מצווה לאמור:

 
 - 2020-יהודה ושומרון), התש"ף(אשכול רשויות  איגוד רשויות מקומיותצו בתוספת ל  .1 תיקון התוספת

 אחרי:  )1(  
 מספר נציגי הרשות המקומית במועצה הרשות המקומית

 

 "1 "מועצה אזורית הר אדר

 

 יבוא:

 מספר נציגי הרשות המקומית במועצה הרשות המקומית
 

 "1 "מועצה אזורית הר חברון

 

 אחרי:  )2(  
 מספר נציגי הרשות המקומית במועצה הרשות המקומית

 

 "1 "מועצה מקומית קדומים

 

 יבוא:

 מספר נציגי הרשות המקומית במועצה הרשות המקומית
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 "1 ארבע ת"מועצה מקומית קריי
 

 אחרי:  )3(  
 מספר נציגי הרשות המקומית במועצה הרשות המקומית

 

 "1 קרני שומרון מקומיתמועצה "

 

 יבוא:

 מספר נציגי הרשות המקומית במועצה הרשות המקומית
 

 "1 שומרוןמועצה אזורית "
 

 תמר  נאסה

 הממונה  
 י"ב   באדר א'  התשפ"ב

 2022    בפברואר          13
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

 
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (כניסה ויציאה מהאזור דרך 

  2021-בהתשפ" ,2069מס׳  מעבר גשר אלנבי) (הוראת שעה),

 

-ב, התשפ")5הארכת תוקף מס׳ ( כניסה לאזור (מעבר גשר אלנבי)הוראות בדבר הסדרי 

2022  

 
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (כניסה ויציאה ל 3 -ו 2לפי סעיפים בתוקף סמכותי 

לשם  נחוץדבר כי ה ששוכנעתי, ולאחר 2021 -ב התשפ", 2069מס׳ מהאזור דרך מעבר גשר אלנבי) (הוראת שעה), 
 הדברתה של מחלה מגפתית המחייבת צעדים מיידיים לשם מניעת הפצתה, הנני מורה בזאת לאמור:

 
 

   

, במקום 5, בסעיף 2021-בהוראות בדבר הסדרי כניסה לאזור (מעבר גשר אלנבי), התשפ"א .1 הארכת תוקף
 ". 2.2023.15" יבוא "2.2022.15"
 
 

הארכת תוקף הסדרי כניסה לאזור (מעבר גשר אלנבי) (הוראות בדבר : "ייקראו אלו הוראות .2 השם
 ".2022-ב, התשפ")5מס׳ 

 
 
 
 

 

 בהתשפ" אדר א'ב ט"ו

 2202 בפברואר 16

 

 
 

 אל"ם        מלי          מאירי

  ראש      מחלקת    מבצעים

 תיאום פעולות הממשלה בשטחים

 

 
11952



 צבא הגנה לישראל
 

 1945הגנה (שעת חירום), התקנות 
 

 הכרזה על התאחדות בלתי מותרת 
 
 

)(ב) 1(84ובהתאם לתקנה  יהודה והשומרון בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור
") ויתר סמכויותיי על פי כל דין תקנות ההגנה(להלן: " 1945לתקנות ההגנה (שעת חירום), 

ארגון של  זרועהיא ההתאחדות נושא הכרזה זו כי  שהשתכנעתילאחר וותחיקת ביטחון, 
, הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון האזורוכי , שהוא התאחדות בלתי מותרת ,"חמאס"

חבר בני אדם  כל אני מכריז בזה כיוהסדר ציבורי, ביטחון מדינת ישראל, שלום הציבור 
 Europal''או  פלסטיני"-האירופי תקשורת"פורום ה או "פורום יורופל"הנקרא 

Forum''  או''European Palestinian Communications Forum''  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
הוא התאחדות בלתי ולרבות כל חבר בני אדם המשתייך לזרם זה, המכונה בכינויים שונים, 

 .ההגנה מותרת כמשמעותה בתקנות
 

המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל, נדרש להודיע על כך למפקד כוחות 
, 02-997-7071/711טלפון: בהיועץ המשפטי ליהודה ושומרון לשכת צה"ל באיו"ש באמצעות 

 .076-539-9689 פקס:וב
 
 

הרואה עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש השגותיו בכתב בפניי באמצעות לשכת היועץ 
 יום ממועד פרסום ההכרזה. 14המשפטי לאזור יהודה ושומרון, וזאת תוך 

 
 

 
 
 
 

 שפ"בתהי"ז         באדר א'    

 2022בפברואר                    18

 

 
 

  
 
 
 

 , אלוףיהודה פוקס

 מפקד    כוחות    צה"ל

 ושומרון          יהודה    באזור 
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 צבא הגנה לישראל
 

 1945הגנה (שעת חירום), התקנות 
 

 הכרזה על התאחדות בלתי מותרת 
 
 

)(ב) 1(84ובהתאם לתקנה  יהודה והשומרון בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור
") ויתר סמכויותיי על פי כל דין תקנות ההגנה(להלן: " 1945לתקנות ההגנה (שעת חירום), 

ארגון של  זרועהיא ההתאחדות נושא הכרזה זו כי  שהשתכנעתילאחר וותחיקת ביטחון, 
, הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון האזורוכי , שהוא התאחדות בלתי מותרת ,"חמאס"

חבר בני אדם  כל אני מכריז בזה כיוהסדר ציבורי, ביטחון מדינת ישראל, שלום הציבור 
 International Legal"או  "הברית המשפטית הבינלאומית למען פלסטין"הנקרא 

Coalition for Palestine (ILCP)",  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 

ולרבות כל חבר בני אדם המשתייך לזרם זה,  ,מרכז ועד או סיעה שלו, ובכל שם שייקרא
 .ההגנה הוא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנותהמכונה בכינויים שונים, 

 
המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל, נדרש להודיע על כך למפקד כוחות 

, 02-997-7071/711טלפון: בהיועץ המשפטי ליהודה ושומרון לשכת צה"ל באיו"ש באמצעות 
 .076-539-9689 פקס:וב

 
 

הרואה עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש השגותיו בכתב בפניי באמצעות לשכת היועץ 
 יום ממועד פרסום ההכרזה. 14המשפטי לאזור יהודה ושומרון, וזאת תוך 

 
 

 
 
 
 

 שפ"בתהי"ז      באדר א'    

 2022     בפברואר            18

  
 
 
 

 , אלוףפוקסיהודה 

 מפקד    כוחות    צה"ל

 ושומרון          יהודה    באזור 
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 צבא הגנה לישראל
 

 1945הגנה (שעת חירום), התקנות 
 

 הכרזה על התאחדות בלתי מותרת 
 
 

)(ב) 1(84ובהתאם לתקנה  יהודה והשומרון בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור
") ויתר סמכויותיי על פי כל דין תקנות ההגנה(להלן: " 1945לתקנות ההגנה (שעת חירום), 

ארגון של  זרועהיא ההתאחדות נושא הכרזה זו כי  שהשתכנעתילאחר וותחיקת ביטחון, 
, הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון האזורוכי , שהוא התאחדות בלתי מותרת ,"חמאס"

חבר בני אדם  כל אני מכריז בזה כיוהסדר ציבורי, ביטחון מדינת ישראל, שלום הציבור 
 Popular Conference"או  "הוועידה העממית של הפלסטינים בחוץ לארץ"הנקרא 

for Palestinians Abroad (PCPA)",  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 

ולרבות כל חבר בני אדם המשתייך לזרם זה,  ,מרכז ועד או סיעה שלו, ובכל שם שייקרא
 .ההגנה הוא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנותהמכונה בכינויים שונים, 

 
המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל, נדרש להודיע על כך למפקד כוחות 

, 02-997-7071/711טלפון: בהיועץ המשפטי ליהודה ושומרון לשכת צה"ל באיו"ש באמצעות 
 .076-539-9689 פקס:וב

 
 

הרואה עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש השגותיו בכתב בפניי באמצעות לשכת היועץ 
 יום ממועד פרסום ההכרזה. 14המשפטי לאזור יהודה ושומרון, וזאת תוך 

 
 

 
 
 
 

 שפ"בתהי"ז       באדר א'     

 2022בפברואר                    18

 
 
  

  
 
 
 

 , אלוףיהודה פוקס

 מפקד    כוחות    צה"ל

 ושומרון          יהודה    באזור 
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  -" אדם של זיהוי פרטי" .1  הגדרות

   
 ;משפחה ושם, הסב שם, האב שם, פרטי שם ) א(  

 ;המספר נרשם שממנה התעודה וסוג זהותו מספר )ב(  

 ;המיקוד - ולצדם, כליאתו מקום - במשמורת נמצא האדם ואם, המען )ג(  

 ;לצו 65 בסעיף כמשמעותו רכוש חילוט צו - "פלילי חילוט צו"  

 .לצו 75 בסעיף כמשמעותו -" תובע"  
 
 

 לצו בקשה
 פלילי חילוט

 : אלה את תציין פלילי חילוט לצו בקשה )א( .2

, כמותו, סוגו בציון לחילוט המיועד הרכוש של הזיהוי פרטי )1(  
 ; הענין לפי, לזיהויו שנדרש אחר פרט וכל מיקומו

 ; ברכוש לזכות שטוען מי של הזיהוי פרטי )2(   

 ; החילוט את מבקשים שבשלה העילה )3(   

 את תציין לצו) 5()ד(65 בסעיף כאמור האישום כתב לתיקון בקשה )ב(  
 ). א( משנה בתקנת האמורים הפרטים

 בתקנת כאמור אישום כתב תיקון על או חילוט צו למתן בקשה על הודעה )ג(  
 להודעה; ברכוש לזכות שטוען מי לכל התובע בידי תומצא) ב( משנה
 .הענין לפי, המתוקן נוסחו או האישום כתב יצורף

 
 

 על הודעה
 חילוט החלטת

 להגשת ומועד
 טענות

3   . 
 

 בית מטעם כך על הודעה תומצא לצו,) ד(65 בסעיף כאמור הנידון הורשע )א(
 במועד טענותיו את להשמיע יוזמן והוא ברכוש לזכות שטוען למי המשפט
 .הרכוש לחילוט הבקשה לבירור שנקבעו ובמקום

 ) ב(
 

 מעשרה יאוחר לא, ולתובע המשפט לבית יגישו ברכוש לזכות וטוען נידון
 את יפרטו ובו תצהיר החילוט בבקשת לדיון שנקבע המועד לפני ימים

 התומכים המסמכים כל יצורפו לתצהיר; הרכוש לגבי טענותיהם
 של רכישתו דרך על המעידים מסמכים, רישום נסחי לרבות, בטענותיהם

 )2((ד)65 סעיף לפי החזקה הפרכת לענין וכן, בעדו התשלום ועל הרכוש
 .הרכוש בעל של הזיהוי פרטי - לצו

 צבא הגנה לישראל

 

צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 
 2009 -), התש"ע1651

 תקנות בדבר חילוט רכוש בהליך פלילי בעבירת הלבנת הון
לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון)  )ח(65 סעיף לפי סמכותי בתוקף

 :  אלה תקנות מתקין אני), "הצולהלן: "( 2009 -), התש"ע 1651(מס' 
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 אחר מועד לקבוע המשפט מבית ברכוש לזכות הטוען או הנידון ביקשו )ג(
 לאימות תצהיר ויצרפו בקשתם את ינמקו, טענותיהם את להשמיע

 מהמועד ימים מעשרה יאוחר לא המשפט לבית תוגש הבקשה; נימוקיהם
 תקנת לפי בבקשה יחליט המשפט בית; החילוט בבקשת לדיון שנקבע
 . החילוט בבקשת לדיון שנקבע המועד הגיע בטרם זו משנה

 מיוחדים מטעמים, המשפט בית רשאי), ג( משנה בתקנת האמור אף על )ד(
 לשינוי הבקשה אם אף החילוט בבקשת לדיון אחר מועד לקבוע, שירשמו

 ). ג( משנה לתקנת בהתאם הוגשה לא המועד
 

 בבקשה הדיון
 חילוט לצו

 פלילי

4   . 
 

 ראיות התובע יביא בטרם יתקיים פלילי חילוט לצו בבקשה הדיון ) א(
, אלא אם סבר בית המשפט אחרת לצו 129 בסעיף כאמור העונש לקביעת

 .מנימוקים שיכתבו
; הרכוש לחילוט בקשתה את התביעה תחילה תנמק, בבקשה בדיון )ב(

 כל כן יעשה ואחריו ראיותיו את ויביא טענותיו את הנידון ישמיע אחריה
 לסתור ראיותיו את ויביא התובע יטען אחריהם; ברכוש לזכות שטוען מי

 המשפט בית ברשות; ברכוש לזכות הטוען ושל הנידון של טענותיהם את
 .ולעדיה התביעה לטענות להגיב ברכוש לזכות והטוען הנידון רשאים

 הדין. בגזר תיכלל פלילי חילוט לצו בבקשה המשפט בית החלטת ) ג(
 
 

 צו על הודעה
 פלילי חילוט

 שטוען למי המשפט בית מטעם כך על הודעה תומצא, פלילי חילוט צו ניתן .5
 .להודעה יצורף החילוט צו ניתן שבו הדין פסק של העתק; ברכוש לזכות

 המצאת דרך
 הודעה

 106 סעיף לפי מסמך שממציאים בדרך תומצא 10-ו 5, 3, 2 תקנות לפי הודעה .   6
  לצו.

 
 . לחלוט היה ניתן הוא שבו הדין שפסק לאחר אלא פלילי חילוט צו לבצע אין .7 חילוט צו ביצוע

 
 

 או פלילי חילוט צו על הנידון של או כוחות צה"ל באזורמפקד  של ערעור )(א .8 ערעור
 לתת שלא המשפט בית החלטת על מפקד כוחות צה"ל באזור של ערעור

 . לצו 153 סעיף לפי הערעור בהודעת במפורש יצוין פלילי חילוט צו

 שטען למי המשפט בית מטעם תומצא פלילי חילוט צו על ערעור על הודעה ) ב(  
 .הערעור הודעת של העתק לה ויצורף ברכוש לזכות

 שלא המשפט בית החלטת על מפקד כוחות צה"ל באזור ערעור על הודעה ) ג(  
 ברכוש לזכות שטען למי המשפט בית מטעם תומצא פלילי חילוט צו לתת
 .לרכוש בקשר טענותיו את להשמיע המשפט בית מטעם יוזמן והוא

 הוראות זו תקנה לפי ערעור על יחולו אלה בתקנות מוסדר שאינו בענין ) ד(  
 לזכות שטוען מי יטען ,בערעור הטענות סדר לענין; סימן ח'  לפרק ה' לצו

 לזכות לטוען גם יימסר בערעור הדין מפסק העתק; הנידון אחרי ברכוש
 .ברכוש

 הטוען נוכחות
 ברכוש לזכות

 בערעור

 לדון המשפט בית רשאי, התייצב ולא בערעור לדיון ברכוש לזכות הטוען הוזמן .9
 . בהעדרו גם בו ולהחליט בערעור

 

 רכוש חילוט 
 אחר

 העילות אחת התקיימהניתן צו חילוט פלילי ולאחר מכן הוברר כי  )א( .10
פרקליט אזור יהודה והשומרון או מי  רשאי, לצו )ו(65 בסעיף המנויות

 לחלט, החילוט על שהחליט משפט מבית, בכתב, לבקש שהסמיכו לכך
 תציין זו משנה תקנת לפי בקשה; הצו ניתן רכושו שלגבי מי של אחר רכוש
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 של הזיהוי פרטי בציון, הצו את לשנות מבקשים שבשלה העילה את
 לרבות, ידוע הוא אם המחליף והרכוש החילוט צו ניתן שלגביו הרכוש

 ויצורפו בתצהיר נתמכת תהיה הבקשה; שמאי של הערכתו לפי ערכו
 .בבקשה התומכים המסמכים כל אליה

 
 שלגביו לרכוש בנוסף או במקום אחר רכוש לחלט המשפט בית החליט )ב( 

 המשפט בית מטעם כך על הודעה תימסר, המקורי החילוט צו ניתן
 .למפקד כוחות צה"ל באזור

 
 .ןביום חתימת תקנות אלושל ן תחילת .11 תחילה

 
חילוט רכוש בהליך בדבר הוראות ביטחון ( תקנות: "הוייקראתקנות אלו  .12 השם

 ".2022-ב"פ), התשפלילי בעבירת הלבנת הון
 
  

 

 

 ב"פהתש כ"ט       באדר א'     

 2022במרץ                              2

  

 

 פוקס                    יהודה           אלוף

 צה"ל                 כוחות מפקד        

 
  

 יהודה            והשומרון      באזור  
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 צבא הגנה לישראל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 
הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד בית והוראות 

 2022-) (הוראת שעה), התשפ"ב10שונות) (תיקון מס' 
 

, 1966לשנת  43לחוק בריאות הציבור, חוק זמני מס'  15-ו 10בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
הריני  1981-), התשמ"א947ועל פי הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

 מתקין הוראות אלו:
 
  - 2בסעיף  בהוראה זו,   .1 2תיקון סעיף 

תימחק ובמקום "המתגורר עימו"  –בסעיף קטן (ד), המילה "מחלים"  )1(  
 יבוא "שהוא בן ביתו";

 אחרי סעיף קטן (ט), יבוא: )2(  

מגע הדוק עם ב שהיהחובת בידוד לפי סעיף זה לא תחול על אדם ) 1ט("   
 בן ביתו.";  חולה שאינו

 ), יבוא:2במקום סעיף קטן (י )3(  

 מחלים שהוא חוזר), 1(י או(י)  קטנים בסעיפים האמור אף על) 2י("   
-מ יותר לא וחלפו, nCov-ל חיובי ממצא בסיס על החלמה אישור וקיבל

 יהיה לא, חולה היותו בשל שביצע הבידוד חובת השלמת ממועד ימים 60
 ;.")1(י או(י)  קטנים סעיפים לפי בבידוד חייב

 בסעיף קטן (יא), במקום "המתגורר עימו" יבוא "שהוא בן ביתו"; )4(  

  -בסעיף קטן (יב)  )5(  

-ברישה, במקום "בסעיף קטן (ט)" יבוא "בסעיפים קטנים (ט) ו )א(   
 )" ובמקום "מחלים" יבוא "אדם, ובכלל זה מחלים,";1(ט

 ), במקום "המחלים" יבוא "הוא";1בפסקה ( )ב(   

 ), במקום "המחלים" יבוא "הוא";2בפסקה ( )ג(   

 .תימחק –), המילה "המחלים" 3בפסקה ( )ד(   
 

 בטל. –, סעיף קטן (ד) תהעיקרי להוראה ג3בסעיף   .2 ג3תיקון סעיף 

 תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה.  .3 תחילה

הוראה זו תיקרא: "הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד בית   .4 שם
 ".2022-) (הוראת שעה), התשפ"ב10והוראות שונות) (תיקון מס' 

 
 

 
 
 

 
 פארס      עטילה   תא"ל   

 האזרחי   המינהל  ראש  

 באזור    יהודה    ושומרון

 

  התשפ"ב         אדר ב'  ב    י"א  

  2022                      במרץ         14
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 המשרד לשירותי דת

 לשכה משפטית
 

 
 

 
 
 
 

 הרשות המוסמכת
 1981-: דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א12לפי נספח מס' 

 
 
 
 

 אלקנהאזורית הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית 
כפי תוקפו בנספח   1971-(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א6לפי סעיף 

 1981-המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א: דיני דתות לתקנון 12מס' 
 

-(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב}, התשל"א6אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 
: דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) 12כפי תוקפו בנספח מס'  1971

 חברים והרכבתי אותה כדלהלן: שהחמיתהיה בת  אלקנה, המועצה הדתית 1981-התשמ"א
 
 

      שם
 
 שמעון רוקח 
 
 שמעון ברט 
 
 יובל גנן 
 
 עוז אלתר 
 
 רחל קורצמן 
 
  
  
 
 
 

  ) 2021 בספטמבר 5(  אלול התשפ"א כ"חתוקף המינוי מיום 
 
 
 

 ) 2021בספטמבר  5 אלול התשפ"א ( כ"ח
 
 
 
 

 שמעון (מוני) מעתוק                                                                 
 
 הרשות המוסמכת          

11960



 
 המשרד לשירותי דת

 לשכה משפטית
 

 
 

 
 
 
 

 הרשות המוסמכת
 1981-: דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א12לפי נספח מס' 

 
 
 
 

 אזורית גוש עציוןהודעה בדבר הרכב המועצה הדתית 
כפי תוקפו בנספח   1971-(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א6לפי סעיף 

 1981-לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א: דיני דתות 12מס' 
 

-(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב}, התשל"א6אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 
: דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) 12כפי תוקפו בנספח מס'  1971

 תהיה בת שבעה חברים והרכבתי אותה כדלהלן: עציון אזורית גוש, המועצה הדתית 1981-התשמ"א
 
 

      שם
 
 רפאל אוסטרוף 
 
 ג'רמי קורניץ 
 
 וולפסטל אליהו 
 
 אלעד מאיר 
 
 רחל רוז 
 
 שירה ספיר 
 
 סנדק אילת 
 
 
 
 

 ) 2021 באוקטובר 6תשרי התשפ"ב ( ל' תוקף המינוי מיום 
 
 
 

 ) 2021באוקטובר  6 תשרי התשפ"ב ( ל'
 
 
 

 
 שמעון (מוני) מעתוק                                                                  

 
 הרשות המוסמכת          
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 לשירותי דת המשרד

 לשכה משפטית

 
 הרשות המוסמכת

 1981-: דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א12לפי נספח מס' 
 
 
 
 

 אזורית בקעת הירדןהודעה בדבר הרכב המועצה הדתית 
: 12כפי תוקפו בנספח מס'   1971-[נוסח משולב], התשל"א(א) לחוק שירותי הדת היהודיים 6לפי סעיף 

 1981-דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א
 

 1971-(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב}, התשל"א6אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 
, 1981-מקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א: דיני דתות לתקנון המועצות ה12כפי תוקפו בנספח מס' 

 תהיה בת שבעה חברים והרכבתי אותה כדלהלן: אזורית בקעת הירדןהמועצה הדתית 
 
 

      שם
 
 אורית גבירצמן 
 
 סתרגנטק א 
 
 
 יואל אלמוג 
 
 דוד אורן 
 
 שלום קופרמן 
 
 כפיר רמי 
 
 אורית אבידן דא קוסטה 
 
 
 
 

 ) 2021 בנובמבר 1(  התשפ"ב חשון כ"ותוקף המינוי מיום 
 
 
 

 ) 2021בנובמבר  1 התשפ"ב ( חשון כ"ו
 
 
 

                                                               

 
 שמעון (מוני) מעתוק       

 
 הרשות המוסמכת          
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 המשרד לשירותי דת

 לשכה משפטית
 

 
 

 
 
 
 

 הרשות המוסמכת
 1981-: דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א12לפי נספח מס' 

 
 
 
 

 מעלה אדומיםאזורית הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית 
כפי תוקפו בנספח   1971-(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א6לפי סעיף 

 1981-לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א: דיני דתות 12מס' 
 

-(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב}, התשל"א6אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 
: דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) 12כפי תוקפו בנספח מס'  1971

 תהיה בת שבעה חברים והרכבתי אותה כדלהלן: םמעלה אדומי, המועצה הדתית 1981-התשמ"א
 
 

      שם
 
 שי פרץ 
 
 יצחק אבידני 
 
 חנניה אזולאי 
 
 יעקב חי אהרון 
  
  יעקב בנימין 
 
 ציפי מזרחי 
 
 מלי אמסלם 
 
 
 
 

 )2021בנובמבר  25תשפ"ב ( כסלו  כ"אתוקף המינוי מיום 
 
 

 )2021 בנובמבר 25בכסלו התשפ"ב (  כ"א
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 שמעון (מוני) מעתוק       
 

 הרשות המוסמכת          
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 המשרד לשירותי דת

 לשכה משפטית
 

 
 

 
 
 
 

 הרשות המוסמכת
 1981-: דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א12לפי נספח מס' 

 
 
 
 

 אריאלאזורית הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית 
כפי תוקפו בנספח   1971-(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א6לפי סעיף 

 1981-המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א: דיני דתות לתקנון 12מס' 
 

-(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב}, התשל"א6אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 
: דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) 12כפי תוקפו בנספח מס'  1971

 בת שבעה חברים והרכבתי אותה כדלהלן: תהיה אזורית אריאל, המועצה הדתית 1981-התשמ"א
 
 

      שם
 
 עמוס צוריאל 
 
 מיכאל אברמוביץ 
 
 קתוע שרונה 
 
 פלג הדרה 
 
 דינה אברגיל 
 
 אלי ארביב 
 
 אדרי אלברט 
 
 
 
 

  ) 2021 בנובמבר 28תשפ"ב ( כסלו  כ"דתוקף המינוי מיום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 שמעון (מוני) מעתוק       
 

 הרשות המוסמכת          
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 צבא הגנה לישראל
), 967צו בדבר העסקת עובדים במקומות מסוימים (יהודה ושומרון) (מס' 

 1982 –התשמ"ב 

 

 כתב מינוי

 

 
), 967לצו בדבר העסקת עובדים במקומות מסוימים (יהודה ושמרון) (מס'  4בתוקף סמכותי לפי סעיף 

(להלן: "חוק  1960לשנת  21לחוק העבודה הירדני מס'  9(להלן: "הצו"), ולפי סעיף  1982 –התשמ"ב 

  :העבודה"), הנני ממנה בזאת את

 

  מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודהבמפקחי העבודה 

 בישראל הכלכלה והתעשייהבמשרד של זרוע העבודה 
 

 

 לשמש כמפקחים על העבודה, כמשמעות מונח זה בחוק העבודה, לעניין הצו.

 תחילת תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו.
 

 
 

 

 

 לוי              יצחק               

 הממונה –קמ"ט תעסוקה 

 התשפ"ב         כ"ב       בשבט

  2022              בינואר         24
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 צבא הגנה לישראל
 

  1969  – ), התש"ל363שומרון) (מס' ה(יהודה ו הגנה על הטבעצו בדבר 
 1970  –), תש"ל 373 צו בדבר פארקים (יהודה והשומרון) (מס'

 
 
 

 לפקחמינוי כתב 
 
 

 ), התש"ל363שומרון) (מס' ההגנה על הטבע (יהודה ולצו בדבר  ד)(א5בתוקף סמכותי לפי סעיף 
, 1970 –), תש"ל 373 לצו בדבר פארקים (יהודה והשומרון) (מס' )5(ב)(5 ולפי סעיף 1969 –

 נני ממנה בזה את:ובאישור ראש המנהל האזרחי, ה
 
 
 

 052819661גלעד וייל, ת.ז. 
 
 
 

 כמשמעותו בצווים. כפקחלכהן 
 

 ביום חתימתו.ו של מינוי זה תוקפ תחילת
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 "בא' אדר א התשפ

 

 גיא                                        כהן 

 קמ"ט שמירת הטבע והפארקים

 2022   בפברואר    2 הרשות                           המוסמכת

 

 תשפ"בט' אדר א ה

 

 תא"ל      פארס               עטילה  

 המינהל         האזרחיראש        

 2022   בפברואר  10 ושומרון         יהודה        באזור
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 צבא הגנה לישראל

 1981 -), התשמ"ב947צו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה ושומרון) (מס' 

 מינוי ממלאת מקום קצין המטה לענייני שמאות במנהל האזרחי

 

), 947לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס'  5בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 , ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת בטחון, הנני ממנה בזאת את: 1981-התשמ"ב

 

 301450482גברת רות חוברה ת"ז 

 

 להיות ממלאת מקום קצין המטה לענייני שמאות במינהל האזרחי. 

 

מינוי של מר שלומי גבאי לתפקיד ממלא מקום קצין המטה לענייני שמאות במינהל האזרחי 
 מבוטל החל מין חתימת מינוי זה. 

 תחילתו תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו. 

 

   

 

 התשפ"ב     'בבאדר         ו' 

 2022                ץבמר          9

 

 עטילה   פארס    אלוף -תת

 האזרחי    המינהל     ראש 

 והשומרון  יהודה    לאזור 
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 -בלמ"ס  - 

 צבא ההגנה לישראל
 

), 432הסדרת השמירה בישובים (יהודה והשומרון) (מס'  צו בדבר 
  1971-התשל"א
 

 מינוי ממונה על השמירה
 

(מס' לצו בדבר הסדרת השמירה בישובים (יהודה והשומרון)  1לפי סעיף בתוקף סמכותי 
 , אני ממנה בזאת את:1971-), התשל"א432

 
 

 מפקד משמר הגבול עוטף ירושלים
 

במפה המצורפת לכתב מינוי זה  בקו שחור המתוחםלהיות ממונה על השמירה בשטח 
 והחתומה על ידי. 

 
 תחילת תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו.

 
יום י"ג בניסן התשס"ו, מפקד משמר הגבול ירושלים כממונה על השמירה, שנחתם ב מינוי

 בטל בזאת. - 2006באפריל  11
 
 

 ט"ו  באדר  ב'  התשפ"ב

 2022במרץ                  18

 

  אלוף יהודה פוקס 

 מפקד כוחות צה"ל

 באזור    יהודה    והשומרון
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 -בלמ"ס  - 
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 سرائیليجیش الدفاع اإل
 

(یھودا والسامرة)  )۳ (تعدیل رقم )الكھرباء (منشأة كھرباء وأعمال كھرباء أمر بشأن
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲)، ۲۰۹۰(رقم 

 
إقام�ة ج�ل ألوبما إنني اعتقد أن األمر مطلوب  ،المنطقة في اإلسرائیلي الدفاع جیش قوات كقائد تياصالحی بموجب

 ي آمر بھذا ما یلي:نفأن الح السكان في المنطقة،ولص النظام العامو حكم الصحیحال
 

تع�������دیل 
 الم�������ادة

۱ 

-٥۷۳٥ ،)٦۰۲) (یھ��ودا والس��امرة) (رق��م منش��أة كھرب��اء وأعم��ال كھرب��اءألم��ر بش��أن الكھرب��اء (ف��ي ا .۱
  -۱، في المادة ۱۹۷٥

 
 قبل تعریف "المسؤول" یأتي: )۱(  

 
والغیر ھیدروكربونیة التي تحت�وي الھیدروكربونیة  اتمن الغاز خلیط-"""غاز طبیعي"، "غاز

مئوی�ة والض�غط الج�وي تك�ون  ۱٥الت�ي بدرج�ة ح�رارة  CH4)بشكل مبیر عل�ى غ�از المیث�ان (
 حالة المادة غازیة"؛

 
-۲۹۰۰ب�ار ( ۲٥۰یض�غط لغای�ة ض�غط غ�از طبیع�ي -، "سي ان جي""غاز طبیعي مضغوط"

لھ�ذا الغ�رض، ال تق�ل  بوصة مربعة) والذي یوزع ویخزن، بحاوی�ات غ�از المع�دة\باوند ۳٦۰۰
 لیتر؛" ٥۰سعة الحاویة عن 

 
 -بعد تعریف "السلطة المختصة" یأتي )۲(  

 
 -كل واحدة من التالي-منشأة الستھالك الغاز الطبیعي""
 

منشأة غاز التي تستعمل الستھالك الغاز الطبیع�ي، بم�ا ف�ي ذل�ك إلنت�اج م�واد أخ�رى م�ن  )۱(   
 طاقة حراریة، كھربائیة او میكانیكیة؛ الغاز الطبیعي او إلنتاج

 
 لتشغیل محطة لتزوید المركبات بالغاز الطبیعي؛منشأة التي تستعمل  )۲(   

 
 منشأة غاز لتفریغ غاز طبیعي مضغوط؛ )۳(   

 
) ۲(-) و۱انابیب، ابنیة، أجھزة وقطع التي توص�ل ب�ین منش�آت كالم�ذكور ف�ي الفق�رات ( )٤(   

 ) او موصولة الیھا.".۳في الفقرة (وبین منشأة كالمذكور 
 

 یأتي "منشأة الستھالك الغاز الطبیعي". "االدواتفي تعریف "منشأة كھرباء"، بعد كلمة " )۳(  
 

ب������������دء 
 سریان

 یوم توقیعھ.ببدء سریان ھذا األمر  .٤
 
 

) (یھ��ودا ۳ ) (تع��دیل رق��ممنش��أة كھرب��اء وأعم��ال كھرب��اءیس��مى ھ��ذا األم��ر: "أم��ر بش��أن الكھرب��اء ( .٥ االسم
 ".۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،)۲۰۹۰والسامرة) (رقم 

 
 

 ٥۷۸۲         تبات           ۱۸

 ۲۰۲۱       كانون اول     ۲۲

 

 الوف یھودا فوكس

 قائد قوات الجیش اإلسرائیلي

 في منطقة   یھودا   والسامرة
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 سرائیليجیش الدفاع اإل
 

 ) (یھودا والسامرة) ٤(تنظیم وتشغیل) (تعدیل رقم  أمر بشأن التعامل بالكھرباء
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲)، ۲۰۹۱(رقم 

 
حك�م الإقام�ة وبم�ا إنن�ي اعتق�د أن األم�ر مطل�وب ألج�ل  ،المنطق�ة ف�ي اإلسرائیلي الدفاع جیش قوات كقائد تياصالحی بموجب
 ي آمر بھذا ما یلي:نفأن السكان في المنطقة،والنظام العام ولصالح  الصحیح

 
تع�������دیل 
 الم�������ادة

۱ 

، ۱۹۷۱-٥۷۳۱ ،)٤۲۷) (یھ�ودا والس�امرة) (رق�م تنظ�یم وتش�غیلالكھرب�اء (التعام�ل ببشأن ألمر في ا .۱
   -۱في المادة 

 
 قبل تعریف "المسؤول" یأتي: )۱(  

 
دروكربونیة التي تحت�وي الھیدروكربونیة والغیر ھی اتمن الغاز خلیط-"""غاز طبیعي"، "غاز

مئوی�ة والض�غط الج�وي تك�ون  ۱٥الت�ي بدرج�ة ح�رارة  CH4)بشكل مبیر عل�ى غ�از المیث�ان (
 حالة المادة غازیة"؛

-۲۹۰۰ب�ار ( ۲٥۰یض�غط لغای�ة ض�غط غ�از طبیع�ي -، "سي ان جي""غاز طبیعي مضغوط"
ض، ال تق�ل بوصة مربعة) والذي یوزع ویخزن، بحاوی�ات غ�از المع�دة لھ�ذا الغ�ر\باوند ۳٦۰۰

 لیتر؛" ٥۰سعة الحاویة عن 
 

 -" یأتيالمسؤولبعد تعریف " )۲(  
 -كل واحدة من التالي-منشأة الستھالك الغاز الطبیعي""
 

منشأة غاز التي تستعمل الستھالك الغاز الطبیع�ي، بم�ا ف�ي ذل�ك إلنت�اج م�واد أخ�رى م�ن  )۱(   
 طاقة حراریة، كھربائیة او میكانیكیة؛ الغاز الطبیعي او إلنتاج

 
 لتشغیل محطة لتزوید المركبات بالغاز الطبیعي؛منشأة التي تستعمل  )۲(   

 
 منشأة غاز لتفریغ غاز طبیعي مضغوط؛ )۳(   

 
) ۲(-) و۱انابیب، ابنیة، أجھزة وقطع التي توص�ل ب�ین منش�آت كالم�ذكور ف�ي الفق�رات ( )٤(   

 ) او موصولة الیھا.".۳في الفقرة (وبین منشأة كالمذكور 
 

منش��أة الس��تھالك الغ��از ویش��مل ی��أتي " "الكھرب��اءف��ي تعری��ف "منش��أة كھرب��اء"، بع��د كلم��ة " )۳(  
 الطبیعي".

 
منش���أة ویش���مل "ف���ي تعری���ف "التعام���ل بالكھرب���اء"، بع���د الكلم���ات "توری���د الكھرب���اء" ی���أتي " )٤(  

 الستھالك الغاز الطبیعي".
 

ب������������دء 
 سریان

 یوم توقیعھ.بدء سریان ھذا األمر ب .٤

(یھ�ودا والس�امرة)  )٤(تع�دیل رق�م  )تنظ�یم وتش�غیلالكھرباء (التعامل ببشأن  "االمریسمى ھذا األمر:  .٥ االسم
 ".۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،)۲۰۹۱(رقم 

 
 ٥۷۸۲         تبات           ۱۸

 ۲۰۲۱       كانون اول     ۲۲

 

 الوف یھودا فوكس

 قائد قوات الجیش اإلسرائیلي

 رةفي منطقة   یھودا   والسام
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

ماكن لال (تقید النشاط )علیمات مؤقتة(ت أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید
 (یھودا والسامرة) ) ۳(تعدیل رقم  جدید)ال( )وتعلیمات اخرى األماكن التجاریة وأالعامة 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۲،)۲۰۹۲ (رقم
 

 
منطقة، ال االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحة بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع

 والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:
 
 

 
النشاط  (تقید (تعلیمات مؤقتة) مر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدیداال في .۱ ۱تعدیل المادة 

(فیما  ۲۰۲۱-٥۷۸۲،)۲۰۷٥(رقم لالماكن العامة أو األماكن التجاریة) (الجدید) (یھودا والسامرة) 
 -۲االمر األصلي)، في المادة -یلي

 
 

قة في ذلك منط بما-")، یأتي في نھایتھ "لھذا الغرض، "منطقة جلوس في مبنى٥في البند ( )۱(  
 سبیل المثال بواسطة وسائل لالغالق الشتوي؛"؛على الجلوس في مكان مغلق ومسقوف، 

 
 ) یأتي:۱۱بعد البند ( )۲(  

 
متر مربع، عدا الصیدلیة، حانوت لبیع منتوجات  ۱۰۰من  أكثر) حانوت مساحتھا ۱۲"(

 رماركتالسوبالشخصیة، حانوت البصریات، حانوت لبیع المعدات الطبیة،  وأدوات النظافة
الغرض، تحسب مساحة المكان حسب المساحات المتاحة امام الجمھور  ھذاالبقالة؛ لوحانوت 

من مجمل مساحة المكان، عدا مساحات مواقف السیارات، المخازن، منطقة التشغیل وما 
 شابھ ذلك."

   
احد و"على ان ال یمكثوا في المكان كمیة تفوق نسبة شخص من االمر األصلي، بعد  (أ)ج٤في المادة  .۲ ج٤تعدیل المادة 

ة ال یمكثوا في المكان كمی-أمتار مربعة من مساحة المكان" یأتي "ولكن بالنسبة لمجمع تجاري ۷لكل 
 متر مربع من مساحة المكان". ۱٥تفوق نسبة شخص واحد لكل 

 
 أ من االمر األصلي یأتي:٥بعد المادة  .۳ ب٥إضافة المادة 

 
"تعلیمات بشأن   

 مجمع تجاري
بالمذكور في ھذه المواد، المتصرف او مدیر مجمع دون المس  (أ) ب٥

 -تجاري
 

 ال یسمج بالجلوس في منطقة الطعام المشتركة؛ )۱(      
 

ال یضع الطاوالت والكراسي المخصصة لتناول الطعام  )۲(      
في المجمع التجاري، ویمنع الوصول الى الطاوالت 
المخصصة لتناول الطعام والمثبتة في األرض، بحال 

 تواجدت؛
 

ل بشأن منع تناویعلق الفتات في أماكن بارزة للعین  )۳(     
 الطعام في منطقة الطعام المشتركة.
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ال یسري المذكور في الفقرة (أ) على مطعم المتواجد في نطاق  (ب)     

 المجمع التجاري.
 

مدیر او متصرف في مطعم او بسطة لبیع الطعام المتواجد في  (ج)     
التجاري، ال یقدم الخدمات اال لمن أبرز بطاقة "الشارة المجمع 

الخضراء" او مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص كورونا 
رز ، او لولد الذي أبفوري، او لطفل صغیر لم یبلع ثالث سنوات

-بطاقة ذوي االحتیاجات الخاصة؛ لھذا الغرض، "تقدیم خدمات"
الطعام  سطةیشمل بیع الطعام ألجل تناولھ خارج المطعم بوا

الى مكان خارج  إرسالھعدا بواسطة  (take away)السفري 
 المجمع التجاري."

 
 -من االمر األصلي ۷في المادة  .٤ ۷تعدیل المادة 

  
 -) ۱في البند ( )۱(  

 
 متر مربع"؛ ٥۰۰متر مربع" یأتي "عن  ۱۰۰في البند الثانوي (أ)، بدل "عن  (أ)   

 
 ؛یحذف-)البند الثانوي (ب (ب)   

 
 ج) یأتي:۲بعد البند ( )۲(  

 
مدیر مجمع تجاري، شخصیا او بواسطة آخر، الذي وضع طاوالت وكراسي لتناول د) ۲"(

الطعام في المجمع التجاري، او لم یمنع الوصول الى طاوالت تناول الطعام المثبتة في 
طقة الطعام في مناألرضیة، بحال تواجدت في المكان، او لم یعلق الفتات بشأن منع تناول 

الطعام المشتركة، كل ھذا عدا في نطاق مطعم المتواجد في المجمع التجاري وخالفا 
 ب(أ)؛٥لتعلیمات المادة 

 
) مدیر او متصرف في مطعم او بسطة لبع الطعام المتواجد في مجمع تجاري، شخصیا ھ۲(

ء" او مصادقة بطاقة "الشارة الخضرا لم یبرزلمن  او بواسطة آخر، الذي قدم الخدمات،
ولد طفل صغیر لم یبلع ثالث سنوات، او ل ولیس على نتیجة سلبیة في فحص كورونا فوري

 )؛جب(٥، خالفا لتعلیمات المادة الذي أبرز بطاقة ذوي االحتیاجات الخاصة
 

 ".۲۰۲۲\۱\۲۷" یأتي: "۲۰۲۲\۱\۱۲من االمر األصلي، بدل " ۱٥في المادة  .٥ ۱٥تعدیل المادة 
 

 -في ذیل االمر األصلي .٦ الذیلتعدیل 
 

 "؛۲٫٥۰۰" یأتي "٥٫۰۰۰)، في العامود ب، بدل "۱في البند ( (أ)  
 

 یحذف؛-) ۲البند ( (ب)  
 

 "؛٥٫۰۰۰" یأتي "۱۰٫۰۰۰)، في العامود ب، بدل "۳في البند ( (ج)  
 

 "؛۱٫۰۰۰" یأتي "۳٫۰۰۰)، في العامود ب، بدل "٤في البند ( (د)  
 

 "؛۱٫۰۰۰" یأتي "۳٫۷٥۰أ)، في العامود ب، بدل "٤في البند ( )ھ(  
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 "؛۲٫٥۰۰" یأتي "۳٫۷٥۰ب)، في العامود ب، بدل "٤في البند ( (و)  

 
 "؛۱٫۰۰۰" یأتي "۲٫۰٥۰د)، في العامود ب، بدل "٤في البند ( (ز)  

 
 د) یأتي:٤بعد البند ( (ح)  

 
 العمود أ   

 ةالمخالفات االداری
 العمود ب

غرامة إداریة محددة بالشاقل 
 الجدید

 د)۲(أ)(۷ )ھ٤"(
 

٥٫۰۰۰. 

  "۲٫٥۰۰ )ھ۲(أ)(۷ و)٤(

  
  

   
 

 .۲۰۲۱كانون اول  ۲۷بدء سریان ھذا االمر بیوم  .۷ بدء سریان
 

 ة)(تعلیمات مؤقت بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید مریسمى ھذا االمر: "األ .۸ االسم
(یھودا ) ۳(الجدید) (تعدیل رقم ) لالماكن العامة أو األماكن التجاریة وتعلیمات اخرى (تقید النشاط
 ".۲۰۲۱-٥۷۸۲،)۲۰۹۲ (رقموالسامرة) 

 

       ٥۷۸۲       تبات                ۲۳

 ۲۰۲۱      كانون اول          ۲۷

 

                  ال�������وف    ی�������ھ�������ودا ف�������وك�������س

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

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

  (بطاقة الشارة الخضراء للعمال)أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا 
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة) )۲۰۹۳ (رقمیھودا والسامرة) ((تعدیل) 

 
 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یھودا ((بطاقة الشارة الخضراء للعمال) بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا  األمرفي  .۱ ۸تعدیل المادة 
 -۸االمر االصلي)، في المادة -فیما یلي(۲۰۲۱-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)، )۲۰۸۸ والسامرة) (رقم

 
 ".۲۰۲۲شباط  ۲"، یأتي: "۲۰۲۲كانون ثاني  ۲بدل: "

 
 .۲۰۲۲كانون ثاني  ۲بدء سریان ھذا االمر بیوم  .۲ بدء سریان

 
(بطاقة الشارة الخضراء بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا مر األ" یسمى ھذا االمر: .۳ االسم

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)، )۲۰۹۳ (یھودا والسامرة) (رقم (تعدیل) للعمال)
 

       ٥۷۸۲        تبات            ۲٥

 ۲۰۲۱      اول كانون       ۲۹

 

                  ال�������وف    ی�������ھ�������ودا ف�������وك�������س

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

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

  (تعلیمات مؤقتة) )۹تعدیل رقم ( المعابرتنظیم الصالحیات في  بشأنأمر 
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،)۲۰۹٤(رقم  (یھودا والسامرة)

 
 فأني آمر بھذا ما یلي: المنطقة،كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في  الحیاتيصجب موب
 
 
 
 

 
(یھودا  (تعلیمات مؤقتة) الصالحیات في المعابر مر بشأن تنظیماأل في .۱ ۱۱تعدیل المادة 

" ۲۰۲۱\٦\۳۰بدل "، ۱۱المادة ، في ۲۰۱۰-٥۷۷۱، )۱٦٦٥(رقم  والسامرة)
 ".۲۰۲٦\٦\۳۰یأتي: "

 
 .۲۰۲۱\٦\۳۰بدء سریان ھذا االمر بیوم  .۳ سریان

 )۹تع��دیل رق��م (المع��ابر تنظ��یم الص��الحیات ف��ي  بش��أنأم��ر یس��مى ھ��ذا األم��ر: " .٤ االسم
 ".۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،)۲۰۹٤ (رقم(یھودا والسامرة) (تعلیمات مؤقتة) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 یھ����������������ودا ف����������������وكسل����������������وف      ا

 اإلس�����رائیلي ال�����دفاع ج�����یش ق�����وات قائ�����د

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

 

 ٥۷۸۲       تبات        ۲٥  

  ۲۰۲۱    أولكانون      ۲۹ 
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۲۰۹٥ رقمأمر 
 

  ۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،(تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) )(تعدیل االعتقالجلسات تمدید  أمر بشأن
 

 
 

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

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

) (تعلیمات ۱۸۳۰االمر بشأن جلسات تمدید االعتقال (یھودا والسامرة) (رقم في  .۱ ٥تعدیل المادة 

 یعلم كفقرة "(أ)" ویلیھا: ٥المادة في المذكور ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)

 

 ۲۰۲۲كانون ثاني  ٤"(ب) دون المس بتعلیمات الفقرة (أ)، یسري ھذا االمر من یوم 

 ".۲۰۲۲شباط  ٤ولغایة یوم 

 

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

 ". ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة) )۲۰۹٥

 

 

 
 
 

 
         ی���������ھ���������ودا ف���������وك���������سال���������وف  

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

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

 

 

 ٥۷۸۲        شباط              ۱
   ۲۰۲۲        ثاني كانون       ۳
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 ۲۰۹٦رقم امر 

 
 الجلسات في المحاكم العسكریة خاللالمعتقلین والسجناء  حضور أمر بشأن

  ۲۰۲۲-٥۷۸۲،تعلیمات مؤقتة)( (یھودا والسامرة) (تعدیل)
 
 

 
 ظالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري للحفاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب

 Novel Coronavirus(ایروس الكورونا ف تفشي من القلقلعام والصحة العامة، وبسبب اعلى االمن، النظام 
nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي: في السجون وخارجھا، كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 

 
 

في المحاكم  الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضوراالمر بشأن في  .۱ ۳عدیل المادة ت
الوارد ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)  )۱۸۸۸(یھودا والسامرة) (رقم  العسكریة
 یعلم كالفقرة (أ) ویلیھا: ۳في المادة 

 
 ۲۰۲۲كانون ثاني  ٤"(ب) دون المس بتعلیمات الفقرة (أ)، یسري ھذا االمر من یوم 

 ".۲۰۲۲شباط  ٤ولغایة یوم 

 
ي ف الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضورمر بشأن یسمى ھذا االمر: "اال .۲ االسم

 (تعلیمات )۲۰۹٦(رقم  (یھودا والسامرة)(تعدیل)  المحاكم العسكریة
 ". ۲۰۲۲-٥۷۸۲مؤقتة)،

 
 

 
 

 
 
 

 
 ٥۷۸۲شباط                      ۱ 

   ۲۰۲۲كانون ثاني               ۳
         ال���������وف ی���������ھ���������ودا ف���������وك���������س

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

 ب����م����ن����ط����ق����ة ی����ھ����ودا والس����������ام����رة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۲۰۹۷امر رقم 
 

  والسامرة)(یھودا  (تعدیل)عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة أمر بشأن 
  ۲۰۲۲-٥۷۸۲، یمات مؤقتة)ل(تع 

 
 

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

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

 
 

 
 

 
 

رقم ( (یھودا والسامرة) الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة مر بشأن عقدفي اال .۱ ٤تعدیل المادة 

 یعلم كفقرة "(أ)" ویلیھا: ٤المادة الوارد في ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)(تعلیمات مؤقتة )۱۸٤۲

 

 ۲۰۲۲كانون ثاني  ٤"(ب) دون المس بتعلیمات الفقرة (أ)، یسري ھذا االمر من یوم 

 ".۲۰۲۲شباط  ٤ولغایة یوم 

 

 )عدیل(تمر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة االھذا االمر: " یسمى .۲ االسم

 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)، ) ۲۰۹۷(رقم  (یھودا والسامرة)

 

 

 ٥۷۸۲            شباط         ۱
   ۲۰۲۱        كانون ثاني       ۳

         ف���������وك���������س ی���������ھ���������وداال���������وف 

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

 ب����م����ن����ط����ق����ة ی����ھ����ودا والس����������ام����رة
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ماكن لال (تقید النشاط )علیمات مؤقتة(ت أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید
 (یھودا والسامرة) ) ٤(تعدیل رقم  جدید)ال( )وتعلیمات اخرى األماكن التجاریة وأالعامة 

 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۰۹۸ (رقم
 

 
منطقة، ال االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحة بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع

 والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:
 
 

 

 
 
 

النشاط  (تقید (تعلیمات مؤقتة) مر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدیداال في .۱ ۲تعدیل المادة 
(فیما  ۲۰۲۱-٥۷۸۲،)۲۰۷٥(رقم لالماكن العامة أو األماكن التجاریة) (الجدید) (یھودا والسامرة) 

 -۲االمر األصلي)، في المادة -یلي
 

 ".مشاھد ۱۰۰"حتى "، یأتي مشاھد ۱۰۰۰) بدل "حتى ۷في الفقرة (أ) من االمر األصلي، في البند (
 
 

  -من االمر األصلي أ٤في المادة  .۲ أ٤تعدیل المادة 
 

 شخص"؛ ۱۰۰شخص"، یأتي: "أكثر من  ۱۰۰۰في الفقرة (أ)، بدل "أكثر من  (أ)  
 

 شخص"؛ ۱۰۰شخص"، یأتي: "أكثر من  ۱۰۰۰في الفقرة (ج)، بدل "أكثر من  (ب)  
 

 -ج من االمر األصلي٤في المادة  .۳ ج٤تعدیل المادة 
 

 -في الفقرة (د)
 

 شخص"؛ ۱۰۰شخص"، یأتي: "حتى  ۱۰۰۰بدل "حتى)، ٥في البند ( (أ)  
 

 مشاھد"؛ ۱۰۰مشاھد"، یأتي: "حتى  ۱۰۰۰)، في البند الثانوي (أ)، بدل "حتى٦في البند ( (ب)  
 

 توقیعھ.بدء سریان ھذا االمر بیوم  .٤ بدء سریان
 

 ة)(تعلیمات مؤقت بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید مریسمى ھذا االمر: "األ .٥ االسم
(یھودا ) ٤(الجدید) (تعدیل رقم ) لالماكن العامة أو األماكن التجاریة وتعلیمات اخرى (تقید النشاط
 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۰۹۸ (رقموالسامرة) 

 

       ٥۷۸۲            شباط            ۲

 ۲۰۲۲       ثانيكانون           ٤

 

                  ال�������وف    ی�������ھ�������ودا ف�������وك�������س

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

 ف����ي م����ن����ط����ق����ة ی����ھ����ودا والس����������ام����رة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 ۲۰۹۹امر رقم 

 ) ۱۷۹۹(امر رقم  ) (یھودا والسامرة)٥۸امر بشأن تعلیمات امن (تعدیل رقم 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۲، (تعدیل)
 

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

 

-٥۷۷۸، )۱۷۹۹(امر رقم  ) (یھودا والسامرة)٥۸امر بشأن تعلیمات امن (تعدیل رقم  .۱ ۲تعدیل المادة 
تبات  ۸)" یأتي "۲۰۲۲كانون ثاني  ۱( ٥۷۸۲تبات  ۲۷" (أ)، بدل۲، في المادة ۲۰۱۸
 )".۲۰۲۳كانون ثاني  ۱( ٥۷۸۳

 
 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. .۲ سریان

 
(امر  ) (یھودا والسامرة)٥۸مر بشأن تعلیمات امن (تعدیل رقم االیسمى ھذا االمر: " .۳ االسم

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۲، )۲۰۹۹(امر رقم  ) (تعدیل)۱۷۹۹رقم 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ٥۷۸۲        تبات            ۲٦
 ۲۰۲۱كانون اول             ۳۰

 

                  ف�������وك�������س ی�������ھ�������ودا    ال�������وف
 اإلس�������رائیلي ال���دف���اع جیش قوات ق���ائ���د
 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا م����ن����ط����ق����ة ف����ي
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ) (یھودا والسامرة)۲۲أمر بشأن تعیین واستخدام موظفین في الجھاز الحكومي (تعدیل رقم 
  ۲۰۲۲-٥۷۸۲،) (تعلیمات مؤقتة) ۲۱۰۰(رقم   

 
 
 

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

 فأني آمر بھذا ما یلي:المنطقة وتشغیلھا، 
 
 

(یھودا والسامرة) (رقم  تعیین واستخدام موظفین في الجھاز الحكومياالمر بشأن في  .۱ عدیل الذیلت
، بدل الكلمات "ال ، في البند الثانوي (ج)۱في البند  ،، في الذیل٥۷۲۷-۱۹٦۷، )۳۷

 عشر شھرا" یأتي: "ال تزید عن خمسة عشر شھرا". اثنيتزید عن 
 
 

 .۲۰۲۲\۳\۳۱یسري ھذا االمر لغایة یوم  .۲ تعلیمات مؤقتھ
 

 یوم توقیعھ.بدء سریان ھذا االمر ب .۳ بدء سریان
 

تعیین واستخدام موظفین في الجھاز الحكومي (تعدیل مر بشأن األأمر یسمى ھذا االمر: " .٤ االسم
 ."۲۰۲۲-٥۷۸۲) (تعلیمات مؤقتة) ،۲۱۰۰) (یھودا والسامرة) (رقم ۲۲رقم 

 
 

 
 
 

 
 
 

 ٥۷۸۲            شباط          ۸

  ۲۰۲۲        كانون ثاني     ۱۰
         ف����������وك����������س ی����������ھ����������وداال����������وف 

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

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

ماكن لال (تقید النشاط )علیمات مؤقتة(ت أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید
 (یھودا والسامرة) ) ٥(تعدیل رقم  جدید)ال( )وتعلیمات اخرى األماكن التجاریة وأالعامة 

 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۱۰۱ (رقم
 

 
منطقة، ال االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحة بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع

 والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:
 
 

 

 
 

تقید ( (تعلیمات مؤقتة) مر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدیداال في .۱ أ٤تعدیل المادة 
-٥۷۸۲،)۲۰۷٥(رقم النشاط لالماكن العامة أو األماكن التجاریة) (الجدید) (یھودا والسامرة) 

 أ یأتي:٤بدل الوارد في المادة االمر األصلي)، -(فیما یلي ۲۰۲۱
 
 

المكان المفتوح الستقبال الجمھور ویقام فیھ نشاط المتواجد داخل مبنى،  (أ) أ٤"  
ص، او مكان المفتوح امام الجمھور الذي تقام شخ ٥۰ویعمل بسعة تزید عن 

 ۱۰۰فیھ الصلوات والمتواجد في مكتن مفتوح، ویعمل بسعة تزید عن 
بطاقة " الشارة  أبرزشخص، ال بعمل بواسطة فتحة امام الجمھور اال امام من 

في فحص كورونا فوري، او لطفل الخضراء" او مصادقة على نتیجة سلبیة 
، او ولد الذي أبرز بطاقة ذوي االحتیاجات سنوات لغ من العمر ثالثبیلم 

 ؛٤الخاصة، وتسري على تشغیلھ تعلیمات المادة 
 

 ٤بالرغم من المذكور في الفقرة (أ) أعاله، بالنسبة لتفعیل تعلیمات المادة  (ب)   
على المكان كالمذكور في الفقرة، خالل أیام السبت واالعیاد، تقرأ المادة 

 التالیة:(ب) بالتغیرات ٤
 

وبحال أبرز مستند كالمذكور في المادة )، الكلمات "۱في البند ( )۱(    
 ال تقرأ؛-(د)"۳بعد مسح المستند كالمفصل في المادة -) ۱(ج)(۳
 

(د)، ۳بعد مسح المستند كالمفصل في المادة الكلمات ")، ۲في البند ( )۲(    
 ال تقرأ؛-بالتغیرات الملزمة"

 
المفتوح امام الجمھور وتقام فیھ الصلوات والمتواجد داخل مبنى، مدیر مكان  (ج)   

شخص، او مكان الذي تقام فیھ الصلوات المتواجد في  ٥۰ویعمل بسعة حتى من 
مكان مفتوح، بواسطة فتحة امام الجمھور، دون فرض ابراز بطاقة "الشارة 

ین تب الخضراء"، یعلق عند مدخل المكان الفتة، في مكان بارز للعین، التي
 ۱۰۰شخص او  ٥۰للماكثین في المكان ان الكمیة القصوى المسموحة ھي 

شخص، بمراعاة االمر، وبشأن عدم فرض ابراز بطاقة "الشارة الخضراء او 
 مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص الكورونا عند الدخول الى المكان.".

 
 من االمر األصلي یأتي: ۱٤بعد المادة  .۲ أ ۱٤إضافة المادة 
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"تعلیمات مؤقتة   
بطاقة الشارة 
 الخضراء مؤقتة

بالرغم من المذكور في ھذه المواد، بالنسبة لشخص الذي تلقى  أ.۱٤
شباط  ۱وجبة التطعیم األولى ضد فایروس الكورونا في المدة حتى 

 -یعتبر كأنھ ۲۰۲۲
 -۱في المادة  )۱(     

 
ند الببعد -في تعریف "بطاقة الشارة الخضراء" (أ)      

 ) یأتي:٥(
) مصادقة التي تصدرھا وزارة الصحة ٦"(

اإلسرائیلیة او منسق الشؤون الصحیة في اإلدارة 
المدنیة، لشخص، التي تبین انھ یستحق بطاقة " 

 الشارة الخضراء" المؤقتة."؛
 

 بعد تعریف "معبر جسر النبي" یأتي: (ب)      
ي الت مصادقة-" بطاقة الشارة الخضراء المؤقتة"

تصدرھا وزارة الصحة اإلسرائیلیة او منسق 
 الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة، لشخص،

التي تبین انھ تلقى وجبة التطعیم األولى ضد 
 ۳۰-فایروس الكورونا، وتكون ومدة سریانھا ل
 یوم من یوم تلقي وجبة التطعیم المذكورة؛"؛

 
 ب) یأتي:۲، بعد البند (٦في المادة  )۲(     

 
ج) تلقى وجبة التطعیم األولى ضد فایروس الكورونا ۲"(

 یوم قبل دخولھ الى المكان؛"؛ ۳۰خالل 
 

)، ۲)، بعد البند الثانوي (ب٥(أ)، في البند (۷في المادة  )۳(     
 یأتي:

 
) شخص الذي تلقى وجبة التطعیم األولى ضد ۳"(ب

 یوم قبل دخولھ الى المكان.". ۳۰فایروس الكورونا خالل 
 

 توقیعھ.بدء سریان ھذا االمر بیوم  .۳ بدء سریان
 

ت (تعلیما بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید مریسمى ھذا االمر: "األ .٤ االسم
رقم  (الجدید) (تعدیل) لالماكن العامة أو األماكن التجاریة وتعلیمات اخرى (تقید النشاط مؤقتة)

 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۱۰۱ (رقم(یھودا والسامرة) ) ٥
 

       ٥۷۸۲          شباط            ۱٤

 ۲۰۲۲     ثانيكانون           ۱٦

 

                  ال�������وف    ی�������ھ�������ودا ف�������وك�������س

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

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

ماكن لال (تقید النشاط )علیمات مؤقتة(ت أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید
 (یھودا والسامرة) ) ٦(تعدیل رقم  جدید)ال( )وتعلیمات اخرى األماكن التجاریة وأالعامة 

 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۱۰۲ (رقم
 

 
منطقة، ال االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحة بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع

 والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:
 
 

 
تقید ( (تعلیمات مؤقتة) مر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدیداال في .۱ ۲تعدیل المادة 

-٥۷۸۲،)۲۰۷٥(رقم النشاط لالماكن العامة أو األماكن التجاریة) (الجدید) (یھودا والسامرة) 
 .یحذف-) ۱۲، الفقرة (أ)، البند (۲في المادة االمر األصلي)، -(فیما یلي ۲۰۲۱

 
 

 -ج من االمر األصلي٤في المادة  .۲ ج٤تعدیل المادة 
 

 ۱۰۰" یأتي "او حانوت التي مساحتھا بالنسبة لمجمع تجاريولكن  في الفقرة (أ)، بعد " )۱(  
متر مربع او أكثر ولیست صیدلیة، حانوت لبیع مواد النظافة الشخصیة (فارم)، بقالة 

 او سوبرماركت"؛
 

 بعد الفقرة (أ) یأتي: )۲(  
 

حانوت في ال الصیدلیة،متر مربع، في  ۱۰۰) في حانوت التي مساحتھا تقل عن ۱"(أ
رف او المتص یحددالسوبرماركت، لبیع مواد النظافة الشخصیة (فارم)، في البقالة او 

مدیر المكان نظام لتنظیم دخول الناس الى المكان، عدا عمال المكان، على ان ال یمكثوا 
مربعة من مساحة  أمتار ۷زبائن بعدد یزید عن نسبة شخص واحد لكل في المكان 
 كثر تساھال من بینھما؛"؛زبائن، األ ٤المكان او 

 
مربعة" یأتي "عدا حانوت من الحوانیت المفصلة  أمتار)، بعد "۱في الفقرة (د) البند ( )۳(  

 )".۱في الفقرة (أ
 

 -ب من االمر األصلي٥في المادة  .۳ ب٥تعدیل المادة 
 

 بعد الفقرة (أ) یأتي: )۱(  
 

بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، یجوز لمتصرف او مدیر مجمع تجاري،  )۱"(أ
تشغیل منطقة الطعام المشتركة، فقط امام من أبرز بطاقة "الشارة الخضراء" او مصادقة 
على نتیجة سلبیة في فحص كورونا الفوري، او امام طفل لم یبلغ من العمر ثالث سنوات 

الطعام المشتركة  منطقة-یلياجات الخاصة (فیما او ولد الذي أبرز بطاقة ذوي االحتی
على منطقة  ) من الفقرة (أ)۳(-) و۲البنود ()؛ ال تسري التي تعمل "بالشارة الخضراء"

 الطعام المشتركة التي تعمل "بالشارة الخضراء"؛"؛
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في الفقرة (ج)، یأتي في نھایتھا: " الوارد في ھذه الفقرة ال یسري على مجمع تجاري  )۲(  
 الذي یحتوي على منطقة طعام مشتركة التي تعمل "بالشارة الخضراء"؛"؛

  
 -یأتي في نھایتھا )۳(  

 
یعمل المتصرف او مدیر المجمع التجاري، بقدر اإلمكان، على تبدیل الھواء  "(د)   

 في الساعة على األقل؛ثالث مرات 
  

 لمكانامراقبین الذین ینبھوا الماكثین في  المجمع التجاريیعیین المتصرف او مدیر  )ھ(   
ویلفتوا انتباھھم بالنسبة لواجب الحفاظ على تعلیمات ھذا االمر، بما في ذلك واجب 

 الصحة العامة الجدیدة.".من تعلیمات  ج۳ارتداء الكمامات وفق المادة 
 

 -(أ) من االمر األصلي۷في المادة  .٤ ۷تعدیل المادة 
 

" یأتي: كل ھذا عدا في نطاق مطعم المتواجد في المجمع التجاريد)، بدل "۲في البند ( )۱(  
او منطقة الطعام المشتركة التي تعمل "بالشارة الخضراء" كل ھذا عدا في نطاق مطعم "

"، ویأتي في نھایتھ: "او مدیر مجمع تجاري، شخصیا في المجمع التجاري ینالمتواجد
الشارة "او بواسطة آخر، الذي شغل منطقة طعام مشتركة امام من لم یبرز بطاقة 

او مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص كورونا الفوري او امام طفل لم یبلغ " الخضراء
 خالفا لتعلیمات من العمر ثالث سنوات او الذي أبرز بطاقة ذوي االحتیاجات الخاصة،

 )؛"؛۱ب(أ٥المادة 
 

عدا مجمع تجاري -)، یأتي في نھایتھ "لغرض ھذا البند، "مجمع تجاري"ھ۲في البند ( )۲(  
 الذي یحتوي على منطقة طعام مشتركة التي تعمل "بالشارة الخضراء"؛"؛

 
 توقیعھ.بدء سریان ھذا االمر بیوم  .٥ بدء سریان

 
ت (تعلیما بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید مر"األیسمى ھذا االمر:  .٦ االسم

رقم  (الجدید) (تعدیل) لالماكن العامة أو األماكن التجاریة وتعلیمات اخرى (تقید النشاط مؤقتة)
 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۱۰۲ (رقم(یھودا والسامرة) ) ٦
 

       ٥۷۸۲          شباط            ۱٥

 ۲۰۲۲     ثانيكانون           ۱۷

 

                  ال�������وف    ی�������ھ�������ودا ف�������وك�������س

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

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

  (بطاقة الشارة الخضراء للعمال)أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا 
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة) )۲۱۰۳ (رقمیھودا والسامرة) () ۳رقم  (تعدیل

 
 

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

 
 

 

 
 
 
 
 

-تعلیمات مؤقتة
مصادقة "بطاقة 
شارة خضراء" 

 مؤقتة

یھودا ((بطاقة الشارة الخضراء للعمال) بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا  األمرفي  .۱
 یأتي: ،۷بعد المادة االمر االصلي)، -فیما یلي(۲۰۲۲-٥۷۸۲،والسامرة)

 
أ. بالرغم ن المذكور في االمر األصلي، بالنسبة للعامل الذي تلقى وجبة التطعیم األولى ضد ۷"

 -، یعتبر بموجب االمر األصلي كأنھ۲۰۲۲شباط  ۱فایروس الكورونا، قبل یوم 
 
 

، بعد تعریف "مصادقة "بطاقة الشارة الخضراء""، یأتي" مصادقة "بطاقة الشارة ۱في المادة  )۱(  
مصادقة التي تمنحھا وزارة الصحة اإلسرائیلیة او منشق الشؤون الصحیة -الخضراء المؤقتة"

في اإلدارة المدنیة لشخص والتي تثبت انھ تلقي الجرعة التطعیم األولى ضد فایروس 
 یوم من یوم تلقي جرعة التطعیم المذكورة؛"؛ ۳۰ساریة لمدة  الكورونا، وتكون

   
 یأتي في نھایتھا: (أ)۲في المادة  )۲(  

 
مصادقة كالمذكور في ھذه الفقرة -) ۳(٤بالنسبة لمكان عام او تجاري حسب المادة  )٦"(   

 او مصادقة "بطاقة الشارة الخضراء المؤقتة"؛
 

 )، یأتي في نھایتھ:۱(، في البند ٥في المادة  )۳(  
 

مصادقة كالمذكور في ھذه الفقرة -) ۳(٤بالنسبة لمكان عام او تجاري حسب المادة  "(و)   
 او مصادقة "بطاقة الشارة الخضراء المؤقتة"."

 
 .۲۰۲۲كانون ثاني  ۲بدء سریان ھذا االمر بیوم  .۲ بدء سریان

 
(بطاقة الشارة الخضراء بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا مر األ" یسمى ھذا االمر: .۳ االسم

 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)، )۲۱۰۳ (یھودا والسامرة) (رقم )۳رقم  (تعدیل للعمال)
 

       ٥۷۸۲        شباط            ۲۳

 ۲۰۲۲      ثاني كانون       ۲٥

 

                  ال�������وف    ی�������ھ�������ودا ف�������وك�������س

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

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

ماكن لال (تقید النشاط )علیمات مؤقتة(ت أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید
 (یھودا والسامرة) ) ۷(تعدیل رقم  جدید)ال( )وتعلیمات اخرى األماكن التجاریة وأالعامة 

 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۱۰٤ (رقم
 

 
منطقة، ال االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحة بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع

 والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

تقید ( (تعلیمات مؤقتة) مر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدیداال في .۱ ۱٥تعدیل المادة 
-٥۷۸۲،)۲۰۷٥(رقم النشاط لالماكن العامة أو األماكن التجاریة) (الجدید) (یھودا والسامرة) 

 ."۲۰۲۲\۲\۲۷" یأتي: ۲۰۲۲\۱\۲۷بدل " -۱٥، في المادة ۲۰۲۱
 
 

 .۲۰۲۲\۱\۲۷بدء سریان ھذا االمر بیوم  .۲ بدء سریان
 

ت (تعلیما بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید مریسمى ھذا االمر: "األ .۳ االسم
رقم  (الجدید) (تعدیل) لالماكن العامة أو األماكن التجاریة وتعلیمات اخرى (تقید النشاط مؤقتة)

 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۱۰٤ (رقم(یھودا والسامرة) ) ۷
 

       ٥۷۸۲        شباط            ۲٤

 ۲۰۲۲كانون ثاني             ۲٦

 

                  ال�������وف    ی�������ھ�������ودا ف�������وك�������س

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

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

  (بطاقة الشارة الخضراء للعمال)أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا 
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة) )۲۱۰٥ (رقمیھودا والسامرة) () ٥رقم  (تعدیل

 
 

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

 
 

 

 
 
 
 
 

یھودا ((بطاقة الشارة الخضراء للعمال) بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا  األمرفي  .۱ ۸تعدیل المادة 
-۸في المادة االمر االصلي)، -فیما یلي(۲۰۲۱-٥۷۸۲،) (تعلیمات مؤقتة)۲۰۸۸(رقم  والسامرة)

 ".۲۰۲۲آذار  ۲" یأتي "۲۰۲۲شباط  ۲بدل: "
 

 توقیعھ.بدء سریان ھذا االمر بیوم  .۲ بدء سریان
 

(بطاقة الشارة الخضراء بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا مر األ" یسمى ھذا االمر: .۳ االسم
 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)، )۲۱۰٥ (یھودا والسامرة) (رقم )٤رقم  (تعدیل للعمال)

 

       ٥۷۸۲           ادار               ۱

 ۲۰۲۲        شباط                ۲

 

                  ال�������وف    ی�������ھ�������ودا ف�������وك�������س

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

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

 ۲۱۰٦ رقمأمر 
 

  ۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،(تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) )۲رقم  (تعدیل االعتقالجلسات تمدید  أمر بشأن
 

 
 

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

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

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

 ۲۱" یأتي: "۲۰۲۲شباط  ٤(ب)، بدل "٥لوارد في المادة ا، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)

 ".۲۰۲۲شباط 

 

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

 ". ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة) )۲۱۰٦(رقم 

 

 

 
 
 

 
         ی���������ھ���������ودا ف���������وك���������سال���������وف  

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

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

 

 

 ٥۷۸۲          آدار            ۱
   ۲۰۲۲        شباط             ۲
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۲۱۰۷رقم امر 

 
 الجلسات في المحاكم العسكریة خاللالمعتقلین والسجناء  حضور أمر بشأن

  ۲۰۲۲-٥۷۸۲،تعلیمات مؤقتة)( (یھودا والسامرة) )۲رقم  (تعدیل
 
 

 
 ظلحفالالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري تي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب

 Novel Coronavirus(ایروس الكورونا ف تفشي من القلقلعام والصحة العامة، وبسبب اعلى االمن، النظام 
nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي: في السجون وخارجھا، كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 

 
 

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

 ".۲۰۲۲شباط  ۲۱" یأتي: "۲۰۲۲ شباط ٤بدل " (ب)،۳المادة 
 

ي ف الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضورمر بشأن یسمى ھذا االمر: "اال .۲ االسم
 (تعلیمات )۲۱۰۷(رقم  والسامرة)(یھودا ) ۲رقم  (تعدیل المحاكم العسكریة

 ". ۲۰۲۲-٥۷۸۲مؤقتة)،
 

 
 
 

 
 
 

 
 ٥۷۸۲          آدار            ۱ 

   ۲۰۲۲        شباط             ۲
         ال���������وف ی���������ھ���������ودا ف���������وك���������س

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

 ب����م����ن����ط����ق����ة ی����ھ����ودا والس����������ام����رة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۲۱۰۸امر رقم 
 

  والسامرة)(یھودا  )۲رقم  (تعدیلعقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة أمر بشأن 
  ۲۰۲۲-٥۷۸۲، یمات مؤقتة)ل(تع 

 
 

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

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

 
 

 
 

 
 

رقم ( (یھودا والسامرة) الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیةمر بشأن عقد في اال .۱ ٤تمدید سریان

" ۲۰۲۲ شباط ٤(ب)، بدل "٤المادة في ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)(تعلیمات مؤقتة )۱۸٤۲

 ".۲۰۲۲شباط  ۲۱یـأتي: "

 

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

 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)، ) ۲۱۰۸(رقم  (یھودا والسامرة) )۲رقم 

 

 

 ٥۷۸۲            آدار           ۱
   ۲۰۲۲            شباط         ۲

         ف���������وك���������س ی���������ھ���������وداال���������وف 

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

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

 

 ۱۹٦٦لسنة  ۷۹قانون تنظیم المدن، القرى، واالبنیة، قانون مؤقت رقم 

 ۱۹۷۱-٥۷۳۱)، ٤۱۸(یھودا والسامرة) (رقم  واالبنیةقرى ال ،مدنالامر بشأن تنظیم 

 ۲۱۰۹امر رقم 

 ۲۰۲۲-٥۷۸۲، ) (یھودا والسامرة)۲۷(تعدیل رقم  واالبنیةقرى المدن، الامر بشأن قانون تنظیم 

 

بموجب صالحیاتي كقائد قوات الجیش االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري من اجل تحقیق 
 :ما یليامر بھذا  فإننيالحكم الصحیح والنظام العام، 

 

المادة  تعدیل
 )ھ( ب۷

، ۱۹۷۱-٥۷۳۱)، ٤۱۸(یھودا والسامرة) (رقم  واالبنیةقرى ، المدنالاالمر بشأن تنظیم في  .۱
 :)ھب(۷في المادة 

 
 أ) التي أضیفت علیھ:۹(۳۸في المادة  (أ)  

 
 )،"؛٥(۳۸في بدایة المادة تأتي الكلمات: "بالرغم من المذكور في المادة  )۱(   

 
 

ما بني بعد إعطاء اإلنذار لوقف االعمال وبشكل مخالف لھ" بدل الكلمات " )۲(   
 یأتي: "على الفور البناء او المبنى الذي بصدده أصدر اإلنذار".

 
 ب) التي أضیفت الیھ:۹(۳۸في المادة  (ب)  

 
 "علىبدل الكلمات: "كل بناء بعد استالم اإلنذار لوقف االعمال" یأتي:  )۱(   

 الفور البناء او المبنى الذي بصدده أصدر اإلنذار".
  

 .بیوم توقیعھبدء سریان ھذا االمر  .۲ بدء سریان
 

) (یھودا ۲۷(تعدیل رقم  االبنیةقرى والمدن، المر بشأن قانون تنظیم اال"ھذا االمر: یسمى .۳ االسم
 ."۲۰۲۲-٥۷۸۲)، ۲۱۰۹والسامرة) (رقم 

 

 

 

 

         ی���������ھ���������ودا ف���������وك���������سال���������وف 
ئد   لدفاع جیش قوات قا  اإلس�������رائیلي ا

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

 ٥۷۸۲          شباط          ۳۰

   ۲۰۲۲           شباط           ۱
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

  (بطاقة الشارة الخضراء للعمال)أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا 
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة) )۲۱۱۰ (رقمیھودا والسامرة) () ٥رقم  (تعدیل

 
 

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

 
 

 

 
 
 
 
 

یھودا ((بطاقة الشارة الخضراء للعمال) بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا  األمرفي  .۱ ٤تعدیل المادة 
 تحذف.–) ۳، الفقرة (٤في المادة االمر االصلي)، -فیما یلي(۲۰۲۲-٥۷۸۲،والسامرة)

 
 .۲۰۲۲شباط  ۷بدء سریان ھذا االمر بیوم  .۲ بدء سریان

 
(بطاقة الشارة الخضراء بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا مر األ" یسمى ھذا االمر: .۳ االسم

 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)، )۲۱۱۰ (یھودا والسامرة) (رقم )٥رقم  (تعدیل للعمال)
 

       ٥۷۸۲         ادار أ               ۷

 ۲۰۲۲        شباط                ۸

 

                  ال�������وف    ی�������ھ�������ودا ف�������وك�������س

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

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

ماكن لال (تقید النشاط )علیمات مؤقتة(ت أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید
 (یھودا والسامرة) ) ۸(تعدیل رقم  جدید)ال( )وتعلیمات اخرى األماكن التجاریة وأالعامة 

 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۱۱۱ (رقم
 

 
منطقة، ال االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحة بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع

 والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:
 
 

 
قید النشاط (ت (تعلیمات مؤقتة) مر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدیداال في .۱ ۱تعدیل المادة 

 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۰۷٥(رقم لالماكن العامة أو األماكن التجاریة) (الجدید) (یھودا والسامرة) 
، التعریفات "مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص كورونا ۱في المادة االمر األصلي)، -(فیما یلي

 .تحذف-""وحدة ضیافة خارج إسرائیل"، "فندق"، PCRالذي نفذ بطریقة 
 
 

 أ من االمر األصلي.۱تلغى المادة  .۲ أ۱المادة الغاء 
 

 -من االمر األصلي ۲في المادة  .۳ ۲تعدیل المادة 
 

 -في الفقرة (أ) )۱(  
 

 )، بدل "او معارض" یأتي: "التي تشمل تقدیم او بیع الطعام"؛۳في البند ( (أ)   
 

 یحذف؛-) ٤البند ( (ب)   
 

 یحذف؛-) ٥البند ( (ج)   
 

 یحذف؛-) ٦البند ( (د)   
 

 ) یأتي:۷بدل البند ( )ھ(   
 

ھ لیلي كمفھومث ثقافي، بحضور جمھور، ولیس ملھى مكان الذي یقام فیھ حد) ۷"(
)، عدا مكان الذي یقام فیھ حدث ثقافي بحضور جمھور جالسین ۲البند (في 

یشمل عرض األفالم، عرض مسرحي او -لھذا الغرض، "حدث ثقافي" فقط؛
  عرض موسیقي، رقص او ترفیھي؛

 
 یحذف؛-) ۸البند ( (و)   

 
 یحذف؛-) ۹البند ( (ز)   

 
 یحذف؛-) ۱۰البند ( (ح)   

 
 یحذف؛-) ۱۱البند ( (ط)   
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 ملغى؛-) ۱البند الثانوي (أ )۲(  

 
 ملغى؛-) ۲البند الثانوي (أ )۳(  

 
 ملغى؛-) ۳البند الثانوي (أ )٤(  

 
 .ملغى–) ٤البند الثانوي (أ )٥(  

 
 ).۱من االمر األصلي، تلغى الفقرة (ب ٤في المادة  .٤ ٤تعدیل المادة 

 
 أ من االمر األصلي.٤تلغى المادة  .٥ أ٤الغاء المادة 

 
 ب من االمر األصلي.٤تلغى المادة  .٦ ب٤الغاء المادة 

 
المادة تعدیل 

 ج٤
 -ج من االمر األصلي٤في المادة  .۷

 
 تحذف؛-أ"٤في الفقرة (أ)، الكلمات "او  (أ)  

 
 -في الفقرة (د) (ب)  

 
 ،تحذف-المكان المعد للجلوس في المكان المفتوح التابع") الكلمات "۳في البند ( )۱(   

 ویأتي في نھایتھ: "بما في ذلك البار"؛
 

 تحذف؛-ابتدا من الكلمات "المتواجد داخل مبنى")، العجز ٥في البند ( )۲(   
 

 ؛یحذف-) ٦البند ( )۳(   
 

 یأتي في نھایتھا: )٤(   
 

 ) مكان لعقد المؤتمرات التي ال تشمل تقدیم او بیع الطعام والمعارض؛۷"(
 

 ) صالة ریاضة، ستودیو او نادي زراعي (كانتري كالب)؛۸"(
 
 ) فندق؛۹(
 
مكان یقام فیھ حدث ریاضي او حدث ثقافي او مكان الذي یقام فیھ ) ۱۰(

یشمل عرض األفالم، عرض -"حدث ثقافي"-مھرجان؛ لھذا الغرض
  مسرحي او عرض موسیقي، رقص او ترفیھي؛

 
 ) متحف؛۱۱(
 
 ) مكتبة؛۱۲(
 
) موقع سیاحي المتواجد داخل مبنى، بما في ذلك حدیقة العاب او زاویة ۱۳(

 ي) المتواجدة داخل مبنى".العاب (جامبور
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 د٥الغاء المادة 
 

 ملغیة؛-د من االمر األصلي٥المادة  .۸
 

 ھ٥الغاء المادة 
 

 ملغیة؛-من االمر األصلي ھ٥المادة  .۹
 

 -من االمر األصلي ٦في المادة  .۱۰ ٦تعدیل المادة 
 

مام وسمح فتحھ ا "مكان مفتوح امام الجمھور الذي تقام فیھ الصالةفي الصدر، الكلمات  )۱(  
 تحذف؛-"أ٤من أبرز بطاقة "الشارة الخضراء" وفق المادة 

 
أ) یحذف، ویأتي بدلھ " حصل على نتیجة سلبیة في فحص الكورونا الذي نفذ ۲البند ( )۲(  

 دخولھ الى المكان؛"؛ ساعة قبل ۷۲خالل مقابل المال،  PCRبطریقة 
 

قبل استقبالھ االولي في  ایام ۷خالل -وبحال كان في فندقب)، الكلمات "۲في البند ( )۳(  
 ؛تحذف-"الفندق

 
 یحذف؛-) ٥البند ( )٤(  

 
 یحذف؛-) ٦البند ( )٥(  

 
 یحذف؛-) ۷البند ( )٦(  

 
 -من االمر األصلي(أ)  ۷في المادة  .۱۱ ۷تعدیل المادة 

 
وتقام فیھ الصالة ویعمل وفق )، الكلمات "او مكان المفتوح امام الجمھور ۱في البند ( )۱(  

 ةبوبالنس"بدل المقطع الذي یبدأ بالكلمات تحذف، و–أ" ٤"الشارة الخضراء" وفق المادة 
لغ یأتي: "عدا طفل لم یب الستعارة الكتب فقط"لدخول ولد او شخص" ولغایة الكلمات "

 بطاقة ذوي االحتیاجات الخاصة". أبرزثالث سنوات او ولد الذي 
 

او مكان المفتوح امام الجمھور إلقامة الصالة ویعمل "بالشارة ) الكلمات "۲البند (في  )۲(  
 تحذف؛–" أ(أ)٤الخضراء" وفق المادة 

 
 یحذف؛-أ) ۲البند ( )۳(  

 
 یحذف؛-) ۱أ۲البند ( )٤(  

 
 یحذف؛-د) ۲البند ( )٥(  

 
 یحذف؛-) ھ۲البند ( )٦(  

 
 -)٥في البند ( )۷(  

 
او في مكان المفتوح امام الجمھور وتقام فیھ الصلوات الكلمات " في الصدر، (أ)   

 تحذف؛– أ"٤كالمذكور في المادة 
 

ساعة قبل  ۷۲خالل -وبحال كان في فندق)، الكلمات: "۱في البند الثانوي (ب (ب)   
 تحذف؛–" استقبالھ االولي في الفندق
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قبل  ایام ۷خالل -وبحال كان في فندقب)، الكلمات "۲(الثاوي في البند  (ج)   
 ؛تحذف-"استقبالھ االولي في الفندق

 
 یحذف؛-) ھالبند الثانوي ( (د)   

 
 یحذف؛-البند الثانوي (و)  )ھ(   

 
 یحذف؛-البند الثانوي (ز)  (و)   

 
تعدیل المادة 

۱۳ 
 

 یحذف.–) ۳من االمر األصلي، البند ( ۱۳في المادة  .۱۲
 

 تحذف.–و) ٤(-) وھ٤()، ۱أ٤أ)، (٤في ذیل االمر األصلي، البنود ( .۱۳ تعدیل الذیل
 

 .۲۰۲۲شباط  ۷بیوم بدء سریان ھذا االمر  .۱٤ بدء سریان
 
 

(تعلیمات  بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید مریسمى ھذا االمر: "األ .۱٥ االسم
قم (الجدید) (تعدیل ر) لالماكن العامة أو األماكن التجاریة وتعلیمات اخرى (تقید النشاط مؤقتة)

 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۱۱۱ (رقم(یھودا والسامرة) ) ۸
 

       ٥۷۸۲          ادار أ              ۷

 ۲۰۲۲          شباط              ۸

 

                  ال�������وف    ی�������ھ�������ودا ف�������وك�������س

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

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

، )۲۱۱۲(رقم  ) (یھودا والسامرة)۹(تعدیل رقم  ۱۹٦۰لسنة  ۱٦تعدیل قانون العقوبات رقم امر بشأن 
٥۷۸۲-۲۰۲۲ 

 

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

 

-) و۱(۳۰٤، ۳۰۲-۲۹۲ف المواد ")، تحذالقانون(فیما یلي: " ۱۹٦۰لسنة  ۱٦في قانون العقوبات رقم   .۱ حذف مواد
 .۳۲۰-و ۳۰۸، ۳۰٦-۳۰٥)، ۲(
 

إضافة الفصل 
 جرائمال-الثالث

 الجنسیة

 ، یأتي:۳٦۷في الكتاب الثاني من القانون، في الباب الثامن، بعد المادة  .۲
 

 "الفصل الثالث 
 

 الجنسیة جرائمال
   
 لغرض ھذا الفصل: أ.۳٦۷ تعریفات  

 ابن او بنت لزوج أحد الوالدین؛-شقیقین""اخ او اخت لیسوا 
 
 أحد التالي:-مسؤول عن العاجز"ال"
 

الوالدین، الوصي او من تلقى علیة  أحدوج زالوالدین،  أحد )۱(    
مسؤولیة اعالتھ، صحتھ، تعلیمھ او سالمة العاجز او ان 

 القاصر یقع تحت حمایتھ او رعایتھ بموجب القانون؛
 

افراد اسرة العاجز، الذي استوفى الثامنة عشر ولیس  أحد )۲(    
، او الجدة جدالالوالدین،  أحدالتالیین: زوج  أحدعاجزا، وھو 

الصھر او الصھرة، العم او خت، االاو األخ من نسلھ، الذي 
 العمھ، الخال او الخالة او اي زوج او زوجة كل واحد منھم؛

 
عنده بشكل دائم، واستوفى  او یتواجدیسكن العاجز معھ الذي  )۳(    

الثامنة عشر من عمره؛ وبشرط ان تتوفر بینھم صلة العالقة 
 او السلطة؛

 
لعضو  أحد أعضاء الجسد او غرض یولج من-"لمواقعةمرتكب فعل ا"    

 ؛المرأة التناسلي
 

 التالي: أحد-"أحد افراد االسرة"
 

الوالدین حتى وان لم یتزوجھ؛ جد او  أحدالوالدین، وزج  أحد )۱(    
 جدة؛

اخ او اخت؛ اخ الذي استوفى الخامسة عشر وھو أحد التالیین:  )۲(    
او  صھرالخت لیسوا شقیقین؛ العم والعمة، الخال والخالة؛ او ا

 المواقعة المحظورة بالتراضي جریمةصھرة. ولكن بالنسبة لال
وفق الفقرة مشین  فعلي(ب) او ۳٦۷بموجب المادة 

) التي وقعت على من لم یستوفي السادسة عشر، ۳ي(ج)(۳٦۷
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العم والعمة، الخال افراد االسرة" ال یشمل  أحدتعریف "
 صھرة؛الصھر او الوالخالة؛ 

  
 الذي بسبب عمره، مرضھ او إعاقتھ الجسدیة او النفسیة،-"عاجز"     

سبب آخر، ال یستطیع االھتمام بمعیشتھ، صحتھ او  أليإعاقة ذھنیة او 
 سالمتھ.

 
، استشارة، تأھیل، او محادثات، التي تقییمتشخیص، -""عالج نفسي

تنفذ باستمرار، بواسطة اللقاء وجھ لوجھ، لمساعدة انسان الذي یعاني 
من ضائقة، اضطراب، مرض او أي مشكلة أخرى، اساسھم عاطفي 

 او نفسي؛
 

استشارة او ارشاد الذي یمنح بشكل مستمر، -اد""استشارة او ارش
 واسطة اللقاء وجھ لوجھ؛ب
 

رجل دین، الذي یعرف نفسھ على انھ كھذا او شخص -"رجل دین"
 معروف او یعرف عن نفسھ كصاحب قدرات روحانیة خاصة؛

 
او یعرف عن نفسھ بانھ یعمل، بتقدیم العالج  یعمل،الذي -"ُمعالج نفسي"

 منصبھ؛ طاقبنالنفسي، كمھنة او 
 

 ؛الجنسياالزدراء  باع اوبھدف االغراء، االش فعل-"عل مشین"ف
 

إیالج أحد أعضاء الجسد او غرض لدبر االنسان، او -"السدومیة"فعل 
 إیالج العضو التناسلي لفم انسان؛

 
 من لم یبلغ الثامنة عشر؛-"قاصر"

 
 

 -من واقع انثى (أ) ب۳٦۷ غتصاباال  
 

  ارادتھا؛بمحض  لیس )۱(     
 

النسبة ب برضاء االنثى، الذي تم الحصول علیھ بالخداع )۲(     
 ؛لماھیة الفاعل او الفعل

 
ة، التي لم تتم الرابعة عشر سن بحال كانت االنثى قاصر )۳(     

 أیضا برضاھا؛ او
 

باألنثى، قد المت  إدراكحالة عدم  من خالل استغالل )٤(     
إعطاء موافقتھا  ھا منتمنعاو أي حالة أخرى التي 

 بمحض ارادتھا.
 

مضطربة  ل استغالل كونھا مریضة نفسیة اوخال )٥(     
بسبب مرضھا او االضطراب بذھنھا لم تكون  ذھنیا، إذ
 بمحض ارادتھا؛ للمواقعةموافقتھا 

 
 السجن ستة عشر عاما.-یعتبر اغتصابا وعقوبتھ    
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 (أ)، عقوبة المغتصب السجن بالرغم من المذكور في الفقرة (ب)    
 التالیة: عشرون عام بحال تم االغتصاب بإحدى الحاالت

  
السادسة عشر من عمرھا السنة التي لم تتم  ةقاصر )۱(     

) او ٤)، (۲)، (۱المذكورة في الفقرة (أ)( حاالتوبال
 )؛٥(
 

 بالتھدید بالسالح الناري او األبیض؛ )۲(     
 

 بإصابة جسدیة او نفسیة او بالحمل؛خالل التسبب  )۳(     
 

 خالل تعذیب االنثى، قبل الفعل، خالل الفعل او بعده؛ )٤(     
 

بحضور شخص آخر او اشخاص آخرین الذین  )٥(     
اجتمعوا معھ لتنفیذ االغتصاب على ید واحد منھم او 

 بعضھم؛
 

المواقعة   
المحظورة 
 بالتراضي  

 

من الرابعة عشر  السنة التي اتمت ةمن واقع قاصر )۱( (أ) ج۳٦۷
، وھي غیر السادسة عشر السنة ولم تتم عمرھا

السنة التي اتمت  ةمتزوجة منھ، او من واقع قاصر
الثامنة  السنة ولم تتممن عمرھا السادسة عشر سنھ 

التبعیة، التسلط، التعلیم، او ، مستغالً عالقة عشر
 السجن-عقوبتھالرقابة، او خالل وعد كاذب بالزواج، 

 خمس سنوات؛
 

لغرض ھذه الفقرة، یعتبر ُمعالج نفسي الذي ھو عالم  )۲(     
او من عرف  اجتماعي،نفسي، طبیب نفسي او عامل 

التي  ةعن نفسھ انھ واحد من ھؤالء، الذي واقع قاصر
السنة  تتمولم من عمرھا السنة السادسة عشر  اتمت

الثامنة عشر، خالل الفترة التي قدم فیھا العالج النفسي 
، كأنھ اقترف الفعل المذكور خالل استغالل ةللقاصر

عالقة التبعیة؛ ال تسري ھذه القرنیة بحال ان االعمال 
بدء العالج النفسي بنطاق عالقة  بدأت قبلالمذكورة 

 زوجیة.
 

غالً مستمن عمرھا عشر  الثامنةالسنة  التي اتمت انثىمن واقع  (ب)    
وعد كاذب  جراءاو عالقة التسلط في مكان العمل او الخدمة 

، مع انتحال شخصیة االعزب رغم كونھ متزوج بالزواج
 سنوات؛ ثالثةالسجن -عقوبتھ

 
الذي اتم الرابعة عشر  انسان مارس السدومیة معمن  )۱( (أ) د.۳٦۷ السدومیةفعل   

ولم یتم السادسة عشر سنة، او من من عمره سنھ 
انسان الذي اتم السادسة عشر سنھ  مارس السدومیة مع

ولم یتم الثامنة عشر سنة، مستغالً عالقة من عمره 
السجن -التبعیة، التسلط، التعلیم، او الرقابة، عقوبتھ

 خمس سنوات؛
 

لغرض ھذه الفقرة، یعتبر ُمعالج نفسي الذي ھو عالم  )۲(     
نفسي، طبیب نفسي او عامل اجتماعي، او من عرف 
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مارس السدومیة عن نفسھ انھ واحد من ھؤالء، الذي 
 ولم من عمره انسان الذي اتم السنة السادسة عشر مع

یتم السنة الثامنة عشر، خالل الفترة التي قدم فیھا 
كأنھ اقترف الفعل المذكور  ،لإلنسانالعالج النفسي 

خالل استغالل عالقة التبعیة؛ ال تسري ھذه القرنیة 
بحال ان االعمال المذكورة بدأت قبل بدء العالج 

 النفسي بنطاق عالقة زوجیة.
 

ن مالثامنة عشر  السنة انسان الذي اتم مارس السدومیة معمن  (ب)    
مستغالً عالقة التسلط في مكان العمل او الخدمة،  عمره

 السجن ثالثة سنوات؛-عقوبتھ
 

 بإحدى الحاالت الواردةفي انسان  السدومیةمن یقترف فعل  (ج)    
ب، بالتغیرات الملزمة، عقوبتھ كعقوبة ۳٦۷في المادة 
 االغتصاب.

  
العالقة الجنسیة   

بین المعالج 
 النفسي المتعالج

الذین  في انسان، السدومیةمعالج نفسي الذي واقع انثى او یقترف فعل  ھ.۳٦۷
خالل الفترة التي قدم لھم العالج النفسي  ،من عمرھم عشراتموا الثامنة 

او خالل ثالث سنوات بعد انتھاء العالج المذكور، برضاھم الذي حصل 
الذي  بأعقاب العالج النفسي ،فیھ الفعليالنفسي  التعلقعلیھ مستغالً 

عتبر تن أربع سنوات؛ لغرض ھذه المادة، السج-قدمھ لھم، عقوبتھ
االعمال المذكورة التي اقترفھا ُمعالج نفسي الذي ھو عالم نفسي، طبیب 
نفسي او عامل اجتماعي، او من عرف عن نفسھ انھ واحد من ھؤالء، 

تغالل اقترفت خالل اس خالل الفترة التي قدم فیھا العالج النفسي، كأنھا
االعتماد النفسي الحقیقي كالمذكور؛ ال تسري ھذه القرنیة بحال ان 

 االعمال بدأت قبل بدء العالج النفسي.
 

العالقة الجنسیة   
دین رجل بین 

وشخص الذي 
حصل منھ على 
استشاره او 

 ارشاد 
 

 في انسان، الذین السدومیةالذي واقع انثى او یقترف فعل  رجل دین .و۳٦۷
االستشارة او ، خالل الفترة التي قدم لھم عمرھم اتموا الثامنة عشر

سي التعلق النف، برضاھم الذي حصل علیھ مستغالً ھااو بمحاذات االرشاد
-لھم، عقوبتھ الذین قدما الستشارة او االرشاد، بأعقاب االفعلي فیھ

 السجن أربع سنوات؛
 

 الفعل المشین  
 

بإحدى الحاالت الواردة في  اتجاه إنسانمن یقترف فعل مشین  (أ) ز.۳٦۷
-)، بالتغیرات الملزمة، عقوبتھ٥) حتى (۲ب(أ)(۳٦۷المادة 

 السجن سبع سنوات.
 

بإحدى الحاالت الواردة في  اتجاه إنسانمن یقترف فعل مشین  (ب)    
-)، بالتغیرات الملزمة، عقوبتھ٥) حتى (۱ب(ب)(۳٦۷المادة 

 السجن عشر سنوات.
 

إنسان دون رضاه، ولكن لیس اتجاه من یقترف فعل مشین  (ج)    
، ۳٦۷بإحدى الحاالت الواردة في الفقرات (أ)، (ب)، او (د)، 

 السجن ثالث سنوات.-عقوبتھ
 

یل أي تفعوفق الفقرة (ج) خالل استعمال القوة او  جریمةنفذت  (د)    
وسائل ضغط أخرى، او بالتھدید بأحد التالي، اتجاه االنسان او 

 السجن سبع سنوات.-جریمةاتجاه انسان آخر، عقوبة منفذ ال
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من یقترف فعل مشین اتجاه انسان الذي اتم الرابعة  )۱( (ھ)    

التبعیة، التسلط، ، مستغالً عالقة من عمره عشر سنھ
أربع  السجن-التعلیم، الرقابة، العمل او الخدمة، عقوبتھ

 سنوات؛
 

لغرض ھذه الفقرة، یعتبر ُمعالج نفسي الذي ھو عالم  )۲(     
نفسي، طبیب نفسي او عامل اجتماعي، او من عرف 
عن نفسھ انھ واحد من ھؤالء، الذي اقترف فعل مشین 

لم و من عمره الرابعة عشراتجاه انسان الذي اتم السنة 
یتم السنة الثامنة عشر، خالل الفترة التي قدم فیھا 
العالج النفسي لإلنسان، كأنھ اقترف الفعل المذكور 
خالل استغالل عالقة التبعیة؛ ال تسري ھذه القرنیة 
بحال ان االنسان اتم السادسة عشر، واالعمال بدأت 

 قبل بدء العالج النفسي بنطاق عالقة زوجیة.
 

معالج نفسي الذي یقترف فعل مشین اتجاه انسان الذي اتم  (و)    
بإحدى الحاالت الواردة في المادة  من عمره الثامنة عشر

 السجن ثالث سنوات؛-، عقوبتھھ۳٦۷
 

رجل دین الذي یقترف فعل مشین اتجاه انسان الذي اتم الثامنة  (ز)    
و، ۳٦۷بإحدى الحاالت الواردة في المادة  من عمره عشر

 السجن ثالث سنوات؛-عقوبتھ
 

ن ممن یقترف فعل مشین اتجاه انسان الذي اتم الثامنة عشر  (ح)    
-عقوبتھ ، مستغالً عالقة التبعیة في العمل او الخدمة،عمره

 السجن سنتین؛
 

 فعل مشین علني  
 

امام شخص آخر، دون رضاه، او  مشین علنيمن یقترف فعل  (أ) ح.۳٦۷
مستغالً عالقة التبعیة، من یقترف فعل كالمذكور بأي مكان، 

جن سنھ الس-التسلط، التعلیم، الرقابة، العمل او الخدمة، عقوبتھ
 واحدة؛

 
من یقترف، بأي مكان، فعل مشین علني امام شخص الذي لم  (ب)    

 سنوات؛السجن ثالث -، عقوبتھمن عمرهیتم السادسة عشر 
 

وفق ھذا الفصل، سیان إذا اقترف الفاعل الفعل بنفسھ او  لفعلبالنسبة  ط.۳٦۷ الفعلسبب ت  
 تسبب لوقوع الفعل علیھ او على شخص آخر.

 
الجرائم الجنسیة   

في العائلة ومن 
قبل المسؤول عن 

 العاجز

ب(أ) او فعل ۲٦۷من یقترف جریمة اغتصاب وفق المادة  (أ) ي.۳٦۷
د(ج) بإنسان قاصر، او بأحد افراد ۳٦۷وفق المادة  السدومیة

سجن ال-او بإنسان عاجز الذي تحت مسؤولیتھ، عقوبتھ أسرتھ
 عشرون سنھ.

 
ولم تتم الواحد  من عمرھا من واقع انثى اتمت الرابعة عشر (ب)    

 بإنسان اتم الرابعة عشر السدومیةوالعشرون او اقترف فعل 
م، أسرتھ، وھو أحد افراد ولم یتم الواحد والعشرون من عمره

 السجن ست عشر سنھ.-عقوبتھ
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 سرتھأانسان قاصر وھو أحد افراد  تجاهبمن یقترف فعل مشین  (ج)    
 -او انسان عاجز الذي تحت مسؤولیتھ، عقوبتھ

 
السجن عشرة -ز(أ) او(د)۳٦۷جریمة وفق المادة  )۱(     

 سنوات؛
 

السجن خمسة عشرة -ز(ب)۳٦۷وفق المادة جریمة  )۲(     
 سنة؛

 
-) ۲(-) و۱بجمیع الحاالت الغیر واردة في البنود ( )۳(     

 السجن خمس سنوات.
 

ھو و، بأي مكان كان، انسان قاصر اماممن یقترف فعل مشین  (د)    
 السجن أربع سنوات.-، عقوبتھأسرتھأحد افراد 

 
ح(أ) ۳٦۷جریمة وفق المادة  المسؤول عن عاجز الذي یقترف (ھ)    

 السجن سنتین.-اتجاه العاجز، عقوبتھ
 

من ینشر للعامة اسم الشخص او أي تفاصیل قد تأدي للتعرف  (أ) ي أ.۳٦۷ حظر النشر  
یمة او كمن اشتكى انھ على ھویة الشخص كمتضرر من الجر

وفق ھذا الفصل، اما للعامة او للمقربین  جریمةمتضرر من 
منھ، او یلمح عن ھویتھ كالمذكور، عن طریق نشر صوتھ، 
شخصیتھ، كاملة او جزئیة، محیطھ او شخصیات المقربة منھ، 

 السجن سنة واحدة.-او بأي طریقة أخرى، عقوبتھ
 

ال تلقى المسؤولیة الجنائیة وفق الفقرة (أ) بحال ان الشخص  (ب)    
تم نشر اسمھ او شخصیتھ كالمذكور اعطى موافقتھ خطیا الذي 

للنشر، او بحال ان المحكمة اتاحت النشر ألسباب خاصة 
 تدونھا.

 
من یصور شخص، كونھ متضرر جریمة او من اشتكى انھ  (ج)    

ره، او اقتفاء أث التخفيخالل متضرر جریمة وفق ھذا الفصل، 
التي قد تأدي لمضایقتھ، او من خالل أي مضایقة أخرى، بما 

الشرطة، وھذا  مركزفي ذلك انتظار الشخص في المحكمة او 
و ا أشھر ةست السجن-عقوبتھدون موافقتھ الممنوحة مسبقا، 

 االمر من) ٤(أ)(۱نصف الغرامة المالیة المحددة في المادة 
 مناال تشریعات او القانون في المقررة الغرامات زیادة بشأن

؛ تمنح الموافقة ۱۹۸۰-٥۷٤۰ ،)۸٤٥ رقم) (والسامرة یھودا(
 المحكمة. امام-خطیاً وبالنسبة للقاصر-المذكورة بالنسبة للبالغ

 
ال تسري تعلیمات ھذه الفقرة على نشر او تصویر الذي نفذ  (د)    

یق جرائم، تحقعلى ید الشرطة او من قبلھا ألجل التحقیق في 
في حالة موت او البحث عن مفقودین، بحال ان النشر او 

 التصویر ضروري للتحقیق او البحث كالمذكور.
 

تحفظ للمسؤولیة   
 الجنائیة

د(أ)، یكون دافعا ۳٦۷ج(أ) او ۳٦۷عند اتھام بجریمة بموجب المواد  ي ب.۳٦۷
سنوات  ثالثللمتھم بحال ان فارق السن بینھ وبین القاصر ال یزید عن 

او ان القاصر وافق على الفعل بحال ان الفعل نفذ في نطاق عالقات 
 الصداقة العادیة ودون استغالل المتھم لمنصبھ.
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تعدیل االمر 

بشأن تعلیمات 
 امن

 -۲۰۰۹-٥۷۷۰)،۱٦٥۱في االمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة (رقم  .۳
 

 ي".۲٦۷ب حتى ۲٦۷" یأتي: والمواد ۳۲۰حتى  ۲۷۹، بعد "۹۳في المادة  )۱( 
 

" یأتي: ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹٦، ۲۹٥، ۲۹٤، ۲۹۳، ۲۹۲) بدل "٥في الذیل الثاني، في البند ( )۲(  
 ي".۲٦۷ب حتى ۲٦۷"
 

 ".۳۰٥) تحذف الكلمة "٥في الذیل الثاني، في البند ( )۳(  
 

، ۲۹۹، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹٦، ۲۹٥، ۲۹٤، ۲۹۳، ۲۹۲) بدل "۲في الذیل الخامس، في البند ( )٤(  
 ي".۲٦۷ب حتى ۲٦۷، ۳۰۲" یأتي: " ۳۰٦، ۳۰٥، ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۰۰

 
، ۲۹۹، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹٦، ۲۹٥، ۲۹٤، ۲۹۳، ۲۹۲) بدل "۲في الذیل الخامس ب، في البند ( )٥(  

 ي ".۲٦۷ط حتى ۲٦۷ز، ۲٦۷ب حتى ۲٦۷، ۳۰۲" یأتي: " ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۰۰
 

 بیوم توقیعھ.بدء سریان ھذا االمر  .٤ سریان
 

تعلیمات 
 انتقالیة

من القانون ولم یصدر  ۳۲۰-و ۳۰۸، ۳۰٦-۳۰٥)، ۲(-) و۱(۳۰٤، ۳۰۱-۲۹۲نفذت مخالفة وفق المواد  .٥
تشریعات االمن او القانون  احكامبحقھا قرار حكم نھائي حتى موعد بدء سریان ھذا االمر، تسري علیھا 

األكثر تساھال مع المنفذ. لھذا الغرض، عند اتخاذ القرار بصدد أي احكام أكثر تساھال مع المنفذ، تفحص 
المحكمة كافة االحكام المحددة في القانون وفق نص ھذا االمر بالمقارنة مع نص القانون قبل بدء سریان ھذا 

 األمر.  
 

 ) (یھودا والسامرة)۹(تعدیل رقم  ۱۹٦۰لسنة  ۱٦تعدیل قانون العقوبات رقم مر بشأن اال" یسمى ھذا االمر: .٦ االسم
 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲، )۲۱۱۲(رقم 

  
 

 

 
       ٥۷۸۲        بآدار             ٤
 ۲۰۲۲           آذار            ۷
 
 

                  ف�������وك�������س ی�������ھ�������ودا    ال�������وف
 اإلس�������رائیلي ال���دف���اع جیش قوات ق���ائ���د
 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا م����ن����ط����ق����ة ف����ي
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۱۹٦٦لسنة  ۷۹قانون تنظیم المدن، القرى، واالبنیة، قانون مؤقت رقم 

 ۱۹۷۱-٥۷۳۱)، ٤۱۸(یھودا والسامرة) (رقم  واالبنیةقرى ال ،مدنالامر بشأن تنظیم 

، (یھودا والسامرة) )۲۱۱۳(رقم  )۲۸(تعدیل رقم  واالبنیةقرى المدن، الامر بشأن قانون تنظیم 
٥۷۸۲-۲۰۲۲ 

 

بموجب صالحیاتي كقائد قوات الجیش االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري من اجل تحقیق 
 :ما یليامر بھذا  فإننيالحكم الصحیح والنظام العام، 

 

في ، ۱۹۷۱-٥۷۳۱)، ٤۱۸(یھودا والسامرة) (رقم  واالبنیةقرى ، المدنالاالمر بشأن تنظیم في  .۱ ۱المادة  تعدیل
 مفوض إلتاحة األبنیة، البنیة التحتیة والبیئة" یأتي:(أ)، بعد التعریف "۱المادة 

 
عمال االالبناء، للبناء الھندسي، اعمال المعدة او التي تستعمل في  ماكینة-"المعدات الھندسیة"

ذلك  ، بما فيافراغ الحمولة للرفع، التحمیل اوللمصلحة العامة، اعمال في األراضي، للتعدین، 
 الجرار، بما في ذلك المعدات المساعدة لھا ولوازمھا؛

 
حدد على ید رئیس اإلدارة المدنیة او على ید من عینھ لھذا الغرض، یمكان الذي -"مكان حیازة"

   كمكان لحیازة الممتلكات.
 

إضافة المادة 
 ي ب۷

 بعد المادة ي أ یأتي: .۲
 

 ب من القانون یأتي:۳۷بعد المادة  ي ب ۷"  
 

منع اداري   
الستعمال 
المعدات 
 الھندسیة

 في ھذه المادة: (أ) ج۳۷
 

او  ش، او نائب مدیر وحدة التفتیوحدة التفتیش مدیر-""المسؤول
من عین على ید رئیس اإلدارة المدنیة كمسؤول لغرض تعلیمات 

 ھذه المادة؛
 

 المركزیة في اإلدارة؛ مفتش من وحدة التفتیش-"مفتش"
 

أ(أ) من ۱۸األعیاد الیھودیة كمفھومھم في المادة  أحد-"عید"
، حسب سریانھ في ۱۹٤۸-٥۷۰۸قانون نظام الحكم والقضاء، 
 إسرائیل بین الحین واآلخر؛

 
تبین لمفتش انھ تنفذ امامھ اعمال او اعمال بناء بواسطة  )۱( (ب)    

یعتبر تنفیذھا مخالفة بموجب المادة  معدات ھندسیة التي
المعدات ب(أ) من القانون، یجوز لھ منع استعمال ۳۷

بشكل فوري ولمدة ال تزید عن خمسة أیام  الھندسیة
دات المعبواسطة تسلیم كتاب ایعاز منع استعمال لمشغل 

ایعاز)، كما ویجوز لھ -(فیما یلي في ھذه المادة الھندسیة
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للمدة المذكورة. لھذا  ةالمعدات الھندسیاخذ رخصة 
 الغرض ال تأخذ بالحسبان أیام السبت واالعیاد.

 
لمعدات اقبل تسلیم االیعاز یستمع المفتش الدعاءات مالك  )۲(     

او مشغلھا ویدونھا خطیا، كما ویوقع مشغل  الھندسیة
 على المصادقة الستالمھ لإلیعاز. المعدات الھندسیة

  
یة الذي یكتب باللغتین العبریة والعرب یبین كتاب االیعاز )۳(     

 التفاصیل التالیة:
 

ما التي منع استعمالھا ب المعدات الھندسیةتفاصیل  (أ)      
 .المعدات الھندسیةفي ذلك رقم لوحة ترخیص 

 
 اسم مستلم االیعاز ورقم ھویتھ. (ب)      

 
ذكر المكان، التاریخ وساعة تنفیذ المخالفة وتسلیم  (ج)      

 االیعاز بالنسبة للمعدات الھندسیة الثقیلة.
 

 ذكر تعلیمات القانون التي تم مخالفتھا. (د)      
 

 المعداتمدة منع االستعمال وتفاصیل مكان حیازة  )ھ(      
 خالل مدة منع االستعمال. الھندسیة

 
ان الموضوع سیحول للمسؤول، الذي بدوره  (و)      

 یوم. ۳۰االستعمال حتى تمدید مدة منع مخول ل
 

رفع ادعاءاتھ  المعدات الھندسیةانھ یحق لمالك  (ز)      
بالنسبة لتمدید مدة منع االستعمال امام المسؤول 

ساعة من موعد تسلیم االیعاز، وكذلك  ۷۲خالل 
طرق التواصل مع المسؤول للحصول على 

 معلومات إضافیة.
  

ل خال المعدات الھندسیةالحیازة ونقل  مصاریفان  (ح)      
 المعداتمدة منع االستعمال ستدفع على ید مالك 

بیوم االفراج عنھا، وانھ یمكن حجز  الھندسیة
 المعدات الھندسیة لمدة إضافیة لغایة دفعھا.

 
الل خ المعدات الھندسیةبحال لم یطلب االفراج عن  (ط)      

یوم من یوم تسلیم االیعاز، یمكن بیعھا بموجب  ٦۰
 تعلیمات المادة (ح) فیما یلي؛

 
استالم االیعاز، او رفق  المعدات الھندسیةرفض مشغل  )٤(     

التوقیع على مصادقة االستالم، یدون ھذا في كتاب 
 االیعاز، ویمكن اعتباره كأنھ استلم كتاب االیعاز.
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از موضوع االیع المعدات الھندسیةیجوز للمفتش االیعاز لمشغل  (ج)    
 إیقاف المعدات الھندسیة في مكان الحیازة.

 
ز التي بصدده سلم االیعا المعدات الھندسیةال یستعمل أي شخص  (د)    

اال لغرض السفر بھدف تنفیذ االعمال المذكورة في النظام 
 الثانوي (ج)، وال ینقلھا من المكان المحدد لحیازتھا.

 
االیعاز او تم اخذ  معدات ھندسیة بموجبمنع استعمال  )۱( )ھ(    

بموجب االیعاز كالمذكور في  المعدات الھندسیةرخص 
النظام الثانوي(ج)، یحضر االیعاز بأقرب وقت ممكن الى 

 المسؤول.
 

رفع ادعاءاتھ بالنسبة لمنع  المعدات الھندسیةیجوز لمالك  )۲(     
االستعمال وإمكانیة تمدید مدة المنع امام المسؤول خالل 

ساعة من موعد تسلیم االیعاز على النحو الذي یحدده  ۷۲
المسؤول؛ لھذا الغرض، ال تأخذ بالحسبان أیام السبت 

 واالعیاد لعد الساعات.
 

ب(أ) ۳۷اقتنع المسؤول انھ تم تنفیذ مخالفة بموجب المادة  )۳(     
على ید المشغل، یجوز لھ تمدید  المعدات الھندسیةبواسطة 

یوم من یوم تسلیم  ۳۰مدة منع االستعمال لمدة ال تزید عن 
 االیعاز.

 
یتخذ القرار بصدد تمدید مدة منع االستعمال خالل خمسة  )٤(     

أیام من یوم تسلیم االیعاز؛ لھذا الغرض، ال تأخذ بالحسبان 
 أیام السبت واالعیاد لعد الساعات.

 
)، یمتنع المسؤول عن ۳بالرغم من المذكور في البند ( )٥(     

تمدید مدة منع االستعمال وكذلك یلغي منع االستعمال الذي 
 التالي: أحدتبین لھ  إذاحدد في االیعاز بشكل فوري، 

 
ب(أ) بواسطة ۳۷لم تنفذ مخالفة بموجب المادة  (أ)      

 ، على ید المشغل.المعدات الھندسیة
 

انھ تم استعمال  المعدات الھندسیةاثبت مالك  (ب)      
موضوع االیعاز، دون علمھ  المعدات الھندسیة

وانھ اتخذ كل الوسائل المالئمة لتطبق تعلیمات ھذا 
 القانون.

  
المعدات تتوفر ظروف خاصة التي تبرر إعادة  (ج)      

لمالكھا؛ یتخذ القرار وفق ھذه البند  الھندسیة
 باالستشارة مع المستشار القضائي.

 
لم یقرر المسؤول على تمدید مدة منع االستعمال وفق تعلیمات  (و)    

)، یتم ٥)(ھ) او قرر الغاء االیعاز وفق الفقرة (٤)(ھالفقرة (
 لمالكھا. المعدات الھندسیةارجاع 
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یازة في مكان الح المعدات الھندسیةتدفع المصاریف مقابل إیقاف  (ز)    

اال  المعدات الھندسیةخالل مدة منع االستعمال، على ید مالك 
-)(أ) و٥)(ھبحال تم الغاء منع االستعمال وفق تعلیمات الفقرة (

 (ب)، ویمكن حجز المعدات الھندسیة لمدة إضافیة لغایة دفعھا.
   

بعد انتھاء مدة منع االستعمال، او امر المسؤول على الغاء  )۱( (ح)    
)(ج)، ولم ٥)(ھمنع االستعمال بموجب تعلیمات الفقرة (

تدفع المصاریف مقابل إیقاف المركبات الھندسیة الثقیلة 
یوم  ٦۰في مكان الحیازة كالمفصل في الفقرة (ز) خالل 
 المعداتبعد یوم تسلیم االیعاز، یجوز للمسؤول بیع 

بثمن یقارب لثمنھا في السوق، بنطاق المعقول  الھندسیة
 المعداتبمراعاة ظروف االمر. ینشر اإلعالن عن نیة بیع 

 في الجریدة. الھندسیة
  

یة خالل مدة زمن المعدات الھندسیةلم ینجح المسؤول ببیع  )۲(     
 .المعدات الھندسیةمعقولة، یجوز لھ االمر على مصادرة 

 
 ومرس تخصصھذه المادة،  المعدات الھندسیة وفقتم بیع  )۳(     

 ،یعالب ومصاریف والحیازة الید وضع حساب على البیع
 انك لمن یحول") الباقي: "یلي فیما( البیع ثمن وباقي

 المعدات على احتاز لمن او بیعھا قبل الممتلكات صاحب
: ليی فیما(تسلیم االیعاز و عند قانوني بشكل الھندسیة

 ").السابقین المالكین"
 

 نجحی ولم المعدات الھندسیة، بیع یوم من أشھر ستة مضي )٤(     
 السابق والمالك ین،السابقین للمالكالمسؤول تحویل الباقي 

 للمسؤول یحق عندھا ،الباقي على الحصول یطلب لم
 .الباقي مصادرة على األمر

 
صالحیة أخرى ال یمس اصدار ایعاز منع االستعمال بأي  (ط)    

الممنوحة لسلطات المنطقة بموجب أي قانون او تشریعات 
 امن.".

 
 .بعد مضي أسبوعین على یوم توقیعھبیوم بدء سریان ھذا االمر  .۳ بدء سریان

 
) (یھودا ۲۸(تعدیل رقم  االبنیةقرى والمدن، المر بشأن قانون تنظیم اال"ھذا االمر: یسمى .٤ االسم

 ."۲۰۲۲-٥۷۸۲ )،۲۱۱۳والسامرة) (رقم 
 

 

 

 

         ی���������ھ���������ودا ف���������وك���������سال���������وف 
ئد   لدفاع جیش قوات قا  اإلس�������رائیلي ا

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

 ٥۷۸۲         آدار أ          ۲۱

   ۲۰۲۲         شباط           ۲۱
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

ماكن لال (تقید النشاط )علیمات مؤقتة(ت أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید
 (یھودا والسامرة) ) ۹(تعدیل رقم  جدید)ال( )وتعلیمات اخرى األماكن التجاریة وأالعامة 

 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۱۱٤ (رقم
 

 
منطقة، ال االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحة بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع

 والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

قید النشاط (ت (تعلیمات مؤقتة) مر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدیداال في .۱ ۱تعدیل المادة 
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۰۷٥(رقم لالماكن العامة أو األماكن التجاریة) (الجدید) (یھودا والسامرة) 

 ".۲۰۲۲آذار  ۲۷" یأتي: " ۲۰۲۲\۲\۲۷بدل "، ۱٥في المادة االمر األصلي)، -(فیما یلي
 

 .۲۰۲۲شباط  ۲۷بیوم بدء سریان ھذا االمر  .۲ بدء سریان
 
 

(تعلیمات  بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید مر"األ یسمى ھذا االمر: .۳ االسم
قم (الجدید) (تعدیل ر) لالماكن العامة أو األماكن التجاریة وتعلیمات اخرى (تقید النشاط مؤقتة)

 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۱۱٤ (رقم(یھودا والسامرة) ) ۹
 

       ٥۷۸۲          ادار أ            ۲۳

 ۲۰۲۲          شباط            ۲٤

 

                  ال�������وف    ی�������ھ�������ودا ف�������وك�������س

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

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

  (بطاقة الشارة الخضراء للعمال)أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا 
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة) )۲۱۱٥ (رقمیھودا والسامرة) () ٦رقم  (تعدیل

 
 

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

 
 

 

 
 
 
 
 

یھودا ((بطاقة الشارة الخضراء للعمال) بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا  األمرفي  .۱ ۸تعدیل المادة 
، ۸في المادة االمر االصلي)، -فیما یلي(۲۰۲۱-٥۷۸۲،) (تعلیمات مؤقتة)۲۰۸۸(رقم  والسامرة)

 ."۲۰۲۲نیسان  ۲" یأتي: "۲۰۲۲آذار  ۲" بدل 
 

 .۲۰۲۲ آذار ۲بدء سریان ھذا االمر بیوم  .۲ بدء سریان
 

(بطاقة الشارة الخضراء بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا مر األ" یسمى ھذا االمر: .۳ االسم
 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)، )۲۱۱٥ (یھودا والسامرة) (رقم )٦رقم  (تعدیل للعمال)

 

       ٥۷۸۲         ادار أ             ۲۷

 ۲۰۲۲        شباط              ۲۸

 

                  ال�������وف    ی�������ھ�������ودا ف�������وك�������س

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

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

 ۲۱۱٦   رقمأمر 
 

  ۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،(تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) )۳رقم  (تعدیل االعتقالجلسات تمدید  أمر بشأن
 

 
 

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

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

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

 ۲۱" یأتي: "۲۰۲۲شباط  ۲۱(ب)، بدل "٥لوارد في المادة ا، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)

 ".۲۰۲۲ آذار

 

 (یھودا والسامرة) )۳رقم  تعدیل(االعتقال ر یسمى ھذا االمر: "االمر بشأن جلسات تمدید  .۲ االسم

 ". ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة) )۲۱۱٦(رقم 

 

 

 
 
 

 
         ی���������ھ���������ودا ف���������وك���������سال���������وف  

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

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

 

 

 ٥۷۸۲        أ آدار           ۱۹
   ۲۰۲۲        شباط            ۲۰
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۲۱۱۷رقم امر 

 
 الجلسات في المحاكم العسكریة خاللالمعتقلین والسجناء  حضور أمر بشأن

  ۲۰۲۲-٥۷۸۲،تعلیمات مؤقتة)( (یھودا والسامرة) )۳رقم  (تعدیل
 
 

 
 ظلحفالالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري تي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب

 Novel Coronavirus(ایروس الكورونا ف تفشي من القلقلعام والصحة العامة، وبسبب اعلى االمن، النظام 
nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي: في السجون وخارجھا، كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 

 
 

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

 ".۲۰۲۲ آذار ۲۱" یأتي: "۲۰۲۲ شباط ۲۱بدل " (ب)،۳المادة 
 

ي ف الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضورمر بشأن یسمى ھذا االمر: "اال .۲ االسم
 (تعلیمات )۲۱۱۷(رقم  والسامرة)(یھودا ) ۳رقم  (تعدیل المحاكم العسكریة

 ". ۲۰۲۲-٥۷۸۲مؤقتة)،
 

 
 
 

 
 
 

 
 ٥۷۸۲        أ آدار           ۱۹ 

   ۲۰۲۲        شباط            ۲۰
         ال���������وف ی���������ھ���������ودا ف���������وك���������س

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

 ب����م����ن����ط����ق����ة ی����ھ����ودا والس����������ام����رة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۲۱۱۸امر رقم 
 

  والسامرة)(یھودا  )۳رقم  (تعدیلعقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة أمر بشأن 
  ۲۰۲۲-٥۷۸۲، یمات مؤقتة)ل(تع 

 
 

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

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

 
 

 
 

 
 

رقم ( (یھودا والسامرة) الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیةمر بشأن عقد في اال .۱ ٤تمدید سریان

" ۲۰۲۲ شباط ۲۱(ب)، بدل "٤المادة في ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)(تعلیمات مؤقتة )۱۸٤۲

 ".۲۰۲۲ آذار ۲۱یـأتي: "

 

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

 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)، ) ۲۱۱۸(رقم  (یھودا والسامرة) )۳رقم 

 

 

 ٥۷۸۲            آدار         ۱۹
   ۲۰۲۲            شباط       ۲۰

         ف���������وك���������س ی���������ھ���������وداال���������وف 

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

 ب����م����ن����ط����ق����ة ی����ھ����ودا والس����������ام����رة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 ۲۱۱۹امر رقم 

 ۲۰۲۲-٥۷۸۲) (یھودا والسامرة)، ۷۳امر بشأن تعلیمات امن (تعدیل رقم 
 

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

 

إضافة المواد 
  (ط)-(د)٦٥

-٥۷۷۰، )۱٦٥۱(امر رقم  (یھودا والسامرة)[نص منسق]  امر بشأن تعلیمات امن .۱
 (ج) یأتي:٦٥")، بعد المادة االمر(فیما یلي: " ۲۰۰۹

 
مصادرة "  

ممتلكات في ال
جراء اال

 جنائي

من االمر،  ۱شخص بمخالفة وفق الباب ج أدین (أ) (د).٦٥
تأمر المحكمة، اال بحال اعتقدت عدم فعل ذلك 

خاصة تدونھا، انھ باإلضافة ألي عقوبة  ألسباب
ممتلكات من ممتلكات المدان تساوي قیمة تصادر 

 -الممتلكات التي
  

الممتلكات التي نفذت بواسطتھا المخالفة،  )۱(      
وكذلك الممتلكات التي استعملت لتنفیذ 
المخالفة، التي مكنت تنفیذ المخالفة او كانت 

 معده لذلك؛
 

الممتلكات التي تم الحصول علیھا، بشكل  )۲(      
ة مباشر، كمقابل لتنفیذ المخالف مباشر او غیر

 او نتیجة تنفیذ المخالفة، او كانت معدة لذلك.
 

كل -لغرض ھذه المادة، "ممتلكات المدان" (ب)     
الممتلكات التي یحتازھا، تحت سیطرتھ او في 

 حسابھ.
  

لم تتواجد ممتلكات للمدان لتنفیذ امر المصادرة  (ج)     
على تنفیذ االمر من بأكملھ، یجوز للمحكمة االمر 

ممتلكات شخص آخر، التي مول المدان شرائھا او 
الشخص دون مقابل؛ ال تامر المحكمة  كنقلھا لذل

كالمذكور بالنسبة لممتلكات التي مولھا او نقلھا 
المدان للشخص قبل تنفیذ المخالفة التي أدین بھا، 

 وبسببھا أصدر امر المصادرة.
  

ال تامر المحكمة على مصادرة ممتلكات كالمذكور  (د)     
صاحب في ھذه المادة اال بعد منح المدان، 
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الممتلكات، من یحتاز على الممتلكات او یسیطر 
علیھا ولمن یدعى حقوق في الممتلكات، بحال تم 

 التعرف علیھم، الفرصة إلسماع ادعاءاتھم.
 

ممتلكات بموجب ھذه طلب المدعي لمصادرة  )ھ(     
 المادة، وتفاصیل الممتلكات التي یطلب مصادرتھا،

او قیمة الممتلكات التي بصددھا یطلب امر 
المصادرة، تفصل في الئحة االتھام؛ ظھرت 
ممتلكات أخرى التي یطلب مصادرتھا، یجوز 
للمدعي تعدیل الئحة االتھام بكل مرحلة من 

 اإلجراءات لغایة اصدار قرار الحكم.
 

تحفظات   
لمصادرة 

 ممتلكاتال

ال تامر المحكمة على مصادرة ممتلكات بموجب  (أ) )ھ(٦٥
لحقوق في (د)، بحال اثبت من یدعي ٦٥المادة 

خالفة ات لتنفیذ المل الممتلكاتم استعم ھالممتلكات ان
على  حصلدون موافقتھ، او انھ دون علمھ او 

كن یحقوقھ في الممتلكات بمقابل وبحسن النیة ولم 
م استعملت لتنفیذ المخالفة او ت بقدرتھ المعرفة انھا

 الحصول عیھا بواسطة مخالفة.
 

ال تامر المحكمة على مصادرة ممتلكات بموجب  (ب)     
المادة، بحال اثبت من یدعي لحقوق في  ھذه

الممتلكات، ان مصادرتھا لن تضمن لھ وألبناء 
عائلتھ الذین یسكنون معھ العیش المالئم والسكن 

 المعقول.
 

صادرة م  
ممتلكات 

 اخرى

قررت المحكمة على مصادرة ممتلكات، كالمذكور في  (و)٦٥
مكان الممتلكات او نقلت لمشتري  یحددولم (د) ٦٥المادة 
 المتناعااو  بفعل ااو تم تھریبھا او قلل من قیمتھ نیةبحسن 

من قبل المدان او تم خلطھا مع ممتلكات أخرى وتوجد 
یجوز -صعوبة لفصلھا، عندھا وبحسب طلب المدان

للمحكمة االمر على مصادرة ممتلكات أخرى التابعة 
للمدان، التي قیمتھا مساویة لقیمة الممتلكات التي أمرت 

 على مصادرتھا.
 

-(أ) و٦٥وفق المادة كمة یمكن االستئناف على قرار المح (ز)٦٥ استئناف  
قاضي محكمة االستئنافات العسكریة، ولھ جمیع  (د) امام

 وفق ھذا الباب. الصالحیات الممنوحة لقاٍض 
  

نظمة بشأن أ  
 المصادرة

قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في منطقة یھودا  (ح)٦٥
والسامرة یسن أنظمة بشأن أصول الحكم لغرض الطلب 
لمصادرة الممتلكات في اإلجراءات الجنائیة، اإلجراءات 

تعویض لسماع االعتراض على المصادرة، طلب لمنح 
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عید ف، یشمل مواللحفاظ على الممتلكات، االستئناقانوني 
الطرق لتنفیذ المصادرة، إدارة  االستئناف، وكذلك

العقارات، وارسال اإلعالنات ألصحاب الشأن في 
الممتلكات، ویشمل أي موضوع آخر یطلب ألجل تنفیذ 

 تعلیمات ھذا االمر المتعلقة بالمصادرة.
 

 صالحیات  
 المساعدة

تسري صالحیات التفتیش ووضع الید بموجب ھذا االمر  (ط)٦٥
 الممتلكات التي بصددھا یمكن ا علىضیبالتغیرات االزمة ا

 اصدار امر المصادرة وفق ھذا الباب.".
 

إضافة الباب 
 ۱ج

 من االمر، یأتي: ۲۲۷بعد المادة  .۲
 

 األموال غسل منع-۱الباب ج  
 

المخالفة   
 االصلیة

 -لغرض ھذه المادة (أ) أ۲۲۷
صكوك مصرفیة، صكوك نقدیة، -"أموال"

أوراق تجاریة، ، مسافرین، أوراق مالیة لحامھا
بطاقة دفع ووسیلة دفع أخرى التي مصدرھا یسمح 
استعمالھا لكل شخص؛ لغرض ھذا التعریف، 

بطاقة او غرض آخر المعدة لشراء -""بطاقة دفع
التي تمكن  العقارات او الخدمات او لسحب النقود،

 تراكم قیمة مالیة؛
 

مخالة كالمفصل في الذیل التاسع من ھذا -"مخالفة"
 االمر؛

 
لغرض ھذا الباب، تعتبر مخالفة أیضا مخالفة  (ب)     

كالمذكور في الفقرة (أ)، التي نفذت خارج المنطقة، 
 وبشرط انھا تشكل مخالفة وفق قانون نفس الدولة.

  
من یعمل بممتلكات، التي تعتبر ممتلكات كالمذكور في  (ب)۲۲۷    

بھدف ممتلكات ممنوعة)، -) (في ھذا الباب٤(-) ۱البنود (
اخفائھا او تمویھ مصدرھا، ھویة أصحاب الحقوق فیھا، 

-مصدرھا، تحویلھا او تنفیذ إجراءات فیھت، عقوبتھ
السجن عشر سنوات او غرامة مالیة عشرون ضعف من 

) من االمر بشأن ٤أ(۱الغرامة المالیة المحددة في المادة 
زیادة الغرامات المالیة المحددة في القانون او تشریعات 

 -االمن
 

ممتلكات مصدرھا، بشكل مباشر او غیر مباشر،  )۱(     
 بمخالفة؛

 ممتلكات التي استعملت لتنفیذ مخالفة؛ )۲(     
 ممتلكات التي مكنت تنفیذ المخالفة؛ )۳(     
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 ممتلكات التي بواسطتھا نفذت المخالفة. )٤(     
 

منع التصرف   
في ممتلكات 

 ممنوعة

انھا ممتلكات  یدركمن یتصرف بممتلكات وھو  (أ) ج۲۲۷
ممنوعة، وھي ممتلكات او أموال قیمتھا ال تقل عن 

واحدة او بعدة  بعملیة-جدیدشیكل  ۱٥۰٫۰۰۰
عملیات التي تتراكم للقیمة المذكورة خالل مدة 

سبعة  السجن-عقوبتھبالقیمة المحددة، -شھرین
سنوات او غرامة مالیة عشرة اضعاف الغرامة 

) من االمر بشأن ٤أ(۱ة المحددة في المادة المالی
زیادة الغرامات المالیة المحددة في القانون او 

عدا -"أدراكتشریعات االمن؛ لغرض ھذه المادة "
 ).۱(ج)(۱۹٥كمفھومھا في المادة التجاھل 

 
ج، یكفي اثبات ان ۲۲۷-ب و۲۲۷لغرض المواد  (ب)     

ان الممتلكات ھي ممتلكات  یدركالفاعل كان 
 ممنوعة.

 
تحفظات   

للمسؤولیة 
 الجنائیة

ال تقع على شخص المسؤولیة الجنائیة وفق المادة  (أ) د۲۲۷
 ج إذا قبل قیامھ بالعملیة قد أخبر الشرطة عن۲۲۷

العملیة في الممتلكات، وعمل وفق تعلیمات الشرطة 
 بصددھا.

   
شرطة إسرائیل،  قائد لواء یھودا والسامرة في (ب)    

مع المستشار القضائي لقائد المنطقة،  ةوباالستشار
یحدد موعد وطرق اخبار الشرطة وفق الفقرة 

 (أ).".
 

إضافة الذیل 
 التاسع

 بعد الذیل الثامن من الذیل، یأتي: .۳
 

 "الذیل التاسع  
 أ)۲۲۷(المادة 

 المخالفات المفصة فیما یلي:  
 

من قانون  ٤۰۷حتى  ۳۹۹على األموال حسب المواد المخالفات التي تقع  )۱(  
 ؛۱۹٦۰العقوبات لسنة 

 
من  ۸٥-و ۸٤ب، من االمر، والمواد ۲٤۲أ ۲٤۹، ۲۳۸ب، ۲۳۷أ، ۲۳۷المواد  )۲(  

 ؛۱۹٤٥أنظمة الدفاع (حالة طوارئ)، 
 

مخالفات سرقة السیارات، استالم سیارات او قطع مسروقة، واالتجار بالسیارات  )۳(  
ج، ٤۰۷یج، عدا المواد ٤۰۷أ حتى ٤۰۷المسروقة، حسب المواد  او القطع

 ؛۱۹٦۰ز من قانون العقوبات لسنة ٤۰۷-و الصدر و٤۰۷، ھ٤۰۷د(أ)، ٤۰۷
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من  ٤۲٤-، و٤۲۳، ٤۲۲، ٤۲۰حتى  ٤۱۷، ٤۱٥، ٤۱٤، ۳۸٦، ۲٦٥المواد  )٤(  
 ؛۱۹٦۰قانون العقوبات لسنة 

 
)؛ ٥٥۸یھودا والسامرة) (رقم (الخطرة العقاقیر من االمر بشأن  ۱٥-۱۳المواد  )٥(  

 ؛۱۹۷٤-٥۷۳٥
 

(امر  (یھودا والسامرة)[نص منسق]  مر بشأن تعلیمات امنمن اال ۲۳۳المادة  )٦(  
 ؛۲۰۰۹-٥۷۷۰، )۱٦٥۱رقم 

 
 التآمر لتنفیذ احدى المخالفات المفصلة في ھذا الذیل. )۷(  

 
التي مصدرھا بمخالفة كمفھومھا في أیضا على الممتلكات  ۱تسري تعلیمات الباب ج .٤ سریان

 أ التي نفذت قبل بدء سریان ھذا االمر.۲۲۷المادة 
 

 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. .۲ سریانبد 
 

(امر  (یھودا والسامرة)) ۷۳(تعدیل رقم  مر بشأن تعلیمات امناالیسمى ھذا االمر: " .۳ االسم
 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲، )۲۱۱۹رقم 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ٥۷۸۲         آدار أ          ۲۹
 ۲۰۲۲      آذار                 ۲
 

                  ف�������وك�������س ی�������ھ�������ودا    ال�������وف
 اإلس�������رائیلي ال���دف���اع جیش قوات ق���ائ���د
 والس����������ام����رة ی����ھ����ودا م����ن����ط����ق����ة ف����ي

 

12019



 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

والسامرة) ) (یھودا ۲۳أمر بشأن تعیین واستخدام موظفین في الجھاز الحكومي (تعدیل رقم 
  ۲۰۲۲-٥۷۸۲،)۲۱۲۰رقم (

 
 
 

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

 فأني آمر بھذا ما یلي:المنطقة وتشغیلھا، 
 

 
عدیل ت

 الذیل
، )۳۷(یھودا والسامرة) (رقم  تعیین واستخدام موظفین في الجھاز الحكومياالمر بشأن في  .۱

 -، في الذیل٥۷۲۷-۱۹٦۷
 

 و یأتي:۲ بعد البند )۱(  
 

"تعدیل    
نظام 

۸۸ 

 من االنظمة، بدل الوارد فیھا یأتي: ۸۸في النظام  .۱و۲
 
 

 یوم لكل سنة.". ۲۱عادیة مقدارھا  اجازة"یستحق الموظف 
 

تعدیل    
النظام 

۹۰ 
 

 یحذف-"واالجازاتالعجز الذي یبدأ بالكلمات: " أیام األعیاد  
 

إضافة    
نظام 

 أ۹۰

 من األنظمة، یأتي: ۹۰بعد النظام  .۲و۲
 

 او اإلسالمیة، األعیاد االعیاد االسرائیلیةعید من  أ. أ۹۰"     
المسیحیة او عید ألي طائفة دینیة أخرى التي 
یحددھا المسؤول بین الحین واآلخر (في ھذه 

عید) والموظف ینتمي الیھا، ال تحسب من -المادة
 ؛االجازةأیام 

 
بأحد  اجازةقرر المسؤول ان الموظف یكون في  ب.      

أعیاد الطائفة الدینیة التي ال ینتمي الیھا 
الموظف، یعتبر كل یوم مكث فیھ الموظف في 

التي  االجازةكأنھ استغل جزء من أیام  اجازة
یحددھا المسؤول بین الحین واآلخر على ان ال 

 .".االجازةتزید عن ثلثي أیام 
 

تعدیل    
النظام 

۹۱ 

 االجازةأیام  تجمیعبدل "ال یمكن  من األنظمة، ۹۱في النظام  .۳و۲
، ال ۸۸من سنتین" یأتي: "بالرغم من المذكور في النظام  ألكثر

اجازة كل سنة، ویمنع یوم  ۱۱من  أكثر تجمیعیجوز لموظف 
 بشكل اجمالي.". یوم إجازة ٤۲من  أكثرتجمیع 
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 ز یأتي:۲بعد البند  )۲(  

 
تعدیل    

النظام 
۹٦ 

 من األنظمة: ۹٦في النظام  ۱ز۲

 بدل الكلمات "أسبوع او اقل" یأتي: "یوم واحد فقط"؛ (أ)     
 

"ما دام لم تمدد ھذه االجازة وصودقت بموجب  الكلمات (ب)     
 تحذف.-قرار من اللجنة الطبیة ذلت الشأن،"

 
تبدیل    

النظام 
۹۸ 

الوارد فیھ یأتي: "تمنح إجازة من األنظمة، بدل  ۹۸في النظام  .۲ز۲
یوم، وفق شھادات طبیة من طبیب  ۳۰مرضیة مدتھا ال تزید عن 

یوم  ۳۰والتي تصادق من قبل المسؤول. بحال زادت المدة عن 
یوم، تمنح إجازة مرضیة وفق شھادات  ٦۰-ولكن لم تتجاوز ال

 طبیة من اللجنة الطبیة المختصة".
   

تعدیل    
النظام 

۹۹ 
 

 یوم".  ٦۰من األنظمة، بدل " شھر واحد" یأتي: "  ۹۹في النظام  .۳ز۲

تعدیل    
النظام 
۱۰۱ 

 من األنظمة: ۱۰۱في النظام  .٤ز۲
 

-بدل " مقابل األربع أشھر األولى" یأتي: " مقابل ال (أ)     
 یوم األولى، ما عدا مقابل الیوم األول"؛ ٤٥

 
 یوم إضافي"؛ ٤٥بدل "أربع أشھر إضافیة" یأتي " (ب)     

 
الكلمات "تحتسب بدایة مدة إجازة المرضیة من الیوم  (ج)     

 تحذف. -الذي تحدده اللجنة الطبیة المختصة" 
 

تعدیل    
النظام 
۱۰۲ 

 من األنظمة: ۱۰۲في النظام  .٥ز۲
 

 في الفقرة (أ)، بدل "ثمانیة" یأتي: ثالثة"؛ (أ)     
 

 تحذف؛-الفقرة (ب) (ب)     
 

 في الفقرة (ج)، بدل "أربعة" یأتي: "ثالثة"."؛ (ج)     
 

 ز، بدل الوارد فیھ یأتي:٥في البند  )۳(  
 

 من األنظمة، بدل النظام لثانوي (ب) یأتي: ۱٦٤"في النظام 
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 ۲۱موظف غیر مصنف وموظف مؤقت یحصلون على إجازة سنویة مدتھا  "(ب)   
السنة. عمل موظف اقل  یوم في نفس ۲٤۰یوم، بحال عملوا ما ال یقل عن 

، ۲۱-یوم في السنة، تكون اجازتھ السنویة الجزء النسبي من ال ۲٤۰من 
یوم خالل  ۸۰ال یقل عن  وبشرط انھ عمل ما ۲٤۰للرقم  كنسیة أیام العمل
 شھر.اربعة أمدة ال تزید عن 

  
 ز یأتي:٥بعد البند  )٤(  

 
تعدیل    

النظام 
۱٦۹ 

األنظمة، بدل الوارد فیھ یأتي: "تسري على من  ۱٦۹في النظام  .۱ز٥
الموظفین الغیر مصنفین والموظفین المؤقتین والموظفین الذین 

، لھذا ۱۰۲-و ۱۰۱یعملون بموجب اتفاقیة، تعلیمات األنظمة 
الغرض یعتبر راتبھم كمعدل الرواتب التي تقاضوھا خالل مدة 

 ."خدمتھم. ".
 

من االمر، ال تسري على  ۱النظام)، حسب نصھ في المادة -الفقرة(في ھذه  ۸۸تعلیمات النظام  .۲ سریان
موظف الذي قبل بدء سریان ھذا االمر كان یحصل على أیام اجازة أكبر من الكمیة المذكورة 

 في ھذا النظام.
    

بدء 
 سریان

 .۲۰۲۲نیسان  ۱ یومبدء سریان ھذا االمر ب .۳
 

بشأن تعیین واستخدام موظفین في الجھاز الحكومي (تعدیل رقم  مراألأمر یسمى ھذا االمر: " .٤ االسم
 ."۲۰۲۲-٥۷۸۲) (تعلیمات مؤقتة)، ۲۱۲۰) (یھودا والسامرة) (رقم ۲۳

 
 

 
 
 

 
 
 

 ٥۷۸۲            آدار ب      ۲۹

   ۲۰۲۲             آذار          ۲
        ی���������ھ���������ودا ف���������وك���������سال���������وف 

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

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

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 

 تعدیل( )وتعلیمات متفرقة فیروس الكورونا) (الحجر الصحي المنزلي(الجدیدة  العامةتعلیمات الصحة 
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة) )٤رقم 

 

، وبموجب ۱۹٦٦لسنة  ٤۳من قانون الصحة العامة، قانون مؤقت رقم  ۱٥-و ۱۰حسب المواد صالحیتي  بموجب
 اسن التعلیمات التالیة:فأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱)، ۹٤۷رقم (االمر بشأن إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) 

 

تعدیل المادة 
۱ 

شادات إر-السریریة"بعد تعریف "اشخاص یقطنون في نفس المكان"، یأتي: ""االرشادات  .۱
من  ۲۰سریریة صادرة عن مدیر عام وزارة الصحة اإلسرائیلیة او نائبھ بموجب المادة 

 ، حسب سریانھ في القانون األساسي؛"؛۱۹٤۰قانون الصحة العامة، 
 

نتیجة -لمتحور االومیكرون" ایجابیةه اجتماعي"، یأتي: "نتیجة بعد تعریف "مؤسسة رفا
الومیكرون لفایروس الكورونا الجدید او نتیجة مخبریة التي اثارت مخبریة إیجابیة لمتحور ا

 الشك ان المریض أصیب بمتحور االومیكرون وفق االرشادات السریریة؛".
 

تعدیل المادة 
۲ 

 -من التعلیمات االصلیة ۲في المادة  .۲

)، بعد الكلمات "في االمر بشأن تقید النشاط" یأتي: ٥في الفقرة (ي د)، البند ( (أ)  
) الطالب او الموظف ۱"وبشرط انھ باإلضافة الى الفحوصات المذكورة في البند (

الفحص االستقصائي األسبوعي الذي نفذ في نطاق یقوم بفحص ثالثة أیام بعد 
 المشروع؛"؛

 
 ) یأتي:٥البند (في الفقرة (ي د)، بعد  (ب)  

 
) تعلیمات ھذه الفقرة، ال تسري على صف دراسي معین في مؤسسة تربویة، ٦"(

التي یتواجد فیھا طالب او موظف یمكث في الحجر الصحي جراء اتصال وثیق مع 
 من حصل على نتیجة إیجابیة لمتحور االومیكرون.".

  
 توقیعھا.بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم  .۳ بدء سریان

 
حي الصحجر التسمى ھذه التعلیمات: "تعلیمات الصحة العامة الجدیدة (فایروس كورونا) ( .٤ االسم

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)،  )٤تعدیل رقم ( متفرقة)منزلي وتعلیمات ال
 
 

 

 

 

 

  ٥۷۸۲        تبات          ۲۳

 ۲۰۲۱     اول كانون      ۲۷

 ھفارس عطیلالعمید 

 اإلدارة الــــــــمدنـیة رئــــــــــیـس

 فـي مــــنطقة یــــھودا والـــسامرة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱امر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم 
 
یھودا والسامرة)، ) (أمر بشأن تعلیمات أمن( أنظمة بشأن تعویضات جراء اعتقال أو سجن
٥۷٦۸-۲۰۰۷ 

 

 اعالن بشأن متوسط االجر الشھري

 

 
األنظمة بش���أن تعویض���ات جراء اعتقال او س���جن (امر بش���أن (أ) من ۲بموجب ص���الحیاتي وفق النظام 

، فإنني أعلن بھذا ووفقا للمعطیات التي امامي، ان ۲۰۰۷-٥۷٦۷، تعلیمات امن) (یھودا والس�������امرة)
متوسط االجر الشھري للسكان المسجلین في السجل السكاني للمنطقة، عند موعد اصدار ھذا اإلعالن، 

 شیكل جدید. ۲۸.۲٫٦۷۷ھو: 
 
 

 

 

 

 

 

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

 ة  
 
 

 ٥۷۸۱ای�����ار      ۲۲
 ۲۰۲۱   ث��اني ك��انون ۱
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 االسرائیلي الدفاع جیش

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 

 تعدیل( )وتعلیمات متفرقة فیروس الكورونا) (الحجر الصحي المنزلي(الجدیدة  العامةتعلیمات الصحة 
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة) )٥رقم 

 

، وبموجب ۱۹٦٦لسنة  ٤۳من قانون الصحة العامة، قانون مؤقت رقم  ۱٥-و ۱۰حسب المواد صالحیتي  بموجب
 اسن التعلیمات التالیة: يننإف ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱)، ۹٤۷رقم (االمر بشأن إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) 

 

تعدیل 
 ۱المادة 

 ، بعد تعریف "فحص كورونا فوري"، یأتي:۱في المادة  .۱
 

 "؛بشكل فوري؛ ةفحص كورونا یبین النتیج-فوري لالستعمال البیتي""فحص كورونا 
 
 

تعدیل 
 ۲المادة 

 بعد الفقرة (ي ب) یأتي: )۱( .۲

بالرغم من المذكور في الفقرة (ط)، معافى الذي یمكث في الحجر الصحي  "(ي ج)   
یعتبر مریض (فیما یلي في  يسنة او عاجز الذ ۱۲مع قاصر عمره اقل من 

على تواصل وثیق ومستمر معھ، ھو شخص  دمریض) ویتواج-ھذه المادة
الذي یفرض علیة واجب الحجر الصحي، بموجب ھذه المادة؛ تكون مدة 

یوم من الیوم الذي دخل المعافى  ۱٤الحجر الصحي كالمذكور بعد مضي 
لصحي بإحدى للحجر الصحي مع المریض، ولكن یمكن انھاء مدة الحجر ا

 الطرق التالیة:
 

بحال مكث مع المریض خالل مدة الحجر الصحي، بعد الحصول  )۱(    
جر وم االخیر من الحنفذه في الی الذي على نتیجة سلبیة في فحص

 ؛الصحي للمریض
 

 الحصول بحال لم یمكث مع المریض خالل مدة الحجر الصحي، بعد )۲(    
لیوم ا على نتیجة سلبیة في فحص الذي نفذ ابتدأً من الیوم السابع بعد

الذي بدء فیھ المعافى الحجر الصحي مع المریض، وبشرط انھ بعد 
الفحص المذكور ال یمكث مع السلبیة في  نتیجةالالحصول على 

 المریض؛
 

اإلسرائیلیة او معافى الذي حصل على مصادقة من وزارة الصحة  )۳(    
خالل مدة الحجر من منسق الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة 

 ص.".لى نتیجة مخبریة إیجابیة في فحالصحي بناء ع
 

 بعد الفقرة (ي د) یأتي: )۲(  
 

بالرغم من المذكور في الفقرة (ط)، معافى الذي لم یحصل على مصادقة  "ي ز)   
تعافي من وزارة الصحة اإلسرائیلیة او من منسق الشؤون الصحیة في 

یوم قبل یوم  ۳۰اإلدارة المدنیة بناء على نتیجة إیجابیة في فحص خالل 
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التواصل الوثیق مع مریض، یتوجب علیة الحجر الصحي بموجب ھذه 
راء تواصل وثیق مع مریض، ولكن یمكنھ انھاء الحجر الصحي المادة، ج

عند الحصول على نتیجة سلبیة في فحص كورونا فوري الذي نفذ بأقرب 
على  ۳وقت بعد الدخول الى الحجر الصحي؛ ال تسري تعلیمات المادة 

 فقط؛" معافى الذي یتوجب علیة الحجر الصحي بموجب ھذه الفقرة
  

تعدیل 
 ب۳المادة 

 ب من االمر األصلي، بدل الفقرة (أ)، یأتي:۳المادة  في .۳
 

سنوات في مبنى مؤسسة صحیة او مؤسسة  ۳"(أ) ال یزور زائر لیس قاصر عمرة اقل من 
رفاه اجتماعي، ومدیر المؤسسة المذكورة ال یسمح بقدوم زائر كالمذكور في المؤسسة اال بحال 

لكن ساكن او ساكن دائم ال یزید عن زائر استوفى الشروط المفصلة فیما یلي؛ مجل الزائرین 
 واحد في الیوم، اال بحال ان الزائر ھو قاصر یرافقھ شخص بالغ:

 
مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص كورونا فوري الذي نفذ خالل  أبرز-بحال انھ معافى )۱(  

 ساعة قبل دخولھ الى المكان او تم ابراز تصریح موقع الذي یشمل التفاصیل التالیة: ۲٤
 

 اسم المعافى ورقم ھویتھ؛ (أ)   
 

 ۲٤فحص كورونا فوري لالستعمال البیتي خالل  بإجراءتصریح انھ قام  (ب)   
 حسب تعلیمات اجراء الفحص؛ساعة قبل دخولھ الى المكان 

 
 )؛۲تم الحصول على نتیجة سلبیة في الفحص المذكور في البند ( (ج)   

 
أبرز مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص كورونا فوري الذي نفذ -بحال لم یكن معافى )۲(  

 قبل دخولھ الى المكان.".ساعة  ۲٤خالل 
 

تعدیل 
 ج۳المادة 

 ج من االمر األصلي، بدل الفقرة (أ) یأتي:۳في المادة  .٤
 

ال یمكث شخص في مكان الذي لیس مكان مفتوح، عدا مكان سكنھ، دون ارتداء كمامة، "(أ) 
في األماكن  ٥۰ولكن یتوجب ارتداء كمامة في التجمھرات التي یزید عدد المشتركین عن 

من االمر بشأن فرض القانون (فایروس  ۷المفتوحة؛ الجھة المختصة كالمذكور في المادة 
تعلم الشخص ، ۲۰۲۱-٥۷۸۱) (تعلیمات مؤقتة)، ۲۰٦۳) (رقم الكورونا) (یھودا والسامرة

 المتواجد في التجمھر المذكور عن واجب ارتداء الكمامة وعن عواقب عدم ارتدائھا في المكان."
 

 توقیعھا.بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم  .٥ بدء سریان
 

 الصحيحجر ال(فایروس كورونا) (تسمى ھذه التعلیمات: "تعلیمات الصحة العامة الجدیدة  .٦ االسم
 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)،  )٥تعدیل رقم ( متفرقة)منزلي وتعلیمات ال
 

 

  ٥۷۸۲        شباط          ۲

 ۲۰۲۲     ثاني كانون      ٤

 ھفارس عطیلالعمید 

 رئــــــــــیـس اإلدارة الــــــــمدنـیة

 فـي مــــنطقة یــــھودا والـــسامرة
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 االسرائیلي الدفاع جیش

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 

 تعدیل( )وتعلیمات متفرقة فیروس الكورونا) (الحجر الصحي المنزلي(الجدیدة  العامةتعلیمات الصحة 
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة) )٦رقم 

 

، وبموجب ۱۹٦٦لسنة  ٤۳من قانون الصحة العامة، قانون مؤقت رقم  ۱٥-و ۱۰حسب المواد صالحیتي  بموجب
 اسن التعلیمات التالیة: يننإف ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱)، ۹٤۷رقم (االمر بشأن إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) 

 

تعدیل 
 ۲المادة 

منزلي وتعلیمات الالصحي حجر التعلیمات الصحة العامة الجدیدة (فایروس كورونا) (في  .۱
-، الفقرة (ي ز)۲التعلیمات)، في المادة -(فیما یلي ۲۰۲۱-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)،  متفرقة)
 تحذف.

 
تعدیل 
 ٤المادة 

 ".۲۰۲۲\۲\۱۲"، یأتي "۲۰۲۲\۱\۱۲، بدل "٤في المادة  .۲
 
 

تعلیمات 
 مؤقتة

، تقرأ التعلیمات ۲۰۲۲كانون ثاني  ۲۷ولغایة  ۲۰۲۲كانون ثاني  ۷خالل المدة الزمنیة من  .۳
 -وكأنھ

 
 -۱في المادة   )۱(  

 
 " كتب:-بعد "في ھذه التعلیمات (أ)   

وما فوق، او شخص الذي حصل  ٦۰عمرة  شخص-""شخص المعرض للخطر
على مصادقة من صندوق المرضى او شركة تأمین أخرى على انھ معرض 

 للخطر؛ تمنح المصادقة المذكورة وفق تعلیمات المدیر؛"؛
 

 بدل تعریف "مریض"، كتب: (ب)   
 

بفحص  نفذتالتي  nCOV-لمع نتیجة مخبریة إیجابیة  مریض-""مریض
 او فحص كورونا فوري؛"؛ PCR-بطریقة ال

 
 یحذف؛-٤، البند شخص المتواجد في الحجر الصحي"في تعریف " (ج)   

 
 -بدل تعریف "فحص"، كتب (د)   

 
 nCOV-ل فحص-للخطرفحص كورونا فوري، ولشخص معرض -"فحص"
 ؛"؛PCR-بطریقة الالذي نفذ 

 
 -۲في المادة  )۲(  

 
 )؛۳) حتى (۲)، یكتب: "(٤) حتى (۲)، بدل الكلمات: "(۱في الفقرة (ج (أ)   

 
 )، بعد "مواعید"، كتب، " ومن النوع"؛۲في الفقرة (ج (ب)   
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لعائد یكون الفحص  )، یأتي في نھایتھ: بالنسبة۲)، في البند (۳في الفقرة (ج (ج)   

 من أنظمة تنفیذ الفحوصات"؛ ۳األول حسب تعلیمات المادة 
 

 حذفت؛ -)٤الفقرة (ج (د)   
 

یمضي أكثر  م"ولتحذف، وبدل الكلمات: -)، الكلمة "مخبریة"۲في الفقرة (ي )ھ(   
 یوم"؛ ٦۰ولم یمضي أكثر من  "، كتب "من أسبوع

 
"، كتب " خالل خالل مدة الحجر الصحي")، بدل ۳في الفقرة (ي ج)، في البند ( (و)   

 یوم التي قبل موعد دخولھ للحجر الصحي"؛ ٦۰
  

 )، كتب:ھ، بعد الفقرة (۲في المادة  )۳(  
 

او فحص كورونا فوري وحصل  PCR-"(و) یعتبر شخص الذي نفذ فحص بطریقة ال
لغرض ھذه التعلیمات، أیضا بحال لم یتوجب ، كمریض nCOV-على نتیجة ایجابیة ل

 علیھ اجراء فحص المذكور بموجب ھذا االمر.
 

جة سلبیة ، من حصل على نتی۱(ز) بالرغم من المذكور في تعریف "مریض" في المادة 
ساعة بعد اجراء فحص كورونا  ۷۲خالل  PCR-في فحص كورونا الذي نفذ بطریقة ال

 تبر كمریض.".فوري الذي نتیجتھ إیجابیة، ال یع
 

 توقیعھا.بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم  .٤ بدء سریان
 

 الصحيحجر التسمى ھذه التعلیمات: "تعلیمات الصحة العامة الجدیدة (فایروس كورونا) ( .٥ االسم
 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)،  )٦تعدیل رقم ( متفرقة)منزلي وتعلیمات ال
 

 

  ٥۷۸۲        شباط          ۹

 ۲۰۲۲     ثاني كانون     ۱۱

 ھفارس عطیلالعمید 

 رئــــــــــیـس اإلدارة الــــــــمدنـیة

 فـي مــــنطقة یــــھودا والـــسامرة
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 اإلسرائیليجیش        الدفاع      

 معبر جسر النبي)الى المنطقة عبر دخول وخروج یروس الكورونا الجدید (اامر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة ف
 ۲۰۲۱- ٥۷۸۲، ۲۰٦۹ (تعلیمات مؤقتة)، رقم

 
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲، )٤تمدید سریان (النبي) تعلیمات بشأن ترتیبات الدخول للمنطقة (معبر جسر 

 
 
 

یروس الكورونا الجدید (دخول وخروج الى اامر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة ف من ۳-و ۲ ادوالم وفق بموجب صالحیاتي
وبعدما اقتنعت ان االمر ضروري ألجل مكافحة  ،۲۰۲۱-٥۷۸۲، ۲۰٦۹المنطقة عبر معبر جسر النبي) (تعلیمات مؤقتة)، رقم 

 آمر بھذا ما یلي: فإننيتوجب اتخاذ خطوات فوریة لمنع تفشیھ، یوالمرض الوبائي 
 
 
 

، في المادة ۲۰۲۱-٥۷۸۱النبي)، تعلیمات بشأن ترتیبات الدخول للمنطقة (معبر جسر في  .۱ تمدید سریان
 ."۲۰۲۲\۲\۱٥" یأتي: "۲۰۲۲\۱\۱٥، بدل "٥
 

 تمدید( للمنطقة (معبر جسر النبي)تعلیمات بشأن ترتیبات الدخول تسمى ھذه التعلیمات: " .۲ االسم
 ."۲۰۲۲-٥۷۸۲، )٤رقم  سریان

 
 

 
 

 
         ال�����ع�����ق�����ی�����د    م�����ال�����ي م�����ئ�����ی�����ري 

 رئ�����یس����������ة قس����������م ال�����ع�����م�����ل�����ی�����ات 

 اعم���ال الحكوم���ة في المن���اطق تنس������یق

 

 

 ٥۷۸۲             شباط        ۱٤
   ۲۰۲۲      ثاني كانون        ۱٦
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 
 

 ۲۰۱۰-٥۷۷۱ ،)۱٦٦٥رقم (والسامرة) (یھودا ر المعابتنظیم الصالحیات في  بشأنأمر 
 

 ۲۰۲۲-٥۷۸۲ ) (یھودا والسامرة)،۲رقم  (تعدیل البضائع معابر لنقل اعالن بشأن تخصیص
 

 ات مؤقتة)المر بشأن تنظیم الصالحیات في المعابر (تعلیما من) ج(۲ المادة حسب صالحیتيبموجب 
 اإلعالن: ھذا أصدر فإنني ،۲۰۱۰-٥۷۷۱ ،)۱٦٦٥ (یھودا والسامرة) (رقم

 
 

الذیل تعدیل 
 الثاني

-٥۷۷٦ ،(یھودا والسامرة) البضائع معابر لنقل تخصیصبشأن  عالنفي اال .۱
 .٦، في الذیل الثاني، یحذف البند ۲۰۱٦

 
  

 توقیعھ. اإلعالن بیومبدء سریان ھذا  .۲ سریانبدء 
 
 

رق�م  (تع�دیل تخص�یص مع�ابر للنق�ل البض�ائع بش�أن اعالن: "االعالنیسمى ھذا  .۳ االسم
 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،(یھودا والسامرة) )۲

 
 
 
 
 
 
 
 

 العمی��������������د ف��������������ارس عطیل��������������ھ

               رئ������������یس   اإلدارة     المدنی������������ة

 والس�����امرة    ھ�����ودایلمنطق�����ة     

 

 ٥۷۸۲       شباط       ۲٤

  ۲۰۲۲كانون ثاني       ۲٦
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 االسرائیلي الدفاع جیش

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 

 تعدیل( )وتعلیمات متفرقة فیروس الكورونا) (الحجر الصحي المنزلي(الجدیدة  العامةتعلیمات الصحة 
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة) )7رقم 

 

، وبموجب ۱۹٦٦لسنة  ٤۳من قانون الصحة العامة، قانون مؤقت رقم  ۱٥-و ۱۰حسب المواد صالحیتي  بموجب
 اسن التعلیمات التالیة: يننإف ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱)، ۹٤۷رقم (االمر بشأن إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) 

 

تعدیل 
 ۲المادة 

منزلي وتعلیمات الالصحي حجر التعلیمات الصحة العامة الجدیدة (فایروس كورونا) (في  .۱
، )1، الفقرة (ي ۲التعلیمات)، في المادة -(فیما یلي ۲۰۲۱-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)،  متفرقة)

"، یأتي: "بالرغم من المذكور في فرض علیھ الحجر الصحي آخر بموجب ھذه التعلیماتبعد "
الصحي یجوز لعائد كالمذكور الذي یتوجب علیھ المكوث في الحجر (د)، ۰) و۱الفقرات (ج

بموجب ھذه الفقرة فقط، استعمال المواصالت العامة لغرض الوصول الى مكان الحجر 
 ".الصحي، وبشرط ان یصل الى مكان الحجر الصحي بأسرع طریق ممكنة؛

 
 توقیعھا.بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم  .۲ بدء سریان

 
 الصحيحجر ال(فایروس كورونا) (تسمى ھذه التعلیمات: "تعلیمات الصحة العامة الجدیدة  .۳ االسم

 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)،  )۷تعدیل رقم ( متفرقة)منزلي وتعلیمات ال
 

 

  ٥۷۸۲       شباط          ۲۳

 ۲۰۲۲     ثاني كانون     ۲٥

 ھفارس عطیلالعمید 

 رئــــــــــیـس اإلدارة الــــــــمدنـیة

 فـي مــــنطقة یــــھودا والـــسامرة
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 االسرائیلي الدفاع جیش

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 

 تعدیل( )وتعلیمات متفرقة فیروس الكورونا) (الحجر الصحي المنزلي(الجدیدة  العامةتعلیمات الصحة 
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة) )۸رقم 

 

، وبموجب ۱۹٦٦لسنة  ٤۳من قانون الصحة العامة، قانون مؤقت رقم  ۱٥-و ۱۰حسب المواد صالحیتي  بموجب
 اسن التعلیمات التالیة: يننإف ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱)، ۹٤۷رقم (االمر بشأن إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) 

 

تعدیل 
 ٤المادة 

 -٤ھذه التعلیمات، في المادة في  .۱
 

 ".۲۰۲۲آذار  ۱۲"، یأتي: "۲۰۲۲\۲\۱۲بدل: "
 

 .۲۰۲۲شباط  ۱۲بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم  .۲ بدء سریان
 

 الصحيحجر التسمى ھذه التعلیمات: "تعلیمات الصحة العامة الجدیدة (فایروس كورونا) ( .۳ االسم
 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)،  )۸تعدیل رقم ( متفرقة)منزلي وتعلیمات ال
 

 

  ٥۷۸۲       ادار أ            ۷

 ۲۰۲۲       شباط            ۸

 ھفارس عطیلالعمید 

 رئــــــــــیـس اإلدارة الــــــــمدنـیة

 فـي مــــنطقة یــــھودا والـــسامرة
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 

 

 تعدیل( )وتعلیمات متفرقة فیروس الكورونا) (الحجر الصحي المنزلي(الجدیدة  العامةتعلیمات الصحة 
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة) )۹رقم 

 

، وبموجب ۱۹٦٦لسنة  ٤۳من قانون الصحة العامة، قانون مؤقت رقم  ۱٥-و ۱۰حسب المواد صالحیتي  بموجب
 اسن التعلیمات التالیة:فأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱)، ۹٤۷رقم (االمر بشأن إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) 

 

تعدیل المادة 
۱ 

في ھذه التعلیمات، بعد تعریف "أنظمة تقید نشاط المؤسسات التربویة"، یأتي: "أنظمة واجب  .۱
أنظمة الصالحیات الخاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید (تعلیمات -تنفیذ الفحوصات"

، حسب سریانھا في ۲۰۲۱-٥۷۸۱مؤقتة) (واجب تنفیذ فحوصات للدخول الى إسرائیل)، 
 خر؛".إسرائیل بین الحین واآل

 
تعدیل المادة 

۲ 
)، یأتي: " بالرغم من المذكور في الفقرة ۳بدل الوارد في الفقرة (ج-۲في المادة  (أ)  .۲

(ج)، شخص المتواجد في الحجر الصحي یمكنھ انھاء مدة الحجر الصحي بحال لم 
تتواجد لدیھ عوارض حتى الحصول على نتیجة سلبیة في الفحص الذي نفذه على 

الیوم الخامس من مدة الحجر الصحي؛ ال یمس المذكور في ھذه الفقرة األقل خالل 
بأي واجب آخر للتواجد في الحجر الصحي المفروضة على الشخص بموجب ھذا 

من أنظمة واجب تنفیذ  ۳االمر او بواجب عائد لتنفیذ فحص بموجب المادة 
 الفحوصات؛"؛

 
 )، یأتي:۱بدل المذكور في الفقرة (ي (ب)  

 
(ط)، عائد، بما في ذلك عائد الذي یعتبر -"بالرغم من المذكور في الفقرات (ج) و   

یوم التي سبقت قدومھ الى إسرائیل او للمنطقة،  ۱٤-متعافي، الذي لم یمكث خالل ل
أ(أ) من قانون ۷في دولة التي قید السفر الیھا بموجب األنظمة حسب المادة 

-٥۷۸۰لجدید (تعلیمات مؤقتة)، صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا ا
 ، حسب سریانھ في إسرائیل بین الحین واآلخر.۲۰۲۰

 
(أ) من أنظمة واجب ۳بحال فرض علیھ واجب تنفیذ فحص وفق النظام  )۱(   

یتوجب علیة المكوث في الحجر الصحي وفق الفقرة (أ) -تنفیذ الفحوصات
ة، او حتى المذكورلغایة الحصول على نتیجة سلبیة في الفحص وفق الفقرة 

ساعة من موعد الحصول على المصادقة من رقابة الحدود عند  ۲٤مرور 
 دخولھ لدولة إسرائیل او للمنطقة، األقرب من بینھما؛

 
من أنظمة واجب  (أ)۳بحال لم یفرض علیة واجب تنفیذ فحص وفق النظام  )۲(   

 ال یفرض علیة واجب المكوث في الحجر الصحي؛-تنفیذ الفحوصات
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بحال فرض علیة واجب آخر للمكوث في الحجر الصحي بموجب ھذه  ) ۳(   
یمكث في الحجر الصحي لغایة انتھاء مدة الحجر الصحي حسب -التعلیمات

 الواجب للمكوث في الحجر الصحي؛ 
 

) ۱(د)، عائد كالمذكور في البند (-) و۱بالرغم من المذكور في الفقرات (ج )٤(   
المكوث في الحجر الصحي بموجب ھذه الفقرة الذي یفرض علیة واجب 

فقط، یجوز لھ استعمال المواصالت العامة لغرض الوصول الى مكان 
الحجر الصحي، بشرط ان یصل الى مكان الحجر الصحي بأسرع طریق 

 ممكن؛"؛
 

تعدیل المادة 
۳ 

سافر م(أ)، یأتي في نھایتھ، "بالرغم من المذكور، یعتبر عائد الذي عبء استمارة ۳في المادة  .۳
الخاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید من أنظمة الصالحیات  ۷ئد وفق النظام عا

، حسب سریانھا ۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة) (تقیدات علة تشغیل المطارات والطیران)، 
 ین واآلخر، كأنھ استوفى واجب اإلبالغ بموجب ھذه التعلیمات.".في إسرائیل بین الح

 
تعدیل المادة 

 ج۳
من التعلیمات االصلیة، الكلمات "ولكن یتوجب ارتداء كمامة في ج(أ) ۳في المادة  .٤

في األماكن المفتوحة؛ الجھة المختصة  ٥۰التجمھرات التي یزید عدد المشتركین عن 
من االمر بشأن فرض القانون (فایروس الكورونا) (یھودا والسامرة)  ۷كالمذكور في المادة 

لم الشخص المتواجد في التجمھر ، تع۲۰۲۱-٥۷۸۱) (تعلیمات مؤقتة)، ۲۰٦۳(رقم 
 تحذف.-المذكور عن واجب ارتداء الكمامة وعن عواقب عدم ارتدائھا في المكان."

 
تعدیل المادة 

٤ 
 ".۲۰۲۲نیسان  ۱۲" یأتي: ۲۰۲۲آذار  ۱۲، بدل " ٤في المادة  .٥

 
 .۲۰۲۲آذار  ۱۲بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم  .٦ بدء سریان

 
تسمى ھذه التعلیمات: "تعلیمات الصحة العامة الجدیدة (فایروس كورونا) (حجر منزلي  .۷ االسم

 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)،  )۹رقم  تعدیل( متفرقة)وتعلیمات 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٥۷۸۲       آدار ب          ٦

 ۲۰۲۲         شباط          ۹

 ھفارس عطیلالعمید 

 الــــــــمدنـیةرئــــــــــیـس اإلدارة 

 فـي مــــنطقة یــــھودا والـــسامرة
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 اإلسرائیليجیش        الدفاع      

 معبر جسر النبي)الى المنطقة عبر دخول وخروج یروس الكورونا الجدید (اامر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة ف
 ۲۰۲۱- ٥۷۸۲، ۲۰٦۹ (تعلیمات مؤقتة)، رقم

 
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲، )٥رقم تمدید سریان (النبي) تعلیمات بشأن ترتیبات الدخول للمنطقة (معبر جسر 

 
 
 

یروس الكورونا الجدید (دخول وخروج الى اامر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة ف من ۳-و ۲ ادوالم وفق بموجب صالحیاتي
وبعدما اقتنعت ان االمر ضروري ألجل مكافحة  ،۲۰۲۱-٥۷۸۲، ۲۰٦۹المنطقة عبر معبر جسر النبي) (تعلیمات مؤقتة)، رقم 

 آمر بھذا ما یلي: فإننيتوجب اتخاذ خطوات فوریة لمنع تفشیھ، یوالمرض الوبائي 
 
 
 

، في المادة ۲۰۲۱-٥۷۸۱النبي)، تعلیمات بشأن ترتیبات الدخول للمنطقة (معبر جسر في  .۱ تمدید سریان
 ."۲۰۲۲\۳\۱٥" یأتي: "۲۰۲۲\۲\۱٥، بدل "٥
 

 تمدید( للمنطقة (معبر جسر النبي)تعلیمات بشأن ترتیبات الدخول تسمى ھذه التعلیمات: " .۲ االسم
 ."۲۰۲۲-٥۷۸۲، )٥رقم  سریان

 
 

 
 

 
         ال�����ع�����ق�����ی�����د    م�����ال�����ي م�����ئ�����ی�����ري 

 رئ�����یس����������ة قس����������م ال�����ع�����م�����ل�����ی�����ات 

 اعم���ال الحكوم���ة في المن���اطق تنس������یق

 

 

 ٥۷۸۲             ادار أ        ۱٥
   ۲۰۲۲           شباط          ۱٦
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹٤٥ ، نظمة دفاع (حالة طوارئ)أ
 

 إعالن على منظمة غیر مشروعة
 
 
 

حس����ب نظام ویھودا والس����امرة  ةمنطقس����رائیلي في الحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلص����بموجب 

") وباقي ص������الحیاتي نظمة الدفاعأ(فیما یلي: " ۱۹٤٥ ،نظمة الدفاع (حالة طوارئ))(ب) أل۱(۸٤

موضوع ھذا اإلعالن ھي ذراع لمنظمة  المنظمةاقتنعت، أن  ما، وبعدمنون وتشریعات أكل قانحسب 

ة، أمن من المنطقأ عنجل الدفاع ألوالتي تعتبر منظمة غیر مشروعة، وان االمر ضروري  "حماس"

التي یطلق  بأن مجموعة األش��خاص  ،علن بھذاأ نينإف، والنظام العام دولة إس��رائیل، س��المة الجمھور

ھا تدى یوروفل" اس������م علی تدى التواص�������ل األوروبي الفلس������طیني" او "من  Europal"" "من

Forum"  او "European Paletinian Communications Forum" ، بح��ال ك��ان��ت

ك بما في ذل ،او باي طریقة اخرى  العنكبوتیةش���بكة من خالل ال تعمل تس���واء كان ش���ركة او لم تكن،

وبكل اس���م یطلق  ، فرع، مركز، لجنة أو حزب التابع لھا،مؤس���س���ة، ش���عبة او أي  ،خلیة ،مجموعات

ھي منظمة غیر مش������روعة یش������مل كل مجموعة تنتمي لھذا التیار، الملقب بالقاب ش������تى،  -علیھا

 . الدفاع  كمفھومھا في انظمة

 
 

لقائد قوات  غیر المش������روعة المذكورة أعاله، علیھ اإلبالغ عن ذلكالمن یحتاز على أمالك المنظمة 

سامرة، یھودا والمنطقة جیش الدفاع اإلسرائیلي بمنطقة یھودا والسامرة بواسطة المستشار القضائي ل

 .۰۷٦-٥۳۹۹٦۸۹، فاكس: ۰۲-۹۹۷۷۰۷۱\۷۱۱ھاتف: 

 
خطیاً، بواس���طة المس���تش���ار  ھمن یرى نفس���ھ متض���رراً جراء ھذا اإلعالن، یس���تطیع رفع اعتراض���ات

 یوم من یوم نشر اإلعالن. ۱٤القضائي لمنطقة یھودا والسامرة خالل 

 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۲       ادار أ          ۱۷

            ۲۰۲۲    ش����باط       ۱۸

    

 

 ،           ال���وف   ی���ھ���ودا ف���وك���س

 جیش  الدفاع   إلسرائیلي  قائد  قوات

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

 

 

 
12036



 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹٤٥ ،نظمة دفاع (حالة طوارئ)أ
 

 إعالن على منظمة غیر مشروعة
 
 
 

حس����ب نظام ویھودا والس����امرة  ةمنطقس����رائیلي في الحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلص����بموجب 

") وباقي ص������الحیاتي نظمة الدفاعأ(فیما یلي: " ۱۹٤٥ ،نظمة الدفاع (حالة طوارئ))(ب) أل۱(۸٤

موضوع ھذا اإلعالن ھي ذراع لمنظمة  المنظمةاقتنعت، أن  ما، وبعدمنون وتشریعات أكل قانحسب 

ة، أمن من المنطقأ عنجل الدفاع ألوالتي تعتبر منظمة غیر مشروعة، وان االمر ضروري  "حماس"

التي یطلق  بأن مجموعة األش��خاص  ،علن بھذاأ نينإف، والنظام العام دولة إس��رائیل، س��المة الجمھور

ھا جل فلس������طین" اس������م علی لدولي من ا قانوني ا حالف ال  International Legal" او   "الت

Coalition for Palestine (ILCP)" ،،من  تعمل تس�����واء كان بحال كانت ش�����ركة او لم تكن

، مؤسسة، شعبة او أي  ،خلیة ،بما في ذلك مجموعات ،او باي طریقة اخرى  العنكبوتیةشبكة خالل ال

یش��مل كل مجموعة تنتمي لھذا التیار،  -وبكل اس��م یطلق علیھا فرع، مركز، لجنة أو حزب التابع لھا،

 . الدفاع  ھي منظمة غیر مشروعة كمفھومھا في انظمةالملقب بالقاب شتى، 

 
 

غیر المش������روعة المذكورة أعاله، علیھ اإلبالغ عن ذلك لقائد قوات المن یحتاز على أمالك المنظمة 

سامرة، یھودا والمنطقة الدفاع اإلسرائیلي بمنطقة یھودا والسامرة بواسطة المستشار القضائي لجیش 

 .۰۷٦-٥۳۹۹٦۸۹، فاكس: ۰۲-۹۹۷۷۰۷۱\۷۱۱ھاتف: 

 
خطیاً، بواس���طة المس���تش���ار  ھمن یرى نفس���ھ متض���رراً جراء ھذا اإلعالن، یس���تطیع رفع اعتراض���ات

 یوم نشر اإلعالن.یوم من  ۱٤القضائي لمنطقة یھودا والسامرة خالل 

 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۲       ادار أ          ۱۷

            ۲۰۲۲    ش����باط       ۱۸

    

 

 ،           ال���وف   ی���ھ���ودا ف���وك���س

 جیش  الدفاع   إلسرائیلي  قائد  قوات

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

 ۱۹٤٥ ،نظمة دفاع (حالة طوارئ)أ
 

 إعالن على منظمة غیر مشروعة
 
 
 

حس����ب نظام ویھودا والس����امرة  ةمنطقس����رائیلي في الحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلص����بموجب 

") وباقي ص������الحیاتي نظمة الدفاعأ(فیما یلي: " ۱۹٤٥ ،نظمة الدفاع (حالة طوارئ))(ب) أل۱(۸٤

موضوع ھذا اإلعالن ھي ذراع لمنظمة  المنظمةاقتنعت، أن  ما، وبعدمنون وتشریعات أكل قانحسب 

ة، أمن من المنطقأ عنجل الدفاع ألوالتي تعتبر منظمة غیر مشروعة، وان االمر ضروري  "حماس"

التي یطلق  بأن مجموعة األش��خاص  ،علن بھذاأ نينإف، والنظام العام دولة إس��رائیل، س��المة الجمھور

 Popular Conference for" او   "المؤتمر الش������عبي لفلس������طینیي الخارج" اس������م علیھا

Palestinians Abroad (PCPA)" ،،شركة او لم تكن من خالل  تعمل تسواء كان بحال كانت 

، فرع، مؤسسة، شعبة او أي  ،خلیة ،بما في ذلك مجموعات ،او باي طریقة اخرى  العنكبوتیةشبكة ال

یشمل كل مجموعة تنتمي لھذا التیار، الملقب  -وبكل اسم یطلق علیھا لجنة أو حزب التابع لھا، مركز،

 . الدفاع  ھي منظمة غیر مشروعة كمفھومھا في انظمةبالقاب شتى، 

 
 

غیر المش������روعة المذكورة أعاله، علیھ اإلبالغ عن ذلك لقائد قوات المن یحتاز على أمالك المنظمة 

سامرة، یھودا والمنطقة اإلسرائیلي بمنطقة یھودا والسامرة بواسطة المستشار القضائي لجیش الدفاع 

 .۰۷٦-٥۳۹۹٦۸۹، فاكس: ۰۲-۹۹۷۷۰۷۱\۷۱۱ھاتف: 

 
خطیاً، بواس���طة المس���تش���ار  ھمن یرى نفس���ھ متض���رراً جراء ھذا اإلعالن، یس���تطیع رفع اعتراض���ات

 اإلعالن. یوم من یوم نشر ۱٤القضائي لمنطقة یھودا والسامرة خالل 

 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۲       ادار أ          ۱۷

            ۲۰۲۲    ش����باط       ۱۸

    

 

 ،           ال���وف   ی���ھ���ودا ف���وك���س

 جیش  الدفاع   إلسرائیلي  قائد  قوات

 ب���م���ن���ط���ق���ة ی���ھ���ودا والس���������ام���رة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 ۲۰۰۹-٥۷۷۰، )۱٦٥۱(امر رقم (یھودا والسامرة)[نص منسق]  امر بشأن تعلیمات امن

 

 بشأن مصادرة ممتلكات في اجراء جنائي بمخالفات غسیل األموال

 

، )۱٦٥۱(رقم  (یھودا والسامرة)[نص منسق]  مر بشأن تعلیمات امناال(ح) من ٦٥وفق المادة  بموجب صالحیاتي
 "، فإنني اسن األنظمة التالیة:االمر(فیما یلي: " ٥۷۷۰-۲۰۰۹

 -"تفاصیل تشخیص االنسان" .۱ تعریفات
 

 االسم الشخصي، اسم االب، اسم الجد، واسم العائلة؛ (أ)  
 

 منھا الرقم؛رقم بطاقة الھویة ونوع البطاقة التي سجل  (ب)  
 

 السجن؛ والرمز البریدي؛مكان -العنوان، وإذا الشخص كان معتقال (ج)  
 

من  ٦٥كمفھومة في المادة  تممتلكاامر مصادرة -"امر مصادرة جنائي"  
 االمر؛

 
 االمر. يكمفھومھ ف-"مدعي"

 
طلب إلصدار امر 

 مصادرة جنائي
 یشمل طلب مصادرة جنائي التفاصیل التالیة: (أ) .۲

 
ر ذكتعرف على الممتلكات المعدة للمصادرة مع تفاصیل ال )۱(  

نوعھا، كمیتھا، مكان تواجدھا واي تفاصیل أخرى تطلب 
 ألجل التعرف على الممتلكات، بمراعاة االمر؛

 
 تفاصل تشخیص الشخص الذي یدعي لحقوق في الممتلكات؛ )۲(   

 
 السبب الذي أدى لطلب امر المصادرة؛ )۳(   

 
) من ٥(د)(٦٥یشمل الطلب لتعدیل الئحة االتھام كالمذكور في المادة  (ب)  

 االمر، التفاصیل المذكورة في النظام الثانوي (أ).
  

امر مصادرة او عن تعدیل  إلصداراإلعالن عن تقدیم طلب  یرسل (ج)  
، على ید المدعي لكل الئحة االتھام كالمذكور في النظام الثانوي (ب)

من یدعي لحقوق في الممتلكات؛ یرفق لإلعالن الئحة االتھام او الئحة 
 االتھام المعدلة، بمراعاة االمر.
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اإلعالن عن قرار 
مصادرة وموعد ال

 تقدیم االدعاءات

(د) من االمر، یرسن اعالن بھذا ٦٥المتھم كالمذكور في المادة  أدین (أ) .۳
الشأن من قبل المحكمة لكل من یدعي لحقوق في الممتلكات ویتم 

لإلدالء بادعاءاتھ في الموعد المكان  استماعلجلسة  ماستدعائھ
 المحددان للبحث في طلب مصادرة الممتلكات.

 
مدان الذي یدعي لحقوق في الممتلكات یقدم للمحكمة وللمدعي، قبل  (ب)  

مدة ال تقل عن عشرة أیام قبل موعد الجلسة المحدد للبحث في طلب 
كات؛ یرفق للممتلالمصادرة كتاب تصریح یفصل فیھ ادعاءاتھ بالنسبة 

لكتاب التصریح جمیع المستندات التي تثبت صحة ادعاءاتھ، بما في 
ذلك مستندات التسجیل، مستندات التي تبین طریقة شراء الممتلكات 

، وكذلك بالنسبة لدحر ادعاءات الحیازة وفق المادة ودفع ثمنھا
 تفاصیل تشخیص مالك الممتلكات.-) من االمر۲(د)(٦٥

 
طلب المدان او من یدعي لحقوق في الممتلكات من المحكمة تعیین  (ج)  

طلبھ ویرفق تصریح إلثبات بادعاءاتھ، یفصل  لإلدالءموعد آخر 
قبل مدة ال تقل عن عشرة أیام قبل  ادعاءاتھ؛ یقدم الطلب للمحكمة

المحدد للبحث في طلب المصادرة؛ المحكمة تتخذ  موعد الجلسة
لنظام الثانوي قبل الموعد المحدد للبحث قرارھا في الطلب وفق ھذا ا

 في طلب المصادرة.
 

بالرغم من المذكور في النظام الثانوي (ج)، یجوز للمحكمة، ألسباب  (د)  
استثنائیة تدونھا، تحدید موعد آخر للبحث في طلب المصادرة حتى 

 اذا لم یقدم طلب لتغیر موعد الجلسة وفق النظام الثانوي (ج).
 

إلصدار  النظر في طلب
 امر مصادرة جنائي

امر مصادرة جنائي قبل تقدیم  إلصدارتعقد جلسة النظر في الطلب  (أ) .٤
من االمر،  ۱۲۹المدعي البینات لتحدید العقوبة كالمذكور في المادة 

 تدونھا. ألسباباال بحال اعتقدت المحكمة غیر ذلك 
  

عدھا الممتلكات، ب خالل الجلسة، بدایتا تعلل النیابة طلبھا لمصادرة (ب)  
یدلي المدان بادعاءاتھ ویبرز البینات وبعدھا فعل ذلك كل من ادعى 
لحقوق في الممتلكات؛ بعدھم یدلي المدعي بادعاءاتھ ویبرز البینات 

ن بأذن م لنقض ادعاءات المدان والذین یدعوا لحقوق في الممتلكات؛
ى رد علالحكمة یجوز للمدان او للذي یدعي لحقوق في الممتلكات ال

 ادعاءات النیابة وشھودھا.
 

 یُشمل قرار المحكمة في الطلب إلصدار امر مصادرة في قرار الحكم. (ج)  
 

اإلعالن عن اصدار 
 امر مصادرة جنائي

أصدر امر مصادرة جنائي، یرسل اعالن بھذا الشأن من قبل المحكمة لكل  .٥
امر  یشملحكم الذي لنسخة من قرار ا ترفق من یدعي لحقوق في الممتلكات؛

  .المصادرة لإلعالن
حسب طرق االرسال المفصلة  ۱۰-و ٥، ۳، ۲یسلم اإلعالن بموجب األنظمة  .٦ طرق ارسال االعالن

 من االمر. ۱۰٦في المادة 
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 ھائیا.نالحكم الذي یشملھ قرار  یصبحیمنع تنفیذ امر مصادرة جنائي اال بعدما  .۷ تنفیذ امر المصادرة
 

قائد قوات جیس الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة او استئناف  استئناف (أ) .۸ االستئناف
المدان على امر مصادرة جنائي او استئناف قائد قوات جیش الدفاع 
اإلسرائیلي في المنطقة على قرار المحكمة بعدم اصدار امر مصادرة 

من  ۱٥۳جنائي یبین بشكل مفصل في كتاب االستئناف وفق المادة 
 االمر.

  
یرسل اإلعالن عن االستئناف على امر مصادرة جنائي من قبل  (ب)  

المحكمة لكل من یدعي لحقوق في الممتلكات ویرفق لھ نسخة عن 
 كتاب االستئناف.

 
یرسل اإلعالن عن استئناف قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في  (ج)  

 منجنائي، المنطقة، على قرار المحكمة بعدم اصدار امر مصادرة 
ادعى لحقوق في الممتلكات ویتم استدعائھ من قبل  المحكمة، لمنقبل 

 بما یتعلق بالممتلكات. بادعاءاتھ لإلدالءالمحكمة 
 

مواضیع التي لم تنظم في ھذه األنظمة تسري على االستئناف وفق  (د)  
 من االمر؛ بالنسبة لترتیب ھھذا النظام تعلیمات الباب ح من الفصل 

یدلي بادعاءاتھ من ادعى لحقوق في في االستئناف،  االدعاءات
الممتلكات بعد المدان؛ ترسل نسخة عن قرار الحكم في االستئناف 

 أیضا لمن یدعي لحقوق في الممتلكات.
 

حضور من یدعي 
لحقوق في الممتلكات 

 في االستئناف

تم استدعاء من یدعي لحقوق في الممتلكات لجلسة االستئناف ولم یحضر،  .۹
 یجوز للمحكمة البحث في االستئناف واتخاذ قرارھا غیاباً.

 
 

مصادرة ممتلكات 
 بدیلة

األسباب  أحد دامر مصادرة جنائي وبعد ذلك اتضح وجو أصدر (أ) .۱۰
ب العام لمنطقة یھودا (و) من االمر، یجوز للنائ٦٥المفصلة في المادة 

الطلب، خطیا، من المحكمة  ،من خولھ لھذا الغرضلو والسامرة، ا
التابعة لمن  بدیلةالتي اتخذت قرار المصادرة، مصادرة ممتلكات 

 امجب النظومامر المصادرة بحق ممتلكاتھ؛ یبین الطلب ب أصدر
یل مع ذكر تفاصالسبب الذي أدى الى الطلب لتغیر االمر،  الثانوي ھذا

كات لممتلالتعرف على الممتلكات التي اصدر بحقھا امر المصادرة وا
التي تبدلھا بحال كانت معروفة، بما في ذلك قیمتھا بحسب تقدیر 
المخمن؛ یرفق للطلب كتاب تصریح ویرفق لھ جمیع المستندات التي 

 تثبت صحة الطلب.
 

قررت المحكمة مصادرة ممتلكات البدیلة بدل او باإلضافة الى  (ب)  
بحقھا امر المصادرة األصلي، یرسل اعالن  أصدرالممتلكات التي 

في  يمن قبل المحكمة لقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیل بھذا الشأن
 المنطقة.
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 بدء سریان ھذه االنظمة بیوم توقیعھا. .۱۱ بدء سریان
 

 بإجراءنظمة بشأن تعلیمات امن (مصادرة ممتلكات األتسمى ھذه األنظمة: " .۱۲ االسم
 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲جنائي في مخالفات غسل األموال)، 

 

 

 

 

 ٥۷۸۲         آدار أ         ۲۹

  ۲۰۲۲        آذار              ۲

         ال����������وف ی����������ھ����������ودا ف����������وك����������س
 ق����ائ����د قوات جیش ال����دف����اع اإلس�������رائیلي
 ب�����م�����ن�����ط�����ق�����ة ی�����ھ�����ودا والس�����������ام�����رة

 
 

12042



 اإلسرائیلي الدفاع جیش

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 

وتعلیمات  فیروس الكورونا) (الحجر الصحي المنزلي(الجدیدة  العامةتعلیمات الصحة 
 ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة) )۱۰رقم  (تعدیل )متفرقة

 

، ۱۹٦٦لسنة  ٤۳من قانون الصحة العامة، قانون مؤقت رقم  ۱٥-و ۱۰حسب المواد صالحیتي  بموجب
اسن التعلیمات فأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱)، ۹٤۷رقم (وبموجب االمر بشأن إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) 

 التالیة:

 

تعدیل 
 ۲المادة 

 -۲في المادة  في ھذه التعلیمات، .۱
 

تحذف وبدل "ویسكن معھ" یأتي "وھو أحد -"معافى"في الفقرة (د)، الكلمة  )۱(   
 افراد بیتھ".

 
 بعد الفقرة (ط) یأتي: )۲(  

 
) ال یسري واجب الحجر الصحي وفق ھذه المادة على شخص الذي ۱"(ط

 كان على تواصل وثیق مع مریض الذي لیس أحد افراد بیتھ."؛
  

 ) یأتي:۲بدل الفقرة (ي )۳(  
 

)، عائد الذي یعتبر ۱(ي-) بالرغم من المذكور في الفقرات (ي) و۲"(ي
، ومضت nCov-لمعافى وحصل على بطاقة معافى بناء على نتیجة إیجابیة 

یوم من یوم انھاء واجب المكوث في الحجر  ٦۰مدة زمنیة ال تزید عن 
كث فیھ بسب مرض، ال یتوجب علیة المكوث في الحجر الذي مالصحي 
 ."؛)۱(ي-بموجب الفقرات (ي) والصحي 

  
 في الفقرة (ي أ)، بدل "ویسكن معھ" یأتي "وھو أحد افراد بیتھ". )٤(  

 
 -ب) في الفقرة (ي  )٥(  

 
)" ۱(ط-في الصدر، بدل "في الفقرة (ط)" یأتي: "في الفقرات (ط) و )أ(   

 وبدل "متعافي" یأتي: "شخص، بما في ذلك متعافي،"؛
 

 " یأتي: "ھو"؛لمعافى)، بدل "ا۱( في البند )ب(   
 

 " یأتي: "ھو"؛لمعافى)، بدل "ا۲في البند ( )(ج   
 

 تحذف.-"لمعافى)، كلمة "ا۳في البند ( )(د   
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تعدیل 
 ج۳المادة 

 

 تحذف.-ج من التعلیمات االصلیة، الفقرة (د)۳في المادة  .۲
 

 توقیعھا.بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم  .۳ بدء سریان
 
 

تسمى ھذه التعلیمات: "تعلیمات الصحة العامة الجدیدة (فایروس كورونا) (حجر  .٤ االسم
 ".۲۰۲۲-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)،  )۱۰رقم  تعدیل(متفرقة) منزلي وتعلیمات 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٥۷۸۲       آدار ب        ۱۱

 ۲۰۲۲         آذار          ۱٤

 ھفارس عطیلالعمید 

 اإلدارة الــــــــمدنـیةرئــــــــــیـس 

 فـي مــــنطقة یــــھودا والـــسامرة
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 اإلسرائیليجیش الدفاع 
 
 

 ۱۹۸۲-٥۷٤۲)، ۹٦۷أمر بشأن استخدام عمال بأماكن معینة (یھودا والسامرة) ((رقم 
 
 
 
 

 كتاب تعیین
 

 
(یھودا والسامرة) (رقم  معینةمن االمر بشأن استخدام عمال بأماكن  ٤ فق المادةوبموجب صالحیتي 

لسنة  ۲۱من قانون العمل األردني رقم  ۹"االمر")، وبموجب المادة -(فیما یلي ٥۷۸۲-۱۹۸۲)، ۹٦۷
 (فیما یلي: "القانون")، فإنني اعین بھذا: ۱۹٦۰

 
 

  مفتشي العمل في دائرة تنظیم وفرض قوانین العمل
 بفرع العمل في وزارة االقتصاد والتجارة اإلسرائیلیة

 
 

 االمر. لغرضلیشغلوا منصب مفتشي عمل، كمفھومھ ھذا المصطلح في قانون العمل، 
 

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 اس�����������ح������اق        ل������ی������ف�����ي                  

 المس������ؤول-الض��������ابط لش������ؤون العم��ل

 
 

 ٥۷۸۲شباط                ۲۲

   ۲۰۲۲كانون ثاني          ۲٤
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 سرائیليجیش الدفاع اإل
 

 ۱۹٦۹-٥۷۳۰)، ۳٦۳امر بشأن حمایة الطبیعة (یھودا والسامرة) (رقم 
 

 ۱۹۷۰-٥۷۳۰ ،)۳٦۳(رقم  )(یھودا والسامرة العامة الحدائقبشأن مر أ
 
 

 مفتش كتاب تعین
 
 
 

-٥۷۳۰)، ۳٦۳مر بشأن حمایة الطبیعة (یھودا والسامرة) (رقم من اال )د()أ(٥ وفق المادصالحیتي بموجب 
-٥۷۳۰)، ۳۷۳) من االمر بشأن الحدائق العامة (یھودا والسامرة (رقم ٥(ب)(٥وبموجب المادة  ۱۹٦۹
 بھذا: أعین إنني ،وبمصادقة رئیس اإلدارة المدنیة، ۱۹۷۰

 
 

 ۰٥۲۸۱۹٦٦۱لعاد فایل، ھویة رقم چ
 
 

 .االوامركمفھومھ في  مفتشمنصب  لیشغل
 

 یوم توقیعھ.ببدء سریان ھذا التعیین 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 

               اي                                ك������������������وھنچ�����������������

 الض����������ابط لش����������ؤون المحمی����������ات الطبیعی����������ة

 العام������������������������������������������ة               قوالح������������������������������������������دائ

 الس����������������������������لطة              المختص����������������������������ة

 

 

 ٥۷۸۲       آدار   أ           ۱

  ۲۰۲۲ش����������������باط             ۲

   

 

 العمی������������������������د ف������������������������ارس عطیل������������������������ة 

 رئ����������������������������������یس اإلدارة المدنی����������������������������������ة

 ف��������������ي منطق��������������ة یھ��������������ودا والس��������������امرة

 

 

 ٥۷۸۲       آدار   أ           ۹

  ۲۰۲۲ش�����������باط             ۱۰
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 
 

 ۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،)۹۷٤(والسامرة) (یھودا  قامة إدارة مدنیةاأمر بشأن 
 
 

 اإلدارة المدنیة التخمین في لشؤون  قائمقام الضابطتعیین 
 
 

-٥۷٤۲ ،)۹۷٤(والسامرة) قامة إدارة مدنیة (یھودا امن أمر بشأن  ٥تي حسب المادة اصالحیبموجب 
 إنني أعین بھذا:ف ،امن اتاو تشریع قانون أيصالحیاتي حسب  ي، وباق۱۹۸۱

 
 
 

 ۳۰۱٤٥۰٤۸۲روت حوفرا، ھویة رقم  ةالسید
 

 
 .في اإلدارة المدنیة الضابط لشؤون التخمین قائمقامشغل منصب لت
 

سید  شؤون التخمین في اإلدارة المدنیة من یوم  شلوميیلغى تعیین ال ضابط ل جباي لمنصب قائمقام ال
 توقیع كتاب التعیین ھذا.

. 
 

 توقیعھ. التعیین بیومبدء سریان ھذا 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  ع�����ط�����ی�����ل�����ھف�����ارس ال�����ع�����م�����ی�����د 

 المدنیة              اإلدارة         رئیس

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

 
 

 ٥۷۸۲       آدار  ب        ٦

   ۲۰۲۲      آذار        ۹
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 

 ۱۹۷۱-٥۷۳۱ ،)٤۳۲رقم (والسامرة) في المستوطنات (یھودا  الحراسةامر بشأن تنظیم 
 
 

 الحراسةتعیین مسؤول عن 
 

 ،)٤۳۲) (رق�م والسامرةفي المستوطنات (یھودا  الحراسةلألمر بشأن تنظیم  ۱ المادةحسب تي اصالحیبموجب 
 اعین بھذا: فإنني ،٥۷۳۱-۱۹۷۱

 
 
 

 القدسضواحي دود حرس قائد ح
 
 
 

المرفق�ة لكت�اب التعی�ین ھ�ذا  بخط باللون األسود عل�ى الخارط�ة المحددة المنطقةفي  الحراسةلیكون مسؤول عن 
 بتوقیعي. والموقعة

 
 بدء سریان ھذا التعیین من یوم توقیعھ.

 
 

 ۱۱، ٥۷٦٦نیس�ان  ۱۳، ال�ذي وق�ع بی�وم یلغى بھذا كتاب تعیین قائد حرس حدود القدس كمسؤول عن الحراس�ة
 .۲۰۰٦نیسان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یھ�����������ودا ف�����������وكس               ال�����������وف

 قائد قوات جیش ال�دفاع اإلس�رائیلي 

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

 

 

 ٥۷۸۲        بآدار           ۱٥
  ۲۰۲۲          آذار           ۱۸
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