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תוכן העניינים

חקיקה ראשית:
.1

צו בדבר חשמל )מתקן חשמל ועבודות חשמל( )תיקון מס' ) (3יהודה
ושומרון( )מס'  ,(2090התשפ"ב2021-

11881

.2

צו בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )תיקון מס' )(4יהודה ושומרון(
)מס'  ,(2091התשפ"ב2021-

11882

.3

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )החדש(
)תיקון מס' ) (3יהודה ושומרון( )מס'  ,(2092התשפ"ב2021-

11883

.4

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה )תו ירוק
לעובדים( )תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' ) (2093הוראת שעה( ,התשפ"ב-
2021

11886

.5

צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )תיקון מס' ) (9הוראת שעה(
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(2094התשפ"ב2021-

11887

.6

צו בדבר דיוני מעצר )תיקון( )יהודה ושומרון()מס') (2095הוראת שעה(,
התשפ"ב2022-

11888

.7

צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )תיקון(
)יהודה ושומרון( )מס') (2096הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-

11889

.8

צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )תיקון( )יהודה
ושומרון( )מס') (2097הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-

11890

.9

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )החדש(
)תיקון מס' ) (4יהודה ושומרון( )מס'  ,(2098התשפ"ב2022-

11891

.10

צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (58יהודה ושומרון)מס') (2099צו מס'
) (1799תיקון( ,התשפ"ב2021-

11892

.11

צו בדבר מינויים והעסקת עובדים במנגנון הממשלתי )תיקון מס' ) (22יהודה
ושומרון( )מס' ) (2100הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-

11893

.12

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות(
)החדש()תיקון מס' ) (5יהודה ושומרון( )מס'  ,(2101התשפ"ב2022-

11894

.13

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )החדש(
)תיקון מס' ) (6יהודה ושומרון( )מס'  ,(2102התשפ"ב2022-

11896

.14

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה )תו ירוק
לעובדים( )תיקון מס' ) (3יהודה ושומרון( )מס' ) (2103הוראת שעה(,
התשפ"ב2022-

11898

.15

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות(
)החדש()תיקון מס' ) (7יהודה ושומרון( )מס'  ,(2104התשפ"ב2022-

11899

.16

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה )תו ירוק
לעובדים( )תיקון מס' ) (4יהודה ושומרון( )מס' ) (2105הוראת שעה(,
התשפ"ב2022-

11900

.17

צו בדבר דיוני מעצר )תיקון מס' ) (2יהודה ושומרון( )מס') (2106הוראת
שעה( ,התשפ"ב2022-

11901

.18

צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )תיקון
מס' ) (2יהודה ושומרון( )מס') (2107הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-

11902

.19

צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )תיקון מס' ) (2יהודה
ושומרון( )מס') (2108הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-

11903

.20

צו בדבר חוק תכנון ערים ,כפרים ובניינים )תיקון מס' ) (27יהודה ושומרון(
)מס'  ,(2109התשפ"ב2022-

11904

.21

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה )תו ירוק
לעובדים( )תיקון מס' ) (5יהודה ושומרון( )מס' ) (2110הוראת שעה(,
התשפ"ב2022-

11905

.22

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )החדש(
)תיקון מס' ) (8יהודה ושומרון( )מס'  ,(2111התשפ"ב2022-

11906

.23

צו בדבר תיקון החוק הפלילי מס'  16לשנת ) 1960תיקון מס' ) (9יהודה
ושומרון( )מס'  ,(2112התשפ"ב2022-

11910

.24

צו בדבר חוק תכנון ערים ,כפרים ובניינים )תיקון מס' ) (28מס' ) (2113יהודה
ושומרון( ,התשפ"ב2022-

11917

.25

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות ציבורית או עסקית והוראות נוספות( )החדש( )תיקון
מספר ) (9יהודה ושומרון( )מס'  ,(2114התשפ"ב2022-

11921

.26

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה )תו ירוק
לעובדים( )תיקון מס' ) (6יהודה ושומרון( )מס' ) (2115הוראת שעה(,
התשפ"ב2022-

11922

.27

צו בדבר דיוני מעצר )תיקון מס׳ ) (3יהודה ושומרון( )מס' ) (2116הוראת
שעה( ,התשפ"ב2022-

11923

.28

צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )תיקון
מס׳ ) (3יהודה ושומרון( )מס' ) (2117הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-

11924

.29

צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )תיקון מס׳ ) (3יהודה
ושומרון( )מס' ) (2118הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-

11925

.30

צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (73יהודה ושומרון( )מס' ,(2119
התשפ"ב2022-

11926

.31

צו בדבר מינויים והעסקת עובדים במנגנון הממשלתי )תיקון מס' ) (23יהודה
ושומרון( )מס'  ,(2120התשפ"ב–2022

11929

חקיקת משנה:
.32

הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית והוראות שונות(
)תיקון מס' ) (4הוראת שעה( ,התשפ"ב2021-

11932

.33

הודעה בדבר השכר החודשי הממוצע

11933

.34

הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית והוראות שונות(
)תיקון מס' ) (5הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-

11934

.35

תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (269יהודה ושומרון( ,התשפ"ב-
2022

11937

.36

הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית והוראות שונות(
)תיקון מס' ) (6הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-

11942

.37

הוראות בדבר הסדרי כניסה לאזור )מעבר גשר אלנבי( )הארכת תוקף מס׳
 ,(4התשפ"ב2022-

11944

.38

הודעה בדבר ייחוד נקודות למעבר טובין )תיקון מס' ) (2יהודה והשומרון(,
התשפ"ב2022-

11945

.39

הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית והוראות שונות(
)תיקון מס' ) (7הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-

11946

.40

הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית והוראות שונות(
)תיקון מס' ) (8הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-

11947

.41

הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית והוראות שונות(
)תיקון מס' ) (9הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-

11948

.42

צו איגוד רשויות מקומיות )אשכול רשויות יהודה ושומרון( )תיקון(,
התשפ"ב2022-

11950

.43

הוראות בדבר הסדרי כניסה לאזור )מעבר גשר אלנבי( )הארכת תוקף מס׳
 ,(5התשפ"ב2022-

11952

.44

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

11953

.45

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

11954

.46

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

11955

.47

התקנות בדבר הוראות ביטחון )חילוט רכוש בהליך פלילי בעבירת הלבנת
הון( ,התשפ"ב2022-

11956

.48

הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית והוראות שונות(
)תיקון מס' ) (10הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-

11959

מינויים:
.49

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אזורית אלקנה

11960

.50

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אזורית גוש עציון

11961

.51

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אזורית בקעת הירדן

11962

.52

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אזורית מעלה אדומים

11963

.53

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אזורית אריאל

11964

.54

מינוי מפקחים על העבודה -מפקחי העבודה במינהל הסדרה ואכיפת חוקי
עבודה של זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה בישראל

11965

.55

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

11966

.56

כתב מינוי ממלאת מקום קצין מטה לענייני שמאות -גברת רות חוברה

11967

.57

כתב מינוי ממונה על השמירה-מפקד משמר הגבול עוטף ירושלים

11968

اﻟﻔﮭﺮس
اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ:
.١

اﻷﻣر ﺑﺷﺄن اﻟﻛﮭرﺑﺎء )ﻣﻧﺷﺄة ﻛﮭرﺑﺎء وأﻋﻣﺎل ﻛﮭرﺑﺎء( )ﺗﻌدﯾل رﻗم ) (۳ﯾﮭودا
واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،(۲۰۹۰

۱۱۹۷۰

.٢

اﻻﻣر ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء )ﺗﻧظﯾم وﺗﺷﻐﯾل( )ﺗﻌدﯾل رﻗم ) (٤ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة(
)رﻗم ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،(۲۰۹۱

۱۱۹۷۱

.٣

اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻓﺎﯾروس اﻟﻛوروﻧﺎ اﻟﺟدﯾد )ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(
)ﺗﻘﯾد اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﺧرى( )اﻟﺟدﯾد( )ﺗﻌدﯾل
رﻗم ) (۳ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ۲۰۲۱-٥۷۸۲،(۲۰۹۲

۱۱۹۷۲

.٤

اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء
ﻟﻠﻌﻤﺎل( )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۹۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲،

۱۱۹۷٥

.٥

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۹ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،(۲۰۹٤

۱۱۹۷٦

.٦

اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺟﻠﺳﺎت ﺗﻣدﯾد اﻻﻋﺗﻘﺎل )ﺗﻌدﯾل( )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم (۲۰۹٥
)ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲،

۱۱۹۷۷

.٧

اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺣﺿور اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن واﻟﺳﺟﻧﺎء ﺧﻼل اﻟﺟﻠﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
)ﺗﻌدﯾل( )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ) (۲۰۹٦ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲،

۱۱۹۷۸

.٨

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(

۱۱۹۷۹

)رﻗﻢ ) (۲۰۹۷ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،
.٩

الأﻣر ﺑﺷﺄن ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻓﺎﯾروس اﻟﻛوروﻧﺎ اﻟﺟدﯾد )ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(
)ﺗﻘﯾد اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﺧرى( )اﻟﺟدﯾد( )ﺗﻌدﯾل
رﻗم ) (٤ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۰۹۸

۱۱۹۸۰

.١٠

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥۸ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )اﻣﺮ رﻗﻢ (۱۷۹۹
)ﺗﻌﺪﯾﻞ( )اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،(۲۰۹۹

۱۱۹۸۱

.١١

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

۱۱۹۸۲

.١٢

اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻓﺎﯾروس اﻟﻛوروﻧﺎ اﻟﺟدﯾد )ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(
)ﺗﻘﯾد اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﺧرى( )اﻟﺟدﯾد( )ﺗﻌدﯾل
رﻗم ) (٥ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۱۰۱

۱۱۹۸۳

.١٣

اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻓﺎﯾروس اﻟﻛوروﻧﺎ اﻟﺟدﯾد )ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(
)ﺗﻘﯾد اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﺧرى( )اﻟﺟدﯾد( )ﺗﻌدﯾل
رﻗم ) (٦ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۱۰۲

۱۱۹۸٥

.١٤

اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء
ﻟﻠﻌﻤﺎل( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۱۰۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(-٥۷۸۲،
۲۰۲۲

۱۱۹۸۷

.١٥

اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻓﺎﯾروس اﻟﻛوروﻧﺎ اﻟﺟدﯾد )ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(
)ﺗﻘﯾد اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﺧرى( )اﻟﺟدﯾد( )ﺗﻌدﯾل
رﻗم ) (۷ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۱۰٤

۱۱۹۸۸

.١٦

اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء
ﻟﻠﻌﻤﺎل( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۱۰٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(-٥۷۸۲،
۲۰۲۲

۱۱۹۸۹

.١٧

اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺟﻠﺳﺎت ﺗﻣدﯾد اﻻﻋﺗﻘﺎل )ﺗﻌدﯾل رﻗم ) (۲ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم (۲۱۰٦
)ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲،

۱۱۹۹۰

.١٨

اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺣﺿور اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن واﻟﺳﺟﻧﺎء ﺧﻼل اﻟﺟﻠﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
)ﺗﻌدﯾل رﻗم ) (۲ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ) (۲۱۰۷ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲،

۱۱۹۹۱

.١٩

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

۱۱۹۹۲

.٢٠

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲۷ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،(۲۱۰۹

۱۱۹۹۳

.٢١

اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء
ﻟﻠﻌﻤﺎل( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۱۱۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(-٥۷۸۲،
۲۰۲۲

۱۱۹۹٤

.٢٢

اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻓﺎﯾروس اﻟﻛوروﻧﺎ اﻟﺟدﯾد )ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(
)ﺗﻘﯾد اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﺧرى( )اﻟﺟدﯾد( )ﺗﻌدﯾل
رﻗم ) (۸ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۱۱۱

۱۱۹۹٥

.٢٣

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ  ۱٦ﻟﺴﻨﺔ ) ۱۹٦۰ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۹ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،(۲۱۱۲

۱۱۹۹۹

.٢٤

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲۸ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،(۲۱۱۳

۱۲۰۰٦

.٢٥

اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻓﺎﯾروس اﻟﻛوروﻧﺎ اﻟﺟدﯾد )ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(
)ﺗﻘﯾد اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﺧرى( )اﻟﺟدﯾد( )ﺗﻌدﯾل
رﻗم ) (۹ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۱۱٤

۱۲۰۱۰

.٢٦

اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء
ﻟﻠﻌﻤﺎل( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٦ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۱۱٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(-٥۷۸۲،
۲۰۲۲

۱۲۰۱۱

.٢٧

اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺟﻠﺳﺎت ﺗﻣدﯾد اﻻﻋﺗﻘﺎل )ﺗﻌدﯾل رﻗم ) (۳ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم (۲۱۱٦
)ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲،

۱۲۰۱۲

.٢٨

اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺣﺿور اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن واﻟﺳﺟﻧﺎء ﺧﻼل اﻟﺟﻠﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
)ﺗﻌدﯾل رﻗم ) (۳ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ) (۲۱۱۷ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲،

۱۲۰۱۳

.٢٩

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

۱۲۰۱٤

.٣٠

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۷۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )اﻣﺮ رﻗﻢ ،(۲۱۱۹
۲۰۲۲-٥۷۸۲

۱۲۰۱٥

.٣١

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

۱۲۰۲۰

اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ:
.٣٢

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

۱۲۰۲۳

.٣٣

اﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﺟﺮ اﻟﺸﮭﺮي

۱۲۰۲٤

.٣٤

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،

۱۲۰۲٥

.٣٥

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٦ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،

۱۲۰۲٦

.٣٦

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

۱۲۰۲۹

.٣٧

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

۱۲۰۳۰

.٣٨

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۷ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،

۱۲۰۳۱

.٣٩

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،

۱۲۰۳۲

.٤٠

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

۱۲۰۳۳

.٤١

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

۱۲۰۳٥

.٤٢

اﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ"-ﻣﻨﺘﺪى ﯾﻮروﻓﻞ" او "ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻷوروﺑﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ

۱۲۰۳٦

.٤٣

اﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ"-اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ"

۱۲۰۳۷

.٤٤

اﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ"-اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻲ اﻟﺨﺎرج"

۱۲۰۳۸

.٤٥

اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﻣﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﺈﺟﺮاء ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻏﺴﻞ
اﻷﻣﻮال(۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،

۱۲۰۳۹

.٤٦

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

۱۲۰٤۳

اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت:
.٤٧

ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ داﺋﺮة ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻓﺮض ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﺮع اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ

۱۲۰٤٥

.٤٨

ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻔﺘﺶ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ-
ﭼﻠﻌﺎد ﻓﺎﯾﻞ

۱۲۰٤٦

.٤٩

ﻛﺗﺎب ﺗﻌﯾﯾن ﻗﺎﺋﻣﻘﺎم اﻟﺿﺎﺑط ﻟﺷؤون اﻟﺗﺧﻣﯾن ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ-اﻟﺳﯾدة روت ﺣوﻓرا

۱۲۰٤۷

.٥٠

ﻛﺗﺎب ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺣراﺳﺔ-ﻗﺎﺋد ﺣرس ﺣدود ﺿواﺣﻲ اﻟﻘدس

۱۲۰٤۸

צבא הגנה לישראל
צו בדבר חשמל )מתקן חשמל ועבודות חשמל( )תיקון מס' ) (3יהודה
ושומרון( )מס'  ,(2090התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,והואיל ואני סבור כי הדבר דרש לשם קיום
הממשל התקין והסדר הציבורי ולטובת האוכלוסייה באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 1

.1

תחילת
תוקף
השם

.2

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

.3

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

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

לפני ההגדרה "הממונה" יבוא:
""גז טבעי"" ,גז" – תערובת של גזים פחמימניים ולא -פחמימניים
המכילה כמרכיב משמעותי גז מתאן ) (CH4אשר בטמפרטורה של
 C15ובלחץ אטמוספרי נמצאת במצב צבירה של גז";
"גז טבעי דחוס"" ,גט"ד" – גז טבעי שעובר דחיסה עד ללחץ של 250
 (PSI 3600 – 2900) BARאשר מופץ ומאוחסן ,במיתקן גז המיועד
לכך ,במכל בנפח של  50ליטרים לפחות;"

) (2

אחרי ההגדרה "הרשות המוסמכת" יבוא:
"מיתקן לצריכת גז טבעי" – כל אחד מאלה:
) (1מיתקן גז המשמש לצריכת גז טבעי ,ובכלל זה לייצור חומרים
אחרים מגז טבעי או לייצור אנרגיה תרמית ,חשמלית או מכנית;
) (2מיתקן המשמש להפעלת תחנת תדלוק כלי רכב בגז טבעי;
) (3מיתקן גז לפריקת גז טבעי דחוס;
) (4צנרת ,מבנים ,מכשירים ואבזרים המחברים בין מיתקנים
כאמור בפסקאות ) (1ו (2)-לבין מיתקן כאמור בפסקה ) (3או
מחוברים אליהם"".

) (3

י"ח
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בטבת
בדצמבר

בהגדרה "מתקן חשמלי" ,אחרי המילה "אביזרים" יבוא "מיתקן
לצריכת גז טבעי".

התשפ"ב
2021

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון
11881

צבא הגנה לישראל
צו בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )תיקון מס' (4
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(2091התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,והואיל ואני סבור כי הדבר דרש לשם קיום
הממשל התקין והסדר הציבורי ולטובת האוכלוסייה באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 1

.1

תחילת
תוקף

.2

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.3

צו זה ייקרא" :צו בדבר עיסוק בחשמל )הסדרה והפעלה( )תיקון מס' (4
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(2091התשפ"ב."2021-

י"ח

בטבת

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

לפני ההגדרה "הממונה" יבוא:
""גז טבעי"" ,גז" – תערובת של גזים פחמימניים ולא -פחמימניים
המכילה כמרכיב משמעותי גז מתאן ) (CH4אשר בטמפרטורה של
 C15ובלחץ אטמוספרי נמצאת במצב צבירה של גז";
"גז טבעי דחוס"" ,גט"ד" – גז טבעי שעובר דחיסה עד ללחץ של 250
) BAR (3600 – 2900 PSIאשר מופץ ומאוחסן ,במיתקן גז המיועד
לכך ,במכל בנפח של  50ליטרים לפחות;

) (2

אחרי ההגדרה "הממונה" ,יבוא:
"מיתקן לצריכת גז טבעי" – כל אחד מאלה:
) (1מיתקן גז המשמש לצריכת גז טבעי ,ובכלל זה לייצור חומרים
אחרים מגז טבעי או לייצור אנרגיה תרמית ,חשמלית או מכנית;
) (2מיתקן המשמש להפעלת תחנת תדלוק כלי רכב בגז טבעי;
) (3מיתקן גז לפריקת גז טבעי דחוס;
) (4צנרת ,מבנים ,מכשירים ואבזרים המחברים בין מיתקנים כאמור
בפסקאות ) (1ו (2)-לבין מיתקן כאמור בפסקה ) (3או מחוברים
אליהם.
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) (3

בהגדרה "מתקן חשמל" ,אחרי המילים "של החשמל" יבוא "לרבות
מיתקן לצריכת גז טבעי";

) (4

בהגדרה "עיסוק בחשמל" ,אחרי המילים "לאספקת חשמל" יבוא
"לרבות מיתקן לצריכת גז טבעי".

בדצמבר

התשפ"ב
2021

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון

11882

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(
)הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )החדש( )תיקון מס'
) (3יהודה ושומרון( )מס'  ,(2092התשפ"ב2021-
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(
)הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )החדש( )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(2075התשפ"ב) 2021-להלן – הצו העיקרי( ,בסעיף – 2

תיקון סעיף 2

.1

תיקון סעיף 4ג

.2

בסעיף 4ג)א( לצו העיקרי ,אחרי "כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר
העולה על יחס של אדם לכל  7מטרים רבועים משטח המקום" יבוא "ואולם
לעניין קניון – לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 15
מטרים רבועים משטח המקום".

הוספת סעיף 5ב

.3

אחרי סעיף 5א לצו העיקרי יבוא:

) (1בפסקה ) ,(5בסופה יבוא "לעניין זה" ,אזור הישיבה במבנה" -
לרבות אזור הישיבה במתחם סגור ומקורה ,כגון במיתקן לסגירת
חורף;";
) (2

אחרי פסקה ) (11יבוא:

") (12חנות ששטחה  100מטרים רבועים ומעלה ,למעט בית מרקחת ,חנות
למכירת מוצרי היגיינה )פארם( ,חנות אופטיקה ,חנות למכירת עזרים
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 ".

"הוראות לעניין
קניון"

 5ב.

)א( מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים אלה ,מחזיק
או מפעיל של קניון –
) (1לא יאפשר ישיבה במתחם מזון
משותף;
) (2לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה
בשטח הקניון ,וימנע גישה לשולחנות אכילה
המקובעים לרצפה ,אם קיימים;
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) (3יתלה שלטים במקומות בולטים לעין
לעניין איסור אכילה במתחם המזון
המשותף.
)ב( האמור בסעיף קטן )א( לא יחול על בית אוכל
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
עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה ; לעניין זה,
"מתן שירות"  -כולל בדרך של מכירה לצריכה מחוץ
לבית האוכל באמצעות איסוף עצמי )(Take Away
ולמעט באמצעות משלוח למקום שהוא מחוץ
לקניון".
תיקון סעיף 7

.4

תיקון סעיף 15

.5

בסעיף )7א( לצו העיקרי -
) (1

) (2

בפסקה )- (1
) א(

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

) ב(

פסקת משנה )ב( – תימחק;

אחרי פסקה )2ג( יבוא:
")2ד( מפעיל קניון ,בעצמו או באמצעות אחר ,שהציב שולחנות וכיסאות
לאכילה בשטח הקניון ,או שלא מנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים
לרצפה ,אם קיימים במקום ,או בלי שתלה שלטים לעניין איסור אכילה
במתחם המזון המשותף ,והכול למעט בשטח בית אוכל המצוי בקניון
ובניגוד לאמור בסעיף 5ב)א(;
)2ה( מפעיל או מחזיק של בית אוכל או דוכן למכירת מזון המצויים בתוך
קניון ,בעצמו או באמצעות אחר ,שנתן שירות ,למי שלא הציג אישור "תו
ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ושאינו פעוט
עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה ,בניגוד לאמור בסעיף 5ב)ג(;".

בסעיף  15לצו העיקרי ,במקום " "12.01.2022יבוא "."27.01.2022
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תיקון התוספת

.6

תחילה

.7

תחילתו של צו זה ביום  27בדצמבר .2021

השם

.8

צו זה ייקרא "צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות(
)החדש( )תיקון מס' ) (3יהודה ושומרון( )מס'  ,(2092התשפ"ב."2021-

כ"ג
27

בטבת
בדצמבר

בתוספת לצו העיקרי -
) א(

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

) ב(

פרט ) - (2יימחק;

) ג(

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

) ד(

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

) ה(

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

) ו(

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

)ז(

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

) ח(

אחרי פרט )4ד( יבוא:

התשפ"ב
2021

טור א'
העבירות המינהליות

טור ב'
קנס מינהלי קצוב
בשקלים חדשים

")4ה(

)7א()2ד(

.5,000

)4ו(

)7א()2ה(

"2,500

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון

11885

צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה )תו ירוק
לעובדים( )תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' ) (2093הוראת שעה(,
התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 8

.1

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום  2בינואר 2022

השם

.3

צו זה ייקרא "צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה )תו
ירוק לעובדים( )תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' ) (2093הוראת שעה( ,התשפ"ב-
.2021

כ"ה

בטבת

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה )תו ירוק
לעובדים( )יהודה ושומרון( )מס' ) (2088הוראת שעה( ,התשפ"ב) 2021-להלן
– הצו העיקרי( ,בסעיף – 8
במקום 2" :בינואר  ,"2022יבוא 2" :בפברואר ."2022

29

בדצמבר

התשפ"ב
2021

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון

11886

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )תיקון מס' ) (9הוראת שעה(
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(2094התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 11

 .1בצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )הוראת שעה( )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(1665התשע"א ,2010-בסעיף  ,11במקום ""30.06.2021
יבוא."30.06.2026 :

תחילה

.2

השם

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

כ"ה
29

תחילתו של צו זה ביום .30.6.2021

בטבת
בדצמבר

התשפ"ב
2021

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון

11887

צבא ההגנה לישראל
צו מס' 2095
צו בדבר דיוני מעצר )תיקון( )יהודה ושומרון( )הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות העצורים והאוכלוסייה
בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן – נגיף הקורונה( ,הנני מצווה בזאת
לאמור:
תיקון סעיף 5

.1

השם

.2

בצו בדבר דיוני מעצר )יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1830הוראת שעה(,
התש״ף ,2020-האמור בסעיף  5יסומן כסעיף קטן ")א(" ,ואחריו
יבוא:
")ב( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א( ,צו זה יעמוד בתוקפו מיום
 4בינואר  2022ועד יום  4בפברואר ."2022

א'

בשבט

3

בינואר

צו זה ייקרא" :צו בדבר דיוני מעצר )תיקון( )יהודה ושומרון( )מס'
) (2095הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-״.

התשפ"ב
2021

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון

11888

צבא הגנה לישראל
צו מס' 2096
צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )תיקון( )יהודה
ושומרון( )הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון,
הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהתפשטות נגיף הקורונה )Novel Coronavirus 2019-
) (nCoVלהלן – נגיף הקורונה( במתקני הכליאה ומחוצה להם ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 3

.1

השם

.2

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

א'

בשבט

התשפ"ב

3

בינואר

2022

פוקס
יהודה
צה"ל
כוחות
יהודה והשומרון

בצו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )הוראת
שעה( )יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1888הוראת שעה( ,התש״ף ,2020-האמור בסעיף 3
יסומן כסעיף קטן ")א(" ,ואחריו יבוא:
")ב( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א( ,צו זה יעמוד בתוקפו מיום  4בינואר
 2022ועד יום  4בפברואר ."2022

אלוף
מפקד
באזור

11889

צבא ההגנה לישראל
צו מס' 2097
צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )תיקון( )יהודה ושומרון(
)הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות המתדיינים בבתי
המשפט הצבאיים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן –
נגיף הקורונה( ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון סעיף 4

.1

השם

.2

בצו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )יהודה
ושומרון( )מס׳ ) (1842הוראת שעה( ,התש״ף ,2020-האמור בסעיף 4
יסומן כסעיף קטן ")א(" ,ואחריו יבוא:
")ב( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א( ,צו זה יעמוד בתוקפו מיום
 4בינואר  2022ועד יום  4בפברואר ."2022

א'
3

בשבט
בינואר

צו זה ייקרא" :צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים
טכנולוגיים )תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' ) (2097הוראת שעה(,
התשפ"ב2022-״.

התשפ"ב
2022

אלוף יהודה פוקס
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

11890

צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות(
)החדש( )תיקון מס' ) (4יהודה ושומרון( )מס'  ,(2098התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 2

.1

תיקון
סעיף
4א

.2

תיקון
סעיף 4ג

.3

תחילה

.4

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.5

צו זה ייקרא "צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות(
)החדש( )תיקון מס' ) (4יהודה ושומרון( )מס'  ,(2098התשפ"ב."2022-

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(
)הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )החדש( )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(2075התשפ"ב) 2021-להלן – הצו העיקרי(,
בסעיף – 2
בסעיף קטן )א( לצו העיקרי ,בפסקה ) (7במקום "עד  1,000צופים" ,יבוא" :עד
 100צופים".
בסעיף 4א לצו העיקרי –
)א(

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

)ב(

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

בסעיף 4ג לצו העיקרי –
בסעיף קטן )ד( –
)א(
)ב(

ב'
4

בשבט
בינואר

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

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

התשפ"ב
2022

אלוף יהודה פוקס
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

11891

צבא הגנה לישראל
צו מס' 2099
צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (58יהודה ושומרון )צו מס' (1799
)תיקון( ,התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על שלום הציבור,
על הסדר הציבורי ועל ביטחון האזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון סעיף 2

.1

בצו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (58יהודה והשומרון( )צו מס' ,(1799
התשע"ח ,2018-בסעיף )2א( ,במקום "כ"ח בטבת התשפ"ב ) 1בינואר "(2022
יבוא "ח' בטבת התשפ"ג ) 1בינואר ".(2023

תוקף

.2

תחילת תוקפו של צו זה מיום חתימתו.

השם

.3

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

כ "ו
30

בטבת

התשפ"ב

בדצמבר

2021

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון

11892

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר מינויים והעסקת עובדים במנגנון הממשלתי )תיקון מס' (22
)יהודה ושומרון( )מס' ) (2100הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור ,לצורך
הממשל התקין ,למען הבטחת רווחתה וטובתה של האוכלוסייה ולשם הספקת השירותים
הציבוריים באזור והפעלתם ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
התוספת

.1

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

הוראת
שעה
תחילה

.2

תוקפו של צו זה עד ליום .31.3.2022

.3

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.4

צו בדבר מינויים והעסקת עובדים במנגנון הממשלתי )תיקון מס' ) (22יהודה
והשומרון( )מס' ) (2100הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-

ח

בשבט

התשפ"ב

10

בינואר

2022

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון

11893

צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(
)הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )החדש(
)תיקון מס' ) (5יהודה ושומרון( )מס'  ,(2101התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור ולבריאות
הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון סעיף 4א

.1

הוספת סעיף 14א

.2

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(
)הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )החדש( )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(2075התשפ"ב) 2021-להלן – הצו העיקרי(,
במקום האמור בסעיף 4א לצו העיקרי ,יבוא:
"4א )א(

מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי במבנה ,ופועל
בתפוסה של מעל  50אנשים ,או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו
תפילות המצוי בשטח פתוח ,ופועל בתפוסה של מעל  100אנשים ,לא
יפעל בדרך של פתיחתו לציבור ,אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ,או לפעוט עד גיל
שלוש ,או לילד שהציג תעודת נכה ,ויחולו לעניין הפעלתו הוראות סעיף
;4

)ב(

על אף האמור בסעיף קטן )א( לעיל ,לעניין החלת הוראות סעיף  4על
מקום כאמור באותו סעיף ,בשבת ובחג ,יקראו את סעיף )4ב( בשינויים
אלה:

)ג(

) (1

בפסקה ) ,(1המילים "ואם הציג מסמך כאמור בסעיף )3ג()– (1
לאחר סריקת המסמך כמפורט בסעיף )3ד(" – לא ייקראו;

) (2

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

מפעיל מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי במבנה,
ופועל בתפוסה של עד  50אנשים ,או מקום שמתקיימות בו תפילות
המצוי בשטח פתוח ,ופועל בתפוסה של עד  100אנשים ,בדרך של פתיחתו
לציבור בלא חובת הצגת אישור "תו ירוק" ,יציב שלט בכניסה אליו,
במקום בולט לעין ,המיידע את השוהים במקום כי מספר השוהים
המרבי הוא  50אנשים או  100אנשים ,לפי העניין ,ובדבר העדר החובה
להצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה
בכניסה למקום.".

אחרי סעיף  14לצו העיקרי ,יבוא:

11894

"הוראת שעה
"תו ירוק" זמני

14א .על אף האמור בסעיפים אלו ,לעניין אדם שקיבל את מנת
החיסון הראשונה נגד נגיף הקורונה בתקופה שעד יום 1
בפברואר  2022יראו כאילו –
) (1בסעיף – 1
)א(

בהגדרה "אישור "תו ירוק" ,אחרי פסקה
) (5יבוא:
") (6אישור שמנפיק משרד הבריאות
בישראל או מתאם הבריאות במנהל
האזרחי ,לאדם ,המעיד על כך שהוא זכאי
ל"תו ירוק" זמני;".

)ב(

אחרי ההגדרה "מעבר אלנבי" יבוא:
"תו ירוק זמני" – אישור שמנפיק משרד
הבריאות בישראל או מתאם הבריאות
במנהל האזרחי ,לאדם המעיד על כך שקיבל
את מנת החיסון הראשונה נגד נגיף
הקורונה ,ואשר תקף ל 30 -ימים מיום
קבלת מנת החיסון כאמור;";

) (2בסעיף  ,6אחרי פסקה )2ב( ,יבוא:
")2ג( הוא קיבל מנת חיסון ראשונה נגד נגיף הקורונה
במהלך  30הימים שקדמו לכניסתו למקום;";
) (3בסעיף )7א( ,בפסקה ) ,(5אחרי פסקת משנה )ב(2
יבוא:
")ב (3אדם שקיבל מנת חיסון ראשונה נגד הקורונה
במהלך  30הימים שקדמו לכניסתו למקום.".
תחילה

.3

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

שם

.4

צו זה ייקרא "צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )החדש(
)תיקון מס' ) (5יהודה ושומרון( )מס'  ,(2101התשפ"ב."2022-

י"ד
16

בשבט

התשפ"ב

בינואר

2022

אלוף
מפקד
באזור

פוקס
יהודה
צה"ל
כוחות
יהודה והשומרון

11895

צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(
)הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )החדש(
)תיקון מס' ) (6יהודה ושומרון( )מס'  ,(2102התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור ולבריאות
הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון סעיף 2

.1

תיקון סעיף 4ג

.2

תיקון סעיף 5ב

.3

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )החדש(
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(2075התשפ"ב) 2021-להלן – הצו העיקרי(,
בסעיף  2סעיף קטן )א( ,פסקה ) – (12תימחק.
בסעיף 4ג לצו העיקרי –
) (1

בסעיף קטן )א( ,אחרי "ואולם לעניין קניון" יבוא "או חנות ששטחה
 100מטרים רבועים ומעלה ושאינה בית מרקחת ,חנות למכירת
מוצרי היגיינה )פארם( ,מרכול ,מכולת או סופרמרקט";

) (2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")א(1

) (3

בחנות ששטחה קטן מ 100-מטרים רבועים ,בבית מרקחת,
בחנות למכירת מוצרי היגיינה )פארם( ,במרכול ,במכולת או
בסופרמרקט ,המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל
מנגנון לוויסות כניסת הלקוחות למקום ,למעט עובדי המקום,
כך שבכל עת לא ישהו במקום לקוחות במספר העולה על יחס
של אדם לכל  7מטרים רבועים משטח המקום או  4לקוחות,
לפי המקל מביניהם;";

בסעיף קטן )ד( פסקה ) ,(1אחרי "מטרים רבועים" יבוא "למעט חנות
מהחנויות המפורטות בסעיף קטן )א."(1

בסעיף 5ב לצו העיקרי –
) (1

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")א(1

) (2

על אף האמור בסעיף קטן )א( ,מחזיק או מפעיל של קניון,
רשאי להפעיל מתחם מזון משותף ,רק למי שהציג אישור "תו
ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית,
או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה )להלן-
מתחם מזון משותף הפועל ב"תו ירוק"(; פסקאות ) (2ו(3)-
לסעיף קטן )א( לא יחולו לעניין מתחם מזון משותף הפועל
ב"תו ירוק";";

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

11896

בסופו יבוא:

) (3

")ד(

מחזיק או מפעיל של קניון יפעל ,ככל האפשר ,ל 3-החלפות
אוויר בשעה לכל הפחות;

)ה(

מחזיק או מפעיל של קניון יקצה סדרנים מטעמו אשר יידעו את
השוהים במקום ,ויסבו את תשומת ליבם ,בנוגע לחובת
השמירה על הוראות צו זה וחובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ג
להוראת בריאות הציבור החדשה.".

בסעיף )7א( לצו העיקרי –

תיקון סעיף 7

.4

תחילה

.5

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

שם

.6

צו זה ייקרא "צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות
נוספות( )החדש( )תיקון מס' ) (6יהודה ושומרון( )מס'  ,(2102התשפ"ב-
."2022

) (1

בפסקה )2ד( ,במקום "והכול למעט בשטח בית אוכל המצוי בקניון"
יבוא" :והכול למעט בשטח בית אוכל או בשטח מתחם מזון משותף
הפועל ב"תו ירוק" המצויים בקניון" ,ובסופה יבוא "או מפעיל קניון,
בעצמו או באמצעות אחר ,שהפעיל מתחם מזון משותף למי שלא הציג
אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית
ושאינו פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה ,בניגוד לאמור
בסעיף 5ב)א;";(1

) (2

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

ט"ו

בשבט

התשפ"ב

17

בינואר

2022

אלוף
מפקד
באזור

פוקס
יהודה
צה"ל
כוחות
והשומרון
יהודה

11897

צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה )תו ירוק לעובדים(
)תיקון מס' ) (3יהודה ושומרון( )מס' ) (2103הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-
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 )תו ירוק לעובדים(
)יהודה ושומרון( התשפ"ב – ) 2022להלן – הצו העיקרי( ,אחרי סעיף  ,7יבוא
"7א .על אף האמור בצו העיקרי ,לעניין עובד שקיבל את מנת החיסון הראשונה
נגד נגיף הקורונה ,בתקופה שעד ליום  1בפברואר  ,2022יראו כאילו בצו
העיקרי –

הוראת שעה –
אישור "תו ירוק"
זמני

.1

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

שם

.3

צו זה ייקרא "צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה )תו
ירוק לעובדים( )תיקון מס' ) (3יהודה ושומרון( )מס' ) (2103הוראת שעה(,
התשפ"ב.2022-

) (1

בסעיף  ,1אחרי ההגדרה "אישור "תו ירוק"" ,יבוא"" :אישור "תו ירוק"
זמני" – אישור שמנפיק משרד הבריאות בישראל או מתאם הבריאות
במנהל האזרחי לאדם המעיד על כך שקיבל את מנת החיסון הראשונה
נגד נגיף הקורונה ,ואשר תקף ל 30 -ימים מיום קבלת מנת החיסון
כאמור;";

) (2

בסעיף )2א( ,בסופו יבוא:
")(6

) (3

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

בסעיף  ,5בפסקה ) ,(1בסופה יבוא:
")ו(

כ"ג

בשבט

התשפ"ב

25

בינואר

2022

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

אלוף
מפקד
באזור

פוקס
יהודה
צה"ל
כוחות
יהודה והשומרון

11898

צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(
)הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )החדש(
)תיקון מס' ) (7יהודה ושומרון( )מס'  ,(2104התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור ולבריאות
הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:

תיקון
סעיף 15

.1

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )החדש(
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(2075התשפ"ב ,2021-בסעיף  – 15במקום
" ,"27.01.2022יבוא "."27.02.2022

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום .27.01.2022

השם

.3

צו זה ייקרא "צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות
נוספות( )החדש( )תיקון מס' ) (7יהודה ושומרון( )מס'  ,(2104התשפ"ב."2022-

כ"ד

בשבט

25

בינואר

התשפ"ב
2022

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון

11899

צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה )תו ירוק
לעובדים( )תיקון מס' ) (4יהודה ושומרון( )מס' ) (2105הוראת שעה(,
התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 8

.1

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה )תו ירוק
לעובדים( )יהודה ושומרון( )מס' ) (2088הוראת שעה( ,התשפ"ב) 2021-להלן
– הצו העיקרי( ,בסעיף  – 8במקום 2" :בפברואר  "2022יבוא " 2במרץ ."2022

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.3

צו זה ייקרא "צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה )תו
ירוק לעובדים( )תיקו מס' ) (4יהודה ושומרון( )מס' ) (2105הוראת שעה(,
התשפ"ב.2022-

א'

באדר

2

בפברואר

התשפ"ב
2022

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון

11900

צבא ההגנה לישראל
צו מס' 2106
צו בדבר דיוני מעצר )תיקון מס' ) (2יהודה ושומרון( )הוראת שעה(,
התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות העצורים והאוכלוסייה
בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן – נגיף הקורונה( ,הנני מצווה בזאת
לאמור:
הארכת תוקף

.1

בצו בדבר דיוני מעצר )יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1830הוראת שעה(,
התש״ף ,2020-האמור בסעיף )5ב( ,במקום " 4בפברואר  "2022יבוא:
" 21בפברואר ."2022

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר דיוני מעצר )תיקון מס' ) (2יהודה ושומרון(
)מס' ) (2106הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-״.

א'

באדר

2

בפברואר

התשפ"ב
2022

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון

11901

צבא

הגנה

לישראל

צו מס' 2107
צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )תיקון מס' (2
)יהודה ושומרון( )הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון,

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

הארכת
תוקף

.1

בצו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )הוראת שעה(
)יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1888הוראת שעה( ,התש״ף ,2020-בסעיף )3ב( ,במקום "4
בפברואר  "2022יבוא " 21בפברואר ."2022

השם

.2

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

א'

באדר

2

בפברואר

התשפ"ב
2022

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון

11902

צבא ההגנה לישראל
צו מס' 2108
צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )תיקון מס' ) (2יהודה
ושומרון( )הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות המתדיינים בבתי
המשפט הצבאיים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן –
נגיף הקורונה( ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הארכת תוקף

.1

בצו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )יהודה
ושומרון( )מס׳ ) (1842הוראת שעה( ,התש״ף ,2020-בסעיף )4ב(,
במקום ״ 4בפברואר 2022״ יבוא :״ 21פברואר 2022״.

השם

.2

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

א'

באדר

2

בפברואר

התשפ"ב
2022

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון
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צבא

הגנה

לישראל

חוק תכנון ערים כפרים ובניינים ,חוק זמני מס'  79לשנת 1966
צו בדבר תכנון ערים כפרים ובניינים )יהודה והשומרון( )מס' ,(418
התשל"א1971-
צו בדבר חוק תכנון ערים ,כפרים ובניינים )תיקון מס' ) (27יהודה ושומרון( )מס'
 ,(2109התשפ"ב2022-
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
סעיף
7ב)ה(

 .1בצו בדבר חוק תכנון ערים ,כפרים ובניינים )יהודה והשומרון( )מס' ,(418
התשל"א ,1971-בסעיף 7ב)ה(:
)א( בסעיף 9)38א( אשר הוסף בו:

)ב(

;",(5)38

) (1

בתחילת הסעיף יבואו המילים" :על אף האמור בסעיף

) (2

במקום המילים "מה שנבנה אחרי מתן ההתראה להפסקת עבודה
ובניגוד לה" יבוא" :לאלתר את הבינוי או הבניין ביחס אליהם
יצאה ההתראה".

בסעיף 9)38ב( אשר הוסף בו:
) (1

במקום המילים "כל אשר נבנה לאחר מסירת ההתראה להפסקת
עבודה" יבוא" :לאלתר את הבינוי או הבניין ביחס אליהם יצאה
ההתראה".

תחילה

 .2תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

שם

 .3צו זה ייקרא" :צו בדבר חוק תכנון ערים ,כפרים ובניינים )תיקון מס' (27
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(2109התשפ"ב."2022-

ל'

בשבט

1

בפברואר

התשפ"ב
2022

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון

11904

צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה )תו ירוק לעובדים(
)תיקון מס' ) (5יהודה ושומרון( )מס' ) (2110הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור ולבריאות
הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון סעיף 4

.1

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה )תו ירוק לעובדים(
)יהודה ושומרון( התשפ"ב – ) 2022להלן – הצו העיקרי( ,בסעיף  ,4סעיף קטן
) – (3יימחק.

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום  7בפברואר .2022

שם

.3

צו זה ייקרא "צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה )תו
ירוק לעובדים( )תיקון מס' ) (5יהודה ושומרון( )מס' ) (2110הוראת שעה(,
התשפ"ב".2022-

ז'

באדר א'

8

בפברואר

התשפ"ב
2022

אלוף
מפקד
באזור

פוקס
יהודה
צה"ל
כוחות
והשומרון
יהודה
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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(
)תיקון מס' ) (8יהודה ושומרון( )מס'  ,(2111התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור ולבריאות
הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון סעיף 1

.1

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )החדש(
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(2075התשפ"ב) 2022-להלן – הצו העיקרי( ,בסעיף ,1
ההגדרות "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR
שלא באזור או במדינת ישראל"" ,בית מלון" ו"יחידת אירוח" – יימחקו.

ביטול סעיף 1א

.2

סעיף 1א לצו העיקרי – בטל.

תיקון סעיף 2

.3

בסעיף  2לצו העיקרי –
) (1

בסעיף קטן )א( -
)א( בפסקה ) ,(3במקום "או תערוכות" יבוא "הכוללים הגשה או
מכירה של מזון";
) ב(

פסקה ) – (4תימחק;

) ג(

פסקה ) – (5תימחק;

) ד(

פסקה ) – (6תימחק;

) ה(

במקום פסקה ) (7יבוא:
") (7מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות ,בנוכחות קהל ,שאינו
מועדון כהגדרתו בפסקה ) ,(2ולמעט מקום שמתקיימת בו פעילות
תרבות בנוכחות קהל בהושבה בלבד; לעניין זה – "פעילות
תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט ,הצגה או מופעי מוזיקה ,מחול
או בידור;"

) ו(

פסקה ) – (8תימחק;

)ז(

פסקה ) – (9תימחק;

) ח(

פסקה ) – (10תימחק;
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) ט(

פסקה ) – (11תימחק;

) (2

פסקת משנה )א – (1בטלה;

) (3

פסקת משנה )א – (2בטלה;

) (4

פסקת משנה )א – (3בטלה;

) (5

פסקת משנה )א – (4בטלה.

תיקון סעיף 4

.4

בסעיף  4לצו העיקרי ,סעיף קטן )ב – (1בטל.

ביטול סעיף 4א

.5

סעיף 4א לצו העיקרי – בטל.

ביטול סעיף 4ב

.6

סעיף 4ב לצו העיקרי – בטל.

תיקון סעיף 4ג

.7

בסעיף 4ג לצו העיקרי –
) א(

בסעיף קטן )א( ,המילים "או 4א" – יימחקו;

) ב(

בסעיף קטן )ד( –
) (1בפסקה ) ,(3המילים "אזור הישיבה בשטח פתוח של"
יימחקו ,ובסופו יבוא "לרבות בר או פאב";
) (2בפסקה ) ,(5הסיפה החל במילים "המצוי במבנה" –
תימחק;
) (3

פסקה ) – (6תימחק;

) (4

בסופו יבוא:
") (7מקום לעריכת כנסים שאינם כוללים הגשה או
מכירה של מזון או תערוכות;
) (8מכון כושר ,סטודיו או מועדון שדה )קאנטרי
קלאב(;
) (9

בית מלון;

) (10מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות
תרבות ,או מקום שמתקיים בו פסטיבל; לעניין זה –
"פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט ,הצגה או מופעי
מוזיקה ,מחול או בידור;
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)(11

מוזאון;

)(12

ספריה;

) (13אטרקציה המצויה במבנה ,ובכלל זה פארק
שעשועים או משחקייה )ג'ימבורי( המצויים במבנה".
ביטול סעיף 5א

.8

סעיף 5א לצו העיקרי – בטל.

ביטול סעיף 5ב

.9

סעיף 5ב לצו העיקרי – בטל.

תיקון סעיף 6

.10

בסעיף  6לצו העיקרי –

תיקון סעיף 7

.11

) (1ברישא ,המילים "או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות
ושפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" לפי סעיף 4א" – יימחקו;
) (2פסקה )2א( תימחק ,ובמקומה יבוא" :הוא קיבל תוצאה שלילית
בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת  PCRבתשלום שביצע במהלך  72השעות
שקדמו לכניסתו למקום;";
) (3בפסקה )2ב( ,המילים "ואם הוא בבית מלון – במהלך  7הימים שקדמו
לקבלתו לראשונה בבית המלון" – יימחקו;
) (4

פסקה ) – (5תימחק;

) (5

פסקה ) – (6תימחק;

) (6

פסקה ) – (7תימחק.

בסעיף )7א( לצו העיקרי –
) (1בפסקה  ,1ברישה ,המילים "או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו
תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי סעיף 4א" – יימחקו ובמקום הקטע החל
במילים "ולעניין כניסת ילד או אדם" עד המילים "לצורך השאלה בלבד" יבוא:
"למעט פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה";
) (2בפסקה ) ,(2המילים "או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות
והפועל ב"תו ירוק" לפי סעיף 4א)א(" – יימחקו;
) (3

פסקה )2א( – תימחק;

) (4

פסקה )2א – (1תימחק;

) (5

פסקה )2ד( – תימחק;
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) (6

פסקה )2ה( – תימחק;

) (7

בפסקה )- (5
)א( ברישה ,המילים "או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו
תפילות כאמור בסעיף 4א" – יימחקו;
)ב( בפסקת משנה )ב ,(1המילים "ואם הוא בבית מלון – במהלך 72
השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון" – יימחקו;
בפסקת משנה )ב ,(2המילים "ואם הוא בבית מלון – במהלך 7
) ג(
הימים שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון" – יימחקו;
) ד(

פסקת משנה )ה( – תימחק;

) ה(

פסקת משנה )ו( – תימחק;

) ו(

פסקת משנה )ז( – תימחק.

תיקון סעיף 13

.12

בסעיף  13לצו העיקרי ,פסקה ) – (3תימחק.

תיקון התוספת

.13

בתוספת לצו העיקרי ,פרטים )4א(4) ,א4) ,(1ה( ו4)-ו( – יימחקו.

תחילה

.14

תחילתו של צו זה ביום  7בפברואר .2022

שם

.15

צו זה ייקרא "צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות(
)החדש( )תיקון מס' ) (8יהודה ושומרון( )מס'  ,(2111התשפ"ב."2022-

ז'
8

באדר א'
בפברואר

התשפ"ב
2022

אלוף
מפקד
באזור

פוקס
יהודה
צה"ל
כוחות
והשומרון
יהודה
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 2112
צו בדבר תיקון החוק הפלילי מס'  16לשנת ) 1960תיקון מס' ) (9יהודה ושומרון( ,התשפ"ב-
2022
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על שלום הציבור,
על הסדר הציבורי ועל הביטחון באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
ביטול
סעיפים

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

הוספת
פרק
שלישי -
עבירות מין

 .2בספר השני לחוק ,בשער השמיני ,אחרי סעיף  ,367יבוא:
"פרק שלישי
עבירות מין
הגדרות

367א.

לעניין פרק זה:
"אח או אחות חורגים"  -בן או בת של בן זוג של הורה;
"אחראי על חסר ישע"  -כל אחד מאלה:
) (1

הורה ,הורה חורג ,אפוטרופוס או מי שעליו
האחריות לצרכי מחייתו ,לבריאותו ,לחינוכו או
לשלומו של חסר ישע או שחסר הישע נתון
במשמורתו או בהשגחתו לפי דין;

) (2

בן משפחה של חסר ישע ,שמלאו לו שמונה
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;

) (3

מי שחסר הישע מתגורר עימו או נמצא עימו דרך
קבע ,ומלאו לו שמונה עשרה שנים; ובלבד
שקיימים ביניהם יחסי תלות או מרות;

"בועל"  -המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין
של האישה;
"בן משפחה"  -כל אחד מאלה:
) (1

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

) (2

מי שמלאו לו חמש עשרה שנים והוא אחד
מאלה :אח או אחות; אח או אחות חורגים; דוד
או דודה; גיס או גיסה .ואולם לעניין עבירה של
בעילה אסורה לפי סעיף 367י)ב( או של מעשה
מגונה לפי סעיף קטן 367י)ג() (3שנעשו במי
שמלאו לו שש עשרה שנים ,לא ייכללו דוד או
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דודה ,גיס או גיסה בהגדרת "בן משפחה";
"חסר ישע"  -מי שמחמת גילו ,מחלתו או מוגבלותו הגופנית
או הנפשית ,ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת ,אינו יכול
לדאוג לצרכי מחייתו ,לבריאותו או לשלומו;
"טיפול נפשי"  -אבחון ,הערכה ,ייעוץ ,טיפול ,שיקום ,או
ניהול שיחות ,שנעשו באופן מתמשך ,בדרך של מפגש פנים אל
פנים ,כדי לסייע לאדם הסובל ממצוקה ,הפרעה ,מחלה או
בעיה אחרת ,שמקורן רגשי או נפשי;
"ייעוץ או הדרכה"  -ייעוץ או הדרכה שניתנו באופן מתמשך,
בדרך של מפגש פנים אל פנים;
"כהן דת"  -כהן דת ,מי שמציג את עצמו ככזה או אדם הידוע
או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות;
"מטפל נפשי"  -מי שעוסק ,או שמציג את עצמו כעוסק ,במתן
טיפול נפשי ,כמשלח יד או מכוח תפקיד;
"מעשה מגונה"  -מעשה לשם גירוי ,סיפוק או ביזוי מיניים;
"מעשה סדום"  -החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לפי
הטבעת של אדם ,או החדרת איבר מין לפיו של אדם;
"קטין"  -מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים.
אינוס

367ב.

)א(

הבועל אישה -
) (1

שלא בהסכמתה החופשית;

) (2

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

) (3

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

) (4

תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה
האישה ,או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה
חופשית;

) (5

תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה,
אם בשם מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא
הייתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית;

הרי הוא אונס ודינו  -מאסר שש עשרה שנים.
) ב(

על אף האמור בסעיף קטן )א( ,דין האונס  -מאסר
עשרים שנים אם האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה:
) (1

בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים
ובנסיבות האמורות בסעיף קטן )א()(4) ,(2) ,(1
או );(5
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בעילה
אסורה
בהסכמה

367ג.

מעשה
סדום

367ד.

)א(

) (2

באיום בנשק חם או קר;

) (3

תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או היריון;

) (4

תוך התעללות באישה ,לפני המעשה ,בזמן
המעשה או אחריו;

) (5

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

) (1

הבועל קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים
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,
או תוך הבטחת שווא לנישואין ,דינו  -מאסר
חמש שנים;

) (2

לעניין סעיף קטן זה ,יראו מטפל נפשי שהוא
פסיכולוג ,פסיכיאטר או עובד סוציאלי ,או מי
שמציג עצמו כאחד מאלה ,שבעל קטינה שמלאו
לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה
עשרה שנים ,במהלך התקופה שבה ניתן לקטינה
טיפול נפשי על ידו ,כאילו עשה את המעשה
האמור תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול
אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של
הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.

)ב(

הבועל אישה שמלאו לה שמונה עשרה שנים תוך ניצול
מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא
לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי ,דינו -
מאסר שלוש שנים.

)א(

) (1

העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע
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;

) (2

לעניין סעיף קטן זה ,יראו מטפל נפשי שהוא
פסיכולוג ,פסיכיאטר או עובד סוציאלי ,או מי
שמציג עצמו כאחד מאלה ,שעשה מעשה סדום
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
תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של
הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.

)ב(

העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שמונה עשרה
שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות ,דינו -
מאסר שלוש שנים.
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)ג(

העושה מעשה סדום באדם באחת הנסיבות המנויות
בסעיף 367ב ,בשינויים המחוייבים ,דינו כדין אונס.

יחסי מין 367ה.
בין מטפל
נפשי
למטופל

מטפל נפשי הבועל אישה או העושה מעשה סדום באדם,
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
בו ,שמקורה בטיפול הנפשי שניתן להם על ידו ,דינו  -מאסר
ארבע שנים; לעניין סעיף זה יראו מעשים כאמור שנעשו על
ידי מטפל נפשי שהוא פסיכולוג ,פסיכיאטר או עובד
סוציאלי ,או מי שמציג עצמו כאחד מאלה ,במהלך התקופה
שבה ניתן הטיפול הנפשי כאילו נעשו תוך ניצול תלות נפשית
ממשית כאמור; חזקה זו לא תחול אם המעשים החלו לפני
תחילתו של הטיפול הנפשי.

יחסי מין 367ו.
בין כהן דת
לאדם
שקיבל
ממנו ייעוץ
או הדרכה

כהן דת הבועל אישה או העושה מעשה סדום באדם ,שמלאו
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
או בהדרכה שניתנו להם על ידו ,דינו  -מאסר ארבע שנים.

367ז.

)א(

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

)ב(

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

)ג(

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

)ד(

נעברה עבירה לפי סעיף קטן )ג( תוך שימוש בכוח או
הפעלת אמצעי לחץ אחרים ,או תוך איום באחד
מאלה ,כלפי האדם או כלפי זולתו ,דינו של עובר
העבירה  -מאסר שבע שנים.

)ה(

) (1

העושה מעשה מגונה באדם שהוא קטין שמלאו
לו ארבע עשרה שנים תוך ניצול יחסי תלות,
מרות ,חינוך ,השגחה ,עבודה או שירות ,דינו -
מאסר ארבע שנים;

) (2

לעניין סעיף קטן זה יראו מטפל נפשי שהוא
פסיכולוג ,פסיכיאטר או עובד סוציאלי ,או מי
שמציג עצמו כאחד מאלה ,שעשה מעשה מגונה
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,
והמעשים החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי
במסגרת קשר זוגי.

מעשה
מגונה
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)ו(

מטפל נפשי העושה באדם שמלאו לו שמונה עשרה
שנים מעשה מגונה בנסיבות המפורטות בסעיף 367ה,
דינו  -מאסר שלוש שנים.

)ז(

כהן דת העושה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים
מעשה מגונה בנסיבות המפורטות בסעיף 367ו ,דינו -
מאסר שלוש שנים.

)ח(

העושה מעשה מגונה באדם שמלאו לו שמונה עשרה
שנים ,תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות ,דינו -
מאסר שנתיים.

)א(

העושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר ,ללא
הסכמתו ,או העושה מעשה כאמור בכל מקום שהוא
תוך ניצול יחסי תלות ,מרות ,חינוך ,השגחה ,עבודה או
שירות ,דינו  -מאסר שנה.

)ב(

העושה ,בכל מקום שהוא ,מעשה מגונה בפני אדם
שטרם מלאו לו שש עשרה שנים ,דינו  -מאסר שלוש
שנים.

מעשה
מגונה
בפומבי

367ח.

גרם מעשה

367ט.

לעניין עבירה לפי פרק זה ,אחת היא אם העושה עשה את
המעשה או גרם שהמעשה ייעשה בו או באדם אחר.

עבירות מין 367י.
במשפחה
ובידי
אחראי על
חסר ישע

)א(

העובר עבירה של אינוס לפי סעיף 367ב)א( או של
מעשה סדום לפי סעיף 367ד)ג( באדם שהוא קטין,
והוא בן משפחתו או באדם שהוא חסר ישע והוא
אחראי עליו ,דינו  -מאסר עשרים שנים.

)ב(

הבועל אישה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו
לה עשרים ואחת שנים או העושה מעשה סדום באדם
שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו עשרים
ואחת שנים ,והוא בן משפחתם ,דינו  -מאסר שש
עשרה שנים.

)ג(

העושה מעשה מגונה באדם שהוא קטין והוא בן
משפחתו או באדם שהוא חסר ישע והוא אחראי עליו,
דינו -
) (1

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

) (2

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

) (3

בכל מקרה שאינו בין המנויים בפסקות ) (1ו(2)-
 -מאסר חמש שנים.

)ד(

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

)ה(

אחראי על חסר ישע העובר עבירה לפי סעיף 367ח)א(
בחסר הישע ,דינו  -מאסר שנתיים.
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תיקון הצו
בדבר
הוראות
ביטחון

איסור
פרסום

367יא.

סייג
לאחריות
פלילית

367יב.

)א(

המפרסם ברבים שמו של אדם או של כל דבר שיש בו
כדי לזהות אדם כמי שנפגע בעבירה או כמי שהתלונן
כי הוא נפגע בעבירה לפי פרק זה ,בין על ידי כלל
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
בדרך אחרת ,דינו  -מאסר שנה.

)ב(

לא יישא אדם באחריות פלילית לפי סעיף קטן )א( אם
האדם ששמו או זהותו פורסמו כאמור נתן את
הסכמתו בכתב לפרסום ,או אם בית משפט התיר את
הפרסום מטעמים מיוחדים שיירשמו.

)ג(

המצלם אדם ,בשל היותו מי שנפגע בעבירה או מי
שהתלונן כי הוא נפגע בעבירה לפי פרק זה ,תוך כדי
בילוש או התחקות אחריו ,העלולים להטרידו ,או תוך
הטרדה אחרת ,לרבות תוך המתנה לאותו אדם בבית
המשפט או בתחנת משטרה ,והכול בלא הסכמתו
שניתנה מראש ,דינו  -מאסר שישה חודשים או מחצית
הקנס הקבוע בסעיף )1א() (4לצו בדבר העלאת קנסות
שנקבעו בדין ובתחיקת בטחון )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(845תש"ם ;1980-הסכמה כאמור תינתן לעניין בגיר -
בכתב ,ולעניין קטין  -בפני בית המשפט.

)ד(

הוראות סעיף זה לא יחולו על פרסום או צילום שנעשה
על ידי המשטרה או מטעמה לשם חקירת עבירות,
חקירת מוות או איתור נעדרים ,כשהפרסום או
הצילום חיוני לצורך החקירה או האיתור כאמור.

באישום בשל עבירה לפי סעיפים 367ג)א( או 367ד)א( ,תהיה
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".

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

) (1

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

) (2

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

) (3

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

) (4

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

) (5

בתוספת החמישית ב' ,בפרט ) ,(2במקום ",298 ,297 ,296 ,295 ,294 ,293 ,292
 ."302 ,301 ,300 ,299יבוא "367 ,302ב עד 367ז367 ,ט367 ,י".
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תחילה

 .4תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

הוראות
מעבר

 .5נעברה עבירה על סעיפים  (1)304 ,301-292ו 308 ,306-305 ,(2)-ו 320-לחוק וטרם ניתן
פסק-דין חלוט לגביה במועד התחילה של צו זה ,יחולו על העניין תחיקת הבטחון או
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.

השם

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

ד'
7

באדר ב' התשפ"ב
במרץ

2022

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

חוק תכנון ערים כפרים ובניינים ,חוק זמני מס'  79לשנת 1966
צו בדבר תכנון ערים כפרים ובניינים )יהודה והשומרון( )מס' ,(418
התשל"א1971-
צו בדבר חוק תכנון ערים ,כפרים ובניינים )תיקון מס' ) (28מס' ) (2113יהודה ושומרון( ,התשפ"ב-
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
סעיף 1

.1

בצו בדבר חוק תכנון ערים ,כפרים ובניינים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(418התשל"א-
 ,1971בסעיף )1א( ,אחרי ההגדרה "מורשה לנגישות מבנים ,תשתיות וסביבה" יבוא:
"כלי צמ"ה" – מכונה המיועדת או המשמשת לבניה ,לבניה הנדסית,
לעבודות ציבוריות ,לעבודת קרקע ,לחציבה ,להרמה ,להעמסה או
לפריקה ,לרבות טרקטור ,לרבות ציוד עזר לאלה ואביזריהם;
"מגרש אחסנה" – מקום שנקבע כמקום לאחזקת רכוש על ידי ראש
המנהל האזרחי או מי שהוא מינה לעניין זה;

הוספת .2
סעיף
7יב

אחרי סעיף 7יא יבוא:

"7יב

אחרי סעיף 37ב לחוק יבוא:

"איסור
מינהלי על
שימוש בכלי
צמ"ה

37ג )א( בסעיף זה:
"הממונה" – מנהל יחידת הפיקוח ,או סגן מנהל יחידת
הפיקוח ,או מי שמונה על ידי ראש המינהל האזרחי כממונה
לצורך הוראות סעיף זה;
"פקח" – פקח ביחידה המרכזית לפיקוח במינהל;
"מועד" – מועד ממועדי ישראל כמשמעותם בסעיף 18א)א(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח ,1948-כפי תוקפה
בישראל מעת לעת;
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) ב( ) (1

נוכח פקח כי מתבצעת לנגד עיניו עבודה או בינוי
באמצעות כלי צמ"ה שביצועם הוא עבירה לפי הוראות
סעיף 37ב)א( לחוק רשאי הוא לאסור על השימוש בכלי
הצמ"ה באופן מיידי ולתקופה שלא תעלה על חמשה
ימים בדרך של מסירת הודעת איסור שימוש למפעיל
כלי הצמ"ה )להלן בסעיף זה – הודעה( ,וכן רשאי הוא
ליטול את רישיון כלי הצמ"ה לתקופה האמורה .לענין
זה לא יבואו שבתות ומועדים במניין הימים.

) (2

טרם מסירת הודעה יישמע הפקח את טענות בעל כלי
הצמ"ה או המפעיל ויתעדן בכתב ,וכן יחתים את מפעיל
כלי הצמ"ה על אישור מסירת הודעה.

) (3

בהודעה שתכתב בעברית ובערבית יצויינו הפרטים
הבאים:
)א( פרטי כלי הצמ"ה שנאסר השימוש בו ובכלל זה
מספר הרישוי של כלי הצמ"ה.
)ב( שם מקבל ההודעה ומספר תעודת הזהות שלו.
)ג( ציון המקום ,התאריך והשעה שבהם נעברה
העבירה ונמסרה הודעה לגבי כלי הצמ"ה.
)ד( ציון הוראות החיקוק שבהן נקבעה העבירה.
)ה( תקופת איסור השימוש ופרטי המקום שבו יוחזק
כלי הצמ"ה במהלך תקופת איסור השימוש.
)ו( כי העניין מועבר לממונה ,אשר מוסמך להאריך
את תקופת איסור השימוש עד ל 30-יום.
)ז( כי בעל כלי הצמ"ה זכאי להציג את טענותיו לעניין
הארכת תקופת איסור השימוש בפני הממונה
בתוך  72שעות ממועד מסירת ההודעה ,וכן דרכי
התקשרות עם הממונה לקבלת מידע נוסף.
)ח( כי דמי האחזקה והפינוי של כלי הצמ"ה בתקופת
איסור השימוש ישולמו על ידי בעל כלי הצמ"ה
ביום השחרור ,וכי ניתן יהיה לעכב את כלי הצמ"ה
לתקופה נוספת עד שישולמו.
)ט( אם שחרורו של כלי הצמ"ה לא יתבקש בתוך 60
יום מיום ההודעה ,ניתן יהיה למכור אותו בהתאם
להוראות סעיף )ח( להלן;
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) (4

סירב מפעיל כלי הצמ"ה לקבל את ההודעה ,או שסירב
לחתום על אישור המסירה ,תצוין עובדה זו על גבי
ההודעה ,וניתן יהיה לראות אותו כמי שקיבל את
ההודעה.

)ג( פקח רשאי להורות למפעיל כלי הצמ"ה שלגביו נמסרה הודעה
להעמיד כלי הצמ"ה במגרש אחסנה.
)ד( לא ישתמש אדם בכלי צמ"ה לגביו נמסרה הודעה אלא לצורך
נסיעה לשם ביצוע הפעולות האמורות בתקנת משנה )ג( ,ולא
יעבירו מהמקום שנקבע להעמדתו.
) ה( ) (1

נאסר על הפעלת כלי צמ"ה בהתאם להודעה או שניטל
רישיון כלי הצמ"ה בהתאם להודעה כאמור בסעיף קטן
)א( ,תובא ההודעה בהקדם לפני הממונה.

) (2

בעל כלי הצמ"ה זכאי לטעון טענותיו לעניין איסור
השימוש והאפשרות להארכתו בפני הממונה תוך 72
שעות מיום מתן הודעה בדרך שיקבע הממונה; לענין זה
לא יבואו שבתות ומועדים במניין השעות.

) (3

השתכנע הממונה כי בוצעה עבירה לפי סעיף 37ב)א(
באמצעות כלי הצמ"ה על ידי המפעיל רשאי הוא
להאריך את איסור השימוש לתקופה שלא תעלה על 30
ימים מיום מסירת ההודעה.

) (4

החלטה על הארכת איסור שימוש תתקבל בתוך חמישה
ימים מיום מתן ההודעה; לענין זה לא יבואו שבתות
ומועדים במניין השעות.

) (5

על אף האמור בפסקה ) (3הממונה יימנע מהארכת
איסור השימוש וכן יבטל את איסור השימוש שנקבע
בהודעה באופן מידי אם מצא כי:
)א( לא בוצעה עבירה לפי סעיף 37ב)א( באמצעות כלי
הצמ"ה ,על ידי המפעיל.
)ב( בעל כלי הצמ"ה הראה כי השימוש בכלי הצמ"ה
שבגינו ניתנה ההודעה ,נעשה שלא בידיעתו והוא
נקט בכל האמצעים הנאותים לקיום הוראות חוק
זה.
)ג( מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות השבת
כלי הצמ"ה לבעליו; החלטה לפי פסקה זו תתקבל
בהתייעצות עם היועץ המשפטי.

) ו(

לא החליט הממונה על הארכת איסור השימוש בהתאם
להוראות סעיף קטן )ה() (4או החליט לבטל את ההודעה
כאמור בסעיף קטן )ה() ,(5ישוחרר כלי הצמ"ה לבעליו.
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)ז( הוצאות בשל העמדת כלי הצמ"ה במגרש האחסנה בתקופת
איסור השימוש ,ישולמו על ידי בעל כלי הצמ"ה אלא אם
איסור השימוש בוטל בהתאם להוראות סעיף קטן )ה())(5א(
ו)-ב( ,וניתן לעכב את כלי הצמ"ה עד שישולמו.
) ח( ) (1

הסתיימה תקופת איסור השימוש ,או שהממונה הורה
על ביטול איסור השימוש בהתאם להוראות סעיף קטן
)ה())(5ג( ,ולא שולמו ההוצאות בשל העמדת כלי הצמ"ה
במגרש האחסנה כמפורט בסעיף קטן )ז( בתוך  60ימים
ממועד מסירת ההודעה ,רשאי הממונה למכור את כלי
הצמ"ה במחיר הקרוב למחיר השוק ,במידת הסביר
בנסיבות הענין .דבר כוונת מכירת כלי הצמ"ה יפורסם
בעיתון.

) (2

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

) (3

נמכר כלי צמ"ה לפי סעיף זה ,ייזקפו דמי המכירה על
חשבון הוצאות התפיסה והאחזקה והוצאות המכירה,
ויתרת דמי המכירה) ,להלן" :היתרה"( תועבר לידי מי
שהיה בעל כלי הצמ"ה עובר למכירתו או לידי מי
שהחזיק בכלי הצמ"ה כדין בעת מסירת ההודעה )להלן:
"הבעלים הקודם"(.

) (4

חלפו שישה חודשים מיום מכירת כלי הצמ"ה ,ולא עלה
בידי הממונה להעביר לידי הבעלים הקודם את היתרה,
והבעלים הקודם לא ביקש לקבל את היתרה ,הממונה
יהיה רשאי להורות על חילוט היתרה.

)ט( אין במתן הודעת איסור שימוש כדי לגרוע מכל סמכות אחרת
הנתונה לרשויות האזור מכוח כל דין או תחיקת ביטחון.".
תחילה .3

תחילתו של צו זה בתום שבועיים ממועד חתימתו.

שם

.4

כ"א

באדר א' התשפ"ב

21

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

בפברואר

2022

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות ציבורית או עסקית והוראות נוספות( )החדש(
)תיקון מספר ) (9יהודה ושומרון( )מס'  ,(2114התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 8

.1

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )החדש(
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(2075התשפ"ב) 2021-להלן – הצו העיקרי(,
בסעיף  ,15במקום ,"27.02.2022" :יבוא 27" :במרץ ."2022

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום  27בפברואר .2022

השם

.3

צו זה ייקרא "צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות ציבורית או עסקית והוראות נוספות(
)החדש( )תיקון מספר ) (9יהודה ושומרון( )מס'  ,(2114התשפ"ב."2022-

כ"ג
24

באדר א'
בפברואר

התשפ"ב
2022

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה )תו ירוק
לעובדים( )תיקון מס' ) (6יהודה ושומרון( )מס' ) (2115הוראת שעה(,
התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 8

.1

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה )תו ירוק
לעובדים( )יהודה ושומרון( )מס' ) (2088הוראת שעה( ,התשפ"ב) 2021-להלן
– הצו העיקרי( ,בסעיף  ,8במקום " 2במרץ  ,"2022יבוא " 2באפריל ."2022

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום  2במרץ .2022

השם

.3

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

כ"ז
28

באדר א'
בפברואר

התשפ"ב
2022

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו מס' 2116
צו בדבר דיוני מעצר )תיקון מס׳ ) (3יהודה ושומרון( )הוראת שעה(,
התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות העצורים והאוכלוסייה
בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן – נגיף הקורונה( ,הנני מצווה בזאת
לאמור:
הארכת תוקף

.1

בצו בדבר דיוני מעצר )יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1830הוראת שעה(,
התש״ף ,2020-בסעיף )5ב( במקום ״ 21בפברואר 2022״ יבוא :״21
במרץ 2022״.

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר דיוני מעצר )תיקון מס׳ ) (3יהודה ושומרון(
)מס' ) (2116הוראת שעה( ,התשפ״ב2022-״.

י"ט
20

באדר א' התשפ"ב
2022
בפברואר

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 2117
צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )תיקון מס׳ (3
)יהודה ושומרון( )הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון,
הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהתפשטות נגיף הקורונה )Novel Coronavirus 2019-
) (nCoVלהלן – נגיף הקורונה( במתקני הכליאה ומחוצה להם ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הארכת תוקף

.1

בצו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים
)הוראת שעה( )יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1888הוראת שעה( ,התש״ף-
 ,2020בסעיף )3ב( ,במקום ״  21בפברואר 2022״ יבוא :״ 21במרץ
2022״.

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי
המשפט הצבאיים )תיקון מס׳ ) (3יהודה ושומרון( )מס' (2117
)הוראת שעה( ,התשפ"ב."2022-

י"ט
20

באדר א' התשפ"ב
בפברואר

2022

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו מס' 2118
צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )תיקון מס׳ ) (3יהודה
ושומרון( )הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות המתדיינים בבתי
המשפט הצבאיים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן –
נגיף הקורונה( ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הארכת תוקף

.1

בצו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )יהודה
ושומרון( )מס׳ ) (1842הוראת שעה( ,התש״ף ,2020-בסעיף )4ב(,
במקום ״ 21בפברואר 2022״ יבוא 21" :במרץ ."2022

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים
)תיקון מס׳ ) (3יהודה ושומרון( )מס' ) (2118הוראת שעה( ,התשפ״ב-
2022״.

י"ט
20

באדר א' התשפ"ב
בפברואר

2022

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו מס' 2119
צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (73יהודה ושומרון( ,התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,בהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על שלום
הציבור ,על הסדר הציבורי ועל הביטחון באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הוספת
סעיפים
)65ד( –
)ט(

.1

בצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע -
) 2009להלן" :הצו"( ,לאחר סעיף )65ג( יבוא:
"חילוט רכוש )65ד() .א( הורשע אדם בעבירה לפי סימן ג' 1לצו ,יצווה בית
המשפט ,זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים
בהליך פלילי
מיוחדים שיפרט ,כי נוסף על כל עונש יחולט רכוש
מתוך רכושו של הנידון בשווי של רכוש שהוא-
)(1
)(2

)ב(
)ג(

רכוש שנעברה בו העבירה ,וכן רכוש ששימש
לביצוע העבירה ,שאפשר את ביצועה או
שיועד לכך;
רכוש שהושג ,במישרים או בעקיפין ,כשכר
העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה ,או
שיועד לכך.

לעניין סעיף זה" ,רכושו של הנידון" -כל רכוש
שנמצא בחזקתו ,בשליטתו או בחשבונו.
לא נמצא רכוש של הנידון למימוש צו החילוט
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.

)ד( לא יצווה בית המשפט על חילוט רכוש כאמור
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.
)ה( בקשת תובע לחלט רכושו לפי סעיף זה ,ופירוט
הרכוש שאת חילוטו מבקשים ,או שווי הרכוש
שלגביו מבקשים צו חילוט ,יצוינו בכתב האישום;
נתגלה רכוש נוסף שאת חילוטו מבקשים ,רשאי
תובע לתקן את כתב האישום בכל שלב של ההליכים
עד למתן גזר הדין.
סייגים
לחילוט רכוש

חילוט
אחר

)65ה(.

רכוש )65ו(.

)א( בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיף
)65ד( ,אם הוכיח מי שטוען לזכות ברכוש כי הרכוש
שימש בעבירה ללא ידיעתו או שלא בהסכמתו ,או
שרכש את זכותו ברכוש בתמורה ובתום לב ובלי
שיכול היה לדעת כי הוא שימש או הושג בעבירה.
)ב( בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיף זה,
אם הוכיח מי שטוען לזכות ברכוש ,כי חילוטו לא
יאפשר לו ולבני משפחתו המתגוררים עמו אמצעי
מחיה סבירים ומקום מגורים סביר.
הורה בית המשפט על חילוט רכוש ,כאמור בסעיף )65ד(
והרכוש לא אותר או שהועבר לקונה בתום לב או שהוברח
או שפוחת ערכו במעשה או במחדל של הנידון או שעורב
ברכוש אחר ולא ניתן לחלקו בלא קושי ,וכן לפי בקשת
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הנידון  -רשאי בית המשפט לצוות על חילוט רכוש אחר
של הנידון ,השווה בערכו לרכוש שעל חילוטו הורה.

הוספת
סימן ג'1

.2

ערעור

)65ז(.

תקנות
חילוט

לענין )65ח(.

החלטת בית המשפט לפי סעיף )65א( ו)-ד( ,ניתנת לערעור
לפני שופט של בית המשפט הצבאי לערעורים ,ויהיו לו כל
הסמכויות שהוענקו לשופט לפי סימן זה.
מפקד כוחות צה"ל באיו"ש יקבע בתקנות הוראות בדבר
סדרי דין בענין בקשה לצו חילוט בהליך פלילי ,הליכים
לשמיעת התנגדויות לחילוט ,בקשה למתן סעדים
לשמירת רכוש ,ערעור ,לרבות מועדי ערעור ,וכן בדבר
הדרכים למימוש החילוט ,לניהול הנכסים ולמתן הודעות
לבעלי ענין ברכוש ,ולרבות כל ענין אחר הדרוש לביצוע
הוראות פקודה זו לענין חילוט.

)65ט( .סמכויות החיפוש והתפיסה לפי צו זה ,יחולו ,בשינויים
סמכויות עזר
המחויבים ,גם לעניין רכוש שביחס אליו ניתן לתת צו
חילוט לפי סימן זה.".
לאחר סעיף  227לצו ,יבוא:
"סימן ג' -1איסור הלבנת הון
עבירת מקור

227א.

)א( לעניין סימן זה -
"כספים" -מזומנים ,המחאות בנקאיות והמחאות
נוסעים ,ניירות ערך למוכ"ז ,שטרות סחירים ,וכן
כרטיס תשלום ואמצעי תשלום אחר שהמנפיק
מתיר לכל אדם לעשות בהם שימוש; לעניין הגדרה
זו" ,כרטיס תשלום" – לוחית או חפץ אחר
המיועדים לרכישת נכסים או שירותים או למשיכת
מזומנים ,שניתן לצבור בהם ערך כספי;
"עבירה" -עבירה כמפורט בתוספת התשיעית לצו
זה;
)ב( לעניין סימן זה ,יראו כעבירה גם עבירה כאמור
בסעיף קטן )א( שנעברה מחוץ לאזור ובלבד שהיא
מהווה עבירה לפי דיני אותו מדינה.

איסור הלבנת 227ב.
הון

העושה פעולה ברכוש ,שהוא רכוש כאמור בפסקאות )(1
עד )) (4בסימן זה  -רכוש אסור( ,במטרה להסתיר או
להסוות את מקורו ,את זהות בעלי הזכויות בו ,את
מיקומו ,את תנועותיו או עשיית פעולה בו ,דינו  -מאסר
עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 1א)(4
לצו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בדין או בתחיקת
בטחון-
) (1רכוש שמקורו ,במישרין או בעקיפין ,בעבירה;
) (2רכוש ששימש לביצוע עבירה;
) (3רכוש שאיפשר ביצוע עבירה;
) (4רכוש שנעברה בו עבירה.

איסור עשיית 227ג.
פעולה ברכוש
אסור

)א( העושה פעולה ברכוש בידיעה שהוא רכוש אסור,
והוא רכוש או כספים בשווי של  150,000שקלים
חדשים לפחות  -בין בפעולה אחת ובין בכמה פעולות
ברכוש המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של
חודשיים  -בשווי שנקבע ,דינו  -מאסר שבע שנים או
קנס פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 1א) (4לצו
בדבר העלאת קנסות שנקבעו בדין או בתחיקת
בטחון; לעניין סעיף זה" ,ידיעה" -למעט עצימת
עיניים כמשמעותה בסעיף )195ג().(1
)ב( לעניין סעיפים 227ב ו227 -ג ,די אם יוכח שעושה
הפעולה ידע כי הרכוש הוא רכוש אסור ,גם אם לא
ידע לאיזו עבירה מסוימת קשור הרכוש.
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סייג לאחריות 227ד.
פלילית

)א( לא יישא אדם באחריות פלילית לפי סעיף 227ג אם
טרם ביצוע הפעולה דיווח למשטרה אודות הפעולה
ברכוש ,ופעל לפי הנחיות המשטרה לגביה.
)ב( מפקד מחוז יהודה והשומרון במשטרת ישראל,
בהתייעצות עם היועץ המשפטי של מפקד האזור,
יקבע את המועד ואת דרכי הדיווח לפי סעיף קטן
)א(.".

הוספת
תוספת
תשיעית

.3

תחולה

.4

תחילה

.5

הוראות סימן ג' 1יחולו גם על רכוש שמקורו בעבירה כהגדרתה בסעיף 227א ,שנעברה
לפני תחילתו של צו זה.
תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.6

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

לאחר התוספת השמינית לצו ,יבוא:
"תוספת תשיעית
)סעיף 227א(

העבירות המפורטות להלן:
עבירות של פגיעה ברכוש לפי סעיפים  399עד  407לחוק הפלילי לשנת ;1960
)(1
סעיפים 237א237 ,ב249 ,238 ,א242 ,ב לצו ,וסעיפים  84ו 85-לתקנות ההגנה
)(2
)שעת -חירום(.1945 ,
עבירות גניבת רכב ,קבלת רכב או חלקים גנובים ומסחר ברכב או בחלקים
)(3
גנובים ,לפי סעיפים 407א עד 407יג ,למעט סעיפים 407ג407 ,ד)א(407 ,ה,
407ו רישה ו407 -ז לחוק הפלילי לשנת .1960
סעיפים  417 ,415 ,414 ,386 ,265עד  423 ,422 ,420ו 424-לחוק הפלילי
)(4
לשנת ;1960
סעיפים  13עד  15לצו בדבר סמים מסוכנים )יהודה ושומרון( )מס' ,(558
)(5
התשל"ה1974-
סעיף  233לצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'
)(6
 ,(1651התש"ע.2009-
קשר לעבור אחת העבירות המפורטות בתוספת זו.
)(7

כ"ט

באדר א'

2

במרץ

התשפ"ב
2022

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר מינויים והעסקת עובדים במנגנון הממשלתי )תיקון מס' (23
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(2120התשפ"ב–2022
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור ,לצורך
הממשל התקין ,למען הבטחת רווחתה וטובתה של האוכלוסיה ולשם הספקת השירותים
הציבוריים באיזור והפעלתם ,הנני מצווה בזאת לאמור:
 .1בצו בדבר מינויים והעסקת עובדים במנגנון הממשלתי )יהודה ושומרון( )מס' ,(37
תיקון
תשכ"ז– ,1967בתוספת:
התוספת
) (1

אחרי פרט 2ו יבוא:
״תיקון 2ו .1בתקנה  88לתקנות ,במקום האמור בה יבוא:
תקנה
88
"פקיד זכאי לחופשה רגילה לתקופה של  21יום עבור כל שנה.".
הסיפא המתחילה במילים" :ימי החגים והפגרות" –
תיקון
תימחק
תקנה
90
הוספת 2ו .2אחרי תקנה  90לתקנות ,יבוא:
תקנה
" 90א .א .מועד ממועדי ישראל או ממועדי האסלאם ,ממועדי
90א
הנצרות או ממועדיה של עדה דתית אחרת כפי שיגדיר
אותם הממונה מעת לעת )בסעיף זה – מועד( שהפקיד
נמנה עם חבריה ,לא יובאו במניין ימי החופשה;
ב .קבע הממונה שפקיד יהיה בחופשה במועד של עדה
דתית שהפקיד אינו נמנה עם חבריה ,יראו בכל יום
שבו היה הפקיד בחופשה כאילו ניצל חלק מיום
החופשה כפי שיקבע הממונה מעת לעת ובלבד שלא
יעלה על שני שלישים מיום חופשה.".
תיקון 2ו .3בתקנה  91לתקנות ,במקום "אין לצבור חופשות שנתיות ליותר
משנתיים" יבוא" :על אף האמור בתקנה  ,88פקיד לא רשאי
תקנה
לצבור יותר מ־ 11ימי חופשה בכל שנה ,ואין לצבור יותר מ־ 42ימי
91
חופשה בסך הכול".״;

) (2

אחרי פרט 2ז יבוא:
״תיקון 2ז .1בתקנה  96לתקנות:
תקנה
96
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)א( במקום "שבוע או פחות" יבוא" :יום אחד בלבד";
)ב( המילים "וכל עוד חופשה זו לא הוארכה ואושרה על סמך
החלטה מהועדה הרפואית הנוגעת בדבר – ",יימחקו.
החלפת 2ז .2בתקנה  98לתקנות ,במקום האמור בה יבוא :״חופשת מחלה
תינתן לתקופה שאורכה לא יעלה על  30ימים ,על פי תעודה
תקנה
רפואית מרופא אשר יאושר על ידי הממונה .אם עלתה התקופה
98
על  30ימים אך לא הגיעה לכדי  60ימים ,תינתן חופשת המחלה
על פי תעודה רפואית מהוועדה הרפואית המוסמכת".
תיקון 2ז .3בתקנה  99לתקנות ,במקום "חודש אחד" יבוא 60" :ימים".
תקנה
99
תיקון 2ז .4בתקנה  101לתקנות:
תקנה
101
)א( במקום "עבור ארבעת החודשים הראשונים" יבוא" :עבור 45
הימים הראשונים ,למעט עבור היום הראשון";
)ב( במקום "ארבעה חודשים נוספים" יבוא " 45ימים נוספים".
)ג( המילים "תחילתה של תקופת חופשת המחלה תיחשב מן
התאריך שייקבע ע"י הוועדה הרפואית המוסמכת"  -יימחקו.
תיקון 2ז .5בתקנה  102לתקנות:
תקנה
102
)א( בסעיף קטן )א( ,במקום "שמונת" יבוא" :שלושת";
)ב( סעיף קטן )ב( – יימחק;
)ג( בסעיף קטן )ג( ,במקום "ארבעה" יבוא "שלושה";".
) (3

בפרט 5ז ,במקום האמור בו יבוא:
"בתקנה  164לתקנות ,במקום תקנת משנה )ב( יבוא:
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)ב( פקיד בלתי מסווג ופקיד ארעי יקבלו חופשה שנתית
של  21יום בשנה ,אם עבדו  240ימים לפחות באותה
השנה .עבד פקיד פחות מ־ 240ימים בשנה ,יהיה מספר
ימי החופשה חלק יחסי מ־ ,21כיחס מספר ימי
העבודה אל המספר  240ובתנאי שעבד לפחות  80ימים
במשך תקופה שלא עלתה על ארבעה חודשים.

) (4

אחרי פרט 5ז יבוא:
"תיקון 5ז .1בתקנה  169לתקנות ,במקום האמור בה יבוא" :על הפקידים
הבלתי מסווגים והפקידים הארעיים והפקידים העובדים לפי
תקנה
חוזים תחולנה הוראות תקנות  101ו־ ,102ולעניין זה משכורתם
169
תיראה כממוצע המשכורות ששולמו להם במשך שירותם.".".

תחולה

 .2הוראות תקנה ) 88בסעיף קטן זה – התקנה( ,כפי נוסחה בסעיף  1לצו זה ,לא יחולו
לגבי פקיד שערב תחילתו של צו זה היה זכאי למכסת ימי חופשה גבוהה יותר מהנקוב
בתקנה.

תחילה

 .3תחילתו של צו זה ביום  1באפריל ;2022

השם

 .4צו זה ייקרא" :צו בדבר מינויים והעסקת עובדים במנגנון הממשלתי )תיקון מס' (23
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(2120התשפ"ב."2022-

כ"ט
2

באדר א' התשפ"ב
במרץ

2022

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון
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צבא הגנה לישראל
חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית והוראות
שונות( )תיקון מס' ) (4הוראת שעה( ,התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת  ,1966ועל פי הצו
בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני מתקין הוראות אלו:
.1

אחרי ההגדרה "אנשים הגרים באותו מקום" ,יבוא"" :הנחיות
קליניות" – הנחיות קליניות של המנהל הכללי של משרד הבריאות
בישראל ,ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות בישראל
או סגנו לפי סעיף  20לפקודת בריאות העם ,1940 ,כפי תוקפה
בתקנון;";

תיקון סעיף 1

.2

אחרי ההגדרה "מוסד רווחה" ,יבוא"" :ממצא חיובי לזן
האומיקרון" – ממצע מעבדתי חיובי לזן אומיקרון של נגיף הקורונה
החדש או ממצא מעבדתי שהעלה חשד שהנבדק חולה בזן אומיקרון
לפי ההנחיות הקליניות;".

תיקון סעיף 2

.3

בסעיף  2להוראה העיקרית –

תחילה

.4

תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה.

השם

.5

הוראה זו תיקרא" :הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה(
)בידוד בית והוראות שונות( )תיקון מס' ) (4הוראת שעה( ,התשפ"ב-
."2021

)א(

בסעיף קטן )יד( ,בפסקה ) ,(5אחרי המילים "בצו בדבר הגבלת
פעילות" יבוא "ובלבד שנוסף על הבדיקות המנויות בפסקה )(1
התלמיד או העובד יבצע בדיקה שלושה ימים לאחר בדיקת
הסקר השבועית שנערכה במסגרת התכנית;";

)ב(

בסעיף קטן )יד( ,אחרי פסקה ) ,(5יבוא:
") (6סעיף קטן זה לא יחול לגבי כיתה מסוימת במוסד חינוכי,
שבה תלמיד או עובד שוהים בבידוד בעקבות מגע הדוק עם מי
שקיבל ממצא חיובי לזן האומיקרון.".

כ"ג

בטבת

התשפ"ב

27

בדצמבר

2021

תא"ל פארס
ראש המינהל
באזור יהודה

עטילה
האזרחי
ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע2009-
תקנות בדבר פיצויים בשל מעצר או מאסר )צו בדבר הוראות בטחון( )יהודה ושומרון(
התשס"ז2007-
הודעה בדבר השכר החודשי הממוצע
בתוקף סמכותי מכוח תקנה )2א( לתקנות בדבר פיצוי על מאסר או מעצר )צו בדבר הוראות בטחון(
)יהודה ושומרון( ,התשס"ז ,2007-הריני להודיע כי בהתאם לנתונים שלפניי ,השכר החודשי הממוצע
של התושבים הרשומים במרשם האוכלוסין של האזור ,נכון למועד הודעה זו ,עומד על .₪ 2,677.28

כ"ח בטבת התשפ"ב
2022
בינואר
01

זרגריאן
עדית
סא"ל
אזרחי
תיאום
רע"ן
המנהל האזרחי ביהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית והוראות שונות( )תיקון מס' (5
)הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת  ,1966ועל פי הצו בדבר הקמת
מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני מתקין הוראות אלו:
תיקון סעיף 1

.1

תיקון סעיף 2

.2

בסעיף  ,1אחרי ההגדרה "בדיקת קורונה מיידית" יבוא:
"בדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי" – בדיקת קורונה שתוצאותיה
מתקבלות מייד;";
אחרי סעיף קטן )יב( יבוא:
")יג( על אף האמור בסעיף קטן )ט( מחלים השוהה במקום הבידוד יחד עם קטין
מתחת לגיל  12או חסר ישע שהוא חולה )להלן בסעיף קטן זה – חולה(
ונמצא במגע הדוק ומתמשך עימו ,הוא אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי
סעיף זה; תקופת הבידוד כאמור תהיה עד לאחר שחלפו  14ימים
מהמועד שבו נכנס המחלים לבידוד עם החולה ,אך ניתן יהיה לסיים את
תקופת הבידוד גם באחד מאלה:
) (1

אם שהה עם החולה לאורך כל תקופת הבידוד של החולה  -עם קבלת
ממצא שלילי בבדיקה שבוצעה החל מיום הבידוד האחרון של
החולה;

) (2

אם לא שהה עם החולה לאורך כל תקופת הבידוד של החולה  -לאחר
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;

) (3

מחלים שקיבל אישור החלמה ממשרד הבריאות בישראל או ממתאם
הבריאות במינהל האזרחי במהלך תקופת הבידוד של החולה
על בסיס ממצא חיובי בבדיקה.".

11934

.3

אחרי סעיף קטן )יד( יבוא:
")יז( על אף האמור בסעיף קטן )ט( ,מחלים שלא קיבל אישור החלמה ממשרד
הבריאות בישראל או ממתאם הבריאות במינהל האזרחי על בסיס
ממצא חיובי בבדיקה במהלך  30הימים שקדמו ליום המגע ההדוק עם
חולה ,חייב בבידוד לפי סעיף זה בעקבות מגע הדוק עם חולה ,אך יוכל
לסיים את תקופת הבידוד עם קבלת ממצא שלילי בבדיקת קורונה
מיידית שבוצעה סמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד; סעיף  3לא
יחול על מחלים החייב בבידוד לפי סעיף קטן זה בלבד; "

תיקון סעיף 3ב

.4

בסעיף 3ב לצו העיקרי ,במקום סעיף קטן )א( ,יבוא:
")א( לא יבקר אורח שאינו קטין מתחת לגיל  3במבנה של מוסד בריאות או
מוסד רווחה ,ומנהל של מוסד כאמור לא יאפשר ביקורים של אורח כאמור
במוסד אלא אם כן התקיימו לגביו התנאים המפורטים להלן; סך כל האורחים
לכל דייר או שוהה קבוע לא יעלה על אורח אחד ביום ,למעט אם האורח הוא
קטין המלווה על ידי אדם מבוגר:
) (1אם הוא מחלים – הוא הציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת
קורונה מיידית שביצע במהלך  24השעות שקדמו לכניסתו למקום או
שהוצגה לגביו הצהרה חתומה הכוללת את הפרטים האלה:
) א(

שם המחלים ומספר הזהות שלו;

)ב( הצהרה כי הוא ביצע בדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי
במהלך  24השעות שקדמו לכניסתו למקום לפי ההוראות לביצוע
הבדיקה;
) ג(

התקבלה תוצאה שלילית בבדיקה כאמור בפסקה )ב(;

) (2אם הוא אינו מחלים – הוא הציג אישור על תוצאה שלילית
בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך  24השעות שקדמו לכניסתו
למקום.".

11935

בסעיף 3ג לצו העיקרי ,במקום סעיף קטן )א( יבוא:

תיקון סעיף 3ג

.5

תחילה

.6

תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה.

שם

.7

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

")א( לא ישהה אדם במקום שאינו שטח פתוח ,למעט מקום מגוריו ,בלי שהוא
עוטה מסכה ,ואולם תחול חובת עטיית מסכה בהתקהלות מעל  50אנשים
בשטח פתוח; גורם מוסמך כאמור בסעיף  7בצו בדבר אכיפה )נגיף הקורונה(
)יהודה ושומרון( )מס' ) (2063הוראת שעה( ,התשפ"א ,2021-יודיע לאדם
השוהה בהתקהלות כאמור על חובתו לעטות מסכה ואת משמעות אי-עטית
מסכה במקום".

ב'
4

בשבט
בינואר

התשפ"ב
2022

תא"ל פארס עטילה
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (269יהודה ושומרון( ,התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס' ,(892
התשמ"א ,1981-ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת הבטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
הוספת
סעיף
140ב2

.1

בתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון( ,התשמ"א ,1981-אחרי
סעיף 140ב 1יבוא:
"תובענות
ייצוגיות

140ב .2הוראות חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו2006-
)להלן – החוק( ,כפי תוקפו בישראל מעת לעת
ולרבות חקיקת משנה מכוחו ,יחולו במועצות
המקומיות בשינויים שיפורטו להלן –
)א(

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

)ב(

בכל מקום בו כתובה המילה "המדינה",
יבוא במקומה "מדינת ישראל" ובכל מקום
בו כתובה המילה "הכנסת" יבוא במקומה
"כנסת ישראל";

)ג(

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

)ד(

בסעיף  2לחוק –
)(1

בהגדרה "ארגון" ,אחרי המילים "על
פי דין" יבוא" :או תחיקת הביטחון
באזור או בישראל";

11937

)ה(

)(2

במקום ההגדרה "בית משפט" יבוא:
""בית משפט" – בית משפט
לעניינים מקומיים של ערכאה
ראשונה;";

)(3

ההגדרות "בורסה"" ,חוק הגנת
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
לאנשים עם מוגבלות"" ,חברה
מנהלת"" ,עמית"" ,מבטח"" ,סוכן
ו"-תאגיד
"מסלקה"
ביטוח",
בנקאי" – יימחקו;

בסעיף )3א( לחוק -
)(1

אחרי המילים ״תובענה ייצוגית״
יבוא ״נגד רשות״;
המילים "או בעניין שנקבע בהוראת
חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו
תובענה ייצוגית" – יימחקו.

)(3

במקום ההגדרה "רשות" ,יבוא:
""רשות" – אחת מאלה –

)(2

מקומית,
 (1מועצה
כמשמעותה בצו בדבר
ניהול מועצות מקומיות
)יהודה והשומרון( )מס'
 ,(892תשמ"א;1981-
אזורית,
 (2מועצה
כמשמעותה בצו דבר
ניהול מועצות אזוריות
)יהודה והשומרון( )מס'
 ,(783תשל"ט;1979-
 (3ועד מקומי כמשמעותו
בצו דבר ניהול מועצות
)יהודה
אזוריות
והשומרון( )מס' ,(783
תשל"ט.1979-
)ו(

בסעיף - 5
)(1

בסעיף קטן )א() ,(1במקום האמור
בו ,יבוא :״מי שמבקש להגיש

11938

)ז(

)ח(
)ט(
)י(

)יא(

תובענה ייצוגית יגיש לבית המשפט
בקשה בכתב לאישור התובענה
הייצוגית ויצרף אליה את נוסח
התובענה )בחוק זה – בקשה
לאישור( בהתאם להוראות החלות
בישראל בעניין זה״.
) (2בסעיף קטן )ב() ,(1במקום האמור
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
מוגשת הבקשה לאישור.״
בסעיף )6ב( במקום האמור בו יבוא "הוגשה
בקשה לאישור ,ישלח המבקש הודעה
לממונה כהגדרתו בתקנון זה בדבר הגשתה
ויצרף להודעה העתק מהבקשה ומנוסח
התובענה נושא הבקשה.
בסעיף - 8
) (1בסעיף קטן )ב() ,(1במקום המילים
"המדינה ,רשות מרשויותיה ,רשות
מקומית או תאגיד שהוקם על פי
דין" ,יבוא "רשות";
) (2בסעיף קטן )ד( ,לאחר המילים
״ניתנת לערעור״ יבוא :״לבית
המשפט לעניינים מקומיים של
ערכאת הערעור״.
בסעיף )12א( ,במקום המילים ״כפי שיקבע
השר״ ,יבוא ״שנקבע בישראל״.
בסעיף )18ג( ,במקום המילים ״שיקבע
השר״ יבוא :״שנקבע בישראל״.
בסעיף )19ב() ,(1במקום המילים ״ייקבעו
בידי השר״ ,יבוא ״כפי שנקבעו בישראל״.
בסעיף - 20
) (1בסעיף קטן )ב() ,(1במקום המילים
״ייקבעו בידי השר״ יבוא ״כפי
שנקבעו בישראל״;
) (2בסעיף קטן )ד() ,(1במקום המילים
"המדינה ,רשות מרשויותיה ,רשות
מקומית או תאגיד שהוקם על פי
דין" ,יבוא "רשות";
בסעיף )25ג( ,במקום האמור בו יבוא :״
בית המשפט רשאי להורות על מסירת
הודעה המפורסמת לחברי הקבוצה לפי
סעיף זה ,בהתאם להוראות שנקבעו
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בישראל בעניין זה.״
)יב(

במקום האמור בסעיף  27יבוא-
")א( הקרן למימון תובענות ייצוגיות
בישראל תפעל בהתאם לתפקידיה
ובהתאם להוראות החלות על
פעילות הקרן בישראל גם לגבי
תובענות המוגשות באזור;";
)ב( הקרן תנוהל בידי הנהלה שמונתה
בישראל ,בהתאם להוראות החלות
על פעילות הקרן בישראל.״;

)יג(

בסעיף 27א -
)(1

)יד(

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

) (2בסעיף קטן )ד( ,במקומו יבוא :״
כספי הקרן יחולקו בידי ועדה
שמונתה בישראל ובהתאם להוראות
החלות על פעילות הקרן בישראל.״;
בסעיף - 28
)(1

)(2

בסעיף קטן )א( ,אחרי המילים ״ו-
)25ז(״ יבוא :״לחוק״; ובמקום
המילים ״שהשר יורה לרשמו״ יבוא:
״שנקבע בישראל לרשמם״;
בסעיף קטן )ג( ,במקום האמור בו
יבוא :״מנהל בתי המשפט יחל
בניהול הפנקס בתוך שנה מיום
פרסומו של חוק זה.״;

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

בתוספת השנייה לחוק –
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)(1

בפרט  ,11במקום האמור בו יבוא:
"תביעה נגד רשות להשבת סכומים
שגבתה שלא כדין ,כמס ,אגרה או
תשלום חובה אחר.״;

)(2

פרטים  1עד  ,10ו 12-עד  14יימחקו;

) י ח(

בתוספת השלישית ,פרטים  1ו 2-יימחקו;

) י ט(

סעיפים )5ב())8 ,(2ב())12 ,(2ד()27 ,ג()-ז(,
27א)ה()-ט()28 ,ב()45 ,29-44 ,ב()-ד( לחוק -
יימחקו ,ואולם אין בכך כדי לגרוע מתוקפם
של חקיקת משנה ,פרסומים או נהלים
שיצאו מכוחם.

תחילה

.2

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.

השם

.3

תקנון זה ייקרא תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (269יהודה
ושומרון( ,התשפ"ב.2022-

ח

בשבט

התשפ"ב

10

בינואר

2022

אלוף
מפקד
באזור

פוקס
יהודה
צה"ל
כוחות
והשומרון
יהודה
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צבא הגנה לישראל
חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית והוראות
שונות( )תיקון מס' ) (6הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת  ,1966ועל פי הצו
בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני מתקין הוראות אלו:
תיקון סעיף 2

 .1הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת
שעה( ,התשפ"ב) 2021-להלן – ההוראה( ,בסעיף  ,2סעיף קטן )יז( – יימחק.

תיקון סעיף 4

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

הוראת שעה

 .3בתקופה שמיום  7בינואר  2022עד יום  27בינואר  ,2022יראו כאילו בהוראה –
) (1בסעיף – 1
)א( אחרי "בהוראה זו – " ,נאמר:
"אדם בסיכון" – אדם בן  60ומעלה ,או אדם שקיבל אישור מקופת החולים
או גורם מבטח אחר כי הוא בסיכון; אישור כאמור יינתן לפי הוראות
המנהל;";

) (2

)ב(

במקום ההגדרה "חולה" ,נאמר:
"חולה" – חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל nCoV-שבוצעה בשיטת PCR
או בבדיקת קורונה מיידית;";

)ג(

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

)ד(

במקום ההגדרה "בדיקה" ,נאמר:
"בדיקה" – בדיקת קורונה מיידית ,ולאדם בסיכון – בדיקה לnCoV
שבוצעה בשיטת ;";PCR

בסעיף – 2
)א(

בסעיף קטן )ג ,(1במקום המילים (2)" :עד ) ,"(4נאמר (2)" :עד );:(3

)ב(

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

)ג(

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

)ד(

סעיף קטן )ג – (4נמחק;

)ה(

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

)ו(

בסעיף קטן )יג( ,בפסקה ) ,(3במקום "במהלך תקופת הבידוד של" ,נאמר
"במהלך  60הימים שקדמו למועד כניסתו לבידוד עם";
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) (3

בסעיף 2א ,אחרי סעיף קטן )ה( ,נאמר:
")ו( יראו אדם שביצע בדיקה בשיטת  PCRאו בדיקת קורונה מיידית וקיבל בה
ממצא חיובי ל ,nCoV-כחולה לעניין הוראה זו ,גם אם לא היה חייב לבצע
בדיקה כאמור לפי צו זה.
)ז( על אף האמור בהגדרה "חולה" בסעיף  ,1מי שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת
קורונה שביצע בשיטת  PCRבמהלך  72השעות לאחר שביצע בדיקת קורונה
מיידית שתוצאתה חיובית ,לא יראו אותו כחולה.".

תחילה

 .4תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה.

שם

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

ט'

בשבט

התשפ"ב

11

בינואר

2022

תא"ל פארס עטילה
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )כניסה ויציאה מהאזור דרך
מעבר גשר אלנבי( )הוראת שעה( ,מס׳  ,2069התשפ"ב2021-
הוראות בדבר הסדרי כניסה לאזור )מעבר גשר אלנבי( )הארכת תוקף מס׳  ,(4התשפ"ב-
2022
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  2ו 3 -לצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )כניסה ויציאה
מהאזור דרך מעבר גשר אלנבי( )הוראת שעה( ,מס׳  ,2069התשפ"ב  ,2021 -ולאחר ששוכנעתי כי הדבר נחוץ לשם
הדברתה של מחלה מגפתית המחייבת צעדים מיידיים לשם מניעת הפצתה ,הנני מורה בזאת לאמור:

הארכת תוקף

.1

בהוראות בדבר הסדרי כניסה לאזור )מעבר גשר אלנבי( ,התשפ"א ,2021-בסעיף  ,5במקום
" "15.1.2022יבוא "."15.2.2022

השם

.2

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

י״ד
16

התשפ"ב
בשבט
2022
בינואר

מאירי
מלי
אל"ם
מבצעים
מחלקת
ראש
תיאום פעולות הממשלה בשטחים
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 -בלמ"ס -

צבא ההגנה לישראל

צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )יהודה ושומרון( )מס' ,(1665
התשע"א2010-
הודעה בדבר ייחוד נקודות למעבר טובין )תיקון מס' ) (2יהודה ושומרון(,
התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי מכוח סעיף )2ג( לצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )הוראת שעה(
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1665התשע"א 2010-הנני נותן הודעה זו:

תיקון התוספת .1
השנייה

בהודעה בדבר ייחוד נקודות למעבר טובין )יהודה והשומרון( ,התשע"ו-
 ,2016בתוספת השנייה ,פרט  – 6יימחק.

תחילת תוקף

.2

תחילת תוקפה של הודעה זו מיום חתימתה.

השם

.3

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

התשפ"ב
כ"ד בשבט
2022
בינואר
26

תת-אלוף
ראש
לאזור

פארס
המנהל
יהודה

עטילה
האזרחי
והשומרון
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צבא הגנה לישראל
חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית והוראות
שונות( )תיקון מס' ) (7הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת  ,1966ועל פי הצו
בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני מתקין הוראות אלו:
תיקון סעיף 2

 .1בהוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת
שעה( ,התשפ"ב) 2021-להלן – ההוראה( ,בסעיף  ,2בסעיף קטן )י ,(1אחרי "מחובת
בידוד אחרת לפי הוראה זו" ,יבוא" :על אף האמור בסעיפים קטנים )ג (1ו) -ד( ,חוזר
כאמור החייב בבידוד לפי סעיף קטן זה בלבד ,רשאי להשתמש בתחבורה ציבורית כדי
להגיע למקום הבידוד ,ובלבד שיגיע למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר;" .

תחילה

 .2תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה.

שם

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

כ"ג

בשבט

התשפ"ב

25

בינואר

2022

תא"ל פארס עטילה
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית והוראות
שונות( )תיקון מס' ) (8הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת  ,1966ועל פי הצו
בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני מתקין הוראות אלו:
תיקון
סעיף 4

.1

תחילה

.2

תחילתה של הוראה זו ביום  12בפברואר .2022

השם

.3

הוראה זו תיקרא" :הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד
בית והוראות שונות( )תיקון מס' ) (8הוראת שעה( ,התשפ"ב."2022-

בהוראה זו ,בסעיף – 4
במקום ,"12.02.2022" :יבוא 12" :במרץ ."2022

ז'
8

באדר א'
בפברואר

התשפ"ב
2022

תא"ל
ראש
באזור

פארס עטילה
המינהל האזרחי
יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית והוראות שונות(
)תיקון מס' ) (9הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת  ,1966ועל פי הצו
בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני מתקין הוראות אלו:

תיקון סעיף 1

.1

בהוראה זו ,אחרי ההגדרה "תקנות הגבלת פעילות מוסדות חינוך" ,יבוא:
"תקנות חובת ביצוע בדיקה" – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף
הקורונה החדש )הוראת שעה( )חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל( ,התשפ"א-
 ,2021כפי תוקפן בישראל מעת לעת;".

תיקון סעיף 2

.2

)א( בסעיף  – 2במקום האמור בסעיף קטן )ג ,(3יבוא" :על אף האמור בסעיף
קטן )ג( ,אדם המצוי בבידוד יוכל לסיים את תקופת הבידוד אם לא היו לו
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
סעיף  3לתקנות חובת ביצוע בדיקה;";
)ב( במקום האמור בסעיף קטן )י ,(1יבוא:
"על אף האמור בסעיפים קטנים )ג( ו)-ט( ,חוזר ,ובכלל זה חוזר
שהוא מחלים ,שלא שהה ב 14-הימים שקדמו להגעתו לישראל
או לאזור ,במדינה שהוגבלה היציאה אליה בתקנות לפי סעיף
7א)א( לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש )הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-כפי תוקפו בישראל מעת
לעת.
) (1

אם הוא חייב בבדיקה לפי תקנה )3א( לתקנות חובת ביצוע
בדיקה – חייב בבידוד לפי סעיף קטן )א( עד לקבלת ממצא
שלילי בבדיקה לפי הסעיף האמור ,או עד חלוף  24שעות
ממועד קבלת אישור על ביקורת גבולות בכניסה לישראל
או לאזור ,לפי המוקדם;

) (2

אם הוא אינו חייב בבדיקה לפי תקנה )3א( לתקנות חובת
ביצוע בדיקה – לא תחול לגביו חובת בידוד;

) (3

אם חלה עליו חובת בידוד אחרת לפי הוראה זו – ישהה
בבידוד עד להשלמת התקופה של הבידוד לפי אותה חובת
בידוד;
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) (4

על אף האמור בסעיפים קטנים )ג (1ו)-ד( ,חוזר כאמור
בפסקה ) (1החייב בבידוד לפי סעיף קטן זה בלבד ,רשאי
להשתמש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום הבידוד,
ובלבד שיגיע למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר;".

תיקון סעיף 3

.3

בסעיף )3א( ,בסופו ,יבוא "על אף האמור ,יראו חוזר שמילא טופס נוסע נכנס
לפי תקנה  7לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה()הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות( ,התש"ף ,2020-כפי
תוקפן בישראל מעת לעת ,כאילו עמד בחובת דיווח לפי הוראה זו.".

תיקון סעיף 3ג

.4

בסעיף 3ג)א( להוראה העיקרית ,המילים "ואולם תחול חובת עטיית מסכה
בהתקהלות מעל  50אנשים בשטח פתוח; גורם מוסמך כאמור בסעיף בסעיף 7
בצו בדבר אכיפה )נגיף הקורונה( )יהודה ושומרון( )מס' ) (2063הוראת שעה(,
התשפ"א ,2021-יודיע לאדם השוהה בהתקהלות כאמור על חובתו לעטות
מסכה ואת משמעות אי-עטית מסכה במקום – ".יימחקו.

תיקון סעיף 4

.5

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

תחילה

.6

תחילתה של הוראה זו ביום  12במרץ .2022

שם

.7

הוראה זו תיקרא" :הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד
בית והוראות שונות( )תיקון מס' ) (9הוראת שעה( ,התשפ"ב."2022-

ו'
9

באדר ב'
בפברואר

התשפ"ב
2022

תא"ל פארס עטילה
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון
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צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון()מס׳  ,(783התשל״ט1979-
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון()מס׳  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( ,התשל"ט1979-
תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א1981-

צו איגוד רשויות מקומיות )אשכול רשויות יהודה ושומרון( )תיקון( ,התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים75טז ו75-כא 2לתקנון המועצות המקומיות )יהודה
והשומרון( תשמ"א 1981-וסעיף 61א לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(,
התשל"ט ,1979-לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד האוצר בישראל,
בהסכמת מועצת אשכול רשויות יהודה ושומרון ובהסכמת מועצת המועצה אזורית
הר חברון ,מועצת המועצה מקומית קריית ארבע ומועצת המועצה האזורית שומרון,
אני מצווה לאמור:
תיקון התוספת

.1

בתוספת לצו איגוד רשויות מקומיות )אשכול רשויות יהודה ושומרון( ,התש"ף- 2020-
) (1

אחרי:
הרשות המקומית

מספר נציגי הרשות המקומית במועצה

"מועצה אזורית הר אדר

"1

יבוא:

) (2

הרשות המקומית

מספר נציגי הרשות המקומית במועצה

"מועצה אזורית הר חברון

"1

אחרי:
הרשות המקומית

מספר נציגי הרשות המקומית במועצה

"מועצה מקומית קדומים

"1

יבוא:
הרשות המקומית

מספר נציגי הרשות המקומית במועצה
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)(3

"מועצה מקומית קריית ארבע
אחרי:
הרשות המקומית
"מועצה מקומית קרני שומרון

"1
מספר נציגי הרשות המקומית במועצה
"1

יבוא:

י"ב באדר א' התשפ"ב
2022
 13בפברואר

הרשות המקומית

מספר נציגי הרשות המקומית במועצה

"מועצה אזורית שומרון

"1

תמר נאסה
הממונה
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )כניסה ויציאה מהאזור דרך
מעבר גשר אלנבי( )הוראת שעה( ,מס׳  ,2069התשפ"ב2021-
הוראות בדבר הסדרי כניסה לאזור )מעבר גשר אלנבי( )הארכת תוקף מס׳  ,(5התשפ"ב-
2022
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  2ו 3 -לצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )כניסה ויציאה
מהאזור דרך מעבר גשר אלנבי( )הוראת שעה( ,מס׳  ,2069התשפ"ב  ,2021 -ולאחר ששוכנעתי כי הדבר נחוץ לשם
הדברתה של מחלה מגפתית המחייבת צעדים מיידיים לשם מניעת הפצתה ,הנני מורה בזאת לאמור:
הארכת תוקף

.1

בהוראות בדבר הסדרי כניסה לאזור )מעבר גשר אלנבי( ,התשפ"א ,2021-בסעיף  ,5במקום
" "15.2.2022יבוא "."15.3.2022

השם

.2

הוראות אלו ייקראו" :הוראות בדבר הסדרי כניסה לאזור )מעבר גשר אלנבי( )הארכת תוקף
מס׳  ,(5התשפ"ב."2022-

ט"ו
16

באדר א'
בפברואר

התשפ"ב
2022

מאירי
מלי
אל"ם
מבצעים
מחלקת
ראש
תיאום פעולות הממשלה בשטחים

11952

צבא הגנה לישראל
תקנות ההגנה )שעת חירום(1945 ,
הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ובהתאם לתקנה )(1)84ב(
לתקנות ההגנה )שעת חירום() 1945 ,להלן" :תקנות ההגנה"( ויתר סמכויותיי על פי כל דין
ותחיקת ביטחון ,ולאחר שהשתכנעתי כי ההתאחדות נושא הכרזה זו היא זרוע של ארגון
"חמאס" ,שהוא התאחדות בלתי מותרת ,וכי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון האזור,
ביטחון מדינת ישראל ,שלום הציבור והסדר ציבורי ,אני מכריז בזה כי כל חבר בני אדם
הנקרא "פורום יורופל" או "פורום התקשורת האירופי-פלסטיני" או ''Europal
'' Forumאו '' ''European Palestinian Communications Forumבין אם הוא
מאוגד ובין אם לאו ,בין אם הוא פועל ברשת האינטרנט ובין אם הוא פועל באופן אחר,
לרבות קבוצה ,תא ,וכן כל פלג ,מוסד ,סניף מרכז ועד או סיעה שלו ,ובכל שם שייקרא,
ולרבות כל חבר בני אדם המשתייך לזרם זה ,המכונה בכינויים שונים ,הוא התאחדות בלתי
מותרת כמשמעותה בתקנות ההגנה.
המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל ,נדרש להודיע על כך למפקד כוחות
צה"ל באיו"ש באמצעות לשכת היועץ המשפטי ליהודה ושומרון בטלפון,02-997-7071/711 :
ובפקס.076-539-9689 :
הרואה עצמו נפגע על ידי הכרזה זו ,יכול להגיש השגותיו בכתב בפניי באמצעות לשכת היועץ
המשפטי לאזור יהודה ושומרון ,וזאת תוך  14יום ממועד פרסום ההכרזה.

י"ז

באדר א' התשפ"ב

18

2022

בפברואר

פוקס,
יהודה
כוחות
מפקד
באזור יהודה

אלוף
צה"ל
ושומרון
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צבא הגנה לישראל
תקנות ההגנה )שעת חירום(1945 ,
הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ובהתאם לתקנה )(1)84ב(
לתקנות ההגנה )שעת חירום() 1945 ,להלן" :תקנות ההגנה"( ויתר סמכויותיי על פי כל דין
ותחיקת ביטחון ,ולאחר שהשתכנעתי כי ההתאחדות נושא הכרזה זו היא זרוע של ארגון
"חמאס" ,שהוא התאחדות בלתי מותרת ,וכי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון האזור,
ביטחון מדינת ישראל ,שלום הציבור והסדר ציבורי ,אני מכריז בזה כי כל חבר בני אדם
הנקרא "הברית המשפטית הבינלאומית למען פלסטין" או " International Legal
) ,"Coalition for Palestine (ILCPבין אם הוא מאוגד ובין אם לאו ,בין אם הוא פועל
ברשת האינטרנט ובין אם הוא פועל באופן אחר ,לרבות קבוצה ,תא ,וכן כל פלג ,מוסד ,סניף
מרכז ועד או סיעה שלו ,ובכל שם שייקרא ,ולרבות כל חבר בני אדם המשתייך לזרם זה,
המכונה בכינויים שונים ,הוא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות ההגנה.
המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל ,נדרש להודיע על כך למפקד כוחות
צה"ל באיו"ש באמצעות לשכת היועץ המשפטי ליהודה ושומרון בטלפון,02-997-7071/711 :
ובפקס.076-539-9689 :
הרואה עצמו נפגע על ידי הכרזה זו ,יכול להגיש השגותיו בכתב בפניי באמצעות לשכת היועץ
המשפטי לאזור יהודה ושומרון ,וזאת תוך  14יום ממועד פרסום ההכרזה.

י"ז

באדר א' התשפ"ב

18

2022

בפברואר

פוקס,
יהודה
כוחות
מפקד
באזור יהודה

אלוף
צה"ל
ושומרון
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צבא הגנה לישראל
תקנות ההגנה )שעת חירום(1945 ,
הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ובהתאם לתקנה )(1)84ב(
לתקנות ההגנה )שעת חירום() 1945 ,להלן" :תקנות ההגנה"( ויתר סמכויותיי על פי כל דין
ותחיקת ביטחון ,ולאחר שהשתכנעתי כי ההתאחדות נושא הכרזה זו היא זרוע של ארגון
"חמאס" ,שהוא התאחדות בלתי מותרת ,וכי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון האזור,
ביטחון מדינת ישראל ,שלום הציבור והסדר ציבורי ,אני מכריז בזה כי כל חבר בני אדם
הנקרא "הוועידה העממית של הפלסטינים בחוץ לארץ" או " Popular Conference
) ,"for Palestinians Abroad (PCPAבין אם הוא מאוגד ובין אם לאו ,בין אם הוא פועל
ברשת האינטרנט ובין אם הוא פועל באופן אחר ,לרבות קבוצה ,תא ,וכן כל פלג ,מוסד ,סניף
מרכז ועד או סיעה שלו ,ובכל שם שייקרא ,ולרבות כל חבר בני אדם המשתייך לזרם זה,
המכונה בכינויים שונים ,הוא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות ההגנה.
המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל ,נדרש להודיע על כך למפקד כוחות
צה"ל באיו"ש באמצעות לשכת היועץ המשפטי ליהודה ושומרון בטלפון,02-997-7071/711 :
ובפקס.076-539-9689 :
הרואה עצמו נפגע על ידי הכרזה זו ,יכול להגיש השגותיו בכתב בפניי באמצעות לשכת היועץ
המשפטי לאזור יהודה ושומרון ,וזאת תוך  14יום ממועד פרסום ההכרזה.

י"ז

באדר א'

התשפ"ב

18

בפברואר

2022

פוקס,
יהודה
כוחות
מפקד
באזור יהודה

אלוף
צה"ל
ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(1651התש"ע2009 -
תקנות בדבר חילוט רכוש בהליך פלילי בעבירת הלבנת הון
בתוקף סמכותי לפי סעיף )65ח( לצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(1651התש"ע ) 2009 -להלן" :הצו"( ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

לצו .2
בקשה
חילוט פלילי

"פרטי זיהוי של אדם" -
)א(

שם פרטי ,שם האב ,שם הסב ,ושם משפחה;

)ב (

מספר זהותו וסוג התעודה שממנה נרשם המספר;

)ג(

המען ,ואם האדם נמצא במשמורת  -מקום כליאתו ,ולצדם  -המיקוד;

"צו חילוט פלילי" -

צו חילוט רכוש כמשמעותו בסעיף  65לצו;

"תובע" -

כמשמעותו בסעיף  75לצו.

)א(

בקשה לצו חילוט פלילי תציין את אלה:
)(1

פרטי הזיהוי של הרכוש המיועד לחילוט בציון סוגו ,כמותו,
מיקומו וכל פרט אחר שנדרש לזיהויו ,לפי הענין;
פרטי הזיהוי של מי שטוען לזכות ברכוש;

)(3

העילה שבשלה מבקשים את החילוט;

)(2

על .3

הודעה
החלטת חילוט
ומועד להגשת
טענות

)ב (

בקשה לתיקון כתב האישום כאמור בסעיף )65ד() (5לצו תציין את
הפרטים האמורים בתקנת משנה )א(.

)ג(

הודעה על בקשה למתן צו חילוט או על תיקון כתב אישום כאמור בתקנת
משנה )ב( תומצא בידי התובע לכל מי שטוען לזכות ברכוש; להודעה
יצורף כתב האישום או נוסחו המתוקן ,לפי הענין.

)א( הורשע הנידון כאמור בסעיף )65ד( לצו ,תומצא הודעה על כך מטעם בית
המשפט למי שטוען לזכות ברכוש והוא יוזמן להשמיע את טענותיו במועד
ובמקום שנקבעו לבירור הבקשה לחילוט הרכוש.
)ב( נידון וטוען לזכות ברכוש יגישו לבית המשפט ולתובע ,לא יאוחר מעשרה
ימים לפני המועד שנקבע לדיון בבקשת החילוט תצהיר ובו יפרטו את
טענותיהם לגבי הרכוש; לתצהיר יצורפו כל המסמכים התומכים
בטענותיהם ,לרבות נסחי רישום ,מסמכים המעידים על דרך רכישתו של
הרכוש ועל התשלום בעדו ,וכן לענין הפרכת החזקה לפי סעיף )65ד()(2
לצו  -פרטי הזיהוי של בעל הרכוש.
11956

)ג(

)ד (

ביקשו הנידון או הטוען לזכות ברכוש מבית המשפט לקבוע מועד אחר
להשמיע את טענותיהם ,ינמקו את בקשתם ויצרפו תצהיר לאימות
נימוקיהם; הבקשה תוגש לבית המשפט לא יאוחר מעשרה ימים מהמועד
שנקבע לדיון בבקשת החילוט; בית המשפט יחליט בבקשה לפי תקנת
משנה זו בטרם הגיע המועד שנקבע לדיון בבקשת החילוט.
על אף האמור בתקנת משנה )ג( ,רשאי בית המשפט ,מטעמים מיוחדים
שירשמו ,לקבוע מועד אחר לדיון בבקשת החילוט אף אם הבקשה לשינוי
המועד לא הוגשה בהתאם לתקנת משנה )ג(.

הדיון בבקשה .4
חילוט
לצו
פלילי

)א( הדיון בבקשה לצו חילוט פלילי יתקיים בטרם יביא התובע ראיות
לקביעת העונש כאמור בסעיף  129לצו ,אלא אם סבר בית המשפט אחרת
מנימוקים שיכתבו.
)ב( בדיון בבקשה ,תנמק תחילה התביעה את בקשתה לחילוט הרכוש;
אחריה ישמיע הנידון את טענותיו ויביא את ראיותיו ואחריו יעשה כן כל
מי שטוען לזכות ברכוש; אחריהם יטען התובע ויביא את ראיותיו לסתור
את טענותיהם של הנידון ושל הטוען לזכות ברכוש; ברשות בית המשפט
רשאים הנידון והטוען לזכות ברכוש להגיב לטענות התביעה ולעדיה.
)ג( החלטת בית המשפט בבקשה לצו חילוט פלילי תיכלל בגזר הדין.

הודעה על צו .5
חילוט פלילי

ניתן צו חילוט פלילי ,תומצא הודעה על כך מטעם בית המשפט למי שטוען
לזכות ברכוש; העתק של פסק הדין שבו ניתן צו החילוט יצורף להודעה.

המצאת .6

הודעה לפי תקנות  5 ,3 ,2ו 10-תומצא בדרך שממציאים מסמך לפי סעיף 106
לצו.

דרך
הודעה

ביצוע צו חילוט

.7

אין לבצע צו חילוט פלילי אלא לאחר שפסק הדין שבו הוא ניתן היה לחלוט.

ערעור

.8

)א( ערעור של מפקד כוחות צה"ל באזור או של הנידון על צו חילוט פלילי או
ערעור של מפקד כוחות צה"ל באזור על החלטת בית המשפט שלא לתת
צו חילוט פלילי יצוין במפורש בהודעת הערעור לפי סעיף  153לצו.
)ב (

הודעה על ערעור על צו חילוט פלילי תומצא מטעם בית המשפט למי שטען
לזכות ברכוש ויצורף לה העתק של הודעת הערעור.
הודעה על ערעור מפקד כוחות צה"ל באזור על החלטת בית המשפט שלא
לתת צו חילוט פלילי תומצא מטעם בית המשפט למי שטען לזכות ברכוש
והוא יוזמן מטעם בית המשפט להשמיע את טענותיו בקשר לרכוש.

)ד (

בענין שאינו מוסדר בתקנות אלה יחולו על ערעור לפי תקנה זו הוראות
סימן ח' לפרק ה' לצו; לענין סדר הטענות בערעור ,יטען מי שטוען לזכות
ברכוש אחרי הנידון; העתק מפסק הדין בערעור יימסר גם לטוען לזכות
ברכוש.

)ג(

נוכחות הטוען .9
לזכות ברכוש
בערעור
חילוט
אחר

רכוש .10

הוזמן הטוען לזכות ברכוש לדיון בערעור ולא התייצב ,רשאי בית המשפט לדון
בערעור ולהחליט בו גם בהעדרו.

)א( ניתן צו חילוט פלילי ולאחר מכן הוברר כי התקיימה אחת העילות
המנויות בסעיף )65ו( לצו ,רשאי פרקליט אזור יהודה והשומרון או מי
שהסמיכו לכך לבקש ,בכתב ,מבית משפט שהחליט על החילוט ,לחלט
רכוש אחר של מי שלגבי רכושו ניתן הצו; בקשה לפי תקנת משנה זו תציין
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את העילה שבשלה מבקשים לשנות את הצו ,בציון פרטי הזיהוי של
הרכוש שלגביו ניתן צו החילוט והרכוש המחליף אם הוא ידוע ,לרבות
ערכו לפי הערכתו של שמאי; הבקשה תהיה נתמכת בתצהיר ויצורפו
אליה כל המסמכים התומכים בבקשה.
)ב (

החליט בית המשפט לחלט רכוש אחר במקום או בנוסף לרכוש שלגביו
ניתן צו החילוט המקורי ,תימסר הודעה על כך מטעם בית המשפט
למפקד כוחות צה"ל באזור.

תחילה

.11

תחילתן של תקנות אלו ביום חתימתן.

השם

.12

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

כ"ט
2

באדר א'
במרץ

התשפ"ב
2022

אלוף
מפקד
באזור

יהודה

פוקס

כוחות
יהודה

צה"ל
והשומרון
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צבא הגנה לישראל
חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית והוראות
שונות( )תיקון מס' ) (10הוראת שעה( ,התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת ,1966
ועל פי הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני
מתקין הוראות אלו:
תיקון סעיף 2

.1

בהוראה זו ,בסעיף - 2
) (1בסעיף קטן )ד( ,המילה "מחלים" – תימחק ובמקום "המתגורר עימו"
יבוא "שהוא בן ביתו";
) (2

אחרי סעיף קטן )ט( ,יבוא:
")ט (1חובת בידוד לפי סעיף זה לא תחול על אדם שהיה במגע הדוק עם
חולה שאינו בן ביתו;".

) (3

במקום סעיף קטן )י ,(2יבוא:
")י (2על אף האמור בסעיפים קטנים )י( או )י ,(1חוזר שהוא מחלים
וקיבל אישור החלמה על בסיס ממצא חיובי ל ,nCov-וחלפו לא יותר מ-
 60ימים ממועד השלמת חובת הבידוד שביצע בשל היותו חולה ,לא יהיה
חייב בבידוד לפי סעיפים קטנים )י( או )י;".(1

) (4

בסעיף קטן )יא( ,במקום "המתגורר עימו" יבוא "שהוא בן ביתו";

) (5

בסעיף קטן )יב( -
)א( ברישה ,במקום "בסעיף קטן )ט(" יבוא "בסעיפים קטנים )ט( ו-
)ט "(1ובמקום "מחלים" יבוא "אדם ,ובכלל זה מחלים;",

תיקון סעיף 3ג .2

) ב(

בפסקה ) ,(1במקום "המחלים" יבוא "הוא";

) ג(

בפסקה ) ,(2במקום "המחלים" יבוא "הוא";

) ד(

בפסקה ) ,(3המילה "המחלים" – תימחק.

בסעיף 3ג להוראה העיקרית ,סעיף קטן )ד( – בטל.

תחילה

.3

תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה.

שם

.4

הוראה זו תיקרא" :הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית
והוראות שונות( )תיקון מס' ) (10הוראת שעה( ,התשפ"ב."2022-

י"א
14

באדר ב'
במרץ

התשפ"ב
2022

תא"ל
ראש
באזור

פארס
המינהל
יהודה

עטילה
האזרחי
ושומרון
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המשרד לשירותי דת
לשכה משפטית

הרשות המוסמכת

לפי נספח מס'  :12דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א1981-

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אזורית אלקנה

לפי סעיף )6א( לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל"א 1971-כפי תוקפו בנספח
מס'  :12דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א1981-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )6א( לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב{ ,התשל"א-
 1971כפי תוקפו בנספח מס'  :12דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(
התשמ"א ,1981-המועצה הדתית אלקנה תהיה בת חמישה חברים והרכבתי אותה כדלהלן:
שם
שמעון רוקח
שמעון ברט
יובל גנן
עוז אלתר
רחל קורצמן

תוקף המינוי מיום כ"ח אלול התשפ"א )  5בספטמבר ( 2021

כ"ח אלול התשפ"א )  5בספטמבר ( 2021

שמעון )מוני( מעתוק
הרשות המוסמכת

11960

המשרד לשירותי דת
לשכה משפטית

הרשות המוסמכת

לפי נספח מס'  :12דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א1981-

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אזורית גוש עציון

לפי סעיף )6א( לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל"א 1971-כפי תוקפו בנספח
מס'  :12דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א1981-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )6א( לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב{ ,התשל"א-
 1971כפי תוקפו בנספח מס'  :12דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(
התשמ"א ,1981-המועצה הדתית אזורית גוש עציון תהיה בת שבעה חברים והרכבתי אותה כדלהלן:
שם
רפאל אוסטרוף
ג'רמי קורניץ
וולפסטל אליהו
אלעד מאיר
רחל רוז
שירה ספיר
סנדק אילת

תוקף המינוי מיום ל' תשרי התשפ"ב )  6באוקטובר ( 2021

ל' תשרי התשפ"ב )  6באוקטובר ( 2021

שמעון )מוני( מעתוק
הרשות המוסמכת

11961

המשרד לשירותי דת
לשכה משפטית

הרשות המוסמכת

לפי נספח מס'  :12דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א1981-

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אזורית בקעת הירדן

לפי סעיף )6א( לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל"א 1971-כפי תוקפו בנספח מס' :12
דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א1981-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )6א( לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב{ ,התשל"א1971-
כפי תוקפו בנספח מס'  :12דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א,1981-
המועצה הדתית אזורית בקעת הירדן תהיה בת שבעה חברים והרכבתי אותה כדלהלן:
שם
אורית גבירצמן
גנטק אסתר
יואל אלמוג
דוד אורן
שלום קופרמן
כפיר רמי
אורית אבידן דא קוסטה

תוקף המינוי מיום כ"ו חשון התשפ"ב )  1בנובמבר ( 2021

כ"ו חשון התשפ"ב )  1בנובמבר ( 2021

שמעון )מוני( מעתוק
הרשות המוסמכת
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המשרד לשירותי דת
לשכה משפטית

הרשות המוסמכת

לפי נספח מס'  :12דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א1981-

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אזורית מעלה אדומים

לפי סעיף )6א( לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל"א 1971-כפי תוקפו בנספח
מס'  :12דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א1981-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )6א( לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב{ ,התשל"א-
 1971כפי תוקפו בנספח מס'  :12דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(
התשמ"א ,1981-המועצה הדתית מעלה אדומים תהיה בת שבעה חברים והרכבתי אותה כדלהלן:
שם
שי פרץ
יצחק אבידני
חנניה אזולאי
יעקב חי אהרון
יעקב בנימין
ציפי מזרחי
מלי אמסלם

תוקף המינוי מיום כ"א כסלו תשפ"ב )  25בנובמבר (2021
כ"א בכסלו התשפ"ב )  25בנובמבר (2021

שמעון )מוני( מעתוק
הרשות המוסמכת

11963

המשרד לשירותי דת
לשכה משפטית

הרשות המוסמכת

לפי נספח מס'  :12דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א1981-

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אזורית אריאל

לפי סעיף )6א( לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל"א 1971-כפי תוקפו בנספח
מס'  :12דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א1981-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )6א( לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב{ ,התשל"א-
 1971כפי תוקפו בנספח מס'  :12דיני דתות לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(
התשמ"א ,1981-המועצה הדתית אזורית אריאל תהיה בת שבעה חברים והרכבתי אותה כדלהלן:
שם
עמוס צוריאל
מיכאל אברמוביץ
קתוע שרונה
פלג הדרה
דינה אברגיל
אלי ארביב
אדרי אלברט

תוקף המינוי מיום כ"ד כסלו תשפ"ב )  28בנובמבר ( 2021

שמעון )מוני( מעתוק
הרשות המוסמכת
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר העסקת עובדים במקומות מסוימים )יהודה ושומרון( )מס' ,(967
התשמ"ב – 1982
כתב מינוי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לצו בדבר העסקת עובדים במקומות מסוימים )יהודה ושמרון( )מס' ,(967
התשמ"ב – ) 1982להלן" :הצו"( ,ולפי סעיף  9לחוק העבודה הירדני מס'  21לשנת ) 1960להלן" :חוק
העבודה"( ,הנני ממנה בזאת את:

מפקחי העבודה במינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה
של זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה בישראל

לשמש כמפקחים על העבודה ,כמשמעות מונח זה בחוק העבודה ,לעניין הצו.
תחילת תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו.

כ"ב
24

בשבט
בינואר

התשפ"ב
2022

לוי
יצחק
קמ"ט תעסוקה – הממונה
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר הגנה על הטבע )יהודה והשומרון( )מס'  ,(363התש"ל – 1969
צו בדבר פארקים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(373תש"ל – 1970

כתב מינוי לפקח
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א)ד( לצו בדבר הגנה על הטבע )יהודה והשומרון( )מס'  ,(363התש"ל
–  1969ולפי סעיף )5ב() (5לצו בדבר פארקים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(373תש"ל – ,1970
ובאישור ראש המנהל האזרחי ,הנני ממנה בזה את:

גלעד וייל ,ת.ז052819661 .

לכהן כפקח כמשמעותו בצווים.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

א' אדר א התשפ"ב

כהן
גיא
קמ"ט שמירת הטבע והפארקים
המוסמכת
הרשות

ט' אדר א התשפ"ב

עטילה
האזרחי
ושומרון

 2בפברואר 2022

 10בפברואר 2022

תא"ל
ראש
באזור

פארס
המינהל
יהודה
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה ושומרון( )מס'  ,(947התשמ"ב1981 -
מינוי ממלאת מקום קצין המטה לענייני שמאות במנהל האזרחי
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס' ,(947
התשמ"ב ,1981-ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני ממנה בזאת את:

גברת רות חוברה ת"ז 301450482
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.

ו'
9

באדר ב'
במרץ

התשפ"ב
2022

עטילה
פארס
תת-אלוף
האזרחי
המינהל
ראש
והשומרון
יהודה
לאזור
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 -בלמ"ס -

צבא ההגנה לישראל
צו בדבר הסדרת השמירה בישובים )יהודה והשומרון( )מס' ,(432
התשל"א1971-
מינוי ממונה על השמירה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לצו בדבר הסדרת השמירה בישובים )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(432התשל"א ,1971-אני ממנה בזאת את:

מפקד משמר הגבול עוטף ירושלים
להיות ממונה על השמירה בשטח המתוחם בקו שחור במפה המצורפת לכתב מינוי זה
והחתומה על ידי.
תחילת תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו.
מינוי מפקד משמר הגבול ירושלים כממונה על השמירה ,שנחתם ביום י"ג בניסן התשס"ו,
 11באפריל  - 2006בטל בזאת.
ט"ו באדר ב' התשפ"ב
2022
במרץ
18

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
והשומרון
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 -בלמ"ס -
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﻣﻨﺸﺄة ﻛﮭﺮﺑﺎء وأﻋﻤﺎل ﻛﮭﺮﺑﺎء( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،(۲۰۹۰
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ إﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻷﺟ�ﻞ إﻗﺎﻣ�ﺔ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺄﻧﻨﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻓ��ﻲ اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء )ﻣﻨﺸ��ﺄة ﻛﮭﺮﺑ��ﺎء وأﻋﻤ��ﺎل ﻛﮭﺮﺑ��ﺎء( )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ -٥۷۳٥ ،(٦۰۲
 ،۱۹۷٥ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۱

ﺗﻌ�������ﺪﯾﻞ
اﻟﻤ�������ﺎدة
۱

.۱

ﺑ������������ﺪء
ﺳﺮﯾﺎن

.٤

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.٥

ﯾﺴ��ﻤﻰ ھ��ﺬا اﻷﻣ��ﺮ" :أﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء )ﻣﻨﺸ��ﺄة ﻛﮭﺮﺑ��ﺎء وأﻋﻤ��ﺎل ﻛﮭﺮﺑ��ﺎء( )ﺗﻌ��ﺪﯾﻞ رﻗ��ﻢ ) (۳ﯾﮭ��ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،(۲۰۹۰

۱۸

ﺗﺒﺎت

٥۷۸۲

۲۲

ﻛﺎﻧﻮن اول

۲۰۲۱

) (۱

ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ "اﻟﻤﺴﺆول" ﯾﺄﺗﻲ:
""ﻏﺎز طﺒﯿﻌﻲ"" ،ﻏﺎز"-ﺧﻠﯿﻂ ﻣﻦ اﻟﻐﺎزات اﻟﮭﯿﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﯿﺔ واﻟﻐﯿﺮ ھﯿﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘ�ﻮي
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﯿﺮ ﻋﻠ�ﻰ ﻏ�ﺎز اﻟﻤﯿﺜ�ﺎن ) (CH4اﻟﺘ�ﻲ ﺑﺪرﺟ�ﺔ ﺣ�ﺮارة  ۱٥ﻣﺌﻮﯾ�ﺔ واﻟﻀ�ﻐﻂ اﻟﺠ�ﻮي ﺗﻜ�ﻮن
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎدة ﻏﺎزﯾﺔ"؛
"ﻏﺎز طﺒﯿﻌﻲ ﻣﻀﻐﻮط"" ،ﺳﻲ ان ﺟﻲ"-ﻏ�ﺎز طﺒﯿﻌ�ﻲ ﯾﻀ�ﻐﻂ ﻟﻐﺎﯾ�ﺔ ﺿ�ﻐﻂ  ۲٥۰ﺑ�ﺎر )-۲۹۰۰
 ۳٦۰۰ﺑﺎوﻧﺪ\ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ( واﻟﺬي ﯾﻮزع وﯾﺨﺰن ،ﺑﺤﺎوﯾ�ﺎت ﻏ�ﺎز اﻟﻤﻌ�ﺪة ﻟﮭ�ﺬا اﻟﻐ�ﺮض ،ﻻ ﺗﻘ�ﻞ
ﺳﻌﺔ اﻟﺤﺎوﯾﺔ ﻋﻦ  ٥۰ﻟﯿﺘﺮ؛"

) (۲

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ "اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ" ﯾﺄﺗﻲ-
"ﻣﻨﺸﺄة ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ"-ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻟﻲ-
) (۱ﻣﻨﺸﺄة ﻏﺎز اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌ�ﻲ ،ﺑﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ ذﻟ�ﻚ ﻹﻧﺘ�ﺎج ﻣ�ﻮاد أﺧ�ﺮى ﻣ�ﻦ
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ او ﻹﻧﺘﺎج طﺎﻗﺔ ﺣﺮارﯾﺔ ،ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ او ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ؛
) (۲ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ؛
) (۳ﻣﻨﺸﺄة ﻏﺎز ﻟﺘﻔﺮﯾﻎ ﻏﺎز طﺒﯿﻌﻲ ﻣﻀﻐﻮط؛
) (٤اﻧﺎﺑﯿﺐ ،اﺑﻨﯿﺔ ،أﺟﮭﺰة وﻗﻄﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻ�ﻞ ﺑ�ﯿﻦ ﻣﻨﺸ�ﺂت ﻛﺎﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ اﻟﻔﻘ�ﺮات ) (۱و(۲)-
وﺑﯿﻦ ﻣﻨﺸﺄة ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (۳او ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ اﻟﯿﮭﺎ.".

) (۳

ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻣﻨﺸﺄة ﻛﮭﺮﺑﺎء" ،ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ "اﻻدوات" ﯾﺄﺗﻲ "ﻣﻨﺸﺄة ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ".

اﻟﻮف

ﯾﮭﻮدا

ﻓﻮﻛﺲ

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات اﻟﺠﯿﺶ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ

ﯾﮭﻮدا

واﻟﺴﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺸﻐﯿﻞ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،(۲۰۹۱
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ ،وﺑﻤ�ﺎ إﻧﻨ�ﻲ اﻋﺘﻘ�ﺪ أن اﻷﻣ�ﺮ ﻣﻄﻠ�ﻮب ﻷﺟ�ﻞ إﻗﺎﻣ�ﺔ اﻟﺤﻜ�ﻢ
اﻟﺼﺤﯿﺢ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺄﻧﻨﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣ�ﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑ�ﺎء )ﺗﻨﻈ�ﯿﻢ وﺗﺸ�ﻐﯿﻞ( )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ ،۱۹۷۱-٥۷۳۱ ،(٤۲۷
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۱

ﺗﻌ�������ﺪﯾﻞ
اﻟﻤ�������ﺎدة
۱

.۱

ﺑ������������ﺪء
ﺳﺮﯾﺎن
اﻻﺳﻢ

.٤

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

.٥

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء )ﺗﻨﻈ�ﯿﻢ وﺗﺸ�ﻐﯿﻞ( )ﺗﻌ�ﺪﯾﻞ رﻗ�ﻢ ) (٤ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ."۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،(۲۰۹۱

) (۱ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ "اﻟﻤﺴﺆول" ﯾﺄﺗﻲ:
""ﻏﺎز طﺒﯿﻌﻲ"" ،ﻏﺎز"-ﺧﻠﯿﻂ ﻣﻦ اﻟﻐﺎزات اﻟﮭﯿﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﯿﺔ واﻟﻐﯿﺮ ھﯿﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘ�ﻮي
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﯿﺮ ﻋﻠ�ﻰ ﻏ�ﺎز اﻟﻤﯿﺜ�ﺎن ) (CH4اﻟﺘ�ﻲ ﺑﺪرﺟ�ﺔ ﺣ�ﺮارة  ۱٥ﻣﺌﻮﯾ�ﺔ واﻟﻀ�ﻐﻂ اﻟﺠ�ﻮي ﺗﻜ�ﻮن
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎدة ﻏﺎزﯾﺔ"؛
"ﻏﺎز طﺒﯿﻌﻲ ﻣﻀﻐﻮط"" ،ﺳﻲ ان ﺟﻲ"-ﻏ�ﺎز طﺒﯿﻌ�ﻲ ﯾﻀ�ﻐﻂ ﻟﻐﺎﯾ�ﺔ ﺿ�ﻐﻂ  ۲٥۰ﺑ�ﺎر )-۲۹۰۰
 ۳٦۰۰ﺑﺎوﻧﺪ\ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ( واﻟﺬي ﯾﻮزع وﯾﺨﺰن ،ﺑﺤﺎوﯾ�ﺎت ﻏ�ﺎز اﻟﻤﻌ�ﺪة ﻟﮭ�ﺬا اﻟﻐ�ﺮض ،ﻻ ﺗﻘ�ﻞ
ﺳﻌﺔ اﻟﺤﺎوﯾﺔ ﻋﻦ  ٥۰ﻟﯿﺘﺮ؛"
) (۲ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ "اﻟﻤﺴﺆول" ﯾﺄﺗﻲ-
"ﻣﻨﺸﺄة ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ"-ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻟﻲ-
) (۱ﻣﻨﺸﺄة ﻏﺎز اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌ�ﻲ ،ﺑﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ ذﻟ�ﻚ ﻹﻧﺘ�ﺎج ﻣ�ﻮاد أﺧ�ﺮى ﻣ�ﻦ
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ او ﻹﻧﺘﺎج طﺎﻗﺔ ﺣﺮارﯾﺔ ،ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ او ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ؛
) (۲ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ؛
) (۳ﻣﻨﺸﺄة ﻏﺎز ﻟﺘﻔﺮﯾﻎ ﻏﺎز طﺒﯿﻌﻲ ﻣﻀﻐﻮط؛
) (٤اﻧﺎﺑﯿﺐ ،اﺑﻨﯿﺔ ،أﺟﮭﺰة وﻗﻄﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻ�ﻞ ﺑ�ﯿﻦ ﻣﻨﺸ�ﺂت ﻛﺎﻟﻤ�ﺬﻛﻮر ﻓ�ﻲ اﻟﻔﻘ�ﺮات ) (۱و(۲)-
وﺑﯿﻦ ﻣﻨﺸﺄة ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (۳او ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ اﻟﯿﮭﺎ.".
) (۳ﻓ��ﻲ ﺗﻌﺮﯾ��ﻒ "ﻣﻨﺸ��ﺄة ﻛﮭﺮﺑ��ﺎء" ،ﺑﻌ��ﺪ ﻛﻠﻤ��ﺔ "اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎء" ﯾ��ﺄﺗﻲ "وﯾﺸ��ﻤﻞ ﻣﻨﺸ��ﺄة ﻻﺳ��ﺘﮭﻼك اﻟﻐ��ﺎز
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ".
) (٤ﻓ���ﻲ ﺗﻌﺮﯾ���ﻒ "اﻟﺘﻌﺎﻣ���ﻞ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑ���ﺎء" ،ﺑﻌ���ﺪ اﻟﻜﻠﻤ���ﺎت "ﺗﻮرﯾ���ﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑ���ﺎء" ﯾ���ﺄﺗﻲ ""وﯾﺸ���ﻤﻞ ﻣﻨﺸ���ﺄة
ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ".

۱۸

ﺗﺒﺎت

٥۷۸۲

اﻟﻮف

۲۲

ﻛﺎﻧﻮن اول

۲۰۲۱

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات اﻟﺠﯿﺶ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ

ﯾﮭﻮدا
ﯾﮭﻮدا

ﻓﻮﻛﺲ
واﻟﺴﺎﻣﺮة
11971

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﺮى( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۲۰۲۱-٥۷۸۲،(۲۰۹۲
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱

.۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٤ج

.۲

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط
ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۲۰۲۱-٥۷۸۲،(۲۰۷٥ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۲
) (۱

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٥ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ "ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻠﻮس ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ"-ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻐﻠﻖ وﻣﺴﻘﻮف ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻼﻏﻼق اﻟﺸﺘﻮي؛"؛

) (۲

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ) (۱۱ﯾﺄﺗﻲ:
") (۱۲ﺣﺎﻧﻮت ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﻋﺪا اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺔ ،ﺣﺎﻧﻮت ﻟﺒﯿﻊ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت
وأدوات اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،ﺣﺎﻧﻮت اﻟﺒﺼﺮﯾﺎت ،ﺣﺎﻧﻮت ﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻄﺒﯿﺔ ،اﻟﺴﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ
وﺣﺎﻧﻮت اﻟﺒﻘﺎﻟﺔ؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻋﺪا ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﯿﺎرات ،اﻟﻤﺨﺎزن ،ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﻣﺎ
ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ".

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة ٥ب .۳

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤ج)أ( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﻌﺪ "ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﯾﻤﻜﺜﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻛﻤﯿﺔ ﺗﻔﻮق ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ
ﻟﻜﻞ  ۷أﻣﺘﺎر ﻣﺮﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن" ﯾﺄﺗﻲ "وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري-ﻻ ﯾﻤﻜﺜﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻛﻤﯿﺔ
ﺗﻔﻮق ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ۱٥ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن".
ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ٥أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﯾﺄﺗﻲ:
"ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ٥ب
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري

)أ(

دون اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻮاد ،اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺠﺎري-
) (۱

ﻻ ﯾﺴﻤﺞ ﺑﺎﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ؛

) (۲

ﻻ ﯾﻀﻊ اﻟﻄﺎوﻻت واﻟﻜﺮاﺳﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ،وﯾﻤﻨﻊ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻄﺎوﻻت
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻷرض ،ﺑﺤﺎل
ﺗﻮاﺟﺪت؛

) (۳

ﯾﻌﻠﻖ ﻻﻓﺘﺎت ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻟﻠﻌﯿﻦ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ ﺗﻨﺎول
اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
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)ب(

ﻻ ﯾﺴﺮي اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻌﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق
اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري.

)ج(

ﻣﺪﯾﺮ او ﻣﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ او ﺑﺴﻄﺔ ﻟﺒﯿﻊ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ،ﻻ ﯾﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻ ﻟﻤﻦ أﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء" او ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ
ﻓﻮري ،او ﻟﻄﻔﻞ ﺻﻐﯿﺮ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻊ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،او ﻟﻮﻟﺪ اﻟﺬي أﺑﺮز
ﺑﻄﺎﻗﺔ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت"-
ﯾﺸﻤﻞ ﺑﯿﻊ اﻟﻄﻌﺎم ﻷﺟﻞ ﺗﻨﺎوﻟﮫ ﺧﺎرج اﻟﻤﻄﻌﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻄﻌﺎم
اﻟﺴﻔﺮي ) (take awayﻋﺪا ﺑﻮاﺳﻄﺔ إرﺳﺎﻟﮫ اﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﺧﺎرج
اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۷ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۷

.٤

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱٥

.٥

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱٥ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﺪل " "۲۰۲۲\۱\۱۲ﯾﺄﺗﻲ."۲۰۲۲\۱\۲۷" :

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ

.٦

ﻓﻲ ذﯾﻞ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-

) (۱

) (۲

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )- (۱
)أ(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ( ،ﺑﺪل "ﻋﻦ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ" ﯾﺄﺗﻲ "ﻋﻦ  ٥۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ"؛

)ب(

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )ب(-ﯾﺤﺬف؛

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ )۲ج( ﯾﺄﺗﻲ:
")۲د( ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري ،ﺷﺨﺼﯿﺎ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺧﺮ ،اﻟﺬي وﺿﻊ طﺎوﻻت وﻛﺮاﺳﻲ ﻟﺘﻨﺎول
اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ،او ﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ طﺎوﻻت ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ
اﻷرﺿﯿﺔ ،ﺑﺤﺎل ﺗﻮاﺟﺪت ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ،او ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻖ ﻻﻓﺘﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻛﻞ ھﺬا ﻋﺪا ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻄﻌﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري وﺧﻼﻓﺎ
ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة ٥ب)أ(؛
)۲ھ( ﻣﺪﯾﺮ او ﻣﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ او ﺑﺴﻄﺔ ﻟﺒﻊ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري ،ﺷﺨﺼﯿﺎ
او ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺧﺮ ،اﻟﺬي ﻗﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﯾﺒﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" او ﻣﺼﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري وﻟﯿﺲ طﻔﻞ ﺻﻐﯿﺮ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻊ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،او ﻟﻮﻟﺪ
اﻟﺬي أﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة ٥ب)ج(؛

)أ(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻮد ب ،ﺑﺪل " "٥٫۰۰۰ﯾﺄﺗﻲ ""۲٫٥۰۰؛

)ب(

اﻟﺒﻨﺪ )- (۲ﯾﺤﺬف؛

)ج(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۳ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻮد ب ،ﺑﺪل " "۱۰٫۰۰۰ﯾﺄﺗﻲ ""٥٫۰۰۰؛

)د(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٤ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻮد ب ،ﺑﺪل " "۳٫۰۰۰ﯾﺄﺗﻲ ""۱٫۰۰۰؛

) ھ(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )٤أ( ،ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻮد ب ،ﺑﺪل " "۳٫۷٥۰ﯾﺄﺗﻲ ""۱٫۰۰۰؛
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)و(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )٤ب( ،ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻮد ب ،ﺑﺪل " "۳٫۷٥۰ﯾﺄﺗﻲ ""۲٫٥۰۰؛

)ز(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )٤د( ،ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻮد ب ،ﺑﺪل " "۲٫۰٥۰ﯾﺄﺗﻲ ""۱٫۰۰۰؛

)ح(

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ )٤د( ﯾﺄﺗﻲ:
اﻟﻌﻤﻮد أ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻻدارﯾﺔ
")٤ھ(

)۷أ()۲د(

اﻟﻌﻤﻮد ب
ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺸﺎﻗﻞ
اﻟﺠﺪﯾﺪ
.٥٫۰۰۰

)٤و(

)۷أ()۲ھ(

"۲٫٥۰۰

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۷

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم  ۲۷ﻛﺎﻧﻮن اول .۲۰۲۱

اﻻﺳﻢ

.۸

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﺮى( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۲۱-٥۷۸۲،(۲۰۹۲

۲۳
۲۷

ﺗﺒﺎت
ﻛﺎﻧﻮن اول

٥۷۸۲

اﻟ�������ﻮف

۲۰۲۱

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

ﯾ�������ﮭ�������ﻮدا ﻓ�������ﻮﻛ�������ﺲ

ﻓ����ﻲ ﻣ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﻠﻌﻤﺎل(
)ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۹۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﻠﻌﻤﺎل( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۸۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()۲۰۲۱-٥۷۸۲،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻻﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۸

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۸

.۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم  ۲ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ .۲۰۲۲

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء
ﻟﻠﻌﻤﺎل( )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۹۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۲،

ﺑﺪل ۲" :ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ  ،"۲۰۲۲ﯾﺄﺗﻲ ۲" :ﺷﺒﺎط ."۲۰۲۲

۲٥
۲۹

ﺗﺒﺎت
ﻛﺎﻧﻮن اول

٥۷۸۲
۲۰۲۱

اﻟ�������ﻮف

ﯾ�������ﮭ�������ﻮدا ﻓ�������ﻮﻛ�������ﺲ

ﻗ���ﺎﺋ���ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓ���ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ����ﻲ ﻣ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۹ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،(۲۰۹٤
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱۱

.۱

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۲۰۱۰-٥۷۷۱ ،(۱٦٦٥ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۱۱ﺑﺪل ""۲۰۲۱\٦\۳۰
ﯾﺄﺗﻲ."۲۰۲٦\٦\۳۰" :

ﺳﺮﯾﺎن

.۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم .۲۰۲۱\٦\۳۰

اﻻﺳﻢ

.٤

ﯾﺴ��ﻤﻰ ھ��ﺬا اﻷﻣ��ﺮ" :أﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن ﺗﻨﻈ��ﯿﻢ اﻟﺼ��ﻼﺣﯿﺎت ﻓ��ﻲ اﻟﻤﻌ��ﺎﺑﺮ )ﺗﻌ��ﺪﯾﻞ رﻗ��ﻢ (۹
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،(۲۰۹٤

۲٥

ﺗﺒﺎت

٥۷۸۲

۲۹

ﻛﺎﻧﻮن أول

۲۰۲۱

اﻟ����������������وف

ﯾﮭ����������������ودا ﻓ����������������وﻛس

ﻗﺎﺋ�����ﺪ ﻗ�����ﻮات ﺟ�����ﯿﺶ اﻟ�����ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�����ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ���ﺔ

ﯾﮭ���ﻮدا

واﻟﺴ���ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰۹٥
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻻﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﺑﻔﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )Coronavirus Novel
) (nCov-2019ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( ،ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﻜﺎن ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٥

.۱

اﻻﺳﻢ

 .۲ﺮ ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ

ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٥ﯾﻌﻠﻢ ﻛﻔﻘﺮة ")أ(" وﯾﻠﯿﮭﺎ:
")ب( دون اﻟﻤﺲ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻣﻦ ﯾﻮم  ٤ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۲۲
وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  ٤ﺷﺒﺎط ."۲۰۲۲

) (۲۰۹٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۲-٥۷۸۲،

۱
۳

ﺷﺑﺎط
ﻛﺎﻧون ﺛﺎﻧﻲ

٥۷۸۲

اﻟ���������ﻮف

۲۰۲۲

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ

ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰۹٦
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
)ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ ) Novel Coronavirus
) (nCov-2019ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( ،ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن وﺧﺎرﺟﮭﺎ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۳

.۱

اﻻﺳﻢ

.۲

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۸۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(  ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،اﻟﻮارد
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۳ﯾﻌﻠﻢ ﻛﺎﻟﻔﻘﺮة )أ( وﯾﻠﯿﮭﺎ:

")ب( دون اﻟﻤﺲ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻣﻦ ﯾﻮم  ٤ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۲۲
وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  ٤ﺷﺒﺎط ."۲۰۲۲

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۹٦ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۲-٥۷۸۲،

۱
۳

ﺷﺑﺎط
ﻛﺎﻧون ﺛﺎﻧﻲ

٥۷۸۲

اﻟ���������ﻮف

۲۰۲۲

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ

ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰۹۷
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﻟﻸطﺮاف اﻟﻤﺘﺪاوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )) (Novel Coronavirus nCov-2019ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ
ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۱ ٤

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) (۱۸٤۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٤ﯾﻌﻠﻢ ﻛﻔﻘﺮة ")أ(" وﯾﻠﯿﮭﺎ:
")ب( دون اﻟﻤﺲ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻣﻦ ﯾﻮم  ٤ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۲۲
وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  ٤ﺷﺒﺎط ."۲۰۲۲

.۲

اﻻﺳﻢ

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۹۷ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،

۱
۳

ﺷﺑﺎط
ﻛﺎﻧون ﺛﺎﻧﻲ

٥۷۸۲

اﻟ���������ﻮف

۲۰۲۱

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ

ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﺮى( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۰۹۸
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط
ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۲۰۲۱-٥۷۸۲،(۲۰۷٥ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۲

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۲

.۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٤أ

.۲

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٤ج

.۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.٤

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.٥

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﺮى( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۰۹۸

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (۷ﺑﺪل "ﺣﺘﻰ  ۱۰۰۰ﻣﺸﺎھﺪ" ،ﯾﺄﺗﻲ "ﺣﺘﻰ  ۱۰۰ﻣﺸﺎھﺪ".
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)أ(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﺪل "أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۱۰۰۰ﺷﺨﺺ" ،ﯾﺄﺗﻲ" :أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۱۰۰ﺷﺨﺺ"؛

)ب(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،ﺑﺪل "أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۱۰۰۰ﺷﺨﺺ" ،ﯾﺄﺗﻲ" :أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۱۰۰ﺷﺨﺺ"؛

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤ج ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )د(-

۲
٤

ﺷﺒﺎط
ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

)أ(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٥ﺑﺪل "ﺣﺘﻰ ۱۰۰۰ﺷﺨﺺ" ،ﯾﺄﺗﻲ" :ﺣﺘﻰ  ۱۰۰ﺷﺨﺺ"؛

)ب(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٦ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ( ،ﺑﺪل "ﺣﺘﻰ ۱۰۰۰ﻣﺸﺎھﺪ" ،ﯾﺄﺗﻲ" :ﺣﺘﻰ  ۱۰۰ﻣﺸﺎھﺪ"؛

٥۷۸۲

اﻟ�������ﻮف

۲۰۲۲

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

ﯾ�������ﮭ�������ﻮدا ﻓ�������ﻮﻛ�������ﺲ

ﻓ����ﻲ ﻣ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰۹۹
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥۸ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )اﻣﺮ رﻗﻢ (۱۷۹۹
)ﺗﻌﺪﯾﻞ(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر ،واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻻﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۲

.۱

اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥۸ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )اﻣﺮ رﻗﻢ -٥۷۷۸ ،(۱۷۹۹
 ،۲۰۱۸ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲أ( ،ﺑﺪل " ۲۷ﺗﺒﺎت  ۱) ٥۷۸۲ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ  "(۲۰۲۲ﯾﺄﺗﻲ " ۸ﺗﺒﺎت
 ۱) ٥۷۸۳ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ ."(۲۰۲۳

ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥۸ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )اﻣﺮ
رﻗﻢ ) (۱۷۹۹ﺗﻌﺪﯾﻞ( )اﻣﺮ رﻗﻢ ."۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،(۲۰۹۹

۲٦
۳۰

ﺗﺑﺎت
ﻛﺎﻧون اول

٥۷۸۲
۲۰۲۱

اﻟ�������وف

ﯾ�������ﮭ�������ودا ﻓ�������وﻛ�������س

ﻗ���ﺎﺋ���د ﻗوات ﺟﯾش اﻟ���دﻓ���ﺎع اﻹﺳ�������راﺋﯾﻠﻲ
ﻓ����ﻲ ﻣ����ﻧ����ط����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ودا واﻟﺳ����������ﺎﻣ����رة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﯿﯿﻦ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ) (۲۱۰۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۲-٥۷۸۲،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ ،وﻟﻀﻤﺎن رﻓﺎھﯿﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎن وﻷﺟﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ

.۱

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﯿﯿﻦ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
 ،۱۹٦۷-٥۷۲۷ ،(۳۷ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ ،ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  ،۱ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )ج( ،ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻻ
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا".

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﮫ

.۲

ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم .۲۰۲۲\۳\۳۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.٤

أﻣﺮ ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﯿﯿﻦ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ )ﺗﻌﺪﯾﻞ
رﻗﻢ ) (۲۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۱۰۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ."۲۰۲۲-٥۷۸۲،

۸

ﺷﺑﺎط

٥۷۸۲

اﻟ����������ﻮف

۱۰

ﻛﺎﻧون ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۲۲

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

ﯾ����������ﮭ����������ﻮدا

ﻓ����������ﻮﻛ����������ﺲ

ﺑ�����ﻤ�����ﻨ�����ﻄ�����ﻘ�����ﺔ ﯾ�����ﮭ�����ﻮدا واﻟﺴ�����������ﺎﻣ�����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﺮى( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۱۰۱
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٤أ

.۱

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة  ۱٤أ

.۲

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ
اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷۸۲،(۲۰۷٥
) ۲۰۲۱ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ( ،ﺑﺪل اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤أ ﯾﺄﺗﻲ:
" ٤أ

)أ(

)ب(

)ج(

اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺠﻤﮭﻮر وﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ،
وﯾﻌﻤﻞ ﺑﺴﻌﺔ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٥۰ﺷﺨﺺ ،او ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﺬي ﺗﻘﺎم
ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﻦ ﻣﻔﺘﻮح ،وﯾﻌﻤﻞ ﺑﺴﻌﺔ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ۱۰۰
ﺷﺨﺺ ،ﻻ ﺑﻌﻤﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﺔ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻻ اﻣﺎم ﻣﻦ أﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ " اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء" او ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري ،او ﻟﻄﻔﻞ
ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،او وﻟﺪ اﻟﺬي أﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة ٤؛
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( أﻋﻼه ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة ٤
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ،ﺧﻼل أﯾﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﻻﻋﯿﺎد ،ﺗﻘﺮأ اﻟﻤﺎدة
)٤ب( ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱اﻟﻜﻠﻤﺎت "وﺑﺤﺎل أﺑﺮز ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
)۳ج()- (۱ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۳د("-ﻻ ﺗﻘﺮأ؛

) (۲

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۲اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۳د(،
ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ"-ﻻ ﺗﻘﺮأ؛

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر وﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ،
وﯾﻌﻤﻞ ﺑﺴﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ  ٥۰ﺷﺨﺺ ،او ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﺔ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر ،دون ﻓﺮض اﺑﺮاز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء" ،ﯾﻌﻠﻖ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺎن ﻻﻓﺘﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرز ﻟﻠﻌﯿﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ
ﻟﻠﻤﺎﻛﺜﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ان اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ھﻲ  ٥۰ﺷﺨﺺ او ۱۰۰
ﺷﺨﺺ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،وﺑﺸﺄن ﻋﺪم ﻓﺮض اﺑﺮاز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء او
ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن.".

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۱٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﯾﺄﺗﻲ:
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"ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ ۱٤أ.
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء ﻣﺆﻗﺘﺔ

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻮاد ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻰ
وﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ اﻷوﻟﻰ ﺿﺪ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة ﺣﺘﻰ  ۱ﺷﺒﺎط
 ۲۰۲۲ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﺄﻧﮫ-
) (۱ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۱
)أ(

ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء"-ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ
) (٥ﯾﺄﺗﻲ:
") (٦ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﻟﺸﺨﺺ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ اﻧﮫ ﯾﺴﺘﺤﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ "
اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ".؛

)ب(

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ" ﯾﺄﺗﻲ:
" ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ"-ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺪرھﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻖ
اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﻟﺸﺨﺺ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ اﻧﮫ ﺗﻠﻘﻰ وﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ اﻷوﻟﻰ ﺿﺪ
ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ ،وﺗﻜﻮن وﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ل۳۰-
ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻠﻘﻲ وﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة؛"؛

) (۲ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٦ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ )۲ب( ﯾﺄﺗﻲ:
")۲ج( ﺗﻠﻘﻰ وﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ اﻷوﻟﻰ ﺿﺪ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ
ﺧﻼل  ۳۰ﯾﻮم ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن؛"؛
) (۳ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۷أ( ،ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٥ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )ب،(۲
ﯾﺄﺗﻲ:
")ب (۳ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻰ وﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ اﻷوﻟﻰ ﺿﺪ
ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﺧﻼل  ۳۰ﯾﻮم ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن.".
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.٤

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﺮى( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ
) (٥ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۱۰۱

۱٤
۱٦

ﺷﺒﺎط
ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

٥۷۸۲

اﻟ�������ﻮف

۲۰۲۲

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

ﯾ�������ﮭ�������ﻮدا ﻓ�������ﻮﻛ�������ﺲ

ﻓ����ﻲ ﻣ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﺮى( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٦ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۱۰۲
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۲

.۱

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ
اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷۸۲،(۲۰۷٥
) ۲۰۲۱ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۲اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،اﻟﺒﻨﺪ )- (۱۲ﯾﺤﺬف.

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٤ج

.۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤ج ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٥ب

.۳

) (۱ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﻌﺪ " وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري" ﯾﺄﺗﻲ "او ﺣﺎﻧﻮت اﻟﺘﻲ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ ۱۰۰
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ او أﻛﺜﺮ وﻟﯿﺴﺖ ﺻﯿﺪﻟﯿﺔ ،ﺣﺎﻧﻮت ﻟﺒﯿﻊ ﻣﻮاد اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ )ﻓﺎرم( ،ﺑﻘﺎﻟﺔ
او ﺳﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ"؛
) (۲ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﯾﺄﺗﻲ:
")أ (۱ﻓﻲ ﺣﺎﻧﻮت اﻟﺘﻲ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﻓﻲ اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻧﻮت
ﻟﺒﯿﻊ ﻣﻮاد اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ )ﻓﺎرم( ،ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎﻟﺔ او اﻟﺴﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ ،ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺘﺼﺮف او
ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻧﻈﺎم ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ دﺧﻮل اﻟﻨﺎس اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻋﺪا ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﯾﻤﻜﺜﻮا
ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن زﺑﺎﺋﻦ ﺑﻌﺪد ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ۷أﻣﺘﺎر ﻣﺮﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻤﻜﺎن او  ٤زﺑﺎﺋﻦ ،اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺴﺎھﻼ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ؛"؛
) (۳ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )د( اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱ﺑﻌﺪ "أﻣﺘﺎر ﻣﺮﺑﻌﺔ" ﯾﺄﺗﻲ "ﻋﺪا ﺣﺎﻧﻮت ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻧﯿﺖ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ."(۱
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٥ب ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
) (۱ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﯾﺄﺗﻲ:
")أ (۱ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري،
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 ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
او وﻟﺪ اﻟﺬي أﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ "ﺑﺎﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء"(؛ ﻻ ﺗﺴﺮي اﻟﺒﻨﻮد ) (۲و (۳)-ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ "ﺑﺎﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء"؛"؛
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) (۲ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ " :اﻟﻮارد ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻻ ﯾﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري
اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ طﻌﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ "ﺑﺎﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء"؛"؛
) (۳ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ-
")د(

ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻟﮭﻮاء
ﺛﻼث ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ؛

) ھ(

ﯾﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺒﮭﻮا اﻟﻤﺎﻛﺜﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن
وﯾﻠﻔﺘﻮا اﻧﺘﺒﺎھﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ واﺟﺐ
ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ۳ج ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة.".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۷أ( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۷

.٤

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.٥

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.٦

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﺮى( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ
) (٦ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۱۰۲

) (۱ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )۲د( ،ﺑﺪل "ﻛﻞ ھﺬا ﻋﺪا ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻄﻌﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري" ﯾﺄﺗﻲ:
"ﻛﻞ ھﺬا ﻋﺪا ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻄﻌﻢ او ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ "ﺑﺎﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء"
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري" ،وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ" :او ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري ،ﺷﺨﺼﯿﺎ
او ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺧﺮ ،اﻟﺬي ﺷﻐﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ طﻌﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ اﻣﺎم ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺒﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء" او ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻔﻮري او اﻣﺎم طﻔﻞ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات او اﻟﺬي أﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﻤﺎدة ٥ب)أ(۱؛"؛
) (۲ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )۲ھ( ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ "ﻟﻐﺮض ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ" ،ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري"-ﻋﺪا ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري
اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ طﻌﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ "ﺑﺎﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء"؛"؛

۱٥
۱۷

ﺷﺒﺎط
ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

٥۷۸۲

اﻟ�������ﻮف

۲۰۲۲

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

ﯾ�������ﮭ�������ﻮدا ﻓ�������ﻮﻛ�������ﺲ

ﻓ����ﻲ ﻣ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﻠﻌﻤﺎل(
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۱۰۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ.۱ -
ﻣﺼﺎدﻗﺔ "ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺷﺎرة ﺧﻀﺮاء"
ﻣﺆﻗﺘﺔ

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﻠﻌﻤﺎل( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة()۲۰۲۲-٥۷۸۲،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻻﺻﻠﻲ( ،ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ،۷ﯾﺄﺗﻲ:
"۷أ .ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ن اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻰ وﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ اﻷوﻟﻰ ﺿﺪ
ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ ،ﻗﺒﻞ ﯾﻮم  ۱ﺷﺒﺎط  ،۲۰۲۲ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﻛﺄﻧﮫ-
) (۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۱ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻣﺼﺎدﻗﺔ "ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء"" ،ﯾﺄﺗﻲ" ﻣﺼﺎدﻗﺔ "ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ"-ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﮭﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺸﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ
ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﺸﺨﺺ واﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ اﻧﮫ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ اﻷوﻟﻰ ﺿﺪ ﻓﺎﯾﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ ،وﺗﻜﻮن ﺳﺎرﯾﺔ ﻟﻤﺪة  ۳۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻠﻘﻲ ﺟﺮﻋﺔ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة؛"؛

) (۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲أ( ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ:
")(٦

) (۳

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة - (۳)٤ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة
او ﻣﺼﺎدﻗﺔ "ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ"؛

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٥ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ:
")و(

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة - (۳)٤ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة
او ﻣﺼﺎدﻗﺔ "ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ"".

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم  ۲ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ .۲۰۲۲

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء
ﻟﻠﻌﻤﺎل( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۱۰۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۲-٥۷۸۲،

۲۳
۲٥

ﺷﺒﺎط
ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

٥۷۸۲
۲۰۲۲

اﻟ�������ﻮف

ﯾ�������ﮭ�������ﻮدا ﻓ�������ﻮﻛ�������ﺲ

ﻗ���ﺎﺋ���ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓ���ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ����ﻲ ﻣ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﺮى( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۷ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۱۰٤
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱٥

.۱

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ
اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷۸۲،(۲۰۷٥
 ،۲۰۲۱ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  -۱٥ﺑﺪل " "۲۰۲۲\۱\۲۷ﯾﺄﺗﻲ."۲۰۲۲\۲\۲۷ :

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم .۲۰۲۲\۱\۲۷

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﺮى( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ
) (۷ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۱۰٤

۲٤
۲٦

ﺷﺒﺎط
ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

٥۷۸۲
۲۰۲۲

اﻟ�������ﻮف

ﯾ�������ﮭ�������ﻮدا ﻓ�������ﻮﻛ�������ﺲ

ﻗ���ﺎﺋ���ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓ���ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ����ﻲ ﻣ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﻠﻌﻤﺎل(
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۱۰٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۱ ۸

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﻠﻌﻤﺎل( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۸۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()۲۰۲۱-٥۷۸۲،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻻﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۸
ﺑﺪل ۲" :ﺷﺒﺎط  "۲۰۲۲ﯾﺄﺗﻲ " ۲آذار ."۲۰۲۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء
ﻟﻠﻌﻤﺎل( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۱۰٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۲-٥۷۸۲،

۱

ادار

٥۷۸۲

۲

ﺷﺒﺎط

۲۰۲۲

اﻟ�������ﻮف

ﯾ�������ﮭ�������ﻮدا ﻓ�������ﻮﻛ�������ﺲ

ﻗ���ﺎﺋ���ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓ���ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ����ﻲ ﻣ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۲۱۰٦
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻻﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﺑﻔﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )Coronavirus Novel
) (nCov-2019ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( ،ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﻜﺎن ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۱

اﻻﺳﻢ

 .۲ﺮ ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(

ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٥ب( ،ﺑﺪل " ٤ﺷﺒﺎط  "۲۰۲۲ﯾﺄﺗﻲ۲۱" :
ﺷﺒﺎط ."۲۰۲۲

)رﻗﻢ ) (۲۱۰٦ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۲-٥۷۸۲،

۱

آدار

٥۷۸۲

اﻟ���������ﻮف

۲

ﺷﺑﺎط

۲۰۲۲

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ

ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۱۰۷
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ ) Novel Coronavirus
) (nCov-2019ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( ،ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن وﺧﺎرﺟﮭﺎ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۱

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۸۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(  ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﻲ

اﻻﺳﻢ

.۲

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۱۰۷ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت

اﻟﻤﺎدة )۳ب( ،ﺑﺪل " ٤ﺷﺒﺎط  "۲۰۲۲ﯾﺄﺗﻲ ۲۱" :ﺷﺒﺎط ."۲۰۲۲

ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۲-٥۷۸۲،

۱

آدار

٥۷۸۲

اﻟ���������ﻮف

۲

ﺷﺑﺎط

۲۰۲۲

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ

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

11991

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۱۰۸
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﻟﻸطﺮاف اﻟﻤﺘﺪاوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )) (Novel Coronavirus nCov-2019ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ
ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن.۱ ٤

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) (۱۸٤۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤ب( ،ﺑﺪل " ٤ﺷﺒﺎط "۲۰۲۲
ﯾـﺄﺗﻲ ۲۱" :ﺷﺒﺎط ."۲۰۲۲

.۲

اﻻﺳﻢ

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ
رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۱۰۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،

۱

آدار

٥۷۸۲

اﻟ���������ﻮف

۲

ﺷﺑﺎط

۲۰۲۲

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ

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

11992

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى ،واﻻﺑﻨﯿﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ۷۹ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۱-٥۷۳۱ ،(٤۱۸
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۱۰۹
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲۷ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات اﻟﺠﯿﺶ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ
۷ب )ھ(

اﻟﻤﺎدة .۱

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،۱۹۷۱-٥۷۳۱ ،(٤۱۸
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۷ب)ھ(:
)أ(

)ب(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۹)۳۸أ( اﻟﺘﻲ أﺿﯿﻔﺖ ﻋﻠﯿﮫ:
) (۱

ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺎدة ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت" :ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة "،(٥)۳۸؛

) (۲

ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻣﺎ ﺑﻨﻲ ﺑﻌﺪ إﻋﻄﺎء اﻹﻧﺬار ﻟﻮﻗﻒ اﻻﻋﻤﺎل وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﮫ"
ﯾﺄﺗﻲ" :ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر اﻟﺒﻨﺎء او اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺬي ﺑﺼﺪده أﺻﺪر اﻹﻧﺬار".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۹)۳۸ب( اﻟﺘﻲ أﺿﯿﻔﺖ اﻟﯿﮫ:
) (۱

ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت" :ﻛﻞ ﺑﻨﺎء ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻼم اﻹﻧﺬار ﻟﻮﻗﻒ اﻻﻋﻤﺎل" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻮر اﻟﺒﻨﺎء او اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺬي ﺑﺼﺪده أﺻﺪر اﻹﻧﺬار".

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ":اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲۷ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،(۲۱۰۹

۳۰

ﺷﺑﺎط

٥۷۸۲

۱

ﺷﺑﺎط

۲۰۲۲

اﻟ���������وف

ﯾ���������ﮭ���������ودا

ﻓ���������وﻛ���������س

ﻗﺎﺋد ﻗوات ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳ�������راﺋﯾﻠﻲ
ﺑ����ﻣ����ﻧ����ط����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ودا واﻟﺳ�����������ﺎﻣ����رة

11993

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﻠﻌﻤﺎل(
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۱۱۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۱ ٤

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﻠﻌﻤﺎل( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة()۲۰۲۲-٥۷۸۲،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻻﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٤اﻟﻔﻘﺮة )– (۳ﺗﺤﺬف.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم  ۷ﺷﺒﺎط .۲۰۲۲

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء
ﻟﻠﻌﻤﺎل( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۱۱۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۲-٥۷۸۲،

۷

ادار أ

٥۷۸۲

۸

ﺷﺒﺎط

۲۰۲۲

اﻟ�������ﻮف

ﯾ�������ﮭ�������ﻮدا ﻓ�������ﻮﻛ�������ﺲ

ﻗ���ﺎﺋ���ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓ���ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ����ﻲ ﻣ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة

11994

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﺮى( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۸ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۱۱۱
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱

.۱

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط
ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۰۷٥
)ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۱اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت "ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ
اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  PCRﺧﺎرج إﺳﺮاﺋﯿﻞ"" ،ﻓﻨﺪق"" ،وﺣﺪة ﺿﯿﺎﻓﺔ"-ﺗﺤﺬف.

اﻟﻐﺎء اﻟﻤﺎدة ۱أ

.۲

ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻤﺎدة ۱أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ.

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۲

.۳

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
) (۱

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(-
)أ(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۳ﺑﺪل "او ﻣﻌﺎرض" ﯾﺄﺗﻲ" :اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ او ﺑﯿﻊ اﻟﻄﻌﺎم"؛

)ب(

اﻟﺒﻨﺪ )- (٤ﯾﺤﺬف؛

)ج(

اﻟﺒﻨﺪ )- (٥ﯾﺤﺬف؛

)د(

اﻟﺒﻨﺪ )- (٦ﯾﺤﺬف؛

) ھ(

ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ ) (۷ﯾﺄﺗﻲ:
") (۷ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﺣﺪث ﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﮭﻮر ،وﻟﯿﺲ ﻣﻠﮭﻰ ﻟﯿﻠﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۲ﻋﺪا ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﺣﺪث ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﮭﻮر ﺟﺎﻟﺴﯿﻦ
ﻓﻘﻂ؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،ﺣﺪث ﺛﻘﺎﻓﻲ"-ﯾﺸﻤﻞ ﻋﺮض اﻷﻓﻼم ،ﻋﺮض ﻣﺴﺮﺣﻲ او
ﻋﺮض ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ ،رﻗﺺ او ﺗﺮﻓﯿﮭﻲ؛

)و(

اﻟﺒﻨﺪ )- (۸ﯾﺤﺬف؛

)ز(

اﻟﺒﻨﺪ )- (۹ﯾﺤﺬف؛

)ح(

اﻟﺒﻨﺪ )- (۱۰ﯾﺤﺬف؛

)ط(

اﻟﺒﻨﺪ )- (۱۱ﯾﺤﺬف؛
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) (۲

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ- (۱ﻣﻠﻐﻰ؛

) (۳

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ- (۲ﻣﻠﻐﻰ؛

) (٤

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ- (۳ﻣﻠﻐﻰ؛

) (٥

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ– (٤ﻣﻠﻐﻰ.

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٤

.٤

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻔﻘﺮة )ب.(۱

اﻟﻐﺎء اﻟﻤﺎدة ٤أ

.٥

ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻤﺎدة ٤أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ.

اﻟﻐﺎء اﻟﻤﺎدة ٤ب .٦
ﺗﻌﺪﯾﻞ
٤ج

اﻟﻤﺎدة .۷

ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻤﺎدة ٤ب ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ.
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤ج ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)أ(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،اﻟﻜﻠﻤﺎت "او ٤أ"-ﺗﺤﺬف؛

)ب(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )د(-
) (۱

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (۳اﻟﻜﻠﻤﺎت "اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺠﻠﻮس ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻟﺘﺎﺑﻊ"-ﺗﺤﺬف،
وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ" :ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺎر"؛

) (۲

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٥اﻟﻌﺠﺰ اﺑﺘﺪا ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت "اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ"-ﺗﺤﺬف؛

) (۳

اﻟﺒﻨﺪ )- (٦ﯾﺤﺬف؛

) (٤

ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ:
") (۷ﻣﻜﺎن ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ او ﺑﯿﻊ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻤﻌﺎرض؛
") (۸ﺻﺎﻟﺔ رﯾﺎﺿﺔ ،ﺳﺘﻮدﯾﻮ او ﻧﺎدي زراﻋﻲ )ﻛﺎﻧﺘﺮي ﻛﻼب(؛
) (۹ﻓﻨﺪق؛
) (۱۰ﻣﻜﺎن ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﺣﺪث رﯾﺎﺿﻲ او ﺣﺪث ﺛﻘﺎﻓﻲ او ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ
ﻣﮭﺮﺟﺎن؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض"-ﺣﺪث ﺛﻘﺎﻓﻲ"-ﯾﺸﻤﻞ ﻋﺮض اﻷﻓﻼم ،ﻋﺮض
ﻣﺴﺮﺣﻲ او ﻋﺮض ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ ،رﻗﺺ او ﺗﺮﻓﯿﮭﻲ؛

) (۱۱ﻣﺘﺤﻒ؛
) (۱۲ﻣﻜﺘﺒﺔ؛
) (۱۳ﻣﻮﻗﻊ ﺳﯿﺎﺣﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎب او زاوﯾﺔ
اﻟﻌﺎب )ﺟﺎﻣﺒﻮري( اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ".

11996

.۸

اﻟﻤﺎدة ٥د ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-ﻣﻠﻐﯿﺔ؛

اﻟﻐﺎء اﻟﻤﺎدة ٥ھ .۹

اﻟﻤﺎدة ٥ھ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-ﻣﻠﻐﯿﺔ؛

اﻟﻐﺎء اﻟﻤﺎدة ٥د

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٦

.۱۰

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۷

.۱۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٦ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
) (۱

ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﺬي ﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻼة وﺳﻤﺢ ﻓﺘﺤﮫ اﻣﺎم
ﻣﻦ أﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ٤أ"-ﺗﺤﺬف؛

) (۲

اﻟﺒﻨﺪ )۲أ( ﯾﺤﺬف ،وﯾﺄﺗﻲ ﺑﺪﻟﮫ " ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ
ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  PCRﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎل ،ﺧﻼل  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن؛"؛

) (۳

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )۲ب( ،اﻟﻜﻠﻤﺎت "وﺑﺤﺎل ﻛﺎن ﻓﻲ ﻓﻨﺪق-ﺧﻼل  ۷اﯾﺎم ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮫ اﻻوﻟﻲ ﻓﻲ
اﻟﻔﻨﺪق"-ﺗﺤﺬف؛

) (٤

اﻟﺒﻨﺪ )- (٥ﯾﺤﺬف؛

) (٥

اﻟﺒﻨﺪ )- (٦ﯾﺤﺬف؛

) (٦

اﻟﺒﻨﺪ )- (۷ﯾﺤﺬف؛

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ۷أ( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
) (۱

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱اﻟﻜﻠﻤﺎت "او ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر وﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻼة وﯾﻌﻤﻞ وﻓﻖ
"اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ٤أ" –ﺗﺤﺬف ،وﺑﺪل اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺬي ﯾﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت "وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺪﺧﻮل وﻟﺪ او ﺷﺨﺺ" وﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻘﻂ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻋﺪا طﻔﻞ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات او وﻟﺪ اﻟﺬي أﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ".

) (۲

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (۲اﻟﻜﻠﻤﺎت "او ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة وﯾﻌﻤﻞ "ﺑﺎﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء" وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ٤أ)أ(" –ﺗﺤﺬف؛

) (۳

اﻟﺒﻨﺪ )۲أ( -ﯾﺤﺬف؛

) (٤

اﻟﺒﻨﺪ )۲أ- (۱ﯾﺤﺬف؛

) (٥

اﻟﺒﻨﺪ )۲د( -ﯾﺤﺬف؛

) (٦

اﻟﺒﻨﺪ )۲ھ( -ﯾﺤﺬف؛

) (۷

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )-(٥
)أ(

ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،اﻟﻜﻠﻤﺎت "او ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر وﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻠﻮات
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤أ" –ﺗﺤﺬف؛

)ب(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )ب ،(۱اﻟﻜﻠﻤﺎت" :وﺑﺤﺎل ﻛﺎن ﻓﻲ ﻓﻨﺪق-ﺧﻼل  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮫ اﻻوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق" –ﺗﺤﺬف؛
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ﺗﻌﺪﯾﻞ
۱۳

اﻟﻤﺎدة .۱۲

)ج(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎوي )۲ب( ،اﻟﻜﻠﻤﺎت "وﺑﺤﺎل ﻛﺎن ﻓﻲ ﻓﻨﺪق-ﺧﻼل  ۷اﯾﺎم ﻗﺒﻞ
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮫ اﻻوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق"-ﺗﺤﺬف؛

)د(

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )ھ( -ﯾﺤﺬف؛

) ھ(

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )و( -ﯾﺤﺬف؛

)و(

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )ز( -ﯾﺤﺬف؛

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۳ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،اﻟﺒﻨﺪ )– (۳ﯾﺤﺬف.

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ

.۱۳

ﻓﻲ ذﯾﻞ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،اﻟﺒﻨﻮد )٤أ(٤) ،أ٤) ،(۱ھ( و٤)-و( –ﺗﺤﺬف.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱٤

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم  ۷ﺷﺒﺎط .۲۰۲۲

اﻻﺳﻢ

.۱٥

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﺮى( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ
) (۸ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۱۱۱

۷

ادار أ

٥۷۸۲

۸

ﺷﺒﺎط

۲۰۲۲

اﻟ�������ﻮف

ﯾ�������ﮭ�������ﻮدا ﻓ�������ﻮﻛ�������ﺲ

ﻗ���ﺎﺋ���ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓ���ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ����ﻲ ﻣ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ  ۱٦ﻟﺴﻨﺔ ) ۱۹٦۰ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۲۱۱۲
۲۰۲۲-٥۷۸۲
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﺠﻤﮭﻮر ،واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻻﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺣﺬف ﻣﻮاد

.۱

ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ  ۱٦ﻟﺴﻨﺔ ) ۱۹٦۰ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻟﻘﺎﻧﻮن"( ،ﺗﺤﺬف اﻟﻤﻮاد  (۱)۳۰٤ ،۳۰۲-۲۹۲و-
) ۳۰۸ ،۳۰٦-۳۰٥ ،(۲و.۳۲۰-

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻟﺚ-اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

.۲

ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ،۳٦۷ﯾﺄﺗﻲ:
"اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

۳٦۷أ.

ﻟﻐﺮض ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ:
"اخ او اﺧﺖ ﻟﯿﺴﻮا ﺷﻘﯿﻘﯿﻦ"-اﺑﻦ او ﺑﻨﺖ ﻟﺰوج أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ؛
"اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺟﺰ"-أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
)(۱

أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ،زوج أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ،اﻟﻮﺻﻲ او ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﯿﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻋﺎﻟﺘﮫ ،ﺻﺤﺘﮫ ،ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ او ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﺟﺰ او ان
اﻟﻘﺎﺻﺮ ﯾﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﮫ او رﻋﺎﯾﺘﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛

)(۲

أﺣﺪ اﻓﺮاد اﺳﺮة اﻟﻌﺎﺟﺰ ،اﻟﺬي اﺳﺘﻮﻓﻰ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ وﻟﯿﺲ
ﻋﺎﺟﺰا ،وھﻮ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ :زوج أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ،اﻟﺠﺪ او اﻟﺠﺪة،
اﻟﺬي ﻣﻦ ﻧﺴﻠﮫ ،اﻷخ او اﻻﺧﺖ ،اﻟﺼﮭﺮ او اﻟﺼﮭﺮة ،اﻟﻌﻢ او
اﻟﻌﻤﮫ ،اﻟﺨﺎل او اﻟﺨﺎﻟﺔ او اي زوج او زوﺟﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ؛

)(۳

اﻟﺬي ﯾﺴﻜﻦ اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻣﻌﮫ او ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻨﺪه ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ،واﺳﺘﻮﻓﻰ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه؛ وﺑﺸﺮط ان ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺻﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
او اﻟﺴﻠﻄﺔ؛

"ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻌﺔ"-ﻣﻦ ﯾﻮﻟﺞ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﺴﺪ او ﻏﺮض ﻟﻌﻀﻮ
اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ؛
"أﺣﺪ اﻓﺮاد اﻻﺳﺮة"-أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
)(۱
)(۲

أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ،وزج أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺘﻰ وان ﻟﻢ ﯾﺘﺰوﺟﮫ؛ ﺟﺪ او
ﺟﺪة؛
اﻟﺬي اﺳﺘﻮﻓﻰ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ وھﻮ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ :اخ او اﺧﺖ؛ اخ
او اﺧﺖ ﻟﯿﺴﻮا ﺷﻘﯿﻘﯿﻦ؛ اﻟﻌﻢ واﻟﻌﻤﺔ ،اﻟﺨﺎل واﻟﺨﺎﻟﺔ؛ اﻟﺼﮭﺮ او
اﻟﺼﮭﺮة .وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﺤﻈﻮرة ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ۳٦۷ي)ب( او ﻓﻌﻞ ﻣﺸﯿﻦ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة
۳٦۷ي)ج() (۳اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ،
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ﺗﻌﺮﯾﻒ "أﺣﺪ اﻓﺮاد اﻻﺳﺮة" ﻻ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻌﻢ واﻟﻌﻤﺔ ،اﻟﺨﺎل
واﻟﺨﺎﻟﺔ؛ اﻟﺼﮭﺮ او اﻟﺼﮭﺮة؛
"ﻋﺎﺟﺰ"-اﻟﺬي ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﺮه ،ﻣﺮﺿﮫ او إﻋﺎﻗﺘﮫ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ او اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ،
إﻋﺎﻗﺔ ذھﻨﯿﺔ او ﻷي ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ،ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﻌﯿﺸﺘﮫ ،ﺻﺤﺘﮫ او
ﺳﻼﻣﺘﮫ.
"ﻋﻼج ﻧﻔﺴﻲ"-ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﺗﻘﯿﯿﻢ ،اﺳﺘﺸﺎرة ،ﺗﺄھﯿﻞ ،او ﻣﺤﺎدﺛﺎت ،اﻟﺘﻲ
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"-اﺳﺘﺸﺎرة او ارﺷﺎد اﻟﺬي ﯾﻤﻨﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ،
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻠﻘﺎء وﺟﮫ ﻟﻮﺟﮫ؛
"رﺟﻞ دﯾﻦ"-رﺟﻞ دﯾﻦ ،اﻟﺬي ﯾﻌﺮف ﻧﻔﺴﮫ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻛﮭﺬا او ﺷﺨﺺ
ﻣﻌﺮوف او ﯾﻌﺮف ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ ﻛﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرات روﺣﺎﻧﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ؛
" ُﻣﻌﺎﻟﺞ ﻧﻔﺴﻲ"-اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ،او ﯾﻌﺮف ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺎﻧﮫ ﯾﻌﻤﻞ ،ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻼج
اﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻛﻤﮭﻨﺔ او ﺑﻨﻄﺎق ﻣﻨﺼﺒﮫ؛
"ﻓﻌﻞ ﻣﺸﯿﻦ"-ﻓﻌﻞ ﺑﮭﺪف اﻻﻏﺮاء ،اﻻﺷﺒﺎع او اﻻزدراء اﻟﺠﻨﺴﻲ؛
"ﻓﻌﻞ اﻟﺴﺪوﻣﯿﺔ"-إﯾﻼج أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﺴﺪ او ﻏﺮض ﻟﺪﺑﺮ اﻻﻧﺴﺎن ،او
إﯾﻼج اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ ﻟﻔﻢ اﻧﺴﺎن؛
"ﻗﺎﺻﺮ"-ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ؛
اﻻﻏﺘﺼﺎب

۳٦۷ب

)أ(

ﻣﻦ واﻗﻊ اﻧﺜﻰ-
)(۱

ﻟﯿﺲ ﺑﻤﺤﺾ ارادﺗﮭﺎ؛

)(۲

ﺑﺮﺿﺎء اﻻﻧﺜﻰ ،اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺨﺪاع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻤﺎھﯿﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ او اﻟﻔﻌﻞ؛

)(۳

ﺑﺤﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻻﻧﺜﻰ ﻗﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ،
أﯾﻀﺎ ﺑﺮﺿﺎھﺎ؛ او

)(٤

ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إدراك ﻗﺪ اﻟﻤﺖ ﺑﺎﻷﻧﺜﻰ،
او أي ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻌﮭﺎ ﻣﻦ إﻋﻄﺎء ﻣﻮاﻓﻘﺘﮭﺎ
ﺑﻤﺤﺾ ارادﺗﮭﺎ.

)(٥

ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﺮﯾﻀﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ او ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ
ذھﻨﯿﺎ ،إذ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺿﮭﺎ او اﻻﺿﻄﺮاب ﺑﺬھﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻮن
ﻣﻮاﻓﻘﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻤﺤﺾ ارادﺗﮭﺎ؛

ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻏﺘﺼﺎﺑﺎ وﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ.
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)ب(

اﻟﻤﻮاﻗﻌﺔ
اﻟﻤﺤﻈﻮرة
ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ

۳٦۷ج

ﻓﻌﻞ اﻟﺴﺪوﻣﯿﺔ

۳٦۷د.

)أ(

)ب(

)أ(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻐﺘﺼﺐ اﻟﺴﺠﻦ
ﻋﺸﺮون ﻋﺎم ﺑﺤﺎل ﺗﻢ اﻻﻏﺘﺼﺎب ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)(۱

ﻗﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮھﺎ
وﺑﺎﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ() (٤) ،(۲) ،(۱او
)(٥؛

)(۲

ﺑﺎﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﺴﻼح اﻟﻨﺎري او اﻷﺑﯿﺾ؛

)(۳

ﺧﻼل اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﺟﺴﺪﯾﺔ او ﻧﻔﺴﯿﺔ او ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ؛

)(٤

ﺧﻼل ﺗﻌﺬﯾﺐ اﻻﻧﺜﻰ ،ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻌﻞ ،ﺧﻼل اﻟﻔﻌﻞ او ﺑﻌﺪه؛

)(٥

ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺨﺺ آﺧﺮ او اﺷﺨﺎص آﺧﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ
اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻣﻌﮫ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻻﻏﺘﺼﺎب ﻋﻠﻰ ﯾﺪ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ او
ﺑﻌﻀﮭﻢ؛

)(۱

ﻣﻦ واﻗﻊ ﻗﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ اﺗﻤﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮھﺎ وﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ،وھﻲ ﻏﯿﺮ
ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻨﮫ ،او ﻣﻦ واﻗﻊ ﻗﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ اﺗﻤﺖ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﮫ ﻣﻦ ﻋﻤﺮھﺎ وﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﻋﺸﺮ ،ﻣﺴﺘﻐﻼً ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ،اﻟﺘﺴﻠﻂ ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،او
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،او ﺧﻼل وﻋﺪ ﻛﺎذب ﺑﺎﻟﺰواج ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات؛

)(۲

ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ُﻣﻌﺎﻟﺞ ﻧﻔﺴﻲ اﻟﺬي ھﻮ ﻋﺎﻟﻢ
ﻧﻔﺴﻲ ،طﺒﯿﺐ ﻧﻔﺴﻲ او ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،او ﻣﻦ ﻋﺮف
ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ اﻧﮫ واﺣﺪ ﻣﻦ ھﺆﻻء ،اﻟﺬي واﻗﻊ ﻗﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ
اﺗﻤﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮھﺎ وﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺪم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻟﻠﻘﺎﺻﺮة ،ﻛﺄﻧﮫ اﻗﺘﺮف اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ؛ ﻻ ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﻘﺮﻧﯿﺔ ﺑﺤﺎل ان اﻻﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺪأت ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﻨﻄﺎق ﻋﻼﻗﺔ
زوﺟﯿﺔ.

ﻣﻦ واﻗﻊ اﻧﺜﻰ اﻟﺘﻲ اﺗﻤﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮھﺎ ﻣﺴﺘﻐﻼً
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺴﻠﻂ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ او اﻟﺨﺪﻣﺔ او ﺟﺮاء وﻋﺪ ﻛﺎذب
ﺑﺎﻟﺰواج ﻣﻊ اﻧﺘﺤﺎل ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻻﻋﺰب رﻏﻢ ﻛﻮﻧﮫ ﻣﺘﺰوج،
ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات؛
)(۱

ﻣﻦ ﻣﺎرس اﻟﺴﺪوﻣﯿﺔ ﻣﻊ اﻧﺴﺎن اﻟﺬي اﺗﻢ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
ﺳﻨﮫ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه وﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ،او ﻣﻦ
ﻣﺎرس اﻟﺴﺪوﻣﯿﺔ ﻣﻊ اﻧﺴﺎن اﻟﺬي اﺗﻢ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﮫ
ﻣﻦ ﻋﻤﺮه وﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ،ﻣﺴﺘﻐﻼً ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ،اﻟﺘﺴﻠﻂ ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،او اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات؛

)(۲

ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ُﻣﻌﺎﻟﺞ ﻧﻔﺴﻲ اﻟﺬي ھﻮ ﻋﺎﻟﻢ
ﻧﻔﺴﻲ ،طﺒﯿﺐ ﻧﻔﺴﻲ او ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،او ﻣﻦ ﻋﺮف
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ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ اﻧﮫ واﺣﺪ ﻣﻦ ھﺆﻻء ،اﻟﺬي ﻣﺎرس اﻟﺴﺪوﻣﯿﺔ
ﻣﻊ اﻧﺴﺎن اﻟﺬي اﺗﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه وﻟﻢ
ﯾﺘﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺪم ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن ،ﻛﺄﻧﮫ اﻗﺘﺮف اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر
ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ؛ ﻻ ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﻘﺮﻧﯿﺔ
ﺑﺤﺎل ان اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺪأت ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻌﻼج
اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﻨﻄﺎق ﻋﻼﻗﺔ زوﺟﯿﺔ.
)ب(

ﻣﻦ ﻣﺎرس اﻟﺴﺪوﻣﯿﺔ ﻣﻊ اﻧﺴﺎن اﻟﺬي اﺗﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮه ﻣﺴﺘﻐﻼً ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺴﻠﻂ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ او اﻟﺨﺪﻣﺔ،
ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات؛

)ج(

ﻣﻦ ﯾﻘﺘﺮف ﻓﻌﻞ اﻟﺴﺪوﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮاردة
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۳٦۷ب ،ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻻﻏﺘﺼﺎب.

اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ۳٦۷ھ.
اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ
ﺑﯿﻦ
اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﺞ

ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻧﻔﺴﻲ اﻟﺬي واﻗﻊ اﻧﺜﻰ او ﯾﻘﺘﺮف ﻓﻌﻞ اﻟﺴﺪوﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻧﺴﺎن ،اﻟﺬﯾﻦ
اﺗﻤﻮا اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮھﻢ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺪم ﻟﮭﻢ اﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ
او ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻌﻼج اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﺑﺮﺿﺎھﻢ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ
ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺴﺘﻐﻼً اﻟﺘﻌﻠﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﯿﮫ ،ﺑﺄﻋﻘﺎب اﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي
ﻗﺪﻣﮫ ﻟﮭﻢ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات؛ ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﻓﮭﺎ ُﻣﻌﺎﻟﺞ ﻧﻔﺴﻲ اﻟﺬي ھﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻔﺴﻲ ،طﺒﯿﺐ
ﻧﻔﺴﻲ او ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،او ﻣﻦ ﻋﺮف ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ اﻧﮫ واﺣﺪ ﻣﻦ ھﺆﻻء،
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺪم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻛﺄﻧﮭﺎ اﻗﺘﺮﻓﺖ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر؛ ﻻ ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﻘﺮﻧﯿﺔ ﺑﺤﺎل ان
اﻻﻋﻤﺎل ﺑﺪأت ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ.

اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ۳٦۷و.
ﺑﯿﻦ رﺟﻞ دﯾﻦ
وﺷﺨﺺ اﻟﺬي
ﺣﺼﻞ ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ
او
اﺳﺘﺸﺎره
ارﺷﺎد

رﺟﻞ دﯾﻦ اﻟﺬي واﻗﻊ اﻧﺜﻰ او ﯾﻘﺘﺮف ﻓﻌﻞ اﻟﺴﺪوﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻧﺴﺎن ،اﻟﺬﯾﻦ
اﺗﻤﻮا اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻤﺮھﻢ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺪم ﻟﮭﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرة او
اﻻرﺷﺎد او ﺑﻤﺤﺎذاﺗﮭﺎ ،ﺑﺮﺿﺎھﻢ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺴﺘﻐﻼً اﻟﺘﻌﻠﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﯿﮫ ،ﺑﺄﻋﻘﺎب اﻻﺳﺘﺸﺎرة او اﻻرﺷﺎد اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪﻣﺎ ﻟﮭﻢ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-
اﻟﺴﺠﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات؛

۳٦۷ز.

)أ(

ﻣﻦ ﯾﻘﺘﺮف ﻓﻌﻞ ﻣﺸﯿﻦ اﺗﺠﺎه إﻧﺴﺎن ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮاردة ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة ۳٦۷ب)أ() (۲ﺣﺘﻰ ) ،(٥ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-
اﻟﺴﺠﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات.

)ب(

ﻣﻦ ﯾﻘﺘﺮف ﻓﻌﻞ ﻣﺸﯿﻦ اﺗﺠﺎه إﻧﺴﺎن ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮاردة ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة ۳٦۷ب)ب() (۱ﺣﺘﻰ ) ،(٥ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-
اﻟﺴﺠﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.

)ج(

ﻣﻦ ﯾﻘﺘﺮف ﻓﻌﻞ ﻣﺸﯿﻦ اﺗﺠﺎه إﻧﺴﺎن دون رﺿﺎه ،وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ
ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات )أ() ،ب( ،او )د(،۳٦۷ ،
ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.

)د(

ﻧﻔﺬت ﺟﺮﯾﻤﺔ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة او ﺗﻔﻌﯿﻞ أي
وﺳﺎﺋﻞ ﺿﻐﻂ أﺧﺮى ،او ﺑﺎﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ ،اﺗﺠﺎه اﻻﻧﺴﺎن او
اﺗﺠﺎه اﻧﺴﺎن آﺧﺮ ،ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ-اﻟﺴﺠﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات.

اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺸﯿﻦ
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)ھ(

)(۱

ﻣﻦ ﯾﻘﺘﺮف ﻓﻌﻞ ﻣﺸﯿﻦ اﺗﺠﺎه اﻧﺴﺎن اﻟﺬي اﺗﻢ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﮫ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،ﻣﺴﺘﻐﻼً ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ،اﻟﺘﺴﻠﻂ،
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،اﻟﻌﻤﻞ او اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ أرﺑﻊ
ﺳﻨﻮات؛

)(۲

ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ُﻣﻌﺎﻟﺞ ﻧﻔﺴﻲ اﻟﺬي ھﻮ ﻋﺎﻟﻢ
ﻧﻔﺴﻲ ،طﺒﯿﺐ ﻧﻔﺴﻲ او ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،او ﻣﻦ ﻋﺮف
ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ اﻧﮫ واﺣﺪ ﻣﻦ ھﺆﻻء ،اﻟﺬي اﻗﺘﺮف ﻓﻌﻞ ﻣﺸﯿﻦ
اﺗﺠﺎه اﻧﺴﺎن اﻟﺬي اﺗﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه وﻟﻢ
ﯾﺘﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺪم ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن ،ﻛﺄﻧﮫ اﻗﺘﺮف اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر
ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ؛ ﻻ ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﻘﺮﻧﯿﺔ
ﺑﺤﺎل ان اﻻﻧﺴﺎن اﺗﻢ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ،واﻻﻋﻤﺎل ﺑﺪأت
ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﻨﻄﺎق ﻋﻼﻗﺔ زوﺟﯿﺔ.

)و(

ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻧﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﯾﻘﺘﺮف ﻓﻌﻞ ﻣﺸﯿﻦ اﺗﺠﺎه اﻧﺴﺎن اﻟﺬي اﺗﻢ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
۳٦۷ھ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات؛

)ز(

رﺟﻞ دﯾﻦ اﻟﺬي ﯾﻘﺘﺮف ﻓﻌﻞ ﻣﺸﯿﻦ اﺗﺠﺎه اﻧﺴﺎن اﻟﺬي اﺗﻢ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۳٦۷و،
ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات؛

)ح(

ﻣﻦ ﯾﻘﺘﺮف ﻓﻌﻞ ﻣﺸﯿﻦ اﺗﺠﺎه اﻧﺴﺎن اﻟﺬي اﺗﻢ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮه ،ﻣﺴﺘﻐﻼً ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ او اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-
اﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ؛

)أ(

ﻣﻦ ﯾﻘﺘﺮف ﻓﻌﻞ ﻣﺸﯿﻦ ﻋﻠﻨﻲ اﻣﺎم ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ،دون رﺿﺎه ،او
ﻣﻦ ﯾﻘﺘﺮف ﻓﻌﻞ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺄي ﻣﻜﺎن ،ﻣﺴﺘﻐﻼً ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ،
اﻟﺘﺴﻠﻂ ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،اﻟﻌﻤﻞ او اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﮫ
واﺣﺪة؛

)ب(

ﻣﻦ ﯾﻘﺘﺮف ،ﺑﺄي ﻣﻜﺎن ،ﻓﻌﻞ ﻣﺸﯿﻦ ﻋﻠﻨﻲ اﻣﺎم ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﻢ
ﯾﺘﻢ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات؛

ﻓﻌﻞ ﻣﺸﯿﻦ ﻋﻠﻨﻲ

۳٦۷ح.

ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ

۳٦۷ط.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻌﻞ وﻓﻖ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ،ﺳﯿﺎن إذا اﻗﺘﺮف اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻨﻔﺴﮫ او
ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻮﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﯿﮫ او ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ.

اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ۳٦۷ي.
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ
اﻟﻌﺎﺟﺰ

)أ(

ﻣﻦ ﯾﻘﺘﺮف ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻏﺘﺼﺎب وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ۲٦۷ب)أ( او ﻓﻌﻞ
اﻟﺴﺪوﻣﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ۳٦۷د)ج( ﺑﺈﻧﺴﺎن ﻗﺎﺻﺮ ،او ﺑﺄﺣﺪ اﻓﺮاد
أﺳﺮﺗﮫ او ﺑﺈﻧﺴﺎن ﻋﺎﺟﺰ اﻟﺬي ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ
ﻋﺸﺮون ﺳﻨﮫ.

)ب(

ﻣﻦ واﻗﻊ اﻧﺜﻰ اﺗﻤﺖ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮھﺎ وﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﻮاﺣﺪ
واﻟﻌﺸﺮون او اﻗﺘﺮف ﻓﻌﻞ اﻟﺴﺪوﻣﯿﺔ ﺑﺈﻧﺴﺎن اﺗﻢ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
ﻣﻦ ﻋﻤﺮه وﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون ،وھﻮ أﺣﺪ اﻓﺮاد أﺳﺮﺗﮭﻢ،
ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺳﺖ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﮫ.
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)ج(

ﺣﻈﺮ اﻟﻨﺸﺮ

۳٦۷ي أ.

ﺗﺤﻔﻆ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ۳٦۷ي ب.
اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ

ﻣﻦ ﯾﻘﺘﺮف ﻓﻌﻞ ﻣﺸﯿﻦ ﺑﺘﺠﺎه اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺻﺮ وھﻮ أﺣﺪ اﻓﺮاد أﺳﺮﺗﮫ
او اﻧﺴﺎن ﻋﺎﺟﺰ اﻟﺬي ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-
)(۱

ﺟﺮﯾﻤﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ۳٦۷ز)أ( او)د(-اﻟﺴﺠﻦ ﻋﺸﺮة
ﺳﻨﻮات؛

)(۲

ﺟﺮﯾﻤﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ۳٦۷ز)ب(-اﻟﺴﺠﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة
ﺳﻨﺔ؛

)(۳

ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻐﯿﺮ واردة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد ) (۱و- (۲)-
اﻟﺴﺠﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.

)د(

ﻣﻦ ﯾﻘﺘﺮف ﻓﻌﻞ ﻣﺸﯿﻦ اﻣﺎم اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺻﺮ ،ﺑﺄي ﻣﻜﺎن ﻛﺎن ،وھﻮ
أﺣﺪ اﻓﺮاد أﺳﺮﺗﮫ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات.

)ھ(

اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻋﺎﺟﺰ اﻟﺬي ﯾﻘﺘﺮف ﺟﺮﯾﻤﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ۳٦۷ح)أ(
اﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎﺟﺰ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ.

)أ(

ﻣﻦ ﯾﻨﺸﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ او أي ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻗﺪ ﺗﺄدي ﻟﻠﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ ھﻮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻛﻤﺘﻀﺮر ﻣﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ او ﻛﻤﻦ اﺷﺘﻜﻰ اﻧﮫ
ﻣﺘﻀﺮر ﻣﻦ ﺟﺮﯾﻤﺔ وﻓﻖ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ،اﻣﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ او ﻟﻠﻤﻘﺮﺑﯿﻦ
ﻣﻨﮫ ،او ﯾﻠﻤﺢ ﻋﻦ ھﻮﯾﺘﮫ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻧﺸﺮ ﺻﻮﺗﮫ،
ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ ،ﻛﺎﻣﻠﺔ او ﺟﺰﺋﯿﺔ ،ﻣﺤﯿﻄﮫ او ﺷﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﮫ،
او ﺑﺄي طﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.

)ب(

ﻻ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﺑﺤﺎل ان اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﺬي ﺗﻢ ﻧﺸﺮ اﺳﻤﮫ او ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر اﻋﻄﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﺧﻄﯿﺎ
ﻟﻠﻨﺸﺮ ،او ﺑﺤﺎل ان اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﺗﺎﺣﺖ اﻟﻨﺸﺮ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﺪوﻧﮭﺎ.

)ج(

ﻣﻦ ﯾﺼﻮر ﺷﺨﺺ ،ﻛﻮﻧﮫ ﻣﺘﻀﺮر ﺟﺮﯾﻤﺔ او ﻣﻦ اﺷﺘﻜﻰ اﻧﮫ
ﻣﺘﻀﺮر ﺟﺮﯾﻤﺔ وﻓﻖ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ،ﺧﻼل اﻟﺘﺨﻔﻲ او اﻗﺘﻔﺎء أﺛﺮه،
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺄدي ﻟﻤﻀﺎﯾﻘﺘﮫ ،او ﻣﻦ ﺧﻼل أي ﻣﻀﺎﯾﻘﺔ أﺧﺮى ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ او ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮطﺔ ،وھﺬا
دون ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ او
ﻧﺼﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۱أ() (٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۰-٥۷٤۰ ،(۸٤٥؛ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻎ-ﺧﻄﯿﺎ ً وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ-اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.

)د(

ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ او ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ
ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﺸﺮطﺔ او ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮت او اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻔﻘﻮدﯾﻦ ،ﺑﺤﺎل ان اﻟﻨﺸﺮ او
اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ ﺿﺮوري ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ او اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر.

ﻋﻨﺪ اﺗﮭﺎم ﺑﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻮاد ۳٦۷ج)أ( او ۳٦۷د)أ( ،ﯾﻜﻮن داﻓﻌﺎ
ﻟﻠﻤﺘﮭﻢ ﺑﺤﺎل ان ﻓﺎرق اﻟﺴﻦ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
او ان اﻟﻘﺎﺻﺮ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺤﺎل ان اﻟﻔﻌﻞ ﻧﻔﺬ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ودون اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻟﻤﻨﺼﺒﮫ.
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ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة )رﻗﻢ -۲۰۰۹-٥۷۷۰،(۱٦٥۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻣﻦ

.۳

ﺳﺮﯾﺎن

.٤

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ

.٥

ﻧﻔﺬت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻮاد  (۱)۳۰٤ ،۳۰۱-۲۹۲و ۳۰۸ ،۳۰٦-۳۰٥ ،(۲)-و ۳۲۰-ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻢ ﯾﺼﺪر
ﺑﺤﻘﮭﺎ ﻗﺮار ﺣﻜﻢ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺣﻜﺎم ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ او اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺴﺎھﻼ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻔﺬ .ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺼﺪد أي اﺣﻜﺎم أﻛﺜﺮ ﺗﺴﺎھﻼ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻔﺬ ،ﺗﻔﺤﺺ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻖ ﻧﺺ ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا
اﻷﻣﺮ.

اﻻﺳﻢ

.٦

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ  ۱٦ﻟﺴﻨﺔ ) ۱۹٦۰ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ."۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،(۲۱۱۲

)(۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۹۳ﺑﻌﺪ " ۲۷۹ﺣﺘﻰ  "۳۲۰ﯾﺄﺗﻲ :واﻟﻤﻮاد ۲٦۷ب ﺣﺘﻰ ۲٦۷ي".

)(۲

ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (٥ﺑﺪل " "۲۹۸ ،۲۹۷ ،۲۹٦ ،۲۹٥ ،۲۹٤ ،۲۹۳ ،۲۹۲ﯾﺄﺗﻲ:
"۲٦۷ب ﺣﺘﻰ ۲٦۷ي".

)(۳

ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (٥ﺗﺤﺬف اﻟﻜﻠﻤﺔ "."۳۰٥

)(٤

ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (۲ﺑﺪل "،۲۹۹ ،۲۹۸ ،۲۹۷ ،۲۹٦ ،۲۹٥ ،۲۹٤ ،۲۹۳ ،۲۹۲
 "۳۰٦ ،۳۰٥ ،۳۰۲ ،۳۰۱ ،۳۰۰ﯾﺄﺗﻲ۲٦۷ ،۳۰۲ " :ب ﺣﺘﻰ ۲٦۷ي".

)(٥

ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ب ،ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (۲ﺑﺪل "،۲۹۹ ،۲۹۸ ،۲۹۷ ،۲۹٦ ،۲۹٥ ،۲۹٤ ،۲۹۳ ،۲۹۲
 "۳۰۲ ،۳۰۱ ،۳۰۰ﯾﺄﺗﻲ۲٦۷ ،۳۰۲ " :ب ﺣﺘﻰ ۲٦۷ز۲٦۷ ،ط ﺣﺘﻰ ۲٦۷ي ".

٤

آدار ب

٥۷۸۲

۷

آذار

۲۰۲۲

اﻟ�������وف

ﯾ�������ﮭ�������ودا ﻓ�������وﻛ�������س

ﻗ���ﺎﺋ���د ﻗوات ﺟﯾش اﻟ���دﻓ���ﺎع اﻹﺳ�������راﺋﯾﻠﻲ
ﻓ����ﻲ ﻣ����ﻧ����ط����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ودا واﻟﺳ����������ﺎﻣ����رة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى ،واﻻﺑﻨﯿﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ۷۹ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۱-٥۷۳۱ ،(٤۱۸
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲۸رﻗﻢ ) (۲۱۱۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(،
۲۰۲۲-٥۷۸۲
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات اﻟﺠﯿﺶ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۱ ۱

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۷۱-٥۷۳۱ ،(٤۱۸ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة )۱أ( ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "ﻣﻔﻮض ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻷﺑﻨﯿﺔ ،اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ" ﯾﺄﺗﻲ:
"اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ"-ﻣﺎﻛﯿﻨﺔ اﻟﻤﻌﺪة او اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء ،ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ ،اﻻﻋﻤﺎل
ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ،ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻦ ،ﻟﻠﺮﻓﻊ ،اﻟﺘﺤﻤﯿﻞ او اﻓﺮاغ اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺠﺮار ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﮭﺎ وﻟﻮازﻣﮭﺎ؛
"ﻣﻜﺎن ﺣﯿﺎزة"-ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﯿﻨﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض،
ﻛﻤﻜﺎن ﻟﺤﯿﺎزة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت.

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة .۲
۷ي ب

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ي أ ﯾﺄﺗﻲ:
" ۷ي ب

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ۳۷ب ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺄﺗﻲ:

ﻣﻨﻊ اداري ۳۷ج
ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ

)أ(

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة:
"اﻟﻤﺴﺆول"-ﻣﺪﯾﺮ وﺣﺪة اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ،او ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﯾﺮ وﺣﺪة اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ او
ﻣﻦ ﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻛﻤﺴﺆول ﻟﻐﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ھﺬه اﻟﻤﺎدة؛
"ﻣﻔﺘﺶ"-ﻣﻔﺘﺶ ﻣﻦ وﺣﺪة اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة؛
"ﻋﯿﺪ"-أﺣﺪ اﻷﻋﯿﺎد اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۱۸أ)أ( ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻘﻀﺎء ،۱۹٤۸-٥۷۰۸ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ؛

)ب( ) (۱ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻤﻔﺘﺶ اﻧﮫ ﺗﻨﻔﺬ اﻣﺎﻣﮫ اﻋﻤﺎل او اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻣﻌﺪات ھﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة
۳۷ب)أ( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﯾﺠﻮز ﻟﮫ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري وﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻛﺘﺎب اﯾﻌﺎز ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة-اﯾﻌﺎز( ،ﻛﻤﺎ وﯾﺠﻮز ﻟﮫ
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اﺧﺬ رﺧﺼﺔ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة .ﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺮض ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن أﯾﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﻻﻋﯿﺎد.
) (۲ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻻﯾﻌﺎز ﯾﺴﺘﻤﻊ اﻟﻤﻔﺘﺶ ﻻدﻋﺎءات ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ او ﻣﺸﻐﻠﮭﺎ وﯾﺪوﻧﮭﺎ ﺧﻄﯿﺎ ،ﻛﻤﺎ وﯾﻮﻗﻊ ﻣﺸﻐﻞ
اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻻﺳﺘﻼﻣﮫ ﻟﻺﯾﻌﺎز.
) (۳ﯾﺒﯿﻦ ﻛﺘﺎب اﻻﯾﻌﺎز اﻟﺬي ﯾﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ(

ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﻢ ﻟﻮﺣﺔ ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ.

)ب( اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻠﻢ اﻻﯾﻌﺎز ورﻗﻢ ھﻮﯾﺘﮫ.
)ج( ذﻛﺮ اﻟﻤﻜﺎن ،اﻟﺘﺎرﯾﺦ وﺳﺎﻋﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺗﺴﻠﯿﻢ
اﻻﯾﻌﺎز ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ.
)د(

ذﻛﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ.

) ھ(

ﻣﺪة ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻣﻜﺎن ﺣﯿﺎزة اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.

)و(

ان اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺳﯿﺤﻮل ﻟﻠﻤﺴﺆول ،اﻟﺬي ﺑﺪوره
ﻣﺨﻮل ﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪة ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺘﻰ  ۳۰ﯾﻮم.

)ز(

اﻧﮫ ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ رﻓﻊ ادﻋﺎءاﺗﮫ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪة ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻣﺎم اﻟﻤﺴﺆول
ﺧﻼل  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻻﯾﻌﺎز ،وﻛﺬﻟﻚ
طﺮق اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆول ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ.

)ح( ان ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺤﯿﺎزة وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﺧﻼل
ﻣﺪة ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﺘﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﺑﯿﻮم اﻻﻓﺮاج ﻋﻨﮭﺎ ،واﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺠﺰ
اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﻤﺪة إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ دﻓﻌﮭﺎ.
)ط( ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﻄﻠﺐ اﻻﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﺧﻼل
 ٦۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻻﯾﻌﺎز ،ﯾﻤﻜﻦ ﺑﯿﻌﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة )ح( ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ؛
) (٤رﻓﺾ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﺳﺘﻼم اﻻﯾﻌﺎز ،او رﻓﻖ
اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻻﺳﺘﻼم ،ﯾﺪون ھﺬا ﻓﻲ ﻛﺘﺎب
اﻻﯾﻌﺎز ،وﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﻛﺄﻧﮫ اﺳﺘﻠﻢ ﻛﺘﺎب اﻻﯾﻌﺎز.
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)ج( ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ اﻻﯾﻌﺎز ﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﯾﻌﺎز
إﯾﻘﺎف اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﯿﺎزة.
)د(

ﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ أي ﺷﺨﺺ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺼﺪده ﺳﻠﻢ اﻻﯾﻌﺎز
اﻻ ﻟﻐﺮض اﻟﺴﻔﺮ ﺑﮭﺪف ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺜﺎﻧﻮي )ج( ،وﻻ ﯾﻨﻘﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺤﯿﺎزﺗﮭﺎ.

) ھ(

) (۱ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﺪات ھﻨﺪﺳﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﯾﻌﺎز او ﺗﻢ اﺧﺬ
رﺧﺺ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﯾﻌﺎز ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي)ج( ،ﯾﺤﻀﺮ اﻻﯾﻌﺎز ﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺆول.
) (۲ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ رﻓﻊ ادﻋﺎءاﺗﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻊ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪة اﻟﻤﻨﻊ اﻣﺎم اﻟﻤﺴﺆول ﺧﻼل
 ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻻﯾﻌﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﯾﺤﺪده
اﻟﻤﺴﺆول؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن أﯾﺎم اﻟﺴﺒﺖ
واﻻﻋﯿﺎد ﻟﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺎت.
) (۳اﻗﺘﻨﻊ اﻟﻤﺴﺆول اﻧﮫ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ۳۷ب)أ(
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻤﺸﻐﻞ ،ﯾﺠﻮز ﻟﮫ ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﻣﺪة ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۳۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﺴﻠﯿﻢ
اﻻﯾﻌﺎز.
) (٤ﯾﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﺼﺪد ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪة ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ
أﯾﺎم ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻻﯾﻌﺎز؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن
أﯾﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﻻﻋﯿﺎد ﻟﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺎت.
) (٥ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۳ﯾﻤﺘﻨﻊ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪة ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻛﺬﻟﻚ ﯾﻠﻐﻲ ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺬي
ﺣﺪد ﻓﻲ اﻻﯾﻌﺎز ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ،إذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮫ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
)أ(

ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ۳۷ب)أ( ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ،ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻤﺸﻐﻞ.

)ب( اﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻧﮫ ﺗﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﯾﻌﺎز ،دون ﻋﻠﻤﮫ
واﻧﮫ اﺗﺨﺬ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
)ج( ﺗﺘﻮﻓﺮ ظﺮوف ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر إﻋﺎدة اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﮭﺎ؛ ﯾﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار وﻓﻖ ھﺬه اﻟﺒﻨﺪ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
)و(

ﻟﻢ ﯾﻘﺮر اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪة ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﻔﻘﺮة )ھ() (٤او ﻗﺮر اﻟﻐﺎء اﻻﯾﻌﺎز وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ھ() ،(٥ﯾﺘﻢ
ارﺟﺎع اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﮭﺎ.
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)ز(

ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﯾﻘﺎف اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﯿﺎزة
ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻻ
ﺑﺤﺎل ﺗﻢ اﻟﻐﺎء ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )ھ())(٥أ( و-
)ب( ،وﯾﻤﻜﻦ ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﻤﺪة إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ دﻓﻌﮭﺎ.

)ح( ) (۱ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،او اﻣﺮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎء
ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )ھ())(٥ج( ،وﻟﻢ
ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﯾﻘﺎف اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﯿﺎزة ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ز( ﺧﻼل  ٦۰ﯾﻮم
ﺑﻌﺪ ﯾﻮم ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻻﯾﻌﺎز ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺆول ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﯾﻘﺎرب ﻟﺜﻤﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،ﺑﻨﻄﺎق اﻟﻤﻌﻘﻮل
ﺑﻤﺮاﻋﺎة ظﺮوف اﻻﻣﺮ .ﯾﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﯿﺔ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة.
) (۲ﻟﻢ ﯾﻨﺠﺢ اﻟﻤﺴﺆول ﺑﺒﯿﻊ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة زﻣﻨﯿﺔ
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ.
) (۳ﺗﻢ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﺗﺨﺼﺺ رﺳﻮم
اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب وﺿﻊ اﻟﯿﺪ واﻟﺤﯿﺎزة وﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺒﯿﻊ،
وﺑﺎﻗﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﺒﯿﻊ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻟﺒﺎﻗﻲ"( ﯾﺤﻮل ﻟﻤﻦ ﻛﺎن
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﯿﻌﮭﺎ او ﻟﻤﻦ اﺣﺘﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻨﺪ وﺗﺴﻠﯿﻢ اﻻﯾﻌﺎز )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
"اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ"(.
) (٤ﻣﻀﻲ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ،وﻟﻢ ﯾﻨﺠﺢ
اﻟﻤﺴﺆول ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ،واﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﻢ ﯾﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﻋﻨﺪھﺎ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺆول
اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدرة اﻟﺒﺎﻗﻲ.
)ط( ﻻ ﯾﻤﺲ اﺻﺪار اﯾﻌﺎز ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺄي ﺻﻼﺣﯿﺔ أﺧﺮى
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت
اﻣﻦ.".
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.٤

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ":اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲۸ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،(۲۱۱۳

۲۱

آدار أ

٥۷۸۲

۲۱

ﺷﺑﺎط

۲۰۲۲

اﻟ���������وف

ﯾ���������ﮭ���������ودا

ﻓ���������وﻛ���������س

ﻗﺎﺋد ﻗوات ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳ�������راﺋﯾﻠﻲ
ﺑ����ﻣ����ﻧ����ط����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ودا واﻟﺳ�����������ﺎﻣ����رة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﺮى( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۱۱٤
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱

.۱

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط
ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۰۷٥
)ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۱٥ﺑﺪل " "۲۰۲۲\۲\۲۷ﯾﺄﺗﻲ ۲۷ " :آذار ."۲۰۲۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم  ۲۷ﺷﺒﺎط .۲۰۲۲

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﺮى( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ
) (۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۱۱٤

۲۳

ادار أ

٥۷۸۲

۲٤

ﺷﺒﺎط

۲۰۲۲

اﻟ�������ﻮف

ﯾ�������ﮭ�������ﻮدا ﻓ�������ﻮﻛ�������ﺲ

ﻗ���ﺎﺋ���ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓ���ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ����ﻲ ﻣ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﻠﻌﻤﺎل(
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٦ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۱۱٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۱ ۸

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﻠﻌﻤﺎل( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۸۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()۲۰۲۱-٥۷۸۲،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻻﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ،۸
ﺑﺪل "  ۲آذار  "۲۰۲۲ﯾﺄﺗﻲ ۲" :ﻧﯿﺴﺎن ."۲۰۲۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم  ۲آذار .۲۰۲۲

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء
ﻟﻠﻌﻤﺎل( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٦ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۱۱٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۲-٥۷۸۲،

۲۷

ادار أ

٥۷۸۲

۲۸

ﺷﺒﺎط

۲۰۲۲

اﻟ�������ﻮف

ﯾ�������ﮭ�������ﻮدا ﻓ�������ﻮﻛ�������ﺲ

ﻗ���ﺎﺋ���ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓ���ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ����ﻲ ﻣ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة

12011

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۲۱۱٦
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻻﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﺑﻔﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )Coronavirus Novel
) (nCov-2019ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( ،ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﻜﺎن ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۱

اﻻﺳﻢ

 .۲ﺮ ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(

ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٥ب( ،ﺑﺪل " ۲۱ﺷﺒﺎط  "۲۰۲۲ﯾﺄﺗﻲ۲۱" :
آذار ."۲۰۲۲

)رﻗﻢ ) (۲۱۱٦ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۲-٥۷۸۲،

۱۹

آدار أ

٥۷۸۲

اﻟ���������ﻮف

۲۰

ﺷﺑﺎط

۲۰۲۲

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ

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

12012

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۱۱۷
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ ) Novel Coronavirus
) (nCov-2019ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( ،ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن وﺧﺎرﺟﮭﺎ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۱

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۸۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(  ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﻲ

اﻻﺳﻢ

.۲

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۱۱۷ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت

اﻟﻤﺎدة )۳ب( ،ﺑﺪل " ۲۱ﺷﺒﺎط  "۲۰۲۲ﯾﺄﺗﻲ ۲۱" :آذار ."۲۰۲۲

ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۲-٥۷۸۲،

۱۹

آدار أ

٥۷۸۲

اﻟ���������ﻮف

۲۰

ﺷﺑﺎط

۲۰۲۲

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ

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

12013

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۱۱۸
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﻟﻸطﺮاف اﻟﻤﺘﺪاوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )) (Novel Coronavirus nCov-2019ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ
ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن.۱ ٤

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) (۱۸٤۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤ب( ،ﺑﺪل " ۲۱ﺷﺒﺎط "۲۰۲۲
ﯾـﺄﺗﻲ ۲۱" :آذار ."۲۰۲۲

.۲

اﻻﺳﻢ

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ
رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۱۱۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،

۱۹

آدار

٥۷۸۲

اﻟ���������ﻮف

۲۰

ﺷﺑﺎط

۲۰۲۲

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ

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

12014

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۱۱۹
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۷۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر ،واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻻﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاد
)٦٥د()-ط(

.۱

اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )اﻣﺮ رﻗﻢ -٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
) ۲۰۰۹ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻻﻣﺮ"( ،ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة )٦٥ج( ﯾﺄﺗﻲ:
"ﻣﺼﺎدرة
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﻲ
اﻻﺟﺮاء
ﺟﻨﺎﺋﻲ

)٦٥د(.

)أ(

أدﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻓﻖ اﻟﺒﺎب ج ۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ،
ﺗﺄﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،اﻻ ﺑﺤﺎل اﻋﺘﻘﺪت ﻋﺪم ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ
ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪوﻧﮭﺎ ،اﻧﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷي ﻋﻘﻮﺑﺔ
ﺗﺼﺎدر ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺪان ﺗﺴﺎوي ﻗﯿﻤﺔ
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ-
) (۱اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺖ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ او ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻌﺪه ﻟﺬﻟﻚ؛
) (۲اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ او ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻛﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
او ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،او ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ.

)ب( ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻤﺎدة" ،ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺪان"-ﻛﻞ
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎزھﺎ ،ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮﺗﮫ او ﻓﻲ
ﺣﺴﺎﺑﮫ.
)ج( ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﻠﻤﺪان ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة
ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻣﺮ ﻣﻦ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ،اﻟﺘﻲ ﻣﻮل اﻟﻤﺪان ﺷﺮاﺋﮭﺎ او
ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ؛ ﻻ ﺗﺎﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻮﻟﮭﺎ او ﻧﻘﻠﮭﺎ
اﻟﻤﺪان ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ أدﯾﻦ ﺑﮭﺎ،
وﺑﺴﺒﺒﮭﺎ أﺻﺪر اﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة.
)د(

ﻻ ﺗﺎﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة اﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺪان ،ﺻﺎﺣﺐ
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اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،ﻣﻦ ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت او ﯾﺴﯿﻄﺮ
ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻟﻤﻦ ﯾﺪﻋﻰ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،ﺑﺤﺎل ﺗﻢ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﯿﮭﻢ ،اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹﺳﻤﺎع ادﻋﺎءاﺗﮭﻢ.
) ھ(

طﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﻤﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه
اﻟﻤﺎدة ،وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﺼﺎدرﺗﮭﺎ،
او ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺼﺪدھﺎ ﯾﻄﻠﺐ اﻣﺮ
اﻟﻤﺼﺎدرة ،ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﮭﺎم؛ ظﮭﺮت
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﺼﺎدرﺗﮭﺎ ،ﯾﺠﻮز
ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﮭﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ
اﻹﺟﺮاءات ﻟﻐﺎﯾﺔ اﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ.

)أ(

ﻻ ﺗﺎﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻤﺎدة )٦٥د( ،ﺑﺤﺎل اﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﯾﺪﻋﻲ ﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻧﮫ ﺗﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
دون ﻋﻠﻤﮫ او دون ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ،او اﻧﮫ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮﻗﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ وﺑﺤﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ
ﺑﻘﺪرﺗﮫ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻧﮭﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ او ﺗﻢ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﯿﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ.

ﺗﺤﻔﻈﺎت
ﻟﻤﺼﺎدرة
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

)٦٥ھ(

مﺻﺎدرة
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت
اﺧﺮى

)٦٥و(

ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة )٦٥د( وﻟﻢ ﯾﺤﺪد ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت او ﻧﻘﻠﺖ ﻟﻤﺸﺘﺮي
ﺑﺤﺴﻦ ﻧﯿﺔ او ﺗﻢ ﺗﮭﺮﯾﺒﮭﺎ او ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺑﻔﻌﻞ او اﻻﻣﺘﻨﺎع
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪان او ﺗﻢ ﺧﻠﻄﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت أﺧﺮى وﺗﻮﺟﺪ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﻔﺼﻠﮭﺎ ،ﻋﻨﺪھﺎ وﺑﺤﺴﺐ طﻠﺐ اﻟﻤﺪان-ﯾﺠﻮز
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت أﺧﺮى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺪان ،اﻟﺘﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ أﻣﺮت
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدرﺗﮭﺎ.

اﺳﺘﺌﻨﺎف

)٦٥ز(

ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )٦٥أ( و-
)د( اﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ،وﻟﮫ ﺟﻤﯿﻊ
ﻟﻘﺎض وﻓﻖ ھﺬا اﻟﺒﺎب.
اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ
ٍ

أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن )٦٥ح(
اﻟﻤﺼﺎدرة

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة ﯾﺴﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن أﺻﻮل اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻐﺮض اﻟﻄﻠﺐ
ﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ،اﻹﺟﺮاءات
ﻟﺴﻤﺎع اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدرة ،طﻠﺐ ﻟﻤﻨﺢ ﺗﻌﻮﯾﺾ

)ب( ﻻ ﺗﺎﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ
ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﺑﺤﺎل اﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﯾﺪﻋﻲ ﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،ان ﻣﺼﺎدرﺗﮭﺎ ﻟﻦ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﮫ وﻷﺑﻨﺎء
ﻋﺎﺋﻠﺘﮫ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﻜﻨﻮن ﻣﻌﮫ اﻟﻌﯿﺶ اﻟﻤﻼﺋﻢ واﻟﺴﻜﻦ
اﻟﻤﻌﻘﻮل.
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ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ،ﯾﺸﻤﻞ ﻣﻮاﻋﯿﺪ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮق ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺼﺎدرة ،إدارة
اﻟﻌﻘﺎرات ،وارﺳﺎل اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،وﯾﺸﻤﻞ أي ﻣﻮﺿﻮع آﺧﺮ ﯾﻄﻠﺐ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدرة.
ﺻﻼﺣﯿﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺒﺎب
ج۱

.۲

)٦٥ط(

ﺗﺴﺮي ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ووﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ
ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻻزﻣﺔ اﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺼﺪدھﺎ ﯾﻤﻜﻦ
اﺻﺪار اﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة وﻓﻖ ھﺬا اﻟﺒﺎب.".

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۲۲۷ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ،ﯾﺄﺗﻲ:
اﻟﺒﺎب ج-۱ﻣﻨﻊ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻻﺻﻠﯿﺔ

۲۲۷أ

)أ(

ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻤﺎدة-
"أﻣﻮال"-ﻧﻘﺪﯾﺔ ،ﺻﻜﻮك ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ،ﺻﻜﻮك
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ،أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﺤﺎﻣﮭﺎ ،أوراق ﺗﺠﺎرﯾﺔ،
ﺑﻄﺎﻗﺔ دﻓﻊ ووﺳﯿﻠﺔ دﻓﻊ أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻣﺼﺪرھﺎ ﯾﺴﻤﺢ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ؛ ﻟﻐﺮض ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ،
"ﺑﻄﺎﻗﺔ دﻓﻊ"-ﺑﻄﺎﻗﺔ او ﻏﺮض آﺧﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺸﺮاء
اﻟﻌﻘﺎرات او اﻟﺨﺪﻣﺎت او ﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﻮد ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ؛
"ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ"-ﻣﺨﺎﻟﺔ ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ھﺬا
اﻻﻣﺮ؛

)ب( ﻟﻐﺮض ھﺬا اﻟﺒﺎب ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﯾﻀﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
وﺑﺸﺮط اﻧﮭﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻔﺲ اﻟﺪوﻟﺔ.
)۲۲۷ب( ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻮد )) (٤)- (۱ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب-ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ( ،ﺑﮭﺪف
اﺧﻔﺎﺋﮭﺎ او ﺗﻤﻮﯾﮫ ﻣﺼﺪرھﺎ ،ھﻮﯾﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق ﻓﯿﮭﺎ،
ﻣﺼﺪرھﺎ ،ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ او ﺗﻨﻔﯿﺬ إﺟﺮاءات ﻓﯿﮭﺖ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-
اﻟﺴﺠﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات او ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﺸﺮون ﺿﻌﻒ ﻣﻦ
اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۱أ) (٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت
اﻻﻣﻦ-
) (۱
) (۲
) (۳

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﺼﺪرھﺎ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ او ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ،
ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ؛
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ؛
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺖ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ؛
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ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺼﺮف ۲۲۷ج
ﻓﻲ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت
ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ

) (٤

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ ﻧﻔﺬت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.

)أ(

ﻣﻦ ﯾﺘﺼﺮف ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وھﻮ ﯾﺪرك اﻧﮭﺎ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت
ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ،وھﻲ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت او أﻣﻮال ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
 ۱٥۰٫۰۰۰ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ-ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ واﺣﺪة او ﺑﻌﺪة
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاﻛﻢ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺧﻼل ﻣﺪة
ﺷﮭﺮﯾﻦ-ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-اﻟﺴﺠﻦ ﺳﺒﻌﺔ
ﺳﻨﻮات او ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﺸﺮة اﺿﻌﺎف اﻟﻐﺮاﻣﺔ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۱أ) (٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن او
ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ؛ ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻤﺎدة "أدراك"-ﻋﺪا
اﻟﺘﺠﺎھﻞ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۱۹٥ج().(۱

)ب( ﻟﻐﺮض اﻟﻤﻮاد ۲۲۷ب و۲۲۷-ج ،ﯾﻜﻔﻲ اﺛﺒﺎت ان
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﺎن ﯾﺪرك ان اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ھﻲ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت
ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ.
ﺗﺤﻔﻈﺎت
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ

۲۲۷د

)أ(

ﻻ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة
۲۲۷ج إذا ﻗﺒﻞ ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻗﺪ أﺧﺒﺮ اﻟﺸﺮطﺔ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،وﻋﻤﻞ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺸﺮطﺔ
ﺑﺼﺪدھﺎ.

)ب( ﻗﺎﺋﺪ ﻟﻮاء ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﻓﻲ ﺷﺮطﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ،
وﺑﺎﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﯾﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪ وطﺮق اﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮطﺔ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة
)أ(.".
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺬﯾﻞ
اﻟﺘﺎﺳﻊ

.۳

ﺑﻌﺪ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻞ ،ﯾﺄﺗﻲ:

اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻔﺼﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

"اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ
)اﻟﻤﺎدة ۲۲۷أ(

) (۱

اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۳۹۹ﺣﺘﻰ  ٤۰۷ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦۰؛

) (۲

اﻟﻤﻮاد ۲۳۷أ۲۳۷ ،ب۲٤۹ ،۲۳۸ ،أ ۲٤۲ب ،ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ،واﻟﻤﻮاد  ۸٤و ۸٥-ﻣﻦ
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ(۱۹٤٥ ،؛

) (۳

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺳﺮﻗﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ،اﺳﺘﻼم ﺳﯿﺎرات او ﻗﻄﻊ ﻣﺴﺮوﻗﺔ ،واﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺴﯿﺎرات
او اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد ٤۰۷أ ﺣﺘﻰ ٤۰۷ﯾﺞ ،ﻋﺪا اﻟﻤﻮاد ٤۰۷ج،
٤۰۷د)أ(٤۰۷ ،ھ٤۰۷ ،و اﻟﺼﺪر و٤۰۷-ز ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦۰؛

12018

) (٤

اﻟﻤﻮاد  ٤۱۷ ،٤۱٥ ،٤۱٤ ،۳۸٦ ،۲٦٥ﺣﺘﻰ  ،٤۲۳ ،٤۲۲ ،٤۲۰و ٤۲٤-ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦۰؛

) (٥

اﻟﻤﻮاد  ۱٥-۱۳ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻘﺎﻗﯿﺮ اﻟﺨﻄﺮة )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (٥٥۸؛
۱۹۷٤-٥۷۳٥؛

) (٦

اﻟﻤﺎدة  ۲۳۳ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )اﻣﺮ
رﻗﻢ ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱؛

) (۷

اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺬﯾﻞ.

ﺳﺮﯾﺎن

.٤

ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺒﺎب ج ۱أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺼﺪرھﺎ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة ۲۲۷أ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ.

ﺑﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۷۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )اﻣﺮ
رﻗﻢ ."۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،(۲۱۱۹

۲۹

آدار أ

٥۷۸۲

۲

آذار

۲۰۲۲

اﻟ�������وف

ﯾ�������ﮭ�������ودا ﻓ�������وﻛ�������س

ﻗ���ﺎﺋ���د ﻗوات ﺟﯾش اﻟ���دﻓ���ﺎع اﻹﺳ�������راﺋﯾﻠﻲ
ﻓ����ﻲ ﻣ����ﻧ����ط����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ودا واﻟﺳ����������ﺎﻣ����رة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﯿﯿﻦ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۲۰۲۲-٥۷۸۲،(۲۱۲۰

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻹﺣﻼل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ ،وﻟﻀﻤﺎن رﻓﺎھﯿﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎن وﻷﺟﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﺬﯾﻞ

.۱

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﯿﯿﻦ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۳۷
 ،۱۹٦۷-٥۷۲۷ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ-
) (۱

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ۲و ﯾﺄﺗﻲ:
"ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻧﻈﺎم
۸۸

۲و.۱

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۸۸ﻣﻦ اﻻﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﺪل اﻟﻮارد ﻓﯿﮭﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
"ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ اﺟﺎزة ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﻘﺪارھﺎ  ۲۱ﯾﻮم ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ.".
اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﯾﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت " :أﯾﺎم اﻷﻋﯿﺎد واﻻﺟﺎزات"-ﯾﺤﺬف

ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻨﻈﺎم
۹۰
إﺿﺎﻓﺔ
ﻧﻈﺎم
۹۰أ

۲و.۲

ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻨﻈﺎم
۹۱

۲و.۳

ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺎم  ۹۰ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﯾﺄﺗﻲ:
"۹۰أ

أ.

ﻋﯿﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﯿﺎد اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،اﻷﻋﯿﺎد
اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ او ﻋﯿﺪ ﻷي طﺎﺋﻔﺔ دﯾﻨﯿﺔ أﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺴﺆول ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ )ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﻤﺎدة-ﻋﯿﺪ( واﻟﻤﻮظﻒ ﯾﻨﺘﻤﻲ اﻟﯿﮭﺎ ،ﻻ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﻦ
أﯾﺎم اﻻﺟﺎزة؛

ب.

ﻗﺮر اﻟﻤﺴﺆول ان اﻟﻤﻮظﻒ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ اﺟﺎزة ﺑﺄﺣﺪ
أﻋﯿﺎد اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻨﺘﻤﻲ اﻟﯿﮭﺎ
اﻟﻤﻮظﻒ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﯾﻮم ﻣﻜﺚ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻮظﻒ ﻓﻲ
اﺟﺎزة ﻛﺄﻧﮫ اﺳﺘﻐﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ أﯾﺎم اﻻﺟﺎزة اﻟﺘﻲ
ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺴﺆول ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ان ﻻ
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺛﻠﺜﻲ أﯾﺎم اﻻﺟﺎزة.".

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۹۱ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﺪل "ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﻤﯿﻊ أﯾﺎم اﻻﺟﺎزة
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ،۸۸ﻻ
ﯾﺠﻮز ﻟﻤﻮظﻒ ﺗﺠﻤﯿﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۱۱ﯾﻮم اﺟﺎزة ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،وﯾﻤﻨﻊ
ﺗﺠﻤﯿﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤۲ﯾﻮم إﺟﺎزة ﺑﺸﻜﻞ اﺟﻤﺎﻟﻲ.".
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) (۲

) (۳

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ۲ز ﯾﺄﺗﻲ:
ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۹٦ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻨﻈﺎم
۹٦

۲ز۱

ﺗﺒﺪﯾﻞ
اﻟﻨﻈﺎم
۹۸

۲ز.۲

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۹۸ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﺪل اﻟﻮارد ﻓﯿﮫ ﯾﺄﺗﻲ" :ﺗﻤﻨﺢ إﺟﺎزة
ﻣﺮﺿﯿﺔ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۳۰ﯾﻮم ،وﻓﻖ ﺷﮭﺎدات طﺒﯿﺔ ﻣﻦ طﺒﯿﺐ
واﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎدق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺆول .ﺑﺤﺎل زادت اﻟﻤﺪة ﻋﻦ  ۳۰ﯾﻮم
وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ال ٦۰-ﯾﻮم ،ﺗﻤﻨﺢ إﺟﺎزة ﻣﺮﺿﯿﺔ وﻓﻖ ﺷﮭﺎدات
طﺒﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ".

ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻨﻈﺎم
۹۹

۲ز.۳

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۹۹ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﺪل " ﺷﮭﺮ واﺣﺪ" ﯾﺄﺗﻲ ٦۰ " :ﯾﻮم".

ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻨﻈﺎم
۱۰۱

۲ز.٤

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۱۰۱ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻨﻈﺎم
۱۰۲

۲ز.٥

)أ(

ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت "أﺳﺒﻮع او اﻗﻞ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﯾﻮم واﺣﺪ ﻓﻘﻂ"؛

)ب(

اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻣﺎ دام ﻟﻢ ﺗﻤﺪد ھﺬه اﻻﺟﺎزة وﺻﻮدﻗﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ذﻟﺖ اﻟﺸﺄن-"،ﺗﺤﺬف.

)أ(

ﺑﺪل " ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷرﺑﻊ أﺷﮭﺮ اﻷوﻟﻰ" ﯾﺄﺗﻲ " :ﻣﻘﺎﺑﻞ ال-
 ٤٥ﯾﻮم اﻷوﻟﻰ ،ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﯿﻮم اﻷول"؛

)ب(

ﺑﺪل "أرﺑﻊ أﺷﮭﺮ إﺿﺎﻓﯿﺔ" ﯾﺄﺗﻲ " ٤٥ﯾﻮم إﺿﺎﻓﻲ"؛

)ج(

اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﺪة إﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم
اﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ" -ﺗﺤﺬف.

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۱۰۲ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ:
)أ(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﺪل "ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ" ﯾﺄﺗﻲ :ﺛﻼﺛﺔ"؛

)ب(

اﻟﻔﻘﺮة )ب(-ﺗﺤﺬف؛

)ج(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،ﺑﺪل "أرﺑﻌﺔ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﺛﻼﺛﺔ"".؛

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ٥ز ،ﺑﺪل اﻟﻮارد ﻓﯿﮫ ﯾﺄﺗﻲ:
"ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۱٦٤ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﺪل اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺜﺎﻧﻮي )ب( ﯾﺄﺗﻲ:
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")ب(

) (٤

ﻣﻮظﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﺼﻨﻒ وﻣﻮظﻒ ﻣﺆﻗﺖ ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﺪﺗﮭﺎ ۲۱
ﯾﻮم ،ﺑﺤﺎل ﻋﻤﻠﻮا ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ  ۲٤۰ﯾﻮم ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ .ﻋﻤﻞ ﻣﻮظﻒ اﻗﻞ
ﻣﻦ  ۲٤۰ﯾﻮم ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ،ﺗﻜﻮن اﺟﺎزﺗﮫ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻣﻦ ال،۲۱-
ﻛﻨﺴﯿﺔ أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺮﻗﻢ  ۲٤۰وﺑﺸﺮط اﻧﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ  ۸۰ﯾﻮم ﺧﻼل
ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ارﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ.

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ٥ز ﯾﺄﺗﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻨﻈﺎم
۱٦۹

٥ز.۱

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۱٦۹ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﺪل اﻟﻮارد ﻓﯿﮫ ﯾﺄﺗﻲ" :ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺼﻨﻔﯿﻦ واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﯿﻦ واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ  ۱۰۱و ،۱۰۲-ﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺮض ﯾﻌﺘﺒﺮ راﺗﺒﮭﻢ ﻛﻤﻌﺪل اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺿﻮھﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة
ﺧﺪﻣﺘﮭﻢ."." .

 .۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻨﻈﺎم ) ۸۸ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة-اﻟﻨﻈﺎم( ،ﺣﺴﺐ ﻧﺼﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ،ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ
ﻣﻮظﻒ اﻟﺬي ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻛﺎن ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﯾﺎم اﺟﺎزة أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم.

ﺳﺮﯾﺎن

ﺑﺪء
ﺳﺮﯾﺎن
اﻻﺳﻢ

.۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم  ۱ﻧﯿﺴﺎن .۲۰۲۲

.٤

أﻣﺮ ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﯿﯿﻦ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ
) (۲۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۱۲۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،

۲۹

آدار ب

٥۷۸۲

اﻟ���������ﻮف

۲

آذار

۲۰۲۲

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ

ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ
رﻗﻢ ) (٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺄﻧﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۱
۱

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ "اﺷﺨﺎص ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن" ،ﯾﺄﺗﻲ"" :اﻻرﺷﺎدات اﻟﺴﺮﯾﺮﯾﺔ"-إرﺷﺎدات
ﺳﺮﯾﺮﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻧﺎﺋﺒﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲۰ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،۱۹٤۰ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ؛"؛
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻣﺆﺳﺴﺔ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ،ﯾﺄﺗﻲ" :ﻧﺘﯿﺠﺔ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﻤﺘﺤﻮر اﻻوﻣﯿﻜﺮون"-ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﻣﺨﺒﺮﯾﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﻤﺘﺤﻮر اﻻوﻣﯿﻜﺮون ﻟﻔﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ او ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺨﺒﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ اﺛﺎرت
اﻟﺸﻚ ان اﻟﻤﺮﯾﺾ أﺻﯿﺐ ﺑﻤﺘﺤﻮر اﻻوﻣﯿﻜﺮون وﻓﻖ اﻻرﺷﺎدات اﻟﺴﺮﯾﺮﯾﺔ؛".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۲
۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺻﻠﯿﺔ-
)أ(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي د( ،اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٥ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط" ﯾﺄﺗﻲ:
"وﺑﺸﺮط اﻧﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (۱اﻟﻄﺎﻟﺐ او اﻟﻤﻮظﻒ
ﯾﻘﻮم ﺑﻔﺤﺺ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺤﺺ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق
اﻟﻤﺸﺮوع؛"؛

)ب(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي د( ،ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ) (٥ﯾﺄﺗﻲ:
") (٦ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ،ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺻﻒ دراﺳﻲ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ،
اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ طﺎﻟﺐ او ﻣﻮظﻒ ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺟﺮاء اﺗﺼﺎل وﺛﯿﻖ ﻣﻊ
ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﻤﺘﺤﻮر اﻻوﻣﯿﻜﺮون.".

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.٤

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت" :ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

۲۳

ﺗﺒﺎت

٥۷۸۲

۲۷

ﻛﺎﻧﻮن اول

۲۰۲۱

اﻟﻌﻤﯿﺪ

ﻓﺎرس

ﻋﻄﯿﻠﮫ

رﺋــــــــــﯿـﺲ اﻹدارة اﻟــــــــﻤﺪﻧـﯿﺔ
ﻓـﻲ ﻣــــﻨﻄﻘﺔ ﯾــــﮭﻮدا واﻟـــﺴﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﺟﺮاء اﻋﺘﻘﺎل أو ﺳﺠﻦ )أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(،
۲۰۰۷-٥۷٦۸
اﻋﻼن ﺑﺷﺄن ﻣﺗوﺳط اﻻﺟر اﻟﺷﮭري

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻ���ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم )۲أ( ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸ���ﺄن ﺗﻌﻮﯾﻀ���ﺎت ﺟﺮاء اﻋﺘﻘﺎل او ﺳ���ﺠﻦ )اﻣﺮ ﺑﺸ���ﺄن
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ�������ﺎﻣﺮة( ،۲۰۰۷-٥۷٦۷ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺘﻲ اﻣﺎﻣﻲ ،ان
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﺟﺮ اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﺻﺪار ھﺬا اﻹﻋﻼن،
ھﻮ ۲٫٦۷۷.۲۸ :ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ.

۲۲

اﯾ�����ﺎر

 ۱ﻛ��ﺎﻧون ﺛ��ﺎﻧﻲ

٥۷۸۱
۲۰۲۱

اﻟ�����ﻣ�����ﻘ�����دم ﻋ�����دﯾ�����ت زرﺟ�����رﯾ�����ﺎن
رﺋﯾﺳ����������ﺔ ﻓرع اﻟﺗﻧﺳ��������ﯾﻖ اﻟﻣ����دﻧﻲ
اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﯾﮭودا واﻟﺳ��ﺎﻣرة
ﺔ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ
رﻗﻢ ) (٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺈﻧﻨﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۱

.۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۲

.۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۱ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري" ،ﯾﺄﺗﻲ:
"ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﯿﺘﻲ"-ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري؛"؛
) (۱ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )ي ب( ﯾﺄﺗﻲ:
")ي ج(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ط( ،ﻣﻌﺎﻓﻰ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﻣﻊ ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻤﺮه اﻗﻞ ﻣﻦ  ۱۲ﺳﻨﺔ او ﻋﺎﺟﺰ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﯾﺾ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ
ھﺬه اﻟﻤﺎدة-ﻣﺮﯾﺾ( وﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﮫ ،ھﻮ ﺷﺨﺺ
اﻟﺬي ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﺔ واﺟﺐ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة؛ ﺗﻜﻮن ﻣﺪة
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ  ۱٤ﯾﻮم ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺬي دﺧﻞ اﻟﻤﻌﺎﻓﻰ
ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ ،وﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ اﻧﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺈﺣﺪى
اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱ﺑﺤﺎل ﻣﻜﺚ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﺬي ﻧﻔﺬه ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻻﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ؛
) (۲ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﻤﻜﺚ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ اﺑﺘﺪأ ً ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﯿﻮم
اﻟﺬي ﺑﺪء ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻌﺎﻓﻰ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ ،وﺑﺸﺮط اﻧﮫ ﺑﻌﺪ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻻ ﯾﻤﻜﺚ ﻣﻊ
اﻟﻤﺮﯾﺾ؛
) (۳ﻣﻌﺎﻓﻰ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او
ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺨﺒﺮﯾﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ.".

) (۲ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )ي د( ﯾﺄﺗﻲ:
"ي ز(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ط( ،ﻣﻌﺎﻓﻰ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ
ﺗﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﺧﻼل  ۳۰ﯾﻮم ﻗﺒﻞ ﯾﻮم
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اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻮﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ،ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﺔ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه
اﻟﻤﺎدة ،ﺟﺮاء ﺗﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ،وﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻧﮭﺎء اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﺄﻗﺮب
وﻗﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ؛ ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻓﻰ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﺔ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻘﻂ؛"
ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۳ب

.۳

ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۳ج

.٤

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۳ب ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺄﺗﻲ:
")أ( ﻻ ﯾﺰور زاﺋﺮ ﻟﯿﺲ ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻤﺮة اﻗﻞ ﻣﻦ  ۳ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﯿﺔ او ﻣﺆﺳﺴﺔ
رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﻘﺪوم زاﺋﺮ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻ ﺑﺤﺎل
اﺳﺘﻮﻓﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ؛ ﻣﺠﻞ اﻟﺰاﺋﺮﯾﻦ ﻟﻜﻦ ﺳﺎﻛﻦ او ﺳﺎﻛﻦ داﺋﻢ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ زاﺋﺮ
واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ،اﻻ ﺑﺤﺎل ان اﻟﺰاﺋﺮ ھﻮ ﻗﺎﺻﺮ ﯾﺮاﻓﻘﮫ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ:
) (۱ﺑﺤﺎل اﻧﮫ ﻣﻌﺎﻓﻰ-أﺑﺮز ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺧﻼل
 ۲٤ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن او ﺗﻢ اﺑﺮاز ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ(

اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺎﻓﻰ ورﻗﻢ ھﻮﯾﺘﮫ؛

)ب(

ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻧﮫ ﻗﺎم ﺑﺈﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﯿﺘﻲ ﺧﻼل ۲٤
ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ؛

)ج(

ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )(۲؛

) (۲ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻌﺎﻓﻰ-أﺑﺮز ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري اﻟﺬي ﻧﻔﺬ
ﺧﻼل  ۲٤ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن.".

")أ( ﻻ ﯾﻤﻜﺚ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﻟﯿﺲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ،ﻋﺪا ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﮫ ،دون ارﺗﺪاء ﻛﻤﺎﻣﺔ،
وﻟﻜﻦ ﯾﺘﻮﺟﺐ ارﺗﺪاء ﻛﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﮭﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻋﻦ  ٥۰ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ؛ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۷ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻓﺎﯾﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰٦۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻦ واﺟﺐ ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ وﻋﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﺪم ارﺗﺪاﺋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن".

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن .٥
اﻻﺳﻢ

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۳ج ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﯾﺄﺗﻲ:

.٦

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.
ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت" :ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،

۲

ﺷﺒﺎط

٥۷۸۲

٤

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۲۲

اﻟﻌﻤﯿﺪ

ﻓﺎرس

ﻋﻄﯿﻠﮫ

رﺋــــــــــﯿـﺲ اﻹدارة اﻟــــــــﻤﺪﻧـﯿﺔ
ﻓـﻲ ﻣــــﻨﻄﻘﺔ ﯾــــﮭﻮدا واﻟـــﺴﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ
رﻗﻢ ) (٦ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺈﻧﻨﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۲

.۱

ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ() ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۲اﻟﻔﻘﺮة )ي ز(-
ﺗﺤﺬف.

ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ٤

.۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٤ﺑﺪل " ،"۲۰۲۲\۱\۱۲ﯾﺄﺗﻲ "."۲۰۲۲\۲\۱۲

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ

.۳

ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻣﻦ  ۷ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ  ۲۰۲۲وﻟﻐﺎﯾﺔ  ۲۷ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ  ،۲۰۲۲ﺗﻘﺮأ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
وﻛﺄﻧﮫ-
) (۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۱
)أ(

ﺑﻌﺪ "ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت "-ﻛﺘﺐ:
"ﺷﺨﺺ اﻟﻤﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ"-ﺷﺨﺺ ﻋﻤﺮة  ٦۰وﻣﺎ ﻓﻮق ،او ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺿﻰ او ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻣﻌﺮض
ﻟﻠﺨﻄﺮ؛ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ؛"؛

)ب(

ﺑﺪل ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻣﺮﯾﺾ" ،ﻛﺘﺐ:
"ﻣﺮﯾﺾ"-ﻣﺮﯾﺾ ﻣﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺨﺒﺮﯾﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ل nCOV-اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت ﺑﻔﺤﺺ
ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ال PCR-او ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري؛"؛

)ج(

ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ" ،اﻟﺒﻨﺪ -٤ﯾﺤﺬف؛

)د(

ﺑﺪل ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻓﺤﺺ" ،ﻛﺘﺐ-
"ﻓﺤﺺ"-ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري ،وﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ-ﻓﺤﺺ لnCOV-
اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ الPCR-؛"؛

) (۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۲
)أ(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج ،(۱ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت (۲)" :ﺣﺘﻰ ) ،(٤ﯾﻜﺘﺐ (۲)" :ﺣﺘﻰ )(۳؛

)ب(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج ،(۲ﺑﻌﺪ "ﻣﻮاﻋﯿﺪ" ،ﻛﺘﺐ " ،وﻣﻦ اﻟﻨﻮع"؛
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) (۳

)ج(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج ،(۳ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۲ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎﺋﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﻔﺤﺺ
اﻷول ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت"؛

)د(

اﻟﻔﻘﺮة )ج -(٤ﺣﺬﻓﺖ؛

) ھ(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي ،(۲اﻟﻜﻠﻤﺔ "ﻣﺨﺒﺮﯾﺔ"-ﺗﺤﺬف ،وﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت" :وﻟﻢ ﯾﻤﻀﻲ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ أﺳﺒﻮع" ،ﻛﺘﺐ " وﻟﻢ ﯾﻤﻀﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦۰ﯾﻮم"؛

)و(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي ج( ،ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۳ﺑﺪل "ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ" ،ﻛﺘﺐ " ﺧﻼل
 ٦۰ﯾﻮم اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ دﺧﻮﻟﮫ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ"؛

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۲ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )ھ( ،ﻛﺘﺐ:
")و( ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﻓﺤﺺ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ال PCR-او ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري وﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ل ،nCOV-ﻛﻤﺮﯾﺾ ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،أﯾﻀﺎ ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻠﯿﮫ اﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ.
)ز( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻣﺮﯾﺾ" ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۱ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ
ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ال PCR-ﺧﻼل  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ اﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ
ﻓﻮري اﻟﺬي ﻧﺘﯿﺠﺘﮫ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ،ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﻤﺮﯾﺾ.".

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن .٤
.٥

اﻻﺳﻢ

۹

ﺷﺒﺎط

۱۱

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.
ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت" :ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٦ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،

٥۷۸۲
۲۰۲۲

اﻟﻌﻤﯿﺪ

ﻓﺎرس

ﻋﻄﯿﻠﮫ

رﺋــــــــــﯿـﺲ اﻹدارة اﻟــــــــﻤﺪﻧـﯿﺔ
ﻓـﻲ ﻣــــﻨﻄﻘﺔ ﯾــــﮭﻮدا واﻟـــﺴﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ

اﻟﺪﻓﺎع

اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ

اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،رﻗﻢ ۲۰۲۱- ٥۷۸۲ ،۲۰٦۹
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن ۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،(٤

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﻮاد  ۲و ۳-ﻣﻦ اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻟﻰ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،رﻗﻢ  ،۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،۲۰٦۹وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌﺖ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻤﺮض اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ وﯾﺘﻮﺟﺐ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻓﻮرﯾﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻔﺸﯿﮫ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۱

ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( ،۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 ،٥ﺑﺪل " "۲۰۲۲\۱\۱٥ﯾﺄﺗﻲ."۲۰۲۲\۲\۱٥" :

اﻻﺳﻢ

.۲

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت" :ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ."۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،(٤

ﻣ�����ﺎﻟ�����ﻲ ﻣ�����ﺌ�����ﯿ�����ﺮي

۱٤

ﺷﺑﺎط

٥۷۸۲

اﻟ�����ﻌ�����ﻘ�����ﯿ�����ﺪ

۱٦

ﻛﺎﻧون ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۲۲

رﺋ�����ﯿﺴ����������ﺔ ﻗﺴ����������ﻢ اﻟ�����ﻌ�����ﻤ�����ﻠ�����ﯿ�����ﺎت
ﺗﻨﺴ������ﯿﻖ اﻋﻤ���ﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣ���ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨ���ﺎطﻖ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۱۰-٥۷۷۱ ،(۱٦٦٥
اﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،
ﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة )۲ج( ﻣﻦ اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺑر )ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۲۰۱۰-٥۷۷۱ ،(۱٦٦٥ﻓﺈﻧﻨﻲ أﺻﺪر ھﺬا اﻹﻋﻼن:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ

.۱

ﻓﻲ اﻻﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(-٥۷۷٦ ،
 ،۲۰۱٦ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﯾﺤﺬف اﻟﺒﻨﺪ .٦

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻹﻋﻼن ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻋﻼن" :اﻋﻼن ﺑﺸ�ﺄن ﺗﺨﺼ�ﯿﺺ ﻣﻌ�ﺎﺑﺮ ﻟﻠﻨﻘ�ﻞ اﻟﺒﻀ�ﺎﺋﻊ )ﺗﻌ�ﺪﯾﻞ رﻗ�ﻢ
) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،

۲٤

ﺷﺒﺎط

٥۷۸۲

 ۲٦ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۲۲

اﻟﻌﻣﯾ��������������د ﻓ��������������ﺎرس ﻋطﯾﻠ��������������ﮫ
رﺋ������������ﯾس اﻹدارة
ﻟﻣﻧطﻘ�����ﺔ

ﯾﮭ�����ﻮدا

اﻟﻣدﻧﯾ������������ﺔ
واﻟﺴ�����ﺎﻣﺮة

12030

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ
رﻗﻢ ) (7ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺈﻧﻨﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۲

.۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن .۲
اﻻﺳﻢ

۲۳
۲٥

.۳

ﺷﺒﺎط
ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ() ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۲اﻟﻔﻘﺮة )ي ،(1
ﺑﻌﺪ "ﻓﺮض ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ آﺧﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت" ،ﯾﺄﺗﻲ" :ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮات )ج (۱و)۰د( ،ﯾﺠﻮز ﻟﻌﺎﺋﺪ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﺬي ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻘﻂ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ،وﺑﺸﺮط ان ﯾﺼﻞ اﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺄﺳﺮع طﺮﯾﻖ ﻣﻤﻜﻨﺔ؛".
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.
ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت" :ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۷ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،

٥۷۸۲
۲۰۲۲

اﻟﻌﻤﯿﺪ

ﻓﺎرس

ﻋﻄﯿﻠﮫ

رﺋــــــــــﯿـﺲ اﻹدارة اﻟــــــــﻤﺪﻧـﯿﺔ
ﻓـﻲ ﻣــــﻨﻄﻘﺔ ﯾــــﮭﻮدا واﻟـــﺴﺎﻣﺮة

12031

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ
رﻗﻢ ) (۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺈﻧﻨﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ٤

.۱

ﺑﺪل ،"۲۰۲۲\۲\۱۲" :ﯾﺄﺗﻲ ۱۲" :آذار ."۲۰۲۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن .۲
اﻻﺳﻢ

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -٤

.۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم  ۱۲ﺷﺒﺎط .۲۰۲۲
ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت" :ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،

۷

ادار أ

٥۷۸۲

۸

ﺷﺒﺎط

۲۰۲۲

اﻟﻌﻤﯿﺪ

ﻓﺎرس

ﻋﻄﯿﻠﮫ

رﺋــــــــــﯿـﺲ اﻹدارة اﻟــــــــﻤﺪﻧـﯿﺔ
ﻓـﻲ ﻣــــﻨﻄﻘﺔ ﯾــــﮭﻮدا واﻟـــﺴﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ
رﻗﻢ ) (۹ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺄﻧﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۱
۱

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ "أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﯿﺪ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ" ،ﯾﺄﺗﻲ" :أﻧﻈﻤﺔ واﺟﺐ
ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت"-أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )واﺟﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻟﻠﺪﺧﻮل اﻟﻰ إﺳﺮاﺋﯿﻞ( ،۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ؛".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۲
۲

)أ(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۲ﺑﺪل اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج ،(۳ﯾﺄﺗﻲ " :ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
)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
اﻷﻗﻞ ﺧﻼل اﻟﯿﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ؛ ﻻ ﯾﻤﺲ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة
ﺑﺄي واﺟﺐ آﺧﺮ ﻟﻠﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا
اﻻﻣﺮ او ﺑﻮاﺟﺐ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﺤﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ واﺟﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت؛"؛

)ب(

ﺑﺪل اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي ،(۱ﯾﺄﺗﻲ:
"ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات )ج( و)-ط( ،ﻋﺎﺋﺪ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ
ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ ،اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻤﻜﺚ ﺧﻼل ل ۱٤-ﯾﻮم اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﻗﺪوﻣﮫ اﻟﻰ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﯿﺪ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﯿﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ۷أ)أ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(-٥۷۸۰ ،
 ،۲۰۲۰ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ.
) (۱

ﺑﺤﺎل ﻓﺮض ﻋﻠﯿﮫ واﺟﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻓﺤﺺ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم )۳أ( ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ واﺟﺐ
ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت-ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ(
ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺤﺺ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،او ﺣﺘﻰ
ﻣﺮور  ۲٤ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺤﺪود ﻋﻨﺪ
دﺧﻮﻟﮫ ﻟﺪوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻷﻗﺮب ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ؛

) (۲

ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﺔ واﺟﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻓﺤﺺ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم )۳أ( ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ واﺟﺐ
ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت-ﻻ ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﺔ واﺟﺐ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ؛
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) (۳

ﺑﺤﺎل ﻓﺮض ﻋﻠﯿﺔ واﺟﺐ آﺧﺮ ﻟﻠﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت-ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺣﺴﺐ
اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ؛

) (٤

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات )ج (۱و)-د( ،ﻋﺎﺋﺪ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )(۱
اﻟﺬي ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﺔ واﺟﺐ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة
ﻓﻘﻂ ،ﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﻜﺎن
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﺑﺸﺮط ان ﯾﺼﻞ اﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺄﺳﺮع طﺮﯾﻖ
ﻣﻤﻜﻦ؛"؛

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۳
۳

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۳أ( ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ" ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﻋﺐء اﺳﺘﻤﺎرة ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﻋﺎﺋﺪ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم  ۷ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪات ﻋﻠﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻄﺎرات واﻟﻄﯿﺮان( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ
ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ ،ﻛﺄﻧﮫ اﺳﺘﻮﻓﻰ واﺟﺐ اﻹﺑﻼغ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت.".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .٤
۳ج

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۳ج)أ( ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺻﻠﯿﺔ ،اﻟﻜﻠﻤﺎت "وﻟﻜﻦ ﯾﺘﻮﺟﺐ ارﺗﺪاء ﻛﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺠﻤﮭﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻋﻦ  ٥۰ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ؛ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۷ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ) (۲۰٦۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ
اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻦ واﺟﺐ ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ وﻋﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﺪم ارﺗﺪاﺋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن-".ﺗﺤﺬف.

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .٥
٤
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن .٦

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٤ﺑﺪل "  ۱۲آذار  "۲۰۲۲ﯾﺄﺗﻲ ۱۲ :ﻧﯿﺴﺎن ."۲۰۲۲

.۷

اﻻﺳﻢ

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم  ۱۲آذار .۲۰۲۲
ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت" :ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( )ﺣﺠﺮ ﻣﻨﺰﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۹ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،

٦

آدار ب

٥۷۸۲

۹

ﺷﺒﺎط

۲۰۲۲

اﻟﻌﻤﯿﺪ

ﻓﺎرس

ﻋﻄﯿﻠﮫ

رﺋــــــــــﯿـﺲ اﻹدارة اﻟــــــــﻤﺪﻧـﯿﺔ
ﻓـﻲ ﻣــــﻨﻄﻘﺔ ﯾــــﮭﻮدا واﻟـــﺴﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ

اﻟﺪﻓﺎع

اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ

اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،رﻗﻢ ۲۰۲۱- ٥۷۸۲ ،۲۰٦۹
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،(٥

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﻮاد  ۲و ۳-ﻣﻦ اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻟﻰ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،رﻗﻢ  ،۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،۲۰٦۹وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌﺖ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻤﺮض اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ وﯾﺘﻮﺟﺐ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻓﻮرﯾﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻔﺸﯿﮫ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

۱٥
۱٦

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۱

ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( ،۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 ،٥ﺑﺪل " "۲۰۲۲\۲\۱٥ﯾﺄﺗﻲ."۲۰۲۲\۳\۱٥" :

اﻻﺳﻢ

.۲

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت" :ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ."۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،(٥

ادار أ
ﺷﺑﺎط

ﻣ�����ﺎﻟ�����ﻲ ﻣ�����ﺌ�����ﯿ�����ﺮي

٥۷۸۲

اﻟ�����ﻌ�����ﻘ�����ﯿ�����ﺪ

۲۰۲۲

رﺋ�����ﯿﺴ����������ﺔ ﻗﺴ����������ﻢ اﻟ�����ﻌ�����ﻤ�����ﻠ�����ﯿ�����ﺎت
ﺗﻨﺴ������ﯿﻖ اﻋﻤ���ﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣ���ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨ���ﺎطﻖ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻧﻈﻤﺔ دﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ( ۱۹٤٥ ،
إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻ����ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ����ﺎﻣﺮة وﺣﺴ����ﺐ ﻧﻈﺎم
)(۱)۸٤ب( ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ() ۱۹٤٥ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع"( وﺑﺎﻗﻲ ﺻ������ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ
ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ،وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌﺖ ،أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع ھﺬا اﻹﻋﻼن ھﻲ ذراع ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
"ﺣﻤﺎس" واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،وان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،أﻣﻦ
دوﻟﺔ إﺳ��ﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳ��ﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا ،ﺑﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺷ��ﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﻖ
ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳ������ﻢ "ﻣﻨﺘﺪى ﯾﻮروﻓﻞ" او "ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺘﻮاﺻ�������ﻞ اﻷوروﺑﻲ اﻟﻔﻠﺴ������ﻄﯿﻨﻲ" " "Europal
" Forumاو " ، "European Paletinian Communications Forumﺑﺤ��ﺎل ﻛ��ﺎﻧ��ﺖ
ﺷ���ﺮﻛﺔ او ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ،ﺳ���ﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸ���ﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿﺔ او ﺑﺎي طﺮﯾﻘﺔ اﺧﺮى  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ،ﺧﻠﯿﺔ ،او أي ﺷ���ﻌﺒﺔ ،ﻣﺆﺳ���ﺴ���ﺔ ،ﻓﺮع ،ﻣﺮﻛﺰ ،ﻟﺠﻨﺔ أو ﺣﺰب اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ ،وﺑﻜﻞ اﺳ���ﻢ ﯾﻄﻠﻖ
ﻋﻠﯿﮭﺎ -ﯾﺸ������ﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﯿﺎر ،اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﻘﺎب ﺷ������ﺘﻰ ،ھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸ������ﺮوﻋﺔ
ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع.

ﻣﻦ ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺸ������ﺮوﻋﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ،ﻋﻠﯿﮫ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات
ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟ ﺴﺎﻣﺮة،
ھﺎﺗﻒ ،۰۲-۹۹۷۷۰۷۱\۷۱۱ :ﻓﺎﻛﺲ.۰۷٦-٥۳۹۹٦۸۹ :
ﻣﻦ ﯾﺮى ﻧﻔﺴ���ﮫ ﻣﺘﻀ���ﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺴ���ﺘﻄﯿﻊ رﻓﻊ اﻋﺘﺮاﺿ���ﺎﺗﮫ ﺧﻄﯿﺎً ،ﺑﻮاﺳ���ﻄﺔ اﻟﻤﺴ���ﺘﺸ���ﺎر
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺧﻼل  ۱٤ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

۱۷

ادار أ

٥۷۸۲

۱۸

ﺷ����ﺒﺎط

۲۰۲۲

ﯾ���ﮭ���ﻮدا ﻓ���ﻮﻛ���ﺲ،

اﻟ���ﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع ﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑ���ﻤ���ﻨ���ﻄ���ﻘ���ﺔ ﯾ���ﮭ���ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣ���ﺮة

12036

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻧﻈﻤﺔ دﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ(۱۹٤٥ ،
إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻ����ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ����ﺎﻣﺮة وﺣﺴ����ﺐ ﻧﻈﺎم
)(۱)۸٤ب( ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ() ۱۹٤٥ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع"( وﺑﺎﻗﻲ ﺻ������ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ
ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ،وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌﺖ ،أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع ھﺬا اﻹﻋﻼن ھﻲ ذراع ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
"ﺣﻤﺎس" واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،وان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،أﻣﻦ
دوﻟﺔ إﺳ��ﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳ��ﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا ،ﺑﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺷ��ﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﻖ
ﻋﻠﯿ ﮭﺎ اﺳ������ﻢ "اﻟﺘ ﺤﺎﻟﻒ اﻟ ﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ا ﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ا ﺟﻞ ﻓﻠﺴ������ﻄﯿﻦ" او "International Legal
") ،Coalition for Palestine (ILCPﺑﺤﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺷ�����ﺮﻛﺔ او ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ،ﺳ�����ﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟ ﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿﺔ او ﺑﺎي طﺮﯾﻘﺔ اﺧﺮى  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ،ﺧﻠﯿﺔ ،او أي ﺷﻌﺒﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ،
ﻓﺮع ،ﻣﺮﻛﺰ ،ﻟﺠﻨﺔ أو ﺣﺰب اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ ،وﺑﻜﻞ اﺳ��ﻢ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ -ﯾﺸ��ﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﯿﺎر،
اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﻘﺎب ﺷﺘﻰ ،ھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع.

ﻣﻦ ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺸ������ﺮوﻋﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ،ﻋﻠﯿﮫ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات
ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟ ﺴﺎﻣﺮة،
ھﺎﺗﻒ ،۰۲-۹۹۷۷۰۷۱\۷۱۱ :ﻓﺎﻛﺲ.۰۷٦-٥۳۹۹٦۸۹ :
ﻣﻦ ﯾﺮى ﻧﻔﺴ���ﮫ ﻣﺘﻀ���ﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺴ���ﺘﻄﯿﻊ رﻓﻊ اﻋﺘﺮاﺿ���ﺎﺗﮫ ﺧﻄﯿﺎً ،ﺑﻮاﺳ���ﻄﺔ اﻟﻤﺴ���ﺘﺸ���ﺎر
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺧﻼل  ۱٤ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

۱۷

ادار أ

٥۷۸۲

۱۸

ﺷ����ﺒﺎط

۲۰۲۲

ﯾ���ﮭ���ﻮدا ﻓ���ﻮﻛ���ﺲ،

اﻟ���ﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع ﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑ���ﻤ���ﻨ���ﻄ���ﻘ���ﺔ ﯾ���ﮭ���ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣ���ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻧﻈﻤﺔ دﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ(۱۹٤٥ ،
إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻ����ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ����ﺎﻣﺮة وﺣﺴ����ﺐ ﻧﻈﺎم
)(۱)۸٤ب( ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ() ۱۹٤٥ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع"( وﺑﺎﻗﻲ ﺻ������ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ
ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ،وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌﺖ ،أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع ھﺬا اﻹﻋﻼن ھﻲ ذراع ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
"ﺣﻤﺎس" واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،وان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،أﻣﻦ
دوﻟﺔ إﺳ��ﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳ��ﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا ،ﺑﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺷ��ﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﻖ
ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳ������ﻢ "اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸ������ﻌﺒﻲ ﻟﻔﻠﺴ������ﻄﯿﻨﯿﻲ اﻟﺨﺎرج" او "Popular Conference for
") ،Palestinians Abroad (PCPAﺑﺤﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ او ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟ ﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿﺔ او ﺑﺎي طﺮﯾﻘﺔ اﺧﺮى  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ،ﺧﻠﯿﺔ ،او أي ﺷﻌﺒﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﺮع،
ﻣﺮﻛﺰ ،ﻟﺠﻨﺔ أو ﺣﺰب اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ ،وﺑﻜﻞ اﺳﻢ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ -ﯾﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﯿﺎر ،اﻟﻤﻠﻘﺐ
ﺑﺎﻟﻘﺎب ﺷﺘﻰ ،ھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع.

ﻣﻦ ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺸ������ﺮوﻋﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ،ﻋﻠﯿﮫ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات
ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟ ﺴﺎﻣﺮة،
ھﺎﺗﻒ ،۰۲-۹۹۷۷۰۷۱\۷۱۱ :ﻓﺎﻛﺲ.۰۷٦-٥۳۹۹٦۸۹ :
ﻣﻦ ﯾﺮى ﻧﻔﺴ���ﮫ ﻣﺘﻀ���ﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺴ���ﺘﻄﯿﻊ رﻓﻊ اﻋﺘﺮاﺿ���ﺎﺗﮫ ﺧﻄﯿﺎً ،ﺑﻮاﺳ���ﻄﺔ اﻟﻤﺴ���ﺘﺸ���ﺎر
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺧﻼل  ۱٤ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

۱۷

ادار أ

٥۷۸۲

۱۸

ﺷ����ﺒﺎط

۲۰۲۲

ﯾ���ﮭ���ﻮدا ﻓ���ﻮﻛ���ﺲ،

اﻟ���ﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع ﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑ���ﻤ���ﻨ���ﻄ���ﻘ���ﺔ ﯾ���ﮭ���ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣ���ﺮة

12038

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )اﻣﺮ رﻗﻢ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﻲ اﺟﺮاء ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )٦٥ح( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۱٦٥۱
) ۲۰۰۹-٥۷۷۰ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻻﻣﺮ" ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
.۱

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

"ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻻﻧﺴﺎن"-
)أ(

اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ ،اﺳﻢ اﻻب ،اﺳﻢ اﻟﺠﺪ ،واﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ؛

)ب(

رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ وﻧﻮع اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺮﻗﻢ؛

)ج(

اﻟﻌﻨﻮان ،وإذا اﻟﺸﺨﺺ ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻘﻼ-ﻣﻜﺎن اﻟﺴﺠﻦ؛ واﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﯾﺪي؛

"اﻣﺮ ﻣﺼﺎدرة ﺟﻨﺎﺋﻲ"-اﻣﺮ ﻣﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٦٥ﻣﻦ
اﻻﻣﺮ؛
"ﻣﺪﻋﻲ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ.
طﻠﺐ ﻹﺻﺪار
ﻣﺼﺎدرة ﺟﻨﺎﺋﻲ

اﻣﺮ

.۲

)أ(

ﯾﺸﻤﻞ طﻠﺐ ﻣﺼﺎدرة ﺟﻨﺎﺋﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻤﺼﺎدرة ﻣﻊ ذﻛﺮ
ﻧﻮﻋﮭﺎ ،ﻛﻤﯿﺘﮭﺎ ،ﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪھﺎ واي ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ أﺧﺮى ﺗﻄﻠﺐ
ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ؛
) (۲ﺗﻔﺎﺻﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺪﻋﻲ ﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت؛
) (۳اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي أدى ﻟﻄﻠﺐ اﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة؛

)ب(

ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﮭﺎم ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦٥د() (٥ﻣﻦ
اﻻﻣﺮ ،اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ(.

)ج(

ﯾﺮﺳﻞ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻹﺻﺪار اﻣﺮ ﻣﺼﺎدرة او ﻋﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﮭﺎم ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )ب( ،ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﻜﻞ
ﻣﻦ ﯾﺪﻋﻲ ﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت؛ ﯾﺮﻓﻖ ﻟﻺﻋﻼن ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﮭﺎم او ﻻﺋﺤﺔ
اﻻﺗﮭﺎم اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ.
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اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻗﺮار
وﻣﻮﻋﺪ
اﻟﻤﺼﺎدرة
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻدﻋﺎءات

.۳

اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ طﻠﺐ ﻹﺻﺪار
اﻣﺮ ﻣﺼﺎدرة ﺟﻨﺎﺋﻲ

.٤

اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﺻﺪار
اﻣﺮ ﻣﺼﺎدرة ﺟﻨﺎﺋﻲ

.٥

طﺮق ارﺳﺎل اﻻﻋﻼن

.٦

)أ(

أدﯾﻦ اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦٥د( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ،ﯾﺮﺳﻦ اﻋﻼن ﺑﮭﺬا
اﻟﺸﺄن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﯾﺪﻋﻲ ﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وﯾﺘﻢ
اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﮭﻢ ﻟﺠﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻟﻺدﻻء ﺑﺎدﻋﺎءاﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﻜﺎن
اﻟﻤﺤﺪدان ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ طﻠﺐ ﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت.

)ب( ﻣﺪان اﻟﺬي ﯾﺪﻋﻲ ﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﯾﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ،ﻗﺒﻞ
ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة أﯾﺎم ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ طﻠﺐ
اﻟﻤﺼﺎدرة ﻛﺘﺎب ﺗﺼﺮﯾﺢ ﯾﻔﺼﻞ ﻓﯿﮫ ادﻋﺎءاﺗﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت؛ ﯾﺮﻓﻖ
ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ ادﻋﺎءاﺗﮫ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ،ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ طﺮﯾﻘﺔ ﺷﺮاء اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
ودﻓﻊ ﺛﻤﻨﮭﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﺣﺮ ادﻋﺎءات اﻟﺤﯿﺎزة وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة
)٦٥د() (۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ-ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت.
)ج(

طﻠﺐ اﻟﻤﺪان او ﻣﻦ ﯾﺪﻋﻲ ﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﻮﻋﺪ آﺧﺮ ﻟﻺدﻻء ﺑﺎدﻋﺎءاﺗﮫ ،ﯾﻔﺼﻞ طﻠﺒﮫ وﯾﺮﻓﻖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻹﺛﺒﺎت
ادﻋﺎءاﺗﮫ؛ ﯾﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة أﯾﺎم ﻗﺒﻞ
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎدرة؛ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺘﺨﺬ
ﻗﺮارھﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ وﻓﻖ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎدرة.

)د(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )ج( ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻷﺳﺒﺎب
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﺪوﻧﮭﺎ ،ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻋﺪ آﺧﺮ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎدرة ﺣﺘﻰ
اذا ﻟﻢ ﯾﻘﺪم طﻠﺐ ﻟﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )ج(.

)أ(

ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻹﺻﺪار اﻣﺮ ﻣﺼﺎدرة ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺒﯿﻨﺎت ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۲۹ﻣﻦ اﻻﻣﺮ،
اﻻ ﺑﺤﺎل اﻋﺘﻘﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺪوﻧﮭﺎ.

)ب(

ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﺑﺪاﯾﺘﺎ ﺗﻌﻠﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ طﻠﺒﮭﺎ ﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،ﺑﻌﺪھﺎ
ﯾﺪﻟﻲ اﻟﻤﺪان ﺑﺎدﻋﺎءاﺗﮫ وﯾﺒﺮز اﻟﺒﯿﻨﺎت وﺑﻌﺪھﺎ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ادﻋﻰ
ﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت؛ ﺑﻌﺪھﻢ ﯾﺪﻟﻲ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎدﻋﺎءاﺗﮫ وﯾﺒﺮز اﻟﺒﯿﻨﺎت
ﻟﻨﻘﺾ ادﻋﺎءات اﻟﻤﺪان واﻟﺬﯾﻦ ﯾﺪﻋﻮا ﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت؛ ﺑﺄذن ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻤﺔ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪان او ﻟﻠﺬي ﯾﺪﻋﻲ ﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺮد ﻋﻠﻰ
ادﻋﺎءات اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ وﺷﮭﻮدھﺎ.

)ج(

ﯾُﺸﻤﻞ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻹﺻﺪار اﻣﺮ ﻣﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ.

أﺻﺪر اﻣﺮ ﻣﺼﺎدرة ﺟﻨﺎﺋﻲ ،ﯾﺮﺳﻞ اﻋﻼن ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻜﻞ
ﻣﻦ ﯾﺪﻋﻲ ﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت؛ ﺗﺮﻓﻖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ اﻣﺮ
اﻟﻤﺼﺎدرة ﻟﻺﻋﻼن.
ﯾﺴﻠﻢ اﻹﻋﻼن ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ  ٥ ،۳ ،۲و ۱۰-ﺣﺴﺐ طﺮق اﻻرﺳﺎل اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۰٦ﻣﻦ اﻻﻣﺮ.
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ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة

.۷

ﯾﻤﻨﻊ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻣﺮ ﻣﺼﺎدرة ﺟﻨﺎﺋﻲ اﻻ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﯾﺼﺒﺢ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻠﮫ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ.

اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

.۸

)أ(

اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺲ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او اﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﻤﺪان ﻋﻠﻰ اﻣﺮ ﻣﺼﺎدرة ﺟﻨﺎﺋﻲ او اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪم اﺻﺪار اﻣﺮ ﻣﺼﺎدرة
ﺟﻨﺎﺋﻲ ﯾﺒﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۱٥۳ﻣﻦ
اﻻﻣﺮ.

)ب(

ﯾﺮﺳﻞ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ اﻣﺮ ﻣﺼﺎدرة ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﯾﺪﻋﻲ ﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وﯾﺮﻓﻖ ﻟﮫ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ
ﻛﺘﺎب اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.

)ج(

ﯾﺮﺳﻞ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪم اﺻﺪار اﻣﺮ ﻣﺼﺎدرة ﺟﻨﺎﺋﻲ ،ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻟﻤﻦ ادﻋﻰ ﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻺدﻻء ﺑﺎدﻋﺎءاﺗﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت.

)د(

ﻣﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻈﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻓﻖ
ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺒﺎب ح ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ھ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ؛ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
اﻻدﻋﺎءات ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ،ﯾﺪﻟﻲ ﺑﺎدﻋﺎءاﺗﮫ ﻣﻦ ادﻋﻰ ﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪان؛ ﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
أﯾﻀﺎ ﻟﻤﻦ ﯾﺪﻋﻲ ﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت.

ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﯾﺪﻋﻲ .۹
ﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
ﻣﺼﺎدرة
ﺑﺪﯾﻠﺔ

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت

.۱۰

ﺗﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻦ ﯾﺪﻋﻲ ﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻟﻢ ﯾﺤﻀﺮ،
ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﺗﺨﺎذ ﻗﺮارھﺎ ﻏﯿﺎﺑﺎً.
)أ(

أﺻﺪر اﻣﺮ ﻣﺼﺎدرة ﺟﻨﺎﺋﻲ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺗﻀﺢ وﺟﻮد أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦٥و( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة ،او ﻟﻤﻦ ﺧﻮﻟﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،اﻟﻄﻠﺐ ،ﺧﻄﯿﺎ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻗﺮار اﻟﻤﺼﺎدرة ،ﻣﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﺪﯾﻠﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻦ
أﺻﺪر اﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة ﺑﺤﻖ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮫ؛ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺜﺎﻧﻮي ھﺬا اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي أدى اﻟﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺘﻐﯿﺮ اﻻﻣﺮ ،ﻣﻊ ذﻛﺮ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ اﺻﺪر ﺑﺤﻘﮭﺎ اﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻟﮭﺎ ﺑﺤﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮ
اﻟﻤﺨﻤﻦ؛ ﯾﺮﻓﻖ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎب ﺗﺼﺮﯾﺢ وﯾﺮﻓﻖ ﻟﮫ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ
ﺗﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻠﺐ.

)ب(

ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﺑﺪل او ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺪر ﺑﺤﻘﮭﺎ اﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة اﻷﺻﻠﻲ ،ﯾﺮﺳﻞ اﻋﻼن
ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
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ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻻﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.۱۲

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ" :اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﻣﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﺈﺟﺮاء
ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال(."۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،

۲۹

آدار أ

٥۷۸۲

اﻟ����������وف

۲

آذار

۲۰۲۲

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

ﯾ����������ﮭ����������ودا

ﻓ����������وﻛ����������س

ﺑ�����ﻣ�����ﻧ�����ط�����ﻘ�����ﺔ ﯾ�����ﮭ�����ودا واﻟﺳ�����������ﺎﻣ�����رة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۱۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۲-٥۷۸۲،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ،۱۹٦٦
وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺄﻧﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۲

.۱

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۲
)(۱

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )د( ،اﻟﻜﻠﻤﺔ "ﻣﻌﺎﻓﻰ"-ﺗﺤﺬف وﺑﺪل "وﯾﺴﻜﻦ ﻣﻌﮫ" ﯾﺄﺗﻲ "وھﻮ أﺣﺪ
اﻓﺮاد ﺑﯿﺘﮫ".

)(۲

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )ط( ﯾﺄﺗﻲ:
")ط (۱ﻻ ﯾﺴﺮي واﺟﺐ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﻟﺬي
ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ اﻟﺬي ﻟﯿﺲ أﺣﺪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺘﮫ".؛

)(۳

ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة )ي (۲ﯾﺄﺗﻲ:
")ي (۲ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات )ي( و)-ي ،(۱ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻌﺎﻓﻰ وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﺎﻓﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ل ،nCov-وﻣﻀﺖ
ﻣﺪة زﻣﻨﯿﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٦۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﻧﮭﺎء واﺟﺐ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي ﻣﻜﺚ ﻓﯿﮫ ﺑﺴﺐ ﻣﺮض ،ﻻ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮات )ي( و)-ي".(۱؛

)(٤

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي أ( ،ﺑﺪل "وﯾﺴﻜﻦ ﻣﻌﮫ" ﯾﺄﺗﻲ "وھﻮ أﺣﺪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺘﮫ".

)(٥

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي ب( -
)أ(

ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﺑﺪل "ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ط(" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات )ط( و)-ط"(۱
وﺑﺪل "ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﺷﺨﺺ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ"،؛

)ب( ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱ﺑﺪل "اﻟﻤﻌﺎﻓﻰ" ﯾﺄﺗﻲ" :ھﻮ"؛
)ج(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۲ﺑﺪل "اﻟﻤﻌﺎﻓﻰ" ﯾﺄﺗﻲ" :ھﻮ"؛

)د(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۳ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻤﻌﺎﻓﻰ"-ﺗﺤﺬف.

12043

ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۳ج

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن .۳
اﻻﺳﻢ

.٤

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۳ج ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺻﻠﯿﺔ ،اﻟﻔﻘﺮة )د(-ﺗﺤﺬف.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.
ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت" :ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( )ﺣﺠﺮ
ﻣﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۱۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۲-٥۷۸۲ ،

۱۱

آدار ب

٥۷۸۲

۱٤

آذار

۲۰۲۲

اﻟﻌﻤﯿﺪ

ﻓﺎرس

ﻋﻄﯿﻠﮫ

رﺋــــــــــﯿـﺲ اﻹدارة اﻟــــــــﻤﺪﻧـﯿﺔ
ﻓـﻲ ﻣــــﻨﻄﻘﺔ ﯾــــﮭﻮدا واﻟـــﺴﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﺎل ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﯿﻨﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ))رﻗﻢ ۱۹۸۲-٥۷٤۲ ،(۹٦۷

ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﺎل ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﯿﻨﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) ۱۹۸۲-٥۷۸۲ ،(۹٦۷ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ"-اﻻﻣﺮ"( ،وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ۹ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻷردﻧﻲ رﻗﻢ  ۲۱ﻟﺴﻨﺔ
) ۱۹٦۰ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻟﻘﺎﻧﻮن"( ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:
ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ داﺋﺮة ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻓﺮض ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻔﺮع اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ
ﻟﯿﺸﻐﻠﻮا ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﻋﻤﻞ ،ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ھﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ،ﻟﻐﺮض اﻻﻣﺮ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

٥۷۸۲

۲۲

ﺷﺒﺎط

۲٤

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۲۲

اﺳ�����������ﺤ������ﺎق

ﻟ������ﯿ������ﻔ�����ﻲ

اﻟﻀ��������ﺎﺑﻂ ﻟﺸ������ﺆون اﻟﻌﻤ��ﻞ-اﻟﻤﺴ������ﺆول
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۳۰ ،(۳٦۳
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۰-٥۷۳۰ ،(۳٦۳
ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﻦ ﻣﻔﺘﺶ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎد )٥أ()د( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷۳۰ ،(۳٦۳
 ۱۹٦۹وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )٥ب() (٥ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة )رﻗﻢ -٥۷۳۰ ،(۳۷۳
 ،۱۹۷۰وﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:
ﭼﻠﻌﺎد ﻓﺎﯾﻞ ،ھﻮﯾﺔ رﻗﻢ ۰٥۲۸۱۹٦٦۱
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻔﺘﺶ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻواﻣﺮ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

ﭼ�����������������ﺎي

ﻛ������������������ﻮھﻦ

۱

آدار أ

٥۷۸۲

اﻟﻀ����������ﺎﺑﻂ ﻟﺸ����������ﺆون اﻟﻤﺤﻤﯿ����������ﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ����������ﺔ

۲

ﺷ����������������ﺒﺎط

۲۰۲۲

واﻟﺤ������������������������������������������ﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣ������������������������������������������ﺔ

۹

آدار أ

اﻟﺴ����������������������������ﻠﻄﺔ

۱۰

ﺷ�����������ﺒﺎط

٥۷۸۲
۲۰۲۲

اﻟﻤﺨﺘﺼ����������������������������ﺔ

اﻟﻌﻤﯿ������������������������ﺪ ﻓ������������������������ﺎرس ﻋﻄﯿﻠ������������������������ﺔ
رﺋ����������������������������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ����������������������������������ﺔ
ﻓ��������������ﻲ ﻣﻨﻄﻘ��������������ﺔ ﯾﮭ��������������ﻮدا واﻟﺴ��������������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹۷٤
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎم اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﺨﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ٥ﻣﻦ أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )-٥۷٤۲ ،(۹۷٤
 ،۱۹۸۱وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

اﻟﺴﯿﺪة روت ﺣﻮﻓﺮا ،ھﻮﯾﺔ رﻗﻢ ۳۰۱٤٥۰٤۸۲
ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎم اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﺨﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﯾﻠﻐﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺪ ﺷﻠﻮﻣﻲ ﺟﺒﺎي ﻟﻤﻨ ﺼﺐ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎم اﻟ ﻀﺎﺑﻂ ﻟ ﺸﺆون اﻟﺘﺨﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﯾﻮم
ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ھﺬا.
.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

٦

آدار ب

٥۷۸۲

۹

آذار

۲۰۲۲

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

اﻹدارة

اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ

ﻓ���ﻲ ﻣ���ﻨ���ﻄ���ﻘ���ﺔ ﯾ���ﮭ���ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣ���ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۱-٥۷۳۱ ،(٤۳۲
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺤﺮاﺳﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ ،(٤۳۲
 ،۱۹۷۱-٥۷۳۱ﻓﺈﻧﻨﻲ اﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﻗﺎﺋﺪ ﺣﺮس ﺣﺪود ﺿﻮاﺣﻲ اﻟﻘﺪس

ﻟﯿﻜﻮن ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺨﻂ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺳﻮد ﻋﻠ�ﻰ اﻟﺨﺎرط�ﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘ�ﺔ ﻟﻜﺘ�ﺎب اﻟﺘﻌﯿ�ﯿﻦ ھ�ﺬا
واﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.
ﯾﻠﻐﻰ ﺑﮭﺬا ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﺣﺮس ﺣﺪود اﻟﻘﺪس ﻛﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺤﺮاﺳ�ﺔ ،اﻟ�ﺬي وﻗ�ﻊ ﺑﯿ�ﻮم  ۱۳ﻧﯿﺴ�ﺎن ۱۱ ،٥۷٦٦
ﻧﯿﺴﺎن .۲۰۰٦

ﯾﮭ�����������ﻮدا ﻓ�����������ﻮﻛﺲ

۱٥

آدار ب

٥۷۸۲

اﻟ�����������ﻮف

۱۸

آذار

۲۰۲۲

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ�����������ﺔ ﯾﮭ�����������ﻮدا واﻟﺴ�����������ﺎﻣﺮة
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