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 צבא הגנה לישראל

 2025צו מס' 

 2021-פ"אצו בדבר הגנה על עדים (יהודה ושומרון), התש

, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על שלום הציבור, בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור
 הנני מצווה בזאת לאמור:על הסדר הציבורי ועל הביטחון באזור, 

לכלל המושגים הפירושים שניתנו להם בחוק, זאת למעט המושגים  בצו זה יהיו  .1 הגדרות
  –המפורטים להלן להם יהיו הפירושים כמפורט להלן 

 כמשמעו בצו בדבר הוראות ביטחון;  -"בית כלא" 

 לחוק; 1כהגדרתו בסעיף  -"בן משפחה" 

 לעת;, כפי תוקפו בישראל מעת 2008-חוק להגנה על עדים, תשס"ט -"החוק"  

 חוק;כהגדרתה בהרשות להגנה על עדים,  -"הרשות" 

לחוק וכן מאבטח שקיבל  11כמשמעותו בסעיף  -" מאבטח שאינו עובד הרשות"
 לחוק; (ג)30תעודת מינוי בהתאם להוראות סעיף 

 לחוק; 10כמשמעותו בסעיף  -"מאבטח שהוא עובד הרשות" 

 ;לחוק, שגילוים או פרסומם אסור (א)28בסעיף  העניינים המפורטים - "מידע חסוי"

לחוק;    7-5 מי שמונה כמנהל הרשות או כממלא מקומו, בהתאם לסעיפים -"מנהל" 

לעניין צו זה, מי שמסר מידע לרשות מוסמכת במדינת ישראל או באזור לחקור  -"עד" 
ה עם רשות כאמור עבירות על פי דין, וכל אדם ששיתף פעולה או הסכים לשתף פעול

או עם רשויות התביעה, במסגרת חקירת עבירה או הבאה לדין של חשוד בביצוע 
 ;עבירה

עד אשר על פי הערכה מקצועית של משטרת ישראל, נתון או עלול  -"עד מאוים" 
לאיום על חייו, שלומו או בריאותו, שלו או של בן משפחתו, בקשר עם  ,להיות נתון

 ;היותו עד

עד מאוים שנכלל בתכנית הגנה, לרבות בן משפחה של עד כאמור שנקבע  -מוגן" "עד 
 ;כלל בתוכנית הגנהיכי י

הצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה  -"צו בדבר הוראות ביטחון" 
 ;2009 -), התש"ע1651והשומרון) (מס' 

 ;חוקל 1סעיף כמשמעה ב -"תכנית הגנה" 

 (ז)11תעודה בת תוקף שנמסרה למאבטח בהתאם להוראות סעיף  -" "תעודת מינוי
 לחוק.

סמכות 
לשם אבטחה של עד מוגן ולשם מניעת פגיעה בתכנית הגנה, ייראו מאבטח, (א)       .2

 בעת מילוי תפקידו, כחייל, לעניין הסמכויות הבאות:
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מאבטחים, 
חובותיהם 
 וזכויותיהם

 טוביןוב מטעןבתחבורה,  כליאדם, ב לערוך חיפוש על גופו של )1(
אחרים, בסביבתו הקרובה של בניין או מקום מגודר שהורה המנהל, 
לרבות בעת כניסה לבניין או למקום כאמור ובעת יציאה ממנו, וכן 
בעת ליווי עד מוגן מחוץ לבניין או מקום כאמור, במסגרת ביצוע 

  .פעולות לאבטחתו
למאבטח היהאם כלי תחבורה, ב אולערוך חיפוש על גופו של אדם 

שאותו אדם נושא שלא כדין נשק, או שנשק המוחזק  טעם לחשוד
 שימוש לעשות עומד שהאדם או, התחבורה בכלי נמצא כדיןשלא 
או שהוא מבצע או עומד לבצע עבירה העלולה לסכן  ,בנשק כדין שלא

 .את שלומו של עד מוגן או לפגוע בתכנית הגנה

)2( 

וש מאדם, שיש לו סמכות חיפוש לגביו, למסור לו ידיעות מלאות לדר )3(
המאפשרות את זיהויו, ולהציג לפניו תעודות רשמיות המעידות על 

 זהותו.

לתפוס חפץ שהתגלה אגב החיפוש, העלול לפגוע בשלומו ובביטחונו  )4(
של עד מוגן, בשלום הציבור או בביטחון האזור; חפץ שנתפס לפי 

 סעיף זה יימסר בהקדם האפשרי למשטרה.

לעכב אדם לפי סימן ב' לפרק ג' לצו בדבר הוראות ביטחון, ובלבד  )5(
המפורטות בסעיף זה, שהדבר נדרש לצורך מימוש סמכויות המאבטח 

ורשאי המאבטח אף להרחיק אדם שסירב לדרישות הזדהות, לחיפוש 
או לתפיסה לפי סעיף זה מסביבתו הקרובה של העד המוגן, ואף 

 להשתמש בכוח סביר לשם כך.

לשם אבטחה של עד מוגן ולשם מניעת פגיעה בתכנית הגנה, ייראו מאבטח  (ב)
ידו, כחייל, לעניין סמכויות מעצר לפי שהוא עובד מדינה, בעת מילוי תפק

 בחצרים חיפוש סמכות לענייןכן ו, לצו בדבר הוראות ביטחון 31-ו 30סעיפים 
לשם ביצוע , ביטחון הוראות בדבר לצו 67 סעיף לפישאינם מבנה פרטי סגור 

פעולות בדיקה, סריקה, אבטחה ומניעה הדרושות לצורך ליווי עד מוגן או 
מצאו של עד מוגן, ובדבר שהכניסה לחצרים כאמור, לצורך אבטחת מקום הי

 .תהא לפרק זמן קצר ככל האפשר

 נתונות יהיו, )ב(-ו )א(על הסמכויות הנתונות לו לפי סעיפים קטנים  נוסף (ג)
 מילוי ובעת' א קטן בסעיף המנויות למטרות, הרשות עובד שהוא למאבטח

 :אלה סמכויות גם, תפקידו

מוגן שהוא אסיר או עצור בבית כלא, וללוות עד כאמור להחזיק עד  )1(
מחוץ לבית הכלא; עד מוגן שהוא אסיר או עצור המלווה בידי 
מאבטח, כאמור בפסקה זו, יראו אותו כמי שנתון על פי דין 

 במשמורת.

לעצור עד מוגן שהוא אסיר או עצור, כאשר קיים טעם לחשוד כי הוא  )2(
 תון כדין. נמלט ממשמורת שבה הוא נ

 חובת
 הזדהות

המפעיל כלפי אדם את סמכויותיו לפי סעיף זה, יזהה את  מאבטח )1( (ד)
עצמו לפני אותו אדם בציון שמו או כינויו הרשמי ותפקידו, וכן יציג 

 .לפניו את תעודת המינוי שלו

), לא תחול אם ההזדהות כמאבטח 1ההזדהות כאמור בפסקה ( חובת )2(
עלולה לגרום לפגיעה בביטחונו של המאבטח או של מטעם הרשות 

אדם אחר, או שהיא עלולה לסכן או לשבש את ביצוע הפעילות 
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שלשמה הופעלה הסמכות. 

הפרת 
 סודיות

המגלה או מפרסם מידע חסוי לפי צו זה בלא היתר, דינו  מאסר שלוש שנים;  (א) .3
 .מאסר שנההביא אדם לגילוי או לפרסום כאמור ברשלנות, דינו  

היה המידע החסוי כאמור בסעיף קטן (א), מידע אשר גילויו עלול להביא  (ב)
לזיהויו של עד מוגן, לגילוי מקום הימצאו או לגילוי כל מידע אחר בקשר 
לתכנית הגנה, דינו של המגלה או המפרסם כאמור בסעיף קטן (א) מאסר חמש 

 תיים.שנים; ואם היה הגילוי ברשלנות, דינו מאסר שנ

תחולת 
תחיקת 

 משנה

בכפוף לשינויים מכוח צו זה, תחיקת משנה מכוח החוק, לרבות כל צו, הוראה  .4
, בשינויים באזורוהוראות מינהל מכוחו, כפי תוקפן בישראל מעת לעת, יחולו 

 .המחויבים

 חתימתו.ביום  תחילתו של צו זה .5 תחילה

 ".2021-פ"אהתש ),2025שומרון) (מס' דים (יהודה והגנה על עצו זה ייקרא: "צו בדבר  .6 השם

 אלוף תמיר ידעי התשפ"א ב'    באדר  
מפקד כוחות צה"ל 

 2021בפברואר        14 ושומרוןיהודה באזור
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 צבא הגנה לישראל

 2026צו מס' 

 2021-א"פ) (יהודה ושומרון), התש70צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 

, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על שלום בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור
 הנני מצווה בזאת לאמור:הציבור, על הסדר הציבורי ועל הביטחון באזור, 

 הוספת
סעיף  

 א20

), 1651בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס'   .1
 יבוא: 20אחרי סעיף (להלן  הצו),  2009-התש"ע

עילות "
 פסלות

שופט לא ישב בדין אם מצא, מיזמתו או לבקשת  (א) א.20
בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור 

 ניהול המשפט.חשש ממשי למשוא פנים ב

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), שופט לא ישב  (ב)
 בדין בידעו שמתקיים אחד מאלה:

צד להליך, בא כוחו או עד מרכזי, הוא בן  )1(
משפחה של השופט או שקיימת ביניהם קרבה 

   .ממשית אחרת

יש לשופט ענין כספי ממשי או עניין אישי  )2(
בתוצאותיו, בצד להליך, בבא או  ךממשי בהלי

כוחו או בעד מרכזי, או שלבן משפחה מדרגה 
ראשונה של השופט יש ענין כספי ממשי או 

תוצאותיו, בצד עניין אישי ממשי בהליך או ב
 .להליך או בבא כוחו

רב ובטרם התמנה לשופט היה השופט מע )3(
באותו ענין הנדון בהליך שלפניו כבא כוח, 

כמומחה,  ,מקצועיכעד, כיועץ  כבורר, כמגשר,
 .או בדרך דומה אחרת

 -לעניין סעיף קטן זה 

בן זוג, הורה, הורה של בן זוג,  -"בן משפחה" 
ילד, אח, סב, נכד וכן ילד או בן זוג של כל 
אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או 
מי ששימש משפחה אומנת של השופט או 

ה שהשופט היה אפוטרופסו או שימש משפח
 אומנת שלו;

בן זוג, הורה,  -"בן משפחה מדרגה ראשונה" 
ילד, אח וכן ילד או בן זוג של כל אחד מאלה 
ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש 
משפחה אומנת של השופט או שהשופט היה 

 אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת שלו;

עד שנדרשת הערכת מהימנותו  -"עד מרכזי" 
 . לצורך הכרעה בהליך
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שופט  (ב),-קטנים (א) ו פיםעל אף האמור בסעי (ג) 
רשאי לשבת בדין אם מפאת דחיפות העניין לא ניתן 
לקיים את ההליך לפני שופט אחר ועלול להיגרם נזק 

 .חמור או עיוות דין אם לא ידון בענין

, שופט רשאי לשבת )2()בעל אף האמור בסעיף קטן ( (ד)
לכל שופט אחר לא תשנה  בדין אם העברת העניין

 ".את עילת הפסלות

הוספת 
סעיפים 

א עד 118
 ג118

2. 
 לצו יבוא: 118אחרי סעיף 

מועד "
לטענת 
 פסלות

בתחילת שמיעת  -לאחר תחילת המשפט, ובערעור  (א) .א118
רשאי בעל דין לטעון הערעור ולפני כל טענה אחרת, 

א; הוחלף 20טענת פסלות נגד שופט פלוני לפי סעיף 
, רשאי בעל דין לעורר טענת 20שופט כאמור בסעיף 

פסלות נגד השופט האחר בתחילת הישיבה 
 הראשונה שלאחר החילופין.

לא היה באפשרותו של בעל דין לטעון טענת פסלות  (ב)
לטענה  בשלב האמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא

בשלב שלאחר מכן ובלבד שיעשה זאת מיד לאחר 
 שנודעה לו עילת הפסלות.

נטענה טענת פסלות נגד שופט, יחליט בה אותו שופט  )ג(
 .תן כל החלטה אחרתילאלתר ולפני שי

החלטת שופט או בית משפט לפי סעיף זה תהיה  )ד(
מנומקת, ורשאי בעל דין לערער עליה לפני בית 

 .צבאי לערעוריםהמשפט ה

ערעור  .3
על 

החלטה 
בטענת 
פסלות 

בעל דין שבדעתו לערער על החלטת שופט לפי סעיף  (א) .ב118
א(ד) יודיע על כך לבית המשפט, ומשהודיע 118

יופסק המשפט ולא יימשך עד להחלטה בערעור, 
אב בית הדין,  -זולת אם החליט השופט, ובמותב 

 ך במשפט.מנימוקים שיירשמו, שיש להמשי

הערעור יוגש בכתב, בפירוט נימוקיו, תוך חמישה  (ב)
ימים מהיום שבו הודעה לבעלי הדין החלטת 

 השופט.

ידון נשיא בית המשפט הצבאי , זהלפי סעיף בערעור  (ג)
שופטי בית המשפט הצבאי  לערעורים, או מותב של

 .לערעורים, או שופט אחד, הכל כפי שיקבע הנשיא

הוחלט להמשיך במשפט כאמור בסעיף קטן (א),  (ד)
רשאי נשיא בית המשפט הצבאי לערעורים או 

אב בית הדין, להורות  -השופט שדן בערעור, ובמותב 
 על הפסקת המשפט עד להחלטה בערעור.

מי שדן בערעור יתן לבעלי הדין הזדמנות לטעון  (ה)
ורשאי הוא לבקש מהשופט, אשר על טענותיהם, 

 החלטתו הוגש הערעור, להעיר את הערותיו.
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סייג  . 4
לטענות 

 פסלות

טענת פסלות לא תישמע ולא תשמש נימוק לערעור,   .ג118
 ב."118-א ו118אלא בהתאם להוראות סעיפים 

ביטול 
סעיף 

150)4( 

 בטל. -) 4לצו, סעיף קטן ( 150בסעיף  .5

 תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו. .6 תחילה

(מס' ) (יהודה ושומרון) 70בר הוראות ביטחון (תיקון מס' צו זה ייקרא: "צו בד .7 השם
 ".2021-פ"א ), התש2026

 אלוף תמיר ידעי התשפ"א   ב'    באדר
מפקד כוחות צה"ל 

 2021 בפברואר       14 ושומרון   יהודה       באזור 
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 צבא הגנה לישראל

 צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (תיקון
(הוראת שעה), ) 2027(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)19 מס'

 2021-א"פהתש

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

תיקון 
 1סעיף 

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת  .1
 –(להלן  2020-, התש"ף)1944(מס'  שעה) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)

  – 1 סעיףבהצו העיקרי), 

 "אנשים הגרים באותו מקום" יבוא:לפני ההגדרה  )1(
 אחד מאלה: –" "תו ירוק"""אישור 

), לאדם, א(ד7 סעיף, לפי בישראל אישור שמנפיק משרד הבריאות) 1(
 ;מחוסן או מחלים לתעודת זכאי שהואעל כך  המעיד

 ;";) תעודת מחלים או מחוסן2(

 אחרי ההגדרה "מזון" יבוא: )2(
לעניין שוק שאין לו מחזיק או מפעיל  ,""מחזיק או מפעיל של שוק"

  הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק; –
 ";;בידוד ביתהוראת כהגדרתו ב – "מחלים"

 אחרי ההגדרה "ספורטאי מקצועי" יבוא: )3(
 ספורטאי שהוא אחד מאלה: –""ספורטאי תחרותי" 

) ספורטאי אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט 1(
תאגיד שלא למטרות ריווח, המרכז בישראל אישר, על פי אישור של 

-והמייצג ענף או ענפי ספורט בישראל ושמכירים בו הגופים הבין
, כי הוא עומד לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט

 בתנאים אלה:
 ;31.12.2020ור, ביום (א) היה רשום בתאגיד כאמ

 (ב) נמצא כשיר לאחר שנבדק בבדיקות רפואיות;
(ג) הספורטאי ביטח את עצמו, בוטח על ידי תאגיד כאמור או בוטח 

 בביטוח אחר לפי כל דין או תחיקת ביטחון;
 (ד) התקיים בו אחד מאלה:

תחרויות לפחות    4-הוא השתתף ב –) לעניין ענף ספורט אישי 1(        
 ;1.2.2021ועד ליום  1.9.2018במהלך התקופה שמיום              

הוא היה רשום בטופס המשחק  –) לעניין ענף ספורט קבוצתי 2(        
תחרויות לפחות במהלך התקופה שמיום  6-של הקבוצה ב

 ;1.2.2021ועד ליום  1.9.2018
) נהג כלי תחרותי שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט 2(

ראל אישר, על סמך אישור התאחדות נהיגה ספורטיבית, כי הוא ביש
רשום בהתאחדות נהיגה ספורטיבית והשתתף בשני אירועי נהיגה 

ועד ליום  1.9.2018ספורטיבית לפחות במהלך התקופה שמיום 
1.2.2021;"; 

 בסופו יבוא: )4(
ישור החלמה תקף או תעודת א – "תעודת מחלים או מחוסן""

 .".בידוד ביתהוראת כמשמעותם במחוסן תקפה 
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תיקון 
 3סעיף 

 , אחרי סעיף קטן (א) יבוא:לצו העיקרי 3בסעיף  .2
מפעיל המקום או מי מטעמו,  למעט, מחלים שאינו אדם ישהה לא) 1"(א

תו " אישור שהציג למי רק הותרה שפתיחתו, עסקי או ציבורי במקום
 ;(ג)11 או (ב)6 פיםסעי לפי, "ירוק

שפתיחתו  מלון בבית), לא ישהה אדם 1(אסעיף קטן ב האמור אף על) 2(א
 אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה: (ג)6-) ו(ב6 פיםסעי לפיהותרה 

 ;מחלים הוא) 1(
 קורונה בבדיקת שלילית תוצאה שקיבל 16 לגיל מתחת קטין הוא) 2(

 ;(ג)6סעיף ב כאמור
, כפי 2011-התשע"אחוק הטיס, ב כהגדרתוצוות של כלי טיס  איש הוא) 3(

 שאינו אזרח ישראלי או תושב קבעמי  או תוקפו בישראל מעת לעת,
 ),איש צוות אוויר או אזרח זר – (להלן במסגרת מילוי תפקידם ,בישראל
 ;(ג)6סעיף ב כאמור קורונה בבדיקת שלילית תוצאה שקיבלו

 ".;מטעמו מי או המלון בית מפעיל הוא) 4(

תיקון 
 6סעיף 

 – לצו העיקרי 6בסעיף  .3

 –האמור בו יסומן "(א)" ובו  )1(

 או תיירות, תרבות, מסחר, בילוי"מקום  מקוםבברישה,  (א)
, בילוי"מקום  :יבוא" בהם ודוכן יריד או קמעונאי שוק, פנאי

 ";בו ודוכן יריד, פנאי או תיירות, תרבות

יציע ובלבד שמקום כאמור לא " בפסקה (א), בסופה יבוא: (ב)
 למכירה ולא ימכור מוצרים אלה:

 ) אופניים וציוד לאופניים;1(
) בגדים, למעט מוצרי הלבשה תחתונה ופריטי לבוש לחורף 2(

 כגון: כובע, צעיף, כפפות וכיוצא בהם;
 ) ספרים;3(
 ) ציוד ומוצרים לשתילה ולגינון;4(
 ) ציוד למחנאות;5(
 ) צעצועים;6(
 ) רהיטים ואבזרי נוי לבית;7(
 ";) תכשיטים;8(

 יבוא: )גפסקה (מקום ב )ג(
 "(ג) מכבסה;

 ;מחשבים או תקשורת מוצרי לתיקון מעבדה) 1(ג
 ) קניון;2(ג
 ) שוק קמעונאי;3(ג
 חנות שאינה מקום כאמור בפסקה (א);"; )4(ג

 –" ,), המילים "למטרת מתן שירות סוציאלי חיוניהבפסקה ( )ד(
 יימחקו;

 (ו) יבוא:במקום פסקה  )ה(
 אשר, במבנה המצוי) מקום המשמש לאימון ספורט, 1)(ו("

אישר כי בישראל המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט 
בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי  רקהוא משמש 

 אחדאימון או תחרות של ספורטאי תחרותי שהוא  בעבוראו 
 :מאלה

 (א) קטין;
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 ;והמים ההשחיי בענפי בגיר ספורטאי(ב) 
 (ג) ספורטאי בגיר שהוא מחלים;

, המצוי בשטח פתוח, אשר ספורט לאימון המשמש מקום) 2(
אישר כי בישראל המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט 

בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי  רקהוא משמש 
 ;או ספורטאי תחרותי

ת רקדנים קטינים מתח בעבורסטודיו תחרותי למחול ) 1(ו
 :מאלה אחד תקייםובלבד שה  16לגיל 

רשומים בו השתתפו בשתי תחרויות מחול ה הרקדנים) 1(
 1.2.2021ועד ליום  1.9.2018במהלך התקופה שמיום לפחות 

 הציגו אישור על כך; הםו
לאומית -ןהשלים רישום כדין לתחרות מחול בי הסטודיו )2(

 ;";1.2.2021 יוםלעד 
החל במילים "וכן פארק או שטח פתוח ), הקטע יט( בפסקה )ו(

 יימחק; –בעל אופי דומה" עד סופה 

 – לים "בדרך של השאלת ספרים בלבד"יהמ ,)כבפסקה ( )ז(
 יימחקו;

 יבוא: אחרי פסקה (כא) )ח(
 "(כב) מוזיאון;

 (כג) גן חיות או ספארי;
 תקניםימ הפעלת ללא ,פתוח בשטח תיירותית אטרקציה(כד) 

 ";;רכבל הפעלת למעט האטרקציה במקום

 אחרי סעיף קטן (א) יבוא: )2(
(א), לא יפעיל אדם מקום סעיף קטן בלי לגרוע מהאמור ב"(ב) 

ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, למעט פתיחת 
תו "מקום מהמקומות המפורטים להלן למי שהציג אישור 

 :"ירוק
 ) מכון כושר או סטודיו;1(
תרבות בנוכחות קהל, ובכלל  פעילותשמתקיימת בו  מקום) 2(

פעילות שזה בית קולנוע, תיאטרון, אולם תרבות, ובלבד 
תרבות מתקיימת בישיבה של הקהל; לעניין זה, "פעילות ה

זה הקרנת סרט, הצגת תיאטרון, קונצרט,  ובכלל –תרבות" 
 ;הופעת מחול או מוסיקה ואירוע ספרותי

 הקהל ובכלל ז בנוכחות ספורט ירועא בו שמתקיים מקום) 3(
 בו שהצפייה ובלבדאו אולם ספורט,  ספורט מגרשאצטדיון, 

 ;היא בישיבה
 ) מקום לעריכת תערוכה למעט מוזיאון;4(
, "בית מלון" זה לענייןבית מלון, למעט חדר האוכל שבו; ) 5(

) 2ז(א)(סעיף קטן לרבות מתחם אירוח כמשמעותו ב –
 ;דות אירוחיחי 6שמופעלות בו מעל 

 ) בריכת שחייה או מקווה טהרה לגברים;6(
 אדם רשאי, מלון בית לעניין(ב), סעיף קטן ב האמור אף על(ג) 

 אלה: בעבור גם לציבור פתיחתו של בדרך להפעילו
 שהציגו, זר אזרח או אוויר צוות איש, 16 לגיל מתחת קטין) 1(

 בבדיקת שלילית תוצאה לראשונה לבית המלון קבלתם בעת
 ;להצגתה שקדמו השעות 48 במהלך בוצעה אשר קורונה
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ישראל, ובלבד אזור יהודה ושומרון או בזר המבקר ב) 2(
או נציגו והמנהל בישראל שהמנהל הכללי של משרד החוץ 

או נציגו, אישרו כי מדובר בישראל הכללי של משרד הבריאות 
במקרה מיוחד בו הדבר נדרש לטובת הניהול התקין של יחסי 

, או אם מפקד האזור אישר כי מדובר במקרה של ישראלהחוץ 
 מיוחד הדרוש לטובת האזור; 

 לציבור פתיחה של בדרך שהפעלתו עסקי או ציבורי מקום(ד) 
 רשאי(ב), סעיף קטן לפי  והן(א) סעיף קטן  לפי הן הותרה

 ינמש דאח לפי להפעילושל המקום  המפעילאו  המחזיק
 ."בלבד. יםהאמורהסעיפים הקטנים 

תיקון 
 א7סעיף 

 –לצו העיקרי  א7בסעיף  .4

סעיף "כאמור ב :יבוא )"ו(6סעיף ), במקום "כאמור בא(סעיף קטן ב )1(
 )";ו(א)(6

)" יבוא: "בסעיף 1(ה6), ברישה, במקום "בסעיף 1בסעיף קטן (א )2(
 )";1(א)(ה6

)" יבוא: "בסעיף 2(ז6בסעיף קטן (ט), ברישה, במקום "בסעיף  )3(
 )";2(א)(ז6

(יח)" יבוא: "בסעיף 6בסעיף קטן (י), ברישה, במקום "בסעיף  )4(
 (א)(יח)";6

 בסופו יבוא: )5(
  – (ב)6סעיף כל מקום כאמור ב"(יא) 

, במקום אליוהמחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה ) 1(
 אישור, בדבר חובת הצגת ואנגלית ערביתעברית,  בשפותבולט לעין, 

בית  לכניסה למקום; ולעניין מחזיק או מפעיל של כתנאי "ירוקתו "
על תוצאות בדיקה  אישורגם את חובת הצגת  בשלט יכלול –מלון 
 ;(ג)6סעיף ב כאמור זרצוות אוויר או אזרח  איש, קטין לעניין

מי שהציג,  אתהמחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק ) 2(
 אם, בצירוף הצגת תעודה מזהה, ו"רוקי תו" אישורכניסתו, ל כתנאי

כמפורט  המסמךלאחר סריקת  – )1(ג)(ד7סעיף בהציג מסמך כאמור 
 צוות איש, 16 לגיל מתחת קטין גם –ולעניין בית מלון  ),ד(ד7סעיף ב

אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור  ו, שהציגזר אזרח או אוויר
 עובדיזו לא יחול לעניין כניסתם של  ה(ג); האמור בפסק6סעיף ב

 ;המקום
אליו נעשית בדרך של  שהכניסה מקוםאו מפעיל של  מחזיק) 3(

או  תיאוםמראש, יידע את הלקוחות בעת ה הזמנהתיאום או 
 לכניסה כתנאי "ירוקתו "חובת הצגת אישור  בדבר, הזמנהה

 חובת בדבר גם –מחזיק או מפעיל של בית מלון  ולעניין, למקום
צוות אוויר או  איש ,קטין לעניין בדיקה תוצאות על אישור הצגת

 ;(ג)6סעיף ב כאמור אזרח זר
– )2ג(א)(6סעיף קניון כאמור ב(יב) 

המחזיק או המפעיל של הקניון ינחה את עובדיו ואת העובדים ) 1(
 ;צו זהבחנויות המצויות בשטח הקניון בנוגע להוראות 

מפעיל של חנות המצויה בשטח בלי לגרוע מאחריות מחזיק או ) 2(
הקניון, מחזיק או מפעיל של קניון יפעל לעמידת החנויות שבשטח 

, ובכלל זה, יביא לידיעתן צו זההקניון בהוראות החלות עליהן לפי 
את ההוראות האמורות ויוודא עמידתן בהוראות לעניין התפוסה 

 המרבית המותרת;
סדרנים בהתאם להוראות המחזיק או המפעיל של הקניון ימנה ) 3(

 :ואל
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מספר הסדרנים שנמצאים בקניון בכל עת לא יפחת מהמפורט (א) 
 :להלן

 ;סדרנים 2 –מטרים רבועים  10,000בקניון ששטחו עד ) 1(
 3 –מטרים רבועים  25,000–ל 10,000בקניון ששטחו בין ) 2(

 ;סדרנים
 ;סדרנים 5 –מטרים רבועים  25,000בקניון ששטחו מעל ) 3(

הסדרנים יידעו  את השוהים במקום, ויסבו את תשומת ליבם, ) (ב
, לרבות הוראות לעניין צו זהבנוגע לחובת השמירה על הוראות 

הוראת ל ד3איסור  התקהלויות, חובת עטיית מסיכה לפי סעיף 
 ;בידוד בית ובדבר התפוסה המרבית בקניון ובשטח החנויות

למניעת התקהלות בשטח המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל ) 4(
הקניון, כולל בסמוך לכניסה לחנויות ובכניסה לקניון, ובכלל זה 
ינקוט אמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים כגון סימון 

 ;מקומות עמידה והצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים
 -)(ג), אם יש בקניון מערכת כריזה 5(7סעיף נוסף על האמור ב) 5(

ל של הקניון יודיע באמצעות מערכת הכריזה, אחת לחצי שעה המפעי
 ;לפחות, על החובה לשמור על מרחק ולהימנע מהתקהלויות

המחזיק או המפעיל של הקניון לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה ) 6(
של מבקרים בשטח הקניון, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה 

קובעים לרצפה, אם בשטח הקניון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המ
קיימים; המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה שלטים במקומות 

 ;בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון
המחזיק או המפעיל של הקניון ימנע הצבת דוכני מזון בשטח ) 7(

 ;הקניון ולא יאפשר קיום יריד בשטח הקניון
בין הכניסות המחזיק או המפעיל של הקניון יפריד, ככל האפשר, ) 8(

 ;לקניון ליציאות מהקניון
החלפות  3-המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל, ככל האפשר, ל) 9(

אוויר לפחות בשעה; אופן ביצוע תחלופת האוויר יהיה בהתאם 
 ;להוראות המנהל

המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל בהתאם להוראות המנהל ) 10(
 ;ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי

סעיף בהתאם להוראות  – )3ג(א)(6סעיף כאמור בשוק קמעונאי (יג) 
 בשינויים המחויבים;קטן (יב), 

–) 1(ב)(6(יד) מכון כושר או סטודיו כאמור בסעיף 
בין המכשירים  המרחקאו המפעיל של המקום יוודא כי  המחזיק) 1(

 משני יפחת לאהמתאמנים בעת קיום אימון אישי או משותף,  ובין
 ;ביניהם המפרידה מחיצה קיימת אם תזול, מטרים

 ;מראש בתיאום לקוחות יקבל המקום של המפעיל או המחזיק) 2(
 ;במקום סאונה או'קוזי ג יופעלו לא) 3(
 ;וחיטוי ניקוי לעניין זה ובכלל, המנהל להוראות בהתאם) 4(

– )2(ב)(6סעיף כאמור ב תרבות פעילות בו שמתקיימתמקום (טו) 
 וללא, ריקודים ללא, בלבד בישיבה תתקיים באירוע הצפייה )1(

; הסדרנים יידעו את השוהים האירוע מתקיים שבו במקום אכילה
, יפסיק ובמקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אל

 ;המחזיק או המפעיל את האירוע
המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי הישיבה באירוע תהיה ) 2(

מכירת כרטיסים לאירוע תיעשה מראש  במקומות מסומנים וכי
 ;ובאופן מקוון או טלפוני

 – בשטח פתוח שאינו כולל ישיבה במקומות ישיבה מקובעים) 3(
המחזיק או המפעיל של המקום יחלק את המקום למתחמים 

אנשים לכל היותר, ובין מתחם למתחם יישמר  20נפרדים של עד 
 ;מטרים לפחות 2מרחק של 

 ;קומות מסומנים וקבועים מראשהישיבה תהיה במ) 4(
), המחזיק או המפעיל של המקום יפריד 3במקום כאמור בפסקה () 5(

 ;את המתחמים באמצעות סימון פיזי ביניהם
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המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים ) 6(
שאינם גרים באותו מקום, יישמר מרחק של שני מטרים, ככל 

 ;אחד ריק ביניהםהאפשר, ולכל הפחות כיסא 
המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין הקהל ) 7(

, לא תרבותלבמה או למקום המיועד והמסומן לקיום פעילות ה
 ;יפחת מארבעה מטרים

המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את ) 8(
השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על 

הוראת ל ד3, לרבות חובת עטיית מסיכה לפי סעיף צו זהות הורא
בידוד בית ושמירה על החלוקה למתחמים, אם קיימת חלוקה; 

 ;צופים 50מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 
המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי לא יוגש או יימכר אוכל ) 9(

 ;תייה אישייםבמתחם האירוע או בכניסה אליו, למעט בקבוקי ש
המחזיק או המפעיל של המקום יידע את השוהים באירוע כי לא ) 10(

ניתן לאכול בעת האירוע, ויתלה שלטים במקומות בולטים לעין 
 ;לעניין זה

 ;המתחם יכלול מספר כניסות, ולא פחות משתי כניסות) 11(
המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת הקהל לאירוע ) 12(

ממנו, כך שהקהל ייכנס וייצא באופן הדרגתי; בפעילות ויציאתו 
 ;לא יתקיימו הפסקות במהלך האירוע – תרבות

המחזיק או המפעיל של המקום יודיע במערכת הכריזה, אם ) 13(
קיימת במקום מערכת כריזה, ובאמצעות שילוט, על החובה לעטות 

 ;מסיכה ועל החובה לשבת במהלך האירוע
של המקום יפעל בהתאם להוראות המנהל,  המחזיק או המפעיל) 14(

 ;ובכלל זה לעניין חיטוי וניקוי, סידורי התברואה והשירותים
– )3(ב)(6סעיף כאמור ב ספורט אירוע בו שמתקיים מקום(טז) 

באירוע תתקיים בישיבה בלבד, ללא ריקודים, וללא  הצפייה) 1(
 היםהשו את  יידעו הסדרניםאכילה במקום שבו מתקיים האירוע; 

 יפסיק, ואל להוראות הקהל סירוב של במקרה; לאמור בנוגע במקום
 ;האירוע את המפעיל או המחזיק

המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי הישיבה באירוע תהיה ) 2(
במקומות מסומנים וכי מכירת כרטיסים לאירוע תיעשה מראש 

 ;ובאופן מקוון או טלפוני
 – במקומות ישיבה מקובעיםבשטח פתוח שאינו כולל ישיבה ) 3(

המחזיק או המפעיל של המקום יחלק את המקום למתחמים 
אנשים לכל היותר, ובין מתחם למתחם יישמר  20נפרדים של עד 

 ;מטרים לפחות 2מרחק של 
 ;הישיבה תהיה במקומות מסומנים וקבועים מראש) 4(
), המחזיק או המפעיל של המקום יפריד 3במקום כאמור בפסקה () 5(

 ;את המתחמים באמצעות סימון פיזי ביניהם
המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים ) 6(

שאינם גרים באותו מקום, יישמר מרחק של שני מטרים, ככל 
 ;האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם

) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין הקהל 7(
מן לקיום פעילות הספורט, לא יפחת מארבעה למקום המיועד והמסו

  מטרים;
המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את ) 8(

השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על 
הוראת ל ד3, לרבות חובת עטיית מסיכה לפי סעיף צו זההוראות 

ת חלוקה; בידוד בית ושמירה על החלוקה למתחמים, אם קיימ
 ;צופים 50מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 

המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי לא יוגש או יימכר אוכל ) 9(
 ;במתחם האירוע או בכניסה אליו, למעט בקבוקי שתייה אישיים

המחזיק או המפעיל של המקום יידע את השוהים באירוע כי לא ) 10(
ויתלה שלטים במקומות בולטים לעין ניתן לאכול בעת האירוע, 

 ;לעניין זה
 ;המתחם יכלול מספר כניסות, ולא פחות משתי כניסות) 11(
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המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת הקהל לאירוע ) 12(
ויציאתו ממנו, כך שהקהל ייכנס וייצא באופן הדרגתי; לא יתקיימו 

 ;הפסקות במהלך האירוע
של המקום יודיע במערכת הכריזה, אם המחזיק או המפעיל ) 13(

קיימת במקום מערכת כריזה, ובאמצעות שילוט, על החובה לעטות 
 ;מסיכה ועל החובה לשבת במהלך האירוע

המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם להוראות המנהל, ) 14(
 ;ובכלל זה לעניין חיטוי וניקוי, סידורי התברואה והשירותים

מקום שמוצגת בו תערוכה (א)(כב) או 6בסעיף (יז) מוזיאון כאמור 
– )4(ב)(6סעיף כאמור ב

 ;הגעת המבקרים תיעשה באמצעות הזמנה מראש) 1(
המחזיק או המפעיל של המוזיאון או התערוכה ימנה סדרנים ) 2(

 ;בשינויים המחויבים )3)(יב(סעיף קטן בהתאם להוראות 
 ;בשינויים המחויבים), 10(-) ו9)(יב(סעיף קטן יחולו הוראות ) 3(
סיורים מודרכים במקום יתקיימו עם מספר משתתפים שלא ) 4(

 ;אנשים ובתיאום מראש 10יעלה על 
תנועת המבקרים במוזיאון או בתערוכה תהיה, ככל האפשר, ) 5(

 ;בהתאם למסלול שייקבע מראש ובכיוון אחד
במוזיאון או בתערוכה שבהם מצויים מוצגים המזמינים מגע של ) 6(

המבקרים, המפעיל של המוזיאון או התערוכה יציב סדרן בסמוך 
לכל כמה מוצגים פעילים, שיסב את תשומת לבם של המבקרים 
לחובת שמירת מרחק ואיסור התקהלות ויחטא את המוצגים 

 ;בתדירות גבוהה
–) 5(ב)(6(יח) בית מלון כאמור בסעיף 

 אישין הפרדה ב לקיום האפשר ככל יפעל המפעיל או המחזיק) 1(
, שאינו מחלים, לבין יתר אורחי המלון, זר אזרח או אוויר צוות

תקני יבאמצעות אירוח בקומה נפרדת וללא שימוש במ זה ובכלל
 ;הזר האזרח או האוויר צוות אישהמלון המשותפים על ידי 

 ;וחיטוי ניקוי לעניין זה ובכלל, המנהל להוראות בהתאם) 2(
– )6(ב)(6סעיף בריכת שחייה כאמור ב(יט) 

 ושמירה וחיטוי ניקוי לעניין זה ובכלל, המנהל להוראות בכפוף) 1(
 ;היגיינה על

 לאכילה וכיסאות שולחנות יציב לא הבריכה בשטח מזנון מפעיל) 2(
 אם, לרצפה המקובעים אכילה לשולחנות גישה וימנע, המזנון בשטח

 ;קיימים
 ".יופעלו ג'קוזי או סאונה במקום. לא) 3(

תיקון 
 ב7סעיף 

  –ב לצו העיקרי 7בסעיף  .5

 במקום סעיף קטן (א) יבוא: )1(
לא יארגן אדם ולא ישתתף בכנס, באירוע ספורט או בפסטיבל, "(א) 

 (להלן (ב)6סעיף  לפי הותרה שהפעלתו במקום כאמור אירוע למעט
 ";;)אסור אירוע –

או  בידור"במופע  :יבוא" ,מאורגן"בטיול  אחרי(ב), סעיף קטן ב )2(
 לפי הותרה שהפעלתו במקום כאמור מופע למעט – אמנותבמופע 

 .",(ב)6סעיף 

הוספת 
 ד7סעיף 

 ג לצו העיקרי יבוא:7אחרי סעיף  .6

"אישור 
תו "

 "ירוק

", הירוק התו" אישור את לקבל זכאי יהיה אדם (א) ד.7
 ו:האל הדרכים באחת

 בישראל; הבריאות למשרד מקוונת בפנייה )1(
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 הבריאות שמשרד יישומון באמצעות )2(
 ללא הציבור לשימוש מעמיד בישראל
 ;תשלום

 הבריאות משרד שיפרסםנוספות  דרכים )3(
דרך שאינה זה  ובכלל לציבורבישראל 

 ;מקוונת

 :"תו ירוק" יכלול פרטים אלה אישור (ב)

 ;האישור ניתן שלגביו האדם של שמו )1(

האדם שלגביו ניתן  של הזהות מספר )2(
האישור, מספר דרכון שלו או מספר מזהה 

מרשויות מדינת ישראל  רשות לו שנתנהאחר 
 או מרשויות אזור יהודה ושומרון;

 ;פקיעת תוקף האישור מועד )3(

 ;האישור לאימות אמצעי )4(

) 2)(יאא(7סעיף ב מור" כאירוק"תו  אישור הצגת (ג)
 :תהא באחת מאלה

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

משרד  טעםמאחרת  בדרךשהתקבל 
 בישראל; הבריאות

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

סעיף " כאמור בהירוק"התו  אישור של סריקה (ד)
סעיף קטן כאמור ב מסמך גבי על המופיע) 2)(יאא(7

 :כמפורט להלן תתבצע) 1(ג)(

 אמצעיפרטי מידע השמורים ב קבלת )1(
אישור (ברקוד)  תתאפשר רק בעת ה לאימות

 לש ביישומוןהסריקה של אמצעי האימות 
אמצעי  – (להלןבישראל משרד הבריאות 

 ;הסריקה)

סריקת אמצעי האימות יופיע באמצעי  בעת )2(
הסריקה, ובו בלבד, רק המידע האמור 

מיד עם תום  יימחק והוא(ב), סעיף קטן ב
 באמצעי יישמר ולא הסריקה למבצעהצגתו 

 באישור מלבד אחרת דרך בכל או הסריקה
 .."עצמו" הירוק"התו 

תיקון 
 8סעיף 

 – לצו העיקרי 8בסעיף  .7

 ) יבוא:3במקום פסקה (בסעיף קטן (א),  )1(
לא יעלה על יחס שמספר אנשים  – )4ג(א)(6סעיף כאמור ב חנות) ב3"(

אנשים, לפי  10מטרים רבועים משטח המקום או על  7של אדם לכל 
 –מטרים רבועים  150הנמוך מביניהם, ואולם במקום ששטחו מעל 

מטרים רבועים  15מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 
קום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח משטח המ

לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי 
 ;תפעול וכיוצא בזה
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מספר אנשים שלא יעלה על  – )כב(א)(6סעיף במוזיאון כאמור ב) 4(
אנשים,  10מטרים רבועים משטח המקום או על  7יחס של אדם לכל 

מטרים רבועים  150ם במקום ששטחו מעל לפי הנמוך מביניהם, ואול
מטרים רבועים  15מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל  –

משטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח 
לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי 

 ;תפעול וכיוצא בזה
מספר אנשים  –(א)(כג) 6) בגן חיות או בספארי כאמור בסעיף 5(

), ואולם לעניין זה, יקראו את הפסקה האמורה, 1כאמור בפסקה (
 מטרים רבועים"; 15" :מטרים רבועים" יבוא 7כך שבמקום "

 אנשים מספר – )כד(א)(6סעיף ב כאמור תיירותית באטרקציה) 6(
, האמורה הפסקה את יקראו, זה לעניין ואולם), 1( בפסקה כאמור

, "רבועים מטרים 15" :יבוא" רבועים מטרים 7" שבמקום כך
מספר  –מופעל  אםהאטרקציה,  במקוםרכבל המופעל  ולעניין

אנשים שלא יעלה על מחצית מהתפוסה המותרת למעט אנשים 
 ;הגרים באותו מקום

– )2(ב)(6סעיף ב כאמורפעילות תרבות  בו שמתקיימתבמקום ) 7(
, המקום שלמהתפוסה המרבית  75%על  יעלהאנשים שלא  מספר
 בשטח אנשים 500 על או במבנה אנשים 300 על יעלה שלא ובלבד
 ;העניין לפי, פתוח

מספר  – )3(ב)(6סעיף כאמור בספורט  אירועבו  שנערךבמקום  )8(
מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד  75%אנשים שלא יעלה על 

אנשים בשטח פתוח, לפי  500במבנה או על אנשים  300שלא יעלה על 
 ;העניין

מספר אנשים  –) 4(ב)(6סעיף במקום שמוצגת בו תערוכה כאמור ב )9(
אנשים במבנה או על  300), ובלבד שלא יעלה על 1כאמור בפסקה (

 ;אנשים בשטח פתוח, לפי העניין 500
) 6(ב)(6סעיף או במקווה טהרה לגברים כאמור ב שחייה בבריכת) 10(

לא ישהו  המקווה במי), במי הבריכה או 1נוסף על האמור בפסקה ( –
 ;רבועים מטרים 6-אנשים ביחס של יותר מאדם אחד ל

מספר האנשים במקום לא  – (ג)11סעיף בית תפילה כאמור בב) 11(
מהתפוסה המרבית של המקום, בהתאם למספר  50%יעלה על 

לא יעלה על יחס  –ם ואם אין מושבים קבועיהמושבים הקבועים, 
מספר האנשים בלבד שהכול ומטרים רבועים,  7של אדם אחד לכל 

 ;";300לא יעלה על במקום 
 אחרי סעיף קטן (א) יבוא: )2(

בקניון, המחזיק או המפעיל שלו יקבע ויפעיל מנגנון ויסות ) 2"(א
דיגיטלי לוויסות כניסת האנשים לקניון, למעט עובדי המקום, כך 
שבכל עת לא ישהו בקניון אנשים במספר העולה על התפוסה 

, "התפוסה המרבית הזסעיף קטן המרבית המותרת; לעניין 
 15לכל  מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם –המותרת" 

מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי 
האזור הפתוח לקהל מתוך שטח הקניון, לרבות שטחי המכירה 
שבחנויות, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם, 
ולמעט שטח מקום ציבורי או עסקי המצוי בו, שהפעלתו בדרך של 

 ;6יף סעפתיחה לציבור אסורה לפי 
בשוק קמעונאי, המחזיק או המפעיל שלו יקבע ויפעיל מנגנון ) 3(א

לוויסות כניסת האנשים לשוק, למעט עובדי השוק, כך שבכל עת לא 
ישהו בשוק אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת, 
וזאת באמצעות הצבת סדרנים בכניסות לשוק, וככל האפשר יפעיל 

, "התפוסה המרבית הזף קטן סעיגם מנגנון ויסות דיגיטלי; לעניין 
 15מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל  –המותרת" 

מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי 
האזור הפתוח לקהל מתוך שטח השוק, לרבות שטחי המכירה 
שבחנויות, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא 

 ;";בהם
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"כאמור  :(א)" יבואסעיף קטן (ב), במקום "כאמור בסעיף קטן ב )3(
 ";,), לפי העניין3) או (א2(א), (אסעיפים קטנים ב

 יבוא: אחרי סעיף קטן (ב) )4(
אמצעי דיגיטלי לספירת  –, "מנגנון ויסות דיגיטלי" הזסעיף ב"(ג) 

הנכנסים למקום והיוצאים ממנו, ובלבד שהאמצעי לא יזהה או 
הוי של הנכנסים והיוצאים, ובכלל זה לא יתעד את פניהם, יאפשר זי

שעות, ולא  48ושהמידע המתועד באמצעותו יימחק ממנו בתוך 
ייעשה בו שימוש לכל צורך אחר זולת ביצוע הוראה זו; אין בכך כדי 

 למנוע שימוש במידע על מספר הנכנסים והיוצאים.".

תיקון 
 11סעיף 

 יבוא:  , בסופולצו העיקרי 11בסעיף  .8
ניתן להפעיל מקום הפתוח לציבור  ,(ב)סעיף קטן ב האמור אף על"(ג) 

, אישור "תו ירוק" שהציג מילשמתקיימות בו תפילות לשם קיום תפילות, 
 ו:להוראות אל בכפוףו (ב)-) ו10)(א(8-ו 7סעיפים  להוראות בהתאם

 שבתחומה המקומית לרשות יגישבית התפילה  שלאו המפעיל  המחזיק) 1(
 הטופס לפי הזסעיף קטן עמידה בהוראות  עלהצהרה  התפילה בית מצוי

; סעיף קטן זה לפי התפילה בית הפעלת לצורך', א יהישנבתוספת הש
של מפעיל בית התפילה ודרכי יצירת  שמו ןיצוי אמורה הההצהרבטופס 
סעיף וכן מספר השוהים המותר בהתאם לתפוסה הקבועה ב מוקשר ע

 ;)10(א)(8
 הגשתבאופן מקוון או בדרך אחרת, אישור על  תשלחהמקומית  הרשות) 2(

 בתי את אחרת בדרך אושל הרשות תפרסם באתר האינטרנט  וכן ההצהרה
 ;ששלחה להם אישור כאמור התפילה

) 2האמור בפסקה ( האישורהמחזיק או המפעיל של המקום יתלה את ) 3(
 ;לעין בולט במקום, התפילה לבית בכניסה

 ;א7סעיף ב) יא(סעיף קטן  חול) י4(
 ;מזון הגשת בלא יתקיימו התפילות) 5(
בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום, יישמר מרחק של שני ) 6(

 ;מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם
 ניקוי, היגיינה על שמירה לעניין זה ובכלל המנהל להוראות בהתאם) 7(

 .."וחיטוי

תיקון 
 16סעיף 

 – לצו העיקרי 16בסעיף  .9

 –בסעיף קטן (א)  )1(

(א) או 6סעיף "ל :" יבוא6סעיף ), ברישה, במקום "ל2בפסקה ( (א)
ששטחו  ,"תו ירוק"המפעיל מקום ציבורי או עסקי הפתוח ב

כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו 
(ב) או 6סעיף בניגוד ל למי שלא הציג אישור "תו ירוק",

 ;(ג)"11

 ) יבוא:3אחרי פסקה ( (ב)
, "ירוק תו"ב הפתוח עסקי או ציבורי במקום השוההא) 3("

 לפי הותרה שפתיחתו מלון בבית השוהה או, מחלים שאינו
 או 16מחלים ואינו קטין מתחת לגיל  שאינו(ג), -ו(ב) 6סעיף 

תוצאה שלילית בבדיקת  ואיש צוות אוויר או אזרח זר, שקיבל
 והכל), 2(א או) 1א(3סעיף ל בניגוד(ג), 6סעיף קורונה כאמור ב

 );1)(יאא(7 בתקנה כאמור שלט הוצב שבמקום בלבד
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 ה) יבוא:10אחרי פסקה ( (ג)
 "תו ירוק"ו) מפעיל של מקום ציבורי או עסקי הפתוח ב10"(

סעיף ) או כאמור ב1)(יאא(7סעיף שלא הציב שלט כאמור ב
 ;)4(ג)(11

מפעיל קניון שלא מינה סדרנים במספר המזערי שנקבע  ז)10(
 ;)3)(יבא(7סעיף ל), לכל הפחות, בניגוד 1)(א)(3)(יבא(7סעיף ב
 שולחנות שהציב קמעונאי שוק מפעיל או קניוןח) מפעיל 10(

 בלי או, העניין לפי, השוק או הקניון בשטח לאכילה וכיסאות
 שתלה ובלי, כאמור לכיסאות או לשולחנות גישה שמנע

 או) 6)(יבא(7סעיף ב כאמור, אכילה איסור לעניין שלטים
 );יגא(7סעיף ב
 הקניון בשטח מזון דוכני הצבת מנע שלא קניוןמפעיל ט) 10(

 );7)(יבא(7סעיף ל בניגוד, יריד קיום מנע ולא
) או מפעיל מקום 2(ב)(6סעיף מפעיל מקום כאמור בי) 10(

) שלא מנע הגשת אוכל או מכירתו 3(ב)(6סעיף כאמור ב
למעט בקבוקי שתייה אישיים, כאמור  ,האירוע במתחם

 ), לפי העניין;9)(טזא(7סעיף ) או ב9)(טוא(7סעיף ב
) או מפעיל מקום 2(ב)(6סעיף מפעיל מקום כאמור ביא) 10(

) שלא תלה שלט כדי ליידע את השוהים 3(ב)(6סעיף כאמור ב
סעיף בעת האירוע כאמור ב באירוע כי לא ניתן לאכול

 ;";), לפי העניין10)(טזא(7) או 10)(טוא(7
  – בסעיף קטן (ב) )2(

 כאמור תפילה בית"ולעניין  :בהגדרה "מפעיל", בסופה יבוא (א)
 לרשות והגיש התפילה בית את שמפעיל מי – (ג)11סעיף ב

 בסעיף כאמור תפילה בית הפעלת לעניין הצהרה המקומית
 ";;)1(ג)(11

 אחרי ההגדרה "מפעיל" יבוא: (ב)
מקום ציבורי  –" "תו ירוק"ציבורי או עסקי הפתוח ב מקום""

או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" 
 .".(ג)11(ב) או 6סעיפים לפי 

הוספת 
תוספת ה
שנייה ה

 א'

 אחרי התוספת השנייה לצו העיקרי יבוא: .10

 'א שניה תוספת"
 ))1(ג)(11 (סעיף

בצו בדבר סמכויות מיוחדות הצהרה בדבר יישום הפעולות הנדרשות 

להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות) 

), לעניין הפעלת הצו – (להלן 2020-, התש"ף)1944(מס'  (יהודה ושומרון)

בית תפילה ב"תו ירוק", שנערכה ונחתמה 

המכהן כמחזיק        מס' זהות       על ידי       בשנת       בחודש       ביום      ב

 (שם וכתובת בית התפילה):      או כמפעיל של בית התפילה ב
, 7סעיפים ב םאני מצהיר כי בית התפילה עומד בתנאים המפורטי        .1

 .לצו(ג) 11-(ב) ו-) ו10(א)(8

התפילה לטובת  אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים בבית        .2

 שמירה על בריאות הציבור.

מספר השוהים המרבי המותר בבית התפילה, לפי אחד מאלה הוא:         .3

 ):השלם נא__(
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מהתפוסה המרבית של המקום בהתאם  50%עד  )א(
 ;למספר המושבים הקבועים

ביחס של  –אם אין מושבים קבועים בבית התפילה  )ב(
הפתוח לקהל.  מטרים רבועים משטח המקום 7אדם אחד לכל 

 נא(________:____________עמי ההתקשרות דרכי. 4
 ).השלם

 ולראיה באתי על החתום:

____________________ 
 .חתימה"

תיקון 
התוספת 
השלישי

 ת

 –בתוספת השלישית לצו העיקרי  .11

 ) יבוא:3פרט (אחרי  )1(

 טור א'
 העבירות המינהליות

 טור ב'
 בשקלים חדשיםקנס מינהלי קצוב 

 ";1,000 )א3(א)(16 סעיף א)3"(

 )ה יבוא:10אחרי פרט ( )2(

 טור א'
 העבירות המינהליות

 טור ב'
 קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

 3,000 ו)10(א)(16ו) סעיף 10"(

 5,000 ז)10(א)(16ז) סעיף 10(

 5,000 ח)10(א)(16ח) סעיף 10(

 2,500 ט)10(א)(16ט) סעיף 10(

 5,000 י)10(א)(16י) סעיף 10(

 ";1,000 יא)10(א)(16יא) סעיף 10(

"ולעניין מפעיל של קניון  :יבוא "2,500" אחרי', ב בטור), 11בפרט ( )3(
– 5,000." 
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תחילת 
 תוקף

 .7:01בשעה  21.2.2021תחילתו של צו זה ביום  .12

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה צו זה ייקרא: " .13 השם
) 2027(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)19מס'  החדש (תיקון

 ".2021-א"פ(הוראת שעה), התש

 תמיר        ידעי     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
'   באדר          התשפ"אט

2021בפברואר              21
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 צבא הגנה לישראל

 צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (תיקון
(הוראת שעה), ) 2028(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)20 מס'

 2021-א"פהתש

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

תיקון 
 1סעיף 

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת  .1
 –(להלן  2020-, התש"ף)1944(מס'  שעה) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)

  – ג יבוא22 סעיףאחרי הצו העיקרי), 

"הוראת 
 – שעה

 פורים

22
 ד.

 25.2.2021, בתקופה שמיום צו זהעל אף האמור ב (א)
 ,05:00עד  20:30 בשעות, 27.2.2021ועד ליום 

יראו  ,05:00עד  00:01בשעות  28.2.2021וביום 
 – כאילו

 בא: 2אחרי סעיף  )1(

"הגבלת 
יציאה 

למרחב 
 הציבורי

2
א
. 

לא יצא אדם ממקום 
שהייה המגורים או ממקום 

קבוע אחר לרבות מיתקן 
אירוח, בית מלון או מתחם 

סעיפים אירוח כאמור ב
) (להלן 5(ב)(6-) ו2ז(-) וז(א)(6
מקום המגורים), למרחב  –

אלא לאחת הציבורי, 
מהפעולות או המטרות 

 ו:האל

יציאה של עובד  )1(
 ;למקום עבודה

הצטיידות בתרופות,  )2(
במזון ובמוצרים 
חיוניים וקבלת 

 ;שירותים חיוניים
קבלת טיפול רפואי או  )3(

קבלת טיפול סוציאלי 
 ;חיוני

 תרומת דם; )4(

הגעה לפעילות בגופים,  )5(
במוסדות או במסגרות 
או לפעילות, לשירות 
או לתוכנית שאינן 
אסורות בצו זה ובצו 
בדבר הגבלת מספר 
העובדים במקום 
העבודה לשם צמצום 
התפשטות נגיף 
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 2019הקורונה החדש 
(יהודה ושומרון) (מס' 

) (הוראת שעה), 1836
 ;2020-התש"ף

ביקור של אדם עם  )6(
מוגבלות השוהה 

ביתית -במסגרת חוץ
על ידי בני משפחתו 
מדרגה ראשונה או על 
ידי אפוטרופסו, או 
ביקור של אדם עם 
מוגבלות אצל בני 
משפחתו מדרגה 
ראשונה או אצל 
אפוטרופסו, בכפוף 
להוראות הוראת 
בידוד בית ולתנאים 
שייקבעו לשם שמירה 
על בריאות השוהים 

חה במסגרת הרוו
 בהוראות המנהל;

"מסגרת  –בצו זה 
מסגרת  –ביתית" -חוץ

המשמשת חלופת בית 
מתאמת בפיקוח 

הרווחה במינהל 
האזרחי לאזור יהודה 

משרד ושמרון או 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
, בישראל חברתייםה

 םאו מטעמ םבהפעלת
מחלקה האו בהפעלת 

לשירותים חברתיים 
או רשות המקומית ב

 ה;מטעמ
השתתפות בחתונה,  )7(

בהלוויה, בטקס דתי 
לציון בר מצווה או בת 
מצווה, בברית או 
בטקס דתי דומה 
לאלה בדתות אחרות 
של בן משפחה קרוב 
או השתתפות של עורך 
נישואין בחתונה ושל 
אדם אחד נוסף 
המשמש עד בחתונה 
בתיאום עם עורך 
הנישואין; לעניין זה, 

 –"בן משפחה קרוב" 
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הורה, בן הורה הורה, 
זוג או הורה שלו, ילד, 
נכד, אח או אחות 
וילדיהם, דוד או 

 ;דודה
יציאת אישה לטבילה  )8(

 ;במקווה טהרה
העברה של קטין בין  )9(

הוריו החיים בנפרד או 
העברה של קטין 
שההורה האחראי 
עליו נדרש לצאת 
לצורך חיוני ואין 
במקום המגורים 

להשאיר אחראי שניתן 
 ;את הקטין בהשגחתו

טיפול חיוני בבעל (10)
 ;חיים

 הגעה למשכן כנסת(11)
 ישראל;

, השתתפות בהפגנה(12)
למעט הפגנה שנאסרה 
לפי כל דין או תחיקת 

 ;ביטחון
הגעה להליך משפטי (13)

שאותו אדם הוא צד 
לו, בעל מעמד בו או 

להשתתף שהוא נדרש 
 ;בו

סיוע לאדם שיש לו (14)
קושי או מצוקה 

 ;הדורשים סיוע
יציאת אדם מחוץ (15)

 2לישראל, לפי תקנה 
לתקנות סמכויות 
מיוחדות להתמודדות 
עם נגיף הקורונה 
 החדש (הוראת שעה)
(הגבלת היציאה 
מישראל והכניסה 

-אליה), התשפ"א
, כפי תוקפן 2021

 לעת;בישראל מעת 
יציאה ממקום שהייה (16)

קבוע אחד למשנהו, 
ובכלל זה יציאה 
ממקום מגורים 
למקום בידוד 

הוראת כמשמעותו ב
בידוד בית, יציאה 
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ממוסד חינוכי או 
טיפולי המשמש 
כמקום שהייה קבוע 
למקום מגוריו ומעבר 

 ;דירה
יציאה לצורך פעילות (17)

ספורט של יחיד או 
הגרים באותו אנשים 

מקום, ממקום 
המגורים, שלא 
באמצעות כלי רכב 

 ;ממונע
יציאה למרחק של עד (18)

מטרים ממקום  1,000
המגורים ובלבד שלא 
יצא למקום מגורים 

 ;שאינו מקום מגוריו
יציאה של אדם עם (19)

מוגבלות, שמחמת 
מוגבלותו נדרשת 
יציאתו למרחב 
הציבורי למרחק 

 1,000על  העולה
מטרים ממקום 
מגוריו, יחד עם מלווה 

 .";אחד

 , בסופו בא:3בסעיף  )2(
מגורים שאינו  מקוםלא ישהה אדם ב "(ג)

 ה או לפעולהמקום מגוריו, למעט למטר
 א.";2סעיף ב תהמפורט

 – 6בסעיף  )3(

 –בסעיף קטן (א)  (א)

 -) ו1ה), (4ג), (3), (ג2גפסקאות ( )1(
 ;נמחקו –) 2ה(

 במקום פסקה (ו) בא: )2(
מקום המשמש לאימון "(ו) 

ספורט אשר המנהל הכללי של 
משרד התרבות והספורט 

אישר כי הוא משמש בישראל 
בעבור אימון או תחרות של 

 ספורטאי מקצועי בלבד;";

) כד) עד (יח(-) וי), (1ופסקאות ( )3(
 ;נמחקו –
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–) ו4) עד (1, פסקאות ((ב)סעיף קטן ב (ב)
 נמחקו; –) 6(

 –ב 7בסעיף  )4(

 במקום סעיף קטן (א) בא: (א)
לא יארגן אדם ולא ישתתף בכנס, "(א) 

באירוע ספורט, בפסטיבל או במסיבה 
 ;אירוע אסור)." –(להלן 

(ב), המילים "או במסיבה" סעיף קטן ב (ב)
 ;נמחקו –

) 2, בסעיף קטן (א), לפני פסקה (16בסעיף  )5(
 בא:

היוצא ממקום מגורים למטרה או  )1"(
ובניגוד  א2סעיף לפעולה שאינה מנויה ב

 ;כאמורסעיף ל
א) השוהה במקום מגורים שאינו מקום 1(

מגוריו שלא למטרה או לפעולה המנויה 
 (ג);";3א, בניגוד לסעיף 2בסעיף 

סעיף , במקום "לעניין עבירה לפי 21סעיף ב )6(
סעיפים "לעניין עבירה לפי  :ג)" בא12(א)(16
 ;ג)"12(א)(16-ו א)1((א)16, )1(א)(16

 :) בא2בתוספת השלישית, לפני פרט ( )7(

 טור א'
 העבירות המינהליות

 טור ב'
קנס מינהלי קצוב 

 בשקלים חדשים

 500 )1(א)(16) סעיף 1"(

 ";500 א)1(א)(16א) סעיף 1(

חול על יישוב שמרבית תושביו י(א) לא סעיף קטן  (ב)
 .".אינם יהודים

תחילת 
 תוקף

 .חתימתותחילתו של צו זה ביום  .2

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה צו זה ייקרא: " .3 השם
) 2028(מס'  ושומרון)) (הגבלת פעילות) (יהודה 20מס'  החדש (תיקון

 ".2021-א"פ(הוראת שעה), התש

 תמיר        ידעי     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
פ"אתשה         י"ג   באדר

  2021           בפברואר    25
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 צבא הגנה לישראל

 צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (תיקון
(הוראת שעה), ) 2029(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)21 מס'

 2021-א"פהתש

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

תיקון 
 3סעיף 

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת  .1
 –(להלן  2020-, התש"ף)1944(מס'  שעה) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)

  :) יבוא3(פסקה ), אחרי 2בסעיף קטן (א, 3הצו העיקרי), בסעיף 
א) זר המבקר באזור יהודה ושומרון או בישראל כמפורט בסעיף 3("
 . ");2(ג)(6

תיקון 
 6סעיף 

 לצו העיקרי, בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא: 6בסעיף  .2
 ".;מקום שמתקיים בו כנס בחירות) 7"(

תיקון 
סעיף 

 א.7

 –לצו העיקרי  א7בסעיף  .3

 –) טוסעיף קטן (ב )1(

), במקום "במתחם האירוע" יבוא: "במקום 9בפסקה ( (א)
 האירוע";

 בסופו יבוא: (ב)
המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט במקום בולט ) 15"(

 ;";לעין ובו יצוין שמו של מפעיל  המקום

 –בסעיף קטן (טז)  )2(

), במקום "במתחם האירוע" יבוא: "במקום 9בפסקה ( (א)
 האירוע";

 בסופו יבוא: (ב)
המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט במקום בולט ) 15"(

 ;";לעין ובו יצוין שמו של מפעיל  המקום

 בסופו יבוא: )3(
–) 7(ב)(6כאמור בסעיף  מקום שמתקיים בו כנס בחירות"(כ) 

הכנס יתקיים כשהקהל בישיבה בלבד, בלא הגשת אוכל או ) 1(
ובכלל זה באזור קבלת הפנים, למעט בקבוקי מכירתו במקום הכנס, 

שתייה אישיים, ובלא אכילה במקום; הסדרנים יידעו את השוהים 
, יפסיק במקרה של סירוב הקהל להוראות אלו במקום בנוגע לאמור;

 ;המחזיק או המפעיל את הכנס
 –בשטח פתוח שאינו כולל ישיבה במקומות ישיבה מקובעים ) 2(

קום יחלק את המקום למתחמים נפרדים המחזיק או המפעיל של המ
אנשים לכל היותר, ובין מתחם למתחם יישמר מרחק של  20של עד 

 ;מטרים לפחות 2
, המחזיק או המפעיל של המקום יפריד את )2ה (במקום בפסק) 3(

 ;המתחמים באמצעות סימון פיזי ביניהם
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המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים ) 4(
גרים באותו מקום, יישמר מרחק של שני מטרים, ככל שאינם 

 ;האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם
המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין המשתתפים ) 5(

 ;לבמה, לא יפחת מארבעה מטרים
את  המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו המחזיק או) 6(

לחובת השמירה על השוהים בכנס, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע 
 ד3, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף הוראות תקנות אלו

בידוד בית ושמירה על החלוקה למתחמים, אם קיימת  הוראתל
 50חלוקה; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 

 ;משתתפים
את השוהים בכנס כי לא המחזיק או המפעיל של המקום יידע ) 7(

ניתן לאכול בעת הכנס, ויתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין 
 ;זה

 ;המתחם יכלול כמה כניסות, ולא פחות משתי כניסות) 8(
המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת המשתתפים ) 9(

 ך שהקהל ייכנס ויצא באופן הדרגתי;לכנס ויציאתו ממנו, כ
המפעיל של המקום יציב שלט במקום בולט לעין  המחזיק או) 10(

 .".ובו יצוין שמו של מפעיל  המקום

תיקון 
 ב7סעיף 

: אחרי "ולא ישתתף בכנס" יבואב לצו העיקרי, בסעיף קטן (א), 7בסעיף  .4
 )".7(ב)(6סעיף "למעט כנס בחירות כאמור ב

תיקון 
 8סעיף 

 ) יבוא: 10אחרי פסקה (), א(סעיף קטן בלצו העיקרי,  8בסעיף  .5
מספר  –) 7(ב)(6סעיף במקום שמתקיים בו כנס בחירות כאמור בא) 10"(

מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא  75%אנשים שלא יעלה על 
 ;".אנשים בשטח פתוח, לפי העניין 500אנשים במבנה או על  300יעלה על 

תיקון 
 11סעיף 

"ואולם  :בסופה יבוא), 4ג), בפסקה (לצו העיקרי, בסעיף קטן ( 11בסעיף  .6
ואם האמור, כך שהמילים "סעיף הקטן ) ל2(פסקה לעניין זה יקראו את 
סעיף לאחר סריקת המסמך כמפורט ב –) 1(ג)(ד7סעיף הציג מסמך כאמור ב

 ;". יימחקו –" ,(ד)ד7

תיקון 
 16סעיף 

 –לצו העיקרי, בסעיף קטן (א)  16בסעיף  .7

"ואינו זר המבקר  :(ג)" יבוא6סעיף אחרי "כאמור בא), 3בפסקה ( )1(
 ;)"2(ג)(6סעיף בישראל כאמור בבאזור יהודה ושומרון או 

 י) יבוא:10במקום פסקה ( )2(
), מפעיל מקום כאמור 2(ב)(6סעיף מפעיל מקום כאמור בי) 10"(
), שלא מנע 7(ב)(6סעיף ) או מפעיל מקום כאמור ב3(ב)(6סעיף ב

מכירתו במקום האירוע או במקום הכנס, לפי העניין, הגשת אוכל או 
) 9)(טזא(7), 9)(טוא(7סעיף למעט בקבוקי שתייה אישיים, כאמור ב

 ;";), לפי העניין1)(כא(7או 

סעיף "כאמור ב :" יבוא.(א)8סעיף ), במקום "כאמור ב11בפסקה ( )3(
 .";, לפי העניין)3) או (א2(א), (א8

תחילת 
 תוקף

 .חתימתו צו זה ביוםתחילתו של  .8
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צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה צו זה ייקרא: " .9 השם
) 2029(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)21מס'  החדש (תיקון

 ".2021-א"פ(הוראת שעה), התש

 ידעי      תמיר       וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
פ"אתשה     כ"ב   באדר

2021            במרץ       6
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 צבא הגנה לישראל

 )2019 נגיף הקורונה החדשאכיפת הוראת בריאות הציבור ( צו בדבר
 )2030 (מס'(יהודה ושומרון) ) 17מס'  (תיקון )והוראות שונות (בידוד בית

 2021-א"פ(הוראת שעה), התש

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

הארכות 
 תוקף

 נגיף הקורונה החדשאכיפת הוראת בריאות הציבור (בצו בדבר  )1( .1
) 1838(יהודה ושומרון) (מס'  )והוראות שונות (בידוד בית )2019

 :יבוא "7.3.2021"מקום ב, 12בסעיף , 2020-(הוראת שעה), התש"ף
"7.6.2021"; 

 נגיף הקורונה החדשאכיפת הוראת בריאות הציבור (בצו בדבר  )2(
) (יהודה ושומרון) 2(תיקון מס'  )והוראות שונות (בידוד בית )2019

מקום ב, 7, בסעיף 2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1862(מס' 
 ."7.6.2021" :יבוא "7.3.2021"

תחילת 
 תוקף

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .2

נגיף הקורונה אכיפת הוראת בריאות הציבור (צו זה ייקרא: "צו בדבר  .3 השם
(יהודה  )17(תיקון מס'  )והוראות שונות (בידוד בית )2019 החדש

 ".2021-א"פ(הוראת שעה), התש) 2030ושומרון) (מס' 

 תמיר        ידעי     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
כ"ג    באדר       התשפ"א

  2021במרץ                      7
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 צבא הגנה לישראל

(תיקון מס'  )2019 נגיף הקורונה החדש( מוגבל שטח על הכרזה צו בדבר
 2021-א"פ(הוראת שעה), התש )2031) (יהודה ושומרון) (מס' 8

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

) (יהודה 2019בצו בדבר הכרזה על שטח מוגבל (נגיף הקורונה החדש  .1 9תיקון סעיף 
מקום ב, 9, בסעיף 2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1843ושומרון) (מס' 

 ."7.6.2021" :יבוא "7.3.2021"

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .2 תחילת תוקף

צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל (נגיף הקורונה החדש צו זה ייקרא: " .3 השם
(הוראת שעה), ) 2031) (יהודה ושומרון) (מס' 8(תיקון מס'  )2019
 ".2021-א"פהתש

 ידעי תמיר            וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
כ"ג    באדר       התשפ"א

  2021במרץ                      7
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 צבא ההגנה לישראל
 2032צו מס' 

), הוראת שעה((יהודה ושומרון)  )14מס'  (תיקון מעצר דיוני בדבר צו
 2021-א"פהתש

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

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

) (הוראת שעה), 1830בצו בדבר דיוני מעצר (יהודה ושומרון) (מס׳  .1 הארכת תוקף
באפריל  9״ יבוא: ״2021במרץ  9, במקום ״5, בסעיף 2020-התש״ף

 ״.2021

) (יהודה ושומרון) 14מס'  (תיקון צו זה ייקרא: "צו בדבר דיוני מעצר .2 השם
 ״.2021-א"פהתש), הוראת שעה( )2032 (מס'

 התשפ"א      כ"ה       באדר

 2021           במרץ            9

 אלוף     תמיר     ידעי
מפקד כוחות צה"ל 

 יהודה והשומרוןבאזור 
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 אלוף תמיר ידעי התשפ"א      כ"ה       באדר
מפקד כוחות צה"ל 
 2021   במרץ            9 באזור יהודה והשומרון

 לישראל     הגנה      צבא   
 2033' מס צו

) 14מס'   (תיקון נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים בדבר צו
 2021-פ"אהתש ,(הוראת שעה)(יהודה ושומרון) 

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

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

הארכת 
 תוקף

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

 ". 2021באפריל  9" יבוא "2021במרץ  9"

 הצבאייםנוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט צו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
 ".2021-א"פהתש (הוראת שעה), )2033 ) (מס'שומרוןו יהודה() 14(תיקון מס' 
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 ללישרא   ההגנה  צבא 
 2034צו  מס'  

(יהודה  )14מס'  (תיקון קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים בדבר צו
 2021-א"פ), התשהוראת שעה(ושומרון) 

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

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

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

 ״. 2021באפריל  9״ יבוא: ״2021במרץ  9״

 קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגייםצו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
), הוראת שעה( )2034 (יהודה ושומרון) (מס') 14(תיקון מס' 

 ״.2021-א"פהתש

 תמיר         ידעי   אלוף  
 מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

התשפ"א     כ"ה      באדר
2021            במרץ           9
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 צבא ההגנה לישראל
 2035צו מס' 

צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה 
 2021-פ"א) (יהודה ושומרון) (הוראת שעה), התש15(תיקון מס' החדש 

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

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

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

 9" יבוא "2021מרץ ב 9, במקום "3, בסעיף 2020-שעה), התש״ף
 ".2021באפריל 

צו זה ייקרא: "צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם  .2 השם
) (יהודה 15הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה החדש (תיקון מס' 

 ״.2021-א"פ) (הוראת שעה), התש2035ושומרון) (מס' 

 אלוף תמיר ידעי א"פהתש     כ"ה       באדר  
מפקד כוחות צה"ל 
 באזור יהודה והשומרון

 2021           במרץ            9
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 צבא הגנה לישראל

הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות  צו בדבר
 )2036(מס' (יהודה ושומרון) ) 18מס'  (תיקון 2019 נגיף הקורונה החדש

 2021-א"פ(הוראת שעה), התש

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

ת והארכ
 תוקף

בצו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום  )1( .1
) 1836(יהודה ושומרון) (מס'  2019התפשטות נגיף הקורונה החדש 

יבוא:  "10.3.2021"מקום ב, 7סעיף ב, 2020-(הוראת שעה), התש"ף
"10.6.2021."  

בצו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום  )2(
(תיקון) (יהודה ושומרון) (מס'  2019התפשטות נגיף הקורונה החדש 

" 10.3.2021"מקום ב, 2, בסעיף 2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1845
 ."10.6.2021יבוא: "

תחילת 
 תוקף

 .10.3.2021ביום  תחילתו של צו זה .2

צו זה ייקרא: "צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום  .3 השם
(יהודה ושומרון) (מס'  )18 מס' (תיקון 2019התפשטות נגיף הקורונה החדש 

 ".2021-א"פ(הוראת שעה), התש) 2036

 ידעי         תמיר     וףלא
 מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
א"פתשה       ב'      בניסן

 2021   במרץ     15
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 צבא הגנה לישראל

 צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (תיקון
(הוראת שעה), ) 2037(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)22 מס'

 2021-א"פהתש

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

תיקון 
 24סעיף 

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת  .1
בסעיף , 2020-, התש"ף)1944(מס'  שעה) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)

 ". 10.6.2021" יבוא: 10.3.2021", במקום 24

 תחילת
 תוקף

 .10.3.2021תחילתו של צו זה ביום  .2

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה צו זה ייקרא: " .3 השם
) 2037(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)22מס'  החדש (תיקון

 ".2021-א"פ(הוראת שעה), התש

 תמיר        ידעי     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
א"פתשה ב'      בניסן      

 2021במרץ                   15
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 צבא הגנה לישראל

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלת צו בדבר 
) 2038(יהודה ושומרון) (מס' ) 7(תיקון מס' פעילות בתחום התחבורה) 

 2021-א"פהתש (הוראת שעה),

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

תיקון 
 24סעיף 

בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלת בצו  .1
) (הוראת שעה), 1951פעילות בתחום התחבורה) (יהודה ושומרון) (מס' 

 ". 10.6.2021" יבוא: 10.3.2021", במקום 24בסעיף , 2020-התש"ף

תחילת 
 תוקף

 .10.3.2021תחילתו של צו זה ביום  .2

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה צו בדבר צו זה ייקרא: " .3 השם
(יהודה ושומרון) ) 7(תיקון מס' החדש (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) 

 ".2021-א"פהתש ) (הוראת שעה),2038(מס' 

 תמיר        ידעי     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
א"פתשה ב'      בניסן      

 2021במרץ                   15
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 צבא הגנה לישראל

 צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (תיקון
(הוראת שעה), ) 2039(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)23 מס'

 2021-א"פהתש

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

תיקון 
 1סעיף 

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת  .1
 –(להלן  2020-, התש"ף)1944(מס'  שעה) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)

  – 1הצו העיקרי), בסעיף 

 , בסופה יבוא:""ירוק"אישור "תו בהגדרה  )1(
גורם המוסמך במשרד הבריאות אישור שקיבל אדם מאת ה) 3"(

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

 :אחרי ההגדרה "אנשים הגרים באותו מקום" יבוא )2(
יה מתקבלות בדיקת קורונה שתוצאות –""בדיקת קורונה מיידית" 

מיד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת על ידי גוף בודק באמצעות 
ציוד רפואי הרשום בפנקס האביזרים והמכשירים הרפואיים 

 ;בישראל המתנהל במשרד הבריאות
ביצוע , לצורך בישראל תבמשרד הבריאו גוף שנרשם –"גוף בודק" 

וקיבל אישור על צו זה ות קורונה מיידיות בכניסה למקום לפי בדיק
 באתר משרד הבריאותכך, ואשר מופיע ברשימה שמפורסמת 

 לעניין זה;";בישראל 

 –בהגדרה "ספורטאי תחרותי"  )3(

 ;תימחק –(ד)  משנה פסקת), 1( בפסקה (א)

בשני אירועי  והשתתף" מיליםמה החל הקטע), 2( בפסקה (ב)
 .יימחק – הנהיגה" עד סופ

תיקון 
 3סעיף 

 –לצו העיקרי  3בסעיף  .2

 ) יבוא:1במקום סעיף קטן (א )1(
לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק ) 1"(א

, אלא אם כן (ג)11 או (ב)6 פיםסעילמי שהציג אישור "תו ירוק" לפי 
 :מתקיים בו אחד מאלה

 ) הוא מחלים;1(
 ;הוא תינוק עד גיל שנה) 2(
הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע ) 3(

 )2(ג6לפי סעיף בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד, 
 ;אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית) –(להלן 

 ;";הוא מפעיל המקום או מי מטעמו) 4(

 :) יבוא1), אחרי פסקה (2(אסעיף קטן ב )2(
 גיל שנה; א) הוא תינוק עד1"(

 ;הוא אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית;"ב) 1(
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 יבוא: )2אחרי סעיף קטן (א )3(
 במקום אדם ישהה לא), 1(אסעיף קטן ב האמור אף על) 3(א"

-ו(ב) 6סעיפים  לפי הותרה שפתיחתו ולאירועים לשמחות המשמש
 :מאלה אחד בו מתקיים כן אם אלא) 1(ג6
 ) הוא מחלים;1(
 ;הוא תינוק עד גיל שנה) 2(
 ;)1(ג6סעיף ב כאמור קורונה בבדיקת שלילית תוצאהקיבל  הוא) 3(
 ;".הוא אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית) 4(

תיקון 
 4סעיף 

 – לצו העיקרי 4בסעיף  .3

 :יבוא "במקום ההגדרה "התקהלות מותרתבסעיף קטן (א),  )1(
אנשים  20אנשים בשטח פתוח ועד  50עד  –""התקהלות מותרת" 

עד  –במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח 
 ;"אנשים; 50

 יימחק. –) 1סעיף קטן (א )2(

ביטול 
סעיפים 

 א5-ו 5

 בטלים. –א לצו העיקרי 5-ו 5סעיפים  .4

תיקון 
 6סעיף 

 – לצו העיקרי 6בסעיף  .5

 –בסעיף קטן (א)  )1(

 במקום הרישה יבוא: (א)
 פתיחתו של בדרך עסקי או ציבורי מקום אדם יפעיל לא"

 למעט, פנאי או תיירות, תרבות, בילוי מקום זה ובכלל, לציבור
 מצוי הוא אם וגם, להלן כמפורט עסקי או ציבורי מקום
 ;:"קמעונאי בשוק או בקניון

בפסקה (א), הקטע החל מהמילים ", ובלבד שמקום כאמור"  (ב)
 יימחק. –עד סופה 

 ;"או יריד המתקיים בשטח פתוח" :), בסופה יבוא3בפסקה (ג (ג)

 במקום פסקה (ד) יבוא: (ד)
קבלת קהל במקום עבודה לשם מתן שירות לציבור שלא "(ד) 

לקבלו ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות לאדם שלא יכול 
 ;";מרחוק, באופן מקוון או טלפוני

לו מיתקנים י"ושלא יפע במקום ),1(, בפסקת משנה )ז( בפסקה (ה)
משותפים ובכלל זה חדר אוכל, בריכת שחייה ומכון כושר" 

 מיתקנים למעט, משותפים מיתקנים לוייפע"ושלא  :יבוא
 ;"הזסעיף קטן  לפי מותרת שהפעלתם משותפים

 תימחק; –פסקה (ח)  (ו)

 במקום פסקה (יז) יבוא:  (ז)
 ;בית אוכל, למעט אזור הישיבה במבנה בבית האוכל;""(יז) 
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 במקום תקניםימ הפעלת ללא ,בפסקה (כד), המילים " (ח)
 יימחקו; –" רכבל הפעלת למעט האטרקציה

 אחרי פסקה (כד) יבוא: (ט)
 ;";) בריכת שחייה המצויה בשטח פתוחכה"(

 –בסעיף קטן (ב)  )2(

לתינוק עד גיל שנה או לאדם ברישה, בסופה יבוא: "וכן  (א)
שהציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית 

 )";2(גסעיף קטן שביצע לפי 

 ) יבוא:1אחרי פסקה ( (ב)
 או כושר מכון שאינו ספורט לאימון המשמש מקוםא) 1"(

 ;";סטודיו

 ) יבוא:2במקום פסקה ( (ג)
 ובכלל, מאורגנת פעילות או אירועבו  שמתקיימים מקום) 2"(

 כנסבנוכחות קהל, טקס,  ספורט אירוע אוזה פעילות תרבות 
, המתקיימים בישיבה וללא מכירה או הגשה של הרצאהאו 

 ;";מקום שמתקיים בו אירוע בישיבה ללא מזון) – (להלן  מזון

 תימחק; –) 3פסקה ( (ד)

 "או מקום לעריכת יריד במבנה"; :), בסופה יבוא4בפסקה ( (ה)

 יימחקו; – למעט חדר האוכל שבו", ), המילים "5בפסקה ( (ו)

 ) יבוא:5אחרי פסקה ( (ז)
חדר אוכל בבית מלון המיועד לשימוש אורחי המלון א) 5"(

 ;בלבד;"

 "המצויה במבנה"; :), אחרי "בריכת שחייה" יבוא6בפסקה ( (ח)

 תימחק; –) 7פסקה ( (ט)

 בסופו יבוא: (י)
 מאורגנת פעילות או אירוע בו םמישמתקיי מקום )8"(

 או בישיבה מתקיימים שאינם), 2( בפסקה כמשמעותם
ובכלל זה מופע מוסיקה,  ,מזון של מכירה או הגשה שכוללים

 כנס שלא בישיבה או המתקיים לבגיריםמסיבה, חוג , שמחות
 ללא אירוע בו שמתקיים מקום" –(להלן  מזון הגשת הכולל
 );מזון על הגבלה או לישיבה הגבלה

אזור הישיבה במבנה בבית אוכל שאינו חדר אוכל כאמור ) 9(
 פעילות או אירוע בו שמתקיימים מקוםואינו א) 5בפסקה (
 );8( בפסקה כאמור מאורגנת

 ;";במבנה אטרקציה תיירותית) 10(

 אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: )3(
סעיף קטן לעניין מקום כאמור ב(ב), סעיף קטן באף האמור  על) 1"(ג
שהוא אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר המשמש  )8(ב)(

 – לשמחות או לאירועים, לצורך קיום השמחה או האירוע (להלן
, רשאי אדם להפעילו בדרך של מקום המשמש לשמחות ולאירועים)

פתיחתו לציבור גם בעבור אדם שהציג בכניסה למקום תוצאה 

11208



השעות שקדמו  48שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 
 ;להצגתה

(ב) רשאי סעיף קטן מפעיל מקום מהמקומות המפורטים ב) 2(ג
להציב בכניסה למקום עמדת בדיקת קורונה מיידית לביצוע בדיקות 

בדיקת  ולעניין, למקום ולצורך כניסה לאותו מקום בלבד בכניסה
הבדיקה תהיה  –לבית מלון  בכניסה המתבצעת מיידיתקורונה 
; עמדת בדיקת קורונה מיידית תופעל על ידי שעות בלבד 24-תקפה ל

 דק שהמפעיל התקשר עימו לעניין זה;".גוף בו

תיקון 
 7סעיף 

 תימחק. –) 4לצו העיקרי, פסקה ( 7בסעיף  .6

תיקון 
סעיף 

 א7

 –א לצו העיקרי 7בסעיף  .7

יימחק;  –סעיף קטן (א)  )1(

 בריכת, אוכל חדר זה), במקום "ובכלל 2( פסקהסעיף קטן (ט), בב )2(
 שהפעלתם משותפים מיתקנים"למעט  :יבוא" כושר ומכון שחייה
 ;(א)"6סעיף  לפי מותרת

 –בסעיף קטן (יא)  )3(

 לעניין מחזיק או מפעיל של מקוםו" :בסופה יבוא), 1בפסקה ( (א)
 ת קורונה מיידיתמוצבת עמדה לביצוע בדיק אליוכניסה שב

יכלול השלט  – )2(ג6סעיף כאמור ב מטעם המחזיק או המפעיל
גם הוראה לעניין האפשרות להיכנס למקום בכפוף להצגת 

 ";תוצאה שלילית בבדיקה כאמור אישור על
 ) יבוא: 2במקום פסקה ( (ב)

המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי ) 2"(
 :שהציג כתנאי לכניסתו אחד מאלה

אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, ואם הציג (א) 
לאחר סריקת המסמך  –) 1(ג)(ד7סעיף מסמך כאמור ב
גם קטין מתחת  –(ד), ולעניין בית מלון ד7כמפורט בתקנה 

, איש צוות אוויר או אזרח זר, שהציג אישור על 16לגיל 
(ג), ולעניין מקום 6סעיף תוצאת בדיקה שלילית כאמור ב

גם אדם שהציג אישור על  –המשמש לשמחות ולאירועים 
ה ); האמור בפסק1(ג6סעיף תוצאת בדיקה שלילית כאמור ב

 ;זו לא יחול לעניין כניסתם של עובדי המקום
אישור על תוצאת שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה  (ב)

 ;בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד;"

 –בסעיף קטן (יב)  )4(

 "ומאכילה בשטח הקניון"; :, בסופה יבוא)5בפסקה ( (א)

"האמור בפסקה זו לא יחול על אזור  :בסופה יבוא), 6בפסקה ( (ב)
 ";;)9(ב)(6סעיף הישיבה במבנה בבית אוכל כאמור ב

 ) יבוא:7במקום פסקה ( (ג)
המחזיק או המפעיל של הקניון יאפשר הצבת דוכנים ) 7"(

 ו:בשטח הקניון בכפוף להוראות אל

11209



הדוכנים ימוקמו רחוק ככל האפשר זה מזה, ובמרחק שלא (א) 
בין דוכנים המוצבים בשורה, זולת אם  מטרים 4-יפחת מ

מטרים בין דוכנים  6-מצויה מחיצה ביניהן, ולא יפחת מ
 ;המוצבים במקביל זה לזה

תהיה לרוחב צידו של משנה (א)  תמחיצה כאמור בפסק(ב) 
סנטימטרים נוספים  50הדוכן הקרוב לדוכן השני בתוספת 

 ;מטרים לפחות מגובה הרצפה 1.8לפחות, ובגובה של 
הדוכנים לא ימוקמו בסמוך לפתחי הכניסה או היציאה (ג) 

 ;מחנויות, וכן לא ימוקמו באזורי מעבר צרים
 ;בדוכני מזון יימכרו מוצרי מזון ארוזים בלבד;"(ד) 

 אחרי סעיף קטן (יג) יבוא: )5(
) או אזור הישיבה במבנה יז(א)(6סעיף בית אוכל כאמור ב) 1"(יג

– )9(ב)(6סעיף בבית אוכל כאמור ב
המחזיק או המפעיל של המקום יציב את השולחנות במרחק שלא ) 1(

מטרים בין שולחן לשולחן ויציב סדרן שתפקידו לוודא  2-יפחת מ
 ;שמירת מרווחים כאמור בכל עת

 אנשיםאו המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של  המחזיק) 2(
 של רחקמ יישמר("בר")  לדלפק בסמוך שאינם גרים באותו המקום

 ;ביניהם, חות כיסא אחד ריקהפ ולכל, האפשר ככל, מטרים שני
 תברואיים תנאים לעניין זה ובכלל, המנהל להוראותבכפוף ) 3(

 ;;"היגיינה על ושמירה

 ) יבוא:3בסעיף קטן (יד), במקום פסקה ( )6(
) בג'קוזי לא ישהה יותר מאדם אחד או אנשים הגרים באותו 3("

 ;מקום;"

 –בסעיף קטן (טו)  )7(

 :ברישה, במקום "מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות" יבוא (א)
 ;"מקום שמתקיים בו אירוע בישיבה ללא מזון"

 ) יבוא:1במקום פסקה ( (ב)
הצפייה באירוע תתקיים בישיבה או בעמידה בסמוך ) 1"(

 למושב;
הצפייה באירוע תתקיים בלא ריקודים ובלא אכילה א) 1(

; לרבות באזור קבלת הפנים, במקום שבו מתקיים האירוע
הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור; במקרה של 

, יפסיק המחזיק או המפעיל את וסירוב הקהל להוראות אל
 האירוע;";

 ;יימחקו – )5(-) ו3פסקאות ( (ג)

"שלא  :), במקום "שאינם גרים באותו מקום" יבוא6בפסקה ( (ד)
 ;רכשו כרטיסים בהזמנה משותפת"

"יהיה  :במקום "לא יפחת מארבעה מטרים" יבוא ,)7(ה בפסק (ה)
 ארבעה מטרים, ככל האפשר, ולא יפחת משני מטרים";

"ואם מסומן מקום על הבמה שחוצץ בין ובסופה יבוא: 
המופיע לקהל, המרחק האמור יהיה בין הקהל לאותו 

 ";;מקום
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המילים "ושמירה על החלוקה למתחמים, אם ), 8בפסקה ( (ו)
צופים"  50"לכל  המילים במקום; יימחקו – קיימת חלוקה"

 צופים"; 75"לכל  :יבוא

"הוראות פסקה זו לא יחולו לעניין  :), בסופה יבוא11בפסקה ( (ז)
 ";;אנשים 500אירוע שמספר המשתתפים בו הוא עד 

יימחקו, ובסופה  – "– תרבות"בפעילות  המילים), 12בפסקה ( (ח)
 ;"ככל האפשר" :יבוא

 יימחק; –סעיף קטן (טז)  )8(

 20" :יבוא" אנשים 10" במקום), 4בסעיף קטן (יז), בפסקה ( )9(
 ";אנשים

 אחרי סעיף קטן (יח) יבוא: )10(
 – א)5(ב)(6סעיף חדר אוכל בבית מלון כאמור ב) 1"(יח

 );1סעיף קטן (יג) בהתאם להוראות 1(
תתאפשר הפעלת מזנון ("בופה") ובלבד שהגשת מזון לאורחים, ) 2(

 , תיעשה על ידי איש צוות;";מראש ארוז מזון שאינו

 –בסעיף קטן (יט)  )11(

"כאמור  :)" יבוא6(ב)(6סעיף ברישה, במקום "כאמור ב (א)
 ;)"6(ב)(6) או כה(א)(6), ו(א)(6סעיפים ב

 ) יבוא:3פסקה (במקום  (ב)
בג'קוזי לא ישהה יותר מאדם אחד או אנשים הגרים ) 3"(

 באותו מקום;";

 יימחק; –סעיף קטן (כ) ) 12(

 בסופו יבוא: )13(
ישיבה או הגבלה על על ללא הגבלה  אירוע בו שמתקיים מקום"(כא) 
– )8(ב)(6סעיף ב כאמורמזון 

 את שיידעו סדרנים יציב המקום של המפעיל או מחזיקה) 1(
 על השמירה לחובת בנוגע, ליבם תשומת את ויסבו, באירוע השוהים
הוראת ל ד3 סעיף לפי מסכה עטיית חובת לרבות, צו זה הוראות

 75 לכל אחד סדרן של ביחס יהיה הסדרנים מספר; בית בידוד
 ;משתתפים

המחזיק או המפעיל המתקיים בישיבה סביב שולחנות,  אירועב) 2(
בין  מטרים 2-א יפחת מבמרחק של השולחנותשל המקום יציב את 

 ;שולחן לשולחן
המחזיק או המפעיל של המקום , בתשלום אליו שהכניסה במקום) 3(

 באופן מראש תיעשה למקום הרשמהיוודא כי מכירת כרטיסים או 
 ;טלפוני או מקוון

 ינקוט המקום של ילהמפע או המחזיק, מזנון מופעל בוש במקום) 4(
 מקומות סימון כגון, למזנון בסמוך הצטופפות למניעת באמצעים

, או אנשים בין רווח לשמירת פיזיים אמצעים הצבת, בתור עמידה
 המזון הגשת; מראש הזמנה לאחר עצמימתן אפשרות לאיסוף 

 ;עצמית הגשה וללא, צוות איש ידי על תיעשה
 המפעיל או המחזיק, מזון הגשה או מכירה של הכולל באירוע) 5(

 האזורים לשאר והשתייה האכילה אזור בין הפרדה תישמר כי יוודא
11211



, לכך מיועד שאינו באזור שתייה או אכילה תתאפשר לא; במקום
 ;זה לעניין שלטים יתלה המקום של המפעילאו  והמחזיק

 אנשים של בהושבהאירוע בהושבה,  לקיום המשמש במקום) 6(
 –מקום שהכניסה אליו בתשלום  ולעניין מקום באותו גרים שאינם

 יישמר, משותפת זמנההבהושבה של אנשים שלא רכשו כרטיסים ב
 ריק אחד כיסא הפחות ולכל, האפשר ככל, מטרים שני של מרחק

 ;ביניהם
, ולאירועים לשמחות המשמש במקום), 1(ג6סעיף ב האמור אף על) 7(

בכניסה  שהציגו אנשים יכניס לא המקום של המפעיל או המחזיק
 5% על העולה במספר, קורונה בבדיקת שלילית תוצאהלמקום 
 יקבע המקום של המפעיל או המחזיק; באירוע המשתתפים ממספר
 כניסתם שתימנע כך, למקום האנשים כניסת לוויסות מנגנון ויפעיל

 האמור על העולה במספר כאמור שלילית תוצאה שהציגו אנשים של
אין באמור בפסקה זו כדי למנוע כניסתו של אדם שקיבל  ;זו בפסקה

תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית והציגה בכניסה למקום, 
 ;האחוזים האמורים בפסקה זו 5והוא לא ייספר לעניין 

, היגיינה על שמירה לעניין זה ובכלל, המנהל להוראות בהתאם) 8(
 ;וחיטוי ניקוי
 ,)10(ב)(6 או) כד(א)(6סעיפים ב כאמור תיירותית אטרקציהב(כב) 

 ו: אל להוראות בכפוף
המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את  המחזיק או) 1(

, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על מקוםהשוהים ב
הוראת ל ד3, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף צו זההוראות 

 75אחד לכל בידוד בית; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן 
 ;אנשים במקום

ינקוט אמצעים לשמירת מרחק  של המקום או המפעיל המחזיק) 2(
בין אדם לאדם בתורים ולמניעת הצטופפות, כגון סימון מקומות 
עמידה, הצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים, הצבת 

 ;תקניםיחציצה בין מ או סדרנים בסמוך לתורים
 עטיית חובת לעניין שלטים יציב מקוםשל ה המפעיל או המחזיק) 3(

 והשימוש באטרקציה הפעילות בעת לרבות, עת בכל מסיכה
בעת שהייה של אדם אחד לכל היותר או אנשים  למעטו, תקניםיבמ

 ;תקןימיחידה נפרדת של ב הגרים באותו מקום,
 הפנים עםהכוללת שימוש באביזרים הבאים במגע  באטרקציה) 4(

ככל  ,ישתמש של המקום של המשתמש, המחזיק או המפעיל
פעמי שיושלכו לאחר כל שימוש; -באביזרים לשימוש חד ,האפשר

של המקום  המפעיל או המחזיקפעמיים, -רב באביזרים בשימוש
 ;למשתמש משתמש בין יסודי חיטוי על יקפיד

להוראות המנהל, ובכלל זה הוראותיו לעניין ניקוי  בכפוף) 5(
 .".יוחיטו

תיקון 
 ב7סעיף 

 –ב לצו העיקרי 7בסעיף  .8

 בטל; –סעיף קטן (א)  )1(
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 במקום סעיף קטן (ב) יבוא: )2(
בכנס, באירוע  לא יארגן אדם ולא ישתתף בטיול מאורגן,"(ב) 

במופע בידור או במופע אומנות, בטקס, לרבות  ,בפסטיבל ,ספורט
למעט במקום שהפעלתו הותרה חתונה או טקס דתי, או במסיבה, 

אירוע מוגבל), שמספר המשתתפים בו עולה  –(להלן (ב) 6סעיף לפי 
 ";;(א), לפי העניין4סעיף על המספר האמור ב

 במקום סעיף קטן (ג) יבוא: )3(
(ב), מפעיל מקום ציבורי או עסקי, סעיף קטן על אף האמור ב"(ג) 

א יקיים במקום (ב), ל6סעיף למעט מקום שהפעלתו הותרה לפי 
 ;";מאורגן טיול למעטציבורי או עסקי אירוע מוגבל, 

 ;יימחקו – (ד), המילים "אירוע אסור ולא יקיים בו"סעיף קטן ב )4(
 ;יימחקו –" ,המילים "לא ייתן שירות לאירוע אסור(ה), סעיף קטן ב )5(

"למעט מקום שהפעלתו  :חרי "במקום ציבורי או עסקי" יבואא
 .(ב)"6 סעיףהותרה לפי 

תיקון 
 8סעיף 

 –לצו העיקרי, בסעיף קטן (א)  8בסעיף  .9

"בכל מקום למעט המקומות  :), לפני "מספר אנשים" יבוא1בפסקה ( )1(
במבנה  אנשים 10"או על  במקום,", ו)11) עד (3המנויים בפסקאות (

 ,)א(4סעיף ב האמור המספר על"או  :יבוא" אנשים בשטח פתוח 20-ו
 ;"העניין לפי

 תימחק; –) 2פסקה ( )2(

"מספר אנשים שלא יעלה הקטע החל מהמילים  במקום ,)3( בפסקה )3(
מטרים רבועים משטח המקום"  15לכל " עד "7על יחס של אדם לכל 

מטרים  7"מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל  :יבוא
אנשים, לפי הנמוך מביניהם, ואולם  20רבועים משטח המקום או על 

מספר אנשים  –מטרים רבועים  300במקום כאמור ששטחו מעל 
 ;מטרים רבועים משטח המקום" 15שלא יעלה על יחס של אדם לכל 

 ) יבוא:3אחרי פסקה ( )4(
מספר אנשים שלא יעלה  – )יז(א)(6סעיף אוכל כאמור בא) בבית 3("

 100מהתפוסה המרבית של המקום ובלבד שלא יעלה על  75%על 
 ;";אנשים

"מספר אנשים שלא יעלה  הקטע החל מהמילים במקום ,)4( בפסקה )5(
מטרים רבועים משטח המקום"  15לכל " עד "7על יחס של אדם לכל 

מטרים  7"מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל  :יבוא
אנשים, לפי הנמוך מביניהם, ואולם  20רבועים משטח המקום או על 

מספר אנשים  –מטרים רבועים  300במקום כאמור ששטחו מעל 
 ;מטרים רבועים משטח המקום" 15שלא יעלה על יחס של אדם לכל 

11213



 ) יבוא:6במקום פסקה ( )6(
 :להלן כמפורט –) כד(א)(6סעיף תיירותית כאמור ב באטרקציה) 6"(

 מספר –תקנים יתיירותית שלא מופעלים בה מ באטרקציה(א) 
מטרים רבועים משטח  15שלא יעלה על יחס של אדם לכל  אנשים

 לקהל הפתוח האזור לפי יחושב המקום שטח, זה לעניין ;המקום
 תפעול שטחי, מחסנים, חניון שטחי ולמעט המקום שטח מתוך

 ;בזה וכיוצא
מספר אנשים  –תקנים יבה מ שמופעלים תיירותית באטרקציה(ב) 

 יעלה לא הכולל האנשים שמספר ובלבד), א( ת משנהכאמור בפסק
, איש 10,000 עד היא בו המותרת שהתפוסה במקום אנשים 1,500 על

 מעל היא בו המותרת שהתפוסה במקום אנשים 2,500 על יעלה ולא
 ;איש 10,000

  – (ב)-בפסקאות משנה (א) ונוסף על האמור (ג) 
מספר אנשים  –לעניין רכבל, אם מופעל במקום, או כדור פורח ) 1(

שלא יעלה על מחצית מהתפוסה המותרת, למעט אנשים הגרים 
 ;באותו מקום

 מיתקן בכל, מיתקנים בה שמופעלים תיירותית באטרקציה) 2(
 לכל אחד אדם ישהה, שלו נפרדת יחידה בכל,  האטרקציה בשטח
 ;מקום באותו הגרים אנשים או היותר

מספר אנשים כאמור  –) כה(א)(6סעיף שחייה כאמור ב בבריכת א)6(
), ואולם לעניין זה יקראו את הפסקה האמורה, כך 1( בפסקה

מטרים רבועים", ובנוסף,  15" :מטרים רבועים" יבוא 7שבמקום "
מטרים  6-במי הבריכה לא ישהו אנשים ביחס של יותר מאדם אחד ל

 ;";רבועים

 ) יבוא:7במקום פסקה ( )7(
סעיף ) במקום שמתקיים בו אירוע בישיבה ללא מזון, כאמור ב7"(
התכנסות או הבאזור ש, ובלבד המפורטים להלןלפי אחד מ –) 2(ב)(6

מספר אנשים שלא יעלה על האמור בפסקה  – פנים בעמידההקבלת 
)1(: 

במקום שהתפוסה בו, לפי מספר המושבים המקובעים,  – במבנה(א) 
מהתפוסה  30%מספר אנשים שלא יעלה על  –אנשים  5,000עולה על 

במקום שהתפוסה בו נמוכה אנשים;  3,000-המותרת ולא יותר מ
מותרת ולא מהתפוסה ה 75%מספר אנשים שלא יעלה על  – מהאמור

 ;אנשים 1,000-יותר מ
שהתפוסה בו לפי מספר המושבים  במקום –פתוח  בשטח(ב) 

מספר אנשים שלא יעלה על  –אנשים  10,000המקובעים עולה על 
 במקוםאנשים;  5,000-מ מהתפוסה המותרת ולא יותר 30%

 75%מספר אנשים שלא יעלה על  – שהתפוסה בו נמוכה מהאמור
 ;";אנשים 3,000-יותר ממהתפוסה המותרת ולא 

 תימחק; –) 8פסקה ( )8(

"או במקום  :), אחרי "במקום שמוצגת בו תערוכה" יבוא9בפסקה ( )9(
 ;שנערך בו יריד במבנה"

 ) יבוא:9אחרי פסקה  )10(
מספר אנשים  –א) 5(ב)(6סעיף א) בחדר אוכל בבית מלון כאמור ב9"(

המקום, ובלבד שלא יעלה מהתפוסה המרבית של  50%שלא יעלה על 
 ;אנשים;" 300על 

 ;"המצויה במבנה" :), אחרי "בריכת שחייה" יבוא10בפסקה ( )11(
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 תימחק; –א) 10פסקה ( )12(

 א) יבוא:10אחרי פסקה ( )13(
ללא הגבלה לישיבה או הגבלה  אירוע בו שמתקיים במקוםב) 10"(

 50% על יעלה שלא אנשים מספר – )8(ב)(6סעיף ב כאמור על מזון
 אנשים 300 על יעלה שלא ובלבד, המקום של המרבית מהתפוסה

 וגם מבנה גם כולל המקום ואם, פתוח בשטח אנשים 500 ועל במבנה
 ;500 על יעלה שלא אנשים מספר, פתוח שטח

–) 9(ב)(6סעיף באזור הישיבה במבנה בבית אוכל כאמור בג) 10(
מהתפוסה המרבית של המקום  75%מספר אנשים שלא יעלה על 

 ;אנשים 100ובלבד שלא יעלה על 
מספר אנשים  –) 10(ב)(6סעיף ב כאמור תיירותיתבאטרקציה ד) 10(

ואולם בכל מיתקן בשטח האטרקציה, בכל  ,)1( הכאמור בפסק
יחידה נפרדת שלו, ישהה אדם אחד לכל היותר או אנשים הגרים 

 ;";באותו מקום

 ) יבוא:11במקום פסקה ( )14(
המפורטים לפי אחד מ –(ג) 11סעיף כאמור ב ) בבית תפילה11"(

בתפוסה שלא תעלה על  –, ואם אין מושבים מקובעים במקום להלן
מטרים רבועים, ובלבד שמספר האנשים  7אחד לכל  יחס של אדם

 :בשטח פתוח אנשים 5,000 אנשים במבנה או 3,000 לא יעלה על
במקום שהתפוסה המותרת בו לפי מספר המושבים  – במבנה(א) 

 30%מספר אנשים שלא יעלה על  –אנשים  5,000המקובעים עולה על 
שהתפוסה אנשים, ובמקום  3,000-מהתפוסה המותרת ולא יותר מ

מהתפוסה  50%מספר אנשים שלא יעלה על  -בו נמוכה מהאמור 
 ;אנשים 1,000-המותרת ולא יותר מ

שהתפוסה בו לפי מספר המושבים  במקום –פתוח  בשטח(ב) 
מספר אנשים שלא יעלה על  –אנשים  10,000המקובעים עולה על 

אנשים, ובמקום  5,000מהתפוסה המותרת ולא יעלה על  30%
 50%מספר אנשים שלא יעלה על   -בו נמוכה מהאמור שהתפוסה 

 ;".אנשים 3,000-מהתפוסה המותרת ולא יותר מ

תיקון 
 11סעיף 

 –לצו העיקרי  11בסעיף  .10

 בטל; –סעיף קטן (א)  )1(

 :יבוא"" ירוק"תו  אישור שהציג"למי  אחריברישה, (ג), סעיף קטן ב )2(
למי שהציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית "או 

 גיל עד לתינוקוכן , )2(ג6סעיף לפי כניסה למקום כאמור, בשביצע 
 ."שנה

תיקון 
 16סעיף 

 –לצו העיקרי, בסעיף קטן (א)  16בסעיף  .11

 :" יבוא"תו ירוק"), ברישה, אחרי "למי שלא הציג אישור 2בפסקה ( )1(
מיידית שביצע  תוצאה שלילית בבדיקת קורונהאישור על  או"
 ";כניסה למקוםב
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 א) יבוא:3במקום פסקה ( )2(
השוהה במקום ציבורי או עסקי הפתוח בתו ירוק, שאינו א) 3"(

לא הציג אישור על תוצאה שלילית ו מחלים ואינו תינוק עד גיל שנה
, או השוהה בבית כניסה למקוםבבבדיקת קורונה מיידית שבוצעה 

(ג), שאינו מחלים ואינו 6-(ב) ו6סעיפים לון שפתיחתו הותרה לפי מ
לא הציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת ו תינוק עד גיל שנה

 16ואינו קטין מתחת לגיל  כניסה למקוםבקורונה מיידית שבוצעה 
או איש צוות אוויר או אזרח זר, שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת 

ו השוהה במקום המשמש לשמחות (ג), א6סעיף קורונה כאמור ב
לא הציג אישור על וולאירועים שאינו מחלים או תינוק עד גיל שנה 

 כניסה למקוםבתוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה 
סעיף ושאינו אדם שקיבל תוצאת שלילית בדיקת קורונה כאמור ב

ום ), והכול בלבד שבמק3(א3) או 2(א3 ),1(א3סעיפים בניגוד ל ),1(ג6
 ;";)1א(יא)(7סעיף הוצב שלט כאמור ב

 יימחקו; -יא) 10(-י) ו10ט), (10פסקאות ( )3(

 יא) יבוא:10אחרי פסקה ( )4(
 המשמש מקום שהוא) 8(ב)(6סעיף ב כאמור מקום מפעיליב) 10"(

לוויסות כניסת  מגנון בלי שקבע והפעיל, לשמחות ולאירועים
 בבדיקת שלילית תוצאה עם אנשים כניסת למניעת האנשים למקום

 וובניגוד לאות )7)(כאא(7סעיף ב האמור על העולה במספר קורונה
 סעיף;";

 –המילים "שקיים בו אירוע אסור או" ב), ברישה, 12בפסקה ( )5(
 יימחקו;

 –ג) 12בפסקה ( )6(

 ;יימחקו –או"  ,ברישה, המילים "שקיים בו אירוע אסור (א)

 –בפסקת משנה (א), המילים "אירוע אסור בשטח פתוח או"  (ב)
 ;יימחקו

 –בפסקת משנה (ב), המילים "אירוע אסור במבנה או"  (ג)
 ;יימחקו

 –" ,ד), המילים "שנכח באירוע אסור ונתן לו שירות12בפסקה ( )7(
 .יימחקו

הוספת 
סעיף 

 ה22

 ד לצו העיקרי יבוא:22אחרי סעיף  .12

 –"הוראת שעה 
הצגת תוצאות 

בדיקת קורונה 
 בפסח

22
 ה.

 25.3.2021 , בתקופה שמיוםצו זהעל אף האמור ב
 – 6סעיף ראו כאילו בי, 3.4.2021יום ל עדו

 48), במקום "1(, בפסקה (ג)סעיף קטן ב )1(
 ;השעות" 72" :השעות" בא

 :השעות" בא 48במקום " ,)1(גסעיף קטן ב )2(
 .".השעות" 72"

תיקון 
התוספ

 –בתוספת השלישית לצו העיקרי  .13
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ת 
השליש

 ית

 יימחקו; –יא) 10י), (10ט), (10פרטים ( )1(

 :יבואיא) 10(פרט  אחרי )2(

 טור א'
 העבירות המינהליות

 טור ב'
 קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

 ".2,500 יב)10(א)(16יב) סעיף 10"(

תחילת 
 תוקף

 של צו זה ביום חתימתו. תחילתו .14

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה צו זה ייקרא: " .15 השם
) 2039(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)23מס'  החדש (תיקון

 ".2021-א"פ(הוראת שעה), התש

 תמיר        ידעי     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
פ"אתשה      ט'     בניסן

2021            במרץ     22
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 צבא ההגנה לישראל
 2040צו מס' 

), הוראת שעה((יהודה ושומרון)  )15מס'  (תיקון מעצר דיוני בדבר צו
 2021-א"פהתש

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

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

) (הוראת שעה), 1830בצו בדבר דיוני מעצר (יהודה ושומרון) (מס׳  .1 הארכת תוקף
במאי  9״ יבוא: ״2021באפריל  9, במקום ״5, בסעיף 2020-התש״ף

 ״.2021

) (יהודה ושומרון) 15מס'  (תיקון צו זה ייקרא: "צו בדבר דיוני מעצר .2 השם
 ״.2021-א"פהתש), הוראת שעה( )2040 (מס'

 התשפ"א      כ"ו       בניסן

 2021         באפריל           8

 אלוף     תמיר     ידעי
מפקד כוחות צה"ל 

 יהודה והשומרוןבאזור 
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 אלוף תמיר ידעי התשפ"א     כ"ו   בניסן
מפקד כוחות צה"ל 
 2021באפריל             08 באזור יהודה והשומרון

 לישראל     הגנה      צבא
 2041' מס צו

מס'   (תיקון נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים בדבר צו
 2021-פ"אהתש ,(הוראת שעה)) (יהודה ושומרון) 15

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

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

הארכת 
 תוקף

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

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

נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט צו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
 (הוראת שעה), )2041 ) (מס'שומרוןו יהודה() 15(תיקון מס'  הצבאיים

 ".2021-א"פהתש
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 ללישרא   ההגנה  צבא 
 2042צו  מס'  

(יהודה  )15מס'  (תיקון קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים בדבר צו
 2021-א"פ), התשהוראת שעה(ושומרון) 

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

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

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

 ״. 2021במאי  9״ יבוא: ״2021באפריל  9״

 קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגייםצו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
), הוראת שעה( )2042 (יהודה ושומרון) (מס') 15(תיקון מס' 

 ״.2021-א"פהתש

 תמיר         ידעי   אלוף  
 מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

התשפ"א     כ"ו        בניסן
2021        באפריל            8
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 צבא ההגנה לישראל
 2043צו מס' 

צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה 
 2021-פ"א) (יהודה ושומרון) (הוראת שעה), התש16(תיקון מס' החדש 

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

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

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

 9" יבוא "2021אפריל ב 9, במקום "3, בסעיף 2020-שעה), התש״ף
 ".2021במאי 

צו זה ייקרא: "צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם  .2 השם
) (יהודה 16הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה החדש (תיקון מס' 

 ״.2021-א"פ) (הוראת שעה), התש2043ושומרון) (מס' 

 אלוף תמיר ידעי א"פהתש       כ"ו         בניסן
מפקד כוחות צה"ל 
 באזור יהודה והשומרון

 2021            באפריל            8
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 צבא הגנה לישראל

 צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (תיקון
(הוראת שעה), ) 2044(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)24 מס'

 2021-א"פהתש

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

תיקון 
 1סעיף 

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת  .1
 –(להלן  2020-, התש"ף)1944(מס'  שעה) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)

  –, בהגדרה "ספורטאי תחרותי" 1הצו העיקרי), בסעיף 

קטין מתחת (א), בסופה יבוא: "ולעניין , בפסקת משנה )1בפסקה ( )1(
 ";כאמורתאגיד רשום ב – 16לגיל 

 :יבוא) 2במקום פסקה ( )2(
) נהג כלי תחרותי שהוא בעל רישיון לנהיגה ספורטיבית 2"(

כמשמעותו בתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה 
 .;"תוקפן בישראל מעת לעת, כפי 2010-תשע"אהספורטיבית), 

תיקון 
 4סעיף 

 – לצו העיקרי 4בסעיף  .2

 100אנשים בשטח פתוח" יבוא: "עד  50במקום "עד בסעיף קטן (א),  )1(
אנשים בשטח פתוח" ובמקום "ואם מקום ההתקהלות כולל גם 

אנשים" יבוא: "ואם מקום  50עד  –מבנה וגם שטח פתוח 
 אנשים"; 100עד  –ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח 

 יימחק. –) גסעיף קטן ( )2(

תיקון 
 6סעיף 

 – לצו העיקרי 6בסעיף  .3

 , בסופו יבוא: )בבסעיף קטן ( )1(
משתתפים הכולל -מקום שמתקיים בו מרוץ ספורטיבי רב) 11"(

ריצה, הליכה, שחייה, רכיבה על אופניים או כיוצא באלה, הנערך 
בהרשמה של המשתתפים מראש והמיועד גם לספורטאים חובבים, 

אישר כי בישראל אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט 
מקום  –הלן האירוע שמתקיים בו הוא מרוץ ספורטיבי כאמור (ל

משתתפים); מרוץ שאושר לפי פסקה זו -שמתקיים בו מרוץ רב
 יפורסם לציבור באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט

  בישראל;";

 , בסופו יבוא:)דבסעיף קטן ( )2(
סעיף קטן ואולם רשאי מחזיק או מפעיל של בריכת שחייה כאמור ב"

אי מקצועי או בעבור ) להפעילה בשעות נפרדות בעבור ספורט6(ב)(
סעיף קטן ) לב) או (א( משנה ספורטאי תחרותי כמשמעותו בפסקאות

 ".סעיף קטן ו), לפי אות1)(ו(א)(

 –א לצו העיקרי 7בסעיף  .4
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תיקון 
סעיף 

 א7

 –בסעיף קטן (טו)  )1(

" יבוא: ", לרבות באזור קבלת הפניםא), אחרי "1בפסקה ( (א)
 ;")9בפסקה (למעט חלוקת שתייה כאמור 

, " :יבוא), אחרי "למעט בקבוקי שתייה אישיים" 9בפסקה ( (ב)
 שתייה של מכירה אוה אל מקום הישיבה ישתי של הגשה

 ;"הישיבה במקום

 בסופו יבוא: )2(
סעיף משתתפים כאמור ב-במקום שמתקיים בו מרוץ רב )ג"(כ

למניעת ), המחזיק או המפעיל של המרוץ ינקוט אמצעים 11(ב)(6
(א), ובכלל 4סעיף התקהלות של אנשים במספר העולה על האמור ב

זה, יחלק את האירוע לכמה מקצים בהתאם להגבלת ההתקהלות 
 .".האמורה

תיקון 
 8סעיף 

 –לצו העיקרי, בסעיף קטן (א)  8בסעיף  .5

– "מביניהםאנשים, לפי הנמוך  20"או על  המילים), 4בפסקה ( )1(
מטרים  3,000" :מטרים רבועים" יבוא 300" במקוםו, מחקויי

 ;רבועים"

–) 7פסקה (ב )2(

התפוסה מ 30%בפסקת משנה (א), במקום "שלא יעלה על  (א)
אנשים" יבוא: "שלא יעלה על  3,000-מהמותרת ולא יותר 

 אנשים"; 4,000-מהתפוסה המותרת ולא יותר מ 40%

אנשים" יבוא:  5,000-בפסקת משנה (ב), במקום "ולא יותר מ (ב)
ובלבד שבמקום כאמור, אשר אנשים,  10,000-"ולא יותר מ

אנשים תהיה האיש, הושבת  5,000מספר האנשים בו עולה על 
 ";בכל אחד מהיציעים במקום

 המקום ואם, פתוח בשטח אנשים 500 ועל" במקוםב), 10בפסקה ( )3(
" 500 על יעלה שלא אנשים מספר, פתוח שטח וגם מבנה גם כולל
 וגם מבנה גם כולל המקום ואם, פתוח בשטח אנשים 750 ועל" :יבוא
 ;"750 על יעלה שלא אנשים מספר, פתוח שטח

 ) יבוא:ד10אחרי פסקה ( )4(
סעיף כאמור ב משתתפים-רב מרוץבמקום שמתקיים בו  )ה10("
 ";;אנשים 1,000יעלה על שלא  במרוץמשתתפים מספר  –) 11(ב)(6

–) 11בפסקה ( )5(

 30%מספר אנשים שלא יעלה על בפסקת משנה (א), במקום " (א)
מספר " יבוא: "אנשים 3,000-מהתפוסה המותרת ולא יותר מ

-מהתפוסה המותרת ולא יותר מ 40%אנשים שלא יעלה על 
 ";אנשים 4,000
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אנשים" יבוא:  5,000על בפסקת משנה (ב), במקום "ולא יעלה  (ב)
אנשים, ובלבד שבמקום כאמור, אשר  10,000ולא יעלה על "

איש, הושבת האנשים תהיה  5,000מספר האנשים בו עולה על 
 ".בכל אחד מהיציעים במקום

תיקון 
התוספ

ת 
השליש

 ית

 :יבואאחרי "קניון" ), בטור ב', 11בפרט (, בתוספת השלישית לצו העיקרי .6
) או מקום כאמור 2(ב)(6סעיף מפעיל של מקום כאמור ב, מפעיל של שוק, "
), שמתקיימים בו פעילות תרבות או אירוע ספורט, או מפעיל 8(ב)(6סעיף ב

) שהוא מקום המשמש לשמחות 8(ב)(6סעיף של מקום כאמור ב
 .ולאירועים"

תחילת 
 תוקף

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .7

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה ייקרא: "צו זה  .8 השם
) 2044(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)24מס'  החדש (תיקון

 ".2021-א"פ(הוראת שעה), התש

 תמיר        ידעי     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 
פ"אתשה        ה'    באייר

2021            באפריל    17
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 צבא הגנה לישראל

(הוראת שעה) ) 8מס'  (תיקוןהסדרת הסמכויות בנקודות מעבר  צו בדבר
 2021-התשפ"א, )2045(מס'  (יהודה ושומרון)

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

תיקון 
התוספת 

 השנייה

(יהודה בצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה)  .1
 10, אחרי פרט , בתוספת השנייה2010-), התשע"א1665ושומרון) (מס' 

 יבוא:
-. הודעה בדבר ייחוד נקודות מעבר טובין (יהודה ושומרון), התשע"ו11"

2016.". 

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו.  .2 תחילה

 )8צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (תיקון מס' צו זה ייקרא: " .3 השם
 ".2021-התשפ"א ),2045(יהודה ושומרון) (מס'  (הוראת שעה)

 תמיר       ידעי        אלוף
  צה"ל       כוחות   מפקד

 באזור   יהודה   ושומרון
התשפ"א          ו'      באייר

  2021             באפריל    19
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 צבא הגנה לישראל

 1945הגנה (שעת חירום), התקנות 

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת 

)(ב) לתקנות ההגנה (שעת 1(84ובהתאם לתקנה  בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור
לאחר ו") ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת ביטחון, תקנות ההגנה(להלן: " 1945חירום), 

, ביטחון מדינת ישראל, שלום הציבור כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון האזור ,שהשתכנעתי
 או "פלסטין אל יום"תאחדות המכונה האני מכריז בזה, כי חבר בני אדם או הוהסדר ציבורי, 

"Paltoday ," אחר שתכונה בו התאחדות זו, לרבות כל  או בכל שם ")ההתאחדות" –(להלן
לתי מותרת, התאחדות ב היא ,ועד, קבוצה או סיעה של התאחדות זופלגיה וכל סניף, מרכז, 

 כמשמעה בתקנות ההגנה.

המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל, נדרש להודיע על כך למפקד כוחות 
-02, פקס: 02-9977711צה"ל באיו"ש באמצעות היועץ המשפטי ליהודה ושומרון, טלפון: 

9977326 . 

Pniot-בכתובת הדוא"ל פגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש השגותיו בכתב הרואה עצמו נ
tzibur@mail.idf.il . :יום ממועד  14), תוך 5305724-02או  5305104-02(מספר הטלפון במשרד

פרסום ההכרזה. 

 וע"התשי"ג  אדר  א'  

 2016 בפברואר    22

 , אלוףרוני נומה

 מפקד    כוחות    צה"ל

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

שומרון) ה(יהודה ו ניםצו בדבר תכנון ערים, כפרים ובני
 1971-תשל"אה ,)418(מס' 

 עוריהן של אגרות למתן היתריםישהחלטה בעניין 

) לצו בדבר תכנון ערים, כפרים ובנינים (יהודה והשומרון) 5(7בתוקף סמכותה לפי סעיף 
כ"ט  מיום 599מס' , החליטה מועצת התכנון העליונה בישיבתה 1971-), התשל"א418(מס' 

 ) כדלקמן:13.1.2021( בטבת תשפ"א

תיקון התוספת 
 הראשונה

במקום התוספת הראשונה להחלטה בעניין שיעוריהן של אגרות למתן  . 1
 , יבוא:2007 –היתרים (יהודה ושומרון), התשס"ז 

 1התוספת הראשונה
 

 טור ג' טור ב' טור א'

 אגרה פירוט סוג העבודה או השימוש תיאור האגרה

בניה חדשה או תוספת  .1
בניה, למעט כמפורט 

 ואילך 2בפרט 

או תוספת בניה לרבות יציע,  בניה חדשה
בניני עזר, מצללות, שטחי שירות, 
מרפסות, גזוזטראות, קירוי משטחים 
פתוחים, אצטדיונים, מיתקני נופש 
וספורט לרבות בריכות שחיה, בין 
מקורות ובין שאינן מקורות, גני אירועים, 
מחסנים ובתי אריזה (אף אם הם למטרות 

 חקלאיות)

ח לכל "ש 32.88
 מרובעמטר 

בניית מבנים חקלאיים  .2
למטרות חקלאיות או 
שימוש חורג במבנה לא 
חקלאי למטרות 

 חקלאיות

(א) מבנים חקלאיים המשמשים רפתות, 
אורוות, לולים, חממות, וכיוצא באלה, 

 למעט מחסנים ובתי אריזה

ח לכל "ש 1.13
 מטר מרובע

ש"ח לכל  1.13 (ב) חממות ובתי רשת
מטר מרובע 

 100עד לבנייה 
מטר מרובע, 

 0.56בתוספת 
ש"ח לכל מטר 
מרובע נוסף מעל 

 מטר מרובע. 100
עבודות בניה ופיתוח  . 3

 בלא הקמת בנין
סלילת או הרחבת דרך, מדרכה או חניה 
פתוחה, לרבות גשרים וגשרונים וכן 

 חפירה לצורך הקמתם

ח לכל "ש 1.22
 מטר מרובע

בניית מיתקנים  .4
הנדסיים או מבנים 
לתעשיה כבדה, או 

מיתקנים אחרים 
 למטרות כאמור

(א) מיתקנים 
הנדסיים 

 ומתקני חקלאות

משאבות, מגדלי מים 
וסילוסים, בריכות, 

בורות, מיתקנים 
ובריכות לטיפול 

בביוב ובמים, מכלי 
דלק וגז לרבות 

ח לכל "ש 3.65
 מטר מעוקב

 להחלטה 2התוספת הראשונה הוחלפה במסגרת תיקון מס'  1
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תחנות שאיבה 
לטיפול בשפכים, 
מתקני תקשורת 
פתוחים, לרבות 

מיתקנים תת 
 קרקעיים

(ב) מאגרי מים 
וביוב לפי נפח 

 המאגר

מאגרי מים וביוב 
מיליון  3בנפח של עד 

 מטר מעוקב

ש"ח לכל  0.12
 מטר מעוקב

על כל מטר מעוקב 
מיליון  3נוסף מעל 
 מטר מעוקב

 פטור

(ג) נמלים ומבני 
תעשיה כבדה 
 מקונסטרוקציות

שטחי נמל וכל מבנה 
תעשיה כבדה 

 מקונסטרוקציות

ח לכל "ש 1.22
 מטר מעוקב

(ד) לוחות קולטי 
שמש במתקן 

וולטאי או -פוטו
בתחנת כוח 

סולרית 
בטכנולוגיה 

וולטאית -פוטו
-או תרמו

 סולארית

מראות או משטחים 
אחרים המשמשים 
לריכוז וניצול 

 אנרגיית השמש

ש"ח לכל  1.19
 10,000מ"ר עד 

מ"ר, בתוספת 
ש"ח לכל  0.10

מ"ר נוסף מעל 
 מ"ר.  10,000

(א) עבודות חציבה, כריה, חפירה או מילוי  עבודות כריה וחציבה .5
 וכיוצא באלה, שלא למטרת הקמת בנין

V Log 1200 ,
הוא נפח  Vכאשר 

הכרייה, החציבה, 
החפירה, המילוי 
וכיוצא באלה, 

 במטר מעוקב.

(ב) עבודות להכשרת אתרים להטמנה 
 וטיפול בפסולת יבשה

ש"ח לכל  0.11
 מ"ק.

התקנת כבלים, צנרת  . 6
ותעלות שאינם חלק 
מהבנין ואינם משרתים 

 אותו באופן ישיר

 התקנה:  
) צנרת לאספקת מים, ביוב ותיעול 1(

 וניקוז;
 ) נצרת להובלת נפט, גז וכיוצא  באלה;2(
 עילית;) צנרת 3(
 ) כבלים בכל קוטר שהוא;4(

לרבות התקנת תעלות, תאים, מעבירי 
מים, מגלשים, מיכלים, תמיכות, אבזרים 
וכיוצא באלה, וכן חציבה, חפירה ומילוי 

 לצורך כל אחת מן ההתקנות האמורות

ח לכל "ש 1.22
 מטר אורך

למעט גדר חקלאית או  –(א) הקמת גדר  הקמת גדר .7
 גדר בטחון

ח לכל "ש 1.22
 מטר אורך
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 פטור (ב) הקמת גדר בטחון או גדר חקלאית

לעבודה הטעונה היתר שלא נקבעה לה  עבודות אחרות .8
 אגרה בטבלה זו

 ש"ח 304.45

מבנים הפטורים  .9
 מאגרה

 פטור" בתי תפילה

תחילה 
 ותחולה

יום מיום חתימתה, והיא תחול על בקשה  30תחילתה של החלטה זו  . 2
 להיתר שהוגשה ביום תחילתה או לאחריה.

החלטה בעניין שיעוריהן של אגרות למתן היתרים החלטה זו תיקרא: " . 3 השם
 ".2021-) (יהודה ושומרון), התשפ"א5(תיקון מס' 

 התשפ"א    בטבת      כ"ט 

 2021    בינואר    13

 אברבוך,            אדר'          נטליה

 העליונה    התכנון    מועצתיו"ר    

העליונה     התכנון   מועצת    בשם
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 צבא הגנה לישראל

 1981-), התשמ"א892ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' צו בדבר 

, )3מס'  (תיקון (יהודה ושומרון) )246 מקומיות (תיקון מס'המועצות ה תקנון
 2021-א"פהתש

), 892לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס'  2סעיף לפי בתוקף סמכותי 
:חון, הנני מצווה בזה לאמוריט, ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת ב1981-התשמ"א

תיקון 
סעיף 

2 

-א"פש(יהודה ושומרון), הת )246תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' ב .1
  ."7.2.2021" יבוא: "5.2.2021במקום " ,2, בסעיף 2021

תחילת 
 תוקף

 .חתימתוביום ון זה נקתחילתו של ת .2

(יהודה  )246תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' זה ייקרא: " תקנון .3 השם
 ".2021-א"פש, הת)250) (תיקון מס' 3 מס' (תיקון ושומרון)

 ידעי   תמיר          וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

התשפ"א     כ"ג  בשבט    
  2021  בפברואר      5
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 צבא הגנה לישראל

-ט"ל), התש783(יהודה ושומרון) (מס' אזוריות ניהול מועצות צו בדבר 
1979 

-א"פהתש(יהודה ושומרון),  )151 (תיקון מס'האזוריות מועצות ה תקנון
2021 

), 783(יהודה ושומרון) (מס' אזוריות לצו בדבר ניהול מועצות  2סעיף לפי בתוקף סמכותי 
:חון, הנני מצווה בזה לאמוריטסמכויותיי לפי כל דין ותחיקת ב, ויתר 1979-ט"להתש

תיקון 
סעיף 

 ב81

 –(להלן  1979-ט"ל(יהודה ושומרון), התשאזוריות תקנון המועצות הב .1
 – , יבואב81בסעיף תקנון המועצות האזוריות), 

", גוף  :המילה "מועצה" יבואאחרי  בסעיף קטן (א), (א) )1(
 מתוקצב";

 לפני ההגדרה "גוף נתמך" יבוא: (ב)
מועצה דתית כמשמעותה בצו בדבר שירותי  –"גוף מתוקצב" 

, איגוד רשויות 1979-), התש"ם807דת (יהודה ושומרון) (מס' 
מקומיות, אשכול רשויות מקומיות, תאגיד שהוקם מכוח 

וחברת בת עירונית כהגדרתן תחיקת הביטחון, חברה עירונית 
, כפי תוקפו 1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 21בסעיף 

 ,";בישראל מעת לעת
גוף  ,המילים: "או גוף נתמך", יבוא: "במקום  בסעיף קטן (ג), )2(

במקום המילים "לאותה מועצה או לאותו  ";, או גוף נתמךמתוקצב
המילים "שהמועצה או גוף נתמך" יבוא: "לאותם גופים"; במקום 

במקום המילים יבוא: "שהגופים האמורים";  הגוף הנתמך"
 יבוא: "הגופים האמורים". "המועצה או הגוף הנתמך"

תיקון 
סעיף 

 ג81

 –ג לתקנון המועצות האזוריות 81בסעיף  .2

גוף  , המילים "או בגוף הנתמך", יבוא: "במקום  בסעיף קטן (א), )1(
 ";הנתמך, או בגוף מתוקצב

 –בסעיף קטן (ב)  )2(

גוף  ,", יבוא: "הגוף הנתמךהמילים: "או במקום  ),2בפסקה ( (א)
 ;"או הגוף הנתמך מתוקצב,

גוף  ,במקום המילים: "או הגוף הנתמך", יבוא: " ),3בפסקה ( (ב)
 ";, או הגוף הנתמךמתוקצב
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תיקון 
סעיף 

 ד81

 –ד לתקנון המועצות האזוריות, בסעיף קטן (ב) 81בסעיף  .4

גוף  ,במקום המילים: "או הגוף הנתמך", יבוא: " ),1בפסקה ( )1(
 ";, או הגוף הנתמךמתוקצב

במקום המילים: "או הגוף הנתמך",  ), בפסקת משנה (ב),2בפסקה ( )2(
 ";, או הגוף הנתמךגוף מתוקצב ,יבוא: "

לגוף  ,: "או לגוף הנתמך", יבוא: "במקום המילים ),3בפסקה ( )3(
 .", או לגוף הנתמךמתוקצב

תיקון 
סעיף 

 2ד81

לתקנון המועצות האזוריות, בסעיף קטן (א), אחרי "מועצה"  2ד81בסעיף  .5
 ,".גוף מתוקצביבוא: ", 

תיקון 
סעיף 

 3ד81

 –לתקנון המועצות האזוריות  3ד81בסעיף  .6

גוף , "מועצה וגוף נתמך" יבוא: "מועצה בכל מקום, במקום )1(
 , וגוף נתמך";מתוקצב

במקום המילים "ראש מועצה, סגן ראש מועצה, חבר בסעיף קטן (ד)  )2(
מועצה, וכן יו"ר וחבר דירקטוריון, מועצה, או הנהלת הגוף הנתמך 

"ראש מועצה, סגן ראש מועצה, חבר מועצה, וכן  :לפי העניין" יבוא
הנהלת , או גוף מתוקצביו"ר וחבר דירקטוריון, מועצה, או הנהלת 
 "אף אם תוארו שונה"הגוף הנתמך, לפי הענין"; אחרי המילים 

כמשמעותה בצו בדבר שירותי דת  "וכן יו"ר מועצה דתית :יבוא
מועצה דתית,  , מזכיר1979-), התש"ם807(יהודה ושומרון) (מס' 
 ;"ממונה על מועצה דתית

גוף  ,במקום המילים: "או גוף נתמך", יבוא: " בסעיף קטן (ה), )3(
 ";, או גוף נתמךמתוקצב

גוף  ,"או גוף נתמך", יבוא: "במקום המילים:  בסעיף קטן (ו), )4(
 "., או גוף נתמךמתוקצב

תיקון 
סעיף 

 5ד81

), 1בפסקה ( ,בסעיף קטן (א) ,האזוריותלתקנון המועצות  5ד81בסעיף  . 7
גוף מועצה, "יבוא: "" או "המועצה" בהתאמה" מועצה"במקום "

 ," בהתאמה".וף המתוקצבהג"; או "המועצה, ,מתוקצב

תיקון 
סעיף 

 6ד81

", עובד  לתקנון המועצות האזוריות, אחרי "מועצה" יבוא: 6ד81בסעיף  .8
 ,".גוף מתוקצב

תיקון 
סעיף 

 7ד81

 –לתקנון המועצות האזוריות  7ד81בסעיף  .9
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,"; אחרי גוף מתוקצב",  בסעיף קטן (א), אחרי "שמועצה" יבוא: )1(
וכל אדם אחר שממשלת ישראל משתתפת "גוף נתמך" יבוא: "

בתקציבו, במישרין או בעקיפין, או שממשלת ישראל חייבת לו 
 יא,";כספים מכל סיבה שה

 "שקוסס" יבוא: "שקוזז". בסעיף קטן (ב), במקום )2(

 תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו. .10 תחילה 

(יהודה  )151(תיקון מס' אזוריות תקנון המועצות הזה ייקרא: " תקנון .11 השם
 ".2021-א"פשושומרון), הת

 ידעי          תמיר       אלוף
  צה"ל        כוחות    מפקד
 מרוןווש   יהודה    באזור 

א"פתשה  כ"ח   בשבט    
  2021       בפברואר     10
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 צבא הגנה לישראל

-), התשמ"א892ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' צו בדבר 
1981 

(יהודה ושומרון),  )251 מקומיות (תיקון מס'המועצות ה תקנון
 2021-התשפ"א

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

תיקון 
סעיף 

 ב100

 –(להלן  1981-תקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), התשמ"אב .1
 -ב יבוא100תקנון המועצות המקומיות), בסעיף 

 –בסעיף קטן (א)  )1(

 : ", גוף מתוקצב";יבואאחרי "מועצה"  (א)

 לפני ההגדרה "גוף נתמך" יבוא: (ב)
מועצה דתית כמשמעותה בצו בדבר שירותי  –"גוף מתוקצב" 

, איגוד רשויות 1979-), התש"ם807דת (יהודה ושומרון) (מס' 
מקומיות, אשכול רשויות מקומיות, תאגיד שהוקם מכוח 

וחברת בת עירונית כהגדרתן תחיקת הביטחון, חברה עירונית 
, כפי תוקפו 1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 21בסעיף 

 ,";בישראל מעת לעת
"גוף מתוקצב";  :יבואבסעיף קטן (ג), אחרי המילים "כי מועצה"  )2(

במקום המילים "לאותה מועצה או לאותו גוף נתמך" יבוא: 
 הנתמך""לאותם גופים"; במקום המילים "שהמועצה או הגוף 

במקום המילים "המועצה או הגוף יבוא: "שהגופים האמורים"; 
 יבוא: "הגופים האמורים". הנתמך"

תיקון 
סעיף 

 ג100

 –ג לתקנון המועצות המקומיות 100בסעיף  .2

 "גוף מתוקצב"; :יבואבסעיף קטן (א), אחרי המילה "במועצה"  )1(

 –בסעיף קטן (ב)  )2(

", יבוא: "גוף  הגוף הנתמך), לפני המילים "או 2בפסקה ( (א)
  מתקוצב";

), במקום המילים "או הגוף הנתמך" יבוא: ", גוף 3בפסקה ( (ב)
 ";או הגוף הנתמך מתוקצב

 –ד לתקנון המועצות המקומיות, בסעיף קטן (ב) 100בסעיף  .3
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תיקון 
סעיף 

 ד100

הגוף הנתמך" יבוא: " גוף מתוקצב ), במקום המילים "או 1בפסקה ( )1(
 או הגוף הנתמך";

), בפסקת משנה (ב), במקום המילים: "או הגוף הנתמך" 2בפסקה ( )2(
 ";או הגוף הנתמך יבוא: גוף מתוקצב 

), לפני המילים: "או לגוף הנתמך" יבוא: "גוף 3בפסקה ( )3(
 מתוקצב";";

תיקון 
סעיף 

 2ד100

המועצות המקומיות, בסעיף קטן (א), אחרי לתקנון  2ד100בסעיף  .4
 "מועצה" יבוא: גוף מתוקצב,".

תיקון 
סעיף 

 3ד100

 –לתקנון המועצות המקומיות  3ד100בסעיף  .5

מועצה, גוף מתוקצב בכל מקום, במקום "מועצה וגוף נתמך" יבוא: " )1(
 וגוף נתמך";

ראש מועצה, חבר במקום המילים "ראש מועצה, סגן בסעיף קטן (ד)  ) 2(
מועצה, וכן יו"ר וחבר דירקטוריון, מועצה, או הנהלת הגוף הנתמך 

"ראש מועצה, סגן ראש מועצה, חבר מועצה, וכן  :לפי העניין" יבוא
הנהלת או  הנהלת הגוף מתוקצביו"ר וחבר דירקטוריון, מועצה, או 

 "אף אם תוארו שונה"הגוף הנתמך, לפי הענין"; אחרי המילים 
כמשמעותה בצו בדבר שירותי דת  וכן יו"ר מועצה דתית" :יבוא

, מזכיר מועצה דתית, 1979-), התש"ם807(יהודה ושומרון) (מס' 
 ;"ממונה על מועצה דתית

, גוף בסעיף קטן (ה), במקום המילים: "או גוף נתמך" יבוא: " )3(
 או גוף נתמך"; מתוקצב

, גוף נתמך" יבוא: "בסעיף קטן (ו), במקום המילים: "או גוף  )4(
 או גוף נתמך". מתוקצב

תיקון 
סעיף 

 5ד100

), 1בסעיף קטן (א), בפסקה (לתקנון המועצות המקומיות,  5ד100בסעיף  .6
גוף  מועצה,"יבוא: "" או "המועצה" בהתאמה" מועצה"במקום "
 " או "המועצה, גוף מתוקצב," בהתאמה".מתוקצב,

11235



תיקון 
סעיף 

 6ד100

", עובד  לתקנון המועצות המקומיות, אחרי "מועצה" יבוא: 6ד100בסעיף  .7
 גוף מתוקצב,".

תיקון 
סעיף 

 7ד100

לתקנון המועצות המקומיות, בסעיף קטן (א), אחרי  7ד100בסעיף  .8
וכל אדם ", גוף מתוקצב,"; אחרי "גוף נתמך" יבוא: " "שמועצה" יבוא:

ין, או אחר שממשלת ישראל משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפ
יא,". שממשלת ישראל חייבת לו כספים מכל סיבה שה

 תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו. .9 תחילה 

(יהודה  )251תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' זה ייקרא: " תקנון .10 השם
 ".2021-א"פשושומרון), הת

 תמיר           ידעי    אלוף  
 מפקד    כוחות        צה"ל 

 מרוןווש    יהודה   באזור 

א"פתשה  כ"ח   בשבט    
2021בפברואר              10
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צבא הגנה לישראל

1921-(, התשמ"א298צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס' 

8281-א"פ)יהודה ושומרון(, התש (828תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' 

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

תיקון 
נספח 

4מס' 

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

 יבוא:  (א6פסקה )במקום  (1)
 –, בתקנת משנה )ב( 2א( בתקנה 6")

 א( יבוא: 2)א( במקום פסקה )
תחומה של מועצה מקומית או מועצה אזורית גן ילדים הנמצא בא( 2")

כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )מס' 
לעניין גן ילדים  המפורטות בתוספת החמישית; 1939-(, התשל"ט323

היישוב שבו נמצא הגן מפורט  –בתחומה של מועצה אזורית הנמצא 
 ";בתוספת השישית

 ( יבוא:2א2)ב( במקום פסקה )
תחומה של לימודים של כיתות א' עד ד' בבית ספר הנמצא ב( 2א2")

מועצה מקומית או מועצה אזורית כמשמעותה בצו בדבר ניהול 
 1939-(, התשל"ט323מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )מס' 

 המפורטות בתוספת החמישית;";
 ( יבוא:2א2)ג( במקום פסקה )

י"ד במכללה טכנולוגית מוכרת -לימודים של כיתות י"ג ו( 2א2")
, 2112-כהגדרתה בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג

כפי תוקפו בישראל מעת לעת, שפועלת בסמוך למוסד חינוך שהותרה 
ומספקת לימודי המשך למוסד  ( לחוק4)ג()11פעילותו לפי סעיף 
תחומה של מועצה מקומית או מועצה אזורית כאמור, הנמצאת ב

כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )מס' 
 המפורטות בתוספת החמישית;"; 1939-(, התשל"ט323

 ב( יבוא: 2)ד( במקום פסקה )
מועצה אזורית תחומה של מועצה מקומית או צהרון הנמצא בב( 2")

כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )מס' 
לעניין צהרון  המפורטות בתוספת החמישית; 1939-(, התשל"ט323

היישוב שבו  –לילדי גן ילדים הנמצא בתחומה של מועצה אזורית 
 ";נמצא הצהרון מפורט בתוספת השישית

 ג( יבוא: 2)ה( במקום פסקה )
ם המשמש או שנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך מקוג( 2")

 מקום לטיפול בפעוטות( –)להלן  3י לידה עד אוטיפול בפעוטות בגיל
תחומה של מועצה מקומית או מועצה אזורית כמשמעותה הנמצא ב

(, 323בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )מס' 
ניין מקום לטיפול לע המפורטות בתוספת החמישית; 1939-התשל"ט

היישוב שבו נמצא  –בפעוטות הנמצא בתחומה של מועצה אזורית 
 ;";המקום לטיפול בפעוטות מפורט בתוספת השישית;"
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 ב( יבוא:6אחרי פסקה ) (2)
 , בתקנת משנה )ג(, במקום הרישה יבוא:13ג( בתקנה 6")
)ב(, בבית ספר יסודי או מוסד -על אף האמור בתקנות משנה )א( ו"

תחומה של מועצה מקומית או מועצה לחינוך מיוחד הנמצאים ב
אזורית כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה 

, המפורטות בתוספת החמישית 1939-(, התשל"ט323ושומרון( )מס' 
ניתן לקיים פעילות של מפעיל חיצוני שמקיים פעילות במוסד אחד 

 ""; נאים האלה:מפעיל חיצוני קבוע(, בת –בלבד )להלן 

א( יבוא: 3במקום פסקה ) (3)
–( 3ב, בפסקה )22בתקנה א( 3)"

)א( ברישה, במקום "המנהל הכללי של משרד החינוך או שר החינוך" 
 יבוא: "המנהל הכללי של משרד החינוך בישראל";

)ב( בפסקת משנה )ב(, במקום "שר החינוך" יבוא: "המנהל הכללי של 
 בישראל";";משרד החינוך 

(, בפסקת משנה )ב(, בסופה יבוא: "במקום "או קנס לפי 9בפסקה ) (4)
( לחוק העונשין, לפי הנמוך מביניהם" יבוא: "או קנס 1)א()61סעיף 

( לצו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בדין או בתחיקת 1)א()1לפי סעיף 
, לפי הנמוך 1921-(, התש"ם248ביטחון )יהודה ושומרון( )מס' 

 ניהם"";מבי

 ( יבוא: 12במקום פסקה ) (8)
( במקום התוספת החמישית יבוא:12")

 תוספת חמישית"

()ג(13, )ב(2 ות)תקנ

 ( אורנית1)
 ( אלקנה2)
 ( אלפי מנשה3)
 הר אדר( 4)
( מעלה אפרים8)
 ;";( קדומים"6)
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 בסופו יבוא:  (6)
( במקום התוספת השישית יבוא:13")

תוספת שישית"

 )ב((2)תקנה 

 גוש עציוןמועצה אזורית  – כפר עציון .1
 גוש עציוןמועצה אזורית  - מגדל עוז .2
 גוש עציוןמועצה אזורית  - ראש צורים .3
 גוש עציוןמועצה אזורית  - מעלה עמוס .4
 גוש עציוןמועצה אזורית  - נווה דניאל .8
 גוש עציוןמועצה אזורית  - אספר .6
 גוש עציוןמועצה אזורית  - כרמי צור .3
 הר חברוןמועצה אזורית  - כרמל .2
 הר חברוןמועצה אזורית  - מעון .9

 הר חברוןמועצה אזורית  - תלם  .11
 הר חברוןמועצה אזורית  - אשכולות  .11
 הר חברוןמועצה אזורית  - נגוהות  .12
 הר חברוןמועצה אזורית  - טנא  .13
 הר חברוןמועצה אזורית  - מצדות יהודה  .14
 הר חברוןמועצה אזורית  - עתניאל  .18
 הר חברוןעצה אזורית מו - חגיבית   .16
 הר חברוןמועצה אזורית  - שמעה  .13
 הר חברוןמועצה אזורית  – שני  .12
 מגילות ים המלחמועצה אזורית  - אלמוג  .19
 מגילות ים המלחמועצה אזורית  - קליה  .21
 מגילות ים המלחמועצה אזורית  - מצפה שלם  .21
 מגילות ים המלחמועצה אזורית  - ורד יריחו  .22
מגילות ים המלחמועצה אזורית  - בית הערבה  .23
 מטה בנימין - רימונים  .24
 מטה בנימיןמועצה אזורית  - בית חורון  .28
 מטה בנימיןמועצה אזורית  - מצפה יריחו  .26
 מטה בנימיןמועצה אזורית  - גבעון החדשה  .23
 מטה בנימיןמועצה אזורית  - עלמון  .22
 מטה בנימיןמועצה אזורית  - מעלה לבונה  .29
 שומרוןית מועצה אזור – עלי זהב  .31
 מטה בנימיןמועצה אזורית  - נחליאל  .31
 מטה בנימיןמועצה אזורית  - נעלה  .32
 מטה בנימיןמועצה אזורית  - כפר האורנים  .33
 מטה בנימיןמועצה אזורית  - עמיחי  .34
 ערבות הירדןמועצה אזורית  - נתיב הגדוד  .38
 ערבות הירדןמועצה אזורית  - פצאל  .36
 ערבות הירדןמועצה אזורית  -רועי   .33
 ערבות הירדןמועצה אזורית  -רותם   .32
 ערבות הירדןמועצה אזורית  - שדמות מחולה  .39
 ערבות הירדןמועצה אזורית  - תומר  .41
 ערבות הירדןמועצה אזורית  - ארגמן  .41
 ערבות הירדןמועצה אזורית  - בקעות  .42
 ערבות הירדןמועצה אזורית  - גיתית  .43
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 ערבות הירדןמועצה אזורית  - גלגל  .44
 ערבות הירדןמועצה אזורית  -חמדת   .48
 ערבות הירדןמועצה אזורית  -חמרה   .46
 ערבות הירדןמועצה אזורית  - ייטב  .43
 ערבות הירדןמועצה אזורית  - יפית  .42
 ערבות הירדןמועצה אזורית  - מחולה  .49
 ערבות הירדןמועצה אזורית  - מכורה  .81
 ערבות הירדןמועצה אזורית  - משואה  .81
ירדןערבות המועצה אזורית  - משכיות  .82
 ערבות הירדןמועצה אזורית  - נירן  .83
 ערבות הירדןמועצה אזורית  - נעמה  .84
 שומרוןמועצה אזורית  – סלעית  .88
 שומרוןמועצה אזורית  – צופים  .86
 שומרוןמועצה אזורית  – קרית נטפים  .83
 שומרוןמועצה אזורית  – ריחן  .82
 שומרוןמועצה אזורית  – שערי תקווה  .89
 שומרוןמועצה אזורית  – שקד  .61
 שומרוןמועצה אזורית  – ברוכין  .61
 שומרוןמועצה אזורית  – ברקן  .62
 שומרוןמועצה אזורית  – חיננית  .63
 שומרוןמועצה אזורית  – חרמש  .64
 שומרוןמועצה אזורית  – מבוא דותן  .68
 שומרוןמועצה אזורית  – מגדלים  .66
 ".".שומרוןמועצה אזורית  - נופים  .63

תחילת 
תוקף

חתימתו.תחילתו של תקנון זה ביום  .8

( )יהודה 282תקנון זה ייקרא: "תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס'  .3 השם
 ".2121-ושומרון(, התשפ"א

תמיר        ידעי     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

מרוןווש   באזור יהודה 

התשפ"א          כ"ח  בשבט
  8281   בפברואר     12
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

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

 (הוראות שעה) )B(ישראלים) (אזור  (איסור כניסה ושהייה)הכרזה בדבר סגירת שטח 

 2021-התשפ"א), 3מס'  (הארכת תוקף

לחוק בריאות הציבור, חוק  15ובהתאם להוראות סעיף  באזור, כוחות צה״לבתוקף סמכותי כמפקד 
לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס'  318סעיף , ו1966לשנת  43זמני מס׳ 

הדבר  סבור כי והואיל והנני, ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת בטחון, 2009-), התש"ע1651
האזור או חלק ממנו עומד תחת איום  ולאחר שהתברר כי ,באזור הציבורי לשמירה על הסדר דרוש

 של מחלה מגפתית המחייבת צעדים מיידים לשם הדברתה ומניעת הפצתה, הנני מורה בזאת לאמור:

) (הוראת שעה), Bה בדבר סגירת שטח (איסור כניסה ושהייה) (ישראלים) (אזור בהכרז .1 הארכת תוקף
 ".12.3.2021"יבוא  "12.2.2021"במקום  ,6, בסעיף 2020-התשפ"א

 אזור(איסור כניסה ושהייה) (ישראלים) ( הכרזה זו תיקרא: "הכרזה בדבר סגירת שטח .2 השם
B (הארכת תוקף) (הוראת שעה)  '2021-אפ"התש )3מס." 

 התשפ"א שבטב טכ" 

    2021     פברוארב     11

 אלוף       תמיר       ידעי 
 צה״ל    מפקד     כוחות 

 באזור  יהודה  ושומרון
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צבא הגנה לישראל

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

 8281-א"פהתש)יהודה ושומרון(,  (853 מקומיות )תיקון מס'המועצות ה תקנון

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

תיקון 
נספח 

4מס' 

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

 – (א6פסקה )ב (1)

או " " יבוא:בתוספת החמישיתאחרי "בפסקת משנה )א(,  )א(
או " " יבוא:בתוספת השישיתאחרי " ";תוספת השביעיתב

 ";בתוספת השביעית;

או " " יבוא:בתוספת החמישיתאחרי "בפסקת משנה )ב(,  )ב(
 בתוספת השביעית;";

או יבוא: " "בתוספת החמישיתאחרי " בפסקת משנה )ג(, )ג(
 השביעית;";בתוספת 

" יבוא: "או בתוספת החמישיתאחרי "בפסקת משנה )ד(,  )ד(
" יבוא: "או בתוספת השישיתאחרי "בתוספת השביעית"; 

 ";בתוספת השביעית;

" יבוא: "או בתוספת החמישיתבפסקת משנה )ה(, אחרי " )ה(
" יבוא: "או בתוספת השישיתאחרי "בתוספת השביעית"; 

 ;"בתוספת השביעית;

 ( יבוא: 12במקום פסקה ) (2)
( במקום התוספת החמישית יבוא:12")

חמישית "תוספת

)ג((11, )ב(2 ות)תקנ

 ( אורנית1)
 ( אלקנה2)
 ( אלפי מנשה3)
 אריאל (4)
 בית אל (5)
 ( בית אריה6)
 הר אדר( 1)
מעלה אפרים";"; (2)
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 ( יבוא: 13במקום פסקה ) (3)
יבוא:( במקום התוספת השישית 13")

שישית "תוספת

 ()ב(2 ה)תקנ

 גוש עציון -אלון שבות  (1)
 גוש עציון -אלעזר  (2)
 גוש עציון -אספר  (3)
 גוש עציון -הר גילה  (4)
 גוש עציון -כפר עציון  (5)
 גוש עציון -כרמי צור  (6)
 גוש עציון -מגדל עוז  (1)
 גוש עציון -מעלה עמוס  (2)
 גוש עציון -נווה דניאל  (9)
 גוש עציון -ראש צורים (11)
 הר חברון - סנסנה(11)
 הר חברון -עתניאל (12)
 הר חברון -פני חבר (13)
 הר חברון -שמעה (14)
 הר חברון -שני (15)
 הר חברון -תלם (16)
 הר חברון -אשכולות (11)
 הר חברון -חגי בית  (12)
 הר חברון -טנא (19)
 הר חברון -יתיר (21)
 הר חברון -כרמל (21)
 הר חברון -מעון (22)
 הר חברון -מצדות יהודה (23)
 הר חברון -נגוהות (24)
 מלחמגילות ים ה -קליה (25)
 מגילות ים המלח -אלמוג (26)
מגילות ים המלח -בית הערבה (21)
 מגילות ים המלח -מצפה שלם (22)
 מגילות ים המלח -ורד יריחו (29)
 מטה בנימין - נווה צוף(31)
 מטה בנימין -חשמונאים (31)
 מטה בנימין -טלמון (32)
 מטה בנימין -כפר אדומים (33)
 מטה בנימין -כפר האורנים (34)
 מטה בנימין -מעלה לבונה (35)
 מטה בנימין -מעלה מכמש (36)
 מטה בנימין -מצפה יריחו (31)
 מטה בנימין -מתתיהו (32)
 מטה בנימין -נחליאל (39)
 מטה בנימין -נילי (41)
 מטה בנימין -עטרת (41)
 מטה בנימין -עלי (42)
 מטה בנימין -עלמון (43)
 מטה בנימין -עמיחי (44)
 מטה בנימין -פסגות (45)
 מטה בנימין -רימונים (46)
 מטה בנימין -בית חורון (41)
 מטה בנימין -גבעון החדשה (42)
 מטה בנימין -דולב (49)
 ערבות הירדן -משואה (51)
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 ערבות הירדן -משכיות (51)
 ערבות הירדן -רן ענ(52)
 ערבות הירדן -נעמה (53)
 ערבות הירדן -נתיב הגדוד (54)
 ערבות הירדן -פצאל (55)
 ערבות הירדן -רועי (56)
 ערבות הירדן -רותם (51)
ערבות הירדן -שדמות מחולה (52)
 ערבות הירדן -תומר (59)
 ערבות הירדן -ארגמן (61)
 ערבות הירדן -בקעות (61)
 ערבות הירדן -גיתית (62)
 ערבות הירדן -גלגל (63)
 ערבות הירדן -חמדת (64)
 ערבות הירדן -חמרה (65)
 ערבות הירדן -ייטב (66)
 ערבות הירדן -יפית (61)
 ערבות הירדן -מחולה (62)
 ערבות הירדן -מכורה (69)
 שומרון –מעלה שומרון (11)
 שומרון –נופים (11)
 שומרון –סלעית (12)
 שומרון –עלי זהב (13)
 שומרון -צופים (14)
 שומרון –טפים קרית נ(15)
 שומרון –ריחן (16)
 שומרון –שערי תקווה (11)
 שומרון –שקד (12)
 שומרון –איתמר (19)
 שומרון –ברוכין (21)
 שומרון –ברקן (21)
 שומרון –חיננית (22)
 שומרון –חרמש (23)
 שומרון –מבוא דותן (24)
 ";";שומרון -מגדלים (25)

בסופו יבוא:  (4)
( במקום התוספת השביעית יבוא:14")

יתעישב תוספת"

 ()ב(2 ה)תקנ

 ( מועצה אזורית גוש עציון1)
 ( מעלה אדומים2)
 שומרון –( יקיר 3)
מטה בנימין –( מבוא חורון 4)
 שומרון";". –( פדואל 5)
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תחילת 
תוקף

חתימתו.ביום תחילתו של תקנון זה  .8

)יהודה  (253תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' זה ייקרא: " תקנון .3 השם
 ".2121-א"פשושומרון(, הת

תמיר        ידעי     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

מרוןווש   באזור יהודה 

התשפ"א              ג'    באדר
  8281   בפברואר   15
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              לישראל  הגנה   צבא   

 1969 -), תשכ"ט321(יהודה ושומרון) (מס'  (רכישה לצרכי ציבור) צו בדבר חוק הקרקעות 

 מס' )הורקניהמאגר נחל קידרון (חזקה   ונטילת    בעלות  רכישת   בדבר  החלטה 

 1/21/ה'

לצו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (יהודה ושומרון)  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
, הצו בדבר הקמת מנהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 1969-), תשכ"ט321(מס' 

לשנת  2מס'  לחוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 4, ובהתאם לסעיף 1981 -התשמ"ב ),947
ולאחר ששוכנעתי כי רכישת הבעלות במקרקעין הינה לטובת  ),"חוק הרכישה"(להלן:  1953

בקעת הירדן וים  לשרת את שתי האוכלוסיות באזור הקמת מאגר מים העתידלשם  הציבור
  –הדרושה לפיצוי בעלי הזכות במקרקעין  וכי יש ביכולת היזם לעמוד בהוצאה המלח,

)(א) לחוק 1(4רכישת הבעלות במקרקעין שיפורטו להלן, בהתאם לסעיף  הנני מחליט בזה על
ימים מיום פרסום החלטה זו  60הרכישה, ועל נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו להלן בתוך 

הקישור  הרלוונטי, או במסירה לגורמי המת"ק בשטח, באתר האינטרנט, במשרדי
   הפלסטיני, לפי המאוחר מביניהם.

 ואלה המקרקעין:

במפת רכישה בקנה מידה  אדום , כפי שמסומן בצבעדונם 658.345 של חטיבת קרקע בגודל
(מאגר נחל קידרון ה ישת בעלות ונטילת חזקהנושאת את השם "החלטה בדבר רכ 1:12000

להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ", החתומה על ידי והמצורפת 1/21מס' ה'/ הורקניה) 
 מהחלטה זו. 

ערב אבן מוסדרים, ועל פי מפת ההסדר מצויים באדמות הכפר אינם המקרקעין האמורים 
 בקיעה. –חמם וג'לין, סנם אל  –קרין אל  ים, מווקע6פיסקאלי גוש  עביד,

     החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה, יפורסמו באופן הבא:
   ימים. 60הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  המת"ק במשרדייופקדו  )1(
  הרלוונטי. המת"ק יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית, באמצעות )2(
   יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית. )3(
  האזרחי. המינהל יפורסמו באתר אינטרנט של )4(
   לעיונו של כל המעוניין. דוהאזרחי, ויועמ במינהל יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית )5(
  לעיונו של כל המעוניין. האזרחי, ויועמדו במינהל יופקדו בלשכת התכנון )6(
בנפה הרלוונטית, ויועמדו  באיו"ש יופקדו במשרדי נציג הממונה על הרכוש הממשלתי )7(

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

 יהודה ושומרון.

 לעיונו של כל המעוניין. ויועמדו

 פ"אהתש    באדר    ה'

 2021    בפברואר    17

  תת אלוף           ,עטילה           פארס        
 האזרחי              נהלהמ             ראש        
  המוסמכת                              הרשות       
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

 1967 -), התשכ"ז 34צו בדבר סגירת שטחים (יהודה והשומרון) (מס' 

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

, (הארכת תוקף) (מעבר גשר אלנבי) והיתרים כלליים הוראה בדבר איסור כניסה ויציאה

  2021 -התשפ"א 

לשנת  43לחוק בריאות הציבור, חוק זמני מס'  15בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהתאם להוראות סעיף 
ויתר סמכויותיי  2009-), התש"ע1651לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס'  318, סעיף 1966

טחון והסדר הציבורי באזור, ולאחר יפי כל דין ותחיקת ביטחון, והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לשם הב על
שהתברר כי האזור או חלק ממנו עומד תחת איום של מחלה מגפתית המחייבת צעדים מיידים לשם הדברתה ומניעת 

 הפצתה, הנני מורה בזאת לאמור:

הארכת 

 תוקף

 ,2021 –בהוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים (מעבר גשר אלנבי), התשפ"א  .1
 "2021במרץ  6יבוא " "2021בפברואר  20, במקום "5בסעיף 

 (מעבר גשר אלנבי) והיתרים כלליים הוראה בדבר איסור כניסה ויציאהזו תיקרא: " הוראה .2 השם
 ".2021 -, התשפ"א (הארכת תוקף)

 התשפ"אר  באד ז' 

 2021בפברואר  19

 ידעי            אלוף        תמיר   
צה"ל             כוחות       מפקד

 באזור יהודה והשומרון
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צבא הגנה לישראל

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

 8281-א"פהתש)יהודה ושומרון(,  (854 מקומיות )תיקון מס'המועצות ה תקנון

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

תיקון 
נספח 

4מס' 

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

 – (א6פסקה )ב (1)

א'  כיתות" :יבוא'" ד עדא'  כיתותבפסקת משנה )ב(, במקום " )א(
 '";ו עד

 אחרי פסקת משנה )ב( יבוא: )ב(
 ( יבוא: 7א2במקום פסקה ) (1")ב

 הנמצא ספר בביתי"ב -ו"א י כיתות( לימודים של 7א2")
מועצה מקומית או מועצה אזורית כמשמעותה בצו של תחומה ב

(, 723)יהודה ושומרון( )מס'  בדבר ניהול מועצות אזוריות
או בתוספת  בתוספת החמישית ותהמפורט 1979-התשל"ט

 השביעית;";";

 יבוא: פסקת משנה )ג(מקום ב )ג(
 ( יבוא:2א2")ג( במקום פסקה )

י"ד במכללה טכנולוגית מוכרת -לימודים של כיתות י"ג ו( 2א2")
-התשע"ג כהגדרתה בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,

של תחומה בהנמצאת  כפי תוקפו בישראל מעת לעת, ,2112
מועצה מקומית או מועצה אזורית כמשמעותה בצו בדבר ניהול 

 1979-(, התשל"ט723מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )מס' 
ולימודים  או בתוספת השביעית בתוספת החמישית ותהמפורט

למוסד כאמור במכללה טכנולוגית מוכרת שפועלת בסמוך 
ומספקת  ( לחוק4)ג()11לפי סעיף חינוך שהותרה פעילותו 

 ;";";לימודי המשך למוסד כאמור

 אחרי פסקת משנה )ד( יבוא: )ד(
 ( יבוא: 1ב2במקום פסקה ) (1")ד

 נוער ארגון או נוער תנועת של פתוח בשטח פעילות( 1ב2")
מועצה מקומית או מועצה אזורית של תחומה ב יםהנמצא

בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון(  כמשמעותה
או  בתוספת החמישית ותהמפורט 1979-(, התשל"ט723)מס' 

 בתוספת השביעית;";";

תימחק; –ג( 6פסקה ) (2)

11250



 ( יבוא: 12במקום פסקה ) (3)
( במקום התוספת החמישית יבוא:12")

חמישית "תוספת

)ג((17, )ב(2 ות)תקנ

 ( אורנית1)
 אלפי מנשה( 2)
  אפרת (3)
 אריאל (4)
 בית אל (5)
 ( בית אריה6)
 הר אדר( 7)
";";קרני שומרון (2)

 ( יבוא: 13במקום פסקה ) (4)
( במקום התוספת השישית יבוא:13")

"תוספת שישית

 )ב((2)תקנה 

 גוש עציון -אלעזר  (1
 גוש עציון -אספר  (2
 גוש עציון -הר גילה  (3
 גוש עציון -כפר עציון  (4
 גוש עציון -כרמי צור  (5
 גוש עציון -מגדל עוז  (6
 גוש עציון -מעלה עמוס  (7
 גוש עציון -נווה דניאל  (2
 גוש עציון -קדר  (9

 גוש עציון -ראש צורים  (11
 גוש עציון -תקוע  (11
 הר חברון -אדורה  (12
 הר חברון -אשכולות  (13
 הר חברון -טנא  (14
 הר חברון -יתיר  (15
 הר חברון -כרמל  (16
 הר חברון -מצדות יהודה  (17
 הר חברון -נגוהות  (12
 הר חברון -סנסנה  (19
 הר חברון -עתניאל  (21
 הר חברון -פני חבר  (21
 הר חברון -שמעה  (22
 הר חברון -שני  (23
 הר חברון -תלם  (24
 מגילות ים המלח -אלמוג  (25
מגילות ים המלח -בית הערבה  (26
 מגילות ים המלח -ורד יריחו  (27
 מגילות ים המלח -מצפה שלם  (22
 מגילות ים המלח -קליה  (29
 מטה בנימין -רימונים  (31
 מטה בנימין -בית חורון  (31
 מטה בנימין -גבעון החדשה  (32
 מטה בנימין -דולב  (33
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 מטה בנימין - נווה צוף (34
 מטה בנימין -חשמונאים  (35
 מטה בנימין -טלמון  (36
 מטה בנימין -כפר אדומים  (37
 מטה בנימין -כפר האורנים  (32
 מטה בנימין -מבוא חורון  (39
 מטה בנימין -מעלה לבונה  (41
 מטה בנימין -מעלה מכמש  (41
 מטה בנימין -יריחו מצפה  (42
 מטה בנימין -מתתיהו  (43
 מטה בנימין -נחליאל  (44
 מטה בנימין -נילי  (45
 מטה בנימין -עטרת  (46
 מטה בנימין -עלי  (47
 מטה בנימין -עלמון  (42
 מטה בנימין -עמיחי  (49
 מטה בנימין -עפרה  (51
 מטה בנימין -פסגות  (51
 ערבות הירדן -פצאל  (52
 ערבות הירדן -רועי  (53
 ערבות הירדן -רותם  (54
ערבות הירדן -שדמות מחולה  (55
 ערבות הירדן -תומר  (56
 ערבות הירדן -ארגמן  (57
 ערבות הירדן -בקעות  (52
 ערבות הירדן -גיתית  (59
 ערבות הירדן -גלגל  (61
 ערבות הירדן -חמדת  (61
 ערבות הירדן -חמרה  (62
 ערבות הירדן -ייטב  (63
 ערבות הירדן -יפית  (64
 ערבות הירדן -מחולה  (65
 ערבות הירדן -מכורה  (66
 ערבות הירדן -משואה  (67
 ערבות הירדן -משכיות  (62
 ערבות הירדן -רן ענ (69
 ערבות הירדן -נעמה  (71
 ערבות הירדן -נתיב הגדוד  (71
 שומרון – סלעית (72
 שומרון – עלי זהב (73
 שומרון – פדואל (74
 שומרון – צופים (75
 שומרון – קרית נטפים (76
 שומרון – רבבה (77
 שומרון -רחלים  (72
 שומרון –ריחן  (79
 שומרון – שקד (21
 שומרון – אבני חפץ (21
 שומרון – ברוכין (22
 שומרון – ברקן (23
 שומרון – חיננית (24
 שומרון – חרמש (25
 שומרון – יקיר (26
 שומרון – מבוא דותן (27
 שומרון – מגדלים (22
 ";";שומרון -נופים  (29
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  ( יבוא: 14במקום פסקה ) (5)
( במקום התוספת השביעית יבוא:14")

יתעישב תוספת"

 ()ב(2 ה)תקנ

 שומרון –אלון מורה  (1
 גוש עציון –אלון שבות  (2
 אלקנה (3
 זאבגבעת  (4
 הר חברון –חגי  (5
 מודיעין עילית (6
 הר חברון –מעון  (7
 מעלה אדומים (2
 קדומים (9

מטה בנימין";". -שילה  (11

תחילת 
תוקף

.21.2.2121ביום תחילתו של תקנון זה  .8

)יהודה  (254תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' זה ייקרא: " תקנון .3 השם
 ".2121-א"פשושומרון(, הת

תמיר        ידעי     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

מרוןווש   באזור יהודה 

התשפ"א          ח'   באדר
  8281   בפברואר   82
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 צבא הגנה לישראל

 1981-), התשמ"א892ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' צו בדבר 

(הוראת שעה)  (יהודה ושומרון) )236 מקומיות (תיקון מס'המועצות ה תקנון
 2021-א"פהתש, (תיקון)

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

תיקון 
סעיף 

2 

(הוראת  ן)(יהודה ושומרו )236תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' ב .1
ביוני  15" יבוא: "2020בדצמבר  15במקום " ,2, בסעיף 2020-ף"ש, התשעה)
2021".  

תחילת 
 תוקף

 .2020בדצמבר  15ביום ון זה נקתחילתו של ת .2

(יהודה  )236תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' זה ייקרא: " תקנון .3 השם
 ".2021-א"פשהת, )255(תיקון) (תיקון מס' (הוראת שעה)  ושומרון)

 תמיר        ידעי     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

באדר          התשפ"א   י"א
  2021            בפברואר   23
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 צבא הגנה לישראל

 1981-), התשמ"א892ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' צו בדבר 

 2021-א"פהתש(יהודה ושומרון),  )256 מקומיות (תיקון מס'המועצות ה תקנון

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

תיקון 
נספח 

 4מס' 

, בנספח מס' 1981-התשמ"אתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), ב .1
    –, בסעיף קטן (יב) 3, בסעיף דיני חינוך – 4

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

 חמישית "תוספת

 (ג))17, (ב)2 ות(תקנ

 ) אורנית1(
 אלפי מנשה) 2(
  אפרת )3(
 אריאל )4(
 בית אל )5(
 ) בית אריה6(
 ביתר עילית) 7(
 מעלה אדומים) 8(
 קדומים  )9(
 ";";קרני שומרון )10(
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 ) יבוא: 13במקום פסקה ( )2(
 ) במקום התוספת השישית יבוא:13"(

 "תוספת שישית

 (ב))2(תקנה 

 שומרון –אלון מורה  )1
 גוש עציון -אלון שבות  )2
 מטה בנימין -כוכב יעקב  )3
 גוש עציון – נוקדים )4
 מטה בנימין - נעלה )5
 שומרון –עץ אפרים  )6
 שומרון –שומרון  שבי )7
 מטה בנימין -שילה )8
 שומרון -שערי תקווה )9

 גוש עציון -אלעזר  )10
 גוש עציון -אספר  )11
 גוש עציון -הר גילה  )12
 גוש עציון -כפר עציון  )13
 גוש עציון -כרמי צור  )14
 גוש עציון -מגדל עוז  )15
 גוש עציון -מעלה עמוס  )16
 גוש עציון -נווה דניאל  )17
 גוש עציון -קדר  )18
 גוש עציון -ראש צורים  )19
 גוש עציון -תקוע  )20
 הר חברון -אדורה  )21
 הר חברון -אשכולות  )22
 הר חברון -טנא  )23
 הר חברון -יתיר  )24
 הר חברון -כרמל  )25
 הר חברון -נגוהות  )26
 הר חברון -סנסנה  )27
 הר חברון -עתניאל  )28
 הר חברון -פני חבר  )29
 הר חברון -שמעה  )30
 הר חברון -שני  )31
 הר חברון -תלם  )32
 מגילות ים המלח -אלמוג  )33
 מגילות ים המלח -בית הערבה  )34
 מגילות ים המלח -ורד יריחו  )35
 מגילות ים המלח -מצפה שלם  )36
 מגילות ים המלח -קליה  )37
 מטה בנימין -רימונים  )38
 מטה בנימין -בית חורון  )39
 מטה בנימין -גבעון החדשה  )40
 מטה בנימין -דולב  )41
 מטה בנימין - נווה צוף )42
 מטה בנימין -חשמונאים  )43
 מטה בנימין -כפר אדומים  )44
 מטה בנימין - כפר האורנים )45
 מטה בנימין -מבוא חורון  )46
 מטה בנימין -מעלה לבונה  )47
 מטה בנימין -מעלה מכמש  )48
 מטה בנימין -מצפה יריחו  )49
 מטה בנימין -מתתיהו  )50
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 מטה בנימין -נחליאל  )51
 מטה בנימין -נילי  )52
 מטה בנימין -עטרת  )53
 מטה בנימין -עלי  )54
 מטה בנימין -עלמון  )55
 מטה בנימין -עמיחי  )56
 בנימיןמטה  -עפרה  )57
 מטה בנימין -פסגות  )58
 ערבות הירדן -פצאל  )59
 ערבות הירדן -רועי  )60
 ערבות הירדן -רותם  )61
 ערבות הירדן -שדמות מחולה  )62
 ערבות הירדן -תומר  )63
 ערבות הירדן -ארגמן  )64
 ערבות הירדן -בקעות  )65
 ערבות הירדן -גיתית  )66
 ערבות הירדן -גלגל  )67
 ערבות הירדן -חמדת  )68
 ערבות הירדן -חמרה  )69
 ת הירדןערבו -ייטב  )70
 ערבות הירדן -יפית  )71
 ערבות הירדן -מחולה  )72
 ערבות הירדן -מכורה  )73
 ערבות הירדן -משואה  )74
 ערבות הירדן -משכיות  )75
 ערבות הירדן -רן ענ )76
 ערבות הירדן -נעמה  )77
 ערבות הירדן -נתיב הגדוד  )78
 שומרון –סלעית  )79
 שומרון –עלי זהב  )80
 שומרון –פדואל  )81
 שומרון –צופים  )82
 שומרון –קרית נטפים  )83
 שומרון –רבבה  )84
 שומרון -רחלים  )85
 שומרון –ריחן  )86
 שומרון –שקד  )87
 שומרון –אבני חפץ  )88
 שומרון –ברוכין  )89
 שומרון –ברקן  )90
 שומרון –חיננית  )91
 שומרון –חרמש  )92
 שומרון –יקיר  )93
 שומרון –מבוא דותן  )94
 שומרון –מגדלים  )95
 ";";שומרון -נופים  )96
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  ) יבוא: 14במקום פסקה ( )3(
 השביעית יבוא:) במקום התוספת 14"(

 יתעישב תוספת"

 )(ב)2 ה(תקנ

 אלקנה )1
 מטה בנימין –גבע בנימין  )2
 גבעת זאב )3
 מטה בנימין –טלמון  )4
 מודיעין עילית )5
 ";".אפריםמעלה  )6

תחילת 
 תוקף

 .24.2.2021ביום תחילתו של תקנון זה  .2

(יהודה  )256תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' זה ייקרא: " תקנון .3 השם
 ".2021-א"פשושומרון), הת

 תמיר        ידעי     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

באדר          התשפ"א   י"א
  2021            בפברואר   23
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 ל א ר ש י ל      ה נ ג ה      א ב צ

 2021-התשפ"א והשומרון), (יהודה )דואר דברי העברת( טובין העברת בדבר תקנות

0T1252 (מס' והשומרון) (יהודה טובין העברת בדבר לצו א2 סעיף לפי סמכותי בתוקף,( 
 :0Tלאמור בזאת מורה הנני ,1988-התשמ"ח

:ואל בתקנות .1 הגדרות

 בפקודה; כהגדרתו – דואר" "דבר

 לענייני ממונה לשמש האזור מפקד ידי-על שמונה מי – "הממונה"
 הגדה (אזור הדואר חוקי לפי מינויים בדבר בצו כהגדרתו דואר,

 ;1967-תשכ"ז ),36 (מס' המערבית)

-"ההתשס ),והשומרון (יהודה טובין להבאת כללי היתר – כללי" "היתר
2005; 

 .1930 הדואר, בתי פקודת – "פקודה"

 הצורך
בתוספת המפורט דואר דבר של האזור ןמ הוצאה או לאזור הכנסה (א) .2 בהיתר

  הממונה; מאת היתר טעונה – כלליה להיתר הראשונה

 מן הוצאה או לאזור הכנסה (א), משנה בתקנת האמור אף על (ב)
 יישוב הוא בהתאמה, מוצאו, מקום או שיעדו דואר דבר של האזור

 תעשייה אזור או ,כללי בהיתר הגדרתםכ באזור צבאי מתקן או
 ייחוד בדבר להודעה הראשונה בתוספת המפורט ישראלי שבניהול
 היתר;מ פטורה – 2016-התשע"ו טובין, למעבר נקודות

-על האזור מן להוצאתו או לאזור להכנסתו היתר הדואר לדבר ניתן )ג(
 ידי-על ניתן הוא כאילו אותו יראו – אחרת מוסמכת רשות ידי

 הממונה.

 סמכויות
לו נתונות יהיו הפקודה, מכוח לממונה הנתונות סמכויותה לע נוסף .3 הממונה

 הבאות: סמכויותה

 נדרש 2 בתקנה כאמור היתר ללא  שנשלח דואר שדבר הממונה סבר (א)
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 יודיע ,ואל תקנות להוראות בניגוד נשלח שהוא או היתר, בקבלת
 ועל הדואר דבר תפיסת על ,ולנמען לשולח ,ימים 21 בתוך ,הממונה
 לא ;)חילוט כוונת הודעת – (להלן הדואר דבר את לחלט כוונתו
 האמורה, התקופה בתוך חילוטה כוונת הודעת את הממונה שלח

 ;הדואר דבר את ישחרר

 פרטי השולח, פרטי הדואר, דבר תיאור יצוינו חילוט כוונת בהודעת (ב)
 ,החילוט את הממונה שוקל בגינהש סיבהה ,התפיסה מועד הנמען,

 את לעשות והשולח הנמען של רשותם את ההודעה תציין בנוסףו
 :הבאות הפעולות

 ;4 בתקנה כאמור השגה להגיש )1(

 שליחת ממועד ימים 14 בתוך ,הממונה מאת היתר לבקש )2(
 החילוט כוונת הודעת פרסום ממועד או החילוט כוונת הודעת
 ;המרשתת באתר

 קבלת ממועד ימים 14 בתוך ,מוסמכת רשות מאת היתר להציג )3(
 החילוט כוונת הודעת פרסום ממועד או החילוט כוונת הודעת
 ;(ג) משנה בתקנת כאמור ,המרשתת באתר

 ואת השולח פרטי את לאתר היה ניתן לא סביר מאמץ לאחר אם (ג)
 ,ייעודי מרשתת באתר חילוט כוונת הודעת הממונה יפרסם הנמען,
 דבר של המוצא מדינת זמנה,הה תאריך יצוינו ובה ,ימים 30 למשך
 לפי באזור, היעד תנפ או הדואר דבר של יעדה מדינת הדואר,
 דואר דבר כל של חבילהה מספר ואת תפיסהה מועד ,העניין
 אל יישלח באתר החילוט כוונת הודעת פרסוםמ העתק ;שנתפס
 ;הדואר דבר את השולחת המדינה של הדואר מנהל

 הוגשה ולא (ג) עד )א( משנה-בתקנות המפורטות התקופות חלפו (ד)
 הממונה רשאי היתר, הוצג ולא ונדחתה ההשגה שהוגשה או השגה
 ;הדואר דבר את לחלט

 כל לחזקת אותו למסור הוא רשאי ,הדואר דבר את הממונה חילט (ה)
 השוק בתנאי אותו למכור או אותו להשמיד אחרת, מוסמכת רשות

 הרשות מאת 2 בתקנה כאמור היתר בעל לרוכש החופשי
 .המוסמכת

כוונת מהודעת נפגע עצמו את הרואה ,הנמען או הדואר דבר שולח (א) .4 השגה
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 כוונת על בכתב השגה להגיש רשאי ,3 בתקנה כאמור החילוט
 .החילוט

 כוונת הודעת קבלת ממועד ימים 30 בתוך לממונה תוגש ההשגה (ב)
 ,המרשתת באתר החילוט כוונת הודעת פרסום ממועד או החילוט
 לכוונת התייחסות ,מוצאו מקום הדואר, דבר תיאור בה ויצוינו
 ידי-על שיידרש אחר מידע וכל הדואר דבר את לחלט הממונה
 משנה בתקנת האמורים הפרטים ההשגה בכתב פורטו לא ;הממונה

  ;מונההמ ידי על ההשגה תידון לא – זו

 נוסף מידע כל או מסמכים להעביר מהמשיג לדרוש רשאי הממונה (ג)
 זמנים לוחות לקבוע הוא ורשאי בהשגה, הכרעה לשם שדרוש

 המידע.ו המסמכים העברת להשלמת

 אותה לקבל או אותה לקבל ההשגה, את לדחות רשאי הממונה (ד)
 .שיקבע בתנאים

 קבלת ממועד ימים 30 בתוך תינתן להשגה הממונה תשובת )ה(
 כי הממונה ראה .בהשגה הכרעה לשם הדרושים והמידע המסמכים

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

 לתיאצ
 .5 סמכויות

 ,מטעמו למי ואל בתקנות המוסדרות סמכויותיומ לאצול רשאי הממונה
 כאמור בהשגה לדון והסמכות זו בתקנה כאמור ההאצלה סמכות למעט
  .4 בתקנה

 שמירת
 .6 דינים

 כהגדרתם הדואר, בחוקי מהאמור לגרוע כדי ואל בתקנות באמור אין
 ),36 (מס' המערבית) הגדה (אזור הדואר חוקי לפי מינויים בדבר בצו

 .1967-תשכ"ז

 תחולה

7. 

 ומאוחסנים אלו תקנות של תחילתן מועד לפני נתפסו אשר דואר דברי
 תפיסתם את יראו ביתוניא, מעבר בנקודת אלו תקנות תחילת במועד
  התקנות. תחילת ביום אלו, תקנות מכוח בוצעה כאילו

חתימתן. ביום אלו תקנות של תחילתן .8 תחילה
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 השם
דואר) דברי העברת( טובין העברת בדבר תקנות"0T: 0Tייקראו אלה תקנות .9

 "1202-התשפ"א והשומרון), (יהודה

 התשפ"א    באדר    י"ז

 2021    במרץ    01

תא"ל     ,עטילה פארס
האזרחי   המנהל   ראש
 והשומרון יהודה באזור
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צבא הגנה לישראל

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

 8281-א"פהתש)יהודה ושומרון(,  (857 מקומיות )תיקון מס'המועצות ה תקנון

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

תיקון 
נספח 

4מס' 

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

 (, בסופה יבוא:6בפסקה ) (1)
 ")ה( במקום ההגדרה "אישור "תו ירוק"" יבוא:

כהגדרתו בצו הגבלת פעילות;"; –"אישור "תו ירוק"" 

 –א( 6בפסקה ) (2)

יבוא: "ז' עד י"ב";י"ב" -(, במקום "י"א ו1בפסקת משנה )ב )א(

פעילות בשטח פתוח של תנועת (, במקום "1בפסקת משנה )ד )ב(
 ;של חוג או תנועת נוער"בשטח פתוח נוער" יבוא: "פעילות 

א( יבוא:7אחרי פסקה ) (3)
( 1ב)ג()2בתקנה (, במקום המילים "3, בפסקה )2ה22ב( בתקנה 7")

ב)ד( 2לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה  –לתקנות הגבלת פעילות 
לאחר  –הגבלת פעילות צו ( ל1)ג()ד7סעיף ב" יבוא: "האמורותלתקנות 

 ";;צו האמור")ד( לד7סעיף סריקת המסמך כמפורט ב

–( 2בפסקה ) (4)

בפסקת משנה )ב(, במקום "בתקנת משנה" יבוא: "בפסקה"; )א(

 בסופה יבוא: )ב(
( לתקנות הגבלת 1ב)ג()2"בתקנה (, במקום 4")ג( בפסקה )

 ( לצו הגבלת פעילות";1ד)ג()7" יבוא: "בסעיף פעילות

 ( יבוא: 12במקום פסקה ) (5)
( במקום התוספת החמישית יבוא:12")

חמישית "תוספת

)ג((17, )ב(2 ות)תקנ

 ( אורנית1)
 אלפי מנשה( 2)
  אלקנה (3)
  אפרת( 4)
 אריאל (5)
 בית אריה (6)
( מעלה אדומים7)
  מעלה אפרים (2)
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 ";";עמנואל (9)

 ( יבוא: 13במקום פסקה ) (6)
( במקום התוספת השישית יבוא:13")

"תוספת שישית

 )ב((2)תקנה 

 שומרון – מורה אלון (1)
 עציון גוש - שבות אלון (2)
 עציון גוש – נוקדים (3)
 בנימין מטה – נעלה (4)
 שומרון – אפרים עץ (5)
 שומרון - תקווה שערי (6)
 עציון גוש - אלעזר (7)
 עציון גוש - גילה הר (2)
 עציון גוש - עציון כפר (9)
 עציון גוש - צור כרמי(11)
 עציון גוש - עוז מגדל(11)
 עציון גוש - עמוס מעלה(12)
 עציון גוש - דניאל נווה(13)
 עציון גוש - קדר(14)
 עציון גוש - צורים ראש(15)
 עציון גוש - תקוע(16)
 חברון הר - סוסיה(17)
 חברון הר - יהודה מצדות(12)
 חברון הר - מעון(19)
 חברון הר - אדורה(21)
 חברון הר - אשכולות(21)
 חברון הר - טנא(22)
 חברון הר - יתיר(23)
 חברון הר - כרמל(24)
 חברון הר - נגוהות(25)
 חברון הר - סנסנה(26)
 חברון הר - עתניאל(27)
 חברון הר - חבר פני(22)
 חברון הר - שמעה(29)
 חברון הר - שני(31)
 חברון הר - תלם(31)
 המלח ים מגילות - אלמוג(32)
המלח ים מגילות - הערבה בית(33)
 המלח ים מגילות - יריחו ורד(34)
 המלח ים מגילות - שלם מצפה(35)
 המלח ים מגילות - קליה(36)
 בנימין מטה - רימונים(37)
 בנימין מטה - חורון בית(32)
 בנימין מטה - החדשה גבעון(39)
 בנימין מטה - דולב(41)
 בנימין מטה - צוף נווה (41)
 בנימין מטה - חשמונאים(42)
 יןבנימ מטה - אדומים כפר(43)
 בנימין מטה - האורנים כפר(44)
 בנימין מטה - חורון מבוא(45)
 בנימין מטה - לבונה מעלה(46)
 בנימין מטה - מכמש מעלה(47)
 בנימין מטה - יריחו מצפה(42)
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 בנימין מטה - מתתיהו(49)
 בנימין מטה - נחליאל(51)
 בנימין מטה - נילי(51)
 בנימין מטה - עטרת(52)
 בנימין מטה - עלמון(53)
 בנימין מטה - עמיחי(54)
 בנימין מטה - עפרה(55)
 בנימין מטה - פסגות(56)
 בנימין מטה - השחר כוכב(57)
 בנימין מטה - טלמון(52)
 בנימין מטה - מודיעין גני(59)
 הירדן ערבות - פצאל(61)
 הירדן ערבות - רועי(61)
 הירדן ערבות - רותם(62)
הירדן ערבות - מחולה שדמות(63)
 הירדן ערבות - תומר(64)
 הירדן ערבות - ארגמן(65)
 הירדן ערבות - בקעות(66)
 הירדן ערבות - גיתית(67)
 הירדן רבותע - גלגל(62)
 הירדן ערבות - חמדת(69)
 הירדן ערבות - חמרה(71)
 הירדן ערבות - יפית(71)
 הירדן ערבות - מחולה(72)
 הירדן ערבות - מכורה(73)
 הירדן ערבות - משואה(74)
 הירדן ערבות - משכיות(75)
 הירדן ערבות - רןענ(76)
 הירדן ערבות - נעמה(77)
 הירדן ערבות - הגדוד נתיב(72)
 שומרון – יצהר(79)
 שומרון – ברכה(21)
 שומרון - ענב(21)
 שומרון - תפוח כפר(22)
 שומרון – סלעית(23)
 שומרון – זהב עלי(24)
 שומרון – פדואל(25)
 שומרון – צופים(26)
 שומרון – נטפים קרית(27)
 שומרון – רבבה(22)
 שומרון - רחלים(29)
 שומרון – ריחן(91)
 שומרון – שקד(91)
 שומרון – חפץ אבני(92)
 שומרון – ברוכין(93)
 שומרון – ברקן(94)
 שומרון – חיננית(95)
 שומרון – חרמש(96)
 שומרון – יקיר(97)
 שומרון – דותן מבוא(92)
 ";";שומרון – מגדלים(99)
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  ( יבוא: 14במקום פסקה ) (7)
( במקום התוספת השביעית יבוא:14")

יתעישב תוספת"

 ()ב(2 ה)תקנ

 גוש עציון –אספר  (1
 בית אל (2
מטה בנימין –גבע בנימין  (3
מטה בנימין –כוכב יעקב  (4
 מודיעין עילית (5
 שומרון -נופים  (6
 קדומים (7
 קרית ארבע (2
";".מטה בנימין –שילה  (9

תחילת 
תוקף

.7.3.2121ביום תחילתו של תקנון זה  .8

)יהודה  (257תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' זה ייקרא: " תקנון .3 השם
 ".2121-א"פשושומרון(, הת

תמיר        ידעי     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

מרוןווש   באזור יהודה 

כ"ב   באדר     התשפ"א
  8281במרץ                   6
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

 1967 -), התשכ"ז 34צו בדבר סגירת שטחים (יהודה והשומרון) (מס' 

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

 (הארכת תוקף (מעבר גשר אלנבי) והיתרים כלליים הוראה בדבר איסור כניסה ויציאה

  2021 -, התשפ"א )2מס' 

 43לחוק בריאות הציבור, חוק זמני מס'  15בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהתאם להוראות סעיף 
ויתר  2009-), התש"ע1651לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס'  318, סעיף 1966לשנת 

טחון והסדר הציבורי באזור, יתיי על פי כל דין ותחיקת ביטחון, והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לשם הבסמכויו
ולאחר שהתברר כי האזור או חלק ממנו עומד תחת איום של מחלה מגפתית המחייבת צעדים מיידים לשם 

 הדברתה ומניעת הפצתה, הנני מורה בזאת לאמור:

הארכת 

 תוקף

, (הארכת תוקף) בהוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים (מעבר גשר אלנבי) .1
 ."2021במרץ  21יבוא " "2021 במרץ 6, במקום "5בסעיף  ,2021 –התשפ"א 

 (מעבר גשר אלנבי) והיתרים כלליים הוראה בדבר איסור כניסה ויציאהזו תיקרא: " הוראה .2 השם
 ".2021 -, התשפ"א )2מס'  (הארכת תוקף

 התשפ"א  באדר    כ"ב  

 2021  במרץ      6

 אלוף        תמיר            ידעי
 צה"ל         כוחות       מפקד

 באזור יהודה והשומרון
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 צבא הגנה לישראל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

במתקן ) (בידוד 2019בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  הוראת
 2021-א"פ(הוראת שעה), התש )7מס'  (תיקון) מסוים

, 1966לשנת  43זמני מס' , חוק חוק בריאות הציבורל 15-ו 10פים בתוקף סמכותי לפי סעי
הריני  1981-), התשמ"א947בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' הצו ועל פי 
 : הוראות אלומתקין 

) (בידוד במתקן 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ב .1 4תיקון סעיף 
מרץ ב 1במקום ", 4בסעיף , 2020-מסוים) (הוראת שעה), התש"ף

 ".2021יוני ב 1" יבוא: "2021

 .2021במרץ  1תחילתה של הוראה זו ביום  .2 תחילת תוקף

בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש  הוראתהוראה זו תיקרא: " .3 השם
(הוראת שעה),  )7מס'  (תיקון) במתקן מסוים) (בידוד 2019
 ".2021-א"פהתש

 עטילה פארס    ל  "את
 ראש   המינהל האזרחי

 מרוןווש   באזור יהודה 
א"פתשה       כ"ג    באדר

2021              במרץ        7
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 צבא הגנה לישראל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

והוראות  ) (בידוד בית2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 
 2021-א"פ(הוראת שעה), התש )22(תיקון מס'  )שונות

, 1966לשנת  43זמני מס' , חוק חוק בריאות הציבורל 15-ו 10בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
הריני  1981-), התשמ"א947הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' ועל פי 

 :ומתקין הוראות אל

תיקון 
 1סעיף 

) (בידוד בית והוראות 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש ב .1
 1בסעיף  ,)ההוראה העיקרית – (להלן 2020-שונות) (הוראת שעה), התש"ף

– 
 לפני ההגדרה "אזור" יבוא:  )1(

מי שאינו דייר או שוהה קבוע במוסד רווחה או בריאות,  –""אורח" 
שאינו עובד המוסד, שאינו עובד זר המתגורר בדיור מוגן יחד עם 

שאינו מפקח מטעם משרד העבודה הרווחה והשירותים דייר, 
נותן  ושאינו בישראלאו מטעם משרד הבריאות  בישראלהחברתיים 

 ;"ים סדירים ומתוכננים למוסד;שירות

 במקום ההגדרה "מחלים" יבוא: )2(
בישראל או ממתאם מי שקיבל ממשרד הבריאות  –""מחלים" 

אישור החלמה תקף, לרבות מי שקיבל הבריאות במינהל האזרחי 
תעודת מחוסן תקפה, וכל עוד האישור או התעודה בתוקף; לעניין 

אישור שניתן שלא על סמך מידע כוזב  –זה, "אישור החלמה תקף" 
שמסר המטופל; אישור כאמור יינתן לפי הוראות הגורם המוסמך 

 במשרד הבריאות בישראל;";

 אחרי ההגדרה "מגע הדוק" יבוא: )3(
 כל אחד מאלה: –"מוסד בריאות" "
בית חולים או מחלקה בבית חולים, המיועדים לאשפוז ממושך  )1(

תשושי נפש, סיעודיים מורכבים, מונשמים או של חולים סיעודיים, 
גריאטריות, וכן -מטופלים בגריאטריה פעילה, מחלקות פסיכו

 הוסטל לניצולי שואה;
 מסגרת דיור בקהילה המשמשת לשיקום נכי נפש; )2(
 מוסד לגמילה מסמים או מאלכוהול הכולל מגורים במקום; )3(

כולו או בחלקו, מעון המשמש, או הנועד לשמש,  –"מוסד רווחה" 
מקום מגורים או מקום שהיה לילדים, לזקנים, לבעלי מום גופני או 

, וכן בית דיור מוגן ללוקים בשכלם, והכל כשהם מחוץ למשפחתם
כפי תוקפו בישראל , 2012-בחוק הדיור המוגן, התשע"בכהגדרתו 
 ";;מעת לעת

 אחרי ההגדרה "מקום למכירת מזון" יבוא: )4(
לרבות מתנדב, מי שמועסק ומי שנותן שירות בחצריו של  –"עובד" 

 .מעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו;"
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תיקון 
 2סעיף 

 – הוראה העיקריתל 2בסעיף  . 2

 ) יבוא:1אחרי סעיף קטן (ג )1(
על אף האמור בסעיף קטן (ג), אדם המצוי בבידוד שהוא עובד ) 2"(ג

הבריאות, יוכל לסיים את תקופת הבידוד לאחר שקיבל מערכת 
 ו; בדיקות אלnCov-תוצאות של שתי בדיקות עם ממצא שלילי ל

גורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל ה ויבוצעו במועדים שהור
ולאחר קבלת אישור המעסיק או מתאם הבריאות במינהל האזרחי 

הבריאות גורם המוסמך במשרד ה לקיום התנאים כאמור בהוראות
; לעניין סעיף קטן זה, "עובד מערכת מתאם הבריאותאו בישראל 

 אחד מאלה: –הבריאות" 
מחוזית שהוגדר עובד חיוני על ידי רופא  לשכת בריאותעובד ) 1(

או על ידי  י או סגנו, על ידי מתאם הבריאות במינהל האזרחימחוז
 ;גורם המוסמך במשרד הבריאות בישראלה
או בארגון בישראל רפואי, בקופת חולים  אדם העובד במוסד) 2(

מוסד), וכן תלמיד,  –הנותן שירותי רפואת חירום (בפסקה זאת 
סטז'ר, מתלמד או אדם המשלים הכשרה מעשית למקצוע בריאות 
במוסד, ולרבות עובד חברת כוח אדם או ספק שירותים המבצע את 

אם עבודתו בשביל המוסד, ולמעט עובד מינהלה או תחזוקה, זולת 
גורם המוסמך העל ידי  ,הוא הוגדר עובד חיוני על ידי מנהל המוסד

או על ידי מתאם הבריאות במינהל  במשרד הבריאות בישראל
; מנהל מוסד יחזיק ברשותו את רשימת העובדים שהוגדרו האזרחי

עובדים חיוניים ושאושר להם לסיים בידוד מכוח סעיף קטן זה 
אות בישראל או למתאם גורם המוסמך במשרד הבריויעבירה ל
 לפי דרישה; הבריאות,

ביתית או אדם -איש צוות רפואי העובד או המועסק במסגרת חוץ) 3(
ביתית אשר הוגדר כעובד חיוני -מועסק כמטפל ישיר במסגרת חוץה

משרד העבודה הרווחה והשירותים הגורם המוסמך בעל ידי 
 –; לעניין זה בישראל החברתיים

רופא, אחות או אדם המועסק ככוח עזר  –"איש צוות רפואי" 
 רפואי;

יום של אדם -עובד המעניק טיפול פיזי בענייני היום –"מטפל ישיר" 
 עם מוגבלות או מסייע במתן טיפול כאמור;

מסגרת המשמשת חלופת בית בפיקוחו של  –ביתית" -"מסגרת חוץ
או מופעלת בישראל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

על ידו או מטעמו או המופעלת על ידי המחלקה לשירותים חברתיים 
 ;או מטעמהבמשרד 

על אף האמור בסעיף קטן (ג), אדם המצוי בבידוד יוכל לסיים ) 3(ג
ימים ממועד ההגעה או מיום המגע האחרון  10את תקופת הבידוד 

עם חולה, לפי ההוראות שלהלן; אין באמור בסעיף קטן זה כדי 
 :וז הוראהגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה לפי ל
 הימים; 10אם לא היו לו תסמינים בכל ) 1(
, nCov-לאחר שקיבל שתי בדיקות עם תוצאות של ממצא שלילי ל )2(

גורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או מסוג הבדיקות שיורה ה
 , שבוצעו במועדים אלה:מתאם הבריאות במינהל האזרחי

 בסמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד; –קה ראשונה בדי (א)
י לתקופת עשיתלכל המוקדם במהלך היום ה –בדיקה שנייה  (ב)

שעות לפחות ממועד ביצוע הבדיקה  24הבידוד, ולאחר שחלפו 
 ;";הראשונה
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 במקום סעיף קטן (ד) להוראה העיקרית יבוא: )2(
אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו "(ד) 

יגיע למקום הבידוד ללא שימוש בתחבורה הוראה זו חובת בידוד לפי 
), ואדם המצוי בבידוד או אדם 1ציבורית כמשמעותה בסעיף קטן (ג

לא יפר את חובת הבידוד,  וזהוראה שחלה עליו חובת בידוד לפי 
 ישהה בבידוד ולא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי

מתאם הבריאות במינהל האזרחי או הגורם המוסמך , או סגנו
 –ובהתאם לתנאי האישור; לעניין זה במשרד הבריאות בישראל 

יראו כהפרת חובת הבידוד גם ניסיון להפרת חובת הבידוד של אדם 
הימים שלפני כניסתו לאזור  14שבתקופה של לאחר ר אזושנכנס ל

ישראל, והצהיר כי במהלך מדינת מחוצה לו, היה במדינה שאינה 
  ;בישראל התקופה האמורה היה רק במדינת

לצורך אימון, משחק או תחרות ספורט לאזור חוזר המגיע ) 1)(1(ד
ך לאומי רשמי של אותו ענף ספורט או לצור-המוכרים על ידי גוף בין

אימון, משחק או תחרות מטעם גוף ספורט, וניתן על כך אישור 
ואישור זה  בישראל לאותו חוזר מטעם משרד התרבות והספורט

 למשרד הבריאותלמתאם הבריאות במינהל האזרחי או הועבר 
מתאם , יהיה רשאי לצאת מבידוד בהתאם להוראות בישראל

 ;הבריאות או הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל
מטעם גוף האזור על אף האמור בסעיף קטן (א), חוזר שיצא מ) 2(

ספורט, לצורך אימון, משחק או תחרות ספורט המוכרים על ידי גוף 
לאומי רשמי, וניתן על כך אישור לאותו חוזר מטעם משרד -בין

למתאם הבריאות , ואישור זה הועבר בישראל התרבות והספורט
, פטור מבידוד ישראלב למשרד הבריאותאו  במינהל האזרחי

ו מתאם הבריאות או הגורם המוסמך במשרד בתנאים שעליהם יור
, או לאזור , ובלבד שהצהיר עד כניסתו לישראלהבריאות בישראל

המוסמך במשרד  הגורםפעל לפי הנחיות אזור שבעת שהותו מחוץ ל
 שניתנו לצורך נסיעה כאמור;הבריאות בישראל או מתאם הבריאות 

אדם העוסק בענף או -בני-חבר –בסעיף קטן זה, "גוף ספורט" ) 3(
בענפי ספורט מסוימים והמסונף לארגון ספורט או הפועל כתאגיד 

תאגיד שלא למטרות ריווח, המרכז והמייצג ענף או ענפי או  עצמאי
לאומיים המייצגים -ספורט בישראל ושמכירים בו הגופים הבין

 ;";והמוכרים באותו ענף ספורט
לתקופה שלא תעלה על ארבעה ימים, לצורך  אזורחוזר המגיע ל )2(ד

כלכלי דחוף שיש בו תועלת משקית החורגת מעבר לאינטרס שמייצג 
מגיש הבקשה, וניתנה חוות דעת לאותו חוזר מטעם משרד הכלכלה 

ולפיה מתקיים הצורך הכלכלי הדחוף כאמור בהגעת אותו בישראל 
, רשאי לצאת בישראל הבריאותחוזר, וחוות דעת זו הועברה למשרד 

הגורם המוסמך במשרד הבריאות מבידוד, בהתאם להוראות 
ובכפוף לכך שהוא ביצע בדיקות נשאות לנגיף הקורונה בישראל, 

-וקיבל ממצא שלילי ל ,ישראלבהשעות שלפני הנחיתה  48במהלך 
nCovה הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל, בתנאים שיור; 

לתקופה שלא אזור על מומחיות ייחודית המגיע לחוזר שהוא ב) 3(ד
תעלה על שבעה ימים, לצורך ביצוע עבודות דחופות, וניתנה חוות 

האמון על התחום בישראל דעת לאותו חוזר מהמשרד הממשלתי 
שבו נדרש ביצוע העבודות, לעניין הצורך בהגעת החוזר בעל 

דעת זו  המומחיות הייחודית לביצוע עבודות דחופות כאמור, וחוות
, רשאי לצאת מבידוד, בהתאם בישראל הועברה למשרד הבריאות

 ;הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראללהוראות 
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רשאי לקצר את הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל ) 4(ד
(ג) לחוזר שהוא נציג רשמי של קטן  תקופת הבידוד האמורה בסעיף

לצורך  ישראלת בשליחות מדינאזור מדינת ישראל שיצא מחוץ ל
הגורם המוסמך במשרד ביטחוני או מדיני, לאחר שפורטו לפני 

הורה על תנאים לעניין נסיעה הוא פרטי הנסיעה והבריאות בישראל 
כאמור באופן שיצמצם את הסיכון לחשיפה לנגיף הקורונה, ובלבד 

גורם המוסמך שהחוזר הצהיר כי קיים את התנאים שעליהם הורה ה
כאמור; בהחלטה על קיצור תקופת אל בישר תבמשרד הבריאו

, הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראלהבידוד כאמור, ישקול 
בין השאר, את קיומו של אינטרס ביטחוני או מדיני בקיצור תקופת 

 ";הבידוד;

 יבוא: אחרי סעיף קטן (ז) )3(
אדם המצוי בבידוד יכול לצאת ממקום הבידוד לצורך ביצוע ) 1"(ז

; ההגעה לבדיקה והחזרה ממנה תהיה בדרך nCov-בדיקה ל
המהירה ביותר בלא שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף 

 ;)1(גקטן 
) ומיקומה 1תנאי יציאת אדם לבדיקה כאמור בסעיף קטן (ז) 2(ז

הגורם המוסמך במשרד ואופן ביצועה יהיו בהתאם להוראות 
 ;לעניין זה הבריאות בישראל או מתאם הבריאות במינהל האזרחי

-) ונוסע לבדיקה ל1) או (ז2), (ג1אדם שחל עליו סעיף קטן (ב) 3(ז
nCov ונוסע 1או חוזר ממנה במונית או שחל עליו סעיף קטן (ג (

למקום הבידוד במונית, יעדכן על כך את הנהג לפני כניסתו 
 ".למונית.

תיקון 
סעיף 

 1א2

או עד קבלת ": בסופו יבוא ,בסעיף קטן (ג) הוראה העיקרית,ל 1א2בסעיף  .3
 ."nCov-תוצאת בדיקה עם ממצא שלילי ל

תיקון 
 ב2סעיף 

 ב להוראה העיקרית, בסעיף קטן (ד), בסופו יבוא:2בסעיף  .4
הגורם מעבר ממקום הבידוד למקום בידוד אחר באישור של רופא, ) 3"(

המוסמך במשרד הבריאות בישראל או מתאם הבריאות במינהל האזרחי, 
הגורם המוסמך ולפי תנאי האישור; אישור כאמור יינתן לפי הוראות 

 במשרד הבריאות בישראל או מתאם הבריאות;".

תיקון 
סעיף 

 א3

 – (ו)עד  (ה)-) ו1סעיפים קטנים (א) עד (ג ת,העיקריהוראה א ל3בסעיף  .5
 יימחקו. 

תיקון 
 ב3סעיף 

 , בסופו יבוא:ב להוראה העיקרית3בסעיף  .6
 .".הוראות סעיף זה לא יחולו על עובד מערכת הבריאות שהוא מחלים"(ד) 

הוספת 
סעיף 

 1ג3

 ב להוראה העיקרית יבוא:3אחרי סעיף  .7

"הגנה על שוהים 
במוסדות בריאות 

 ורווחה

לא יבקר אורח במבנה של מוסד בריאות  (א) .1ג3
או מוסד רווחה, ומנהל של מוסד כאמור 

במוסד, לא יאפשר ביקורים של אורח 
למעט אורח אחד לכל דייר או שוהה 

 ;קבוע
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מנהל מוסד כאמור לא יאפשר ביקור של  (ב)
אורח שיש לו תסמינים, או שידוע לו 

 2שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיפים 
 ;ב2או 

על אף האמור בסעיף זה, הגורם  (ג)
המוסמך במשרד הבריאות בישראל או 

רשאי מתאם הבריאות במינהל האזרחי 
לאשר ביקור של אורח או סוג של 
אורחים כאמור בסעיף קטן (א), 
בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורו 

 ".עליהם.

תיקון 
 ד3סעיף 

 – הוראה העיקריתד ל3בסעיף  .8

 יימחק; –) 1סעיף קטן (ג )1(

)" יבוא: 1בסעיף קטן (ה), במקום "בסעיפים קטנים (א) או (ב )2(
 "בסעיף קטן (א)".

תיקון 
 4סעיף 

 ".2021ביוני  7" יבוא: "2021במרץ  7להוראה העיקרית, במקום " 4בסעיף  .9

תחילת 
 תוקף

 .הביום חתימת וזהוראה של  התחילת .10

) 2019הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש יקרא: "ת וז הוראה .11 השם
-א"פהתש) (הוראת שעה), 22(בידוד בית והוראות שונות) (תיקון מס' 

2021." 

 פארס    עטילה    אלוף-תת
 ראש     המינהל     האזרחי

 ושומרון       יהודה    באזור
א"פתשכ"ג    באדר       ה

2021במרץ                      7
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 2021-א"פתשה, )רשות הכבאות( טיס –בדבר הפעלת כלי  היתר

(הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור) לצו הטיס  3סעיף ובהתאם ל ,באזור"ל צה כוחות כמפקדבתוקף סמכותי 
 :כדלקמןאני קובע סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת ביטחון, וליתר  1967-תשכ''זה), 13(אזור הגדה המערבית) (מס' 

זה:  בהיתר . 1  הגדרות

 .בצו כהגדרתה ,והצלה לכבאות הארצית הרשות  –" הכבאות רשות"

 טיס כלי וכל הכבאות רשות בידי המוחזק בלתי מאויש המוטס מרחוק, טיס כלי כל –" טיס כלי"
 הכבאות רשות של מטעמה פועלת אשר חברה בידי ומופעל המוחזק בלתי מאויש המוטס מרחוק

 .והצלה כבאות באירוע

 צו.ה פי-על כהגדרתו –" והצלה כבאות אירוע"

מטעמה של  אשר פועלת באירוע כבאות והצלה חברה עובד או הכבאות רשות עובד –" מפעיל"
 . רשות הכבאות

 .2014-ד''תשע), 1742' מס) (והשומרון יהודה( והצלה לכבאות הרשותבדבר הצו  –"הצו" 

 היתר
 טיס

, לצורך מימוש כלל הסמכויות, Cהנני מתיר בזה לכל מפעיל להטיס כלי טיס בשטחי  .א . 2
 פי הצו. -של רשות הכבאות, כהגדרתם על החובות והתפקידים

פי הצו. -עלכהגדרתו  ,כלי הטיס תעשה בהתאם להנחיותיו של קצין כבאות והצלה הטסת .ב

היתר זה הוא ייעודי לרשות הכבאות או גורם הפועל מטעמה וההעתק ממנו יוחזק בידי  .ג
 כל מפעיל מטעם הרשות בעת הפעלת כלי טיס באירוע כבאות והצלה.

 חטיבה המרחבית הרלוונטית על האירועים הבאים:ברשות הכבאות ידווח ל משל''ט מחוז יו''ש . 3 דיווח 

מפעיל. כלי טיס על ידי  הטסתבכל מקרה של  .א

באופן מידי לאחר מקרה חריג, לרבות פגיעה בכלי הטיס, נפילה לא מתוכננת של כלי הטיס,  .ב
 פגיעת כלי הטיס בחפץ או אדם.

שמירת 
מידע 

תיעוד או כל מידע אשר נאסף באמצעות כלי הטיס של הרשות צילום, הקלטה, הסרטה ,  .א . 4
'') ייחשב מידע מסווג ביטחונית ויהיה מידע(להלן '' שלפי היתר זה או כלי טיס מטעמה

, אם וכל שיוחלט על שמירתו של שייך לרשות הכבאות ויישמר על ידיה באופן מאובטח
 . המידע

אך ורק מידע הנוגע והקשור לביצוע תפקידה בהתמודדות תשמור ותאסוף  רשות הכבאות .ב
צילומים אשר נוגעים לפרטיותו  .למטרה זוישמש אותה עם אירועי כבאות והצלה, ואשר 

לרשות היחיד שלו, למצבו הבריאותי, מצבו ולצנעת חייו של אדם, למעמדו האישי, 
לאירוע כבאות  הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו או אמונתו, ואשר אינם נוגעים

יימחקו, ולא ייעשה בהם כל שימוש בידי  –והצלה לגביו הוסמך המפעיל לפעול בצו 
 המפעיל או הרשות או מי מטעמה. 

לצרכים  לרשות הכבאות לקבלת המידע לפי היתר זה גורם מטעמימקום בו יפנה  .ג
 . , תעמיד רשות הכבאות את המידע לעיונוביטחוניים
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הפרת 
תנאי 

 ההיתר

תוקפו של היתר זה, כולו או חלקו, באופן גרור ביטול, השעיה, או התליית תתנאי ההיתר  תהפר .5
 מידי. 

 ידי-שהוסמכו עלאין בהיתר זה כדי לגרוע מהצורך בקבלת כלל האישורים הנדרשים מהגורמים 
-''זהתשכ), 13הטיסה ואכרזת אזור אסור) (אזור הגדה המערבית) (מס'  עלהטיס (הגבלות  צופי -על

 לצורך הטסת כלי הטיס.   1967

יום חתימתו. בתוקף היתר זה  . 6 תוקף

 ."2021-"אפהתש, (רשות הכבאות) טיס –בדבר הפעלת כלי  "היתר :היתר זה יקרא .7 השם

, ואין בו כדי להתיר דהיתר זה ניתן לשם הפעלת כלי טיס במרחבים השונים באזור יהודה ושומרון בלב
 טיסה בשטח מדינת ישראל.

הפרת הוראות היתר זה מהווה עבירה פלילית ולפיכך הפרתו עלולה להביא להעמדה לדין, תפיסתו והחרמתו 
 של כלי הטיס.

כ"ג  באדר  התשפ"א 

7    במרץ       2021

 אלוף תמיר ידעי,        
 מפקד  כוחות   צה''ל 
באזור יהודה ושומרון   
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      

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

 תיקון –" ערבות יריחו"הכרזה על שמורת טבע 

 1969-), התש"ל363הטבע (יהודה ושומרון) (מס' צו בדבר הגנה על ל 2סעיף  לפיתוקף סמכותי ב
-), התשמ"ב947) לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה ושומרון) (מס' 2(א)(3וסעיף  הצו) – (להלן
ם, המתוחם במפה דונ 4,010, מקרקעין אשר שטחו "ערבות יריחו"הריני להכריז כי אתר , 1981

חלק בלתי נפרד מההכרזה, מוכר כ״שמורת ומהווה  2020באוקטובר  12מיום החתומה על ידי 
 .טבע״, כמשמעותה בצו

 .״ערבות יריחו״אחרי "בתרונות נחל תרצה" יבוא:  ),2בפרט ( בתוספת לצו,

 .2020בדצמבר  11מיום תחילת תוקפה של הכרזה זו 

תא"ל      פארס              עטילה 
ראש        המינהל         האזרחי 
באזור      יהודה           ושומרון 

כ"ז באדר התשפ"א 

11    במרץ      2021 
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל

 1969-), התש״ל363צו בדבר הגנה על הטבע (יהודה ושומרון) (מס' 

 תיקון –הכרזה על שמורת טבע "רותם משכיות" 

 1969-), התש"ל363לצו בדבר הגנה על הטבע (יהודה ושומרון) (מס'  2סעיף בתוקף סמכותי לפי 
-), התשמ"ב947) לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה ושומרון) (מס' 2(א)(3הצו) וסעיף   –(להלן 
דונם, המתוחם במפה  2,062, הריני להכריז כי אתר "רותם משכיות", מקרקעין אשר שטחו 1981

ומהווה חלק בלתי נפרד מההכרזה, מוכר כ״שמורת  2020באוקטובר  12החתומה על ידי מיום 
 .טבע״, כמשמעותה בצו

 .), אחרי המילים "מערת הנטיפים כפר לקף" יבוא: ״, רותם משכיות״2בתוספת לצו, בפרט (

  .2020בדצמבר  11תחילת תוקפה של הכרזה זו מיום 

תא"ל      פארס              עטילה 
ראש        המינהל         האזרחי 
באזור      יהודה           ושומרון 

כ"ז באדר התשפ"א 

11   במרץ      2021 
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל

 1969-), התש״ל363צו בדבר הגנה על הטבע (יהודה ושומרון) (מס' 

 תיקון –תרצה" הכרזה על שמורת טבע "בתרונות נחל 

 1969-), התש"ל363לצו בדבר הגנה על הטבע (יהודה ושומרון) (מס'  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
-), התשמ"ב947) לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה ושומרון) (מס' 2(א)(3הצו) וסעיף  –(להלן 

דונם, המתוחם  5,808, הריני להכריז כי אתר "בתרונות נחל תרצה", מקרקעין אשר שטחו 1981
ומהווה חלק בלתי נפרד מההכרזה, מוכר  2020באוקטובר  12במפה החתומה על ידי מיום 

 .כ״שמורת טבע״, כמשמעותה בצו

 .), אחרי "רותם משכיות" יבוא: ״בתרונות נחל תרצה״2בתוספת לצו, בפרט (

  .2020בדצמבר  11תחילת תוקפה של הכרזה זו מיום 

תא"ל      פארס              עטילה 
ראש        המינהל         האזרחי 
באזור      יהודה           ושומרון 

כ"ז באדר התשפ"א 

11   במרץ     2021 
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צבא הגנה לישראל

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

 8281-א"פהתש)יהודה ושומרון(,  (852 מקומיות )תיקון מס'המועצות ה תקנון

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

תיקון 
נספח 

4מס' 

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

 (, בסופה יבוא:6בפסקה ) (1)
 " יבוא:מחלים( במקום ההגדרה "ו")
;";הוראת בידוד ביתכהגדרתו ב – מחלים""

 יבוא: א( 6פסקה )אחרי  (2)
 בפסקת משנה )א(,(, 1(, בפסקה )1, בתקנת משנה )ב2( בתקנה 1א6")

 ( יבוא:1במקום פסקת משנה )
בתחומה של מועצה מקומית או מועצה אזורית ( המוסד נמצא 1")

כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )מס' 
, שבמועד הצטרפותו לתכנית "מגן חינוך", הן 1939-(, התשל"ט323
  ";;";ת בתוספת השביעיתומפורט היו

 ( יבוא: 12במקום פסקה ) (3)
( במקום התוספת החמישית יבוא:12")

חמישית "תוספת

)ג((13, )ב(2 ות)תקנ

 אלקנה( 1)
 אריאל( 2)
 ביתר עילית (3)
 מעלה אדומים( 4)
  מעלה אפרים (5)
 עמנואל (6)
";";קרני שומרון( 3)
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 ( יבוא: 13במקום פסקה ) (4)
( במקום התוספת השישית יבוא:13")

"תוספת שישית

 )ב((2)תקנה 

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

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

  ( יבוא: 14במקום פסקה ) (5)
( במקום התוספת השביעית יבוא:14")

יתעישב תוספת"

 ()ב(2 ה)תקנ

 שומרון –אבני חפץ  (1
 שומרון –איתמר  (2
 שומרון –אלון מורה  (3
 אפרת (4
 בית אל (5
 שומרון –ברוכין  (6
מטה בנימין –גבע בנימין  (3
 גבעת זאב (2
 קדומים (9

 קרית ארבע (11
 שומרון –ערי תקווה ש (11
";".גוש עציון –תקוע  (12

תחילת 
תוקף

.חתימתוביום תחילתו של תקנון זה  .8

)יהודה  (252תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' זה ייקרא: " תקנון .3 השם
 ".2121-א"פשושומרון(, הת

תמיר        ידעי     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

מרוןווש   באזור יהודה 

התשפ"א     א'    בניסן
  8281           במרץ     14
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 צבא הגנה לישראל

 1981-), התשמ"א892ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' צו בדבר 

 2021-א"פהתש(יהודה ושומרון),  )259 מקומיות (תיקון מס'המועצות ה תקנון

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

תיקון 
נספח 

 4מס' 

, בנספח מס' 1981-התשמ"אתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), ב .1
    –, בסעיף קטן (יב) 3, בסעיף דיני חינוך – 4

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

 חמישית "תוספת

 (ג))17, (ב)2 ות(תקנ

 אורנית) 1(
 ) אלפי מנשה2(
 אלקנה) 3(
 אריאל) 4(
 בית אל )5(
 ) בית אריה6(
 ביתר עילית) 7(
 גבעת זאב) 8(
 ) הר אדר9(
 מודיעין עילית) 10(
 מעלה אדומים) 11(
  מעלה אפרים )12(
 עמנואל )13(
 ";";קדומים) 14(

 ) יבוא: 13במקום פסקה ( )2(
 ) במקום התוספת השישית יבוא:13"(

 "תוספת שישית

 (ב))2(תקנה 

 עציון גוש -שבות אלון )1
 שומרון -ברכה )2
 בנימין מטה -חשמונאים )3
 בנימין מטה -טלמון )4
 שומרון -תפוח כפר )5
 חברון הר -כרמל )6
 שומרון -זהב עלי )7
 בנימין מטה -עפרה )8
 בנימין מטה -פסגות )9

 עציון גוש -קדר )10
 שומרון -רבבה )11
 שומרון -איתמר )12
 עציון גוש -אלעזר )13
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 עציון גוש -אספר )14
 בנימין מטה -בנימין גבע )15
 עציון גוש -עציון כפר )16
 בנימין מטה -חורון מבוא )17
 עציון גוש -עמוס מעלה )18
 בנימין מטה -נחליאל )19
 בנימין מטה -עלי )20
 בנימין מטה -עמיחי )21
 עציון גוש -תקוע )22
 חברון הר -אדורה )23
 חברון הר -אשכולות )24
 שומרון -ברקן )25
 בנימין מטה -החדשה גבעון )26
 עציון גוש -גילה הר )27
 שומרון -חיננית )28
 בנימין מטה - צוף נווה )29
 שומרון -חרמש )30
 חברון הר -טנא )31
 שומרון -יקיר )32
 חברון הר -יתיר )33
 עציון גוש -צור כרמי )34
 שומרון -דותן מבוא )35
 עציון גוש -עוז מגדל )36
 שומרון -מגדלים )37
 חברון הר -מעון )38
 בנימין מטה -לבונה מעלה )39
 בנימין מטה -מכמש מעלה )40
 חברון הר -יהודה מצדות )41
 בנימין מטה -מתתיהו )42
 חברון הר -נגוהות )43
 עציון גוש -דניאל נווה )44
 שומרון -נופים )45
 עציון גוש -נוקדים )46
 בנימין מטה -נילי )47
 בנימין מטה -נעלה )48
 חברון הר -סוסיה )49
 שומרון -סלעית )50
 חברון הר -סנסנה )51
 בנימין מטה -עטרת )52
 בנימין מטה -עלמון )53
 שומרון -ענב )54
 שומרון -אפרים עץ )55
 חברון הר -עתניאל )56
 שומרון -פדואל )57
 חברון הר -חבר פני )58
 שומרון -צופים )59
 שומרון -נטפים קרית )60
 עציון גוש -צורים ראש )61
 שומרון -ריחן )62
 בנימין מטה -רימונים )63
 חברון הר -שני )64
 שומרון -שקד )65
 חברון הר -תלם )66
 חברון הר -חגי )67
 שומרון -רחלים )68
 שומרון -שומרון שבי )69
 חברון הר -שמעה )70
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 ";";שומרון -תקווה שערי )71

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

 יתעישב תוספת"

 )(ב)2 ה(תקנ

 שומרון –אבני חפץ  )1
 שומרון –אלון מורה  )2
 אפרת )3
 שומרון –ברוכין  )4
 מטה בנימין – דולב )5
 קרית ארבע )6
 שומרוןקרני  )7
 ";".מטה בנימין –שילה  )8

תחילת 
 תוקף

 .חתימתוביום תחילתו של תקנון זה  .2

(יהודה  )259תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' זה ייקרא: " תקנון .3 השם
 ".2021-א"פשושומרון), הת

 תמיר        ידעי     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

א"פתשה ב'      בניסן      
2021במרץ                    15

11284



 ג נ ה      ל י ש ר א ל הצ ב א      

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

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

 יהודה( )מעלה שומרון( ואזוריות מקומיות מועצות ניהול בדבר תקנות
 2021-א"פהתש ,)ושומרון

(מס'  (יהודה ושומרון) לצו בדבר ניהול מועצות מקומיותא 3-ו 3 פיםסעי לפי סמכותי בתוקף
לצו בדבר ניהול (א) 2-וא 1 פיםסעי ,צו המועצות המקומיות) –(להלן  1981-), התשמ"א892

צו המועצות  –(להלן  1979-, התשל"ט)783(מס'  ושומרון) (יהודה מועצות אזוריות
 :והנני מתקין תקנות אל ,או תחיקת ביטחון לפי כל דין יויתר סמכויותי האזוריות)

יהיו למושגים הבאים הפירושים כמפורט  ובתקנות אל .1 הגדרות
 להלן:

צו במשמעותו כמעלה שומרון ישוב יה –" מעלה שומרון"
תקנות חתימת ערב המועצות האזוריות, כנוסחו 

שוב יהיהסרת  –המועצות האזוריות (תיקון התוספת 
) (יהודה ושומרון), 38") (תיקון מס' מעלה שומרון"

 ;2020-ףהתש"

מעלה של היישוב הוועד המקומי  – "מקומיהועד הו"
כמשמעותו בצו המועצות האזוריות, כנוסחו שומרון 

ערב חתימת תקנות המועצות האזוריות (תיקון התוספת 
) 38הסרת היישוב "מעלה שומרון") (תיקון מס'  –

 ;2020-(יהודה ושומרון), התש"ף

 שומרוןהמועצה האזורית  –"המועצה האזורית" 
 ;כמשמעותה בצו המועצות האזוריות

 קרני שומרוןמקומית המועצה ה –"המועצה המקומית" 
 ;כמשמעותה בצו המועצות המקומיות

הממונה כהגדרתו בתקנון המועצות  –"הממונה" 
או בתקנון  1981-א"מ(יהודה ושומרון), התשמקומיות ה

 .1979-ט"ל(יהודה ושומרון), התשאזוריות ההמועצות 

 יתמקומה המועצה
 המועצה של חליפתה

  יתאזורה

 של חליפתה תהאמקומית ה המועצה  א. . 2
 בתחום והוועד המקומי האזורית המועצה

 שלמה בתחו היה אשר, מעלה שומרון
תקנות תחילת  ערבאזורית ה המועצה

 –המועצות האזוריות (תיקון התוספת 
") (תיקון מס' מעלה שומרוןשוב "יהיהסרת 

 – להלן( 2020-ף) (יהודה ושומרון), התש"38
 –לגבי העניינים הבאים  ,)הצירוף שטח
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 או בעלות לרבות, במקרקעין וזכויות חובות )1(
 או ראויה זכות כל וכן במקרקעין חזקה

 אותה לה שהיו הנאה טובת וכל מוחזקת
 ;הצירוף בשטח שהן ככל במקרקעין שעה

 השתתפות דמי, היטלים, אגרות, ארנונות )2(
 המועצה שהטילה אחרים חובה ותשלומי

 לגבי למעטכל זאת,  נגבו; וטרםאזורית ה
 אחרת לגביהן נקבע אשר וזכויות חובות

 – להלן( הממונה במשרד המופקדת ברשימה
 ;)הרשימה

 של חליפתה תהאמקומית ה המועצה ב.
 לגביוהוועד המקומי אזורית ה המועצה

המצויים בשטח  זכויות וחובות במיטלטלין
אשר  הצירוף, למעט זכויות וחובות כאמור
 חובות נקבע לגביהן אחרת ברשימה, וכן לגבי

, הנוגעים )א( קטן בסעיף נזכרו שלא וזכויות
לשטח הצירוף, למעט זכויות וחובות כאמור 

 אשר נקבע לגביהן אחרת ברשימה.

 של חליפתה אתהמקומית ה המועצה ג.
 הליך בכל והוועד המקומי אזוריתה המועצה
 של תחילתן ערב ועומד תלוי שהיה משפטי
 אואזורית ה המועצה מטעם ואל תקנות

 הליכים למעט ,הצירוף לשטח הנוגע, נגדה
 אחרת לגביהם נקבע אשר משפטיים

 .ברשימה

 והוועד המקומי אזוריתה עובדי המועצה א. . 3 עובדים לעניין הוראות
 לעובדי יהיו ברשימה מפורטים ששמותיהם

 ברשימה. כמפורט בה וישובצומקומית ה המועצה

או  אזוריתה המועצה לעובד כדין שהיו הזכויות ב.
 למועצה מעברו ערב הוועד המקומילעובד 

 הנובעות כזכויות אותן ויראו, לו יישמרומקומית ה
; אולם, חלוקת מקומיתה במועצה מעבודתו

מועצה החבות בגין זכויות כאמור יחולקו בין ה
כמפורט האזורית ובין המועצה המקומית 

 ברשימה.

הוועד המקומי עובד או אזורית ה המועצה עובד ג.
 זכאי יהיה לאמקומית ה המועצה עובד שנהיה

 .בסעיף זה האמור המעבר בשל פרישה להטבת

 היה זכאי ותקנות אל של תחילתן שערב אדם ד.
 אזוריתה המועצה מקופת חודשית קצבה לתשלום

 קצבתו לתשלום זכאי יהיה או הוועד המקומי
 .האזורית מהמועצה
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 חובה ותשלומי היטלים אגרות,, תקנות, עזר חוקי . 4 וצווים תקנות  עזר חוקי
 אואזורית ה המועצה בידי הוטלו או שהותקנו ,אחרים

 המחויבים בשינויים בתוקפם יעמדוגוף הפועל מטעמה, 
 על ישונו או שיפקעו עד הצירוף, לשטח ביחס, העניין לפי

 שהמועצה עד או אחר חיקוק כל פי על או בהם האמור פי
 אותם ישנו או יבטלוגוף הפועל מטעמה  אומקומית ה

 .חיקוק כל מכוח

 א. . 5 הליכים המשכת
 

תקנות  שלן תחילת ערב ועומד תלוי שהיה הליך
 אואו הוועד המקומי אזורית ה המועצה בפני ואל

הנוגע לשטח הצירוף, יידון  ,גוף הפועל מטעמה
, בגוף הפועל מטעמה אומקומית ה במועצה ויוכרע

 ;העניין לפי

או ערב  ,ותקנות אל של תחילתן שערב אדם ב.
המועצות האזוריות (תיקון תחילתן של תקנות 

") (תיקון מעלה שומרוןשוב "יהיהסרת  –התוספת 
 רשאי היה ,2020-ף) (יהודה ושומרון), התש"38מס' 

 למועצה באלה כיוצא או ערעור ערר, להגיש
 הצירוף לשטח ביחסאו לוועד המקומי אזורית ה

 להגשת האחרון המועד ;מקומיתה למועצה יגישם
 ימיםשלושים ב יוארך באלה כיוצא או ערעור ערר,

 ;נוספים

ערב  , אוותקנות אל של אדם שערב תחילתן ג.
המועצות האזוריות (תיקון תחילתן של תקנות 

(תיקון ") מעלה שומרוןשוב "יהיהסרת  –התוספת 
הייתה לו , 2020-ף) (יהודה ושומרון), התש"38מס' 

או הוועד  אזוריתעילת תביעה נגד המועצה ה
 תקנותשל  ןשלא הייתה ידועה ערב תחילת המקומי

, ואותה עילת תביעה היא ביחס לשטח הצירוף, ואל
תהא מקומית יחליט הממונה אם המועצה ה

לעילת התביעה אזורית חליפתה של המועצה ה
רשאי להורות על חלוקת האחריות לעילת  ויהא

 . מועצותהתביעה בין שתי ה

 הממונההסמכות לערוך ולשנות את הרשימה תהא בידי  . 6 הרשימה שינוי
 .לתיקון זה 7ותפורסם בהתאם לסעיף 

יופקדו לעיונו של כל אדם בשעות  והעתקים מתקנות אל .7 פרסום
 העבודה הרגילות של המשרדים הבאים:

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

 משרד הממונה; ב.

 ;קרני שומרוןמשרדי המועצה המקומית  ג.

 .שומרוןמשרדי המועצה האזורית  ד.
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 .ביום חתימתן ותחילת תוקפן של תקנות אל .8 תוקףת תחיל

 מועצות ניהול בדבר תקנות"תיקראנה:  ותקנות אל .9 השם
) ושומרון יהודה( )מעלה שומרון( ואזוריות מקומיות

 ".2021-א"התשפ

 א"פתשה      ב'      בניסן

 2021           במרץ      15

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

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

 1967-), התשכ"ז34צו בדבר סגירת שטחים (יהודה והשומרון) (מס' 

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

 (הארכת תוקף עבר גשר אלנבי)(מ והיתרים כלליים הוראה בדבר איסור כניסה ויציאה

  2021-, התשפ"א)3מס' 

 43לחוק בריאות הציבור, חוק זמני מס'  15בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהתאם להוראות סעיף 
ויתר  2009-), התש"ע1651לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס'  318, סעיף 1966לשנת 

טחון והסדר הציבורי באזור, יעל פי כל דין ותחיקת ביטחון, והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לשם הבסמכויותיי 
ולאחר שהתברר כי האזור או חלק ממנו עומד תחת איום של מחלה מגפתית המחייבת צעדים מיידים לשם 

 הדברתה ומניעת הפצתה, הנני מורה בזאת לאמור:

 2021-דבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים (מעבר גשר אלנבי), התשפ"אהוראה בל 2סעיף  .1 2ביטול סעיף  
 . יימחק  -(להלן: "ההוראה העיקרית") 

 להוראה העיקרית, אחרי "אלא אם כן" יבוא "הוא תושב אזור, או". 3בסעיף  .2 3תיקון סעיף 

 -להוראה העיקרית  4בסעיף  .3 4תיקון סעיף 

 יימחק; -סעיף קטן (א)  (א)

בסעיף קטן (ב), במקום המילים "מתקיים בו אחד מאלה" יבוא "כניסתו לאזור נדרשת  (ב)
 לצורך הומניטרי או אישי מיוחד המחייב כניסתו לאזור";

 יימחקו. -) 2(ב)( -) ו1סעיפים קטנים (ב)( (ג)

". 2021במרץ  29" יבוא "2021במרץ  21, במקום "הוראה העיקריתל 5בסעיף  .4 הארכת תוקף

 (מעבר גשר אלנבי) והיתרים כלליים הוראה בדבר איסור כניסה ויציאהזו תיקרא: " הוראה .5 השם
 ".2021-, התשפ"א)3מס'  (הארכת תוקף

 בניסן התשפ"א ט' 

 2021במרץ  22

 אלוף        תמיר            ידעי
 צה"ל         כוחות       מפקד

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

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

 1967 -), התשכ"ז 34צו בדבר סגירת שטחים (יהודה והשומרון) (מס' 

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

הוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים (מעבר גשר אלנבי) (הארכת תוקף 

  2021 -), התשפ"א 4מס' 

 43לחוק בריאות הציבור, חוק זמני מס'  15בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהתאם להוראות סעיף 
ויתר  2009-), התש"ע1651והשומרון) (מס'  לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה 318, סעיף 1966לשנת 

טחון והסדר הציבורי באזור, יסמכויותיי על פי כל דין ותחיקת ביטחון, והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לשם הב
ולאחר שהתברר כי האזור או חלק ממנו עומד תחת איום של מחלה מגפתית המחייבת צעדים מיידים לשם הדברתה 

 ורה בזאת לאמור:ומניעת הפצתה, הנני מ

הארכת 

 תוקף

 –בהוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים (מעבר גשר אלנבי), התשפ"א  .1
 ".2021באפריל  11" יבוא "2021במרץ  29, במקום "5בסעיף  ,2021

(מעבר גשר  והיתרים כלליים הוראה בדבר איסור כניסה ויציאהזו תיקרא: " הוראה .2 השם
 ".2021 -, התשפ"א )4(הארכת תוקף מס'  אלנבי)

 התשפ"א  בניסן"ז  ט

 2021        במרץ  29

 אלוף        תמיר            ידעי
 צה"ל         כוחות       מפקד
 והשומרון   יהודה      באזור
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צבא הגנה לישראל

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

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

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

תיקון 
נספח 

4מס' 

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

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

חמישית "תוספת

)ג((11, )ב(2 ות)תקנ

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

 ( יבוא: 13במקום פסקה ) (2)
( במקום התוספת השישית יבוא:13")

"תוספת שישית

 )ב((2)תקנה 

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

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

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

יתעישב תוספת"

 ()ב(2 ה)תקנ

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

תחילת 
תוקף

.חתימתוביום תחילתו של תקנון זה  .8

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

תמיר        ידעי     וףלא
מפקד   כוחות      צה"ל 

מרוןווש   באזור יהודה 

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

 1969 -), תשכ"ט321(יהודה ושומרון) (מס'  (רכישה לצרכי ציבור) צו בדבר חוק הקרקעות 

ירידה ומעגל רמפה הקמת  -557כביש ( חזקה ונטילת בעלות רכישת בדבר החלטה

 )3/90מימוש הפקעה מס' ה'/ –תנועה 

לצו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (יהודה ושומרון)  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
(מס' , הצו בדבר הקמת מנהל אזרחי (יהודה והשומרון) 1969-), תשכ"ט321(מס' 

לשנת  2מס'  לחוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 4, ובהתאם לסעיף 1981 -התשמ"ב ),947
 הינה לטובת הציבור נטילת החזקהולאחר ששוכנעתי כי  ),"חוק הרכישה"(להלן:  1953

באופן המספק מענה  "ציר הכפרים"ל 557כביש  ידה ומעגל תנועה ביןלשם הקמת רמפת יר
וכי יש ביכולת היזם לעמוד  באזור י ובטיחותי, לשתי האוכלוסיותלצורך ציבורי, תחבורת

  –בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכות במקרקעין 

נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו  על לחוק הרכישה, 12, בהתאם לסעיף הנני מחליט בזה
ימים מיום פרסום החלטה זו בשטח, באתר האינטרנט,  60להלן בתוך 

   נטי, או במסירה לגורמי הקישור הפלסטיני, לפי המאוחר מביניהם.הרלוו המת"ק במשרדי

 ואלה המקרקעין:

"דרך", אך  3/90אשר כלולה בתחום הפקעה מס' ה'/דונם,  2.089של  חטיבת קרקע בגודל
 1:1,500במפת רכישה בקנה מידה  אדוםכפי שמסומן בצבע טרם נתפסה בה החזקה בפועל 

 רמפההקמת  – 557כביש  (ה ישת בעלות ונטילת חזקרכהנושאת את השם "החלטה בדבר 
, החתומה על ידי והמצורפת להחלטה )3/90מס' ה'/ מימוש הפקעה מס' -ירידה ומעגל תנועה 

 זו ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו. 

 8472גוש  פרעון,המקרקעין האמורים מוסדרים, ועל פי מפת ההסדר מצויים באדמות הכפר 
 .46ו 7חלקה  - 8474, גוש 3ו 1חלקה  - 8473גוש , 24ו 4חלקה  -

     החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה, יפורסמו באופן הבא:
   ימים. 60הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  המת"ק יופקדו במשרדי )1(
  הרלוונטי. המת"ק יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית, באמצעות )2(
   בשפה העברית והערבית.יפורסמו בעיתונות  )3(
  האזרחי. המינהל יפורסמו באתר אינטרנט של )4(
   לעיונו של כל המעוניין. האזרחי, ויועמדו נהלבמ יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית )5(
  לעיונו של כל המעוניין. האזרחי, ויועמדו נהלבמ יופקדו בלשכת התכנון )6(
פה הרלוונטית, ויועמדו בנ באיו"ש יופקדו במשרדי נציג הממונה על הרכוש הממשלתי )7(

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

 יהודה ושומרון.

 לעיונו של כל המעוניין. ויועמדו

 פ"אהתש     בניסן כג' 

 2021      באפריל     5

  תת אלוף         ,עטילה          פארס        
  האזרחי            נהלהמ           ראש        
 המוסמכת                           הרשות        
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

 1969-), תש"ל348צו בדבר עזרה משפטית (יהודה והשומרון) (מס' 

תקנות בדבר אגרות אישור והכרה בפסק דין ישראלי באזור (תיקון) (יהודה 
 2021-פ"אושומרון), התש

, 1969-, תש"ל)348א(ג) לצו בדבר עזרה משפטית (יהודה והשומרון) (מס' 3בתוקף סמכותי לפי סעיף 
, והואיל והנני סבור 1981-), התשמ"ב947ולפי הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

 כי הדבר דרוש לצרכי קיום הממשל התקין ולטובת אוכלוסיית האזור, הנני מתקין תקנות אלו:

תיקון 
 1תקנה 

ראלי באזור (ב) לתקנות בדבר אגרות אישור והכרה בפסק דין יש1בתקנה  . 1
 ".100" יבוא "32, במקום "2014-(יהודה והשומרון), התשע"ד

 תחילת
 תוקף

 תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן. .2

תקנות אלו תיקראנה: "תקנות בדבר אגרות אישור והכרה בפסק דין ישראלי  .3 השם 
 ".2021-פ"אבאזור (תיקון) (יהודה ושומרון), התש

 פ"אהתש   בניסן   כ"ט

 2021   באפריל      11

 פארס           עטילה  תא"ל       
 ראש        המינהל         האזרחי
 ..באזור        יהודה         ושומרון
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

 2018-, התשע"ח)1795צו בדבר מקרקעין (הערת אזהרה) (יהודה והשומרון) (מס' 

תקנות בדבר מקרקעין (הערת אזהרה) (אגרות) (יהודה ושומרון), 
 2021-פ"אהתש

), 1795לצו בדבר מקרקעין (הערת אזהרה) (יהודה והשומרון) (מס'  6בתוקף סמכותי לפי סעיף 
הצו), והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לצרכי קיום הממשל התקין ולטובת  –(להלן  2018-התשע"ח

 אוכלוסיית האזור, הנני מתקין תקנות אלו:

חובת 
תשלום 

 אגרה

לצו, מבלי  3לא תיעשה פעולת רישום הערת אזהרה כמשמעותה בסעיף  . 1
 ששולמה תחילה האגרה שנקבעה לאותה פעולה.

 שקלים חדשים. 250בעד פעולת רישום הערת אזהרה, תשולם אגרה בסך  . 2 אגרה

תחילת 
 תוקף

 ת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן.תחיל .3

תקנות אלו תיקראנה: "תקנות בדבר מקרקעין (הערת אזהרה) (אגרות)  .4 השם 
 ".2021-פ"א(יהודה ושומרון), התש

כ"ט בניסן התשפ"א 

11    באפריל    2021  

 פארס           עטילה  תא"ל       
 זרחיראש        המינהל         הא

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

), 1737צו בדבר מקרקעין (עיון במרשמים) (יהודה והשומרון) (מס' 
 2014-התשע"ד

תקנות בדבר מקרקעין (עיון במרשמים) (אגרות) (יהודה ושומרון), 
 2021-פ"אהתש

), 1737ו בדבר מקרקעין (עיון במרשמים) (יהודה והשומרון) (מס' לצ 6בתוקף סמכותי לפי סעיף 
הצו), והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לצרכי קיום הממשל התקין ולטובת  –(להלן  2014-התשע"ד

 אוכלוסיית האזור, הנני מתקין תקנות אלו:

חובת 
תשלום 

 אגרה

ולמה תחילה לא תיעשה פעולת עיון במרשמים כמשמעותה בצו, מבלי שש . 1
 האגרה שנקבעה לאותה פעולה.

 שקלים חדשים. 80בעת הגשת בקשה לעיון במרשמים, תשולם אגרה בסך  . 2 אגרה

תחילת 
 תוקף

 תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן. .3

תקנות אלו תיקראנה: "תקנות בדבר מקרקעין (עיון במרשמים) (יהודה  .4 השם 
 ".2021-פ"אהתש ות) (יהודה ושומרון),והשומרון) (אגר

כ"ט בניסן התשפ"א 

11    באפריל   2021 

 פארס           עטילה  תא"ל       
 ראש        המינהל         האזרחי
 .באזור        יהודה         ושומרון
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

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

 1958לשנת  51תקנות חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי, מס' 
 2021-(אגרות) (יהודה ושומרון), התשפ"א

 51לחוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי, מס'  16-(ח) ו12בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
 1958לשנת  51 מס' ,בדבר חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידיצו , כפי תיקונו ב1958לשנת 

, ולפי הצו בדבר הקמת 2019-טהתשע"), 1815 (תיקון רישום שטח וגבולות) (יהודה והשומרון) (מס'
, והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לצרכי 1981-), התשמ"ב947מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 

 התקין ולטובת אוכלוסיית האזור, הנני מתקין תקנות אלו:קיום הממשל 

חובת 
תשלום 

 אגרה

לתקנות לחוק לתיקון  1לא תיעשה פעולה באשר לבקשה כהגדרתה בתקנה  . 1
(בקשות לתיקון  1958לשנת  51הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי, מס' 

בקשה  –(להלן  2019-רישום שטח וגבולות) (יהודה והשומרון), התשע"ט
לתיקון שטח וגבולות), מבלי ששולמה תחילה האגרה שנקבעה לאותה פעולה 

 להלן. 2כמפורט בתקנה 

 180שקלים חדשים, וכן  85 -אגרת הגשת בקשה לתיקון שטח וגבולות  (א)  .2 אגרה
שקלים חדשים בעד כל דונם, או חלק ממנו, של החלקה נושא הבקשה; 

שום הכוללת בקשה לרישום, כמוה כבקשה הגשת התנגדות לבקשה לרי
  לעניין זה.

אגרת הגשת התנגדות לבקשה לרישום, אשר אינה כוללת בקשה לרישום  (ב)
 שקלים חדשים. 100 -

ממחיר הנכס הנרשם. אם  4%בעת הרישום, תשולם אגרה בסך  (ג) 
 המקרקעין נרשמו על שם מגיש הבקשה לתיקון שטח וגבולות, יקוזז

 מסכום זה הסכום ששולם בהתאם להוראת סעיף קטן (א).

 תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן. .3 תוקף

תקנות אלו תיקראנה: "תקנות חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא  .4 השם 
 ".2021-(אגרות) (יהודה ושומרון), התשפ"א 1958לשנת  51ניידי, מס' 

כ"ט בניסן התשפ"א 

11    באפריל    2021  

 פארס           עטילה  תא"ל       
 ראש        המינהל         האזרחי
 ..באזור        יהודה         ושומרון
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל
 1958לשנת  26חוק אגרות רישום מקרקעין, מס' 

), 1018ודה והשומרון) (מס' צו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין (יה
 1982-התשמ"ב

) (יהודה 4תקנות בדבר אגרות רישום מקרקעין [נוסח משולב] (תיקון מס' 
 2021-ושומרון), התשפ"א

 1, כפי תיקונו בסעיף 1958לשנת  26לחוק אגרות רישום מקרקעין, מס'  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
, ויתר 1982-), התשמ"ב1018השומרון) (מס' לצו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין (יהודה ו

 סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת הביטחון, הנני מתקינה תקנות אלו:

תיקון 
 התוספת

בתקנות בדבר אגרות רישום מקרקעין [נוסח משולב] (יהודה והשומרון),  . 1
 –, בתוספת 2009-התשס"ט

שקלים  160: ", בעמודה "האגרה", במקום האמור בה יבוא5בפרט  (א)
 חדשים";

, בעמודה "סוג הפעולה", בסופה יבוא: "ולמעט פסק המורה על 9בפרט  (ב)
 רישום חלוקת רכוש בגירושין בין בני זוג";

 – 10בפרט  (ג)

בעמודה "האגרה", במקום סעיף קטן (א) יבוא:  )1(
שקלים חדשים,  85 -"בעת הגשת הבקשה לרישום 

שקלים חדשים בעד כל דונם, או חלק ממנו,  180וכן 
של החלקה נושא הבקשה; בעת הגשת התנגדות 

 -לבקשה לרישום, אשר אינה כוללת בקשה לרישום 
 שקלים חדשים"; 100

בעמודה "הבהרות", בסופה יבוא: "; הגשת התנגדות  )2(
לבקשה לרישום הכוללת בקשה לרישום, כמוה 

 ;כבקשה לרישום לעניין זה"

" יבוא: 38(ג), במקום "-, בעמודה "האגרה", בסעיפים (א), (ב) ו20בפרט  (ד)
"80;" 

תחילת 
 תוקף

 תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן. .2

תקנות אלו תיקראנה: "תקנות בדבר אגרות רישום מקרקעין [נוסח משולב]  .3 השם 
 ".2021-"א) (יהודה ושומרון), התשפ4(תיקון מס' 

כ"ט בניסן התשפ"א 

11   באפריל   2021 

אלוף      מלי             מאירי       -סגן
 ראש            תחום         תשתית
 במינהל                         האזרחי
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

 1967-תשכ"זה), 25(יהודה והשומרון) (מס'  אות במקרקעיןצו בדבר עסק

(אגרות) ) אות במקרקעיןתקנות בדבר תשלום אגרה בשל בקשה לרישיון (עסק
 2021-(יהודה ושומרון), התשפ"א

 1967-תשכ"זה), 25(יהודה ושומרון) (מס'  אות במקרקעיןא לצו בדבר עסק3בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 , הנני מתקין תקנות אלו:הצו) -(להלן 

חובת 
תשלום 

 אגרה

, מבלי לצו 2יינתן רישיון מהרשות המוסמכת על פי בקשה כאמור בסעיף א ל . 1
 .2שנקבעה לאותה בקשה בתקנה  ששולמה תחילה האגרה

 38לצו, תשולם אגרה על סך  2בעד הגשת בקשה לרישיון לפי סעיף  (א) .2 אגרה
 שקלים חדשים; 

שיון שבגינה על אף האמור בתקנת משנה (א), בעד הגשת בקשה לרי (ב)
תקנות בדבר אגרות רישום בתוספת ל 10הוטלה אגרה לפי פרט 

לא  – 2009-מקרקעין [נוסח משולב] (יהודה ושומרון), התשס"ט
 תשולם האגרה הקבועה בתקנת משנה (א);

על אף האמור בתקנת משנה (א), בעד הגשת בקשה לרישיון שבגינה  (ג)
ן הוראות הקשורות בנכסי דלא תקנות לחוק לתיקוהוטלה  אגרה לפי 

(בקשות לתיקון רישום שטח וגבולות)  1958לשנת  51ניידי, מס' 
לא תשולם האגרה הקבועה  – 2019-(יהודה ושומרון), התשע"ט

 בתקנת משנה (א).

תחילת 
 תוקף

 תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן. .3

ה רישיון (עסקות במקרקעים) (יהודתקנות בדבר תשלום אגרה בשל בקשה ל .4 ביטול
 ת.בטלו – 1983-ושומרון), התשמ"ג

בשל בקשה לרישיון תקנות בדבר תשלום אגרה תקנות אלו תיקראנה: " .5 השם 
 ".2021-) (אגרות) (יהודה ושומרון), התשפ"אןות במקרקעיא(עסק

 התשפ"א כ"ט בניסן

11  באפריל  2021 

 כרמי                       תומר            
 קצין   מטה   לענייני
 רישום מקרקעין
 הרשות המוסמכת

. 
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

 1968-), התשכ"ח264צו בדבר אימות חתימות (יהודה והשומרון) (מס' 

תקנות בדבר אימות חתימות (אגרות) (יהודה ושומרון), 
 2021-התשפ"א

 1968-), תשכ"ח264לצו בדבר אימות חתימות (יהודה והשומרון) (מס'  8עיף בתוקף סמכותי לפי ס
 הצו), הנני מתקין תקנות אלו: –(להלן 

חובת 
תשלום 

 אגרה

בצו, מבלי ששולמה תחילה  כמשמעותה ואישור לא תעשה פעולת אימות . 1
 האגרה שנקבעה לאותה פעולה.

שקלים  100תשולם אגרה בסך  מסמך אחד, ואישור בעד פעולת אימות . 2 אגרה
 חדשים.

תחילת 
 תוקף

 תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן. .3

 - 1985-תקנות בדבר אגרות אימות חתימות (יהודה והשומרון) התשמ"ה .4 ביטול
 בטלות.

תקנות אלו תיקראנה: "תקנות בדבר אימות חתימות (אגרות) (יהודה  .5 השם 
 ".2021-שפ"אושומרון), הת

כ"ט בניסן התשפ"א 

11    באפריל   2021 

 תומר                                 כרמי
 קצין   מטה   לענייני  משפטים

 .ה      מ      מ      ו      נ      ה     
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

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

, )וראת שעה(ה )Bאזור ( (ישראלים) (איסור כניסה ושהייה)הכרזה בדבר סגירת שטח 

 2021-התשפ"א
לחוק בריאות הציבור, חוק  15ובהתאם להוראות סעיף  באזור, ת צה״לכוחובתוקף סמכותי כמפקד 

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס'  318סעיף ו, 1966לשנת  43זמני מס׳ 
סבור כי הדבר  והואיל והנניטחון, י, ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת ב2009-), התש"ע1651
האזור או חלק ממנו עומד תחת איום  ולאחר שהתברר כי ,באזור הציבורי רלשמירה על הסד דרוש

 של מחלה מגפתית המחייבת צעדים מיידים לשם הדברתה ומניעת הפצתה, הנני מורה בזאת לאמור:

בהכרזה זו:  .1 הגדרות

-מרשם האוכלוסין, התשכ"ההרשום במרשם האוכלוסין לפי חוק  אדם – "ישראלי"
או אדם שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק בישראל מעת לעת, , כפי תוקפו 1965

לרבות מי שניתנו לו אשרה ורישיון ישיבה לפי חוק הכניסה , ו1950 –השבות, התש"י 
 , כפי תוקפו מעת לעת. 1952-לישראל, התשי"ב

כהגדרתו בצו בדבר פרשנות [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס'  Bאזור  –" השטח"
 .2013-התשע"ד ,)1729

 הוא שטח סגור.השטח כי  ורההנני מ . 2 סגירת שטח

איסור 

כניסה 

 ושהייה

 לשטח הסגור ולא ישהה בו.ישראלי לא ייכנס (א)  . 3

 הנמצא בשטח הסגור יהיה חייב לצאת ממנו לאלתר. ישראלי(ב) 

 חול על:תהכרזה זו לא  .4 סייג לתחולה

 ת הביטחון במסגרת מילוי תפקידם.חייל, שוטר וכל מי שנמנה עם כוחו )א(
לשטח מטעמי להיכנס שהוסמך לכך ידי מי -י שניתן לו היתר על ידי או עלמ )ב(

 .פי התנאים שנקבעו בהיתר-והכל על ,ולשהות בו הסגור

הוצאה 

מהשטח 

 הסגור

, יהיו כל 4או הפר תנאי מתנאי ההיתר שניתן לו לפי סעיף  3הפר אדם את הוראות סעיף  .5
וטר רשאים לפעול להוצאתו אל מחוץ לשטח הסגור, ורשאים הם להשתמש חייל או ש

 בכוח סביר לשם כך. 

 .15.05.2021 ועד ליום  13.04.2021 מיום  תוקפה של הכרזה זו .6 תוקף

 אזור((ישראלים)  (איסור כניסה ושהייה) הכרזה זו תיקרא: "הכרזה בדבר סגירת שטח .7 השם
B( (הוראת שעה) 2021-פ"אהתש". 

 א'     באייר        תשפ"א

  2021באפריל              13

 אלוף       תמיר       ידעי 
 צה״ל    מפקד     כוחות 

 באזור  יהודה  ושומרון
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 צבא הגנה לישראל

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

 1979-תקנון המועצות האזוריות (יהודה ושומרון), התשל"ט

בוועדת השגות על החלטות ועדות קבלה ביישובים קהילתיים באזור  םמינוי חברי
 יהודה ושומרון

-) לתקנון המועצות האזוריות (יהודה ושומרון), התשל"ט3ג(ו)(179בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 , ויתר סמכויותיי לפי כל דין או תחיקת הביטחון, אני ממנה בזאת את:1979

 יושב ראש ועדת ההשגות - מר דב גולדברגר
 גב' רותי לירז שפירא

 מר רענן אמויאל
 מר ברוך שוגרמן
 גב' גלית ויטנברג

 לכהן כחברים בוועדת השגות על החלטות ועדות קבלה ביישובים קהילתיים באזור יהודה
 ושומרון.

כל סמכות אשר נתונה לחברי ועדת ההשגות לפי כל דין או תחיקת הביטחון , תהא נתונה 
 החל ממועד חתימת מינוי זה לחברי הוועדה.

תת-אלוף      רסאן          עליאן 
ראש           המינהל      האזרחי 
באזור        יהודה         ושומרון 

 התשפ"א    בשבט      י"ט
 2021       בפברואר       1
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 1981-), התשמ"א928רון) (מס' ומשהצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ו

 1981-שומרון), התשמ"אהתקנון המועצות המקומיות (יהודה ו

הסמכת פקחים מסייעים 

 -(יהודה והשומרון), התשמ"א המועצות המקומיותג לתקנון 87לפי סעיף בתוקף סמכותי 

בזאת, לבקשת הרשויות המקומיות המפורטות בטור  סמיך, אני מ"התקנון") -(להלן 1981

את הפקחים העירונים שפרטיהם מפורטים  ' ובהסכמת המנהל הכללי של משרד הפנים,ג

לייעול האכיפה  לחוק 13להלן לפקחים מסייעים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 

, כפי תוקפו לפי 2011 -התשע"א ,והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה)

 לשם סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות: ג לתקנון,87סעיף 

 רשות מקומית מוסמכת מס' זהות שם ומשפחה

 אריאל 057694143 לברוך אנג

 בית"ר עילית 036151058 יוסף איפרגן

 .כפקחים מסייעיםההסמכה תהיה בתוקף כל עוד מקבלי הסמכויות משמשים 

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

 ד'     אדר   התשפ"א 

16   בפברואר   2021 

 משה (צ'יקו) אדרי,
 המנהל הכללי

 המשרד לביטחון הפנים
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 צבא הגנה לישראל

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

 1981-תקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), התשמ"א

 מינוי שופטי בית המשפט לעניינים מקומיים של הערכאה הראשונה

-ושומרון), התשמ"אלתקנון המועצות המקומיות (יהודה  127בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: ,, ולאחר שנועצתי ברשות המוסמכת1981

 ביאלין אלעזר

 להיות שופט בית המשפט לעניינים מקומיים של ערכאה ראשונה באזור יהודה ושומרון.

עשה כשופט בית המשפט , ואולם יראו כל פעולה שתחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו
 .מינוי זה לתוקפו, כאילו נעשתה מכוח מינוי זה ועל פיו קודם כניסת מקומייםלעניינים 

 התשפ"א   כ"ג    באדר 

 2021  במרץ        7

ידעי            תמיר            אלוף 
צה"ל          כוחות           מפקד
ושומרון       יהודה          באזור 
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 צבא הגנה לישראל

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

 1981-תקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), התשמ"א

 מינוי שופטי בית המשפט לעניינים מקומיים של הערכאה הראשונה

-ושומרון), התשמ"אלתקנון המועצות המקומיות (יהודה  127בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 הנני ממנה בזאת את: ,, ולאחר שנועצתי ברשות המוסמכת1981

 יעל שרון

 בית המשפט לעניינים מקומיים של ערכאה ראשונה באזור יהודה ושומרון. תלהיות שופט

בית  ת, ואולם יראו כל פעולה שעשתה כשופטתחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו
מינוי זה לתוקפו, כאילו נעשתה מכוח מינוי זה ועל  תהמשפט לעניינים מקומיים קודם כניס

 .פיו

 "ג    באדר    התשפ"אכ

 2021            במרץ        7

אלוף            תמיר             ידעי 
מפקד          כוחות           צה"ל 
באזור          יהודה        ושומרון
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 כתב מינוי לקצין מטה מיסים

לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה ושומרון) (מס'  5בתוקף סמכותי לפי סעיף 
לצו בדבר מס הכנסה ומס רכוש  3, וכן בתוקף סמכותי לפי סעיף 1981-),התשמ"ב947

 , הנני ממנה בזאת את:1967-), התשכ"ז28(אזור הגדה המערבית) (מס' 

 055046320מר גלעד תקוע, ת.ז. 

לכהן כקצין מטה לענייני מיסים במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, לעניין כל דין 
 או תחיקת ביטחון.

 כל מינוי קודם של קצין מטה לענייני מיסים במינהל האזרחי בטל בזה.

 .1.6.2019תחילת תוקפו של מינוי זה ביום 

כל פעולה שביצע קצין המטה לפי סמכויותיו לפי כל דין או תחיקת ביטחון, החל מיום 
 תחילת תוקפו של המינוי ועד למועד חתימת כתב המינוי, נעשתה מכוח כתב מינוי זה.

התשפ"א   בניסן   ב' 

   2021    במרץ     17            

תא"ל    פארס    עטילה 

ראש   המינהל האזרחי 

באזור יהודה   ושומרון 
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 צבא הגנה לישראל

), 1651 צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס'
 2009-התש"ע

 תצבאי תמינוי תובע

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב]  75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
, כפי שהואצלה לסגן הפרקליט 2009-), התש"ע1651(יהודה ושומרון) (מס' 
 מפקד כוחות צה"ל האזור, הנני ממנה בזאת את:הצבאי הראשי על ידי 

 1918200, מ"א סמ"ר חן צרור

 .תצבאי תלכהן כתובע

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ח'  בניסן תשפ"א
2021במרץ  21

 אל"ם      אייל טולדנו
 סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

), 1651 צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס'
 2009-התש"ע

 תצבאי תמינוי תובע

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב]  75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
, כפי שהואצלה לסגן הפרקליט 2009-), התש"ע1651(יהודה ושומרון) (מס' 
 מפקד כוחות צה"ל האזור, הנני ממנה בזאת את:הצבאי הראשי על ידי 

 1924370, מ"א סמ"ר ריקי לוי

 .תצבאי תלכהן כתובע

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ח'  בניסן תשפ"א
2021במרץ  21

 אל"ם      אייל טולדנו
 סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

), 1651 צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס'
 2009-התש"ע

 תצבאי תמינוי תובע

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב]  75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
, כפי שהואצלה לסגן הפרקליט 2009-), התש"ע1651(יהודה ושומרון) (מס' 
 מפקד כוחות צה"ל האזור, הנני ממנה בזאת את:הצבאי הראשי על ידי 

 1904713, מ"א פקד יעל כהן

 .תצבאי תלכהן כתובע

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ח'  בניסן תשפ"א
2021במרץ  21

 אל"ם      אייל טולדנו
 סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

), 1651 צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס'
 2009-התש"ע

 מינוי תובע צבאי

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב]  75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
, כפי שהואצלה לסגן הפרקליט 2009-), התש"ע1651(יהודה ושומרון) (מס' 
 הנני ממנה בזאת את: מפקד כוחות צה"ל האזור,הצבאי הראשי על ידי 

 1196401פקד ניצן בלולו, מ"א 

 לכהן כתובע צבאי.

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

"אפח'  בניסן תש
2021במרץ  21

 אל"ם      אייל טולדנו
 סגן הפרקליט הצבאי הראשי

11313



 צבא הגנה לישראל

), 1651 צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס'
 2009-התש"ע

 מינוי תובע צבאי

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב]  75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
, כפי שהואצלה לסגן הפרקליט 2009-), התש"ע1651(יהודה ושומרון) (מס' 
 מפקד כוחות צה"ל האזור, הנני ממנה בזאת את:הצבאי הראשי על ידי 

 1905267פקד רפאל ליאון, מ"א 

 לכהן כתובע צבאי.

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ח'  בניסן תשפ"א
2021במרץ  21

 אל"ם      אייל טולדנו
 סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

), 1651 צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס'
 2009-התש"ע

 תצבאי תמינוי תובע

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב]  75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
, כפי שהואצלה לסגן הפרקליט 2009-), התש"ע1651(יהודה ושומרון) (מס' 
 מפקד כוחות צה"ל האזור, הנני ממנה בזאת את:הצבאי הראשי על ידי 

 1207513, מ"א פקד שרית דרור חי

 .תצבאי תלכהן כתובע

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ח'  בניסן תשפ"א
2021במרץ  21

 אל"ם      אייל טולדנו
 סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

), 1651 צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס'
 2009-התש"ע

 מינוי תובע צבאי

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב]  75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
, כפי שהואצלה לסגן הפרקליט 2009-), התש"ע1651(יהודה ושומרון) (מס' 
 מפקד כוחות צה"ל האזור, הנני ממנה בזאת את:הצבאי הראשי על ידי 

 927608, מ"א רפ"ק אלי מוסרי

 לכהן כתובע צבאי.

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ח'  בניסן תשפ"א
2021במרץ  21

 אל"ם      אייל טולדנו
 סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 צבא הגנה לישראל

), 1651 צו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס'
 2009-התש"ע

 תצבאי תמינוי תובע

לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב]  75בתוקף סמכותי לפי סעיף 
, כפי שהואצלה לסגן הפרקליט 2009-), התש"ע1651(יהודה ושומרון) (מס' 
 מפקד כוחות צה"ל האזור, הנני ממנה בזאת את:הצבאי הראשי על ידי 

 1201979, מ"א רפ"ק חופית אביקסיס

 .תצבאי תלכהן כתובע

 תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ח'  בניסן תשפ"א
2021במרץ  21

 אל"ם      אייל טולדנו
 סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۲۰۲٥امر رقم 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱(یھودا والسامرة)،  الشھودحمایة امر بشأن 

جل المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري الفي  الدفاع االسرائیلي بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش
 ما یلي: بھذاآمر الحفاظ على سالمة العامة، على النظام العام وعلى االمن في المنطقة، انني 

 ما عدا، منح لھا في القانون الذي المفھومفي ھذا االمر یكون لجمیع المصطلحات  .۱ تعریفات
 -التالیة التي یتم تعریفھا كالتاليمصطلحات ال

 في االمر بشأن تعلیمات امن؛ كمفھومھ-""سجن 

 من القانون؛ ۱في المادة  كمفھومة-"افراد االسرة"

 ؛آلخرفي إسرائیل من حین حسب سریانھ ، ۲۰۰۸-٥۷٦۹، شھودالحمایة  قانون-""القانون

 ؛في القانون كمفھومھا، شھودالالسلطة لحمایة -"السلطة"

حصل على  والذيمن القانون  ۱۱كمفھومھ في المادة -لدى السلطة" غیر موظفحارس "
 (ج) من القانون؛ ۳۰تعلیمات المادة  بموجبشھادة تعیین 

 من القانون؛ ۱۰في المادة  كمفھومھ-"لدى السلطة موظف"حارس 

او  افشائھاالتي یمنع و(أ) من القانون، ۲۸ ادةالمفصلة في الم المواضیع-"سریة"معلومات 
 نشرھا؛

 من القانون؛ ۷-٥لسلطة او من ینوب عنھ، وفقا للمواد ل مدیراً ن یمن عی-"مسؤول"

معلومات لسلطة مختصة في دولة إسرائیل او في ب ادلىھذا االمر، من  لغرض-"شاھد"
تعاون او وافق على التعاون ، وكل شخص على قانونمخالفات  فيالتحقیق  ألجلالمنطقة 

للمحاكمة ھ بتقدیم المشتبھ او في مخالفة تحقیق  إطار، في النیابة او معكالمذكور  سلطةالمع 
 تنفیذ مخالفة؛ جراء

د ق تھدید اوال تحتیتواجد المھنیة؛  شرطة إسرائیلالذي وفق تقاریر  شاھد-"مھدد"شاھد 
 كونھ شاھد؛ل اسرتھافراد  أحداو صحتھ؛ او صحة  یتعرض لتھدید على حیاتھ، سالمتھ

الذي  اسرتھذلك أحد افراد ، بما في في برنامج الحمایة یتواجد مھدد شاھد-"محمي"شاھد 
 ؛ایةقرر شملھ في برنامج الحم

تعلیمات االمن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم  بشأن االمر-""امر بشأن تعلیمات امن
 ؛٥۷۷۰-۲۰۰۹)،۱٦٥۱
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 من القانون؛ ۱في المادة  كمفھومھ-برنامج حمایة""

 (ز) من القانون؛۱۱ادةلمتعلیمات ا لحارس وفقاساریة التي منحت شھادة -"شھادة تعیین"

صالحیات 
الحراس، 
واجباتھم 
 وحقوقھم

الحارس،  یعتبر، ببرنامج الحمایة المسمنع  لغرضشاھد محمي و حراسة لغرض )(أ .۲
 :التالیةالصالحیات  لغرضجندي، أنھ واجبھ كتأدیة ثناء ا

 أخرى، بضائعحمولة او شخص، في وسائل النقل، في جسم  علىإجراء تفتیش  )۱(
د بما في ذلك عن المدیر، الذي حددهالمنطقة المجاورة لمبنى أو مكان مسیَّج  في

وعند مرافقة شاھد محمي خارج المبنى  مغادرتھ،لمكان وعند المبنى أو ادخول 
 في نطاق عملیات حراستھ. ،كالمذكور المكانأو 

حارس ال، بحال اثیر الشك لدى أو وسیلة نقل شخص على جسمإجراء تفتیش  )۲(
تواجد سالح الذي یتم أو  ،الشخص یحمل سالحا بشكل مخالف للقانون ان

وسیلة النقل، أو أن الشخص كان على وشك  حیازتھ بشكل غیر قانوني في
 خالفةمأو أنھ یرتكب أو على وشك ارتكاب  قانوني،استخدام السالح بشكل غیر 

 .مج الحمایةالتي قد تشكل خطرا على سالمة الشاھد المحمي او على برنا

ة تزویده بالمعلومات الكامل ،لتفتیشھالذي لدیھ صالحیات  ،شخصالطلب من  )۳(
 الرسمیة التي تثبت ھویتھ. قالوثائ وإبراز ھ،تمكن التعرف علیالتي 

اكتشافھ أثناء التفتیش من شأنھ أن یضر بسالمة وأمن  وضع الید على غرض تم )٤(
یسلم الغرض الذي تم وضع بالسالمة العامة أو بأمن المنطقة. ، الشاھد المحمي

 لشرطة في أقرب وقت ممكن.لبموجب ھذه المادة  الید علیھ

ب من الفصل ج من األمر بشأن تعلیمات األمن،  البابشخص بموجب  توقیف )٥(
 ادة،المفصلة في ھذه المحارس الصالحیات  لتنفیذبشرط أن یكون ذلك مطلوبًا 

ھ ھویتھ أو تفتیشعن  الكشفرفض یلحارس ابعاد الشخص الذي ل یجوزكما و
 ویجوز لھ المحميالمحیط القریب للشاھد لوضع الید وفق ھذه المادة عن أو 

 .لھذا الغرضاستخدام القوة المعقولة 

المس ببرنامج الحمایة، یعتبر الحارس كأنھ موظف جل حمایة شاھد محمي ولمنع أل (ب)
فیما یتعلق بصالحیات االعتقال بموجب المواد  كجندي، واجباتھ، تأدیة، أثناء حكومي

لتي ا، وكذلك صالحیة التفتیش في االفنیة من األمر بشأن تعلیمات امن ۳۱-و ۳۰
من اجل  األمن،من االمر بشأن تعلیمات  ٦۷مادة بموجب ال لیست مباني خاصة مغلقة

إجراء عملیات التفتیش والمسح والوقایة الالزمة لغرض مرافقة شاھد محمي أو 
كون یوفیما یتعلق بدخول االفنیة كالمذكور،  محمي،شاھد  تواجدمكان  حراسةلغرض 

 ألقصر وقت ممكن.

تمنح ایضا  )،باإلضافة إلى الصالحیات الممنوحة لھ بموجب الفقرات (أ) و (ب (ج)
 ةتأدیخالل وفي الفقرة (أ)  المفصلةلدى السلطة، لألغراض للحارس الذي یعمل 

 :الصالحیات التالیة واجباتھ،
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كالمذكور ومرافقة شاھد  السجن،احتجاز شاھد محمي سجین أو معتقل في  )۱(
، برفقة حارس الذي موقوفالأو  سجینال يمحمال الشاھد؛ یعتبر السجن خارج

 في ھذه الفقرة على انھ تحت الوصایة القانونیة. كالمذكور

الوصایة أنھ ھرب من  عندما یثار الشك معتقل،شاھد محمي سجین أو  اعتقال )۲(
 .التي یتواجد فیھا القانونیة

واجب 
 التعریف

 ،شخص ضد صالحیاتھ بموجب ھذه المادةعلى حارس الذي یمارس  یتوجب )۱( (د)
او كنیتھ اسمھ أن یعّرف عن نفسھ أمام ھذا الشخص من خالل اإلشارة إلى 

 لھ شھادة تعیینھ. ویبرزكما  ومنصبھ،ة الرسمی

بحال ان التعریف عن نفسھ ) ۱( البندفي  كالمذكور التعریفواجب  یفرضال  )۲(
 تشكلأو قد  آخر،حارس أو أي شخص البأمن من قبل السلطة قد یمس كحارس 

 تنفیذ العملیة الذي بسبب تم تفعیل الصالحیة. یعطلخطرا او 

 انتھاك
 السریة

 ثعقوبتھ السجن ثالوفق ھذا االمر دون تصریح،  سریةكشف معلومات ینشر او من ی (أ) .۳
بتھ عقواھمال، ت كالمذكور بسبب تسبب الشخص لكشف او نشر المعلوما ؛سنوات

 السجن سنة واحدة.

الى ؤدي یقد  افشائھا معلومات التيالسریة كالمذكور في الفقرة (أ)، كانت المعلومات  (ب)
الكشف عن أي معلومات  أوتواجده مكان الكشف عن  محمي،ھویة شاھد  الكشف عن

لفقرة مذكور في االكفاشي المعلومات او ناشرھا  عقوبة ،تتعلق ببرنامج الحمایةأخرى 
 .نسنتین سج عقوبتھ اإلھمال،عن طریق  فشیھا؛ وبحال تم خمسة سنوات(أ) السجن 

سریان 
التشریعات 

 الثانویة

ك أي بموجب القانون، بما في ذل ةالثانوی اتالتشریع منوطا بالتعدیالت وفق ھذا االمر، تطبق .٤
ي ف آلخر،في إسرائیل من حین  حسب سریانھا بموجبھ،وتعلیمات إداریة  تعلیماتأمر، 

 .بالتغیرات الملزمة المنطقة،

بدء 
 سریان

 .بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ .٥

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱)، ۲۰۲٥(یھودا والسامرة) (رقم  شھودیسمى ھذا االمر: "امر بشأن حمایة  .٦ االسم

 ٥۷۸۱      ار دا      ۲

 ۲۰۲۱     شباط    ۱٤

 م������ی������ر ی������دع������يال������وف    ت������ 
 ق��ائ��د قوات جیش ال��دف��اع اإلس�������رائیلي
 ف���ي م���ن���ط���ق����ة ی���ھ���ودا والس����������ام���رة

11320



 الدفاع اإلسرائیلي جیش 

 ۲۰۲٦ امر رقم

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،) (یھودا والسامرة)۷۰رقم  امر بشأن تعلیمات امن (تعدیل

اظ على ألجل الحف ضروريوبما انني اعتقد بأن االمر  في المنطقةبموجب صالحیاتي كقائد قوات الدفاع اإلسرائیلي 
 یلي: بھذا بما فإنني آمر المنطقة،سالمة العامة، النظام العام وعلى امن 

إضافة 
أ ۲۰المادة 

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱یمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم في االمر بشأن تعل .۱
 یأتي: ۲۰االمر)، بعد المادة -(فیما یلي

"أسباب 
 ةالتنحی

او  ھمن تلقاء نفس، تبین لھبحال  قاضي في دعوى ینظر ال (أ) أ۲۰
من الممكن ان  األطراف، ان ھنالك ظروف التي أحدلطلب 

 تأدي لتحیز في إدارة الدعوى.

، قاضي في دعوى ینظردون المس بتعلیمات الفقرة (أ)، ال  (ب)
 التالي: أحدتوفر  أیقن بحال

أحد األطراف، وكیلھ او شاھد مركزي، ھو أحد  )۱(
القاضي او ھنالك صلة قرابة أخرى  اسرةافراد 

 تربطھم.

 في ةشخصی مسألةاو  ةمالی مسألةیوجد للقاضي  )۲(
 وكیلھ او األطراف، أحداالجراء او في نتائجھ، مع 

 القاضي من الدرجة األولىلقریب شاھد مركزي، او 
في االجراء او في  ةشخصی مسألةاو  ةمالی مسألة

 وكیلھ.نتائجھ، مع أحد األطراف او 

صلة بموضوع االجراء  قاضيللقبل تعیینھ كان  )۳(
 شاھد، مستشار وسیط،الذي امامة، كوكیل محكم، 

 ، خبیر، او ما شابھ ذلك.مھني

 -لغرض ھذه الفقرة

زوج، والد، حمى، ابن، اخ، -"أحد افراد االسرة"
جد، حفید وكذلك زوج كل واحد من ھؤالء وبما في 

عائلة حاضنة للقاضي او ان ذلك من كان وصي او 
 القاضي كان وصیاً او عائلة حاضنھ لھ؛
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زوج، والد، ابن، -"قریب عائلة من الدرجة األولى"
اخ، وكذلك زوج كل واحد من ھؤالء وبما في ذلك 
من كان وصي او عائلة حاضنة للقاضي او ان 

 القاضي كان وصیاً او عائلة حاضنھ لھ؛

ییم مصداقیتھ شاھد الذي یجب تق-"شاھد مركزي"
 ألجل البت في الدعوى؛

(ب)، یجوز لقاضي -بالرغم من المذكور في الفقرات (أ) و (ج)
النظر في الدعوى بحال انھ بسبب ضرورتھا ال یمكن عقد 
الجلسة امام قاضي آخر وقد یحدث ضرر كبیر او اجحاف 

 قضائي بحال لم ینظر في الدعوى.

)، یجوز للقاضي ۲الفقرة (ب)(بالرغم من المذكور في  (د)
آخر لن  النظر في الدعوى بحال تحویل االمر ألي قاضي

 غیر سبب التنحیة."ی

إضافة 
المواد 
أ حتى ۱۱۸
 ج۱۱۸

 من االمر یأتي: ۱۱۸بعد المادة  .۲

رفع  موعد
 ادعاء

 التنحیة

سماع  ببدایة-، وفي االستئنافالنظر في الدعوىبعد بدایة  (أ) .أ۱۱۸
وقبل أي ادعاء آخر، یجوز الحد األطراف االستئناف 

أ؛ استبدل ۲۰االدعاء لتنحیة قاضي معین وفق المادة 
، یجوز الحد األطراف رفع ادعاء ۲۰القاضي وفق المادة 

تنحیة ضد القاضي اآلخر في بدایة الجلسة األولى بعد 
 التبدیل.

األطراف من رفع ادعاء التنحیة في المرحلة  أحدلم یتمكن  (ب)
المذكورة في الفقرة (أ)، یجوز لھ ادعائھ في المرحلة التالیة 

 ة.سبب التنحیفتھ یرفع ادعائھ فوراً بعد معر نوبشرط 

رفع ادعاء تنحیة ضد قاضي، یصدر القرار من قبل نفس  (ج)
 القاضي بشكل فوري وقبل ان یصدر أي قرار آخر.

ر القاضي او ھیئة المحكمة وفق ھذه المادة قراراً ایكون قر (د)
مفسراً، ویجوز الحد األطراف االستئناف علیھ لدى محكمة 

 االستئناف العسكریة.

االستئناف 
على قرار 

 لتنحیةا

طرف الذي ینوي االستئناف على قرار التنحیة وفق المادة  (أ) ب.۱۱۸
 في النظر، یعلم المحكمة بذلك، وعندھا یتوقف أ(د)۱۱۸

ار القرار في االستئناف، اال دوال یستكمل حتى اص الدعوى
رئیس الھیئة، ألسباب -بحال قرر القاضي، وبھیئة قضاة

 .النظر في الدعوىتدون، انھ یحب االستمرار في 
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دم االستئناف خطیا، وشرح أسبابھ، خالل خمسة أیام من قی (ب)
 تبلیغ األطراف قرار القاضي.یوم 

ینظر في االستئناف وفق ھذه المادة، رئیس محكمة  (ج)
االستئناف العسكریة، او ھیئة قضاه من محكمة االستئناف 

 العسكریة، او قاضي فرد حسبما یقرر رئیس المحكمة.

كالمذكور في الفقرة (أ)،  النظر في الدعوىستمرار قرر ا (د)
یجوز لرئیس محكمة االستئناف العسكریة او للقاضي الذي 

الیعاز ، االھیئةرئیس -االستئناف، وبھیئة قضاهینظر في 
لغایة اصدار قرار  الدعوىفي على إیقاف النظر 

 االستئناف.

الذي ینظر في االستئناف یمنح األطراف الفرصة لإلدالء  (ھ)
ویجوز لھ الطلب من القاضي الذي استؤنف بادعاءاتھم، 

 قراره، االدالء بمالحظاتھ.

تحفظات 
الدعاء 
 التنحیة

 موجببلالستئناف، ال  كمبررادعاء التنحیة ال یسمع وال یستعمل  .ج۱۱۸
 ب."۱۱۸-أ و۱۱۸تعلیمات المواد 

الغاء 
المادة 
۱٥۰ 

 .تحذف-) ٤من االمر، الفقرة ( ۱٥۰في المادة  .۳

 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. .٤ سریانبدء 

)، ۲۰۲٦) (یھودا والسامرة) (رقم ۷۰ یسمى ھذا االمر: "امر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل رقم .٥ االسم
٥۷۸۱-۲۰۲۱." 

 ٥۷۸۱     ار دا         ۲ 

 ۲۰۲۱     شباط      ۱٤

 ی������دع������ي ت������م������ی������ر    ال������وف 
 اإلس�������رائیلي ال��دف��اع جیش قوات ق��ائ��د
 والس����������ام���رة ی���ھ���ودا م���ن���ط���ق����ة ف���ي
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

(تقید  )۱۹رقم  (تعدیل أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱ )،(تعلیمات مؤقتة )۲۰۲۷ (رقمالنشاط) (یھودا والسامرة) 

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

تعدیل المادة 
۱ 

في االمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید (تعلیمات مؤقتة) (تقید النشاط) (یھودا  .۱
 -۱االمر االصلي)، في المادة -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، ۱۹٤٤والسامرة) (رقم 

 اشخاص یقطنون في نفس المكان" یأتي:التعریف "قبل  )۱(
 احدى التالي-بطاقة "الشارة الخضراء""" 

د(أ)، لشخص، الذي یبین ۷تصریح تصدره وزارة الصحة اإلسرائیلیة، بموجب المادة  )۱(
 انھ یستحق بطاقة معافى او متطعم؛

 بطاقة معافى او متطعم؛"؛ )۲(

 غذائیة" یأتي:بعد التعریف "مواد  )۲(
السلطة المحلیة -لغرض سوق الذي ال یوجد لھ متصرف او مدیر-""متصرف او مدیر السوق"

 التي یقع السوق في منطقة نفوذھا؛
 كمفھومھ في تعلیمات الحجر الصحي المنزلي؛"؛-"معافى"

 یأتي: "ریاضي محترف تعریف "بعد  )۳(
 التالي: أحدالذي یستوفي  ریاضي-"""ریاضي تنافسي

ریاضي الذي صادق مدیر عام وزارة التربیة والریاضة اإلسرائیلیة، وفق مصادقة جمعیة  )۱(
غیر ربحیة التي تمثل فرع او فروع ریاضیة في إسرائیل والمعترفة من قبل الھیئات الدولیة 

 انھ یستوفي الشروط التالیة: التي تمثل والمعروفة في نفس الفرع الریاضي،
 ؛۲۰۲۰\۱۲\۳۱عیة المذكورة بیوم كان مسجال في الجم )أ(
 تبین انھ مؤھال بعد اجراء الفحوصات الطبیة؛ )ب(
قام الریاضي بتأمین نفسھ، امن من قبل الجمعیة المذكورة او امن بتأمین آخر وفق أي   )ج(

 قانون او تشریعات امن؛
 التالي: أحداستوفي  )د(

یة نخالل الفترة الزم مباریات ٤في  على االقل اشترك-الفردیةبالنسبة لفروع الریاضة  )۱(
 ؛۲۰۲۱\۲\۱لغایة یوم  ۲۰۱۸\۹\۱بین 

 ٦كان مسجال في نموذج العاب الفریق في -بالنسبة لفروع الریاضة لجماعیة )۲(
 ؛۲۰۲۱\۲\۱لغایة یوم  ۲۰۱۸\۹\۱مباریات، على األقل خالل الفترة الزمنیة بین 

ق اإلسرائیلیة، وفسائق مركبة تنافسیة الذي صادق مدیر عام وزارة التربیة والریاضة  )۲(
مصادقة اتحاد القیادة الریاضیة انھ مسجل في اتحاد القیادة الریاضیة واشترك في حدثان 

 ؛"؛۲۰۲۱\۲\۱ولغایة یوم  ۲۰۱۸\۹\۱للقیادة الریاضیة على األقل خالل المدة الزمنیة بین 

 یأتي في نھایتھا: )٤(
ة متطعم ساریة كمفھومھم في تعلیمات مصادقة متعافي ساریة او شھاد-"" بطاقة معافى او مطعم"

 الحجر المنزلي.".
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تعدیل المادة 
۳ 

 من االمر األصلي، بعد الفقرة (أ) یأتي: ۳في المادة  .۲

ال یمكث شخص لیس معافى، باستثناء مدیر المكان او شخص من قبلھ، في مكان عام او تجاري  )۱"(أ
 (ج)؛۱۱(ب) او ٦بموجب المواد  الذي سمح فتحة امام من یبرز "الشارة الخضراء"،

)، ال یمكث شخص في فندق الذي سمح فتحة بموجب المادة ۱بالرغم من المذكور في الفقرة (أ )۲(أ
 (ج) اال إذا استوفى أحد الشروط التالیة:٦-(ب) و٦

 ھو معافى؛ )۱(
ا الكورونسنھ الذي حصل على نتیجة سلبیة في فحص  ۱٦ھو قاصر عمره اقل من  )۲(

 (ج)؛٦كالمذكور في المادة 
، حسب سریانھ ۲۰۱۱-٥۷۷۱كمفھومھا في قانون الطیران،  طاقم جويھو فرد من  )۳(

في إسرائیل من حین آلخر او من لیس مواطن إسرائیلي او ساكن دائم في إسرائیل 
)، الذي حصل على أجنبيجوي او مواطن  عضو طاقمخالل تأدیة واجبھم (فیا یلي 

 (ج)؛٦ة سلبیة في فحص الكورونا كالمذكور في المادة نتیج
 ھو مدیر الفندق او شخص من قبلھ؛". )٤(

تعدیل 
 ٦المادة 

 -من االمر األصلي ٦في المادة  .۳

 -وفیھا (أ)-الوارد فیھا یعلم ب )۱(

تربوي، سیاحي او ترفیھي، سوق بیع  تجاري،في الصدر، بدل " مكان استجمام،  (أ)
بالتجزئة او معرض وبسطة فیھم" یأتي: "مكان استجمام، تربوي سیاحي او ترفیھي، 

 معرض او بسطة فیھم"؛

 یبیع یعرض للبیع وال كالمذكور ال(أ)، یأتي في نھایتھا: "وبشرط ان المكان  البندفي  (ب)
 المنتجات التالیة:

 ؛ولوازمھادراجات ھوائیة  )۱(
مالبس، ما عدا المالبس الداخلیة والمالبس الشتویة مثالً: قبعة، شال،  )۲(

 قفازات وما شابھ ذلك؛
 الكتب؛ )۳(
 أدوات ومنتجات لغرس االشتال والحدیقة؛ )٤(
 معدات التخییم؛ )٥(
 ؛لألطفالالعاب  )٦(
 لتزیین المنزل؛اثاث ومعدات  )۷(
 المجوھرات؛"؛ )۸(

 بدل البند (ج) یأتي: (ج)

 ؛مغسلة مالبس "(ج)
 مختبر لتصلیح وسائل االتصال او الحواسیب؛ )۱(ج
 مجمع تجاري؛ )۲(ج
 سوق بیع بالتجزئة؛ )۳(ج
 حانوت التي لیست مكان كالمذكور في البند (أ)؛ )٤(ج

 تحذف؛-بغرض تقدیم خدمة اجتماعیة ضروریة"، الكلمات "(ھ)البند في  (د)

 بدل البند (و) یأتي: (ھ)

مكان المعد لتدریبات ریاضیة، داخل مبنى، الذي صادق  )۱( "(و)
مدیر عام وزارة التربیة والریاضة اإلسرائیلیة انھ یستعمل 
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فقط للتدریبات او مباراة ریاضي تنافسي محترف او 
 لتدریبات او مباراة ریاضي تنافسي الذي ھو أحد التالي:

 قاصر؛ (أ)
 ریاضي بالغ في فروع السباحة والریاضة المائیة؛ (ب)
 ریاضي بالغ الذي یعتبر معافى؛ (ج)

مكان المعد للتدریبات الریاضیة، الموجود في مكان مفتوح  )۲(
صادق مدیر عام وزارة التربیة والریاضة اإلسرائیلیة ان و

فقط لتدریب او مباریات ریاضي محترف او  معدمكان 
 ریاضي تنافسي؛

 ۱٦صالة تقام فیھا مسابقات الرقص لراقصین قصر ال یتجاوز عمرھم  )۱(و
 سنھ وبشرط ان تستوفي أحد الشروط التالیة:

قص على ر مسابقتینالراقصین المسجلین فیھا اشتركوا في  )۱(
ولغایة  ۲۰۱۸\۹\۱األقل خالل الفترة الزمنیة بین 

 وأبرزوا اثبات على ذلك؛ ۲۰۲۱\۲\۱
انتھت الصالة التسجیل بشكل قانوني لمسابقة رقص دولیة  )۲(

 ؛"؛۲۰۲۱\۲\۱قبل یوم 

"وكذلك حدیقة عامة او مكان مفتوح ذو میزات في البند (ي ط)، المقطع من الكلمات  (و)
 تحذف؛-مشابھ" حتى نھایتھ

 تحذف؛-في البند (ك)، الكلمات "لغرض استالف الكتب فقط" (ز)

 بعد البند (ك أ) یأتي: (ح)

 متحف؛ (ك ب)

 حدیقة حیوانات او سفاري؛ (ك ج)

تشغیل منشآت في الموقع السیاحي موقع سیاحي في مكان مفتوح، دون  (ك د)
 باستثناء تشغیل القطار الھوائي؛

 بعد الفقرة (أ) یأتي: )۲(

دون المس بالمذكور في الفقرة (أ)، ال یدیر شخص مكان عام او تجاري بواسطة فتحھ  (ب)
طاقة ب أبرزامان الجمھور، باستثناء فتح مكان من األماكن المفصلة فیما یلي امام من 

 :"الشارة الخضراء"

 صالة ریاضیة او ستودیو؛ )۱(

ثقافیة بحضور الجمھور، بما في ذلك دور  اتمكان الذي یقام فیھ نشاط )۲(
السینما، المسرح، دور الثقافة، وبشرط ان یقام النشاط الثقافي خالل 

یشمل عرض فیلم، -جلوس الجمھور؛ لھذا الغرض، "نشاط ثقافي"
عرض مسرحي، حفلة موسیقیة، عرض راقص او موسیقي وحدث 

 ادبي؛
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بما في ذلك  الجمھور، مكان الذي یقام فیھ نشاط ریاضي بحضور )۳(
ملعب، ملعب ریاضي او صالة ریاضیة وبشرط ان المشاھدین یكونوا 

 جالس،

 مكان إلقامة المعارض عدا المتاحف؛ )٤(

في ذلك  بما-"فندق، ما عدا غرفة الطعام فیھ؛ لھذا الغرض، "فندق )٥(
 ٦من  أكثر) التي تدار فیھ ۲مكان ضیافة كمفھومھ في الفقرة (أ)(ز

 وحدات ضیافة؛

 بركة سیاحة او بركة طھارة للرجال؛ )٦(

بالرغم من المذكور في الفقرة (ب)، بالنسبة لفندق، یجوز لشخص ان یشغلھ بواسطة  (ج)
 فتحھ امام الجمھور أیضا امام ھؤالء:

، أجنبياو مواطن  طاقم جويفرد من سنھ او  ۱٦-قاصر عمره اقل من )۱(
الذین أبرزوا عند استقبالھم في الفندق نتیجة سلبیة لفحص الكورونا 

 ساعة قبل استقبالھ في الفندق؛ ٤۸الذي نفذ خالل 

الذي یزور منطقة یھودا والسامرة او في إسرائیل، وبشرط ان  أجنبي )۲(
المدیر العام لوزارة الخارجیة اإلسرائیلیة او مندوب عنھ ومدیر عام 

، صادقوا على انھا حالھ عنھ وزارة الصحة اإلسرائیلیة او مندوب
اإلدارة السلیمة لعالقات دولة  ألجلخاصة او ان االمر مطلوب 

ان قائد المنطقة صادق على انھا حالھ خاصة  اوإسرائیل الخارجیة، 
 المطلوبة لصالح المنطقة؛ 

مكان عام او تجاري الذي سمح تشغیلھ بواسطة فتحھ امام الجمھور اما وفق الفقرة (أ)  (د)
للمتصرف او لمدیر المكان تشغیلھ وفق تعلیمات احدى  )، یجوزالفقرة (ب واما وفق

 الفقرتین المذكورتین فقط.".

تعدیل 
 أ۷المادة 

 -أ من االمر األصلي۷في المادة  .٤

 (و)؛٦(و)" یأتي: "كالمذكور في المادة (أ)٦في الفقرة (أ)، بدل "كالمذكور في المادة  )۱(

 )"؛۱ھ(أ)(٦)" یأتي: "في المادة ۱(ھ٦)، في الصدر بدل "في المادة ۱في الفقرة (أ )۲(

 )"؛۲(أ)(ز٦)" یأتي: "في المادة ۲(ز٦"في المادة  في الفقرة (ط)، في الصدر بدل )۳(

 (أ)(ي ح)"؛٦(ي ح)" یأتي: "في المادة ٦في الفقرة (ي)، في الصدر بدل "في المادة  )٤(

 في نھایتھا یأتي: )٥(

 -(ب)٦في كل مكان كالمذكور في المادة  "(ي أ)

یعلق المتصرف او مدیر المكان الفتھ عند مدخل المكان، في مكان  )۱(
بارز للعین، باللغات العبریة، العربیة، اإلنكلیزیة، بشأن واجب ابراز 

كشرط لدخول المكان؛ ولغرض المتصرف  بطاقة "الشارة الخضراء"
یبین في الالفتة واجب ابراز اثبات نتیجة سلبة لفحص -او مدیر فندق
او مواطن أجنبي كالمذكور في  عضو طاقم جويصرین، الكورونا للقا

 (ج)؛٦المادة 
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یدخل المتصرف او مدیر المكان الى المكان، كشرط لدخولھم،  )۲(
األشخاص الذین ابرزوا بطاقة "الشارة الخضراء"، ویبرز مھا بطاقة 

بعد  -)۱د(ج)(۷تبین ھویتھ، وبحال ابرز وثیقة كالمذكور في المادة 
د(د)،وبالنسبة للفندق، أیضا ۷مسح الوثیقة كالمذكور في المادة 

او  طاقم جويسنھ، فرد من  ۱٦قاصرین الذین لم یبلغوا من العمر 
مواطن اجنبي، الذین ابرزوا اثبات علة نتیجة سلبیة لفحص الكورونا 

(ج)؛ ال یسري المذكور في ھذه الفقرة على ٦كالمذكور في المادة 
 المكان؛العاملین في 

المتصرف او مدیر المكان الذي یتم دخولھ بواسطة التنسیق المسبق او  )۳(
الدعوة مسبقة، یعلم زبائنھ عند التنسیق او الدعوة، بشأن واجب ابراز 
بطاقة "الشارة الخضراء" كشرط لدخولھم الى المكان، وبالنسبة 

أیضا بالنسبة لواجب ابراز اثبات على نتیجة -لمتصرف او مدیر فندق
اطن او مو عضو طاقم جويالكورونا بالنسبة لقاصر،  سلبیة لفحص

 (ج)؛٦أجنبي كالمذكور في المادة 

 -) ۲(أ)(ج٦مجمع تجاري كالمذكور في المادة  (ي ب)

المتصرف او مدیر المجمع التجاري یوجھ العاملین عنده وعند باقي  )۱(
ھذا  لتعلیماتالحوانیت المتواجدة في نطاق المجمع التجاري بالنسبة 

 االمر؛

دون المس بمسؤولیة المتصرف او مدیر الحانوت المتواجدة في  )۲(
المجمع التجاري، یعمل المتصرف او مدیر المجمع التجاري على ان 
الحوانیت التي داخل المجمع التجاري تطبق التعلیمات التي تسري 

المذكورة علیھا بموجب ھذا االمر، بما في ذلك، یعلمھم بالتعلیمات 
) بالنسبة لكمیة االشخاص ۳(أ)(۸ویتأكد من تطبیقھا لتعلیمات المادة 

 القصوى المسموحة؛

یعین المتصرف او مدیر المجمع التجاري مراقبین وفق التعلیمات  )۳(
 التالیة:

ال یقل عدد المراقبین المتواجدین في المجمع التجاري بكل  (أ)
 حین عن المفصل فیما یلي:

 ۱۰٫۰۰۰في مجمع تجاري مساحتھ ال تزید عن  )۱(
 مراقبین؛ ۲-متر مربع

 ۱۰٫۰۰۰في مجمع تجاري مساحتھ تتراوح بین  )۲(
 مراقبین؛ ۳-متر مربع  ۲٥٫۰۰۰-و

في مجمع تجاري الذي تزید مساحتھ عن  )۳(
 مراقبین؛ ٥-متر مربع ۲٥٫۰۰۰

ة الماكثین في المكان ویلفتوا انتباھھم بالنسبینبھ المراقبین  (ب)
لواجب الحفاظ على المسافة وعلى تعلیمات ھذا االمر، بما 
في ذلك التعلیمات التي تمنع التجمھر، واجب ارتداء 

د من تعلیمات الحجر الصحي ۳الكمامات وفق المادة 
المنزلي وبما یتعلق بكمیة األشخاص القصوى المسموحة في 

 ي وفي الحوانیت؛المجمع التجار

یعمل المتصرف او مدیر المجمع التجاري على منع التجمھر في نطاق  )٤(
المجمع التجاري، بما في ذلك بالقرب من مداخل الحوانیت ومداخل 
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المجمع التجاري، یشمل اتخاذ إجراءات للحفاظ على المسافة بین 
ووضع شخص لآلخر في أماكن االنتظار مثل تحدید أماكن الوقوف 

 حواجز للحفاظ على البعد بین شخص واآلخر.

)(ج)، بح�ال تواج�د في المجمع ٥(۷ب�اإلض�������اف�ة لم�ا ورد في الم�ادة  )٥(
مدیر المجمع التجاري بواسطتھ،  یعلن -الجاري جھاز لتكبیر الصوت

كل نص������ف س������اعة، على األقل، عن  واجب الحفاظ على المس������افة 
 واالمتناع عن التجمھر؛

ال یسمح المتصرف او مدیر المجمع التجاري بجلوس الزائرین لتناول  )٦(
الطعام داخل المكان، ال یضع طاوالت وكراسي المعدة لتناول الطعام 
داخل المجمع التجاري، ویمنع الوصول الى طاوالت الطعام المثبتة 
في األرض، بحال تواجدھا؛ یعلق المتصرف او مدیر المجمع التجاري 

كن بارزة للعین بالنسبة لمنع تناول الطعام داخل المجمع الفتات في أما
 التجاري؛

یمنع المتصرف او مدیر المجمع التجاري إقامة بسطات الطعام في  )۷(
نطاق المجمع التجاري وال یسمع بإقامة المعارض في نطاق المجمع 

 التجاري؛

ل اإلمكان، بین مداخیفصل المتصرف او مدیر المجمع التجاري، بقدر  )۸(
 المجمع التجاري لمخارجھ؛

یعمل المتصرف او مدیر المجمع التجاري على تبدیل الھواء داخل  )۹(
مرات بالساعة، كحد أدنى؛ یتم تبدیل الھواء وفق  ۳المجمع التجاري 
 تعلیمات المدیر؛

ما في بیعمل المتصرف او مدیر المجمع التجاري وفق تعلیمات المدیر  )۱۰(
 ذلك ما یتعلق بالتنظیف والتعقیم؛

ووفق تعلیمات الفقرة (ي ب)، -) ۳(أ)(ج٦سوق بیع بالتجزئة كالمذكور في المادة  (ي ج)
 بالتغیرات الملزمة؛

 -)۱(ب)(٦صالة ریاضیة او ستودیو كالمذكور في المادة  (ي د)

وبین  االجھزةالمتصرف او مدیر المكان یتأكد ان المسافة بین  )۱(
المتدربین خالل تنفیذ التدریب الفردي او الجماعي، ال تقل عن مترین، 

 اال بحال تواجد حاجز یفصل بینھم؛

 المتصرف او مدیر المكان یستقبل الزبائن بالتنسیق المسبق؛ )۲(

 او الحمام البخاري في المكان؛ ال یتم تشغیل الجاكوزي )۳(

 وفق تعلیمات المدیر بما في ذلك ما یتعلق بالتنظیف والتعقیم؛ )٤(

 -)۲(ب)(٦قام فیھ نشاط ثقافي كالمذكور في المادة یمكان الذي  (ط و)

فقط، بدون رقص، وبدون تناول الطعام في یتم مشاھدة الحدث جلوسا  )۱(
فیھ الحدث؛ المراقبین ینبھون المتواجدین في المكان المكان الذي یقام 

بالنسبة للمذكور؛ بحال رفض الجمھور ھذه التعلیمات، یوقف 
 المتصرف او المدیر الحدث؛
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المتصرف او مدیر المكان یتأكد ان الجلوس في الحدث یتم وفق األماكن  )۲(
بر او عالمحددة وان یتم بیع التذاكر للحدث مسبقا وبطرقة محوسبة 

 الھاتف؛

صرف المت-في المكان المفتوح الذي ال یحتوي على أماكن جلوس ثابتھ )۳(
شخص  ۲۰او مدیر المكان یقسم المكان الى اقسام منفردة تحتوي على 

 القسم واآلخر؛ متر بین ۲كحد اقصى، مع الحفاظ المسافة ال تقل عن 

 مسبقا؛یتم الجلوس في أماكن معلمة التي حددت  )٤(

المتصرف او مدیر المكان یفصل )، ۳كان كالمذكور في البند (مفي  )٥(
 بینھم؛األقسام بواسطة حاجز فعلي  بین

یحرص المتصرف او مدیر المكان عند اجالس األشخاص الذین ال  )٦(
یقطنون في نفس المكان، الحفاظ على مسافة مترین، إذا تمكن االمر، 

 وكحد أدنى الحفاظ على مقعد فارغ بینھم؛ 

ى حفظ مسافة بین الجمھور یحرص المتصرف او مدیر المكان عل )۷(
أربعة  نال تقل ع الحدث الثقافي،والمنصة او المكان المحدد إلقامة 

 ؛أمتار

یعیین المتصرف او مدیر المكان مراقبین الذین ینبھوا الماكثین في  )۸(
الحدث ویلفتوا انتباھھم بالنسبة لواجب الحفاظ على تعلیمات ھذا االمر، 

د من تعلیمات الحجر ۳بما في ذلك واجب ارتداء الكمامات وفق المادة 
وبما یتعلق بالحفاظ على التقسیم ألقسام، بحال الصحي المنزلي 

 مشاھد؛ ٥۰تواجدت؛ عدد المراقبین یكون بنسبة مراقب واحد لكل 

یحرص المتصرف او مدیر المكان على عدم تقدیم الطعام او بیعھ في  )۹(
 الحدث او عند مدخلھ، عدا قناني المشروبات الشخصیة؛ نطاق

مدیر الماكثین في الحدث بصدد منع تناول الطعام یعلم المتصرف او  )۱۰(
 خالل عرض الحدث، ویعلق الفتات في أماكن بارزة للعین بھذا الشأن؛

 یشمل المكان عدة مداخل، وال تقل عن مدخالن؛ )۱۱(

ینظم المتصرف او مدیر المكان دخول الجمھور للحدث وخروجھ منھ  )۱۲(
بشكل تدریجي، خالل الفعالیات على ان یدخل الجمھور ویخرج 

 ال یتم الخروج الستراحة؛-التربویة

حال بالمكان بواس��طة جھاز لتكبیر الص��وت  مدیریعلن المتص��رف او  )۱۳(
ارتداء الكمامات واجب الفتات عن  بواس������طتھون  تواجد في المكا

 والجلوس خالل العرض؛

تعلیمات المدیر بما في ذلك ما یعمل المتصرف او مدیر المكان وفق  )۱٤(
 یتعلق بالتنظیف والتعقیم، نظام الصرف الصحي والمراحیض،

 -)۳(ب)(٦مكان الذي یقام فیھ حدث ریاضي كالمذكور في المادة  (ط ز)

یتم مشاھدة الحدث جلوسا فقط، بدون رقص، وبدون تناول الطعام في  )۱(
المراقبین ینبھون المتواجدین في المكان المكان الذي یقام فیھ الحدث؛ 
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بالنسبة للمذكور؛ بحال رفض الجمھور ھذه التعلیمات، یوقف 
 المتصرف او المدیر الحدث؛

المتصرف او مدیر المكان یتأكد ان الجلوس في الحدث یتم وفق األماكن  )۲(
المحددة وان یتم بیع التذاكر للحدث مسبقا وبطرقة محوسبة او عبر 

 الھاتف؛

صرف المت-في المكان المفتوح الذي ال یحتوي على أماكن جلوس ثابتھ )۳(
شخص  ۲۰او مدیر المكان یقسم المكان الى اقسام منفردة تحتوي على 

 متر بین القسم واآلخر؛ ۲كحد اقصى، مع الحفاظ المسافة ال تقل عن 

 یتم الجلوس في أماكن معلمة التي حددت مسبقا؛ )٤(

)، المتصرف او مدیر المكان یفصل ۳في مكان كالمذكور في البند ( )٥(
 األقسام بواسطة حاجز فعلي بینھم؛ نبی

یحرص المتصرف او مدیر المكان عند اجالس األشخاص الذین ال  )٦(
یقطنون في نفس المكان، الحفاظ على مسافة مترین، إذا تمكن االمر، 

 وكحد أدنى الحفاظ على مقعد فارغ بینھم؛ 

یحرص المتصرف او مدیر المكان على حفظ مسافة بین الجمھور  )۷(
 ، ال تقل عن أربعة أمتار؛الریاضیة الفعالیاتالمكان المحدد إلقامة و

یعیین المتصرف او مدیر المكان مراقبین الذین ینبھوا الماكثین في  )۸(
الحدث ویلفتوا انتباھھم بالنسبة لواجب الحفاظ على تعلیمات ھذا االمر، 

د من تعلیمات الحجر ۳بما في ذلك واجب ارتداء الكمامات وفق المادة 
علق بالحفاظ على التقسیم ألقسام، بحال الصحي المنزلي وبما یت

 مشاھد؛ ٥۰تواجدت؛ عدد المراقبین یكون بنسبة مراقب واحد لكل 

یحرص المتصرف او مدیر المكان على عدم تقدیم الطعام او بیعھ في  )۹(
 الحدث او عند مدخلھ، عدا قناني المشروبات الشخصیة؛ نطاق

الماكثین في الحدث بصدد منع تناول الطعام یعلم المتصرف او مدیر  )۱۰(
 خالل عرض الحدث، ویعلق الفتات في أماكن بارزة للعین بھذا الشأن؛

 یشمل المكان عدة مداخل، وال تقل عن مدخالن؛ )۱۱(

ینظم المتصرف او مدیر المكان دخول الجمھور للحدث وخروجھ منھ  )۱۲(
تدریجي، خالل الفعالیات على ان یدخل الجمھور ویخرج بشكل 

 ال یتم الخروج الستراحة؛-التربویة

المكان بواس��طة جھاز لتكبیر الص��وت بحال  مدیریعلن المتص��رف او  )۱۳(
تواجد في المكا ن وبواس������طتھ الفتات عن واجب ارتداء الكمامات 

 ؛الحدثوالجلوس خالل 

المدیر بما في ذلك ما یعمل المتصرف او مدیر المكان وفق تعلیمات  )۱٤(
 یتعلق بالتنظیف والتعقیم، نظام الصرف الصحي والمراحیض،

 -)٤(ب)(٦(أ)(ك ب) او مكان إلقامة المعارض وفق المادة ٦متحف وفق المادة  (ي ز)

 یتم وصول الزائرین وفق دعوة مسبقة فقط؛ )۱(
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 المعرض مراقبین إلقامةیعیین المتصرف او مدیر المتحف او المكان  )۲(
 )، بالتغیرات الملزمة؛۳وفق تعلیمات الفقرة (ي ب)(

 )، بالتغیرات الملزمة؛۱۰(-) و۹)(ي بتسري تعلیمات الفقرة ( )۳(

اشخاص، كحد  ۱۰تقام الجوالت االرشادیة في المكان باشتراك  )٤(
 اقصى، وبالتنسیق المسبق؛

المكان یكون، بقدر اإلمكان، بمسار الذي حدد تجوال الزائرین في  )٥(
 مسبقا وباتجاه واحد؛

في المتاحف التي یتواجد فیھا معروضات التي تدعي الزائرین الى  )٦(
لمسھا، مدیر المتحف یضع مراقب بالقرب من كل معروضة الذي 
یلفت انتباه الزائرین بالنسبة لواجب الحفاظ على المسافة ومنع التجمھر 

 ویعقم المعروضة بعد كل استعمال؛

 -)٥(ب)(٦فندق كالمذكور في المادة  (ي ح)

یقوم المتصرف او مدیر، بقدر اإلمكان، الفصل بین عضو الطاقم  )۱(
الجوي او مواطن أجنبي، الذي لیس معافى، وبین باقي النزالء، بما 

الفندق  منشآتفي ذلك بواسطة استقبالھ في طابق منفرد ودون استعمال 
 المشتركة من قبل عضو الطاقم الجوي او المواطن األجنبي؛

 وفق تعلیمات المدیر، وبما في ذلك ما یتعلق بالتنظیف والتعقیم؛ )۲(

 -)٦(ب)(٦بركة سباحة كالمذكور في المادة  (ي ط)

تعقیم والمنوطا لتعلیمات المدیر، وبما في ذلك ما یتعلق بالتنظیف  )۱(
 والنظافة الشخصیة؛

طاوالت وكراسي  مشغل المقصف في نطاق بركة السباحةال یضع  )۲(
لتناول الطعام في نطاق المقصف، ویمنع الوصول الى طاوالت الطعام 

 المثبتة في األرضیة، بحال تواجدت؛

 ال یشغل الجاكوزي او الحمام البخاري في المكان.". )۳(

تعدیل 
 ب۷المادة 

 -ب من االمر األصلي۷في المادة  .٥

 بدل الفقرة (أ) یأتي: )۱(
"(أ) ال ینظم شخص وال یشترك في مؤتمرـ حدث ریاضي او مھرجان ما علدا حدث كالمذكور 

 حدث ممنوع)؛"؛-(ب) (فیما یلي٦في مكان سمح تشغیلھ وفق المادة 

 عدا عرض كالمذكور-"عرض ترفیھي او عرض فنيفي الفقرة (ب)، بعد "رحلة منظمة،" یأتي:  )۲(
 (ب)،".٦في مكان سمح تشغیلھ وفق المادة 

إضافة 
 د۷المادة 

 ج من االمر األصلي یأتي:۷بعد المادة  .٦

"بطاقة 
"الشارة 

 الخضراء"

یحق لشخص الحصول على بطاقة "الشارة الخضراء"، بأحد  (أ) د.۷
 الطرق التالیة:
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 محوسب لوزارة الصحة اإلسرائیلیة؛توجھ  )۱(

بواسطة تطبیق وزارة الصحة اإلسرائیلیة الطروح  )۲(
 الستعمال الجمھور مجاناً؛

بطرق أخرى التي تعلن عنھا وزارة الصحة )۳(
اإلسرائیلیة للجمھور، بما في ذلك طرق غیر 

 محوسبة؛

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

 ذي أصدرت لھ البطاقة؛اسم الشخص ال )۱(

رقم ھویة الشخص الذي أصدرت لھ البطاقة، رقم  )۲(
جواز السفر او رقم آخر یعرف عنھ الذي منح لھ 
من قبل احدى سلطات دولة إسرائیل او سلطات 

 منطقة یھودا والسامرة؛

 البطاقة؛موعد انتھاء سریان  )۳(

 وسیلة تثبت مصداقیة البطاقة؛ )٤(

یتم ابراز بطاقة "الشارة الخضراء" كالمذكور في المادة  (ج)
 ) في احدى الحاالت التالیة:۲(أ)(ي أ)(۷

ابراز بطاقة التي استلمت بأعقاب توجھ محوسب  )۱(
) او بطاقة التي استلمت ۱كالمذكور في الفقرة (أ)(

 أخرى من قبل وزارة الصحة اإلسرائیلیة، بطرقة

ابراز بطاقة من التطبیق كالمذكور في الفقرة  )۲(
 )؛۲(أ)(

أ(ي ۷یتم مسح بطاقة "الشارة الخضراء" كالمذكور في المادة  (د)
) ۱) البارز على الشاشة كالمذكور في الفقرة (ج)(۲أ)(

 كالتالي:

یمكن الحصول على المعلومات المحفوظة بوسیلة  )۱(
إلثبات المصداقیة (الرمز الشریطي) عند مسح 
الرمز الشریطي في تطبیق وزارة الصحة 

 وسیلة المسح)؛-اإلسرائیلیة فقط(فیما یلي

عند مسح الرمز الشریطي یبین في جھاز المسح،  )۲(
وفیھ فقط، المعلومات المذكورة في الفقرة (ب)، 
وتمحى المعلومات عند انتھاء ابرازھا امام منفذ 
المسح وال تحفظ في جھاز المسح او بأي طریقة 
 أخرى عدا في بطاقة "الشارة الخضراء" نفسھا.".

تعدیل 
 ۸المادة 

 -من االمر األصلي ۸في المادة  .۷

 :) یأتي۳في الفقرة (أ)، بدل البند ( )۱(
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ال یزید عدد األشخاص عن نسبة شخص -) ٤(أ)(ج٦المادة في حانوت كالمذكور في  )۳"(
اشخاص، حسب األقل من  ۱۰حة المكان او عن اأمتار مربعة من مس ۷واحد لكل 

عدد األشخاص ال یزید -متر مربع ۱٥۰بینھم، ولكن في مكان الذي تزید مساحتھ عن 
 متر مربع من مساحة المكان؛ لھذا الغرض، تحسب ۱٥عن نسبة شخص واحد لكل 

مساحة المكان حسب األماكن المتاحة امام الجمھور من مجمل مساحة المكان عدا 
 مواقف السیارات، المخازن، مناطق التشغیل وما شابھ ذلك؛

ال یزید عدد األشخاص عن نسبة شخص  -(أ)(ك ب)٦في متحف كالمذكور في المادة  )٤(
اشخاص، حسب األقل من  ۱۰حة المكان او عن اأمتار مربعة من مس ۷واحد لكل 

عدد األشخاص ال یزید -متر مربع ۱٥۰بینھم، ولكن في مكان الذي تزید مساحتھ عن 
متر مربع من مساحة المكان؛ لھذا الغرض، تحسب  ۱٥عن نسبة شخص واحد لكل 

مساحة المكان حسب األماكن المتاحة امام الجمھور من مجمل مساحة المكان عدا 
 مناطق التشغیل وما شابھ ذلك؛مواقف السیارات، المخازن، 

عدد الشخاص  -(أ)(ك ج)٦في حدیقة حیوانات او سفاري كالمذكور في المادة  )٥(
أمتار  ۷)، ولكن لھذا الغرض یقرأ البند المذكور، على ان بدل "۱كالمذكور في البند (

 متر مربع"؛  ۱٥مربعة" یأتي "

عدد الشخاص كالمذكور في البند  -)(ك د)(أ٦في موقع سیاحي كالمذكور في المادة  )٦(
 ۱٥أمتار مربعة" یأتي " ۷)، ولكن لھذا الغرض یقرأ البند المذكور، على ان بدل "۱(

عدد  -متر مربع"، وبالنسبة لقطار جوي الذي یشغل في الموقع، بحال شغل،
األشخاص ال یزید عن نص الكمیة المسموحة عدا األشخاص الذین یقطنون في نفس 

 ؛المكان

ال یزید عدد -) ۲(ب)(٦نشاطات ثقافیة كالمذكور في المادة في مكان الذي تقام فیھ  )۷(
من الكمیة القصوى الذي یستوعبھا المكان، على ان ال یزید عن  %۷٥الشخاص عن 

 شخص في مكان مفتوح، بمراعاة االمر؛ ٥۰۰شخص داخل مبنى او  ۳۰۰

ال یزید عدد -) ۳(ب)(٦ریاضیة كالمذكور في المادة في مكان الذي تقام فیھ نشاطات  )۸(
من الكمیة القصوى الذي یستوعبھا المكان، على ان ال یزید عن  %۷٥الشخاص عن 

 شخص في مكان مفتوح، بمراعاة االمر؛ ٥۰۰شخص داخل مبنى او  ۳۰۰

عدد الشخاص -) ٤(ب)(٦في مكان الذي تقام فیھ معارض كالمذكور في المادة  )۹(
 ٥۰۰شخص داخل مبنى او  ۳۰۰)، على ان ال یزید عن ۱كالمذكور في البند (

 شخص في مكان مفتوح، بمراعاة االمر؛

باإلضافة  –) ٦(ب)(٦كالمذكور في المادة  بركة طھارة للرجالفي بركة سباحة او  )۱۰(
)، ال یتواجد في میاه بركة السباحة او بركة الطھارة بنسبة تزید ۱لما ذكر في البند (

 ؛أمتار مربعة ٦عن شخص واحد لكل 

من  %٥۰ال یزید عدد الشخاص عن -(ج)۱۱في بیت الصالة كالمذكور في المادة  )۱۱(
جد الثابتة، وبحال ال تتواالكمیة القصوى الذي یستوعبھا المكان، حسب عدد المقاعد 

أمتار مربعة، على ان ال  ۷ال یزید العدد عن نسبة شخص واحج لكل -مقاعد ثابتة
 شخص؛"؛ ۳۰۰یزید عن 

 بعد الفقرة (أ) یأتي: )۲(

في المجمع التجاري، یحدد المتصرف فیھ او مدیره نظام رقمي لتنظیم دخول  )۲"(أ
األشخاص الى المجمع التجاري، عدا العاملین في المكان، على ان ال یزید عدد 
الماكثین بكل وقت عن عدد األشخاص االقصى المسموح، لغرض ھذه الفقرة، "عدد 

نسبة شخص واحد لكل  عدد األشخاص  ال یزید عن -األشخاص األقصى المسموح"
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متر مربع من مساحة المكان؛ لھذا الغرض، تحسب مساحة المكان حسب المساحة  ۱٥
المتاحة امام الجمھور من المساحة الكلیة بما في ذلك أماكن البیع في الحوانیت وعدا 
مساحة مواقف السیارات، المخازن، مناطق التشغیل وما إلى ذلك؛ وعدا مساحة مكان 

المتواجد فیھا الذي تشغیلھ بواسطة فتحة امام الجمھور ممنوعة وفق عام او تجاري 
 ؛٦المادة 

في سوق البیع بالتجزئة، یحدد المتصرف فیھ او مدیره نظام لتنظیم دخول األشخاص  )۳(أ
السوق، عدا العاملین في المكان، على ان ال یزید عدد الماكثین بكل وقت عن عدد 
األشخاص االقصى المسموح، ھذا بواسطة تعیین مراقبین عند مدخل السوق وقدر 

لغرض ھذه الفقرة، "عدد األشخاص اإلمكان یحدد نظام رقمي لتنظیم الدخول،  
متر  ۱٥عدد األشخاص  ال یزید عن نسبة شخص واحد لكل  -األقصى المسموح"

مربع من مساحة المكان؛ لھذا الغرض، تحسب مساحة المكان حسب المساحة المتاحة 
امام الجمھور من مساحة السوق بما في ذلك أماكن البیع في الحوانیت وعدا مساحة 

 "؛، المخازن، مناطق التشغیل وما إلى ذلك؛مواقف السیارات

) او ۳)، (أ۲في الفقرة (ب)، بدل "كالمذكور في الفقرة (أ)" یأتي: "كالمذكور في الفقرات (أ)، (أ )۳(
 "؛،)، بمراعاة االمر٤(أ

 بعد الفقرة (ب) یأتي: )٤(

الداخلین الى المكان وسیلة رقمیة لعد -"نظام تنظیم رقمي"في ھذه المادة،  "(ج)
والخارجین منھ، وبشرط ان الوسیلة ال یمكنھا تشخیص الداخلین والخارجین، 

ساعة، وال  ٤۸وال تصور وجوھھم، والمعلومات المدونة تمحى منھ خالل 
تستعمل ألي ھدف آخر عدا لتنفیذ ھذه التعلیمات؛ ھذا ال یمنع من استعمال 

 ین.".المعلومات لمعرفة عدد الداخلین والخارج

تعدیل 
 ۱۱المادة 

 من االمر األصلي، یأتي في نھایتھا: ۱۱في المادة  .۸

المفتوح امام الجمھور وتقام فیھ الصلوات  مكانشغیل تبالرغم من المذكور في الفقرة (ب)، یمكن  (ج)
 )۱۰(أ)(۸-و ۷بطاقة "الشارة الخضراء"، وفق تعلیمات المواد  أبرزألجل إقامة الصلوات، لمن 

 (ب) ومنوطا بالتعلیمات التالیة:-و

المتصرف او مدیر مكان الصالة یقدم للسلطة المحلیة التي یقع مكان الصالة في  )۱(
منطقة نفوذھا، تصریح على استیفاء تعلیمات ھذه الفقرة حسب االستمارة في الذیل 

االستمارة بموجب ھذه الفقرة؛ یدون في تشغیل مكان الصالة  ألجلالثاني (أ)، 
المذكورة اسم مدیر بیت الصالة وطرق التواصل معھ وكذلك عدد المتواجدین 

 )؛۱۰(أ)(۸المسموح حسب الكمیة المسموحة وفق المادة 

ترسل السلطة المحلیة بطریقة محوسبة او بطریقة أخرى، مصادقة على تقدیم  )۲(
وكذلك تنشر على موقع االنترنت التابع للسلطة او بطریقة أخرى أماكن  حالتصری

 الصالة التي أرسلت لھا مصادقة كالمذكور؛

) عند مدخل ۲یعلق المتصرف او مدیر بیت الصالة المصادقة المذكورة في البند ( )۳(
 بیت الصالة، في مكان بارز للعین؛

 أ؛۷المادة تسري تعلیمات الفقرة (ا أ) من  )٤(

 تقام الصالة دون تقدیم الطعان؛ )٥(

عند اجالس اشخاص الذین ال یقطنون في نفس الكان، یتم الحفاظ على مسافة مترین،  )٦(
 بینھم؛ واحد فارغعلى مقعد  أدني، بین شخص آلخر، او كحد بقدر اإلمكان
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 م.".الشخصیة، النظافة والتعقیوفق تعلیمات المدیر بما یتعلق الحفاظ علة النظافة  )۷(

تعدیل 
 ۱٦المادة 

 -من االمر األصلي ۱٦في المادة  .۹

 -في الفقرة (أ) )۱(

(أ) او من یدیر ٦)" یأتي: "من المادة ٦)، في الصدر، بدل "من المادة (۲في البند ( (أ)
لي، ی مكان عام او تجاري المفتوح ووفق "الشارة الخضراء"، مساحتھ كالمفصل فیما

م یبرز بطاقة "الشارة ة شخص آخر، بواسطة فتحھ امام من لھو شخصیا او بواسط
 (ج)"؛۱۱(ب)او ٦الخضراء"، خالفاً لتعلیمات المادة 

 ) یأتي:۳بعد البند ( (ب)

ري المفتوح ووفق "الشارة الخضراء"، امن یمكث بمكان عام او تج أ)۳"(
لیس معافى، او من یمكث في فندق الذي سمح فتحھ بموجب المادة 

سنھ او عضو في  ۱٦(ج) ولیس معافى او قاصر لم یبلع ال-(ب) و٦
طاقم جوي او مواطن اجنبي، الذي حصل على نتیجة سلبیة لفص 

ً لتعلیمات الما٦الكورونا كالمذكور في المادة  ) او ۱(أ۳دة (ج)ـ خالفا
)، وكل ھذا بشرط انھ تم تعلیق في المكان الفتة وفق تعلیمات المادة ۲(أ
 )؛۱أ(ي أ)(۷

 ) یأتي:ھ۱۰بعد البند ( (ج)

شارة الخضراء"ر مكان عام او تجاري مدی و)۱۰"( ، ولم یعلق المفتوح وفق "ال
 )؛٤(ج)(۱۱) او المادة ۱أ(ي أ)(۷كالمذكور في المادة الفتة 

دیر مجمع تجاري ولم یعیین الحد األدنى من المراقبین الذي حدد في م ز)۱۰(
أ(ي ۷)، على األقل، خالفا لتعلیمات المادة  ۱)(أ)(۳أ(ي ب)(۷المادة 

 )؛۳ب)(

دیر مجمع تجاري او سوق بیع بالتجزئة وقام بوضع طاوالت وكراسي م ح)۱۰(
لتناول الطعام في نطاق المجمع التجاري او السوق، بمراعاة االمر، او 

كالمذكور، ولم یعلق الفتلت لم یمنع الوصول الى الطاوالت والكراسي 
) او المادة ٦أ(ي ب)(۷بشأن منع تناول الطعام، كالمذكور في المادة 

 )؛أ(ي ج۷

مدیر مجمع تجاري الذي لم یمنع وضع بسطات الطعام في نطاق المجمع  ط)۱۰(
أ(ي ۷التجاري ولم یمنع إقامة المعارض، خالفا لتعلیمات المادة 

 )؛۷ب)(

) او مدیر مكان كالمذكور في ۲(ب)(٦مدیر مكان كالمذكور في المادة  ي)۱۰(
بیعھ في مكان الحدث، عدا ) ولم یمنع تقدیم الطعام او ۳ب)(٦المادة 

) او في ۹أ(ط و)(۷قناني المشروبات الشخصیة، كالمذكور في المادة 
 )، بمراعاة االمر؛۹أ(ط ز)(۷المادة 

) او مدیر مكان كالمذكور في ۲(ب)(٦مدیر مكان كالمذكور في المادة  ي أ)۱۰(
) ولم یعلق الفتات بشأن اعالم المتواجدین في الحدث ۳ب)(٦المادة 

) ۱۰بصدد منع تناول الطعام خالل الحدث كالمذكور في المادة  أ(ط و)(
 )، بمراعاة االمر؛"؛۱۰أ(ط ز)(۷او في المادة 
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 -في الفقرة (ب) )۲(

في تعریف "مدیر"، یأتي في نھایتھ: " وبالنسبة لبیت الصالة كالمذكور في المادة  (أ)
یدیر بیت الصالة وقدم للسلطة المحلیة تصریح بشأن فتح بیت الصالة  من-)(ج۱۱

 )؛"؛۱(ج)(۱۱كالمذكور في المادة 

 بعد تعریف "مدیر" یأتي: (ب)

مكان عام او تجاري الذي -""مكان عام او تجاري مفتوح وفق "الشارة الخضراء"
 (ج).".۱۱(ب) او ٦سمح فتحھ امام من أبرز بطاقة "الشارة الخضراء" وفق المواد 

إضافة 
الذیل الثاني 

 (أ)

 بعد الذیل الثاني من االمر األصلي یأـي: .۱۰

 "الذیل الثاني (أ)
 ))۱(ج)(۱۱(المادة 

مر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا األ المفروضة وفق تصریح بشأن تطبیق تعلیمات
االمر)، -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰ )،۱۹٤٤ والسامرة) (رقم(تقید النشاط) (یھودا ) تعلیمات مؤقتة(الجدید 
فتح بیت صالة وفق "الشارة الخضراء"، الذي كتب ووقع بیوم___ شھر____ سنة_____ على  ألجل

اسم وعنوان (_ ید__________ رقم الھویة _____ المتصرف او مدیر بیت الصالة الواقع في ____
 بیت الصالة):

 -(ب)و-)و۱۰(أ)(۸، ۷یستوفي جمیع الشروط المفصلة في المادة اصرح بھذا ان بیت الصالة  )۱(
 (ج) من االمر.۱۱

انھ من واجبي الحرص على تنفیذ الشروط المذكورة في بیت الصالة الجل الحفاظ على السالمة  أیقن  )۲(
 العامة.

 اكمل الناقص):(_ ______ھي: التالي  أحدالكمیة القصوى المسموحة في بیت الصالة، حسب  )۳(
 من الكمیة القصوى الذي یستوعبھا المكان، حسب عدد المقاعد الثابتة. %٥۰لغایة  )أ(
 .أمتار مربعة ۷ال یزید العدد عن نسبة شخص واحج لكل -بحال ال تتواجد مقاعد ثابتة  )ب(

 اكمل الناقص)(_ ____________________معي: طرق التواصل  )٤(

 وعلیھ أوقع 
__________________ 

 التوقیع".

تعدیل الذیل 
 الثالث

 -في الذیل الثالث من االمر األصلي .۱۱

 ) یأتي:۳بعد البند ( )۱(

 عامود أ
 إداریةمخالفات 

 عامود ب
 غرامة إداریة بالشیكل الجدید

 "؛۱٫۰۰۰ أ)۳(أ)(۱٦أ) المادة ۳"(

 ) یأتي:ھ۱۰بعد البند ( )۲(
 عامود أ

 إداریةمخالفات 
 عامود ب

 بالشیكل الجدیدغرامة إداریة 

 ۳٫۰۰۰ و)۱۰(أ)(۱٦و) المادة ۱۰"(
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 ٥٫۰۰۰ ز)۱۰(أ)(۱٦ز) المادة ۱۰(

 ٥٫۰۰۰ ح)۱۰(أ)(۱٦ح) المادة ۱۰(

 ۲٫٥۰۰ ط)۱۰(أ)(۱٦ط) المادة ۱۰(

 ٥٫۰۰۰ ي)۱۰(أ)(۱٦ي) المادة ۱۰(

 ".۱٫۰۰۰ ي أ)۱۰(أ)(۱٦ي أ) المادة ۱۰(

 ".٥٫۰۰۰-" یأتي: " وبالنسبة لمدیر مجمع تجاري۲٫٥۰۰العامود ب، بعد ")، في ۱۱في البند ( )۳(

 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. .۱۲ بدء سریان

(تقید  )۱۹(تعدیل رقم  أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید یسمى ھذا االمر:" .۱۳ االسم
 ".۲۰۲-٥۷۸۱ )،(تعلیمات مؤقتة )۲۰۲۷ النشاط) (یھودا والسامرة) (رقم

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

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

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

      ٥۷۸۱       ادار               ۹

 ۲۰۲۱       شباط           ۲۱
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 جيش الدفاع اإلسرائيلي 

( )تقيد نشاط( )يهودا والسامرة(  20امر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس كورونا الجديد )تعديل رقم 

2021-5781)تعليمات مؤقتة(،  (2028)رقم   

المنطقة  بموجب صالحياتي كقائد قوات الجيش اإلسرائيلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لصالح  

 وصحة العامة، انني اسن بهذا ما يلي:

تعديل  

المادة  

1

في االمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس كورونا الجديد )تعليمات مؤقتة( )تقييد نشاط(   .1

-ج يأتي22(، بعد المادة  صلياالمر األ  –)فيما يلي    2020-5780(،  1944)يهودا والسامرة( )رقم  

"تعليمات  

 –مؤقته  

عيد  

المساخر 

 25/2/2021الرغم من المذكور في هذا االمر، خالل المدة من يوم  ب )أ(  د.22

يوم   ، 05:00الساعة    ولغاية  20:30  الساعةمن    ،27/2/2021حتى 

تقرأ  ،  05:00  ولغاية الساعة  00:01الساعة  من  ،  28/02/2021يوم  بو

 - كالتالي

 يأتي:   2بعد المادة  (1)

تقيد  

الخروج  

للحيز العام 

يخرج شخص مكان سكنه او مكان مكوث ال   أ.2

ضافة أو فندق أو  است  مكانبما في ذلك    ،آخر

)أ()ز(    6في المواد    كالمذكور  ضيافةمجمع  

مكان   - ( )فيما يلي  5)ب()  6  -( و2  )ز-و

ال  (،السكن أحد لغرض  اال    العام،حيز  الى 

 التالية: النشاطات او األهداف 

 العمل؛ مكان العامل الى خروج  (1)

واألغذية   (2) باألدوية  التزود 

وتلقي   األساسية  والمنتجات 

 األساسية؛ الخدمات 

تلقي   (3) أو  الطبية  الرعاية  تلقي 

 الضرورية؛ الرعاية االجتماعية 

 تبرع بالدم؛ ال (4)

في الهيئات،    فعالياتالوصول إلى   (5)

األطر،   الى  المؤسسات،  او 

برامج  فعاليات أو  خدمات  الغير ، 

هذا   وفق  اوممنوعة  االمر   االمر 

عدد   تقييد  مكان   في  العمالبشأن 

يروس اف  تفشي تقليص  ألجلالعمل  

الجديد  ال )يهودا    2019كورونا 

 تعليمات ( )1836)رقم    (والسامرة 

 ؛ 2020-5780 ة(،مؤقت
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زيارة شخص من ذوي االحتياجات   (6)

في  الخاصة   يمكث   إطار الذي 

من قبل أفراد أسرته خارج المنزل 

قبل  من  أو  األولى  الدرجة  من 

أو زيارة شخص من ذوي    ،الوصي 

االحتياجات الخاصة ألفراد أسرته 

من   األولى  الدرجة  زيارة  من 

مع مراعاة تعليمات   الوصي عليه،

 ووفق المنزلي  الصحي  الحجر  

الحفاظ على   جلأل  المحددةالشروط  

الرفاه   إطارفي    الماكثينصحة  

 المدير؛ وفق تعليمات 

األمر   هذا   خارج إطار  "- في 

كبديل    إطار-المنزل"   يستخدم 

إشراف   تحت  الرفاه   دائرة منزلي 

المدنية  االجتماعي   اإلدارة  في 

وزارة   أو  والسامرة  يهودا  لمنطقة 

والخدمات  الرفاه  العمل، 

إسرائيل،   في  بإدارتهم االجتماعية 

لخدمات ا   قسم   بإدارة او من قبلهم او  

االجتماعي السلطة   الرفاه  في 

 قبلها؛ المحلية او من 

أو   (7) جنازة  أو  زفاف  حفل  حضور 

أو بات    تسفامي  كالبار  ةديني  طقوس

الختان أو    ميتسفا طقوس أو    حفل 

دينية مشابهة في الديانات األخرى 

أو   المقربين  األسرة  أفراد  ألحد 

زواج وشخص آخر  المشاركة مقيم  

بالتنسيقالزواج  يكون شاهدا على  

مقيم   ،  الغرضلهذا    الزواج؛ مع 

اسرة  " الوالد،  -قريب"  فرد  الجد، 

او   أو    ،االبن والده،  الزوج  الحفيد 

وأ  األخت  أو  او    العم ،  م بنائه األخ 

 ؛ او الخالة  العمة الخال،

بركة    ة امرأخروج   (8) في  للغطس 

 الطهارة، 

الذين   (9) والديه  بين  قاصر  نقل 

نقل   أو  منفصل  بشكل  يعيشون 

من   المسؤول الوالد  أحدقاصر  ين 

الخروج  عليه  ويتوجب  عنه 
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في   لغرض يوجد  وال  ضروري 

مسؤول يمكن    شخص  مكان اإلقامة 

 رعايته؛ ترك القاصر تحت 

 اليف؛ لحيوان  عالج حيوي (10)

البرلمان (11) الى  اإلسرائيلي    الوصول 

 )الكنيست( 

باستثناء    مظاهرة،في    االشتراك (12)

أي  بموجب  محظورة  مظاهرة 

 ؛ ةأمنيعات قانون أو تشري

قانوني  (13) إجراء  إلى  الوصول 

،  )قضية( يكون الشخص طرفًا فيه

عليه   يتوجب  او  منصب  ذو 

 االشتراك في االجراء؛ 

يواجه   (14) الذي  شخص  مساعدة 

تتطلب   ضائقة  أو  صعوبة 

 المساعدة؛ 

شخص (15)  خارج الى    خروج 

من انظمة    2لنظام  ا   وفق  إسرائيل،

مع  للتعامل  خاصة  صالحيات 

)تعليمات  الجديد  كورونا  فيروس 

والدخول  الخروج  )تقييد  مؤقتة( 

إسرائيل ،2021-5781  (،إلى 

في   سريانها  من حسب  إسرائيل 

 خر؛ آلحين إلى 

مكان    الخروج  (16) إلى    سكنمن  دائم 

ذلك    آخر، في  من بما  الخروج 

الجر   مكان  الى  السكن  مكان 

من   الصحي والخروج  المنزلي، 

عالجية أو  تعليمية  التي    مؤسسة 

مكان   تعد إلى  دائمة  إقامة  مكان 

 ؛ نقل مكان السكناو  سكن

لغرض   (17) رياضيالخروج  نشاط 

الذين يقطنون   افراد الذينلفرد أو  

 ،السكنمن مكان    ،في نفس المكان

ذات   مركبات  استعمال  دون 

 ؛ محرك

 1000حتى    تبعدلمسافة  الخروج   (18)

مكان   من  أال  و  السكنمتر  بشرط 

؛يخرج الى مكان سكن ليس مسكنه

11341



ذوي   (19) من  شخص  خروج 

يلزم   الذي  الخاصة،  االحتياجات 

العام   للحيز  الخروج  إعاقته  بسبب 

عن   تزيد  من   1000لمسافة  متر 

 "؛  .مع مرافق واحد سكنهمكان 

 : في نهايتها يأتي  ،3في المادة  (2)

في مكان سكن ليس  شخص يمكث ")ج( ال 

او    أحدلغرض    اال  مسكنه النشاطات 

 "؛ أ.  2المادة  فيالمفصلة  األهداف

 -  6في المادة  (3)

 - في الفقرة )أ(  )أ( 

 -( و3ج  )-و(  2)ج    البنود (1)

-   (2ه)  -( و1ه)  -( و4)ج  

 ؛ تحذف

 بدل الفقرة )و( يأتي:  (2)

للتدريب    يستعمل")و( مكان  

عليه   صادق الرياضي الذي  

لوزارة   العام   التربيةالمدير 

إسرائيل   في  أنه والرياضة 

 منافسةللتدريب أو    يستعمل

 فقط؛"؛ لرياضي محترف 

و  ،( 1و)  البنود (3) ي  )  -)ي( 

 ؛ تحذف-د(   ك)حتى ( ح

)ب(،   )ب( الفقرة  حتى  1)  البنودفي   )

 تحذف؛  -(6)-و( 4)

 - ب  7في المادة  (4)

 بدل الفقرة )أ( يأتي:  )أ( 

")أ( ال يجوز ألي شخص أن ينظم  

حدث   أو  مؤتمر  في  يشارك  أو 

رياضي أو مهرجان أو حفلة )فيما 

 "؛ (.ممنوع حدث-يلي 

)ب )ب( الفقرة  الكلمات   (،في  تُحذف 

 "أو في حفل"؛ 

(  2)  البندقبل    (،في الفقرة )أ  ،16في المادة   (5)

 يأتي: 

ف او  د هل  من يخرج من مكان سكنه(  1")

وخالفا  )أ(  2المادة    فيل نشاط الغير مفص

 ؛ ذكورة للمادة الم
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يمكث في مكان سكن ليس مسكنه  من  أ(    1)

أ، 2المادة  فصل في  ف او نشاط المد ليس له

 "؛  (؛)ج3خالفًا للمادة 

المادة   (6) لمخالفة "  بدال  ،21في  بالنسبة 

المادة   )  16بموجب  يأتي:    "،ج(12)أ( 

(، 1))أ(  6المواد    بموجبلمخالفة  بالنسبة  "

 ج( "؛ 12)أ( )16وأ(  1)أ()16و

 ( يأتي: 2في الذيل الثالث قبل البند ) (7)

 العمود أ 

 المخالفات اإلدارية

( 1))أ(16المادة  (1")

 أ( 1))أ( 6المادة أ( 1)

 العمود ب 

غرامة إدارية 

بالشيكل الجديد 

500

"؛  500

من    ليسوا  البلدات التي اغلبية سكانهاالفقرة )أ( على  تسري تعليمات  ال   )ب(

 ". اليهود 

بدء 

 سريان 

 بدء سريان هذا االمر بيوم توقيعه. .2

(  20امر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس كورونا الجديد )تعديل رقم   يدعى هذا االمر: " .3 االسم

 " 2021-5781)تعليمات مؤقتة(،  (2028)تقيد نشاط( )يهودا والسامرة( )رقم 

تووووووعوووووو وووووو   وووووو  وووووو ف  الوووووو 

الوو سوودي ا  ووووو ا     قوود وو  ق اش ا د 

 وودوو  ا  ال ووووووودعوو  عووقوو وو ووو   سوو   

  5781ا ا                23

2021 شبد          25
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جيش الدفاع اإلسرائيلي 

)تقيد   (21رقم  )تعديل  أمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد

 2021-5781 (،)تعليمات مؤقتة (2029 )رقمالنشاط( )يهودا والسامرة( 

االمر   ان  اعتقد  انني  وبما  المنطقة،  في  االسرائيلي  الدفاع  قوات جيش  كقائد  لمصبموجب صالحياتي  لحةضروري 

 المنطقة، والصحة العامة، فأني آمر بهذا ما يلي: 

الجديد )تعليمات مؤقتة( )تقيد  في االمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا .1 3تعديل المادة 

االمر االصلي(، في  -)فيما يلي  2020-5780(،  1944النشاط( )يهودا والسامرة( )رقم  

 يأتي:   3البند (، بعد  2، في الفقرة )أ3المادة 

كالمذكور في المادة    إسرائيلة يهودا والسامرة او  منطقالذي يزور    أجنبيمواطن   أ( 3")

 (؛". 2)ج()6

في الفقرة )ب(، يأتي في نهايتها: ،األصلي من االمر  6في المادة  .2 6تعديل المادة 

؛".مكان يقام فيه اجتماع انتخابي (7)"

-األصلي االمر أ من 7في المادة  .3 أ 7تعديل المادة 

 -  في الفقرة )ط و( (1)

ن الحدث"؛ في مكا" :أتي(، بدل "في نطاق الحدث" ي9في البند ) )أ( 

تها: يأتي في نهاي )ب(

تبين  بارز للعين  في مكان    الفتة  المتصرف او مدير المكانيعلق  (  15")

 اسم مدير المكان؛"؛ 

-  في الفقرة )ط ز(  (2)

ن الحدث"؛ في مكا" :أتي(، بدل "في نطاق الحدث" ي9في البند ) )أ( 

تها: يأتي في نهاي )ب(

تبين  بارز للعين  في مكان    الفتة  المتصرف او مدير المكانيعلق  (  15")

 اسم مدير المكان؛"؛ 

يأتي في نهايتها:  (3)

 - (7)ب()6كالمذكور في المادة  ")ك( مكان يقام فيه اجتماع انتخابي

بيعه في  جالسين فقط، د  والحضورع  يقام االجتما (1) الطعام او  تقديم  مكان  ون 

،  المشروبات الشخصية  قنانيعدا  االجتماع، بما في ذلك في منطقة االستقبال،  
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المك في  الطعام  تناول  الماان؛  ودون  يعلمون  المكان كثين  المراقبين  في 

ف المتصرف او  يوق،  ؛ بحال رفضوا الماكثين االنصياع للتعليماتبالمذكور

 ؛ المدير الحدث

قسم المتصرف  ي  -ةعلى كراسي ثابتشمل الجلوس  الذي ال ي مكان مفتوح  في   (2)

المكان  الاو   منفردةمدير  اقسام  حتى  ،  الى  يحتوي  قسم  شخص،    20كل 

 ، األقسام، بين األقلعلى ، متر 2ويحافظ على مسافة 

كان بين  (، يفصل المتصرف او مدير الم2ي المكان كالمذكور في البند )ف (3)

 حاجز فعلي بينهم؛ بواسطة   األقسام 

عند اجالس اشخاص الذين ال يقطنون في    ن،ا يتأكد المتصرف او مدير المك (4)

مسافة   على  الحفاظ  المكان،  بقدر    2نفس  أدنى  متر  وكحد  مقعد  اإلمكان، 

 ؛ بينهم فارغ

 أربعة فة ال تقل عن  من الحفاظ على مسا  نايتأكد المتصرف او مدير المك (5)

 ؛ للمنصة  تركينالمش بين   أمتار

ينبهوا الماكثين في االجتماع راقبين الذين  ان مو مدير المكيعببن المتصرف ا (6)

هذه   تعليمات  على  للحفاظ  بالنسبة  انتباههم  ذلك    ،األنظمةويلفتوا  في  بما 

ر الصحي المنزلي  د من تعليمات الحج3د الكمامات وفق المادة  واجب ارتدا 

عدد المراقبين يكون تواجد،    ، بحالالتقسيم الى اقسام منفردةوالحفاظ على  

 مشترك؛  50لكل ق واحد بنسبة مرا

ي (7) المكان  مدير  او  الالمتصرف  منعلم  بشأن  االجتماع  في  تناول  حضور  ع 

 بارزة للعين بهذا الصدد؛  أماكنالل االجتماع ويعلق الفتات في الطعام خ

 ؛ مدخلينن ع ، ال يقليشمل المكان عدة مداخل (8)

المكان  الينظم   (9) مدير  او  من  متصرف  المشتركين وخروجهم  عملية دخول 

 دخولهم وخروجهم بشكا تدريجي، المكان على ان يتم  

، في مكان بارز للعين، الفتة تبين اسم مدير  انمدير المك  المتصرف اويعلق   (10)

 المكان.".

المادة   تعديل 

 ب7

المادة   .4 م7في  االمب  " األصلير  ن  بعد  )أ(،  الفقرة  في  مؤتمر،  في  يشترك  يأتي: وال   "

 (". 7)ب()6المادة خابي كالمذكور في باستثناء اجتماع انت "

: يت( يأ10)البند  بعدفي الفقرة )أ(،   ،األصلي من االمر  8في المادة  .5 8تعديل المادة 

الذي  10") مكان  في  انتأ(  اجتماع  فيه  المادة  ابي  خيقام  في  عدد    -(  7)ب()6كالمذكور 

ة في المكان، وبشرط ان ال ى المسموحمن الكمية القصو  %75ال يزيد عن نسبة    األشخاص

. ، بمراعاة االمر؛"مفتوحشخص في مكان    500خل مبنى او عن  شخص دا  300يزيد عن  

كن لهذا  أتي في نهايته: " ول( ي4، في البند ))ج(   الفقرة في  ،  األصليمن االمر    11في المادة   .6 11تعديل المادة  

مستند كالمذكور   أبرزوبحال    على ان الكلمات "( من الفقرة المذكورة،  2يقرأ البند )الغرض  

 تحذف؛".   -د)د(،"7الفقرة   بعد مسح المستند كالمذكور في  -( 1د)ج()7في الفقرة 

- في الفقرة )أ( ،األصليمن االمر  16في المادة  .7 16تعديل المادة  

الذي    أجنبي  وليس مواطن)ج(" يأتي: "6المادة  أ( بعد "كالمذكور في  3بند )لفي ا (1)

 ؛ "(2)ج()6كالمذكور في المادة  إسرائيلة يهودا والسامرة او منطقيزور 

 ي( يأتي: 10بدل البند ) (2)

المادة  ي(  10") في  كالمذكور  مكان  في   ، (2)ب()6مدير  كالمذكور  مكان  مدير 

في    (3ب()6المادة   كالمذكور  مكان  مدير  تقديم    (،  3)ب()6المادة  او  يمنع  ولم 

11345



 

، عدا قناني المشروبات  االمر،    االجتماع، بمراعاة   الطعام او بيعه في مكان الحدث 

(، بمراعاة  9أ)ط ز()7( او في المادة  9أ)ط و()7الشخصية، كالمذكور في المادة  

 ؛ ؛"االمر

)ا(،  8المذكور في المادة  )أ(." يأتي: "ك8كالمذكور في المادة  "، بدل  11في البند   (3)

 (، بمراعاة االمر؛".3(، او )أ2)أ

بدء سريان هذا االمر بيوم توقيعه.  .8 بدء سريان 

)تعديل    أمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد  يسمى هذا االمر:" .9 االسم

)رقم   (21م  رق والسامرة(  )يهودا  النشاط(  مؤقتة  ( 2029  )تقيد  - 5781،  ()تعليمات 

2021." 

يووووود وووووي تووووومووووويووووور         الووووووت    

اإلسوووورائويولوي  الوودفوواع  جويوش  قووات  قووائوود 

والسووووووامووورة  يوووهوووودا  مووونووو وووقوووة  فوووي 

      5781    ادار   22

2021         آذار        6
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جيش الدفاع اإلسرائيلي 

( )الحجر الصحي  2019أمر بشأن فرض تعليمات الصحة العامة )فايروس الكورونا الجديد 

( )تعليمات  2030( )يهودا والسامرة( )رقم 17المنزلي وتعليمات متفرقة( )تعديل رقم 

2021-5781، مؤقتة(

المنطقة، وبما انني اعتقد انه االمر مطلوب لمصلحة المنطقة بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في  

 والصحة العامة، فأني آمر بهذا ما يلي:

.1 تمديد سريان  (  2019الجديد    في األمر بشأن فرض تعليمات الصحة العامة )فايروس الكورونا (1) 

)رقم   والسامرة(  )يهودا  متفرقة(  وتعليمات  المنزلي  الصحي  ( 1838)الحجر 

مؤقتة(،   المادة  2020-5780)تعليمات  في   ،12" بدل  يأتي  2021\3\7،   "

 ؛ "2021\6\7"

(  2019في األمر بشأن فرض تعليمات الصحة العامة )فايروس الكورونا الجديد   (2)

( )يهودا والسامرة( )رقم  2تعديل رقم ) متفرقة( )الحجر الصحي المنزلي وتعليمات 

" يأتي  2021\3\7بدل "  ،7، في المادة  2020-5780( )تعليمات مؤقتة(،  1862

"7\6\2021" . 

.2 بدء سريان  سريان هذا االمر بيوم توقيعه.  ءبد 

.3االسم الجديد    الكورونا  )فايروس  العامة  الصحة  تعليمات  فرض  بشأن  "أمر  االمر:  هذا  يسمى 

المنزلي وتعليمات متفرقة( )تعديل رقم  2019 ( )يهودا والسامرة( 17( )الحجر الصحي 

 ". 2021-5781( )تعليمات مؤقتة(، 2030)رقم 

 وووووو  وووووو   توووووو وووووو وووووو  ألوووووو    

اإلسووووو اد      الو اوئ   ج ش  ق ات  قوئدو   

 السوووووووئ ووو     ووواووو  ا  بووو ووو ووو ووو ووو 

 5781    ا ا     23

 2021    آذا     7
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جيش الدفاع اإلسرائيلي 

 ( 2019)فايروس الكورونا الجديد  مقيدةاإلعالن عن منطقة أمر بشأن 

2021-5781،)تعليمات مؤقتة(  (2031)يهودا والسامرة( )رقم  (8 رقم )تعديل

الضروري لمصلحة    االمر  بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان

 يلي:  بهذا ما، فأني آمر والصحة العامةالمنطقة 

 

األ .1 9تعديل المادة  بشأن  في  مقيدة مر  منطقة  عن  الجديد    اإلعالن  الكورونا  )يهودا  2019)فايروس   )

)رقم  مؤقتة(1843  والسامرة(  )تعليمات  المادة  5780-2020،(  في  بدل  9،   ،

 ".2021\6\7"  " يأتي:2021\3\7"

.ء سريان هذا االمر من يوم توقيعهبد .2 سريان  بدء

(  2019)فايروس الكورونا الجديد    اإلعالن عن منطقة مقيدةأمر بشأن  "  يسمى هذا االمر: .3 االسم

 ". 2021-5781)تعليمات مؤقتة( ،  (2031 يهودا والسامرة( )رقم ) (8رقم  )تعديل

تووووووموووووويوووووور  يوووووودعووووووي  ألووووووو  

اإلسوووورائيلي   الوودفوواع  جيش  قوات  قووائوود 

والسوووووووامووورة   يوووهوووودا  بووومووونوووطوووقوووة 

5781  ادار  23

2020   آذار   7
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جيش الدفاع اإلسرائيلي 

2032رقم أمر 

)يهودا والسامرة((  14 )تعديل رقم االعتقالجلسات تمديد  أمر بشأن

   2021-5781، )تعليمات مؤقتة( 

على    ظالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري للحفاتي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في  اصالحي  بموجب

العامة، وبسبب   لعام والصحة  العدوى  من    القلقاالمن، النظام  الكورونا  بفنقل   Novel  Coronavirus)ايروس 

nCov-2019  فأني آمر بهذا ما يلي: للمعتقلين والسكان،  كورونا(، فايروس-يلي( )فيما 

)رقم  في   .1 سريان تمديد  والسامرة(  )يهودا  االعتقال  تمديد  جلسات  بشأن  )تعليمات  1830االمر   )

. "2021 نيسان 9" يأتي: "2021آذار 9بدل " ،5المادة في ، 2020-5780،مؤقتة(

تمديد   .2 االسم جلسات  بشأن  "االمر  االمر:  هذا  يسمى  رقم  )االعتقال  أمر  )يهودا    ( 14تعديل 

 ". 2021-5781،)تعليمات مؤقتة( (2032)رقم   والسامرة(

يوووووودعووووووي تووووووموووووويوووووور   الووووووو  

اإلسوووورائيلي   الوودفوواع  جيش  قوات  قووائوود

والسوووووووامووورة   يوووهوووودا  بووومووو ووو وووقوووة

5781   ادار  25

 2021  آذار  9
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جيش الدفاع اإلسرائيلي 

2033رقم امر 

الجلسات في المحاكم العسكرية  خاللالمعتقلين والسجناء   حضور أمر بشأن

   2021-5781،تعليمات مؤقتة() )يهودا والسامرة( (14رقم  )تعديل

ظضروري للحفاالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر  تي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في  ا صالحي  بموجب

 Novel Coronavirus)ايروس الكورونا  ف  تفشي  من  القلق لعام والصحة العامة، وبسبب  اعلى االمن، النظام  

nCov-2019  فأني آمر بهذا ما يلي: في السجون وخارجها، كورونا(، فايروس-يلي( )فيما 

بشأن  في   .1 تمديد سريان  والسجناء    حضوراالمر  المحاكم   الجلسات   خاللالمعتقلين  في 

، في  2020-5780،)تعليمات مؤقتة(    (1888)يهودا والسامرة( )رقم    العسكرية

. "2021 نيسان  9"يأتي:  "2021 رآذا 9، بدل: "3المادة 

في   الجلسات   خاللالمعتقلين والسجناء    حضورمر بشأن  يسمى هذا االمر: "اال .2 االسم

العسكرية  والسامرة((  14رقم    )تعديل  المحاكم  )تعليمات  (2033)رقم    )يهودا 

 ". 2021-5781مؤقتة(،

يوووووود ووووووي تووووووموووووويوووووور   الووووووو  

اإلسوووورائيلي   الوودفوواع  جيش  قوات  قووائوود 

والسوووووووامووورة   يوووهوووودا  بووومووونووو وووقوووة

5781   ادار   25

 2021  آذار   9
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جيش الدفاع اإلسرائيلي 

2034امر رقم 

والسامرة()يهودا  (14رقم  )تعديلعقد الجلسات الجنائية بواسطة الوسائل التقنية أمر بشأن 

   2021-5781، يمات مؤقتة(ل)تع 

الحفاظ    ألجل  ضرورياالمر    بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان

لألطراف المتداولين في المحاكم العسكرية    على االمن، النظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من نقل العدوى

فأني آمر   ،الكورونا(  فايروس-يلي( )فيما  Novel Coronavirus nCov-2019والسكان في فايروس الكورونا )

 ما يلي: بهذا 

)رقم    )يهودا والسامرة(  الجلسات الجنائية بواسطة الوسائل التقنيةمر بشأن عقد  في اال .1 تمديد سريان 

9يأتي: "  "2021  آذار  9، بدل "4، في المادة  2020-5780،( )تعليمات مؤقتة  (1842

 ". 2021 نيسان

الجنائية بواسطة الوسائل التقنية  االيسمى هذا االمر: " .2 االسم )تعديل  مر بشأن عقد الجلسات 

 ".2021-5781)تعليمات مؤقتة(،  ( 2034)رقم  )يهودا والسامرة( (14رقم 

يوووووودعووووووي تووووووموووووويوووووور   الووووووو  

اإلسوووورائيلي   الوودفوواع  جيش  قوات  قووائوود 

والسوووووووامووورة   يوووهوووودا  بووومووونوووطوووقوووة

5781  ادار   25

 2021  آذار  9
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جيش الدفاع االسرائيلي 

2035امر رقم 

 يروس كورونا الجديداف بسببتواجد مانع الستكمال عمليات التحقيق أثناء   نمشتبهي اعتقالبشأن أمر 

 2021- 5781  ،(مؤقتةتعليمات ) ()يهودا والسامرة (15 رقم )تعديل

1.

ألجل الحفاظ  وبما انني أعتقد أن االمر ضروري    المنطقة،بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي في  .2

يروس  افعدوى  والسكان ب  ، المعتقلينالنظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من إصابة قوات األمنعلى االمن،  

فإنني    ومن استمرار تفشي المرض،   (،كورونا  فايروس-يلي( )فيما  Novel Coronavirus 2019-nCoVكورونا )ال

 ما يلي: هذا مر بآ

اعتقالمر  األفي   .1 تمديد سريان  بسبب أثناء    نمشتبهي  بشأن  التحقيق  عمليات  الستكمال  مانع  تواجد 

والسامرةاف )يهودا  الجديد  كورونا  مؤقتة)(  1833)رقم    (يروس  -5780  ،(تعليمات 

".2021  انسني   9يأتي"  "2021 آذار 9: "، بدل3المادة ، في 2020

االمر .2 االسم هذا  "يسمى  اعتقالمر  األ:  عمليات  أثناء    نمشتبهي  بشأن  الستكمال  مانع  تواجد 

(2035)رقم    ()يهودا والسامرة   (15)تعديل رقم  يروس كورونا الجديد  اف  التحقيق بسبب

 ".2021-5781 ،(تعليمات مؤقتة)

يوووووودعوووووو الووووووو     تووووووموووووويوووووور 

اإلسوووورا يل    الوودفووا   جيش  قوات  قووا وود

والسوووووووامووورة  يوووهوووودا  بووومووونووو وووقوووة

5781    ادار   25

 2021   راآذ   9
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جيش الدفاع اإلسرائيلي

(2019قليص تفشي فايروس الكورونا الجديد أمر بشأن تقييد عدد العمال في مكان العمل ألجل ت

 2021- 5781( )تعليمات مؤقتة(، 2036 ( )يهودا والسامرة( )رقم18رقم  )تعديل

اعتقد ان االمر ضروري لمصلحة  بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقة، وبما انني  

 المنطقة، والصحة العامة، فأني آمر بهذا ما يلي: 

في االمر بشأن تقييد عدد العمال في مكان عمل ألجل تقليص تفشي فايروس   (1) .1 تمديد سريان 

)رقم    2019الجديد    الكورونا والسامرة(  )تعليمات  1836)يهودا   )

المادة  2020-5780،مؤقتة( في   ،7" بدل  يأتي:  2021\3\10،   "

"10\6\2021 ." 

في االمر بشأن تقييد عدد العمال في مكان عمل ألجل تقليص تفشي فايروس   (2)

الجديد   )رقم    )تعديل(  2019الكورونا  والسامرة(  )تعليمات  1845)يهودا   )

المادة  2020-5780،مؤقتة( في   ،2" بدل  يأتي:  2021\3\10،   "

"10\6\2021 ." 

.2021\3\10بدء سريان هذا االمر بيوم  .2 بدء سريان 

يسمى هذا االمر: "االمر بشأن تقييد عدد العمال في مكان عمل ألجل تقليص تفشي   .3 االسم

(  2036( )يهودا والسامرة( )رقم  18( )تعديل رقم  2019فايروس الكورونا الجديد  

 ".2021-5781،)تعليمات مؤقتة(

يوووودعوووويألووووو     تووووموووويوووور 

اإلسرائيلي   الدفاع  جيش  قوات  قائد 

والسوووووواموورة  يووهووودا  بووموو وو ووقووة

5781 نيساااا    2

2021  آذار  15
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جيش الدفاع اإلسرائيلي 

)تقيد   (22رقم  )تعديل  أمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد

 2021-5781 (،)تعليمات مؤقتة (2037 )رقمالنشاط( )يهودا والسامرة( 

االمر   ان  اعتقد  انني  وبما  المنطقة،  في  االسرائيلي  الدفاع  قوات جيش  كقائد  لمصلحةبموجب صالحياتي  ضروري 

 المنطقة، والصحة العامة، فأني آمر بهذا ما يلي: 

 

في االمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد )تعليمات مؤقتة( )تقيد  .1 24تعديل المادة  

)رقم   والسامرة(  )يهودا  المادة  2020-5780(،  1944النشاط(  في  دل ب ،  24، 

 ".2021\6\10" يأتي: "2021\3\10"

.2021\3\10بدء سريان هذا االمر بيوم  .2 بدء سريان 

)تعديل    أمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد  يسمى هذا االمر:" .3 االسم

)رقم   (22رقم   والسامرة(  )يهودا  النشاط(  مؤقتة  ( 2037  )تقيد  - 5781،  ()تعليمات 

2021." 

يووووود وووووي تووووومووووويووووور         الووووووت    

اإلسوووورائويولوي  الوودفوواع  جويوش  قووات  قووائوود 

والسووووووامووورة  يوووهوووودا  مووونووو وووقوووة  فوووي 

      5781      نيسان2

2021    آذار        15
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جيش الدفاع اإلسرائيلي 

)تقيد النشاط أمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد

 ( 2038 )رقم)يهودا والسامرة(  (7)تعديل رقم  ( المواصالتفي مجال 

 2021-5781، )تعليمات مؤقتة(  

اعتقد ان االمر ضروري لمصلحة بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقة، وبما انني  

 المنطقة، والصحة العامة، فأني آمر بهذا ما يلي: 

في االمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد )تقييد النشاط   .1 24تعديل المادة 

- 5780( )تعليمات مؤقتة(،  1951في مجال المواصالت( )يهودا والسامرة( )رقم  

 ".2021\ 6\10" يأتي: "2021\3\10بدل "  ، 24، في المادة 2020

.2021\3\10بدء سريان هذا االمر بيوم  .2 بدء سريان 

أمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد  "  هذا االمر:   يسمى .3 االسم

النشاط المواصالت  )تقيد  مجال  رقم    (في  )رقم   (7)تعديل  والسامرة(  )يهودا 

 ."2021-5781، )تعليمات مؤقتة( (2038

5781  نييييسييييييان  2

2021   آذار  15

يييييد ييييي  تييييمييييييييير  ألييييو      

قيائيد قوات جيش اليدفياع اإلسييييرائيلي  

والسيييييياميييرة ييييهيييودا  بيييمييينييي يييقييية 
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

(تقید النشاط)  )۲۳رقم  (تعدیل أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱ )،(تعلیمات مؤقتة )۲۰۳۹ (رقم(یھودا والسامرة) 

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

تعدیل المادة 
۱ 

في االمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید (تعلیمات مؤقتة) (تقید النشاط)  .۱
 -۱، في المادة األصلي) االمر-یلي(فیما  ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، ۱۹٤٤(یھودا والسامرة) (رقم 

 ، یأتي في نھایتھ:" بطاقة "الشارة الخضراء"في التعریف  )۱(
علیھا شخص من الجھة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة  التي حصل) مصادقة ۳"(

 سریریة لتطعیم ضد فایروس الكورونا التي تدار في إسرائیل؛"؛ على انھ یشترك في تجربة

 :بعد التعریف "اشخاص الذین یقطنون في نفس المكان" یأتي )۲(
، ذ الفحصان تنفیفوري، في مك لبشك النتیجةبین یكورونا  فحص-""" فحص كورونا فوري

بواسطة معدات طبیة المسجلة في سجل المعدات واألجھزة  ھیئة الفحصالذي ینفذ على ید 
 الطبیة الذي تدیره وزارة الصحة اإلسرائیلیة؛

ت لغرض تنفیذ فحوصا التي سجلت في وزارة الصحة اإلسرائیلیة، ھیئة-"ھیئة الفحص"
الكورونا الفوریة عند الدخول الى مكان وفق ھذا االمر وحصلت على مصادقة لھذا الغرض، 

 والتي تظھر في الالئحة المنشورة على موقع وزارة الصحة اإلسرائیلیة بھذا الشأن؛"؛

 -في تعریف "ریاضي تنافسي" )۳(

 یحذف؛-)، البند الثانوي (د)۱في البند ( (أ)

-" وحتى نھایتھواشترك في حدثان للقیادة)، المقطع من الكلمات "۲في البند ( (ب)
 یحذف.

تعدیل المادة 
۳ 

 -من االمر األصلي ۳في المادة  .۲

ة "الشار بطاقة امام من یبرز في مكان عام او تجاري الذي سمح فتحھال یمكث شخص ) ۱"(أ )۱(
 الشروط التالیة: أحداال بحال استوفى  (ج)۱۱ (ب) او٦بموجب المواد  فقط، الخضراء"

 ھو معافى؛ )۱(
 طفل عمره دون السنة؛ھو  )۲(
) حصل على نتیجة سلبیة في فحص كورونا فوري، الذي اجراه عند المدخل الى المكان ۳(

شخص الذي حصل على نتیجة -) (فیما یلي۲(ج٦الدخول الى المكان فقط، وفق المادة  ألجل
 نا فوري)؛سلبیة في فحص كورو

 ) ھو مدیر المكان او شخص من قبلھ؛"؛٤(

 ) یأتي:۱)، بعد البند (۲في الفقرة (أ )۲(
 أ) ھو طفل عمرة دون السنة؛۱"(
 شخص الذي حصل على نتیجة سلبیة في فحص كورونا فوري؛"؛ب) ھو ۱(

 ) یأتي:۲بعد الفقرة (أ )۳(
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شخص في مكان الذي یستعمل لالفراح  )، ال یمكث۱(أ) بالرغم من المذكور في الفقرة ۳"(أ
) اال بحال استوفى أحد الشروط ۱(ج٦-(ب) و٦والمناسبات الذي سمح فتحة وفق المادة 

 التالیة:
 ھو معافى؛ )۱(
 طفل عمره دون السنة؛ھو  )۲(
 )؛۱(ج٦) حصل على نتیجة سلبیة في فحص كورونا فوري كالمذكور في المادة ۳(
 ة سلبیة في فحص كورونا فوري)؛"؛) ھو شخص الذي حصل على نتیج٤(

تعدیل المادة 
٤ 

 -األصليمن االمر  ٤في المادة  .۳

 في الفقرة (أ)، بدل تعریف "تجمھر مسموح" یأتي: )۱(
شخص داخل مبنى، بحال  ۲۰شخص في مكان مفتوح وحتى  ٥۰حتى -"تجمھر مسموح"

 ".شخص؛ ٥۰ حتى-أیضاكان مكان التجمھر یشمل مبنى ومكان مفتوح 

 تحذف.-) ۱الفقرة (أ )۲(

الغاء المواد 
 أ٥-و ٥

 تلغى.-أ من االمر األصلي٥-و ٥المواد  .٤

تعدیل المادة 
٦ 

 -من االمر األصلي ٦في المادة  .٥

 -في الفقرة (أ) )۱(
 بدل الصدر یأتي: (أ)

 " ال یدیر شخص مكان عام او تجاري بواسطة فتحة امام الجمھور، بما في ذلك
عدا مكان عام او تجاري كالمفصل  ،ترفیھيكان استجمام، تربوي، سیاحي او م

 ؛"فیما یلي، وأیضا بحال تواجد المكان في مجمع تجاري او سوق بیع بالتجزئة:

-في البند (أ)، المقطع من الكلمات "وبرط ان المكان كالمذكور" وحتى نھایتھ (ب)
 تحذف؛

 ھایتھ: "او معرض المقام في مكان مفتوح"؛)، یأتي في ن۳في البند (ج (ج)

 بدل البند (د) یأتي: (د)
"(د) استقبال الجمھور في مكان عمل ألجل تقدیم الخدمات للجمھور التي ال یمكن 
تقدیمھا عن بعد او تقدیم الخدمات لشخص الذي ال یستطیع تلقیھا عن بعد، بشكل 

 محوسب او عبر الھاتف؛"؛

وبشرط ان ال یشغل منشآت مشتركة  )، بدل "۱)، البند الثانوي (في البند (ز )ھ(
بما في ذلك غرفة الطعام، بركة السباحة، وصالة الریاضة" یأتي: "وبشرط 
ان ال یشغل منشآت مشتركة، عدا المنشآت المشتركة التي یسمح تشغیلھا 

 وفق تعلیمات ھذه الفقرة"؛

 یحذف؛-البند (ح) (و)

 (ي ز) یأتي: بدل البند (ز)
 "(ي ز) مطعم، عدا منطقة الجلوس داخل مبنى المطعم؛"؛

دون تشغیل منشآت في الموقع السیاحي باستثناء  في البند (ك د)، الكلمات "، (ح)
 تحذف؛-" تشغیل القطار الھوائي

 بعد البند (ك د) یأتي: (ط)
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 ) بركة سباحة المتواجدة في مكان مفتوح؛"؛ھ"(ك 

 -في الفقرة (ب) )۲(

في الصدر، یأتي في نھایتھ: "وكذلك طفل عمرة دون السنة او لشخص الذي أبرز  (أ)
على نتیجة سلبیة في فحص كورونا فوري، الذي اجراه وفق الفقرة مصادقة 

 )"؛۲(ج

 ) یأتي:۱بعد البند ( (ب)
 ؛"؛وأ) مكان المستعمل لتدریبات ریاضیة ولیس صالة ریاضیة او ستودی۱"(

 ) یأتي:۲بدل البند ( (ج)
) مكان الذ یقام فیھ نشاط او فعالیات منظمة، بما في ذلك نشاط تربوي او ۲"(

حدث ریاضي بحضور الجمھور، طقوسـ مؤتمر او محاضرة، التي تقام بجلوس 
الذي یقام فیھ حدث بجلوس  مكان-یليالجمھور ودون بیع او تقدیم الطعام (فیما 

 عام)؛"؛الجمھور ودون ط

 یحذف؛-) ۳البند ( (د)

 )، یأتي في نھایتھ: "او مكان إلقامة معرض داخل مبنى"؛٤في البند ( )ھ(

 ؛تحذف-")، الكلمات، "، عدا غرفة الطعام فیھ٥في البند ( (و)

 ) یأتي:٥بعد البند ( (ز)
 أ) غرفة الطعام في الفندق المعدة الستعمال النزالء فقط؛"؛٥"(

 )، بعد "بركة سباحة" یأتي: "المتواجدة داخل مبنى"؛٦في البند ( (ح)

 یحذف؛-) ۷البند ( (ط)

 یأتي في نھایتھا: (ي)
)، وتقتم ۲) مكان الذي یقام فیھ نشاط او فعالیات منظمة كمفھومھا في البند (۸"(

قي، رض موسیدون جلوس الجمھور او تتضمن تقدیم او بیع الطعام، بما في ذلك ع
افراح، حفلة، او دورات للبالغین التي تقام دون جلوس المشتركین او مؤتمر الذي 

 الذي یقام فیھ حدث دون تقید الجلوس او تقدیم مكان-یليیشمل تقدیم الطعام (فیما 
 الطعام)؛

غرفة طعام كالمذكور في البند  س) منطقة الجلوس في مبنى المطعم الذي لی۹(
 )؛۸لذي یقام فیھ حدث او فعالیات منظمة كالمذكور في البند (ولیس مكان ا أ)٥(
 ) موقع سیاحي داخل مبنى؛"؛۱۰(

 بعد الفقرة (ج) یأتي: )۳(
) الذي ۸) بالرغم من المذكور في الفقرة (ب)، بالنسبة لمكان كالمذكور في الفقرة (ب)(۱"(ج

 المناسباتاو  لألفراحل یعتبر قاعة او حدیقة افراح ومناسبات او مكان آخر الذي یستعم
الذي یستعمل لألفراح او المناسبات)،  مكان-یليفیما ( اتح او المناسبفراإقامة اال لغرض

عند المدخل  أبرزیجوز لشخص ان یشغلھ بواسطة فتحة امام الجمھور أیضا لشخص الذي 
 ساعة قبل ابرازھا؛ ٤۸-نتیجة فحص كورونا سلبیة الذي نفذ خالل ال

ر مكان من األماكن المفصلة في الفقرة (ب) ان یضع عند مدخل المكان ) یجوز لمدی۲(ج
الدخول  وألجلاجراء الفحوصات عند مدخل المكان  ألجلمحطة لفحص الكورونا الفوري 

 كونت-الفندقالى نفس المكان فقط، لغرض فحص الكورونا الفوري التي تنفذ عند مدخل 
محطة فحص الكورونا الفوري على ید ھیئة ساعة فقط؛ یتم تشغیل  ۲٤النتیجة ساریة لمدة 

 ا المدیر لھذا الغرض؛".ھفاحصة الذي تعاقد مع
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تعدیل المادة 
۷ 

 .یحذف- )٤من االمر األصلي، البند ( ۷في المادة  .٦

تعدیل المادة 
 أ۷

 -أ من االمر األصلي۷في المادة  .۷

 تحذف؛-الفقرة (أ) )۱(

بما في ذلك غرفة الطعام، بركة السباحة، وصالة  )، بدل "۲في الفقرة (ط)، البند ( )۲(
الریاضة" یأتي: "عدا المنشآت المشتركة التي یسمح تشغیلھا وفق تعلیمات المادة 

 (أ)"؛٦

 -في الفقرة (ي أ)  )۳(

ت وضع)، یأتي في نھایتھ: " بالنسبة لمتصرف او مدیر مكان الذي ۱في البند ( (أ)
فحص كورونا فوري من قبل المتصرف او المدیر كالمذكور ل محطةمدخلة  عند

تبین الالفتة أیضا تعلیمات بشأن إمكانیة الدخول الى المكان  -)۲(ج٦في المادة 
 منوطا بإبراز مصادقة على نتیجة سلبیة لفحص الكورونا كالمذكور"؛

 ) یأتي:۲بدل البند ( (ب)

 أحدمكان من أبرز كشرط لدخولھ ) المتصرف او مدیر المكان یدخل الى ال۲"(
 التالي:

بطاقة "الشارة الخضراء"، بإرفاق بطاقة تشخیص، وبحال ابرز مستند  )أ(
بعد مسح المستند كالمفصل في النظام  -)۱د(ج)(۷كالمذكور في المادة 

فرد من طاقم سنھ او  ۱٦-قاصر عمره اقل من أیضا  -د(د)، بالنسبة لفندق۷
مصادقة على نتیجة سلبیة لفحص  أبرزوااو مواطن أجنبي، الذین  جوي

(ج)، وبالنسبة لمكان الذي یستعمل لألفراح ٦الكورونا كالمذكور في المادة 
أیضا شخص الذي أبرز مصادقة على نتیجة سلبیة لفحص  -او المناسبات

ال یسري المذكر في ھذه الفقرة على )؛ ۱(ج٦الكورونا كالمذكور في المادة 
 دخول عمال المكان؛

دقة على نتیجة سلبة لفحص الكورونا الفوري الذي نفذ عند مدخل المصا )ب(
 المكان ألجل الدخول الى نفس المكان فقط؛"؛

 –في الفقرة (ي ب)  )٤(

 )، یأتي في نھایتھ: "ومن تناول الطعام في نطاق المجمع التجاري"؛٥في البند ( (أ)

ي المذكور في ھذا البند على منطقة )، یأتي في نھایتھ: " ال یسر٦في البند ( (ب)
 )؛"؛۹(ب)(٦الجلوس داخل مبنى المطعم كالمذكور في المادة 

 ) یأتي:۷بدل البند ( (ج)
وضع البسطات في نطاق المجمع ) یسمح المتصرف او مدیر مجمع تجاري ۷"(

 التجاري منوطا بالتعلیمات التالیة:
قل ت ال بمسافةالبعض،  توضع البسطات بعیدة، بقدر اإلمكان، عن بعضھا )أ(

بیت البسطات التي في نفس المستوى، اال بحال تواجد حاجز  أمتار ٤عن 
 ؛المتوازیةبین البسطات  أمتار ٦قل عن ومسافة ال تبینھم 

 بعرض جانب البسطة القریبة من الحاجز المذكور في البند الثانوي (أ)یكون  )ب(
سم عن ۱۸۰قل عن سم على األقل، وبعلو ال ی ٥۰البسطة األخرى وتبرز 

 األرضیة؛
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من الحوانیت، وكذلك  المخارج ال توضع البسطات بالقرب من مداخل او   )ج(
 في مناطق المعابر الضیقة؛ال توضع 

 في بسطات االغذیة، یباع الغذاء في اواني مغلفة فقط؛"؛ )د(

 بعد الفقرة (ي ج) یأتي: )٥(
لجلوس داخل مبنى المطعم (أ)(ي ز) او منطقة ا٦) مطعم كالمذكور في المادة ۱"(ي ج

 -)۹(ب)(٦كالمذكور في المادة 
 بین الطاولة واألخرىالمسافة ال تقل  بحیثالمتصرف او مدیر المكان یضع الطاوالت  )۱(

 قت؛ة بكل ومھمتھ التأكد من الحفاظ على المسافة المذكور مراقب الذي متر ویعین ۲عن 
ال یقطنون في نفس المكان  المتصرف او مدیر المكان یتأكد عند اجالس أشخاص الذین )۲(

متر، بقدر اإلمكان، وعلى األقل على كرسي فارغ  ۲من الحفاظ على مسافة  البارعلى 
 بینھم؛

منوطا بتعلیمات المدیر، بما في ذلك بما یتعلق بالشروط الصحیة والحفاض على النظافة  )۳(
 الشخصیة؛"؛

 ) یأتي:۳في الفقرة (ي د)، بدل البند ( )٦(
من شخص واحد او عدة اشخاص الذین یقطنون في نفس  أكثرفي الجاكوزي  كثیم) ال ۳"(

 المكان؛"؛

 -في الفقرة (ط و)  )۷(

یھ : "مكان الذي یقام فیأتي" قام فیھ نشاط ثقافيیمكان الذي في الصدر، بدل " (أ)
 حدث جلوساً ودون تقدیم الطعام"؛

 ) یأتي:۱بدل البند ( (ب)
 او وقوفا بجوار الكرسي؛ ة الحدث جلوسامشاھد یتم) ۱"(
الذي یقام فیھ  نمشاھدة الحدث بدون رقص او تناول الطعام في المكا مأ) یت۱(

الحدث، بما في ذلك غفي منطقة االستقبال؛ المراقبین یعلموا المتواجدین في 
المكان بالمذكور؛ بحار رفض الجمھور ھذه التعلیمات، یوقف المتصرف اوو 

 الحدث؛"؛مدیر المكان 

 تحذف؛-) ٥(-) و۳البنود ( (ج)

)، بدل الذین ال یقطنون في نفس المكان" یأتي: "الذین لم یشتروا ٦في البند ( (د)
 بطلبیة مشتركة"؛التذاكر 

" یأتي: " تكون أربعة أمتار، اذا تمكن ال تقل عن أربعة أمتار، بدل ")۷في البند ( )ھ(
ن"؛ ویأتي في نھایتھ: " واذا حدد مكان على المنصة االمر، وال تقل عن متری

الذي یفصل بین العرض والجمھور، تكون المسافة المذكورة بین الجمھور للمكان 
 المحدد؛"؛

-"بما یتعلق بالحفاظ على التقسیم ألقسام، بحال تواجدت)، الكلمات "۸في البند ( (و)
 مشاھد"؛ ۷٥مشاھد" یأتي "لكل  ٥۰تحذف؛ وبدل الكلمات "لكل 

: "ال تسري تعلیمات ھذا البند على حدث الذي عدد ) یأتي في نھایتھ۱۱في البند ( (ز)
 شخص؛"؛ ٥۰۰المشاھدین ال یزد عن 

تحذف؛ ویأتي في نھایتھ: "بقدر -"-)، الكلمات "الفعالیات التربویة۱۲في البند ( (ح)
 اإلمكان"؛

 تحذف؛–الفقرة (ط ز)  )۸(
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 شخص"؛ ۲۰اشخاص" یأتي: " ۱۰)، بدل "٤ي الفقرة (ي ز)، في البند (ف )۹(

 بعد الفقرة (ي ح) یأتي: )۱۰(
 –أ) ٥(ب)(٦) غرفة الطعام في فندق كالمذكور في المادة ۱"(ي ح

 )؛۱وفق تعلیمات الفقرة (ي ج )۱(
 یمكن تشغیل المقصف ("البوفیھ") بشرط ان یتم تقدم الطعام الغیر مغلف سابقا للضیوف، )۲(

 على ید أحد افراد الطاقم؛"؛

 –في الفقرة (ي ط)  )۱۱(

)" یأتي: "كالمذكور في المواد ٦(ب)(٦في الصدر، بدل "كالمذكور في المادة  (أ)
 )"؛٦(ب)(٦) او ھ)(ك أ(٦، )(و)أ(٦

 ) یأتي:۳بدل البند ( (ب)
) ال یمكث في الجاكوزي أكثر من شخص واحد او عدة اشخاص الذین ۳"(
 قطنون في نفس المكان؛"؛ی

 تحذف؛–الفقرة (ك)  )۱۲(

 یأتي في نھایتھا: )۱۳(
"(ك أ) مكان الذي یقام فیھ حدث دون تقییدات على الجلوس او دون تقیدات على تقدیم الطعام 

 -) ۸(ب)(٦كالمذكور في المادة 
یلفتوا كان ون المتصرف او مدیر المكان مراقبین الذین یعلموا المتواجدین في المییعب )۱(

 ارتداءانتباھھم بالنسبة لواجب الحفاظ على تعلیمات ھذا االمر، بما في ذلك واجب 
د من تعلیمات الحجر الصحي المنزلي، یكون عدد المراقبین بنسبة ۳الكمامة وفق المادة 
 مشترك؛ ۷٥مراقب واحد لكل 

المكان في الحدث الذي یقام بجلوس الحاضرین حول الطاوالت، المتصرف او مدیر  )۲(
 متر بین الطاولة لألخرى؛ ۲یضع الطاوالت بمسافة ال قتل عن 

ع یتأكد ان بیاو مدیر المكان  المال، المتصرفمقابل  ھفي المكان الذي یتم الدخول الی )۳(
 التذاكر او التسجیل لدخول المكان یتم مسبقا بشكل محوسب او عبر الھاتف؛

مكان الذي یشغل فیھ مقصف، المتصرف او مدیر المكان یتخذ التدبیر لمنع االكتظاظ  )٤(
بالقرب من المقصف، مثل تحدید أماكن الوقوف في الطوابیر االنتظار، وضع وشائل 

الحفاظ على المسافة بین األشخاص، او فسح المجال ألخذ الطعام بعد الطلبیة  ألجلفعلیة 
 أحد افراد الطاقم، ولیس بطریقة البوفیھ المفتوح؛على ید المسبقة؛ یدم الطعام 

بحدث الذي یشمل تقدیم او بیع الطعام، یتأكد المتصرف او مدیر المكان ان یتم الفصل  )٥(
بین منطقة تناول الطعام والشراب وباقي المناطق في المكان؛ ال یسمح بتناول الطعام 

 ن؛المكان الفتات بھذا الشأ والشراب في مكان الغیر معد لذلك، ویعلق المتصرف او مدیر
في المكان الذي یقام فیھ حدث جلوساً، عند اجالس األشخاص الذین ال یقطنون في نفس  )٦(

عند اجالس اشخاص الذین لم -المكان بالنسبة لمكان الذي یتم الدخول الیھ مقابل المال
 تقل الیشاروا التذاكر بطلبیة مشتركة، یتم الحفاظ على مسافة مترین، بقدر اإلمكان، و

 عن مقعد فارغ بینھم؛
)، في المكان الذي یستعمل لألفراح والمناسبات، ۱(ج٦بالرغم من المذكور في المادة  )۷(

المتصرف او مدیر المكان ال یسمح بدخول األشخاص الذین أبرزوا نتیجة سلبیة لفحص 
من عدد المشتركین في الحدث؛ المتصرف او مدیر  %٥الكورونا، بعدد تزید نسبتھ عن 

مكان یحدد ویدیر نظام لتنظیم دخول األشخاص الى المكان، على ان یمنع دخول ال
نتیجة سلبیة كالمذكور بنسبة التي تزید عن المذكور في ھذه  أبرزوااشخاص الذین 

دخول شخص الذي حصل على نتیجة سلبیة المذكور في ھذه الفقرة ال یمنع الفقرة؛ 
 %٥ان، وھو ال یحصى مع نسبة اللفحص الكورونا فوري وابرزھا عند مدخل المك

 المذكورة في ھذه الفقرة؛
 وفق تعلیمات المدیر، بما في ذلك بالنسبة على النظافة الشخصیة والنظافة والتعقیم؛ )۸(
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)، وفق التعلیمات ۱۰(ب)(٦ -(أ)(ك د) و٦(ك ب) في موقع سیاحي كالمذكور في المواد 
 التالیة:

ذین یعلموا المتواجدین في المكان ویلفتوا ن المتصرف او مدیر المكان مراقبین الیعبی )۱(
انتباھھم بالنسبة لواجب الحفاظ على تعلیمات ھذا االمر، بما في ذلك واجب ارتداء 

ة مراقبین بنسبد من تعلیمات الحجر الصحي المنزلي، یكون عدد ال۳الكمامة وفق المادة 
 ؛شخص المتواجدین في المكان ۷٥مراقب واحد لكل 

ي ف ألجل الحفاظ على المسافة بین األشخاصلمكان یتخذ التدبیر صرف او مدیر االمت )۲(
مثل تحدید أماكن الوقوف، وضع الحواجز الفعلیة  ،طوابیر االنتظار ولمنع االكتظاظ

للحفاظ على المسافة بین األشخاص، وضع مراقبین بالقرب من طوابیر االنتظار او 
 الفصل بین المنشآت؛

لالفتات بشأن واجب ارتداء الكمامات بكل حین، بما یعلق المتصرف او مدیر المكا ا   )۳(
في ذلك خالل الفعالیات في الموقع السیاحي واستعمال المنشآت، عدا عندما یمكث 
 شخص واحد او عدة اشخاص الذین یقطنون في نفس المكان، في قسم منفرد في المنشأة؛

 المتصرف، في موقع سیاحي الذي یشمل استعمال معدات التي تالمس وجھ مستعملھا )٤(
او مدیر المكان یستعمل، بقدر اإلمكان، معدات المعدة الستعمال واحد فقط والتي تلقى 
بعد كل استعمال؛ عند استعمال معدات متعددة االستعماالت، المتصرف او مدیر المكان 

 یتأكد من تعقیم جید بین استعمال آلخر؛
 .".قیمشخصیة والنظافة والتعوفق تعلیمات المدیر، بما في ذلك بالنسبة على النظافة ال )٥(

تعدیل المادة 
 ب۷

 -ب من االمر األصلي۷في المادة  .۸

 تحذف؛-الفقرة (أ) )۱(

 بدل الفقرة (ب) یأتي: )۲(
مھرجان، عرض "(ب) ال ینظم شخص وال یشترك في رحلة منظمة، مؤتمر، حدث ریاضي، 

ي لة عدا ففینیة، او حثقافي، في طقوس بما في ذلك عرس او طقوس دترفیھي او عرض 
)، وعدد المشتركین فیھ ال حدث مقید-(ب) (فیما یلي٦مكان الذي یسمح تشغیلھ وفق المادة 

 (أ)، بمراعاة االمر؛"؛٤یزید العدد المذكور في المادة 

 بدل الفقرة (ج) یأتي: )۳(
ذي سمح قرة (ب)، مدیر مكان عام او تجاري، عدا مكان ال"(ج) بالرغم من المذكور في الف

(ب)، ال یقیم في المكان العام او التجاري حدث مقید، ما عدا رحلھ ٦تشغیلھ وفق المادة 
 منظمة؛"؛

 تحذف؛-"حدث ممنوع وال یقیمالكلمات "في الفقرة (د)،  )٤(

"في مكان عام او  تحذف؛ بعد-"،ال یقدم خدماتھ لحدث ممنوع)، الكلمات "ھفي الفقرة ( )٥(
 (ب)".٦ا عدا مكان الذي سمح تشغیلھ وفق المادة تجاري" یأتي: "م

تعدیل المادة 
۸ 

 -من االمر األصلي، في الفقرة (أ) ۸في المادة  .۹

عدد األشخاص" یأتي: "بكل مكان ما عدا األماكن المفصلة في البنود )، قبل "۱في البند ( )۱(
ي مكان مفتوح" شخص ف ۲۰اشخاص داخل مبنى او  ۱۰)،"، وبدل " او عن ۱۱) حتى (۳(

 (أ)، بمراعاة االمر"؛٤یأتي: " او عن العدد المذكور في المادة 

 یحذف؛-) ۲البند ( )۲(

)، بدل المقطع من الكلمات "ال یزید عدد األشخاص عن نسبة شخص واحد لكل ۳في البند ( )۳(
نسبة متر مربع من مساحة المكان" یأتي: "ال یزید عدد األشخاص عن  ۱٥" حتى "لكل ۷

شخص، حسب األقل من  ۲۰أمتار مربعة من مساحة المكان او عن  ۷شخص واحد لكل 
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عدد األشخاص ال یزید عن -متر مربع ۳۰۰بینھم، ولكن في مكان الذي تزید مساحتھ عن 
 متر مربع من مساحة المكان"؛ ۱٥نسبة شخص واحد لكل 

 ) یأتي:۳بعد البند ( )٤(
من الحد  %۷٥عن  دعدد األشخاص ال یزی -(أ)(ي ز)٦ادة أ) في مطعم كالمذكور في الم۳"(

 شخص؛"؛ ۱۰۰وعلى ان ال یزید عن  في المكانالمسموح  ىاالقص

)، بدل المقطع من الكلمات "ال یزید عدد األشخاص عن نسبة شخص واحد لكل ٤ند (في الب )٥(
خاص عن نسبة متر مربع من مساحة المكان" یأتي: "ال یزید عدد األش ۱٥" حتى "لكل ۷

شخص، حسب األقل من  ۲۰أمتار مربعة من مساحة المكان او عن  ۷شخص واحد لكل 
عدد األشخاص ال یزید عن -متر مربع ۳۰۰بینھم، ولكن في مكان الذي تزید مساحتھ عن 

 متر مربع من مساحة المكان"؛ ۱٥نسبة شخص واحد لكل 

 ) یأتي:٦بدل البند ( )٦(
 كالمفصل فیما یلي:– (أ)(ك د)٦مذكور في المادة ) في موقع سیاحي كال٦"(
 شخص یزید عدد األشخاص عن نسبة ال-منشآتتشغل فیھ  ال في موقع سیاحي الذي )أ(

متر مربع من مساحة المكان؛ تحسب مساحة المكان حسب األماكن  ۱٥واحد لكل 
المفتوحة امام الجمھور من مساحة المكان الكلیة عدا مساحة مواقف السیارات، 

 خازن، منطقة التشغیل وما شابھ ذلك؛الم
األشخاص كالمذكور في الفقرة (أ)، على  عدد-منشآتتشغل فیھ  في موقع سیاحي الذي )ب(

في مكان الذي الكمیة استیعابھ القصوى  ۱٫٥۰۰ان ال یزید عدد األشخاص عن 
في المكان الذي الكمیة استیعابھ  ۲٫٥۰۰شخص، وال تزید عن  ۱۰٫۰۰۰المسموحة حتى 

 شخص؛ ۱۰٫۰۰۰المسموحة أكثر من  القصوى
 -(ب)-باإلضافة لما ذكر في الفقرات (أ) و )ج(
ال یزید عدد األشخاص عن -بالنسبة لقطار ھوائي، بحال شغل في المكان، او منطاد  )۱(

 نصف الكمیة القصوى المسموحة، عدا األشخاص الذین یقطنون في نفس المكان؛
ل ة في نطاق الموقع السیاحي، بكفي كل منشأ ،تشغل فیھ منشآت ي موقع سیاحي الذيف )۲(

وحدة منفصلة منھ، یتواجد شخص واحد على األكثر او عدة اشخاص الذین یقطنون في 
 نفس المكان؛

)، عدد األشخاص كالمذكور في البند ھ (أ)(ك٦ ةفي بركة سباحة كالمذكور في المادأ) ٦(
متر مربع"،  ۱٥ة" یأتي "أمتار مربع ۷)، ولكن لھذا الغرض یقرأ البند المذكور، انھ بدل "۱(

امتار  ٦وكذلك، ال یمكث في میاه البركة عدد اشخاص یزید عن نسبة شخص واحد لكل 
 مربعة؛"؛ 

 ) یأتي:۷بدل الفقرة ( )۷(
في المكان الذي یقام بھ حدث جلوسا ودون تقدیم الطعام، كالمذكور في المادة ) ۷"(
عدد  -في مكان التجمع او االستقبال وقوفاوفق احد المفصل فیما یلي، وبشرط انھ  -)۲(ب)(٦

 ):۱األشخاص ال یزید عن المذكور في البند (
 ٥٫۰۰۰الذي كمیة استیعابھ، حسب عدد المقاعد المثبتة، یزید عن  مكان-مبنىفي  )أ(

من الكمیة القصوى المسموحة على ان ال  %۳۰األشخاص ال یزید عن  عدد-شخص
ة القصوى المسموحة اقل من الكمیة شخص؛ في مكان الذي الكمی ۳٫۰۰۰تزید عن 
من الكمیة القصوى المسموحة وال تزید  %۷٥األشخاص ال یزید عن  عدد-المذكورة

 شخص؛ ۱٫۰۰۰عن 
مكان الذي كمیة استیعابھ، حسب عدد المقاعد المثبتة، یزید عن -في مكان مفتوح )ب(

من الكمیة القصوى المسموحة  %۳۰عدد األشخاص ال یزید عن -شخص ۱۰٫۰۰۰
شخص؛ في مكان الذي الكمیة القصوى المسموحة اقل من  ٥٫۰۰۰ان ال تزید عن  على

من الكمیة القصوى المسموحة وال  %۷٥عدد األشخاص ال یزید عن -الكمیة المذكورة
 شخص؛ ۳٫۰۰۰تزید عن 

 یحذف؛–) ۸البند ( )۸(
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یقام فیھ معرض داخل )، بعد "في مكان یقام فیھ معرض" یأتي: "او مكان الذي ۹في البند ( )۹(
 مبنى"؛

 ) یأتي:۹بعد البند ( )۱۰(
عدد األشخاص ال یزید  -أ)٥(ب)(٦أ) في غرفة الطعام في فندق كالمذكور في المادة ۹"(

 شخص؛"؛ ۳۰۰من الكمیة القصوى المسموحة في المكان، على ان ال تزید عن  %٥۰عن 

 ؛متواجدة داخل مبنى")، بعد "بركة سباحة" یأتي: "ال۱۰في البند ( )۱۱(

 یحذف؛-أ) ۱۰البند ( )۱۲(

 أ) یأتي:۱۰بعد البند ( )۱۳(
في مكان الذي یقام فیھ حدث دون تقید على الجلوس او تقدیم الطعام كالمذكور في ب) ۱۰"(

كم الكمیة القصوى المسموحة في  %٥۰عدد األشخاص ال یزید عن -) ۸(ب)(٦المادة 
شخص في مكان مفتوح، بحال  ٥۰۰-شخص في مبنى و ۳۰۰عن المكان، وعلى ان ال تزید 

 ؛٥۰۰شمل المكان مبنى ومكان مفتوح، عدد األشخاص ال یزید عن 
عدد األشخاص ال یزید  -)۹(ب)(٦ج) في مكان الجلوس في مطعم كالمذكور في المادة ۱۰(

 شخص؛ ۱۰۰من الكمیة القصوى المسموحة في المكان وعلى ان ال تزید عن  %۷٥عن 
األشخاص المذكور في البند  عدد-) ۱۰(ب)(٦د) في موفع سیاحي كالمذكور في المادة ۱۰(
، ولكن في كل منشأة في نطاق الموقع السیاحي، بكل وحدة منفصلة منھ، یتواجد شخص )۱(

 "؛واحد على األكثر او عدة اشخاص الذین یقطنون في نفس المكان؛

 ) یأتي:۱۱بدل البند ( )۱٤(
وبحال ال  وفق أحد المفصل فیما یلي،-(ج) ۱۱ت الصالة كالمذكور في المادة ) في بی۱۱"(

 أمتار ۷ال یزید عدد األشخاص عن نسبة شخص واحد لكل –توجد مقاعد مثبتة في المكان 
شخص  ٥٫۰۰۰داخل مبنى وعن  ۳٫۰۰۰مربعة، وبشرط ان ال یزید عدد األشخاص عن 

 في مكان مفتوح:
 ٥٫۰۰۰یعابھ، حسب عدد المقاعد المثبتة، یزید عن مكان الذي كمیة است-في مبنى )أ(

من الكمیة القصوى المسموحة على ان ال  %۳۰عدد األشخاص ال یزید عن -شخص
شخص؛ في مكان الذي الكمیة القصوى المسموحة اقل من الكمیة  ۳٫۰۰۰تزید عن 
من الكمیة القصوى المسموحة وال تزید  %۷٥عدد األشخاص ال یزید عن -المذكورة

 شخص؛ ۱٫۰۰۰عن 
مكان الذي كمیة استیعابھ، حسب عدد المقاعد المثبتة، یزید عن -في مكان مفتوح )ب(

من الكمیة القصوى المسموحة  %۳۰عدد األشخاص ال یزید عن -شخص ۱۰٫۰۰۰
شخص؛ في مكان الذي الكمیة القصوى المسموحة اقل من  ٥٫۰۰۰على ان ال تزید عن 

من الكمیة القصوى المسموحة وال  %۷٥ن عدد األشخاص ال یزید ع-الكمیة المذكورة
 شخص؛ ۳٫۰۰۰تزید عن 

تعدیل المادة 
۱۱ 

 -من االمر األصلي ۱۱في المادة  . ۱۰

 تلغى؛-الفقرة (أ) )۱(

لمن أبرز بطاقة "الشارة الخضراء"" یأتي: او لمن أبرز في الفقرة (ج)، في الصدر، بعد " )۲(
ا فوري الذي نفذه عند مدخل المكان المذكور، وفق مصادقة على نتیجة سلبیة لفحص الكورون

 )، وكذلك اطفل مرة اقل من سنھ".۲(ج٦المادة 

تعدیل المادة 
۱٦ 

 -من االمر األصلي ۱٦في المادة  .۱۱

لم یبرز بطاقة "الشارة الخضراء"" یأتي: "او مصادقة  )، في الصدر، بعد " لمن۲في البند ( )۱(
 نا فوري الذي نفذ عند مدخل المكان"؛على نتیجة سلبیة لفحص كورو
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 أ) یأتي:۳بدل البند ( )۲(
أ) من یمكث بمكان عام او تجاري المفتوح ووفق "الشارة الخضراء"، لیس معافى ولیس ۳"(

طفل ال یزید عمره عن السنة ولم یبرز مصادقة على نتیجة سلبیة لفحص كورونا فوري الذي 
(ج) -(ب) و٦ي فندق الذي سمح فتحھ بموجب المادة نفذ عند مدخل المكان، او من یمكث ف

 او(ج)، لیس معافى ٦-(ب) و ٦او مكث في فندق الذي سمح فتحھ وفق المواد  ولیس معافى 
طفل ال یزید عمره عن السنة ولم یبرز مصادقة على نتیجة سلبیة لفحص كورونا فوري الذي 

ضو في طاقم جوي او مواطن سنھ او ع ۱٦قاصر لم یبلع ال نفذ عند مدخل المكان ولیس 
، او من (ج)٦اجنبي، الذي حصل على نتیجة سلبیة لفص الكورونا كالمذكور في المادة 

یتواجد في مكان المعد لألفراح والمناسبات ولیس معافى ولیس طفل ال یزید عمره عن السنة 
لیس وولم یبرز مصادقة على نتیجة سلبیة لفحص كورونا فوري الذي نفذ عند مدخل المكان 

خالفاً  )، ۱(ج٦شخص الذي حصل على نتیجة سلبیة لفص الكورونا كالمذكور في المادة 
)، وكل ھذا بشرط انھ تم تعلیق في المكان الفتة وفق ۳(أ۳ ) او۲(أ۳، )۱(أ۳لتعلیمات المادة 
 "؛)؛۱أ(ي أ)(۷تعلیمات المادة 

 تحذف؛ -ي أ)۱۰( -وي) ۱۰(ط)، (۱۰البنود  )۳(

 ي أ) یأتي:۱۰ند (بعد الب )٤(
 ) المعد لألفراح والمناسبات، دون۸(ب)(٦من یدیر مكان كالمذكور في المادة ي ب) ۱۰"(

بیة شخاص مع نتیجة سلاالى المكان لمنع دخول  األشخاصدخول  نظام لتنظیمتحدید وتشغیل 
 ؛"؛المادة ) وخالفا لنفس۷أ(ك أ)(۷ور في المادة لفحص الكورونا بالعدد الذي یزید عن المذك

 تحذف؛-یقام فیھ حدث ممنوع او"الذي الصدر، الكلمات " يب)، ف۱۲في البند ( )٥(

 -ج)۱۲في البند ( )٦(

 تحذف؛-یقام فیھ حدث ممنوع او"الذي "في الصدر، الكلمات " (أ)

 تحذف؛-في البند الثانوي (أ)، الكلمات "حدث ممنوع في مكان مفتوح او" (ب)

 تحذف؛-او" بنى)، الكلمات "حدث ممنوع في مبفي البند الثانوي ( (ج)

 تحذف؛-"لھ الخدمات، ممنوع وقدمتحدث  تواجد فيیالذي الكلمات ")، د۱۲في البند ( )۷(

المادة  إضافة
 ھ۲۲

 یأتي: األصليد من االمر ۲۲بعد المادة  .۱۲

-مؤقتة"تعلیمات 
 جة فحصنتی أبرز

كورونا خالل عید 
 الفحص

بالرغم من المذكور في ھذا االمر، خالل الفترة الزمنیة من  ھ۲۲
 -على النحو التالي ٦، تقرأ المادة ۲۰۲۱\٤\۳ولغایة یوم  ۲۰۲۱\۳\۲٥

 ساعة"؛ ۷۲ساعة" یأتي: " ٤۸)، بدل "۱في الفقرة (ج)، البند ( )۱(

 .".ساعة" ۷۲ساعة" یأتي: " ٤۸بدل " )،۱في الفقرة (ج )۲(

تعدیل الذیل 
 الثالث

 -األصليفي الذیل الثالث من االمر  .۱۳

 تحذف؛ -ي أ)۱۰ط)، (۱۰البنود ( )۱(

 ي ب) یأتي:۱۰بعد البند ( )۲(

 عامود أ
 إداریةمخالفات 

 عامود ب
 غرامة إداریة بالشیكل الجدید
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 "؛۲٫٥۰۰ )ي ب۱۰(أ)(۱٦) المادة ي ب۱۰"(

 .بیوم توقیعھبدء سریان ھذا االمر  .۱٤ بدء سریان

 )۲۳(تعدیل رقم  الجدید أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا یسمى ھذا االمر:" .۱٥ االسم
 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱)، (تعلیمات مؤقتة )۲۰۳۹ (تقید النشاط) (یھودا والسامرة) (رقم

      ٥۷۸۱     نیسان              ۹

 ۲۰۲۱       آذار             ۲۲

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

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

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

 ۲۰٤۰ رقمأمر 

 (یھودا والسامرة)) ۱٥ (تعدیل رقم االعتقالجلسات تمدید  أمر بشأن
  ۲۰۲۱-٥۷۸۱، (تعلیمات مؤقتة) 

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

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

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

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

(یھودا  )۱٥تعدیل رقم (االعتقال ر یسمى ھذا االمر: "االمر بشأن جلسات تمدید  .۲ االسم

 ". ۲۰۲۱-٥۷۸۱،(تعلیمات مؤقتة) )۲۰٤۰(رقم  والسامرة)

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

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

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

٥۷۸۱            نیسان       ۲٦
۲۰۲۱            نیسان         ۸
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۲۰٤۱رقم امر 

 الجلسات في المحاكم العسكریة خاللالمعتقلین والسجناء  حضور أمر بشأن
  ۲۰۲۱-٥۷۸۱،تعلیمات مؤقتة)( (یھودا والسامرة) )۱٥رقم  (تعدیل

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

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

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

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

ي ف الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضورمر بشأن یسمى ھذا االمر: "اال .۲ االسم
 (تعلیمات )۲۰٤۱(رقم  والسامرة)(یھودا ) ۱٥رقم  (تعدیل المحاكم العسكریة

 ". ۲۰۲۱-٥۷۸۱مؤقتة)،

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

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

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

٥۷۸۱            نیسان       ۲٦
۲۰۲۱            نیسان         ۸
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۲۰٤۲امر رقم 

 والسامرة)(یھودا  )۱٥رقم  (تعدیلعقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة أمر بشأن 
  ۲۰۲۱-٥۷۸۱، یمات مؤقتة)ل(تع 

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

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

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

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

 ".۲۰۲۱ ایار ۹"

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

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱(تعلیمات مؤقتة)، ) ۲۰٤۲(رقم  (یھودا والسامرة) )۱٥رقم 

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

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

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

٥۷۸۱            نیسان       ۲٦
۲۰۲۱            نیسان         ۸
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۲۰٤۳امر رقم 

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

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،)مؤقتةتعلیمات ( )(یھودا والسامرة )۱٦ رقم (تعدیل

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

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

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

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

تواجد مانع الستكمال عملیات أثناء  نمشتبھی بشأن اعتقالمر األ: "یسمى ھذا االمر .۲ االسم
 )۲۰٤۳ رقم( )(یھودا والسامرة )۱٦(تعدیل رقم یروس كورونا الجدید اف التحقیق بسبب

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،)تعلیمات مؤقتة(

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

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

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

٥۷۸۱            نیسان       ۲٦
۲۰۲۱            نیسان         ۸
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

(تقید النشاط)  )۲٤رقم  (تعدیل أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱ )،(تعلیمات مؤقتة )۲۰٤٤ (رقم(یھودا والسامرة) 

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

تعدیل المادة 
۱ 

في االمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید (تعلیمات مؤقتة) (تقید النشاط)  .۱
، في تعریف ۱، في المادة األصلي) االمر-یلي(فیما  ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، ۱۹٤٤(یھودا والسامرة) (رقم 

 -فسي""ریاضي تنا

مسجل -عام ۱٦)، في البند (أ)، یأتي في نھایتھ: " وبالنسبة لقاصر الذي لم یبلغ ۱في الفقرة ( )۱(
 في جمعیة كالمذكور"؛

 ) یأتي:۲بدل الفقرة ( )۲(
لقیادة ا یحتاز على رخصة قیادة ریاضیة، كمفھومھا في أنظمة مركبة تنافسیة الذي ) سائق۲"(

من حین  إسرائیل، حسب سریانھا في ۲۰۱۰-٥۷۷۱قیادة ریاضیة)،  رخصةالریاضیة (
 آلخر؛".

تعدیل المادة 
٤ 

 -األصليمن االمر  ٤في المادة  .۲

شخص في مكان  ۱۰۰" یأتي: "حتى شخص في مكان مفتوح ٥۰حتى " في الفقرة (أ)، بدل )۱(
 "شخص ٥۰ حتى-أیضابحال كان مكان التجمھر یشمل مبنى ومكان مفتوح مفتوح" وبدل "

 "؛شخص ۱۰۰ حتى-أیضاحال كان مكان التجمھر یشمل مبنى ومكان مفتوح یأتي: "

 تحذف.-) جالفقرة ( )۲(

تعدیل المادة 
٦ 

 -من االمر األصلي ٦في المادة  .۳

 )، یأتي في نھایتھا:بفي الفقرة ( )۱(
احة، السب المشي، ،الجري یشملو واسع تراكباشسباق ریاضي یقام فیھ  يمكان الذ )۱۱"(

 أیضاد والمع المشتركینبھ ذلك، ویقام بالتنسیق المسبق مع ما شاوركوب لدرجات الھوائیة 
ذي ان الحدث ال اإلسرائیلیةللریاضیین الھواة، وصادق مدیر عام وزارة التربیة والریاضة 

باق الذي )؛ سواسعتراك مكان یقام فیھ سباق باش-(فیما یليیقام ھو سباق ریاضي كالمذكور 
ربیة النترنت التابع لوزارة التبواسطة موقع ا جمھورلعلم ال ینشر صودق علیة وفق ھذا البند،

 "؛؛اإلسرائیلیةلریاضة وا

 :نھایتھافي الفقرة (د)، یأتي في  (ب)
 ،)٦"ولكن یجوز لمتصرف او مدیر بركة سباحة كالمذكور في الفقرة (ب)(

في  ھمحترف او لریاضي تنافسي كمفھومتشغیلھا بساعات منفصلة لریاضي 
 )، ووفق تعلیمات نفس الفقرة".۱البنود الثانویة (أ) و(ب) من الفقرة (أ)(و)(
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تعدیل المادة 
 أ۷

 -أ من االمر األصلي۷في المادة  .٤

 -)ط والفقرة (في  )۱(

" یأتي: "عدا توزیع في منطقة االستقبالبما في ذلك أ)، بعد " ۱في البند ( (أ)
 )"؛۹المشروبات كالمذكور في البند (

ة ، تقدیم الشراب ال: "" یأتيالشخصیة روباتش، بعد "عدا قناني الم)۹(في البند  (ب)
 مكان الجلوس او بیع المشروبات في مكان الجلوس"؛

 :یأتي في نھایتھا )۲(
المتصرف  ذ)، یتخ۱۱(ب)(٦كالمذكور في المادة  واسعتراك مكان یقام فیھ سباق باش "(ك ج)
(أ)، ٤بعدد یزید عن المذكور في المادة  األشخاصالسباق التدابیر االزمة لمنع تجمھر  او مدیر

 تقیدات التجمھر المذكورة.".بما في ذلك، یقسم الحدث لعدة اقسام وفق 

تعدیل المادة 
۸ 

 -األصليمن االمر  ۸في المادة  .٥

 ۳۰۰وبدل " ،تحذف-"شخص، حسب األقل من بینھم ۲۰او عن الكلمات ")، ٤في البند ( )۱(
 "؛عمتر مرب ۳٫۰۰۰متر مربع" یأتي: "

 -) ۷في البند ( )۲(

من الكمیة القصوى المسموحة على  %۳۰ال یزید عن في البند الثانوي (أ)، بدل " (أ)
من الكمیة القصوى  %٤۰ال یزید عن " یأتي: "شخص ۳٫۰۰۰ان ال تزید عن 

 "؛شخص ٤٫۰۰۰المسموحة على ان ال تزید عن 

ال تزید عن " یأتي: " شخص ٥٫۰۰۰ال تزید عن ب)، بدل "في البند الثانوي ( (ب)
 من أكثر، وبشرط ان في المكان كالمذكور، الذي یتواجد فیھ شخص ۱۰٫۰۰۰

مكان محدد في كل واحد من في  األشخاصشخص، یكون اجالس  ٥٫۰۰۰
 "؛المدرجات

ص في مكان مفتوح، بحال شمل المكان مبنى ومكان شخ ٥۰۰عنوبدل " )،ب۱۰في البند ( )۳(
ص في مكان مفتوح، بحال شخ ۷٥۰عنو " یأتي: "٥۰۰توح، عدد األشخاص ال یزید عن مف

 ؛"۷٥۰شمل المكان مبنى ومكان مفتوح، عدد األشخاص ال یزید عن 

 د) یأتي:۱۰بعد البند ( )٤(
ال یزید  -)۱۱(ب)(٦اشتراك واسع كالمذكور في المادة ) مكان الذي یقام فیھ سباق بھ۱۰"(

 شخص؛"؛ ۱۰٫۰۰۰عن  األشخاصعدد 

 -)۱۱في البند ( )٥(

من الكمیة القصوى المسموحة على  %۳۰ال یزید عن في البند الثانوي (أ)، بدل " (أ)
من الكمیة القصوى  %٤۰ال یزید عن " یأتي: "شخص ۳٫۰۰۰ان ال تزید عن 

 "؛شخص ٤٫۰۰۰المسموحة على ان ال تزید عن 

ال تزید عن " یأتي: " شخص ٥٫۰۰۰ال تزید عن ب)، بدل "في البند الثانوي ( (ب)
 من أكثر، وبشرط ان في المكان كالمذكور، الذي یتواجد فیھ شخص ۱۰٫۰۰۰

مكان محدد في كل واحد من في  األشخاصشخص، یكون اجالس  ٥٫۰۰۰
 "؛المدرجات
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تعدیل الذیل 
 الثالث

 ر"، مدی ، بعد "مجمع تجاري" یأتي:العامود ب)، في ۱۱ألصلي، في البند (ثالث من االمر افي الذیل ال .٦
)، الذي تقام ۸(ب)(٦) او مكان كالمذكور في المادة ۲(ب)(٦سوق، مدیر مكان كالمذكور في المادة 

) عندما یكون المكان ۸(ب)(٦ر في المادة فیھ فعالیات تربویة او حدث ریاضي، او مدیر مكان كالمذكو
 االفراح والمناسبات". إلقامةمعد 

 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. .۷ بدء سریان

 )۲٤(تعدیل رقم  أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید یسمى ھذا االمر:" .۸ االسم
 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱)، (تعلیمات مؤقتة )۲۰٤٤ (تقید النشاط) (یھودا والسامرة) (رقم

      ٥۷۸۱          أیار            ٥

 ۲۰۲۱        نیسان         ۱۷

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

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

 ودا والس����������ام����رةف����ي م����ن����ط����ق����ة ی����ھ����
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 اإلسرائيليجيش الدفاع 

 

( )تمديد سريان( )تعليمات مؤقتة( )يهودا 8المعابر )تعديل رقم  في الصالحياتتنظيم  بشأنامر 

 5455-2885(، 5402والسامرة( )رقم 

 

 فأني آمر بهذا ما يلي: المنطقة،كقائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي في  الحياتيصجب موب

 

الذيل  تعديل

 الثاني

في االمر بشأن تنظيم الصالحيات في المعابر )تعليمات مؤقتة( )يهودا والسامرة(  .5

 يأتي: 52، في الذيل الثاني، بعد البند 0252-1775(، 5661)رقم 

-1776والسامرة(،  )يهودا. اعالن بشأن تخصيص معابر لعبور البضائع 55"

0256." 

 

 ان هذا االمر بيوم توقيعه.بدء سري .5 سريان

 

( )تمديد 8المعابر )تعديل رقم  في الصالحياتتنظيم  بشأنامر " هذا االمر: يسمى .3 االسم

 ".0205-1785(، 0201سريان( )تعليمات مؤقتة( )يهودا والسامرة( )رقم 

 

 

 

 2885      أيار       6 

 5455  نيسان     51

 تمير يدعيالوف 

 اإلسرائيليقائد قوات الجيش 

 ودا والسامرةيهمنطقة في 
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٤٥نظمة دفاع (حالة طوارئ), أ

 إعالن على منظمة غیر مشروعة

)(ب) ۱(۸٤وفق��اً لص��الحیتي كقائ��د ق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي ف��ي المنطق��ة وحس��ب نظ��ام 
") وب�اقي ص�الحیاتي حس�ب ك�ل أنظمة الدفاع(فیما یلي: " ۱۹٤٥ألنظمة الدفاع (حالة طوارئ), 

أمن, وبعد أن اقتنعت, أن األمر مطلوب ألجل الدفاع ع�ن أم�ن المنطق�ة, أم�ن دول�ة  قانون وتشریع
إسرائیل, سالمة الجمھور والنظام العام, إني أعلن بھذا, بأن مجموعة األشخاص أو المنظمة الت�ي 

أو بك�ل اس�م آخ�ر ") المنظم�ة" -, (فیم�ا یل�يPaltoday"" أو" فلس�طین الی�ومیطلق علیھا اس�م " 
ذه المنظمة, بما في ذلك كل أقسامھا وكل فرع, مركز, لجنة, مجموع�ة أو ح�زب الت�ابع ھ فیھتُلقب 

 لھذه المنظمة, ھي منظمة غیر مشروعة, كمفھومھا في أنظمة الدفاع. 

غی�ر المش�روعة الم�ذكورة أع�اله, علی�ھ اإلب�الغ ع�ن ذل�ك اللمنظم�ة التابعة لمن یحتاز على أمالك 
منطق�ة ل الق�انوني لقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي بمنطقة یھ�ودا والس�امرة بواس�طة المستش�ار 

 .۰۲-۹۹۷۷۳۲٦, فاكس: ۰۲-۹۹۷۷۷۱۱یھودا والسامرة, ھاتف: 

لعن�وان البری�د  اً,خطی� ھمن یرى نفس�ھ متض�رراً ج�راء ھ�ذا اإلع�الن, یس�تطیع أن یق�دم اعتراض�ات
او  ۰۲-۰٥۳۰٥۱۰٤. (رق���م الھ���اتف ف���ي المكت���ب: tzibur@mail.idf.il-Pniotااللكترون���ي 
 یوماً من موعد نشر اإلعالن. ۱٤, خالل )۰۲-٥۳۰٥۷۲٤

 
 
 

 ٥۷۷٦  آدار أ    ۱۳

    ۲۰۱٦ ش�������باط        ۲۲
 أل��������وف,          نوم��������ة رون��������ي 

 اإلس�رائیلي ال�دفاع ج�یش قوات قائد

 والس����������امرة یھ����������ودا بمنطق����������ة
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اإلسرائیليجیش الدفاع   

 )یھودا والسامرة(األمر بشأن تنظیم المدن القرى واألبنیة 
  ۱۹۷۱- ٥۷۳۱، )٤۱۸ رقم(

 التراخیص إلصدار الرسوم قیمة قرار بشأن

 )،٤۱۸ رق�م) (یھ�ودا والس�امرة(الق�رى واألبنی�ة  ،من األمر بشأن تنظ�یم الم�دن )٥(۷ مادةفق الصالحیاتھ و بموجب
 :كالتالي) ۲۰۲۱\۱\۱۳( ٥۷۸۱ تبات ۲۹ من یوم ٥۹۹ ھ رقمقرر مجلس التنظیم األعلى بجلست ،٥۷۳۱-۱۹۷۱

تع���دیل ال���ذیل 
 االول

(یھودا  التراخیص إلصدار الرسوم قیمة قرار بشأن من القرار األولبدل الذیل  .۱
 ، یأتي:۲۰۰۷-٥۷٦۷ والسامرة)،

 الذیل االول

 مود جاالع مود باالع مود أاالع
 الرسوم تفصیل نوع العمل أو االستخدام ومالرسف صو

 ،بناء إضافةجدید او بناء  .۱
 ۲في البند  المفصلعدا 

 .هوما بعد

عدة ومباني مسا مدرجبناء جدید أو إضافة بناء بما في ذلك 
وسقف المناطق  الشرفمظالت ومناطق الخدمة وو

والمنشآت الترفیھیة والریاضیة بما  العبالمفتوحة والم
فة، ك السباحة، سواًء أكانت مسقوفة أو غیر مسقوھا برفی

(حتى ولو كانت  ومعامل تغلیفوالمخازن  االفراحوحدائق 
 ألغراض زراعیة) 

 ش.ج ۳۲٫۸۸
 .لكل متر مربع

تش������یید مب������اٍن زراعی������ة  .۲
لألغ����راض الزراعی����ة أو 
االس������تخدام االس������تثنائي 
لمبن������ى غی������ر زراع������ي 

 لألغراض الزراعیة.

خدم كحظ��ائر أو كأقف��اص ة الت��ي تُس��تاني الزراعی��مب��ال )أ(
للطیور أو ك�دفیئات أو م�ا ش�ابھ ذل�ك، م�ا ع�دا المخ�ازن 

 .معامل التغلیفو

 .جش ۱٬۱۳
. لكل متر مربع

 .جش ۱٬۱۳ البیوت الشبكیةفیئات والد )ب(
 لك��ل مت��ر مرب��ع

 ۱۰۰غایة بناء ل
 مرب������ع،مت������ر 

 ۰٫٥٦یضاف و
 ج. لكل مت�ر.ش

-ف��وق ال مرب��ع
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مت���������������ر  ۱۰۰
 مربع.

ط���ویر بن���اء والتل الأعم���ا .۳
 بدون تشیید بناء.

تعبید أو توسیع طریق أو رصیف أو موقف مفتوح، بما في 
كذلك الحفریات من اج�ل ذلك الجسور والجسور الصغیرة و

 إقامتھا.

 ش.ج ۱٫۲۲
. لكل متر مربع

إقام��ة المنش���آت الھندس���یة  .٤
أو المب��������اني للص��������ناعة 
الثقیل��������ة أو االس��������تخدام 
االس��������تثنائي ألبنی��������ة أو 

غ�راض نشآت أخرى لألم
 المذكورة.

(أ) المنش�����������������آت 
الھندسیة والمنشآت 

 الزراعیة

المی��اه والعن��ابر  المض��خات وخزان��ات
والمنش���آت والب���رك  رب���اواآلوالب���رك 

لمعالجة المج�اري والمی�اه، وخزان�ات 
الوق��ود والغ��از بم��ا ف��ي ذل��ك محط��ات 
الض�����خ لمعالج�����ة می�����اه الص�����رف، 
ومنشآت االتصاالت المفتوحة بما في 

 تحت األرض.ي المنشآت التذلك 

 .جش ۳٬٦٥
 لك����������ل مت����������ر

 مكعب.

 مجمع��������������ات(ب)
المی����اه والمج����اري 

 المجمعحسب سعة 

جاري ذوات سعة المیاه والم اتمجمع
 مالیین متر مكعب. ۳ حتى

 .ش.ج ۰٫۱۲
 مكعب لكل متر

مالی�ین مت��ر  ۳ ف�وقمكع��ب  لك�ل مت�ر
 مكعب

 ىمعف

(ج) الم����������������وانئ 
الص���ناعة  ومب���اني

  دةشیالم الثقیلة

مناطق المیناء وكل مبنى أو إنش�اءات 
 المشیدة الصناعة الثقیلة

 ش.ج ۱٬۲۲
مت����������ر لك����������ل 
 المكعب

ة شمس���ی(د) ال���واح 
ف������������ي منش������������أة 
كھروض���������وئیة او 
محط���������ة تولی���������د 
بالطاق����ة الشمس����یة 
 بتقنی���������������������������������ة

وض�����وئیة او لكھرا
ة الشمس�����یة الطاق�����

 الحراریة

 األخ�������رىحات الم�������ري او المس�������ا
اق��ة غالل الطالمس��تعملة لتركی��ز واس��ت

 الشمسیة 

ش.ج  ۱٬۱۹
مرب��ع ت��ر لك��ل م
 ۱۰٬۰۰۰حت��ى 
 مرب��������ع مت��������ر

 ۰٫۱۰ویضاف 
 لكل مت�رش.ج. 

-ف������������������وق ال
۱۰٫۰۰۰۰ 

 .ربعمتر م
أعمال التعدین والتحجیر والحفر والطم وما ش�ابھ ذل�ك  )أ( أعمال التعدین والتحجیر .٥

 من األعمال التي لیست لغرض إقامة بناء.
Log v 

۱۲۰۰ ،v 
عبارة عن حجم 

 ،التع�������������������دین
، تحجی����������������رال

الحف�����ر، الط�����م 
ا ش��ابھ ذل��ك وم��
 تر المكعب.بالم

.ج. ش ۱٫۱ م ومعالجة النفایات الجافةالطمواقع  اعمال لتھیئة )ب(
 لكل متر مكعب

الكواب����ل واألنابی����ب  م����د .٦
القن���وات الت���ي ال وإقام���ة 

مبن��ى تُش��كل ج��زًءا م��ن ال

 :مد
قن���وات وص���رف مج���اري وال، للأنابی���ب لتزوی���د المی���اه )۱(

 المیاه.

 ش.ج ۱٫۲۲
 طول. لكل متر
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وال تخدم���������ھ بطریق���������ٍة 
 مباشرة.

 أنابیب لنقل النفط والغاز وما شابھ ذلك. )۲(
 األنابیب العلیا. )۳(
 .بأي قطركوابل  )٤(

بم��ا ف��ي ذل��ك إقام��ة القن��وات والحج��رات ومح��والت المی��اه 
بھ لخزان��ات وال��دعامات والل��وازم وم��ا ش��اومزال��ق الم��اء وا

ذلك، وأیضاً أعمال التحجیر والحفر والطم لغرض ك�ل م�ن 
 .ةذكورالم عملیات المد

باس��تثناء الج��دار الزراع��ي أو الج��دار  –إقام��ة ج��دار  )أ( إقامة جدار .۷
 األمني

 ش.ج ۱٫۲۲
 كل متر طول.ل

 ىمعف دار زراعيأو ج أمنىإقامة جدار  )ب(

م ف�ي وعمل الذي یحتاج إلى رخصة ولم یُح�دد ل�ھ رس�عن ال أعمال أخرى .۸
 ھذا الجدول

۳۰٤٫٤٥ 
 ش.ج

اني المعف������اة م������ن المب������ .۹
 الرسوم

 ىمعف دور العبادة

ً من یبدأ سر .۲ لسریانا وتسري على كل طلب  ھاتوقیع یومیان ھذه األنظمة بعد مرور ثالثین یوما
 .انھا او بعدهیقدم بیوم بدء سریرخصة 

یھودا ( )٥تعدیل رقم ( التراخیص إلصداروم الرس قیمة نقرار بشأ"یسمى ھذ القرار .۳ االسم
 ."۲۰۲۱-٥۷۸۱، )مرةوالسا

                                                     

 نتالی������ا اب������اربوخ   ةالمعماری������ ةالمھندس������

 مجل����������س التنظ����������یم األعل����������ى ةرئیس����������

 مجل�����������س التنظ�����������یم األعل�����������ى باس�����������م 

 ٥۷۸۱تب��������������������������ات    ۲۹

 ۲۰۲۱ث�������اني  ك�������انون ۱۳

11378



 اإلسرائیليجیش        الدفاع      

 ۱۹٦٦قانون الصحة العامة لسنھ 

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱ (رقم) ةوالسامر (یھودا منسق]نص [ أمر بشأن تعلیمات األمن

 مؤقتة)) (تعلیمات B(المنطقة  )اسرائیلیون( (منع دخول ومكوث) غالق منطقھإعالن بشأن إ
 ۲۰۲۱- ٥۷۸۱-) ۳(تمدید سریان رقم 

من قانون الصحة العامة لسنھ  ۱٥تعلیمات المادة  بوبموج المنطقة،في  اإلسرائیليكقائد قوات جیش الدفاع  بموجب صالحیاتي

وباقي  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱ والس�����امرة) (رقم (یھودا ]نص منس�����ق[ من األمر بش�����أن تعلیمات أمن ۳۱۸ المادة، ۱۹٦٦

في  العام األمر المطلوب ألجل الحفاظ على األمن والنظاموبما إنني اعتقد أن ، أمن اتیعروتش������ص������الحیاتي حس������ب كل قانون 

ألجل  فوریة اجراءاتاتخاذ  الذي یفرض وبائيأن المنطقة أو جزء منھا یرض������خ تحت تھدید مرض  اتض������حوبعدما  ،المنطقة

 یلي:بھذا ما  آمرفإني  تفشیھ،ھ ومنع تمكافح

مؤقتة)، ) (تعلیمات Bعالن بشأن إغالق منطقھ (منع دخول ومكوث) (اسرائیلیون) (المنطقة في اإل .۱ سریان دتمدی

 ".۲۰۲۱\۳\۱۲" یأتي: "۲۰۲۱\۲\۱۲، بدل ٦، في المادة ٥۷۸۱-۲۰۲۰

 االسم
) Bعالن بشأن إغالق منطقھ (منع دخول ومكوث) (اسرائیلیون) (المنطقة ایسمى ھذا اإلعالن: " .۲

 ".۲۰۲۱- ٥۷۸۱)،۳(تمدید سریان رقم  (تعلیمات مؤقتة)

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

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

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

٥۷۸۱            شباط        ۲۹
۲۰۲۱            شباط        ۱۱
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 جيش الدفاع اإلسرائيلي 

1969-5729،(321)رقم  يهودا والسامرة()العامة( قانون األراضي )استمالك للمصلحة  بشأنأمر 

 (21/1/هرقم  نيايدرون هوركك وادي مجمع مياه )استمالك واخذ حق التصرف  بشأنقرار 

يهةودا االسةامرة  )رقة  )صلحة العامةة   من األمر بشأن قانون األراضي )استمالك للم  2حسب المادة    يصالحيات  بموجب

ابموجب المادة   ،1981-5742 ،  947االسامرة  )رق     األمر بشأن إقامة اإلدارة المدنية )يهودا  ،5729-1969  ، 321

ابعةدما اقتنعةإ إن   ، قانون االستتمالك-)فيما يلي  1953لسنة    2رق     ،من قانون األراضي )استمالك للمصلحة العامة   4

اقامة مجمع مياه، الذي سيخدم كال المجتمعيين في منطقةة وةور األردن االرحةر اضي للمصلحة العامة ألجل  استمالك األر

   -اأن بإمكان المنشأ تحمل النفقات الالزمة لتعويض أصحاب الحقوق في األراضيالميإ  

المادة   بموجب  أدناه،  المفصلة  األراضي  استمالك  على  بهذا  االست1)  4أقرر  قانون  من  )أ   حق     اخذ  اعلى  مالك، 

أدناه خالل   المفصلة  األراضي  في  مديرية   60التصرف  االنترنإ،  مواقع  االراضي،  في  القرار  هذا  نشر  يوم  من  يوم 

 حسب االخير بينه .   التنسيق ااالرتراط المالئمة، اا عن طريق تسليمه لجهات االرتراط الفلسطيني،

األراضي هي:

 12.000:  1رس  ا هو محدد باللون األحمر على خريطة االستمالك بمقياس  كم  ،658.345قطعة ارض مجمل مساحتها  

   21/1/ هرق   ايدران هوركنيك اادي مجمع مياه) استمالك ااخذ حق التصرف بشأنقرار  "تحمل اس  ا

 الموقعة بتوقيعي اتشكل جزء ال يتجزأ من هذا القرار. 

 ،6 حوض فيسكالي ، في اراضي عرب ابن عريد التسوية تقعخارطة احسب منظمة  ويرهي أراضي  المذكورة   األراضي

 صن  الرقعة.  المواقع: كرين الحم  اجلين،  

على النحو التالي: ،ينشر هذا القرار االخريطة المرفقة له

 يوم.   60يودع في مكاتب مديرية التنسيق ااالرتراط المالئمة اتعلق على لوحة اإلعالنات لمدة  .1

 بواسطة مديرية التنسيق ااالرتراط المالئمة. ،ي في المحافظة المالئمةيسل  لالرتراط الفلسطين .2

 ينشر بواسطة الصحافة باللغتين العررية االعربية.  .3

 ينشر على موقع االنترنإ التابع لإلدارة المدنية.   .4

 يودع في ديوان رئيس فرع الرنية التحتية في اإلدارة المدنية ايوضع الطالع كل من يروب بهذا.   .5

 ديوان التنظي  في اإلدارة المدنية ايوضع الطالع كل من يروب بهذا.  يودع في .6

يهودا االسامرة في المحافظة المالئمة، ايوضع الطالع كل من يروب  الحكومية في  عن األمالك    المسؤال يودع في مكاتب   .7

 .بهذا

 يوم.  60لمدة   ،يعلق بشكل ااضح للعين في عدة أماكن بارزة في نطاق األراضي المذكورة  .8

 يهودا االسامرة.  جموعة المناشير األاامر االتعيينات التابعة لقيادة جيش الدفاع اإلسرائيلي في منطقةم .9

عليه .  االطالعايمكن ألي شخص 

  5781ادار          5

  2021شباط   17

عميتتتتتد               ،  عطيلتتتتت فتتتتتار  

المدنيتتتة              اإلدارة         رئتتتي 

المختصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتلطة
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 جیش        الدفاع      اإلسرائیلي

 ۱۹٦٦قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) لسنھ 

 ۱۹٦۷-٥۷۲۷)،۳٤امر بشأن اغالق مناطق (یھودا والسامرة) (رقم 

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱) (رقم ة(یھودا والسامر نص منسق][ أمر بشأن تعلیمات األمن

 ۲۰۲۱- ٥۷۸۱-تمدید سریان) (تعلیمات بشأن منع دخول وخروج وتصاریح عامة (معبر جسر النبي) 

، من قانون الص�����حة العامة ۱٥تعلیمات المادة  ببموجب ص�����الحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلس�����رائیلي في المنطقة، وبموج
)، ۱٦٥۱(یھودا والس���امرة) (رقم  ]نص منس���ق[من من األمر بش���أن تعلیمات أ ۳۱۸، المادة ۱۹٦٦لس���نھ  ٤۳قانون مؤقت رقم 

، وباقي صالحیاتي حسب كل قانون وتشریعات أمن، وبما إنني اعتقد أن األمر المطلوب ألجل الحفاظ على األمن ٥۷۷۰-۲۰۰۹
والنظام العام في المنطقة، وبعدما اتض��ح أن المنطقة أو جزء منھا یرض��خ تحت تھدید مرض وبائي الذي یفرض اتخاذ اجراءات 

 بھذا ما یلي: آمرجل مكافحتھ ومنع تفشیھ، فإني فوریة أل

 ۲۰۲۱- ٥۷۸۱-تعلیمات بشأن منع دخول وخروج وتصاریح عامة (معبر جسر النبي) في ال .۱ سریان دتمدی
 ".۲۰۲۱آذار  ٦" یأتي: "۲۰۲۱"شباط  ، بدل٥، في المادة 

 االسم
دید تم(تعلیمات بشأن منع دخول وخروج وتصاریح عامة (معبر جسر النبي)  یسمى ھذا اإلعالن: " .۲

 ".۲۰۲۱- ٥۷۸۱-سریان) 

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

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

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

٥۷۸۱              آذار        ۷
  ۲۰۲۱            شباط      ۱۹
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 اإلسرائيلي جيش الدفاع 

 1966لسنة  79، رقم واالبنية قرى المدن، القانون تنظيم 

 أنظمة تنظيم المدن، القرى واالبنية 

ترخيص( )يهودا والسامرة( التقديم طلب اعفاء من لرسوم ال)قيمة 

من    )ب(4، المادة  1966لسنة    79رقم    واالبنيةقرى  ال   ،مدنالمن قانون تنظيم    67لمادة  ا  وفقبموجب صالحياتي  

وفق أي قانون او وباقي صالحياتي    1981-5742(  947رقم  )االمر بشأن إقامة إدارة مدنية )يهودا والسامرة(  

 : التالية اسن األنظمة فإننياألعلى،   التنظيم ، وبناء على توصية مجلس  تشريعات امن

قيمة 

الرسوم 

. جديد شيكل 500رسوم بقيمة يدفع  الترخيصإلعفاء من لمقدم طلب   .1

-في هذه االنظمة

تنظيم المدن،  ( من االمر بشأن  4)7بموجب المادة    طلب-من الترخيص"    اعفاء"طلب  

 ؛ 1971-5731 (،418)يهودا والسامرة( )رقم  القرى واالبنية

من   اعفاء 

دفع الرسوم 

رسوم، الأنه غير قادر على دفع    الذي يدعي  ،اعفاء من الترخيص  مقدم الطلبيتوجب على   .2

، الرخصةطلب إعفاء من دفع رسوم   الرخصة،طلب للحصول على عند تقديم ال أن يرفق 

، بحال كان يعتمد ممتلكاته وممتلكات الزوج والزوجة والوالدينويرفق تصريح الذي يبين  

وكذلك معيشته،  في  األشهر  دخلهمصادر    عليهم  تقديم    في  لتاريخ  السابقة  طلب    الستة 

منح االعفاء    لرئيس مجلس التنظيم العالي،    يجوز  كالمذكور،طلب    قدم   الرسوم؛اإلعفاء من  

في حاالت استثنائية    الرسوم، إعفاًء كليًا أو جزئيًا من دفع    ،يتم تدوينهاألسباب    الطلب، لمقدم  

االعتبار دخله المادي،    بعينمع األخذ    الرسوم،أن مقدم الطلب غير قادر على دفع  اقتنع  إذا  

 .المثبتة ممتلكاته وديونه

استرداد  

الرسوم 

 الرخصةوأعاد    ،ولم يباشر العمل  ،يحق لمن حصل على إعفاء من الترخيص )أ(  .3

يسترد   أن-  ئهاطلب إلغا وأرفق ا، إصدارهإلى اللجنة خالل ستة أشهر من تاريخ  

 نصف الرسوم. 

فيجوز لرئيس المجلس   بتعديالت،جزئيًا أو    ،الترخيصعفاء من  لإلطلب    قبولتم   )ب(

مبلغ  البشرط أال يتجاوز    الرسوم،أن يعيد إلى مقدم الطلب مبلغ    التنظيم العالي

 الرسوم.  قيمة نصفالمسترد عن  

توقيعها.  يوم ثالثين يوم من بعد سريان هذه االنظمة  ءبد .4 بدء سريان 

تقديم طلب اعفاء لرسوم  ال)قيمة    االبنيةقرى  ال  مدن،أنظمة تنظيم ال: "  تسمى هذه االنظمة .5 االسم

 ". 2021-5781، ترخيص( )يهودا والسامرة(المن 

5781      اردا    17

2021   اذار   1

عطيله  فارس   العميد 

اإلدارة     المدنية     رئيس  
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 جيش        الدفاع      اإلسرائيلي 

 1966قانون الصحة العامة )قانون مؤقت( لسنه 

 1967- 5727(، 34امر بشأن اغالق مناطق )يهودا والسامرة( )رقم  

 2009- 5770 ،(1651( )رقم ة)يهودا والسامر  نص منسق[]  أمر بشأن تعليمات األمن

2021- 5781- ( 2رقم  تمديد سريان) تعليمات بشأن منع دخول وخروج وتصاريح عامة )معبر جسر النبي( 

ج من ت نون جاصالالالاو جاع مو 15كعايم ي جام دة    ببموجب صالالالاتي كق ئد قو توجي جيل جاو  إل جائالالال جقياق  ق جاموبدوج  بموج

)ج  1651)يهودج  جاسالال م ة) )رتم  [نص موسالال ]من جألم  بشالال ن كعايم ي نمن  318ج جام دة  1966اسالالو    43ت نون مؤتت رتم  

ج  ب تق صالاتي كق تسالب ئق ت نون  كشال يع ي نمنج  بم  ينوق جد دو نن جألم  جامباوج ألجق جاا  ل داأل جألمن 5770-2009

ي ضالالت كات كهويو م و  ب قق جا ي ي  و جكذ ا جج جمجي   جاوظ م جاع م  ق جاموبدوج  بعوم  جكضالالأ نن جاموبدو ن  ج م موه   

 به ج م  ياق: آم  وريو ألجق مك  ا    موع ك شي ج  إنق 

5781)كمويو ئ ي ن)ج   عايم ي بش ن موع دخول  خ  ج  كص ريأ د مو )معب  جس  جاوبق) ق جا .1 سريان  دتمدي

."2021آاجر  21ي كق: " "2021آاجر  6" ج بول5ج  ق جام دة 2021-

االسم

كمويو  )كعايم ي بش ن موع دخول  خ  ج  كص ريأ د مو )معب  جس  جاوبق)    : "جا عايم ي  ه سمأل ه ك .2

 ".2021- 5781-) 2رتم  ئ ي ن

يوووووودعووووووي  تووووووموووووويوووووور  الووووووو  

قووائوود قوات جيش الوودفوواع اإلسوووورائيلي  

والسوووووووامووورة  يوووهوووودا  بووومووونووو وووسوووة 

 5781   ذارا  22

 2021  آذار  6
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 االسرائیلي الدفاع جیش

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 

 )۷ رقم (تعدیل) معینةمنشأة الحجر الصحي في ) (۲۰۱۹علیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید ت
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،تعلیمات مؤقتة)(

، وبموجب االمر ۱۹٦٦لسنة  ٤۳رقم من قانون الصحة العامة، قانون مؤقت  ۱٥-و ۱۰واد المحسب صالحیتي  بموجب
 :اسن التعلیمات التالیةفأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ )،۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا بشأن إقامة إدارة مدنیة 

منشأة ) (الحجر الصحي في ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید في  .۱ ٤تعدیل المادة 
 " یأتي:۲۰۲۱ آذار ۱، بدل "٤في المادة  ،۲۰۲۰-٥۷۸۰، )) (تعلیمات مؤقتةمعینة

 ".۲۰۲۱ حزیران۱"

 .۲۰۲۱آذار  ۱بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم  .۲ سریانبدء 

) (الحجر ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید تسمى ھذه التعلیمات:" .۳ االسم
 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱، )(تعلیمات مؤقتة )۷(تعدیل رقم  )منشأة معینةالصحي في 

 
           عطیل���������ھ ف���������ارسالعمی���������د 

 رئ�������������یس اإلدارة المدنی�������������ة

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

 ٥۷۸۱       ادار      ۲۳

 ۲۰۲۱       آذار        ۷
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االسرائيلي  الدفاع جيش

1966لسنة   43قانون الصحة العامة المؤقت رقم 

 (وتعليمات متفرقة  ( )الحجر الصحي المنزلي 2019تعليمات الصحة العامة )فيروس الكورونا الجديد 

 2021-5781،)تعليمات مؤقتة( (22)تعديل رقم

، وبموجب االمر 1966لسنة    43من قانون الصحة العامة، قانون مؤقت رقم    15-و  10حسب المواد  صالحيتي    بموجب

 اسن التعليمات التالية: فأني  ،1981- 5741(، 947رقم )بشأن إقامة إدارة مدنية )يهودا والسامرة(  

الجديد  في   .1 1تعديل المادة  الكورونا  )فيروس  العامة  الصحة  ال 2019تعليمات  )الحجر  المنزلي (  صحي 

، في المادة  التعليمات االصلية(-)فيما يلي  2020-5780)تعليمات مؤقتة(،    وتعليمات متفرقة(

1- 

 قبل تعريف "منطقة" يأتي:  (1)

االجتماعي او مؤسسة صحية،    الرفاه من ليس مقيماً او مقيم دائم في مؤسسة    -""ضيف"

المقيمين،   القاطن في دور المسنين مع احد  ال يعمل في المؤسسة، ليس عامل اجنبي 

ليس مراقب من قبل وزارة العمل، الرفاة والخدمات االجتماعية اإلسرائيلية او من قبل  

 وزارة الصحة اإلسرائيلية وليس مقدم خدمات منظمة ومخططة من قبل المؤسسة؛". 

 بدل تعريف "معافى" يأتي:  (2)

من حصل من وزارة الصحة اإلسرائيلية او من قبل منسق الشؤون الصحية    -""متعافي"

في ذلك من حصل على   بما  المفعول،  متعافي سارية  بطاقة  المدنية على  اإلدارة  في 

بطاقة تطعيم سارية المفعول وما دامت البطاقة سارية المفعول؛ لهذا الغرض، "بطاقة  

بطاقة التي منحت بناًء على معلومات غير مزيفة التي نقلها    -في سارية المفعول"متعا

الصحة   وزارة  في  المختصة  الجهة  تعليمات  وفق  المذكورة  البطاقة  تمنح  المتعالج؛ 

 اإلسرائيلية؛"؛ 

 عد تعريف "اتصال وثيق" يأتي:ب (3)

 احدى التالي:  -""مؤسسة صحية"

المستشفى، المعد للرعاية المستمرة لمرضى تمريضيين  مستشفى او قسم داخل   (1)

التنفس   الموصلين ألجهزة  المعقدين،  والتمريضين  المنهوكين عقليًا،  والمرضى

واالقسام ألمراض   النشط،  الشيخوخة  المعالجون بطب  المرضى  أو  االصطناعي

 المحرقة؛  من للناجين  ونزل للشيخوخة، النفسية

 ادة تأهيل المعاقين نفسياً؛ إطار إسكان اجتماعي يستخدم إلع (2)

مؤسسة إلعادة تأهيل مدمني المخدرات أو الكحوليات تشمل اإلقامة في المؤسسة؛ (3)

اجتماعي"   رفاه  جزئيًا،  -"مؤسسة  أو  كليًا  ليستعمل،  المعد  أو  يستعمل،  الذي  مسكن 

كمكان إقامة أو مكان مكوث لألطفال أو كبار السن أو المعاقين جسديًا أو عقليًا، كل  

ك عندما يكونون خارج إطار عائالتهم، والمسكن المحمي كما هو محدد في قانون  ذل

 ، حسب سريانه في إسرائيل من حين آلخر؛"؛ 2012-5772السكن المحمي، 
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 : يأتي" الطعام بيع مكان" التعريف بعد (4)

سواء   الُمشغل،   لدى   الخدمات  يقدم   ومن  والمستخدم  المتطوع  ذلك   في  بما-"  عامل"

 لم تتواجد؛".  أم  الُمشغل مع عمل عالقة تواجدت

-من التعليمات االصلية 2في المادة  .2 2تعديل المادة 

 : يأتي(  1 ج) الفقرة  بعد (1)

الحجر،   الذي يمكث في  لشخص   يجوز  ،( ج)  الفقرة   في  المذكور  من  بالرغم (  2  ج")

 كورونا   اجتياز فحصين  بعد   الحجر الصحي  فترة   إنهاء  الصحة،   جهاز  في  يعمل  والذي

في  المختصة  الجهة  تحددها  مواعيد  في  الفحوصات  تنفذ هذه   ؛nCov  لـ  سلبية  نتيجةب

في  للشؤون  المنسق  او  االسرائيلية  الصحة  وزارة  وبعد   المدنية،  اإلدارة   الصحية 

الجهة   تعليمات  في   عليها  المنصوص   الشروط  على  العمل  صاحب   موافقة  على  الحصول

الفقرة،   هذه   لغرض  الشؤون الصحية؛  منسق  أو  اإلسرائيلية  الصحة  وزارة   في  المختصة

 : التالي أحد- " الصحة جهاز موظف"

نائبه،   أو  اللوائي  الطبيب  قبل  الذي صنف من  اللوائية  دائرة الصحة  في  موظف (1)

 من  مخول  شخص  قبل  من  أو  المدنية  اإلدارة   في  منسق الشؤون الصحية  قبل  من

 على انه موظف ضروري؛   االسرائيليةوزارة الصحة  قبل

مؤسسة   في  أو  إسرائيل  في  مرضى  صندوق  في  ،طبية   مؤسسة  في  يعمل  شخص (2)

يتعلم   متدرب،  ،طالب  وكذلك  ،(مؤسسة  -  الفقرة  هذه   في)  طارئة  طبية  خدمات  تقدم 

عامل  من    ذلك  في  بما  ،المؤسسة  في  صحية  لمهنة  عمليًا  تدريبًا  يكمل  شخص  أو

باستثناء  المؤسسة،  ات الذي يعمل لصالح  خدم  مقدم  أوللقوى البشرية  شركةقبل 

قبل   من  ضروري  اال بحال تم تصنيفه كعامل  صيانة،  عامل  أو  إداري  موظف

 قبل   من  أو  وزارة الصحة االسرائيلية  في  الجهة المختصة  قبل  من  المؤسسة،  مدير

 بقائمة  المؤسسة  مدير  يحتفظ  أن يجب ؛ةالمدني  اإلدارة   في  منسق الشؤون الصحية

لهم    والذين  ضروريين  مالكع  تصنيفهم  تم  الذين  الموظفين   انهاء  علىصودق 

الصحي    ال   ، الفقرة   هذه  بموجب الحجر  الجهة  الى  وزارة    في  مختصةويرسلها 

 طلبها؛  عند ،منسق الشؤون الصحية إلى أو الصحة االسرائيلية

المنزل أو شخص يعمل  في إطار خارج  ستخدم  وميعمل  الذي    طبيعضو طاقم   (3)

امل ضروري كع  تصنيفهفي إطار خارج المنزل والذي تم    ة كمقدم رعاية مباشر 

ا والخدمات  والرفاه  العمل  وزارة  في  المختصة  الهيئة  قبل  الجتماعية  من 

 -  الغرض؛ لهذا  االسرائيلية

 طبيب أو ممرضة أو شخص يعمل كمساعد طبي؛ -"عضو طاقم طبي" 

موظف يقدم رعاية جسدية للشؤون اليومية لشخص معاق أو  -"مقدم الرعاية المباشرة"  

 الرعاية كالمذكور؛ تقديم يساعد في  

المنزل"   خارج  عمل  العمل المعد  إطار  -"إطار  وزارة  إشراف  تحت  منزلي  كبديل 

رة  أو من قبل دائعلى يدها او  أو يتم تشغيله    الجتماعية االسرائيليةوالرفاه والخدمات ا

 ؛ الوزارة اومن قبلها في الخدمات االجتماعية 

الصحي  المتواجد في الحجر    المذكور في الفقرة )ج(، يجوز للشخصمن  الرغم  ب(  3)ج  

التواصل الوثيق  أيام من تاريخ الوصول أو من تاريخ    10بعد    الحجر الصحي  مدة إنهاء  

حجر صحي  بواجب  تعليمات هذه الفقرة ال تمس  ؛  التاليةلتعليمات  االمريض، وفق  مع  

 : آخر الذي فرض قبل بدء سريان هذه التعليمات

 األيام؛  10خالل ( إذا لم تظهر عليه أي أعراض 1)
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أمر  تنوع الفحوصات التي    ؛nCov  لـ  سلبية  نتيجةب   كورونا  اجتياز فحصين   بعد (  2)

في    عليها المختصة  الصحة  الجهة  الصحيةأو    االسرائيليةوزارة  الشؤون  في    منسق 

 تنفذ في المواعيد التالية: اإلدارة المدنية، والتي  

 ؛ الصحي  الدخول الى الحجربعد  في أقرب وقت ممكن-)أ( الفحص األول 

 مضيوبعد    ،على األقلو ،الصحي  الحجر  خالل اليوم التاسع من–الثاني    الفحص)ب(  

 األول؛ "؛  موعد الفحصساعة على األقل من  24

 ، يأتي:االصلية بدل الفقرة )د( من التعليمات  (2)

يفرض علية واجب الحجر  أو شخص    يالصح  لحجرشخص الذي ادرك انه في ا")د(  

التعليمات  الصحي هذه  الوصول  ،بموجب  الحجر  عليه  استخدام    الصحي  لمكان  دون 

)ج الفقرة  في  كمفهومها  العام  النقل  الحجر    شخص ال و  (، 1وسائل  في  يتواجد  الذي 

الصحي او الذي فرض عليه واجب الحجر الصحي وفق هذه التعليمات  ال يخل واجب  

اال   الصحي  الحجر  مكان  يخرج من  الصحي وال  الحجر  في  يمكث  الصحي،  الحجر 

الجهة اإلدارة المدنية أو  في    ةالصحيالشؤون    سق  من   بمصادقة الطبيب اللوائي او نائبه،

تعتبر   -لهذا الغرض  ووفقًا لشروط الموافقة ؛  وزارة الصحة االسرائيليةفي  المختصة

مخالفة خل واجب الحجر الصحي  أيضا المحاولة للخل بواجب الحجر الصحي لشخص  

المنطقة من الخارج، كان في يوم قبل دخوله الى  14الذي دخل الى المنطقة خالل مدة 

دوله التي ليست دولة إسرائيل، وصرح انه خالل المدة المذكورة تواجد فقط في دولة  

 إسرائيل، 

)1)د أو  1(  التدريب  لغرض  المنطقة  إلى  يصل  عائد  رياضية    مباره (  منافسة  أو 

و  أ  مباره لتدريب أو  أو      لنفس فرع الرياضة  من قبل هيئة دولية رسمية    فيهاالمعترف  

، وتم منح العائد مصادقة من  من قبل هيئة دولية رسمية  فيهامنافسة رياضية المعترف  

في إسرائيل وتم تحويل هذه    التربيةقبل وزارة   الشؤون  ل  المصادقةوالرياضة  منسق 

يجوز له الخروج من ،  وزارة الصحة االسرائيليةفي اإلدارة المدنية أو إلى    الصحية

وزارة  أو الجهة المختصة في    منسق الشؤون الصحيةوفقًا لتعليمات    الحجر الصحي

 ؛ الصحة االسرائيلية

)أ( ب(  2) الفقرة  في  المذكور  من  المنطقة    الذي  عائد  ،الرغم  من  قبلخرج  هيئة    من 

أو    ،رياضية  التدريب  المعترف    مباراة لغرض  قبل هيئة  فيأو منافسة رياضية  ها من 

تم  ووالرياضة في إسرائيل    التربيةائد من قبل وزارة  للع  ومنحت مصادقة   ،دولية رسمية

هذه   الصحيةإلى    المصادقةتحويل  الشؤون  إلى    منسق  أو  المدنية  اإلدارة  وزارة  في 

يُعفى منالصحة االسرائيلية  التي يحددها    ،  بالشروط  الصحي  الشؤون الحجر  منسق 

صرح انه حتى  وبشرط أن    ،  االسرائيليةوزارة الصحة  في اإلدارة المدنية أو    الصحية

تعليمات    بموجب  طبق خالل مكوثه خارج المنطقة  دخوله الى إسرائيل او الى المنطقة،  

اصدرت التي    منسق الشؤون الصحيةاو    وزارة الصحة االسرائيليةالجهة المختصة في  

 السفر كالمذكور؛ حتى حين دخول إسرائيل أو المنطقة؛  لغرض

مجموعة من األشخاص العاملين في فرع رياضة  -ة، "هيئة رياضية"  ( في هذه الفقر3)

غير ربحية،  رابطة  رياضية أو يعملون كمؤسسة مستقلة أو    اتحادوالمنتسبين إلى    معين

ويمثلون فرع أو عدة فروع رياضية في إسرائيل ومعترف بها من قبل الهيئات الدولية  

 الرياضة "؛  فرع المماثلة والمعروفة في نفس

ألغراض اقتصادية مستعجلة  ( عائد يصل إلى المنطقة لمدة ال تتجاوز أربعة أيام،  2)د  

ب  اقتصادية  تعود  الطلب،    االقتصادية  الفائدة  تتعدافائدة  مقدم  يمثلها  تقرير  التي  وقدم 

توجد حاجة اقتصادية ملحة    وزارة االقتصاد االسرائيليةحسبةالعائد من قبل    بموضوع

االسرائيلية،  وزارة الصحة  التقرير الى  وتم ارسال هذا  كالمذكور المتعلقة بعودة العائد،  

وزارة الصحة  تعليمات الجهة المختصة في    ، وفقالصحي  الحجر  له الخروج من    يجوز

ساعة قبل الهبوط    48  خاللإلجراء فحوصات لفيروس كورونا    ومنوطا،  االسرائيلية
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لـ  في   سلبية  نتيجة  على  تحددها    شروط  وبال ،  nCovإسرائيل، وحصل  وزارة  التي 

 ؛ الصحة االسرائيلية

القيام  خبرة فريدة يصل إلى المنطقة لمدة ال تزيد عن سبعة أيام، لغرض  ذو( عائد  3)د

مستعجلة  بموضوع،  اعمال  تقرير  قبل    وقدم  من  اإلسرائيليالعائد  الوزارات   ةاحدى 

تنفيذ االعمال   المتعلقةالمسؤولة عن  العائد   المستعجلة  لتنفيذ    بعودة  الفريدة  الخبر  ذو 

الى  وتم ارسال هذا    المذكورة.االعمال   له    يجوزاالسرائيلية،  وزارة الصحة  التقرير 

وفقالصحي   الحجر من  الخروج   في    ،  المختصة  الجهة  الصحة  تعليمات  وزارة 

 اإلسرائيلية. 

تقصير فترة الحجر المشار    وزارة الصحة االسرائيليةفي  المختصة ةللجه يجوز( 4)د

لعائد   الفقرة)ج(  في  مندوب  إليها  يعتبر  غادر  عن  رسمي  الذي  الذي  إسرائيل  دولة 

قبل  مبعوثاً  المنطقة   أمنية أو سياسية،دمن  للجهة    ولة إسرائيل ألغراض  وبعد شرح 

السفرن وحددت شروط السفر المذكور المختصة في وزارة الصحة اإلسرائيلية تفاصيل  

نفذ   بشكل الذي يقلص خطر التعرض لفايروس الكورونا  وبشرط ان العائد صرح انه 

عند اتخاذ قرار    الشروط التي حددتها الجهة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائيلية؛ 

الحجر فترة  ك  بتقصير  ي الصحي  على  توالمذكور،  في    الجهةجب  وزارة  المختصة 

األمنية  االخذ في عين االعتبار، في جملة االمر، تواجد المصلحة    سرائيليةالصحة اال

 ؛ "؛ الصحي في تقصير فترة الحجراو السياسية 

 بعد الفقرة )ز( يأتي:  (3)

لشخص  1")ز يجوز  الحجر  يالصح  الحجرفي  المتواجد  (  مكان  الصحي   مغادرة 

منه بأسرع    والعودة مكان الفحص  الوصول إلى    يتم   ؛nCov  لـفحص  بغرض إجراء  

 ؛ (1طريق ممكنه دون استعمال وسائل النقل العام كمفهومها في الفقرة )ج

الفحص    كان اجراء( وم1( شروط خروج الشخص للفحص كالمذكور في الفقرة )ز 2)ز

أو    وزارة الصحة االسرائيليةفي    المختصةتعليمات الجهة  تحدد وفق    تنفيذهوطريقة  

 اإلدارة المدنية لهذا الشأن؛  فيمنسق الشؤون الصحية 

( ويسافر من 1( أو )ز2(، )ج 1)بتسري عليه تعليمات الفقرة  ( الشخص الذي  3)ز

فحص   اجراء  الذي    nCovاجل  أو  أجرة  سيارة  في  هناك  من  يعود  عليه  أو  تسري 

يه  في سيارة أجرة، يجب عل الصحي  ( ويسافر إلى مكان الحجر  1)ج  تعليمات الفقرة 

 . ". سيارة االجرة إبالغ السائق قبل دخول 

تعديل المادة  

1أ2

نهايتها: "أو حتى يتم الحصول   في، في الفقرة )ج(، يأتي  االصليةمن التعليمات    1أ2في المادة   .3

 ". nCovلـ  فحص سلبيةعلى نتيجة 

تعديل المادة  

ب2

 نهايتها:يأتي في ، في الفقرة )د(،  االصلية ب من التعليمات  2في المادة  .4

طبيب   بمصادقة من  صحي واحد الى مكان حجر صحي آخر  مكان حجر  يتم االنتقال من  (3")

المختصةأو   االسرائيليةفي    الجهة  الصحة  الصحيةأو    وزارة  الشؤون  اإلدارة    منسق  في 

في   المختصةالجهة    وفقًا لتعليمات  تمنح المصادقة المذكورة ؛  المصادقةالمدنية، ووفقًا لشروط  

 ؛ ". منسق الشؤون الصحية أو  وزارة الصحة االسرائيلية

تعديل المادة  

أ3

)هـ( حتى )و(. -( و1الفقرات )أ( حتى )ج  حذفت ، االصليةأ من التعليمات 3في المادة  .5

تعديل المادة  

ب3

 نهايتها: يأتي في ، االصلية ب من التعليمات  3في المادة  .6

".يعافيعتبر متالذي  الصحة  في جهازهذه المادة على عامل  تعليمات")د( ال تسري  
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إضافة المادة  

1ج3

يأتي:   االصليةلتعليمات  من اب 3بعد المادة  .7

المقيمين   "حماية 

مؤسسات  الفي  

والرفاه يالصح  ة 

 االجتماعي 

ال يجوز للضيف زيارة مبنى مؤسسة صحية أو مؤسسة  )أ(  .1ج3

، وال يسمح مدير هذه المؤسسة بزيارات  رفاه اجتماعي

ضيف إلى المؤسسة، باستثناء ضيف واحد لكل مقيم أو  

 مقيم دائم؛ 

المؤسسة  يسمحال   )ب( لديه   كالمذكور  مدير  بزيارة ضيف 

الضيف يخضع   أن  يدرك  أو  الحجر   لواجب أعراض، 

 ب؛ 2أو   2وفقا للمواد  يالصح

للهيئة  ب )ج( يجوز  المادة،  هذه  في  المذكور  من  الرغم 

في   االسرائيليةالمختصة  الصحة  منسق  أو    وزارة 

في اإلدارة المدنية الموافقة على زيارة    الشؤون الصحية

ضيف أو نوع من الضيوف كما هو مذكور في الفقرة  

 ". التي يحددوهاالشروط وب)أ(، في ظروف خاصة 

تعديل المادة  

د3

-االصليةد من التعليمات 3في المادة  .8

 تحذف؛ -( 1الفقرة )ج (1)

يأتي: "في الفقرة )أ(؛ ("  1في الفقرة )ه(، بدل "في الفقرات )أ( او )ب  (2)

". 2021حزيران  7"، "2021اذار  7، بدل "االصليةمن التعليمات   4في المادة .49تعديل المادة 

بدء سريان هذه التعليمات بيوم توقيعها. .10 بدء سريان 

( )حجر منزلي 2019هذه التعليمات: "تعليمات الصحة العامة )فايروس كورونا الجديد    تسمى .11 االسم

 ."2021-5781( )تعليمات مؤقتة(، 22( )تعديل رقم  متفرقةوتعليمات 

  5781 ادار              23

2021آذار      7

عطيلالعميد   ه فارس 

 الــــــــمدنـية رئــــــــــيـس اإلدارة  

فـي مــــنطقة يــــهودا والـــسامرة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٦۷-٥۷۲۷، )۱۳ید الطیران واالعالن عن منطقة محظورة) (منطقة الضفة الغربیة) (رقم الطیران (تقأمر 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱) االطفاءسلطة ( وسائل طیرانتشغیل بشأن تصریح 

الطیران واإلعالن  تقید(من امر الطیران  ۳لمادة ا ووفقاإلسرائیلي في المنطقة،  الدفاع بموجب صالحیاتي كقائد قوات الجیش
قانون او تشریعات  أيبموجب وباقي صالحیاتي  ۱۹٦۷-٥۷۲۷ )،۱۳عن منطقة محظورة) (منطقة الضفة الغربیة) (رقم 

 اقر ما یلي:، انني امن

 في ھذا التصریح: .۱ تعریفات

 في األمر. كمفھومھا ،السلطة القطریة لإلطفاء واإلنقاذ-"سلطة اإلطفاء"

 سیلةو لھیئة اإلطفاء وأيمسیرة عن بُعد، التابعة بدون طیار  طیران وسیلة كل-" وسیلة طیران"
التي تحتازھا وتشغلھا شركة التي تعمل من قبل سلطة اإلطفاء  مسیرة عن بُعدبدون طیار  طیران
 دث حریق وإنقاذ.حخالل 

 في االمر. كمفھومھ –"حدث إطفاء وإنقاذ" 

حریق وإنقاذ  اخماد خالل حدثاإلطفاء أو موظف في شركة تعمل  سلطةفي  موظف-شغل" "المُ 
 سلطة اإلطفاء. من قبل

 .۲۰۱٤-٥۷۷٤)، ۱۷٤۲االمر بشأن سلطة اإلطفاء واإلنقاذ (یھودا والسامرة) (رقم  –"االمر" 

 تصریح
 طیران

بغرض تطبیق جمیع  )،cالمنطقة (بتطییر وسیلة طیران في شغل لكل مُ  بھذااسمح  (أ) .۲
 في االمر. كمفھومھا اإلطفاء، سلطةصالحیات، واجبات ومھام 

 .مرفي اال كمفھومھ واإلنقاذ،تعلیمات ضابط اإلطفاء ق وسیلة الطیران وفق یتحلیكون  (ب)

اي جھة تعمل من قبلھا، ویكون بحیازة كل ُمشغل اإلطفاء أو  لسلطةھذا التصریح مخصص  (ج)
 وإنقاذ. وسیلة الطیران خالل حدث اطفاءعند تشغیل من قبل السلطة نسخة عنھ 

 :لتالیةاالحداث االلواء المالئم عن  یعلم والسامرة في سلطة اإلطفاء یھوداالتابع للواء  التحكممركز  .۳ بالغاال

 .شغلعلى ید مُ وسیلة طیران عند كل تحلیق  (أ)

لغیر سقوط وسیلة الطیران ا طیران،إصابة وسیلة بما في ذلك  استثنائي،بعد حدث  ةً مباشر (ب)
 مخطط لھا، تصادم وسیلة الصیران بأي غرض او شخص.

. 
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حفظ 
 المعلومات

ام التوثیق أو أي معلومات یتم جمعھا باستخد ،التصویر ،التسجیل، التصویر الفوتوغرافي (أ) .٤
فیما التصریح (ھذا وسائل طیران من قبلھا وفق  أو وسیلة الطیران التابعة لسلطة االطفاء

اء وتحتفظ اإلطف وتكون بحیازة سلطة ألسباب امنیةتُعتبر معلومات سریة یلي "المعلومات") 
 ، بحال قرر االحتفاظ بالمعلومات.بھا بشكل آمن

ل مع لتعامواجباتھا ل ألداءالتي تمت بالصلة المعلومات وتحتفظ بن تخز االطفاءسلطة  (ب)
خصوصیة الالصور المتعلقة ب والتي ستخدمھا لھذا الھدف. واإلنقاذ،حوادث الحریق 

اآلراء و المھني،وتدریبھ  المالیة،وحالتھ  وصحتھ،وحالتھ الشخصیة،  الشخصیة لشخص او
قبل  وال یتم استعمالھا من یتم حذفھا،-واالنقاذ االطفاء بحدثوالتي ال تتعلق  المعتقدات،أو 

 .الُمشغل او السلطة او َمن ِمن قبلھا

تتوجھ جھة من قبلي لسلطة اإلطفاء ألجل الحصول على معلومات وفق ھذا التصریح عندما  (ج)
 .ألغراض امنیة، تضع سلطة اإلطفاء المعلومات الطالعھا

 انتھاك
شروط ب

 التصریح

او جزئي،  بشكل كلي ،سریان التصریح ایقافتعلیق أو  سیؤدي الى الغاء، انتھاك شروط التصریح .٥
 وعلى الفور.

فق و المختصةلحصول على جمیع الموافقات المطلوبة من الجھات ل التصریح بالحاجةال یمس ھذا 
 )،۱۳الطیران واإلعالن عن منطقة محظورة) (منطقة الضفة الغربیة) (رقم تقید الطیران ( امر

 الجل تحلیق طائرة. ٥۷۲۷-۱۹٦۷

 بدء سریان ھذا التصریح بیوم توقیعھ.  .٦ سریان

 ."۲۰۲۱-٥۷۸۱االطفاء) سلطة ( وسائل طیرانتشغیل بشأن تصریح  " ھذا التصریح: یسمى .۷ االسم

لطیران اوال یسمح فقط، في مناطق مختلفة في منطقة یھودا والسامرة  وسائل الطیرانیمنح ھذا التصریح من اجل تشغیل 
 .في نطاق دولة اسرائیل

ولھذا انتھاكھا قد یؤدي الى المحاكمة القضائیة، وضع الید ومصادرة جنائیة  مخالفةھذا التصریح  تعلیماتنتھاك یعتبر ا
 .وسیلة الطیران

 ٥۷۸۱      اذار     ۲۳

  ۲۰۲۱    اذار        ۷

 الوف       تمیر یدعي،          

 قائد قوات الجیش اإلسرائیلي

 سامرةـھودا والـطقة یـي منـف
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جيش الدفاع اإلسرائيلي 

1969-5730(، 363أمر بشأن حماية الطبيعة )يهودا والسامرة( )رقم  

تعديل  -إعالن عن محمية طبيعية وادي ترتسا

(، 363مرة( )رقا  هودا والسااعة )يطبيال بشأن حماية األمرمن  2المادة    بموجب صالحياتي وفق

هودا المدنية )ي  اإلدارة  إقامة( من االمر بشأن  2)أ()3والمادة    )فيما يلي: "األمر"(  5730-1969

أعلان بها ا أن موقاا وادر ترتساا الا ر تبلات مسااح     ،1981-5742(،  947رقا   )والسامرة(  

وتشال    2020شارين او   ت  12م  ياو  ب اوقيعي مان  الخريطة الموقعةالمحدد على  دون ،    5.808

 جزء ال ي جزأ من اإلعالن، يع رف في  "كمحمية طبيعية"، كمفهومها في األمر.

وادر ترتسا".يأتي: " مسليوت" ت رو"(، بعد الللمات 2ذي  االمر، البند )في 

.2020كانون او   11من يوم بدء سريان ه ا اإلعالن 

فددددددددار  عطيلدددددددد العميددددددددد     

رئدددددددددير    اإلدارة     المد يدددددددددة 

فددددي م طهددددة يهددددودا والسددددامرة 

5781   ادار   27

   2021  آذار  11
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جيش الدفاع اإلسرائيلي 

 1969-5730(، 363أمر بشأن حماية الطبيعة )يهودا والسامرة( )رقم  

 عرفوت اريحا )سهوب اريحا(إعالن عن محمية طبيعية  

(، 363مرة( )رقا  هودا والسااالطبيعة )ي بشأن حماية األمرمن  2المادة    بموجب صالحياتي وفق

هودا المدنية )ي  اإلدارة  إقامة( من االمر بشأن  2)أ()3والمادة    )فيما يلي: "األمر"(  5730-1969

أعلن بهذا أن موقع عرفوت اريحا )سهوب اريحا( الذي   ،1981-5742(،  947رق   )والسامرة(  

تشارين او   12م ياو  بتاوقيعي مان  الخريطاة الموقعاةلمحادد علا   ادونا ،    4.010تبلغ مساحته  

 وتشكل جزء ال يتجزأ من اإلعالن، يعترف فيه "كمحمية طبيعية"، كمفهومها في األمر. 2020

 ".(عرفوت اريحا )سهوب اريحا":يأتيا "مسكيوت  ت رو" (، بعد الكلمات 2ذيل االمر، البند )في 

 .2020كانون او   11من يوم بدء سريان هذا اإلعالن 

 فددددددددار  عطيلدددددددد العميددددددددد     

         المدنيدددددددددةرئدددددددددير    اإلدارة     

 منطقدددددة يهدددددودا والسدددددامرة فدددددي

 5781   ادار   27

   2021  آذار  11
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جيش الدفاع اإلسرائيلي 

1969-5730(، 363أمر بشأن حماية الطبيعة )يهودا والسامرة( )رقم  

تعديل  -"روتم مسكيوت"إعالن عن محمية طبيعية  

(، 363مرة( يرقأ  هأودا والاأاالطبيعأ  ية بشأن  حماةأ   األمرمن    2المادة    بموجب صالحياتي وفق

هأودا المدنيأ  ية اإلدارة إقامأ ( من االمأر بشأن  2يأ(ي3والمادة  يفيما ةلي: "األمر"(  5730-1969

أعلأن بهأ ا أ  موقأو روتأ  ماأايوي الأ   تبلأه ماأاح     ،1981-5742(،  947رق   يوالاامرة(  

وتشال جأء    2020تشرةن اول    12م  ةو  ب وقيعي من  الخرةط  الموقع دون ، المحدد على    2،062

 ال ة جءأ من اإلعال ، ةع رف في  "كمحمي  طبيعي "، كمفهومها في األمر.

ماايوي". ت : "، روينتف" ةأكفر لق النطيفي  مغارة"(، بعد الالماي 2ذةل االمر، البند يفي 

 .2020كانو  اول  11من ةوم بد  سرةا  ه ا اإلعال  

فددددددددار  عطيلدددددددد العميددددددددد     

         المدنيدددددددددةرئدددددددددير    اإلدارة     

منطقدددددة يهدددددودا والسدددددامرة فدددددي

5781   ادار   27

   2021  آذار  11
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 جيش        الدفاع      اإلسرائيلي 

 1966قانون الصحة العامة )قانون مؤقت( لسنه 

 1967- 5727(، 34امر بشأن اغالق مناطق )يهودا والسامرة( )رقم  

 2009- 5770 ،(1651( )رقم ة)يهودا والسامر  نص منسق[]  أمر بشأن تعليمات األمن

2021- 5781- ( 3رقم  تمديد سريان) تعليمات بشأن منع دخول وخروج وتصاريح عامة )معبر جسر النبي( 

ج من ت نون جاصالالالاو جاع مو 15كعايم ي جام دة    ببموجب صالالالاتي كق ئد قو توجي جيل جاو  إل جائالالال جقياق  ق جاموبدوج  بموج

)ج  1651)يهودج  جاسالال م ة) )رتم  [نص موسالال ]من جألم  بشالال ن كعايم ي نمن  318ج جام دة  1966اسالالو    43ت نون مؤتت رتم  

ج  ب تق صالاتي كق تسالب ئق ت نون  كشال يع ي نمنج  بم  ينوق جد دو نن جألم  جامباوج ألجق جاا  ل داأل جألمن 5770-2009

ي ضالالت كات كهويو م و  ب قق جا ي ي  و جكذ ا جج جمجي   جاوظ م جاع م  ق جاموبدوج  بعوم  جكضالالأ نن جاموبدو ن  ج م موه   

 به ج م  ياق: آم  وريو ألجق مك  ا    موع ك شي ج  إنق 

 2021-  5781ج عايم ي بش ن موع دخول  خ  ج  كص ريأ د مو )معب  جس  جاوبق)من جا   2جام دة  .21الغاء المادة  

ف. كا  -") ) يم  ياق: "جا عايم ي جالصايو 

المادة   تعديل 

3

ج ج "هو مديم  ق جاموبدوق "" ي كياج  جال" ج بعوايوصمن جا عايم ي جال 3 ق جام دة  .2

الم  ادة  تعديل 

4

-من جا عايم ي جالصايو 4 ق جام دة  .3

 كا ف؛   -جا د ة )ن) )ن) 

ألئب ج ينس نيو ج   كق " جن   " ي  يس و ق نتو جاش  ط جا  ايوجن   ة )ج)ج بول جاكام ي " ق جا د )ج)

 "؛من جاموبدو دخوا شذصيو خ صو جا ق ك  و  ألئب ج

كا ف  –)  2)ج))-)  1جابوود )ج)) )ج)

. "2021آاجر  29ي كق: " " 2021آاجر  21" ج بولمن جا عايم ي جالصايو 5جام دة   ق.4سريان  دتمدي

االسم

كمويو  )كعايم ي بش ن موع دخول  خ  ج  كص ريأ د مو )معب  جس  جاوبق)    : "جا عايم ي  ه سمأل ه ك .5

 ."2021- 5781-) 3رتم  ئ ي ن

يوووووودعووووووي  تووووووموووووويوووووور  الووووووو  

قووائوود قوات جيش الوودفوواع اإلسوووورائيلي  

والسوووووووامووورة  يوووهوووودا  بووومووونووو وووسوووة 

 5781   نيسان  9

 2021  آذار  22
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 جیش        الدفاع      اإلسرائیلي

 ۱۹٦٦قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) لسنھ 

 ۱۹٦۷-٥۷۲۷)،۳٤امر بشأن اغالق مناطق (یھودا والسامرة) (رقم 

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱) (رقم ة(یھودا والسامر نص منسق][ أمر بشأن تعلیمات األمن

 ۲۰۲۱- ٥۷۸۱-) ٤رقم  تمدید سریان(تعلیمات بشأن منع دخول وخروج وتصاریح عامة (معبر جسر النبي) 

، من قانون الص�����حة العامة ۱٥تعلیمات المادة  ببموجب ص�����الحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلس�����رائیلي في المنطقة، وبموج
)، ۱٦٥۱(یھودا والس���امرة) (رقم  ]نص منس���ق[من األمر بش���أن تعلیمات أمن  ۳۱۸، المادة ۱۹٦٦لس���نھ  ٤۳قانون مؤقت رقم 

، وباقي صالحیاتي حسب كل قانون وتشریعات أمن، وبما إنني اعتقد أن األمر المطلوب ألجل الحفاظ على األمن ٥۷۷۰-۲۰۰۹
یرض��خ تحت تھدید مرض وبائي الذي یفرض اتخاذ اجراءات والنظام العام في المنطقة، وبعدما اتض��ح أن المنطقة أو جزء منھا 

 بھذا ما یلي: آمرفوریة ألجل مكافحتھ ومنع تفشیھ، فإني 

 ٥۷۸۱(تمدید سریان)، تعلیمات بشأن منع دخول وخروج وتصاریح عامة (معبر جسر النبي)في ال .۱ سریان دتمدی

 ."۲۰۲۱ نیسان ۱۱یأتي: " "۲۰۲۱آذار  ۲۹" ، بدل٥، في المادة ۲۰۲۱-

 االسم
تمدید (تعلیمات بشأن منع دخول وخروج وتصاریح عامة (معبر جسر النبي)  : "التعلیمات هسمى ھذت .۲

 ".۲۰۲۱- ٥۷۸۱-) ٤رقم  سریان

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

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

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

٥۷۸۱            نیسان        ۱٦
 ۲۰۲۱            آذار          ۲۹
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٦۹-٥۷۲۹)،۳۲۱یھودا والسامرة) (رقم (لعامھ) اأمر بشأن قانون األراضي (استمالك للمصلحة 

رقم مر المصادرة ا تنفیذ-مروري انحدار ودوار إقامة-٥٥۷شارع (استمالك واخذ حق التصرف  أنبشقرار 
 )/ھ۹۰/۳

من  األمر بشأن قانون األراضي (استمالك للمصلحة العامة)(یھودا والسامرة)  ۲ادة بموجب صالحیاتي حسب الم
، ۱۹۸۱-٥۷٤۲)، ۹٤۷، األمر بش��ان إقامة اإلدارة المدنیة (یھودا والس��امرة) (رقم ۱۹٦۹ -٥۷۲۹)، ۳۲۱(رقم 

قانون  -(فیما یلي ۱۹٥۳لس������نة  ۲من قانون األراض������ي (اس������تمالك للمص������لحة العامة)، رقم  ٤وبموجب المادة 
 بین مروري اقامة انحدار ودوار جلاالستمالك )، وبعدما اقتنعت إن استمالك األراضي تخدم المصلحة العامة ال

 ،من ناحیة المواص���الت واألمان، ، بش���كل الذي یخدم المص���لحة العامةالعامةو"طریق القرى"  ٥٥۷ش���ارع رقم 
شأ تحمل النفقات الالزمة لتعویض أصحاب الحقو ھوأن من كال الطرفینغي المنطقة  كان لجمیع الس  قبإمكان المن

  -في األراضي

صلة أدناه، خالل  ۱۲أقرر بھذا وفق المادة  ستمالك األراضي المف شر  ٦۰لقانون االستمالك، على ا یوم من یوم ن
ھذا القرار في االرض، مواقع االنترنت، مدیریة التنس������یق واالرتباط المالئمة، أو عن طریق إرس������الھا لجھات 

 االرتباط الفلسطیني، حسب االخیر بینھم.

 األراضي ھي:

 فیھا یأخذ لمطریق" ولكن " ۹۰/۳/ھالتي تقع ضمن امر المصادرة  ،دونم ۲٫۰۸۹قطعة ارض مجمل مساحتھا 
وتحمل اسم  ۱٥٫۰۰۰: ۱حمر على خریطة االستمالك بمقیاس رسم كما ھو محدد باللون األ ،الفعلي حق التصرف

 رقمالمصادرة  امر تنفیذ- مروري انحدار ودوار اقامة-٥٥۷شارع (استمالك واخذ حق التصرف  بشأن" قرار 
 بتوقیعي وتشكل جزء ال یتجزأ من ھذا القرار. الموقعةھ /۹۰/۳

 ٤ القطع-۸٤۷۲قریة فرعون، حوض تواجدة في أراض��ي خریطة التس��ویة م منظمة وحس��باألراض��ي المذكورة 
 .٤٦-و ۷ القطع-۸٤۷٤، الحوض ۳۱-و ۱ القطع-۸٤۷۳، الحوض ۲٤-و

 على النحو التالي: ،ینشر ھذا القرار والخریطة المرفقة لھ

 یوم. ٦۰یودع في مكاتب مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة وتعلق على لوحة اإلعالنات لمدة   .۱
 بواسطة مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة. ،یسلم لالرتباط الفلسطیني في المحافظة المالئمة .۲
 ینشر بواسطة الصحافة باللغتین العبریة والعربیة. .۳
 ینشر على موقع االنترنت التابع لإلدارة المدنیة.  .٤
 یودع في دیوان رئیس فرع البنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة ویوضع الطالع كل من یرغب بھذا.  .٥
 كل من یرغب بھذا. الطالعة المدنیة ویوضع یودع في دیوان التنظیم في اإلدار .٦
یھودا والس������امرة في المحافظة المالئمة، الحكومیة في عن المس������ئول عن األمالك المندوب یودع في مكاتب  .۷

 .ویوضع الطالع كل من یرغب بھذا
 یوم. ٦۰لمدة  ،یعلق بشكل واضح للعین في عدة أماكن بارزة في نطاق األراضي المذكورة .۸
 ر األوامر والتعیینات التابعة لقیادة جیش الدفاع اإلسرائیلي في منطقة الضفة الغربیةمجموعة المناشی .۹

 علیھم. االطالعویمكن ألي شخص 

 
 
 

   ٥۷۸۱         نیسان      ۲۳

 ۲۰۲۱     نیسان            ٥

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

 المدنیة              اإلدارة         رئیس

 ال��������م��������خ��������تص��������������ة الس��������������ل��������ط��������ة
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 اإلسرائیليجیش الدفاع 

 

 ۱۹٦۹-٥۷۳۰)،۳٤۸امر بشأن المساعدة القضائیة (یھودا والسامرة) (رقم 

 المنطقة (تعدیل)  فيأنظمة بشأن رسوم مصادقة واعتراف بقرار حكم إسرائیلي 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱(یھودا والسامرة)، 

 
-٥۷۳۰)، ۳٤۸أ(ج) من االمر بشأن المساعدة القضائیة (یھودا والسامرة) (رقم ۳لمادة ا بموجب صالحیاتي وفق

ان ، وبما انني اعتقد ۱۹۸۱-٥۷٤۲)، ۹٤۷إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) (رقم  بشأنألمر ا ووفق، ۱۹٦۹
 :اسن ھذه األنظمة فإننيسكان المنطقة،  ولمصلحةاالمر ضروري من اجل تحقیق الحكم الصحیح 

 

بشأن رسوم مصادقة واعتراف بقرار حكم إسرائیلي (ب) من األنظمة ۱في النظام  .۱ ۱تعدیل النظام 
 ".۱۰۰" یأتي: "۳۲، بدل "۲۰۱٤-٥۷۷٤وسامره)، (یھودا في المنطقة 

 
 بدء سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھا. .۲ سریان

 
بشأن رسوم مصادقة واعتراف بقرار حكم إسرائیلي انظمة ھذه األنظمة: " تسمى .۳ االسم

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱یھودا والسامرة)، (تعدیل) ( في المنطقة
 

 

 

 

 ٥۷۸۱    نیسان      ۲۹ 

 ۲۰۲۱   نیسان       ۱۱

 

 العمید فارس عطیلھ
 رئیس اإلدارة المدنیة
 بمنطقة یھودا والسامرة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۲۰۱۸-٥۷۷۸، )۱۷۹٥(رقم  (یھودا والسامرة) )مالحظة تملكامر بشأن األراضي (

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱) (رسوم) (یھودا والسامرة)، مالحظة تملكأنظمة بشأن األراضي (

 

 
)، ۱۷۹٥) (یھودا والسامرة) (رقم مالحظة تملكمن االمر بشأن األراضي ( ٦بموجب صالحیاتي وفقا للمادة 

 ولمصلحةالصحیح  الحكموبما انني اعتقد ان االمر ضروري من اجل تحقیق  االمر) –(فیما یلي  ٥۷۷۸-۲۰۱۸
 اسن ھذه األنظمة: إننيفان المنطقة، سك

 

 

واجب دفع 
 الرسوم

، دون دفع الرسوم من االمر ۳المادة كمفھومھا في مالحظة تملك ال تنفذ أي عملیة لتسجیل  .۱
 العملیة.المحددة لنفس 

 
 

 جدید. شیكل ۲٥۰تدفع رسوم مقابل تسجیل مالحظة ملك قیمتھا  .۲ رسوم
 
 

 بدء سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھا. .۳ بدء سریان
 
 

) (رسوم) (یھودا والسامرة)، مالحظة تملكأنظمة بشأن األراضي ( تدعى ھذه األنظمة: " .٤ االسم
٥۷۸۱-۲۰۲۱" 

 

 

 

 ٥۷۸۱نیسان          ۲۹ 

 ۲۰۲۱نیسان          ۱۱

 

 العمید فارس عطیلھ
 رئیس اإلدارة المدنیة
 بمنطقة یھودا والسامرة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۲۰۱٤-٥۷۷٤، )۱۷۳۷(رقم  (یھودا والسامرة) بشأن األراضي (اطالع على سجالت)امر 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱أنظمة بشأن األراضي (اطالع على سجالت) (رسوم) (یھودا والسامرة)، 

 
(رقم من االمر بشأن األراضي (اطالع على سجالت) (یھودا والسامرة)  ٦لمادة ا وفقموجب صالحیاتي ب

حیح الص الحكمجل تحقیق الوبما انني اعتقد ان االمر ضروري  االمر) –(فیما یلي  ۲۰۱٤-٥۷۷٤)، ۱۷۳۷
 اسن ھذه األنظمة: إننيفان المنطقة، سك ولمصلحة

 

واجب دفع 
 الرسوم

ال یتم االطالع على السجالت كمفھومھا في االمر، دون دفع الرسوم المحددة لنفس  .۱
 العملیة.

 
 جدید. شیكل ۸۰دفع رسوم بقیمة تقدیم طلب لالطالع على السجالت، تعند  .۲ رسوم

 
 بدء سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھا. .۳ بدء سریان

 
أنظمة بشأن األراضي (اطالع على سجالت) (رسوم) (یھودا ھذه األنظمة: " تسمى .٤ االسم

 "۲۰۲۱-٥۷۸۱والسامرة)، 
 

 

 

 

 

 ٥۷۸۱    نیسان      ۲۹

 ۲۰۲۱   نیسان       ۱۱

 

 العمید فارس عطیلھ
 المدنیةرئیس اإلدارة 

 بمنطقة یھودا والسامرة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٥۸سنة  ٥۱، رقم معدل ألحكام األموال الغیر منقولةقانون 

  ۱۹٥۸سنة  ٥۱، رقم معدل ألحكام األموال الغیر منقولةقانون أنظمة 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱(رسوم) (یھودا والسامرة)، 
 

سنة  ٥۱، رقم ن معدل ألحكام األموال الغیر منقولةمن قانو ۱٦-و(ح) ۱۲لمواد ا بموجب صالحیاتي وفق
بشأن تعدیل قانون معدل لألحكام المتعلقة باألموال الغیر المنقولة، قانون  في االمر حسب تعدیالتھ، ۱۹٥۸

، ۲۰۱۹-٥۷۷۹)، ۱۸۱٥رقم (یھودا والسامرة) ((تعدیل تسجیل اراضي وحدود)  ۱۹٥۸لسنة  ٥۱رقم 
وبما انني اعتقد ان االمر ، 198-5742)، ۹٤۷ألمر بشأن إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) (رقم اووفق 

 ضروري من اجل تحقیق الحكم الصحیح ولصالح سكان المنطقة، انني اسن ھذه األنظمة:

 

واجب دفع 
 الرسوم

أنظمة قانون معدل من  ۱ھ في النظام ھومفبالنسبة لطلب كم عملیةأي تنفذ ال  .۱
(طلبات  ۱۹٥۸لسنة  ٥۱لألحكام المتعلقة باألموال الغیر المنقولة، قانون رقم 

 طلب-یلي(فیما  ۲۰۱۹-٥۷۷۹لتعدیل تسجیل أراضي وحدود) (یھودا والسامرة)، 
ل لنفس العملیة كالمفص )، دون دفع الرسوم المحددةتسجیل أراضي وحدود تعدیل

 فیما یلي. ۲ في النظام
 

 وكذلكجدید،  شیكل ۸٥ – تسجیل أراضي وحدودرسوم تقدیم طلب لتعدیل  (أ) .۲ الرسوم
؛ لطلبالقطعة موضوع ا من، منھكل دونم، او جزء شیكل جدید مقابل  ۱۸۰

ھا الذي یشمل طلب تسجیل، كأنتقدیم اعتراض على طلب التسجیل یعتبر 
 ھذا الشأن.طلب ل

 
 طلب یشملالذي ال تقدیم اعتراض على طلب التسجیل،  مقابل رسوم (ب)  

 جدید. شیكل ۱۰۰ –للتسجیل
 

 سجلمن سعر العقار المسجل، بحال  %٤دفع رسوم بقیمة تعند التسجیل،  (ج)  
 ذاھ، یقلص من تسجیل أراضي وحدود العقار على اسم مقدم الطلب لتعدیل

 لفقرة (أ).قیمة الرسوم التي دفعت بموجب االمبلغ 
 

 بدء سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھا. .۳ سریان 
 

 ٥۱، رقم ألحكام األموال الغیر منقولةمعدل أنظمة قانون ھذه األنظمة: "تسمى  .٤ االسم
 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱(رسوم) (یھودا والسامرة)،  ۱۹٥۸سنة ل
 

 

 

 ٥۷۸۱    نیسان      ۲۹ 

 ۲۰۲۱   نیسان       ۱۱

 

 العمید فارس عطیلھ
 رئیس اإلدارة المدنیة
 بمنطقة یھودا والسامرة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٥۸سنة ل ۲٦، رقم رسوم تسجیل العقاراتقانون 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱، ) (یھودا والسامرة)٤بشأن رسوم تسجیل العقارات [نص منسق] (تعدیل رقم أنظمة 

 

من  ۱تعدیلھ في المادة ، حسب ۱۹٥۸لسنة  ۲٦رقم  ،تسجیل العقاراتمن قانون  ۲لمادة ا بموجب صالحیاتي وفق
باقي صالحیاتي ، و198۲-5742،)۱۰۱۸(یھودا والسامرة) (رقم  بشأن قانون رسوم تسجیل األراضياالمر 

 :األنظمة التالیةاسن  فإننيامن، بموجب أي قانون او تشریعات 

 

 

 ۲۰۰۹-٥۷٦۹في األنظمة بشأن رسوم تسجیل العقارات [نص منسق] (یھودا والسامرة)،  .۱ تعدیل الذیل
 -في الذیل

 
 

 جدید"؛ شیكل "۱٦۰م"، بدل المذكور فیھ یأتي: "، في العامود "الرسو٥البند في  (أ)  
 

كم قرار حنھایتھا: "وباستثناء  في، في العامود " نوع العملیة"، یأتي ۹في البند  (ب)  
 "؛الذي یأمر على تسجیل تقسیم األمالك عند طالق الزوجین

 
 -۱۰في البند  (ج)  

 
 –جیل تسلتقدیم طلب ل مقابلبدل الفقرة (أ) یأتي: "في عامود "الرسوم"،  )۱(   

، كل دونم، او جزء منھمقابل جدید  شیكل ۱۸۰جدید، وكذلك  شیكل ۸٥
لذي اتسجیل، ؛ عند تقدیم اعتراض على طلب لطلبالقطعة موضوع ا من

 جدید. شیكل ۱۰۰ –تسجیل ال یشمل طلب لل
 

على  تقدیم اعتراضیعتبر في العامود "تفسیرات"، عند نھایتھا یأتي: " )۲(   
 ."ھذا الشأنالذي یشمل طلب تسجیل، كأنھا طلب لطلب التسجیل 

 
" یأتي: ۳۸ج)، بدل "(-و(أ)، (ب)  البنود، في عامود "الرسوم"، في ۲۰في البند  (د)  

 "؛۸۰"
 

 بدء سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھا. .۳ سریان 
 

) ٤رسوم تسجیل العقارات [نص منسق] (تعدیل رقم بشأن أنظمة : "ھذه األنظمةتسمى  .٤ االسم
 ."۲۰۲۱-٥۷۸۱، (یھودا والسامرة)

 
 

 ٥۷۸۱    نیسان      ۲۹
 ۲۰۲۱   نیسان       ۱۱

 مئیري العقید   مالي
 الــتحتیة البنیةرئیـس فرع 

 فـــــــــي اإلدارة الــــمدنیة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٦۷-٥۷۲۷)، ۲٥(یھودا والسامرة) (رقم  الصفقات العقاریةامر بشأن 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱، ) (رسوم) (یھودا والسامرة)عقاریة(صفقات  ترخیصطلب  مقابل بشأن دفع رسومأنظمة 

 

(فیما ، ۱۹٦۷-٥۷۲۷،)۲٥(یھودا والسامرة) (رقم  العقاریةالصفقات من قانون أ ۳لمادة ا بموجب صالحیاتي وفق
 :األنظمة التالیةاسن  فإننياالمر)،  –یلي 

 

 

واجب دفع 
 الرسوم

دفع  قبل االمر،من  ۲طلب كالمذكور في المادة رخصة وفق  تمنح السلطة المختصةال  .۱
 .الطلبالرسوم المحددة لنفس 

 
 ل جدید.یكش ۳۸دفع رسوم بقیمة ت من االمر، ۲لمادة الرخصة وفق قدیم طلب مقابل ت (أ) .۲ رسومال

 
 رضفترخیص الذي تقدیم طلب  مقابل(أ)،  لنظام الثانويبالرغم من المذكور في ا (ب)  

] سقذیل األنظمة بشأن رسوم تسجیل العقارات [نص منمن  ۱۰لبند ارسوم وفق  علیھ
 .(أ)النظام الثانوي رسوم المحددة في التدفع  ال-۲۰۰۹-٥۷٦۹(یھودا والسامرة)، 

 
خیص قابل تقدیم طلب تر طلبتقدیم  مقابل(أ)،  النظام الثانويالرغم من المذكور في ب (ج)  

وفق أنظمة قانون معدل لألحكام المتعلقة باألموال الغیر  الذي فرض علیھ رسوم
(طلبات لتعدیل تسجیل أراضي وحدود) (یھودا  ۱۹٥۸لسنة  ٥۱المنقولة، قانون رقم 

 تدفع الرسوم المحددة في النظام الثانوي (أ). ال-۲۰۱۹-٥۷۷۹والسامرة)، 
 

 بدء سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھا. .۳ بدء سریان
 

-٥۷٥۳أنظمة بشأن دفع رسوم طلب ترخیص (صفقات في العقارات) (یھودا والسامرة)،  .٤ الغاء
۱۹۸۳. 

 
طلب ترخیص (صفقات عقاریة)  مقابل بشأن دفع رسومأنظمة ھذه األنظمة: "  تسمى .٥ االسم

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱، (رسوم) (یھودا والسامرة)
 

 

 

 

 

 ٥۷۸۱    نیسان      ۲۹

 ۲۰۲۱   نیسان       ۱۱

 

 تومر                             كرمي
 الضابط    للشؤون      تسجیل االراضي
 الــــــــــــــــــمـــــــــــــســــــــــــــؤول
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٦۸-٥۷٦۸(یھودا والسامرة)،  )۲٦٤(رقم  تثبیت التواقیع امر بشأن

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱(رسوم) (یھودا والسامرة)،  تثبیت التواقیع أنظمة بشأن

 

 
-٥۷٦۸)، ۲٦٤(یھودا والسامرة) (رقم  تثبیت التواقیعمن االمر بشأن  ۸لمادة ا وفقبموجب صالحیاتي 

 :التالیة اسن األنظمة فإنني، االمر) –(فیما یلي  ۱۹٦۸

 

 

واجب دفع 
 الرسوم

رسوم دفع ال قبل، تثبیت التواقیع ومصادقتھا كمفھومھا في االمرفذ عملیات تنال  .۱
 .لھذه العملیة المحددة

 
 

 شیكل جدید. ۱۰۰مقابل عملیة تثبیت ومصادقة مستند واحد، تدفع رسوم بقیمة  .۲ رسوم
 
 

 بدء سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھا. .۳ سریانبدء 
 
 

 .۱۹۸٥-٥۷٤٥(یھودا والسامرة)،  تثبیت التواقیعرسوم  بشأننظمة تلغى بھذا األ .٤ الغاء
 
 

-٥۷۸۱(رسوم) (یھودا والسامرة)،  تثبیت التواقیع أنظمة بشأنھذه األنظمة: "  تسمى .٥ االسم
۲۰۲۱" 

 

 

 

 ٥۷۸۱    نیسان      ۲۹ 

 ۲۰۲۱   نیسان       ۱۱

 

 كرميتومر                      
 ةالقانونی   شؤون   لالضابط    ل

 ـــؤولـــــــالــــــــــــمــــــــســــ
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 اإلسرائیليجیش        الدفاع      

 ۱۹٦٦قانون الصحة العامة لسنھ 

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱ (رقم) ةوالسامر (یھودا منسق]نص [ أمر بشأن تعلیمات األمن

 ۲۰۲۱- ٥۷۸۱-مؤقتة) ) (تعلیمات B(المنطقة  )اسرائیلیون( (منع دخول ومكوث) غالق منطقھإعالن بشأن إ
 

، ۱۹٦٦م�ن ق�انون الص�حة العام�ة لس�نھ  ۱٥تعلیم�ات الم�ادة  بوبموج المنطقة،في  اإلسرائیليیش الدفاع كقائد قوات ج بموجب صالحیاتي
وب�اقي ص�الحیاتي حس�ب ك�ل  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱ والس�امرة) (رق�م (یھ�ودا ]ن�ص منس�ق[ من األم�ر بش�أن تعلیم�ات أم�ن ۳۱۸ المادة

أن المنطق�ة أو  اتض�حوبعدما  ،في المنطقة العام ل الحفاظ على األمن والنظاموبما إنني اعتقد أن األمر المطلوب ألج، أمن اتیعروتشقانون 
 یلي:بھذا ما  أعلنفإني  تفشیھ،ھ ومنع تألجل مكافح فوریة اجراءاتاتخاذ  الذي یفرض وبائيجزء منھا یرضخ تحت تھدید مرض 

 
 

 في ھذا اإلعالن: .۱ فتعاری
 

، حسب سریانھ في ۱۹٦٥-٥۷۲٥السجل السكاني، وفق قانون  من سجل في السجل السكاني-إسرائیلي"
ً لقانون العودة،  العودةصاحب حق  إسرائیل بین الحین واآلخر، او -٥۷۱۰إلسرائیل وفقا

للمكوث وفق  تصریح بما في ذلك من منح ، حسب سریانھ في إسرائیل من حیٍن آلخر،۱۹٥۰
 ین الحین واآلخر.، حسب سریانھ في إسرائیل ب۱۹٥۲-٥۷۱۲، لقانون الدخول الى إسرائی

 
)، ۱۷۲۹ (یھ��ودا والمس��امرة) (رق��م ]ن��ص منس��ق[كمفھومھ��ا ف��ي أم��ر التفس��یري  Bمنطق��ھ -"المنطق��ة"

٥۷۷٤-۲۰۱۳. 
 

 إغالق منطقھ
 

۲. 
 

 آمر بھذا ان المنطقة ھي منطقھ مغلقھ.
 

 )أ( .۳ منع دخول 
 

 ال یدخل إسرائیلي للمنطقة المغلقة وال یمكث فیھا.
 

 .یفرض على كل إسرائیلي المتواجد في المنطقة الخروج منھا فوراً  )ب(  

 حفظ البیان
  

 اإلعالن على:ھذا  ال یسري .٤
 

 
 

 جندي، شرطي وكل من یعد من قوات األمن، خالل تأدیة واجبھم؛ (أ) 
 

تص��ریح لل��دخول إل��ى المنطق��ة المغلق��ة والمك��وث فیھ��ا م��ن قبل��ي أو عل��ى ی��د م��ن ل��ھ م��ن م��نح  (ب)  
 ، ووفقا للشروط المحددة في التصریح.لھذا الغرضخول 

اإلخراج من 
 المنطقة 

، یجوز ألي ٤او أخل بشرط من شروط التصریح الذي منح لھ وفق المادة  ۳أخل شخص تعلیمات المادة  .٥
 جندي او شرطي العمل إلخراجھ من المنطقة، ویجوز لھم استعمال القوة المعقولة لتحقیق ذلك.

 
 سریان

 
 .۲۰۲۱\٥\۱٥ولغایة یوم  ۲۰۲۱\٤\۱۳ي ھذا اإلعالن من بوم یسر .٦

 
 االسم

) (تعلیمات Bعالن بشأن إغالق منطقھ (منع دخول ومكوث) (اسرائیلیون) (المنطقة ایسمى ھذا اإلعالن: " .۷
 ".۲۰۲۱- ٥۷۸۱-مؤقتة) 

 

 
 

 
 ال��������������������وف تمی��������������������ر ی��������������������دعي         

 قائ���د ق���وات ج���یش ال���دفاع اإلس���رائیلي 

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

 

 

 ٥۷۸۱            ایار         ۱
  ۲۰۲۱          نیسان      ۱۳
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 ۱۹۸۱-٥۷٤۱)، ۸۹۲امر بشأن ادارة مجالس محلیھ (یھودا والسامرة) (رقم 

 ۱۹۸۱-٥۷٤۱القانون االساسي للمجالس المحلیة (یھودا والسامرة)، 

 المحكمة للشؤون المحلیة من الدرجة األولى في قضاة تعیین

 

-٥۷٤۱من القانون االس��اس��ي للمجالس المحلیة (یھودا والس��امرة)،  ۱۲۷بموجب ص��الحیاتي وفق المادة 
 ، وبعد استشارة السلطة المختصة، انني اعین:۱۹۸۱

 

 بیالین العزار

 

 منطقة یھودا والسامرة. االولى في الدرجةمن  المحلیةللشؤون  المحكمةلیشغل منصب قاضي في 

 

بل قاضي في محكمة الشؤون المحلیة قك یعتبر أي عمل قام بھ، ولكنیوم توقیعھ، بھذا التعیین سریان بدء 
 بدء سریان ھذا التعیین، كأنھ نفذ بموجبھ.

 

 

 

 

 

 ٥۷۸۱اذار  ۲۳
 ۲۰۲۱اذار  ۷
 

 

 تـــمیر یدعيالوف 
 رائیليـیش اإلسـقائد قوات الج

 سامرةــھودا والـنطقة یــي مـف
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 ۱۹۸۱-٥۷٤۱)، ۸۹۲امر بشأن ادارة مجالس محلیھ (یھودا والسامرة) (رقم 

 ۱۹۸۱-٥۷٤۱القانون االساسي للمجالس المحلیة (یھودا والسامرة)، 

 المحكمة للشؤون المحلیة من الدرجة األولى في قضاة تعیین

 

-٥۷٤۱من القانون االس��اس��ي للمجالس المحلیة (یھودا والس��امرة)،  ۱۲۷بموجب ص��الحیاتي وفق المادة 
 ، وبعد استشارة السلطة المختصة، انني اعین:۱۹۸۱

 

 یعیل شارون

 

 منطقة یھودا والسامرة. االولى في الدرجةمن  المحلیةللشؤون  المحكمةفي  ةشغل منصب قاضیتل

 

یة في محكمة الشؤون المحل ةقاضیك یعتبر أي عمل قامة بھ، ولكنیوم توقیعھ، بھذا التعیین سریان بدء 
 بدء سریان ھذا التعیین، كأنھ نفذ بموجبھ.قبل 

 

 

 

 

 

 

 ٥۷۸۱اذار  ۲۳
 ۲۰۲۱اذار  ۷
 

 

 الوف تـــمیر یدعي
 رائیليـیش اإلسـقائد قوات الج

 سامرةــھودا والـنطقة یــي مـف
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 الضرائبكتاب تعیین الضابط لشؤون 

 

-۸۷٤۲)،۹٤۷من األمر بشأن اقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) (رقم  ٥بموجب صالحیاتي وفقا للمادة 
الدخل وضریبة الممتلكات (منطقة من األمر بشأن ضریبة  ۳لمادة ابموجب صالحیاتي وفق و ،۱۹۸۱

 ذا:بھأعین فإنني ، ۱۹٦۷-٥۷۲۷ )،۲۸الضفة الغربیة) (رقم 

 

 

 ۰٥٥۰٤٦۳۲۰ھویة رقم:  تكواع،السید جلعاد 

 

 

و لغرض أي قانون أ والسامرة،في اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا  الضرائبضابط لشؤون لیشغل منصب ال
 .تشریعات امن

 في اإلدارة المدنیة. الضرائبأي تعیین سابق لضابط لشؤون بھذا یُلغى 

 .۱/٦/۲۰۱۹بدء سریان ھذا التعیین بتاریخ 

سریان دء ب یوم من ،امنتشریعات الحیاتھ وفق اي قانون او بموجب ص ،الضابطعمل نفذ على ید أي یعتبر 
 .نفذ بموجب كتاب التعیین ھذا كأنھ التعیین،توقیع كتاب ولغایة یوم التعیین 

 

 

 

 
 فارس عطیلھ        العمید 

 رئیس    اإلدارة    المدنیة
 في منطقة یھودا والسامرة

 

 ٥۷۸۱نیسان  ۲
 ۲۰۲۱آذار  ۱۷
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 
 

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱ أمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم
 
 
 عسكریة ةتعیین مدعی
 
 

(یھودا والسامرة) من األمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق]  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
، كما خولة لنائب المدعي العس����كري العام على ید قائد قوات جیش ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

 الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة، إنني أعین بھذا:
 
 
 

 ۱۹۱۸۲۰۰، رقم شخصي: رورسحین 
 

 
 .ةعسكری ةشغل منصب مدعیتل
 

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۱نیسان                 ۸

 ۲۰۲۱اذار       ۲۱

   

 

 ای���ال ت��ول��ی���دان��و                         ع��ق��ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 
 

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱ أمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم
 
 

 تعیین مدعي عسكري
 
 

(یھودا والسامرة) من األمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق]  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
، كما خولة لنائب المدعي العس����كري العام على ید قائد قوات جیش ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

 الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة، إنني أعین بھذا:
 
 

 ۱۱۹٦٤۰۱، رقم شخصي: ن بلولوانتس
 

 
 لیشغل منصب مدعي عسكري.

 
 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۱نیسان                 ۸

 ۲۰۲۱اذار       ۲۱

   

 

 ای���ال ت��ول��ی���دان��و                         ع��ق��ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 
 

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱ أمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم
 
 

 عسكري تعیین مدعي
 
 

(یھودا والسامرة) من األمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق]  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
، كما خولة لنائب المدعي العس����كري العام على ید قائد قوات جیش ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

 الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة، إنني أعین بھذا:
 
 

 ۱۹۰٥۲٦۷، رقم شخصي: نؤرفائیل لی
 

 
 لیشغل منصب مدعي عسكري.

 
 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۱نیسان                 ۸

 ۲۰۲۱اذار       ۲۱

   

 

 ای���ال ت��ول��ی���دان��و                         ع��ق��ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 
 

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱ أمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم
 
 
 عسكریة ةتعیین مدعی
 
 

(یھودا والسامرة) من األمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق]  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
، كما خولة لنائب المدعي العس����كري العام على ید قائد قوات جیش ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

 الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة، إنني أعین بھذا:
 
 
 

 ۱۹۲٤۳۷۰، رقم شخصي: ریكي لیفي
 

 
 .ةعسكری ةشغل منصب مدعیتل
 

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۱نیسان                 ۸

 ۲۰۲۱اذار       ۲۱

   

 

 ای���ال ت��ول��ی���دان��و                         ع��ق��ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 
 

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱ أمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم
 
 
 عسكریة ةتعیین مدعی
 
 

من األمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة)  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
العام على ید قائد قوات جیش ، كما خولة لنائب المدعي العس����كري ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

 الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة، إنني أعین بھذا:
 
 
 

 ۱۲۰۷٥۱۳، رقم شخصي: سریت درور حاي
 

 
 .ةعسكری ةشغل منصب مدعیتل
 

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۱نیسان                 ۸

 ۲۰۲۱اذار       ۲۱

   

 

 ت��ول��ی���دان��و                ای���ال          ع��ق��ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 
 

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱ أمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم
 
 

 تعیین مدعي عسكري
 
 

(یھودا والسامرة) من األمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق]  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
، كما خولة لنائب المدعي العس����كري العام على ید قائد قوات جیش ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

 الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة، إنني أعین بھذا:
 
 
 

 ۹۲۷٦۰۸، رقم شخصي: ایلي موسري
 

 
 لیشغل منصب مدعي عسكري.

 
 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۱نیسان                 ۸

 ۲۰۲۱اذار       ۲۱

   

 

 ای���ال ت��ول��ی���دان��و                         ع��ق��ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 
 

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱ أمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم
 
 
 عسكریة ةتعیین مدعی
 
 

(یھودا والسامرة) من األمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق]  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
، كما خولة لنائب المدعي العس����كري العام على ید قائد قوات جیش ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 

 الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة، إنني أعین بھذا:
 
 
 

 ۱۲۰۱۹۷۹، رقم شخصي: حوفیت افیكسیس
 

 
 .ةعسكری ةشغل منصب مدعیتل
 

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۱نیسان                 ۸

 ۲۰۲۱اذار       ۲۱

   

 

 ای���ال ت��ول��ی���دان��و                         ع��ق��ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 
 

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱ أمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم
 
 
 ةعسكری ةتعیین مدعی
 
 

من األمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا والسامرة)  ۷٥بموجب صالحیاتي حسب المادة 
 قائد قوات جیش لنائب المدعي العس����كري العام على ید خولة، كما ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(رقم 
 إنني أعین بھذا:اإلسرائیلي في المنطقة،  الدفاع

 
 
 

 ۱۹۰٤۷۱۳یعیل كوھین، رقم شخصي: 
 

 
 .ةعسكری ةمدعیشغل منصب تل
 

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۱نیسان                 ۸

 ۲۰۲۱اذار       ۲۱

   

 

 ای���ال ت��ول��ی���دان��و                         ع��ق��ی���د 

 ن���ائ���ب الم���دعي العس������كري الع���ام
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