אזור יהודה והשומרון

מנשרים ,צווים ומנויים
منطقة يهودا والسامرة

مناشري ،اوامر وتعيينات
חוברת מס' 652

كراسة رقم 652

ה'תשפ"א2021 -

2025 -1875

אפריל2021-

نيسان2025 -

מוצא על ידי היועץ המשפטי לאזור יהודה והשומרון

صادر عن املستشار القضائي ملنطقه يهودا والسامره

חקיקה ראשית:

.1

צו בדבר הגנה על עדים )יהודה ושומרון( )מס ' ,(2025התשפ"א2021-

11170

.2

צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס ') (70יהודה ושומרון( )מס ' ,(2026התשפ"א -
2021

11173

.3

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )תיקון מס '(19
)הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס ') (2027הוראת שעה( ,התשפ"א2021-

11176

.4

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )תיקון מס '(20
)הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס ') (2028הוראת שעה( ,התשפ"א2021-

11189

.5

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )תיקון מס '(21
)הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס ') (2029הוראת שעה( ,התשפ"א2021-

11194

.6

צו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור) נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית
והוראות שונות( )תיקון מס ') (71יהודה ושומרון( )מס ') (2030הוראת שעה(,
התשפ"א2021-

11197

.7

צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל )נגיף הקורונה החדש ) (2019תיקון מס ') (8יהודה
ושומרון( )מס ') (2031הוראת שעה( ,התשפ"א2021-
צו בדבר דיוני מעצר )תיקון מס ') (14יהודה ושומרון( )מס' ) (2032הוראת שעה(,
התשפ"א2021-

11198

.9

צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )תיקון מס '(14
)יהודה ושומרון( )מס' ) (2033הוראת שעה( ,התשפ"א2021-

11200

.10

צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )תיקון מס ') (14יהודה ושומרון(
)מס' ) (2034הוראת שעה( ,התשפ"א2021-

11201

.11

צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה
החדש )תיקון מס ') (15יהודה ושומרון( )מס ') (2035הוראת שעה( ,התשפ"א2021-

11202

.12

צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה
החדש ) 2019תיקון מס' ) (81יהודה ושומרון( )מס ') (2036הוראת שעה( ,התשפ"א-
2021

11203

.13

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )תיקון מס '(22
)הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס ') (2037הוראת שעה( ,התשפ"א2021-

11204

.14

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הגבלת פעילות
בתחום התחבורה( )תיקון מס ') (7יהודה ושומרון( )מס ') (2038הוראת שעה(,
התשפ"א2021-

11205

.15

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )תיקון מס '(23
)הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס ') (2039הוראת שעה( ,התשפ"א2021-
צו בדבר דיוני מעצר )תיקון מס ') (15יהודה ושומרון( )מס' ) (2040הוראת שעה(,
התשפ"א2021-

11206

.17

צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )תיקון מס '(15
)יהודה ושומרון( )מס' ) (2041הוראת שעה( ,התשפ"א2021-

11219

.18

צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )תיקון מס ') (15יהודה ושומרון(
)מס' ) (2042הוראת שעה( ,התשפ"א2021-

11220

.8

.16

11199

11218

.19

צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה
החדש )תיקון מס ') (16יהודה ושומרון( )מס ') (2043הוראת שעה( ,התשפ"א2021-

11221

.20

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )תיקון מס '(24
)הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס ') (2044הוראת שעה( ,התשפ"א2021-

11222

.21

צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )תיקון מס ') (8הוראת שעה( )יהודה
ושומרון( )מס ' ,(2045התשפ"א2021-

11225

חקיקת משנה:

.22

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת – פלסטין אל יום

11226

.23

החלטה בעניין שיעוריהן של אגרות למתן היתרים )תיקון מס ') (5יהודה ושומרון(,
התשפ"א2021-

11227

.24

תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (246יהודה ושומרון( )תיקון מס' ) (3תיקון
מס ' ,(250התשפ"א2021-

11230

.25

תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס ') (151יהודה ושומרון( ,התשפ"א2021-

11231

.26

תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (251יהודה ושומרון( ,התשפ"א2021-

11234

.27

תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (252יהודה ושומרון( ,התשפ"א5781-

11237

.28

הכרזה בדבר סגירת שטח )איסור כניסה ושהייה( )ישראלים( )אזור ) (Bהוראת
שעה( )הארכת תוקף מס ' (3התשפ"א2021-

11241

.29

תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס ') (253יהודה ושומרון( ,התשפ"א5781-

11242

.30

צו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון( )מס ',(321
תשכ"ט 1969 -החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )מאגר נחל קידרון
הורקניה( מס' ה'1/21/

11246

.31

צו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון( )מס ',(321
תשכ"ט 1969 -החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )תוכנית
 (1592/58מס' ה'2/21/

11248

.32

הוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים )מעבר גשר אלנבי( )הארכת
תוקף( ,התשפ"א 2021 -

11249

.33

תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס ') (254יהודה ושומרון( ,התשפ"א-
2021

11250

.34

תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס ') (236יהודה ושומרון( )הוראת שעה(
)תיקון( )תיקון מס ' ,(255התשפ"א2021-

11254

.35

.36
.37

תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס ') (256יהודה ושומרון( ,התשפ"א-
2021
תקנות בדבר העברת טובין )העברת דברי דואר()יהודה והשומרון(,
התשפ"א2021-
תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס ') (257יהודה ושומרון( ,התשפ"א-
2021

11255

11259
11263

הוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים )מעבר גשר אלנבי( )הארכת
תוקף מס ' ,(2התשפ"א – 2021

11267

הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד במתקן מסוים( )תיקון
מס ') (7הוראת שעה( ,התשפ"א2021-

11268

.40

הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית
והוראות שונות( )תיקון מס ') (22הוראת שעה( ,התשפ"א2021-

11269

.41

היתר בדבר הפעלת כלי – טיס )רשות הכבאות( ,התשפ"א2021-

11274

.42

הכרזה על שמורת טבע "ערבות יריחו"  -תיקון

11276

.43

הכרזה על שמורת טבע "רותם משכיות"  -תיקון

11277

.44

הכרזה על שמורת טבע "בתרונות נחל תרצה"  -תיקון

11278

.45

תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס ') (258יהודה ושומרון( ,התשפ"א-
2021

11279

.46

תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס ') (259יהודה ושומרון( ,התשפ"א-
2021

11282

.47

תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות ואזוריות )מעלה שומרון( )יהודה
ושומרון( התשפ"א2021-

11285

.48

הוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים )מעבר גשר אלנבי( )הארכת
תוקף מס ' ,(3התשפ"א2021-

11289

.49

הוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים )מעבר גשר אלנבי( )הארכת
תוקף מס ' ,(4התשפ"א 2021 -

11290

.50

תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס ') (261יהודה ושומרון( ,התשפ"א-
2021

11291

.51

החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )כביש  -557הקמת רמפה ירידה
ומעגל תנועה – מימוש הפקעה מס' ה(3/90'/

11294

.52

תקנות בדבר אגרות אישור והכרה בפסק דין ישראלי באזור )תיקון( )יהודה
ושומרון( ,התשפ"א2021-

11297

.38
.39

.53

תקנות בדבר מקרקעין )הערת אזהרה( )אגרות( )יהודה ושומרון( ,התשפ"א-
2021

11298

.54

תקנות בדבר מקרקעין )עיון במרשמים( )יהודה והשומרון( )אגרות( )יהודה
ושומרון( ,התשפ"א2021-

11299

.55

תקנות חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי ,מס ' 51לשנת 1958
)אגרות( )יהודה ושומרון( ,התשפ"א2021-
תקנות בדבר אגרות רישום מקרקעין ]נוסח משולב[ )תיקון מס ') (4יהודה
ושומרון( ,התשפ"א2021-
תקנות בדבר תשלום אגרה בשל בקשה לרישיון )עסקאות במקרקעין(
)אגרות( )יהודה ושומרון( ,התשפ"א2021-
תקנות בדבר אימות חתימות )אגרות( )יהודה ושומרון( ,התשפ"א2021-

11300

.56
.57
.58
.59

הכרזה בדבר סגירת שטח )איסור כניסה ושהייה( )ישראלים( )אזור
) (Bהוראת שעה( התשפ"א2021-

11301
11302
11303
11304

מינויים:
.60

מינוי חברים בוועדת השגות על החלטות ועדות קבלה ביישובים קהילתיים באזור
יהודה ושומרון

11305

.61

מינוי הסמכת פקחים מסייעים

11306

.62

מינוי שופטי בית המשפט לעניינים מקומיים של הערכאה הראשונה – ביאלין אלעזר

11307

.63

מינוי שופטי בית המשפט לעניינים מקומיים של הערכאה הראשונה – יעל שרון

11308

.64

כתב מינוי לקצין מטה מיסים – גלעד תקוע

11309

.65

מינוי תובעת צבאית – חן צרור

11310

.66

מינוי תובעת צבאית – ריקי לוי

11311

.67

מינוי תובעת צבאית – יעל כהן

11312

.68

מינוי תובעת צבאית – ניצן בלולו

11313

.69

מינוי תובעת צבאית – רפאל ליאון

11314

.70

מינוי תובעת צבאית – שרית דרור חי

11315

.71

מינוי תובע צבאי – אלי מוסרי

11316

.72

מינוי תובעת צבאית – חופית אביקסיס

11317

الفهرس
التشريعات الرئيسية
.1

امر بشأن حماية الشهود (يهودا والسامرة)0205-1875 ،

55357

.2

امر بشأن تعليمات امن (تعديل رقم ( )82يهودا والسامرة)0205-1875 ،

55305

.3

امر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد (تعديل رقم ( )51تقيد
النشاط) (يهودا والسامرة) (رقم ( )0208تعليمات مؤقتة)0205-1875 ،

55304

.4

امر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس كورونا الجديد (تعديل رقم ( )02تقييد
نشاط) (يهودا والسامرة) (رقم ( )0207تعليمات مؤقتة)0205-1875 ،

55331

.5

امر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد (تعديل رقم ( )05تقيد
النشاط) (يهودا والسامرة) (رقم ( )0201تعليمات مؤقتة)0205-1875 ،

55344

.6

امر بشأن فرض تعليمات الصحة العامة (فايروس الكورونا الجديد ( )0251الحجر
الصحي المنزلي وتعليمات متفرقة) (تعديل رقم ( )58يهودا والسامرة) (رقم )0232
(تعليمات مؤقتة0205-1875 ،

55348

.7

امر بشأن اإلعالن عن منطقة مقيدة (فايروس كورونا الجديد ( )0251تعديل رقم )7
(يهودا والسامرة) (رقم ( )0235تعليمات مؤقتة)0205-1875 ،

55347

.8

امر بشأن جلسات تمديد االعتقال (تعديل رقم ( )54يهودا والسامرة) (رقم )0230
(تعليمات مؤقتة)0205-1875 ،

55341

.9

امر بشأن حضور المعتقلين والسجناء خالل الجلسات في المحاكم العسكري (تعديل رقم
( )54يهودا والسامرة) (رقم ( )0233تعليمات مؤقتة)0205-1875 ،

55312

.11

امر بشأن عقد الجلسات الجنائية بواسطة الوسائل النقلية (تعديل رقم ( )54يهودا
والسامرة) (رقم 0205-1875 ،)0234

55315

.11

امر بشأن اعتقال مشتبهين اثناء تواجد مانع الستكمال عمليات التحقيق بسبب فايروس
كورونا الجديد (تعديل رقم ( )51يهودا والسامرة) (رقم ( )0231تعليمات مؤقتة)،
0205-1875

55310

.12

امر بشأن تقييد عدد العمال في مكان عمل الجل تقليص تفشي فايروس كورونا الجديد
( )0251تعديل رقم ( )57يهوا والسامرة) (رقم ( )0232تعليمات مؤقتة)- 1875 ،
0205

55313

.13

امر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد (تعديل رقم ( )00تقيد
النشاط) (يهودا والسامرة) (رقم ( )0238تعليات مؤقتة)0205-1875 ،

55314

.14

امر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايرةس الكورونا الجديد (تقيد النشاط في مجال
المواصالت) (تعديل رقم ( )8يهودا والسامرة) (رقم ( )0237تعليمات مؤقتة)-1875 ،
0205

55311

.15

امر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد (تعديل رقم ( )03تقيد
النشاط) (يهودا والسامرة) (رقم ( )0231تعليات مؤقتة)0205-1875 ،

55312

.16

االمر بشأن جلسات تمديد االعتقال (تعديل رقم ( )51يهودا والسامرة) (رقم )0242
(تعليمات مؤقتة)0205-1875 ،

55328

.17

االمر بشأن حضور المعتقلين والسجناء خالل الجلسات في المحاكم العسكرية (تعديل رقم
( )51يهودا والسامرة) (رقم ( )0245تعليمات مؤقتة) 0205-1875

55327

.18

االمر بشأن عقد الجلسات الجنائية بواسطة الوسائل التقنية (تعديل رقم ( )51يهودا
والسامرة) (رقم ( )0240تعليمات مؤقتة)0205-1875 ،

55321

.19

االمر بشان اعتقال مشتبهين اثناء تواجد مانع الستكمال عمليات التحقيق بسبب فايروس
كورونا الجديد (تعديل رقم ( )52يهودا والسامرة) (رقم ( )0243تعليمات مؤقتة) -1875
0205

55382

.21

امر بشان صالحيات خاصة لمكاحة فايروس الكورونا الجديد (تعديل رقم ( )04تقييد
النشاط) (يهودا والسامرة) (رقم ( )0244تعليمات مؤقتة)0205-1875 ،

55385

.21

امر بشأن تنظيم الصالحيات في المعابر (تعديل رقم ( )7تمديد سريان) (تعليمات مؤقتة)
(يهودا والسامرة) (رقم .0205-1875 ،)0241

55384

التشريعات الثانوية
.22

إعالن على منظمة غير مشروعة – فلسطين اليوم

55381

.23

قرار بشأن قيمة الرسوم إلصدار التراخيص (تعديل رقم ( )1يهودا والسامرة)1875- ،
0205

55382

.24

اعالن بشأن إغالق منطقة (منع دخول ومكوث) (اسرائيليون) (المنطقة ( )Bتعليمات
مؤقتة) (تمديد سريان رقم 0205- 1875،)3

55381

.25

أمر بشأن قانون األراضي (استمالك للمصلحة العامة) (يهودا والسامرة) (رقم
- 1801-5121،)305قرار بشأن استمالك واخذ حق التصرف) مجمع مياه
وادي كيدرون هوركنيا رقم ه05/5/

55372

.26

تعليمات بشأن منع دخول وخروج وتصاريح عامة (معبر جسر النبي) (تمديد سريان) -
0205- 1875

55373

.27

أنظمة تنظيم المدن ،القرى االبنية (قيمة الرسوم لتقديم طلب اعفاء من الترخيص) (يهودا
والسامرة)1875-0205 ،

55374

.28

امر بشأن قانون األراضي (استمالك للمصلحة العامة (يهودا والسامرة) (رقم )305
 – 5121-1801قرار بشأن استمالك للمصلحة العامة واخذ حق التصرف (مخطط
 )17-5110رقم ه 0/05/

55371

.29

تعليمات الصحة العامة (فيروس الكورونا الجديد ( 0251الحجر الصحي) في منشأة معينة
(تعديل رقم ( )8تعليمات مؤقتة0205-1875 ،

55372

.31

تعليمات الصحة العامة (فايروس كورونا الجديد ( )0251حجر منزلي وتعليمات متفرقة)
(تعديل رقم ( )00تعليمات مؤقتة) 1875-0205،

55378

.31

تصريح بشأن تشغيل وسائل طيران (سلطة االطفاء) 1875-0205

55310

.32

اعالن عن محمية طبيعية وادي ترتسا – تعديل

55314

.33

اعالن عن محمية طبيعية عرفوت اريحا – تعديل

55311

.34

اعالن عن محمية طبيعية "روتم مسكيوت" – تعديل

55312

.35

تعليمات بشأن منع دخول وخروج تصاريح عامة (معبر جسر النبي) (تمديد سريان رقم
0205-1875 – )3

55318

.36

تعليمات بشأن منع دخول وخروج وتصاريح عامة (معبر جسر النبي) (تمديد سريان رقم
0205- 1875- )4

55317

.37

قرار بشأن استمالك واخذ حق التصرف (شارع -811إقامة انحدار
ودوار مروري-تنفيذ امر المصادرة رقم /12/3ه)

55311

.38

انظمة بشأن رسوم مصادقة واعتراف بقرار حكم إسرائيلي في المنطقة (تعديل) (يهودا
والسامرة) 1875-0205،

55420

.39

أنظمة بشأن األراضي (مالحظة تملك) (رسوم) (يهودا والسامرة) 1875-0205،

55423

.41

أنظمة بشأن األراضي (اطالع على سجالت) (رسوم) (يهودا والسامرة) 1875-،
0205

55424

.41

أنظمة قانون معدل ألحكام األموال الغير منقولة ،رقم  51لسنة ( 5117رسوم) (يهودا
والسامرة) 1875-0205،

55421

.42

أنظمة بشأن رسوم تسجيل العقارات [نص منسق] (تعديل رقم ( )4يهودا والسامرة)،
1875-0205

55422

.43

أنظمة بشأن دفع رسوم مقابل طلب ترخيص (صفقات عقارية) (رسوم) (يهودا
والسامرة)1875-0205 ،

55428

.44

أنظمة بشأن تثبيت التواقيع (رسوم) (يهودا والسامرة)0205-1875 ،

55427

.45

اعالن بشأن إغالق منطقة (منع دخول ومكوث) (اسرائيليون) (المنطقة ( )Bتعليمات
مؤقتة) 0205- 1875

55421

التعيينات
.46

تعيين قضاة في المحكمة للشؤون المحلية من الدرجة األولى – بيالين العزار

55452

.47

تعيين قضاة في المحكمة للشؤون المحلية من الدرجة األولى – يعيل شارون

55455

.48

كتاب تعيين الضابط لشؤون الضرائب – جلعاد تكوع

55450

.49

تعيين مدعية عسكرية – حين بلولو

55453

.51

تعيين مدعي عسكري – لتسان بلولو

55454

.51

تعيين مدعي عسكري – رفائيل ليؤون

55451

.52

تعيين مدعية عسكرية – ريكي ليفي

55452

.53

تعيين مدعية عسكرية – سريت درور حاي

55458

.54

تعيين مدعي عسكري – ايلي موسري

55457

.55

تعيين مدعية عسكرية – حوفيت افيكسيس

55451

.56

تعيين مدعية عسكرية – يعيل كوهين

55402

צבא הגנה לישראל
צו מס' 2025
צו בדבר הגנה על עדים )יהודה ושומרון( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על שלום הציבור,
על הסדר הציבורי ועל הביטחון באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הגדרות

 .1בצו זה יהיו לכלל המושגים הפירושים שניתנו להם בחוק ,זאת למעט המושגים
המפורטים להלן להם יהיו הפירושים כמפורט להלן –
"בית כלא"  -כמשמעו בצו בדבר הוראות ביטחון;
"בן משפחה"  -כהגדרתו בסעיף  1לחוק;
"החוק"  -חוק להגנה על עדים ,תשס"ט ,2008-כפי תוקפו בישראל מעת לעת;
"הרשות"  -הרשות להגנה על עדים ,כהגדרתה בחוק;
"מאבטח שאינו עובד הרשות"  -כמשמעותו בסעיף  11לחוק וכן מאבטח שקיבל
תעודת מינוי בהתאם להוראות סעיף )30ג( לחוק;
"מאבטח שהוא עובד הרשות"  -כמשמעותו בסעיף  10לחוק;
"מידע חסוי"  -העניינים המפורטים בסעיף )28א( לחוק ,שגילוים או פרסומם אסור;
"מנהל"  -מי שמונה כמנהל הרשות או כממלא מקומו ,בהתאם לסעיפים  7-5לחוק;
"עד"  -לעניין צו זה ,מי שמסר מידע לרשות מוסמכת במדינת ישראל או באזור לחקור
עבירות על פי דין ,וכל אדם ששיתף פעולה או הסכים לשתף פעולה עם רשות כאמור
או עם רשויות התביעה ,במסגרת חקירת עבירה או הבאה לדין של חשוד בביצוע
עבירה;
"עד מאוים"  -עד אשר על פי הערכה מקצועית של משטרת ישראל ,נתון או עלול
להיות נתון ,לאיום על חייו ,שלומו או בריאותו ,שלו או של בן משפחתו ,בקשר עם
היותו עד;
"עד מוגן"  -עד מאוים שנכלל בתכנית הגנה ,לרבות בן משפחה של עד כאמור שנקבע
כי ייכלל בתוכנית הגנה;
"צו בדבר הוראות ביטחון"  -הצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע;2009 -
"תכנית הגנה"  -כמשמעה בסעיף  1לחוק;
"תעודת מינוי"  -תעודה בת תוקף שנמסרה למאבטח בהתאם להוראות סעיף )11ז(
לחוק.

סמכות

) .2א(

לשם אבטחה של עד מוגן ולשם מניעת פגיעה בתכנית הגנה ,ייראו מאבטח,
בעת מילוי תפקידו ,כחייל ,לעניין הסמכויות הבאות:
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מאבטחים,
חובותיהם
וזכויותיהם

) (1

לערוך חיפוש על גופו של אדם ,בכלי תחבורה ,במטען ובטובין
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.
לערוך חיפוש על גופו של אדם או בכלי תחבורה ,אם היה למאבטח
טעם לחשוד שאותו אדם נושא שלא כדין נשק ,או שנשק המוחזק
שלא כדין נמצא בכלי התחבורה ,או שהאדם עומד לעשות שימוש
שלא כדין בנשק ,או שהוא מבצע או עומד לבצע עבירה העלולה לסכן
את שלומו של עד מוגן או לפגוע בתכנית הגנה.

) (3

לדרוש מאדם ,שיש לו סמכות חיפוש לגביו ,למסור לו ידיעות מלאות
המאפשרות את זיהויו ,ולהציג לפניו תעודות רשמיות המעידות על
זהותו.

) (4

לתפוס חפץ שהתגלה אגב החיפוש ,העלול לפגוע בשלומו ובביטחונו
של עד מוגן ,בשלום הציבור או בביטחון האזור; חפץ שנתפס לפי
סעיף זה יימסר בהקדם האפשרי למשטרה.

) (5

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

) (2

חובת
הזדהות

)ב(

לשם אבטחה של עד מוגן ולשם מניעת פגיעה בתכנית הגנה ,ייראו מאבטח
שהוא עובד מדינה ,בעת מילוי תפקידו ,כחייל ,לעניין סמכויות מעצר לפי
סעיפים  30ו 31-לצו בדבר הוראות ביטחון ,וכן לעניין סמכות חיפוש בחצרים
שאינם מבנה פרטי סגור לפי סעיף  67לצו בדבר הוראות ביטחון ,לשם ביצוע
פעולות בדיקה ,סריקה ,אבטחה ומניעה הדרושות לצורך ליווי עד מוגן או
לצורך אבטחת מקום הימצאו של עד מוגן ,ובדבר שהכניסה לחצרים כאמור,
תהא לפרק זמן קצר ככל האפשר.

)ג(

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

)ד(

) (1

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

) (2

לעצור עד מוגן שהוא אסיר או עצור ,כאשר קיים טעם לחשוד כי הוא
נמלט ממשמורת שבה הוא נתון כדין.

) (1

מאבטח המפעיל כלפי אדם את סמכויותיו לפי סעיף זה ,יזהה את
עצמו לפני אותו אדם בציון שמו או כינויו הרשמי ותפקידו ,וכן יציג
לפניו את תעודת המינוי שלו.

) (2

חובת ההזדהות כאמור בפסקה ) ,(1לא תחול אם ההזדהות כמאבטח
מטעם הרשות עלולה לגרום לפגיעה בביטחונו של המאבטח או של
אדם אחר ,או שהיא עלולה לסכן או לשבש את ביצוע הפעילות
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שלשמה הופעלה הסמכות.
הפרת
סודיות

) .3א(

המגלה או מפרסם מידע חסוי לפי צו זה בלא היתר ,דינו מאסר שלוש שנים;
הביא אדם לגילוי או לפרסום כאמור ברשלנות ,דינו מאסר שנה.

)ב(

היה המידע החסוי כאמור בסעיף קטן )א( ,מידע אשר גילויו עלול להביא
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
שנים; ואם היה הגילוי ברשלנות ,דינו מאסר שנתיים.

תחולת
תחיקת
משנה

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

תחילה

 .5תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

 .6צו זה ייקרא" :צו בדבר הגנה על עדים )יהודה ושומרון( )מס'  ,(2025התשפ"א."2021-

ב' באדר התשפ"א
 14בפברואר 2021

אלוף
מפקד
באזור

תמיר
כוחות
יהודה

ידעי
צה"ל
ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 2026
צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (70יהודה ושומרון( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על שלום
הציבור ,על הסדר הציבורי ועל הביטחון באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הוספת
סעיף
20א

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

20א.

)א(

שופט לא ישב בדין אם מצא ,מיזמתו או לבקשת
בעל דין ,כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור
חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.

)ב(

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א( ,שופט לא ישב
בדין בידעו שמתקיים אחד מאלה:
) (1

צד להליך ,בא כוחו או עד מרכזי ,הוא בן
משפחה של השופט או שקיימת ביניהם קרבה
ממשית אחרת.

) (2

יש לשופט ענין כספי ממשי או עניין אישי
ממשי בהליך או בתוצאותיו ,בצד להליך ,בבא
כוחו או בעד מרכזי ,או שלבן משפחה מדרגה
ראשונה של השופט יש ענין כספי ממשי או
עניין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו ,בצד
להליך או בבא כוחו.

) (3

בטרם התמנה לשופט היה השופט מעורב
באותו ענין הנדון בהליך שלפניו כבא כוח,
כבורר ,כמגשר ,כעד ,כיועץ מקצועי ,כמומחה,
או בדרך דומה אחרת.
לעניין סעיף קטן זה -
"בן משפחה"  -בן זוג ,הורה ,הורה של בן זוג,
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
שהשופט היה אפוטרופסו או שימש משפחה
אומנת שלו;
"בן משפחה מדרגה ראשונה"  -בן זוג ,הורה,
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 מרכזי"  -עד שנדרשת הערכת מהימנותו
לצורך הכרעה בהליך.
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הוספת
סעיפים
118א עד
118ג

.2

)ג(

על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו)-ב( ,שופט
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.

)ד(

על אף האמור בסעיף קטן )ב() ,(2שופט רשאי לשבת
בדין אם העברת העניין לכל שופט אחר לא תשנה
את עילת הפסלות".

אחרי סעיף  118לצו יבוא:
"מועד
לטענת
פסלות

 .3ערעור
על
החלטה
בטענת
פסלות

118א.

118ב.

)א(

לאחר תחילת המשפט ,ובערעור  -בתחילת שמיעת
הערעור ולפני כל טענה אחרת ,רשאי בעל דין לטעון
טענת פסלות נגד שופט פלוני לפי סעיף 20א; הוחלף
שופט כאמור בסעיף  ,20רשאי בעל דין לעורר טענת
פסלות נגד השופט האחר בתחילת הישיבה
הראשונה שלאחר החילופין.

)ב(

לא היה באפשרותו של בעל דין לטעון טענת פסלות
בשלב האמור בסעיף קטן )א( ,רשאי הוא לטענה
בשלב שלאחר מכן ובלבד שיעשה זאת מיד לאחר
שנודעה לו עילת הפסלות.

) ג(

נטענה טענת פסלות נגד שופט ,יחליט בה אותו שופט
לאלתר ולפני שייתן כל החלטה אחרת.

) ד(

החלטת שופט או בית משפט לפי סעיף זה תהיה
מנומקת ,ורשאי בעל דין לערער עליה לפני בית
המשפט הצבאי לערעורים.

)א(

בעל דין שבדעתו לערער על החלטת שופט לפי סעיף
118א)ד( יודיע על כך לבית המשפט ,ומשהודיע
יופסק המשפט ולא יימשך עד להחלטה בערעור,
זולת אם החליט השופט ,ובמותב  -אב בית הדין,
מנימוקים שיירשמו ,שיש להמשיך במשפט.

)ב(

הערעור יוגש בכתב ,בפירוט נימוקיו ,תוך חמישה
ימים מהיום שבו הודעה לבעלי הדין החלטת
השופט.

)ג(

בערעור לפי סעיף זה ,ידון נשיא בית המשפט הצבאי
לערעורים ,או מותב של שופטי בית המשפט הצבאי
לערעורים ,או שופט אחד ,הכל כפי שיקבע הנשיא.

)ד(

הוחלט להמשיך במשפט כאמור בסעיף קטן )א(,
רשאי נשיא בית המשפט הצבאי לערעורים או
השופט שדן בערעור ,ובמותב  -אב בית הדין ,להורות
על הפסקת המשפט עד להחלטה בערעור.

)ה(

מי שדן בערעור יתן לבעלי הדין הזדמנות לטעון
טענותיהם ,ורשאי הוא לבקש מהשופט ,אשר על
החלטתו הוגש הערעור ,להעיר את הערותיו.
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 .4סייג
לטענות
פסלות

118ג.

טענת פסלות לא תישמע ולא תשמש נימוק לערעור,
אלא בהתאם להוראות סעיפים 118א ו118-ב".

ביטול
סעיף
(4)150

 .5בסעיף  150לצו ,סעיף קטן ) - (4בטל.

תחילה

 .6תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו.

השם

 .7צו זה ייקרא" :צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (70יהודה ושומרון( )מס'
 ,(2026התשפ"א ."2021-

ב' באדר התשפ"א
 14בפברואר

2021

אלוף
מפקד
באזור

ידעי
תמיר
צה"ל
כוחות
יהודה ושומרון

11175

צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )תיקון
מס' ) (19הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס' ) (2027הוראת שעה(,
התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 1

.1

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

לפני ההגדרה "אנשים הגרים באותו מקום" יבוא:
""אישור "תו ירוק"" – אחד מאלה:
) (1אישור שמנפיק משרד הבריאות בישראל ,לפי סעיף 7ד)א( ,לאדם,
המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן;
) (2תעודת מחלים או מחוסן;";

) (2

אחרי ההגדרה "מזון" יבוא:
""מחזיק או מפעיל של שוק" ,לעניין שוק שאין לו מחזיק או מפעיל
– הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק;
"מחלים" – כהגדרתו בהוראת בידוד בית;";

) (3

אחרי ההגדרה "ספורטאי מקצועי" יבוא:
""ספורטאי תחרותי" – ספורטאי שהוא אחד מאלה:
) (1ספורטאי אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט
בישראל אישר ,על פי אישור של תאגיד שלא למטרות ריווח ,המרכז
והמייצג ענף או ענפי ספורט בישראל ושמכירים בו הגופים הבין-
לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט ,כי הוא עומד
בתנאים אלה:
)א( היה רשום בתאגיד כאמור ,ביום ;31.12.2020
)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:
) (1לעניין ענף ספורט אישי – הוא השתתף ב 4-תחרויות לפחות
במהלך התקופה שמיום  1.9.2018ועד ליום ;1.2.2021
) (2לעניין ענף ספורט קבוצתי – הוא היה רשום בטופס המשחק
של הקבוצה ב 6-תחרויות לפחות במהלך התקופה שמיום
 1.9.2018ועד ליום ;1.2.2021
) (2נהג כלי תחרותי שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט
בישראל אישר ,על סמך אישור התאחדות נהיגה ספורטיבית ,כי הוא
רשום בהתאחדות נהיגה ספורטיבית והשתתף בשני אירועי נהיגה
ספורטיבית לפחות במהלך התקופה שמיום  1.9.2018ועד ליום
;";1.2.2021

) (4

בסופו יבוא:
""תעודת מחלים או מחוסן" – אישור החלמה תקף או תעודת
מחוסן תקפה כמשמעותם בהוראת בידוד בית.".
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תיקון
סעיף 3

.2

בסעיף  3לצו העיקרי ,אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")א (1לא ישהה אדם שאינו מחלים ,למעט מפעיל המקום או מי מטעמו,
במקום ציבורי או עסקי ,שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו
ירוק" ,לפי סעיפים )6ב( או )11ג(;
)א (2על אף האמור בסעיף קטן )א ,(1לא ישהה אדם בבית מלון שפתיחתו
הותרה לפי סעיפים )6ב( ו)6-ג( אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:
) (1הוא מחלים;
) (2הוא קטין מתחת לגיל  16שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה
כאמור בסעיף )6ג(;
) (3הוא איש צוות של כלי טיס כהגדרתו בחוק הטיס ,התשע"א ,2011-כפי
תוקפו בישראל מעת לעת ,או מי שאינו אזרח ישראלי או תושב קבע
בישראל ,במסגרת מילוי תפקידם )להלן – איש צוות אוויר או אזרח זר(,
שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בסעיף )6ג(;
) (4הוא מפעיל בית המלון או מי מטעמו;".

תיקון
סעיף 6

.3

בסעיף  6לצו העיקרי –
) (1

האמור בו יסומן ")א(" ובו –
)א(

ברישה ,במקום "מקום בילוי ,מסחר ,תרבות ,תיירות או
פנאי ,שוק קמעונאי או יריד ודוכן בהם" יבוא" :מקום בילוי,
תרבות ,תיירות או פנאי ,יריד ודוכן בו";

)ב(

בפסקה )א( ,בסופה יבוא" :ובלבד שמקום כאמור לא יציע
למכירה ולא ימכור מוצרים אלה:
) (1אופניים וציוד לאופניים;
) (2בגדים ,למעט מוצרי הלבשה תחתונה ופריטי לבוש לחורף
כגון :כובע ,צעיף ,כפפות וכיוצא בהם;
) (3ספרים;
) (4ציוד ומוצרים לשתילה ולגינון;
) (5ציוד למחנאות;
) (6צעצועים;
) (7רהיטים ואבזרי נוי לבית;
) (8תכשיטים;";

) ג(

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

) ד(

בפסקה )ה( ,המילים "למטרת מתן שירות סוציאלי חיוני– ",
יימחקו;

) ה(

במקום פסקה )ו( יבוא:
")ו() (1מקום המשמש לאימון ספורט ,המצוי במבנה ,אשר
המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט בישראל אישר כי
הוא משמש רק בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי
או בעבור אימון או תחרות של ספורטאי תחרותי שהוא אחד
מאלה:
)א( קטין;
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) ו(

)ב( ספורטאי בגיר בענפי השחייה והמים;
)ג( ספורטאי בגיר שהוא מחלים;
) (2מקום המשמש לאימון ספורט ,המצוי בשטח פתוח ,אשר
המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט בישראל אישר כי
הוא משמש רק בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי
או ספורטאי תחרותי;
)ו (1סטודיו תחרותי למחול בעבור רקדנים קטינים מתחת
לגיל  16ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
) (1הרקדנים הרשומים בו השתתפו בשתי תחרויות מחול
לפחות במהלך התקופה שמיום  1.9.2018ועד ליום 1.2.2021
והם הציגו אישור על כך;
) (2הסטודיו השלים רישום כדין לתחרות מחול בין-לאומית
עד ליום ;";1.2.2021
בפסקה )יט( ,הקטע החל במילים "וכן פארק או שטח פתוח
בעל אופי דומה" עד סופה – יימחק;

)ז(

בפסקה )כ( ,המילים "בדרך של השאלת ספרים בלבד" –
יימחקו;

) ח(

אחרי פסקה )כא( יבוא:
")כב( מוזיאון;
)כג( גן חיות או ספארי;
)כד( אטרקציה תיירותית בשטח פתוח ,ללא הפעלת מיתקנים
במקום האטרקציה למעט הפעלת רכבל;";

) (2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")ב( בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )א( ,לא יפעיל אדם מקום
ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור ,למעט פתיחת
מקום מהמקומות המפורטים להלן למי שהציג אישור "תו
ירוק":
) (1מכון כושר או סטודיו;
) (2מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות בנוכחות קהל ,ובכלל
זה בית קולנוע ,תיאטרון ,אולם תרבות ,ובלבד שפעילות
התרבות מתקיימת בישיבה של הקהל; לעניין זה" ,פעילות
תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט ,הצגת תיאטרון ,קונצרט,
הופעת מחול או מוסיקה ואירוע ספרותי;
) (3מקום שמתקיים בו אירוע ספורט בנוכחות קהל ובכלל זה
אצטדיון ,מגרש ספורט או אולם ספורט ,ובלבד שהצפייה בו
היא בישיבה;
) (4מקום לעריכת תערוכה למעט מוזיאון;
) (5בית מלון ,למעט חדר האוכל שבו; לעניין זה" ,בית מלון"
– לרבות מתחם אירוח כמשמעותו בסעיף קטן )א()ז(2
שמופעלות בו מעל  6יחידות אירוח;
) (6בריכת שחייה או מקווה טהרה לגברים;
)ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב( ,לעניין בית מלון ,רשאי אדם
להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בעבור אלה:
) (1קטין מתחת לגיל  ,16איש צוות אוויר או אזרח זר ,שהציגו
בעת קבלתם לראשונה לבית המלון תוצאה שלילית בבדיקת
קורונה אשר בוצעה במהלך  48השעות שקדמו להצגתה;
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) (2זר המבקר באזור יהודה ושומרון או בישראל ,ובלבד
שהמנהל הכללי של משרד החוץ בישראל או נציגו והמנהל
הכללי של משרד הבריאות בישראל או נציגו ,אישרו כי מדובר
במקרה מיוחד בו הדבר נדרש לטובת הניהול התקין של יחסי
החוץ של ישראל ,או אם מפקד האזור אישר כי מדובר במקרה
מיוחד הדרוש לטובת האזור;
)ד( מקום ציבורי או עסקי שהפעלתו בדרך של פתיחה לציבור
הותרה הן לפי סעיף קטן )א( והן לפי סעיף קטן )ב( ,רשאי
המחזיק או המפעיל של המקום להפעילו לפי אחד משני
הסעיפים הקטנים האמורים בלבד.".
תיקון
סעיף 7א

.4

בסעיף 7א לצו העיקרי –
) (1

בסעיף קטן )א( ,במקום "כאמור בסעיף )6ו(" יבוא" :כאמור בסעיף
)6א()ו(";

) (2

בסעיף קטן )א ,(1ברישה ,במקום "בסעיף )6ה "(1יבוא" :בסעיף
)6א()ה;"(1

) (3

בסעיף קטן )ט( ,ברישה ,במקום "בסעיף )6ז "(2יבוא" :בסעיף
)6א()ז;"(2

) (4

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

) (5

בסופו יבוא:
")יא( כל מקום כאמור בסעיף )6ב( –
) (1המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו ,במקום
בולט לעין ,בשפות עברית ,ערבית ואנגלית ,בדבר חובת הצגת אישור
"תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום; ולעניין מחזיק או מפעיל של בית
מלון – יכלול בשלט גם את חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה
לעניין קטין ,איש צוות אוויר או אזרח זר כאמור בסעיף )6ג(;
) (2המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג,
כתנאי לכניסתו ,אישור "תו ירוק" ,בצירוף הצגת תעודה מזהה ,ואם
הציג מסמך כאמור בסעיף 7ד)ג() – (1לאחר סריקת המסמך כמפורט
בסעיף 7ד)ד( ,ולעניין בית מלון – גם קטין מתחת לגיל  ,16איש צוות
אוויר או אזרח זר ,שהציגו אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור
בסעיף )6ג(; האמור בפסקה זו לא יחול לעניין כניסתם של עובדי
המקום;
) (3מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של
תיאום או הזמנה מראש ,יידע את הלקוחות בעת התיאום או
ההזמנה ,בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה
למקום ,ולעניין מחזיק או מפעיל של בית מלון – גם בדבר חובת
הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין קטין ,איש צוות אוויר או
אזרח זר כאמור בסעיף )6ג(;
)יב( קניון כאמור בסעיף )6א()ג– (2
) (1המחזיק או המפעיל של הקניון ינחה את עובדיו ואת העובדים
בחנויות המצויות בשטח הקניון בנוגע להוראות צו זה;
) (2בלי לגרוע מאחריות מחזיק או מפעיל של חנות המצויה בשטח
הקניון ,מחזיק או מפעיל של קניון יפעל לעמידת החנויות שבשטח
הקניון בהוראות החלות עליהן לפי צו זה ,ובכלל זה ,יביא לידיעתן
את ההוראות האמורות ויוודא עמידתן בהוראות לעניין התפוסה
המרבית המותרת;
) (3המחזיק או המפעיל של הקניון ימנה סדרנים בהתאם להוראות
אלו:
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)א( מספר הסדרנים שנמצאים בקניון בכל עת לא יפחת מהמפורט
להלן:
) (1בקניון ששטחו עד  10,000מטרים רבועים –  2סדרנים;
) (2בקניון ששטחו בין  10,000ל– 25,000מטרים רבועים – 3
סדרנים;
) (3בקניון ששטחו מעל  25,000מטרים רבועים –  5סדרנים;
)ב( הסדרנים יידעו את השוהים במקום ,ויסבו את תשומת ליבם,
בנוגע לחובת השמירה על הוראות צו זה ,לרבות הוראות לעניין
איסור התקהלויות ,חובת עטיית מסיכה לפי סעיף 3ד להוראת
בידוד בית ובדבר התפוסה המרבית בקניון ובשטח החנויות;
) (4המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל למניעת התקהלות בשטח
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;
) (5נוסף על האמור בסעיף )(5)7ג( ,אם יש בקניון מערכת כריזה -
המפעיל של הקניון יודיע באמצעות מערכת הכריזה ,אחת לחצי שעה
לפחות ,על החובה לשמור על מרחק ולהימנע מהתקהלויות;
) (6המחזיק או המפעיל של הקניון לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה
של מבקרים בשטח הקניון ,לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה
בשטח הקניון ,וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה ,אם
קיימים; המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה שלטים במקומות
בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון;
) (7המחזיק או המפעיל של הקניון ימנע הצבת דוכני מזון בשטח
הקניון ולא יאפשר קיום יריד בשטח הקניון;
) (8המחזיק או המפעיל של הקניון יפריד ,ככל האפשר ,בין הכניסות
לקניון ליציאות מהקניון;
) (9המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל ,ככל האפשר ,ל 3-החלפות
אוויר לפחות בשעה; אופן ביצוע תחלופת האוויר יהיה בהתאם
להוראות המנהל;
) (10המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל בהתאם להוראות המנהל
ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;
)יג( שוק קמעונאי כאמור בסעיף )6א()ג – (3בהתאם להוראות סעיף
קטן )יב( ,בשינויים המחויבים;
)יד( מכון כושר או סטודיו כאמור בסעיף )6ב()– (1
) (1המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין המכשירים
ובין המתאמנים בעת קיום אימון אישי או משותף ,לא יפחת משני
מטרים ,זולת אם קיימת מחיצה המפרידה ביניהם;
) (2המחזיק או המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;
) (3לא יופעלו ג'קוזי או סאונה במקום;
) (4בהתאם להוראות המנהל ,ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;
)טו( מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות כאמור בסעיף )6ב()– (2
) (1הצפייה באירוע תתקיים בישיבה בלבד ,ללא ריקודים ,וללא
אכילה במקום שבו מתקיים האירוע; הסדרנים יידעו את השוהים
במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלו ,יפסיק
המחזיק או המפעיל את האירוע;
) (2המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי הישיבה באירוע תהיה
במקומות מסומנים וכי מכירת כרטיסים לאירוע תיעשה מראש
ובאופן מקוון או טלפוני;
) (3בשטח פתוח שאינו כולל ישיבה במקומות ישיבה מקובעים –
המחזיק או המפעיל של המקום יחלק את המקום למתחמים
נפרדים של עד  20אנשים לכל היותר ,ובין מתחם למתחם יישמר
מרחק של  2מטרים לפחות;
) (4הישיבה תהיה במקומות מסומנים וקבועים מראש;
) (5במקום כאמור בפסקה ) ,(3המחזיק או המפעיל של המקום יפריד
את המתחמים באמצעות סימון פיזי ביניהם;
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) (6המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים
שאינם גרים באותו מקום ,יישמר מרחק של שני מטרים ,ככל
האפשר ,ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;
) (7המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין הקהל
לבמה או למקום המיועד והמסומן לקיום פעילות התרבות ,לא
יפחת מארבעה מטרים;
) (8המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את
השוהים באירוע ,ויסבו את תשומת ליבם ,בנוגע לחובת השמירה על
הוראות צו זה ,לרבות חובת עטיית מסיכה לפי סעיף 3ד להוראת
בידוד בית ושמירה על החלוקה למתחמים ,אם קיימת חלוקה;
מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל  50צופים;
) (9המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי לא יוגש או יימכר אוכל
במתחם האירוע או בכניסה אליו ,למעט בקבוקי שתייה אישיים;
) (10המחזיק או המפעיל של המקום יידע את השוהים באירוע כי לא
ניתן לאכול בעת האירוע ,ויתלה שלטים במקומות בולטים לעין
לעניין זה;
) (11המתחם יכלול מספר כניסות ,ולא פחות משתי כניסות;
) (12המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת הקהל לאירוע
ויציאתו ממנו ,כך שהקהל ייכנס וייצא באופן הדרגתי; בפעילות
תרבות – לא יתקיימו הפסקות במהלך האירוע;
) (13המחזיק או המפעיל של המקום יודיע במערכת הכריזה ,אם
קיימת במקום מערכת כריזה ,ובאמצעות שילוט ,על החובה לעטות
מסיכה ועל החובה לשבת במהלך האירוע;
) (14המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם להוראות המנהל,
ובכלל זה לעניין חיטוי וניקוי ,סידורי התברואה והשירותים;
)טז( מקום שמתקיים בו אירוע ספורט כאמור בסעיף )6ב()– (3
) (1הצפייה באירוע תתקיים בישיבה בלבד ,ללא ריקודים ,וללא
אכילה במקום שבו מתקיים האירוע; הסדרנים יידעו את השוהים
במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלו ,יפסיק
המחזיק או המפעיל את האירוע;
) (2המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי הישיבה באירוע תהיה
במקומות מסומנים וכי מכירת כרטיסים לאירוע תיעשה מראש
ובאופן מקוון או טלפוני;
) (3בשטח פתוח שאינו כולל ישיבה במקומות ישיבה מקובעים –
המחזיק או המפעיל של המקום יחלק את המקום למתחמים
נפרדים של עד  20אנשים לכל היותר ,ובין מתחם למתחם יישמר
מרחק של  2מטרים לפחות;
) (4הישיבה תהיה במקומות מסומנים וקבועים מראש;
) (5במקום כאמור בפסקה ) ,(3המחזיק או המפעיל של המקום יפריד
את המתחמים באמצעות סימון פיזי ביניהם;
) (6המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים
שאינם גרים באותו מקום ,יישמר מרחק של שני מטרים ,ככל
האפשר ,ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;
) (7המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין הקהל
למקום המיועד והמסומן לקיום פעילות הספורט ,לא יפחת מארבעה
מטרים;
) (8המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את
השוהים באירוע ,ויסבו את תשומת ליבם ,בנוגע לחובת השמירה על
הוראות צו זה ,לרבות חובת עטיית מסיכה לפי סעיף 3ד להוראת
בידוד בית ושמירה על החלוקה למתחמים ,אם קיימת חלוקה;
מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל  50צופים;
) (9המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי לא יוגש או יימכר אוכל
במתחם האירוע או בכניסה אליו ,למעט בקבוקי שתייה אישיים;
) (10המחזיק או המפעיל של המקום יידע את השוהים באירוע כי לא
ניתן לאכול בעת האירוע ,ויתלה שלטים במקומות בולטים לעין
לעניין זה;
) (11המתחם יכלול מספר כניסות ,ולא פחות משתי כניסות;
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) (12המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת הקהל לאירוע
ויציאתו ממנו ,כך שהקהל ייכנס וייצא באופן הדרגתי; לא יתקיימו
הפסקות במהלך האירוע;
) (13המחזיק או המפעיל של המקום יודיע במערכת הכריזה ,אם
קיימת במקום מערכת כריזה ,ובאמצעות שילוט ,על החובה לעטות
מסיכה ועל החובה לשבת במהלך האירוע;
) (14המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם להוראות המנהל,
ובכלל זה לעניין חיטוי וניקוי ,סידורי התברואה והשירותים;
)יז( מוזיאון כאמור בסעיף )6א()כב( או מקום שמוצגת בו תערוכה
כאמור בסעיף )6ב()– (4
) (1הגעת המבקרים תיעשה באמצעות הזמנה מראש;
) (2המחזיק או המפעיל של המוזיאון או התערוכה ימנה סדרנים
בהתאם להוראות סעיף קטן )יב() (3בשינויים המחויבים;
) (3יחולו הוראות סעיף קטן )יב() (9ו ,(10)-בשינויים המחויבים;
) (4סיורים מודרכים במקום יתקיימו עם מספר משתתפים שלא
יעלה על  10אנשים ובתיאום מראש;
) (5תנועת המבקרים במוזיאון או בתערוכה תהיה ,ככל האפשר,
בהתאם למסלול שייקבע מראש ובכיוון אחד;
) (6במוזיאון או בתערוכה שבהם מצויים מוצגים המזמינים מגע של
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;
)יח( בית מלון כאמור בסעיף )6ב()– (5
) (1המחזיק או המפעיל יפעל ככל האפשר לקיום הפרדה בין איש
צוות אוויר או אזרח זר ,שאינו מחלים ,לבין יתר אורחי המלון,
ובכלל זה באמצעות אירוח בקומה נפרדת וללא שימוש במיתקני
המלון המשותפים על ידי איש צוות האוויר או האזרח הזר;
) (2בהתאם להוראות המנהל ,ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;
)יט( בריכת שחייה כאמור בסעיף )6ב()– (6
) (1בכפוף להוראות המנהל ,ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי ושמירה
על היגיינה;
) (2מפעיל מזנון בשטח הבריכה לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה
בשטח המזנון ,וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה ,אם
קיימים;
) (3לא יופעלו ג'קוזי או סאונה במקום.".
בסעיף 7ב לצו העיקרי –
) (1

במקום סעיף קטן )א( יבוא:
")א( לא יארגן אדם ולא ישתתף בכנס ,באירוע ספורט או בפסטיבל,
למעט אירוע כאמור במקום שהפעלתו הותרה לפי סעיף )6ב( )להלן
– אירוע אסור(;";

) (2

בסעיף קטן )ב( ,אחרי "בטיול מאורגן ",יבוא" :במופע בידור או
במופע אמנות – למעט מופע כאמור במקום שהפעלתו הותרה לפי
סעיף )6ב(.",

אחרי סעיף 7ג לצו העיקרי יבוא:
"אישור
"תו
ירוק"

7ד) .א(

אדם יהיה זכאי לקבל את אישור "התו הירוק",
באחת הדרכים האלו:
) (1

בפנייה מקוונת למשרד הבריאות בישראל;
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) (2
) (3

)ב(

אישור "תו ירוק" יכלול פרטים אלה:
) (1

שמו של האדם שלגביו ניתן האישור;

) (2

מספר הזהות של האדם שלגביו ניתן
האישור ,מספר דרכון שלו או מספר מזהה
אחר שנתנה לו רשות מרשויות מדינת ישראל
או מרשויות אזור יהודה ושומרון;
מועד פקיעת תוקף האישור;

) (4

אמצעי לאימות האישור;

) (3

)ג(

הצגת אישור "תו ירוק" כאמור בסעיף 7א)יא()(2
תהא באחת מאלה:
) (1

) (2
)ד(

) (2

תיקון
סעיף 8

הצגת מסמך שהתקבל בעקבות פנייה
מקוונת כאמור בסעיף קטן )א() (1או מסמך
שהתקבל בדרך אחרת מטעם משרד
הבריאות בישראל;
הצגת האישור על גבי יישומון כאמור בסעיף
קטן )א();(2

סריקה של אישור "התו הירוק" כאמור בסעיף
7א)יא() (2המופיע על גבי מסמך כאמור בסעיף קטן
)ג() (1תתבצע כמפורט להלן:
) (1

.7

באמצעות יישומון שמשרד הבריאות
בישראל מעמיד לשימוש הציבור ללא
תשלום;
דרכים נוספות שיפרסם משרד הבריאות
בישראל לציבור ובכלל זה דרך שאינה
מקוונת;

קבלת פרטי מידע השמורים באמצעי
לאימות האישור )ברקוד( תתאפשר רק בעת
הסריקה של אמצעי האימות ביישומון של
משרד הבריאות בישראל )להלן – אמצעי
הסריקה(;
בעת סריקת אמצעי האימות יופיע באמצעי
הסריקה ,ובו בלבד ,רק המידע האמור
בסעיף קטן )ב( ,והוא יימחק מיד עם תום
הצגתו למבצע הסריקה ולא יישמר באמצעי
הסריקה או בכל דרך אחרת מלבד באישור
"התו הירוק" עצמו.".

בסעיף  8לצו העיקרי –
) (1

בסעיף קטן )א( ,במקום פסקה ) (3יבוא:
") (3בחנות כאמור בסעיף )6א()ג – (4מספר אנשים שלא יעלה על יחס
של אדם לכל  7מטרים רבועים משטח המקום או על  10אנשים ,לפי
הנמוך מביניהם ,ואולם במקום ששטחו מעל  150מטרים רבועים –
מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל  15מטרים רבועים
משטח המקום; לעניין זה ,שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח
לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון ,מחסנים ,שטחי
תפעול וכיוצא בזה;
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) (2

) (4במוזיאון כאמור בסעיף )6א()כב( – מספר אנשים שלא יעלה על
יחס של אדם לכל  7מטרים רבועים משטח המקום או על  10אנשים,
לפי הנמוך מביניהם ,ואולם במקום ששטחו מעל  150מטרים רבועים
– מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל  15מטרים רבועים
משטח המקום; לעניין זה ,שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח
לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון ,מחסנים ,שטחי
תפעול וכיוצא בזה;
) (5בגן חיות או בספארי כאמור בסעיף )6א()כג( – מספר אנשים
כאמור בפסקה ) ,(1ואולם לעניין זה ,יקראו את הפסקה האמורה,
כך שבמקום " 7מטרים רבועים" יבוא 15" :מטרים רבועים";
) (6באטרקציה תיירותית כאמור בסעיף )6א()כד( – מספר אנשים
כאמור בפסקה ) ,(1ואולם לעניין זה ,יקראו את הפסקה האמורה,
כך שבמקום " 7מטרים רבועים" יבוא 15" :מטרים רבועים",
ולעניין רכבל המופעל במקום האטרקציה ,אם מופעל – מספר
אנשים שלא יעלה על מחצית מהתפוסה המותרת למעט אנשים
הגרים באותו מקום;
) (7במקום שמתקיימת בו פעילות תרבות כאמור בסעיף )6ב()– (2
מספר אנשים שלא יעלה על  75%מהתפוסה המרבית של המקום,
ובלבד שלא יעלה על  300אנשים במבנה או על  500אנשים בשטח
פתוח ,לפי העניין;
) (8במקום שנערך בו אירוע ספורט כאמור בסעיף )6ב() – (3מספר
אנשים שלא יעלה על  75%מהתפוסה המרבית של המקום ,ובלבד
שלא יעלה על  300אנשים במבנה או על  500אנשים בשטח פתוח ,לפי
העניין;
) (9במקום שמוצגת בו תערוכה כאמור בסעיף )6ב() – (4מספר אנשים
כאמור בפסקה ) ,(1ובלבד שלא יעלה על  300אנשים במבנה או על
 500אנשים בשטח פתוח ,לפי העניין;
) (10בבריכת שחייה או במקווה טהרה לגברים כאמור בסעיף )6ב()(6
– נוסף על האמור בפסקה ) ,(1במי הבריכה או במי המקווה לא ישהו
אנשים ביחס של יותר מאדם אחד ל 6-מטרים רבועים;
) (11בבית תפילה כאמור בסעיף )11ג( – מספר האנשים במקום לא
יעלה על  50%מהתפוסה המרבית של המקום ,בהתאם למספר
המושבים הקבועים ,ואם אין מושבים קבועים – לא יעלה על יחס
של אדם אחד לכל  7מטרים רבועים ,והכול בלבד שמספר האנשים
במקום לא יעלה על ;";300
אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")א (2בקניון ,המחזיק או המפעיל שלו יקבע ויפעיל מנגנון ויסות
דיגיטלי לוויסות כניסת האנשים לקניון ,למעט עובדי המקום ,כך
שבכל עת לא ישהו בקניון אנשים במספר העולה על התפוסה
המרבית המותרת; לעניין סעיף קטן זה" ,התפוסה המרבית
המותרת" – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15
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
פתיחה לציבור אסורה לפי סעיף ;6
)א (3בשוק קמעונאי ,המחזיק או המפעיל שלו יקבע ויפעיל מנגנון
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
גם מנגנון ויסות דיגיטלי; לעניין סעיף קטן זה" ,התפוסה המרבית
המותרת" – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15
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;";
11184

) (3

בסעיף קטן )ב( ,במקום "כאמור בסעיף קטן )א(" יבוא" :כאמור
בסעיפים קטנים )א() ,א (2או )א ,(3לפי העניין;",

) (4

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
")ג( בסעיף זה" ,מנגנון ויסות דיגיטלי" – אמצעי דיגיטלי לספירת
הנכנסים למקום והיוצאים ממנו ,ובלבד שהאמצעי לא יזהה או
יאפשר זיהוי של הנכנסים והיוצאים ,ובכלל זה לא יתעד את פניהם,
ושהמידע המתועד באמצעותו יימחק ממנו בתוך  48שעות ,ולא
ייעשה בו שימוש לכל צורך אחר זולת ביצוע הוראה זו; אין בכך כדי
למנוע שימוש במידע על מספר הנכנסים והיוצאים.".

תיקון
סעיף 11
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בסעיף  11לצו העיקרי ,בסופו יבוא:
")ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב( ,ניתן להפעיל מקום הפתוח לציבור
שמתקיימות בו תפילות לשם קיום תפילות ,למי שהציג אישור "תו ירוק",
בהתאם להוראות סעיפים  7ו)8-א() (10ו)-ב( ובכפוף להוראות אלו:
) (1המחזיק או המפעיל של בית התפילה יגיש לרשות המקומית שבתחומה
מצוי בית התפילה הצהרה על עמידה בהוראות סעיף קטן זה לפי הטופס
שבתוספת השנייה א' ,לצורך הפעלת בית התפילה לפי סעיף קטן זה;
בטופס ההצהרה האמור יצוין שמו של מפעיל בית התפילה ודרכי יצירת
קשר עמו וכן מספר השוהים המותר בהתאם לתפוסה הקבועה בסעיף
)8א();(10
) (2הרשות המקומית תשלח באופן מקוון או בדרך אחרת ,אישור על הגשת
ההצהרה וכן תפרסם באתר האינטרנט של הרשות או בדרך אחרת את בתי
התפילה ששלחה להם אישור כאמור;
) (3המחזיק או המפעיל של המקום יתלה את האישור האמור בפסקה )(2
בכניסה לבית התפילה ,במקום בולט לעין;
) (4יחול סעיף קטן )יא( בסעיף 7א;
) (5התפילות יתקיימו בלא הגשת מזון;
) (6בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום ,יישמר מרחק של שני
מטרים ,ככל האפשר ,ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;
) (7בהתאם להוראות המנהל ובכלל זה לעניין שמירה על היגיינה ,ניקוי
וחיטוי.".

תיקון
סעיף 16
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בסעיף  16לצו העיקרי –
) (1

בסעיף קטן )א( –
)א(

בפסקה ) ,(2ברישה ,במקום "לסעיף  "6יבוא" :לסעיף )6א( או
המפעיל מקום ציבורי או עסקי הפתוח ב"תו ירוק" ,ששטחו
כמפורט להלן ,בעצמו או באמצעות אחר ,בדרך של פתיחתו
למי שלא הציג אישור "תו ירוק" ,בניגוד לסעיף )6ב( או
)11ג(";

)ב(

אחרי פסקה ) (3יבוא:
")3א( השוהה במקום ציבורי או עסקי הפתוח ב"תו ירוק",
שאינו מחלים ,או השוהה בבית מלון שפתיחתו הותרה לפי
סעיף )6ב( ו)-ג( ,שאינו מחלים ואינו קטין מתחת לגיל  16או
איש צוות אוויר או אזרח זר ,שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת
קורונה כאמור בסעיף )6ג( ,בניגוד לסעיף )3א (1או )א ,(2והכל
בלבד שבמקום הוצב שלט כאמור בתקנה 7א)יא();(1
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) (2

הוספת
התוספת
השנייה
א'

.10

)ג( אחרי פסקה )10ה( יבוא:
")10ו( מפעיל של מקום ציבורי או עסקי הפתוח ב"תו ירוק"
שלא הציב שלט כאמור בסעיף 7א)יא() (1או כאמור בסעיף
)11ג();(4
)10ז( מפעיל קניון שלא מינה סדרנים במספר המזערי שנקבע
בסעיף 7א)יב())(3א() ,(1לכל הפחות ,בניגוד לסעיף 7א)יב();(3
)10ח( מפעיל קניון או מפעיל שוק קמעונאי שהציב שולחנות
וכיסאות לאכילה בשטח הקניון או השוק ,לפי העניין ,או בלי
שמנע גישה לשולחנות או לכיסאות כאמור ,ובלי שתלה
שלטים לעניין איסור אכילה ,כאמור בסעיף 7א)יב() (6או
בסעיף 7א)יג(;
)10ט( מפעיל קניון שלא מנע הצבת דוכני מזון בשטח הקניון
ולא מנע קיום יריד ,בניגוד לסעיף 7א)יב();(7
)10י( מפעיל מקום כאמור בסעיף )6ב() (2או מפעיל מקום
כאמור בסעיף )6ב() (3שלא מנע הגשת אוכל או מכירתו
במתחם האירוע ,למעט בקבוקי שתייה אישיים ,כאמור
בסעיף 7א)טו() (9או בסעיף 7א)טז() ,(9לפי העניין;
)10יא( מפעיל מקום כאמור בסעיף )6ב() (2או מפעיל מקום
כאמור בסעיף )6ב() (3שלא תלה שלט כדי ליידע את השוהים
באירוע כי לא ניתן לאכול בעת האירוע כאמור בסעיף
7א)טו() (10או 7א)טז() ,(10לפי העניין;";
בסעיף קטן )ב( –
)א(

בהגדרה "מפעיל" ,בסופה יבוא" :ולעניין בית תפילה כאמור
בסעיף )11ג( – מי שמפעיל את בית התפילה והגיש לרשות
המקומית הצהרה לעניין הפעלת בית תפילה כאמור בסעיף
)11ג();";(1

)ב(

אחרי ההגדרה "מפעיל" יבוא:
""מקום ציבורי או עסקי הפתוח ב"תו ירוק"" – מקום ציבורי
או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק"
לפי סעיפים )6ב( או )11ג(.".

אחרי התוספת השנייה לצו העיקרי יבוא:
"תוספת שניה א'
)סעיף )11ג()((1
הצהרה בדבר יישום הפעולות הנדרשות בצו בדבר סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות(
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1944התש"ף) 2020-להלן – הצו( ,לעניין הפעלת
ונחתמה
שנערכה
ירוק",
ב"תו
תפילה
בית
ב ביום בחודש בשנת על ידי מס' זהות המכהן כמחזיק
או כמפעיל של בית התפילה ב )שם וכתובת בית התפילה(:
אני מצהיר כי בית התפילה עומד בתנאים המפורטים בסעיפים ,7
.1
)8א() (10ו)-ב( ו)11-ג( לצו.
אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים בבית התפילה לטובת
.2
שמירה על בריאות הציבור.
מספר השוהים המרבי המותר בבית התפילה ,לפי אחד מאלה הוא:
.3
__)נא השלם(:
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)א( עד  50%מהתפוסה המרבית של המקום בהתאם
למספר המושבים הקבועים;
)ב( אם אין מושבים קבועים בבית התפילה – ביחס של
אדם אחד לכל  7מטרים רבועים משטח המקום הפתוח לקהל.
 .4דרכי ההתקשרות עמי)____________________:נא
השלם(.
ולראיה באתי על החתום:

תיקון
התוספת
השלישי
ת
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____________________
חתימה".
בתוספת השלישית לצו העיקרי –
) (1

אחרי פרט ) (3יבוא:
טור א'
העבירות המינהליות
")3א( סעיף )16א()3א(

) (2

;"1,000

אחרי פרט )(10ה יבוא:
טור א'
העבירות המינהליות

טור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

")10ו( סעיף )16א()10ו(

3,000

)10ז( סעיף )16א()10ז(

5,000

)10ח( סעיף )16א()10ח(

5,000

)10ט( סעיף )16א()10ט(

2,500

)10י( סעיף )16א()10י(

5,000

)10יא( סעיף )16א()10יא(
) (3

טור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

;"1,000

בפרט ) ,(11בטור ב' ,אחרי " "2,500יבוא" :ולעניין מפעיל של קניון
– ."5,000
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תחילת
תוקף
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תחילתו של צו זה ביום  21.2.2021בשעה .7:01

השם

.13

צו זה ייקרא" :צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש )תיקון מס' ) (19הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס' (2027
)הוראת שעה( ,התשפ"א."2021-

התשפ"א
ט' באדר
2021
 21בפברואר

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )תיקון
מס' ) (20הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס' ) (2028הוראת שעה(,
התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 1

.1

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1944התש"ף) 2020-להלן –
הצו העיקרי( ,אחרי סעיף 22ג יבוא –
"הוראת 22
שעה – ד.
פורים

)א(

על אף האמור בצו זה ,בתקופה שמיום 25.2.2021
ועד ליום  ,27.2.2021בשעות  20:30עד ,05:00
וביום  28.2.2021בשעות  00:01עד  ,05:00יראו
כאילו –
) (1

אחרי סעיף  2בא:
"הגבלת 2
א
יציאה
למרחב .
הציבורי

לא יצא אדם ממקום
המגורים או ממקום שהייה
קבוע אחר לרבות מיתקן
אירוח ,בית מלון או מתחם
אירוח כאמור בסעיפים
)6א()ז( ו)-ז (2ו)6-ב()) (5להלן
– מקום המגורים( ,למרחב
לאחת
אלא
הציבורי,
מהפעולות או המטרות
האלו:
) (1

יציאה של
למקום עבודה;
הצטיידות בתרופות,
ובמוצרים
במזון
וקבלת
חיוניים
שירותים חיוניים;
קבלת טיפול רפואי או
קבלת טיפול סוציאלי
חיוני;
תרומת דם;

) (5

הגעה לפעילות בגופים,
במוסדות או במסגרות
או לפעילות ,לשירות
או לתוכנית שאינן
אסורות בצו זה ובצו
בדבר הגבלת מספר
במקום
העובדים
העבודה לשם צמצום
נגיף
התפשטות

) (2

) (3
) (4

עובד

11189

) (6

) (7

הקורונה החדש 2019
)יהודה ושומרון( )מס'
) (1836הוראת שעה(,
התש"ף;2020-
ביקור של אדם עם
השוהה
מוגבלות
במסגרת חוץ-ביתית
על ידי בני משפחתו
מדרגה ראשונה או על
ידי אפוטרופסו ,או
ביקור של אדם עם
מוגבלות אצל בני
מדרגה
משפחתו
ראשונה או אצל
אפוטרופסו ,בכפוף
הוראת
להוראות
בידוד בית ולתנאים
שייקבעו לשם שמירה
על בריאות השוהים
הרווחה
במסגרת
בהוראות המנהל;
בצו זה – "מסגרת
חוץ-ביתית" – מסגרת
המשמשת חלופת בית
מתאמת
בפיקוח
במינהל
הרווחה
האזרחי לאזור יהודה
ושמרון או משרד
הרווחה
העבודה,
והשירותים
החברתיים בישראל,
בהפעלתם או מטעמם
או בהפעלת המחלקה
לשירותים חברתיים
ברשות המקומית או
מטעמה;
השתתפות בחתונה,
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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) (8
) (9

)(10
)(11
)(12

)(13

)(14
)(15

)(16

הורה הורה ,הורה ,בן
זוג או הורה שלו ,ילד,
נכד ,אח או אחות
וילדיהם ,דוד או
דודה;
יציאת אישה לטבילה
במקווה טהרה;
העברה של קטין בין
הוריו החיים בנפרד או
העברה של קטין
האחראי
שההורה
עליו נדרש לצאת
לצורך חיוני ואין
המגורים
במקום
אחראי שניתן להשאיר
את הקטין בהשגחתו;
טיפול חיוני בבעל
חיים;
הגעה למשכן כנסת
ישראל;
השתתפות בהפגנה,
למעט הפגנה שנאסרה
לפי כל דין או תחיקת
ביטחון;
הגעה להליך משפטי
שאותו אדם הוא צד
לו ,בעל מעמד בו או
שהוא נדרש להשתתף
בו;
סיוע לאדם שיש לו
קושי או מצוקה
הדורשים סיוע;
יציאת אדם מחוץ
לישראל ,לפי תקנה 2
סמכויות
לתקנות
מיוחדות להתמודדות
עם נגיף הקורונה
החדש )הוראת שעה(
היציאה
)הגבלת
והכניסה
מישראל
התשפ"א-
אליה(,
 ,2021כפי תוקפן
בישראל מעת לעת;
יציאה ממקום שהייה
קבוע אחד למשנהו,
ובכלל זה יציאה
מגורים
ממקום
בידוד
למקום
כמשמעותו בהוראת
בידוד בית ,יציאה
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חינוכי או
המשמש
שהייה קבוע
מגוריו ומעבר

)(17

)(18

)(19

ממוסד
טיפולי
כמקום
למקום
דירה;
יציאה לצורך פעילות
ספורט של יחיד או
אנשים הגרים באותו
ממקום
מקום,
שלא
המגורים,
באמצעות כלי רכב
ממונע;
יציאה למרחק של עד
 1,000מטרים ממקום
המגורים ובלבד שלא
יצא למקום מגורים
שאינו מקום מגוריו;
יציאה של אדם עם
שמחמת
מוגבלות,
נדרשת
מוגבלותו
למרחב
יציאתו
למרחק
הציבורי
העולה על 1,000
ממקום
מטרים
מגוריו ,יחד עם מלווה
אחד;".

) (2

בסעיף  ,3בסופו בא:
")ג( לא ישהה אדם במקום מגורים שאינו
מקום מגוריו ,למעט למטרה או לפעולה
המפורטת בסעיף 2א;".

) (3

בסעיף – 6
)א(

בסעיף קטן )א( –
) (1

פסקאות )ג) ,(2ג) ,(3ג) ,(4ה (1ו-
)ה – (2נמחקו;

) (2

במקום פסקה )ו( בא:
")ו( מקום המשמש לאימון
ספורט אשר המנהל הכללי של
משרד התרבות והספורט
בישראל אישר כי הוא משמש
בעבור אימון או תחרות של
ספורטאי מקצועי בלבד;";

) (3

פסקאות )ו) ,(1י( ו)-יח( עד )כד(
– נמחקו;
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)ב(
) (4

בסעיף קטן )ב( ,פסקאות ) (1עד ) (4ו–
) – (6נמחקו;

בסעיף 7ב –
)א(

)ב(

במקום סעיף קטן )א( בא:
")א( לא יארגן אדם ולא ישתתף בכנס,
באירוע ספורט ,בפסטיבל או במסיבה
)להלן – אירוע אסור(;".
בסעיף קטן )ב( ,המילים "או במסיבה"
– נמחקו;

) (5

בסעיף  ,16בסעיף קטן )א( ,לפני פסקה )(2
בא:
") (1היוצא ממקום מגורים למטרה או
לפעולה שאינה מנויה בסעיף 2א ובניגוד
לסעיף כאמור;
)1א( השוהה במקום מגורים שאינו מקום
מגוריו שלא למטרה או לפעולה המנויה
בסעיף 2א ,בניגוד לסעיף )3ג(;";

) (6

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

) (7

בתוספת השלישית ,לפני פרט ) (2בא:
טור א'
העבירות המינהליות
") (1סעיף )16א()(1
)1א( סעיף )16א()1א(

)ב(

טור ב'
קנס מינהלי קצוב
בשקלים חדשים
500
;"500

סעיף קטן )א( לא יחול על יישוב שמרבית תושביו
אינם יהודים.".

תחילת
תוקף

.2

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.3

צו זה ייקרא" :צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש )תיקון מס' ) (20הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס' (2028
)הוראת שעה( ,התשפ"א."2021-

התשפ"א
י"ג באדר
2021
 25בפברואר

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )תיקון
מס' ) (21הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס' ) (2029הוראת שעה(,
התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 3

.1

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1944התש"ף) 2020-להלן –
הצו העיקרי( ,בסעיף  ,3בסעיף קטן )א ,(2אחרי פסקה ) (3יבוא:
")3א( זר המבקר באזור יהודה ושומרון או בישראל כמפורט בסעיף
)6ג().";(2

תיקון
סעיף 6

.2

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

תיקון
סעיף
7א.

.3

בסעיף 7א לצו העיקרי –
) (1

) (2

) (3

בסעיף קטן )טו( –
)א(

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

)ב(

בסופו יבוא:
") (15המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט במקום בולט
לעין ובו יצוין שמו של מפעיל המקום;";

בסעיף קטן )טז( –
)א(

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

)ב(

בסופו יבוא:
") (15המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט במקום בולט
לעין ובו יצוין שמו של מפעיל המקום;";

בסופו יבוא:
")כ( מקום שמתקיים בו כנס בחירות כאמור בסעיף )6ב()– (7
) (1הכנס יתקיים כשהקהל בישיבה בלבד ,בלא הגשת אוכל או
מכירתו במקום הכנס ,ובכלל זה באזור קבלת הפנים ,למעט בקבוקי
שתייה אישיים ,ובלא אכילה במקום; הסדרנים יידעו את השוהים
במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלו ,יפסיק
המחזיק או המפעיל את הכנס;
) (2בשטח פתוח שאינו כולל ישיבה במקומות ישיבה מקובעים –
המחזיק או המפעיל של המקום יחלק את המקום למתחמים נפרדים
של עד  20אנשים לכל היותר ,ובין מתחם למתחם יישמר מרחק של
 2מטרים לפחות;
) (3במקום בפסקה ) ,(2המחזיק או המפעיל של המקום יפריד את
המתחמים באמצעות סימון פיזי ביניהם;
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) (4המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים
שאינם גרים באותו מקום ,יישמר מרחק של שני מטרים ,ככל
האפשר ,ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;
) (5המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין המשתתפים
לבמה ,לא יפחת מארבעה מטרים;
) (6המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את
השוהים בכנס ,ויסבו את תשומת ליבם ,בנוגע לחובת השמירה על
הוראות תקנות אלו ,לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ד
להוראת בידוד בית ושמירה על החלוקה למתחמים ,אם קיימת
חלוקה; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 50
משתתפים;
) (7המחזיק או המפעיל של המקום יידע את השוהים בכנס כי לא
ניתן לאכול בעת הכנס ,ויתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין
זה;
) (8המתחם יכלול כמה כניסות ,ולא פחות משתי כניסות;
) (9המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת המשתתפים
לכנס ויציאתו ממנו ,כך שהקהל ייכנס ויצא באופן הדרגתי;
) (10המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט במקום בולט לעין
ובו יצוין שמו של מפעיל המקום.".
תיקון
סעיף 7ב

.4

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

תיקון
סעיף 8

.5

בסעיף  8לצו העיקרי ,בסעיף קטן )א( ,אחרי פסקה ) (10יבוא:
")10א( במקום שמתקיים בו כנס בחירות כאמור בסעיף )6ב() – (7מספר
אנשים שלא יעלה על  75%מהתפוסה המרבית של המקום ,ובלבד שלא
יעלה על  300אנשים במבנה או על  500אנשים בשטח פתוח ,לפי העניין;".

תיקון
סעיף 11

.6

בסעיף  11לצו העיקרי ,בסעיף קטן )ג( ,בפסקה ) ,(4בסופה יבוא" :ואולם
לעניין זה יקראו את פסקה ) (2לסעיף הקטן האמור ,כך שהמילים "ואם
הציג מסמך כאמור בסעיף 7ד)ג() – (1לאחר סריקת המסמך כמפורט בסעיף
7ד)ד( – ",יימחקו;".

תיקון
סעיף 16

.7

בסעיף  16לצו העיקרי ,בסעיף קטן )א( –

תחילת
תוקף

.8

) (1

בפסקה )3א( ,אחרי "כאמור בסעיף )6ג(" יבוא" :ואינו זר המבקר
באזור יהודה ושומרון או בישראל כאמור בסעיף )6ג();"(2

) (2

במקום פסקה )10י( יבוא:
")10י( מפעיל מקום כאמור בסעיף )6ב() ,(2מפעיל מקום כאמור
בסעיף )6ב() (3או מפעיל מקום כאמור בסעיף )6ב() ,(7שלא מנע
הגשת אוכל או מכירתו במקום האירוע או במקום הכנס ,לפי העניין,
למעט בקבוקי שתייה אישיים ,כאמור בסעיף 7א)טו()7 ,(9א)טז()(9
או 7א)כ() ,(1לפי העניין;";

) (3

בפסקה ) ,(11במקום "כאמור בסעיף )8א( ".יבוא" :כאמור בסעיף
)8א() ,א (2או )א ,(3לפי העניין;".

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.
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השם

כ"ב באדר
במרץ
6

.9

צו זה ייקרא" :צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש )תיקון מס' ) (21הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס' (2029
)הוראת שעה( ,התשפ"א."2021-

התשפ"א
2021

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

11196

צבא הגנה לישראל
צו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש (2019
)בידוד בית והוראות שונות( )תיקון מס' ) (17יהודה ושומרון( )מס' (2030
)הוראת שעה( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הארכות
תוקף

.1

תחילת
תוקף

.2

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.3

צו זה ייקרא" :צו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה
החדש ) (2019בידוד בית והוראות שונות( )תיקון מס' ) (17יהודה
ושומרון( )מס' ) (2030הוראת שעה( ,התשפ"א."2021-

כ"ג באדר
במרץ
7

) (1

בצו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש
) (2019בידוד בית והוראות שונות( )יהודה ושומרון( )מס' (1838
)הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-בסעיף  ,12במקום " "7.3.2021יבוא:
";"7.6.2021

) (2

בצו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש
) (2019בידוד בית והוראות שונות( )תיקון מס' ) (2יהודה ושומרון(
)מס' ) (1862הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-בסעיף  ,7במקום
" "7.3.2021יבוא."7.6.2021" :

התשפ"א
2021

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

11197

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל )נגיף הקורונה החדש ) (2019תיקון מס'
) (8יהודה ושומרון( )מס' ) (2031הוראת שעה( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון סעיף 9

.1

בצו בדבר הכרזה על שטח מוגבל )נגיף הקורונה החדש ) (2019יהודה
ושומרון( )מס' ) (1843הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-בסעיף  ,9במקום
" "7.3.2021יבוא."7.6.2021" :

תחילת תוקף

.2

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.3

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

כ"ג באדר
במרץ
7

התשפ"א
2021

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

11198

צבא ההגנה לישראל
צו מס' 2032
צו בדבר דיוני מעצר )תיקון מס' ) (14יהודה ושומרון( )הוראת שעה(,
התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות העצורים והאוכלוסייה
בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן – נגיף הקורונה( ,הנני מצווה בזאת
לאמור:
הארכת תוקף

.1

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

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר דיוני מעצר )תיקון מס' ) (14יהודה ושומרון(
)מס' ) (2032הוראת שעה( ,התשפ"א2021-״.

כ"ה

באדר

התשפ"א

9

במרץ

2021

ידעי
תמיר
אלוף
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון

11199

צבא הגנה לישראל
צו מס' 2033
צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )תיקון מס' (14
)יהודה ושומרון( )הוראת שעה( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון,

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

הארכת
תוקף

.1

בצו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )הוראת
שעה( )יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1888הוראת שעה( ,התש״ף ,2020-בסעיף  ,3במקום
" 9במרץ  "2021יבוא " 9באפריל ."2021

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים
)תיקון מס' ) (14יהודה ושומרון( )מס' ) (2033הוראת שעה( ,התשפ"א."2021-

כ"ה
9

באדר
במרץ

התשפ"א
2021

ידעי
תמיר
אלוף
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון

11200

צבא ההגנה לישראל
צו מס' 2034
צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )תיקון מס' ) (14יהודה
ושומרון( )הוראת שעה( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות המתדיינים בבתי
המשפט הצבאיים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן –
נגיף הקורונה( ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הארכת תוקף

.1

בצו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )יהודה
ושומרון( )מס׳ ) (1842הוראת שעה( ,התש״ף ,2020-בסעיף  ,4במקום
״ 9במרץ 2021״ יבוא :״ 9באפריל 2021״.

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים
)תיקון מס' ) (14יהודה ושומרון( )מס' ) (2034הוראת שעה(,
התשפ"א2021-״.

כ"ה
9

באדר
במרץ

התשפ"א
2021

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

11201

צבא ההגנה לישראל
צו מס' 2035
צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה
החדש )תיקון מס' ) (15יהודה ושומרון( )הוראת שעה( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות כוחות הביטחון,
עצורים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן  -נגיף
הקורונה( ,ומהמשך התפשטות המחלה ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הארכת תוקף

.1

בצו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעת לקדם הליכי חקירה
בשל נגיף הקורונה החדש )יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1833הוראת
שעה( ,התש״ף ,2020-בסעיף  ,3במקום " 9במרץ  "2021יבוא "9
באפריל ."2021

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם
הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה החדש )תיקון מס' ) (15יהודה
ושומרון( )מס' ) (2035הוראת שעה( ,התשפ"א2021-״.

כ"ה

באדר

התשפ"א

9

במרץ

2021

ידעי
תמיר
אלוף
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון

11202

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות
נגיף הקורונה החדש ) 2019תיקון מס' ) (18יהודה ושומרון( )מס' (2036
)הוראת שעה( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הארכות
תוקף

.1

תחילת
תוקף

.2

תחילתו של צו זה ביום .10.3.2021

השם

.3

צו זה ייקרא" :צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות נגיף הקורונה החדש ) 2019תיקון מס' ) (18יהודה ושומרון( )מס'
) (2036הוראת שעה( ,התשפ"א."2021-

ב'
15

בניסן
במרץ

) (1

בצו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות נגיף הקורונה החדש ) 2019יהודה ושומרון( )מס' (1836
)הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-בסעיף  ,7במקום " "10.3.2021יבוא:
"."10.6.2021

) (2

בצו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות נגיף הקורונה החדש ) 2019תיקון( )יהודה ושומרון( )מס'
) (1845הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-בסעיף  ,2במקום ""10.3.2021
יבוא."10.6.2021" :

התשפ"א
2021

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

11203

צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )תיקון
מס' ) (22הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס' ) (2037הוראת שעה(,
התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 24

.1

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1944התש"ף ,2020-בסעיף
 ,24במקום " "10.3.2021יבוא."10.6.2021 :

תחילת
תוקף

.2

תחילתו של צו זה ביום .10.3.2021

השם

.3

צו זה ייקרא" :צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש )תיקון מס' ) (22הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס' (2037
)הוראת שעה( ,התשפ"א."2021-

ב'
15

בניסן
במרץ

התשפ"א
2021

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

11204

צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הגבלת
פעילות בתחום התחבורה( )תיקון מס' ) (7יהודה ושומרון( )מס' (2038
)הוראת שעה( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 24

.1

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הגבלת
פעילות בתחום התחבורה( )יהודה ושומרון( )מס' ) (1951הוראת שעה(,
התש"ף ,2020-בסעיף  ,24במקום " "10.3.2021יבוא."10.6.2021 :

תחילת
תוקף

.2

תחילתו של צו זה ביום .10.3.2021

השם

.3

צו זה ייקרא" :צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש )הגבלת פעילות בתחום התחבורה( )תיקון מס' ) (7יהודה ושומרון(
)מס' ) (2038הוראת שעה( ,התשפ"א."2021-

ב'
15

בניסן
במרץ

התשפ"א
2021

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

11205

צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )תיקון
מס' ) (23הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס' ) (2039הוראת שעה(,
התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 1

.1

תיקון
סעיף 3

.2

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

בהגדרה "אישור "תו ירוק"" ,בסופה יבוא:
") (3אישור שקיבל אדם מאת הגורם המוסמך במשרד הבריאות
בישראל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה
שמתנהל בישראל;";
אחרי ההגדרה "אנשים הגרים באותו מקום" יבוא:
""בדיקת קורונה מיידית" – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות
מיד ,במקום ביצוע הבדיקה ,המתבצעת על ידי גוף בודק באמצעות
ציוד רפואי הרשום בפנקס האביזרים והמכשירים הרפואיים
המתנהל במשרד הבריאות בישראל;
"גוף בודק" – גוף שנרשם במשרד הבריאות בישראל ,לצורך ביצוע
בדיקות קורונה מיידיות בכניסה למקום לפי צו זה וקיבל אישור על
כך ,ואשר מופיע ברשימה שמפורסמת באתר משרד הבריאות
בישראל לעניין זה;";

) (3

בהגדרה "ספורטאי תחרותי" –

) (2

)א(

בפסקה ) ,(1פסקת משנה )ד( – תימחק;

)ב(

בפסקה ) ,(2הקטע החל מהמילים "והשתתף בשני אירועי
נהיגה" עד סופה – יימחק.

בסעיף  3לצו העיקרי –
) (1

במקום סעיף קטן )א (1יבוא:
")א (1לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק
למי שהציג אישור "תו ירוק" לפי סעיפים )6ב( או )11ג( ,אלא אם כן
מתקיים בו אחד מאלה:
) (1הוא מחלים;
) (2הוא תינוק עד גיל שנה;
) (3הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע
בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד ,לפי סעיף )6ג(2
)להלן – אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית(;
) (4הוא מפעיל המקום או מי מטעמו;";

) (2

בסעיף קטן )א ,(2אחרי פסקה ) (1יבוא:
")1א( הוא תינוק עד גיל שנה;
)1ב( הוא אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית;";
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) (3

אחרי סעיף קטן )א (2יבוא:
")א (3על אף האמור בסעיף קטן )א ,(1לא ישהה אדם במקום
המשמש לשמחות ולאירועים שפתיחתו הותרה לפי סעיפים )6ב( ו-
)6ג (1אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:
) (1הוא מחלים;
) (2הוא תינוק עד גיל שנה;
) (3הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בסעיף )6ג;(1
) (4הוא אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית;".

תיקון
סעיף 4

.3

ביטול
סעיפים
 5ו 5-א

.4

סעיפים  5ו5-א לצו העיקרי – בטלים.

תיקון
סעיף 6

.5

בסעיף  6לצו העיקרי –

בסעיף  4לצו העיקרי –
) (1

בסעיף קטן )א( ,במקום ההגדרה "התקהלות מותרת" יבוא:
""התקהלות מותרת" – עד  50אנשים בשטח פתוח ועד  20אנשים
במבנה ,ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד
 50אנשים;";

) (2

סעיף קטן )א – (1יימחק.

) (1

בסעיף קטן )א( –
)א(

במקום הרישה יבוא:
"לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו
לציבור ,ובכלל זה מקום בילוי ,תרבות ,תיירות או פנאי ,למעט
מקום ציבורי או עסקי כמפורט להלן ,וגם אם הוא מצוי
בקניון או בשוק קמעונאי;":

)ב(

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

)ג(

בפסקה )ג ,(3בסופה יבוא" :או יריד המתקיים בשטח פתוח";

)ד(

במקום פסקה )ד( יבוא:
")ד( קבלת קהל במקום עבודה לשם מתן שירות לציבור שלא
ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות לאדם שלא יכול לקבלו
מרחוק ,באופן מקוון או טלפוני;";
בפסקה )ז( ,בפסקת משנה ) ,(1במקום "ושלא יפעילו מיתקנים
משותפים ובכלל זה חדר אוכל ,בריכת שחייה ומכון כושר"
יבוא" :ושלא יפעילו מיתקנים משותפים ,למעט מיתקנים
משותפים שהפעלתם מותרת לפי סעיף קטן זה";

)ה(

)ו(

פסקה )ח( – תימחק;

)ז(

במקום פסקה )יז( יבוא:
")יז( בית אוכל ,למעט אזור הישיבה במבנה בבית האוכל;";
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) (2

)ח(

בפסקה )כד( ,המילים " ,ללא הפעלת מיתקנים במקום
האטרקציה למעט הפעלת רכבל" – יימחקו;

)ט(

אחרי פסקה )כד( יבוא:
")כה( בריכת שחייה המצויה בשטח פתוח;";

בסעיף קטן )ב( –
)א(

ברישה ,בסופה יבוא" :וכן לתינוק עד גיל שנה או לאדם
שהציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית
שביצע לפי סעיף קטן )ג;"(2
אחרי פסקה ) (1יבוא:
")1א( מקום המשמש לאימון ספורט שאינו מכון כושר או
סטודיו;";
במקום פסקה ) (2יבוא:
") (2מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת ,ובכלל
זה פעילות תרבות או אירוע ספורט בנוכחות קהל ,טקס ,כנס
או הרצאה ,המתקיימים בישיבה וללא מכירה או הגשה של
מזון )להלן – מקום שמתקיים בו אירוע בישיבה ללא מזון(;";
פסקה ) – (3תימחק;

)ה(

בפסקה ) ,(4בסופה יבוא" :או מקום לעריכת יריד במבנה";

)ו(

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

)ז(

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

)ח(

בפסקה ) ,(6אחרי "בריכת שחייה" יבוא" :המצויה במבנה";

)ט(

פסקה ) – (7תימחק;

)י(

בסופו יבוא:
") (8מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת
כמשמעותם בפסקה ) ,(2שאינם מתקיימים בישיבה או
שכוללים הגשה או מכירה של מזון ,ובכלל זה מופע מוסיקה,
שמחות ,מסיבה ,חוג לבגירים המתקיים שלא בישיבה או כנס
הכולל הגשת מזון )להלן – "מקום שמתקיים בו אירוע ללא
הגבלה לישיבה או הגבלה על מזון(;
) (9אזור הישיבה במבנה בבית אוכל שאינו חדר אוכל כאמור
בפסקה )5א( ואינו מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות
מאורגנת כאמור בפסקה );(8
) (10אטרקציה תיירותית במבנה;";

)ב(

)ג(

)ד(

) (3

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
")ג (1על אף האמור בסעיף קטן )ב( ,לעניין מקום כאמור בסעיף קטן
)ב() (8שהוא אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר המשמש
לשמחות או לאירועים ,לצורך קיום השמחה או האירוע )להלן –
מקום המשמש לשמחות ולאירועים( ,רשאי אדם להפעילו בדרך של
פתיחתו לציבור גם בעבור אדם שהציג בכניסה למקום תוצאה
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שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך  48השעות שקדמו
להצגתה;
)ג (2מפעיל מקום מהמקומות המפורטים בסעיף קטן )ב( רשאי
להציב בכניסה למקום עמדת בדיקת קורונה מיידית לביצוע בדיקות
בכניסה למקום ולצורך כניסה לאותו מקום בלבד ,ולעניין בדיקת
קורונה מיידית המתבצעת בכניסה לבית מלון – הבדיקה תהיה
תקפה ל 24-שעות בלבד; עמדת בדיקת קורונה מיידית תופעל על ידי
גוף בודק שהמפעיל התקשר עימו לעניין זה;".
תיקון
סעיף 7

.6

בסעיף  7לצו העיקרי ,פסקה ) – (4תימחק.

תיקון
סעיף
7א

.7

בסעיף 7א לצו העיקרי –
) (1

סעיף קטן )א( – יימחק;

) (2

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

) (3

בסעיף קטן )יא( –
)א(

)ב(

) (4

בפסקה ) ,(1בסופה יבוא" :ולעניין מחזיק או מפעיל של מקום
שבכניסה אליו מוצבת עמדה לביצוע בדיקת קורונה מיידית
מטעם המחזיק או המפעיל כאמור בסעיף )6ג – (2יכלול השלט
גם הוראה לעניין האפשרות להיכנס למקום בכפוף להצגת
אישור על תוצאה שלילית בבדיקה כאמור";
במקום פסקה ) (2יבוא:
") (2המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי
שהציג כתנאי לכניסתו אחד מאלה:
)א( אישור "תו ירוק" ,בצירוף הצגת תעודה מזהה ,ואם הציג
מסמך כאמור בסעיף 7ד)ג() – (1לאחר סריקת המסמך
כמפורט בתקנה 7ד)ד( ,ולעניין בית מלון – גם קטין מתחת
לגיל  ,16איש צוות אוויר או אזרח זר ,שהציג אישור על
תוצאת בדיקה שלילית כאמור בסעיף )6ג( ,ולעניין מקום
המשמש לשמחות ולאירועים – גם אדם שהציג אישור על
תוצאת בדיקה שלילית כאמור בסעיף )6ג ;(1האמור בפסקה
זו לא יחול לעניין כניסתם של עובדי המקום;
)ב( אישור על תוצאת שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה
בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד;";

בסעיף קטן )יב( –
)א(

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

)ב(

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

)ג(

במקום פסקה ) (7יבוא:
") (7המחזיק או המפעיל של הקניון יאפשר הצבת דוכנים
בשטח הקניון בכפוף להוראות אלו:
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) (5

)א( הדוכנים ימוקמו רחוק ככל האפשר זה מזה ,ובמרחק שלא
יפחת מ 4-מטרים בין דוכנים המוצבים בשורה ,זולת אם
מצויה מחיצה ביניהן ,ולא יפחת מ 6-מטרים בין דוכנים
המוצבים במקביל זה לזה;
)ב( מחיצה כאמור בפסקת משנה )א( תהיה לרוחב צידו של
הדוכן הקרוב לדוכן השני בתוספת  50סנטימטרים נוספים
לפחות ,ובגובה של  1.8מטרים לפחות מגובה הרצפה;
)ג( הדוכנים לא ימוקמו בסמוך לפתחי הכניסה או היציאה
מחנויות ,וכן לא ימוקמו באזורי מעבר צרים;
)ד( בדוכני מזון יימכרו מוצרי מזון ארוזים בלבד;";
אחרי סעיף קטן )יג( יבוא:
")יג (1בית אוכל כאמור בסעיף )6א()יז( או אזור הישיבה במבנה
בבית אוכל כאמור בסעיף )6ב()– (9
) (1המחזיק או המפעיל של המקום יציב את השולחנות במרחק שלא
יפחת מ 2-מטרים בין שולחן לשולחן ויציב סדרן שתפקידו לוודא
שמירת מרווחים כאמור בכל עת;
) (2המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים
שאינם גרים באותו המקום בסמוך לדלפק )"בר"( יישמר מרחק של
שני מטרים ,ככל האפשר ,ולכל הפחות כיסא אחד ריק ,ביניהם;
) (3בכפוף להוראות המנהל ,ובכלל זה לעניין תנאים תברואיים
ושמירה על היגיינה;";

) (6

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

) (7

בסעיף קטן )טו( –
)א(

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

)ב(

במקום פסקה ) (1יבוא:
") (1הצפייה באירוע תתקיים בישיבה או בעמידה בסמוך
למושב;
)1א( הצפייה באירוע תתקיים בלא ריקודים ובלא אכילה
במקום שבו מתקיים האירוע ,לרבות באזור קבלת הפנים;
הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור; במקרה של
סירוב הקהל להוראות אלו ,יפסיק המחזיק או המפעיל את
האירוע;";

)ג(

פסקאות ) (3ו – (5)-יימחקו;

)ד(

בפסקה ) ,(6במקום "שאינם גרים באותו מקום" יבוא" :שלא
רכשו כרטיסים בהזמנה משותפת";

)ה(

בפסקה ) ,(7במקום "לא יפחת מארבעה מטרים" יבוא" :יהיה
ארבעה מטרים ,ככל האפשר ,ולא יפחת משני מטרים";
ובסופה יבוא" :ואם מסומן מקום על הבמה שחוצץ בין
המופיע לקהל ,המרחק האמור יהיה בין הקהל לאותו
מקום;";
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)ו(

)ז(
)ח(

בפסקה ) ,(8המילים "ושמירה על החלוקה למתחמים ,אם
קיימת חלוקה" – יימחקו; במקום המילים "לכל  50צופים"
יבוא" :לכל  75צופים";
בפסקה ) ,(11בסופה יבוא" :הוראות פסקה זו לא יחולו לעניין
אירוע שמספר המשתתפים בו הוא עד  500אנשים;";
בפסקה ) ,(12המילים "בפעילות תרבות –" – יימחקו ,ובסופה
יבוא" :ככל האפשר";

) (8

סעיף קטן )טז( – יימחק;

) (9

בסעיף קטן )יז( ,בפסקה ) ,(4במקום " 10אנשים" יבוא20" :
אנשים";

) ( 10אחרי סעיף קטן )יח( יבוא:
")יח (1חדר אוכל בבית מלון כאמור בסעיף )6ב()5א( –
) (1בהתאם להוראות סעיף קטן )יג;(1
) (2תתאפשר הפעלת מזנון )"בופה"( ובלבד שהגשת מזון לאורחים,
שאינו מזון ארוז מראש ,תיעשה על ידי איש צוות;";
) ( 11בסעיף קטן )יט( –
)א(

ברישה ,במקום "כאמור בסעיף )6ב() "(6יבוא" :כאמור
בסעיפים )6א()ו()6 ,א()כה( או )6ב();"(6

)ב(

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

) ( 12סעיף קטן )כ( – יימחק;
) (13בסופו יבוא:
")כא( מקום שמתקיים בו אירוע ללא הגבלה על ישיבה או הגבלה על
מזון כאמור בסעיף )6ב()– (8
) (1המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את
השוהים באירוע ,ויסבו את תשומת ליבם ,בנוגע לחובת השמירה על
הוראות צו זה ,לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ד להוראת
בידוד בית; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75
משתתפים;
) (2באירוע המתקיים בישיבה סביב שולחנות ,המחזיק או המפעיל
של המקום יציב את השולחנות במרחק שלא יפחת מ 2-מטרים בין
שולחן לשולחן;
) (3במקום שהכניסה אליו בתשלום ,המחזיק או המפעיל של המקום
יוודא כי מכירת כרטיסים או הרשמה למקום תיעשה מראש באופן
מקוון או טלפוני;
) (4במקום שבו מופעל מזנון ,המחזיק או המפעיל של המקום ינקוט
באמצעים למניעת הצטופפות בסמוך למזנון ,כגון סימון מקומות
עמידה בתור ,הצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים ,או
מתן אפשרות לאיסוף עצמי לאחר הזמנה מראש; הגשת המזון
תיעשה על ידי איש צוות ,וללא הגשה עצמית;
) (5באירוע הכולל הגשה או מכירה של מזון ,המחזיק או המפעיל
יוודא כי תישמר הפרדה בין אזור האכילה והשתייה לשאר האזורים
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במקום; לא תתאפשר אכילה או שתייה באזור שאינו מיועד לכך,
והמחזיק או המפעיל של המקום יתלה שלטים לעניין זה;
) (6במקום המשמש לקיום אירוע בהושבה ,בהושבה של אנשים
שאינם גרים באותו מקום ולעניין מקום שהכניסה אליו בתשלום –
בהושבה של אנשים שלא רכשו כרטיסים בהזמנה משותפת ,יישמר
מרחק של שני מטרים ,ככל האפשר ,ולכל הפחות כיסא אחד ריק
ביניהם;
) (7על אף האמור בסעיף )6ג ,(1במקום המשמש לשמחות ולאירועים,
המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס אנשים שהציגו בכניסה
למקום תוצאה שלילית בבדיקת קורונה ,במספר העולה על 5%
ממספר המשתתפים באירוע; המחזיק או המפעיל של המקום יקבע
ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום ,כך שתימנע כניסתם
של אנשים שהציגו תוצאה שלילית כאמור במספר העולה על האמור
בפסקה זו; אין באמור בפסקה זו כדי למנוע כניסתו של אדם שקיבל
תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית והציגה בכניסה למקום,
והוא לא ייספר לעניין  5האחוזים האמורים בפסקה זו;
) (8בהתאם להוראות המנהל ,ובכלל זה לעניין שמירה על היגיינה,
ניקוי וחיטוי;
)כב( באטרקציה תיירותית כאמור בסעיפים )6א()כד( או )6ב(),(10
בכפוף להוראות אלו:
) (1המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את
השוהים במקום ,ויסבו את תשומת ליבם ,בנוגע לחובת השמירה על
הוראות צו זה ,לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ד להוראת
בידוד בית; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75
אנשים במקום;
) (2המחזיק או המפעיל של המקום ינקוט אמצעים לשמירת מרחק
בין אדם לאדם בתורים ולמניעת הצטופפות ,כגון סימון מקומות
עמידה ,הצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים ,הצבת
סדרנים בסמוך לתורים או חציצה בין מיתקנים;
) (3המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלטים לעניין חובת עטיית
מסיכה בכל עת ,לרבות בעת הפעילות באטרקציה והשימוש
במיתקנים ,ולמעט בעת שהייה של אדם אחד לכל היותר או אנשים
הגרים באותו מקום ,ביחידה נפרדת של מיתקן;
) (4באטרקציה הכוללת שימוש באביזרים הבאים במגע עם הפנים
של המשתמש ,המחזיק או המפעיל של המקום ישתמש ,ככל
האפשר ,באביזרים לשימוש חד-פעמי שיושלכו לאחר כל שימוש;
בשימוש באביזרים רב-פעמיים ,המחזיק או המפעיל של המקום
יקפיד על חיטוי יסודי בין משתמש למשתמש;
) (5בכפוף להוראות המנהל ,ובכלל זה הוראותיו לעניין ניקוי
וחיטוי.".
תיקון
סעיף 7ב

.8

בסעיף 7ב לצו העיקרי –
) (1

סעיף קטן )א( – בטל;
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) (2

) (3

) (4
) (5

תיקון
סעיף 8

.9

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
")ב( לא יארגן אדם ולא ישתתף בטיול מאורגן ,בכנס ,באירוע
ספורט ,בפסטיבל ,במופע בידור או במופע אומנות ,בטקס ,לרבות
חתונה או טקס דתי ,או במסיבה ,למעט במקום שהפעלתו הותרה
לפי סעיף )6ב( )להלן – אירוע מוגבל( ,שמספר המשתתפים בו עולה
על המספר האמור בסעיף )4א( ,לפי העניין;";
במקום סעיף קטן )ג( יבוא:
")ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב( ,מפעיל מקום ציבורי או עסקי,
למעט מקום שהפעלתו הותרה לפי סעיף )6ב( ,לא יקיים במקום
ציבורי או עסקי אירוע מוגבל ,למעט טיול מאורגן;";
בסעיף קטן )ד( ,המילים "אירוע אסור ולא יקיים בו" – יימחקו;
בסעיף קטן )ה( ,המילים "לא ייתן שירות לאירוע אסור – ",יימחקו;
אחרי "במקום ציבורי או עסקי" יבוא" :למעט מקום שהפעלתו
הותרה לפי סעיף )6ב(".

בסעיף  8לצו העיקרי ,בסעיף קטן )א( –
) (1

בפסקה ) ,(1לפני "מספר אנשים" יבוא" :בכל מקום למעט המקומות
המנויים בפסקאות ) (3עד ) ,",(11ובמקום "או על  10אנשים במבנה
ו 20-אנשים בשטח פתוח" יבוא" :או על המספר האמור בסעיף )4א(,
לפי העניין";

) (2

פסקה ) – (2תימחק;

) (3

בפסקה ) ,(3במקום הקטע החל מהמילים "מספר אנשים שלא יעלה
על יחס של אדם לכל  "7עד "לכל  15מטרים רבועים משטח המקום"
יבוא" :מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל  7מטרים
רבועים משטח המקום או על  20אנשים ,לפי הנמוך מביניהם ,ואולם
במקום כאמור ששטחו מעל  300מטרים רבועים – מספר אנשים
שלא יעלה על יחס של אדם לכל  15מטרים רבועים משטח המקום";

) (4

אחרי פסקה ) (3יבוא:
")3א( בבית אוכל כאמור בסעיף )6א()יז( – מספר אנשים שלא יעלה
על  75%מהתפוסה המרבית של המקום ובלבד שלא יעלה על 100
אנשים;";
בפסקה ) ,(4במקום הקטע החל מהמילים "מספר אנשים שלא יעלה
על יחס של אדם לכל  "7עד "לכל  15מטרים רבועים משטח המקום"
יבוא" :מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל  7מטרים
רבועים משטח המקום או על  20אנשים ,לפי הנמוך מביניהם ,ואולם
במקום כאמור ששטחו מעל  300מטרים רבועים – מספר אנשים
שלא יעלה על יחס של אדם לכל  15מטרים רבועים משטח המקום";

) (5
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) (6

במקום פסקה ) (6יבוא:
") (6באטרקציה תיירותית כאמור בסעיף )6א()כד( – כמפורט להלן:
)א( באטרקציה תיירותית שלא מופעלים בה מיתקנים – מספר
אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל  15מטרים רבועים משטח
המקום; לעניין זה ,שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל
מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון ,מחסנים ,שטחי תפעול
וכיוצא בזה;
)ב( באטרקציה תיירותית שמופעלים בה מיתקנים – מספר אנשים
כאמור בפסקת משנה )א( ,ובלבד שמספר האנשים הכולל לא יעלה
על  1,500אנשים במקום שהתפוסה המותרת בו היא עד  10,000איש,
ולא יעלה על  2,500אנשים במקום שהתפוסה המותרת בו היא מעל
 10,000איש;
)ג( נוסף על האמור בפסקאות משנה )א( ו)-ב( –
) (1לעניין רכבל ,אם מופעל במקום ,או כדור פורח – מספר אנשים
שלא יעלה על מחצית מהתפוסה המותרת ,למעט אנשים הגרים
באותו מקום;
) (2באטרקציה תיירותית שמופעלים בה מיתקנים ,בכל מיתקן
בשטח האטרקציה  ,בכל יחידה נפרדת שלו ,ישהה אדם אחד לכל
היותר או אנשים הגרים באותו מקום;
)6א( בבריכת שחייה כאמור בסעיף )6א()כה( – מספר אנשים כאמור
בפסקה ) ,(1ואולם לעניין זה יקראו את הפסקה האמורה ,כך
שבמקום " 7מטרים רבועים" יבוא 15" :מטרים רבועים" ,ובנוסף,
במי הבריכה לא ישהו אנשים ביחס של יותר מאדם אחד ל 6-מטרים
רבועים;";

) (7

במקום פסקה ) (7יבוא:
") (7במקום שמתקיים בו אירוע בישיבה ללא מזון ,כאמור בסעיף
)6ב() – (2לפי אחד מהמפורטים להלן ,ובלבד שבאזור ההתכנסות או
קבלת הפנים בעמידה – מספר אנשים שלא יעלה על האמור בפסקה
): (1
)א( במבנה – במקום שהתפוסה בו ,לפי מספר המושבים המקובעים,
עולה על  5,000אנשים – מספר אנשים שלא יעלה על  30%מהתפוסה
המותרת ולא יותר מ 3,000-אנשים; במקום שהתפוסה בו נמוכה
מהאמור – מספר אנשים שלא יעלה על  75%מהתפוסה המותרת ולא
יותר מ 1,000-אנשים;
)ב( בשטח פתוח – במקום שהתפוסה בו לפי מספר המושבים
המקובעים עולה על  10,000אנשים – מספר אנשים שלא יעלה על
 30%מהתפוסה המותרת ולא יותר מ 5,000-אנשים; במקום
שהתפוסה בו נמוכה מהאמור – מספר אנשים שלא יעלה על 75%
מהתפוסה המותרת ולא יותר מ 3,000-אנשים;";
פסקה ) – (8תימחק;

) (9

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

) (8

) (10אחרי פסקה  (9יבוא:
")9א( בחדר אוכל בבית מלון כאמור בסעיף )6ב()5א( – מספר אנשים
שלא יעלה על  50%מהתפוסה המרבית של המקום ,ובלבד שלא יעלה
על  300אנשים;";
) (11בפסקה ) ,(10אחרי "בריכת שחייה" יבוא" :המצויה במבנה";
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) (12פסקה )10א( – תימחק;
) (13אחרי פסקה )10א( יבוא:
")10ב( במקום שמתקיים בו אירוע ללא הגבלה לישיבה או הגבלה
על מזון כאמור בסעיף )6ב() – (8מספר אנשים שלא יעלה על 50%
מהתפוסה המרבית של המקום ,ובלבד שלא יעלה על  300אנשים
במבנה ועל  500אנשים בשטח פתוח ,ואם המקום כולל גם מבנה וגם
שטח פתוח ,מספר אנשים שלא יעלה על ;500
)10ג( באזור הישיבה במבנה בבית אוכל כאמור בסעיף )6ב()– (9
מספר אנשים שלא יעלה על  75%מהתפוסה המרבית של המקום
ובלבד שלא יעלה על  100אנשים;
)10ד( באטרקציה תיירותית כאמור בסעיף )6ב() – (10מספר אנשים
כאמור בפסקה ) ,(1ואולם בכל מיתקן בשטח האטרקציה ,בכל
יחידה נפרדת שלו ,ישהה אדם אחד לכל היותר או אנשים הגרים
באותו מקום;";
) (14במקום פסקה ) (11יבוא:
") (11בבית תפילה כאמור בסעיף )11ג( – לפי אחד מהמפורטים
להלן ,ואם אין מושבים מקובעים במקום – בתפוסה שלא תעלה על
יחס של אדם אחד לכל  7מטרים רבועים ,ובלבד שמספר האנשים
לא יעלה על  3,000אנשים במבנה או  5,000אנשים בשטח פתוח:
)א( במבנה – במקום שהתפוסה המותרת בו לפי מספר המושבים
המקובעים עולה על  5,000אנשים – מספר אנשים שלא יעלה על 30%
מהתפוסה המותרת ולא יותר מ 3,000-אנשים ,ובמקום שהתפוסה
בו נמוכה מהאמור  -מספר אנשים שלא יעלה על  50%מהתפוסה
המותרת ולא יותר מ 1,000-אנשים;
)ב( בשטח פתוח – במקום שהתפוסה בו לפי מספר המושבים
המקובעים עולה על  10,000אנשים – מספר אנשים שלא יעלה על
 30%מהתפוסה המותרת ולא יעלה על  5,000אנשים ,ובמקום
שהתפוסה בו נמוכה מהאמור  -מספר אנשים שלא יעלה על 50%
מהתפוסה המותרת ולא יותר מ 3,000-אנשים;".
תיקון
סעיף 11

.10

תיקון
סעיף 16

.11

בסעיף  11לצו העיקרי –
) (1

סעיף קטן )א( – בטל;

) (2

בסעיף קטן )ג( ,ברישה ,אחרי "למי שהציג אישור "תו ירוק"" יבוא:
"או למי שהציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית
שביצע בכניסה למקום כאמור ,לפי סעיף )6ג ,(2וכן לתינוק עד גיל
שנה".

בסעיף  16לצו העיקרי ,בסעיף קטן )א( –
) (1

בפסקה ) ,(2ברישה ,אחרי "למי שלא הציג אישור "תו ירוק"" יבוא:
"או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע
בכניסה למקום";
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) (2

במקום פסקה )3א( יבוא:
")3א( השוהה במקום ציבורי או עסקי הפתוח בתו ירוק ,שאינו
מחלים ואינו תינוק עד גיל שנה ולא הציג אישור על תוצאה שלילית
בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה בכניסה למקום ,או השוהה בבית
מלון שפתיחתו הותרה לפי סעיפים )6ב( ו)6-ג( ,שאינו מחלים ואינו
תינוק עד גיל שנה ולא הציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת
קורונה מיידית שבוצעה בכניסה למקום ואינו קטין מתחת לגיל 16
או איש צוות אוויר או אזרח זר ,שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת
קורונה כאמור בסעיף )6ג( ,או השוהה במקום המשמש לשמחות
ולאירועים שאינו מחלים או תינוק עד גיל שנה ולא הציג אישור על
תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה בכניסה למקום
ושאינו אדם שקיבל תוצאת שלילית בדיקת קורונה כאמור בסעיף
)6ג ,(1בניגוד לסעיפים )3א)3 ,(1א (2או )3א ,(3והכול בלבד שבמקום
הוצב שלט כאמור בסעיף 7א)יא();";(1

) (3

פסקאות )10ט(10) ,י( ו10)-יא(  -יימחקו;

) (4

אחרי פסקה )10יא( יבוא:
")10יב( מפעיל מקום כאמור בסעיף )6ב() (8שהוא מקום המשמש
לשמחות ולאירועים ,בלי שקבע והפעיל מגנון לוויסות כניסת
האנשים למקום למניעת כניסת אנשים עם תוצאה שלילית בבדיקת
קורונה במספר העולה על האמור בסעיף 7א)כא() (7ובניגוד לאותו
סעיף;";

) (5

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

) (6

בפסקה )12ג( –
)א(

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

)ב(

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

)ג(
) (7

הוספת
סעיף
22ה

.12

תיקון
התוספ

.13

בפסקה )12ד( ,המילים "שנכח באירוע אסור ונתן לו שירות– ",
יימחקו.

אחרי סעיף 22ד לצו העיקרי יבוא:
"הוראת שעה – 22
ה.
הצגת תוצאות
בדיקת קורונה
בפסח

על אף האמור בצו זה ,בתקופה שמיום 25.3.2021
ועד ליום  ,3.4.2021יראו כאילו בסעיף – 6
) (1

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

) (2

בסעיף קטן )ג ,(1במקום " 48השעות" בא:
" 72השעות".".

בתוספת השלישית לצו העיקרי –
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ת
השליש
ית

) (1

פרטים )10ט(10) ,י(10) ,יא( – יימחקו;

) (2

אחרי פרט )10יא( יבוא:
טור א'
העבירות המינהליות

טור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

")10יב( סעיף )16א()10יב(

."2,500

תחילת
תוקף

.14

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.15

צו זה ייקרא" :צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש )תיקון מס' ) (23הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס' (2039
)הוראת שעה( ,התשפ"א."2021-

ט'
22

בניסן
במרץ

התשפ"א
2021

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

11217

צבא ההגנה לישראל
צו מס' 2040
צו בדבר דיוני מעצר )תיקון מס' ) (15יהודה ושומרון( )הוראת שעה(,
התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות העצורים והאוכלוסייה
בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן – נגיף הקורונה( ,הנני מצווה בזאת
לאמור:
הארכת תוקף

.1

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

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר דיוני מעצר )תיקון מס' ) (15יהודה ושומרון(
)מס' ) (2040הוראת שעה( ,התשפ"א2021-״.

כ"ו

בניסן

8

באפריל

התשפ"א
2021

ידעי
תמיר
אלוף
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון

11218

צבא הגנה לישראל
צו מס' 2041
צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )תיקון מס'
) (15יהודה ושומרון( )הוראת שעה( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על

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

בזאת לאמור:
הארכת
תוקף

.1

בצו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים
)הוראת שעה( )יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1888הוראת שעה( ,התש״ף,2020-
בסעיף  ,3במקום " 9באפריל  "2021יבוא " 9במאי ."2021

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט
הצבאיים )תיקון מס' ) (15יהודה ושומרון( )מס' ) (2041הוראת שעה(,
התשפ"א."2021-

כ"ו בניסן התשפ"א
2021
 08באפריל

ידעי
תמיר
אלוף
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו מס' 2042
צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )תיקון מס' ) (15יהודה
ושומרון( )הוראת שעה( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות המתדיינים בבתי
המשפט הצבאיים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן –
נגיף הקורונה( ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הארכת תוקף

.1

בצו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )יהודה
ושומרון( )מס׳ ) (1842הוראת שעה( ,התש״ף ,2020-בסעיף  ,4במקום
״ 9באפריל 2021״ יבוא :״ 9במאי 2021״.

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים
)תיקון מס' ) (15יהודה ושומרון( )מס' ) (2042הוראת שעה(,
התשפ"א2021-״.

כ"ו
8

בניסן התשפ"א
2021
באפריל

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו מס' 2043
צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה
החדש )תיקון מס' ) (16יהודה ושומרון( )הוראת שעה( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות כוחות הביטחון,
עצורים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן  -נגיף
הקורונה( ,ומהמשך התפשטות המחלה ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הארכת תוקף

.1

בצו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעת לקדם הליכי חקירה
בשל נגיף הקורונה החדש )יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1833הוראת
שעה( ,התש״ף ,2020-בסעיף  ,3במקום " 9באפריל  "2021יבוא "9
במאי ."2021

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם
הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה החדש )תיקון מס' ) (16יהודה
ושומרון( )מס' ) (2043הוראת שעה( ,התשפ"א2021-״.

כ"ו

בניסן

8

באפריל

התשפ"א
2021

ידעי
תמיר
אלוף
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )תיקון
מס' ) (24הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס' ) (2044הוראת שעה(,
התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 1

.1

תיקון
סעיף 4

.2

תיקון
סעיף 6

.3

.4

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

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

) (2

במקום פסקה ) (2יבוא:
") (2נהג כלי תחרותי שהוא בעל רישיון לנהיגה ספורטיבית
כמשמעותו בתקנות הנהיגה הספורטיבית )רישיון לנהיגה
ספורטיבית( ,התשע"א ,2010-כפי תוקפן בישראל מעת לעת;".

בסעיף  4לצו העיקרי –
) (1

בסעיף קטן )א( ,במקום "עד  50אנשים בשטח פתוח" יבוא" :עד 100
אנשים בשטח פתוח" ובמקום "ואם מקום ההתקהלות כולל גם
מבנה וגם שטח פתוח – עד  50אנשים" יבוא" :ואם מקום
ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד  100אנשים";

) (2

סעיף קטן )ג( – יימחק.

בסעיף  6לצו העיקרי –
) (1

בסעיף קטן )ב( ,בסופו יבוא:
") (11מקום שמתקיים בו מרוץ ספורטיבי רב-משתתפים הכולל
ריצה ,הליכה ,שחייה ,רכיבה על אופניים או כיוצא באלה ,הנערך
בהרשמה של המשתתפים מראש והמיועד גם לספורטאים חובבים,
אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט בישראל אישר כי
האירוע שמתקיים בו הוא מרוץ ספורטיבי כאמור )להלן – מקום
שמתקיים בו מרוץ רב-משתתפים(; מרוץ שאושר לפי פסקה זו
יפורסם לציבור באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט
בישראל;";

) (2

בסעיף קטן )ד( ,בסופו יבוא:
"ואולם רשאי מחזיק או מפעיל של בריכת שחייה כאמור בסעיף קטן
)ב() (6להפעילה בשעות נפרדות בעבור ספורטאי מקצועי או בעבור
ספורטאי תחרותי כמשמעותו בפסקאות משנה )א( או )ב( לסעיף קטן
)א()ו() ,(1לפי אותו סעיף קטן".

בסעיף 7א לצו העיקרי –
11222

תיקון
סעיף
7א

) (1

) (2

תיקון
סעיף 8

.5

בסעיף קטן )טו( –
)א(

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

)ב(

בפסקה ) ,(9אחרי "למעט בקבוקי שתייה אישיים" יבוא," :
הגשה של שתייה אל מקום הישיבה או מכירה של שתייה
במקום הישיבה";

בסופו יבוא:
")כג( במקום שמתקיים בו מרוץ רב-משתתפים כאמור בסעיף
)6ב() ,(11המחזיק או המפעיל של המרוץ ינקוט אמצעים למניעת
התקהלות של אנשים במספר העולה על האמור בסעיף )4א( ,ובכלל
זה ,יחלק את האירוע לכמה מקצים בהתאם להגבלת ההתקהלות
האמורה.".

בסעיף  8לצו העיקרי ,בסעיף קטן )א( –
) (1

בפסקה ) ,(4המילים "או על  20אנשים ,לפי הנמוך מביניהם" –
יימחקו ,ובמקום " 300מטרים רבועים" יבוא 3,000" :מטרים
רבועים";

) (2

בפסקה )– (7
)א(

בפסקת משנה )א( ,במקום "שלא יעלה על  30%מהתפוסה
המותרת ולא יותר מ 3,000-אנשים" יבוא" :שלא יעלה על
 40%מהתפוסה המותרת ולא יותר מ 4,000-אנשים";

)ב(

בפסקת משנה )ב( ,במקום "ולא יותר מ 5,000-אנשים" יבוא:
"ולא יותר מ 10,000-אנשים ,ובלבד שבמקום כאמור ,אשר
מספר האנשים בו עולה על  5,000איש ,הושבת האנשים תהיה
בכל אחד מהיציעים במקום";

) (3

בפסקה )10ב( ,במקום "ועל  500אנשים בשטח פתוח ,ואם המקום
כולל גם מבנה וגם שטח פתוח ,מספר אנשים שלא יעלה על "500
יבוא" :ועל  750אנשים בשטח פתוח ,ואם המקום כולל גם מבנה וגם
שטח פתוח ,מספר אנשים שלא יעלה על ;"750
אחרי פסקה )10ד( יבוא:
")10ה( במקום שמתקיים בו מרוץ רב-משתתפים כאמור בסעיף
)6ב() – (11מספר משתתפים במרוץ שלא יעלה על  1,000אנשים;";

) (5

בפסקה )– (11

) (4

)א(

בפסקת משנה )א( ,במקום "מספר אנשים שלא יעלה על 30%
מהתפוסה המותרת ולא יותר מ 3,000-אנשים" יבוא" :מספר
אנשים שלא יעלה על  40%מהתפוסה המותרת ולא יותר מ-
 4,000אנשים";

11223

)ב(

בפסקת משנה )ב( ,במקום "ולא יעלה על  5,000אנשים" יבוא:
"ולא יעלה על  10,000אנשים ,ובלבד שבמקום כאמור ,אשר
מספר האנשים בו עולה על  5,000איש ,הושבת האנשים תהיה
בכל אחד מהיציעים במקום".

תיקון
התוספ
ת
השליש
ית

.6

בתוספת השלישית לצו העיקרי ,בפרט ) ,(11בטור ב' ,אחרי "קניון" יבוא:
" ,מפעיל של שוק ,מפעיל של מקום כאמור בסעיף )6ב() (2או מקום כאמור
בסעיף )6ב() ,(8שמתקיימים בו פעילות תרבות או אירוע ספורט ,או מפעיל
של מקום כאמור בסעיף )6ב() (8שהוא מקום המשמש לשמחות
ולאירועים".

תחילת
תוקף

.7

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.8

צו זה ייקרא" :צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש )תיקון מס' ) (24הגבלת פעילות( )יהודה ושומרון( )מס' (2044
)הוראת שעה( ,התשפ"א."2021-

ה' באייר
 17באפריל

התשפ"א
2021

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

11224

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )תיקון מס' ) (8הוראת שעה(
)יהודה ושומרון( )מס' , (2045התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
התוספת
השנייה

 .1בצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )הוראת שעה( )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(1665התשע"א ,2010-בתוספת השנייה ,אחרי פרט 10
יבוא:
" .11הודעה בדבר ייחוד נקודות מעבר טובין )יהודה ושומרון( ,התשע"ו-
.".2016

תחילה

.2

השם

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

ו' באייר
 19באפריל

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

התשפ"א
2021

ידעי
תמיר
אלוף
צה"ל
מפקד כוחות
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
תקנות ההגנה )שעת חירום(1945 ,
הכרזה על התאחדות בלתי מותרת

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ובהתאם לתקנה )(1)84ב( לתקנות ההגנה )שעת
חירום() 1945 ,להלן" :תקנות ההגנה"( ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת ביטחון ,ולאחר
שהשתכנעתי ,כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון האזור ,ביטחון מדינת ישראל ,שלום הציבור
והסדר ציבורי ,אני מכריז בזה ,כי חבר בני אדם או ההתאחדות המכונה "פלסטין אל יום" או
") ,"Paltodayלהלן – "ההתאחדות"( או בכל שם אחר שתכונה בו התאחדות זו ,לרבות כל
פלגיה וכל סניף ,מרכז ,ועד ,קבוצה או סיעה של התאחדות זו ,היא התאחדות בלתי מותרת,
כמשמעה בתקנות ההגנה.
המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל ,נדרש להודיע על כך למפקד כוחות
צה"ל באיו"ש באמצעות היועץ המשפטי ליהודה ושומרון ,טלפון ,02-9977711 :פקס02- :
.9977326
הרואה עצמו נפגע על ידי הכרזה זו ,יכול להגיש השגותיו בכתב בכתובת הדוא"ל Pniot-
) .tzibur@mail.idf.ilמספר הטלפון במשרד 02-5305104 :או  ,(02-5305724תוך  14יום ממועד
פרסום ההכרזה.

י"ג אדר א' התשע"ו
22

בפברואר

2016

רוני
מפקד
באזור

אלוף
נומה,
צה"ל
כוחות
יהודה ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר תכנון ערים ,כפרים ובנינים )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(418התשל"א1971-
החלטה בעניין שיעוריהן של אגרות למתן היתרים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  (5)7לצו בדבר תכנון ערים ,כפרים ובנינים )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(418התשל"א ,1971-החליטה מועצת התכנון העליונה בישיבתה מס'  599מיום כ"ט
בטבת תשפ"א ) (13.1.2021כדלקמן:
תיקון התוספת .1
הראשונה

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

התוספת

הראשונה 1

טור א'

טור ב'

טור ג'

תיאור האגרה

פירוט סוג העבודה או השימוש

אגרה

.1

בניה חדשה או תוספת בניה חדשה או תוספת בניה לרבות יציע 32.88 ,ש"ח לכל
בניה ,למעט כמפורט בניני עזר ,מצללות ,שטחי שירות ,מטר מרובע
מרפסות ,גזוזטראות ,קירוי משטחים
בפרט  2ואילך
פתוחים ,אצטדיונים ,מיתקני נופש
וספורט לרבות בריכות שחיה ,בין
מקורות ובין שאינן מקורות ,גני אירועים,
מחסנים ובתי אריזה )אף אם הם למטרות
חקלאיות(

.2

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

.3

עבודות בניה ופיתוח
בלא הקמת בנין

)א( מבנים חקלאיים המשמשים רפתות 1.13 ,ש"ח לכל
אורוות ,לולים ,חממות ,וכיוצא באלה ,מטר מרובע
למעט מחסנים ובתי אריזה
 1.13ש"ח לכל
)ב( חממות ובתי רשת
מרובע
מטר
לבנייה עד 100
מרובע,
מטר
0.56
בתוספת
ש"ח לכל מטר
מרובע נוסף מעל
 100מטר מרובע.
סלילת או הרחבת דרך ,מדרכה או חניה  1.22ש"ח לכל
פתוחה ,לרבות גשרים וגשרונים וכן מטר מרובע
חפירה לצורך הקמתם

.4

בניית מיתקנים
הנדסיים או מבנים
לתעשיה כבדה ,או
מיתקנים אחרים
למטרות כאמור

משאבות ,מגדלי מים
)א( מיתקנים
וסילוסים ,בריכות,
הנדסיים
ומתקני חקלאות בורות ,מיתקנים
ובריכות לטיפול
בביוב ובמים ,מכלי
דלק וגז לרבות

 3.65ש"ח לכל
מטר מעוקב

 1התוספת הראשונה הוחלפה במסגרת תיקון מס'  2להחלטה
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תחנות שאיבה
לטיפול בשפכים,
מתקני תקשורת
פתוחים ,לרבות
מיתקנים תת
קרקעיים
)ב( מאגרי מים מאגרי מים וביוב  0.12ש"ח לכל
וביוב לפי נפח בנפח של עד  3מיליון מטר מעוקב
מטר מעוקב
המאגר
על כל מטר מעוקב פטור
נוסף מעל  3מיליון
מטר מעוקב
)ג( נמלים ומבני שטחי נמל וכל מבנה  1.22ש"ח לכל
כבדה מטר מעוקב
כבדה תעשיה
תעשיה
מקונסטרוקציות מקונסטרוקציות
מראות או משטחים  1.19ש"ח לכל
אחרים המשמשים מ"ר עד 10,000
בתוספת
וניצול מ"ר,
לריכוז
 0.10ש"ח לכל
אנרגיית השמש
מ"ר נוסף מעל
 10,000מ"ר.

)ד( לוחות קולטי
במתקן
שמש
פוטו-וולטאי או
כוח
בתחנת
סולרית
בטכנולוגיה
פוטו-וולטאית
תרמו-
או
סולארית
)א( עבודות חציבה ,כריה ,חפירה או מילוי ,1200 Log V
וכיוצא באלה ,שלא למטרת הקמת בנין כאשר  Vהוא נפח
הכרייה ,החציבה,
החפירה ,המילוי
באלה,
וכיוצא
במטר מעוקב.

.5

עבודות כריה וחציבה

.6

 1.22ש"ח לכל
התקנת כבלים ,צנרת התקנה:
ותעלות שאינם חלק ) (1צנרת לאספקת מים ,ביוב ותיעול מטר אורך
מהבנין ואינם משרתים וניקוז;
אותו באופן ישיר
) (2נצרת להובלת נפט ,גז וכיוצא באלה;
) (3צנרת עילית;
) (4כבלים בכל קוטר שהוא;

)ב( עבודות להכשרת אתרים להטמנה  0.11ש"ח לכל
מ"ק.
וטיפול בפסולת יבשה

לרבות התקנת תעלות ,תאים ,מעבירי
מים ,מגלשים ,מיכלים ,תמיכות ,אבזרים
וכיוצא באלה ,וכן חציבה ,חפירה ומילוי
לצורך כל אחת מן ההתקנות האמורות
.7

הקמת גדר

)א( הקמת גדר – למעט גדר חקלאית או  1.22ש"ח לכל
מטר אורך
גדר בטחון
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)ב( הקמת גדר בטחון או גדר חקלאית
עבודות אחרות

.8

מבנים
מאגרה

.9

פטור

לעבודה הטעונה היתר שלא נקבעה לה  304.45ש"ח
אגרה בטבלה זו

הפטורים בתי תפילה

פטור"

תחילה
ותחולה

.2

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

השם

.3

החלטה זו תיקרא" :החלטה בעניין שיעוריהן של אגרות למתן היתרים
)תיקון מס' ) (5יהודה ושומרון( ,התשפ"א."2021-

כ"ט

בטבת

13

בינואר

התשפ"א
2021

אדר'
אברבוך,
נטליה
יו"ר מועצת התכנון העליונה
בשם מועצת התכנון העליונה
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (246יהודה ושומרון( )תיקון מס' ,(3
התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס' ,(892
התשמ"א ,1981-ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת ביטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון
סעיף
2

.1

תחילת .2
תוקף
השם

.3

כ"ג בשבט
 5בפברואר

בתקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (246יהודה ושומרון( ,התשפ"א-
 ,2021בסעיף  ,2במקום " "5.2.2021יבוא."7.2.2021" :
תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.
תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (246יהודה
ושומרון( )תיקון מס' ) (3תיקון מס'  ,(250התשפ"א."2021-

התשפ"א
2021

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(783התשל"ט-
1979
תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' ) (151יהודה ושומרון( ,התשפ"א-
2021
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )מס' ,(783
התשל"ט ,1979-ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת ביטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון
סעיף
81ב

.1

תיקון
סעיף
81ג

.2

בתקנון המועצות האזוריות )יהודה ושומרון( ,התשל"ט) 1979-להלן –
תקנון המועצות האזוריות( ,בסעיף 81ב ,יבוא –
) (1

) (2

)א( בסעיף קטן )א( ,אחרי המילה "מועצה" יבוא ," :גוף
מתוקצב";
)ב( לפני ההגדרה "גוף נתמך" יבוא:
"גוף מתוקצב" – מועצה דתית כמשמעותה בצו בדבר שירותי
דת )יהודה ושומרון( )מס'  ,(807התש"ם ,1979-איגוד רשויות
מקומיות ,אשכול רשויות מקומיות ,תאגיד שהוקם מכוח
תחיקת הביטחון ,חברה עירונית וחברת בת עירונית כהגדרתן
בסעיף  21לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,1985-כפי תוקפו
בישראל מעת לעת;",
בסעיף קטן )ג( ,במקום המילים" :או גוף נתמך" ,יבוא ," :גוף
מתוקצב ,או גוף נתמך"; במקום המילים "לאותה מועצה או לאותו
גוף נתמך" יבוא" :לאותם גופים"; במקום המילים "שהמועצה או
הגוף הנתמך" יבוא" :שהגופים האמורים"; במקום המילים
"המועצה או הגוף הנתמך" יבוא" :הגופים האמורים".

בסעיף 81ג לתקנון המועצות האזוריות –
) (1

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

) (2

בסעיף קטן )ב( –
)א(
)ב(

בפסקה ) ,(2במקום המילים" :או הגוף הנתמך" ,יבוא ," :גוף
מתוקצב ,או הגוף הנתמך";
בפסקה ) ,(3במקום המילים" :או הגוף הנתמך" ,יבוא ," :גוף
מתוקצב ,או הגוף הנתמך";

11231

תיקון
סעיף
81ד

.4

תיקון
סעיף
81ד2
תיקון
סעיף
81ד3

.5

בסעיף 81ד 2לתקנון המועצות האזוריות ,בסעיף קטן )א( ,אחרי "מועצה"
יבוא ," :גוף מתוקצב.",

.6

בסעיף 81ד 3לתקנון המועצות האזוריות –

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

) (1

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

) (2

בפסקה ) ,(2בפסקת משנה )ב( ,במקום המילים" :או הגוף הנתמך",
יבוא ," :גוף מתוקצב ,או הגוף הנתמך";
בפסקה ) ,(3במקום המילים" :או לגוף הנתמך" ,יבוא ," :לגוף
מתוקצב ,או לגוף הנתמך".

) (3

) (1

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

) (2

בסעיף קטן )ד( במקום המילים "ראש מועצה ,סגן ראש מועצה ,חבר
מועצה ,וכן יו"ר וחבר דירקטוריון ,מועצה ,או הנהלת הגוף הנתמך
לפי העניין" יבוא" :ראש מועצה ,סגן ראש מועצה ,חבר מועצה ,וכן
יו"ר וחבר דירקטוריון ,מועצה ,או הנהלת גוף מתוקצב ,או הנהלת
הגוף הנתמך ,לפי הענין"; אחרי המילים "אף אם תוארו שונה"
יבוא" :וכן יו"ר מועצה דתית כמשמעותה בצו בדבר שירותי דת
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(807התש"ם ,1979-מזכיר מועצה דתית,
ממונה על מועצה דתית";
בסעיף קטן )ה( ,במקום המילים" :או גוף נתמך" ,יבוא ," :גוף
מתוקצב ,או גוף נתמך";

) (4

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

) (3

תיקון
סעיף
81ד5

.7

בסעיף 81ד 5לתקנון המועצות האזוריות ,בסעיף קטן )א( ,בפסקה ),(1
במקום ""מועצה" או "המועצה" בהתאמה" יבוא"" :מועצה ,גוף
מתוקצב ;",או "המועצה ,הגוף המתוקצב ",בהתאמה".

תיקון
סעיף
81ד6

.8

בסעיף 81ד 6לתקנון המועצות האזוריות ,אחרי "מועצה" יבוא ," :עובד
גוף מתוקצב.",

תיקון
סעיף
81ד7

.9

בסעיף 81ד 7לתקנון המועצות האזוריות –

11232

) (1

בסעיף קטן )א( ,אחרי "שמועצה" יבוא ," :גוף מתוקצב ;",אחרי
"גוף נתמך" יבוא" :וכל אדם אחר שממשלת ישראל משתתפת
בתקציבו ,במישרין או בעקיפין ,או שממשלת ישראל חייבת לו
כספים מכל סיבה שהיא;",

) (2

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

תחילה

.10

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.

השם

.11

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' ) (151יהודה
ושומרון( ,התשפ"א."2021-

כ"ח בשבט התשפ"א
2021
 10בפברואר

ידעי
תמיר
אלוף
צה"ל
מפקד כוחות
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(892התשמ"א-
1981
תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (251יהודה ושומרון(,
התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס' ,(892
התשמ"א ,1981-ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת ביטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון
סעיף
100ב

.1

תיקון
סעיף
100ג

.2

בתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון( ,התשמ"א) 1981-להלן –
תקנון המועצות המקומיות( ,בסעיף 100ב יבוא-
) (1

בסעיף קטן )א( –
)א(

) (2

)ב( לפני ההגדרה "גוף נתמך" יבוא:
"גוף מתוקצב" – מועצה דתית כמשמעותה בצו בדבר שירותי
דת )יהודה ושומרון( )מס'  ,(807התש"ם ,1979-איגוד רשויות
מקומיות ,אשכול רשויות מקומיות ,תאגיד שהוקם מכוח
תחיקת הביטחון ,חברה עירונית וחברת בת עירונית כהגדרתן
בסעיף  21לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,1985-כפי תוקפו
בישראל מעת לעת;",
בסעיף קטן )ג( ,אחרי המילים "כי מועצה" יבוא" :גוף מתוקצב";
במקום המילים "לאותה מועצה או לאותו גוף נתמך" יבוא:
"לאותם גופים"; במקום המילים "שהמועצה או הגוף הנתמך"
יבוא" :שהגופים האמורים"; במקום המילים "המועצה או הגוף
הנתמך" יבוא" :הגופים האמורים".

בסעיף 100ג לתקנון המועצות המקומיות –
) (1

בסעיף קטן )א( ,אחרי המילה "במועצה" יבוא" :גוף מתוקצב";

) (2

בסעיף קטן )ב( –
)א(
)ב(

.3

אחרי "מועצה" יבוא ," :גוף מתוקצב";

בפסקה ) ,(2לפני המילים "או הגוף הנתמך " ,יבוא" :גוף
מתקוצב";
בפסקה ) ,(3במקום המילים "או הגוף הנתמך" יבוא ," :גוף
מתוקצב או הגוף הנתמך";

בסעיף 100ד לתקנון המועצות המקומיות ,בסעיף קטן )ב( –

11234

תיקון
סעיף
100ד

תיקון
סעיף
100ד2
תיקון
סעיף
100ד3

) (1

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

) (2

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

) (3

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

.4

בסעיף 100ד 2לתקנון המועצות המקומיות ,בסעיף קטן )א( ,אחרי
"מועצה" יבוא :גוף מתוקצב.",

.5

בסעיף 100ד 3לתקנון המועצות המקומיות –
) (1

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

)(2

בסעיף קטן )ד( במקום המילים "ראש מועצה ,סגן ראש מועצה ,חבר
מועצה ,וכן יו"ר וחבר דירקטוריון ,מועצה ,או הנהלת הגוף הנתמך
לפי העניין" יבוא" :ראש מועצה ,סגן ראש מועצה ,חבר מועצה ,וכן
יו"ר וחבר דירקטוריון ,מועצה ,או הנהלת הגוף מתוקצב או הנהלת
הגוף הנתמך ,לפי הענין"; אחרי המילים "אף אם תוארו שונה"
יבוא" :וכן יו"ר מועצה דתית כמשמעותה בצו בדבר שירותי דת
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(807התש"ם ,1979-מזכיר מועצה דתית,
ממונה על מועצה דתית";
בסעיף קטן )ה( ,במקום המילים" :או גוף נתמך" יבוא ," :גוף
מתוקצב או גוף נתמך";

) (4

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

) (3

תיקון
סעיף
100ד5

.6

בסעיף 100ד 5לתקנון המועצות המקומיות ,בסעיף קטן )א( ,בפסקה ),(1
במקום ""מועצה" או "המועצה" בהתאמה" יבוא"" :מועצה ,גוף
מתוקצב ",או "המועצה ,גוף מתוקצב ",בהתאמה".
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.7

בסעיף 100ד 6לתקנון המועצות המקומיות ,אחרי "מועצה" יבוא ," :עובד
גוף מתוקצב.",

תיקון
סעיף
100ד6
תיקון
סעיף
100ד7

.8

תחילה

.9

בסעיף 100ד 7לתקנון המועצות המקומיות ,בסעיף קטן )א( ,אחרי
"שמועצה" יבוא ," :גוף מתוקצב ;",אחרי "גוף נתמך" יבוא" :וכל אדם
אחר שממשלת ישראל משתתפת בתקציבו ,במישרין או בעקיפין ,או
שממשלת ישראל חייבת לו כספים מכל סיבה שהיא.",
תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.

השם

.10

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (251יהודה
ושומרון( ,התשפ"א."2021-

כ"ח בשבט התשפ"א
2021
 10בפברואר

ידעי
אלוף תמיר
צה"ל
מפקד כוחות
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס'  ,)298התשמ"א1921-
תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' ( )828יהודה ושומרון) ,התשפ"א8281-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' ,)292
התשמ"א ,1921-ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת ביטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון
נספח
מס' 4

.1

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

במקום פסקה (6א) יבוא:
"(6א) בתקנה  ,2בתקנת משנה (ב) –
(א) במקום פסקה (2א) יבוא:
"(2א) גן ילדים הנמצא בתחומה של מועצה מקומית או מועצה אזורית
כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון) (מס'
 ,)323התשל"ט 1939-המפורטות בתוספת החמישית; לעניין גן ילדים
הנמצא בתחומה של מועצה אזורית – היישוב שבו נמצא הגן מפורט
בתוספת השישית";
(ב) במקום פסקה (2א )2יבוא:
"(2א )2לימודים של כיתות א' עד ד' בבית ספר הנמצא בתחומה של
מועצה מקומית או מועצה אזורית כמשמעותה בצו בדבר ניהול
מועצות אזוריות (יהודה ושומרון) (מס'  ,)323התשל"ט1939-
המפורטות בתוספת החמישית;";
(ג) במקום פסקה (2א )2יבוא:
"(2א )2לימודים של כיתות י"ג ו-י"ד במכללה טכנולוגית מוכרת
כהגדרתה בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג,2112-
כפי תוקפו בישראל מעת לעת ,שפועלת בסמוך למוסד חינוך שהותרה
פעילותו לפי סעיף (11ג)( )4לחוק ומספקת לימודי המשך למוסד
כאמור ,הנמצאת בתחומה של מועצה מקומית או מועצה אזורית
כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון) (מס'
 ,)323התשל"ט 1939-המפורטות בתוספת החמישית;";
(ד) במקום פסקה (2ב) יבוא:
"(2ב) צהרון הנמצא בתחומה של מועצה מקומית או מועצה אזורית
כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון) (מס'
 ,)323התשל"ט 1939-המפורטות בתוספת החמישית; לעניין צהרון
לילדי גן ילדים הנמצא בתחומה של מועצה אזורית – היישוב שבו
נמצא הצהרון מפורט בתוספת השישית";
(ה) במקום פסקה (2ג) יבוא:
"(2ג) מקום המשמש או שנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך
וטיפול בפעוטות בגילאי לידה עד ( 3להלן – מקום לטיפול בפעוטות)
הנמצא בתחומה של מועצה מקומית או מועצה אזורית כמשמעותה
בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון) (מס' ,)323
התשל"ט 1939-המפורטות בתוספת החמישית; לעניין מקום לטיפול
בפעוטות הנמצא בתחומה של מועצה אזורית – היישוב שבו נמצא
המקום לטיפול בפעוטות מפורט בתוספת השישית;";";
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( )2

אחרי פסקה (6ב) יבוא:
"(6ג) בתקנה  ,13בתקנת משנה (ג) ,במקום הרישה יבוא:
"על אף האמור בתקנות משנה (א) ו(-ב) ,בבית ספר יסודי או מוסד
לחינוך מיוחד הנמצאים בתחומה של מועצה מקומית או מועצה
אזורית כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה
ושומרון) (מס'  ,)323התשל"ט 1939-המפורטות בתוספת החמישית,
ניתן לקיים פעילות של מפעיל חיצוני שמקיים פעילות במוסד אחד
בלבד (להלן – מפעיל חיצוני קבוע) ,בתנאים האלה;"":

( )3

במקום פסקה (3א) יבוא:
"(3א) בתקנה 22ב ,בפסקה (– )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
משרד החינוך בישראל";";

( )4

בפסקה ( ,)9בפסקת משנה (ב) ,בסופה יבוא" :במקום "או קנס לפי
סעיף (61א)( )1לחוק העונשין ,לפי הנמוך מביניהם" יבוא" :או קנס
לפי סעיף (1א)( )1לצו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בדין או בתחיקת
ביטחון (יהודה ושומרון) (מס'  ,)248התש"ם ,1921-לפי הנמוך
מביניהם"";

( )8

במקום פסקה ( )12יבוא:
"( )12במקום התוספת החמישית יבוא:
"תוספת חמישית
(תקנות (2ב)(13 ,ג))
( )1אורנית
( )2אלקנה
( )3אלפי מנשה
( )4הר אדר
( )8מעלה אפרים
( )6קדומים";";
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( )6

בסופו יבוא:
"( )13במקום התוספת השישית יבוא:
"תוספת שישית
(תקנה (2ב))
 .1כפר עציון – מועצה אזורית גוש עציון
 .2מגדל עוז  -מועצה אזורית גוש עציון
 .3ראש צורים  -מועצה אזורית גוש עציון
 .4מעלה עמוס  -מועצה אזורית גוש עציון
 .8נווה דניאל  -מועצה אזורית גוש עציון
 .6אספר  -מועצה אזורית גוש עציון
 .3כרמי צור  -מועצה אזורית גוש עציון
 .2כרמל  -מועצה אזורית הר חברון
 .9מעון  -מועצה אזורית הר חברון
 .11תלם  -מועצה אזורית הר חברון
 .11אשכולות  -מועצה אזורית הר חברון
 .12נגוהות  -מועצה אזורית הר חברון
 .13טנא  -מועצה אזורית הר חברון
 .14מצדות יהודה  -מועצה אזורית הר חברון
 .18עתניאל  -מועצה אזורית הר חברון
 .16בית חגי  -מועצה אזורית הר חברון
 .13שמעה  -מועצה אזורית הר חברון
 .12שני – מועצה אזורית הר חברון
 .19אלמוג  -מועצה אזורית מגילות ים המלח
 .21קליה  -מועצה אזורית מגילות ים המלח
 .21מצפה שלם  -מועצה אזורית מגילות ים המלח
 .22ורד יריחו  -מועצה אזורית מגילות ים המלח
 .23בית הערבה  -מועצה אזורית מגילות ים המלח
 .24רימונים  -מטה בנימין
 .28בית חורון  -מועצה אזורית מטה בנימין
 .26מצפה יריחו  -מועצה אזורית מטה בנימין
 .23גבעון החדשה  -מועצה אזורית מטה בנימין
 .22עלמון  -מועצה אזורית מטה בנימין
 .29מעלה לבונה  -מועצה אזורית מטה בנימין
 .31עלי זהב – מועצה אזורית שומרון
 .31נחליאל  -מועצה אזורית מטה בנימין
 .32נעלה  -מועצה אזורית מטה בנימין
 .33כפר האורנים  -מועצה אזורית מטה בנימין
 .34עמיחי  -מועצה אזורית מטה בנימין
 .38נתיב הגדוד  -מועצה אזורית ערבות הירדן
 .36פצאל  -מועצה אזורית ערבות הירדן
 .33רועי  -מועצה אזורית ערבות הירדן
 .32רותם  -מועצה אזורית ערבות הירדן
 .39שדמות מחולה  -מועצה אזורית ערבות הירדן
 .41תומר  -מועצה אזורית ערבות הירדן
 .41ארגמן  -מועצה אזורית ערבות הירדן
 .42בקעות  -מועצה אזורית ערבות הירדן
 .43גיתית  -מועצה אזורית ערבות הירדן
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.3

כ"ח בשבט
 12בפברואר

גלגל  -מועצה אזורית ערבות הירדן
חמדת  -מועצה אזורית ערבות הירדן
חמרה  -מועצה אזורית ערבות הירדן
ייטב  -מועצה אזורית ערבות הירדן
יפית  -מועצה אזורית ערבות הירדן
מחולה  -מועצה אזורית ערבות הירדן
מכורה  -מועצה אזורית ערבות הירדן
משואה  -מועצה אזורית ערבות הירדן
משכיות  -מועצה אזורית ערבות הירדן
נירן  -מועצה אזורית ערבות הירדן
נעמה  -מועצה אזורית ערבות הירדן
סלעית – מועצה אזורית שומרון
צופים – מועצה אזורית שומרון
קרית נטפים – מועצה אזורית שומרון
ריחן – מועצה אזורית שומרון
שערי תקווה – מועצה אזורית שומרון
שקד – מועצה אזורית שומרון
ברוכין – מועצה אזורית שומרון
ברקן – מועצה אזורית שומרון
חיננית – מועצה אזורית שומרון
חרמש – מועצה אזורית שומרון
מבוא דותן – מועצה אזורית שומרון
מגדלים – מועצה אזורית שומרון
נופים  -מועצה אזורית שומרון".".

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' ( )282יהודה
ושומרון) ,התשפ"א."2121-

התשפ"א
8281

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
צו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע2009-
הכרזה בדבר סגירת שטח )איסור כניסה ושהייה( )ישראלים( )אזור ) (Bהוראות שעה(
)הארכת תוקף מס'  ,(3התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור ,ובהתאם להוראות סעיף  15לחוק בריאות הציבור ,חוק
זמני מס׳  43לשנת  ,1966וסעיף  318לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(1651התש"ע ,2009-ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת בטחון ,והואיל והנני סבור כי הדבר
דרוש לשמירה על הסדר הציבורי באזור ,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 .1

בהכרזה בדבר סגירת שטח )איסור כניסה ושהייה( )ישראלים( )אזור ) (Bהוראת שעה(,
התשפ"א ,2020-בסעיף  ,6במקום " "12.2.2021יבוא "."12.3.2021

.2

הכרזה זו תיקרא" :הכרזה בדבר סגירת שטח )איסור כניסה ושהייה( )ישראלים( )אזור
) (Bהוראת שעה( )הארכת תוקף מס'  (3התשפ"א."2021-

השם

כ"ט בשבט התשפ"א
11

בפברואר

2021

ידעי
תמיר
אלוף
מפקד כוחות צה״ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס'  ,)298התשמ"א1921-
תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' ( )853יהודה ושומרון) ,התשפ"א8281-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' ,)292
התשמ"א ,1921-ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת ביטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון
נספח
מס' 4

.1

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

( )2

בפסקה (6א) –
(א)

בפסקת משנה (א) ,אחרי "בתוספת החמישית" יבוא" :או
בתוספת השביעית"; אחרי "בתוספת השישית" יבוא" :או
בתוספת השביעית;";

(ב)

בפסקת משנה (ב) ,אחרי "בתוספת החמישית" יבוא" :או
בתוספת השביעית;";

(ג)

בפסקת משנה (ג) ,אחרי "בתוספת החמישית" יבוא" :או
בתוספת השביעית;";

(ד)

בפסקת משנה (ד) ,אחרי "בתוספת החמישית" יבוא" :או
בתוספת השביעית"; אחרי "בתוספת השישית" יבוא" :או
בתוספת השביעית;";

(ה)

בפסקת משנה (ה) ,אחרי "בתוספת החמישית" יבוא" :או
בתוספת השביעית"; אחרי "בתוספת השישית" יבוא" :או
בתוספת השביעית;";

במקום פסקה ( )12יבוא:
"( )12במקום התוספת החמישית יבוא:
"תוספת חמישית
(תקנות (2ב)(11 ,ג))
( )1אורנית
( )2אלקנה
( )3אלפי מנשה
( )4אריאל
( )5בית אל
( )6בית אריה
( )1הר אדר
( )2מעלה אפרים";";
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( )3

במקום פסקה ( )13יבוא:
"( )13במקום התוספת השישית יבוא:
"תוספת שישית
(תקנה (2ב))
( )1אלון שבות  -גוש עציון
( )2אלעזר  -גוש עציון
( )3אספר  -גוש עציון
( )4הר גילה  -גוש עציון
( )5כפר עציון  -גוש עציון
( )6כרמי צור  -גוש עציון
( )1מגדל עוז  -גוש עציון
( )2מעלה עמוס  -גוש עציון
( )9נווה דניאל  -גוש עציון
()11ראש צורים  -גוש עציון
()11סנסנה  -הר חברון
()12עתניאל  -הר חברון
()13פני חבר  -הר חברון
()14שמעה  -הר חברון
()15שני  -הר חברון
()16תלם  -הר חברון
()11אשכולות  -הר חברון
( )12בית חגי  -הר חברון
()19טנא  -הר חברון
()21יתיר  -הר חברון
()21כרמל  -הר חברון
()22מעון  -הר חברון
()23מצדות יהודה  -הר חברון
()24נגוהות  -הר חברון
()25קליה  -מגילות ים המלח
()26אלמוג  -מגילות ים המלח
()21בית הערבה  -מגילות ים המלח
()22מצפה שלם  -מגילות ים המלח
()29ורד יריחו  -מגילות ים המלח
()31נווה צוף  -מטה בנימין
()31חשמונאים  -מטה בנימין
()32טלמון  -מטה בנימין
()33כפר אדומים  -מטה בנימין
()34כפר האורנים  -מטה בנימין
()35מעלה לבונה  -מטה בנימין
()36מעלה מכמש  -מטה בנימין
()31מצפה יריחו  -מטה בנימין
()32מתתיהו  -מטה בנימין
()39נחליאל  -מטה בנימין
()41נילי  -מטה בנימין
()41עטרת  -מטה בנימין
()42עלי  -מטה בנימין
()43עלמון  -מטה בנימין
()44עמיחי  -מטה בנימין
()45פסגות  -מטה בנימין
()46רימונים  -מטה בנימין
()41בית חורון  -מטה בנימין
()42גבעון החדשה  -מטה בנימין
()49דולב  -מטה בנימין
()51משואה  -ערבות הירדן
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()51משכיות  -ערבות הירדן
()52נערן  -ערבות הירדן
()53נעמה  -ערבות הירדן
()54נתיב הגדוד  -ערבות הירדן
()55פצאל  -ערבות הירדן
()56רועי  -ערבות הירדן
()51רותם  -ערבות הירדן
()52שדמות מחולה  -ערבות הירדן
()59תומר  -ערבות הירדן
()61ארגמן  -ערבות הירדן
()61בקעות  -ערבות הירדן
()62גיתית  -ערבות הירדן
()63גלגל  -ערבות הירדן
()64חמדת  -ערבות הירדן
()65חמרה  -ערבות הירדן
()66ייטב  -ערבות הירדן
()61יפית  -ערבות הירדן
()62מחולה  -ערבות הירדן
()69מכורה  -ערבות הירדן
()11מעלה שומרון – שומרון
()11נופים – שומרון
()12סלעית – שומרון
()13עלי זהב – שומרון
()14צופים  -שומרון
()15קרית נטפים – שומרון
()16ריחן – שומרון
()11שערי תקווה – שומרון
()12שקד – שומרון
()19איתמר – שומרון
()21ברוכין – שומרון
()21ברקן – שומרון
()22חיננית – שומרון
()23חרמש – שומרון
()24מבוא דותן – שומרון
()25מגדלים  -שומרון";";
( )4

בסופו יבוא:
"( )14במקום התוספת השביעית יבוא:
"תוספת שביעית
(תקנה (2ב))
( )1מועצה אזורית גוש עציון
( )2מעלה אדומים
( )3יקיר – שומרון
( )4מבוא חורון – מטה בנימין
( )5פדואל – שומרון";".
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תחילת .8
תוקף
השם

.3

ג' באדר
 15בפברואר

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' ( )253יהודה
ושומרון) ,התשפ"א."2121-

התשפ"א
8281

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא

לישראל

הגנה

צו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(321תשכ"ט1969 -
החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )מאגר נחל קידרון הורקניה( מס'
ה'1/21/
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון(
)מס'  ,(321תשכ"ט ,1969-הצו בדבר הקמת מנהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(947התשמ"ב ,1981 -ובהתאם לסעיף  4לחוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ,מס'  2לשנת
) 1953להלן" :חוק הרכישה"( ,ולאחר ששוכנעתי כי רכישת הבעלות במקרקעין הינה לטובת
הציבור לשם הקמת מאגר מים העתיד לשרת את שתי האוכלוסיות באזור בקעת הירדן וים
המלח ,וכי יש ביכולת היזם לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכות במקרקעין –
הנני מחליט בזה על רכישת הבעלות במקרקעין שיפורטו להלן ,בהתאם לסעיף )(1)4א( לחוק
הרכישה ,ועל נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו להלן בתוך  60ימים מיום פרסום החלטה זו
בשטח ,באתר האינטרנט ,במשרדי המת"ק הרלוונטי ,או במסירה לגורמי הקישור
הפלסטיני ,לפי המאוחר מביניהם.
ואלה המקרקעין:
חטיבת קרקע בגודל של  658.345דונם ,כפי שמסומן בצבע אדום במפת רכישה בקנה מידה
 1:12000הנושאת את השם "החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )מאגר נחל קידרון
הורקניה( מס' ה' ,"1/21 /החתומה על ידי והמצורפת להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד
מהחלטה זו.
המקרקעין האמורים אינם מוסדרים ,ועל פי מפת ההסדר מצויים באדמות הכפר ערב אבן
עביד ,גוש פיסקאלי  ,6מווקעים קרין אל – חמם וג'לין ,סנם אל – בקיעה.
החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה ,יפורסמו באופן הבא:
) (1יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  60ימים.
) (2יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית ,באמצעות המת"ק הרלוונטי.
) (3יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.
) (4יפורסמו באתר אינטרנט של המינהל האזרחי.
) (5יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
) (6יופקדו בלשכת התכנון במינהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
) (7יופקדו במשרדי נציג הממונה על הרכוש הממשלתי באיו"ש בנפה הרלוונטית ,ויועמדו
לעיונו של כל המעוניין.
) (8ייתלו בצורה ברורה ,במספר מקומות ,בשטח המקרקעין המדובר ,למשך  60ימים.
) (9יפורסמו בקובץ המנשרים ,הצווים והמינויים )הקמצ"ם( של מפקדת כוחות צה"ל באזור
יהודה ושומרון.
ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
ה' באדר התשפ"א
 17בפברואר

2021

פארס
ראש
הרשות

עטילה,
המנהל

תת אלוף
האזרחי
המוסמכת
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11247

11248

צבא הגנה לישראל
חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
צו בדבר סגירת שטחים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(34התשכ"ז 1967 -
צו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע2009-
הוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים )מעבר גשר אלנבי( )הארכת תוקף(,
התשפ"א 2021 -
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהתאם להוראות סעיף  15לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת
 ,1966סעיף  318לצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-ויתר סמכויותיי
על פי כל דין ותחיקת ביטחון ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לשם הביטחון והסדר הציבורי באזור ,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
השם

.1

בהוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים )מעבר גשר אלנבי( ,התשפ"א – ,2021
בסעיף  ,5במקום " 20בפברואר  "2021יבוא " 6במרץ "2021

.2

הוראה זו תיקרא" :הוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים )מעבר גשר אלנבי(
)הארכת תוקף( ,התשפ"א ."2021 -

ז' באדר התשפ"א
2021
 19בפברואר

אלוף
מפקד
באזור

תמיר
כוחות
יהודה

ידעי
צה"ל
והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס'  ,)298התשמ"א1921-
תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' ( )854יהודה ושומרון) ,התשפ"א8281-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' ,)292
התשמ"א ,1921-ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת ביטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון
נספח
מס' 4

.1

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

( )2

בפסקה (6א) –
(א)

בפסקת משנה (ב) ,במקום "כיתות א' עד ד'" יבוא" :כיתות א'
עד ו'";

(ב)

אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:
"(ב )1במקום פסקה (2א )7יבוא:
"(2א )7לימודים של כיתות י"א ו-י"ב בבית ספר הנמצא
בתחומה של מועצה מקומית או מועצה אזורית כמשמעותה בצו
בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון) (מס' ,)723
התשל"ט 1979-המפורטות בתוספת החמישית או בתוספת
השביעית;";";

(ג)

במקום פסקת משנה (ג) יבוא:
"(ג) במקום פסקה (2א )2יבוא:
"(2א )2לימודים של כיתות י"ג ו-י"ד במכללה טכנולוגית מוכרת
כהגדרתה בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג-
 ,2112כפי תוקפו בישראל מעת לעת ,הנמצאת בתחומה של
מועצה מקומית או מועצה אזורית כמשמעותה בצו בדבר ניהול
מועצות אזוריות (יהודה ושומרון) (מס'  ,)723התשל"ט1979-
המפורטות בתוספת החמישית או בתוספת השביעית ולימודים
כאמור במכללה טכנולוגית מוכרת שפועלת בסמוך למוסד
חינוך שהותרה פעילותו לפי סעיף (11ג)( )4לחוק ומספקת
לימודי המשך למוסד כאמור;";";

(ד)

אחרי פסקת משנה (ד) יבוא:
"(ד )1במקום פסקה (2ב )1יבוא:
"(2ב )1פעילות בשטח פתוח של תנועת נוער או ארגון נוער
הנמצאים בתחומה של מועצה מקומית או מועצה אזורית
כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון)
(מס'  ,)723התשל"ט 1979-המפורטות בתוספת החמישית או
בתוספת השביעית;";";

פסקה (6ג) – תימחק;
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( )3

במקום פסקה ( )12יבוא:
"( )12במקום התוספת החמישית יבוא:
"תוספת חמישית
(תקנות (2ב)(17 ,ג))
( )1אורנית
( )2אלפי מנשה
( )3אפרת
( )4אריאל
( )5בית אל
( )6בית אריה
( )7הר אדר
( )2קרני שומרון";";

( )4

במקום פסקה ( )13יבוא:
"( )13במקום התוספת השישית יבוא:
"תוספת שישית
(תקנה (2ב))
 )1אלעזר  -גוש עציון
 )2אספר  -גוש עציון
 )3הר גילה  -גוש עציון
 )4כפר עציון  -גוש עציון
 )5כרמי צור  -גוש עציון
 )6מגדל עוז  -גוש עציון
 )7מעלה עמוס  -גוש עציון
 )2נווה דניאל  -גוש עציון
 )9קדר  -גוש עציון
 )11ראש צורים  -גוש עציון
 )11תקוע  -גוש עציון
 )12אדורה  -הר חברון
 )13אשכולות  -הר חברון
 )14טנא  -הר חברון
 )15יתיר  -הר חברון
 )16כרמל  -הר חברון
 )17מצדות יהודה  -הר חברון
 )12נגוהות  -הר חברון
 )19סנסנה  -הר חברון
 )21עתניאל  -הר חברון
 )21פני חבר  -הר חברון
 )22שמעה  -הר חברון
 )23שני  -הר חברון
 )24תלם  -הר חברון
 )25אלמוג  -מגילות ים המלח
 )26בית הערבה  -מגילות ים המלח
 )27ורד יריחו  -מגילות ים המלח
 )22מצפה שלם  -מגילות ים המלח
 )29קליה  -מגילות ים המלח
 )31רימונים  -מטה בנימין
 )31בית חורון  -מטה בנימין
 )32גבעון החדשה  -מטה בנימין
 )33דולב  -מטה בנימין
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 )34נווה צוף  -מטה בנימין
 )35חשמונאים  -מטה בנימין
 )36טלמון  -מטה בנימין
 )37כפר אדומים  -מטה בנימין
 )32כפר האורנים  -מטה בנימין
 )39מבוא חורון  -מטה בנימין
 )41מעלה לבונה  -מטה בנימין
 )41מעלה מכמש  -מטה בנימין
 )42מצפה יריחו  -מטה בנימין
 )43מתתיהו  -מטה בנימין
 )44נחליאל  -מטה בנימין
 )45נילי  -מטה בנימין
 )46עטרת  -מטה בנימין
 )47עלי  -מטה בנימין
 )42עלמון  -מטה בנימין
 )49עמיחי  -מטה בנימין
 )51עפרה  -מטה בנימין
 )51פסגות  -מטה בנימין
 )52פצאל  -ערבות הירדן
 )53רועי  -ערבות הירדן
 )54רותם  -ערבות הירדן
 )55שדמות מחולה  -ערבות הירדן
 )56תומר  -ערבות הירדן
 )57ארגמן  -ערבות הירדן
 )52בקעות  -ערבות הירדן
 )59גיתית  -ערבות הירדן
 )61גלגל  -ערבות הירדן
 )61חמדת  -ערבות הירדן
 )62חמרה  -ערבות הירדן
 )63ייטב  -ערבות הירדן
 )64יפית  -ערבות הירדן
 )65מחולה  -ערבות הירדן
 )66מכורה  -ערבות הירדן
 )67משואה  -ערבות הירדן
 )62משכיות  -ערבות הירדן
 )69נערן  -ערבות הירדן
 )71נעמה  -ערבות הירדן
 )71נתיב הגדוד  -ערבות הירדן
 )72סלעית – שומרון
 )73עלי זהב – שומרון
 )74פדואל – שומרון
 )75צופים – שומרון
 )76קרית נטפים – שומרון
 )77רבבה – שומרון
 )72רחלים  -שומרון
 )79ריחן – שומרון
 )21שקד – שומרון
 )21אבני חפץ – שומרון
 )22ברוכין – שומרון
 )23ברקן – שומרון
 )24חיננית – שומרון
 )25חרמש – שומרון
 )26יקיר – שומרון
 )27מבוא דותן – שומרון
 )22מגדלים – שומרון
 )29נופים  -שומרון";";
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( )5

במקום פסקה ( )14יבוא:
"( )14במקום התוספת השביעית יבוא:
"תוספת שביעית
(תקנה (2ב))
 )1אלון מורה – שומרון
 )2אלון שבות – גוש עציון
 )3אלקנה
 )4גבעת זאב
 )5חגי – הר חברון
 )6מודיעין עילית
 )7מעון – הר חברון
 )2מעלה אדומים
 )9קדומים
 )11שילה  -מטה בנימין";".

תחילת .8
תוקף
השם

.3

תחילתו של תקנון זה ביום .21.2.2121

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' ( )254יהודה
ושומרון) ,התשפ"א."2121-

התשפ"א
ח' באדר
8281
 82בפברואר

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (236יהודה ושומרון( )הוראת שעה(
)תיקון( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס' ,(892
התשמ"א ,1981-ויתר סמכויותיי לפי כל דין או תחיקת ביטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון
סעיף
2

.1

תחילת .2
תוקף
השם

.3

י"א באדר
 23בפברואר

בתקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (236יהודה ושומרון( )הוראת
שעה( ,התש"ף ,2020-בסעיף  ,2במקום " 15בדצמבר  "2020יבוא 15" :ביוני
."2021
תחילתו של תקנון זה ביום  15בדצמבר .2020

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (236יהודה
ושומרון( )הוראת שעה( )תיקון( )תיקון מס'  ,(255התשפ"א."2021-

התשפ"א
2021

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (256יהודה ושומרון( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס' ,(892
התשמ"א ,1981-ויתר סמכויותיי לפי כל דין או תחיקת ביטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון
נספח
מס' 4

.1

בתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון( ,התשמ"א ,1981-בנספח מס'
 – 4דיני חינוך ,בסעיף  ,3בסעיף קטן )יב( –
) (1

במקום פסקה ) (12יבוא:
") (12במקום התוספת החמישית יבוא:
"תוספת חמישית
)תקנות )2ב()17 ,ג((
) (1אורנית
) (2אלפי מנשה
) (3אפרת
) (4אריאל
) (5בית אל
) (6בית אריה
) (7ביתר עילית
) (8מעלה אדומים
) (9קדומים
) (10קרני שומרון";";
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) (2

במקום פסקה ) (13יבוא:
") (13במקום התוספת השישית יבוא:
"תוספת שישית
)תקנה )2ב((
 (1אלון מורה – שומרון
 (2אלון שבות  -גוש עציון
 (3כוכב יעקב  -מטה בנימין
 (4נוקדים – גוש עציון
 (5נעלה  -מטה בנימין
 (6עץ אפרים – שומרון
 (7שבי שומרון – שומרון
 (8שילה -מטה בנימין
 (9שערי תקווה -שומרון
 (10אלעזר  -גוש עציון
 (11אספר  -גוש עציון
 (12הר גילה  -גוש עציון
 (13כפר עציון  -גוש עציון
 (14כרמי צור  -גוש עציון
 (15מגדל עוז  -גוש עציון
 (16מעלה עמוס  -גוש עציון
 (17נווה דניאל  -גוש עציון
 (18קדר  -גוש עציון
 (19ראש צורים  -גוש עציון
 (20תקוע  -גוש עציון
 (21אדורה  -הר חברון
 (22אשכולות  -הר חברון
 (23טנא  -הר חברון
 (24יתיר  -הר חברון
 (25כרמל  -הר חברון
 (26נגוהות  -הר חברון
 (27סנסנה  -הר חברון
 (28עתניאל  -הר חברון
 (29פני חבר  -הר חברון
 (30שמעה  -הר חברון
 (31שני  -הר חברון
 (32תלם  -הר חברון
 (33אלמוג  -מגילות ים המלח
 (34בית הערבה  -מגילות ים המלח
 (35ורד יריחו  -מגילות ים המלח
 (36מצפה שלם  -מגילות ים המלח
 (37קליה  -מגילות ים המלח
 (38רימונים  -מטה בנימין
 (39בית חורון  -מטה בנימין
 (40גבעון החדשה  -מטה בנימין
 (41דולב  -מטה בנימין
 (42נווה צוף  -מטה בנימין
 (43חשמונאים  -מטה בנימין
 (44כפר אדומים  -מטה בנימין
 (45כפר האורנים  -מטה בנימין
 (46מבוא חורון  -מטה בנימין
 (47מעלה לבונה  -מטה בנימין
 (48מעלה מכמש  -מטה בנימין
 (49מצפה יריחו  -מטה בנימין
 (50מתתיהו  -מטה בנימין
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 (51נחליאל  -מטה בנימין
 (52נילי  -מטה בנימין
 (53עטרת  -מטה בנימין
 (54עלי  -מטה בנימין
 (55עלמון  -מטה בנימין
 (56עמיחי  -מטה בנימין
 (57עפרה  -מטה בנימין
 (58פסגות  -מטה בנימין
 (59פצאל  -ערבות הירדן
 (60רועי  -ערבות הירדן
 (61רותם  -ערבות הירדן
 (62שדמות מחולה  -ערבות הירדן
 (63תומר  -ערבות הירדן
 (64ארגמן  -ערבות הירדן
 (65בקעות  -ערבות הירדן
 (66גיתית  -ערבות הירדן
 (67גלגל  -ערבות הירדן
 (68חמדת  -ערבות הירדן
 (69חמרה  -ערבות הירדן
 (70ייטב  -ערבות הירדן
 (71יפית  -ערבות הירדן
 (72מחולה  -ערבות הירדן
 (73מכורה  -ערבות הירדן
 (74משואה  -ערבות הירדן
 (75משכיות  -ערבות הירדן
 (76נערן  -ערבות הירדן
 (77נעמה  -ערבות הירדן
 (78נתיב הגדוד  -ערבות הירדן
 (79סלעית – שומרון
 (80עלי זהב – שומרון
 (81פדואל – שומרון
 (82צופים – שומרון
 (83קרית נטפים – שומרון
 (84רבבה – שומרון
 (85רחלים  -שומרון
 (86ריחן – שומרון
 (87שקד – שומרון
 (88אבני חפץ – שומרון
 (89ברוכין – שומרון
 (90ברקן – שומרון
 (91חיננית – שומרון
 (92חרמש – שומרון
 (93יקיר – שומרון
 (94מבוא דותן – שומרון
 (95מגדלים – שומרון
 (96נופים  -שומרון";";
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) (3

במקום פסקה ) (14יבוא:
") (14במקום התוספת השביעית יבוא:
"תוספת שביעית
)תקנה )2ב((
(1
(2
(3
(4
(5
(6

תחילת .2
תוקף
השם

.3

י"א באדר
 23בפברואר

אלקנה
גבע בנימין – מטה בנימין
גבעת זאב
טלמון – מטה בנימין
מודיעין עילית
מעלה אפרים";".

תחילתו של תקנון זה ביום .24.2.2021

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (256יהודה
ושומרון( ,התשפ"א."2021-

התשפ"א
2021

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

תקנות בדבר העברת טובין )העברת דברי דואר( )יהודה והשומרון( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א לצו בדבר העברת טובין )יהודה והשומרון( )מס' ,(1252
התשמ"ח ,1988-הנני מורה בזאת לאמור:
0T

0T

הגדרות

.1

הצורך
בהיתר

.2

סמכויות
הממונה

.3

בתקנות אלו:

"דבר דואר" – כהגדרתו בפקודה;

"הממונה" – מי שמונה על-ידי מפקד האזור לשמש ממונה לענייני
דואר ,כהגדרתו בצו בדבר מינויים לפי חוקי הדואר )אזור הגדה
המערבית( )מס'  ,(36תשכ"ז;1967-

"היתר כללי" – היתר כללי להבאת טובין )יהודה והשומרון( ,התשס"ה-
;2005

"פקודה" – פקודת בתי הדואר.1930 ,

)א( הכנסה לאזור או הוצאה מן האזור של דבר דואר המפורט בתוספת
הראשונה להיתר הכללי – טעונה היתר מאת הממונה;
)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( ,הכנסה לאזור או הוצאה מן
האזור של דבר דואר שיעדו או מקום מוצאו ,בהתאמה ,הוא יישוב
או מתקן צבאי באזור כהגדרתם בהיתר כללי ,או אזור תעשייה
שבניהול ישראלי המפורט בתוספת הראשונה להודעה בדבר ייחוד
נקודות למעבר טובין ,התשע"ו – 2016-פטורה מהיתר;
)ג (

ניתן לדבר הדואר היתר להכנסתו לאזור או להוצאתו מן האזור על-
ידי רשות מוסמכת אחרת – יראו אותו כאילו הוא ניתן על-ידי
הממונה.

נוסף על הסמכויות הנתונות לממונה מכוח הפקודה ,יהיו נתונות לו
הסמכויות הבאות:

)א( סבר הממונה שדבר דואר שנשלח ללא היתר כאמור בתקנה  2נדרש
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בקבלת היתר ,או שהוא נשלח בניגוד להוראות תקנות אלו ,יודיע
הממונה ,בתוך  21ימים ,לשולח ולנמען ,על תפיסת דבר הדואר ועל
כוונתו לחלט את דבר הדואר )להלן – הודעת כוונת חילוט(; לא
שלח הממונה את הודעת כוונת החילוט בתוך התקופה האמורה,
ישחרר את דבר הדואר;

)ב( בהודעת כוונת חילוט יצוינו תיאור דבר הדואר ,פרטי השולח ,פרטי
הנמען ,מועד התפיסה ,הסיבה שבגינה שוקל הממונה את החילוט,
ובנוסף תציין ההודעה את רשותם של הנמען והשולח לעשות את
הפעולות הבאות:

) (1להגיש השגה כאמור בתקנה ;4

) (2לבקש היתר מאת הממונה ,בתוך  14ימים ממועד שליחת
הודעת כוונת החילוט או ממועד פרסום הודעת כוונת החילוט
באתר המרשתת;

) (3להציג היתר מאת רשות מוסמכת ,בתוך  14ימים ממועד קבלת
הודעת כוונת החילוט או ממועד פרסום הודעת כוונת החילוט
באתר המרשתת ,כאמור בתקנת משנה )ג(;

)ג(

אם לאחר מאמץ סביר לא ניתן היה לאתר את פרטי השולח ואת
הנמען ,יפרסם הממונה הודעת כוונת חילוט באתר מרשתת ייעודי,
למשך  30ימים ,ובה יצוינו תאריך ההזמנה ,מדינת המוצא של דבר
הדואר ,מדינת היעד של דבר הדואר או נפת היעד באזור ,לפי
העניין ,מועד התפיסה ואת מספר החבילה של כל דבר דואר
שנתפס; העתק מפרסום הודעת כוונת החילוט באתר יישלח אל
מנהל הדואר של המדינה השולחת את דבר הדואר;

)ד( חלפו התקופות המפורטות בתקנות-משנה )א( עד )ג( ולא הוגשה
השגה או שהוגשה ההשגה ונדחתה ולא הוצג היתר ,רשאי הממונה
לחלט את דבר הדואר;

)ה( חילט הממונה את דבר הדואר ,רשאי הוא למסור אותו לחזקת כל
רשות מוסמכת אחרת ,להשמיד אותו או למכור אותו בתנאי השוק
החופשי לרוכש בעל היתר כאמור בתקנה  2מאת הרשות
המוסמכת.
השגה

.4

)א( שולח דבר הדואר או הנמען ,הרואה את עצמו נפגע מהודעת כוונת
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החילוט כאמור בתקנה  ,3רשאי להגיש השגה בכתב על כוונת
החילוט.

)ב( ההשגה תוגש לממונה בתוך  30ימים ממועד קבלת הודעת כוונת
החילוט או ממועד פרסום הודעת כוונת החילוט באתר המרשתת,
ויצוינו בה תיאור דבר הדואר ,מקום מוצאו ,התייחסות לכוונת
הממונה לחלט את דבר הדואר וכל מידע אחר שיידרש על-ידי
הממונה; לא פורטו בכתב ההשגה הפרטים האמורים בתקנת משנה
זו – לא תידון ההשגה על ידי הממונה;
)ג(

הממונה רשאי לדרוש מהמשיג להעביר מסמכים או כל מידע נוסף
שדרוש לשם הכרעה בהשגה ,ורשאי הוא לקבוע לוחות זמנים
להשלמת העברת המסמכים והמידע.

)ד( הממונה רשאי לדחות את ההשגה ,לקבל אותה או לקבל אותה
בתנאים שיקבע.

)ה( תשובת הממונה להשגה תינתן בתוך  30ימים ממועד קבלת
המסמכים והמידע הדרושים לשם הכרעה בהשגה .ראה הממונה כי
לא ניתן להכריע בהשגה בתוך פרק הזמן האמור ,רשאי הוא,
מטעמים מיוחדים שיירשמו ,להאריך את המועד למתן הכרעה
בהשגה ב 30-ימים; הודעה בדבר הארכת מועד תועבר למגיש
ההשגה.
אצילת
סמכויות

.5

שמירת
דינים

.6

תחולה

תחילה

הממונה רשאי לאצול מסמכויותיו המוסדרות בתקנות אלו למי מטעמו,
למעט סמכות ההאצלה כאמור בתקנה זו והסמכות לדון בהשגה כאמור
בתקנה .4

אין באמור בתקנות אלו כדי לגרוע מהאמור בחוקי הדואר ,כהגדרתם
בצו בדבר מינויים לפי חוקי הדואר )אזור הגדה המערבית( )מס' ,(36
תשכ"ז.1967-

.7

דברי דואר אשר נתפסו לפני מועד תחילתן של תקנות אלו ומאוחסנים
במועד תחילת תקנות אלו בנקודת מעבר ביתוניא ,יראו את תפיסתם
כאילו בוצעה מכוח תקנות אלו ,ביום תחילת התקנות.

.8

תחילתן של תקנות אלו ביום חתימתן.
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השם

.9

תקנות אלה ייקראו" :תקנות בדבר העברת טובין )העברת דברי דואר(
)יהודה והשומרון( ,התשפ"א"2021-
0T

י"ז באדר התשפ"א
01

במרץ

2021

0T

פארס עטילה ,תא"ל
ראש המנהל האזרחי
באזור יהודה והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס'  ,)298התשמ"א1921-
תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' ( )857יהודה ושומרון) ,התשפ"א8281-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' ,)292
התשמ"א ,1921-ויתר סמכויותיי לפי כל דין או תחיקת ביטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון
נספח
מס' 4

.1

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

בפסקה ( ,)6בסופה יבוא:
"(ה) במקום ההגדרה "אישור "תו ירוק"" יבוא:
"אישור "תו ירוק"" – כהגדרתו בצו הגבלת פעילות;";

( )2

בפסקה (6א) –
(א)

בפסקת משנה (ב ,)1במקום "י"א ו-י"ב" יבוא" :ז' עד י"ב";

(ב)

בפסקת משנה (ד ,)1במקום "פעילות בשטח פתוח של תנועת
נוער" יבוא" :פעילות בשטח פתוח של חוג או תנועת נוער";

( )3

אחרי פסקה (7א) יבוא:
"(7ב) בתקנה 22ה ,2בפסקה ( ,)3במקום המילים "בתקנה 2ב(ג)()1
לתקנות הגבלת פעילות – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 2ב(ד)
לתקנות האמורות" יבוא" :בסעיף 7ד(ג)( )1לצו הגבלת פעילות – לאחר
סריקת המסמך כמפורט בסעיף 7ד(ד) לצו האמור";";

( )4

בפסקה (– )2

( )5

(א)

בפסקת משנה (ב) ,במקום "בתקנת משנה" יבוא" :בפסקה";

(ב)

בסופה יבוא:
"(ג) בפסקה ( ,)4במקום "בתקנה 2ב(ג)( )1לתקנות הגבלת
פעילות" יבוא" :בסעיף 7ד(ג)( )1לצו הגבלת פעילות";

במקום פסקה ( )12יבוא:
"( )12במקום התוספת החמישית יבוא:
"תוספת חמישית
(תקנות (2ב)(17 ,ג))
( )1אורנית
( )2אלפי מנשה
( )3אלקנה
( )4אפרת
( )5אריאל
( )6בית אריה
( )7מעלה אדומים
( )2מעלה אפרים
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( )9עמנואל";";
( )6

במקום פסקה ( )13יבוא:
"( )13במקום התוספת השישית יבוא:
"תוספת שישית
(תקנה (2ב))
( )1אלון מורה – שומרון
( )2אלון שבות  -גוש עציון
( )3נוקדים – גוש עציון
( )4נעלה – מטה בנימין
( )5עץ אפרים – שומרון
( )6שערי תקווה  -שומרון
( )7אלעזר  -גוש עציון
( )2הר גילה  -גוש עציון
( )9כפר עציון  -גוש עציון
()11כרמי צור  -גוש עציון
()11מגדל עוז  -גוש עציון
()12מעלה עמוס  -גוש עציון
()13נווה דניאל  -גוש עציון
()14קדר  -גוש עציון
()15ראש צורים  -גוש עציון
()16תקוע  -גוש עציון
()17סוסיה  -הר חברון
()12מצדות יהודה  -הר חברון
()19מעון  -הר חברון
()21אדורה  -הר חברון
()21אשכולות  -הר חברון
()22טנא  -הר חברון
()23יתיר  -הר חברון
()24כרמל  -הר חברון
()25נגוהות  -הר חברון
()26סנסנה  -הר חברון
()27עתניאל  -הר חברון
()22פני חבר  -הר חברון
()29שמעה  -הר חברון
()31שני  -הר חברון
()31תלם  -הר חברון
()32אלמוג  -מגילות ים המלח
()33בית הערבה  -מגילות ים המלח
()34ורד יריחו  -מגילות ים המלח
()35מצפה שלם  -מגילות ים המלח
()36קליה  -מגילות ים המלח
()37רימונים  -מטה בנימין
()32בית חורון  -מטה בנימין
()39גבעון החדשה  -מטה בנימין
()41דולב  -מטה בנימין
( )41נווה צוף  -מטה בנימין
()42חשמונאים  -מטה בנימין
()43כפר אדומים  -מטה בנימין
()44כפר האורנים  -מטה בנימין
()45מבוא חורון  -מטה בנימין
()46מעלה לבונה  -מטה בנימין
()47מעלה מכמש  -מטה בנימין
()42מצפה יריחו  -מטה בנימין
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()49מתתיהו  -מטה בנימין
()51נחליאל  -מטה בנימין
()51נילי  -מטה בנימין
()52עטרת  -מטה בנימין
()53עלמון  -מטה בנימין
()54עמיחי  -מטה בנימין
()55עפרה  -מטה בנימין
()56פסגות  -מטה בנימין
()57כוכב השחר  -מטה בנימין
()52טלמון  -מטה בנימין
()59גני מודיעין  -מטה בנימין
()61פצאל  -ערבות הירדן
()61רועי  -ערבות הירדן
()62רותם  -ערבות הירדן
()63שדמות מחולה  -ערבות הירדן
()64תומר  -ערבות הירדן
()65ארגמן  -ערבות הירדן
()66בקעות  -ערבות הירדן
()67גיתית  -ערבות הירדן
()62גלגל  -ערבות הירדן
()69חמדת  -ערבות הירדן
()71חמרה  -ערבות הירדן
()71יפית  -ערבות הירדן
()72מחולה  -ערבות הירדן
()73מכורה  -ערבות הירדן
()74משואה  -ערבות הירדן
()75משכיות  -ערבות הירדן
()76נערן  -ערבות הירדן
()77נעמה  -ערבות הירדן
()72נתיב הגדוד  -ערבות הירדן
()79יצהר – שומרון
()21ברכה – שומרון
()21ענב  -שומרון
()22כפר תפוח  -שומרון
()23סלעית – שומרון
()24עלי זהב – שומרון
()25פדואל – שומרון
()26צופים – שומרון
()27קרית נטפים – שומרון
()22רבבה – שומרון
()29רחלים  -שומרון
()91ריחן – שומרון
()91שקד – שומרון
()92אבני חפץ – שומרון
()93ברוכין – שומרון
()94ברקן – שומרון
()95חיננית – שומרון
()96חרמש – שומרון
()97יקיר – שומרון
()92מבוא דותן – שומרון
()99מגדלים – שומרון";";
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( )7

במקום פסקה ( )14יבוא:
"( )14במקום התוספת השביעית יבוא:
"תוספת שביעית
(תקנה (2ב))
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)2
)9

תחילת .8
תוקף
השם

.3

כ"ב באדר
במרץ
6

אספר – גוש עציון
בית אל
גבע בנימין – מטה בנימין
כוכב יעקב – מטה בנימין
מודיעין עילית
נופים  -שומרון
קדומים
קרית ארבע
שילה – מטה בנימין";".

תחילתו של תקנון זה ביום .7.3.2121

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' ( )257יהודה
ושומרון) ,התשפ"א."2121-

התשפ"א
8281

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
צו בדבר סגירת שטחים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(34התשכ"ז 1967 -
צו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע2009-
הוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים )מעבר גשר אלנבי( )הארכת תוקף
מס'  ,(2התשפ"א 2021 -
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהתאם להוראות סעיף  15לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס' 43
לשנת  ,1966סעיף  318לצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-ויתר
סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת ביטחון ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לשם הביטחון והסדר הציבורי באזור,
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
השם

כ"ב
6

.1

בהוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים )מעבר גשר אלנבי( )הארכת תוקף(,
התשפ"א –  ,2021בסעיף  ,5במקום " 6במרץ  "2021יבוא " 21במרץ ."2021

.2

הוראה זו תיקרא" :הוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים )מעבר גשר אלנבי(
)הארכת תוקף מס'  ,(2התשפ"א ."2021 -

באדר התשפ"א
2021
במרץ

ידעי
תמיר
אלוף
צה"ל
מפקד כוחות
באזור יהודה והשומרון
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צבא הגנה לישראל
חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד במתקן
מסוים( )תיקון מס' ) (7הוראת שעה( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת ,1966
ועל פי הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני
מתקין הוראות אלו:
תיקון סעיף 4

.1

בהוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד במתקן
מסוים( )הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-בסעיף  ,4במקום " 1במרץ
 "2021יבוא 1" :ביוני ."2021

תחילת תוקף

.2

תחילתה של הוראה זו ביום  1במרץ .2021

השם

.3

הוראה זו תיקרא" :הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש
) (2019בידוד במתקן מסוים( )תיקון מס' ) (7הוראת שעה(,
התשפ"א."2021-

כ"ג באדר
במרץ
7

התשפ"א
2021

תא"ל פארס עטילה
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות
שונות( )תיקון מס' ) (22הוראת שעה( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת ,1966
ועל פי הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני
מתקין הוראות אלו:
תיקון
סעיף 1

.1

בהוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש ) (2019בידוד בית והוראות
שונות( )הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – ההוראה העיקרית( ,בסעיף 1
–
) (1לפני ההגדרה "אזור" יבוא:
""אורח" – מי שאינו דייר או שוהה קבוע במוסד רווחה או בריאות,
שאינו עובד המוסד ,שאינו עובד זר המתגורר בדיור מוגן יחד עם
דייר ,שאינו מפקח מטעם משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים בישראל או מטעם משרד הבריאות בישראל ושאינו נותן
שירותים סדירים ומתוכננים למוסד;";
) (2

במקום ההגדרה "מחלים" יבוא:
""מחלים" – מי שקיבל ממשרד הבריאות בישראל או ממתאם
הבריאות במינהל האזרחי אישור החלמה תקף ,לרבות מי שקיבל
תעודת מחוסן תקפה ,וכל עוד האישור או התעודה בתוקף; לעניין
זה" ,אישור החלמה תקף" – אישור שניתן שלא על סמך מידע כוזב
שמסר המטופל; אישור כאמור יינתן לפי הוראות הגורם המוסמך
במשרד הבריאות בישראל;";

) (3

אחרי ההגדרה "מגע הדוק" יבוא:
""מוסד בריאות" – כל אחד מאלה:
) (1בית חולים או מחלקה בבית חולים ,המיועדים לאשפוז ממושך
של חולים סיעודיים ,תשושי נפש ,סיעודיים מורכבים ,מונשמים או
מטופלים בגריאטריה פעילה ,מחלקות פסיכו-גריאטריות ,וכן
הוסטל לניצולי שואה;
) (2מסגרת דיור בקהילה המשמשת לשיקום נכי נפש;
) (3מוסד לגמילה מסמים או מאלכוהול הכולל מגורים במקום;
"מוסד רווחה" – מעון המשמש ,או הנועד לשמש ,כולו או בחלקו,
מקום מגורים או מקום שהיה לילדים ,לזקנים ,לבעלי מום גופני או
ללוקים בשכלם ,והכל כשהם מחוץ למשפחתם ,וכן בית דיור מוגן
כהגדרתו בחוק הדיור המוגן ,התשע"ב ,2012-כפי תוקפו בישראל
מעת לעת;";

) (4

אחרי ההגדרה "מקום למכירת מזון" יבוא:
"עובד" – לרבות מתנדב ,מי שמועסק ומי שנותן שירות בחצריו של
מעסיק ,בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו;".
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תיקון
סעיף 2

.2

בסעיף  2להוראה העיקרית –
) (1

אחרי סעיף קטן )ג (1יבוא:
")ג (2על אף האמור בסעיף קטן )ג( ,אדם המצוי בבידוד שהוא עובד
מערכת הבריאות ,יוכל לסיים את תקופת הבידוד לאחר שקיבל
תוצאות של שתי בדיקות עם ממצא שלילי ל ;nCov-בדיקות אלו
יבוצעו במועדים שהורו הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל
או מתאם הבריאות במינהל האזרחי ולאחר קבלת אישור המעסיק
לקיום התנאים כאמור בהוראות הגורם המוסמך במשרד הבריאות
בישראל או מתאם הבריאות; לעניין סעיף קטן זה" ,עובד מערכת
הבריאות" – אחד מאלה:
) (1עובד לשכת בריאות מחוזית שהוגדר עובד חיוני על ידי רופא
מחוזי או סגנו ,על ידי מתאם הבריאות במינהל האזרחי או על ידי
הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל;
) (2אדם העובד במוסד רפואי ,בקופת חולים בישראל או בארגון
הנותן שירותי רפואת חירום )בפסקה זאת – מוסד( ,וכן תלמיד,
סטז'ר ,מתלמד או אדם המשלים הכשרה מעשית למקצוע בריאות
במוסד ,ולרבות עובד חברת כוח אדם או ספק שירותים המבצע את
עבודתו בשביל המוסד ,ולמעט עובד מינהלה או תחזוקה ,זולת אם
הוא הוגדר עובד חיוני על ידי מנהל המוסד ,על ידי הגורם המוסמך
במשרד הבריאות בישראל או על ידי מתאם הבריאות במינהל
האזרחי; מנהל מוסד יחזיק ברשותו את רשימת העובדים שהוגדרו
עובדים חיוניים ושאושר להם לסיים בידוד מכוח סעיף קטן זה
ויעבירה לגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או למתאם
הבריאות ,לפי דרישה;
) (3איש צוות רפואי העובד או המועסק במסגרת חוץ-ביתית או אדם
המועסק כמטפל ישיר במסגרת חוץ-ביתית אשר הוגדר כעובד חיוני
על ידי הגורם המוסמך במשרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים בישראל; לעניין זה –
"איש צוות רפואי" – רופא ,אחות או אדם המועסק ככוח עזר
רפואי;
"מטפל ישיר" – עובד המעניק טיפול פיזי בענייני היום-יום של אדם
עם מוגבלות או מסייע במתן טיפול כאמור;
"מסגרת חוץ-ביתית" – מסגרת המשמשת חלופת בית בפיקוחו של
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בישראל או מופעלת
על ידו או מטעמו או המופעלת על ידי המחלקה לשירותים חברתיים
במשרד או מטעמה;
)ג (3על אף האמור בסעיף קטן )ג( ,אדם המצוי בבידוד יוכל לסיים
את תקופת הבידוד  10ימים ממועד ההגעה או מיום המגע האחרון
עם חולה ,לפי ההוראות שלהלן; אין באמור בסעיף קטן זה כדי
לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה לפי הוראה זו:
) (1אם לא היו לו תסמינים בכל  10הימים;
) (2לאחר שקיבל שתי בדיקות עם תוצאות של ממצא שלילי ל,nCov-
מסוג הבדיקות שיורה הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או
מתאם הבריאות במינהל האזרחי ,שבוצעו במועדים אלה:
)א( בדיקה ראשונה – בסמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד;
)ב( בדיקה שנייה – לכל המוקדם במהלך היום התשיעי לתקופת
הבידוד ,ולאחר שחלפו  24שעות לפחות ממועד ביצוע הבדיקה
הראשונה;";
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) (2

במקום סעיף קטן )ד( להוראה העיקרית יבוא:
")ד( אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו
חובת בידוד לפי הוראה זו יגיע למקום הבידוד ללא שימוש בתחבורה
ציבורית כמשמעותה בסעיף קטן )ג ,(1ואדם המצוי בבידוד או אדם
שחלה עליו חובת בידוד לפי הוראה זו לא יפר את חובת הבידוד,
ישהה בבידוד ולא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי
או סגנו ,מתאם הבריאות במינהל האזרחי או הגורם המוסמך
במשרד הבריאות בישראל ובהתאם לתנאי האישור; לעניין זה –
יראו כהפרת חובת הבידוד גם ניסיון להפרת חובת הבידוד של אדם
שנכנס לאזור לאחר שבתקופה של  14הימים שלפני כניסתו לאזור
מחוצה לו ,היה במדינה שאינה מדינת ישראל ,והצהיר כי במהלך
התקופה האמורה היה רק במדינת בישראל;
)ד (1)(1חוזר המגיע לאזור לצורך אימון ,משחק או תחרות ספורט
המוכרים על ידי גוף בין-לאומי רשמי של אותו ענף ספורט או לצורך
אימון ,משחק או תחרות מטעם גוף ספורט ,וניתן על כך אישור
לאותו חוזר מטעם משרד התרבות והספורט בישראל ואישור זה
הועבר למתאם הבריאות במינהל האזרחי או למשרד הבריאות
בישראל ,יהיה רשאי לצאת מבידוד בהתאם להוראות מתאם
הבריאות או הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל;
) (2על אף האמור בסעיף קטן )א( ,חוזר שיצא מהאזור מטעם גוף
ספורט ,לצורך אימון ,משחק או תחרות ספורט המוכרים על ידי גוף
בין-לאומי רשמי ,וניתן על כך אישור לאותו חוזר מטעם משרד
התרבות והספורט בישראל ,ואישור זה הועבר למתאם הבריאות
במינהל האזרחי או למשרד הבריאות בישראל ,פטור מבידוד
בתנאים שעליהם יורו מתאם הבריאות או הגורם המוסמך במשרד
הבריאות בישראל ,ובלבד שהצהיר עד כניסתו לישראל או לאזור,
שבעת שהותו מחוץ לאזור פעל לפי הנחיות הגורם המוסמך במשרד
הבריאות בישראל או מתאם הבריאות שניתנו לצורך נסיעה כאמור;
) (3בסעיף קטן זה" ,גוף ספורט" – חבר-בני-אדם העוסק בענף או
בענפי ספורט מסוימים והמסונף לארגון ספורט או הפועל כתאגיד
עצמאי או תאגיד שלא למטרות ריווח ,המרכז והמייצג ענף או ענפי
ספורט בישראל ושמכירים בו הגופים הבין-לאומיים המייצגים
והמוכרים באותו ענף ספורט;";
)ד (2חוזר המגיע לאזור לתקופה שלא תעלה על ארבעה ימים ,לצורך
כלכלי דחוף שיש בו תועלת משקית החורגת מעבר לאינטרס שמייצג
מגיש הבקשה ,וניתנה חוות דעת לאותו חוזר מטעם משרד הכלכלה
בישראל ולפיה מתקיים הצורך הכלכלי הדחוף כאמור בהגעת אותו
חוזר ,וחוות דעת זו הועברה למשרד הבריאות בישראל ,רשאי לצאת
מבידוד ,בהתאם להוראות הגורם המוסמך במשרד הבריאות
בישראל ,ובכפוף לכך שהוא ביצע בדיקות נשאות לנגיף הקורונה
במהלך  48השעות שלפני הנחיתה בישראל ,וקיבל ממצא שלילי ל-
 ,nCovבתנאים שיורה הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל;
)ד (3חוזר שהוא בעל מומחיות ייחודית המגיע לאזור לתקופה שלא
תעלה על שבעה ימים ,לצורך ביצוע עבודות דחופות ,וניתנה חוות
דעת לאותו חוזר מהמשרד הממשלתי בישראל האמון על התחום
שבו נדרש ביצוע העבודות ,לעניין הצורך בהגעת החוזר בעל
המומחיות הייחודית לביצוע עבודות דחופות כאמור ,וחוות דעת זו
הועברה למשרד הבריאות בישראל ,רשאי לצאת מבידוד ,בהתאם
להוראות הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל;
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)ד (4הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל רשאי לקצר את
תקופת הבידוד האמורה בסעיף קטן )ג( לחוזר שהוא נציג רשמי של
מדינת ישראל שיצא מחוץ לאזור בשליחות מדינת ישראל לצורך
ביטחוני או מדיני ,לאחר שפורטו לפני הגורם המוסמך במשרד
הבריאות בישראל פרטי הנסיעה והוא הורה על תנאים לעניין נסיעה
כאמור באופן שיצמצם את הסיכון לחשיפה לנגיף הקורונה ,ובלבד
שהחוזר הצהיר כי קיים את התנאים שעליהם הורה הגורם המוסמך
במשרד הבריאות בישראל כאמור; בהחלטה על קיצור תקופת
הבידוד כאמור ,ישקול הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל,
בין השאר ,את קיומו של אינטרס ביטחוני או מדיני בקיצור תקופת
הבידוד;";
) (3

אחרי סעיף קטן )ז( יבוא:
")ז (1אדם המצוי בבידוד יכול לצאת ממקום הבידוד לצורך ביצוע
בדיקה ל ;nCov-ההגעה לבדיקה והחזרה ממנה תהיה בדרך
המהירה ביותר בלא שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף
קטן )ג;(1
)ז (2תנאי יציאת אדם לבדיקה כאמור בסעיף קטן )ז (1ומיקומה
ואופן ביצועה יהיו בהתאם להוראות הגורם המוסמך במשרד
הבריאות בישראל או מתאם הבריאות במינהל האזרחי לעניין זה;
)ז (3אדם שחל עליו סעיף קטן )ב) ,(1ג (2או )ז (1ונוסע לבדיקה ל-
 nCovאו חוזר ממנה במונית או שחל עליו סעיף קטן )ג (1ונוסע
למקום הבידוד במונית ,יעדכן על כך את הנהג לפני כניסתו
למונית.".

תיקון
סעיף
 2א1

.3

בסעיף 2א 1להוראה העיקרית ,בסעיף קטן )ג( ,בסופו יבוא" :או עד קבלת
תוצאת בדיקה עם ממצא שלילי ל."nCov-

תיקון
סעיף 2ב

.4

בסעיף 2ב להוראה העיקרית ,בסעיף קטן )ד( ,בסופו יבוא:
") (3מעבר ממקום הבידוד למקום בידוד אחר באישור של רופא ,הגורם
המוסמך במשרד הבריאות בישראל או מתאם הבריאות במינהל האזרחי,
ולפי תנאי האישור; אישור כאמור יינתן לפי הוראות הגורם המוסמך
במשרד הבריאות בישראל או מתאם הבריאות;".

תיקון
סעיף
3א

.5

בסעיף 3א להוראה העיקרית ,סעיפים קטנים )א( עד )ג (1ו)-ה( עד )ו( –
יימחקו.

תיקון
סעיף 3ב

.6

בסעיף 3ב להוראה העיקרית ,בסופו יבוא:
")ד( הוראות סעיף זה לא יחולו על עובד מערכת הבריאות שהוא מחלים.".

הוספת
סעיף
3ג1

.7

אחרי סעיף 3ב להוראה העיקרית יבוא:
"הגנה על שוהים 3ג.1
במוסדות בריאות
ורווחה

)א(

לא יבקר אורח במבנה של מוסד בריאות
או מוסד רווחה ,ומנהל של מוסד כאמור
לא יאפשר ביקורים של אורח במוסד,
למעט אורח אחד לכל דייר או שוהה
קבוע;
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)ב(

מנהל מוסד כאמור לא יאפשר ביקור של
אורח שיש לו תסמינים ,או שידוע לו
שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיפים 2
או 2ב;

)ג(

על אף האמור בסעיף זה ,הגורם
המוסמך במשרד הבריאות בישראל או
מתאם הבריאות במינהל האזרחי רשאי
לאשר ביקור של אורח או סוג של
אורחים כאמור בסעיף קטן )א(,
בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורו
עליהם.".

תיקון
סעיף 3ד

.8

תיקון
סעיף 4

.9

בסעיף  4להוראה העיקרית ,במקום " 7במרץ  "2021יבוא 7" :ביוני ."2021

תחילת
תוקף

.10

תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה.

השם

.11

הוראה זו תיקרא" :הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש (2019
)בידוד בית והוראות שונות( )תיקון מס' ) (22הוראת שעה( ,התשפ"א-
."2021

כ"ג באדר
במרץ
7

בסעיף 3ד להוראה העיקרית –
) (1

סעיף קטן )ג – (1יימחק;

) (2

בסעיף קטן )ה( ,במקום "בסעיפים קטנים )א( או )ב "(1יבוא:
"בסעיף קטן )א(".

התשפ"א
2021

תת-אלוף פארס עטילה
ראש המינהל האזרחי
ושומרון
באזור יהודה
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היתר בדבר הפעלת כלי – טיס )רשות הכבאות( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהתאם לסעיף  3לצו הטיס )הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור(
)אזור הגדה המערבית( )מס'  ,(13התשכ''ז 1967-וליתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת ביטחון ,אני קובע כדלקמן:
הגדרות .1

בהיתר זה:
"רשות הכבאות" – הרשות הארצית לכבאות והצלה ,כהגדרתה בצו.
"כלי טיס" – כל כלי טיס בלתי מאויש המוטס מרחוק ,המוחזק בידי רשות הכבאות וכל כלי טיס
בלתי מאויש המוטס מרחוק המוחזק ומופעל בידי חברה אשר פועלת מטעמה של רשות הכבאות
באירוע כבאות והצלה.
"אירוע כבאות והצלה" – כהגדרתו על-פי הצו.
"מפעיל" – עובד רשות הכבאות או עובד חברה אשר פועלת באירוע כבאות והצלה מטעמה של
רשות הכבאות.
"הצו" – הצו בדבר הרשות לכבאות והצלה )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1742תשע''ד.2014-

היתר
טיס

.2

דיווח

.3

א .הנני מתיר בזה לכל מפעיל להטיס כלי טיס בשטחי  ,Cלצורך מימוש כלל הסמכויות,
החובות והתפקידים של רשות הכבאות ,כהגדרתם על-פי הצו.
ב.

הטסת כלי הטיס תעשה בהתאם להנחיותיו של קצין כבאות והצלה ,כהגדרתו על-פי הצו.

ג.

היתר זה הוא ייעודי לרשות הכבאות או גורם הפועל מטעמה וההעתק ממנו יוחזק בידי
כל מפעיל מטעם הרשות בעת הפעלת כלי טיס באירוע כבאות והצלה.

משל''ט מחוז יו''ש ברשות הכבאות ידווח לחטיבה המרחבית הרלוונטית על האירועים הבאים:
א .בכל מקרה של הטסת כלי טיס על ידי מפעיל.
ב.

שמירת .4
מידע

באופן מידי לאחר מקרה חריג ,לרבות פגיעה בכלי הטיס ,נפילה לא מתוכננת של כלי הטיס,
פגיעת כלי הטיס בחפץ או אדם.

א .צילום ,הקלטה ,הסרטה  ,תיעוד או כל מידע אשר נאסף באמצעות כלי הטיס של הרשות
או כלי טיס מטעמה שלפי היתר זה )להלן ''מידע''( ייחשב מידע מסווג ביטחונית ויהיה
שייך לרשות הכבאות ויישמר על ידיה באופן מאובטח ,אם וכל שיוחלט על שמירתו של
המידע.
ב.

רשות הכבאות תשמור ותאסוף אך ורק מידע הנוגע והקשור לביצוע תפקידה בהתמודדות
עם אירועי כבאות והצלה ,ואשר ישמש אותה למטרה זו .צילומים אשר נוגעים לפרטיותו
ולצנעת חייו של אדם ,למעמדו האישי ,לרשות היחיד שלו ,למצבו הבריאותי ,מצבו
הכלכלי ,הכשרתו המקצועית ,דעותיו או אמונתו ,ואשר אינם נוגעים לאירוע כבאות
והצלה לגביו הוסמך המפעיל לפעול בצו – יימחקו ,ולא ייעשה בהם כל שימוש בידי
המפעיל או הרשות או מי מטעמה.

ג.

מקום בו יפנה גורם מטעמי לרשות הכבאות לקבלת המידע לפי היתר זה לצרכים
ביטחוניים ,תעמיד רשות הכבאות את המידע לעיונו.
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הפרת
תנאי
ההיתר

.5

תוקף

.6

תוקף היתר זה ביום חתימתו.

השם

.7

היתר זה יקרא" :היתר בדבר הפעלת כלי – טיס )רשות הכבאות( ,התשפ"א."2021-

הפרת תנאי ההיתר תגרור ביטול ,השעיה ,או התליית תוקפו של היתר זה ,כולו או חלקו ,באופן
מידי.
אין בהיתר זה כדי לגרוע מהצורך בקבלת כלל האישורים הנדרשים מהגורמים שהוסמכו על-ידי
על-פי צו הטיס )הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור( )אזור הגדה המערבית( )מס'  ,(13התשכ''ז-
 1967לצורך הטסת כלי הטיס.

היתר זה ניתן לשם הפעלת כלי טיס במרחבים השונים באזור יהודה ושומרון בלבד ,ואין בו כדי להתיר
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
 7במרץ

2021

תמיר ידעי ,אלוף
מפקד כוחות צה''ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר הגנה על הטבע )יהודה ושומרון( )מס'  ,(363התש״ל1969-
הכרזה על שמורת טבע "ערבות יריחו" – תיקון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר הגנה על הטבע )יהודה ושומרון( )מס'  ,(363התש"ל1969-
)להלן – הצו( וסעיף )3א() (2לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה ושומרון( )מס'  ,(947התשמ"ב-
 ,1981הריני להכריז כי אתר "ערבות יריחו" ,מקרקעין אשר שטחו  4,010דונם ,המתוחם במפה
החתומה על ידי מיום  12באוקטובר  2020ומהווה חלק בלתי נפרד מההכרזה ,מוכר כ״שמורת
טבע״ ,כמשמעותה בצו.
בתוספת לצו ,בפרט ) ,(2אחרי "בתרונות נחל תרצה" יבוא :״ערבות יריחו״.
תחילת תוקפה של הכרזה זו מיום  11בדצמבר .2020

כ"ז באדר התשפ"א
 11במרץ

2021

תא"ל
ראש
באזור

פארס
המינהל
יהודה

עטילה
האזרחי
ושומרון

11276

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר הגנה על הטבע )יהודה ושומרון( )מס'  ,(363התש״ל1969-
הכרזה על שמורת טבע "רותם משכיות" – תיקון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר הגנה על הטבע )יהודה ושומרון( )מס'  ,(363התש"ל1969-
)להלן – הצו( וסעיף )3א() (2לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה ושומרון( )מס'  ,(947התשמ"ב-
 ,1981הריני להכריז כי אתר "רותם משכיות" ,מקרקעין אשר שטחו  2,062דונם ,המתוחם במפה
החתומה על ידי מיום  12באוקטובר  2020ומהווה חלק בלתי נפרד מההכרזה ,מוכר כ״שמורת
טבע״ ,כמשמעותה בצו.
בתוספת לצו ,בפרט ) ,(2אחרי המילים "מערת הנטיפים כפר לקף" יבוא :״ ,רותם משכיות״.
תחילת תוקפה של הכרזה זו מיום  11בדצמבר . 2020

כ"ז באדר התשפ"א
 11במרץ

2021

תא"ל
ראש
באזור

פארס
המינהל
יהודה

עטילה
האזרחי
ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר הגנה על הטבע )יהודה ושומרון( )מס'  ,(363התש״ל1969-
הכרזה על שמורת טבע "בתרונות נחל תרצה" – תיקון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר הגנה על הטבע )יהודה ושומרון( )מס'  ,(363התש"ל1969-
)להלן – הצו( וסעיף )3א() (2לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה ושומרון( )מס'  ,(947התשמ"ב-
 ,1981הריני להכריז כי אתר "בתרונות נחל תרצה" ,מקרקעין אשר שטחו  5,808דונם ,המתוחם
במפה החתומה על ידי מיום  12באוקטובר  2020ומהווה חלק בלתי נפרד מההכרזה ,מוכר
כ״שמורת טבע״ ,כמשמעותה בצו.
בתוספת לצו ,בפרט ) ,(2אחרי "רותם משכיות" יבוא :״בתרונות נחל תרצה״.
תחילת תוקפה של הכרזה זו מיום  11בדצמבר . 2020

כ"ז באדר התשפ"א
 11במרץ

2021

תא"ל
ראש
באזור

פארס
המינהל
יהודה

עטילה
האזרחי
ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס'  ,)298התשמ"א1921-
תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' ( )852יהודה ושומרון) ,התשפ"א8281-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' ,)292
התשמ"א ,1921-ויתר סמכויותיי לפי כל דין או תחיקת ביטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון
נספח
מס' 4

.1

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

בפסקה ( ,)6בסופה יבוא:
"(ו) במקום ההגדרה "מחלים" יבוא:
"מחלים" – כהגדרתו בהוראת בידוד בית;";

( )2

אחרי פסקה (6א) יבוא:
"(6א )1בתקנה  ,2בתקנת משנה (ב ,)1בפסקה ( ,)1בפסקת משנה (א),
במקום פסקת משנה ( )1יבוא:
"( )1המוסד נמצא בתחומה של מועצה מקומית או מועצה אזורית
כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון) (מס'
 ,)323התשל"ט ,1939-שבמועד הצטרפותו לתכנית "מגן חינוך" ,הן
היו מפורטות בתוספת השביעית;";";

( )3

במקום פסקה ( )12יבוא:
"( )12במקום התוספת החמישית יבוא:
"תוספת חמישית
(תקנות (2ב)(13 ,ג))
( )1אלקנה
( )2אריאל
( )3ביתר עילית
( )4מעלה אדומים
( )5מעלה אפרים
( )6עמנואל
( )3קרני שומרון";";
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( )4

במקום פסקה ( )13יבוא:
"( )13במקום התוספת השישית יבוא:
"תוספת שישית
(תקנה (2ב))
 )1אלון שבות -גוש עציון
 )2ברכה -שומרון
 )3דולב -מטה בנימין
 )4חגי -הר חברון
 )5חשמונאים -מטה בנימין
 )6טלמון -מטה בנימין
 )3כפר תפוח -שומרון
 )2כרמל -הר חברון
 )9עלי זהב -שומרון
 )11עפרה -מטה בנימין
 )11פסגות -מטה בנימין
 )12קדר -גוש עציון
 )13רבבה -שומרון
 )14רחלים -שומרון
 )15שבי שומרון -שומרון
 )16שילה -מטה בנימין
 )13שמעה -הר חברון
 )12אדורה -הר חברון
 )19אלעזר -גוש עציון
 )21אשכולות -הר חברון
 )21ברקן -שומרון
 )22גבעון החדשה -מטה בנימין
 )23הר גילה -גוש עציון
 )24חיננית -שומרון
 )25נווה צוף  -מטה בנימין
 )26חרמש -שומרון
 )23טנא -הר חברון
 )22יקיר -שומרון
 )29יתיר -הר חברון
 )31כפר עציון -גוש עציון
 )31כרמי צור -גוש עציון
 )32מבוא דותן -שומרון
 )33מבוא חורון -מטה בנימין
 )34מגדל עוז -גוש עציון
 )35מגדלים -שומרון
 )36מעון -הר חברון
 )33מעלה לבונה -מטה בנימין
 )32מעלה מכמש -מטה בנימין
 )39מעלה עמוס -גוש עציון
 )41מצדות יהודה -הר חברון
 )41מתתיהו -מטה בנימין
 )42נגוהות -הר חברון
 )43נווה דניאל -גוש עציון
 )44נופים -שומרון
 )45נוקדים -גוש עציון
 )46נחליאל -מטה בנימין
 )43נילי -מטה בנימין
 )42נעלה -מטה בנימין
 )49סוסיה -הר חברון
 )51סלעית -שומרון
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 )51סנסנה -הר חברון
 )52עטרת -מטה בנימין
 )53עלמון -מטה בנימין
 )54עמיחי -מטה בנימין
 )55ענב -שומרון
 )56עץ אפרים -שומרון
 )53עתניאל -הר חברון
 )52פדואל -שומרון
 )59פני חבר -הר חברון
 )61צופים -שומרון
 )61קרית נטפים -שומרון
 )62ראש צורים -גוש עציון
 )63ריחן -שומרון
 )64רימונים -מטה בנימין
 )65שני -הר חברון
 )66שקד -שומרון
 )63תלם -הר חברון";";
( )5

במקום פסקה ( )14יבוא:
"( )14במקום התוספת השביעית יבוא:
"תוספת שביעית
(תקנה (2ב))
 )1אבני חפץ – שומרון
 )2איתמר – שומרון
 )3אלון מורה – שומרון
 )4אפרת
 )5בית אל
 )6ברוכין – שומרון
 )3גבע בנימין – מטה בנימין
 )2גבעת זאב
 )9קדומים
 )11קרית ארבע
 )11שערי תקווה – שומרון
 )12תקוע – גוש עציון";".

תחילת .8
תוקף
השם

א' בניסן
 14במרץ

.3

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' ( )252יהודה
ושומרון) ,התשפ"א."2121-

התשפ"א
8281

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (259יהודה ושומרון( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס' ,(892
התשמ"א ,1981-ויתר סמכויותיי לפי כל דין או תחיקת ביטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון
נספח
מס' 4

.1

בתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון( ,התשמ"א ,1981-בנספח מס'
 – 4דיני חינוך ,בסעיף  ,3בסעיף קטן )יב( –
) (1

במקום פסקה ) (12יבוא:
") (12במקום התוספת החמישית יבוא:
"תוספת חמישית
)תקנות )2ב()17 ,ג((
) (1אורנית
) (2אלפי מנשה
) (3אלקנה
) (4אריאל
) (5בית אל
) (6בית אריה
) (7ביתר עילית
) (8גבעת זאב
) (9הר אדר
) (10מודיעין עילית
) (11מעלה אדומים
) (12מעלה אפרים
) (13עמנואל
) (14קדומים";";

) (2

במקום פסקה ) (13יבוא:
") (13במקום התוספת השישית יבוא:
"תוספת שישית
)תקנה )2ב((
 (1אלון שבות -גוש עציון
 (2ברכה -שומרון
 (3חשמונאים -מטה בנימין
 (4טלמון -מטה בנימין
 (5כפר תפוח -שומרון
 (6כרמל -הר חברון
 (7עלי זהב -שומרון
 (8עפרה -מטה בנימין
 (9פסגות -מטה בנימין
 (10קדר -גוש עציון
 (11רבבה -שומרון
 (12איתמר -שומרון
 (13אלעזר -גוש עציון
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 (14אספר -גוש עציון
 (15גבע בנימין -מטה בנימין
 (16כפר עציון -גוש עציון
 (17מבוא חורון -מטה בנימין
 (18מעלה עמוס -גוש עציון
 (19נחליאל -מטה בנימין
 (20עלי -מטה בנימין
 (21עמיחי -מטה בנימין
 (22תקוע -גוש עציון
 (23אדורה -הר חברון
 (24אשכולות -הר חברון
 (25ברקן -שומרון
 (26גבעון החדשה -מטה בנימין
 (27הר גילה -גוש עציון
 (28חיננית -שומרון
 (29נווה צוף  -מטה בנימין
 (30חרמש -שומרון
 (31טנא -הר חברון
 (32יקיר -שומרון
 (33יתיר -הר חברון
 (34כרמי צור -גוש עציון
 (35מבוא דותן -שומרון
 (36מגדל עוז -גוש עציון
 (37מגדלים -שומרון
 (38מעון -הר חברון
 (39מעלה לבונה -מטה בנימין
 (40מעלה מכמש -מטה בנימין
 (41מצדות יהודה -הר חברון
 (42מתתיהו -מטה בנימין
 (43נגוהות -הר חברון
 (44נווה דניאל -גוש עציון
 (45נופים -שומרון
 (46נוקדים -גוש עציון
 (47נילי -מטה בנימין
 (48נעלה -מטה בנימין
 (49סוסיה -הר חברון
 (50סלעית -שומרון
 (51סנסנה -הר חברון
 (52עטרת -מטה בנימין
 (53עלמון -מטה בנימין
 (54ענב -שומרון
 (55עץ אפרים -שומרון
 (56עתניאל -הר חברון
 (57פדואל -שומרון
 (58פני חבר -הר חברון
 (59צופים -שומרון
 (60קרית נטפים -שומרון
 (61ראש צורים -גוש עציון
 (62ריחן -שומרון
 (63רימונים -מטה בנימין
 (64שני -הר חברון
 (65שקד -שומרון
 (66תלם -הר חברון
 (67חגי -הר חברון
 (68רחלים -שומרון
 (69שבי שומרון -שומרון
 (70שמעה -הר חברון
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 (71שערי תקווה -שומרון";";
) (3

במקום פסקה ) (14יבוא:
") (14במקום התוספת השביעית יבוא:
"תוספת שביעית
)תקנה )2ב((
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8

תחילת .2
תוקף
השם

ב'
15

.3

בניסן
במרץ

אבני חפץ – שומרון
אלון מורה – שומרון
אפרת
ברוכין – שומרון
דולב – מטה בנימין
קרית ארבע
קרני שומרון
שילה – מטה בנימין";".

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (259יהודה
ושומרון( ,התשפ"א."2021-

התשפ"א
2021

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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הגנה

צבא

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(783התשל"ט-
1979
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(892התשמ"א-
1981
תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות ואזוריות )מעלה שומרון( )יהודה
ושומרון( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  3ו3-א לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(892התשמ"א) 1981-להלן – צו המועצות המקומיות( ,סעיפים 1א ו)2-א( לצו בדבר ניהול
מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(783התשל"ט) 1979-להלן – צו המועצות
האזוריות( ויתר סמכויותיי לפי כל דין או תחיקת ביטחון ,הנני מתקין תקנות אלו:

הגדרות

.1

בתקנות אלו יהיו למושגים הבאים הפירושים כמפורט
להלן:
"מעלה שומרון" – היישוב מעלה שומרון כמשמעותו בצו
המועצות האזוריות ,כנוסחו ערב חתימת תקנות
המועצות האזוריות )תיקון התוספת – הסרת היישוב
"מעלה שומרון"( )תיקון מס' ) (38יהודה ושומרון(,
התש"ף;2020-
"הוועד המקומי" – הוועד המקומי של היישוב מעלה
שומרון כמשמעותו בצו המועצות האזוריות ,כנוסחו
ערב חתימת תקנות המועצות האזוריות )תיקון התוספת
– הסרת היישוב "מעלה שומרון"( )תיקון מס' (38
)יהודה ושומרון( ,התש"ף;2020-
"המועצה האזורית" – המועצה האזורית שומרון
כמשמעותה בצו המועצות האזוריות;
"המועצה המקומית" – המועצה המקומית קרני שומרון
כמשמעותה בצו המועצות המקומיות;
"הממונה" – הממונה כהגדרתו בתקנון המועצות
המקומיות )יהודה ושומרון( ,התשמ"א 1981-או בתקנון
המועצות האזוריות )יהודה ושומרון( ,התשל"ט.1979-

המועצה
חליפתה
האזורית

המקומית .2
של המועצה

א.

המועצה המקומית תהא חליפתה של
המועצה האזורית והוועד המקומי בתחום
מעלה שומרון ,אשר היה בתחומה של
המועצה האזורית ערב תחילת תקנות
המועצות האזוריות )תיקון התוספת –
הסרת היישוב "מעלה שומרון"( )תיקון מס'
) (38יהודה ושומרון( ,התש"ף) 2020-להלן –
שטח הצירוף( ,לגבי העניינים הבאים –
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הוראות לעניין עובדים

.3

) (1

חובות וזכויות במקרקעין ,לרבות בעלות או
חזקה במקרקעין וכן כל זכות ראויה או
מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה
שעה במקרקעין ככל שהן בשטח הצירוף;

) (2

ארנונות ,אגרות ,היטלים ,דמי השתתפות
ותשלומי חובה אחרים שהטילה המועצה
האזורית וטרם נגבו; כל זאת ,למעט לגבי
חובות וזכויות אשר נקבע לגביהן אחרת
ברשימה המופקדת במשרד הממונה )להלן –
הרשימה(;

ב.

המועצה המקומית תהא חליפתה של
המועצה האזורית והוועד המקומי לגבי
זכויות וחובות במיטלטלין המצויים בשטח
הצירוף ,למעט זכויות וחובות כאמור אשר
נקבע לגביהן אחרת ברשימה ,וכן לגבי חובות
וזכויות שלא נזכרו בסעיף קטן )א( ,הנוגעים
לשטח הצירוף ,למעט זכויות וחובות כאמור
אשר נקבע לגביהן אחרת ברשימה.

ג.

המועצה המקומית תהא חליפתה של
המועצה האזורית והוועד המקומי בכל הליך
משפטי שהיה תלוי ועומד ערב תחילתן של
תקנות אלו מטעם המועצה האזורית או
נגדה ,הנוגע לשטח הצירוף ,למעט הליכים
משפטיים אשר נקבע לגביהם אחרת
ברשימה.

א .עובדי המועצה האזורית והוועד המקומי
ששמותיהם מפורטים ברשימה יהיו לעובדי
המועצה המקומית וישובצו בה כמפורט ברשימה.
ב.

הזכויות שהיו כדין לעובד המועצה האזורית או
לעובד הוועד המקומי ערב מעברו למועצה
המקומית יישמרו לו ,ויראו אותן כזכויות הנובעות
מעבודתו במועצה המקומית; אולם ,חלוקת
החבות בגין זכויות כאמור יחולקו בין המועצה
האזורית ובין המועצה המקומית כמפורט
ברשימה.

ג.

עובד המועצה האזורית או עובד הוועד המקומי
שנהיה עובד המועצה המקומית לא יהיה זכאי
להטבת פרישה בשל המעבר האמור בסעיף זה.

ד.

אדם שערב תחילתן של תקנות אלו היה זכאי
לתשלום קצבה חודשית מקופת המועצה האזורית
או הוועד המקומי יהיה זכאי לתשלום קצבתו
מהמועצה האזורית.
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חוקי עזר תקנות וצווים

.4

חוקי עזר ,תקנות ,אגרות ,היטלים ותשלומי חובה
אחרים ,שהותקנו או הוטלו בידי המועצה האזורית או
גוף הפועל מטעמה ,יעמדו בתוקפם בשינויים המחויבים
לפי העניין ,ביחס לשטח הצירוף ,עד שיפקעו או ישונו על
פי האמור בהם או על פי כל חיקוק אחר או עד שהמועצה
המקומית או גוף הפועל מטעמה יבטלו או ישנו אותם
מכוח כל חיקוק.

המשכת הליכים

.5

א .הליך שהיה תלוי ועומד ערב תחילתן של תקנות
אלו בפני המועצה האזורית או הוועד המקומי או
גוף הפועל מטעמה ,הנוגע לשטח הצירוף ,יידון
ויוכרע במועצה המקומית או בגוף הפועל מטעמה,
לפי העניין;

שינוי הרשימה

.6

הסמכות לערוך ולשנות את הרשימה תהא בידי הממונה
ותפורסם בהתאם לסעיף  7לתיקון זה.

פרסום

.7

העתקים מתקנות אלו יופקדו לעיונו של כל אדם בשעות
העבודה הרגילות של המשרדים הבאים:

ב.

אדם שערב תחילתן של תקנות אלו ,או ערב
תחילתן של תקנות המועצות האזוריות )תיקון
התוספת – הסרת היישוב "מעלה שומרון"( )תיקון
מס' ) (38יהודה ושומרון( ,התש"ף ,2020-היה רשאי
להגיש ערר ,ערעור או כיוצא באלה למועצה
האזורית או לוועד המקומי ביחס לשטח הצירוף
יגישם למועצה המקומית; המועד האחרון להגשת
ערר ,ערעור או כיוצא באלה יוארך בשלושים ימים
נוספים;

ג.

אדם שערב תחילתן של תקנות אלו ,או ערב
תחילתן של תקנות המועצות האזוריות )תיקון
התוספת – הסרת היישוב "מעלה שומרון"( )תיקון
מס' ) (38יהודה ושומרון( ,התש"ף ,2020-הייתה לו
עילת תביעה נגד המועצה האזורית או הוועד
המקומי שלא הייתה ידועה ערב תחילתן של תקנות
אלו ,ואותה עילת תביעה היא ביחס לשטח הצירוף,
יחליט הממונה אם המועצה המקומית תהא
חליפתה של המועצה האזורית לעילת התביעה
ויהא רשאי להורות על חלוקת האחריות לעילת
התביעה בין שתי המועצות.

א.

משרד ראש תחום תשתית במינהל האזרחי לאזור
יהודה ושומרון;

ב.

משרד הממונה;

ג.

משרדי המועצה המקומית קרני שומרון;

ד.

משרדי המועצה האזורית שומרון.
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תחילת תוקף

.8

תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן.

השם

.9

תקנות אלו תיקראנה" :תקנות בדבר ניהול מועצות
מקומיות ואזוריות )מעלה שומרון( )יהודה ושומרון(
התשפ"א."2021-

ב'

בניסן

התשפ"א

15

במרץ

2021

ידעי
תמיר
אלוף
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
צו בדבר סגירת שטחים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(34התשכ"ז1967-
צו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע2009-
הוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים )מעבר גשר אלנבי( )הארכת תוקף
מס'  ,(3התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהתאם להוראות סעיף  15לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס' 43
לשנת  ,1966סעיף  318לצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-ויתר
סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת ביטחון ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לשם הביטחון והסדר הציבורי באזור,
ולאחר שהתברר כי האזור או חלק ממנו עומד תחת איום של מחלה מגפתית המחייבת צעדים מיידים לשם
הדברתה ומניעת הפצתה ,הנני מורה בזאת לאמור:
ביטול סעיף 2

.1

תיקון סעיף 3

.2

סעיף  2להוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים )מעבר גשר אלנבי( ,התשפ"א2021-
)להלן" :ההוראה העיקרית"(  -יימחק.
בסעיף  3להוראה העיקרית ,אחרי "אלא אם כן" יבוא "הוא תושב אזור ,או".

תיקון סעיף 4

.3

בסעיף  4להוראה העיקרית -

הארכת תוקף
השם

.4
.5

)א(

סעיף קטן )א(  -יימחק;

)ב(

בסעיף קטן )ב( ,במקום המילים "מתקיים בו אחד מאלה" יבוא "כניסתו לאזור נדרשת
לצורך הומניטרי או אישי מיוחד המחייב כניסתו לאזור";
סעיפים קטנים )ב() (1ו) -ב() - (2יימחקו.

)ג(

ט'
22

בסעיף  5להוראה העיקרית ,במקום " 21במרץ  "2021יבוא " 29במרץ ."2021
הוראה זו תיקרא" :הוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים )מעבר גשר אלנבי(
)הארכת תוקף מס'  ,(3התשפ"א."2021-

בניסן
במרץ

התשפ"א
2021

ידעי
תמיר
אלוף
צה"ל
מפקד כוחות
באזור יהודה והשומרון
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צבא הגנה לישראל
חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
צו בדבר סגירת שטחים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(34התשכ"ז 1967 -
צו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע2009-
הוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים )מעבר גשר אלנבי( )הארכת תוקף
מס'  ,(4התשפ"א 2021 -
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהתאם להוראות סעיף  15לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס' 43
לשנת  ,1966סעיף  318לצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע 2009-ויתר
סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת ביטחון ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לשם הביטחון והסדר הציבורי באזור,
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
השם

.1

בהוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים )מעבר גשר אלנבי( ,התשפ"א –
 ,2021בסעיף  ,5במקום " 29במרץ  "2021יבוא " 11באפריל ."2021

.2

הוראה זו תיקרא" :הוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים )מעבר גשר
אלנבי( )הארכת תוקף מס'  ,(4התשפ"א ."2021 -

ט"ז בניסן התשפ"א
2021
 29במרץ

אלוף
מפקד
באזור

ידעי
תמיר
צה"ל
כוחות
יהודה והשומרון

11290

צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס'  ,)298התשמ"א1921-
תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' ( )806יהודה ושומרון) ,התשפ"א8681-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' ,)292
התשמ"א ,1921-ויתר סמכויותיי לפי כל דין או תחיקת ביטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון
נספח
מס' 4

.1

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

במקום פסקה ( )12יבוא:
"( )12במקום התוספת החמישית יבוא:
"תוספת חמישית
(תקנות (2ב)(11 ,ג))
( )1אורנית
( )2אלפי מנשה
( )3אלקנה
( )4אריאל
( )5בית אל
( )6בית אריה
( )1ביתר עילית
( )2גבעת זאב
( )9הר אדר
( )11מודיעין עילית
( )11מעלה אדומים
( )12מעלה אפרים
( )13עמנואל
( )14קדומים
( )15קרני שומרון";";

( )2

במקום פסקה ( )13יבוא:
"( )13במקום התוספת השישית יבוא:
"תוספת שישית
(תקנה (2ב))
 )1אלון שבות -גוש עציון
 )2ברכה -שומרון
 )3חשמונאים -מטה בנימין
 )4טלמון -מטה בנימין
 )5כפר תפוח -שומרון
 )6כרמל -הר חברון
 )1עלי זהב -שומרון
 )2עפרה -מטה בנימין
 )9פסגות -מטה בנימין
 )11קדר -גוש עציון
 )11רבבה -שומרון
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 )12איתמר -שומרון
 )13אלעזר -גוש עציון
 )14אספר -גוש עציון
 )15גבע בנימין -מטה בנימין
 )16כפר עציון -גוש עציון
 )11מבוא חורון -מטה בנימין
 )12מעלה עמוס -גוש עציון
 )19נחליאל -מטה בנימין
 )21עלי -מטה בנימין
 )21עמיחי -מטה בנימין
 )22תקוע -גוש עציון
 )23אדורה -הר חברון
 )24אשכולות -הר חברון
 )25ברקן -שומרון
 )26גבעון החדשה -מטה בנימין
 )21הר גילה -גוש עציון
 )22חיננית -שומרון
 )29נווה צוף  -מטה בנימין
 )31חרמש -שומרון
 )31טנא -הר חברון
 )32יקיר -שומרון
 )33יתיר -הר חברון
 )34כרמי צור -גוש עציון
 )35מבוא דותן -שומרון
 )36מגדל עוז -גוש עציון
 )31מגדלים -שומרון
 )32מעון -הר חברון
 )39מעלה לבונה -מטה בנימין
 )41מעלה מכמש -מטה בנימין
 )41מצדות יהודה -הר חברון
 )42מתתיהו -מטה בנימין
 )43נגוהות -הר חברון
 )44נווה דניאל -גוש עציון
 )45נופים -שומרון
 )46נוקדים -גוש עציון
 )41נילי -מטה בנימין
 )42נעלה -מטה בנימין
 )49סוסיה -הר חברון
 )51סלעית -שומרון
 )51סנסנה -הר חברון
 )52עטרת -מטה בנימין
 )53עלמון -מטה בנימין
 )54ענב -שומרון
 )55עץ אפרים -שומרון
 )56עתניאל -הר חברון
 )51פדואל -שומרון
 )52פני חבר -הר חברון
 )59צופים -שומרון
 )61קרית נטפים -שומרון
 )61ראש צורים -גוש עציון
 )62ריחן -שומרון
 )63רימונים -מטה בנימין
 )64שני -הר חברון
 )65שקד -שומרון
 )66תלם -הר חברון
 )61חגי -הר חברון
 )62רחלים -שומרון
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 )69שבי שומרון -שומרון
 )11שמעה -הר חברון
 )11שערי תקווה -שומרון
 )12בת עין  -גוש עציון";";
( )3

במקום פסקה ( )14יבוא:
"( )14במקום התוספת השביעית יבוא:
"תוספת שביעית
(תקנה (2ב))
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)1

תחילת .8
תוקף
השם

.3

אבני חפץ – שומרון
אלון מורה – שומרון
אפרת
ברוכין – שומרון
דולב – מטה בנימין
קרית ארבע
שילה – מטה בנימין";".

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' ( )261יהודה
ושומרון) ,התשפ"א."2121-

התשפ"א
כ"ב בניסן
8681
באפריל
4

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא

לישראל

הגנה

צו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(321תשכ"ט1969 -
החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה )כביש  -557הקמת רמפה ירידה ומעגל
תנועה – מימוש הפקעה מס' ה'(3/90/
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון(
)מס'  ,(321תשכ"ט ,1969-הצו בדבר הקמת מנהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(947התשמ"ב ,1981 -ובהתאם לסעיף  4לחוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ,מס'  2לשנת
) 1953להלן" :חוק הרכישה"( ,ולאחר ששוכנעתי כי נטילת החזקה הינה לטובת הציבור
לשם הקמת רמפת ירידה ומעגל תנועה בין כביש  557ל"ציר הכפרים" באופן המספק מענה
לצורך ציבורי ,תחבורתי ובטיחותי ,לשתי האוכלוסיות באזור וכי יש ביכולת היזם לעמוד
בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכות במקרקעין –
הנני מחליט בזה ,בהתאם לסעיף  12לחוק הרכישה ,על נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו
להלן בתוך  60ימים מיום פרסום החלטה זו בשטח ,באתר האינטרנט,
במשרדי המת"ק הרלוונטי ,או במסירה לגורמי הקישור הפלסטיני ,לפי המאוחר מביניהם.
ואלה המקרקעין:
חטיבת קרקע בגודל של  2.089דונם ,אשר כלולה בתחום הפקעה מס' ה'" 3/90/דרך" ,אך
טרם נתפסה בה החזקה בפועל כפי שמסומן בצבע אדום במפת רכישה בקנה מידה 1:1,500
הנושאת את השם "החלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת חזקה ) כביש  – 557הקמת רמפה
ירידה ומעגל תנועה  -מימוש הפקעה מס' מס' ה' ,(3/90/החתומה על ידי והמצורפת להחלטה
זו ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
המקרקעין האמורים מוסדרים ,ועל פי מפת ההסדר מצויים באדמות הכפר פרעון ,גוש 8472
 חלקה  4ו ,24גוש  - 8473חלקה  1ו ,3גוש  - 8474חלקה  7ו.46החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה ,יפורסמו באופן הבא:
) (1יופקדו במשרדי המת"ק הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  60ימים.
) (2יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית ,באמצעות המת"ק הרלוונטי.
) (3יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית.
) (4יפורסמו באתר אינטרנט של המינהל האזרחי.
) (5יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית במנהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
) (6יופקדו בלשכת התכנון במנהל האזרחי ,ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.
) (7יופקדו במשרדי נציג הממונה על הרכוש הממשלתי באיו"ש בנפה הרלוונטית ,ויועמדו
לעיונו של כל המעוניין.
) (8ייתלו בצורה ברורה ,במספר מקומות ,בשטח המקרקעין המדובר ,למשך  60ימים.
) (9יפורסמו בקובץ המנשרים ,הצווים והמינויים )הקמצ"ם( של מפקדת כוחות צה"ל באזור
יהודה ושומרון.
ויועמדו לעיונו של כל המעוניין.

כג' בניסן
5

באפריל

התשפ"א
2021

פארס
ראש
הרשות

עטילה,
המנהל

תת אלוף
האזרחי
המוסמכת
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11295

11296

צבא הגנה לישראל
צו בדבר עזרה משפטית )יהודה והשומרון( )מס'  ,(348תש"ל1969-

תקנות בדבר אגרות אישור והכרה בפסק דין ישראלי באזור )תיקון( )יהודה
ושומרון( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א)ג( לצו בדבר עזרה משפטית )יהודה והשומרון( )מס'  ,(348תש"ל,1969-
ולפי הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"ב ,1981-והואיל והנני סבור
כי הדבר דרוש לצרכי קיום הממשל התקין ולטובת אוכלוסיית האזור ,הנני מתקין תקנות אלו:
תיקון
תקנה 1

.1

בתקנה )1ב( לתקנות בדבר אגרות אישור והכרה בפסק דין ישראלי באזור
)יהודה והשומרון( ,התשע"ד ,2014-במקום " "32יבוא "."100

תחילת
תוקף

.2

תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן.

השם

.3

תקנות אלו תיקראנה" :תקנות בדבר אגרות אישור והכרה בפסק דין ישראלי
באזור )תיקון( )יהודה ושומרון( ,התשפ"א."2021-

כ"ט בניסן התשפ"א
11

באפריל

2021

תא"ל
ראש
באזור

פארס
המינהל
יהודה

עטילה
האזרחי
ושומרון..
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר מקרקעין )הערת אזהרה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1795התשע"ח2018-
תקנות בדבר מקרקעין )הערת אזהרה( )אגרות( )יהודה ושומרון(,
התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לצו בדבר מקרקעין )הערת אזהרה( )יהודה והשומרון( )מס' ,(1795
התשע"ח) 2018-להלן – הצו( ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לצרכי קיום הממשל התקין ולטובת
אוכלוסיית האזור ,הנני מתקין תקנות אלו:
חובת
תשלום
אגרה

.1

לא תיעשה פעולת רישום הערת אזהרה כמשמעותה בסעיף  3לצו ,מבלי
ששולמה תחילה האגרה שנקבעה לאותה פעולה.

אגרה

.2

בעד פעולת רישום הערת אזהרה ,תשולם אגרה בסך  250שקלים חדשים.

תחילת
תוקף

.3

תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן.

השם

.4

תקנות אלו תיקראנה" :תקנות בדבר מקרקעין )הערת אזהרה( )אגרות(
)יהודה ושומרון( ,התשפ"א."2021-

כ"ט בניסן התשפ"א
 11באפריל 2021

תא"ל
ראש
באזור

פארס
המינהל
יהודה

עטילה
האזרחי
ושומרון.
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר מקרקעין )עיון במרשמים( )יהודה והשומרון( )מס' ,(1737
התשע"ד2014-
תקנות בדבר מקרקעין )עיון במרשמים( )אגרות( )יהודה ושומרון(,
התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לצו בדבר מקרקעין )עיון במרשמים( )יהודה והשומרון( )מס' ,(1737
התשע"ד) 2014-להלן – הצו( ,והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לצרכי קיום הממשל התקין ולטובת
אוכלוסיית האזור ,הנני מתקין תקנות אלו:
חובת
תשלום
אגרה

 .1לא תיעשה פעולת עיון במרשמים כמשמעותה בצו ,מבלי ששולמה תחילה
האגרה שנקבעה לאותה פעולה.

אגרה

 .2בעת הגשת בקשה לעיון במרשמים ,תשולם אגרה בסך  80שקלים חדשים.

תחילת
תוקף

 .3תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן.

השם

 .4תקנות אלו תיקראנה" :תקנות בדבר מקרקעין )עיון במרשמים( )יהודה
והשומרון( )אגרות( )יהודה ושומרון( ,התשפ"א."2021-

כ"ט בניסן התשפ"א
 11באפריל 2021

תא"ל
ראש
באזור

פארס
המינהל
יהודה

עטילה
האזרחי
ושומרון.
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צבא הגנה לישראל
חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי ,מס'  51לשנת 1958
תקנות חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי ,מס'  51לשנת 1958
)אגרות( )יהודה ושומרון( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )12ח( ו 16-לחוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי ,מס' 51
לשנת  ,1958כפי תיקונו בצו בדבר חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי ,מס'  51לשנת 1958
)תיקון רישום שטח וגבולות( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1815התשע"ט ,2019-ולפי הצו בדבר הקמת
מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"ב ,1981-והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לצרכי
קיום הממשל התקין ולטובת אוכלוסיית האזור ,הנני מתקין תקנות אלו:

חובת
תשלום
אגרה

.1

לא תיעשה פעולה באשר לבקשה כהגדרתה בתקנה  1לתקנות לחוק לתיקון
הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי ,מס'  51לשנת ) 1958בקשות לתיקון
רישום שטח וגבולות( )יהודה והשומרון( ,התשע"ט) 2019-להלן – בקשה
לתיקון שטח וגבולות( ,מבלי ששולמה תחילה האגרה שנקבעה לאותה פעולה
כמפורט בתקנה  2להלן.

אגרה

.2

)א(

אגרת הגשת בקשה לתיקון שטח וגבולות  85 -שקלים חדשים ,וכן 180
שקלים חדשים בעד כל דונם ,או חלק ממנו ,של החלקה נושא הבקשה;
הגשת התנגדות לבקשה לרישום הכוללת בקשה לרישום ,כמוה כבקשה
לעניין זה.

)ב(

אגרת הגשת התנגדות לבקשה לרישום ,אשר אינה כוללת בקשה לרישום
 100 -שקלים חדשים.

)ג(

בעת הרישום ,תשולם אגרה בסך  4%ממחיר הנכס הנרשם .אם
המקרקעין נרשמו על שם מגיש הבקשה לתיקון שטח וגבולות ,יקוזז
מסכום זה הסכום ששולם בהתאם להוראת סעיף קטן )א(.

תוקף

.3

תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן.

השם

.4

תקנות אלו תיקראנה" :תקנות חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא
ניידי ,מס'  51לשנת ) 1958אגרות( )יהודה ושומרון( ,התשפ"א."2021-
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תא"ל
ראש
באזור

פארס
המינהל
יהודה

עטילה
האזרחי
ושומרון..

11300

צבא הגנה לישראל
חוק אגרות רישום מקרקעין ,מס'  26לשנת 1958
צו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין )יהודה והשומרון( )מס' ,(1018
התשמ"ב1982-
תקנות בדבר אגרות רישום מקרקעין ]נוסח משולב[ )תיקון מס' ) (4יהודה
ושומרון( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק אגרות רישום מקרקעין ,מס'  26לשנת  ,1958כפי תיקונו בסעיף 1
לצו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1018התשמ"ב ,1982-ויתר
סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת הביטחון ,הנני מתקינה תקנות אלו:
תיקון
התוספת

.1

תחילת
תוקף

.2

תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן.

השם

.3

תקנות אלו תיקראנה" :תקנות בדבר אגרות רישום מקרקעין ]נוסח משולב[
)תיקון מס' ) (4יהודה ושומרון( ,התשפ"א."2021-

בתקנות בדבר אגרות רישום מקרקעין ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון(,
התשס"ט ,2009-בתוספת –
)א(

בפרט  ,5בעמודה "האגרה" ,במקום האמור בה יבוא 160" :שקלים
חדשים";

)ב(

בפרט  ,9בעמודה "סוג הפעולה" ,בסופה יבוא" :ולמעט פסק המורה על
רישום חלוקת רכוש בגירושין בין בני זוג";

)ג(

בפרט – 10

)ד(

בפרט  ,20בעמודה "האגרה" ,בסעיפים )א() ,ב( ו)-ג( ,במקום " "38יבוא:
";"80
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) (1

בעמודה "האגרה" ,במקום סעיף קטן )א( יבוא:
"בעת הגשת הבקשה לרישום  85 -שקלים חדשים,
וכן  180שקלים חדשים בעד כל דונם ,או חלק ממנו,
של החלקה נושא הבקשה; בעת הגשת התנגדות
לבקשה לרישום ,אשר אינה כוללת בקשה לרישום -
 100שקלים חדשים";

) (2

בעמודה "הבהרות" ,בסופה יבוא ;" :הגשת התנגדות
לבקשה לרישום הכוללת בקשה לרישום ,כמוה
כבקשה לרישום לעניין זה";

סגן-אלוף מלי
תחום
ראש
במינהל

מאירי
תשתית
האזרחי

11301

צבא הגנה לישראל
צו בדבר עסקאות במקרקעין )יהודה והשומרון( )מס'  ,(25התשכ"ז1967-
תקנות בדבר תשלום אגרה בשל בקשה לרישיון )עסקאות במקרקעין( )אגרות(
)יהודה ושומרון( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א לצו בדבר עסקאות במקרקעין )יהודה ושומרון( )מס'  ,(25התשכ"ז1967-
)להלן  -הצו( ,הנני מתקין תקנות אלו:
חובת
תשלום
אגרה

.1

לא יינתן רישיון מהרשות המוסמכת על פי בקשה כאמור בסעיף  2לצו ,מבלי
ששולמה תחילה האגרה שנקבעה לאותה בקשה בתקנה .2

אגרה

.2

)א(

בעד הגשת בקשה לרישיון לפי סעיף  2לצו ,תשולם אגרה על סך 38
שקלים חדשים;

)ב(

על אף האמור בתקנת משנה )א( ,בעד הגשת בקשה לרישיון שבגינה
הוטלה אגרה לפי פרט  10בתוספת לתקנות בדבר אגרות רישום
מקרקעין ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( ,התשס"ט – 2009-לא
תשולם האגרה הקבועה בתקנת משנה )א(;

)ג(

על אף האמור בתקנת משנה )א( ,בעד הגשת בקשה לרישיון שבגינה
הוטלה אגרה לפי תקנות לחוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא
ניידי ,מס'  51לשנת ) 1958בקשות לתיקון רישום שטח וגבולות(
)יהודה ושומרון( ,התשע"ט – 2019-לא תשולם האגרה הקבועה
בתקנת משנה )א(.

תחילת
תוקף

.3

תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן.

ביטול

.4

תקנות בדבר תשלום אגרה בשל בקשה לרישיון )עסקות במקרקעים( )יהודה
ושומרון( ,התשמ"ג – 1983-בטלות.

השם

.5

תקנות אלו תיקראנה" :תקנות בדבר תשלום אגרה בשל בקשה לרישיון
)עסקאות במקרקעין( )אגרות( )יהודה ושומרון( ,התשפ"א."2021-
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תומר
קצין
רישום
הרשות
.

מטה

כרמי
לענייני
מקרקעין
המוסמכת

11302

צבא הגנה לישראל
צו בדבר אימות חתימות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(264התשכ"ח1968-
תקנות בדבר אימות חתימות )אגרות( )יהודה ושומרון(,
התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לצו בדבר אימות חתימות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(264תשכ"ח1968-
)להלן – הצו( ,הנני מתקין תקנות אלו:
חובת
תשלום
אגרה

.1

לא תעשה פעולת אימות ואישור כמשמעותה בצו ,מבלי ששולמה תחילה
האגרה שנקבעה לאותה פעולה.

אגרה

.2

בעד פעולת אימות ואישור מסמך אחד ,תשולם אגרה בסך  100שקלים
חדשים.

תחילת
תוקף

.3

תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן.

ביטול

.4

תקנות בדבר אגרות אימות חתימות )יהודה והשומרון( התשמ"ה- 1985-
בטלות.

השם

.5

תקנות אלו תיקראנה" :תקנות בדבר אימות חתימות )אגרות( )יהודה
ושומרון( ,התשפ"א."2021-
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כרמי
תומר
קצין מטה לענייני משפטים
ה מ מ ו נ ה.
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צבא הגנה לישראל
חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
צו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע2009-
הכרזה בדבר סגירת שטח )איסור כניסה ושהייה( )ישראלים( )אזור ) (Bהוראת שעה(,
התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור ,ובהתאם להוראות סעיף  15לחוק בריאות הציבור ,חוק
זמני מס׳  43לשנת  ,1966וסעיף  318לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(1651התש"ע ,2009-ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת ביטחון ,והואיל והנני סבור כי הדבר
דרוש לשמירה על הסדר הציבורי באזור ,ולאחר שהתברר כי האזור או חלק ממנו עומד תחת איום
של מחלה מגפתית המחייבת צעדים מיידים לשם הדברתה ומניעת הפצתה ,הנני מורה בזאת לאמור:
הגדרות

.1

סגירת שטח

.2

הנני מורה כי השטח הוא שטח סגור.

.3

)א( לא ייכנס ישראלי לשטח הסגור ולא ישהה בו.
)ב( ישראלי הנמצא בשטח הסגור יהיה חייב לצאת ממנו לאלתר.

בהכרזה זו:
"ישראלי" – אדם הרשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין ,התשכ"ה-
 ,1965כפי תוקפו בישראל מעת לעת ,או אדם שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק
השבות ,התש"י –  ,1950ולרבות מי שניתנו לו אשרה ורישיון ישיבה לפי חוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב ,1952-כפי תוקפו מעת לעת.
"השטח" – אזור  Bכהגדרתו בצו בדבר פרשנות ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(1729התשע"ד.2013-

איסור
כניסה
ושהייה
סייג לתחולה .4

הכרזה זו לא תחול על:
)א( חייל ,שוטר וכל מי שנמנה עם כוחות הביטחון במסגרת מילוי תפקידם.
)ב( מי שניתן לו היתר על ידי או על-ידי מי שהוסמך לכך מטעמי להיכנס לשטח
הסגור ולשהות בו ,והכל על-פי התנאים שנקבעו בהיתר.

הוצאה
מהשטח
הסגור
תוקף

.5

הפר אדם את הוראות סעיף  3או הפר תנאי מתנאי ההיתר שניתן לו לפי סעיף  ,4יהיו כל
חייל או שוטר רשאים לפעול להוצאתו אל מחוץ לשטח הסגור ,ורשאים הם להשתמש
בכוח סביר לשם כך.

.6

תוקפה של הכרזה זו מיום  13.04.2021ועד ליום .15.05.2021

השם

.7

הכרזה זו תיקרא" :הכרזה בדבר סגירת שטח )איסור כניסה ושהייה( )ישראלים( )אזור
) (Bהוראת שעה( התשפ"א."2021-

א'

באייר

13

באפריל

תשפ"א
2021

ידעי
תמיר
אלוף
מפקד כוחות צה״ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(783התשל"ט1979-
תקנון המועצות האזוריות )יהודה ושומרון( ,התשל"ט1979-
מינוי חברים בוועדת השגות על החלטות ועדות קבלה ביישובים קהילתיים באזור
יהודה ושומרון
בתוקף סמכותי לפי סעיף 179ג)ו() (3לתקנון המועצות האזוריות )יהודה ושומרון( ,התשל"ט-
 ,1979ויתר סמכויותיי לפי כל דין או תחיקת הביטחון ,אני ממנה בזאת את:

מר דב גולדברגר  -יושב ראש ועדת ההשגות
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.

י"ט בשבט התשפ"א
2021
בפברואר
1

תת-אלוף רסאן
המינהל
ראש
יהודה
באזור

עליאן
האזרחי
ושומרון

11305

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א1981-
הסמכת פקחים מסייעים
בתוקף סמכותי לפי סעיף 87ג לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א-
) 1981להלן" -התקנון"( ,אני מסמיך בזאת ,לבקשת הרשויות המקומיות המפורטות בטור
ג' ובהסכמת המנהל הכללי של משרד הפנים ,את הפקחים העירונים שפרטיהם מפורטים
להלן לפקחים מסייעים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף  13לחוק לייעול האכיפה
והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה( ,התשע"א ,2011 -כפי תוקפו לפי
סעיף 87ג לתקנון ,לשם סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות:

שם ומשפחה

מס' זהות

רשות מקומית מוסמכת

ברוך אנגל

057694143

אריאל

יוסף איפרגן

036151058

בית"ר עילית

ההסמכה תהיה בתוקף כל עוד מקבלי הסמכויות משמשים כפקחים מסייעים.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ד'

אדר התשפ"א

 16בפברואר

2021

משה )צ'יקו( אדרי,
המנהל הכללי
המשרד לביטחון הפנים
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון( ,התשמ"א1981-
מינוי שופטי בית המשפט לעניינים מקומיים של הערכאה הראשונה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  127לתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון( ,התשמ"א-
 ,1981ולאחר שנועצתי ברשות המוסמכת ,הנני ממנה בזאת את:
ביאלין אלעזר
להיות שופט בית המשפט לעניינים מקומיים של ערכאה ראשונה באזור יהודה ושומרון.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו ,ואולם יראו כל פעולה שעשה כשופט בית המשפט
לעניינים מקומיים קודם כניסת מינוי זה לתוקפו ,כאילו נעשתה מכוח מינוי זה ועל פיו.

כ"ג באדר התשפ"א
7

במרץ

2021

אלוף
מפקד
באזור

תמיר
כוחות
יהודה

ידעי
צה"ל
ושומרון

11307

צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון( ,התשמ"א1981-
מינוי שופטי בית המשפט לעניינים מקומיים של הערכאה הראשונה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  127לתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון( ,התשמ"א-
 ,1981ולאחר שנועצתי ברשות המוסמכת ,הנני ממנה בזאת את:
יעל שרון
להיות שופטת בית המשפט לעניינים מקומיים של ערכאה ראשונה באזור יהודה ושומרון.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו ,ואולם יראו כל פעולה שעשתה כשופטת בית
המשפט לעניינים מקומיים קודם כניסת מינוי זה לתוקפו ,כאילו נעשתה מכוח מינוי זה ועל
פיו.

כ"ג באדר התשפ"א
7

במרץ

2021

אלוף
מפקד
באזור

תמיר
כוחות
יהודה

ידעי
צה"ל
ושומרון
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כתב מינוי לקצין מטה מיסים

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה ושומרון( )מס'
,(947התשמ"ב ,1981-וכן בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לצו בדבר מס הכנסה ומס רכוש
)אזור הגדה המערבית( )מס'  ,(28התשכ"ז ,1967-הנני ממנה בזאת את:

מר גלעד תקוע ,ת.ז055046320 .

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.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום .1.6.2019
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.

ב'

בניסן התשפ"א

17

2021

במרץ

תא"ל פארס עטילה
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון

11309

צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1651
התש"ע2009-
מינוי תובעת צבאית

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע ,2009-כפי שהואצלה לסגן הפרקליט
הצבאי הראשי על ידי מפקד כוחות צה"ל האזור ,הנני ממנה בזאת את:

סמ"ר חן צרור ,מ"א 1918200

לכהן כתובעת צבאית.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ח'
21

בניסן תשפ"א
2021
במרץ

אייל טולדנו
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1651
התש"ע2009-
מינוי תובעת צבאית

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע ,2009-כפי שהואצלה לסגן הפרקליט
הצבאי הראשי על ידי מפקד כוחות צה"ל האזור ,הנני ממנה בזאת את:

סמ"ר ריקי לוי ,מ"א 1924370

לכהן כתובעת צבאית.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ח'
21

בניסן תשפ"א
2021
במרץ

אייל טולדנו
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1651
התש"ע2009-
מינוי תובעת צבאית

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע ,2009-כפי שהואצלה לסגן הפרקליט
הצבאי הראשי על ידי מפקד כוחות צה"ל האזור ,הנני ממנה בזאת את:

פקד יעל כהן ,מ"א 1904713

לכהן כתובעת צבאית.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ח'
21

בניסן תשפ"א
2021
במרץ

אייל טולדנו
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1651
התש"ע2009-
מינוי תובע צבאי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע ,2009-כפי שהואצלה לסגן הפרקליט
הצבאי הראשי על ידי מפקד כוחות צה"ל האזור ,הנני ממנה בזאת את:

פקד ניצן בלולו ,מ"א 1196401

לכהן כתובע צבאי.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ח'
21

בניסן תשפ"א
2021
במרץ

אייל טולדנו
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1651
התש"ע2009-
מינוי תובע צבאי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע ,2009-כפי שהואצלה לסגן הפרקליט
הצבאי הראשי על ידי מפקד כוחות צה"ל האזור ,הנני ממנה בזאת את:

פקד רפאל ליאון ,מ"א 1905267

לכהן כתובע צבאי.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ח'
21

בניסן תשפ"א
2021
במרץ

אייל טולדנו
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1651
התש"ע2009-
מינוי תובעת צבאית

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע ,2009-כפי שהואצלה לסגן הפרקליט
הצבאי הראשי על ידי מפקד כוחות צה"ל האזור ,הנני ממנה בזאת את:

פקד שרית דרור חי ,מ"א 1207513

לכהן כתובעת צבאית.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ח'
21

בניסן תשפ"א
2021
במרץ

אייל טולדנו
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1651
התש"ע2009-
מינוי תובע צבאי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע ,2009-כפי שהואצלה לסגן הפרקליט
הצבאי הראשי על ידי מפקד כוחות צה"ל האזור ,הנני ממנה בזאת את:

רפ"ק אלי מוסרי ,מ"א 927608

לכהן כתובע צבאי.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ח'
21

בניסן תשפ"א
2021
במרץ

אייל טולדנו
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1651
התש"ע2009-
מינוי תובעת צבאית

בתוקף סמכותי לפי סעיף  75לצו בדבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע ,2009-כפי שהואצלה לסגן הפרקליט
הצבאי הראשי על ידי מפקד כוחות צה"ל האזור ,הנני ממנה בזאת את:

רפ"ק חופית אביקסיס ,מ"א 1201979

לכהן כתובעת צבאית.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

ח'
21

בניסן תשפ"א
2021
במרץ

אייל טולדנו
אל"ם
סגן הפרקליט הצבאי הראשי
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰۲٥
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺸﮭﻮد )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻻﺟﻞ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻧﻨﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ ﯾﻜﻮن ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ-
"ﺳﺠﻦ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ؛
"اﻓﺮاد اﻻﺳﺮة"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛
"اﻟﻘﺎﻧﻮن"-ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺸﮭﻮد ،۲۰۰۸-٥۷٦۹ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛
"اﻟﺴﻠﻄﺔ"-اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺸﮭﻮد ،ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛
"ﺣﺎرس ﻏﯿﺮ ﻣﻮظﻒ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۱ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺷﮭﺎدة ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة ) ۳۰ج( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛
"ﺣﺎرس ﻣﻮظﻒ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۰ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛
"ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﯾﺔ"-اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲۸أ( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻨﻊ اﻓﺸﺎﺋﮭﺎ او
ﻧﺸﺮھﺎ؛
"ﻣﺴﺆول"-ﻣﻦ ﻋﯿﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮا ً ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ او ﻣﻦ ﯾﻨﻮب ﻋﻨﮫ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد  ۷-٥ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛
"ﺷﺎھﺪ"-ﻟﻐﺮض ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﻣﻦ ادﻟﻰ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ،وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﺎون او واﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر او ﻣﻊ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ،ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ او ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮫ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
ﺟﺮاء ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ؛
"ﺷﺎھﺪ ﻣﮭﺪد"-ﺷﺎھﺪ اﻟﺬي وﻓﻖ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺷﺮطﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ؛ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ او ﻗﺪ
ﯾﺘﻌﺮض ﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎﺗﮫ ،ﺳﻼﻣﺘﮫ او ﺻﺤﺘﮫ؛ او ﺻﺤﺔ أﺣﺪ اﻓﺮاد اﺳﺮﺗﮫ ﻟﻜﻮﻧﮫ ﺷﺎھﺪ؛
"ﺷﺎھﺪ ﻣﺤﻤﻲ"-ﺷﺎھﺪ ﻣﮭﺪد ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺣﺪ اﻓﺮاد اﺳﺮﺗﮫ اﻟﺬي
ﻗﺮر ﺷﻤﻠﮫ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ؛
"اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ"-اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
۲۰۰۹-٥۷۷۰،(۱٦٥۱؛
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"ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻤﺎﯾﺔ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛
"ﺷﮭﺎدة ﺗﻌﯿﯿﻦ"-ﺷﮭﺎدة ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﺤﺎرس وﻓﻘﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة)۱۱ز( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛
ﺻﻼﺣﯿﺎت
اﻟﺤﺮاس،
واﺟﺒﺎﺗﮭﻢ
وﺣﻘﻮﻗﮭﻢ

.۲

)أ(

ﻟﻐﺮض ﺣﺮاﺳﺔ ﺷﺎھﺪ ﻣﺤﻤﻲ وﻟﻐﺮض ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺲ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﺎرس،
اﺛﻨﺎء ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺒﮫ ﻛﺄﻧﮫ ﺟﻨﺪي ،ﻟﻐﺮض اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱إﺟﺮاء ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻢ ﺷﺨﺺ ،ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ،ﻓﻲ ﺣﻤﻮﻟﺔ او ﺑﻀﺎﺋﻊ أﺧﺮى،
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻤﺒﻨﻰ أو ﻣﻜﺎن ﻣﺴﯿﱠﺞ اﻟﺬي ﺣﺪده اﻟﻤﺪﯾﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ
دﺧﻮل اﻟﻤﺒﻨﻰ أو اﻟﻤﻜﺎن وﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎدرﺗﮫ ،وﻋﻨﺪ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﺷﺎھﺪ ﻣﺤﻤﻲ ﺧﺎرج اﻟﻤﺒﻨﻰ
أو اﻟﻤﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮاﺳﺘﮫ.
) (۲إﺟﺮاء ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻢ ﺷﺨﺺ أو وﺳﯿﻠﺔ ﻧﻘﻞ ،ﺑﺤﺎل اﺛﯿﺮ اﻟﺸﻚ ﻟﺪى اﻟﺤﺎرس
ان اﻟﺸﺨﺺ ﯾﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،أو ﺗﻮاﺟﺪ ﺳﻼح اﻟﺬي ﯾﺘﻢ
ﺣﯿﺎزﺗﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ وﺳﯿﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ ،أو أن اﻟﺸﺨﺺ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ وﺷﻚ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،أو أﻧﮫ ﯾﺮﺗﻜﺐ أو ﻋﻠﻰ وﺷﻚ ارﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺸﺎھﺪ اﻟﻤﺤﻤﻲ او ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ.
) (۳اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ،اﻟﺬي ﻟﺪﯾﮫ ﺻﻼﺣﯿﺎت ﻟﺘﻔﺘﯿﺸﮫ ،ﺗﺰوﯾﺪه ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﯿﮫ ،وإﺑﺮاز اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ھﻮﯾﺘﮫ.
) (٤وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﺮض ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﮫ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻀﺮ ﺑﺴﻼﻣﺔ وأﻣﻦ
اﻟﺸﺎھﺪ اﻟﻤﺤﻤﻲ ،ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﺄﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﯾﺴﻠﻢ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺗﻢ وﺿﻊ
اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻟﻠﺸﺮطﺔ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.
) (٥ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺨﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﺎب ب ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ج ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﻦ،
ﺑﺸﺮط أن ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻄﻠﻮﺑًﺎ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﺤﺎرس اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة،
ﻛﻤﺎ وﯾﺠﻮز ﻟﻠﺤﺎرس اﺑﻌﺎد اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺮﻓﺾ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ھﻮﯾﺘﮫ أو ﺗﻔﺘﯿﺸﮫ
أو ﻟﻮﺿﻊ اﻟﯿﺪ وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻟﻠﺸﺎھﺪ اﻟﻤﺤﻤﻲ وﯾﺠﻮز ﻟﮫ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض.

)ب( ﻷﺟﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺷﺎھﺪ ﻣﺤﻤﻲ وﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﺲ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﺎرس ﻛﺄﻧﮫ ﻣﻮظﻒ
ﺣﻜﻮﻣﻲ ،أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺒﺎﺗﮫ ،ﻛﺠﻨﺪي ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻼﺣﯿﺎت اﻻﻋﺘﻘﺎل ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻮاد
 ۳۰و ۳۱-ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻓﻲ اﻻﻓﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ٦۷ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﻦ ،ﻣﻦ اﺟﻞ
إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ واﻟﻤﺴﺢ واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻐﺮض ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﺷﺎھﺪ ﻣﺤﻤﻲ أو
ﻟﻐﺮض ﺣﺮاﺳﺔ ﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪ ﺷﺎھﺪ ﻣﺤﻤﻲ ،وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﺧﻮل اﻻﻓﻨﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﻜﻮن
ﻷﻗﺼﺮ وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.
)ج( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮات )أ( و )ب( ،ﺗﻤﻨﺢ اﯾﻀﺎ
ﻟﻠﺤﺎرس اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( وﺧﻼل ﺗﺄدﯾﺔ
واﺟﺒﺎﺗﮫ ،اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
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) (۱اﺣﺘﺠﺎز ﺷﺎھﺪ ﻣﺤﻤﻲ ﺳﺠﯿﻦ أو ﻣﻌﺘﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ،وﻣﺮاﻓﻘﺔ ﺷﺎھﺪ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر
ﺧﺎرج اﻟﺴﺠﻦ؛ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺎھﺪ اﻟﻤﺤﻤﻲ اﻟﺴﺠﯿﻦ أو اﻟﻤﻮﻗﻮف اﻟﺬي ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺣﺎرس،
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﺗﺤﺖ اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.
) (۲اﻋﺘﻘﺎل ﺷﺎھﺪ ﻣﺤﻤﻲ ﺳﺠﯿﻦ أو ﻣﻌﺘﻘﻞ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺜﺎر اﻟﺸﻚ أﻧﮫ ھﺮب ﻣﻦ اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ.
)د(

واﺟﺐ
اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ

) (۱ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺎرس اﻟﺬي ﯾﻤﺎرس ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺿﺪ ﺷﺨﺺ،
ﯾﻌﺮف ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ أﻣﺎم ھﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﺳﻤﮫ او ﻛﻨﯿﺘﮫ
أن ّ
اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﻣﻨﺼﺒﮫ ،ﻛﻤﺎ وﯾﺒﺮز ﻟﮫ ﺷﮭﺎدة ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ.
) (۲ﻻ ﯾﻔﺮض واﺟﺐ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (۱ﺑﺤﺎل ان اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ
ﻛﺤﺎرس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺪ ﯾﻤﺲ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺤﺎرس أو أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ،أو ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ
ﺧﻄﺮا او ﯾﻌﻄﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺬي ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻢ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ.

)أ(

ﻣﻦ ﯾﻨﺸﺮ او ﯾﻜﺸﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﯾﺔ وﻓﻖ ھﺬا اﻻﻣﺮ دون ﺗﺼﺮﯾﺢ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ اﻟﺴﺠﻦ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات؛ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻜﺸﻒ او ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺴﺒﺐ اھﻤﺎل ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ
اﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.

اﻧﺘﮭﺎك
اﻟﺴﺮﯾﺔ

.۳

ﺳﺮﯾﺎن
اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت
اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ

.٤

ﻣﻨﻮطﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻼت وﻓﻖ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي
أﻣﺮ ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت إدارﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ،ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ.

ﺑﺪء
ﺳﺮﯾﺎن

.٥

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.٦

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺷﮭﻮد )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،(۲۰۲٥

)ب( ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮﯾﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ اﻓﺸﺎﺋﮭﺎ ﻗﺪ ﯾﺆدي اﻟﻰ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ھﻮﯾﺔ ﺷﺎھﺪ ﻣﺤﻤﻲ ،اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪه أو اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ،ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻓﺎﺷﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت او ﻧﺎﺷﺮھﺎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
)أ( اﻟﺴﺠﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻨﻮات؛ وﺑﺤﺎل ﺗﻢ ﻓﺸﯿﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻹھﻤﺎل ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﺳﺠﻦ.

۲

ادار

٥۷۸۱

۱٤

ﺷﺑﺎط

۲۰۲۱

اﻟ������وف

ﺗ������ﻣ������ﯾ������ر ﯾ������دﻋ������ﻲ

ﻗ��ﺎﺋ��د ﻗوات ﺟﯾش اﻟ��دﻓ��ﺎع اﻹﺳ�������راﺋﯾﻠﻲ
ﻓ���ﻲ ﻣ���ﻧ���ط���ﻘ����ﺔ ﯾ���ﮭ���ودا واﻟﺳ����������ﺎﻣ���رة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰۲٦
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۷۰ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄن اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻋﻠﻰ اﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺎدة ۲۰أ

.۱

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
)ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ( ،ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۲۰ﯾﺄﺗﻲ:
"أﺳﺒﺎب
اﻟﺘﻨﺤﯿﺔ

۲۰أ

)أ(

ﻻ ﯾﻨﻈﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﻓﻲ دﻋﻮى ﺑﺤﺎل ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮫ ،ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ او
ﻟﻄﻠﺐ أﺣﺪ اﻷطﺮاف ،ان ھﻨﺎﻟﻚ ظﺮوف اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ان
ﺗﺄدي ﻟﺘﺤﯿﺰ ﻓﻲ إدارة اﻟﺪﻋﻮى.

)ب(

دون اﻟﻤﺲ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻻ ﯾﻨﻈﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﻓﻲ دﻋﻮى،
ﺑﺤﺎل أﯾﻘﻦ ﺗﻮﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱أﺣﺪ اﻷطﺮاف ،وﻛﯿﻠﮫ او ﺷﺎھﺪ ﻣﺮﻛﺰي ،ھﻮ أﺣﺪ
اﻓﺮاد اﺳﺮة اﻟﻘﺎﺿﻲ او ھﻨﺎﻟﻚ ﺻﻠﺔ ﻗﺮاﺑﺔ أﺧﺮى
ﺗﺮﺑﻄﮭﻢ.
) (۲ﯾﻮﺟﺪ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ او ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ
اﻻﺟﺮاء او ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ ،ﻣﻊ أﺣﺪ اﻷطﺮاف ،وﻛﯿﻠﮫ او
ﺷﺎھﺪ ﻣﺮﻛﺰي ،او ﻟﻘﺮﯾﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ او ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺮاء او ﻓﻲ
ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ ،ﻣﻊ أﺣﺪ اﻷطﺮاف او وﻛﯿﻠﮫ.
) (۳ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ ﻛﺎن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺻﻠﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻻﺟﺮاء
اﻟﺬي اﻣﺎﻣﺔ ،ﻛﻮﻛﯿﻞ ﻣﺤﻜﻢ ،وﺳﯿﻂ ،ﺷﺎھﺪ ،ﻣﺴﺘﺸﺎر
ﻣﮭﻨﻲ ،ﺧﺒﯿﺮ ،او ﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ.
ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة-
"أﺣﺪ اﻓﺮاد اﻻﺳﺮة"-زوج ،واﻟﺪ ،ﺣﻤﻰ ،اﺑﻦ ،اخ،
ﺟﺪ ،ﺣﻔﯿﺪ وﻛﺬﻟﻚ زوج ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ھﺆﻻء وﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﺎن وﺻﻲ او ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ او ان
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎن وﺻﯿﺎ ً او ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺣﺎﺿﻨﮫ ﻟﮫ؛
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"ﻗﺮﯾﺐ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ"-زوج ،واﻟﺪ ،اﺑﻦ،
اخ ،وﻛﺬﻟﻚ زوج ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ھﺆﻻء وﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻣﻦ ﻛﺎن وﺻﻲ او ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ او ان
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎن وﺻﯿﺎ ً او ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺣﺎﺿﻨﮫ ﻟﮫ؛
"ﺷﺎھﺪ ﻣﺮﻛﺰي"-ﺷﺎھﺪ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮫ
ﻷﺟﻞ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى؛

إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻮاد
۱۱۸أ ﺣﺘﻰ
۱۱۸ج

.۲

)ج(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات )أ( و)-ب( ،ﯾﺠﻮز ﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺤﺎل اﻧﮫ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺮورﺗﮭﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻋﻘﺪ
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ آﺧﺮ وﻗﺪ ﯾﺤﺪث ﺿﺮر ﻛﺒﯿﺮ او اﺟﺤﺎف
ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى.

)د(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب() ،(۲ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺤﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻻﻣﺮ ﻷي ﻗﺎﺿﻲ آﺧﺮ ﻟﻦ
ﯾﻐﯿﺮ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻨﺤﯿﺔ".

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۱۱۸ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﯾﺄﺗﻲ:

ﻣﻮﻋﺪ رﻓﻊ ۱۱۸أ.
ادﻋﺎء
اﻟﺘﻨﺤﯿﺔ

اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
ﻋﻠﻰ ﻗﺮار
اﻟﺘﻨﺤﯿﺔ

۱۱۸ب.

)أ(

ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ،وﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف-ﺑﺒﺪاﯾﺔ ﺳﻤﺎع
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻗﺒﻞ أي ادﻋﺎء آﺧﺮ ،ﯾﺠﻮز ﻻﺣﺪ اﻷطﺮاف
اﻻدﻋﺎء ﻟﺘﻨﺤﯿﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻌﯿﻦ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ۲۰أ؛ اﺳﺘﺒﺪل
اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ،۲۰ﯾﺠﻮز ﻻﺣﺪ اﻷطﺮاف رﻓﻊ ادﻋﺎء
ﺗﻨﺤﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﺒﺪﯾﻞ.

)ب(

ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ أﺣﺪ اﻷطﺮاف ﻣﻦ رﻓﻊ ادﻋﺎء اﻟﺘﻨﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺠﻮز ﻟﮫ ادﻋﺎﺋﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
وﺑﺸﺮط ن ﯾﺮﻓﻊ ادﻋﺎﺋﮫ ﻓﻮرا ً ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻨﺤﯿﺔ.

)ج(

رﻓﻊ ادﻋﺎء ﺗﻨﺤﯿﺔ ﺿﺪ ﻗﺎﺿﻲ ،ﯾﺼﺪر اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺲ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري وﻗﺒﻞ ان ﯾﺼﺪر أي ﻗﺮار آﺧﺮ.

)د(

ﯾﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ او ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻗﺮاراً
ﻣﻔﺴﺮاً ،وﯾﺠﻮز ﻻﺣﺪ اﻷطﺮاف اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﯿﮫ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ.

)أ(

طﺮف اﻟﺬي ﯾﻨﻮي اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﻨﺤﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة
۱۱۸أ)د( ،ﯾﻌﻠﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،وﻋﻨﺪھﺎ ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
اﻟﺪﻋﻮى وﻻ ﯾﺴﺘﻜﻤﻞ ﺣﺘﻰ اﺻﺪار اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ،اﻻ
ﺑﺤﺎل ﻗﺮر اﻟﻘﺎﺿﻲ ،وﺑﮭﯿﺌﺔ ﻗﻀﺎة-رﺋﯿﺲ اﻟﮭﯿﺌﺔ ،ﻷﺳﺒﺎب
ﺗﺪون ،اﻧﮫ ﯾﺤﺐ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى.
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ﺗﺤﻔﻈﺎت
ﻻدﻋﺎء
اﻟﺘﻨﺤﯿﺔ

۱۱۸ج.

)ب(

ﯾﻘﺪم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺧﻄﯿﺎ ،وﺷﺮح أﺳﺒﺎﺑﮫ ،ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ
ﯾﻮم ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻷطﺮاف ﻗﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ.

)ج(

ﯾﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،رﺋﯿﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ،او ھﯿﺌﺔ ﻗﻀﺎه ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ،او ﻗﺎﺿﻲ ﻓﺮد ﺣﺴﺒﻤﺎ ﯾﻘﺮر رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.

)د(

ﻗﺮر اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(،
ﯾﺠﻮز ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ او ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي
ﯾﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ،وﺑﮭﯿﺌﺔ ﻗﻀﺎه-رﺋﯿﺲ اﻟﮭﯿﺌﺔ ،اﻻﯾﻌﺎز
ﻋﻠﻰ إﯾﻘﺎف اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻐﺎﯾﺔ اﺻﺪار ﻗﺮار
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.

)ھ(

اﻟﺬي ﯾﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﯾﻤﻨﺢ اﻷطﺮاف اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻺدﻻء
ﺑﺎدﻋﺎءاﺗﮭﻢ ،وﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﺆﻧﻒ
ﻗﺮاره ،اﻻدﻻء ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺗﮫ.

ادﻋﺎء اﻟﺘﻨﺤﯿﺔ ﻻ ﯾﺴﻤﻊ وﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻤﺒﺮر ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف ،ﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد ۱۱۸أ و۱۱۸-ب".

اﻟﻐﺎء
اﻟﻤﺎدة
۱٥۰

.۳

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱٥۰ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ،اﻟﻔﻘﺮة )- (٤ﺗﺤﺬف.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.٤

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.٥

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۷۰ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۲۰۲٦
."۲۰۲۱-٥۷۸۱

۲

ادار

٥۷۸۱

۱٤

ﺷﺑﺎط

۲۰۲۱

اﻟ������وف

ﺗ������ﻣ������ﯾ������ر ﯾ������دﻋ������ﻲ

ﻗ��ﺎﺋ��د ﻗوات ﺟﯾش اﻟ��دﻓ��ﺎع اﻹﺳ�������راﺋﯾﻠﻲ
ﻓ���ﻲ ﻣ���ﻧ���ط���ﻘ����ﺔ ﯾ���ﮭ���ودا واﻟﺳ����������ﺎﻣ���رة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۱۹ﺗﻘﯿﺪ
اﻟﻨﺸﺎط( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۲۷ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۱
۱

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۱۹٤٤ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻻﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۱
)(۱

ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "اﺷﺨﺎص ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن" ﯾﺄﺗﻲ:
"" ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء"-اﺣﺪى اﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺗﺼﺪره وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ۷د)أ( ،ﻟﺸﺨﺺ ،اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ
)(۱
اﻧﮫ ﯾﺴﺘﺤﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﺎﻓﻰ او ﻣﺘﻄﻌﻢ؛
)(۲

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﺎﻓﻰ او ﻣﺘﻄﻌﻢ؛"؛

)(۲

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯿﺔ" ﯾﺄﺗﻲ:
""ﻣﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺴﻮق"-ﻟﻐﺮض ﺳﻮق اﻟﺬي ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﮫ ﻣﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ-اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذھﺎ؛
"ﻣﻌﺎﻓﻰ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ؛"؛

)(۳

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ " رﯾﺎﺿﻲ ﻣﺤﺘﺮف" ﯾﺄﺗﻲ:
""رﯾﺎﺿﻲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ"-رﯾﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱رﯾﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﺻﺎدق ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،وﻓﻖ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺟﻤﻌﯿﺔ
ﻏﯿﺮ رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﺮع او ﻓﺮوع رﯾﺎﺿﯿﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ واﻟﻤﻌﺘﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺮع اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ،اﻧﮫ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ( ﻛﺎن ﻣﺴﺠﻼ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﯿﻮم ۲۰۲۰\۱۲\۳۱؛
)ب( ﺗﺒﯿﻦ اﻧﮫ ﻣﺆھﻼ ﺑﻌﺪ اﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ؛
)ج( ﻗﺎم اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﺑﺘﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﺴﮫ ،اﻣﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة او اﻣﻦ ﺑﺘﺄﻣﯿﻦ آﺧﺮ وﻓﻖ أي
ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ؛
)د( اﺳﺘﻮﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮوع اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ-اﺷﺘﺮك ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻓﻲ  ٤ﻣﺒﺎرﯾﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ
ﺑﯿﻦ  ۲۰۱۸\۹\۱ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم ۲۰۲۱\۲\۱؛
) (۲ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮوع اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ-ﻛﺎن ﻣﺴﺠﻼ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﺎب اﻟﻔﺮﯾﻖ ﻓﻲ ٦
ﻣﺒﺎرﯾﺎت ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ  ۲۰۱۸\۹\۱ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم ۲۰۲۱\۲\۱؛
) (۲ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺬي ﺻﺎدق ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،وﻓﻖ
ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻧﮫ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﺗﺤﺎد اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ واﺷﺘﺮك ﻓﻲ ﺣﺪﺛﺎن
ﻟﻠﻘﯿﺎدة اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ  ۲۰۱۸\۹\۱وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم ۲۰۲۱\۲\۱؛"؛

)(٤

ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ:
"" ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﺎﻓﻰ او ﻣﻄﻌﻢ"-ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ ﺳﺎرﯾﺔ او ﺷﮭﺎدة ﻣﺘﻄﻌﻢ ﺳﺎرﯾﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ.".
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ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۲
۳

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﯾﺄﺗﻲ:
")أ (۱ﻻ ﯾﻤﻜﺚ ﺷﺨﺺ ﻟﯿﺲ ﻣﻌﺎﻓﻰ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن او ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري
اﻟﺬي ﺳﻤﺢ ﻓﺘﺤﺔ اﻣﺎم ﻣﻦ ﯾﺒﺮز "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻮاد )٦ب( او )۱۱ج(؛
)أ (۲ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ ،(۱ﻻ ﯾﻤﻜﺚ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق اﻟﺬي ﺳﻤﺢ ﻓﺘﺤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة
)٦ب( و)٦-ج( اﻻ إذا اﺳﺘﻮﻓﻰ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)(۱
)(۲
)(۳

)(٤
ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ٦

.۳

ھﻮ ﻣﻌﺎﻓﻰ؛
ھﻮ ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻤﺮه اﻗﻞ ﻣﻦ  ۱٦ﺳﻨﮫ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ج(؛
ھﻮ ﻓﺮد ﻣﻦ طﺎﻗﻢ ﺟﻮي ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﯿﺮان ،۲۰۱۱-٥۷۷۱ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ
ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ او ﻣﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﻮاطﻦ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ او ﺳﺎﻛﻦ داﺋﻢ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺧﻼل ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺒﮭﻢ )ﻓﯿﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﻀﻮ طﺎﻗﻢ ﺟﻮي او ﻣﻮاطﻦ أﺟﻨﺒﻲ( ،اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ج(؛
ھﻮ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻔﻨﺪق او ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ؛".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٦ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)(۱

اﻟﻮارد ﻓﯿﮭﺎ ﯾﻌﻠﻢ ب)-أ( وﻓﯿﮭﺎ-
)أ(

ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﺑﺪل " ﻣﻜﺎن اﺳﺘﺠﻤﺎم ،ﺗﺠﺎري ،ﺗﺮﺑﻮي ،ﺳﯿﺎﺣﻲ او ﺗﺮﻓﯿﮭﻲ ،ﺳﻮق ﺑﯿﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ او ﻣﻌﺮض وﺑﺴﻄﺔ ﻓﯿﮭﻢ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻣﻜﺎن اﺳﺘﺠﻤﺎم ،ﺗﺮﺑﻮي ﺳﯿﺎﺣﻲ او ﺗﺮﻓﯿﮭﻲ،
ﻣﻌﺮض او ﺑﺴﻄﺔ ﻓﯿﮭﻢ"؛

)ب(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )أ( ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ" :وﺑﺸﺮط ان اﻟﻤﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻻ ﯾﻌﺮض ﻟﻠﺒﯿﻊ وﻻ ﯾﺒﯿﻊ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)(۱
)(۲
)(۳
)(٤
)(٥
)(٦
)(۷
)(۸

)ج(

دراﺟﺎت ھﻮاﺋﯿﺔ وﻟﻮازﻣﮭﺎ؛
ً
ﻣﻼﺑﺲ ،ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺸﺘﻮﯾﺔ ﻣﺜﻼ :ﻗﺒﻌﺔ ،ﺷﺎل،
ﻗﻔﺎزات وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ؛
اﻟﻜﺘﺐ؛
أدوات وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﻐﺮس اﻻﺷﺘﺎل واﻟﺤﺪﯾﻘﺔ؛
ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺨﯿﯿﻢ؛
اﻟﻌﺎب ﻟﻸطﻔﺎل؛
اﺛﺎث وﻣﻌﺪات ﻟﺘﺰﯾﯿﻦ اﻟﻤﻨﺰل؛
اﻟﻤﺠﻮھﺮات؛"؛

ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ )ج( ﯾﺄﺗﻲ:
")ج(
)ج(۱
)ج(۲
)ج(۳
)ج(٤

ﻣﻐﺴﻠﺔ ﻣﻼﺑﺲ؛
ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻟﺘﺼﻠﯿﺢ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل او اﻟﺤﻮاﺳﯿﺐ؛
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري؛
ﺳﻮق ﺑﯿﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ؛
ﺣﺎﻧﻮت اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )أ(؛

)د(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )ھ( ،اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﺑﻐﺮض ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺿﺮورﯾﺔ"-ﺗﺤﺬف؛

)ھ(

ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ )و( ﯾﺄﺗﻲ:
")و(

)(۱

ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﺘﺪرﯾﺒﺎت رﯾﺎﺿﯿﺔ ،داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ ،اﻟﺬي ﺻﺎدق
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ 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(
)ب( رﯾﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ؛
)ج( رﯾﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺎﻓﻰ؛
)(۲

)و(۱

ﺻﺎﻟﺔ ﺗﻘﺎم ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺮﻗﺺ ﻟﺮاﻗﺼﯿﻦ ﻗﺼﺮ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻋﻤﺮھﻢ ۱٦
ﺳﻨﮫ وﺑﺸﺮط ان ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)(۱
)(۲

)(۲

ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺒﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ،اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح
وﺻﺎدق ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ان
ﻣﻜﺎن ﻣﻌﺪ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺪرﯾﺐ او ﻣﺒﺎرﯾﺎت رﯾﺎﺿﻲ ﻣﺤﺘﺮف او
رﯾﺎﺿﻲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ؛

اﻟﺮاﻗﺼﯿﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ اﺷﺘﺮﻛﻮا ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ رﻗﺺ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ  ۲۰۱۸\۹\۱وﻟﻐﺎﯾﺔ
 ۲۰۲۱\۲\۱وأﺑﺮزوا اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ؛
اﻧﺘﮭﺖ اﻟﺼﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ رﻗﺺ دوﻟﯿﺔ
ﻗﺒﻞ ﯾﻮم ۲۰۲۱\۲\۱؛"؛

)و(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )ي ط( ،اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت "وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺪﯾﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ او ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ذو ﻣﯿﺰات
ﻣﺸﺎﺑﮫ" ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ-ﺗﺤﺬف؛

)ز(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )ك( ،اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻟﻐﺮض اﺳﺘﻼف اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻘﻂ"-ﺗﺤﺬف؛

)ح(

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ )ك أ( ﯾﺄﺗﻲ:
)ك ب(

ﻣﺘﺤﻒ؛

)ك ج(

ﺣﺪﯾﻘﺔ ﺣﯿﻮاﻧﺎت او ﺳﻔﺎري؛

)ك د(

ﻣﻮﻗﻊ ﺳﯿﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ،دون ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻨﺸﺂت ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻘﻄﺎر اﻟﮭﻮاﺋﻲ؛

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﯾﺄﺗﻲ:
)ب(

دون اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻻ ﯾﺪﯾﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﮫ
اﻣﺎن اﻟﺠﻤﮭﻮر ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻣﺎم ﻣﻦ أﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ
"اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء":
)(۱

ﺻﺎﻟﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ او ﺳﺘﻮدﯾﻮ؛

)(۲

ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﻧﺸﺎطﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺠﻤﮭﻮر ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ دور
اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ،اﻟﻤﺴﺮح ،دور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،وﺑﺸﺮط ان ﯾﻘﺎم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺧﻼل
ﺟﻠﻮس اﻟﺠﻤﮭﻮر؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،ﻧﺸﺎط ﺛﻘﺎﻓﻲ"-ﯾﺸﻤﻞ ﻋﺮض ﻓﯿﻠﻢ،
ﻋﺮض ﻣﺴﺮﺣﻲ ،ﺣﻔﻠﺔ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺔ ،ﻋﺮض راﻗﺺ او ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ وﺣﺪث
ادﺑﻲ؛
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)ج(

)د(

ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۷أ

.٤

)(۳

ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﻧﺸﺎط رﯾﺎﺿﻲ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺠﻤﮭﻮر ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻣﻠﻌﺐ ،ﻣﻠﻌﺐ رﯾﺎﺿﻲ او ﺻﺎﻟﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ وﺑﺸﺮط ان اﻟﻤﺸﺎھﺪﯾﻦ ﯾﻜﻮﻧﻮا
ﺟﻼس،

)(٤

ﻣﻜﺎن ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺎرض ﻋﺪا اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ؛

)(٥

ﻓﻨﺪق ،ﻣﺎ ﻋﺪا ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﯿﮫ؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،ﻓﻨﺪق"-ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻣﻜﺎن ﺿﯿﺎﻓﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ()ز (۲اﻟﺘﻲ ﺗﺪار ﻓﯿﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٦
وﺣﺪات ﺿﯿﺎﻓﺔ؛

)(٦

ﺑﺮﻛﺔ ﺳﯿﺎﺣﺔ او ﺑﺮﻛﺔ طﮭﺎرة ﻟﻠﺮﺟﺎل؛

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻨﺪق ،ﯾﺠﻮز ﻟﺸﺨﺺ ان ﯾﺸﻐﻠﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻓﺘﺤﮫ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر أﯾﻀﺎ اﻣﺎم ھﺆﻻء:
)(۱

ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻤﺮه اﻗﻞ ﻣﻦ ۱٦-ﺳﻨﮫ او ﻓﺮد ﻣﻦ طﺎﻗﻢ ﺟﻮي او ﻣﻮاطﻦ أﺟﻨﺒﻲ،
اﻟﺬﯾﻦ أﺑﺮزوا ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ
اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺧﻼل  ٤۸ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق؛

)(۲

أﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﯾﺰور ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة او ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،وﺑﺸﺮط ان
اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ وﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم
وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺪوب ﻋﻨﮫ ،ﺻﺎدﻗﻮا ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ ﺣﺎﻟﮫ
ﺧﺎﺻﺔ او ان اﻻﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻷﺟﻞ اﻹدارة اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت دوﻟﺔ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،او ان ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺻﺎدق ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ ﺣﺎﻟﮫ ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛

ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري اﻟﺬي ﺳﻤﺢ ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﮫ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻣﺎ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ(
واﻣﺎ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف او ﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺣﺪى
اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﺗﯿﻦ ﻓﻘﻂ.".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۷أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)(۱

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﺪل "ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦و(" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )أ()٦و(؛

)(۲

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ ،(۱ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ﺑﺪل "ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ھ "(۱ﯾﺄﺗﻲ" :ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦أ()ھ"(۱؛

)(۳

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ط( ،ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ﺑﺪل "ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ز "(۲ﯾﺄﺗﻲ" :ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦أ()ز"(۲؛

)(٤

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي( ،ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ﺑﺪل "ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ي ح(" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦أ()ي ح("؛

)(٥

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
")ي أ(

ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب(-
)(۱

ﯾﻌﻠﻖ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻻﻓﺘﮫ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
ﺑﺎرز ﻟﻠﻌﯿﻦ ،ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ ،اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻹﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ ،ﺑﺸﺄن واﺟﺐ اﺑﺮاز
ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ﻛﺸﺮط ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻜﺎن؛ وﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺼﺮف
او ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﺪق-ﯾﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻼﻓﺘﺔ واﺟﺐ اﺑﺮاز اﺛﺒﺎت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﺔ ﻟﻔﺤﺺ
اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮﯾﻦ ،ﻋﻀﻮ طﺎﻗﻢ ﺟﻮي او ﻣﻮاطﻦ أﺟﻨﺒﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة )٦ج(؛
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)ي ب(

)(۲

ﯾﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻛﺸﺮط ﻟﺪﺧﻮﻟﮭﻢ،
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ اﺑﺮزوا ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ،وﯾﺒﺮز ﻣﮭﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺗﺒﯿﻦ ھﻮﯾﺘﮫ ،وﺑﺤﺎل اﺑﺮز وﺛﯿﻘﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۷د)ج() -(۱ﺑﻌﺪ
ﻣﺴﺢ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۷د)د(،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻨﺪق ،أﯾﻀﺎ
ﻗﺎﺻﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻐﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ۱٦ﺳﻨﮫ ،ﻓﺮد ﻣﻦ طﺎﻗﻢ ﺟﻮي او
ﻣﻮاطﻦ اﺟﻨﺒﻲ ،اﻟﺬﯾﻦ اﺑﺮزوا اﺛﺒﺎت ﻋﻠﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ج(؛ ﻻ ﯾﺴﺮي اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن؛

)(۳

اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﺘﻢ دﺧﻮﻟﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﻤﺴﺒﻖ او
اﻟﺪﻋﻮة ﻣﺴﺒﻘﺔ ،ﯾﻌﻠﻢ زﺑﺎﺋﻨﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ او اﻟﺪﻋﻮة ،ﺑﺸﺄن واﺟﺐ اﺑﺮاز
ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ﻛﺸﺮط ﻟﺪﺧﻮﻟﮭﻢ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﺪق-أﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮاﺟﺐ اﺑﺮاز اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﺻﺮ ،ﻋﻀﻮ طﺎﻗﻢ ﺟﻮي او ﻣﻮاطﻦ
أﺟﻨﺒﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ج(؛

ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦أ()ج- (۲
)(۱

اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﯾﻮﺟﮫ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻨﺪه وﻋﻨﺪ ﺑﺎﻗﻲ
اﻟﺤﻮاﻧﯿﺖ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا
اﻻﻣﺮ؛

)(۲

دون اﻟﻤﺲ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺤﺎﻧﻮت اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ،ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ ان
اﻟﺤﻮاﻧﯿﺖ اﻟﺘﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﯾﻌﻠﻤﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة
وﯾﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة )۸أ() (۳ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻤﯿﺔ اﻻﺷﺨﺎص
اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ؛

)(۳

ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ(

ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻜﻞ
ﺣﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
)(۱
)(۲
)(۳

)ب(

)(٤

ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ۱۰٫۰۰۰
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ۲-ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ؛
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ۱۰٫۰۰۰
و ۲٥٫۰۰۰-ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ۳-ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ؛
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري اﻟﺬي ﺗﺰﯾﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ ﻋﻦ
 ۲٥٫۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ٥-ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ؛

ﯾﻨﺒﮫ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ اﻟﻤﺎﻛﺜﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن وﯾﻠﻔﺘﻮا اﻧﺘﺒﺎھﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ ،واﺟﺐ ارﺗﺪاء
اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ۳د ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻤﯿﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري وﻓﻲ اﻟﺤﻮاﻧﯿﺖ؛

ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق
اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺤﻮاﻧﯿﺖ وﻣﺪاﺧﻞ
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اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ،ﯾﺸﻤﻞ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻦ
ﺷﺨﺺ ﻟﻶﺧﺮ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻮﻗﻮف ووﺿﻊ
ﺣﻮاﺟﺰ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺺ واﻵﺧﺮ.
)(٥

ﺑ�ﺎﻹﺿ�������ﺎﻓ�ﺔ ﻟﻤ�ﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤ�ﺎدة )(٥)۷ج( ،ﺑﺤ�ﺎل ﺗﻮاﺟ�ﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ
اﻟﺠﺎري ﺟﮭﺎز ﻟﺘﻜﺒﯿﺮ اﻟﺼﻮت -ﯾﻌﻠﻦ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻮاﺳﻄﺘﮫ،
ﻛﻞ ﻧﺼ������ﻒ ﺳ������ﺎﻋﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻋﻦ واﺟﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴ������ﺎﻓﺔ
واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ؛

)(٦

ﻻ ﯾﺴﻤﺢ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺠﻠﻮس اﻟﺰاﺋﺮﯾﻦ ﻟﺘﻨﺎول
اﻟﻄﻌﺎم داﺧﻞ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻻ ﯾﻀﻊ طﺎوﻻت وﻛﺮاﺳﻲ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم
داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ،وﯾﻤﻨﻊ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ طﺎوﻻت اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ
ﻓﻲ اﻷرض ،ﺑﺤﺎل ﺗﻮاﺟﺪھﺎ؛ ﯾﻌﻠﻖ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري
ﻻﻓﺘﺎت ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻟﻠﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ
اﻟﺘﺠﺎري؛

)(۷

ﯾﻤﻨﻊ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري إﻗﺎﻣﺔ ﺑﺴﻄﺎت اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ
ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري وﻻ ﯾﺴﻤﻊ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺎرض ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺠﻤﻊ
اﻟﺘﺠﺎري؛

)(۸

ﯾﻔﺼﻞ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﺑﯿﻦ ﻣﺪاﺧﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻤﺨﺎرﺟﮫ؛

)(۹

ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻟﮭﻮاء داﺧﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري  ۳ﻣﺮات ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ؛ ﯾﺘﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻟﮭﻮاء وﻓﻖ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ؛

)(۱۰

ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻒ واﻟﺘﻌﻘﯿﻢ؛

)ي ج(

ﺳﻮق ﺑﯿﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦أ()ج- (۳ووﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )ي ب(،
ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ؛

)ي د(

ﺻﺎﻟﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ او ﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب()-(۱

)ط و(

)(۱

اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﺘﺄﻛﺪ ان اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﺟﮭﺰة وﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺘﺪرﺑﯿﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻔﺮدي او اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺘﺮﯾﻦ،
اﻻ ﺑﺤﺎل ﺗﻮاﺟﺪ ﺣﺎﺟﺰ ﯾﻔﺼﻞ ﺑﯿﻨﮭﻢ؛

)(۲

اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﻤﺴﺒﻖ؛

)(۳

ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺠﺎﻛﻮزي او اﻟﺤﻤﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن؛

)(٤

وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻒ واﻟﺘﻌﻘﯿﻢ؛

ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﻧﺸﺎط ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب()-(۲
)(۱

ﯾﺘﻢ ﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺤﺪث ﺟﻠﻮﺳﺎ ﻓﻘﻂ ،ﺑﺪون رﻗﺺ ،وﺑﺪون ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺤﺪث؛ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﯾﻨﺒﮭﻮن اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر؛ ﺑﺤﺎل رﻓﺾ اﻟﺠﻤﮭﻮر ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﯾﻮﻗﻒ
اﻟﻤﺘﺼﺮف او اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺤﺪث؛
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)ط ز(

)(۲

اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﺘﺄﻛﺪ ان اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ اﻟﺤﺪث ﯾﺘﻢ وﻓﻖ اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻤﺤﺪدة وان ﯾﺘﻢ ﺑﯿﻊ اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﻟﻠﺤﺪث ﻣﺴﺒﻘﺎ وﺑﻄﺮﻗﺔ ﻣﺤﻮﺳﺒﺔ او ﻋﺒﺮ
اﻟﮭﺎﺗﻒ؛

)(۳

ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻟﺬي ﻻ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﺟﻠﻮس ﺛﺎﺑﺘﮫ-اﻟﻤﺘﺼﺮف
او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﻘﺴﻢ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻰ اﻗﺴﺎم ﻣﻨﻔﺮدة ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  ۲۰ﺷﺨﺺ
ﻛﺤﺪ اﻗﺼﻰ ،ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ۲ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺴﻢ واﻵﺧﺮ؛

)(٤

ﯾﺘﻢ اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻣﺴﺒﻘﺎ؛

)(٥

ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۳اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﻔﺼﻞ
ﺑﯿﻦ اﻷﻗﺴﺎم ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﺎﺟﺰ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﯿﻨﮭﻢ؛

)(٦

ﯾﺤﺮص اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻨﺪ اﺟﻼس اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻻ
ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن ،اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺘﺮﯾﻦ ،إذا ﺗﻤﻜﻦ اﻻﻣﺮ،
وﻛﺤﺪ أدﻧﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ ﻓﺎرغ ﺑﯿﻨﮭﻢ؛

)(۷

ﯾﺤﺮص اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر
واﻟﻤﻨﺼﺔ او اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺤﺪد ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ
أﻣﺘﺎر؛

)(۸

ﯾﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺒﮭﻮا اﻟﻤﺎﻛﺜﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﺤﺪث وﯾﻠﻔﺘﻮا اﻧﺘﺒﺎھﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ واﺟﺐ ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ۳د ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﻷﻗﺴﺎم ،ﺑﺤﺎل
ﺗﻮاﺟﺪت؛ ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﯾﻜﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺮاﻗﺐ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ٥۰ﻣﺸﺎھﺪ؛

)(۹

ﯾﺤﺮص اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻌﺎم او ﺑﯿﻌﮫ ﻓﻲ
ﻧﻄﺎق اﻟﺤﺪث او ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻠﮫ ،ﻋﺪا ﻗﻨﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ؛

)(۱۰

ﯾﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺎﻛﺜﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺪث ﺑﺼﺪد ﻣﻨﻊ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم
ﺧﻼل ﻋﺮض اﻟﺤﺪث ،وﯾﻌﻠﻖ ﻻﻓﺘﺎت ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻟﻠﻌﯿﻦ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن؛

)(۱۱

ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﺪة ﻣﺪاﺧﻞ ،وﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺪﺧﻼن؛

)(۱۲

ﯾﻨﻈﻢ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن دﺧﻮل اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻟﻠﺤﺪث وﺧﺮوﺟﮫ ﻣﻨﮫ
ﻋﻠﻰ ان ﯾﺪﺧﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮر وﯾﺨﺮج ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﯾﺠﻲ ،ﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ-ﻻ ﯾﺘﻢ اﻟﺨﺮوج ﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ؛

)(۱۳

ﯾﻌﻠﻦ اﻟﻤﺘﺼ��ﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﻮاﺳ��ﻄﺔ ﺟﮭﺎز ﻟﺘﻜﺒﯿﺮ اﻟﺼ��ﻮت ﺑﺤﺎل
ﺗﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎ ن وﺑﻮاﺳ������ﻄﺘﮫ ﻻﻓﺘﺎت ﻋﻦ واﺟﺐ ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت
واﻟﺠﻠﻮس ﺧﻼل اﻟﻌﺮض؛

)(۱٤

ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻒ واﻟﺘﻌﻘﯿﻢ ،ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻤﺮاﺣﯿﺾ،

ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﺣﺪث رﯾﺎﺿﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب()-(۳
)(۱

ﯾﺘﻢ ﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺤﺪث ﺟﻠﻮﺳﺎ ﻓﻘﻂ ،ﺑﺪون رﻗﺺ ،وﺑﺪون ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺤﺪث؛ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﯾﻨﺒﮭﻮن اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن
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ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺬﻛﻮر؛ ﺑﺤﺎل رﻓﺾ اﻟﺠﻤﮭﻮر ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﯾﻮﻗﻒ
اﻟﻤﺘﺼﺮف او اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺤﺪث؛

)ي ز(

)(۲

اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﺘﺄﻛﺪ ان اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ اﻟﺤﺪث ﯾﺘﻢ وﻓﻖ اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻤﺤﺪدة وان ﯾﺘﻢ ﺑﯿﻊ اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﻟﻠﺤﺪث ﻣﺴﺒﻘﺎ وﺑﻄﺮﻗﺔ ﻣﺤﻮﺳﺒﺔ او ﻋﺒﺮ
اﻟﮭﺎﺗﻒ؛

)(۳

ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻟﺬي ﻻ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﺟﻠﻮس ﺛﺎﺑﺘﮫ-اﻟﻤﺘﺼﺮف
او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﻘﺴﻢ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻰ اﻗﺴﺎم ﻣﻨﻔﺮدة ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  ۲۰ﺷﺨﺺ
ﻛﺤﺪ اﻗﺼﻰ ،ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ۲ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺴﻢ واﻵﺧﺮ؛

)(٤

ﯾﺘﻢ اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻣﺴﺒﻘﺎ؛

)(٥

ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۳اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﻔﺼﻞ
ﺑﯿﻦ اﻷﻗﺴﺎم ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﺎﺟﺰ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﯿﻨﮭﻢ؛

)(٦

ﯾﺤﺮص اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻨﺪ اﺟﻼس اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻻ
ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن ،اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺘﺮﯾﻦ ،إذا ﺗﻤﻜﻦ اﻻﻣﺮ،
وﻛﺤﺪ أدﻧﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ ﻓﺎرغ ﺑﯿﻨﮭﻢ؛

)(۷

ﯾﺤﺮص اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر
واﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺤﺪد ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ،ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ أﻣﺘﺎر؛

)(۸

ﯾﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺒﮭﻮا اﻟﻤﺎﻛﺜﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﺤﺪث وﯾﻠﻔﺘﻮا اﻧﺘﺒﺎھﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ واﺟﺐ ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ۳د ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﻷﻗﺴﺎم ،ﺑﺤﺎل
ﺗﻮاﺟﺪت؛ ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﯾﻜﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺮاﻗﺐ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ٥۰ﻣﺸﺎھﺪ؛

)(۹

ﯾﺤﺮص اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻌﺎم او ﺑﯿﻌﮫ ﻓﻲ
ﻧﻄﺎق اﻟﺤﺪث او ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻠﮫ ،ﻋﺪا ﻗﻨﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ؛

)(۱۰

ﯾﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺎﻛﺜﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺪث ﺑﺼﺪد ﻣﻨﻊ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم
ﺧﻼل ﻋﺮض اﻟﺤﺪث ،وﯾﻌﻠﻖ ﻻﻓﺘﺎت ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻟﻠﻌﯿﻦ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن؛

)(۱۱

ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﺪة ﻣﺪاﺧﻞ ،وﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺪﺧﻼن؛

)(۱۲

ﯾﻨﻈﻢ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن دﺧﻮل اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻟﻠﺤﺪث وﺧﺮوﺟﮫ ﻣﻨﮫ
ﻋﻠﻰ ان ﯾﺪﺧﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮر وﯾﺨﺮج ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﯾﺠﻲ ،ﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ-ﻻ ﯾﺘﻢ اﻟﺨﺮوج ﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ؛

)(۱۳

ﯾﻌﻠﻦ اﻟﻤﺘﺼ��ﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﻮاﺳ��ﻄﺔ ﺟﮭﺎز ﻟﺘﻜﺒﯿﺮ اﻟﺼ��ﻮت ﺑﺤﺎل
ﺗﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎ ن وﺑﻮاﺳ������ﻄﺘﮫ ﻻﻓﺘﺎت ﻋﻦ واﺟﺐ ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت
واﻟﺠﻠﻮس ﺧﻼل اﻟﺤﺪث؛

)(۱٤

ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻒ واﻟﺘﻌﻘﯿﻢ ،ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻤﺮاﺣﯿﺾ،

ﻣﺘﺤﻒ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )٦أ()ك ب( او ﻣﻜﺎن ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺎرض وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )٦ب()-(٤
)(۱

ﯾﺘﻢ وﺻﻮل اﻟﺰاﺋﺮﯾﻦ وﻓﻖ دﻋﻮة ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻓﻘﻂ؛
11331

)ي ح(

)ي ط(

ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۷ب

.٥

إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺎدة ۷د

.٦

)(۲

ﯾﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺘﺤﻒ او اﻟﻤﻜﺎن ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺮض ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ
وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )ي ب() ،(۳ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ؛

)(۳

ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )ي ب() (۹و ،(۱۰)-ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ؛

)(٤

ﺗﻘﺎم اﻟﺠﻮﻻت اﻻرﺷﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺎﺷﺘﺮاك  ۱۰اﺷﺨﺎص ،ﻛﺤﺪ
اﻗﺼﻰ ،وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﻤﺴﺒﻖ؛

)(٥

ﺗﺠﻮال اﻟﺰاﺋﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﻜﻮن ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﺑﻤﺴﺎر اﻟﺬي ﺣﺪد
ﻣﺴﺒﻘﺎ وﺑﺎﺗﺠﺎه واﺣﺪ؛

)(٦

ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻌﺮوﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ اﻟﺰاﺋﺮﯾﻦ اﻟﻰ
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؛

ﻓﻨﺪق ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب()-(٥
)(۱

ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﻋﻀﻮ اﻟﻄﺎﻗﻢ
اﻟﺠﻮي او ﻣﻮاطﻦ أﺟﻨﺒﻲ ،اﻟﺬي ﻟﯿﺲ ﻣﻌﺎﻓﻰ ،وﺑﯿﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺰﻻء ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮫ ﻓﻲ طﺎﺑﻖ ﻣﻨﻔﺮد ودون اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﺪق
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻀﻮ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﺠﻮي او اﻟﻤﻮاطﻦ اﻷﺟﻨﺒﻲ؛

)(۲

وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ ،وﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻒ واﻟﺘﻌﻘﯿﻢ؛

ﺑﺮﻛﺔ ﺳﺒﺎﺣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب()-(٦
)(۱

ﻣﻨﻮطﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ ،وﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻒ واﻟﺘﻌﻘﯿﻢ
واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ؛

)(۲

ﻻ ﯾﻀﻊ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﻤﻘﺼﻒ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺑﺮﻛﺔ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ طﺎوﻻت وﻛﺮاﺳﻲ
ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻘﺼﻒ ،وﯾﻤﻨﻊ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ طﺎوﻻت اﻟﻄﻌﺎم
اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻷرﺿﯿﺔ ،ﺑﺤﺎل ﺗﻮاﺟﺪت؛

)(۳

ﻻ ﯾﺸﻐﻞ اﻟﺠﺎﻛﻮزي او اﻟﺤﻤﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن.".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۷ب ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)(۱

ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﯾﺄﺗﻲ:
")أ( ﻻ ﯾﻨﻈﻢ ﺷﺨﺺ وﻻ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮـ ﺣﺪث رﯾﺎﺿﻲ او ﻣﮭﺮﺟﺎن ﻣﺎ ﻋﻠﺪا ﺣﺪث ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺳﻤﺢ ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )٦ب( )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﺣﺪث ﻣﻤﻨﻮع(؛"؛

)(۲

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺑﻌﺪ "رﺣﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ "،ﯾﺄﺗﻲ" :ﻋﺮض ﺗﺮﻓﯿﮭﻲ او ﻋﺮض ﻓﻨﻲ-ﻋﺪا ﻋﺮض ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺳﻤﺢ ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )٦ب(."،

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ۷ج ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﯾﺄﺗﻲ:
"ﺑﻄﺎﻗﺔ
"اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء"

۷د.

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ،ﺑﺄﺣﺪ
اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
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)ب(

)ج(

)د(

ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۸

.۷

)(۱

ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺤﻮﺳﺐ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛

)(۲

ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ اﻟﻄﺮوح
ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﺠﺎﻧﺎً؛

)(۳

ﺑﻄﺮق أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ طﺮق ﻏﯿﺮ
ﻣﺤﻮﺳﺒﺔ؛

ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)(۱

اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﺻﺪرت ﻟﮫ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ؛

)(۲

رﻗﻢ ھﻮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﺻﺪرت ﻟﮫ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،رﻗﻢ
ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ او رﻗﻢ آﺧﺮ ﯾﻌﺮف ﻋﻨﮫ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﻟﮫ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺣﺪى ﺳﻠﻄﺎت دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﺳﻠﻄﺎت
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة؛

)(۳

ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺳﺮﯾﺎن اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ؛

)(٤

وﺳﯿﻠﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ؛

ﯾﺘﻢ اﺑﺮاز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
)۷أ()ي أ() (۲ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)(۱

اﺑﺮاز ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻠﻤﺖ ﺑﺄﻋﻘﺎب ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺤﻮﺳﺐ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ() (۱او ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻠﻤﺖ
ﺑﻄﺮﻗﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ،

)(۲

اﺑﺮاز ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
)أ()(۲؛

ﯾﺘﻢ ﻣﺴﺢ ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۷أ)ي
أ() (۲اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج()(۱
ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
)(۱

ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻔﻮظﺔ ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ
ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ )اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺸﺮﯾﻄﻲ( ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺢ
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺸﺮﯾﻄﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻓﻘﻂ)ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-وﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﺴﺢ(؛

)(۲

ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺢ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺸﺮﯾﻄﻲ ﯾﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﻤﺴﺢ،
وﻓﯿﮫ ﻓﻘﻂ ،اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب(،
وﺗﻤﺤﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﺑﺮازھﺎ اﻣﺎم ﻣﻨﻔﺬ
اﻟﻤﺴﺢ وﻻ ﺗﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﻤﺴﺢ او ﺑﺄي طﺮﯾﻘﺔ
أﺧﺮى ﻋﺪا ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ﻧﻔﺴﮭﺎ.".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۸ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)(۱

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ ) (۳ﯾﺄﺗﻲ:
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)(۲

")(۳

ﻓﻲ ﺣﺎﻧﻮت ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦أ()ج- (٤ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺨﺺ
واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ۷أﻣﺘﺎر ﻣﺮﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن او ﻋﻦ  ۱۰اﺷﺨﺎص ،ﺣﺴﺐ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ
ﺑﯿﻨﮭﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺰﯾﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ ﻋﻦ  ۱٥۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ-ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ
ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ۱٥ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،ﺗﺤﺴﺐ
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﺪا
ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﯿﺎرات ،اﻟﻤﺨﺎزن ،ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ؛

)(٤

ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦أ()ك ب( -ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺨﺺ
واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ۷أﻣﺘﺎر ﻣﺮﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن او ﻋﻦ  ۱۰اﺷﺨﺎص ،ﺣﺴﺐ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ
ﺑﯿﻨﮭﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺰﯾﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ ﻋﻦ  ۱٥۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ-ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ
ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ۱٥ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،ﺗﺤﺴﺐ
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﺪا
ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﯿﺎرات ،اﻟﻤﺨﺎزن ،ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ؛

)(٥

ﻓﻲ ﺣﺪﯾﻘﺔ ﺣﯿﻮاﻧﺎت او ﺳﻔﺎري ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦أ()ك ج( -ﻋﺪد اﻟﺸﺨﺎص
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱وﻟﻜﻦ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﯾﻘﺮأ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﻋﻠﻰ ان ﺑﺪل " ۷أﻣﺘﺎر
ﻣﺮﺑﻌﺔ" ﯾﺄﺗﻲ " ۱٥ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ"؛

)(٦

ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﯿﺎﺣﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦أ()ك د( -ﻋﺪد اﻟﺸﺨﺎص ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ
) ،(۱وﻟﻜﻦ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﯾﻘﺮأ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﻋﻠﻰ ان ﺑﺪل " ۷أﻣﺘﺎر ﻣﺮﺑﻌﺔ" ﯾﺄﺗﻲ "۱٥
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ" ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎر ﺟﻮي اﻟﺬي ﯾﺸﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ،ﺑﺤﺎل ﺷﻐﻞ -،ﻋﺪد
اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﻧﺺ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻋﺪا اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﻜﺎن؛

)(۷

ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﻧﺸﺎطﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب()- (۲ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد
اﻟﺸﺨﺎص ﻋﻦ  %۷٥ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻮﻋﺒﮭﺎ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ
 ۳۰۰ﺷﺨﺺ داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ او  ٥۰۰ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ؛

)(۸

ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﻧﺸﺎطﺎت رﯾﺎﺿﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب()- (۳ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد
اﻟﺸﺨﺎص ﻋﻦ  %۷٥ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻮﻋﺒﮭﺎ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ
 ۳۰۰ﺷﺨﺺ داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ او  ٥۰۰ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ؛

)(۹

ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﻣﻌﺎرض ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب()- (٤ﻋﺪد اﻟﺸﺨﺎص
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۳۰۰ﺷﺨﺺ داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ او ٥۰۰
ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ؛

)(۱۰

ﻓﻲ ﺑﺮﻛﺔ ﺳﺒﺎﺣﺔ او ﺑﺮﻛﺔ طﮭﺎرة ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب() – (٦ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻟﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱ﻻ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﯿﺎه ﺑﺮﻛﺔ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ او ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﯾﺪ
ﻋﻦ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ٦أﻣﺘﺎر ﻣﺮﺑﻌﺔ؛

)(۱۱

ﻓﻲ ﺑﯿﺖ اﻟﺼﻼة ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۱۱ج(-ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﺸﺨﺎص ﻋﻦ  %٥۰ﻣﻦ
اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻮﻋﺒﮭﺎ اﻟﻤﻜﺎن ،ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،وﺑﺤﺎل ﻻ ﺗﺘﻮاﺟﺪ
ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ-ﻻ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﻌﺪد ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺞ ﻟﻜﻞ  ۷أﻣﺘﺎر ﻣﺮﺑﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ ان ﻻ
ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۳۰۰ﺷﺨﺺ؛"؛

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﯾﺄﺗﻲ:
")أ(۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ،ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ او ﻣﺪﯾﺮه ﻧﻈﺎم رﻗﻤﻲ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ دﺧﻮل
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري ،ﻋﺪا اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد
اﻟﻤﺎﻛﺜﯿﻦ ﺑﻜﻞ وﻗﺖ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ،ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة" ،ﻋﺪد
اﻷﺷﺨﺎص اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح" -ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ
11334

 ۱٥ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
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
ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺬي ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﺔ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ وﻓﻖ
اﻟﻤﺎدة ٦؛
)أ(۳

)(۳

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺑﺪل "ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات )أ() ،أ) ،(۲أ (۳او
)أ ،(٤ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ"،؛

)(٤

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﯾﺄﺗﻲ:
")ج(

ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۱۱

.۸

ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ او ﻣﺪﯾﺮه ﻧﻈﺎم ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ دﺧﻮل اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺴﻮق ،ﻋﺪا اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﺎﻛﺜﯿﻦ ﺑﻜﻞ وﻗﺖ ﻋﻦ ﻋﺪد
اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ،ھﺬا ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮق وﻗﺪر
اﻹﻣﻜﺎن ﯾﺤﺪد ﻧﻈﺎم رﻗﻤﻲ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪﺧﻮل ،ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة" ،ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص
اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح" -ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ۱٥ﻣﺘﺮ
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
ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﯿﺎرات ،اﻟﻤﺨﺎزن ،ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ؛"؛

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة" ،ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻗﻤﻲ"-وﺳﯿﻠﺔ رﻗﻤﯿﺔ ﻟﻌﺪ اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن
واﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ ﻣﻨﮫ ،وﺑﺸﺮط ان اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ واﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ،
وﻻ ﺗﺼﻮر وﺟﻮھﮭﻢ ،واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﺗﻤﺤﻰ ﻣﻨﮫ ﺧﻼل  ٤۸ﺳﺎﻋﺔ ،وﻻ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻷي ھﺪف آﺧﺮ ﻋﺪا ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت؛ ھﺬا ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ واﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ.".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ:
)ج(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر وﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻠﻮات
ﻷﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻠﻮات ،ﻟﻤﻦ أﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ،وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد  ۷و)۸-أ()(۱۰
و)-ب( وﻣﻨﻮطﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)(۱

اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن اﻟﺼﻼة ﯾﻘﺪم ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﻣﻜﺎن اﻟﺼﻼة ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذھﺎ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺣﺴﺐ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ )أ( ،ﻷﺟﻞ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﺼﻼة ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة؛ ﯾﺪون ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة
اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﺳﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﺼﻼة وطﺮق اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﮫ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ
اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )۸أ()(۱۰؛

)(۲

ﺗﺮﺳﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺤﻮﺳﺒﺔ او ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى ،ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ او ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى أﻣﺎﻛﻦ
اﻟﺼﻼة اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺖ ﻟﮭﺎ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر؛

)(۳

ﯾﻌﻠﻖ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﺼﻼة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (۲ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ
ﺑﯿﺖ اﻟﺼﻼة ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرز ﻟﻠﻌﯿﻦ؛

)(٤

ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )ا أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ۷أ؛

)(٥

ﺗﻘﺎم اﻟﺼﻼة دون ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻌﺎن؛

)(٦

ﻋﻨﺪ اﺟﻼس اﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﺎن ،ﯾﺘﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺘﺮﯾﻦ،
ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ،او ﻛﺤﺪ أدﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ واﺣﺪ ﻓﺎرغ ﺑﯿﻨﮭﻢ؛
11335

)(۷
ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة ۱٦

.۹

وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﻘﯿﻢ.".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱٦ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)(۱

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(-
)أ(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۲ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﺑﺪل "ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) "(٦ﯾﺄﺗﻲ" :ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )٦أ( او ﻣﻦ ﯾﺪﯾﺮ
ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري اﻟﻤﻔﺘﻮح ووﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ،ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ،
ھﻮ ﺷﺨﺼﯿﺎ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﮫ اﻣﺎم ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺒﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء" ،ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة )٦ب(او )۱۱ج("؛

)ب(

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ) (۳ﯾﺄﺗﻲ:
")۳أ(

)ج(

ﻣﻦ ﯾﻤﻜﺚ ﺑﻤﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري اﻟﻤﻔﺘﻮح ووﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء"،
ﻟﯿﺲ ﻣﻌﺎﻓﻰ ،او ﻣﻦ ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق اﻟﺬي ﺳﻤﺢ ﻓﺘﺤﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة
)٦ب( و)-ج( وﻟﯿﺲ ﻣﻌﺎﻓﻰ او ﻗﺎﺻﺮ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻊ ال ۱٦ﺳﻨﮫ او ﻋﻀﻮ ﻓﻲ
طﺎﻗﻢ ﺟﻮي او ﻣﻮاطﻦ اﺟﻨﺒﻲ ،اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﻔﺺ
اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ج(ـ ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة )۳أ (۱او
)أ ،(۲وﻛﻞ ھﺬا ﺑﺸﺮط اﻧﮫ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻻﻓﺘﺔ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة
۷أ)ي أ()(۱؛

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ )۱۰ھ( ﯾﺄﺗﻲ:
")۱۰و(

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري اﻟﻤﻔﺘﻮح وﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨ ﻀﺮاء" ،وﻟﻢ ﯾﻌﻠﻖ
ﻻﻓﺘﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۷أ)ي أ() (۱او اﻟﻤﺎدة )۱۱ج()(٤؛

)۱۰ز(

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري وﻟﻢ ﯾﻌﯿﯿﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة ۷أ)ي ب())(۳أ() ،(۱ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة ۷أ)ي
ب()(۳؛

)۱۰ح(

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري او ﺳﻮق ﺑﯿﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وﻗﺎم ﺑﻮﺿﻊ طﺎوﻻت وﻛﺮاﺳﻲ
ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري او اﻟﺴﻮق ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،او
ﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻄﺎوﻻت واﻟﻜﺮاﺳﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،وﻟﻢ ﯾﻌﻠﻖ ﻻﻓﺘﻠﺖ
ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۷أ)ي ب() (٦او اﻟﻤﺎدة
۷أ)ي ج(؛

)۱۰ط(

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ وﺿﻊ ﺑﺴﻄﺎت اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺠﻤﻊ
اﻟﺘﺠﺎري وﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺎرض ،ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة ۷أ)ي
ب()(۷؛

)۱۰ي(

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب() (۲او ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة ٦ب() (۳وﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻌﺎم او ﺑﯿﻌﮫ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺪث ،ﻋﺪا
ﻗﻨﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۷أ)ط و() (۹او ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة ۷أ)ط ز() ،(۹ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ؛

)۱۰ي أ(

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب() (۲او ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة ٦ب() (۳وﻟﻢ ﯾﻌﻠﻖ ﻻﻓﺘﺎت ﺑﺸﺄن اﻋﻼم اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺪث
ﺑﺼﺪد ﻣﻨﻊ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﺧﻼل اﻟﺤﺪث ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة أ)ط و()(۱۰
او ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۷أ)ط ز() ،(۱۰ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ؛"؛
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)(۲

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب(-
)أ(

ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻣﺪﯾﺮ" ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ " :وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﯿﺖ اﻟﺼﻼة ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
)۱۱ج(-ﻣﻦ ﯾﺪﯾﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﺼﻼة وﻗﺪم ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺸﺄن ﻓﺘﺢ ﺑﯿﺖ اﻟﺼﻼة
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۱۱ج()(۱؛"؛

)ب(

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻣﺪﯾﺮ" ﯾﺄﺗﻲ:
""ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري ﻣﻔﺘﻮح وﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء"-ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري اﻟﺬي
ﺳﻤﺢ ﻓﺘﺤﮫ اﻣﺎم ﻣﻦ أﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" وﻓﻖ اﻟﻤﻮاد )٦ب( او )۱۱ج(.".

إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
)أ(

.۱۰

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ
اﻟﺜﺎﻟﺚ

.۱۱

ﺑﻌﺪ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﯾﺄـﻲ:
"اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ )أ(
)اﻟﻤﺎدة )۱۱ج()((۱
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ وﻓﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ
اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۱۹٤٤ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ(،
ﻷﺟﻞ ﻓﺘﺢ ﺑﯿﺖ ﺻﻼة وﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ،اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ووﻗﻊ ﺑﯿﻮم___ ﺷﮭﺮ____ ﺳﻨﺔ_____ ﻋﻠﻰ
ﯾﺪ__________ رﻗﻢ اﻟﮭﻮﯾﺔ _____ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﺼﻼة اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ _____ )اﺳﻢ وﻋﻨﻮان
ﺑﯿﺖ اﻟﺼﻼة(:
) (۱اﺻﺮح ﺑﮭﺬا ان ﺑﯿﺖ اﻟﺼﻼة ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۸ ،۷أ()(۱۰و)-ب(و-
)۱۱ج( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ.
) (۲أﯾﻘﻦ اﻧﮫ ﻣﻦ واﺟﺒﻲ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﺑﯿﺖ اﻟﺼﻼة ﻻﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
) (۳اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺖ اﻟﺼﻼة ،ﺣﺴﺐ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ ھﻲ) _______ :اﻛﻤﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ(:
)أ( ﻟﻐﺎﯾﺔ  %٥۰ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻮﻋﺒﮭﺎ اﻟﻤﻜﺎن ،ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
)ب( ﺑﺤﺎل ﻻ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ-ﻻ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﻌﺪد ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺞ ﻟﻜﻞ  ۷أﻣﺘﺎر ﻣﺮﺑﻌﺔ.
) (٤طﺮق اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻲ) _____________________ :اﻛﻤﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ(
وﻋﻠﯿﮫ أوﻗﻊ
__________________
اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ".
ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)(۱

)(۲

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ) (۳ﯾﺄﺗﻲ:
ﻋﺎﻣﻮد أ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت إدارﯾﺔ

ﻋﺎﻣﻮد ب
ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﺸﯿﻜﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ

")۳أ( اﻟﻤﺎدة )۱٦أ()۳أ(

"۱٫۰۰۰؛

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ )۱۰ھ( ﯾﺄﺗﻲ:
ﻋﺎﻣﻮد أ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت إدارﯾﺔ
")۱۰و( اﻟﻤﺎدة )۱٦أ()۱۰و(

ﻋﺎﻣﻮد ب
ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﺸﯿﻜﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ
۳٫۰۰۰
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)(۳

)۱۰ز( اﻟﻤﺎدة )۱٦أ()۱۰ز(

٥٫۰۰۰

)۱۰ح( اﻟﻤﺎدة )۱٦أ()۱۰ح(

٥٫۰۰۰

)۱۰ط( اﻟﻤﺎدة )۱٦أ()۱۰ط(

۲٫٥۰۰

)۱۰ي( اﻟﻤﺎدة )۱٦أ()۱۰ي(

٥٫۰۰۰

)۱۰ي أ( اﻟﻤﺎدة )۱٦أ()۱۰ي أ(

."۱٫۰۰۰

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱۱ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻮد ب ،ﺑﻌﺪ " "۲٫٥۰۰ﯾﺄﺗﻲ " :وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺪﯾﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري."٥٫۰۰۰-

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۱۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ ":أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۱۹ﺗﻘﯿﺪ
اﻟﻨﺸﺎط( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۲۷ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲-٥۷۸۱ ،

۹

ادار

٥۷۸۱

۲۱

ﺷﺒﺎط

۲۰۲۱

اﻟ�������ﻮف

ﺗ�������ﻤ�������ﯿ�������ﺮ ﯾ�������ﺪﻋ�������ﻲ

ﻗ���ﺎﺋ���ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓ���ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ����ﻲ ﻣ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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جيش الدفاع اإلسرائيلي
امر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس كورونا الجديد (تعديل رقم ( )20تقيد نشاط) (يهودا والسامرة)
(رقم ( )2028تعليمات مؤقتة)2021-5781 ،

بموجب صالحياتي كقائد قوات الجيش اإلسرائيلي في المنطقة ،وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لصالح المنطقة
وصحة العامة ،انني اسن بهذا ما يلي:

تعديل
المادة
1

 .1في االمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس كورونا الجديد (تعليمات مؤقتة) (تقييد نشاط)
(يهودا والسامرة) (رقم ( 2020-5780 ،)1944فيما يلي – االمر األصلي) ،بعد المادة 22ج يأتي-
"تعليمات 22د( .أ)
مؤقته –
عيد
المساخر

بالرغم من المذكور في هذا االمر ،خالل المدة من يوم 2021/2/25
حتى يوم  ،2021/2/27من الساعة  20:30ولغاية الساعة ،05:00
وبيوم  ،2021/02/28من الساعة  00:01ولغاية الساعة  ،05:00تقرأ
كالتالي-
( )1بعد المادة  2يأتي:
تقيد
الخروج
للحيز العام

2أ .ال يخرج شخص مكان سكنه او مكان مكوث
آخر ،بما في ذلك مكان استضافة أو فندق أو
مجمع ضيافة كالمذكور في المواد ( 6أ)(ز)
و(-ز  )2و( 6 -ب)(( )5فيما يلي  -مكان
السكن) ،الى الحيز العام ،اال لغرض أحد
النشاطات او األهداف التالية:
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

خروج العامل الى مكان العمل؛
واألغذية
باألدوية
التزود
والمنتجات األساسية وتلقي
الخدمات األساسية؛
تلقي الرعاية الطبية أو تلقي
الرعاية االجتماعية الضرورية؛
التبرع بالدم؛
الوصول إلى فعاليات في الهيئات،
المؤسسات ،األطر ،او الى
فعاليات ،خدمات أو برامج الغير
ممنوعة وفق هذا االمر او االمر
بشأن تقييد عدد العمال في مكان
العمل ألجل تقليص تفشي فايروس
الكورونا الجديد ( 2019يهودا
والسامرة) (رقم ( )1836تعليمات
مؤقتة)2020-5780 ،؛
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( )6

( )7

( )8
( )9

زيارة شخص من ذوي االحتياجات
الخاصة الذي يمكث في إطار
خارج المنزل من قبل أفراد أسرته
من الدرجة األولى أو من قبل
الوصي ،أو زيارة شخص من ذوي
االحتياجات الخاصة ألفراد أسرته
من الدرجة األولى من زيارة
الوصي عليه ،مع مراعاة تعليمات
الحجر الصحي المنزلي ووفق
الشروط المحددة ألجل الحفاظ على
صحة الماكثين في إطار الرفاه
وفق تعليمات المدير؛
في هذا األمر "-إطار خارج
المنزل" -إطار يستخدم كبديل
منزلي تحت إشراف دائرة الرفاه
االجتماعي في اإلدارة المدنية
لمنطقة يهودا والسامرة أو وزارة
والخدمات
الرفاه
العمل،
االجتماعية في إسرائيل ،بإدارتهم
او من قبلهم او بإدارة قسم الخدمات
الرفاه االجتماعي في السلطة
المحلية او من قبلها؛
حضور حفل زفاف أو جنازة أو
طقوس دينية كالبار ميتسفا أو بات
ميتسفا أو حفل الختان أو طقوس
دينية مشابهة في الديانات األخرى
ألحد أفراد األسرة المقربين أو
مشاركة مقيم الزواج وشخص آخر
يكون شاهدا على الزواج بالتنسيق
مع مقيم الزواج؛ لهذا الغرض،
"فرد اسرة قريب" -الجد ،الوالد،
الزوج او والده ،االبن ،الحفيد أو
األخ أو األخت وأبنائهم ،العم او
الخال ،العمة او الخالة؛
خروج امرأة للغطس في بركة
الطهارة،
نقل قاصر بين والديه الذين
يعيشون بشكل منفصل أو نقل
قاصر من أحد الوالدين المسؤول
عنه ويتوجب عليه الخروج
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()10
()11
()12

()13

()14

()15

()16

()17

()18

لغرض ضروري وال يوجد في
مكان اإلقامة شخص مسؤول يمكن
ترك القاصر تحت رعايته؛
عالج حيوي لحيوان اليف؛
الوصول الى البرلمان اإلسرائيلي
(الكنيست)
االشتراك في مظاهرة ،باستثناء
مظاهرة محظورة بموجب أي
قانون أو تشريعات أمنية؛
الوصول إلى إجراء قانوني
(قضية) يكون الشخص طرفًا فيه،
ذو منصب او يتوجب عليه
االشتراك في االجراء؛
مساعدة شخص الذي يواجه
صعوبة أو ضائقة تتطلب
المساعدة؛
خروج شخص الى خارج
إسرائيل ،وفق النظام  2من انظمة
صالحيات خاصة للتعامل مع
فيروس كورونا الجديد (تعليمات
مؤقتة) (تقييد الخروج والدخول
إلى إسرائيل)،2021-5781 ،
حسب سريانها في إسرائيل من
حين إلى آلخر؛
الخروج من مكان سكن دائم إلى
آخر ،بما في ذلك الخروج من
مكان السكن الى مكان الجر
الصحي المنزلي ،والخروج من
مؤسسة تعليمية أو عالجية التي
تعد مكان إقامة دائمة إلى مكان
سكن او نقل مكان السكن؛
الخروج لغرض نشاط رياضي
لفرد أو افراد الذين الذين يقطنون
في نفس المكان ،من مكان السكن،
دون استعمال مركبات ذات
محرك؛
الخروج لمسافة تبعد حتى 1000
متر من مكان السكن وبشرط أال
يخرج الى مكان سكن ليس مسكنه؛
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( )19خروج شخص من ذوي
االحتياجات الخاصة ،الذي يلزم
بسبب إعاقته الخروج للحيز العام
لمسافة تزيد عن  1000متر من
مكان سكنه مع مرافق واحد" .؛
( )2

( )3

( )4

( )5

في المادة  ،3يأتي في نهايتها:
"(ج) ال يمكث شخص في مكان سكن ليس
مسكنه اال لغرض أحد النشاطات او
األهداف المفصلة في المادة  2أ".؛
في المادة - 6
(أ)
في الفقرة (أ) -
( )1البنود (ج  )2و(-ج  )3و-
(ج  )4و( -ه )1و( -ه- )2
تحذف؛
( )2بدل الفقرة (و) يأتي:
"(و) مكان يستعمل للتدريب
الرياضي الذي صادق عليه
المدير العام لوزارة التربية
والرياضة في إسرائيل أنه
يستعمل للتدريب أو منافسة
لرياضي محترف فقط؛"؛
( )3البنود (و( ،)1ي) و( -ي
ح) حتى (ك د) -تحذف؛
(ب) في الفقرة (ب) ،البنود ( )1حتى
( )4و -)6(-تحذف؛
في المادة  7ب -
بدل الفقرة (أ) يأتي:
(أ)
"(أ) ال يجوز ألي شخص أن ينظم
أو يشارك في مؤتمر أو حدث
رياضي أو مهرجان أو حفلة (فيما
يلي -حدث ممنوع)".؛
(ب) في الفقرة (ب) ،تُحذف الكلمات
"أو في حفل"؛
في المادة  ،16في الفقرة (أ) ،قبل البند ()2
يأتي:
"( )1من يخرج من مكان سكنه لهدف او
نشاط الغير مفصل في المادة ( 2أ) وخالفا
للمادة المذكورة؛
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( 1أ) من يمكث في مكان سكن ليس مسكنه
ليس لهدف او نشاط المفصل في المادة 2أ،
خالفًا للمادة (3ج)؛ "؛
( )6في المادة  ،21بدال "بالنسبة لمخالفة
بموجب المادة ( 16أ) (12ج)" ،يأتي:
"بالنسبة لمخالفة بموجب المواد ( 6أ)(،)1
و(16أ)( 1أ) و(16أ)(12ج) "؛
( )7في الذيل الثالث قبل البند ( )2يأتي:
العمود ب
العمود أ
غرامة إدارية
المخالفات اإلدارية
بالشيكل الجديد
"( )1المادة (16أ)(500 )1
(1أ) المادة ( 6أ)(1أ) " 500؛
(ب) ال تسري تعليمات الفقرة (أ) على البلدات التي اغلبية سكانها ليسوا من
اليهود".
 .2بدء سريان هذا االمر بيوم توقيعه.

بدء
سريان
االسم  .3يدعى هذا االمر " :امر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس كورونا الجديد (تعديل رقم )20
(تقيد نشاط) (يهودا والسامرة) (رقم ( )2028تعليمات مؤقتة)"2021-5781 ،

23
25

اا
شبد

5781

الووووو ف

2021

قوود و ق اش ا د الو سوودي ا
سوو

تووووووعووووو ووووو

عووقوو وو وو

ووووو ووووو
ووو و ا

وودوو ا ال ووووووودعوو
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جيش الدفاع اإلسرائيلي
أمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد (تعديل رقم ( )21تقيد
النشاط) (يهودا والسامرة) (رقم ( )2029تعليمات مؤقتة)2021-5781 ،
بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقة ،وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحة
المنطقة ،والصحة العامة ،فأني آمر بهذا ما يلي:

تعديل المادة 3

.1

تعديل المادة 6

.2

تعديل المادة 7أ

.3

في االمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد (تعليمات مؤقتة) (تقيد
النشاط) (يهودا والسامرة) (رقم ( 2020-5780 ،)1944فيما يلي-االمر االصلي) ،في
المادة  ،3في الفقرة (أ ،)2بعد البند  3يأتي:
"(3أ) مواطن أجنبي الذي يزور منطقة يهودا والسامرة او إسرائيل كالمذكور في المادة
(6ج)()2؛".
في المادة  6من االمر األصلي ،في الفقرة (ب) ،يأتي في نهايتها:
"( )7

مكان يقام فيه اجتماع انتخابي؛".

في المادة 7أ من االمر األصلي-
في الفقرة (ط و) -
( )1
(أ)

في البند ( ،)9بدل "في نطاق الحدث" يأتي" :في مكان الحدث"؛

(ب)

يأتي في نهايتها:
"( )15يعلق المتصرف او مدير المكان الفتة في مكان بارز للعين تبين
اسم مدير المكان؛"؛

( )2

في الفقرة (ط ز) -
(أ)

في البند ( ،)9بدل "في نطاق الحدث" يأتي" :في مكان الحدث"؛

(ب)

يأتي في نهايتها:
"( )15يعلق المتصرف او مدير المكان الفتة في مكان بارز للعين تبين
اسم مدير المكان؛"؛

( )3

يأتي في نهايتها:
"(ك) مكان يقام فيه اجتماع انتخابي كالمذكور في المادة (6ب)(-)7
( )1يقام االجتماع والحضور جالسين فقط ،دون تقديم الطعام او بيعه في مكان
االجتماع ،بما في ذلك في منطقة االستقبال ،عدا قناني المشروبات الشخصية،
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ودون تناول الطعام في المكان؛ المراقبين يعلمون الماكثين في المكان
بالمذكور؛ بحال رفضوا الماكثين االنصياع للتعليمات ،يوقف المتصرف او
المدير الحدث؛
( )2في مكان مفتوح الذي ال يشمل الجلوس على كراسي ثابتة -يقسم المتصرف
او المدير المكان الى اقسام منفردة ،كل قسم يحتوي حتى  20شخص،
ويحافظ على مسافة  2متر ،على األقل ،بين األقسام،
( )3في المكان كالمذكور في البند ( ،)2يفصل المتصرف او مدير المكان بين
األقسام بواسطة حاجز فعلي بينهم؛
( )4يتأكد المتصرف او مدير المكان ،عند اجالس اشخاص الذين ال يقطنون في
نفس المكان ،الحفاظ على مسافة  2متر بقدر اإلمكان ،وكحد أدنى مقعد
فارغ بينهم؛
( )5يتأكد المتصرف او مدير المكان من الحفاظ على مسافة ال تقل عن أربعة
أمتار بين المشتركين للمنصة؛
( )6يعببن المتصرف او مدير المكان مراقبين الذين ينبهوا الماكثين في االجتماع
ويلفتوا انتباههم بالنسبة للحفاظ على تعليمات هذه األنظمة ،بما في ذلك
واجب ارتداد الكمامات وفق المادة 3د من تعليمات الحجر الصحي المنزلي
والحفاظ على التقسيم الى اقسام منفردة ،بحال تواجد ،عدد المراقبين يكون
بنسبة مراق واحد لكل  50مشترك؛
( )7المتصرف او مدير المكان يعلم الحضور في االجتماع بشأن منع تناول
الطعام خالل االجتماع ويعلق الفتات في أماكن بارزة للعين بهذا الصدد؛
( )8يشمل المكان عدة مداخل ،ال يقل عن مدخلين؛
( )9ينظم المتصرف او مدير المكان عملية دخول المشتركين وخروجهم من
المكان على ان يتم دخولهم وخروجهم بشكا تدريجي،
( )10يعلق المتصرف او مدير المكان ،في مكان بارز للعين ،الفتة تبين اسم مدير
المكان.".
تعديل
7ب

المادة .4

تعديل المادة 8

.5

في المادة 7ب من االمر األصلي ،في الفقرة (أ) ،بعد "وال يشترك في مؤتمر" يأتي:
"باستثناء اجتماع انتخابي كالمذكور في المادة (6ب)(.")7
في المادة  8من االمر األصلي ،في الفقرة (أ) ،بعد البند ( )10يأتي:
"(10أ) في مكان الذي يقام فيه اجتماع انتخابي كالمذكور في المادة (6ب)( - )7عدد
األشخاص ال يزيد عن نسبة  %75من الكمية القصوى المسموحة في المكان ،وبشرط ان ال
يزيد عن  300شخص داخل مبنى او عن  500شخص في مكان مفتوح ،بمراعاة االمر؛".

تعديل المادة .6 11

في المادة  11من االمر األصلي ،في الفقرة (ج) ،في البند ( )4يأتي في نهايته " :ولكن لهذا
الغرض يقرأ البند ( )2من الفقرة المذكورة ،على ان الكلمات " وبحال أبرز مستند كالمذكور
في الفقرة 7د(ج)( - )1بعد مسح المستند كالمذكور في الفقرة 7د(د) -"،تحذف؛".

تعديل المادة .7 16

في المادة  16من االمر األصلي ،في الفقرة (أ)-
( )1

في البند (3أ) بعد "كالمذكور في المادة (6ج)" يأتي" :وليس مواطن أجنبي الذي
يزور منطقة يهودا والسامرة او إسرائيل كالمذكور في المادة (6ج)(")2؛

( )2

بدل البند (10ي) يأتي:
"(10ي) مدير مكان كالمذكور في المادة (6ب)( ،)2مدير مكان كالمذكور في
المادة 6ب)( )3او مدير مكان كالمذكور في المادة (6ب)( ،)3ولم يمنع تقديم
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الطعام او بيعه في مكان الحدث االجتماع ،بمراعاة االمر ، ،عدا قناني المشروبات
الشخصية ،كالمذكور في المادة 7أ(ط و)( )9او في المادة 7أ(ط ز)( ،)9بمراعاة
االمر؛"؛
( )3
بدء سريان

.8

بدء سريان هذا االمر بيوم توقيعه.

االسم

.9

يسمى هذا االمر ":أمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد (تعديل
رقم ( )21تقيد النشاط) (يهودا والسامرة) (رقم ( )2029تعليمات مؤقتة)-5781 ،
."2021

22
6

في البند  ،11بدل "كالمذكور في المادة (8أ) ".يأتي" :كالمذكور في المادة (8ا)،
(أ ،)2او (أ ،)3بمراعاة االمر؛".

ادار
آذار

5781
2021

الووووووت

تووووومووووويووووور يووووود وووووي

قووائوود قووات جويوش الوودفوواع اإلسوووورائويولوي
فوووي مووونو و وووقوووة يوووهوووودا والسووووووامووورة
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جيش الدفاع اإلسرائيلي
أمر بشأن فرض تعليمات الصحة العامة (فايروس الكورونا الجديد ( )2019الحجر الصحي
المنزلي وتعليمات متفرقة) (تعديل رقم ( )17يهودا والسامرة) (رقم ( )2030تعليمات
مؤقتة)2021-5781 ،
بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقة ،وبما انني اعتقد انه االمر مطلوب لمصلحة المنطقة
والصحة العامة ،فأني آمر بهذا ما يلي:

تمديد سريان

.1

( )1

في األمر بشأن فرض تعليمات الصحة العامة (فايروس الكورونا الجديد )2019
(الحجر الصحي المنزلي وتعليمات متفرقة) (يهودا والسامرة) (رقم )1838
(تعليمات مؤقتة) ،2020-5780 ،في المادة  ،12بدل " "2021\3\7يأتي
""2021\6\7؛

( )2

في األمر بشأن فرض تعليمات الصحة العامة (فايروس الكورونا الجديد )2019
(الحجر الصحي المنزلي وتعليمات متفرقة) (تعديل رقم ( )2يهودا والسامرة) (رقم
( )1862تعليمات مؤقتة) ،2020-5780 ،في المادة  ،7بدل " "2021\3\7يأتي
"."2021\6\7

بدء سريان

.2

بدء سريان هذا االمر بيوم توقيعه.

االسم

.3

يسمى هذا االمر" :أمر بشأن فرض تعليمات الصحة العامة (فايروس الكورونا الجديد
( )2019الحجر الصحي المنزلي وتعليمات متفرقة) (تعديل رقم ( )17يهودا والسامرة)
(رقم ( )2030تعليمات مؤقتة)."2021-5781 ،

23

اا

5781

ألوووو و

7

آذا

2021

قوئدو ق ات ج ش الو اوئ اإلسووو و اد

توووو و وووو و وووو و

بو و و و و و و و و و

وووو و وووو و

ووواو و ا السوووووووئ و و
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جيش الدفاع اإلسرائيلي
أمر بشأن اإلعالن عن منطقة مقيدة (فايروس الكورونا الجديد )2019
(تعديل رقم ( )8يهودا والسامرة) (رقم ( )2031تعليمات مؤقتة) 2021-5781،
بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقة ،وبما انني اعتقد ان االمر الضروري لمصلحة
المنطقة والصحة العامة ،فأني آمر بهذا ما يلي:

تعديل المادة 9

.1

في األمر بشأن اإلعالن عن منطقة مقيدة (فايروس الكورونا الجديد ( )2019يهودا
والسامرة) (رقم ( )1843تعليمات مؤقتة) ،2020-5780،في المادة  ،9بدل
" "2021\3\7يأتي."2021\6\7" :

بدء سريان

.2

بدء سريان هذا االمر من يوم توقيعه.

االسم

.3

يسمى هذا االمر" :أمر بشأن اإلعالن عن منطقة مقيدة (فايروس الكورونا الجديد )2019
(تعديل رقم ( )8يهودا والسامرة) (رقم ( )2031تعليمات مؤقتة) ."2021-5781،

23
7

ادار
آذار

5781

ألووووووو

2020

قووائوود قوات جيش الوودفوواع اإلسوووورائيلي

تووووووموووووويوووووور

يوووووودعووووووي

بووومووونوووطوووقوووة يوووهوووودا والسوووووووامووورة

11348

جيش الدفاع اإلسرائيلي
أمر رقم 2032
أمر بشأن جلسات تمديد االعتقال (تعديل رقم ( )14يهودا والسامرة)
(تعليمات مؤقتة) 2021-5781،

بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقة ،وبما انني اعتقد ان االمر ضروري للحفاظ على
االمن ،النظام لعام والصحة العامة ،وبسبب القلق من نقل العدوى بفايروس الكورونا (Coronavirus Novel
( )nCov-2019فيما يلي-فايروس كورونا) ،للمعتقلين والسكان ،فأني آمر بهذا ما يلي:
في االمر بشأن جلسات تمديد االعتقال (يهودا والسامرة) (رقم ( )1830تعليمات

تمديد سريان

.1

االسم

.2أمر يسمى هذا االمر" :االمر بشأن جلسات تمديد االعتقال (تعديل رقم ( )14يهودا

مؤقتة) ،2020-5780،في المادة  ،5بدل " 9آذار "2021يأتي 9" :نيسان ."2021

والسامرة) (رقم ( )2032تعليمات مؤقتة)."2021-5781،

25

ادار

5781

الووووووو

9

آذار

2021

قووائوود قوات جيش الوودفوواع اإلسوووورائيلي

تووووووموووووويوووووور

يوووووودعووووووي

بووومو و و و وووقوووة يوووهوووودا والسوووووووامووورة

11349

جيش الدفاع اإلسرائيلي
امر رقم 2033
أمر بشأن حضور المعتقلين والسجناء خالل الجلسات في المحاكم العسكرية
(تعديل رقم ( )14يهودا والسامرة) (تعليمات مؤقتة)2021-5781،

بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقة ،وبما انني اعتقد ان االمر ضروري للحفاظ
على االمن ،النظام العام والصحة العامة ،وبسبب القلق من تفشي فايروس الكورونا ( Novel Coronavirus
( )nCov-2019فيما يلي-فايروس كورونا) ،في السجون وخارجها ،فأني آمر بهذا ما يلي:
تمديد سريان

.1

االسم

.2

في االمر بشأن حضور المعتقلين والسجناء خالل الجلسات في المحاكم
العسكرية (يهودا والسامرة) (رقم ( )1888تعليمات مؤقتة)  ،2020-5780،في
المادة  ،3بدل 9" :آذار  "2021يأتي 9" :نيسان ."2021

يسمى هذا االمر" :االمر بشأن حضور المعتقلين والسجناء خالل الجلسات في
المحاكم العسكرية (تعديل رقم ( )14يهودا والسامرة) (رقم ( )2033تعليمات
مؤقتة)."2021-5781،

25

ادار

5781

الووووووو

9

آذار

2021

قووائوود قوات جيش الوودفوواع اإلسوووورائيلي

تووووووموووووويوووووور

يوووووود ووووووي

بووومووونو و وووقوووة يوووهوووودا والسوووووووامووورة

11350

جيش الدفاع اإلسرائيلي
امر رقم 2034
أمر بشأن عقد الجلسات الجنائية بواسطة الوسائل التقنية (تعديل رقم ( )14يهودا والسامرة)
(تعليمات مؤقتة)2021-5781 ،
بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقة ،وبما انني اعتقد ان االمر ضروري ألجل الحفاظ
على االمن ،النظام العام والصحة العامة ،وبسبب القلق من نقل العدوى لألطراف المتداولين في المحاكم العسكرية
والسكان في فايروس الكورونا (( )Novel Coronavirus nCov-2019فيما يلي-فايروس الكورونا) ،فأني آمر
بهذا ما يلي:

تمديد سريان

.1

االسم

.2

في االمر بشأن عقد الجلسات الجنائية بواسطة الوسائل التقنية (يهودا والسامرة) (رقم
( )1842تعليمات مؤقتة) ،2020-5780،في المادة  ،4بدل " 9آذار  "2021يأتي9" :
نيسان ."2021
يسمى هذا االمر" :اال مر بشأن عقد الجلسات الجنائية بواسطة الوسائل التقنية (تعديل
رقم ( )14يهودا والسامرة) (رقم ( )2034تعليمات مؤقتة)."2021-5781 ،

25

ادار

5781

الووووووو

9

آذار

2021

قووائوود قوات جيش الوودفوواع اإلسوووورائيلي

تووووووموووووويوووووور

يوووووودعووووووي

بووومووونوووطوووقوووة يوووهوووودا والسوووووووامووورة

11351

جيش الدفاع االسرائيلي
امر رقم 2035
أمر بشأن اعتقال مشتبهين أثناء تواجد مانع الستكمال عمليات التحقيق بسبب فايروس كورونا الجديد
(تعديل رقم ( )15يهودا والسامرة) (تعليمات مؤقتة)2021-5781 ،
.1
.2

بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي في المنطقة ،وبما انني أعتقد أن االمر ضروري ألجل الحفاظ
على االمن ،النظام العام والصحة العامة ،وبسبب القلق من إصابة قوات األمن ،المعتقلين والسكان بعدوى فايروس
الكورونا (( )Novel Coronavirus 2019-nCoVفيما يلي-فايروس كورونا) ،ومن استمرار تفشي المرض ،فإنني
آمر بهذا ما يلي:

تمديد سريان

.1

في األمر بشأن اعتقال مشتبهين أثناء تواجد مانع الستكمال عمليات التحقيق بسبب
فايروس كورونا الجديد (يهودا والسامرة) (رقم ( )1833تعليمات مؤقتة)-5780 ،
 ،2020في المادة  ،3بدل 9" :آذار  "2021يأتي"  9نيسان ."2021

االسم

.2

يسمى هذا االمر" :األمر بشأن اعتقال مشتبهين أثناء تواجد مانع الستكمال عمليات
التحقيق بسبب فايروس كورونا الجديد (تعديل رقم ( )15يهودا والسامرة) (رقم )2035
(تعليمات مؤقتة)."2021-5781 ،

25

ادار

5781

الووووووو

9

آذار

2021

قووا وود قوات جيش الوودفووا اإلسوووورا يل

تووووووموووووويوووووور

يوووووودعووووو

بووومووونو و وووقوووة يوووهوووودا والسوووووووامووورة

11352

جيش الدفاع اإلسرائيلي
أمر بشأن تقييد عدد العمال في مكان العمل ألجل تقليص تفشي فايروس الكورونا الجديد )2019
(تعديل رقم ( )18يهودا والسامرة) (رقم ( )2036تعليمات مؤقتة)2021-5781 ،

بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقة ،وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحة
المنطقة ،والصحة العامة ،فأني آمر بهذا ما يلي:

( )1في االمر بشأن تقييد عدد العمال في مكان عمل ألجل تقليص تفشي فايروس
الكورونا الجديد ( 2019يهودا والسامرة) (رقم ( )1836تعليمات
مؤقتة) ،2020-5780،في المادة  ،7بدل " "2021\3\10يأتي:
"."2021\6\10

تمديد سريان

.1

بدء سريان

.2

بدء سريان هذا االمر بيوم .2021\3\10

االسم

.3

يسمى هذا االمر" :االمر بشأن تقييد عدد العمال في مكان عمل ألجل تقليص تفشي
فايروس الكورونا الجديد ( )2019تعديل رقم ( )18يهودا والسامرة) (رقم )2036
(تعليمات مؤقتة)."2021-5781،

( )2في االمر بشأن تقييد عدد العمال في مكان عمل ألجل تقليص تفشي فايروس
الكورونا الجديد ( 2019تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم ( )1845تعليمات
مؤقتة) ،2020-5780،في المادة  ،2بدل " "2021\3\10يأتي:
"."2021\6\10

نيساا ا

5781

ألووووو

 15آذار

2021

قائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي

2

تووووموووويوووور يوووودعووووي

بوومو و ووقووة يووهووودا والسوووووواموورة

11353

جيش الدفاع اإلسرائيلي
أمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد (تعديل رقم ( )22تقيد
النشاط) (يهودا والسامرة) (رقم ( )2037تعليمات مؤقتة)2021-5781 ،
بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقة ،وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحة
المنطقة ،والصحة العامة ،فأني آمر بهذا ما يلي:

تعديل المادة .1 24

في االمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد (تعليمات مؤقتة) (تقيد
النشاط) (يهودا والسامرة) (رقم  ،2020-5780 ،)1944في المادة  ،24بدل
" "2021\3\10يأتي."2021\6\10" :

بدء سريان

.2

بدء سريان هذا االمر بيوم .2021\3\10

االسم

.3

يسمى هذا االمر ":أمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد (تعديل
رقم ( )22تقيد النشاط) (يهودا والسامرة) (رقم ( )2037تعليمات مؤقتة)-5781 ،
."2021

2

نيسان

5781

15

آذار

2021

الووووووت

تووووومووووويووووور يووووود وووووي

قووائوود قووات جويوش الوودفوواع اإلسوووورائويولوي
فوووي مووونو و وووقوووة يوووهوووودا والسووووووامووورة

11354

جيش الدفاع اإلسرائيلي
أمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد (تقيد النشاط
في مجال المواصالت) (تعديل رقم ( )7يهودا والسامرة) (رقم )2038
(تعليمات مؤقتة)2021-5781 ،
بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقة ،وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحة
المنطقة ،والصحة العامة ،فأني آمر بهذا ما يلي:

تعديل المادة 24

.1

في االمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد (تقييد النشاط
في مجال المواصالت) (يهودا والسامرة) (رقم ( )1951تعليمات مؤقتة)-5780 ،
 ،2020في المادة  ،24بدل " "2021\3\10يأتي."2021\6\10" :

بدء سريان

.2

بدء سريان هذا االمر بيوم .2021\3\10

االسم

.3

يسمى هذا االمر " :أمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد
(تقيد النشاط في مجال المواصالت) (تعديل رقم ( )7يهودا والسامرة) (رقم
( )2038تعليمات مؤقتة)."2021-5781 ،

2
15

نييييسييييييان
آذار

5781

ألييييو

2021

قيائيد قوات جيش اليدفياع اإلسييييرائيلي

تييييمييييييييير يييييد ييييي

بيييمييينيي يييقييية ييييهيييودا والسيييييياميييرة

11355

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲۳ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۳۹ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۱
۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۳

.۲

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۱۹٤٤ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۱
)(۱

ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ " ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ:
") (۳ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﺮﯾﺮﯾﺔ ﻟﺘﻄﻌﯿﻢ ﺿﺪ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪار ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ؛"؛

)(۲

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "اﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن" ﯾﺄﺗﻲ:
"" ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري"-ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﺤﺺ،
اﻟﺬي ﯾﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ھﯿﺌﺔ اﻟﻔﺤﺺ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻌﺪات طﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻌﺪات واﻷﺟﮭﺰة
اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﺬي ﺗﺪﯾﺮه وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛
"ھﯿﺌﺔ اﻟﻔﺤﺺ"-ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﻟﻐﺮض ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻓﺤﻮﺻﺎت
اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ ﻣﻜﺎن وﻓﻖ ھﺬا اﻻﻣﺮ وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض،
واﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن؛"؛

)(۳

ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "رﯾﺎﺿﻲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ"-
)أ(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )د(-ﯾﺤﺬف؛

)ب(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۲اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت "واﺷﺘﺮك ﻓﻲ ﺣﺪﺛﺎن ﻟﻠﻘﯿﺎدة" وﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ-
ﯾﺤﺬف.

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)(۱

")أ (۱ﻻ ﯾﻤﻜﺚ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري اﻟﺬي ﺳﻤﺢ ﻓﺘﺤﮫ اﻣﺎم ﻣﻦ ﯾﺒﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء" ﻓﻘﻂ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻮاد )٦ب( او )۱۱ج( اﻻ ﺑﺤﺎل اﺳﺘﻮﻓﻰ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱ھﻮ ﻣﻌﺎﻓﻰ؛
) (۲ھﻮ طﻔﻞ ﻋﻤﺮه دون اﻟﺴﻨﺔ؛
) (۳ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري ،اﻟﺬي اﺟﺮاه ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن
ﻷﺟﻞ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻘﻂ ،وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )٦ج) (۲ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري(؛
) (٤ھﻮ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن او ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ؛"؛

)(۲

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ ،(۲ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ) (۱ﯾﺄﺗﻲ:
")۱أ( ھﻮ طﻔﻞ ﻋﻤﺮة دون اﻟﺴﻨﺔ؛
)۱ب( ھﻮ ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري؛"؛

)(۳

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )أ (۲ﯾﺄﺗﻲ:
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")أ (۳ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ ،(۱ﻻ ﯾﻤﻜﺚ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻼﻓﺮاح
واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺬي ﺳﻤﺢ ﻓﺘﺤﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )٦ب( و)٦-ج (۱اﻻ ﺑﺤﺎل اﺳﺘﻮﻓﻰ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱ھﻮ ﻣﻌﺎﻓﻰ؛
) (۲ھﻮ طﻔﻞ ﻋﻤﺮه دون اﻟﺴﻨﺔ؛
) (۳ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ج(۱؛
) (٤ھﻮ ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري(؛"؛
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
٤

.۳

اﻟﻐﺎء اﻟﻤﻮاد
 ٥و٥-أ

.٤

اﻟﻤﻮاد  ٥و٥-أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-ﺗﻠﻐﻰ.

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
٦

.٥

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٦ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-

)(۱

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﺪل ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﺗﺠﻤﮭﺮ ﻣﺴﻤﻮح" ﯾﺄﺗﻲ:
"ﺗﺠﻤﮭﺮ ﻣﺴﻤﻮح"-ﺣﺘﻰ  ٥۰ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح وﺣﺘﻰ  ۲۰ﺷﺨﺺ داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ ،ﺑﺤﺎل
ﻛﺎن ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺒﻨﻰ وﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح أﯾﻀﺎ-ﺣﺘﻰ  ٥۰ﺷﺨﺺ؛".

)(۲

اﻟﻔﻘﺮة )أ- (۱ﺗﺤﺬف.

)(۱

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(-
ﺑﺪل اﻟﺼﺪر ﯾﺄﺗﻲ:
)أ(
" ﻻ ﯾﺪﯾﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﺔ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻣﻜﺎن اﺳﺘﺠﻤﺎم ،ﺗﺮﺑﻮي ،ﺳﯿﺎﺣﻲ او ﺗﺮﻓﯿﮭﻲ ،ﻋﺪا ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ،وأﯾﻀﺎ ﺑﺤﺎل ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري او ﺳﻮق ﺑﯿﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ":؛
)ب(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )أ( ،اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت "وﺑﺮط ان اﻟﻤﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر" وﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ-
ﺗﺤﺬف؛

)ج(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )ج ،(۳ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ" :او ﻣﻌﺮض اﻟﻤﻘﺎم ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح"؛

)د(

ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ )د( ﯾﺄﺗﻲ:
")د( اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ
ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻠﻘﯿﮭﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺤﻮﺳﺐ او ﻋﺒﺮ اﻟﮭﺎﺗﻒ؛"؛

)ھ(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )ز( ،اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي ) ،(۱ﺑﺪل " وﺑﺸﺮط ان ﻻ ﯾﺸﻐﻞ ﻣﻨﺸﺂت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻌﺎم ،ﺑﺮﻛﺔ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ،وﺻﺎﻟﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ" ﯾﺄﺗﻲ" :وﺑﺸﺮط
ان ﻻ ﯾﺸﻐﻞ ﻣﻨﺸﺂت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻤﺢ ﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ
وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة"؛

)و(

اﻟﺒﻨﺪ )ح(-ﯾﺤﺬف؛

)ز(

ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ )ي ز( ﯾﺄﺗﻲ:
")ي ز( ﻣﻄﻌﻢ ،ﻋﺪا ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻠﻮس داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﻄﻌﻢ؛"؛

)ح(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )ك د( ،اﻟﻜﻠﻤﺎت " ،دون ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻨﺸﺂت ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻘﻄﺎر اﻟﮭﻮاﺋﻲ" -ﺗﺤﺬف؛

)ط(

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ )ك د( ﯾﺄﺗﻲ:
11357

")ك ھ( ﺑﺮﻛﺔ ﺳﺒﺎﺣﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح؛"؛
)(۲

)(۳

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب(-
)أ(

ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ" :وﻛﺬﻟﻚ طﻔﻞ ﻋﻤﺮة دون اﻟﺴﻨﺔ او ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﺑﺮز
ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري ،اﻟﺬي اﺟﺮاه وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة
)ج"(۲؛

)ب(

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ) (۱ﯾﺄﺗﻲ:
")۱أ( ﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺪرﯾﺒﺎت رﯾﺎﺿﯿﺔ وﻟﯿﺲ ﺻﺎﻟﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ او ﺳﺘﻮدﯾﻮ؛"؛

)ج(

ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ ) (۲ﯾﺄﺗﻲ:
") (۲ﻣﻜﺎن اﻟﺬ ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﻧﺸﺎط او ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﺸﺎط ﺗﺮﺑﻮي او
ﺣﺪث رﯾﺎﺿﻲ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺠﻤﮭﻮر ،طﻘﻮﺳـ ﻣﺆﺗﻤﺮ او ﻣﺤﺎﺿﺮة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﺑﺠﻠﻮس
اﻟﺠﻤﮭﻮر ودون ﺑﯿﻊ او ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻌﺎم )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﺣﺪث ﺑﺠﻠﻮس
اﻟﺠﻤﮭﻮر ودون طﻌﺎم(؛"؛

)د(

اﻟﺒﻨﺪ )- (۳ﯾﺤﺬف؛

)ھ(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٤ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ" :او ﻣﻜﺎن ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮض داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ"؛

)و(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٥اﻟﻜﻠﻤﺎت ،" ،ﻋﺪا ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﯿﮫ"-ﺗﺤﺬف؛

)ز(

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ) (٥ﯾﺄﺗﻲ:
")٥أ( ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق اﻟﻤﻌﺪة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﺰﻻء ﻓﻘﻂ؛"؛

)ح(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٦ﺑﻌﺪ "ﺑﺮﻛﺔ ﺳﺒﺎﺣﺔ" ﯾﺄﺗﻲ" :اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ"؛

)ط(

اﻟﺒﻨﺪ )- (۷ﯾﺤﺬف؛

)ي(

ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ:
") (۸ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﻧﺸﺎط او ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۲وﺗﻘﺘﻢ
دون ﺟﻠﻮس اﻟﺠﻤﮭﻮر او ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ او ﺑﯿﻊ اﻟﻄﻌﺎم ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺮض ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ،
اﻓﺮاح ،ﺣﻔﻠﺔ ،او دورات ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم دون ﺟﻠﻮس اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ او ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺬي
ﯾﺸﻤﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻌﺎم )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﺣﺪث دون ﺗﻘﯿﺪ اﻟﺠﻠﻮس او ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﻄﻌﺎم(؛
) (۹ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﻄﻌﻢ اﻟﺬي ﻟﯿﺲ ﻏﺮﻓﺔ طﻌﺎم ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ
)٥أ( وﻟﯿﺲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﺣﺪث او ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )(۸؛
) (۱۰ﻣﻮﻗﻊ ﺳﯿﺎﺣﻲ داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ؛"؛

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﯾﺄﺗﻲ:
")ج (۱ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب() (۸اﻟﺬي
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻋﺔ او ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻓﺮاح وﻣﻨﺎﺳﺒﺎت او ﻣﻜﺎن آﺧﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻸﻓﺮاح او اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻟﻐﺮض إﻗﺎﻣﺔ اﻻﻓﺮاح او اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻸﻓﺮاح او اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت(،
ﯾﺠﻮز ﻟﺸﺨﺺ ان ﯾﺸﻐﻠﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﺔ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر أﯾﻀﺎ ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﺑﺮز ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺪﺧﻞ
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﺳﻠﺒﯿﺔ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺧﻼل ال ٤۸-ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﺑﺮازھﺎ؛
)ج (۲ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ان ﯾﻀﻊ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺎن
ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻔﻮري ﻷﺟﻞ اﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺎن وﻷﺟﻞ اﻟﺪﺧﻮل
اﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻘﻂ ،ﻟﻐﺮض ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻔﻮري اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻔﻨﺪق-ﺗﻜﻮن
اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺳﺎرﯾﺔ ﻟﻤﺪة  ۲٤ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ؛ ﯾﺘﻢ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻔﻮري ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ھﯿﺌﺔ
ﻓﺎﺣﺼﺔ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﺮ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض؛".
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ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۷

.٦

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۷ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،اﻟﺒﻨﺪ )- (٤ﯾﺤﺬف.

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۷أ

.۷

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۷أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)(۱

اﻟﻔﻘﺮة )أ(-ﺗﺤﺬف؛

)(۲

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ط( ،اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۲ﺑﺪل " ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻌﺎم ،ﺑﺮﻛﺔ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ،وﺻﺎﻟﺔ
اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻤﺢ ﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة
)٦أ("؛

)(۳

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي أ( -
)أ(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ " :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي وﺿﻌﺖ
ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻠﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﺼﺮف او اﻟﻤﺪﯾﺮ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ج -(۲ﺗﺒﯿﻦ اﻟﻼﻓﺘﺔ أﯾﻀﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن
ﻣﻨﻮطﺎ ﺑﺈﺑﺮاز ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر"؛

)ب(

ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ ) (۲ﯾﺄﺗﻲ:
") (۲اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﺪﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ﻣﻦ أﺑﺮز ﻛﺸﺮط ﻟﺪﺧﻮﻟﮫ أﺣﺪ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:
)أ( ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ،ﺑﺈرﻓﺎق ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺸﺨﯿﺺ ،وﺑﺤﺎل اﺑﺮز ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۷د)ج() -(۱ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
۷د)د( ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻨﺪق -أﯾﻀﺎ ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻤﺮه اﻗﻞ ﻣﻦ ۱٦-ﺳﻨﮫ او ﻓﺮد ﻣﻦ طﺎﻗﻢ
ﺟﻮي او ﻣﻮاطﻦ أﺟﻨﺒﻲ ،اﻟﺬﯾﻦ أﺑﺮزوا ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﻔﺤﺺ
اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ج( ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻸﻓﺮاح
او اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت -أﯾﻀﺎ ﺷﺨﺺ اﻟﺬي أﺑﺮز ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﻔﺤﺺ
اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ج(۱؛ ﻻ ﯾﺴﺮي اﻟﻤﺬﻛﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ
دﺧﻮل ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﺎن؛
)ب( اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﺔ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻔﻮري اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻜﺎن ﻷﺟﻞ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻘﻂ؛"؛

)(٤

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي ب( –
)أ(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٥ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ" :وﻣﻦ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري"؛

)ب(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٦ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ " :ﻻ ﯾﺴﺮي اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﻠﻮس داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﻄﻌﻢ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب()(۹؛"؛

)ج(

ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ ) (۷ﯾﺄﺗﻲ:
") (۷ﯾﺴﻤﺢ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري وﺿﻊ اﻟﺒﺴﻄﺎت ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺠﻤﻊ
اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻨﻮطﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ( ﺗﻮﺿﻊ اﻟﺒﺴﻄﺎت ﺑﻌﯿﺪة ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ
ﻋﻦ  ٤أﻣﺘﺎر ﺑﯿﺖ اﻟﺒﺴﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ،اﻻ ﺑﺤﺎل ﺗﻮاﺟﺪ ﺣﺎﺟﺰ
ﺑﯿﻨﮭﻢ وﻣﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ٦أﻣﺘﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺴﻄﺎت اﻟﻤﺘﻮازﯾﺔ؛
)ب( ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ( ﺑﻌﺮض ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﺴﻄﺔ اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﺴﻄﺔ اﻷﺧﺮى وﺗﺒﺮز  ٥۰ﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وﺑﻌﻠﻮ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ۱۸۰ﺳﻢ ﻋﻦ
اﻷرﺿﯿﺔ؛
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)ج( ﻻ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﺒﺴﻄﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻞ او اﻟﻤﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻧﯿﺖ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻻ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ اﻟﻀﯿﻘﺔ؛
)د( ﻓﻲ ﺑﺴﻄﺎت اﻻﻏﺬﯾﺔ ،ﯾﺒﺎع اﻟﻐﺬاء ﻓﻲ اواﻧﻲ ﻣﻐﻠﻔﺔ ﻓﻘﻂ؛"؛
)(٥

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )ي ج( ﯾﺄﺗﻲ:
")ي ج (۱ﻣﻄﻌﻢ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦أ()ي ز( او ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻠﻮس داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﻄﻌﻢ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب()-(۹
) (۱اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﻀﻊ اﻟﻄﺎوﻻت ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﻘﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺎوﻟﺔ واﻷﺧﺮى
ﻋﻦ  ۲ﻣﺘﺮ وﯾﻌﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺬي ﻣﮭﻤﺘﮫ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻜﻞ وﻗﺖ؛
) (۲اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﺘﺄﻛﺪ ﻋﻨﺪ اﺟﻼس أﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  ۲ﻣﺘﺮ ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،وﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ ﻓﺎرغ
ﺑﯿﻨﮭﻢ؛
) (۳ﻣﻨﻮطﺎ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺤﻔﺎض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ؛"؛

)(٦

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي د( ،ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ ) (۳ﯾﺄﺗﻲ:
") (۳ﻻ ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻛﻮزي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ او ﻋﺪة اﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﻜﺎن؛"؛

)(۷

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ط و( -

)(۸

)أ(

ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﺑﺪل "ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﻧﺸﺎط ﺛﻘﺎﻓﻲ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ
ﺣﺪث ﺟﻠﻮﺳﺎ ً ودون ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻌﺎم"؛

)ب(

ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ ) (۱ﯾﺄﺗﻲ:
") (۱ﯾﺘﻢ ﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺤﺪث ﺟﻠﻮﺳﺎ او وﻗﻮﻓﺎ ﺑﺠﻮار اﻟﻜﺮﺳﻲ؛
)۱أ( ﯾﺘﻢ ﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺤﺪث ﺑﺪون رﻗﺺ او ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ
اﻟﺤﺪث ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻏﻔﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل؛ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﯾﻌﻠﻤﻮا اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر؛ ﺑﺤﺎر رﻓﺾ اﻟﺠﻤﮭﻮر ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﯾﻮﻗﻒ اﻟﻤﺘﺼﺮف اوو
ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺤﺪث؛"؛

)ج(

اﻟﺒﻨﻮد ) (۳و- (٥)-ﺗﺤﺬف؛

)د(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٦ﺑﺪل اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن" ﯾﺄﺗﻲ" :اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﺸﺘﺮوا
اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﺑﻄﻠﺒﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ"؛

)ھ(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۷ﺑﺪل "ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ أﻣﺘﺎر" ﯾﺄﺗﻲ " :ﺗﻜﻮن أرﺑﻌﺔ أﻣﺘﺎر ،اذا ﺗﻤﻜﻦ
اﻻﻣﺮ ،وﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺘﺮﯾﻦ"؛ وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ " :واذا ﺣﺪد ﻣﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ
اﻟﺬي ﯾﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﺠﻤﮭﻮر ،ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻟﻠﻤﻜﺎن
اﻟﻤﺤﺪد؛"؛

)و(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۸اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﻷﻗﺴﺎم ،ﺑﺤﺎل ﺗﻮاﺟﺪت"-
ﺗﺤﺬف؛ وﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻟﻜﻞ  ٥۰ﻣﺸﺎھﺪ" ﯾﺄﺗﻲ "ﻟﻜﻞ  ۷٥ﻣﺸﺎھﺪ"؛

)ز(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (۱۱ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ" :ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪث اﻟﺬي ﻋﺪد
اﻟﻤﺸﺎھﺪﯾﻦ ﻻ ﯾﺰد ﻋﻦ  ٥۰۰ﺷﺨﺺ؛"؛

)ح(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱۲اﻟﻜﻠﻤﺎت "اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ-"-ﺗﺤﺬف؛ وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ" :ﺑﻘﺪر
اﻹﻣﻜﺎن"؛

اﻟﻔﻘﺮة )ط ز( –ﺗﺤﺬف؛
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)(۹

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي ز( ،ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٤ﺑﺪل " ۱۰اﺷﺨﺎص" ﯾﺄﺗﻲ ۲۰" :ﺷﺨﺺ"؛

)(۱۰

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )ي ح( ﯾﺄﺗﻲ:
")ي ح (۱ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب()٥أ( –
) (۱وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )ي ج(۱؛
) (۲ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻘﺼﻒ )"اﻟﺒﻮﻓﯿﮫ"( ﺑﺸﺮط ان ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻐﻠﻒ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻀﯿﻮف،
ﻋﻠﻰ ﯾﺪ أﺣﺪ اﻓﺮاد اﻟﻄﺎﻗﻢ؛"؛

)(۱۱

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي ط( –
)أ(

ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﺑﺪل "ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب() "(٦ﯾﺄﺗﻲ" :ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
)٦أ()و()٦ ،أ()ك ھ( او )٦ب()"(٦؛

)ب(

ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ ) (۳ﯾﺄﺗﻲ:
") (۳ﻻ ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻛﻮزي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ او ﻋﺪة اﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن؛"؛

)(۱۲

اﻟﻔﻘﺮة )ك( –ﺗﺤﺬف؛

)(۱۳

ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ:
")ك أ( ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﺣﺪث دون ﺗﻘﯿﯿﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﻮس او دون ﺗﻘﯿﺪات ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻌﺎم
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب()- (۸
) (۱ﯾﻌﺒﯿﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻠﻤﻮا اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن وﯾﻠﻔﺘﻮا
اﻧﺘﺒﺎھﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ واﺟﺐ ارﺗﺪاء
اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ۳د ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،ﯾﻜﻮن ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻣﺮاﻗﺐ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ۷٥ﻣﺸﺘﺮك؛
) (۲ﻓﻲ اﻟﺤﺪث اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﺑﺠﻠﻮس اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ ﺣﻮل اﻟﻄﺎوﻻت ،اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن
ﯾﻀﻊ اﻟﻄﺎوﻻت ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﻗﺘﻞ ﻋﻦ  ۲ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻟﻸﺧﺮى؛
) (۳ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﯿﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎل ،اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﺘﺄﻛﺪ ان ﺑﯿﻊ
اﻟﺘﺬاﻛﺮ او اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻜﺎن ﯾﺘﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﻮﺳﺐ او ﻋﺒﺮ اﻟﮭﺎﺗﻒ؛
) (٤ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﺸﻐﻞ ﻓﯿﮫ ﻣﻘﺼﻒ ،اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﻟﻤﻨﻊ اﻻﻛﺘﻈﺎظ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺼﻒ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ اﻟﻄﻮاﺑﯿﺮ اﻻﻧﺘﻈﺎر ،وﺿﻊ وﺷﺎﺋﻞ
ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص ،او ﻓﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻷﺧﺬ اﻟﻄﻌﺎم ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻠﺒﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ؛ ﯾﺪم اﻟﻄﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﯾﺪ أﺣﺪ اﻓﺮاد اﻟﻄﺎﻗﻢ ،وﻟﯿﺲ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺒﻮﻓﯿﮫ اﻟﻤﻔﺘﻮح؛
) (٥ﺑﺤﺪث اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ او ﺑﯿﻊ اﻟﻄﻌﺎم ،ﯾﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ان ﯾﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ
ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن؛ ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم
واﻟﺸﺮاب ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ،وﯾﻌﻠﻖ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻻﻓﺘﺎت ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن؛
) (٦ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﺣﺪث ﺟﻠﻮﺳﺎً ،ﻋﻨﺪ اﺟﻼس اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﯿﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎل-ﻋﻨﺪ اﺟﻼس اﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ
ﯾﺸﺎروا اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﺑﻄﻠﺒﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﯾﺘﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺘﺮﯾﻦ ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،وﻻ ﺗﻘﻞ
ﻋﻦ ﻣﻘﻌﺪ ﻓﺎرغ ﺑﯿﻨﮭﻢ؛
) (۷ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ج ،(۱ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻸﻓﺮاح واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت،
اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮل اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ أﺑﺮزوا ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﻔﺤﺺ
اﻟﻜﻮروﻧﺎ ،ﺑﻌﺪد ﺗﺰﯾﺪ ﻧﺴﺒﺘﮫ ﻋﻦ  %٥ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺪث؛ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ
اﻟﻤﻜﺎن ﯾﺤﺪد وﯾﺪﯾﺮ ﻧﻈﺎم ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ دﺧﻮل اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ ان ﯾﻤﻨﻊ دﺧﻮل
اﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ أﺑﺮزوا ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﻔﻘﺮة؛ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻻ ﯾﻤﻨﻊ دﺧﻮل ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ
ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻓﻮري واﺑﺮزھﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺎن ،وھﻮ ﻻ ﯾﺤﺼﻰ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ال%٥
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة؛
) (۸وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﻘﯿﻢ؛
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)ك ب( ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﯿﺎﺣﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد )٦أ()ك د( و)٦ -ب() ،(۱۰وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱ﯾﻌﺒﯿﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻠﻤﻮا اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن وﯾﻠﻔﺘﻮا
اﻧﺘﺒﺎھﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ واﺟﺐ ارﺗﺪاء
اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ۳د ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،ﯾﻜﻮن ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻣﺮاﻗﺐ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ۷٥ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن؛
) (۲اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ
طﻮاﺑﯿﺮ اﻻﻧﺘﻈﺎر وﻟﻤﻨﻊ اﻻﻛﺘﻈﺎظ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻮﻗﻮف ،وﺿﻊ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص ،وﺿﻊ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ طﻮاﺑﯿﺮ اﻻﻧﺘﻈﺎر او
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت؛
) (۳ﯾﻌﻠﻖ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎ اﻟﻼﻓﺘﺎت ﺑﺸﺄن واﺟﺐ ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ﺑﻜﻞ ﺣﯿﻦ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﺂت ،ﻋﺪا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻤﻜﺚ
ﺷﺨﺺ واﺣﺪ او ﻋﺪة اﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة؛
) (٤ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﯿﺎﺣﻲ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻼﻣﺲ وﺟﮫ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ،اﻟﻤﺘﺼﺮف
او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻣﻌﺪات اﻟﻤﻌﺪة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﺣﺪ ﻓﻘﻂ واﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻰ
ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل؛ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﺪات ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ،اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن
ﯾﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﯿﻢ ﺟﯿﺪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻵﺧﺮ؛
) (٥وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﻘﯿﻢ.".
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۷ب

.۸

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۸

.۹

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۷ب ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)(۱

اﻟﻔﻘﺮة )أ(-ﺗﺤﺬف؛

)(۲

ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﯾﺄﺗﻲ:
")ب( ﻻ ﯾﻨﻈﻢ ﺷﺨﺺ وﻻ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ،ﻣﺆﺗﻤﺮ ،ﺣﺪث رﯾﺎﺿﻲ ،ﻣﮭﺮﺟﺎن ،ﻋﺮض
ﺗﺮﻓﯿﮭﻲ او ﻋﺮض ﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﻓﻲ طﻘﻮس ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺮس او طﻘﻮس دﯾﻨﯿﺔ ،او ﺣﻔﻠﺔ ﻋﺪا ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )٦ب( )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﺣﺪث ﻣﻘﯿﺪ( ،وﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﯿﮫ ﻻ
ﯾﺰﯾﺪ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤أ( ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ؛"؛

)(۳

ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﯾﺄﺗﻲ:
")ج( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري ،ﻋﺪا ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﺳﻤﺢ
ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )٦ب( ،ﻻ ﯾﻘﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻌﺎم او اﻟﺘﺠﺎري ﺣﺪث ﻣﻘﯿﺪ ،ﻣﺎ ﻋﺪا رﺣﻠﮫ
ﻣﻨﻈﻤﺔ؛"؛

)(٤

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )د( ،اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﺣﺪث ﻣﻤﻨﻮع وﻻ ﯾﻘﯿﻢ"-ﺗﺤﺬف؛

)(٥

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ھ( ،اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻻ ﯾﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ ﻟﺤﺪث ﻣﻤﻨﻮع-"،ﺗﺤﺬف؛ ﺑﻌﺪ "ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او
ﺗﺠﺎري" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﺳﻤﺢ ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )٦ب(".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۸ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(-
)(۱

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱ﻗﺒﻞ "ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص" ﯾﺄﺗﻲ" :ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ﻋﺪا اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد
) (۳ﺣﺘﻰ ) ،"،(۱۱وﺑﺪل " او ﻋﻦ  ۱۰اﺷﺨﺎص داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ او  ۲۰ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح"
ﯾﺄﺗﻲ " :او ﻋﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤أ( ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ"؛

)(۲

اﻟﺒﻨﺪ )- (۲ﯾﺤﺬف؛

)(۳

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۳ﺑﺪل اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ
 "۷ﺣﺘﻰ "ﻟﻜﻞ  ۱٥ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ
ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ۷أﻣﺘﺎر ﻣﺮﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن او ﻋﻦ  ۲۰ﺷﺨﺺ ،ﺣﺴﺐ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ
11362

ﺑﯿﻨﮭﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺰﯾﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ ﻋﻦ  ۳۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ-ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ
ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ۱٥ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن"؛
)(٤

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ) (۳ﯾﺄﺗﻲ:
")۳أ( ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦أ()ي ز( -ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %۷٥ﻣﻦ اﻟﺤﺪ
اﻻﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن وﻋﻠﻰ ان ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱۰۰ﺷﺨﺺ؛"؛

)(٥

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٤ﺑﺪل اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ
 "۷ﺣﺘﻰ "ﻟﻜﻞ  ۱٥ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ
ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ۷أﻣﺘﺎر ﻣﺮﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن او ﻋﻦ  ۲۰ﺷﺨﺺ ،ﺣﺴﺐ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ
ﺑﯿﻨﮭﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺰﯾﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ ﻋﻦ  ۳۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ-ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ
ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ۱٥ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن"؛

)(٦

ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ ) (٦ﯾﺄﺗﻲ:
") (٦ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﯿﺎﺣﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦أ()ك د( –ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
)أ( ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﯿﺎﺣﻲ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺸﻐﻞ ﻓﯿﮫ ﻣﻨﺸﺂت-ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺨﺺ
واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ۱٥ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن؛ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻋﺪا ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﯿﺎرات،
اﻟﻤﺨﺎزن ،ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ؛
)ب( ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﯿﺎﺣﻲ اﻟﺬي ﺗﺸﻐﻞ ﻓﯿﮫ ﻣﻨﺸﺂت-ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻋﻠﻰ
ان ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻦ  ۱٫٥۰۰ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي اﻟﻜﻤﯿﺔ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮫ اﻟﻘﺼﻮى
اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﺣﺘﻰ  ۱۰٫۰۰۰ﺷﺨﺺ ،وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۲٫٥۰۰ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي اﻟﻜﻤﯿﺔ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮫ
اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۱۰٫۰۰۰ﺷﺨﺺ؛
)ج( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات )أ( و)-ب(-
) (۱ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎر ھﻮاﺋﻲ ،ﺑﺤﺎل ﺷﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ،او ﻣﻨﻄﺎد -ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻦ
ﻧﺼﻒ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ،ﻋﺪا اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن؛
) (۲ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﯿﺎﺣﻲ اﻟﺬي ﺗﺸﻐﻞ ﻓﯿﮫ ﻣﻨﺸﺂت ،ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ،ﺑﻜﻞ
وﺣﺪة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻨﮫ ،ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ او ﻋﺪة اﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن؛
)٦أ( ﻓﻲ ﺑﺮﻛﺔ ﺳﺒﺎﺣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦أ()ك ھ( ،ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ
) ،(۱وﻟﻜﻦ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﯾﻘﺮأ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،اﻧﮫ ﺑﺪل " ۷أﻣﺘﺎر ﻣﺮﺑﻌﺔ" ﯾﺄﺗﻲ " ۱٥ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ"،
وﻛﺬﻟﻚ ،ﻻ ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻣﯿﺎه اﻟﺒﺮﻛﺔ ﻋﺪد اﺷﺨﺎص ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ٦اﻣﺘﺎر
ﻣﺮﺑﻌﺔ؛"؛

)(۷

ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة ) (۷ﯾﺄﺗﻲ:
") (۷ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﺑﮫ ﺣﺪث ﺟﻠﻮﺳﺎ ودون ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻌﺎم ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
)٦ب() -(۲وﻓﻖ اﺣﺪ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ،وﺑﺸﺮط اﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺠﻤﻊ او اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﻗﻮﻓﺎ -ﻋﺪد
اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ):(۱
)أ( ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ-ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﻛﻤﯿﺔ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮫ ،ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ،ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ٥٫۰۰۰
ﺷﺨﺺ-ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %۳۰ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻻ
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۳٫۰۰۰ﺷﺨﺺ؛ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة-ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %۷٥ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ
ﻋﻦ  ۱٫۰۰۰ﺷﺨﺺ؛
)ب( ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح-ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﻛﻤﯿﺔ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮫ ،ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ،ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ
 ۱۰٫۰۰۰ﺷﺨﺺ-ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %۳۰ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ
ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٥٫۰۰۰ﺷﺨﺺ؛ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ اﻗﻞ ﻣﻦ
اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة-ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %۷٥ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ وﻻ
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۳٫۰۰۰ﺷﺨﺺ؛

)(۸

اﻟﺒﻨﺪ )– (۸ﯾﺤﺬف؛
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ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۱۱

.۱۰

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۱٦

.۱۱

)(۹

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۹ﺑﻌﺪ "ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﻣﻌﺮض" ﯾﺄﺗﻲ" :او ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﻣﻌﺮض داﺧﻞ
ﻣﺒﻨﻰ"؛

)(۱۰

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ) (۹ﯾﺄﺗﻲ:
")۹أ( ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب()٥أ( -ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ
ﻋﻦ  %٥۰ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۳۰۰ﺷﺨﺺ؛"؛

)(۱۱

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱۰ﺑﻌﺪ "ﺑﺮﻛﺔ ﺳﺒﺎﺣﺔ" ﯾﺄﺗﻲ" :اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ"؛

)(۱۲

اﻟﺒﻨﺪ )۱۰أ( -ﯾﺤﺬف؛

)(۱۳

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ )۱۰أ( ﯾﺄﺗﻲ:
")۱۰ب( ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﺣﺪث دون ﺗﻘﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﻮس او ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻌﺎم ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة )٦ب()- (۸ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %٥۰ﻛﻢ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺎن ،وﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۳۰۰ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ و ٥۰۰-ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ،ﺑﺤﺎل
ﺷﻤﻞ اﻟﻤﻜﺎن ﻣﺒﻨﻰ وﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ،ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ٥۰۰؛
)۱۰ج( ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب() -(۹ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ
ﻋﻦ  %۷٥ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن وﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱۰۰ﺷﺨﺺ؛
)۱۰د( ﻓﻲ ﻣﻮﻓﻊ ﺳﯿﺎﺣﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب()- (۱۰ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ
) ،(۱وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ،ﺑﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻨﮫ ،ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺷﺨﺺ
واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ او ﻋﺪة اﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن؛"؛

)(۱٤

ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ ) (۱۱ﯾﺄﺗﻲ:
") (۱۱ﻓﻲ ﺑﯿﺖ اﻟﺼﻼة ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۱۱ج( -وﻓﻖ أﺣﺪ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ،وﺑﺤﺎل ﻻ
ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن –ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ۷أﻣﺘﺎر
ﻣﺮﺑﻌﺔ ،وﺑﺸﺮط ان ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻦ  ۳٫۰۰۰داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ وﻋﻦ  ٥٫۰۰۰ﺷﺨﺺ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح:
)أ( ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ-ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﻛﻤﯿﺔ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮫ ،ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ،ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ٥٫۰۰۰
ﺷﺨﺺ-ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %۳۰ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻻ
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۳٫۰۰۰ﺷﺨﺺ؛ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة-ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %۷٥ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ
ﻋﻦ  ۱٫۰۰۰ﺷﺨﺺ؛
)ب( ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح-ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﻛﻤﯿﺔ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮫ ،ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ،ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ
 ۱۰٫۰۰۰ﺷﺨﺺ-ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %۳۰ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ
ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٥٫۰۰۰ﺷﺨﺺ؛ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ اﻗﻞ ﻣﻦ
اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة-ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %۷٥ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ وﻻ
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۳٫۰۰۰ﺷﺨﺺ؛

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)(۱

اﻟﻔﻘﺮة )أ(-ﺗﻠﻐﻰ؛

)(۲

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﺑﻌﺪ "ﻟﻤﻦ أﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء"" ﯾﺄﺗﻲ :او ﻟﻤﻦ أﺑﺮز
ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻓﻮري اﻟﺬي ﻧﻔﺬه ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺬﻛﻮر ،وﻓﻖ
اﻟﻤﺎدة )٦ج ،(۲وﻛﺬﻟﻚ اطﻔﻞ ﻣﺮة اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﮫ".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱٦ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)(۱

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۲ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﺑﻌﺪ " ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﯾﺒﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء"" ﯾﺄﺗﻲ" :او ﻣﺼﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺎن"؛
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)(۲

ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ )۳أ( ﯾﺄﺗﻲ:
")۳أ( ﻣﻦ ﯾﻤﻜﺚ ﺑﻤﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري اﻟﻤﻔﺘﻮح ووﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ،ﻟﯿﺲ ﻣﻌﺎﻓﻰ وﻟﯿﺲ
طﻔﻞ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻤﺮه ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﻟﻢ ﯾﺒﺮز ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري اﻟﺬي
ﻧﻔﺬ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺎن ،او ﻣﻦ ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق اﻟﺬي ﺳﻤﺢ ﻓﺘﺤﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )٦ب( و)-ج(
وﻟﯿﺲ ﻣﻌﺎﻓﻰ او ﻣﻜﺚ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق اﻟﺬي ﺳﻤﺢ ﻓﺘﺤﮫ وﻓﻖ اﻟﻤﻮاد )٦ب( و )٦-ج( ،ﻟﯿﺲ ﻣﻌﺎﻓﻰ او
طﻔﻞ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻤﺮه ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﻟﻢ ﯾﺒﺮز ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري اﻟﺬي
ﻧﻔﺬ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺎن وﻟﯿﺲ ﻗﺎﺻﺮ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻊ ال ۱٦ﺳﻨﮫ او ﻋﻀﻮ ﻓﻲ طﺎﻗﻢ ﺟﻮي او ﻣﻮاطﻦ
اﺟﻨﺒﻲ ،اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﻔﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ج( ،او ﻣﻦ
ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻸﻓﺮاح واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت وﻟﯿﺲ ﻣﻌﺎﻓﻰ وﻟﯿﺲ طﻔﻞ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻤﺮه ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ
وﻟﻢ ﯾﺒﺮز ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺎن وﻟﯿﺲ
ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﻔﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ج ،(۱ﺧﻼﻓﺎ ً
ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة )۳أ)۳ ،(۱أ (۲او )۳أ ،(۳وﻛﻞ ھﺬا ﺑﺸﺮط اﻧﮫ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻻﻓﺘﺔ وﻓﻖ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة ۷أ)ي أ()(۱؛"؛

)(۳

اﻟﺒﻨﻮد )۱۰ط(۱۰) ،ي( و۱۰) -ي أ( -ﺗﺤﺬف؛

)(٤

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ )۱۰ي أ( ﯾﺄﺗﻲ:
")۱۰ي ب( ﻣﻦ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب() (۸اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻸﻓﺮاح واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ،دون
ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺗﺸﻐﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ دﺧﻮل اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ﻟﻤﻨﻊ دﺧﻮل اﺷﺨﺎص ﻣﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ
ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪد اﻟﺬي ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۷أ)ك أ() (۷وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺎدة؛"؛

)(٥

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )۱۲ب( ،ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،اﻟﻜﻠﻤﺎت "اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﺣﺪث ﻣﻤﻨﻮع او"-ﺗﺤﺬف؛

)(٦

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )۱۲ج(-

)(۷
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة
۲۲ھ

.۱۲

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ
اﻟﺜﺎﻟﺚ

.۱۳

)أ(

ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،اﻟﻜﻠﻤﺎت ""اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﺣﺪث ﻣﻤﻨﻮع او"-ﺗﺤﺬف؛

)ب(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ( ،اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﺣﺪث ﻣﻤﻨﻮع ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح او"-ﺗﺤﺬف؛

)ج(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )ب( ،اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﺣﺪث ﻣﻤﻨﻮع ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ او"-ﺗﺤﺬف؛

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )۱۲د( ،اﻟﻜﻠﻤﺎت "اﻟﺬي ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﺪث ﻣﻤﻨﻮع وﻗﺪﻣﺖ ﻟﮫ اﻟﺨﺪﻣﺎت-"،ﺗﺤﺬف؛

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ۲۲د ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﯾﺄﺗﻲ:
"ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ-
أﺑﺮز ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓﺤﺺ
ﻛﻮروﻧﺎ ﺧﻼل ﻋﯿﺪ
اﻟﻔﺤﺺ

۲۲ھ

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻣﻦ
 ۲۰۲۱\۳\۲٥وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  ،۲۰۲۱\٤\۳ﺗﻘﺮأ اﻟﻤﺎدة  ٦ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ-
)(۱

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱ﺑﺪل " ٤۸ﺳﺎﻋﺔ" ﯾﺄﺗﻲ ۷۲" :ﺳﺎﻋﺔ"؛

)(۲

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج ،(۱ﺑﺪل " ٤۸ﺳﺎﻋﺔ" ﯾﺄﺗﻲ ۷۲" :ﺳﺎﻋﺔ".".

ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)(۱

اﻟﺒﻨﻮد )۱۰ط(۱۰) ،ي أ( -ﺗﺤﺬف؛

)(۲

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ )۱۰ي ب( ﯾﺄﺗﻲ:
ﻋﺎﻣﻮد أ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت إدارﯾﺔ

ﻋﺎﻣﻮد ب
ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﺸﯿﻜﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ
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"۲٫٥۰۰؛

")۱۰ي ب( اﻟﻤﺎدة )۱٦أ()۱۰ي ب(
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱٤

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۱٥

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ ":أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (۲۳
)ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۳۹ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

۹

ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۸۱

۲۲

آذار

۲۰۲۱

اﻟ�������ﻮف

ﺗ�������ﻤ�������ﯿ�������ﺮ ﯾ�������ﺪﻋ�������ﻲ

ﻗ���ﺎﺋ���ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓ���ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ����ﻲ ﻣ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰٤۰
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۱٥ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۱-٥۷۸۱،

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

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۱

اﻻﺳﻢ

 .۲ﺮ ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۱٥ﯾﮭﻮدا

ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٥ﺑﺪل " ۹ﻧﯿﺴﺎن  "۲۰۲۱ﯾﺄﺗﻲ ۹" :اﯾﺎر ."۲۰۲۱

واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰٤۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۱،

۲٦

ﻧﯾﺳﺎن

٥۷۸۱

اﻟ��������ﻮف

۸

ﻧﯾﺳﺎن

۲۰۲۱

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

ﺗ��������ﻤ��������ﯿ��������ﺮ

ﯾ��������ﺪﻋ��������ﻲ

ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰٤۱
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۱٥ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۱،

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

.۱

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

اﻻﺳﻢ

.۲

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۱٥ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰٤۱ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت

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

ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۱،

۲٦

ﻧﯾﺳﺎن

٥۷۸۱

اﻟ��������ﻮف

۸

ﻧﯾﺳﺎن

۲۰۲۱

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

ﺗ��������ﻤ��������ﯿ��������ﺮ

ﯾ��������ﺪﻋ��������ﻲ

ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰٤۲
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۱٥ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﻟﻸطﺮاف اﻟﻤﺘﺪاوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )) (Novel Coronavirus nCov-2019ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ
ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۱

اﻻﺳﻢ

.۲

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) (۱۸٤۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٤ﺑﺪل " ۹ﻧﯿﺴﺎن  "۲۰۲۱ﯾﺄﺗﻲ:
" ۹اﯾﺎر ."۲۰۲۱
ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ
رﻗﻢ ) (۱٥ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰٤۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

۲٦

ﻧﯾﺳﺎن

٥۷۸۱

اﻟ��������ﻮف

۸

ﻧﯾﺳﺎن

۲۰۲۱

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

ﺗ��������ﻤ��������ﯿ��������ﺮ

ﯾ��������ﺪﻋ��������ﻲ
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ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ
اﻣر رﻗم ۲۰٤۳
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻋﺘﻘﺎل ﻣﺸﺘﺒﮭﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۱٦ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ،اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﻜﺎن ﺑﻌﺪوى ﻓﺎﯾﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( ،وﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻤﺮض ،ﻓﺈﻧﻨﻲ
آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻣدﯾد ﺳرﯾﺎن

.۱

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻋﺘﻘﺎل ﻣﺸﺘﺒﮭﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﺒﺐ
ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۱۸۳۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(-٥۷۸۰ ،
 ،۲۰۲۰ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ،۳ﺑدل ۹" :ﻧﯾﺳﺎن  "۲۰۲۱ﯾﺄﺗﻲ"  ۹اﯾﺎر ."۲۰۲۱

اﻻﺳم

.۲

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻋﺘﻘﺎل ﻣﺸﺘﺒﮭﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۱٦ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (۲۰٤۳
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

۲٦

ﻧﯾﺳﺎن

٥۷۸۱

اﻟ��������ﻮف

۸

ﻧﯾﺳﺎن

۲۰۲۱

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

ﺗ��������ﻤ��������ﯿ��������ﺮ

ﯾ��������ﺪﻋ��������ﻲ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲٤ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰٤٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۱
۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
٤

.۲

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
٦

.۳

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(۱۹٤٤ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۱ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ
"رﯾﺎﺿﻲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ"-
)(۱

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(۱ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )أ( ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ " :وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ  ۱٦ﻋﺎم-ﻣﺴﺠﻞ
ﻓﻲ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر"؛

)(۲

ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة ) (۲ﯾﺄﺗﻲ:
") (۲ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة رﯾﺎﺿﯿﺔ ،ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﯿﺎدة
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ )رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة رﯾﺎﺿﯿﺔ( ،۲۰۱۰-٥۷۷۱ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ
ﻵﺧﺮ؛".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)(۱

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﺪل "ﺣﺘﻰ  ٥۰ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح" ﯾﺄﺗﻲ" :ﺣﺘﻰ  ۱۰۰ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
ﻣﻔﺘﻮح" وﺑﺪل "ﺑﺤﺎل ﻛﺎن ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺒﻨﻰ وﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح أﯾﻀﺎ-ﺣﺘﻰ  ٥۰ﺷﺨﺺ"
ﯾﺄﺗﻲ" :ﺣﺎل ﻛﺎن ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺒﻨﻰ وﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح أﯾﻀﺎ-ﺣﺘﻰ  ۱۰۰ﺷﺨﺺ"؛

)(۲

اﻟﻔﻘﺮة )ج( -ﺗﺤﺬف.

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٦ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)(۱

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ:
") (۱۱ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﺳﺒﺎق رﯾﺎﺿﻲ ﺑﺎﺷﺘﺮاك واﺳﻊ وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺠﺮي ،اﻟﻤﺸﻲ ،اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ،
رﻛﻮب ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ ،وﯾﻘﺎم ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ واﻟﻤﻌﺪ أﯾﻀﺎ
ﻟﻠﺮﯾﺎﺿﯿﯿﻦ اﻟﮭﻮاة ،وﺻﺎدق ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ان اﻟﺤﺪث اﻟﺬي
ﯾﻘﺎم ھﻮ ﺳﺒﺎق رﯾﺎﺿﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻣﻜﺎن ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﺳﺒﺎق ﺑﺎﺷﺘﺮاك واﺳﻊ(؛ ﺳﺒﺎق اﻟﺬي
ﺻﻮدق ﻋﻠﯿﺔ وﻓﻖ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ،ﯾﻨﺸﺮ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛"؛
)ب(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )د( ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ:
"وﻟﻜﻦ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻛﺔ ﺳﺒﺎﺣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب()،(٦
ﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻣﺤﺘﺮف او ﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ )أ( و)ب( ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة )أ()و() ،(۱ووﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻘﺮة".

11371

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۷أ

.٤

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
۸

.٥

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۷أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)(۱

)(۲

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ط و(-
)أ(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )۱أ( ،ﺑﻌﺪ " ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻋﺪا ﺗﻮزﯾﻊ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )"(۹؛

)ب(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۹ﺑﻌﺪ "ﻋﺪا ﻗﻨﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ" ﯾﺄﺗﻲ ،" :ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺸﺮاب اﻟﺔ
ﻣﻜﺎن اﻟﺠﻠﻮس او ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺠﻠﻮس"؛

ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ:
")ك ج( ﻣﻜﺎن ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﺳﺒﺎق ﺑﺎﺷﺘﺮاك واﺳﻊ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب() ،(۱۱ﯾﺘﺨﺬ اﻟﻤﺘﺼﺮف
او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻻزﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺠﻤﮭﺮ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻌﺪد ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤أ(،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﯾﻘﺴﻢ اﻟﺤﺪث ﻟﻌﺪة اﻗﺴﺎم وﻓﻖ ﺗﻘﯿﺪات اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۸ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)(۱

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٤اﻟﻜﻠﻤﺎت "او ﻋﻦ  ۲۰ﺷﺨﺺ ،ﺣﺴﺐ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ"-ﺗﺤﺬف ،وﺑﺪل "۳۰۰
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ" ﯾﺄﺗﻲ ۳٫۰۰۰" :ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ"؛

)(۲

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )- (۷
)أ(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ( ،ﺑﺪل "ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %۳۰ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ
ان ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۳٫۰۰۰ﺷﺨﺺ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %٤۰ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى
اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٤٫۰۰۰ﺷﺨﺺ"؛

)ب(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )ب( ،ﺑﺪل "ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٥٫۰۰۰ﺷﺨﺺ" ﯾﺄﺗﻲ " :ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ
 ۱۰٫۰۰۰ﺷﺨﺺ ،وﺑﺸﺮط ان ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،اﻟﺬي ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ٥٫۰۰۰ﺷﺨﺺ ،ﯾﻜﻮن اﺟﻼس اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺪرﺟﺎت"؛

)(۳

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )۱۰ب( ،ﺑﺪل "وﻋﻦ ٥۰۰ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ،ﺑﺤﺎل ﺷﻤﻞ اﻟﻤﻜﺎن ﻣﺒﻨﻰ وﻣﻜﺎن
ﻣﻔﺘﻮح ،ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  "٥۰۰ﯾﺄﺗﻲ " :وﻋﻦ ۷٥۰ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ،ﺑﺤﺎل
ﺷﻤﻞ اﻟﻤﻜﺎن ﻣﺒﻨﻰ وﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ،ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ "۷٥۰؛

)(٤

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ )۱۰د( ﯾﺄﺗﻲ:
")۱۰ھ( ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﺳﺒﺎق ﺑﺎﺷﺘﺮاك واﺳﻊ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب() -(۱۱ﻻ ﯾﺰﯾﺪ
ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻦ  ۱۰٫۰۰۰ﺷﺨﺺ؛"؛

)(٥

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )-(۱۱
)أ(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ( ،ﺑﺪل "ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %۳۰ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ
ان ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۳٫۰۰۰ﺷﺨﺺ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %٤۰ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى
اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٤٫۰۰۰ﺷﺨﺺ"؛

)ب(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )ب( ،ﺑﺪل "ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٥٫۰۰۰ﺷﺨﺺ" ﯾﺄﺗﻲ " :ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ
 ۱۰٫۰۰۰ﺷﺨﺺ ،وﺑﺸﺮط ان ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،اﻟﺬي ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ٥٫۰۰۰ﺷﺨﺺ ،ﯾﻜﻮن اﺟﻼس اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺪرﺟﺎت"؛
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ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ
اﻟﺜﺎﻟﺚ

.٦

ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱۱ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻮد ب ،ﺑﻌﺪ "ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري" ﯾﺄﺗﻲ ،" :ﻣﺪﯾﺮ
ﺳﻮق ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب() (۲او ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب() ،(۸اﻟﺬي ﺗﻘﺎم
ﻓﯿﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ او ﺣﺪث رﯾﺎﺿﻲ ،او ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٦ب() (۸ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻜﺎن
ﻣﻌﺪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻻﻓﺮاح واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت".

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۷

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۸

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ ":أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (۲٤
)ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰٤٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

٥

أﯾﺎر

٥۷۸۱

۱۷

ﻧﯿﺴﺎن

۲۰۲۱

اﻟ�������ﻮف

ﺗ�������ﻤ�������ﯿ�������ﺮ ﯾ�������ﺪﻋ�������ﻲ

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

امر بشأن تنظيم الصالحيات في المعابر (تعديل رقم ( )8تمديد سريان) (تعليمات مؤقتة) (يهودا
والسامرة) (رقم 5455-2885 ،)5402

بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي في المنطقة ،فأني آمر بهذا ما يلي:

تعديل الذيل .5
الثاني

في االمر بشأن تنظيم الصالحيات في المعابر (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة)
(رقم  ،0252-1775 ،)5661في الذيل الثاني ،بعد البند  52يأتي:
" .55اعالن بشأن تخصيص معابر لعبور البضائع (يهودا والسامرة)-1776 ،
."0256

سريان

.5

بدء سريان هذا االمر بيوم توقيعه.

االسم

.3

يسمى هذا االمر" :امر بشأن تنظيم الصالحيات في المعابر (تعديل رقم ( )8تمديد
سريان) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم ."0205-1785 ،)0201

2885

6

أيار

51

نيسان 5455

تمير

الوف

يدعي

قائد

قوات

الجيش

اإلسرائيلي

في

منطقة

يهودا

والسامرة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻧﻈﻤﺔ دﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ(۱۹٤٥ ,
إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ

وﻓﻘ �ﺎ ً ﻟﺼ��ﻼﺣﯿﺘﻲ ﻛﻘﺎﺋ��ﺪ ﻗ��ﻮات ﺟ��ﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓﺎع اﻹﺳ��ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓ��ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ وﺣﺴ��ﺐ ﻧﻈ��ﺎم )(۱)۸٤ب(
ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ() ۱۹٤٥ ,ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع"( وﺑ�ﺎﻗﻲ ﺻ�ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ�ﺐ ﻛ�ﻞ
ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻊ أﻣﻦ ,وﺑﻌﺪ أن اﻗﺘﻨﻌﺖ ,أن اﻷﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻷﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋ�ﻦ أﻣ�ﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ ,أﻣ�ﻦ دوﻟ�ﺔ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ ,ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ,إﻧﻲ أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا ,ﺑﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘ�ﻲ
ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳ�ﻢ " ﻓﻠﺴ�ﻄﯿﻦ اﻟﯿ�ﻮم" أو ") ,"Paltodayﻓﯿﻤ�ﺎ ﯾﻠ�ﻲ" -اﻟﻤﻨﻈﻤ�ﺔ"( أو ﺑﻜ�ﻞ اﺳ�ﻢ آﺧ�ﺮ
ﺗُﻠﻘﺐ ﻓﯿﮫ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ,ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻞ أﻗﺴﺎﻣﮭﺎ وﻛﻞ ﻓﺮع ,ﻣﺮﻛﺰ ,ﻟﺠﻨﺔ ,ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺔ أو ﺣ�ﺰب اﻟﺘ�ﺎﺑﻊ
ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ,ھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ,ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع.
ﻣﻦ ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ�ﺔ اﻟﻐﯿ�ﺮ اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺔ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮرة أﻋ�ﻼه ,ﻋﻠﯿ�ﮫ اﻹﺑ�ﻼغ ﻋ�ﻦ ذﻟ�ﻚ
ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة ﺑﻮاﺳ�ﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸ�ﺎر اﻟﻘ�ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ
ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ,ھﺎﺗﻒ ,۰۲-۹۹۷۷۷۱۱ :ﻓﺎﻛﺲ.۰۲-۹۹۷۷۳۲٦ :
ﻣﻦ ﯾﺮى ﻧﻔﺴ�ﮫ ﻣﺘﻀ�ﺮرا ً ﺟ�ﺮاء ھ�ﺬا اﻹﻋ�ﻼن ,ﯾﺴ�ﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻘ�ﺪم اﻋﺘﺮاﺿ�ﺎﺗﮫ ﺧﻄﯿ�ﺎً ,ﻟﻌﻨ�ﻮان اﻟﺒﺮﯾ�ﺪ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧ���ﻲ ) .Pniot-tzibur@mail.idf.ilرﻗ���ﻢ اﻟﮭ���ﺎﺗﻒ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﻜﺘ���ﺐ ۰۲-۰٥۳۰٥۱۰٤ :او
 ,(۰۲-٥۳۰٥۷۲٤ﺧﻼل  ۱٤ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

۱۳

آدار أ ٥۷۷٦

۲۲

ﺷ�������ﺒﺎط ۲۰۱٦

روﻧ��������ﻲ ﻧﻮﻣ��������ﺔ,

أﻟ��������ﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟ�ﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ����������ﺔ ﯾﮭ����������ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن اﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۱۹۷۱- ٥۷۳۱، (٤۱۸
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮم ﻹﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  (٥)۷ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈ�ﯿﻢ اﻟﻤ�ﺪن ،اﻟﻘ�ﺮى واﻷﺑﻨﯿ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ ،(٤۱۸
 ،۱۹۷۱-٥۷۳۱ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺠﻠﺴﺘﮫ رﻗﻢ  ٥۹۹ﻣﻦ ﯾﻮم  ۲۹ﺗﺒﺎت  (۲۰۲۱\۱\۱۳) ٥۷۸۱ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺗﻌ���ﺪﯾﻞ اﻟ���ﺬﯾﻞ .۱
اﻻول

ﺑﺪل اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﻗﺮار ﺑﺸﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮم ﻹﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( ،۲۰۰۷-٥۷٦۷ ،ﯾﺄﺗﻲ:

اﻟﺬﯾﻞ اﻻول
اﻟﻌﺎﻣﻮد أ
وﺻﻒ اﻟﺮﺳﻮم

اﻟﻌﺎﻣﻮد ب
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ أو اﻻﺳﺘﺨﺪام

اﻟﻌﺎﻣﻮد ج
اﻟﺮﺳﻮم

.۱

ﺑﻨﺎء ﺟﺪﯾﺪ او إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺎء ،ﺑﻨﺎء ﺟﺪﯾﺪ أو إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺪرج وﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة  ۳۲٫۸۸ش.ج
ﻋﺪا اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  ۲وﻣﻈﻼت وﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﺸﺮف وﺳﻘﻒ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ واﻟﻤﻼﻋﺐ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﺑﻤﺎ
وﻣﺎ ﺑﻌﺪه.
ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺮك اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ،ﺳﻮا ًء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻘﻮﻓﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻘﻮﻓﺔ،
وﺣﺪاﺋﻖ اﻻﻓﺮاح واﻟﻤﺨﺎزن وﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﻐﻠﯿﻒ )ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﻷﻏﺮاض زراﻋﯿﺔ(

.۲

�����ﺎن زراﻋﯿ������ﺔ )أ( اﻟﻤﺒ �ﺎﻧﻲ اﻟﺰراﻋﯿ �ﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﺗُﺴ��ﺘﺨﺪم ﻛﺤﻈ��ﺎﺋﺮ أو ﻛﺄﻗﻔ��ﺎص  ۱٬۱۳ش.ج
ﺗﺸ������ﯿﯿﺪ ﻣﺒ� ٍ
ﻟﻠﻄﯿﻮر أو ﻛ�ﺪﻓﯿﺌﺎت أو ﻣ�ﺎ ﺷ�ﺎﺑﮫ ذﻟ�ﻚ ،ﻣ�ﺎ ﻋ�ﺪا اﻟﻤﺨ�ﺎزن ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.
ﻟﻸﻏ����ﺮاض اﻟﺰراﻋﯿ����ﺔ أو
وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ.
اﻻﺳ������ﺘﺨﺪام اﻻﺳ������ﺘﺜﻨﺎﺋﻲ
ﻟﻤﺒﻨ������ﻰ ﻏﯿ������ﺮ زراﻋ������ﻲ
ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺰراﻋﯿﺔ.
)ب( اﻟﺪﻓﯿﺌﺎت واﻟﺒﯿﻮت اﻟﺸﺒﻜﯿﺔ

 ۱٬۱۳ش.ج
ﻟﻜ��ﻞ ﻣﺘ��ﺮ ﻣﺮﺑ��ﻊ
ﺑﻨﺎء ﻟﻐﺎﯾﺔ ۱۰۰
ﻣﺘ������ﺮ ﻣﺮﺑ������ﻊ،
وﯾﻀﺎف ۰٫٥٦
ش.ج .ﻟﻜﻞ ﻣﺘ�ﺮ
ﻣﺮﺑ��ﻊ ﻓ��ﻮق ال-
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 ۱۰۰ﻣﺘ���������������ﺮ
ﻣﺮﺑﻊ.
ﺗﻌﺒﯿﺪ أو ﺗﻮﺳﯿﻊ طﺮﯾﻖ أو رﺻﯿﻒ أو ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻔﺘﻮح ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ  ۱٫۲۲ش.ج
ذﻟﻚ اﻟﺠﺴﻮر واﻟﺠﺴﻮر اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﻔﺮﯾﺎت ﻣﻦ اﺟ�ﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.
إﻗﺎﻣﺘﮭﺎ.
)أ( اﻟﻤﻨﺸ�����������������ﺂت اﻟﻤﻀ��ﺨﺎت وﺧﺰاﻧ��ﺎت اﻟﻤﯿ��ﺎه واﻟﻌﻨ��ﺎﺑﺮ  ۳٬٦٥ش.ج
اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺒ���ﺮك واﻵﺑ���ﺎر واﻟﻤﻨﺸ���ﺂت واﻟﺒ���ﺮك ﻟﻜ����������ﻞ ﻣﺘ����������ﺮ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺠ�ﺎري واﻟﻤﯿ�ﺎه ،وﺧﺰاﻧ�ﺎت ﻣﻜﻌﺐ.
اﻟﺰراﻋﯿﺔ
اﻟﻮﻗ��ﻮد واﻟﻐ��ﺎز ﺑﻤ��ﺎ ﻓ��ﻲ ذﻟ��ﻚ ﻣﺤﻄ��ﺎت
اﻟﻀ�����ﺦ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�����ﺔ ﻣﯿ�����ﺎه اﻟﺼ�����ﺮف،
وﻣﻨﺸﺂت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ اﻷرض.
)ب(ﻣﺠﻤﻌ��������������ﺎت ﻣﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻤﺠﺎري ذوات ﺳﻌﺔ  ۰٫۱۲ش.ج.
ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
اﻟﻤﯿ����ﺎه واﻟﻤﺠ����ﺎري ﺣﺘﻰ  ۳ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ.
ﺣﺴﺐ ﺳﻌﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻟﻜ�ﻞ ﻣﺘ�ﺮ ﻣﻜﻌ��ﺐ ﻓ�ﻮق  ۳ﻣﻼﯾ�ﯿﻦ ﻣﺘ��ﺮ ﻣﻌﻔﻰ
ﻣﻜﻌﺐ

.۳

أﻋﻤ���ﺎل اﻟﺒﻨ���ﺎء واﻟﺘﻄ���ﻮﯾﺮ
ﺑﺪون ﺗﺸﯿﯿﺪ ﺑﻨﺎء.

.٤

إﻗﺎﻣ��ﺔ اﻟﻤﻨﺸ���ﺂت اﻟﮭﻨﺪﺳ���ﯿﺔ
أو اﻟﻤﺒ��������ﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼ��������ﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺜﻘﯿﻠ��������ﺔ أو اﻻﺳ��������ﺘﺨﺪام
اﻻﺳ��������ﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻷﺑﻨﯿ��������ﺔ أو
ﻣﻨﺸﺂت أﺧﺮى ﻟﻸﻏ�ﺮاض
اﻟﻤﺬﻛﻮرة.

.٥

أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﺘﺤﺠﯿﺮ

.٦

 ۱٫۲۲ش.ج
ﻣ����ﺪ اﻟﻜﻮاﺑ����ﻞ واﻷﻧﺎﺑﯿ����ﺐ ﻣﺪ:
وإﻗﺎﻣ���ﺔ اﻟﻘﻨ���ﻮات اﻟﺘ���ﻲ ﻻ ) (۱أﻧﺎﺑﯿ���ﺐ ﻟﺘﺰوﯾ���ﺪ اﻟﻤﯿ���ﺎه ،ﻟﻠﻤﺠ���ﺎري واﻟﻘﻨ���ﻮات وﺻ���ﺮف ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ طﻮل.
اﻟﻤﯿﺎه.
ﺗُﺸ��ﻜﻞ ﺟ��ﺰ ًءا ﻣ��ﻦ اﻟﻤﺒﻨ��ﻰ

)ج( اﻟﻤ����������������ﻮاﻧﺊ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻤﯿﻨﺎء وﻛﻞ ﻣﺒﻨﻰ أو إﻧﺸ�ﺎءات
وﻣﺒ���ﺎﻧﻲ اﻟﺼ���ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ اﻟﻤﺸﯿﺪة
اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ اﻟﻤﺸﯿﺪة
)د( اﻟ���ﻮاح ﺷﻤﺴ���ﯿﺔ اﻟﻤ�������ﺮي او اﻟﻤﺴ�������ﺎﺣﺎت اﻷﺧ�������ﺮى
ﻓ������������ﻲ ﻣﻨﺸ������������ﺄة اﻟﻤﺴ��ﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﺮﻛﯿ��ﺰ واﺳ��ﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗ��ﺔ
ﻛﮭﺮوﺿ���������ﻮﺋﯿﺔ او اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ
ﻣﺤﻄ���������ﺔ ﺗﻮﻟﯿ���������ﺪ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗ����ﺔ اﻟﺸﻤﺴ����ﯿﺔ
ﺑﺘﻘﻨﯿ���������������������������������ﺔ
اﻟﻜﮭﺮوﺿ�����ﻮﺋﯿﺔ او
اﻟﻄﺎﻗ�����ﺔ اﻟﺸﻤﺴ�����ﯿﺔ
اﻟﺤﺮارﯾﺔ
)أ( أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﺘﺤﺠﯿﺮ واﻟﺤﻔﺮ واﻟﻄﻢ وﻣﺎ ﺷ�ﺎﺑﮫ ذﻟ�ﻚ
ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻟﻐﺮض إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎء.

 ۱٬۲۲ش.ج
ﻟﻜ����������ﻞ ﻣﺘ����������ﺮ
اﻟﻤﻜﻌﺐ
 ۱٬۱۹ش.ج
ﻟﻜ��ﻞ ﻣﺘ��ﺮ ﻣﺮﺑ��ﻊ
ﺣﺘ��ﻰ ۱۰٬۰۰۰
ﻣﺘ��������ﺮ ﻣﺮﺑ��������ﻊ
وﯾﻀﺎف ۰٫۱۰
ش.ج .ﻟﻜﻞ ﻣﺘ�ﺮ
ﻓ������������������ﻮق ال-
۱۰٫۰۰۰۰
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.
Log
v
v
،۱۲۰۰
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺠﻢ
اﻟﺘﻌ�������������������ﺪﯾﻦ،
اﻟﺘﺤﺠﯿ����������������ﺮ،
اﻟﺤﻔ�����ﺮ ،اﻟﻄ�����ﻢ
وﻣ��ﺎ ﺷ��ﺎﺑﮫ ذﻟ��ﻚ
ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﻜﻌﺐ.

)ب( اﻋﻤﺎل ﻟﺘﮭﯿﺌﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻄﻢ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ

 ۱٫۱ش.ج.
ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
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وﻻ ﺗﺨﺪﻣ���������ﮫ ﺑﻄﺮﯾﻘ��������� ٍﺔ ) (۲أﻧﺎﺑﯿﺐ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ.
) (۳اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ اﻟﻌﻠﯿﺎ.
ﻣﺒﺎﺷﺮة.
) (٤ﻛﻮاﺑﻞ ﺑﺄي ﻗﻄﺮ.
ﺑﻤ��ﺎ ﻓ��ﻲ ذﻟ��ﻚ إﻗﺎﻣ��ﺔ اﻟﻘﻨ��ﻮات واﻟﺤﺠ��ﺮات وﻣﺤ��ﻮﻻت اﻟﻤﯿ��ﺎه
وﻣﺰاﻟ��ﻖ اﻟﻤ��ﺎء واﻟﺨﺰاﻧ��ﺎت واﻟ��ﺪﻋﺎﻣﺎت واﻟﻠ��ﻮازم وﻣ��ﺎ ﺷ��ﺎﺑﮫ
ذﻟﻚ ،وأﯾﻀﺎ ً أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﺠﯿﺮ واﻟﺤﻔﺮ واﻟﻄﻢ ﻟﻐﺮض ﻛ�ﻞ ﻣ�ﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.
)أ( إﻗﺎﻣ��ﺔ ﺟ��ﺪار – ﺑﺎﺳ��ﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠ��ﺪار اﻟﺰراﻋ��ﻲ أو اﻟﺠ��ﺪار  ۱٫۲۲ش.ج
ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ طﻮل.
اﻷﻣﻨﻲ

.۷

إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺪار

.۸

أﻋﻤﺎل أﺧﺮى

.۹

اﻟﻤﺒ������ﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﻔ������ﺎة ﻣ������ﻦ دور اﻟﻌﺒﺎدة
اﻟﺮﺳﻮم

)ب( إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺪار أﻣﻨﻰ أو ﺟﺪار زراﻋﻲ

ﻣﻌﻔﻰ

ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ رﺧﺼﺔ وﻟﻢ ﯾُﺤ�ﺪد ﻟ�ﮫ رﺳ�ﻮم ﻓ�ﻲ ۳۰٤٫٤٥
ش.ج
ھﺬا اﻟﺠﺪول
ﻣﻌﻔﻰ

اﻟﺴﺮﯾﺎن

.۲

ﯾﺒﺪأ ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ وﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻛﻞ طﻠﺐ
رﺧﺼﺔ ﯾﻘﺪم ﺑﯿﻮم ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ او ﺑﻌﺪه.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬ اﻟﻘﺮار"ﻗﺮار ﺑﺸﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮم ﻹﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٥ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

 ۲۹ﺗﺒ��������������������������ﺎت ٥۷۸۱
 ۱۳ﻛ�������ﺎﻧﻮن ﺛ�������ﺎﻧﻲ ۲۰۲۱
اﻟﻤﮭﻨﺪﺳ������ﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾ������ﺔ ﻧﺘﺎﻟﯿ������ﺎ اﺑ������ﺎرﺑﻮخ
رﺋﯿﺴ����������ﺔ ﻣﺠﻠ����������ﺲ اﻟﺘﻨﻈ����������ﯿﻢ اﻷﻋﻠ����������ﻰ
ﺑﺎﺳ�����������ﻢ ﻣﺠﻠ�����������ﺲ اﻟﺘﻨﻈ�����������ﯿﻢ اﻷﻋﻠ�����������ﻰ
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ﺟﯿﺶ

اﻟﺪﻓﺎع

اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻨﮫ ۱۹٦٦
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
إﻋﻼن ﺑﺸﺄن إﻏﻼق ﻣﻨﻄﻘﮫ )ﻣﻨﻊ دﺧﻮل وﻣﻜﻮث( )اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻮن( )اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ) (Bﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ۲۰۲۱- ٥۷۸۱- (۳

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۱٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻨﮫ
 ،۱۹٦٦اﻟﻤﺎدة  ۳۱۸ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸ�����ﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴ�����ﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ�����ﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱وﺑﺎﻗﻲ
ﺻ������ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ������ﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸ������ﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ،وﺑﻤﺎ إﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻌﺪﻣﺎ اﺗﻀ������ﺢ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺮﺿ������ﺦ ﺗﺤﺖ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﺮض وﺑﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﯾﻔﺮض اﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات ﻓﻮرﯾﺔ ﻷﺟﻞ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮫ وﻣﻨﻊ ﺗﻔﺸﯿﮫ ،ﻓﺈﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۱

ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﺑﺸﺄن إﻏﻼق ﻣﻨﻄﻘﮫ )ﻣﻨﻊ دﺧﻮل وﻣﻜﻮث( )اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻮن( )اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ) (Bﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(،
 ،۲۰۲۰-٥۷۸۱ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٦ﺑﺪل  "۲۰۲۱\۲\۱۲ﯾﺄﺗﻲ."۲۰۲۱\۳\۱۲" :

اﻻﺳﻢ

.۲

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻹﻋﻼن" :اﻋﻼن ﺑﺸﺄن إﻏﻼق ﻣﻨﻄﻘﮫ )ﻣﻨﻊ دﺧﻮل وﻣﻜﻮث( )اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻮن( )اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ (B
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ."۲۰۲۱- ٥۷۸۱،(۳

۲۹

ﺷﺑﺎط

٥۷۸۱

اﻟ��������ﻮف

۱۱

ﺷﺑﺎط

۲۰۲۱

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

ﺗ��������ﻤ��������ﯿ��������ﺮ

ﯾ��������ﺪﻋ��������ﻲ
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جيش الدفاع اإلسرائيلي
أمر بشأن قانون األراضي (استمالك للمصلحة العامة) (يهودا والسامرة) (رقم 1969-5729،)321
قرار بشأن استمالك واخذ حق التصرف (مجمع مياه وادي كيدرون هوركنيا رقم ه)1/21/
بموجب صالحياتي حسب المادة  2من األمر بشأن قانون األراضي (استمالك للمصلحة العامةة (يهةودا االسةامرة (رقة
 ،1969-5729 ، 321األمر بشأن إقامة اإلدارة المدنية (يهودا االسامرة (رق  ،1981-5742 ، 947ابموجب المادة
 4من قانون األراضي (استمالك للمصلحة العامة  ،رق  2لسنة ( 1953فيما يلي-قانون االستتمالك  ،ابعةدما اقتنعةإ إن
استمالك األراضي للمصلحة العامة ألجل اقامة مجمع مياه ،الذي سيخدم كال المجتمعيين في منطقةة وةور األردن االرحةر
الميإ اأن بإمكان المنشأ تحمل النفقات الالزمة لتعويض أصحاب الحقوق في األراضي-
أقرر بهذا على استمالك األراضي المفصلة أدناه ،بموجب المادة ( 1( 4أ من قانون االستمالك ،اعلى اخذ حق
التصرف في األراضي المفصلة أدناه خالل  60يوم من يوم نشر هذا القرار في االراضي ،مواقع االنترنإ ،مديرية
التنسيق ااالرتراط المالئمة ،اا عن طريق تسليمه لجهات االرتراط الفلسطيني ،حسب االخير بينه .
األراضي هي:
قطعة ارض مجمل مساحتها  ،658.345كما هو محدد باللون األحمر على خريطة االستمالك بمقياس رس 12.000 :1
اتحمل اس " قرار بشأن استمالك ااخذ حق التصرف (مجمع مياه اادي كيدران هوركنيا رق ه1/21/
الموقعة بتوقيعي اتشكل جزء ال يتجزأ من هذا القرار.
األراضي المذكورة هي أراضي وير منظمة احسب خارطة التسوية تقع في اراضي عرب ابن عريد ،حوض فيسكالي ،6
المواقع :كرين الحم اجلين ،صن الرقعة.
ينشر هذا القرار االخريطة المرفقة له ،على النحو التالي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

يودع في مكاتب مديرية التنسيق ااالرتراط المالئمة اتعلق على لوحة اإلعالنات لمدة  60يوم.
يسل لالرتراط الفلسطيني في المحافظة المالئمة ،بواسطة مديرية التنسيق ااالرتراط المالئمة.
ينشر بواسطة الصحافة باللغتين العررية االعربية.
ينشر على موقع االنترنإ التابع لإلدارة المدنية.
يودع في ديوان رئيس فرع الرنية التحتية في اإلدارة المدنية ايوضع الطالع كل من يروب بهذا.
يودع في ديوان التنظي في اإلدارة المدنية ايوضع الطالع كل من يروب بهذا.
يودع في مكاتب المسؤال عن األمالك الحكومية في يهودا االسامرة في المحافظة المالئمة ،ايوضع الطالع كل من يروب
بهذا.

 .8يعلق بشكل ااضح للعين في عدة أماكن بارزة في نطاق األراضي المذكورة ،لمدة  60يوم.
 .9مجموعة المناشير األاامر االتعيينات التابعة لقيادة جيش الدفاع اإلسرائيلي في منطقة يهودا االسامرة.
ايمكن ألي شخص االطالع عليه .
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ﺟﯿﺶ

اﻟﺪﻓﺎع

اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ( ﻟﺴﻨﮫ ۱۹٦٦
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻏﻼق ﻣﻨﺎطﻖ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۷-٥۷۲۷،(۳٤
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ دﺧﻮل وﺧﺮوج وﺗﺼﺎرﯾﺢ ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن( ۲۰۲۱- ٥۷۸۱-
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻ�����ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ�����ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۱٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼ�����ﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴ���ﻨﮫ  ،۱۹٦٦اﻟﻤﺎدة  ۳۱۸ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸ���ﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴ���ﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ���ﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۱٦٥۱
 ،۲۰۰۹-٥۷۷۰وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ،وﺑﻤﺎ إﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ
واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻌﺪﻣﺎ اﺗﻀ��ﺢ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺮﺿ��ﺦ ﺗﺤﺖ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﺮض وﺑﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﯾﻔﺮض اﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات
ﻓﻮرﯾﺔ ﻷﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮫ وﻣﻨﻊ ﺗﻔﺸﯿﮫ ،ﻓﺈﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۱

ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ دﺧﻮل وﺧﺮوج وﺗﺼﺎرﯾﺢ ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( ۲۰۲۱- ٥۷۸۱-
 ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٥ﺑﺪل "ﺷﺒﺎط  "۲۰۲۱ﯾﺄﺗﻲ ٦" :آذار ."۲۰۲۱

.۲

اﻻﺳﻢ

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻹﻋﻼن " :ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ دﺧﻮل وﺧﺮوج وﺗﺼﺎرﯾﺢ ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﺳﺮﯾﺎن( ."۲۰۲۱- ٥۷۸۱-

۷

آذار

٥۷۸۱

اﻟ��������ﻮف

۱۹

ﺷﺑﺎط

۲۰۲۱

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

ﺗ��������ﻤ��������ﯿ��������ﺮ

ﯾ��������ﺪﻋ��������ﻲ

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

11383

جيش الدفاع اإلسرائيلي
قانون تنظيم المدن ،القرى واالبنية ،رقم  79لسنة 1966
أنظمة تنظيم المدن ،القرى واالبنية
(قيمة الرسوم لتقديم طلب اعفاء من الترخيص) (يهودا والسامرة)
بموجب صالحياتي وفق المادة  67من قانون تنظيم المدن ،القرى واالبنية رقم  79لسنة  ،1966المادة (4ب) من
االمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (رقم  1981-5742 )947وباقي صالحياتي وفق أي قانون او
تشريعات امن ،وبناء على توصية مجلس التنظيم األعلى ،فإنني اسن األنظمة التالية:

قيمة
الرسوم

.1

مقدم طلب لإلعفاء من الترخيص يدفع رسوم بقيمة  500شيكل جديد.
في هذه االنظمة-
"طلب اعفاء من الترخيص" -طلب بموجب المادة  )4(7من االمر بشأن تنظيم المدن،
القرى واالبنية (يهودا والسامرة) (رقم 1971-5731 ،)418؛

اعفاء من .2
دفع الرسوم

يتوجب على مقدم الطلب اعفاء من الترخيص ،الذي يدعي أنه غير قادر على دفع الرسوم،
أن يرفق عند تقديم الطلب للحصول على الرخصة ،طلب إعفاء من دفع رسوم الرخصة،
ويرفق تصريح الذي يبين ممتلكاته وممتلكات الزوج والزوجة والوالدين ،بحال كان يعتمد
عليهم في معيشته ،وكذلك مصادر دخله في األشهر الستة السابقة لتاريخ تقديم طلب
اإلعفاء من الرسوم؛ قدم طلب كالمذكور ،يجوز لرئيس مجلس التنظيم العالي ،منح االعفاء
لمقدم الطلب ،ألسباب يتم تدوينها ،إعفا ًء كليًا أو جزئيًا من دفع الرسوم ،في حاالت استثنائية
إذا اقتنع أن مقدم الطلب غير قادر على دفع الرسوم ،مع األخذ بعين االعتبار دخله المادي،
ممتلكاته وديونه المثبتة.

استرداد
الرسوم

.3

(أ)

يحق لمن حصل على إعفاء من الترخيص ،ولم يباشر العمل ،وأعاد الرخصة
إلى اللجنة خالل ستة أشهر من تاريخ إصدارها ،وأرفق طلب إلغائها -أن يسترد
نصف الرسوم.

(ب)

تم قبول طلب لإلعفاء من الترخيص ،جزئيًا أو بتعديالت ،فيجوز لرئيس المجلس
التنظيم العالي أن يعيد إلى مقدم الطلب مبلغ الرسوم ،بشرط أال يتجاوز المبلغ
المسترد عن نصف قيمة الرسوم.

بدء سريان

.4

بدء سريان هذه االنظمة بعد ثالثين يوم من يوم توقيعها.

االسم

.5

تسمى هذه االنظمة " :أنظمة تنظيم المدن ،القرى االبنية (قيمة الرسوم لتقديم طلب اعفاء
من الترخيص) (يهودا والسامرة)."2021-5781 ،
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جيش

الدفاع

اإلسرائيلي

قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) لسنه 1966
امر بشأن اغالق مناطق (يهودا والسامرة) (رقم 1967-5727،)34
أمر بشأن تعليمات األمن [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم 2009-5770 ،)1651
تعليمات بشأن منع دخول وخروج وتصاريح عامة (معبر جسر النبي) (تمديد سريان رقم 2021- 5781- )2
بموجب صالالالاتي كق ئد قو توجي جيل جاو إل جائالالال جقياق ق جاموبدوج بموجب كعايم ي جام دة  15من ت نون جاصالالالاو جاع موج
ت نون مؤتت رتم  43اسالالو 1966ج جام دة  318من جألم بشالال ن كعايم ي نمن [نص موسالال ] (يهودج جاسالال م ة( (رتم (1651ج
2009-5770ج ب تق صالاتي كق تسالب ئق ت نون كشال يع ي نمنج بم ينوق جد دو نن جألم جامباوج ألجق جاا ل داأل جألمن
جاوظ م جاع م ق جاموبدوج بعوم جكضالالأ نن جاموبدو ن ج م موه ي ضالالت كات كهويو م و ب قق جا ي ي و جكذ ا جج جمجي
وريو ألجق مك ا موع ك شي ج إنق آم به ج م ياق:

تمديد سريان

.1

ق جا عايم ي بش ن موع دخول خ ج كص ريأ د مو (معب جس جاوبق( (كمويو ئ ي ن(ج5781
2021-ج ق جام دة 5ج بول " 6آاجر  "2021ي كق 21" :آاجر ."2021

.2
االسم

كسمأل ه ه جا عايم ي " :كعايم ي بش ن موع دخول خ ج كص ريأ د مو (معب جس جاوبق( (كمويو
ئ ي ن رتم ."2021- 5781- (2
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻌﯿﻨﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (۷
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺄﻧﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٤

.۱

ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة
ﻣﻌﯿﻨﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٤ﺑﺪل " ۱آذار  "۲۰۲۱ﯾﺄﺗﻲ:
"۱ﺣﺰﯾﺮان ."۲۰۲۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑدء ﺳرﯾﺎن ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﯾوم  ۱آذار .۲۰۲۱

اﻻﺳﻢ

.۳

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت":ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ ) (۲۰۱۹اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻌﯿﻨﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۷ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

۲۳

ادار

٥۷۸۱

۷

آذار

۲۰۲۱

اﻟﻌﻣﯾ���������د ﻓ���������ﺎرس ﻋطﯾﻠ���������ﮫ
رﺋ�������������ﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�������������ﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘ������ﺔ ﯾﮭ������ﻮدا واﻟﺴ������ﺎﻣﺮة
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جيش الدفاع االسرائيلي
قانون الصحة العامة المؤقت رقم  43لسنة 1966

تعليمات الصحة العامة (فيروس الكورونا الجديد ( )2019الحجر الصحي المنزلي وتعليمات متفرقة)
(تعديل رقم( )22تعليمات مؤقتة)2021-5781،

بموجب صالحيتي حسب المواد  10و 15-من قانون الصحة العامة ،قانون مؤقت رقم  43لسنة  ،1966وبموجب االمر
بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (رقم  ،1981- 5741 ،)947فأني اسن التعليمات التالية:

تعديل المادة .1 1

في تعليمات الصحة العامة (فيروس الكورونا الجديد ( )2019الحجر الصحي المنزلي
وتعليمات متفرقة) (تعليمات مؤقتة)( 2020-5780 ،فيما يلي-التعليمات االصلية) ،في المادة
-1
( )1قبل تعريف "منطقة" يأتي:
""ضيف" -من ليس مقيما ً او مقيم دائم في مؤسسة الرفاه االجتماعي او مؤسسة صحية،
ال يعمل في المؤسسة ،ليس عامل اجنبي القاطن في دور المسنين مع احد المقيمين،
ليس مراقب من قبل وزارة العمل ،الرفاة والخدمات االجتماعية اإلسرائيلية او من قبل
وزارة الصحة اإلسرائيلية وليس مقدم خدمات منظمة ومخططة من قبل المؤسسة؛".
( )2بدل تعريف "معافى" يأتي:
""متعافي" -من حصل من وزارة الصحة اإلسرائيلية او من قبل منسق الشؤون الصحية
في اإلدارة المدنية على بطاقة متعافي سارية المفعول ،بما في ذلك من حصل على
بطاقة تطعيم سارية المفعول وما دامت البطاقة سارية المفعول؛ لهذا الغرض" ،بطاقة
متعافي سارية المفعول" -بطاقة التي منحت بنا ًء على معلومات غير مزيفة التي نقلها
المتعالج؛ تمنح البطاقة المذكورة وفق تعليمات الجهة المختصة في وزارة الصحة
اإلسرائيلية؛"؛
( )3بعد تعريف "اتصال وثيق" يأتي:
""مؤسسة صحية" -احدى التالي:
( )1مستشفى او قسم داخل المستشفى ،المعد للرعاية المستمرة لمرضى تمريضيين
والمرضى المنهوكين عقليًا ،والتمريضين المعقدين ،الموصلين ألجهزة التنفس
االصطناعي أو المرضى المعالجون بطب الشيخوخة النشط ،واالقسام ألمراض
النفسية للشيخوخة ،ونزل للناجين من المحرقة؛
( )2إطار إسكان اجتماعي يستخدم إلعادة تأهيل المعاقين نفسيا؛ً
( )3مؤسسة إلعادة تأهيل مدمني المخدرات أو الكحوليات تشمل اإلقامة في المؤسسة؛
"مؤسسة رفاه اجتماعي" -مسكن الذي يستعمل ،أو المعد ليستعمل ،كليًا أو جزئيًا،
كمكان إقامة أو مكان مكوث لألطفال أو كبار السن أو المعاقين جسديًا أو عقليًا ،كل
ذل ك عندما يكونون خارج إطار عائالتهم ،والمسكن المحمي كما هو محدد في قانون
السكن المحمي ،2012-5772 ،حسب سريانه في إسرائيل من حين آلخر؛"؛
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( )4بعد التعريف "مكان بيع الطعام" يأتي:
"عامل" -بما في ذلك المتطوع والمستخدم ومن يقدم الخدمات لدى ال ُمشغل ،سواء
تواجدت عالقة عمل مع ال ُمشغل أم لم تتواجد؛".
تعديل المادة .2 2

في المادة  2من التعليمات االصلية-
( )1بعد الفقرة (ج  )1يأتي:
"(ج  )2بالرغم من المذكور في الفقرة (ج) ،يجوز لشخص الذي يمكث في الحجر،
والذي يعمل في جهاز الصحة ،إنهاء فترة الحجر الصحي بعد اجتياز فحصين كورونا
بنتيجة سلبية لـ nCov؛ تنفذ هذه الفحوصات في مواعيد تحددها الجهة المختصة في
وزارة الصحة االسرائيلية او المنسق للشؤون الصحية في اإلدارة المدنية ،وبعد
الحصول على موافقة صاحب العمل على الشروط المنصوص عليها في تعليمات الجهة
المختصة في وزارة الصحة اإلسرائيلية أو منسق الشؤون الصحية؛ لغرض هذه الفقرة،
"موظف جهاز الصحة" -أحد التالي:
( )1موظف في دائرة الصحة اللوائية الذي صنف من قبل الطبيب اللوائي أو نائبه،
من قبل منسق الشؤون الصحية في اإلدارة المدنية أو من قبل شخص مخول من
قبل وزارة الصحة االسرائيلية على انه موظف ضروري؛
( )2شخص يعمل في مؤسسة طبية ،في صندوق مرضى في إسرائيل أو في مؤسسة
تقدم خدمات طبية طارئة (في هذه الفقرة  -مؤسسة) ،وكذلك طالب ،متدرب ،يتعلم
أو شخص يكمل تدريبًا عمليًا لمهنة صحية في المؤسسة ،بما في ذلك عامل من
قبل شركة للقوى البشرية أو مقدم خدمات الذي يعمل لصالح المؤسسة ،باستثناء
موظف إداري أو عامل صيانة ،اال بحال تم تصنيفه كعامل ضروري من قبل
مدير المؤسسة ،من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة االسرائيلية أو من قبل
منسق الشؤون الصحية في اإلدارة المدنية؛ يجب أن يحتفظ مدير المؤسسة بقائمة
الموظفين الذين تم تصنيفهم كعمال ضروريين والذين صودق لهم على انهاء
الحجر الصحي بموجب هذه الفقرة ،ويرسلها الى الجهة المختصة في وزارة
الصحة االسرائيلية أو إلى منسق الشؤون الصحية ،عند طلبها؛
( )3عضو طاقم طبي الذي يعمل ومستخدم في إطار خارج المنزل أو شخص يعمل
كمقدم رعاية مباشرة في إطار خارج المنزل والذي تم تصنيفه كعامل ضروري
من قبل الهيئة المختصة في وزارة العمل والرفاه والخدمات االجتماعية
االسرائيلية؛ لهذا الغرض -
"عضو طاقم طبي" -طبيب أو ممرضة أو شخص يعمل كمساعد طبي؛
"مقدم الرعاية المباشرة" -موظف يقدم رعاية جسدية للشؤون اليومية لشخص معاق أو
يساعد في تقديم الرعاية كالمذكور؛
"إطار عمل خارج المنزل" -إطار المعد كبديل منزلي تحت إشراف وزارة العمل
والرفاه والخدمات االجتماعية االسرائيلية أو يتم تشغيله على يدها او أو من قبل دائرة
الخدمات االجتماعية في الوزارة اومن قبلها؛
(ج  )3بالرغم من المذكور في الفقرة (ج) ،يجوز للشخص المتواجد في الحجر الصحي
إنهاء مدة الحجر الصحي بعد  10أيام من تاريخ الوصول أو من تاريخ التواصل الوثيق
مع المريض ،وفق التعليمات التالية؛ تعليمات هذه الفقرة ال تمس بواجب حجر صحي
آخر الذي فرض قبل بدء سريان هذه التعليمات:
( )1إذا لم تظهر عليه أي أعراض خالل  10األيام؛
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( )2بعد اجتياز فحصين كورونا بنتيجة سلبية لـ nCov؛ نوع الفحوصات التي تأمر
عليها الجهة المختصة في وزارة الصحة االسرائيلية أو منسق الشؤون الصحية في
اإلدارة المدنية ،والتي تنفذ في المواعيد التالية:
(أ) الفحص األول -في أقرب وقت ممكن بعد الدخول الى الحجر الصحي؛
(ب) الفحص الثاني –خالل اليوم التاسع من الحجر الصحي ،وعلى األقل ،وبعد مضي
 24ساعة على األقل من موعد الفحص األول؛ "؛
( )2بدل الفقرة (د) من التعليمات االصلية ،يأتي:
"(د) شخص الذي ادرك انه في الحجر الصحي أو شخص يفرض علية واجب الحجر
الصحي بموجب هذه التعليمات ،عليه الوصول لمكان الحجر الصحي دون استخدام
وسائل النقل العام كمفهومها في الفقرة (ج ،)1والشخص الذي يتواجد في الحجر
الصحي او الذي فرض عليه واجب الحجر الصحي وفق هذه التعليمات ال يخل واجب
الحجر الصحي ،يمكث في الحجر الصحي وال يخرج من مكان الحجر الصحي اال
بمصادقة الطبيب اللوائي او نائبه ،منسق الشؤون الصحية في اإلدارة المدنية أو الجهة
المختصة في وزارة الصحة االسرائيلية ووفقًا لشروط الموافقة ؛ لهذا الغرض -تعتبر
مخالفة خل واجب الحجر الصحي أيضا المحاولة للخل بواجب الحجر الصحي لشخص
الذي دخل الى المنطقة خالل مدة  14يوم قبل دخوله الى المنطقة من الخارج ،كان في
دوله التي ليست دولة إسرائيل ،وصرح انه خالل المدة المذكورة تواجد فقط في دولة
إسرائيل،
(د )1( )1عائد يصل إلى المنطقة لغرض التدريب أو مباره أو منافسة رياضية
المعترف فيها من قبل هيئة دولية رسمية لنفس فرع الرياضة أو لتدريب أو مباره أو
منافسة رياضية المعترف فيها من قبل هيئة دولية رسمية ،وتم منح العائد مصادقة من
قبل وزارة التربية والرياضة في إسرائيل وتم تحويل هذه المصادقة لمنسق الشؤون
الصحية في اإلدارة المدنية أو إلى وزارة الصحة االسرائيلية ،يجوز له الخروج من
الحجر الصحي وفقًا لتعليمات منسق الشؤون الصحية أو الجهة المختصة في وزارة
الصحة االسرائيلية؛
( )2بالرغم من المذكور في الفقرة (أ) ،عائد الذي خرج من المنطقة من قبل هيئة
رياضية ،لغرض التدريب أو مباراة أو منافسة رياضية المعترف فيها من قبل هيئة
دولية رسمية ،ومنحت مصادقة للعائد من قبل وزارة التربية والرياضة في إسرائيل وتم
تحويل هذه المصادقة إلى منسق الشؤون الصحية في اإلدارة المدنية أو إلى وزارة
الصحة االسرائيلية ،يُعفى من الحجر الصحي بالشروط التي يحددها منسق الشؤون
الصحية في اإلدارة المدنية أو وزارة الصحة االسرائيلية  ،وبشرط أن صرح انه حتى
دخوله الى إسرائيل او الى المنطقة ،طبق خالل مكوثه خارج المنطقة بموجب تعليمات
الجهة المختصة في وزارة الصحة االسرائيلية او منسق الشؤون الصحية التي اصدرت
لغرض السفر كالمذكور؛ حتى حين دخول إسرائيل أو المنطقة؛
( )3في هذه الفقرة" ،هيئة رياضية" -مجموعة من األشخاص العاملين في فرع رياضة
معين والمنتسبين إلى اتحاد رياضية أو يعملون كمؤسسة مستقلة أو رابطة غير ربحية،
ويمثلون فرع أو عدة فروع رياضية في إسرائيل ومعترف بها من قبل الهيئات الدولية
المماثلة والمعروفة في نفس فرع الرياضة "؛
(د  )2عائد يصل إلى المنطقة لمدة ال تتجاوز أربعة أيام ،ألغراض اقتصادية مستعجلة
تعود بفائدة اقتصادية تتعدا الفائدة االقتصادية التي يمثلها مقدم الطلب ،وقدم تقرير
بموضوع العائد من قبل وزارة االقتصاد االسرائيليةحسبة توجد حاجة اقتصادية ملحة
كالمذكور المتعلقة بعودة العائد ،وتم ارسال هذا التقرير الى وزارة الصحة االسرائيلية،
يجوز له الخروج من الحجر الصحي ،وفق تعليمات الجهة المختصة في وزارة الصحة
االسرائيلية ،ومنوطا إلجراء فحوصات لفيروس كورونا خالل  48ساعة قبل الهبوط
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في إسرائيل ،وحصل على نتيجة سلبية لـ  ،nCovوبالشروط التي تحددها وزارة
الصحة االسرائيلية؛
(د )3عائد ذو خبرة فريدة يصل إلى المنطقة لمدة ال تزيد عن سبعة أيام ،لغرض القيام
اعمال مستعجلة ،وقدم تقرير بموضوع العائد من قبل احدى الوزارات اإلسرائيلية
المسؤولة عن تنفيذ االعمال المستعجلة المتعلقة بعودة العائد ذو الخبر الفريدة لتنفيذ
االعمال المذكورة .وتم ارسال هذا التقرير الى وزارة الصحة االسرائيلية ،يجوز له
الخروج من الحجر الصحي ،وفق تعليمات الجهة المختصة في وزارة الصحة
اإلسرائيلية.
(د )4يجوز للجهة المختصة في وزارة الصحة االسرائيلية تقصير فترة الحجر المشار
إليها في الفقرة(ج) لعائد الذي يعتبر مندوب رسمي عن دولة إسرائيل الذي غادر
المنطقة مبعوثا ً من قبل دولة إسرائيل ألغراض أمنية أو سياسية ،وبعد شرح للجهة
المختصة في وزارة الصحة اإلسرائيلية تفاصيل السفرن وحددت شروط السفر المذكور
بشكل الذي يقلص خطر التعرض لفايروس الكورونا وبشرط ان العائد صرح انه نفذ
الشروط التي حددتها الجهة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائيلية؛ عند اتخاذ قرار
بتقصير فترة الحجر الصحي كالمذكور ،يتوجب على الجهة المختصة في وزارة
الصحة االسرائيلية االخذ في عين االعتبار ،في جملة االمر ،تواجد المصلحة األمنية
او السياسية في تقصير فترة الحجر الصحي؛ "؛
( )3بعد الفقرة (ز) يأتي:
"(ز )1يجوز لشخص المتواجد في الحجر الصحي مغادرة مكان الحجر الصحي
بغرض إجراء فحص لـ nCov؛ يتم الوصول إلى مكان الفحص والعودة منه بأسرع
طريق ممكنه دون استعمال وسائل النقل العام كمفهومها في الفقرة (ج)1؛
(ز )2شروط خروج الشخص للفحص كالمذكور في الفقرة (ز )1ومكان اجراء الفحص
وطريقة تنفيذه تحدد وفق تعليمات الجهة المختصة في وزارة الصحة االسرائيلية أو
منسق الشؤون الصحية في اإلدارة المدنية لهذا الشأن؛
(ز )3الشخص الذي تسري عليه تعليمات الفقرة (ب( ،)1ج )2أو (ز )1ويسافر من
اجل اجراء فحص  nCovأو يعود من هناك في سيارة أجرة أو الذي تسري عليه
تعليمات الفقرة (ج )1ويسافر إلى مكان الحجر الصحي في سيارة أجرة ،يجب عليه
إبالغ السائق قبل دخول سيارة االجرة." .
تعديل المادة
2أ1

.3

في المادة 2أ 1من التعليمات االصلية ،في الفقرة (ج) ،يأتي في نهايتها" :أو حتى يتم الحصول
على نتيجة فحص سلبية لـ ."nCov

تعديل المادة
2ب

.4

في المادة 2ب من التعليمات االصلية ،في الفقرة (د) ،يأتي في نهايتها:
"( )3يتم االنتقال من مكان حجر صحي واحد الى مكان حجر صحي آخر بمصادقة من طبيب
أو الجهة المختصة في وزارة الصحة االسرائيلية أو منسق الشؤون الصحية في اإلدارة
المدنية ،ووفقًا لشروط المصادقة؛ تمنح المصادقة المذكورة وفقًا لتعليمات الجهة المختصة في
وزارة الصحة االسرائيلية أو منسق الشؤون الصحية؛ ".

تعديل المادة
3أ

.5

في المادة 3أ من التعليمات االصلية ،تحذف الفقرات (أ) حتى (ج  )1و(-هـ) حتى (و).

تعديل المادة
3ب

.6

في المادة 3ب من التعليمات االصلية ،يأتي في نهايتها:
"(د) ال تسري تعليمات هذه المادة على عامل في جهاز الصحة الذي يعتبر متعافي".
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إضافة المادة
3ج1

.7

تعديل المادة
3د

.8

بعد المادة 3ب من التعليمات االصلية يأتي:
"حماية المقيمين 3ج( .1أ) ال يجوز للضيف زيارة مبنى مؤسسة صحية أو مؤسسة
رفاه اجتماعي ،وال يسمح مدير هذه المؤسسة بزيارات
في المؤسسات
ضيف إلى المؤسسة ،باستثناء ضيف واحد لكل مقيم أو
الصحية والرفاه
مقيم دائم؛
االجتماعي
(ب) ال يسمح مدير المؤسسة كالمذكور بزيارة ضيف لديه
أعراض ،أو يدرك أن الضيف يخضع لواجب الحجر
الصحي وفقا للمواد  2أو 2ب؛
(ج) بالرغم من المذكور في هذه المادة ،يجوز للهيئة
المختصة في وزارة الصحة االسرائيلية أو منسق
الشؤون الصحية في اإلدارة المدنية الموافقة على زيارة
ضيف أو نوع من الضيوف كما هو مذكور في الفقرة
(أ) ،في ظروف خاصة وبالشروط التي يحددوها".
في المادة 3د من التعليمات االصلية-
( )1الفقرة (ج- )1تحذف؛
( )2في الفقرة (ه) ،بدل "في الفقرات (أ) او (ب  ")1يأتي" :في الفقرة (أ)؛

تعديل المادة .9 4

في المادة  4من التعليمات االصلية ،بدل " 7اذار  7" ،"2021حزيران ."2021

بدء سريان

 .10بدء سريان هذه التعليمات بيوم توقيعها.

االسم

 .11تسمى هذه التعليمات" :تعليمات الصحة العامة (فايروس كورونا الجديد ( )2019حجر منزلي
وتعليمات متفرقة) (تعديل رقم ( )22تعليمات مؤقتة)."2021-5781 ،

فارس

عطيله

23

ادار

5781

العميد

7

آذار

2021

رئــــــــــيـس اإلدارة الــــــــمدنـية
فـي مــــنطقة يــــهودا والـــسامرة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ اﻟﻄﯿﺮان )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻄﯿﺮان واﻻﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻈﻮرة( )ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ( )رﻗﻢ ۱۹٦۷-٥۷۲۷ ،(۱۳
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺸﺄن ﺗﺸﻐﯿﻞ وﺳﺎﺋﻞ طﯿﺮان )ﺳﻠﻄﺔ اﻻطﻔﺎء( ۲۰۲۱-٥۷۸۱
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ووﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻣﺮ اﻟﻄﯿﺮان )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻄﯿﺮان واﻹﻋﻼن
ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻈﻮرة( )ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ( )رﻗﻢ  ۱۹٦۷-٥۷۲۷ ،(۱۳وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت
اﻣﻦ ،اﻧﻨﻲ اﻗﺮ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﺗﺼﺮﯾﺢ
طﯿﺮان

.۲

اﻻﺑﻼغ

.۳

ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ:
"ﺳﻠﻄﺔ اﻹطﻔﺎء"-اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘطرﯾﺔ ﻟﻺطﻔﺎء واﻹﻧﻘﺎذ ،ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.
"وﺳﯿﻠﺔ طﯿﺮان" -ﻛﻞ وﺳﯿﻠﺔ طﯿﺮان ﺑﺪون طﯿﺎر ﻣﺴﯿﺮة ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻹطﻔﺎء وأي وﺳﯿﻠﺔ
طﯿﺮان ﺑﺪون طﯿﺎر ﻣﺴﯿﺮة ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎزھﺎ وﺗﺸﻐﻠﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻹطﻔﺎء
ﺧﻼل ﺣﺪث ﺣﺮﯾﻖ وإﻧﻘﺎذ.
"ﺣﺪث إطﻔﺎء وإﻧﻘﺎذ" – ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ.
"اﻟ ُﻤﺸﻐﻞ" -ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻹطﻔﺎء أو ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﺣﺪث اﺧﻤﺎد ﺣﺮﯾﻖ وإﻧﻘﺎذ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻹطﻔﺎء.
"اﻻﻣﺮ" – اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺳﻠﻄﺔ اﻹطﻔﺎء واﻹﻧﻘﺎذ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ .۲۰۱٤-٥۷۷٤ ،(۱۷٤۲
)أ(

اﺳﻤﺢ ﺑﮭﺬا ﻟﻜﻞ ُﻣﺸﻐﻞ ﺑﺘﻄﯿﯿﺮ وﺳﯿﻠﺔ طﯿﺮان ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ) ،(cﺑﻐﺮض ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺟﻤﯿﻊ
ﺻﻼﺣﯿﺎت ،واﺟﺒﺎت وﻣﮭﺎم ﺳﻠﻄﺔ اﻹطﻔﺎء ،ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ.

)ب( ﯾﻜﻮن ﺗﺤﻠﯿﻖ وﺳﯿﻠﺔ اﻟﻄﯿﺮان وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺿﺎﺑﻂ اﻹطﻔﺎء واﻹﻧﻘﺎذ ،ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ.
)ج( ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹطﻔﺎء أو اي ﺟﮭﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ ،وﯾﻜﻮن ﺑﺤﯿﺎزة ﻛﻞ ُﻣﺸﻐﻞ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻨﮫ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﯿﻞ وﺳﯿﻠﺔ اﻟﻄﯿﺮان ﺧﻼل ﺣﺪث اطﻔﺎء وإﻧﻘﺎذ.
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮاء ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻹطﻔﺎء ﯾﻌﻠﻢ اﻟﻠﻮاء اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻋﻦ اﻻﺣﺪاث اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ(

ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺗﺤﻠﯿﻖ وﺳﯿﻠﺔ طﯿﺮان ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ُﻣﺸﻐﻞ.

)ب( ﻣﺒﺎﺷﺮة ً ﺑﻌﺪ ﺣﺪث اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺻﺎﺑﺔ وﺳﯿﻠﺔ طﯿﺮان ،ﺳﻘﻮط وﺳﯿﻠﺔ اﻟﻄﯿﺮان اﻟﻐﯿﺮ
ﻣﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ ،ﺗﺼﺎدم وﺳﯿﻠﺔ اﻟﺼﯿﺮان ﺑﺄي ﻏﺮض او ﺷﺨﺺ.
.
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ﺣﻔﻆ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

.٤

اﻧﺘﮭﺎك
ﺑﺸﺮوط
اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ

.٥

ﺳﺮﯾﺎن

.٦

اﻻﺳﻢ

.۷

)أ(

اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ ،اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ،اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ ،اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ أو أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺘﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
وﺳﯿﻠﺔ اﻟﻄﯿﺮان اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻطﻔﺎء أو وﺳﺎﺋﻞ طﯿﺮان ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ وﻓﻖ ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ )ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﻠﻲ "اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت"( ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﯾﺔ ﻷﺳﺒﺎب اﻣﻨﯿﺔ وﺗﻜﻮن ﺑﺤﯿﺎزة ﺳﻠﻄﺔ اﻹطﻔﺎء وﺗﺤﺘﻔﻆ
ﺑﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻦ ،ﺑﺤﺎل ﻗﺮر اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

)ب( ﺳﻠﻄﺔ اﻻطﻔﺎء ﺗﺨﺰن وﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺼﻠﺔ ﻷداء واﺟﺒﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺣﻮادث اﻟﺤﺮﯾﻖ واﻹﻧﻘﺎذ ،واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﮭﺪف .اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﺸﺨﺺ او وﺣﺎﻟﺘﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،وﺻﺤﺘﮫ ،وﺣﺎﻟﺘﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﺗﺪرﯾﺒﮫ اﻟﻤﮭﻨﻲ ،واﻵراء
أو اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات ،واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺪث اﻻطﻔﺎء واﻻﻧﻘﺎذ-ﯾﺘﻢ ﺣﺬﻓﮭﺎ ،وﻻ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟ ُﻤﺸﻐﻞ او اﻟﺴﻠﻄﺔ او َﻣﻦ ِﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ.
)ج( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﺟﮫ ﺟﮭﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹطﻔﺎء ﻷﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓﻖ ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ
ﻷﻏﺮاض اﻣﻨﯿﺔ ،ﺗﻀﻊ ﺳﻠﻄﺔ اﻹطﻔﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻطﻼﻋﮭﺎ.
اﻧﺘﮭﺎك ﺷﺮوط اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺳﯿﺆدي اﻟﻰ اﻟﻐﺎء ،ﺗﻌﻠﯿﻖ أو اﯾﻘﺎف ﺳﺮﯾﺎن اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ او ﺟﺰﺋﻲ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر.
ﻻ ﯾﻤﺲ ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻓﻖ
اﻣﺮ اﻟﻄﯿﺮان )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻄﯿﺮان واﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻈﻮرة( )ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ( )رﻗﻢ ،(۱۳
 ۱۹٦۷-٥۷۲۷ﻻﺟﻞ ﺗﺤﻠﯿﻖ طﺎﺋﺮة.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.
ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ " :ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺸﺄن ﺗﺸﻐﯿﻞ وﺳﺎﺋﻞ طﯿﺮان )ﺳﻠﻄﺔ اﻻطﻔﺎء( ."۲۰۲۱-٥۷۸۱

ﯾﻤﻨﺢ ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺸﻐﯿﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﯿﺮان ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﻓﻘﻂ ،وﻻ ﯾﺴﻤﺢ اﻟﻄﯿﺮان
ﻓﻲ ﻧﻄﺎق دوﻟﺔ اﺳﺮاﺋﯿﻞ.
ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻧﺘﮭﺎك ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ وﻟﮭﺬا اﻧﺘﮭﺎﻛﮭﺎ ﻗﺪ ﯾﺆدي اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ،وﺿﻊ اﻟﯿﺪ وﻣﺼﺎدرة
وﺳﯿﻠﺔ اﻟﻄﯿﺮان.

۲۳

اذار

۷

اذار

٥۷۸۱
۲۰۲۱

ﺗﻤﯿﺮ ﯾﺪﻋﻲ،

اﻟﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات اﻟﺠﯿﺶ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓـﻲ ﻣﻨـﻄﻘﺔ ﯾـﮭﻮدا واﻟـﺴﺎﻣﺮة
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جيش الدفاع اإلسرائيلي
أمر بشأن حماية الطبيعة (يهودا والسامرة) (رقم 1969-5730 ،)363

إعالن عن محمية طبيعية وادي ترتسا -تعديل

بموجب صالحياتي وفق المادة  2من األمر بشأن حماية الطبيعة (يهودا والساامرة) (رقا ،)363
( 1969-5730فيما يلي" :األمر") والمادة (3أ)( )2من االمر بشأن إقامة اإلدارة المدنية (يهودا
والسامرة) (رقا  ،1981-5742 ،)947أعلان بها ا أن موقاا وادر ترتساا الا ر تبلات مسااح
 5.808دون  ،المحدد على الخريطة الموقعة ب اوقيعي مان ياوم  12تشارين او  2020وتشال
جزء ال ي جزأ من اإلعالن ،يع رف في "كمحمية طبيعية" ،كمفهومها في األمر.
في ذي االمر ،البند ( ،)2بعد الللمات "روت مسليوت" يأتي" :وادر ترتسا".
بدء سريان ه ا اإلعالن من يوم  11كانون او .2020

فددددددددار

27

ادار

5781

العميددددددددد

11

آذار

2021

رئدددددددددير اإلدارة

عطيلدددددد د
المد يدددددددددة

فددددي م طهددددة يهددددودا والسددددامرة
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جيش الدفاع اإلسرائيلي
أمر بشأن حماية الطبيعة (يهودا والسامرة) (رقم 1969-5730 ،)363

إعالن عن محمية طبيعية عرفوت اريحا (سهوب اريحا)

بموجب صالحياتي وفق المادة  2من األمر بشأن حماية الطبيعة (يهودا والساامرة) (رقا ،)363
( 1969-5730فيما يلي" :األمر") والمادة (3أ)( )2من االمر بشأن إقامة اإلدارة المدنية (يهودا
والسامرة) (رق  ،1981-5742 ،)947أعلن بهذا أن موقع عرفوت اريحا (سهوب اريحا) الذي
تبلغ مساحته  4.010دونا  ،المحادد علا الخريطاة الموقعاة بتاوقيعي مان ياوم  12تشارين او
 2020وتشكل جزء ال يتجزأ من اإلعالن ،يعترف فيه "كمحمية طبيعية" ،كمفهومها في األمر.
في ذيل االمر ،البند ( ،)2بعد الكلمات "روت مسكيوت" ياأتي":عرفوت اريحا (سهوب اريحا)".
بدء سريان هذا اإلعالن من يوم  11كانون او .2020

فددددددددار

27

ادار

5781

العميددددددددد

11

آذار

2021

رئدددددددددير اإلدارة

عطيلدددددد د
المدنيدددددددددة

فدددددي منطقدددددة يهدددددودا والسدددددامرة
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جيش الدفاع اإلسرائيلي
أمر بشأن حماية الطبيعة (يهودا والسامرة) (رقم 1969-5730 ،)363

إعالن عن محمية طبيعية "روتم مسكيوت" -تعديل

بموجب صالحياتي وفق المادة  2من األمر بشأن حماةأ الطبيعأ يةهأودا والاأامرة) يرقأ ،)363
 1969-5730يفيما ةلي" :األمر") والمادة 3يأ)ي )2من االمأر بشأن إقامأ اإلدارة المدنيأ يةهأودا
والاامرة) يرق  ،1981-5742 ،)947أعلأن بهأ ا أ موقأو روتأ ماأايوي الأ تبلأه ماأاح
 2،062دون  ،المحدد على الخرةط الموقع ب وقيعي من ةوم  12تشرةن اول  2020وتشال جأء
ال ة جءأ من اإلعال  ،ةع رف في "كمحمي طبيعي " ،كمفهومها في األمر.
في ذةل االمر ،البند ي ،)2بعد الالماي "مغارة النطيفي كفر لقف" ةأنتي ،" :روت ماايوي".
بد سرةا ه ا اإلعال من ةوم  11كانو اول .2020

فددددددددار

27

ادار

5781

العميددددددددد

11

آذار

2021

رئدددددددددير اإلدارة

عطيلدددددد د
المدنيدددددددددة

فدددددي منطقدددددة يهدددددودا والسدددددامرة
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جيش

الدفاع

اإلسرائيلي

قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) لسنه 1966
امر بشأن اغالق مناطق (يهودا والسامرة) (رقم 1967-5727،)34
أمر بشأن تعليمات األمن [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم 2009-5770 ،)1651
تعليمات بشأن منع دخول وخروج وتصاريح عامة (معبر جسر النبي) (تمديد سريان رقم 2021- 5781- )3
بموجب صالالالاتي كق ئد قو توجي جيل جاو إل جائالالال جقياق ق جاموبدوج بموجب كعايم ي جام دة  15من ت نون جاصالالالاو جاع موج
ت نون مؤتت رتم  43اسالالو 1966ج جام دة  318من جألم بشالال ن كعايم ي نمن [نص موسالال ] (يهودج جاسالال م ة( (رتم (1651ج
2009-5770ج ب تق صالاتي كق تسالب ئق ت نون كشال يع ي نمنج بم ينوق جد دو نن جألم جامباوج ألجق جاا ل داأل جألمن
جاوظ م جاع م ق جاموبدوج بعوم جكضالالأ نن جاموبدو ن ج م موه ي ضالالت كات كهويو م و ب قق جا ي ي و جكذ ا جج جمجي
وريو ألجق مك ا موع ك شي ج إنق آم به ج م ياق:

الغاء المادة .1 2

جام دة  2من جا عايم ي بش ن موع دخول خ ج كص ريأ د مو (معب جس جاوبق(ج2021- 5781
( يم ياق" :جا عايم ي جالصايو"(  -كا ف.

تعديل المادة .2
3

ق جام دة  3من جا عايم ي جالصايوج بعو "جال ياج" ي كق "هو مديم ق جاموبدوج ج "

تعديل المادة .3
4

ق جام دة  4من جا عايم ي جالصايو-

تمديد سريان

االسم

(ن(

جا د ة (ن( -كا ف؛

(ج(

ق جا د ة (ج(ج بول جاكام ي " جن يس و ق نتو جاش ط جا ايو" ي كق " جن ألئب ج ينس نيو ج
ألئب ج شذصيو خ صو جا ق ك و دخوا من جاموبدو"؛

(ج(

جابوود (ج(((- (1ج(( – (2كا ف

.4

ق جام دة  5من جا عايم ي جالصايوج بول " 21آاجر  "2021ي كق 29" :آاجر ."2021

.5

كسمأل ه ه جا عايم ي " :كعايم ي بش ن موع دخول خ ج كص ريأ د مو (معب جس جاوبق( (كمويو
ئ ي ن رتم ."2021- 5781- (3

9

نيسان

5781

الووووووو

22

آذار

2021

قووائوود قوات جيش الوودفوواع اإلسوووورائيلي

تووووووموووووويوووووور

يوووووودعووووووي

بووومووونو و وووسوووة يوووهوووودا والسوووووووامووورة
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ﺟﯿﺶ

اﻟﺪﻓﺎع

اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ( ﻟﺴﻨﮫ ۱۹٦٦
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻏﻼق ﻣﻨﺎطﻖ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۷-٥۷۲۷،(۳٤
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ دﺧﻮل وﺧﺮوج وﺗﺼﺎرﯾﺢ ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ۲۰۲۱- ٥۷۸۱- (٤
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻ�����ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ�����ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۱٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼ�����ﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴ���ﻨﮫ  ،۱۹٦٦اﻟﻤﺎدة  ۳۱۸ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸ���ﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴ���ﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ���ﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۱٦٥۱
 ،۲۰۰۹-٥۷۷۰وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ،وﺑﻤﺎ إﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ
واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻌﺪﻣﺎ اﺗﻀ��ﺢ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺮﺿ��ﺦ ﺗﺤﺖ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﺮض وﺑﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﯾﻔﺮض اﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات
ﻓﻮرﯾﺔ ﻷﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮫ وﻣﻨﻊ ﺗﻔﺸﯿﮫ ،ﻓﺈﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۱

ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ دﺧﻮل وﺧﺮوج وﺗﺼﺎرﯾﺢ ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن(٥۷۸۱،
 ،۲۰۲۱-ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٥ﺑﺪل " ۲۹آذار  "۲۰۲۱ﯾﺄﺗﻲ ۱۱" :ﻧﯿﺴﺎن ."۲۰۲۱

اﻻﺳﻢ

.۲

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت " :ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ دﺧﻮل وﺧﺮوج وﺗﺼﺎرﯾﺢ ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ."۲۰۲۱- ٥۷۸۱- (٤

۱٦

ﻧﯾﺳﺎن

٥۷۸۱

اﻟ��������ﻮف

۲۹

آذار

۲۰۲۱

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

ﺗ��������ﻤ��������ﯿ��������ﺮ

ﯾ��������ﺪﻋ��������ﻲ

ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﮫ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۲۹،(۳۲۱
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺷﺎرع -٥٥۷إﻗﺎﻣﺔ اﻧﺤﺪار ودوار ﻣﺮوري-ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة رﻗﻢ
/۳/۹۰ھ(
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۱۹٦۹ -٥۷۲۹ ،(۳۲۱اﻷﻣﺮ ﺑﺸ��ﺎن إﻗﺎﻣﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹٤۷
وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿ������ﻲ )اﺳ������ﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼ������ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( ،رﻗﻢ  ۲ﻟﺴ������ﻨﺔ ) ۱۹٥۳ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ -ﻗﺎﻧﻮن
اﻻﺳﺘﻤﻼك ( ،وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌﺖ إن اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﺿﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺟﻞ اﻗﺎﻣﺔ اﻧﺤﺪار ودوار ﻣﺮوري ﺑﯿﻦ
ﺷ���ﺎرع رﻗﻢ  ٥٥۷و"طﺮﯾﻖ اﻟﻘﺮى" اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﺸ���ﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﺨﺪم اﻟﻤﺼ���ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺻ���ﻼت واﻷﻣﺎن،
ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟ ﺴﻜﺎن ﻏﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ وأﻧﮫ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﻨ ﺸﺄ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ أ ﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق
ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ-
أﻗﺮر ﺑﮭﺬا وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۱۲ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻ ﺳﺘﻤﻼك ،ﻋﻠﻰ ا ﺳﺘﻤﻼك اﻷرا ﺿﻲ اﻟﻤﻔ ﺼﻠﺔ أدﻧﺎه ،ﺧﻼل  ٦۰ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧ ﺸﺮ
ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻻرض ،ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴ������ﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إرﺳ������ﺎﻟﮭﺎ ﻟﺠﮭﺎت
اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ،ﺣﺴﺐ اﻻﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﮭﻢ.
اﻷراﺿﻲ ھﻲ:
ﻗﻄﻌﺔ ارض ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ  ۲٫۰۸۹دوﻧﻢ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة ھ" ۳/۹۰/طﺮﯾﻖ" وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﺄﺧﺬ ﻓﯿﮭﺎ
ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﺑﻤﻘﯿﺎس رﺳﻢ  ۱٥٫۰۰۰ :۱وﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ
" ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )ﺷﺎرع -٥٥۷اﻗﺎﻣﺔ اﻧﺤﺪار ودوار ﻣﺮوري -ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻣﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة رﻗﻢ
/۳/۹۰ھ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮار.
اﻷراﺿ��ﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺣﺴ��ﺐ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﺴ��ﻮﯾﺔ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ أراﺿ��ﻲ ﻗﺮﯾﺔ ﻓﺮﻋﻮن ،ﺣﻮض -۸٤۷۲اﻟﻘﻄﻊ ٤
و ،۲٤-اﻟﺤﻮض -۸٤۷۳اﻟﻘﻄﻊ  ۱و ،۳۱-اﻟﺤﻮض -۸٤۷٤اﻟﻘﻄﻊ  ۷و.٤٦-
ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
.۱
.۲
.۳
.٤
.٥
.٦
.۷
.۸
.۹

ﯾﻮدع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
ﯾﺴﻠﻢ ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ﯾﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان رﺋﯿﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻮدع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻨﺪوب ﻋﻦ اﻟﻤﺴ������ﺌﻮل ﻋﻦ اﻷﻣﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ������ﺎﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ،
وﯾﻮﺿﻊ ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺬا.
ﯾﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﻠﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺪة أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﯿﺎدة ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ

وﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﮭﻢ.

۲۳

ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۸۱

٥

ﻧﯿﺴﺎن

۲۰۲۱

ﻓ���ﺎرس ﻋ��ﻄ��ﯿ��ﻠ���ﮫ،
رﺋﯿﺲ

ﻋ��ﻤ��ﯿ���ﺪ

اﻹدارة

اﻟﺴ��������������ﻠ��������ﻄ��������ﺔ

اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ

اﻟ��������ﻤ��������ﺨ��������ﺘﺼ��������������ﺔ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۳۰،(۳٤۸
أﻧظﻣﺔ ﺑﺷﺄن رﺳوم ﻣﺻﺎدﻗﺔ واﻋﺗراف ﺑﻘرار ﺣﻛم إﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ۳أ)ج( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷۳۰ ،(۳٤۸
 ،۱۹٦۹ووﻓﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹٤۷وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان
اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ وﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﺳﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم ۱

.۱

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم )۱ب( ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن رﺳﻮم ﻣﺼﺎدﻗﺔ واﻋﺘﺮاف ﺑﻘﺮار ﺣﻜﻢ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ )ﯾﮭﻮدا وﺳﺎﻣﺮه( ،۲۰۱٤-٥۷۷٤ ،ﺑﺪل " "۳۲ﯾﺄﺗﻲ."۱۰۰" :

ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ" :اﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن رﺳﻮم ﻣﺼﺎدﻗﺔ واﻋﺘﺮاف ﺑﻘﺮار ﺣﻜﻢ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

۲۹

ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۸۱

۱۱

ﻧﯿﺴﺎن

۲۰۲۱

اﻟﻌﻤﯿﺪ
رﺋﯿﺲ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻓﺎرس
اﻹدارة
ﯾﮭﻮدا

ﻋﻄﯿﻠﮫ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
واﻟﺴﺎﻣﺮة

11402

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻷراﺿﻲ )ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻤﻠﻚ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۱۸-٥۷۷۸ ،(۱۷۹٥
أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻷراﺿﻲ )ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻤﻠﻚ( )رﺳﻮم( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  ٦ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻷراﺿﻲ )ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻤﻠﻚ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۱۷۹٥
) ۲۰۱۸-٥۷۷۸ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ – اﻻﻣﺮ( وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ وﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﺳﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ:

واﺟﺐ دﻓﻊ  .۱ﻻ ﺗﻨﻔﺬ أي ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ،دون دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ.
اﻟﺮﺳﻮم
رﺳﻮم

 .۲ﺗﺪﻓﻊ رﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻠﻚ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ  ۲٥۰ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

 .۳ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

 .٤ﺗﺪﻋﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ " :أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻷراﺿﻲ )ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻤﻠﻚ( )رﺳﻮم( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(،
"۲۰۲۱-٥۷۸۱

۲۹

ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۸۱

۱۱

ﻧﯿﺴﺎن

۲۰۲۱

اﻟﻌﻤﯿﺪ
رﺋﯿﺲ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻓﺎرس
اﻹدارة
ﯾﮭﻮدا

ﻋﻄﯿﻠﮫ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
واﻟﺴﺎﻣﺮة

11403

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻷراﺿﻲ )اطﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼت( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۱٤-٥۷۷٤ ،(۱۷۳۷
أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻷراﺿﻲ )اطﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼت( )رﺳﻮم( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،
بﻣﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ٦ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻷراﺿﻲ )اطﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼت( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) ۲۰۱٤-٥۷۷٤ ،(۱۷۳۷ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ – اﻻﻣﺮ( وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻻﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ
وﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﺳﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ:
واﺟﺐ دﻓﻊ  .۱ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻼت ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ،دون دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻨﻔﺲ
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ.
اﻟﺮﺳﻮم
رﺳﻮم

 .۲ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻼت ،ﺗﺪﻓﻊ رﺳﻮم ﺑﻘﯿﻤﺔ  ۸۰ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن  .۳ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.
اﻻﺳﻢ

 .٤ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ" :أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻷراﺿﻲ )اطﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼت( )رﺳﻮم( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة("۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

ﻋﻄﯿﻠﮫ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
واﻟﺴﺎﻣﺮة

۲۹

ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۸۱

۱۱

ﻧﯿﺴﺎن

۲۰۲۱

اﻟﻌﻤﯿﺪ
رﺋﯿﺲ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻓﺎرس
اﻹدارة
ﯾﮭﻮدا

11404

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻷﺣﻜﺎم اﻷﻣﻮال اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ،رﻗﻢ  ٥۱ﺳﻨﺔ ۱۹٥۸
أﻧﻈﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻷﺣﻜﺎم اﻷﻣﻮال اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ،رﻗﻢ  ٥۱ﺳﻨﺔ ۱۹٥۸
)رﺳﻮم( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﻮاد )۱۲ح( و ۱٦-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻷﺣﻜﺎم اﻷﻣﻮال اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ،رﻗﻢ  ٥۱ﺳﻨﺔ
 ،۱۹٥۸ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺷﺄن ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون ﻣﻌدل ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻐﯾر اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ،ﻗﺎﻧون
رﻗم  ٥۱ﻟﺳﻧﺔ ) ۱۹٥۸ﺗﻌدﯾل ﺗﺳﺟﯾل اراﺿﻲ وﺣدود( )ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة( )رﻗم ،۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،(۱۸۱٥
ووﻓﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،5742-198 ،(۹٤۷وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ
ﺿﺮوري ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ وﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻧﻨﻲ اﺳﻦ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ:
واﺟﺐ دﻓﻊ
اﻟﺮﺳﻮم

.۱

ﻻ ﺗﻨﻔﺬ أي ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۱ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل
ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٥۱ﻟﺴﻨﺔ ) ۱۹٥۸طﻠﺒﺎت
ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺗﺴﺠﯿﻞ أراﺿﻲ وﺣﺪود( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة() ۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-طﻠﺐ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺴﺠﯿﻞ أراﺿﻲ وﺣﺪود( ،دون دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ
ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۲ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ.

اﻟﺮﺳﻮم

.۲

رﺳﻮم ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺗﺴﺠﯿﻞ أراﺿﻲ وﺣﺪود –  ۸٥ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،وﻛﺬﻟﻚ
 ۱۸۰ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ دوﻧﻢ ،او ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ،ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ؛
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ طﻠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ ،ﻛﺄﻧﮭﺎ
طﻠﺐ ﻟﮭﺬا اﻟﺸﺄن.

ﺳﺮﯾﺎن

.۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.٤

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ" :أﻧﻈﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻷﺣﻜﺎم اﻷﻣﻮال اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ،رﻗﻢ ٥۱
ﻟﺴﻨﺔ ) ۱۹٥۸رﺳﻮم( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

)أ(

)ب( رﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ،اﻟﺬي ﻻ ﯾﺸﻤﻞ طﻠﺐ
ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ–  ۱۰۰ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ.
)ج( ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ،ﺗﺪﻓﻊ رﺳﻮم ﺑﻘﯿﻤﺔ  %٤ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺴﺠﻞ ،ﺑﺤﺎل ﺳﺠﻞ
اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺗﺴﺠﯿﻞ أراﺿﻲ وﺣﺪود ،ﯾﻘﻠﺺ ﻣﻦ ھﺬا
اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة )أ(.

۲۹

ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۸۱

۱۱

ﻧﯿﺴﺎن

۲۰۲۱

اﻟﻌﻤﯿﺪ
رﺋﯿﺲ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻓﺎرس
اﻹدارة
ﯾﮭﻮدا

ﻋﻄﯿﻠﮫ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
واﻟﺴﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻘﺎرات ،رﻗﻢ  ۲٦ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٥۸
أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻘﺎرات ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻘﺎرات ،رﻗﻢ  ۲٦ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٥۸ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷراﺿﻲ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،5742-198۲،(۱۰۱۸وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ
ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻘﺎرات ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۰۹-٥۷٦۹ ،
ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ-

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ

.۱

ﺳﺮﯾﺎن

.۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.٤

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ" :أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻘﺎرات ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (٤
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

)أ(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  ،٥ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻮد "اﻟﺮﺳﻮم" ،ﺑﺪل اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﯿﮫ ﯾﺄﺗﻲ "۱٦۰" :ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ"؛

)ب( ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  ،۹ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻮد " ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ" ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ" :وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺮار ﺣﻜﻢ
اﻟﺬي ﯾﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻷﻣﻼك ﻋﻨﺪ طﻼق اﻟﺰوﺟﯿﻦ"؛
)ج( ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ -۱۰
) (۱ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻮد "اﻟﺮﺳﻮم" ،ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﯾﺄﺗﻲ" :ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ –
 ۸٥ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،وﻛﺬﻟﻚ  ۱۸۰ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ دوﻧﻢ ،او ﺟﺰء ﻣﻨﮫ،
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ؛ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ ،اﻟﺬي
ﻻ ﯾﺸﻤﻞ طﻠﺐ ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ –  ۱۰۰ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ.

) (۲ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻮد "ﺗﻔﺴﯿﺮات" ،ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ ﯾﺄﺗﻲ" :ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ
طﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ طﻠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ ،ﻛﺄﻧﮭﺎ طﻠﺐ ﻟﮭﺬا اﻟﺸﺄن".
)د(

۲۹
۱۱

ﻧﯿﺴﺎن
ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۸۱
۲۰۲۱

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  ،۲۰ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻮد "اﻟﺮﺳﻮم" ،ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد )أ() ،ب( و)-ج( ،ﺑﺪل " "۳۸ﯾﺄﺗﻲ:
""۸۰؛

ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺌﯿﺮي
اﻟﻌﻘﯿﺪ
رﺋﯿـﺲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟــﺘﺤﺘﯿﺔ
ﻓـــــــــﻲ اﻹدارة اﻟــــﻤﺪﻧﯿﺔ
11406

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۷-٥۷۲۷ ،(۲٥
أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن دﻓﻊ رﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ طﻠﺐ ﺗﺮﺧﯿﺺ )ﺻﻔﻘﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ( )رﺳﻮم( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ۳أ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ،٥۷۲۷-۱۹٦۷،(۲٥ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﻠﻲ – اﻻﻣﺮ( ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

واﺟﺐ دﻓﻊ  .۱ﻻ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ رﺧﺼﺔ وﻓﻖ طﻠﺐ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ،ﻗﺒﻞ دﻓﻊ
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻄﻠﺐ.
اﻟﺮﺳﻮم
)أ(

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﺮﺧﺼﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ،ﺗﺪﻓﻊ رﺳﻮم ﺑﻘﯿﻤﺔ  ۳۸ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ.

اﻟﺮﺳﻮم

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

 .۳ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻟﻐﺎء

 .٤أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن دﻓﻊ رﺳﻮم طﻠﺐ ﺗﺮﺧﯿﺺ )ﺻﻔﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(-٥۷٥۳ ،
.۱۹۸۳

اﻻﺳﻢ

 .٥ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ " :أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن دﻓﻊ رﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ طﻠﺐ ﺗﺮﺧﯿﺺ )ﺻﻔﻘﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ(
)رﺳﻮم( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

ﻛﺮﻣﻲ
ﺗﻮﻣﺮ
اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﻠﺸﺆون ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻻراﺿﻲ
اﻟــــــــــــــــــﻤـــــــــــــﺴــــــــــــــﺆول

)ب( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ( ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﺬي ﻓﺮض
ﻋﻠﯿﮫ رﺳﻮم وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ  ۱۰ﻣﻦ ذﯾﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻘﺎرات ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(-۲۰۰۹-٥۷٦۹ ،ﻻ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ(.
)ج( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ( ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﺗﺮﺧﯿﺺ
اﻟﺬي ﻓﺮض ﻋﻠﯿﮫ رﺳﻮم وﻓﻖ أﻧﻈﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﻐﯿﺮ
اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٥۱ﻟﺴﻨﺔ ) ۱۹٥۸طﻠﺒﺎت ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺗﺴﺠﯿﻞ أراﺿﻲ وﺣﺪود( )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(-۲۰۱۹-٥۷۷۹ ،ﻻ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ(.

۲۹

ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۸۱

۱۱

ﻧﯿﺴﺎن

۲۰۲۱
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اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﺘﻮاﻗﯿﻊ )رﻗﻢ ) (۲٦٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۱۹٦۸-٥۷٦۸ ،
أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﺘﻮاﻗﯿﻊ )رﺳﻮم( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۸ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﺘﻮاﻗﯿﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷٦۸ ،(۲٦٤
) ۱۹٦۸ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ – اﻻﻣﺮ( ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

واﺟﺐ دﻓﻊ  .۱ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﺘﻮاﻗﯿﻊ وﻣﺼﺎدﻗﺘﮭﺎ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ،ﻗﺒﻞ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ.
اﻟﺮﺳﻮم
رﺳﻮم

 .۲ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺜﺒﯿﺖ وﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ واﺣﺪ ،ﺗﺪﻓﻊ رﺳﻮم ﺑﻘﯿﻤﺔ  ۱۰۰ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن  .۳ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.
اﻟﻐﺎء

 .٤ﺗﻠﻐﻰ ﺑﮭﺬا اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن رﺳﻮم ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﺘﻮاﻗﯿﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۱۹۸٥-٥۷٤٥ ،

اﻻﺳﻢ

 .٥ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ " :أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﺘﻮاﻗﯿﻊ )رﺳﻮم( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(-٥۷۸۱ ،
"۲۰۲۱

ﻛﺮﻣﻲ
ﺗﻮﻣﺮ
اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
اﻟــــــــــــﻤــــــــﺴــــــــــــــﺆول

۲۹

ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۸۱

۱۱

ﻧﯿﺴﺎن

۲۰۲۱
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ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻨﮫ ۱۹٦٦
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
إﻋﻼن ﺑﺸﺄن إﻏﻼق ﻣﻨﻄﻘﮫ )ﻣﻨﻊ دﺧﻮل وﻣﻜﻮث( )اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻮن( )اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ) (Bﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۱- ٥۷۸۱-
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت اﻟﻤ�ﺎدة  ۱٥ﻣ�ﻦ ﻗ�ﺎﻧﻮن اﻟﺼ�ﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ ﻟﺴ�ﻨﮫ ،۱۹٦٦
اﻟﻤﺎدة  ۳۱۸ﻣﻦ اﻷﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت أﻣ�ﻦ ]ﻧ�ﺺ ﻣﻨﺴ�ﻖ[ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱وﺑ�ﺎﻗﻲ ﺻ�ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ�ﺐ ﻛ�ﻞ
ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ،وﺑﻤﺎ إﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻌﺪﻣﺎ اﺗﻀ�ﺢ أن اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ أو
ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺮﺿﺦ ﺗﺤﺖ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﺮض وﺑﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﯾﻔﺮض اﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات ﻓﻮرﯾﺔ ﻷﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮫ وﻣﻨﻊ ﺗﻔﺸﯿﮫ ،ﻓﺈﻧﻲ أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺎرﯾﻒ

.۱

إﻏﻼق ﻣﻨﻄﻘﮫ

.۲

ﻣﻨﻊ دﺧﻮل

.۳

ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎن

.٤

ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن:
"إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ-ﻣﻦ ﺳﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ،۱۹٦٥-٥۷۲٥ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ ،او ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻮدة-٥۷۱۰ ،
ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻟﻠﻤﻜﻮث وﻓﻖ
 ،۱۹٥۰ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ٍ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،۱۹٥۲-٥۷۱۲ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ.
"اﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ"-ﻣﻨﻄﻘ��ﮫ  Bﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭ��ﺎ ﻓ��ﻲ أﻣ��ﺮ اﻟﺘﻔﺴ��ﯿﺮي ]ﻧ��ﺺ ﻣﻨﺴ��ﻖ[ )ﯾﮭ��ﻮدا واﻟﻤﺴ��ﺎﻣﺮة( )رﻗ��ﻢ ،(۱۷۲۹
.۲۰۱۳-٥۷۷٤

اﻹﺧﺮاج
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﻦ .٥

ﺳﺮﯾﺎن
اﻻﺳﻢ

آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ان اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ھﻲ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻐﻠﻘﮫ.
)أ(

ﻻ ﯾﺪﺧﻞ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ وﻻ ﯾﻤﻜﺚ ﻓﯿﮭﺎ.

)ب(

ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻛﻞ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻮرا ً.

ﻻ ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ:
)أ(

ﺟﻨﺪي ،ﺷﺮطﻲ وﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ،ﺧﻼل ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺒﮭﻢ؛

)ب(

ﻣ��ﻦ ﻣ��ﻨﺢ ﻟ��ﮫ ﺗﺼ��ﺮﯾﺢ ﻟﻠ��ﺪﺧﻮل إﻟ��ﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘ��ﺔ واﻟﻤﻜ��ﻮث ﻓﯿﮭ��ﺎ ﻣ��ﻦ ﻗﺒﻠ��ﻲ أو ﻋﻠ��ﻰ ﯾ��ﺪ ﻣ��ﻦ
ﺧﻮل ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ.

أﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳او أﺧﻞ ﺑﺸﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﻟﮫ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ،٤ﯾﺠﻮز ﻷي
ﺟﻨﺪي او ﺷﺮطﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻹﺧﺮاﺟﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﯾﺠﻮز ﻟﮭﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ.

.٦

ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻹﻋﻼن ﻣﻦ ﺑﻮم  ۲۰۲۱\٤\۱۳وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم .۲۰۲۱\٥\۱٥

.۷

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻹﻋﻼن" :اﻋﻼن ﺑﺸﺄن إﻏﻼق ﻣﻨﻄﻘﮫ )ﻣﻨﻊ دﺧﻮل وﻣﻜﻮث( )اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻮن( )اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ) (Bﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( ."۲۰۲۱- ٥۷۸۱-

۱

اﯾﺎر

٥۷۸۱

اﻟ��������������������ﻮف ﺗﻤﯿ��������������������ﺮ ﯾ��������������������ﺪﻋﻲ

۱۳

ﻧﯾﺳﺎن

۲۰۲۱

ﻗﺎﺋ���ﺪ ﻗ���ﻮات ﺟ���ﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓﺎع اﻹﺳ���ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘ��������������ﺔ ﯾﮭ���������������ﻮدا واﻟﺴ���������������ﺎﻣﺮة
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اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ادارة ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﮫ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،(۸۹۲
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻀﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻ��ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۱۲۷ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳ��ﺎﺳ��ﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة(-٥۷٤۱ ،
 ،۱۹۸۱وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،اﻧﻨﻲ اﻋﯿﻦ:
ﺑﯿﺎﻟﯿﻦ اﻟﻌﺰار
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ ،وﻟﻜﻦ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ أي ﻋﻤﻞ ﻗﺎم ﺑﮫ ﻛﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻗﺒﻞ
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ،ﻛﺄﻧﮫ ﻧﻔﺬ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ.
۲۳

اذار

٥۷۸۱

۷

اذار

۲۰۲۱

اﻟوف

ﺗـــﻣﯾر

ﯾدﻋﻲ

ﻗﺎﺋد ﻗوات اﻟﺟـﯾش اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ
ﻓـﻲ ﻣــﻧطﻘﺔ ﯾـﮭودا واﻟــﺳﺎﻣرة

11410

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ادارة ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﮫ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،(۸۹۲
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻀﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻ��ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۱۲۷ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳ��ﺎﺳ��ﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮة(-٥۷٤۱ ،
 ،۱۹۸۱وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،اﻧﻨﻲ اﻋﯿﻦ:
ﯾﻌﯿﻞ ﺷﺎرون
ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﺎﺿﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ ،وﻟﻜﻦ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ أي ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻣﺔ ﺑﮫ ﻛﻘﺎﺿﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ،ﻛﺄﻧﮫ ﻧﻔﺬ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ.
۲۳

اذار

٥۷۸۱

۷

اذار

۲۰۲۱

اﻟوف

ﺗـــﻣﯾر

ﯾدﻋﻲ

ﻗﺎﺋد ﻗوات اﻟﺟـﯾش اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ
ﻓـﻲ ﻣــﻧطﻘﺔ ﯾـﮭودا واﻟــﺳﺎﻣرة

11411

ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  ٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -۸۷٤۲،(۹٤۷
 ،۱۹۸۱وﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت )ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ( )رﻗﻢ  ،۱۹٦۷-٥۷۲۷ ،(۲۸ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

اﻟﺴﯿﺪ ﺟﻠﻌﺎد ﺗﻜﻮاع ،ھﻮﯾﺔ رﻗﻢ۰٥٥۰٤٦۳۲۰ :

ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ،ﻟﻐﺮض أي ﻗﺎﻧﻮن أو
ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ.
ﯾُﻠﻐﻰ ﺑﮭﺬا أي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﺘﺎرﯾﺦ .۲۰۱۹/٦/۱
ﯾﻌﺘﺒﺮ أي ﻋﻤﻞ ﻧﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻀﺎﺑﻂ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ وﻓﻖ اي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،ﻣﻦ ﯾﻮم ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن
اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ،ﻛﺄﻧﮫ ﻧﻔﺬ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ھﺬا.

 ۲ﻧﯾﺳﺎن
 ۱۷آذار

٥۷۸۱
۲۰۲۱

اﻟﻌﻣﯾد ﻓﺎرس ﻋطﯾﻠﮫ
رﺋﯾس اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﯾﮭودا واﻟﺳﺎﻣرة

11412

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱ﻛﻤﺎ ﺧﻮﻟﺔ ﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ����ﻜﺮي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ
اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﺣﯿﻦ ﺳﺮور ،رﻗﻢ ﺷﺨﺼﻲ۱۹۱۸۲۰۰ :
ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۸

ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۸۱

ﻋ��ﻘ��ﯿ���ﺪ

۲۱

اذار

۲۰۲۱

ﻧ���ﺎﺋ���ﺐ اﻟﻤ���ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ���ﺎم

اﯾ���ﺎل ﺗ��ﻮﻟ��ﯿ���ﺪاﻧ��ﻮ

11413

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱ﻛﻤﺎ ﺧﻮﻟﺔ ﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ����ﻜﺮي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ
اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:
ﻧﺘﺴﺎن ﺑﻠﻮﻟﻮ ،رﻗﻢ ﺷﺨﺼﻲ۱۱۹٦٤۰۱ :
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۸

ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۸۱

ﻋ��ﻘ��ﯿ���ﺪ

۲۱

اذار

۲۰۲۱

ﻧ���ﺎﺋ���ﺐ اﻟﻤ���ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ���ﺎم

اﯾ���ﺎل ﺗ��ﻮﻟ��ﯿ���ﺪاﻧ��ﻮ

11414

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱ﻛﻤﺎ ﺧﻮﻟﺔ ﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ����ﻜﺮي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ
اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:
رﻓﺎﺋﯿﻞ ﻟﯿﺆن ،رﻗﻢ ﺷﺨﺼﻲ۱۹۰٥۲٦۷ :
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۸

ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۸۱

ﻋ��ﻘ��ﯿ���ﺪ

۲۱

اذار

۲۰۲۱

ﻧ���ﺎﺋ���ﺐ اﻟﻤ���ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ���ﺎم

اﯾ���ﺎل ﺗ��ﻮﻟ��ﯿ���ﺪاﻧ��ﻮ

11415

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱ﻛﻤﺎ ﺧﻮﻟﺔ ﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ����ﻜﺮي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ
اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

رﯾﻜﻲ ﻟﯿﻔﻲ ،رﻗﻢ ﺷﺨﺼﻲ۱۹۲٤۳۷۰ :
ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۸

ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۸۱

ﻋ��ﻘ��ﯿ���ﺪ

۲۱

اذار

۲۰۲۱

ﻧ���ﺎﺋ���ﺐ اﻟﻤ���ﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ������ﻜﺮي اﻟﻌ���ﺎم

اﯾ���ﺎل ﺗ��ﻮﻟ��ﯿ���ﺪاﻧ��ﻮ

11416

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱ﻛﻤﺎ ﺧﻮﻟﺔ ﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ����ﻜﺮي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ
اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﺳﺮﯾﺖ درور ﺣﺎي ،رﻗﻢ ﺷﺨﺼﻲ۱۲۰۷٥۱۳ :
ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۸

ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۸۱

ﻋ��ﻘ��ﯿ���ﺪ

۲۱

اذار

۲۰۲۱
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱ﻛﻤﺎ ﺧﻮﻟﺔ ﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ����ﻜﺮي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ
اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

اﯾﻠﻲ ﻣﻮﺳﺮي ،رﻗﻢ ﺷﺨﺼﻲ۹۲۷٦۰۸ :
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺴﻜﺮي.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۸

ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۸۱

ﻋ��ﻘ��ﯿ���ﺪ

۲۱

اذار

۲۰۲۱
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱ﻛﻤﺎ ﺧﻮﻟﺔ ﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ����ﻜﺮي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ
اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﺣﻮﻓﯿﺖ اﻓﯿﻜﺴﯿﺲ ،رﻗﻢ ﺷﺨﺼﻲ۱۲۰۱۹۷۹ :
ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۸

ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۸۱

ﻋ��ﻘ��ﯿ���ﺪ

۲۱

اذار

۲۰۲۱
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ۷٥ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱ﻛﻤﺎ ﺧﻮﻟﺔ ﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴ����ﻜﺮي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ
اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،إﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

ﯾﻌﯿﻞ ﻛﻮھﯿﻦ ،رﻗﻢ ﺷﺨﺼﻲ۱۹۰٤۷۱۳ :
ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۸

ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۸۱
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