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اﻟﻔﮭﺮس
اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ:
.١

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (۲۰٦۳
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

۱۱٦۹۰

.٢

اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ
اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
5781-2021،(2064

۱۱٦۹۳

.٣

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰٦٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۱،

۱۱٦۹۸

.٤

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰٦٦ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۱،

۱۱٦۹۹

.٥

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ) (۲۰٦۷ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

۱۱۷۰۰

.٦

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ
اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (2ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
5781-2021،(2068

۱۱۷۰۱

.٧

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻟﻰ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،رﻗﻢ 2021– 5782 ،2069

۱۱۷۰٦

.٨

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (۲۰۷۰
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲،

۱۱۷۰۸

.٩

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ
رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۷۱ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲،

۱۱۷۰۹

.١٠

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۷۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

۱۱۷۱۰

.١١

اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﺮى( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (3ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) (2073ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(5782-2021،

۱۱۷۱۱

.١٢

اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۷۱ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ( )رﻗﻢ ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،(۲۰۷٤

۱۱۷۱۳

.١٣

اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ
اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
۲۰۲۱-٥۷۸۲،(۲۰۷٥

۱۱۷۱٤

.١٤

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ
رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۷٦ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲،

۱۱۷۲٥

.١٥

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۷۷ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

۱۱۷۲٦

.١٦

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (۲۰۷۸
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲،

۱۱۷۲۷

.١٧

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۷۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷۸۲ ،(۲۰۷۹
۲۰۲۱

۱۱۷۲۸

.١٨

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن أراﺿﻲ )اﺑﻌﺎد ﻣﻌﺘﺪﯾﻦ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۸۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

۱۱۷۳۲

.١٩

اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۱۸ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۲۰۸۱
۲۰۲۱-٥۷۸۲

۱۱۷۳۳

.٢٠

اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ
اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
۲۰۲۱-٥۷۸۲،(۲۰۸۲

۱۱۷۳٤

.٢١

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (۲۰۸۳
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲،

۱۱۷۳٦

.٢٢

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ
رﻗﻢ ) (٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۸٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲،

۱۱۷۳۷

.٢٣

اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۸٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

۱۱۷۳۸

اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ:
.٢٤

اﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

۱۱۷۳۹

.٢٥

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( )ﺣﺠﺮ ﻣﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ(5781-2021 ،

۱۱۷٤۰

.٢٦

ﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ -اﻟﻤﻘﺒﺮة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﻠﺠﯿﺶ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ-طﻮﻟﻜﺮم

۱۱۷٥۳

.٢٧

اﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ -ﻗﻠﻌﺔ ﺗﯿﻐﺎرد-ﻟﻄﺮون

۱۱۷٥٥

.٢٨

اﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ -ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎر اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ طﻮﻟﻜﺮم

۱۱۷٥۷

.٢٩

اﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ -ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮطﺔ-ﺳﻠﺖ اﻟﻈﮭﺮ )ﺳﺎﻧﻮر(

۱۱۷٥۹

.٣٠

اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﯿﻤﺔ رﺳﻮم اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(-٥۷۸۱ ،
۲۰۲۱

۱۱۷٦۱

.٣١

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

۱۱۷٦۲

.٣٢

اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺚ واﻻرﺳﺎل )رﺧﺺ ،ﺷﮭﺎدات ورﺳﻮم( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (3ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(5781-2021 ،

۱۱۷٦٤

.٣٣

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺣﺠﺮ ﻣﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

۱۱۷٦۸

.٣٤

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ(۲۰۲۱-٥۷۸۲،

۱۱۷۸۳

.٣٥

أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﯿﺎه )ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (2ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( 5782-2021

۱۱۷۸٤

.٣٦

ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )اراﺿﻲ وﻣﻘﻄﻊ
طﺮﯾﻖ( رﻗﻢ ھ) ۷/۸۲/ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺪود(

۱۱۷۸٥

.٣٧

اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن رﺳﻮم اﻟﺪﺧﻮل واﺳﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺷﻮاطﺊ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﯿﺖ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

۱۱۷۸۸

.٣٨

إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ-اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷطﻔﺎل-ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ )دي.
ﺳﻲ .آي .ﺑﻲ(

۱۱۷۹۰

.٣٩

إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ-ﻣﺮﻛﺰ ﺑﯿﺴﺎن ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻻﻧﻤﺎء

۱۱۷۹۱

.٤٠

إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ-اﻟﻀﻤﯿﺮ-ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳﯿﺮ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن

۱۱۷۹۲

.٤١

إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ-ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻖ

۱۱۷۹۳

.٤٢

إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ-اﺗﺤﺎد ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺮأة اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ

۱۱۷۹٤

.٤٣

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺣﺠﺮ ﻣﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(5782-2021 ،

۱۱۷۹٥

.٤٤

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۱۸ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

۱۱۷۹۹

.٤٥

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺣﺠﺮ ﻣﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (2ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(5782-2021 ،

۱۱۸۰۰

.٤٦

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ
۲۰۲۱-٥۷۸۲،(۲

۱۱۸۰۱

.٤٧

اﻻﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻟﺠﺎن اﻻﻋﺘﺮاض )رﺳﻮم( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(5782-2021 ،

۱۱۸۰۲

.٤٨

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻟﻐﺎء إﻋﻼن ﻋﻦ ﻏﺎﺑﺔ ﻣﺤﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﺪاب )"ﻛﺮﻧﻲ ﺷﻮﻣﺮون-دﯾﺮ
اﺳﺘﯿﺎ"-ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻛﺮﻧﻲ ﺷﻮﻣﺮون( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(-٥۷۸۱،
۲۰۲۱

۱۱۸۰۳

.٤٩

أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ واﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻷﺑﻨﯿﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (10ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

۱۱۸۰٥

اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت:
.٥٠

ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء إدارة ﺻﻨﺪوق ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرات  -ﯾﻮﻧﺘﺎن ﺟﺎدج

۱۱۸۰٦

.٥١

ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ ﺑ ﺸﺄن إدﺧﺎل اﻷﻣﻮال ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟ ﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
۱۹۸۲-٥۷٤۲ ،(۹۷۳

۱۱۸۰۷

.٥٢

ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء إدارة ﺻﻨﺪوق ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرات -اﻣﯿﻦ ﺣﺮب

۱۱۸۰۸

.٥٣

ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

۱۱۸۰۹

צבא הגנה לישראל
צו בדבר אכיפה )נגיף הקורונה( )יהודה ושומרון( )מס' ) (2063הוראת
שעה( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
עבירות
פליליות

.1

העובר על הוראות סעיפים )2ד( ו 3-להוראת בריאות הציבור )נגיף
הקורונה( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה( ,התשפ"א-
) 2021להלן – הוראת בידוד בית( ,דינו – קנס לפי סעיף )1א() (1לצו
בדבר העלאת קנסות שנקבעו בדין או בתחיקת ביטחון )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(845תש"ם) 1980-להלן – צו העלאת קנסות(.

פיזור
התקהלות או
התכנסות

.2

)א(

שוטר כהגדרתו בצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע) 2009-להלן – שוטר(
רשאי להורות על התפזרות התקהלות או התכנסות בין-
לאומית שנעשית בניגוד לסעיף 3א להוראת בידוד בית ,ובלבד
שלא יהיה בכך כדי לאפשר כל פגיעה בהפגנה שעמדה בתנאים
שנקבעו באותו סעיף; סירב אדם להוראת שוטר על התפזרות
כאמור ,רשאי שוטר לעשות שימוש בכוח סביר לשם פיזור
ההתקהלות;

)ב(

מי שסירב להוראות שוטר כאמור בסעיף משנה )א( ,דינו –
קנס לפי סעיף )1א() (1לצו העלאת קנסות.

אי-עטיית
מסכה

2א
.

שוהה במקום שאינו שטח פתוח ,למעט במקום מגוריו ,בלי שהוא
עוטה מסכה ,בניגוד להוראת סעיף 3ג)א( להוראת בידוד בית ,דינו –
קנס לפי סעיף )1א() (1לצו העלאת קנסות.

עבירות
מינהליות

.3

עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א' שבתוספת לצו זה,
היא עבירה מינהלית כמשמעותה בצו בדבר עבירות מינהליות
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1263תשמ"ט) 1988-להלן – צו העבירות
המינהליות( .ראש המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון )להלן –
ראש המינהל האזרחי( ,יהיה רשאי לשנות בתקנות את התוספת לצו
זה.

קנס מינהלי
קצוב

.4

לעבירה מינהלית כאמור בסעיף  3יהיה קנס מינהלי קצוב ,כקבוע
לצדה בטור ב' שבתוספת לצו זה.

עבירה
מינהלית
חוזרת

.5

הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף
)2ב( לצו העבירות המינהליות ,יהיה כפל הקנס המינהלי האמור
בסעיף  ,4לפי העניין.

עבירה
מינהלית
נמשכת

.6

הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור
חמישית מהקנס הקבוע בסעיף  ,4לפי העניין ,לכל יום שבו נמשכת
העבירה ,לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף )7ב (1לצו
העבירות המינהליות.
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הגורם
המוסמך
להטלת קנס
מינהלי

.7

)א(

הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי צו זה )להלן – הגורם
המוסמך( ,הוא כל אחד מאלה:
) (1

שוטר;

) (2

מפקח שהוא עובד מדינת ישראל או רשויות האזור
אשר נתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין או תחיקת
ביטחון ,ושהוסמך לכך על ידי ראש המינהל האזרחי;
עובד מועצה אזורית כמשמעותה בצו בדבר ניהול
מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(783תשל"ט-
 1979או עובד מועצה מקומית כמשמעותה בצו בדבר
ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס' ,(892
תשמ"א ,1981-אשר נתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל
דין או תחיקת ביטחון ,שהוסמך לכך על ידי ראש
המינהל האזרחי ,בתחום המועצה האזורית או
בתחום המועצה המקומית ,לפי העניין ,ובכפוף
להנחיות ראש המנהל האזרחי;

) (4

פקח עירוני ,לרבות פקח מסייע ,שהוסמכו בהתאם
לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות )הוראת שעה( ,התשע"א ,2011-כפי תוקפו
בתקנונים מעת לעת ,בתחום מועצה אזורית או
בתחום מועצה מקומית ,לפי העניין;

) (3

סמכויות נלוות .8

)ב(

על אף האמור בסעיף קטן )א( ,הגורם המוסמך להטיל קנס
מינהלי לפי פרטים ) (1עד ) (3לתוספת לצו זה הוא שוטר או
מפקח שהוא עובד מדינת ישראל או רשויות האזור אשר
נתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין או תחיקת ביטחון,
כאמור בסעיף קטן )א() ;(2או מפקח כמשמעותו בסעיף  5לצו
העבירות המינהליות.

)א(

לשם פיקוח על הוראות צו זה ,לרבות לצורך הטלת קנס
מינהלי מכוחן יהיה רשאי הגורם המוסמך –
) (1

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג
לפניו תעודת זהות או תעודת רשמית אחרת המזהה
אותו;

) (2

לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או
מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועו של
צו זה;

) (3

להיכנס למקום ,לרבות לכלי תחבורה שהוא נייח,
ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על
פי צו של בית משפט; על אף האמור ברישה ,הגורם
המוסמך להיכנס לכלי תחבורה שהוא נייח הוא רק
שוטר או מפקח שהוא עובד מדינת ישראל או רשויות
האזור אשר נתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין או
תחיקת ביטחון ,ושהוסמך לכך על ידי ראש המינהל
האזרחי ,כאמור בסעיף )7א();(2
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)א 1לא יפעיל גורם מוסמך לפי סעיף )7א() (2את סמכויותיו לשם
פיקוח ואכיפת הוראות סעיפים )2ד( ו 3-להוראת בידוד בית,
(
אלא בהתאם למדיניות הפיקוח והאכיפה הכללית של משטרת
ישראל ,וכן לפי הוראות פרטניות שנתנה משטרת ישראל;
)ב(

אין בסמכויות הגורם המוסמך לפי צו זה כדי לגרוע
מהסמכויות שניתנו לו לפי כל דין או תחיקת ביטחון.

תיקון צו
העבירות
המינהליות

.9

תיקון תקנון
המועצות
המקומיות

 .10בתקופת תוקפו של צו זה ,יראו כאילו בתקנון המועצות המקומיות
)יהודה ושומרון( ,התשמ"א ,1981-בתוספת הראשונה לתקנון,
בסופה נאמר " .9צו בדבר אכיפה )נגיף הקורונה( )יהודה ושומרון(
)מס' ) (2063הוראת שעה( ,התשפ"א.1202-
 .10צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי(
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(2060התשפ"א.".2021-

תחילת תוקף

 .11תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

 .12צו זה ייקרא" :צו בדבר אכיפה )נגיף הקורונה( )יהודה ושומרון( )מס'
) (2063הוראת שעה( ,התשפ"א."2021-

כ"ו באב
באוגוסט
4

בתקופת תוקפו של צו זה ,יראו כאילו בתוספת לצו העבירות
המינהליות ,במקום האמור בה ,יבוא האמור בתוספת לצו זה.

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

התשפ"א
2021

תוספת
)סעיף )7 ,4 ,3ב((9 ,
טור א'
העבירות המינהליות
) (1סעיף  1לעניין סעיף )2ד( להוראת בידוד בית

ור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
5,000

) (2סעיף  1לעניין סעיף  3להוראת בידוד בית

3,000

) (3סעיף )2ב(

1,000

) (4סעיף 2א

500
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי( )תיקון( )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(2064התשפ"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 של מקום ציבורי או עסקי( )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(2060התשפ"א) 2021-להלן – הצו העיקרי( ,בסעיף – 1
) (1

לפני ההגדרה "אישור "תו ירוק" יבוא:
""אדם מנוע חיסון" – אדם שרופא או שקופת חולים קבעו כי קיימת
לגביו מניעה רפואית מלהתחסן נגד  ,nCoVבהתאם להוראות
המנהל";
"אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית" – אישור על
תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך  24השעות
שקדמו להצגתה ,הכולל אמצעי לאימות האישור )קוד  (QRואת
הפרטים המנויים בתקנה )3ב(;
"אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת "PCR
– אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR
במהלך  72השעות שקדמו להצגתה;";

) (2

בהגדרה "אישור "תו ירוק"" ,בסופה יבוא:
") (4אישור שמנפיק משרד הבריאות בישראל על סמך דיווח מעבדה
רפואית רשומה כהגדרתה בתקנות בריאות העם )מעבדות רפאיות(,
התשל"ז ,1977-כפי תוקפן בישראל מעת לעת ,כי אדם שביצע בדיקת
קורונה בתשלום קיבל תוצאה שלילית בבדיקה ,ואשר תקף ל–72
שעות ממועד ביצוע הבדיקה;";

) (3

אחרי ההגדרה "בדיקת קורונה מיידית" יבוא:
""בית מלון" – מקום אירוח שבו  11יחידות אירוח לפחות ,המיועד
לספק לציבור אורחים בלתי מסוים ומתחלף ,בתמורה ,שירותי לינה
ושירותים נלווים ,לפרקי זמן קצובים וקצרים ,והכול למעט כל אחד
מאלה:
) (1מקום אירוח כאמור שמיועד לשימוש של מטופלים ובני
משפחותיהם ,הסמוך למוסד רפואי;
) (2מקום אירוח כאמור שמשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה;";

) (4

אחרי ההגדרה "הוראות המנהל" יבוא:
""יחידת אירוח" – יחידה המשמשת לאירוח ולנופש שבה חדר שינה
אחד לפחות;";
"ילד" – מי שטרם מלאו לו  12שנים ושלושה חודשים;";

) (5

ההגדרה "תוצאה שלילית בבדיקת קורונה" – תימחק.
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תיקון
סעיף 2

.2

תיקון
סעיף 4

.3

בסעיף  2לצו העיקרי –
) (1

במקום סעיף קטן )א( יבוא:
")א( לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן ,בדרך
של פתיחתו לציבור ,אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על
תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ,או לתינוק עד גיל שנה:
) (1אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו
אירוע או שמחה;
) (2מועדון או דיסקוטק; לעניין זה" ,מועדון" – מקום שמתקיים בו
אירוע ,לרבות מופע בידור ואומנות ,שאינו בהושבה בלבד ושכולל
הגשה או מכירה של מזון;
) (3מקום לעריכת כנסים;
) (4מכון כושר או סטודיו;
) (5אזור הישיבה במבנה בבית אוכל ,לרבות בר או פאב ,שאינו מקום
כאמור בפסקה ) (1ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה );(2
) (6בית מלון;
) (7מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות ,בנוכחות
קהל ,שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה ) ;(2לעניין זה" ,פעילות
תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט ,הצגה או מופעי מוזיקה ,מחול או
בידור;
)א (1על אף האמור בסעיף קטן )א( ,לעניין בית מלון ,רשאי אדם
להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם למי שהציג בעת קבלתו
לראשונה )צ'ק אין( בבית המלון אישור "תו ירוק" ,ולעניין ילד או
אדם מנוע חיסון  -גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה
שבוצעה בשיטת ;";PCR

) (2

סעיף קטן )ב( – בטל.

בסעיף  4לצו העיקרי –
) (1

) (2

.4

בסעיף קטן )ב( –
)א(

ברישה ,במקום "אחד מאלה" יבוא" :אחד מהאישורים
המפורטים להלן ,וכן תינוק עד גיל שנה";

)ב(

במקום פסקה ) (2יבוא:
") (2אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית,
בצירוף הצגת תעודה מזהה ,למעט לעניין קטין מתחת לגיל ,16
ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות סעיף )3ד( ,בשינויים
המחויבים;";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
")ב (1על אף האמור בסעיף קטן )ב( ,לעניין בית מלון ,המפעיל או
המחזיק של בית המלון יכניס אליו גם את מי שהציג בעת קבלתו
לראשונה )צ'ק אין( בבית המלון אישור "תו ירוק" ,ולעניין ילד או
אדם מנוע חיסון  -גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה
שבוצעה בשיטת ."; PCR

אחרי סעיף  4לצו העיקרי יבוא:
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"הפעלת מקום
הפתוח לציבור
שמתקיימות בו
תפילות בדרך
פתיחתו
של
לציבור ב"תו
ירוק"

הוספת
סעיף
4א

תיקון
סעיף 6

.5

תיקון
סעיף 7

.6

4א .מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות
ופועל בתפוסה של מעל  50אנשים ,לא יפעל בדרך
של פתיחתו לציבור ,אלא למי שהציג אישור "תו
ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת
קורונה מיידית ,או לתינוק עד גיל שנה ,ויחולו
לעניין הפעלתו הוראות סעיף .".4

בסעיף  6לצו העיקרי –
) (1

ברישה ,אחרי "סעיף  "2יבוא" :או במקום הפתוח לציבור
שמתקיימות בו תפילות ושפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור
"תו ירוק" לפי סעיף 4א";

) (2

בפסקה ) ,(2בסופה יבוא" :מיידית שביצע במהלך  24השעות שקדמו
לכניסתו למקום";

) (3

אחרי פסקה ) (2יבוא:
")2א( הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בתשלום שביצע
במעבדה רפואית רשומה במהלך  72השעות שקדמו לכניסתו
למקום ,ואם הוא בבית מלון – במהלך  72השעות שקדמו לקבלתו
לראשונה בבית המלון;";

) (4

בסופו יבוא:
") (5בבית מלון – גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית
בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת  PCRשביצע במהלך  72השעות
שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.".

בסעיף  7לצו העיקרי ,בסעיף קטן )א( –
) (1

בפסקה ) ,(1ברישה ,אחרי "תוצאה שלילית בבדיקת קורונה" יבוא:
"מיידית";

) (2

בפסקה )– (5
)א(

ברישה ,אחרי "סעיף  "2יבוא" :או במקום הפתוח לציבור
שמתקיימות בו תפילות כאמור בסעיף 4א";

)ב(

בפסקת משנה )ב( ,בסופה יבוא" :מיידית שביצע במהלך 24
השעות שקדמו לכניסתו למקום";

)ג(

אחרי פסקת משנה )ב( יבוא:
")ב (1אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בתשלום
שביצע במעבדה רפואית רשומה במהלך  72השעות שקדמו
לכניסתו למקום ,ואם הוא בבית מלון – במהלך  72השעות
שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;";

)ד(

בסופה יבוא:
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")ה( בבית מלון – גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה
שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת  PCRשביצע במהלך
 72השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.".
הוספת
סעיפים
13א ו-
13ב

.7

אחרי סעיף  13לצו העיקרי יבוא:
13
"הוראת
– א.
שעה
אישור על
תוצאת
שלילית
בבדיקת
קורונה
בתשלום

על אף האמור בצו זה ,בתקופה שעד יום  11באוגוסט
 ,2021יראו לעניין סעיפים )4 ,2ב()4 ,(1א ו)7-א(),(1
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה
בשיטת  PCRבתשלום כאישור "תו ירוק".

הוראת שעה 13
פטור ב.
–
מהצגת
אישור "תו
או
ירוק"
תוצאה
שלילית
לילד

על אף האמור בצו זה ,בתקופה שעד יום  19באוגוסט
 ,2021יראו כאילו –
) (1

בסעיף  ,1בהגדרה "אישור "תו ירוק"" ,בסופה
בא:
") (5אישור שמנפיק משרד הבריאות בישראל
לפי סעיף )3א( ,לילד או לאדם מנוע חיסון,
המעיד על כך שהוא קיבל תוצאה שלילית
בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת  PCRואשר
תקף ל 72-שעות ממועד ביצוע הבדיקה";

) (2

בסעיף – 2
)א(

בסעיף קטן )א( ,ברישה ,במקום
"לתינוק עד גיל שנה" בא" :לילד";

)ב(

אחרי סעיף קטן )א( בא:
")א (1על אף האמור לגבי ילד בסעיף
קטן )א( ,לעניין המקומות המפורטים
להלן ,בתנאים המפורטים לצידם ,לא
יהיה רשאי אדם להפעילם בדרך של
פתיחתם לציבור ,לילד ,למעט תינוק עד
גיל שנה ,אלא אם כן הציג אישור "תו
ירוק" או אישור על תוצאה שלילית
בבדיקת קורונה מיידית:
) (1אולם או גן לשמחות ולאירועים או
מקום אחרי שמתקיים בו אירוע או
שמחה – אם האירוע מתקיים במבנה או
חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח ,והוא
אינו בהושבה בלבד וכולל הגשה של
מזון;
) (2מועדון כהגדרתו בסעיף קטן )א()(2
או דיסקוטק – אם האירוע או הפעילות
שבו מתקיימים במבנה או חלקם במבנה
וחלקם בשטח פתוח;
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) (3מקום לעריכת כנסים – אם הכנס
מתקיים במבנה או חלקו במבנה וחלקו
בשטח פתוח והוא כולל הגשה או מכירה
של מזון;";
) (3

בסעיף  ,4בסעיף קטן )ב( ,ברישה ,בסופה בא:
"ולעניין מקום כאמור בסעיף )2א( שלא
מתקיים בו האמור בסעיף )2א – (1ילד";

) (4

בסעיף 4א ,במקום "או לתינוק עד גיל שנה"
בא" :או לילד";

) (5

בסעיף – 6

) (6

)א(

אחרי פסקה ) (1בא:
")1א( הוא ילד או אדם מנוע חיסון,
שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה
שבוצעה בשיטת  PCRשביצע במהלך 72
השעות שקדמו לכניסתו למקום;";

)ב(

בפסקה ) ,(3בסופה בא" :ולעניין מקום
כאמור בסעיף )2א( שלא מתקיים בו
האמור בסעיף )2א (1או מקום כאמור
בסעיף 4א – הוא ילד;";

בסעיף  ,7בסעיף קטן )א( ,בפסקה )– (5
)א(

אחרי פסקת משנה )א( בא:
")א (1ילד או אדם מנוע חיסון ,שקיבל
תוצאה שלילית בבדיקת קורונה
שבוצעה בשיטת  PCRשביצע במהלך 72
השעות שקדמו לכניסתו למקום;";

)ב(

בפסקת משנה )ג( ,בסופה בא" :ולעניין
מקום כאמור בסעיף )2א( שלא מתקיים
בו האמור בסעיף )2א (1או מקום כאמור
בסעיף 4א – הוא ילד".".

תיקון
סעיף 14

.8

בסעיף  14לצו העיקרי ,במקום " "17.8.2021יבוא."4.9.2021" :

תחילה
ותוקף

.9

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.10

צו זה ייקרא "צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי( )תיקון(
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(2064התשפ"א."2021-
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א' באלול
 9באוגוסט

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

התשפ"א
2021

תוספת
)סעיפים  8ו(9-
טור א'
העבירות המינהליות
) (1סעיף )7א())(1א(
) (2סעיף )7א())(1ב(
) (3סעיף )7א())(1ג(
) (4סעיף )7א()(2
) (5סעיף )7א()(3
) (6סעיף )7א()(4
) (7סעיף )7א()(5

טור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
5,000
7,500
10,000
3,000
1,000
1,000
1,000
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צבא ההגנה לישראל
צו מס' 2065
צו בדבר דיוני מעצר )תיקון( )יהודה ושומרון( )הוראת שעה( ,התשפ"א-
2021
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות העצורים והאוכלוסייה
בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן – נגיף הקורונה( ,הנני מצווה בזאת
לאמור:
תיקון סעיף 5

.1

השם

.2

בצו בדבר דיוני מעצר )יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1830הוראת שעה(,
התש״ף ,2020-האמור בסעיף  5יסומן כסעיף קטן ")א(" ,ואחריו
יבוא:
")ב( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א( ,צו זה יעמוד בתוקפו מיום
חתימתו ועד יום  15בספטמבר ."2021

ט'

באלול

17

באוגוסט

צו זה ייקרא" :צו בדבר דיוני מעצר )תיקון( )יהודה ושומרון( )מס'
) (2065הוראת שעה( ,התשפ"א2021-״.

התשפ"א
2021

אלוף
מפקד
באזור

פוקס
יהודה
צה"ל
כוחות
יהודה והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 2066
צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )תיקון( )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:
תיקון סעיף 3

.1

השם

.2

בצו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )הוראת שעה( )יהודה
ושומרון( )מס׳ ) (1888הוראת שעה( ,התש״ף ,2020-האמור בסעיף  3יסומן כסעיף קטן
")א(" ,ואחריו יבוא:
")ב( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א( ,צו זה יעמוד בתוקפו מיום חתימתו ועד יום 15
בספטמבר ."2021

ט'

באלול

17

באוגוסט

צו זה ייקרא" :צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )תיקון(
)יהודה ושומרון( )מס' ) (2066הוראת שעה( ,התשפ"א."2021-

התשפ"א
2021

פוקס
יהודה
אלוף
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו מס' 2067
צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )תיקון( )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 מהידבקות המתדיינים בבתי
המשפט הצבאיים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן –
נגיף הקורונה( ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון סעיף 4

.1

השם

.2

בצו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )יהודה
ושומרון( )מס׳ ) (1842הוראת שעה( ,התש״ף ,2020-האמור בסעיף 4
יסומן כסעיף קטן ")א(" ,ואחריו יבוא:
")ב( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א( ,צו זה יעמוד בתוקפו מיום
חתימתו ועד יום  15בספטמבר ."2021

ט'
17

צו זה ייקרא" :צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים
)תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' ) (2067הוראת שעה( ,התשפ"א-
2021״.

באלול התשפ"א
2021
באוגוסט

אלוף יהודה פוקס
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

11541

צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי( )תיקון מס' ) (2יהודה
ושומרון( )מס'  ,(2068התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
השם

.1

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי( )יהודה ושומרון( )מס' ,(2060
התשפ"א) 2021-להלן – הצו העיקרי( ,בשם הצו ,אחרי "מקום ציבורי או
עסקי" יבוא" :והוראות נוספות".

תיקון
סעיף 1

.2

בסעיף  1לצו העיקרי –

הוספת
סעיף
1א

.3

תיקון
סעיף 2

.4

) (1

בהגדרה "בדיקת קורונה מיידית" ,במקום הקטע החל במילים "על ידי
גוף" עד סופה יבוא" :לפי תקנות בריאות העם )דיגום וביצוע בדיקות
קורונה ,התשפ"א ,2021-כפי תוקפן בתקנון המועצות המקומיות
)יהודה ושומרון( ,התשמ"א;";1981-

) (2

ההגדרה "גוף בודק" – תימחק.

אחרי סעיף  1לצו העיקרי יבוא:
"הגבלת
התקהלות

1א.

)א(

לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות,
כולל בטקס דתי או בתפילה ,שמספר
האנשים בה עולה על ההתקהלות המותרת,
במרחב הציבורי ,במרחב הפרטי או במקום
ציבורי או עסקי; לעניין זה" ,התקהלות
מותרת" – עד  100אנשים בשטח פתוח ועד
 50אנשים במבנה ,ואם מקום ההתקהלות
כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 100
אנשים;

)ב(

סעיף קטן )א( לא יחול על מקום הפועל ב"תו
ירוק" כמפורט בסעיפים  2או 4א.".

בסעיף  2לצו העיקרי ,בסעיף קטן )א( –
) (1

ברישה ,במקום "לתינוק עד גיל שנה" יבוא" :לפעוט עד גיל שלוש";

) (2

בפסקה ) ,(3בסופה יבוא" :או תערוכות";

) (3

במקום פסקה ) ,(4יבוא:
") (4מועדון שדה )קאנטרי קלאב( ,מכון כושר ,סטודיו או בריכת שחייה,
למעט בריכה טיפולית לצורך טיפול במים; לעניין זה" ,בריכה טיפולית"
– בריכת שחייה מיוחדת ,שבה נערך טיפול במים )(Hydrotherapy
באמצעות הפעלה גופנית במים לשם השגת מטרות טיפול משקמות
) ,(Rehabilitationמשמרות ) ,(Maintenanceאו מקדמות בריאות
) ;(Therapy health promotionבהגדרה זו" ,מטרה טיפולית משקמת"
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– שיפור תפקוד מוטורי ,פסיכומוטורי ופסיכו-חברתי לאדם עם
מוגבלות; "מטרה טיפולית משמרת" – שיפור תפקוד מוטורי,
פסיכומוטורי ופסיכו-חברתי לאדם עם מוגבלות לצמיתות; "מטרה
טיפולית מקדמת בריאות – שימור ,שיפור וקידום פעילות ,תנועתיות
וכושר גופני ,לאדם עם מוגבלות;";
) (4

בפסקה ) ,(5המילה "במבנה" – תימחק;

) (5

בפסקה ) ,(7אחרי "כהגדרתו בפסקה ) "(2יבוא "או מקום שמתקיים בו
פסטיבל";

) (6

אחרי פסקה ) (7יבוא:
") (8מוזיאון;
) (9ספריה;
) (10אטרקציה ,ובכלל זה פארק שעשועים ,פארק מים ,משחקייה
)ג'ימבורי( ולמעט פארק ושמורת טבע ,ובלבד שלא תופעל בהם
אטרקציה אחרת; לעניין זה" ,פארק" – כהגדרתו בצו בדבר פארקים
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(373התש"ל 1970-או שטח פתוח בעל אופי
דומה למקום האמור המשמש לתיירות; "שמורת טבע" – כהגדרתה
בצו בדבר הגנה על הטבע )יהודה ושומרון( )מס'  ,(363התש"ל 1969-או
שטח פתוח בעל אופי דומה למקום האמור המשמש לתיירות;".

תיקון
סעיף 4

.5

בסעיף  4לצו העיקרי ,בסעיף קטן )ב( ,ברישה ,במקום "תינוק עד גיל שנה"
יבוא" :פעוט עד גיל שלוש".

תיקון
סעיף
4א

.6

בסעיף 4א לצו העיקרי ,במקום "לתינוק עד גיל שנה" יבוא" :לפעוט עד גיל
שלוש".

הוספת
סעיפים
 4ב ו4-ג

.7

אחרי סעיף 4א לצו העיקרי יבוא:
"תפוסה
במקום
ב"תו ירוק"

מותרת 4ב.
הפועל

)א(

במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו
ירוק" כאמור בסעיפים )2א() (3) ,(2) ,(1או
) (7או במקום הפתוח לציבור
שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו
ירוק" כאמור בסעיף 4א ,המחזיק או
המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון
לוויסות כניסת האנשים למקום ,למעט
עובדי המקום ,כך שבכל עת לא ישהו
במקום אנשים במספר העולה על
התפוסה המרבית המותרת; לעניין סעיף
זה" ,התפוסה המרבית המותרת" –
כמפורט להלן:
) (1

במקום כאמור בסעיף )2א()– (1
מספר אנשים שלא יעלה על 75%
מהתפוסה המרבית של המקום,
ובלבד שלא יעלה על  400אנשים
במבנה או על  500אנשים בשטח
פתוח ,ובאירוע המתקיים במקום
כאמור שחלקו במבנה וחלקו
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בשטח פתוח – לא יותר מ400-
אנשים;
) (2

מותרת 4ג.
תפוסה
במקום שאינו פועל
ב"תו ירוק"

במקום כאמור בסעיפים )2א(),(2
) (3או ) (7או בסעיף 4א – בשטח
פתוח – עד  5,000אנשים ,במבנה –
עד  1,000אנשים ,ואם המקום כולל
גם מבנה וגם שטח פתוח – עד
 5,000אנשים;

)ב(

על אף האמור בסעיף קטן )א( ,במקום
כאמור באותו סעיף קטן הפועל ב"תו
ירוק" ואשר הקהל יושב בו במקומות
ישיבה מסומנים ,לא תהיה הגבלת
תפוסה ,ואם המקום הוא בשטח פתוח
ורק בחלקו יש מקומות ישיבה מסומנים
– בחלק שיש בו מקומות ישיבה מסומנים
לא תהיה הגבלת תפוסה ובחלק שאין בו
מקומות ישיבה מסומנים התפוסה
המרבית המותרת תהיה עד 5,000
אנשים.

)א(

במקום ציבורי או עסקי שאינו מקום
הפועל ב"תו ירוק" לפי סעיפים  2או 4א,
המחזיק או המפעיל של המקום יקבע
ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים
למקום ,למעט עובדי המקום ,כך שבכל
עת לא ישהו במקום אנשים במספר
העולה על יחס של אדם לכל  7מטרים
רבועים משטח המקום; לעניין זה ,שטח
המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל
מתוך שטח המקום ,ולמעט שטחי חניון,
מחסנים ,שטחי תפעול וכיוצא בהם;

)ב(

לעניין קניון ,המנגנון שיפעיל מחזיק או
מפעיל המקום לפי סעיף קטן )א( יהיה
מנגנון ויסות דיגיטלי; לעניין 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 48
שעות ,ולא ייעשה בו שימוש לכל צורך
אחר זולת ביצוע הוראה זו; אין בכך כדי
למנוע שימוש במידע על מספר הנכנסים
והיוצאים;

)ג(

המחזיק או המפעיל של מקום כאמור
בסעיף קטן )א( יציב שלט לעניין מספר
השוהים המותר במקום ולעניין שטח
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)ד(

המקום; שטח המקום יחושב לפי האזור
הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ,הן
במבנה והן בשטח פתוח;
הוראות סעיפים קטנים )א( ו)-ג( לא יחולו
על –
) (1מקום ששטחו קטן מ 100-מטרים
רבועים ,ואולם המחזיק או
המפעיל של המקום יציב שלט
לעניין שטח המקום; לעניין זה,
שטח המקום יחושב כאמור בסעיף
קטן )ג(;
) (2

מסגרת רווחה שהיא אחת מאלה:
)א(

מקום שניתן בו שירות
רווחה או טיפול לאדם על
ידי משרד הרווחה והביטחון
החברתי בישראל או מי
מטעמו או בפיקוחו ,ובית
דיור מוגן כהגדרתו בחוק
הדיור המוגן ,התשע"ב-
 ,2012כפי תוקפו בישראל
מעת לעת;

)ב(

מקום שניתן בו שירות
רווחה או טיפול לאדם על
ידי משרד החינוך בישראל,
משרד הביטחון בישראל או
מי מטעמם או בפיקוחם;
מקום שניתן בו שירות
רווחה או טיפול לאדם על
ידי הרשויות המקומיות או
מי מטעמן;
מקום שניתן בו שירות
רווחה או טיפול לאדם על
ידי הרשות לשיקום האסיר
בישראל או מי מטעמה.".

)ג(

)ד(

תיקון
סעיף 5

.8

בסעיף  5לצו העיקרי ,אחרי פסקה ) (3יבוא:
") (4המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי ליישום
הוראות צו זה )להלן – ממונה קורונה(.".

תיקון
סעיף 6

.9

בסעיף  6לצו העיקרי ,בפסקה ) ,(3במקום "תינוק עד גיל שנה" יבוא" :פעוט
עד גיל שלוש".

תיקון
סעיף 7

.10

בסעיף  7לצו העיקרי ,בסעיף קטן )א( –
) (1

בפסקה ) ,(1ברישה ,אחרי "בסעיף  "2יבוא" :או מקום הפתוח לציבור
שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי סעיף 4א";
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) (2

בפסקה ) ,(2אחרי "בסעיף  "2יבוא" :או מקום הפתוח לציבור
שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי סעיף 4א";

) (3

אחרי פסקה ) (2יבוא:
")2א( מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בסעיף 4ב ,בעצמו או
באמצעות אחר ,בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים
למקום ,למעט עובדי המקום ,בהתאם למספר השוהים המותר לפי
סעיפים 4ב)א( או )ב( ,לפי העניין ,והכל בניגוד לסעיף האמור;
)2ב( מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בסעיף 4ג ,ששטחו כמפורט
להלן ,בעצמו או באמצעות אחר ,בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות
כניסת האנשים למקום ,למעט עובדי המקום ,בהתאם למספר השוהים
המותר לפי סעיף 4ג ,והכל בניגוד לסעיף האמור:
)א( שטח המקום עולה על  100מ"ר ולא עולה על  500מ"ר;
)ב( שטח המקום עולה על  500מ"ר;
)2ג( מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בסעיף 4ג ,למעט מקום כאמור
בסעיף 4ג)ד( ,בעצמו או באמצעות אחר ,בלי שהציב שלט לעניין מספר
השוהים המותר כאמור בסעיף 4ג)ג(;";

) (4

אחרי פסקה ) (4יבוא:
")4א( מפעיל מקום ציבורי או עסקי שלא מינה ממונה קורונה כאמור
בסעיף ;";(4)5

) (5

בפסקה ) ,(5בפסקת משנה )ג( ,במקום "תינוק עד גיל שנה" יבוא:
"פעוט עד גיל שלוש".

תיקון
סעיף 13

.11

בסעיף  13לצו העיקרי ,אחרי פסקה ) (2יבוא:
") (3להורות על פיזור התקהלות הנעשית בניגוד להוראות סעיף 1א ויחולו
לעניין זה הוראות סעיף  2לצו בדבר אכיפה )נגיף הקורונה( )יהודה ושומרון(
)מס' ) (2063הוראת שעה( ,התשפ"א.".2021-

תיקון
התוספ
ת

.12

בתוספת לצו העיקרי ,אחרי פרט ) ,(4יבוא:

תחילה

.13

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.14

צו זה ייקרא "צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי( )תיקון מס'
) (2יהודה ושומרון( )מס'  ,(2068התשפ"א."2021-

טור א'
העבירות המינהליות
")4א( סעיף )7א()2א(
)4ב( סעיף )7א()2ב()א(
)4ג( סעיף )7א()2ב()ב(
)4ד( סעיף )7א()2ג(

התשפ"א
כ"ד באלול
2021
בספטמבר
1

טור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
3,750
3,750
5,000
."2,000

אלוף יהודה פוקס
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-
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )כניסה ויציאה מהאזור דרך
מעבר גשר אלנבי( )הוראת שעה( ,מס׳  ,2069התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהתאם להוראות סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור זמני מס'
 43לשנת  ,1966סעיף  318לצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע2009-
ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת ביטחון ,ולאחר שהתברר ,על סמך חוות דעת אפידמולוגית ,כי האזור או
חלק ממנו עומד תחת איום של מחלה מגפתית המחייבת צעדים מיידיים לשם הדברתה ומניעת הפצתה ,הנני
מורה בזאת לאמור:
הגדרות

.1

בצו זה:
"בדיקת קורונה"  -בדיקת נשאות לנגיף הקורונה;
"חולה"  -חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל nCoV-למעט ממצא מעבדתי חיובי ל nCoV-בבדיקת
קורונה מיידית;
"מעבר גשר אלנבי"  -כמשמעותו בתוספת לצו בדבר הפעלת תחנות מעבר )גשרי הירדן( )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(1418התשנ"ה;1995-
"רמ"ח מבצעים"  -ראש מחלקת מבצעים ביחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים;
"תושב אזור"  -אדם הנמצא כדין באזור ואשר מקום מגוריו הקבוע הוא באזור.

הגבלת כניסה ויציאה .2
מהאזור

א.

רמ"ח מבצעים רשאי לקבוע ,מעת לעת ובאמצעות הוראות ,לגבי כל המדינות או לגבי
מדינות מסוימות ,איסור יציאה מהאזור או איסור כניסה אליו ,לפרק זמן שלא יעלה על
 30יום בכל פעם ,ובלבד שלא תיאסר יציאה מהאזור של תושב זר שאינו תושב האזור.
רמ"ח מבצעים רשאי לקבוע בהוראות סייגים לאיסור כאמור ,בשים לב לצרכים חיוניים
דחופים להיכנס לאזור או לצאת ממנו ולסיכון הבריאותי הנובע מכניסה או מיציאה
כאמור.

ב.

על אף האמור בסעיף קטן )א( ,רמ"ח מבצעים לא יקבע איסור כאמור ,אלא אם
מתקיימים כל אלה:
)(1

רמ"ח מבצעים שוכנע ,על סמך חוות דעת אפידמיולוגית של מתאם הבריאות
במנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון או של משרד הבריאות בישראל ,כי יש
סיכון מוגבר להגעת חולים לאזור מכל המדינות או ממדינות מסוימות ,וכי כניסה
לאזור ממדינות כאמור עלולה להביא להחמרה משמעותית ברמת התחלואה
באזור.

)(2

רמ"ח מבצעים שוכנע כי אין די בדרכי פעולה חלופיות ,ובכלל זה קביעת חובת
ביצוע בדיקה בכניסה לאזור או קביעת חובת בידוד.

חובת ביצוע בדיקה לפני .3
כניסה לאזור דרך מעבר
גשר אלנבי

רמ"ח מבצעים רשאי לקבוע באמצעות הוראות כי חובה על אדם הנכנס לאזור דרך מעבר גשר
אלנבי לבצע בדיקת קורונה מהסוג ובמועד שייקבעו בהוראות ,לפני הכניסה לאזור או
לאחריה ,וכן רשאי לקבוע הוראות למניעת כניסה לאזור של אדם שבבדיקת הקורונה שביצע
התקבל ממצא מעבדתי חיובי ל ,nCoV-אלא בנסיבות מיוחדות.

.4

לשם אכיפת ההוראות לפי צו זה ,תהיה לשוטר סמכות להורות לכל אדם לפעול לפי ההוראות
שנקבעו לפי צו זה או להפסיק פעילות בניגוד להן; לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו
ולהציג בפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו; וכן לדרוש מכל אדם הנוגע
בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועו של צו זה.

סמכויות שוטר
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תחילה ותוקף

.5

תחילתו של צו זה ביום  9.9.2021ותוקפו עד ליום .9.3.2022

השם

.6

צו זה ייקרא" :צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )כניסה
ויציאה מהאזור דרך מעבר גשר אלנבי( )הוראת שעה( ,מס׳  ,2069התשפ"ב."2021-

ג'
09

בתשרי
בספטמבר

התשפ"ב
2021

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

11548

פוקס
צה"ל
ושומרון

צבא ההגנה לישראל
צו מס' 2070
צו בדבר דיוני מעצר )תיקון מס' ) (2יהודה ושומרון( )הוראת שעה(,
התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות העצורים והאוכלוסייה
בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן – נגיף הקורונה( ,הנני מצווה בזאת
לאמור:
הארכת תוקף

.1

בצו בדבר דיוני מעצר )יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1830הוראת שעה(,
התש״ף ,2020-בסעיף )5ב( ,במקום ״ 15בספטמבר 2021״ יבוא :״15
באוקטובר 2021״.

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר דיוני מעצר )תיקון מס' ) (2יהודה ושומרון(
)מס' ) (2070הוראת שעה( ,התשפ''ב2021-״.

ט'

בתשרי

15

בספטמבר

התשפ"ב
2021

פוקס
יהודה
אלוף
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון

11549

צבא הגנה לישראל
צו מס' 2071
צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )תיקון מס' ) (2יהודה ושומרון(
)הוראת שעה( ,התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות
הציבור ,ובשל החשש מהתפשטות נגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן – נגיף הקורונה( במתקני הכליאה
ומחוצה להם ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הארכת תוקף

.1

בצו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )הוראת שעה( )יהודה
ושומרון( )מס׳ ) (1888הוראת שעה( ,התש״ף ,2020-בסעיף )3ב( ,במקום " 15בספטמבר
 "2021יבוא " 15באוקטובר ."2021

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )תיקון
מס' ) (2יהודה ושומרון( )מס' ) (2071הוראת שעה( ,התשפ''ב."2021-

ט'

בתשרי

15

בספטמבר

התשפ"ב
2021

פוקס
יהודה
אלוף
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו מס' 2072
צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )תיקון מס' ) (2יהודה
ושומרון( )הוראת שעה( ,התשפ"ב2021-
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:

ט'
15

הארכת תוקף

.1

בצו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )יהודה
ושומרון( )מס׳ ) (1842הוראת שעה( ,התש״ף ,2020-בסעיף )4ב(,
במקום ״ 15בספטמבר 2021״ יבוא :״ 15באוקטובר 2021״.

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים
)תיקון מס' ) (2יהודה ושומרון( )מס' ) (2072הוראת שעה( ,התשפ''ב-
2021״.

בתשרי התשפ"ב
בספטמבר 2021

אלוף יהודה פוקס
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

11551

צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )תיקון מס'
) (3יהודה ושומרון( )מס' ) (2073הוראת שעה( ,התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון סעיף 2

.1

תיקון סעיף 4א .2

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(2060התשפ"א) ,2021-להלן – "הצו העיקרי"( ,בסעיף ,2
בסעיף קטן )א( ,במקום פסקה ) (4יבוא:
") (4מכון כושר ,סטודיו ,בריכת שחייה המצויה במבנה ,למעט בריכה
טיפולית לצורך טיפול במים ,או מועדון שדה )קאנטרי קלאב( ,למעט
בריכת שחייה הנמצאת בו ושאינה מצויה במבנה; לעניין זה" ,בריכה
טיפולית" – בריכת שחייה מיוחדת ,שבה נערך טיפול
במים ) (Hydrotherapyבאמצעות הפעלה גופנית במים לשם השגת מטרות
טיפול משקמות ) ,(Rehabilitationמשמרות ) ,(Maintenanceאו מקדמות
בריאות ) ;(Therapy health promotionבהגדרה זו" ,מטרה טיפולית
משקמת" – שיפור תפקוד מוטורי ,פסיכומוטורי ופסיכו-חברתי לאדם עם
מוגבלות; "מטרה טיפולית משמרת" – שיפור תפקוד מוטורי,
פסיכומוטורי ופסיכו-חברתי לאדם עם מוגבלות לצמיתות; "מטרה
טיפולית מקדמת בריאות – שימור ,שיפור וקידום פעילות ,תנועתיות
וכושר גופני ,לאדם עם מוגבלות;";
בסעיף 4א לצו העיקרי ,האמור בו יסומן ")א(" ,ובסופו יבוא:
")ב(

)ג(

תיקון סעיף 7

.3

על אף האמור בסעיף קטן )א( לעיל ,לעניין החלת הוראות סעיף 4
על מקום כאמור באותו סעיף ,בשבת ובחג ,יקראו את סעיף )4ב(
בשינויים אלה:
) (1

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

) (2

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

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

בסעיף 7לצו העיקרי ,בסעיף קטן )א( –
בפסקה ) ,(2במקום "לפי סעיף 4א" יבוא" :לפי סעיף 4א)א(;";
) (1
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) (2

הוספת סעיף
13ג

.4

אחרי פסקה )2א( יבוא:
")2א (1מפעיל מקום ציבורי או עסקי שמתקיימות בו תפילות
הפועל בדרך של פתיחתו לציבור בלא חובת הצגת אישור "תו
ירוק" כאמור בסעיף 4א)ב( ,בעצמו או באמצעות אחר ,שלא הציג
שלט כאמור בסעיף האמור;".

אחרי סעיף 13ב לצו העיקרי יבוא:
"הוראת שעה – 13ג על אף האמור בצו זה ,ביום י' בתשרי התשפ"ב
) 16בספטמבר  ,(2021יראו כאילו:
תוצאה .
תוקף
שלילית בבדיקת
מיידית
קורונה
ביום כיפור

תיקון סעיף .5 14
תיקון
התוספת

.6

תחילת תוקף

.7

) (1

בסעיף  ,1בהגדרה "אישור על תוצאה
שלילית בבדיקת קורונה מיידית",
במקום "שבוצעה במהלך  24השעות
שקדמו להצגתה" בא" :שבוצעה
במהלך יום ט' בתשרי התשפ"ב )15
בספטמבר  (2021או במהלך יום י'
בתשרי התשפ"ב ) 16בספטמבר ;(2021

) (2

בסעיף  ,6בפסקה ) ,(2במקום "שביצע
במהלך  24השעות שקדמו לכניסתו
למקום" בא" :שביצע במהלך יום ט'
בתשרי התשפ"ב ) 15בספטמבר (2021
או במהלך יום י' בתשרי התשפ"ב )16
בספטמבר ;(2021

) (3

בסעיף  ,7בסעיף קטן )א( ,בפסקה
))(5ב( ,במקום "שביצע במהלך השעות
שקדמו לכניסתו למקום" בא:
"שביצע במהלך יום ט' בתשרי
התשפ"ב ) 15בספטמבר  (2021או
במהלך יום י' בתשרי התשפ"ב )16
בספטמבר .".(2021

בסעיף  14לצו העיקרי ,במקום " "04.09.2021יבוא."04.10.2021" :
בתוספת לצו העיקרי ,אחרי פרט )4א( יבוא:

")4א(1

טור א'
העבירות המינהליות

טור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים
חדשים

)7א()2א(1

."1,000

תחילתו של צו זה ביום  14בספטמבר .2021
11553

.8

השם

ט'
15

בתשרי
בספטמבר

צו זה ייקרא" :צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )תיקון
מס' ) (3יהודה ושומרון( )מס' ) (2073הוראת שעה( ,התשפ"ב."2021-

התשפ"ב
2021

אלוף יהודה פוקס
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

11554

צבא הגנה לישראל
צו מס' 2074
צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (71יהודה ושומרון( )הארכת הוראת שעה( ,התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה''ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על שלום הציבור,
על הסדר הציבורי ועל ביטחון האזור ,ולנוכח המשך הפגיעה הקשה הנגרמת לאזור ולמדינת ישראל
כתוצאה מהתופעה של גניבת כלי רכב לשטחי  Aומסחר בהם ובחלקיהם בשטח זה ,הנני מצווה בזאת
לאמור:
תיקון סעיף )10ח(

.1

בצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס' ,(1651
התש"ע ,2009-בסעיף )10ח( במקום "עד ליום  "10.10.2021יבוא "עד ליום
."10.10.2023

תוקף

.2

תחילת תוקפו של צו זה מיום חתימתו.

השם

.3

צו זה ייקרא" :צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (71יהודה ושומרון(
)הארכת הוראת שעה( )מס'  ,(2074התשפ"ב."2021-

י"ג

בתשרי התשפ"ב

 19בספטמבר

2021

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
ושומרון

11555

צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות(
)החדש( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(2075התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הגדרות

.1

בצו זה –
"אדם מנוע חיסון" – אדם שרופא או שקופת חולים קבעו כי קיימת לגביו
מניעה רפואית מלהתחסן נגד  ,nCoVבהתאם להוראות המנהל";
"אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית" – אישור על תוצאה
שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך  24השעות שקדמו
להצגתה ,הכולל אמצעי לאימות האישור )קוד  (QRואת הפרטים
המנויים בסעיף )3ב(;
"אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת – "PCR
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת  PCRבמהלך
 72השעות שקדמו להצגתה;
"אישור "תו ירוק"" – אחד מאלה:
) (1אישור שמנפיק משרד הבריאות בישראל או מתאם הבריאות ,לאדם,
המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן; ) (3אישור שקיבל
אדם מאת הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל על כך שהוא משתתף
בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;
) (4אישור שמנפיק משרד הבריאות בישראל על סמך דיווח מעבדה רפואית
רשומה כהגדרתה בתקנות בריאות העם )מעבדות רפאיות( ,התשל"ז,1977-
כפי תוקפן בישראל מעת לעת ,כי אדם שביצע בדיקת קורונה בתשלום
קיבל תוצאה שלילית בבדיקה ,ואשר תקף ל– 72שעות ממועד ביצוע
הבדיקה;
) (5אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית
שנרשמה לפי תקנה  2או 2א לתקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות(,
התשל"ז ,1977-כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR
במסגרת תכנית "מגן חינוך" קיבל תוצאה שלילית בבדיקה ,ואשר תקף ל-
 7ימים ממועד ביצוע הבדיקה;
"בדיקת קורונה מיידית" – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מיד,
במקום ביצוע הבדיקה ,המתבצעת לפי תקנות בריאות העם )דיגום וביצוע
בדיקות קורונה ,התשפ"א ,2021-כפי תוקפן בתקנון המועצות המקומיות
)יהודה ושומרון( ,התשמ"א;1981-
"בית מלון" – מקום אירוח שבו  11יחידות אירוח לפחות ,המיועד לספק
לציבור אורחים בלתי מסוים ומתחלף ,בתמורה ,שירותי לינה ושירותים
נלווים ,לפרקי זמן קצובים וקצרים ,והכול למעט כל אחד מאלה:
) (1מקום אירוח כאמור שמיועד לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהם,
הסמוך למוסד רפואי;
) (2מקום אירוח כאמור שמשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה;
"הוראות המנהל" – כהגדרתן בהוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף
הקורונה( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה( ,התשפ"ב) 2021-להלן
– הוראת בידוד בית(;
"יחידת אירוח" – יחידה המשמשת לאירוח ולנופש שבה חדר שינה אחד
לפחות;";
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"ילד" – מי שטרם מלאו לו  12שנים ושלושה חודשים;
"מחלים או מחוסן" – מחלים כהגדרתו בהוראת בידוד בית;
"מקום ציבורי או עסקי" – מקום הפתוח לציבור ,או בית עסק ,לרבות
מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית,
ולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי;
"תחנת תחבורה יבשתית" – מתחם סגור או מבנה שמצויה בו תחנה
מרכזית כהגדרתה בצו בדבר תעבורה ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(1805התשע"ט;2018-
"תכנית "מגן חינוך"" – תכנית מטעם משרד הבריאות בישראל ומשרד
החינוך בישראל לביצוע דיגום יזום של תלמידי מוסד המקיים פעילות
חינוך אחת לשבוע;
"תעודת מחלים או מחוסן" – אישור החלמה תקף או תעודת מחוסן תקפה
כמשמעותם בהוראת בידוד בית.
"תעודת נכה" – תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי בישראל או
מתאם רווחה במנהל האזרחי.
הגבלת
התקהל
ות

1א) .א(

)ב(
חובת
הפעלת
מקום
ציבורי
או
עסקי
בדרך
של
פתיחתו
לציבור
ב"תו
ירוק"

.2

)א(

לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות ,כולל בטקס דתי או
בתפילה ,שמספר האנשים בה עולה על ההתקהלות המותרת,
במרחב הציבורי ,במרחב הפרטי או במקום ציבורי או עסקי; לעניין
זה" ,התקהלות מותרת" – עד  100אנשים בשטח פתוח ועד 50
אנשים במבנה ,ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח
פתוח – עד  100אנשים;
סעיף קטן )א( לא יחול על מקום הפועל ב"תו ירוק" כמפורט
בסעיפים  2או 4א.
לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן ,בדרך של
פתיחתו לציבור ,אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על
תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ,או לפעוט עד גיל שלוש:
) (1

אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו
אירוע או שמחה ,שאינם בהושבה בלבד ושכוללים הגשה של
מזון;

) (2

מועדון או דיסקוטק; לעניין זה" ,מועדון" – מקום שמתקיים
בו אירוע ,לרבות מופע בידור ואומנות ,שאינו בהושבה בלבד
ושכולל הגשה או מכירה של מזון;

) (3

מקום לעריכת כנסים או תערוכות;

) (4

מכון כושר ,סטודיו ,או מועדון שדה )קאנטרי קלאב( ,למעט
בריכת שחייה הנמצאת בו
אזור הישיבה במבנה בבית אוכל ,לרבות בר או פאב ,שאינו
מקום כאמור בפסקה ) (1ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה );(2
בית מלון ובכלל זה בריכה הנמצאת בו;
מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות,
בנוכחות קהל ,שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה ) (2או מקום
שמתקיים בו פסטיבל; לעניין זה" ,פעילות תרבות" – ובכלל
זה הקרנת סרט ,הצגה או מופעי מוזיקה ,מחול או בידור;

) (5
) (6
) (7
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אופן
קבלת
אישור
"תו
ירוק"
ובדיקתו
במקום
ציבורי
או
עסקי

.3

) (8

מוזיאון;

) (9

ספריה למעט פתיחתה לצורך השאלה בלבד;

)10
(

אטרקציה המצויה במבנה ,ובכלל זה פארק שעשועים ,או
משחקייה )ג'ימבורי( ,המצויים במבנה;

)א 1על אף האמור בסעיף קטן )א( ,לעניין בית מלון ,רשאי אדם להפעילו
בדרך של פתיחתו לציבור גם למי שהציג בעת קבלתו לראשונה )צ'ק
(
אין( בבית המלון אישור "תו ירוק" ,ולעניין ילד או אדם מנוע חיסון
 גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת;PCR
)א 2על אף האמור בתקנת משנה )א( ,לעניין מוזיאון, ,רשאי אדם
(
להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בלא הצגת אישור "תו ירוק"
או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ,לתלמידים
בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על־יסודי ולמלווים
שלהם מצוות מוסד החינוך האמור שבו לומדים התלמידים,
במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר ,ובלבד שמדובר בקבוצה
הקבועה שבה לומדים התלמידים בשגרה; בכניסה של קבוצת
תלמידים כאמור תישמר הפרדה ,ככל האפשר ,בין הקבוצה כאמור
לבין הקהל השוהה במוזאון..
)א 3על אף האמור בתקנת משנה )א( ,לעניין ספרייה ,רשאי אדם
(
להפעילה בדרך של פתיחתה לציבור גם בלא הצגת אישור "תו ירוק"
או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ,למי שנכנס
לספרייה לצורך השאלה בלבד.
)א( אדם יהיה זכאי לקבל את אישור ה"תו הירוק" באחת מהדרכים
האלו:

)ב(

) (1

בפנייה מקוונת למשרד הבריאות בישראל;

) (2

באמצעות יישומון שמשרד הבריאות בישראל מעמיד לשימוש
הציבור בלא תשלום;

) (3

באמצעות פנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות או למענה
קולי אינטראקטיבי ) ;(IVRבפנייה טלפונית למוקד משרד
הבריאות בישראל האישור יישלח לזכאי בדואר או בדואר
אלקטרוני ,ובפנייה טלפונית למענה קולי אינטראקטיבי
האישור יישלח בפקסימיליה;

) (4

בדרכים נוספות שיפרסמו משרד הבריאות בישראל או
המינהל האזרחי לציבור ,ובכלל זה דרכים שאינן מקוונות;

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 שלטונית;

) (3

מועד פקיעת תוקף האישור;
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) (4
)ג(

הצגת אישור "תו ירוק" כאמור בסעיף )4ב() (1תהיה באחת מאלו:
) (1

) (2
)ד(

) (2

הוראות
להפעל
ת מקום
ציבורי
או
עסקי
הפועל
ב"תו
ירוק"

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 ה"תו הירוק" כאמור בסעיף )4ב() (1המופיע על
גבי מסמך כאמור בסעיף קטן )ג() (1תתבצע כמפורט להלן:
) (1

.4

אמצעי לאימות האישור;

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 ה"תו הירוק" עצמו.

)א(

המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו ,במקום
בולט לעין ,בשפות עברית ,ערבית ואנגלית ,בדבר חובת הצגת אישור
"תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה ,כתנאי
לכניסה למקום;

)ב(

המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג
כתנאי לכניסתו אחד מהאישורים המפורטים להלן ,וכן פעוט עד גיל
שלוש:
) (1אישור "תו ירוק" ,בצירוף הצגת תעודה מזהה ,למעט לעניין
קטין מתחת לגיל  ,16ואם הציג מסמך כאמור בסעיף )3ג()– (1
לאחר סריקת המסמך כמפורט בסעיף )3ד(;
) (2

אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ,בצירוף
הצגת תעודה מזהה ,למעט לעניין קטין מתחת לגיל  ,16ולאחר
סריקת המסמך בהתאם להוראות סעיף )3ד( ,בשינויים
המחויבים;

האמור בסעיף קטן זה לא יחול לעניין כניסת המפעיל או מי מטעמו
למקום ,ובכלל זה עובדי המקום;
)ב (1על אף האמור בסעיף קטן )ב( ,לעניין בית מלון ,המפעיל או המחזיק
של בית המלון יכניס אליו גם את מי שהציג בעת קבלתו לראשונה
)צ'ק אין( בבית המלון אישור "תו ירוק" ,ולעניין ילד או אדם מנוע
חיסון  -גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה
בשיטת ;PCR
)ג( מחזיק 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" או על תוצאה שלילית בבדיקת
קורונה ,כתנאי לכניסה למקום;
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הפעלת
מקום
הפתוח
לציבור
שמתקי
ימות בו
תפילות
בדרך
של
פתיחתו
לציבור
ב"תו
ירוק"

תפוסה
מותרת
במקום
הפועל
ב"תו
ירוק"

)ד(

המחזיק או המפעיל של המקום ימנה ממונה שיהיה אחראי על
ביצוע הפעולות המפורטות בסעיף זה;

)ה(

המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין שטח המקום;
שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום.

4א) .א(

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

)ב(

על אף האמור בסעיף קטן )א( לעיל ,לעניין החלת הוראות סעיף  4על
מקום כאמור באותו סעיף ,בשבת ובחג ,יקראו את סעיף )4ב(
בשינויים אלה:
) (1

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

) (2

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

)ג(

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

4ב) .א(

במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק" כאמור בסעיפים )2א(),(1
) (3) ,(2או ) (7או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות
והפועל ב"תו ירוק" כאמור בסעיף 4א ,המחזיק או המפעיל של
המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום ,למעט
עובדי המקום ,כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה
על התפוסה המרבית המותרת; לעניין סעיף זה" ,התפוסה המרבית
המותרת" – כמפורט להלן:
) (1

במקום כאמור בסעיף )2א() – (1מספר אנשים שלא יעלה על
 75%מהתפוסה המרבית של המקום ,ובלבד שלא יעלה על 400
אנשים במבנה או על  500אנשים בשטח פתוח ,ובאירוע
המתקיים במקום כאמור שחלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח
– לא יותר מ 400-אנשים;
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) (2

תפוסה
מותרת
במקום
שאינו
פועל
ב"תו
ירוק"

4ג.

במקום כאמור בסעיפים )2א() (3) ,(2או ) (7או בסעיף 4א –
בשטח פתוח – עד  5,000אנשים ,במבנה – עד  1,000אנשים,
ואם המקום כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 5,000
אנשים;

)ב(

על אף האמור בסעיף קטן )א( ,במקום כאמור באותו סעיף קטן
הפועל ב"תו ירוק" ואשר הקהל יושב בו במקומות ישיבה מסומנים,
לא תהיה הגבלת תפוסה ,ואם המקום הוא בשטח פתוח ורק בחלקו
יש מקומות ישיבה מסומנים – בחלק שיש בו מקומות ישיבה
מסומנים לא תהיה הגבלת תפוסה ובחלק שאין בו מקומות ישיבה
מסומנים התפוסה המרבית המותרת תהיה עד  5,000אנשים.

)א(

במקום ציבורי או עסקי שאינו מקום הפועל ב"תו ירוק" לפי סעיפים
 2או 4א ,המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות
כניסת האנשים למקום ,למעט עובדי המקום ,כך שבכל עת לא ישהו
במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל  7מטרים רבועים
משטח המקום; לעניין זה ,שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח
לקהל מתוך שטח המקום ,ולמעט שטחי חניון ,מחסנים ,שטחי
תפעול וכיוצא בהם;
לעניין קניון ,המנגנון שיפעיל מחזיק או מפעיל המקום לפי סעיף קטן
)א( יהיה מנגנון ויסות דיגיטלי; לעניין 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;
המחזיק או המפעיל של מקום כאמור בסעיף קטן )א( יציב שלט
לעניין מספר השוהים המותר במקום ולעניין שטח המקום; שטח
המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ,הן
במבנה והן בשטח פתוח;

)ד(

הוראות סעיפים קטנים )א( ו)-ג( לא יחולו על –

)ב(

)ג(

) (1

מקום ששטחו קטן מ 100-מטרים רבועים ,ואולם המחזיק או
המפעיל של המקום יציב שלט לעניין שטח המקום; לעניין זה,
שטח המקום יחושב כאמור בסעיף קטן )ג(;

) (2

מסגרת רווחה שהיא אחת מאלה:
)א(

)ב(
)ג(

מקום שניתן בו שירות רווחה או טיפול לאדם על ידי
משרד הרווחה והביטחון החברתי בישראל או מי
מטעמו או בפיקוחו ,ובית דיור מוגן כהגדרתו בחוק
הדיור המוגן ,התשע"ב ,2012-כפי תוקפו בישראל מעת
לעת;
מקום שניתן בו שירות רווחה או טיפול לאדם על ידי
משרד החינוך בישראל ,משרד הביטחון בישראל או מי
מטעמם או בפיקוחם;
מקום שניתן בו שירות רווחה או טיפול לאדם על ידי
הרשויות המקומיות או מי מטעמן;
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)ד(
) (3

מקום שניתן בו שירות רווחה או טיפול לאדם על ידי
הרשות לשיקום האסיר בישראל או מי מטעמה.

אזור הישיבה בשטח פתוח של בית אוכל.

הוראות
להפעל
ת כל
מקום
ציבורי
או
עסקי
בדרך
של
פתיחתו
לציבור

.5

הוראות
להפעל
ת אזור
ישיבה
בשטח
פתוח
של בית
אוכל
הגבלת
שהייה
במקום
ציבורי
או
עסקי
הפועל
ב"תו
ירוק"

5א .באזור הישיבה בשטח פתוח של בית אוכל ,יציב מפעיל המקום את
השולחנות במרחק של יפחת מ –  1.5מטרים ויוודא שמירה על המרחק
האמור בשעות הפעילות במקום.

מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי לא יפעיל את המקום בדרך של
פתיחתו לציבור ,אלא בכפוף לקיום הוראות אלו:
) (1

המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה
מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה להוראת
בידוד בית ,ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור;

) (2

המחזיק או המפעיל של המקום יתלה במקומות בולטים לעין
במקום ,לרבות בכניסה אליו ,שלט בדבר חובת עטיית מסכה
במקום;
אם יש במקום מערכת כריזה – המחזיק או המפעיל של המקום
יודיע באמצעותה ,אחת לחצי שעה לפחות ,על חובת עטיית מסכה.

) (4

המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי ליישום
הוראות צו זה )להלן – ממונה קורונה(.

) (3

.6

לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג
אישור "תו ירוק" לפי סעיף  2או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו
תפילות ושפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" לפי סעיף 4א,
אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:
) (1הוא מחלים או מחוסן;
) (2

הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך
 24השעות שקדמו לכניסתו למקום;

)2א הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בתשלום שביצע במעבדה
רפואית רשומה במהלך  72השעות שקדמו לכניסתו למקום ,ואם
(
הוא בבית מלון – במהלך  72השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית
המלון;
) (3הוא פעוט עד גיל שלוש;
) (4

הוא מפעיל המקום או מי מטעמו ,ובכלל זה עובדי המקום;

) (5

בבית מלון – גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית
בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת  PCRשביצע במהלך  72השעות
שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;
11562

עונשין

.7

) (6

במוזיאון – גם תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי
או על –יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור ,במסגרת
הפעילות של הגן או בית הספר;

) (7

בספרייה  -גם מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד.

)א(

העושה אחת מאלה ,דינו – קנס לפי סעיף )1א() (1לצו בדבר העלאת
קנסות שנקבעו בדין או בתחיקת בטחון )יהודה ושומרון( )מס' ,(845
התש"ם– 1980-
) (1

המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בסעיף  2או מקום
הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק"
לפי סעיף 4א ,ששטחו כמפורט להלן ,בעצמו או באמצעות
אחר ,בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ,ולעניין
כניסת ילד או אדם מנוע חיסון לבית מלון – גם לא הציג בעת
קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית
בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת  ,PCRכל זאת למעט פעוט
עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה ,ולעניין מוזאון  -למעט
תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על–
יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור ,במסגרת הפעילות
של הגן או בית הספר ,ולעניין ספרייה  -למעט מי שנכנס אליה
לצורך השאלה בלבד והכול בניגוד לתקנה האמורה.
)א( שטח המקום לא עולה על  100מ"ר;
)ב(

שטח המקום עולה על  100מ"ר ולא עולה על  500מ"ר;

)ג(

שטח המקום עולה על  500מ"ר;

) (2המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בסעיף  2או מקום
הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק"
לפי סעיף 4א)א( ,שלא הציב שלט כאמור בסעיף )4א(;
)2א מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בסעיף 4ב ,בעצמו או
באמצעות אחר ,בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת
(
האנשים למקום ,למעט עובדי המקום ,בהתאם למספר
השוהים המותר לפי סעיפים 4ב)א( או )ב( ,לפי העניין ,והכל
בניגוד לסעיף האמור;
)2א מפעיל מקום ציבורי או עסקי שמתקיימות בו תפילות הפועל
בדרך של פתיחתו לציבור בלא חובת הצגת אישור "תו ירוק"
(1
כאמור בסעיף 4א)ב( ,בעצמו או באמצעות אחר ,שלא הציג
שלט כאמור בסעיף האמור;
)2ב מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בסעיף 4ג ,ששטחו
כמפורט להלן ,בעצמו או באמצעות אחר ,בלי שקבע והפעיל
(
מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום ,למעט עובדי המקום,
בהתאם למספר השוהים המותר לפי סעיף 4ג ,והכל בניגוד
לסעיף האמור:
)א( שטח המקום עולה על  100מ"ר ולא עולה על  500מ"ר;
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)ב( שטח המקום עולה על  500מ"ר;

)2ג( מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בסעיף 4ג ,למעט מקום
כאמור בסעיף 4ג)ד( ,בעצמו או באמצעות אחר ,בלי שהציב
שלט לעניין מספר השוהים המותר כאמור בסעיף 4ג)ג(;
) (3מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור,
בעצמו או באמצעות אחר ,שהכניס למקום אדם שאינו עוטה
מסכה או נתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה ,בניגוד לסעיף
; (1)5
) (4מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור,
בעצמו או באמצעות אחר ,בלי שתלה שלט לעניין חובת עטיית
מסכה ,כאמור בסעיף ;(2)5
)4א מפעיל מקום ציבורי או עסקי שלא מינה ממונה קורונה
כאמור בסעיף ;(4)5
(
) (5

השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בסעיף  2או במקום
הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בסעיף 4א,
שאינו אחד מהמפורטים להלן ,בניגוד לסעיף  ,6ובלבד
שבמקום הוצב שלט כאמור בסעיף )4א(:
)א( מחלים או מחוסן;
)ב(

אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית
שביצע במהלך  24השעות שקדמו לכניסתו למקום;

)ב 1אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בתשלום
שביצע במעבדה רפואית רשומה במהלך  72השעות
(
שקדמו לכניסתו למקום ,ואם הוא בבית מלון – במהלך
 72השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;
)ג( פעוט עד גיל שלוש;
)ד(

מפעיל המקום או מי מטעמו ,ובכלל זה עובדי המקום;

)ה(

בבית מלון – גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה
שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת  PCRשביצע
במהלך  72השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית
המלון.
לעניין מוזיאון -גם תלמיד בגן ילדים או בבית ספר
שניתן בו חינוך יסודי או על–יסודי ומלווה מצוות מוסד
החינוך האמור ,במסגרת הפעילות של הגן או בית
הספר ;
בספרייה  -גם מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד.

)ו(

)ז(
)ב(

בסעיף זה" ,מפעיל" – מי שמפעיל מקום כאמור בסעיף קטן )א( ואם
הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף  1לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח-
 ,1968כפי תוקפו בתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון(,
התשמ"א 1981-מעת לעת ,שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם
בסעיף  4לאותו חוק – בעל הרישיון או ההיתר .
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עבירה
מינהלי
ת

.8

עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א' שבתוספת ,היא עבירה
מינהלית כמשמעותה בצו בדבר עבירות מינהליות )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(1263תשמ"ט) 1988-להלן – צו העבירות המינהליות(.

קנס
מינהלי
קצוב
עבירה
מינהלי
ת
חוזרת

.9

לעבירה מינהלית כאמור בסעיף  8יהיה קנס מינהלי קצוב ,כקבוע לצדה
בטור ב' בתוספת.

.10

הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף )2ב(
לצו העבירות המינהליות ,יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בסעיף  ,9לפי
העניין ,או קנס לפי סעיף )1א() (1לצו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בדין או
בתחיקת ביטחון )יהודה ושומרון( )מס'  ,(845התש"ם ,1980-לפי הנמוך
מביניהם.

עבירה
מינהלי
ת
נמשכת

.11

הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית
מהקנס הקבוע בסעיף  ,9לפי העניין ,לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר
המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף )7ב (1לצו העבירות המינהליות.

הגורם
המוסמ
ך
להטלת
קנס
מינהלי

.12

הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי צו זה )להלן – הגורם המוסמך(,
הוא כמפורט להלן ,לפי העניין:

סמכויו
ת שוטר

.13

) (1

שוטר;

) (2

מפקח שהוא עובד מדינת ישראל או רשויות האזור שנתונות לו
סמכויות פיקוח לפי כל דין או תחיקת ביטחון;

) (3

עובד מועצה אזורית כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(783התשל"ט 1979-או עובד מועצה מקומית
כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(892התשמ"א ,1981-אשר נתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין או
תחיקת ביטחון ,שהוסמך לכך על ידי ראש המינהל האזרחי ,בתחום
המועצה האזורית או בתחום המועצה המקומית ,לפי העניין ,ובכפוף
להנחיות ראש המנהל האזרחי;

) (4

פקח עירוני ,לרבות פקח מסייע ,שהוסמכו בהתאם לחוק לייעול
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(,
התשע"א ,2011-כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת; הפועל בתחום
מועצה אזורית או בתחום מועצה מקומית ,לפי העניין.

) (5

עובד מועצה אזורית כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(783התשל"ט 1979-או עובד מועצה מקומית
כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(892התשמ"א ,1981-שהוסמך לפי סעיף )28א() (2או )ב() (1לחוק
רישוי עסקים ,התשכ"ח ,1968-כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת;
הפועל בתחום מועצה אזורית או בתחום מועצה מקומית ,לפי
העניין.

לשם אכיפת ההוראות לפי צו זה ,יהיו לשוטר סמכויות אלו:
) (1

להורות לכל אדם לפעול בהתאם לצו או להפסיק פעילות בניגוד לו;
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הוראת
שעה

.14

תחילה
ותוקף

.15

השם

.16

) (2

למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של הצו;

) (3

להורות על פיזור התקהלות הנעשית בניגוד להוראות סעיף 1א
ויחולו לעניין זה הוראות סעיף  2לצו בדבר אכיפה )נגיף הקורונה(
)יהודה ושומרון( )מס' ) (2063הוראת שעה( ,התשפ"א.2021-

על אף האמור בצו זה ,בתקופה שמיום התחילה עד יום  17באוקטובר 2021
יראו כאילו בתקנות העיקריות -
)א(

)ב(
)ג(

)ד(
)ה(
)ו(

בסעיף , 1אחרי ההגדרה "תעודת נכה" בא:
""תעודת קורונה"  -תעודה שמנפיק משרד הבריאות ,באמצעות אתר

משרד הבריאות או באמצעות פנייה טלפונית למוקד משרד
הבריאות או למענה קולי אינטראקטיבי ( IVR),הכוללת את תאריכי
קבלת החיסון נגד נגיף הקורונה או את תאריך ההחלמה מנגיף
הקורונה ,לפי העניין ,ושאינה אישור לפי פסקה ) (1להגדרה "אישור
"תו ירוק;""".
בסעיף)2א( ברישה ,אחרי "לילד שהציג תעודת נכה" בא "או למי
שהציג תעודת קורונה;"
בסעיף )4ב( ,אחרי פסקה ) (1בא:
")1א( תעודת קורונה ,בצירוף הצגת תעודה מזהה ,למעט לעניין קטין
מתחת לגיל ;";16
בסעיף 4א)א( אחרי "לילד שהציג תעודת נכה" בא "או למי שהציג
תעודת קורונה;"
בסעיף , 6לפני פסקה ) (2בא:
")1ב( הוא קיבל תעודת קורונה;";
בסעיף )7א) -

) (1בפסקה ) ,(1ברישא ,אחרי "או ילד שהציג תעודת נכה" בא "או
אדם שהציג תעודת קורונה";
) (2בפסקה ) ,(5לפני פסקת משנה )ב( בא)" :א (2אדם שקיבל
תעודת קורונה";
תחילתו של צו זה ביום חתימתו ותוקפו עד ליום .12.11.2021
צו זה ייקרא "צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי( )החדש(
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(2075התשפ"ב."2021-
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ח' בחשוון

התשפ"ב

 14באוקטובר

2021
אלוף יהודה פוקס
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

תוספת
)סעיפים  8ו(9-
טור א'
העבירות המינהליות
) (1סעיף )7א())(1א(

טור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
5,000

) (2סעיף )7א())(1ב(

7,500

) (3סעיף )7א())(1ג(

10,000

) (4סעיף )7א()(2

3,000

)4א( סעיף )7א()2א(

3,750

)4א (1סעיף )7א()2א(1

1,000

)4ב( סעיף )7א()2ב()א(

3,750

)4ג( סעיף )7א()2ב()ב(

5,000

)4ד( סעיף )7א()2ג(

2,000

) (5סעיף )7א()(3

1,000

) (6סעיף )7א()(4

1,000

) (7סעיף )7א()(5

1,000
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 2076
צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )תיקון מס׳ ) (3יהודה ושומרון(
)הוראת שעה( ,התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות
הציבור ,ובשל החשש מהתפשטות נגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן – נגיף הקורונה( במתקני הכליאה
ומחוצה להם ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הארכת תוקף

.1

בצו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )הוראת שעה( )יהודה
ושומרון( )מס׳ ) (1888הוראת שעה( ,התש״ף ,2020-בסעיף )3ב( ,במקום ״.15באוקטובר
2021״ יבוא :״ 15בנובמבר 2021״.

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )תיקון(
)יהודה ושומרון( )מס' ) (2076הוראת שעה( ,התשפ"ב."2021-

ח'

בחשוון

14

באוקטובר

התשפ"ב
2021

פוקס
יהודה
אלוף
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו מס' 2077
צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )תיקון מס׳ ) (3יהודה
ושומרון( )הוראת שעה( ,התשפ"ב2021-
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:
.1

בצו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )יהודה
ושומרון( )מס׳ ) (1842הוראת שעה( ,התש״ף ,2020-בסעיף )4ב(,

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים
)תיקון מס׳ ) (3יהודה ושומרון( )מס' ) (2077הוראת שעה( ,התשפ״ב-
2021״.

במקום " "15.10.2021יבוא."15.11.2021" :

השם

ח'
14

בחשוון התשפ"ב
2021
באוקטובר

אלוף יהודה פוקס
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא ההגנה לישראל
צו מס' 2078
צו בדבר דיוני מעצר )תיקון מס׳ ) (3יהודה ושומרון( )הוראת שעה(,
התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות העצורים והאוכלוסייה
בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן – נגיף הקורונה( ,הנני מצווה בזאת
לאמור:
הארכת תוקף

.1

בצו בדבר דיוני מעצר )יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1830הוראת שעה(,
התש״ף ,2020-בסעיף )5ב( במקום ״ 15באוקטובר״ יבוא :״15
בנובמבר״

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר דיוני מעצר )תיקון מס׳ ) (3יהודה ושומרון(
)מס' ) (2078הוראת שעה( ,התשפ״ב2021-״.

ח'

בחשוון

14

באוקטובר

התשפ"ב
2021

אלוף
מפקד
באזור

פוקס
יהודה
צה"ל
כוחות
יהודה והשומרון
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צבא הגנה לישראל
צו מס' 2079
צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (72יהודה ושומרון( ,התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על שלום הציבור ,הסדר
הציבורי ועל הביטחון באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הוספת
הגדרות
לסעיף
1

.1

.2

הוספת
סעיף
136ד

.3

בסעיף  1לצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651התש"ע2009-
)להלן" :הצו"( ,אחרי הגדרת "צו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בתחיקת בטחון" יבוא:
"קלטת"  -לרבות דיסקט ,תקליטור וכל אמצעי אחר לאגירה ואחסון של מידע המופק
ממכשיר תיעוד חזותי או קולי שבהם תועדה חקירת חשוד;
אחרי הגדרת "תושב" ו"תעודת זהות" יבוא:
"תיעוד חזותי" -

תיעוד בהקלטת תמונה וקול בשילוב;

"תיעוד קולי" -

תיעוד בהקלטת קול;

אחרי סעיף 136ג לצו יבוא:
136ד.

)א(

חקירת קטין חשוד על ידי שוטר תתנהל בשפתו או בשפה
שהחשוד מבין ודובר אותה ,לרבות שפת הסימנים.

)ב(

) (1

חקירת קטין חשוד על ידי שוטר תתנהל בתחנת
המשטרה ,אלא אם כן סבר השוטר כי לא ניתן לנהלה
בתחנת המשטרה או שיש צורך עניני לנהלה בדחיפות
מחוץ לתחנת המשטרה ,או אם סבר הקצין הממונה כי
קיים צורך עניני בחקירת הקטין החשוד מחוץ לתחנת
המשטרה.

) (2

החלטה בדבר ניהול חקירת קטין חשוד מחוץ לתחנת
המשטרה והנמקתה יתועדו בכתב סמוך ככל האפשר
לקבלת ההחלטה.

) (1

תיעוד חזותי או תיעוד קולי של חקירת קטין חשוד על ידי
שוטר יהיה בכל מהלכה של החקירה מראשיתה ועד
סופה ויכלול את חילופי הדברים שנעשו בין החוקר
לקטין החשוד או בנוכחותו של הקטין החשוד ,ובתיעוד
חזותי ,לרבות תגובות או תנועות גוף.

) (2

תיעוד בכתב של חקירת קטין חשוד על ידי שוטר יכלול
את עיקרי חילופי הדברים וכן התגובות או תנועות הגוף
שהן תחליף לחילופי הדברים ,שנעשו בין החוקר לקטין
החשוד או בנוכחותו של הקטין החשוד ,באופן שישקף
נכונה את המתרחש בחקירה ,מראשיתה ועד סופה;
התיעוד בכתב ייערך בו זמנית עם חקירת הקטין החשוד
או סמוך לה ככל האפשר.

) (1

חקירה של קטין חשוד על ידי שוטר בתחנת המשטרה
בעבירה שהעונש המרבי שנקבע לה הוא מאסר עשר שנים
או יותר תתועד בתיעוד חזותי.

) (2

על אף האמור בפסקה ) ,(1הקצין הממונה רשאי ,בכפוף
להוראות סעיפים קטנים )ה() (2או )ה() (3או )ח())(1ב(,
להורות על תיעוד חקירת קטין חשוד בעבירה שהעונש
המרבי שנקבע לה הוא מאסר עשר שנים או יותר בתיעוד

)ג(

)ד(

11571

קולי או בתיעוד בכתב במקום בתיעוד חזותי ,אם בשל
תקלה טכנית או בשל צורך ענייני לא ניתן לתעד את
חקירת הקטין החשוד בתיעוד חזותי; הוראה כאמור
תינתן בכתב ותכלול את הנימוקים לה; חדלו הנסיבות
המונעות את התיעוד החזותי להתקיים ,יתועד המשך
החקירה בתיעוד חזותי.
) (3

)ה(

חקירת קטין חשוד בעבירה שהעונש שנקבע לה הוא
מתחת לעשר שנות מאסר ,ושהוראות סעיפים )ה() (2או
)ה() (3או )ח())(1ב( אינן חלות עליה ,תתועד בתיעוד
חזותי ,בתיעוד קולי או בתיעוד בכתב.

לעניין שפת התיעוד של חקירת קטין חשוד בתחנת המשטרה
יחולו הוראות אלה:
) (1

תועדה חקירת קטין חשוד על ידי שוטר בכתב בלבד ,יהיה
התיעוד בשפה שבה התנהלה החקירה;

) (2

לא ניתן לתעד בכתב חקירתו של קטין חשוד בשפה שבה
היא מתנהלת ,תתועד החקירה בתיעוד חזותי או בתיעוד
קולי; ואולם אם התנהלה החקירה בשפת סימנים,
תתועד בתיעוד חזותי בלבד;

) (3

היה לשוטר יסוד להניח שהקטין החשוד אינו יודע קרוא
וכתוב או שהוא אדם עם מוגבלות ,המקשה עליו לאשר
את נכונות תיעוד החקירה בכתב ,תתועד החקירה
בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי;

) (4

לעניין סעיף זה וסעיף קטן )ז(" ,מוגבלות"  -לקות פיסית,
נפשית או שכלית ,לרבות קוגניטיבית ,קבועה או זמנית.

)ו(

חקירת קטין חשוד על ידי שוטר מחוץ לתחנת המשטרה תתועד
בתיעוד חזותי ,בתיעוד קולי או בתיעוד בכתב; ואולם שחזור של
העבירה בידי הקטין החשוד יתועד בתיעוד חזותי בלבד.

)ז(

לעניין שפת התיעוד של חקירת קטין חשוד מחוץ לתחנת
המשטרה יחולו הוראות אלה:
) (1

תועדה חקירת קטין חשוד על ידי שוטר בכתב בלבד ,יהיה
התיעוד בשפה שבה התנהלה החקירה ,אלא אם כן לא
ניתן לתעדה בו זמנית או בסמוך לה באותה השפה;

) (2

לא תועדה חקירת קטין חשוד מחוץ לתחנת המשטרה
בשפה שבה התנהלה ,כאמור בפסקה ) ,(1יתורגם התיעוד
בפני הקטין החשוד לשפה שהוא מבין לשם קיום הוראות
סעיף קטן )ח( ,ותרגום כתוב לשפה כאמור יצורף לתיעוד
בכתב;

) (3

תועדה בכתב בלבד חקירתו של קטין חשוד שאינו יודע
קרוא וכתוב או שהוא אדם עם מוגבלות המקשה עליו
להבין את התיעוד ,ייקרא התיעוד בכתב בפניו ויוסבר לו
האמור בו ,לשם קיום הוראות סעיף קטן )ח(.

11572

)ח(

)ט(

)י(

) (1

נחקר קטין חשוד על ידי שוטר מחוץ לתחנת המשטרה
בעבירה שהעונש המרבי שנקבע לה הוא מאסר עשר שנים
או יותר ,יחולו הוראות אלה:
)א(

תיעוד החקירה יוצג לפני הקטין החשוד בתחנת
המשטרה בהקדם האפשרי ,והוא יתבקש לאשרו;
ואולם רשאי הקצין הממונה מטעמים מיוחדים
שיירשמו לאשר את הצגת התיעוד לפני הקטין
החשוד בתחנת המשטרה במועד מאוחר יותר;

)ב(

על אף האמור בפסקה )א( נוכח חוקר ,בעת
התנהלות החקירה ,כי לא תהיה אפשרות להביא
את הקטין החשוד לתחנת המשטרה במועד סביר
קרוב ,יוצג התיעוד לקטין החשוד במקום שבו
נערכה החקירה והוא יתבקש לאשרו;

)ג(

הצגת התיעוד לפני הקטין החשוד בתחנת המשטרה
והליך אישורו כאמור בפסקה )א( ,יתועדו בתיעוד
חזותי או בתיעוד קולי.

) (2

נחקר קטין חשוד על ידי שוטר מחוץ לתחנת המשטרה
בעבירה שהעונש שנקבע לה הוא מתחת לעשר שנות
מאסר ,והחקירה תועדה בכתב ,יוצג התיעוד לקטין
החשוד במקום שבו נערכה החקירה והוא יתבקש
לאשרו; לא אישר הקטין החשוד את התיעוד במקום
החקירה ,יוצג התיעוד לפני הקטין החשוד בתחנת
המשטרה ,בהקדם האפשרי ,והקטין יתבקש לאשרו ,אלא
אם כן אישר הקצין הממונה ,מטעמים מיוחדים
שיירשמו ,את הצגת התיעוד לפני החשוד בתחנת
המשטרה במועד מאוחר יותר.

) (1

לא ייעשה כל שינוי בקלטת.

) (2

כללים לעניין עריכת תמליל מודפס מתיעוד חזותי או
מתיעוד קולי של חקירת קטין חשוד ,ולפי הצורך ,לעניין
תרגום התמליל ,ייקבעו בנוהל פנימי של משטרת ישראל.

הוראות סעיפים קטנים )ב( עד )ח( לא יחולו על חקירת קטין
החשוד בביצוע עבירת ביטחון.

ביטול

.4

הצו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (43הוראת שעה( )תיקון מס' ) (6יהודה והשומרון(
)מס'  ,(2062התשפ"א – 2021-בטל.

תחילה

.5

תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.6

צו זה ייקרא :הצו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (72יהודה ושומרון( )מס' ,(2079
התשפ"ב ."2021-

י"ד

בחשון

20

באוקטובר

התשפ"ב
2021

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
ושומרון

11573

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר מקרקעין )סילוק פולשים( )תיקון( )יהודה ושומרון( )מס' ) (2080הוראת שעה(,
התשפ"ב2021-

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהתאם לסמכויותיי לפי כל דין או תחיקת ביטחון,
הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון
סעיף 3

.1

בסעיף  3לצו בדבר מקרקעין )סילוק פולשים( )יהודה והשומרון( )מס' ,(1472
התש"ס ,1999-במקום "שלושים" יבוא "תשעים".

תחילה
ותוקף

.2

תחילתו של צו זה ביום חתימתו ,והוא יעמוד בתוקפו עד ליום .1.11.2022

השם

.3

צו זה ייקרא" :צו בדבר מקרקעין )סילוק פולשים( )תיקון( )יהודה ושומרון(
)מס' ) (2080הוראת שעה( ,התשפ"ב."2021-

כ"ג בחשון התשפ"ב
 29באוקטובר 2021

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
ושומרון .

11574

צבא הגנה לישראל
צו בדבר עזרה משפטית )תיקון מס' ) (18יהודה ושומרון( )מס' ,(2081
התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור והואיל ואני סבור כי הדבר נחוץ לצורך קיום
הממשל התקין ולטובת אוכלוסיית האזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:

תיקון סעיף
1

.1

בצו בדבר עזרה משפטית )יהודה ושומרון( )מס'  ,(348התש"ל) 1969-להלן –
הצו העיקרי( ,בסעיף – 1
) (1אחרי ההגדרה "בית-משפט" יבוא:
""בית דין דתי  -בית דין דתי בישראל ,שהוא בן-סמך לשפוט על פי הדין
החל בישראל;";
) (2

תיקון
3א

סעיף .2

בהגדרה "פסק" ,בסופה יבוא:
"וכן פסק דין סופי ,צו או החלטה שניתנו בענייני ירושה ,על ידי בית דין
דתי ,בין לפני היום הקובע ובין לאחריו;".

בסעיף 3א ,לצו העיקרי ,בסעיף קטן )א( ,אחרי "פסק שניתן כדין בישראל ועליו
אישור בית משפט" יבוא" :או בית דין דתי ,לפי העניין.",

תחילת תוקף

.3

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.4

צו זה ייקרא" :צו בדבר עזרה משפטית )תיקון מס' ) (18יהודה ושומרון( )מס'
 ,(2081התשפ"ב."2021-

כ"ו בחשון התשפ"ב
1

בנובמבר 2021

אלוף
מפקד
באזור
..

פוקס
יהודה
צה"ל
כוחות
יהודה ושומרון

11575

צבא הגנה לישראל
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות(
)החדש( )תיקון( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(2082התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לטובת האזור
ולבריאות הציבור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
תיקון
סעיף 15

.1

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת
שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )החדש(
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(2075התשפ"ב) 2021-להלן – הצו העיקרי(,
בסעיף – 15
במקום ,"12.11.2021" :יבוא."12.12.2021" :

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.3

צו זה ייקרא "צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות
נוספות( )החדש( )תיקון( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(2082התשפ"ב."2021-

ז'
11

בכסלו
בנובמבר

התשפ"ב
2021

אלוף יהודה פוקס
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

11576

צבא ההגנה לישראל

צו מס' 2083
צו בדבר דיוני מעצר )תיקון מס' ) (4יהודה ושומרון( )הוראת שעה(,
התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות העצורים והאוכלוסייה
בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן – נגיף הקורונה( ,הנני מצווה בזאת
לאמור:
הארכת תוקף

.1

בצו בדבר דיוני מעצר )יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1830הוראת שעה(,
התש״ף ,2020-בסעיף )5ב( ,במקום ״ 15בנובמבר 2021״ יבוא :״22
בנובמבר 2021״.

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר דיוני מעצר )תיקון מס' ) (4יהודה ושומרון(
)מס' ) (2083הוראת שעה( ,התשפ"ב2021-״.

י"א

בכסלו

15

בנובמבר

התשפ"ב
2021

ידעי
תמיר
אלוף
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון

11577

צבא

הגנה

לישראל

צו מס' 2084
צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים )תיקון
מס' ) (4יהודה ושומרון( )הוראת שעה( ,התשפ"ב2021-
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

השם

.2

י"א
15

בצו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט
הצבאיים )הוראת שעה( )יהודה ושומרון( )מס׳ ) (1888הוראת
שעה( ,התש״ף ,2020-בסעיף )3ב( ,במקום " 15בנובמבר "2021
יבוא " 22בנובמבר ."2021
צו זה ייקרא" :צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי
המשפט הצבאיים )תיקון מס' ) (4יהודה ושומרון( )מס' (2084
)הוראת שעה( ,התשפ"ב."2021-

בכסלו התשפ"ב
2021
בנובמבר

ידעי
תמיר
אלוף
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון

11578

צבא ההגנה לישראל

צו מס' 2085
צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )תיקון מס' ) (4יהודה
ושומרון( )הוראת שעה( ,התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור ,ובשל החשש מהידבקות המתדיינים בבתי
המשפט הצבאיים והאוכלוסייה בנגיף הקורונה )) (Novel Coronavirus 2019-nCoVלהלן –
נגיף הקורונה( ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הארכת תוקף

.1

בצו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים )יהודה
ושומרון( )מס׳ ) (1842הוראת שעה( ,התש״ף ,2020-בסעיף )4ב(,
במקום ״ 15בנובמבר 2021״ יבוא :״ 22בנובמבר 2021״.

השם

.2

צו זה ייקרא" :צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים
)תיקון מס' ) (4יהודה ושומרון( )מס' ) (2085הוראת שעה( ,התשפ"ב-
2021״.

י"א
15

התשפ"א
בכסלו
2021
בנובמבר

ידעי
אלוף תמיר
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

11579

צבא ההגנה לישראל

צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(1665התשע"א2010-
הודעה בדבר ייחוד נקודות מעבר טובין )תיקון( )יהודה ושומרון( ,התשפ"א-
2021
בתוקף סמכותי מכוח סעיף )2ג( לצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר )הוראת שעה(
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(1665התשע"א) 2010-להלן  -הצו( הנני נותן הודעה זו:
תיקון סעיף 1

.1

הוספת סעיף
5א

.2

הוספת תוספת
חמישית

.3

תחילת תוקף

.4

תחילת תוקפה של הודעה זו מיום חתימתה.

השם

.5

הודעה זו תיקרא" :הודעה בדבר ייחוד נקודות מעבר טובין )תיקון(
)יהודה והשומרון( ,התשפ"א"2021-

בהודעה בדבר ייחוד נקודות למעבר טובין ,התשע"ו) 2016-להלן –
ההודעה בדבר ייחוד נקודות למעבר טובין( ,בסעיף  ,1לפני ההגדרה
"הממונה" ,יבוא:
""דבר דואר" – כהגדרתו בפקודת בתי הדואר.";1930 ,
בהודעה בדבר ייחוד נקודות למעבר טובין ,אחרי סעיף  5יבוא:
"העברת
דברי דואר

5א.

על אף האמור בסעיף  ,5הוצאת טובין מסוג דבר
דואר ,שמקורם אינו ביישוב ישראלי או במתקן
צבאי ,מהאזור ,והבאת טובין כאמור ,שיעדם
אינו לישוב ישראלי או למתקן צבאי ,לאזור ,לא
תעשה אלא דרך נקודות המעבר המפורטות
בתוספת החמישית להודעה זו.".

בהודעה בדבר ייחוד נקודות למעבר טובין ,אחרי התוספת הרביעית,
יבוא:
"תוספת חמישית
)סעיף 5א(

 .1נקודת
עופר

ט' בניסן התשפ"א
22

במרץ

2021

מעבר

נקודות ציון
קו אורך
216888
ביתוניא/

פארס
תת-אלוף
המנהל
ראש
יהודה
לאזור

קו רוחב
."643280

עטילה
האזרחי
והשומרון

11580

 -בלמ"ס -

צבא הגנה לישראל
חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת  ,1966ועל פי הצו
בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני מתקין הוראות אלו:
הגדרות

.1

בהוראה זו -
"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;
"אזור"  -אזור יהודה ושומרון;
"אנשים הגרים באותו מקום"  -בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים
יחד במקום מגורים אחד;
"עטיית מסכה"  -כיסוי הפה והאף בבד ,במסכה המיועדת לכך ,או במסכה
ביתית ,הצמודים לפנים )בהוראה זו  -מסכה( ,בהתאם להוראות הגורם
המוסמך במשרד הבריאות בישראל או מתאם הבריאות במינהל האזרחי;
"חוזר"  -מי שהגיע לאזור מחוצה לו ,למעט מי שהגיע מישראל או מחבל
עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך  14הימים האחרונים שלפני הגעתו
לאזור;
"חולה"  -חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל nCoV-למעט ממצא מעבדתי
חיובי ל nCoV-בבדיקת קורונה מיידית;
"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 המנהל;
"אדם המצוי בבידוד"  -אחד מאלה:
) (1חוזר;
) (2מי שהיה במגע הדוק עם חולה;
) (3מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב 14-הימים
האחרונים;
) (4מי שקיבל ממצא חיובי ל nCoV-בבדיקת קורונה מיידית;
"אחראי על קטין"  -הורה ,אפוטרופוס ,אומן כהגדרתו בחוק אומנה לילדים,
התשע"ו ,2016-כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת ,או מי שהקטין נמצא
במשמורתו או בהשגחתו;
"בדיקה"  -בדיקה ל nCoV-שבוצעה בשיטת ;PCR
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"בדיקת קורונה מיידית"  -בדיקה ל nCoV-שתוצאותיה מתקבלות על-
אתר;
"הוראות המנהל"  -הוראות הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל;
"התכנסות בין-לאומית"  -התקהלות מאורגנת בהשתתפות אנשים המגיעים
ממדינה אחת או יותר ,שאינה אזור יהודה ושומרון ואינה ישראל;
"התקהלות מאורגנת"  -התקהלות מאורגנת לרבות במסגרת של אירוע
ספורט ,כנס ,הצגה ,מופע;
"מגע הדוק"  -כל אחד מאלה:
) (1חשיפה במוסד רפואי לחולה ,ובכלל כל אלה :טיפול ישיר בחולה,
עבודה יחד עם עובדי בריאות שחלו ,ביקור חולה ,או שהייה בחדר
עם חולה ,והכל אם בוצעו בלא מיגון לפי הנחיות מתאם הבריאות
במינהל האזרחי או משרד הבריאות בישראל;
) (2עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה;
) (3נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני מושבים
ממקום מושב החולה;
) (4בני-ביתו של חולה;
) (5כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות;
"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 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;
"מקצוע בריאות"  -רופא ,רופא שיניים ,סטז'ר ,אח או אחות ,מיילדת,
פסיכולוג ,מרפא בעיסוק ,פיזיותרפיסט ,קלינאי תקשורת ,תזונאי-דיאטן,
קרימינולוג קליני ,פודיאטר ,פודיאטר מנתח ,כירופרקט ,פאראמדיק ,מעבדן
רפואי ,ביוטכנולוג ,טכנאי רנטגן ,מפעילי מכונת לב-ריאה ,מתרים דם,
טכנולוג רפואי ,עוזר פתולוג ,עוזר רופא מרדים בחדרי ניתוח בבתי חולים,
עוזר רופא במחלקה לרפואה דחופה בבית חולים ,חובש ,נהג אמבולנס,
אופטומטריסט/אופטומטראי ,פלבוטומיסט ,טכנולוג עיניים ,מלווה אישי
לפעוט עם מוגבלות השוהה במעון יום שיקומי לרבות בהסעה מבית הפעוט
אל המעון ובחזרה ,רוקח וכן כל בעל מקצוע שהכיר בו המנהל הכללי של
משרד הבריאות בישראל כמטפל בשירותי הבריאות;
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"מקום למכירת מזון"  -חנות שעיקר עיסוקה מכירת מזון ,קיוסק ,מרכול,
בית אוכל שלא לצריכה במקום ,דוכן למכירת מזון שלא לצריכה במקום
לרבות דוכן כאמור בשווקים;
"עובד"  -לרבות מתנדב ,מי שמועסק ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק,
בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו;
"עובד מערכת הבריאות"  -אדם העובד במוסד רפואי ,בקופת חולים ,בארגון
הנותן שירותי רפואת חירום או במעון לזקנים ,לבעלי מום גופני או ללוקים
בשכלם ,והכל כשהם מחוץ למשפחתם ,או מוסד המשמש או שנועד לשמש
לטיפול בגמילה מסמים ,וכן תלמיד ,סטז'ר ,מתלמד או אדם המשלים
הכשרה מעשית למקצוע בריאות ,ולרבות עובד חברת כוח אדם או ספק
שירותים המבצע את עבודתו באחד מאלה;
"תסמינים"  -חום גוף העולה על  38מעלות צלזיוס ,שיעול או קושי בנשימה.
חובת בידוד .2
בית ותנאי
בידוד
לאדם
המצוי
בבידוד

)א(

אדם המצוי בבידוד ישהה בבידוד בבית מגורים או במקום אחר
שניתן לקיים בו את תנאי הבידוד )להלן – מקום הבידוד(;

)ב(

היה לאדם ספק אם הוא היה במגע הדוק עם חולה ,ישהה בבידוד
ויפנה למתאם הבריאות במינהל האזרחי או למשרד הבריאות
בישראל לבירור הספק;

)ב(1

אדם שנבדק אם הוא נושא את נגיף הקורונה בעקבות הפניה של רופא
בשל חשד להדבקה בקורונה ,ישהה בבידוד במקום בידוד לפי סעיף
קטן )א( עד לחזרת תוצאות הבדיקה עם ממצא שלילי ל ,nCov-או
עד קבלת אישור רופא לסיום תקופת הבידוד לפי סעיף קטן זה אשר
יינתן לפי הוראות המנהל ,ואולם ,אם עדיין חלה עליו חובת בידוד
אחרת לפי הוראה זו ,ישהה בבידוד עד להשלמת התקופה של הבידוד
לפי אותה חובת בידוד; על בידוד לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות
סעיפים קטנים )ה( עד )ח( ,בשינויים המחויבים;

)ג(

הבידוד יהיה לתקופה של  14ימים ממועד ההגעה ,או  14ימים מיום
המגע האחרון עם חולה )להלן – תקופת הבידוד(;

)ג(1

חוזר או אדם שנודע לו כי מתקיים בו האמור בפסקה ) (2עד )(4
בהגדרה "אדם המצוי בבידוד" )להלן  -אדם שנודע לו כי הוא אדם
המצוי בבידוד( ,יגיע למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר ,ולא יעשה
שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום הבידוד; אדם לא יעשה
שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע לבדיקה כאמור בסעיף קטן
)ב (1או למקום הבידוד לפי אותו סעיף קטן; בסעיף קטן זה,
"תחבורה ציבורית"  -למעט מונית ,ובתנאי שבמונית לא ישב נוסע
נוסף ,למעט אם הם אנשים הגרים באותו מקום ,ובתנאי שהנוסע
ישב במושב האחורי וחלונות המונית יהיו פתוחים;
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)ג(2

על 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:
) (1

עובד 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;

) (2

אדם העובד במוסד רפואי ,בקופת חולים באזור או 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;
איש 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;

) (3

)ג(3

על אף האמור בסעיף קטן )ג( ,אדם המצוי בבידוד יוכל לסיים את
תקופת הבידוד לאחר שקיבל תוצאה שלילית לבדיקת  nCoVכאמור
בפסקה )2ב( ,לפי ההוראות שלהלן; אין באמור בסעיף קטן זה כדי
לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה לפי הוראה זו:
) (1

אם לא היו לו תסמינים עד לקבלת ממצא שלילי בבדיקה ל-
 nCovכאמור בפסקה ))(2ב(;

) (2

לאחר שקיבל שתי בדיקות עם תוצאות של ממצא שלילי ל-
 ,nCovמסוג 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 השביעי לתקופת
הבידוד ,ולאחר שחלפו  24שעות לפחות ממועד ביצוע הבדיקה
הראשונה;
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)ג(4

)ד(

)ד(1

על אדם המצוי בבידוד שמתקיים בו האמור בפסקה ) (4להגדרה
"אדם המצוי בבידוד" )בסעיף קטן זה – אדם המצוי בבידוד( ,יחולו
ההוראות המפורטות להלן; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע
מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה לפי הוראה זו:
) (1

הוא יוכל לסיים את תקופת הבידוד לאחר שקיבל תוצאה של
בדיקה עם ממצא שלילי ל;nCoV-

) (2

בדיקה לפי פסקת משנה ) (1תבוצע בסמוך ככל האפשר למועד
הכניסה לבידוד ולא יאוחר מ 48-שעות מהמועד האמור; לא
ביצע האדם המצוי בבידוד את הבדיקה במועד האמור ,הוא
יוכל לקצר את תקופת הבידוד לפי סעיף קטן )ג;(3

) (3

קיבל האדם המצוי בבידוד ממצא חיובי ל nCoV-בבדיקה
שביצע לפי סעיף קטן זה ,יראו אותו כחולה לעניין הוראה זו;

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 ושאינה מפורטת
בתוספת והצהיר כי במהלך התקופה האמורה היה רק במדינות
המפורטות בתוספת; כן יראו כהפרת חובת הבידוד גם אחראי על
קטין שלא דאג כי קטין שלא מלאו לו  12שנים שהוא אדם המצוי
בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד ,המתגורר עימו ,ישהה
בבידוד ,כאמור בסעיף קטן )יא(;
) (1

חוזר 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;

) (2

על 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;
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) (3

בסעיף 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(2

חוזר 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(3

חוזר 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;

)ד(4

הגורם 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;

)ה(

תנאי הבידוד לרבות כללי היגיינה ומגע עם המבודד ,יהיו בהתאם
להמלצות מתאם הבריאות במינהל האזרחי או משרד הבריאות
בישראל לבידוד בית כפי שיתפרסמו מזמן לזמן;

)ו(

מי שאין לו מקום בידוד לשהות בו מנסיבות מיוחדות ,ישהה בבידוד
במקום כפי שיוסדר בידי משרד הבריאות בישראל או המפקד
הצבאי;

)ו(1

אדם המצוי בבידוד שפיתח תסמינים יפעל לפי הוראות הגורם
המוסמך במשרד הבריאות בישראל או מתאם הבריאות במינהל
האזרחי;

)ז(

במקרה של מצב חירום רפואי ,אדם המצוי בבידוד יפנה לקבלת
טיפול רפואי דחוף ,תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר היותו
בבידוד בשל חשד להידבקות בנגיף הקורונה;
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)ז(1

אדם המצוי בבידוד יכול לצאת ממקום הבידוד לצורך ביצוע בדיקה
או לבדיקה סרולוגית לאבחון נוכחות נוגדנים ל ;nCov-ההגעה
לבדיקה והחזרה ממנה תהיה בדרך המהירה ביותר בלא שימוש
בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף קטן )ג;(1

)ז(2

תנאי 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(3

אדם שחל עליו סעיף קטן )ב) ,(1ג (2או )ז (1ונוסע לבדיקה או לבדיקה
סרולוגית לאבחון נוכחות נוגדנים ל nCov-או חוזר ממנה במונית או
שחל עליו סעיף קטן )ג (1ונוסע למקום הבידוד במונית ,יעדכן על כך
את הנהג לפני כניסתו למונית;

)ח(

חובת בידוד לפי הוראה זו ,לא תחול לגבי אדם שרופא או גורם
מוסמך אחר קבע כי בידודו יבוצע בבית חולים או במתקן מסוים.

)ט(

חובת בידוד לפי סעיף זה לא תחול לגבי מחלים.

)י(

על אף האמור בסעיף קטן )ט( ,חוזר ששהה ב 14-הימים שקדמו
להגעתו לאזור באחת מהמדינות המפורטות להלן ,חייב בבידוד לפי
סעיף זה גם אם הוא מחלים; לעניין סעיף קטן זה" ,שהה במדינה" –
למעט מי ששהה עד  12שעות בשטח שדה תעופה של אותה מדינה ובו
בלבד:
) (1ברזיל;
) (2דרום אפריקה;
) (3הודו;
) (4מקסיקו;
) (5ארגנטינה;
) (6רוסיה;
) (7אוזבקיסטן;
) (8בלרוס;
) (9איחוד האמירויות;
) (10איי סיישל;
) (11אתיופיה;
) (12אקוודור;
) (13בוליביה;
) (14גואטמלה;
) (15הונדורס;
) (16זימבאבוה;
) (17זמביה;
) (18נמיביה;
) (19פרגוואי;
) (20צ'ילה;
) (21קולומביה;
) (22קוסטה ריקה;
) (23קירגיסטן;
) (24תוניסיה;
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)י(1

על אף האמור בסעיף קטן )ט( ,חוזר שהוא מחלים ,החייב בבדיקה
לפי תקנה  3לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף
הקורונה החדש )הוראת שעה( )חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל(,
התשפ"א ,2021-כפי תוקפן בישראל מעת לעת ,חייב בבידוד לפי סעיף
קטן )א( עד לקבלת ממצא שלילי בבדיקה כאמור ,או עד חלוף 24
שעות ממועד קבלת אישור על ביקורת גבולות בכניסה לישראל ,לפי
המוקדם; ואולם אם עדיין חלה עליו חובת בידוד אחרת לפי הוראה
זו ,ישהה בבידוד עד להשלמת התקופה של הבידוד לפי אותה חובת
בידוד; על אף האמור בסעיפים קטנים )ג (1ו)-ד( ,חוזר כאמור החייב
בבידוד לפי סעיף קטן זה בלבד ,רשאי להשתמש בתחבורה ציבורית
כדי להגיע למקום הבידוד ,ובלבד שיגיע למקום הבידוד בדרך
המהירה ביותר; סעיף  3לא יחול על חוזר החייב בבידוד לפי סעיף
קטן זה בלבד;

)יא(

אחראי על קטין ידאג כי קטין המתגורר עימו שהוא אדם המצוי
בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי הוראה זו ,ישהה בבידוד
ולא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי או סגנו,
הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או מתאם הבריאות
במנהל האזרחי ולפי תנאי האישור;

)יב(

על אף האמור בסעיף קטן )ט( ,מחלים יהיה חייב בבידוד אם מתקיים
אחד מהתנאים המפורטים להלן ואם הורה לו רופא מחוזי או סגנו,
הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או מתאם הבריאות
במנהל האזרחי ,לשהות בבידוד:
) (1

) (2

) (3
חובת בידוד 2א.
לאדם עם
מחלת חום

חובת בידוד 2ב.
בית
ותנאי
בידוד
לחולה

המחלים היה במגע הדוק עם חולה שנדבק בזן מסוכן של
הנגיף או שקיים חשש ממשי שנדבק בזן כאמור אגב אירוע
תחלואה חריג;
המחלים היה במגע הדוק עם חולה ונמצא דרך קבע במוסד
שבו נמצאת אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה ,אוכלוסייה
לא מחוסנת או אוכלוסייה שידוע שהחיסון פחות יעיל
בקרבה;
המחלים הוא חוזר שבטיסה היה במגע הדוק עם חולה.

)א(

אדם עם חום גוף העולה על  38מעלות צלזיוס ,ישהה בבידוד במקום
בידוד לפי סעיף )2א(;

)ב(
)ג(

סעיף )2ד() ,ה( ,ו)-ז( יחול על חובת בידוד לפי סעיף זה;
בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )ב( ,במהלך הבידוד יש למדוד את חום
הגוף פעמיים ביום ולרשום את מדידת החום; חובת הבידוד תסתיים
לאחר מדידת חום גוף שאינו עולה על  37.5מעלות צלזיוס ,במשך 48
שעות ברציפות לפחות או עד קבלת תוצאת בדיקה עם ממצא שלילי
ל;nCov-

)א(

חולה ישהה במקום הבידוד בהתקיים אחד מהתנאים מהאלה:
) (1

היה החולה מאושפז בבית חולים  -רופא מומחה בבית חולים
קבע כי המשך הבידוד יבוצע בבית;
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) (2

)ב(

תנאי הבידוד ,לרבות כללי היגיינה ,מגע עם החולה ,דיווח וקשר עם
רופא ,יהיו לפי הוראות הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או
מתאם הבריאות במינהל האזרחי;

)ג(

הבידוד יהיה עד קבלת אישור רופא לסיום תקופת הבידוד; אישור
כאמור יינתן לפי הוראות הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל
או מתאם הבריאות במינהל האזרחי;

)ד(

חולה בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא באחד מהמקרים האלה:

)ה(

דיווח

.3

היה החולה בבית  -רופא הורה כי ישהה בבידוד בית ,לפי
הוראות הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או
מתאם הבריאות במינהל האזרחי;

) (1

במקרה של מצב חירום רפואי ,החולה יפנה לקבלת טיפול
רפואי דחוף ,תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר
היותו חולה בבידוד;

) (2

רופא הורה על העברת החולה להמשך טיפול בבית חולים
ובתנאים כפי שהורה לעניין מקום בית החולים ואופן
ההעברה ,בכפוף להנחיות מתאם הבריאות במינהל האזרחי.

מעבר ממקום הבידוד למקום בידוד אחר באישור של רופא,
) (3
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;
על רופא או רופא מומחה בבית חולים המקבל החלטה לפי סעיפים
קטנים )א() ,ג( או )ד( ,לפי העניין ,לדווח למשרד הבריאות בישראל או
למתאם הבריאות במינהל האזרחי באמצעי אלקטרוני כפי שהורה
הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל על כל אלה:
) (1

קבלת ממצא חיובי ל–;nCoV

) (2

החלטה בדבר מקום הבידוד;

) (3

החלטה על העברת חולה ממקום הבידוד למקום בידוד אחר
או לבית חולים;

) (4

יציאת החולה מבידוד והחלמתו או פטירתו.

)א(

על אדם המצוי בבידוד לדווח למתאם הבריאות במינהל האזרחי או
למשרד הבריאות בישראל על קיום הוראה זו ובכלל זה ,מקום
מגוריו ,מועד הגעתו לאזור כאמור בסעיף )2ג( או מועד המגע האחרון
עם חולה ,לפי העניין ,ותקופת הבידוד;

)ב(

חוזר שאין לו מקום מגורים קבוע באזור ,ידווח למתאם הבריאות
במינהל האזרחי או למשרד הבריאות בישראל עם הגעתו לאזור או
עם פרסום הוראה זו ,לפי המוקדם מביניהם ,על מקום שהייתו
בתקופת הבידוד;

11589

 -בלמ"ס -

)ג(

דיווח או פנייה למתאם הבריאות במינהל האזרחי או למשרד
הבריאות בישראל לפי הוראה זו יהיה באופן שיפרסם המשרד או
המתאם מזמן לזמן.

איסור
התכנסות
בין-
לאומית
והתקהלות

3א.

אדם עם חום גוף העולה על  38מעלות צלזיוס או עם שיעול או קושי בנשימה,
למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה
אחרת לא ישתתף בהתקהלות ,ולא יגיע למקום עבודתו ולמקום שבו הוא
נותן שירות.

הגנה על
שוהים
במוסדות
בריאות
ורווחה

3ב.

)א(

לא יבקר אורח במבנה של מוסד בריאות או מוסד רווחה ,ומנהל של
מוסד כאמור לא יאפשר ביקורים של אורח שאינו מחוסן או מחלים
במוסד ,למעט שלושה אורחים לכל דייר או שוהה קבוע;

)א(1

מנהל מוסד כאמור לא יאפשר כניסה של אורח או עובד בניגוד לסעיף
3ג)א( או )א;(1

)ב(

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

חובת
עטיית
מסכה

3ג.

)א(

לא ישהה אדם במקום שאינו שטח פתוח למעט במקום מגוריו בלי
שהוא עוטה מסכה;

)א(1

לגבי מי שמתקיים בו אחד התנאים האלה ,תחול החובה לעטות
מסכה גם בשטח פתוח:

) א (2

)ב(

אורח שאינו מחלים בעת שהייה במוסד בריאות או מוסד
) (1
רווחה או עובד שאינו מחלים בעת שהייה במוסד כאמור
בסמוך למטופל;
אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי הוראה זו או אדם שנודע לו
) (2
כי הוא אדם המצוי בבידוד בדרכו למקום הבידוד;
אדם השוהה במוסד מסוים שהגורם המוסמך במשרד הבריאות
בישראל או מתאם הבריאות במינהל האזרחי הורה על חובת עטיית
מסכה בשטחו ,כולו או חלקו ,כדי למנוע התפרצות של נגיף הקורונה,
חייב בעטיית מסכה ,ובלבד שבכניסה למוסד הוצב שלט במקום בולט
לעין שבו צוינה החובה לעטות מסכה ופירוט המקומות בשטח המוסד
שבהן היא חלה; הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל יפרסם
באתר האינטרנט של משרד הבריאות בישראל רשימה של המוסדות
שלגביהם הורה כאמור; תוקף הוראה כאמור יהיה לתקופה של עד
שבועיים ,וניתן להאריך את ההוראה לתקופות נוספות שלא יעלו על
שבועיים אם מצא הגורם המוסמך במשרד הבריאות שהצורך עדיין
קיים;
סעיפים קטנים )א( עד )א (2לא יחולו על כל אלה:
) (1

קטין מתחת לגיל ;7
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) (2

אדם שמחמת מוגבלות נפשית ,שכלית או רפואית מתקשה
באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה,
לכסות את הפה ואת האף כאמור בסעיף קטן )א(;

) (3

אדם השוהה במקום סגור או מופרד ,בלא אדם נוסף ,או אדם
השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו;
לעניין זה –
"אדם השוהה במקום סגור או מופרד" – אדם השוהה בכלי
רכב ,במבנה ,בחדר במבנה ,בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה
של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים
אחרים הנמצאים באותו מבנה ,או בתא עבודה בחלל פתוח ,אם
גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים
באותו חלל הוא מטר ועשרים סנטימטרים לפחות ,ובלבד
שהאדם שלא עוטה מסיכה יושב;
"אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או
יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;

) (4

משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור,
ובלבד שהוא נמצא ,ככל האפשר ,במרחק של  2מטרים לפחות
מאדם אחר;

) (5

שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה
ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של  2מטרים לפחות;

) (6

אדם המבצע פעילות ספורט;

)ג(

מעסיק במקום עבודה אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו
את החובה לחבוש מסיכה כאמור בסעיף קטן )א(;

)ד(

על אף האמור בסעיף  ,2נותן שירות חיוני שהיה במגע הדוק עם חולה
במקום עבודתו בעת שעטה מסכה לפי סעיף קטן )א( ,לא חייב בידוד,
בכפוף להצהרה ולפיה העובד קיים את הוראות הסעיף האמור;
לעניין זה" ,נותן שירות חיוני" – מי שעוסק במתן שירות לציבור
במקום עבודה חיוני ,ובכלל זה עובד במקום למכירת מזון או בבית
מרקחת;
על האמור בסעיף זה ,הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או
מתאם הבריאות במנהל האזרחי רשאים לקבוע תנאים או נסיבות
שבהם לא תחול חובת חבישת מסיכה כאמור בסעיף קטן )א( וכן
מקרים או נסיבות שבהם מי שחבש מסיכה לא חייב בידוד כאמור
בסעיף קטן )ד(;

)ה(

)ה(1

רשת חנויות הכוללת בתי מרקחת או רשת מרכולים ,הכוללת 10
סניפים לפחות ,ימכרו לציבור ,ככל האפשר ,מסיכות המיועדות
לכיסוי הפה והאף; אין באמור בסעיף קטן זה כדי למנוע מחנות או
ממרכול כאמור לספק ללקוחותיהם מסכות כאמור בלא תשלום;

)ו(

הוראות סעיף זה לא יחולו על בתי המשפט לעניינים מקומיים
כהגדרתם בפרק ט"ז לתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון(
תשמ"א ;1981-בתי משפט צבאיים כהגדרתם בצו בדבר הוראת
ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1651תש"ע ;2009-בתי
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הדין הרבניים שכוננו לפי הצו בדבר שיפוט בתי דין רבניים )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(981התשמ"א ;1981-ובתי דין דתיים באזור.
תחילה
ותוקף

.4

תחולה

.5

הוראה זו תחול גם על מי שחזר לאזור מסין לפני יום חתימתה.

השם

.6

הוראה זו תיקרא" :הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה( )בידוד בית
והוראות שונות( )הוראת שעה( ,התשפ"א."2021-

)א(

תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה ותוקפה ,למעט האמור בסעיף
קטן )ב( ,עד ליום ;11.8.2021

)ב(

תוקפו של סעיף קטן )י( ,בסעיף  ,2עד ליום .5.8.2021

ט"ז באב

התשפ"א

ביולי

2021

25

תא"ל פארס עטילה
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(783התשל"ט-
1979
תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' ) (152יהודה ושומרון( ,התשפ"א-
2021
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור הנני מורה בזאת:
ביטול
סעיפים
75ג75-ז
והוספת
סעיפים
75ח75-י

.1

בתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( ,התשל"ט) 1979-להלן  -התקנון( ,סעיפים
75ג עד 75ז בטלים ואחריהם יבוא:

"ברירת
משפט

75ח.

)א(

עבירת קנס היא עבירה של ברירת משפט ויחולו עליה הוראות סעיף
זה וסעיפים 75ט עד 75י.

)ב(

היה לראש מועצה אזורית או לעובד המועצה האזורית שראש
המועצה הסמיך לכך ,יסוד להניח כי אדם פלוני עבר עבירה של ברירת
משפט ,רשאי הוא למסור לו הודעת תשלום קנס; ההודעה תהיה
בנוסח הקבוע בטופס  1שבתוספת השלישית לתקנון ויפורטו בה
העבירה ושיעור הקנס שנקבע לה .בעבירת קנס בשל העמדת רכב
במקום שהעמדתו אסורה על פי חוק עזר ,מותר להצמיד את הודעת
הקנס לרכב ובלבד שהיא מופנית אל בעל הרכב ללא ציון שמו ,אלא
בציון מספר הרכב בלבד.

)ג(

היה למי שרשאי למסור הודעת תשלום קנס כאמור בסעיף קטן )ב(
יסוד להניח שהעבירה נעברה בנסיבות שמפקד כוחות צה"ל באזור או
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מי שפועל בשמו או מטעמו הודיע כי הן מחייבות בירור המשפט ,לא
ימסור הודעת תשלום קנס ,אלא הזמנה למשפט.

תשלום
הקנס

75ט

)ד(

קביעת עבירה כעבירת קנס ,אין בה כדי לגרוע מסמכותו של מפקד
כוחות צה"ל באזור או מי שפועל בשמו או מטעמו להגיש בשל אותה
עבירה כתב אישום ,אם הוא סבור שנסיבות העבירה מחייבות את
בירור המשפט ,ובלבד שטרם נמסרה הודעת תשלום קנס לפי סעיף
קטן )ב(.

)ה(

נקבע לעבירת קנס ,קנס בשל עבירה נמשכת ,לא יוטל הקנס ,אלא אם
כן צורפה להודעת תשלום הקנס לפי סעיף זה ,התראה ולפיה אם לא
תתוקן ההפרה עד המועד שנקבע בה ,יוטל על הנקנס קנס בשל עבירה
נמשכת; בהתראה יצוין גובה הקנס הצפוי בשל עבירה נמשכת; לא
יוטל קנס בשל עבירת קנס נמשכת ,אלא בשל תקופה המאוחרת
למועד הקבוע בהתראה.

)א(

מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס ,ישלם ,תוך תשעים ימים מיום
ההמצאה ,את הקנס הנקוב בהודעה ,לחשבון שצויין בה ,זולת אם
פעל באחת מדרכים אלה:
)(1

הגיש למי שהוסמך לכך על ידי מפקד כוחות צה"ל באזור
)בסעיף זה  -תובע( ,תוך שלושים ימים מיום ההמצאה ,בקשה
לביטול כאמור בסעיף קטן )ד( ,ולעניין בקשה לביטול כאמור
לגבי עבירת תעבורה מהטעם שהעבירה בוצעה שלא בידי מי
שקיבל את ההודעה ,ובעל הרכב מבקש להוכיח מי נהג ברכב,
העמידו או החנהו ,בעת ביצוע העבירה ,או למי מסר את החזקה
ברכב – אם הגיש לתובע את הבקשה לביטול בתוך תשעים ימים
מיום ההמצאה; החלטת התובע בבקשה לפי פסקה זו סופית,
ואולם רשאי הנקנס להודיע על רצונו להישפט;

)(2

הודיע תוך תשעים ימים מיום ההמצאה שיש ברצונו להישפט
על העבירה.
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מי שהגיש בקשה לביטול כאמור בפסקה ) (1לא יהיה רשאי להודיע
על רצונו להישפט כאמור בפסקה ) ,(2אלא תוך שלושים ימים מיום
המצאת ההודעה על החלטת התובע בענין הביטול.
)ב(

)(1

בקשה לביטול הודעת תשלום קנס תוגש בכתב לתובע לפי המען
הרשום בטופס הודעת תשלום הקנס ,תוך התקופה שנקבעה
לתשלום הקנס בהודעת תשלום הקנס;

)(2

בבקשה יפורטו הנימוקים ויצורפו לה ,אם ישנם ,המסמכים
המאמתים את טענות המבקש;

)(3

בבקשה לביטול הודעת תשלום קנס שהוגשה באיחור יפורטו
הנימוקים לאיחור ויצורפו המסמכים המאמתים אותם;

)(4

קבלה על משלוח הבקשה לתובע לפי תקנה זו בדאר רשום תהיה
ראיה לתאריך המשלוח.

)ג(

לא שילם אדם את הקנס במועד ולא הודיע שיש ברצונו להישפט על
העבירה ,תיווסף על הקנס תוספת פיגור .שיעור התוספת יהיה
חמישים אחוזים מן הקנס או מחלקו שלא שולם ,לפי הענין; בתום
כל תקופה של ששה חדשים שעברו מאותו המועד  -חמישה אחוזים
נוספים מן הקנס או מחלקו כאמור .הוראות פרק י 1לתקנון יחולו על
גביית הקנס לפי סעיף קטן זה.

) ד(

תובע רשאי לבטל הודעת תשלום קנס אם נוכח כי לא נעברה עבירה
או כי היא נעברה שלא בידי מי שקיבל את ההודעה ,או אם היה סבור
שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להמשך קיום ההליכים;
התובע יערוך רישום של הודעת תשלום קנס שביטל וינמק את
החלטתו.
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) ה(

החליט התובע שלא לבטל את הודעת תשלום הקנס ,ימציא למבקש
הודעה על כך ואולם הוראות סעיף קטן )ג( יחולו כאילו לא הוגשה
הבקשה לביטול לתובע.

) ו(

תובע רשאי לדון בבקשה שהוגשה לאחר המועדים האמורים בסעיף
קטן )א( ,אם שוכנע שהבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו
תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד והיא הוגשה מיד לאחר
שהוסרה המניעה.

)ז(

מי שלא הודיע כאמור בסעיף קטן )א( שברצונו להישפט ולא שילם
במועד את הקנס ,רשאי תובע לפטור אותו ,על פי בקשתו ,מתשלום
תוספת הפיגור כאמור בסעיף קטן )ג( ,כולה או מקצתה ,אם נוכח
התובע שהעילה לאי-התשלום במועד היא אחת מאלה:
)(1

נבצר מהמבקש לשלם את הקנס במועד בשל סיבה שאינה
תלויה בו;

)(2

הסיבה לחיוב בתוספת הפיגור יסודה בתקלה של רשויות
האזור.

) ח(

בקשה לפי סעיף קטן )ז( תהיה בכתב ,ותהיה נתמכת בתצהיר המאמת
את העובדות המפורטות בה .התובע רשאי להחליט בבקשה על יסוד
התצהיר בלבד או במעמד המבקש בלבד והחלטתו אינה ניתנת
לערעור.

) ט(

שילם אדם את הקנס רואים אותו כאילו הודה באשמה בפני בית
המשפט ,הורשע ונשא את עונשו .אולם הוראות סעיף קטן זה לא
יחולו על אדם ששילם את הקנס ותובע ביטל את הודעת תשלום הקנס
לפי סעיף קטן )ד( או על אדם שבית המשפט החליט לקיים את משפטו
אף על פי שהודיע באיחור על רצונו להישפט כאמור בסעיף 75י.
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) י(

בוטלה הודעת תשלום קנס לאחר שהקנס שולם ,יוחזר סכום הקנס
ששולם.

)יא( לא שילם אדם את הקנס ,חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול
הודעת תשלום קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי סעיף קטן )א(,
ולא הוגשו בקשות כאמור או הוגשה בזמן בקשה לביטול הודעת
תשלום קנס ונדחתה ,יראו אותו ,בתום המועדים הקבועים בסעיף
קטן )א( להגשת בקשות אלה ,כאילו הורשע בבית המשפט ונגזר עליו
הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס ,ואולם הוראות סעיף קטן זה לא
יחולו על אדם שבקשתו לביטול הודעת תשלום קנס הוגשה שלא
במועד אך התובע דן בה מכוח סמכותו לפי סעיף קטן )ו( וביטל את
הודעת תשלום הקנס ,או על אדם שבית המשפט החליט לקיים את
משפטו אף על פי שהודיע באיחור על רצונו להישפט כאמור בסעיף
75י.
הזמנה
למשפט

75י.

)א(

הודיע אדם לפי סעיף 75ט)א( שברצונו להישפט על העבירה ,תישלח
לו הזמנה למשפט בנוסח הקבוע בטופס  2לתוספת השלישית ,תוך
שנה מיום שנתקבלה הודעתו; בית המשפט רשאי לקיים את המשפט
גם אם אותו אדם ביקש להישפט באיחור ,ובלבד שהתקיימו התנאים
האמורים בסעיף 75ט)ו( ,בשינויים המחויבים ,או מנימוקים מיוחדים
אחרים שיפרט בהחלטתו .הורשע האדם בבית המשפט על העבירה
ונגזר דינו לקנס ,לא יפחת הקנס מהסכום הנקוב בהודעת תשלום
הקנס ,אלא אם כן ראה בית המשפט נסיבות מיוחדות המצדיקות
הפ ח ת ת ו.

)ב(

עברה שנה מיום ביצוע עבירת קנס ,לא יוגש עליה כתב אישום ולא
תומצא בעניינה הודעת תשלום קנס לפי סעיף 75ח)ב(.

)ג(

אין באמור בסעיף קטן )ב( כדי למנוע הגשת כתב אישום נגד מי
שביקש להישפט לפי סעיף 75ט ,אף אם עברו המועדים הקבועים
בסעיף קטן )ב(.
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ייעוד
קנסות
לקופת
המועצה

75יא

קנס בשל עבירת קנס ,שהטיל מפקח שהוא עובד מועצה אזורית
כמשמעותן בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'
 ,(783התשל"ט 1979-או שהוטל בבית משפט עקב הפעלת סמכותו של
אותו עובד ,ישולם לקופת אותה מועצה.".

החלפת
התוספת
השלישית

.2

הטפסים המופיעים בתוספת השלישית לתקנון ימחקו ובמקומם יבואו הטפסים
שבתוספת לתיקון.

תחילה,
תחולה
והוראת
מעבר

.3

) א(

תחילתו של תקנון זה  120ימים מיום חתימתו )בסעיף זה  -יום התחילה( ,והוא יחול
על הודעת תשלום קנס שנמסרה לפי סעיף 75ח)ב( לתקנון ,כנוסחו בתקנון זה ,ביום
התחילה ואילך.

) ב(

הוראות סעיף 75ח)א( לתקנון כנוסחו בתקנון זה ,יחולו על כל עבירה מכוח התקנון
שנקבעה כעבירת קנס ושהייתה בתוקף ערב יום התחילה.

)ג(

מי שהוסמך ,ערב יום התחילה ,למסור הזמנה לפי סעיף 75ג לתקנון ,כנוסחו ערב
ביטולו מכוח תקנון זה ,יראו אותו כאילו הוסמך למסור הודעת תשלום קנס לפי
סעיף 75ח)ב( לתקנון כנוסחו בתקנון זה.

)ד(

הוראות תקנון זה לגבי תשלומי פיגורים יחולו לתקופה שמיום תחילתו.

השם

.4

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' ) (152יהודה ושומרון( ,התשפ"א-
."2021

כ"ד באב
2

באוגוסט

התשפ"א
2021

אלוף
מפקד
באזור
.

תמיר
כוחות
יהודה

ידעי
צה"ל
ושומרון
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התוספת לתיקון

טופס 1
סעיף 75ח) .ב(

הודעת תשלום קנס
אל :הנהג /בעל הרכב /נוסע ברכב /הולך רגל /אדם אחר_________________ :

_______________________________________________________________
שם משפחה*

מספר תעודת זהות*

שם פרטי*

שם האב*

או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען*____________________________________________________________:
הרחוב

מספר הבית

שם הישוב או המיקוד

* ימולא אם ידוע ונחוץ לפי הענין.
פרטי הרכב**__________________________________________________ :
מספר הרכב

יצרן

דגם

צבע

מספר רשיון נהיגה**_____________________ :
**

ימולא בעבירות תעבורה שרכב מעורב בהן.

א .תיאור העובדות המהוות את העבירה:
בתאריך _____________ בשעה _________ במקום __________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
עבירה על__________________________________________________________ :
)חוק העזר והסעיף(
ב (1) .עליך לשלם תוך  90ימים מקבלת הודעה זו ולא יאוחר מיום _____________ את הקנס שנקבע
לעבירה בחוק בסך _______ שקלים חדשים ,זולת אם תוך מועד זה תודיע כמפורט בפסקה ) (2להלן
כי רצונך להישפט בבית המשפט על העבירה.
אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי ברצונך להישפט ,יהיה עליך לשלם את הקנס
בצירוף תוספת פיגור בשיעור הקבוע בתקנון.
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מסניפי הבנקים הבאים:
) (2אם ברצונך להישפט על העבירה בבית המשפט עליך למלא את פרטיך בבקשה להישפט שבנספח
המצורף להודעה זו ,לחתום עליה ולשלוח אותה למען הרשום בה בדואר רשום ,תוך המועד שנקבע
לתשלום הקנס כמפורט לעיל.
מובא בזה לידיעתך ,כי אם תבקש/י להישפט –
)א( סכום הקנס המזערי שאותו יטיל בית המשפט אם יימצא שביצעת את העבירה ,לא יפחת מהסכום
הנקוב בהודעת תשלום הקנס אלא אם כן ראה בית המשפט נסיבות מיוחדות המצדיקות את
הפחתתו;
)ב( בית המשפט מוסמך להטיל עליך עונש החמור מהקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס ,ובלבד
שלא יעלה על העונש המרבי הקבוע לעבירה.
) (3אם רצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק ,עליך לפנות בכתב
תוך  30ימים מקבלת הודעה זו ,לפרט את נימוקיך ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיך ,אם ישנם,
למען הרשום בהודעה זו ,תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס כמפורט לעיל.
ג .פרטי עורך הדו"ח______________________________________________________ :
שם פרטי

שם משפחה

מספר אישי

דרגה

העדים )בנוסף לעורך הדו"ח(___________________________________________________:
שם פרטי

שם משפחה

מספר תעודת זהות

שם האב

או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה

בקשה להישפט
אל______________ :
מספר הודעת תשלום קנס________________ :
אני החתום מטה___________________________________________________________:
שם משפחה

שם פרטי

מספר תעודת זהות

שם האב

או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען___________________________________________________________________ :
הרחוב

מספר הבית

שם הישוב או המיקוד

מבקש להישפט בבית המשפט על העבירה שפורסמה בהודעת תשלום קנס שמספרה מצויין לעיל.
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תאריך______________ :
___________________

טופס 2
סעיף 95י) .א(
הזמנה למשפט וכתב אישום )ברירת משפט(
בבית משפט לעניינים מקומיים של ערכאה ראשונה ב_____________________
מפקד כוחות צה"ל באזור
נגד
הנאשם________________________________________________________________ :
שם משפחה

מספר תעודת זהות/דרכון

שם פרטי

מען___________________________________________________________________ :
שם הישוב

מספר

הרחוב

המיקוד

מספר רשיון הנהיגה  /מס' הרכב____________________ :
תיאור

המהוות

העובדות

את

העבירה________________________________________________:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________
בתאריך_________:

בשעה

__________

במקום

_____________________________________
על:

עבירה
_________________________________________________________________
)חוק העזר והסעיף(
שמות עדי התביעה:
.1

______________________

.2

______________________

.3

______________________
)(1

מאחר שלפי סעיף ___ לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( ,התשל"ט ,1979-ביקשת

להישפט על העבירה האמורה ,הינך מוזמן/ת בזה להתייצב בבית המשפט הנ"ל כדי להישפט בתאריך
__________ בשעה __________________
)(2

אם לא תתייצב/י למשפט ולא יופיע סניגור מטעמך ,יראו אותך כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב

האישום ומותר יהיה לדונך שלא בפניך.
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)(3

אם העבירה היא עוון ,את/ה זכאי/ת לעיין ,בכל זמן סביר ,בחומר החקירה שבידי התביעה

ולהעתיקו.
)(4

מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס ,רשאי הוא להטיל גם עונש

מאסר במקום הקנס.
)(5

)א(

אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה

ולהעתיקו ,במקומות ובמועדים כמפורט להלן:
)ב(

אם לא תתייצב למשפטך ,רשאי בית המשפט לקבל העתק מהמרשם הפלילי הנוגע לך כראיה

לקביעת העונש.
חתימה:

תאריך______________ :
___________________

אישור מסירת הזמנה וכתב אישום
מסירה למוזמן אישית
אני _____________________________________
)שם המוסר(
מצהיר בזה שבאתי למקום* מגוריו /עסקו /של בעל ההזמנה הנ"ל /למשרדו הרשום של התאגיד ומסרתי
את ההזמנה וכתב האישום לידו אישית /לעובד התאגיד.
הערות__________________________________________________________________

_____________________
חתימת המקבל

__________________
חתימת המוסר

תאריך___________ :

כשההזמנה לא נמסרה למוזמן אישית
אני _____________________________________
)שם המוסר(
מצהיר בזה שבאתי למקום* מגוריו /מקום עסקו של בעל ההזמנה הנ"ל ,ומאחר שלא מצאתיו מסרתי
ההזמנה וכתב האישום לידי ______________________________________________
)שם המקבל(

11602

-11* שהוא /שהיא בן /בת משפחתו הגר)ה( עמו ונראה שמלאו לו/לה  18שנה.
הערות__________________________________________________________________

_____________________
חתימת המקבל

__________________
חתימת המוסר

תאריך___________ :
* מחק את המיותר
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א-
1981
תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (264יהודה ושומרון( ,התשפ"א-
2021
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור הנני מורה בזאת:
ביטול
סעיפים
92ב92-ו
והוספת
סעיפים
92ח92-י

.1

בתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א) 1981-להלן  -התקנון( ,סעיפים
92ב עד 92ו בטלים ,ואחרי סעיף 92ז יבוא:

"ברירת
משפט

92ח.

)א(

עבירת קנס היא עבירה של ברירת משפט ויחולו עליה הוראות סעיף
זה וסעיפים 92ט עד 92י.

)ב(

היה לראש מועצה מקומית או לעובד המועצה המקומית שראש
המועצה הסמיך לכך ,יסוד להניח כי אדם פלוני עבר עבירה של ברירת
משפט ,רשאי הוא למסור לו הודעת תשלום קנס; ההודעה תהיה
בנוסח הקבוע בטופס  1שבתוספת השלישית לתקנון ויפורטו בה
העבירה ושיעור הקנס שנקבע לה .בעבירת קנס בשל העמדת רכב
במקום שהעמדתו אסורה על פי חוק עזר ,מותר להצמיד את הודעת
הקנס לרכב ובלבד שהיא מופנית אל בעל הרכב ללא ציון שמו ,אלא
בציון מספר הרכב בלבד.

)ג(

היה למי שרשאי למסור הודעת תשלום קנס כאמור בסעיף קטן )ב(
יסוד להניח שהעבירה נעברה בנסיבות שמפקד כוחות צה"ל באזור או
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מי שפועל בשמו או מטעמו הודיע כי הן מחייבות בירור המשפט ,לא
ימסור הודעת תשלום קנס ,אלא הזמנה למשפט.

תשלום
הקנס

)ד(

קביעת עבירה כעבירת קנס ,אין בה כדי לגרוע מסמכותו של מפקד
כוחות צה"ל באזור או מי שפועל בשמו או מטעמו להגיש בשל אותה
עבירה כתב אישום ,אם הוא סבור שנסיבות העבירה מחייבות את
בירור המשפט ,ובלבד שטרם נמסרה הודעת תשלום קנס לפי סעיף
קטן )ב(.

)ה(

נקבע לעבירת קנס ,קנס בשל עבירה נמשכת ,לא יוטל הקנס ,אלא אם
כן צורפה להודעת תשלום הקנס לפי סעיף זה ,התראה ולפיה אם לא
תתוקן ההפרה עד המועד שנקבע בה ,יוטל על הנקנס קנס בשל עבירה
נמשכת; בהתראה יצוין גובה הקנס הצפוי בשל עבירה נמשכת; לא
יוטל קנס בשל עבירת קנס נמשכת ,אלא בשל תקופה המאוחרת
למועד הקבוע בהתראה.

92ט) .א(

מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס ,ישלם ,תוך תשעים ימים מיום
ההמצאה ,את הקנס הנקוב בהודעה ,לחשבון שצויין בה ,זולת אם
פעל באחת מדרכים אלה:
)(1

הגיש למי שהוסמך לכך על ידי מפקד כוחות צה"ל באזור
)בסעיף זה  -תובע( ,תוך שלושים ימים מיום ההמצאה ,בקשה
לביטול כאמור בסעיף קטן )ד( ,ולעניין בקשה לביטול כאמור
לגבי עבירת תעבורה מהטעם שהעבירה בוצעה שלא בידי מי
שקיבל את ההודעה ,ובעל הרכב מבקש להוכיח מי נהג ברכב,
העמידו או החנהו ,בעת ביצוע העבירה ,או למי מסר את החזקה
ברכב – אם הגיש לתובע את הבקשה לביטול בתוך תשעים ימים
מיום ההמצאה; החלטת התובע בבקשה לפי פסקה זו סופית,
ואולם רשאי הנקנס להודיע על רצונו להישפט;

)(2

הודיע תוך תשעים ימים מיום ההמצאה שיש ברצונו להישפט
על העבירה.
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מי שהגיש בקשה לביטול כאמור בפסקה ) (1לא יהיה רשאי להודיע
על רצונו להישפט כאמור בפסקה ) ,(2אלא תוך שלושים ימים מיום
המצאת ההודעה על החלטת התובע בענין הביטול.
)ב(

)(1

בקשה לביטול הודעת תשלום קנס תוגש בכתב לתובע לפי המען
הרשום בטופס הודעת תשלום הקנס ,תוך התקופה שנקבעה
לתשלום הקנס בהודעת תשלום הקנס;

)(2

בבקשה יפורטו הנימוקים ויצורפו לה ,אם ישנם ,המסמכים
המאמתים את טענות המבקש;

)(3

בבקשה לביטול הודעת תשלום קנס שהוגשה באיחור יפורטו
הנימוקים לאיחור ויצורפו המסמכים המאמתים אותם;

)(4

קבלה על משלוח הבקשה לתובע לפי תקנה זו בדאר רשום תהיה
ראיה לתאריך המשלוח.

)ג(

לא שילם אדם את הקנס במועד ולא הודיע שיש ברצונו להישפט על
העבירה ,תיווסף על הקנס תוספת פיגור .שיעור התוספת יהיה
חמישים אחוזים מן הקנס או מחלקו שלא שולם ,לפי הענין; בתום
כל תקופה של ששה חדשים שעברו מאותו המועד  -חמישה אחוזים
נוספים מן הקנס או מחלקו כאמור .הוראות פרק י 1לתקנון יחולו על
גביית הקנס לפי סעיף קטן זה.

) ד(

תובע רשאי לבטל הודעת תשלום קנס אם נוכח כי לא נעברה עבירה
או כי היא נעברה שלא בידי מי שקיבל את ההודעה ,או אם היה סבור
שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להמשך קיום ההליכים;
התובע יערוך רישום של הודעת תשלום קנס שביטל וינמק את
החלטתו.

) ה(

החליט התובע שלא לבטל את הודעת תשלום הקנס ,ימציא למבקש
הודעה על כך ואולם הוראות סעיף קטן )ג( יחולו כאילו לא הוגשה
הבקשה לביטול לתובע.
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) ו(

תובע רשאי לדון בבקשה שהוגשה לאחר המועדים האמורים בסעיף
קטן )א( ,אם שוכנע שהבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו
תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד והיא הוגשה מיד לאחר
שהוסרה המניעה.

)ז(

מי שלא הודיע כאמור בסעיף קטן )א( שברצונו להישפט ולא שילם
במועד את הקנס ,רשאי תובע לפטור אותו ,על פי בקשתו ,מתשלום
תוספת הפיגור כאמור בסעיף קטן )ג( ,כולה או מקצתה ,אם נוכח
התובע שהעילה לאי-התשלום במועד היא אחת מאלה:
)(1

)(2

נבצר מהמבקש לשלם את הקנס במועד בשל סיבה שאינה
תלויה בו;
הסיבה לחיוב בתוספת הפיגור יסודה בתקלה של רשויות
האזור.

) ח(

בקשה לפי סעיף קטן )ז( תהיה בכתב ,ותהיה נתמכת בתצהיר המאמת
את העובדות המפורטות בה .התובע רשאי להחליט בבקשה על יסוד
התצהיר בלבד או במעמד המבקש בלבד והחלטתו אינה ניתנת
לערעור.

) ט(

שילם אדם את הקנס רואים אותו כאילו הודה באשמה בפני בית
המשפט ,הורשע ונשא את עונשו .אולם הוראות סעיף קטן זה לא
יחולו על אדם ששילם את הקנס ותובע ביטל את הודעת תשלום הקנס
לפי סעיף קטן )ד( או על אדם שבית המשפט החליט לקיים את משפטו
אף על פי שהודיע באיחור על רצונו להישפט כאמור בסעיף 92י.

) י(

בוטלה הודעת תשלום קנס לאחר שהקנס שולם ,יוחזר סכום הקנס
ששולם.

)יא( לא שילם אדם את הקנס ,חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול
הודעת תשלום קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי סעיף קטן )א(,
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ולא הוגשו בקשות כאמור או הוגשה בזמן בקשה לביטול הודעת
תשלום קנס ונדחתה ,יראו אותו ,בתום המועדים הקבועים בסעיף
קטן )א( להגשת בקשות אלה ,כאילו הורשע בבית המשפט ונגזר עליו
הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס ,ואולם הוראות סעיף קטן זה לא
יחולו על אדם שבקשתו לביטול הודעת תשלום קנס הוגשה שלא
במועד אך התובע דן בה מכוח סמכותו לפי סעיף קטן )ו( וביטל את
הודעת תשלום הקנס ,או על אדם שבית המשפט החליט לקיים את
משפטו אף על פי שהודיע באיחור על רצונו להישפט כאמור בסעיף
92י.
הזמנה
למשפט

92י

ייעוד
קנסות
לקופת
המועצה

92יא

)א(

הודיע אדם לפי סעיף 92ט)א( שברצונו להישפט על העבירה ,תישלח
לו הזמנה למשפט בנוסח הקבוע בטופס  2לתוספת השלישית ,תוך
שנה מיום שנתקבלה הודעתו; בית המשפט רשאי לקיים את המשפט
גם אם אותו אדם ביקש להישפט באיחור ,ובלבד שהתקיימו התנאים
האמורים בסעיף 92ט)ו( ,בשינויים המחויבים ,או מנימוקים מיוחדים
אחרים שיפרט בהחלטתו .הורשע האדם בבית המשפט על העבירה
ונגזר דינו לקנס ,לא יפחת הקנס מהסכום הנקוב בהודעת תשלום
הקנס ,אלא אם כן ראה בית המשפט נסיבות מיוחדות המצדיקות
הפ ח ת ת ו.

)ב(

עברה שנה מיום ביצוע עבירת קנס ,לא יוגש עליה כתב אישום ולא
תומצא בעניינה הודעת תשלום קנס לפי סעיף 92ח)ב(.

)ג(

אין באמור בסעיף קטן )ב( כדי למנוע הגשת כתב אישום נגד מי
שביקש להישפט לפי סעיף 92ט ,אף אם עברו המועדים הקבועים
בסעיף קטן )ב(.
קנס בשל עבירת קנס ,שהטיל מפקח שהוא עובד מועצה מקומית
מועצה אזורית כמשמעותן בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(783התשל"ט 1979-או שהוטל בבית משפט עקב
הפעלת סמכותו של אותו עובד ,ישולם לקופת אותה מועצה.".
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החלפת
התוספת
השלישית

.2

הטפסים המופיעים בתוספת השלישית לתקנון ימחקו ובמקומם יבואו הטפסים
שבתוספת לתיקון.

תחילה,
תחולה
והוראת
מעבר

.3

) א(

תחילתו של תקנון זה  120ימים מיום חתימתו )בסעיף זה  -יום התחילה( והוא יחול
על הודעת תשלום קנס שנמסרה לפי סעיף 92ח)ב( לתקנון ,כנוסחו בתקנון זה ,ביום
התחילה ואילך.

) ב(

הוראות סעיף 92ח)א( לתקנון כנוסחו בתקנון זה ,יחולו על כל עבירה מכוח התקנון
שנקבעה כעבירת קנס ושהייתה בתוקף ערב יום התחילה.

)ג(

מי שהוסמך ,ערב יום התחילה ,למסור הזמנה לפי סעיף 92ב לתקנון ,כנוסחו ערב
ביטולו מכוח תקנון זה ,יראו אותו כאילו הוסמך למסור הודעת תשלום קנס לפי
סעיף 92ח)ב( לתקנון כנוסחו בצו זה.

)ד(

הוראות תקנון זה לגבי תשלומי פיגורים יחולו לתקופה שמיום תחילתו.

השם

.4

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (264יהודה ושומרון(,
התשפ"א."2021-

כ"ד באב
2

באוגוסט

התשפ"א
2021

אלוף
מפקד
באזור
.

תמיר
כוחות
יהודה

ידעי
צה"ל
ושומרון
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התוספת לתיקון

טופס 1
סעיף 92ח) .ב(

הודעת תשלום קנס
אל :הנהג /בעל הרכב /נוסע ברכב /הולך רגל /אדם אחר_________________ :

_______________________________________________________________
שם משפחה*

מספר תעודת זהות*

שם פרטי*

שם האב*

או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען*____________________________________________________________:
הרחוב

מספר הבית

שם הישוב או המיקוד

* ימולא אם ידוע ונחוץ לפי הענין.
פרטי הרכב**__________________________________________________ :
מספר הרכב

יצרן

דגם

צבע

מספר רשיון נהיגה**_____________________ :
**

ימולא בעבירות תעבורה שרכב מעורב בהן.

א .תיאור העובדות המהוות את העבירה:
בתאריך _____________ בשעה _________ במקום __________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
עבירה על__________________________________________________________ :
)חוק העזר והסעיף(
ב (1) .עליך לשלם תוך  90ימים מקבלת הודעה זו ולא יאוחר מיום _____________ את הקנס שנקבע
לעבירה בחוק בסך _______ שקלים חדשים ,זולת אם תוך מועד זה תודיע כמפורט בפסקה ) (2להלן
כי רצונך להישפט בבית המשפט על העבירה.
אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי ברצונך להישפט ,יהיה עליך לשלם את הקנס
בצירוף תוספת פיגור בשיעור הקבוע בתקנון.
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מסניפי הבנקים הבאים:
) (2אם ברצונך להישפט על העבירה בבית המשפט עליך למלא את פרטיך בבקשה להישפט שבנספח
המצורף להודעה זו ,לחתום עליה ולשלוח אותה למען הרשום בה בדואר רשום ,תוך המועד שנקבע
לתשלום הקנס כמפורט לעיל.
מובא בזה לידיעתך ,כי אם תבקש/י להישפט –
)א( סכום הקנס המזערי שאותו יטיל בית המשפט אם יימצא שביצעת את העבירה ,לא יפחת מהסכום
הנקוב בהודעת תשלום הקנס אלא אם כן ראה בית המשפט נסיבות מיוחדות המצדיקות את
הפחתתו;
)ב( בית המשפט מוסמך להטיל עליך עונש החמור מהקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס ,ובלבד
שלא יעלה על העונש המרבי הקבוע לעבירה.
) (3אם רצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק ,עליך לפנות בכתב
תוך  30ימים מקבלת הודעה זו ,לפרט את נימוקיך ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיך ,אם ישנם,
למען הרשום בהודעה זו ,תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס כמפורט לעיל.
ג .פרטי עורך הדו"ח______________________________________________________ :
שם פרטי

שם משפחה

מספר אישי

דרגה

העדים )בנוסף לעורך הדו"ח(___________________________________________________:
שם פרטי

שם משפחה

מספר תעודת זהות

שם האב

או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה

בקשה להישפט
אל______________ :
מספר הודעת תשלום קנס________________ :
אני החתום מטה___________________________________________________________:
שם משפחה

שם פרטי

מספר תעודת זהות

שם האב

או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען___________________________________________________________________ :
הרחוב

מספר הבית

שם הישוב או המיקוד

מבקש להישפט בבית המשפט על העבירה שפורסמה בהודעת תשלום קנס שמספרה מצויין לעיל.
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תאריך______________ :
___________________

טופס 2
סעיף 92י) .א(
הזמנה למשפט וכתב אישום )ברירת משפט(
בבית משפט לעניינים מקומיים של ערכאה ראשונה ב_____________________
מפקד כוחות צה"ל באזור
נגד
הנאשם________________________________________________________________ :
שם משפחה

מספר תעודת זהות/דרכון

שם פרטי

מען___________________________________________________________________ :
שם הישוב

מספר

הרחוב

המיקוד

מספר רשיון הנהיגה  /מס' הרכב____________________ :
תיאור

המהוות

העובדות

את

העבירה________________________________________________:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________
בתאריך_________:

בשעה

__________

במקום

_____________________________________
על:

עבירה
_________________________________________________________________
)חוק העזר והסעיף(
שמות עדי התביעה:
.1

______________________

.2

______________________

.3

______________________
)(1

מאחר שלפי סעיף ___ לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א , 1981-ביקשת

להישפט על העבירה האמורה ,הינך מוזמן/ת בזה להתייצב בבית המשפט הנ"ל כדי להישפט בתאריך
__________ בשעה __________________
)(2

אם לא תתייצב/י למשפט ולא יופיע סניגור מטעמך ,יראו אותך כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב

האישום ומותר יהיה לדונך שלא בפניך.
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)(3

אם העבירה היא עוון ,את/ה זכאי/ת לעיין ,בכל זמן סביר ,בחומר החקירה שבידי התביעה

ולהעתיקו.
)(4

מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס ,רשאי הוא להטיל גם עונש

מאסר במקום הקנס.
)(5

)א(

אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה

ולהעתיקו ,במקומות ובמועדים כמפורט להלן:
)ב(

אם לא תתייצב למשפטך ,רשאי בית המשפט לקבל העתק מהמרשם הפלילי הנוגע לך כראיה

לקביעת העונש.
חתימה:

תאריך______________ :
___________________

אישור מסירת הזמנה וכתב אישום
מסירה למוזמן אישית
אני _____________________________________
)שם המוסר(
מצהיר בזה שבאתי למקום* מגוריו /עסקו /של בעל ההזמנה הנ"ל /למשרדו הרשום של התאגיד ומסרתי
את ההזמנה וכתב האישום לידו אישית /לעובד התאגיד.
הערות__________________________________________________________________

_____________________
חתימת המקבל

__________________
חתימת המוסר

תאריך___________ :

כשההזמנה לא נמסרה למוזמן אישית
אני _____________________________________
)שם המוסר(
מצהיר בזה שבאתי למקום* מגוריו /מקום עסקו של בעל ההזמנה הנ"ל ,ומאחר שלא מצאתיו מסרתי
ההזמנה וכתב האישום לידי ______________________________________________
)שם המקבל(
* שהוא /שהיא בן /בת משפחתו הגר)ה( עמו ונראה שמלאו לו/לה  18שנה.
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הערות__________________________________________________________________

_____________________
חתימת המקבל

__________________
חתימת המוסר

תאריך___________ :
* מחק את המיותר
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צבא

הגנה

לישראל

הצו בדבר חוק העתיקות )יהודה ושומרון( )מס'  (1166התשמ"ו1986-
הודעה בדבר חוק העתיקות )יהודה ושומרון( התשפ"א 2021
בתוקף סמכותי כממונה לפי הצו בדבר חוק העתיקות )יהודה שומרון( )מס' (1166
התשמ"ו) 1986-להלן" :הצו"( ,ובהתאם לסעיף )9ב( לחוק העתיקות ,מס'  51לשנת 1966
)להלן "החוק"( ,הנני קובע בזה כדלקמן:
האתר "בית הקברות הצבאי הבריטי – טול כרם" )נ"צ (201835 – 691115 :הינו מקום
היסטורי.
בתוקף סמכותי ובהתאם לסעיף )9ב( לחוק ,הריני קובע כי תחומו של המקום ההיסטורי
הינו כמפורט במפה המצורפת .המפה החתומה המצורפת להודעה זו הינה חלק בלתי נפרד
ממנה.

חנניה
קמ"ט
ה מ

ז' באלול תשפ"א
 15באוגוסט 2021

היזמי
ארכיאולוגיה
מ ו נ ה

אישור
בתוקף סמכותי כראש המנהל האזרחי ובהתאם לסעיף )9א( לחוק ,הנני נותן בזה את
הסכמתי לקביעת הממונה ,לפיה האתר "בית הקברות הצבאי הבריטי – טול כרם" הינו
מקום היסטורי.

בתוקף סמכותי ,ובהתאם לסעיף )9ב( לחוק ,הנני נותן בזה את הסכמתי לקביעת הממונה,
לפי תחומו של המקום ההיסטורי "בית הקברות הצבאי הבריטי – טול כרם" הינו כמפורט
במפה המצורפת.

כ"ה באלול תשפ"א
 2בספטמבר 2021

פארס עטילה ,תת-אלוף
ראש המנהל האזרחי

11615

11616

צבא

הגנה

לישראל

הצו בדבר חוק העתיקות )יהודה ושומרון( )מס'  (1166התשמ"ו1986-
הודעה בדבר חוק העתיקות )יהודה ושומרון( התשפ"א 2021
בתוקף סמכותי כממונה לפי הצו בדבר חוק העתיקות )יהודה שומרון( )מס' (1166
התשמ"ו) 1986-להלן" :הצו"( ,ובהתאם לסעיף )9ב( לחוק העתיקות ,מס'  51לשנת 1966
)להלן "החוק"( ,הנני קובע בזה כדלקמן:
האתר "מצודת טיגרט  -לטרון" )נ"צ (198245 – 638390 :הינו מקום היסטורי.
בתוקף סמכותי ובהתאם לסעיף )9ב( לחוק ,הריני קובע כי תחומו של המקום ההיסטורי
הינו כמפורט במפה המצורפת .המפה החתומה המצורפת להודעה זו הינה חלק בלתי נפרד
ממנה.

חנניה
קמ"ט
ה מ

ז ' באלול תשפ"א
 15באוגוסט 2021

היזמי
ארכיאולוגיה
מ ו נ ה

אישור
בתוקף סמכותי כראש המנהל האזרחי ובהתאם לסעיף )9א( לחוק ,הנני נותן בזה את
הסכמתי לקביעת הממונה ,לפיה האתר "מצודת טיגרט  -לטרון" הינו מקום היסטורי.

בתוקף סמכותי ,ובהתאם לסעיף )9ב( לחוק ,הנני נותן בזה את הסכמתי לקביעת הממונה,
לפי תחומו של המקום ההיסטורי "מצודת טיגרט  -לטרון" הינו כמפורט במפה המצורפת.

כ"ה באלול תשפ"א
 2בספטמבר 2021

פארס עטילה ,תת-אלוף
ראש המנהל האזרחי

11617

11618

צבא

הגנה

לישראל

הצו בדבר חוק העתיקות )יהודה ושומרון( )מס'  (1166התשמ"ו1986-
הודעה בדבר חוק העתיקות )יהודה ושומרון( התשפ"א 2021
בתוקף סמכותי כממונה לפי הצו בדבר חוק העתיקות )יהודה שומרון( )מס' (1166
התשמ"ו) 1986-להלן" :הצו"( ,ובהתאם לסעיף )9ב( לחוק העתיקות ,מס'  51לשנת 1966
)להלן "החוק"( ,הנני קובע בזה כדלקמן:
האתר "תחנת הרכבת הטורקית בטול-כרם" )נ"צ (201690 – 690480 :הינו מקום היסטורי.
בתוקף סמכותי ובהתאם לסעיף )9ב( לחוק ,הריני קובע כי תחומו של המקום ההיסטורי
הינו כמפורט במפה המצורפת .המפה החתומה המצורפת להודעה זו הינה חלק בלתי נפרד
ממנה.

חנניה
קמ"ט
ה מ

ז' באלול תשפ"א
 15באוגוסט 2021

היזמי
ארכיאולוגיה
מ ו נ ה

אישור
בתוקף סמכותי כראש המנהל האזרחי ובהתאם לסעיף )9א( לחוק ,הנני נותן בזה את
הסכמתי לקביעת הממונה ,לפיה האתר "תחנת הרכבת הטורקית בטול-כרם" הינו מקום
היסטורי.

בתוקף סמכותי ,ובהתאם לסעיף )9ב( לחוק ,הנני נותן בזה את הסכמתי לקביעת הממונה,
לפי תחומו של המקום ההיסטורי "תחנת הרכבת הטורקית בטול-כרם" הינו כמפורט
במפה המצורפת.

כ"ה באלול תשפ"א
 2בספטמבר 2021

פארס עטילה ,תת-אלוף
ראש המנהל האזרחי

11619

11620

צבא

הגנה

לישראל

הצו בדבר חוק העתיקות )יהודה ושומרון( )מס'  (1166התשמ"ו1986-
הודעה בדבר חוק העתיקות )יהודה ושומרון( התשפ"א 2021
בתוקף סמכותי כממונה לפי הצו בדבר חוק העתיקות )יהודה שומרון( )מס' (1166
התשמ"ו) 1986-להלן" :הצו"( ,ובהתאם לסעיף )9ב( לחוק העתיקות ,מס'  51לשנת 1966
)להלן "החוק"( ,הנני קובע בזה כדלקמן:
האתר "תחנת משטרה  -סילת א-דהר )שא-נור(" )נ"צ (219230 - 693685 :הינו מקום
היסטורי.
בתוקף סמכותי ובהתאם לסעיף )9ב( לחוק ,הריני קובע כי תחומו של המקום ההיסטורי
הינו כמפורט במפה המצורפת .המפה החתומה המצורפת להודעה זו הינה חלק בלתי נפרד
ממנה.

חנניה
קמ"ט
ה מ

ז' באלול תשפ"א
 15באוגוסט 2021

היזמי
ארכיאולוגיה
מ ו נ ה

אישור
בתוקף סמכותי כראש המנהל האזרחי ובהתאם לסעיף )9א( לחוק ,הנני נותן בזה את
הסכמתי לקביעת הממונה ,לפיה האתר "תחנת משטרה  -סילת א-דהר )שא-נור(" הינו
מקום היסטורי.

בתוקף סמכותי ,ובהתאם לסעיף )9ב( לחוק ,הנני נותן בזה את הסכמתי לקביעת הממונה,
לפיה תחומו של המקום ההיסטורי "תחנת משטרה  -סילת א-דהר )שא-נור(" הינו
כמפורט במפה המצורפת.

כ"ה באלול תשפ"א
 2בספטמבר 2021

פארס עטילה ,תת-אלוף
ראש המנהל האזרחי

11621

11622

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר פארקים )יהודה ושומרון( )מס'  ,(373התש"ל1970-
תקנות בדבר שיעורי אגרות לפארקים )תיקון מס' ) (32יהודה ושומרון(,
התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 7א לצו בדבר פארקים )יהודה ושומרון( )מס'  ,(373התש"ל ,1970-ויתר
סמכויותיי לפי כל דין או תחיקת ביטחון ,הנני מתקין תקנות אלו:
תיקון
תקנה 1

.1

תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלו ביום חתימתן.

השם

.3

תקנות אלו ייקראו" :תקנות בדבר שיעורי אגרות לפארקים )תיקון מס' ) (32יהודה
ושומרון( ,התשפ"א."2021-

בתקנות בדבר שיעורי אגרות לפארקים )יהודה ושומרון( ,התשמ"ב ,1982-במקום
תקנה  1יבוא:
"שיעורי
אגרות
לפארקים

.1

)א( הכניסה לפארקים – פטורה מאגרה ,למעט הכניסה
לפארקים המנויים בתקנת משנה )ב(;
)ב( שיעורי אגרות הכניסה לפארקים "קומראן" ו"הרודיון"
יהיו כדלקמן:
נער –  15שקלים חדשים;
יחיד שאינו נער –  29שקלים חדשים;
סטודנט –  25שקלים חדשים;
מבקר שגילו מעל  62שנים –  15שקלים חדשים;
קבוצת נערים ) 30מבקרים לפחות( –  14שקלים חדשים
למבקר;
קבוצה אחרת ) 30מבקרים לפחות( –  23שקלים חדשים
למבקר;
לחיילים ,לשוטרים ,לעובדי ממשל בעת מילוי תפקידם,
לעובדי הרשות המוסמכת ולילדים – הכניסה חופשית.".

ג'

בתשרי

09

בספטמבר

התשפ"א
2021

כהן
גיא
לענייני
המטה
קצין
שמירת הטבע והפארקים
ושומרון
באזור יהודה
המוסמכת
הרשות

11623

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

.1

בהוראות אלו:
"בדיקת קורונה" -

כהגדרתה בצו;

"יעד בסיכון מירבי" -

יעד שהוגדר על ידי משרד הבריאות בישראל כמדינה בסיכון
מירבי;
כהגדרתו בצו;
כהגדרתו בצו.

"מעבר גשר אלנבי" -
"תושב אזור" -
חובת ביצוע בדיקה .2
לפני כניסה לאזור

בתקופת תוקפן של הוראות אלו ,אדם ששהה מעל  72שעות מחוץ לאזור ,למעט אם שהה
בישראל ,לא ייכנס לאזור דרך מעבר גשר אלנבי בלא שיש בידיו ממצא שלילי בבדיקת
קורונה שביצע במהלך  72השעות שקדמו למועד כניסתו לאזור; אישור כאמור יוצג לקצין
ביקורת הגבולות.

איסור כניסה לאזור .3
ממדינות מסוימות

בתקופת תוקפן של הוראות אלו ,תושב זר מיעד בסיכון מירבי לא ייכנס לאזור דרך מעבר
גשר אלנבי.

סייגים

.4

על אף האמור בהוראות אלו:
א .רמ"ח מבצעים או מי מטעמו רשאי לאשר בקשה של אדם להיכנס לאזור דרך מעבר
גשר אלנבי ,גם אם לא הציג ממצא שלילי בבדיקת קורונה כאמור ,אם שוכנע כי
צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת ,ובכלל זאת אם קיים קושי ממשי
של העדר נגישות לבדיקות קורונה במדינה שממנה הוא מגיע לאזור; החלטה לעניין
אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת.

תחילה ותוקף

.5

תחילתן של הוראות אלו ביום  15.9.2021ותוקפן עד ליום .15.10.2021

השם

.6

הוראות אלו ייקראו" :הוראות בדבר הסדרי כניסה לאזור )מעבר גשר אלנבי( ,התשפ"ב-
."2021

ב.

ג׳
09

התשפ"ב
בתשרי
2021
בספטמבר

רמ״ח מבצעים או מי מטעמו רשאי לאשר בקשה של אדם להיכנס לאזור דרך מעבר
גשר אלנבי אם הציג ממצא חיובי בבדיקה ,בנסיבות מיוחדות ,אם שוכנע כי צורך
הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת ,ולפי תנאי האישור.

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

11624

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (265יהודה ושומרון( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(892התשמ"א-
 ,1981ויתר סמכויותיי לפי כל דין או תחיקת בטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון נספח מס'
 – 4דיני חינוך

.1

בתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א ,1981-בנספח מס'
 – 4דיני חינוך –
) (1

בסעיף – 1
במקום "תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש )הוראת שעה( )מוסדות המקיימים פעילות חינוך( ,התשפ"א-
 "2021יבוא" :תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף
הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים
פעילות חינוך והוראות נוספות( ,תשפ"א;"2021-

) (2

בסעיף  ,3בסעיף קטן )יב( –
)א(

ברישה ,במקום "בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם
נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )מוסדות המקיימים פעילות
חינוך( ,התשפ"א "2021-יבוא" :בתקנות סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת
פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות(,
תשפ"א;"2021-

)ב(

בפסקה ) ,(2במקום "משרד האוצר" יבוא" :משרד הכלכלה
והתעשייה";

)ג(

במקום פסקה ) (4יבוא:
") (4בכל מקום ,במקום "תקנות הגבלת פעילות" יבוא" :צו
הגבלת פעילות";

) ד(

בפסקה ) ,(6במקום פסקת משנה )ב( יבוא:
")ב( במקום ההגדרה "תקנות הגבלת פעילות" יבוא"" :צו
הגבלת פעילות" – צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם
נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום
ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )יהודה ושומרון( )מס' ,(2060
התשפ"א;";"2021-
11625

)ה(

בפסקה ) ,(6אחרי פסקת משנה )ו( יבוא:
")ז( בהגדרה "תלמיד עולה" ,אחרי המילים "מי שהעביר את
מקום מגוריו לישראל" יבוא" :או לאזור";";

)ו(

אחרי פסקה )7ב( יבוא:
")7ג( בתקנה – 4
)א( בתקנת משנה )א( ,במקום "בסעיף 3ה)ב() (1לצו בידוד בית"
יבוא" :בסעיף 3ג)ב() (1להוראת בידוד בית";
)ב( בתקנת משנה )ב( ,במקום "בסעיף 3ה לצו בידוד בית" יבוא:
"בסעיף 3ג להוראת בידוד בית";";

)ז(

בפסקה ) ,(8במקום "בתקנה  "5יבוא" :בתקנה 9ב ובתקנה 9ג,
בתקנת משנה )ג(";

) ח(

בפסקה ) ,(9במקום "בתקנה  ,6בתקנת משנה )ב(" ,יבוא:
"בתקנה 9ג ,בתקנת משנה )ג("; ובסופה יבוא" :בתקנת משנה
)ד( ,במקום "סעיף )8ב (1לחוק העבירות המינהליות" יבוא:
"סעיף )7ב (1לצו העבירות המינהליות"";

) ט(

בפסקה )– (10

)י(

) (1

ברישה ,במקום "בתקנה  "7יבוא" :בתקנה 9ד";

) (2

בפסקת משנה )ד( ,במקום" :תקנת משנה )– (6
תימחק" יבוא" :תקנות משנה ) (5ו – (6)-יימחקו;";

בסופו יבוא:
") (15בתוספת הראשונה ,האמור בה – יימחק.".

תחילה ותוקף

.2

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.

השם

.3

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (265יהודה
ושומרון( ,התשפ"א."2021-

ג'

בתשרי

09

בספטמבר

התשפ"א
2021

אלוף
מפקד
באזור

פוקס
יהודה
צה"ל
כוחות
יהודה ושומרון

11626

צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(783התשל"ט1979-
תקנון המועצות האזוריות תיקון מס' ) (153יהודה ושומרון( ,התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(783התשל"ט,1979-
ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
ביטול סעיפים 50א .1
עד 50ה
תיקון סעיף 50ו

.2

בתקנון המועצות האזוריות )יהודה ושומרון( ,התשל"ט) 1979-להלן – התקנון(,
סעיפים 50א עד 50ה – בטלים.
בסעיף 50ו לתקנון –
) (1אחרי המילים "מכרזים לקבלת עובדים" יבוא" :ברשויות
המקומיות";
) (2במקום המילים "יחולו לענין זה בשינויים המחויבים" יבוא:
"יחולו לענין דרכי המכרז ופרטיו ,אם בדרך כלל ואם לסוגי משרות ,וכן
לעניין משרות וסוגי משרות שעליהן לא תחול ,בתנאים שנקבעו ,חובת
מכרז ,והכל בשינוים המחויבים ובשינויים אלה:
) א(

בתקנה – 1
) (1בהגדרה "רב ישוב" ,במקום המילים "כהגדרתו בצו
המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח"1958-
יבוא" :כמשמעותו בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות
)יהודה ושומרון( )מס'  ,(783התשל"ט;"1979-
) (2בהגדרה "רשות מקומית" בסופה יבוא" :לרבות רשות
מקומית כהגדרתה בסעיף 95א לתקנון";
) (3בהגדרה "ראש הרשות המקומית" ,במקום הסיפא
החל במילים "על פי סעיף  "17יבוא" :על פי סעיף 4
לתקנון;

)ב( בתקנה  ,4בפסקה ) ,(7המילים "בסעיף 174א לפקודת
העיריות או" והמילים "לפי העניין" – יימחקו;
בכל מקום ,במקום "השר" או "שר הפנים" יבוא:
) ג(
"הממונה";
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)ד( בכל מקום בו מאוזכר דבר חקיקה ישראלי שהוחל בתקנון
זה יבוא אחריו" :כפי תוקפו בתקנון"; בכל מקום בו מאוזכר דבר
חקיקה ישראלי שלא הוחל בתקנון בנוסחו המלא ,יבוא אחריו:
"כפי תוקפו בישראל מעת לעת".
ביטול סעיפים 50ז .3
עד 50יא
תיקון סעיף 50יב

.4

ביטול סעיף 50טו .5

סעיפים 50ז עד 50יא לתקנון – בטלים.

בסעיף 50יב לתקנון ,סעיף קטן )ב( – יימחק.
סעיף 50טו לתקנון – בטל.

תיקון סעיף 50יג

.6

תיקון סעיף 50יז

.7

בסעיף 50יז לתקנון ,סעיפים קטנים )ב( עד )ז( – יימחקו.

תיקון סעיף 112ב

.8

בסעיף 112ב לתקנון ,בסעיף קטן )ג( ,במקום המילים "סעיף 50יז" יבוא" :סעיף
50ו וסעיף 50יז".

תחילה ותחולה

.9

השם

.10

בסעיף 50יג לתקנון ,האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:
")ב( ראש מינהל השירות רשאי לדרוש ביטול מינוי שנעשה בניגוד לתקנון זה
או שלא על פיו.".

) א(

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו;

) ב(

תקנון זה לא יחול על הליכי מכרז שפורסם כדין לפני יום התחילה.

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' ) (153יהודה
ושומרון( ,התשפ"א."2021-

התשפ"ב
ז' בתשרי
2021
 13בספטמבר

אלוף יהודה פוקס
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' ) (266יהודה ושומרון( ,התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות המקומיות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(892התשמ"א-
) 1981להלן – הצו( ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון ,הנני מצווה לאמור:
ביטול סעיפים 61א .1
עד 61ה
תיקון סעיף 61ו

.2

בתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון( ,התשמ"א) 1981-להלן –
התקנון( ,סעיפים 61א עד 61ה – בטלים.
בסעיף 61ו לתקנון –
) (1אחרי המילים "מכרזים לקבלת עובדים" יבוא" :ברשויות
המקומיות";
) (2במקום המילים "יחולו לענין זה בשינויים המחויבים" יבוא:
"יחולו לענין דרכי המכרז ופרטיו ,אם בדרך כלל ואם לסוגי משרות ,וכן
לעניין משרות וסוגי משרות שעליהן לא תחול ,בתנאים שנקבעו ,חובת
מכרז ,והכל בשינוים המחויבים ובשינויים אלה:
) א(

בתקנה – 1
) (1ההגדרה "רב ישוב" – תימחק;
) (2בהגדרה "רשות מקומית" ,בסופה יבוא" :לרבות רשות
מקומית כהגדרתה בסעיף 75א לתקנון;
) (3בהגדרה "ראש הרשות המקומית" במקום הסיפא החל
במילים "על פי סעיף  "17יבוא" :על פי סעיף  33לתקנון";

)ב( בתקנה  ,4בפסקה ) ,(7המילים "בסעיף 174א לפקודת
העיריות או" והמילים "לפי העניין" – יימחקו;
בכל מקום ,במקום "השר" או "שר הפנים" יבוא:
) ג(
"הממונה";
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)ד( בכל מקום בו מאוזכר דבר חקיקה ישראלי שהוחל בתקנון
זה יבוא אחריו" :כפי תוקפו בתקנון"; בכל מקום בו מאוזכר דבר
חקיקה ישראלי שלא הוחל בתקנון בנוסחו המלא ,יבוא אחריו:
"כפי תוקפו בישראל מעת לעת".
ביטול סעיפים 61ז .3
עד 61יא

סעיפים 61ז עד 61יא לתקנון – בטלים.

תיקון סעיף 61יב

.4

בסעיף 61יב לתקנון ,סעיף קטן )ב( – יימחק.

תיקון סעיף 61יג

.5

בסעיף 61יג לתקנון ,האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:
")ב( ראש מינהל השירות רשאי לדרוש ביטול מינוי שנעשה בניגוד לתקנון זה
או שלא על פיו.".

ביטול סעיף 61טו .6
תיקון סעיף 61יז

.7

ביטול סעיף 140יב .8
תחילה ותחולה

.9

השם

.10

סעיף 61טו לתקנון – בטל.
בסעיף 61יז לתקנון ,סעיפים קטנים )ב( עד )ז( – יימחקו.
סעיף 140יב לתקנון – בטל.
) א(

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו;

) ב(

תקנון זה לא יחול על הליכי מכרז שפורסמו כדין לפני יום התחילה.

תקנון זה ייקרא" :תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (266יהודה
ושומרון( ,התשפ"א."2021-

ז' בתשרי התשפ"ב
2021
 13בספטמבר

אלוף יהודה פוקס
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר שידור ואיתות )יהודה ושומרון( )מס'  , (79התשכ"ז1967-
תקנות בדבר שידור ואיתות )רישיונות ,תעודות ואגרות( )תיקון מס' ) (3יהודה ושומרון(,
התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי בהתאם לסעיף 7א בצו בדבר שידור ואיתות )מס' ) (79יהודה ושומרון( ,התשכ"ז ,1967-אני מתקין
תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

ביטול תקנה 2

.2

תקנה  2לתקנות העיקריות – בטלה.

תיקון תקנה 5

.3

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:

תיקון תקנה 6

.4

בתקנות בדבר שידור ואיתות )רישיונות ,תעודות ואגרות( ,התש"ע) 2009-להלן -
התקנות העיקריות( ,בתקנה - 1
) (1

בהגדרה "אישור סוג" ,במקום האמור בה יבוא" :אישור שנתן הממונה
לדגם של משדר או למשדר מסוים ,שלפיו המכשיר מאפשר ניצול יעיל של
תדרי הרדיו ואין בהפעלתו כדי לשבש או להפריע לפעולתם של מכשירים
אלחוטיים אחרים הפועלים כדין;";

) (2

בהגדרה "סחר" ,במקום האמור בה יבוא:
"קנייה ,מכירה ,שיווק ,השכרה ,השאלה או ייבוא ,דרך עיסוק ,לרבות ייבוא
אישי;".

")א .(1הממונה רשאי לקבוע תנאים למתן רישיון או חידושו ,בין השאר כדי לאפשר
ניצול יעיל של תדרי הרדיו ולמנוע שיבוש או הפרעה לפעולתם של מכשירים
אלחוטיים הפועלים כדין ,ובכלל זה –
) (1

תנאים לעניין היעדר הרשעה או כתב אישום תלוי ועומד לגבי
המבקש ,ואם הוא תאגיד – גם לגבי בעל שליטה או נושא משרה
בו כהגדרתם בפקודת הטלגרף; הממונה רשאי לקבוע תנאים
כאמור אם סבר כי בשל אופייה של הפעילות שלגביה מתבקש
הרישיון או חידושו ראוי להביא בחשבון את עברו הפלילי של
אדם הנוטל בה חלק ,כדי למנוע פגיעה בביטחון תושבי האזור או
בשלום הציבור או כדי לאפשר ניצול יעיל של תדרי הרדיו ולמנוע
שיבוש או הפרעה משמעותיים לפעולתם של מכשירים אלחוטיים
הפועלים כדין;

) (2

תנאים שמטרתם להבטיח שמירה על ביטחון האזור;

) (3

תנאים לעניין קיומם של אמצעים וכח אדם הדרושים לשם
עמידה בחובות בעל רישיון שנקבעו לפי הצו העיקרי ותקנות
אלה.".

בתקנה  6לתקנות העיקריות -
) (1

בתקנת משנה )א( ,אחרי "בחלקים ב' ,ג' ,ו'" יבוא" :למעט פרט  17שבו";
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) (2

אחרי תקנת משנה )א (1יבוא:
")א (2תוקפו של רישיון שסוגו מפורט בפרט  17שבחלק ו' בתוספת יהיה עד
ה 31-בדצמבר של השנה העשירית שלאחר שנת נתינתו או חידושו.".

תיקון תקנה 8ג

.5

תיקון תקנה 11

.6

בתקנה  11לתקנות העיקריות ,תקנת משנה )ד( –תימחק.

תיקון תקנה 14

.7

בתקנה  14לתקנות העיקריות ,פסקת משנה ))(2ד( – תימחק.

תיקון תקנה 16

.8

בתקנה  16לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה )א( ,אחרי המילים "חלקית או
מסוייגת" יבוא:

תיקון תקנה 18

.9

תיקון התוספת
הראשונה

.10

בתקנה 8ג לתקנות העיקריות -
) (1

בתקנת משנה )ג( ,אחרי "לפי העניין" יבוא:
" ,ולא יעביר תחנת קשר לכוחות הביטחון ,אלא אם כן קיבל אישור לכך
מראש ובכתב מאת הממונה .לעניין סעיף זה" ,כוחות הביטחון" – כל אחד
מאלה :צבא ההגנה לישראל ,שירותי הביטחון הכללי ,המוסד למודיעין
ולתפקידים מיוחדים ,משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר;".

) (2

בתקנת משנה )ד( ,במקום "כל שנה" יבוא" :השנה שבה מסתיים תוקפו של
הרשיון".

" ,ורשאי הוא להתנות הכרה כאמור בידיעה מקצועית וכושר ביצוע ,להנחת דעתם
של בוחנים שמינה הממונה.".
בתקנה  18לתקנות העיקריות ,אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:
")ג( על אף האמור בתקנת משנה )ב( ,בעל רישיון מן הסוגים המנויים בתקנה )17ה(
שפג תוקף רישיונו לפני תום תקופתו כאמור בתקנה )6ו( ,יהיה זכאי להחזרת האגרה
ששילם בעד התקופה שמיום שפג תוקף רישיונו כאמור ,לפי הוראות תקנה )17ז(.".
בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -
) (1
) (2

בחלק ו' ,במקום "הטבלה" יבוא" :טבלה מס' ;"1
בחלק ו' ,בטבלה מס'  ,1אחרי פרט  10יבוא:

"11.

קו נל"ן קו
אלחוטי
אלחוטי
בין שתי
הפועל
תחנות
בתחום
התדרים קבועות
העולה על
 50גיגה-
הרץ עד
 57גיגה-
הרץ

600

פס

לכל
תדרים
ברוחב 1
מגה-הרץ
בכל קו
נל"ן ,לכל
קו – 77
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12.

) (3

קו נל"ן קו
אלחוטי
אלחוטי
בין שתי
הפועל
תחנות
בתחום
התדרים קבועות
העולה על
 66גיגה-
הרץ עד
 90גיגה-
הרץ,
למעט קו
נל"ן
אלחוטי
הפועל
בתחום
התדרים
העולה על
 74גיגה-
הרץ עד
 76גיגה-
הרץ וקו
נל"ן
האלחוטי
הפועל
בתחום
התדרים
העולה על
 84גיגה-
הרץ עד
 86גיגה-
הרץ

פס

לכל
תדרים
ברוחב 1
מגה-הרץ
בכל קו
נל"ן ,לכל
קו 9 -

600

בחלק ו' ,אחרי טבלה מס'  1יבוא:

"טבלה מס' 2
סוג הרישיון

הגדרה ותיאור

האגרה לכל שנה
בשקלים חדשים
בעד
רישיון
ל10
שנים

בעד
הקצאת
תדרים
לשנה
אחת
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ו .קו נל"ן אלחוטי מיוחד
.17

קו נל"ן קו
אלחוטי אלחוטי
בין שתי
הפועל
בתחום תחנות
התדרים קבועות
העולה
על 74
גיגה-
הרץ עד
 76גיגה-
הרץ או
בתחום
התדרים
העולה
על 84
גיגה-
הרץ עד
 86גיגה-
הרץ.

3,500

.1לכל
פס
תדרים
ברוחב
עד 249
מגה-
הרץ
ובכל קו
נל"ן,
לכל קו
210

.2לכל
פס
תדרים
ברוחב
 250עד
499
מגה-
הרץ,
בכל קו
נל"ן,
לכל קו
440

.3לכל
פס
תדרים
ברוחב
 500עד
749
מגה-
הרץ
בכל קו
נל"ן,
לכל קו
880

.4לכל
פס
תדרים
ברוחב
 750עד
999
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מגה-
הרץ
בכל קו
נל"ן,
לכל קו
1,300

.5לכל
פס
תדרים
ברוחב
1,000
עד
1,249
מגה-
הרץ
בכל קו
נל"ן,
לכל קו
1,750

 .6לכל
תוספת
ברוחב
עד 250
מגה-
הרץ,
לפס
תדרים
שרוחבו
1,250
מגה-
הרץ
ומעלה
בכל קו
נל"ן,
לכל קו
440
"
) (4

בחלק ח' ,בטבלה ,פרט  – 3יימחק;

) (5

אחרי חלק י"א יבוא:

"חלק י"ב – תעודת הפעלה לתחנת שיט
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תעודת הפעלה –
בעד הבחינה
לקבלת תעודת
הפעלת לתחנת
שיט

הפעלה ."180
תעודת
כהגדרתו בתקנה
10

תחילה

.11

תחילתן של תקנות אלו ביום חתימתן.

השם

.12

תקנות אלו יקראו" :תקנות בדבר שידור ואיתות )רישיונות ,תעודות ואגרות( )תיקון
מס' ) (3יהודה ושומרון( ,התשפ"א"2021-

כ"ד תשרי התשפ"ב
 30בספטמבר 2021

כהן
דוד
תקשורת
קמ"ט
ה מ מ ו נ ה
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צבא הגנה לישראל
חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית והוראות
שונות( )הוראת שעה( ,התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת  ,1966ועל פי הצו
בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני מתקין הוראות אלו:
הגדרות

.1

בהוראה זו -
"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;
"אזור"  -אזור יהודה ושומרון;
"אנשים הגרים באותו מקום"  -בני אותו תא משפחתי או יחידים
השוהים יחד במקום מגורים אחד;
"עטיית מסכה"  -כיסוי הפה והאף בבד ,במסכה המיועדת לכך ,או
במסכה ביתית ,הצמודים לפנים )בהוראה זו  -מסכה( ,בהתאם
להוראות הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או מתאם
הבריאות במינהל האזרחי;
"חוזר"  -מי שהגיע לאזור מחוצה לו ,למעט מי שהגיע מישראל או
מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך  14הימים האחרונים שלפני
הגעתו לאזור;
"חולה"  -חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל nCoV-למעט ממצא
מעבדתי חיובי ל nCoV-בבדיקת קורונה מיידית;
"חסר ישע" – מי שמחמת גילו ,מחלתו או מוגבלותו הגופנית או
הנפשית ,ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת ,אינו יכול לדאוג לצורכי
מחייתו ,לבריאותו או לשלומו;
"מחלים"  -מי שקיבל ממשרד הבריאות בישראל או ממתאם הבריאות
במינהל האזרחי אישור החלמה תקף ,לרבות מי שקיבל תעודת מחוסן
תקפה ,שניתנו מיום  03באוקטובר  2021וטרם חלף מועד התוקף
המצוין בהם; לעניין זה" ,אישור החלמה תקף" – אישור שניתן שלא על
סמך מידע כוזב שמסר המטופל; אישור כאמור יינתן לפי הוראות
המנהל;
"אדם המצוי בבידוד"  -אחד מאלה:
) (1חוזר;
) (2מי שהיה במגע הדוק עם חולה;
) (3מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב 14-הימים
האחרונים;
) (4מי שקיבל ממצא חיובי ל nCoV-בבדיקת קורונה מיידית;
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"אחראי על קטין"  -הורה ,אפוטרופוס ,אומן כהגדרתו בחוק אומנה
לילדים ,התשע"ו ,2016-כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת ,או מי שהקטין
נמצא במשמורתו או בהשגחתו;
"בדיקה"  -בדיקה ל nCoV-שבוצעה בשיטת ;PCR
"בדיקת קורונה מיידית"  -בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד,
במקום ביצוע הבדיקה ,המתבצעת לפי הוראות המנהל או מתאם
הבריאות לעניין זה.
"הוראות המנהל"  -הוראות הגורם המוסמך במשרד הבריאות
בישראל;
"התקהלות" – שהיית בני אדם בסמיכות ,בין במבנה ובין בשטח פתוח;
"מגע הדוק"  -כל אחד מאלה:
) (1חשיפה במוסד רפואי לחולה ,ובכלל כל אלה :טיפול ישיר
בחולה ,עבודה יחד עם עובדי בריאות שחלו ,ביקור חולה ,או
שהייה בחדר עם חולה ,והכל אם בוצעו בלא מיגון לפי הנחיות
מתאם הבריאות במינהל האזרחי או משרד הבריאות בישראל;
) (2עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה;
) (3נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני
מושבים ממקום מושב החולה;
) (4בני-ביתו של חולה;
) (5כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות;
"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 חינוכי" – מוסד כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות מוסדות חינוך,
שהוא בית ספר שנותן חינוך יסודי או גן בשטח אותו בית ספר ,לרבות
צהרון בשטח אותו בית הספר כפי תוקפן בתקנון ;
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"מוסד רווחה"  -מעון 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;
"מקצוע בריאות"  -רופא ,רופא שיניים ,סטז'ר ,אח או אחות ,מיילדת,
פסיכולוג ,מרפא בעיסוק ,פיזיותרפיסט ,קלינאי תקשורת ,תזונאי-
דיאטן ,קרימינולוג קליני ,פודיאטר ,פודיאטר מנתח ,כירופרקט,
פאראמדיק ,מעבדן רפואי ,ביוטכנולוג ,טכנאי רנטגן ,מפעילי מכונת לב-
ריאה ,מתרים דם ,טכנולוג רפואי ,עוזר פתולוג ,עוזר רופא מרדים
בחדרי ניתוח בבתי חולים ,עוזר רופא במחלקה לרפואה דחופה בבית
חולים ,חובש ,נהג אמבולנס ,אופטומטריסט/אופטומטראי,
פלבוטומיסט ,טכנולוג עיניים ,מלווה אישי לפעוט עם מוגבלות השוהה
במעון יום שיקומי לרבות בהסעה מבית הפעוט אל המעון ובחזרה ,רוקח
וכן כל בעל מקצוע שהכיר בו המנהל הכללי של משרד הבריאות בישראל
כמטפל בשירותי הבריאות;
"מקום למכירת מזון"  -חנות שעיקר עיסוקה מכירת מזון ,קיוסק,
מרכול ,בית אוכל שלא לצריכה במקום ,דוכן למכירת מזון שלא לצריכה
במקום לרבות דוכן כאמור בשווקים;
"עובד"  -לרבות מתנדב ,מי שמועסק ומי שנותן שירות בחצריו של
מעסיק ,בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו;
"עובד מערכת הבריאות"  -אדם העובד במוסד רפואי ,בקופת חולים,
בארגון הנותן שירותי רפואת חירום או במעון לזקנים ,לבעלי מום גופני
או ללוקים בשכלם ,והכל כשהם מחוץ למשפחתם ,או מוסד המשמש או
שנועד לשמש לטיפול בגמילה מסמים ,וכן תלמיד ,סטז'ר ,מתלמד או
אדם המשלים הכשרה מעשית למקצוע בריאות ,ולרבות עובד חברת כוח
אדם או ספק שירותים המבצע את עבודתו באחד מאלה;
"תלמיד" – מי שלומד במוסד חינוכי;
"תסמינים"  -חום גוף העולה על  38מעלות צלזיוס ,שיעול או קושי
בנשימה.
"תקנון" – תקנןו המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א-
.1981
"תקנות הגבלת פעילות מוסדות חינוך" – תקנות סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של
מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות( ,התשפ"א 2021-כפי
תוקפן בתקנון.
חובת בידוד .2
בית ותנאי
בידוד
לאדם
המצוי
בבידוד

)א(

אדם המצוי בבידוד ישהה בבידוד בבית מגורים או במקום אחר
שניתן לקיים בו את תנאי הבידוד )להלן – מקום הבידוד(;

)ב(

היה לאדם ספק אם הוא היה במגע הדוק עם חולה ,ישהה
בבידוד ויפנה למתאם הבריאות במינהל האזרחי או למשרד
הבריאות בישראל לבירור הספק;
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)ב(1

אדם שנבדק אם הוא נושא את נגיף הקורונה בעקבות הפניה של
רופא בשל חשד להדבקה בקורונה ,ישהה בבידוד במקום בידוד
לפי סעיף קטן )א( עד לחזרת תוצאות הבדיקה עם ממצא שלילי
ל ,nCov-או עד קבלת אישור רופא לסיום תקופת הבידוד לפי
סעיף קטן זה אשר יינתן לפי הוראות המנהל ,ואולם ,אם עדיין
חלה עליו חובת בידוד אחרת לפי הוראה זו ,ישהה בבידוד עד
להשלמת התקופה של הבידוד לפי אותה חובת בידוד; על בידוד
לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיפים קטנים )ה( עד )ח(,
בשינויים המחויבים;

)ג(

הבידוד יהיה לתקופה של  14ימים ממועד ההגעה ,או  14ימים
מיום המגע האחרון עם חולה )להלן – תקופת הבידוד(;

)ג(1

חוזר או אדם שנודע לו כי מתקיים בו האמור בפסקה ) (2עד )(4
בהגדרה "אדם המצוי בבידוד" )להלן  -אדם שנודע לו כי הוא
אדם המצוי בבידוד( ,יגיע למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר,
ולא יעשה שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום הבידוד;
אדם לא יעשה שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע לבדיקה
כאמור בסעיף קטן )ב (1או למקום הבידוד לפי אותו סעיף קטן;
בסעיף קטן זה" ,תחבורה ציבורית"  -למעט מונית ,ובתנאי
שבמונית לא ישב נוסע נוסף ,למעט אם הם אנשים הגרים באותו
מקום ,ובתנאי שהנוסע ישב במושב האחורי וחלונות המונית
יהיו פתוחים;

)ג(2

על 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:
) (1

) (2

עובד 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;
אדם העובד במוסד רפואי ,בקופת חולים באזור או
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;
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)ג(3

)ג(4

) (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;
על אף האמור בסעיף קטן )ג( ,אדם המצוי בבידוד יוכל לסיים
את תקופת הבידוד לאחר שקיבל תוצאה שלילית לבדיקת
 nCoVכאמור בפסקה )2ב( ,לפי ההוראות שלהלן; אין באמור
בסעיף קטן זה כדי לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה
לפי הוראה זו:
) (1אם לא היו לו תסמינים עד לקבלת ממצא שלילי בבדיקה
ל nCov-כאמור בפסקה ))(2ב(;
) (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 השביעי
לתקופת הבידוד ,ולאחר שחלפו  24שעות לפחות ממועד
ביצוע הבדיקה הראשונה;
על אדם המצוי בבידוד שמתקיים בו האמור בפסקה ) (4להגדרה
"אדם המצוי בבידוד" )בסעיף קטן זה – אדם המצוי בבידוד(,
יחולו ההוראות המפורטות להלן; אין באמור בסעיף קטן זה כדי
לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה לפי הוראה זו:
) (1

הוא יוכל לסיים את תקופת הבידוד לאחר שקיבל תוצאה
של בדיקה עם ממצא שלילי ל;nCoV-

) (2

בדיקה לפי פסקת משנה ) (1תבוצע בסמוך ככל האפשר
למועד הכניסה לבידוד ולא יאוחר מ 48-שעות מהמועד
האמור; לא ביצע האדם המצוי בבידוד את הבדיקה
במועד האמור ,הוא יוכל לקצר את תקופת הבידוד לפי
סעיף קטן )ג;(3
קיבל האדם המצוי בבידוד ממצא חיובי ל nCoV-בבדיקה
שביצע לפי סעיף קטן זה ,יראו אותו כחולה לעניין הוראה
זו;

) (3
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)ד(

)ד(1

)ד(2

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 ושאינה מפורטת בתוספת והצהיר
כי במהלך התקופה האמורה היה רק במדינות המפורטות
בתוספת; כן יראו כהפרת חובת הבידוד גם אחראי על קטין שלא
דאג כי קטין שלא מלאו לו  12שנים שהוא אדם המצוי בבידוד
או אדם שחלה עליו חובת בידוד ,המתגורר עימו ,ישהה בבידוד,
כאמור בסעיף קטן )יא(;
) (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;
חוזר 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 ,nCov-בתנאים שיורה
הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל;
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)ד(3

חוזר 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;

)ד(4

הגורם 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;

)ה(

תנאי הבידוד לרבות כללי היגיינה ומגע עם המבודד ,יהיו
בהתאם להמלצות מתאם הבריאות במינהל האזרחי או משרד
הבריאות בישראל לבידוד בית כפי שיתפרסמו מזמן לזמן;

)ו(

מי שאין לו מקום בידוד לשהות בו מנסיבות מיוחדות ,ישהה
בבידוד במקום כפי שיוסדר בידי משרד הבריאות בישראל או
המפקד הצבאי;

)ו(1

אדם המצוי בבידוד שפיתח תסמינים יפעל לפי הוראות הגורם
המוסמך במשרד הבריאות בישראל או מתאם הבריאות במינהל
האזרחי;

)ז(

במקרה של מצב חירום רפואי ,אדם המצוי בבידוד יפנה לקבלת
טיפול רפואי דחוף ,תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר
היותו בבידוד בשל חשד להידבקות בנגיף הקורונה;

)ז(1

אדם המצוי בבידוד יכול לצאת ממקום הבידוד לצורך ביצוע
בדיקה או לבדיקה סרולוגית לאבחון נוכחות נוגדנים ל;nCov-
ההגעה לבדיקה והחזרה ממנה תהיה בדרך המהירה ביותר בלא
שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף קטן )ג;(1

)ז(2

תנאי 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;
אדם שחל עליו סעיף קטן )ב) ,(1ג (2או )ז (1ונוסע לבדיקה או
לבדיקה סרולוגית לאבחון נוכחות נוגדנים ל nCov-או חוזר
ממנה במונית או שחל עליו סעיף קטן )ג (1ונוסע למקום הבידוד
במונית ,יעדכן על כך את הנהג לפני כניסתו למונית;

)ז(3
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)ח(

חובת בידוד לפי הוראה זו ,לא תחול לגבי אדם שרופא או גורם
מוסמך אחר קבע כי בידודו יבוצע בבית חולים או במתקן
מסוים.

)ט(

חובת בידוד לפי סעיף זה לא תחול לגבי מחלים.

)י(

על אף האמור בסעיף קטן )ט( ,חוזר ששהה ב 14-הימים שקדמו
להגעתו לאזור באחת מהמדינות שיפורטו בתוספת הראשונה,
חייב בבידוד לפי סעיף זה גם אם הוא מחלים; לעניין סעיף קטן
זה" ,שהה במדינה" – למעט מי ששהה עד  12שעות בשטח שדה
תעופה של אותה מדינה ובו בלבד.

)י(1

על אף האמור בסעיף קטן )ט( ,חוזר שהוא מחלים ,החייב
בבדיקה לפי תקנה  3לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם
נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )חובת ביצוע בדיקה בכניסה
לישראל( ,התשפ"א ,2021-כפי תוקפן בישראל מעת לעת ,חייב
בבידוד לפי סעיף קטן )א( עד לקבלת ממצא שלילי בבדיקה
כאמור ,או עד חלוף  24שעות ממועד קבלת אישור על ביקורת
גבולות בכניסה לישראל ,לפי המוקדם; ואולם אם עדיין חלה
עליו חובת בידוד אחרת לפי הוראה זו ,ישהה בבידוד עד
להשלמת התקופה של הבידוד לפי אותה חובת בידוד; על אף
האמור בסעיפים קטנים )ג (1ו)-ד( ,חוזר כאמור החייב בבידוד
לפי סעיף קטן זה בלבד ,רשאי להשתמש בתחבורה ציבורית כדי
להגיע למקום הבידוד ,ובלבד שיגיע למקום הבידוד בדרך
המהירה ביותר; סעיף  3לא יחול על חוזר החייב בבידוד לפי
סעיף קטן זה בלבד;
על אף האמור בסעיפים קטנים )י( או )י ,(1חוזר שהוא מחלים
וקיבל אישור החלמה על בסיס ממצא מעבדתי חיובי לnCov-
שביצע במדינה כאמור בסעיפים קטנים )י( או )י ,(1וחלף לא
יותר משבוע ממועד השלמת חובת הבידוד שביצע בשל היותו
חולה באותה מדינה ,לא יהיה חייב בבידוד לפי סעיפים קטנים
)י( או )י.(1
אחראי על קטין ידאג כי קטין המתגורר עימו שהוא אדם המצוי
בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי הוראה זו ,ישהה
בבידוד ולא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי
או סגנו ,הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או מתאם
הבריאות במנהל האזרחי ולפי תנאי האישור;

)י(2

)יא(

)יב(

על אף האמור בסעיף קטן )ט( ,מחלים יהיה חייב בבידוד אם
מתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן ואם הורה לו רופא
מחוזי או סגנו ,הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או
מתאם הבריאות במנהל האזרחי ,לשהות בבידוד:
) (1

המחלים היה במגע הדוק עם חולה שנדבק בזן מסוכן של
הנגיף או שקיים חשש ממשי שנדבק בזן כאמור אגב
אירוע תחלואה חריג;
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) (2

) (3
)יג(

)יד(

המחלים היה במגע הדוק עם חולה ונמצא דרך קבע
במוסד שבו נמצאת אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה,
אוכלוסייה לא מחוסנת או אוכלוסייה שידוע שהחיסון
פחות יעיל בקרבה;
המחלים הוא חוזר שבטיסה היה במגע הדוק עם חולה.

על אף האמור בסעיף קטן )ט( ,מחלים השוהה במקום הבידוד
יחד עם קטין מתחת לגיל  12או חסר ישע שהוא חולה )להלן
בסעיף קטן זה – חולה( ,ונמצא במגע הדוק ומתמשך עימו ,הוא
אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיף זה; תקופת בידוד כאמור
תהיה כאמור בסעיף קטן )ג( ,אך המחלים יוכל לסיים את
תקופת הבידוד גם באחד מאלה:
אם לא שהה עם החולה לאורך כל תקופת הבידוד של
) (1
החולה ,לאחר שחלפו  7ימים מהמועד שבו נכנס המחלים
לבידוד עם החולה ,ובלבד שקיבל ממצא שלילי בבדיקה
ל SARS–COV–2-שביצע ביום השביעי או לאחריו,
ובלבד שלאחר קבלת תוצאות הבדיקה האמורה הוא כבר
אינו שוהה עם החולה;
) (2אם שהה עם החולה לאורך כל תקופת הבידוד לאחר
שקיבל ממצא שלילי בבדיקה לSARS–COV–2-
שבוצעה ביום הבידוד האחרון של החולה או לאחריו;
) (3לאחר שחלפו  14ימים מהמועד שבו נכנס המחלים לבידוד
עם החולה;
) (4מחלים שקיבל אישור החלמה ממשרד הבריאות במהלך
תקופת הבידוד על בסיס ממצא מעבדתי חיובי בבדיקה
שביצע ל;SARS–COV–2-
אין באמור בסעיף קטן זה לגרוע מחובת בידוד אחרת
שהאדם חב בה לפי צו זה.
על אף האמור בסעיף זה ,תלמיד או עובד במוסד חינוכי ,השוהה
בבידוד בעקבות מגע הדוק עם חולה בכיתה מסוימת באותו
מוסד חינוכי ,רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך שהייה במוסד
החינוכי ,לרבות לצורך הגעה וחזרה ממנו בכל דרך שהיא,
ורשאי לשהות במקום הבידוד עם בני הבית המתגוררים עימו
בשגרה ,אם קיבל הודעה בכתב על השתתפותו בפרויקט כיתה
ירוקה לפי סעיף קטן זה )להלן בסעיף קטן זה – פרויקט כיתה
ירוקה(; השתתפות תלמיד או עובד במוסד חינוכי בפרויקט
כיתה ירוקה תהיה כפופה לכך שהעובד כאמור או האחראי על
הקטין התלמיד ,חתמו על הסכמה להשתתפות בפרויקט כיתה
ירוקה ולבצע את הבדיקות הנדרשות במסגרתו; במסגרת
הבדיקות הנדרשות רשאי המנהל לדרוש בדיקות לפי אחד
מהמתווים המפורטים להלן:
) (1מתווה אחד – מתקיימים כל אלה:
התלמיד או העובד יגיע למוסד החינוכי רק לאחר
)א(
שקיבל ממצא שלילי בבדיקה ל nCoV-שביצע בסמוך
ככל האפשר למגע האחרון עם החולה;
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)טו(

)טז(

חובת בידוד 2א.
בית
ותנאי
בידוד

)א(

לאחר קבלת ממצא שלילי כאמור בפסקה )א(
)ב(
ובכל יום עד סיום תקופת הבידוד ,התלמיד או העובד
ביצע בביתו בדיקת קורונה מיידית בערכה שקיבל במוסד
החינוכי ,וקיבל בה ממצא שלילי טרם תחילת יום
הלימודים; קיבל התלמיד או העובד ממצא חיובי
בבדיקת קורונה כאמור ,תושהה השתתפותו בפרויקט
כיתה ירוקה ויחולו הוראות אלה:
אם קיבל ממצא שלילי בבדיקה ל ,nCoV-הוא
)(1
רשאי לחזור לפרויקט כיתה ירוקה;
בדיקה לפי פסקה ) (1תבוצע בסמוך ככל האפשר
)(2
למועד קבלת התוצאה החיובית בבדיקת קורונה מיידית
לפי סעיף קטן זה ולא יאוחר מ 48-שעות מהמועד
האמור; לא ביצע התלמיד או העובד את הבדיקה במועד
האמור ,הוא יוכל לקצר את תקופת הבידוד לפי סעיף קטן
)ג;(3
קיבל התלמיד ממצא חיובי ל nCoV-בבדיקה
)(3
שביצע לפי סעיף קטן זה ,יראו אותו כחולה לעניין צו זה;
התלמיד או העובד קיבל תוצאה שלילית בבדיקה
)ג(
ל nCoV-שביצע ביום השביעי מהמגע האחרון עם
החולה;
) (2מתווה שני – מתקיימים כל אלה:
התלמיד או העובד ביצע בדיקה ל nCoV-בסמוך
)א(
ככל האפשר למגע האחרון עם החולה; קיבל התלמיד או
העובד תוצאה חיוהית בבדיקה יראו אותו כחולה לפי צו
זה;
התלמיד או העובד ביצע בביתו בדיקת קורונה
)ב(
מיידית בערכה שקיבל במוסד החינוכי בכל יום עד לסיום
חובת הבידוד ,וקיבל בה ממצא שלילי טרם תחילת יום
הלימודים; קיבל התלמיד ממצא חיובי בבדיקת קורונה
מיידית כאמור ,תחול עליו פסקת משנה ))(1ב() (1עד );(3
התלמיד או העובד ביצע בדיקה כאמור בסעיף
)ג(
יד))(1ג(.
המנהל רשאי להודיע למשתתפים בפרויקט כיתה ירוקה כי
המועדים המנויים בסעיף קטן )יד( יימנו מחדש אם נודע לו כי
תלמיד או עובד שהשתתף בפרויקט לפי אותו סעיף קטן ,קיבל
ממצא חיובי בבדיקה ל.nCoV-
המנהל רשאי להודיע למשתתפים בפרויקט כיתה ירוקה על
הפסקת ההשתתפות בפרויקט לפי סעיף קטן )יד( אם עלה חשש
לאירוע תחלואה חריג או אם נמצאו ארבעה או יותר תלמידים
או עובדים בכיתה שנכללה בפרויקט לפי הסעיף הקטן האמור
שקיבלו ממצא חיובי בבדיקה או בבדיקת קורונה מיידית שביצע
בביתו לפי סעיף קטן )יד(; הודיע המנהל כאמור ,תחול חובת
בידוד לפי סעיף זה מיום המגע האחרון עם חולה.
חולה ישהה במקום הבידוד בהתקיים אחד מהתנאים מהאלה:
) (1

היה החולה מאושפז בבית חולים  -רופא מומחה בבית
חולים קבע כי המשך הבידוד יבוצע בבית;
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לחולה
) (2

)ב(

תנאי הבידוד ,לרבות כללי היגיינה ,מגע עם החולה ,דיווח וקשר
עם רופא ,יהיו לפי הוראות הגורם המוסמך במשרד הבריאות
בישראל או מתאם הבריאות במינהל האזרחי;

)ג(

הבידוד יהיה עד קבלת אישור רופא לסיום תקופת הבידוד;
אישור כאמור יינתן לפי הוראות הגורם המוסמך במשרד
הבריאות בישראל או מתאם הבריאות במינהל האזרחי;

)ד(

חולה בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא באחד מהמקרים
האלה:
) (1

)ה(

דיווח

.3

היה החולה בבית  -רופא הורה כי ישהה בבידוד בית,
לפי הוראות הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל
או מתאם הבריאות במינהל האזרחי;

)א(

במקרה של מצב חירום רפואי ,החולה יפנה לקבלת
טיפול רפואי דחוף ,תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי
בדבר היותו חולה בבידוד;

רופא הורה על העברת החולה להמשך טיפול בבית
) (2
חולים ובתנאים כפי שהורה לעניין מקום בית החולים
ואופן ההעברה ,בכפוף להנחיות מתאם הבריאות
במינהל האזרחי.
מעבר ממקום הבידוד למקום בידוד אחר באישור של
) (3
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;
על רופא או רופא מומחה בבית חולים המקבל החלטה לפי
סעיפים קטנים )א() ,ג( או )ד( ,לפי העניין ,לדווח למשרד
הבריאות בישראל או למתאם הבריאות במינהל האזרחי
באמצעי אלקטרוני כפי שהורה הגורם המוסמך במשרד
הבריאות בישראל על כל אלה:
) (1

קבלת ממצא חיובי ל–;nCoV

) (2

החלטה בדבר מקום הבידוד;

) (3

החלטה על העברת חולה ממקום הבידוד למקום בידוד
אחר או לבית חולים;

) (4

יציאת החולה מבידוד והחלמתו או פטירתו.

על אדם המצוי בבידוד לדווח למתאם הבריאות במינהל האזרחי
או למשרד הבריאות בישראל על קיום הוראה זו ובכלל זה,
מקום מגוריו ,מועד הגעתו לאזור כאמור בסעיף )2ג( או מועד
המגע האחרון עם חולה ,לפי העניין ,ותקופת הבידוד;
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)ב(

)ג(

חוזר שאין לו מקום מגורים קבוע באזור ,ידווח למתאם
הבריאות במינהל האזרחי או למשרד הבריאות בישראל עם
הגעתו לאזור או עם פרסום הוראה זו ,לפי המוקדם מביניהם,
על מקום שהייתו בתקופת הבידוד;
דיווח או פנייה למתאם הבריאות במינהל האזרחי או למשרד
הבריאות בישראל לפי הוראה זו יהיה באופן שיפרסם המשרד
או המתאם מזמן לזמן.

איסור
התכנסות
בין-
לאומית
והתקהלות

3א.

אדם עם חום גוף העולה על  38מעלות צלזיוס או עם שיעול או קושי
בנשימה ,למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה
או אלרגיה אחרת לא ישתתף בהתקהלות ,ולא יגיע למקום עבודתו
ולמקום שבו הוא נותן שירות.

הגנה על
שוהים
במוסדות
בריאות
ורווחה

3ב.

לא יבקר אורח במבנה של מוסד בריאות או מוסד רווחה ,ומנהל
של מוסד כאמור לא יאפשר ביקורים של אורח שאינו מחוסן או
מחלים במוסד או קטין מתחת לגיל  3במוסד ,אלא אם כן הציג
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע
במהלך  24השעות שקדמו לכניסתו למקום ,ובלבד שסך כל
האורחים לכל דייר או שוהה קבוע לא יעלה על שלושה אורחים
ביום.
מנהל מוסד כאמור לא יאפשר כניסה של אורח או עובד בניגוד
לסעיף 3ג)א( או )א;(1

חובת
עטיית
מסכה

3ג.

)א(

)א(1
)ב(

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

)א(

לא ישהה אדם במקום שאינו שטח פתוח למעט מקום מגוריו בלי
שהוא עוטה מסכה ,ואולם תחול חובת עטיית מסכה בהתקהלות
מעל  100אנשים בשטח פתוח; בהתקהלות כאמור שלא הוצב בה
שלט המציין את החובה לעטות מסכה ,גורם מוסמך כאמור
בסעיף 20ה לפקודה יודיע לאדם השוהה בהתקהלות כאמור על
חובתו לעטות מסכה.
לגבי מי שמתקיים בו אחד התנאים האלה ,תחול החובה לעטות
מסכה גם בשטח פתוח:

)א(1

) (1

) (2

אורח שאינו מחלים בעת שהייה במוסד בריאות או מוסד
רווחה או עובד שאינו מחלים בעת שהייה במוסד כאמור
בסמוך למטופל;
אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי הוראה זו או אדם שנודע
לו כי הוא אדם המצוי בבידוד בדרכו למקום הבידוד;
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) א (2

)ב(

אדם השוהה במוסד מסוים שהגורם המוסמך במשרד הבריאות
בישראל או מתאם הבריאות במינהל האזרחי הורה על חובת
עטיית מסכה בשטחו ,כולו או חלקו ,כדי למנוע התפרצות של
נגיף הקורונה ,חייב בעטיית מסכה ,ובלבד שבכניסה למוסד
הוצב שלט במקום בולט לעין שבו צוינה החובה לעטות מסכה
ופירוט המקומות בשטח המוסד שבהן היא חלה; הגורם
המוסמך במשרד הבריאות בישראל יפרסם באתר האינטרנט של
משרד הבריאות בישראל רשימה של המוסדות שלגביהם הורה
כאמור; תוקף הוראה כאמור יהיה לתקופה של עד שבועיים,
וניתן להאריך את ההוראה לתקופות נוספות שלא יעלו על
שבועיים אם מצא הגורם המוסמך במשרד הבריאות שהצורך
עדיין קיים;
סעיפים קטנים )א( עד )א (2לא יחולו על כל אלה:
) (1

קטין מתחת לגיל ;7

) (2

אדם שמחמת מוגבלות נפשית ,שכלית או רפואית מתקשה
באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו
האמורה ,לכסות את הפה ואת האף כאמור בסעיף קטן
)א(;
אדם השוהה במקום סגור או מופרד ,בלא אדם נוסף ,או
אדם השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו
מקום אתו; לעניין זה –
"אדם השוהה במקום סגור או מופרד" – אדם השוהה
בכלי רכב ,במבנה ,בחדר במבנה ,בחלק ממבנה הכולל
מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין
האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה ,או
בתא עבודה בחלל פתוח ,אם גובה המחיצה אשר מפרידה
בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר
ועשרים סנטימטרים לפחות ,ובלבד שהאדם שלא עוטה
מסיכה יושב;
"אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או
יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;
משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור,
ובלבד שהוא נמצא ,ככל האפשר ,במרחק של  2מטרים
לפחות מאדם אחר;

) (5

שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה
ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של  2מטרים לפחות;

) (6

אדם המבצע פעילות ספורט;

) (3

) (4

)ג(

מעסיק במקום עבודה אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה
יקיימו את החובה לחבוש מסיכה כאמור בסעיף קטן )א(;

)ד(

על אף האמור בסעיף  ,2נותן שירות חיוני שהיה במגע הדוק עם
חולה במקום עבודתו בעת שעטה מסכה לפי סעיף קטן )א( ,לא
חייב בידוד ,בכפוף להצהרה ולפיה העובד קיים את הוראות
הסעיף האמור; לעניין זה" ,נותן שירות חיוני" – מי שעוסק במתן
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שירות לציבור במקום עבודה חיוני ,ובכלל זה עובד במקום
למכירת מזון או בבית מרקחת;
)ה(

על האמור בסעיף זה ,הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל
או מתאם הבריאות במנהל האזרחי רשאים לקבוע תנאים או
נסיבות שבהם לא תחול חובת חבישת מסיכה כאמור בסעיף קטן
)א( וכן מקרים או נסיבות שבהם מי שחבש מסיכה לא חייב
בידוד כאמור בסעיף קטן )ד(;

)ה(1

רשת חנויות הכוללת בתי מרקחת או רשת מרכולים ,הכוללת 10
סניפים לפחות ,ימכרו לציבור ,ככל האפשר ,מסיכות המיועדות
לכיסוי הפה והאף; אין באמור בסעיף קטן זה כדי למנוע מחנות
או ממרכול כאמור לספק ללקוחותיהם מסכות כאמור בלא
תשלום;
הוראות סעיף זה לא יחולו על בתי המשפט לעניינים מקומיים
כהגדרתם בפרק ט"ז לתקנון המועצות המקומיות )יהודה
ושומרון( תשמ"א ;1981-בתי משפט צבאיים כהגדרתם בצו
בדבר הוראת ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' ,(1651
תש"ע ;2009-בתי הדין הרבניים שכוננו לפי הצו בדבר שיפוט בתי
דין רבניים )יהודה והשומרון( )מס'  ,(981התשמ"א ;1981-ובתי
דין דתיים באזור.

)ו(

תחילה
ותוקף

.4

תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה ותוקפה עד ליום .12.11.2021

תחולה

.5

הוראה זו תחול גם על מי שחזר לאזור מסין לפני יום חתימתה.

השם

.6

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

ח' בחשוון התשפ"ב
2021
 14באוקטובר

תא"ל פארס עטילה
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון

11650

תוספת ראשונה

11651

צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(783התשל"ט1979-
תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' ) (154יהודה ושומרון( ,התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(783התשל"ט 1979-ויתר
סמכויותיי לפי כל דין או תחיקת בטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:

הוספת פרק י'2
לתקנון המועצות
האזוריות

.1

אחרי פרק י' 1לתקנון המועצות האזוריות )יהודה ושומרון( ,התשל"ט1979-
)להלן – התקנון( יבוא:

"פרק י – 2חלוקת הכנסות
חלוקת
הכנסות בין
רשויות
מקומיות

77כט.

)א( הורחב תחומה של מועצה אזורית בהתאם להוראות
סעיף 1א לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(783התשל"ט) 1979-להלן בפרק זה –
רשות מקומית קולטת( ,על ידי צירוף אזור שהיה כולו
או מקצתו ,ערב התיקון כלול בתחומה של מועצה
אזורית אחרת או של מועצה מקומית כמשמעותה בצו
בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(892התשמ"א) 1981-להלן בפרק זה – רשות
מקומית מעבירה( ,יחולו הוראות פרק זה;
)ב( מנכ"ל משרד הפנים בישראל רשאי ,לאחר שחלפו 14
ימים מיום שהודיע בכתב לראש המנהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון )להלן – רמ"א( על האפשרות
של רמ"א או מי מטעמו להביע את עמדתו בעניין,
לאשר הסדרים בין רשות מקומית מעבירה לבין רשות
מקומית קולטת לעניין העברת חלק מהכנסות הרשות
המקומית הקולטת מארנונה כללית ,לרשות
המקומית המעבירה ,והכל לתקופה ,בתנאים
ובשיעורים כפי שיקבע ,ובלבד שהסדרים כאמור לא
יכללו העברה של הכנסות מארנונה כללית בשל נכסים
מסוג מבנה מגורים או הנמצאים באזורי מגורים;

11652

)ג( אישר מנכ"ל משרד הפנים בישראל הסדר כאמור
בסעיף קטן )ב( ,תעביר הרשות המקומית הקולטת
לרשות המקומית המעבירה את ההכנסות מארנונה
הקולטת התחייבה
כללית שהרשות המקומית
להעביר בהסדר שאושר.
אזור חלוקת
הכנסות

77ל.

)א( בסעיף זה –
"רשות מקומית" – מועצה אזורית או מועצה מקומית
כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(892התשמ"א;1981-
)ב( מנכ"ל משרד הפנים בישראל רשאי ,בהסכמת מנכ"ל
משרד האוצר בישראל ,ועיון בתסקיר של ועדת
חקירה שמינה מנכ"ל משרד הפנים לעניין זה )בסעיף
זה – ועדה לחלוקת הכנסות( ,להכריז בהוראה ,כי
אזור המצוי בתחום רשות מקומית ,אחת או יותר,
שלא נכלל בו שטח המיועד בתכנית למגורים בלבד,
ואשר תחומו יוגדר בהוראה ,יהיה אזור שבו ההכנסות
מארנונה כללית ,או ההכנסות מארנונה כללית יחד עם
אחד או יותר מתשלומי החובה ,יחולקו בין הרשות
המקומית שבתחומה מצוי אותו אזור לבין רשות
מקומית ,אחת או יותר ,הסמוכה לרשות המקומית
האמורה או הגובלת בה )בסעיף זה – אזור חלוקת
הכנסות( ,הכל כפי שנקבע בהוראה; לעניין זה,
"תשלומי חובה"  -מסים ,אגרות ,היטלים ,דמי
השתתפות ושאר תשלומי חובה המגיעים לרשות
מקומית על פי כל דין או תחיקת ביטחון;
)ג(

הוראה לפי סעיף קטן )ב( תכלול ,נוסף על האמור
באותו סעיף קטן ,פירוט בעניינים אלה:
) (1גבולות אזור חלוקת ההכנסות;

11653

) (2שיעור ההכנסות שלו זכאית כל אחת
מהרשויות המקומיות המנויות בהוראה,
שייקבע בהתחשב ,בין השאר ,בהוצאות
הרשות המקומית שבתחומה נמצא אזור
חלוקת ההכנסות ,בשל אותו אזור;
) (3עניינים נוספים הנדרשים לביצועו;
)ד(

הוצאה הוראה כאמור בסעיף קטן )ב( ,יועברו
ההכנסות שנקבעו בהוראה ,ישירות ,מהרשות
המקומית שבתחומה נמצא אזור חלוקת
ההכנסות לרשויות המקומיות המנויות
בהוראה;

)ה(

לצורך הכנת תסקיר לעניין הכרזה לפי סעיף
קטן )ב( ,תבחן ועדת החקירה לחלוקת הכנסות
את ההצדקה להכרזה כאמור ,לאחר שנתנה
לראשי הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר ,או
למי מטעמם ,הזדמנות להביע את עמדתם;
סברה ועדת החקירה לחלוקת הכנסות כי
קיימת הצדקה להכרזה כאמור ,תתייחס
הוועדה בתסקיר ,בין השאר ,לכל אחד
מהעניינים האמורים בסעיף קטן )ג(;

)ו(

ועדת החקירה לחלוקת הכנסות לא תגיש את
התסקיר האמור בסעיף קטן )ה( אלא לאחר
שחלפו  14ימים מיום שהודיעה בכתב לרמ"א
על האפשרות שלו או מי מטעמו להביע את
עמדתו בעניין;
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)ז(

תסקיר כאמור בסעיף קטן )ה( ,יוגש למנכ"ל
משרד הפנים בישראל בתוך תקופה שלא תעלה
על שלושה חודשים מיום מינוי הוועדה
לחלוקת הכנסות; מנכ"ל משרד הפנים ייתן,
בתוך  30ימים ממועד הגשת התסקיר כאמור,
את החלטתו המנומקת לעניין קבלת מסקנות
התסקיר או דחייתן.

תחילה

.2

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.

השם

.3

תקנון זה ייקרא "תקנון המועצות האזוריות )תיקון מס' (154
)יהודה ושומרון( ,התשפ"ב."2021-

ח' בחשוון התשפ"ב
 14באוקטובר 2021

יהודה פוקס
אלוף
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

11655

צבא הגנה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(892התשמ"א1981-
תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' ) (267יהודה ושומרון( ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(892התשמ"א 1981-ויתר
סמכויותיי לפי כל דין או תחיקת בטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:

הוספת פרק י'2
לתקנון המועצות
המקומיות

אחרי פרק י' 1לתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון( ,התשמ"א1981-
)להלן – התקנון( יבוא:

.1

"פרק י – 2חלוקת הכנסות
חלוקת
הכנסות בין
רשויות
מקומיות

94כט.

)א( הורחב תחומה של מועצה מקומית בהתאם להוראות
סעיף  3לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(892התשמ"א) 1981-להלן בפרק זה –
רשות מקומית קולטת( ,על ידי צירוף אזור שהיה כולו
או מקצתו ,ערב התיקון כלול בתחומה של מועצה
מקומית אחרת או של מועצה אזורית כמשמעותה בצו
בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(783התשל"ט) 1979-להלן בפרק זה – רשות מקומית
מעבירה( ,יחולו הוראות פרק זה;
)ב( מנכ"ל משרד הפנים בישראל רשאי ,לאחר שחלפו 14
ימים מיום שהודיע בכתב לראש המנהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון )להלן – רמ"א( על האפשרות
של רמ"א או מי מטעמו להביע את עמדתו בעניין,
לאשר הסדרים בין רשות מקומית מעבירה לבין רשות
מקומית קולטת לעניין העברת חלק מהכנסות הרשות
המקומית הקולטת מארנונה כללית ,לרשות
המקומית המעבירה ,והכל לתקופה ,בתנאים
ובשיעורים כפי שיקבע ,ובלבד שהסדרים כאמור לא
יכללו העברה של הכנסות מארנונה כללית בשל נכסים
מסוג מבנה מגורים או הנמצאים באזורי מגורים;

11656

)ג( אישר מנכ"ל משרד הפנים בישראל הסדר כאמור
בסעיף קטן )ב( ,תעביר הרשות המקומית הקולטת
לרשות המקומית המעבירה את ההכנסות מארנונה
הקולטת התחייבה
כללית שהרשות המקומית
להעביר בהסדר שאושר.
אזור חלוקת
הכנסות

94ל.

)א( בסעיף זה –
"רשות מקומית" – מועצה מקומית או מועצה אזורית
כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(783התשל"ט;1979-
)ב( מנכ"ל משרד הפנים בישראל רשאי ,בהסכמת מנכ"ל
משרד האוצר בישראל ,ולאחר עיון בתסקיר של ועדת
חקירה שמינה מנכ"ל משרד הפנים לעניין זה )בסעיף
זה – ועדה לחלוקת הכנסות( ,להכריז בהוראה ,כי
אזור המצוי בתחום רשות מקומית ,אחת או יותר,
שלא נכלל בו שטח המיועד בתכנית למגורים בלבד,
ואשר תחומו יוגדר בהוראה ,יהיה אזור שבו ההכנסות
מארנונה כללית ,או ההכנסות מארנונה כללית יחד עם
אחד או יותר מתשלומי החובה ,יחולקו בין הרשות
המקומית שבתחומה מצוי אותו אזור לבין רשות
מקומית ,אחת או יותר ,הסמוכה לרשות המקומית
האמורה או הגובלת בה )בסעיף זה – אזור חלוקת
הכנסות( ,הכל כפי שנקבע בהוראה; לעניין זה,
"תשלומי חובה"  -מסים ,אגרות ,היטלים ,דמי
השתתפות ושאר תשלומי חובה המגיעים לרשות
מקומית על פי כל דין או תחיקת ביטחון;
)ג(

הוראה לפי סעיף קטן )ב( תכלול ,נוסף על האמור
באותו סעיף קטן ,פירוט בעניינים אלה:
) (1גבולות אזור חלוקת ההכנסות;
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) (2שיעור ההכנסות שלו זכאית כל אחת
מהרשויות המקומיות המנויות בהוראה,
שייקבע בהתחשב ,בין השאר ,בהוצאות
הרשות המקומית שבתחומה נמצא אזור
חלוקת ההכנסות ,בשל אותו אזור;
) (3עניינים נוספים הנדרשים לביצועו;
) ד(

הוצאה הוראה כאמור בסעיף קטן )ב( ,יועברו
ההכנסות שנקבעו בהוראה ,ישירות ,מהרשות
המקומית שבתחומה נמצא אזור חלוקת
ההכנסות לרשויות המקומיות המנויות
בהוראה;

) ה(

לצורך הכנת תסקיר לעניין הכרזה לפי סעיף
קטן )ב( ,תבחן ועדת החקירה לחלוקת הכנסות
את ההצדקה להכרזה כאמור ,לאחר שנתנה
לראשי הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר ,או
למי מטעמם ,הזדמנות להביע את עמדתם;
סברה ועדת החקירה לחלוקת הכנסות כי
קיימת הצדקה להכרזה כאמור ,תתייחס
הוועדה בתסקיר ,בין השאר ,לכל אחד
מהעניינים האמורים בסעיף קטן )ג(;

) ו(

ועדת החקירה לחלוקת הכנסות לא תגיש את
התסקיר האמור בסעיף קטן )ה( אלא לאחר
שחלפו  14ימים מיום שהודיעה בכתב לרמ"א
על האפשרות שלו או מי מטעמו להביע את
עמדתו בעניין;
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)ז(

תסקיר כאמור בסעיף קטן )ה( ,יוגש למנכ"ל
משרד הפנים בישראל בתוך תקופה שלא תעלה
על שלושה חודשים מיום מינוי הוועדה
לחלוקת הכנסות; מנכ"ל משרד הפנים ייתן,
בתוך  30ימים ממועד הגשת התסקיר כאמור,
את החלטתו המנומקת לעניין קבלת מסקנות
התסקיר או דחייתן.

תחילה

.2

תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.

השם

.3

תקנון זה ייקרא "תקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' (267
)יהודה ושומרון( ,התשפ"א."2021-

ח' בחשוון

התשפ"ב

 14באוקטובר

2021

יהודה פוקס
אלוף
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

11659

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

.1

בהוראות בדבר הסדרי כניסה לאזור )מעבר גשר אלנבי( ,התשפ"ב ,2021-בסעיף  ,5במקום
" "15.10.2021יבוא."15.11.2021" :

השם

.2

הוראות אלו ייקראו" :הוראות בדבר הסדרי כניסה לאזור )מעבר גשר אלנבי( )תיקון(,
התשפ"ב."2021-

ט
15

התשפ"ב
בחשוון
2021
באוקטובר

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

11660

צבא הגנה לישראל
חוק הפיקוח על המים מס'  31לשנת 1953
צו לתיקון חוק הפיקוח על המים מס'  31לשנת ) 1953יהודה ושומרון(
)מס'  ,(158התשכ"ח1967-
תקנות הפיקוח על המים )שיעור אגרה לקבלת רישיון( )תיקון מס' (2
)יהודה ושומרון( ,התשפ"ב2021-
הפיקוח על המים מס'  31לשנת ) 1953להלן – החוק( ,כפי תיקונו בצו לתיקון חוק הפיקוח
על המים מס'  31לשנת ) 1953יהודה ושומרון( )מס'  ,(158התשכ"ח ,1967-הנני מתקין
תקנות אלו :
תיקון
תקנה 2

.1

תחילת
תוקף
השם

.2

תחילתן של תקנות אלו ביום חתימתן.

.3

תקנות אלו ייקראו" :תקנות הפיקוח על המים )שיעור אגרה לקבלת
רישיון( )תיקון מס' ) (2יהודה ושומרון( ,התשפ"א."2021-

בתקנות הפיקוח על המים )שיעור אגרה לקבלת רישיון( )יהודה ושומרון(,
התש"ע ,2010-בתקנה  2יבוא:
)א(

ברישא ,אחרי המילים" :לקבלת רישיון הפקה" יבוא" :או
הספקה";

)ב(

במקום המילים "הבקשה לרישיון הפקה" יבוא" :הבקשה לרישיון
הפקה או הספקה";

)ג(

בכל מקום במקום המילים "בבקשה לרישיון הפקה" יבוא:
"בבקשה לרישיון הפקה או הספקה";

)ד(

במקום המילים "עבור שני מתקני הפקה או יותר" יבוא" :עבור שני
מתקני הפקה או הספקה ומעלה";

)ה(

אחרי המילים "תוספת האגרה שתיגבה לכל מתקן הפקה" יבוא:
"או הספקה".

י"ח בחשוון התשפ"ב
24

באוקטובר

2021

אסייג
רועי
קצין מטה לענייני מים
באזור יהודה ושומרון
ה מ מ ו נ ה
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הגנה

צבא

לישראל

צו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון( )מס'  ,(321תשכ"ט1969 -
החלטה בדבר הסתלקות חלקית מרכישת בעלות ונטילת חזקה )שטח וקטע דרך( מס'
ה') 7/82/תיקון גבולות(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון(
)מס ' ,(321תשכ"ט) ,1969-להלן  " :הצו בדבר חוק הקרקעות"( הצו בדבר הקמת מינהל
אזרחי )יהודה והשומרון( )מס ' ,(947התשמ"ב ,1981 -ומתוקף סמכותי לסעיף  19לחוק
הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( מס'  2לשנת ) 1953להלן " :חוק הרכישה"( ובהתאם לסעיף
 4לחוק הרכישה וסעיף 4א לצו בדבר חוק הקרקעות –
הנני מחליט בזה על תיקון מפת הרכישה שצורפה להחלטה בדבר רכישת בעלות ונטילת
חזקה )שטח וקטע דרך( מס' ה' ,7/82/שנחתמה בתאריך  18בפברואר ) 1982כ"ה בשב"ט
תשמ"ב() ,להלן " :ההחלטה המקורית"( ,על דרך של הסתלקות מנטילת החזקה במקרקעין
שיפורטו להלן .החלטה זו תעמוד בתוקפה מיום פרסום החלטה זו בשטח ,באתר האינטרנט
ובמשרד המת"ק הרלוונטי ,או במסירה לגופי הקישור הפלסטיני ,לפי המאוחר מביניהם.
ואלה המקרקעין להסתלקות:
חטיבת קרקע בגודל של  37.279דונם ,כפי שמסומן בצבע צהוב במפת רכישה בקנה מידה
 ,1:3,000הנושאת את השם "החלטה בדבר הסתלקות חלקית מרכישת בעלות ונטילת חזקה
)שטח וקטע דרך( מס' ה') 7/82/תיקון גבולות(" ,החתומה על ידי והמצורפת להחלטה זו
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
המקרקעין האמורים אינם מוסדרים ומופיעים בלוח הזכויות הלא סופי באדמות הכפר
ביתוניה גוש  26חלקות  27ו – .44
חלק מן המקרקעין האמורים רשומים ברישום מנדטורי באדמות הכפר ביתוניא ספר אנגלי
 1דף .9
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.

התשפ"ב

כ"א

בחשוון
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לאוקטובר

2021

אלוף
תת
פארס עטילה,
האזרחי
המנהל
ראש
המוסמכת
הרשות
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צבא הגנה לישראל
צו בדבר הסדרת מקומות רחצה ציבוריים )יהודה ושומרון( מס' ),(280
התשכ"ח1968-
תקנות דמי כניסה ומחירי שירותים בחופי צפון ים המלח )יהודה
ושומרון( )הוראת שעה( ,התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו (14)9-לצו בדבר הסדרת מקומות רחצה ציבוריים )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(280התשכ"ח) 1968-להלן – הצו( ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הגדרות

.1

שיעורי
דמי
כניסה

.2

מחירי
השירותים

.3

ציוד הניתן
להכנסה
לשטחי
החופים

.4

כל אדם רשאי שלא להזדקק לשירותים הניתנים
בחופים כאמור בתקנה  ,3באמצעות הכנסה של ציוד
פרטי לשטחי החופים )לרבות שמשיות ,כיסאות,
שולחנות ומיטות שיזוף( ,מבלי שייגבו תשלומים או
אגרות בעד הכנסת הציוד .

שירותים
ללא
תשלום

.5

בחופי צפון ים המלח יוצבו מתקני תברואה חיוניים
ובכלל זה מקלחות ,מלתחות ,בתי שימוש ,ברזי שתיה
ופחי אשפה ,באופן שייתן מענה ויבטיח את השמירה על
בריאות הציבור .בעד הפעלתם או החזקתם של
מתקנים אלה לא ייגבו תשלומים או אגרות מן הציבור.

בתקנות אלו –
"הרשות המוסמכת" – כהגדרתה בצו;
"חופי צפון ים המלח" – כמשמעותם בתוספת
הראשונה לצו בדבר קביעת מקומות רחצה מורשים
)חופי צפון ים המלח( ,התשפ"א" ;2020-ילד "– אדם
שלא מלאו לו  13שנים.
)א(

שיעור דמי הכניסה לחופי צפון ים המלח
לא יעלה על  18ש"ח;

) ב(

על אף האמור בתקנת משנה )א( ,ילד יהיה פטור
מתשלום דמי כניסה.

בעד השירותים הניתנים בשטחי חופי צפון ים המלח
ובסביבתו ,לא ניתן יהיה לגבות מחירים העולים על
המחירים המפורטים להלן:
בשקלים חדשים
השירותים הניתנים
בחופים
8
) (1כיסא נוח
) (2שמשיה

8

) (3מיטת שיזוף

16
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כ"א

בחשוון
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באוקטובר

תחילת
תוקף

.7

השם

 .8תקנות אלו ייקראו" :תקנות דמי כניסה לחופי צפון ים
המלח )יהודה ושומרון( )הוראת שעה( ,התשפ"ב-
."2021

התשפ"ב
2021

תחילתן של תקנות אלו ביום חתימתן ותוקפן עד ליום
.2023.10.27

מרקו

בן-שבת

מנהל יחידת הפיקוח
המוסמכת
הרשות

11666

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

תקנות בדבר ניהול מועצות אזוריות
)תיקון מפה( )מועצה אזורית שומרון( ,התשפ"ב2021-

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

 .1השטחים המסומנים בצבע צהוב במפה ,המהווה חלק בלתי נפרד
מתקנות אלה והחתומה על ידי )להלן – המפה( ,ייגרעו מתחום
המועצה האזורית שומרון )להלן – המועצה(.

פרסום

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

משרד ראש תחום תשתית במנהל האזרחי לאזור יהודה
ושומרון;

) (2

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

) (3

משרדי המועצה האזורית שומרון.

תחילה

 .3תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן.

השם

 .4תקנות אלה תיקראנה" :תקנות בדבר ניהול מועצות אזוריות )תיקון
מפה( )מועצה אזורית שומרון( ,התשפ"ב."2021-

כ"ה בחשוון התשפ"ב
 31באוקטובר 2021

אלוף
מפקד
באזור

פוקס
יהודה
צה"ל
כוחות
יהודה ושומרון
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בלמ"ס

__________
_______
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צבא הגנה לישראל
תקנות ההגנה )שעת חירום(1945 ,
הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ובהתאם לתקנה )(1)84ב(
לתקנות ההגנה )שעת חירום() 1945 ,להלן" :תקנות ההגנה"( ויתר סמכויותיי על פי כל דין
ותחיקת ביטחון ,ולאחר שהשתכנעתי כי ההתאחדות נושא הכרזה זו היא זרוע של ארגון
"החזית העממית לשחרור פלסטין" ,שהוא התאחדות בלתי מותרת ,וכי הדבר דרוש
לצורך הגנה על ביטחון האזור ,ביטחון מדינת ישראל ,שלום הציבור והסדר ציבורי ,אני
מכריז בזה כי כל חבר בני אדם הנקרא "התנועה העולמית להגנה על ילדים  -פלסטין
)די.סי.איי.פי(" או ")"Defense for Children International – Palestine (DCI-P
בין אם הוא מאוגד ובין אם לאו ,בין אם הוא פועל ברשת האינטרנט ובין אם הוא פועל
באופן אחר ,לרבות קבוצה ,תא ,וכן כל פלג ,מוסד ,סניף מרכז ועד או סיעה שלו ,ובכל שם
שייקרא ,ולרבות כל חבר בני אדם המשתייך לזרם זה ,המכונה בכינויים שונים ,הוא
התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות ההגנה.
המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל ,נדרש להודיע על כך למפקד כוחות
צה"ל באיו"ש באמצעות לשכת היועץ המשפטי ליהודה ושומרון בטלפון,02-997-7071/711 :
ובפקס.076-539-9689 :

הרואה עצמו נפגע על ידי הכרזה זו ,יכול להגיש השגותיו בכתב בפניי באמצעות לשכת היועץ
המשפטי לאזור יהודה ושומרון ,וזאת תוך  14יום ממועד פרסום ההכרזה.

כ"ז בחשוון התשפ"ב
2021
בנובמבר
3

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

כ"ז בחשוון התשפ"ב
2021
בנובמבר
3

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

כ"ז בחשוון התשפ"ב
2021
בנובמבר
3

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

כ"ז בחשוון התשפ"ב
2021
בנובמבר
3

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

כ"ז בחשוון התשפ"ב
2021
בנובמבר
3

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

.1

תיקון סעיף 2

.2

בהוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית
והוראות שונות( )הוראת שעה( ,התשפ"ב) 2021-להלן – ההוראה
העיקרית( ,בסעיף – 1
)א(

)ב(

בהגדרת "מוסד חינוכי" ,במקום" :בשטח אותו בית ספר,
לרבות צהרון בטח אותו בית הספר" ,יבוא" :ילדים ,לרבות
צהרון המצוי בשטח אותו בית ספר או אותו גן ילדים לפי
העניין";
אחרי ההגדרה "תקנות הגבלת פעילות מוסדות חינוך" ,יבוא:
""צו בדבר הגבלת פעילות" – צו בדבר סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת
פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(2075תשפ"ב".2021-

בסעיף  2להוראה העיקרית –
)א(

בסעיף קטן )ד( –במקום" :אדם שנכנס לאזור" ,יבוא" :חוזר
מחלים כאמור בסעיף קטן )י( שנכנס לאזור"

) ב(

סעיף קטן )יג( – יימחק.

) ג(

בסעיף קטן )יד( במקום האמור בו ,יבוא" :ברשות מקומית
כהגדרתה בתקנה )7א( לתקנות הגבלת פעילות מוסדות חינוך,
יחולו ההוראות אלה:
) (1תלמיד או עובד במוסד חינוכי ,השוהה בבידוד בעקבות
מגע הדוק עם חולה בכיתה מסוימת באותו מוסד חינוכי,
רשאי אם קיבל הודעה בכתב על השתתפותו בפרויקט כיתה
ירוקה לפי סעיף קטן זה )להלן בסעיף קטן זה – פרויקט כיתה
ירוקה( לצאת ממקום הבידוד לצורך שהייה במוסד החינוכי,
לרבות לצורך הגעה וחזרה ממנו בכל דרך שהיא ,ורשאי
לשהות במקום הבידוד עם בני הבית המתגוררים עימו
בשגרה; השתתפות תלמיד או עובד במוסד חינוכי בפרויקט
כיתה ירוקה תהיה כפופה לכך שהעובד כאמור או האחראי על
הקטין התלמיד ,חתמו על הסכמה להשתתפות בפרויקט כיתה
ירוקה ולבצע את הבדיקות כמפורט להלן:
)א( התלמיד או העובד יגיע למוסד החינוכי רק לאחר
שקיבל ממצא שלילי בבדיקה ל– nCOVשביצע סמוך,
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ככל האפשר ,למגע האחרון עם החולה; אם במוסד
חינוכי מתבצעות בדיקות במסגרת תכנית "מגן
חינוך" ,כהגדרתו בצו בדבר הגבלת פעילות יראו את
בדיקת הסקר הראשונה שבה התגלה חולה מאומת
כבדיקה לפי פסקה זו;
)ב( לאחר קבלת ממצא שלילי כאמור בפסקה )א( ובכל
יום עד סיום תקופת הבידוד ,התלמיד או העובד ביצע
בביתו בדיקת קורונה מיידית ערכה שקיבל במוסד
החינוכי ,וקיבל בה ממצא שלילי טרם תחילת יום
הלימודים; קיבל התלמיד או העובד ממצא חיובי
בבדיקת קורונה כאמור ,תושהה השתתפותו בפרויקט
כיתה ירוקה ויחולו הוראות אלה:
) (1אם קיבל ממצא שלילי בבדיקה ל– ,nCOVהוא
רשאי לחזור לפרויקט כיתה ירוקה;
) (2בדיקה לפי פסקה ) (1תבוצע בסמוך ,ככל האפשר,
למועד קבלת התוצאה החיובית בבדיקת קורונה
מיידית לפי סעיף קטן זה ולא יאוחר מ– 48שעות
מהמועד האמור; לא ביצע התלמיד או העובד את
הבדיקה במועד האמור ,הוא יוכל לקצר את
תקופת הבידוד לפי סעיף קטן )ג(3
) (3קיבל התלמיד ממצא חיובי ל– nCOVבבדיקה
שביצע לפי סעיף קטן זה ,יראו אותו כחולה לעניין
הוראה זו;
)ג( התלמיד או העובד קיבל תוצאה שלילית בבדיקה ל–
 nCOVשביצע ביום השביעי מהמגע האחרון עם
החולה;
) (2המנהל רשאי להודיע למשתתפים בפרויקט כיתה ירוקה כי
המועדים המנויים בסעיף קטן זה יימנו מחדש אם נודע לו כי
תלמיד או עובד שהשתתף בפרויקט לפי סעיף קטן זה ,קיבל
ממצא חיובי בבדיקה ל–;nCOV
) (3המנהל רשאי להודיע למשתתפים בפרויקט כיתה ירוקה על
הפסקת ההשתתפות בפרויקט לפי סעיף קטן זה אם עלה חשש
לאירוע תחלואה חריג או אם נמצאו שלושה או יותר תלמידים
או עובדים בכיתה שנכללה בפרויקט לפי סעיף קטן זה שקיבלו
ממצא חיובי בבדיקה או בבדיקת קורונה מיידית שביצע
בביתו לפי סעיף קטן זה; הודיע המנהל כאמור ,תחול חובת
בידוד לפי סעיף זה מיום המגע האחרון עם חולה.
) (4השתתפות תלמיד או עובד במוסד חינוכי בפרויקט כיתה
ירוקה לפי סעיף קטן זה כפופה לכך שהעובד כאמור או
האחראי על הקטין התלמיד ידווחו ,באופן יומי למשרד
החינוך בישראל על תוצאות בדיקת קורונה מיידית שביצע
בביתו כאמור בפסקה ))(1ב() ;(2המנהל רשאי להודיע
למשתתף על הפסקת השתתפותו בפרויקט כיתה ירוקה אם
לא דיווח כנדרש על ביצוע הבדיקות כאמור.
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) (5סעיף קטן זה יחול לגבי מוסד חינוכי ,המצוי במועצה
מקומית שצבעה כתום או אדום רק אם מתבצעות בו בדיקות
במסגרת תכנית "מגן חינוך" בישראל ,כהגדרתה בצו בדבר
הגבלת פעילות; על אף האמור מי שהחל השתתפות בפרויקט
כיתה ירוקה וצבע המועצה שונה והפך לכתום או אדום רשאי
להשלים את תקופת הפרויקט למעט אם המנהל הודיע לו
המנהל אחרת לפי פסקה ) (3או ).(4
)ד(
הוספת סעיף .3
 2א1

סעיפים )טו() ,טז(–יימחקו.

לאחר סעיף 2א לצו העיקרי ,יבוא –
"  2א .1

)א(
)ב(
)ג(

ג'
7

אדם עם חום גוף העולה על 38
מעלות צלזיוס ,ישהה בבידוד
במקום בידוד לפי סעיף )2א(.
סעיף )2ד() ,ה( ו)-ז( ,יחול על חובת
בידוד לפי סעיף זה.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן
)ב( ,במהלך הבידוד יש למדוד את
חום הגוף פעמיים ביום ולרשום
את מדידת החום; חובת הבידוד
תסתיים לאחר מדידת חום גוף
שאינו עולה על  37.5מעלות
צלזיוס ,במשך  48שעות ברציפות
לפחות או עד קבלת תוצאת
בדיקה עם ממצא שלילי ל-
.".nCov

תיקון סעיף 3ג

.4

בסעיף 3ג להוראה העיקרית ,בסעיף קטן )ה( ,במקום" :על האמור",
יבוא" :על אף האמור" ,במקום" :חבישת מסיכה" ,יבוא" :עטיית
מסיכה" ובמקום" :חבש מסיכה" ,יבוא" :עטה מסיכה".

תחילת תוקף

.4

תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה.

השם

.5

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

התשפ"ב
בכסלו
2021
בנובמבר

י

תא"ל פארס עטילה
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון
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צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר סמכויות לעניין דיני רישוי מודדים מוסמכים )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(768התשל"ט1978-
תקנות המדידות )תיקון מס' ) (18יהודה ושומרון( ,התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )3א( לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה ושומרון( )מס'  ,(947התשמ"ב-
 ,1981לפי סעיף  2לצו בדבר סמכויות לעניין דיני רישוי מודדים מוסמכים )יהודה ושומרון( )מס' ,(768
התשל"ט ,1978-לפי סעיף )2ב( לחוק המסדיר את מקצוע המודדים המוסמכים מס׳  7לשנת  ,1948ויתר
סמכויותיי לפי כל דין או תחיקת בטחון ,הנני מצווה בזה לאמור:
תיקון תקנה 8

.1

תחילה ותוקף

.2

השם

.3

בתקנות המדידות מס'  6לשנת  ,1967בתקנה – 8
) (1

) (2

ג'

בכסלו

7

בנובמבר

בתקנת משנה )א( –
)א(

בפסקה ) ,(1במקום " "135יבוא;"466" :

)ב(

בפסקה ) ,(2במקום " "135יבוא;"466" :

)ג(

בפסקה ) ,(3במקום " "135יבוא;"466" :

)ד(

בפסקה ) ,(4במקום " "193יבוא;"665" :

)ה(

בפסקה ) ,(5במקום " "262יבוא;"900" :

בתקנת משנה )ב( ,במקום " "64יבוא;"100" :

) (3בתקנת משנה )ג( ,במקום האמור בא יבוא" :תוקפו של רשיון יהיה
לתקופה שאינה עולה על שנתיים ויסתיים ב 31-בדצמבר של כל שנה
שניה; המנהל רשאי לחדש תוקפו של רשיון שפקע לשנתיים נוספות".
תחילתן של תקנות אלו ביום חתימתן.
תקנות אלו ייקראו" :תקנות המדידות )תיקון מס' ) (18יהודה ושומרון(,
התשפ"ב."2021-

התשפ"ב
2021

תת-אלוף פארס עטילה
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון

11677

צבא הגנה לישראל
חוק בריאות הציבור זמני מס'  43לשנת 1966
הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית והוראות
שונות( )תיקון מס' ) (2הוראת שעה( ,התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק בריאות הציבור ,חוק זמני מס'  43לשנת  ,1966ועל פי הצו
בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  ,(947התשמ"א 1981-הריני מתקין הוראות אלו:
תיקון סעיף 4

.1

בהוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( ,התשפ"ב) 2021-להלן – ההוראה העיקרית( ,בסעיף – 4
במקום ,"12.11.2021" :יבוא."12.12.2021" :

תחילת תוקף

.2

תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה.

השם

.3

הוראה זו תיקרא" :הוראת בריאות הציבור החדשה )נגיף הקורונה( )בידוד
בית והוראות שונות( )תיקון מס' ) (2הוראת שעה( ,התשפ"ב."2021-

ז'
11

בכסלו
בנובמבר

התשפ"ב
2021

תא"ל פארס עטילה
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון

11678

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

.1

בהוראות בדבר הסדרי כניסה לאזור )מעבר גשר אלנבי( ,התשפ"ב ,2021-בסעיף  ,5במקום
" "15.11.2021יבוא."15.12.2021" :

השם

.2

הוראות אלו ייקראו" :הוראות בדבר הסדרי כניסה לאזור )מעבר גשר אלנבי( )הארכת תוקף(,
התשפ"ב."2021-

י"א
15

התשפ"ב
כסלו
2021
בנובמבר

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

11679

צבא הגנה לישראל
צו בדבר ועדות עררים )יהודה ושומרון( )מס'  ,(172התשכ"ח1967-
תקנות בדבר ועדות העררים )אגרות( )יהודה ושומרון( ,התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א לצו בדבר ועדות עררים )יהודה ושומרון( )מס'  ,(172התשכ"ח1967-
)להלן – הצו( ולפי סעיף )4ב( לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה ושומרון( )מס'  ,(947התשמ"ב-
 ,1981הנני מתקין בזאת תקנות אלו:
 .1בתקנות אלו –

הגדרות

"ועדת העררים"  -הוועדה או הוועדות שהוקמו מכוח סעיף  1לצו.
אגרות
להגשת ערר

) .2א(

בעבור הגשת ערר לוועדת העררים לפי פרטים  20 ,11 ,7 ,2 ,1ו34-29-
בתוספת לצו ,תשולם אגרה על סך  1,000שקלים חדשים;

)ב(

בעבור הגשת ערר לוועדת העררים לפי פרטים שאינם מנויים בסעיף
קטן )א( ,תשולם אגרה על סך  150שקלים חדשים.

פטור
מתשלום
אגרה

 .3מגיש ערר לפי תקנה  ,2הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה ,יצרף לערר ,עם
הגשתו ,בקשה לפטור מתשלום אגרה ,בצירוף תצהיר שיפרט בו את רכושו,
רכוש בן זוגו או הוריו אם הוא סמוך על שולחנם ,וכן מקורות הכנסתו בששת
החודשים האחרונים שקדמו למועד הגשת הבקשה לפטור מאגרה; הוגשה
בקשה לפטור מאגרה כאמור ,רשאית ועדת העררים לתת למבקש ,במקרים
חריגים ומנימוקים שיירשמו ,פטור מלא או חלקי מתשלום אגרה ,אם
השתכנעה כי אין ביכולתו לשלם את האגרה ,בהתחשב בהכנסותיו ,ברכושו
ובחובותיו המוכחים.

ביטול

 .4תקנות בדבר ועדות העררים )אגרות( )יהודה ושומרון( ,התשמ"ב– 1982-
בטלות.

תחילה

 .5תחילתן של תקנות אלו ביום חתימתן.

השם

 .6תקנות אלו ייקראו" :תקנות בדבר ועדות העררים )אגרות( )יהודה ושומרון(,
התשפ"ב."2021-

י"ג

בכסלו

17

בנובמבר

התשפ"ב
2021

תת-אלוף פארס עטילה
המנהל האזרחי
ראש
באזור יהודה ושומרון

11680

צבא ההגנה לישראל
צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית ("קרני שומרון -דיר אסטיא-
תחום שיפוט מועצה מקומית קרני שומרון) (יהודה ושומרון) ,התשפ"ב2021-

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון ,ויתר סמכויותיי

•

על פי כל דין ותחיקת ביטחון ,הנני מכריז בזאת על ביטולה של ההכרזה
מכוח חוק החורשות והיערות לשנת  1927או כל דין אחר או תחיקת ביטחון,
בשטח המתוחם בקו אדום במפה המצורפת לצו והמהווה חלק בלתי נפרד
ממנו.

תוקפו של צו זה בחלוף  30ימים ממועד פרסומו במפקדת התיאום והקישור
הגזרתית.

13

כסלו

17

בנובמבר

התשפ"ב
2021

אלוף
יהודה פוקס,
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

11681

11682

צבא

ההגנה

לישראל

חוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים ,מס'  79לשנת 1966
תקנות אישור הקמה ופטור מרישיון למבנה חינוך ארעי )הוראת שעה( )תיקון מס' ) (10יהודה
ושומרון( ,התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותי כראש המינהל האזרחי ,בהתאם לסעיף  (4)67לחוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים ,מס' 79
לשנת ) 1966להלן  -החוק( ,ובתאם להמלצת מועצת התכנון העליונה ,בישיבתה מס'  606ביום 30
באוגוסט  ,2021הנני מתקין תקנות אלה:
תיקון סעיף
)4ב(1

 .1בתקנות אישור הקמה ופטור מרישיון למבנה חינוך ארעי )הוראת שעה(
)יהודה והשומרון( ,התש"ע) 2010-להלן  -התקנות( ,בתקנה )4ב ,(1במקום
"ה 1-בספטמבר  "2021יבוא " 1בספטמבר ."2022

תיקון סעיף
)6ב(

 .2בתקנה )6ב( לתקנות ,במקום " 1בספטמבר  "2021יבוא " 1בספטמבר ."2022

תחילה

 .3תחילתן של תקנות אלו במועד חתימתן.

השם

 .4תקנות אלו יקראו" :תקנות אישור הקמה ופטור מרישיון למבנה חינוך ארעי
)הוראת שעה( )תיקון מס' ) (10יהודה והשומרון( ,התשפ"ב."2021-

י"ח כסלו התשפ"ב
 22בנובמבר

2021

תת אלוף פארס עטילה
האזרחי
המינהל
ראש
ושומרון
יהודה
באזור

11683

צבא הגנה לישראל
צו בדבר שיקום מחצבות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1823התש"ף2019-
תקנות בדבר קרן לשיקום מחצבות )יהודה ושומרון( ,התש"ף2019-
מינוי חברי הנהלת הקרן לשיקום מחצבות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לצו בדבר שיקום מחצבות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1823התש"ף) 2019-להלן –
הצו( ותקנה )2ב( לתקנות בדבר קרן לשיקום מחצבות )יהודה ושומרון( ,התש"ף) 2019-להלן – התקנות( הנני
ממנה בזאת את:

יונתן גדג' ,ת.ז327133385 .

להיות חבר הנהלת הקרן לשיקום מחצבות כמשמעותה בצו ובתקנות.

תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.
תוקף מינוי זה הינו כל עוד מכהן הנציג בתפקידו לפי תקנה )2א( לתקנות.
כ"ז באב התשפ"א
2021
 05באוגוסט

פארס עטילה
תת-אלוף
המינהל האזרחי
ראש
באזור יהודה ושומרון

11684

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר הכנסת כספים לאזור )יהודה ושומרון( )מס'  ,(973התשמ"ב1982-
כתב מינוי
בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים  1ו9-א לצו בדבר הכנסת כספים לאזור )יהודה ושומרון( )מס'
 ,(973התשמ"ב) 1982-להלן" :הצו"( ,הריני ממנה את בעלי התפקידים הבאים לכהן בוועדה,
כמשמעותה בסעיף  1לצו:
יו"ר הוועדה  -ממונה יחידת הסמים או ראש המטה לאיסור הלבנת הון או גובה מכס נהר
הירדן ואלנבי או גובה מכס מעברים יבשתיים; כולם מטעם אגף המכס והמע"מ בישראל.
חבר  -מנהל תחום )הלבנת הון וחילוט( או סגן גובה מכס מעברים יבשתיים או סגן ממונה
יחידת הסמים; כולם מטעם אגף המכס והמע"מ בישראל.
חבר  -נציג היועץ המשפטי לאזור.
למען הסר ספק ,מינוי זה מבטל כל מינוי אחר שהוצא מכוח סעיפים  1ו9-א לצו.
תחילת תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו.

ט' באלול התשפ"א
 17באוגוסט 2021

אלוף
מפקד
באזור

יהודה
כוחות
יהודה

פוקס
צה"ל
ושומרון

11685

צבא הגנה לישראל
צו בדבר שיקום מחצבות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1823התש"ף2019-
תקנות בדבר קרן לשיקום מחצבות )יהודה ושומרון( ,התש"ף2019-
מינוי חברי הנהלת הקרן לשיקום מחצבות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לצו בדבר שיקום מחצבות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1823התש"ף2019-
)להלן – הצו( ותקנה )2ב( לתקנות בדבר קרן לשיקום מחצבות )יהודה ושומרון( ,התש"ף) 2019-להלן
– התקנות( הנני ממנה בזאת את:

אמין חרב ת.ז 204444558

להיות חבר הנהלת הקרן לשיקום מחצבות כמשמעותה בצו ובתקנות.

תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.
תוקף מינוי זה הינו כל עוד מכהן הנציג בתפקידו לפי תקנה )2א( לתקנות.
כ"ב
30

התשפ"א
אלול
2021
באוגוסט

פארס עטילה
תת-אלוף
המינהל האזרחי
ראש
באזור יהודה ושומרון

11686

מינוי מפקח על הבחירות למועצות האזוריות באזור יהודה והשומרון
בתוקף סמכותי לפי סעיף )123א( לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( ,התשל"ט,1979 -
אני ממנה את:
מר ריאן גאנם
להיות המפקח על הבחירות לכל המועצות האזוריות באזור יהודה והשומרון.
תחילת תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו.
מינוי זה מבטל כל מינוי קודם.

ז' בחשון התשפ"ב ) 13באוקטובר (2021

תמר נאסה
הממונה

11687

מינוי מפקח על הבחירות למועצות המקומיות באזור יהודה והשומרון
בתוקף סמכותי לפי סעיף )6א( לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א,1981 -
אני ממנה את:
מר ריאן גאנם
להיות המפקח על הבחירות לכל המועצות המקומיות באזור יהודה והשומרון.
תחילת תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו.
מינוי זה מבטל כל מינוי קודם.

ז' בחשון התשפ"ב ) 13באוקטובר (2021

תמר נאסה
הממונה

11688

צבא

הגנה

לישראל

צו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה ושומרון( )מס'  ,(947התשמ"ב1981-
כתב מינוי לקצין מטה מדידות

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה ושומרון( )מס' ,(947
התשמ"ב ,1981-הנני ממנה בזאת את:

מר חוסאם ח'יר ,ת.ז300160272 .

לכהן כקצין מטה לענייני מדידות במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ,לעניין כל דין
או תחיקת ביטחון.
כל מינוי קודם של קצין מטה לענייני מדידות במינהל האזרחי בטל בזה.
תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו ,אולם יראו כל פעולה שביצע כקצין מטה
לענייני מדידות במינהל האזרחי לפי סמכויותיו לפי כל דין או תחיקת ביטחון קודם
כניסת מינוי זה לתוקף ,כאילו נעשתה מכוח מינוי זה ועל פיו.

ג'

בכסלו

7

בנובמבר

התשפ"ב
2021

עטילה
תא"ל פארס
המינהל האזרחי
ראש
ושומרון
באזור יהודה

11689

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (۲۰٦۳
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت 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:

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ

.۱

ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد )۲د( و ۳-ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ() ۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ( ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )۱أ() (۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۱۹۸۰-٥۷٤۰ ،(۸٤٥ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻣﺮ زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت(.

ﺗﻔﺮﯾﻖ
اﻟﺘﺠﻤﮭﺮات او
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت

.۲

)أ(

ﯾﺠﻮز ﻟﺸﺮطﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﺷﺮطﻲ( ان ﯾﺼﺪر ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺗﺠﻤﮭﺮ او اﺟﺘﻤﺎع دوﻟﻲ
اﻟﻤﻌﻘﻮد ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة ۳أ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،وﺑﺸﺮط ان ھﺬا ﻻ ﯾﺸﻜﻞ
أي ﻣﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﺎھﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة؛ رﻓﺾ ﺷﺨﺺ اﻻﻧﺼﯿﺎع
ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺸﺮطﻲ ﻟﻠﺘﻔﺮﯾﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮطﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻔﺮﯾﻖ
اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ؛

)ب(

ﻣﻦ رﻓﺾ اﻻﻧﺼﯿﺎع ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺸﺮطﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻓﻖ
اﻟﻤﺎدة )۱أ() (۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت.

ارﺗﺪاء ۲أ.

ﻣﻦ ﯾﻤﻜﺚ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻟﯿﺲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ،ﻋﺪا ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﮫ ،دون ارﺗﺪاء ﻛﻤﺎﻣﺔ ،ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة
۳ج)أ( ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ-ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )۱أ() (۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت.

.۳

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻮد أ ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ھﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إدارﯾﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۱۹۸۸-٥۷٤۹ ،(۱۲٦۳ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ( .ﯾﺠﻮز ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ان ﯾﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت،
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ ذﯾﻞ ھﺬا اﻻﻣﺮ.

ﻏﺮاﻣﺔ ادارﯾﺔ .٤
ﻣﺤﺪدة

ﻟﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إدارﯾﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۳ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ،ﻛﺎﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻮد ب ﻣﻦ ذﯾﻞ ھﺬا
اﻻﻣﺮ؛

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إدارﯾﺔ .٥
ﻣﺘﻜﺮرة

اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲ب( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑ ﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻹدارﯾﺔ ،ﯾﻜﻮن ﺿﻌﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٤ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إدارﯾﺔ .٦
ﻣﺴﺘﻤﺮة

اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﻜﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺧﻤﺲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ،٤
ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،ﻟﻜﻞ ﯾﻮم ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻲ اﻹﻧﺬار ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۷ب
 (۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ.

.۷

اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻔﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻻﻣﺮ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ – اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ( ،ھﻮ ﻛﻞ
واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ:

ﻋﺪم
اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
ادارﯾﺔ

اﻟﺠﮭﺔ
اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ
ﻟﻔﺮض
اﻟﻐﺮاﻣﺔ
اﻻدارﯾﺔ

)أ(

11690

ﺻﻼﺣﯿﺎت
ﻣﺮﻓﻘﺔ

.۸

ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻻدارﯾﺔ

اﻣﺮ .۹

)(۱

ﺷﺮطﻲ؛

)(۲

ﻣﻔﺘﺶ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮظﻒ ﻟﺪى دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﮫ ﺻﻼﺣﯿﺎت
اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ وﻓﻘﺎ ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،وﺧﻮل ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛

)(۳

ﻣﻮظﻒ ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ۱۹۷۹-٥۷۳۹ ،(۷۸۳أو ﻣﻮظﻒ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ
اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،(۸۹۲
اﻟﺬي ﺗﻢ ﻣﻨﺤﮫ ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ وﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﯾﺪ
رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ أو ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،ووﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛

)(٤

ﻣﻔﺘﺶ ﺑﻠﺪﯾﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻔﺘﺶ ﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﺗﻢ ﺗﺨﻮﯾﻠﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )أﻣﺮ ﻣﺆﻗﺖ( ،۲۰۱۱-٥۷۷۱ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ
اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﻣﻦ وﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ
او اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ.

)ب(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻔﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﻮد )(۱
ﺣﺘﻰ ) (۳ﻣﻦ ذﯾﻞ ھﺬا اﻻﻣﺮ ھﻮ اﻟﺸﺮطﻲ او ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮظﻒ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﺳﻠﻄﺎت
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺗﻔﺘﯿﺶ وﻓﻖ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
)أ()(۲؛ او ﻣﻔﺘﺶ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٥ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ.

)أ(

ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻻﺟﻞ ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﻢ ،ﯾﺤﻖ
ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ-
)(۱

اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ أي اﻧﺴﺎن ان ﯾﺪﻟﻲ ﻟﮭﺎ اﺳﻤﮫ ،ﻋﻨﻮاﻧﮫ وان ﯾﺒﺮز ﻟﮭﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ ھﻮﯾﺘﮫ او أي ﺑﻄﺎﻗﺔ
رﺳﻤﯿﺔ أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﻋﻨﮫ؛

)(۲

اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ أي اﻧﺴﺎن ذو ﺻﻠﮫ ،ان ﯾﺒﻠﻐﮭﺎ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺄﻛﺪ او
ﺗﺴﮭﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻻﻣﺮ؛

)(۳

اﻟﺪﺧﻮل ﻻﻣﺎﻛﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻮاﻗﻔﺔ ،وﺑﺸﺮط ان ﻻ ﯾﺪﺧﻞ اﻟﻰ
أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺴﻜﻦ اﻻ وﻓﻖ اﻣﺮ اﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ؛ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،اﻟﺠﮭﺔ
اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل اﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻮاﻗﻔﺔ ھﻲ اﻟﺸﺮطﻲ او اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻮظﻒ ﻟﺪى دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﻟﺪى ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻣﻨﺤﮫ ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ وﺧﻮل ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ،
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۷أ()(۲؛

)أ(۱

ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )۷أ() (۲ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ وﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﻤﻮاد )۲د( و ۳-ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ اﻻ وﻓﻖ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ واﻟﻔﺮض اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺸﺮطﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ووﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﮭﺎ ﺷﺮطﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ؛

)ب(

ﻻ ﺗﻤﺲ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﺎي ﺻﻼﺣﯿﺎت ﻣﻨﺤﺖ ﻟﮭﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ.

ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﻓﻲ ذﯾﻞ أﻣﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ ،ﺑﺪل اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﯿﮫ ﯾﻘﺮأ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ذﯾﻞ ھﺬا
اﻻﻣﺮ.
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ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن  .۱۰ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﯾﻘﺮأ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ اﻟﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ،۱۹۸۱-٥۷٤۱،ﻓﻲ
اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﻛﺄن ﺳﺠﻞ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ .۹" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ(
أﺳﺎﺳﻲ
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰٦۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(.۲۰۲۱.-٥۷۸۱ ،
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
 .۱۰أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۲۱-٥۷۸۱،(۲۰٦۰
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

۱۱

اﻻﺳﻢ

 .۱۲ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (۲۰٦۳
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱.-٥۷۸۱ ،

۲٦

اب

٥۷۸۱

٤

آب

۲۰۲۱

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

اﻟ�������ﻮف

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

اﻟﺬﯾﻞ
)اﻟﻤﻮاد )۷ ،٤ ،۳ب((۹ ،
اﻟﻌﻤﻮد أ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ
) (۱اﻟﻤﺎدة  ۱ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺎدة )۲د( ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
) (۲اﻟﻤﺎدة  ۱ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
) (۳اﻟﻤﺎدة )۲ب(
) (٤اﻟﻤﺎدة )۲ب(

اﻟﻌﻤﻮد ب
ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺸﺎﻗﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ
٥٫۰۰۰
۳٫۰۰۰
۱٫۰۰۰
٥۰۰
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط
ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۲۱-٥۷۸۱،(۲۰٦٤
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 اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط
ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۲۰۲۱-٥۷۸۱،(۲۰٦۲ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ -اﻻﻣﺮ
اﻷﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۱

)(۱

ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ﯾﺄﺗﻲ:
""ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ"-ﺷﺨﺺ اﻟﺬي وﻓﻖ ﻗﺮار طﺒﯿﺐ او ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺣﺪد ان
ھﺎﻟﻚ ﻣﺎﻧﻊ طﺒﻲ ﯾﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ ﺿﺪ  ،nCovﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ"؛
"ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻔﻮري"-ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ
اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻔﻮري اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺧﻼل  ۲٤ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﺑﺮازھﺎ ،وﺗﺴﻤﻞ وﺳﯿﻠﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ )رﻣﺰ ﺷﺮﯾﻄﻲ( واﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم )۳ب(؛
"ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ -"PCRﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  PCRﺧﻼل  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﺑﺮازھﺎ؛"؛

)(۲

ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء"" ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ:
") (٤ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ وﻓﻖ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺨﺘﺒﺮ طﺒﻲ ﻣﺴﺠﻞ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ
ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﺨﺘﺒﺮات طﺒﯿﺔ(  ،۱۹۷۷-٥۷۳۷ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﻦ
اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ ،ﯾﺜﺒﺖ ﺑﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺎم ﺑﻔﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎل وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ،
وھﻮ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻤﺪة  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﺤﺺ؛"؛

)(۳

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري" ﯾﺄﺗﻲ:
""ﻓﻨﺪق"-ﻣﻜﺎن ﺿﯿﺎﻓﺔ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  ۱۱وﺣﺪة ﺿﯿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ،اﻟﻤﻌﺪ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻟﻀﯿﻮف ﻏﯿﺮ
ﻣﺤﺪدﯾﻦ وﻣﺘﻐﯿﺮﯾﻦ وﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻮم وﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ،ﻟﻔﺘﺮات زﻣﻨﯿﺔ ﻗﺼﯿﺮة وﻣﺤﺪدة ،وھﺬا
ﻋﺪا ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱ﻣﻜﺎن ﺿﯿﺎﻓﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﻤﻌﺪ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﯿﻦ وأﺑﻨﺎء اﺳﺮﺗﮭﻢ ،اﻟﻤﺠﺎور ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ طﺒﯿﺔ؛
) (۲ﻣﻜﺎن ﺿﯿﺎﻓﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر اذي ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻤﻜﺎن ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ؛"؛

)(٤

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ" ﯾﺄﺗﻲ:
""وﺣﺪة ﺿﯿﺎﻓﺔ"-وﺣﺪة اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻀﯿﺎﻓﺔ واﺳﺘﺠﻤﺎم وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻓﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ؛"؛
"وﻟﺪ"-ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ۱۲ﺳﻨﺔ وﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ؛"؛

)(٥

اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ"-ﯾﺤﺬف.
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ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۲
۲

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۳
٤

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)(۱

ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﯾﺄﺗﻲ:
")أ( ﻻ ﯾﺸﻐﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري ﻣﻦ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﺔ اﻣﺎم
اﻟﺠﻤﮭﻮر ،اﻻ اﻣﺎم ﻣﻦ أﺑﺮز "ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" او ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ
اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻔﻮري ،او طﻔﻞ ﻋﻤﺮة اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﮫ:
) (۱ﻗﺎﻋﺔ ام ﺣﺪﯾﻘﺔ ﻟﻸﻓﺮاح او ﻣﻜﺎن آﺧﺮ اﻟﺬي ﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت واﻻﻓﺮاح؛
) (۲ﻧﺎدي او ﻣﻠﮭﻰ ﻟﯿﻠﻲ؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،ﻧﺎدي"-ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﺣﺪث ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺮض
ﺗﺮﻓﯿﮭﻲ او ﻓﻨﻲ ،واﻟﺤﻀﻮر ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻟﺴﻮن ﻓﻘﻂ وﯾﺸﻤﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ او ﺑﯿﻊ اﻟﻄﻌﺎم؛
) (۳ﻣﻜﺎن ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات؛
) (٤ﺻﺎﻟﺔ رﯾﺎﺿﺔ او ﺳﺘﻮدﯾﻮ؛
) (٥ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﻄﻌﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺎر ،اﻟﺬي ﻟﯿﺲ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
) (۱وﻟﯿﺲ ﻣﻠﮭﻰ ﻟﯿﻠﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )(۲؛
) (٦ﻓﻨﺪق؛
) (۷ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﺣﺪث رﯾﺎﺿﻲ او ﺣﺪث ﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﮭﻮر ،وﻟﯿﺲ ﻣﻠﮭﻰ ﻟﯿﻠﻲ
ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )(۲؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،ﺣﺪث ﺛﻘﺎﻓﻲ"-ﯾﺸﻤﻞ ﻋﺮض اﻷﻓﻼم ،ﻋﺮض ﻣﺴﺮﺣﻲ
او ﻋﺮض ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ ،رﻗﺺ او ﺗﺮﻓﯿﮭﻲ؛
)أ (۱ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻨﺪق ،ﯾﺠﻮر ﻟﺸﺨﺺ ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﺔ
اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر أﯾﻀﺎ اﻣﺎم ﻣﻦ ﯾﺒﺮز ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق "ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻮﻟﺪ او ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ-أﯾﻀﺎ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺬي
ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ PCR؛"؛

)(۲

اﻟﻔﻘﺮة )ب(-ﻣﻠﻐﯿﺔ.

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)(۱

)(۲

إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺎدة ٤أ

.٤

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب(-
)أ(

ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﺑﺪل "أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ" ﯾﺄﺗﻲ " اﺣﺪى اﻟﻤﺼﺎدﻗﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ
طﻔﻞ ﻋﻤﺮه اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ"؛

)ب(

ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ ) (۲ﯾﺄﺗﻲ:
") (۲ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻔﻮري ،ﺑﺈرﻓﺎق ﺑﻄﺎﻗﺔ ھﻮﯾﺔ ،ﻣﺎ
ﻋﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﺻﺮ ﻋﻤﺮه اﻗﻞ ﻣﻦ  ۱٦ﺳﻨﮫ ،وﺑﻌﺪ ﻣﺴﺢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة
)۳د( ،ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ؛"؛

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﯾﺄﺗﻲ:
")ب (۱ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻨﺪق ،ﯾﺠﻮر ﻟﻤﺪﯾﺮ او ﻣﺸﻐﻞ اﻟﻔﻨﺪق
اﺳﺘﻘﺒﺎل أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﯾﺒﺮز ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق "ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻟﺪ او
ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ-أﯾﻀﺎ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ
PCR؛"؛

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﯾﺄﺗﻲ:
"ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻜﺎن ٤أ.
اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻣﺎم
اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﺬي
ﻓﯿﮫ
ﺗﻘﺎم
اﻟﺼﻼة
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﮫ
ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ب-

ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر وﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻼة وﯾﻌﻤﻞ ﺑﺴﻌﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥۰
ﺷﺨﺺ ،ﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﺔ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر ،اﻻ اﻣﺎم ﻣﻦ اﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ
"اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" او ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻓﻮري
او ﻟﻄﻔﻞ ﻋﻤﺮه اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ،وﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة .".٤
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ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .٥
٦

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .٦
۷

إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻮاد ۱۳ـ
و۱۳-ب

.۷

"اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء"
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٦ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
)(۱

ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ﺑﻌﺪ "ﻟﻠﻤﺎدة  "۲ﯾﺄﺗﻲ" :او ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﺬي ﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻼة وﺳﻤﺢ
ﻓﺘﺤﮫ اﻣﺎم ﻣﻦ أﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ٤أ"؛

)(۲

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۲ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ" :ﻓﻮري اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺧﻼل  ۲٤ﺳﺎﻗﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن"؛

)(۳

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ) (۲ﯾﺄﺗﻲ:
)۲أ( ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﺨﺘﺒﺮ طﺒﻲ ﻣﺴﺠﻞ ،ﺧﻼل
 ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ،وﺑﺤﺎل ﻛﺎن ﻓﻲ ﻓﻨﺪق-ﺧﻼل  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮫ اﻻوﻟﻲ ﻓﻲ
اﻟﻔﻨﺪق؛"؛

)(٤

ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ:
") (٥ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق-أﯾﻀﺎ طﻔﻞ او ﺷﺨﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ
ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  PCRﺧﻼل  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮫ اﻻوﻟﻲ ﻓﻲ
اﻟﻔﻨﺪق.".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۷ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(-
)(۱

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﺑﻌﺪ "ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻓﻮري"؛

)(۲

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )- (٥
)أ(

ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﺑﻌﺪ "اﻟﻤﺎدة  "۲ﯾﺄﺗﻲ :او ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻼة
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤أ"؛

)ب(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )ب( ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ" :ﻓﻮري اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺧﻼل  ۲٤ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ
اﻟﻤﻜﺎن"؛

)ج(

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )ب( ﯾﺄﺗﻲ:
")ب (۱ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﺒﺮ طﺒﻲ ﻣﺴﺠﻞ ،ﺧﻼل  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ،وﺑﺤﺎل ﻛﺎن ﻓﻲ ﻓﻨﺪق-
ﺧﻼل  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮫ اﻻوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق؛"؛

)د(

ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ:
")ھ( ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق -أﯾﻀﺎ طﻔﻞ او ﺷﺨﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  PCRﺧﻼل  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮫ اﻻوﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق.".

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۱۳ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﯾﺄﺗﻲ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ-
ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ
ﻓﺤﺺ
ﻓﻲ
اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻧﻔﺬ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎل

۱۳أ.

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،وﻟﻐﺎﯾﺔ  ۱۱آب  ،۲۰۲۱ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﻤﻮاد )٤ ،۲ب()٤ ،(۱أ و)۷-أ() ،(۱ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ
اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  PCRﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎل اﻧﮫ ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء".
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ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ -اﻋﻔﺎء
اﺑﺮاز
ﻣﻦ
ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء" او
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ
ﻟﻮﻟﺪ

۱۳ب .ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،وﻟﻐﺎﯾﺔ  ۱۹آب  ،۲۰۲۱ﯾﻘﺮأ ﻛﺄﻧﮫ:
)(۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ،(۱ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء"" ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ
ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ:
") (٥ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة
)۳أ( ،ﻟﻮﻟﺪ او ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ اﻧﮫ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  PCRواﻟﺴﺎرﯾﺔ
ﻟﻤﺪة  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﺤﺺ"؛

)(۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۲
)أ(
)ب(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(ن ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﺑﺪل "او طﻔﻞ ﻋﻤﺮة اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﮫ"
ﯾﺄﺗﻲ "وﻟﺪ"؛
ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﯾﺄﺗﻲ:
)أ (۱ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ،وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﺑﺠﺎﻧﺒﮭﺎ ،ﻻ
ﯾﺠﻮز ﻻي ﺷﺨﺺ ﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﮭﺎ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر،
ﻟﻮﻟﺪ ،ﻣﺎ ﻋﺪا طﻔﻞ ﻋﻤﺮة اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﮫ ،اﻻ ﺑﺤﺎل أﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ
"اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء او ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ
اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻔﻮري:
) (۱ﻗﺎﻋﺔ او ﺣﺪﯾﻘﺔ ﻟﻸﻓﺮاح واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت او ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﯾﻘﺎم
ﻓﯿﮫ ﺣﺪث او ﻓﺮح -ﺑﺤﺎل أﻗﯿﻢ اﻟﻔﺮح داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ او ﺟﺰء
ﻣﻨﮫ ﯾﻘﺎم داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ واﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح،
وﻟﯿﺲ ﺑﺠﻠﻮس اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻘﻂ وﯾﺸﻤﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻌﺎم؛
) (۲ﻧﺎدي ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ() (۲او ﻣﻠﮭﻰ ﻟﯿﻠﻲ-ﺑﺤﺎل
أﻗﯿﻢ اﻟﺤﺪث داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ او ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﯾﻘﺎم داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ
واﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح؛
) (۳ﻣﻜﺎن ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات-ﺑﺤﺎل أﻗﯿﻢ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ او
ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﯾﻘﺎم داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ واﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
ﻣﻔﺘﻮح ،وﯾﺸﻤﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ او ﺑﯿﻊ اﻟﻄﻌﺎم؛

)(۳

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٤ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ" :ﻟﻐﺮض
ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲أ( اﻟﺬي ﻻ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة )۲أ(۱
-وﻟﺪ"؛

)(٤

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤أ ،ﺑﺪل "او طﻔﻞ ﻋﻤﺮة اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﮫ" ﯾﺄﺗﻲ "أو وﻟﺪ"؛

)(٥

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -٦
)أ(

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ  ۱ﯾﺄﺗﻲ:
")۱أ( ھﻮ وﻟﺪ او ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ ،اﻟﺬي ﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ
PCRﺧﻼل  ۷۲ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن؛"؛

)ب( ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  ،۳ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ " :ﻟﻐﺮض ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة )۲أ( اﻟﺬي ﻻ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة )۲أ (۱او ﻣﻜﺎن
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤أ-ھﻮ وﻟﺪ؛"؛
)(٦

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۷ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )-(٥
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)أ(

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ( ﯾﺄﺗﻲ:
")أ (۱وﻟﺪ او ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ ،اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ PCRﺧﻼل
 ۷۲ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن؛"؛

)ب( ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )ج( ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ" :ﻟﻐﺮض ﻣﻜﺎن
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲أ( اﻟﺬي ﻻ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة
)۲أ (۱او ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤أ-ھﻮ وﻟﺪ؛"؛
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۸
۱٤

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﺪل " "۲۰۲۱\۸\۱۷ﯾﺄﺗﻲ."۲۰۲۱\۹\٤" :

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۹

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۱۰

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ
اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ()ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۲۱-٥۷۸۱،(۲۰٦٤

۱

اﻟﻮل

٥۷۸۱

۹

آب

۲۰۲۱

اﻟﻌﻤﻮد أ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻻدارﺑﺔ
)(۱
)(۲
)(۳
)(٤
)(٥
)(٦
)(۷

اﻟﻤﺎدة )۷ا())(۱أ(
اﻟﻤﺎدة )۷أ())(۱ب(
اﻟﻤﺎدة )۷أ())(۱ج(
اﻟﻤﺎدة )۷أ()(۲
اﻟﻤﺎدة )۷أ()(۳
اﻟﻤﺎدة )۷أ()(٤
اﻟﻤﺎدة )۷أ()(٥

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

اﻟﺬﯾﻞ
)اﻟﻤﻮاد  ۸و(۹ -

اﻟﻌﻤﻮد ب
ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺸﺎﻗﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ
٥۰۰۰
۷٥۰۰
۱۰۰۰۰
۳۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰٦٥
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا 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

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٥

.۱

اﻻﺳﻢ

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

ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٥ﯾﻌﻠﻢ ﻛﺎﻟﻔﻘﺮة )أ( وﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪھﺎ:
")ب( دون اﻟﻤﺲ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم ۱٥
أﯾﻠﻮل ."۲۰۲۱

) (۲۰٦٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۱،

۹

اﻟول

٥۷۸۱

اﻟ���������ﻮف

۱۷

آب

۲۰۲۱

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ

ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰٦٦
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
)ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا 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:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۳

.۱

اﻻﺳﻢ

.۲

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

اﻟﻤﺎدة  ،۳اﻟﻮارد ﻓﯿﮭﺎ ﯾﻌﻠﻢ ﻛﺎﻟﻔﻘﺮة )أ( وﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪھﺎ:

")ب( دون اﻟﻤﺲ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم ۱٥
أﯾﻠﻮل ."۲۰۲۱

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰٦٦ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۱،

۹
۱۷

اﻟول

٥۷۸۱

اﻟ���������ﻮف

آب

۲۰۲۱

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ

ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰٦۷
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ ) (۱۷ﯾﮭﻮدا 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:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۱ ٤

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) (۱۸٤۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٤ﯾﻌﻠﻢ ﻛﻔﻘﺮة )أ( وﯾﺄﺗﻲ
ﺑﻌﺪھﺎ:
")ب( دون اﻟﻤﺲ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم ۱٥
أﯾﻠﻮل ."۲۰۲۱

.۲

اﻻﺳﻢ

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰٦۷ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

۹
۱۷

اﻟول
آب

٥۷۸۱

اﻟ���������ﻮف

۲۰۲۱

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ

ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۲۰۲۱-٥۷۸۱،(۲۰٦۸
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 ﻻﺳﻢ

.۱

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط
ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۲۰۲۱-٥۷۸۱،(۲۰٦۲ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ -اﻻﻣﺮ
اﻷﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﺳﻢ اﻻﻣﺮ ،ﺑﻌﺪ "ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ" ﯾﺄﺗﻲ" :وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﺧﺮى".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱

.۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
) (۱ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ " ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري" ﺑﺪل اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ھﯿﺌﺔ" ﺣﺘﻰ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ
ﯾﺄﺗﻲ" :وﻓﻖ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﺧﺬ اﻟﻌﯿﻨﺎت وﺗﻨﻔﯿﺬ ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﻜﻮروﻧﺎ(-٥۷۸۱ ،
 ،۲۰۲۱ﺣﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(-٥۷٤۱،
۱۹۸۱؛"؛
)(۲

إﺿﺎﻓﺔ
۱أ

اﻟﻤﺎدة .۳

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۲

اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "ھﯿﺌﺔ اﻟﻔﺤﺺ" -ﯾﺤﺬف.

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﯾﺄﺗﻲ:
"ﺗﻘﯿﺪ اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ

.٤

۱أ

)أ(

ﻻ ﯾﻘﯿﻢ ﺷﺨﺺ وﻻ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﺠﮭﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ طﻘﻮس دﯾﻨﯿﺔ او
ﺻﻼة ،ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ اﻟﻤﺴﻤﻮح ،ﻓﻲ
اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻌﺎم ،اﻟﺤﯿﺰ اﻟﺨﺎص او ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري؛ ﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺮض " ،اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ اﻟﻤﺴﻤﻮح" -ﺣﺘﻰ  ۱۰۰ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن
اﻟﻤﻔﺘﻮح وﺣﺘﻰ  ٥۰ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻰ ،ﺑﺤﺎل ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ
ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺒﻨﻰ وﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح -ﺣﺘﻰ  ۱۰۰ﺷﺨﺺ؛

)ب(

اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ وﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء" ،ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  ۲و٤-أ.".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ-
) (۱ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﺑﺪل "او طﻔﻞ ﻋﻤﺮة اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﮫ" ﯾﺄﺗﻲ" :طﻔﻞ ﺻﻐﯿﺮ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻊ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات"؛
)(۲

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۳ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ ﯾﺄﺗﻲ" :او ﻣﻌﺮض"؛

)(۳

ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٤ﯾﺄﺗﻲ:
") (٤ﻧﺎدي رﯾﻔﻲ ،ﺻﺎﻟﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ ،ﺳﺘﻮدﯾﻮ ،او ﺑﺮﻛﺔ ﺳﺒﺎﺣﺔ ،ﻋﺪا ﺑﺮﻛﺔ ﻋﻼﺟﯿﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﻌﻼج
ﺑﺎﻟﻤﺎء؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،ﺑﺮﻛﺔ ﻋﻼﺟﯿﺔ"" -ﺑﺮﻛﺔ ﻋﻼﺟﯿﺔ" -ﺑﺮﻛﺔ ﺳﺒﺎﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪم
ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﻼج ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺎء ) (Hydrotherapyﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﺸﺎط ﺟﺴﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﻷﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ھﺪف ﻋﻼﺟﻲ ﺗﺄھﯿﻠﻲ ) ،(Rehabilitationوﻗﺎﺋﻲ ) (Maintenanceاو ﺗﻄﻮرﯾﻲ
)(Therapy health promotion؛ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ" ،ھﺪف ﻋﻼﺟﻲ ﺗﺄھﯿﻠﻲ" ﺗﻄﻮﯾﺮ
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اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺤﺮﻛﻲ" ،اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺤﺮﻛﻲ ،ﻧﻔﺴﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻟﺸﺨﺺ ذو اﻋﺎﻗﺔ؛ "ھﺪف ﻋﻼﺟﻲ
وﻗﺎﺋﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺤﺮﻛﻲ" ،اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺤﺮﻛﻲ ،ﻧﻔﺴﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻟﺸﺨﺺ ذو إﻋﺎﻗﺔ
ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ" ،ھﺪف ﻋﻼﺟﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﺤﺔ" – وﻗﺎﯾﺔ ،ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻧﺸﺎط ،اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﻠﯿﺎﻗﺔ
اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ،ﻟﺸﺨﺺ ذو إﻋﺎﻗﺔ؛
)(٤

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٥ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺒﻨﻰ"-ﺗﺤﺬف؛

)(٥

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۷ﺑﻌﺪ "ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،"(۲ﯾﺄﺗﻲ" :او ﻣﻜﺎن ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﻣﮭﺮﺟﺎن"؛

)(٦

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ) (۷ﯾﺄﺗﻲ:
") (۸ﻣﺘﺤﻒ؛
) (۹ﻣﻜﺘﺒﺔ؛
) (۱۰ﻣﻮﻗﻊ ﺳﯿﺎﺣﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﻼھﻲ ،ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎب ﻣﺎﺋﯿﺔ ،ﻣﻜﺎن ﻟﻸﻟﻌﺎب
)ﺟﺎﻣﺒﻮري( ﻣﺎ ﻋﺪا ﺣﺪﯾﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ او ﻣﺤﻤﯿﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ،وﺑﺸﺮط ان ﻻ ﯾﺸﻐﻞ ﻓﯿﮭﻢ أي ﻣﻨﺸﺂت
ﻟﻠﺠﺬب اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،ﺣﺪﯾﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ" -ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ۱۹۷۰-٥۷۳۰،(۳۷۳او ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ذو ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻟﻠﻤﻜﺎن
اﻟﻤﺬﻛﻮر وﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ؛ "ﻣﺤﻤﯿﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ۱۹٦۹-٥۷۳۰ ،(۳٦۳او ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ذو ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻟﻠﻤﻜﺎن
اﻟﻤﺬﻛﻮر وﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ؛".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٤

.٥

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﺑﺪل "طﻔﻞ ﻋﻤﺮه اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ" ﯾﺄﺗﻲ:
"طﻔﻞ ﺻﻐﯿﺮ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻊ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٤أ

.٦

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﺪل "طﻔﻞ ﻋﻤﺮه اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ" ﯾﺄﺗﻲ" :طﻔﻞ ﺻﻐﯿﺮ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻊ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات".

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاد .۷
٤ب و٤ -ج

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ٤أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﯾﺄﺗﻲ:
اﻟﻜﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻓﻲ
ﯾﻌﻤﻞ
ﻣﻜﺎن
وﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء"

٤ب.

)أ(

)ب(

ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ وﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء"
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد )۲أ() (۳)،(۲) ،(۱او ) (۷او ﻣﻜﺎن
اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر وﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻠﻮات وﯾﻌﻤﻞ وﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء" ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤أ ،ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ
اﻟﻤﻜﺎن ﻧﻈﺎم ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ دﺧﻮل اﻟﻨﺎس اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻋﺪا ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﺎن،
ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﯾﻤﻜﺜﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻛﻤﯿﺔ ﺗﻔﻮق اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى
اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ"-ﻛﻤﺎ ھﻮ
ﻣﻔﺼﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
)(۱

ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲أ() -(۱ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص
ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ  %۷٥ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ،وﺑﺸﺮط ان ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٤۰۰ﺷﺨﺺ داﺧﻞ
ﻣﺒﻨﻰ او ﻋﻦ  ٥۰۰ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ،وﻓﻲ ﺣﺪث
ﯾﻘﺎم ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﯾﻘﺎم ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ واﻟﺠﺰء
اﻻﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح -ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٤۰۰ﺷﺨﺺ؛

)(۲

ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲أ() (۳) ،(۲او ) (۷او
اﻟﻤﺎدة ٤أ-ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح -ﺣﺘﻰ  ٥٫۰۰۰ﺷﺨﺺ ،ﻓﻲ
ﻣﺒﻨﻰ -ﺣﺘﻰ  ۱٫۰۰۰ﺷﺨﺺ ،ﺑﺤﺎل ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﻜﺎن ﻣﺒﻨﻰ
وﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح أﯾﻀﺎ-ﺣﺘﻰ  ٥٫۰۰۰ﺷﺨﺺ؛

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ وﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" واﻟﺠﻤﮭﻮر ﯾﺠﻠﺲ ﻓﯿﮫ
11702

ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺤﺪدة ،ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻘﯿﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﯿﺔ ،وﺑﺤﺎل ان اﻟﻤﻜﺎن
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح وﺗﻮﺟﺪ أﻣﺎﻛﻦ ﺟﻠﻮس ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﻓﻘﻂ-
ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮫ اﻣﺎﻛﻦ اﻟﺠﻠﻮس اﻟﻤﺤﺪدة ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
ﺗﻘﯿﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ أﻣﺎﻛﻦ ﺟﻠﻮس
ﻣﺤﺪدة ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﺣﺘﻰ  ٥٫۰۰۰ﺷﺨﺺ.
اﻟﻜﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن ﻻ ﯾﻌﻤﻞ
وﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء"

٤ج.

)أ(

ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري اﻟﺬي ﻟﯿﺲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ وﻓﻖ
"اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  ۲او ٤أ ،ﯾﺤﺪد
اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻧﻈﺎم ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ دﺧﻮل اﻟﻨﺎس اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن،
ﻋﺪا ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﯾﻤﻜﺜﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻛﻤﯿﺔ ﺗﻔﻮق ﻧﺴﺒﺔ
ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ۷أﻣﺘﺎر ﻣﺮﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن؛ ﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺮض ،ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﻣﺎم
اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻋﺪا ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﻮاﻗﻒ
اﻟﺴﯿﺎرات ،اﻟﻤﺨﺎزن ،ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ؛

)ب(

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري ،ﯾﻜﻮن ﺟﮭﺎز اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺬي ﯾﺸﻐﻠﮫ
اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺟﮭﺎز رﻗﻤﻲ؛ ﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺮض "ﺟﮭﺎز ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻗﻤﻲ" -ﺟﮭﺎز رﻗﻤﻲ ﻟﻌَﺪ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ ﻣﻨﮫ ،ﺑﺸﺮط ان اﻟﺠﺎز ﻻ ﯾﺸﺨﺺ
او ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ واﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻻ ﯾﺴﺠﻞ
ﻣﻼﻣﺢ وﺟﻮھﮭﻢ ،وﺗﻤﺤﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﺧﻼل ٤۸
ﺳﺎﻋﺔ ،وﻻ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻻي ﻏﺮض آﺧﺮ ﻋﺪا ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬه
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت؛ ھﺬا ﻻ ﯾﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ
واﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ؛

)ج(

ﯾﻌﻠﻖ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻻﻓﺘﺔ
ﺑﺨﺼﻮص ﻋﺪد اﻟﻤﺎﻛﺜﯿﻦ اﻟﻤﺴﻤﻮح وﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن؛
ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ،اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻰ او ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح؛

)د(

ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮات )أ( و)-ج( ﻋﻠﻰ-
)(۱

ﻣﻜﺎن ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ اﻗﻞ ﻣﻦ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف
او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻻﻓﺘﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻤﻜﺎن؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج(؛

)(۲

أطﺮ اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ھﻲ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
)أ(

ﻣﻜﺎن ﯾﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﻣﻦ
ﻗﺒﻠﮭﺎ او ﺗﺤﺖ اﺷﺮاﻓﮭﺎ ،وﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ،
 ،۲۰۱۲-٥۷۷۲ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﻦ
اﻟﺤﯿﻦ واﻷﺧﺮ؛

)ب( ﻣﻜﺎن ﯾﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،وزارة
اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻢ او ﺗﺤﺖ اﺷﺮاﻓﮭﻢ؛
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)ج( ﻣﻜﺎن ﺗﻤﻨﺢ ﻓﯿﮫ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او
ﻋﻼج ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ او
ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻢ؛
)د(

ﻣﻜﺎن ﺗﻤﻨﺢ ﻓﯿﮫ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او
ﻋﻼج ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ
اﻟﺴﺠﯿﻦ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ؛".

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٥ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ) (۳ﯾﺄﺗﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٥

.۸

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٦

.۹

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٦ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۳ﺑﺪل "طﻔﻞ ﻋﻤﺮه اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ" ﯾﺄﺗﻲ" :طﻔﻞ ﺻﻐﯿﺮ ﻟﻢ
ﯾﺒﻠﻊ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات".

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۷

.۱۰

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۷ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(-

") (٤ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﺷﺨﺼﺎ ﻟﯿﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ )ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﻠﻲ" :ﻣﺴﺆول اﻟﻜﻮروﻧﺎ"(.".

)(۱

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﺑﻌﺪ "ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  "۲ﯾـﺄﺗﻲ" :او ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ
اﻟﺼﻠﻮات وﯾﻌﻤﻞ وﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ٤أ"؛

)(۲

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۲ﺑﻌﺪ "ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  "۲ﯾـﺄﺗﻲ" :او ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻠﻮات
وﯾﻌﻤﻞ وﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ٤أ"؛

)(۳

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ) (۲ﯾﺄﺗﻲ:
")۲أ( ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤ب ﺷﺨﺼﯿﺎ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺧﺮ ،دون
ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺗﺸﻐﯿﻞ ﺟﮭﺎز ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ دﺧﻮل اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﺎن ،ﺣﺴﺐ ﻛﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺎﻛﺜﯿﻦ اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد ٤ب)أ( او )ب( ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،وھﺬا ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬﻛﻮرة؛
)۲ب( ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤ج ،ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ،
ﺷﺨﺼﯿﺎ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺧﺮ ،دون ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺗﺸﻐﯿﻞ ﺟﮭﺎز ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ دﺧﻮل اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن،
ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﺎن ،ﺣﺴﺐ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺎﻛﺜﯿﻦ اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد ٤ج ،وھﺬا ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬﻛﻮرة:
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٥۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ؛
)أ(
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  ٥۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ؛
)ب(
)۲ج( ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤ج ،ﻋﺪا ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
٤ج)د( ،ﺷﺨﺼﯿﺎ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺧﺮ ،دون ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻻﻓﺘﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻋﺪد اﻟﻤﺎﻛﺜﯿﻦ اﻟﻤﺴﻤﻮح وﻓﻖ
اﻟﻤﺎدة ٤ج)ج(؛"؛

ﺗﻌﺪﯾﻞ
۱۳

اﻟﻤﺎدة .۱۱

)(٤

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ) (٤ﯾﺄﺗﻲ:
")٤أ( ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري ﺗﻠﺬي ﻟﻢ ﯾﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺆول ﻛﻮروﻧﺎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
(٤)٥؛"؛

)(٥

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٥ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )ج( ،ﺑﺪل "طﻔﻞ ﻋﻤﺮه اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ" ﯾﺄﺗﻲ" :طﻔﻞ ﺻﻐﯿﺮ ﻟﻢ
ﯾﺒﻠﻊ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات".
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱۳ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ) (۲ﯾﺄﺗﻲ:
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") (۳اﻻﯾﻌﺎز ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺗﺠﻤﮭﺮ اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة ۱أ وﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﺴﺮي
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) (۲۰٦۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(.".۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،
ﻓﻲ ذﯾﻞ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٤ﯾﺄﺗﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ

.۱۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۱٤

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
."۲۰۲۱-٥۷۸۱،(۲۰٦۸

اﻟﻌﻤﻮد أ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ

اﻟﻌﻤﻮد ب
ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺸﺎﻗﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ

")٤أ( اﻟﻤﺎدة )۷أ()۲أ(
)٤ب( اﻟﻤﺎدة )۷أ()۲ب()أ(
)٤ج( اﻟﻤﺎدة )۷أ()۲ب()ب(
)٤د( اﻟﻤﺎدة )۷أ()۲ج(

۲٤

اﻟﻮل

٥۷۸۱

۱

اﯾﻠﻮل

۲۰۲۱

۳٫۷٥۰
۳٫۷٥۰
٥٫۰۰۰
."۲٫۰۰۰

اﻟ�������ﻮف

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

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

اﻟﺪﻓﺎع

اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ( رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﮫ ۱۹٦٦
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،رﻗﻢ ۲۰۲۱- ٥۷۸۲ ،۲۰٦۹

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻ����ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥ -ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺼ����ﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴ����ﻨﮫ  ،۱۹٦٦اﻟﻤﺎدة  ۳۱۸ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸ����ﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴ����ﻖ[ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ،وﺑﻤﺎ إﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﺮ
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻌﺪﻣﺎ اﺗﻀ���ﺢ وﻓﻖ ﺗﻘﺮﯾﺮ وﺑﺎﺋﻲ ،أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ
ﯾﺮﺿﺦ ﺗﺤﺖ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﺮض وﺑﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﯾﻔﺮض اﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات ﻓﻮرﯾﺔ ﻷﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮫ وﻣﻨﻊ ﺗﻔﺸﯿﮫ ،ﻓﺈﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ:
"ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ"-ﻓﺤﺺ اﻟﻌﺪوى ﺑﻔﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ؛
"ﻣﺮﯾﺾ"-ﻣﺮﯾﺾ ﻣﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺨﺒﺮﯾﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ل nCov-ﻋﺪا ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺨﺒﺮﯾﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ل-
 nCovاﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري؛
"رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت"-رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ وﺣﺪة ﻣﻨﺴﻖ ﺷﺆون اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ؛
"ﻗﺎطﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ"-ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﮫ اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﺪﺧﻮل .۲
واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

)أ(

ﯾﺠﻮز ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ،ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺪول
او ﻟﺪول ﻣﻌﯿﻨﮫ ،اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺧﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او اﻟﺪﺧﻮل اﻟﯿﮭﺎ ،ﻟﻤﺪة زﻣﻨﯿﺔ
ﻣﺤﺪدة وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۳۰ﯾﻮﻣﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺮة ،وﺑﺸﺮط ان ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﺧﺮوج ﺷﺨﺺ أﺟﻨﺒﻲ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎطﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﯾﺠﻮز ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﻠﻤﻨﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﻣﻊ اﻻﺧﺬ
ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻠﺤﺔ واﻟﻀﺮوري ﻟﻠﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ
وﻟﻸﺧﻄﺎر اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل او اﻟﺨﺮوج ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر.

)ب(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻻ ﻗﺮر ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر،
اﻻ ﺑﺤﺎل اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱

اﻗﺘﻨﻊ رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ وﺑﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة او ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ان ھﻨﺎﻟﻚ ﺧﻄﻮرة ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ وﺻﻮل ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول او ﻣﻦ دول ﻣﺤﺪده ،وان دﺧﻮﻟﮭﻢ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻟﺰﯾﺎدة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
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) (۲

واﺟﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬ .۳
ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ
ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل
اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻌﺒﺮ
ﻋﺒﺮ
ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ
.٤

اﻗﺘﻨﻊ رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ان اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﺮض واﺟﺐ
ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او ﻓﺮض واﺟﺐ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ،ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺤﺔ.

ﯾﺠﻮر ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﺻﺪار اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺼﺪد ﻓﺮض ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﯾﺮﻏﺐ اﻟﺪﺧﻮل
اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ ان ﯾﻨﻔﺬ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع وﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻠﺬان
ﯾﺤﺪدان ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ وﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﺻﺪار ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﺑﺼﺪد ﻣﻨﻊ دﺧﻮل ﺷﺨﺺ اﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺬي ﺗﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﺬه ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺨﺒﺮﯾﺔ
إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ل ،nCov-اﻻ ﻓﻲ ظﺮوف ﺧﺎﺻﺔ.
ﻷﺟﻞ ﻓﺮض ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﯾﻤﻨﺢ اﻟﺸﺮطﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎت ﻟﻺﯾﻌﺎز ﻷي ﺷﺨﺺ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ او اﻟﻌﺪول ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻋﻤﺎل ﺧﻼﻓﺎ ﻟﮭﺎ؛ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ
اﻻدﻻء ﺑﺎﺳﻤﮫ وﻋﻨﻮاﻧﮫ وإﺑﺮاز ﺑﻄﺎﻗﺔ ھﻮﯾﺘﮫ او أي ﺑﻄﺎﻗﺔ رﺳﻤﯿﺔ أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﺗﺸﺨﯿﺼﮫ؛
وﻛﺬﻟﻚ اﻻﯾﻌﺎز ﻻي ﺷﺨﺺ ﯾﻤﺖ ﺑﺼﻠﺔ ﻟﻸﻣﺮ اﻻدﻻء ﺑﺎي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ
ﺗﺄﻣﻦ او ﺗﺴﮭﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ.

ﺳﺮﯾﺎن

.٥

ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻣﻦ ﯾﻮم  ۲۰۲۱\۹\۹وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم .۲۰۲۲\۳\۹

اﻻﺳﻢ

.٦

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )دﺧﻮل
وﺧﺮوج اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،رﻗﻢ – ٥۷۸۲ ،۲۰٦۹
."۲۰۲۱

۳

ﺗﺷري

٥۷۸۲

اﻟ���������ﻮف

۹

اﯾﻠول

۲۰۲۱

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ

ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰۷۰
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۱-٥۷۸۲،

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

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٥

.۱

اﻻﺳﻢ

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

ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )ب( ،٥ﺑﺪل " ۱٥أﯾﻠﻮل  "۲۰۲۱ﯾﺄﺗﻲ ۱٥" :ﺗﺸﺮﯾﻦ
اول ."۲۰۲۱

)رﻗﻢ ) (۲۰۷۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۲،

۹

ﺗﺷري

٥۷۸۲

اﻟ���������ﻮف

۱٥

اﯾﻠو

۲۰۲۱

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ

ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰۷۱
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲،

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

.۱

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

اﻻﺳﻢ

.۲

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۷۱ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت

اﻟﻤﺎدة )۳ب( ،ﺑﺪل " ۱٥أﯾﻠﻮل  "۲۰۲۱ﯾﺄﺗﻲ ۱٥" :ﺗﺸﺮﯾﻦ اول ."۲۰۲۱

ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۲،

۹
۱٥

ﺗﺷري

٥۷۸۲

اﻟ���������ﻮف

اﯾﻠول

۲۰۲۱

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰۷۲
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﻟﻸطﺮاف اﻟﻤﺘﺪاوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )) (Novel Coronavirus nCov-2019ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ
ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۱ ٤

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) (۱۸٤۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤ب( ،ﺑﺪل " ۱٥أﯾﻠﻮل "۲۰۲۱
ﯾﺄﺗﻲ ۱٥" :ﺗﺸﺮﯾﻦ اول ."۲۰۲۱

.۲

اﻻﺳﻢ

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ
رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۷۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

۹
۱٥

ﺗﺷري
اﯾﻠول

٥۷۸۲

اﻟ���������ﻮف

۲۰۲۱

ﻗ���ﺎﺋ���ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓ���ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﺮى( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (۳
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۲۱-٥۷۸۲،(۲۰۷۳
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۲

.۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٤أ

.۲

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۷

.۳

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط
ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﺮى( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۲۱-٥۷۸۱،(۲۰٦۰
)ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۲ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺪ ) (٤ﯾﺄﺗﻲ:
") (٤ﺻﺎﻟﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ ،ﺳﺘﻮدﯾﻮ ،او ﺑﺮﻛﺔ ﺳﺒﺎﺣﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ،ﻋﺪا ﺑﺮﻛﺔ ﻋﻼﺟﯿﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﻌﻼج
ﺑﺎﻟﻤﺎء ،او ﻧﺎدي رﯾﻔﻲ )ﻛﺎﻧﺘﺮي ﻛﻠﻮب( ،ﻋﺪا ﺑﺮﻛﺔ ﺳﺒﺎﺣﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﯿﮫ وﻟﯿﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ؛ ﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺮض" ،ﺑﺮﻛﺔ ﻋﻼﺟﯿﺔ"" -ﺑﺮﻛﺔ ﻋﻼﺟﯿﺔ" -ﺑﺮﻛﺔ ﺳﺒﺎﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﻼج ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﻤﺎء ) (Hydrotherapyﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﺸﺎط ﺟﺴﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﻷﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪف ﻋﻼﺟﻲ ﺗﺄھﯿﻠﻲ
) ،(Rehabilitationوﻗﺎﺋﻲ ) (Maintenanceاو ﺗﻄﻮرﯾﻲ )(Therapy health promotion؛
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ" ،ھﺪف ﻋﻼﺟﻲ ﺗﺄھﯿﻠﻲ" ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺤﺮﻛﻲ" ،اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺤﺮﻛﻲ ،ﻧﻔﺴﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻟﺸﺨﺺ ذو اﻋﺎﻗﺔ؛ "ھﺪف ﻋﻼﺟﻲ وﻗﺎﺋﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺤﺮﻛﻲ" ،اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺤﺮﻛﻲ ،ﻧﻔﺴﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻟﺸﺨﺺ ذو إﻋﺎﻗﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ" ،ھﺪف ﻋﻼﺟﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﺤﺔ" – وﻗﺎﯾﺔ ،ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻌﺰﯾﺰ
ﻧﺸﺎط ،اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﻠﯿﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ،ﻟﺸﺨﺺ ذو إﻋﺎﻗﺔ؛"؛
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،اﻟﻮارد ﻓﯿﮭﺎ ﯾﻌﻠﻢ ب)"-أ(" ،وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ:
")ب(

)ج(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( اﻋﻼه ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ٤ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة ،ﺧﻼل أﯾﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﻻﻋﯿﺎد ،ﺗﻘﺮأ اﻟﻤﺎدة )٤ب( ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)(۱

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

)(۲

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

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

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۷ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(-
)(۱

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۲ﺑﺪل "وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ٤أ" ﯾﺄﺗﻲ" :وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ٤أ)أ(؛"؛

)(۲

ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ )۲أ( ﯾﺄﺗﻲ:
11711

")۲أ (۱ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري اﻟﺬي ﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻠﻮات وﯾﻌﻤﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﮫ اﻣﺎم
اﻟﺠﻤﮭﻮر دون ﻓﺮض اﺑﺮاز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤أ)ب(،
ﺷﺨﺼﯿﺎ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺧﺮ ،دون ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻻﻓﺘﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة؛".
إﺿﺎﻓﺔ
۱۳ج

اﻟﻤﺎدة .٤

ﺗﻌﺪﯾﻞ
۱٤

اﻟﻤﺎدة .٥

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ۱۳ب ﯾﺄﺗﻲ:
"ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ-ﺳﺮﯾﺎن
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ
ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ
ﻓﻮري ﻓﻲ ﯾﻮم
اﻟﻐﻔﺮان

۱۳ب .ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺑﯿﻮم  ۱۰ﺗﺸﺮي  ۱٦) ٥۷۸۲أﯾﻠﻮل
 ،(۲۰۲۱ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﺄﻧﮫ:

) (۱ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۱ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ
ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري" ،ﺑﺪل "اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺧﻼل  ۲٤ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﺑﺮازھﺎ"
ﯾﺄﺗﻲ" :اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﯿﻮم  ۹ﺗﺸﺮي  ۱٥) ٥۷۸۲أﯾﻠﻮل  (۲۰۲۱او
ﺑﯿﻮم  ۱۰ﺗﺸﺮي  ۱٦) ٥۷۸۲أﯾﻠﻮل (۲۰۲۱؛
) (۲ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٦ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۲ﺑﺪل "اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺧﻼل  ۲٤ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ
اﺑﺮازھﺎ" ﯾﺄﺗﻲ" :اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﯿﻮم  ۹ﺗﺸﺮي  ۱٥) ٥۷۸۲أﯾﻠﻮل
 (۲۰۲۱او ﺑﯿﻮم  ۱۰ﺗﺸﺮي  ۱٦) ٥۷۸۲أﯾﻠﻮل (۲۰۲۱؛
) (۳ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۷ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﺪل "اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺧﻼل  ۲٤ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ
اﺑﺮازھﺎ" ﯾﺄﺗﻲ" :اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﯿﻮم  ۹ﺗﺸﺮي  ۱٥) ٥۷۸۲أﯾﻠﻮل
 (۲۰۲۱او ﺑﯿﻮم  ۱۰ﺗﺸﺮي  ۱٦) ٥۷۸۲أﯾﻠﻮل (۲۰۲۱؛

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱٤ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺪل " "۲۰۲۱\۹\٤ﯾﺄﺗﻲ."۲۰۲۱\۱۰\٤" :
ﻓﻲ ذﯾﻞ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ )أ ،(٤ﯾﺄﺗﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ

.٦

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم .۲۰۲۱\۹\۱٤

اﻻﺳﻢ

.۱٤

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط
ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﺮى( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (۲۰۷۳
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۲،

اﻟﻌﻤﻮد أ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ
")٤أ(۱

۹

ﺗﺸﺮي

٥۷۸۲

۱٥

اﯾﻠﻮل

۲۰۲۱

اﻟﻌﻤﻮد ب
ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺸﺎﻗﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ
."۱٫۰۰۰

)۷أ()۲أ(۱

اﻟ�������ﻮف

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

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

11712

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰۷٤
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۷۱ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(،
۲۰۲۱ -٥۷۸۲
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄن اﻻﻣﺮ
ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻋﻠﻰ اﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻋﻠﻰ أﺛﺮ
اﺳﺘﻤﺮار اﻷﺿﺮار اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ وﻟﺪوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ظﺎھﺮة ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ A
واﻟﺘﺠﺎرة ﺑﮭﺎ وﺑﻘﻄﻌﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة
) ۱۰ح(

.۱

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
 ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ , (۱٦٥۱ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۱۰ح( ،ﺑﺪل "ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم
 "۲۰۲۱/۱۰/۱۰ﯾﺄﺗﻲ" :ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم ."۲۰۲۳/۱۰/۱۰

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۷۱ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )رﻗﻢ -٥۷۸۲ ،(۲۰۷٤
."۲۰۲۱

۱۳

ﺗﺸ�����ﺮي

٥۷۸۲

۱۹

اﯾ����ﻠ����ﻮل

۲۰۲۱

أﻟ���������ﻮف

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ

ﻗ��ﺎﺋ��ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ��ﺪﻓ��ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﺮى( )ﺟﺪﯾﺪ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۲۰۲۱-٥۷۸۲،(۲۰۷٥
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ-
"ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ"-ﺷﺨﺺ اﻟﺬي وﻓﻖ ﻗﺮار طﺒﯿﺐ او ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺣﺪد ان ھﻨﺎﻟﻚ ﻣﺎﻧﻊ طﺒﻲ
ﯾﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ ﺿﺪ  ،nCovﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ"؛
"ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻔﻮري"-ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ
اﻟﻔﻮري اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺧﻼل  ۲٤ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﺑﺮازھﺎ ،وﺗﺴﻤﻞ وﺳﯿﻠﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ )رﻣﺰ ﺷﺮﯾﻄﻲ(
واﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم )۳ب(؛
"ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ -"PCRﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ
ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  PCRﺧﻼل  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﺑﺮازھﺎ؛
"ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء""-أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺗﺼﺪره وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﺔ ،ﻟﺸﺨﺺ ،اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ اﻧﮫ ﯾﺴﺘﺤﻖ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﺎﻓﻰ او ﻣﺘﻄﻌﻢ؛ ) (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؛
) (٤ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ وﻓﻖ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺨﺘﺒﺮ طﺒﻲ ﻣﺴﺠﻞ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﺨﺘﺒﺮات طﺒﯿﺔ(  ،۱۹۷۷-٥۷۳۷ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ ،ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎن
اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺎم ﺑﻔﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎل وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ،وھﻮ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻤﺪة  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﺤﺺ؛
) (٥ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ وﻓﻖ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺨﺘﺒﺮ طﺒﻲ ﻣﺴﺠﻞ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم  ۲او ۲أ ﻣﻦ
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﺨﺘﺒﺮات طﺒﯿﺔ(  ،۱۹۷۷-٥۷۳۷ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺎم ﺑﻔﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ
 ،PCRﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "وﻗﺎﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ" ،وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ،وھﻮ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻤﺪة  ۷اﯾﺎم ﻣﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﺤﺺ؛
" ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري"-ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﺤﺺ ،اﻟﺬي ﻧﻔﺬ وﻓﻖ
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﺧﺬ ﻋﯿﻨﺎت وﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﻜﻮروﻧﺎ( ،۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،؛
"ﻓﻨﺪق"-ﻣﻜﺎن ﺿﯿﺎﻓﺔ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  ۱۱وﺣﺪة ﺿﯿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ،اﻟﻤﻌﺪ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻟﻀﯿﻮف ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدﯾﻦ وﻣﺘﻐﯿﺮﯾﻦ
وﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻮم وﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ،ﻟﻔﺘﺮات زﻣﻨﯿﺔ ﻗﺼﯿﺮة وﻣﺤﺪدة ،وھﺬا ﻋﺪا ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱ﻣﻜﺎن ﺿﯿﺎﻓﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﻤﻌﺪ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﯿﻦ وأﺑﻨﺎء اﺳﺮﺗﮭﻢ ،اﻟﻤﺠﺎور ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ طﺒﯿﺔ؛
) (۲ﻣﻜﺎن ﺿﯿﺎﻓﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر اذي ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻤﻜﺎن ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ؛
"ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ() ۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ(؛
"وﺣﺪة ﺿﯿﺎﻓﺔ"-وﺣﺪة اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻀﯿﺎﻓﺔ واﻻﺳﺘﺠﻤﺎم ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮم واﺣﺪة؛
"وﻟﺪ"-ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ۱۲ﺳﻨﺔ وﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ؛
11714

"ﻣﻌﺎﻓﻰ او ﻣﻄﻌﻢ"-ﻣﻌﺎﻓﻰ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ؛
"ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﻣﻜﺎن ﺗﺠﺎري"-ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر ،او ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح
اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر او ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﺑﺮي ،ﻋﺪا ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت طﺒﯿﺔ؛
"ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي" –ﻣﻜﺎن ﻣﺤﺪد أو ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻐﻠﻖ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻛﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور
]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۱۸-٥۷۷۹ ،(۱۸۰٥؛
"ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "وﻗﺎﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ"-ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ووزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻷﺧﺬ
ﻋﯿﻨﺎت ﻣﻦ طﻼب ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ،ﻣﺮة ﺑﺎﻷﺳﺒﻮع؛
"ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﺎﻓﻰ او ﻣﻄﻌﻢ"-ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ ﺳﺎرﯾﺔ او ﺷﮭﺎدة ﻣﺘﻄﻌﻢ ﺳﺎرﯾﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ.
"ﺑﻄﺎﻗﺔ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ"-ﺑﻄﺎﻗﺔ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

ﺗﻘﯿﺪ اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ

۱أ

ﺗﺸﻐﯿﻞ .۲
واﺟﺒﺎت
ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او
ﺗﺠﺎري ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻓﺘﺤﺔ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر
ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ "اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء"

)أ(

ﻻ ﯾﻘﯿﻢ ﺷﺨﺺ وﻻ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﺠﮭﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،طﻘﻮس دﯾﻨﯿﺔ او ﺻﻼة ،ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ
ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ اﻟﻤﺴﻤﻮح ،ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻌﺎم ،اﻟﺤﯿﺰ اﻟﺨﺎص او ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري؛ ﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺮض" ،اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ اﻟﻤﺴﻤﻮح"-ﺣﺘﻰ  ۱۰۰ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح وﺣﺘﻰ  ٥۰ﺷﺨﺺ ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﻨﻰ ،ﺑﺤﺎل ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺒﻨﻰ وﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح-ﺣﺘﻰ  ۱۰۰ﺷﺨﺺ؛

)ب(

اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ وﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ،ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  ۲و-
٤أ.

)أ(

ﻻ ﯾﺸﻐﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري ﻣﻦ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﺔ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر،
اﻻ اﻣﺎم ﻣﻦ أﺑﺮز "ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" او ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ،
او طﻔﻞ ﻋﻤﺮة اﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات:
)(۱

ﻗﺎﻋﺔ ام ﺣﺪﯾﻘﺔ ﻟﻸﻓﺮاح او ﻣﻜﺎن آﺧﺮ اﻟﺬي ﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت واﻻﻓﺮاح ،وﻟﯿﺲ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ
اﺟﻼس اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻘﻂ وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ او ﺑﯿﻊ اﻟﻄﻌﺎم؛

)(۲

ﻧﺎدي او ﻣﻠﮭﻰ ﻟﯿﻠﻲ؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،ﻧﺎدي"-ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﺣﺪث ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺮض
ﺗﺮﻓﯿﮭﻲ او ﻓﻨﻲ ،واﻟﺤﻀﻮر ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻟﺴﻮن ﻓﻘﻂ وﯾﺸﻤﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ او ﺑﯿﻊ اﻟﻄﻌﺎم؛

)(۳

ﻣﻜﺎن ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات او اﻟﻤﻌﺎرض؛

)(٤

ﺻﺎﻟﺔ رﯾﺎﺿﺔ او ﺳﺘﻮدﯾﻮ او ﻧﺎدي رﯾﻔﻲ )ﻛﺎﻧﺘﺮي ﻛﻠﻮب( ،ﻻ ﯾﺸﻤﻞ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة داﺧﻠﮫ؛
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﻄﻌﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺎر ،اﻟﺬي ﻟﯿﺲ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
) (۱وﻟﯿﺲ ﻣﻠﮭﻰ ﻟﯿﻠﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )(۲؛
ﻓﻨﺪق وﯾﺸﻤﻞ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﯿﮫ؛
ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﺣﺪث رﯾﺎﺿﻲ او ﺣﺪث ﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﮭﻮر ،وﻟﯿﺲ ﻣﻠﮭﻰ ﻟﯿﻠﻲ
ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )(۲؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض" ،ﺣﺪث ﺛﻘﺎﻓﻲ"-ﯾﺸﻤﻞ ﻋﺮض اﻷﻓﻼم ،ﻋﺮض
ﻣﺴﺮﺣﻲ او ﻋﺮض ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ ،رﻗﺺ او ﺗﺮﻓﯿﮭﻲ؛
ﻣﺘﺤﻒ؛
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻻ ﯾﺸﻤﻞ ﻓﺘﺤﮭﺎ ﻷﺟﻞ اﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻜﺘﺐ؛

)(٥
)(٦
)(۷
)(۸
)(۹
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) (۱۰ﻣﻮﻗﻊ ﺳﯿﺎﺣﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ ،ﯾﺸﻤﻞ ﺣﺪاﺋﻖ اﻷﻟﻌﺎب ،او ﻣﻜﺎن ﻟﻸﻟﻌﺎب )ﺟﺎﻣﺒﻮري(
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻰ؛

طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ
"اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء"
وﻓﺤﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن
اﻟﻌﺎم او اﻟﺘﺠﺎري

.۳

)أ(۱

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻨﺪق ،ﯾﺠﻮر ﻟﺸﺨﺺ ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﺔ اﻣﺎم
اﻟﺠﻤﮭﻮر أﯾﻀﺎ اﻣﺎم ﻣﻦ أﺑﺮز ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق "ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻟﺪ
او ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ-أﯾﻀﺎ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ
ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ PCR؛"؛

)أ(۲

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﺤﻒ ،ﯾﺠﻮر ﻟﺸﺨﺺ ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﺔ اﻣﺎم
اﻟﺠﻤﮭﻮر أﯾﻀﺎ ﻣﻦ دون اﺑﺮاز "ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" او ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ
ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري ،اﻣﺎم ﺗﻼﻣﯿﺬ رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل ام اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ او اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ
وﻣﺮاﻓﻘﯿﮭﻢ ﻣﻦ طﺎﻗﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة واﻟﺬي ﯾﺘﻌﻠﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻄﻼب ،ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت
رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل او اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﺑﺸﺮط اﻧﮫ ﯾﺤﻜﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﻠﻢ ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻄﻼب
ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻮﻣﻲ؛ ﻋﻨﺪ دﺧﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ طﻼب ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﯾﺘﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺤﻒ؛

)أ(۳

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﺤﻒ ،ﯾﺠﻮر ﻟﺸﺨﺺ ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﺔ اﻣﺎم
اﻟﺠﻤﮭﻮر أﯾﻀﺎ ﻣﻦ دون اﺑﺮاز "ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" او ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ
ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري ،اﻣﺎم ﻣﻦ ﯾﺪﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻘﻂ.

)أ(

ﯾﺤﻖ ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

)ب(

)ج(

)(۱

ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺼﻮرة ﻣﺤﻮﺳﺒﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛

)(۲

ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬي ﺧﺼﺼﺘﮫ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﺪون
ﻣﻘﺎﺑﻞ؛

)(۳

ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺗﺼﺎل ھﺎﺗﻔﻲ ﻟﻤﺮﻛﺰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻟﻠﺮد ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻋﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم )(IVR؛ ﻋﻨﺪ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﮭﺎﺗﻔﻲ ﻟﻤﺮﻛﺰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﺗﺮﺳﻞ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺘﻮﺟﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ او اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﻋﻨﺪ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﮭﺎﺗﻔﻲ ﻟﻠﺮد
ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺗﺮﺳﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻔﺎﻛﺲ؛

)(٤

ﺑﻄﺮق أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ طﺮق ﻋﯿﺮ ﻣﺤﻮﺳﺒﺔ.

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

اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﺻﺮت ﻟﮫ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ؛

)(۲

رﻗﻢ ھﻮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﺻﺪرت ﻟﮫ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،رﻗﻢ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮه ،او أي رﻗﻢ آﺧﺮ ﯾﺸﺨﺼﮫ
وﻣﻨﺤﺖ ﻟﮫ ﺻﻼﺣﯿﺔ إدارﯾﺔ؛

)(۳

ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺳﺮﯾﺎن اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ؛

)(٤

وﺳﯿﻠﮫ ﻹﺛﺒﺎت ﻣﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ؛

ﯾﺘﻢ اﺑﺮاز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤ب() (۱ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)(۱

اﺑﺮاز ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺄﻋﻘﺎب اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻤﺤﻮﺳﺐ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ()(۱
او ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛
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)(۲
)د(

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او
ﺗﺠﺎري اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ
ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ "اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء"

.٤

ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻜﺎن
اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻣﺎم
اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﺬي ﺗﻘﺎم
ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻼة
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﮫ
ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ب-

٤أ.

اﺑﺮاز اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ()(۲؛

ﻣﺴﺢ ﻣﺤﻮﺳﺐ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤ب() (۱اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج() (۱ﯾﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
)(۱

ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻔﻮظﺔ ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ )رﻣﺰ ﺷﺮﯾﻄﻲ(
ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺢ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-وﺳﯿﻠﺔ
اﻟﻤﺴﺢ(؛

)(۲

ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺢ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺗﻠﯿﻦ وﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﺴﺢ ،وﻓﯿﮭﺎ ﻓﻘﻂ ،اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
)ب( ﻓﻘﻂ ،وﺗﻤﺤﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻌﺪ اﺑﺮازھﺎ ﻓﻮرا ً ﺑﻌﺪ اﺑﺮاھﺎ ﻟﻤﻨﻔﺬ اﻟﻤﺴﺢ وﻻ ﯾﺤﻔﻆ ﻓﻲ
وﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﺴﺢ او ﺑﺄي طﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى ﻋﺪا ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ذاﺗﮭﺎ.

)أ(

اﻟﻤﺘﺼﺮف او اﻟﻤﺪﯾﺮ ﯾﻌﻠﻖ ﻻﻓﺘﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرز ﻟﻠﻌﯿﻦ ،ﺑﺎﻟﻐﺎت اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ ،اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
واﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ،ﺑﺼﺪد واﺟﺐ اﺑﺮاز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" او ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ
ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ،ﻛﺸﺮط ﻟﻠﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن؛

)ب(

اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮل اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ أﺑﺮزوا ﻛﺸﺮط ﻟﺪﺧﻮﻟﮭﻢ ﻟﻠﻤﻜﺎن أﺣﺪ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ طﻔﻞ ﻋﻤﺮة اﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات:
)(۱

ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ﺑﺈرﻓﺎق ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺛﺒﺎت ھﻮﯾﺘﮫ ،ﻋﺪا ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻤﺮه اﻗﻞ ﻣﻦ  ۱٦ﺳﻨﺔ
وﺑﺤﺎل أﺑﺮز ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۳ج()- (۱ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
)۳د(؛

)(۲

ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ،ﺑﺈرﻓﺎق ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺛﺒﺎت ھﻮﯾﺘﮫ ،ﻋﺪا ﻗﺎﺻﺮ
ﻋﻤﺮه اﻗﻞ ﻣﻦ  ۱٦ﺳﻨﺔ وﺑﺤﺎل أﺑﺮز ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۳ج()- (۱ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺢ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۳د( ،ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ؛

ﻻ ﯾﺴﺮي اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻋﻠﻰ دﺧﻮل ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن او ﻣﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن؛
)ب(۱

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻨﺪق ،ﯾﺠﻮر ﻟﻤﺪﯾﺮ او ﻣﺸﻐﻞ اﻟﻔﻨﺪق اﺳﺘﻘﺒﺎل أﯾﻀﺎ
ﻣﻦ ﯾﺒﺮز ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق "ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻟﺪ او ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ-أﯾﻀﺎ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ PCR؛"؛

)ج(

ﻣﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﯿﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﻤﺴﺒﻖ ،ﯾﻌﻠﻢ زﺑﺎﺋﻨﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ
او اﻟﺪﻋﻮة ،ﺑﺼﺪد واﺟﺐ اﺑﺮاز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" او اﺑﺮاز ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ
ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ،ﻛﺸﺮط ﻟﺪﺧﻮﻟﮭﻢ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن؛

)د(

ﯾﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة؛

)ھ (

اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﻌﻠﻖ ﻻﻓﺘﺔ ﺗﺒﯿﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن؛ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن.

)أ(

ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر وﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻼة وﯾﻌﻤﻞ ﺑﺴﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥۰ﺷﺨﺺ ،ﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻓﺘﺤﺔ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر ،اﻻ اﻣﺎم ﻣﻦ أﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" او ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ
ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻓﻮري او ﻟﻄﻔﻞ ﻋﻤﺮه اﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،وﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﻤﺎدة .".٤

)ب(

اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( اﻋﻼه ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ٤ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة ،ﺧﻼل أﯾﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﻻﻋﯿﺎد ،ﺗﻘﺮأ اﻟﻤﺎدة )٤ب( ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
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"اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء"

اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﯾﻌﻤﻞ
وﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء"

٤ب.

اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻻ ﯾﻌﻤﻞ
وﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء"

٤ج.

)(۱

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

)(۲

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

)ج(

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

)أ(

ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ وﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد )۲أ()،(۲) ،(۱
) (۳او ) (۷او ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر وﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻠﻮات وﯾﻌﻤﻞ وﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء"
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤أ ،ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻧﻈﺎم ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ دﺧﻮل اﻟﻨﺎس اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن،
ﻋﺪا ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﯾﻤﻜﺜﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻛﻤﯿﺔ ﺗﻔﻮق اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ؛ ﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺮض" ،اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ"-ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
)(۱

ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲أ()- (۱ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ  %۷٥ﻣﻦ
اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ،وﺑﺸﺮط ان ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٤۰۰ﺷﺨﺺ داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ
او ﻋﻦ  ٥۰۰ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ،وﻓﻲ ﺣﺪث ﯾﻘﺎم ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﯾﻘﺎم
ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ واﻟﺠﺰء اﻻﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح-ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٤۰۰ﺷﺨﺺ؛

)(۲

ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲أ() (۳) ،(۲او ) (۷او اﻟﻤﺎدة ٤أ-ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح-
ﺣﺘﻰ  ٥٫۰۰۰ﺷﺨﺺ ،ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ-ﺣﺘﻰ  ۱٫۰۰۰ﺷﺨﺺ ،ﺑﺤﺎل ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﻜﺎن ﻣﺒﻨﻰ وﻣﻜﺎن
ﻣﻔﺘﻮح أﯾﻀﺎ-ﺣﺘﻰ  ٥٫۰۰۰ﺷﺨﺺ؛

)ب(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ وﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء" واﻟﺠﻤﮭﻮر ﯾﺠﻠﺲ ﻓﯿﮫ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺤﺪدة ،ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻘﯿﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﯿﺔ ،وﺑﺤﺎل ان اﻟﻤﻜﺎن
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح وﺗﻮﺟﺪ أﻣﺎﻛﻦ ﺟﻠﻮس ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﻓﻘﻂ-ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮫ اﻣﺎﻛﻦ
اﻟﺠﻠﻮس اﻟﻤﺤﺪدة ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻘﯿﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ أﻣﺎﻛﻦ ﺟﻠﻮس ﻣﺤﺪدة
ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﺣﺘﻰ  ٥٫۰۰۰ﺷﺨﺺ.

)أ(

ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري اﻟﺬي ﻟﯿﺲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ وﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
 ۲او ٤أ ،ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻧﻈﺎم ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ دﺧﻮل اﻟﻨﺎس اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻋﺪا ﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﯾﻤﻜﺜﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻛﻤﯿﺔ ﺗﻔﻮق ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ۷أﻣﺘﺎر ﻣﺮﺑﻌﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻋﺪا ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﯿﺎرات ،اﻟﻤﺨﺎزن ،ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ؛

)ب(

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري ،ﯾﻜﻮن ﺟﮭﺎز اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺬي ﯾﺸﻐﻠﮫ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة
)أ( ،ﺟﮭﺎز رﻗﻤﻲ؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض "ﺟﮭﺎز ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻗﻤﻲ"-ﺟﮭﺎز رﻗﻤﻲ ﻟﻌَﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﻰ
اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ ﻣﻨﮫ ،ﺑﺸﺮط ان اﻟﺠﺎز ﻻ ﯾﺸﺨﺺ او ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ واﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻻ ﯾﺴﺠﻞ ﻣﻼﻣﺢ وﺟﻮھﮭﻢ ،وﺗﻤﺤﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﺧﻼل  ٤۸ﺳﺎﻋﺔ ،وﻻ
ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻻي ﻏﺮض آﺧﺮ ﻋﺪا ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت؛ ھﺬا ﻻ ﯾﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻌﺪد اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ واﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ؛

)ج(

ﯾﻌﻠﻖ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻻﻓﺘﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻋﺪد اﻟﻤﺎﻛﺜﯿﻦ اﻟﻤﺴﻤﻮح
وﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن؛ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ،اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻰ او ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح؛
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)د(

ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮات )أ( و)-ج( ﻋﻠﻰ-
)(۱

ﻣﻜﺎن ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ اﻗﻞ ﻣﻦ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن
ﻻﻓﺘﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة )ج(؛

)(۲

أطﺮ اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ھﻲ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

)(۳

)أ(

ﻣﻜﺎن ﯾﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺮﻓﺎه
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ او ﺗﺤﺖ اﺷﺮاﻓﮭﺎ ،وﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ،۲۰۱۲-٥۷۷۲ ،ﺣﺴﺐ
ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻷﺧﺮ؛

)ب(

ﻣﻜﺎن ﯾﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻢ او ﺗﺤﺖ اﺷﺮاﻓﮭﻢ؛

)ج(

ﻣﻜﺎن ﺗﻤﻨﺢ ﻓﯿﮫ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﻋﻼج ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ او ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻢ؛

)د(

ﻣﻜﺎن ﺗﻤﻨﺢ ﻓﯿﮫ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﻋﻼج ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺳﻠﻄﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﺴﺠﯿﻦ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ.

اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺠﻠﻮس ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻄﻌﻢ.

ﻣﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري ﻻ ﯾﺸﻐﻞ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﺔ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻻ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
أي ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او
ﺗﺠﺎري اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﺔ اﻣﺎم
اﻟﺠﻤﮭﻮر

.٥

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺗﺸﻐﯿﻞ
ﻣﻜﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻓﻲ
اﻟﻤﻄﻌﻢ

٥أ.

ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻌﻢ ،ﯾﺮﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻄﺎوﻻت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ۱٫٥
ﻣﺘﺮ وﯾﺘﺎﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻜﺎن.

ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او
ﺗﺠﺎري اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ
وﻓﻖ اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء

.٦

ﻻ ﯾﻤﻜﺚ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري اﻟﺬي ﺳﻤﺢ ﻓﺘﺤﮫ اﻣﺎم ﻣﻦ أﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ،وﻓﻖ
ﻟﻠﻤﺎدة  ۲او ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﺬي ﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻼة وﺳﻤﺢ ﻓﺘﺤﮫ اﻣﺎم ﻣﻦ أﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء" وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ٤أ ،اﻻ ﺑﺤﺎل اﺳﺘﻮﻓﻰ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

)(۱

ﻻ ﯾﺴﻤﺢ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺪﺧﻮل ﺷﺨﺺ ،ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ ارﺗﺪاء ﻛﻤﺎﻣﺔ ،اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن دون
ارﺗﺪاء ﻛﻤﺎﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة ۳ھ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،وﻻ ﯾﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟﻤﻦ ﻻ ﯾﺮﺗﺪي اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ؛

)(۲

اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﻌﻠﻖ ،ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻟﻠﻌﯿﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻻﻓﺘﺎت
ﺑﺸﺄن واﺟﺐ ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن؛

)(۳

ﺑﺤﺎل ﺗﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﺟﮭﺎز ﻟﺘﻜﺒﯿﺮ اﻟﺼﻮت – اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﯾﻌﻠﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺘﮫ ،ﻛﻞ
ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻋﻦ واﺟﺐ ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ.

)(٤

ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف او ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﺷﺨﺼﺎ ﻟﯿﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
"ﻣﺴﺆول اﻟﻜﻮروﻧﺎ"(.

)(۱

ھﻮ ﻣﻌﺎﻓﻰ او ﻣﻄﻌﻢ؛
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اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

.۷

)(۲

ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻓﻮري اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺧﻼل  ۲٤ﺳﺎﻗﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ
اﻟﻤﻜﺎن؛

)(۳

ھﻮ طﻔﻞ ﻋﻤﺮه اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ؛

)(٤

ھﻮ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن او ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ،وﯾﺸﻤﻞ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﺎن؛

)(٥

ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق-أﯾﻀﺎ طﻔﻞ او ﺷﺨﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ
اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  PCRﺧﻼل  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮫ اﻻوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق.".

)(٦

ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺤﻒ-ﺗﻼﻣﯿﺬ رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل ام اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ او اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﺑﺮﻓﻘﺔ طﺎﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل او اﻟﻤﺪرﺳﺔ؛

)(۷

ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ-أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﯾﺪﺧﻞ اﻟﯿﮭﺎ ﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻜﺘﺐ؛

)أ(

اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺗﻐﺮﯾﻤﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )۱أ() (۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن زﯾﺎدة
اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -۱۹۸۰-٥۷٤۰ ،(۸٤٥
)(۱

اﻟﺬي ﯾﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲او ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر
وﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻼة وﯾﻌﻤﻞ وﻓﻖ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ٤أ ،وﻣﺴﺎﺣﺘﮫ ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ،ﺷﺨﺼﯿﺎ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺧﺮ ،وﻓﺘﺢ اﻟﻤﻜﺎن اﻣﺎم ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﯾﺒﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة
اﻟﺨﻀﺮاء" او ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﺧﻮل
وﻟﺪ او ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ اﻟﻰ ﻓﻨﺪق -أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺒﺮز ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق
ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  ،PCRوﻛﻞ ھﺬا ﻋﺪا
طﻔﻞ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات او وﻟﺪ اﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ،
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﺤﻒ ،ﻋﺪا ﺗﻼﻣﯿﺬ رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل ام اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ او
اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﺑﺮﻓﻘﺔ طﺎﻗﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل
او اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ -ﻋﺪا ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﯿﮭﺎ ﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻘﻂ ،وﻛﻞ
ھﺬا ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻤﺬﻛﻮرة:
)أ(

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ؛

)ب(

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ٥۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ؛

)ج(

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٥۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ؛

)(۲

اﻟﺬي ﯾﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم أو ﻣﻜﺎن ﺗﺠﺎري ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲او ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻣﺎم
اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة وﯾﻌﻤﻞ "ﺑﺎﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ٤أ)أ( ،دون ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﻻﻓﺘﺎت ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤أ(؛

)۲أ(

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤ب ﺷﺨﺼﯿﺎ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺧﺮ ،دون
ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺗﺸﻐﯿﻞ ﺟﮭﺎز ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ دﺧﻮل اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﺎن ،ﺣﺴﺐ
ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺎﻛﺜﯿﻦ اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد ٤ب)أ( او )ب( ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،وھﺬا ﺧﻼﻓﺎ
ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬﻛﻮرة؛

)۲أ(۱

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري اﻟﺬي ﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻠﻮات وﯾﻌﻤﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﺔ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر
دون واﺟﺐ اﺑﺮاز ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء" ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤أ)ب( ،ﺷﺨﺼﯿﺎ او
ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺧﺮ ،وﻟﻢ ﯾﻌﻠﻖ ﻻﻓﺘﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬﻛﻮرة؛
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)۲ب(

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤ج ،ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ،
ﺷﺨﺼﯿﺎ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺧﺮ ،دون ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺗﺸﻐﯿﻞ ﺟﮭﺎز ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ دﺧﻮل اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻰ
اﻟﻤﻜﺎن ،ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﺎن ،ﺣﺴﺐ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺎﻛﺜﯿﻦ اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد ٤ج ،وھﺬا
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬﻛﻮرة:
)أ(
)ب(

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٥۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ؛
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻜﺎن أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  ٥۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ؛

)۲ج( ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤ج ،ﻋﺪا ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤ج)د(،
ﺷﺨﺼﯿﺎ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺧﺮ ،دون ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻻﻓﺘﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻋﺪد اﻟﻤﺎﻛﺜﯿﻦ اﻟﻤﺴﻤﻮح وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة
٤ج)ج(؛

)ب(

)(۳

اﻟﺬي ﯾﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم أو ﻣﻜﺎن ﺗﺠﺎري ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﮫ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر ،ﺷﺨﺼﯿﺎ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ
آﺧﺮ ،وﺳﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮل ﺷﺨﺺ ﻻ ﯾﺮﺗﺪي ﻛﻤﺎﻣﺔ أو ﻗﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﯾﺮﺗﺪي ﻛﻤﺎﻣﺔ،
ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻠﻤﺎدة (۱) ٥؛

)(٤

اﻟﺬي ﯾﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم أو ﻣﻜﺎن ﺗﺠﺎري ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺤﮫ اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر ،ﺷﺨﺼﯿﺎ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ
آﺧﺮ ،دون ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻻﻓﺘﺔ ﺑﺨﺼﻮص واﺟﺐ ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة (۲)٥؛

)٤أ(

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺠﺎري ﺗﻠﺬي ﻟﻢ ﯾﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺆول ﻛﻮروﻧﺎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة (٤)٥؛

)(٥

اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم أو ﻣﻜﺎن ﺗﺠﺎري ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲او ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح
اﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر وﺗﻘﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻠﻮات ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤أ ،وﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺧﻼﻓﺎ ً
ﻟﻠﻤﺎدة  ،٦وﺑﺸﺮط اﻧﮫ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻻﻓﺘﮫ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤أ(:
)أ(

ھﻮ ﻣﻌﺎﻓﻰ او ﻣﻄﻌﻢ؛

)ب(

ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻓﻮري اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺧﻼل  ۲٤ﺳﺎﻋﺔ
ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن؛

)ب(۱

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﺒﺮ طﺒﻲ ﻣﺴﺠﻞ ،ﺧﻼل  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ،وﺑﺤﺎل ﻛﺎن ﻓﻲ
ﻓﻨﺪق-ﺧﻼل  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮫ اﻻوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق؛

)ج(

ھﻮ طﻔﻞ ﻋﻤﺮه اﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات؛

)د(

ھﻮ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺎن او ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ،وﯾﺸﻤﻞ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﺎن؛

)ھ(

ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق-أﯾﻀﺎ طﻔﻞ او ﺷﺨﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  PCRﺧﻼل  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮫ اﻻوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق؛

)و(

ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺤﻒ-ﺗﻼﻣﯿﺬ رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل ام اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ او
اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ وﺑﺮﻓﻘﺔ طﺎﻗﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت رﯾﺎض
اﻷطﻔﺎل او اﻟﻤﺪرﺳﺔ؛

)ز(

ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ-أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﯾﺪﺧﻞ اﻟﯿﮭﺎ ﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻜﺘﺐ؛

ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺎدة" ،ﻣﺪﯾﺮ" -اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺸﻐﻞ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( وﺑﺤﺎل اﻟﻤﻜﺎن ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ-٥۷۲۸ ،
 ،۱۹٦۸ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،ﻣﻦ
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ﺼﺎ أو ﺗﺼﺮﯾ ًﺤﺎ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٤ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن -ﺻﺎﺣﺐ
ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺮﺧﯿ ً
اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إدارﯾﺔ

.۸

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﺣﺪى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮد أ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ ،ھﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إدارﯾﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۱۹۸۸-٥۷٤۹ ،(۱۲٦۳ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ – اﻣﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ(.

ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ
ﻣﺤﺪدة

.۹

ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إدارﯾﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۸ﺗﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺤﺪدة ،ﻛﺎﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮد ب ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إدارﯾﺔ
ﻣﻜﺮرة

.۱۰

ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ۲ب( ﻣﻦ أﻣﺮ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۹ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،أو ﻏﺮاﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻤﺎدة )۱أ() (۱ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن زﯾﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﻣﻦ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۱۹۸۰-٥۷٥٤ ،(۸٤٥ﺣﺴﺐ اﻻﻗﻞ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إدارﯾﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮة

.۱۱

اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﯾﺸﻜﻞ ُﺧﻤﺲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۹ﺑﻤﺮاﻋﺎة
اﻻﻣﺮ ﻟﻜﻞ ﯾﻮم ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻻﺷﻌﺎر ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۷ب  (۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ
ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ.

اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻟﻔﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺔ
اﻻدارﯾﺔ

.۱۲

اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻔﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻻﻣﺮ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ – اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ( ،ھﻮ ﻛﺎﻟﻤﻔﺼﻞ ادﻧﺎه،
ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ:

ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺷﺮطﻲ

.۱۳

)(۱

ﺷﺮطﻲ؛

)(۲

ﻣﻔﺘﺶ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮظﻒ ﻟﺪى دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﮫ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ وﻓﻘﺎ
ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ؛

)(۳

ﻣﻮظﻒ ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ۱۹۷۹-٥۷۳۹ ،(۷۸۳أو ﻣﻮظﻒ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،(۸۹۲اﻟﺬي ﺗﻢ ﻣﻨﺤﮫ ﺻﻼﺣﯿﺎت رﻗﺎﺑﯿﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ وﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ أو ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،ووﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت رﺋﯿﺲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛

)(٤

ﻣﻔﺘﺶ ﺑﻠﺪﯾﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻔﺘﺶ ﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﺗﻢ ﺗﺨﻮﯾﻠﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )أﻣﺮ ﻣﺆﻗﺖ( ،۲۰۱۱-٥۷۷۱ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﻣﻦ
وﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ او اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة
اﻻﻣﺮ.

)(٥

ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ۱۹۷۹-٥۷۳۹ ،(۷۸۳أو ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدارة
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،(۸۹۲ﺧﻮل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )۲۸أ() (۲أو
)ب() (۱ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ،۱۹٦۸-٥۷۲۸ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛ وﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻗﻠﯿﻤﻲ أو ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ.

ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﺸﺮطﻲ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)(۱

اﺻﺪار اﻷواﻣﺮ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻻﻣﺮ او اﻟﻌﺪول ﻋﻦ ﻧﺸﺎط ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﮫ؛

)(۲

ﯾﻤﻨﻊ دﺧﻮل ﺷﺨﺺ ﻟﻤﻜﺎن ﺑﺤﺎل ﻛﺎن ھﻨﺎﻟﻚ اﻧﺘﮭﺎك ﻟﻸﻣﺮ؛
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)(۳

اﻻﯾﻌﺎز ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺗﺠﻤﮭﺮ اﻟﺬي ﯾﻘﺎم ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة ۱أ وﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ (۲۰٦۳
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(.۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ﻣﻦ ﯾﻮم ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم  ۱۷ﺗﺸﺮﯾﻦ اول  ۲۰۲۱ﯾﻌﺘﺒﺮ
ﻛﺄﻧﮫ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ:

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ

.۱٤

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۱٥

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﯾﺴﺮي ﺣﺘﻰ ﯾﻮم .۲۰۲۱/۱۱/۱۲

اﻻﺳﻢ

.۱٦

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ":أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ
اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۲۱-٥۷۸۲،(۲۰۷٥

)أ(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۱ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﺑﻄﺎﻗﺔ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ" ۰ﯾﺄﺗﻲ:
"ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻛﻮروﻧﺎ"-ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺼﺪرھﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮزارة او ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺗﺼﺎل ھﺎﺗﻔﻲ
ﻟﻤﺮﻛﺰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ او اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ) ،(IVRاﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻮارﯾﺦ ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻄﻌﯿﻤﺎت
ﺿﺪ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ او ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،وﻟﯿﺴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ
وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة ) (۱ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﺑﻄﺎﻗﺔ "اﻟﺸﺎرة اﻟﺨﻀﺮاء؛ """.

)ب(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۲أ( ،ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﺑﻌﺪ "وﻟﺪ أﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ" ﯾﺄﺗﻲ " :او ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﻛﻮروﻧﺎ؛"

)ج(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤ب( ،ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ ) (۱ﯾﺄﺗﻲ:
")۱أ( ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ،ﺑﺈرﻓﺎق ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﺗﺸﺨﯿﺼﮫ ،ﻋﺪا ﻟﻮﻟﺪ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ۱٦ﺳﻨﺔ؛"؛

)د(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤أ) ،(۱ﺑﻌﺪ "وﻟﺪ أﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ" ﯾﺄﺗﻲ " :او ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻛﻮروﻧﺎ؛"

)ھ (

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٦ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﺪ ) (۲ﯾﺄﺗﻲ:
")۱ب( ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻛﻮروﻧﺎ؛"؛

)و(

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )۷أ(-

۸

ﺣﺸﻔﺎن

٥۷۸۲

۱٤

ﺗﺸﺮﯾﻦ اول

۲۰۲۱

)(۱

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﺑﻌﺪ "وﻟﺪ أﺑﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ" ﯾﺄﺗﻲ " :او
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻛﻮروﻧﺎ؛"

)(۲

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٥ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي )ب( ﯾﺄﺗﻲ) " :أ (۲ﺷﺨﺺ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻛﻮروﻧﺎ"؛

اﻟ�������ﻮف

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

ﻗ���ﺎﺋ���ﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟ���ﺪﻓ���ﺎع اﻹﺳ������ﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻓ����ﻲ ﻣ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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اﻟﻌﻤﻮد أ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻻدارﺑﺔ
) (۱اﻟﻤﺎدة )۷أ())(۱أ(
) (۲اﻟﻤﺎدة )۷أ())(۱ب(
) (۳اﻟﻤﺎدة )۷أ())(۱ج(
) (٤اﻟﻤﺎدة )۷أ()(۲
)٤أ( اﻟﻤﺎدة )۷أ()۲أ(
)٤أ (۱اﻟﻤﺎدة )۷أ()۲أ(۱
)٤ب( اﻟﻤﺎدة ۷أ)۲ب()أ(
)٤ج( اﻟﻤﺎدة ۷أ)۲ب()ب(
)٤د( اﻟﻤﺎدة ۷أ)۲ج(
) (٥اﻟﻤﺎدة )۷أ()(۳
) (٦اﻟﻤﺎدة )۷أ()(٤
) (۷اﻟﻤﺎدة )۷أ()(٥

اﻟﺬﯾﻞ
)اﻟﻤﻮاد  ۸و(۹ -

اﻟﻌﻤﻮد ب
ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺸﺎﻗﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ
٥٫۰۰۰
۷٬٥۰۰
۱۰٫۰۰۰
۳٬۰۰۰
۳٫۷٥۰
۱٫۰۰۰
۳٫۷٥۰
٥٫۰۰۰
۲٫۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰۷٦
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲،

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

.۱

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

اﻻﺳﻢ

.۲

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۷٦ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت

اﻟﻤﺎدة )۳ب( ،ﺑﺪل " ۱٥ﺗﺸﺮﯾﻦ اول  "۲۰۲۱ﯾﺄﺗﻲ ۱٥" :ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ ."۲۰۲۱

ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۲،

۸

ﺣﺷﻔﺎن

٥۷۸۲

اﻟ���������ﻮف

۱٤

ﺗﺷرﯾن اول

۲۰۲۱

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ

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

11725

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰۷۷
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﻟﻸطﺮاف اﻟﻤﺘﺪاوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )) (Novel Coronavirus nCov-2019ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ
ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۱ ٤

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) (۱۸٤۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤ب( ،ﺑﺪل " ۱٥ﺗﺸﺮﯾﻦ اول
 "۲۰۲۱ﯾﺄﺗﻲ ۱٥" :ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ ."۲۰۲۱

.۲

اﻻﺳﻢ

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ
رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۷۷ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

۸

ﺣﺷﻔﺎن

٥۷۸۲

اﻟ���������ﻮف

۱٤

ﺗﺷرﯾن اول

۲۰۲۱

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰۷۸
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ۲۰۲۱-٥۷۸۲،

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

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٥

.۱

اﻻﺳﻢ

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

ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )ب( ،٥ﺑﺪل " ۱٥ﺗﺸﺮﯾﻦ اول  "۲۰۲۱ﯾﺄﺗﻲ۱٥" :
ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ ."۲۰۲۱

)رﻗﻢ ) (۲۰۷۸ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۲،

۸

ﺣﺷﻔﺎن

٥۷۸۲

اﻟ���������ﻮف

۱٤

ﺗﺷرﯾن اول

۲۰۲۱

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰۷۹
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۷۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر ،واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻻﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻧﻨﻲ اﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۱

.۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۱٦٥۱
) ۲۰۰۹-٥۷۷۰ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" "اﻻﻣﺮ"( ،ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ " أﻣر ﺑﺷﺄن زﯾﺎدة اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﻘررة
ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻷﻣن " ﯾﺄﺗﻲ:
"ﺷﺮﯾﻂ"-

.۲

ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮص ،ﻗﺮص ﻣﺪﻣﺞ وﻛﻞ وﺳﯿﻠﺔ أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺨﺰﯾﻦ
وﺣﻔﻆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺎز ﻟﻠﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﻤﺮﺋﻲ او اﻟﺼﻮﺗﻲ
اﻟﺬي ﯾﻮﺛﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮫ؛

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ "اﻟﺴﺎﻛﻦ" و "ﺑﻄﺎﻗﺔ ھﻮﯾﺔ" ﯾﺄﺗﻲ:
"ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﺮﺋﻲ"-

اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺼﻮرة واﻟﺼﻮت ﻣﻌﺎً؛

"ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺻﻮﺗﻲ" -اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺼﻮت؛
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة
۱۳٦د

.۳

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ۱۳٦ج ﯾﺄﺗﻲ:
۱۳٦د.

)أ(

ﯾﺪار اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺷﺮطﻲ ﺑﻠﻐﺘﮫ او
ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﮭﻤﮭﺎ وﯾﺘﺤﺪﺛﮭﺎ اﻟﻘﺎﺻﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﻐﺔ اﻹﺷﺎرة.

)ب( ) (۱ﯾﺪار اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺷﺮطﻲ وﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺸﺮطﺔ ،اﻻ ﺑﺤﺎل اﻋﺘﻘﺪ اﻟﺸﺮطﻲ اﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إدارة
اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮطﺔ او ان ھﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ
ﺗﻔﺮض إدارة اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﺧﺎرج ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺸﺮطﺔ ،او ﺑﺤﺎل اﻋﺘﻘﺪ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻤﺴﺆول ان ھﻨﺎﻟﻚ
ﺣﺎﺟﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻹدارة اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺧﺎرج ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺸﺮطﺔ.
) (۲ﯾﺪون اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺧﺎرج ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺸﺮطﺔ وﺗﺒﺮﯾﺮاﺗﮫ ﺧﻄﯿﺎ ،ﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮار.
)ج( ) (۱ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﻤﺮﺋﻲ او اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ
اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺷﺮطﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺘﮫ وﺣﺘﻰ
ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ وﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﻘﻖ
واﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ او ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ،
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وﺑﺘﻮﺛﯿﻖ ﻣﺮﺋﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ردود اﻟﻔﻌﻞ او اﻟﺤﺮﻛﺎت
اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ.
) (۲ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ
ﯾﺪ اﻟﺸﺮطﻲ وﯾﺸﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ وﻛﺬﻟﻚ
ردود اﻟﻔﻌﻞ او اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻛﺒﺪﯾﻞ
ﻟﻠﻜﻼم ،اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﻘﻖ واﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ
او ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي
ﯾﺼﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺠﺮﯾﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺘﮫ
وﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ؛ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ً ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ او ﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﮭﺎﺋﮫ.
)د(

) (۱ﯾﻮﺛﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺷﺮطﻲ ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮطﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻟﮭﺎ ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ ﺳﺠﻦ
ﻋﺸﺮة ﺳﻨﻮات او أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﻤﺮﺋﻲ.
) (۲ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(۱ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ
اﻟﻤﺴﺆول ،ﻣﻨﻮطﺎ ً ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮات )ھ() (۲و)-ھ()(۳
او )ح())(۱ب( ،اﻻﯾﻌﺎز ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺻﺮ
اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻟﮭﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺳﺠﻦ
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات او اﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﺼﻮﺗﻲ او اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ
اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﻤﺮﺋﻲ ،ﺑﺤﺎل اﻧﮫ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻠﻞ
ﻓﻨﻲ او ﻷﺳﺒﺎب ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺻﺮ
اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﺑﺎﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﻤﺮﺋﻲ؛ ﯾﺼﺪر اﻻﯾﻌﺎز اﻟﻤﺬﻛﻮر
ﺧﻄﯿﺎ ً وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺮات ﻹﺻﺪاره؛ ﻋﻨﺪ زوال اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻌﺖ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﻤﺮﺋﻲ ،ﯾﻮﺛﻖ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺛﯿﻖ
اﻟﻤﺮﺋﻲ.
) (۳ﯾﻮﺛﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت
ﻟﮭﺎ ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ ﺳﺠﻦ اﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﻮات ،وﻻ ﺗﺴﺮي
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮات )ھ() (۲و)-ھ() (۳او
)ح())(۱ب(  ،ﺑﺘﻮﺛﯿﻖ ﻣﺮﺋﻲ ،ﺑﺘﻮﺛﯿﻖ ﺻﻮﺗﻲ او ﺗﻮﺛﯿﻖ
ﻛﺘﺎﺑﻲ.

) ھ(

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺸﺮطﺔ ﺗﺴﺮي اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱وﺛﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺷﺮطﻲ
ﺑﺘﻮﺛﯿﻖ ﺧﻄﻲ ﻓﻘﻂ ،ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ
ادﯾﺮ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ.
) (۲ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﺨﻄﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ
ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ ادﯾﺮ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ،ﯾﺘﻢ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﻤﺮﺋﻲ ،او اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﺼﻮﺗﻲ؛ وﻟﻜﻦ ﺑﺤﺎل ادﯾﺮ
اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻠﻐﺔ اﻻﺷﺎرة ﯾﻮﺛﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﻤﺮﺋﻲ ﻓﻘﻂ.
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) (۳ﺑﺤﺎل اﻋﺘﻘﺪ اﻟﺸﺮطﻲ ان اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﻻ ﯾﻌﺮف
اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ او اﻧﮫ ﺷﺨﺺ ذو اﻋﺎﻗﺔ ،ﻟﮭﺬا ﯾﺼﻌﺐ
ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ،
ﻋﻨﺪھﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﻤﺮﺋﻲ او اﻟﺼﻮﺗﻲ؛
) (٤ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻤﺎدة واﻟﻔﻘﺮة )ز(" ،إﻋﺎﻗﺔ"-ﻧﻘﺺ ﺟﺴﺪي،
ﻧﻔﺴﻲ او ﻋﻘﻠﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻀﻌﻒ اﻻدراﻛﻲ ،داﺋﻤﺔ
او ﻣﺆﻗﺘﮫ.
)و(

ﯾﻮﺛﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺷﺮطﻲ ﺧﺎرج
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮطﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﻤﺮﺋﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﺼﻮﺗﻲ او اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ،
وﻟﻜﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﻮﺛﯿﻖ إﻋﺎدة ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ
ﻓﯿﮫ ﺑﺎﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﻤﺮﺋﻲ ﻓﻘﻂ.

)ز(

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﺧﺎرج ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺸﺮطﺔ ﺗﺴﺮي اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱وﺛﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺷﺮطﻲ
ﺑﺘﻮﺛﯿﻖ ﺧﻄﻲ ﻓﻘﻂ ،ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ
ادﯾﺮ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ،اﻻ ﺑﺤﺎل ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
او ﺑﻤﻮﻋﺪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻠﻐﺔ؛
) (۲ﻟﻢ ﯾﻮﺛﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﺧﺎرج ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺸﺮطﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ ادﯾﺮ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(۱ﯾﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺘﻲ ﯾﻔﮭﻤﮭﺎ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )ح( ،وﺗﺮﻓﻖ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺧﻄﯿﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﻠﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﺨﻄﻲ؛
) (۳ﺗﻢ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺧﻄﻲ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ اﻟﺬي
ﻻ ﯾﻌﺮف اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ او اﻧﮫ ﺷﺨﺺ ذو إﻋﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﻌﺐ ﻓﮭﻢ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ،ﯾﻘﺮأ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﺨﻄﻲ اﻣﺎﻣﮫ وﯾﺸﺮح
ﻟﮫ ﻣﻀﻤﻮﻧﮫ ،ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )ح(.

)ح( ) (۱ﺣﻘﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺷﺮطﻲ ﺧﺎرج ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺸﺮطﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﻮﺑﺘﮭﺎ اﻟﻘﺼﻮى ھﻲ اﻟﺴﺠﻦ
ﻋﺸﺮة ﺳﻨﻮات او أﻛﺜﺮ ،ﺗﺴﺮي اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ(

ﯾﺒﺮز ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮطﺔ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ،وﯾﻄﻠﺐ
ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ؛ وﻟﻜﻦ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ
اﻟﻤﺴﺆول ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪون ،اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
اﺑﺮاز اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺸﺮطﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﻻﺣﻖ؛
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)ب( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،اﺗﻀﺢ
ﻟﻠﻤﺤﻘﻖ ،ﺧﻼل إدارة اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ،اﻧﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﻦ
اﺣﻀﺎر اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ اﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮطﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻌﻘﻮل وﻗﺮﯾﺐ ،ﯾﺒﺮز اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ
اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ادﯾﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
وﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ؛
)ج( اﺑﺮاز اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺸﺮطﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺗﻮﺛﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﻤﺮﺋﻲ او اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ
اﻟﺼﻮﺗﻲ.
)ط( ) (۱ﻻ ﯾﻨﻔﺬ أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﯾﻂ.
) (۲ﺗﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻧﺺ ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﺮﺋﻲ او
ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺻﻮﺗﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ،إذا ﺗﻄﻠﺐ
اﻻﻣﺮ ،ﻟﻐﺮض ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻨﺺ ،ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
ﻟﺸﺮطﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ.
)ي( ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮات )ب( ﺣﺘﻰ )ح( ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ
ﻓﯿﮫ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻣﻨﯿﺔ.

۱٤

اﻟﻐﺎء

.٤

ﯾﻠﻐﻰ ﺑﮭﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (٦
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ .۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،(۲۰٦۲

ﺳﺮﯾﺎن

.٥

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.٦

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۷۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
."۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،(۲۰۷۹

ﺣﺷﻔﺎن ٥۷۸۲

 ۲۰ﺗﺷرﯾن اول ۲۰۲۱

اﻟ������وف

ﯾ������ﮭ������ودا ﻓ������وﻛ�����س

ﻗﺎﺋد ﻗوات ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳ������راﺋﯾﻠﻲ
ﻓ��ﻲ ﻣ��ﻧ��ط��ﻘ����ﺔ ﯾ��ﮭ��ودا واﻟﺳ����������ﺎﻣ��رة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن أراﺿﻲ )اﺑﻌﺎد ﻣﻌﺘﺪﯾﻦ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۸۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(؛۲۰۲۱-٥۷۸۲

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ أي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ،
ﻓﺎﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۳
ﺑﺪء
وﺳﺮﯾﺎن
اﻻﺳﻢ

۲۳

ﺳﺮﯾﺎن

.۱

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۳ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن أراﺿﻲ )اﺑﻌﺎد ﻣﻌﺘﺪﯾﻦ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۱٤۷۲
 ،۱۹۹۹-٥۷٦۰ﺑﺪل " "۳۰ﯾﺄﺗﻲ."۹۰" :

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ وﯾﺴﺮي ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم .۲۰۲۲\۱۱\۱

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ " :اﻣﺮ ﺑﺸﺄن أراﺿﻲ )اﺑﻌﺎد ﻣﻌﺘﺪﯾﻦ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) (۲۰۸۰ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

ﺣﺷﻔﺎن ٥۷۸۲

 ۲۹ﺗﺷرﯾن اول ۲۰۲۱

اﻟ������وف

ﯾ������ﮭ������ودا ﻓ������وﻛ�����س

ﻗﺎﺋد ﻗوات ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳ������راﺋﯾﻠﻲ
ﻓ��ﻲ ﻣ��ﻧ��ط��ﻘ����ﺔ ﯾ��ﮭ��ودا واﻟﺳ����������ﺎﻣ��رة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۱۸ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۲۰۸۱
۲۰۲۱-٥۷۸۲
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋ�ﺪ ﻗ�ﻮات ﺟ�ﯿﺶ اﻟ�ﺪﻓﺎع اﻹﺳ�ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ ،وﺑﻤ�ﺎ اﻧﻨ�ﻲ اﻋﺘﻘ�ﺪ ﺑ�ﺄن اﻻﻣ�ﺮ ﺿ�ﺮوري
ﻷﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ وﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ ۱۹٦۹-٥۷۳۰ ،(۳٤۸
)ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ"-اﻷﻣﺮ اﻻﺻﻠﻲ"( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۱

ﺗﻌ���ﺪﯾﻞ اﻟﻤ���ﺎدة
۱

.۱

ﺗﻌ���ﺪﯾﻞ اﻟﻤ���ﺎدة
۳أ

.۲

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۳أ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺑﻌﺪ" ،ﻗﺮار ﺣﻜﻢ اﻟﺬي أﺻﺪر ﺑﺸ�ﻜﻞ
ﻗ��ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓ��ﻲ إﺳ��ﺮاﺋﯿﻞ وﻋﻠﯿ��ﺔ ﻣﺼ��ﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ��ﺔ" ﯾ��ﺄﺗﻲ" :او ﻣﺤﻜﻤ��ﺔ دﯾﻨﯿ��ﺔ ،ﺑﻤﺮاﻋ��ﺎة
اﻻﻣﺮ."،

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۳

ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.٤

ﯾﺴ���ﻤﻰ ھ���ﺬا اﻷﻣ���ﺮ" :أﻣ���ﺮ ﺑﺸ���ﺄن اﻟﻤﺴ���ﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀ���ﺎﺋﯿﺔ )ﺗﻌ���ﺪﯾﻞ رﻗ���ﻢ ) (۱۸ﯾﮭ���ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ."۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،(۲۰۸۱

) (۱

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ" ﯾﺄﺗﻲ:
""ﻣﺤﻜﻤ��ﺔ دﯾﻨﯿ��ﺔ"-ﻣﺤﻜﻤ��ﺔ دﯾﻨﯿ��ﺔ ﻓ��ﻲ إﺳ��ﺮاﺋﯿﻞ ،ﻟﮭ��ﺎ اﻟﺼ��ﻼﺣﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜ��ﻢ وﻓ��ﻖ
اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ؛"؛

) (۲

ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻗﺮار ﺣﻜﻢ" ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ:
"وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺮار ﺣﻜﻢ ﻧﮭﺎﺋﻲ ،اﻣﺮ او ﻗﺮار اﻟ�ﺬﯾﻦ أﺻ�ﺪروا ﺑﺸ�ﺄن ﻣﯿ�ﺮاث ،ﻣ�ﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ دﯾﻨﯿﺔ ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﯿﻮم اﻟﻤﺤﺪد او ﺑﻌﺪة؛".

ﺣﺸ���������ﻔﺎن ٥۷۸۲

اﻟ����������������ﻮف ﯾﮭ����������������ﻮدا ﻓ����������������ﻮﻛﺲ

 ۱ﺗﺸ����ﺮﯾﻦ ﺛ����ﺎﻧﻲ ۲۰۲۱

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

۲٦

ﻓ�������ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�������ﺔ ﯾﮭ�������ﻮدا واﻟﺴ�������ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﺮى(
)ﺟﺪﯾﺪ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۲۱-٥۷۸۲،(۲۰۸۲
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط
ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۲۰۲۱-٥۷۸۲،(۲۰۷٥ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۱٥

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱٥

۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(
)ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( )اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
."۲۰۲۱-٥۷۸۲،(۲۰۸۲

ﺑﺪل "۲۰۲۱\۱۱\۱۲" :ﯾﺄﺗﻲ."۲۰۲۱\۱۲\۱۲" :

۷

ﻛﺴﻠﻮ

۱۱

٥۷۸۲

ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ

اﻟ�������ﻮف

۲۰۲۱

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

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

اﻟﻌﻤﻮد أ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻻدارﺑﺔ
) (۱اﻟﻤﺎدة )۷أ())(۱أ(
) (۲اﻟﻤﺎدة )۷أ())(۱ب(
) (۳اﻟﻤﺎدة )۷أ())(۱ج(

۱٤
۱٤
۲۳

اب
اب
ﺗﻤﻮز

٥۷۸۱
٥۷۸۱
۲۰۲۱

اﻟﺬﯾﻞ
)اﻟﻤﻮاد  ۸و(۹ -

اﻟﻌﻤﻮد ب
ﻏﺮاﻣﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺸﺎﻗﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ
٥٫۰۰۰
۷٬٥۰۰
۱۰٫۰۰۰

اﻟ�������ﻮف
اﻟ�������ﻮف
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ﺗ�������ﻤ�������ﯿ�������ﺮ ﯾ�������ﺪﻋ�������ﻲ
ﺗ�������ﻤ�������ﯿ�������ﺮ ﯾ�������ﺪﻋ�������ﻲ

) (٤اﻟﻤﺎدة )۷أ()(۲
)٤أ( اﻟﻤﺎدة )۷أ()۲أ(
)٤أ (۱اﻟﻤﺎدة )۷أ()۲أ(۱
)٤ب( اﻟﻤﺎدة ۷أ)۲ب()أ(
)٤ج( اﻟﻤﺎدة ۷أ)۲ب()ب(
)٤د( اﻟﻤﺎدة ۷أ)۲ج(
) (٥اﻟﻤﺎدة )۷أ()(۳
) (٦اﻟﻤﺎدة )۷أ()(٤
) (۷اﻟﻤﺎدة )۷أ()(٥

۳٬۰۰۰
۳٫۷٥۰
۱٫۰۰۰
۳٫۷٥۰
٥٫۰۰۰
۲٫۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰۸۳
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

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

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ٥

.۱

اﻻﺳﻢ

 .۲ﺮ ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(

ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )ب( ،٥ﺑﺪل " ۱٥ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ  "۲۰۲۱ﯾﺄﺗﻲ۲۲" :
ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ ."۲۰۲۱

)رﻗﻢ ) (۲۰۸۳ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۲،

۱۱
۱٥

ﻛﺳﻠو
ﺗﺷرﯾن ﺛﺎﻧﻲ

٥۷۸۲

اﻟ���������ﻮف

۲۰۲۱

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ

ﺑ����ﻤ����ﻨ����ﻄ����ﻘ����ﺔ ﯾ����ﮭ����ﻮدا واﻟﺴ����������ﺎﻣ����ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰۸٤
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲،

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

.۱

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 ) (٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۸٤ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت

اﻟﻤﺎدة )۳ب( ،ﺑﺪل " ۱٥ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ  "۲۰۲۱ﯾﺄﺗﻲ ۲۲" :ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ ."۲۰۲۱

ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۲،

۱۱

ﻛﺳﻠو

٥۷۸۲

اﻟ���������ﻮف

۱٥

ﺗﺷرﯾن ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۲۱

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ رﻗﻢ ۲۰۸٥
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ اﻧﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ ان اﻻﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﻟﻸطﺮاف اﻟﻤﺘﺪاوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ )) (Novel Coronavirus nCov-2019ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( ،ﻓﺄﻧﻲ آﻣﺮ
ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۱ ٤

ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) (۱۸٤۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،۲۰۲۰-٥۷۸۰،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤ب( ،ﺑﺪل " ۱٥ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ
 "۲۰۲۱ﯾﺄﺗﻲ ۲۲" :ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ ."۲۰۲۱

.۲

اﻻﺳﻢ

ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﻣﺮ" :اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ
رﻗﻢ ) (٤ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) (۲۰۸٥ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

۱۱

ﻛﺳﻠو

٥۷۸۲

اﻟ���������ﻮف

۱٥

ﺗﺷرﯾن ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۲۱

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

ﯾ���������ﮭ���������ﻮدا

ﻓ���������ﻮﻛ���������ﺲ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۲۰۱۰-٥۷۷۱ ،(۱٦٦٥
اﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،
ﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة )۲ج( ﻣﻦ اﻻﻣر ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺑر )ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۲۰۱۰-٥۷۷۱ ،(۱٦٦٥ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ( ﻓﺈﻧﻨﻲ أﺻﺪر ھﺬا اﻹﻋﻼن:
ﻓﻲ اﻻﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(-٥۷۷٦ ،
) ۲۰۱٦ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻹﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ،۱
ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ "اﻟﻤﺴﺆول" ،ﯾﺄﺗﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ۱

.۱

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة
٥أ

.۲

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺬﯾﻞ
اﻟﺨﺎﻣﺲ

.۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.٤

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻹﻋﻼن ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

اﻻﺳﻢ

.٥

ﯾﺴ��ﻤﻰ ھ��ﺬا اﻻﻋ��ﻼن " :اﻋ��ﻼن ﺑﺸ��ﺄن ﺗﺨﺼ��ﯿﺺ ﻣﻌ��ﺎﺑﺮ ﻟﻠﻨﻘ��ﻞ اﻟﺒﻀ��ﺎﺋﻊ )ﺗﻌ��ﺪﯾﻞ(
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

"رزﻣﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن داﺋﺮة اﻟﺒﺮﯾﺪ۱۹۳۰ ،؛".
ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة  ٥ﯾﺄﺗﻲ:
"ﻧﻘﻞ رزم ٥أ .ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،٥اﺧﺮاج اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻧﻮع
اﻟﺮزم اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ ،ﻣﺼﺪرھﺎ ﻟﯿﺲ ﺑﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او
اﻟﺒﺮﯾﺪ
ﻣﻨﺸﺄة ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﺣﻀﺎر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر،
وﻋﻨﻮﻧﮭﺎ ﻟﯿﺲ ﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺸﺄه ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ،
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﯾﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻟﮭﺬا اﻹﻋﻼن.".
ﻓﻲ ﻹﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ،ﯾﺄﺗﻲ:
"اﻟﺬﯾﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
)اﻟﻤﺎدة ٥أ(

.۱

۹
۲۲

ﻧﯿﺴﺎن

٥۷۸۱

آذار

۲۰۲۱

ﻣﻌﺒﺮ ﺑﯿﺘﻮﻧﯿﺎ\ﻋﻮﻓﺮ

ﻧﻘﺎط اﻹﺣﺪاﺛﯿﺎت
ﺧﻂ اﻟﻄﻮل
۲۱٦۸۸۸

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض
."٦٤۳۲۸۰

اﻟﻌﻣﯾ��������������د ﻓ��������������ﺎرس ﻋطﯾﻠ��������������ﮫ
رﺋ������������ﯾس اﻹدارة
ﻟﻣﻧطﻘ�����ﺔ

ﯾﮭ�����ﻮدا

اﻟﻣدﻧﯾ������������ﺔ
واﻟﺴ�����ﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )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:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت-
"ﺿﯿﻒ"-ﻣﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﻘﯿﻤﺎ ً او ﻣﻘﯿﻢ داﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﯿﺔ ،ﻻ
ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻟﯿﺲ ﻋﺎﻣﻞ أﺟﻨﺒﻲ اﻟﻘﺎطﻦ ﻓﻲ دور اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ،ﻟﯿﺲ ﻣﺮاﻗﺐ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﺮﻓﺎه واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ وﻟﯿﺲ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﺨﻄﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ؛
"اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ"-ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة؛
"اﺷﺨﺎص ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن"-أﺑﻨﺎء اﻻﺳﺮة اﻟﻨﻮوﯾّﺔ ،او اﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﺳﻮﯾﺘﺎ ً او
ﯾﻤﻜﺜﻮن ﻓﻲ ﻣﻜﺎن داﺋﻢ؛
"ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ"-ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻔﻢ واﻻﻧﻒ ﺑﻘﻤﺎش ،ﺑﻜﻤﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،او ﺑﻜﻤﺎﻣﺔ ﺑﯿﺘﯿﺔ،
اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮫ )ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت-ﻛﻤﺎﻣﺔ( ،وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻖ ﺷﺆون اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛
"ﻋﺎﺋﺪ"-ﻣﻦ وﺻﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﮭﺎ ،ﻋﺪا ﻣﻦ ﯾﺼﻞ ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﻟﻢ
ﯾﻜﻦ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ أﺧﺮى ﺧﻼل ال ۱٤-ﯾﻮم اﻷﺧﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ وﺻﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛
"ﻣﺮﯾﺾ"-ﻣﺮﯾﺾ ﻣﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺨﺘﺒﺮ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ل nCoV-ﻋﺪا ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺨﺘﺒﺮ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ لnCoV-
ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري؛
"ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ"-ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻄﻌﯿﻢ
ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ،اﻟﺬﯾﻦ أﺻﺪروا ﻣﻦ  ۳ﺗﺸﺮﯾﻦ اول  ۲۰۲۱وﻟﻢ ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﺑﮭﻢ؛ ﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺮض" ،ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل"-ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ادﻻ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﺞ؛ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ؛
"ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ"-أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱ﻋﺎﺋﺪ؛
) (۲ﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﺘﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ؛
) (۳ﻣﻦ ﻗﺮر اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻧﮫ ﻛﺎن ﺑﺘﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ﺧﻼل ال ۱٤-ﯾﻮم اﻷﺧﯿﺮة؛
) (٤ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ل nCoV-ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري؛
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"اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺻﺮ"-أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ،اﻟﻮﺻﻲ ،اﻟﻤﺘﺒﻨﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﻨﻲ اﻷوﻻد،
 ،۲۰۱٦-٥۷۷٦ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ،ﻣﻦ ﯾﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻘﺎﺻﺮ
ﺗﺤﺖ رﻋﺎﯾﺘﮫ او ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺘﮫ؛
"ﻓﺤﺺ"-ﻓﺤﺺ ل nCoV-اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ PCR؛
"ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري"-ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ل nCoV-اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر؛
"ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ"-ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛
"اﺟﺘﻤﺎع دوﻟﻲ"-اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺤﻀﻮر اﺷﺨﺎص ﻣﻦ دوﻟﺔ واﺣﺪة او أﻛﺜﺮ ،وھﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة او دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ؛
"ﺗﺠﻤﮭﺮ ﻣﻨﻈﻢ"-ﺗﺠﻤﮭﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺣﺪث رﯾﺎﺿﻲ ،ﻣﺆﺗﻤﺮ ،ﻋﺮض ﻣﺴﺮﺣﻲ،
ﻋﺮض؛
"ﺗﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ"-أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱ﺗﻌﺮض ﻟﻤﺮﯾﺾ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ،
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺬﯾﻦ اﺻﯿﺒﻮا ﺑﺎﻟﻤﺮض ،زﯾﺎرة ﻣﺮﯾﺾ ،او
ﺗﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ،ﻛﻞ ھﺬا ،ﺑﺤﺎل ﻧﻔﺬت اﻻﻋﻤﺎل ﺑﺪون وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ
ﯾﺤﺪدھﺎ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛
) (۲اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﻮار ﻣﺮﯾﺾ او اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﺪراﺳﻲ،
) (۳اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﻧﻘﻞ ،ﺑﺒﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﻣﻘﻌﺪﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺟﻠﻮس اﻟﻤﺮﯾﺾ،
) (٤اﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺮﯾﺾ،
) (٥أي ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ اﻟﺬي ﯾﺜﯿﺮ اﻟﺸﻚ ﺑﺎﻟﻌﺪوى.
"ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﯿﺔ"-اﺣﺪى اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ او ﻗﺴﻢ داﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻤﺮﺿﻰ ﺗﻤﺮﯾﻀﯿﯿﻦ
واﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﻨﮭﻮﻛﯿﻦ ﻋﻘﻠﯿًﺎ ،واﻟﺘﻤﺮﯾﻀﯿﻦ اﻟﻤﻌﻘﺪﯾﻦ ،اﻟﻤﻮﺻﻠﯿﻦ ﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﻨﻔﺲ
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﻮن ﺑﻄﺐ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ اﻟﻨﺸﻂ ،واﻻﻗﺴﺎم ﻷﻣﺮاض
اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﯿﺨﻮﺧﺔ ،وﻧﺰل ﻟﻠﻨﺎﺟﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮﻗﺔ؛
) (۲إطﺎر إﺳﻜﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻹﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﻧﻔﺴﯿﺎً؛
) (۳ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ ﻣﺪﻣﻨﻲ اﻟﻤﺨﺪرات أو اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺎت ﺗﺸﻤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ؛
"ﻣﺆﺳﺴﺔ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" -ﻣﺴﻜﻦ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ ،أو اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﺟﺴﺪﯾًﺎ أو ﻋﻘﻠﯿًﺎ ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﯾﻜﻮﻧﻮن ﺧﺎرج إطﺎر ﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢ ،واﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﺤﻤﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﺤﻤﻲ،
 ،۲۰۱۲-٥۷۷۲ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛
"ﻣﮭﻨﺔ ﺻﺤﯿﺔ"-طﺒﯿﺐ ،طﺒﯿﺐ اﺳﻨﺎن ،ﻣﺘﺪرب ،ﻣﻤﺮض ،ﻣﻤﺮﺿﺔ ،داﯾﺔ ،طﺒﯿﺐ ﻧﻔﺴﻲ ،ﻣﻌﺎﻟﺞ
وظﯿﻔﻲ ،ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻓﯿﺰﯾﺎﺋﻲ ،ﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﻨﻄﻖ ،اﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ،اﺧﺼﺎﺋﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺮام اﻟﺴﺮﯾﺮي،
طﺒﯿﺐ ﻛﻒ اﻟﻘﺪم ،طﺒﯿﺐ ﺟﺮاج ﻛﻒ اﻟﻘﺪم ،اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ اﻟﯿﺪوي ،اﻟﺒﺎراﻣﯿﺪك ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﺒﺮ طﺒﻲ،
ﺗﻘﻨﻲ ﺣﯿﻮي ،ﺗﻘﻨﻲ ﺳﻮﻧﺎر ،ﻣﺸﻐﻠﻲ ﻣﺎﻛﯿﻨﺔ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺮﺋﺔ ،ﻣﻦ ﯾﺄﺧﺬ اﻟﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪم،
ﺗﻘﻨﻲ طﺒﻲ ،ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻌﻠﻢ اﻻﻣﺮاض ،ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺘﺨﺪﯾﺮ ﻓﻲ ﻏﺮف
اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت ،ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت ،ﻣﻀﻤﺪ ،ﺳﺎﺋﻖ

11741

ﺳﯿﺎرة اﻹﺳﻌﺎف ،ﻣﺼﺤﺢ اﻟﺒﺼﺮ ،ﻓﺎﺻﺪي اﻟﻮرﯾﺪ ،ﺗﻘﻨﻲ ﻋﯿﻮن ،ﻣﺮاﻓﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﻟﻄﻔﻞ ذو
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄھﯿﻞ ﯾﻮﻣﯿﺔ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وطﺮﯾﻖ
اﻟﻌﻮدة ﻣﻨﮭﺎ ،ﺻﯿﺪﻟﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﮭﻨﮫ ﻣﻌﺘﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻛﻤﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ؛
"ﻣﻜﺎن ﻟﺒﯿﻊ اﻻﻏﺬﯾﺔ"-ﺣﺎﻧﻮت اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﯿﻊ اﻷﻏﺬﯾﺔ ،ﻣﻘﺼﻒ ،ﺳﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ،
ﻣﻄﻌﻢ ﻻ ﯾﺄﻛﻠﻮن ﺑﺪاﺧﻠﮫ ،ﻣﺘﺠﺮ ﻟﺒﯿﻊ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺬي ﻻ ﯾﺄﻛﻞ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺘﺠﺮ ﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق
"ﻣﻮظﻒ"-ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺘﻄﻮع ،ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ وﻣﻦ ﯾﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺪى ﻣﺸﻐﻞ ،ﺑﺤﺎل ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺑﯿﻨﮫ
وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﻐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻞ او ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﺟﺪ؛
"ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﺼﺤﺔ"-ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﯿﺔ ،ﺻﻨﺪوق ﻣﺮﺿﻰ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻄﻮارئ او ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ او ﻣﮭﯿﺊ ﻟﯿﺴﺘﻌﻤﻞ ،ﻛﻠﮫ او ﺟﺰء
ﻣﻨﮫ ،ﻛﻤﻜﺎن ﺳﻜﻦ او ﻣﻜﺎن ﻟﻤﻜﻮث اﻷوﻻد ،اﻟﻌﺠﺰ ،او ذوي إﻋﺎﻗﺔ ﺟﺴﺪﯾﺔ او ﻋﻘﻠﯿﺔ ،ھﺬا ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﯾﻜﻮن ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﻋﺎﺋﻠﺘﮭﻢ او ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ او اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺪرات
وﻛﺬﻟﻚ طﺎﻟﺐ ،ﻣﺘﺪرب ،ﻣﺘﻌﻠﻢ او ﻣﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻤﺎل
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ او ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺣﺪى ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت؛".
"اﻟﻌﻮارض"-ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۳۸درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ،اﻟﺴﻌﺎل او ﺿﯿﻖ اﻟﺘﻨﻔﺲ.

ﻓﺮض
اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وظﺮوف
اﻟﺤﺠﺮ
ﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ
اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ

.۲

)أ(

ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺑﻌﺰل داﺧﻞ ﻣﺴﻜﻨﮫ او ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن اﺧﺮ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ ظﺮوف اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ(؛

)ب(

ﺷﻚ ﺷﺨﺺ اﻧﮫ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ،ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
وﯾﺘﻮﺟﮫ ﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ
ﻹزاﻟﺔ اﻟﺸﻚ؛

)ب(۱

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﺤﺼﮫ ﻟﺘﺸﺨﯿﺺ إذا ﻛﺎن ﯾﺤﻤﻞ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﺑﺄﻋﻘﺎب ﺗﺤﻮﯾﻠﮫ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ طﺒﯿﺐ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﻚ ﻟﻠﻌﺪوى ﺑﺎﻟﻜﻮروﻧﺎ ،ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔﺤﺺ وﺗﻜﻮن ﺳﻠﺒﯿﺔ ل-
 ،nCovاو ﻟﻐﺎﯾﺔ اﺳﺘﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺔ طﺒﯿﺐ ﻹﻧﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه
اﻟﻔﻘﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ ،وﻟﻜﻦ ،ﺑﺤﺎل ﻓﺮض ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ
اﺧﺮ وﻓﻖ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻻﺧﺮ؛ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮات
)ھ( ﺣﺘﻰ )ح( ،ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ.

)ج(

ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ  ۱٤ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﻮﺻﻮل او  ۱٤ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ(؛

)ج(۱

ﻋﺎﺋﺪ او ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯿﻦ اﻧﮫ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (۲ﺣﺘﻰ )(٤
ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ" )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﻛﺎن
ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯿﻦ اﻧﮫ ﻣﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ( ،ﯾﺼﻞ اﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﺑﺄﺳﺮع طﺮﯾﻖ ﻣﻤﻜﻦ ،وﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﻜﺎن
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اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ؛ وﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﻜﺎن
اﻟﻔﺤﺺ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب (۱او ﻟﻤﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻘﺮة؛
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة" ،اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ"-ﻋﺪا ﺳﯿﺎرة اﺟﺮة ،وﺑﺸﺮط ان ﻻ ﯾﺠﻠﺲ ﻓﻲ
ﺳﯿﺎرة اﻷﺟﺮة ﻣﺴﺎﻓﺮ آﺧﺮ ،ﻋﺪا اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن ،وﺑﺸﺮط
ان اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﯾﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻌﺪ اﻟﺨﻠﻔﻲ وﺷﺒﺎﺑﯿﻚ ﺳﯿﺎرة اﻷﺟﺮة ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ؛
)ج(۲

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،ﯾﺠﻮز ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ،واﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﺼﺤﺔ ،إﻧﮭﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﯿﺎز
ﻓﺤﺼﯿﻦ ﻛﻮروﻧﺎ ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟـ nCov؛ ﺗﻨﻔﺬ ھﺬه اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﺤﺪدھﺎ
اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او اﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،وﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻻﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺸﺮوط
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ أو
ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ؛ ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة" ،ﻣﻮظﻒ ﺟﮭﺎز اﻟﺼﺤﺔ" -أﺣﺪ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱

ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻠﻮاﺋﯿﺔ اﻟﺬي ﺻﻨﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻠﻮاﺋﻲ
أو ﻧﺎﺋﺒﮫ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺷﺨﺺ ﻣﺨﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻣﻮظﻒ
ﺿﺮوري؛

) (۲

ﺷﺨﺺ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﯿﺔ ،ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻣﺮﺿﻰ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ أو
ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت طﺒﯿﺔ طﺎرﺋﺔ )ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة  -ﻣﺆﺳﺴﺔ( ،وﻛﺬﻟﻚ
طﺎﻟﺐ ،ﻣﺘﺪرب ،ﯾﺘﻌﻠﻢ أو ﺷﺨﺺ ﯾﻜﻤﻞ ﺗﺪرﯾﺒًﺎ ﻋﻤﻠﯿًﺎ ﻟﻤﮭﻨﺔ ﺻﺤﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ أو ﻣﻘﺪم
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮظﻒ إداري أو ﻋﺎﻣﻞ
ﺻﯿﺎﻧﺔ ،اﻻ ﺑﺤﺎل ﺗﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺿﺮوري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ،
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺴﻖ
اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﺘﻔﻆ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﻢ ﻛﻌﻤﺎل ﺿﺮورﯾﯿﻦ واﻟﺬﯾﻦ ﺻﻮدق
ﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎء اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ،وﯾﺮﺳﻠﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﺠﮭﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ أو إﻟﻰ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ،
ﻋﻨﺪ طﻠﺒﮭﺎ؛

) (۳

ﻋﻀﻮ طﺎﻗﻢ طﺒﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ وﻣﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ إطﺎر ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل أو
ﺷﺨﺺ ﯾﻌﻤﻞ ﻛﻤﻘﺪم رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ إطﺎر ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل واﻟﺬي ﺗﻢ
ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺿﺮوري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺮﻓﺎه واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض –
"ﻋﻀﻮ طﺎﻗﻢ طﺒﻲ" -طﺒﯿﺐ أو ﻣﻤﺮﺿﺔ أو ﺷﺨﺺ ﯾﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪ طﺒﻲ؛
"ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة" -ﻣﻮظﻒ ﯾﻘﺪم رﻋﺎﯾﺔ ﺟﺴﺪﯾﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ
ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﺎق أو ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر؛
"إطﺎر ﻋﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل" -إطﺎر اﻟﻤﻌﺪ ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف
وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺮﻓﺎه واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ أو ﯾﺘﻢ ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ
ﻋﻠﻰ ﯾﺪھﺎ او أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة اوﻣﻦ
ﻗﺒﻠﮭﺎ؛
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)ج(۳

)ج(٤

)د(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
إﻧﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﺑﻔﺤﺺ nCov
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )۲ب( ،وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ؛ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻻ ﺗﻤﺲ
ﺑﻮاﺟﺐ ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ آﺧﺮ اﻟﺬي ﻓﺮض ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت:
) (۱

إذا ﻟﻢ ﺗﻈﮭﺮ ﻋﻠﯿﮫ أي أﻋﺮاض ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ
ﻓﺤﺺ  nCovﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ))(۲ب(؛

) (۲

ﺑﻌﺪ اﺟﺘﯿﺎز ﻓﺤﺼﯿﻦ ﻛﻮروﻧﺎ ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟـ nCov؛ ﻧﻮع اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻣﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ أو ﻣﻨﺴﻖ
اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ( اﻟﻔﺤﺺ اﻷول -ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ؛
)ب( اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺜﺎﻧﻲ –ﺧﻼل اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ،وﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ  ۲٤ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻔﺤﺺ اﻷول؛

ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﺸﺮوط وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ
) (٤ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ" )ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة-ﺷﺨﺺ
ﻣﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ( ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ؛ اﻟﻮارد ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة
ﻻ ﯾﻤﺲ ﺑﻮاﺟﺐ ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ آﺧﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﺗﻨﻔﯿﺬه وﻓﻖ ھﺬه
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت:
) (۱

ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻧﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﺑﻔﺤﺺ
.nCoV

) (۲

ﯾﻨﻔﺪ ﻓﺤﺺ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ ) (۱ﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻤﻮﻋﺪ ﺑﺪء اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
وﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ال ٤۸-ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮر؛ ﻟﻢ ﯾﻨﻔﺬ اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻔﺤﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﻤﻜﻨﮫ ﺗﻘﺼﯿﺮ
ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )ج(۳؛

) (۳

ﺣﺼﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ل-
 nCoVﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﺬي ﻧﻔﺬه وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﻤﺮﯾﺾ ﻟﻐﺮض
ھﺬه ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت؛

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ادرك اﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ أو ﺷﺨﺺ ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﺔ واﺟﺐ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻤﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ دون
اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج ،(۱واﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي
ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ او اﻟﺬي ﻓﺮض ﻋﻠﯿﮫ واﺟﺐ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻖ ھﺬه
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻻ ﯾﺨﻞ واﺟﺐ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻻ ﯾﺨﺮج
ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻻ ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻠﻮاﺋﻲ او ﻧﺎﺋﺒﮫ ،ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ
ووﻓﻘًﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض -ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻞ واﺟﺐ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
أﯾﻀﺎ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺨﻞ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي دﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺧﻼل ﻣﺪة  ۱٤ﯾﻮم ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ،ﻛﺎن ﻓﻲ دوﻟﮫ اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺴﺖ
دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻏﯿﺮ ﻣﻔﺼﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ ،وﺻﺮح اﻧﮫ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺗﻮاﺟﺪ
ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ؛ ﻧﻌﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻞ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺤﺎل
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ﻟﻢ ﯾﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻗﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ  ۱۲ﺳﻨﮫ واﻟﺬي ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ او ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﺔ ان ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،وﯾﺴﻜﻦ ﻣﻌﮫ ،ﻣﻦ ﺗﻮاﺟﺪه
ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي أ(؛
)د(۱

) (۱

ﻋﺎﺋﺪ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺪرﯾﺐ أو ﻣﺒﺎره أو ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ دوﻟﯿﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻓﺮع اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ أو
ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺪرﯾﺐ أو ﻣﺒﺎره أو ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﺗﺤﺎد رﯾﺎﺿﻲ ،وﺗﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ
ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو إﻟﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ أو اﻟﺠﮭﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛

) (۲

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ ،ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺪرﯾﺐ أو ﻣﺒﺎراة أو ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ دوﻟﯿﺔ رﺳﻤﯿﺔ ،وﻣﻨﺤﺖ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو إﻟﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﯾُﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ ﻣﻨﺴﻖ
اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،
وﺑﺸﺮط أن ﯾﺼﺮح ﺣﺘﻰ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻧﮫ طﺒﻖ
ﺧﻼل ﻣﻜﻮﺛﮫ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺻﺪرت ﻟﻐﺮض اﻟﺴﻔﺮ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر؛

) (۳

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة" ،ھﯿﺌﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ" -ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ
ﻓﺮع رﯾﺎﺿﺔ ﻣﻌﯿﻦ واﻟﻤﻨﺘﺴﺒﯿﻦ إﻟﻰ اﺗﺤﺎد رﯾﺎﺿﻲ أو ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أو راﺑﻄﺔ ﻏﯿﺮ رﺑﺤﯿﺔ ،وﯾﻤﺜﻠﻮن ﻓﺮع أو ﻋﺪة ﻓﺮوع رﯾﺎﺿﯿﺔ ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ ﻓﺮع اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ؛

)د(۲

ﻋﺎﺋﺪ ﯾﺤﻀﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أرﺑﻌﺔ أﯾﺎم ،ﻷﻏﺮاض اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ
ﺗﻌﻮد ﺑﻔﺎﺋﺪة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺘﻌﺪا اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺜﻠﮭﺎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ،وﻗﺪم ﺗﻘﺮﯾﺮ
ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺣﺴﺒﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻣﻠﺤﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻮدة اﻟﻌﺎﺋﺪ ،وﺗﻢ ارﺳﺎل ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺠﮭﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،وﻣﻨﻮطﺎ ﻹﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻟﻔﯿﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ ﺧﻼل  ٤۸ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﺒﻮط ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟـ
 ،nCovوﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛

)د(۳

ﻋﺎﺋﺪ ذو ﺧﺒﺮة ﻓﺮﯾﺪة ﯾﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم ،ﻟﻐﺮض اﻟﻘﯿﺎم
اﻋﻤﺎل ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ،وﻗﺪم ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺣﺪى اﻟﻮزارات
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻮدة اﻟﻌﺎﺋﺪ ذو اﻟﺨﺒﺮ
اﻟﻔﺮﯾﺪة ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة .وﺗﻢ ارﺳﺎل ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ.
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)د(٤

ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة)ج( ﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺪوب رﺳﻤﻲ ﻋﻦ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻟﺬي ﻏﺎدر
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺒﻌﻮﺛﺎ ً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻷﻏﺮاض أﻣﻨﯿﺔ أو ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ،وﺑﻌﺪ ﺷﺮح
ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺴﻔﺮ وﺣﺪدت ﺷﺮوط
اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﻘﻠﺺ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻔﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ وﺑﺸﺮط ان
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺻﺮح اﻧﮫ ﻧﻔﺬ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﮭﺎ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺘﻘﺼﯿﺮ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ اﻻﺧﺬ ﻓﻲ ﻋﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻓﻲ
ﺟﻤﻠﺔ اﻻﻣﺮ ،ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ او اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ؛

)ھ(

ظﺮوف اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﺗﻜﻮن وﻓﻖ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺑﺼﺪد اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ،اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻧﺸﺮھﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛

)و(

اﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ﻣﻜﺎن ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ ﻟﻠﻤﻜﻮث ﻓﯿﮫ ﺑﺴﺒﺐ ظﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ،ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺤﺪده وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او اﻟﻘﺎﺋﺪ
اﻟﻌﺴﻜﺮي؛

)و(۱

ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وظﮭﺮت ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻌﻮارض ،ﯾﻌﻤﻞ وﻓﻖ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛

)ز(

ﺑﺤﺎل وﻗﻮع ظﺮف ﺻﺤﻲ طﺎرئ ،ﯾﺘﻮﺟﮫ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ،
ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺎرئ ،ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﻄﺎﻗﻢ اﻟﻄﺒﻲ ﺑﺸﺄن ﺗﻮاﺟﺪه ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﻚ ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﮫ ﺑﺎﻟﻌﺪوى ﺑﻔﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ؛

)ز(۱

ﯾﺠﻮز ﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻐﺎدرة ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻐﺮض
إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ او ﻓﺤﺺ اﻻﻣﺼﺎل ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮاﺟﺪ اﺟﺴﺎم ﻣﻀﺎدة ﻟـ nCov؛
ﯾﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﻔﺤﺺ واﻟﻌﻮدة ﻣﻨﮫ ﺑﺄﺳﺮع طﺮﯾﻖ ﻣﻤﻜﻨﮫ دون اﺳﺘﻌﻤﺎل
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج(۱؛

)ز(۲

ﺷﺮوط ﺧﺮوج اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﻔﺤﺺ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ز (۱وﻣﻜﺎن اﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ
وطﺮﯾﻘﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﺗﺤﺪد وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ
أو ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺸﺄن؛

)ز(۳

اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )ب) ،(۱ج (۲أو )ز (۱وﯾﺴﺎﻓﺮ ﻣﻦ
اﺟﻞ اﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ او ﻓﺤﺺ اﻻﻣﺼﺎل ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮاﺟﺪ اﺟﺴﺎم ﻣﻀﺎدة ﻟـ
 ،nCovأو ﯾﻌﻮد ﻣﻦ ھﻨﺎك ﻓﻲ ﺳﯿﺎرة أﺟﺮة أو اﻟﺬي ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة
)ج (۱وﯾﺴﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺳﯿﺎرة أﺟﺮة ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ إﺑﻼغ اﻟﺴﺎﺋﻖ
ﻗﺒﻞ دﺧﻮل ﺳﯿﺎرة اﻷﺟﺮة؛

)ح(

ﻻ ﯾﺴﺮي ﻓﺮض اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﻗﺮر
طﺒﯿﺐ او أي ھﯿﺌﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أﺧﺮى ان ﯾﺘﻢ ﻋﺰﻟﮫ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ او ﻣﻜﺎن آﺧﺮ.
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)ط(

ﻻ ﯾﺴﺮي ﻓﺮض اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ.

)ي(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ط( ،ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﻣﻜﺚ ﺧﻼل ال ۱٤-ﯾﻮﻣﺎ ﻗﺒﻞ
وﺻﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ،ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ؛ ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة" ،ﻣﻜﺚ ﻓﻲ دوﻟﺔ"-
ﻋﺪا اﻟﺬي ﻣﻜﺚ ﺣﺘﻰ  ۱۲ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻄﺎر اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﯿﮫ ﻓﻘﻂ:
اﻟﺒﺮازﯾﻞ؛
) (۱
ﺟﻨﻮب اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ؛
)(۲
اﻟﮭﻨﺪ؛
)(۳
اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ؛
) (٤
اﻻرﺟﻨﺘﯿﻦ؛
)(٥
روﺳﯿﺎ؛
)(٦
اوزﺑﺎﻛﺴﺘﺎن؛
) (۷
ﺑﯿﻼروس؛
)(۸
اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة؛
)(۹
) (۱۰ﺟﺰر ﺳﯿﺴﻞ؛
) (۱۱اﺛﯿﻮﺑﯿﺎ؛
) (۱۲اﻛﻮادور؛
) (۱۳ﺑﻮﻟﯿﻔﯿﺎ؛
) (۱٤ﻏﻮاﺗﯿﻤﺎﻻ؛
) (۱٥ھﻨﺪوراس؛
) (۱٦زﯾﻤﺒﺎﺑﻮي؛
) (۱۷زاﻣﺒﯿﺎ؛
) (۱۸ﻧﺎﻣﯿﺒﯿﺎ؛
) (۱۹ﺑﺎرﻏﻮاي؛
) (۲۰ﺷﯿﻠﻲ؛
) (۲۱ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﯿﺎ؛
) (۲۲ﻛﻮﺳﺘﺎرﯾﻜﺎ؛
) (۲۳ﻛﺮاﺟﺴﺘﺎن؛
) (۲٤ﺗﻮﻧﺲ؛

)ي(۱

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ط( ،ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺬي ھﻮ ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ ،وﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎم
ﺑﻔﺤﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺎم  ۳ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ
اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()واﺟﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻔﺤﺺ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ إﺳﺮاﺋﯿﻞ(-٥۷۸۱ ،
 ،۲۰۲۱ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ ،ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،او ﺑﻌﺪ ﻣﺮور
 ۲٤ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻼم ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺤﺪود ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺣﺴﺐ
اﻷﻗﺮب؛ وﻻﻛﻦ ﺑﺤﺎل ﻓﺮض ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ آﺧﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت،
ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي ﻓﺮض ﻋﻠﯿﮫ؛
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ))ج(۱و)-د( ،ﯾﺠﻮز ﻟﻌﺎﺋﺪ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﺬي
ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻘﻂ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،وﺑﺸﺮط ان ﯾﺼﻞ
اﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺄﺳﺮع طﺮﯾﻖ ﻣﻤﻜﻨﺔ؛ ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻘﻂ؛
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)ي أ(

ﯾﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻗﺎﺻﺮ ،اﻟﺬي ﯾﺴﻜﻦ ﻣﻌﮫ وﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ او
ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﺔ ان ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﯿﺔ ،وﻓﻖ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﻣﻦ ﺗﻮاﺟﺪه ﻓﻲ
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻋﺪم ﺧﺮوﺟﮫ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻻ ﺑﺘﺼﺮﯾﺢ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﺐ
اﻟﻠﻮاﺋﻲ او ﻧﺎﺋﺒﮫ ،اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،وﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ؛

)ي ب(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ط( ،ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺤﺎل ﺗﻮﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ وﺑﺤﺎل اﻋﺎز ﻟﮫ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻠﻮاﺋﻲ
او ﻧﺎﺋﺒﮫ ،اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ان ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ؛
) (۱

ﻛﺎن اﻟﻤﻌﺎﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ اﻟﺬي أﺻﯿﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪوى ﺑﻨﻮع
ﺧﻄﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﯾﺮوس او ھﻨﺎﻟﻚ ﺷﻚ ﻛﺒﯿﺮ اﻧﮫ أﺻﯿﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪوى ﺑﺎﻟﻨﻮع
اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺟﺮاء ﺣﺪث ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻌﺪوى ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي؛

) (۲

ﻛﺎن اﻟﻤﻌﺎﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ وﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ أﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺮﺿﯿﻦ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮض
اﻟﺨﻄﯿﺮ ،اﺷﺨﺎص ﻟﻢ ﯾﺘﻠﻘﻮا اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ او اﺷﺨﺎص ﯾﻌﺮف ان اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ ﻏﯿﺮ
ﻓﻌﺎل ﻓﯿﮭﻢ؛

) (۳

اﻟﻤﻌﺎﻓﻰ ھﻮ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﺘﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ.

)أ(

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺟﺴﺪه أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۳۸درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ،ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ
اﻟﻌﺰل اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻜﺎن ﻋﺰل وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )۲أ(.

)ب(

ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد )۲د() ،ھ( و)-ز( ﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة.

)ج(

دون اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﯾﺠﺐ ﻗﯿﺎس
ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﺪ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻛﻞ ﯾﻮم وﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﯿﺎس؛ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﯿﻦ ان ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﯿﺎس درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﺪ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ۳۷٬٥
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ،ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ٤۸ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ او ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ
ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻟـ nCov؛

واﺟﺐ
اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ
ﻟﺸﺨﺺ
ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﺤﻤﻰ

۲أ.

واﺟﺐ
اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وظﺮوف
اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ
ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ

۲ب) .أ(

ﯾﻤﻜﺚ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻮﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱

ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ-ﻗﺮر طﺒﯿﺐ ﻣﺨﺘﺺ ان اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﯾﺴﺘﻜﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ؛

) (۲

ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ-ﻗﺮر طﺒﯿﺐ اﻧﮫ ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ
اﻟﺒﯿﺖ ،وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او
ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛
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)ب(

ﺗﻜﻮن ظﺮوف اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ ،اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﯿﺐ ،وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛

)ج(

ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ طﺒﯿﺐ ﻹﻧﮭﺎء اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ؛
ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛

)د(

ﻻ ﯾﺨﺮج اﻟﻤﺮﯾﺾ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻻ
ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

) ھ(

اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ

.۳

) (۱

ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،ﯾﺘﻮﺟﮫ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ
اﻟﻄﺎرئ ،ﻣﻊ اﻹﻋﻼن اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﻄﺎﻗﻢ اﻟﻄﺒﻲ ﺑﺎﻧﮫ ﻣﺮﯾﺾ ﻛﻮروﻧﺎ؛

) (۲

ﻗﺮر اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ
ﺣﺪدھﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وطﺮﯾﻘﺔ ﻧﻘﻠﮫ ،ﻣﻨﻮطﺎ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻨﺴﻖ
اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

) (۳

ﯾﺘﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ واﺣﺪ اﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ آﺧﺮ
ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ طﺒﯿﺐ أو اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ
أو ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ووﻓﻘًﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ؛
ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ أو ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ؛

ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﯿﺐ او اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،اﻟﺬي ﯾﺘﺨﺬ ﻗﺮار وﻓﻖ
اﻟﻔﻘﺮات )أ() ،ج( او )د( ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،اﻋﻼم وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او
ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﺑﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ لnCov-؛

) (۲

اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ؛

) (۳

اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ اﻟﻰ آﺧﺮ او اﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ؛

) (٤

اﻧﮭﺎء اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﺷﻔﺎﺋﮫ او ﻣﻮﺗﮫ.

)أ(

ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ ان ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺑﺎﻧﮫ ﯾﻨﻔﺬ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
وﯾﺸﻤﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﮫ ،ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﮫ ،ﻣﻮﻋﺪ وﺻﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )۲ج( او
ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻮاﺻﻠﮫ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،وﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ؛

)ب(

ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻦ داﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﺣﺎل ﻋﻮدﺗﮫ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ او ﺣﺎل ﻧﺸﺮ
ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،اﻷول ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ،وﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻜﻮﺛﮫ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ.
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)ج(

ﻻ ﯾﺸﺘﺮك ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﺣﺮارة ﺟﺴﻤﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۳۸درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ او ﺳﻌﺎل او ﺿﯿﻖ اﻟﻨﻔﺲ،
ﻋﺪا اﻟﺴﻌﺎل وﺿﯿﻖ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻣﺮض ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺑﻮ او اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ،ﺑﺘﺠﻤﮭﺮات ،وﻻ
ﯾﺤﻀﺮ اﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﮫ او ﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮫ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ.

ﻣﻨﻊ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺪوﻟﯿﺔ
واﻟﺘﺠﻤﮭﺮات

۳أ.

ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺼﺤﯿﺔ
واﻟﺮﻓﺎه
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

۳ب) .أ(

واﺟﺐ
ارﺗﺪاء
اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ

ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ او اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮھﺎ اﻟﻮزارة او ﻣﻨﺴﻖ
اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ،ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ.

ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻀﯿﻒ زﯾﺎرة ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﯿﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻻ
ﯾﺴﻤﺢ ﻣﺪﯾﺮ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ زﯾﺎرة ﺿﯿﻒ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ او ﻣﻌﺎﻓﻰ ،او ﻗﺎﺻﺮ
ﻋﻤﺮه اﻗﻞ ﻣﻦ  ۳ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،اﻻ ﺑﺤﺎل أﺑﺮز ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ
ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري اﻟﺬي ﻧﻔﺬه ﺧﻼل ال ۲٤-ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن،
ﺑﺸﺮط ان ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻀﯿﻮف ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﺰﯾﻞ او ﺳﺎﻛﻦ داﺋﻢ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺿﯿﻮف
ﻓﻲ اﻟﯿﻮم.
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺿﯿﻒ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﯿﻢ أو ﻣﻘﯿﻢ داﺋﻢ؛

)أ(۱

ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر دﺧﻮل ﺿﯿﻒ او ﻣﻮظﻒ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة
۳ج)أ( او )أ(۱؛

)ب(

ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺰﯾﺎرة ﺿﯿﻒ ﻟﺪﯾﮫ أﻋﺮاض ،أو ﯾﺪرك أن
اﻟﻀﯿﻒ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد  ۲أو ۲ب؛

)ج(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ أو ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ زﯾﺎرة
ﺿﯿﻒ أو ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﯿﻮف ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻓﻲ ظﺮوف ﺧﺎﺻﺔ
وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدوھﺎ".

۳ج) .أ(

)أ(۱

ﻻ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﻟﯿﺲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ،ﻋﺪا ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﮫ ،دون ارﺗﺪاء
ﻛﻤﺎﻣﺔ ،وﻟﻜﻦ ﯾﻔﺮض ارﺗﺪاء ﻛﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﮭﺮات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۱۰۰ﺷﺨﺺ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح؛ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﮭﺮ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻖ ﻻﻓﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ واﺟﺐ ارﺗﺪاء
اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ،ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۲۰ھ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻦ واﺟﺒﮫ ﻻرﺗﺪاء ﻛﻤﺎﻣﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﺔ ارﺗﺪاء ﻛﻤﺎﻣﺔ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ:
) (۱

زاﺋﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺎﻓﻰ ﺣﯿﻦ ﺗﻮاﺟﺪه ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﯿﺔ او ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﻓﺎه
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﻣﻮظﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺎﻓﻰ ﺣﯿﻦ ﺗﻮاﺟﺪه ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر
ﺑﺠﻮار اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﺞ؛

) (۲

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﺔ واﺟﺐ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
وﯾﻌﻠﻢ ان ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﻓﻲ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ؛
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)أ(۲

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﺮض ارﺗﺪاء
اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﮫ ،ﻛﻠﮫ او ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ،ﻛﻲ ﯾﻤﻨﻊ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻌﺪوى ﺑﺎﻟﻜﻮروﻧﺎ ،ﻋﻠﯿﮫ
ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ،وﺑﺸﺮط اﻧﮫ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺎن وﺿﻌﺖ ﻻﻓﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرز ﻟﻠﻌﯿﻦ
ﺗﺒﯿﻦ واﺟﺐ ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ وﺗﻔﺼﯿﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻜﺎن؛
اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺗﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة؛
ﺗﻜﺰن ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻣﺪة أﻗﺼﺎھﺎ أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ،وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪة
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﻤﺪه إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﺑﺤﺎل ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ اﻧﮫ ﯾﺘﻮﺟﺐ ذﻟﻚ.

)ب(

ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﺣﺘﻰ )أ (۲ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱

ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻤﺮة اﻗﻞ ﻣﻦ  ۷ﺳﻨﻮات؛

) (۲

ﺷﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺎھﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ ،ﻋﻘﻠﯿﺔ او طﺒﯿﺔ ،ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻠﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ،
او ﺗﻤﻨﻌﮫ اﻟﻌﺎھﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻣﻦ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻔﻢ او اﻻﻧﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺬﻛﻮر
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(؛

) (۳

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻐﻠﻖ او ﻣﻨﻌﺰل ﺑﺪون أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ،
او ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻊ اﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﻜﻨﻮن
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ؛
ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض-
"ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻐﻠﻖ او ﻣﻨﻌﺰل"-ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺘﻮاﺟﺪ
داﺧﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ ،ﻣﺒﻨﻰ ،ﻏﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ،او ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ ﻗﺎطﻊ
ﺑﻌﻠﻮ ﻣﺘﺮان ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺬي ﯾﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺨﺺ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺎس
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪون ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺒﻨﻰ ،ﻓﻲ ﺧﻠﯿﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻓﻨﺎء ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺘﻮح ،ﺑﺤﺎل
ﻋﻠﻮ اﻟﻘﺎطﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﺰل ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺨﺺ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻨﺎء ﺑﻌﻠﻮ ﻣﺌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن ﺳﻨﺘﻤﺘﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ؛
"اﺷﺨﺎص ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن"-أﺑﻨﺎء اﻻﺳﺮة اﻟﻨﻮوﯾّﺔ ،او اﻓﺮاد
اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﺳﻮﯾﺘﺎ ً ﻓﻲ ﺑﯿﺖ واﺣﺪ؛

) (٤

ﻣﻦ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﺒﺚ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻋﻠﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺧﻼل اﻟﺒﺚ،
وﺑﺸﺮط اﻧﮫ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﻦ ﻣﻦ اي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ؛

) (٥

ﻋﺎﻣﻼن اﻟﻠﺬان ﯾﻌﻤﻼن ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ،
ﺑﺸﺮط ان ﯾﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﻦ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ.

) (٦

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﻨﺸﺎط رﯾﺎﺿﻲ؛

)ج(

ﯾﻜﻮن اﻟ ُﻤﺸﻐﻞ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮض
ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(؛

)د(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۲ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل
وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﮫ وﻛﺎن ﯾﺮﺗﺪي ﻛﻤﺎﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻻ ﯾﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻠﯿﺔ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﻣﻨﻮطﺎ ﺑﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻧﮫ ﻧﻔﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬﻛﻮرة؛

11751

ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض"-ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ"-ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﺣﯿﻮي ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻟﺒﯿﻊ اﻟﻐﺬاء او ﺻﯿﺪﻟﯿﺔ.
)ھ(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺮوط او
ظﺮوف اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺴﺮي ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﺮض ﻻرﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(
وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎﻻت او ظﺮوف اﻟﺘﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﻻ ﯾﻔﺮض اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن ﯾﺮﺗﺪي
اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )د(؛

)ھ(۱

ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺤﻼت ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺎت او ﺷﺒﻜﺔ ﺣﻮاﻧﯿﺖ ،ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ  ۱۰ﻓﺮوع
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﺗﺒﯿﻊ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻛﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻔﻢ واﻻﻧﻒ؛
اﻟﻮارد ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ او اﻟﺤﻮاﻧﯿﺖ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻦ
ﺗﺰوﯾﺪ زﺑﺎﺋﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﻤﺎﻣﺎت دون ﻣﻘﺎﺑﻞ؛

)و(

ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ
ط"ز ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،؛
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة )رﻗﻢ ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱؛ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ
ﺷﻜﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،(۹۸۱؛ واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

)أ(

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ وﺗﺴﺮي ،ﻋﺪا اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ،ﻟﻐﺎﯾﺔ
ﯾﻮم ۲۰۲۱\۸\۱۱؛

)ب(

ﺗﺴﺘﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )ي( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  ،۲ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم .۲۰۲۱\۸\٥

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.٤

ﺳﺮﯾﺎن

.٥

ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﯿﻦ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.٦

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت" :ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ( )ﺣﺠﺮ ﻣﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

۱٦

آب

٥۷۸۱

۲٥

ﺗﻤﻮز

۲۰۲۱

اﻟﻌﻤﯿﺪ

ﻓﺎرس

ﻋﻄﯿﻠﮫ

رﺋــــــــــﯿـﺲ اﻹدارة اﻟــــــــﻤﺪﻧـﯿﺔ
ﻓـﻲ ﻣــــﻨﻄﻘﺔ ﯾــــﮭﻮدا واﻟـــﺴﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸٦-٥۷٤٦ ،(۱۱٦٦
إﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۲۱-٥۷۸۱
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﻛﻤﺴﺆول ﺣﺴﺐ اﻷﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﻗ�ﺎﻧﻮن اﻵﺛ�ﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ ،(۱۱٦٦
) ۱۹۸٦-٥۷٤٦ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( ،وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ )۹ب( ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر ،رﻗﻢ  ٥۱ﻟﺴﻨﺔ )۱۹٦٦ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠ�ﻲ:
"اﻟﻘﺎﻧﻮن"( ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻗﺮر ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻤﻮﻗ��ﻊ "اﻟﻤﻘﺒ��ﺮة اﻟﻌﺴ��ﻜﺮﯾﺔ ﻟﻠﺠ��ﯿﺶ اﻟﺒﺮﯾﻄ��ﺎﻧﻲ-ط��ﻮﻟﻜﺮم" )إﺣ��ﺪاﺛﯿﺎت  (۲۰۱۸۳٥/٦۹۱۱۱٥ھ��ﻮ ﻣﻮﻗ��ﻊ
ﺗﺎرﯾﺨﻲ.
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ وﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﺪ )۹ب( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،أﻗﺮر ﺑﮭ�ﺬا ان ﻧﻄ�ﺎق اﻟﻤﻜ�ﺎن اﻟﺘ�ﺎرﯾﺨﻲ ،ﻛﻤ�ﺎ ھ�ﻮ ﻣﺒ�ﯿﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرطﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ .اﻟﺨﺎرطﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ واﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮭﺬا اﻹﻋﻼن ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮫ.

۷

أﻟ������������ﻮل

٥۷۸۱

۱٥

آب

۲۰۲۱

ﺣﻨﺎﻧﯿ������������������ﺎ

ھﯿﺰﻣ������������������ﻲ

اﻟﻀ��������������ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��������������ﺆون اﻵﺛ��������������ﺎر
اﻟﻤﺴ��������������������������������������������������������������������ﺆول

ﻣﺼﺎدﻗﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﻛ�ﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ وﺣﺴ�ﺐ اﻟﺒﻨ�ﺪ )۹أ( ﻣ�ﻦ اﻟﻘ�ﺎﻧﻮن ،ﻓ�ﺈﻧﻨﻲ أواﻓ�ﻖ ﺑﮭ�ﺬا ﻋﻠ�ﻰ ﻗ�ﺮار
اﻟﻤﺴ��ﺆول ،وﺣ��ﺪود اﻟﻤﻜ��ﺎن اﻟﺘ��ﺎرﯾﺨﻲ "اﻟﻤﻘﺒ��ﺮة اﻟﻌﺴ��ﻜﺮﯾﺔ ﻟﻠﺠ��ﯿﺶ اﻟﺒﺮﯾﻄ��ﺎﻧﻲ-ط��ﻮﻟﻜﺮم" ﻛﻤ��ﺎ ﺣ��ﺪد ﻋﻠ��ﻰ
اﻟﺨﺎرطﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ.

۲٥

أﻟ����������ﻮل

٥۷۸۱

 ۲اﯾﻠ��������������������ﻮل ۲۰۲۱
ﻓ���������ﺎرس ﻋﻄﯿﻠ���������ﮫ ،ﻋﻤﯿ���������ﺪ
رﺋ��������ﯿﺲ اﻹدارة

اﻟﻤﺪﻧﯿ��������ﺔ

11753

11754

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸٦-٥۷٤٦ ،(۱۱٦٦
إﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۲۱-٥۷۸۱
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﻛﻤﺴﺆول ﺣﺴﺐ اﻷﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﻗ�ﺎﻧﻮن اﻵﺛ�ﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ ،(۱۱٦٦
) ۱۹۸٦-٥۷٤٦ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( ،وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ )۹ب( ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر ،رﻗﻢ  ٥۱ﻟﺴﻨﺔ )۱۹٦٦ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠ�ﻲ:
"اﻟﻘﺎﻧﻮن"( ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻗﺮر ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻤﻮﻗﻊ "ﻗﻠﻌﺔ ﺗﯿﻐﺎرد-ﻟﻄﺮون" )إﺣﺪاﺛﯿﺎت  (۱۹۸۲٤٥/٦۳۸۳۹۰ھﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎرﯾﺨﻲ.
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ وﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﺪ )۹ب( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،أﻗﺮر ﺑﮭ�ﺬا ان ﻧﻄ�ﺎق اﻟﻤﻜ�ﺎن اﻟﺘ�ﺎرﯾﺨﻲ ،ﻛﻤ�ﺎ ھ�ﻮ ﻣﺒ�ﯿﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرطﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ .اﻟﺨﺎرطﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ واﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮭﺬا اﻹﻋﻼن ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮫ.

۷

أﻟ������������ﻮل

٥۷۸۱

۱٥

آب

۲۰۲۱

ﺣﻨﺎﻧﯿ������������������ﺎ

ھﯿﺰﻣ������������������ﻲ

اﻟﻀ��������������ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��������������ﺆون اﻵﺛ��������������ﺎر
اﻟﻤﺴ��������������������������������������������������������������������ﺆول

ﻣﺼﺎدﻗﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﻛ�ﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ وﺣﺴ�ﺐ اﻟﺒﻨ�ﺪ )۹أ( ﻣ�ﻦ اﻟﻘ�ﺎﻧﻮن ،ﻓ�ﺈﻧﻨﻲ أواﻓ�ﻖ ﺑﮭ�ﺬا ﻋﻠ�ﻰ ﻗ�ﺮار
اﻟﻤﺴﺆول ،وﺣﺪود اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ "ﻗﻠﻌﺔ ﺗﯿﻐﺎرد-ﻟﻄﺮون" ﻛﻤﺎ ﺣﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرطﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ.

۲٥

أﻟ����������ﻮل

٥۷۸۱

 ۲اﯾﻠ��������������������ﻮل ۲۰۲۱
ﻓ���������ﺎرس ﻋﻄﯿﻠ���������ﮫ ،ﻋﻤﯿ���������ﺪ
رﺋ��������ﯿﺲ اﻹدارة

اﻟﻤﺪﻧﯿ��������ﺔ

11755

11756

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸٦-٥۷٤٦ ،(۱۱٦٦
إﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۲۱-٥۷۸۱
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﻛﻤﺴﺆول ﺣﺴﺐ اﻷﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﻗ�ﺎﻧﻮن اﻵﺛ�ﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ ،(۱۱٦٦
) ۱۹۸٦-٥۷٤٦ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( ،وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ )۹ب( ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر ،رﻗﻢ  ٥۱ﻟﺴﻨﺔ )۱۹٦٦ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠ�ﻲ:
"اﻟﻘﺎﻧﻮن"( ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻗﺮر ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻤﻮﻗﻊ "ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎر اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ طﻮﻟﻜﺮم" )إﺣﺪاﺛﯿﺎت  (۲۰۱٦۹۰/٦۹۰٤۸۰ھﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎرﯾﺨﻲ.
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ وﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﺪ )۹ب( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،أﻗﺮر ﺑﮭ�ﺬا ان ﻧﻄ�ﺎق اﻟﻤﻜ�ﺎن اﻟﺘ�ﺎرﯾﺨﻲ ،ﻛﻤ�ﺎ ھ�ﻮ ﻣﺒ�ﯿﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرطﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ .اﻟﺨﺎرطﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ واﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮭﺬا اﻹﻋﻼن ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮫ.

۷

أﻟ������������ﻮل

٥۷۸۱

۱٥

آب

۲۰۲۱

ﺣﻨﺎﻧﯿ������������������ﺎ

ھﯿﺰﻣ������������������ﻲ

اﻟﻀ��������������ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��������������ﺆون اﻵﺛ��������������ﺎر
اﻟﻤﺴ��������������������������������������������������������������������ﺆول

ﻣﺼﺎدﻗﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﻛ�ﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ وﺣﺴ�ﺐ اﻟﺒﻨ�ﺪ )۹أ( ﻣ�ﻦ اﻟﻘ�ﺎﻧﻮن ،ﻓ�ﺈﻧﻨﻲ أواﻓ�ﻖ ﺑﮭ�ﺬا ﻋﻠ�ﻰ ﻗ�ﺮار
اﻟﻤﺴﺆول ،وﺣﺪود اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ "ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎر اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ طﻮﻟﻜﺮم" ﻛﻤﺎ ﺣﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرطﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ.

۲٥

أﻟ����������ﻮل

٥۷۸۱

 ۲اﯾﻠ��������������������ﻮل ۲۰۲۱
ﻓ���������ﺎرس ﻋﻄﯿﻠ���������ﮫ ،ﻋﻤﯿ���������ﺪ
رﺋ��������ﯿﺲ اﻹدارة

اﻟﻤﺪﻧﯿ��������ﺔ

11757

11758

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸٦-٥۷٤٦ ،(۱۱٦٦
إﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۲۱-٥۷۸۱
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﻛﻤﺴﺆول ﺣﺴﺐ اﻷﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﻗ�ﺎﻧﻮن اﻵﺛ�ﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ ،(۱۱٦٦
) ۱۹۸٦-٥۷٤٦ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( ،وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ )۹ب( ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر ،رﻗﻢ  ٥۱ﻟﺴﻨﺔ )۱۹٦٦ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠ�ﻲ:
"اﻟﻘﺎﻧﻮن"( ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻗﺮر ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻤﻮﻗﻊ "ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮطﺔ-ﺳﻠﺖ اﻟﻈﮭﺮ )ﺳﺎﻧﻮر(" )إﺣﺪاﺛﯿﺎت  (۲۱۹۲۳۰/٦۹۳٦۸٥ھﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎرﯾﺨﻲ.
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ وﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﺪ )۹ب( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،أﻗﺮر ﺑﮭ�ﺬا ان ﻧﻄ�ﺎق اﻟﻤﻜ�ﺎن اﻟﺘ�ﺎرﯾﺨﻲ ،ﻛﻤ�ﺎ ھ�ﻮ ﻣﺒ�ﯿﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرطﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ .اﻟﺨﺎرطﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ واﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮭﺬا اﻹﻋﻼن ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮫ.

۷

أﻟ������������ﻮل

٥۷۸۱

۱٥

آب

۲۰۲۱

ﺣﻨﺎﻧﯿ������������������ﺎ

ھﯿﺰﻣ������������������ﻲ

اﻟﻀ��������������ﺎﺑﻂ ﻟﺸ��������������ﺆون اﻵﺛ��������������ﺎر
اﻟﻤﺴ��������������������������������������������������������������������ﺆول

ﻣﺼﺎدﻗﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﻛ�ﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ وﺣﺴ�ﺐ اﻟﺒﻨ�ﺪ )۹أ( ﻣ�ﻦ اﻟﻘ�ﺎﻧﻮن ،ﻓ�ﺈﻧﻨﻲ أواﻓ�ﻖ ﺑﮭ�ﺬا ﻋﻠ�ﻰ ﻗ�ﺮار
اﻟﻤﺴ��ﺆول ،وﺣ��ﺪود اﻟﻤﻜ��ﺎن اﻟﺘ��ﺎرﯾﺨﻲ "ﻣﺮﻛ��ﺰ اﻟﺸ��ﺮطﺔ-ﺳ��ﻠﺖ اﻟﻈﮭ��ﺮ )ﺳ��ﺎﻧﻮر(" ﻛﻤ��ﺎ ﺣ��ﺪد ﻋﻠ��ﻰ اﻟﺨﺎرط��ﺔ
اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ.

۲٥

أﻟ����������ﻮل

٥۷۸۱

 ۲اﯾﻠ��������������������ﻮل ۲۰۲۱
ﻓ���������ﺎرس ﻋﻄﯿﻠ���������ﮫ ،ﻋﻤﯿ���������ﺪ
رﺋ��������ﯿﺲ اﻹدارة

اﻟﻤﺪﻧﯿ��������ﺔ

11759

11760

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۷۰-٥۷۳۰،(۳۷۳
أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﯿﻤﺔ رﺳﻮم اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۱-٥۷۸۱،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ۷أ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ ،۱۹۷۰-٥۷۳۰ ،(۳۷۳
وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌ������������ﺪﯾﻞ
ﻧﻈﺎم ۱

.۱

ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮم ﻟﻠﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( ،۱۹۸۲-٥۷٤۲ ،ﺑ�ﺪل اﻟﻨﻈ�ﺎم
 ۱ﯾﺄﺗﻲ:
:
ﻗﯿﻤ����ﺔ اﻟﺮﺳ����ﻮم
ﻟﻠﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ

) .۱أ(

اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ-ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ،ﻋﺪا
اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب(؛

)ب( ﻗﯿﻤﺔ رﺳﻮم اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺤﺪاﺋﻖ "ﻗﻤﺮان" و"-اﻟﮭﯿﺮودﯾﻮن"
ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻏﻼم ۱٥-ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ؛
ﻓﺮد ﻟﯿﺲ ﻏﻼم ۲۹-ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ؛
طﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ ۲٥-ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ؛
زاﺋﺮ ﻋﻤﺮه أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦۲ﺳﻨﺔ ۱٥-ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ؛
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ِﻏﻠﻤﺎن )ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ۳۰زاﺋﺮ(  ۱٤-ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﻟﻠﺰاﺋﺮ؛
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى )ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ۳۰زاﺋﺮ(  ۲۳-ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﻟﻠﺰاﺋﺮ؛
اﻟﺪﺧﻮل ﻣﺠﺎﻧﺎ-ﻟﻠﺠﻨﻮد رﺟﺎل اﻟﺸﺮطﺔ ،ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺧﻼل
ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺒﮭﻢ ،وﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻟﻸطﻔﺎل.".
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن .۲
اﻻﺳﻢ

.۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.
ﺗﺴ��ﻤﻰ ھ��ﺬه اﻷﻧﻈﻤ��ﺔ" :أﻧﻈﻤ��ﺔ ﺑﺸ��ﺄن ﻗﯿﻤ��ﺔ رﺳ��ﻮم اﻟﺤ��ﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ )ﺗﻌ��ﺪﯾﻞ رﻗ��ﻢ ) (۳۲ﯾﮭ��ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

۳

ﺗﺸ�������ﺮي

٥۷۸۱

۹

اﯾﻠ�������������ﻮل

۲۰۲۱

ﺟ��������������������������������������������������ﺎي ﻛ��������������������������������������������������ﻮھﯿﻦ
اﻟﻀ����ﺎﺑﻂ ﻟﺸ����ﺆون ﺣﻤﺎﯾ����ﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌ����ﺔ واﻟﺤ����ﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣ����ﺔ
ﻓ�������������������ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�������������������ﺔ ﯾﮭ�������������������ﻮدا واﻟﺴ�������������������ﺎﻣﺮة
اﻟﺴ������������������������������������������������ﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ������������������������������������������������ﺔ
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ﺟﯿﺶ

اﻟﺪﻓﺎع

اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ

اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،رﻗﻢ ۲۰۲۱- ٥۷۸۲ ،۲۰٦۹
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﻮاد  ۲و ۳ -ﻣﻦ اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻟﻰ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،رﻗﻢ ) ۲۰۲۱- ٥۷۸۲ ،۲۰٦۹ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ -اﻻﻣﺮ( وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌﺖ ان اﻻﻣﺮ
ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺮض اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ وﺗﻮﺟﺐ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻓﻮرﯾﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻔﺸﯿﮫ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ:
"ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ؛
"وﺟﮭﺔ ذات ﺧﻄﻮرة ﻛﺒﯿﺮة"-وﺟﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﮭﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻛﺪوﻟﺔ ذات
ﺧﻄﻮرة ﻛﺒﯿﺮة؛
"ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ؛
"ﻗﺎطﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ" -ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ.

واﺟﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬ .۲
ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ
ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل
اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻌﺒﺮ
ﻋﺒﺮ
ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ

ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﻣﻜﺚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﺧﺎرج
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻋﺪا اﻟﺬي ﻣﻜﺚ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺑﺪون ﺣﯿﺎزﺗﮫ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﺬه ﺧﻼل  ۷۲ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛ ﺗﺒﺮز اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻣﺎم ﺿﺎﺑﻂ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺤﺪود.

ﻣﻨﻊ اﻟﺪﺧﻮل .۳
اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻦ دول ﻣﻌﯿﻨﺔ

ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﻣﻮاطﻦ أﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ذات ﺧﻄﻮرة ﻛﺒﯿﺮة اﻟﻰ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ.

.٤

)أ(

ﯾﺠﻮز ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت او َﻣﻦ ِﻣﻦ طﺮﻓﮫ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺐ دﺧﻮل ﺷﺨﺺ اﻟﻰ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ ،دون اﺑﺮاز ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ
اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﺑﺤﺎل اﻗﺘﻨﻊ ان ھﻨﺎﻟﻚ ظﺮوف إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ او ظﺮوف ﺷﺨﺼﯿﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺒﺮر ذﻟﻚ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮاﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﮫ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻨﮭﺎ.

)ب(

ﯾﺠﻮز ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت او َﻣﻦ ِﻣﻦ طﺮﻓﮫ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺐ دﺧﻮل ﺷﺨﺺ اﻟﻰ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ ،ﺑﺤﺎل اﺑﺮاز ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ
اﻟﻜﻮروﻧﺎ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ إذا اﻗﺘﻨﻊ ان ھﻨﺎﻟﻚ ظﺮوف إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ او ظﺮوف ﺷﺨﺼﯿﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺒﺮر ذﻟﻚ ،ووﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ.

ﺗﺤﻔﻈﺎت
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ﺳﺮﯾﺎن

.٥

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم  ۲۰۲۱\۹\۱٥وﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم .۲۰۲۱\۱۰\۱٥

اﻻﺳﻢ

.٦

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت" :ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ(-٥۷۸۲ ،
"۲۰۲۱

۳

ﺗﺷري

٥۷۸۲

اﻟ�����ﻌ�����ﻘ�����ﯿ�����ﺪ

۹

اﯾﻠول

۲۰۲۱

رﺋ�����ﯿﺴ����������ﺔ ﻗﺴ����������ﻢ اﻟ�����ﻌ�����ﻤ�����ﻠ�����ﯿ�����ﺎت

ﻣ�����ﺎﻟ�����ﻲ ﻣ�����ﺌ�����ﯿ�����ﺮي

ﻣﻨﺴ������ﻖ اﻋﻤ���ﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣ���ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨ���ﺎطﻖ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺚ واﻻرﺳﺎل )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ٥۷۲۷-۱۹٦۷ ،(۷۹
أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺚ واﻻرﺳﺎل )رﺧﺺ ،ﺷﮭﺎدات ورﺳﻮم( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(،
۲۰۲۱-٥۷۸۱

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ۷أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺚ واﻻرﺳﺎل )رﻗﻢ ) (۷۹ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(،۱۹٦۷-٥۷۲۷ ،
ﻓﺎﻧﻨﻲ اﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
.۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم ۱

ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺚ واﻻرﺳﺎل )رﺧﺺ ،ﺷﮭﺎدات ،ورﺳﻮم() ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﻠﻲ-اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ( ،ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم -۱
) (۱ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﺗﺼ�����ﺮﯾﺢ ﻧﻮع" ،ﺑﺪل اﻟﻮارد ﻓﯿﮫ ﯾﺄﺗﻲ " :ﺗﺼ�����ﺮﯾﺢ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﺤﮫ
اﻟﻤﺴ�ﺆول ﻟﺠﮭﺎز ﺑﺚ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﯿﻦ او ﻟﺠﮭﺎز ﺑﺚ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﻤﻜﻦ اﺳ�ﺘﻐﻼل ﻧﺎﺟﻊ
ﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺮادﯾﻮ وﺗﺸ���ﻐﯿﻠﮫ ﻻ ﯾﺸ���ﻮش او ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺸ���ﻐﯿﻞ أﺟﮭﺰة ﻻﺳ���ﻠﻜﯿﺔ
أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؛"؛
) (۲ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﺗﺠﺎرة" ﺑﺪل اﻟﻮارد ﻓﯿﮫ ﯾﺄﺗﻲ-
" ﺷ���ﺮاء ،ﺑﯿﻊ ،ﺗﺴ���ﻮﯾﻖ ،ﺗﺄﺟﯿﺮ ،إﻋﺎرة او اﺳ���ﺘﯿﺮاد ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺳ���ﺘﯿﺮاد
اﻟﺸﺨﺼﻲ؛".

اﻟﻐﺎء اﻟﻨﻈﺎم ۲

.۲

ﯾﻠﻐﻰ ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم  ۲ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ.

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم ٥

.۳

ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ( ﯾﺄﺗﻲ:
")أ .(۱ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺆول ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺮوط ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ او ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ ،ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﻻﻣﺮ ،ﻣﻦ اﺟﻞ
ان ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﻧﺎﺟﻊ ﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺮادﯾﻮ وﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﺸﻮﯾﺶ او اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﯿﻞ
أﺟﮭﺰة ﻻﺳﻠﻜﯿﺔ أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ-
) (۱ﺷﺮوط ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪم اداﻧﺘﮫ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮭﺎم ﺿﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ،وﺑﺤﺎل ﻛﺎن
ﺷﺮﻛﺔ-أﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ او ذوي اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﻢ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻠﻐﺮاف؛ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺆول ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺮوط ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺤﺎل اﻋﺘﻘﺪ اﻧﮫ
ﺑﺴﺒﺐ طﺎﺑﻊ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺑﺼﺪدھﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ او ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ ﯾﺠﺐ اﻻﺧﺬ
ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﯿﮭﺎ ،ﻟﻤﻨﻊ ﻣﺲ ﻓﻲ اﻣﻦ
ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ او اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ او ﻷﺟﻞ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﻧﺎﺟﻊ ﻟﻤﻮﺟﺎت
اﻟﺮادﯾﻮ وﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﺸﻮﯾﺶ او اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﯿﻞ أﺟﮭﺰة ﻻﺳﻠﻜﯿﺔ أﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؛
) (۲ﺷﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف اﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛
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) (۳ﺷﺮوط ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﺪات واﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎت
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻓﻲ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ وھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ.".
ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ٦ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ-

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم ٦

.٤

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم
۸ج

.٥

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم
۱۱
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم
۱٤
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم
۱٦

.٦

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۱۱ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )د(-ﯾﺤﺬف.

.۷

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۱٤ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ ،اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي ))(۲د(-ﯾﺤﺬف.

.۸

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۱٦ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ( ،ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﺟﺰﺋﯿﺎ ً أو ﺑﺘﺤﻔﻈﺎت"
ﯾﺄﺗﻲ:

) (۱

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ( ،ﺑﻌﺪ "ﻷﺟﺰاء ب ،ج ،و" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻋﺪا اﻟﺒﻨﺪ  ۱۷ﻣﻨﮫ"؛

) (۲

ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ (۱ﯾﺄﺗﻲ:
")أ (۲ﺳﺮﯾﺎن رﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  ۱۷ﻣﻦ اﻟﺠﺰء )و( ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻞ،
ﯾﻜﻮن ﻟﻐﺎﯾﺔ  ۳۱ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻨﺤﮭﺎ أو ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ.

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ۸ج ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ-
) (۱

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )ج( ،ﺑﻌﺪ "ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه اﻷﻣر" ﯾﺄﺗﻲ:
" ،وﻻ ﯾﻧﻘل ﻣﺣطﺔ اﺗﺻﺎل ﻟﻘوات اﻻﻣن ،اﻻ ﺑﺣﺎل ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ وﺧطﯾﺔ
ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳؤول .ﻟﻐرض ھذه اﻟﻣﺎدة" ،ﻗوات اﻻﻣن"-ﻛل واﺣد ﻣن
اﻟﺗﺎﻟﻲ :ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ،ﺟﮭﺎز اﻻﻣن اﻟﻌﺎم ،ﺟﮭﺎز اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات واﻟﻣﮭﻣﺎت
اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﺷرطﺔ إﺳراﺋﯾل وﺳﻠطﺔ اﻟﺳﺟون".؛

) (۲

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )د( ،ﺑﺪل "ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﮭﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺪة
ﺳﺮﯾﺎن اﻟﺮﺧﺼﺔ".

" ،وﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﺷﺘﺮاط اﻻﻋﺘﺮاف ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ وﻗﺪرة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ،ﺣﺴﺐ رأي
اﻟﻔﺎﺣﺼﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﯿﻨﮭﻢ اﻟﻤﺴﺆول.".
ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ۱۸ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )ب( ﯾﺄﺗﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم
۱۸

.۹

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬﯾﻞ
اﻻول

(۱) .۱۰

")ج( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )ب( ،ﺻﺎﺣب رﺧﺻﺔ ﻣن اﻷﻧواع اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم )۱۷ھ( اﻟذي ﻧﻔذ ﺳ����رﯾﺎن رﺧﺻ����ﺗﮫ ﻗﺑل اﻧﺗﮭﺎء ﻣدﺗﮭﺎ ،ﻛﺎﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم
)٦و( ،ﯾﺳ�����ﺗﺣﻖ اﺳ�����ﺗﻌﺎدة اﻟرﺳ�����وم اﻟﺗﻲ دﻓﻌﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣدة ﻣن ﯾوم ﻧﻔذ ﺳ�����رﯾﺎن رﺧﺻ�����ﺗﮫ
ﻛﺎﻟﻣذﻛور ،وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻧظﺎم )۱۷ز(.".

) (۲

ﻓﻲ اﻟﺠﺰء )و( ،ﺑﺪل اﻟﺠﺪول ﯾﺄﺗﻲ "ﺟﺪول رﻗﻢ "۱؛
ﻓﻲ اﻟﺠﺰء )و( ،ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  ،۱ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ  ۱۰ﯾﺄﺗﻲ:
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".۱۱

.۱۲

) (۳

ﺧط ﻣن ﻧﻘطﺔ إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ ﺧط ﻻﺳﻠﻛﻲ
ﻻﺳ�������ﻠﻛﻲ اﻟ���ذي ﯾﻌﻣ���ل ﺑﯾن ﻣﺣطﺗﯾن
ﺑﻧط���ﺎق ﻣوﺟ���ﺎت اﻟ���ذي ﺛﺎﺑﺗﺗﯾن
ﯾزﯾ����د ﻋن  ٥۰ﺟ ﯾﻐ����ﺎ
ھﯾرﺗس وﺣﺗﻰ  ٥۷ﺟﯾﻐﺎ
ھﯾرﺗس
ﺧط ﻣن ﻧﻘطﺔ إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ ﺧط ﻻﺳﻠﻛﻲ
ﻻ ﺳ�������ﻠﻛﻲ اﻟ��ذي ﯾﻌﻣ��ل ﺑﯾن ﻣﺣطﺗﯾن
ﺑﻧط���ﺎق ﻣوﺟ���ﺎت اﻟ���ذي ﺛﺎﺑﺗﺗﯾن
ﯾزﯾ����د ﻋن  ٦٦ﺟ ﯾﻐ����ﺎ
ھﯾرﺗس وﺣﺗﻰ  ۹۰ﺟﯾﻐﺎ
ھﯾرﺗس ،ﻋ����دا ﺧط ﻣن
ﻧﻘطﺔ إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ ﻻ ﺳﻠﻛﻲ
اﻟ����ذي ﯾ ﻌﻣ����ل ﺑ ﻧط����ﺎق
ﻣو ﺟﺎت ا ﻟذي ﯾز ﯾد ﻋن
 ۷٤ﺟﯾﻐﺎ ھﯾرﺗس وﺣﺗﻰ
 ۷٦ﺟﯾﻐ�ﺎ ھﯾرﺗس وﺧط
ﻣن ﻧﻘط����ﺔ إﻟﻰ ﻧﻘط����ﺔ
ﻻﺳ�������ﻠﻛﻲ اﻟ���ذي ﯾﻌﻣ���ل
ﺑﻧط���ﺎق ﻣوﺟ���ﺎت اﻟ���ذي
ﯾزﯾ����د ﻋن  ۸٤ﺟ ﯾﻐ����ﺎ
ھﯾرﺗس وﺣﺗﻰ  ۸٦ﺟﯾﻐﺎ
ھﯾرﺗس

٦۰۰

ﻟ��ﻛ����ل ﻧ��ط����ﺎق ﺗ��رددي
ﺑ����ﻌ����رض  ۱ﻣ����ﯾ����ﻐ����ﺎ
ھﯾرﺗس ﺑﻛ���ل ﺧط ﻣن
ﻧﻘط��ﺔ اﻟﻰ ﻧﻘط��ﺔ ،ﻟﻛ��ل
ﺧط۷۷-

٦۰۰

ﻟ��ﻛ����ل ﻧ��ط����ﺎق ﺗ��رددي
ﺑ����ﻌ����رض  ۱ﻣ����ﯾ����ﻐ����ﺎ
ھﯾرﺗس ﺑﻛ���ل ﺧط ﻣن
ﻧﻘط��ﺔ اﻟﻰ ﻧﻘط��ﺔ ،ﻟﻛ��ل
ﺧط۹-

ﻓﻲ اﻟﺠﺰء )و( ،ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  ۱ﯾﺄﺗﻲ:
ﻧوع اﻟرﺧﺻﺔ

"اﻟﺟدول رﻗم ۲
ﺗﻌرﯾف ووﺻف

و .ﺧط ﻣن ﻧﻘطﺔ إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ ﻻﺳﻠﻛﻲ ﺧﺎص
.۱۷

ﺧط ﻣن ﻧﻘطﺔ إﻟﻰ
ﻧﻘط��ﺔ ﻻ ﺳ�������ﻠﻛﻲ
اﻟذي ﯾﻌﻣل ﺑﻧطﺎق
ﻣ����وﺟ����ﺎت اﻟ����ذي
ﯾ���زﯾ����د ﻋ���ن ۷٤
ﺟ��ﯾ��ﻐ����ﺎ ھ��ﯾ��رﺗ��س
وﺣﺗﻰ  ۷٦ﺟﯾﻐ���ﺎ
ھﯾرﺗس او ﺑﻧطﺎق
ﻣ����وﺟ����ﺎت اﻟ����ذي
ﯾ���زﯾ����د ﻋ���ن ۸٤
ﺟ��ﯾ��ﻐ����ﺎ ھ��ﯾ��رﺗ��س
وﺣﺗﻰ  ۸٦ﺟﯾﻐ���ﺎ
ھﯾرﺗس.

اﻟرﺳوم اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﺎﻗل اﻟﺟدﯾد
ﻣﻘﺎﺑل رﺧﺻﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺧﺻﯾص
ﻟﻌﺷرة ﺳﻧوات ﻣوﺟﺎت ﻟﺳﻧﺔ
واﺣدة
۳٫٥۰۰

 .۱ﻟﻛ���ل ﻧط���ﺎق
ﺗرددي ﺑﻌرض
ﺣﺗﻰ  ۲٤۹ﻣﯾ ﻐﺎ
ھﯾرﺗس وﺑﻛ����ل
ﺧط ﻣن ﻧﻘط����ﺔ
إﻟﻰ ﻧﻘط��ﺔ ،ﻟﻛ��ل
ﺧط ۲۱۰
 .۲ﻟﻛ���ل ﻧط���ﺎق
ﺗرددي ﺑﻌرض
 ۲٥۰ﺣ������ﺗ������ﻰ
 ٤۹۹ﻣ����ﯾ����ﻐ�����ﺎ
ھ��ﯾ��رﺗ��س ﺑ��ﻛ����ل
ﺧط ﻣن ﻧﻘط����ﺔ
إﻟﻰ ﻧﻘط��ﺔ ،ﻟﻛ��ل
ﺧط ٤٤۰
 .۳ﻟﻛ���ل ﻧط���ﺎق
ﺗرددي ﺑﻌرض
 ٥۰۰ﺣ������ﺗ������ﻰ
 ۷٤۹ﻣ����ﯾ����ﻐ�����ﺎ
ھ��ﯾ��رﺗ��س ﺑ��ﻛ����ل
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ﺧط ﻣن ﻧﻘط����ﺔ
إﻟﻰ ﻧﻘط��ﺔ ،ﻟﻛ��ل
ﺧط ۸۸۰
 .٤ﻟﻛ���ل ﻧط���ﺎق
ﺗرددي ﺑﻌرض
 ۷٥۰ﺣ������ﺗ������ﻰ
 ۹۹۹ﻣ����ﯾ����ﻐ�����ﺎ
ھ��ﯾ��رﺗ��س ﺑ��ﻛ����ل
ﺧط ﻣن ﻧﻘط����ﺔ
إﻟﻰ ﻧﻘط��ﺔ ،ﻟﻛ��ل
ﺧط ۱٫۳۰۰
 .٥ﻟﻛ���ل ﻧط���ﺎق
ﺗرددي ﺑﻌرض
 ۱٫۰۰۰ﺣ���ﺗ���ﻰ
 ۱٫۲٤۹ﻣ��ﯾ��ﻐ����ﺎ
ھ��ﯾ��رﺗ��س ﺑ��ﻛ����ل
ﺧط ﻣن ﻧﻘط����ﺔ
إﻟﻰ ﻧﻘط��ﺔ ،ﻟﻛ��ل
ﺧط ۱٫۷٥۰
 .٦ﻟﻛل إﺿ�����ﺎﻓﺔ
ﺑ���ﻌ���رض ۲٥۰
ﻣﯾﻐ����ﺎ ھﯾرﺗس،
ﻟﻧط����ﺎق ﺗرددي
ﻋرﺿ��������ﺔ أﻛﺛر
ﻣ�������ن ۱٬۲٥۰
ﻣﯾﻐﺎ ھﯾرﺗس ﻓﻲ
ﻛ����ل ﺧ���ط ﻣ���ن
ﻧﻘطﺔ اﻟﻰ ﻧﻘطﺔ،
ﻟﻛل ﺧط ٤٤۰

) (٤

ﻓﻲ اﻟﺠﺰء )ح( ،ﻓﻲ اﻟﺠﺪول ،اﻟﺒﻨﺪ -۳ﯾﺤﺬف؛

) (٥

ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺰء )ي أ( ﯾﺄﺗﻲ:
"اﻟﺠﺰء )ي ب( -ﺷﮭﺎدة ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺣطﺔ اﺗﺻﺎل ﺑوﺳﯾﻠﺔ ﺑﺣرﯾﺔ
ﺷﮭﺎدة ﺗﺸﻐﯿﻞ-ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺤﺺ ﺷﮭﺎدة ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ."۱۸۰
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ۱۰
ﻣﺣطﺔ اﺗﺻﺎل ﺑوﺳﯾﻠﺔ ﺑﺣرﯾﺔ

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

 .۱۱ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

 .۱۲ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ :أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺚ واﻻرﺳﺎل )رﺧﺺ ،ﺷﮭﺎدات ورﺳﻮم( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (۳
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،

۲٤

ﺗﺸﺮي

٥۷۸۲

۳۰

اﯾﻠﻮل

۲۰۲۱

داﻓﯿﺪ
اﻟﻀﺎﺑﻂ

ﻛﻮھﯿﻦ
ﻟﺸﺆون

اﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻣﺳـــــــــــــــــــــــــــــــؤول
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺄﻧﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت-
"ﺿﯿﻒ"-ﻣﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﻘﯿﻤﺎ ً او ﻣﻘﯿﻢ داﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﯿﺔ ،ﻻ
ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻟﯿﺲ ﻋﺎﻣﻞ أﺟﻨﺒﻲ اﻟﻘﺎطﻦ ﻓﻲ دور اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ،ﻟﯿﺲ ﻣﺮاﻗﺐ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﺮﻓﺎه واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ وﻟﯿﺲ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﺨﻄﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ؛
"اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ"-ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة؛
"اﺷﺨﺎص ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن"-أﺑﻨﺎء اﻻﺳﺮة اﻟﻨﻮوﯾّﺔ ،او اﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﺳﻮﯾﺘﺎ ً او
ﯾﻤﻜﺜﻮن ﻓﻲ ﻣﻜﺎن داﺋﻢ؛
"ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ"-ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻔﻢ واﻻﻧﻒ ﺑﻘﻤﺎش ،ﺑﻜﻤﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،او ﺑﻜﻤﺎﻣﺔ ﺑﯿﺘﯿﺔ،
اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮫ )ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت-ﻛﻤﺎﻣﺔ( ،وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻖ ﺷﺆون اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛
"ﻋﺎﺋﺪ"-ﻣﻦ وﺻﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﮭﺎ ،ﻋﺪا ﻣﻦ ﯾﺼﻞ ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﻟﻢ
ﯾﻜﻦ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ أﺧﺮى ﺧﻼل ال ۱٤-ﯾﻮم اﻷﺧﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ وﺻﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛
"ﻣﺮﯾﺾ"-ﻣﺮﯾﺾ ﻣﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺨﺘﺒﺮ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ل nCoV-ﻋﺪا ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺨﺘﺒﺮ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ لnCoV-
ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري؛
"ﻋﺎﺟﺰ"-اﻟﺬي ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﺮه ،ﻣﺮﺿﮫ او إﻋﺎﻗﺔ ﺟﺴﺪﯾﺔ او ﻧﻔﺴﯿﺔ ،إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻘﻠﯿﺔ او ﻷي ﺳﺒﺐ
آﺧﺮ ،ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺣﯿﺎﺗﮫ ،ﺻﺤﺘﮫ او ﺳﻼﻣﺘﮫ؛
"ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ"-ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻄﻌﯿﻢ
ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ،اﻟﺬﯾﻦ أﺻﺪروا ﻣﻦ  ۳ﺗﺸﺮﯾﻦ اول  ۲۰۲۱وﻟﻢ ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﺑﮭﻢ؛ ﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺮض" ،ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل"-ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ادﻻ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﺞ؛ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ؛
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"ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ"-أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱ﻋﺎﺋﺪ؛
) (۲ﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﺘﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ؛
) (۳ﻣﻦ ﻗﺮر اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻧﮫ ﻛﺎن ﺑﺘﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ﺧﻼل ال ۱٤-ﯾﻮم اﻷﺧﯿﺮة؛
) (٤ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ل nCoV-ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري؛
"اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺻﺮ"-أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ،اﻟﻮﺻﻲ ،اﻟﻤﺘﺒﻨﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﻨﻲ اﻷوﻻد،
 ،۲۰۱٦-٥۷۷٦ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ،ﻣﻦ ﯾﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻘﺎﺻﺮ
ﺗﺤﺖ رﻋﺎﯾﺘﮫ او ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺘﮫ؛
"ﻓﺤﺺ"-ﻓﺤﺺ ل nCoV-اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ PCR؛
"ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري"-ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﺤﺺ،
اﻟﺬي ﯾﻨﻔﺬ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ او ﻣﻨﺴﻖ ﺷﺆون اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛
"ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ"-ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛
"ﺗﺠﻤﮭﺮ"-ﻣﻜﻮث اﺷﺨﺎص ﻋﻦ ﻗﺮب ،اﻣﺎ داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ او ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح؛
"ﺗﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ"-أﺣﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱ﺗﻌﺮض ﻟﻤﺮﯾﺾ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ،
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺬﯾﻦ اﺻﯿﺒﻮا ﺑﺎﻟﻤﺮض ،زﯾﺎرة ﻣﺮﯾﺾ ،او
ﺗﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ،ﻛﻞ ھﺬا ،ﺑﺤﺎل ﻧﻔﺬت اﻻﻋﻤﺎل ﺑﺪون وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ
ﯾﺤﺪدھﺎ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛
) (۲اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﻮار ﻣﺮﯾﺾ او اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﺪراﺳﻲ،
) (۳اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﻧﻘﻞ ،ﺑﺒﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﻣﻘﻌﺪﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺟﻠﻮس اﻟﻤﺮﯾﺾ،
) (٤اﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺮﯾﺾ،
) (٥أي ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ اﻟﺬي ﯾﺜﯿﺮ اﻟﺸﻚ ﺑﺎﻟﻌﺪوى.
"ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﯿﺔ"-اﺣﺪى اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ او ﻗﺴﻢ داﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻤﺮﺿﻰ ﺗﻤﺮﯾﻀﯿﯿﻦ
واﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﻨﮭﻮﻛﯿﻦ ﻋﻘﻠﯿًﺎ ،واﻟﺘﻤﺮﯾﻀﯿﻦ اﻟﻤﻌﻘﺪﯾﻦ ،اﻟﻤﻮﺻﻠﯿﻦ ﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﻨﻔﺲ
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﻮن ﺑﻄﺐ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ اﻟﻨﺸﻂ ،واﻻﻗﺴﺎم ﻷﻣﺮاض
اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﯿﺨﻮﺧﺔ ،وﻧﺰل ﻟﻠﻨﺎﺟﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮﻗﺔ؛
) (۲إطﺎر إﺳﻜﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻹﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﻧﻔﺴﯿﺎً؛
) (۳ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ ﻣﺪﻣﻨﻲ اﻟﻤﺨﺪرات أو اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺎت ﺗﺸﻤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ؛
"ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ"-ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﯿﺪ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،وھﻲ ﻣﺪرﺳﺔ
ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ او روﺿﺎت ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻀﺎﻧﺎت اﻟﻈﮭﯿﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ؛
"ﻣﺆﺳﺴﺔ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" -ﻣﺴﻜﻦ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ ،أو اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﺟﺴﺪﯾًﺎ أو ﻋﻘﻠﯿًﺎ ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﯾﻜﻮﻧﻮن ﺧﺎرج إطﺎر ﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢ ،واﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﺤﻤﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﺤﻤﻲ،
 ،۲۰۱۲-٥۷۷۲ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛
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"ﻣﮭﻨﺔ ﺻﺤﯿﺔ"-طﺒﯿﺐ ،طﺒﯿﺐ اﺳﻨﺎن ،ﻣﺘﺪرب ،ﻣﻤﺮض ،ﻣﻤﺮﺿﺔ ،داﯾﺔ ،طﺒﯿﺐ ﻧﻔﺴﻲ ،ﻣﻌﺎﻟﺞ
وظﯿﻔﻲ ،ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻓﯿﺰﯾﺎﺋﻲ ،ﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﻨﻄﻖ ،اﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ،اﺧﺼﺎﺋﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺮام اﻟﺴﺮﯾﺮي،
طﺒﯿﺐ ﻛﻒ اﻟﻘﺪم ،طﺒﯿﺐ ﺟﺮاج ﻛﻒ اﻟﻘﺪم ،اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ اﻟﯿﺪوي ،اﻟﺒﺎراﻣﯿﺪك ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﺒﺮ طﺒﻲ،
ﺗﻘﻨﻲ ﺣﯿﻮي ،ﺗﻘﻨﻲ ﺳﻮﻧﺎر ،ﻣﺸﻐﻠﻲ ﻣﺎﻛﯿﻨﺔ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺮﺋﺔ ،ﻣﻦ ﯾﺄﺧﺬ اﻟﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪم،
ﺗﻘﻨﻲ طﺒﻲ ،ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻌﻠﻢ اﻻﻣﺮاض ،ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺘﺨﺪﯾﺮ ﻓﻲ ﻏﺮف
اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت ،ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت ،ﻣﻀﻤﺪ ،ﺳﺎﺋﻖ
ﺳﯿﺎرة اﻹﺳﻌﺎف ،ﻣﺼﺤﺢ اﻟﺒﺼﺮ ،ﻓﺎﺻﺪي اﻟﻮرﯾﺪ ،ﺗﻘﻨﻲ ﻋﯿﻮن ،ﻣﺮاﻓﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﻟﻄﻔﻞ ذو
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄھﯿﻞ ﯾﻮﻣﯿﺔ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وطﺮﯾﻖ
اﻟﻌﻮدة ﻣﻨﮭﺎ ،ﺻﯿﺪﻟﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﮭﻨﮫ ﻣﻌﺘﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻛﻤﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ؛
"ﻣﻜﺎن ﻟﺒﯿﻊ اﻻﻏﺬﯾﺔ"-ﺣﺎﻧﻮت اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﯿﻊ اﻷﻏﺬﯾﺔ ،ﻣﻘﺼﻒ ،ﺳﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ،
ﻣﻄﻌﻢ ﻻ ﯾﺄﻛﻠﻮن ﺑﺪاﺧﻠﮫ ،ﻣﺘﺠﺮ ﻟﺒﯿﻊ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺬي ﻻ ﯾﺄﻛﻞ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺘﺠﺮ ﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق
"ﻣﻮظﻒ"-ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺘﻄﻮع ،ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ وﻣﻦ ﯾﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺪى ﻣﺸﻐﻞ ،ﺑﺤﺎل ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺑﯿﻨﮫ
وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﻐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻞ او ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﺟﺪ؛
"ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﺼﺤﺔ"-ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﯿﺔ ،ﺻﻨﺪوق ﻣﺮﺿﻰ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻄﻮارئ او ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ او ﻣﮭﯿﺊ ﻟﯿﺴﺘﻌﻤﻞ ،ﻛﻠﮫ او ﺟﺰء
ﻣﻨﮫ ،ﻛﻤﻜﺎن ﺳﻜﻦ او ﻣﻜﺎن ﻟﻤﻜﻮث اﻷوﻻد ،اﻟﻌﺠﺰ ،او ذوي إﻋﺎﻗﺔ ﺟﺴﺪﯾﺔ او ﻋﻘﻠﯿﺔ ،ھﺬا ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﯾﻜﻮن ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﻋﺎﺋﻠﺘﮭﻢ او ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ او اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺪرات
وﻛﺬﻟﻚ طﺎﻟﺐ ،ﻣﺘﺪرب ،ﻣﺘﻌﻠﻢ او ﻣﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻤﺎل
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ او ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺣﺪى ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت؛".
"ﺗﻠﻤﯿﺬ"-ﻣﻦ ﯾﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ؛
"اﻟﻌﻮارض"-ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۳۸درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ،اﻟﺴﻌﺎل او ﺿﯿﻖ اﻟﺘﻨﻔﺲ.
"اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ"-ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۱۹۸۱-٥۷٤۱،؛
"أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﯿﺪ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ"-أﻧﻈﻤﺔ ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ
اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﺧﺮى(،
 ،۲۰۲۱-٥۷۸۱ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ؛

ﻓﺮض
اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وظﺮوف
اﻟﺤﺠﺮ
ﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ

.۲

)أ(

ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺑﻌﺰل داﺧﻞ ﻣﺴﻜﻨﮫ او ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن اﺧﺮ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ ظﺮوف اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ(؛

)ب(

ﺷﻚ ﺷﺨﺺ اﻧﮫ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ،ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
وﯾﺘﻮﺟﮫ ﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ
ﻹزاﻟﺔ اﻟﺸﻚ؛

)ب(۱

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﺤﺼﮫ ﻟﺘﺸﺨﯿﺺ إذا ﻛﺎن ﯾﺤﻤﻞ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﺑﺄﻋﻘﺎب ﺗﺤﻮﯾﻠﮫ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ طﺒﯿﺐ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﻚ ﻟﻠﻌﺪوى ﺑﺎﻟﻜﻮروﻧﺎ ،ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ
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ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔﺤﺺ وﺗﻜﻮن ﺳﻠﺒﯿﺔ ل-
 ،nCovاو ﻟﻐﺎﯾﺔ اﺳﺘﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺔ طﺒﯿﺐ ﻹﻧﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه
اﻟﻔﻘﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮ ،وﻟﻜﻦ ،ﺑﺤﺎل ﻓﺮض ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ
اﺧﺮ وﻓﻖ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻻﺧﺮ؛ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮات
)ھ( ﺣﺘﻰ )ح( ،ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ.

اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ

)ج(

ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ  ۱٤ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﻮﺻﻮل او  ۱٤ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ(؛

)ج(۱

ﻋﺎﺋﺪ او ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯿﻦ اﻧﮫ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (۲ﺣﺘﻰ )(٤
ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ" )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﻛﺎن
ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯿﻦ اﻧﮫ ﻣﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ( ،ﯾﺼﻞ اﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﺑﺄﺳﺮع طﺮﯾﻖ ﻣﻤﻜﻦ ،وﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﻜﺎن
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ؛ وﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﻜﺎن
اﻟﻔﺤﺺ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب (۱او ﻟﻤﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻘﺮة؛
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة" ،اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ"-ﻋﺪا ﺳﯿﺎرة اﺟﺮة ،وﺑﺸﺮط ان ﻻ ﯾﺠﻠﺲ ﻓﻲ
ﺳﯿﺎرة اﻷﺟﺮة ﻣﺴﺎﻓﺮ آﺧﺮ ،ﻋﺪا اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن ،وﺑﺸﺮط
ان اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﯾﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻌﺪ اﻟﺨﻠﻔﻲ وﺷﺒﺎﺑﯿﻚ ﺳﯿﺎرة اﻷﺟﺮة ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ؛

)ج(۲

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،ﯾﺠﻮز ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ،واﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﺼﺤﺔ ،إﻧﮭﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﯿﺎز
ﻓﺤﺼﯿﻦ ﻛﻮروﻧﺎ ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟـ nCov؛ ﺗﻨﻔﺬ ھﺬه اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﺤﺪدھﺎ
اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او اﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،وﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻻﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺸﺮوط
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ أو
ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ؛ ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة" ،ﻣﻮظﻒ ﺟﮭﺎز اﻟﺼﺤﺔ" -أﺣﺪ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱

ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻠﻮاﺋﯿﺔ اﻟﺬي ﺻﻨﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻠﻮاﺋﻲ
أو ﻧﺎﺋﺒﮫ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺷﺨﺺ ﻣﺨﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻣﻮظﻒ
ﺿﺮوري؛

) (۲

ﺷﺨﺺ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﯿﺔ ،ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻣﺮﺿﻰ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ أو
ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت طﺒﯿﺔ طﺎرﺋﺔ )ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة  -ﻣﺆﺳﺴﺔ( ،وﻛﺬﻟﻚ
طﺎﻟﺐ ،ﻣﺘﺪرب ،ﯾﺘﻌﻠﻢ أو ﺷﺨﺺ ﯾﻜﻤﻞ ﺗﺪرﯾﺒًﺎ ﻋﻤﻠﯿًﺎ ﻟﻤﮭﻨﺔ ﺻﺤﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ أو ﻣﻘﺪم
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮظﻒ إداري أو ﻋﺎﻣﻞ
ﺻﯿﺎﻧﺔ ،اﻻ ﺑﺤﺎل ﺗﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺿﺮوري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ،
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺴﻖ
اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﺘﻔﻆ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﻢ ﻛﻌﻤﺎل ﺿﺮورﯾﯿﻦ واﻟﺬﯾﻦ ﺻﻮدق
ﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎء اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ،وﯾﺮﺳﻠﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﺠﮭﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ أو إﻟﻰ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ،
ﻋﻨﺪ طﻠﺒﮭﺎ؛
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) (۳

)ج(۳

ﻋﻀﻮ طﺎﻗﻢ طﺒﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ وﻣﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ إطﺎر ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل أو
ﺷﺨﺺ ﯾﻌﻤﻞ ﻛﻤﻘﺪم رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ إطﺎر ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل واﻟﺬي ﺗﻢ
ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺿﺮوري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺮﻓﺎه واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض –
"ﻋﻀﻮ طﺎﻗﻢ طﺒﻲ" -طﺒﯿﺐ أو ﻣﻤﺮﺿﺔ أو ﺷﺨﺺ ﯾﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪ طﺒﻲ؛
"ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة" -ﻣﻮظﻒ ﯾﻘﺪم رﻋﺎﯾﺔ ﺟﺴﺪﯾﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ
ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﺎق أو ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر؛
"إطﺎر ﻋﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل" -إطﺎر اﻟﻤﻌﺪ ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف
وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺮﻓﺎه واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ أو ﯾﺘﻢ ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ
ﻋﻠﻰ ﯾﺪھﺎ او أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة اوﻣﻦ
ﻗﺒﻠﮭﺎ؛

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
إﻧﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﺑﻔﺤﺺ nCov
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )۲ب( ،وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ؛ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻻ ﺗﻤﺲ
ﺑﻮاﺟﺐ ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ آﺧﺮ اﻟﺬي ﻓﺮض ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت:
) (۱

إذا ﻟﻢ ﺗﻈﮭﺮ ﻋﻠﯿﮫ أي أﻋﺮاض ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ
ﻓﺤﺺ  nCovﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ))(۲ب(؛

) (۲

ﺑﻌﺪ اﺟﺘﯿﺎز ﻓﺤﺼﯿﻦ ﻛﻮروﻧﺎ ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟـ nCov؛ ﻧﻮع اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻣﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ أو ﻣﻨﺴﻖ
اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ( اﻟﻔﺤﺺ اﻷول -ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ؛
)ب( اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺜﺎﻧﻲ –ﺧﻼل اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ،وﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ  ۲٤ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻔﺤﺺ اﻷول؛

)ج(٤

ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﺸﺮوط وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ
) (٤ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ" )ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة-ﺷﺨﺺ
ﻣﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ( ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ؛ اﻟﻮارد ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة
ﻻ ﯾﻤﺲ ﺑﻮاﺟﺐ ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ آﺧﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﺗﻨﻔﯿﺬه وﻓﻖ ھﺬه
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت:
) (۱

ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻧﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﺑﻔﺤﺺ
.nCoV

) (۲

ﯾﻨﻔﺪ ﻓﺤﺺ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ ) (۱ﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻤﻮﻋﺪ ﺑﺪء اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
وﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ال ٤۸-ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮر؛ ﻟﻢ ﯾﻨﻔﺬ اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻔﺤﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﻤﻜﻨﮫ ﺗﻘﺼﯿﺮ
ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )ج(۳؛
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) (۳

)د(

)د(۱

ﺣﺼﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ل-
 nCoVﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﺬي ﻧﻔﺬه وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﻤﺮﯾﺾ ﻟﻐﺮض
ھﺬه ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت؛

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ادرك اﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ أو ﺷﺨﺺ ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﺔ واﺟﺐ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻤﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ دون
اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج ،(۱واﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي
ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ او اﻟﺬي ﻓﺮض ﻋﻠﯿﮫ واﺟﺐ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻖ ھﺬه
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻻ ﯾﺨﻞ واﺟﺐ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻻ ﯾﺨﺮج
ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻻ ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻠﻮاﺋﻲ او ﻧﺎﺋﺒﮫ ،ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ
ووﻓﻘًﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ؛ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض -ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻞ واﺟﺐ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
أﯾﻀﺎ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺨﻞ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي دﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺧﻼل ﻣﺪة  ۱٤ﯾﻮم ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ،ﻛﺎن ﻓﻲ دوﻟﮫ اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺴﺖ
دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻏﯿﺮ ﻣﻔﺼﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ ،وﺻﺮح اﻧﮫ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺗﻮاﺟﺪ
ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ؛ ﻧﻌﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻞ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺤﺎل
ﻟﻢ ﯾﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻗﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ  ۱۲ﺳﻨﮫ واﻟﺬي ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ او ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﺔ ان ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،وﯾﺴﻜﻦ ﻣﻌﮫ ،ﻣﻦ ﺗﻮاﺟﺪه
ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي أ(؛
) (۱

ﻋﺎﺋﺪ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺪرﯾﺐ أو ﻣﺒﺎره أو ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ دوﻟﯿﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻓﺮع اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ أو
ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺪرﯾﺐ أو ﻣﺒﺎره أو ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﺗﺤﺎد رﯾﺎﺿﻲ ،وﺗﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ
ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو إﻟﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ أو اﻟﺠﮭﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛

) (۲

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ ،ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺪرﯾﺐ أو ﻣﺒﺎراة أو ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ دوﻟﯿﺔ رﺳﻤﯿﺔ ،وﻣﻨﺤﺖ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو إﻟﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﯾُﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ ﻣﻨﺴﻖ
اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،
وﺑﺸﺮط أن ﯾﺼﺮح ﺣﺘﻰ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ إﺳﺮاﺋﯿﻞ او اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻧﮫ طﺒﻖ
ﺧﻼل ﻣﻜﻮﺛﮫ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺻﺪرت ﻟﻐﺮض اﻟﺴﻔﺮ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر؛

) (۳

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة" ،ھﯿﺌﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ" -ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ
ﻓﺮع رﯾﺎﺿﺔ ﻣﻌﯿﻦ واﻟﻤﻨﺘﺴﺒﯿﻦ إﻟﻰ اﺗﺤﺎد رﯾﺎﺿﻲ أو ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أو راﺑﻄﺔ ﻏﯿﺮ رﺑﺤﯿﺔ ،وﯾﻤﺜﻠﻮن ﻓﺮع أو ﻋﺪة ﻓﺮوع رﯾﺎﺿﯿﺔ ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ ﻓﺮع اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ؛
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)د(۲

ﻋﺎﺋﺪ ﯾﺤﻀﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أرﺑﻌﺔ أﯾﺎم ،ﻷﻏﺮاض اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ
ﺗﻌﻮد ﺑﻔﺎﺋﺪة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺘﻌﺪا اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺜﻠﮭﺎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ،وﻗﺪم ﺗﻘﺮﯾﺮ
ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺣﺴﺒﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻣﻠﺤﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻮدة اﻟﻌﺎﺋﺪ ،وﺗﻢ ارﺳﺎل ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺠﮭﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،وﻣﻨﻮطﺎ ﻹﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻟﻔﯿﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ ﺧﻼل  ٤۸ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﺒﻮط ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟـ
 ،nCovوﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛

)د(۳

ﻋﺎﺋﺪ ذو ﺧﺒﺮة ﻓﺮﯾﺪة ﯾﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم ،ﻟﻐﺮض اﻟﻘﯿﺎم
اﻋﻤﺎل ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ،وﻗﺪم ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺣﺪى اﻟﻮزارات
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻮدة اﻟﻌﺎﺋﺪ ذو اﻟﺨﺒﺮ
اﻟﻔﺮﯾﺪة ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة .وﺗﻢ ارﺳﺎل ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ.

)د(٤

ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة)ج( ﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺪوب رﺳﻤﻲ ﻋﻦ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻟﺬي ﻏﺎدر
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺒﻌﻮﺛﺎ ً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻷﻏﺮاض أﻣﻨﯿﺔ أو ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ،وﺑﻌﺪ ﺷﺮح
ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺴﻔﺮ وﺣﺪدت ﺷﺮوط
اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﻘﻠﺺ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻔﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ وﺑﺸﺮط ان
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺻﺮح اﻧﮫ ﻧﻔﺬ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﮭﺎ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ؛ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺘﻘﺼﯿﺮ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ اﻻﺧﺬ ﻓﻲ ﻋﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻓﻲ
ﺟﻤﻠﺔ اﻻﻣﺮ ،ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ او اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ؛

)ھ(

ظﺮوف اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﺗﻜﻮن وﻓﻖ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺑﺼﺪد اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ،اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻧﺸﺮھﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ؛

)و(

اﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ﻣﻜﺎن ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ ﻟﻠﻤﻜﻮث ﻓﯿﮫ ﺑﺴﺒﺐ ظﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ،ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺤﺪده وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او اﻟﻘﺎﺋﺪ
اﻟﻌﺴﻜﺮي؛

)و(۱

ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وظﮭﺮت ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻌﻮارض ،ﯾﻌﻤﻞ وﻓﻖ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛

)ز(

ﺑﺤﺎل وﻗﻮع ظﺮف ﺻﺤﻲ طﺎرئ ،ﯾﺘﻮﺟﮫ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ،
ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺎرئ ،ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﻄﺎﻗﻢ اﻟﻄﺒﻲ ﺑﺸﺄن ﺗﻮاﺟﺪه ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﻚ ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﮫ ﺑﺎﻟﻌﺪوى ﺑﻔﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ؛
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)ز(۱

ﯾﺠﻮز ﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻐﺎدرة ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻐﺮض
إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ او ﻓﺤﺺ اﻻﻣﺼﺎل ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮاﺟﺪ اﺟﺴﺎم ﻣﻀﺎدة ﻟـ nCov؛
ﯾﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﻔﺤﺺ واﻟﻌﻮدة ﻣﻨﮫ ﺑﺄﺳﺮع طﺮﯾﻖ ﻣﻤﻜﻨﮫ دون اﺳﺘﻌﻤﺎل
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج(۱؛

)ز(۲

ﺷﺮوط ﺧﺮوج اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﻔﺤﺺ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ز (۱وﻣﻜﺎن اﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ
وطﺮﯾﻘﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﺗﺤﺪد وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ
أو ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺸﺄن؛

)ز(۳

اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )ب) ،(۱ج (۲أو )ز (۱وﯾﺴﺎﻓﺮ ﻣﻦ
اﺟﻞ اﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ او ﻓﺤﺺ اﻻﻣﺼﺎل ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮاﺟﺪ اﺟﺴﺎم ﻣﻀﺎدة ﻟـ
 ،nCovأو ﯾﻌﻮد ﻣﻦ ھﻨﺎك ﻓﻲ ﺳﯿﺎرة أﺟﺮة أو اﻟﺬي ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة
)ج (۱وﯾﺴﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺳﯿﺎرة أﺟﺮة ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ إﺑﻼغ اﻟﺴﺎﺋﻖ
ﻗﺒﻞ دﺧﻮل ﺳﯿﺎرة اﻷﺟﺮة؛

)ح(

ﻻ ﯾﺴﺮي ﻓﺮض اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﻗﺮر
طﺒﯿﺐ او أي ھﯿﺌﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أﺧﺮى ان ﯾﺘﻢ ﻋﺰﻟﮫ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ او ﻣﻜﺎن آﺧﺮ.

)ط(

ﻻ ﯾﺴﺮي ﻓﺮض اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ.

)ي(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ط( ،ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﻣﻜﺚ ﺧﻼل ال ۱٤-ﯾﻮﻣﺎ ﻗﺒﻞ
وﺻﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ،ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ؛ ﻟﻐﺮض ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة" ،ﻣﻜﺚ ﻓﻲ
دوﻟﺔ"-ﻋﺪا اﻟﺬي ﻣﻜﺚ ﺣﺘﻰ  ۱۲ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻄﺎر اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﯿﮫ ﻓﻘﻂ.

)ي(۱

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ط( ،ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺬي ھﻮ ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ ،وﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎم
ﺑﻔﺤﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺎم  ۳ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ
اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ()واﺟﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻔﺤﺺ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ إﺳﺮاﺋﯿﻞ(-٥۷۸۱ ،
 ،۲۰۲۱ﺣﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ ،ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،او ﺑﻌﺪ ﻣﺮور
 ۲٤ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻼم ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺤﺪود ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺣﺴﺐ
اﻷﻗﺮب؛ وﻻﻛﻦ ﺑﺤﺎل ﻓﺮض ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ آﺧﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت،
ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي ﻓﺮض ﻋﻠﯿﮫ؛
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ))ج(۱و)-د( ،ﯾﺠﻮز ﻟﻌﺎﺋﺪ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﺬي
ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻘﻂ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،وﺑﺸﺮط ان ﯾﺼﻞ
اﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺄﺳﺮع طﺮﯾﻖ ﻣﻤﻜﻨﺔ؛ ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة  ۳ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻘﻂ؛

)ي(۲

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ )ي( و)-ي ،(۱ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺬي ھﻮ ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ ،وﺣﺼﻞ
ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺗﻌﺎﻓﻲ وﻓﻖ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺨﺒﺮﯾﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ل nCov-اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ )ي( و)-ي ،(۱وﻟﻢ ﯾﻤﻀﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ واﺟﺐ
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي ﻣﻜﺚ ﻓﯿﮫ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻻ ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺠﺮ ﻟﺼﺤﻲ
وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ )ي( و)-ي.(۱
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)ي أ(

ﯾﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻗﺎﺻﺮ ،اﻟﺬي ﯾﺴﻜﻦ ﻣﻌﮫ وﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ او
ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﺔ ان ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﯿﺔ ،وﻓﻖ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﻣﻦ ﺗﻮاﺟﺪه ﻓﻲ
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻋﺪم ﺧﺮوﺟﮫ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻻ ﺑﺘﺼﺮﯾﺢ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﺐ
اﻟﻠﻮاﺋﻲ او ﻧﺎﺋﺒﮫ ،اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،وﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ؛

)ي ب(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ط( ،ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺤﺎل ﺗﻮﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ وﺑﺤﺎل اﻋﺎز ﻟﮫ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻠﻮاﺋﻲ
او ﻧﺎﺋﺒﮫ ،اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ان ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ؛

)ي ج(

) (۱

ﻛﺎن اﻟﻤﻌﺎﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ اﻟﺬي أﺻﯿﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪوى ﺑﻨﻮع
ﺧﻄﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﯾﺮوس او ھﻨﺎﻟﻚ ﺷﻚ ﻛﺒﯿﺮ اﻧﮫ أﺻﯿﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪوى ﺑﺎﻟﻨﻮع
اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺟﺮاء ﺣﺪث ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻌﺪوى ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي؛

) (۲

ﻛﺎن اﻟﻤﻌﺎﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ وﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ أﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺮﺿﯿﻦ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮض
اﻟﺨﻄﯿﺮ ،اﺷﺨﺎص ﻟﻢ ﯾﺘﻠﻘﻮا اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ او اﺷﺨﺎص ﯾﻌﺮف ان اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ ﻏﯿﺮ
ﻓﻌﺎل ﻓﯿﮭﻢ؛

) (۳

اﻟﻤﻌﺎﻓﻰ ھﻮ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﺘﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ.

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ط( ،ﻣﻌﺎﻓﻰ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﺳﻮﯾﺘﺎ ﻣﻊ ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻤﺮه اﻗﻞ ﻣﻦ  ۱۲ﺳﻨﮫ او ﻋﺎﺟﺰ اﻟﺬي ھﻮ ﻣﺮﯾﺾ )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ
ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة-ﻣﺮﯾﺾ( ،وﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﮫ ،ھﻮ ﺷﺨﺺ اﻟﺬي
ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة؛ ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،وﻟﻜﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺎﻓﻰ اﻧﮭﺎء اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺄﺣﺪ
اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱

ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﻤﻜﺚ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ۷
أﯾﺎم ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺬي ﺑﺪء ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻌﺎﻓﻰ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ،
وﺑﺸﺮط اﻧﮫ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ  SARS-COV-۲اﻟﺘﻲ
ﻧﻔﺬھﺎ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ او ﺑﻌﺪة ،وﺑﺸﺮط اﻧﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻻ ﯾﻤﻜﺚ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ؛

) (۲

ﺑﺤﺎل ﻣﻜﺚ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ  SARS-COV-۲اﻟﺬي ﻧﻔﺬه ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻻﺧﯿﺮ
ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ او ﺑﻌﺪة؛

) (۳

ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ  ۱٤ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم دﺧﻮل اﻟﻤﻌﺎﻓﻰ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ؛

) (٤

ﻣﻌﺎﻓﻰ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺨﺒﺮﯾﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ SARS-COV-۲
؛
ﻻ ﯾﻤﺲ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺑﺎي ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ آﺧﺮ اﻟﺬي ﻓﺮض ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻣﺮ.
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)ي د(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﺑﺈﻣﻜﺎن طﺎﻟﺐ او ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ،
اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ﻓﻲ ﺻﻒ دراﺳﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻷﺟﻞ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻷﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺮﺟﻮع ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎي طﺮﯾﻖ ﻛﺎن ،وﯾﺠﻮز ﻟﮫ
اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻊ اﻓﺮاد ﺑﯿﺘﮫ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﻜﻨﻮن ﻣﻌﮫ ،ﺑﺤﺎل ﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻰ اﻋﻼن ﺧﻄﻲ اﻧﮫ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع "اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻀﺮ" ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة
)ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة-ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻀﺮ(؛ اﺷﺘﺮاك طﺎﻟﺐ او ﻣﻮظﻒ
ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻀﺮ ﻣﻨﻮطﺎ ﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﻮظﻒ او وﻟﻲ
اﻣﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻀﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻻزﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺸﺮوع؛ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﯾﺠﻮز
ﻟﻠﻤﺪﯾﺮ طﻠﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﺣﺴﺐ اﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱

اﻟﻤﺴﺎر اﻷول-اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻛﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
)أ(

اﻟﻄﺎﻟﺐ او اﻟﻤﻮظﻒ ﯾﺤﻀﺮوا اﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ  nCovاﻟﺬي ﻧﻔﺬه
ﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ؛

)ب( ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )أ( وﺑﻜﻞ
ﯾﻮم ﺣﺘﻰ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﯾﻘﻮم اﻟﻄﺎﻟﺐ او
اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﺈﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري ﻓﻲ ﺑﯿﺘﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
رزﻣﺔ ﻓﺤﺺ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ،
وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﯿﻮم اﻟﺪراﺳﻲ؛ ﺑﺤﻞ
ﺣﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ او اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ
اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﻌﻠﻖ اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻒ
اﻷﺧﻀﺮ وﺗﺴﺮي اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱ﺑﺤﺎل ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ  ،nCovﯾﺠﻮز ﻟﮫ
اﻟﻌﻮدة ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻀﺮ.
) (۲ﯾﻨﻔﺬ اﻟﻔﺤﺺ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ ) (۱ﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻔﻮري وﻓﻖ ھﺬه
اﻟﻤﺎدة وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  ٤۸ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮر؛ ﻟﻢ ﯾﻨﻔﺬ
اﻟﻄﺎﻟﺐ او اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻔﺤﺺ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ج(۳؛
) (۳ﺣﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ او اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ
 nCovاﻟﺬي ﻧﻔﺬه وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﯾﺾ وﻓﻖ ھﺬا
اﻻﻣﺮ؛
)ج( ﺣﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ او اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ
 nCovاﻟﺬي ﻧﻔﺬه ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻷﺧﯿﺮ
ﻣﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ؛
) (۲

اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ-اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻛﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
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)أ( ﻗﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ او اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﺤﺺ  nCovﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ؛ ﺣﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ او
اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺤﺺ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﯾﺾ وﻓﻖ
ھﺬا اﻻﻣﺮ؛
)ب( ﯾﻘﻮم اﻟﻄﺎﻟﺐ او اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﺈﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري ﻓﻲ
ﺑﯿﺘﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رزﻣﺔ ﻓﺤﺺ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻛﻞ ﯾﻮم ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ واﺟﺐ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،وﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﯿﻮم اﻟﺪراﺳﻲ؛ ﺣﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ
ﻧﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﺑﻔﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻔﻮري ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﺔ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ))(۱ب() (۱ﺣﺘﻰ )(۳؛
)ج( ﻗﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ او اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﺈﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ي
د))(۱ج(.

واﺟﺐ
اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وظﺮوف
اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ
ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ

۲أ.

)ط و(

ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﯾﺮ اﻹﻋﻼن ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻀﺮ ﺑﺎن اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي د( ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺤﺎل ﻋﻠﻢ ﻟﮫ ﺑﺎن طﺎﻟﺐ او ﻣﻮظﻒ
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع وﻓﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻘﺮة ،ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ
.nCov

)ط ز(

ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﯾﺮ اﻹﻋﻼن ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ وﻗﻒ
اﺷﺘﺮاﻛﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ي د( ﺑﺤﺎل اﺛﯿﺮ اﻟﺸﻚ ﺣﻮل ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻤﺮض
ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي او ﺑﺤﺎل ﺗﺒﯿﻦ ان ھﻨﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ أرﺑﻊ طﻼب او ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﺼﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻀﺮ وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ،ﻗﺪ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ
ﻧﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻔﻮري اﻟﺬي اﺟﺮوه ﻓﻲ ﺑﯿﺘﮭﻢ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ي
د(؛ أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﺴﺮي واﺟﺐ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ
اﻟﯿﻮم اﻷﺧﯿﺮ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ.

)أ(

ﯾﻤﻜﺚ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻮﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
) (۱

ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ-ﻗﺮر طﺒﯿﺐ ﻣﺨﺘﺺ ان اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﯾﺴﺘﻜﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ؛

) (۲

ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ-ﻗﺮر طﺒﯿﺐ اﻧﮫ ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ
اﻟﺒﯿﺖ ،وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او
ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛

)ب(

ﺗﻜﻮن ظﺮوف اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ ،اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﯿﺐ ،وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛

)ج(

ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ طﺒﯿﺐ ﻹﻧﮭﺎء اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ؛
ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛

)د(

ﻻ ﯾﺨﺮج اﻟﻤﺮﯾﺾ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻻ
ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
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)ھ(

اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ

.۳

ﻣﻨﻊ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺪوﻟﯿﺔ
واﻟﺘﺠﻤﮭﺮات

۳أ.

) (۱

ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،ﯾﺘﻮﺟﮫ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ
اﻟﻄﺎرئ ،ﻣﻊ اﻹﻋﻼن اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﻄﺎﻗﻢ اﻟﻄﺒﻲ ﺑﺎﻧﮫ ﻣﺮﯾﺾ ﻛﻮروﻧﺎ؛

) (۲

ﻗﺮر اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ
ﺣﺪدھﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وطﺮﯾﻘﺔ ﻧﻘﻠﮫ ،ﻣﻨﻮطﺎ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻨﺴﻖ
اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

) (۳

ﯾﺘﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ واﺣﺪ اﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ آﺧﺮ
ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ طﺒﯿﺐ أو اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ
أو ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ووﻓﻘًﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ؛
ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ أو ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ؛

ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺬي ﯾﺘﺨﺬ ﻗﺮار وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮات )أ() ،ج( او )د( ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة
اﻻﻣﺮ ،اﻋﻼم وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﺑﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ لnCov-؛

) (۲

اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ؛

) (۳

اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ اﻟﻰ آﺧﺮ او اﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ؛

) (٤

اﻧﮭﺎء اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﺷﻔﺎﺋﮫ او ﻣﻮﺗﮫ.

)أ(

ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ ان ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺑﺎﻧﮫ ﯾﻨﻔﺬ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
وﯾﺸﻤﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﮫ ،ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﮫ ،ﻣﻮﻋﺪ وﺻﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )۲ج( او
ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻮاﺻﻠﮫ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ ،وﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ؛

)ب(

ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻦ داﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﺣﺎل ﻋﻮدﺗﮫ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ او ﺣﺎل ﻧﺸﺮ
ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،اﻷول ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ،وﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻜﻮﺛﮫ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ.

)ج(

ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ او اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮھﺎ اﻟﻮزارة او ﻣﻨﺴﻖ
اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ،ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ.

ﻻ ﯾﺸﺘﺮك ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﺣﺮارة ﺟﺴﻤﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۳۸درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ او ﺳﻌﺎل او ﺿﯿﻖ اﻟﻨﻔﺲ،
ﻋﺪا اﻟﺴﻌﺎل وﺿﯿﻖ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻣﺮض ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺑﻮ او اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ،ﺑﺘﺠﻤﮭﺮات ،وﻻ
ﯾﺤﻀﺮ اﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﮫ او ﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮫ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ.
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ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺼﺤﯿﺔ
واﻟﺮﻓﺎه
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

واﺟﺐ
ارﺗﺪاء
اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ

۳ب) .أ(

ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻀﯿﻒ زﯾﺎرة ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﯿﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻻ
ﯾﺴﻤﺢ ﻣﺪﯾﺮ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ زﯾﺎرة ﺿﯿﻒ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ او ﻣﻌﺎﻓﻰ ،او ﻗﺎﺻﺮ
ﻋﻤﺮه اﻗﻞ ﻣﻦ  ۳ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،اﻻ ﺑﺤﺎل أﺑﺮز ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ
ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري اﻟﺬي ﻧﻔﺬه ﺧﻼل ال ۲٤-ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن،
ﺑﺸﺮط ان ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻀﯿﻮف ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﺰﯾﻞ او ﺳﺎﻛﻦ داﺋﻢ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺿﯿﻮف
ﻓﻲ اﻟﯿﻮم.
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺿﯿﻒ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﯿﻢ أو ﻣﻘﯿﻢ داﺋﻢ؛

)أ(۱

ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر دﺧﻮل ﺿﯿﻒ او ﻣﻮظﻒ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة
۳ج)أ( او )أ(۱؛

)ب(

ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺰﯾﺎرة ﺿﯿﻒ ﻟﺪﯾﮫ أﻋﺮاض ،أو ﯾﺪرك أن
اﻟﻀﯿﻒ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد  ۲أو ۲ب؛

)ج(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ أو ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ زﯾﺎرة
ﺿﯿﻒ أو ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﯿﻮف ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻓﻲ ظﺮوف ﺧﺎﺻﺔ
وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدوھﺎ".

۳ج) .أ(

)أ(۱

)أ(۲

ﻻ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي ﻟﯿﺲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ،ﻋﺪا ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﮫ ،دون ارﺗﺪاء
ﻛﻤﺎﻣﺔ ،وﻟﻜﻦ ﯾﻔﺮض ارﺗﺪاء ﻛﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﮭﺮات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۱۰۰ﺷﺨﺺ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح؛ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﮭﺮ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻖ ﻻﻓﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ واﺟﺐ ارﺗﺪاء
اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ،ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۲۰ھ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻦ واﺟﺒﮫ ﻻرﺗﺪاء ﻛﻤﺎﻣﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﺔ ارﺗﺪاء ﻛﻤﺎﻣﺔ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ:
) (۱

زاﺋﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺎﻓﻰ ﺣﯿﻦ ﺗﻮاﺟﺪه ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﯿﺔ او ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﻓﺎه
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﻣﻮظﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺎﻓﻰ ﺣﯿﻦ ﺗﻮاﺟﺪه ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر
ﺑﺠﻮار اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﺞ؛

) (۲

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﺔ واﺟﺐ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
وﯾﻌﻠﻢ ان ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﻓﻲ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ؛

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﺮض ارﺗﺪاء
اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﮫ ،ﻛﻠﮫ او ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ،ﻛﻲ ﯾﻤﻨﻊ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻌﺪوى ﺑﺎﻟﻜﻮروﻧﺎ ،ﻋﻠﯿﮫ
ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ،وﺑﺸﺮط اﻧﮫ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺎن وﺿﻌﺖ ﻻﻓﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرز ﻟﻠﻌﯿﻦ
ﺗﺒﯿﻦ واﺟﺐ ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ وﺗﻔﺼﯿﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻜﺎن؛
اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺗﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة؛
ﺗﻜﺰن ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻣﺪة أﻗﺼﺎھﺎ أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ،وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪة
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﻤﺪه إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﺑﺤﺎل ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ اﻧﮫ ﯾﺘﻮﺟﺐ ذﻟﻚ.
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)ب(

ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﺣﺘﻰ )أ (۲ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (۱

ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻤﺮة اﻗﻞ ﻣﻦ  ۷ﺳﻨﻮات؛

) (۲

ﺷﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺎھﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ ،ﻋﻘﻠﯿﺔ او طﺒﯿﺔ ،ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻠﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ،
او ﺗﻤﻨﻌﮫ اﻟﻌﺎھﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻣﻦ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻔﻢ او اﻻﻧﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺬﻛﻮر
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(؛

) (۳

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻐﻠﻖ او ﻣﻨﻌﺰل ﺑﺪون أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ،
او ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻊ اﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﻜﻨﻮن
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ؛
ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض-
"ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻐﻠﻖ او ﻣﻨﻌﺰل"-ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺘﻮاﺟﺪ
داﺧﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ ،ﻣﺒﻨﻰ ،ﻏﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ،او ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ ﻗﺎطﻊ
ﺑﻌﻠﻮ ﻣﺘﺮان ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺬي ﯾﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺨﺺ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺎس
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪون ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺒﻨﻰ ،ﻓﻲ ﺧﻠﯿﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻓﻨﺎء ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺘﻮح ،ﺑﺤﺎل
ﻋﻠﻮ اﻟﻘﺎطﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﺰل ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺨﺺ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻨﺎء ﺑﻌﻠﻮ ﻣﺌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن ﺳﻨﺘﻤﺘﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ؛
"اﺷﺨﺎص ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن"-أﺑﻨﺎء اﻻﺳﺮة اﻟﻨﻮوﯾّﺔ ،او اﻓﺮاد
اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﺳﻮﯾﺘﺎ ً ﻓﻲ ﺑﯿﺖ واﺣﺪ؛

) (٤

ﻣﻦ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﺒﺚ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻋﻠﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺧﻼل اﻟﺒﺚ،
وﺑﺸﺮط اﻧﮫ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﻦ ﻣﻦ اي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ؛

) (٥

ﻋﺎﻣﻼن اﻟﻠﺬان ﯾﻌﻤﻼن ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ،
ﺑﺸﺮط ان ﯾﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﻦ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ.

) (٦

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﻨﺸﺎط رﯾﺎﺿﻲ؛

)ج(

ﯾﻜﻮن اﻟ ُﻤﺸﻐﻞ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮض
ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(؛

)د(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،۲ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل
وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﮫ وﻛﺎن ﯾﺮﺗﺪي ﻛﻤﺎﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﻻ ﯾﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻠﯿﺔ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﻣﻨﻮطﺎ ﺑﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻧﮫ ﻧﻔﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬﻛﻮرة؛
ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض"-ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ"-ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﺣﯿﻮي ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻟﺒﯿﻊ اﻟﻐﺬاء او ﺻﯿﺪﻟﯿﺔ.

)ھ(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ او ﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺮوط او
ظﺮوف اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺴﺮي ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﺮض ﻻرﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(
وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎﻻت او ظﺮوف اﻟﺘﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﻻ ﯾﻔﺮض اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن ﯾﺮﺗﺪي
اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )د(؛
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)ھ(۱

ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺤﻼت ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺎت او ﺷﺒﻜﺔ ﺣﻮاﻧﯿﺖ ،ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ  ۱۰ﻓﺮوع
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﺗﺒﯿﻊ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻛﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻔﻢ واﻻﻧﻒ؛
اﻟﻮارد ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ او اﻟﺤﻮاﻧﯿﺖ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻦ
ﺗﺰوﯾﺪ زﺑﺎﺋﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﻤﺎﻣﺎت دون ﻣﻘﺎﺑﻞ؛

)و(

ﻻ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ
ط"ز ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،؛
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻦ ]ﻧﺺ ﻣﻨﺴﻖ[
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة )رﻗﻢ ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،(۱٦٥۱؛ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ
ﺷﻜﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۱ ،(۹۸۱؛ واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.٤

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ وﺗﺴﺮي ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم .۲۰۲۱\۱۱\۱۲

ﺳﺮﯾﺎن

.٥

ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﯿﻦ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.٦

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت" :ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺣﺠﺮ
ﻣﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

۸

ﺣﺸﻔﺎن

٥۷۸۲

۱٤

ﺗﺸﺮﯾﻦ اول

۲۰۲۱

اﻟﻌﻤﯿﺪ

ﻓﺎرس

ﻋﻄﯿﻠﮫ

رﺋــــــــــﯿـﺲ اﻹدارة اﻟــــــــﻤﺪﻧـﯿﺔ
ﻓـﻲ ﻣــــﻨﻄﻘﺔ ﯾــــﮭﻮدا واﻟـــﺴﺎﻣﺮة

اﻟﺬﯾﻞ اﻻول
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ﺟﯿﺶ

اﻟﺪﻓﺎع

اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ

اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،رﻗﻢ ۲۰۲۱- ٥۷۸۲ ،۲۰٦۹
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﻮاد  ۲و ۳-ﻣﻦ اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻟﻰ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،رﻗﻢ ) ۲۰۲۱- ٥۷۸۲ ،۲۰٦۹ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ( وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌﺖ ان اﻻﻣﺮ
ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺮض اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ وﯾﺘﻮﺟﺐ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻓﻮرﯾﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻔﺸﯿﮫ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

۷
۱۳

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۱

ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( ،۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 ،٥ﺑﺪل " "۲۰۲۱\۱۰\۱٥ﯾﺄﺗﻲ."۲۰۲۱\۱۱\۱٥" :

اﻻﺳﻢ

.۲

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت" :ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ(،
"۲۰۲۱-٥۷۸۲

ﺣﺷﻔﺎن
ﺗﺷرﯾن اول

٥۷۸۲

اﻟ�����ﻌ�����ﻘ�����ﯿ�����ﺪ

۲۰۲۱

رﺋ�����ﯿﺴ����������ﺔ ﻗﺴ����������ﻢ اﻟ�����ﻌ�����ﻤ�����ﻠ�����ﯿ�����ﺎت

ﻣ�����ﺎﻟ�����ﻲ ﻣ�����ﺌ�����ﯿ�����ﺮي

ﻣﻨﺴ������ﻖ اﻋﻤ���ﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣ���ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨ���ﺎطﻖ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﯿﺎه رﻗﻢ  ۳۱ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٥۳
اﻣﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﯿﺎه رﻗﻢ  ۳۱ﺳﻨﺔ ) ۱۹٥۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۷-٥۷۲۸ ،(۱٥۸
أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﯿﺎه )ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (۲
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ۲۰۲۱-٥۷۸۲
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ٥أ)ي ب( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﯿﺎه رﻗﻢ  ۳۱ﺳﻨﺔ ) ۱۹٥۳ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﻘﺎﻧﻮن( ،ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ ﻓﻲ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﯿﺎه رﻗﻢ  ۳۱ﺳﻨﺔ ) ۱۹٥۳ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹٦۷-٥۷۲۸ ،(۱٥۸ﻓﺈﻧﻨﻲ اﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﯿﺎه )ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( ،۲۰۱۰-٥۷۸۰ ،ﻓﻲ
اﻟﻨﻈﺎم  ۲ﯾﺄﺗﻲ:

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم ۲

.۱

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ" :أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﯿﺎه )ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ
) (۲ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( "۲۰۲۱-٥۷۸۲

ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت" :ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﯿﺎه" ﯾﺄﺗﻲ" :او ﺗﺰوﯾﺪھﺎ"؛

)أ(

)ب( ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت "اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﯿﺎه" ﯾﺄﺗﻲ" :اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
رﺧﺼﺔ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﯿﺎه وﺗﺰوﯾﺪھﺎ"؛
)ج( ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت " طﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﯿﺎه" ﯾﺄﺗﻲ " :طﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﺳﺘﺨﺮاج
اﻟﻤﯿﺎه وﺗﺰوﯾﺪھﺎ"؛

۱۸

ﺣﺷﻔﺎن

)د(

ﺑﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻟﻤﻨﺸﺄﺗﺎن اﺳﺘﺨﺮاج أو أﻛﺜﺮ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻟﻤﻨﺸﺄﺗﺎن اﺳﺘﺨﺮاج او ﺗﺰوﯾﺪ أو أﻛﺜﺮ"؛

)ھ(

ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت "رﺳﻮم اﺿﺎﻓﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﻓﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺸﺄة اﺳﺘﺨﺮاج" ﯾﺄﺗﻲ" :او ﺗﺰوﯾﺪ".

٥۷۸۲

 ۲٤ﺗﺷ������������رﯾ�����ن اول ۲۰۲۱

روﻋ����ﻲ

اﺳ����������ﯾ����ﺎغ

اﻟﺿ�����������ﺎﺑ����ط ﻟﺷ�����������ؤون اﻟ����ﻣ����ﯾ����ﺎه
ﻓ��ﻲ ﻣ��ﻧ��ط��ﻘ����ﺔ ﯾ��ﮭ��ودا واﻟﺳ����������ﺎﻣ��رة
اﻟ�������������������������������ﻣﺳ��������������������������������������ؤول
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أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۹-٥۷۲۹،(۳۲۱
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )اراﺿﻲ وﻣﻘﻄﻊ طﺮﯾﻖ( رﻗﻢ ھ) ۷/۸۲/ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﺣﺪود(
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤ�ﺎدة  ۲ﻣ�ﻦ اﻷﻣ�ﺮ ﺑﺸ�ﺄن ﻗ�ﺎﻧﻮن اﻷراﺿ�ﻲ )اﺳ�ﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼ�ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ( )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة(
)رﻗ��ﻢ ) ،۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،(۳۲۱ﻓﯿﻤ��ﺎ ﯾﻠ��ﻲ" :اﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻷراﺿ��ﻲ( اﻷﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن إﻗﺎﻣ��ﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ��ﺔ )ﯾﮭ��ﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹٤۷وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ۱۹ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( ،رﻗ�ﻢ ۲
ﻟﺴ��ﻨﺔ ) ۱۹٥۳ﻓﯿﻤ��ﺎ ﯾﻠ��ﻲ-ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻻﺳ��ﺘﻤﻼك( ،ووﻓﻘ��ﺎ ﻟﻠﻤ��ﺎدة  ٤ﻣ��ﻦ ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻻﺳ��ﺘﻤﻼك واﻟﻤ��ﺎدة ٤أ ﻣ��ﻦ اﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ��ﺄن ﻗ��ﺎﻧﻮن
اﻷراﺿﻲ-
أﻗﺮر ﺑﮭﺬا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﺎرطﺔ اﻻﺳﺘﻤﻼك اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﻠﻘﺮار ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﺿﻲ واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )أراﺿﻲ
وﻣﻘﻄﻊ طﺮﯾﻖ( ،رﻗﻢ ھ) ۷/۸۲/ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺪود( ،اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۱۸ﺷﺒﺎط  ۲٥) ۱۹۸۲ﺷﺒﺎط ) (٥۷٤۲ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
"اﻟﻘﺮار اﻷﺻﻠﻲ"( ﻋﻠﻰ ان ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ادﻧﺎه .ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮه ﻓﻲ
اﻻراﺿﻲ ،ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،وﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ او ﺗﺴﻠﯿﻤﺔ ﻟﺠﮭﺎت اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ،ﺣﺴﺐ اﻻﺧﯿﺮ
ﺑﯿﻨﮭﻢ.
اﻷراﺿﻲ ھﻲ:
ﻗﻄﻌﺔ ارض ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ  ۳۷٫۲۷۹دوﻧﻢ ،اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻻﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﺑﻤﻘﯿﺎس رﺳﻢ :۱
 ۳٫۰۰۰وﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ "ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻤﻼك واﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف )أراﺿﻲ وﻣﻘﻄﻊ طﺮﯾﻖ(،
ھ "۷/۸۲/اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﻲ واﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺮار وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮫ.
اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻐﯿﺮ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲ أراﺿﻲ ﻗﺮﯾﺔ ﺑﯿﺘﻮﻧﯿﺎ ﺣﻮض  ۲٦اﻟﻘﻄﻊ -٤٤
.۱۲۷
ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻻﻧﺘﺪاب ﻓﻲ أراﺿﻲ ﻗﺮﯾﺔ ﺑﯿﺘﻮﻧﯿﺎ ﻛﺘﺎب اﻧﺠﻠﯿﺰي  ۱ﺻﻔﺤﺔ .۹
ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
.۱
.۲
.۳
.٤
.٥
.٦
.۷

ﯾﻮدع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
ﯾﺴﻠﻢ ﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎك 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 ﺑﺬﻟﻚ.
ﯾﻮدع ﻓﻲ دﯾﻮان اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﻻطﻼع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﺬﻟﻚ.
ﯾﻮدع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻨﺪوب ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻷﻣﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،وﯾﻮﺿﻊ ﻻطﻼع
ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﺬﻟﻚ.

 .۸ﯾﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﻠﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺪة أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﻤﺪة  ٦۰ﯾﻮم.
 .۹ﯾﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ ،اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﯿﺎدة ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة.
وﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﮭﻢ.

۲۱

ﺣﺸﻔﺎن ٥۷۸۲

۲۷

۲۰۲۱

ﺗﺸﺮﯾﻦ اول

ﻓ���������ﺎرس ﻋﻄﯿﻠ���������ﮫ،
رﺋ��������ﯿﺲ

اﻹدارة

ﻋﻤﯿ���������ﺪ
اﻟﻤﺪﻧﯿ��������ﺔ

اﻟﺴ���������������������������������ﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ���������������������������������ﺔ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ 5728-1968 ،(۲۸۰
اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن رﺳﻮم اﻟﺪﺧﻮل واﺳﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺷﻮاطﺊ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﯿﺖ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﻮاد  ۱و (۱٤)۹-ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ) ۱۹٦۸-٥۷۲۸ ،(۲۸۰ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ( ،ﻓﺈﻧﻨﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

.۱

ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ-
"اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ؛
ﺷﻮاطﺊ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﯿﺖ"-ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﯾﺪ
أﻣﺎﻛﻦ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻣﺮﺧﺼﺔ )ﺷﻮاطﺊ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﯿﺖ(۲۰۲۰-٥۷۸۱ ،؛
"ﻏﻼم"-ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ۱۳ﺳﻨﺔ.

ﻗﯿﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻮل

رﺳﻮم

.۲

)أ(

ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ رﺳﻮم اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ ﺷﻮاطﺊ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﯿﺖ ﻋﻦ  ۱۸ﺷﯿﻜﻞ
ﺟﺪﯾﺪ؛

)ب( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،اﻟﻐﻼم ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ دﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﺪﺧﻮل.
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺷﻮاطﺊ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﯿﺖ وﻣﺤﯿﻄﮭﺎ ،ﻻ ﯾﻤﻜﻦ
ﺟﺒﺎﯾﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

أﺳﻌﺎر
اﻟﺨﺪﻣﺎت

.۳

اﻷﻏﺮاض
اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ
إدﺧﺎﻟﮭﺎ اﻟﻰ
اﻟﺸﻮاطﺊ

.٤

ﯾﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻮاطﺊ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟﻨﻈﺎم  ،۳ﺑﻮاﺳﻄﺔ ادﺧﺎل أﻏﺮاض ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﺸﻮاطﺊ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،اﻟﻤﻈﻠﺔ،
ﻛﺮاﺳﻲ ،طﺎوﻻت ،اﺳﺮة اﻟﺘﺸﻤﺲ( ،دون دﻓﻊ رﺳﻮم او اﻟﻤﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ إدﺧﺎﻟﮭﺎ.

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ

.٥

ﻓﻲ ﺷﻮاطﺊ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﯿﺖ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت ،ﻏﺮف ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻟﻤﻼﺑﺲ ،ﻣﺮاﺣﯿﺾ ،ﺣﻨﻔﯿﺎت ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺸﺮب ﺣﺎوﯾﺎت
اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﯾﻔﻲ وﯾﻀﻤﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺸﻐﯿﻞ
وﺻﯿﺎﻧﺔ ھﺬه اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻣﺠﺎﻧﺎ وﻻ ﺗﺠﺒﻰ أي رﺳﻮم او دﻓﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر.

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻮاطﺊ

ﺑﺎﻟﺸﯿﻜﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ

) (۱

ﻛﺮﺳﻲ ﺑﺤﺮ ﻣﺮﯾﺢ

۸

) (۲

ﻣﻈﻠﺔ

۸

) (۳

ﺳﺮﯾﺮ ﺗﺸﻤﯿﺲ

۱٦

11788

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.٦

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ وﺗﺴﺮي ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم .۲۰۲۳\۱۰\۲۷

اﻻﺳﻢ

.۷

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ" :اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن رﺳﻮم اﻟﺪﺧﻮل واﺳﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺷﻮاطﺊ
ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﯿﺖ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

۲۱

ﺣﺷﻔﺎن

 ۲۷ﺗﺷرﯾن اول

٥۷۸۲
۲۰۲۱

ﻣ������ﺎرﻛ������و ﺑ������ن ﺷ�������������ﺑ������ﺎت
ﻣ����دﯾ����ر وﺣ����دة اﻟ����ﺗ����ﻔ����ﺗ����ﯾ����ش
اﻟﺳ����������ﻠ����ط����ﺔ اﻟ����ﻣ����ﺧ����ﺗﺻ����������ﺔ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻧﻈﻤﺔ دﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ(۱۹٤٥ ،
إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻ����ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ����ﺎﻣﺮة وﺣﺴ����ﺐ ﻧﻈﺎم
)(۱)۸٤ب( ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ() ۱۹٤٥ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع"( وﺑﺎﻗﻲ ﺻ������ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ
ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ،وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌﺖ ،أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع ھﺬا اﻹﻋﻼن ھﻲ ذراع ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
"اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﺸ���ﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻓﻠﺴ���ﻄﯿﻦ" واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸ���ﺮوﻋﺔ ،وان اﻻﻣﺮ ﺿ���ﺮوري ﻷﺟﻞ
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،أﻣﻦ دوﻟﺔ إﺳ�����ﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳ�����ﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا ،ﺑﺄن
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷ ﺷﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ا ﺳﻢ "اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷطﻔﺎل-ﻓﻠ ﺴﻄﯿﻦ )دي .ﺳﻲ.
آي .ﺑﻲ(" او") ،"Defense for Children International-Palesten (DCI-Pﺑﺤ���ﺎل
ﻛﺎﻧﺖ ﺷ��ﺮﻛﺔ او ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ،ﺳ��ﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸ��ﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿﺔ او ﺑﺎي طﺮﯾﻘﺔ اﺧﺮى ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ،ﺧﻠﯿﺔ ،او أي ﺷﻌﺒﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﺮع ،ﻣﺮﻛﺰ ،ﻟﺠﻨﺔ أو ﺣﺰب اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ ،وﺑﻜﻞ اﺳﻢ ﯾﻄﻠﻖ
ﻋﻠﯿﮭﺎ -ﯾﺸ������ﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﯿﺎر ،اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﻘﺎب ﺷ������ﺘﻰ ،ھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸ������ﺮوﻋﺔ
ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع.
ﻣﻦ ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺸ������ﺮوﻋﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ،ﻋﻠﯿﮫ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات
ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟ ﺴﺎﻣﺮة،
ھﺎﺗﻒ ،۰۲-۹۹۷۷۰۷۱\۷۱۱ :ﻓﺎﻛﺲ.۰۷٦-٥۳۹۹٦۸۹ :
ﻣﻦ ﯾﺮى ﻧﻔﺴ���ﮫ ﻣﺘﻀ���ﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺴ���ﺘﻄﯿﻊ رﻓﻊ اﻋﺘﺮاﺿ���ﺎﺗﮫ ﺧﻄﯿﺎً ،ﺑﻮاﺳ���ﻄﺔ اﻟﻤﺴ���ﺘﺸ���ﺎر
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺧﻼل  ۱٤ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

۲۸
۳

ﺣﺸﻔﺎن

٥۷۸۲

ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۲۱

ﯾ���ﮭ���ﻮدا ﻓ���ﻮﻛ���ﺲ،

اﻟ���ﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع ﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑ���ﻤ���ﻨ���ﻄ���ﻘ���ﺔ ﯾ���ﮭ���ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣ���ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻧﻈﻤﺔ دﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ(۱۹٤٥ ،
إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻ����ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ����ﺎﻣﺮة وﺣﺴ����ﺐ ﻧﻈﺎم
)(۱)۸٤ب( ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ() ۱۹٤٥ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع"( وﺑﺎﻗﻲ ﺻ������ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ
ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ،وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌﺖ ،أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع ھﺬا اﻹﻋﻼن ھﻲ ذراع ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
"اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﺸ���ﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻓﻠﺴ���ﻄﯿﻦ" واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸ���ﺮوﻋﺔ ،وان اﻻﻣﺮ ﺿ���ﺮوري ﻷﺟﻞ
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،أﻣﻦ دوﻟﺔ إﺳ�����ﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳ�����ﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا ،ﺑﺄن
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳﻢ "ﻣﺮﻛﺰ ﺑﯿﺴﺎن ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻻﻧﻤﺎء" او "Bisan Center
" ،for Research and Developmentﺑﺤﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺷ���ﺮﻛﺔ او ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ،ﺳ���ﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟ ﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿﺔ او ﺑﺎي طﺮﯾﻘﺔ اﺧﺮى  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ،ﺧﻠﯿﺔ ،او أي ﺷﻌﺒﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ،
ﻓﺮع ،ﻣﺮﻛﺰ ،ﻟﺠﻨﺔ أو ﺣﺰب اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ ،وﺑﻜﻞ اﺳ��ﻢ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ -ﯾﺸ��ﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﯿﺎر،
اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﻘﺎب ﺷﺘﻰ ،ھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع.

ﻣﻦ ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺸ������ﺮوﻋﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ،ﻋﻠﯿﮫ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات
ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟ ﺴﺎﻣﺮة،
ھﺎﺗﻒ ،۰۲-۹۹۷۷۰۷۱\۷۱۱ :ﻓﺎﻛﺲ.۰۷٦-٥۳۹۹٦۸۹ :
ﻣﻦ ﯾﺮى ﻧﻔﺴ���ﮫ ﻣﺘﻀ���ﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺴ���ﺘﻄﯿﻊ رﻓﻊ اﻋﺘﺮاﺿ���ﺎﺗﮫ ﺧﻄﯿﺎً ،ﺑﻮاﺳ���ﻄﺔ اﻟﻤﺴ���ﺘﺸ���ﺎر
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺧﻼل  ۱٤ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

۲۸
۳

ﺣﺸﻔﺎن

٥۷۸۲

ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۲۱

ﯾ���ﮭ���ﻮدا ﻓ���ﻮﻛ���ﺲ،

اﻟ���ﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع ﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑ���ﻤ���ﻨ���ﻄ���ﻘ���ﺔ ﯾ���ﮭ���ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣ���ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻧﻈﻤﺔ دﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ(۱۹٤٥ ،
إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻ����ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ����ﺎﻣﺮة وﺣﺴ����ﺐ ﻧﻈﺎم
)(۱)۸٤ب( ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ() ۱۹٤٥ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع"( وﺑﺎﻗﻲ ﺻ������ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ
ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ،وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌﺖ ،أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع ھﺬا اﻹﻋﻼن ھﻲ ذراع ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
"اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﺸ���ﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻓﻠﺴ���ﻄﯿﻦ" واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸ���ﺮوﻋﺔ ،وان اﻻﻣﺮ ﺿ���ﺮوري ﻷﺟﻞ
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،أﻣﻦ دوﻟﺔ إﺳ�����ﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳ�����ﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا ،ﺑﺄن
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷ ﺷﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ا ﺳﻢ "اﻟ ﻀﻤﯿﺮ -ﻣﺆ ﺳ ﺴﺔ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻷ ﺳﯿﺮ وﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن" او
" ،"ADDAMEER Prisoner Support Rights Associationﺑﺤﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺷ��ﺮﻛﺔ او ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ،ﺳ������ﻮاء ﻛ��ﺎﻧ �ﺖ ﺗﻌﻤ��ﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸ������ﺒﻜ��ﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿ��ﺔ او ﺑ��ﺎي طﺮﯾﻘ��ﺔ اﺧﺮى  ،ﺑﻤ��ﺎ ﻓﻲ ذﻟ��ﻚ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ،ﺧﻠﯿﺔ ،او أي ﺷ���ﻌﺒﺔ ،ﻣﺆﺳ���ﺴ���ﺔ ،ﻓﺮع ،ﻣﺮﻛﺰ ،ﻟﺠﻨﺔ أو ﺣﺰب اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ ،وﺑﻜﻞ اﺳ���ﻢ ﯾﻄﻠﻖ
ﻋﻠﯿﮭﺎ -ﯾﺸ������ﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﯿﺎر ،اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﻘﺎب ﺷ������ﺘﻰ ،ھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸ������ﺮوﻋﺔ
ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع.

ﻣﻦ ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺸ������ﺮوﻋﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ،ﻋﻠﯿﮫ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات
ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟ ﺴﺎﻣﺮة،
ھﺎﺗﻒ ،۰۲-۹۹۷۷۰۷۱\۷۱۱ :ﻓﺎﻛﺲ.۰۷٦-٥۳۹۹٦۸۹ :
ﻣﻦ ﯾﺮى ﻧﻔﺴ���ﮫ ﻣﺘﻀ���ﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺴ���ﺘﻄﯿﻊ رﻓﻊ اﻋﺘﺮاﺿ���ﺎﺗﮫ ﺧﻄﯿﺎً ،ﺑﻮاﺳ���ﻄﺔ اﻟﻤﺴ���ﺘﺸ���ﺎر
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺧﻼل  ۱٤ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

۲۸
۳

ﺣﺸﻔﺎن

٥۷۸۲

ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۲۱

ﯾ����ﮭ����ﻮدا ﻓ����ﻮﻛ����ﺲ،

اﻟ����ﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع ﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑ���ﻤ���ﻨ���ﻄ���ﻘ���ﺔ ﯾ���ﮭ���ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣ���ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻧﻈﻤﺔ دﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ(۱۹٤٥ ،
إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻ����ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ����ﺎﻣﺮة وﺣﺴ����ﺐ ﻧﻈﺎم
)(۱)۸٤ب( ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ() ۱۹٤٥ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع"( وﺑﺎﻗﻲ ﺻ������ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ
ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ،وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌﺖ ،أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع ھﺬا اﻹﻋﻼن ھﻲ ذراع ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
"اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﺸ���ﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻓﻠﺴ���ﻄﯿﻦ" واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸ���ﺮوﻋﺔ ،وان اﻻﻣﺮ ﺿ���ﺮوري ﻷﺟﻞ
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،أﻣﻦ دوﻟﺔ إﺳ�����ﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳ�����ﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا ،ﺑﺄن
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳﻢ "ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻖ" او" ،"Al-Haqﺑﺤﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ او
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ،ﺳ������ﻮاء ﻛ��ﺎﻧ �ﺖ ﺗﻌﻤ��ﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸ������ﺒﻜ��ﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿ��ﺔ او ﺑ��ﺎي طﺮﯾﻘ��ﺔ اﺧﺮى  ،ﺑﻤ��ﺎ ﻓﻲ ذﻟ��ﻚ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ،ﺧﻠﯿﺔ ،او أي ﺷ���ﻌﺒﺔ ،ﻣﺆﺳ���ﺴ���ﺔ ،ﻓﺮع ،ﻣﺮﻛﺰ ،ﻟﺠﻨﺔ أو ﺣﺰب اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ ،وﺑﻜﻞ اﺳ���ﻢ ﯾﻄﻠﻖ
ﻋﻠﯿﮭﺎ -ﯾﺸ������ﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﯿﺎر ،اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﻘﺎب ﺷ������ﺘﻰ ،ھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸ������ﺮوﻋﺔ
ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع.

ﻣﻦ ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺸ������ﺮوﻋﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ،ﻋﻠﯿﮫ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات
ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟ ﺴﺎﻣﺮة،
ھﺎﺗﻒ ،۰۲-۹۹۷۷۰۷۱\۷۱۱ :ﻓﺎﻛﺲ.۰۷٦-٥۳۹۹٦۸۹ :
ﻣﻦ ﯾﺮى ﻧﻔﺴ���ﮫ ﻣﺘﻀ���ﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺴ���ﺘﻄﯿﻊ رﻓﻊ اﻋﺘﺮاﺿ���ﺎﺗﮫ ﺧﻄﯿﺎً ،ﺑﻮاﺳ���ﻄﺔ اﻟﻤﺴ���ﺘﺸ���ﺎر
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺧﻼل  ۱٤ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

۲۸
۳

ﺣﺸﻔﺎن

٥۷۸۲

ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۲۱

ﯾ���ﮭ���ﻮدا ﻓ���ﻮﻛ���ﺲ،

اﻟ���ﻮف

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع ﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺑ���ﻤ���ﻨ���ﻄ���ﻘ���ﺔ ﯾ���ﮭ���ﻮدا واﻟﺴ���������ﺎﻣ���ﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻧﻈﻤﺔ دﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ(۱۹٤٥ ،
إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻ����ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳ����ﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴ����ﺎﻣﺮة وﺣﺴ����ﺐ ﻧﻈﺎم
)(۱)۸٤ب( ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ طﻮارئ() ۱۹٤٥ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع"( وﺑﺎﻗﻲ ﺻ������ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ
ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﻣﻦ ،وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌﺖ ،أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع ھﺬا اﻹﻋﻼن ھﻲ ذراع ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
"اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﺸ���ﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻓﻠﺴ���ﻄﯿﻦ" واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸ���ﺮوﻋﺔ ،وان اﻻﻣﺮ ﺿ���ﺮوري ﻷﺟﻞ
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،أﻣﻦ دوﻟﺔ إﺳ�����ﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳ�����ﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا ،ﺑﺄن
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺷ������ﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳ������ﻢ "اﺗﺤﺎد ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺮأة اﻟﻔﻠﺴ������ﻄﯿﻨﯿﺔ" او" Union of
") ،Palestinian Women`s Committees (UPWCﺑﺤﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺷ��ﺮﻛﺔ او ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ،ﺳ��ﻮاء
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸ����ﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿﺔ او ﺑﺎي طﺮﯾﻘﺔ اﺧﺮى  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ،ﺧﻠﯿﺔ ،او أي
ﺷ��ﻌﺒﺔ ،ﻣﺆﺳ��ﺴ��ﺔ ،ﻓﺮع ،ﻣﺮﻛﺰ ،ﻟﺠﻨﺔ أو ﺣﺰب اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ ،وﺑﻜﻞ اﺳ��ﻢ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ -ﯾﺸ��ﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﯿﺎر ،اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﻘﺎب ﺷﺘﻰ ،ھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع.

ﻣﻦ ﯾﺤﺘﺎز ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺸ������ﺮوﻋﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ،ﻋﻠﯿﮫ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات
ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟ ﺴﺎﻣﺮة،
ھﺎﺗﻒ ،۰۲-۹۹۷۷۰۷۱\۷۱۱ :ﻓﺎﻛﺲ.۰۷٦-٥۳۹۹٦۸۹ :
ﻣﻦ ﯾﺮى ﻧﻔﺴ���ﮫ ﻣﺘﻀ���ﺮرا ً ﺟﺮاء ھﺬا اﻹﻋﻼن ،ﯾﺴ���ﺘﻄﯿﻊ رﻓﻊ اﻋﺘﺮاﺿ���ﺎﺗﮫ ﺧﻄﯿﺎً ،ﺑﻮاﺳ���ﻄﺔ اﻟﻤﺴ���ﺘﺸ���ﺎر
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﺧﻼل  ۱٤ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن.

۲۸
۳

ﺣﺸﻔﺎن

٥۷۸۲

ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۲۱

ﯾ���ﮭ���ﻮدا ﻓ���ﻮﻛ���ﺲ،

اﻟ���ﻮف

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

11794

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ(
)ﺗﻌﺪﯾﻞ()ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺄﻧﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۱
۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۲
۲

ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺣﺠﺮ ﻣﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ() ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺻﻠﯿﺔ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -۱
)أ(

ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ" ،ﺑﺪل " ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻀﺎﻧﺎت
اﻟﻈﮭﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺪرﺳﺔ" ﯾﺄﺗﻲ" :اﻷطﻔﺎل ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻀﺎﻧﺎت اﻟﻈﮭﯿﺮة
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺪرﺳﺔ او روﺿﺎت اﻷطﻔﺎل ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺮ"؛

)ب(

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ "أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﯿﺪ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ" ﯾﺄﺗﻲ:
""اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط"-أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ
اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﺧﺮى( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ".۲۰۲۱-٥۷۸۲،(۲۰۷٥

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺻﻠﯿﺔ-
)أ(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )د(-ﺑﺪل" :ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي دﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ" ﯾﺄﺗﻲ" :ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي( اﻟﺬي دﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ"

)ب(

اﻟﻔﻘﺮة )ي ج(-ﺗﺤﺬف.

)ج(

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ي د( ﺑﺪل اﻟﻮارد ﻓﯿﮭﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
"ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم )۷أ( ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،ﺗﺴﺮي اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
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) (۱

ﯾﺠﻮز ﻟﻄﺎﻟﺐ او ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ،اﻟﺬي ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮاﺻﻞ وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﯾﺾ ﻓﻲ ﺻﻒ دراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،وﺑﺤﺎل ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﻼن ﺧﻄﻲ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻀﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة )ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة-ﻣﺸﺮوع
اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻀﺮ( اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻷﺟﻞ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻷﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺮﺟﻮع ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎي طﺮﯾﻖ
ﻛﺎن ،وﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻊ اﻓﺮاد ﺑﯿﺘﮫ اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﺴﻜﻨﻮن ﻣﻌﮫ،؛ اﺷﺘﺮاك طﺎﻟﺐ او ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻀﺮ ﻣﻨﻮطﺎ ﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﻮظﻒ او وﻟﻲ اﻣﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻀﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
)أ(

اﻟﻄﺎﻟﺐ او اﻟﻤﻮظﻒ ﯾﺤﻀﺮوا اﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ  nCovاﻟﺬي ﻧﻔﺬه ﺑﺄﻗﺮب
وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ؛ ﺑﺤﺎل ﺗﻨﻔﺬ
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﺸﺮوع ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط ،ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺤﺺ
اﻷول اﻟﺬي ﻛﺸﻒ ﻓﯿﮫ ﻋﻦ اﻟﻌﺪوى ﻛﻔﺤﺺ وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة؛

)ب( ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )أ( وﺑﻜﻞ ﯾﻮم
ﺣﺘﻰ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﯾﻘﻮم اﻟﻄﺎﻟﺐ او اﻟﻤﻮظﻒ
ﺑﺈﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻮري ﻓﻲ ﺑﯿﺘﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رزﻣﺔ ﻓﺤﺺ
اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﯿﻮم اﻟﺪراﺳﻲ؛ ﺑﺤﻞ ﺣﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ او اﻟﻤﻮظﻒ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﻌﻠﻖ اﺷﺘﺮاﻛﮫ
ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻀﺮ وﺗﺴﺮي اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)(۱
) (۲

)(۳

ﺑﺤﺎل ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ  ،nCovﯾﺠﻮز
ﻟﮫ اﻟﻌﻮدة ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻀﺮ.
ﯾﻨﻔﺬ اﻟﻔﺤﺺ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ ) (۱ﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ
اﻟﻔﻮري وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  ٤۸ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮر؛ ﻟﻢ ﯾﻨﻔﺬ اﻟﻄﺎﻟﺐ او اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻔﺤﺺ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ج(۳؛
ﺣﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ او اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ
ﻓﺤﺺ  nCovاﻟﺬي ﻧﻔﺬه وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﯾﺾ
وﻓﻖ ھﺬا اﻻﻣﺮ؛

)ج( ﺣﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ او اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ nCov
اﻟﺬي ﻧﻔﺬه ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻊ
اﻟﻤﺮﯾﺾ؛
) (۲

ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﯾﺮ اﻹﻋﻼن ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻀﺮ ﺑﺎن
اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺤﺎل ﻋﻠﻢ ﻟﮫ ﺑﺎن طﺎﻟﺐ او
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ﻣﻮظﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ،ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ
إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ .nCov

)د(
اﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺎدة ۲أ۱

.۳

) (٤

اﺷﺘﺮاك طﺎﻟﺐ او ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻀﺮ
وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ اﻟﻤﻮظﻒ او وﻟﻲ اﻣﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ،ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻮﻣﻲ،
ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻔﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬوھﺎ
ﻓﻲ ﺑﯿﺘﮭﻢ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ))(۱ب()(۲؛ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﯾﺮ اﺑﻼغ ﻣﺸﺘﺮك
ﻋﻦ وﻗﻒ اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻀﺮ ﺑﺤﺎل ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ.

) (٥

ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﻟﻮﻧﮭﺎ ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻲ او اﺣﻤﺮ ﺑﺤﺎل ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻓﯿﮫ ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﺸﺮوع
"ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ" ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط؛
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﺑﺪء اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻀﺮ
وﻟﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻐﯿﺮ وﺗﺤﻮل اﻟﻰ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ او اﻷﺣﻤﺮ ،ان ﯾﻜﻤﻞ ﻣﺪة اﻟﻤﺸﺮوع
اﻻ ﺑﺤﺎل اﺑﻠﻐﮫ اﻟﻤﺪﯾﺮ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ ) (۳او ).(٤

اﻟﻔﻘﺮات )ط و() ،ط ز( -ﺗﺤﺬف.

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ۲أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﯾﺄﺗﻲ:
"۲أ) ۱أ(

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .٤
۳ج
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

) (۳

ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﯾﺮ اﻹﻋﻼن ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ وﻗﻒ
اﺷﺘﺮاﻛﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺑﺤﺎل اﺛﯿﺮ اﻟﺸﻚ ﺣﻮل ﺗﻔﺸﻲ
اﻟﻤﺮض ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي او ﺑﺤﺎل ﺗﺒﯿﻦ ان ھﻨﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ طﻼب او
ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻀﺮ وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة
ﻗﺪ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻔﻮري اﻟﺬي اﺟﺮوه ﻓﻲ
ﺑﯿﺘﮭﻢ وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة؛ أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﺴﺮي واﺟﺐ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻷﺧﯿﺮ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ.

.٥

ﺷﺨﺺ اﻟﺬي درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺟﺴﺪه أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۳۸درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ،ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )۲أ(.

)ب(

ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮاد )۲د() ،ھ( و)-ز( ﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة.

)ج(

دون اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﯾﺠﺐ ﻗﯿﺎس
ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﺪ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻛﻞ ﯾﻮم وﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﯿﺎس؛ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﯿﻦ ان ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﯿﺎس درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﺪ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ۳۷٬٥
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ،ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ٤۸ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ او ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ل. nCov

ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ۳ج ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ھ( ،ﺑﺪل " ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻛﻮر" ﯾﺄﺗﻲ" :ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ﺿﻊ ﻛﻤﺎﻣﺔ" ﯾﺄﺗﻲ" :ارﺗﺪا
"و َ
ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﺑﺪل "وﺿﻊ ﻛﻤﺎﻣﺔ" ﯾﺄﺗﻲ" :ارﺗﺪاء ﻛﻤﺎﻣﺔ" ،ﺑﺪلَ :
ﻛﻤﺎﻣﺔ".
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

11797

اﻻﺳﻢ

.٦

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت" :ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺣﺠﺮ
ﻣﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

۳

ﻛﺴﻠﻮ

٥۷۸۲

۷

ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۲۱

اﻟﻌﻤﯿﺪ

ﻓﺎرس

ﻋﻄﯿﻠﮫ

رﺋــــــــــﯿـﺲ اﻹدارة اﻟــــــــﻤﺪﻧـﯿﺔ
ﻓـﻲ ﻣــــﻨﻄﻘﺔ ﯾــــﮭﻮدا واﻟـــﺴﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﺴﺎﺣﯿﻦ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۷٦۸
۱۹۷۸-٥۷۳۹
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۱۸ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )۳أ( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷٤۲ ،(۹٤۷
 ،۱۹۸۱وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ۲ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺴﺎﺣﯿﻦ ﻣﺆھﻠﯿﻦ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(
)رﻗﻢ  ،۱۹۷۸-٥۷۳۹ ،(۷٦۸وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )۲ب( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻈﻢ اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﯿﻦ اﻟﻤﺮﺧﺼﯿﻦ رﻗﻢ  ۷ﻟﺴﻨﺔ
 ،۱۹٤۸وﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۱
۸

ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ رﻗﻢ  ٦ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦۷ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم -۸
) (۱ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )أ(-
)أ(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۱ﺑﺪل " "۱۳٥ﯾﺄﺗﻲ"٤٦٦" :؛

)ب( ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۲ﺑﺪل " "۱۳٥ﯾﺄﺗﻲ"٤٦٦" :؛
)ج( ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(۳ﺑﺪل " "۱۳٥ﯾﺄﺗﻲ"٤٦٦" :؛
)د(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٤ﺑﺪل " "۱۹۳ﯾﺄﺗﻲ"٦٦٥" :؛

) ھ(

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٥ﺑﺪل " "۲٦۲ﯾﺄﺗﻲ"۹۰۰" :؛

) (۲ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )ب( ،ﺑﺪل " "٦٤ﯾﺄﺗﻲ"۱۰۰" :؛
) (۳ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي )ج( ،ﺑﺪل اﻟﻮارد ﻓﯿﮫ ﯾﺄﺗﻲ" :ﺗﻜﻮن ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻟﻤﺪة
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ وﺗﻨﺘﮭﻲ ب ۳۱-ﻛﺎﻧﻮن اول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ؛ ﯾﺠﻮز ﻟﻺدارة
ﺗﺠﺪﯾﺪ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﻰ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﯿﻦ اﺿﺎﻓﯿﺘﯿﻦ".
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ" :أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۱۸ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(-٥۷۸۲ ،
."۲۰۲۱

3

ﻛﺴﻠﻮ

5782

7

ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ

2021

ﻓﺎرس

اﻟﻌﻤﯿﺪ

ﻋﻄﯿﻠﮫ

رﺋــــــــــﯿـﺲ اﻹدارة اﻟــــــــﻤﺪﻧـﯿﺔ
ﻓﻲ

ﻣﻨﻄﻘﺔ

ﯾﮭﻮدا

واﻟﺴﺎﻣﺮة
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ ۱۹٦٦
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ( )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ(
)ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(۲۰۲۱-٥۷۸۲،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  ۱۰و ۱٥-ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ  ٤۳ﻟﺴﻨﺔ  ،۱۹٦٦وﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ ،(۹٤۷ﻓﺄﻧﻲ اﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة .۱
٤

۷

ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺣﺠﺮ ﻣﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ() ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺻﻠﯿﺔ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -٤
ﺑﺪل " "۲۰۲۱\۱۱\۱۲ﯾﺄﺗﻲ."۲۰۲۱\۱۲\۱۲" :

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.۳

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت" :ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ( )ﺣﺠﺮ
ﻣﻨﺰﻟﻲ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۲ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ(."۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،

ﻛﺴﻠﻮ

 ۱۱ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ

٥۷۸۲
۲۰۲۱

اﻟﻌﻤﯿﺪ

ﻓﺎرس

ﻋﻄﯿﻠﮫ

رﺋــــــــــﯿـﺲ اﻹدارة اﻟــــــــﻤﺪﻧـﯿﺔ
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ﺟﯿﺶ

اﻟﺪﻓﺎع

اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ

اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ(
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،رﻗﻢ ۲۰۲۱- ٥۷۸۲ ،۲۰٦۹
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،(۲

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﻮاد  ۲و ۳-ﻣﻦ اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺎﯾﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ )دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻟﻰ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( ،رﻗﻢ ) ۲۰۲۱- ٥۷۸۲ ،۲۰٦۹ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻻﻣﺮ( وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌﺖ ان اﻻﻣﺮ
ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺮض اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ وﯾﺘﻮﺟﺐ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻓﻮرﯾﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻔﺸﯿﮫ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ آﻣﺮ ﺑﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎن

.۱

ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( ،۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 ،٥ﺑﺪل " "۲۰۲۱\۱۱\۱٥ﯾﺄﺗﻲ."۲۰۲۱\۱۲\۱٥" :

اﻻﺳﻢ

.۲

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت" :ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ( )ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﺳﺮﯾﺎن رﻗﻢ "۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،(۲

۱۱

ﻛﺳﻠو

٥۷۸۲

اﻟ�����ﻌ�����ﻘ�����ﯿ�����ﺪ

۱٥

ﺗﺷرﯾن ﺛﺎﻧﻲ

۲۰۲۱

رﺋ�����ﯿﺴ����������ﺔ ﻗﺴ����������ﻢ اﻟ�����ﻌ�����ﻤ�����ﻠ�����ﯿ�����ﺎت

ﻣ�����ﺎﻟ�����ﻲ ﻣ�����ﺌ�����ﯿ�����ﺮي

ﻣﻨﺴ������ﻖ اﻋﻤ���ﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣ���ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨ���ﺎطﻖ

11801

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹٦۷-٥۷۲۸ ،(۱۷۲
أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻟﺠﺎن اﻻﻋﺘﺮاض )رﺳﻮم( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )۸أ( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻟﺠﺎن اﻻﻋﺘﺮاض )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ -٥۷۲۸ ،(۱۷۲
) ۱۹٦۷ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ – اﻻﻣﺮ( ،وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )٤ب( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﻣﺪﻧﯿﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ،(۹٤۷
 ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ﻓﺈﻧﻨﻲ اﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
.۱

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت

ﻣﻘﺎﺑﻞ .۲
رﺳﻮم
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻋﺘﺮاض

ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ-
"ﻟﺠﻨﺔ اﻋﺘﺮاض"-اﻟﻠﺠﻨﺔ او اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻻﻣﺮ.
)أ(

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻋﺘﺮاض ﻟﻠﺠﺎن اﻻﻋﺘﺮاض وﻓﻖ اﻟﺒﻨﻮد  ۲۰ ،۱۱ ،۷ ،۲ ،۱و-
 ۳٤-۲۹ﻣﻦ ذﯾﻞ اﻻﻣﺮ ،ﺗﺪﻓﻊ رﺳﻮم ﺑﻘﯿﻤﺔ  ۱٫۰۰۰ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ.

)ب( ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻋﺘﺮاض ﻟﻠﺠﺎن اﻻﻋﺘﺮاض وﻓﻖ اﻟﺒﻨﻮد ۱اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،ﺗﺪﻓﻊ رﺳﻮم ﺑﻘﯿﻤﺔ  ۱٥۰ﺷﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ.
اﻋﻔﺎء ﻣﻦ دﻓﻊ .۳
اﻟﺮﺳﻮم

ﻣﻘﺪم اﻻﻋﺘﺮاض ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺎم  ،۲اﻟﺬي ﯾﺪﻋﻲ أﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ،ﯾﺮﻓﻖ
ﻟﻜﺘﺎب اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ،طﻠﺐ إﻋﻔﺎء ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ،وﯾﺮﻓﻖ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻟﺬي
ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮫ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ واﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﺤﺎل ﻛﺎن ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ
ﻣﻌﯿﺸﺘﮫ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺼﺎدر دﺧﻠﮫ ﻓﻲ اﻷﺷﮭﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ اﻹﻋﻔﺎء
ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم؛ ﻗﺪم طﻠﺐ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ،ﻣﻨﺢ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ،ﻓﻲ
ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ وﻷﺳﺒﺎب ﯾﺘﻢ ﺗﺪوﯾﻨﮭﺎ ،إﻋﻔﺎ ًء ﻛﻠﯿًﺎ أو ﺟﺰﺋﯿًﺎ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ،ذا اﻗﺘﻨﻌﺖ
أن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر دﺧﻠﮫ اﻟﻤﺎدي،
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮫ ودﯾﻮﻧﮫ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ.

اﻟﻐﺎء

.٤

ﺗﻠﻐﻰ ﺑﮭﺬا-اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻟﺠﺎن اﻻﻋﺘﺮاض )رﺳﻮم( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(-٥۷٤۲ ،
.۱۹۸۲

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن

.٥

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﻢ.

اﻻﺳﻢ

.٦

ﺗﺪﻋﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ" :أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻟﺠﺎن اﻻﻋﺘﺮاض )رﺳﻮم( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(،
.۲۰۲۱-٥۷۸۲

۱۳
۱۷

ﻛﺴﻠﻮ

٥۷۸۲

ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۲۱

ﻓﺎرس

اﻟﻌﻤﯿﺪ

ﻋﻄﯿﻠﮫ

رﺋــــــــــﯿـﺲ اﻹدارة اﻟــــــــﻤﺪﻧـﯿﺔ
ﻓﻲ

ﻣﻨﻄﻘﺔ

ﯾﮭﻮدا

واﻟﺴﺎﻣﺮة

11802

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﻟﻐﺎء إﻋﻼن ﻋﻦ ﻏﺎﺑﺔ ﻣﺤﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﺪاب )"ﻛﺮﻧﻲ ﺷﻮﻣﺮون-دﯾﺮ اﺳﺘﯿﺎ"-ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻛﺮﻧﻲ ﺷﻮﻣﺮون( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۱-٥۷۸۱،

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ،وﺑﺎﻗﻲ
ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،أﻋﻠﻦ ﺑﮭﺬا ﻋﻦ إﻟﻐﺎء اﻹﻋﻼن اﻟﺬي أﺻﺪر ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺮاج واﻟﻐﺎﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ  ۱۹۲۷أو ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﻸﻣﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮫ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﻤﻀﻲ  ۳۰ﯾﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻠﻮاﺋﯿﺔ.

۱۳

ﻛﺴ����ﻠﻮ

 ۱۷ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ

٥۷۸۲
۲۰۲۱

ﯾ������ﮭ������ﻮدا ﻓ������ﻮﻛ������ﺲ،

أﻟ������ﻮف

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

11803

11804

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ ،رﻗﻢ  ۷۹ﺳﻨﺔ ۱۹٦٦
أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ واﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻷﺑﻨﯿﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ (۱۰
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(۲۰۲۱-٥۷۸۲،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﺮﺋﯿﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  (٤)٦۷ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن ،اﻟﻘﺮى واﻻﺑﻨﯿﺔ،
رﻗﻢ  ۷۹ﻟﺴﻨﺔ ) ۱۹٦٦ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ – اﻟﻘﺎﻧﻮن( ،ووﻓﻖ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻠﻰ ،ﻓﺄﻧﻲ أﺳﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
اﻟﻤﺎدة .۱

ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ واﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻷﺑﻨﯿﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ
)ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة() ۲۰۱۰-٥۷۷۰ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ-اﻷﻧﻈﻤﺔ(،
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٤ب() ،(۱ﺑﺪل " ۱أﯾﻠﻮل  "۲۰۲۱ﯾﺄﺗﻲ "  ۱أﯾﻠﻮل ."۲۰۲۲

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة )٦ب(

.۲

ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم )٦ب( ﻣﻦ اﻻﻧﻈﻤﺔ ،ﺑﺪل "  ۱أﯾﻠﻮل  "۲۰۲۱ﯾﺄﺗﻲ " ۱أﯾﻠﻮل
."۲۰۲۲

ﺳﺮﯾﺎن

.۳

ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ.

اﻻﺳﻢ

.٤

ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ" :أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ واﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻷﺑﻨﯿﺔ
ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ( )ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ ) (۱۰ﯾﮭﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة(."۲۰۲۱-٥۷۸۲،

ﺗﻌﺪﯾﻞ
)٤ب(۱

٥۷۸۲

اﻟﻌﻤﯿﺪ

ﻓﺎرس

ﻋﻄﯿﻠﮫ

۱۸

ﻛﺴﻠﻮ

 ۲۲ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ ۲۰۲۱

رﺋﯿﺲ

اﻹدارة

اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ

ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة

11805

ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻛﺴﺎرات )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ .۲۰۱۹- ٥۷۸۰ ،(۱۸۲۳
اﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﺻﻨﺪوق ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرات )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۲۰۱۹ – ٥۷۸۰ ،
ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء إدارة ﺻﻨﺪوق ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرات
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۱۷ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻨﺪوق إﻋﺎدة ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرات )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) ۲۰۱۹-٥۷۸۰ ،(۱۸۲۳ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ -اﻷﻣﺮ( واﻟﻨﻈﺎم )۲ب( ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﺻﻨﺪوق ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرات
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة() ۲۰۱۹- ٥۷۸۰ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ -اﻻﻧﻈﻤﺔ( ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:
ﯾﻮﻧﺘﺎن ﺟﺎدج رﻗﻢ ھﻮﯾﺔ ۳۲۷۱۳۳۳۸٥
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻀﻮ إدارة ﺻﻨﺪوق ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرات ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ واﻻﻧﻈﻤﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.
ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل طﺎﻟﻤﺎ اﻟﻤﻨﺪوب ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﮫ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم )۲أ( ﻣﻦ اﻻﻧﻈﻤﺔ.
۲۷

آب

٥۷۸۱

٥

آب

2021

ﻓﺎرس

اﻟﻌﻤﯿﺪ

ﻋﻄﯿﻠﮫ

رﺋــــــــــﯿـﺲ اﻹدارة اﻟــــــــﻤﺪﻧـﯿﺔ
ﻓﻲ

ﻣﻨﻄﻘﺔ

ﯾﮭﻮدا

واﻟﺴﺎﻣﺮة

11806

ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع

اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ

أﻣﺮ ﺑﺸﺄن إدﺧﺎل اﻷﻣﻮال ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۲-٥۷٤۲ ،(۹۷۳

ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﻮاد  ۱و۹-أ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸ�ﺄن إدﺧ�ﺎل اﻷﻣ�ﻮال ﻟﻠﻤﻨﻄﻘ�ﺔ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة( )رﻗ�ﻢ
) ۱۹۸۲ – ٥۷٤۲ ،(۹۷۳ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻷﻣﺮ"( ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻋﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﺎﻟﯿ�ﺔ ﻹﺷ�ﻐﺎل ﻣﻨﺼ�ﺐ ﻓ�ﻲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ۱ﻣﻦ اﻷﻣﺮ:
رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ – اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ وﺣ�ﺪة اﻟﻤﺨ�ﺪرات او رﺋ�ﯿﺲ اﻟﮭﯿﺌ�ﺔ ﻟﻤﻨ�ﻊ ﺗﺒﯿ�ﯿﺾ اﻷﻣ�ﻮال او وﻛﯿ�ﻞ اﻟﺠﻤ�ﺎرك
ﻧﮭ��ﺮ اﻷردن واﻟﻨﺒ��ﻲ او وﻛﯿ��ﻞ اﻟﺠﻤ��ﺎرك ﻓ��ﻲ اﻟﻤﻌ��ﺎﺑﺮ اﻟﺒﺮﯾ��ﺔ؛ ﺟﻤ��ﯿﻌﮭﻢ ﻣ��ﻦ ﻗﺒ��ﻞ ﻗﺴ��ﻢ اﻟﺠﻤ��ﺎرك واﻟﻀ��ﺮﯾﺒﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ.
ﻋﻀﻮ – ﻣﺪﯾﺮ ﻗﺴﻢ )ﻣﻨﻊ ﺗﺒﯿﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﻤﺼﺎدرة( او ﻧﺎﺋ�ﺐ وﻛﯿ�ﻞ اﻟﺠﻤ�ﺎرك ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻌﺒ�ﺮ اﻟﺒﺮﯾ�ﺔ او ﻧﺎﺋ�ﺐ
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ وﺣﺪة اﻟﻤﺨﺪرات؛ ﺟﻤﯿﻌﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ.
ﻋﻀﻮ – ﻣﻨﺪوب ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻹزاﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﻦ ﯾﻠﻐﻲ ﻛﻞ ﺗﻌﯿﻦ آﺧﺮ اﻟﺬي أﺻﺪر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ  ۱و – ۹أ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.

۹
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ﻗﻮات ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻛﺴﺎرات )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ .۲۰۱۹- ٥۷۸۰ ،(۱۸۲۳
اﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﺻﻨﺪوق ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرات )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة(.۲۰۱۹ – ٥۷۸۰ ،
ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء إدارة ﺻﻨﺪوق ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرات
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  ۱۷ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺻﻨﺪوق إﻋﺎدة ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرات )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ
) ۲۰۱۹-٥۷۸۰ ،(۱۸۲۳ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ -اﻷﻣﺮ( واﻟﻨﻈﺎم )۲ب( ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﺻﻨﺪوق ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرات
)ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة() ۲۰۱۹- ٥۷۸۰ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ -اﻻﻧﻈﻤﺔ( ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:
اﻣﯿﻦ ﺣﺮب رﻗﻢ ھﻮﯾﺔ ۲۰٤٤٤٤٥٥۸
ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻀﻮ إدارة ﺻﻨﺪوق ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺴﺎرات ﻛﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ واﻻﻧﻈﻤﺔ.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ.
ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل طﺎﻟﻤﺎ اﻟﻤﻨﺪوب ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﮫ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم )۲أ( ﻣﻦ اﻻﻧﻈﻤﺔ.
۲۲

اﻟﻮل

٥۷۸۱

۳۰

آب
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اﻟﻌﻤﯿﺪ

ﻋﻄﯿﻠﮫ
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ﺟﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
اﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻗﺎﻣﺔ اداره ﻣﺪﻧﯿﮫ )ﯾﮭﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ ۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،(۹٤۷
ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﺻ��ﻼﺣﯿﺎﺗﻲ ﺣﺴ��ﺐ اﻟﻤ�ﺎدة  ٥ﻣ��ﻦ اﻻﻣ��ﺮ ﺑﺸ�ﺄن اﻗﺎﻣ��ﺔ اداره ﻣﺪﻧﯿ��ﮫ )ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ��ﺎﻣﺮه( )رﻗ��ﻢ ،(۹٤۷
 ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ﻓﺈﻧﻨﻲ اﻋﯿﻦ ﺑﮭﺬا:

اﻟﺴﯿﺪ ﺣﺴﺎم ﺧﯿﺮ ،ھﻮﯾﺔ رﻗﻢ۳۰۰۱٦۰۲۷۲ :

ﻟﯿﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻓ�ﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿ�ﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ ﯾﮭ�ﻮدا واﻟﺴ�ﺎﻣﺮة ،ﻟﻐ�ﺮض أي ﻗ�ﺎﻧﻮن او
ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ.
ﯾﻠﻐﻰ ﺑﮭﺬا أي ﻛﺘﺎب ﺗﻌﯿﻦ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﯿﻦ ھﺬا.
ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ ،وﻟﻜﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ أي ﻋﻤﻞ ﻗﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﻀ�ﺎﺑﻂ ﻟﺸ�ﺆون اﻟﻤﺴ�ﺎﺣﺔ ﻓ�ﻲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺑﻨﻄﺎق ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻣﻦ ،ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋ�ﺪ ﺑ�ﺪء ﺳ�ﺮﯾﺎن ﻛﺘ�ﺎب اﻟﺘﻌ�ﯿﻦ ھ�ﺬا،
ﻛﺄﻧﮫ ﻧﻔﺬ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﯿﻦ ھﺬا وﺣﺴﺒﮫ.
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