
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אזור יהודה והשומרון
 

 מנשרים, צווים ומנויים
 
 

 والسامرةيهودا  ةمنطق

 اوامر وتعيينات مناشري،
 

 ۲٥۸رقم   كراسة           258חוברת מס' 
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 صادر عن املستشار القضائي ملنطقه يهودا والسامره               ןמוצא על ידי היועץ המשפטי לאזור יהודה והשומרו
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צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים (תיקון מס'   .9
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 2021-) (הוראת שעה), התשפ''ב2072ושומרון) (מס' 

 

11551 
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 2021-א") (יהודה ושומרון), התשפ153תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס'   .35
 

11627 

 2021-ב") (יהודה ושומרון), התשפ266המועצות המקומיות (תיקון מס' תקנון   .36
 

11629 
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 2021-ב"(יהודה ושומרון), התשפ )10

 

11683 

 

 

 

 מינויים:
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 :التشریعات الرئیسیة

 
) ۲۰٦۳القانون (فایروس الكورونا) (یھودا والسامرة) (رقم  فرض بشأن المرا  .١

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱(تعلیمات مؤقتة)، 
 

۱۱٦۹۰ 

 تقید) (ةمؤقت تعلیمات( الجدید الكورونا فایروس لمكافحة خاصة صالحیات بشأن مراأل  .٢
 رقم) (والسامرة یھودا)(تعدیل( )التجاریة واألماكن العامة لالماكن النشاط
2064(،5781-2021 

 

۱۱٦۹۳ 

) (تعلیمات ۲۰٦٥االمر بشأن جلسات تمدید االعتقال (تعدیل) (یھودا والسامرة) (رقم   .٣
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱،مؤقتة)

 

۱۱٦۹۸ 

االمر بشأن حضور المعتقلین والسجناء خالل الجلسات في المحاكم العسكریة (تعدیل)   .٤
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱) (تعلیمات مؤقتة)،۲۰٦٦(یھودا والسامرة) (رقم 

 

۱۱٦۹۹ 

االمر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة (تعدیل) (یھودا والسامرة)   .٥
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱) (تعلیمات مؤقتة)، ۲۰٦۷(رقم 

 

۱۱۷۰۰ 

 تقید) (ةمؤقت تعلیمات( الجدید الكورونا فایروس لمكافحة خاصة صالحیات بشأن مراال  .٦
 رقم) (والسامرة یھودا) (2 رقم تعدیل) (التجاریة واألماكن العامة لالماكن النشاط
2068(،5781-2021 

 

۱۱۷۰۱ 

 الى وخروج دخول( الجدید الكورونا فایروس لمكافحة خاصة صالحیات بشأن المرا  .٧
 2021– 5782 ،2069 رقم ،)مؤقتة تعلیمات) (النبي جسر معبر عبر المنطقة

 

۱۱۷۰٦ 

) ۲۰۷۰) (یھودا والسامرة) (رقم ۲جلسات تمدید االعتقال (تعدیل رقم المر بشأن ا  .٨
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة)

 

۱۱۷۰۸ 

االمر بشأن حضور المعتقلین والسجناء خالل الجلسات في المحاكم العسكریة (تعدیل   .٩
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲) (تعلیمات مؤقتة)،۲۰۷۱) (یھودا والسامرة) (رقم ۲رقم 

 

۱۱۷۰۹ 

) (یھودا ۲االمر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة (تعدیل رقم   .١٠
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲) (تعلیمات مؤقتة)، ۲۰۷۲والسامرة) (رقم 

 

۱۱۷۱۰ 

 الماكنل النشاط تقید( الجدید الكورونا فایروس لمكافحة خاصة صالحیات بشأن مراأل  .١١
 رقم) (والسامرة یھودا) (3 رقم تعدیل) (اخرى وتعلیمات التجاریة واألماكن العامة
 2021-5782،)مؤقتة تعلیمات) (2073

 

۱۱۷۱۱ 

 الفھرس
 



) (یھودا والسامرة) (تمدید سریان تعلیمات ۷۱مر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل رقم األ  .١٢
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲)، ۲۰۷٤مؤقتة) (رقم 

 

۱۱۷۱۳ 

(تقید  )ةمؤقت تعلیمات( مر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدیداأل  .١٣
(رقم النشاط لالماكن العامة أو األماكن التجاریة) (الجدید) (یھودا والسامرة) 

۲۰۷٥،)٥۷۸۲-۲۰۲۱ 
 

۱۱۷۱٤ 

االمر بشأن حضور المعتقلین والسجناء خالل الجلسات في المحاكم العسكریة (تعدیل   .١٤
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲) (تعلیمات مؤقتة)،۲۰۷٦) (یھودا والسامرة) (رقم ۳رقم 

 

۱۱۷۲٥ 

) (یھودا ۳المر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة (تعدیل رقم ا  .١٥
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲) (تعلیمات مؤقتة)، ۲۰۷۷والسامرة) (رقم 

 

۱۱۷۲٦ 

) ۲۰۷۸) (یھودا والسامرة) (رقم ۳االمر بشأن جلسات تمدید االعتقال (تعدیل رقم   .١٦
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة)

 

۱۱۷۲۷ 

-٥۷۸۲)، ۲۰۷۹) (یھودا والسامرة) (رقم ۷۲تعلیمات امن (تعدیل رقم مر بشأن اال  .١٧
۲۰۲۱ 

 

۱۱۷۲۸ 

) (تعلیمات ۲۰۸۰مر بشأن أراضي (ابعاد معتدین) (تعدیل) (یھودا والسامرة) (رقم اال  .١٨
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲مؤقتة)، 

 

۱۱۷۳۲ 

)، ۲۰۸۱) (یھودا والسامرة) (رقم ۱۸مر بشأن المساعدة القضائیة (تعدیل رقم األ  .١٩
٥۷۸۲-۲۰۲۱ 

 

۱۱۷۳۳ 

(تقید  )ةمؤقت تعلیمات( مر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدیداأل  .٢٠
قم (رالنشاط لالماكن العامة أو األماكن التجاریة) (الجدید) (تعدیل) (یھودا والسامرة) 

۲۰۸۲(،٥۷۸۲-۲۰۲۱ 
 

۱۱۷۳٤ 

) ۲۰۸۳والسامرة) (رقم ) (یھودا ٤االمر بشأن جلسات تمدید االعتقال (تعدیل رقم   .٢١
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة)

 

۱۱۷۳٦ 

المر بشأن حضور المعتقلین والسجناء خالل الجلسات في المحاكم العسكریة (تعدیل ا  .٢٢
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲) (تعلیمات مؤقتة)،۲۰۸٤) (یھودا والسامرة) (رقم ٤رقم 

 

۱۱۷۳۷ 

) (یھودا ٤االمر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة (تعدیل رقم   .٢٣
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲) (تعلیمات مؤقتة)، ۲۰۸٥والسامرة) (رقم 

 
 
 
 

۱۱۷۳۸ 



 :التشریعات الثانویة
 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱اعالن بشأن تخصیص معابر لنقل البضائع (تعدیل) (یھودا والسامرة)،   .٢٤
 

۱۱۷۳۹ 

 لیمات(تع) متفرقة وتعلیمات منزلي حجر) (كورونا فایروس( العامة الصحة تعلیمات  .٢٥
 2021-5781 ،)مؤقتة

 

۱۱۷٤۰ 

 رمطولك-المقبرة العسكریة للجیش البریطاني-عالن بشأن قانون اآلثار القدیمة   .٢٦
 

۱۱۷٥۳ 

 لطرون-قلعة تیغارد-اعالن بشأن قانون اآلثار القدیمة   .٢٧
 

۱۱۷٥٥ 

 محطة القطار التركي في طولكرم-القدیمة اعالن بشأن قانون اآلثار   .٢٨
 

۱۱۷٥۷ 

 سلت الظھر (سانور)-مركز الشرطة-اعالن بشأن قانون اآلثار القدیمة   .٢٩
 

۱۱۷٥۹ 

-٥۷۸۱) (یھودا والسامرة)، ۳۲األنظمة بشأن قیمة رسوم الحدائق العامة (تعدیل رقم   .٣٠
۲۰۲۱ 

 

۱۱۷٦۱ 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،)النبي جسر معبر( للمنطقة الدخول ترتیبات بشأن تعلیمات  .٣١
 

۱۱۷٦۲ 

 یھودا) (3 رقم تعدیل) (ورسوم شھادات رخص،( واالرسال البث بشأن األنظمة  .٣٢
 2021-5781 ،)والسامرة

 

۱۱۷٦٤ 

 وتعلیمات منزلي حجر) (الجدید كورونا فایروس( الجدیدة العامة الصحة تعلیمات  .٣٣
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،)مؤقتة تعلیمات) (متفرقة

 

۱۱۷٦۸ 

  ۲۰۲۱-٥۷۸۲،(تعدیل) )النبي جسر معبر( للمنطقة الدخول ترتیبات بشأن تعلیمات  .٣٤
 

۱۱۷۸۳ 

 یھودا) (2 رقم تعدیل) (رخصة على للحصول الرسوم قیمة( المیاه مراقبة أنظمة  .٣٥
 2021-5782) والسامرة

 

۱۱۷۸٤ 

اراضي ومقطع (االستمالك واخذ حق التصرف  عن الجزئي قرار بشأن التخلي  .٣٦
 حدود) (تعدیل ۸۲/۷طریق) رقم ھ/

 

۱۱۷۸٥ 

األنظمة بشأن رسوم الدخول واسعار الخدمات في شواطئ شمال البحر المیت (یھودا   .٣٧
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲والسامرة) (تعلیمات مؤقتة)، 

 

۱۱۷۸۸ 

فلسطین (دي. -الحركة العالمیة للدفاع عن األطفال-إعالن على منظمة غیر مشروعة  .٣٨
 سي. آي. بي)

 

۱۱۷۹۰ 

 مركز بیسان للبحوث واالنماء-مشروعةإعالن على منظمة غیر   .٣٩
 

۱۱۷۹۱ 



 مؤسسة لرعایة األسیر وحقوق االنسان-الضمیر-إعالن على منظمة غیر مشروعة  .٤٠
 

۱۱۷۹۲ 

 مؤسسة الحق-إعالن على منظمة غیر مشروعة  .٤١
 

۱۱۷۹۳ 

 اتحاد لجان المرأة الفلسطینیة-إعالن على منظمة غیر مشروعة  .٤٢
 

۱۱۷۹٤ 

 وتعلیمات منزلي حجر) (الجدید كورونا فایروس( الجدیدة العامة الصحة تعلیمات  .٤٣
 2021-5782 ،)مؤقتة تعلیمات) (تعدیل) (متفرقة

 

۱۱۷۹٥ 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۲) (یھودا والسامرة)، ۱۸أنظمة المساحة (تعدیل رقم   .٤٤
 

۱۱۷۹۹ 

 وتعلیمات منزلي حجر) (الجدید كورونا فایروس( الجدیدة العامة الصحة تعلیمات  .٤٥
 2021-5782 ،)مؤقتة تعلیمات) (2 رقم تعدیل) (متفرقة

 
 

۱۱۸۰۰ 

 (تمدید سریان رقم )النبي جسر معبر( للمنطقة الدخول ترتیبات بشأن تعلیمات  .٤٦
۲(،٥۷۸۲-۲۰۲۱  
 

۱۱۸۰۱ 

 2021-5782 ،)والسامرة یھودا) (رسوم( االعتراض لجان بشأن االنظمة  .٤٧
 

۱۱۸۰۲ 

دیر -االنتداب ("كرني شومرونأمر بشأن إلغاء إعالن عن غابة محمیة من فترة   .٤٨
-٥۷۸۱منطقة نفوذ المجلس المحلي كرني شومرون) (یھودا والسامرة)،-استیا"
۲۰۲۱ 

 

۱۱۸۰۳ 

) ةمؤقت تعلیمات( مؤقتة تربویة ألبنیة الترخیص من واعفاء إقامة مصادقة أنظمة  .٤٩
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،)والسامرة یھودا) (10 رقم تعدیل(
 
 

۱۱۸۰٥ 

 :التعیینات
 

 

 یونتان جادج -تعیین أعضاء إدارة صندوق ترمیم الكسارات   .٥٠
 

۱۱۸۰٦ 

سامرة) (رقم كتاب تعیین لجنة بموجب األ  .٥١ شأن إدخال األموال للمنطقة (یھودا وال مر ب
۹۷۳ ،(٥۷٤۲-۱۹۸۲ 

 

۱۱۸۰۷ 

 حرب امین-تعیین أعضاء إدارة صندوق ترمیم الكسارات   .٥٢
 

۱۱۸۰۸ 

 كتاب تعیین ضابط لشؤون المساحة  .٥٣
 

۱۱۸۰۹ 

 



 צבא הגנה לישראל

(הוראת  )2063(מס' (יהודה ושומרון)  )(נגיף הקורונהה אכיפצו בדבר 
 2021-פ"אשעה), התש

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

עבירות 
 פליליות

(נגיף ציבור בריאות ההוראת ל 3-ו (ד)2העובר על הוראות סעיפים  .1
-א"פהקורונה) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש

צו ) ל1(א)(1סעיף קנס לפי  –), דינו בידוד ביתהוראת  –(להלן  2021
קנסות שנקבעו בדין או בתחיקת ביטחון (יהודה בדבר העלאת 
 ).צו העלאת קנסות –(להלן  1980-ם"ש, ת)845ושומרון) (מס' 

פיזור 
התקהלות או 

 התכנסות

 [נוסח משולב]כהגדרתו בצו בדבר הוראות ביטחון  שוטר (א) .2
שוטר)  –(להלן  2009-תש"עה), 1651(יהודה ושומרון) (מס' 

-התקהלות או התכנסות ביןרשאי להורות על התפזרות 
ובלבד , בידוד ביתהוראת א ל3לאומית שנעשית בניגוד לסעיף 

שלא יהיה בכך כדי לאפשר כל פגיעה בהפגנה שעמדה בתנאים 
; סירב אדם להוראת שוטר על התפזרות שנקבעו באותו סעיף

כאמור, רשאי שוטר לעשות שימוש בכוח סביר לשם פיזור 
 ;ההתקהלות

 –משנה (א), דינו סעיף הוראות שוטר כאמור במי שסירב ל (ב)
 .צו העלאת קנסות) ל1(א)(1לפי סעיף קנס 

עטיית -אי
מסכה 

א2
. 

שהוא בלי  ,מקום מגוריובשטח פתוח, למעט שוהה במקום שאינו 
 –, דינו בידוד בית(א) להוראת ג3מסכה, בניגוד להוראת סעיף עוטה 

 ) לצו העלאת קנסות.1(א)(1קנס לפי סעיף 

עבירות 
 מינהליות

, לצו זה בטור א' שבתוספתהוראה מההוראות המפורטות עבירה על  .3
בדבר עבירות מינהליות צו משמעותה בכ היא עבירה מינהלית

העבירות  צו –(להלן  1988-), תשמ"ט1263(יהודה ושומרון) (מס' 
 –(להלן  מינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרוןהראש  .המינהליות)

לצו  לשנות בתקנות את התוספתיהיה רשאי ראש המינהל האזרחי), 
 .זה

קנס מינהלי 
 קצוב

כקבוע יהיה קנס מינהלי קצוב,  3סעיף לעבירה מינהלית כאמור ב . 4
 .לצו זה בתוספתלצדה בטור ב' ש

עבירה 
מינהלית 

 חוזרת

הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף  . 5
אמור היהיה כפל הקנס המינהלי  ,מינהליותהעבירות הלצו ) ב(2

 ., לפי העניין4בסעיף 

עבירה 
מינהלית 

 נמשכת

הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור  .6
, לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת 4בסעיף חמישית מהקנס הקבוע 

צו ל) 1(ב7בע בהתראה כאמור בסעיף לאחר המועד שנק, העבירה
 .העבירות המינהליות
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הגורם 
המוסמך 

להטלת קנס 
 מינהלי

הגורם  –(להלן  צו זההגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי  (א)  .7
 :המוסמך), הוא כל אחד מאלה

 שוטר; )1(

מדינת ישראל או רשויות האזור שהוא עובד מפקח  )2(
 תחיקת וא לפי כל דין פיקוח נתונות לו סמכויותאשר 

 ;על ידי ראש המינהל האזרחי לכך ךשהוסמו ,ביטחון

מועצה אזורית כמשמעותה בצו בדבר ניהול עובד  )3(
-), תשל"ט783מועצות אזוריות (יהודה ושומרון) (מס' 

או עובד מועצה מקומית כמשמעותה בצו בדבר  1979
), 892ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 

לפי כל  פיקוח נתונות לו סמכויות, אשר 1981-תשמ"א
כך על ידי ראש שהוסמך ל, או תחיקת ביטחון דין

בתחום המועצה האזורית או , המינהל האזרחי
, ובכפוף בתחום המועצה המקומית, לפי העניין

 ;להנחיות ראש המנהל האזרחי

פקח עירוני, לרבות פקח מסייע, שהוסמכו בהתאם  )4(
והפיקוח העירוניים ברשויות לחוק לייעול האכיפה 

, כפי תוקפו 2011-המקומיות (הוראת שעה), התשע"א
בתחום מועצה אזורית או , בתקנונים מעת לעת

 ;בתחום מועצה מקומית, לפי העניין

(א), הגורם המוסמך להטיל קנס סעיף קטן על אף האמור ב (ב)
או  שוטרהוא  לצו זה לתוספת )3( ) עד1ים (פרטמינהלי לפי 

אשר מדינת ישראל או רשויות האזור עובד מפקח שהוא 
תחיקת ביטחון,  וא נתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין

לצו  5בסעיף ); או מפקח כמשמעותו 2כאמור בסעיף קטן (א)(
 .העבירות המינהליות

לצורך הטלת קנס  לשם פיקוח על הוראות צו זה, לרבות (א) .8 סמכויות נלוות
 –יהיה רשאי הגורם המוסמך  מכוחןמינהלי 

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג  )1(
לפניו תעודת זהות או תעודת רשמית אחרת המזהה 

 אותו;

לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או  )2(
של  ומסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע

 ;צו זה

לכלי תחבורה שהוא נייח,  לרבות להיכנס למקום, )3(
ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על 

אף האמור ברישה, הגורם  צו של בית משפט; עלפי 
המוסמך להיכנס לכלי תחבורה שהוא נייח הוא רק 

מדינת ישראל או רשויות שהוא עובד מפקח שוטר או 
או  לפי כל דין פיקוח נתונות לו סמכויותאשר האזור 

על ידי ראש המינהל  , ושהוסמך לכךתחיקת ביטחון
 ;)2(א)(7סעיף כאמור ב האזרחי,
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1(א
( 

) את סמכויותיו לשם 2(א)(7לא יפעיל גורם מוסמך לפי סעיף 
, בידוד ביתלהוראת  3-(ד) ו2פיקוח ואכיפת הוראות סעיפים 

אלא בהתאם למדיניות הפיקוח והאכיפה הכללית של משטרת 
 ל;לפי הוראות פרטניות שנתנה משטרת ישראישראל, וכן 

כדי לגרוע  הזצו אין בסמכויות הגורם המוסמך לפי  (ב)
 .תחיקת ביטחון ואלפי כל דין מהסמכויות שניתנו לו 

תיקון צו 
העבירות 

 המינהליות

העבירות צו תוספת ל, יראו כאילו בצו זהשל  ובתקופת תוקפ . 9
  האמור בתוספת לצו זה.במקום האמור בה, יבוא המינהליות, 

תיקון תקנון 
המועצות 

 המקומיות
 

תקנון המועצות המקומיות , יראו כאילו בצו זהשל  ובתקופת תוקפ .10
, הראשונה לתקנון בתוספת, 1981-(יהודה ושומרון), התשמ"א

(יהודה ושומרון) (נגיף הקורונה)  אכיפה. צו בדבר 9" נאמרבסופה 
 .2021-א"פ(הוראת שעה), התש )2063(מס' 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה . 10 
החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי) 

 .".2021-א"פ, התש)2060(מס'  (יהודה ושומרון)

 .תחילתו של צו זה ביום חתימתו .11 תחילת תוקף

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

 
 

 ידעי תמיר             וףלא

 מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

 
 
 

 תוספת
 )9(ב), 7, 4, 3 סעיף(

 
 טור א'

 העבירות המינהליות
 'ור ב

 קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
 5,000 ת דוד ביביהוראת (ד) ל2לעניין סעיף  1סעיף ) 1(

 3,000 תדוד ביביהוראת ל 3לעניין סעיף  1סעיף ) 2(

 1,000 (ב)2סעיף  )3(

 500 א2סעיף  )4(

 
 

 

 התשפ"א               כ"ו    באב

   2021              באוגוסט        4
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 צבא הגנה לישראל
 

הוראת צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (
(יהודה (תיקון) ) של מקום ציבורי או עסקי ) (הגבלת פעילותשעה

 2021-א"פ, התש)2064(מס'  ושומרון)
 

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

 
תיקון 
 1סעיף 

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת  .1
שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי) (יהודה ושומרון) (מס' 

  – 1צו העיקרי), בסעיף ה –(להלן  2021-), התשפ"א2060

 לפני ההגדרה "אישור "תו ירוק" יבוא: )1(  
או שקופת חולים קבעו כי קיימת אדם שרופא  –""אדם מנוע חיסון" 

, בהתאם להוראות nCoV לגביו מניעה רפואית מלהתחסן נגד
 ";המנהל

אישור על  –אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית" "
השעות  24תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 

) ואת QRשקדמו להצגתה, הכולל אמצעי לאימות האישור (קוד 
 (ב);3הפרטים המנויים בתקנה 

" PCR"אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת 
 PCRאישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת  –

 ;";השעות שקדמו להצגתה 72במהלך 
 

 בהגדרה "אישור "תו ירוק"", בסופה יבוא: )2(  
מעבדה ) אישור שמנפיק משרד הבריאות בישראל על סמך דיווח 4"(

רפואית רשומה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפאיות), 
כי אדם שביצע בדיקת  , כפי תוקפן בישראל מעת לעת,1977-תשל"זה

 72–קורונה בתשלום קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל
 שעות ממועד ביצוע הבדיקה;";

 
 אחרי ההגדרה "בדיקת קורונה מיידית" יבוא: )3(  

יחידות אירוח לפחות, המיועד  11מקום אירוח שבו  –""בית מלון" 
שירותי לינה לספק לציבור אורחים בלתי מסוים ומתחלף, בתמורה, 

לפרקי זמן קצובים וקצרים, והכול למעט כל אחד , ושירותים נלווים
 :מאלה

מקום אירוח כאמור שמיועד לשימוש של מטופלים ובני ) 1(
 ;הסמוך למוסד רפואי, משפחותיהם

 ה;";קום אירוח כאמור שמשמש כמקום לבידוד מטעם המדינמ )2(
 

 אחרי ההגדרה "הוראות המנהל" יבוא: )4(  
יחידה המשמשת לאירוח ולנופש שבה חדר שינה  –יחידת אירוח" ""

 ;";אחד לפחות
 שנים ושלושה חודשים;"; 12מי שטרם מלאו לו  –"ילד" 

 
 תימחק. –ההגדרה "תוצאה שלילית בבדיקת קורונה"  )5(  
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תיקון 
 2סעיף 

  –לצו העיקרי  2בסעיף  .2

 במקום סעיף קטן (א) יבוא: )1(  
לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן, בדרך  "(א)

של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על 
 :לתינוק עד גיל שנהתוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או 

אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו ) 1(
 אירוע או שמחה;

מקום שמתקיים בו  –דיסקוטק; לעניין זה, "מועדון" מועדון או ) 2(
אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל 

 ;הגשה או מכירה של מזון
 ;מקום לעריכת כנסים) 3(
 ;מכון כושר או סטודיו) 4(
אזור הישיבה במבנה בבית אוכל, לרבות בר או פאב, שאינו מקום ) 5(

 ;)2ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה () 1כאמור בפסקה (
 ;בית מלון) 6(
מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות ) 7(

); לעניין זה, "פעילות 2קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (
ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או  –תרבות" 

 ;בידור
), לעניין בית מלון, רשאי אדם ) על אף האמור בסעיף קטן (א1(א

להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם למי שהציג בעת קבלתו 
ולעניין ילד או , "תו ירוק"לראשונה (צ'ק אין) בבית המלון אישור 

גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה  -אדם מנוע חיסון 
 ";;PCR שבוצעה בשיטת

 
 בטל.  –סעיף קטן (ב)  )2(  

תיקון 
 4סעיף 

 –לצו העיקרי  4בסעיף  .3

 –בסעיף קטן (ב)  )1(  

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

 
 ) יבוא:2במקום פסקה ( (ב)   

אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית,  )2"(
, 16בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 

(ד), בשינויים 3ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות סעיף 
 המחויבים;";

 
 אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: )2(  

(ב), לעניין בית מלון, המפעיל או סעיף קטן על אף האמור ב) 1"(ב
המחזיק של בית המלון יכניס אליו גם את מי שהציג בעת קבלתו 

ולעניין ילד או , "תו ירוק"לראשונה (צ'ק אין) בבית המלון אישור 
גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה  -אדם מנוע חיסון 

 ;". PCR שבוצעה בשיטת
 

 לצו העיקרי יבוא: 4אחרי סעיף  .4
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הוספת 
סעיף 

 א4

"הפעלת מקום  
הפתוח לציבור 
שמתקיימות בו 
תפילות בדרך 
של פתיחתו 
לציבור ב"תו 

 ירוק"
 

מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות  א.4
אנשים, לא יפעל בדרך  50ופועל בתפוסה של מעל 

של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו 
שלילית בבדיקת ירוק" או אישור על תוצאה 

קורונה מיידית, או לתינוק עד גיל שנה, ויחולו 
 .".4לעניין הפעלתו הוראות סעיף 

תיקון 
 6סעיף 

 –לצו העיקרי  6בסעיף  .5

או במקום הפתוח לציבור " יבוא: "2ברישה, אחרי "סעיף  )1(  
שמתקיימות בו תפילות ושפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור 

 ";א4סעיף לפי  "תו ירוק"
 

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

 
 ) יבוא:2אחרי פסקה ( )3(  

א) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בתשלום שביצע 2"(
השעות שקדמו לכניסתו  72במעבדה רפואית רשומה במהלך 

השעות שקדמו לקבלתו  72במהלך  –למקום, ואם הוא בבית מלון 
 ;לראשונה בבית המלון;"

 
 בסופו יבוא: )4(  

שקיבל תוצאה שלילית  ילד או אדם מנוע חיסוןגם  –בבית מלון ) 5"(
השעות  72שביצע במהלך  PCRבבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת 

 .".שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון
 

תיקון 
 7סעיף 

   – בסעיף קטן (א) לצו העיקרי, 7בסעיף  .6

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

 –) 5בפסקה ( )2(  

או במקום הפתוח לציבור " יבוא: "2ברישה, אחרי "סעיף  (א)   
 ";א4כאמור בסעיף שמתקיימות בו תפילות 

 
 24שביצע במהלך מיידית בפסקת משנה (ב), בסופה יבוא: " (ב)   

 ";השעות שקדמו לכניסתו למקום
 

 אחרי פסקת משנה (ב) יבוא: (ג)   
) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בתשלום 1"(ב

השעות שקדמו  72שביצע במעבדה רפואית רשומה במהלך 
השעות  72במהלך  –לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון 
 ";שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

 
 בסופה יבוא: (ד)   
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שקיבל תוצאה  ילד או אדם מנוע חיסוןגם  –בבית מלון "(ה) 
שביצע במהלך  PCRשלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת 

 .".השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון 72
 

הוספת 
סעיפים 

-א ו13
 ב13

 לצו העיקרי יבוא: 13אחרי סעיף  .7
 

"הוראת  
 –שעה 

אישור על 
תוצאת 

שלילית 
בבדיקת 
קורונה 

 בתשלום
 

13
 א.

באוגוסט  11, בתקופה שעד יום צו זהעל אף האמור ב
), 1)((א7-א ו4), 1((ב)4 ,2סעיפים יראו לעניין , 2021

אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה 
 ק".בתשלום כאישור "תו ירו PCR בשיטת

הוראת שעה   
פטור  –

מהצגת 
אישור "תו 
ירוק" או 

תוצאה 
שלילית 

 לילד

13
 .ב

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

 
, בהגדרה "אישור "תו ירוק"", בסופה 1בסעיף  )1(   

 בא:
בישראל אישור שמנפיק משרד הבריאות ) 5"(

או לאדם מנוע חיסון,  לילד (א),3סעיף לפי 
המעיד על כך שהוא קיבל תוצאה שלילית 

ואשר  PCRשבוצעה בשיטת בבדיקת קורונה 
 ";שעות ממועד ביצוע הבדיקה 72-תקף ל

  
  – 2בסעיף  )2(    

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

 
 אחרי סעיף קטן (א) בא: (ב)     

סעיף על אף האמור לגבי ילד ב) 1"(א
(א), לעניין המקומות המפורטים קטן 

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
לם או גן לשמחות ולאירועים או ) או1(

מקום אחרי שמתקיים בו אירוע או 
אם האירוע מתקיים במבנה או  –שמחה 

 חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח, והוא 
אינו בהושבה בלבד וכולל הגשה של 

 ;מזון
) 2) מועדון כהגדרתו בסעיף קטן (א)(2(

אם האירוע או הפעילות  –או דיסקוטק 
לקם במבנה שבו מתקיימים במבנה או ח

 וחלקם בשטח פתוח;
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אם הכנס  –) מקום לעריכת כנסים 3(
מתקיים במבנה או חלקו במבנה וחלקו 
בשטח פתוח והוא כולל הגשה או מכירה 

 של מזון;";

, בסעיף קטן (ב), ברישה, בסופה בא: 4בסעיף  )3(
(א) שלא 2סעיף מקום כאמור ב"ולעניין 

 ד";יל –) 1(א2סעיף מתקיים בו האמור ב

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

 – 6בסעיף  )5(

 ) בא:1אחרי פסקה ( (א)
א) הוא ילד או אדם מנוע חיסון, 1"(

שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה 
 72שביצע במהלך  PCRשבוצעה בשיטת 

 השעות שקדמו לכניסתו למקום;";

), בסופה בא: "ולעניין מקום 3בפסקה ( (ב)
(א) שלא מתקיים בו 2כאמור בסעיף 
) או מקום כאמור 1(א2האמור בסעיף 

 הוא ילד;"; –א 4בסעיף 

–) 5, בסעיף קטן (א), בפסקה (7בסעיף  )6(

 אחרי פסקת משנה (א) בא: (א)
) ילד או אדם מנוע חיסון, שקיבל 1"(א

תוצאה שלילית בבדיקת קורונה 
 72שביצע במהלך  PCRשבוצעה בשיטת 

 השעות שקדמו לכניסתו למקום;";

בפסקת משנה (ג), בסופה בא: "ולעניין  (ב)
(א) שלא מתקיים 2מקום כאמור בסעיף 

) או מקום כאמור 1(א2בו האמור בסעיף 
 הוא ילד".". –א 4בסעיף 

תיקון 
 14סעיף 

 ".4.9.2021" יבוא: "17.8.2021לצו העיקרי, במקום " 14בסעיף  .8

תחילה 
 ותוקף

 חתימתו.תחילתו של צו זה ביום  .9

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה צו זה ייקרא " .10 השם
החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי) (תיקון) 

 ".2021-), התשפ"א2064(יהודה ושומרון) (מס' 
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 תמיר        ידעי     וףלא

 פקד   כוחות      צה"ל מ

 מרוןווש   באזור יהודה 

 
 
 
 

 תוספת

 )9-ו 8סעיפים (

 
 טור א'

 העבירות המינהליות
 טור ב'

 קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

 5,000 (א))1(א)(7) סעיף 1(

 7,500 )(ב)1((א)7) סעיף 2(

 10,000 )(ג)1(א)(7סעיף ) 3(

 3,000 )2(א)(7) סעיף 4(

 1,000 )3(א)(7) סעיף 5(

 1,000 )4(א)(7) סעיף 6(

 1,000 )5(א)(7) סעיף 7(

 

 א"פתשה          א'   באלול

   2021            באוגוסט     9

11538



 צבא ההגנה לישראל
 2065צו מס' 

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

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

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

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

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

 ". 2021בספטמבר  15חתימתו ועד יום 
 

 (תיקון) (יהודה ושומרון) (מס' צו זה ייקרא: "צו בדבר דיוני מעצר .2 השם
 ״.2021-א"פ), התשהוראת שעה( )2065

 
 
 

 התשפ"א      ט'       באלול

 2021         באוגוסט       17

 
 

 אלוף יהודה פוקס 

 מפקד כוחות צה"ל 

 יהודה והשומרוןבאזור   
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 התשפ"א      ט'       באלול

 2021        באוגוסט        17

 
 

 אלוף יהודה פוקס 

 מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לישראל     הגנה      צבא   
 2066' מס צו

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

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

 הנני מצווה בזאת לאמור:, ומחוצה להם

 
בצו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים (הוראת שעה) (יהודה  .1 3סעיף תיקון 

יסומן כסעיף קטן  3בסעיף , האמור 2020-) (הוראת שעה), התש״ף1888ושומרון) (מס׳ 
 "(א)", ואחריו יבוא:

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

 ". 2021בספטמבר 
 

(תיקון)  נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאייםצו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
 ".2021-א"פהתש (הוראת שעה), )2066 ) (מס'שומרוןו יהודה(

 

11540



 ללישרא   ההגנה  צבא 
 2067צו  מס'  

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

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

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

 לאמור: הנני מצווה בזאתנגיף הקורונה), 
 

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

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

"(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), צו זה יעמוד בתוקפו מיום 
 ". 2021ספטמבר ב 15חתימתו ועד יום 

 
 קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגייםצו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם

-א"פ), התשהוראת שעה( )2067 (יהודה ושומרון) (מס'(תיקון) 
 ״.2021

 
 

 
 יהודה      פוקס   אלוף  

 מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ט'       באלול      התשפ"א
 2021באוגוסט                17
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 צבא הגנה לישראל
 

הוראת צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (
(יהודה ) 2מס'  (תיקון) של מקום ציבורי או עסקי ) (הגבלת פעילותשעה

 2021-א"פ, התש)2068(מס'  ושומרון)
 

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

 
תיקון 
 השם

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת  .1
), 2060שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי) (יהודה ושומרון) (מס' 

, אחרי "מקום ציבורי או צובשם ההצו העיקרי),  –(להלן  2021-התשפ"א
  "והוראות נוספות". :עסקי" יבוא

תיקון 
 1סעיף 

 – העיקרי לצו 1בסעיף  .2

בהגדרה "בדיקת קורונה מיידית", במקום הקטע החל במילים "על ידי  )1(  
"לפי תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקות  :גוף" עד סופה יבוא
, כפי תוקפן בתקנון המועצות המקומיות 2021-קורונה, התשפ"א

 ;";1981-(יהודה ושומרון), התשמ"א

 תימחק. –ההגדרה "גוף בודק"  )2(  

הוספת 
סעיף 

 א1

 לצו העיקרי יבוא: 1אחרי סעיף  .3

"הגבלת 
 התקהלות

לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות,  (א) א.1
כולל בטקס דתי או בתפילה, שמספר 
האנשים בה עולה על ההתקהלות המותרת, 
במרחב הציבורי, במרחב הפרטי או במקום 

לעניין זה, "התקהלות  ציבורי או עסקי;
אנשים בשטח פתוח ועד  100עד  –מותרת" 

אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות  50
 100עד  –כולל גם מבנה וגם שטח פתוח 

 ;אנשים

תו "חול על מקום הפועל בי(א) לא סעיף קטן  (ב)    
 ".א.4או  2סעיפים כמפורט ב "ירוק

תיקון 
 2סעיף 

  –לצו העיקרי, בסעיף קטן (א)  2בסעיף  .4

 "לפעוט עד גיל שלוש"; :ברישה, במקום "לתינוק עד גיל שנה" יבוא )1(  

 "או תערוכות"; :),  בסופה יבוא3( בפסקה )2(  

 ), יבוא:4במקום פסקה ( )3(  
ה, יבריכת שחי ואמועדון שדה (קאנטרי קלאב), מכון כושר, סטודיו  )4"(

 טיפולית""בריכה לעניין זה, למעט בריכה טיפולית לצורך טיפול במים; 
  (Hydrotherapy)יה מיוחדת, שבה נערך טיפול במיםיבריכת שח –

 באמצעות הפעלה גופנית במים לשם השגת מטרות טיפול משקמות
(Rehabilitation) ,ת משמרו(Maintenance) ,בריאות או מקדמות 

(Therapy health promotion) ;טיפולית משקמת" בהגדרה זו, "מטרה 
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חברתי לאדם עם -י, פסיכומוטורי ופסיכוד מוטורושיפור תפק –
תפקוד מוטורי,  שיפור –מטרה טיפולית משמרת" ; "מוגבלות

"מטרה  לאדם עם מוגבלות לצמיתות; חברתי-פסיכומוטורי ופסיכו
שימור, שיפור וקידום פעילות, תנועתיות  – טיפולית מקדמת בריאות

 ;";וכושר גופני, לאדם עם מוגבלות

 תימחק; –), המילה "במבנה" 5( בפסקה )4(

)" יבוא "או מקום שמתקיים בו 2), אחרי "כהגדרתו בפסקה (7( בפסקה )5(
 פסטיבל";

 :) יבוא7אחרי פסקה ( )6(
 ) מוזיאון;8"(

 ספריה; )9(
אטרקציה, ובכלל זה פארק שעשועים, פארק מים, משחקייה ) 10(

ושמורת טבע, ובלבד שלא תופעל בהם פארק ולמעט (ג'ימבורי) 
כהגדרתו בצו בדבר פארקים  –" פארק"אטרקציה אחרת; לעניין זה, 

או שטח פתוח בעל אופי  1970-תש"לה), 373(יהודה ושומרון) (מס' 
כהגדרתה  – "שמורת טבע"; האמור המשמש לתיירות םדומה למקו

או  1969-לתש"ה), 363בצו בדבר הגנה על הטבע (יהודה ושומרון) (מס' 
 ".;האמור המשמש לתיירות םשטח פתוח בעל אופי דומה למקו

תיקון 
 4סעיף 

ברישה, במקום "תינוק עד גיל שנה" , (ב)בסעיף קטן , לצו העיקרי 4בסעיף  .5
 "פעוט עד גיל שלוש". :יבוא

תיקון 
סעיף 

 א4

 פעוט עד גילל" :תינוק עד גיל שנה" יבואלבמקום "א לצו העיקרי, 4בסעיף  .6
 שלוש".

הוספת 
סעיפים 

 ג4-ב ו4

 א לצו העיקרי יבוא:4אחרי סעיף  .7

תפוסה מותרת "
הפועל   במקום

 "ב"תו ירוק

במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו  (א) ב.4
) או 3), (2), (1(א)(2 בסעיפיםירוק" כאמור 

) או במקום הפתוח לציבור 7(
שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו 

א, המחזיק או 4 בסעיףירוק" כאמור 
המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון 
לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט 
עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו 
במקום אנשים במספר העולה על 

סעיף התפוסה המרבית המותרת; לעניין 
 –" "התפוסה המרבית המותרת זה,

 כמפורט להלן:

–) 1(א)(2 בסעיףבמקום כאמור  )1(
 75%מספר אנשים שלא יעלה על 

מהתפוסה המרבית של המקום, 
אנשים  400ובלבד שלא יעלה על 

אנשים בשטח  500במבנה או על 
פתוח,  ובאירוע המתקיים במקום 
כאמור שחלקו במבנה וחלקו 
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 400-לא יותר מ – בשטח פתוח
 אנשים;

 ),2(א)(2 פיםבסעיבמקום כאמור  )2(
בשטח  – א4 בסעיף) או 7) או (3(

 –אנשים, במבנה  5,000עד  –פתוח 
אנשים, ואם המקום כולל  1,000עד 

עד  –גם מבנה וגם שטח פתוח 
 אנשים; 5,000

(א), במקום  קטן בסעיףעל אף האמור  (ב)
הפועל ב"תו  קטן ו סעיףכאמור באות

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 

 5,000המותרת תהיה עד המרבית 
 אנשים.

תפוסה מותרת 
במקום שאינו פועל 

 ב"תו ירוק"

במקום ציבורי או עסקי שאינו מקום  (א) ג.4
א, 4או  2 פיםסעיהפועל ב"תו ירוק" לפי 

המחזיק או המפעיל של המקום יקבע 
ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים 
למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל 
עת לא ישהו במקום אנשים במספר 

מטרים  7העולה על יחס של אדם לכל 
רבועים משטח המקום; לעניין זה, שטח 
המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל 

עט שטחי חניון, מתוך שטח המקום, ולמ
 מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם;  

לעניין קניון, המנגנון שיפעיל מחזיק או  (ב)
(א) יהיה  קטן סעיףמפעיל המקום לפי 

מנגנון ויסות דיגיטלי; לעניין זה "מנגנון 
אמצעי דיגיטלי  –ויסות דיגיטלי" 

לספירת הנכנסים למקום והיוצאים 
ממנו, ובלבד שהאמצעי לא יזהה או 
יאפשר זיהוי של הנכנסים והיוצאים, 
ובכלל זה לא יתעד את פניהם, ושהמידע 

 48המתועד באמצעותו יימחק ממנו בתוך 
יעשה בו שימוש לכל צורך שעות, ולא י

אחר זולת ביצוע הוראה זו; אין בכך כדי 
למנוע שימוש במידע על מספר הנכנסים 

 ;והיוצאים

המחזיק או המפעיל של מקום כאמור  (ג)
(א) יציב שלט לעניין מספר  קטן בסעיף

השוהים המותר במקום ולעניין שטח 
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המקום; שטח המקום יחושב לפי האזור 
וך שטח המקום, הן הפתוח לקהל מת

 במבנה והן בשטח פתוח;
(ג) לא יחולו -(א) ו קטנים סעיפיםהוראות  (ד)

 – על
מטרים  100-מקום ששטחו קטן מ )1(

רבועים, ואולם המחזיק או 
המפעיל של המקום יציב שלט 
לעניין שטח המקום; לעניין זה, 

 בסעיףשטח המקום יחושב כאמור 
 (ג); קטן

 שהיא אחת מאלה:מסגרת רווחה  )2(

מקום שניתן בו שירות  (א)
רווחה או טיפול לאדם על 

ביטחון ידי משרד הרווחה וה
החברתי בישראל או מי 
מטעמו או בפיקוחו, ובית 
דיור מוגן כהגדרתו בחוק 

-הדיור המוגן, התשע"ב
, כפי תוקפו בישראל 2012

 ;מעת לעת

מקום שניתן בו שירות  (ב)
רווחה או טיפול לאדם על 
ידי משרד החינוך בישראל, 
משרד הביטחון בישראל או 

 ;מי מטעמם או בפיקוחם

מקום שניתן בו שירות  (ג)
רווחה או טיפול לאדם על 
ידי הרשויות המקומיות או 

 ;מי מטעמן

מקום שניתן בו שירות  (ד)
רווחה או טיפול לאדם על 
ידי הרשות לשיקום האסיר 

 .".או מי מטעמהבישראל 

תיקון 
 5סעיף 

 א:יבו )3לצו העיקרי, אחרי פסקה ( 5בסעיף  .8
המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי ליישום  )4"(

 .ממונה קורונה)." –(להלן צו זה הוראות 

תיקון 
 6סעיף 

"פעוט  :), במקום "תינוק עד גיל שנה" יבוא3בפסקה (לצו העיקרי,  6בסעיף  .9
 עד גיל שלוש".

תיקון 
 7סעיף 

 –י, בסעיף קטן (א) לצו העיקר 7בסעיף  .10

"או מקום הפתוח לציבור  :" יבוא2 בסעיף), ברישה, אחרי "1בפסקה ( )1(
 א";4סעיף שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי 
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"או מקום הפתוח לציבור  :" יבוא2 בסעיף), אחרי "2בפסקה ( )2(  
 א";4 סעיףשמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי 

 ) יבוא:2אחרי פסקה ( )3(  
ב, בעצמו או 4 בסעיףמפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור א) 2"(

באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים 
הים המותר לפי למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר השו

 ;לסעיף האמורב(א) או (ב), לפי העניין, והכל בניגוד 4 סעיפים
ג, ששטחו כמפורט 4 בסעיףמפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור  ב)2(

להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות 
כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר השוהים 

 האמור: לסעיףג, והכל בניגוד 4 סעיףהמותר לפי 
 מ"ר; 500מ"ר ולא עולה על  100שטח המקום עולה על  (א)
 "ר;מ 500שטח המקום עולה על  (ב)

ג, למעט מקום כאמור 4 בסעיףמפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור  ג)2(
ג(ד), בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב שלט לעניין מספר 4 בסעיף

 ג(ג);";4 בסעיףהשוהים המותר כאמור 

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

 ;";)4(5 בסעיף

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

תיקון 
 13סעיף 

 :) יבוא2אחרי פסקה ( ,לצו העיקרי 13 סעיףב .11
ויחולו א 1 סעיףלהורות על פיזור התקהלות הנעשית בניגוד להוראות  )3"(

(יהודה ושומרון) (נגיף הקורונה)  האכיפלצו בדבר  2לעניין זה הוראות סעיף 
 "..2021-התשפ"א(הוראת שעה), ) 2063(מס' 

תיקון 
התוספ

 ת

 ), יבוא:4בתוספת לצו העיקרי, אחרי פרט ( .12

  טור א' 

 העבירות המינהליות

 טור ב'

 קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

 3,750 א)2(א)(7סעיף  א)4"(
 3,750 )אב)(2(א)(7 סעיף )ב4(
 5,000 )בב)(2(א)(7סעיף  )ג4(
 ."2,000 ג)2(א)(7סעיף  )ד4(

 חתימתו.תחילתו של צו זה ביום  .13 תחילה 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה צו זה ייקרא " .14 השם
החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי) (תיקון מס' 

 ".2021-), התשפ"א2068) (יהודה ושומרון) (מס' 2
 

 
 פוקס      יהודה     וףלא

 מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

 א"פתשה          כ"ד   באלול

   2021           בספטמבר       1
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

 
 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

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

 

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

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

 
לחוק בריאות הציבור זמני מס'  15-ו 10פים בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהתאם להוראות סעי

 2009-), התש"ע1651לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס'  318, סעיף 1966לשנת  43
כי האזור או  , על סמך חוות דעת אפידמולוגית,התבררשביטחון, ולאחר ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת 

הנני  ים לשם הדברתה ומניעת הפצתה,יחלק ממנו עומד תחת איום של מחלה מגפתית המחייבת צעדים מייד
 מורה בזאת לאמור:

 
 

  :בצו זה .1 הגדרות 
 
 בדיקת נשאות לנגיף הקורונה; -" בדיקת קורונה"
 
בבדיקת  nCoV-למעט ממצא מעבדתי חיובי ל nCoV-מצא מעבדתי חיובי לחולה עם מ -" חולה"

 ;קורונה מיידית
 
ר הפעלת תחנות מעבר (גשרי הירדן) (יהודה כמשמעותו בתוספת לצו בדב - "מעבר גשר אלנבי"

 ;1995-), התשנ"ה1418ושומרון) (מס' 
 
 ;חיםראש מחלקת מבצעים ביחידת תיאום פעולות הממשלה בשט -" רמ"ח מבצעים"
 
 .אדם הנמצא כדין באזור ואשר מקום מגוריו הקבוע הוא באזור - "תושב אזור"
 

הגבלת כניסה ויציאה 

 מהאזור 

 א. .2
 

, לגבי כל המדינות או לגבי הוראותובאמצעות  מעת לעת ,רשאי לקבוע רמ"ח מבצעים
ה על כניסה אליו, לפרק זמן שלא יעלאיסור מדינות מסוימות, איסור יציאה מהאזור או 

 .זר שאינו תושב האזורתושב ובלבד שלא תיאסר יציאה מהאזור של  ,בכל פעם יום 30
בשים לב לצרכים חיוניים  ,לאיסור כאמוררמ"ח מבצעים רשאי לקבוע בהוראות סייגים 

דחופים להיכנס לאזור או לצאת ממנו ולסיכון הבריאותי הנובע מכניסה או מיציאה 
 .כאמור

 
, אלא אם כאמור לא יקבע איסור רמ"ח מבצעיםיף קטן (א), על אף האמור בסע ב.

 מתקיימים כל אלה: 

שוכנע, על סמך חוות דעת אפידמיולוגית של מתאם הבריאות  רמ"ח מבצעים )1(
או של משרד הבריאות בישראל, כי יש  לאזור יהודה ושומרון במנהל האזרחי

סיכון מוגבר להגעת חולים לאזור מכל המדינות או ממדינות מסוימות, וכי כניסה 
לאזור ממדינות כאמור עלולה להביא להחמרה משמעותית ברמת התחלואה 

 .באזור
 

קביעת חובת ובכלל זה שוכנע כי אין די בדרכי פעולה חלופיות,  רמ"ח מבצעים )2(
 ע בדיקה בכניסה לאזור או קביעת חובת בידוד.ביצו

 
חובת ביצוע בדיקה לפני 

דרך מעבר  כניסה לאזור

 גשר אלנבי

לאזור דרך מעבר גשר חובה על אדם הנכנס כי  הוראותרשאי לקבוע באמצעות  רמ"ח מבצעים .3
או  לאזור, לפני הכניסה בהוראות ויקבעילבצע בדיקת קורונה מהסוג ובמועד ש אלנבי

שבבדיקת הקורונה שביצע של אדם  לאזורמניעת כניסה לרשאי לקבוע הוראות ריה, וכן לאח
 .אלא בנסיבות מיוחדות ,nCoV-מעבדתי חיובי להתקבל ממצא 

 
 הוראותהסמכות להורות לכל אדם לפעול לפי  שוטרתהיה ל ,הז צולשם אכיפת ההוראות לפי  .4 שוטרסמכויות 

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ; ןות בניגוד להאו להפסיק פעיל שנקבעו לפי צו זה
לדרוש מכל אדם הנוגע ; וכן פניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותובולהציג 

 .בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועו של צו זה
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 .39..2022עד ליום תוקפו ו 2021.99.יום ב זהצו  שלתחילתו  .5 תוקףתחילה ו

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (כניסה  בדבר צויקרא: "י צו זה .6 השם
 ".2021-בהתשפ", 2069מס׳ ), ויציאה מהאזור דרך מעבר גשר אלנבי) (הוראת שעה

 
 
 
 
 

 בהתשפ" בתשרי ג'

 2021 בספטמבר 09

 

 וקספ             יהודה             אלוף 

 צה"ל              כוחות            מפקד

 ושומרון          יהודה          באזור 
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 צבא ההגנה לישראל
 2070צו מס' 

), הוראת שעה((יהודה ושומרון)  )2מס'  (תיקון מעצר דיוני בדבר צו
 2021-ב"פהתש

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

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

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

 15״ יבוא: ״2021בספטמבר  15, במקום ״(ב)5, בסעיף 2020-התש״ף
 ״.2021באוקטובר 

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

 ״.2021-בפ''), התשהוראת שעה( )2070 (מס'
 
 
 

 בהתשפ"       ט'         בתשרי

 2021       בספטמבר           15

 
 

 פוקס    יהודהאלוף      

 מפקד כוחות צה"ל 

 יהודה והשומרוןבאזור 
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 יהודה פוקסאלוף   בהתשפ"      ט'        בתשרי

 מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון

  

 2021      בספטמבר          15

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לישראל     הגנה      צבא   
 2071' מס צו

) (יהודה ושומרון) 2מס'   (תיקון נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים בדבר צו
 2021-בפ"התש ,(הוראת שעה)

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

 הנני מצווה בזאת לאמור:, ומחוצה להם

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

בספטמבר  15, במקום "(ב)3, בסעיף 2020-) (הוראת שעה), התש״ף1888ושומרון) (מס׳ 
 ". 2021אוקטובר ב 15" יבוא "2021

(תיקון  המשפט הצבאיים נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתיצו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
 ".2021-ב''פהתש (הוראת שעה), )2071 ) (מס'שומרוןו יהודה() 2מס' 
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 ללישרא   ההגנה  צבא 
 2072צו  מס'  

(יהודה  )2מס'  (תיקון קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים בדבר צו
 2021-ב"פ), התשהוראת שעה(ושומרון) 

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

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

 לאמור: הנני מצווה בזאתנגיף הקורונה), 
 

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

 ״. 2021באוקטובר  15״ יבוא: ״2021בספטמבר  15במקום ״
 

 קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגייםצו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
-ב''פ), התשהוראת שעה( )2072 (יהודה ושומרון) (מס') 2(תיקון מס' 

 ״.2021
 
 

 
 יהודה      פוקס   אלוף  

 מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

 
 

 

 בהתשפ"    ט'       בתשרי
 2021     בספטמבר        15
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 צבא הגנה לישראל
 

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

 2021-ב"פ, התש)הוראת שעה( )2073(מס'  (יהודה ושומרון) )3
 

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

 
 2תיקון סעיף 

 
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת ב .1

שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (יהודה 
, 2"הצו העיקרי"), בסעיף  –, (להלן 2021-), התשפ"א2060ושומרון) (מס' 

 ) יבוא:4בסעיף קטן (א), במקום פסקה (
מכון כושר, סטודיו, בריכת שחייה המצויה במבנה, למעט בריכה ) 4"(

טיפולית לצורך טיפול במים, או מועדון שדה (קאנטרי קלאב), למעט 
"בריכה ן זה, לענייבריכת שחייה הנמצאת בו ושאינה מצויה במבנה; 

יה מיוחדת, שבה נערך טיפול יבריכת שח – טיפולית"
באמצעות הפעלה גופנית במים לשם השגת מטרות   (Hydrotherapy)במים

 או מקדמות, (Maintenance)ת משמרו, (Rehabilitation) טיפול משקמות
טיפולית  בהגדרה זו, "מטרה; (Therapy health promotion) בריאות

חברתי לאדם עם -ד מוטורי, פסיכומוטורי ופסיכוור תפקשיפו – משקמת"
תפקוד מוטורי,  שיפור –מטרה טיפולית משמרת" ; "מוגבלות

"מטרה  לאדם עם מוגבלות לצמיתות; חברתי-פסיכומוטורי ופסיכו
שימור, שיפור וקידום פעילות, תנועתיות  – טיפולית מקדמת בריאות

 ;";וכושר גופני, לאדם עם מוגבלות

 :א לצו העיקרי, האמור בו יסומן "(א)", ובסופו יבוא4בסעיף  .2 א4סעיף תיקון 

 4 סעיף, לעניין החלת הוראות לעיל (א)קטן  בסעיףעל אף האמור  "(ב)  
(ב) 4 סעיף, בשבת ובחג, יקראו את באותו סעיףעל מקום כאמור 

 בשינויים אלה:

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

), המילים "ולאחר סריקת המסמך 2בפסקה ( )2(   
(ד), בשינויים המחויבים" 3 סעיףבהתאם להוראות 

 ;לא ייקראו –

מפעיל מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות, הפועל  (ג)  
לציבור בלא חובת  אנשים בדרך של פתיחתו 50בתפוסה של עד 

הצגת אישור "תו ירוק", יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט 
לעין, המיידע את השוהים במקום כי מספר השוהים המירבי הוא 

אנשים, ובדבר העדר החובה להצגת אישור "תו ירוק" או  50
 .אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בכניסה למקום."

  – , בסעיף קטן (א)לצו העיקרי7בסעיף  .3 7תיקון סעיף 
 ";;א(א)4 סעיף"לפי  :א" יבוא4 סעיף), במקום "לפי 2בפסקה ( )1(  
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  :א) יבוא2אחרי פסקה ( )2(
) מפעיל מקום ציבורי או עסקי שמתקיימות בו תפילות 1א2"(

הפועל בדרך של פתיחתו לציבור בלא חובת הצגת אישור "תו 
א(ב), בעצמו או באמצעות אחר, שלא הציג 4 סעיףירוק" כאמור ב

 ;".בסעיף האמורשלט כאמור 

הוספת סעיף 
 ג13

 :לצו העיקרי יבוא ב13סעיף  אחרי .4

 –"הוראת שעה 
תוקף תוצאה 
שלילית בבדיקת 
קורונה מיידית 

 ביום כיפור

ג13
. 

ביום י' בתשרי התשפ"ב  על אף האמור בצו זה,
 :כאילו וירא), 2021בספטמבר  16(

, בהגדרה "אישור על תוצאה 1 סעיףב )1(
שלילית בבדיקת קורונה מיידית", 

השעות  24במקום "שבוצעה במהלך 
שבוצעה " :שקדמו להצגתה" בא

 15במהלך יום ט' בתשרי התשפ"ב (
) או במהלך יום י' 2021בספטמבר 

 ;)2021בספטמבר  16בתשרי התשפ"ב (

"שביצע ), במקום 2(, בפסקה 6 בסעיף )2(
השעות שקדמו לכניסתו  24במהלך 

במהלך יום ט' "שביצע  :למקום" בא
) 2021בספטמבר  15בתשרי התשפ"ב (

 16או במהלך יום י' בתשרי התשפ"ב (
 ;)2021בספטמבר 

, בפסקה (א), בסעיף קטן 7 בסעיף )3(
"שביצע במהלך השעות )(ב), במקום 5(

 :שקדמו לכניסתו למקום" בא
יום ט' בתשרי  שביצע במהלך"

) או 2021בספטמבר  15התשפ"ב (
 16במהלך יום י' בתשרי התשפ"ב (

 "..)2021בספטמבר 

 ."04.10.2021יבוא: " "04.09.2021במקום "לצו העיקרי,  14בסעיף  .5 14תיקון סעיף 

תיקון 
 התוספת

 א) יבוא:4, אחרי פרט (לצו העיקריבתוספת  .6

 טור א'

 העבירות המינהליות

 ב' טור

קנס מינהלי קצוב בשקלים 

 חדשים

 ".1,000 )1א2(א)(7 )1א4"(

 .2021בספטמבר  14ביום תחילתו של צו זה  .7 תחילת תוקף
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צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה צו זה ייקרא: " .8 השם
(תיקון החדש  (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) 

 ".2021-ב, התשפ"(הוראת שעה) )2073(יהודה ושומרון) (מס' ) 3 מס'
 
 
 
 

 
 פוקס      יהודה     וףלא

 מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

 

 
 
 

 בהתשפ"        בתשרי       ט'

               2021      בספטמבר           15
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 צבא הגנה לישראל
 

                          2074 צו מס'

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

שמירה על שלום הציבור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם  ,בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה''ל באזור
ולנוכח המשך הפגיעה הקשה הנגרמת לאזור ולמדינת ישראל  ן האזור,ועל ביטחו הסדר הציבוריעל 

הנני מצווה בזאת ומסחר בהם ובחלקיהם בשטח זה,  Aכתוצאה מהתופעה של גניבת כלי רכב לשטחי 
 :לאמור

 
 

), 1651צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' ב .1 (ח)10תיקון סעיף 
" יבוא "עד ליום 10.10.2021במקום "עד ליום (ח) 10, בסעיף 2009-התש"ע

10.10.2023." 

 מיום חתימתו. תחילת תוקפו של צו זה .2 תוקף 

) (יהודה ושומרון) 71צו זה ייקרא: "צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'  .3 השם
 ".2021-ב, התשפ")2074 (מס' (הארכת הוראת שעה)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בהתשפ"   בתשרי    י"ג 

 

  פוקס יהודהאלוף  

 צה"ל  מפקד כוחות

 2021        בספטמבר   19 ושומרון           יהודה              באזור
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 צבא הגנה לישראל
 

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

 2021-ב), התשפ"2075(יהודה ושומרון) (מס'  (החדש)
 

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

 
 –זה בצו  .1 הגדרות 

אדם שרופא או שקופת חולים קבעו כי קיימת לגביו  –"אדם מנוע חיסון"   
 , בהתאם להוראות המנהל";nCoVמניעה רפואית מלהתחסן נגד 

אישור על תוצאה  –"אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית"   
השעות שקדמו  24שבוצעה במהלך  שלילית בבדיקת קורונה מיידית

) ואת הפרטים QRלהצגתה, הכולל אמצעי לאימות האישור (קוד 
 (ב);3סעיף בהמנויים 

 –" PCR"אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת   
במהלך  PCRאישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת 

 השעות שקדמו להצגתה; 72
 אחד מאלה: –תו ירוק"" "אישור "  

, לאדם, בישראל או מתאם הבריאות אישור שמנפיק משרד הבריאות) 1(
אישור שקיבל ) 3(  ;וסןשהוא זכאי לתעודת מחלים או מחהמעיד על כך 

על כך שהוא משתתף גורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל אדם מאת ה
 ;בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל

) אישור שמנפיק משרד הבריאות בישראל על סמך דיווח מעבדה רפואית 4(
, 1977-רשומה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפאיות), התשל"ז

כפי תוקפן בישראל מעת לעת, כי אדם שביצע בדיקת קורונה בתשלום 
שעות ממועד ביצוע  72–קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל

 הבדיקה;
אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית ) 5(

א לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), 2או  2שנרשמה לפי תקנה 
 PCR, כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת 1977-התשל"ז

-במסגרת תכנית "מגן חינוך" קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל
 ;ימים ממועד ביצוע הבדיקה 7

בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מיד,  –"בדיקת קורונה מיידית"   
לפי תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת 

, כפי תוקפן בתקנון המועצות המקומיות 2021-בדיקות קורונה, התשפ"א
 ;1981-(יהודה ושומרון), התשמ"א

יחידות אירוח לפחות, המיועד לספק  11מקום אירוח שבו  –"בית מלון"   
לציבור אורחים בלתי מסוים ומתחלף, בתמורה, שירותי לינה ושירותים 

 נלווים, לפרקי זמן קצובים וקצרים, והכול למעט כל אחד מאלה:
) מקום אירוח כאמור שמיועד לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהם, 1(

 הסמוך למוסד רפואי;
 מש כמקום לבידוד מטעם המדינה;) מקום אירוח כאמור שמש2(

(נגיף  החדשה כהגדרתן בהוראת בריאות הציבור –"הוראות המנהל"   
(להלן  2021-ב"פהקורונה) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש

 ;הוראת בידוד בית) –

יחידה המשמשת לאירוח ולנופש שבה חדר שינה אחד  –"יחידת אירוח"   
 לפחות;";
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 שנים ושלושה חודשים; 12מי שטרם מלאו לו  – "ילד"  

 ;מחלים כהגדרתו בהוראת בידוד בית – "מחוסןאו  םיל"מח  

לרבות , או בית עסק ,מקום הפתוח לציבור –" מקום ציבורי או עסקי"  
מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית, 

 ;רפואיולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות 

מתחם סגור או מבנה שמצויה בו תחנה  – "תחנת תחבורה יבשתית"  
[נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס'  מרכזית כהגדרתה בצו בדבר תעבורה

 ;2018-), התשע"ט1805

ומשרד  בישראל תכנית מטעם משרד הבריאות –"תכנית "מגן חינוך""   
לביצוע דיגום יזום של תלמידי מוסד המקיים פעילות  בישראל החינוך

 חינוך אחת לשבוע;

ישור החלמה תקף או תעודת מחוסן תקפה א – "תעודת מחלים או מחוסן"  
 .בידוד ביתהוראת כמשמעותם ב

בישראל או  תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי –"תעודת נכה"   
 .מתאם רווחה במנהל האזרחי

הגבלת 
התקהל

 ות

לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל בטקס דתי או  (א) א.1
בתפילה, שמספר האנשים בה עולה על ההתקהלות המותרת, 
לעניין  במרחב הציבורי, במרחב הפרטי או במקום ציבורי או עסקי;

 50אנשים בשטח פתוח ועד  100עד  –זה, "התקהלות מותרת" 
כולל גם מבנה וגם שטח  אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות

 ;אנשים 100עד  –פתוח 
כמפורט  "תו ירוק"חול על מקום הפועל בי(א) לא סעיף קטן  (ב)  

 א.4או  2סעיפים ב
חובת 

הפעלת 
מקום 

ציבורי 
או 

 עסקי
בדרך 

של 
פתיחתו 
לציבור 

ב"תו 
 ירוק"

לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן, בדרך של  (א) . 2
פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על 

 :לפעוט עד גיל שלושתוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או 
 

אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו  )1(  
בהושבה בלבד ושכוללים הגשה של אירוע או שמחה, שאינם 

 מזון;

מקום שמתקיים  –מועדון או דיסקוטק; לעניין זה, "מועדון"  )2(  
בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד 

 ושכולל הגשה או מכירה של מזון;
 

 ;או תערוכות מקום לעריכת כנסים )3(  
 

מכון כושר, סטודיו, או מועדון שדה (קאנטרי קלאב), למעט  )4(  
 בריכת שחייה הנמצאת בו 

בית אוכל, לרבות בר או פאב, שאינו מבנה באזור הישיבה ב )5(  
 );2) ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה (1מקום כאמור בפסקה (

 ;ובכלל זה בריכה הנמצאת בו בית מלון )6(  
בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, מקום שמתקיימים  )7(  

או מקום  )2בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (
ובכלל  –; לעניין זה, "פעילות תרבות" שמתקיים בו פסטיבל

 זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;
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 מוזיאון; )8(  
 

 ;למעט פתיחתה לצורך השאלה בלבד ספריה )9(  
 

  )10
( 

או , ובכלל זה פארק שעשועים, המצויה במבנה אטרקציה
 ;במבנה יםמשחקייה (ג'ימבורי), המצוי

1(א 
( 

על 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(א 
( 

רשאי אדם  ,על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין מוזיאון, 
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 

האמור שבו לומדים התלמידים, שלהם מצוות מוסד החינוך 
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
3(א 

( 
, לעניין ספרייה, רשאי אדם )א(על אף האמור בתקנת משנה 

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
אופן 

קבלת 
אישור 

"תו 
ירוק" 

ובדיקתו 
במקום 
ציבורי 

או 
 עסקי

 

אישור ה"תו הירוק" באחת מהדרכים אדם יהיה זכאי לקבל את  (א) .3
 האלו:

 בפנייה מקוונת למשרד הבריאות בישראל; )1(  

באמצעות יישומון שמשרד הבריאות בישראל מעמיד לשימוש  )2(  
 הציבור בלא תשלום;

באמצעות פנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות או למענה  )3(  
למוקד משרד ); בפנייה טלפונית IVRקולי אינטראקטיבי (

הבריאות בישראל האישור יישלח לזכאי בדואר או בדואר 
אלקטרוני, ובפנייה טלפונית למענה קולי אינטראקטיבי 

 האישור יישלח בפקסימיליה;

בדרכים נוספות שיפרסמו משרד הבריאות בישראל או  )4(  
 ;המינהל האזרחי לציבור, ובכלל זה דרכים שאינן מקוונות

 :"תו ירוק" יכלול פרטים אלה אישור (ב) 

 ;האישור ניתן שלגביו האדם של שמו )1(  

האדם שלגביו ניתן האישור, מספר דרכון  של הזהות מספר )2(  
 שלטונית; רשות לו שנתנהשלו או מספר מזהה אחר 

 ;פקיעת תוקף האישור מועד )3(  
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 ;האישור לאימות אמצעי )4(  

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

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

משרד  טעםמאחרת  בדרךמסמך שהתקבל  או )1(א)(קטן 

 בישראל; הבריאות

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

 על המופיע) 1)(ב(4סעיף כאמור ב" הירוקתו "ה אישור של סריקה (ד)  

 :כמפורט להלן תתבצע) 1(ג)(סעיף קטן כאמור ב מסמך גבי

אישור ה לאימות אמצעיפרטי מידע השמורים ב קבלת )1(   

(ברקוד) תתאפשר רק בעת הסריקה של אמצעי האימות 

אמצעי  – (להלןבישראל משרד הבריאות  לש ביישומון

 ;הסריקה)

סריקת אמצעי האימות יופיע באמצעי הסריקה, ובו  בעת )2(   
מיד עם  יימחק והוא(ב), סעיף קטן בלבד, רק המידע האמור ב

 או הסריקה באמצעי יישמר ולא הסריקה למבצעתום הצגתו 
 .עצמו" הירוקתו "ה באישור מלבד אחרת דרך בכל

הוראות 
להפעל

ת מקום 
ציבורי 

או 
עסקי 

הפועל 
ב"תו 
 ירוק"

 

, במקום אליוהמחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה  (א) .4
 אישור, בדבר חובת הצגת ואנגלית ערביתעברית,  בשפותבולט לעין, 

 כתנאיאו אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה,  "ירוקתו "
 כניסה למקום; ל

המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג  (ב) 
פעוט עד גיל אחד מהאישורים המפורטים להלן, וכן כתנאי לכניסתו 

 :שלוש
למעט לעניין אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה,  )1(  

 –) 1(ג)(3סעיף ואם הציג מסמך כאמור ב, 16קטין מתחת לגיל 
 (ד);3סעיף לאחר סריקת המסמך כמפורט ב

אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בצירוף  )2(  
, ולאחר 16הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 

(ד), בשינויים 3סריקת המסמך בהתאם להוראות סעיף 
 המחויבים;

או מי מטעמו  האמור בסעיף קטן זה לא יחול לעניין כניסת המפעיל  
 למקום, ובכלל זה עובדי המקום;

על אף האמור בסעיף קטן (ב), לעניין בית מלון, המפעיל או המחזיק  )1(ב 
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 

גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה  -חיסון 
 ; PCRבשיטת 

אליו נעשית בדרך של תיאום  שהכניסה מקוםאו מפעיל של  מחזיק (ג) 
, הזמנהאו ה תיאוםמראש, יידע את הלקוחות בעת ה הזמנהאו 

או על תוצאה שלילית בבדיקת  "ירוקתו "חובת הצגת אישור  בדבר
 ;למקום לכניסה כתנאיקורונה, 
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שיהיה אחראי על ממונה המחזיק או המפעיל של המקום ימנה  (ד)
 ;וע הפעולות המפורטות בסעיף זהביצ

 שטח המקום;מקום יציב שלט לעניין ההמחזיק או המפעיל של  (ה)
 .יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום שטח המקום

הפעלת 
מקום 

הפתוח 
לציבור 
שמתקי

ימות בו 
תפילות 

בדרך 
של 

פתיחתו 
לציבור 

ב"תו 
 ירוק"

מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל בתפוסה של  (א) א.4
אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג  50מעל 

אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה 
, ויחולו לעניין הפעלתו הוראות סעיף פעוט עד גיל שלושלמיידית, או 

4. 

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

 סעיף), המילים "ואם הציג מסמך כאמור ב1בפסקה ( )1(
לא  –(ד)" 3 סעיףלאחר סריקת המסמך כמפורט ב –) 1(ג)(3

 ייקראו;

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

מפעיל מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות, הפועל  (ג)
אנשים בדרך של פתיחתו לציבור בלא חובת הצגת  50בתפוסה של עד 

אישור "תו ירוק", יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, 
 50המיידע את השוהים במקום כי מספר השוהים המירבי הוא 

ירוק" או אישור על  אנשים, ובדבר העדר החובה להצגת אישור "תו
 תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בכניסה למקום.

תפוסה 
מותרת 
 במקום
הפועל  

ב"תו 
 "ירוק

), 1(א)(2 בסעיפיםבמקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק" כאמור  (א) ב.4
) או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות 7) או (3), (2(

א, המחזיק או המפעיל של 4 בסעיףוהפועל ב"תו ירוק" כאמור 
המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט 
עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה 

"התפוסה המרבית  סעיף זה,על התפוסה המרבית המותרת; לעניין 
 כמפורט להלן: –" המותרת

מספר אנשים שלא יעלה על  –) 1(א)(2 בסעיףבמקום כאמור  )1(
 400מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על  75%

אנשים בשטח פתוח,  ובאירוע  500אנשים במבנה או על 
 המתקיים במקום כאמור שחלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח

 אנשים; 400-לא יותר מ –
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 – א4 בסעיף) או 7) או (3( ),2(א)(2 בסעיפיםבמקום כאמור  )2(
אנשים,  1,000עד  –אנשים, במבנה  5,000עד  –בשטח פתוח 

 5,000עד  –ואם המקום כולל גם מבנה וגם שטח פתוח 
 אנשים;

ו סעיף קטן (א), במקום כאמור באות בסעיף קטןעל אף האמור  (ב)
הפועל ב"תו ירוק" ואשר הקהל יושב בו במקומות ישיבה מסומנים, 
לא תהיה הגבלת תפוסה, ואם המקום הוא בשטח פתוח ורק בחלקו 

בחלק שיש בו מקומות ישיבה  –יש מקומות ישיבה מסומנים 
מסומנים לא תהיה הגבלת תפוסה ובחלק שאין בו מקומות ישיבה 

 אנשים. 5,000המותרת תהיה עד המרבית מסומנים התפוסה 

תפוסה 
מותרת 
במקום 
שאינו 

פועל 
ב"תו 
 ירוק"

 סעיפיםבמקום ציבורי או עסקי שאינו מקום הפועל ב"תו ירוק" לפי  (א) ג.4
א, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות 4או  2

כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו 
מטרים רבועים  7פר העולה על יחס של אדם לכל במקום אנשים במס

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

 תפעול וכיוצא בהם;  
 סעיף קטןלעניין קניון, המנגנון שיפעיל מחזיק או מפעיל המקום לפי  (ב)

 –(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 

יעשה בו שימוש לכל צורך אחר זולת ביצוע שעות, ולא י 48בתוך 
הוראה זו; אין בכך כדי למנוע שימוש במידע על מספר הנכנסים 

 ;והיוצאים
(א) יציב שלט  בסעיף קטןהמחזיק או המפעיל של מקום כאמור  (ג)

לעניין מספר השוהים המותר במקום ולעניין שטח המקום; שטח 
המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, הן 

 במבנה והן בשטח פתוח;

 – (ג) לא יחולו על-(א) ו סעיפים קטניםהוראות  (ד)

מטרים רבועים, ואולם המחזיק או  100-מקום ששטחו קטן מ )1(
המפעיל של המקום יציב שלט לעניין שטח המקום; לעניין זה, 

 (ג); בסעיף קטןשטח המקום יחושב כאמור 

 שהיא אחת מאלה:מסגרת רווחה  )2(

מקום שניתן בו שירות רווחה או טיפול לאדם על ידי  (א)
בישראל או מי ביטחון החברתי משרד הרווחה וה

מטעמו או בפיקוחו, ובית דיור מוגן כהגדרתו בחוק 
, כפי תוקפו בישראל מעת 2012-הדיור המוגן, התשע"ב

 ;לעת
מקום שניתן בו שירות רווחה או טיפול לאדם על ידי  (ב)

משרד החינוך בישראל, משרד הביטחון בישראל או מי 
 ;מטעמם או בפיקוחם

מקום שניתן בו שירות רווחה או טיפול לאדם על ידי  (ג)
 ;הרשויות המקומיות או מי מטעמן
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מקום שניתן בו שירות רווחה או טיפול לאדם על ידי  (ד)    
 .או מי מטעמהבישראל הרשות לשיקום האסיר 

 אזור הישיבה בשטח פתוח של בית אוכל. )3(   

הוראות 
להפעל

כל ת 
מקום 

ציבורי 
או 

עסקי 
בדרך 

של 
פתיחתו 

 לציבור
 

מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי לא יפעיל את המקום בדרך של  .5
 יבור, אלא בכפוף לקיום הוראות אלו:פתיחתו לצ

המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה  )1( 
ה להוראת 3 מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף

 ;, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמורביתבידוד 

המחזיק או המפעיל של המקום יתלה במקומות בולטים לעין  )2( 
במקום, לרבות בכניסה אליו, שלט בדבר חובת עטיית מסכה 

 ;במקום

המחזיק או המפעיל של המקום  –אם יש במקום מערכת כריזה  )3( 
 .יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית מסכה

המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי ליישום  )4(  
 ממונה קורונה). –(להלן צו זה הוראות 

הוראות 
להפעל

ת אזור 
ישיבה 
בשטח 
פתוח 

של בית 
 אוכל

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

הגבלת 
שהייה 

מקום ב
ציבורי 

או 
עסקי 

הפועל 
ב"תו 
 ירוק"

שפתיחתו הותרה רק למי שהציג במקום ציבורי או עסקי אדם שהה לא י .6
או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו  2אישור "תו ירוק" לפי סעיף 

, א4תפילות ושפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" לפי סעיף 
 אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

 הוא מחלים או מחוסן;  )1( 

מיידית שביצע במהלך  תוצאה שלילית בבדיקת קורונההוא קיבל  )2( 
 ; השעות שקדמו לכניסתו למקום 24

א2( 
( 

הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בתשלום שביצע במעבדה 
השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם  72רפואית רשומה במהלך 

השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית  72במהלך  –הוא בבית מלון 
 המלון;

 ;שלושפעוט עד גיל הוא  )3( 

 ;הוא מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום )4( 

גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית  –בבית מלון  )5(  
השעות  72שביצע במהלך  PCRבבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת 

 ;שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון
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ספר שניתן בו חינוך יסודי  גם תלמיד בגן ילדים או בבית –במוזיאון  )6(
יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור, במסגרת  –או על

 ;הפעילות של הגן או בית הספר

 .גם מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד -בספרייה  )7(

) לצו בדבר העלאת 1(א)(1קנס לפי סעיף  –העושה אחת מאלה, דינו  (א) .7 עונשין
), 845קנסות שנקבעו בדין או בתחיקת בטחון (יהודה ושומרון) (מס' 

– 1980-תש"םה

או מקום  2כאמור בסעיף  המפעיל מקום ציבורי או עסקי )1(
הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" 

או באמצעות  , בעצמוששטחו כמפורט להלן, א4סעיף לפי 
 או למי שלא הציג אישור "תו ירוק", בדרך של פתיחתו אחר

ולעניין  ,מיידית אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה
גם לא הציג בעת  –כניסת ילד או אדם מנוע חיסון לבית מלון 

קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית 
למעט פעוט  , כל זאתPCRבבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת 

למעט  - ולעניין מוזאון עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה,
–תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על

יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור, במסגרת הפעילות 
למעט מי שנכנס אליה  -של הגן או בית הספר, ולעניין ספרייה 

 .בניגוד לתקנה האמורהוהכול  לצורך השאלה בלבד
 מ"ר; 100שטח המקום לא עולה על  (א)

 מ"ר; 500מ"ר ולא עולה על  100שטח המקום עולה על  (ב)

 מ"ר; 500שטח המקום עולה על  (ג)

או מקום  2כאמור בסעיף  המפעיל מקום ציבורי או עסקי )2(
הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" 

 (א);4, שלא הציב שלט כאמור בסעיף א(א)4לפי סעיף 
א2(
( 

ב, בעצמו או 4 בסעיףמפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור 
באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת 
האנשים למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר 

ב(א) או (ב), לפי העניין, והכל 4 סעיפיםהשוהים המותר לפי 
 ;לסעיף האמורבניגוד 

א2(
1( 

מפעיל מקום ציבורי או עסקי שמתקיימות בו תפילות הפועל 
חתו לציבור בלא חובת הצגת אישור "תו ירוק" בדרך של פתי

א(ב), בעצמו או באמצעות אחר, שלא הציג 4 סעיףכאמור ב
 ;בסעיף האמורשלט כאמור 

ב2(
( 

ג, ששטחו 4 בסעיףמפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור 
כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל 
מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, 

ג, והכל בניגוד 4 סעיףבהתאם למספר השוהים המותר לפי 
 האמור: לסעיף

 מ"ר; 500מ"ר ולא עולה על  100שטח המקום עולה על  (א)
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 "ר;מ 500שטח המקום עולה על  (ב)

ג, למעט מקום 4 בסעיףמפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור  ג)2(
ג(ד), בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב 4 בסעיףכאמור 

 ג(ג);4 בסעיףשלט לעניין מספר השוהים המותר כאמור 

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור,  )3(
אדם שאינו עוטה  בעצמו או באמצעות אחר, שהכניס למקום

ם שאינו עוטה מסכה, בניגוד לסעיף מסכה או נתן שירות לאד
5)1(; 

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור,  )4(
בעצמו או באמצעות אחר, בלי שתלה שלט לעניין חובת עטיית 

 ;)2(5סעיף מסכה, כאמור ב

א4(
( 

מפעיל מקום ציבורי או עסקי שלא מינה ממונה קורונה 
 ;)4(5 בסעיףכאמור 

או במקום  2כאמור בסעיף השוהה במקום ציבורי או עסקי  )5(
, א4הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בסעיף 

, ובלבד 6שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לסעיף 
 (א): 4שבמקום הוצב שלט כאמור בסעיף 

 מחלים או מחוסן;  (א)

מיידית  תוצאה שלילית בבדיקת קורונהאדם שקיבל  (ב)
 ;השעות שקדמו לכניסתו למקום 24שביצע במהלך 

1(ב
( 

אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בתשלום 
השעות  72שביצע במעבדה רפואית רשומה במהלך 

במהלך  –שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון 
 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון; 72

 ;פעוט עד גיל שלוש (ג)

 מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום; (ד)

גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה  –בבית מלון  (ה)
שביצע  PCRשלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת 

השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית  72במהלך 
 המלון.

גם תלמיד בגן ילדים או בבית ספר  -לעניין מוזיאון  (ו)
יסודי ומלווה מצוות מוסד –שניתן בו חינוך יסודי או על

החינוך האמור, במסגרת הפעילות של הגן או בית 
  ;הספר

 .השאלה בלבדגם מי שנכנס אליה לצורך  -בספרייה  (ז)

(א) ואם סעיף קטן מי שמפעיל מקום כאמור ב – ""מפעילבסעיף זה,  (ב)
-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 

כפי תוקפו בתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון),  ,1968
שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם  מעת לעת, 1981-התשמ"א

 .  בעל הרישיון או ההיתר –לאותו חוק  4בסעיף 
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עבירה 
מינהלי

 ת

עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א' שבתוספת, היא עבירה  .8
מינהלית כמשמעותה בצו בדבר עבירות מינהליות (יהודה ושומרון) (מס' 

 ות המינהליות). צו העביר –(להלן  1988-), תשמ"ט1263

קנס 
מינהלי 

 קצוב

יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה  8לעבירה מינהלית כאמור בסעיף  .9
 .בטור ב' בתוספת

עבירה 
מינהלי

ת 
 חוזרת

(ב) 2הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף  .10
, לפי 9לצו העבירות המינהליות, יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בסעיף 

) לצו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בדין או 1(א)(1קנס לפי סעיף או , העניין
 הנמוךלפי , 1980-תש"םה), 845בתחיקת ביטחון (יהודה ושומרון) (מס' 

 .מביניהם

עבירה 
מינהלי

ת 
 נמשכת

הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית  .11
העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר , לפי 9מהקנס הקבוע בסעיף 

 .) לצו העבירות המינהליות1(ב7המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 

הגורם 
המוסמ

ך 
להטלת 

קנס 
 מינהלי

הגורם המוסמך),  –(להלן הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי צו זה  .12
 הוא כמפורט להלן, לפי העניין: 

 שוטר; )1( 

עובד מדינת ישראל או רשויות האזור שנתונות לו ח שהוא מפק )2( 
  סמכויות פיקוח לפי כל דין או תחיקת ביטחון;

עובד מועצה אזורית כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות  )3( 
או עובד מועצה מקומית  1979-תשל"טה), 783(יהודה ושומרון) (מס' 

כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 
, אשר נתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין או 1981-תשמ"אה), 892

תחיקת ביטחון, שהוסמך לכך על ידי ראש המינהל האזרחי, בתחום 
ניין, ובכפוף המועצה האזורית או בתחום המועצה המקומית, לפי הע

 ;להנחיות ראש המנהל האזרחי

פקח עירוני, לרבות פקח מסייע, שהוסמכו בהתאם לחוק לייעול  )4(  
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), 

בתחום הפועל  ;, כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת2011-התשע"א
 .תחום מועצה מקומית, לפי הענייןמועצה אזורית או ב

עובד מועצה אזורית כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות  )5(  
או עובד מועצה מקומית  1979-תשל"טה), 783(יהודה ושומרון) (מס' 

כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 
) לחוק 1) או (ב)(2(א)(28שהוסמך לפי סעיף  ,1981-תשמ"אה), 892

 ;כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת ,1968-רישוי עסקים, התשכ"ח
מקומית, לפי בתחום מועצה אזורית או בתחום מועצה הפועל 

 .העניין

סמכויו
 ת שוטר

 פי צו זה, יהיו לשוטר סמכויות אלו:לשם אכיפת ההוראות ל .13

 צו או להפסיק פעילות בניגוד לו;בהתאם ללהורות לכל אדם לפעול  )1(  
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 הצו;למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של  )2(  

א 1 סעיףלהורות על פיזור התקהלות הנעשית בניגוד להוראות  )3(  
(נגיף הקורונה)  האכיפלצו בדבר  2ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 

 .2021-התשפ"א(הוראת שעה), ) 2063(יהודה ושומרון) (מס' 

הוראת 
 שעה

 2021באוקטובר  17 , בתקופה שמיום התחילה עד יוםבצו זהעל אף האמור  .14
 -  יראו כאילו בתקנות העיקריות

 :,אחרי ההגדרה "תעודת נכה" בא 1 סעיףב (א)  
תעודה שמנפיק משרד הבריאות, באמצעות אתר  -תעודת קורונה" ""

טלפונית למוקד משרד משרד הבריאות או באמצעות פנייה 
הכוללת את תאריכי  )IVR ,(הבריאות או למענה קולי אינטראקטיבי

קבלת החיסון נגד נגיף הקורונה או את תאריך ההחלמה מנגיף 
להגדרה "אישור ) 1(הקורונה, לפי העניין, ושאינה אישור לפי פסקה 

 ;"."""תו ירוק
ברישה, אחרי "לילד שהציג תעודת נכה" בא "או למי  (א)2בסעיף (ב)  

 ;"שהציג תעודת קורונה
 :בא )1(אחרי פסקה  (ב),4בסעיף  (ג)  

תעודת קורונה, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין א) 1"(
 ;";16מתחת לגיל 

אחרי "לילד שהציג תעודת נכה" בא "או למי שהציג  א(א)4בסעיף  (ד)  
 ;"תעודת קורונה

 :בא )2(,לפני פסקה  6 בסעיף (ה)  
 ;";הוא קיבל תעודת קורונה ב)1"(

 - ((א7בסעיף  (ו)  
 

חרי "או ילד שהציג תעודת נכה" בא "או א), ברישא, 1בפסקה ( )1(   
 ;"אדם שהציג תעודת קורונה

אדם שקיבל ) 2: "(אבא (ב)לפני פסקת משנה ), 5(בפסקה  )2(   
 ";תעודת קורונה

תחילה 
 ותוקף

 .12.11.2021ותוקפו עד ליום  חתימתוביום תחילתו של צו זה  .15

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה צו זה ייקרא " .16 השם
 (החדש) החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי)

 ".2021-ב), התשפ"2075(יהודה ושומרון) (מס' 
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 פוקס      יהודה     וףלא

 מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

 
 
 
 

 תוספת
 )9-ו 8(סעיפים 

 
 טור א'

 העבירות המינהליות
 טור ב'

 מינהלי קצוב בשקלים חדשיםקנס 

 5,000 )(א)1(א)(7) סעיף 1(

 7,500 )(ב)1(א)(7) סעיף 2(

 10,000 )(ג)1(א)(7) סעיף 3(

 3,000 )2(א)(7) סעיף 4(

 3,750 א)2(א)(7סעיף  א)4(

 1,000 )1א2(א)(7) סעיף 1א4(

 3,750 )אב)(2(א)(7 סעיף )ב4(

 5,000 )בב)(2(א)(7סעיף  )ג4(

 2,000 ג)2(א)(7סעיף  )ד4(

 1,000 )3(א)(7) סעיף 5(

 1,000 )4(א)(7) סעיף 6(

 1,000 )5(א)(7) סעיף 7(

 

 ב"פתשה        בחשוון   ח' 

   2021          באוקטובר    14
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 בהתשפ"      בחשוון'       ח

 2021       באוקטובר       14

 
 

 אלוף יהודה פוקס 

 מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לישראל     הגנה      צבא   
 2076' מס צו

) (יהודה ושומרון) 3מס׳  (תיקון נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים בדבר צו
 2021-בפ"התש ,(הוראת שעה)

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

 הנני מצווה בזאת לאמור:, ומחוצה להם

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

.באוקטובר 15(ב), במקום ״3בסעיף , 2020-) (הוראת שעה), התש״ף1888ושומרון) (מס׳ 
 ״. 2021בנובמבר  15״ :״ יבוא2021

 
(תיקון)  בבתי המשפט הצבאייםנוכחות עצורים ואסירים בדיונים צו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם

 ".2021-ב"פהתש (הוראת שעה), )2076 ) (מס'שומרוןו יהודה(
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 ללישרא   ההגנה  צבא 
 2077צו  מס'  

(יהודה  )3מס׳  (תיקון קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים בדבר צו
 2021-ב"פ), התשהוראת שעה(ושומרון) 

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

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

 לאמור: הנני מצווה בזאתנגיף הקורונה), 
 
בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים (יהודה בצו  .1 

 (ב), 4בסעיף   ,2020-) (הוראת שעה), התש״ף1842ושומרון) (מס׳ 
 ". 15.11.2021" :" יבוא15.10.2021במקום "

 
 

 קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגייםצו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
-״בפ), התשהוראת שעה( )2077 (יהודה ושומרון) (מס') 3מס׳  (תיקון

 ״.2021
 
 

 
 יהודה      פוקס   אלוף  

 מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בהתשפ"      בחשוון'       ח
 2021      באוקטובר        14
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 צבא ההגנה לישראל
 2078צו מס' 

), הוראת שעה((יהודה ושומרון)  )3מס׳  (תיקון מעצר דיוני בדבר צו
 2021-ב"פהתש

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

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

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

 15יבוא: ״ באוקטובר״ 15במקום ״ (ב)5, בסעיף 2020-התש״ף
 בנובמבר״

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

 ״.2021-״בפ), התשהוראת שעה( )2078 (מס'
 
 
 
 בהתשפ"      בחשוון'       ח

 2021       באוקטובר       14

 
 

 אלוף יהודה פוקס 

 מפקד כוחות צה"ל 

 יהודה והשומרוןבאזור   
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לישראל הגנה צבא  

 2079' מס צו

 2021-ב"התשפ) (יהודה ושומרון), 72ביטחון (תיקון מס'  הוראותצו בדבר 

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

ת הוספ
הגדרות 
לסעיף 

1 

 2009-), התש"ע1651בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' צו ל 1בסעיף  .1
 "), אחרי הגדרת "צו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בתחיקת בטחון" יבוא:הצו(להלן: "

לרבות דיסקט, תקליטור וכל אמצעי אחר לאגירה ואחסון של מידע המופק   - "קלטת"
 כשיר תיעוד חזותי או קולי שבהם תועדה חקירת חשוד;ממ

 :יבוא "זהות"תעודת ו"תושב"  תהגדר אחרי .2

 ;תיעוד בהקלטת תמונה וקול בשילוב  - "תיעוד חזותי"

 תיעוד בהקלטת קול; - "תיעוד קולי"

הוספת 
סעיף 

 ד136

 ג לצו יבוא:136אחרי סעיף  . 3

 בשפה או בשפתו ידי שוטר תתנהל חשוד על קטין חקירת (א) ד.136
 אותה, לרבות שפת הסימנים. ודובר מבין שהחשוד

חקירת קטין חשוד על ידי שוטר תתנהל בתחנת  )1( (ב)
המשטרה, אלא אם כן סבר השוטר כי לא ניתן לנהלה 
בתחנת המשטרה או שיש צורך עניני לנהלה בדחיפות 

כי  , או אם סבר הקצין הממונהת המשטרהמחוץ לתחנ
קיים צורך עניני בחקירת הקטין החשוד מחוץ לתחנת 

 המשטרה.

החלטה בדבר ניהול חקירת קטין חשוד מחוץ לתחנת  )2(
המשטרה והנמקתה יתועדו בכתב סמוך ככל האפשר 

 לקבלת ההחלטה.

תיעוד חזותי או תיעוד קולי של חקירת קטין חשוד על ידי  )1( (ג)
קירה מראשיתה ועד שוטר יהיה בכל מהלכה של הח

סופה ויכלול את חילופי הדברים שנעשו בין החוקר 
לקטין החשוד או בנוכחותו של הקטין החשוד, ובתיעוד 

 חזותי, לרבות תגובות או תנועות גוף.

תיעוד בכתב של חקירת קטין חשוד על ידי שוטר יכלול  )2(
את עיקרי חילופי הדברים וכן התגובות או תנועות הגוף 

תחליף לחילופי הדברים, שנעשו בין החוקר לקטין שהן 
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.

 החשוד על ידי שוטר בתחנת המשטר קטין של חקירה )1( (ד)
 שנים עשר מאסר הוא לה שנקבע המרבי שהעונש בעבירה

 חזותי. בתיעוד תתועד יותר או

), הקצין הממונה רשאי, בכפוף 1על אף האמור בפסקה ( )2(
)(ב), 1) או (ח)(3) או (ה)(2להוראות סעיפים קטנים (ה)(

 שהעונש להורות על תיעוד חקירת קטין חשוד בעבירה
יותר בתיעוד  או שנים עשר מאסר הוא לה שנקבע המרבי
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בשל קולי או בתיעוד בכתב במקום בתיעוד חזותי, אם 
לא ניתן לתעד את  נייצורך עניבשל תקלה טכנית או 

 ה כאמורהורא חקירת הקטין החשוד בתיעוד חזותי;
חדלו הנסיבות  ;בכתב ותכלול את הנימוקים לה תינתן

המונעות את התיעוד החזותי להתקיים, יתועד המשך 
 .ירה בתיעוד חזותיהחק

חקירת קטין חשוד בעבירה שהעונש שנקבע לה הוא  )3(
) או 2מתחת לעשר שנות מאסר, ושהוראות סעיפים (ה)(

)(ב) אינן חלות עליה, תתועד בתיעוד 1) או (ח)(3(ה)(
 חזותי, בתיעוד קולי או בתיעוד בכתב.

 רהת המשטן שפת התיעוד של חקירת קטין חשוד בתחנילעני (ה)
 יחולו הוראות אלה:

 יהיה, בלבד בכתב שוטר ידי על חשוד קטין חקירת תועדה )1(
 ;החקירה התנהלה שבה בשפה התיעוד

לא ניתן לתעד בכתב חקירתו של קטין חשוד בשפה שבה  )2(
, תתועד החקירה בתיעוד חזותי או בתיעוד היא מתנהלת

 קולי; ואולם אם התנהלה החקירה בשפת סימנים,
 ;תתועד בתיעוד חזותי בלבד

היה לשוטר יסוד להניח שהקטין החשוד אינו יודע קרוא  )3(
המקשה עליו לאשר  ,שהוא אדם עם מוגבלותוכתוב או 

את נכונות תיעוד החקירה בכתב, תתועד החקירה 
 ;בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי

לקות פיסית,  -" מוגבלותלעניין סעיף זה וסעיף קטן (ז), " )4(
 נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית.

חקירת קטין חשוד על ידי שוטר מחוץ לתחנת המשטרה תתועד  (ו)
בתיעוד חזותי, בתיעוד קולי או בתיעוד בכתב; ואולם שחזור של 

 העבירה בידי הקטין החשוד יתועד בתיעוד חזותי בלבד.

ת התיעוד של חקירת קטין חשוד מחוץ לתחנין שפת ילענ (ז)
 יחולו הוראות אלה: המשטרה

תועדה חקירת קטין חשוד על ידי שוטר בכתב בלבד, יהיה  )1(
 התיעוד בשפה שבה התנהלה החקירה, אלא אם כן לא

 ;השפה באותה לה בסמוך או זמנית בו לתעדה ניתן

 שטרהלתחנת המ מחוץ חשוד קטין חקירת תועדה לא )2(
 התיעוד יתורגם), 1( בפסקה כאמור, התנהלה שבה בשפה

מבין לשם קיום הוראות  שהוא לשפה החשוד הקטין בפני
סעיף קטן (ח), ותרגום כתוב לשפה כאמור יצורף לתיעוד 

 ;בכתב

תועדה בכתב בלבד חקירתו של קטין חשוד שאינו יודע  )3(
ו קרוא וכתוב או שהוא אדם עם מוגבלות המקשה עלי

להבין את התיעוד, ייקרא התיעוד בכתב בפניו ויוסבר לו 
 האמור בו, לשם קיום הוראות סעיף קטן (ח).
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נחקר קטין חשוד על ידי שוטר מחוץ לתחנת המשטרה  )1( (ח) 
 שנים עשר מאסר הוא לה שנקבע המרבי שהעונש בעבירה

 יותר, יחולו הוראות אלה: או

הקטין החשוד בתחנת  תיעוד החקירה יוצג לפני (א)
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;

על אף האמור בפסקה (א) נוכח חוקר, בעת  (ב)
ביא התנהלות החקירה, כי לא תהיה אפשרות לה

את הקטין החשוד לתחנת המשטרה במועד סביר 
קרוב, יוצג התיעוד לקטין החשוד במקום שבו 

 נערכה החקירה והוא יתבקש לאשרו;

הצגת התיעוד לפני הקטין החשוד בתחנת המשטרה  (ג)
והליך אישורו כאמור בפסקה (א), יתועדו בתיעוד 

 חזותי או בתיעוד קולי.

על ידי שוטר מחוץ לתחנת המשטרה נחקר קטין חשוד  )2(
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 

האפשרי, והקטין יתבקש לאשרו, אלא המשטרה, בהקדם 
אם כן אישר הקצין הממונה, מטעמים מיוחדים 
שיירשמו, את הצגת התיעוד לפני החשוד בתחנת 

 המשטרה במועד מאוחר יותר.

 לא ייעשה כל שינוי בקלטת. )1( (ט)

כללים לעניין עריכת תמליל מודפס מתיעוד חזותי או  )2( 
חשוד, ולפי הצורך, לעניין  מתיעוד קולי של חקירת קטין

 תרגום התמליל, ייקבעו בנוהל פנימי של משטרת ישראל.

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

) (יהודה והשומרון) 6) (הוראת שעה) (תיקון מס' 43הצו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'  . 4 ביטול
 בטל. – 2021-), התשפ"א2062(מס' 

 
 תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו. .5 תחילה

 
, )2079(מס'  (יהודה ושומרון) )72ביטחון (תיקון מס'  הוראותצו בדבר צו זה ייקרא: ה .6 השם

 ".2021- ב"התשפ
 

 
 בחשון התשפ"ב  י"ד

 
  2021באוקטובר  20

 

  
 פוקס אלוף יהודה

 צה"ל מפקד כוחות 

 ושומרון         יהודה          אזור ב
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 לישראל     הגנה     צבא

, (הוראת שעה) )2080צו בדבר מקרקעין (סילוק פולשים) (תיקון) (יהודה ושומרון) (מס' 
 2021-בפ"התש

תחיקת ביטחון,  ואבתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהתאם לסמכויותיי לפי כל דין 
 הנני מצווה בזה לאמור:

 תיקון
 3סעיף 

), 1472מקרקעין (סילוק פולשים) (יהודה והשומרון) (מס' בדבר צו ל 3סעיף ב . 1
 "תשעים". יבוא במקום "שלושים" ,1999-התש"ס

תחילה 
 תוקףו

 .1.11.2022עד ליום  יעמוד בתוקפוביום חתימתו, והוא צו זה תחילתו של  .2

(יהודה ושומרון)  צו בדבר מקרקעין (סילוק פולשים) (תיקון)צו זה ייקרא: " .3 השם 
 ".2021-ב, התשפ"(הוראת שעה) )2080(מס' 

 בהתשפ" כ"ג בחשון

 2021  באוקטובר 29

 פוקס            יהודהאלוף           

 מפקד        כוחות             צה"ל

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

), 2081) (יהודה ושומרון) (מס' 18(תיקון מס'  בדבר עזרה משפטיתצו 
 2021-בהתשפ"

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור והואיל ואני סבור כי הדבר נחוץ לצורך קיום 
 ר:הממשל התקין ולטובת אוכלוסיית האזור, הנני מצווה בזאת לאמו

 סעיףתיקון 
1 

 –(להלן  1969-), התש"ל348צו בדבר עזרה משפטית (יהודה ושומרון) (מס' ב . 1
  – 1בסעיף , הצו העיקרי)

 משפט" יבוא:-אחרי ההגדרה "בית )1(
סמך לשפוט על פי הדין -בית דין דתי בישראל, שהוא בן -""בית דין דתי 

 החל בישראל;";

 בהגדרה "פסק", בסופה יבוא:  )2(
"וכן פסק דין סופי, צו או החלטה שניתנו בענייני ירושה, על ידי בית דין 

 ;"., בין לפני היום הקובע ובין לאחריודתי

תיקון סעיף 
 א3

אחרי "פסק שניתן כדין בישראל ועליו  בסעיף קטן (א), לצו העיקרי,, א3בסעיף  .2
 ".אישור בית משפט" יבוא: "או בית דין דתי, לפי העניין,

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .3 תוקףתחילת 

) (יהודה ושומרון) (מס' 18צו בדבר עזרה משפטית (תיקון מס' : "צו זה ייקרא .4 השם 
 ".2021-ב), התשפ"2081

 בהתשפ"  בחשון  כ"ו

 2021   בנובמבר      1

 אלוף           יהודה        פוקס

 כוחות         צה"למפקד        

 באזור        יהודה     ושומרון

.. 
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 צבא הגנה לישראל
 

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

 2021-ב), התשפ"2082(יהודה ושומרון) (מס'  (החדש) (תיקון)
 
 

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

 
תיקון 
 15סעיף 

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

 הצו העיקרי),  –(להלן  2021-), התשפ"ב2075(יהודה ושומרון) (מס' 
  – 15בסעיף 

 ".12.12.2021", יבוא: "12.11.2021במקום: "  
 

 חתימתו.תחילתו של צו זה ביום  .2 תחילה 

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

 ".2021-), התשפ"ב2082נוספות) (החדש) (תיקון) (יהודה ושומרון) (מס' 
 

 
 
 

 פוקס      יהודה     וףלא

 מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

 ב"פתשהז'        בכסלו              

   2021בנובמבר                    11   
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 צבא ההגנה לישראל
 2083צו מס' 

), הוראת שעה((יהודה ושומרון)  )4מס'  (תיקון מעצר דיוני בדבר צו
 2021-ב"פהתש

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

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

) (הוראת שעה), 1830בצו בדבר דיוני מעצר (יהודה ושומרון) (מס׳  .1 הארכת תוקף
 22״ יבוא: ״2021 בנובמבר 15, במקום ״(ב)5, בסעיף 2020-התש״ף

 ״.2021 בנובמבר

) (יהודה ושומרון) 4מס'  (תיקון צו זה ייקרא: "צו בדבר דיוני מעצר .2 השם
 ״.2021-ב"פ), התשהוראת שעה( )2083 (מס'

 בהתשפ"      בכסלו       י"א

 2021        בנובמבר         15

 אלוף     תמיר     ידעי

מפקד כוחות צה"ל 

 יהודה והשומרוןבאזור 
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 לישראל     הגנה      צבא   
 

 2084' מס צו
  (תיקון נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים בדבר צו

 2021-בפ"התש ,(הוראת שעה)) (יהודה ושומרון) 4מס' 
 

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

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

 
בצו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט  .1 תוקףהארכת 

) (הוראת 1888הצבאיים (הוראת שעה) (יהודה ושומרון) (מס׳ 
" 2021 בנובמבר 15, במקום "(ב)3, בסעיף 2020-שעה), התש״ף

 ". 2021 בנובמבר 22יבוא "
נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי צו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם

 )2084 ) (מס'שומרוןו יהודה() 4(תיקון מס'  המשפט הצבאיים
 ".2021-ב"פהתש (הוראת שעה),

 

 אלוף תמיר ידעי  בהתשפ"      בכסלו       א"י

 מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון

  

 2021בנובמבר                   15
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 ללישרא   ההגנה  צבא 
 2085צו  מס'  

(יהודה  )4מס'  (תיקון קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים בדבר צו
 2021-ב"פ), התשהוראת שעה(ושומרון) 

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

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

 לאמור: הנני מצווה בזאתנגיף הקורונה), 
 

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

 ״. 2021 בנובמבר 22״ יבוא: ״2021 בנובמבר 15במקום ״
 

 קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגייםצו זה ייקרא: "צו בדבר  .2 השם
-ב"פ), התשהוראת שעה( )2085 (יהודה ושומרון) (מס') 4(תיקון מס' 

 ״.2021
 
 

 
 תמיר         ידעי   אלוף  

 מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 התשפ"א    בכסלו         י"א  
 2021           בנובמבר           15
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 צבא ההגנה לישראל
(יהודה ושומרון) (מס'  ת מעברובנקוד הסדרת הסמכויות צו בדבר 

  2010-א"ע), התש1665

-(יהודה ושומרון), התשפ"א (תיקון) הודעה בדבר ייחוד נקודות מעבר טובין
2021 

צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה) (ג) ל2סעיף  כוחבתוקף סמכותי מ
 הצו) הנני נותן הודעה זו: -(להלן  2010-), התשע"א1665מרון) (מס' (יהודה ושו

 –(להלן  2016-בהודעה בדבר ייחוד נקודות למעבר טובין, התשע"ו .1  1סעיף  תיקון
, לפני ההגדרה 1), בסעיף בדבר ייחוד נקודות למעבר טובין ההודעה

 :"הממונה", יבוא

 .";1930 ת בתי הדואר,כהגדרתו בפקוד –דבר דואר" ""

הוספת סעיף 
 א5

 :יבוא 5, אחרי סעיף בדבר ייחוד נקודות למעבר טובין בהודעה . 2

"העברת 
 דברי דואר

, הוצאת טובין מסוג דבר 5על אף האמור בסעיף  א.5
אלי או במתקן דואר, שמקורם אינו ביישוב ישר

צבאי, מהאזור, והבאת טובין כאמור, שיעדם 
אינו לישוב ישראלי או למתקן צבאי, לאזור, לא 
תעשה אלא דרך נקודות המעבר המפורטות 

 בתוספת החמישית להודעה זו.".

הוספת תוספת 
 חמישית

בהודעה בדבר ייחוד נקודות למעבר טובין, אחרי התוספת הרביעית,  .3
 יבוא:  

 ספת חמישית"תו
 א)5(סעיף 

 ציון נקודות
 קו רוחב אורך קו

נקודת מעבר ביתוניא/  .1
 עופר

216888 643280." 

 תחילת תוקפה של הודעה זו מיום חתימתה. .4 תחילת תוקף

הודעה זו תיקרא: "הודעה בדבר ייחוד נקודות מעבר טובין (תיקון)  .5 השם
 "2021-א"פתשה(יהודה והשומרון), 

 התשפ"א  ט' בניסן

 2021    במרץ     22

 אלוף פארס עטילה-תת

 ראש      המנהל       האזרחי

 לאזור    יהודה    והשומרון
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 -בלמ"ס  -

 צבא הגנה לישראל

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה) (בידוד בית והוראות שונות) 
 2021-(הוראת שעה), התשפ"א

הצו , ועל פי 1966לשנת  43זמני מס' , חוק חוק בריאות הציבורל 15-ו 10פים בתוקף סמכותי לפי סעי
 :אלו הוראותהריני מתקין  1981-), התשמ"א947אזרחי (יהודה והשומרון) (מס'  בדבר הקמת מינהל

 -בהוראה זו  .1 הגדרות

מי שאינו דייר או שוהה קבוע במוסד רווחה או בריאות, שאינו  -אורח" "
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 יהודה ושומרון; -"אזור" 

בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים  - "אנשים הגרים באותו מקום"
 יחד במקום מגורים אחד;

כיסוי הפה והאף בבד, במסכה המיועדת לכך, או במסכה  -מסכה"  עטיית"
, בהתאם להוראות  הגורם מסכה) -(בהוראה זו  , הצמודים לפניםביתית

 הבריאות במינהל האזרחי; מתאםהמוסמך במשרד הבריאות בישראל או 

מי שהגיע לאזור מחוצה לו, למעט מי שהגיע מישראל או מחבל  -"חוזר" 
הימים האחרונים שלפני הגעתו  14עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 

 לאזור;

ממצא מעבדתי למעט  nCoV-חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל -" חולה"
 ;בבדיקת קורונה מיידית nCoV-חיובי ל

מי שקיבל ממשרד הבריאות בישראל או ממתאם הבריאות  -מחלים" "
במינהל האזרחי אישור החלמה תקף, לרבות מי שקיבל תעודת מחוסן 
תקפה, וכל עוד האישור או התעודה בתוקף; לעניין זה, "אישור החלמה 

שלא על סמך מידע כוזב שמסר המטופל; אישור אישור שניתן  –תקף" 
 ;מנהלכאמור יינתן לפי הוראות ה

 אחד מאלה: -" אדם המצוי בבידוד"
 חוזר; )1(
 מי שהיה במגע הדוק עם חולה; )2(
הימים  14-מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב )3(

 האחרונים;
 ;בבדיקת קורונה מיידית nCoV -מי שקיבל ממצא חיובי ל )4(

הורה, אפוטרופוס, אומן כהגדרתו בחוק אומנה לילדים,  -אחראי על קטין" "
או מי שהקטין נמצא כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת, , 2016-התשע"ו

 ;במשמורתו או בהשגחתו

 ;PCRשבוצעה בשיטת  nCoV-בדיקה ל -" קהידב"
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 -בלמ"ס  - 

-שתוצאותיה מתקבלות על nCoV-בדיקה ל -"בדיקת קורונה מיידית"   
 ;אתר

 הוראות הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל; -"הוראות המנהל"   
 

התקהלות מאורגנת בהשתתפות אנשים המגיעים  -לאומית" -"התכנסות בין  
 ממדינה אחת או יותר, שאינה אזור יהודה ושומרון ואינה ישראל;

התקהלות מאורגנת לרבות במסגרת של אירוע  -"התקהלות מאורגנת" 
 ספורט, כנס, הצגה, מופע;

 כל אחד מאלה: -"מגע הדוק"   
חשיפה במוסד רפואי לחולה, ובכלל כל אלה: טיפול ישיר בחולה,  )1(

עבודה יחד עם עובדי בריאות שחלו, ביקור חולה, או שהייה בחדר 
הבריאות  מתאםעם חולה, והכל אם בוצעו בלא מיגון לפי הנחיות 

 במינהל האזרחי או משרד הבריאות בישראל;
 עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה; )2(
נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני מושבים  )3(

 ממקום מושב החולה;
 ביתו של חולה;-בני )4(
 כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות; )5(

 
 :כל אחד מאלה - מוסד בריאות""

בית חולים או מחלקה בבית חולים, המיועדים לאשפוז ממושך של   )1(
חולים סיעודיים, תשושי נפש, סיעודיים מורכבים, מונשמים או 

גריאטריות, וכן -מטופלים בגריאטריה פעילה, מחלקות פסיכו
  ;הוסטל לניצולי שואה

 ;מסגרת דיור בקהילה המשמשת לשיקום נכי נפש )2(
 הכולל מגורים במקום;  מוסד לגמילה מסמים או מאלכוהול )3(

 
מעון לזקנים, לבעלי מום גופני או ללוקים בשכלם, והכל  -"מוסד רווחה" 

כשהם מחוץ למשפחתם, וכן בית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, 
 ;, כפי תוקפו בישראל מעת לעת2012-התשע"ב

 
רופא, רופא שיניים, סטז'ר, אח או אחות, מיילדת,  -"מקצוע בריאות" 

דיאטן, -פסיכולוג, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, תזונאי
קרימינולוג קליני, פודיאטר, פודיאטר מנתח, כירופרקט, פאראמדיק, מעבדן 

ם, ריאה, מתרים ד-רפואי, ביוטכנולוג, טכנאי רנטגן, מפעילי מכונת לב
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 

ט לפעוט עם מוגבלות השוהה במעון יום שיקומי לרבות בהסעה מבית הפעו
אל המעון ובחזרה, רוקח וכן כל בעל מקצוע שהכיר בו המנהל הכללי של 

 משרד הבריאות בישראל כמטפל בשירותי הבריאות;
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 -בלמ"ס  - 

, מרכול, קיוסק, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מזון -" "מקום למכירת מזון
דוכן למכירת מזון שלא לצריכה במקום , בית אוכל שלא לצריכה במקום

 בשווקים;לרבות דוכן כאמור 

לרבות מתנדב, מי שמועסק ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק,  - "עובד"
 בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו;

 
אדם העובד במוסד רפואי, בקופת חולים, בארגון  -עובד מערכת הבריאות" "

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 

ולרבות עובד חברת כוח אדם או ספק  הכשרה מעשית למקצוע בריאות,
 ;שירותים המבצע את עבודתו באחד מאלה

 
 מעלות צלזיוס, שיעול או קושי בנשימה. 38חום גוף העולה על  -"תסמינים"   

חובת בידוד 
בית ותנאי 

בידוד 
לאדם 
המצוי 
 בבידוד

אדם המצוי בבידוד ישהה בבידוד בבית מגורים או במקום אחר  (א) .2
 מקום הבידוד); –לקיים בו את תנאי הבידוד (להלן שניתן 

היה לאדם ספק אם הוא היה במגע הדוק עם חולה, ישהה בבידוד  (ב) 
הבריאות במינהל האזרחי או למשרד הבריאות  מתאםויפנה ל

 בישראל לבירור הספק;
 

אדם שנבדק אם הוא נושא את נגיף הקורונה בעקבות הפניה של רופא  )1(ב 
להדבקה בקורונה, ישהה בבידוד במקום בידוד לפי סעיף בשל חשד 

, או nCov-קטן (א) עד לחזרת תוצאות הבדיקה עם ממצא שלילי ל
עד קבלת אישור רופא לסיום תקופת הבידוד לפי סעיף קטן זה אשר 
יינתן לפי הוראות המנהל, ואולם, אם עדיין חלה עליו חובת בידוד 

להשלמת התקופה של הבידוד  אחרת לפי הוראה זו, ישהה בבידוד עד
לפי אותה חובת בידוד; על בידוד לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות 

 ;ם (ה) עד (ח), בשינויים המחויביםסעיפים קטני

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

 
) 4(עד ) 2חוזר או אדם שנודע לו כי מתקיים בו האמור בפסקה ( )1(ג  

אדם שנודע לו כי הוא אדם  -בהגדרה "אדם המצוי בבידוד" (להלן 
המצוי בבידוד), יגיע למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר, ולא יעשה 

אדם לא יעשה  ;שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום הבידוד
כדי להגיע לבדיקה כאמור בסעיף קטן שימוש בתחבורה ציבורית 

 בסעיף קטן זה, ) או למקום הבידוד לפי אותו סעיף קטן;1(ב
למעט מונית, ובתנאי שבמונית לא ישב נוסע  -"תחבורה ציבורית" 

נוסף, למעט אם הם אנשים הגרים באותו מקום, ובתנאי שהנוסע 
 ;ישב במושב האחורי וחלונות המונית יהיו פתוחים
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 -בלמ"ס  - 

אף האמור בסעיף קטן (ג), אדם המצוי בבידוד שהוא עובד מערכת  על )2(ג  
הבריאות, יוכל לסיים את תקופת הבידוד לאחר שקיבל תוצאות של 

; בדיקות אלו יבוצעו nCov-שתי בדיקות עם ממצא שלילי ל
במועדים שהורו הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או 

ישור המעסיק מתאם הבריאות במינהל האזרחי ולאחר קבלת א
לקיום התנאים כאמור בהוראות הגורם המוסמך במשרד הבריאות 
בישראל או מתאם הבריאות; לעניין סעיף קטן זה, "עובד מערכת 

 אחד מאלה: –הבריאות" 

עובד לשכת בריאות מחוזית שהוגדר עובד חיוני על ידי רופא  )1(   
האזרחי או על  מחוזי או סגנו, על ידי מתאם הבריאות במינהל
 ידי הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל;

בישראל או באזור או אדם העובד במוסד רפואי, בקופת חולים  )2(   
מוסד), וכן  –בארגון הנותן שירותי רפואת חירום (בפסקה זאת 

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 

וני על ידי מינהלה או תחזוקה, זולת אם הוא הוגדר עובד חי
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;
ביתית או -איש צוות רפואי העובד או המועסק במסגרת חוץ )3(   

ביתית אשר הוגדר -אדם המועסק כמטפל ישיר במסגרת חוץ
כעובד חיוני על ידי הגורם המוסמך במשרד העבודה הרווחה 

"איש צוות  –והשירותים החברתיים בישראל; לעניין זה 
המועסק ככוח עזר רפואי; רופא, אחות או אדם  –רפואי" 

יום של -עובד המעניק טיפול פיזי בענייני היום –"מטפל ישיר" 
-אדם עם מוגבלות או מסייע במתן טיפול כאמור; "מסגרת חוץ

מסגרת המשמשת חלופת בית בפיקוחו של משרד  –ביתית" 
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בישראל או מופעלת 

ת על ידי המחלקה לשירותים על ידו או מטעמו או המופעל
 חברתיים במשרד או מטעמה;

על אף האמור בסעיף קטן (ג), אדם המצוי בבידוד יוכל לסיים את  )3(ג  
כאמור  nCoVלאחר שקיבל תוצאה שלילית לבדיקת תקופת הבידוד 

, לפי ההוראות שלהלן; אין באמור בסעיף קטן זה כדי (ב)2בפסקה 
 לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה לפי הוראה זו: 

-תסמינים עד לקבלת ממצא שלילי בבדיקה להיו לו אם לא  )1(   
nCov ) (ב)2כאמור בפסקה(; 

 
-לאחר שקיבל שתי בדיקות עם תוצאות של ממצא שלילי ל )2(   

nCov מסוג הבדיקות שיורה הגורם המוסמך במשרד ,
הבריאות בישראל או מתאם הבריאות במינהל האזרחי, 

 שבוצעו במועדים אלה:
בסמוך ככל האפשר למועד הכניסה  –(א) בדיקה ראשונה 

 לבידוד; 
יעי לתקופת בשלכל המוקדם במהלך היום ה –שנייה (ב) בדיקה 

שעות לפחות ממועד ביצוע הבדיקה  24הבידוד, ולאחר שחלפו 
 הראשונה;
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) להגדרה 4על אדם המצוי בבידוד שמתקיים בו האמור בפסקה ( )4(ג  
אדם המצוי בבידוד), יחולו  –"אדם המצוי בבידוד" (בסעיף קטן זה 

אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע  ההוראות המפורטות להלן;
 מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה לפי הוראה זו: 

הוא יוכל לסיים את תקופת הבידוד לאחר שקיבל תוצאה של  )1(   
 ;nCoV-בדיקה עם ממצא שלילי ל

) תבוצע בסמוך ככל האפשר למועד 1בדיקה לפי פסקת משנה ( )2(   
שעות מהמועד האמור; לא  48-הכניסה לבידוד ולא יאוחר מ

ביצע האדם המצוי בבידוד את הבדיקה במועד האמור, הוא 
 ;)3יוכל לקצר את תקופת הבידוד לפי סעיף קטן (ג

בבדיקה  nCoV-קיבל האדם המצוי בבידוד ממצא חיובי ל )3(   
 הוראה זו;שביצע לפי סעיף קטן זה, יראו אותו כחולה לעניין 

אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת  (ד)  
בידוד לפי הוראה זו יגיע למקום הבידוד ללא שימוש בתחבורה 

), ואדם המצוי בבידוד או אדם 1ציבורית כמשמעותה בסעיף קטן (ג
שחלה עליו חובת בידוד לפי הוראה זו לא יפר את חובת הבידוד, 

בידוד אלא באישור של רופא מחוזי ישהה בבידוד ולא יצא ממקום ה
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 

הימים שלפני כניסתו לאזור  14שנכנס לאזור לאחר שבתקופה של 
ושאינה מפורטת  לו, היה במדינה שאינה מדינת ישראל מחוצה

בתוספת והצהיר כי במהלך התקופה האמורה היה רק במדינות 
המפורטות בתוספת; כן יראו כהפרת חובת הבידוד גם אחראי על 

שנים שהוא אדם המצוי  12קטין שלא דאג כי קטין שלא מלאו לו 
ימו, ישהה בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד, המתגורר ע

 ;בבידוד, כאמור בסעיף קטן (יא)

חוזר המגיע לאזור לצורך אימון, משחק או תחרות ספורט  )1( )1(ד  
לאומי רשמי של אותו ענף ספורט או -המוכרים על ידי גוף בין

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; 
 

על אף האמור בסעיף קטן (א), חוזר שיצא מהאזור מטעם גוף  )2(   
ספורט, לצורך אימון, משחק או תחרות ספורט המוכרים על 

לאומי רשמי, וניתן על כך אישור לאותו חוזר מטעם -ידי גוף בין
משרד התרבות והספורט בישראל, ואישור זה הועבר למתאם 

ל, פטור הבריאות במינהל האזרחי או למשרד הבריאות בישרא
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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אדם העוסק בענף או -בני-חבר –זה, "גוף ספורט" בסעיף קטן  )3(
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  )2(ד
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 

בריאות בישראל, רשאי לצאת חוזר, וחוות דעת זו הועברה למשרד ה
מבידוד, בהתאם להוראות הגורם המוסמך במשרד הבריאות 
בישראל, ובכפוף לכך שהוא ביצע בדיקות נשאות לנגיף הקורונה 

-השעות שלפני הנחיתה בישראל, וקיבל ממצא שלילי ל 48במהלך 
nCov;בתנאים שיורה הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל , 

בעל מומחיות ייחודית המגיע לאזור לתקופה שלא תעלה  חוזר שהוא )3(ד
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 

ות דעת זו הועברה הייחודית לביצוע עבודות דחופות כאמור, וחו
למשרד הבריאות בישראל, רשאי לצאת מבידוד, בהתאם להוראות 

 הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל;

הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל רשאי לקצר את תקופת  )4(ד
הבידוד האמורה בסעיף קטן (ג) לחוזר שהוא נציג רשמי של מדינת 

דינת ישראל לצורך ביטחוני או ישראל שיצא מחוץ לאזור בשליחות מ
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 

בישראל כאמור; בהחלטה על קיצור תקופת הבידוד  הבריאות
כאמור, ישקול הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל, בין 
השאר, את קיומו של אינטרס ביטחוני או מדיני בקיצור תקופת 

 הבידוד;

, יהיו בהתאם המבודדתנאי הבידוד לרבות כללי היגיינה ומגע עם  (ה)
האזרחי או משרד הבריאות  הבריאות במינהל םמתא להמלצות

 ;ידוד בית כפי שיתפרסמו מזמן לזמןבישראל לב

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

 ;הצבאי

אדם המצוי בבידוד שפיתח תסמינים יפעל לפי הוראות הגורם  )1(ו
הבריאות במינהל  םמך במשרד הבריאות בישראל או מתאהמוס

 ;האזרחי

במקרה של מצב חירום רפואי, אדם המצוי בבידוד יפנה לקבלת  (ז)
טיפול רפואי דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר היותו 

 ;להידבקות בנגיף הקורונהבבידוד בשל חשד 
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לצאת ממקום הבידוד לצורך ביצוע בדיקה אדם המצוי בבידוד יכול  )1(ז
; ההגעה nCov-לאו לבדיקה סרולוגית לאבחון נוכחות נוגדנים 

ביותר בלא שימוש  לבדיקה והחזרה ממנה תהיה בדרך המהירה
 ); 1בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף קטן (ג

) ומיקומה ואופן 1תנאי יציאת אדם לבדיקה כאמור בסעיף קטן (ז )2(ז
ביצועה יהיו בהתאם להוראות הגורם המוסמך במשרד הבריאות 

 בישראל או מתאם הבריאות במינהל האזרחי לעניין זה; 

או לבדיקה  ) ונוסע לבדיקה1) או (ז2), (ג1סעיף קטן (באדם שחל עליו  )3(ז
או חוזר ממנה במונית או  nCov-ל סרולוגית לאבחון נוכחות נוגדנים

כך  למקום הבידוד במונית, יעדכן על ) ונוסע1שחל עליו סעיף קטן (ג
 ;את הנהג לפני כניסתו למונית

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

 סעיף זה לא תחול לגבי מחלים. חובת בידוד לפי (ט)

הימים שקדמו  14-על אף האמור בסעיף קטן (ט), חוזר ששהה ב (י)
באחת מהמדינות המפורטות להלן, חייב בבידוד לפי  לאזורלהגעתו 

 –סעיף זה גם אם הוא מחלים; לעניין סעיף קטן זה, "שהה במדינה" 
שעות בשטח שדה תעופה של אותה מדינה ובו  12למעט מי ששהה עד 

 בלבד:
 ;) ברזיל1(
 ;) דרום אפריקה2(
 ;) הודו3(
 ;) מקסיקו4(
 ;) ארגנטינה5(
 ;) רוסיה6(
 ;אוזבקיסטן) 7(
 ;) בלרוס8(
 ;) איחוד האמירויות9(
 ;) איי סיישל10(
 ;) אתיופיה11(
 ;) אקוודור12(
 ;) בוליביה13(
 ;) גואטמלה14(
 ;רסו) הונד15(
 ;בוהא) זימב16(
 ;) זמביה17(
 ;) נמיביה18(
 ;) פרגוואי19(
 ;) צ'ילה20(
 ;) קולומביה21(
 ;) קוסטה ריקה22(
 ;) קירגיסטן23(
 ;) תוניסיה24(
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על אף האמור בסעיף קטן (ט), חוזר שהוא מחלים, החייב בבדיקה  )1(י  
לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף  3לפי תקנה 

הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), 
חייב בבידוד לפי סעיף כפי תוקפן בישראל מעת לעת, , 2021-התשפ"א

 24צא שלילי בבדיקה כאמור, או עד חלוף קטן (א) עד לקבלת ממ
שעות ממועד קבלת אישור על ביקורת גבולות בכניסה לישראל, לפי 

הוראה המוקדם; ואולם אם עדיין חלה עליו חובת בידוד אחרת לפי 
, ישהה בבידוד עד להשלמת התקופה של הבידוד לפי אותה חובת זו

וזר כאמור החייב (ד), ח-) ו1בידוד; על אף האמור בסעיפים קטנים (ג
בבידוד לפי סעיף קטן זה בלבד, רשאי להשתמש בתחבורה ציבורית 
כדי להגיע למקום הבידוד, ובלבד שיגיע למקום הבידוד בדרך 

לא יחול על חוזר החייב בבידוד לפי סעיף  3המהירה ביותר; סעיף 
 ;קטן זה בלבד

אחראי על קטין ידאג כי קטין המתגורר עימו שהוא אדם המצוי  (יא)  
, ישהה בבידוד הוראה זובבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי 

, או סגנו רופא מחוזיולא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של 
הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או מתאם הבריאות 

 ;ולפי תנאי האישור במנהל האזרחי

על אף האמור בסעיף קטן (ט), מחלים יהיה חייב בבידוד אם מתקיים  יב)(  
, או סגנו רופא מחוזיאחד מהתנאים המפורטים להלן ואם הורה לו 

הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או מתאם הבריאות 
 לשהות בבידוד:, במנהל האזרחי

המחלים היה במגע הדוק עם חולה שנדבק בזן מסוכן של  )1(   
הנגיף או שקיים חשש ממשי שנדבק בזן כאמור אגב אירוע 

 תחלואה חריג;
המחלים היה במגע הדוק עם חולה ונמצא דרך קבע במוסד  )2(   

שבו נמצאת אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה, אוכלוסייה 
לא מחוסנת או אוכלוסייה שידוע שהחיסון פחות יעיל 

 ;בקרבה

 .היה במגע הדוק עם חולההמחלים הוא חוזר שבטיסה  )3(   

חובת בידוד 
לאדם עם 

 מחלת חום

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

 ;יחול על חובת בידוד לפי סעיף זה (ז)-(ד), (ה), ו2סעיף  (ב)  
בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ב), במהלך הבידוד יש למדוד את חום  (ג)  

הגוף פעמיים ביום ולרשום את מדידת החום; חובת הבידוד תסתיים 
 48מעלות צלזיוס, במשך  37.5לאחר מדידת חום גוף שאינו עולה על 

או עד קבלת תוצאת בדיקה עם ממצא שלילי שעות ברציפות לפחות 
 ;nCov-ל

חובת בידוד 
 בית

ותנאי 
 בידוד

 לחולה

 חולה ישהה במקום הבידוד בהתקיים אחד מהתנאים מהאלה: (א) ב.2

רופא מומחה בבית חולים  -היה החולה מאושפז בבית חולים  )1(  
 קבע כי המשך הבידוד יבוצע בבית;
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רופא הורה כי ישהה בבידוד בית, לפי  -היה החולה בבית  )2(  
או הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל הוראות 

 הבריאות במינהל האזרחי; מתאם
 

תנאי הבידוד, לרבות כללי היגיינה, מגע עם החולה, דיווח וקשר עם  (ב) 
או  הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראלרופא, יהיו לפי הוראות 

 הבריאות במינהל האזרחי; מתאם
 

הבידוד יהיה עד קבלת אישור רופא לסיום תקופת הבידוד; אישור  (ג)  
הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל כאמור יינתן לפי הוראות 

 הבריאות במינהל האזרחי; מתאםאו 

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

לקבלת טיפול במקרה של מצב חירום רפואי, החולה יפנה  )1(   
רפואי דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר 

 היותו חולה בבידוד;

רופא הורה על העברת החולה להמשך טיפול בבית חולים  )2(   
ובתנאים כפי שהורה לעניין מקום בית החולים ואופן 

 הבריאות במינהל האזרחי. מתאםההעברה, בכפוף להנחיות 

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;
בל החלטה לפי סעיפים על רופא או רופא מומחה בבית חולים המק (ה)  

ישראל או בקטנים (א), (ג) או (ד), לפי העניין, לדווח למשרד הבריאות 
הבריאות במינהל האזרחי באמצעי אלקטרוני כפי שהורה  מתאםל

 על כל אלה:הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל 
 

 ;nCoV–קבלת ממצא חיובי ל )1(   
 

 החלטה בדבר מקום הבידוד; )2(   
 

החלטה על העברת חולה ממקום הבידוד למקום בידוד אחר  )3(   
 או לבית חולים;

 
 יציאת החולה מבידוד והחלמתו או פטירתו. )4(   

 דיווח
 

האזרחי או  הבריאות במינהל מתאםעל אדם המצוי בבידוד לדווח ל (א) .3
למשרד הבריאות בישראל על קיום הוראה זו ובכלל זה, מקום 

(ג) או מועד המגע האחרון 2מגוריו, מועד הגעתו לאזור כאמור בסעיף 
 ;עם חולה, לפי העניין, ותקופת הבידוד

 
הבריאות  מתאםחוזר שאין לו מקום מגורים קבוע באזור, ידווח ל (ב)  

האזרחי או למשרד הבריאות בישראל עם הגעתו לאזור או  במינהל
עם פרסום הוראה זו, לפי המוקדם מביניהם, על מקום שהייתו 

 ;בתקופת הבידוד
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הבריאות במינהל האזרחי או למשרד  מתאםדיווח או פנייה ל (ג)  
הבריאות בישראל לפי הוראה זו יהיה באופן שיפרסם המשרד או 

 מזמן לזמן. מתאםה
 

איסור 
התכנסות 

-בין
לאומית 

 והתקהלות
 

, או עם שיעול או קושי בנשימהמעלות צלזיוס  38אדם עם חום גוף העולה על  א.3
למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה 

לא ישתתף בהתקהלות, ולא יגיע למקום עבודתו ולמקום שבו הוא אחרת 
 .נותן שירות

הגנה על 
שוהים 

במוסדות 
בריאות 

 ורווחה

לא יבקר אורח במבנה של מוסד בריאות או מוסד רווחה, ומנהל של  (א) ב.3
שאינו מחוסן או מחלים מוסד כאמור לא יאפשר ביקורים של אורח 

 לכל דייר או שוהה קבוע;ים אורחשלושה במוסד, למעט 

בניגוד לסעיף מנהל מוסד כאמור לא יאפשר כניסה של אורח או עובד  )1(א 
 ;)1(א) או (אג3

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

על אף האמור בסעיף זה, הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל  (ג) 
האזרחי רשאי לאשר ביקור של אורח או  או מתאם הבריאות במינהל

סוג של אורחים כאמור בסעיף קטן (א), בנסיבות מיוחדות ובתנאים 
 שיורו עליהם.

חובת 
עטיית 
 מסכה

מקום מגוריו בלי שטח פתוח למעט בלא ישהה אדם במקום שאינו  (א) ג.3
 ;שהוא עוטה מסכה

החובה לעטות לגבי מי שמתקיים בו אחד התנאים האלה, תחול  )1(א 
 מסכה גם בשטח פתוח:

אורח שאינו מחלים בעת שהייה במוסד בריאות או מוסד  )1(  
רווחה או עובד שאינו מחלים בעת שהייה במוסד כאמור 

 בסמוך למטופל;

או אדם שנודע לו  וזהוראה אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי  )2(  
 ;כי הוא אדם המצוי בבידוד בדרכו למקום הבידוד

גורם המוסמך במשרד הבריאות דם השוהה במוסד מסוים שהא )2א( 
הורה על חובת עטיית בישראל או מתאם הבריאות במינהל האזרחי 

מסכה בשטחו, כולו או חלקו, כדי למנוע התפרצות של נגיף הקורונה, 
מסכה, ובלבד שבכניסה למוסד הוצב שלט במקום בולט  חייב בעטיית

לעין שבו צוינה החובה לעטות מסכה ופירוט המקומות בשטח המוסד 
יפרסם  גורם המוסמך במשרד הבריאות בישראלהשבהן היא חלה; 
רשימה של המוסדות של משרד הבריאות בישראל באתר האינטרנט 

תקופה של עד שלגביהם הורה כאמור; תוקף הוראה כאמור יהיה ל
שבועיים, וניתן להאריך את ההוראה לתקופות נוספות שלא יעלו על 

שהצורך עדיין גורם המוסמך במשרד הבריאות השבועיים אם מצא 
 ;קיים

 על כל אלה: ולא יחול) 2עד (א(א)  ניםקטפים סעי (ב) 

 ;7קטין מתחת לגיל  )1(   
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רפואית מתקשה אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או  )2(   
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  )3(   
השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו; 

 –לעניין זה 
אדם השוהה בכלי  –מופרד" "אדם השוהה במקום סגור או 

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 

טימטרים לפחות, ובלבד באותו חלל הוא מטר ועשרים סנ
 שהאדם שלא עוטה מסיכה יושב;
בני אותו תא משפחתי או  –"אנשים הגרים באותו מקום" 

 יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;

משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור,  )4(   
מטרים לפחות  2ובלבד שהוא נמצא, ככל האפשר, במרחק של 

 מאדם אחר;

שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה  )5(   
 ;מטרים לפחות 2ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 

 ;אדם המבצע פעילות ספורט )6(   

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

, נותן שירות חיוני שהיה במגע הדוק עם חולה 2על אף האמור בסעיף  (ד)  
במקום עבודתו בעת שעטה מסכה לפי סעיף קטן (א), לא חייב בידוד, 
בכפוף להצהרה ולפיה העובד קיים את הוראות הסעיף האמור; 

מי שעוסק במתן שירות לציבור  –לעניין זה, "נותן שירות חיוני" 
במקום למכירת מזון או בבית ל זה עובד במקום עבודה חיוני, ובכל

 ;מרקחת
על האמור בסעיף זה, הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או  (ה)  

הבריאות במנהל האזרחי רשאים לקבוע תנאים או נסיבות  מתאם
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)

 10רשת חנויות הכוללת בתי מרקחת או רשת מרכולים, הכוללת  )1(ה  
לציבור, ככל האפשר, מסיכות המיועדות סניפים לפחות, ימכרו 

לכיסוי הפה והאף; אין באמור בסעיף קטן זה כדי למנוע מחנות או 
 ;לקוחותיהם מסכות כאמור בלא תשלוםממרכול כאמור לספק ל

הוראות סעיף זה לא יחולו על בתי המשפט לעניינים מקומיים  (ו)  
ושומרון) כהגדרתם בפרק ט"ז לתקנון המועצות המקומיות (יהודה 

; בתי משפט צבאיים כהגדרתם בצו בדבר הוראת 1981-תשמ"א
בתי  ;2009-), תש"ע1651ביטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 
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הדין הרבניים שכוננו לפי הצו בדבר שיפוט בתי דין רבניים (יהודה 
 ; ובתי דין דתיים באזור.1981-), התשמ"א981והשומרון) (מס' 

 
תחילה 

 תוקףו
תוקפה, למעט האמור בסעיף ביום חתימתה ו של הוראה זותחילתה  (א) .4

 ;11.8.2021עד ליום קטן (ב), 

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

 .5 תחולה
 
 

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

הציבור (נגיף הקורונה) (בידוד בית הוראת בריאות הוראה זו תיקרא: " .6 השם
 ".2021-והוראות שונות) (הוראת שעה), התשפ"א

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 עטילה      פארסתא"ל     

 ראש     המינהל   האזרחי

 ושומרון   יהודה      באזור

  א"פתשה      ט"ז    באב

 

  2021            ביולי      25
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
  

-ט"לתשה), 783(יהודה והשומרון) (מס'  אזוריותצו בדבר ניהול מועצות 

1979 

 

-(יהודה ושומרון), התשפ"א )152(תיקון מס'  אזוריותתקנון המועצות ה

2021  
 

 סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור הנני מורה בזאת:בתוקף 

 

ביטול 

סעיפים 

 ז75-ג75

והוספת 

סעיפים 

 י75-ח75

התקנון), סעיפים  -(להלן  1979-שומרון), התשל"טה(יהודה ו בתקנון המועצות האזוריות .1

 יבוא:ואחריהם  בטליםז 75ג עד 75

      

 
ברירת "

 משפט

עבירת קנס היא עבירה של ברירת משפט ויחולו עליה הוראות סעיף  (א) .ח75

 .י75עד  ט75זה וסעיפים 

      

    

היה לראש מועצה אזורית או לעובד המועצה האזורית שראש  (ב)

המועצה הסמיך לכך, יסוד להניח כי אדם פלוני עבר עבירה של ברירת 

תהיה  משפט, רשאי הוא למסור לו הודעת תשלום קנס; ההודעה

שבתוספת השלישית לתקנון ויפורטו בה  1בנוסח הקבוע בטופס 

בעבירת קנס בשל העמדת רכב  .העבירה ושיעור הקנס שנקבע לה

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.

      

    
מי שרשאי למסור הודעת תשלום קנס כאמור בסעיף קטן (ב) ל יהה (ג)

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 

 הזמנה למשפט.א נס, אלק וםשלהודעת ת רוסימ

      

    

כעבירת קנס, אין בה כדי לגרוע מסמכותו של מפקד קביעת עבירה  (ד)

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)

      

    

קנס בשל עבירה נמשכת, לא יוטל הקנס, אלא אם נקבע לעבירת קנס,  (ה)

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 

פה המאוחרת יוטל קנס בשל עבירת קנס נמשכת, אלא בשל תקו

 .למועד הקבוע בהתראה

      

 

תשלום 

 הקנס

תשעים ימים מיום  וךרה לו הודעת תשלום קנס, ישלם, תסמשנ ימ (א) ט75

שצויין בה, זולת אם ן בוחשההמצאה, את הקנס הנקוב בהודעה, ל

 :דרכים אלהחת מפעל בא

      

    

 )1(

  

באזור הגיש למי שהוסמך לכך על ידי מפקד כוחות צה"ל 

, תוך שלושים ימים מיום ההמצאה, בקשה תובע) -(בסעיף זה 

), ולעניין בקשה לביטול כאמור דלביטול כאמור בסעיף קטן (

לגבי עבירת תעבורה מהטעם שהעבירה בוצעה שלא בידי מי 

שקיבל את ההודעה, ובעל הרכב מבקש להוכיח מי נהג ברכב, 

מסר את החזקה  העמידו או החנהו, בעת ביצוע העבירה, או למי

אם הגיש לתובע את הבקשה לביטול בתוך תשעים ימים  –ברכב 

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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) לא יהיה רשאי להודיע 1מי שהגיש בקשה לביטול כאמור בפסקה (

), אלא תוך שלושים ימים מיום 2על רצונו להישפט כאמור בפסקה (

 המצאת ההודעה על החלטת התובע בענין הביטול.

בקשה לביטול הודעת תשלום קנס תוגש בכתב לתובע לפי המען  )1( (ב)

הרשום בטופס הודעת תשלום הקנס, תוך התקופה שנקבעה 

 לתשלום הקנס בהודעת תשלום הקנס; 

בבקשה יפורטו הנימוקים ויצורפו לה, אם ישנם, המסמכים  )2(

 ;המאמתים את טענות המבקש

הודעת תשלום קנס שהוגשה באיחור יפורטו  בבקשה לביטול )3(

 ; הנימוקים לאיחור ויצורפו המסמכים המאמתים אותם

קבלה על משלוח הבקשה לתובע לפי תקנה זו בדאר רשום תהיה  )4(

 ראיה לתאריך המשלוח.

לם אדם את הקנס במועד ולא הודיע שיש ברצונו להישפט על שיא ל )ג(

שיעור התוספת יהיה ספת פיגור. וס תנתיווסף על הק העבירה,

חמישים אחוזים מן הקנס או מחלקו שלא שולם, לפי הענין; בתום 

חמישה אחוזים  -המועד אותו כל תקופה של ששה חדשים שעברו מ

לתקנון יחולו על  1הוראות פרק ינוספים מן הקנס או מחלקו כאמור. 

 גביית הקנס לפי סעיף קטן זה.

רשאי לבטל הודעת תשלום קנס אם נוכח כי לא נעברה עבירה ע ובת )ד(

ה סבור יה או כי היא נעברה שלא בידי מי שקיבל את ההודעה, או אם

שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להמשך קיום ההליכים; 

 אתק נמהתובע יערוך רישום של הודעת תשלום קנס שביטל וי

 החלטתו.
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התובע שלא לבטל את הודעת תשלום הקנס, ימציא למבקש  יטחלה )ה(

) יחולו כאילו לא הוגשה גודעה על כך ואולם הוראות סעיף קטן (ה

 הבקשה לביטול לתובע.

      

    

מועדים האמורים בסעיף חר הרשאי לדון בבקשה שהוגשה לאע ובת )ו(

שלא היו קטן (א), אם שוכנע שהבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות 

הוגשה מיד לאחר א מנו להגישה במועד והימ וש ושמנעקבמב תלויות

 שהוסרה המניעה.

      

    

א הודיע כאמור בסעיף קטן (א) שברצונו להישפט ולא שילם שלי מ )ז(

שתו, מתשלום י בקאי תובע לפטור אותו, על פרשס, קנבמועד את ה

וכח נ מקצתה, אםכולה או ), ג( עיף קטןסר בותוספת הפיגור כאמ

 התשלום במועד היא אחת מאלה:-התובע שהעילה לאי

      

    
 )1(

  

נבצר מהמבקש לשלם את הקנס במועד בשל סיבה שאינה 

 ;תלויה בו

      

    
קלה של רשויות בתה ודלחיוב בתוספת הפיגור יס בהסיה )2( 

 האזור.

      

    

ותהיה נתמכת בתצהיר המאמת ) תהיה בכתב, זלפי סעיף קטן (ה קשב )ח(

את העובדות המפורטות בה. התובע רשאי להחליט בבקשה על יסוד 

התצהיר בלבד או במעמד המבקש בלבד והחלטתו אינה ניתנת 

 לערעור.

      

    

שילם אדם את הקנס רואים אותו כאילו הודה באשמה בפני בית  )ט(

קטן זה לא המשפט, הורשע ונשא את עונשו. אולם הוראות סעיף 

יחולו על אדם ששילם את הקנס ותובע ביטל את הודעת תשלום הקנס 

) או על אדם שבית המשפט החליט לקיים את משפטו דלפי סעיף קטן (

 .י75אף על פי שהודיע באיחור על רצונו להישפט כאמור בסעיף 
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חזר סכום הקנס יום, ולהודעת תשלום קנס לאחר שהקנס ש להוטב )י(

 ששולם.

      

    

לם אדם את הקנס, חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול שיא ל )א(י

), א( ןהודעת תשלום קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי סעיף קט

ן בקשה לביטול הודעת מאמור או הוגשה בזכ ולא הוגשו בקשות

תשלום קנס ונדחתה, יראו אותו, בתום המועדים הקבועים בסעיף 

ע בבית המשפט ונגזר עליו הורשלהגשת בקשות אלה, כאילו א) ן (קט

הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס, ואולם הוראות סעיף קטן זה לא 

יחולו על אדם שבקשתו לביטול הודעת תשלום קנס הוגשה שלא 

) וביטל את ובמועד אך התובע דן בה מכוח סמכותו לפי סעיף קטן (

שפט החליט לקיים את הודעת תשלום הקנס, או על אדם שבית המ

משפטו אף על פי שהודיע באיחור על רצונו להישפט כאמור בסעיף 

 .י75

      

 

הזמנה 

 למשפט

(א) שברצונו להישפט על העבירה, תישלח ט75אדם לפי סעיף ע דיהו (א) .י75

ך לתוספת השלישית, תו 2בנוסח הקבוע בטופס ט לו הזמנה למשפ

המשפט רשאי לקיים את המשפט בית שנה מיום שנתקבלה הודעתו; 

גם אם אותו אדם ביקש להישפט באיחור, ובלבד שהתקיימו התנאים 

), בשינויים המחויבים, או מנימוקים מיוחדים ו(ט75האמורים בסעיף 

אחרים שיפרט בהחלטתו. הורשע האדם בבית המשפט על העבירה 

ונגזר דינו לקנס, לא יפחת הקנס מהסכום הנקוב בהודעת תשלום 

 ס, אלא אם כן ראה בית המשפט נסיבות מיוחדות המצדיקותהקנ

 .ותתחפה

      

    
עברה שנה מיום ביצוע עבירת קנס, לא יוגש עליה כתב אישום ולא  (ב)

 ).(בח75תומצא בעניינה הודעת תשלום קנס לפי סעיף 

      

    

אין באמור בסעיף קטן (ב) כדי למנוע הגשת כתב אישום נגד מי  (ג)

, אף אם עברו המועדים הקבועים ט75שביקש להישפט לפי סעיף 

 .בסעיף קטן (ב)
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ייעוד 

קנסות 

לקופת 

 המועצה

 יא75

 

קנס בשל עבירת קנס, שהטיל מפקח שהוא עובד מועצה אזורית 

אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' כמשמעותן בצו בדבר ניהול מועצות 

או שהוטל בבית משפט עקב הפעלת סמכותו של  1979-), התשל"ט783

 .".אותו עובד, ישולם לקופת אותה מועצה

       

החלפת 

התוספת 

 השלישית

ו הטפסים הטפסים המופיעים בתוספת השלישית לתקנון ימחקו ובמקומם יבוא .2

 שבתוספת לתיקון.

       

תחילה, 

תחולה 

והוראת 

 מעבר

והוא יחול  ,יום התחילה) -(בסעיף זה חתימתו ימים מיום  120זה תקנון תחילתו של  )א( .3

זה, ביום בתקנון (ב) לתקנון, כנוסחו ח75על הודעת תשלום קנס שנמסרה לפי סעיף 

 התחילה ואילך.

       

  
כל עבירה מכוח התקנון זה, יחולו על בתקנון (א) לתקנון כנוסחו ח75הוראות סעיף  )ב(

 שנקבעה כעבירת קנס ושהייתה בתוקף ערב יום התחילה.

       

  

ג לתקנון, כנוסחו ערב 75מי שהוסמך, ערב יום התחילה, למסור הזמנה לפי סעיף  )ג(

זה, יראו אותו כאילו הוסמך למסור הודעת תשלום קנס לפי תקנון ביטולו מכוח 

 זה.בתקנון (ב) לתקנון כנוסחו ח75סעיף 

       

 .לתקופה שמיום תחילתויחולו לגבי תשלומי פיגורים  הוראות תקנון זה (ד)  

       

-א"פהתש, )ושומרון) (יהודה 152' מס(תיקון  האזוריות המועצות תקנוןייקרא: " זה תקנון .4 שםה

2021". 

 

 

 

 התשפ"א       כ"ד   באב
 

 אלוף תמיר ידעי 

 מפקד כוחות צה"ל

 ושומרון     יהודה         באזור

 . 

 2021 באוגוסט             2
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 התוספת לתיקון
 1טופס 

 . (ב)ח75סעיף 

 הודעת תשלום קנס
 : _________________אדם אחר הולך רגל/ נוסע ברכב/ בעל הרכב/ אל: הנהג/

_______________________________________________________________ 

  *שם האב * מספר תעודת זהות * שם פרטי *שם משפחה

 או תעודת זיהוי

 אחרת ומספרה

 *:____________________________________________________________מען

   רחוב           מספר הבית             שם הישוב או המיקודה

 ימולא אם ידוע ונחוץ לפי הענין. *

 פרטי הרכב**: __________________________________________________

 צבע דגם צרןי מספר הרכב

 מספר רשיון נהיגה**: _____________________

 ימולא בעבירות תעבורה שרכב מעורב בהן. **  

 :יאור העובדות המהוות את העבירהת א.

 __________________ במקום_________  בשעה _____________ בתאריך

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ עבירה על:

 )חוק העזר והסעיף(

את הקנס שנקבע _____________  ימים מקבלת הודעה זו ולא יאוחר מיום 90עליך לשלם תוך  )1( ב.

להלן  )2, זולת אם תוך מועד זה תודיע כמפורט בפסקה (חדשים שקלים _______ לעבירה בחוק בסך

 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 

 .תקנוןבצירוף תוספת פיגור בשיעור הקבוע ב

11599



-8- 

את הקנס בצירוף תוספת הפיגור, אם חלה תוספת כאמור ניתן לשלם באמצעות טופס זה בלבד באחד 

 ניפי הבנקים הבאים: מס

אם ברצונך להישפט על העבירה בבית המשפט עליך למלא את פרטיך בבקשה להישפט שבנספח  )2(

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 

ם הקנס המזערי שאותו יטיל בית המשפט אם יימצא שביצעת את העבירה, לא יפחת מהסכום סכו (א)

הנקוב בהודעת תשלום הקנס אלא אם כן ראה בית המשפט נסיבות מיוחדות המצדיקות את 

 ;הפחתתו

בית המשפט מוסמך להטיל עליך עונש החמור מהקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס, ובלבד  (ב)

 המרבי הקבוע לעבירה. שלא יעלה על העונש

אם רצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק, עליך לפנות בכתב  )3(

ימים מקבלת הודעה זו, לפרט את נימוקיך ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיך, אם ישנם,  30תוך 

 למען הרשום בהודעה זו, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס כמפורט לעיל.

 ______________________________________________________ פרטי עורך הדו"ח: ג.

 דרגה מספר אישי  שם פרטי  שם משפחה

  ___________________________________________________העדים (בנוסף לעורך הדו"ח):

 שם האב  ת זהותדספר תעומ שם פרטי  שם משפחה

 או תעודת זיהוי

 אחרת ומספרה

 בקשה להישפט
 ______________ אל:

 : ________________מספר הודעת תשלום קנס

 ___________________________________________________________אני החתום מטה:

  שם האב  מספר תעודת זהות  שם פרטי  שם משפחה

 או תעודת זיהוי

 אחרת ומספרה

 : ___________________________________________________________________מען

 ם הישוב או המיקודש  ספר הביתמ  הרחוב

 מבקש להישפט בבית המשפט על העבירה שפורסמה בהודעת תשלום קנס שמספרה מצויין לעיל.
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ה: חתימ    : ______________ תאריך  

___________________ 

 

 2טופס 

 (א) .י95סעיף 

 הזמנה למשפט וכתב אישום (ברירת משפט)
 

 לעניינים מקומיים של ערכאה ראשונה ב_____________________בבית משפט 

 מפקד כוחות צה"ל באזור
 נגד

 ________________________________________________________________ הנאשם:

 ספר תעודת זהות/דרכוןמ שם פרטי שם משפחה 

 

                                                                                           ___________________________________________________________________ מען:

 המיקוד  מספר ב הרחו הישוב שם  

           

 : ____________________מס' הרכב / מספר רשיון הנהיגה

תיאור העובדות המהוות את 

 ________________________________________________העבירה:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

 וםבמק__________  בשעה_________ בתאריך:

_____________________________________ 

: עבירה על

_________________________________________________________________ 

 )והסעיף העזרחוק (  

 שמות עדי התביעה:

1 ______________________ .2 ______________________ .3 .

______________________  

שת , ביק1979-תקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"טל ___מאחר שלפי סעיף  )1(

 להישפט על העבירה האמורה, הינך מוזמן/ת בזה להתייצב בבית המשפט הנ"ל כדי להישפט בתאריך

 __________________ בשעה __________

ת שנטענו בכתב אם לא תתייצב/י למשפט ולא יופיע סניגור מטעמך, יראו אותך כמודה בכל העובדו )2(

 האישום ומותר יהיה לדונך שלא בפניך.
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אם העבירה היא עוון, את/ה זכאי/ת לעיין, בכל זמן סביר, בחומר החקירה שבידי התביעה  )3(

 ולהעתיקו.

מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש  )4(

 מאסר במקום הקנס. 

אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה  (א) )5(

 ולהעתיקו, במקומות ובמועדים כמפורט להלן:  

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

 לקביעת העונש. 

 

ה: חתימ    : ______________ תאריך  

___________________ 

 אישור מסירת הזמנה וכתב אישום
 

 מסירה למוזמן אישית

       _____________________________________ אני

 (שם המוסר) 

 

למשרדו הרשום של התאגיד ומסרתי  של בעל ההזמנה הנ"ל// מגוריו/ עסקו מצהיר בזה שבאתי למקום*

 לעובד התאגיד. לידו  אישית/ את ההזמנה וכתב האישום

 

 __________________________________________________________________הערות

 

 

 __________________                        _____________________ 

 חתימת המוסר                                    חתימת המקבל         

   

 : ___________תאריך

 

 

 אישיתכשההזמנה לא נמסרה למוזמן 

       _____________________________________ אני

 (שם המוסר) 

של בעל ההזמנה הנ"ל, ומאחר שלא מצאתיו מסרתי  מקום עסקו מגוריו/ מצהיר בזה שבאתי למקום*

 ______________________________________________ ההזמנה וכתב האישום לידי

 (שם המקבל)                                          
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 שנה. 18בת משפחתו הגר(ה) עמו ונראה שמלאו לו/לה  בן/ שהיא שהוא/ *

 

 __________________________________________________________________הערות

 

 

 __________________                        _____________________ 

 חתימת המוסר                                    חתימת המקבל         

   

 : ___________תאריך

 

 מחק את המיותר *
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
  

-אתשמ"ה), 892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 

1981 
 

-) (יהודה ושומרון), התשפ"א264(תיקון מס'  המקומיותתקנון המועצות 

2021 

 

 סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור הנני מורה בזאת:בתוקף 

 

ביטול 

סעיפים 

ו 92-ב92

והוספת 

סעיפים 

 י92-ח92

התקנון), סעיפים  -(להלן  1981-(יהודה והשומרון), התשמ"א בתקנון המועצות המקומיות .1

 יבוא: ז92סעיף  ואחרי ,ו בטלים92ב עד 92

      

 
ברירת "

 משפט

עבירת קנס היא עבירה של ברירת משפט ויחולו עליה הוראות סעיף  (א) .ח92

 .י92עד  ט92זה וסעיפים 

      

    

שראש  המקומיתאו לעובד המועצה  מקומיתהיה לראש מועצה  (ב)

המועצה הסמיך לכך, יסוד להניח כי אדם פלוני עבר עבירה של ברירת 

משפט, רשאי הוא למסור לו הודעת תשלום קנס; ההודעה תהיה 

שבתוספת השלישית לתקנון ויפורטו בה  1בנוסח הקבוע בטופס 

בעבירת קנס בשל העמדת רכב  .העבירה ושיעור הקנס שנקבע לה

ק עזר, מותר להצמיד את הודעת במקום שהעמדתו אסורה על פי חו

הקנס לרכב ובלבד שהיא מופנית אל בעל הרכב ללא ציון שמו, אלא 

 בציון מספר הרכב בלבד.

      

    
מי שרשאי למסור הודעת תשלום קנס כאמור בסעיף קטן (ב) ל יהה (ג)

יסוד להניח שהעבירה נעברה בנסיבות שמפקד כוחות צה"ל באזור או 
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מטעמו הודיע כי הן מחייבות בירור המשפט, לא מי שפועל בשמו או 

 הזמנה למשפט.א נס, אלק וםשלהודעת ת רוסימ

      

    

קביעת עבירה כעבירת קנס, אין בה כדי לגרוע מסמכותו של מפקד  (ד)

כוחות צה"ל באזור או מי שפועל בשמו או מטעמו להגיש בשל אותה 

מחייבות את  עבירה כתב אישום, אם הוא סבור שנסיבות העבירה

בירור המשפט, ובלבד שטרם נמסרה הודעת תשלום קנס לפי סעיף 

 .קטן (ב)

      

    

נקבע לעבירת קנס, קנס בשל עבירה נמשכת, לא יוטל הקנס, אלא אם  (ה)

כן צורפה להודעת תשלום הקנס לפי סעיף זה, התראה ולפיה אם לא 

קנס בשל עבירה תתוקן ההפרה עד המועד שנקבע בה, יוטל על הנקנס 

נמשכת; בהתראה יצוין גובה הקנס הצפוי בשל עבירה נמשכת; לא 

יוטל קנס בשל עבירת קנס נמשכת, אלא בשל תקופה המאוחרת 

 .למועד הקבוע בהתראה

      

 

תשלום 

 הקנס

תשעים ימים מיום  וךרה לו הודעת תשלום קנס, ישלם, תסמשנ ימ (א) ט.92

שצויין בה, זולת אם ן בוחשההמצאה, את הקנס הנקוב בהודעה, ל

 :דרכים אלהחת מפעל בא

      

     

)1(

  

הגיש למי שהוסמך לכך על ידי מפקד כוחות צה"ל באזור 

, תוך שלושים ימים מיום ההמצאה, בקשה תובע) -(בסעיף זה 

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 

הגיש לתובע את הבקשה לביטול בתוך תשעים ימים  אם –ברכב 

מיום ההמצאה; החלטת התובע בבקשה לפי פסקה זו סופית, 

 ואולם רשאי הנקנס להודיע על רצונו להישפט;

       

     
הודיע תוך תשעים ימים מיום ההמצאה שיש ברצונו להישפט  )2(

 על העבירה.
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) לא יהיה רשאי להודיע 1מי שהגיש בקשה לביטול כאמור בפסקה (

), אלא תוך שלושים ימים מיום 2על רצונו להישפט כאמור בפסקה (

 המצאת ההודעה על החלטת התובע בענין הביטול.

      

    

בקשה לביטול הודעת תשלום קנס תוגש בכתב לתובע לפי המען  )1( (ב)

הקנס, תוך התקופה שנקבעה הרשום בטופס הודעת תשלום 

 לתשלום הקנס בהודעת תשלום הקנס;

       

    
בבקשה יפורטו הנימוקים ויצורפו לה, אם ישנם, המסמכים  )2( 

 ;המאמתים את טענות המבקש

       

    
בבקשה לביטול הודעת תשלום קנס שהוגשה באיחור יפורטו  )3( 

 ;אותםהנימוקים לאיחור ויצורפו המסמכים המאמתים 

       

    
קבלה על משלוח הבקשה לתובע לפי תקנה זו בדאר רשום תהיה  )4( 

 ראיה לתאריך המשלוח.

      

    

לם אדם את הקנס במועד ולא הודיע שיש ברצונו להישפט על שיא ל )ג(

שיעור התוספת יהיה ספת פיגור. וס תנהעבירה, תיווסף על הק

חמישים אחוזים מן הקנס או מחלקו שלא שולם, לפי הענין; בתום 

חמישה אחוזים  -המועד אותו כל תקופה של ששה חדשים שעברו מ

לתקנון יחולו על  1הוראות פרק ינוספים מן הקנס או מחלקו כאמור. 

 גביית הקנס לפי סעיף קטן זה.

      

    

תשלום קנס אם נוכח כי לא נעברה עבירה רשאי לבטל הודעת ע ובת )ד(

ה סבור יה או כי היא נעברה שלא בידי מי שקיבל את ההודעה, או אם

שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להמשך קיום ההליכים; 

 אתק נמהתובע יערוך רישום של הודעת תשלום קנס שביטל וי

 החלטתו.

      

    

התובע שלא לבטל את הודעת תשלום הקנס, ימציא למבקש  יטחלה )ה(

) יחולו כאילו לא הוגשה גודעה על כך ואולם הוראות סעיף קטן (ה

 הבקשה לביטול לתובע.
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מועדים האמורים בסעיף חר הרשאי לדון בבקשה שהוגשה לאע ובת )ו(

 קטן (א), אם שוכנע שהבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו

הוגשה מיד לאחר א מנו להגישה במועד והימ וש ושמנעקבמב תלויות

 שהוסרה המניעה.

א הודיע כאמור בסעיף קטן (א) שברצונו להישפט ולא שילם שלי מ )ז(

שתו, מתשלום י בקאי תובע לפטור אותו, על פרשס, קנבמועד את ה

וכח נ כולה או מקצתה, אם), ג( עיף קטןסר בותוספת הפיגור כאמ

 התשלום במועד היא אחת מאלה:-התובע שהעילה לאי

)1(

 

נבצר מהמבקש לשלם את הקנס במועד בשל סיבה שאינה 

 ;תלויה בו

)2( 
קלה של רשויות בתה ודלחיוב בתוספת הפיגור יס בהסיה

 האזור.

בתצהיר המאמת  ) תהיה בכתב, ותהיה נתמכתזלפי סעיף קטן (ה קשב )ח(

את העובדות המפורטות בה. התובע רשאי להחליט בבקשה על יסוד 

התצהיר בלבד או במעמד המבקש בלבד והחלטתו אינה ניתנת 

 לערעור.

שילם אדם את הקנס רואים אותו כאילו הודה באשמה בפני בית  )ט(

המשפט, הורשע ונשא את עונשו. אולם הוראות סעיף קטן זה לא 

יחולו על אדם ששילם את הקנס ותובע ביטל את הודעת תשלום הקנס 

) או על אדם שבית המשפט החליט לקיים את משפטו דלפי סעיף קטן (

 .י92אף על פי שהודיע באיחור על רצונו להישפט כאמור בסעיף 

חזר סכום הקנס יום, ולהודעת תשלום קנס לאחר שהקנס ש להוטב )י(

 ששולם.

לם אדם את הקנס, חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול שיא ל )א(י

), א( ןהודעת תשלום קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי סעיף קט
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ן בקשה לביטול הודעת מאמור או הוגשה בזכ ולא הוגשו בקשות

תשלום קנס ונדחתה, יראו אותו, בתום המועדים הקבועים בסעיף 

ע בבית המשפט ונגזר עליו הורשלהגשת בקשות אלה, כאילו א) ן (קט

הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס, ואולם הוראות סעיף קטן זה לא 

יחולו על אדם שבקשתו לביטול הודעת תשלום קנס הוגשה שלא 

) וביטל את ובמועד אך התובע דן בה מכוח סמכותו לפי סעיף קטן (

הודעת תשלום הקנס, או על אדם שבית המשפט החליט לקיים את 

משפטו אף על פי שהודיע באיחור על רצונו להישפט כאמור בסעיף 

 .י92

הזמנה 

 למשפט

(א) שברצונו להישפט על העבירה, תישלח ט92אדם לפי סעיף ע דיהו (א) י92

ך השלישית, תולתוספת  2בנוסח הקבוע בטופס ט לו הזמנה למשפ

המשפט רשאי לקיים את המשפט בית שנה מיום שנתקבלה הודעתו; 

גם אם אותו אדם ביקש להישפט באיחור, ובלבד שהתקיימו התנאים 

), בשינויים המחויבים, או מנימוקים מיוחדים ו(ט92האמורים בסעיף 

אחרים שיפרט בהחלטתו. הורשע האדם בבית המשפט על העבירה 

לא יפחת הקנס מהסכום הנקוב בהודעת תשלום ונגזר דינו לקנס, 

 הקנס, אלא אם כן ראה בית המשפט נסיבות מיוחדות המצדיקות

 .ותתחפה

עברה שנה מיום ביצוע עבירת קנס, לא יוגש עליה כתב אישום ולא  (ב)

 ).(בח92תומצא בעניינה הודעת תשלום קנס לפי סעיף 

אין באמור בסעיף קטן (ב) כדי למנוע הגשת כתב אישום נגד מי  (ג)

, אף אם עברו המועדים הקבועים ט92שביקש להישפט לפי סעיף 

 .בסעיף קטן (ב)

ייעוד 

קנסות 

לקופת 

 המועצה

קנס בשל עבירת קנס, שהטיל מפקח שהוא עובד מועצה מקומית  יא92

מועצות אזוריות (יהודה מועצה אזורית כמשמעותן בצו בדבר ניהול 

או שהוטל בבית משפט עקב  1979-), התשל"ט783והשומרון) (מס' 

 .".הפעלת סמכותו של אותו עובד, ישולם לקופת אותה מועצה
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החלפת 

התוספת 

 השלישית

הטפסים המופיעים בתוספת השלישית לתקנון ימחקו ובמקומם יבואו הטפסים  .2

 שבתוספת לתיקון.

       

תחילה, 

תחולה 

והוראת 

 מעבר

יום התחילה) והוא יחול  -(בסעיף זה חתימתו ימים מיום  120זה תקנון תחילתו של  )א( .3

זה, ביום בתקנון (ב) לתקנון, כנוסחו ח92על הודעת תשלום קנס שנמסרה לפי סעיף 

 התחילה ואילך.

       

  
יחולו על כל עבירה מכוח התקנון זה, בתקנון (א) לתקנון כנוסחו ח92הוראות סעיף  )ב(

 שנקבעה כעבירת קנס ושהייתה בתוקף ערב יום התחילה.

       

  

לתקנון, כנוסחו ערב  ב92מי שהוסמך, ערב יום התחילה, למסור הזמנה לפי סעיף  )ג(

זה, יראו אותו כאילו הוסמך למסור הודעת תשלום קנס לפי תקנון ביטולו מכוח 

 כנוסחו בצו זה.(ב) לתקנון ח92סעיף 

       

 .לתקופה שמיום תחילתויחולו הוראות תקנון זה לגבי תשלומי פיגורים  (ד)  

       

) (יהודה ושומרון), 264תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' "זה ייקרא: תקנון  .4 שםה

 ."2021-פ"אהתש

 

 

 

 א"פהתש       כ"ד   באב

 

 ידעי תמיראלוף  

 מפקד כוחות צה"ל

 ושומרון     יהודה         באזור

 . 

 2021       באוגוסט       2
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 התוספת לתיקון
 1טופס 

 ח. (ב)92סעיף 

 הודעת תשלום קנס
 : _________________אדם אחר הולך רגל/ נוסע ברכב/ בעל הרכב/ אל: הנהג/

                                                                                          

 

_______________________________________________________________ 

  *שם האב * מספר תעודת זהות * שם פרטי *שם משפחה

 או תעודת זיהוי  

 אחרת ומספרה  

 

 ___________________________________________*:_________________מען

    רחוב           מספר הבית             שם הישוב או המיקודה 

 

 ימולא אם ידוע ונחוץ לפי הענין. *

                     

  פרטי הרכב**: __________________________________________________

 צבע דגם יצרן מספר הרכב 

 

 רשיון נהיגה**: _____________________מספר 

 

 ימולא בעבירות תעבורה שרכב מעורב בהן. **  

 

 :יאור העובדות המהוות את העבירהת א.

 __________________ במקום_________  בשעה _____________ בתאריך

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ עבירה על:

 )חוק העזר והסעיף(            

את הקנס שנקבע _____________  הודעה זו ולא יאוחר מיוםימים מקבלת  90עליך לשלם תוך  )1( ב.

) להלן 2, זולת אם תוך מועד זה תודיע כמפורט בפסקה (חדשים שקלים _______ לעבירה בחוק בסך

 כי רצונך להישפט בבית המשפט על העבירה.

הקנס אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי ברצונך להישפט, יהיה עליך לשלם את 

 .תקנוןבצירוף תוספת פיגור בשיעור הקבוע ב
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את הקנס בצירוף תוספת הפיגור, אם חלה תוספת כאמור ניתן לשלם באמצעות טופס זה בלבד באחד 

 מסניפי הבנקים הבאים: 

אם ברצונך להישפט על העבירה בבית המשפט עליך למלא את פרטיך בבקשה להישפט שבנספח  )2(

עליה ולשלוח אותה למען הרשום בה בדואר רשום, תוך המועד שנקבע המצורף להודעה זו, לחתום 

 לתשלום הקנס כמפורט לעיל.

 –מובא בזה לידיעתך, כי אם תבקש/י להישפט 

סכום הקנס המזערי שאותו יטיל בית המשפט אם יימצא שביצעת את העבירה, לא יפחת מהסכום  (א)

נסיבות מיוחדות המצדיקות את הנקוב בהודעת תשלום הקנס אלא אם כן ראה בית המשפט 

 ;הפחתתו

בית המשפט מוסמך להטיל עליך עונש החמור מהקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס, ובלבד  (ב)

 שלא יעלה על העונש המרבי הקבוע לעבירה.

אם רצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק, עליך לפנות בכתב  )3(

הודעה זו, לפרט את נימוקיך ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיך, אם ישנם, ימים מקבלת  30תוך 

 למען הרשום בהודעה זו, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס כמפורט לעיל.

 

 ______________________________________________________ פרטי עורך הדו"ח: ג.

 דרגה מספר אישי  שם פרטי  שם משפחה 

 

                                                                 ___________________________________________________לעורך הדו"ח):העדים (בנוסף 

 שם האב  ת זהותדספר תעומ שם פרטי  שם משפחה 

 או תעודת זיהוי   

 אחרת ומספרה   

 

 

 בקשה להישפט
 ______________ אל:

 : ________________קנסמספר הודעת תשלום 

 ___________________________________________________________אני החתום מטה:

  שם האב  מספר תעודת זהות  שם פרטי  שם משפחה 

 או תעודת זיהוי   

 אחרת ומספרה   

 : ___________________________________________________________________מען

 ם הישוב או המיקודש  ספר הביתמ  הרחוב 

 

 מבקש להישפט בבית המשפט על העבירה שפורסמה בהודעת תשלום קנס שמספרה מצויין לעיל.
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ה: חתימ    : ______________ תאריך  

___________________ 

 

 2טופס 

 (א) י.92סעיף 

 הזמנה למשפט וכתב אישום (ברירת משפט)
 

 לעניינים מקומיים של ערכאה ראשונה ב_____________________בבית משפט 

 מפקד כוחות צה"ל באזור
 נגד

 ________________________________________________________________ הנאשם:

 ספר תעודת זהות/דרכוןמ שם פרטי שם משפחה 

 

                                                                                           ___________________________________________________________________ מען:

 המיקוד  מספר ב הרחו הישוב שם  

           

 : ____________________מס' הרכב / מספר רשיון הנהיגה

תיאור העובדות המהוות את 

 ________________________________________________העבירה:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

 במקום__________  בשעה_________ בתאריך:

_____________________________________ 

: עבירה על

_________________________________________________________________ 

 )והסעיף העזרחוק (  

 שמות עדי התביעה:

1 ______________________ .2 ______________________ .3 .

______________________  

שת , ביק 1981-תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"אל ___מאחר שלפי סעיף  )1(

 להישפט על העבירה האמורה, הינך מוזמן/ת בזה להתייצב בבית המשפט הנ"ל כדי להישפט בתאריך

 __________________ בשעה __________

לא יופיע סניגור מטעמך, יראו אותך כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב אם לא תתייצב/י למשפט ו )2(

 האישום ומותר יהיה לדונך שלא בפניך.

11612



 

 

-10- 

אם העבירה היא עוון, את/ה זכאי/ת לעיין, בכל זמן סביר, בחומר החקירה שבידי התביעה  )3(

 ולהעתיקו.

מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש  )4(

 מאסר במקום הקנס. 

אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה  (א) )5(

 ולהעתיקו, במקומות ובמועדים כמפורט להלן:  

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

 לקביעת העונש. 

 

ה: חתימ    : ______________ תאריך  

___________________ 

 אישור מסירת הזמנה וכתב אישום
 

 מסירה למוזמן אישית

       _____________________________________ אני

 (שם המוסר) 

 

למשרדו הרשום של התאגיד ומסרתי  של בעל ההזמנה הנ"ל// מגוריו/ עסקו מצהיר בזה שבאתי למקום*

 לעובד התאגיד. לידו  אישית/ את ההזמנה וכתב האישום

 

 __________________________________________________________________הערות

 

 

                       _____________________  __________________ 

 חתימת המוסר                                    חתימת המקבל         

   

 : ___________תאריך

 

 

 כשההזמנה לא נמסרה למוזמן אישית

       _____________________________________ אני

 (שם המוסר) 

ההזמנה הנ"ל, ומאחר שלא מצאתיו מסרתי של בעל  מקום עסקו מגוריו/ מצהיר בזה שבאתי למקום*

 ______________________________________________ ההזמנה וכתב האישום לידי

 (שם המקבל)                                          

 

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

 

 

 __________________                        _____________________ 

 חתימת המוסר                                    חתימת המקבל         

   

 : ___________תאריך

 

 מחק את המיותר *
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 לישראל      הגנה       צבא

 

 1986-ו"התשמ) 1166' מס) (ושומרון יהודה( העתיקות חוק בדבר הצו

 2021 פ"אהתש) ושומרון יהודה( העתיקות חוק בדבר הודעה

 

 ) 1166' מס) (שומרון יהודה( העתיקות חוק בדבר הצו לפי כממונה סמכותי בתוקף
 1966 לשנת 51' מס, העתיקות לחוק) ב(9 לסעיף ובהתאם"), הצו: "להלן( 1986-ו"התשמ

 :כדלקמן קובע בזה הנני"), החוק" להלן(

) הינו מקום 201835 – 691115" (נ"צ: כרםטול  –הבריטי בית הקברות הצבאי האתר "
 .היסטורי

(ב) לחוק, הריני קובע כי תחומו של המקום ההיסטורי 9בתוקף סמכותי ובהתאם לסעיף 
המצורפת. המפה החתומה המצורפת להודעה זו הינה חלק בלתי נפרד הינו כמפורט במפה 

 ממנה.

 

 חנניה היזמי פ"אתש ז' באלול 

 קמ"ט ארכיאולוגיה

 ה מ מ ו נ ה

 

 2021באוגוסט  15

 

 

 

 אישור

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

 מקום היסטורי.

 

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

 במפה המצורפת.

 

  

 אלוף-, תתעטילה פארס פ"אתש כ"ה באלול

 ראש המנהל האזרחי

 

 2021  בספטמבר  2
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 לישראל      הגנה       צבא

 1986-ו"התשמ) 1166' מס) (ושומרון יהודה( העתיקות חוק בדבר הצו

2021 פ"אהתש) ושומרון יהודה( העתיקות חוק בדבר הודעה

) 1166' מס) (שומרון יהודה( העתיקות חוק בדבר הצו לפי כממונה סמכותי בתוקף
 1966 לשנת 51' מס, העתיקות לחוק) ב(9 לסעיף ובהתאם"), הצו: "להלן( 1986-ו"התשמ

 :כדלקמן קובע בזה הנני"), החוק" להלן(

 .) הינו מקום היסטורי198245 – 638390" (נ"צ: לטרון -מצודת טיגרט האתר "

(ב) לחוק, הריני קובע כי תחומו של המקום ההיסטורי 9בתוקף סמכותי ובהתאם לסעיף 
החתומה המצורפת להודעה זו הינה חלק בלתי נפרד הינו כמפורט במפה המצורפת. המפה 

 ממנה.

 חנניה היזמי פ"אתשז ' באלול 

 קמ"ט ארכיאולוגיה

 ה מ מ ו נ ה

 2021 באוגוסט 15

 אישור

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

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

 אלוף-תת, פארס עטילה פ"אתש כ"ה באלול
 2021 בספטמבר    2 ראש המנהל האזרחי
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 לישראל      הגנה       צבא

 1986-ו"התשמ) 1166' מס) (ושומרון יהודה( העתיקות חוק בדבר הצו

2021 פ"אהתש) ושומרון יהודה( העתיקות חוק בדבר הודעה

) 1166' מס) (שומרון יהודה( העתיקות חוק בדבר הצו לפי כממונה סמכותי בתוקף
 1966 לשנת 51' מס, העתיקות לחוק) ב(9 לסעיף ובהתאם"), הצו: "להלן( 1986-ו"התשמ

 :כדלקמן קובע בזה הנני"), החוק" להלן(

 .) הינו מקום היסטורי201690 – 690480" (נ"צ: כרם-תחנת הרכבת הטורקית בטולהאתר "

(ב) לחוק, הריני קובע כי תחומו של המקום ההיסטורי 9בתוקף סמכותי ובהתאם לסעיף 
המפה החתומה המצורפת להודעה זו הינה חלק בלתי נפרד הינו כמפורט במפה המצורפת. 

 ממנה.

 חנניה היזמי פ"אתש ז'  באלול

 קמ"ט ארכיאולוגיה

 ה מ מ ו נ ה

 2021 באוגוסט 15

 אישור

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

 היסטורי.

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

 במפה המצורפת.

 אלוף-, תתפארס עטילה פ"אתש כ"ה באלול

 2021 בספטמבר    2 המנהל האזרחי ראש
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 לישראל      הגנה       צבא

 

 1986-ו"התשמ) 1166' מס) (ושומרון יהודה( העתיקות חוק בדבר הצו

 2021 פ"אהתש) ושומרון יהודה( העתיקות חוק בדבר הודעה

 ) 1166' מס) (שומרון יהודה( העתיקות חוק בדבר הצו לפי כממונה סמכותי בתוקף
 1966 לשנת 51' מס, העתיקות לחוק) ב(9 לסעיף ובהתאם"), הצו: "להלן( 1986-ו"התשמ

 :כדלקמן קובע בזה הנני"), החוק" להלן(

 מקום הינו) 219230 - 693685 :צ"נ(נור)" -דהר (שא-סילת א -"תחנת משטרה  האתר
 .היסטורי

 ההיסטורי המקום של תחומו כי קובע הריני, לחוק )ב(9 לסעיף ובהתאם סמכותי בתוקף
 נפרד בלתי חלק הינה זו להודעה המצורפת החתומה המפה .המצורפת במפה כמפורט הינו

 .ממנה

 

 חנניה היזמי פ"אתש ז' באלול 

 קמ"ט ארכיאולוגיה

 ה מ מ ו נ ה

 

 2021באוגוסט  15

 

 

 

 אישור

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

 .היסטורי מקום

 

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

 

  

 אלוף-תת , עטילה פארס פ"אתש כ"ה באלול

 ראש המנהל האזרחי

 

 2021בספטמבר     2
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 ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      

 1970-תש"לה), 373צו בדבר פארקים (יהודה ושומרון) (מס' 

(יהודה ושומרון), ) 32(תיקון מס' פארקים ל תקנות בדבר שיעורי אגרות
 2021-א"פתשה

ויתר , 1970-לתש"ה ),373צו בדבר פארקים (יהודה ושומרון) (מס' ל א7לפי סעיף בתוקף סמכותי 
 :מתקין תקנות אלונני ה, סמכויותיי לפי כל דין או תחיקת ביטחון

תיקון 
 1 תקנה

במקום  ,1982-ב"מתקנות בדבר שיעורי אגרות לפארקים (יהודה ושומרון), התשב .1
 יבוא: 1תקנה 

"שיעורי 
אגרות 

 לפארקים

פטורה מאגרה, למעט הכניסה  –הכניסה לפארקים  )א( .1
 מנויים בתקנת משנה (ב);לפארקים ה

שיעורי אגרות הכניסה לפארקים "קומראן" ו"הרודיון"  )ב(
 יהיו כדלקמן:

 שקלים חדשים; 15 –נער 
 שקלים חדשים; 29 –יחיד שאינו נער 

 שקלים חדשים; 25 –סטודנט 
 שקלים חדשים; 15 –שנים  62מבקר שגילו מעל 

שקלים חדשים  14 –מבקרים לפחות)  30קבוצת נערים (
 למבקר;

שקלים חדשים  23 –מבקרים לפחות)  30קבוצה אחרת (
 ;למבקר

לחיילים, לשוטרים, לעובדי ממשל בעת מילוי תפקידם, 
 הכניסה חופשית.". –לעובדי הרשות המוסמכת ולילדים 

 תחילתן של תקנות אלו ביום חתימתן. .2 תחילה

) (יהודה 32תקנות בדבר שיעורי אגרות לפארקים (תיקון מס' תקנות אלו ייקראו: " .3 שםה
 ".2021-א"פושומרון), התש

 פ"אהתשג'         בתשרי        

 כהןגיא                                          

צין           המטה          לענייני ק

 הפארקיםשמירת הטבע ו

 שומרוןו                 יהודה      באזור

 הרשות                       המוסמכת

 2021  בספטמבר              09
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

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

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

 

  2021-ב, התשפ")גשר אלנבימעבר הסדרי כניסה לאזור ( בדבר ותהורא

 
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (כניסה ל 3 -ו 2 פיםלפי סעיבתוקף סמכותי 

 ששוכנעתי, ולאחר הצו) –(להלן  2021-בהתשפ" ,2069מס׳ ויציאה מהאזור דרך מעבר גשר אלנבי) (הוראת שעה), 
הנני מורה בזאת  ם לשם מניעת הפצתה,ישל מחלה מגפתית המחייבת צעדים מיידי דבר נחוץ לשם הדברתהכי ה

 אמור:ל
 

 :ות אלובהורא .1 הגדרות 

 -" ת קורונהבדיק" 
 

 כהגדרתה בצו;

בסיכון יעד שהוגדר על ידי משרד הבריאות בישראל כמדינה   -" יעד בסיכון מירבי" 
 ;מירבי

 כהגדרתו בצו; - "מעבר גשר אלנבי" 

 .צוכהגדרתו ב -" תושב אזור" 
 

 חובת ביצוע בדיקה

 לפני כניסה לאזור

מחוץ לאזור, למעט אם שהה  שעות 72מעל  ששהה, אדם אלו ותשל הורא ןתוקפבתקופת  .2
ת שיש בידיו ממצא שלילי בבדיק מעבר גשר אלנבי בלאדרך בישראל, לא ייכנס לאזור 

; אישור כאמור יוצג לקצין לאזורהשעות שקדמו למועד כניסתו  72שביצע במהלך  קורונה
 .ביקורת הגבולות

 
איסור כניסה לאזור 

 ממדינות מסוימות

, תושב זר מיעד בסיכון מירבי לא ייכנס לאזור דרך מעבר הוראות אלושל תוקפן בתקופת  .3
 . גשר אלנבי

 
 :אלו ותבהוראעל אף האמור  .4 סייגים

לאזור דרך מעבר לאשר בקשה של אדם להיכנס רשאי  או מי מטעמורמ"ח מבצעים  .א
כי  כאמור, אם שוכנע ת קורונהבבדיקממצא שלילי א הציג , גם אם לאלנביגשר 

צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת, ובכלל זאת אם קיים קושי ממשי 
; החלטה לעניין לאזורבמדינה שממנה הוא מגיע קורונה של העדר נגישות לבדיקות 

 .אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת
 

מעבר דרך  אזוררשאי לאשר בקשה של אדם להיכנס ל מי מטעמואו  רמ״ח מבצעים .ב 
, בנסיבות מיוחדות, אם שוכנע כי צורך בבדיקה אם הציג ממצא חיוביגשר אלנבי 

 .הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת, ולפי תנאי האישור
 

 . 15.10.2021ליום עד  ןותוקפ 2021.915.ביום אות אלו הורשל  ןתחילת .5 תוקףתחילה ו

-ב, התשפ"בדבר הסדרי כניסה לאזור (מעבר גשר אלנבי) ותהורא: "ייקראו אלו ותהורא .6 שםה
2021." 

 
 
 
 

 

 בהתשפ" בתשרי ׳ג

 2021 בספטמבר 09

 

 

 אל"ם        מלי          מאירי

  ראש      מחלקת    מבצעים

 תיאום פעולות הממשלה בשטחים
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 צ ב א      ה ג נ ה      ל י ש ר א ל

 

 1981-), התשמ"א892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 

 2021-א"פהתש(יהודה ושומרון),  )265תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' 
 

-), התשמ"א892לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס'  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 :תחיקת בטחון, הנני מצווה בזה לאמור וא, ויתר סמכויותיי לפי כל דין 1981

נספח מס' תיקון 

 דיני חינוך – 4
, בנספח מס' 1981-תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"אב  .1

  –דיני חינוך  – 4

  – 1בסעיף  )1(  

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה במקום "

-החדש (הוראת שעה) (מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התשפ"א

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף " יבוא: "2021

מוסדות המקיימים הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של 

 ;"2021-פעילות חינוך והוראות נוספות), תשפ"א

  – (יב), בסעיף קטן 3בסעיף  )2(  

בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם ברישה, במקום " (א)   

נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (מוסדות המקיימים פעילות 

תקנות סמכויות מיוחדות " יבוא: "ב2021-חינוך), התשפ"א

להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת 

פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות), 

 ";2021-תשפ"א

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

 ;והתעשייה"
 

 ) יבוא:4במקום פסקה ( (ג)   

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

 הגבלת פעילות";

 משנה (ב) יבוא:  ), במקום פסקת6ה (בפסק )ד(   

(ב) במקום ההגדרה "תקנות הגבלת פעילות" יבוא: ""צו "

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם  –הגבלת פעילות" 

נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום 

), 2060נוספות) (יהודה ושומרון) (מס'  ציבורי או עסקי והוראות

 ";";2021-התשפ"א
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 (ו) יבוא:, אחרי פסקת משנה )6פסקה (ב (ה)   

מי שהעביר את "תלמיד עולה", אחרי המילים " ה"(ז) בהגדר

 אזור";";ל" יבוא: "או מקום מגוריו לישראל

  :יבוא) ב7( פסקה אחרי ו)(   

 – 4 בתקנה) ג7("

) לצו בידוד בית" 1ה(ב)(3במקום "בסעיף  (א), משנה בתקנת (א)

 ;") להוראת בידוד בית1(ב)(ג3יבוא: "בסעיף 

לצו בידוד בית" יבוא:  ה3במקום "בסעיף  (ב), משנה בתקנת (ב)

 ";";להוראת בידוד בית ג3"בסעיף 

ג, 9ב ובתקנה 9" יבוא: "בתקנה 5), במקום "בתקנה 8פסקה (ב )ז(   

 ;בתקנת משנה (ג)"

, בתקנת משנה (ב)", יבוא: 6), במקום "בתקנה 9בפסקה ( )ח(   

ובסופה יבוא: "בתקנת משנה  ;(ג)" , בתקנת משנהג9תקנה "ב

) לחוק העבירות המינהליות" יבוא: 1(ב8(ד), במקום "סעיף 

 ) לצו העבירות המינהליות"";1(ב7"סעיף 

  – )10בפסקה ( )ט(   

 ד";9"בתקנה " יבוא: 7ברישה, במקום "בתקנה  )1(    

  – )6תקנת משנה (בפסקת משנה (ד), במקום: " )2(    

 ;יימחקו;" – )6(-) ו5מחק" יבוא: "תקנות משנה (ית

 בסופו יבוא: (י)   

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

 חתימתו.ה ביום תחילתו של תקנון ז  .2 ותוקףתחילה 

(יהודה  )265תקנון זה ייקרא: "תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס'   .3 השם

 ."2021-א"פשושומרון), הת

 

 

 

 

א"פהתש        ג'         בתשרי  

1202             בספטמבר     09  

 פוקס יהודהאלוף 

 מפקד כוחות צה"ל

 באזור יהודה ושומרון
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 צבא הגנה לישראל

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

 2021-ב), התשפ"יהודה ושומרון( )153' תיקון מס אזוריותהמועצות התקנון 

 ,1979-התשל"ט ,)783לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון) (מס'  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 :סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון, הנני מצווה בזה לאמורויתר 

 א50ביטול סעיפים 

 ה50עד 
, התקנון) – (להלן 1979-ט"ל(יהודה ושומרון), התש אזוריותבתקנון המועצות ה  .1

 .בטלים – ה50עד א 50סעיפים 

– לתקנוןו 50בסעיף   .2 ו50תיקון סעיף 

"ברשויות  :יבואאחרי המילים "מכרזים לקבלת עובדים"  )1(

 ;המקומיות"

 :יבוא "יחולו לענין זה בשינויים המחויבים"במקום המילים  )2(

"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:

 – 1בתקנה  )א(

בצו כהגדרתו במקום המילים " ,בהגדרה "רב ישוב" )1(

" 1958-, התשי"ח)המועצות המקומיות (מועצות אזוריות

מועצות אזוריות כמשמעותו בצו בדבר ניהול "יבוא: 

 ;"1979-, התשל"ט)783(מס'  (יהודה ושומרון)

"לרבות רשות  יבוא:בהגדרה "רשות מקומית" בסופה ) 2(

 ;לתקנון"א 95מקומית כהגדרתה בסעיף 

במקום הסיפא  ,בהגדרה "ראש הרשות המקומית") 3(

 4: "על פי סעיף יבוא" 17החל במילים "על פי סעיף 

 ;לתקנון

א לפקודת 174המילים "בסעיף  ,)7בפסקה ( ,4בתקנה  )ב(

 ;יימחקו – העיריות או" והמילים "לפי העניין"

יבוא: במקום "השר" או "שר הפנים"  ,מקוםבכל  )ג(

 ;"הממונה"
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שהוחל בתקנון בכל מקום בו מאוזכר דבר חקיקה ישראלי  )ד(    

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".

 ז50ביטול סעיפים 

 יא50 עד
 .בטלים –לתקנון יא 50עד  ז50סעיפים   .3

 .יימחק – )(ב סעיף קטןלתקנון,  יב50בסעיף   .4 יב50תיקון סעיף 

 בטל. –לתקנון  טו50סעיף   .5 טו50ביטול סעיף 

 :ואחריו יבוא "(א)"יג לתקנון, האמור בו יסומן 50בסעיף  .6 יג50תיקון סעיף 

לדרוש ביטול מינוי שנעשה בניגוד לתקנון זה "(ב) ראש מינהל השירות רשאי   

 .או שלא על פיו."

 .יימחקו – (ז)עד  סעיפים קטנים (ב)לתקנון,  יז50בסעיף  .7 יז50תיקון סעיף 

"סעיף  :יז" יבוא50במקום המילים "סעיף  ,בסעיף קטן (ג)לתקנון, ב 112בסעיף  .8 ב112תיקון סעיף 

 .יז"50ו וסעיף 50

 חתימתו;זה ביום תקנון תחילתו של  )א( .9 תחילה ותחולה

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

(יהודה  )153תקנון זה ייקרא: "תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס'  .10 השם

 ".2021-ושומרון), התשפ"א

 

 

 

 פוקס      יהודה   אלוף  

 מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

 

 בפ"תשה        ז'    בתשרי

   2021           בספטמבר  13
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 צבא הגנה לישראל

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

 2021-ב), התשפ"יהודה ושומרון( )266 תיקון מס'(המועצות המקומיות  תקנון

 

-תשמ"אה), 892לצו בדבר ניהול מועצות המקומיות (יהודה ושומרון) (מס'  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 :לפי כל דין ותחיקת בטחון, הנני מצווה לאמור יהצו) ויתר סמכויותי –(להלן  1981
 

 א61ביטול סעיפים 

 ה61עד 
 – (להלן 1981-בתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), התשמ"א  .1

 .בטלים –ה 61א עד 61סעיפים , התקנון)

 – ו לתקנון61בסעיף   .2 ו61תיקון סעיף 

"ברשויות  :עובדים" יבואאחרי המילים "מכרזים לקבלת  )1(   

 ;המקומיות"

 :יבוא "יחולו לענין זה בשינויים המחויבים"במקום המילים  )2(   

"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:

 – 1בתקנה  )א(    

 ;תימחק – הגדרה "רב ישוב"ה )1(     

"לרבות רשות יבוא: בסופה  ,בהגדרה "רשות מקומית") 2(     

 ;א לתקנון75מקומית כהגדרתה בסעיף 

בהגדרה "ראש הרשות המקומית" במקום הסיפא החל ) 3(     

 ;לתקנון" 33: "על פי סעיף בוא" י17במילים "על פי סעיף 

א לפקודת 174המילים "בסעיף  ,)7בפסקה ( ,4בתקנה  )ב(    

 ;יימחקו –העיריות או" והמילים "לפי העניין" 

יבוא: במקום "השר" או "שר הפנים"  ,בכל מקום )ג(    

 ;"הממונה"
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שהוחל בתקנון בכל מקום בו מאוזכר דבר חקיקה ישראלי  )ד(    

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".

 ז61ביטול סעיפים 

 יא61עד 
 .בטלים –לתקנון  יא61עד  ז61סעיפים   .3

 .יימחק – )(ב סעיף קטןלתקנון, יב 61בסעיף   .4 יב61תיקון סעיף 

 :ואחריו יבוא "(א)"יג לתקנון, האמור בו יסומן 61בסעיף  .5 יג61תיקון סעיף 

לתקנון זה "(ב) ראש מינהל השירות רשאי לדרוש ביטול מינוי שנעשה בניגוד   

 .או שלא על פיו."

 בטל. –לתקנון טו 61סעיף  .6 טו61ביטול סעיף 

 .יימחקו –(ז) עד  סעיפים קטנים (ב)לתקנון, יז 61בסעיף  .7 יז61תיקון סעיף 

 בטל. –לתקנון יב 140סעיף  .8 יב140ביטול סעיף 

 ;חתימתוזה ביום תקנון תחילתו של  )א( .9 תחילה ותחולה

 כדין לפני יום התחילה. מויחול על הליכי מכרז שפורסזה לא תקנון  )ב(  

) (יהודה 266תקנון זה ייקרא: "תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס'  .10 השם

 ".2021-ושומרון), התשפ"א

 

 

 

 

 

 פוקס      יהודה   אלוף  

 מפקד   כוחות      צה"ל 

 מרוןווש   באזור יהודה 

 בפ"תשה     ז'    בתשרי

    2021     בספטמבר     13
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 צבא הגנה לישראל

 1967-התשכ"ז , )79(יהודה ושומרון) (מס'  שידור ואיתות צו בדבר

) (יהודה ושומרון), 3, תעודות ואגרות) (תיקון מס' תרישיונושידור ואיתות ( בדבר תקנות
 2021-התשפ"א

אני מתקין , 1967-) (יהודה ושומרון), התשכ"ז79א בצו בדבר שידור ואיתות (מס' 7בהתאם לסעיף בתוקף סמכותי 
:                     תקנות אלה

 - (להלן 2009-, תעודות ואגרות), התש"עתרישיונו(תקנות בדבר שידור ואיתות ב .1 1 תקנה תיקון
 -  1,  בתקנה העיקריות)התקנות 

אישור שנתן הממונה "אישור סוג", במקום האמור בה יבוא: " הבהגדר )1(
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

 , במקום האמור בה יבוא:""סחר הבהגדר )2(
, דרך עיסוק, לרבות ייבוא קנייה, מכירה, שיווק, השכרה, השאלה או ייבוא"

 .;"אישי

 .בטלה – לתקנות העיקריות 2תקנה  .2 2 תקנה ביטול

 יבוא:אחרי תקנת משנה (א)  .3 5 תקנה תיקון

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

 –אלחוטיים הפועלים כדין, ובכלל זה 

תנאים לעניין היעדר הרשעה או כתב אישום תלוי ועומד לגבי  )1(
גם לגבי בעל שליטה או נושא משרה  –המבקש, ואם הוא תאגיד 

הטלגרף; הממונה רשאי לקבוע תנאים בו כהגדרתם בפקודת 
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 

ש או הפרעה משמעותיים לפעולתם של מכשירים אלחוטיים שיבו
 הפועלים כדין;

 תנאים שמטרתם להבטיח שמירה על ביטחון האזור; )2(

תנאים לעניין קיומם של אמצעים וכח אדם הדרושים לשם  )3(
עמידה בחובות בעל רישיון שנקבעו לפי הצו העיקרי ותקנות 

 ".אלה.

 - לתקנות העיקריות 6בתקנה  .4 6 תקנה תיקון

 ;שבו" 17" יבוא: "למעט פרט בחלקים ב', ג', ו'"  י, אחר)אבתקנת משנה ( )1(
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 יבוא: )1א( תקנת משנה  יאחר )2(

שבחלק ו' בתוספת יהיה עד  17תוקפו של רישיון שסוגו מפורט בפרט  )2א("
 ."ית שלאחר שנת נתינתו או חידושו.בדצמבר של השנה העשיר 31-ה

 - ג לתקנות העיקריות8בתקנה  .5 ג8 תקנה תיקון

: יבוא "לפי העניין" יאחר ,)גתקנת משנה (ב )1(

, ולא יעביר תחנת קשר לכוחות הביטחון, אלא אם כן קיבל אישור לכך "
כל אחד  –"כוחות הביטחון" , ן סעיף זהילעני מראש ובכתב מאת הממונה.

המוסד למודיעין  ,הכללימאלה: צבא ההגנה לישראל, שירותי הביטחון 
 ";.משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר, ולתפקידים מיוחדים

ה שבה מסתיים תוקפו של השניבוא: " "שנה "כלבמקום  ,)דתקנת משנה (ב )2(
 ."הרשיון

 ימחק.ת–תקנת משנה (ד)  לתקנות העיקריות, 11תקנה ב .6 11 תקנה תיקון

 ימחק.ת  –) ד)(2פסקת משנה ( ,העיקריותלתקנות  14בתקנה  .7 14 תקנה תיקון

חלקית או המילים " יאחרבתקנת משנה (א), לתקנות העיקריות,  16תקנה ב .8 16 תקנה תיקון
 :" יבואמסוייגת

דעתם  ורשאי הוא להתנות הכרה כאמור בידיעה מקצועית וכושר ביצוע, להנחת, "
 ."של בוחנים שמינה הממונה.

 יבוא: )בתקנת משנה (אחרי לתקנות העיקריות,  18בתקנה  .9 18 תקנה תיקון

(ה) 17על אף האמור בתקנת משנה (ב), בעל רישיון מן הסוגים המנויים בתקנה "(ג) 
(ו), יהיה זכאי להחזרת האגרה 6שפג תוקף רישיונו לפני תום תקופתו כאמור בתקנה 

 ."(ז).17תקנה  כאמור, לפי הוראותששילם בעד התקופה שמיום שפג תוקף רישיונו 

 התוספת תיקון
 הראשונה

 - תוספת הראשונה לתקנות העיקריותב .10

"; 1בחלק ו', במקום "הטבלה" יבוא: "טבלה מס'  )1(

 יבוא: 10פרט אחרי  ,1מס'  בטבלהבחלק ו',    )2(

קו נל"ן  .11"
אלחוטי 

הפועל 
בתחום 

התדרים 
העולה על 

-גיגה 50
הרץ עד 

-גיגה 57
 הרץ

קו 
אלחוטי 

בין שתי 
תחנות 
 קבועות

לכל פס 600
תדרים 

 1ברוחב 
הרץ -מגה

בכל קו 
נל"ן, לכל 

 77 –קו 
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קו נל"ן   .12
אלחוטי 

הפועל 
בתחום 

התדרים 
העולה על 

-גיגה 66
הרץ עד 

-גיגה 90
הרץ, 

למעט קו 
נל"ן 

אלחוטי 
הפועל 

בתחום 
התדרים 

העולה על 
-גיגה 74

הרץ עד 
-גיגה 76

הרץ וקו 
נל"ן 

האלחוטי 
הפועל 

בתחום 
התדרים 

העולה על 
-גיגה 84

הרץ עד 
-גיגה 86

 הרץ

קו 
אלחוטי 

בין שתי 
תחנות 
 קבועות

לכל פס 600
תדרים 

 1ברוחב 
הרץ -מגה

בכל קו 
נל"ן, לכל 

 9 -קו 

 יבוא: 1טבלה מס'  יאחרבחלק ו',  )3(

 2טבלה מס' "

האגרה לכל שנה  הגדרה ותיאור סוג הרישיון
 בשקלים חדשים

 בעד
רישיון 

 10ל
 שנים

בעד 
הקצאת 
תדרים 

לשנה 
 אחת
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 ו. קו נל"ן אלחוטי מיוחד

קו נל"ן  .17
אלחוטי 

הפועל 
בתחום 

התדרים 
העולה 
 74על 

-גיגה
הרץ עד 

-גיגה 76
הרץ או 

בתחום 
התדרים 

העולה 
 84על 

-גיגה
הרץ עד 

-גיגה 86
 הרץ.

קו 
אלחוטי 
בין שתי 

תחנות 
 קבועות

לכל .1 3,500
פס 

תדרים 
ברוחב 

 249עד 
-מגה

הרץ 
ובכל קו 

נל"ן, 
לכל קו 

210 

לכל .2
פס 

תדרים 
ברוחב 

עד  250
499 
-מגה

הרץ, 
בכל קו 

נל"ן, 
לכל קו 

440 

לכל .3
פס 

תדרים 
ברוחב 

עד  500
749 
-מגה

הרץ 
בכל קו 

נל"ן, 
לכל קו 

880 

לכל .4
פס 

תדרים 
ברוחב 

עד  750
999 
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-מגה
הרץ 

בכל קו 
נל"ן, 

לכל קו 
1,300  

 

לכל .5
פס 

תדרים 
ברוחב 

1,000 
עד 

1,249 
-מגה

הרץ 
בכל קו 

נל"ן, 
לכל קו 

1,750 

 

לכל  .6
תוספת 
ברוחב 

 250עד 
-מגה

הרץ, 
לפס 

תדרים 
שרוחבו 

1,250 
-מגה

הרץ 
ומעלה 

בכל קו 
נל"ן, 

לכל קו 
440 

" 

 ;יימחק – 3פרט בחלק ח', בטבלה,  )4(  

 חלק י"א יבוא:  יאחר )5(  

 

 תעודת הפעלה לתחנת שיט –חלק י"ב "
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 כהןדוד                                                        

  תקשורת          קמ"ט                                 

 מ    ו    נ    ה    ה    מ                                  

 –תעודת הפעלה 
בעד הבחינה 

לקבלת תעודת 
הפעלת לתחנת 

 שיט

 

 

תעודת הפעלה 
כהגדרתו בתקנה 

10 

180." 

 
 

 תחילה

 

11. 

 

 .ןביום חתימת אלו קנותשל ת ןתחילת

 

תעודות ואגרות) (תיקון תקנות בדבר שידור ואיתות (רישיונות, תקנות אלו יקראו: " .12 השם
 "2021-) (יהודה ושומרון), התשפ"א3מס' 

 בהתשפ" כ"ד תשרי

           2021   בספטמבר  30
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 צבא הגנה לישראל
 

 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 
 

(בידוד בית והוראות  (נגיף הקורונה) החדשה הוראת בריאות הציבור
 2021-בשונות) (הוראת שעה), התשפ"

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

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

 -בהוראה זו  .1 הגדרות
 

מי שאינו דייר או שוהה קבוע במוסד רווחה או בריאות, שאינו  -אורח" "  
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 יהודה ושומרון; -"אזור"   

בני אותו תא משפחתי או יחידים  - "אנשים הגרים באותו מקום"  
 השוהים יחד במקום מגורים אחד;

כיסוי הפה והאף בבד, במסכה המיועדת לכך, או  -מסכה"  עטיית"  
, בהתאם מסכה) -(בהוראה זו  , הצמודים לפניםבמסכה ביתית

 מתאםלהוראות  הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או 
 הבריאות במינהל האזרחי;

מי שהגיע לאזור מחוצה לו, למעט מי שהגיע מישראל או  -"חוזר"   
הימים האחרונים שלפני  14מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 

 הגעתו לאזור;

ממצא למעט  nCoV-חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל -" חולה"  
 ;בבדיקת קורונה מיידית nCoV-מעבדתי חיובי ל

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

 מחייתו, לבריאותו או לשלומו;
מי שקיבל ממשרד הבריאות בישראל או ממתאם הבריאות  -מחלים" "  

במינהל האזרחי אישור החלמה תקף, לרבות מי שקיבל תעודת מחוסן 
וטרם חלף מועד התוקף  2021באוקטובר  03שניתנו מיום תקפה, 

אישור שניתן שלא על  –; לעניין זה, "אישור החלמה תקף" המצוין בהם
כאמור יינתן לפי הוראות סמך מידע כוזב שמסר המטופל; אישור 

 ;מנהלה
 אחד מאלה: -" אדם המצוי בבידוד"  

 חוזר; )1(
 מי שהיה במגע הדוק עם חולה; )2(
הימים  14-מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב )3(

 האחרונים;
 ;בבדיקת קורונה מיידית nCoV -מי שקיבל ממצא חיובי ל )4(
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הורה, אפוטרופוס, אומן כהגדרתו בחוק אומנה  -אחראי על קטין" "
או מי שהקטין כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת, , 2016-לילדים, התשע"ו

 ;נמצא במשמורתו או בהשגחתו

 ;PCRשבוצעה בשיטת  nCoV-בדיקה ל -" קהידב"

בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד,  -"בדיקת קורונה מיידית" 
במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת לפי הוראות המנהל או מתאם 

 .לעניין זהות הבריא

הוראות הגורם המוסמך במשרד הבריאות  -"הוראות המנהל" 
 בישראל;

 שהיית בני אדם בסמיכות, בין במבנה ובין בשטח פתוח; –"התקהלות" 

 כל אחד מאלה: -"מגע הדוק" 
חשיפה במוסד רפואי לחולה, ובכלל כל אלה: טיפול ישיר  )1(

בחולה, עבודה יחד עם עובדי בריאות שחלו, ביקור חולה, או 
שהייה בחדר עם חולה, והכל אם בוצעו בלא מיגון לפי הנחיות 

 הבריאות במינהל האזרחי או משרד הבריאות בישראל; מתאם
 עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה; )2(
ה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני נסיע )3(

 מושבים ממקום מושב החולה;
 ביתו של חולה;-בני )4(
 כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות; )5(

 :כל אחד מאלה - מוסד בריאות""
בית חולים או מחלקה בבית חולים, המיועדים לאשפוז ממושך   )1(

מורכבים, מונשמים של חולים סיעודיים, תשושי נפש, סיעודיים 
גריאטריות, -או מטופלים בגריאטריה פעילה, מחלקות פסיכו

  ;וכן הוסטל לניצולי שואה
 ;מסגרת דיור בקהילה המשמשת לשיקום נכי נפש )2(
 מוסד לגמילה מסמים או מאלכוהול הכולל מגורים במקום;  )3(

מוסד כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות מוסדות חינוך,  –"מוסד חינוכי" 
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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מעון לזקנים, לבעלי מום גופני או ללוקים בשכלם,  -"מוסד רווחה" 
והכל כשהם מחוץ למשפחתם, וכן בית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור 

 ;וקפו בישראל מעת לעת, כפי ת2012-המוגן, התשע"ב

רופא, רופא שיניים, סטז'ר, אח או אחות, מיילדת,  -"מקצוע בריאות" 
-פסיכולוג, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, תזונאי

דיאטן, קרימינולוג קליני, פודיאטר, פודיאטר מנתח, כירופרקט, 
-מכונת לבפאראמדיק, מעבדן רפואי, ביוטכנולוג, טכנאי רנטגן, מפעילי 

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 

לרבות בהסעה מבית הפעוט אל המעון ובחזרה, רוקח  במעון יום שיקומי
וכן כל בעל מקצוע שהכיר בו המנהל הכללי של משרד הבריאות בישראל 

 כמטפל בשירותי הבריאות;

, קיוסק, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מזון -" "מקום למכירת מזון
דוכן למכירת מזון שלא לצריכה , בית אוכל שלא לצריכה במקום, מרכול

 במקום לרבות דוכן כאמור בשווקים;

לרבות מתנדב, מי שמועסק ומי שנותן שירות בחצריו של  - "עובד"
 מעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו;

אדם העובד במוסד רפואי, בקופת חולים,  -עובד מערכת הבריאות" "
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 

ולרבות עובד חברת כוח  אדם המשלים הכשרה מעשית למקצוע בריאות,
 ;אדם או ספק שירותים המבצע את עבודתו באחד מאלה

 מי שלומד במוסד חינוכי; –"תלמיד" 

מעלות צלזיוס, שיעול או קושי  38חום גוף העולה על  -"תסמינים" 
 בנשימה.

-תקנןו המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א –"תקנון" 
1981 .

תקנות סמכויות מיוחדות  –הגבלת פעילות מוסדות חינוך" "תקנות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של 

כפי  2021-מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות), התשפ"א
 תוקפן בתקנון.

חובת בידוד 
בית ותנאי 

בידוד 
לאדם 
המצוי 
 בבידוד

בבידוד ישהה בבידוד בבית מגורים או במקום אחר אדם המצוי  (א) .2
 מקום הבידוד); –שניתן לקיים בו את תנאי הבידוד (להלן 

היה לאדם ספק אם הוא היה במגע הדוק עם חולה, ישהה  (ב)
הבריאות במינהל האזרחי או למשרד  מתאםבבידוד ויפנה ל

 הבריאות בישראל לבירור הספק;
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נושא את נגיף הקורונה בעקבות הפניה של אדם שנבדק אם הוא  )1(ב
רופא בשל חשד להדבקה בקורונה, ישהה בבידוד במקום בידוד 
לפי סעיף קטן (א) עד לחזרת תוצאות הבדיקה עם ממצא שלילי 

, או עד קבלת אישור רופא לסיום תקופת הבידוד לפי nCov-ל
סעיף קטן זה אשר יינתן לפי הוראות המנהל, ואולם, אם עדיין 

עליו חובת בידוד אחרת לפי הוראה זו, ישהה בבידוד עד  חלה
להשלמת התקופה של הבידוד לפי אותה חובת בידוד; על בידוד 

ם (ה) עד (ח), לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיפים קטני
 ;בשינויים המחויבים

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

) 4(עד ) 2חוזר או אדם שנודע לו כי מתקיים בו האמור בפסקה ( )1(ג
אדם שנודע לו כי הוא  -בהגדרה "אדם המצוי בבידוד" (להלן 

אדם המצוי בבידוד), יגיע למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר, 
 ;בידודולא יעשה שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום ה

אדם לא יעשה שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע לבדיקה 
 ) או למקום הבידוד לפי אותו סעיף קטן;1כאמור בסעיף קטן (ב

למעט מונית, ובתנאי  -"תחבורה ציבורית"  בסעיף קטן זה,
שבמונית לא ישב נוסע נוסף, למעט אם הם אנשים הגרים באותו 

י וחלונות המונית מקום, ובתנאי שהנוסע ישב במושב האחור
 ;יהיו פתוחים

על אף האמור בסעיף קטן (ג), אדם המצוי בבידוד שהוא עובד  )2(ג
מערכת הבריאות, יוכל לסיים את תקופת הבידוד לאחר שקיבל 

; בדיקות nCov-תוצאות של שתי בדיקות עם ממצא שלילי ל
אלו יבוצעו במועדים שהורו הגורם המוסמך במשרד הבריאות 

או מתאם הבריאות במינהל האזרחי ולאחר קבלת בישראל 
אישור המעסיק לקיום התנאים כאמור בהוראות הגורם 
המוסמך במשרד הבריאות בישראל או מתאם הבריאות; לעניין 

 אחד מאלה: –סעיף קטן זה, "עובד מערכת הבריאות" 

עובד לשכת בריאות מחוזית שהוגדר עובד חיוני על ידי  )1(
סגנו, על ידי מתאם הבריאות במינהל רופא מחוזי או 

האזרחי או על ידי הגורם המוסמך במשרד הבריאות 
 בישראל;

באזור או אדם העובד במוסד רפואי, בקופת חולים  )2(
בישראל או בארגון הנותן שירותי רפואת חירום (בפסקה 

מוסד), וכן תלמיד, סטז'ר, מתלמד או אדם  –זאת 
בריאות במוסד, ולרבות המשלים הכשרה מעשית למקצוע 

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 

רשותו את הבריאות במינהל האזרחי; מנהל מוסד יחזיק ב
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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ביתית -איש צוות רפואי העובד או המועסק במסגרת חוץ )3(
אשר ביתית -או אדם המועסק כמטפל ישיר במסגרת חוץ

הוגדר כעובד חיוני על ידי הגורם המוסמך במשרד העבודה 
 –הרווחה והשירותים החברתיים בישראל; לעניין זה 

רופא, אחות או אדם המועסק ככוח  –"איש צוות רפואי" 
עובד המעניק טיפול פיזי  –עזר רפואי; "מטפל ישיר" 

יום של אדם עם מוגבלות או מסייע במתן -בענייני היום
מסגרת המשמשת  –ביתית" -ור; "מסגרת חוץטיפול כאמ

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  )3(ג

לאחר שקיבל תוצאה שלילית לבדיקת את תקופת הבידוד 
nCoV  לפי ההוראות שלהלן; אין באמור (ב)2כאמור בפסקה ,

בסעיף קטן זה כדי לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה 
 לפי הוראה זו: 

לקבלת ממצא שלילי בבדיקה תסמינים עד היו לו אם לא  )1(
 ;)(ב)2כאמור בפסקה ( nCov-ל

לאחר שקיבל שתי בדיקות עם תוצאות של ממצא שלילי  )2(
, מסוג הבדיקות שיורה הגורם המוסמך במשרד nCov-ל

הבריאות בישראל או מתאם הבריאות במינהל האזרחי, 
 שבוצעו במועדים אלה:

בסמוך ככל האפשר למועד הכניסה  –(א) בדיקה ראשונה 
 לבידוד; 

יעי בשלכל המוקדם במהלך היום ה –שנייה (ב) בדיקה 
שעות לפחות ממועד  24לתקופת הבידוד, ולאחר שחלפו 

 ביצוע הבדיקה הראשונה;
) להגדרה 4על אדם המצוי בבידוד שמתקיים בו האמור בפסקה ( )4(ג

אדם המצוי בבידוד),  –"אדם המצוי בבידוד" (בסעיף קטן זה 
אין באמור בסעיף קטן זה כדי  יחולו ההוראות המפורטות להלן;

 לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה לפי הוראה זו: 

לאחר שקיבל תוצאה הוא יוכל לסיים את תקופת הבידוד  )1(
 ;nCoV-של בדיקה עם ממצא שלילי ל

) תבוצע בסמוך ככל האפשר 1בדיקה לפי פסקת משנה ( )2(
שעות מהמועד  48-למועד הכניסה לבידוד ולא יאוחר מ

האמור; לא ביצע האדם המצוי בבידוד את הבדיקה 
במועד האמור, הוא יוכל לקצר את תקופת הבידוד לפי 

 ;)3סעיף קטן (ג
בבדיקה  nCoV-קיבל האדם המצוי בבידוד ממצא חיובי ל )3(

הוראה שביצע לפי סעיף קטן זה, יראו אותו כחולה לעניין 
 זו;
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אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו  (ד)  
חובת בידוד לפי הוראה זו יגיע למקום הבידוד ללא שימוש 

), ואדם המצוי 1קטן (גבתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף 
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 

יראו כהפרת חובת הבידוד גם  –לתנאי האישור; לעניין זה 
ניסיון להפרת חובת הבידוד של אדם שנכנס לאזור לאחר 

הימים שלפני כניסתו לאזור מחוצה לו, היה  14שבתקופה של 
ושאינה מפורטת בתוספת והצהיר  במדינה שאינה מדינת ישראל

כי במהלך התקופה האמורה היה רק במדינות המפורטות 
בידוד גם אחראי על קטין שלא בתוספת; כן יראו כהפרת חובת ה

שנים שהוא אדם המצוי בבידוד  12דאג כי קטין שלא מלאו לו 
או אדם שחלה עליו חובת בידוד, המתגורר עימו, ישהה בבידוד, 

 ;כאמור בסעיף קטן (יא)
חוזר המגיע לאזור לצורך אימון, משחק או תחרות ספורט  )1( )1(ד  

לאומי רשמי של אותו ענף ספורט -המוכרים על ידי גוף בין
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 

למשרד הבריאות בישראל, יהיה רשאי במינהל האזרחי או 
לצאת מבידוד בהתאם להוראות מתאם הבריאות או 

 הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל; 
 

על אף האמור בסעיף קטן (א), חוזר שיצא מהאזור מטעם  )2(   
גוף ספורט, לצורך אימון, משחק או תחרות ספורט 

כך אישור לאומי רשמי, וניתן על -המוכרים על ידי גוף בין
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 

חוץ לאזור פעל לפי הנחיות הגורם לאזור, שבעת שהותו מ
המוסמך במשרד הבריאות בישראל או מתאם הבריאות 

 שניתנו לצורך נסיעה כאמור;
אדם העוסק בענף -בני-חבר –בסעיף קטן זה, "גוף ספורט"  )3(   

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 

לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף -הגופים הבין
 ספורט;

חוזר המגיע לאזור לתקופה שלא תעלה על ארבעה ימים, לצורך  )2(ד  
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 

בריאות בישראל, רשאי לצאת מבידוד, בהתאם להוראות ה
הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל, ובכפוף לכך שהוא 

השעות שלפני  48ביצע בדיקות נשאות לנגיף הקורונה במהלך 
, בתנאים שיורה nCov-הנחיתה בישראל, וקיבל ממצא שלילי ל

 הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל;
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בעל מומחיות ייחודית המגיע לאזור לתקופה שלא  חוזר שהוא )3(ד
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 

ות בעל המומחיות הייחודית לביצוע עבודות דחופות כאמור, וחו
דעת זו הועברה למשרד הבריאות בישראל, רשאי לצאת מבידוד, 

 בהתאם להוראות הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל;

הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל רשאי לקצר את  )4(ד
תקופת הבידוד האמורה בסעיף קטן (ג) לחוזר שהוא נציג רשמי 

דינת ישראל של מדינת ישראל שיצא מחוץ לאזור בשליחות מ
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 

בישראל כאמור;  הורה הגורם המוסמך במשרד הבריאות
בהחלטה על קיצור תקופת הבידוד כאמור, ישקול הגורם 
המוסמך במשרד הבריאות בישראל, בין השאר, את קיומו של 

 אינטרס ביטחוני או מדיני בקיצור תקופת הבידוד;

, יהיו המבודדתנאי הבידוד לרבות כללי היגיינה ומגע עם  (ה)
הבריאות במינהל האזרחי או משרד  םמתא בהתאם להמלצות

 ;ידוד בית כפי שיתפרסמו מזמן לזמןהבריאות בישראל לב

מי שאין לו מקום בידוד לשהות בו מנסיבות מיוחדות, ישהה  (ו)
בבידוד במקום כפי שיוסדר בידי משרד הבריאות בישראל או 

 ;המפקד הצבאי

הוראות הגורם אדם המצוי בבידוד שפיתח תסמינים יפעל לפי  )1(ו
הבריאות במינהל  םמך במשרד הבריאות בישראל או מתאהמוס

 ;האזרחי

במקרה של מצב חירום רפואי, אדם המצוי בבידוד יפנה לקבלת  (ז)
טיפול רפואי דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר 

 ;להידבקות בנגיף הקורונההיותו בבידוד בשל חשד 

לצאת ממקום הבידוד לצורך ביצוע אדם המצוי בבידוד יכול  )1(ז
; nCov-לאו לבדיקה סרולוגית לאבחון נוכחות נוגדנים בדיקה 

ביותר בלא  ההגעה לבדיקה והחזרה ממנה תהיה בדרך המהירה
 ); 1שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף קטן (ג

) ומיקומה 1תנאי יציאת אדם לבדיקה כאמור בסעיף קטן (ז )2(ז
ואופן ביצועה יהיו בהתאם להוראות הגורם המוסמך במשרד 
הבריאות בישראל או מתאם הבריאות במינהל האזרחי לעניין 

 זה; 
או  ) ונוסע לבדיקה1) או (ז2), (ג1סעיף קטן (באדם שחל עליו  )3(ז

או חוזר  nCov-ל לבדיקה סרולוגית לאבחון נוכחות נוגדנים
למקום הבידוד  ) ונוסע1ממנה במונית או שחל עליו סעיף קטן (ג

 ;כך את הנהג לפני כניסתו למונית במונית, יעדכן על
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חובת בידוד לפי הוראה זו, לא תחול לגבי אדם שרופא או גורם  (ח)
מוסמך אחר קבע כי בידודו יבוצע בבית חולים או במתקן 

 מסוים.

 סעיף זה לא תחול לגבי מחלים. חובת בידוד לפי (ט)

הימים שקדמו  14-על אף האמור בסעיף קטן (ט), חוזר ששהה ב (י)
, בתוספת הראשונה שיפורטובאחת מהמדינות  לאזורלהגעתו 

חייב בבידוד לפי סעיף זה גם אם הוא מחלים; לעניין סעיף קטן 
שעות בשטח שדה  12למעט מי ששהה עד  –זה, "שהה במדינה" 

 .של אותה מדינה ובו בלבדתעופה 

על אף האמור בסעיף קטן (ט), חוזר שהוא מחלים, החייב  )1(י
לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם  3בבדיקה לפי תקנה 

נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה 
חייב כפי תוקפן בישראל מעת לעת, , 2021-לישראל), התשפ"א

סעיף קטן (א) עד לקבלת ממצא שלילי בבדיקה בבידוד לפי 
שעות ממועד קבלת אישור על ביקורת  24כאמור, או עד חלוף 

גבולות בכניסה לישראל, לפי המוקדם; ואולם אם עדיין חלה 
, ישהה בבידוד עד הוראה זועליו חובת בידוד אחרת לפי 

להשלמת התקופה של הבידוד לפי אותה חובת בידוד; על אף 
(ד), חוזר כאמור החייב בבידוד -) ו1יפים קטנים (גהאמור בסע

לפי סעיף קטן זה בלבד, רשאי להשתמש בתחבורה ציבורית כדי 
להגיע למקום הבידוד, ובלבד שיגיע למקום הבידוד בדרך 

לא יחול על חוזר החייב בבידוד לפי  3המהירה ביותר; סעיף 
 ;סעיף קטן זה בלבד

), חוזר שהוא מחלים 1(י) או (י על אף האמור בסעיפים קטנים )2(י
 nCov-וקיבל אישור החלמה על בסיס ממצא מעבדתי חיובי ל

), וחלף לא 1שביצע במדינה כאמור בסעיפים קטנים (י) או (י
יותר משבוע ממועד השלמת חובת הבידוד שביצע בשל היותו 
חולה באותה מדינה, לא יהיה חייב בבידוד לפי סעיפים קטנים 

 ).1(י) או (י
אחראי על קטין ידאג כי קטין המתגורר עימו שהוא אדם המצוי  (יא)

, ישהה הוראה זובבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי 
 רופא מחוזיבבידוד ולא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של 

הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או מתאם , או סגנו
 ;ולפי תנאי האישור הבריאות במנהל האזרחי

על אף האמור בסעיף קטן (ט), מחלים יהיה חייב בבידוד אם  (יב)
רופא מתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן ואם הורה לו 

הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או , או סגנו מחוזי
 לשהות בבידוד:, מתאם הבריאות במנהל האזרחי

מסוכן של המחלים היה במגע הדוק עם חולה שנדבק בזן  )1(
הנגיף או שקיים חשש ממשי שנדבק בזן כאמור אגב 

 אירוע תחלואה חריג;
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המחלים היה במגע הדוק עם חולה ונמצא דרך קבע  )2(
במוסד שבו נמצאת אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה, 
אוכלוסייה לא מחוסנת או אוכלוסייה שידוע שהחיסון 

 ;פחות יעיל בקרבה

 .שבטיסה היה במגע הדוק עם חולה המחלים הוא חוזר )3(

על אף האמור בסעיף קטן (ט), מחלים השוהה במקום הבידוד  (יג)
או חסר ישע שהוא חולה (להלן  12יחד עם קטין מתחת לגיל 

חולה), ונמצא במגע הדוק ומתמשך עימו, הוא  –בסעיף קטן זה 
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(

ימים מהמועד שבו נכנס המחלים  7החולה, לאחר שחלפו 
לבידוד עם החולה, ובלבד שקיבל ממצא שלילי בבדיקה 

שביצע ביום השביעי או לאחריו,  SARS–COV–2-ל
ובלבד שלאחר קבלת תוצאות הבדיקה האמורה הוא כבר 

 אינו שוהה עם החולה;
אם שהה עם החולה לאורך כל תקופת הבידוד לאחר  )2(

 SARS–COV–2-שקיבל ממצא שלילי בבדיקה ל
 שבוצעה ביום הבידוד האחרון של החולה או לאחריו;

ימים מהמועד שבו נכנס המחלים לבידוד  14לאחר שחלפו  )3(
 עם החולה;

מחלים שקיבל אישור החלמה ממשרד הבריאות במהלך  )4(
תקופת הבידוד על בסיס ממצא מעבדתי חיובי בבדיקה 

 ;SARS–COV–2-שביצע ל
אין באמור בסעיף קטן זה לגרוע מחובת בידוד אחרת 

 שהאדם חב בה לפי צו זה.
בסעיף זה, תלמיד או עובד במוסד חינוכי, השוהה על אף האמור  (יד)

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 

, אם קיבל הודעה בכתב על השתתפותו בפרויקט כיתה בשגרה
פרויקט כיתה  –ירוקה לפי סעיף קטן זה (להלן בסעיף קטן זה 

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 

וקה ולבצע את הבדיקות הנדרשות במסגרתו; במסגרת יר
הבדיקות הנדרשות רשאי המנהל לדרוש בדיקות לפי אחד 

 מהמתווים המפורטים להלן:
 מתקיימים כל אלה: –מתווה אחד  )1(

התלמיד או העובד יגיע למוסד החינוכי רק לאחר  (א)
שביצע בסמוך  nCoV-שקיבל ממצא שלילי בבדיקה ל

 ככל האפשר למגע האחרון עם החולה;
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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 

ממצא חיובי הלימודים; קיבל התלמיד או העובד 
בבדיקת קורונה כאמור, תושהה השתתפותו בפרויקט 

 כיתה ירוקה ויחולו הוראות אלה:
, הוא nCoV-אם קיבל ממצא שלילי בבדיקה ל )1(

 רשאי לחזור לפרויקט כיתה ירוקה;
) תבוצע בסמוך ככל האפשר 1בדיקה לפי פסקה ( )2(

למועד קבלת התוצאה החיובית בבדיקת קורונה מיידית 
שעות מהמועד  48-יף קטן זה ולא יאוחר מלפי סע

האמור; לא ביצע התלמיד או העובד את הבדיקה במועד 
האמור, הוא יוכל לקצר את תקופת הבידוד לפי סעיף קטן 

 );3(ג
בבדיקה  nCoV-קיבל התלמיד ממצא חיובי ל )3(

 שביצע לפי סעיף קטן זה, יראו אותו כחולה לעניין צו זה;
בל תוצאה שלילית בבדיקה התלמיד או העובד קי (ג)
שביצע ביום השביעי מהמגע האחרון עם  nCoV-ל

 החולה;
 מתקיימים כל אלה: –מתווה שני  )2(

בסמוך  nCoV-התלמיד או העובד ביצע בדיקה ל (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 

 );3) עד (1)(ב)(1מיידית כאמור, תחול עליו פסקת משנה (
ביצע בדיקה כאמור בסעיף התלמיד או העובד  (ג)
 )(ג).1יד(

המנהל רשאי להודיע למשתתפים בפרויקט כיתה ירוקה כי  (טו)
המועדים המנויים בסעיף קטן (יד) יימנו מחדש אם נודע לו כי 
תלמיד או עובד שהשתתף בפרויקט לפי אותו סעיף קטן, קיבל 

 .nCoV-ממצא חיובי בבדיקה ל
למשתתפים בפרויקט כיתה ירוקה על המנהל רשאי להודיע  (טז)

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 

ף קטן (יד); הודיע המנהל כאמור, תחול חובת בביתו לפי סעי
 בידוד לפי סעיף זה מיום המגע האחרון עם חולה.

חובת בידוד 
 בית

ותנאי 
 בידוד

 חולה ישהה במקום הבידוד בהתקיים אחד מהתנאים מהאלה: (א) .א2

רופא מומחה בבית  -היה החולה מאושפז בבית חולים  )1(
 יבוצע בבית;חולים קבע כי המשך הבידוד 
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  לחולה
רופא הורה כי ישהה בבידוד בית,  -היה החולה בבית  )2(  

הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל לפי הוראות 
 הבריאות במינהל האזרחי; מתאםאו 

 
תנאי הבידוד, לרבות כללי היגיינה, מגע עם החולה, דיווח וקשר  (ב) 

הבריאות הגורם המוסמך במשרד עם רופא, יהיו לפי הוראות 
 הבריאות במינהל האזרחי; מתאםאו  בישראל

 
הבידוד יהיה עד קבלת אישור רופא לסיום תקופת הבידוד;  (ג)  

הגורם המוסמך במשרד אישור כאמור יינתן לפי הוראות 
 הבריאות במינהל האזרחי; מתאםאו הבריאות בישראל 

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

 
במקרה של מצב חירום רפואי, החולה יפנה לקבלת  )1(   

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 

הבריאות  מתאםואופן ההעברה, בכפוף להנחיות 
 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  (ה)  

סעיפים קטנים (א), (ג) או (ד), לפי העניין, לדווח למשרד 
הבריאות במינהל האזרחי  מתאםישראל או לבהבריאות 

הגורם המוסמך במשרד באמצעי אלקטרוני כפי שהורה 
 על כל אלה:הבריאות בישראל 

 
 ;nCoV–קבלת ממצא חיובי ל )1(   

 
 החלטה בדבר מקום הבידוד; )2(   

 
החלטה על העברת חולה ממקום הבידוד למקום בידוד  )3(   

 אחר או לבית חולים;
 

 יציאת החולה מבידוד והחלמתו או פטירתו. )4(   

 דיווח
 

הבריאות במינהל האזרחי  מתאםעל אדם המצוי בבידוד לדווח ל (א) .3
או למשרד הבריאות בישראל על קיום הוראה זו ובכלל זה, 

(ג) או מועד 2מקום מגוריו, מועד הגעתו לאזור כאמור בסעיף 
 ;המגע האחרון עם חולה, לפי העניין, ותקופת הבידוד
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 מתאםחוזר שאין לו מקום מגורים קבוע באזור, ידווח ל (ב)
הבריאות במינהל האזרחי או למשרד הבריאות בישראל עם 
הגעתו לאזור או עם פרסום הוראה זו, לפי המוקדם מביניהם, 

 ;על מקום שהייתו בתקופת הבידוד
הבריאות במינהל האזרחי או למשרד  מתאםדיווח או פנייה ל (ג)

הבריאות בישראל לפי הוראה זו יהיה באופן שיפרסם המשרד 
 מן לזמן.מז מתאםאו ה

איסור 
התכנסות 

-בין
לאומית 

 והתקהלות

או עם שיעול או קושי מעלות צלזיוס  38אדם עם חום גוף העולה על  א.3
למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה , בנשימה

לא ישתתף בהתקהלות, ולא יגיע למקום עבודתו או אלרגיה אחרת 
 .ולמקום שבו הוא נותן שירות

הגנה על 
שוהים 

במוסדות 
בריאות 

 ורווחה

לא יבקר אורח במבנה של מוסד בריאות או מוסד רווחה, ומנהל  (א) ב.3
של מוסד כאמור לא יאפשר ביקורים של אורח שאינו מחוסן או 

במוסד, אלא אם כן הציג  3מחלים במוסד או קטין מתחת לגיל 
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע 

השעות שקדמו לכניסתו למקום, ובלבד שסך כל  24במהלך 
האורחים לכל דייר או שוהה קבוע לא יעלה על שלושה אורחים 

 ביום.
מנהל מוסד כאמור לא יאפשר כניסה של אורח או עובד בניגוד  )1(א

 ;)1(א) או (אג3לסעיף 

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

על אף האמור בסעיף זה, הגורם המוסמך במשרד הבריאות  (ג)
בישראל או מתאם הבריאות במינהל האזרחי רשאי לאשר ביקור 

ן (א), בנסיבות של אורח או סוג של אורחים כאמור בסעיף קט
 מיוחדות ובתנאים שיורו עליהם.

חובת 
עטיית 
 מסכה

לא ישהה אדם במקום שאינו שטח פתוח למעט מקום מגוריו בלי  (א) ג.3
שהוא עוטה מסכה, ואולם תחול חובת עטיית מסכה בהתקהלות 

אנשים בשטח פתוח; בהתקהלות כאמור שלא הוצב בה  100מעל 
מסכה, גורם מוסמך כאמור שלט המציין את החובה לעטות 

ה לפקודה יודיע לאדם השוהה בהתקהלות כאמור על 20בסעיף 
 חובתו לעטות מסכה.

לגבי מי שמתקיים בו אחד התנאים האלה, תחול החובה לעטות  )1(א
 מסכה גם בשטח פתוח:

אורח שאינו מחלים בעת שהייה במוסד בריאות או מוסד  )1(
בעת שהייה במוסד כאמור רווחה או עובד שאינו מחלים 

 בסמוך למטופל;

או אדם שנודע  וזהוראה אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי  )2(
 ;לו כי הוא אדם המצוי בבידוד בדרכו למקום הבידוד
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גורם המוסמך במשרד הבריאות דם השוהה במוסד מסוים שהא )2א(
הורה על חובת בישראל או מתאם הבריאות במינהל האזרחי 

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 

גורם הופירוט המקומות בשטח המוסד שבהן היא חלה; 
של אינטרנט יפרסם באתר ה המוסמך במשרד הבריאות בישראל

רשימה של המוסדות שלגביהם הורה משרד הבריאות בישראל 
כאמור; תוקף הוראה כאמור יהיה לתקופה של עד שבועיים, 
וניתן להאריך את ההוראה לתקופות נוספות שלא יעלו על 

שהצורך גורם המוסמך במשרד הבריאות השבועיים אם מצא 
 ;עדיין קיים

 על כל אלה: ולא יחול) 2עד (א(א)  ניםקטפים סעי (ב)

 ;7קטין מתחת לגיל  )1(

אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה  )2(
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  )3(

השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו אדם 
 –מקום אתו; לעניין זה 

אדם השוהה  –"אדם השוהה במקום סגור או מופרד" 
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 

פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה  בתא עבודה בחלל
בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר 
ועשרים סנטימטרים לפחות, ובלבד שהאדם שלא עוטה 

 מסיכה יושב;
בני אותו תא משפחתי או  –"אנשים הגרים באותו מקום" 

 יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;
שנדרש לדבר בשידור, משתתף בשידור באמצעי תקשורת  )4(

מטרים  2ובלבד שהוא נמצא, ככל האפשר, במרחק של 
 לפחות מאדם אחר;

שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה  )5(
 ;מטרים לפחות 2ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 

 ;אדם המבצע פעילות ספורט )6(

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

, נותן שירות חיוני שהיה במגע הדוק עם 2על אף האמור בסעיף  (ד)
חולה במקום עבודתו בעת שעטה מסכה לפי סעיף קטן (א), לא 
חייב בידוד, בכפוף להצהרה ולפיה העובד קיים את הוראות 

מי שעוסק במתן  –הסעיף האמור; לעניין זה, "נותן שירות חיוני" 
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במקום ל זה עובד שירות לציבור במקום עבודה חיוני, ובכל
 ;למכירת מזון או בבית מרקחת

על האמור בסעיף זה, הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל  (ה)
הבריאות במנהל האזרחי רשאים לקבוע תנאים או  מתאםאו 

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)

 10רשת חנויות הכוללת בתי מרקחת או רשת מרכולים, הכוללת  )1(ה
לציבור, ככל האפשר, מסיכות המיועדות סניפים לפחות, ימכרו 

לכיסוי הפה והאף; אין באמור בסעיף קטן זה כדי למנוע מחנות 
לקוחותיהם מסכות כאמור בלא או ממרכול כאמור לספק ל

 ;תשלום
הוראות סעיף זה לא יחולו על בתי המשפט לעניינים מקומיים  (ו)

כהגדרתם בפרק ט"ז לתקנון המועצות המקומיות (יהודה 
; בתי משפט צבאיים כהגדרתם בצו 1981-ושומרון) תשמ"א

), 1651בדבר הוראת ביטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 
בתי הדין הרבניים שכוננו לפי הצו בדבר שיפוט בתי  ;2009-תש"ע

; ובתי 1981-), התשמ"א981דין רבניים (יהודה והשומרון) (מס' 
 דין דתיים באזור.

תחילה 
 תוקףו

 .12.11.2021עד ליום תוקפה ביום חתימתה ו של הוראה זותחילתה  .4

לפני יום חתימתה.  מסין הוראה זו תחול גם על מי שחזר לאזור  .5 תחולה

(נגיף הקורונה)  החדשה הוראת בריאות הציבורהוראה זו תיקרא: " .6 השם
 ".2021-ב(הוראת שעה), התשפ" (בידוד בית והוראות שונות)

 עטילה      פארסתא"ל     

 ראש     המינהל   האזרחי

 ושומרון   יהודה      באזור

  ב"פתשה     ח'  בחשוון

 2021        באוקטובר 14
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 תוספת ראשונה

11651



 צבא הגנה לישראל

 1979-ט"לתשה), 783(יהודה ושומרון) (מס' צו בדבר ניהול מועצות אזוריות 

 2021-ב) (יהודה ושומרון), התשפ"154 (תיקון מס'אזוריות תקנון המועצות ה

ויתר  1979-ט"לתשה), 783(יהודה ושומרון) (מס' אזוריות  ניהול מועצות לצו בדבר  2 בתוקף סמכותי לפי סעיף

 לאמור:בזה ני מצווה הנ כויותיי לפי כל דין או תחיקת בטחון,סמ

 2הוספת פרק י'

לתקנון המועצות 

 האזוריות

 1979-ל"ט(יהודה ושומרון), התשאזוריות לתקנון המועצות ה 1אחרי פרק י'  . 1

 התקנון) יבוא: –(להלן 

 חלוקת הכנסות – 2"פרק י

חלוקת 

הכנסות בין 

רשויות 

 מקומיות

בהתאם להוראות אזורית הורחב תחומה של מועצה  (א) כט.77

(יהודה אזוריות לצו בדבר ניהול מועצות א 1סעיף 

 –(להלן בפרק זה  1979-ט"להתש ,)783 'ושומרון) (מס

רשות מקומית קולטת), על ידי צירוף אזור שהיה כולו 

או מקצתו, ערב התיקון כלול בתחומה של מועצה 

בצו  מית כמשמעותהמקואחרת או של מועצה  אזורית

) (מס' ושומרון(יהודה מקומיות בדבר ניהול מועצות 

רשות  –(להלן בפרק זה  1981-מ"אהתש ,)892

 ;מקומית מעבירה), יחולו הוראות פרק זה

 14בישראל רשאי, לאחר שחלפו מנכ"ל משרד הפנים  (ב)

לראש המנהל האזרחי ימים מיום שהודיע בכתב 

רמ"א) על  האפשרות  –להלן באזור יהודה ושומרון (

של רמ"א או מי מטעמו  להביע את עמדתו בעניין, 

לאשר הסדרים בין רשות מקומית מעבירה לבין רשות 

הרשות ין העברת חלק מהכנסות יקולטת לענ מקומית

הקולטת מארנונה כללית, לרשות המקומית 

המקומית המעבירה, והכל לתקופה, בתנאים 

ד שהסדרים כאמור לא ובשיעורים כפי שיקבע, ובלב

יכללו העברה של הכנסות מארנונה כללית בשל נכסים 

 מסוג מבנה מגורים או הנמצאים באזורי מגורים;

11652



הסדר כאמור בישראל  מנכ"ל משרד הפניםאישר  (ג)

), תעביר הרשות המקומית הקולטת בבסעיף קטן (

לרשות המקומית המעבירה את ההכנסות מארנונה 

מקומית  הקולטת התחייבה כללית שהרשות ה

 להעביר בהסדר שאושר.

אזור חלוקת 

 הכנסות
   –בסעיף זה  (א) ל.77

מקומית או מועצה אזורית מועצה  –"רשות מקומית" 

(יהודה מקומיות בצו בדבר ניהול מועצות משמעותה כ

 ;1981-א"מהתש ,)892 'ושומרון) (מס

ת מנכ"ל רשאי, בהסכמבישראל מנכ"ל משרד הפנים  (ב)

ועיון בתסקיר של ועדת  בישראל,משרד האוצר 

ין זה (בסעיף יחקירה שמינה מנכ"ל משרד הפנים לענ

לחלוקת הכנסות), להכריז בהוראה, כי  ועדה –זה 

אזור המצוי בתחום רשות מקומית, אחת או יותר, 

 ,שלא נכלל בו שטח המיועד בתכנית למגורים בלבד

זור שבו ההכנסות ואשר תחומו יוגדר בהוראה, יהיה א

מארנונה כללית, או ההכנסות מארנונה כללית יחד עם 

אחד או יותר מתשלומי החובה, יחולקו בין הרשות 

המקומית שבתחומה מצוי אותו אזור לבין רשות 

המקומית  מקומית, אחת או יותר, הסמוכה לרשות

אזור חלוקת  –האמורה או הגובלת בה (בסעיף זה 

; לעניין זה, הכנסות), הכל כפי שנקבע בהוראה

מסים, אגרות, היטלים, דמי  -"תשלומי חובה" 

השתתפות ושאר תשלומי חובה המגיעים לרשות 

 ן או תחיקת ביטחון;מקומית על פי כל די

על האמור  כלול, נוסףתהוראה לפי סעיף קטן (ב)  (ג)

 נים אלה:יבאותו סעיף קטן, פירוט בעני

 גבולות אזור חלוקת ההכנסות; )1(
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שיעור ההכנסות שלו זכאית כל אחת  )2(

מהרשויות המקומיות המנויות בהוראה, 

שייקבע בהתחשב, בין השאר, בהוצאות 

הרשות המקומית שבתחומה נמצא אזור 

 חלוקת ההכנסות, בשל אותו אזור;

 ;ינים נוספים הנדרשים לביצועויענ )3(

הוצאה הוראה כאמור בסעיף קטן (ב), יועברו   (ד)

ההכנסות שנקבעו בהוראה, ישירות, מהרשות 

המקומית שבתחומה נמצא אזור חלוקת 

ההכנסות לרשויות המקומיות המנויות 

 ;בהוראה

יף ן הכרזה לפי סעילצורך הכנת תסקיר לעני  (ה)

קטן (ב), תבחן ועדת החקירה לחלוקת הכנסות 

את ההצדקה להכרזה כאמור, לאחר שנתנה 

לראשי הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, או 

הזדמנות להביע את עמדתם;  למי מטעמם,

סברה ועדת החקירה לחלוקת הכנסות כי 

קיימת הצדקה להכרזה כאמור, תתייחס 

הוועדה בתסקיר, בין השאר, לכל אחד 

 ;נים האמורים בסעיף קטן (ג)ינימהע

ועדת החקירה לחלוקת הכנסות לא תגיש את   (ו)

התסקיר האמור בסעיף קטן (ה) אלא לאחר 

רמ"א לימים מיום שהודיעה בכתב  14שחלפו 

על האפשרות שלו או מי מטעמו להביע את 

 עמדתו בעניין;
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תסקיר כאמור בסעיף קטן (ה), יוגש למנכ"ל   (ז)

בתוך תקופה שלא תעלה בישראל רד הפנים מש

על שלושה חודשים מיום מינוי הוועדה 

לחלוקת הכנסות; מנכ"ל משרד הפנים ייתן, 

ימים ממועד הגשת התסקיר כאמור,  30בתוך 

ין קבלת מסקנות יאת החלטתו המנומקת לענ

  .התסקיר או דחייתן

 תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו. .2 תחילה

) 154 תקנון זה ייקרא "תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס' .3 השם

 ". 2021-ב(יהודה ושומרון), התשפ"

 בתשפ"ח'   בחשוון   ה

 2021באוקטובר      14

יהודה    פוקס     אלוף            

מפקד    כוחות     צה"ל    

באזור   יהודה  ושומרון    
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 צבא הגנה לישראל

 1981-תשמ"אה), 892מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' צו בדבר ניהול מועצות 

 2021-) (יהודה ושומרון), התשפ"א267 תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס'

ויתר  1981-תשמ"אה), 892ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' לצו בדבר  2 בתוקף סמכותי לפי סעיף

 לאמור:בזה ני מצווה הנ ,תחיקת בטחון ואלפי כל דין  יויותיסמכ

 2הוספת פרק י'

לתקנון המועצות 

 המקומיות 

1981-א"לתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), התשמ 1אחרי פרק י'  .1

 התקנון) יבוא: –(להלן 

 חלוקת הכנסות – 2פרק י"

חלוקת 

הכנסות בין 

רשויות 

 מקומיות

רחב תחומה של מועצה מקומית בהתאם להוראות הו )א( ט.כ94

לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה  3סעיף 

 –(להלן בפרק זה  1981-התשמ"א ,)892 'ושומרון) (מס

רשות מקומית קולטת), על ידי צירוף אזור שהיה כולו 

או מקצתו, ערב התיקון כלול בתחומה של מועצה 

בצו  מעותהכמשמקומית אחרת או של מועצה אזורית 

) (מס' ושומרוןות (יהודה יבדבר ניהול מועצות אזור

רשות מקומית  –(להלן בפרק זה  1979-התשל"ט ,)783

 ;מעבירה), יחולו הוראות פרק זה

14שחלפו  לאחר רשאי, בישראלמנכ"ל משרד הפנים  )ב(

לראש המנהל האזרחי ימים מיום שהודיע בכתב 

 על  האפשרות א)רמ" –(להלן  באזור יהודה ושומרון

, בעניין ואו מי מטעמו  להביע את עמדתשל רמ"א 

לאשר הסדרים בין רשות מקומית מעבירה לבין רשות 

רשות הין העברת חלק מהכנסות יקולטת לענ מקומית

הקולטת מארנונה כללית, לרשות המקומית 

המקומית המעבירה, והכל לתקופה, בתנאים 

כאמור לא  ובשיעורים כפי שיקבע, ובלבד שהסדרים

יכללו העברה של הכנסות מארנונה כללית בשל נכסים 

 מסוג מבנה מגורים או הנמצאים באזורי מגורים;
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הסדר כאמור בישראל  מנכ"ל משרד הפניםאישר  )ג(

), תעביר הרשות המקומית הקולטת בבסעיף קטן (

לרשות המקומית המעבירה את ההכנסות מארנונה 

טת התחייבה כללית שהרשות המקומית  הקול

 להעביר בהסדר שאושר.

אזור חלוקת 

 הכנסות
–בסעיף זה  )א( ל.94

אזורית או מועצה מקומית מועצה  –"רשות מקומית" 

(יהודה אזוריות בצו בדבר ניהול מועצות משמעותה כ

 ;1979-ט"להתש ,)783 'ושומרון) (מס

רשאי, בהסכמת מנכ"ל בישראל מנכ"ל משרד הפנים   )ב(

עיון בתסקיר של ועדת לאחר ו, בישראל משרד האוצר

ין זה (בסעיף יחקירה שמינה מנכ"ל משרד הפנים לענ

לחלוקת הכנסות), להכריז בהוראה, כי  ועדה –זה 

אזור המצוי בתחום רשות מקומית, אחת או יותר, 

 ,שלא נכלל בו שטח המיועד בתכנית למגורים בלבד

ות ואשר תחומו יוגדר בהוראה, יהיה אזור שבו ההכנס

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 

אזור חלוקת  –האמורה או הגובלת בה (בסעיף זה 

ן זה, ; לענייהכנסות), הכל כפי שנקבע בהוראה

מסים, אגרות, היטלים, דמי  -"תשלומי חובה" 

השתתפות ושאר תשלומי חובה המגיעים לרשות 

  ;או תחיקת ביטחון ןמקומית על פי כל די

כלול, נוסף על האמור תהוראה לפי סעיף קטן (ב)   )ג(

 נים אלה:יבאותו סעיף קטן, פירוט בעני

גבולות אזור חלוקת ההכנסות;  )1(
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שיעור ההכנסות שלו זכאית כל אחת   )2(

מהרשויות המקומיות המנויות בהוראה, 

שייקבע בהתחשב, בין השאר, בהוצאות 

הרשות המקומית שבתחומה נמצא אזור 

 חלוקת ההכנסות, בשל אותו אזור;

;ינים נוספים הנדרשים לביצועויענ  )3(

הוצאה הוראה כאמור בסעיף קטן (ב), יועברו    )ד(

ות שנקבעו בהוראה, ישירות, מהרשות ההכנס

המקומית שבתחומה נמצא אזור חלוקת 

ההכנסות לרשויות המקומיות המנויות 

 ;בהוראה

ן הכרזה לפי סעיף ילצורך הכנת תסקיר לעני  )ה(

קטן (ב), תבחן ועדת החקירה לחלוקת הכנסות 

את ההצדקה להכרזה כאמור, לאחר שנתנה 

עות בדבר, או לראשי הרשויות המקומיות הנוג

הזדמנות להביע את עמדתם;  למי מטעמם,

סברה ועדת החקירה לחלוקת הכנסות כי 

קיימת הצדקה להכרזה כאמור, תתייחס 

הוועדה בתסקיר, בין השאר, לכל אחד 

 ;נים האמורים בסעיף קטן (ג)ימהעני

ועדת החקירה לחלוקת הכנסות לא תגיש את    )ו(

א לאחר התסקיר האמור בסעיף קטן (ה) אל

רמ"א לימים מיום שהודיעה בכתב  14שחלפו 

על האפשרות שלו או מי מטעמו להביע את 

     ;עמדתו בעניין
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 "בתשפה     ח' בחשוון

 2021     באוקטובר 14

יהודה    פוקסאלוף           

מפקד    כוחות     צה"ל    

באזור   יהודה  ושומרון    

תסקיר כאמור בסעיף קטן (ה), יוגש למנכ"ל    )ז(

בתוך תקופה שלא תעלה בישראל משרד הפנים 

דה על שלושה חודשים מיום מינוי הווע

 ; מנכ"ל משרד הפנים ייתן,לחלוקת הכנסות

ימים ממועד הגשת התסקיר כאמור,  30בתוך 

ין קבלת מסקנות יאת החלטתו המנומקת לענ

  .התסקיר או דחייתן

 .חתימתו יוםבתחילתו של תקנון זה  .2 תחילה

) 267 תקנון זה ייקרא "תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' .3 שםה

 ". 2021-(יהודה ושומרון), התשפ"א
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

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

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

 2021-ב, התשפ"(תיקון) )גשר אלנבימעבר הסדרי כניסה לאזור ( בדבר ותהורא

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (כניסה ל 3 -ו 2 םפילפי סעיבתוקף סמכותי 
 ששוכנעתי, ולאחר הצו) –(להלן  2021-בהתשפ" ,2069מס׳ ויציאה מהאזור דרך מעבר גשר אלנבי) (הוראת שעה), 

הנני מורה בזאת  ם לשם מניעת הפצתה,ישל מחלה מגפתית המחייבת צעדים מיידי דבר נחוץ לשם הדברתהכי ה
 לאמור:

, במקום 5, בסעיף 2021-ב, התשפ"בדבר הסדרי כניסה לאזור (מעבר גשר אלנבי) ותהוראב .1 הארכת תוקף
 ".15.11.2021" יבוא: "15.10.2021"

, (תיקון) בדבר הסדרי כניסה לאזור (מעבר גשר אלנבי) ותהורא: "ייקראו אלו ותהורא .2 השם
 ".2021-בהתשפ"

 בהתשפ" חשווןב ט

 2021 באוקטובר 15

 אל"ם        מלי          מאירי

 ראש      מחלקת    מבצעים

 תיאום פעולות הממשלה בשטחים
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 צבא הגנה לישראל

 1953לשנת  31חוק הפיקוח על המים מס' 

(יהודה ושומרון)  1953לשנת  31צו לתיקון חוק הפיקוח על המים מס' 
 1967-), התשכ"ח158(מס' 

) 2תקנות הפיקוח על המים (שיעור אגרה לקבלת רישיון) (תיקון מס' 
 2021-ב(יהודה ושומרון), התשפ"

החוק), כפי תיקונו בצו לתיקון חוק הפיקוח  –(להלן  1953לשנת  31הפיקוח על המים מס' 
, הנני מתקין 1967-), התשכ"ח158(יהודה ושומרון) (מס'  1953לשנת  31על המים מס' 

     :תקנות אלו

תיקון 
 2 תקנה

), ושומרון) (יהודה רישיון לקבלת אגרה(שיעור  המים על הפיקוח בתקנות .1
  יבוא: 2בתקנה , 2010-"עהתש

רישיון הפקה" יבוא: "או  תהמילים: "לקבל אחריברישא,  (א)
 הספקה";

: "הבקשה לרישיון במקום המילים "הבקשה לרישיון הפקה" יבוא (ב)
 הפקה או הספקה";

: בכל מקום במקום המילים "בבקשה לרישיון הפקה" יבוא (ג)
 ;בקשה לרישיון הפקה או הספקה"ב"

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

" יבוא: תוספת האגרה שתיגבה לכל מתקן הפקהאחרי המילים " (ה)
 "או הספקה".

 תחילת
 תוקף

 .חתימתן ביום אלו תקנות של תחילתן .2

לקבלת : "תקנות הפיקוח על המים (שיעור אגרה ייקראו אלו תקנות .3 השם
 ".2021-) (יהודה ושומרון), התשפ"א2מס'  שיון) (תיקוןיר

 רועי                       אסייג

 מים   לעניינימטה   קצין

 מרוןואזור   יהודה    ושב

 ו      נ     ה     ממ          ה

בהתשפ"    י"ח    בחשוון

  2021  באוקטובר    24
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תת אלוף         פארס עטילה,  

האזרחי        נהל       המ      ראש       

     המוסמכת                    הרשות  

 

                                              לישראל                                               הגנה                                                     צבא                   
 
  1969 -), תשכ"ט321(יהודה ושומרון) (מס'  (רכישה לצרכי ציבור) צו בדבר חוק הקרקעות 

 מס' )דרך(שטח וקטע  הסתלקות חלקית מרכישת בעלות ונטילת חזקהה בדבר החלט
  )תיקון גבולות( 7/82ה'/

  
 )יהודה ושומרון( )רכישה לצרכי ציבור(לצו בדבר חוק הקרקעות  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 

מינהל הצו בדבר הקמת ) הצו בדבר חוק הקרקעות"(להלן : " , 1969-, תשכ"ט)321מס '(
לחוק  19ומתוקף סמכותי לסעיף  ,1981 -, התשמ"ב)947מס '( )יהודה והשומרון(אזרחי 

ובהתאם לסעיף  )"חוק הרכישה"(להלן :  1953לשנת  2הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) מס' 
  – חוק הקרקעות א לצו בדבר4לחוק הרכישה וסעיף  4

  
טה בדבר רכישת בעלות ונטילת הנני מחליט בזה על תיקון מפת הרכישה שצורפה להחל

בשב"ט  הכ"( 1982בפברואר  18בתאריך , שנחתמה 7/82'/מס' ה )דרך(שטח וקטע חזקה 
ילת החזקה במקרקעין , על דרך של הסתלקות מנט)"ההחלטה המקורית"(להלן :  ,מ"ב)תש

החלטה זו תעמוד בתוקפה מיום פרסום החלטה זו בשטח, באתר האינטרנט  .שיפורטו להלן
 ובמשרד המת"ק הרלוונטי, או במסירה לגופי הקישור הפלסטיני, לפי המאוחר מביניהם.

  
 : להסתלקות ואלה המקרקעין

 
בקנה מידה במפת רכישה  צהובבצבע  דונם, כפי שמסומן 37.279חטיבת קרקע בגודל של 

את השם "החלטה בדבר הסתלקות חלקית מרכישת בעלות ונטילת חזקה  הנושאת ,1:3,000
החתומה על ידי והמצורפת להחלטה זו (תיקון גבולות)",  7/82מס' ה'/) שטח וקטע דרך(

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה. 
  

באדמות הכפר  ימוסדרים ומופיעים בלוח הזכויות הלא סופהמקרקעין האמורים אינם 
 .44 –ו  27קות חל 26גוש  ביתוניה

 
ספר אנגלי  חלק מן המקרקעין האמורים רשומים ברישום מנדטורי באדמות הכפר ביתוניא

 .9דף  1
 

     החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה, יפורסמו באופן הבא:
   ימים. 60הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  המת"ק יופקדו במשרדי )1(
  הרלוונטי. המת"ק הרלוונטית, באמצעותיימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה  )2(
   יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית. )3(
  האזרחי. המינהל יפורסמו באתר אינטרנט של )4(
   לעיונו של כל המעוניין. האזרחי, ויועמדו במינהל יופקדו בלשכת ראש תחום תשתית )5(
  .לעיונו של כל המעוניין האזרחי, ויועמדו במינהל יופקדו בלשכת התכנון )6(
בנפה הרלוונטית, ויועמדו  באיו"ש יופקדו במשרדי נציג הממונה על הרכוש הממשלתי )7(

  לעיונו של כל המעוניין.
  ימים. 60ייתלו בצורה ברורה, במספר מקומות, בשטח המקרקעין המדובר, למשך  )8(
) של מפקדת כוחות צה"ל באזור םיפורסמו בקובץ המנשרים, הצווים והמינויים (הקמצ" )9(

 רון.יהודה ושומ
 

  לעיונו של כל המעוניין. ויועמדו

 

 התשפ"ב      בחשוון    כ"א 
 

2021       לאוקטובר         27
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צבא הגנה לישראל 

,  (280)צו בדבר הסדרת מקומות רחצה ציבוריים (יהודה ושומרון) מס'
 1968-התשכ"ח

יהודה (תקנות דמי כניסה ומחירי שירותים בחופי צפון ים המלח 
 2021-, התשפ"ב)ושומרון) (הוראת שעה

יהודה (לצו בדבר הסדרת מקומות רחצה ציבוריים  )14(9-ו 1בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
, הנני מצווה בזאת לאמור:  )הצו –להלן ( 1968-, התשכ"ח)280 מס'( )ושומרון

 –בתקנות אלו 

 כהגדרתה בצו;  – "הרשות המוסמכת"
כמשמעותם בתוספת  – "חופי צפון ים המלח"

הראשונה לצו בדבר קביעת מקומות רחצה מורשים 
אדם  –"; "ילד 2020-, התשפ"א)חופי צפון ים המלח(

 שנים.  13שלא מלאו לו 

 הגדרות  1. 

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

שיעורי  2.  (א)
דמי 

 כניסה  

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

 )ב(

בעד השירותים הניתנים בשטחי חופי צפון ים המלח 
ובסביבתו, לא ניתן יהיה לגבות מחירים העולים על 

 המחירים המפורטים להלן: 

מחירי  3. 
 השירותים 

השירותים הניתנים  בשקלים חדשים 
 בחופים 

 כיסא נוח 1) ( 8 

 שמשיה  )2( 8 

מיטת שיזוף  )3( 16 

כל אדם רשאי שלא להזדקק לשירותים הניתנים 
, באמצעות הכנסה של ציוד 3בחופים כאמור בתקנה 

כיסאות,  לרבות שמשיות,(פרטי לשטחי החופים 
, מבלי שייגבו תשלומים או )שולחנות ומיטות שיזוף

 אגרות בעד הכנסת הציוד . 

ציוד הניתן  4. 
להכנסה 
לשטחי 

 החופים 

בחופי צפון ים המלח יוצבו מתקני תברואה חיוניים 
מלתחות, בתי שימוש, ברזי שתיה  ובכלל זה מקלחות,

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. 

שירותים  5. 
ללא 

 תשלום 
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תחילתן של תקנות אלו ביום חתימתן ותוקפן עד ליום 
27.10.2023 .

תחילת  7. 
 תוקף 

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

2021." 

 השם 8.

שבת -מרקו                בןכ"א      בחשוון         התשפ"ב 

מנהל   יחידת   הפיקוח      2021באוקטובר                    27

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

 

 1979-), התשל"ט783צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 

 

 תקנות בדבר ניהול מועצות אזוריות
 2021-מפה) (מועצה אזורית שומרון), התשפ"ב(תיקון 

 

 

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

 

תחום 
מועצה ה
 אזוריתה

במפה, המהווה חלק בלתי נפרד  צהובהשטחים המסומנים בצבע  .1
מתחום  גרעוייהמפה),  –מתקנות אלה והחתומה על ידי (להלן 

 המועצה). –(להלן  המועצה האזורית שומרון
   

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

   
משרד ראש תחום תשתית במנהל האזרחי לאזור יהודה  )1(  

 ושומרון;
    
משרד הממונה כמשמעותו בתקנון המועצות המקומיות  )2(  

 ;1981-(יהודה והשומרון), התשמ"א
    
 משרדי המועצה האזורית שומרון. )3(  
    

 ביום חתימתן.תחילת תוקפן של תקנות אלה  .3 תחילה 
   

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

 

 

 

 פ"בהתש  כ"ה  בחשוון

 2021  באוקטובר       31

 פוקס יהודהאלוף  

 מפקד כוחות צה"ל

 באזור יהודה ושומרון
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 צבא הגנה לישראל

 1945הגנה (שעת חירום), התקנות 

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת 

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

ארגון של  זרועהיא ההתאחדות נושא הכרזה זו כי  שהשתכנעתילאחר וותחיקת ביטחון, 
הדבר דרוש וכי , שהוא התאחדות בלתי מותרת ",החזית העממית לשחרור פלסטין"

אני והסדר ציבורי, , ביטחון מדינת ישראל, שלום הציבור לצורך הגנה על ביטחון האזור
פלסטין  -התנועה העולמית להגנה על ילדים "הנקרא חבר בני אדם  כל מכריז בזה כי

" Defense for Children International – Palestine (DCI-P)"או  "(די.סי.איי.פי)
בין אם הוא מאוגד ובין אם לאו, בין אם הוא פועל ברשת האינטרנט ובין אם הוא פועל 

יעה שלו, ובכל שם באופן אחר, לרבות קבוצה, תא, וכן כל פלג, מוסד, סניף מרכז ועד או ס
הוא ולרבות כל חבר בני אדם המשתייך לזרם זה, המכונה בכינויים שונים,  ,שייקרא

 .ההגנה התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות

המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל, נדרש להודיע על כך למפקד כוחות 
, 02-997-7071/711באמצעות לשכת היועץ המשפטי ליהודה ושומרון בטלפון:  צה"ל באיו"ש

 .076-539-9689ובפקס: 

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

 תשפ"בה     ווןכ"ז     בחש

 2021  בנובמבר     3

 , אלוףיהודה פוקס

 מפקד    כוחות    צה"ל

 ושומרון          באזור יהודה
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 צבא הגנה לישראל

 1945הגנה (שעת חירום), התקנות 

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת 

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

ארגון של  זרועהיא ההתאחדות נושא הכרזה זו כי  שהשתכנעתילאחר וותחיקת ביטחון, 
הדבר דרוש וכי , שהוא התאחדות בלתי מותרת ,"החזית העממית לשחרור פלסטין"

אני והסדר ציבורי, , ביטחון מדינת ישראל, שלום הציבור לצורך הגנה על ביטחון האזור
 Bisan"או  "למחקר ולפיתוח מרכז ביסאן"הנקרא חבר בני אדם  כל מכריז בזה כי

Center for Research and Development",  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, 

ולרבות כל חבר בני אדם המשתייך  ,מוסד, סניף מרכז ועד או סיעה שלו, ובכל שם שייקרא
 הוא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנותלזרם זה, המכונה בכינויים שונים, 

 .ההגנה

המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל, נדרש להודיע על כך למפקד כוחות 
, 02-997-7071/711טלפון: בהיועץ המשפטי ליהודה ושומרון לשכת צה"ל באיו"ש באמצעות 

 .076-539-9689 פקס:וב

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

 כ"ז     בחשוון     התשפ"ב

 2021בנובמבר                   3

 , אלוףיהודה פוקס

 מפקד    כוחות    צה"ל

 ושומרון          באזור יהודה
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 צבא הגנה לישראל
 

 1945הגנה (שעת חירום), התקנות 
 

 הכרזה על התאחדות בלתי מותרת 
 
 

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

ארגון של  זרועהיא ההתאחדות נושא הכרזה זו כי  שהשתכנעתילאחר וותחיקת ביטחון, 
הדבר דרוש וכי , שהוא התאחדות בלתי מותרת ,"החזית העממית לשחרור פלסטין"

אני והסדר ציבורי, , ביטחון מדינת ישראל, שלום הציבור לצורך הגנה על ביטחון האזור
 "אגודה לתמיכה באסיר ולזכויות אדם -אדמיר "הנקרא חבר בני אדם  כל מכריז בזה כי

בין  ,"ADDAMEER - Prisoner Support and Human Rights Association"או 
אם הוא מאוגד ובין אם לאו, בין אם הוא פועל ברשת האינטרנט ובין אם הוא פועל באופן 

 ,שייקראאחר, לרבות קבוצה, תא, וכן כל פלג, מוסד, סניף מרכז ועד או סיעה שלו, ובכל שם 
הוא התאחדות בלתי ולרבות כל חבר בני אדם המשתייך לזרם זה, המכונה בכינויים שונים, 

 .ההגנה מותרת כמשמעותה בתקנות
 

המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל, נדרש להודיע על כך למפקד כוחות 
, 02-997-7071/711טלפון בהיועץ המשפטי ליהודה ושומרון, לשכת צה"ל באיו"ש באמצעות 

 .076-539-9689 פקס:וב
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 כ"ז     בחשוון     התשפ"ב

 2021בנובמבר                   3

 
 
 

  
 
 
 

 , אלוףיהודה פוקס

 מפקד    כוחות    צה"ל

 ושומרון          באזור יהודה
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 צבא הגנה לישראל
 

 1945הגנה (שעת חירום), התקנות 
 

 הכרזה על התאחדות בלתי מותרת 
 
 

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

ארגון של  זרועהיא ההתאחדות נושא הכרזה זו כי  שהשתכנעתילאחר וותחיקת ביטחון, 
הדבר דרוש וכי , שהוא התאחדות בלתי מותרת ,"החזית העממית לשחרור פלסטין"

אני והסדר ציבורי, , ביטחון מדינת ישראל, שלום הציבור לצורך הגנה על ביטחון האזור
בין אם הוא מאוגד  ,"Al-Haq"או  "מוסד אלחק"הנקרא חבר בני אדם  כל מכריז בזה כי

ובין אם לאו, בין אם הוא פועל ברשת האינטרנט ובין אם הוא פועל באופן אחר, לרבות 
ולרבות כל  ,קבוצה, תא, וכן כל פלג, מוסד, סניף מרכז ועד או סיעה שלו, ובכל שם שייקרא

תרת הוא התאחדות בלתי מוחבר בני אדם המשתייך לזרם זה, המכונה בכינויים שונים, 
 .ההגנה כמשמעותה בתקנות

 
המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל, נדרש להודיע על כך למפקד כוחות 

, 02-997-7071/711טלפון: בהיועץ המשפטי ליהודה ושומרון לשכת צה"ל באיו"ש באמצעות 
 .076-539-9689 פקס:וב

 
היועץ לשכת הרואה עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש השגותיו בכתב בפניי באמצעות 

 יום ממועד פרסום ההכרזה. 14תוך וזאת המשפטי ליהודה ושומרון, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כ"ז     בחשוון     התשפ"ב

 2021בנובמבר                   3

 
 
 

  
 
 
 
 

 , אלוףיהודה פוקס

 מפקד    כוחות    צה"ל

 ושומרון          באזור יהודה
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 צבא הגנה לישראל

 1945הגנה (שעת חירום), התקנות 

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת 

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

ארגון של  זרועהיא ההתאחדות נושא הכרזה זו כי  שהשתכנעתילאחר וותחיקת ביטחון, 
הדבר דרוש לצורך וכי , שהוא התאחדות בלתי מותרת ",החזית העממית לשחרור פלסטין"

אני מכריז בזה והסדר ציבורי, , ביטחון מדינת ישראל, שלום הציבור הגנה על ביטחון האזור
 Union of"או  "הפלסטיניתאיחוד ועדות האישה "הנקרא חבר בני אדם  כל כי

Palestinian Women's Committees (UPWC)" , בין אם הוא מאוגד ובין אם לאו, בין
אם הוא פועל ברשת האינטרנט ובין אם הוא פועל באופן אחר, לרבות קבוצה, תא, וכן כל 

ולרבות כל חבר בני אדם  ,פלג, מוסד, סניף מרכז ועד או סיעה שלו, ובכל שם שייקרא
הוא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה ייך לזרם זה, המכונה בכינויים שונים, המשת

 .ההגנה בתקנות

המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל, נדרש להודיע על כך למפקד כוחות 
, 02-997-7071/711באמצעות לשכת היועץ המשפטי ליהודה ושומרון בטלפון:  צה"ל באיו"ש

 .076-539-9689ובפקס: 

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

 כ"ז     בחשוון     התשפ"ב

 2021בנובמבר                   3

 , אלוףיהודה פוקס

 מפקד    כוחות    צה"ל

 ושומרון          באזור יהודה
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 צבא הגנה לישראל

 
 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

 
(בידוד בית והוראות  (נגיף הקורונה) החדשה הוראת בריאות הציבור

 2021-ב(הוראת שעה), התשפ" (תיקון) שונות)
 

הצו , ועל פי 1966לשנת  43זמני מס' , חוק חוק בריאות הציבורל 15-ו 10בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
 :אלו הריני מתקין הוראות 1981-), התשמ"א947הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' בדבר 

 
 

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

  – 1 בסעיף העיקרית), 
 

בשטח אותו בית ספר, חינוכי", במקום: "בהגדרת "מוסד  (א)  
ילדים, לרבות לרבות צהרון בטח אותו בית הספר", יבוא: "

אותו בית ספר או אותו גן ילדים לפי  צהרון המצוי בשטח
 ;"העניין

, יבוא: "תקנות הגבלת פעילות מוסדות חינוך" ההגדרה אחרי (ב)  
צו בדבר סמכויות מיוחדות  – "צו בדבר הגבלת פעילות""

להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת 
פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (יהודה 

 ."2021-), תשפ"ב2075ושומרון) (מס' 
 

 – להוראה העיקרית 2בסעיף  .2 2תיקון סעיף 

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

 יימחק. – סעיף קטן (יג) )ב(  

ברשות מקומית בסעיף קטן (יד) במקום האמור בו, יבוא: " )ג(  
(א) לתקנות הגבלת פעילות מוסדות חינוך, 7כהגדרתה בתקנה 

 יחולו ההוראות אלה:
בעקבות תלמיד או עובד במוסד חינוכי, השוהה בבידוד ) 1(

עם חולה בכיתה מסוימת באותו מוסד חינוכי,  מגע הדוק
בכתב על השתתפותו בפרויקט כיתה  רשאי אם קיבל הודעה

פרויקט כיתה  –קטן זה  להלן בסעיף(ירוקה לפי סעיף קטן זה 
החינוכי,  לצאת ממקום הבידוד לצורך שהייה במוסד )ירוקה

שאי לרבות לצורך הגעה וחזרה ממנו בכל דרך שהיא, ור
במקום הבידוד עם בני הבית המתגוררים עימו  לשהות

או עובד במוסד חינוכי בפרויקט  שתתפות תלמידה בשגרה; 
כאמור או האחראי על  כיתה ירוקה תהיה כפופה לכך שהעובד

בפרויקט כיתה  הקטין התלמיד, חתמו על הסכמה להשתתפות
 ירוקה ולבצע את הבדיקות כמפורט להלן:

 
יגיע למוסד החינוכי רק לאחר התלמיד או העובד  )א(

שביצע סמוך,  nCOV–שקיבל ממצא שלילי בבדיקה ל
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ככל האפשר, למגע האחרון עם החולה; אם במוסד 
חינוכי מתבצעות בדיקות במסגרת תכנית "מגן 

בדבר הגבלת פעילות יראו את  בצו וחינוך", כהגדרת
בדיקת הסקר הראשונה שבה התגלה חולה מאומת 

 ;כבדיקה לפי פסקה זו
 

ובכל  (א)לאחר קבלת ממצא שלילי כאמור בפסקה  )ב(
סיום תקופת הבידוד, התלמיד או העובד ביצע  יום עד

מיידית ערכה שקיבל במוסד  בביתו בדיקת קורונה
טרם תחילת יום  החינוכי, וקיבל בה ממצא שלילי

הלימודים; קיבל התלמיד או העובד ממצא חיובי 
בפרויקט בבדיקת קורונה כאמור, תושהה השתתפותו 

 ויחולו הוראות אלה: כיתה ירוקה
 
הוא , nCOV–אם קיבל ממצא שלילי בבדיקה ל )1(

 לחזור לפרויקט כיתה ירוקה; רשאי
) תבוצע בסמוך, ככל האפשר, 1( בדיקה לפי פסקה )2(

למועד קבלת התוצאה החיובית בבדיקת קורונה 
שעות  48–מיידית לפי סעיף קטן זה ולא יאוחר מ

התלמיד או העובד את מהמועד האמור; לא ביצע 
 הבדיקה במועד האמור, הוא יוכל לקצר את

 )3(גתקופת הבידוד לפי סעיף קטן 
בבדיקה  nCOV–קיבל התלמיד ממצא חיובי ל )3(

סעיף קטן זה, יראו אותו כחולה לעניין  שביצע לפי
 ;וזהוראה 

 
–התלמיד או העובד קיבל תוצאה שלילית בבדיקה ל )ג(

nCOV רון עם שביצע ביום השביעי מהמגע האח
 החולה;

 
המנהל רשאי להודיע למשתתפים בפרויקט כיתה ירוקה כי  )2(

המועדים המנויים בסעיף קטן זה יימנו מחדש אם נודע לו כי 
תלמיד או עובד שהשתתף בפרויקט לפי סעיף קטן זה, קיבל 

 ;nCOV–ממצא חיובי בבדיקה ל
 
המנהל רשאי להודיע למשתתפים בפרויקט כיתה ירוקה על  )3(

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 

בבדיקת קורונה מיידית שביצע  ממצא חיובי בבדיקה או
 בביתו לפי סעיף קטן זה; הודיע המנהל כאמור, תחול חובת

 .בידוד לפי סעיף זה מיום המגע האחרון עם חולה
 
השתתפות תלמיד או עובד במוסד חינוכי בפרויקט כיתה  )4(

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 

); המנהל רשאי להודיע 2)(ב)(1בפסקה (בביתו כאמור 
למשתתף על הפסקת השתתפותו בפרויקט כיתה ירוקה אם 

 .לא דיווח כנדרש על ביצוע הבדיקות כאמור
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סעיף קטן זה יחול לגבי מוסד חינוכי, המצוי במועצה  )5(

מקומית שצבעה כתום או אדום רק אם מתבצעות בו בדיקות 
כהגדרתה בצו בדבר  במסגרת תכנית "מגן חינוך" בישראל,

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 

 ).4או ( )3המנהל אחרת לפי פסקה (
 

 יימחקו.–סעיפים (טו), (טז) (ד)  

הוספת סעיף 
 1א2

 – א לצו העיקרי, יבוא2סעיף  לאחר .3

 38אדם עם חום גוף העולה על  (א) .1א2"   
מעלות צלזיוס, ישהה בבידוד 

 (א).2במקום בידוד לפי סעיף 
(ז), יחול על חובת -(ד), (ה) ו2סעיף  (ב)    

 בידוד לפי סעיף זה.
בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן מ (ג)    

(ב), במהלך הבידוד יש למדוד את 
הגוף פעמיים ביום ולרשום חום 

את מדידת החום; חובת הבידוד 
תסתיים לאחר מדידת חום גוף 

מעלות  37.5שאינו עולה על 
שעות ברציפות  48צלזיוס, במשך 

לפחות או עד קבלת תוצאת 
-בדיקה עם ממצא שלילי ל

nCov.." 
 

האמור", ג להוראה העיקרית, בסעיף קטן (ה), במקום: "על 3בסעיף  .4 ג3תיקון סעיף 
עטיית : "יבוא: "על אף האמור", במקום: "חבישת מסיכה", יבוא
 מסיכה" ובמקום: "חבש מסיכה", יבוא: "עטה מסיכה".

 
 תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה. .4 תחילת תוקף

הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) הוראה זו תיקרא: " .5 השם
 ".2021-(תיקון) (הוראת שעה), התשפ"ב(בידוד בית והוראות שונות) 

 
 
 
 י

 עטילה   פארס   ל  "את

 ראש   המינהל האזרחי

 מרוןווש   באזור יהודה 

 פ"בתשהג'           בכסלו       

    2021בנובמבר                      7

11676



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

(יהודה ושומרון) (מס' סמכויות לעניין דיני רישוי מודדים מוסמכים צו בדבר 

 1978-ט"ל), התש768
 

 2021-ב"פהתש) (יהודה ושומרון), 18(תיקון מס' דידות המ תתקנו
 

-ב), התשמ"947(יהודה ושומרון) (מס' הקמת מינהל אזרחי לצו בדבר  (א)3בתוקף סמכותי לפי סעיף 

), 768(יהודה ושומרון) (מס'  לצו בדבר סמכויות לעניין דיני רישוי מודדים מוסמכים 2לפי סעיף , 1981

ויתר , 1948 לשנת 7מס׳  מוסמכיםחוק המסדיר את מקצוע המודדים הל (ב)2לפי סעיף , 1978-ט"להתש

 :תחיקת בטחון, הנני מצווה בזה לאמור ואסמכויותיי לפי כל דין 

  – 8, בתקנה 1967לשנת  6המדידות מס'  תתקנוב  .1 8תקנה תיקון 

  – תקנת משנה (א)ב )1(  

 ";466" יבוא: "135), במקום "1בפסקה ( (א)   

 ";466" יבוא: "135), במקום "2בפסקה ( (ב)   

 ";466" יבוא: "135), במקום "3(בפסקה  (ג)   

 ";665" יבוא: "193), במקום "4בפסקה ( (ד)   

 ;"900" יבוא: "262), במקום "5בפסקה ( (ה)   

 ;"100" יבוא: "64בתקנת משנה (ב), במקום " )2(  

יהיה  תוקפו של רשיוןמשנה (ג), במקום האמור בא יבוא: " תבתקנ )3(  

בדצמבר של כל שנה  31-לתקופה שאינה עולה על שנתיים ויסתיים ב

 ".המנהל רשאי לחדש תוקפו של רשיון שפקע לשנתיים נוספות ;שניה

 .חתימתןביום  אלו תשל תקנו ןתחילת  .2 תחילה ותוקף

) (יהודה ושומרון), 18(תיקון מס' דידות המ תתקנו: "וייקרא אלו תתקנו  .3 השם

 ."2021-התשפ"ב
 

 

ב"פהתש           ג'          בכסלו  
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 פארס עטילהאלוף -תת

 ראש המינהל האזרחי

 באזור יהודה ושומרון
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 צבא הגנה לישראל

 
 1966לשנת  43חוק בריאות הציבור זמני מס' 

 
(בידוד בית והוראות  (נגיף הקורונה) החדשה הוראת בריאות הציבור

 2021-ב(הוראת שעה), התשפ" )2מס'  (תיקון שונות)
 

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

 
 

 רונה) (בידוד בית והוראות שונות)הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקוב .1 4תיקון סעיף 
  – 4 בסעיף ההוראה העיקרית),  – (להלן 2021-(הוראת שעה), התשפ"ב

 ."12.12.2021", יבוא: "12.11.2021במקום: "  
 

 תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה. .2 תחילת תוקף
 

הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד הוראה זו תיקרא: " .3 השם
 ".2021-) (הוראת שעה), התשפ"ב2מס'  בית והוראות שונות) (תיקון

 
 
 
 
 
 
 
 

 עטילה   פארס   ל  "את

 ראש   המינהל האזרחי

 מרוןווש   באזור יהודה 

 פ"בתשהז'             בכסלו           
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 צ ב א   ה ג נ ה   ל י ש ר א ל

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

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

 2021-ב, התשפ")2הארכת תוקף ( )גשר אלנבימעבר הסדרי כניסה לאזור ( בדבר ותהורא

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (כניסה ל 3 -ו 2 פיםי סעילפבתוקף סמכותי 
 ששוכנעתי, ולאחר הצו) –(להלן  2021-בהתשפ" ,2069מס׳ ויציאה מהאזור דרך מעבר גשר אלנבי) (הוראת שעה), 

הנני מורה בזאת  ם לשם מניעת הפצתה,ישל מחלה מגפתית המחייבת צעדים מיידי דבר נחוץ לשם הדברתהכי ה
 לאמור:

, במקום 5, בסעיף 2021-ב, התשפ"בדבר הסדרי כניסה לאזור (מעבר גשר אלנבי) ותהוראב .1 הארכת תוקף
 ".15.12.2021" יבוא: "15.11.2021"

, )הארכת תוקף( בדבר הסדרי כניסה לאזור (מעבר גשר אלנבי) ותהורא: "ייקראו אלו ותהורא .2 השם
 ".2021-בהתשפ"

 בהתשפ" כסלו י"א

 2021 בנובמבר 15

 אל"ם        מלי          מאירי

 ראש      מחלקת    מבצעים

 תיאום פעולות הממשלה בשטחים
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 צבא הגנה לישראל

 1967-"חהתשכ), 172) (מס' ושומרון(יהודה  עררים ועדות בדבר צו

 2021-ב"התשפ, (יהודה ושומרון) (אגרות) העררים ועדות בדבר תקנות
 

 1967-), התשכ"ח172א לצו בדבר ועדות עררים (יהודה ושומרון) (מס' 8בתוקף סמכותי לפי סעיף 
-תשמ"בה), 947צו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה ושומרון) (מס' ל(ב) 4הצו) ולפי סעיף  –(להלן 

 :ו, הנני מתקין בזאת תקנות אל1981

 

 –בתקנות אלו  .1 הגדרות
 

 לצו. 1ח סעיף והוועדה או הוועדות שהוקמו מכ -"ועדת העררים" 
   

אגרות 
 להגשת ערר

 34-29-ו 20, 11, 7, 2, 1לפי פרטים העררים  תבעבור הגשת ערר לוועד (א) .2
 ;שקלים חדשים 1,000תשולם אגרה על סך , בתוספת לצו

    
שאינם מנויים בסעיף לפי פרטים העררים  תבעבור הגשת ערר לוועד (ב)  

 שקלים חדשים. 150תשולם אגרה על סך קטן (א), 
   

פטור 
מתשלום 

 אגרה

 עם, עררל יצרף, אגרה לשלם ביכולתו שאין הטוען, 2 הערר לפי תקנ מגיש .3
, רכושו את בו שיפרט תצהיר בצירוף, אגרה מתשלום לפטור בקשה, והגשת
 בששת הכנסתו מקורות וכן, שולחנם על סמוך הוא אם הוריו או זוגו בן רכוש

 הוגשה; מאגרה לפטור הבקשה הגשת למועד שקדמו האחרונים החודשים
, במקרים בקשלמ לתתת ועדת העררים רשאי, כאמור מאגרה לפטור בקשה

 אם, אגרהחריגים ומנימוקים שיירשמו, פטור מלא או חלקי מתשלום 
, בהתחשב בהכנסותיו, ברכושו האגרה את לשלם ביכולתו אין כי ההשתכנע

 .ובחובותיו המוכחים
   

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

   
 של תקנות אלו ביום חתימתן. תחילתן .5 תחילה

   
תקנות בדבר ועדות העררים (אגרות) (יהודה ושומרון), תקנות אלו ייקראו: " .6 השם

 ".2021-בהתשפ"

 

 

 ב"התשפ  י"ג           בכסלו         

 2021        בנובמבר                   17

 
 עטילה פארס       אלוף-תת

 האזרחי   המנהל        ראש 

 ושומרון      יהודה     באזור
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צבא ההגנה לישראל

צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית )"קרני שומרון -דיר אסטיא-
תחום שיפוט מועצה מקומית קרני שומרון( )יהודה ושומרון(, התשפ"ב-2021 

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

ביטחון, הנני מכריז בזאת על ביטולה של ההכרזה על פי כל דין ותחיקת 

או כל דין אחר או תחיקת ביטחון,  1927מכוח חוק החורשות והיערות לשנת 

בשטח המתוחם בקו אדום במפה המצורפת לצו והמהווה חלק בלתי נפרד 

 ממנו.

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

 הגזרתית.

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

"בהתשפכסלו             13  
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 צ ב א      ה ה ג נ ה      ל י ש ר א ל
 

 1966לשנת  79חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס' 
 

) (יהודה 10שיון למבנה חינוך ארעי (הוראת שעה) (תיקון מס' יתקנות אישור הקמה ופטור מר
  2021-בושומרון), התשפ"

 
 79) לחוק תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס' 4(67בתוקף סמכותי כראש המינהל האזרחי, בהתאם לסעיף 

 30ביום  606בישיבתה מס' המלצת מועצת התכנון העליונה, תאם להחוק), וב -(להלן  1966לשנת 
 הנני מתקין תקנות אלה:, 2021באוגוסט 

 
   

תיקון סעיף 
 )1(ב4

בתקנות אישור הקמה ופטור מרישיון למבנה חינוך ארעי (הוראת שעה)  .1
), במקום 1(ב4בתקנה התקנות),  -(להלן  2010-(יהודה והשומרון), התש"ע

 ".2022בספטמבר  1" יבוא "2021בספטמבר  1-"ה
   

תיקון סעיף 
 (ב)6

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

   
 חתימתן.במועד תחילתן של תקנות אלו  .3 תחילה

   
תקנות אלו יקראו: "תקנות אישור הקמה ופטור מרישיון למבנה חינוך ארעי  .4 השם

 ."2021-ב) (יהודה והשומרון), התשפ"10(הוראת שעה) (תיקון מס' 
   
 
 
 

 
 ב"התשפ י"ח כסלו

 

  
 תת אלוף פארס עטילה      

האזרחי    ראש     המינהל   

 ושומרון      יהודה          באזור

 
 
 

 2021     בנובמבר 22
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 צבא הגנה לישראל

 2019-), התש"ף1823צו בדבר שיקום מחצבות (יהודה ושומרון) (מס' 

 2019-"ףהתש), ושומרון(יהודה  מחצבות לשיקום קרן בדבר תקנות

 הקרן לשיקום מחצבות הנהלתמינוי חברי 

 

 – (להלן 2019-), התש"ף1823צו בדבר שיקום מחצבות (יהודה ושומרון) (מס' ל 17סעיף בתוקף סמכותי לפי 
התקנות) הנני  – (להלן 2019-שיקום מחצבות (יהודה ושומרון), התש"ףקרן לתקנות בדבר (ב) ל2ותקנה הצו) 

 :ממנה בזאת את

 

  
 327133385, ת.ז. יונתן גדג' 
  
  

 

 בצו ובתקנות. הלהיות חבר הנהלת הקרן לשיקום מחצבות כמשמעות

 

 

 .תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו

 (א) לתקנות.2מינוי זה הינו כל עוד מכהן הנציג בתפקידו לפי תקנה תוקף 

 

 "א                                       התשפ      כ"ז     באב

 2021      באוגוסט       05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלוף       פארס עטילה-תת

 המינהל האזרחי        ראש 

 באזור     יהודה      ושומרון
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 לישראל      הגנה       צבא 

 
 1982-), התשמ"ב973לאזור (יהודה ושומרון) (מס' צו בדבר הכנסת כספים 

 
 

 כתב מינוי
 

(מס' א לצו בדבר הכנסת כספים לאזור (יהודה ושומרון) 9-ו 1בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 
"), הריני ממנה את בעלי התפקידים הבאים לכהן בוועדה, הצו(להלן: " 1982-), התשמ"ב973

 לצו: 1כמשמעותה בסעיף 
 
 

ממונה יחידת הסמים או ראש המטה לאיסור הלבנת הון או גובה מכס נהר  -יו"ר הוועדה 
 בישראל.מטעם אגף המכס והמע"מ כולם  ;הירדן ואלנבי או גובה מכס מעברים יבשתיים

 
מנהל תחום (הלבנת הון וחילוט) או סגן גובה מכס מעברים יבשתיים או סגן ממונה  -חבר 

 כולם מטעם אגף המכס והמע"מ בישראל. ;יחידת הסמים
 

 נציג היועץ המשפטי לאזור. -חבר 
 

 א לצו.9-ו 1למען הסר ספק, מינוי זה מבטל כל מינוי אחר שהוצא מכוח סעיפים 
 

 ינוי זה מיום חתימתו.תחילת תוקפו של מ
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 התשפ"א ט' באלול

 

  יהודה פוקסאלוף  

 מפקד כוחות צה"ל 

 2021 באוגוסט 17 ושומרון       יהודה            באזור 
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 צבא הגנה לישראל

 2019-), התש"ף1823צו בדבר שיקום מחצבות (יהודה ושומרון) (מס' 

 2019-"ףהתש), ושומרון(יהודה  מחצבות לשיקום קרן בדבר תקנות

 הקרן לשיקום מחצבות הנהלתמינוי חברי 

 

 2019-), התש"ף1823צו בדבר שיקום מחצבות (יהודה ושומרון) (מס' ל 17סעיף תוקף סמכותי לפי ב
 (להלן 2019-שיקום מחצבות (יהודה ושומרון), התש"ףקרן לתקנות בדבר (ב) ל2ותקנה הצו)  – (להלן

 :התקנות) הנני ממנה בזאת את –

 

  
 204444558אמין חרב ת.ז  
  
  

 

 בצו ובתקנות. הלהיות חבר הנהלת הקרן לשיקום מחצבות כמשמעות

 

 

 תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

 (א) לתקנות.2זה הינו כל עוד מכהן הנציג בתפקידו לפי תקנה תוקף מינוי 

 

                                        התשפ"א        כ"ב        אלול

 2021         באוגוסט          30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלוף       פארס עטילה-תת

 המינהל האזרחי        ראש 

 באזור     יהודה      ושומרון
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 באזור יהודה והשומרון האזוריותמינוי מפקח על הבחירות למועצות 

 

, 1979 -התשל"ט(יהודה והשומרון),  האזוריות(א) לתקנון המועצות 123בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 אני ממנה את:

 

 מר ריאן גאנם

 

 באזור יהודה והשומרון. האזוריותלהיות המפקח על הבחירות לכל המועצות 

 

 מינוי זה מיום חתימתו. תחילת תוקפו של

 

 מינוי זה מבטל כל מינוי קודם.

 

 

 

 )2021 אוקטוברב 13( פ"בהתש חשון' בז
 

 

 

   

   

 תמר נאסה       

 הממונה                     
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 מינוי מפקח על הבחירות למועצות המקומיות באזור יהודה והשומרון

 

, 1981 -(א) לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א6בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 אני ממנה את:

 

 מר ריאן גאנם

 

 להיות המפקח על הבחירות לכל המועצות המקומיות באזור יהודה והשומרון.

 

 מינוי זה מיום חתימתו.תחילת תוקפו של 

 

 מינוי זה מבטל כל מינוי קודם.

 

 

 )2021 אוקטוברב 13( פ"בהתש חשון' בז
 

 

 

   

   

 תמר נאסה       

 הממונה                     
 

11688



 

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

 1981-), התשמ"ב947צו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה ושומרון) (מס' 

 

 מדידותכתב מינוי לקצין מטה 

 

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

 

 300160272יר, ת.ז. מר חוסאם ח'

 

במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, לעניין כל דין  דידותלכהן כקצין מטה לענייני מ
 או תחיקת ביטחון.

 במינהל האזרחי בטל בזה. דידותכל מינוי קודם של קצין מטה לענייני מ

קצין מטה כאולם יראו כל פעולה שביצע , חתימתו תחילת תוקפו של מינוי זה ביום
לפי סמכויותיו לפי כל דין או תחיקת ביטחון קודם ענייני מדידות במינהל האזרחי ל

 כאילו נעשתה מכוח מינוי זה ועל פיו. ,כניסת מינוי זה לתוקף

 

 

 

                                                      בהתשפ"     ג'          בכסלו   

 2021           בנובמבר           7            
 

 עטילה     פארסתא"ל    

 ראש   המינהל האזרחי

 באזור יהודה   ושומרון
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

  )۲۰٦۳ (رقم(یھودا والسامرة)  )فایروس الكورونا( فرض القانونأمر بشأن 
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱،)علیمات مؤقتة(ت

 
 

نطقة، الم بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحة
 ما یلي:والصحة العامة، فأني آمر بھذا 

 
 

 
مخالفات 

 جنائیة
من تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا) (الحجر الصحي  ۳-(د) و۲من یخالف تعلیمات المواد  .۱

تعلیمات الحجر الصحي -(فیما یلي ۲۰۲۱-٥۷۸۱(تعلیمات مؤقتة)،  المنزلي وتعلیمات متفرقة)
) من االمر بشأن زیادة الغرامات المقررة في القانون ۱(أ)(۱غرامة مالیة وفق المادة -المنزلي)، عقوبتھ

 امر زیادة الغرامات).-(فیما یلي ۱۹۸۰-٥۷٤۰ )،۸٤٥او تشریعات االمن (یھودا والسامرة) (رقم 
  

تفریق 
التجمھرات او 

 االجتماعات

[نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم شرطي كمفھومھ في االمر بشأن تعلیمات امن یجوز ل (أ) .۲
شرطي) ان یصدر تعلیمات لتفریق تجمھر او اجتماع دولي -(فیما یلي ٥۷۷۰-۲۰۰۹)، ۱٦٥۱

ان ھذا ال یشكل أ من تعلیمات الحجر الصحي المنزلي، وبشرط ۳المعقود خالفا لتعلیمات المادة 
أي مس في المظاھرة التي تستوفي الشروط المحدد في نفس المادة؛ رفض شخص االنصیاع 
لتعلیمات الشرطي للتفریق المذكور، یجوز للشرطي استعمال القوة المعقولة ألجل تفریق 

 التجمھر؛
   

ق غرامة مالیة وف-عقوبتھمن رفض االنصیاع لتعلیمات الشرطي كالمذكور في الفقرة (أ)،  (ب)  
 ) من االمر بشأن زیادة الغرامات.۱(أ)(۱المادة 

 
عدم ارتداء 

 الكمامة
من یمكث بمكان الذي لیس مكان مفتوح، عدا مكان سكنھ، دون ارتداء كمامة، خالفا لتعلیمات المادة  أ.۲

) من االمر بشأن ۱(أ)(۱غرامة مالیة وفق المادة -ج(أ) من تعلیمات الحجر الصحي المنزلي، عقوبتھ۳
 زیادة الغرامات.

 
مخالفات 

 اداریة
مخالفة أحد التعلیمات المفصلة في العامود أ من الذیل الثاني، ھي مخالفة إداریة كمفھومھا في االمر  .۳

االمر بشأن -(فیما یلي ۱۹۸۸-٥۷٤۹)، ۱۲٦۳بشأن المخالفات اإلداریة (یھودا والسامرة) (رقم 
، بإجراء التعدیالتالمخالفات اإلداریة). یجوز لرئیس اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة ان یقوم 

 .ھذا االمرذیل ، على األنظمة بواسطة سن
 

غرامة اداریة 
 محددة

 

، غرامة مالیة محددة، كالمحدد في العامود ب من ذیل ھذا ۳لكل مخالفة إداریة كالمذكور في المادة  .٤
 االمر؛

مخالفة إداریة 
 متكررة

شأن المخالفات ۲الغرامة اإلداریة المحددة لمخالفة إداریة متكررة كمفھومھا في المادة  .٥ (ب) من االمر ب
 ، بمراعاة االمر.٤اإلداریة، یكون ضعف الغرامة اإلداریة المحددة كالمذكور في المادة 

 
مخالفة إداریة 

 مستمرة
، ٤سبة خمس الغرامة المحددة في المادة الغرامة اإلداریة المحددة لمخالفة إداریة مستمرة تكون بن .٦

(ب ۷بمراعاة االمر، لكل یوم تستمر فیھ المخالفة بعد الموعد الذي حدد في اإلنذار كالمذكور في المادة 
 .) من االمر بشأن المخالفات اإلداریة۱
 

الجھة 
 المخولة
لفرض 
الغرامة 
 االداریة

)، ھو كل المخولةالجھة  –لفرض الغرامة اإلداریة وفقا لھذا االمر (فیما یلي  المخولةالجھة  (أ) .۷
 واحد من التالیین:
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 شرطي؛ )۱(   
 

مفتش یعتبر موظف لدى دولة إسرائیل او سلطات المنطقة والتي تمنحھ صالحیات  )۲(   
التفتیش وفقا قانون او تشریعات امن، وخول لھذا الغرض على ید رئیس اإلدارة 

 المدنیة؛
 

مجلس إقلیمي كمفھومھ في األمر بشأن إدارة المجالس اإلقلیمیة (یھودا  لدىموظف  )۳(   
المجلس المحلي كمفھومھ في  لدىأو موظف  ٥۷۳۹-۱۹۷۹ )،۷۸۳والسامرة) (رقم 

، ۱۹۸۱-٥۷٤۱ )،۸۹۲(رقم  لمجالس المحلیة (یھودا والسامرة)إدارة ا ناألمر بشأ
 وخول على یدأمن  اتبموجب أي قانون أو تشریع تفتیشصالحیات  تم منحھالذي 

 نفوذ قةمنطنطاق  اإلقلیمي أو في المجلسنفوذ  منطقةفي نطاق  المدنیة،رئیس اإلدارة 
 المدنیة؛، ووفقًا لتعلیمات رئیس اإلدارة بمراعاة االمر المحلي،المجلس 

 
بیق القانون تعزیز تطقانون بموجب  تخویلھمتم بلدیة، بما في ذلك مفتش مساعد، مفتش  )٤(   

حسب سریانھ في  ،۲۰۱۱-٥۷۷۱ )،في السلطات المحلیة (أمر مؤقت والرقابة
الذي یعمل في نطاق منطقة نفوذ المجلس اإلقلیمي  آلخر؛ حینمن و القوانین األساسیة،

 او المجلس المحلي، بمراعاة االمر.
 

) ۱لفرض الغرامة اإلداریة وفق البنود ( المخولةبالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، الجھة  (ب)  
الذي یعتبر موظف دولة إسرائیل او سلطات  مفتشالشرطي او  االمر ھو) من ذیل ھذا ۳حتى (

الذي منح صالحیات تفتیش وفق أي قانون او تشریعات امن، كالمذكور في الفقرة المنطقة 
 ت اإلداریة.من االمر بشأن المخالفا ٥)؛ او مفتش كمفھومھ في المادة ۲(أ)(

 
صالحیات 

 مرفقة
یحق  ،التفتیش على تعلیمات ھذا االمر، بما في ذلك الجل فرض غرامة إداریة بموجبھمألجل  (أ) .۸

 -للجھة المخولة
 

الطلب من أي انسان ان یدلي لھا اسمھ، عنوانھ وان یبرز لھا بطاقة ھویتھ او أي بطاقة  )۱(   
 رسمیة أخرى التي تعرف عنھ؛

 
الطلب من أي انسان ذو صلھ، ان یبلغھا أي معلومات او مستندات التي قد تأكد او  )۲(   

 تسھل تنفیذ ھذا االمر؛
 

وسائل المواصالت الواقفة، وبشرط ان ال یدخل الى الدخول الماكن، بما في ذلك  )۳(   
أماكن السكن اال وفق امر امن المحكمة؛ بالرغم من المذكور في الصدر، الجھة 

للدخول الى وسائل المواصالت الواقفة ھي الشرطي او المفتش الذي یعتبر المخولة 
 تفتیشصالحیات  تم منحھ موظف لدى دولة إسرائیل او لدى سلطات المنطقة الذي

، ةالمدنیرئیس اإلدارة  وخول لھذا الغرض على یدأمن  اتبموجب أي قانون أو تشریع
 )؛۲(أ)(۷كالمذكور في المادة 

 
التفتیش وفرض تعلیمات  ألجل) ۲(أ)(۷ال یتم تفعیل صالحیات الجھة المخولة وفق المادة  )۱(أ  

امة التفتیش والفرض الع ةوفق سیاس المنزلي االمن تعلیمات الحجر الصحي  ۳-(د) و۲المواد 
 لشرطة إسرائیل، ووفق تعلیمات خاصة التي أصدرتھا شرطة إسرائیل؛

 
للجھة المخولة بموجب ھذا االمر باي صالحیات منحت لھا  ال تمس الصالحیات الممنوحة (ب)  

 بموجب أي قانون او تشریعات امن.
 

تعدیل امر 
المخالفات 

 االداریة

خالل مدة سریان ھذا االمر، في ذیل أمر المخالفات اإلداریة، بدل المذكور فیھ یقرأ ما ورد في ذیل ھذا  .۹
 االمر.
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 الذیل
 )۹ (ب)،۷، ٤، ۳(المواد 

 
 العمود أ

 اإلداریةالمخالفات 
 

 العمود ب
 غرامة إداریة محددة بالشاقل الجدید

 الصحي المنزلي(د) من تعلیمات الحجر ۲لغرض المادة  ۱المادة  )۱(
 

٥٫۰۰۰ 

 
 من تعلیمات الحجر الصحي المنزلي ۳لغرض المادة  ۱المادة  )۲(

۳٫۰۰۰ 

 
 (ب)۲المادة  )۳(

۱٫۰۰۰ 

 
 (ب)۲المادة  )٤(

٥۰۰ 

 

تعدیل قانون 
أساسي 

المجالس 
 المحلیة

، في ۱۹۸۱-٥۷٤۱خالل مدة سریان ھذا االمر، یقرأ قانون أساسي الجالس المحلیة (یھودا والسامرة)، . ۱۰
(فایروس الكورونا)  القانون أمر بشأن فرض . ۹الذیل األول من قانون األساسي، كأن سجل في نھایتھ: "

 .۲۰۲۱.-٥۷۸۱ ) (تعلیمات مؤقتة)،۲۰٦۳(یھودا والسامرة) (رقم 
 اط(تقید النش (تعلیمات مؤقتة) ن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدیدبشأ أمر . ۱۰

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱،)۲۰٦۰ (رقم) (یھودا والسامرة) لالماكن العامة واألماكن التجاریة
    

 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. ۱۱ بدء سریان
 

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

 

       ٥۷۸۱      اب               ۲٦

 ۲۰۲۱         آب              ٤

 

                  ال�������وف    ت�������م�������ی�������ر ی�������دع�������ي

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

 م����ن����ط����ق����ة ی����ھ����ودا والس����������ام����رةف����ي 
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 
 (تقید النشاط )علیمات مؤقتة(ت أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱،)۲۰٦٤ (رقم(یھودا والسامرة) (تعدیل) ) لالماكن العامة واألماكن التجاریة
 

 
قة، المنط انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحةبموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما 

 والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:
 
 

 

 

تعدیل المادة 
۱ 

 اط(تقید النش (تعلیمات مؤقتة) مر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدیدفي األ .۱
االمر  -(فیما یلي ۲۰۲۱-٥۷۸۱،)۲۰٦۲ (رقم) (یھودا والسامرة) لالماكن العامة واألماكن التجاریة

 -۱األصلي)، في المادة 
 

 
 

 یأتي: "بطاقة "الشارة الخضراء"قبل تعریف  )۱(  
الذي وفق قرار طبیب او صندوق المرضى حدد ان  شخص-"شخص ممنوع من التطعیم""

 ، بموجب تعلیمات المدیر"؛nCovھالك مانع طبي یمنعھ من تلقي التطعیم ضد 
 

حص مصادقة على نتیجة سلبیة في ف-في فحص الكورونا الفوري" "مصادقة على نتیجة سلبیة
ساعة قبل ابرازھا، وتسمل وسیلة إلثبات مصداقیة  ۲٤ي الذي نفذ خالل الكورونا الفور

 (ب)؛۳المصادقة (رمز شریطي) والتفاصیل الواردة في النظام 
 

على نتیجة  مصادقة-"PCR"مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص الكورونا الذي نفذ بطریقة 
 ساعة قبل ابرازھا؛"؛ ۷۲خالل  PCRسلبیة في فحص الكورونا الذي نفذ بطریقة 

 
 "، یأتي في نھایتھا:"بطاقة "الشارة الخضراء"في تعریف  )۲(  

مختبر طبي مسجل كمفھومھ  ) مصادقة تصدر من وزارة الصحة اإلسرائیلیة وفق تقریر٤"(
، حسب سریانھا في إسرائیل بین ۱۹۷۷-٥۷۳۷في أنظمة الصحة العامة (مختبرات طبیة) 

الحین واآلخر، یثبت بان الشخص قام بفحص الكورونا بمقابل المال وحصل على نتیجة سلبیة، 
 ساعة من موعد تنفیذ الفحص؛"؛ ۷۲وھو ساري المفعول لمدة 

   
 حص كورونا فوري" یأتي:بعد تعریف "ف )۳(  

غیر  لتقدیم لضیوف، المعد على االقلوحدة ضیافة  ۱۱مكان ضیافة یحتوي على -""فندق"
وبمقابل، خدمات النوم وخدمات أخرى، لفترات زمنیة قصیرة ومحددة، وھذا  ومتغیرینمحددین 

 عدا كل واحد من التالي:
 اسرتھم، المجاور لمؤسسة طبیة؛مكان ضیافة كالمذكور المعد الستعمال المعالجین وأبناء  )۱(
 من قبل الدولة؛"؛مكان ضیافة كالمذكور اذي یستعمل كمكان للحجر الصحي  )۲(

  
 بعد تعریف "تعلیمات المدیر" یأتي: )٤(  

 وحدة المعدة لضیافة واستجمام وتحتوي على غرفة واحدة على األقل؛"؛-""وحدة ضیافة"
 أشھر؛"؛سنة وثالثة  ۱۲من لم یبلغ من العمر -"ولد"

 
 یحذف.-"نتیجة سلبیة في فحص الكورونا"التعریف  )٥(  
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تعدیل المادة 
۲ 

 -من االمر األصلي ۲في المادة  .۲

 بدل الفقرة (أ) یأتي: )۱(  
"(أ) ال یشغل شخص مكان عام او تجاري من االماكن المفصلة فیما یلي، بواسطة فتحة امام 

"الشارة الخضراء" او مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص الجمھور، اال امام من أبرز "بطاقة 
 الكورونا الفوري، او طفل عمرة اقل من سنھ:

 ؛ذي تقام فیھ المناسبات واالفراح) قاعة ام حدیقة لألفراح او مكان آخر ال۱(
مكان الذي یقام فیھ حدث، بما في ذلك عرض -) نادي او ملھى لیلي؛ لھذا الغرض، "نادي"۲(

 ي، والحضور غیر جالسون فقط ویشمل تقدیم او بیع الطعام؛ترفیھي او فن
 ؛إلقامة المؤتمراتمكان  )۳(
 ) صالة ریاضة او ستودیو؛٤(
) منطقة الجلوس في مبنى المطعم، بما في ذلك البار، الذي لیس مكان كالمذكور في الفقرة ٥(
 )؛۲) ولیس ملھى لیلي كمفھومھ في الفقرة (۱(
 ) فندق؛٦(
یقام فیھ حدث ریاضي او حدث ثقافي، بحضور جمھور، ولیس ملھى لیلي ) مكان الذي ۷(

یشمل عرض األفالم، عرض مسرحي -"حدث ثقافي")؛ لھذا الغرض، ۲كمفھومھ في الفقرة (
 او عرض موسیقي، رقص او ترفیھي؛

بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، بالنسبة للفندق، یجور لشخص تشغیلھ بواسطة فتحة  )۱(أ
امام الجمھور أیضا امام من یبرز عند استقبالھ في الفندق "بطاقة الشارة الخضراء"، وبالنسبة 

مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص الكورونا الذي  أیضا-التطعیملولد او شخص ممنوع من 
 ؛"؛PCRنفذ بطریقة 

 
 ملغیة.-الفقرة (ب) )۲(  

 
تعدیل المادة 

٤ 
 -من االمر األصلي ٤في المادة  .۳

 -في الفقرة (ب) )۱(  
 

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

 
 ) یأتي:۲بدل البند ( (ب)   

نتیجة سلبیة في فحص الكورونا الفوري، بإرفاق بطاقة ھویة، ما ) مصادقة على ۲"(
سنھ، وبعد مسح المستند وفق تعلیمات المادة  ۱٦عدا بالنسبة لقاصر عمره اقل من 

 (د)، بالتغیرات الملزمة؛"؛۳
 

 بعد الفقرة (ب) یأتي: )۲(  
دق مشغل الفن ، بالنسبة للفندق، یجور لمدیر او) بالرغم من المذكور في الفقرة (ب)۱"(ب

من یبرز عند استقبالھ في الفندق "بطاقة الشارة الخضراء"، وبالنسبة لولد او  استقبال أیضا
أیضا مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص الكورونا الذي نفذ بطریقة -شخص ممنوع من التطعیم

PCR؛"؛ 
 

إضافة 
 أ٤المادة 

 من االمر األصلي یأتي: ٤بعد المادة  .٤
 

"تشغیل مكان   
المفتوح امام 
الجمھور الذي 
تقام فیھ 

الصالة 
فتحھ  بواسطة

 -للجمھور ب

 ٥۰مكان المفتوح امام الجمھور وتقام فیھ الصالة ویعمل بسعة اكثر من  أ.٤
شخص، ال یعمل بواسطة فتحة امام الجمھور، اال امام من ابرز بطاقة 

نتیجة سلبیة في فحص الكورونا فوري "الشارة الخضراء" او مصادقة على 
 .".٤او لطفل عمره اقل من سنة، وتسري على تشغیلھ تعلیمات المادة 
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"الشارة 
 الخضراء"

تعدیل المادة 
٦ 

 -من االمر األصلي ٦في المادة  .٥
 

" یأتي: "او مكان مفتوح امام الجمھور الذي تقام فیھ الصالة وسمح ۲في الصدر بعد "للمادة  )۱(  
 أ"؛٤أبرز بطاقة "الشارة الخضراء" وفق المادة فتحھ امام من 

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

 
 ) یأتي:۲بعد البند ( )۳(  

حصل على نتیجة سلبیة في فحص الكورونا بمقابل المال من مختبر طبي مسجل، خالل أ) ۲(
ساعة قبل استقبالھ االولي في  ۷۲خالل -الى المكان، وبحال كان في فندق ساعة قبل دخولھ ۷۲

 الفندق؛"؛
 

 یأتي في نھایتھا: )٤(  
الذي حصل على نتیجة سلبیة في طفل او شخص الممنوع من التطعیم  أیضا-الفندق) في ٥"(

ساعة قبل استقبالھ االولي في  ۷۲خالل  PCRنفذ بطریقة فحص الكورونا الذي نفذ بطریقة 
 الفندق.".

 
تعدیل المادة 

۷ 
 -من االمر األصلي، في الفقرة (أ) ۷في المادة  .٦

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

 -) ٥في البند ( )۲(  
 

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

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

 المكان"؛
 

 بعد البند الثانوي (ب) یأتي: (ج)   
حصل على نتیجة سلبیة في فحص الكورونا بمقابل المال من  ) شخص الذي۱"(ب

-ساعة قبل دخولھ الى المكان، وبحال كان في فندق ۷۲مختبر طبي مسجل، خالل 
 ؛"؛ساعة قبل استقبالھ االولي في الفندق ۷۲خالل 

 
 یأتي في نھایتھ: (د)   

أیضا طفل او شخص الممنوع من التطعیم الذي حصل على نتیجة  -) في الفندقھ"(
ساعة قبل استقبالھ االولي  ۷۲خالل  PCRسلبیة في فحص الكورونا الذي نفذ بطریقة 

 في الفندق.".
 

إضافة 
ـ ۱۳المواد 

 ب۱۳-و

 من االمر األصلي یأتي ۱۳بعد المادة  .۷
 

تعلیمات  
 -مؤقتة

مصادقة على 
نتیجة سلبیة 
في فحص 
الكورونا نفذ 

 مقابل المال 
 

، بالنسبة لتعلیمات ۲۰۲۱آب  ۱۱لغایة وبالرغم من المذكور في ھذا االمر،  أ.۱۳
)، تعتبر نتیجة سلبیة في فحص الكورونا ۱(أ)(۷-أ و٤)، ۱(ب)(٤، ۲المواد 

 مقابل المال انھ بطاقة "الشارة الخضراء". PCR الذي نفذ بطریقة
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تعلیمات   
اعفاء  -مؤقتة

من ابراز 
بطاقة "الشارة 
الخضراء" او 
نتیجة سلبیة 

 لولد

 ، یقرأ كأنھ:۲۰۲۱آب  ۱۹بالرغم من المذكور في ھذا االمر، ولغایة  ب.۱۳

یأتي في )، في تعریف "بطاقة "الشارة الخضراء""، ۱في المادة ( )۱( 
 نھایتھا:

) مصادقة التي تصدرھا وزارة الصحة اإلسرائیلیة وفق المادة ٥"(
(أ)، لولد او لشخص ممنوع من التطعیم، التي تبین انھ حصل على ۳

والساریة  PCRبطریقة في فحص الكورونا الذي نفذ نتیجة سلبیة 
 ساعة من حین تنفیذ الفحص"؛ ۷۲لمدة 

 
 -۲في المادة  )۲( 

 
   "او طفل عمرة اقل من سنھالفقرة (أ)ن في الصدر، بدل "في  )أ(

 یأتي "ولد"؛
 بعد الفقرة (أ) یأتي: )ب(

) بالرغم من المذكور النسبة لولد في الفقرة (أ)، بالنسبة ۱(أ
لالماكن المفصلة فیما یلي، وبالشروط المفصلة بجانبھا، ال 
یجوز الي شخص تشغیلھا، بواسطة فتحھا امام الجمھور، 

بطاقة  أبرز، اال بحال طفل عمرة اقل من سنھ عدا لولد، ما
"الشارة الخضراء او مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص 

 الكورونا الفوري:
قاعة او حدیقة لألفراح والمناسبات او مكان آخر یقام  )۱(

بحال أقیم الفرح داخل مبنى او جزء  -فیھ حدث او فرح
منھ یقام داخل مبنى والجزء اآلخر في مكان مفتوح، 

 ولیس بجلوس المشتركین فقط ویشمل تقدیم الطعام؛
بحال -) او ملھى لیلي۲نادي كمفھومھ في الفقرة (أ)( )۲(

أقیم الحدث داخل مبنى او جزء منھ یقام داخل مبنى 
 والجزء اآلخر في مكان مفتوح؛

بحال أقیم المؤتمر داخل مبنى او -قد المؤتمراتمكان لع )۳(
جزء منھ یقام داخل مبنى والجزء اآلخر في مكان 

 مفتوح، ویشمل تقدیم او بیع الطعام؛
 

، في الفقرة (ب)، في الصدر، یأتي في نھایتھا: "لغرض ٤في المادة  )۳( 
) ۱(أ۲(أ) الذي ال یستوفي تعلیمات المادة ۲مكان كالمذكور في المادة 

 ولد"؛-
 

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

 -٦في المادة  )٥( 
 

 یأتي: ۱بعد البند  (أ)  
 

أ) ھو ولد او شخص ممنوع من التطعیم، الذي حصل ۱"(
على نتیجة سلبیة في فحص كورونا الذي نفذ بطریقة 

PCR المكان؛"؛قبل دخولھ الى  ۷۲خالل 
 

یأتي في نھایتھا: " لغرض مكان كالمذكور في ، ۳في البند  (ب)  
) او مكان ۱(أ۲(أ) الذي ال یستوفي تعلیمات المادة ۲المادة 

 ھو ولد؛"؛-أ٤كالمذكور في المادة 
 

 -)٥، في الفقرة (أ)، في البند (۷في المادة  )٦(     
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 الذیل
 )۹ -و ۸(المواد 

 العمود أ
 المخالفات االداربة

 

 العمود ب
 غرامة إداریة محددة بالشاقل الجدید

 ٥۰۰۰ )(أ)۱(ا)(۷المادة  )۱(
 ۷٥۰۰ )(ب)۱(أ)(۷المادة  )۲(
 ۱۰۰۰۰ )(ج)۱(أ)(۷المادة  )۳(
 ۳۰۰۰ )۲(أ)(۷المادة  )٤(
 ۱۰۰۰ )۳(أ)(۷المادة  )٥(
 ۱۰۰۰ )٤(أ)(۷المادة  )٦(
 ۱۰۰۰ )٥(أ)(۷المادة  )۷(

 

 بعد البند الثانوي (أ) یأتي: (أ)      
او شخص ممنوع من التطعیم، الذي حصل على  ولد) ۱"(أ

خالل PCRنتیجة سلبیة في فحص كورونا الذي نفذ بطریقة 
 قبل دخولھ الى المكان؛"؛ ۷۲

 
في البند الثانوي (ج) یأتي في نھایتھ: "لغرض مكان  (ب)      

(أ) الذي ال یستوفي تعلیمات المادة ۲كالمذكور في المادة 
 ھو ولد؛"؛-أ٤كالمذكور في المادة ) او مكان ۱(أ۲
 

تعدیل المادة 
۱٤ 

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

 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. .۹ بدء سریان
 

تقید ( (تعلیمات مؤقتة) أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدیدیسمى ھذا االمر: " .۱۰ االسم
 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱،)۲۰٦٤ (یھودا والسامرة) (رقم(تعدیل)) لالماكن العامة واألماكن التجاریة النشاط

 

                  ال�������وف    ت�������م�������ی�������ر ی�������دع�������ي

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

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

 

       ٥۷۸۱         الول            ۱

 ۲۰۲۱       آب                ۹
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۲۰٦٥ رقمأمر 
 

  ۲۰۲۱-٥۷۸۱، (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) )(تعدیل االعتقالجلسات تمدید  أمر بشأن
 

 
 

على  ظالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري للحفاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب
 Novel Coronavirus(ایروس الكورونا بفنقل العدوى من  القلقاالمن، النظام لعام والصحة العامة، وبسبب 

nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي:للمعتقلین والسكان،  كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 
 
 

) (تعلیمات ۱۸۳۰االمر بشأن جلسات تمدید االعتقال (یھودا والسامرة) (رقم في  .۱ ٥تعدیل المادة 

 یعلم كالفقرة (أ) ویأتي بعدھا: ٥المادة في الوارد ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)

 

 ۱٥"(ب) دون المس بتعلیمات الفقرة (أ)، یسري ھذا االمر من یوم توقیعھ ولغایة یوم 

 ".۲۰۲۱أیلول 

 

قم (ر (یھودا والسامرة) تعدیل)(االعتقال ر یسمى ھذا االمر: "االمر بشأن جلسات تمدید  .۲ االسم

 ". ۲۰۲۱-٥۷۸۱،(تعلیمات مؤقتة) )۲۰٦٥

 

 

 
 
 

 
         ی���������ھ���������ودا ف���������وك���������سال���������وف  

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

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

 

 

 ٥۷۸۱           الول            ۹
   ۲۰۲۱           آب           ۱۷
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۲۰٦٦رقم امر 

 
 الجلسات في المحاكم العسكریة خاللالمعتقلین والسجناء  حضور أمر بشأن

  ۲۰۲۱-٥۷۸۱،تعلیمات مؤقتة)( (یھودا والسامرة) (تعدیل)
 
 

 
 ظالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري للحفاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب

 Novel Coronavirus(ایروس الكورونا ف تفشي من القلقلعام والصحة العامة، وبسبب اعلى االمن، النظام 
nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي: في السجون وخارجھا، كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 

 
 

في المحاكم  الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضوراالمر بشأن في  .۱ ۳عدیل المادة ت
، في ۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)  )۱۸۸۸(یھودا والسامرة) (رقم  العسكریة

 ، الوارد فیھا یعلم كالفقرة (أ) ویأتي بعدھا:۳المادة 
 

 ۱٥"(ب) دون المس بتعلیمات الفقرة (أ)، یسري ھذا االمر من یوم توقیعھ ولغایة یوم 

 ".۲۰۲۱أیلول 

 
 

ي ف الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضورمر بشأن یسمى ھذا االمر: "اال .۲ االسم
 (تعلیمات )۲۰٦٦(رقم  (یھودا والسامرة)(تعدیل)  المحاكم العسكریة

 ". ۲۰۲۱-٥۷۸۱مؤقتة)،
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

         ف���������وك���������س ی���������ھ���������وداال���������وف 

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

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

 

 

 ٥۷۸۱            الول           ۹
   ۲۰۲۱           آب           ۱۷
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۲۰٦۷امر رقم 
 

  والسامرة)(یھودا  )۱۷ (تعدیلعقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة أمر بشأن 
  ۲۰۲۱-٥۷۸۱، یمات مؤقتة)ل(تع 

 
 

الحفاظ  جلأل ضرورياالمر  بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان
لألطراف المتداولین في المحاكم العسكریة  على االمن، النظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من نقل العدوى

فأني آمر  ،الكورونا) فایروس-یلي) (فیما Novel Coronavirus nCov-2019والسكان في فایروس الكورونا (
 ما یلي:بھذا 

 
 

 
 

 
 

رقم ( (یھودا والسامرة) الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة مر بشأن عقدفي اال .۱ ٤تعدیل المادة 

یعلم كفقرة (أ) ویأتي  ٤المادة الوارد في ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)(تعلیمات مؤقتة )۱۸٤۲

 بعدھا:

 ۱٥"(ب) دون المس بتعلیمات الفقرة (أ)، یسري ھذا االمر من یوم توقیعھ ولغایة یوم 

 ".۲۰۲۱أیلول 

 

 )عدیل(تمر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة االاالمر: "یسمى ھذا  .۲ االسم

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱(تعلیمات مؤقتة)، ) ۲۰٦۷(رقم  (یھودا والسامرة)

 

 

 ٥۷۸۱             الول         ۹
   ۲۰۲۱           آب          ۱۷

         ف���������وك���������س ی���������ھ���������وداال���������وف 

 اإلس������رائیليق���ائ���د قوات جیش ال���دف���اع 

 ب����م����ن����ط����ق����ة ی����ھ����ودا والس����������ام����رة
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 )علیمات مؤقتة(ت أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید

 (یھودا والسامرة)) ۲رقم  (تعدیل) لالماكن العامة واألماكن التجاریة (تقید النشاط 
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱،)۲۰٦۸ (رقم 

 
 

قة، المنط وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحة بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة،
 والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:

 
 

 
 د النشاط(تقی (تعلیمات مؤقتة) مر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدیدفي األ .۱ تعدیل السم

االمر  -(فیما یلي ۲۰۲۱-٥۷۸۱،)۲۰٦۲ (رقم) (یھودا والسامرة) لالماكن العامة واألماكن التجاریة
 األصلي)، في اسم االمر، بعد "لألماكن العامة واألماكن التجاریة" یأتي: "وتعلیمات أخرى".

  
  -من االمر األصلي ۱ في المادة .۲ ۱تعدیل المادة 

ایة حتى النھ" على ید ھیئةفي تعریف " فحص كورونا فوري" بدل المقطع من الكلمات " )۱(  
-٥۷۸۱أنظمة الصحة العامة (اخذ العینات وتنفیذ فحوصات الكورونا)، یأتي: "وفق 

-٥۷٤۱، حب سریانھا في قانون أساسي السلطات المحلیة (یھودا والسامرة)،۲۰۲۱
 ؛"؛۱۹۸۱

   
 یحذف. -"ھیئة الفحص"تعریف ال )۲(  

 
   

إضافة المادة 
 أ۱

 یأتي: من االمر األصلي ۱المادة بعد  .۳

ال یقیم شخص وال یشترك في تجھر، بما في طقوس دینیة او  (أ) أ۱ "تقید التجمھر  
صالة، یزید عدد المشتركین فیھا عن التجمھر المسموح، في 
الحیز العام، الحیز الخاص او في مكان عام او تجاري؛ لھذا 

شخص في المكان  ۱۰۰حتى  -الغرض، " التجمھر المسموح"
التجمھر شخص في المبنى، بحال مكان  ٥۰المفتوح وحتى 

 شخص؛ ۱۰۰حتى  -یشمل مبنى ومكان مفتوح
 

الفقرة (أ)، ال تسري على مكان الذي یعمل وفق "الشارة  (ب)     
 أ.".٤-و ۲الخضراء"، كالمفصل في المواد 

 
 -من االمر األصلي ۲في المادة  .٤ ۲تعدیل المادة 

 لم یبلع ثالث سنوات"؛" یأتي: "طفل صغیر او طفل عمرة اقل من سنھفي الصدر، بدل " )۱(  
 

 )، في نھایتھ یأتي: "او معرض"؛۳في البند ( )۲(  
 

 )، یأتي: ٤بدل البند ( )۳(  
) نادي ریفي، صالة ریاضیة، ستودیو، او بركة سباحة، عدا بركة عالجیة ألجل العالج ٤"(

بركة سباحة خاصة، التي یقدم  -"بركة عالجیة" -بالماء؛ لھذا الغرض، "بركة عالجیة"
بواسطة نشاط جسدي في الماء ألجل تحقیق  (Hydrotherapy)فیھا العالج بواسطة الماء 
او تطوریي  (Maintenance)، وقائي (Rehabilitation)ھدف عالجي تأھیلي 

(Therapy health promotion) ؛ في ھذه التعریف، "ھدف عالجي تأھیلي" تطویر
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النفسي الحركي، نفسي اجتماعي، لشخص ذو اعاقة؛ "ھدف عالجي الجھاز الحركي"، 
وقائي تطویر الجھاز الحركي"، النفسي الحركي، نفسي اجتماعي، لشخص ذو إعاقة 

وقایة، تطویر وتعزیز نشاط، الحركة واللیاقة  –مستدیمة، "ھدف عالجي لتحسین الصحة" 
 البدنیة، لشخص ذو إعاقة؛

 
 تحذف؛-"مبنى")، كلمة ٥في البند ( )٤(  

 
 "، یأتي: "او مكان یقام فیھ مھرجان"؛)۲كمفھومھ في الفقرة ()، بعد "۷في البند ( )٥(  

 
 ) یأتي:۷بعد البند ( )٦(  

 ) متحف؛۸"(
 ) مكتبة؛۹(
) موقع سیاحي، بما في ذلك مدینة مالھي، حدیقة العاب مائیة، مكان لأللعاب ۱۰(

منشآت (جامبوري) ما عدا حدیقة عامة او محمیة طبیعیة، وبشرط ان ال یشغل فیھم أي 
كمفھومھا في االمر بشأن الحدائق العامة  -للجذب السیاحي؛ لھذا الغرض، "حدیقة عامة"

او مكان مفتوح ذو مواصفات مشابھ للمكان  ۱۹۷۰-٥۷۳۰)،۳۷۳(یھودا والسامرة) (رقم 
كمفھومھا في االمر بشأن المحمیات الطبیعیة -المذكور ویستعمل للسیاحة؛ "محمیة طبیعیة"

او مكان مفتوح ذو مواصفات مشابھ للمكان  ۱۹٦۹-٥۷۳۰)، ۳٦۳(یھودا والسامرة) (رقم 
 المذكور ویستعمل للسیاحة؛".

 
 یأتي: "طفل عمره اقل من سنةمن االمر األصلي، في الفقرة (ب)، في الصدر، بدل " ٤مادة في ال .٥ ٤تعدیل المادة 

 "طفل صغیر لم یبلع ثالث سنوات".
 

 أ٤تعدیل المادة 
 

" یأتي: "طفل صغیر لم یبلع ثالث طفل عمره اقل من سنةأ من االمر األصلي، بدل "٤في المادة  .٦
 سنوات".

 
إضافة المواد 

 ج٤ -ب و٤
 أ من االمر األصلي یأتي:٤بعد المادة  .۷

 
الكمیة   

المسموحة في 
مكان یعمل 
وفق "الشارة 

 الخضراء"

لذي یعمل وفق "الشارة الخضراء" افي مكان عام او تجاري  (أ) ب.٤
) او مكان ۷) او (۳)،(۲)، (۱(أ)(۲كالمذكور في المواد 

ویعمل وفق "الشارة  الصلواتالمفتوح امام الجمھور وتقام فیھ 
أ، یحدد المتصرف او مدیر ٤الخضراء" كالمذكور في المادة 

المكان نظام لتنظیم دخول الناس الى المكان، عدا عمال المكان، 
على ان ال یمكثوا في المكان كمیة تفوق الكمیة القصوى 

كما ھو -المسموحة؛ لھذا الغرض، "الكمیة القصوى المسموحة"
 مفصل فیما یلي:

  
دد األشخاص ع -)۱(أ)(۲في المكان كالمذكور في المادة  )۱(      

من الكمیة القصوى المسموحة  %۷٥ال یزید عن نسبة 
شخص داخل  ٤۰۰في المكان، وبشرط ان ال یزید عن 

وفي حدث  شخص في مكان مفتوح، ٥۰۰مبنى او عن 
یقام في مكان كالمذكور جزء منھ یقام في مبنى والجزء 

 ؛شخص ٤۰۰ال یزید عن  -االخر في مكان مفتوح
 

) او ۷) او (۳)، (۲(أ)(۲في المكان كالمذكور في المادة  )۲(      
شخص، في  ٥٫۰۰۰حتى  -في مكان مفتوح-أ٤المادة 

شخص، بحال یشمل المكان مبنى  ۱٫۰۰۰حتى  -مبنى
 ؛شخص ٥٫۰۰۰حتى -مفتوح أیضاومكان 

 
بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، في مكان كالمذكور في نفس  (ب)     

" والجمھور یجلس فیھ الخضراء المادة الذي یعمل وفق "الشارة
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في أماكن محددة، ال توجد تقیدات على الكمیة، وبحال ان المكان 
 -فقط في مكان مفتوح وتوجد أماكن جلوس محددة في جزء منھ

في الجزء الذي تتواجد فیھ اماكن الجلوس المحددة ال توجد 
تقیدات على الكمیة في الجزء الذي ال توجد فیھ أماكن جلوس 

 شخص. ٥٫۰۰۰محددة تكون الكمیة القصوى المسموحة حتى 
   

میة الك  
المسموحة في 

یعمل ال مكان 
وفق "الشارة 

 الخضراء"

في مكان عام او تجاري الذي لیس مكان الذي یعمل وفق  (أ) .ج٤
أ، یحدد ٤او  ۲"الشارة الخضراء" كالمذكور في المواد 

المتصرف او مدیر المكان نظام لتنظیم دخول الناس الى المكان، 
عدا عمال المكان، على ان ال یمكثوا في المكان كمیة تفوق نسبة 

ان؛ لھذا مربعة من مساحة المك أمتار ۷شخص واحد لكل 
تحسب مساحة المكان حسب المساحات المتاحة امام الغرض، 

الجمھور من مجمل مساحة المكان، عدا مساحات مواقف 
 منطقة التشغیل وما شابھ ذلك؛السیارات، المخازن، 

 
الذي یشغلھ  جھاز التنظیمتجاري، یكون بالنسبة لمجمع  (ب)     

رقمي؛ لھذا  جھاز ،المتصرف او مدیر المكان وفق الفقرة (أ)
جھاز رقمي لعَد األشخاص  -"جھاز تنظیم رقمي"الغرض 

الداخلین الى المكان والخارجین منھ، بشرط ان الجاز ال یشخص 
او یسمح بتشخیص الداخلین والخارجین، بما في ذلك ال یسجل 

 ٤۸مالمح وجوھھم، وتمحى المعلومات التي تم تسجیلھا خالل 
غرض آخر عدا تنفیذ ھذه  ساعة، وال یتم استعمالھا الي

التعلیمات؛ ھذا ال یمنع استعمال المعلومات بالنسبة لعدد الداخلین 
 والخارجین؛

 
یعلق المتصرف او مدیر المكان كالمذكور في الفقرة (أ) الفتة  (ج)     

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؛

 
 -(ج) على-وال تسري تعلیمات الفقرات (أ)  (د)     

 
متر مربع، ولكن المتصرف  ۱۰۰اقل من  مساحتھمكان  )۱(      

او مدیر المكان یعلق في المكان الفتة بخصوص مساحة 
المكان؛ لھذا الغرض، تحسب مساحة المكان كالمذكور 

 في الفقرة (ج)؛
 

 التالي: أحدأطر الرفاه االجتماعي التي ھي  )۲(      
 

خدمات الرفاه االجتماعي لشخص من مكان یقدم  (أ)       
قبل وزارة الرفاه االجتماعي في إسرائیل او من 

مساكن الرعایة الدائمة و ،قبلھا او تحت اشرافھا
كمفھومھا في قانون مساكن الرعایة الدائمة، 

، حسب سریانھ في إسرائیل بین ٥۷۷۲-۲۰۱۲
 الحین واألخر؛

 
مكان یقدم خدمات الرفاه االجتماعي لشخص من  (ب)       

وزارة  ،في إسرائیلالتربیة والتعلیم قبل وزارة 
 م؛ھاو تحت اشراف ماو من قبلھالدفاع في إسرائیل 
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مكان تمنح فیھ خدمات الرفاه االجتماعي او  (ج)       
عالج لشخص من قبل السلطات المحلیة او 

 من قبلھم؛
 

فیھ خدمات الرفاه االجتماعي او مكان تمنح  (د)       
عالج لشخص من قبل سلطة إعادة تأھیل 

 .السجین في إسرائیل او من قبلھا؛"
 

 ) یأتي:۳من االمر األصلي، بعد البند ( ٥في المادة  .۸ ٥تعدیل المادة 
 

یما (فن المتصرف او مدیر المكان شخصا لیكون مسؤوال عن تطبیق تعلیمات ھذا االمر ) یعی٤"(
 "مسؤول الكورونا").".یلي: 

 
" یأتي: "طفل صغیر لم طفل عمره اقل من سنة)، بدل "۳من االمر األصلي، في البند ( ٦في المادة  .۹ ٦تعدیل المادة 

 یبلع ثالث سنوات".
 

 -من االمر األصلي، في الفقرة (أ) ۷في المادة  .۱۰ ۷تعدیل المادة 
 

" یـأتي: "او مكان مفتوح امام الجمھور تقام فیھ ۲المادة )، في الصدر، بعد "في ۱في البند ( )۱(  
 أ"؛٤الصلوات ویعمل وفق "الشارة الخضراء" وفق المادة 

 
" یـأتي: "او مكان مفتوح امام الجمھور تقام فیھ الصلوات ۲)، بعد "في المادة ۲في البند ( )۲(  

 أ"؛٤ویعمل وفق "الشارة الخضراء" وفق المادة 
 

 ) یأتي:۲البند (بعد  )۳(  
ب شخصیا او بواسطة آخر، دون ٤أ) مدیر مكان عام او تجاري كالمذكور في المادة ۲"(

تحدید وتشغیل جھاز لتنظیم دخول األشخاص الى المكان، ما عدا عمال المكان، حسب كمیة 
ب(أ) او (ب)، بمراعاة االمر، وھذا خالفا لتعلیمات ٤الماكثین المسموحة حسب المواد 

 المذكورة؛المادة 
ج، مساحتھ كالمفصل فیما یلي، ٤ب) مدیر مكان عام او تجاري كالمذكور في المادة ۲(

شخصیا او بواسطة آخر، دون تحدید وتشغیل جھاز لتنظیم دخول األشخاص الى المكان، 
ج، وھذا خالفا لتعلیمات ٤ما عدا عمال المكان، حسب كمیة الماكثین المسموحة حسب المواد 

 رة:المادة المذكو
 متر مربع؛ ٥۰۰متر مربع وال تزید عن  ۱۰۰مساحة المكان أكبر من  )أ(
 متر مربع؛ ٥۰۰مساحة المكان أكبر من  )ب(
 
ج، عدا مكان المفصل في المادة ٤ج) مدیر مكان عام او تجاري كالمذكور في المادة ۲(
ج(د)، شخصیا او بواسطة آخر، دون تعلیق الفتة بخصوص عدد الماكثین المسموح وفق ٤

 ج(ج)؛"؛٤المادة 
 
 

 ) یأتي:٤بعد البند ( )٤(  
أ) مدیر مكان عام او تجاري تلذي لم یعیین مسؤول كورونا كالمذكور في المادة ٤"(
 )؛"؛٤(٥
 

" یأتي: "طفل صغیر لم طفل عمره اقل من سنة)، في البند الثانوي (ج)، بدل "٥في البند ( )٥(  
 یبلع ثالث سنوات".

 
تعدیل المادة 

۱۳ 
 ) یأتي:۲من االمر األصلي، بعد البند ( ۱۳في المادة   .۱۱
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أ ولھذا الغرض تسري ۱على تفریق تجمھر الذي یقام خالفا لتعلیمات المادة  االیعاز) ۳"(
من االمر بشأن فرض القانون (فایروس الكورونا) (یھودا والسامرة) (رقم  ۲تعلیمات المادة 

 .".۲۰۲۱-٥۷۸۱) (تعلیمات مؤقتة)، ۲۰٦۳
 

 )، یأتي:٤في ذیل االمر األصلي، بعد البند (  .۱۲ تعدیل الذیل 
 

 العمود أ   
 ةیاإلدارالمخالفات 

 

 العمود ب
 غرامة إداریة محددة بالشاقل الجدید

 ۳٫۷٥۰ )أ۲)(أ(۷أ) المادة ٤"(   
 ۳٫۷٥۰ ب)(أ)۲(أ)(۷ب) المادة ٤(   
 ٥٫۰۰۰ (ب))ب۲(أ)(۷) المادة ج٤(   
 ".۲٫۰۰۰ )ج۲(أ)(۷) المادة د٤(   

 
 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. .۱۳ بدء سریان

 
 ة)(تعلیمات مؤقت أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدیدیسمى ھذا االمر: " .۱٤ االسم

 (یھودا والسامرة) (رقم )۲رقم  (تعدیل) لالماكن العامة واألماكن التجاریة (تقید النشاط
۲۰٦۸(،٥۷۸۱-۲۰۲۱." 

 

                  ف�������وك�������س ی�������ھ�������وداال�������وف    

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

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

 

       ٥۷۸۱         الول          ۲٤

 ۲۰۲۱         ایلول           ۱
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 اإلسرائیليجیش        الدفاع      

 ۱۹٦٦لسنھ  ٤۳رقم  (قانون مؤقت) قانون الصحة العامة

 ۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱ (رقم) ةوالسامر (یھودا منسق]نص [ أمر بشأن تعلیمات األمن

 معبر جسر النبي)الى المنطقة عبر دخول وخروج یروس الكورونا الجدید (اامر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة ف
 ۲۰۲۱- ٥۷۸۲، ۲۰٦۹(تعلیمات مؤقتة)، رقم 

 
 
 

من قانون  ۱٥ -و ۱۰ ادوتعلیمات الم بوبموج المنطقة،في  اإلس����رائیليكقائد قوات جیش الدفاع  بموجب ص����الحیاتي

  (یھودا ]نص منس����ق[ من األمر بش����أن تعلیمات أمن ۳۱۸ المادة، ۱۹٦٦ لس����نھ ٤۳رقم ، قانون مؤقت الص����حة العامة

وبما إنني اعتقد أن األمر ، أمن اتیعروتشوباقي صالحیاتي حسب كل قانون  ،۲۰۰۹-٥۷۷۰ ،)۱٦٥۱ والسامرة) (رقم

ا أن المنطقة أو جزء منھوفق تقریر وبائي،  اتض���حوبعدما  ،في المنطقة العام المطلوب ألجل الحفاظ على األمن والنظام

 یلي:ا بھذا م آمرفإني  تفشیھ،ھ ومنع تافحألجل مك فوریة اجراءاتاتخاذ  الذي یفرض وبائيیرضخ تحت تھدید مرض 

 
 

 في ھذا االمر: .۱ تعریفات
 ؛بفایروس الكورونا العدوىفحص -"فحص كورونا"

 
-عدا نتیجة مخبریة إیجابیة ل nCov-مریض مع نتیجة مخبریة إیجابیة ل-"مریض"

nCov التي نتجت في فحص كورونا فوري؛ 
 

 وحدة منسق شؤون الحكومة في المناطق؛ رئیس قسم العملیات في-"رئیس قسم العملیات"
 

شخص المتواجد بشكل قانوني في المنطقة ومكان سكنھ الدائم في -"قاطن في المنطقة"
 المنطقة. 

 
تقیید الدخول 
والخروج من 

 المنطقة

ع الدول وبالنسبة لجمیبواسطة تعلیمات،  آلخریجوز لرئیس قسم العملیات، من حین  (أ) .۲
ار على منع خروج من المنطقة او الدخول الیھا، لمدة زمنیة او لدول معینھ، القر
یوما بكل مرة، وبشرط ان ال یمنع خروج شخص أجنبي  ۳۰محددة وال تزید عن 

 غیر قاطن في المنطقة من المنطقة.
الخذ التعلیمات للمنع المذكور، مع ا علىیجوز لرئیس قسم العملیات تحدید تحفظات 

روري للدخول الى المنطقة او الخروج منھا بالحسبان األمور الملحة والض
 الصحیة الناجمة عن الدخول او الخروج كالمذكور. ولألخطار

 
بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، رئیس قسم العملیات ال قرر على منع كالمذكور،  (ب)  

 اال بحال استیفاء الشروط التالیة:
 

تقریر وبائي من منسق الشؤون بناء على اقتنع رئیس قسم العملیات  )۱(   
الصحیة في اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة او من وزارة الصحة 

رة من وصول مرضى الى المنطقة من بیاإلسرائیلیة، ان ھنالك خطورة ك
جمیع الدول او من دول محدده، وان دخولھم الى المنطقة من الدول 

 عدوى في المنطقة.المذكورة قد تؤدي لزیادة كبیرة في مستوى ال
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اقتنع رئیس قسم العملیات ان الطرق البدیلة، بما في ذلك فرض واجب  )۲(   
تنفیذ فحص كورونا عند الدخول الى المنطقة او فرض واجب الحجر 

 الصحي، غیر كافیة للمكافحة.
  

واجب تنفیذ 
فحص كورونا 
قبل الدخول 
الى المنطقة 
عبر معبر 

 جسر النبي

بصدد فرض على أي شخص یرغب الدخول یجور لرئیس قسم العملیات اصدار التعلیمات  .۳
 نالى المنطقة عبر معبر جسر النبي ان ینفذ فحص كورونا من النوع وفي الموعد اللذا

 ، كما ویجوز لھ اصدار تعلیماتذلك یحددان في التعلیمات، قبل الدخول الى المنطقة او بعد
طقة الذي تبین في فحص الكورونا الذي نفذه نتیجة مخبریة بصدد منع دخول شخص الى من

 ، اال في ظروف خاصة.nCov-إیجابیة ل
 

ق وف عملالي شخص أل لإلیعازفرض تعلیمات ھذا االمر، یمنح الشرطي صالحیات  ألجل .٤ 
 طلب من أي شخصلا اعمال خالفا لھا؛تنفیذ في ھذا االمر او العدول عن  المحددةالتعلیمات 

 ؛االدالء باسمھ وعنوانھ وإبراز بطاقة ھویتھ او أي بطاقة رسمیة أخرى التي تمكن تشخیصھ
وكذلك االیعاز الي شخص یمت بصلة لألمر االدالء باي معلومات او تسلیم مستندات التي 

 تأمن او تسھل تطبیق تعلیمات ھذا االمر.
 

 .۲۰۲۲\۳\۹یوم ولغایة  ۲۰۲۱\۹\۹ من یوم االمریسري ھذا  .٥ سریان

یروس الكورونا الجدید (دخول امر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فیسمى ھذا االمر: "اال .٦ االسم
– ٥۷۸۲، ۲۰٦۹وخروج الى المنطقة عبر معبر جسر النبي) (تعلیمات مؤقتة)، رقم 

۲۰۲۱." 
 

 
 

 
         ف���������وك���������س ی���������ھ���������وداال���������وف  

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

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

 

 

 ٥۷۸۲             تشري        ۳
   ۲۰۲۱              ایلول        ۹
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۲۰۷۰ رقمأمر 
 

  ۲۰۲۱-٥۷۸۲، (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) )۲رقم  (تعدیل االعتقالجلسات تمدید  أمر بشأن
 

 
 

على  ظالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري للحفاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب
 Novel Coronavirus(ایروس الكورونا بفنقل العدوى من  القلقاالمن، النظام لعام والصحة العامة، وبسبب 

nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي:للمعتقلین والسكان،  كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 
 
 

) (تعلیمات ۱۸۳۰االمر بشأن جلسات تمدید االعتقال (یھودا والسامرة) (رقم في  .۱ ٥تعدیل المادة 

تشرین  ۱٥یأتي: " "۲۰۲۱أیلول  ۱٥، بدل "٥(ب)المادة في ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)

 ."۲۰۲۱اول 

 

 (یھودا والسامرة) )۲رقم  تعدیل(االعتقال ر یسمى ھذا االمر: "االمر بشأن جلسات تمدید  .۲ االسم

 ". ۲۰۲۱-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة) )۲۰۷۰(رقم 

 

 

 
 
 

 
         ی���������ھ���������ودا ف���������وك���������سال���������وف  

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

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

 

 

 ٥۷۸۲        تشري            ۹
   ۲۰۲۱          ایلو           ۱٥
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۲۰۷۱رقم امر 

 
 الجلسات في المحاكم العسكریة خاللالمعتقلین والسجناء  حضور أمر بشأن

  ۲۰۲۱-٥۷۸۲،تعلیمات مؤقتة)( (یھودا والسامرة) )۲رقم  (تعدیل
 
 

 
 ظلحفالالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري تي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب

 Novel Coronavirus(ایروس الكورونا ف تفشي من القلقلعام والصحة العامة، وبسبب اعلى االمن، النظام 
nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي: في السجون وخارجھا، كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 

 
 

في المحاكم  الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضوراالمر بشأن في  .۱ ۳عدیل المادة ت
، في ۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)  )۱۸۸۸(یھودا والسامرة) (رقم  العسكریة

 ."۲۰۲۱تشرین اول  ۱٥یأتي: " "۲۰۲۱أیلول  ۱٥" بدل، (ب)۳المادة 
 
 

ي ف الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضورمر بشأن یسمى ھذا االمر: "اال .۲ االسم
 (تعلیمات )۲۰۷۱(رقم  (یھودا والسامرة)) ۲رقم  (تعدیل المحاكم العسكریة

 ". ۲۰۲۱-٥۷۸۲مؤقتة)،
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

         ف���������وك���������س ی���������ھ���������وداال���������وف 

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

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

 

 

 ٥۷۸۲         تشري           ۹
   ۲۰۲۱        ایلول           ۱٥
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۲۰۷۲امر رقم 
 

  والسامرة)(یھودا  )۲رقم  (تعدیلعقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة أمر بشأن 
  ۲۰۲۱-٥۷۸۲، یمات مؤقتة)ل(تع 

 
 

الحفاظ  جلأل ضرورياالمر  بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان
لألطراف المتداولین في المحاكم العسكریة  على االمن، النظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من نقل العدوى

فأني آمر  ،الكورونا) فایروس-یلي) (فیما Novel Coronavirus nCov-2019والسكان في فایروس الكورونا (
 ما یلي:بھذا 

 
 

 
 

 
 

رقم ( (یھودا والسامرة) الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة مر بشأن عقدفي اال .۱ ٤تعدیل المادة 

 "۲۰۲۱أیلول  ۱٥(ب)، بدل "٤المادة في ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)(تعلیمات مؤقتة )۱۸٤۲

 ."۲۰۲۱تشرین اول  ۱٥یأتي: "

 

 عدیل(تمر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة االیسمى ھذا االمر: " .۲ االسم

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)، ) ۲۰۷۲(رقم  (یھودا والسامرة) )۲رقم 

 

 

 ٥۷۸۲           تشري         ۹
   ۲۰۲۱         ایلول          ۱٥

         ف���������وك���������س ی���������ھ���������وداال���������وف 

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

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

 
 )علیمات مؤقتة(ت أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید

 )۳رقم  (تعدیل) وتعلیمات اخرى لالماكن العامة واألماكن التجاریة (تقید النشاط 
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲،)۲۰۷۳ (رقم(یھودا والسامرة)  

 
 

قة، المنط االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحةبموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع 
 والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:

 
 

 
 النشاط (تقید (تعلیمات مؤقتة) مر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدیدفي األ .۱ ۲تعدیل المادة 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱،)۲۰٦۰ (رقم) (یھودا والسامرة) وتعلیمات اخرى لالماكن العامة واألماكن التجاریة
 ) یأتي:٤، في الفقرة (أ)، بدل البند (۲في المادة االمر األصلي)، -(فیما یلي

  
) صالة ریاضیة، ستودیو، او بركة سباحة المتواجدة في مبنى، عدا بركة عالجیة ألجل العالج ٤"(

ھذا ؛ لولیست في مبنىبالماء، او نادي ریفي (كانتري كلوب)، عدا بركة سباحة المتواجدة فیھ 
بركة سباحة خاصة، التي یقدم فیھا العالج بواسطة  -"بركة عالجیة" -الغرض، "بركة عالجیة"

بواسطة نشاط جسدي في الماء ألجل تحقیق ھدف عالجي تأھیلي  (Hydrotherapy)لماء ا
(Rehabilitation) وقائي ،(Maintenance)  او تطوریي(Therapy health promotion) ؛

في ھذه التعریف، "ھدف عالجي تأھیلي" تطویر الجھاز الحركي"، النفسي الحركي، نفسي 
عالجي وقائي تطویر الجھاز الحركي"، النفسي الحركي، نفسي اجتماعي، لشخص ذو اعاقة؛ "ھدف 

وقایة، تطویر وتعزیز  –اجتماعي، لشخص ذو إعاقة مستدیمة، "ھدف عالجي لتحسین الصحة" 
 ؛"؛نشاط، الحركة واللیاقة البدنیة، لشخص ذو إعاقة

 
 أ٤تعدیل المادة 

 
 "(أ)"، ویأتي في نھایتھا:-بالوارد فیھا یعلم أ من االمر األصلي، ٤في المادة  .۲

 
 

على مكان  ٤بالرغم من المذكور في الفقرة (أ) اعاله، بالنسبة تطبیق تعلیمات المادة  "(ب)  
(ب) بالتغیرات ٤كالمذكور في نفس المادة، خالل أیام السبت واالعیاد، تقرأ المادة 

 التالیة:
 

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

(د)، ۳"بعد مسح المستند كالمفصل في المادة -)، ال تقرأ الكلمات۲في البند ( )۲(   
 بالتغیرات الملزمة"؛

 
شخص،  ٥۰مدیر مكان المفتوح امام الجمھور وتقام فیھ الصالة، ویعمل بسعة حتى من  (ج)  

بواسطة فتحة امام الجمھور، دون فرض ابراز بطاقة "الشارة الخضراء"، یعلق عند 
مدخل المكان الفتة، في مكان بارز للعین، التي تبین للماكثین في المكان ان الكمیة 

ن عدم فرض ابراز بطاقة "الشارة الخضراء بشأوشخص  ٥۰القصوى المسموحة ھي 
 او مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص الكورونا عند الدخول الى المكان.".

 
 -من االمر األصلي، في الفقرة (أ) ۷في المادة  .۳ ۷تعدیل المادة 

 
 أ(أ)؛"؛٤أ" یأتي: "وفق المادة ٤)، بدل "وفق المادة ۲في البند ( )۱(  

 
 أ) یأتي:۲(بعد البند  )۲(  
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ویعمل بواسطة فتحھ امام  الصلوات) مدیر مكان عام او تجاري الذي تقام فیھ ۱أ۲"(
 ،أ(ب)٤الجمھور دون فرض ابراز بطاقة "الشارة الخضراء" كالمذكور في المادة 

 الفتة كالمذكور في نفس المادة؛".شخصیا او بواسطة آخر، دون تعلیق 
 

إضافة المادة 
 ج۱۳

 یأتي: ب۱۳بعد المادة  .٤
 

"تعلیمات   
 سریان-مؤقتة

نتیجة سلبیة في 
فحص كورونا 
فوري في یوم 

 الغفران

أیلول  ۱٦( ٥۷۸۲تشري  ۱۰بالرغم من المذكور في ھذا االمر، بیوم  ب.۱۳
 )، یعتبر كأنھ:۲۰۲۱

، في تعریف "مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص ۱في المادة  )۱(    
ساعة قبل ابرازھا"  ۲٤ الذي نفذ خاللكورونا فوري"، بدل "

) او ۲۰۲۱أیلول  ۱٥( ٥۷۸۲تشري  ۹ یأتي: "الذي نفذ بیوم
 )؛۲۰۲۱أیلول  ۱٦( ٥۷۸۲تشري  ۱۰بیوم 

 
ساعة قبل  ۲٤الذي نفذ خالل )، بدل "۲، في البند (٦في المادة  )۲(    

أیلول  ۱٥( ٥۷۸۲تشري  ۹ ابرازھا" یأتي: "الذي نفذ بیوم
 )؛۲۰۲۱أیلول  ۱٦( ٥۷۸۲تشري  ۱۰) او بیوم ۲۰۲۱

 
ساعة قبل  ۲٤الذي نفذ خالل ، في الفقرة (أ)، بدل "۷في المادة  )۳(    

أیلول  ۱٥( ٥۷۸۲تشري  ۹ ابرازھا" یأتي: "الذي نفذ بیوم
 )؛۲۰۲۱أیلول  ۱٦( ٥۷۸۲تشري  ۱۰) او بیوم ۲۰۲۱

 
تعدیل المادة 

۱٤ 
 ".۲۰۲۱\۱۰\٤" یأتي: "۲۰۲۱\۹\٤بدل " يمن االمر األصل ۱٤المادة في  .٥

 
 

 )، یأتي:٤في ذیل االمر األصلي، بعد البند (أ .٦ تعدیل الذیل 
 

 العمود أ   
 ةیالمخالفات اإلدار

 

 العمود ب
 غرامة إداریة محددة بالشاقل الجدید

 ".۱٫۰۰۰ )۱أ۲(أ)(۷ )۱أ٤"(  
 
 

 .۲۰۲۱\۹\۱٤بدء سریان ھذا االمر بیوم  .۱۳ بدء سریان
 

 أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید (تقید النشاطیسمى ھذا االمر: " .۱٤ االسم
 )۲۰۷۳ (یھودا والسامرة) (رقم) ۳(تعدیل رقم ) وتعلیمات اخرى لالماكن العامة واألماكن التجاریة

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة)
 

                  ف�������وك�������س ی�������ھ�������وداال�������وف    

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

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

 

       ٥۷۸۲         تشري          ۹

 ۲۰۲۱         ایلول         ۱٥
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۲۰۷٤أمر رقم 
 

 مؤقتة)،تعلیمات سریان ) (یھودا والسامرة) (تمدید ۷۱رقم  (تعدیلأمر بشأن تعلیمات امن 
  ٥۷۸۲- ۲۰۲۱  

 
مر وبما انني اعتقد بأن اال ،المنطقةجیش الدفاع االسرائیلي في تي كقائد قوات اصالحی بموجب

أثر امن المنطقة، وعلى  وعلىضروري ألجل الحفاظ على السالمة العامة، على النظام العام 
 Aاستمرار األضرار الجسیمة للمنطقة ولدولة إسرائیل نتیجة ظاھرة سرقة المركبات لمنطقة 

 فأني آمر بھذا ما یلي: المنطقة،بھا وبقطعھا في ھذه  والتجارة
 
 

     مادة ال تعدیل
 (ح) ۱۰

(رقم  (یھودا والسامرة) ]نص منسق[مر بشأن تعلیمات امن في األ .۱
لغایة یوم " بدل )،(ح۱۰في المادة  ،٥۷۷۰-۲۰۰۹ ,) ۱٦٥۱

 ".۱۰/۱۰/۲۰۲۳لغایة یوم " :" یأتي۱۰/۱۰/۲۰۲۱
 

 بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ. .۲ بدء سریان
 

) (یھودا ۷۱یسمى ھذا األمر: "أمر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل رقم  .۳ االسم 
-٥۷۸۲ ،)۲۰۷٤(رقم  مؤقتة)تعلیمات سریان (تمدید  والسامرة)

۲۰۲۱." 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 أل���������وف ی���������ھ���������ودا ف���������وك���������س

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

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

 

 

 ٥۷۸۲    تش�����ري      ۱۳

 ۲۰۲۱   ای����ل����ول     ۱۹
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

ماكن لال (تقید النشاط )علیمات مؤقتة(ت أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید
 (یھودا والسامرة)  (جدید) )وتعلیمات اخرى األماكن التجاریة وأالعامة 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۲،)۲۰۷٥ (رقم
 

 
حة المنطقة، والص المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحةبموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في 

 العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:
 
 

 
 -االمرھذا  في .۱ تعریفات

 
الك مانع طبي نشخص الذي وفق قرار طبیب او صندوق المرضى حدد ان ھ-"شخص ممنوع من التطعیم"  

 المدیر"؛، بموجب تعلیمات nCovیمنعھ من تلقي التطعیم ضد 
 

مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص الكورونا -"مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص الكورونا الفوري"
ساعة قبل ابرازھا، وتسمل وسیلة إلثبات مصداقیة المصادقة (رمز شریطي)  ۲٤الفوري الذي نفذ خالل 

 (ب)؛۳والتفاصیل الواردة في النظام 
 

مصادقة على نتیجة سلبیة في -"PCRورونا الذي نفذ بطریقة "مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص الك
 ساعة قبل ابرازھا؛ ۷۲خالل  PCRفحص الكورونا الذي نفذ بطریقة 

 
 أحد التالي:-""بطاقة "الشارة الخضراء"

ق ، لشخص، الذي یبین انھ یستحاو منسق الشؤون الصحة تصریح تصدره وزارة الصحة اإلسرائیلیة )۱( 
) مصادقة التي حصل علیھا شخص من الجھة المختصة في وزارة الصحة ۳( طعم؛بطاقة معافى او مت

 اإلسرائیلیة على انھ یشترك في تجربة سریریة لتطعیم ضد فایروس الكورونا التي تدار في إسرائیل؛
) مصادقة تصدر من وزارة الصحة اإلسرائیلیة وفق تقریر مختبر طبي مسجل كمفھومھ في أنظمة ٤(

، حسب سریانھا في إسرائیل بین الحین واآلخر، تثبت بان ۱۹۷۷-٥۷۳۷مختبرات طبیة) الصحة العامة (
ساعة  ۷۲الشخص قام بفحص الكورونا بمقابل المال وحصل على نتیجة سلبیة، وھو ساري المفعول لمدة 

 من موعد تنفیذ الفحص؛
أ من ۲او  ۲) مصادقة تصدر من وزارة الصحة اإلسرائیلیة وفق تقریر مختبر طبي مسجل وفق نظام ٥(

بطریقة ، تثبت بان الشخص قام بفحص الكورونا ۱۹۷۷-٥۷۳۷أنظمة الصحة العامة (مختبرات طبیة) 
PCR،"من  ایام ۷وحصل على نتیجة سلبیة، وھو ساري المفعول لمدة  ، في نطاق برنامج "وقایة التعلیم

 ؛موعد تنفیذ الفحص
وفق فذ نفحص كورونا یبین النتیجة بشكل فوري، في مكان تنفیذ الفحص، الذي -" فحص كورونا فوري"

، حسب سریانھا في القانون ۲۰۲۱-٥۷۸۱، )وروناأنظمة الصحة العامة (اخذ عینات وفحوصات الك
 ؛۱۹۸۱-٥۷٤۱األساسي للمجالس المحلیة (یھودا والسامرة)، 

 
، المعد لتقدیم لضیوف غیر محددین ومتغیرین على االقلوحدة ضیافة  ۱۱مكان ضیافة یحتوي على -""فندق

 وبمقابل، خدمات النوم وخدمات أخرى، لفترات زمنیة قصیرة ومحددة، وھذا عدا كل واحد من التالي:
 مكان ضیافة كالمذكور المعد الستعمال المعالجین وأبناء اسرتھم، المجاور لمؤسسة طبیة؛ )۱(
 من قبل الدولة؛مكان ضیافة كالمذكور اذي یستعمل كمكان للحجر الصحي  )۲(
 

كمفھومھا في تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا) (الحجر الصحي المنزلي -"تعلیمات المدیر"
 تعلیمات الحجر الصحي المنزلي)؛ -(فیما یلي ۲۰۲۱-٥۷۸۱وتعلیمات متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)، 

 
 وحدة المعدة للضیافة واالستجمام تحتوي على ما ال یقل عن غرفة نوم واحدة؛-"وحدة ضیافة"

 سنة وثالثة أشھر؛ ۱۲من لم یبلغ من العمر -"ولد"
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 معافى كمفھومھ في تعلیمات الحجر الصحي المنزلي؛-"معافى او مطعم"

 
ذلك مكان مفتوح مكان المفتوح امام الجمھور، او مصلحة تجاریة، بما في -"مكان عام او مكان تجاري"

 امام الجمھور او مصلحة تجاریة المتواجد في محطة نقل بري، عدا مكان كالمذكور الذي یقدم خدمات طبیة؛
 

 لمرورااألمر بشأن  كتعریفھا فيمحطة مركزیة  وجد فیھأو مبنى مغلق ی مكان محدد–"محطة النقل البري" 
 ؛۲۰۱۸-٥۷۷۹)، ۱۸۰٥[نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم 

 
برنامج من قبل وزارة الصحة اإلسرائیلیة ووزارة التربیة والتعلیم اإلسرائیلیة ألخذ -"برنامج "وقایة التعلیم"

 عینات من طالب مؤسسة التي تقیم فعالیات تربویة، مرة باألسبوع؛
 

ھومھم في تعلیمات الحجر مصادقة متعافي ساریة او شھادة متطعم ساریة كمف-"بطاقة معافى او مطعم"
 نزلي.الم

 
مؤسسة التأمین الوطني  تصدرھاذوي االحتیاجات الخاصة التي  بطاقة-"ذوي االحتیاجات الخاصة"بطاقة 

 اإلسرائیلیة او منسق الشؤون الصحة في اإلدارة المدنیة.
 
 
    

ركین یزید عدد المشت، طقوس دینیة او صالة، في ذلكال یقیم شخص وال یشترك في تجھر، بما  (أ) أ۱ تقید التجمھر
كان عام او تجاري؛ لھذا فیھا عن التجمھر المسموح، في الحیز العام، الحیز الخاص او في م

شخص في  ٥۰شخص في المكان المفتوح وحتى  ۱۰۰ حتى-"التجمھر المسموحالغرض، "
 شخص؛ ۱۰۰ حتى-مفتوحالمبنى، بحال مكان التجمھر یشمل مبنى ومكان 

 
-و ۲تسري على مكان الذي یعمل وفق "الشارة الخضراء"، كالمفصل في المواد الفقرة (أ)، ال  (ب)  

 أ.٤
 

واجبات تشغیل 
مكان عام او 
تجاري بواسطة 
فتحة امام الجمھور 
بطریقة "الشارة 

 الخضراء"

ال یشغل شخص مكان عام او تجاري من االماكن المفصلة فیما یلي، بواسطة فتحة امام الجمھور،  (أ) .۲
اال امام من أبرز "بطاقة "الشارة الخضراء" او مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص الكورونا، 

 سنوات: من ثالثاو طفل عمرة اقل 
 

المناسبات واالفراح، ولیس بطریقة  قاعة ام حدیقة لألفراح او مكان آخر الذي تقام فیھ )۱(  
 اجالس األشخاص فقط وتشمل تقدیم او بیع الطعام؛

 
مكان الذي یقام فیھ حدث، بما في ذلك عرض -نادي او ملھى لیلي؛ لھذا الغرض، "نادي" )۲(  

 ترفیھي او فني، والحضور غیر جالسون فقط ویشمل تقدیم او بیع الطعام؛
 

 ؛المعارض اوالمؤتمرات مكان إلقامة  )۳(   
 

ریفي (كانتري كلوب)، ال یشمل بركة السباحة  نادياو  صالة ریاضة او ستودیو  )٤(   
 ؛المتواجدة داخلھ

منطقة الجلوس في مبنى المطعم، بما في ذلك البار، الذي لیس مكان كالمذكور في الفقرة  )٥(   
 )؛۲) ولیس ملھى لیلي كمفھومھ في الفقرة (۱(

 ؛ویشمل بركة السباحة المتواجدة فیھ فندق )٦(   
مكان الذي یقام فیھ حدث ریاضي او حدث ثقافي، بحضور جمھور، ولیس ملھى لیلي  )۷(   

یشمل عرض األفالم، عرض -)؛ لھذا الغرض، "حدث ثقافي"۲كمفھومھ في الفقرة (
 مسرحي او عرض موسیقي، رقص او ترفیھي؛

 متحف؛ )۸(   
 عمومیة ال یشمل فتحھا ألجل استعارة الكتب؛مكتبة  )۹(   
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مكان لأللعاب (جامبوري) موقع سیاحي المتواجد داخل مبنى، یشمل حدائق األلعاب، او  )۱۰(   
 المتواجدین في المبنى؛

 
بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، بالنسبة للفندق، یجور لشخص تشغیلھ بواسطة فتحة امام   )۱(أ  

الجمھور أیضا امام من أبرز عند استقبالھ في الفندق "بطاقة الشارة الخضراء"، وبالنسبة لولد 
أیضا مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص الكورونا الذي نفذ -او شخص ممنوع من التطعیم

 ؛"؛PCRبطریقة 
 

بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، بالنسبة لمتحف، یجور لشخص تشغیلھ بواسطة فتحة امام  )۲(أ  
الجمھور أیضا من دون ابراز "بطاقة الشارة الخضراء" او مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص 

الثانویة كورونا فوري، امام تالمیذ ریاض األطفال ام المدارس في المرحلة االبتدائیة او 
ومرافقیھم من طاقم المؤسسة التعلیمیة المذكورة والذي یتعلم فیھا الطالب، في نطاق فعالیات 
ریاض األطفال او المدرسة، بشرط  انھ یحكى في المجموعة الدائمة التي یتعلم معھا الطالب 

ن یبشكل یومي؛ عند دخول مجموعة طالب كالمذكور یتم الحفاظ، بقدر اإلمكان، على الفصل ب
 المجموعة المذكورة وباقي الجمھور المتواجد في المتحف؛

 
بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، بالنسبة لمتحف، یجور لشخص تشغیلھ بواسطة فتحة امام  )۳(أ  

الجمھور أیضا من دون ابراز "بطاقة الشارة الخضراء" او مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص 
 ى المكتبة العمومیة من اجل استعارة الكتب فقط.كورونا فوري، امام من یدخل ال

 
طریقة الحصول 

على بطاقة 
ة "الشار

الخضراء" 
وفحصة في المكان 

 او التجاري العام

 یحق لشخص الحصول على بطاقة "الشارة الخضراء" بإحدى الطرق التالیة: (أ) .۳
 

 توجھ بصورة محوسبة لوزارة الصحة اإلسرائیلیة؛ )۱(  
 

بواسطة تطبیق الذي خصصتھ وزارة الصحة اإلسرائیلیة الستعمال الجمھور بدون  )۲(  
 مقابل؛

 
بواسطة اتصال ھاتفي لمركز وزارة الصحة اإلسرائیلیة او للرد صوتي مع تفاعلیة  )۳(  

)؛ عند االتصال الھاتفي لمركز وزارة الصحة اإلسرائیلیة، ترسل IVRالمستخدم (
بواسطة البرید او البرید االلكتروني، وعند االتصال الھاتفي للرد البطاقة الى المتوجھ 

 صوتي مع تفاعلیة المستخدم ترسل البطاقة بواسطة الفاكس؛
 

بطرق أخرى التي تعلن عنھا وزارة الصحة اإلسرائیلیة او اإلدارة المدنیة للجمھور،  )٤(   
 بما في ذلك طرق عیر محوسبة.

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

 
 اسم الشخص الذي أصرت لھ البطاقة؛ )۱(   

  
رقم ھویة الشخص الذي أصدرت لھ البطاقة، رقم جواز سفره، او أي رقم آخر یشخصھ  )۲(   

 ومنحت لھ صالحیة إداریة؛
 

 د انتھاء سریان البطاقة؛عمو )۳(   
 

 وسیلھ إلثبات مصداقة البطاقة؛ )٤(   
 

 ) بإحدى الطرق التالیة:۱(ب)(٤یتم ابراز بطاقة "الشارة الخضراء" كالمذكور في المادة  (ج)  
 

) ۱ابراز 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 اإلسرائیلیة؛
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 )؛۲ابراز المصادقة عبر التطبیق كالمذكور في الفقرة (أ)( )۲(   
 

) المبین على شاشة ۱(ب)(٤مسح محوسب لبطاقة "الشارة الخضراء" كالمذكور في المادة  (د)  
 ) ینفذ على النحو التالي:۱كالمذكور في الفقرة (ج)(

 
) (رمز شریطيیمكن الحصول على تفاصیل المعلومات المحفوظة بوسیلة المصادقة  )۱(   

وسیلة -تنفیذ عملیة المسح فقط في تطبیق وزارة الصحة اإلسرائیلیة (فیما یلي دعن
 المسح)؛

 
عند مسح وسیلة لمصادقة تلین وسیلة المسح، وفیھا فقط، المعلومات المذكورة في الفقرة  )۲(   

في  یحفظ(ب) فقط، وتمحى المعلومات بعد ابرازھا فوراً بعد ابراھا لمنفذ المسح وال 
 وسیلة المسح او بأي طریقة أخرى عدا ببطاقة "الشارة الخضراء" ذاتھا.

 
تعلیمات لتشغیل 

مكان عام او 
تجاري الذي یعمل 
بطریقة "الشارة 

 الخضراء"

المتصرف او المدیر یعلق الفتة عند مدخل المكان، في مكان بارز للعین، بالغات العبریة، العربیة  (أ) .٤
واجب ابراز بطاقة "الشارة الخضراء" او مصادقة على نتیجة سلبیة في  واالنجلیزیة، بصدد

 فحص الكورونا، كشرط للدخول الى المكان؛
 

ان أحد كالمتصرف او مدیر المكان یسمح بدخول األشخاص الذین أبرزوا كشرط لدخولھم للم (ب) 
 :عمرة اقل من ثالث سنوات المستندات التالیة، وكذلك طفل

 
سنة  ۱٦"الشارة الخضراء" بإرفاق بطاقة اثبات ھویتھ، عدا قاصر عمره اقل من  بطاقة )۱(  

بعد مسح المستند كالمفصل في المادة -) ۱(ج)(۳وبحال أبرز مستند كالمذكور في المادة 
 (د)؛۳
 

على نتیجة سلبیة في فحص الكورونا، بإرفاق بطاقة اثبات ھویتھ، عدا قاصر مصادقة  )۲(   
بعد مسح -) ۱(ج)(۳سنة وبحال أبرز مستند كالمذكور في المادة  ۱٦عمره اقل من 

 (د)، بالتغیرات الملزمة؛۳المستند كالمفصل في المادة 
 

دخول مدیر المكان او من من قبلھ الى المكان، بما في ذلك ال یسري الوارد في الفقرة (ب) على    
 العاملین في المكان؛

 
، بالنسبة للفندق، یجور لمدیر او مشغل الفندق استقبال أیضا (ب) بالرغم من المذكور في الفقرة )۱(ب  

من یبرز عند استقبالھ في الفندق "بطاقة الشارة الخضراء"، وبالنسبة لولد او شخص ممنوع من 
 ؛"؛PCRأیضا مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص الكورونا الذي نفذ بطریقة -التطعیم

 
یسمح الدخول الیھ بواسطة التنسیق المسبق، یعلم زبائنھ عند التنسیق متصرف او مدیر مكان الذي  (ج)  

او الدعوة، بصدد واجب ابراز بطاقة "الشارة الخضراء" او ابراز مصادقة على نتیجة سلبیة في 
 فحص الكورونا، كشرط لدخولھم الى المكان؛

 
 المفصلة في ھذه المادة؛یعیین المتصرف او مدیر المكان مسؤوال عن تنفیذ العملیات  (د)  

 
المتصرف او مدیر المكان یعلق الفتة تبین مساحة المكان؛ تحسب مساحة المكان حسب المساحات  )ھ(  

 المتاحة امام الجمھور من مجمل مساحة المكان.
 

تشغیل مكان 
المفتوح امام 

الجمھور الذي تقام 
فیھ الصالة 

بواسطة فتحھ 
 -للجمھور ب

شخص، ال یعمل بواسطة  ٥۰من  أكثرمكان المفتوح امام الجمھور وتقام فیھ الصالة ویعمل بسعة  (أ) أ.٤
بطاقة "الشارة الخضراء" او مصادقة على نتیجة سلبیة  أبرزفتحة امام الجمھور، اال امام من 

، وتسري على تشغیلھ تعلیمات ثالث سنواتفي فحص الكورونا فوري او لطفل عمره اقل من 
 .".٤المادة 

 
على مكان كالمذكور  ٤الرغم من المذكور في الفقرة (أ) اعاله، بالنسبة تطبیق تعلیمات المادة  (ب) 

 (ب) بالتغیرات التالیة:٤في نفس المادة، خالل أیام السبت واالعیاد، تقرأ المادة 
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"الشارة 
 الخضراء"

 
بعد -)۱(ج)(۳وبحال أبرز مستند كالمذكور في المادة  "-)، ال تقرأ الكلمات۱في البند ( )۱(  

 "؛(د)۳مسح المستند كالمفصل في المادة 
 

(د)، بالتغیرات ۳"بعد مسح المستند كالمفصل في المادة -)، ال تقرأ الكلمات۲في البند ( )۲(  
 الملزمة"؛

 
شخص، بواسطة  ٥۰حتى من مدیر مكان المفتوح امام الجمھور وتقام فیھ الصالة، ویعمل بسعة  (ج) 

فتحة امام الجمھور، دون فرض ابراز بطاقة "الشارة الخضراء"، یعلق عند مدخل المكان الفتة، 
شخص  ٥۰في مكان بارز للعین، التي تبین للماكثین في المكان ان الكمیة القصوى المسموحة ھي 

بیة في فحص وبشأن عدم فرض ابراز بطاقة "الشارة الخضراء او مصادقة على نتیجة سل
 الكورونا عند الدخول الى المكان.".

 
الكمیة المسموحة 

في مكان یعمل 
وفق "الشارة 

 الخضراء"

 )،۲)، (۱(أ)(۲في مكان عام او تجاري الذي یعمل وفق "الشارة الخضراء" كالمذكور في المواد  (أ) ب.٤
وفق "الشارة الخضراء" ) او مكان المفتوح امام الجمھور وتقام فیھ الصلوات ویعمل ۷) او (۳(

أ، یحدد المتصرف او مدیر المكان نظام لتنظیم دخول الناس الى المكان، ٤كالمذكور في المادة 
عدا عمال المكان، على ان ال یمكثوا في المكان كمیة تفوق الكمیة القصوى المسموحة؛ لھذا 

 كما ھو مفصل فیما یلي:-الغرض، "الكمیة القصوى المسموحة"
  

من  %۷٥األشخاص ال یزید عن نسبة  عدد-) ۱(أ)(۲المكان كالمذكور في المادة  في )۱(   
شخص داخل مبنى  ٤۰۰الكمیة القصوى المسموحة في المكان، وبشرط ان ال یزید عن 

وفي حدث یقام في مكان كالمذكور جزء منھ یقام  شخص في مكان مفتوح، ٥۰۰او عن 
 ؛شخص ٤۰۰د عن یزی ال-مفتوحفي مبنى والجزء االخر في مكان 

 
-مفتوحفي مكان -أ٤) او المادة ۷) او (۳)، (۲(أ)(۲في المكان كالمذكور في المادة  )۲(   

شخص، بحال یشمل المكان مبنى ومكان  ۱٫۰۰۰ حتى-مبنىشخص، في  ٥٫۰۰۰ حتى
 ؛شخص ٥٫۰۰۰حتى -مفتوح أیضا

 
المادة الذي یعمل وفق "الشارة بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، في مكان كالمذكور في نفس  (ب)  

الخضراء" والجمھور یجلس فیھ في أماكن محددة، ال توجد تقیدات على الكمیة، وبحال ان المكان 
في الجزء الذي تتواجد فیھ اماكن -في مكان مفتوح وتوجد أماكن جلوس محددة في جزء منھ فقط

توجد فیھ أماكن جلوس محددة الجلوس المحددة ال توجد تقیدات على الكمیة في الجزء الذي ال 
 شخص. ٥٫۰۰۰تكون الكمیة القصوى المسموحة حتى 

   
میة المسموحة الك

یعمل ال في مكان 
وفق "الشارة 

 الخضراء"

في مكان عام او تجاري الذي لیس مكان الذي یعمل وفق "الشارة الخضراء" كالمذكور في المواد  (أ) .ج٤
أ، یحدد المتصرف او مدیر المكان نظام لتنظیم دخول الناس الى المكان، عدا عمال ٤او  ۲

أمتار مربعة من  ۷المكان، على ان ال یمكثوا في المكان كمیة تفوق نسبة شخص واحد لكل 
ان؛ لھذا الغرض، تحسب مساحة المكان حسب المساحات المتاحة امام الجمھور من مساحة المك

 منطقة التشغیل وما شابھ ذلك؛مجمل مساحة المكان، عدا مساحات مواقف السیارات، المخازن، 
 

بالنسبة لمجمع تجاري، یكون جھاز التنظیم الذي یشغلھ المتصرف او مدیر المكان وفق الفقرة  (ب)  
رقمي لعَد األشخاص الداخلین الى  جھاز-"رقمي؛ لھذا الغرض "جھاز تنظیم رقميجھاز  ،(أ)

المكان والخارجین منھ، بشرط ان الجاز ال یشخص او یسمح بتشخیص الداخلین والخارجین، 
ساعة، وال  ٤۸بما في ذلك ال یسجل مالمح وجوھھم، وتمحى المعلومات التي تم تسجیلھا خالل 

خر عدا تنفیذ ھذه التعلیمات؛ ھذا ال یمنع استعمال المعلومات بالنسبة یتم استعمالھا الي غرض آ
 لعدد الداخلین والخارجین؛

 
یعلق المتصرف او مدیر المكان كالمذكور في الفقرة (أ) الفتة بخصوص عدد الماكثین المسموح  (ج)  

من وبخصوص مساحة المكان؛ تحسب مساحة المكان حسب المساحات المتاحة امام الجمھور 
 مجمل مساحة المكان، اما في المبنى او في المكان المفتوح؛
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 -(ج) على-ال تسري تعلیمات الفقرات (أ) و (د)  
 

متر مربع، ولكن المتصرف او مدیر المكان یعلق في المكان  ۱۰۰مكان مساحتھ اقل من  )۱(   
في الفتة بخصوص مساحة المكان؛ لھذا الغرض، تحسب مساحة المكان كالمذكور 

 الفقرة (ج)؛
 

 أطر الرفاه االجتماعي التي ھي أحد التالي: )۲(   
 

مكان یقدم خدمات الرفاه االجتماعي لشخص من قبل وزارة الرفاه  (أ)    
مساكن الرعایة و ،االجتماعي في إسرائیل او من قبلھا او تحت اشرافھا

حسب  ،۲۰۱۲-٥۷۷۲الدائمة كمفھومھا في قانون مساكن الرعایة الدائمة، 
 سریانھ في إسرائیل بین الحین واألخر؛

 
یم التربیة والتعلمكان یقدم خدمات الرفاه االجتماعي لشخص من قبل وزارة  (ب)    

 ؛ماو تحت اشرافھ ماو من قبلھ، وزارة الدفاع في إسرائیل في إسرائیل
 

مكان تمنح فیھ خدمات الرفاه االجتماعي او عالج لشخص من قبل  (ج)    
 السلطات المحلیة او من قبلھم؛

 
مكان تمنح فیھ خدمات الرفاه االجتماعي او عالج لشخص من قبل  (د)    

 .السجین في إسرائیل او من قبلھا سلطة إعادة تأھیل
 

 المكان المعد للجلوس في المكان المفتوح التابع للمطعم. )۳(   
 

تعلیمات لتشغیل 
أي مكان عام او 

تجاري الذي یعمل 
بواسطة فتحة امام 

 الجمھور

متصرف او مدیر مكان عام او تجاري ال یشغل المكان بواسطة فتحة امام الجمھور اال حسب التعلیمات  .٥
 التالیة:

 
ال یسمح المتصرف او مدیر المكان بدخول شخص، یتوجب علیھ ارتداء كمامة، الى المكان دون  )۱( 

من تعلیمات الحجر الصحي المنزلي، وال یقدم الخدمات  ھ۳ارتداء كمامة بموجب تعلیمات المادة 
 لمن ال یرتدي الكمامة؛

 
المتصرف او مدیر المكان یعلق، في أماكن بارزة للعین، بما في ذلك عند مدخل المكان، الفتات  )۲( 

 بشأن واجب ارتداء الكمامة في المكان؛
  

المتصرف او مدیر المكان یعلن بواسطتھ، كل  –بحال تواجد في المكان جھاز لتكبیر الصوت  )۳(  
 نصف ساعة على األقل، عن واجب ارتداء الكمامة.

 
یعین المتصرف او مدیر المكان شخصا لیكون مسؤوال عن تطبیق تعلیمات ھذا االمر (فیما یلي:  )٤(  

 "مسؤول الكورونا").
 

تعلیمات تشغیل 
مكان منطقة 
الجلوس في 

المكان المفتوح في 
 المطعم

 

 ۱٫٥في منطقة الجلوس في المكان المفتوح في المطعم، یرتب مدیر المكان الطاوالت على بعد ال یقل عن  أ.٥
 متر ویتاكد من الحفاظ على ھذه المسافة خالل ساعات عمل المكان.  

تقیید التواجد في 
مكان عام او 

تجاري الذي یعمل 
وفق الشارة 

 الخضراء

"الشارة الخضراء"، وفق  عام او تجاري الذي سمح فتحھ امام من أبرز بطاقةال یمكث شخص في مكان  .٦
او مكان مفتوح امام الجمھور الذي تقام فیھ الصالة وسمح فتحھ امام من أبرز بطاقة "الشارة  ۲للمادة 

 اال بحال استوفى أحد التالي: أ،٤الخضراء" وفق المادة 
 
 ھو معافى او مطعم؛ )۱(
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ساقة قبل دخولھ الى  ۲٤فوري الذي نفذ خالل  نتیجة سلبیة في فحص الكوروناحصل على  )۲(

 المكان؛
 
 

 ھو طفل عمره اقل من سنة؛ )۳(
 

 ھو مدیر المكان او شخص من قبلھ، ویشمل عمال المكان؛ )٤(
  

أیضا طفل او شخص الممنوع من التطعیم الذي حصل على نتیجة سلبیة في فحص -في الفندق )٥(  
 ساعة قبل استقبالھ االولي في الفندق.". ۷۲خالل  PCRنفذ بطریقة الكورونا الذي نفذ بطریقة 

 
طاقم  برفقةتالمیذ ریاض األطفال ام المدارس في المرحلة االبتدائیة او الثانویة -في المتحف )٦(  

 ؛، في نطاق فعالیات ریاض األطفال او المدرسةؤسسة التعلیمیة المذكورةالم
 

 من یدخل الیھا الستعارة الكتب؛ أیضا-العمومیةفي المكتبة  )۷(  
 

) من االمر بشأن زیادة ۱(أ)(۱یتم تغریمھ وفقا للمادة  ،المخالفات التالیةالذي یقوم بإحدى  (أ) .۷ العقوبات 
 -۱۹۸۰-٥۷٤۰ )،۸٤٥الغرامات المقررة في القانون او تشریعات االمن (یھودا والسامرة) (رقم 

 
او مكان المفتوح امام الجمھور  ۲الذي یدیر مكان عام او تجاري كالمذكور في المادة  )۱(   

ومساحتھ كالمفصل  ،أ٤رة الخضراء" وفق المادة اوتقام فیھ الصالة ویعمل وفق "الش
المكان امام شخص لم یبرز بطاقة "الشارة  وفتحشخصیا او بواسطة آخر، فیما یلي، 

لدخول  ةوبالنسب ،فوري كورونامصادقة على نتیجة سلبیة في فحص الخضراء" او 
لفندق ا أیضا من لم یبرز عند استقبالھ في -ولد او شخص ممنوع من التطعیم الى فندق

، وكل ھذا عدا PCRمصادقة على نتیجة سلبیة في فحص كورونا الذي نفذ بطریقة 
طفل لم یبلغ من العمر ثالثة سنوات او ولد ابرز بطاقة ذوي االحتیاجات الخاصة، 
وبالنسبة لمتحف،  عدا تالمیذ ریاض األطفال ام المدارس في المرحلة االبتدائیة او 

التعلیمیة المذكورة، في نطاق فعالیات ریاض األطفال  الثانویة برفقة طاقم المؤسسة
عدا من دخل الیھا الستعارة الكتب فقط، وكل  -او المدرسة، وبالنسبة لمكتبة عمومیة

 خالفاً للمادة المذكورة: ھذا
 

 متر مربع؛ ۱۰۰مساحة المكان ال تزید عن  (أ)    
 

 متر مربع؛ ٥۰۰متر مربع وتقل عن  ۱۰۰مساحة المكان تزید عن  (ب)    
 

 متر مربع؛ ٥۰۰مساحة المكان تزید عن  (ج)    
 

او مكان المفتوح امام  ۲مذكور في المادة المكان عام أو مكان تجاري ك الذي یدیر )۲(   
دون تعلیق  أ(أ)،٤الجمھور إلقامة الصالة ویعمل "بالشارة الخضراء" وفق المادة 

 ؛(أ)٤ الفتات كالمذكور في المادة
 

ب شخصیا او بواسطة آخر، دون ٤مدیر مكان عام او تجاري كالمذكور في المادة  أ)۲(   
تحدید وتشغیل جھاز لتنظیم دخول األشخاص الى المكان، ما عدا عمال المكان، حسب 

ب(أ) او (ب)، بمراعاة االمر، وھذا خالفا ٤كمیة الماكثین المسموحة حسب المواد 
 لتعلیمات المادة المذكورة؛

 
مدیر مكان عام او تجاري الذي تقام فیھ الصلوات ویعمل بواسطة فتحة امام الجمھور  )۱أ۲(   

أ(ب)، شخصیا او ٤دون واجب ابراز بطاقة "الشارة الخضراء" كالمذكور في المادة 
 ولم یعلق الفتة حسب المادة المذكورة؛بواسطة آخر، 
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ج، مساحتھ كالمفصل فیما یلي، ٤مدیر مكان عام او تجاري كالمذكور في المادة   ب)۲(   
شخصیا او بواسطة آخر، دون تحدید وتشغیل جھاز لتنظیم دخول األشخاص الى 

ج، وھذا ٤المكان، ما عدا عمال المكان، حسب كمیة الماكثین المسموحة حسب المواد 
 خالفا لتعلیمات المادة المذكورة:

 
 متر مربع؛ ٥۰۰متر مربع وال تزید عن  ۱۰۰مساحة المكان أكبر من  (أ)    
 متر مربع؛ ٥۰۰مساحة المكان أكبر من  (ب)    

 
ج(د)، ٤ج، عدا مكان المفصل في المادة ٤مدیر مكان عام او تجاري كالمذكور في المادة  ج)۲(   

ق المادة وف شخصیا او بواسطة آخر، دون تعلیق الفتة بخصوص عدد الماكثین المسموح
 ج(ج)؛٤
 

شخصیا او بواسطة  لجمھور،امام افتحھ  بواسطةمكان عام أو مكان تجاري  الذي یدیر )۳(   
 كمامة،خدمة لشخص ال یرتدي الال یرتدي كمامة أو قدم  شخصوسمح بدخول  ،آخر

 ً  ؛)۱( ٥ لمادةل خالفا
 

شخصیا او بواسطة  لجمھور،امام افتحھ  بواسطةمكان عام أو مكان تجاري  الذي یدیر )٤(   
 ؛)۲(٥مذكور في المادة المة، كارتداء الكماواجب الفتة بخصوص  تعلیقدون  ،آخر

 
 )؛٤(٥مدیر مكان عام او تجاري تلذي لم یعیین مسؤول كورونا كالمذكور في المادة  أ)٤(   

 
او في مكان المفتوح  ۲مذكور في المادة الفي مكان عام أو مكان تجاري كالذي یمكث  )٥(   

خالفاً ، یعتبر أحد التالي والأ، ٤امام الجمھور وتقام فیھ الصلوات كالمذكور في المادة 
 (أ):٤مذكور في المادة الالفتھ ك تعلیقوبشرط انھ تم  ،٦ للمادة

 
 ھو معافى او مطعم؛ (أ)    

 
ساعة  ۲٤فوري الذي نفذ خالل  حصل على نتیجة سلبیة في فحص الكورونا (ب)    

 ؛قبل دخولھ الى المكان
 

حصل على نتیجة سلبیة في فحص الكورونا بمقابل المال من  شخص الذي )۱(ب    
ساعة قبل دخولھ الى المكان، وبحال كان في  ۷۲مختبر طبي مسجل، خالل 

 ؛ساعة قبل استقبالھ االولي في الفندق ۷۲خالل -فندق
 

 ؛ثالثة سنواتھو طفل عمره اقل من  (ج)    
 

 ھو مدیر المكان او شخص من قبلھ، ویشمل عمال المكان؛ (د)    
  

أیضا طفل او شخص الممنوع من التطعیم الذي حصل على نتیجة -في الفندق )ھ(    
ساعة قبل  ۷۲خالل  PCRسلبیة في فحص الكورونا الذي نفذ بطریقة 

 استقبالھ االولي في الفندق؛
 

تالمیذ ریاض األطفال ام المدارس في المرحلة االبتدائیة او -في المتحف (و)    
الثانویة وبرفقة طاقم المؤسسة التعلیمیة المذكورة، في نطاق فعالیات ریاض 

 األطفال او المدرسة؛
 

 أیضا من یدخل الیھا الستعارة الكتب؛-في المكتبة العمومیة (ز)    
 

 وبحال المكان مصلحةالذي یشغل مكان كالمذكور في الفقرة (أ)  الشخص-" مدیرفي ھذا المادة، " (ب)  
-٥۷۲۸ المصالح التجاریة،من قانون ترخیص  ۱موجب المادة تجاریة تستوجب ترخیص ب

من  ۱۹۸۱-٥۷٤۱ )،المجالس المحلیة (یھودا والسامرةحسب سریانھ في قانون أساسي  ،۱۹٦۸
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 صاحب-من القانون  ٤ا كمفھومھا في المادة ، والتي تتطلب ترخیًصا أو تصریحً آلخرحین 
 الرخصة أو التصریح.

 
مخالفة احدى التعلیمات المفصلة في العمود أ في الذیل، ھي مخالفة إداریة كمفھومھا في االمر بشأن  .۸ مخالفة إداریة

 إلداریة).امر المخالفات ا –(فیما یلي  ۱۹۸۸-٥۷٤۹)، ۱۲٦۳المخالفات اإلداریة (یھودا والسامرة) (رقم 
 

 غرامة إداریة
 محددة

 

 تفرض غرامة إداریة محددة، كالمحدد في العمود ب في الذیل. ۸لمخالفة إداریة كالمذكور في المادة  .۹

مخالفة إداریة 
 مكررة

(ب) من أمر  ۲تكون الغرامة اإلداریة المفروضة على تكرار المخالفة اإلداریة كمفھومھا في المادة  .۱۰
أو غرامة بموجب  ،بمراعاة االمر ،۹المخالفات اإلداریة ضعف الغرامة اإلداریة المشار إلیھا في المادة 

 یعات االمن (یھودا والسامرة)زیادة الغرامات المقررة في القانون او تشر األمر بشأن) من ۱(أ)(۱المادة 
 االقل بینھما. حسب ،۱۹۸۰-٥۷٥٤ )،۸٤٥(رقم 

 
مخالفة إداریة 

 مستمرة
، بمراعاة ۹الغرامة اإلداریة المحددة لمخالفة إداریة مستمرة یشكل ُخمس قیمة الغرامة المحددة في المادة  .۱۱

) من االمر ۱(ب ۷االمر لكل یوم تستمر فیھ المخالفة بعد الموعد المحدد في االشعار كالمذكور في المادة 
 بشأن المخالفات اإلداریة.

 
الجھة المختصة 
لفرض الغرامة 

 االداریة

الجھة المختصة)، ھو كالمفصل ادناه،  –الجھة المختصة لفرض الغرامة اإلداریة وفقا لھذا االمر (فیما یلي  .۱۲
 بمراعاة االمر:

 شرطي؛ )۱(  
 

مفتش یعتبر موظف لدى دولة إسرائیل او سلطات المنطقة والتي تمنحھ صالحیات التفتیش وفقا  )۲(  
 قانون او تشریعات امن؛

 
مجلس إقلیمي كمفھومھ في األمر بشأن إدارة المجالس اإلقلیمیة (یھودا والسامرة)  لدىموظف  )۳(  

إدارة  ناألمر بشأالمجلس المحلي كمفھومھ في  لدىأو موظف  ٥۷۳۹-۱۹۷۹ )،۷۸۳(رقم 
صالحیات رقابیة  تم منحھ، الذي ۱۹۸۱-٥۷٤۱ )،۸۹۲(رقم  لمجالس المحلیة (یھودا والسامرة)ا

وذ نف منطقةفي نطاق  المدنیة،رئیس اإلدارة  وخول على یدأمن  اتقانون أو تشریعبموجب أي 
ئیس ، ووفقًا لتعلیمات ربمراعاة االمر المحلي،المجلس  نفوذ منطقةنطاق  اإلقلیمي أو في المجلس
 المدنیة؛اإلدارة 

 
 ون والرقابةتطبیق القانتعزیز قانون بموجب  تخویلھمتم بلدیة، بما في ذلك مفتش مساعد، مفتش  )٤(  

من  حسب سریانھ في القوانین األساسیة، ،۲۰۱۱-٥۷۷۱ )،في السلطات المحلیة (أمر مؤقت
الذي یعمل في نطاق منطقة نفوذ المجلس اإلقلیمي او المجلس المحلي، بمراعاة  آلخر؛ حینو

 االمر.
 

اإلقلیمیة (یھودا والسامرة) موظف في مجلس إقلیمي كمفھومھ في األمر بشأن إدارة المجالس  )٥(  
إدارة  ناألمر بشأأو موظف في المجلس المحلي كمفھومھ في  ٥۷۳۹-۱۹۷۹ )،۷۸۳(رقم 

) أو ۲(أ)(۲۸ خول وفقا للمادة ،۱۹۸۱-٥۷٤۱ )،۸۹۲(رقم  لمجالس المحلیة (یھودا والسامرة)ا
ن حسب سریانھ في القوانی ،۱۹٦۸-٥۷۲۸ ،المصالح التجاریة) من قانون ترخیص ۱((ب)

فوذ نمنطقة نطاق لمجلس إقلیمي أو في نفوذ ا منطقةنطاق عمل في وی آلخر؛ حینمن  األساسیة،
 .بمراعاة االمر المحلي،المجلس 

 
 :تالیةشرطي الصالحیات اللتمنح ل تعلیمات ھذا االمر، ألجل تطبیق .۱۳ صالحیات شرطي

 
 العدول عن نشاط خالفاً لھ؛ مر اوشخص للعمل وفق تعلیمات ھذا اال ألياصدار األوامر  )۱(  

 
 یمنع دخول شخص لمكان بحال كان ھنالك انتھاك لألمر؛ )۲(  
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أ ولھذا الغرض تسري تعلیمات ۱على تفریق تجمھر الذي یقام خالفا لتعلیمات المادة  االیعاز )۳(  
 )۲۰٦۳من االمر بشأن فرض القانون (فایروس الكورونا) (یھودا والسامرة) (رقم  ۲المادة 

 .۲۰۲۱-٥۷۸۱(تعلیمات مؤقتة)، 
 

یعتبر  ۲۰۲۱تشرین اول  ۱۷بالرغم من المذكور في ھذا االمر، خالل المدة من یوم بدء سریانھ ولغایة یوم  .۱٤ تعلیمات مؤقتة
 في األنظمة األساسیة: كأنھ

 
 یأتي: ۰، بعد تعریف "بطاقة ذوي االحتیاجات الخاصة"۱في المادة  (أ)  

تصدرھا وزارة الصحة، بواسطة موقع الوزارة او بواسطة اتصال ھاتفي  بطاقة-""بطاقة كورونا
)، التي تشمل تواریخ تلقي تطعیمات IVRاو االستجابة الصوتیة التفاعلیة (لمركز وزارة الصحة 

ضد فایروس الكورونا او تاریخ الشفاء من فایروس الكورونا، بمراعاة االمر، ولیست بطاقة 
 " "تعریف "بطاقة "الشارة الخضراء؛ ".) من ۱وفق الفقرة (

 
ولد أبرز بطاقة ذوي االحتیاجات الخاصة" یأتي: " او بطاقة (أ)، في الصدر، بعد "۲في المادة  (ب)  

 كورونا؛"
 

 ) یأتي:۱(ب)، بعد البند (٤ في المادة (ج)  
 سنة؛"؛ ۱٦أ) بطاقة كورونا، بإرفاق بطاقة تمكن تشخیصھ، عدا لولد لم یبلغ من العمر ۱"(
 

 ولد أبرز بطاقة ذوي االحتیاجات الخاصة" یأتي: " او بطاقة كورونا؛")، بعد "۱أ(٤في المادة  (د)  
 

 ) یأتي:۲، قبل البند (٦في المادة  )ھ(  
 ب) حصل على بطاقة كورونا؛"؛۱"(
 

 -(أ)۷في المادة  (و)  
 

االحتیاجات الخاصة" یأتي: " او ولد أبرز بطاقة ذوي )، في الصدر، بعد "۱في البند ( )۱(   
 بطاقة كورونا؛"

 
 ) شخص حصل على بطاقة كورونا"؛۲(أ )، قبل البند الثانوي (ب) یأتي: "٥في البند ( )۲(   

 
 

 .۱۲/۱۱/۲۰۲۱بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ ویسري حتى یوم  .۱٥ بدء سریان
 

قید (ت (تعلیمات مؤقتة) بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید أمریسمى ھذا االمر:" .۱٦ االسم
 ".۲۰۲۱-٥۷۸۲،)۲۰۷٥ (رقمیھودا والسامرة) ( )(الجدید) األماكن التجاریة وأعامة لالماكن ال النشاط

 

       ٥۷۸۲      حشفان            ۸

 ۲۰۲۱تشرین اول           ۱٤

 

                  ف�������وك�������سال�������وف    ی�������ھ�������ودا 

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

 ف����ي م����ن����ط����ق����ة ی����ھ����ودا والس����������ام����رة
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 الذیل
 )۹ -و ۸(المواد 

 العمود أ
 المخالفات االداربة

 العمود ب
 غرامة إداریة محددة بالشاقل الجدید

 ٥٫۰۰۰ )(أ)۱)(أ(۷المادة  )۱(
 ۷٬٥۰۰ )(ب)۱(أ)(۷المادة  )۲(
 ۱۰٫۰۰۰ )(ج)۱(أ)(۷المادة  )۳(
 ۳٬۰۰۰ )۲(أ)(۷المادة  )٤(
 ۳٫۷٥۰ أ)۲(أ)(۷أ) المادة ٤(
 ۱٫۰۰۰ )۱أ۲(أ)(۷) المادة ۱أ٤(
 ۳٫۷٥۰ ب)(أ)۲أ(۷المادة ب) ٤(
 ٥٫۰۰۰ ب)(ب)۲أ(۷ج) المادة ٤(
 ۲٫۰۰۰ ج)۲أ(۷د) المادة ٤(
 ۱۰۰۰ )۳(أ)(۷) المادة ٥(
 ۱۰۰۰ )٤(أ)(۷) المادة ٦(
 ۱۰۰۰ )٥(أ)(۷) المادة ۷(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11724



 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۲۰۷٦رقم امر 

 
 الجلسات في المحاكم العسكریة خاللالمعتقلین والسجناء  حضور أمر بشأن

  ۲۰۲۱-٥۷۸۲،تعلیمات مؤقتة)( (یھودا والسامرة) )۳رقم  (تعدیل
 
 

 
 ظلحفالالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري تي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب

 Novel Coronavirus(ایروس الكورونا ف تفشي من القلقلعام والصحة العامة، وبسبب اعلى االمن، النظام 
nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي: في السجون وخارجھا، كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 

 
 

في المحاكم  الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضوراالمر بشأن في  .۱ ۳عدیل المادة ت
، في ۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)  )۱۸۸۸(یھودا والسامرة) (رقم  العسكریة

 ."۲۰۲۱ ثانيتشرین  ۱٥یأتي: " "۲۰۲۱ تشرین اول ۱٥" بدل، (ب)۳المادة 
 
 

ي ف الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضورمر بشأن یسمى ھذا االمر: "اال .۲ االسم
 (تعلیمات )۲۰۷٦(رقم  (یھودا والسامرة)) ۳رقم  (تعدیل المحاكم العسكریة

 ". ۲۰۲۱-٥۷۸۲مؤقتة)،
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

         ف���������وك���������س ی���������ھ���������وداال���������وف 

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

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

 

 

 ٥۷۸۲        حشفان           ۸
   ۲۰۲۱      تشرین اول       ۱٤
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۲۰۷۷امر رقم 
 

  والسامرة)(یھودا  )۳رقم  (تعدیلعقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة أمر بشأن 
  ۲۰۲۱-٥۷۸۲، یمات مؤقتة)ل(تع 

 
 

الحفاظ  جلأل ضرورياالمر  بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان
لألطراف المتداولین في المحاكم العسكریة  على االمن، النظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من نقل العدوى

فأني آمر  ،الكورونا) فایروس-یلي) (فیما Novel Coronavirus nCov-2019والسكان في فایروس الكورونا (
 ما یلي:بھذا 

 
 

 
 

 
 

رقم ( (یھودا والسامرة) الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة مر بشأن عقدفي اال .۱ ٤تعدیل المادة 

 تشرین اول ۱٥(ب)، بدل "٤المادة في ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)(تعلیمات مؤقتة )۱۸٤۲

 ."۲۰۲۱ ثانيتشرین  ۱٥یأتي: " "۲۰۲۱

 

 عدیل(تمر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة االیسمى ھذا االمر: " .۲ االسم

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)، ) ۲۰۷۷(رقم  (یھودا والسامرة) )۳رقم 

 

 

 ٥۷۸۲          حشفان         ۸
   ۲۰۲۱       تشرین اول      ۱٤

         ف���������وك���������س ی���������ھ���������وداال���������وف 

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

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

 ۲۰۷۸ رقمأمر 
 

  ۲۰۲۱-٥۷۸۲، (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) )۲رقم  (تعدیل االعتقالجلسات تمدید  أمر بشأن
 

 
 

على  ظالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري للحفاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب
 Novel Coronavirus(ایروس الكورونا بفنقل العدوى من  القلقاالمن، النظام لعام والصحة العامة، وبسبب 

nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي:للمعتقلین والسكان،  كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 
 
 

) (تعلیمات ۱۸۳۰االمر بشأن جلسات تمدید االعتقال (یھودا والسامرة) (رقم في  .۱ ٥تعدیل المادة 

 ۱٥یأتي: " "۲۰۲۱ تشرین اول ۱٥، بدل "٥(ب)المادة في ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)

 ."۲۰۲۱ ثانيتشرین 

 

 (یھودا والسامرة) )۳رقم  تعدیل(االعتقال ر یسمى ھذا االمر: "االمر بشأن جلسات تمدید  .۲ االسم

 ". ۲۰۲۱-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة) )۲۰۷۸(رقم 

 

 

 
 
 

 
         ی���������ھ���������ودا ف���������وك���������سال���������وف  

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

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

 

 

 ٥۷۸۲       حشفان            ۸
   ۲۰۲۱      تشرین اول       ۱٤
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۲۰۷۹امر رقم 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۲) (یھودا والسامرة)، ۷۲تعلیمات امن (تعدیل رقم  بشأنامر 

 

بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري من اجل الحفاظ 
 على سالمة الجمھور، والنظام العام واالمن في المنطقة، انني امر بھذا ما یلي: 

 

إضافة تعاریف 
 ۱في المادة 

)، ۱٦٥۱یھودا والسامرة) (رقم ( منسق][نص  تعلیمات امن بشأنمن االمر  ۱في المادة  .۱
أمر بشأن زیادة الغرامات المقررة  عد تعریف "، ب")االمر(فیما یلي" " ٥۷۷۰-۲۰۰۹

 " یأتي: في تشریعات األمن
 

بما في ذلك القرص، قرص مدمج وكل وسیلة أخرى تستعمل لتخزین  -"شریط"  
وحفظ معلومات المستخلصة من جھاز للتوثیق المرئي او الصوتي 

 الذي یوثق التحقیق مع المشتبھ بھ؛
 

 " و "بطاقة ھویة" یأتي:الساكنبعد تعریف " .۲ 
 

 التوثیق بتسجیل الصورة والصوت معاً؛ -"توثیق مرئي"  
 

 التوثیق بتسجیل الصوت؛ -"توثیق صوتي"  
 

إضافة المادة 
 د۱۳٦

 ج یأتي:۱۳٦بعد المادة  .۳
 

المشتبھ فیھ على ید شرطي بلغتھ او یدار التحقیق مع قاصر  (أ) د.۱۳٦  
 .القاصر، بما في ذلك لغة اإلشارة بلغة التي یفھمھا ویتحدثھا

  
 مركزعلى ید شرطي وفي یدار التحقیق مع قاصر  )۱( (ب)   

بحال اعتقد الشرطي انھ ال یمكن إدارة  الشرطة، اال
الشرطة او ان ھنالك حاجة مھنیة  مركزالتحقیق في 

 مركزتفرض إدارة التحقیق بشكل مستعجل خارج 
، او بحال اعتقد الضابط المسؤول ان ھنالك ةالشرط

 مركزالتحقیق مع القاصر خارج  إلدارةحاجة مھنیة 
 الشرطة.

 
 مركزیدون القرار بشأن التحقیق مع القاصر خارج  )۲(    

 وقت ممكن بعد اتخاذ بأقربالشرطة وتبریراتھ خطیا، 
 القرار.

 
یتم التوثیق المرئي او التوثیق الصوتي للتحقیق مع  )۱( (ج)   

القاصر المشتبھ فیھ على ید شرطي منذ بدایتھ وحتى 
أجریت بین المحقق التي المحادثة نھایتھ ویشمل 

والقاصر المشتبھ فیھ او بحضور القاصر المشتبھ فیھ، 
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ردود الفعل او الحركات وبتوثیق مرئي بما في ذلك 
 الجسدیة.

   
ھ على للتحقیق مع قاصر المشتبھ فی التوثیق الكتابيیتم  )۲(    

النقاط الرئیسیة من المحادثة وكذلك ید الشرطي ویشمل 
ردود الفعل او الحركات الجسدیة التي استعملت كبدیل 
للكالم، التي استعملت بین المحقق والقاصر المشتبھ فیھ 

لقاصر المشتبھ فیھ، على النحو الذي بحضور ااو 
یصور بشكل صحیح مجریات التحقیق، منذ بدایتھ 

لتحقیق ا مباشرةً خاللوحتى نھایتھ؛ یتم التوثیق الكتابي 
مع القاصر المشتبھ فیھ او بأقرب وقت ممكن بعد 

 انتھائھ.
 

تحقیق مع قاصر المشتبھ فیھ على ید شرطي في یوثق ال )۱( (د)   
عقوبتھ سجن  حددت لھا شرطة بمخالفة التي مركز

 مرئي.التوثیق العشرة سنوات او أكثر ب
  

)، یجوز للضابط ۱بالرغم من المذكور في الفقرة ( )۲(    
) ۳)(ھ(-) و۲)(ھالمسؤول، منوطاً بتعلیمات الفقرات (

ب)، االیعاز على توثیق التحقیق مع قاصر )(۱او (ح)(
سجن  حددت لھا عقوبةالمشتبھ فیھ بتنفیذ مخالفة التي 

عشر سنوات او اكثر بالتوثیق الصوتي او التوثیق 
الكتابي بدالً من التوثیق المرئي، بحال انھ بسبب خلل 

او ألسباب مھنیة ال یمكن توثیق التحقیق مع القاصر  فني
 المرئي؛ یصدر االیعاز المذكور المشتبھ فیھ بالتوثیق

خطیاً ویشمل التبریرات إلصداره؛ عند زوال األسباب 
 التوثیقبالتي منعت التوثیق المرئي، یوثق باقي التحقیق 

 المرئي.
 

ددت ح تحقیق مع قاصر المشتبھ فیھ بمخالفة التيیوثق ال )۳(    
ال تسري سجن اقل من عشرة سنوات، ولھا عقوبتھ 

) او ۳)(ھ(-) و۲)(ھالفقرات ( تعلیماتعلیھا 
)(ب) ، بتوثیق مرئي، بتوثیق صوتي او توثیق ۱(ح)(

 كتابي.
 

 ركزمبالنسبة للغة توثیق التحقیق مع قاصر مشتبھ فیھ في  )ھ(   
 الشرطة تسري التعلیمات التالیة:

 
وثق التحقیق مع قاصر المشتبھ فیھ على ید شرطي  )۱(    

اسطتھا بالغة التي بو بتوثیق خطي فقط، یكون التوثیق
 ادیر التحقیق.

 
ال یمكن التوثیق الخطي للتحقیق مع قاصر مشتبھ فیھ  )۲(    

بالغة التي بواسطتھا ادیر التحقیق، یتم توثیق التحقیق 
بالتوثیق المرئي، او التوثیق الصوتي؛ ولكن بحال ادیر 

 یوثق بالتوثیق المرئي فقط. االشارةالتحقیق بلغة 
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بحال اعتقد الشرطي ان القاصر المشتبھ فیھ ال یعرف  )۳(    

، لھذا یصعب ذو اعاقةالقراءة والكتابة او انھ شخص 
علیھ المصادقة على صحة التوثیق الكتابي للتحقیق، 
 عندھا یتم توثیق التحقیق بالتوثیق المرئي او الصوتي؛

 
جسدي،  نقص-""إعاقةلغرض ھذه المادة والفقرة (ز)،  )٤(    

بما في ذلك الضعف االدراكي، دائمة نفسي او عقلي، 
 او مؤقتھ.

 
یوثق التحقیق مع قاصر المشتبھ فیھ على ید شرطي خارج  (و)   

الشرطة بالتوثیق المرئي، بالتوثیق الصوتي او الكتابي،  مركز
إعادة تمثیل المخالفة على ید القاصر المشتبھ ولكن یتم توثیق 

 المرئي فقط.فیھ بالتوثیق 
 

 مركز ارجخبالنسبة للغة توثیق التحقیق مع قاصر مشتبھ فیھ  (ز)   
 الشرطة تسري التعلیمات التالیة:

 
وثق التحقیق مع قاصر المشتبھ فیھ على ید شرطي  )۱(    

بتوثیق خطي فقط، یكون التوثیق بالغة التي بواسطتھا 
لوقت ا التحقیق، اال بحال ال یمكن التوثیق في نفسادیر 

 او بموعد قریب بنفس اللغة؛
 

 زمركفیھ خارج لتحقیق مع قاصر مشتبھ لم یوثق ا )۲(    
ر التحقیق، كالمذكوبالغة التي بواسطتھا ادیر الشرطة 

 ة)، یتم ترجمة التوثیق امام القاصر للغ۱في الفقرة (
التي یفھمھا ألجل تنفیذ تعلیمات الفقرة (ح)، وترفق 

 ترجمة خطیة للغة المذكورة للتوثیق الخطي؛
 

تم توثیق خطي فقط لتحقیق مع قاصر مشتبھ فیھ الذي  )۳(    
ال یعرف القراءة والكتابة او انھ شخص ذو إعاقة التي 
تصعب فھم التوثیق، یقرأ التوثیق الخطي امامھ ویشرح 

 ألجل تنفیذ تعلیمات الفقرة (ح). لھ مضمونھ،
 
 

 ركزمحقق مع قاصر المشتبھ فیھ على ید شرطي خارج  )۱( (ح)   
الشرطة بمخالفة التي عقوبتھا القصوى ھي السجن 

 عشرة سنوات او أكثر، تسري التعلیمات التالیة:
 

یبرز توثیق التحقیق امام القاصر المشتبھ فیھ في  (أ)     
وقت ممكن، ویطلب  أقربالشرطة في  مركز

منھ المصادقة علیھ؛ ولكن یجوز للضابط 
المسؤول ألسباب خاصة تدون، المصادقة على 

 ركزمابراز التوثیق امام القاصر المشتبھ فیھ في 
 الشرطة بوقت الحق؛
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بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، اتضح  (ب)     
للمحقق، خالل إدارة التحقیق، انھ من غیر المكن 

طة الشر مركزاحضار القاصر المشتبھ فیھ الى 
في موعد معقول وقریب، یبرز التوثیق للقاصر 
المشتبھ فیھ في المكان الذي ادیر فیھ التحقیق 

 ویطلب منھ المصادقة علیھ؛
 

 ركزمابراز التوثیق امام القاصر المشتبھ فیھ في  (ج)     
الشرطة وكیفیة المصادقة علیھ كالمذكور في 

ثیق او التو يالفقرة (أ)، توثق بالتوثیق المرئ
 الصوتي.

 
 ال ینفذ أي تغییر على الشریط. )۱( (ط)   

 
لتحریر نص مطبوع من توثیق مرئي او  تحدد القواعد )۲(    

توثیق صوتي لتحقیق مع قاصر المشتبھ فیھ، إذا تطلب 
االمر، لغرض ترجمة النص، في التعلیمات الداخلیة 

 لشرطة إسرائیل.
 

بھ على قاصر المشت (ح) ب) حتىتعلیمات الفقرات (ال تسري  (ي)   
 فیھ بتنفیذ مخالفة امنیة.

 
) ٦) (تعلیمات مؤقتة) (تعدیل رقم ٤۳تعلیمات امن (تعدیل رقم  بشأنمر یلغى بھذا اال .٤ الغاء

 .۲۰۲۱-٥۷۸۱، )۲۰٦۲(رقم  (یھودا والسامرة)
 

 بدء سریان ھذا االمر من یوم توقیعھ. .٥ سریان
 

(رقم  ) (یھودا والسامرة)۷۲تعلیمات امن (تعدیل رقم  بشأنھذا االمر: "امر  یسمى .٦ االسم
۲۰۷۹( ،٥۷۸۲-۲۰۲۱." 

 
 

 
  ٥۷۸۲   حشفان    ۱٤
 ۲۰۲۱تشرین اول  ۲۰

 

                 ی������ھ������ودا ف������وك�����سال������وف    
 اإلس������رائیلي الدفاع جیش قوات قائد

 ف��ي م��ن��ط��ق����ة ی��ھ��ودا والس����������ام��رة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲) (تعلیمات مؤقتة)؛۲۰۸۰امر بشأن أراضي (ابعاد معتدین) (تعدیل) (یھودا والسامرة) (رقم 

 

 

بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة، وبموجب صالحیاتي وفق أي قانون وتشریعات امن، 
 فاني آمر بھذا ما یلي:

 

 

)، ۱٤۷۲(یھودا والسامرة) (رقم  مر بشأن أراضي (ابعاد معتدین)اال من ۳في المادة  .۱ ۳ تعدیل المادة
 ".۹۰" یأتي: "۳۰، بدل "٥۷٦۰-۱۹۹۹

 
بدء سریان 

 وسریان
 

 .۲۰۲۲\۱۱\۱بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ ویسري لغایة یوم  .۲
 

(رقم  (تعدیل) (یھودا والسامرة)امر بشأن أراضي (ابعاد معتدین)  یسمى ھذا االمر: " .۳ االسم
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲، ) (تعلیمات مؤقتة)۲۰۸۰

 
 

 

 

 

 

  ٥۷۸۲حشفان       ۲۳ 
 ۲۰۲۱تشرین اول  ۲۹

 

                 ال������وف    ی������ھ������ودا ف������وك�����س
 اإلس������رائیلي الدفاع جیش قوات قائد

 ف��ي م��ن��ط��ق����ة ی��ھ��ودا والس����������ام��رة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 

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

 
 

، وبم�ا انن�ي اعتق�د ب�أن االم�ر ض�روري كقائ�د ق�وات ج�یش ال�دفاع اإلس�رائیلي ف�ي المنطق�ةبموجب صالحیاتي 
 ذا ما یلي:آمر بھ فإننيالمنطقة، إقامة الحكم الصحیح ولصالح سكان  ألجل

 
 

 الم���ادةتع���دیل 
۱ 

 ۱۹٦۹-٥۷۳۰ ،)۳٤۸في األمر بشأن المساعدة القضائیة (یھ�ودا والس�امرة) (رق�م  .۱
 -۱ المادةفي  ،")االصلي األمر"-یلي(فیما 

 
   

 بعد التعریف "المحكمة" یأتي: )۱(
 

لھ��ا الص��الحیة للحك��م وف��ق  محكم��ة دینی��ة ف��ي إس��رائیل،-""محكم��ة دینی��ة"
 إسرائیل؛"؛ القوانین الساریة في

 
 في تعریف "قرار حكم"، یأتي في نھایتھ: )۲(

 
"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؛".
 

 
 الم���ادةتع���دیل 

 أ۳
قرار حكم الذي أصدر بش�كل " األصلي، في الفقرة (أ)، بعد، مرأ من األ۳المادة في  .۲

وعلی��ة مص��ادقة المحكم��ة" ی��أتي: "او محكم��ة دینی��ة، بمراع��اة ق��انوني ف��ي إس��رائیل 
 االمر،".

 
 سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ. .۳ سریانبدء 

 
) (یھ���ودا ۱۸یس���مى ھ���ذا األم���ر: "أم���ر بش���أن المس���اعدة القض���ائیة (تع���دیل رق���م  .٤ االسم

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،)۲۰۸۱والسامرة) (رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۲   حش���������فان      ۲٦

 ۲۰۲۱   ث����انيتش����رین    ۱

 

 ال����������������وف یھ����������������ودا ف����������������وكس

 قائ��د ق��وات ج��یش ال��دفاع اإلس��رائیلي

 ف�������ي منطق�������ة یھ�������ودا والس�������امرة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

  )علیمات مؤقتة(ت أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید
  )وتعلیمات اخرى األماكن التجاریة وألالماكن العامة  (تقید النشاط

 ۲۰۲۱-٥۷۸۲،)۲۰۸۲ (رقم(یھودا والسامرة) (تعدیل)  (جدید)
 

 
منطقة، ال االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحةبموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع 

 والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الذیل
 )۹ -و ۸(المواد 

 العمود أ
 المخالفات االداربة

 العمود ب
 غرامة إداریة محددة بالشاقل الجدید

 ٥٫۰۰۰ )(أ)۱)(أ(۷المادة  )۱(
 ۷٬٥۰۰ )(ب)۱(أ)(۷المادة  )۲(
 ۱۰٫۰۰۰ )(ج)۱(أ)(۷المادة  )۳(

 د النشاط(تقی (تعلیمات مؤقتة) بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید مرألفي ا ۱ ۱٥تعدیل المادة 
(فیما  ۲۰۲۱-٥۷۸۲،)۲۰۷٥ (رقم(یھودا والسامرة) (الجدید) ) لالماكن العامة أو األماكن التجاریة

 -۱٥االمر األصلي)، في المادة -یلي
 

 ".۲۰۲۱\۱۲\۱۲" یأتي: "۲۰۲۱\۱۱\۱۲بدل: "
 
 

 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. .۲ بدء سریان
 
 

 ة)(تعلیمات مؤقت بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید أمر" یسمى ھذا االمر: .۳ االسم
 (رقمیھودا والسامرة) ( (تعدیل) )(الجدید) األماكن التجاریة وأعامة لالماكن ال (تقید النشاط

۲۰۸۲(،٥۷۸۲-۲۰۲۱." 
 

       ٥۷۸۲        كسلو              ۷

 ۲۰۲۱    ثانيتشرین        ۱۱

 

                  ال�������وف    ت�������م�������ی�������ر ی�������دع�������ي

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

       ٥۷۸۱      اب               ۱٤

       ٥۷۸۱      اب               ۱٤                  ال�������وف    ت�������م�������ی�������ر ی�������دع�������ي ۲۰۲۱تموز                  ۲۳

ز                  ۲۳ ۲ت ۲۱ 

                  ال�������وف    ی�������ھ�������ودا ف�������وك�������س

 ال���دف���اع اإلس������رائیليق���ائ���د قوات جیش 

 ف����ي م����ن����ط����ق����ة ی����ھ����ودا والس����������ام����رة
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 ۳٬۰۰۰ )۲(أ)(۷المادة  )٤(
 ۳٫۷٥۰ أ)۲(أ)(۷أ) المادة ٤(
 ۱٫۰۰۰ )۱أ۲(أ)(۷) المادة ۱أ٤(
 ۳٫۷٥۰ ب)(أ)۲أ(۷المادة ب) ٤(
 ٥٫۰۰۰ ب)(ب)۲أ(۷ج) المادة ٤(
 ۲٫۰۰۰ ج)۲أ(۷د) المادة ٤(
 ۱۰۰۰ )۳(أ)(۷) المادة ٥(
 ۱۰۰۰ )٤(أ)(۷) المادة ٦(
 ۱۰۰۰ )٥(أ)(۷) المادة ۷(
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۲۰۸۳ رقمأمر 
 

  ۲۰۲۱-٥۷۸۲ ،(تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) )٤رقم  (تعدیل االعتقالجلسات تمدید  أمر بشأن
 

 
 

على  ظالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري للحفاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب
 Novel Coronavirus(ایروس الكورونا بفنقل العدوى من  القلقاالمن، النظام لعام والصحة العامة، وبسبب 

nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي:للمعتقلین والسكان،  كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 
 
 

) (تعلیمات ۱۸۳۰االمر بشأن جلسات تمدید االعتقال (یھودا والسامرة) (رقم في  .۱ ٥تعدیل المادة 

 ۲۲یأتي: " "۲۰۲۱ ثانيتشرین  ۱٥، بدل "٥(ب)المادة في ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)

 ."۲۰۲۱ ثانيتشرین 

 

 (یھودا والسامرة) )٤رقم  تعدیل(االعتقال ر یسمى ھذا االمر: "االمر بشأن جلسات تمدید  .۲ االسم

 ". ۲۰۲۱-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة) )۲۰۸۳(رقم 

 

 

 
 
 

 
         ی���������ھ���������ودا ف���������وك���������سال���������وف  

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

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

 

 

 ٥۷۸۲      كسلو              ۱۱
   ۲۰۲۱     ثانيتشرین        ۱٥
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۲۰۸٤رقم امر 

 
 الجلسات في المحاكم العسكریة خاللالمعتقلین والسجناء  حضور أمر بشأن

  ۲۰۲۱-٥۷۸۲،تعلیمات مؤقتة)( (یھودا والسامرة) )٤رقم  (تعدیل
 
 

 
 ظلحفالالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري تي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب

 Novel Coronavirus(ایروس الكورونا ف تفشي من القلقلعام والصحة العامة، وبسبب اعلى االمن، النظام 
nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي: في السجون وخارجھا، كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 

 
 

في المحاكم  الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضوراالمر بشأن في  .۱ ۳عدیل المادة ت
، في ۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)  )۱۸۸۸(یھودا والسامرة) (رقم  العسكریة

 ."۲۰۲۱ ثانيتشرین  ۲۲یأتي: " "۲۰۲۱ ثانيتشرین  ۱٥" بدل، (ب)۳المادة 
 
 

ي ف الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضورمر بشأن یسمى ھذا االمر: "اال .۲ االسم
 (تعلیمات )۲۰۸٤(رقم  (یھودا والسامرة)) ٤رقم  (تعدیل المحاكم العسكریة

 ". ۲۰۲۱-٥۷۸۲مؤقتة)،
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

         ف���������وك���������س ی���������ھ���������وداال���������وف 

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

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

 

 

 ٥۷۸۲        كسلو           ۱۱
   ۲۰۲۱     ثانيتشرین        ۱٥
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۲۰۸٥امر رقم 
 

  والسامرة)(یھودا  )٤رقم  (تعدیلعقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة أمر بشأن 
  ۲۰۲۱-٥۷۸۲، یمات مؤقتة)ل(تع 

 
 

الحفاظ  جلأل ضرورياالمر  بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان
لألطراف المتداولین في المحاكم العسكریة  على االمن، النظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من نقل العدوى

فأني آمر  ،الكورونا) فایروس-یلي) (فیما Novel Coronavirus nCov-2019والسكان في فایروس الكورونا (
 ما یلي:بھذا 

 
 

 
 

 
 

رقم ( (یھودا والسامرة) الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة مر بشأن عقدفي اال .۱ ٤تعدیل المادة 

 ثانيتشرین  ۱٥(ب)، بدل "٤المادة في ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)(تعلیمات مؤقتة )۱۸٤۲

 ."۲۰۲۱ ثانيتشرین  ۲۲یأتي: " "۲۰۲۱

 

 عدیل(تمر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة االیسمى ھذا االمر: " .۲ االسم

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)، ) ۲۰۸٥(رقم  (یھودا والسامرة) )٤رقم 

 

 

 ٥۷۸۲          كسلو         ۱۱
   ۲۰۲۱      ثانيتشرین       ۱٥

         ف���������وك���������س ی���������ھ���������وداال���������وف 

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

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

 ۲۰۱۰-٥۷۷۱ ،)۱٦٦٥رقم (والسامرة) (یھودا ر المعابتنظیم الصالحیات في  بشأنأمر 
 

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

 تة)المر بشأن تنظیم الصالحیات في المعابر (تعلیمات مؤقا من) ج(۲ المادة حسب صالحیتيبموجب 
 اإلعالن: ھذا أصدر فإنني) االمر-یلي فیما( ۲۰۱۰-٥۷۷۱ ،)۱٦٦٥ (یھودا والسامرة) (رقم

 
-٥۷۷٦ ،(یھودا والسامرة) البضائع معابر لنقل تخصیصبشأن  عالنفي اال .۱ ۱تعدیل المادة 

، ۱اإلعالن بشأن تخصیص معابر لنقل البضائع)، في المادة -(فیما یلي ۲۰۱٦
 یأتي:قبل تعریف "المسؤول"، 

 
 ؛".۱۹۳۰كمفھومھا في قانون دائرة البرید، -"رزمة البرید"

 
  

إضافة المادة 
 أ٥

 یأتي: ٥اإلعالن بشأن تخصیص معابر لنقل البضائع، بعد المادة في  .۲
 

"نقل رزم   
 البرید

، اخراج البضائع من نوع ٥بالرغم من المذكور في المادة  أ.٥
الرزم البریدیة، مصدرھا لیس بمستوطنة إسرائیلیة او 

، واحضار البضائع كالمذكور، منشأة عسكریة، من المنطقة
وعنونھا لیس لمستوطنة إسرائیلیة او منشأه عسكریة، 
للمنطقة، یتم فقط عبر المعابر المفصلة في الذیل الخامس 

 ا اإلعالن.".لھذ
 

إضافة الذیل 
 الخامس

 إلعالن بشأن تخصیص معابر لنقل البضائع، بعد الذیل الرابع، یأتي:في  .۳
 

 "الذیل الخامس  
 أ)٥(المادة 

 
 نقاط اإلحداثیات   
 خط العرض خط الطول    
 
 

 ".٦٤۳۲۸۰ ۲۱٦۸۸۸ عوفر\معبر بیتونیا .۱ 

 توقیعھ. ماإلعالن بیوبدء سریان ھذا  .٤ سریانبدء 

 (تع��دیل) تخص��یص مع��ابر للنق��ل البض��ائع بش��أن اع��الن : "االع��النیس��مى ھ��ذا  .٥ االسم
 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱ ،(یھودا والسامرة)

 
 
 
 
 

 العمی��������������د ف��������������ارس عطیل��������������ھ

               رئ������������یس   اإلدارة     المدنی������������ة

 والس�����امرة    یھ�����ودالمنطق�����ة     

 

 ٥۷۸۱نیسان            ۹

 ۲۰۲۱آذار             ۲۲
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 
 

(تعلیمات  )وتعلیمات متفرقة (فیروس الكورونا) (الحجر الصحي المنزلي تعلیمات الصحة العامة
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱،مؤقتة)

 
، وبموجب ۱۹٦٦لسنة  ٤۳من قانون الصحة العامة، قانون مؤقت رقم  ۱٥-و ۱۰حسب المواد صالحیتي  بموجب

 اسن التعلیمات التالیة:فأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱)، ۹٤۷رقم (االمر بشأن إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) 
 

 -في ھذه التعلیمات .۱ تعریفات
 

االجتماعي او مؤسسة صحیة، ال من لیس مقیماً او مقیم دائم في مؤسسة الرفاه -"ضیف"
یعمل في المؤسسة، لیس عامل أجنبي القاطن في دور المسنین مع أحد المقیمین، لیس مراقب 
من قبل وزارة العمل، الرفاه والخدمات االجتماعیة اإلسرائیلیة او من قبل وزارة الصحة 

 اإلسرائیلیة ولیس مقدم خدمات منظمة ومخططة من قبل المؤسسة؛
 

 منطقة یھودا والسامرة؛-""المنطقة
 

أبناء االسرة النوویّة، او افراد الذین یقطنون سویتاً او -"اشخاص یقطنون في نفس المكان"
 یمكثون في مكان دائم؛

 
تغطیة الفم واالنف بقماش، بكمامة المعدة لھذا الغرض، او بكمامة بیتیة، -"ارتداء الكمامة"

كمامة)، وفق تعلیمات الھیئة المختصة في وزارة -التعلیماتالقریب من الوجھ (في ھذه 
 الصحة اإلسرائیلیة او منسق شؤون الصحة في اإلدارة المدنیة؛

 
من وصل الى المنطقة من خارجھا، عدا من یصل من إسرائیل او قطاع غزة ولم -"عائد"

 ة؛یوم األخیرة التي سبقت وصولھ الى المنطق ۱٤-یكن في أي دولة أخرى خالل ال
 

 nCoV-عدا نتیجة مختبر إیجابیة ل nCoV-مریض مع نتیجة مختبر إیجابیة ل-"مریض"
 في فحص كورونا فوري؛

 
من حصل من وزارة الصحة اإلسرائیلیة او من قبل منسق الشؤون الصحیة في -"متعافي"

اإلدارة المدنیة على بطاقة متعافي ساریة المفعول، بما في ذلك من حصل على بطاقة تطعیم 
ولم تنتھي المدة المدونة بھم؛ لھذا  ۲۰۲۱تشرین اول  ۳اریة المفعول، الذین أصدروا من س

بطاقة التي منحت بناًء على معلومات غیر مزیفة -الغرض، "بطاقة متعافي ساریة المفعول"
 التي ادال بھا المتعالج؛ تمنح البطاقة المذكورة وفق تعلیمات المدیر؛

 
 أحد التالي:-""شخص المتواجد في الحجر الصحي

 عائد؛ )۱(
 من كان بتواصل وثیق مع مریض؛ )۲(
 یوم األخیرة؛ ۱٤-من قرر الطبیب انھ كان بتواصل وثیق مع مریض خالل ال )۳(
 في فحص كورونا فوري؛ nCoV-من حصل على نتیجة إیجابیة ل )٤(
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أحد الوالدین، الوصي، المتبني كمفھومھ في قانون تبني األوالد، -"المسؤول عن القاصر"
، حسب سریانھ في القوانین األساسیة من حین آلخر، من یتواجد القاصر ۲۰۱٦-٥۷۷٦

 تحت رعایتھ او تحت رقابتھ؛
 

 ؛PCRالذي نفذ بطریقة  nCoV-فحص ل-"فحص"
 

 على الفور؛ یبین النتیجةالذي  nCoV-فحص كورونا ل-"فحص كورونا فوري"
 

 صحة اإلسرائیلیة؛تعلیمات الھیئة المختصة في وزارة ال-"تعلیمات المدیر"
 

اجتماع منظم بحضور اشخاص من دولة واحدة او أكثر، وھي لیست منطقة -"اجتماع دولي"
 یھودا والسامرة او دولة إسرائیل؛

 
تجمھر منظم بما في ذلك في نطاق حدث ریاضي، مؤتمر، عرض مسرحي، -"منظم "تجمھر
 ؛عرض

 
 أحد التالي:-"تواصل وثیق"

 
بما في ذلك، معالجة مریض بشكل مباشر،  تعرض لمریض في مؤسسة طبیة، )۱(

العمل مع عاملین في مجال الصحة الذین اصیبوا بالمرض، زیارة مریض، او 
تواجد في غرفة مع مریض، كل ھذا، بحال نفذت االعمال بدون وسائل الوقایة التي 

 یحددھا منسق الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة او وزارة الصحة االسرائیلیة؛
 جوار مریض او التواجد مع مریض في الصف الدراسي،العمل ب )۲(
 السفر مع مریض بأي وسیلة نقل، ببعد حتى مقعدیین من مكان جلوس المریض، )۳(
 افراد عائلة المریض، )٤(
 أي تواصل مع مریض الذي یثیر الشك بالعدوى. )٥(

 

 احدى التالي:-"مؤسسة صحیة"
 ضى تمریضیینمستشفى او قسم داخل المستشفى، المعد للرعایة المستمرة لمر )۱(

والمرضى المنھوكین عقلیًا، والتمریضین المعقدین، الموصلین ألجھزة التنفس 
االصطناعي أو المرضى المعالجون بطب الشیخوخة النشط، واالقسام ألمراض 

 النفسیة للشیخوخة، ونزل للناجین من المحرقة؛
 إطار إسكان اجتماعي یستخدم إلعادة تأھیل المعاقین نفسیاً؛ )۲(
 إلعادة تأھیل مدمني المخدرات أو الكحولیات تشمل اإلقامة في المؤسسة؛مؤسسة  )۳(
 

مسكن لكبار السن، أو المعاقین جسدیًا أو عقلیًا، كل ذلك عندما -"مؤسسة رفاه اجتماعي" 
یكونون خارج إطار عائالتھم، والمسكن المحمي كمفھومھ في قانون السكن المحمي، 

 ن حین آلخر؛، حسب سریانھ في إسرائیل م٥۷۷۲-۲۰۱۲
 

طبیب، طبیب اسنان، متدرب، ممرض، ممرضة، دایة، طبیب نفسي، معالج -"مھنة صحیة"
وظیفي، معالج فیزیائي، معالج النطق، اخصائي التغذیة، اخصائي علم االجرام السریري، 
طبیب كف القدم، طبیب جراج كف القدم، المعالج الیدوي، البارامیدك، عامل مختبر طبي، 

قني سونار، مشغلي ماكینة القلب والرئة، من یأخذ الدم من المتبرعین بالدم، تقني حیوي، ت
تقني طبي، مساعد الطبیب المختص بعلم االمراض، مساعد الطبیب التخدیر في غرف 
العملیات في المستشفیات، مساعد الطبیب في قسم الطوارئ في المستشفیات، مضمد، سائق 
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ورید، تقني عیون، مرافق شخصي لطفل ذو سیارة اإلسعاف، مصحح البصر، فاصدي ال
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؛
 

ألساسي بیع األغذیة، مقصف، سوبرماركت، حانوت التي عملھا ا-"مكان لبیع االغذیة"
مطعم ال یأكلون بداخلھ، متجر لبیع الطعام الذي ال یأكل بالمكان بما في ذلك متجر في 

 األسواق
 

بما في ذلك متطوع، من یعمل ومن یقدم الخدمات لدى مشغل، بحال یتواجد بینھ -"موظف"
 وبین المشغل روابط عمل او لم تتواجد؛

 
شخص الذي یعمل في مؤسسة صحیة، صندوق مرضى، -صحة""موظف في جھاز ال

مؤسسة التي تقدم خدمة الطوارئ او في منزل الذي یستعمل او مھیئ لیستعمل، كلھ او جزء 
منھ، كمكان سكن او مكان لمكوث األوالد، العجز، او ذوي إعاقة جسدیة او عقلیة، ھذا عندما 

المعدة لمعالجة االدمان على المخدرات  یكون خارج نطاق عائلتھم او مؤسسة التي تستعمل او
وكذلك طالب، متدرب، متعلم او مستكمل التأھیل في أحد مجاالت الصحة بما في ذلك عمال 

 شركة القوى البشریة او مقدم الخدمات الذي یعمل في احدى ھذه المؤسسات؛". 
 

 درجة مئویة، السعال او ضیق التنفس. ۳۸حرارة الجسد أكثر من -"العوارض"
  
 
 

فرض 
الحجر 

الصحي 
المنزلي 
وظروف 

الحجر 
لشخص 

المتواجد في 
الحجر 
 المنزلي

شخص المتواجد في الحجر الصحي المنزلي یتواجد بعزل داخل مسكنھ او في  (أ) .۲
 ؛)الحجر الصحيمكان -(فیما یلي الحجر الصحيمكان اخر تتوفر فیھ ظروف 

 
 الحجر الصحيشك شخص انھ كان على تواصل وثیق مع مریض، یمكث في  (ب) 

ویتوجھ لمنسق الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة او لوزارة الصحة اإلسرائیلیة 
 إلزالة الشك؛

 
شخص الذي تم فحصھ لتشخیص إذا كان یحمل فایروس الكورونا بأعقاب تحویلھ  )۱(ب 

بالكورونا، یمكث في الحجر الصحي في من قبل طبیب بسبب الشك للعدوى 
-مكان الحجر الصحي وفق الفقرة (أ) لغایة تلقي نتیجة الفحص وتكون سلبیة ل

nCov او لغایة استالم موافقة طبیب إلنھاء مدة الحجر الصحي بموجب ھذه ،
الفقرة والتي تمنح وفق تعلیمات المدیر، ولكن، بحال فرض علیھ حجر صحي 

ت، یمكث في الحجر الصحي لغایة انتھاء مدة الحجر اخر وفق ھذه التعلیما
الصحي االخر؛ تسري على الحجر الصحي وفق ھذه الفقرة تعلیمات الفقرات 

 حتى (ح)، بالتغیرات الملزمة.(ھ) 
 

یوماً من یوم التواصل  ۱٤من یوم الوصول او  یوم ۱٤تكون مدة الحجر الصحي  (ج) 
 )؛لصحيالحجر امدة -األخیر مع مریض (فیما یلي

) ٤) حتى (۲عائد او شخص الذي كان على یقین انھ یستوفي المذكور في البند ( )۱(ج  
شخص الذي كان -من تعریف "شخص المتواجد في الحجر الصحي" (فیما یلي

على یقین انھ متواجد في الحجر الصحي)، یصل الى مكان الحجر الصحي 
ان كبأسرع طریق ممكن، وال یستعمل المواصالت العامة لغرض الوصول الى م
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الوصول الى مكان  ألجلالحجر الصحي؛ وال یستعمل المواصالت العامة 
) او لمكان الحجر الصحي وفق نفس الفقرة؛ ۱الفحص كالمذكور في الفقرة (ب

عدا سیارة اجرة، وبشرط ان ال یجلس في -في ھذه الفقرة، "المواصالت العامة"
رط فس المكان، وبشسیارة األجرة مسافر آخر، عدا االشخاص الذین یقطنون في ن

 ان المسافر یجلس في المقعد الخلفي وشبابیك سیارة األجرة تكون مفتوحة؛
 

 بالرغم من المذكور في الفقرة (ج)، یجوز لشخص الذي یمكث في الحجر )۲(ج  
، والذي یعمل في جھاز الصحة، إنھاء فترة الحجر الصحي بعد اجتیاز الصحي

تنفذ ھذه الفحوصات في مواعید تحددھا  ؛nCovفحصین كورونا بنتیجة سلبیة لـ 
الجھة المختصة في وزارة الصحة االسرائیلیة او المنسق للشؤون الصحیة في 
اإلدارة المدنیة، وبعد الحصول على مصادقة صاحب العمل الستیفاء الشروط 
المنصوص علیھا في تعلیمات الجھة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة أو 

أحد -یة؛ لغرض ھذه الفقرة، "موظف جھاز الصحة" منسق الشؤون الصح
 التالي:

 
موظف في دائرة الصحة اللوائیة الذي صنف من قبل الطبیب اللوائي  )۱(   

أو نائبھ، من قبل منسق الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة أو من قبل 
شخص مخول من قبل وزارة الصحة االسرائیلیة على انھ موظف 

 ضروري؛
 

شخص یعمل في مؤسسة طبیة، في صندوق مرضى في إسرائیل أو  )۲(   
ك مؤسسة)، وكذل -في مؤسسة تقدم خدمات طبیة طارئة (في ھذه الفقرة 

طالب، متدرب، یتعلم أو شخص یكمل تدریبًا عملیًا لمھنة صحیة في 
المؤسسة، بما في ذلك عامل  من قبل شركة للقوى البشریة أو مقدم 

المؤسسة، باستثناء موظف إداري أو عامل  خدمات الذي یعمل لصالح 
صیانة، اال بحال تم تصنیفھ كعامل ضروري من قبل مدیر المؤسسة، 
من قبل الجھة المختصة في وزارة الصحة االسرائیلیة أو من قبل منسق 
الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة؛ یجب أن یحتفظ مدیر المؤسسة 

 ال ضروریین والذین صودقبقائمة الموظفین الذین تم تصنیفھم كعم
لھم على انھاء الحجر الصحي  بموجب ھذه الفقرة، ویرسلھا الى الجھة 
المختصة في وزارة الصحة االسرائیلیة أو إلى منسق الشؤون الصحیة، 

 عند طلبھا؛
 

عضو طاقم طبي الذي یعمل ومستخدم في إطار خارج المنزل أو  )۳(   
ر خارج المنزل والذي تم شخص یعمل كمقدم رعایة مباشرة في إطا

تصنیفھ كعامل ضروري من قبل الھیئة المختصة في وزارة العمل 
 –والرفاه والخدمات االجتماعیة االسرائیلیة؛ لھذا الغرض 

 طبیب أو ممرضة أو شخص یعمل كمساعد طبي؛-"عضو طاقم طبي" 
موظف یقدم رعایة جسدیة للشؤون الیومیة -"مقدم الرعایة المباشرة" 

 معاق أو یساعد في تقدیم الرعایة كالمذكور؛لشخص 
إطار المعد كبدیل منزلي تحت إشراف -"إطار عمل خارج المنزل" 

وزارة العمل والرفاه والخدمات االجتماعیة االسرائیلیة أو یتم تشغیلھ 
على یدھا او أو من قبل دائرة الخدمات االجتماعیة في الوزارة اومن 

 قبلھا؛
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مذكور في الفقرة (ج)، یجوز للشخص المتواجد في الحجر الصحي بالرغم من ال )۳(ج  
 nCovإنھاء مدة الحجر الصحي بعد الحصول على نتیجة سلبیة بفحص 

(ب)، وفق التعلیمات التالیة؛ تعلیمات ھذه الفقرة ال تمس ۲كالمذكور في الفقرة 
 بواجب حجر صحي آخر الذي فرض قبل بدء سریان ھذه التعلیمات:

 
إذا لم تظھر علیھ أي أعراض لغایة الحصول على نتیجة سلبیة في  )۱(   

 )(ب)؛۲كالمذكور في الفقرة ( nCovفحص 
 

؛ نوع الفحوصات nCovبعد اجتیاز فحصین كورونا بنتیجة سلبیة لـ  )۲(   
التي تأمر علیھا الجھة المختصة في وزارة الصحة االسرائیلیة أو منسق 

 المدنیة، والتي تنفذ في المواعید التالیة:الشؤون الصحیة في اإلدارة 
في أقرب وقت ممكن بعد الدخول الى الحجر -(أ) الفحص األول 

 الصحي؛
من الحجر الصحي، على  السابعخالل الیوم –(ب) الفحص الثاني 

 ساعة على األقل من موعد الفحص األول؛ ۲٤األقل، وبعد مضي 
 

د الصحي وتتوفر فیھ الشروط وفق البنتسري على الشخص المتواجد في الحجر  )٤(ج  
 شخص-) من تعریف "شخص المتواجد في الحجر الصحي" (في ھذه الفقرة٤(

متواجد في الحجر الصحي)، التعلیمات المفصلة فیما یلي؛ الوارد في ھذه الفقرة 
ال یمس بواجب حجر صحي آخر الذي یتوجب على الشخص تنفیذه وفق ھذه 

 التعلیمات:
 

یمكنھ انھاء مدة الحجر الصحي بعد حصولھ على نتیجة سلبیة بفحص  )۱(   
nCoV. 

  
) بأقرب وقت ممكن لموعد بدء الحجر الصحي ۱ینفد فحص وفق البند ( )۲(   

ساعة من الموعد المذكور؛ لم ینفذ الشخص  ٤۸-وال یتجاوز ال
المتواجد في الحجر الصحي الفحص في الموعد المذكور، یمكنھ تقصیر 

 )؛۳الحجر الصحي وفق تعلیمات الفقرة (جمدة 
 

-حصل الشخص المتواجد في الحجر الصحي على نتیجة إیجابیة ل )۳(   
nCoV  في فحص الذي نفذه وفق ھذه الفقرة، یعتبر كمریض لغرض

 ھذه تعلیمات؛
  

شخص الذي ادرك انھ في الحجر الصحي أو شخص یفرض علیة واجب الحجر  (د)  
التعلیمات، علیھ الوصول لمكان الحجر الصحي دون الصحي بموجب ھذه 

)، والشخص الذي ۱استخدام وسائل المواصالت العامة كمفھومھا في الفقرة (ج
یتواجد في الحجر الصحي او الذي فرض علیھ واجب الحجر الصحي وفق ھذه 
التعلیمات  ال یخل واجب الحجر الصحي، یمكث في الحجر الصحي وال یخرج 

الصحي اال بمصادقة الطبیب اللوائي او نائبھ، منسق  الشؤون من مكان الحجر 
الصحیة في اإلدارة المدنیة أو الجھة المختصة في وزارة الصحة االسرائیلیة 

تعتبر  مخالفة خل واجب الحجر الصحي   -ووفقًا لشروط الموافقة ؛  لھذا الغرض
نطقة أیضا المحاولة للخل بواجب الحجر الصحي لشخص الذي دخل الى الم

یوم قبل دخولھ الى المنطقة من الخارج، كان في دولھ التي لیست  ۱٤خالل مدة 
وغیر مفصلھ في الذیل، وصرح انھ خالل المدة المذكورة تواجد  دولة إسرائیل

فقط في الدول المفصلة في الذیل؛ نعم تعتبر كمخالفة خل الحجر الصحي بحال 
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نھ والذي یتواجد في الحجر س ۱۲لم یتأكد المسؤول عن قاصر الذي لم یبلغ 
الصحي او یتوجب علیة ان یتواجد في الحجر الصحي، ویسكن معھ، من تواجده 

 في الحجر الصحي، كالمذكور في الفقرة (ي أ)؛
 

عائد یصل إلى المنطقة لغرض التدریب أو مباره أو منافسة ریاضیة  )۱( )۱(د  
 الریاضة   أوالمعترف فیھا من قبل ھیئة دولیة رسمیة لنفس فرع 

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 

ن م اإلدارة المدنیة أو إلى وزارة الصحة االسرائیلیة، یجوز لھ الخروج
الحجر الصحي وفقًا لتعلیمات منسق الشؤون الصحیة أو الجھة 

 المختصة في وزارة الصحة االسرائیلیة؛
 

بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، عائد الذي خرج من المنطقة من   )۲(   
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 

الصحیة في اإلدارة المدنیة أو إلى وزارة الصحة  منسق الشؤون
االسرائیلیة، یُعفى من الحجر الصحي بالشروط التي یحددھا منسق 
الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة أو وزارة الصحة االسرائیلیة ، 
وبشرط أن یصرح حتى دخولھ الى إسرائیل او الى المنطقة، انھ طبق 

ات الجھة المختصة في وزارة الصحة خالل مكوثھ خارج المنطقة تعلیم
االسرائیلیة او منسق الشؤون الصحیة التي اصدرت لغرض السفر 

 كالمذكور؛ 
 

مجموعة من األشخاص العاملین في -في ھذه الفقرة، "ھیئة ریاضیة"  )۳(   
فرع ریاضة معین والمنتسبین إلى اتحاد ریاضي أو یعملون كمؤسسة 

مثلون فرع أو عدة فروع ریاضیة في مستقلة أو رابطة غیر ربحیة، وی
إسرائیل ومعترف بھا من قبل الھیئات الدولیة المماثلة والمعروفة في 

 نفس فرع الریاضة؛
 

عائد یحضر إلى المنطقة لمدة ال تتجاوز أربعة أیام، ألغراض اقتصادیة مستعجلة  )۲(د  
لب، وقدم تقریر مقدم الطتعود بفائدة اقتصادیة تتعدا الفائدة االقتصادیة التي یمثلھا 

ادیة حسبة توجد حاجة اقتص بموضوع العائد من قبل وزارة االقتصاد االسرائیلیة
ملحة كالمذكور المتعلقة بعودة العائد، وتم ارسال ھذا التقریر الى وزارة الصحة 
االسرائیلیة، یجوز لھ الخروج من  الحجر الصحي، وفق تعلیمات الجھة 

االسرائیلیة، ومنوطا إلجراء فحوصات لفیروس المختصة في وزارة الصحة 
ساعة قبل الھبوط في إسرائیل، وحصل على نتیجة سلبیة لـ  ٤۸كورونا خالل 

nCovوبالشروط  التي تحددھا وزارة الصحة االسرائیلیة؛ ، 
 

عائد ذو خبرة فریدة یصل إلى المنطقة لمدة ال تزید عن سبعة أیام، لغرض القیام  )۳(د  
مستعجلة، وقدم تقریر بموضوع العائد من قبل احدى الوزارات اعمال 

اإلسرائیلیة المسؤولة عن تنفیذ االعمال المستعجلة المتعلقة بعودة العائد ذو الخبر 
الفریدة لتنفیذ االعمال المذكورة. وتم ارسال ھذا التقریر الى وزارة الصحة 

ة یمات الجھة المختصاالسرائیلیة، یجوز لھ الخروج من الحجر الصحي، وفق تعل
 في وزارة الصحة اإلسرائیلیة.
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یجوز للجھة المختصة في وزارة الصحة االسرائیلیة تقصیر فترة الحجر المشار  )٤(د  

إلیھا في الفقرة(ج) لعائد الذي یعتبر مندوب رسمي عن دولة إسرائیل الذي غادر 
ً من قبل دولة إسرائیل ألغراض أمنیة أو سیاسی  ة، وبعد شرحالمنطقة مبعوثا

للجھة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة 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 

ب ر الصحي كالمذكور، یتوجاإلسرائیلیة؛ عند اتخاذ قرار بتقصیر فترة الحج
على الجھة المختصة في وزارة الصحة االسرائیلیة االخذ في عین االعتبار، في 
جملة االمر، تواجد المصلحة األمنیة او السیاسیة في تقصیر فترة الحجر 

 الصحي؛
 

بما في ذلك تعلیمات النظافة الشخصیة والتواصل مع  الحجر الصحيظروف  (ھ)  
الشؤون  جر الصحي، تكون وفق توصیات منسقشخص المتواجد في الح

الصحیة في اإلدارة المدنیة او وزارة الصحة اإلسرائیلیة بصدد الحجر الصحي 
 في المنزل، التي یتم نشرھا من حین آلخر؛

 
یھ بسبب ظروف خاصة، یمكث في للمكوث ف حجر صحيالذي ال یملك مكان  (و)  

بالمكان الذي تحدده وزارة الصحة اإلسرائیلیة او القائد  الحجر الصحي
 العسكري؛

 
وظھرت علیھ العوارض، یعمل وفق  الحجر الصحيشخص المتواجد في  )۱(و  

تعلیمات الھیئة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة او منسق الشؤون 
 الصحیة في اإلدارة المدنیة؛

 
بحال وقوع ظرف صحي طارئ، یتوجھ الشخص المتواجد في الحجر الصحي،  (ز)  

الحجر ي فلتلقي العالج الطارئ، بعد اإلعالن المسبق للطاقم الطبي بشأن تواجده 
 بسبب الشك بإصابتھ بالعدوى بفیروس الكورونا؛ الصحي

  
یجوز لشخص المتواجد في الحجر الصحي مغادرة مكان الحجر الصحي بغرض  )۱(ز  

ـ  ؛ nCovإجراء فحص كورونا او فحص االمصال لمعرفة تواجد اجسام مضادة ل
 استعمالیتم الوصول إلى مكان الفحص والعودة منھ بأسرع طریق ممكنھ دون 

 )؛۱وسائل المواصالت العامة كمفھومھا في الفقرة (ج
 

) ومكان اجراء الفحص ۱شروط خروج الشخص للفحص كالمذكور في الفقرة (ز )۲(ز  
وطریقة تنفیذه تحدد وفق تعلیمات الجھة المختصة في وزارة الصحة االسرائیلیة 

 أو منسق الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة لھذا الشأن؛
 

) ویسافر من ۱) أو (ز۲)، (ج۱الشخص الذي تسري علیھ تعلیمات الفقرة (ب )۳(ز  
اجل اجراء فحص الكورونا او فحص االمصال لمعرفة تواجد اجسام مضادة لـ 

nCov أو یعود من ھناك في سیارة أجرة أو الذي تسري علیھ تعلیمات الفقرة ،
ق جب علیھ إبالغ السائ) ویسافر إلى مكان الحجر الصحي في سیارة أجرة، ی۱(ج

 قبل دخول سیارة األجرة؛
 

بموجب ھذه التعلیمات على شخص الذي قرر  الحجر الصحيال یسري فرض  (ح)  
 طبیب او أي ھیئة مختصة أخرى ان یتم عزلھ في مستشفى او مكان آخر. 
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 ال یسري فرض الحجر الصحي وفق ھذه المادة على متعافي. (ط)  

 
یوما قبل  ۱٤-المذكور في الفقرة (ط)، عائد الذي مكث خالل البالرغم من  (ي)  

حي ، یفرض علیھ الحجر الصما یليوصولھ الى المنطقة بإحدى الدول المفصلة فی
-بموجب ھذه المادة حتى لو كان متعافي؛ لغرض ھذه الفقرة، "مكث في دولة"

 :عة في نطاق مطار الدولة وفیھ فقطسا ۱۲عدا الذي مكث حتى 
 البرازیل؛ )۱(
 جنوب افریقیا؛ )۲(
 الھند؛ )۳(
 المكسیك؛ )٤(
 االرجنتین؛ )٥(
 روسیا؛ )٦(
 اوزباكستان؛ )۷(
 بیالروس؛ )۸(
 االمارات العربیة الموحدة؛ )۹(
 جزر سیسل؛ )۱۰(
 اثیوبیا؛ )۱۱(
 اكوادور؛ )۱۲(
 بولیفیا؛ )۱۳(
 غواتیماال؛ )۱٤(
 ھندوراس؛ )۱٥(
 زیمبابوي؛ )۱٦(
 زامبیا؛ )۱۷(
 نامیبیا؛ )۱۸(
 بارغواي؛ )۱۹(
 شیلي؛ )۲۰(
 كولومبیا؛ )۲۱(
 كوستاریكا؛ )۲۲(
 كراجستان؛ )۲۳(
 تونس؛ )۲٤(
 

من المذكور في الفقرة (ط)، عائد الذي ھو متعافي، ویتوجب علیة القیام  بالرغم )۱(ي  
روس الكورونا ین أنظمة صالحیات خاصة لمكافحة فام ۳بفحص بموجب النظام 

-٥۷۸۱الجدید (تعلیمات مؤقتة)(واجب القیام بفحص عند الدخول الى إسرائیل)، 
 علیھ الحجر، حسب سریانھا في اسرائیل بین الحین واآلخر، یفرض ۲۰۲۱

الصحي وفق الفقرة (أ) لغایة الحصول على نتیجة سلبیة كالمذكور، او بعد مرور 
ساعة من استالم مصادقة من رقابة الحدود عند الدخول الى إسرائیل، حسب  ۲٤

األقرب؛ والكن بحال فرض علیھ الحجر الصحي آخر بموجب ھذه التعلیمات، 
حجر الصحي الذي فرض علیھ؛ یمكث في الحجر الصحي لغایة انتھاء مدة ال

(د)، یجوز لعائد كالمذكور الذي -)و۱بالرغم من المذكور في الفقرات ((ج
یتوجب علیھ المكوث في الحجر الصحي بموجب ھذه الفقرة فقط، استعمال 
المواصالت العامة لغرض الوصول الى مكان الحجر الصحي، وبشرط ان یصل 

على  ۳ال تسري تعلیمات المادة  الى مكان الحجر الصحي بأسرع طریق ممكنة؛
 عائد الذي یفرض علیھ الحجر الصحي بموجب ھذه الفقرة فقط؛
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یتأكد المسؤول عن قاصر، الذي یسكن معھ ویتواجد في الحجر الصحي او  (ي أ)  
یتوجب علیة ان یتواجد في الحجر الصحیة، وفق ھذه التعلیمات، من تواجده في 

الحجر الصحي اال بتصریح من الطبیب الحجر الصحي وعدم خروجھ من 
اللوائي او نائبھ، الھیئة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة او منسق الشؤون 

 الصحیة في اإلدارة المدنیة، وحسب الشروط المحددة في التصریح؛
 

بالرغم من المذكور في الفقرة (ط)، یتوجب على متعافي المكوث في الحجر  (ي ب)  
فر أحد الشروط المفصلة فیما یلي وبحال اعاز لھ الطبیب اللوائي الصحي بحال تو

او نائبھ، الھیئة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة او منسق الشؤون 
 الصحیة في اإلدارة المدنیة، ان یمكث في الحجر الصحي؛

 
كان المعافى على تواصل وثیق مع مریض الذي أصیب بالعدوى بنوع  )۱(   

الفایروس او ھنالك شك كبیر انھ أصیب بالعدوى بالنوع خطیر من 
 المذكور جراء حدث تفشي العدوى غیر عادي؛

 
كان المعافى على تواصل وثیق مع مریض ویتواجد بشكل دائم في  )۲(   

مؤسسة التي یتواجد فیھا أشخاص المعرضین لإلصابة بالمرض 
غیر  التطعیمالخطیر، اشخاص لم یتلقوا التطعیم او اشخاص یعرف ان 

 فعال فیھم؛
  

 المعافى ھو عائد الذي كان بتواصل وثیق في الطائرة مع مریض. )۳(   
 

واجب 
الحجر 

الصحي 
لشخص 

یعاني من 
 الحمى

درجة مئویة، یمكث في  ۳۸شخص الذي درجة حرارة جسده أكثر من  (أ) أ.۲
 (أ).۲العزل الصحي بمكان عزل وفق المادة 

 
(ز) على فرض الحجر الصحي -) وھ(د)، (۲المواد تسري تعلیمات  (ب) 

 بموجب ھذه المادة.
 

دون المس بالمذكور في الفقرة (ب)، خالل مدة الحجر الصحي یجب قیاس  (ج) 
حرارة الجسد مرتین كل یوم وتدوین نتائج القیاس؛ تنتھي مدة الحجر 

 ۳۷٬٥الصحي بعد تبین ان نتائج قیاس درجة حرارة الجسد ال تزید عن 
ساعة متتالیة او حتى تلقي نتیجة سلبیة  ٤۸دة ال تقل عن درجة مئویة، لم

 ؛nCovلـ في فحص 
 

واجب 
الحجر 

الصحي 
المنزلي 
وظروف 

الحجر 
الصحي 
 للمریض

 (أ) ب.۲
 

 یمكث المریض في مكان الحجر الصحي عندما یتوفر أحد الشروط التالیة:
 

ي ان الحجر الصحقرر طبیب مختص -تواجد المریض في المستشفى )۱(  
 یستكمل في البیت؛

 
قرر طبیب انھ یمكث في الحجر الصحي في -تواجد المریض في البیت )۲(  

البیت، وفق تعلیمات الھیئة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة او 
 منسق الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة؛
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ل النظافة الشخصیة، التواصتكون ظروف الحجر الصحي، بما في ذلك تعلیمات  (ب)  
مع المریض، التقریر والتواصل مع الطبیب، وفق تعلیمات الھیئة المختصة في 

 وزارة الصحة اإلسرائیلیة او منسق الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة؛
 

یستمر الحجر الصحي لغایة الحصول على موافقة طبیب إلنھاء الحجر الصحي؛  (ج)  
وفق تعلیمات الھیئة المختصة في وزارة الصحة  تمنح الموافق المذكورة

 اإلسرائیلیة او منسق الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة؛
 

ال یخرج المریض المتواجد في الحجر الصحي من مكان الحجر الصحي اال  (د)  
 بإحدى الحاالت التالیة:

 
بي الطفي الحاالت الصحیة الطارئة، یتوجھ المریض لتلقي العالج  )۱(   

 الطارئ، مع اإلعالن المسبق للطاقم الطبي بانھ مریض كورونا؛
 

قرر الطبیب نقل المریض لتلقي العالج في المستشفى وبالشروط التي  )۲(   
حددھا بالنسبة لمكان المستشفى وطریقة نقلھ، منوطا بتعلیمات منسق 

 الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة.
 

مكان حجر صحي واحد الى مكان حجر صحي آخر یتم االنتقال من  )۳(   
بمصادقة من طبیب أو الھیئة المختصة في وزارة الصحة االسرائیلیة 
أو منسق الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة، ووفقًا لشروط المصادقة؛ 
تمنح المصادقة المذكورة وفقًا لتعلیمات الھیئة المختصة في وزارة 

 ؤون الصحیة؛الصحة االسرائیلیة أو منسق الش
 

ر وفق الذي یتخذ قرا او الطبیب المختص في المستشفى، یتوجب على الطبیب )ھ(  
الفقرات (أ)، (ج) او (د)، بمراعاة االمر، اعالم وزارة الصحة اإلسرائیلیة او 
منسق الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة بوسائل الكترونیة، حسب تعلیمات 

 اإلسرائیلیة، بكل التالي: الھیئة المختصة في وزارة الصحة
 

 ؛nCov-الحصول على نتیجة إیجابیة ل )۱(   
 

 القرار بشأن مكان الحجر الصحي؛ )۲(   
 

ن حجر صحي الى آخر او الى القرار بشأن نقل المریض من مكا )۳(   
 ى؛فالمستش

 
 انھاء المریض للحجر الصحي وشفائھ او موتھ. )٤(   

 
الشخص الذي یتواجد في حجر صحي ان یبلغ منسق الشؤون  یتوجب على (أ) .۳ التبلیغ

الصحیة في اإلدارة المدنیة او وزارة الصحة اإلسرائیلیة بانھ ینفذ ھذه التعلیمات 
(ج) او ۲ویشمل تبلیغھ، مكان سكنھ، موعد وصولھ الى المنطقة وفق المادة 

 موعد تواصلھ األخیر مع مریض، بمراعاة االمر، ومدة الحجر الصحي؛
  

عائد الذي ال یملك مكان سكن دائم في المنطقة، یبلغ منسق الشؤون الصحیة في  (ب)  
اإلدارة المدنیة او وزارة الصحة اإلسرائیلیة، حال عودتھ للمنطقة او حال نشر 

 ھذه التعلیمات، األول من بینھما، وعن مكان مكوثھ خالل مدة الحجر الصحي.
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الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة او لوزارة الصحة  یتم التبلیغ او التوجھ لمنسق (ج)  

اإلسرائیلیة بموجب ھذه التعلیمات بالطرق التي تنشرھا الوزارة او منسق 
 الشؤون الصحیة، بین الحین واآلخر.

  
منع 

االجتماعات 
الدولیة 

 والتجمھرات
 

ضیق النفس، درجة مئویة او سعال او  ۳۸ال یشترك شخص الذي حرارة جسمھ أكثر من  أ.۳
عدا السعال وضیق النفس الناتج عن مرض مزمن مثل الربو او الحساسیة، بتجمھرات، وال 

 یحضر الى مكان عملھ او لمكان الذي یقدم فیھ خدماتھ.
  

حمایة 
المقیمین في 
المؤسسات 

الصحیة 
والرفاه 

 االجتماعي

اعي، وال ال یجوز للضیف زیارة مبنى مؤسسة صحیة أو مؤسسة رفاه اجتم (أ) ب.۳
یسمح مدیر ھذه المؤسسة زیارة ضیف الذي لم یتلقى التطعیم او معافى، او قاصر 

سنوات في المؤسسة، اال بحال أبرز مصادقة على نتیجة سلبیة  ۳عمره اقل من 
ساعة قبل دخولھ الى المكان،  ۲٤-في فحص كورونا فوري الذي نفذه خالل ال

 ن دائم ال یزید عن ثالثة ضیوفبشرط ان مجموع الضیوف لنفس النزیل او ساك
 في الیوم.

 باستثناء ضیف واحد لكل مقیم أو مقیم دائم؛   
 

ال یسمح مدیر المؤسسة كالمذكور دخول ضیف او موظف خالفا لتعلیمات المادة  )۱(أ  
 )؛۱ج(أ) او (أ۳
  

ال یسمح مدیر المؤسسة كالمذكور بزیارة ضیف لدیھ أعراض، أو یدرك أن  (ب)  
 ب؛۲أو  ۲یخضع لواجب الحجر الصحي وفقا للمواد الضیف 

 
بالرغم من المذكور في ھذه المادة، یجوز للھیئة المختصة في وزارة الصحة  (ج)  

االسرائیلیة أو منسق الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة الموافقة على زیارة 
ضیف أو نوع من الضیوف كما ھو مذكور في الفقرة (أ)، في ظروف خاصة 

 وبالشروط التي یحددوھا".
 

واجب 
ارتداء 
 الكمامة

ال یتواجد شخص في مكان الذي لیس مكان مفتوح، عدا مكان سكنھ، دون ارتداء  (أ) ج.۳
شخص في  ۱۰۰كمامة، ولكن یفرض ارتداء كمامة في التجمھرات أكثر من 

مكان مفتوح؛ في تجمھر كالمذكور الذي لم یعلق الفتھ التي تبین واجب ارتداء 
من االمر الشخص ھ ۲۰الكمامة، تعلم الجھة المختصة كالمذكور في المادة 

 المتواجد في التجمھر كالمذكور عن واجبھ الرتداء كمامة.
 

الشروط التالیة، یفرض علیة ارتداء كمامة أیضا في  أحدبالنسبة لمن تتوفر فیھ  )۱(أ  
 األماكن المفتوحة:

 
مؤسسة صحیة او مؤسسة الرفاه  زائر غیر معافى حین تواجده في )۱(   

االجتماعي او موظف غیر معافى حین تواجده في مؤسسة كالمذكور 
 بجوار المتعالج؛

  
شخص الذي یفرض علیة واجب الحجر الصحي بموجب ھذه التعلیمات  )۲(   

ویعلم ان علیھ التواجد في الحجر الصحي، في طریقة الى مكان الحجر 
 الصحي؛
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یتواجد في مكان ما وبموجب امر من الھیئة المختصة في وزارة شخص الذي  )۲(أ  
الصحة اإلسرائیلیة او منسق الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة فرض ارتداء 
الكمامة في نطاقھ، كلھ او جزء منھ، كي یمنع تفشي العدوى بالكورونا، علیھ 

ین بارز للع ارتداء الكمامة، وبشرط انھ عند مدخل المكان وضعت الفتھ في مكان
تبین واجب ارتداء الكمامة وتفصیل األماكن التي تسري فیھا في نطاق المكان؛ 
الھیئة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة تنشر على موقع وزارة الصحة 
اإلسرائیلیة الئحة بأسماء المؤسسات التي تسري علیھا التعلیمات المذكورة؛ 

امدة أقصاھا أسبوعین، ویمكن تمدید مدة تكزن مدة سریان التعلیمات المذكورة  
التعلیمات لمده إضافیة ال تتعدى األسبوعین بحال تبین للھیئة المختصة في وزارة 

 الصحة اإلسرائیلیة انھ یتوجب ذلك.
   

 ) على جمیع التالي:۲(أ أ) حتىال تسري تعلیمات الفقرة ( (ب)  
 

 سنوات؛ ۷قاصر عمرة اقل من  )۱(   
 

بسبب عاھة نفسیة، عقلیة او طبیة، یصعب علیة بشكل كبیر، شخص  )۲(   
او تمنعھ العاھة المذكورة، من تغطیة الفم او االنف على النحو المذكور 

 في الفقرة (أ)؛
 

شخص الذي یمكث في مكان مغلق او منعزل بدون أي شخص آخر،  )۳(   
او شخص الذي یمكث في مكان كالمذكور مع اشخاص الذین یسكنون 

 نفس مكان السكن؛في 
 -لھذا الغرض

شخص الذي یتواجد -"شخص الذي یمكث في مكان مغلق او منعزل"
داخل مركبة، مبنى، غرفة في مبنى، او قسم من مبنى الذي یشمل قاطع 
بعلو متران على األقل الذي یفصل بین الشخص وباقي الناس 

حال بالمتواجدون في نفس المبنى، في خلیة عمل في فناء عمل مفتوح، 
علو القاطع الذي یعزل بین الشخص وباقي الناس في المتواجدین في 

 نفس الفناء بعلو مئة وثمانون سنتمتر على األقل؛
أبناء االسرة النوویّة، او افراد -"اشخاص یقطنون في نفس المكان"

 الذین یقطنون سویتاً في بیت واحد؛
 

بث، الحدیث خالل ال من یشترك في البث عبر وسائل االتصاالت وعلیة )٤(   
 وبشرط انھ یتواجد، بقدر اإلمكان، على بعد مترین من اي شخص آخر؛

 
عامالن اللذان یعمالن بشكل دائم في نفس الغرفة في مكان العمل،  )٥(   

 بشرط ان یحافظا على بعد مترین، على األقل، بینھما.
 

 نشاط ریاضي؛ب یقومشخص الذي  )٦(   
 

مسؤوالً عن تطبیق الموظفین في مكان العمل بما یتعلق بفرض یكون الُمشغل  (ج)  
 ارتداء الكمامة كالمذكور في الفقرة (أ)؛

 
، مقدم الخدمات الحیویة الذي كان على اتصال ۲بالرغم من المذكور في المادة  (د)  

وثیق مع مریض في مكان عملھ وكان یرتدي كمامة وفق الفقرة (أ)، ال یتوجب 
 ي، منوطا بتصریح العامل انھ نفذ تعلیمات المادة المذكورة؛ علیة الحجر الصح
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من یعمل بتقدیم الخدمات للجمھور في -"مقدم الخدمات الحیویة"-لھذا الغرض
 مكان عمل حیوي، بما في ذلك عامل في مكان لبیع الغذاء او صیدلیة.

 
الصحة  بالرغم من المذكور في ھذه المادة، یجوز للھیئة المختصة في وزارة (ھ)  

اإلسرائیلیة او لمنسق الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة تحدید شروط او 
ظروف التي ال یسري فیھا الفرض الرتداء الكمامة كالمذكور في الفقرة (أ) 
وكذلك حاالت او ظروف التي فیھا ال یفرض الحجر الصحي على من كان یرتدي 

 الكمامة كالمذكور في الفقرة (د)؛
 

فروع  ۱۰محالت تجاریة تشمل الصیدلیات او شبكة حوانیت، مركبة من شبكة  )۱(ھ  
على األقل، تبیع للجمھور، بقدر اإلمكان، كمامات المعدة لتغطیة الفم واالنف؛ 
الوارد في ھذه الفقرة ال یمنع من المحالت التجاریة او الحوانیت كالمذكور من 

 تزوید زبائنھا بالكمامات دون مقابل؛
 

ي تعلیمات الفقرة (ب) على المحاكم للشؤون المحلیة كمفھومھم في الفصل ال تسر (و)  
؛ ۱۹۸۱-٥۷٤۱ط"ز من قانون أساسي المجالس المحلیة (یھودا والسامرة)، 

وعلى المحاكم العسكریة كمفھومھا في االمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] 
دیة التي ؛ لمحاكم الدینیة الیھو۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(یھودا والسامرة (رقم 

شكلت بموجب االمر بشأن القضاة المحاكم الدینیة الیھودیة (یھودا والسامرة) 
 ؛ والمحاكم الدینیة في المنطقة.۱۹۸۱-٥۷٤۱)، ۹۸۱(رقم 

 
غایة ل، عدا المذكور في الفقرة، بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم توقیعھا وتسري (أ) .٤ بدء سریان

 ؛۲۰۲۱\۸\۱۱یوم 
 

 .۲۰۲۱\۸\٥، لغایة یوم ۲تعلیمات الفقرة (ي) من المادة تستري  (ب)  
 

 تسري ھذه التعلیمات أیضا على عائد من الصین الى المنطقة قبل یوم توقیعھا. .٥ سریان
 

تسمى ھذه التعلیمات: "تعلیمات الصحة العامة (فایروس كورونا) (حجر منزلي وتعلیمات  .٦ االسم
 ".۲۰۲۱-٥۷۸۱متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)، 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٥۷۸۱        آب            ۱٦

 ۲۰۲۱        تموز         ۲٥

 ھفارس عطیلالعمید 

 رئــــــــــیـس اإلدارة الــــــــمدنـیة

 فـي مــــنطقة یــــھودا والـــسامرة
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 الدفاع اإلسرائیليجیش 
 

 ۱۹۸٦-٥۷٤٦ ،)۱۱٦٦أمر بشأن قانون اآلثار القدیمة (یھودا والسامرة) (رقم 
 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱بشأن قانون اآلثار القدیمة (یھودا والسامرة) إعالن 
 

 ،)۱۱٦٦(یھ�ودا والس�امرة) (رق�م  اآلث�ار القدیم�ة بش�أن ق�انوناألم�ر  كمسؤول حسببموجب صالحیتي 
(فیما یل�ي: ۱۹٦٦لسنة  ٥۱رقم  ،) لقانون اآلثارب(۹بند وبموجب ال ،")األمرلي: "فیما ی( ۱۹۸٦-٥۷٤٦

 أقرر بھذا ما یلي: فإنني ،")القانون"
 

) ھ��و موق��ع ٦۹۱۱۱٥/۲۰۱۸۳٥ (إح��داثیات "ط��ولكرم-المقب��رة العس��كریة للج��یش البریط��اني"موق��ع ال 
 تاریخي.

 
 

كم�ا ھ�و مب�ین  ،المك�ان الت�اریخي ان نط�اقھ�ذا أقرر ب من القانون،(ب) ۹حسب البند وبموجب صالحیتي 
 لھذا اإلعالن تشكل جزء ال یتجزأ منھ. الموقعة والمرفقةعلى الخارطة المرفقة. الخارطة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مصادقة
 

ق�رار ف�إنني أواف�ق بھ�ذا عل�ى  ،م�ن الق�انون(أ) ۹البن�د  المدنی�ة وحس�ب اإلدارةبموجب صالحیتي ك�رئیس 
 عل��ىكم��ا ح��دد  "ط��ولكرم-"المقب��رة العس��كریة للج��یش البریط��انيح��دود المك��ان الت��اریخي و ،المس��ؤول

 .الخارطة المرفقة
 
  
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۱          ل������������ولأ          ۷

 ۲۰۲۱آب  ۱٥

 

 حنانی������������������ا             ھیزم������������������ي

 الض��������������ابط لش��������������ؤون اآلث��������������ار

  المس��������������������������������������������������������������������ؤول 

 

 

 

 ٥۷۸۱      أل����������ول     ۲٥

 ۲۰۲۱    ایل��������������������ول   ۲

 
 عمی���������د  طیل���������ھ،  ع ف���������ارس

 رئ��������یس    اإلدارة     المدنی��������ة 
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 الدفاع اإلسرائیليجیش 
 

 ۱۹۸٦-٥۷٤٦ ،)۱۱٦٦أمر بشأن قانون اآلثار القدیمة (یھودا والسامرة) (رقم 
 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱بشأن قانون اآلثار القدیمة (یھودا والسامرة) إعالن 
 

 ،)۱۱٦٦(یھ�ودا والس�امرة) (رق�م  اآلث�ار القدیم�ة بش�أن ق�انوناألم�ر  كمسؤول حسببموجب صالحیتي 
(فیما یل�ي: ۱۹٦٦لسنة  ٥۱رقم  ،) لقانون اآلثارب(۹بند وبموجب ال ،")األمرلي: "فیما ی( ۱۹۸٦-٥۷٤٦

 أقرر بھذا ما یلي: فإنني ،")القانون"
 

 ) ھو موقع تاریخي.٦۳۸۳۹۰/۱۹۸۲٤٥ (إحداثیات "لطرون-قلعة تیغارد"موقع ال 
 
 

كم�ا ھ�و مب�ین  ،يالمك�ان الت�اریخ ان نط�اقھ�ذا أقرر ب من القانون،(ب) ۹حسب البند وبموجب صالحیتي 
 لھذا اإلعالن تشكل جزء ال یتجزأ منھ. الموقعة والمرفقةعلى الخارطة المرفقة. الخارطة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مصادقة
 

ق�رار ف�إنني أواف�ق بھ�ذا عل�ى  ،م�ن الق�انون(أ) ۹البن�د  المدنی�ة وحس�ب اإلدارةبموجب صالحیتي ك�رئیس 
 .الخارطة المرفقة علىكما حدد  "لطرون-"قلعة تیغاردحدود المكان التاریخي و ،المسؤول

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۱          ل������������ولأ          ۷

 ۲۰۲۱آب  ۱٥

 

 حنانی������������������ا             ھیزم������������������ي

 الض��������������ابط لش��������������ؤون اآلث��������������ار

  المس��������������������������������������������������������������������ؤول 

 

 

 

 ٥۷۸۱      أل����������ول     ۲٥

 ۲۰۲۱    ایل��������������������ول   ۲

 
 عمی���������د  عطیل���������ھ،   ف���������ارس

 رئ��������یس    اإلدارة     المدنی��������ة 
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 الدفاع اإلسرائیليجیش 
 

 ۱۹۸٦-٥۷٤٦ ،)۱۱٦٦أمر بشأن قانون اآلثار القدیمة (یھودا والسامرة) (رقم 
 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱بشأن قانون اآلثار القدیمة (یھودا والسامرة) إعالن 
 

 ،)۱۱٦٦(یھ�ودا والس�امرة) (رق�م  اآلث�ار القدیم�ة بش�أن ق�انوناألم�ر  كمسؤول حسببموجب صالحیتي 
(فیما یل�ي: ۱۹٦٦لسنة  ٥۱رقم  ،) لقانون اآلثارب(۹بند وبموجب ال ،")األمرلي: "فیما ی( ۱۹۸٦-٥۷٤٦

 أقرر بھذا ما یلي: فإنني ،")القانون"
 

 ) ھو موقع تاریخي.٦۹۰٤۸۰/۲۰۱٦۹۰ (إحداثیات "محطة القطار التركي في طولكرم"موقع ال 
 
 

كم�ا ھ�و مب�ین  ،ك�ان الت�اریخيالم ان نط�اقھ�ذا أقرر ب من القانون،(ب) ۹حسب البند وبموجب صالحیتي 
 لھذا اإلعالن تشكل جزء ال یتجزأ منھ. الموقعة والمرفقةعلى الخارطة المرفقة. الخارطة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مصادقة
 

ق�رار ف�إنني أواف�ق بھ�ذا عل�ى  ،م�ن الق�انون(أ) ۹البن�د  المدنی�ة وحس�ب اإلدارةبموجب صالحیتي ك�رئیس 
 .الخارطة المرفقة علىكما حدد  "محطة القطار التركي في طولكرم"حدود المكان التاریخي و ،المسؤول

 
  
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۱          ل������������ولأ          ۷

 ۲۰۲۱آب  ۱٥

 

 حنانی������������������ا             ھیزم������������������ي

 الض��������������ابط لش��������������ؤون اآلث��������������ار

  المس��������������������������������������������������������������������ؤول 

 

 

 

 ٥۷۸۱      أل����������ول     ۲٥

 ۲۰۲۱    ایل��������������������ول   ۲

 
 عمی���������د  عطیل���������ھ،   ف���������ارس

 المدنی��������ة  رئ��������یس    اإلدارة    
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 الدفاع اإلسرائیليجیش 
 

 ۱۹۸٦-٥۷٤٦ ،)۱۱٦٦أمر بشأن قانون اآلثار القدیمة (یھودا والسامرة) (رقم 
 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۱بشأن قانون اآلثار القدیمة (یھودا والسامرة) إعالن 
 

 ،)۱۱٦٦(یھ�ودا والس�امرة) (رق�م  اآلث�ار القدیم�ة بش�أن ق�انوناألم�ر  كمسؤول حسببموجب صالحیتي 
(فیما یل�ي: ۱۹٦٦لسنة  ٥۱رقم  ،) لقانون اآلثارب(۹بند وبموجب ال ،")األمرلي: "فیما ی( ۱۹۸٦-٥۷٤٦

 أقرر بھذا ما یلي: فإنني ،")القانون"
 

 ) ھو موقع تاریخي.٦۹۳٦۸٥/۲۱۹۲۳۰ (إحداثیات "سلت الظھر (سانور)-مركز الشرطة"موقع ال 
 
 

كم�ا ھ�و مب�ین  ،مك�ان الت�اریخيال ان نط�اقھ�ذا أقرر ب من القانون،(ب) ۹حسب البند وبموجب صالحیتي 
 لھذا اإلعالن تشكل جزء ال یتجزأ منھ. الموقعة والمرفقةعلى الخارطة المرفقة. الخارطة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مصادقة
 

ق�رار ف�إنني أواف�ق بھ�ذا عل�ى  ،م�ن الق�انون(أ) ۹البن�د  المدنی�ة وحس�ب اإلدارةبموجب صالحیتي ك�رئیس 
الخارط��ة  عل��ىكم��ا ح��دد  "س��لت الظھ��ر (س��انور)-مرك��ز الش��رطة"ح��دود المك��ان الت��اریخي و ،المس��ؤول

 .المرفقة
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 ٥۷۸۱          ل������������ولأ          ۷

 ۲۰۲۱آب  ۱٥

 

 حنانی������������������ا             ھیزم������������������ي

 الض��������������ابط لش��������������ؤون اآلث��������������ار

  المس��������������������������������������������������������������������ؤول 

 

 

 

 ٥۷۸۱      أل����������ول     ۲٥

 ۲۰۲۱    ایل��������������������ول   ۲

 
 عمی���������د  عطیل���������ھ،   ف���������ارس

 المدنی��������ة    رئ��������یس    اإلدارة  
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 
 ۱۹۷۰-٥۷۳۰،)۳۷۳ (رقمة) (یھودا والسامر الحدائق العامة أمر بشأن

 
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱،) (یھودا والسامرة)۳۲رقم تعدیل لعامة (رسوم الحدائق ا قیمة بشأنأنظمة 

 
 ،۱۹۷۰-٥۷۳۰ ،)۳۷۳رق�م (والس�امرة) یھ�ودا (العام�ة الحدائق  بشأنألمر أ من ا۷حسب المادة  تياصالحیبموجب 

 اسن األنظمة التالیة: صالحیاتي بموجب أي قانون او تشریعات امن، فإننيوباقي 
 
 

تع������������دیل 
  ۱ نظام

، ب�دل النظ�ام ۱۹۸۲-٥۷٤۲في األنظمة بشأن قیمة الرسوم للحدائق العام�ة (یھ�ودا والس�امرة)،  .۱
 یأتي: ۱
: 

قیم����ة الرس����وم   
 للحدائق العامة

 

۱.  
 

معفاة من دفع الرسوم، عدا -الدخول الى الحدائق العامة (أ)
 الحدائق العامة المذكورة في الفقرة (ب)؛

ھیرودیون" "ال-وقیمة رسوم الدخول للحدائق "قمران"  (ب)    
 كالتالي:

 
 شیكل جدید؛ ۱٥-غالم

 شیكل جدید؛ ۲۹-فرد لیس غالم
 شیكل جدید؛ ۲٥-طالب جامعي

 شیكل جدید؛ ۱٥-سنة ٦۲زائر عمره أكثر من 
شیكل جدید  ۱٤-زائر)  ۳۰مجموعة ِغلمان (ال تقل عن 

 للزائر؛
شیكل جدید  ۲۳-زائر)  ۳۰مجموعة أخرى (ال تقل عن 

 للزائر؛
رجال الشرطة، موظفي السلطة خالل  للجنود-مجاناالدخول 

 "..ولألطفالتأدیة واجبھم، وموظفي السلطة المختصة 
 

   
 وقیعھا.یوم تببدء سریان ھذه األنظمة  .۲ بدء سریان

   
) (یھ��ودا ۳۲(تع��دیل رق��م  ح��دائق العام��ةالرس��وم  قیم��ةتس��مى ھ��ذه األنظم��ة: "أنظم��ة بش��أن  .۳ االسم

 ."۲۰۲۱-٥۷۸۱ )،والسامرة
 
 
 ٥۷۸۱     تش�������ري          ۳ 

 ۲۰۲۱     ایل�������������ول        ۹

 

                      ك��������������������������������������������������وھین    ج��������������������������������������������������اي 
 العام����ة ض����ابط لش����ؤون حمای����ة الطبیع����ة والح����دائقال

 ف�������������������ي منطق�������������������ة یھ�������������������ودا والس�������������������امرة
 الس������������������������������������������������لطة المختص������������������������������������������������ة

 
 

11761



 اإلسرائیليجیش        الدفاع      

 معبر جسر النبي)الى المنطقة عبر دخول وخروج یروس الكورونا الجدید (اامر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة ف
 ۲۰۲۱- ٥۷۸۲، ۲۰٦۹ (تعلیمات مؤقتة)، رقم

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

 
 
 

یروس الكورونا الجدید (دخول وخروج الى اامر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة ف من ۳ -و ۲ ادوالم وفق بموجب صالحیاتي
االمر) وبعدما اقتنعت ان االمر  -(فیما یلي ۲۰۲۱- ٥۷۸۲، ۲۰٦۹المنطقة عبر معبر جسر النبي) (تعلیمات مؤقتة)، رقم 

 آمر بھذا ما یلي: فإننيفشیھ، توجب اتخاذ خطوات فوریة لمنع توضروري ألجل مكافحة المرض الوبائي 
 
 

 في ھذا االمر: .۱ تعریفات
 ؛كمفھومھا في االمر-"فحص كورونا"

 
دولة ذات كوجھة التي حددتھا وزارة الصحة اإلسرائیلیة -"وجھة ذات خطورة كبیرة"

 ؛خطورة كبیرة
 

 ؛كمفھومھ في االمر-"معبر جسر النبي"
 

 . كمفھومھ في االمر -"قاطن في المنطقة"
 

واجب تنفیذ 
فحص كورونا 
قبل الدخول 
الى المنطقة 
عبر معبر 

 جسر النبي
 

ساعة خارج  ۷۲من  أكثرشخص الذي مكث  ال یدخل خالل مدة سریان ھذه التعلیمات، .۲
المنطقة، عدا الذي مكث في إسرائیل، الى المنطقة عبر معبر جسر النبي بدون حیازتھ على 

ساعة قبل دخولھ الى  ۷۲الذي نفذه خالل  انتیجة سلبیة في فحص كورونعلى مصادقة 
 ضابط رقابة الحدود.امام تبرز المصادقة المذكورة  المنطقة؛

 
 

منع الدخول 
الى المنطقة 
 من دول معینة

من جھة ذات خطورة كبیرة الى  أجنبيخالل مدة سریان ھذه التعلیمات، ال یدخل مواطن  .۳
 المنطقة عبر معبر جسر النبي.

 
 

لرئیس قسم العملیات او َمن ِمن طرفھ الموافقة على طلب دخول شخص الى یجوز  (أ) .٤ تحفظات
المنطقة عبر معبر جسر النبي، دون ابراز مصادقة على نتیجة سلبیة في فحص 

ان ھنالك ظروف إنسانیة او ظروف شخصیة اقتنع الكورونا كالمذكور، بحال 
الكورونا  توجھ لتنفیذ فحصخاصة تبرر ذلك، بما في ذلك تواجد صعوبات حقیقیة لل

 في الدولة التي یأتي منھا.
  

ى شخص ال طلب دخولیجوز لرئیس قسم العملیات او َمن ِمن طرفھ الموافقة على  (ب)  
ي فحص ف ایجابیةابراز مصادقة على نتیجة  النبي، بحالالمنطقة عبر معبر جسر 

ان ھنالك ظروف إنسانیة او ظروف شخصیة اقتنع  إذاخاصة في حاالت الكورونا، 
 المصادقة.خاصة تبرر ذلك، ووفقا لشروط 
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 .۲۰۲۱\۱۰\۱٥ولغایة یوم  ۲۰۲۱\۹\۱٥بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم  .٥ سریان

-٥۷۸۲تعلیمات بشأن ترتیبات الدخول للمنطقة (معبر جسر النبي)، تسمى ھذه التعلیمات: " .٦ االسم
۲۰۲۱" 

 
 

 
 

 
         ال�����ع�����ق�����ی�����د    م�����ال�����ي م�����ئ�����ی�����ري 

 رئ�����یس����������ة قس����������م ال�����ع�����م�����ل�����ی�����ات 

 منس������ق اعم���ال الحكوم���ة في المن���اطق

 

 

 ٥۷۸۲             تشري        ۳
   ۲۰۲۱              ایلول        ۹
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

  ۱۹٦۷-٥۷۲۷)، ۷۹(یھودا والسامرة) (رقم امر بشأن البث واالرسال 

) (یھودا والسامرة)، ۳أنظمة بشأن البث واالرسال (رخص، شھادات ورسوم) (تعدیل رقم 
٥۷۸۱-۲۰۲۱ 

 

 

، ۱۹٦۷-٥۷۲۷ ) (یھودا والسامرة)،۷۹البث واالرسال (رقم  بشأنأ من االمر ۷لمادة ا بموجب صالحیاتي وفق
 :التالیة انني اسن األنظمةف

 

(فیما  ۲۰۰۹-٥۷۷۰في األنظمة بشأن البث واالرسال (رخص، شھادات، ورسوم)،  .۱  ۱تعدیل النظام 
 -۱األنظمة االصلیة)، في النظام -یلي

 
 

منحھ یفي تعریف "تص�����ریح نوع"، بدل الوارد فیھ یأتي: " تص�����ریح الذي  )۱(   
اس�تغالل ناجع  نوع معین او لجھاز بث معین یمكنلجھاز بث من المس�ؤول 

ال یش���وش او یؤثر على تش���غیل أجھزة الس���لكیة  لموجات الرادیو وتش���غیلھ
 أخرى التي تعمل بشكل قانوني؛"؛

 
 -بدل الوارد فیھ یأتي "تجارة"في تعریف  )۲(   

او اس���تیراد، بما في ذلك االس���تیراد إعارة تس���ویق، تأجیر،  بیع، ش���راء، "
 الشخصي؛".

  
 من األنظمة االصلیة. ۲یلغى بھذا النظام  .۲ ۲الغاء النظام 

 
 بعد النظام الثانوي (أ) یأتي: .۳ ٥تعدیل النظام 

 
 من اجل ،یجوز للمسؤول تحدید شروط لمنح الرخصة او تجدیدھا، في جملة االمر ).۱"(أ  

یمكن استغالل ناجع لموجات الرادیو ولمنع التشویش او التأثیر على تشغیل  ان
 -أجھزة السلكیة أخرى التي تعمل بشكل قانوني، بما في ذلك

 
شروط بالنسبة لعدم ادانتھ او تقدیم الئحة اتھام ضد المستدعي، وبحال كان  )۱(   

في  ھومھمأیضا بالنسبة ألصحاب السلطة او ذوي المناصب فیھا كمف-شركة
قانون التلغراف؛ یجوز للمسؤول تحدید شروط كالمذكور بحال اعتقد انھ 
بسبب طابع االعمال التي بصددھا تطلب الرخصة او تجدیدھا یجب االخذ 

ن لمنع مس في امبالحسبان الماضي الجنائي للشخص الذي لھ عالقة فیھا، 
ناجع لموجات استغالل سكان المنطقة او السالمة العامة او ألجل تمكین 

الرادیو ولمنع التشویش او التأثیر على تشغیل أجھزة السلكیة أخرى التي 
 تعمل بشكل قانوني؛

 
 شروط التي تھدف الى الحفاظ على امن المنطقة؛ )۲(   
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شروط بالنسبة لتوفر المعدات والقوى البشریة المطلوبة ألجل القیام بواجبات  )۳(   
 االمر األصلي وھذه األنظمة.".صاحب الرخصة التي حددت في 

 
 -من األنظمة االصلیة ٦في النظام  .٤ ٦تعدیل النظام 

 
 منھ"؛ ۱۷ألجزاء ب، ج، و" یأتي: "عدا البند في النظام الثانوي (أ)، بعد " )۱(  

 
 ) یأتي:۱بعد النظام الثانوي (أ )۲(  

من الذیل،  )و(من الجزء  ۱۷سریان رخصة من النوع المفصل في البند ) ۲(أ"
 كانون ثاني من السنة العاشرة بعد سنة منحھا أو تجدیدھا. ۳۱یكون لغایة 

 
تعدیل النظام 

 ج۸
 -ج من األنظمة االصلیة۸في النظام  .٥

 
 " یأتي: األمر بمقتضاهفي النظام الثانوي (ج)، بعد " )۱(  

"، وال ینقل محطة اتصال لقوات االمن، اال بحال حصل على موافقة مسبقة وخطیة 
كل واحد من -لھذا الغرض من قبل المسؤول. لغرض ھذه المادة، "قوات االمن"

جھاز االستخبارات والمھمات التالي: جیش الدفاع اإلسرائیلي، جھاز االمن العام، 
 الخاصة، شرطة إسرائیل وسلطة السجون."؛

 
في النظام الثانوي (د)، بدل "من كل سنة" یأتي: "من السنة التي ینتھي فیھا مدة  )۲(  

 سریان الرخصة".
 

تعدیل النظام 
۱۱ 

 یحذف.-من األنظمة االصلیة، النظام الثانوي (د) ۱۱في النظام  .٦
  

تعدیل النظام 
۱٤ 

 یحذف.-)(د)۲من األنظمة االصلیة، البند الثانوي ( ۱٤في النظام  .۷
 

تعدیل النظام 
۱٦ 

 "جزئیاً أو بتحفظات"من األنظمة االصلیة، النظام الثانوي (أ)، بعد الكلمات  ۱٦في النظام  .۸
 یأتي:

 
"، ویجوز لھ اشتراط االعتراف كالمذكور بالمعرفة المھنیة وقدرة التنفیذ، حسب رأي 

 الفاحصین الذین عینھم المسؤول.".
 
 

تعدیل النظام 
۱۸ 

 من األنظمة االصلیة، بعد النظام الثانوي (ب) یأتي: ۱۸في النظام  .۹
 

رخصة من األنواع المفصلة في صاحب بالرغم من المذكور في النظام الثانوي (ب)،  "(ج)
تھا، كالمذكور في النظام الذي نفذ س����ریان رخص����تھ قبل انتھاء مد) ھ(۱۷النظام في النظام 

من یوم نفذ س�����ریان رخص�����تھ  المدةعادة الرس�����وم التي دفعھا مقابل س�����تیس�����تحق ا (و)،٦
 (ز).".۱۷كالمذكور، وفق تعلیمات النظام 

 
تعدیل الذیل 

 االول
 "؛۱في الجزء (و)، بدل الجدول یأتي "جدول رقم  )۱( .۱۰

 
 یأتي: ۱۰، بعد البند ۱في الجزء (و)، في الجدول رقم  )۲(  
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خط من نقطة إلى نقطة  .۱۱"   
  ال���ذي یعم���لالس�������لكي 

ال���ذي  موج���ات بنط���اق
جیغ����ا  ٥۰یزی����د عن 

جیغا  ٥۷وحتى  ھیرتس
 ھیرتس

خط السلكي 
بین محطتین 

 ثابتتین

ل��ك����ل ن��ط����اق ت��رددي  ٦۰۰
م����ی����غ����ا  ۱ب����ع����رض 

ھیرتس بك���ل خط من 
نقط��ة الى نقط��ة، لك��ل 

 ۷۷-خط
 

خط من نقطة إلى نقطة  .۱۲
 ال��ذي یعم��لال س�������لكي 

ال���ذي  بنط���اق موج���ات
جیغ����ا  ٦٦یزی����د عن 

جیغا  ۹۰وحتى  ھیرتس
خط من ھیرتس، ع����دا 
  ال سلكي نقطة إلى نقطة
عم����ل ی نط����اق  ال����ذي  ب

لذي یزید عن  موجات ا
وحتى  جیغا ھیرتس ۷٤
خط جیغ�ا ھیرتس و ۷٦

 من نقط����ة إلى نقط����ة
 ال���ذي یعم���ل الس�������لكي

ال���ذي  بنط���اق موج���ات
جیغ����ا  ۸٤یزی����د عن 

جیغا  ۸٦وحتى  ھیرتس
 ھیرتس

 

خط السلكي 
بین محطتین 

 ثابتتین

ل��ك����ل ن��ط����اق ت��رددي  ٦۰۰
م����ی����غ����ا  ۱ب����ع����رض 

ھیرتس بك���ل خط من 
نقط��ة الى نقط��ة، لك��ل 

 ۹-خط

 
   

)۳( 
 

 یأتي: ۱في الجزء (و)، بعد الجدول رقم 
 

 ۲"الجدول رقم    
 الرسوم السنویة بالشاقل الجدید تعریف ووصف  الرخصةنوع 

مقابل رخصة   
 لعشرة سنوات

مقابل تخصیص 
موجات لسنة 

 واحدة
 السلكي خاصخط من نقطة إلى نقطة و. 

 
خط من نقطة إلى  .۱۷

ال س�������لكي نقط��ة 
بنطاق  الذي یعمل
ال����ذي  م����وج����ات

 ۷٤ی���زی����د ع���ن 
 ج��ی��غ����ا ھ��ی��رت��س

جیغ���ا  ۷٦وحتى 
او بنطاق  ھیرتس

ال����ذي  م����وج����ات
 ۸٤ی���زی����د ع���ن 

 ج��ی��غ����ا ھ��ی��رت��س
جیغ���ا  ۸٦وحتى 

 ھیرتس.

. لك���ل نط���اق ۱ ۳٫٥۰۰ 
ترددي بعرض 

غا  ۲٤۹حتى  می
ھیرتس وبك����ل 
خط من نقط����ة 
إلى نقط��ة، لك��ل 

 ۲۱۰خط 
لك���ل نط���اق . ۲

ترددي بعرض 
ح������ت������ى  ۲٥۰
م����ی����غ�����ا  ٤۹۹

ھ��ی��رت��س ب��ك����ل 
خط من نقط����ة 
إلى نقط��ة، لك��ل 

 ٤٤۰خط 
. لك���ل نط���اق ۳

ترددي بعرض 
ح������ت������ى  ٥۰۰
م����ی����غ�����ا  ۷٤۹

ھ��ی��رت��س ب��ك����ل 
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خط من نقط����ة 
إلى نقط��ة، لك��ل 

 ۸۸۰خط 
. لك���ل نط���اق ٤

ترددي بعرض 
ح������ت������ى  ۷٥۰
م����ی����غ�����ا  ۹۹۹

ھ��ی��رت��س ب��ك����ل 
خط من نقط����ة 
إلى نقط��ة، لك��ل 

 ۱٫۳۰۰خط 
لك���ل نط���اق . ٥

ترددي بعرض 
ح���ت���ى  ۱٫۰۰۰
م��ی��غ����ا  ۱٫۲٤۹

ھ��ی��رت��س ب��ك����ل 
خط من نقط����ة 
إلى نقط��ة، لك��ل 

 ۱٫۷٥۰خط 
. لكل إض�����افة ٦

 ۲٥۰ب���ع���رض 
میغ����ا ھیرتس، 
لنط����اق ترددي 

 أكثرعرض��������ة 
   ۱٬۲٥۰م�������ن 

میغا ھیرتس في 
ك����ل خ���ط م���ن 
نقطة الى نقطة، 

 ٤٤۰لكل خط 
  

   
)٤( 

 
 یحذف؛-۳في الجزء (ح)، في الجدول، البند 

 
 بعد الجزء (ي أ) یأتي: )٥(  

 ةمحطة اتصال بوسیلة بحریشھادة تشغیل  -"الجزء (ي ب)
 

مقابل الفحص -شھادة تشغیل
للحصول على شھادة تشغیل 

 ةمحطة اتصال بوسیلة بحری

شھادة تشغیل كمفھومھا 
 ۱۰في النظام 

۱۸۰." 

 
   
   

 بدء سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھا. .۱۱ بدء سریان
 
 

) ۳تسمى ھذه األنظمة: أنظمة بشأن البث واالرسال (رخص، شھادات ورسوم) (تعدیل رقم  .۱۲ االسم
 .۲۰۲۱-٥۷۸۱(یھودا والسامرة)، 

 

 

 
  ٥۷۸۲      تشري          ۲٤

 ۲۰۲۱        ایلول         ۳۰

  دافید كوھین

 الضابط لشؤون االتصاالت

 المســـــــــــــــــــــــــــــــؤول
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 

 

 )وتعلیمات متفرقة فیروس الكورونا) (الحجر الصحي المنزلي(الجدیدة  العامةتعلیمات الصحة 
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة)

 

، وبموجب ۱۹٦٦لسنة  ٤۳من قانون الصحة العامة، قانون مؤقت رقم  ۱٥-و ۱۰حسب المواد صالحیتي  بموجب
 اسن التعلیمات التالیة:فأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱)، ۹٤۷رقم (االمر بشأن إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) 

 

 -في ھذه التعلیمات .۱ تعریفات
 

من لیس مقیماً او مقیم دائم في مؤسسة الرفاه االجتماعي او مؤسسة صحیة، ال -"ضیف"
اقب المقیمین، لیس مر أحدالقاطن في دور المسنین مع  أجنبيیعمل في المؤسسة، لیس عامل 

والخدمات االجتماعیة اإلسرائیلیة او من قبل وزارة الصحة  الرفاهمن قبل وزارة العمل، 
 مقدم خدمات منظمة ومخططة من قبل المؤسسة؛اإلسرائیلیة ولیس 

 
 منطقة یھودا والسامرة؛-"المنطقة"

 
أبناء االسرة النوویّة، او افراد الذین یقطنون سویتاً او -"اشخاص یقطنون في نفس المكان"

 یمكثون في مكان دائم؛
 

ة، بكمامة بیتیتغطیة الفم واالنف بقماش، بكمامة المعدة لھذا الغرض، او -"ارتداء الكمامة"
كمامة)، وفق تعلیمات الھیئة المختصة في وزارة -القریب من الوجھ (في ھذه التعلیمات

 الصحة اإلسرائیلیة او منسق شؤون الصحة في اإلدارة المدنیة؛
 
من وصل الى المنطقة من خارجھا، عدا من یصل من إسرائیل او قطاع غزة ولم -عائد""

 یوم األخیرة التي سبقت وصولھ الى المنطقة؛ ۱٤-یكن في أي دولة أخرى خالل ال
 

 nCoV-عدا نتیجة مختبر إیجابیة ل nCoV-مریض مع نتیجة مختبر إیجابیة ل-"مریض"
 في فحص كورونا فوري؛

 
الذي بسبب عمره، مرضھ او إعاقة جسدیة او نفسیة، إعاقة عقلیة او ألي سبب -عاجز""

 او سالمتھ؛آخر، ال یمكنھ االھتمام بمتطلبات حیاتھ، صحتھ 
 
من حصل من وزارة الصحة اإلسرائیلیة او من قبل منسق الشؤون الصحیة في -"متعافي" 

اإلدارة المدنیة على بطاقة متعافي ساریة المفعول، بما في ذلك من حصل على بطاقة تطعیم 
لھذا ولم تنتھي المدة المدونة بھم؛  ۲۰۲۱ تشرین اول ۳من  أصدرواالذین  ساریة المفعول،

بطاقة التي منحت بناًء على معلومات غیر مزیفة -الغرض، "بطاقة متعافي ساریة المفعول"
 التي ادال بھا المتعالج؛ تمنح البطاقة المذكورة وفق تعلیمات المدیر؛
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 التالي: أحد-"شخص المتواجد في الحجر الصحي"
 عائد؛ )۱(
 صل وثیق مع مریض؛من كان بتوا )۲(
 یوم األخیرة؛ ۱٤-مع مریض خالل ال من قرر الطبیب انھ كان بتواصل وثیق )۳(
 في فحص كورونا فوري؛ nCoV-من حصل على نتیجة إیجابیة ل )٤(

 
المتبني كمفھومھ في قانون تبني األوالد، أحد الوالدین، الوصي، -"المسؤول عن القاصر"

یتواجد القاصر  ، حسب سریانھ في القوانین األساسیة من حین آلخر، من۲۰۱٦-٥۷۷٦
 ؛رقابتھ او تحتتحت رعایتھ 

 
 ؛PCRالذي نفذ بطریقة  nCoV-لفحص -"فحص"

 
فحص كورونا یبین النتیجة بشكل فوري، في مكان تنفیذ الفحص، -"فحص كورونا فوري"

 الذي ینفذ وفق تعلیمات المدیر او منسق شؤون الصحة في اإلدارة المدنیة؛
 

 اإلسرائیلیة؛تعلیمات الھیئة المختصة في وزارة الصحة -"تعلیمات المدیر"
 

 مكوث اشخاص عن قرب، اما داخل مبنى او في مكان مفتوح؛-"تجمھر"
 
 أحد التالي:-وثیق" تواصل"
 

تعرض لمریض في مؤسسة طبیة، بما في ذلك، معالجة مریض بشكل مباشر،  )۱(
العمل مع عاملین في مجال الصحة الذین اصیبوا بالمرض، زیارة مریض، او 

ي الوقایة الت ھذا، بحال نفذت االعمال بدون وسائلتواجد في غرفة مع مریض، كل 
 ة في اإلدارة المدنیة او وزارة الصحة االسرائیلیة؛یشؤون الصحمنسق الحددھا ی

 العمل بجوار مریض او التواجد مع مریض في الصف الدراسي، )۲(
 السفر مع مریض بأي وسیلة نقل، ببعد حتى مقعدیین من مكان جلوس المریض، )۳(
 المریض،افراد عائلة  )٤(
 أي تواصل مع مریض الذي یثیر الشك بالعدوى. )٥(

 
 التالي: احدى-""مؤسسة صحیة

مستشفى او قسم داخل المستشفى، المعد للرعایة المستمرة لمرضى تمریضیین  )۱(
 التنفس الموصلین ألجھزة المعقدین، والتمریضین المنھوكین عقلیًا، والمرضى

 واالقسام ألمراض النشط، الشیخوخة المعالجون بطب المرضى أو االصطناعي
 المحرقة؛ من للناجین ونزل للشیخوخة، النفسیة

 إطار إسكان اجتماعي یستخدم إلعادة تأھیل المعاقین نفسیاً؛ )۲(
 مؤسسة إلعادة تأھیل مدمني المخدرات أو الكحولیات تشمل اإلقامة في المؤسسة؛ )۳(
 

درسة ، وھي مربویةأنظمة تقید نشاط المؤسسات التمؤسسة كمفھومھا في -"مؤسسة تربویة"
التي  الظھیرة حضاناتفي نطاق المدرسة، بما في ذلك  روضات تمنح التعلیم االبتدائي او

 تقع في نطاق المدرسة، حسب سریانھم في القانون األساسي؛
 

أو المعاقین جسدیًا أو عقلیًا، كل ذلك عندما  ،كبار السنلمسكن -"مؤسسة رفاه اجتماعي" 
في قانون السكن المحمي،  كمفھومھیكونون خارج إطار عائالتھم، والمسكن المحمي 

 ، حسب سریانھ في إسرائیل من حین آلخر؛٥۷۷۲-۲۰۱۲
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طبیب، طبیب اسنان، متدرب، ممرض، ممرضة، دایة، طبیب نفسي، معالج -"مھنة صحیة"
ي، معالج النطق، اخصائي التغذیة، اخصائي علم االجرام السریري، وظیفي، معالج فیزیائ

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، 

االمراض، مساعد الطبیب التخدیر في غرف  تقني طبي، مساعد الطبیب المختص بعلم
العملیات في المستشفیات، مساعد الطبیب في قسم الطوارئ في المستشفیات، مضمد، سائق 
سیارة اإلسعاف، مصحح البصر، فاصدي الورید، تقني عیون، مرافق شخصي لطفل ذو 

 قاحتیاجات خاصة الذي یمكث في مؤسسة تأھیل یومیة یشمل الطریق للمؤسسة وطری
العودة منھا، صیدلي وكذلك كل مھنھ معترف فیھا من قبل المدیر العام لوزارة الصحة في 

 إسرائیل كمعالج في مجال الصحة؛
 

حانوت التي عملھا األساسي بیع األغذیة، مقصف، سوبرماركت، -"مكان لبیع االغذیة"
 ذلك متجر فيمطعم ال یأكلون بداخلھ، متجر لبیع الطعام الذي ال یأكل بالمكان بما في 

 األسواق
 
بما في ذلك متطوع، من یعمل ومن یقدم الخدمات لدى مشغل، بحال یتواجد بینھ -موظف""

 وبین المشغل روابط عمل او لم تتواجد؛
 

شخص الذي یعمل في مؤسسة صحیة، صندوق مرضى، -"موظف في جھاز الصحة"
مؤسسة التي تقدم خدمة الطوارئ او في منزل الذي یستعمل او مھیئ لیستعمل، كلھ او جزء 
منھ، كمكان سكن او مكان لمكوث األوالد، العجز، او ذوي إعاقة جسدیة او عقلیة، ھذا عندما 

ة التي تستعمل او المعدة لمعالجة االدمان على المخدرات یكون خارج نطاق عائلتھم او مؤسس
وكذلك طالب، متدرب، متعلم او مستكمل التأھیل في أحد مجاالت الصحة بما في ذلك عمال 

 شركة القوى البشریة او مقدم الخدمات الذي یعمل في احدى ھذه المؤسسات؛". 
 

 من یتعلم في مؤسسة تربویة؛-"تلمیذ"
 

 درجة مئویة، السعال او ضیق التنفس. ۳۸جسد أكثر من حرارة ال-"العوارض"
 

 ؛۱۹۸۱-٥۷٤۱قانون أساسي المجالس المحلیة (یھودا والسامرة)،-"القانون األساسي"
 

أنظمة صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا -"أنظمة تقید نشاط المؤسسات التربویة"
ت أخرى)، فعالیات تربویة وتعلیما الجدید (تعلیمات مؤقتة) (تقید نشاط المؤسسات التي تقیم

 ، حسب سریانھا في القانون األساسي؛٥۷۸۱-۲۰۲۱
 
 
 

فرض 
الحجر 

الصحي 
المنزلي 
وظروف 

الحجر 
لشخص 

المتواجد في 

شخص المتواجد في الحجر الصحي المنزلي یتواجد بعزل داخل مسكنھ او في  (أ) .۲
 ؛)الحجر الصحيمكان -(فیما یلي الحجر الصحيمكان اخر تتوفر فیھ ظروف 

 
 الحجر الصحيشك شخص انھ كان على تواصل وثیق مع مریض، یمكث في  (ب) 

ویتوجھ لمنسق الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة او لوزارة الصحة اإلسرائیلیة 
 إلزالة الشك؛

 
كان یحمل فایروس الكورونا بأعقاب تحویلھ  إذاشخص الذي تم فحصھ لتشخیص  )۱(ب 

من قبل طبیب بسبب الشك للعدوى بالكورونا، یمكث في الحجر الصحي في 
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الحجر 
 المنزلي

-مكان الحجر الصحي وفق الفقرة (أ) لغایة تلقي نتیجة الفحص وتكون سلبیة ل
nCov او لغایة استالم موافقة طبیب إلنھاء مدة الحجر الصحي بموجب ھذه ،

وفق تعلیمات المدیر، ولكن، بحال فرض علیھ حجر صحي  الفقرة والتي تمنح
اخر وفق ھذه التعلیمات، یمكث في الحجر الصحي لغایة انتھاء مدة الحجر 
الصحي االخر؛ تسري على الحجر الصحي وفق ھذه الفقرة تعلیمات الفقرات 

 حتى (ح)، بالتغیرات الملزمة.(ھ) 
 

یوماً من یوم التواصل  ۱٤او لوصول من یوم ا یوم ۱٤تكون مدة الحجر الصحي  (ج) 
 ؛)الحجر الصحيمدة -األخیر مع مریض (فیما یلي

) ٤) حتى (۲عائد او شخص الذي كان على یقین انھ یستوفي المذكور في البند ( )۱(ج  
شخص الذي كان -من تعریف "شخص المتواجد في الحجر الصحي" (فیما یلي

الى مكان الحجر الصحي  على یقین انھ متواجد في الحجر الصحي)، یصل
بأسرع طریق ممكن، وال یستعمل المواصالت العامة لغرض الوصول الى مكان 

الوصول الى مكان  ألجلوال یستعمل المواصالت العامة  الحجر الصحي؛
 ) او لمكان الحجر الصحي وفق نفس الفقرة؛۱الفحص كالمذكور في الفقرة (ب

یارة اجرة، وبشرط ان ال یجلس في عدا س-، "المواصالت العامة"في ھذه الفقرة
سیارة األجرة مسافر آخر، عدا االشخاص الذین یقطنون في نفس المكان، وبشرط 

 ان المسافر یجلس في المقعد الخلفي وشبابیك سیارة األجرة تكون مفتوحة؛
 

 الحجر الذي یمكث في لشخص یجوز ،)ج( الفقرة في المذكور من بالرغم )۲(ج  
از اجتی بعد الحجر الصحي فترة إنھاء الصحة، جھاز في یعمل والذي ،الصحي

 تحددھا مواعید في الفحوصات تنفذ ھذه ؛nCov لـ سلبیة بنتیجة فحصین كورونا
 للشؤون الصحیة في المنسق او االسرائیلیة الصحة وزارة في المختصة الجھة

 الشروط الستیفاء العمل صاحب مصادقة على الحصول وبعد المدنیة، اإلدارة
 أو یةاإلسرائیل الصحة وزارة في المختصة الجھة تعلیمات في علیھا المنصوص

 أحد-" الصحة جھاز موظف" الفقرة، ھذه لغرض الشؤون الصحیة؛ منسق
 :التالي

 
 وائيالل الطبیب قبل الذي صنف من اللوائیة دائرة الصحة في موظف )۱(   

 بلق من أو المدنیة اإلدارة في منسق الشؤون الصحیة قبل من نائبھ، أو
وزارة الصحة االسرائیلیة على انھ موظف  قبل من مخول شخص

 ضروري؛
 

 وأ إسرائیل في مرضى صندوق في، طبیة مؤسسة في یعمل شخص )۲(   
 ذلكوك)، مؤسسة - الفقرة ھذه في( طارئة طبیة خدمات تقدم مؤسسة في

 يف صحیة لمھنة عملیًا تدریبًا یكمل شخص أو یتعلم متدرب،، طالب
 ممقد أوللقوى البشریة  ذلك عامل  من قبل شركة في بما، المؤسسة

 أو عامل إداري موظف باستثناء المؤسسة، خدمات الذي یعمل لصالح 
 سة،المؤس مدیر قبل من ضرورياال بحال تم تصنیفھ كعامل  صیانة،

نسق م قبل من أو وزارة الصحة االسرائیلیة في الجھة المختصة قبل من
 ةالمؤسس مدیر یحتفظ أن یجب المدنیة؛ اإلدارة في الصحیة الشؤون

ودق ص والذین ضروریین كعمال تصنیفھم تم الذین الموظفین بقائمة
ویرسلھا الى الجھة ، الفقرة ھذه الحجر الصحي  بموجب انھاء علىلھم 

، ةمنسق الشؤون الصحی إلى أو وزارة الصحة االسرائیلیة في المختصة
 طلبھا؛ عند
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عضو طاقم طبي الذي یعمل ومستخدم في إطار خارج المنزل أو  )۳(   

شخص یعمل كمقدم رعایة مباشرة في إطار خارج المنزل والذي تم 
تصنیفھ كعامل ضروري من قبل الھیئة المختصة في وزارة العمل 

 –والرفاه والخدمات االجتماعیة االسرائیلیة؛ لھذا الغرض 
 و شخص یعمل كمساعد طبي؛طبیب أو ممرضة أ-"عضو طاقم طبي" 

موظف یقدم رعایة جسدیة للشؤون الیومیة -"مقدم الرعایة المباشرة" 
 لشخص معاق أو یساعد في تقدیم الرعایة كالمذكور؛

إطار المعد كبدیل منزلي تحت إشراف -"إطار عمل خارج المنزل" 
وزارة العمل والرفاه والخدمات االجتماعیة االسرائیلیة أو یتم تشغیلھ 

أو من قبل دائرة الخدمات االجتماعیة في الوزارة اومن ى یدھا او عل
 قبلھا؛

 
 

بالرغم من المذكور في الفقرة (ج)، یجوز للشخص المتواجد في الحجر الصحي  )۳(ج  
 nCovبعد الحصول على نتیجة سلبیة بفحص  إنھاء مدة الحجر الصحي

تعلیمات ھذه الفقرة ال تمس ، وفق التعلیمات التالیة؛ (ب)۲كالمذكور في الفقرة 
 بواجب حجر صحي آخر الذي فرض قبل بدء سریان ھذه التعلیمات:

 
لغایة الحصول على نتیجة سلبیة في إذا لم تظھر علیھ أي أعراض  )۱(   

 ؛)(ب)۲كالمذكور في الفقرة ( nCovفحص 
 

نوع الفحوصات  ؛nCov لـ سلبیة بنتیجة اجتیاز فحصین كورونا بعد )۲(   
الجھة المختصة في وزارة الصحة االسرائیلیة أو منسق  أمر علیھاالتي ت

 الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة، والتي تنفذ في المواعید التالیة:
 

في أقرب وقت ممكن بعد الدخول الى الحجر -(أ) الفحص األول 
 الصحي؛

من الحجر الصحي، على  السابعخالل الیوم –(ب) الفحص الثاني 
 ؛ساعة على األقل من موعد الفحص األول ۲٤وبعد مضي  ،األقل

 
تسري على الشخص المتواجد في الحجر الصحي وتتوفر فیھ الشروط وفق البند  )٤(ج  

 شخص-) من تعریف "شخص المتواجد في الحجر الصحي" (في ھذه الفقرة٤(
رة فیما یلي؛ الوارد في ھذه الفقمتواجد في الحجر الصحي)، التعلیمات المفصلة 

ال یمس بواجب حجر صحي آخر الذي یتوجب على الشخص تنفیذه وفق ھذه 
 التعلیمات:

 
 یمكنھ انھاء مدة الحجر الصحي بعد حصولھ على نتیجة سلبیة بفحص )۱(   

nCoV. 
  

) بأقرب وقت ممكن لموعد بدء الحجر الصحي ۱ینفد فحص وفق البند ( )۲(   
ساعة من الموعد المذكور؛ لم ینفذ الشخص  ٤۸-یتجاوز الوال 

المتواجد في الحجر الصحي الفحص في الموعد المذكور، یمكنھ تقصیر 
 )؛۳مدة الحجر الصحي وفق تعلیمات الفقرة (ج
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-حصل الشخص المتواجد في الحجر الصحي على نتیجة إیجابیة ل )۳(   
nCoV  ،یعتبر كمریض لغرض في فحص الذي نفذه وفق ھذه الفقرة

 ھذه تعلیمات؛
  

شخص الذي ادرك انھ في الحجر الصحي أو شخص یفرض علیة واجب الحجر  (د)  
دون  الصحي بموجب ھذه التعلیمات، علیھ الوصول لمكان الحجر الصحي

)، والشخص الذي ۱كمفھومھا في الفقرة (ج ةالعاماستخدام وسائل المواصالت 
یتواجد في الحجر الصحي او الذي فرض علیھ واجب الحجر الصحي وفق ھذه 
التعلیمات  ال یخل واجب الحجر الصحي، یمكث في الحجر الصحي وال یخرج 
من مكان الحجر الصحي اال بمصادقة الطبیب اللوائي او نائبھ، منسق  الشؤون 

لمدنیة أو الجھة المختصة في وزارة الصحة االسرائیلیة الصحیة في اإلدارة ا
تعتبر  مخالفة خل واجب الحجر الصحي   -ووفقًا لشروط الموافقة ؛  لھذا الغرض

أیضا المحاولة للخل بواجب الحجر الصحي لشخص الذي دخل الى المنطقة 
 یوم قبل دخولھ الى المنطقة من الخارج، كان في دولھ التي لیست ۱٤خالل مدة 

، وصرح انھ خالل المدة المذكورة تواجد وغیر مفصلھ في الذیل دولة إسرائیل
الدول المفصلة في الذیل؛ نعم تعتبر كمخالفة خل الحجر الصحي بحال فقط في 
سنھ والذي یتواجد في الحجر  ۱۲المسؤول عن قاصر الذي لم یبلغ  لم یتأكد

جده من توان معھ، الصحي او یتوجب علیة ان یتواجد في الحجر الصحي، ویسك
 في الحجر الصحي، كالمذكور في الفقرة (ي أ)؛

 
عائد یصل إلى المنطقة لغرض التدریب أو مباره أو منافسة ریاضیة  )۱( )۱(د  

من قبل ھیئة دولیة رسمیة لنفس فرع الریاضة   أو  فیھاالمعترف 
ل من قب فیھالتدریب أو مباره أو منافسة ریاضیة المعترف لغرض ا

، وتم منح العائد مصادقة من قبل وزارة التربیة والریاضة ریاضياتحاد 
في إسرائیل وتم تحویل ھذه المصادقة لمنسق الشؤون الصحیة في 
اإلدارة المدنیة أو إلى وزارة الصحة االسرائیلیة، یجوز لھ الخروج من 
الحجر الصحي وفقًا لتعلیمات منسق الشؤون الصحیة أو الجھة 

 صحة االسرائیلیة؛المختصة في وزارة ال
 

بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، عائد الذي خرج من المنطقة من   )۲(   
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 

الصحیة في اإلدارة المدنیة أو إلى وزارة الصحة  منسق الشؤون
االسرائیلیة، یُعفى من الحجر الصحي بالشروط التي یحددھا منسق 
الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة أو وزارة الصحة االسرائیلیة ، 

ق طب انھصرح حتى دخولھ الى إسرائیل او الى المنطقة، یوبشرط أن 
ات الجھة المختصة في وزارة الصحة خالل مكوثھ خارج المنطقة تعلیم

االسرائیلیة او منسق الشؤون الصحیة التي اصدرت لغرض السفر 
 كالمذكور؛ 

 
مجموعة من األشخاص العاملین في -في ھذه الفقرة، "ھیئة ریاضیة"  )۳(   

ة أو یعملون كمؤسس ریاضي فرع ریاضة معین والمنتسبین إلى اتحاد
مستقلة أو رابطة غیر ربحیة، ویمثلون فرع أو عدة فروع ریاضیة في 
إسرائیل ومعترف بھا من قبل الھیئات الدولیة المماثلة والمعروفة في 

 ؛الریاضة نفس فرع
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إلى المنطقة لمدة ال تتجاوز أربعة أیام، ألغراض اقتصادیة مستعجلة  یحضرعائد  )۲(د  

ر تصادیة تتعدا الفائدة االقتصادیة التي یمثلھا مقدم الطلب، وقدم تقریتعود بفائدة اق
ادیة حسبة توجد حاجة اقتص بموضوع العائد من قبل وزارة االقتصاد االسرائیلیة

ملحة كالمذكور المتعلقة بعودة العائد، وتم ارسال ھذا التقریر الى وزارة الصحة 
االسرائیلیة، یجوز لھ الخروج من  الحجر الصحي، وفق تعلیمات الجھة 
المختصة في وزارة الصحة االسرائیلیة، ومنوطا إلجراء فحوصات لفیروس 

في إسرائیل، وحصل على نتیجة سلبیة لـ  ساعة قبل الھبوط ٤۸كورونا خالل 
nCovوبالشروط  التي تحددھا وزارة الصحة االسرائیلیة؛ ، 

 
عائد ذو خبرة فریدة یصل إلى المنطقة لمدة ال تزید عن سبعة أیام، لغرض القیام  )۳(د  

اعمال مستعجلة، وقدم تقریر بموضوع العائد من قبل احدى الوزارات 
عن تنفیذ االعمال المستعجلة المتعلقة بعودة العائد ذو الخبر اإلسرائیلیة المسؤولة 

الفریدة لتنفیذ االعمال المذكورة. وتم ارسال ھذا التقریر الى وزارة الصحة 
االسرائیلیة، یجوز لھ الخروج من الحجر الصحي، وفق تعلیمات الجھة المختصة 

 في وزارة الصحة اإلسرائیلیة.
 

یجوز للجھة المختصة في وزارة الصحة االسرائیلیة تقصیر فترة الحجر المشار  )٤(د  
ادر دولة إسرائیل الذي غعن إلیھا في الفقرة(ج) لعائد الذي یعتبر مندوب رسمي 

ً من قبل دولة إسرائیل ألغراض أمنیة أو سیاسیة، وبعد شرح  المنطقة مبعوثا
صیل السفر وحددت شروط للجھة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة تفا

السفر المذكور بشكل الذي یقلص خطر التعرض لفایروس الكورونا  وبشرط ان 
العائد صرح انھ  نفذ الشروط التي حددتھا الجھة المختصة في وزارة الصحة 
اإلسرائیلیة؛ عند اتخاذ قرار بتقصیر فترة الحجر الصحي كالمذكور، یتوجب 

االسرائیلیة االخذ في عین االعتبار، في  على الجھة المختصة في وزارة الصحة
جملة االمر، تواجد المصلحة األمنیة او السیاسیة في تقصیر فترة الحجر 

 الصحي؛
 

ع والتواصل مالشخصیة  بما في ذلك تعلیمات النظافة الحجر الصحيظروف  (ھ)  
شخص المتواجد في الحجر الصحي، تكون وفق توصیات منسقة الشؤون 

اإلدارة المدنیة او وزارة الصحة اإلسرائیلیة بصدد الحجر الصحي الصحیة في 
 نزل، التي یتم نشرھا من حین آلخر؛في الم

 
للمكوث فیھ بسبب ظروف خاصة، یمكث في  حجر صحيالذي ال یملك مكان  (و)  

ة اإلسرائیلیة او القائد بالمكان الذي تحدده وزارة الصح الحجر الصحي
 العسكري؛

 
 وظھرت علیھ العوارض، یعمل وفق الحجر الصحيشخص المتواجد في  )۱(و  

الھیئة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة او منسقة الشؤون  تعلیمات
 اإلدارة المدنیة؛ الصحیة في

 
بحال وقوع ظرف صحي طارئ، یتوجھ الشخص المتواجد في الحجر الصحي،  (ز)  

لحجر التلقي العالج الطارئ، بعد اإلعالن المسبق للطاقم الطبي بشأن تواجده في 
 إصابتھ بالعدوى بفیروس الكورونا؛بسبب الشك ب الصحي
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 یجوز لشخص المتواجد في الحجر الصحي مغادرة مكان الحجر الصحي بغرض )۱(ز  
؛ nCov كورونا او فحص االمصال لمعرفة تواجد اجسام مضادة لـ إجراء فحص

یتم الوصول إلى مكان الفحص والعودة منھ بأسرع طریق ممكنھ دون استعمال 
 )؛۱كمفھومھا في الفقرة (ج ةالعام المواصالتوسائل 

 
) ومكان اجراء الفحص ۱شروط خروج الشخص للفحص كالمذكور في الفقرة (ز )۲(ز  

وطریقة تنفیذه تحدد وفق تعلیمات الجھة المختصة في وزارة الصحة االسرائیلیة 
 أو منسق الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة لھذا الشأن؛

 
) ویسافر من ۱) أو (ز۲)، (ج۱الشخص الذي تسري علیھ تعلیمات الفقرة (ب )۳(ز  

الكورونا او فحص االمصال لمعرفة تواجد اجسام مضادة لـ  اجل اجراء فحص
nCov ، أو یعود من ھناك في سیارة أجرة أو الذي تسري علیھ تعلیمات الفقرة

) ویسافر إلى مكان الحجر الصحي في سیارة أجرة، یجب علیھ إبالغ السائق ۱(ج
 األجرة؛قبل دخول سیارة 

 
بموجب ھذه التعلیمات على شخص الذي قرر  الحجر الصحيال یسري فرض  (ح)  

 طبیب او أي ھیئة مختصة أخرى ان یتم عزلھ في مستشفى او مكان آخر. 
 

 ال یسري فرض الحجر الصحي وفق ھذه المادة على متعافي. (ط)  
 

یوما قبل  ۱٤-بالرغم من المذكور في الفقرة (ط)، عائد الذي مكث خالل ال (ي)  
بإحدى الدول المفصلة في الذیل األول، یفرض علیھ الحجر وصولھ الى المنطقة 

الصحي بموجب ھذه المادة حتى لو كان متعافي؛ لغرض ھذه الفقرة، "مكث في 
 ساعة في نطاق مطار الدولة وفیھ فقط. ۱۲مكث حتى  الذي عدا-"دولة

 
لقیام اویتوجب علیة بالرغم من المذكور في الفقرة (ط)، عائد الذي ھو متعافي،  )۱(ي  

روس الكورونا ین أنظمة صالحیات خاصة لمكافحة فام ۳بفحص بموجب النظام 
-٥۷۸۱الجدید (تعلیمات مؤقتة)(واجب القیام بفحص عند الدخول الى إسرائیل)، 

سرائیل بین الحین واآلخر، یفرض علیھ الحجر في ا ، حسب سریانھا۲۰۲۱
مرور  كالمذكور، او بعدالصحي وفق الفقرة (أ) لغایة الحصول على نتیجة سلبیة 

ساعة من استالم مصادقة من رقابة الحدود عند الدخول الى إسرائیل، حسب  ۲٤
األقرب؛ والكن بحال فرض علیھ الحجر الصحي آخر بموجب ھذه التعلیمات، 
یمكث في الحجر الصحي لغایة انتھاء مدة الحجر الصحي الذي فرض علیھ؛ 

(د)، یجوز لعائد كالمذكور الذي -)و۱بالرغم من المذكور في الفقرات ((ج
یتوجب علیھ المكوث في الحجر الصحي بموجب ھذه الفقرة فقط، استعمال 
المواصالت العامة لغرض الوصول الى مكان الحجر الصحي، وبشرط ان یصل 

على  ۳الى مكان الحجر الصحي بأسرع طریق ممكنة؛ ال تسري تعلیمات المادة 
 بموجب ھذه الفقرة فقط؛ عائد الذي یفرض علیھ الحجر الصحي

    
)، عائد الذي ھو متعافي، وحصل ۱(ي-بالرغم من المذكور في الفقرتین (ي) و )۲(ي  

الذي قام بھ في الدولة  nCov-لمصادقة تعافي وفق نتیجة مخبریة إیجابیة 
من أسبوع على واجب  أكثر)، ولم یمضي ۱(ي-(ي) وكالمذكور في الفقرتین 

فیھ في نفس الدولة، ال یفرض علیھ الحجر لصحي الصحي الذي مكث الحجر 
 ).۱(ي-وفق الفقرتین (ي) و
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یتواجد في الحجر الصحي او یسكن معھ و الذي ،قاصر عنیتأكد المسؤول  (ي أ)  
ه في من تواجد، لیة ان یتواجد في الحجر الصحیة، وفق ھذه التعلیماتیتوجب ع

بتصریح من الطبیب الحجر الصحي وعدم خروجھ من الحجر الصحي اال 
اللوائي او نائبھ، الھیئة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة او منسق الشؤون 

 الصحیة في اإلدارة المدنیة، وحسب الشروط المحددة في التصریح؛
 

على متعافي المكوث في الحجر  )، یتوجببالرغم من المذكور في الفقرة (ط (ي ب)  
ب اللوائي الطبیوبحال اعاز لھ  الشروط المفصلة فیما یلي أحدالصحي بحال توفر 

او نائبھ، الھیئة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة او منسق الشؤون 
 ، ان یمكث في الحجر الصحي؛الصحیة في اإلدارة المدنیة

 
على تواصل وثیق مع مریض الذي أصیب بالعدوى بنوع  كان المعافى )۱(   

خطیر من الفایروس او ھنالك شك كبیر انھ أصیب بالعدوى بالنوع 
 المذكور جراء حدث تفشي العدوى غیر عادي؛

 
على تواصل وثیق مع مریض ویتواجد بشكل دائم في كان المعافى  )۲(   

بالمرض مؤسسة التي یتواجد فیھا أشخاص المعرضین لإلصابة 
الخطیر، اشخاص لم یتلقوا التطعیم او اشخاص یعرف ان التطعیم غیر 

 فعال فیھم؛
  

 بتواصل وثیق في الطائرة مع مریض. كانھو عائد الذي المعافى  )۳(   
 

بالرغم من المذكور في الفقرة (ط)، معافى الذي یمكث في مكان الحجر الصحي  (ي ج)  
سنھ او عاجز الذي ھو مریض (فیما یلي في  ۱۲سویتا مع قاصر عمره اقل من 

مریض)، ویتواجد على تواصل وثیق ومستمر معھ، ھو شخص الذي -ھذه الفقرة
یفرض علیھ الحجر الصحي بموجب ھذه الفقرة؛ تكون مدة الحجر الصحي 
كالمذكور في الفقرة (ج)، ولكن بإمكان المعافى انھاء الحجر الصحي بأحد 

 الطرق التالیة:
 

 ۷بحال لم یمكث مع المریض خالل مدة الحجر الصحي، بعد مضي  )۱(   
أیام من الیوم الذي بدء فیھ المعافى الحجر الصحي مع المریض، 

 التي -۲SARS-COVوبشرط انھ حصل على نتیجة سلبیة في فحص 
نفذھا في الیوم السابع او بعدة، وبشرط انھ بعد الحصول على نتیجة 

 الفحص المذكور ال یمكث مع المریض؛ 
 

بحال مكث مع المریض خالل مدة الحجر الصحي، بعد الحصول على  )۲(   
في الیوم االخیر  نفذه الذي -۲SARS-COVنتیجة سلبیة في فحص 

 من الحجر الصحي للمریض او بعدة؛ 
 

 یوم من یوم دخول المعافى للحجر الصحي مع المریض؛ ۱٤بعد مضي  )۳(   
 

حجر مصادقة من وزارة الصحة خالل مدة المعافى الذي حصل على  )٤(   
-۲SARS-COVالصحي بناء على نتیجة مخبریة إیجابیة في فحص 

 ؛
ال یمس المذكور في ھذه الفقرة باي حجر صحي آخر الذي فرض على 

 االمر.الشخص بموجب ھذا 
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بالرغم من المذكور في ھذه المادة، بإمكان طالب او موظف في مؤسسة تربویة،  (ي د)  
الذي یمكث في الحجر الصحي بسبب تواصل وثیق مع مریض في صف دراسي 

 المكوث في المؤسسة ألجلفي المؤسسة التعلیمیة، الخروج من الحجر الصحي 
الوصول الرجوع منھا باي طریق كان، ویجوز لھ  ألجلالتربویة، بما في ذلك 

المكوث في مكان الحجر الصحي مع افراد بیتھ الذین یسكنون معھ، بحال حصل 
بموجب ھذه الفقرة  "الصف األخضر"انھ یشترك في مشروع  خطي على اعالن

مشروع الصف األخضر)؛ اشتراك طالب او موظف -(فیما یلي في ھذه الفقرة
ي مشروع الصف األخضر منوطا لتوقیع الموظف او ولي في مؤسسة تربویة ف

امر الطالب على كتاب موافقة لالشتراك في مشروع الصف األخضر وتنفیذ 
الفحوصات االزمة في نطاق المشروع؛ في نطاق الفحوصات الالزمة یجوز 

 للمدیر طلب تنفیذ الفحوصات حسب احد المسارات التالیة:
 

 كل التالي:استیفاء -المسار األول )۱(   
 

الطالب او الموظف یحضروا الى المؤسسة التربویة بعد  )أ(
الذي نفذه  nCovالحصول على نتیجة سلبیة في فحص 

 بأقرب وقت ممكن بعد التواصل األخیر مع المریض؛
 

بعد الحصول على نتیجة سلبیة كالمذكور في البند (أ) وبكل  )ب(
، یقوم الطالب او یوم حتى انتھاء مدة الحجر الصحي

الموظف بإجراء فحص كورونا فوري في بیتھ بواسطة 
، التي حصل علیھا من المؤسسة التربویة فحص رزمة

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 

 لیة:األخضر وتسري التعلیمات التا
 

، یجوز لھ nCovبحال حصل على نتیجة سلبیة في فحص  )۱(
 العودة لالشتراك في مشروع الصف األخضر.

) بأقرب وقت ممكن بعد الحصول ۱ینفذ الفحص وفق البند ( )۲(
على النتیجة اإلیجابیة في فحص الكورونا الفوري وفق ھذه 

ساعة من الموعد المذكور؛ لم ینفذ  ٤۸تتجاوز  المادة وال
ذكور، بإمكانھ الم الوقتالطالب او الموظف الفحص في 

 )؛۳تقصیر مدة الحجر الصحي وفق الفقرة (ج
حصل الطالب او الموظف على نتیجة إیجابیة في فحص  )۳(

nCov  الذي نفذه وفق ھذه الفقرة، یعتبر مریض وفق ھذا
 االمر؛

 
حصل الطالب او الموظف على نتیجة سلبیة في فحص    (ج)

nCov  الذي نفذه في الیوم السابع من یوم التواصل األخیر
 مع المریض؛

 
 استیفاء كل التالي:-المسار الثاني )۲(   
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وقت  بأقرب nCovفحص قام الطالب او الموظف بتنفیذ  )أ(
ممكن بعد التواصل األخیر مع المریض؛ حصل الطالب او 
الموظف على نتیجة إیجابیة في الفحص یعتبر مریض وفق 

 ھذا االمر؛
یقوم الطالب او الموظف بإجراء فحص كورونا فوري في   )ب(

بیتھ بواسطة رزمة فحص التي حصل علیھا من المؤسسة 
صل التربویة كل یوم حتى نھایة واجب الحجر الصحي، وح

على نتیجة سلبیة قبل بدء الیوم الدراسي؛ حصل الطالب على 
نتیجة إیجابیة بفحص الكورونا الفوري كالمذكور، تسري علیة 

 )؛۳) حتى (۱)(ب)(۱تعلیمات الفقرات الثانویة (
ي فحص كالمذكور في المادة  قام الطالب او الموظف بإجراء )ج(

 )(ج).۱د(
 

 
یجوز للمدیر اإلعالن للمشتركین في مشروع الصف األخضر بان المواعید  (ط و)  

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. 
 

یجوز للمدیر اإلعالن للمشتركین في مشروع الصف األخضر على وقف  (ط ز)  
اشتراكھم في المشروع وفق الفقرة (ي د) بحال اثیر الشك حول تفشي المرض 

 موظفین فيغیر عادي او بحال تبین ان ھنالك ما ال یقل عن أربع طالب او 
ى حصلوا عل قد ،الصف المشترك في مشروع الصف األخضر وفق ھذه الفقرة

نتیجة إیجابیة في فحص الكورونا الفوري الذي اجروه في بیتھم وفق الفقرة (ي 
المدیر كالمذكور، یسري واجب الحجر الصحي بموجب ھذه المادة من  أعلند)؛ 

 الیوم األخیر للتواصل مع المریض.
 

واجب 
الحجر 

الصحي 
المنزلي 
وظروف 

الحجر 
الصحي 
 للمریض

 الصحي عندما یتوفر أحد الشروط التالیة: یمكث المریض في مكان الحجر (أ) أ.۲
 

قرر طبیب مختص ان الحجر الصحي -تواجد المریض في المستشفى )۱(  
 یستكمل في البیت؛

 
قرر طبیب انھ یمكث في الحجر الصحي في -تواجد المریض في البیت )۲(  

البیت، وفق تعلیمات الھیئة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة او 
 الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة؛منسق 

 
ظروف الحجر الصحي، بما في ذلك تعلیمات النظافة الشخصیة، التواصل تكون  (ب)  

التقریر والتواصل مع الطبیب، وفق تعلیمات الھیئة المختصة في مع المریض، 
 وزارة الصحة اإلسرائیلیة او منسق الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة؛

 
یستمر الحجر الصحي لغایة الحصول على موافقة طبیب إلنھاء الحجر الصحي؛  (ج)  

تمنح الموافق المذكورة وفق تعلیمات الھیئة المختصة في وزارة الصحة 
 اإلسرائیلیة او منسق الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة؛

 
ال یخرج المریض المتواجد في الحجر الصحي من مكان الحجر الصحي اال  (د)  

 بإحدى الحاالت التالیة:

11778



 
في الحاالت الصحیة الطارئة، یتوجھ المریض لتلقي العالج الطبي  )۱(   

 الطارئ، مع اإلعالن المسبق للطاقم الطبي بانھ مریض كورونا؛
 

قرر الطبیب نقل المریض لتلقي العالج في المستشفى وبالشروط التي  )۲(   
ق نقلھ، منوطا بتعلیمات منسحددھا بالنسبة لمكان المستشفى وطریقة 

 الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة.
 

یتم االنتقال من مكان حجر صحي واحد الى مكان حجر صحي آخر  )۳(   
المختصة في وزارة الصحة االسرائیلیة  الھیئةبمصادقة من طبیب أو 

أو منسق الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة، ووفقًا لشروط المصادقة؛ 
المختصة في وزارة  الھیئةتمنح المصادقة المذكورة وفقًا لتعلیمات 

 الصحة االسرائیلیة أو منسق الشؤون الصحیة؛
 

(أ)، (ج) او (د)، بمراعاة یتوجب على الطبیب الذي یتخذ قرار وفق الفقرات  (ھ)  
االمر، اعالم وزارة الصحة اإلسرائیلیة او منسق الشؤون الصحیة في اإلدارة 

حة في وزارة الصتعلیمات الھیئة المختصة  الكترونیة، حسبالمدنیة بوسائل 
 اإلسرائیلیة، بكل التالي:

 
 ؛nCov-الحصول على نتیجة إیجابیة ل )۱(   

 
 الحجر الصحي؛القرار بشأن مكان  )۲(   

 
ن حجر صحي الى آخر او الى القرار بشأن نقل المریض من مكا )۳(   

 ى؛فالمستش
 

 انھاء المریض للحجر الصحي وشفائھ او موتھ. )٤(   
 

لشؤون منسق ایتوجب على الشخص الذي یتواجد في حجر صحي ان یبلغ  (أ) .۳ التبلیغ
الصحیة في اإلدارة المدنیة او وزارة الصحة اإلسرائیلیة بانھ ینفذ ھذه التعلیمات 

او  (ج)۲وفق المادة وصولھ الى المنطقة ویشمل تبلیغھ، مكان سكنھ، موعد 
 الحجر الصحي؛موعد تواصلھ األخیر مع مریض، بمراعاة االمر، ومدة 

  
في  لشؤون الصحیةمنسق المنطقة، یبلغ عائد الذي ال یملك مكان سكن دائم في ا (ب)  

اإلدارة المدنیة او وزارة الصحة اإلسرائیلیة، حال عودتھ للمنطقة او حال نشر 
 .الحجر الصحيھذه التعلیمات، األول من بینھما، وعن مكان مكوثھ خالل مدة 

 
لشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة او لوزارة الصحة ا لمنسقیتم التبلیغ او التوجھ  (ج)  

 منسقاإلسرائیلیة بموجب ھذه التعلیمات بالطرق التي تنشرھا الوزارة او 
 بین الحین واآلخر. ،لشؤون الصحیةا
  

منع 
االجتماعات 

الدولیة 
 والتجمھرات

درجة مئویة او سعال او ضیق النفس،  ۳۸ال یشترك شخص الذي حرارة جسمھ أكثر من  أ.۳
الحساسیة، بتجمھرات، وال عدا السعال وضیق النفس الناتج عن مرض مزمن مثل الربو او 

 یحضر الى مكان عملھ او لمكان الذي یقدم فیھ خدماتھ.
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حمایة 
المقیمین في 
المؤسسات 

الصحیة 
والرفاه 

 االجتماعي

ال یجوز للضیف زیارة مبنى مؤسسة صحیة أو مؤسسة رفاه اجتماعي، وال  (أ) ب.۳
و قاصر ا ،الذي لم یتلقى التطعیم او معافى ضیف زیارةیسمح مدیر ھذه المؤسسة 

مصادقة على نتیجة سلبیة  أبرزسنوات في المؤسسة، اال بحال  ۳عمره اقل من 
ساعة قبل دخولھ الى المكان،  ۲٤-في فحص كورونا فوري الذي نفذه خالل ال

او ساكن دائم ال یزید عن ثالثة ضیوف بشرط ان مجموع الضیوف لنفس النزیل 
 في الیوم.

 باستثناء ضیف واحد لكل مقیم أو مقیم دائم؛   
 

ضیف او موظف خالفا لتعلیمات المادة  ال یسمح مدیر المؤسسة كالمذكور دخول )۱(أ  
 )؛۱ج(أ) او (أ۳
  

ال یسمح مدیر المؤسسة كالمذكور بزیارة ضیف لدیھ أعراض، أو یدرك أن  (ب)  
 ب؛۲أو  ۲الضیف یخضع لواجب الحجر الصحي وفقا للمواد 

 
بالرغم من المذكور في ھذه المادة، یجوز للھیئة المختصة في وزارة الصحة  (ج)  

االسرائیلیة أو منسق الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة الموافقة على زیارة 
ضیف أو نوع من الضیوف كما ھو مذكور في الفقرة (أ)، في ظروف خاصة 

 وبالشروط التي یحددوھا".
 

واجب 
ارتداء 
 الكمامة

 ال یتواجد شخص في مكان الذي لیس مكان مفتوح، عدا مكان سكنھ، دون ارتداء (أ) ج.۳
شخص في  ۱۰۰كمامة، ولكن یفرض ارتداء كمامة في التجمھرات أكثر من 

مكان مفتوح؛ في تجمھر كالمذكور الذي لم یعلق الفتھ التي تبین واجب ارتداء 
من االمر الشخص ھ ۲۰الكمامة، تعلم الجھة المختصة كالمذكور في المادة 

 المتواجد في التجمھر كالمذكور عن واجبھ الرتداء كمامة.
 

الشروط التالیة، یفرض علیة ارتداء كمامة أیضا في  أحدبالنسبة لمن تتوفر فیھ  )۱(أ  
 األماكن المفتوحة:

 
زائر غیر معافى حین تواجده في مؤسسة صحیة او مؤسسة الرفاه  )۱(   

او موظف غیر معافى حین تواجده في مؤسسة كالمذكور االجتماعي 
 بجوار المتعالج؛

  
یفرض علیة واجب الحجر الصحي بموجب ھذه التعلیمات شخص الذي  )۲(   

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  )۲(أ  

الصحة اإلسرائیلیة او منسق الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة فرض ارتداء 
، كلھ او جزء منھ، كي یمنع تفشي العدوى بالكورونا، علیھ نطاقھالكمامة في 

 في مكان بارز للعین ھارتداء الكمامة، وبشرط انھ عند مدخل المكان وضعت الفت
تبین واجب ارتداء الكمامة وتفصیل األماكن التي تسري فیھا في نطاق المكان؛ 
الھیئة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة تنشر على موقع وزارة الصحة 
اإلسرائیلیة الئحة بأسماء المؤسسات التي تسري علیھا التعلیمات المذكورة؛ 

لمذكورة  امدة أقصاھا أسبوعین، ویمكن تمدید مدة تكزن مدة سریان التعلیمات ا
التعلیمات لمده إضافیة ال تتعدى األسبوعین بحال تبین للھیئة المختصة في وزارة 

 الصحة اإلسرائیلیة انھ یتوجب ذلك.
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 على جمیع التالي:) ۲(أ أ) حتىال تسري تعلیمات الفقرة ( (ب)  

 
 سنوات؛ ۷قاصر عمرة اقل من  )۱(   

 
شخص بسبب عاھة نفسیة، عقلیة او طبیة، یصعب علیة بشكل كبیر،  )۲(   

او تمنعھ العاھة المذكورة، من تغطیة الفم او االنف على النحو المذكور 
 في الفقرة (أ)؛

 
شخص الذي یمكث في مكان مغلق او منعزل بدون أي شخص آخر،  )۳(   

یسكنون او شخص الذي یمكث في مكان كالمذكور مع اشخاص الذین 
 في نفس مكان السكن؛

 -لھذا الغرض
شخص الذي یتواجد -"شخص الذي یمكث في مكان مغلق او منعزل"

داخل مركبة، مبنى، غرفة في مبنى، او قسم من مبنى الذي یشمل قاطع 
بعلو متران على األقل الذي یفصل بین الشخص وباقي الناس 

، بحال مفتوح المتواجدون في نفس المبنى، في خلیة عمل في فناء عمل
علو القاطع الذي یعزل بین الشخص وباقي الناس في المتواجدین في 

 نفس الفناء بعلو مئة وثمانون سنتمتر على األقل؛
أبناء االسرة النوویّة، او افراد -"اشخاص یقطنون في نفس المكان"

 الذین یقطنون سویتاً في بیت واحد؛
 

االتصاالت وعلیة الحدیث خالل البث، من یشترك في البث عبر وسائل  )٤(   
 وبشرط انھ یتواجد، بقدر اإلمكان، على بعد مترین من اي شخص آخر؛

 
عامالن اللذان یعمالن بشكل دائم في نفس الغرفة في مكان العمل،  )٥(   

 بشرط ان یحافظا على بعد مترین، على األقل، بینھما.
 

 ؛نشاط ریاضيب یقومشخص الذي  )٦(   
 

ض بما یتعلق بفر الموظفین في مكان العمل عن تطبیقیكون الُمشغل مسؤوالً  (ج)  
 كالمذكور في الفقرة (أ)؛ارتداء الكمامة 

 
، مقدم الخدمات الحیویة الذي كان على اتصال ۲بالرغم من المذكور في المادة  (د)  

وثیق مع مریض في مكان عملھ وكان یرتدي كمامة وفق الفقرة (أ)، ال یتوجب 
 علیة الحجر الصحي، منوطا بتصریح العامل انھ نفذ تعلیمات المادة المذكورة؛ 

دیم الخدمات للجمھور في من یعمل بتق-"مقدم الخدمات الحیویة"-لھذا الغرض
 مكان عمل حیوي، بما في ذلك عامل في مكان لبیع الغذاء او صیدلیة.

 
زارة الصحة بالرغم من المذكور في ھذه المادة، یجوز للھیئة المختصة في و (ھ)  

الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة تحدید شروط او  اإلسرائیلیة او لمنسق
ظروف التي ال یسري فیھا الفرض الرتداء الكمامة كالمذكور في الفقرة (أ) 
وكذلك حاالت او ظروف التي فیھا ال یفرض الحجر الصحي على من كان یرتدي 

 ؛)دالكمامة كالمذكور في الفقرة (
 

11781



فروع  ۱۰او شبكة حوانیت، مركبة من  شبكة محالت تجاریة تشمل الصیدلیات )۱(ھ  
على األقل، تبیع للجمھور، بقدر اإلمكان، كمامات المعدة لتغطیة الفم واالنف؛ 
الوارد في ھذه الفقرة ال یمنع من المحالت التجاریة او الحوانیت كالمذكور من 

 تزوید زبائنھا بالكمامات دون مقابل؛
 

المحاكم للشؤون المحلیة كمفھومھم في الفصل ال تسري تعلیمات الفقرة (ب) على  (و)  
؛ ۱۹۸۱-٥۷٤۱ز من قانون أساسي المجالس المحلیة (یھودا والسامرة)، "ط

وعلى المحاكم العسكریة كمفھومھا في االمر بشأن تعلیمات امن [نص منسق] 
؛ لمحاكم الدینیة الیھودیة التي ۲۰۰۹-٥۷۷۰)، ۱٦٥۱(یھودا والسامرة (رقم 

بشأن القضاة المحاكم الدینیة الیھودیة (یھودا والسامرة)  شكلت بموجب االمر
 في المنطقة. الدینیة؛ والمحاكم ۱۹۸۱-٥۷٤۱)، ۹۸۱(رقم 

 
 .۲۰۲۱\۱۱\۱۲بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم توقیعھا وتسري لغایة یوم  .٤ بدء سریان

 
 یوم توقیعھا.تسري ھذه التعلیمات أیضا على عائد من الصین الى المنطقة قبل  .٥ سریان

 
تسمى ھذه التعلیمات: "تعلیمات الصحة العامة الجدیدة (فایروس كورونا الجدید) (حجر  .٦ االسم

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۲منزلي وتعلیمات متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)، 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذیل االول

 

  ٥۷۸۲       حشفان          ۸

 ۲۰۲۱    تشرین اول      ۱٤

 ھفارس عطیلالعمید 

 اإلدارة الــــــــمدنـیةرئــــــــــیـس 

 فـي مــــنطقة یــــھودا والـــسامرة
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 اإلسرائیليجیش        الدفاع      

 معبر جسر النبي)الى المنطقة عبر دخول وخروج یروس الكورونا الجدید (اامر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة ف
 ۲۰۲۱- ٥۷۸۲، ۲۰٦۹ (تعلیمات مؤقتة)، رقم

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

 
 
 

یروس الكورونا الجدید (دخول وخروج الى اامر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة ف من ۳-و ۲ ادوالم وفق صالحیاتيبموجب 
) وبعدما اقتنعت ان االمر االمر-یلي(فیما  ۲۰۲۱- ٥۷۸۲، ۲۰٦۹المنطقة عبر معبر جسر النبي) (تعلیمات مؤقتة)، رقم 

 آمر بھذا ما یلي: فإننيتوجب اتخاذ خطوات فوریة لمنع تفشیھ، یوضروري ألجل مكافحة المرض الوبائي 
 
 
 

، في المادة ۲۰۲۱-٥۷۸۲تعلیمات بشأن ترتیبات الدخول للمنطقة (معبر جسر النبي)، في  .۱ سریانتمدید 
 ."۲۰۲۱\۱۱\۱٥" یأتي: "۲۰۲۱\۱۰\۱٥" ، بدل٥
 
 

، تعدیل)( للمنطقة (معبر جسر النبي)تعلیمات بشأن ترتیبات الدخول تسمى ھذه التعلیمات: " .۲ االسم
٥۷۸۲-۲۰۲۱" 

 
 

 
 

 
         ال�����ع�����ق�����ی�����د    م�����ال�����ي م�����ئ�����ی�����ري 

 رئ�����یس����������ة قس����������م ال�����ع�����م�����ل�����ی�����ات 

 منس������ق اعم���ال الحكوم���ة في المن���اطق

 

 

 ٥۷۸۲             حشفان        ۷
   ۲۰۲۱      تشرین اول        ۱۳
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٥۳سنة ل ۳۱المیاه رقم  مراقبةقانون 

 ۱۹٦۷-٥۷۲۸)، ۱٥۸(یھودا والسامرة) (رقم  ۱۹٥۳سنة  ۳۱المیاه رقم  مراقبةامر تعدیل قانون 

 ) ۲رقم  الرسوم للحصول على رخصة) (تعدیلقیمة المیاه ( مراقبةأنظمة 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۲(یھودا والسامرة) 

 

تھ في تعدیالالقانون)، حسب -(فیما یلي ۱۹٥۳سنة  ۳۱المیاه رقم  مراقبةأ(ي ب) من قانون ٥مادة ال بموجب صالحیاتي وفق
فإنني اسن األنظمة ، ۱۹٦۷-٥۷۲۸)، ۱٥۸(یھودا والسامرة) (رقم  ۱۹٥۳سنة  ۳۱المیاه رقم  مراقبةتعدیل قانون االمر بشأن 

 :التالیة

 

 في، ۲۰۱۰-٥۷۸۰المیاه (قیمة الرسوم للحصول على رخصة (یھودا والسامرة)،  مراقبةفي أنظمة  .۱ ۲النظام  تعدیل
 یأتي: ۲النظام 

 
 ؛" یأتي: "او تزویدھا"للحصول على رخصة استخراج المیاهفي الصدر، بعد الكلمات: " (أ)  

 
 ىللحصول عل طلب" یأتي: "الرخصة استخراج المیاه للحصول على طلببدل الكلمات "ال (ب)  

 وتزویدھا"؛ رخصة استخراج المیاه
 

طلب رخصة استخراج  " یأتي: "طلب رخصة استخراج المیاه في كل مكان بدل الكلمات " (ج)  
 وتزویدھا"؛ المیاه

 
 "؛و أكثرأاو تزوید استخراج لمنشأتان " یأتي: "لمنشأتان استخراج أو أكثربدل الكلمات " (د)  

 
 "." یأتي: "او تزویدیتم فرضھا على كل منشأة استخراجرسوم اضافیة بعد الكلمات " (ھ)  

 
 بدء سریان ھذه األنظمة یوم توقیعھا. .۲ سریانبدء 

 
 

م رق الرسوم للحصول على رخصة) (تعدیلقیمة المیاه ( مراقبةتسمى ھذه األنظمة: "أنظمة  .۳ االسم
 "۲۰۲۱-٥۷۸۲) (یھودا والسامرة) ۲
 

 

 

 

 

 ٥۷۸۲حشفان                    ۱۸
 ۲۰۲۱تش������������ری�����ن اول  ۲٤

 

 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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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹٦۹-٥۷۲۹،)۳۲۱(رقم  یھودا والسامرة)(العامة) قانون األراضي (استمالك للمصلحة  بشأنأمر 
 

(تعدیل  ۸۲/۷/رقم ھ )طریقاراضي ومقطع (ستمالك واخذ حق التصرف جزئي عن االالتخلي ال بشأنقرار 
 حدود)

 
یھ�ودا والس�امرة) (العام�ة) راض�ي (اس�تمالك للمص�لحة ق�انون األبش�أن  م�ن األم�ر ۲الم�ادة  حسب يصالحیات بموجب
 المدنی��ة (یھ��ودا اإلدارةإقام��ة  بش��أناألم��ر  )االم��ر بش��أن ق��انون األراض��ي(فیم��ا یل��ي: " ،۱۹٦۹-٥۷۲۹ ،)۳۲۱(رق��م 

 ۲رق�م  ،(استمالك للمصلحة العامة) األراضيمن قانون  ۱۹وبموجب المادة  ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،)۹٤۷والسامرة) (رقم 
أ م��ن االم��ر بش��أن ق��انون ٤م��ن ق��انون االس��تمالك والم��ادة  ٤ووفق��ا للم��ادة  ،)س��تمالكالا ق��انون-یل��يفیم��ا ( ۱۹٥۳لس��نة 

 -األراضي
 

أراضي تعدیل خارطة االستمالك المرفقة للقرار بشأن استمالك األراضي واخذ حق التصرف ( على أقرر بھذا
) (فیما یلي: ٥۷٤۲ شباط ۲٥( ۱۹۸۲ شباط ۱۸الموقعة بتاریخ ، (تعدیل حدود) ۸۲/۷/ھطریق)، رقم ومقطع 

قرار من یوم نشره في على ان یتم التخلي الجزئي عن األراضي المفصلة ادناه.  یسري ھذا ال") القرار األصلي"
حسب االخیر ، او تسلیمة لجھات االرتباط الفلسطیني قع االنترنت، ومدیریة التنسیق واالرتباط المالئمةاالراضي، مو

 .بینھم
 

 :األراضي ھي
: ۱على خریطة االستمالك بمقیاس رسم  االصفرباللون  ةمحددال ،دونم ۳۷٫۲۷۹قطعة ارض مجمل مساحتھا 

 )،طریقأراضي ومقطع (ستمالك واخذ حق التصرف جزئي عن االال التخليقرار بشأن "وتحمل اسم  ۳٫۰۰۰
 وتشكل جزء ال یتجزأ منھ.والمرفقة لھذا القرار الموقعة بتوقیعي  "۸۲/۷/ھ
 

-٤٤القطع  ۲٦في أراضي قریة بیتونیا حوض األراضي المذكورة غیر منظمة ومبینة في جدول الحقوق الغیر نھائي 
۱۲۷. 

 
 .۹صفحة  ۱جزء من االراضي المذكورة مسجلة في سجل االنتداب في أراضي قریة بیتونیا كتاب انجلیزي 

 
 على النحو التالي: ،ینشر ھذا القرار والخریطة المرفقة لھ

 
 یوم. ٦۰دع في مكاتب مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة وتعلق على لوحة اإلعالنات لمدة یو  .۱
 یسلم لجھات التنسیق واالرتباك في المحافظة المالئمة، بواسطة مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة. .۲
 ینشر بواسطة الصحافة باللغتین العبریة والعربیة. .۳
 دارة المدنیة. ینشر على موقع االنترنت التابع لإل .٤
 بذلك.الطالع كل من یرغب یودع في دیوان رئیس فرع البنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة ویوضع  .٥
 .بذلكیودع في دیوان التنظیم في اإلدارة المدنیة ویوضع الطالع كل من یرغب  .٦
المالئمة، ویوضع الطالع  یھودا والسامرة في المحافظةالحكومیة في عن المسئول عن األمالك المندوب یودع في مكاتب  .۷

 .كل من یرغب بذلك
 یوم. ٦۰یعلق بشكل واضح للعین في عدة أماكن بارزة في نطاق األراضي المذكورة لمدة  .۸
 یھودا والسامرة.األوامر والتعیینات التابعة لقیادة جیش الدفاع اإلسرائیلي في منطقة  ،مجموعة المناشیرینشر في  .۹
 

 ویمكن ألي شخص االطالع علیھم.
 
 
 

 ٥۷۸۲   حشفان             ۲۱

 ۲۰۲۱      تشرین اول     ۲۷

 عمی���������د،                  ف���������ارس عطیل���������ھ

 المدنی��������ة              اإلدارة         رئ��������یس

 المختص���������������������������������ة الس���������������������������������لطة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 1968-5728)، ۲۸۰امر بشأن تنظیم أماكن االستحمام العمومیة (یھودا والسامرة) (رقم 

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

 

أماكن االستحمام العمومیة (یھودا  من االمر بشأن تنظیم )۱٤(۹-و ۱بموجب صالحیاتي وفق المواد 
 االمر)، فإنني آمر بھذا ما یلي:-(فیما یلي ۱۹٦۸-٥۷۲۸)، ۲۸۰والسامرة) (رقم 

 

 -في ھذه األنظمة .۱ تعریفات
 

 كمفھومھا في االمر؛-"السلطة المختصة"
بشأن تحدید  كمفھومھا في الذیل األول من االمر-شواطئ شمال البحر المیت"

 ؛۲۰۲۰-٥۷۸۱أماكن استحمام مرخصة (شواطئ شمال البحر المیت)، 
 سنة. ۱۳شخص الذي لم یبلغ من العمر -"غالم"

 
 

قیمة رسوم 
 الدخول

شیكل  ۱۸ال تزید قیمة رسوم الدخول الى شواطئ شمال البحر المیت عن  (أ) .۲
 جدید؛

 
 معفى من دفع رسوم الدخول.بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، الغالم  (ب)  

 
أسعار 

 الخدمات
مقابل الخدمات المقدمة في نطاق شواطئ شمال البحر المیت ومحیطھا، ال یمكن  .۳

 جبایة أسعار التي تزید عن التسعیرة المفصلة فیما یلي:
 

 الخدمات المقدمة في الشواطئ  
 

 بالشیكل الجدید

 كرسي بحر مریح )۱(  
 

۸ 

 لةمظ )۲(  
 

۸ 

 ۱٦ سریر تشمیس )۳(  
 

األغراض 
التي یمكن 
إدخالھا الى 

 الشواطئ
 

یجوز ألي شخص عدم استعمال الخدمات الممنوحة في الشواطئ كالمذكور في  .٤
، بواسطة ادخال أغراض شخصیة الى الشواطئ (بما في ذلك، المظلة، ۳النظام 

 إدخالھا.كراسي، طاوالت، اسرة التشمس)، دون دفع رسوم او المال مقابل 
   

الخدمات 
 المجانیة

الصحة األساسیة بما في ذلك في شواطئ شمال البحر المیت تتواجد منشآت  .٥
الحمامات، غرف تبدیل المالبس، مراحیض، حنفیات لمیاه الشرب حاویات 
القمامة، على النحو الذي یفي ویضمن الحفاظ على الصحة العامة. یتم تشغیل 

 ال تجبى أي رسوم او دفعات من الجمھور.وصیانة ھذه المرافق مجانا و
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 .۲۰۲۳\۱۰\۲۷بیوم توقیعھا وتسري لغایة یوم بدء سریان ھذه األنظمة  .٦ بدء سریان

 
 

الخدمات في شواطئ  رسوم الدخول واسعااألنظمة بشأن رتسمى ھذه األنظمة: " .۷ االسم
 ."۲۰۲۱-٥۷۸۲شمال البحر المیت (یھودا والسامرة) (تعلیمات مؤقتة)، 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 ٥۷۸۲حشفان           ۲۱
 ۲۰۲۱تشرین اول       ۲۷

 

 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 اإلسرائیلي
 

 ۱۹٤٥ ،نظمة دفاع (حالة طوارئ)أ
 

 إعالن على منظمة غیر مشروعة
 
 
 

حس����ب نظام و یھودا والس����امرة ةمنطقس����رائیلي في الحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلص����بموجب 

") وباقي ص������الحیاتي نظمة الدفاعأ(فیما یلي: " ۱۹٤٥ ،نظمة الدفاع (حالة طوارئ))(ب) أل۱(۸٤

موضوع ھذا اإلعالن ھي ذراع لمنظمة  المنظمةاقتنعت، أن  ما، وبعدمنون وتشریعات أكل قانحسب 

جل ألوالتي تعتبر منظمة غیر مش���روعة، وان االمر ض���روري  "الجبھة الش���عبیة لتحریر فلس���طین"

بأن   ،علن بھذاأ نينإف، والنظام العام ة، أمن دولة إس�����رائیل، س�����المة الجمھورمن المنطقأ عنالدفاع 

سم التي یطلق علیھا مجموعة األشخاص فلسطین (دي. سي. -الحركة العالمیة للدفاع عن األطفال" ا

 بح���ال، Defense for Children International-Palesten (DCI-P)""او ")آي. بي

ا في بم اخرى،او باي طریقة  العنكبوتیةش��بكة من خالل ال تعمل تس��واء كان كانت ش��ركة او لم تكن،

وبكل اسم یطلق  ، فرع، مركز، لجنة أو حزب التابع لھا،مؤسسة، شعبة او أي  ،خلیة مجموعات،ذلك 

ھي منظمة غیر مش������روعة یش������مل كل مجموعة تنتمي لھذا التیار، الملقب بالقاب ش������تى،  -علیھا

 . الدفاع  كمفھومھا في انظمة

 
اإلبالغ عن ذلك لقائد قوات غیر المش������روعة المذكورة أعاله، علیھ المن یحتاز على أمالك المنظمة 

سامرة، یھودا والمنطقة جیش الدفاع اإلسرائیلي بمنطقة یھودا والسامرة بواسطة المستشار القضائي ل

 .۰۷٦-٥۳۹۹٦۸۹، فاكس: ۰۲-۹۹۷۷۰۷۱\۷۱۱ھاتف: 

 
خطیاً، بواس���طة المس���تش���ار  ھمن یرى نفس���ھ متض���رراً جراء ھذا اإلعالن، یس���تطیع رفع اعتراض���ات

 یوم من یوم نشر اإلعالن. ۱٤یھودا والسامرة خالل القضائي لمنطقة 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۲       حشفان          ۲۸

            ۲۰۲۱ثاني     تشرین       ۳

    

 

 ،           ال���وف   ی���ھ���ودا ف���وك���س

 جیش  الدفاع   إلسرائیلي  قائد  قوات

 ب���م���ن���ط���ق���ة ی���ھ���ودا والس���������ام���رة
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 ۱۹٤٥ ،نظمة دفاع (حالة طوارئ)أ
 

 إعالن على منظمة غیر مشروعة
 
 
 

حس����ب نظام و یھودا والس����امرة ةمنطقس����رائیلي في الحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلص����بموجب 

") وباقي ص������الحیاتي نظمة الدفاعأ(فیما یلي: " ۱۹٤٥ ،نظمة الدفاع (حالة طوارئ))(ب) أل۱(۸٤

موضوع ھذا اإلعالن ھي ذراع لمنظمة  المنظمةاقتنعت، أن  ما، وبعدمنون وتشریعات أكل قانحسب 

جل ألوالتي تعتبر منظمة غیر مش���روعة، وان االمر ض���روري  "الجبھة الش���عبیة لتحریر فلس���طین"

بأن   ،علن بھذاأ نينإف، والنظام العام ة، أمن دولة إس�����رائیل، س�����المة الجمھورمن المنطقأ عنالدفاع 

 Bisan Center"او  "مركز بیسان للبحوث واالنماء" اسم التي یطلق علیھا مجموعة األشخاص

for Research and Development" ، ،من  تعمل تس���واء كان بحال كانت ش���ركة او لم تكن

، مؤسسة، شعبة ،او أي خلیة  ،بما في ذلك مجموعات ،او باي طریقة اخرى  العنكبوتیةشبكة خالل ال

یش��مل كل مجموعة تنتمي لھذا التیار،  -وبكل اس��م یطلق علیھا لجنة أو حزب التابع لھا، فرع، مركز،

 . الدفاع  ھي منظمة غیر مشروعة كمفھومھا في انظمةالملقب بالقاب شتى، 

 
 

غیر المش������روعة المذكورة أعاله، علیھ اإلبالغ عن ذلك لقائد قوات المن یحتاز على أمالك المنظمة 

سامرة، یھودا والمنطقة اإلسرائیلي بمنطقة یھودا والسامرة بواسطة المستشار القضائي لجیش الدفاع 

 .۰۷٦-٥۳۹۹٦۸۹، فاكس: ۰۲-۹۹۷۷۰۷۱\۷۱۱ھاتف: 

 
خطیاً، بواس���طة المس���تش���ار  ھمن یرى نفس���ھ متض���رراً جراء ھذا اإلعالن، یس���تطیع رفع اعتراض���ات

 اإلعالن. یوم من یوم نشر ۱٤القضائي لمنطقة یھودا والسامرة خالل 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 ٥۷۸۲       حشفان          ۲۸

            ۲۰۲۱ثاني     تشرین       ۳

    

 

 ،           ال���وف   ی���ھ���ودا ف���وك���س

 جیش  الدفاع   إلسرائیلي  قائد  قوات

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

 ۱۹٤٥ ،نظمة دفاع (حالة طوارئ)أ
 

 إعالن على منظمة غیر مشروعة
 
 
 

حس����ب نظام و یھودا والس����امرة ةمنطقس����رائیلي في الحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلص����بموجب 

") وباقي ص������الحیاتي نظمة الدفاعأ(فیما یلي: " ۱۹٤٥ ،نظمة الدفاع (حالة طوارئ))(ب) أل۱(۸٤

موضوع ھذا اإلعالن ھي ذراع لمنظمة  المنظمةاقتنعت، أن  ما، وبعدمنون وتشریعات أكل قانحسب 

جل ألوالتي تعتبر منظمة غیر مش���روعة، وان االمر ض���روري  "الجبھة الش���عبیة لتحریر فلس���طین"

بأن   ،علن بھذاأ نينإف، والنظام العام ة، أمن دولة إس�����رائیل، س�����المة الجمھورمن المنطقأ عنالدفاع 

سم التي یطلق علیھا مجموعة األشخاص سان -الضمیر" ا او  "مؤسسة لرعایة األسیر وحقوق االن

"ADDAMEER Prisoner Support Rights Association" ،  بحال كانت ش��ركة او لم

بم��ا في ذل��ك  ،او ب��اي طریق��ة اخرى  العنكبوتی��ةش������بك��ة من خالل ال تعم��ل تس������واء ك��ان�� تكن،

وبكل اس���م یطلق  ، فرع، مركز، لجنة أو حزب التابع لھا،مؤس���س���ة، ش���عبة ،او أي خلیة  ،مجموعات

ھي منظمة غیر مش������روعة یش������مل كل مجموعة تنتمي لھذا التیار، الملقب بالقاب ش������تى،  -علیھا

 . أنظمة الدفاعكمفھومھا في 

 
 

غیر المش������روعة المذكورة أعاله، علیھ اإلبالغ عن ذلك لقائد قوات المن یحتاز على أمالك المنظمة 

سامرة، یھودا والمنطقة یش الدفاع اإلسرائیلي بمنطقة یھودا والسامرة بواسطة المستشار القضائي لج

 .۰۷٦-٥۳۹۹٦۸۹، فاكس: ۰۲-۹۹۷۷۰۷۱\۷۱۱ھاتف: 

 
خطیاً، بواس���طة المس���تش���ار  ھمن یرى نفس���ھ متض���رراً جراء ھذا اإلعالن، یس���تطیع رفع اعتراض���ات

 یوم من یوم نشر اإلعالن. ۱٤القضائي لمنطقة یھودا والسامرة خالل 

 

 
 

  
 

 
 
 
 

 ٥۷۸۲       حشفان          ۲۸

            ۲۰۲۱ثاني     تشرین       ۳

    

 

 ال����وف           ف����وك����س، ی����ھ����ودا 

 جیش  الدفاع   إلسرائیلي  قائد  قوات

 والس���������ام���رةب���م���ن���ط���ق���ة ی���ھ���ودا 
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹٤٥ ،نظمة دفاع (حالة طوارئ)أ
 

 إعالن على منظمة غیر مشروعة
 
 
 

حس����ب نظام ویھودا والس����امرة  ةمنطقس����رائیلي في الحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلص����بموجب 

") وباقي ص������الحیاتي نظمة الدفاعأ(فیما یلي: " ۱۹٤٥ ،نظمة الدفاع (حالة طوارئ))(ب) أل۱(۸٤

موضوع ھذا اإلعالن ھي ذراع لمنظمة  المنظمةاقتنعت، أن  ما، وبعدمنون وتشریعات أكل قانحسب 

جل ألوالتي تعتبر منظمة غیر مش���روعة، وان االمر ض���روري  "الجبھة الش���عبیة لتحریر فلس���طین"

بأن   ،علن بھذاأ نينإف، والنظام العام ة، أمن دولة إس�����رائیل، س�����المة الجمھورمن المنطقأ عنالدفاع 

بحال كانت شركة او  ، Al-Haq""او "مؤسسة الحق" اسم التي یطلق علیھا مجموعة األشخاص

بم��ا في ذل��ك  ،او ب��اي طریق��ة اخرى  العنكبوتی��ةش������بك��ة من خالل ال تعم��ل تس������واء ك��ان�� لم تكن،

وبكل اس���م یطلق  ، فرع، مركز، لجنة أو حزب التابع لھا،مؤس���س���ة، ش���عبة او أي  ،خلیة ،مجموعات

ھي منظمة غیر مش������روعة یش������مل كل مجموعة تنتمي لھذا التیار، الملقب بالقاب ش������تى،  -علیھا

 . الدفاع  كمفھومھا في انظمة

 
 

غیر المش������روعة المذكورة أعاله، علیھ اإلبالغ عن ذلك لقائد قوات المن یحتاز على أمالك المنظمة 

سامرة، یھودا والمنطقة بواسطة المستشار القضائي ل جیش الدفاع اإلسرائیلي بمنطقة یھودا والسامرة

 .۰۷٦-٥۳۹۹٦۸۹، فاكس: ۰۲-۹۹۷۷۰۷۱\۷۱۱ھاتف: 

 
خطیاً، بواس���طة المس���تش���ار  ھمن یرى نفس���ھ متض���رراً جراء ھذا اإلعالن، یس���تطیع رفع اعتراض���ات

 یوم من یوم نشر اإلعالن. ۱٤القضائي لمنطقة یھودا والسامرة خالل 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 ٥۷۸۲       حشفان          ۲۸

            ۲۰۲۱ثاني     تشرین       ۳

    

 

 ال���وف           ،   ی���ھ���ودا ف���وك���س

 جیش  الدفاع   إلسرائیلي  قائد  قوات

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

 ۱۹٤٥ ،نظمة دفاع (حالة طوارئ)أ
 

 إعالن على منظمة غیر مشروعة
 
 
 

حس����ب نظام و یھودا والس����امرة ةمنطقس����رائیلي في الحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلص����بموجب 

") وباقي ص������الحیاتي نظمة الدفاعأ(فیما یلي: " ۱۹٤٥ ،نظمة الدفاع (حالة طوارئ))(ب) أل۱(۸٤

موضوع ھذا اإلعالن ھي ذراع لمنظمة  المنظمةاقتنعت، أن  ما، وبعدمنون وتشریعات أكل قانحسب 

جل ألوالتي تعتبر منظمة غیر مش���روعة، وان االمر ض���روري  "الجبھة الش���عبیة لتحریر فلس���طین"

بأن   ،علن بھذاأ نينإف، والنظام العام ة، أمن دولة إس�����رائیل، س�����المة الجمھورمن المنطقأ عنالدفاع 

 Union of"او "اتحاد لجان المرأة الفلس������طینیة" اس������م التي یطلق علیھا مجموعة األش������خاص

Palestinian Women`s Committees (UPWC)" ، ،س��واء  بحال كانت ش��ركة او لم تكن

 ،او أي خلیة  ،بما في ذلك مجموعات ،او باي طریقة اخرى  العنكبوتیةش����بكة من خالل ال تعمل تكان

یش��مل كل مجموعة  -وبكل اس��م یطلق علیھا مركز، لجنة أو حزب التابع لھا، ، فرع،مؤس��س��ة، ش��عبة

 . الدفاع  ھي منظمة غیر مشروعة كمفھومھا في انظمةتنتمي لھذا التیار، الملقب بالقاب شتى، 

 

 
غیر المش������روعة المذكورة أعاله، علیھ اإلبالغ عن ذلك لقائد قوات المن یحتاز على أمالك المنظمة 

سامرة، یھودا والمنطقة اإلسرائیلي بمنطقة یھودا والسامرة بواسطة المستشار القضائي لجیش الدفاع 

 .۰۷٦-٥۳۹۹٦۸۹، فاكس: ۰۲-۹۹۷۷۰۷۱\۷۱۱ھاتف: 

 

خطیاً، بواس���طة المس���تش���ار  ھمن یرى نفس���ھ متض���رراً جراء ھذا اإلعالن، یس���تطیع رفع اعتراض���ات

 اإلعالن. یوم من یوم نشر ۱٤القضائي لمنطقة یھودا والسامرة خالل 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 ٥۷۸۲       حشفان          ۲۸

            ۲۰۲۱ثاني     تشرین       ۳

    

 

 ،           ال���وف   ی���ھ���ودا ف���وك���س

 جیش  الدفاع   إلسرائیلي  قائد  قوات

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

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 

 

 )وتعلیمات متفرقة فیروس الكورونا) (الحجر الصحي المنزلي(الجدیدة  العامةتعلیمات الصحة 
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة)(تعدیل)

 

، وبموجب ۱۹٦٦لسنة  ٤۳من قانون الصحة العامة، قانون مؤقت رقم  ۱٥-و ۱۰حسب المواد صالحیتي  بموجب
 اسن التعلیمات التالیة:فأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱)، ۹٤۷رقم (االمر بشأن إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) 

 

تعدیل المادة 
۱ 

منزلي وتعلیمات تعلیمات الصحة العامة الجدیدة (فایروس كورونا الجدید) (حجر في  .۱
 -۱التعلیمات االصلیة)، في المادة -(فیما یلي ۲۰۲۱-٥۷۸۲متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)، 

 
في نطاق المدرسة، بما في ذلك حضانات  في تعریف "مؤسسة تربویة"، بدل " (أ)  

رة بما في ذلك حضانات الظھی " یأتي: "األطفال،الظھیرة التي تقع في نطاق المدرسة
 او روضات األطفال بمراعاة االمر"؛ التي تقع في نطاق المدرسة

 
 یأتي: أنظمة تقید نشاط المؤسسات التربویة"بعد تعریف " (ب)  

بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا  أمر-""امر بشأن تقید النشاط"
علیمات وت لالماكن العامة أو األماكن التجاریة (تقید النشاط (تعلیمات مؤقتة) الجدید
 ."۲۰۲۱-٥۷۸۲،)۲۰۷٥ (یھودا والسامرة) (رقم )اخرى

 
تعدیل المادة 

۲ 
 -من التعلیمات االصلیة ۲في المادة  .۲

 " یأتي: "عائد متعافي كالمذكورلشخص الذي دخل الى المنطقةبدل: "-في الفقرة (د) (أ)  
 المنطقة"في الفقرة (ي) الذي دخل الى 

 
 تحذف.-الفقرة (ي ج) (ب)  

 
 في الفقرة (ي د) بدل الوارد فیھا یأتي: (ج)  

(أ) من أنظمة تقید النشاط في المؤسسات ۷"في سلطة محلیة كمفھومھا في النظام 
 التربویة، تسري التعلیمات التالیة:
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طالب او موظف في مؤسسة تربویة، الذي یمكث في الحجر یجوز ل  )۱(   
ة في المؤسس بسبب تواصل وثیق مع مریض في صف دراسيالصحي 
وبحال حصل على اعالن خطي على اشتراكھ في مشروع  التعلیمیة،

مشروع -فیما یلي في ھذه الفقرةالصف األخضر بموجب ھذه الفقرة (
الحجر الصحي ألجل المكوث في مكان الخروج من  )الصف األخضر

المؤسسة التربویة، بما في ذلك ألجل 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 

ب على كتاب الصف األخضر منوطا لتوقیع الموظف او ولي امر الطال
لمفصلة اموافقة لالشتراك في مشروع الصف األخضر وتنفیذ الفحوصات 

 :فیما یلي
 
الطالب او الموظف یحضروا الى المؤسسة التربویة بعد  )أ(

الذي نفذه بأقرب  nCovالحصول على نتیجة سلبیة في فحص 
بحال تنفذ  وقت ممكن بعد التواصل األخیر مع المریض؛

نطاق مشروع حمایة  يالمؤسسة التربویة ف الفحوصات في
التعلیم، كمفھومھ في االمر بشأن تقید النشاط، یعتبر الفحص 

 األول الذي كشف فیھ عن العدوى كفحص وفق ھذه الفقرة؛
 

بعد الحصول على نتیجة سلبیة كالمذكور في البند (أ) وبكل یوم  )ب(
حتى انتھاء مدة الحجر الصحي، یقوم الطالب او الموظف 

راء فحص كورونا فوري في بیتھ بواسطة رزمة فحص بإج
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 األخضر وتسري التعلیمات التالیة:
 

، یجوز nCovحصل على نتیجة سلبیة في فحص  بحال )۱(
 لھ العودة لالشتراك في مشروع الصف األخضر.

) بأقرب وقت ممكن بعد ۱ینفذ الفحص وفق البند ( )۲(
الحصول على النتیجة اإلیجابیة في فحص الكورونا 

ساعة من  ٤۸الفوري وفق ھذه المادة وال تتجاوز 
فحص الموعد المذكور؛ لم ینفذ الطالب او الموظف ال

في الوقت المذكور، بإمكانھ تقصیر مدة الحجر الصحي 
 )؛۳وفق الفقرة (ج

حصل الطالب او الموظف على نتیجة إیجابیة في  )۳(
الذي نفذه وفق ھذه الفقرة، یعتبر مریض  nCovفحص 

 وفق ھذا االمر؛
 

 nCov(ج)   حصل الطالب او الموظف على نتیجة سلبیة في فحص 
الذي نفذه في الیوم السابع من یوم التواصل األخیر مع 

 المریض؛
 

یجوز للمدیر اإلعالن للمشتركین في مشروع الصف األخضر بان  )۲(   
من جدید بحال علم لھ بان طالب او  لفقرة تعداھذه  المواعید المذكورة في
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الفقرة، قد حصل على نتیجة  ھذهموظف المشترك في المشروع وفق 
 .nCovإیجابیة في فحص 

 
قف على و یجوز للمدیر اإلعالن للمشتركین في مشروع الصف األخضر )۳(   

اثیر الشك حول تفشي  الفقرة بحالبموجب ھذه اشتراكھم في المشروع 
طالب او  ثالثةالمرض غیر عادي او بحال تبین ان ھنالك ما ال یقل عن 
 قرةوفق ھذه الف موظفین في الصف المشترك في مشروع الصف األخضر

قد حصلوا على نتیجة إیجابیة في فحص الكورونا الفوري الذي اجروه في 
؛ أعلن المدیر كالمذكور، یسري واجب الحجر الفقرة ھذه بیتھم وفق

 الصحي بموجب ھذه المادة من الیوم األخیر للتواصل مع المریض.
 

 شتراك طالب او موظف في مؤسسة تربویة في مشروع الصف األخضرا )٤(   
ومي، ، بشكل یالموظف او ولي امر الطالب متعلقة بتبلیغ وفق ھذه الفقرة

بنتائج فحوصات الكورونا الفوریة التي نفذوھا  ةلوزارة الصحة اإلسرائیلی
مشترك )؛ یجوز للمدیر ابالغ ۲)(ب)(۱في بیتھم كالمذكور في الفقرة (

عن وقف اشتراكھ في مشروع الصف األخضر بحال لم یبلغ بنتائج 
 الفحوصات كما یجب.

    
تسري تعلیمات ھذه الفقرة على مؤسسة تربویة المتواجدة في سلطة محلیة  )٥(   

التي لونھا برتقالي او احمر بحال تنفیذ فیھ فحوصات في نطاق مشروع 
اط؛ النش"حمایة التعلیم" في إسرائیل، كمفھومھا في االمر بشأن تقید 

بالرغم من المذكور، یجوز لمن بدء اشتراكھ في مشروع الصف األخضر 
ن السلطة تغیر وتحول الى البرتقالي او األحمر، ان یكمل مدة المشروع ولو

 ).٤) او (۳اال بحال ابلغھ المدیر غیر ذلك بموجب البند (
  

 تحذف. -الفقرات (ط و)، (ط ز) (د)  
 

اضافة 
 ۱أ۲المادة 

 أ من االمر األصلي یأتي:۲بعد المادة  .۳
 

درجة مئویة، یمكث في  ۳۸من  شخص الذي درجة حرارة جسده أكثر (أ) ۱أ۲"  
 (أ).۲الحجر الصحي في مكان حجر صحي وفق المادة 

 
(ز) على فرض الحجر الصحي -) وھ(د)، (۲تسري تعلیمات المواد  (ب)   

 بموجب ھذه المادة.
 

دون المس بالمذكور في الفقرة (ب)، خالل مدة الحجر الصحي یجب قیاس  (ج)   
وتدوین نتائج القیاس؛ تنتھي مدة الحجر حرارة الجسد مرتین كل یوم 

 ۳۷٬٥الصحي بعد تبین ان نتائج قیاس درجة حرارة الجسد ال تزید عن 
ساعة متتالیة او لغایة الحصول على  ٤۸دة ال تقل عن درجة مئویة، لم

 .nCov نتیجة سلبیة ل
 

تعدیل المادة 
 ج۳

" على المذكور" یأتي: "بالرغم )، بدل ھج من التعلیمات األصلي، في الفقرة (۳في المادة  .٤
من المذكور، بدل "وضع كمامة" یأتي: "ارتداء كمامة"، بدل: "َوَضع كمامة" یأتي: "ارتدا 

 كمامة".
 

 بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم توقیعھا. .٥ بدء سریان
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تسمى ھذه التعلیمات: "تعلیمات الصحة العامة الجدیدة (فایروس كورونا الجدید) (حجر  .٦ االسم

 ".۲۰۲۱-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)،  تعدیل)( متفرقة)منزلي وتعلیمات 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٥۷۸۲       كسلو            ۳

 ۲۰۲۱    ثاني تشرین       ۷

 ھفارس عطیلالعمید 

 الــــــــمدنـیةرئــــــــــیـس اإلدارة 

 فـي مــــنطقة یــــھودا والـــسامرة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

)، ۷٦۸قانون ترخیص المساحین المؤھلین (یھودا والسامرة) (رقم  بخصوصصالحیات  بشأنامر 
٥۷۳۹-۱۹۷۸ 

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

 

-٥۷٤۲، )۹٤۷ (أ) من االمر بشأن إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) (رقم۳بموجب صالحیاتي وفق المادة 
من االمر بشأن صالحیات بخصوص قانون ترخیص مساحین مؤھلین (یھودا والسامرة)  ۲، وبموجب المادة ۱۹۸۱
لسنة  ۷(ب) من قانون منظم المھنة المساحین المرخصین رقم ۲، وبموجب المادة ۱۹۷۸-٥۷۳۹)، ۷٦۸(رقم 

 ر بھذا ما یلي:، وباقي صالحیاتي بموجب أي قانون او تشریعات امن، فإنني آم۱۹٤۸

 

دیل المادة تع
۸ 

 -۸، في النظام ۱۹٦۷لسنة  ٦في أنظمة المساحة رقم  .۱

 -في النظام الثانوي (أ) )۱(  
 

 "؛٤٦٦" یأتي: "۱۳٥)، بدل "۱في البند ( (أ)   
 

 "؛٤٦٦" یأتي: "۱۳٥)، بدل "۲في البند ( (ب)   
 

 "؛٤٦٦" یأتي: "۱۳٥)، بدل "۳في البند ( (ج)   
 

 "؛٦٦٥" یأتي: "۱۹۳)، بدل "٤في البند ( (د)   
 

 "؛۹۰۰" یأتي: "۲٦۲)، بدل "٥في البند ( )ھ(   
 

 "؛۱۰۰" یأتي: "٦٤في النظام الثانوي (ب)، بدل " )۲(  
 

في النظام الثانوي (ج)، بدل الوارد فیھ یأتي: "تكون مدة سریان الرخصة لمدة  )۳(  
كانون اول من السنة الثانیة؛ یجوز لإلدارة  ۳۱-التي ال تزید عن سنتین وتنتھي ب

 تجدید رخصة التي انتھى سریانھا لمدة سنتین اضافیتین".
  

 بدء سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھا. .۲ بدء سریان
 

-٥۷۸۲) (یھودا والسامرة)، ۱۸أنظمة المساحة (تعدیل رقم تسمى ھذه األنظمة: " .۳ االسم
۲۰۲۱." 

 
 

 

 

 

  5782       كسلو            3

 2021     تشرین ثاني      7

 ھعطیل فارس العمید

 الــــــــمدنـیة اإلدارة رئــــــــــیـس

 في منطقة یھودا والسامرة
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 

 

  )وتعلیمات متفرقة فیروس الكورونا) (الحجر الصحي المنزلي(الجدیدة  العامةتعلیمات الصحة 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۲،(تعلیمات مؤقتة) )۲رقم  (تعدیل

 

، وبموجب ۱۹٦٦لسنة  ٤۳من قانون الصحة العامة، قانون مؤقت رقم  ۱٥-و ۱۰حسب المواد صالحیتي  بموجب
 اسن التعلیمات التالیة:فأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱)، ۹٤۷رقم (االمر بشأن إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) 

 

تعدیل المادة 
٤ 

منزلي وتعلیمات تعلیمات الصحة العامة الجدیدة (فایروس كورونا الجدید) (حجر في  .۱
 -٤التعلیمات االصلیة)، في المادة -(فیما یلي ۲۰۲۱-٥۷۸۲متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)، 

 ".۲۰۲۱\۱۲\۱۲" یأتي: "۲۰۲۱\۱۱\۱۲بدل "
 
 

 بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم توقیعھا. .۲ بدء سریان
 
 

تسمى ھذه التعلیمات: "تعلیمات الصحة العامة الجدیدة (فایروس كورونا الجدید) (حجر  .۳ االسم
 ".۲۰۲۱-٥۷۸۲(تعلیمات مؤقتة)،  )۲رقم  تعدیل( متفرقة)منزلي وتعلیمات 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٥۷۸۲       كسلو            ۷

 ۲۰۲۱    ثاني تشرین     ۱۱

 ھفارس عطیلالعمید 

 الــــــــمدنـیةرئــــــــــیـس اإلدارة 

 فـي مــــنطقة یــــھودا والـــسامرة
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 اإلسرائیليجیش        الدفاع      

 معبر جسر النبي)الى المنطقة عبر دخول وخروج یروس الكورونا الجدید (اامر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة ف
 ۲۰۲۱- ٥۷۸۲، ۲۰٦۹ (تعلیمات مؤقتة)، رقم

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

 
 
 

یروس الكورونا الجدید (دخول وخروج الى اامر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة ف من ۳-و ۲ ادوالم وفق بموجب صالحیاتي
) وبعدما اقتنعت ان االمر االمر-یلي(فیما  ۲۰۲۱- ٥۷۸۲، ۲۰٦۹المنطقة عبر معبر جسر النبي) (تعلیمات مؤقتة)، رقم 

 آمر بھذا ما یلي: فإننيتوجب اتخاذ خطوات فوریة لمنع تفشیھ، یوضروري ألجل مكافحة المرض الوبائي 
 
 
 

، في المادة ۲۰۲۱-٥۷۸۲تعلیمات بشأن ترتیبات الدخول للمنطقة (معبر جسر النبي)، في  .۱ سریانتمدید 
 ."۲۰۲۱\۱۲\۱٥" یأتي: "۲۰۲۱\۱۱\۱٥" ، بدل٥
 
 

تمدید ( للمنطقة (معبر جسر النبي)تعلیمات بشأن ترتیبات الدخول تسمى ھذه التعلیمات: " .۲ االسم
 "۲۰۲۱-٥۷۸۲، )۲سریان رقم 

 
 

 
 

 
         ال�����ع�����ق�����ی�����د    م�����ال�����ي م�����ئ�����ی�����ري 

 رئ�����یس����������ة قس����������م ال�����ع�����م�����ل�����ی�����ات 

 منس������ق اعم���ال الحكوم���ة في المن���اطق

 

 

 ٥۷۸۲             كسلو        ۱۱
   ۲۰۲۱     ثانيتشرین         ۱٥
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٦۷-٥۷۲۸)، ۱۷۲امر بشأن لجنة االعتراضات (یھودا والسامرة) (رقم 

 ۲۰۲۱-٥۷۸۲) (یھودا والسامرة)، رسوم(بشأن لجان االعتراض أنظمة 

 
-٥۷۲۸)، ۱۷۲یھودا والسامرة) (رقم (االعتراض ) من االمر بشأن لجان أ(۸لمادة ا بموجب صالحیاتي وفق

)، ۹٤۷إقامة إدارة مدنیة (یھودا والسامرة) (رقم  بشأناالمر (ب) من ٤وبموجب المادة )، االمر –(فیما یلي  ۱۹٦۷
 :التالیة اسن األنظمة إننيف، ٥۷٤۲-۱۹۸۱

 

 -في ھذه األنظمة .۱ تعریفات
 من االمر. ۱اللجنة او اللجان التي شكلت بموجب المادة -"لجنة اعتراض"

 
رسوم مقابل 

 تقدیم اعتراض
-و ۲۰، ۱۱، ۷، ۲، ۱مقابل تقدیم اعتراض للجان االعتراض وفق البنود  (أ) .۲

 شیكل جدید. ۱٫۰۰۰من ذیل االمر، تدفع رسوم بقیمة  ۲۹-۳٤
 

الغیر مذكورة في ۱مقابل تقدیم اعتراض للجان االعتراض وفق البنود  (ب)  
 شیكل جدید. ۱٥۰الفقرة (أ)، تدفع رسوم بقیمة 

 
اعفاء من دفع 

 الرسوم
 یرفق رسوم،الأنھ غیر قادر على دفع  الذي یدعي ،۲مقدم االعتراض بموجب النظام  .۳

ویرفق تصریح الذي  ،رسومالطلب إعفاء من دفع ھ، عند تقدیملكتاب االعتراض 
، بحال كان یعتمد علیھم في ممتلكاتھ وممتلكات الزوج والزوجة والوالدینیبین 

إلعفاء اطلب  ة السابقة لتاریخ تقدیم في األشھر الست دخلھمصادر  معیشتھ، وكذلك
في  الطلب،منح مقدم  ، للجنة االعتراض یجوز كالمذكور،طلب  قدم الرسوم؛من 

 تاقتنعذا  م،الرسوإعفاًء كلیًا أو جزئیًا من دفع  ،یتم تدوینھا ألسبابو حاالت استثنائیة
االعتبار دخلھ المادي،  بعینمع األخذ  الرسوم،أن مقدم الطلب غیر قادر على دفع 

 .المثبتة ممتلكاتھ ودیونھ
 

-٥۷٤۲) (یھودا والسامرة)، رسومنظمة بشأن لجان االعتراض (األ-تلغى بھذا .٤ الغاء
۱۹۸۲. 

 
 بدء سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھم. .٥ بدء سریان

 
والسامرة)، ) (یھودا رسومتدعى ھذه األنظمة: "أنظمة بشأن لجان االعتراض ( .٦ االسم

٥۷۸۲-۲۰۲۱. 
 

 

 

 

 

  ٥۷۸۲      كسلو           ۱۳

 ۲۰۲۱   تشرین ثاني      ۱۷

 ھعطیل فارس العمید

 الــــــــمدنـیة اإلدارة رئــــــــــیـس

 في منطقة یھودا والسامرة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 

منطقة -دیر استیا"-شومرون "كرني(عن غابة محمیة من فترة االنتداب  إعالن إلغاءأمر بشأن 
 ۲۰۲۱-٥۷۸۱،والسامرة)یھودا ( شومرون) نفوذ المجلس المحلي كرني

 
 

 
 باقيو ،یھودا والسامرة ةمنطق في اإلسرائیليجیش الدفاع تي كقائد قوات اصالحی بموجب

بموجب  أصدر اإلعالن الذي إلغاء عنبھذا  امن، أعلنقانون وتشریعات  أيصالحیاتي حسب 
لمساحة ل بالنسبة او تشریعات امن، أي قانون آخربموجب  أو ۱۹۲۷والغابات لسنة  اإلحراج قانون

 منھ. یتجزأتشكل جزء ال التي و لألمرعلى الخریطة المرفقة  األحمراللون بالمحددة 
 

 .یوم على نشره في مدیریة التنسیق واالرتباط اللوائیة ۳۰بمضي  األمربدء سریان ھذا 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 أل������وف     ،ی������ھ������ودا ف������وك������س

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

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

 

 

 ٥۷۸۲        كس����لو    ۱۳

 ۲۰۲۱     ثاني تشرین   ۱۷
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٦٦سنة  ۷۹قانون تنظیم المدن، القرى واالبنیة، رقم 

) ۱۰تربویة مؤقتة (تعلیمات مؤقتة) (تعدیل رقم  ألبنیةأنظمة مصادقة إقامة واعفاء من الترخیص 
 ۲۰۲۱-٥۷۸۲(یھودا والسامرة)،

 

) من قانون تنظیم المدن، القرى واالبنیة، ٤(٦۷ المادة، وبموجب اإلدارة المدنیةبموجب صالحیاتي كرئیس 
 لتالیة:اتوصیة مجلس التنظیم األعلى، فأني أسن األنظمة القانون)، ووفق  –(فیما یلي  ۱۹٦٦لسنة  ۷۹رقم 

 

تعدیل المادة 
 )۱ب(٤

تربویة مؤقتة  ألبنیةفي أنظمة مصادقة إقامة واعفاء من الترخیص  .۱
األنظمة)، -(فیما یلي ۲۰۱۰-٥۷۷۰(تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة)، 

 ".۲۰۲۲أیلول  ۱" یأتي " ۲۰۲۱أیلول  ۱)، بدل "۱(ب)(٤في المادة 
   

أیلول  ۱" یأتي "۲۰۲۱أیلول  ۱، بدل " من االنظمة (ب)٦ النظامفي  .۲ )(ب٦تعدیل المادة 
۲۰۲۲." 

   
 ھذه األنظمة بیوم توقیعھا.بدء سریان  .۳ سریان

   
 ألبنیةھذه األنظمة: "أنظمة مصادقة إقامة واعفاء من الترخیص  تسمى .٤ االسم

(یھودا ) ۱۰(تعدیل رقم تربویة مؤقتة (تعلیمات مؤقتة) 
 ."۲۰۲۱-٥۷۸۲والسامرة)،

 
 

 ٥۷۸۲    كسلو     ۱۸ 

  ۲۰۲۱  تشرین ثاني     ۲۲ 

 

  

                                                                                                                              

 العمید فارس عطیلھ

 اإلدارة           المدنیة      رئیس   

 في     منطقة     یھودا    والسامرة
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 قوات جیش الدفاع االسرائیلي
 .۲۰۱۹- ٥۷۸۰)، ۱۸۲۳أمر بشأن ترمیم كسارات (یھودا والسامرة) (رقم 

 .۲۰۱۹ – ٥۷۸۰انظمة بشأن صندوق ترمیم الكسارات (یھودا والسامرة)، 

 تعیین أعضاء إدارة صندوق ترمیم الكسارات

 

من األمر بشأن صندوق إعادة ترمیم الكسارات (یھودا والسامرة) (رقم  ۱۷بموجب صالحیاتي وفق المادة 
(ب) من األنظمة بشأن صندوق ترمیم الكسارات ۲األمر) والنظام -(فیما یلي  ٥۷۸۰-۲۰۱۹)، ۱۸۲۳

 اعین بھذا: فإننياالنظمة)، -(فیما یلي  ۲۰۱۹- ٥۷۸۰(یھودا والسامرة)، 

 

 ۳۲۷۱۳۳۳۸٥رقم ھویة  یونتان جادج

 

 إدارة صندوق ترمیم الكسارات كمفھومھا في االمر واالنظمة. عضومنصب ل لیشغ

 

 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ.

 (أ) من االنظمة.۲یكون ھذا التعیین ساري المفعول طالما المندوب في منصبھ وفقًا للنظام 

 

 

 

 

 
 

  ٥۷۸۱       آب            ۲۷

 2021         آب             ٥
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 جیش    الدفاع    اإلسرائیلي
 

 ۱۹۸۲-٥۷٤۲ ،)۹۷۳(رقم  )(یھودا والسامرة إدخال األموال للمنطقةأمر بشأن 
 
 

 كتاب تعیین
 

رق�م (والس�امرة) یھ�ودا (للمنطق�ة إدخ�ال األم�وال  ألمر بش�أنأ من ا۹-و ۱ وفق الموادتي اصالحیبموجب 
إلش�غال منص�ب ف�ي اب الوظائف التالی�ة أعین أصح فإنني ،")األمر" یلي:(فیما  ۱۹۸۲ – ٥۷٤۲ ،)۹۷۳

 ألمر:من ا ۱اللجنة، كمفھومھا في المادة 
 

او وكی�ل الجم�ارك  ض األم�والیتبی�الھیئ�ة لمن�ع رئ�یس  المخ�درات اوول عن وح�دة المسؤ –رئیس اللجنة 
قس��م الجم��ارك والض��ریبة نھ��ر األردن والنب��ي او وكی��ل الجم��ارك ف��ي المع��ابر البری��ة؛ جم��یعھم م��ن قب��ل 

 .لإسرائیفة في المضا
 

األموال والمصادرة) او نائ�ب وكی�ل الجم�ارك ف�ي المعب�ر البری�ة او نائ�ب منع تبیض مدیر قسم ( –عضو 
 .لإسرائیفي المسؤول عن وحدة المخدرات؛ جمیعھم من قبل قسم الجمارك والضریبة المضافة 

 
 المستشار القضائي في المنطقة. عن مندوب – عضو

 
 ألمر.أ من ا۹ –و  ۱البند  بموجب أصدرالذي  آخرھذا التعین یلغي كل تعین  ،زالة الشكإل
 

 بدء سریان ھذا التعین بیوم توقیعھ.
 
   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 ال���������������وف یھ���������������ودا ف���������������وكس

 ال��دفاع اإلس��رائیليقائ��د ق��وات ج��یش 

 ة   منطقھ   یھودا       والس�امر في    

 

 

 ٥۷۸۱    ال�����������������������������ول          ۹

 ۲۰۲۱آب              ۱۷
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 قوات جیش الدفاع االسرائیلي
 .۲۰۱۹- ٥۷۸۰)، ۱۸۲۳أمر بشأن ترمیم كسارات (یھودا والسامرة) (رقم 

 .۲۰۱۹ – ٥۷۸۰انظمة بشأن صندوق ترمیم الكسارات (یھودا والسامرة)، 

 تعیین أعضاء إدارة صندوق ترمیم الكسارات

 

من األمر بشأن صندوق إعادة ترمیم الكسارات (یھودا والسامرة) (رقم  ۱۷بموجب صالحیاتي وفق المادة 
(ب) من األنظمة بشأن صندوق ترمیم الكسارات ۲األمر) والنظام -(فیما یلي  ٥۷۸۰-۲۰۱۹)، ۱۸۲۳

 اعین بھذا: فإننياالنظمة)، -(فیما یلي  ۲۰۱۹- ٥۷۸۰(یھودا والسامرة)، 

 

 ۲۰٤٤٤٤٥٥۸م ھویة رق امین حرب

 

 إدارة صندوق ترمیم الكسارات كمفھومھا في االمر واالنظمة. عضومنصب ل لیشغ

 

 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ.

 (أ) من االنظمة.۲یكون ھذا التعیین ساري المفعول طالما المندوب في منصبھ وفقًا للنظام 

 

 

 

 

 
 

  ٥۷۸۱       الول       ۲۲

 2021      آب          ۳۰

 

 ھعطیل فارس العمید

 الــــــــمدنـیة اإلدارة رئــــــــــیـس

 في منطقة یھودا والسامرة
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 جیش الدفاع االسرائیلي
 
 

 ۱۹۸۱-٥۷٤۲ )،۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا  اقامة اداره مدنیھامر بشأن 
 
 

 المساحة ضابط لشؤونتعیین كتاب 
 
 

 ،)۹٤۷(یھ�ودا والس��امره) (رق��م  اقام��ة اداره مدنی��ھالم��ر بش�أن م��ن ا ٥ الم�ادةتي حس��ب اص��الحیبموج�ب 
 اعین بھذا: فإنني ،٥۷٤۲-۱۹۸۱

 
 
 

 ۳۰۰۱٦۰۲۷۲، ھویة رقم: حسام خیرالسید 
 
 
 
 
 

المدنی�ة لمنطق�ة یھ�ودا والس�امرة، لغ�رض أي ق�انون او  اإلدارةف�ي لشؤون المساحة لیشغل منصب ضابط 
 تشریعات امن.

 
 یلغى بھذا أي كتاب تعین ضابط لشؤون المساحة في اإلدارة المدنیة الذي سبق كتاب التعین ھذا.

 
 

، ولكن یعتبر أي عمل قام فیھ الض�ابط لش�ؤون المس�احة ف�ي اإلدارة بدء سریان ھذا التعیین من یوم توقیعھ
المدنیة، بنطاق صالحیاتھ 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.
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٥۷۸۲      كسلو          ۳

 ۲۰۲۱    تشرین ثاني      ۷

 

 عطیلھ فارس العمید

 الــــــــمدنـیة اإلدارة ـــــــیـسرئـــ

 في منطقة یھودا والسامرة
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