
 אזור יהודה והשומרון

 מנשרים, צווים ומנויים

 والسامرةيهودا  ةمنطق

 اوامر وتعيينات مناشري،
 ۲٥٤رقم   كراسة   254חוברת מס' 

 ۲۰۲۰ -٥۷۸۱   2020 -פ"אה'תש

 ۲۰۲۰-تشرین اول   2020-אוקטובר

 صادر عن املستشار القضائي ملنطقه يهودا والسامره               ןמוצא על ידי היועץ המשפטי לאזור יהודה והשומרו

  طبع مبطبعه االداره املدنيه يهودا والسامره                             הודפס על ידי דפוס מנהא"ז איו"ש



  חקיקה ראשית:

  

) (יהודה ושומרון)  2) (תיקון מס'  67צו בדבר הוראות בטחון (תיקון מס'     .1
  2020-), התש"ף1922(מס' 

10285  

  וכחות עצורים ואסירים בדיוים בבתי המשפט הצבאיים צו בדבר    .2
- ף התש" (הוראת שעה), )1923 ) (מס'ושומרון יהודה() 4(תיקון מס' 

2020  

10286  

) 22(תיקון מס'  )2019צו בדבר הגבלת פעילות (גיף הקורוה החדש    .3
  2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1924(יהודה ושומרון) (מס' 

10287  

) (הוראת שעה)  3צו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין (תיקון מס'    .4
  2020-), התש"ף1925(תיקון) (יהודה ושומרון) (מס' 

10290  

לחשודים בעת שקיימת מיעה לקדם הליכי חקירה בשל צו בדבר מעצר     .5
 ) 1926) (יהודה ושומרון) (מס' 7(תיקון מס'  גיף הקורוה החדש

  2020-), התש"ףהוראת שעה (

10291  

) 6(תיקון מס'  צו בדבר קיום דיוים פליליים באמצעים טכולוגיים   .6
  2020-), התש"ףהוראת שעה( )1927(יהודה ושומרון) (מס' 

10292  

הוראת  (  )1928) (יהודה ושומרון) (מס'  6(תיקון מס'    צו בדבר דיוי מעצר   .7
  2020-), התש"ףשעה

10293  

(תיקון מס'  וכחות עצורים בדיוים בבתי המשפט הצבאייםצו בדבר    .8
  2020-ףהתש" (הוראת שעה), )1929  ) (מס'ושומרון יהודה() 5

10294  

 ) 2019גיף הקורוה החדשצו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור (   .9
(יהודה ושומרון) (מס'  )13(תיקון מס'  )והוראות שוות (בידוד בית

  2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1930

10296  

  גיף הקורוה החדש צו בדבר בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה (   .10
(הוראת שעה),  )1931) (יהודה ושומרון) (מס' 9(תיקון מס'  )2019

  2020-התש"ף

10297  

) 23(תיקון מס'  )2019צו בדבר הגבלת פעילות (גיף הקורוה החדש    .11
  2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1932(יהודה ושומרון) (מס' 

10298  

צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות     .12
) 1933(יהודה ושומרון) (מס'    )11(תיקון מס'    2019גיף הקורוה החדש  

  2020-(הוראת שעה), התש"ף

10299  

(תיקון מס'   )  2019גיף הקורוה החדשצו בדבר הכרזה על שטח מוגבל (   .13
  2020-ה), התש"ף(הוראת שע )1934) (יהודה ושומרון) (מס'  4

10300  

  וכחות עצורים ואסירים בדיוים בבתי המשפט הצבאיים צו בדבר    .14
- ף התש" (הוראת שעה), )1935 ) (מס'ושומרון יהודה() 6(תיקון מס' 

2020  

10301  

  10302  2020–התש"ף), 1936צו בדבר חובת המכרזים (יהודה ושומרון) (מס'    .15



) (הוראת שעה) (יהודה  5צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'    .16
  2020-), התש"ף1937והשומרון) (צו מס' 

10308  

הוראת  (  )1938) (יהודה ושומרון) (מס'  7(תיקון מס'    צו בדבר דיוי מעצר   .17
  2020-), התש"ףשעה

10309  

  וכחות עצורים ואסירים בדיוים בבתי המשפט הצבאיים צו בדבר    .18
- ף התש" (הוראת שעה), )1939 ) (מס'ושומרון יהודה() 7(תיקון מס' 

2020  

10310  

) 7(תיקון מס'  קיום דיוים פליליים באמצעים טכולוגייםצו בדבר    .19
  2020-ף(הוראת שעה), התש" )1940(יהודה והשומרון) (מס' 

10311  

צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מיעה לקדם הליכי חקירה בשל    .20
 ) 1941(יהודה ושומרון) (מס' ) 8(תיקון מס'  גיף הקורוה החדש

  2020-), התש"ףהוראת שעה (

10312  

) (יהודה  3) (תיקון מס' 67צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'    .21
  2020-), התש"ף1942ושומרון) (מס' 

10313  

צו בדבר הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה ביישובים מסוימים    .22
) (הוראת שעה), 1943ושומרון) (מס' (גיף הקורוה החדש) (יהודה 

  2020-התש"ף

10314  

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש     .23
– ), התש"ף1944(הוראת שעה) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון) (מס' 

2020  

10316  

(תיקון מס'   )2019צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל (גיף הקורוה החדש     .24
  2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1945) (יהודה ושומרון) (מס'  5

10329  

הוראת  (  )1946) (יהודה ושומרון) (מס'  8(תיקון מס'    צו בדבר דיוי מעצר   .25
  2020-), התש"ףשעה

10335  

) 8(תיקון מס'  באמצעים טכולוגייםצו בדבר קיום דיוים פליליים    .26
  2020-), התש"ףהוראת שעה( )1947(יהודה ושומרון) (מס' 

10336  

  וכחות עצורים ואסירים בדיוים בבתי המשפט הצבאיים צו בדבר    .27
- ף התש" (הוראת שעה), )1948 ) (מס'ושומרון יהודה() 8(תיקון מס' 

2020  

10337  

שקיימת מיעה לקדם הליכי חקירה בשל צו בדבר מעצר לחשודים בעת     .28
 ) 1949) (יהודה ושומרון) (מס' 9(תיקון מס'  גיף הקורוה החדש

  2020-), התש"ףהוראת שעה (

10338

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש     .29
(הוראת שעה), ) 1950(מס'  (תיקון) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)

  2020-התש"ף

10339  

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש     .30
) 1951(מס'  (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (יהודה ושומרון)

  2020-(הוראת שעה), התש"ף

10352  



צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש     .31
(הוראת  ) 1952(מס'  מרון)) (הגבלת פעילות) (יהודה ושו2(תיקון מס' 
  2020-א"פ שעה), התש

10361  

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש     .32
(הוראת  ) 1953(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)3(תיקון מס' 
  2020-א"פ שעה), התש

10363  

צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות     .33
) 1954(יהודה ושומרון) (מס'    )12(תיקון מס'    2019גיף הקורוה החדש  
  2020-א"פ(הוראת שעה), התש

10365  

) (יהודה  4מס'  ) (תיקון67צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'    .34
  2020-פ"א, התש)1955(מס'  ושומרון)

10369  

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש     .35
(הוראת  ) 1956(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)4(תיקון מס' 
  2020-א"פ שעה), התש

10370  

) 2019צו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש    .36
ון) (מס' ) (יהודה ושומר15(בידוד בית והוראות שוות) (תיקון מס' 

  2020-א"פ(הוראת שעה), התש) 1957

10373  

) (תיקון מס' 2019צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל (גיף הקורוה החדש     .37
  2020-א"פ(הוראת שעה), התש) 1958) (יהודה ושומרון) (מס'  6

10374  

צו בדבר בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה (גיף הקורוה החדש     .38
(הוראת שעה), ) 1959) (יהודה ושומרון) (מס' 10) (תיקון מס' 2019
  2020-א"פהתש

10375  

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש     .39
  (הוראת) 1960(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)5(תיקון מס' 
  2020-א"פ שעה), התש

10376  

צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מיעה לקדם הליכי חקירה בשל    .40
 )1961) (יהודה ושומרון) (מס' 10(תיקון מס'  גיף הקורוה החדש

  2020-פ"א), התשהוראת שעה (

10377  

  וכחות עצורים ואסירים בדיוים בבתי המשפט הצבאיים צו בדבר    .41
-פ"א התש (הוראת שעה), )1962 ) (מס'ושומרון יהודה() 9(תיקון מס' 

2020  

10378  

הוראת  (  )1963) (יהודה ושומרון) (מס'  9(תיקון מס'    צו בדבר דיוי מעצר   .42
  2020-פ"א), התששעה

10379  

) 9(תיקון מס'  צו בדבר קיום דיוים פליליים באמצעים טכולוגיים   .43
  2020-פ"א), התשהוראת שעה( )1964(יהודה ושומרון) (מס' 

10380  

צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות     .44
) 1965(יהודה ושומרון) (מס'    )13(תיקון מס'    2019גיף הקורוה החדש  
  2020-א"פ(הוראת שעה), התש

10381  



צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש     .45
(הוראת  ) 1966(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)6(תיקון מס' 
  2020-א"פ שעה), התש

10382  

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש     .46
(מס'  (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון) (יהודה ושומרון) 

  2020-פ"א, התש)1967

10384  

מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש  צו בדבר סמכויות    .47
(הוראת  ) 1968(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)7(תיקון מס' 
  2020-א"פ שעה), התש

10388  

  

  חקיקת משה:

  

תקות תכון ערים, כפרים וביים (בקשה להיתר ותאיו)(יהודה     .1
  2020-"ףוהשומרון), התש

10390  

 -שמורת יער מדטורית ("שכות טל משה"צו בדבר ביטול הכרזה על    .2
  2020-תחום שיפוט מועצה אזורית שומרון) (יהודה ושומרון), התש"פ

10440  

החלטה בדבר הסתלקות חלקית מרכישת בעלות וטילת חזקה (דרך)     .3
  (תיקון גבולות)  /ה'4/88מס' 

10442  

- התש"ף) (יהודה ושומרון), 150 (תיקון מס'האזוריות מועצות ה תקון   .4
2020  

10445  

- התש"ף) (יהודה ושומרון),  238  מקומיות (תיקון מס' המועצות  ה  תקון   .5
2020  

10446  

ית ) (בידוד ב2019בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש  הוראת   .6
  2020-(הוראת שעה), התש"ף) 18(תיקון מס'  )והוראות שוות

10447  

במתקן  ) (בידוד 2019בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש  הוראת   .7
  2020-ף"(הוראת שעה), התש )4(תיקון מס' ) מסוים

10448  

(יהודה    ) 4  תקות בדבר העברת טובין (הובלת מבים יבילים) (תיקון מס'   .8
  2020-"ף, התשושומרון)

10449  

ית ) (בידוד ב2019בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש  הוראת   .9
  2020-(הוראת שעה), התש"ף) 19(תיקון מס'  )והוראות שוות

10450  

),  והשומרון) (יהודה 239המועצות המקומיות (תיקון מס'  תקון   .10
  2020-ף"התש

10451  

  אלדמוקראטי  אלטאלבי אלקטב - הכרזה על התאחדות בלתי מותרת    .11
  אלתקדמי 

10455  

'  מס ודרך) (שטח חזקה   וטילת   בעלות   רכישת   בדבר  החלטה   .12
 גבולות)  (תיקון 20/80'/ה

10456  



  )'א1  ו  1  גיתית  (בריכת  חזקה     וטילת    בעלות    רכישת     בדבר   החלטה   .13
  08/20'/ה' מס

10459  

'  מס  א)3  פצאל  (קידוח  חזקה    וטילת    בעלות    רכישת    בדבר   החלטה   .14
  9/20'/ה

10462  

  - צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מדטורית ("מעלה שומרון צפון"   .15
  2020-תחום שיפוט מועצה אזורית שומרון) (יהודה ושומרון), התש"פ

10465  

וולטאי -תקות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (ייצור במיתקן פוטו   .16
זכיה בהליך תחרותי)  המותקן על גג וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות 

  2020-(תיקון) (יהודה ושומרון), התש"ף

10467  

  10469  הכרזה בדבר שטחים מוגבלים   .17

- התש"ף) (יהודה ושומרון),  241  מקומיות (תיקון מס' המועצות  ה  תקון   .18
2020  

10470  

תקות אישור הקמה ופטור מרישיון למבה חיוך ארעי (הוראת שעה)    .19
  2020-(יהודה והשומרון), התש"ף) 9(תיקון מס' 

10473  

במתקן  ) (בידוד 2019בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש  הוראת   .20
  2020-פ"א(הוראת שעה), התש )5(תיקון מס' ) מסוים

10474  

ית ) (בידוד ב2019בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש  הוראת   .21
  2020-א"פ(הוראת שעה), התש) 20(תיקון מס'  )והוראות שוות

10475  

  10476  הכרזה בדבר שטחים מוגבלים   .22

  10478  תיקון  -הכרזה בדבר שטחים מוגבלים    .23

  10480  ביטול  -הכרזה בדבר שטחים מוגבלים    .24

  

  

  מיויים: 

  

  10481  מיוי חברי ועדת מכרזים   .1

  10482  מיוי כשירים לפתיחת תיבת המכרזים  .2

 



  :التشريعات الرئيسية

 

) (يهودا والسامرة) (رقم ٢) (تعديل رقم ٦٧ امر بشأن تعليمات أمن (تعديل رقم   .١
٢٠٢٠-٥٧٨٠)، ١٩٢٢ 

١٠٤٨٣ 

االمر بشأن حضور المعتقلين والسجناء خالل الجلسات في المحاكم العسكرية    .٢
 ٢٠٢٠-٥٧٨٠) (تعليمات مؤقتة)،١٩٢٣) (يهودا والسامرة) (رقم٤(تعديل رقم

١٠٤٨٤ 

) (يهودا  ٢٢) (تعديل رقم  ٢٠١٩أمر بشأن تقييد النشاط (فايروس الكورونا الجديد     .٣
  ٢٠٢٠-٥٧٨٠)، (تعليمات مؤقتة)١٩٢٤والسامرة) (رقم

١٠٤٨٥ 

)  تعديل) (مؤقتة  تعليمات) (٣  رقم  تعديل(  األراضي  تسجيل  رسوم  قانون  بشأن  أمر   .٤
 ٢٠٢٠-٥٧٨٠،)١٩٢٥رقم) (والسامرة يهودا(

١٠٤٨٨ 

مر بشأن اعتقال مشتبهين أثناء تواجد مانع الستكمال عمليات التحقيق بسبب األ   .٥
) (تعليمات  ١٩٢٦(رقم    ) (يهودا والسامرة)٧فايروس كورونا الجديد (تعديل رقم  

 ٢٠٢٠-٥٧٨٠مؤقتة)، 

١٠٤٨٩ 

) (يهودا  ٦امر بشأن عقد الجلسات الجنائية بواسطة الوسائل التقنية (تعديل رقم    .٦
  ٢٠٢٠-٥٧٨٠) (تعليمات مؤقتة)، ١٩٢٧والسامرة) (رقم

١٠٤٩٠ 

) ١٩٢٨) (يهودا والسامرة) (رقم  ٦االمر بشأن جلسات تمديد االعتقال (تعديل رقم     .٧
 ٢٠٢٠-٥٧٨٠،(تعليمات مؤقتة)

١٠٤٩١ 

حضور المعتقلين والسجناء خالل الجلسات في المحاكم العسكرية االمر بشأن    .٨
 ٢٠٢٠-٥٧٨٠) (تعليمات مؤقتة)،١٩٢٩) (يهودا والسامرة) (رقم٥(تعديل رقم

١٠٤٩٢ 

) ٢٠١٩أمر بشأن فرض تعليمات الصحة العامة (فايروس الكورونا الجديد    .٩
والسامرة)   ) (يهودا١٣(الحجر الصحي المنزلي وتعليمات متفرقة) (تعديل رقم 

 ٢٠٢٠-٥٧٨٠) (تعليمات مؤقتة)،١٩٣٠(رقم 

١٠٤٩٤ 

من قبل الدولة (فيروس المعد للحجر الصحي  أمر بشأن الحجر الصحي في مكان   .١٠
) (تعليمات  ١٩٣١) (يهودا والسامرة) (رقم  ٩) (تعديل رقم  ٢٠١٩الكورونا الجديد  

 ٢٠٢٠-٥٧٨٠مؤقتة)، 

١٠٤٩٥ 

) (يهودا  ٢٣) (تعديل رقم  ٢٠١٩(فايروس الكورونا الجديد  أمر بشأن تقييد النشاط     .١١
  ٢٠٢٠-٥٧٨٠)، (تعليمات مؤقتة)١٩٣٢والسامرة) (رقم

١٠٤٩٦ 

االمر بشأن تقييد عدد العمال في مكان عمل ألجل تقليص تفشي فايروس الكورونا     .١٢
) (تعليمات ١٩٣٣) (يهودا والسامرة) (رقم ١١) (تعديل رقم ٢٠١٩الجديد 
 ٢٠٢٠-٥٧٨٠،مؤقتة)

١٠٤٩٧ 

تعديل  ( )٢٠١٩فايروس الكورونا الجديد (أمر بشأن اإلعالن عن منطقة مقيدة    .١٣
  ٢٠٢٠-٥٧٨٠،  )تعليمات مؤقتة()١٩٣٤رقم)(يهودا والسامرة( )٤رقم 

١٠٤٩٨ 



االمر بشأن حضور المعتقلين والسجناء خالل الجلسات في المحاكم العسكرية    .١٤
 ٢٠٢٠-٥٧٨٠) (تعليمات مؤقتة)،١٩٣٥والسامرة) (رقم) (يهودا٦(تعديل رقم

١٠٤٩٩ 

- ٢٠٢٠، )١٩٣٦رقم ( )يهودا والسامرة(امر بشأن واجب تنظيم المناقصات "    .١٥
٥٧٨٠  

١٠٥٠٠ 

) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (امر  ٥أمر بشأن تعليمات أمن (تعديل رقم    .١٦
 ٢٠٢٠-٥٧٨٠)،١٩٣٧رقم 

١٠٥٠٥ 

) ١٩٣٨) (يهودا والسامرة) (رقم  ٧جلسات تمديد االعتقال (تعديل رقم  االمر بشأن     .١٧
 ٢٠٢٠-٥٧٨٠،(تعليمات مؤقتة)

١٠٥٠٦ 

االمر بشأن حضور المعتقلين والسجناء خالل الجلسات في المحاكم العسكرية    .١٨
 ٢٠٢٠-٥٧٨٠) (تعليمات مؤقتة)،١٩٣٩) (يهودا والسامرة) (رقم٧(تعديل رقم

١٠٥٠٧ 

) (يهودا  ٧جلسات الجنائية بواسطة الوسائل التقنية (تعديل رقم امر بشأن عقد ال   .١٩
  ٢٠٢٠-٥٧٨٠) (تعليمات مؤقتة)، ١٩٤٠والسامرة) (رقم

١٠٥٠٨ 

مر بشأن اعتقال مشتبهين أثناء تواجد مانع الستكمال عمليات التحقيق بسبب األ   .٢٠
) (تعليمات  ١٩٤١(رقم    ) (يهودا والسامرة)٨فايروس كورونا الجديد (تعديل رقم  

 ٢٠٢٠-٥٧٨٠مؤقتة)، 

١٠٥٠٩ 

) (يهودا والسامرة) (رقم ٣) (تعديل رقم ٦٧ امر بشأن تعليمات أمن (تعديل رقم   .٢١
٢٠٢٠-٥٧٨٠)، ١٩٤٢ 

١٠٥١٠ 

فايروس (امر بشأن تقيد النشاط في مؤسسات  التعليم  االلزامي  في  بلدات  معينه  "   .٢٢
 ٢٠٢٠-٥٧٨٠،)تعليمات مؤقتة( )١٩٤٣قمر( )يهودا والسامرة( )الكورونا الجديد

١٠٥١١ 

األمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد (تعليمات مؤقتة)     .٢٣
  ٢٠٢٠-٥٧٨٠)،١٩٤٤(تقيد النشاط) (يهودا والسامرة) (رقم

١٠٥١٣ 

) (يهودا  ٢٠١٩أمر بشأن اإلعالن عن منطقة مقيدة (فايروس الكورونا الجديد    .٢٤
  ٢٠٢٠-٥٧٨٠) (تعليمات مؤقتة) ، ١٩٤٥) (رقم٥والسامرة) (تعديل رقم

١٠٥٣١ 

) ١٩٤٦) (يهودا والسامرة) (رقم  ٨االمر بشأن جلسات تمديد االعتقال (تعديل رقم     .٢٥
 ٢٠٢٠-٥٧٨٠،(تعليمات مؤقتة)

١٠٥٣٨ 

) (يهودا  ٨امر بشأن عقد الجلسات الجنائية بواسطة الوسائل التقنية (تعديل رقم    .٢٦
  ٢٠٢٠-٥٧٨٠) (تعليمات مؤقتة)، ١٩٤٧والسامرة) (رقم

١٠٥٣٩ 

االمر بشأن حضور المعتقلين والسجناء خالل الجلسات في المحاكم العسكرية    .٢٧
 ٢٠٢٠-٥٧٨٠) (تعليمات مؤقتة)،١٩٤٨) (يهودا والسامرة) (رقم٨(تعديل رقم

١٠٥٤٠ 

مر بشأن اعتقال مشتبهين أثناء تواجد مانع الستكمال عمليات التحقيق بسبب األ   .٢٨
) (تعليمات  ١٩٤٩(رقم    ) (يهودا والسامرة)٩فايروس كورونا الجديد (تعديل رقم  

 ٢٠٢٠-٥٧٨٠مؤقتة)، 

١٠٥٤١ 



(تقيد  )تعديل( أمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد   .٢٩
  ٢٠٢٠-٥٧٨٠  (تعليمات مؤقتة)، )١٩٥٠(رقم النشاط) (يهودا والسامرة) 

  

١٠٥٤٢ 

أمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد (تقيد النشاط في    .٣٠
- ٥٧٨٠، (تعليمات مؤقتة)) ١٩٥١(رقم مجال المواصالت) (يهودا والسامرة) 

٢٠٢٠  

١٠٥٥٣ 

) ٢ رقم تعديل( الجديد الكورونا فايروس لمكافحة خاصة صالحيات بشأن أمر   .٣١
  ٢٠٢٠-٥٧٨١ ،)مؤقتة تعليمات) (١٩٥٢رقم) (والسامرة يهودا) (النشاط تقيد(

١٠٥٦١ 

) ٢ رقم تعديل( الجديد الكورونا فايروس لمكافحة خاصة صالحيات بشأن أمر   .٣٢
  ٢٠٢٠-٥٧٨١ ،)مؤقتة تعليمات) (١٩٥٣رقم) (والسامرة يهودا) (النشاط تقيد(

١٠٥٦٣ 

تقليص تفشي فايروس الكورونا   ألجل  عمل مكان في العمال عدد تقيدمر بشأن  األ   .٣٣
، (تعليمات مؤقتة))  ١٩٥٤(رقم  ) (يهودا والسامرة)  ١٢(تعديل رقم    ٢٠١٩الجديد  
٢٠٢٠-٥٧٨١ 

١٠٥٦٥ 

) (يهودا والسامرة) (رقم ٤) (تعديل رقم ٦٧ امر بشأن تعليمات أمن (تعديل رقم   .٣٤
٢٠٢٠-٥٧٨٠)، ١٩٥٥ 

١٠٥٦٩ 

) ٤األمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد (تعديل رقم    .٣٥
  ٢٠٢٠-٥٧٨١) (تعليمات مؤقتة)، ١٩٥٦(تقيد النشاط) (يهودا والسامرة) (رقم

١٠٥٧٠ 

) ٢٠١٩أمر بشأن فرض تعليمات الصحة العامة (فايروس الكورونا الجديد    .٣٦
) (يهودا والسامرة)  ١٥المنزلي وتعليمات متفرقة) (تعديل رقم (الحجر الصحي 

 ٢٠٢٠-٥٧٨١) (تعليمات مؤقتة)،١٩٥٧(رقم 

١٠٥٧٣ 

) (تعديل  ٢٠١٩أمر بشأن اإلعالن عن منطقة مقيدة (فايروس الكورونا الجديد    .٣٧
  ٢٠٢٠-٥٧٨١) (تعليمات مؤقتة) ، ١٩٥٨) (يهودا والسامرة) (رقم٦رقم 

١٠٥٧٤ 

من قبل الدولة (فيروس المعد للحجر الصحي  الحجر الصحي في مكانأمر بشأن    .٣٨
) ١٩٥٩) (يهودا والسامرة) (رقم ١٠) (تعديل رقم ٢٠١٩الكورونا الجديد 
 ٢٠٢٠-٥٧٨١(تعليمات مؤقتة)،

١٠٥٧٥ 

) ٥األمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد (تعديل رقم    .٣٩
  ٢٠٢٠-٥٧٨١) (تعليمات مؤقتة)، ١٩٦٠والسامرة) (رقم(تقيد النشاط) (يهودا

١٠٥٧٦ 

مر بشأن اعتقال مشتبهين أثناء تواجد مانع الستكمال عمليات التحقيق بسبب األ   .٤٠
) ١٩٦١-(رقم  ) (يهودا والسامرة)١٠فايروس كورونا الجديد (تعديل رقم 

 ٢٠٢٠-٥٧٨١(تعليمات مؤقتة)،

١٠٥٧٧ 

لسجناء خالل الجلسات في المحاكم العسكرية االمر بشأن حضور المعتقلين وا   .٤١
 ٢٠٢٠-٥٧٨١) (تعليمات مؤقتة)،١٩٦٢) (يهودا والسامرة) (رقم٩(تعديل رقم

١٠٥٧٨ 

 )١٩٦٣رقم  (  )دا والسامرةيهو(  )٩تعديل رقم  (االمر بشأن جلسات تمديد االعتقال     .٤٢
 ٥٧٨١-٢٠٢٠،)ت مؤقتة تعليما(

١٠٥٧٩ 



) (يهودا  ٩االمر بشأن عقد الجلسات الجنائية بواسطة الوسائل التقنية (تعديل رقم    .٤٣
  ٢٠٢٠-٥٧٨١) (تعليمات مؤقتة)، ١٩٦٤والسامرة) (رقم

١٠٥٨٠ 

االمر بشأن تقييد عدد العمال في مكان عمل ألجل تقليص تفشي فايروس الكورونا     .٤٤
) (تعليمات ١٩٦٥) (يهودا والسامرة) (رقم ١٣) (تعديل رقم ٢٠١٩الجديد 
 ٢٠٢٠-٥٧٨١،مؤقتة)

١٠٥٨١ 

 ) ٦تعديل رقم (بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد  امر   .٤٥
  ٥٧٨١-٢٠٢٠، )تعليمات مؤقتة ()١٩٦٦رقم)(يهودا والسامرة ()تقيد النشاط(

١٠٥٨٢ 

في  (تقيد النشاط أمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد   .٤٦
)، ١٩٦٧(رقم  (يهودا والسامرة) (يهودا والسامرة)(تعديل) ) مجال المواصالت

٢٠٢٠-٥٧٨١" 

١٠٥٨٤ 

) ٧ رقم تعديل( الجديد الكورونا فايروس لمكافحة خاصة صالحيات بشأن امر   .٤٧
  ٢٠٢٠-٥٧٨١ ،)مؤقتة تعليمات) (١٩٦٨رقم) (والسامرة يهودا) (النشاط تقيد(

١٠٥٨٧ 

  

  الثانوية التشريعات 

  

أنظمة تنظيم المدن، القرى واالبنية (طلب رخصة وشروطها) (يهودا والسامرة)،    .١
٢٠٢٠-٥٧٨٠ 

١٠٥٨٩ 

منطقة نفوذ - "حارة تال"(أمر بشأن إلغاء إعالن عن غابة محمية من فترة االنتداب     .٢
  ٥٧٨٠-٢٠٢٠،)يهودا والسامرة()مجلس محلي الفي منشية

١٠٦٤٢ 

 ١٠٦٤٤ ٤/٨٨الجزئي عن االستمالك واخذ حق التصرف (طريق)، ه/قرار بشأن التخلي   .٣

الحجر الصحي المنزلي  ) (٢٠١٩تعليمات الصحة العامة (فيروس الكورونا الجديد     .٤
  ٥٧٨٠-٢٠٢٠ت مؤقتة)،) (تعليما١٨وتعليمات متفرقة) (تعديل رقم

١٠٦٤٧ 

الحجر الصحي في ( )٢٠١٩فيروس الكورونا الجديد (تعليمات الصحة العامة    .٥
  ٥٧٨٠-٢٠٢٠،)تعليمات مؤقتة)(٤تعديل رقم) (منشأة معينة

١٠٦٤٩ 

) (يهودا والسامرة)، ٤م قأنظمة بشأن نقل البضائع (نقل مباني متنقلة) (تعديل ر   .٦
٢٠٢٠-٥٧٨٠ 

١٠٦٥٠ 

الحجر الصحي المنزلي  ) (٢٠١٩الكورونا الجديد    تعليمات الصحة العامة (فيروس   .٧
  ٥٧٨٠-٢٠٢٠ت مؤقتة)،) (تعليما١٩وتعليمات متفرقة) (تعديل رقم

١٠٦٥١ 

 ١٠٦٥٢  القطب الطالبي الديموقراطي التقدمي–اعالن على منظمة غير مشروعة   .٨

تعديل  (  ه/٢٠/٨٠رقم    )أراضي وطريق(  قرار بشأن استمالك واخذ حق التصرف   .٩
  )حدود

١٠٦٥٣ 

 ١٠٦٥٦  ٠٨/٢٠، ه/)أ١-و ١مجمع مياه جتيت  (قرار بشأن استمالك واخذ حق التصرف   .١٠



، )أ٣منشأة تنقيب عن المياة فصائيل (قرار بشأن استمالك واخذ حق التصرف   .١١
  ٠٩/٢٠ه/

١٠٦٥٩ 

-"معلي شومرون شمال"(أمر بشأن إلغاء إعالن عن غابة محمية من فترة االنتداب     .١٢
٥٧٨٠-٢٠٢٠،)يهودا والسامرة()إقليمي السامرةمنطقة نفوذ مجلس

١٠٦٦٢ 

 الشمسية  طاقة  بمنشآت  الكهرباء  توليد(   )وتشغيل  تنظيم(  الكهرباء  مع  التعامل  أنظمة   .١٣
 )تنافسية  مناقصة  في  الفوز  بأعقاب  التوزيع  لشبكة  وتوصيلها  االسطح  على  المركبة

 ٥٧٨٠-٢٠٢٠،)والسامرةيهودا( )تعديل(

١٠٦٦٤ 

 ١٠٦٦٧ مقيدة مناطقبشأن اعالن   .١٤

   )مؤقتة تعليمات( مؤقتة تربوية ألبنية الترخيص من  وإعفاء أقامه مصادقة  نظمةأ   .١٥

 ٢٠٢٠-٥٧٨١،)والسامرةيهودا()٩رقم تعديل(

١٠٦٦٨ 

 في الصحي الحجر( )٢٠١٩ الجديد الكورونا فيروس( العامة الصحة تعليمات   .١٦
  ٥٧٨١-٢٠٢٠،)مؤقتة  تعليمات()٥رقمتعديل()معينة منشأة

١٠٦٦٩ 

  الصحي لحجر(ا )٢٠١٩ الجديد الكورونا فيروس( العامة الصحة تعليمات"   .١٧
  ٥٧٨١-٢٠٢٠ ،)مؤقتة  تتعليما()٢٠رقمتعديل()متفرقةوتعليمات المنزلي

١٠٦٧٠ 

 ١٠٦٧١ مقيدة مناطق بشأن اعالن   .١٨

 ١٠٦٧٣ تعديل-مقيدةمناطقبشأن اعالن   .١٩

 ١٠٦٧٥ الغاء-مقيدةمناطقبشأن اعالن   .٢٠
  

  

  : التعيينات

  

  ٦١٠٦٧ تعيين اعضاء لجنة المناقصات  .١

  ٧١٠٦٧ تعيين مؤهلين لفتح صندوق المناقصات  .٢
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 לישראל     הגה      צבא   

 1922 'מס צו

2020- ) (יהודה ושומרון), התש"ף2) (תיקון מס' 67צו בדבר הוראות בטחון (תיקון מס' 

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

,2020-, התש"ף)1827(מס'  ושומרון)) (יהודה 67צו בדבר הוראות בטחון (תיקון מס' ב  .1  15תיקון סעיף  
  "2020באוגוסט . 30" יבוא "2020ביולי   17(ב), במקום "15בסעיף 

  תחילתו של צו זה ביום חתימתו.   . 2  תחילה

) (יהודה ושומרון)2) (תיקון מס' 67צו בדבר הוראות בטחון (תיקון מס' צו זה ייקרא: "  .3  השם
  ".2020-), התש"ף1922(מס' 
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 ידעי תמיראלוף התש"ף    כ"ה    בתמוז 

מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון
2020      ביולי         17

לישראל     הגה      צבא  

1923 'מס צו

) (יהודה 4(תיקון מס'  וכחות עצורים ואסירים בדיוים בבתי המשפט הצבאיים בדבר צו
 2020-התש"ף ,(הוראת שעה)ושומרון) 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר חוץ לשם שמירה על הביטחון, הסדר
–) (להלן )Novel Coronavirus 2019-nCoVגיף הקורוה מהתפשטות הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש 

 הי מצווה בזאת לאמור: , במתקי הכליאה ומחוצה להם גיף הקורוה)

בצו בדבר וכחות עצורים ואסירים בדיוים בבתי המשפט הצבאיים (הוראת שעה)  .1  הארכת תוקף
17, במקום "3, בסעיף 2020-) (הוראת שעה), התש״ף1888(יהודה ושומרון) (מס׳ 

  ביולי".   24ביולי" יבוא "

הצבאיים בדיוים בבתי המשפט ואסירים וכחות עצורים צו זה ייקרא: "צו בדבר   .2  השם
  ". 2020-ףהתש" (הוראת שעה), )1923 ) (מס'שומרוןו יהודה() 4(תיקון מס' 
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  צבא הגה לישראל 
  

)  22מס'  (תיקון ) 2019גיף הקורוה החדשפעילות (הגבלת  צו בדבר
  2020-(הוראת שעה), התש"ף )1924(יהודה ושומרון) (מס' 

  
 בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר חוץ לטובת האזור 

  :                                            , הי מצווה בזאת לאמורולבריאות הציבור
  

תיקון 
  1סעיף 

(יהודה ושומרון) (מס'    )2019בצו בדבר הגבלת פעילות (גיף הקורוה החדש    .1
, אחרי  1הצו העיקרי), בסעיף  – (להלן  2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1832

  ההגדרה "מקום עבודה" יבוא:  
  .";05:00 בשעה ראשון יוםל ועד 17:00 משעה  שישי יום - שבוע"ה"סוף 

תיקון 
סעיף 

  א2

    –א לצו העיקרי  2בסעיף   .2

  (ג)";5"או  :יבוא ו), בסופב( סעיף קטן ב  )1(

  יבוא: )ב(אחרי סעיף קטן   )2(
  .".במהלך סוף השבועחוף ים "(ג) 

תיקון 
  5סעיף 

    –לצו העיקרי  5בסעיף   .3

המילים "בריכת שחייה למעט בריכת ), 2בסעיף קטן (א), בפסקה (   )1(
)(ב), מכון כושר למעט מכון כושר 9שחייה כהגדרתה בסעיף קטן (ב)(

  – )," 7לצורך אימון של ספורטאי תחרותי כאמור בסעיף קטן (ב)(
בסופה יבוא: "וכן מכון כושר או מקום המשמש יימחקו; וכן 

לפעילות ספורט או מחול, ובכלל זה סטודיו, למעט לשימוש של 
  , ובלבד שתקיימו בו אחד מאלה: תחרותיספורטאי 

 4-לקח חלק בהתחרותי הספורטאי  – לעיין עף ספורט אישי(א) 
  ;2020-ו  2019תחרויות לפחות במהלך השים 

היה רשום התחרותי הספורטאי  – קבוצתילעיין עף ספורט (ב) 
במהלך השים  תחרויות לפחות  6-בטופס המשחק של הקבוצה ב

  ;";2020-ו 2019

    –בסעיף קטן (ב)   )2(

  יבוא:  ) 1פסקה (במקום   (א)
  על בתי אוכל יחולו הוראות אלה: ) 1"(

  בשירות  –   א) בית אוכל, ובכלל זה בית אוכל במקום עבודה(
ובתאי שהמחזיק או    משלוחים או באיסוף מבית האוכל בלבד

  1א3הוראות סעיף כפוף לב המפעיל של המקום יפעל
  ; ולהוראות המהל"

בית אוכל בבית מלון, בתאי שהמחזיק או המפעיל של בית    (ב)
  , לעיין זה ,, ואולם1א3סעיף העסק יפעל בכפוף להוראות 

שלהלן בשיויים המפורטים    ושלהסעיפים הקטים  יקראו את  
  אם להוראות המהל:, והכול בהתםלגביה

  :), במקום "המחזיק של המקום" יבוא1(א)(סעיף קטן ב) 1(
"המחזיק או המפעיל של בית העסק" ובמקום "לפי פתיחת 

"לפי הפעלת העסק בדרך של ישיבת לקוחות   :המקום" יבוא
  ;בבית העסק" 

  :), במקום פסקת משה (א) יבוא 5(א)(סעיף קטן ב) 2(
המחזיק של המקום יווסת את כיסת האשים למקום,  "(א) 

במקום יותר לרבות עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו 
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ואולם מספרמהתפוסה המותרת לפי רישיון העסק,  אשים
  ; ";מהתפוסה המרבית המותרת 35%על הלקוחות לא יעלה 

  ; תימחק  – )7פסקה (  (ב)

  ) יבוא:  9במקום פסקה (  (ג)
בריכות שחייה, למעט הפעלת בריכת פעוטות, בתאי) 9"(

סעיף שהמחזיק או המפעיל של העסק יפעל בכפוף להוראות 
סעיף) ל5(א)( סעיף קטן יקראו את  ,לעיין זה , , ואולם1א3

יבוא המפורט להלן, והאמור כך שאחרי פסקת משה (א) ב 
  והכול בהתאם להוראות המהל: 

) וסף על האמור בפסקת משה (א), במי הבריכה, לא1"(א
  ";מ"ר; 6ישהו אשים ביחס של יותר מאדם אחד לכל 

  אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:  )3(
(ב), לא יפעיל אדם מקום או עסק סעיף קטן על אף האמור ב"(ג) 

למעט לעיין אורחי בית  –  )9), ( 8א) עד (2כמפורט בפסקאות משה (
האמור במהלך סוף סעיף הקטן ) ל11(-ו  )10מלון, (מלון בבית 

  . ".השבוע; ואולם אין באמור כדי לאסור על שירות משלוחים

תיקון 
  6סעיף 

–לצו העיקרי  6בסעיף   .4

 לעיין – )ג(5 או(א)" יבוא: " 5סעיף אחרי "ביגוד ל), אבסעיף קטן (   )1(
)9), (8), (7( פסקאותולא יחולו  שבועה בסוף עסק או מקום הפעלת

למעט בבית מלון לאורחי בית   –  )14(  ),2(ב)(5סעיפים  למעט לעיין    –
  ;)" 15, (המלון

במקום "המפעיל בית אוכל בדרך של ישיבת לקוחות סעיף קטן (ו),  ב  )2(
"המפעיל בית אוכל, למעט בית אוכל בבית :" יבוא, בבית העסק

מלון, שלא באמצעות משלוחים או איסוף מבית האוכל בלבד כאמור
  ;"אוכל בית המפעיל או)(א), 1(ב)(5סעיף ב

  ; יימחק –סעיף קטן (יא)   )3(

  במקום סעיף קטן (יב) יבוא:   )4(
מבלי שהגיש בעצמו או באמצעות אחר,    ת שחייההמפעיל בריכ"(יב)  

מבלי שקבע או יישם מגון), 1(א)(1א3סעיף הצהרה כאמור ב
)(ב) או מבלי 5(א)(1א3סעיף  להגבלת מספר הכסים למקום כאמור ב

שבעסק סומו מקומות לעמידה או הוצב שלט לעיין שמירת מרחק 
יין זה, לע );9(ב)(5סעיף ), והכול ביגוד ל7(א)(1א3סעיף כאמור ב
), ואם 9(ב)(5סעיף כאמור ב ת שחייהמי שמפעיל בריכ –"מפעיל" 

- לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1הוא עסק טיעון רישוי לפי סעיף 
שדרש לגביו רישיון או היתר   , כפי תוקפו בתקוים מעת לעת,  1968

  ".בעל הרישיון או בעל ההיתר;   –לאותו חוק  4כמשמעותם בסעיף 

תחילת
  תוקף

בשעה  17.7.2020ביום  , למעט סעיף קטן (ב),של צו זה תחילתו  א)(  .5
17:00;  

ביום  , כוסחו בצו זה,א(ג) לצו העיקרי2תחילתו של סעיף   (ב)
) לצו העיקרי, כוסחו בצו זה,1(ב)(5; תחילתו של סעיף 24.7.2020

  .05:00בשעה  21.7.2020ביום 
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(תיקון   )2019צו זה ייקרא: "צו בדבר הגבלת פעילות (גיף הקורוה החדש    .6  השם
  ".2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1924) (יהודה ושומרון) (מס' 22מס' 

  
  
  
  
  תמיר        ידעי      וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל  

 מרון ווש   באזור יהודה 

 ףתש"ה   כ"ה  בתמוז

   2020         ביולי     17
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  צ ב א   ה ג  ה   ל י ש ר א ל

  1925צו מס' 

  (הוראת שעה)) 3(תיקון מס' צו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין 
  2020-"ףהתש ,(יהודה ושומרון)(תיקון)  

  :כמפקד כוחות צה"ל באזור הי מצווה בזה לאמורבתוקף סמכותי 

תיקון 
  2סעיף 

) (הוראת שעה) 3מס'  (תיקוןרקעין לצו בדבר חוק אגרות רישום מק 2בסעיף   . 1
, במקום "לשה" יבוא: "עד ליום 2019-ע"טהתש ),1819(מס'  (יהודה ושומרון)

16.7.2021 ."  

  תחילתו של צו זה ביום חתימתו.   .2  תוקף

) (הוראת 3מס'  (תיקוןצו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין : "צו זה ייקרא   .3  השם 
  ".2020- "ף, התש)1925(תיקון) (יהודה ושומרון) (מס' שעה) 

  התש"ף כח'    בתמוז     

  2020 ביולי               20

  תמיר              ידעי י      אלוף     

  מפקד        כוחות             צה"ל

  .ושומרון          יהודה   אזור     ב
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  צבא ההגה לישראל
  1926צו מס' 

מעצר לחשודים בעת שקיימת מיעה לקדם הליכי חקירה בשל גיף  בדבר צו
- ), התש"ףהוראת שעה((יהודה ושומרון)  )7מס'  (תיקוןהקורוה החדש 

2020  

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

גיף  -) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(עצורים והאוכלוסייה בגיף הקורוה 
  :לאמור  בזאת  מצווה הי, המחלה התפשטות ומהמשךהקורוה), 

בצו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מיעת לקדם הליכי חקירה   .1  הארכת תוקף
) (הוראת 1833בשל גיף הקורוה החדש (יהודה ושומרון) (מס׳ 

 20ביולי" יבוא "  24, במקום "3, בסעיף 2020-שעה), התש״ף
  באוגוסט". 

מעצר לחשודים בעת שקיימת מיעה לקדם צו זה ייקרא: "צו בדבר    .2  השם
(יהודה ) 7(תיקון מס'  הליכי חקירה בשל גיף הקורוה החדש

  ״.2020-), התש"ףהוראת שעה( )1926מס' ושומרון) (

 אלוף תמיר ידעיב'        באב      התש"ף 

מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון
  2020ביולי                23
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  לישראל   ההגה  צבא 

  1927צו  מס'  
(יהודה  )6מס'  (תיקון קיום דיוים פליליים באמצעים טכולוגיים בדבר צו

  2020-), התש"ףהוראת שעה(ושומרון) 

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

–) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(בגיף הקורוה  המשפט הצבאיים והאוכלוסייה
  הי מצווה בזאת לאמור:גיף הקורוה), 

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

  באוגוסט״.  20ביולי״ יבוא: ״  24במקום ״

פליליים באמצעים קיום דיוים צו זה ייקרא: "צו בדבר   .2  השם
הוראת ( )1927 (יהודה ושומרון) (מס' ) 6(תיקון מס'  טכולוגיים

  ״.2020-), התש"ףשעה

  תמיר         ידעי    אלוף  

  מפקד   כוחות      צה"ל  

  מרון ווש   באזור יהודה 

ףתש"ה        אבב  ב'       

 2020 לי      ביו        23
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  צבא ההגה לישראל 
  1928צו מס' 

),הוראת שעה((יהודה ושומרון)   )6מס'  (תיקון מעצר דיוי בדבר צו
  2020-התש"ף

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

הי מצווה בזאת גיף הקורוה),  – ) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(בגיף הקורוה 
לאמור:

) (הוראת שעה), 1830בצו בדבר דיוי מעצר (יהודה ושומרון) (מס׳   .1  הארכת תוקף
  באוגוסט״. 20״ יבוא: ״ביולי  24, במקום ״5, בסעיף 2020-התש״ף

) (יהודה ושומרון) 6מס'  (תיקון צו זה ייקרא: "צו בדבר דיוי מעצר  .2  השם
  ״.2020-התש"ף), הוראת שעה(  )1928 (מס'

 אלוף     תמיר     ידעיהתש"ף   בבא     ב'

מפקד כוחות צה"ל 

 יהודה והשומרוןבאזור 
  2020  יוליב     23
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לישראל      הגה      צבא

  1929' מס צו

(יהודה ) 5מס'  (תיקון וכחות עצורים ואסירים בדיוים בבתי המשפט הצבאיים בדבר צו
 2020- התש"ף ,(הוראת שעה) והשומרון)

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר חוץ לשם שמירה על הביטחון, הסדר
) (להלן )Novel Coronavirus 2019-nCoVגיף הקורוה מהתפשטות הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש 

  הי מצווה בזאת לאמור: , במתקי הכליאה ומחוצה להם גיף הקורוה) –

צו בדבר וכחות עצורים ואסירים בדיוים בבתי המשפט הצבאיים (הוראתל 1סעיף ב  .1  הגדרות 
"הצו -(להלן  2020-) (הוראת שעה), התש״ף 1888שעה) (יהודה ושומרון) (מס׳ 

   "אסיר" יבוא:  העיקרי"), אחרי ההגדרה

) (בידוד בית2019הוראת בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש  -"הוראת בידוד בית" 
  ;2020-והוראות שוות) (הוראת שעה), התש"ף

הוראת בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש) (בידוד  -"הוראת בידוד במתקן מסוים"  
  .2020- במקום מסוים) (הוראת שעה), התש"ף

  "צו בדבר הוראות ביטחון" יבוא: ההגדרה אחרי 

קיום דיוים פלילייםצו בדבר    -"צו בדבר קיום דיוים פליליים באמצעים טכולוגיים"  
  .2020- ף), התש"1842(מס' (הוראת שעה) (יהודה והשומרון)  באמצעים טכולוגיים

הוספת סעיף 
קטן 

  א) 1(א)(2

  ) יבוא: 1לצו העיקרי, אחרי סעיף (א)(  2בסעיף   .2

לצו בדבר הוראות ביטחון, אם ביום 37דיון בעייו של עצור לפי סעיף   א)1(א)(
  ימים מעת מעצרו. 14הדיון בעייו חלפו 

הוספת 
(ג) 2סעיפים 

  ) ו(2עד 

  יבוא: לצו העיקרי (ב) 2סעיף אחרי   .3

זהות העצורים והאסירים שיובאו לדיון בעיים בבית משפט צבאי מידי  (ג)
(ב), ייקבע בתיאום בין שירות-יום בהתאם להוראות סעיפים קטים (א) ו

  בתי המשפט הצבאיים. בין לבתי הסוהר והמשטרה הצבאית 

(ב), לעיין סדר העדיפות הקבוע-על אף האמור בסעיפים קטים (א) ו   (ד)
בית משפט צבאי רשאי להורות, מטעמים שיירשמו, כי הליך בהן, שיא

מסוים יתקיים בוכחות העצור או האסיר גם אם יש בכך משום סטייה 
מסדר העדיפות הקבוע באותם סעיפים קטים, ובלבד שהמספר הכולל
של העצורים והאסירים שיובאו באותו יום לא יעלה על המספר המרבי 

  הוראות סעיף קטן (א) רישה.  שאפשר להביא באותו יום לפי 
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 התש"ף   באב  ג'  

  2020     ביול  24

 אלוף תמיר ידעי 

 מפקד כוחות צה"ל

 ושומרון   יהודה          באזור

דיון שבו שמעת עדות לפי סימן ה' לפרק ה' לצו בדבר הוראות   )1(  (ה)
ביטחון, יתקיים בוכחות העצור או האסיר כאמור בצו בדבר קיום 

  . דיוים פליליים באמצעים טכולוגיים

בעייו של עצור קטין א לצו בדבר הוראות ביטחון  31לפי סעיף  דיון    )2(
, שה באופן ממשי על השתתפותו בדיוןאו עצור עם מוגבלות שמק
אלא אם כן העצור ביקש לקיימו , עצוריתקיים בוכחותו של ה

באמצעות מכשיר טכולוגי המאפשר העברת תמוה וקול בזמן 
   אמת.

-על אף הוראות סעיף זה   )ו(

בידוד ביתהוראת עצור או אסיר שחלה לגביו חובת בידוד מכוח   )1(
, ושוהה בבידוד במקום מעצר או בידוד במתקן מסוים  תאו הורא

(ג) להוראה 2לפי סעיף  במתקי כליאה בהתאם להוראות רופא
ישתתף בדיון באמצעות מכשיר טכולוגי המאפשרכאמור, 

  .תמוה וקול בזמן אמתהעברת 

שוכע ציב שירות בתי הסוהר, או קצין בכיר בדרגת גודר, על   )2(
קצין רפואה בשירות בתי הסוהר שיתהשל יסוד חוות דעת 

חשש ממשי שעצור או אסיר השוהה במקום מעצר  ישבכתב, כי 
שהואחשש ממשי  כי ישבגיף הקורוה או  קאו בבית סוהר דב

העצור אורשאי הוא להורות כי במגע עם חולה מאומת,  בא
האסיר לא יובא לבית המשפט לדיון בעייו עד תום ביצוע כל

שעות  96הדרושות להסרת החשש האמור, או למשך הפעולות 
והעצור או האסיר ישתתף , לפי המוקדם, התגבש החשששמעת 

בדיון באמצעות מכשיר טכולוגי המאפשר העברת תמוה וקול 
  בזמן אמת.  

״.2020 באוגוסט 6״ יבוא: ״2020 ביולי 24״לצו העיקרי, במקום  3בסעיף   .4  תוקף

מס' (תיקון הצבאייםוכחות עצורים בדיוים בבתי המשפט צו זה ייקרא: "צו בדבר   .5  השם
  ". 2020-ףהתש" (הוראת שעה), )1929  ) (מס'שומרוןו יהודה() 5
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  צבא הגה לישראל 
  

 ) 2019גיף הקורוה החדשאכיפת הוראת בריאות הציבור (  צו בדבר
 )1930 (מס'(יהודה ושומרון) ) 13מס'  (תיקון )והוראות שוות (בידוד בית

  2020-(הוראת שעה), התש"ף
  

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

  
גיף הקורוה  אכיפת הוראת בריאות הציבור (בצו בדבר   )1(  .1  הארכות תוקף

(יהודה ושומרון)   )והוראות שוות (בידוד בית  ) 2019 החדש
מקום  ב, 12בסעיף  ,2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1838(מס' 

  ."6.10.2020" :יבוא "6.8.2020"

גיף הקורוה  אכיפת הוראת בריאות הציבור (בצו בדבר   )2(
) 2(תיקון מס'  )והוראות שוות (בידוד בית  ) 2019 החדש

,  2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1862(יהודה ושומרון) (מס' 
  ."6.10.2020" :יבוא "6.8.2020"מקום ב, 7בסעיף 

  תחילתו של צו זה ביום חתימתו.   .2  תחילת תוקף 

גיף אכיפת הוראת בריאות הציבור ( צו בדבר צו זה ייקרא: "  .3  השם
 )13מס'  (תיקון ) והוראות שוות (בידוד בית )2019 הקורוה החדש

  ".2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1930(מס' (יהודה ושומרון) 

  
  

כח'    בתמוז     התש"ף 

  2020     ביולי            20

  תמיר              ידעי י      אלוף       

  מפקד        כוחות             צה"ל

  .באזור       יהודה          ושומרון 
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  צבא הגה לישראל 

גיף הקורוה החדש( המדיהבידוד במקום לבידוד מטעם   צו בדבר
(הוראת שעה),   )1931) (יהודה ושומרון) (מס' 9(תיקון מס'  )2019

  2020-התש"ף

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

 גיף הקורוה החדשבידוד במקום לבידוד מטעם המדיה (בצו בדבר    .1  8תיקון סעיף  
, 2020-(הוראת שעה), התש"ף )1847(יהודה ושומרון) (מס'  )2019

  ".6.10.2020" יבוא: "6.8.2020במקום " ,8בסעיף 

  תחילתו של צו זה ביום חתימתו.   .2  תחילת תוקף 

גיףצו בדבר בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה (צו זה ייקרא: "  .3  השם
 ) 1931) (יהודה ושומרון) (מס' 9(תיקון מס'  )2019 הקורוה החדש

  ".2020-(הוראת שעה), התש"ף

  ידעי תמיר             וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל

מרון ווש   באזור יהודה 

ףתש"ט"ז באב   ה

 2020באוגוסט      6
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  צבא הגה לישראל 

)23מס'  (תיקון ) 2019גיף הקורוה החדשפעילות (הגבלת  צו בדבר
  2020-(הוראת שעה), התש"ף )1932(יהודה ושומרון) (מס' 

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

תיקון 
  9סעיף 

(יהודה ושומרון) (מס'  ) 2019בצו בדבר הגבלת פעילות (גיף הקורוה החדש    .1
" יבוא:6.8.2020, במקום "9, בסעיף 2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1832

"6.10.2020."   

תחילת
  תוקף

  חתימתו. תחילתו של צו זה ביום   .2

(תיקון   )2019צו זה ייקרא: "צו בדבר הגבלת פעילות (גיף הקורוה החדש    .3  השם
  ".2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1932) (יהודה ושומרון) (מס' 23מס' 

  תמיר        ידעי      וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל

מרון ווש   באזור יהודה 

ףתש"ט"ז באב   ה

 2020באוגוסט      6
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  צבא הגה לישראל 

הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות  צו בדבר
 )1933(מס' (יהודה ושומרון)  )11מס'  (תיקון  2019גיף הקורוה החדש 

  2020-(הוראת שעה), התש"ף

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

תוהארכ
  תוקף

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

יבוא:  "6.8.2020"מקום ב, 7סעיף ב, 2020-(הוראת שעה), התש"ף
"6.10.2020."   

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

" 6.8.2020"מקום ב, 2, בסעיף 2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1845
  ".6.10.2020"יבוא: 

תחילת
  תוקף

  . חתימתוביום  צו זהתחילתו של    .2

צו זה ייקרא: "צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום  .3  השם
(יהודה ושומרון) (מס'  )11  מס'  (תיקון  2019התפשטות גיף הקורוה החדש  

  ". 2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1933

  ידעי תמיר             וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל

מרון ווש   באזור יהודה 

ףתש"ט"ז באב   ה

2020באוגוסט      6
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  צבא הגה לישראל 

(תיקון מס' ) 2019גיף הקורוה החדש(הכרזה על שטח מוגבל  צו בדבר
  2020-(הוראת שעה), התש"ף )1934) (יהודה ושומרון) (מס' 4

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

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

  ".6.10.2020" יבוא: "6.8.2020"

  חתימתו. תחילתו של צו זה ביום   .2  תחילת תוקף 

 גיף הקורוה החדש(הכרזה על שטח מוגבל  צו בדבר  צו זה ייקרא: "  .3  השם
(הוראת שעה),  ) 1934) (יהודה ושומרון) (מס' 4(תיקון מס'  )2019

  ".2020-התש"ף

  תמיר        ידעי      וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל

מרון ווש   באזור יהודה 

ףתש"ה  באב ט"ז 

2020באוגוסט       6
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 אלוף תמיר ידעיהתש"ף   ט"ז      באב

מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון
  2020  באוגוסט          6

לישראל     הגה      צבא  

1935' מס צו

) 6מס'   (תיקון וכחות עצורים ואסירים בדיוים בבתי המשפט הצבאיים בדבר צו
 2020-התש"ף ,(הוראת שעה)(יהודה והשומרון) 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר חוץ לשם שמירה על הביטחון,
- )Novel Coronavirus 2019גיף הקורוה מהתפשטות הסדר הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש 

nCoV ה) –) (להלןגיף הקורו י הכליאה ומחוצה להםי מצווה בזאת לאמור: , במתקה  

הארכת
  תוקף

בצו בדבר וכחות עצורים ואסירים בדיוים בבתי המשפט הצבאיים (הוראת שעה)   .1
6, במקום "3, בסעיף 2020-) (הוראת שעה), התש״ף1888(יהודה ושומרון) (מס׳ 

  ".  2020באוגוסט   20" יבוא "2020באוגוסט 

יםוכחות עצורים ואסירים בדיוים בבתי המשפט הצבאיצו זה ייקרא: "צו בדבר   .4  השם
  ". 2020-ףהתש" (הוראת שעה), )1935 ) (מס'שומרוןו יהודה() 6(תיקון מס' 
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  צ ב א      ה ג  ה      ל י ש ר א ל

  2020–התש"ף), 1936(מס' חובת המכרזים (יהודה ושומרון) צו בדבר  

ובהיותי סבור כי הדבר חוץ לטובת האזור, לצורך בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור,
ולשם הספקת השירותים למען הבטחת רווחתה וטובתה של האוכלוסיה ,הממשל התקין

  :הי מצווה בזאת לאמור הציבוריים באיזור והפעלתם,

–בצו זה  .1 הגדרות 

לרבות תחיקת הביטחון ולרבות כל מעשה חקיקה של גוף מחוקק –" דין"
בתחיקת תוקף באזור בהתאם לסמכויות שהועקו לאותו גוף־שהיו בר

  לפי הסכם הבייים; הביטחון או  

  ; היועץ המשפטי לאזור יהודה ושומרון –" היועץ המשפטי"

כמשמעותו ,המיהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון –" המיהל האזרחי"
– ), התשמ''ב947בדבר הקמת מיהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' צו ב

1981;  

האזרחי לכהן כקמ"ט אוצר ידי ראש המיהל־מי שמוה על – " הממוה"
  במיהל האזרחי;

ה ראש המיהל האזרחי בהתאםועדת המכרזים שימ –" ועדת המכרזים"
  ;לצו זה 5לסעיף 

  לצו זה;  6ועדת הפטור המכות מכוח סעיף  –" ועדת הפטור"

,מדית ישראללגבי יחיד: אזרח ישראלי או תושב  –" מציעים ישראליים"
ולגבי תאגיד: תאגיד שהתאגד במדית ישראל, למעט חברת חוץ שרשמה לפי

כפי תוקפו במדית ישראל  1999–לחוק החברות, התש"ט  346הוראות סעיף  
  מעת לעת; 

אדם הרשום במרשם האוכלוסין המתהל –" הרשומים במרשםמציעים "
),297הצו בדבר תעודות זהות ומרשם אוכלוסין (יהודה והשומרון) (מס'  על פי  

ומקום מגוריו הקבוע הוא באזור, וכן תאגיד שוסד באזור 1969–תשכ"ט
  ;הרשום המרשםוהבעלות והשליטה בו הן בידי מציע 

אזרחי (יהודה  כמשמעותו בצו בדבר הקמת מיהל  –"  ראש המיהל האזרחי"
  .1981–), התשמ''ב947והשומרון) (מס' 

10302



,או במקרקעין יתקשר בחוזה לביצוע עסקה בטובין המהל האזרחי לא (א)  .2 חובת מכרז 
פי מכרז פומבי הותן לכל־לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אלא על

  אדם הזדמות שווה להשתתף בו. 

לא יפלה בין מציעים מחמת מוגבלות, מין, טיה מיית,המהל האזרחי    (ב)
  מעמד אישי, גיל, הורות, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא או השקפה.

–לעיין סעיף קטן (ב)   (ג)

  רואים כהפליה גם קביעת תאים שלא ממין העיין;  ) 1(

המתחייבת מאופיו או ממהותו של המכרז,אין רואים בהבחה   )2(
  כהפליה; 

בהתקיים אחד מן הבאים, אין רואים בפתיחת מכרז להשתתפות  )3(
בלבד הרשומים במרשםמציעים ישראליים בלבד או מציעים 

לפצל או לעצב את המכרז  סבירהכהפליה, ובלבד שאין במצא דרך  
    –כך שתתאפשר השתתפות מציעים מכלל האוכלוסיות 

הטובין, העבודה או השירותים שוא המכרז, אים יכולים (א)
ידי מציעים ישראליים או מציעים־להיות מסופקים על

  בשל סיבות ביטחויות; הרשומים במרשם

הטובין, העבודה או השירותים שוא המכרז, אים יכולים  (ב)
ידי מציעים ישראליים או מציעים־להיות מסופקים על

, עקב היותם דורשים גישה קבועה, ישירה,הרשומים במרשם
לתוך שטחי  או  B־ו  Aלתוך שטחי  התראה קצרה  או תוך  מיידית  

  ; מדית ישראל

בהתקיים אחד מן הבאים, אין רואים בקביעת תאים פרדים או  )4(
–כהפליה הרשומים במרשם שוים למציעים ישראליים ולמציעים  

קביעת התאים הפרדים ובעת מהצורך להתאים את המכרז, (א)
הרשומים במרשם כך שהן מציעים ישראליים והן מציעים 

  יוכלו להשתתף בו; 

קביעת התאים הפרדים ובעת מדרישות או תאים שוים  (ב)
הקבועים בהוראותיו של דין החל באזור או בהוראותיו של דין

  .המציעיםהחל על 

המהל האזרחי לא יקבע תאי להשתתפות של מציע במכרז, אלא אם  (ד)
  כן התאי מתחייב מאופיו או ממהותו של המכרז. 
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עידוד
מציעים

  מקומיים 

ועדת המכרזים כי הדבר חוץ לטובת סברה ,2על אף האמור בסעיף   (א)  .3
, תוךהאזור ושיפור רווחת האוכלוסיה המקומית, רשאית היא לקבוע

כי במכרז אשר יפורסם לפי הוראות צו זה, יועק יתרון  ימוק ההחלטה,
ולמציעים ישראלים תושבי האזור (בסעיף הרשומים במרשםמציעים ל

וד מחיר הצעתם לאכל ע, בשלב בחירת הזוכה )מציעים מקומיים –זה 
  .  ממחיר הצעה אחרת 15%יעלה על 

לגבי יחיד: מציע –לעיין סעיף זה, "מציע ישראלי תושב האזור" 
; ולגבי תאגיד: תאגידשמקום עסקו העיקרי הוא באזורישראלי 

שמקום עסקו העיקרישהבעלות והשליטה בו הם בידי מציע ישראלי 
  הוא באזור. 

ולאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתיפורסם מכרז לפי הוראות צו זה,   (ב)
הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר,
ואחת מן ההצעות היא של מציע מקומי, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה

  במכרז.  

פטור 
ממכרז,

מכרז סגור
ודרכי
עריכת
 מכרז

לביצוע
עסקה

בטובין,
לביצוע

עבודה או
לרכישת

  שירותים 

–  בתקותראש המהל האזרחי יקבע   (א)  .4

סכומים או סוגי עיסקאות והלים לסיווג עיסקאות, שלגביהם, על  )1(
    – 2אף האמור בסעיף 

  לא תהיה חובה לערוך מכרז כלל;  (א)

לא תהיה חובה לערוך מכרז פומבי אלא סגור ותאיו של מכרז  (ב)
  כזה;

סוגי עיסקאות שבהן תהיה ההשתתפות במכרז מותית בתאים  )2(
  שייקבעו; 

ומתן עם המציעים אסוגי עיסקאות שבהן יתן להל מש  )3(
  שהצעותיהם מצאו מתאימות, וכללים ליהול המשא ומתן; 

המכרזים ודרכי הזמתן וקבלתן של הצעות מחירים, ואופן תצור  )4(
  פרסומם של המכרזים ברבים; 

  אמות המידה לבחירת ההצעות המתאימות;   )5(

כל עיין אחר הראה לו דרוש לשם יהול תקין והוגן של עיסקאות  )6(
ובמטרה להבטיח את קבלת ההצעות שיעיקו את מרב היתרוות

  למהל האזרחי.
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ותאיםמחובת מכרז  עיף זה ייקבעו, בין היתר, פטוריםלפי ס בתקות  (ב)
למיעת זקדרשת בדחיפות התקשרות הלמתן פטורים כאמור, עבור 

התקשרות שלגביה תקיימו סיבות מיוחדות ודירות, עבור של ממש
לטובת האזורועבור התקשרות הדרשת    המצדיקות עשייתה ללא מכרז

, אשר הסיבותלמען הבטחת רווחתה וטובתה של האוכלוסיה או
  .הייחודיות החלות באזור מועות הוצאתה לפועל באמצעות מכרז 

ועדת 
  המכרזים 

ועדתראש המהל האזרחי ימה ועדת מכרזים למיהל האזרחי.   (א)  .5
ציג חברים, ובלבד שיכללו בהלחמישה שלושה בין המכרזים תכלול 

  . וציג היועץ המשפטי הממוה

אחד מחברי הוועדה, שאיו ציג הממוה או ציג היועץ המשפטי, ימוה  (ב)
המכרזים. במידת האפשר, ימוה אחד מחברי הוועדהכיושב ראש ועדת  

לכהן כממלא מקום יושב הראש,  ,הכשיר להתמות כיושב ראש הוועדה 
  בהיעדרו.  

הוועדה תתכס אם לפחות שלושה חברים וכחים בה, ובלבד שציג  (ג)
הממוה וציג היועץ המשפטי יהיו וכחים. עדר יושב ראש הוועדה, ישב

  בראשה ממלא מקומו.  

ועדת 
  הפטור

מוקמת בזאת ועדת פטור למהל האזרחי.   (א)  . 6

  חברי ועדת הפטור יהיו:   (ב)

  , והוא יכהן כיושב ראש הועדה; או ציגו המהל האזרחיראש   )1(

  ה; והממ  )2(

  ; היועץ המשפטי או ציגו  )3(

המהל תיוהתקשרועבור  מחובת מכרז פטוריםועדת הפטור תדון ב  (ג)
והיא רשאית לעשות כן גם ,בתקותבהתאם לתאים שיקבעו  האזרחי

לאחר שתקבל את המלצת ועדת המכרזים בוגע לאישור הפטור מחובת
  המכרז. 

אימוץ
  תקיה

חוץ לטובת האזור, למען הבטחתכי הדבר  ה ועדת המכרזים סבר  (א)  .7
לשם הספקת השירותים הציבוריים  וארווחתה וטובתה של האוכלוסיה  

א לדרוש במכרז כיי ה תבאופן יעיל ומיטבי, רשאי באיזור והפעלתם
פרט או תקן רשמימ  הטובין, העבודה או השירותים יסופקו בהתאם לכל 

צה , המצאים בתוקף במדית ישראל, ובלבד שהיוועאו שאיו רשמי
  לצורך כך בגורם מקצועי הבקיא בתחום העיין. 
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כמשמעותם בצו בדבר תקים רשמיים  –בסעיף זה, מיפרט או תקן רשמי    (ב)
או כמשמועתם בחוק 1981–), תשמ"א899(יהודה והשומרון) (מס' 

  .מעת לעת ישראל כפי תוקפו במדית 1953–התקים, תשי"ג

שמירת
  דיים

כהגדרתם בצו, דיי המגון הממשלתישות את הוראות צו זה מאין   (א)  .8
בדבר מיויים והעסקת עובדים במגון הממשלתי (אזור יהודה

, כפי תוקפם לאחר השיויים שעשו1967–), תשכ"ז37והשומרון) (מס' 
  בהם מעת לעת בתחיקת הביטחון. 

  ות כל דין אחר החל באזור.אאין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהור  (ב)

הממוה אחראי על ביצוע צו זה.    .9  ביצוע

הוראות
מעבר

– צו זה לא יחול על התקשרות כתוצאה  (א). 10

ממכרז פומבי או סגור, מפיה לקבלת הצעות או ממתן התחייבות, ) 1(
זה, בהתאם לכללים ולהלים צווהכל אם עשו לפי תחילתו של 

  ; הצושהיו והגים לפי תחילתו של 

ממימוש זכות ברירה או הארכת התקשרות הכלולה בחוזה שכרת ) 2(
  לפי תחילתו של צו זה. 

צו זה, יהג המיהל האזרחיל 4סעיף לפי  תקות לתוקף של ןכיסתעד (ב)
 בהתאם לכללים ולהלים אשר היו הוגים לפי תחילתו של צו זה.

תחולה על
עסקאות
במקרעין 

ראש המהל האזרחי רשאי לקבוע תקות לפי צו זה על ביצוע עסקאות  (א).11
יחולו, בשיויים המחויביים, גם על תקות 4במקרקעין. הוראות סעיף 

  לפי סעיף זה. 

תחילתןביום  יהיה  במקרקעין  (א) לעיין עסקאות  2(ב) תחילתו של סעיף    (ב)
  .א)של תקות לפי סעיף קטן (

מקרקעיןב עסקאותלמכרזי  כרזיםועדת מראש המהל האזרחי ימה   (ג)
עסקאות מכרזי הממוה על הרכוש הממשלתי במיהל האזרחי.  דייל ע

ולא על ידי ועדת המכרזים שתמוה לפי  ,עדה זומקרקעין יוהלו על ידי ו
  .  5סעיף 

תיקון הצו
בדבר

מיהלה
אזרחי ה

,1981–), התשמ''ב947בצו בדבר הקמת מיהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס'  .12
צו בדבר חובת המכרזים (יהודה והשומרון)בתוספת השיה, בסופה יבוא: "

  ".2020–התש"ף),  1936(מס' 
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תחילת
תוקף

תחילתו של צו זה מיום חתימתו. .13

),1936(מס' (יהודה ושומרון)  חובת המכרזיםצו זה ייקרא: "צו בדבר  .14  השם
  ".2020–התש"ף

 תמיר          ידעיאלוף                התש"ף        באב      כ"א

מפקד         כוחות        צה"ל 

והשומרון      יהודה       באזור

 2020באוגוסט  11
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  "ף התשכ"ב     באב     

   2020באוגוסט         11

אלוף תמיר ידעי 

מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה ושומרון

  צבא הגה לישראל

  1937צו מס' 

  )  (הוראת שעה) 5בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'  צו
  2020-"ףהתש), והשומרון(יהודה 

שמירהובהיותי סבור כי הדבר חוץ לשם  ,בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה''ל באזור
  : הי מצווה בזאת לאמורוביטחון האזור,  הסדר הציבוריעל 

תיקון סעיף 
1  

(הוראת שעה) ) 43 צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'ל 1בסעיף   .1
, במקום "עד תום 2014-, התשע"ד)1745(צו מס'  (יהודה והשומרון)

  ".2021באוגוסט  1חמש שים מהיום" יבוא "עד ליום 

  מיום חתימתו.  תחילת תוקפו של צו זה  .2  תוקף 

) (הוראת 5ון מס' (תיקצו זה ייקרא: "צו בדבר הוראות ביטחון   .3  השם
  ".2020-), התש"ף1937 שעה) (יהודה והשומרון) (צו מס'
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  צבא ההגה לישראל 

  1938 צו מס'

),הוראת שעה(  (יהודה ושומרון) )7מס'  (תיקון מעצר דיוי בדבר צו

  2020-התש"ף

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

הי מצווה בזאת גיף הקורוה),    –) (להלן  Novel Coronavirus 2019-nCoV(בגיף הקורוה  
לאמור:

) (הוראת1830׳ בצו בדבר דיוי מעצר (יהודה ושומרון) (מס  .1  (א)2תיקון סעיף  
(א), אחרי2"), בסעף הצו העיקרי(להלן: " 2020-שעה), התש״ף

" יבוא "בשל מיעה טכית בלתיעצורהמילים "בעייו של אותו  
"והעצור הסכים לכךואחרי המילים " ",לקיימו בדרך זו צפויה

  יבוא "באמצעות סגורו". 

  ) יבוא: 2(א2אחרי סעיף בצו העיקרי,    .2  )3(א2הוספת סעיף 

א לצו בדבר הוראות ביטחון, 42וסף על הוראות סעיף    )3(א2"
על בקשה להארכת מעצר לפי אותו סעיף יחולו 

  " (ה).2הוראות סעיף 

(ו) יבוא "בלי לגרוע2במקום האמור בסעיף בצו העיקרי,   .3  (ו)2תיקון סעיף  
לצו בדבר הוראות ביטחון, על דיון 47-ו 45מהוראות סעיפים 

בבקשה לעיון חוזר או בערר לפי הוראות אותם סעיפים בעייו
של עצור, שלא יתן לקיימו בוכחותו, יתקיים הדיון באמצעות

בזמן אמת שמאפשר העברת קול ותמוהמכשיר טכולוגי 
  , בשיויים המחויבים.". 2ויחולו הוראות סעיף 

15״ ״ יבואבאוגוסט 20, במקום ״לצו העיקרי 5בסעיף   .4  הארכת תוקף
  ״. בספטמבר

) (יהודה 7מס'  (תיקון  צו זה ייקרא: "צו בדבר דיוי מעצר  .5  השם
  ״.2020-), התש"ףהוראת שעה( )1938 ושומרון) (מס'

 אלוף       תמיר       ידעיהתש"ף    ל'       באב     

מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון
  2020    באוגוסט      20
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 אלוף תמיר ידעיהתש"ף         ל'            באב

מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון
  2020  באוגוסט           20

לישראל     הגה      צבא 

1939' מס צו

) 7מס'   (תיקון וכחות עצורים ואסירים בדיוים בבתי המשפט הצבאיים בדבר צו
 2020-התש"ף ,(הוראת שעה)(יהודה והשומרון) 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר חוץ לשם שמירה על הביטחון,
-)Novel Coronavirus 2019גיף הקורוה מהתפשטות הסדר הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש 

nCoV ה) –) (להלןגיף הקורו י הכליאה ומחוצה להםי מצווה בזאת לאמור: , במתקה  

תיקון סעיף 
  ) 1(ה)(2

בצו בדבר וכחות עצורים ואסירים בדיוים בבתי המשפט הצבאיים (הוראת   .1
הצו (להלן: " 2020-) (הוראת שעה), התש"ף1888שעה) (יהודה ושומרון) (מס' 

), אחרי הסיפא יבוא "זאת, אלא אם כן הורה בית 1(ה)(2"), בסעיף העיקרי
שמאפשר העברת קול ותמוה המשפט על קיומו באמצעות מכשיר טכולוגי 

בהסכמה שהובאה  – בהסכמת הצדדים, ולעיין העצור או האסיר  בזמן אמת
  באמצעות סגורו".

הוספת סעיף 
-ו )3(ה)(2
  ) 4(ה)(2

  ) יבוא: 2(ה)(2אחרי סעיף בצו העיקרי,    .2

לא יתן לקיים דיון בוכחות העצורים או האסירים לפי הוראות סעיף קטן   )3(
(א), תתקיים השתתפותם בדיוים בדרך של היוועדות חזותית לפי הוראות

  צו זה.
ג לצו2) כדי לגרוע מהוראות סעיף 3) עד (1אין באמור בסעיפים קטים (  )4(

  בדבר קיום דיוים פליליים באמצעים טכולוגיים.  

". 2020בספטמבר  15יבוא "  "2020באוגוסט  20, במקום "לצו העיקרי 3בסעיף   .3 הארכת תוקף

בדיוים בבתי המשפט וכחות עצורים ואסירים צו זה ייקרא: "צו בדבר   .4  השם
-ףהתש" (הוראת שעה), )1939 ) (מס'שומרוןו יהודה() 7(תיקון מס'  הצבאיים

2020."  
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 אלוף תמיר ידעיהתש"ף         באב   ל'         

מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון
  2020       באוגוסט          20

  לישראל      הגה      צבא

1940צו מס' 

 (יהודה והשומרון)) 7(תיקון מס'  קיום דיוים פליליים באמצעים טכולוגיים בדבר צו
2020- , התש"ף(הוראת שעה)

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר חוץ לשם שמירה על הביטחון, הסדר
בגיף  מהידבקות המתדייים בבתי המשפט הצבאיים והאוכלוסייההציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש 

 לאמור: הי מצווה בזאתגיף הקורוה),   –) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(הקורוה 

תיקון 
סעיף 

  ) 1(א)(2

) (הוראת 1842בצו בדבר קיום דיוים פליליים באמצעים טכולוגיים (יהודה ושומרון) (מס'   .1
), אחרי המילים "בעייו של אותו 1(א)(2בסעיף  "),הצו העיקרי" –(להלן  2020-שעה), התש"ף

עצור או אסיר " יבוא "בשל מיעה טכית בלתי צפויה", ואחרי המילים "והסכים לכך העצור
  או האסיר" יבוא "באמצעות סגורו". 

תיקון 
סעיף 

  א(א) 2

בהסכמה   –א(א) לצו העיקרי, אחרי המילה הצדדים יבוא ", ולעיין העצור או האסיר  2בסעיף    .2
  שהובאה באמצעות סיגורו"

הארכת
  תוקף

  ״.בספטמבר 15״  ״ יבואבאוגוסט 20, במקום ״4, בסעיף העיקריבצו   .2

(יהודה ) 7(תיקון מס'  קיום דיוים פליליים באמצעים טכולוגייםצו בדבר צו זה ייקרא: "  .3  השם
  "2020-ף, התש"(הוראת שעה) )1940(מס' והשומרון) 
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  צבא ההגה לישראל
  1941צו מס' 

מעצר לחשודים בעת שקיימת מיעה לקדם הליכי חקירה בשל גיף  בדבר צו
- ), התש"ףהוראת שעה((יהודה ושומרון)  )8מס'  (תיקוןהקורוה החדש 

2020  

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

גיף  -) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(עצורים והאוכלוסייה בגיף הקורוה 
  :לאמור  בזאת  מצווה הי, המחלה התפשטות ומהמשךהקורוה), 

בצו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מיעת לקדם הליכי חקירה   .1  הארכת תוקף
) (הוראת 1833בשל גיף הקורוה החדש (יהודה ושומרון) (מס׳ 

 15באוגוסט" יבוא "  20, במקום "3, בסעיף 2020-שעה), התש״ף
  בספטמבר". 

מעצר לחשודים בעת שקיימת מיעה לקדם צו זה ייקרא: "צו בדבר    .2  השם
(יהודה ) 8(תיקון מס'  הליכי חקירה בשל גיף הקורוה החדש

  ״.2020-), התש"ףהוראת שעה( )1941מס' ושומרון) (

 אלוף תמיר ידעיהתש"ף       ל'            באב

מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון
  2020  באוגוסט          20
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  לישראל ההגה צבא

  1942מס'  צו

  2020- ף"התש), ושומרון ) (יהודה 3) (תיקון מס' 67בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'  צו

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

תיקון 
סעיף 

15  

- , התש"ף)1827(מס'  (יהודה ושומרון) )67ר הוראות ביטחון (תיקון מס' צו בדבב  .1
  ".2020בספטמבר  30" יבוא " 2020באוגוסט  30(ב), במקום "15, בסעיף 2020

  תחילתו של צו זה ביום חתימתו.   .2  תחילה

) (יהודה3מס'  ) (תיקון67צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' צו זה ייקרא: "  .3  השם
  ". 2020-התש"ף, )1942(מס'  ושומרון)

אלוף          תמיר           ידעי
 צה"ל  כוחות         מפקד     

שומרוןבאזור        יהודה    ו

י"א     באלול     התש"ף

2020באוגוסט            31

10313



  צבא הגה לישראל 

ביישובים מסוימים   ללימוד חובהשל מוסדות פעילות הגבלת  צו בדבר
(הוראת שעה),   )1943(מס' (יהודה ושומרון)   )גיף הקורוה החדש(

  2020-התש"ף

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

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף כהגדרתו ב  -  "מוסד"  .1  הגדרות 
הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד 

, בשיויים , כפי תוקפן בישראל מעת לעת2020-חובה), התש"ף
  ;  המחויבים

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם כהגדרתו ב -"תלמיד" 
גיף הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות 

, , כפי תוקפן בישראל מעת לעת2020- ללימוד חובה), התש"ף
  ; בשיויים המחויבים

, כפי תוקפו 1988- תשמ"חהחוק חיוך מיוחד,    -"חוק חיוך מיוחד"  
  עת;  בתקוים מעת ל

, כפי תוקפו 1949-חוק לימוד חובה, התש"ט -"חוק לימוד חובה" 
  בתקוים מעת לעת; 

תקון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון),  -"התקוים" 
או תקון המועצות האזוריות (יהודה ושומרון),  1981-התשמ"א
  , לפי העיין. 1979-התשל"ט

פתיחתו-אי
של מוסד
ביישובים
  מסוימים 

 .לתלמידיםמוסד המצא ביישוב המפורט בתוספת לא ייפתח    (א)  .2

אין באמור  בסעיף קטן (א), למוע קיום פעילות והפעלה של  (ב)
  מוסד המפורט להלן:  

מסגרות לחיוך בלתי פורמלי לילדי עובדים חיויים   )1(
וכן מקומות המשמשים או שועדו לשמש  12עד גיל 

לחיוך ולטיפול בפעוטות שהם ילדי מקום שהייה יומי  
  ;עובדים חיויים

  ; מרכזי חירום לילדים ווער בסיכון  )2(

  מרכזי וער יישובי לוער בסיכון;   )3(

- פעילות בתי ספר שיתן בהם חיוך על  )4(
  יסודי לוער ושר ובסיכון;

פימיות לתלמידים בלא עורף משפחתי, לרבות   )5(
תלמידים שהופו על ידי המחלקות לשירותים 

  ;ת או בצווי בית משפטמועצוחברתיים ב

פעילויות לתלמיד עם צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק   )6(
  ;ובכלל זה הסעות  חיוך מיוחד

פעילות מתדבים שבאה להבטיח מתן מעה חיוכי או   )7(
  ; רווחתי לתלמידים
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  ; פסיכולוגיים חיוכייםשירותים   )8(

פעילות של ועדות זכאות ואפיון, ועדות השגה וצוותים   )9(
  ; מקצועיים לפי חוק חיוך מיוחד-רב

  ; שירותים של מתי"א כהגדרתו בחוק חיוך מיוחד  )10(

) 3(ב)( 4פעולות של קצין ביקור סדיר כהגדרתו בסעיף   )11(
  ; לחוק לימוד חובה

פעולות של יחידות הוער ברשויות המקומיות לפי   )12(
  ; , לרבות הפעלת מתדביםהתקוים

פעולות של יחידת קידום במחלקת החיוך כהגדרתה   )13(
  ים; בתקו

פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק, לרבות   )14(
  . ות מקומיותמועצ באמצעות מבי מוסדות ומיתקי 

  .8.9.2020תחילתו של צו זה ביום חתימתו ועד ליום   .3  תחילת תוקף 

ללימוד חובה של מוסדות פעילות הגבלת צו בדבר צו זה ייקרא: "  .4  השם
(יהודה ושומרון) (מס'  )גיף הקורוה החדש(ביישובים מסוימים 

  ". 2020-(הוראת שעה), התש"ף )1943

  תמיר        ידעי      וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל

  מרון ווש   באזור יהודה 

  תוספת 
  ) (א)2 (סעיף

  ) ביתר עילית1(
  ) עמואל 2(

ףתש"הי"ב  באלול      

  2020   בספטמבר       1
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  צבא הגה לישראל

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש  
– ), תש"ף1944(הוראת שעה) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון) (מס' 

2020

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

  –  צו זהב  .1

אזור הכולל את  –אזור אדום", "אזור כתום", "אזור צהוב" ו"אזור ירוק" "
או את האזורים הרשויות המקומיות, ובכלל זה יישובים או שכוות בהן, אם ייקבעו,

  ; המפורטים לצד האזור בתוספת הרביעית המסומים במפה

מי שהקטין מצא במשמורתו או  ,אפוטרופוס הורה, –"אחראי על הקטין" 
  ; אדם שבידו רישיון אומה, ושקיבל כדין ילד לטיפולו למטרת אומה בהשגחתו או 

בי אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד –אשים הגרים באותו מקום" "
וכן אדם עם מוגבלות ומלווהו הדרוש לו במקום מגורים או במקום שהייה קבוע אחד

  ;מחמת מוגבלותו

כהגדרתן בהוראת בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש  –"הוראות המהל" 
  ;2020–) (בידוד בית והוראות שוות) (הוראת שעה), התש"ף2019

למעט  שהיית בי אדם בסמיכות, בין במבה ובין בשטח פתוח, –"התקהלות" 
  שהייה בסמיכות של אשים הגרים באותו מקום; 

לרבות פעולות איבחון רפואי, טיפול רפואי מוע, טיפול   –"טיפול רפואי" 
  ;פסיכולוגי או טיפול סיעודי

  לרבות שתייה"; –"מזון" 

  לרבות מקום שהייה קבוע";  –"מקום מגורים" 

  כל אחר מאלה:  –"מקום עבודה" 

  בו עובדים על ידי מעסיק; ) מקום שמועסקים 1(

  ) מקום שעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד;2(

  ) מקום שעובד מגיע אליו במסגרת עבודתו לרבות מרחב הציבורי;3(

צו בדבר יהול מועצות אזוריות מועצה אזורית כהגדרתה ב –" רשות מקומית"
מקומית כהגדרתה בצו בדבר יהול או מועצה    1979–), תשל"ט783(יהודה ושומרון) (מס'  

  ; 1981–), תשמ"א892(מס'  מועצות מקומיות (יהודה ושומרון)

מקום תחום, בין במבה ובין בשטח פתוח, שיתן למוע   –"מקום פתוח לציבור"  
כיסה אליו, המוהל על ידי מחזיק והפתוח לציבור, ובכלל זה מקום שהכיסה אליו

  תן בו שירות רפואי;למעט מקום כאמור שי בתשלום,

מקום הפתוח לציבור או בית עסק, למעט מקום או  –"מקום ציבורי או עסקי" 
  ;14בסעיף בית עסק כאמור 

  מקום מגורים או רכב שאיו תחבורה יבשתית;  –"מרחב פרטי" 

כל מקום שאיו מרחב פרטי ואיו מקום שחלים לגביו סעיפים   –"מרחב ציבורי"  
  ; 8, או 7, 4, 3

  ); 2019 )Novel Coronavirus 2019–nCoVגיף הקורוה החדש   –"גיף הקורוה" 

לרבות מתדב, מי שמועסק ומי שותן שירות במקום עבודה, בין  –"עובד" 
  עבודה ובין שלא מתקיימים"; שמתקיימים עם המעסיק יחסי 

צו בדבר תעבורה [וסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס'  –"צו בדבר תעבורה" 
  ; 2018–), התשע"ט1805

 הגדרות
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) (בידוד 2019הוראת בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש  –"צו בידוד בית" 
  ; 2020–תש"ף בית) (הוראת שעה), 

; שטח שאיו במבה –שטח פתוח" "

תחבורה ציבורית והסעה מיוחדת; בהגדרה זו, "הסעה  – ה יבשתית" "תחבור
הסעה שבה עומדים אוטובוס או טיולית לרשות מזמין תמורת תשלום סכום   –מיוחדת"  

  כולל בעד השימוש בו"; 

  כל אלה:  –"תחבורה ציבורית" 

  אוטובוס ציבורי הפועל בקו שירות, כהגדרתם בצו בדבר תעבורה; )1(

דבר תעבורה. בצו במוית כהגדרתה  )2(

מטרים לפחות  2השוהים במרחב הציבורי ישמרו, ככל האפשר, על מרחק של    (א)  .2
  בין אדם לאדם, למעט אשים הגרים באותו מקום. 

השוהים במקום ציבורי או עסקי ישמרו, ככל האפשר, על מרחק כאמור  (ב)
  (א), למעט אשים הגרים באותו מקום.  סעיף קטןב

לא ישהה אדם במקום הפתוח לציבור או בבית עסק שפעילותו אסורה לפי  (א)  .3
  .לסעיף זה, למעט מפעיל המקום או בית העסק או מי מטעמו, וביגוד 14סעיף 

לצו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור (גיף  7בסעיף  גורם מוסמך כאמור    (ב)
) (הוראת1838) (בידוד בית והוראות שוות) (יהודה ושומרון) (מס'  2019הקורוה החדש  
סעיף קטןעילותו אסורה, ביגוד ל יסביר לאדם השוהה במקום שפ  2020–שעה), התש"ף

  (א), את איסור השהייה במקום ואת משמעות המשך שהייתו במקום.

, לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל2בסעיף בלי לגרוע מהאמור   (א)  .4
האשים בה עולה על המפורט להלן, לעיין כל אזורתפילה או טקס דתי, שמספר 

  מהאזורים המפורטים בתוספת הרביעית:
  אשים בשטח פתוח;   20־אשים במבה ו 10 –באזור אדום    )1(
  אשים בשטח פתוח;   50־אשים במבה ו 25 –באזור כתום    )2(
  אשים בשטח פתוח;   100־אשים במבה ו 50 –באזור צהוב    )3(

  . אשים בשטח פתוח 250־אשים במבה ו 100 –באזור ירוק    )4(  

לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר   (ב)
  (א), במרחב פרטי.  סעיף קטןהאשים בה עולה על האמור ב

לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר   (ג)
  (א), במקום ציבורי או עסקי. סעיף קטןאמור בהאשים בה עולה על ה

וסעים באותו הרכב, וסף על ההג,  2־הג בסיעה ברכב פרטי לא יסיע יותר מ  .5
למעט אשים הגרים באותו מקום; ברכב פרטי הכולל יותר מספסל אחורי אחד, יתן

סעיף זה לא יחוללהסיע וסע אחד וסף בכל ספסל כאמור ובלבד שישב בספסל פרד; 
  העולה על האמור.במקרה שיש צורך חיוי בסיעה של מספר אשים  

הרשות המקומית תציב שלט בסמוך למיתקי שעשועים המצויים במרחב   .6
מטרים לפחות בין אדם לאדם, חובת עטיית מסכה   2הציבורי, לעיין שמירת מרחק של  

  ומיעת התקהלות, בוסח המפורט בתוספת הראשוה.

מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי לא יפעיל את המקום בדרך של   .7
  פתיחתו לציבור, אלא בכפוף לקיום הוראות אלה: 

המחזיק או המפעיל של המקום יגיש לרשות המקומית, לפי פתיחת המקום  )1(
לציבור, הצהרה חתומה בוסח הקבוע בתוספת השייה, ולפיה הוא עומד 

, לפי 11־ו 10, 9ובסעיפים  8בסעיף ), 10) עד (2בתאים המפורטים בפסקאות (
כלכלה העיין; הצהרה כאמור תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד ה

או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית  בישראל והתעשייה
טופס ההצהרה); ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה  –(להלן 

לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית בישראל 
  ום; על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול הגורם האחראי על המק

המחזיק או המפעיל של המקום ימה אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות   )2(
  ממוה קורוה) וימסור את שמו בטופס ההצהרה;  –(להלן    בסעיף זההמפורטות  

בדלפק שירות, אם ישו במקום, יתקין המחזיק או המפעיל של המקום  )3(

חובת שמירת מרחק
במרחב הציבורי 

ובמקום ציבורי או 
  עסקי

איסור שהייה במקום
הפתוח לציבור ובבית

עסק שפעילותו אסורה

הגבלת התקהלות
במרחב הציבורי, במרחב
הפרטי ובמקום ציבורי

  או עסקי

הגבלות על סיעה בכלי
  תחבורה פרטי

וךחובת שילוט בסמ
  למיתקי שעשועים

הוראות להפעלת מקום
ציבורי או עסקי בדרך 

  ורשל פתיחתו לציב
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מחיצה למיעת העברת רסס בין ותן השירות למקבל השירות; במבה שבו 
קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספריקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה 

  תר;ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היו  50תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 

  – בטרם כיסה למקום, למעט בית עסק המצוי בקיון או בשוק    )4(
המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, ישאל את הכסים,    (א)

לרבות את האחראי על הקטין, את   – למעט עובדי המקום, ולעיין קטין 
  השאלות האלה:

  האם אתה משתעל?  )1(

עלה או האם היה לך חום מעלות צלזיוס ומ  38האם חום גופך הוא    )2(
  השעות האחרוות?   48־כאמור ב

  האם היית במגע קרוב עם חולה קורוה בשבועיים האחרוים?   )3(

של המקום, או מי מטעמו, לא יתיר כיסה למקום למי המחזיק או המפעיל 
שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל 

  או אלרגיה אחרת; בשל מצב כרוי כגון אסתמה 

המחזיק או המפעיל של המקום יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי    (ב)
שאיו פולשי לכסים למקום, ככל האפשר; בוצעה מדידת חום כאמור, לא  

  מעלות צלזיוס ומעלה;  38תותר כיסת אדם עם חום גוף של 

רפואי לקבלת  (ב) לא יחולו על אדם הכס למוסד ־פסקאות משה (א) ו  (ג)
  טיפול רפואי;

המחזיק או המפעיל של המקום לא יכיס למקום אדם שאיו עוטה    (א)  )5(
ה לצו בידוד בית, 3בהתאם להוראות סעיף והמחויב בעטיית מסכה מסכה 

  ולא ייתן שירות לאדם שאיו עוטה מסכה כאמור; 

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

המחזיק או המפעיל של המקום יודיע   – אם יש במקום מערכת כריזה   (ג)
  באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית המסכה; 

  2המחזיק או המפעיל של המקום יפעל, ככל האפשר, לשמירת מרחק של   )6(
אשים שאים גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן יפעל מטרים לפחות בין 

ככל האפשר למיעת הצטופפות של השוהים במקום מסוים, לרבות הצטופפות 
  בכיסה למקום;

המחזיק או המפעיל של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון    )7(
יל מטרים זה מזה; המחזיק או המפע  2מקומות לעמידת הממתיים במרחק של 

  של המקום יציב במקום בולט לעין, שלט לעיין שמירה על מרחק כאמור; 

אם מצויה מעלית במקום, המחזיק או המפעיל של המקום יתלה שלט    )8(
בכיסה למעלית, ובו יצוין מספר הוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר 

אשים הגרים המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית אלא אם כן הוסעים הם  
  באותו מקום;

המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגייה במקום ויחה    )9(
את עובדיו בעיין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פימיים באופן תדיר, 
ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות; לעיין זה, "משטחים 

בתדירות גבוהה, ובכלל במקום באים עמם במגע    משטחים שהשוהים  –פימיים"  
  זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצי מעלית וכיוצא בהם;

המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום מיתקים עם חומר לחיטוי    )10(
  ידיים במקומות גישים וזמיים. 

ולא יאפשר  המחזיק או המפעיל של המקום לא יגיש מזון לצריכה במקום   )11(
הגשת מזון כאמור, למעט שתייה; הוראה זו לא תחול על מקום שהוא בית אוכל, 
בר, פאב או גן אירועים ועל עסק המצוי במקום דרך קבע שעיקר עיסוקו הגשה 

  של מזון לצריכה במקום. 
עיל של המקום יקבע ויפעיל מגון במקום ציבורי או עסקי, המחזיק או המפ  (א)  .8

לוויסות כיסת האשים למקום, למעט עובדי המקום, ובכלל זה באמצעות תיאום הגעה  
מראש כך שבכל עת לא ישהו במקום אשים במספר העולה על התפוסה המרבית  

בהתאם לאזור המפורט בתוספת   –, "התפוסה המרבית המותרת" סעיף זההמותרת; ב 
  מצוי המקום הציבורי או העסקי, ולפי המפורט להלן לצד כל אזור:הרביעית שבו 

התפוסה המרבית
המותרת במקום
  ציבורי או עסקי
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אשים בטח פתוח, ובלבד  20אשים במבה ועד  10עד  –באזור אדום   )1(
  מטרים בין אדם לאדם; 2ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 

במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה – באזור כתום   )2(
מהתפוסה,  40%  –מהתפוסה, ובשטח פתוח    20%  –  במבה  –מרבית ברישיון  

25מטרים קבועים, והכול עד  4־לא יותר מאדם ל –ואם איו עסק כאמור 
אשים בשטח פתוח, לכל היותר, ולא פחות מהאמור 50אשים במבה ועד 

  ); 1בפסקה (
במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית  –באזור צהוב    )3(

מהתפוסה, ואם 60% –מהתפוסה, ובשטח פתוח  40% –מבה ב  –ברישיון 
אשים 50מטרים רבועים, והכול עד  4־ לא יותר מאדם ל – איו עסק כאמור 

אשים בשטח פתוח, לכל היותר, ולא פחות מהאמור בפסקה  100במבה ועד  
)1;(  
במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית  –באזור ירוק    )4(

מהתפוסה, ואם 80% –מהתפוסה, ובשטח פתוח  60% –במבה  –ן ברישיו
אשים   100מטרים רבועים, והכול עד    4־לא יותר מאדם ל  –איו עסק כאמור  

אשים בשטח פתוח, לכל היותר, ולא פחות מהאמור בפסקה  250במבה ועד  
)1;(  

המקום,, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח סעיף זהלעיין 
 ולמעט שטחי חיון, מחסים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.

(א), במקום ציבורי או עסקי כמפורט סעיף קטןוב 4בסעיף על אף האמור   (ב)
להלן, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מגון לוויסות כיסת האשים 

  למקום, למעט עובדי המקום, והתפוסה המותרת תהיה כמפורט להלן: 
במקום ציבורי או עסקי בשטח פתוח שערך בו אירוע מאורגן בישיבה  )4(

בלבד אשר מתקיימים בו כל אלה: ישיבה במקומות מסומים, בהושבה של
מטרים ולכל הפחות  2אשים שאים גרים באותו מקום שמר מרחק של 

אשים   20כיסא ריק בייהם, בלא הגשת מזון, המקום מחולק למתחמים של  
מטרים לפחות, יש סימון 2היותר ובין מתחם למתחם שמר מרחק של  לכל

פיזי בין המתחמים, מיוי ממוה קורוה למקום וכן סדרים לשמירת
החלוקה למתחמים והמפעיל או המחזיק של המקום פועל בכפוף להוראות 

(א), לפי האזור, ואולם  סעיף קטןמספר השוהים יהיה כאמור ב –המהל 
המצוי באזור ירוק או באזור צהוב יתן לאשר קיום אירוע במקום כאמור

  (א), כמפורט להלן:  סעיף קטןכאמור שמספר השוהים בו עולה על האמור ב
הרשות המקומית תבחן אם התקיימו התאים שבהוראות המהל;   (א)

מצאה כי התקיימו התאים האמורים, תיתן אישור לקיום אירוע 
  שים;א 500כאמור בהשתתפות של עד 

אשים אם  500יתן לקיים אירוע כאמור בהשתתפות של מעל   (ב)
תה הרשות המקומית אישור לכך כאמור בפסקת משה (א) ווסף על

תן את אישורו, ובהתאםבישראל  כך המהל הכללי של משרד הבריאות  
  ; בישראל לתאי האישור של המהל הכללי של משרד הבריאות

עסקי במבה סגור שיש בו כמה כיסות פרדות, אשרבמקום ציבורי או    א)4(
התפוסה המרבית תהיה התפוסה – מתקיימת בו פעילות בהושבה בלבד
(א), לפי האזור, מוכפלת סעיף קטןהמרבית המותרת למבה כמפורט ב 

  במספר הכיסות למקום, ולא תעלה על אלה:
מרבית במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו ברישיון תפוסה    (א)

 סעיף קטןהשיעור מהתפוסה, באחוזים, הקבוע לאותו אזור ב –במבה 
  מטרים רבועים;  4־יחס של אדם ל –(א), ואם איו עסק כאמור 

  אשים סך הכול;  1,000  (ב)
והכול בלבד שיתקיימו במקום כל אלה: ישיבה במקומות מסומים בהושבה

מטרים ולכל הפחות  2של אשים שאים גרים באותו מקום יישמר מרחק של  
כיסא ריק בייהם, בלא הגשת מזון, המקום יחולק למתחמים פרדים
בהתאם למספר הכיסות, ובכל מתחם ישהו רק אשים שכסו מאותה 
כיסה ובמספר שאיו עולה על התפוסה המרבית המותרת כמפורט בסעיף

זימטרים לפחות, סימון פי 2קטן (א), בין מתחם למתחם יישמר מרחק של 
בין המתחמים, מיוי ממוה קורוה למקום וכן סדרים לשמירת החלוקה
  . למתחמים, והמפעיל או המחזיק של המקום יפעל בכפוף להוראות המהל.

אשים, ואולם  15־בטיפול קבוצתי במסגרות רווחה לא ישתתפו יותר מ  )5(
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א)(4  סעיףפסקה זו לא תחול לגבי טיפול כאמור המתקיים באזור שבהתאם ל
(א) יתן לקיימו עם מספר משתתפים גבוה יותר; לעיין זה,  סעיף קטןאו 

מתאמת הרווחה שירות היתן לאדם על ידי –"טיפול במסגרות רווחה" 
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתים במיהל האזרחי או על ידי

או מטעמו או על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות בישראל
  ות או מטעמן; המקומי

מספר השוהים לא   –  קדוש, ומקום  פארקבקיון, מוזאון, שמורת טבע,    )6(
  מטרים רבועים משטח המקום;  7יעלה על יחס של אדם לכל 

מספר –בחות למכירת מוצרי מזון או מוצרי היגייה ובבית מרקחת   )7(
מטרים רבועים משטח המקום או  7השוהים לא יעלה על יחס של אדם לכל 

  (א), לפי המקל מבייהם.  סעיף קטןהתפוסה המרבית המותרת כמפורט ב  על

המחזיק או המפעיל של מקום ציבורי או עסקי יציב שלט לעיין מספר  (ג)
  (ב). ־(א) ו סעיפים קטיםהשוהים המותר במקום, כאמור ב

מהוראות המהל ובכלל זה הוראות המהל כדי לגרוע  צו זהאין בהוראות   (א)  .9
מספרה ועסק לטיפול   בר ופאב, גן אירועים,  לעיין בית תפילה, מקווה טהרה, בית אוכל,

לא רפואי בגוף האדם, לרבות רפואה אלטרטיבית, קיון, שוק, מכון כושר וסטודיו,
בריכת שחייה, מוזאון, מיתקי שעשועים ואטרקציה תיירותית, המפורסמות באתר

  .בישראל האיטרט של משרד הבריאות

קיון או שוק , מקום ציבורי או עסקי שהוא 8־ו 7 סעיפיםוסף על האמור ב  (ב)
  קמעואי יפעל גם בכפוף לתאים המפורטים להלן: 

המחזיק או המפעיל של המקום, ובשוק שאין לו מחזיק או מפעיל   )1(
  – הרשות המקומית שבתחומה מצא השוק    –כאמור 

  לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה במתחם מזון משותף;  (א)

ימע גישה לא יציב שולחות וכיסאות לאכילה בשטח המקום, ו  (ב)
  לשולחות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; 

יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעיין איסור אכילה במקום;   (ג)
האמור בפסקה זו לא יחול על בית אוכל המצוי בתוך שטח הקיון או

  השוק; 

המחזיק או המפעיל של המקום, ובשוק שאין לו מחזיק או מפעיל   )2(
ומית שבתחומה מצא השוק, ימהל רישום בכיסותהרשות המק –כאמור 

למקום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של מספר האשים השוהים במקום
  בכל עת; 

לעיין שוק קמעואי שאין לו מחזיק או מפעיל יחולו חובות המחזיק או   )3(
על הרשות המקומית שבתחומה מצא   8־ו  7  סעיפיםהמפעיל של המקום לפי  

  השוק.

, מחזיק או 9עד  7 סעיפיםבלי לגרוע מאחריות מחזיק או מפעיל של קיון לפי   .10
עד   7  סעיפיםמפעיל כאמור יפעל לעמידת העסקים שבשטח הקיון בהוראות הקבועות ב

ויוודא סימון מקומות לעמידה , ובכלל זה יביא לידיעתם את ההוראות האמורות9
  (ג). 8־) ו7(7  סעיפיםולהצבת שילוט בתוך החויות ובכיסה אליהן, כאמור ב

  : מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות יפעל בהתאם להוראות אלה  .11

  ; 7 סעיףעל המקום יחולו הוראות   )1(

  . 8 סעיףמספר השוהים במקום לא יעלה על התפוסה המרבית המותרת לפי   )2(

  –   11 סעיףעל אף האמור ב  א.11

יתן לקיים תפילה במקום בשטח פתוח בחלוקה למתחמים פרדים, כך  )1(
שים לכל היותר, ובלבד שיתקיימו א 20שבכל מתחם ישהו קבוצות קבועות של 

  התאים שלהלן והוראות המהל: 

  מטרים לפחות בין מתחם למתחם; 2שמירת מרחק של   (א)

  סימון כל מתחם בסימון פיזי כגון חבל או סרט;   (ב)

הושבה בקבוצות קבועות, ובהושבת אשים שאים גרים באותו מקום   (ג)
  ות כיסא ריק בייהם;מטרים ככל היתן, ולכל הפח 2יישמר מרחק של 

מיוי ממוה קורוה למקום וכן סדרים לשמירת החלוקה למתחמים   (ד)

הוראות המהל
  ותאים מיוחדים

 תאים לבית תפילה

ת מחזיק או אחריו
  מפעיל קיון

תפילות בחודש אלול
  ובחגי תשרי
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  וההושבה בקבוצות קבועות;

אשים, יש להעביר 250במקום שמספר השוהים הכולל בו עולה על   (ה)
תשריט מפורט של המקום והחלוקה למתחמים לאישור מראש של הרשות 

או של הגורם המוסמך מתאמת הבריאות במהל האזרחיכן של והמקומית 
  ;במשרד הבריאות בישראל 

כפוף לתאיםמטרים רבועים ב  40יתן לקיים תפילה במבה ששטחו עולה על    )2(
) ולהוראות המהל, בתפוסה מרבית השווה לתפוסה 3המפורטים בפסקה (

ובמספר  2־(א), לפי האזור, מוכפלת ב8 סעיףהמרבית המותרת למבה כמפורט ב
־הכיסות למקום, ובלבד שהתפוסה המרבית כאמור לא תעלה על יחס של אדם ל

יין מבה ששטחו עולה ואולם לעאשים סך הכול;  1,000מטרים רבועים ועל  4
 10מטרים רבועים המצוי באזור אדום, ייווספו לתפוסה המרבית כאמור  240על 

  אם למבה יותר מכיסה אחת; –אשים   20־אם למבה כיסה אחת, ו –אשים 

  ) תהיה בכפוף לתאים אלה: 2התפילה במבה כאמור בפסקה (  )3(

מספר האשים יהיההושבה במתחמים בקבוצות קבועות, בכל קבוצה   (א)
(א), ולכל קבוצה8  סעיףבהתאם לתפוסה המרבית המותרת למבה כמפורט ב

  יוקצה פתח כיסה; 

2בהושבת אשים שאים גרים באותו מקום יישמר בייהם מרחק של   (ב)
  מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות מרחק של שי כיסאות בייהם;

יילון כך שלא יתאפשר  סימון כל מתחם על ידי מחיצות קשיחות או  (ג)
  מעבר בין מתחם למתחם; 

  מטרים לפחות בין מתחם למתחם; 2שמירת מרחק של   (ד)

מיוי ממוה קורוה למקום שיהיה אחראי להסדרת כיסת המתפללים   (ה)
  והתאים הדרשים; 

הצבת שלט בכיסה למבה ובו יצוין גודל המבה, מספר השוהים  (ו)
  הקורוה;המותר ושם ממוה 

אשים, יש להעביר 250במקום שמספר השוהים הכולל בו עולה על   (ז)
תשריט מפורט של המקום והחלוקה למתחמים לאישור מראש של הרשות 

או של הגורם המוסמך  מתאמת הבריאות במיהל האזרחיכן של  המקומית ו
  .במשרד הבריאות בישראל 

, מחזיק 9־ו 7 סעיפיםבלי לגרוע מאחריות מחזיק או מפעיל של גן אירועים לפי   .ב11
או מפעיל של גן אירועים באזור צהוב או באזור ירוק יפעילו בהתאם להוראות שלהלן

  : ובכפוף להוראות המהל

אשים, למעט עובדי גן 100לא יקיים אירועים בהשתתפות של מעל   )1(
  האירועים וותי שירותים;

  יקיים אירועים בשטח פתוח בלבד, בהושבה בלבד ובלא ריקודים.  )2(

בשירות משלוחים ממקום ציבורי או עסקי למקום מגורים, המשלוח יוח בסמוך  .12
, למעט לבקשת אדם עם מוגבלות אשר זקוק לסיועלפתח בית המגורים, מחוצה לו

  . בהכסת המשלוח לביתו

מבקר במקום ציבורי או עסקי שהכיסה אליו עשית בתיאום או בהזמה  (א)  א.12
מראש, או מותית ברישום או בזיהוי בעת הכיסה אליו או במועד מוקדם יותר, וכן

מקום אירוע) או בגן –  סעיף זהא) (ב4) או (4(ב)( 8 סעיףמבקר במקום הפועל לפי 
למפעיל של עסק כאמור או למי מטעמם, את מספר הטלפוןאירועים, ימסור למחזיק או  

  שלו למטרת חקירה אפידמיולוגית, אם תידרש. 

(א) ישמור רשימה של מספרי   סעיף קטןמחזיק או מפעיל של מקום כאמור ב  (ב)
למתאמת הבריאות במהלרשימה טלפוית) לשם העברתם    –הטלפון שמסרו לו (להלן  

לצורך ביצוע חקירה אפידמיולוגית, ווסף על או למשרד הבריאות בישראל  האזרחי
  הרשימה הטלפוית ישמור את הפרטים האלה: 

שם ושם משפחה של המבקרים, אם בעת התיאום, ההזמה או הרישום   )1(
  מסרים פרטים אלה על ידי המבקרים;

יל זמן הכיסה או היציאה מהמקום, אם יש בידי המחזיק או המפע  )2(
  פרטים אלה; 

 שירות משלוחים

 הפעלת גן אירועים

ושמירת פרטיםרישום
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רשימה הכוללת את מספר המושב של המבקרים, אם  –במקום אירוע   )3(
  יש בידי המחזיק או המפעיל פרטים אלה.

, או משרד הבריאות בישראל  הל האזרחיימבמתאמת הבריאות לבקשת   (ג)
ימסור המחזיק או המפעיל את – לשם ביצוע חקירה אפידמיולוגית, ולמטרה זו בלבד 

  (ב), אם יש בידו.  סעיף קטןפוית ואת הפרטים הוספים לפי הרשימה הטל

או הגורם המוסמך במשרד הבריאות  מתאמת הבריאות במיהל האזרחי   (א)  .13
רשאי להורות, בהודעה בכתב, למפעיל של מקום ציבורי או עסקי לסגור את בישראל

המקום, כולו או חלקו, בהיקף שאיו עולה על הדרש, אם שהה בו אדם הושא את גיף
הקורוה, לתקופה שיקוב בהודעה, הדרושה לשם מיעת הדבקה בגיף בשל שהייה

ובלבד שסגירתו לשם עריכת באותו מקום, או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית,
מתאמתשעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של  72חקירה כאמור לא תעלה על 

 120על  – או של הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל  הבריאות במיהל האזרחי 
שעות, וזאת בשים לב, בין השאר, להשלכות של סגירת המקום על בעל המקום המפעיל 

  של המקום 
(א) יתן להגיש השגה למהל; החלטה בהשגה סעיף קטןראה לפי על הו  (ב)

שעות ממועד הגשת ההשגה; 48־תיתן לא יאוחר בהקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ
  (א) תעמוד בתוקפה זולת אם התקבלה החלטה אחרת בהשגה. סעיף קטןהוראה לפי 

7  סעיפיםלעיין הגעת עובדים למקומות עבודה שהוחרגו ב  סעיף זה לא יחול  (ג)
לתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה) 8־ו

, כפי תוקפן באזור בהתאם לצו בדבר2020–תש"ף(הגבלת פעילות במקומות עבודה), ה
 גיף הקורו ה החדשהגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות

  . 2020–) (הוראת שעה), תש"ף1836(יהודה ושומרון) (מס'  2019

לא יפעיל אדם מקום הפתוח לציבור או בית עסק, מהמקומות המפורטים להלן,   .14
  : בדרך של פתיחתו לציבור

  דיסקוטק;   )1(

  ; מחק  )2(

  פארק מים;   )3(

  רישוי; בריכת זרמים (ג'קוזי) שהיא עסק טעון   )4(

  פארק שעשועים כולל לוה פארק, לרבות במבה;   )5(

  ; ב11 סעיף, למעט גן אירועים הפועל לפי אולם או גן לשמחות ולאירועים  )6(

  מקום לעריכת ירידים.   )7(

לא יארגן אדם ולא ישתתף באירוע כמפורט להלן, במרחב הפרטי, במרחב  (א)  .15
במקום ציבורי או עסקי, שמספר המשתתפים בו עולה על המספר האמורהציבורי או 

מספר  –(א), לפי האזור, ובאירוע כאמור המתקיים גם במבה וגם בשטח פתוח  4  סעיףב
(א) לעיין שטח פתוח, לפי4 סעיףהמשתתפים לא יעלה על מספר המשתתפים האמור ב

  : האזור

  מסיבה;   )1(

  כס;  )2(

  ; טקס, לרבות טקס דתי  )3(

  פסטיבל;   )4(

  טיול מאורגן;  )5(

  .מחק  )6(

סעיף (א) לא תחול על אירוע מהמפורטים בה שערך לפי  סעיף קטן    )1(א
  א).4) או (4(ב)(8

  לא יארגן אדם אירוע ספורט עם קהל, ולא ישתתף באירוע כאמור.  (ב)

יפורסמו באתר האיטרט של משרד האזורים המפורטים בתוספת הרביעית   .א15
  .ובאתר האיטרט של מתאם פעולות הממשלה בשטחים הבריאות

) לצו בדבר העלאת קסות1(א)(1קס לפי סעיף  –העושה אחת מאלה, דיו   (א)  .16
  –   1980–), תש"ם845שקבעו בדין או בתחיקת בטחון (יהודה ושומרון) (מס' 

סגירת מקום לשם
מיעת הדבקה או לשם

עריכת חקירה
  אפידמיולוגית

 איסור הפעלה

 הגבלת אירועים

 עושין

 פרסום האזורים
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מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או  )1(
  );1(7בסעיף  באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור 

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או  )2(
באמצעות אחר, בלי שהציב מחיצה למיעת העברת רסס, בדלפק שירות, אם

  ); 3(7בסעיף ישו במקום, כאמור 

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או  )3(
באמצעות אחר, שהכיס למקום אדם שאיו עוטה מסכה או תן שירות 

  )(א); 5(7 סעיףלאדם שאיו עוטה מסכה, כאמור ב

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או  )4(
סעיף שלט לעיין חובת עטיית מסכה, כאמור ב תלהבאמצעות אחר, בלי ש

  )(ב); 5(7

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או  )5(
, מקומותבמקומות המיועדים לתורבאמצעות אחר, בלי שסימן במקום, 

  );7(7 סעיףלעמידה כאמור ב

אומפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו   )6(
  ); 7(7 סעיףבאמצעות אחר, בלי שהציב שלט לעיין שמירת מרחק כאמור ב 

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או  )7(
באמצעות אחר, בלי שתלה שלט בכיסה למעלית, אם יש מעלית במקום,

  ); 8(7 סעיףלעיין מספר הוסעים המותר, כאמור ב

ו עסקי, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע מפעיל מקום ציבורי א  )8(
כיסת האשים למקום, למעט עובדי המקום, והפעיל מגון לוויסות 

  (ב);־(א) ו8 סעיףבהתאם למספר השוהים המותר כאמור ב

בלי שהציבמפעיל מקום ציבורי או עסקי, בעצמו או באמצעות אחר,   )9(
  );(ג8  סעיףשלט לעיין מספר השוהים המותר, כאמור ב

מפעיל קיון או שוק, בעצמו או באמצעות אחר, שהציב שולחות  )10(
וכיסאות לאכילה בשטח המקום, או שלא מע גישה לשולחות אכילה
המקובעים לרצפה, אם קיימים במקום, ובלי שתלה שלטים לעיין איסור
אכילה במקום, והכול למעט בשטח בית אוכל המצוי במקום וביגוד לאמור

  );1(ב)(9 סעיףב

המפעיל מקום ציבורי או עסקי, לאחר שראש השירות או רופא מחוזי  )11(
  ;13 סעיףהורה על סגירת המקום, כאמור ב

המפעיל מקום הפתוח לציבור או בית עסק, בעצמו או באמצעות אחר,   )12(
  ;14 סעיף ביגוד ל

לאחר, 14 סעיףהשוהה במקום הפתוח לציבור או בבית עסק כמפורט ב  )13(
ואת  3 סעיףשגורם מוסמך הסביר לו את איסור השהייה במקום לפי 

  .משמעות המשך שהייתו במקום
המפעיל גן אירועים, בעצמו או באמצעות אחר, שקיים אירוע שבו מספר   )14(

אשים, קיים אירוע במבה, קיים אירוע שלא 100המשתתפים עלה על 
  ב. 11 סעיףים, ביגוד לאמור בבהושבה בלבד או קיים אירוע הכולל ריקוד

(א), ואם הוא  סעיף קטןמי שמפעיל מקום כאמור ב  –, "מפעיל" בסעיף זה  (ב)
  בעל הרישיון או ההיתר.  –עסק טעון רישוי 

עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א' שבתוספת השלישית, היא   .17
),1263כמשמעותה בצו בדבר עבירות מיהליות (יהודה ושומרון) (מס'  עבירה מיהלית

צו העבירות המיהליות). ראש המיהל האזרחי לאזור יהודה –(להלן  1988–תשמ"ט
  ושומרון) יהיה רשאי לשות בתקות את התוספת השלישית לצו זה.

יהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור יהיה קס מ 17בסעיף לעבירה מיהלית כאמור   .18
  ב' בתוספת השלישית. 

לצו ) ב(2הקס המיהלי הקצוב לעבירה מיהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף   .19
  , לפי העיין.18בסעיף העבירות המיהליות, יהיה כפל הקס המיהלי האמור 

הקס המיהלי הקצוב לעבירה מיהלית משכת יהיה בשיעור חמישית מהקס   .20
, לפי העיין, לכל יום שבו משכת העבירה לאחר המועד שקבע18בסעיף הקבוע 

 עבירה מיהלית

 קס מיהלי קצוב

עבירה מיהלית חוזרת

עבירה מיהלית
  משכת
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  העבירות המיהליות.לצו ) 1(ב7בהתראה כאמור בסעיף 

יהיה מי שהוסמך לכך לפי סעיף  צו זההגורם המוסמך להטיל קס מיהלי לפי   .21
) (בידוד בית2019(א) לצו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור (גיף קורוה החדש 7

צו –(להלן  2020–) (הוראת שעה), תש"ף1838והוראות שוות) (יהודה ושומרון) (מס' 
  ו בצו האכיפה. האכיפה), ותהייה לו הסמכויות שמסרו ל

  , יהיו לשוטר סמכויות אלה: צו זהלשם אכיפת ההוראות לפי   .22

  להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקות או להפסיק פעילות ביגוד להן;   )1(

  למוע כיסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של התקות;   )2(

. סירב אדם להוראת 4סעיף  להורות על פיזור התקהלות העשית ביגוד להוראות    )3(
שוטר על פיזור כאמור, רשאי שוטר לעשות שימוש בכוח סביר בסיבות העיין לשם

  .ביצוע הפיזור 

יום  – ) (להלן 2020 בספטמבר 6התש"ף ( י"ז באלול ביום  תחילתו של צו זה  .23
  התחילה). 

  . )2020באוקטובר  1עד יום י"ג בתשרי התשפ"א (עד  צו זה יעמוד בתוקפו  (א)  .24
(א), ההוראות המפורטות להלן יעמדו בתוקף עד סעיף קטן על אף האמור ב  (ב)

  : בספטמבר) 17עד יום כ"ח באלול התש"ף (יום 
  ;6עד   2סעיפים   )1(
  הראשוה; התוספת   )2(
לסעיפים האמוריםוהתוספת השלישית הוגעות  16סעיף הוראות   )3(

  ); 1בפסקה (
התוספת הרביעית, ואולם אם לא תוקה ולא הוארך תוקפה עד המועד   )4(

האמור ברישה, תמשיך לחול התוספת הרביעית, כוסחה ערב המועד האמור, 
זולת אם תוקה או,  )2020באוקטובר    1עד יום י"ג בתשרי התשפ"א (עד יום  

  הוארך תוקפה קודם לכן. 

) לא תחול על מקום ציבורי או עסקי 1(7סעיף חובת הגשת הצהרה לפי   (א)  .25
) 2019צו בדבר הגבלת פעילות (גיף הקורוה החדש שהוגשה לגביו הצהרה לפי  שפתח

, כפי שהיה בתוקף ערב2020–תש”ף) (הוראת שעה), ה 1832(יהודה ושומרון) (מס' 
  לפי יום התחילה.  ,צו זהשל  תחילתו 

סעיף קטן מקום ציבורי או עסקי שלא היה חייב בהגשת הצהרה כאמור ב  (ב)
 18) עד יום כ"ט באלול התש"ף (1(7  סעיף(א), יגיש המחזיק או המפעיל שלו הצהרה לפי  

  ).2020בספטמבר 

) (יהודה ושומרון) (מס' 2019פעילות (גיף הקורוה החדש צו בדבר הגבלת (א)   .26
) בטל, אולם כל פעולהצו הגבלת פעילות  –  להלן(  2020–) (הוראת שעה), התש"ף1832

  , יראוה כאילו שעשתה על פי הוראות צו זה.צו הגבלת פעילותאשר עשתה על פי 

הציבור (גיף  לצו בדבר אכיפת הוראת בריאותט) לתוספת 8) עד (4(ב) פרטים (
) (הוראת1838) (בידוד בית והוראות שוות) (יהודה ושומרון) (מס'  2019הקורוה החדש  
  יימחקו. 2020–שעה), התש"ף

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדשצו זה ייקרא ". 27 
  ". 2020–), התש"ף1944(הוראת שעה) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון) (מס' 

  2020   בספטמבר           04

  התש"ף באלול  ט"ו

 אלוף תמיר ידעי 

 מפקד כוחות צה"ל

 באזור יהודה ושומרון

הגורם המוסמך
  להטלת קס מיהלי

 סמכויות שוטר

תחילה

 הוראת מעבר

 ביטול

 השם

 תוקף
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  ראשוה תוספת

  ) 6 סעיף(

מחלת הקורוה חלה חובה על עטיית מסכה,עקב 
מטרים לפחות בין אדם  2שמירת מרחק של 

  לאדם ושמירה על מגבלות ההתקהלות. 

  אא שמרו על שלומכם ועל שלום ילדיכם

  תוספת שייה

  )) 1(7 סעיף(

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיףהתחייבות בדבר יישום הפעולות 
–תש”ףהקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון) (מס' ____), 

      בשת              בחודש              ביום              שערכה וחתמה ב   הצו)  – (להלן    2020
ם וכתובתש(             המכהן כבעל / כמחזיק העסק / המקום ב            ת"ז              על ידי  

  העסק או המקום):

 10, 9־ ו 8־ו 7 סעיפיםאי מצהיר כי המקום או העסק עומד בתאים המפורטים ב  .1
  . צו, לפי העיין, ל11־ו

אי מודע לחובתי לקיום התאים האמורים במקום או בעסק לטובת שמירה על  .2
  בריאות הציבור.

שמו של ממוה הקורוה במקום או בעסק הוא:  .3

  ולראיה באתי על החתום:   .4

  חתימה ____________________

  שלישיתתוספת 

  ) 18־ ו 17סעיפים  (

  טור א'
 המיהליותהעבירות  

  טור ב'
  קס מיהלי קצוב בשקלים חדשים

  2,000  ) 1(א)(16) 1(
  2,000 ) 2(א)(16) 2(
  1,000 ) 3(א)(16) 3(
  1,000  ) 4(א)(16) 4(
  2,000  ) 5(א)(16) 5(
  1,000  ) 6(א)(16) 6(
  1,000  ) 7(א)(16) 7(
  2,500  ) 8(א)(16) 8(
  2,000  ) 9(א)(16) 9(
  5,000  ) 10(א)( 16) 10(
  5,000 ) 11(א)( 16) 11(
  5,000 ) 12(א)( 16) 12(
  500  ) 13(א)( 16) 13(
  5,000  ) 14(א)( 16) 14(

)  ק' (מס'  ת
      –ף”תש
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  תוספת רביעית

  ) 8־(א) ו4, 1  סעיפים(

  6.9.2020מיום 

  –אזור אדום  ) 1(

  ביתר עילית 

  עמואל 

  יקיר -שומרון 

  –אזור כתום  ) 2(

  כוכב יעקב -מטה בימין 

  מודיעין עילית 

  

  –אזור צהוב  ) 3(

  אורית

  אלקה 

  אפרת

  בית אל

  גבעת זאב

  מעלה אדומים 

  קרית ארבע

  קרי שומרון

  אספר -גוש עציון 

  בית חורון -מטה בימין 

  גבע בימין -מטה בימין 

  גבעון החדשה  -מטה בימין 

  דולב  -מטה בימין 

  חשמואים  -מטה בימין 

  כפר אדומים -מטה בימין 

  מבוא חורון -מטה בימין 

  מעלה מכמש  -מטה בימין 

  מצפה יריחו  -מטה בימין 

  מתתיהו -מטה בימין 

  יל"י  -מטה בימין 

  עלי  -מטה בימין 

  פסגות -מטה בימין 

  אבי חפץ  -שומרון 

  ברכה -שומרון 

  ברקן -שומרון 

  עב -שומרון 

  פדואל -שומרון 

  רחלים -שומרון 

  שקד –שומרון 

  

  – אזור ירוק ) 4(

  אלפי משה 

  אריאל

  בית אריה

  אדרהר 
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  מעלה אפרים 

  קדומים

  אלון שבות  -גוש עציון 

  אלעזר -גוש עציון 

  בת עין -גוש עציון 

  הר גילה  -גוש עציון 

  כפר עציון  -גוש עציון 

  כרמי צור  -גוש עציון 

  מגדל עוז -גוש עציון 

  מעלה עמוס  -גוש עציון 

  ווה דיאל  -גוש עציון 

  וקדים -גוש עציון 

  קדר -גוש עציון 

  ראש צורים  -עציון גוש 

  תקוע -גוש עציון 

  אדורה -הר חברון 

  אשכולות  -הר חברון 

  חגי -הר חברון 

  טא -הר חברון 

  כרמל -הר חברון 

  מעון -הר חברון 

  מצדות יהודה  -הר חברון 

  גוהות -הר חברון 

  סוסיה -הר חברון 

  ססה -הר חברון 

  עתיאל -הר חברון 

  פי חבר  -הר חברון 

  שמעה  -הר חברון 

  תלם -הר חברון 

  אבת  -מגילות ים המלח 

  אלמוג  -מגילות ים המלח 

  בית הערבה -מגילות ים המלח 

  ורד יריחו -מגילות ים המלח 

  מצפה שלם -מגילות ים המלח 

  קליה  -מגילות ים המלח 

  גי מודיעין  -מטה בימין  

  חלמיש  -מטה בימין  

  טלמון  -מטה בימין  

  כוכב השחר  -מטה בימין  

  כפר האורים -מטה בימין  

  מעלה לבוה -מטה בימין  

  חליאל  -מטה בימין  

  עלה -מטה בימין  

  עטרת  -מטה בימין  

  עלמון  -מטה בימין  
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  עמיחי  -מטה בימין  

  עפרה  -מטה בימין  

  רימוים  -מטה בימין  

  שילה  -מטה בימין  

  ארגמן  -ערבות הירדן 

  בקעות  -ערבות הירדן 

  תית גי -ערבות הירדן 

  גלגל -ערבות הירדן 

  חמדת  -ערבות הירדן 

  חמרה  -ערבות הירדן 

  ייט"ב  -ערבות הירדן 

  יפית  -ערבות הירדן 

  מחולה  -ערבות הירדן 

  מכורה  -ערבות הירדן 

  משואה  -ערבות הירדן 

  משכיות  -ערבות הירדן 

  ירן  -ערבות הירדן 

  עמ"ה  -ערבות הירדן 

  תיב הגדוד -ערבות הירדן 

  פצאל  -הירדן ערבות 

  רועי  -ערבות הירדן 

  רותם  -ערבות הירדן 

  שדמות מחולה -ערבות הירדן 

  תומר  -ערבות הירדן 

  איתמר -שומרון 

  אלון מורה  -שומרון 

  ברוכין -שומרון 

  חיית -שומרון 

  חרמש -שומרון 

  יצהר -שומרון 

  כפר תפוח  -שומרון 

  מבוא דותן  -שומרון 

  מגדלים -שומרון 

  שומרון  מעלה -שומרון 

  ופים -שומרון 

  סלעית -שומרון 

  עלי זהב -שומרון 

  עץ אפרים -שומרון 

  צופים -שומרון 

  קרית טפים  -שומרון 

  רבבה -שומרון 

  ריחן -שומרון 

  שבי שומרון  -שומרון 

  שערי תקווה  -שומרון 

  כל מקום אחר שלא קבע לגביו שהוא אזור אדום, כתום או צהוב
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  צבא הגה לישראל 

מס' (תיקון ) 2019גיף הקורוה החדש( מוגבל שטח  על הכרזה צו בדבר
  2020-(הוראת שעה), התש"ף )1945) (יהודה ושומרון) (מס' 5

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

תיקון 
  1סעיף 

) (יהודה2019הכרזה על שטח מוגבל (גיף הקורוה החדש בצו בדבר   .1
הצו העיקרי), –(להלן  2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1843ושומרון) (מס' 

    " יבוא:שטח מוגבל, אחרי ההגדרה " 1בסעיף 
צו כל אלה כהגדרתם ב –" מקום עבודה"; "הגבלה"; "התקהלות ""

בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת
  ;2020-תש"ףה),  1944שעה) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון) (מס' 

בצו בדבר הגבלתהגדרתו כמוסד  –" מוסד המקיים פעילות חיוך"
גיף קורוהפעילות של מוסדות ללימוד חובה ביישובים מסוימים (

  ;2020-) (הוראת שעה) התש"ף1943החדש) (יהודה ושומרון) (מס' 
   ".מועצה אזורית או מועצה מקומית. –" רשות מקומית"

תיקון 
  2סעיף 

  לצו העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:   2בסעיף   .2
את  יקבע מפקד כוחות צה"ל באזורמוגבל שטח בהכרזה על "(ב) 

הגבלותמתוך האו    1א4עד    3ההגבלות מתוך ההגבלות המויות בסעיפים  
ורשאי הוא לקבוע המוגבל,  שטחב שיחולו ב 8הקבועות בהתאם לסעיף 

והיקף ההגבלותשטח אם שוכע כי גודל ההקלות לאותן הגבלות, והכל 
אים עולים על הדרש, בהתחשב, בין השאר, בשיקולים בריאותיים,

, ביכולת האכיפה,שטחיזור החולים ובמאפייי התחלואה בובכלל זה בפ
וכן בפגיעהשטח במאפייי האוכלוסייה ובמאפייים הייחודיים של ה

  ". .בזכויות

תיקון 
  3סעיף 

  – לצו העיקרי  3בסעיף   .3

  יבוא:   הבמקום הריש   )1(
, 2הכריז מפקד כוחות צה"ל באזור על שטח מוגבל לפי סעיף "

לא יצא רשאי הוא להכריז כי אדם המתגורר בשטח המוגבל 
המוגבל, ובלבד שלא תוגבל היציאה לפעולות או למטרות  מהשטח

  ; :"אלה

  ) יבוא:גבמקום סעיף קטן (  )2(
יציאה במסגרת תפקיד של שוטר, חייל, סוהר, עובד הרשות ) ג"(

או איש צוות רפואי; לעיין זה,  בישראל צית לכבאות והצלההאר
רופא, סטז'ר, אח, כוח עזר רפואי,  – "איש צוות רפואי" 

  ; "פלבוטומיסט, פרמדיק או חובש;

בסעיף קטן (ה), המילים ", ובלבד שאותו הורה הוא ההורה   )3(
  יימחקו;  –המשמורן או מצוי במשמורת משותפת" 

  אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:  )4(
  ) יציאה של אחד מאלה לשם מילוי תפקידו: 1"(ה

עובד במחלקה לשירותים חברתיים ברשות מקומית או מי  )1(
מטעמה שהרשות המקומית הגדירה כחיוי, ויתן לכך אישור 

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםמהגורם הממוה ב
  , שייתן בהקדם האפשרי; בישראל

10329



 בישראל   עובד במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  )2(
משרד העבודה, הגורם הממוה באישור מ או מי מטעמו שקיבל

  ";;בישראל הרווחה והשירותים החברתיים

של עובד  יציאהלרבות "חיוי אחר," יבוא: "אחרי ), ובסעיף קטן (   )5(
"; חיוי לצורכי עבודתו וכן סיוע לקרוב משפחה חולה או קשיש,

  ";  מי שהוסמך לעיין זה בישראל אוואחרי "באישור" יבוא: "
  אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:  )6(

 ". בצו.מפקד כוחות צה"ל באזור  פעולה או מטרה אחרת שקבע  "(ז)  

תיקון 
  4סעיף 

  – לצו העיקרי  4בסעיף   .4

  יבוא:   הבמקום הריש   )1(
, 2"הכריז מפקד כוחות צה"ל באזור על שטח מוגבל לפי סעיף 

ובלבד שלא שטח המוגבל, ל כסרשאי הוא להכריז כי אדם לא י
תוגבל הכיסה של מי מהמפורטים להלן או למטרות כמפורט 

  "; :להלן

בסעיף קטן (ג), אחרי "צוות רפואי" יבוא: "וכן וטריר; המילים   )2(
מיהל האזרחי או משרד הבריאות "באישור מתאמת הבריאות ב

  יימחקו;   –בישראל" 

בסעיף קטן (ד), במקום "מכוח כל דין או תחיקת ביטחון" יבוא:   )3(
  "; לשם מילוי תפקידם"

  במקום סעיף קטן (ה) יבוא:   )4(
  "(ה) עובד כמפורט להלן לשם מילוי תפקידו: 

המקומית הוגעת ) עובד במחלקה לשירותים חברתיים ברשות 1(
  לעיין או מי מטעמה שהרשות המקומית הגדירה כחיוי; 

) עובד במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בישראל 2(
או מי מטעמו שקיבל אישור מהגורם הממוה במשרד העבודה, 

  הרווחה והשירותים החברתיים בישראל;";

  במקום סעיף קטן (ו) יבוא:   )5(
 ";עיתואי או עובד מקצועות התקשורת, לשם מילוי תפקידם;"(ו)  

וכן תיקוים הדרשים לשם אספקה בסעיף קטן (ז), בסופו יבוא: "  )6(
  ";שוטפת של שירותים כאמור

לרבות כיסה של עובד בסעיף קטן (ט), אחרי "חיוי אחר," יבוא: "  )7(
"; לצורכי עבודתו וכן סיוע לקרוב משפחה חולה או קשיש,חיוי 

  "; מי שהוסמך לעיין זה בישראל אוואחרי "באישור" יבוא: "

  אחרי סעיף קטן (ט) יבוא:   )8(
 .".בצומפקד כוחות צה"ל באזור  שקבע  גורם או מטרה אחרים  "(י)  

תיקון 
  א 4סעיף 

  – א לצו העיקרי  4בסעיף   .5

והגבלות על הפעלת מקום או עסק השוליים, המילים "בכותרת   )1(
  יימחקו; –" בשטח המוגבל

  יימחק;  –הרישה   )2(

–בסעיף קטן (א)   )3(
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הכריז מפקד כוחות צה"ל באזור על  במקום הרישה יבוא: "  (א)      
אדם המתגורר  כי  הוא לקבוע     רשאי,  2שטח מוגבל לפי סעיף  

המוגבל למקום  שטח  מגוריו ב   ממקוםהמוגבל לא יצא    בשטח
המוגבל, ובלבד שלא תוגבל היציאה לפעולות או    שטחאחר ב

  ";למטרות המפורטות להלן:
  ) יבוא: 1במקום פסקה (  (ב)      

הגעה של עובד למקום עבודתו וחזרה ממו, וכן הסעה  ) 1"(
של עובד למקום עבודה כאמור, ובלבד שאין מיעה לעובד  

  ";;או תחיקת ביטחון  ד באותו מקום עבודה לפי כל דיןלעבו
וכן תיקוים הדרשים לשם  ), בסופה יבוא: "2בפסקה (  (ג)      

  ";אספקה שוטפת של שירותים כאמור

  ) יבוא: 5במקום פסקה (  (ד)      
  ) השתתפות בהפגה;"; 5"(

  ) יבוא: 6במקום פסקה (  (ה)      
צד לו, בעל מעמד הגעה להליך משפטי שאותו אדם הוא  )  6"(

  ;"; בו או שהוא דרש להשתתף בו

  ) יבוא: 9במקום פסקה (  (ו)      
או עם אשים הגרים עמו באותו    פעילות ספורט של יחיד)  9"(

מטרים ממקום  500מקום מגורים, למרחק של עד 
  ;"; המגורים

  ) יבוא: 11במקום פסקה (  (ז)      
  ;"; טבילת אישה במקווה טהרה) 11"(

  ) יבוא: 12במקום פסקה (  (ח)      
השתתפות בהלוויה או בברית מילה, בתפילה או בטקס  )  12"(

  ;";חתוה של קרוב משפחה מדרגה ראשוה

), המילים "לגבי שטח מוגבל, לפי צו הגבלת  14בפסקה (  (ט)      
  יימחקו;   –פעילות, לפי הוראת בידוד בית או"  

  ) יבוא: 16אחרי פסקה (  (י)      
מפקד כוחות צה"ל שקבע  פעילות או מטרה אחרת )17"(

  "; באזור

  אחרי סעיף קטן (א) יבוא:  )4(    
  מאלה:  תכל אח  –בסעיף זה, "מסגרת רווחה" ) 1"(א

מקום שבו יתן שירות רווחה או טיפול לאדם על ידי משרד ) 1(
או על ידי מתאמת  ממשלתי בישראל או מי מטעמו או בפיקוחו

, ובית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור במיהל האזרחי רווחהה
  ;לעת מעת בישראל תוקפו כפי, 2012-המוגן, התשע"ב

ל ידי הרשויות מקום שבו יתן שירות רווחה או טיפול לאדם ע) 2(
  ; המקומיות או מי מטעמן

מקום שבו יתן שירות רווחה או טיפול לאדם על ידי הרשות ) 3(
 ;";או מי מטעמהבישראל  לשיקום האסיר 

  
  יימחק.   –סעיף קטן (ב)   )5(    

הוספת 
 1א4סעיף 

  יבוא: לצו העיקרי א 4אחרי סעיף   .6
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הגבלות על "
הפעלת  

מקום או 
עסק בשטח 

  המוגבל

הכריז מפקד כוחות צה"ל באזור על שטח מוגבל  .1א4
לקבוע את ההוראותהוא  רשאי, 2לפי סעיף 

  הבאות: 

המוגבל שטח אדם לא יפתח לציבור ב  (א)
מקום מתוך המקומות המפורטים 

אין; , לרבות בבית מגוריםבתוספת
 י בהוראות סעיף זה כדי לאסור שירות

משלוחים, ובלבד שבשירות משלוחים 
למקום מגורים או למבה אחר המשלוח 
יוח סמוך לפתח בית המגורים או בסמוך 

  ; לפתח המבה, מחוצה לו

המוגבל, אליו או שטח  תחבורה ציבורית בה  (ב)
בשים לב לצורכי האוכלוסייה תוגבל  ממו,  

המוגבל ולגישות של מקומות שטח ב
מסופקים מוצרים או יתים שבהם 

  ;שירותים חיויים

מוגבל פעילות של שטח לא תתקיים ב  )(ג
 מוסדות המקיימים פעילות חיוך, ורשאי

לקבוע תאים מפקד כוחות צה"ל באזור 
  ; לקיום פעילות של מוסד כאמור

 בשטחהתקהלות במבה או בשטח פתוח   )(ד
 –"התקהלות" לעיין זה,  ;תוגבל מוגבלה

שהייה בסמיכות של שי אשים או יותר, 
למעט אשים הגרים באותו מקום; אין
באמור כדי למוע קביעת תאים לעיין 
אופן קיום הפגה, תפילה או טקס דתי 

המוגבל, החיויים למיעת שטח ב
  ".. התפשטות גיף הקורוה

תיקון 
  ב 4סעיף 

–ב לצו העיקרי  4בסעיף   .7

  יימחקו; –ישה, המילים "מאסר שישה חודשים או" בר  )1(

  במקום סעיף קטן (א) יבוא:  )2(
א(א) 4בסעיף  ביגוד להגבלות הקבועות  היוצא ממקום מגוריו  "(א)  

  ;"; (א)2המוגבל לפי סעיף  שטח בהכרזה על ה  וכפי שהוחל

  במקום סעיף קטן (ב) יבוא:  )3(
מוגבל ביגוד לאיסור על פתיחתו  שטחפתח מקום לציבור ב"(ב) 

המוגבל לפי שטח ) כפי שהוחל בהכרזה על הא(1א4הקבוע בסעיף 
  ;";)א(2סעיף 

  אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:  )4(
סירב להוראת שוטר לפיזור ההתקהלות ביגוד להגבלות על  "(ג)

המוגבל שטח המוגבל כפי שהוחלו בהכרזה על השטח התקהלות ב 
  .". א(ג)7 ףשיתה לפי הוראת סעי  (א)2לפי סעיף 

ביטול 
  5סעיף 

  בטל. –לצו העיקרי  5סעיף   .8
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תיקון 
  7סעיף 

     – לצו העיקרי 7בסעיף   .9

אף   – ולאחר שסירב האדם לדרישה  בסעיף קטן (א), בסופו יבוא: "  )1(    
  "; להשתמש בכוח סביר בסיבות העיין לשם כך

קטן (א), במקום המילים "לצורך כך רשאי שוטר לעכב אדם בסעיף    )2(    
למוע את כיסתו  –ולאחר שסירב לדרישה או כלי רכב" יבוא: "

המוגבל או את יציאתו ממו ואף להשתמש בכוח סביר שטח ל
  ";בסיבות העיין לשם כך

  במקום סעיף קטן (ג) יבוא:  )3(    
לפי כל דין יותיה  להורות לרשות מקומית לפעול במסגרת סמכו"(ג)  

לעיין הסדרי תועה ברשות המקומית, ובלבד או תחיקת ביטחון 
  ;";שקיבל אישור קצין משטרה לעיין זה 

  יימחק.  –סעיף קטן (ד)   )4(    

תיקון 
  א 7סעיף 

     –א לצו העיקרי  7בסעיף   .10

  במקום הרישה יבוא:   )1(    
הגבלות וכן  1א 4-ו א4סעיפים לשם אכיפת ההוראות לפי "

 )א( 2, אם הוחלו בהכרזה לפי סעיף ב8הקבועות בהתאם לסעיף 
להפעיל  – ההגבלות הקבועות בשטח המוגבל) –(להלן בסעיף זה 

  "; הבאות:את הסמכויות 
  במקום סעיף קטן (א) יבוא:  )2(    

להורות לכל אדם לפעול בהתאם להגבלות הקבועות בשטח "(א) 
  ביגוד להן;";המוגבל או להפסיק פעילות 

  במקום סעיף קטן (ב) יבוא:  )3(    
הגבלות למוע כיסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של "(ב) 

  הקבועות בשטח המוגבל;";

  אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:  )4(    
ביגוד  יםשעשאו אירוע להורות על פיזור של התקהלות "(ג) 

להוראת שוטר על ; סירב אדם להגבלות הקבועות בשטח המוגבל
פיזור כאמור, רשאי שוטר לעשות שימוש בכוח סביר בסיבות 

  .".העיין לשם פיזור ההתקהלות או האירוע

תיקון 
  8סעיף 

  ".1א4 –  3" יבוא: "4-ו 3לצו העיקרי, במקום " 8בסעיף   .11

תיקון 
  א 8סעיף 

     –א לצו העיקרי  8בסעיף   .12

ואחרי המילים "צו זה לא יחול על" יבוא: האמור בו יסומן "(א)",   )1(    
פעילות צבא ההגה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, "

שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, 
הממוה על הביטחון במערכת הביטחון (מלמ"ב), יחידות הסמך 
של משרד הביטחון למעט רשות המעברים היבשתיים (רמי"ם), 

, המכון למחקר ביולוגי בישראל וועדה לארגיה אטומיתה
והרשות הארצית בישראל בישראל, הרשות להגה על עדים 

  ";או במיתקיהם;בישראל  לכבאות והצלה 
  אחרי סעיף קטן (א) יבוא:  )2(    

לא יחולו על   1א4  –  3כאמור בסעיפים  צו זה  הגבלות שקבעו ב"(ב)  
חברי הכסת, על שרים או סגי שרים, על שופטים ורשמים בבתי 
המשפט ובבתי הדין לעבודה, על דייים, קאדים, וקאדים מד'הב 
בבתי הדין הדתיים, על מבקר המדיה ועובדי משרד מבקר המדיה 
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וציב תלוות הציבור, על יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית 
יות מקומיות בקשר למילוי תפקידיהם, ועל ועובדיה ועל ראשי רשו

.". חברי מועצת רשות מקומית לעיין השתתפות בישיבות המועצה 

תיקון 
  ב 8סעיף 

  ב לצו העיקרי, במקום האמור בו יבוא:  8בסעיף   .13
בדבר סמכויות מיוחדותאין בהוראות צו זה כדי לגרוע מתחולתו של צו  "

להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות)
בשטח המוגבל, ואולם, 2020-תש"ףה), 1944(יהודה ושומרון) (מס' 

אילו מההגבלות שקבעו כאמור 2המפקד יקבע בהכרזה כאמור בסעיף 
  .". יחולו בשטח המוגבל שעליו הכריז

תיקון 
התוספת

במקום התוספת לצו העיקרי יבוא:  .14

  "תוספת 
  ))א (1א4(סעיף 

חות או דוכן, לרבות בית אוכל, ובכלל זה בית אוכל בבית מלון) 1(
בית אוכל), או מעבדת תיקוים, שאים בית עסק דרש; –(בתוספת זו 

חות למכירת מזון שאיה בית אוכל, –בתוספת זו, "בית עסק דרש" 
חות אופטיקה, חות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגייהבית מרקחת,  

  ; ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים
, למעט בתי עסק אלה המצאים בקיון: חות למכירת מזון קיון) 2(

שאיה בית אוכל, בית מרקחת, חות אופטיקה וחות שעיקר עיסוקה
  ; מכירת מוצרי היגייה

ם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק ) דיסקוטק, בר, פאב, אול3(
מים, גן חיות, ספארי, פית חי, בית מרחץ, בית קולוע, תיאטרון,
ספרייה, מוזאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לוה פארק, גי

רפואי בגוף האדם, לרבות-שעשועים ומתקי שעשועים, עסק לטיפול לא
יכת מופעים וירידים, כלי שיטטיפולי רפואה אלטרטיבית, מקום לער

ציבורי, רכבל, שמורת טבע, פארק, אתר מורשת, ומקום שיש בו 
  ; אטרקציה תיירותית

ובכלל זה דוכןשוק קמעואי הפתוח לציבור הרחב, וכן דוכן בשוק ) 4(
  .". למכירת מזון, למעט שוק סיטואי ולמעט בית עסק דרש

תחילת
  תוקף

  . ביום חתימתותחילתו של צו זה   .15

צו זה ייקרא: "צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל (גיף הקורוה החדש   .16  השם
-(הוראת שעה), התש"ף)  1945) (יהודה ושומרון) (מס'  5מס'    (תיקון  )2019
2020."  

  ידעי         תמיר     וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל

מרון ווש   באזור יהודה 

ףתש"ה     י"ח   באלול

  2020בספטמבר          7
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  צבא ההגה לישראל 
  1946צו מס' 

),הוראת שעה((יהודה ושומרון)   )8מס'  (תיקון מעצר דיוי בדבר צו
  2020-התש"ף

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

גיף הקורוה),  –) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(והאוכלוסייה בגיף הקורוה 
הי מצווה בזאת לאמור: 

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

  ״.2020 באוקטובר

) (יהודה ושומרון) 8מס'  (תיקון צו זה ייקרא: "צו בדבר דיוי מעצר  .2  השם
  ״.2020-), התש"ףהוראת שעה(  )1946 (מס'

 אלוף     תמיר     ידעיהתש"ף    כ"ו       באלול  

מפקד כוחות צה"ל 

 יהודה והשומרוןבאזור 
  2020 בספטמבר        15
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  לישראל   ההגה  צבא 

  1947צו  מס' 

(יהודה  )8מס'  (תיקון קיום דיוים פליליים באמצעים טכולוגיים בדבר צו
  2020-), התש"ףהוראת שעה(ושומרון) 

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

–) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(בגיף הקורוה  המשפט הצבאיים והאוכלוסייה
  לאמור: הי מצווה בזאתגיף הקורוה), 

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

  ״. 2020באוקטובר   13״ יבוא: ״2020בספטמבר   15במקום ״

קיום דיוים פליליים באמצעים צו זה ייקרא: "צו בדבר   .2  השם
הוראת ( )1947 (יהודה ושומרון) (מס') 8(תיקון מס'  טכולוגיים

  ״.2020-), התש"ףשעה

  תמיר         ידעי    אלוף  

  מפקד   כוחות      צה"ל  

  מרון ווש   באזור יהודה 

התש"ף   כ"ו       באלול  

2020בספטמבר          15
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 אלוף תמיר ידעיהתש"ף    כ"ו       באלול  

מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון
  2020בספטמבר          15

לישראל     הגה      צבא

1948' מס צו

) 8מס'   (תיקון וכחות עצורים ואסירים בדיוים בבתי המשפט הצבאיים בדבר צו
2020-התש"ף ,(הוראת שעה)(יהודה והשומרון) 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר חוץ לשם שמירה על
  )Novelגיף הקורוה מהתפשטות הביטחון, הסדר הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש 

Coronavirus 2019-nCoV ה)  –) (להלןגיף הקורו י הכליאה ומחוצה להםי מצווה , במתקה
  בזאת לאמור:

הארכת
  תוקף

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

  ".  2020באוקטובר   13" יבוא "2020בספטמבר   15במקום "

בדיוים בבתי המשפט וכחות עצורים ואסירים צו זה ייקרא: "צו בדבר   .2  השם
-ףהתש"  (הוראת שעה), )1948 ) (מס' שומרוןו יהודה() 8(תיקון מס'  הצבאיים

2020."  
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  צבא ההגה לישראל

  1949צו מס' 
מעצר לחשודים בעת שקיימת מיעה לקדם הליכי חקירה בשל גיף  בדבר צו

- ), התש"ףהוראת שעה((יהודה ושומרון)  )9מס'  (תיקוןהקורוה החדש 
2020  

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

גיף  -) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(עצורים והאוכלוסייה בגיף הקורוה 
  :לאמור  בזאת  מצווה הי, המחלה התפשטות ומהמשךהקורוה), 

לקדם הליכי  בר מעצר לחשודים בעת שקיימת מיעהבצו בד  .1  הארכת תוקף
) 1833חקירה בשל גיף הקורוה החדש (יהודה ושומרון) (מס׳ 

בספטמבר  15, במקום "3, בסעיף 2020- (הוראת שעה), התש״ף
  ". 2020באוקטובר  13" יבוא "2020

מעצר לחשודים בעת שקיימת מיעה צו זה ייקרא: "צו בדבר   .2  השם
) 9(תיקון מס'  לקדם הליכי חקירה בשל גיף הקורוה החדש 

  ״. 2020-), התש"ףהוראת שעה( )1949מס' ה ושומרון) (S(יהוד

 אלוף תמיר ידעיהתש"ף    כ"ו       באלול  

מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון
  2020בספטמבר          15
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  צבא הגה לישראל 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (תיקון) 
- (הוראת שעה), התש"ף) 1950(מס'  (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)

2020  

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

תיקון 
  1סעיף 

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

    –  1הצו העיקרי), בסעיף 

אדום", "אזור כתום", "אזור צהוב", "אזור ירוק", ההגדרות "אזור    )1(
מרחב פרטי", "מרחב ציבורי", "צו בדבר תעבורה", "תחבורה "

  יימחקו; – "תחבורה ציבורית"-יבשתית" ו
  אחרי ההגדרה "אשים הגרים באותו מקום" יבוא:  )2(

חזן שעובר לפי התיבה בתפילות הימים הוראים  –""בעל תפילה" 
  או בעל תקיעה המיומן בתקיעת שופר בראש השה;";

בהגדרה "מקום ציבורי או עסקי", המילים ", למעט מקום או בית   )3(
  יימחקו;  – " 14עסק כאמור בסעיף 

  במקום ההגדרה "צו בידוד בית" יבוא:   )4(
הוראת בריאות הציבור (גיף הקורוה  – בידוד בית"  ""הוראת

-ף" תשה) (הוראת שעה), והוראות שוות ) (בידוד בית2019החדש 
2020;;"  

  אחרי ההגדרה "עובד" יבוא:   )5(
  לרבות סגו; –""רופא מחוזי" 

ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות  – "ראש השירות" 
  בישראל או סגו;". 

תיקון 
  2סעיף 

–לצו העיקרי  2בסעיף   .2

  ;מקום כותרת השוליים יבוא: "כללי התהגות במרחב הציבורי"ב  )1(

  ".  –א  2בתחילתו יבוא: "מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   )2(

הוספת 
סעיף 

  א2

  העיקרי יבוא: לצו  2אחרי סעיף   .3

הגבלת  "
יציאה למרחב 

  הציבורי 

2
א
.  

לא יצא אדם ממקום המגורים או ממקום שהייה 
מקום מגורים) למרחב הציבורי  –קבוע אחר (להלן 

  ו:אלא לאחת מהפעולות או המטרות האל
, מועמד לעבודה או מועמדהגעה של עובד  (א)

שהוא רשאי ה, למקום עבוד להליכי מיון,
,או תחיקת ביטחון לפי כל דין לעבוד בו 

ויציאת חייל לשם ביצוע תפקידו במסגרת
  ; שירותו

הצטיידות בתרופות, מזון ומוצרים חיויים  (ב)
, וכן תיקויםוקבלת שירותים חיויים

הדרשים לשם אספקה שוטפת של שירותים
  ; כאמור
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או טיפול סוציאלי חיויקבלת טיפול רפואי,   (ג)
  ;רפואה משלימה

  תרומת דם;   (ד)

הגעה לפעילות או מוסד שפעילותם מותרת  (ה)
לפי תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם
גיף הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת
פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך),

, כפי תוקפן בתקון המועצות2020-התש"ף
 1981-"אושומרון), התשמהמקומיות (יהודה 

מעת לעת, ובהתאם להוראת התקות
  האמורות; 

ביקור של אדם עם מוגבלות השוהה במסגרת   (ו)
ביתית על ידי בי משפחתו מדרגה-חוץ

, או ביקור של ראשוה או על ידי אפוטרופסו
אדם עם מוגבלות אצל בי משפחתו מדרגה
ראשוה או אצל אפוטרופסו, בכפוף להוראות
הוראת בידוד בית ולתאים שייקבעו לשם 
שמירה על בריאות השוהים במסגרת הרווחה

  ;בהוראות המהל
מסגרת –ביתית" - "מסגרת חוץ –בצו זה 

מתאמתהמשמשת חלופת בית בפיקוח 
האזרחי לאזור יהודה ושמרוןהרווחה במיהל  

משרד העבודה, הרווחה והשירותיםאו 
או   םאו מטעמ  ם, בהפעלתבישראל  החברתיים
מחלקה לשירותים חברתייםה בהפעלת 

  ;האו מטעמרשות המקומית ב

  ; הלוויההשתתפות בברית או ב  (ז)

  ; יציאת אישה לטבילה במקווה טהרה  (ח)

,ובי ביתו הגרים עמו יציאת בעל תפילה  (ט)
לכך מאת  ליציאתו, לשם שקיבל אישור

המהל הכללי של המשרד לשירותי דת
,או גורם מקצועי שמיה לשם כך בישראל

לצורך השתתפות בתפילה במועדים האמורים
  (ב); 4בסעיף 

העברה של קטין בין הוריו החיים בפרד או  (י)
דרשהעברה של קטין שההורה האחראי עליו 

לצאת לצורך חיוי ואין במקום המגורים
  אחראי שיתן להשאיר את הקטין בהשגחתו; 

(יא
(

  טיפול חיוי בבעל חיים; 

  ;ישראל הגעה למשכן כסת  (יב)

, למעט הפגה שאסרה לפי השתתפות בהפגה  (יג)
  ; כל דין או תחיקת ביטחון

הליך משפטי שאותו אדם הוא צד לו,הגעה ל  (יד)
  בו;שהוא דרש להשתתף בעל מעמד בו או 
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(טו
(  

סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים
  סיוע;

(טז
(  

שעות  8יציאה לשדה תעופה לצורך טיסה, עד 
  לפי מועד הטיסה; 

יציאה ממקום שהייה קבוע אחד למשהו,  (יז)
ממקום מגורים למקוםובכלל זה יציאה 

בידוד כמשמעותו בהוראת בידוד בית, יציאה
ממוסד חיוכי או טיפולי המשמש כמקום

  שהייה קבוע למקום מגוריו ומעבר דירה;

(יח
(  

לצורך פעילות ספורט של יחיד או יציאה
אשים הגרים באותו מקום, ממקום

  המגורים, שלא באמצעות כלי רכב ממוע;

(יט
(  

מטרים ממקום 1000יציאה למרחק של עד 
, ובלבד שלא יצא למקום מגוריםהמגורים

  ; שאיו מקום מגוריו
יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת  (כ)

מוגבלותו דרשת יציאתו למרחב הציבורי
מטרים ממקום 1000למרחק העולה על 

מגוריו, יחד עם מלווה אחד, שלא באמצעות
  כלי רכב ממוע;

(כא
(  

יציאה לאזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים
  של בי משפחה מקרבה ראשוה.". 

החלפת
  3סעיף 

יבוא:לצו העיקרי  3סעיף מקום ב  .4

"איסור  
שהייה  
במקום  

שפתיחתו  
לציבור אסורה 

  או בחוף ים 

, למעט מפעיל המקום או מי לא ישהה אדם  (א)  .3
במקום ציבורי או עסקי שפתיחתומטעמו, 

  ;6לציבור אסורה לפי סעיף 

יסביר לאדם השוהה במקום שפעילותו שוטר  (ב)
איסור (א), את סעיף קטן לאסורה, ביגוד 

השהייה במקום ואת משמעות המשך שהייתו
  במקום; 

לא ישהה אדם, למעט מפעיל המקום או מי   (ג)
מטעמו, בחוף ים, למעט לצורך פעילות כאמור

  א(יח);2א(א) או 2בסעיפים 

החלפת
  4סעיף 

  לצו העיקרי יבוא:  4במקום סעיף   .5

"איסור  
התקהלות  

במרחב  
הפרטי  

והציבורי  
ובמקום  

ציבורי או 
  עסקי

, לא יקייםא2סעיף מבלי לגרוע מהאמור ב  (א)  .4
תפילה אואדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל 

טקס דתי, שמספר האשים בה עולה על
ההתקהלות המותרת; לעיין זה, "התקהלות

10אשים בשטח פתוח ועד  20עד  – מותרת" 
, ואם מקום ההתקהלות כוללאשים במבה

  אשים; 20עד  –גם מבה וגם שטח פתוח  
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תפילה , (א)בסעיף קטן על אף האמור   (ב)
בשעה 18.9.2020שמתקיימת בתקופה שמיום 

, או20:00בשעה  20.9.2020ועד ליום  17:30
ועד  17:00בשעה  27.9.2020בתקופה שמיום 

לפי, תתקיים 20:00בשעה  28.9.2020ליום 
  :האמור בסעיף קטן (א) או לפי אחד מאלה

קבוצות פרדות חלוקה לבשטח פתוח, ב  )1(
מהן מספר כל אחת  בשבמתחמים שוים  

; תפילה 20 עולה על ואיהאשים 
לתאים הבאים,   בכפוףכאמור תתקיים  

, בין היתר, לעיין ועל פי הוראות המהל
  :מיעת הדבקה וכללי היגייה

מטרים  2שמירת מרחק של   (א)
  ;לפחות בין מתחם למתחם

כגוןסימון כל מתחם בסימון פיזי    (ב)
  ;חבל או סרט 

הושבה בקבוצות קבועות,  (ג)
ובהושבת אשים שאים גרים
2באותו מקום יישמר מרחק של 

ככל היתן, ולכללפחות, מטרים 
  ;הפחות כיסא ריק בייהם 

מיוי ממוה קורוה למקום וכן  (ד)
סדרים לשמירת החלוקה
למתחמים וההושבה בקבוצות

  קבועות; 

  לא יוגש מזון לצריכה במקום;  (ה)

תאיםכפוף ל במבה, ב  (א)  )2(
) ב( ת משהפסקהמפורטים ב

ובהתאם לרמת התחלואה ברשות
בה מתקיימתשהמקומית 
  : להלןמפורט התפילה, כ
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 או במקום ברשות מקומית  )1(
רמת תחלואה גבוהה  בעל

, המפורטים במיוחד
– בתוספת הראשוה

קבוצות פרדות שמספר ב
האשים בכל אחת מהן 

מספר  ;10איו  עולה על 
הקבוצות המרבי, יהיה 
בהתאם למספר הכיסות 

-הקיימות במבה מוכפל ב 
עבור כל אחת משתי ב 3

הכיסות הראשוות,
בעבור כל  2-ומוכפל ב

כיסה וספת שקיימת 
בלבד שמספר הכל  במבה, ו

האשים הכולל לא יעלה על 
 4דם אחד לכל יחס של א

מהשטח באולם  מ"ר
  ;שמיועד לתפילה

 שאיה  מקומית ברשות  )2(
–) 1( משה בפסקת כאמור

 שמספר פרדות בקבוצות
, מהן  אחת בכל האשים

; מספר 25 על עולה  איו
הקבוצות המרבי המותר 

 הכיסות כמספרהוא 
-ב  מוכפל במבה הקיימות

 שמספר בלבד והכל, 2
 על  יעלה  לא  הכולל  האשים

 4 לכל  אחד אדם של יחס
מהשטח באולם  "רמ

  ;שמיועד לתפילה

לפי פסקת משה במבה תפילה  (ב)
להוראות בהתאם  תתקיים(א), 

,בין היתר,  אלה ולהוראות המהל
לעיין מיעת הדבקה וכללי

  : גייהיה
הושבה במתחמים  )1(

בכל ובקבוצות קבועות, 
קבוצה מספר האשים 

 מספריהיה בהתאם ל
 האמור האשים בקבוצה

), לפי אמשה ( תבפסק
העיין, ולכל קבוצה יוקצה 

  ; פתח כיסה
בהושבת אשים שאים   )2(

גרים באותו מקום יישמר 
 2בייהם מרחק של 

מטרים, ככל האפשר, ולכל 
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הפחות מרחק של שי 
  ;כיסאות בייהם

כל מתחם על ידי  סימון  )3(
מחיצות יילון כך שלא 
יתאפשר מעבר בין מתחם 
למתחם; במבה שבו 
קיימת מערכת כיבוי 

) 'ספריקלרים ' אוטומטי (
או מערכת גילוי אש ועשן, 
המחיצה תותקן מכיוון 

 50הרצפה ועד לגובה של 
ס"מ מתחת לגובה התקרה 
לכל היותר; במבה כאמור 
שהותקו בו מחיצות, 

ושימוש  תיאסר הדלקה
באש, לרבות הותרת רות 

  ; דולקים

מטרים   2מרחק של  שמירת    )4(
 ;לפחות בין מתחם למתחם

ממוה קורוה מיוי   )5(
למקום שיהיה אחראי 
להסדרת כיסת 
המתפללים והתאים 

  ; הדרשים

שלט בכיסה למבה  הצבת  )6(
ובו יצוין גודל המבה, 
, מספר השוהים המותר

 המחייבים  ההתהגות  כללי
ושם ממוה  במקום
  ; הקורוה

לא יוגש מזון לצריכה   )7(
  ". במקום.

החלפת
  6סעיף 

  לצו העיקרי יבוא:  6במקום סעיף   .6

"הגבלת  
פעילות  

במקום ציבורי 
  או עסקי 

מקום ציבורי או עסקי, בדרך של לא יפעיל אדם   .6
,  ובכלל זה מקום בילוי, מסחר, פתיחתו לציבור

, שחייה תאוכל, בריכ בית, תיירות או פאי, תרבות
, לרבות בית מלון, אכסיה, וסטודיו כושר מכון

פסיון או יחידת אירוח , והכל למעט מקום ציבורי 
  : או עסקי כמפורט להלן

עיסוקו מכירת מזון, בית מקום שעיקר   (א)  
מרקחת, מכון אופטיקה או חות שעיקר

  ; עיסוקה מכירת מוצרי היגייה

מקום למתן טיפול לרפואה משלימה,  (ב)
באמצעות מתן טיפול למטופל אחד או 

  ;לאשים הגרים באותו מקום
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מקום שעיקר עיסוקו מכירת מוצרים חיויים  (ג)
לתחזוקת הבית, מכבסה מכירת מוצרי 

לתיקון  מעבדה או  מחשבים או תקשורת 
  ;מחשבים או תקשורת מוצרי

קבלת קהל במקום עבודה המפורט בתוספת  (ד)
סמכויות מיוחדותהשייה לתקות 

להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת
שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה),

כפי תוקפן בישראל מעת לעת, , 2020-תש"ףה
שלא יתן לציבורלשם מתן שירות חיוי 

לאדםלספקו מרחוק או מתן שירות חיוי 
שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או

  ; טלפוי

מסגרת רווחה וכן גופים, קיום פעילויות,  (ה)
שהפעלתם הותרה לפי כלשירותים ותוכיות 

, למטרת מתן שירותדין או תחיקת ביטחון
  ;סוציאלי חיוי

, אשר המהלספורט לאימון המשמש מקום  (ו)
בישראל  הכללי של משרד התרבות והספורט 

עבור אימון של ספורטאי  משמששר כי הוא   יא
- תחרותי; לעיין זה, "ספורטאי תחרותי" 

תאגיד שלאבאישור של  ספורטאי המחזיק
למטרות ריווח, המרכז והמייצג עף או עפי

- ישראל ושמכירים בו הגופים הביןבספורט 
לאומיים המייצגים והמוכרים באותו עף 

מאשר כי הספורטאי עומד בתאיםה, ספורט
כאמור,תאגיד רטאי היה רשום : הספו אלהה

הספורטאי מצא  ;ערב מועד תחילתו של צו זה
לאחר שבדק בבדיקות רפואיות על ידיכשיר 

על ידי התאגיד אובוטח הספורטאי  ;התאגיד
הכל ו  ,ביטח את עצמו או שבוטח בביטוח אחר

 :מאלה בו אחד םבלבד שהתקיי
הספורטאי  -לעיין עף ספורט אישי   )1(

תחרויות לפחות במהלך  4– חלק ב לקח
  ; 2020–ו  2019השים 

הספורטאי  -לעיין עף ספורט קבוצתי   )2(
היה רשום בטופס המשחק של הקבוצה 

תחרויות לפחות במהלך השים  6–ב
  ;2020–ו 2019

או יחידת אירוח אכסיהמלון, פסיון,  בית  (ז)
  :מאלה אחד שהואמיתקן אירוח)  – להלן(

 אורחים  לאירוח המיועדאירוח  מיתקן  )1(
 חלופת בעבורם משמש המלון בית אשר

 ובין קצרה לתקופה  בין, מגורים
 תושבי שהם בין, ממושכת לתקופה

 כל, שלא ובין האזור או מדית ישראל
 או בתפקידם התחשבות תוך  זאת
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אזור או ב שהייתם מטרת או עיסוקם
מיתקים לו ייפע  א, ובלבד שלבישראל

משותפים ובכלל זה חדר אוכל, בריכת 
  ; שחייה ומכון כושר

 של לשימוש המיועד אירוח מיתקן  )2(
 הסמוך, משפחותיהם ובי מטופלים
  ;רפואי  למוסד

 לבידוד כמקום המשמש אירוח מיתקן  )3(
  ;המדיה מטעם

קבלת קהל במקום עבודה ציבורי לשם קבלת  (ח)
יתן לספקו בדרך אחרת או לצורךשירות שלא  

מתן שירות חיוי לאדם שלא יכול לקבלו
מרחוק ובאופן מקוון או טלפוי, ובלבד

מתאמת הבריאות במיהל האזרחי לאזורש
יהודה ושומרון או הגורם המוסמך במשרד

כי אי מתן שירות וישתכעהבריאות בישראל 
כאמור עלול לפגוע בציבור או במשק; לעיין

משרד ממשלתי  –"מקום עבודה ציבורי" זה, 
, רשות מרשויותלרבות יחידת סמך בישראל
  ."."ורשות מקומית האזור

 תיקון
  7סעיף 

–לצו העיקרי  7בסעיף   .7

, שלא אסרה הפעלתו בדרך של יבוא: "עסקי" אחרי ", רישהב  )1(
  ;,"6פתיחה לציבור לפי סעיף 

ובסעיפים  8), בסעיף 10) עד (2בפסקאות (במקום " ), 1סעיף קטן ( ב  )2(
) לסעיף 10) עד (2יבוא: "בסעיפים קטים ( ", לפי העיין11-ו 10, 9

  אחרי "דין" יבוא: "או תחיקת ביטחון";  ;"8ובסעיף   6זה, בסעיף 

–) 4סעיף קטן ( ב  )3(

– ברישה, המילים ", למעט בית עסק המצוי בקיון או בשוק"    (א)
  יימחקו; 

  תימחק;   –פסקה (ג)   (ב)

ד 3ה לצו בידוד בית" יבוא: "3), בפסקה (א), במקום " 5בסעיף קטן (   )4(
  להוראת בידוד בית"; 

יימחק. –) 11סעיף קטן (  )5(

החלפת
  8סעיף 

  לצו העיקרי יבוא:  8במקום סעיף   .8

10346



"התפוסה  
המותרת  

במקום ציבורי 
או עסקי 
 הפתוח לציבור

מותרתבמקום ציבורי או עסקי, שהפעלתו   (א)  .8

, המחזיק6סעיף בדרך של פתיחה לציבור לפי 

או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מגון

לוויסות כיסת האשים למקום, למעט עובדי

ישהו במקום אשים המקום, כך שבכל עת לא  

 במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת; 

– , "התפוסה המרבית המותרת" הזסעיף ב
ובלבד ששטח  ,העיין לפיכמפורט להלן, 

המבה והשטח הפתוח במקום, לפי העיין, 
מטרים בין אדם  2מאפשר שמירת מרחק של 

  :לאדם

מספר אשים שלא יעלה על יחס של   )1(
מטרים רבועים משטח  7אדם לכל 

 20 -אשים במבה ו 10 המקום או על
אשים בשטח פתוח, לפי המקל 

 המקום שטחזה,  לעייןמבייהם; 
 מתוך לקהל הפתוח  האזור לפי יחושב
, חיון  שטחי ולמעט, המקום שטח

  ; בזה וכיוצא תפעול שטחי, מחסים

 15בטיפול קבוצתי עד    –במסגרת רווחה    )2(
אשים בשטח  20אשים במבה  ועד 

  ;פתוח

המחזיק או המפעיל של מקום ציבורי או עסקי  (ב)
המותריציב שלט לעיין מספר השוהים 

  .". (א)סעיף קטן במקום, כאמור ב

ביטול 
  9סעיף 

  בטל. –לצו העיקרי  9סעיף   .9

ביטול 
 10סעיף 

  בטל.  –לצו העיקרי  10סעיף   .10

תיקון 
 11סעיף 

–לצו העיקרי   11בסעיף   .11

במקום כותרת השוליים יבוא: "הפעלת מקום הפתוח לציבור   )1(
  שמתקיימות בו תפילות"; 

 מקום להפעיל יתן, 6סעיף אף האמור ב עלבמקום הרישה יבוא: "  )2(
 בהתאם יפעל והוא , תפילות בו שמתקיימות לציבור הפתוח

  ו:";אל  להוראות
" 8), במקום "התפוסה המרבית המותרת לפי סעיף 2בסעיף קטן (   )3(

  אשים בשטח פתוח".  20-אשים במבה ו  10יבוא: "

ביטול 
סעיף 

  א11

  בטל. –א לצו העיקרי  11סעיף   .12

ביטול 
סעיף 

  ב11

  בטל. –ב לצו העיקרי  11סעיף   .13
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תיקון 
 12סעיף 

לצו העיקרי, בתחילתו יבוא: "אין בהוראות צו זה כדי לאסור  12בסעיף   .14
  משלוחים;".  ישירות

ביטול 
סעיף 

  א12

  בטל. –א לצו העיקרי  12סעיף   .15

תיקון 
 13סעיף 

לצו העיקרי, במקום "למהל" יבוא: "לגורם המוסמך במשרד  13בסעיף   .16
  יימחקו. –הבריאות בישראל"; המילים "לא יאוחר" 

ביטול 
 14סעיף 

  בטל.  –לצו העיקרי  14סעיף   .17

ביטול 
 15סעיף 

  בטל.  –לצו העיקרי  15סעיף   .18

ביטול 
סעיף 

  א15

  בטל. –א לצו העיקרי  15סעיף   .19

תיקון 
 16סעיף 

  לצו העיקרי יבוא:  16במקום האמור בסעיף   .20
) לצו בדבר העלאת1(א)(1קס לפי סעיף  – העושה אחת מאלה, דיו "(א) 

), 845קסות שקבעו בדין או בתחיקת בטחון (יהודה ושומרון) (מס' 
– 1980-תש"םה
 א 2סעיף היוצא ממקום מגורים למטרה או לפעולה שאיה מויה ב) 1(

  ; כאמורסעיף ל וביגוד
בדרך של פתיחתוהמפעיל מקום או עסק, בעצמו או באמצעות אחר, ) 2(

  ; 6סעיף לביגוד לציבור 
, 6סעיף השוהה במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו לציבור אסרה לפי ) 3(

סעיףלאחר שגורם מוסמך הסביר לו את איסור השהייה במקום לפי ה
או השוהה בחוף ים ביגודהאמור ואת משמעות המשך שהייתו במקום, 

  ; האמורסעיף (ג), שלא למטרה המויה ב3סעיף ל
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או) 4(

  ;)1(7סעיף  באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור ב
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או )5(

באמצעות אחר, בלי שהציב מחיצה למיעת העברת רסס, בדלפק שירות,
  ; )3(7סעיף אם ישו במקום, כאמור ב

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או )6(
באמצעות אחר, שהכיס למקום אדם שאיו עוטה מסכה או תן שירות 

  ; )(א)5(7ם שאיו עוטה מסכה, כאמור בסעיף לאד
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או )7(

סעיףחובת עטיית מסכה, כאמור בבאמצעות אחר, בלי שתלה שלט לעיין 
  ; )(ב)5(7
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או )8(

באמצעות אחר, בלי שסימן במקום, במקומות המיועדים לתור, מקומות 
  ;)7(7סעיף לעמידה כאמור ב

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או )9(
 ; )7(7סעיף  חר, בלי שהציב שלט לעיין שמירת מרחק כאמור ב באמצעות א 

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או )10(
באמצעות אחר, בלי שתלה שלט בכיסה למעלית, אם יש מעלית במקום,

  ; )8(7סעיף לעיין מספר הוסעים המותר, כאמור ב
צמו או באמצעות אחר, בלי שקבע מפעיל מקום ציבורי או עסקי, בע) 11(

והפעיל מגון לוויסות כיסת האשים למקום, למעט עובדי המקום,
  ;(א) 8סעיף בהתאם למספר השוהים המותר כאמור ב
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מפעיל מקום ציבורי או עסקי, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב) 12(
  ;(ב)8סעיף  שלט לעיין מספר השוהים המותר, כאמור ב

מתאמת הבריאות במיהלמקום ציבורי או עסקי, לאחר שהמפעיל  )13(
ראש השירות או רופא מחוזי הורה עלהאזרחי לאזור יהודה ושומרון או 

  ; (א)13סעיף סגירת המקום, כאמור ב 

(א) ואם סעיף קטן מי שמפעיל מקום כאמור ב – ""מפעיל(ב) בסעיף זה, 
כפי  ,1968- עסקים, התשכ"חלחוק רישוי    1הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף  

מעת   1981-תוקפו בתקון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), התשמ"א
בעל  – לאותו חוק    4שדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף    לעת,

  .". הרישיון או ההיתר

תיקון 
 21סעיף 

לצו העיקרי, בסופו יבוא: ", ואולם, הגורם המוסמך להטיל קס   21בסעיף    .21
  ) הוא שוטר בלבד". 1(א)(16מיהלי לעיין עבירה לפי סעיף 

תיקון 
 24סעיף 

לצו העיקרי, במקום האמור בו יבוא: "תוקפו של צו זה עד ליום  24בסעיף    .22
  .".14:00בשעה  2.10.2020

החלפת
התוספ

ת 
 הראשו

  ה

  יבוא: לצו העיקרי במקום התוספת הראשוה   .23

  תוספת ראשוה"

  )) 1)(א)(2(ב)(4(סעיף 

  ) אריאל 1(

  ) ביתר עילית2(

  ) גבעת זאב 3(

  ) מודיעין עילית4(

  ".) מעלה אדומים5(

 תיקון
התוספ

ת 
  השייה 

  ".6-8" יבוא: "11-ו 10, 9-ו 8-ו 7בתוספת השייה לצו העיקרי, במקום "  .24

החלפת
התוספ

ת 
השליש

  ית

  במקום התוספת השלישית לצו העיקרי יבוא:   .25

  שלישיתתוספת "

  )18-ו  17סעיפים (

  טור א' 
  העבירות המיהליות 

  טור ב' 
  קס מיהלי קצוב בשקלים חדשים 

  500  )1(א)(16) סעיף 1(

  5,000  )2(א)(16) סעיף 2(

  500  )3(א)(16) סעיף 3(

  2,000  )4(א)(16) סעיף 4(
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  2,000  )5(א)(16) סעיף 5(

  1,000  )6(א)(16) סעיף 6(

  1,000  )7(א)(16) סעיף 7(

  2,000  )8(א)(16) סעיף 8(

  1,000  )9(א)(16) סעיף 9(

  1,000  )10(א)(16) סעיף 10(

  2,500  )11(א)(16) סעיף 11(

  2,000  )12(א)(16) סעיף 12(

  ".5,000  )13(א)(16) סעיף 13(

ביטול 
התוספ

ת 
הרביעי 

  ת

  בטלה. –התוספת הרביעית לצו העיקרי   .26

  . 14:00בשעה  18.9.2020ביום  של צו זה תחילתו  .27  תחילה

הוראת
  מעבר

לא תחול על מקום ציבורילצו העיקרי ) 1(7סעיף חובת הגשת הצהרה לפי   .28
ו ערב תחילת ו כוסח הסעיף האמור,או עסקי שהוגשה לגביו הצהרה לפי 

  לצו העיקרי. (א) 25סעיף , או שחל לגביו צו זהשל 

הוראת
  שעה

ועד ליום  23.9.2020 שמיום, בתקופה צו זה על אף האמור ב  (א)  .29
  –  כאילו יראו 1.10.2020

"לעיין זה, "מוצרים : בא ו, בסופלצו העיקרי  ) ב(א2סעיף ב  )1(
לרבות ארבעת המיים   – "  או קבלת שירותים חיויים  חיויים

מהגאו קיום  ומוצרים ואביזרים המשמשים לביית סוכה
  ; כפרות"

"וכן מקום למכירת  :בא ו, בסופלצו העיקרי )א(6סעיף ב  )2(
ארבעת המיים ומוצרים ואביזרים המשמשים לביית סוכה,

מהגקיום למקום המשמש לשם מכירת מוצרים אלה או 
  ". כפרות

עד ו,  17:00, בשעה  18.9.2020, בתקופה שמיום  צו זהעל אף האמור ב  (ב)
    – , יראו כאילו05:00, בשעה 21.9.2020יום ל

  : (ג) באסעיף קטן  , אחרי 3סעיף ב  )1(
לא ישהה אדם במקום מגורים שאיו מקום מגוריו, )1(ג"

  ;" א.2סעיף למעט למטרות המפורטות ב

  : ) בא3(א), אחרי פסקה (16סעיף ב  )2(
השוהה במקום מגורים שאיו מקום מגוריו, ביגוד א)3"(
  ; ";האמורסעיף ), שלא למטרה המויה ב1(ג3סעיף ל

, במקום המילים ", ואולם, הגורם המוסמך להטיל 21בסעיף   )3(
) הוא שוטר בלבד" 1(א)(16קס מיהלי לעיין עבירה לפי סעיף  

בא: ", ואולם, הגורם המוסמך להטיל קס מיהלי לעיין
  ; הוא שוטר בלבד" א)3(א)(16-) ו1(א)( 16עבירה לפי סעיפים 
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) בא: 3בתוספת השלישית, אחרי פרט (  )4(

  "טור א' 
  העבירות המיהליות 

  טור ב' 
קס מיהלי קצוב בשקלים 

  חדשים 

  ".500  א)3(א)(16א) סעיף 3(

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוהצו זה ייקרא: "  .30  השם
(הוראת שעה), )  1950(מס'    החדש (תיקון) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)

  ".2020-התש"ף

  תמיר        ידעי      וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל

מרון ווש   באזור יהודה 

ףתש"ה          באלולכ"ט 

  2020        בספטמבר     17
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  צבא הגה לישראל 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הגבלת 
(הוראת שעה), ) 1951(מס'  ) (יהודה ושומרון)בתחום התחבורה  פעילות

  2020-התש"ף

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

  –  בצו זה  .1  הגדרות 

  ;כהגדרתו בצו בדבר תעבורה –"אוטובוס"  

בי אותו תא משפחתי או יחידים – "אשים הגרים באותו מקום" 
אדם עם השוהים יחד במקום מגורים או במקום שהייה קבוע אחד וכן 

  ; מוגבלות ומלווהו הדרוש לו מחמת מוגבלותו

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  –"צו הגבלת פעילות" 
הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון) (מס'

  ;2020-), תש"ף 1944

הקורוהכהגדרתן בהוראת בריאות הציבור (גיף  –"הוראות המהל" 
  ;2020- ) (בידוד בית והוראות שוות) (הוראת שעה), התש"ף2019החדש 

צו בדבר יהול מועצות מועצה אזורית כהגדרתה ב –"רשות מקומית" 
או מועצה מקומית 1979-תשל"טה ), 783אזוריות (יהודה ושומרון) (מס' 

), 892(מס'    כהגדרתה בצו בדבר יהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון)
  ;1981-תשמ"אה

צו בדבר תעבורה [וסח משולב] (יהודה ושומרון) –"צו בדבר תעבורה" 
  ;2018-), התשע"ט1805(מס' 

הוראת בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש  –"הוראת בידוד בית" 
  ;2020-ף"תשה) (הוראת שעה),  והוראות שוות ) (בידוד בית2019

  ; שטח שאיו במבה –"שטח פתוח" 

תחבורה ציבורית והסעה מיוחדת; –"תחבורה יבשתית" 

הסעה שבה עומדים אוטובוס או טיולית לרשות  –"הסעה מיוחדת" 
  ;מזמין תמורת תשלום סכום כולל בעד השימוש בו" 

  :כל אלה  –"תחבורה ציבורית" 
  ;בדבר תעבורהאוטובוס ציבורי הפועל בקו שירות, כהגדרתם בצו ) 1(
  מוית כהגדרתה בצו בדבר תעבורה; )2(

  כהגדרתו בצו בדבר תעבורה; –"קו שירות"  

כמשמעותם בתקות –"קו שירות לאוטובוסים", "קו שירות למויות" 
  התעבורה; 

 ;1992-תש"ב התקות התעבורה (יהודה ושומרון),    –  "תקות התעבורה"

מתחם סגור או מבה שמצויה בו תחה -"תחת תחבורה יבשתית" 
  ;מרכזית כהגדרתה בצו בדבר תעבורה 
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סגור או מבה   מפעיל של מתחם -  "תחת תחבורה יבשתית "מפעיל
מתן  תעבורה, ולעייןצו בדבר שמצויה בו תחה מרכזית כהגדרתה ב

בעל  -שירות תחבורה ציבורית להפעלת קווי השירות באוטובוסים 
 כמשמעותו בתקות התעבורה.  ים כאמורלהפעלת קוו הרישיון

בעל רישיון לפי כל דין או תחיקת   –לי תחבורה יבשתית" "מפעיל כ    
  ביטחון להסעת וסעים בשכר.

  כהגדרתה בצו בדבר תעבורה, ובכלל זה זוטובוס.   –"מוית"     

  :כל אחד מאלה –תסמיים"  "    
אחר, למעט שיעול או  שיעול או קושי בשימה או תסמין שימתי חד ) 1(

קושי בשימה הובע ממצב כרוי כגון אסתמה או אלרגיה; לעיין זה  
  ;זלת בלבד לא תיחשב תסמין

  פגיעה בחוש הטעם או הריח;  )2(
הוראות  

לעיין 
מהלך 

קווי 
שירות,  
תחות  
ולוחות 
  זמים

  המפקח על התעבורה אזור יהודה ושומרון או המפקח על התעבורה ב   .2
, יתו הוראות לעיין מהלך קווי שירות באוטובוסים וקווי בישראל

שירות במויות, קווי רכבת, תחותיהם וסוגי התחות, לוחות הזמים 
להפעלתם של הקווים האמורים ומועדי תחילת הסיעות וסיומן, בשים  
לב בין השאר למיעת הדבקה בגיף הקורוה בקרב הציבור וצמצום  

ה הגאוגרפית שבה יתן שירות התחבורה היבשתית,  התפשטותו, לפריס
לצורכי האוכלוסייה ולגישות למקומות שבהן מסופקים מוצרים  או  

  .שירותים חיויים
חובת 

שמירת  
מרחק  

והגבלת  
התקהלות  

בתחת  
תחבורה  
  יבשתית 

צו ל 4-ו 2סעיפים יחולו הוראות  יבשתית תחבורה תחתהשוהים ב על  .3
  .פעילות הגבלת

הוראות  
להפעלת  

תחת 
תחבורה  
יבשתית  

בדרך של  
פתיחתה  

  לציבור 

בדרך של  התחהיבשתית לא יפעיל את  תחבורה תחתמפעיל של   .4
  : אלה הוראותלציבור, אלא בכפוף לקיום  הפתיחת

יגיש לרשות המקומית, לפי פתיחת   תחת תחבורה יבשתיתמפעיל    )1(
, הראשוה לציבור, הצהרה חתומה בוסח הקבוע בתוספת    תחהה

 ), 10) עד (2ולפיה הוא עומד בתאים המפורטים בפסקאות (
; הצהרה כאמור תוגש באמצעות טופס מקוון 6-ו 5ובסעיפים 

או באמצעות בישראל המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה 
טופס  –טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית (להלן 

הרה); ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה ההצ
לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של בישראל 

, ובכלל זה היבטי או תחיקת ביטחון הרשות המקומית על פי דין
  תחה; הפיקוח אל מול הגורם האחראי על ה 

, בעצמו או באמצעות אחראי יהיה  תחת תחבורה יבשתיתמפעיל   )2(
  ה;ז בסעיףעל ביצוע הפעולות המפורטות מי מטעמו, 

תחת תחבורה , יתקין מפעיל תחהבדלפק שירות, אם ישו ב  )3(
מחיצה למיעת העברת רסס בין ותן השירות למקבל  יבשתית

השירות; במבה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי 
ועשן, המחיצה תותקן מכיוון ) או מערכת גילוי אש 'ספריקלרים'(

  ;ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר   50הרצפה ועד לגובה של 
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– לתחהבטרם כיסה   )4(

או מי מטעמו, ישאל את תחת תחבורה יבשתיתמפעיל   (א)
לרבות את  -ולעיין קטין תחה הכסים, למעט עובדי ה

  :, את השאלות האלההאחראי על הקטין
  אתה משתעל? האם ) 1(
מעלות צלזיוס ומעלה או האם 38האם חום גופך הוא ) 2(

  השעות האחרוות?   48-היה לך חום כאמור ב
  ) האם אתה חש פגיעה בחוש הטעם או הריח? 3(
האם היית במגע קרוב עם חולה קורוה בשבועיים) 4(

  ? האחרוים
או מי מטעמו, לא יתיר כיסה  תחת תחבורה יבשתיתמפעיל  

למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות,
למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוי כגון

  ;אסתמה או אלרגיה אחרת
ביצוע של מדידת חום באמצעי שאיו פולשי לכסיםדאג לי  (ב)

כיסת אדםתר תולא ; בוצעה מדידת חום כאמור, תחהל
  ;ומעלהמעלות צלזיוס  38עם חום גוף של 

אדם שאיותחה  לא יכיס ל  תחת תחבורה יבשתיתמפעיל    (א)  )5(
עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות

בידוד בית, ולא ייתן שירות לאדם שאיו הוראת ל ד3סעיף 
  ; עוטה מסכה כאמור

יתלה במקומות בולטים לעין   תחת תחבורה יבשתיתמפעיל    (ב)
, שלט בדבר חובת עטייתה, לרבות בכיסה אליבתחה
  ;בתחהמסכה 

המתקן התחבורתימפעיל  –מערכת כריזה תחה אם יש ב  (ג)
יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית 

  המסכה; 
שמירת יקפיד, ככל האפשר, על  תחת תחבורה יבשתיתמפעיל   )6(

מטרים לפחות בין אשים שאים גרים באותו מקום,  2מרחק של 
לרבות בתורים, וכן יפעל ככל האפשר למיעת הצטופפות של 

  תחה;אשים במקום אחד, לרבות הצטופפות בכיסה ל
יסמן במקומות המיועדים לתור,  תחת תחבורה יבשתיתמפעיל   )7(

מטרים זה מזה;   2סימון מקומות לעמידת הממתיים במרחק של 
יציב במקום בולט לעין, שלט  תחת תחבורה יבשתיתמפעיל של 

  לעיין שמירה על מרחק כאמור; 
יתלה  תחת תחבורה יבשתיתמפעיל , בתחה אם מצויה מעלית   )8(

מספר הוסעים המותר שלא יעלה שלט בכיסה למעלית, ובו יצוין  
על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית אלא 

  ; אם כן הוסעים הם אשים הגרים באותו מקום
תחה על כללי היגייה ב שמורי תחת תחבורה יבשתיתמפעיל   )9(

ויחה את עובדיו בעיין זה, לרבות חיטוי משטחים פימיים באופן 
ות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות; תדיר, ולא פח

משטחים שהשוהים במקום  –לעיין זה, "משטחים פימיים" 
באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, 

  מעקים, דלפק, מתגים, לחצי מעלית וכיוצא בהם; 
)10
(  

מיתקים עם חומר תחה יציב ב תחת תחבורה יבשתיתמפעיל 
  .י ידיים במקומות גישים וזמייםלחיטו
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הגבלות

לעיין 

הגשת 

מזון 

  וצריכתו 

בתחת
תחבורה
  יבשתית 

– תחת תחבורה יבשתיתמפעיל   (א)  .5

  ;לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה במתחם מזון משותף  )1(

, וימעתחה לא יציב שולחות וכיסאות לאכילה בשטח ה  )2(
  ;המקובעים לרצפה, אם קיימיםגישה לשולחות אכילה 

ם לעין לעיין איסור אכילה יתלה שלטים במקומות בולטי  )3(
  בתחה; 

לא יחול על בית אוכל המצוי בתוך שטח  בסעיף קטן (א)האמור   (ב)
וזאת לעיין שטח בית האוכל ובכפוף  תחת תחבורה יבשתית 

  לעמידת בית האוכל  בהוראות צו הגבלת פעילות. 
אחריות

מפעיל

תחת 

תחבורה

  יבשתית 

4לפי סעיפים  תחת תחבורה יבשתיתמבלי לגרוע מאחריותו של מפעיל   .6
בהוראות הקבועות תחה יפעל לעמידת העסקים שבשטח ה, המפעיל 5-ו
, ובכלל זה יביא לידיעתם את הגבלת פעילותלצו  8ד ע 6סעיפים ב

  . ההוראות האמורות

מספר 

הוסעים

תמרביה

והוראות

להפעלת

כלי 

תחבורה

  יבשתית 

  יתקיימו הוראות אלו:  אוטובוס או מויתבהפעלת   (א)  .7

, בין בישיבה וביןבאוטובוס או מויתמספר הוסעים   )1(
יעלה על המפורט, לא הפעילות שעות כל לאורךבעמידה, 

  להלן:
  וסעים; 32 –באוטובוס עירוי בקו שירות   (א)

  וסעים;   30 –עירוי בקו שירות -באוטובוס בין  (ב)

  וסעים; 50 –באוטובוס מפרקי בקו שירות   (ג)

  מהמספר הקבוע ברישיון הרכב;  50%  –בזוטובוס    (ד)

  וסעים; 30 –בהסעה מיוחדת באוטובוס   (ה)

מהמספר  50% –בכל כלי תחבורה יבשתית אחר   (ו)
  הקבוע ברישיון הרכב; 
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–), מספר הוסעים המרבי במוית 1על אף האמור בפסקה (  )2(
ההג ווסע אחד וסף או ההג ושי וסעים, אם הוסע הוא

אותו מקום אדם הצריך ליווי, והכל למעט אשים הגרים ב
  )(ד);3ובכפוף להוראות לעיין הישיבה, כמפורט בפסקה ( 

על ישיבה ועמידה של הוסעים בכלי התחבורה היבשתית  )3(
  יחולו הוראות אלו: 

וסע לא ישב בשי המושבים  –  באוטובוס או מוית  (א)
בשורה הראשוה שמאחורי ההג ובשי המושבים 

; על אף האמור, יתן לשבת בשי המושבים שלצדם
ס"מ  180שמאחורי ההג אם יש מחיצה שגובהה 

לפחות בין מושב ההג לבין המושבים שמאחוריו; היה 
המושב בשורה הראשוה מושב שהוקצה בעבור אדם 

וס עירוי בקו שירות או עם מוגבלות באוטוב
עירוי בקו שירות, יוקצה לו מושב -באוטובוס בין

חלופי במקום קרוב ככל האפשר המאפשר גישה גישה 
  אליו;  

עירוי בקו שירות לא תותר -בסיעה באוטובוס בין  (ב)
  סיעה בעמידה;

בסיעה באוטובוס עירוי בקו שירות לא תותר עמידה   (ג)
  הראשוה שמאחורי ההג; בשורה 

וסע לא ישב  –במוית בעלת רישיון לסיעה מיוחדת   (ד)
במושבים שליד ההג, אלא אם כן יש מחיצת יילון בין 

  מושב ההג לבין המושבים שלידו; 
שיתן לפתוח בו חלוות, הסיעה תהיה   באוטובוס או מוית  )4(

  בחלוות פתוחים ככל האפשר;

כולל פעם ביום לפחות, ו אויחוט ויוק אוטובוס או מוית  )5(
כגון  במגעשל משטחים שאשים באים איתם יקוי יסודי 

    וכיוצא בהם; ידיות אחיזה, עמודים
ידאג לקיומן של ההוראות האמורות  אוטובוס או מויתמפעיל   (ב)

  בסעיף קטן (א).

הגבלת
כיסת

אדם עם
חום 

ותסמיי 
  ם

, אם טרם לאוטובוס או מויתאו    תחת תחבורה יבשתיתללא ייכס אדם    .8
מעלות צלזיוס    ,38מדד חום גופו ומצא כי הוא עומד על  אליהםהכיסה  

ומעלה או אם השיב בחיוב על אחת מהשאלות ששאל כאמור בסעיף 
  .)(א)4(4

הגבלות
לעיין 
צריכת
מזון
כלי ב

תחבורה
  יבשתית 

למעט אם הדבר ,באוטובוס או מויתבמהלך השהייה  אכללא יוסע   .9
  ו.לשם שמירה על בריאות דרוש

חובת 
שמירת
מרחק
בכלי 

2ישמור, ככל האפשר, מרחק של  באוטובוס או מויתוסע השוהה   .10
, למעט אם מתקיימת בייהם קרבה ביו לבין כל אדםמטרים לפחות 

  אחד מאלה:   –מותרת; לעיין זה, "קרבה מותרת"  
  ) הם אשים הגרים באותו מקום; 1(
  ) קטין ומלווה שלו. 2(
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תחבורה  
  יבשתית 

חובת 
יידוע של  
  הוסעים 

יידע את הוסעים, בין השאר, באתר  אוטובוס או מויתמפעיל   (א)  .11
האיטרט שלו, ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בישראל 
יידע את הוסעים באתר המשרד ובכלי התקשורת, בדבר ההוראות 
שיתו לפי דין או תחיקת ביטחון לשם הגה מפי גיף הקורוה 

תחבורה יבשתית, ובכלל זה הוראות לעיין התפוסה לעיין 
 תחבורה יבשתית, מהלך  קווי שירות באוטובוסים כלי המרבית ב

, תחותיהם וסוגי התחות, לוחות הזמים קווי שירות במויות
, להפעלתם של הקווים האמורים ומועדי תחילת הסיעות וסיומן

 מזוןצריכת    חובת שמירת מרחק ומיעת התקהלות, הגבלות לעיין
לתחת תחבורה יבשתית וכלי תחבורה כיסה של אדם ת הגבלו

 38גופו עולה על כי חום יבשתית, אם יימצא טרם כיסתו לתחה 
    ;מעלות צלזיוס או כי יש לו תסמיים

  אוטובוס או מוית  מפעיל, (א) בסעיף קטןוסף על האמור   (ב)    
, יביא לידיעת מראש בהזמה או אוםיבת  עשית הםב שהסיעה
או התיאום, כי הוא או כל אדם שבעבורו הוא   ההזמה  עתהוסע ב
 אם    באוטובוס או מוית  לסוע, לא יהיה רשאי  הסיעה  את  מזמין
 38גופו עולה על חום יימצא ש תחבורתיה למתקן  כיסהטרם ה

  מעלות צלזיוס או כי יש לו תסמיים. 
יהול 
  רישום

אום או יעשית בת הםשהסיעה ב אוטובוס או מויתמפעיל   (א)  .12
בהזמה מראש, או שהכיסה אליו או השימוש בו מותים ברישום 
או בזיהוי, בין בעת הכיסה ובין במועד מוקדם יותר, יהל רשימת 
מספרי טלפון שמסרו לו של וסעים, עובדים וותי שירותים 

בישראל אות , לשם העברתה למשרד הבריבאוטובוס או מוית
  ;למטרת חקירה אפידמיולוגית

(א), שהוסעים בו סעיף קטן כאמור ב אוטובוס או מויתמפעיל   (ב)    
דרשים למסור, בעת התיאום, ההזמה, הרישום או בעת כיסתם 
אליו, אחד או יותר מפרטים אלה: שם פרטי, שם משפחה ומספר 

רשות ידי -זהות, מספר דרכון או מספר מזהה אחר שיתן על
, יהל רשימה של מרשויות האזור או מרשויות מדית ישראל

  ם;הפרטים המזהים האמורי 
(א), שיש בידיו סעיף קטן ב כאמור  אוטובוס או מוית מפעיל  (ג)    

 זמן או התחבורה לכלי הכיסה וזמן מושב מספר בדבר פרטים 
 פרטים רשימת יהל, לגבי וסעים בכלי התחבורה ממו היציאה

  ה;אל
 בעת מסור(א), יסעיף קטן כאמור ב אוטובוס או מוית וסע   (ד)    

(א), את מספר הטלפון  בסעיף קטןאו התיאום כאמור  ההזמה
  . שלו, למטרת חקירה אפידמיולוגית

מכירה  
ורכישה  

של 
  כרטיסים 

ישלם בעד הסיעה בדרך של תיקוף כרטיס   באוטובוס או מוית וסע   .13
כוש כרטיס סיעה מההג; על אף האמור,  הסיעה באופן עצמאי ולא יר
ווסעי קווי השירות הממוגים באזור   םאזרחים ותיקים, מלווי עיוורי

  יהודה ושומרון יוכלו לרכוש כרטיסים מההג. 
שמירה על  ביסייעו סדרים אשר יעסיק  אוטובוס או מויתמפעיל   .14  סדרים 

המזוהים עם החברה המפעילה  בגדים ילבשו  הסדרים צו זה; ות הורא
הכולל ציון תפקידם  תג שם    ויישאו  אשר אים חזים להיות מדי משטרה,

  כסדרים באופן הבולט לעין.
יקוי 

וחיטוי 
כי וסע בכלי התחבורה היבשתית או  אוטובוס או מוית ודע למפעיל   .15

ת, אחראי מפעיל  עובד בכלי התחבורה היבשתית הוא חולה מאומ
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בעקבות  
גילוי 
חולה 
  מאומת

לכך שכלי התחבורה שבו סע הוסע או העובד יוקה אוטובוס או מוית
  ויחוטא בהקדם האפשרי. 

) לצו בדבר העלאת1(א)(1קס לפי סעיף  – העושה אחת מאלה, דיו   .16  עושין
), 845קסות שקבעו בדין או בתחיקת בטחון (יהודה ושומרון) (מס' 

– 1980-תש"םה
לציבור, בעצמו או הפתיחתבדרך של  חת תחבורה יבשתיתת מפעיל ) 1(

  ;)1(4סעיף  ב באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור
, בעצמו אולציבור הפתיחתבדרך של  תחת תחבורה יבשתיתמפעיל ) 2(

באמצעות אחר, בלי שהציב מחיצה למיעת העברת רסס בדלפק שירות,
  ; )3(4סעיף ב, כאמור תחהאם יש ב

, בעצמו אולציבור  הפתיחתבדרך של    תתחת תחבורה יבשתיתמפעיל  )  3(
אדם שאיו עוטה מסכה או תן שירותתחה באמצעות אחר, שהכיס ל

  ; )(א)5(4סעיף בלאדם שאיו עוטה מסכה, כאמור 
, בעצמו אולציבורה פתיחתבדרך של  תחת תחבורה יבשתיתמפעיל ) 4(

ובת עטיית מסכה, כאמורבאמצעות אחר, בלי שהציב שלט לעיין ח
  ;)(ב)5(4סעיף ב
, בעצמו אולציבור הפתיחתבדרך של  תחת תחבורה יבשתיתמפעיל  )5(

, באזור עמידה בתורים, מקומותתחהבאמצעות אחר, בלי שסימן ב
  ;)7(4סעיף בלעמידה כאמור 

בעצמו או, לציבור הפתיחתבדרך של  תחת תחבורה יבשתיתמפעיל  )6(
סעיף ב אחר, בלי שהציב שלט לעיין שמירת מרחק כאמורבאמצעות 

4)7(;  
בעצמו או, לציבור הפתיחתבדרך של  תחת תחבורה יבשתיתמפעיל  )7(

,תחהבאמצעות אחר, בלי שתלה שלט בכיסה למעלית, אם יש מעלית ב
  ; )8(4סעיף ב  לעיין מספר הוסעים המותר, כאמור

בעצמו או באמצעות אחר, שהציב  תחת תחבורה יבשתיתמפעיל  )8(
, או שלא מע גישה לשולחותמתקןהשולחות וכיסאות לאכילה בשטח 

, ובלי שתלה שלטים לעיין תחהאכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים ב
בתחה, והכול למעט בשטח בית אוכל המצוי בתחהאיסור אכילה 
  .)3( (א)5-) ו2(א)(5סעיפים וביגוד לאמור ב

עבירה
  מיהלית 

,השייה עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א' שבתוספת  .17
היא עבירה מיהלית כמשמעותה בצו בדבר עבירות מיהליות (יהודה

צו העבירות המיהליות). –(להלן  1988-), תשמ"ט1263ושומרון) (מס' 
תראש המיהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון יהיה רשאי לשות בתקו

  השייה. את התוספת  
קס 

מיהלי
  קצוב

יהיה קס מיהלי קצוב, כקבוע לצדה  17לעבירה מיהלית כאמור בסעיף    .18
  . השייה בטור ב' בתוספת

עבירה
מיהלית
  חוזרת

(ב) 2חוזרת כמשמעותה בסעיף  הקס המיהלי הקצוב לעבירה מיהלית  .19
,18לצו העבירות המיהליות, יהיה כפל הקס המיהלי האמור בסעיף 

  לפי העיין. 

עבירה
מיהלית

  משכת 

הקס המיהלי הקצוב לעבירה מיהלית משכת יהיה בשיעור חמישית  .20
, לפי העיין, לכל יום שבו משכת העבירה לאחר 18מהקס הקבוע בסעיף  

הליות1(ב7קבע בהתראה כאמור בסעיף  המועד שלצו העבירות המי (.  
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הגורם 
המוסמך  
להטלת 

קס 
  מיהלי

לפי צו זה יהיה מי שהוסמך לכך לפי   הגורם המוסמך להטיל קס מיהלי  .21
(א) לצו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור (גיף קורוה החדש 7סעיף 
) (הוראת  1838) (בידוד בית והוראות שוות) (יהודה ושומרון) (מס' 2019

צו האכיפה), ותהייה לו הסמכויות שמסרו   –(להלן  2020-שעה), תש"ף 
  לו בצו האכיפה.

סמכויות  
  שוטר

  לשם אכיפת ההוראות לפי צו זה, יהיו לשוטר סמכויות  .22
  לה:א
) להורות לכל אדם לפעול בהתאם להוראות הצו או להפסיק פעילות  1(

  ביגוד להן; 
  ) למוע כיסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של הוראות הצו;2(
לצו   4) להורות על פיזור התקהלות העשית ביגוד להוראות סעיף 3(

. סירב אדם להוראת שוטר על פיזור כאמור, רשאי שוטר פעילות הגבלת
  לעשות שימוש בכוח סביר בסיבות העיין לשם ביצוע הפיזור. 

תחולת צו  
הגבלת  
  פעילות

על מקום פתוח לציבור או על בית עסק המצוי בתוך תחת תחבורה    .23
  יבשתית יחולו ההוראות הוגעות לו בצו הגבלת פעילות.

ת  תחיל
  תוקף

  . 15.10.2020ותוקפו עד ליום   18.9.2020ביום  של צו זה תחילתו  .24

הוראת  
  מעבר

  הצהרה  יגיש יבשתית תחבורה תחת מפעיל), 1(4 בסעיףאף האמור  על  .25
  .1.10.2020יום ל עדהאמור, סעיף ב כמפורט

הקורוה  צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  צו זה ייקרא: "  .26  השם
)  1951(מס'  ) (יהודה ושומרון)בתחום התחבורה החדש (הגבלת פעילות
  ".2020-(הוראת שעה), התש"ף

  
  
  
  
  תמיר        ידעי      וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל  

  מרון ווש   באזור יהודה 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ףתש"ה         כ"ט  באלול

   2020      בספטמבר      18
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  תוספת ראשוה

  )) 1(4(סעיף 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם צו בדבר התחייבות בדבר יישום הפעולות הדרשות ב

) (הוראת1951(יהודה ושומרון) (מס'    תחבורה)פעילות בתחום הגיף הקורוה החדש (הגבלת  

שערכה וחתמה ב_______ ביום_____ בחודש________  2020-, התש"ףשעה)

__ על יד___________ ת"ז__________ המכהן כמפעיל תחבורה בשת________

  יבשתית ב____(שם וכתובת):

ד ע 4סעיפים בתאים המפורטים ב תעומד תחת התחבורה היבשתיתאי מצהיר כי  .1

פעילות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הגבלת  צו בדבר    ל  6

 .2020-, התש"ף) (הוראת שעה)1951(יהודה ושומרון) (מס'  תחבורה)בתחום ה
לטובת בתחת התחבורה היבשתיתאי מודע לחובתי לקיום התאים האמורים  .2

 ר.שמירה על בריאות הציבו 
 ולראיה באתי על החתום:  .3

  חתימה_______

  תוספת שייה

  )18-ו  17(סעיפים 

  טור א' 
  העבירות המיהליות 

  טור ב' 
  קס מיהלי קצוב בשקלים חדשים 

  2,000  )1( 16) סעיף 1(

2,000  2,000  

  1,000  )3( 16) סעיף 3(

  1,000  )4( 16) סעיף 4(

  2,000  )5( 16) סעיף 5(

  1,000  )6( 16) סעיף 6(

  1,000  )7( 16) סעיף 7(

  5,000  )8( 16) סעיף 8(
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  צבא הגה לישראל 
  

 צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (תיקון
(הוראת שעה),  ) 1952(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)2מס' 

  2020-א "פהתש
  

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

  
תיקון 
  4סעיף 

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

    –  4הצו העיקרי), בסעיף 

 :בסעיף קטן (ב), אחרי "על אף האמור בסעיף קטן (א)" יבוא  )1(    
  ;" 11"ובסעיף 

  בסופו יבוא:    )2(    
לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות במסגרת הפגה; לעיין "(ג) 

שהייה בסמיכות של קבוצה של   –זה, "התקהלות במסגרת הפגה" 
  "..2אשים המשתתפים בהפגה ללא שמירת מרחק כאמור בסעיף  

תיקון 
  6סעיף 

    –לצו העיקרי  6בסעיף   .2

שוק קמעואי או  ,  ברישה, אחרי "בית אוכל, בריכת שחייה" יבוא: "  )1(
  יריד ודוכן בהם";

בסעיף קטן (א), בסופו יבוא: "והכל למעט דוכן למכירת מוצרים   )2(
  כאמור המצוי בשוק קמעואי או ביריד";

בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא: "למעט דוכן למכירת מוצרים כאמור   )3(
  המצוי בשוק קמעואי או ביריד". 

החלפת  
 11סעיף 

  לצו העיקרי יבוא:  11סעיף במקום   .3
  

"תפילה      
בשטח  
  פתוח

(א), לא יתפלל אדם במבה  4על אף האמור בסעיף   (א)  .11
  עם אדם אחר, למעט אשים הגרים באותו מקום. 

, יתן להפעיל מקום הפתוח 6על אף האמור בסעיף   (ב)        
לציבור שמתקיימות בו תפילות בשטח פתוח  

  בהתאם להוראות אלו: 

  ; 7על המקום יחולו הוראות סעיף   )1(          

מספר השוהים במקום לא יעלה על   )2(          
ההתקהלות המותרת בשטח פתוח כאמור  

  (א).".4בסעיף 

תיקון 
 16סעיף 

  ) יבוא: 12לצו העיקרי, בסעיף קטן (א), אחרי פסקה ( 16בסעיף   .4
  (א);". 11א) המתפלל עם אדם אחר במבה, ביגוד לסעיף 12"(

תיקון 
 21סעיף 

)  1(א)(16)" יבוא: "סעיפים 1(א)(16לצו העיקרי, במקום "סעיף  21בסעיף   .5
  א)".12(א)(16-ו

תיקון 
התוספ

    – ) יבוא12בתוספת השלישית לצו העיקרי, אחרי פסקה (  .6
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ת 
השליש

  ית

  טור א' 
  העבירות המיהליות 

  טור ב' 
  קס מיהלי קצוב בשקלים חדשים 

  ".500  א) 12(א)(16א) סעיף  12"(

תחילת
  תוקף

  . 14:00בשעה  25.9.2020תחילתו של צו זה ביום   .7

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוהצו זה ייקרא: "  .8  השם
(הוראת )  1952(מס'    ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)2מס'    החדש (תיקון 
  ". 2020-א"פ שעה), התש

  תמיר        ידעי      וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל

מרון ווש   באזור יהודה 

א"פתשה      בתשרי  ז' 

  2020        בספטמבר   25
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  צבא הגה לישראל 

 צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (תיקון
(הוראת שעה),  ) 1953(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)3מס' 

  2020-א "פהתש

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

תיקון 
  1סעיף 

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

  , אחרי ההגדרה "גיף הקורוה" יבוא: 1הצו העיקרי), בסעיף 
  ספורטאי המה עם אחד מאלה:  –לאומי"  -""ספורטאי בין

  ) הסגל הייצוגי של מדית ישראל בעפי הספורט השוים; 1(
) קבוצה הרשומה בליגה בישראל והמשתתפת במפעלים או בתחרויות2(

  לאומיים;-בין
רה והמשתתפת בתחרות או במשחק מול) קבוצה הרשומה במדיה ז3(

- לאומי או תחרות בין-קבוצה הרשומה בליגה בישראל במסגרת מפעל בין
  לאומית;". 

תיקון 
סעיף 

  א2

–א לצו העיקרי  2בסעיף   .2

–ו  וב), א( יסומן וב האמור  )1(

  במקום פסקה (א) יבוא:    (א)
מותרת לפי כל יציאה של עובד למקום עבודה שפעילותו "(א) 
, לרבות יציאה של עיתואי או עובדאו תחיקת ביטחון דין

  ; מקצועות התקשורת;"

–וכן תיקוים" עד סופה , ), הקטע החל במילים "בבפסקה (  (ב)
  ; יימחק

  במקום פסקה (ג) יבוא:    (ג)
  ;טיפול סוציאלי חיוי;"קבלת קבלת טיפול רפואי או "(ג) 

בפסקה (ז), בסופה יבוא: "של בן משפחה קרוב; לעיין זה "בן  (ד)
הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד,  –משפחה קרוב"  

  כד, אח או אחות וילדיהם, דוד או דודה";

  במקום פסקה (טז) יבוא:   (ה)
שעות לפי 8 לטיסה משדה תעופה עד אדםיציאת "(טז) (א) 

  :ובלבד שהתקיים אחד מאלההמראת הטיסה מועד 
  ) הטיסה היא למטרה שפורטה בסעיף זה;1(
ויש לו אישור 25.9.2020כרטיס טיסה עד  ) הוסע רכש2(

  ; רכישת כרטיס הטיסה במועד כאמורבכתב על 
 המהל הכללי של), 2(א)( ת משהעל אף האמור בפסק (ב) 

וםמקרשאי לאשר לאדם לצאת מבישראל  משרד התחבורה
אחרי המועד כרטיס הטיסה רכשלטיסה גם אם  המגורים

, אם מצא לדעתו כי צורךת משהכאמור באותה פסק
לעיין מיוחד מצדיק זאת; החלטההומיטרי או צורך אישי 

  ;  כאמור תהיה בכתב ומומקת אישור
(ג) אין בהוראות פסקה זו כדי למוע מאדם לצאת לטיסה 

  ". ;שפורטה בסעיף זהשלא משדה תעופה למטרה 
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  בסופו יבוא:    )2(
(א), סעיף קטן יציאה של אדם לפעולה או למטרה המויה ב"(ב) 

תהיה רק בתחום היישוב שבו מצא מקום מגוריו של אותו אדם, 
זולת אם מקום ביצועה של הפעולה או המטרה הוא מחוץ ליישוב 

  .". ביישוב כאמורשבו מצא מקום מגוריו, או שלא יתן לקיימה 

תיקון 
  6סעיף 

–לצו העיקרי  6בסעיף   .3

  יימחק;  –סעיף קטן (ב)   )1(

בסעיף קטן (ו), במקום הקטע החל במילים "עבור אימון של   )2(
-ספורטאי תחרותי" עד סופו יבוא: "בעבור אימון של ספורטאי בין

  לאומי בלבד";

תחילת
  תוקף

  חתימתו. תחילתו של צו זה ביום   .4

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוהצו זה ייקרא: "  .5  השם
(הוראת )  1953(מס'    ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)3מס'    החדש (תיקון 
  ". 2020-א"פ שעה), התש

  ידעי תמיר             וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל

מרון ווש   באזור יהודה 

א"פתשה   בתשרי      ז'   

  2020       בספטמבר  25
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  צבא הגה לישראל 

הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות  צו בדבר
 )1954(מס' (יהודה ושומרון) ) 12מס'  (תיקון  2019גיף הקורוה החדש 

  2020-א"פ(הוראת שעה), התש 

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

תיקון 
  2סעיף 

בצו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות  .1
(הוראת שעה),) 1836(יהודה ושומרון) (מס'  2019גיף הקורוה החדש 

    – 2הצו העיקרי), בסעיף  –(להלן  2020-התש"ף

במקום כותרת השוליים יבוא: "תחולת תקות סמכויות מיוחדות   )1(
להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הגבלת פעילות במקומות 

  עבודה)"; 

במקום "תקות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום   )2(
-התש"ףהעבודה לשם צמצום התפשטות גיף הקורוה החדש), 

" יבוא: "תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף2020
הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), 

  ".2020-התש"ף

תיקון 
  3סעיף 

–לצו העיקרי  3בסעיף   .2

  במקום סעיף קטן (א), יבוא:   )1(
 בתקון בכל מקום בו מוזכר דבר חקיקה ישראלי שהוחל "(א) 

–(להלן  1981-המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), התשמ"א
"כפי תוקפו בתקון"; בכל מקום בו מוזכר דבר  :יבואהתקון) 

"כפי   :חקיקה ישראלי שלא הוחל בתקון בוסחו המלא, יבוא אחריו
  ;";תוקפו בישראל מעת לעת"

    –בסעיף קטן (ב)   )2(

";1" יבוא: "בתקה 1ברישה, במקום "בסעיף   (א)

  תימחק;   –) 1פסקה (  (ב)

  )" 4)" יבוא "(6), במקום "(6בפסקה (  (ג)

  בסופו יבוא:   (ד)
  תימחק;  –" ) ההגדרה "משרד ממשלתי12"(
במקום ההגדרה "צו בידוד בית" יבוא: ""הוראת בידוד ) 13(

(בידוד בית והוראות שוות)הוראת בריאות הציבור  – בית" 
  ;2020-(יהודה ושומרון) (הוראת שעה), התש"ף

במקום ההגדרה "תקות הגבלת פעילות" יבוא: ""צו ) 14(
צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם   -הגבלת פעילות"  

גיף הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות) (יהודה
  ;";" 2020-), התש"ף1944ושומרון) (מס' 
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  אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:   )3(
(א) לתקות הגבלת פעילות" 4, במקום "בתקה 2בתקה ) 1"(ב

(א) לצו הגבלת פעילות"; במקום "לתקות אלה" 4יבוא: "בסעיף 
  ;";יבוא: "לצו זה"

  במקום סעיף קטן (ג) יבוא:  )4(
    –(א) 3"(ג) בתקה 

ממשלתי, רשות מקומית, ), במקום "משרד 5בתקת משה () 1(
מועצה דתית, מוסד להשכלה גבוהה" יבוא: "מועצה אזורית, מועצה 

  מקומית, מועצה דתית"; 
), במקום "תקות סמכויות מיוחדות8בתקת משה () 2(

להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה
ו הגבלת " יבוא: "צ2020-במרחב הציבורי והגבלת פעילות), התש"ף

  פעילות";"; 

  במקום סעיף קטן (ד) יבוא:  )5(
ד להוראת 3ה לצו בידוד בית" יבוא: "3, במקום " 5בתקה "(ד) 

  ";בידוד בית"; 
  במקום סעיף קטן (ה) יבוא:  )6(

  יבוא: 6"(ה) במקום תקה 
קבע הגורם המוסמך במשרד הבריאות בישראל או מתאמת ) (א)  6"(

הבריאות במיהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון או רופא מחוזי כי
אחד העובדים של מעסיק שחלות עליו הוראות צו זה דבק בגיף 
הקורוה במקום העבודה ויש חשש להדבקות וספות במקום 

, בין השאר, העבודה, רשאי הוא להורות בהודעה בכתב, בשים לב
להשלכות סגירת המקום על המעסיק, על סגירתו של מקום העבודה, 
כולו או חלקו, בהיקף שאיו עולה על הדרש, לתקופה שתסתיים, 
לכל המאוחר, עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד 
הבריאות בישראל, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא 

הגורם ים מיוחדים ולפי הוראה של שעות, ובמקר 72תעלה על 
שעות; עם  120על  –במשרד הבריאות בישראל או סגו המוסמך 

סיום החקירה כאמור ייפתח מקום העבודה בתאים וספים שיורה 
  ;או רופא מחוזי, אם יורההגורם המוסמך או מתאמת הבריאות לו 

 (ב) על הוראה לפי סעיף קטן (א) יתן להגיש השגה לגורם המוסמך 
 24-במשרד הבריאות בישראל; החלטה בהשגה תיתן לא יאוחר מ

שעות ממועד הגשת ההשגה; הוראה לפי סעיף קטן (א) תעמוד 
  ;";בתוקפה זולת אם התקבלה החלטה אחרת בהשגה."

  אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:  )7(
– 7) בתקה 1"(ה

מועצה ) לעיין מועצה אזורית או 1) יבוא: "(1במקום פסקה () 1(
  ראש המועצה;";  –מקומית 

  תימחק;  –)  2פסקה () 2(
  ;יימחקו –), המילים "חברה ממשלתית, " 4בפסקה ( )3(
  יימחקו;  –) 7) עד (5) פסקאות ( 4(
– ) במקום ההגדרה "מעסיק ציבורי" יבוא: ""מעסיק ציבורי" 5(

חברה עירוית, חברת בת עירוית, מועצה אזורית, מועצה מקומית 
  ;ומועצה דתית."

(ב) לחוק" יבוא: 11(א), במקום "המויים בסעיף 8) בתקה 2(ה
  "שפעילותם הותרה לפי כל דין או תחיקת ביטחון";
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, בכל מקום, במקום "מועצת רשות מקומית" יבוא: 9) בתקה 3(ה
  ורית"; "מועצה מקומית או מועצה אז

  תימחק;  – 10) תקה 4(ה
, במקום "בתקות אלה" יבוא: "בצו זה"; במקום 11) בתקה 5(ה

  ;"בתקות הגבלת פעילות" יבוא: "בצו הגבלת פעילות"
  יימחקו; 13-ו 12) תקות  6(ה
, במקום האמור בה יבוא: "חובת חתימה על הצהרה 14בתקה  )  7(ה

בעבר הצהרה מכוח צו ) לא תחול אם חתמה 3(ב)(3לפי תקה 
  ;"; זה;"

  במקום סעיף קטן (ו) יבוא:  )8(
" יבוא: ", 2020- בתוספת הראשוה, בכל מקום, אחרי "תש"ף"(ו) 

כפי תוקפן בצו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם 
) 1836צמצום התפשטות גיף הקורוה החדש (יהודה ושומרון) (מס'  

  ..""2020-(הוראת שעה), התש"ף

תיקון 
  4סעיף 

  לצו העיקרי, במקום האמור בו יבוא:  4בסעיף   .3
) לצו בדבר העלאת1(א)(1קס כאמור בסעיף  –העושה אחת מאלה, דיו "

),845קסות שקבעו בדין או בתחיקת ביטחון (יהודה ושומרון) (מס' 
    –צו העלאת קסות)  –(להלן  1980-תש"םה
) מעסיק שאפשר שהייה של עובדים במקום עבודה בלי שמיה ממוה על 1(

דות) לתקות סמכויות מיוח1(ב)(3עייי קורוה כאמור בתקה 
להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות

  , כפי תוקפן בצו זה; 2020-במקומות עבודה), התש"ף 
מעסיק שאפשר שהייה של עובדים במקום עבודה בלי שיידע לגבי) 2(

באמצעות הצבת שלט לעיין זה במקום העבודה, 5-ו 4הכללים שבתקות 
) לתקות סמכויות מיוחדות2(ב)(3 במקום בולט לעין, כאמור בתקה 

להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות
  ; , כפי תוקפן בצו זה2020-במקומות עבודה), התש"ף 

מעסיק שאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה בלי שדאג לכך) 3(
שהמהל הכללי של מקום העבודה והממוה על עייי קורוה במקום

דה יחתמו על הצהרה בוסח הקבוע בתוספת הראשוה, כאמור העבו
) לתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה3(ב)( 3בתקה 

, כפי 2020- החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף
  ;תוקפן בצו זה

מעסיק שאפשר כיסה של עובדים למקום העבודה או שהייה של ) 4(
לתקות סמכויות מיוחדות 3במקום העבודה ביגוד לתקה עובדים 

להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות
  ."., כפי תוקפן בצו זה2020-במקומות עבודה), התש"ף 

תיקון 
  5סעיף 

  יימחק. – לצו העיקרי, סעיף קטן (ג)  5בסעיף   .4

תוהארכ
  תוקף

 ".15.10.2020" יבוא:  "6.10.2020"מקום ב, העיקריצו  ל 7סעיף ב  )1(  .5

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

" 6.10.2020"מקום ב, 2, בסעיף 2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1845
  ".15.10.2020"יבוא: 

תחילת
  תוקף

  . חתימתוביום  תחילתו של צו זה  .6
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צו זה ייקרא: "צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום  .7  השם
(יהודה ושומרון) (מס'  )12  מס'  (תיקון  2019התפשטות גיף הקורוה החדש  

  ".2020-א"פ(הוראת שעה), התש) 1954

  ידעי          תמיר     וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל  

מרון ווש   באזור יהודה 

א"פתשה      בתשרי     ט'  

 2020  בספטמבר    27
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  לישראל ההגה צבא

  1955מס'  צו

  2020-פ"אהתש), ושומרון ) (יהודה 4) (תיקון מס' 67בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'  צו

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

תיקון 
 15סעיף  

, 2020-, התש"ף )1827(מס'    (יהודה ושומרון)  )67ר הוראות ביטחון (תיקון מס'  צו בדבב  .1
  ".2020 דצמברב 30" יבוא " 2020בספטמבר   30(ב), במקום "15בסעיף 

  תחילתו של צו זה ביום חתימתו.   .2  תחילה

) (יהודה4מס'  ) (תיקון67צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' צו זה ייקרא: "  .3  השם
  ".2020-פ"א, התש)1955(מס'  ושומרון)

התשפ"א בתשרי י"ג 

2020באוקטובר       1

אלוף          תמיר           ידעי

 צה"ל  כוחות         מפקד     

שומרוןבאזור        יהודה    ו
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  צבא הגה לישראל 

 צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (תיקון
(הוראת שעה),  ) 1956(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)4מס' 

  2020-א "פהתש

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

תיקון 
סעיף 

  א2

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

   – א  2הצו העיקרי), בסעיף 

– )אבסעיף קטן (   )1(

  תימחק;   – ט) פסקה (  (א)

  תימחק;  – פסקה (כא)    (ב)

ובכל מקרה עד למגבלת המרחק בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא: ",   )2(
  ". (א) לאותה פעולה או מטרה, אם קבעהסעיף קטן שקבעה ב

תיקון 
 11סעיף 

, במקום הקטע החל במילים "לא יעלה על צו העיקרי) ל2(ב)(11סעיף ב  .2
  ."20"לא יעלה על  :ההתקהלות המותרת" ועד סופה יבוא 

תיקון 
 22סעיף 

  לצו העיקרי, בסופו יבוא:  22בסעיף   .3
למוע יציאה של אדם או כלי תחבורה מתחום היישוב שבו מצא )4"(

 א(ב); 2סעיף התחבורה, ביגוד למקום מגוריו של האדם או של וסע בכלי 
לדרוש מכל אדם להזדהות לפיו ולמסור לו כל ידיעה או מסמך; סירב) 5(

  );4אדם לדרישה כאמור, רשאי שוטר להורות כאמור בפסקה (
להשתמש בכוח סביר בסיבות העיין לשם מילוי דרישה או הוראה) 6(

  .ו הוראה."), אם סירב אדם לאותה דרישה א4שתן שוטר לפי פסקה (

הוספת 
סעיפים

-א ו22
  ב22

לצו העיקרי יבוא: 22אחרי סעיף   .4

הוראת"
– שעה 

 חגי תשרי 

22
  א.

23.9.2020, בתקופה שמיום  צו זהעל אף האמור ב  (א)
    – יראו כאילו 2.10.2020ועד ליום 

"לעיין זה,  :בא ו), בסופב(א(א)2סעיף ב  )1(
"מוצרים חיויים או קבלת שירותים 

לרבות ארבעת המיים  – חיויים" 
ומוצרים ואבזרים המשמשים לביית

  ;סוכה או לקיום מהג כפרות"

 :, אחרי "מוצרי היגייה" בא(א)6סעיף ב  )2(
"וכן מקום למכירת ארבעת המיים 
ומוצרים ואבזרים המשמשים לביית
סוכה, לשם מכירת מוצרים אלה או מקום 

  ,";המשמש לקיום מהג כפרות

2.10.2020, בתקופה שמיום  צו זהעל אף האמור ב  (ב)
    – יראו כאילו 12.10.2020ועד ליום 
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  : בא ו, בסופ3סעיף ב  )1(
אדם בסוכה עם אדם אחר, לא ישהה "(ד) 

למעט אשים הגרים באותו מקום; 
מבה ארעי, המתוחם בצדדיו –"סוכה" 

בדפות, העשויים מבד או מחומר אחר, 
  "; והמחופה בסכך או בחומר אחר.

  ) בא: 4(א), לפי פסקה ( 16בסעיף   )2(
השוהה בסוכה עם אדם אחר, ביגוד  ב)3"(
  );";ד(3סעיף ל

-) ו1(א)( 16, במקום "סעיפים 21בסעיף   )3(
), 1(א)(16א)" בא: "סעיפים 12(א)(16
  א)"; 12(א)(16-ב) ו3(א)(16

  –   ) בא4בתוספת השלישית, לפי פרט (  )4(

  טור א' 
העבירות

  המיהליות 

  טור ב' 
קס מיהלי קצוב 
  בשקלים חדשים

ב) סעיף 3"(
  ב) 3(א)(16

500."  

הוראת
– שעה 
הגבלת

התקהלו 
  ת

22
  ב.

ועד  2.10.2020, בתקופה שמיום צו זהעל אף האמור ב
  –  יראו כאילו 7.10.2020ליום 

ובלבד שההפגה, " :בא ו), בסופיג(א)(א2סעיף ב  (א)
מטרים ממקום 1,000מתקיימת במרחק של עד 

  ; המגורים של המשתתף בהפגה"

–בא  4במקום סעיף   (ב)

איסור"
התקהלות
במרחב
הפרטי

והציבורי
ובמקום

ציבורי או
  עסקי

בלי לגרוע מהאמור  (א)  .4
, לא יקייםא2סעיף ב

אדם ולא ישתתף
בהתקהלות, כולל 
התקהלות בתפילה או
בטקס דתי, שמספר
האשים בה עולה על 
ההתקהלות המותרת, 
במרחב הפרטי או

ציבורי אובמקום 
עסקי; לעיין זה,

– "התקהלות מותרת" 
אשים בשטח 20עד 

אשים 10פתוח ועד 
במבה, ואם מקום
ההתקהלות כולל גם

– מבה וגם שטח פתוח 
  ;אשים  20עד 
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בלי לגרוע מהאמור  (ב)
, לא יקייםא2סעיף ב

אדם ולא ישתתף
בהתקהלות, כולל 
התקהלות בהפגה, 

בטקס דתי,בתפילה או 
שמספר האשים בה
עולה על ההתקהלות
המותרת, או ללא
שמירת מרחק בין
המשתתפים כאמור 

, במרחב2סעיף ב
הציבורי; לעיין זה,

– "התקהלות מותרת" 
סעיף קטןכהגדרתה ב 

  "..(א)."

תיקון 
 24סעיף 

" יבוא:14:00בשעה  2.10.2020לצו העיקרי, במקום "  24בסעיף   .5
15.10.2020."  

תחילת
  תוקף

  . חתימתותחילתו של צו זה ביום   .6

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוהצו זה ייקרא: "  .7  השם
(הוראת )  1956(מס'    ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)4מס'    החדש (תיקון 
  ". 2020-א"פ שעה), התש

  תמיר        ידעי      וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל

מרון ווש   באזור יהודה 

פ"אתשה       י"ד  בתשרי

  2020      באוקטובר      2
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  צבא הגה לישראל 

) 2019צו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש 
) 1957) (יהודה ושומרון) (מס' 15(בידוד בית והוראות שוות) (תיקון מס' 

  2020-א"פ(הוראת שעה), התש 

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

הארכות
  תוקף

בצו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש   )1(  .1
) 1838) (בידוד בית והוראות שוות) (יהודה ושומרון) (מס' 2019

יבוא:   "6.10.2020"מקום  ב,  12, בסעיף  2020-(הוראת שעה), התש"ף
"6.12.2020 ";   

בצו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש   )2(
) (יהודה ושומרון) 2) (בידוד בית והוראות שוות) (תיקון מס' 2019

מקום ב, 7, בסעיף 2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1862(מס' 
  ".6.12.2020" יבוא: "6.10.2020"

תחילת
  תוקף

  . חתימתוביום  תחילתו של צו זה  .2

צו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור (גיף הקורוהזה ייקרא: "צו   .3  השם
) (יהודה ושומרון)15) (בידוד בית והוראות שוות) (תיקון מס' 2019החדש 

  ".2020-א"פ(הוראת שעה), התש) 1957(מס' 

  ידעי          תמיר     וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל  

מרון ווש   באזור יהודה 

א"פתשה      ט"ז  בתשרי

 2020     באוקטובר      4
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  צבא הגה לישראל 

) (תיקון מס')2019גיף הקורוה החדש הכרזה על שטח מוגבל צו בדבר 
  2020-א"פ(הוראת שעה), התש) 1958) (יהודה ושומרון) (מס' 6

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

תיקון 
  9סעיף 

) (יהודה2019בצו בדבר הכרזה על שטח מוגבל (גיף הקורוה החדש   .1
מקוםב, 9, בסעיף 2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1843ושומרון) (מס' 

  ". 6.12.2020" יבוא: "6.10.2020"

תחילת
  תוקף

  . חתימתוביום  תחילתו של צו זה  .2

)2019צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל (גיף הקורוה החדש  צו זה ייקרא: "  .3  השם
- א"פ(הוראת שעה), התש) 1958(מס' ) (יהודה ושומרון) 6(תיקון מס' 

2020."  

  ידעי          תמיר     וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל  

מרון ווש   באזור יהודה 

ט"ז  בתשרי      התשפ"א

 2020באוקטובר              4

10374



  צבא הגה לישראל 

(גיף הקורוה החדשבידוד במקום לבידוד מטעם המדיה צו בדבר  
(הוראת שעה),  ) 1959) (יהודה ושומרון) (מס' 10) (תיקון מס' 2019

  2020-א "פהתש

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

תיקון 
  8סעיף 

))2019גיף הקורוה החדש  בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה  בצו בדבר    .1
,8יף , בסע2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1847(יהודה ושומרון) (מס' 

  ". 6.12.2020" יבוא: "6.10.2020"מקום ב

תחילת
  תוקף

  . חתימתוביום  תחילתו של צו זה  .2

(גיףצו בדבר בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה צו זה ייקרא: "  .3  השם
(הוראת )  1959(מס'  ) (יהודה ושומרון)  10) (תיקון מס'  2019הקורוה החדש  

  ". 2020-א"פ שעה), התש

  ידעי          תמיר     וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל  

מרון ווש   באזור יהודה 

ט"ז  בתשרי      התשפ"א

 2020באוקטובר              4

10375



  צבא הגה לישראל 

 צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (תיקון
(הוראת שעה),  ) 1960(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)5מס' 

  2020-א "פהתש

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

תיקון 
סעיף 

  ב22

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

   ". 13.10.2020יבוא: " "7.10.2020"ב, ברישה, במקום 22

תחילת
  תוקף

  . חתימתותחילתו של צו זה ביום   .2

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוהצו זה ייקרא: "  .3  השם
(הוראת )  1960(מס'    ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)5מס'    החדש (תיקון 
  ". 2020-א"פ שעה), התש

  תמיר        ידעי      וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל

מרון ווש   באזור יהודה 

פ"אתשה    כ'   בתשרי     

  2020        באוקטובר    8
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  צבא ההגה לישראל
  1961צו מס' 

מעצר לחשודים בעת שקיימת מיעה לקדם הליכי חקירה בשל גיף  בדבר צו
-פ"א ), התשהוראת שעה((יהודה ושומרון)  )10מס'  (תיקוןהקורוה החדש 

2020  

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

גיף  -) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(עצורים והאוכלוסייה בגיף הקורוה 
  :לאמור  בזאת  מצווה הי, המחלה התפשטות ומהמשךהקורוה), 

בצו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מיעת לקדם הליכי חקירה   .1  הארכת תוקף
) (הוראת 1833בשל גיף הקורוה החדש (יהודה ושומרון) (מס׳ 

" יבוא 2020ר אוקטובב 13, במקום "3, בסעיף 2020-שעה), התש״ף
  ".2020  בובמבר 9"

מעצר לחשודים בעת שקיימת מיעה לקדם צו זה ייקרא: "צו בדבר    .2  השם
(יהודה ) 10(תיקון מס'  הליכי חקירה בשל גיף הקורוה החדש

  ״.2020-פ"א), התשהוראת שעה( )1961מס' ושומרון) (

 אלוף תמיר ידעיפ"אהתש כ"ה      בתשרי      

מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון
  2020          באוקטובר         13

10377



 אלוף תמיר ידעיפ"אהתשכ"ה     בתשרי    

מפקד כוחות צה"ל 

 באזור יהודה והשומרון
  2020        באוקטובר       13

לישראל     הגה      צבא  

1962' מס צו

) 9מס'   (תיקון וכחות עצורים ואסירים בדיוים בבתי המשפט הצבאיים בדבר צו
 2020-פ"אהתש ,(הוראת שעה)(יהודה והשומרון) 

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר חוץ לשם שמירה על הביטחון,
- )Novel Coronavirus 2019גיף הקורוה מהתפשטות הסדר הציבורי ובריאות הציבור, ובשל החשש 

nCoV ה) –) (להלןגיף הקורו י הכליאה ומחוצה להםי מצווה בזאת לאמור: , במתקה  

בצו בדבר וכחות עצורים ואסירים בדיוים בבתי המשפט הצבאיים   .1  הארכת תוקף
-) (הוראת שעה), התש״ף1888(הוראת שעה) (יהודה ושומרון) (מס׳ 

 רבובמב 9" יבוא "2020 אוקטוברב 13, במקום "3, בסעיף 2020
2020  ."  

בתי וכחות עצורים ואסירים בדיוים בצו זה ייקרא: "צו בדבר   .4  השם
 ) 1962 ) (מס'שומרוןו יהודה() 9(תיקון מס'  המשפט הצבאיים

  ".2020-\ פ"א התש (הוראת שעה),

10378



  צבא ההגה לישראל 
  1963 צו מס'

),הוראת שעה((יהודה ושומרון)   )9מס'  (תיקון מעצר דיוי בדבר צו
  2020-  פ"א התש

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

הי מצווה בזאת גיף הקורוה),    –) (להלן  Novel Coronavirus 2019-nCoV(בגיף הקורוה  
לאמור:

) (הוראת שעה), 1830בצו בדבר דיוי מעצר (יהודה ושומרון) (מס׳   .1  הארכת תוקף
 9״ יבוא: ״2020ר באוקטוב 13, במקום ״5, בסעיף 2020-התש״ף
  ״.2020 בובמבר

) (יהודה ושומרון) 9מס'  (תיקון צו זה ייקרא: "צו בדבר דיוי מעצר  .2  השם
  ״.2020-פ"א), התשהוראת שעה(  )1963 (מס'

 אלוף     תמיר     ידעיפ"אהתש כ"ה       בתשרי  

מפקד כוחות צה"ל 

 יהודה והשומרוןבאזור 
  2020    באוקטובר       13

10379



  לישראל   ההגה  צבא 

  1964צו  מס'  

(יהודה  )9מס'  (תיקון קיום דיוים פליליים באמצעים טכולוגיים בדבר צו
  2020-פ"א), התשהוראת שעה(ושומרון) 

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

–) (להלן Novel Coronavirus 2019-nCoV(בגיף הקורוה  המשפט הצבאיים והאוכלוסייה
  לאמור: הי מצווה בזאתגיף הקורוה), 

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

  ״.   2020ובמברב 9״ יבוא: ״2020ר אוקטובב 13״

 טכולוגייםקיום דיוים פליליים באמצעים  צו זה ייקרא: "צו בדבר    .2  השם
-פ"א), התשהוראת שעה(  )1964  (יהודה ושומרון) (מס')  9(תיקון מס'  

  ״.2020

  תמיר         ידעי    אלוף  

  מפקד   כוחות      צה"ל  

  מרון ווש   באזור יהודה 

פ"אתשה       כ"ה       בתשרי

 2020           באוקטובר        13

10380



  צבא הגה לישראל 

הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות  צו בדבר
 )1965(מס' (יהודה ושומרון) ) 13מס'  (תיקון  2019גיף הקורוה החדש 

  2020-א"פ(הוראת שעה), התש 

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

תוהארכ
  תוקף

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

יבוא:   "15.10.2020"מקום  ב,  7סעיף  ב,  2020-(הוראת שעה), התש"ף
"12.11.2020."   

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

" 15.10.2020"מקום  ב,  2, בסעיף  2020-(הוראת שעה), התש"ף)  1845
  ".12.11.2020"יבוא: 

תחילת
  תוקף

  . חתימתוביום  זהתחילתו של צו   .2

צו זה ייקרא: "צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום  .3  השם
(יהודה ושומרון) (מס'  )13  מס'  (תיקון  2019התפשטות גיף הקורוה החדש  

  ".2020-א"פ(הוראת שעה), התש) 1965

  ידעי          תמיר     וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל  

מרון ווש   באזור יהודה 

א"פתשה       כ"ז  בתשרי

 2020  באוקטובר    15

10381



  צבא הגה לישראל 

 צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (תיקון
(הוראת שעה),  ) 1966(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)6מס' 

  2020-א "פהתש

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

תיקון 
  1סעיף 

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

  :לאומי" יבוא-במקום ההגדרה "ספורטאי בין, 1הצו העיקרי), בסעיף 

  מי שהוא אחד מאלה:  –  ""ספורטאי מקצועי"
הסגל הייצוגי של מדית ישראל בעפי הספורט השוים, שאישר המהל)  1(

  בישראל;   הכללי של משרד התרבות והספורט
,לאומיים־ספורטאים מקבוצה המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין) 2(

אישר כי הםבישראל אשר המהל הכללי של משרד התרבות והספורט 
  ; מקבוצה המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין־לאומיים

ספורטאים מקבוצה הרשומה במדיה זרה והמשתתפת בתחרות או) 3(
במפעלים או בתחרויותבמשחק מול קבוצה מליגה בישראל המשתתפת 

  ;לאומיים ־בין
ושהם),  3) עד ( 1מהמפורטים בפסקאות (  םיספורטא  םשאי  םספורטאי )  4(

  הראשוה בעפי הכדור, גברים או שים;". בליגות הבוגרים םספורטאי

תיקון 
סעיף 

  א2

עד במקום הרישה, בפסקה (ז), א לצו העיקרי, בסעיף קטן (א)2סעיף ב  .2
"השתתפות בחתוה, בברית או : המילים "של בן משפחה קרוב" יבוא

בהלוויה של בן משפחה קרוב או השתתפות של עורך ישואין בחתוה ושל 
  .אדם אחד וסף המשמש עד בחתוה בתיאום עם עורך הישואין"

תיקון 
  6סעיף 

לאומי בלבד"-ביןבמקום "ספורטאי  סעיף קטן (ו),  ב,  צו העיקריל  6סעיף  ב  .3
או בעבור תחרות של ספורטאי מקצועי  "ספורטאי מקצועי בלבד :יבוא

  .") להגדרה "ספורטאי מקצועי"3) עד (1כאמור בפסקאות (

תיקון 
 24סעיף 

  ".19.10.2020" יבוא:  15.10.2020לצו העיקרי, במקום " 24בסעיף   .4

הוספת 
סעיף 

  ג22

  יבוא: ב לצו העיקרי, 22אחרי סעיף   .5

הוראת"
– שעה 
יציאה
לשדה 
  תעופה

ג. על אף האמור בצו זה, בתקופה שמיום כ"ח בתשרי22
) עד תום תקופת תוקפו של סעיף 2020באוקטובר    16התשפ"א (

  – א(א)(טז) 2, יראו כאילו בסעיף 2

  – בפסקת משה (א)   ) 1(

 – ברישה, המילים "ובלבד שהתקיים אחד מאלה"   (א)
  מחקו; 

  מחקו;   –)  2) ו־(1פסקאות משה (  (ב)
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  מחקה.". –פסקת משה (ב)   )2(

תחילת
  תוקף

  . חתימתותחילתו של צו זה ביום   .6

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוהצו זה ייקרא: "  .7  השם
(הוראת )  1966(מס'    ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)6מס'    החדש (תיקון 
  ". 2020-א"פ שעה), התש

  תמיר        ידעי      וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל

מרון ווש   באזור יהודה 

פ"אתשה         כ"ז  בתשרי

  2020     באוקטובר    15

10383



  צבא הגה לישראל 

 צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הגבלת פעילות
  2020-אפ", התש)1967(מס'   (יהודה ושומרון) (תיקון) )בתחום התחבורה

ולבריאות בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר חוץ לטובת האזור 
:       , הי מצווה בזאת לאמורהציבור

תיקון 
  1סעיף 

בצו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש   .1
) (הוראת1951ה ושומרון) (מס' ד(הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (יהו

  –   1, בסעיף הצו העיקרי) –(להלן  2020-שעה), התש"ף

  לפי ההגדרה "אוטובוס" יבוא:   )1(
אדם עם לקות פיזית, פשית או שכלית  –""אדם עם מוגבלות" 

לרבות קוגיטיבית, קבועה או זמית, אשר בשלה מוגבל תפקודו 
  באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים;";

לאוטובוסים" ו"קו שירות למויות" ההגדרות "קו שירות   )2(
  תימחקה, ובמקומן יבוא: 

מסלול הסעה של אוטובוס ציבורי,  –""קו שירות לאוטובוסים" 
שבו כל וסע משלם בפרד, שקבועות בו תחות להעלאת וסעים 
ולהורדתם, כפי שקבע ברישיון הקו, כמשמעותו בתקות 

  התעבורה; 

  קות התעבורה;"; כמשמעותו בת   –"קו שירות למויות" 

בהגדרה "תחת תחבורה יבשתית", במקום "להפעלת קווי   )3(
השירות באוטובוסים" יבוא "הפעלת קווי השירות באוטובוסים 

  ובכלל זה מכירת כרטיסים והפעלת עמדות מודיעין";

  ההגדרה "תסמיים" תימחק.  )4(

תיקון 
  2סעיף 

  –לצו העיקרי  2בסעיף   .2

אחרי המילים "יתו הוראות" יבוא "לבעלי רשיוות להפעלת קווי   )1(
  שירות,"; 

במקום "בשים לב בין השאר למיעת הדבקה" יבוא "לשם מיעת   )2(
  הדבקה"; 
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במקום "לפריסה הגאוגרפית שבה" יבוא "ובשים לב, בין השאר,   )3(
  לפריסה הגאוגרפית שבה".

תיקון 
  4סעיף 

 – לצו העיקרי  4בסעיף   .3

), אחרי "לרשות המקומית" יבוא "שבתחומה ממוקמת 1בפסקה (  )1(
  התחה"; 

  במקום פסקת משה (א) יבוא: – ) 4בפסקה (  )2(
"(א) יציב שלט בכיסה לתחת התחבורה היבשתית במקום בולט 

  לעין לפי הוסח שבתוספת השלישית;";

  ), אחרי "אלא אם כן הוסעים" יבוא "במעלית". 8(בפסקה   )3(

תיקון 
  7סעיף 

–לצו העיקרי  7בסעיף   .4

  – בסעיף קטן (א)   ) 1(

בהפעלת אוטובוס או מוית יתקיימוברישה, במקום "  (א)
" יבוא "מפעיל כלי תחבורה יבשתית ידאגהוראות אלו 

  לקיומן של ההוראות שלהלן:";

), במקום "או ההג ושי וסעים, או הוסע הוא2(בפסקה   (ב)
אדם הצריך ליווי" יבוא "אם אחד הוסעים הוא אדם הצריך

  ההג ושי וסעים"; –ליווי 

  סעיף קטן (ב) יימחק.   )2(

תיקון 
  8סעיף 

  –לצו העיקרי  8בסעיף   .5

בכותרת השוליים, במקום "עם חום ותסמיים" יבוא "לתחת   )1(
  תחבורה יבשתית ולכלי תחבורה יבשתית";
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במקום "השיב בחיוב על אחת מהשאלות ששאל כאמור בסעיף   )2(
  )(א) יבוא "אסורה כיסתו על פי כל דין ותחיקת ביטחון". 4(4

תיקון 
  11סעיף 

  –לצו העיקרי   11בסעיף   .6

  תימחקה;   – בסעיף קטן (א), המילים "או כי יש לו תסמיים"   )1(

  תימחקה.  –  בסעיף קטן (ב), המילים "או כי יש לו תסמיים"  )2(

תיקון 
  12סעיף 

    –לצו העיקרי   12בסעיף   .7

  אחרי סעיף קטן (א) יבוא:   )1(
) "מפעיל כלי תחבורה יבשתית יידע את הוסעים באמצעות 1"(א

הדבקת מודעות בכלי התחבורה היבשתית בדבר חובת עטיית 
ובדבר חובת שמירת מרחק של שי מטרים בין אדם לאדם מסכה 

  ככל האפשר;";
בסעיף קטן (ב), במקום "בסעיף קטן (א)" יבוא "בסעיף קטן (א) ו־  )2(

  )".1(א

תיקון 
  14סעיף 

לצו העיקרי, במקום "אשר יסייעו בשמירה על הוראות צו זה"  14בסעיף    .8
ולהסב את תשומת ליבם בוגעיבוא "אשר תפקידם ליידע את הוסעים 

לחובת השמירה על הוראות צו זה וכן ליידעם בדבר התפוסה המרבית
  בכלי התחבורה היבשתית".

תיקון 
  16סעיף 

 ), במקום "יבשתיתת" יבוא "יבשתית". 3לצו העיקרי, בפסקה (  16בסעיף    .9
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הוספת 
תוספת 
  שלישית

  אחרי התוספת השייה לצו העיקרי יבוא:  .10

  "תוספת שלישית

  )(א))4(4(סעיף 

  דע/י לך! 

  מעלות צלזיוס?   38יש לך חום מעל  

 ה בחשפת לחולה קורו -14  ?יםהימים האחרו  

  ?את/ה חייב/ת בבידוד

אסורה כיסתך לתחה זו ולתחבורה ציבורית!   

   םשימה (שאי את/ה משתעל/ת או שיש לך קשיי

  ובעים ממחלה כרוית או אלרגיה)? 

  פגיעה בחוש הטעם או הריח? יש לך  

הימע מכיסתך לתחה זו ולתחבורה ציבורית  

  לשם מיעת  

  ". פגיעה בבריאות הציבור!

תיקון 
  24סעיף 

  "12.11.2020" יבוא "15.10.2020לצו העיקרי, במקום " 24בסעיף  . 11

תחילת
  תוקף

ביוםלצו העיקרי כוסחו בצו זה,  24תחילתו של צו זה, למעט סעיף   .12
לצו העיקרי כוסחו בצו זה ביום  24; תחילתו של סעיף 16.10.2020

  חתימתו. 

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  צו זה ייקרא: "  .13  השם
הקורוה החדש (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון) (יהודה

  ".2020-פ"א, התש)1967(מס'  ושומרון)

 התשפ"א        בתשרי     כ"ז 

 2020באוקטובר  15

 אלוף תמיר ידעי

 מפקד כוחות צה"ל

 באזור יהודה ושומרון
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  צבא הגה לישראל 

 צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (תיקון
(הוראת שעה),  ) 1968(מס'  ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)7 מס'

  2020-א "פהתש

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

תיקון 
  1סעיף 

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

    –  1הצו העיקרי), בסעיף  – (להלן  2020

  תימחק;   –ההגדרה "בעל תפילה"   )1(

), במקום הקטע החל4", בפסקה (הגדרה "ספורטאי מקצועיב  )2(
" ועד סופה יבוא: בליגות הבוגרים םספורטאי במילים "ושהם

, גברים או שים, בעפי בליגות הבוגרים  םספורטאי "ושהם
  הכדור כמפורט להלן:  

ספורטאים  –בעפים שבמסגרתם פועלות עד ארבע ליגות (א) 
  ;בליגה הראשוה

ספורטאים  –ליגות או יותר  5בעפים שבמסגרתם פועלות (ב) 
  ;".הליגות הראשוות לוש בש

תיקון 
  2סעיף 

  – לצו העיקרי  2בסעיף   .2

  השוליים, בסופה יבוא: "במקום ציבורי או עסקי"; בכותרת   )1(

  תימחק.  –הרישה   )2(

ביטול 
  א 2סעיף 

  .בטל – א לצו העיקרי 2סעיף   .3

תיקון 
  3סעיף 

–לצו העיקרי  3בסעיף   .4

  יימחקו; –בכותרת השוליים, המילים "או בחוף ים"   )1(

  בטל.  –סעיף קטן (ג)   )2(

תיקון 
  4סעיף 

  – לצו העיקרי  4בסעיף   .5

א" יבוא: 2בסעיף קטן (א), במקום "מבלי לגרוע מהאמור בסעיף    )1(
" ובמקום "כולל תפילה או טקס 2"בלי לגרוע מהאמור בסעיף 

  דתי" יבוא: "כולל בתפילה או בטקס דתי";  

  בטל.  –סעיף קטן (ב)   )2(

תיקון 
  6סעיף 

  – לצו העיקרי  6בסעיף   .6

  אחרי סעיף קטן (א) יבוא:  )1(
בדרך של מכירה לצריכה מחוץ לבית האוכל,  –) בית אוכל 1"(א

  );";Take Awayובכלל זה איסוף עצמי (
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  בסופו יבוא:   )2(
כהגדרתו בצו בדבר פארקים (יהודה ושומרון) (מס' פארק "(ט)
"שמורת טבע" כהגדרתה בצו בדבר הגה על ו  1970-תש"לה),  373

  .". 1969-תש"לה), 363הטבע (יהודה ושומרון) (מס' 

תיקון 
  11סעיף 

לצו העיקרי, בסעיף קטן (ב), אחרי "בשטח פתוח" יבוא: 11בסעיף   .7
  "לשם קיום תפילות בלבד".

תיקון 
  16סעיף 

–סעיף קטן (א)  , בצו העיקריל 16סעיף ב  .8

  תימחק;   –) 1פסקה (  )1(

" ועד סופה או השוהה בחוף ים,  ), הקטע החל במילים "3בפסקה (  )2(
  יימחק.  –

תיקון 
  21סעיף 

א)" יבוא:12(א)(16-) ו 1(א)(16לצו העיקרי, במקום "סעיפים  21בסעיף   .9
  .א)"12(א)( 16"סעיף 

תיקון 
  22סעיף 

  יימחקו. –) 6) עד (4לצו העיקרי, פסקאות ( 22בסעיף   .10

תיקון 
  ג 22סעיף 

  א". 2" יבוא: "סעיף 2ג לצו העיקרי, במקום "סעיף 22בסעיף   .11

תיקון 
  24סעיף 

  ". 1.11.2020" יבוא:  19.10.2020לצו העיקרי, במקום " 24בסעיף   .12

ביטול 
התוספת

  הראשוה 

  בטלה. –התוספת הראשוה לצו העיקרי   .13

תיקון 
התוספת

  השלישית 

  יימחק.  –) 1בתוספת השלישית לצו העיקרי, פרט (   .14

תחילת
  תוקף

  .18.10.2020תחילתו של צו זה ביום   .15

צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף צו זה ייקרא: "  .16  השם
(מס' ) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)7מס'  הקורוה החדש (תיקון

  ".2020-א"פ(הוראת שעה), התש) 1968

  תמיר        ידעי      וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל

מרון ווש   באזור יהודה 

כ"ט  בתשרי     התשפ"א 

  2020באוקטובר            17
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צ ב א      ה ג  ה      ל י ש ר א ל

  1966לשת  79חוק תכון ערים, כפרים וביים, מס' 

  1971-), התשל"א418צו בדבר תכון ערים, כפרים וביים (יהודה והשומרון) (מס' 

  צו בדבר מתן היתרים לעבודות בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים (יהודה והשומרון)
  1982-), התשמ''ב997(מס' 

  תקות תכון ערים, כפרים וביים (בקשה להיתר ותאיו)
  2020-"ף(יהודה והשומרון), התש

(להלן: "החוק"), לפי  1966לשת  79לחוק תכון ערים, כפרים וביים, מס'  67בתוקף סמכותי לפי סעיף 
לצו בדבר מתן היתרים לעבודות בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים (יהודה והשומרון) (מס'  7סעיף 

לצו בדבר הקמת מיהל אזרחי  4(להלן: "צו השטחים התפוסים"), לפי סעיף  1982-התשמ''ב ,)997
כל דין ותחיקת בטחון, ובהמלצת י לפי י, ויתר סמכויות1981-), התשמ''ב947(יהודה והשומרון) (מס' 

  מועצת התכון העליוה, הי מתקין תקות אלה: 

פרק א': הגדרות

  –בתקות אלה  .1 הגדרות 

חדר או חלל המצא ב"דרך מוצא" או בסמוך אליה והמאפשר –"אזור מחסה" 
  התעכבות או השהיה בתהליך המילוט; 

בעיקרו, כולו או בחלקו, למופעי ספורט, לרבותבין הועד לשמש  –"אולם ספורט" 
  מתקים לשימושם של הצופים;

מי שתמה בידי הקבלן הראשי כאחראי לביצוע השלד; –"אחראי לביצוע השלד"  

 16.02האחראי לביקורת הביצוע של עבודות הבייה לפי פרט  –"אחראי לביקורת" 
  לתוספת השיה;

במישור התקרה, לרבות צוהר, חלון, לבי זכוכיתמקור אור המצא  –"אור עליון" 
  או חומר אחר המעביר אור והמותקן בתקרה; 

931חלק בין בעל עמידות אש כמוגדר בתקן ישראלי ת"י  –"אלמט עמיד אש" 
שיטות בדיקה: דרישות כלליות, כפי  –עמידות אש של אלמטי בין  – 1.1חלק 

  ו כל זמן אחר שקבע בתוספת השיה; דקות א 90תוקפו בישראל מעת לעת, למשך 

תקות תכון ערים כפרים ובייים (עבודות ומביםבכהגדרתו  –"אסבסט" 
  ;2019-הפטורים מהיתר), התשע"ט

בריכת שחייה לרבות החצרים והמבים המשרתים אותה –"אתר בריכת שחייה" 
  כגון מלתחות ושירותים; 

מקום המשמש לסילוק פסולת בין או –"אתר לסילוק פסולת בין או לטיפול בה" 
  ותחיקת בטחון;לטיפול בה והמורשה על פי כל דין 

פס משך, המורכב לאורך האזן העליון של המעקה או לאורך –"בית אחיזה" 
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האזן העליון של  –המסעד והועד לשמש לאחיזה ביד, או באין פס משך כאמור 
  המעקה עצמו;

הגובה בין מפלס הכיסה הקובעת לבין לבין מפלסבין שבו הפרש  –"בין גבוה" 
הכיסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס, שהכיסה אליה דרך חדר 

  מטרים;   13מדרגות משותף, עולה על  

  ביין או חלק מביין הכולל דירות מגורים;  –"ביין מגורים" 

יחידות דיור שלהן 6, שיש בו לפחות בין או חלק מבין -"ביין מגורים חדש" 
כיסה משותפת או חדר מדרגות משותף, שהיתר לבייתו או לשימוש בו יתן לאחר 

  ; )2006בובמבר  1י' בחשון התשס"ז (

בין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכיסה הקובעת לבין לבין  –קומות" -"בין רב
ס, שהכיסה אליה דרך חדרמפלס הכיסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלו

  מטרים;  29מדרגות משותף, עולה על  

  מי שעל שמו הוצא היתר; –"בעל היתר"  

בריכה כמשמעותה בתקות הבריכות למי שתייה שפחה  –"בריכה למי שתייה" 
  מטרים מעוקבים או יותר;  100הוא 

מבה מלאכותי המכיל מים, ובכלל זה אמצעי פיוי מים עיליים –"בריכת שחייה" 
)hydrotherapyלמטרת שחייה, שכשוך, ופש ושעשועי מים, לימוד, טיפול במים (

  וריפוי; 

חלק מדרך מוצא, לרבות פרוזדורים ומעברים, –) Exit Access"גישה למוצא בטוח" (
שתחילתו בכל קודה שהיא בביין וסופו בכיסה למוצא בטוח או מחוץ לביין או 

  בדלת יציאה חיצוית; 

חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שועדו לשמש יחידה שלמה  –"דירה" 
  ופרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר;

  דירה שועדה לשמש יחידה שלמה ופרדת למגורים בלבד;  –ורים" "דירת מג

תיב יציאה מבין, הפוי ממכשולים והכולל אחד  –) means of egress"דרך מוצא" (
 או יותר ממרכיבים אלה:  

גישה למוצא בטוח;  )1(

מוצא בטוח;  )2(

יציאה;  )3(

לצו השטחים 2) לחוק או היתר לפי סעיף 1(34כמשמעותו בסעיף  רשיון –"היתר" 
  התפוסים, לפי העין; 

א לצו, לרבות רשות רישוי2ועדת תכון מיוחדת כמשמעותה בסעיף  –"הוועדה" 
, או מועצת התכון העליוה או וועדה מוועדותב לצו2מקומית כמשמעותה בסעיף 

  ; המשה שלה, לפי העיין

, כפי תוקפן בישראל מעת לעת, 1970-ת למתקי תברואה, התש"להוראו –"הל"ת" 
  בשיויים המחויבים; 
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חדר המכיל מערכות לשירות הביין כגון: חשמל, גרטור, דוודים   –"חדר טכי" 
  וכיוצא באלה;

  
חדר המיועד למגורים, למעט מטבח, חדר שירות, מסדרון   –"חדר מגורים" 

  ומרפסת; 
  

מדרגות המופרד מן הבין על ידי אלמטים עמידי אש   חדר –"חדר מדרגות מוגן" 
  ודלתות אש; 

   
  שימוש, מזווה או חדר ארוות;-חדר אמבטיה, בית –"חדר שירות" 

  
חוק שוויון זכויות לאשים עם  -"חוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות" 

  כפי תוקפו בתקון.   1998-מוגבלות, התש"ח
  

הדסיים שיש בהם להוכיח את יציבותו של בין  חישובים  –"חישובים סטטיים" 
  ויציבות ביסוסו;

  
שטח בחצר הביין, שמפלסו מתחת למפלס הקרקע או המדרכה   –"חצר אגלית" 

  הסמוכה, המיועד לספק אור ואוורור לשטחים וחללים במרתף הביין; 
  
  מערכת מושבים מדורגים הכוללת מושבים בלא משעת גב,  –" Bleachersטריבוה "

  א' בתוספת השייה;  3.9.41.1כמתואר בתרשים 
  

  ימים;  180טריבוה המוקמת למשך זמן שאיו עולה על  –"טריבוה זמית" 
  

חלק מדרך מוצא שתחילתו בסופה של גישה למוצא בטוח  –) exit discharge"יציאה" (
  וסיומו ברחוב, בין במישרין ובין דרך שטח פתוח; 

  
מערכת מושבים מדורגים הכוללת מושבים   –", "יציע" Grandstand" ",יציע הקהל "

  ב' בתוספת השיה;  3.9.41.1עם משעת גב כמתואר בתרשים 
  

  ימים;  180יציע הקהל המוקם למשך זמן שאיו עולה על  –"יציע זמי"  
  

  ;5%-מישור משופע קבוע המקשר בין שי מפלסים וששיפועו גדול מ –"כבש" 
  

הכיסה הראשית לבין או לגזרת הבין שבה היא מצאת,  –"כיסה קובעת לבין" 
מטרים מעל פי הקרקע המתוכים או   1.20-אשר פי מפלס רצפתה אים גבוהים מ 

מפי הרחוב או המדרגה הסמוכים לה, ושהגישה אליה היא באמצעות שביל, 
יותר מכיסה אחת,  מדרכות או גשר כיסה, ישירות ממפלס הרחוב; אם קיימת

  הכיסה הקובעת היא הכיסה שקבעה ככזו בהיתר;
  

  מטר אורך;  –"מ"א" 
  

משטח פתוח או מקורה בחלקו, המשמש בעיקרו למופעי ספורט   –"מגרש ספורט" 
  ובו יציע או מתקים כיוצא בזה לשימושם של הצופים;

  
והמשמשות חלק מדרגות המצאות מחוץ לביין, המובילות אליו,  –"מדרגות חוץ" 

  מדרך מוצא של הביין; 
  

לתקון   1לתקון או לפי פרק ז' 1מהדס הוועדה שתמה לפי פרק ז' –"המהדס" 
ביחס למועצת   ., לפי העין1979- המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט

או יראו בחתימת יו"ר המועצה  או לוועדה מוועדות המשה שלה התכון העליוה
ת המשה, לפי העיין, או בחתימת מי שימוה על ידם כמהדס לבדיקת  יו"ר ועד

  ;כחתימת מהדס לעיין תקות אלובקשות להיתרים, 
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כהגדרתו בתקות בדבר ועדות עררים (סדרי דין) (יהודה –"מודד מוסמך" 
  ; 2010-ושומרון), התש"ע

  ן או היתרים;כל רשות באזור שיש לה סמכות בעין תכיות תכו –"מוסד תכון" 

כהגדרתה בכתב מיוי ועדות תכון מיוחדות (מועצות מקומיות –"מועצה" 
  ;2008-ומועצות אזוריות) (יהודה והשומרון), התשס"ח

חלק מדרך מוצא, המופרד משאר חלקי הבין על ידי –) exit"מוצא בטוח" (
  אש ודלתות אש והמוביל אל היציאה או אל מחוץ לבין;  אלמטים עמידי

  מילימטר;  –"מ"מ" 

  מי שממלא את התפקיד של מהל עבודה באתר הבייה; –"מהל עבודה" 

מערכת לאספקת גז שבאמצעותה מסופק גז לשי ביים –"מערכת גז משותפת" 
  או יותר, לרבות הצרת לאספקת הגז; 

לצו השטחים 2ללים להוצאת היתרים לפי סעיף מערכת כ –"מערכת החיות" 
התפוסים, הכוללת תשריט והוראות בדבר תחימת שטחים ותאי שימוש בקרקע

  ובביים בתוך כל שטח כאמור; 

מערכת מדרגות פתוחה לאוויר החופשי, הסמוכה –"מערכת מדרגות חיצוית" 
  לקיר חיצון של הביין והמשמשת מוצא בטוח; 

מפה ערוכה, בקה מידה קוב, המראה את התכסית –"מפת מדידה להיתר" 
, לרבות כל הדרשהתבליט והתשתית הגאודטית בשטח קרקע בגבולות אותה מפה 

   ;על פי החיות קמ"ט מדידות

לצו בדבר ההתגוות האזרחית (יהודה והשומרון) 26כהגדרתו בסעיף  -"מקלט" 
ות "מרחב מוגן" כהגדרתו בתקות ההתגוות, לרב2012-), התשע"ב1699(מס' 

  ; 1990-האזרחית (מפרטים לביית מקלטים), תש"ן

  מטר מרובע;  –"מ"ר" 

בין הועד, כולו או מקצתו, לפי האמור בהיתר, על ספחיו, –"מקום לאסיפות" 
בי אדם  200לשמש דרך קבע לאסיפות, לרבות מתקן ספורט, הועד לאסיפות של 

א לבדו או ביחד עם מקומות אחרים הועדים לאסיפות והמצאיםאו יותר, הו 
  באותו בין; 

בין או חצר הבין, המיועדים כולם או –"מקום להתקהלות", "התקהלות" 
בי אדם או יותר, לאחת  50מקצתם, לפי הקבוע בהיתר, לשמש להתקהלות של 

  המטרות המפורטות בחלק ג' לתוספת השיה; 

ובכלל זה  כהגדרתו בחוק שוויון זכויות אשים עם מוגבלות –ציבורי קיים" "מקום 
תיכויים, או שיתים-מקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות חיוך, מוסדות על

  בהם שירותי בריאות; 

מקום ציבורי שההיתר לבייתו או לשימוש בו יתן לאחר –"מקום ציבורי חדש" 
  ;כיסתן לתוקף של תקות אלה

  אולם ספורט או מגרש ספורט;  –"מתקן ספורט" 
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מערכת לאספקת מים קרים וחמים לרבות ציורות לאספקת  –"מתקן תברואה" 
מים ולחלוקתם, קבועות שרברבות ומחסומים, מערכות קזים לצואים, לדלוחים  
ולאיוור, מערכות ביבים, מערכות סילוק מי גשם, ציוד לטיפול במים ולאגירת מים,  

צורך מים לרבות בריכות שחייה, מערכות חימום במים, מערכות מים לכיבוי  ציוד 
  אש, כולל חיבוריהם ומכשיריהם, הכל בתוך גבולות הכס; 

  
  הכס שלגביו מבוקש או יתן היתר;   –"כס" 

  
  סטימטר;  –"ס"מ" 

  
  עבודה בכס או השימוש בו הטעון היתר;  -"עבודה" 

  
ה להיתר ועל ספחיה, כעורכם, או הבא מי שחתום על הבקש –"עורך הבקשה" 

  בתוספת הראשוה;   1ובטופס  14עד  11במקומו, הכל כמפורט בתקות 
  

פרק זמן שרכיב מסוים של בין עומד בו בבדיקה המתוארת בתקן   –"עמידות אש" 
שיטות בדיקה: דרישות   –עמידות אש של אלמטי בין  – 1.1חלק  931ישראלי ת"י 

  בישראל מעת לעת; כלליות, כפי תוקפו
  

מטרים לפחות מעל פי הקרקע וקוטר גזעו, המדד בגובה  2עץ שגובהו  –"עץ בוגר" 
  סטימטר לפחות;  10סטימטרים מעל פי הקרקע, הוא  130

  
חלל אכי בביין להעברת צרת, אמצעי תאורה, אמצעי איוור וכיוצא   –"פיר" 

  באלה, ולמעט פיר של מעלית;
  

חומרים או שיירי חומרים המשמשים לבייה או לשיפוצים בהם,  –בין" "פסולת 
בקשר לעבודות בייה או שיפוצים או שוצרו אגב עבודות כאמור או אגב עבודות  

  הריסה, לרבות עודפי עפר וחציבה וחלקי הריסות של מבים; 
  

  ;חלק מדרך מוצא המתוחם בין קירות, מקורה ומיועד למעבר אשים  –"פרוזדור" 
  

),  418צו בדבר תכון ערים, כפרים וביים (יהודה והשומרון) (מס'  –"הצו" 
  ;1971-התשל"א

  
קו על פי הקרקע ומתחתיה שקבע בתכית תכון מאושרת ושביו ובין   –"קו בין" 

  גבול הכס הבייה אסורה; 
  

קו על פי הקרקע ומתחתיה שקבע בתכית תכון מאושרת כגבול   –"קו רחוב" 
  שטח המיועד לדרך;  ה
  

קומה שמפלס רצפתה מוך ממפלס הכיסה הקובעת לביין; בין   –"קומה תחתית" 
אם כל קירותיה של הקומה מצאים מתחת לפי הקרקע המתוכים ובין אם כל 

  קירותיה או חלקם פוים לאוויר החוץ;
  

מבייים  קיר המיועד להפרדת חלקים בביין או להפרדת ביין  –אש" -"קיר
סמוכים, כדי להגביל את התפשטות האש, ושעמידות האש שלו שעתיים לפחות או 

  כמפורט בתקות אלה; 
  

  קיר אשר אחד מצדדיו או יותר פוה אל אוויר החוץ;  –"קיר חיצון"  
  

המהל הכללי של משרד הבריאות בישראל או מי שהסמיך   –"רשות הבריאות" 
  לעין זה בישראל בכתב;  

  
כמשמעותה בצו בדבר הרשות לכבאות והצלה (יהודה   –כבאות" "רשות ה
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  ;2014-), התשע"ד1742והשומרון) (מס' 

שיוי שאיו וגע לצד החיצוי של הבין, איו פוגע בחזיתו –"שיוי פימי בדירה" 
או במראהו או ברכוש המשותף או בשלד של הבין, או בצרת או בציוד אחר

  ושאיו פוגע בדרכי מוצא; המשרתים את יתר הדירות, 

כל חלקי הבין הושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הושאת את –"שלד" 
  הבין והדרושים להבטחת יציבותו;  

ה או התוספתיהתוספת השי –ה", "התוספת החמישית" י"התוספת השי
החמישית, בהתאמה, לתקות התכון והבייה (בקשה להיתר, תאיו ואגרות),

  , כפי תוקפן בישראל מעת לעת, בשיויים המחויבים;1970-התש"ל

תכית שלפיה בה שלד;   –"תכית קוסטרוקציה"  

  כמשמעותה בחוק, וכן מערכת החיות, לפי העין; –"תכית תכון" 

תעודה היתת לבעל ההיתר על ידי הוועדה, המעידה כי העבודה -"תעודת גמר" 
  הושלמה בהתאם לו; ושא ההיתר  

  ; 1981-תקון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א  –"התקון" 

תקות בריאות העם (מערכת בריכה למי שתייה), –"תקות הבריכות למי שתייה" 
  בהתאם לתקון;, כפי תוקפן 1983-התשמ"ג

;כמשמעותו בצו -"תקן ישראלי" 

מקרקעין הכוללים את סימון המביםתשריט או מפה של ה –"תרשים מיתאר" 
 .הקיימים במקרקעין וסימון סכמטי של המבה המבוקש

  פרק ב': מידע הדרש להיתר

בקשה
למתן מידע 

הרוצה להגיש בקשה להיתר ימציא למהדס בקשה לקבלת מידע שפרטיו  (א) .2
  דרושים לעין ההיתר. הבקשה לקבלת מידע תכלול תוים אלה: 

פרטי המקרקעין שלגביהם מבוקש המידע להיתר, לרבות כתובתם  )1(
 ופרטי זיהוים;

 פרטי עורך הבקשה למידע להיתר;  )2(
וי לצורך פרטי מבקש המידע להיתר, לרבות כתובת דואר אלקטר )3(

 קבלת הודעות;
פירוט השימוש המבוקש ופרטי העבודה או הבייה המבוקשת  )4(

 שלגביהם דרש המידע להיתר. 

  לבקשה לקבלת מידע להיתר יצורפו שי אלה:  (ב)
קובץ מפת מדידה להיתר, חתום בחתימה אלקטרוית מאושרת  )1(

ממועד בידי מודד מוסמך מעודכן לשה האחרוה, לכל היותר, 
 הגשת בקשה לקבלת מידע להיתר; 

קובץ תצלומי המקרקעין באופן שיראה את המקרקעין ואת הבוי  )2(
 .עליהם מכל החזיתות, בציון מועד הצילום

המהדס רשאי לפטור את מבקש המידע להיתר מהגשת מפת  )1( (ג)
מדידה להיתר, במקרים שהבקשה למידע להיתר היא בוגע להקמת 
תוספת לביין קיים, בלא חריגה מהיקפו או בוגע לשיוי שימוש 
בביין קיים, בלא ביצוע עבודות פיתוח, וכן אם שוכע כי בסיבות 

ת מפת מדידה להיתר, העיין יתן למסור את המידע בלא הגש
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בהסתמך על בקשה להיתר בייה לגבי המקרקעין שהוגשה בעבר 
 ועל ההיתר שיתן לפיה. 

פטר המהדס את מבקש הבקשה מהגשת מפת מדידה להיתר, )2(
 יצורף לבקשה לקבלת מידע להיתר תרשים מיתאר.

ומולאו כל התאים הדרשים לפי כל דין ותחיקת 2הוגשה בקשה למידע לפי תקה  .3 מתן מידע 
בטחון לשם מתן המידע, ייתן למבקש המידע, בצירוף סימוים מתאימים על גבי

 המפה המצבית או תרשים המתאר שצורפו לבקשה למידע.  

העברת
העתק

מהבקשה
לרשויות

יר המהדס תוך לא יותר מעשרה ימים אל העתק מהבקשה לקבלת מידע כאמור יעב .4
 הגופים והרשויות הבאים ולגבי מבים ושימושים כמפורט להלן:

לגבי כל מבה, למעט בין –לרשות הכבאות שבתחומה מבוקש המידע  )א(
 קומות; -המשמש למגורים בלבד ואשר איו בין גבוה או בין רב

צו בדבר , כהגדרתם בדיי ההתגוות האזרחיתלרשות המוסמכת לפי  )ב(
לגבי – 2012-), התשע"ב1699ההתגוות האזרחית (יהודה והשומרון) (מס' 

 כל מבה; 

או לחברת החשמל לישראל בע"מ או לחברת החשמל מחוז ירושלים בע"מ )ג(
עיסוק בחשמל כהגדרתו בצו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרהלבעל היתר 

ן (להלן:י, לפי העי1971-), תשל"א427והפעלה) (יהודה והשומרון) (מס' 
לגבי –אשר בתחומו מבוקש המידע תחום שטח הזיכיון "חברת החשמל"), ב

י מגורים של עד שתי יחידות דיור, לעה, למעט מבתיכל מבין הצורך בתח
השאה במבה המבוקש או בקרבתו; פרטי תחת ההשאה במידה 

קרקעיים מתוכים, החיות לגבי -, פרטי קווי חשמל עיליים ותתשתידרש
קרקעיים קיימים,-מרחקי בייה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עיליים ותת

קרקעיים למגרש ולסביבתו-כולל תרשימים של קווי חשמל עיליים ותת
 הגובלת לפי המצוי בחברת החשמל; 

לרשות התעופה האזרחית בישראל ולמי שמוה בישראל לעין מסירת מידע )ד(
לגבי מבים באזור שבו דרש אישור רשות התעופה  –לעין זה  להיתר

האזרחית או מערכת הבטחון, לפי העין, על פי תכית תכון, ולגבי כל מבה
 מטרים מעל פי הקרקע;  60שגובהו עולה על 

    –לקצין מטה לעייי איכות הסביבה במיהל האזרחי  )ה(
(א) לגבי מבה או שימוש בתחום תכית תכון שחלה לגביה חובת הגשת
תסקיר השפעה על הסביבה על פי כל דין או תחיקת בטחון, או שהוגש

  לגביה תסקיר כאמור;  
(ב) אם יש למבה או לשימוש האמור השפעה על איכות הסביבה, או שהוא

הכל לפי או השימוש בו עלולים להיות מושפעים מגורמים סביבתיים,
 . שיקול דעת המהדס

לגבי כל מבה של מפעל מזון או מבה המיועד למטרות – הבריאותרשות ל )ו(
 בריאות; 

לכל רשות או גוף אחרים אשר מידע מהם דרוש לפי כל דין או תחיקת )ז(
 בטחון. 

אופן 
מסירת
מידע

ימסור המהדס את המידע להיתר עלקלטה בקשה לקבלת מידע להיתר,  (א) .5
המקרקעין שלגביהם הוגשה הבקשה כמפורט להלן, לפי העיין, וככל 

 ימים מיום קליטת הבקשה:  30שקיים בידיו, בתוך 

התכיות החלות על המקרקעין; לרבות שמות התכיות, מספרן  )1(
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 ותאריך פרסום דבר אישורן;
  
הוראותיהן של התכיות המתות הוצאת היתר בתאים, ותאים  )2(

 כאמור אשר יהוו תאי מוקדם לקליטת בקשה להיתר;
  
 התכיות המופקדות החלות על המקרקעין; )3(

  
 פירוט הייעוד והשימושים המותרים במקרקעין;  )4(

  
 בבקשה למידע להיתר; שטחי בייה מותרים לשימוש שפורטו   )5( 
   
(א) עד (ז) או הודעה בדבר הצורך  4מידע להיתר שהתקבל לפי תקה  )6( 

במסירת פרטים או מסמכים וספים, לצורך מסירת מידע להיתר;  
לעיין מידע כאמור, המהווה התייעצות, רשאי המהדס לצרף את  

 התייחסותו ואת הערותיו;
     
ותאים בושאי תברואה, דרכים, מדרכות, תועה וחיה,  מידע להיתר    )7( 

  ומגבלות סביבתיות אחרות;
     
הגבלות ואמצעים לארגון האתר וסביבתו, לרבות החיות לעיין עצים    )8( 

  לשימור והגת הולכי רגל ככל שקיימים;
     
במהלך  תאים שיידרשו לצורך קבלת אישור תחילת עבודות, תאים   )9( 

  הביצוע ותאים לתעודת גמר, ככל שקיימים;
     
הגבלות בדבר כיסות ויציאות לרכב ולהולכי רגל והסדרי תועה   ) 10( 

  וספים, לרבות הגבלות כאמור שקבעו לפי תכית; 
     
  התאים המוקדמים לקליטת הבקשה להיתר לפי חיקוק או תכית;  ) 11( 
     
רשימת הספחים והמסמכים שיש לצרף לבקשה להיתר מכוח חיקוק    ) 12( 

  או תכית; 
     
מידע בדבר קיומם של חיובים החלים על המקרקעין בשל הבייה,    ) 13( 

  העבודה או השימוש המבוקשים;
     
מידע אם דרשת חוות   –בבקשה להיתר במרחב תכון של מועצה   ) 14( 

גישות מבים, תשתיות וסביבה לבקשה להיתר  דעת של מורשה 
לעבודה במקום ציבורי קיים, שהיא חובה לפי חוק שוויון זכויות  
לאשים עם מוגבלות, שעייה אמצעי להתגברות על הפרש גובה  

מטרים או יחידת אכסון מיוחדת כהגדרתה בפרט   1.5העולה על 
  בתוספת השייה.  8.180

  
מסירת מידע להיתר מרשות או מגוף כלשהו למבקש המידע, בין במישרין   (ב)

מיום  ימים משלושיםובין באמצעות המהדס, תיעשה בכתב ותוך לא יותר 
קבלת הבקשה; העתק מהמידע שמסר במישרין למבקש יעביר המבקש  

 למהדס, תוך עד שבעה ימים ממועד קבלתו. 
  

ימים  שלושיםבתוך  4לא השיבו הגופים והרשויות המפורטים בתקה  (ג)
ממועד פיית המהדס אליהם, יימסר המידע להיתר בלא תגובתם ויפורטו  

 במידע להיתר כל הגורמים שלא מסרו מידע כאמור.
  

אם לא מסר המידע להיתר במלואו או בחלקו מהגורמים אליהם פה   (ד)
יתר להגיש בקשה להיתר ללא המידע, אך אין  המהדס, רשאי מבקש הה
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בכך כדי לגרוע מחובתו כדי להגיש את הבקשה להיתר בצורה התואמת את
 הוראות הדין ותחיקת הביטחון.

  פרק ג': בקשה להיתר 

אישור
מוקדם של

מפה

הרוצה להגיש בקשה להיתר בכס פלוי, ימציא תחילה לוועדה, בשי  (א) .6
העתקים, מפת הכס הערוכה בידי מודד מוסמך והמכילה את הפרטים 

ופרטים וספים שקבעו לעין זה בהל"ת; המהדס רשאי  18שבתקה 
לפטור מגיש בקשה כאמור מחובה זו, אם שוכע כי הבייה המבוקשת איה

 כס.    מחייבת הגשת מפת

 המהדס יאשר בכתב את קבלת המפה ויסמן בה בקו אדום את קווי הבין (ב)
וקווי הרחוב, יפרט בה, או יצרף לה בכתב, את התאים ואת המגבלות
החלים על הכס לפי כל תכית תכון ויחזיר עותק אחד ממפת הכס
מסומת כאמור, על ספחיה, למי שהמציאה, לא יאוחר מהיום השלושים 

 אחרי שהומצאה לוועדה. 

בקשה להיתר, אלא אם  הוועדה או המהדס לא יקבלו לטיפול או לדיון (ג)
מצאת בידיהם מפת הכס מסומת כאמור בתקה זו, או אם עברו שלושים

ימים מהיום שבו הומצאה לוועדה המפה לצרכי סימון כאמור, או אם יתן 
 פטור לגבי אותה בקשה לפי תקת משה (א).

הגשת 
בקשה
להיתר

בקשה להיתר בצירוף מפרטמבקש היתר (להלן: "מבקש") יגיש לוועדה  (א) .7
בתוספת הראשוה, שהעתק ממו יתן לקבל במשרדי כל 1כמפורט בטופס 

 ועדה.

בקשה להיתר תוגש בשי העתקים, והמפרט בחמישה העתקים.   (ב)

בקשה להיתר ומפרט יהיו חתומים בידי אלה:  (ג)

המבקש;  )1(

עורכיה; עורך הבקשה או  )2(

מתכן שלד הבין;  )3(

האחראי לביצוע השלד;  )4(

; 8בעל זכות בכס כמפורט בתקה  )5(

האחראי או האחראים לביקורת.  )6(

חתימותיהם של האחראי לביצוע השלד ושל האחראים לביקורת יכול  (ד)
מאוחר יותר, אך לא יאוחר ממועד תחילת העבודהשיימסרו לוועדה במועד 

 ושא ההיתר.

לגבי כל בקשה להיתר לבין או לתוספת לבין, ימסור מתכן שלד הבין (ה)
לוועדה תצהיר בדבר אופן התכון של השלד לרבות שיטת הבייה, ערוך לפי 

 בתוספת הראשוה, לא יאוחר מתחילת הבייה.  9טופס 

כל בעל היתר לבין או לתוספת לבין ימסור לוועדה תצהיר מטעם האחראי (ו)
בתוספת הראשוה, בדבר ביצוע השלד, וכי  7לביצוע השלד, ערוך לפי טופס 

השלד הוקם בהתאם לתכיות שערך מתכן שלד הבין, לא יאוחר מהדיווח
 יה. לתוספת הש 16.02בדבר הביקורת על גמר הקמת השלד, כקבוע בפרט  
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(ו) לעין תוספת לבין, יוצהר כי תכון  -בכל תצהיר לפי תקות משה (ה) ו (ז) 

השלד וביצועו עשו באופן שיובטח כי הבין יוכל לשאת את העומסים של  
, כפי תוקפו בישראל  413ויעמדו בתאי התקן הישראלי ת"י  התוספת לבין

 מעת לעת. 
   
(ו) יימסרו וסף על כל תצהיר או הצהרה  -התצהירים לפי תקות משה (ה) ו (ח) 

הקבועים בכל דין או תחיקת בטחון, לרבות בתקות אלה, ובייחוד בטפסים 
 בתוספת הראשוה. 4-ו 2, 1

   
אין בתקות משה (ה) עד (ז) כדי לגרוע מחובותיהם של מתכן שלד הבין   (ט) 

והאחראי לביצוע השלד על פי כל דין, תחיקת בטחון או חיקוק בישראל,  
 לרבות בהתאם לתקות אלה.

   
בעל זכות  

בכס 
שחתימתו  

 דרושה

 בעל הזכות בכס שחתימתו על הבקשה להיתר דרושה הוא:  .8
  
הבעלים הרשום או מי שזכאי להירשם   –בכס הרשום במרשם המקרקעין  (א) 

 כבעלים ;   
   
כל הבעלים  –בכס הרשום במרשם המקרקעין והוא בבעלות משותפת   (ב) 

הרשומים ומי שזכאי להירשם כבעלים; אין באמור כדי לגרוע מהוראות  
 לתקון. 8ספח 

    
מי שרשום ברישומי המס לגבי   –בכס שאיו רשום במרשם המקרקעין  (ג)  

לשת   30אותו כס כחייב בגיו בתשלום מס לפי חוק מס קרקעות, מס' 
  11או לפי חוק מס המבים והקרקעות בתוך אזורי העיריות, מס'  1955

, לפי העיין, וכן מי שהיה זכאי להירשם ברשימה האמורה מכוח  1954לשת 
 ;ירושהמכר או 

    
(ג), בכס שהוא רכוש ממשלתי כהגדרתו  -על אף האמור בסעיפים קטים (א) (ד)  

, שטח  1967- ), התשכ"ז59בצו בדבר רכוש ממשלתי (יהודה והשומרון) (מס' 
צו בדבר כסים טושים  תפוס לצרכים צבאיים או בכס טוש כהגדרתו ב 

בין אם הוא  , 1967-), התשכ"ז58(רכוש הפרט) (יהודה והשומרון) (מס' 
הממוה על הרכוש הממשלתי   –רשום במרשם המקרקעין ובין אם לאו 

לעין הרכוש הממשלתי והשטח התפוס או הממוה על הכסים הטושים  
ן בתקה זו:  לעין כס טוש, לפי העין, או מי שמוסמך לכך מטעמו (להל

 "הממוה"), בכפוף להוראות אלה:   
    
התגדותו  -לעין פסקה זו, יראו את הודעת הממוה בכתב על אי )1(   

 לבקשה להיתר כחתימתו על הבקשה; 
     
התגדות כאמור כדי לפטור את הבעלים או את  -אין בהודעה על אי )2(   

הבקשה, ממתן הודעה ליתר מי שזכאי להירשם כבעלים, שהגיש את 
של אותו כס כאמור   הבעלים או את מי שזכאי להירשם כבעלים

 , אם אלה לא חתמו יחד עמו על הבקשה; 9בתקה 
     
(ד) לא יחול בבקשה להיתר שלא מבוקשים 8האמור ברישא לפסקה  )3(   

בה תוספת שטח רצפה או שיוי ייעוד שקבע בהיתר קודם שיתן  
 לכס ושא הבקשה או שיהם יחד.ביחס 

     
התקיימה בכס דיירות מוגת על פי כל דין, תחיקת בטחון או חוזה, והייתה  (ה)  

גם הדייר, ובלבד    –הבקשה לבצע עבודה או שימוש שיתן להתירם לדייר 
שהמציא לבעל הכס העתק הבקשה ותצהיר כי הוא המחזיק בכס ושא  
הבקשה להיתר וכי יתן להתיר את ביצוע העבודות או השימוש לפי כל דין 
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תחיקת ביטחון או חוזה או לבצעם בהסכמתו של בעל הבית; לא יתה
ר הודעההסכמתו של מי מבעלי הזכויות במקרקעין, ישלח לו מבקש ההית

 בדבר הגשת הבקשה להיתר; להודעה יצורפו מסמכי הבקשה להיתר; 

בכס שחלה עליו תכית תכון מאושרת לחלוקת מגרשים שאוחדו בין (ו)
מי שהיה בעל זכות  –בעליהם, וטרם רשמה החלוקה במרשם המקרקעין 

בכס לפי פסקאות (א) עד (ה) אילו רשמה החלוקה במרשם המקרקעין 
אמור; לא תיתן הוועדה את ההיתר, אלא אם היה בפיה תשריט לכלכ

שטחה של החלוקה החדשה שאושרה בתכית תכון כאמור, והתשריט 
 הוכן, חתם ואושר בידי מודד מוסמך; 

אין בהוראות אלה כדי לגרוע מסמכות להתות בתכית תכון מתן היתר (ז)
 וספים. בכס כאמור בקיום תאים 

מתן 
הודעה
לזכאים
אחרים 

– 8-ו 7לעיין תקות  .9

ולא כולם חתמו, 8היו מספר בי אדם בעלי זכות באותו כס כאמור בתקה  (א)
לא ייתן ההיתר, אלא לאחר שהומצא העתק הבקשה לאלה שלא חתמו;
המבקש יצרף העתק מן הבקשה לכל מי שזכאי לקבלו ואת מעו של הזכאי 

 להעתק, וימציא את ההעתקים לזכאים להם, על חשבוו של המבקש; 

בהעדר מעו של זכאי להעתק הבקשה, על המבקש לצרף תצהיר ובו יפרט כי (ב)
 מעו של הזכאי להעתק איו ידוע לו ושעשה מאמץ סביר כדי להשיגו; 

) על המבקש לפרסמה בדרך שהוועדה תורה2בסיבות האמורות בפסקה ( (ג)
 לבקשתו; עליה, לרבות פרסום בעתון יומי, ולצרף עותק הפרסום 

המצאה לעין תקה זו יכול שתהא בדואר רשום.  (ד)

קליטת 
הבקשה
להיתר
וקבלת 

ההחלטה
בדבר מתן

היתר

בקשה להיתר לא תיקלט ככל שמצא כי התקיים בה אחד או יותר (א) .10
 מהאמורים להלן: 

השטח מושא הבקשה, כולו או חלקו, מצוי בתחומי הכרזה על שטח  )1(
לצו בדבר הוראות ביטחון [וסח 318סגור, שהוצאה מכוח סעיף 

בדבר(להלן: צו  2009-), התש"ע1651משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 
הוראות ביטחון), אלא אם הציג המבקש אישור לקידום הליך רישוי

לתוספת הראשוה, לאחר הגשת  6ממפקד צבאי המופיע בטופס 
 בקשה בוסח הקבוע בטופס האמור; 

השטח מושא הבקשה, כולו או חלקו, מצוי בתחומי צו איסור בייה,  )2(
הוראות ביטחון, אלא אם הציג לצו בדבר  332שהוצא מכוח סעיף 

(ג) לצו בדבר הוראות ביטחון, כמפורט 332המבקש אישור לפי סעיף 
לתוספת הראשוה, לאחר הגשת בקשה בוסח הקבוע 6בטופס 

 בטופס האמור;

השטח מושא הבקשה, כולו או חלקו, מצוי בתחומי הכרזה על שטח   )3(
מבים בלתי מורשים (הוראתלצו בדבר  2מתוחם בהתאם לסעיף 

, אלא אם הציג2003-), התשס"ד1539שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 
המבקש אישור לקידום הליך רישוי מהמפקד הצבאי המופיע בטופס 

לתוספת הראשוה, לאחר הגשת בקשה בוסח הקבוע בטופס 6
 האמור; 

השטח מושא הבקשה, כולו או חלקו, מצוי בתחומי צו תפיסת  )4(
, אלא אם הציג המבקש אישור1.1.2000מקרקעין שיצא אחר יום 
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לתוספת  6לקידום הליך רישוי ממפקד צבאי המופיע בטופס 
 הראשוה, לאחר הגשת בקשה בוסח הקבוע בטופס האמור; 

   
בקשה להיתר לא תיקלט, אלא לאחר שצורפו כל המסמכים שחייבים   (ב) 

ולא יועק ההיתר, לאחר המצאת ההודעות כמפורט  7לצרפם לפי תקה 
 .  9בתקה 

   
עורך 

  -הבקשה 
 מי הוא 

 (ב) לחוק.35עורך הבקשה הוא הרשאי להגיש בקשה להיתר בהתאם לקבוע בסעיף  .11
   

חלוקת  
האחריות  

 לעריכה 

יכול שמספר בי אדם יחתמו כעורכים על בקשה להיתר, כל אחד לגבי אותו   (א) .12
חלק מעבודת הבייה ושא ההיתר המבוקש, שלגביו ערך הוא את הבקשה 

 או את ספחיה.  
    
העריכה כאמור בתקת משה (א) יכולה להיות מחולקת לתוכן   (ב)  

הארכיטקטוי, להקמת השלד, לסידורי בטיחות באש, להקמת מערכות של  
מתקי תברואה, מערכות רשת החשמל, הגז, הטלפון ומיזוג אוויר, לעבודות  
פיתוח מסביב לבין ולמתקי עזר כיוצא באלה; ובלבד שלא יישאר במכלול 

יה כמתואר בבקשה, תחום שלגביו אין אדם שחתם על הבקשה פעולות הבי
 כעורך. 

    
חתימה על   הייתה העריכה מחולקת כאמור, יהא עורך הבקשה לעין (ג)  

, הראשון ברשימת כלל עורכי הבקשה הערכת  7המפרט כאמור בתקה 
 בתוספת הראשוה, והוא ייקרא עורך הבקשה הראשי.  1בטופס 

    
שיויים  
בתחום  

האחריות  
 לעריכה 

מבקש ההיתר או בעל ההיתר, לפי העין, רשאי לשות, להרחיב או לצמצם   (א) .13
 12ה או עורכי הבקשה כמתואר בתקה את תחומי הפעולה של עורך הבקש

 וכפי שפורטו בבקשה, אם תקיימו שי אלה:
   
האדם המוצע לשמש עורך הבקשה לתחום פעולה פלוי, מוסמך  )1(  

ותן בכתב את הסכמתו לקבלת  11לשמש עורך הבקשה לפי תקה 
 התפקיד; 

     
שצורפה לה הסכמתו של  על השיוי יתה לוועדה הודעה בכתב,  )2(   

 המוצע לשמש עורך הבקשה.
    
לעין תקה זו, דין חלוקת תחום הפעולה של עורך בקשה יחיד כדין שיוי   (ב)  

 תחומי הפעולה של מספר עורכי הבקשה.
    

החלפת  
עורכי  

 הבקשה 

מבקש ההיתר רשאי בכל עת להחליף עורך בקשה באדם אחר המוסמך   (א) .14
ושהסכים בכתב לשמש עורך בקשה   11לשמש עורך בקשה לפי תקה 

כאמור, וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לוועדה שתצורף לה ההסכמה בכתב.   
    
עורך בקשה רשאי בכל עת, עד לאישור הבקשה להיתר, להתפטר מתפקידו  (ב)  

ידי מתן הודעה בכתב לוועדה ולמבקש ההיתר; עשה כן, לא תאושר  על 
 הבקשה להיתר, כל עוד לא מוה עורך בקשה כאמור בתקת משה (א). 

    
האמור בתקת משה (ב) איו גורע מרשותו של אחראי ביקורת להתפטר   (ג)  

  לתוספת השייה.  16.03לפי פרט 
    

דרך 
מסירת  
 הודעות 

 יימסרו אישית או יישלחו בדואר רשום. 14- ו 13הודעות לפי תקות  .15
   

בלבד כדי  14או  13אין בהתפטרותו של עורך הבקשה או בהחלפתו לפי תקות  .16שמירת  
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 התחייבויות 
חוזיות

לשחרר את עורך הבקשה ומבקש ההיתר מהתחייבויותיהם ההדדיות. 

ספחים
לבקשה
להיתר

לבקשה להיתר יצורפו ספחים אלה:   (א) .17

 מפת מדידה להיתר;  )1(

 מפת איתור העבודה;  )2(

תשריט סכמתי של שטחי הבייה;  )3(

 תכיות בייה, הכוללות גם את המבים הארעיים לתקופת הבייה. )4(

הספחים האמורים ייחתמו בידי המבקש, עורך הבקשה או עורכיה, מתכן  (ב)
 . 8שלד הבין, ובעל זכות בכס כמפורט בתקה 

לבקשה להיתר להקמת בריכה למי שתייה או לשיוי במבה או בתאי  (ג)
השימוש בה יצורף, בוסף לספחים האמורים, גם האישור הדרוש להקמה

 לתקות הבריכות למי שתייה. 2תקה או לשיוי לפי 

מפת 
מדידה
להיתר

או בקה מידה אחר שיחה 1:250מפת מדידה להיתר תיערך בקה מידה  (א) .18
 המהדס.  

,6המפה תהא מבוססת על מדידות או על המפה המסומת כאמור בתקה  (ב)
ששה החדשיםובלבד שהמדידות או הסימון במפה כאמור ערכו תוך 

 שקדמו למועד הגשת הבקשה.

 –במפה יצויו   (ג)

 שטח הכס וגבולותיו;   )1(

הדרכים הגובלות עם הכס ומפלסיהן;  )2(

קווי בין;  )3(

קווי רחוב;  )4(

החלות עליו וכל השימושים המותרים בכס על פי תכיות התכון  )5(
 תאי מיוחד שבהן; 

מטרים מגבולות הכס;  10.00כל בין המצא במרחק של  )6(

כל בין, גדר, אבן שפה, עמוד חשמל, עמוד טלפון, עץ, שוחה וכל עצם  )7(
המצא בכס או בדרכים הגובלות, וכן המרחקים בין העצמים 

 האמורים; 

גבולות החלקות המצאות מעבר לדרכים הגובלות עם הכס וקווי )8(
 הבין שלהן; 

ברזי שריפה המחוברים לרשת אספקת מים ראשית;  )9(

 חץ הצפון;  )10(

 קה המידה שלפיו ערכה המפה.  )11(
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הוגשה בקשה להיתר להקמת בין חדש ובסביבת הכס קיימים קווי  (ד)
אספקת מים או מערכת ביוב ציבורית, יצויו במפה, וסף לאמור בתקת

 משה (ג), הדברים הבאים:  

קווי הצרת של אספקת המים ומערכת הביוב, וקוטרי הציורות )1(
 ומפלסיהם; 

תאי הבקרה ושיפועי הביוב הציבורי שאליו יחובר הבין;  )2(

 מערכת גז משותפת, אם קיימת.  )3(

או 1:2,500מפת המדידה להיתר תכלול מפת הסביבה ערוכה בקה מידה  (ה)
 בקה מידה אחר שיחה המהדס, ובה יצויו, בין השאר: 

אם השטח מוסדר, או פירוט –הגושים והחלקות על מספריהם  )1(
 אם השטח איו מוסדר; –אדמות הכפר, הגוש ומווקע 

 רשת קואורדיטות;  )2(

הדרכים הציבוריות שבסביבת הכס, תוואיהן, שמותיהן ומידת )3(
 סלילתן. 

 התכיות החלות בשטח;  )4(

 המגרשים על מספריהם.  )5(

המפה תחתם בידי מודד מוסמך. (ו)

המהדס רשאי לדרוש ממבקש ההיתר שימציא לו, בוסף לדברים (ז)
המפורטים בתקת משה (ד), פרטים דומים המתייחסים לחיבור הכס

 לרשתות של שירותים אחרים לתועלת הציבור. 

מפת 
איתור

העבודה 

, ואם הבקשה הייתה למתן 1:250מפת איתור העבודה תיערך בקה מידה  (א) .19
, והכול אם לא 1:200או  1:100היתר למקום לאסיפות תיערך בקה מידה 

 קבע המהדס אחרת. 

במפת איתור העבודה יצויו הפריטים הבאים, בין אם הם מצאים בכס (ב)
 ובין אם הם מוצעים: 

הבייים; )1(

דרכי הגישה לביים;  )2(

 הכיסות לביים; )3(

 החצרות;  )4(

מקומות החיה ומפלסיהם; )5(

 מקומות לתליית כביסה;  )6(

מקומות לריכוז פחי אשפה ודרכי הגישה אליהם;  )7(

10403



 

 המים; קווי אספקת   )8(   
     
 החיבור לביוב הציבורי;  )9(   
     
בורות רקב, בורות חלחול או חפירי חלחול, אם לא יתן לחבר את   )10(   

 הבין המוצע לביוב ציבורי; 
     
 מקומות לאחסת מכלי גז מיטלטלים או ייחים;  )11(   
     
 רשת צרת לאספקת גז;  )12(   
     
 מתקן לחימום מרכזי על ידי דלק וזלי; )13(   
     
גובה הביים בסביבה   –ארובה וגובהה, ובביי תעשייה ומלאכה  )14(   

 ביחס לגובה הארובה; 
     
 דרכי יקוז הכס; )15(   
     
 עמודי חשמל וטלפון;  )16(   
     
 קרקעיים; -קווי חשמל וטלפון תת )17(   
     
 גדרות;  )18(   
     
 תיאור התאים הפיסיים של הכס;  )19(   
     
ביים או חלקי ביים העשויים אסבסט וכל מקום בכס שמצוי בו  )20(   

 אסבסט; 
       
   )21(  

 
 עצים בוגרים מוצעים. 

          
במפת איתור העבודה יצויו מידותיהם של הדברים המפורטים בתקת   (ג)  

).  17) עד (5) ומיקומם של הדברים המפורטים בתקת משה (ב)(10משה (ב)(
     
מטרים מגבול הכס   4.00-מוצע מקום לריכוז פחי אשפה במרחק קטן מ  (ד)  

הגובל, יצויו במפת איתור העבודה הביים הקיימים וייעודם בכס  
 מטרים מהמקום המוצע האמור.   10.00האמור, המצאים ברדיוס של 

     
תכלול מפת איתור העבודה גם את   בבקשה למתן היתר למקום לאסיפות  (ה)  

 אלה:
     
 אם מוצע להקים במה;  –מקום הבמה   )1(   
     
 אם מוצע שהכיסה למקום תהא תמורת תשלום; –מקום הקופות  )2(   
     
 סידור המושבים; )3(   
     
 מקום ההידרטים ומכשירי כיבוי אש;  )4(   
     
 שהמהדס ידרוש, בשים לב לאופיו של השימוש; פרטים וספים  )5(   
     
או תצורף לה מפה פרדת, באותו קה המידה, שתכלול את הפרטים     

 האמורים. 
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תשריט
סכמתי של

שטח 
הבייה 

הסכמתי של שטחי הבייה יצויו שטחי הבייה המוצלים של כל בתשריט (א) .20
 אחת מקומות הבין המוצע.  

הוגשה בקשה להיתר להוספה לבין קיים, יצויו בתשריט הסכמתי שטחי (ב)
 הבייה הקיימים בפרד והמוצעים בפרד.

(ב)-הסכמתי לצד התיאור הגרפי כאמור בתקות משה (א) ו בתשריט (ג)
 יפורטו החישובים של שטחי הבייה. 

תכיות
בייה

, לפי קביעת המהדס, ויכללו1:200או  1:100תכיות הבייה ייערכו בקה מידה  .21
 את תכיות התוחה, החתכים, החזיתות והפרטים האלה:   

תכית התוחה של כל אחת מקומות הבין, לרבות קומת מרתף, קומת  )1(
 עמודים מפולשת וקומת גג;

חתך אכי דרך כל חדר מדרגות בבין המראה את הקשר בין כל קומות )2(
ובין פי הקרקע הטבעיים; אולם אם מוצע הבין והיחס בין מפלסי הבין

לבות חדרי מדרגות זהים או דומים אחד למשהו, די בחתך אכי של אחד
 מהם;

), העובר דרך חדרי שירות2, היצב לחתך כאמור בפסקה (חתך לאורך הבין )3(
 ומראה את גובהם של חדרי הבין ודרך איוורם של חדרי השירות;

חתך אכי וסף דרך כל חלק אחר של הבין, הדרוש להבת מבהו; )4(

, בהן יצויו מפלסי קומותיו, פי הקרקע הטבעיים, פיחזיתות הבין )5(
הקרקע הסופיים לאחר הקמת הבין, גובה מפלסי הדרכים הגובלות, גובה
מפלסי הכיסות לבין והחומרים שבהם ייבו או יצופו הקירות החיצוים 

 של הבין. 

פרטי התכון של אתר בריכת השחייה  –בבקשה להיתר של בריכת שחייה  )6(
הדרשים לפי הוראות חלק כ"א לתוספת השיה, ובכלל זה הפיתוח
הסביבתי, כגון גיון; המהדס, לאחר שהתייעץ עם רשות הבריאות, רשאי

אם לדעתו הדבר דרוש 1:100-לדרוש שהתכיות ייערכו בקה מידה גדול מ
 כדי להבחין בפרטי התכון הדרשים.  

חזית לצד
הרחוב 

על פי דרישת המהדס יצרף עורך הבקשה לבקשה להיתר תכית בייה של (א) .22
חזית הבין לצד הרחוב שלאורכו הוא מוקם, המראה גם את חזיתות
הביים או חלק מהם המצאים במרחק של עשרים מטרים מגבולות הבין

 המוצע.  

תכית הבייה של חזית הבין כאמור בתקת משה (א) תיערך בקה מידה (ב)
ויצויו בה חומרי הבייה או הציפוי של הקירות החיצוים של 1:250

 הביים האמורים וצבעם.

אופן 
ההגשה
וההכה

של 
הספחים
לבקשה
להיתר

מפת המדידה להיתר, מפת איתור העבודה, התשריט הסכמתי של שטחי (א) .23
הבייה ותכיות הבייה יחוברו ויקופלו בצורת הרמויקה בגודל ייר פוליו

 ויוגשו לוועדה בחמישה העתקים או מספר אחר, לפי דרישת המהדס.  

הקיימים והמערכות הקיימות למתקי התברואה יסומו חלקי הבין  (ב)
 בתכיות הבייה בגוון כהה.

למיתקי התברואה, לצרת חלקי הבין המוצעים, וכן המערכות המוצעות,  (ג)
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, לחימום מרכזי, לגז ומערכות מוצעות כיוצא באלה, וכל חלקי תקשורת
 הבין המיועדים להריסה, יסומו בצבעים המקובלים.

    
העשוי אסבסט וכל מקום בכס שמצוי בו אסבסט  כל בין או חלק מבין (ד)  

יסומו בצבע כתום בתכיות הבייה; כן יצויו על גבי תכיות הבייה סוג  
 האסבסט, כמותו ומצבו הפיזי.  

    
    –) יצויו  1(21בתכיות התוחה של קומות הבין כמפורט בתקה   (ה)  
    
 מידות חוץ ופים של הביים בדייקות של סטימטר; )1(   
     
 עוביים של הקירות הפימיים והחיצוים; )2(   
     
 רוחבם, אורכם, שטחם וייעודם של כל חדר וחלל.  )3(   
    
) ובחתכים כאמור בתקה  1(21כאמור בתקה  בתכיות הקומות של הבין (ו)  

) יצויו במידות בייה רוחבם וגובהם של הפתחים המשמשים 4) עד (2(21
 דלת, חלון או פתח איוור. 

    
 כל תכית תוחה של קומה תשא סימון חץ הצפון.  (ז)  
    
הקבועות, האבזרים והציורות לאספקה ולסילוק יסומו בתכיות הבייה   (ח)  

 בהתאם לשרטוטים לדוגמה בהל"ת. 
    
קרקעית וארוות תקשורת, כמשמעותם בחלק י'  -צרת תקשורת תת (ט)  

; הצרת תסומן לאחר תיאום עם לתוספת השיה יסומו בתכיות הבייה
רשות התקשורת כמשמעותה בחלק ט' לתוספת השיה בהתאם לדוגמאות  

 והתרשימים שבספח לחלק ט' לתוספת השיה ובאופן שתכלול את אלה:  
    
ציון של תיב צרת הכיסה על גבי תרשים הסביבה ועל גבי תרשים  )1(   

 המגרש; 
     
מהלך כל צרת הטלפון בבין, הסוג והקוטר, מיקום קופסאות מעבר   )2(   

וקופסאות סופיות, מיקומן ומידותיהן של תיבות הסתעפות ראשיות  
 ומשיות;   

     
 תרשים הצרת בקומות טיפוסיות;  )3(   
     
 חתך אכי של הצרת בבין. )4(   
    
לאטות יסומן בתכיות הבייה המצורפות  מקום התורן והמגבר של מתקן  (י)  

 לבקשה להיתר.
    
 מקום תור הסקה, הארובה ומכלי הדלק, יסומו בתכיות הבייה.   (יא)  
    
 מקום חדר ההסקה המרכזית יסומן בתכיות הבייה. (יב)  
    
 בתכיות הבייה. מקום ציוד הכיבוי ומקום הספקת המים לכיבוי, יסומו  (יג)  
    
והשימוש בחומרי בייה לפי תגובותיהם בשריפה, בהתאם   מיון הביים (יד)  

, כפי תוקפו בישראל מעת לעת, יצויו בתכיות 921לתקן ישראלי ת"י 
 הבייה. 

    
 מקום תיבות המכתבים יסומן בתכיות הבייה.  (טו)  
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–לבקשה להיתר בייה של בריכת שחייה יצורפו   (טז)

–פירוט טכי מילולי בדבר   )1(

כל השימושים המתוכים באתר בריכת השחייה;  (א)

המספר המרבי של מבקרים שצפוי שישהו בבריכות השחייה (ב)
 לפי שימושים, בשעות שיא, וסך כל המבקרים ביממה;

הקצאת המבים והשטחים; (ג)

מידות בריכת –המדדים שלפיהם תוכן אתר בריכת השחייה  (ד)
השחייה, פחי המים, ספיקות המים, והמערכות להפעלת

מערכת הסחרור, מערכת הסיון, מערכת החיטוי, –הבריכה 
אם תוכה, מערכת הבקרה –מערכת החימום והאוורור 

 למערכות האמורות, וחומרי גימור; 

מתקים שיימצאו במים;  (ה)

חוות דעת בושאי אקוסטיקה שתכלול בדיקה של ההשפעה על  )2(
הפעלת אתר בריכת שחייה על האקלים האקוסטי בסביבת אתר 
בריכת השחייה ופירוט של האמצעים הדרשים להפחתת רעש 

 לתוספת השיה. 21.1.6.1בהתאם לפרט 

יוכוחמשת העתקים של ספחי הבקשה להיתר כאמור בתקת משה (א)  (יז)
ממקור משורטט בטוש או בחומרי שרטוט יציבים אחרים או יוגשו בעותק 

  אלקטרוי. 

–באזור בעל פוטציאל ראדון גבוה, כהגדרתו בחלק כ"ב לתופסת השייה  (יח)
  יצויו בתוכיות הבייה פרטים בוגע להגת הביין בפי חדירת גז ראדון. 

מגיש הבקשה מן החובה לבצע את הסימוים המהדס רשאי לפטור את  (יט)
טו' וזאת מימוקים מיוחדים שיירשמו על גבי-כאמור בתקות משה ח'

  טופס הבקשה.

שיוי 
פימי 

בבין או
שיוי 

בשימושו 

לבקשה להיתר לשיוי פימי או לשיוי בשימוש הבין, כולו או מקצתו, יצורפו .24
 רש המהדס.המפות, התשריטים ותכיות הבייה שד

ספחים
וספים 
להבהרת
בקשה
להיתר

עורך הבקשה יגיש לוועדה לפי דרישה בכתב של המהדס את הספחים  (א) .25
 כלהלן הדרושים לדעתו להבהרת בקשה להיתר או לבדיקתה:  

מפה טופוגרפית; )1(

, כפי תוקפו940תוצאות סקר הקרקע בהתאם לתקן ישראלי ת"י  )2(
(א) 5.04בישראל מעת לעת, הדן ב"ביסוס לביים", כאמור בפרט 

 לתוספת השיה; 

; 26ספח תיאור אמצעי בטיחות אש כאמור בתקה  )3(

תיאור המקלט; )4(
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הבייה וחוזקם המיימלי, התאמתם הגדרת טיבם וסוגם של חומרי  )5(   
 לתקן ומפרטיהם;

     
פרטים וספים בוגע למערכות השרברבות, לסילוק שפכים, לסילוק  )6(   

מי גשם, לאספקת מים קרים וחמים, להסקה מרכזית, למתקי 
איוור, לארובות, לסילוק אשפה, למגדלי קירור מים, למתקים  
וצרת לאספקת גז מרכזית, למתקן חימום מרכזי על ידי דלק וזלי, 

 אחרים כיוצא באלה; למעליות, לקולטי ברקים ולמתקים 
     
פרטים וספים בוגע לדודי מים, לדודי שמש, לאטות ולמתקים   )7(   

 אחרים על הגג;
     
 פרטים וספים בוגע לאיתורם של שלטים וארגזי ראווה;  )8(   
     
 פרטים בוגע להגת הבין בפי חדירת מי גשם;  )9(   

          
  להגת הביין בפי חדירת גז ראדון. פרטים בוגע    )10(      
    
לפי דרישת המהדס יגיש המבקש לוועדה, במועדים ובמספר העתקים   (ב)  

בייה, חישובים ופרטים אחרים,   שייקבע, מפות, תשריטים, תכיות
 .8חתומים בידו ובידי עורך הבקשה ובעל זכות בכס כמפורט בתקה 

    
הייתה אחריותו של עורך הבקשה מחולקת בין מספר בי אדם כאמור   (ג)  

, יבוצעו הפעולות המוטלות בתקה זו על עורך הבקשה,  14עד  13בתקות 
 הידוה מצאת בתחום פעולתו.בידי אותו עורך שהפעולה 

    
ספח 
תיאור  

אמצעים  
לבטיחות  

אש וחובת  
היוועצות  

עם רשות  
 הכבאות 

בעבור כל בין, למעט בין כמפורט בתקת משה (ב), יוגש ספח תיאור   (א) .26
אמצעים לבטיחות אש שבו יפורטו התוים שלהלן, כולם או חלקם, ככל 

 ה: שהם וגעים לבין לפי תקות אל
   
 דרך גישה ורחבת היערכות לרכבי כבאות והצלה;  )1(  
    
 תפוסה של כל קומה;  )2(  
    

 דרכי מוצא מן הבין תוך פירוט כל מרכיביהן;  )3(   
     
 חלוקת הבין לאגפי אש;  )4(   
     
 עמידות אש של חלקי הבין השוים ומרכיביו;  )5(   
     
 סיווג חומרי הבייה והגימור על פי תגובותיהם בשריפה;  )6(   
     
 סידורי אספקת מים לכיבוי אש;  )7(   
     
 סידורי שליטה בעשן מחלקי הבין השוים; )8(   
     
 מיקום ציוד כיבוש אש;  )9(   
     
שבהם יש להתקין מערכות גילוי אש ועשן, מערכות   אזורים בבין )10(   

 כיבוי אש אוטומטי ומערכות כריזת חירום;
     
 שלטי הכווה בדרך המוצא ותאורת החירום;  )11(   
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מיקום לוח פיקוד כבאים הכולל מפסק חשמלי ראשי, מפסק הפעלת  )12(
לוח בקרה של גרטור חירום, מפסק הפעלת מערכות שליטה בעשן, 
 מערכת גילוי וכיבוי אש ומערכת הפעלת כריזת חירום;

מיקום לוח חשמל המזין את מערכות החירום, מיקום מערכות גז,  )13(
 מעלית כבאים ומעלית ושאת אלוקה;

אם דרך המוצא כוללת מוצא אופקי שמתקיימים בו דרישות סימן ה' )14(
לפרק ב' לחלק ג' לתוספת השיה, הספח יכלול גם יתוח הדסי
המסביר את תועת האשים דרך המוצא האופקי ופיוים אל מחוץ

 לבין במקרה של שריפה או אירוע חירום אחר. 

–תקת משה (א) לא תחול   (ב)

24קומות לכל היותר, המיועד למגורים בלבד, וכולל עד  4בבין בן  )1(
דירות; לעין זה, קומת המרתף וקומת מגורים ייכללו במין הקומות 

 האמור; 

מטר מרובע ושאיו משמש  100ששטחו הכולל איו עולה על  בבין )2(
 להתקהלות או לאחסון חומרים מסוכים.

המהדס, לאחר שועץ ברשות הכבאות, רשאי לפטור את עורך הבקשה (ג)
מהגשת ספח תיאור אמצעים לבטיחות אש אם שוכע כי הבין ושא 

 ההיתר איו מחייב סידורי כבאות מיוחדים.

המהדס יתייעץ עם רשות הכבאות טרם מתן היתר לכל ביין, למעט  (ד)
  בייים אלה:

 24קומות לכל היותר, המיועד למגורים בלבד ובו עד  4ביין בן   )1(
דירות; לעיין זה, קומת מרתף וקומת עמודים ייכללו במיין הקומות 

  כאמור; 

מטרים רבועים ושאיו משמש  100ביין ששטחו הכולל איו עולה על    )2(
  להתקהלות או לאחסון חומרים מסוכים;

  מטרים רבועים; 50תוספת לביין קיים ששטחה הכולל איו עולה על   )3(

תוספת לדירת מגורים קיימת, כך ששטח הדירה כולל התוספת לא  )4(
מטרים רבועים, וכן הוספה של גזוזטרה או הגדלה של 140יעלה על 

מרפסת הבולטת מקירותיו –גזוזטרה קיימת; בפסקה זו, "גזוזטרה" 
  .החיצויים של הביין

כס בעל
שיפוע 

יצרף המבקש לבקשתו מפה טופוגרפית. 10%עולה שיפוע של קרקע הכס על  .27

מפה 
טופוגרפית 

, אלא אם אישר המהדס קה 1:250מפה טופוגרפית תיערך בקה מידה  (א) .28
 מידה אחר.   

במפה טופוגרפית יצויו הדברים האלה: (ב)

קווי רמה בהפרשי גובה של חצי מטר או הפרש אחר בהסכמת )1(
 המהדס; 

תחומי הכס; )2(
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הכס, בין אם הן קיימות ובין אם הן מוצעות,  הדרכים הגובלות עם  )3(   
 ומפלסיהן; 

     
תעלות ושוחות יקוז המצאות בכס, בדרכים הגובלות או בסמוך   )4(   

 להן;
     
 גבולותיו החיצוים של הבין המוצע;  )5(   
     
הקיימים בכס והמצאים במרחק   מפלסי הרצפות של כל הביים )6(   

 מטרים מגבולות הכס;  10.00של 
     
 מפלסי הרצפה המוכה ביותר בבין המוצע. )7(   
    

ספחים  
במספר  
ובקה  
מידה 
 שוים

המהדס רשאי להתיר הגשת ספחים לבקשה להיתר במספר העתקים שוה  (א) .29
 (א). 23מהקוב בתקה 

   
המהדס רשאי להתיר עריכת ספחים בקה מידה שוה מהקוב בתקות  (ב) 

 (א). 28-(ב) ו22, 21(א), 19(ה),  -(א) ו18
    

בדיקת  
הבקשה  

על ידי  
 מהדס

הוגשה בקשה להיתר לוועדה, והיא תואמת את הוראות תקות אלה, את   (א) .30
הל"ת ואת התכיות החלות על הכס, יאשר המהדס בכתב את הדבר  

 ויעביר לוועדה.
   
בבקשה שאיה תואמת את ההוראות כאמור בתקת משה (א), יפרט   (ב) 

ויעביר  המהדס את מהותה ומידתה של הסטייה ויחווה דעתו בכתב 
 לוועדה. 

    
 פרק ד': מתן היתר ותאיו

    
מתן היתר  

 ותאיו
הוועדה רשאית לתת היתר, לסרב לתתו, לתקו, לשותו, להתלותו או  (א) .31

 לבטלו וכן להתות בו תאים, ובין השאר בעיים אלה:
    
חומרי בייה לביצוע העבודה וכן, בהתאם לתקים הישראליים ת"י  )1(   

, כפי תוקפם בישראל מעת לעת, דליקותם של  921ות"י  755, ת"י 413
חומרי בייה אלה, בדיקת דרגת דליקותם או סיווגם בהתאם  

 לדליקותם ושימושם;  
     
 מראהו החיצוי של הבין המוצע והתאמתו לביים בסביבתו;  )2(   
     
השלמת בין שלא בה עד כדי הגבולות המותרים לפי ההיתר, ומתן  )3(   

בסביבה, לרבות ציפוי  צורה גמורה למראהו החיצוי בהתאם לביים
באבים, הצבת מכלי מים, מעקים רצופים, חדרי מדרגות, מרפסות 

 וכיוצא באלה;
     
 מילויים וחפירות; )4(   
     
התאמת מפלסי הכס למערכת הדרכים והיקוז ולעיצוב וף  )5(   

 הסביבה; 
     
 עבודות פיתוח מסביב לבין המוצע:  )6(   
     
 סלילת מדרכות, שבילים ובייתם של קירות תומכים וגדרות;  (א)    
      
טיעת עצים וצמחים מסוימים ושמירה על עצים וצמחים   (ב)    
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מסוימים שבמצא; 

הריסתו של בין אשר יש לו קשר עם העבודה המוצעת;  )7(

התקת מעליות, אספקת מים,מערכת איוורור, תאורה, ביוב ויקוז,  )8(
גז, חשמל, רשת תקשורת, מתקים לאצירת אשפה וסילוקה

 ומתקים לבטיחות אש; 

מקומות חיה והגישה אליהם; )9(

מקלטים וסידורי בטיחות אחרים; למען הסר ספק, אין בתקות אלו  )10(
 א(ד) לצו;2מכדי לגרוע מהקבוע בסעיף 

סימון ותאורת אזהרה למיעת מכשולי טיסה;  )11(

הבטחת יציבות הבין במהלך העבודה; )12(

קיטת אמצעי בטיחות להגת הציבור והעובדים בביצוע העבודה, )13(
 לרבות התקת מורות, פיגומים ומחיצות קרשים; 

מיעת הפרעה במהלך העבודה לתועת רכב ולהולכי רגל בדרך )14(
 ציבורית;  

קיטת אמצעים למוע החת חומרים, מכשירים, כלי עבודה או  )15(
 חפצים אחרים על דרך ציבורית, במהלך העבודה; 

סילוק כלים, מכשירים וחפצים אחרים מהכס ומסביבתו לאחר  )16(
 העבודה;השלמת 

התקת חדרי מדרגות מוגים בבייים שאים ביים גבוהים או )17(
 קומות; -ביים רבי

עריכת חוות דעת סביבתית, כדי שתסייע בבחית ההשלכות )18(
התיית תאים בהיתר –הסביבתיות של ההיתר, ובעקבות הבחיה 

לעין קיטת אמצעים למיעת מפגעים סביבתיים; ואולם לא תידרש 
עריכת חוות דעת סביבתית בטרם יתה לבעל ההיתר הזדמות

 להשמיע את עמדתו בעיין;

  אכלוס הבין ומתן אישור לחיבור הבין לתשתיות;  ) 19(

הגשת בקשה לתעודת גמר וביצוע תאים שקיומם דחה עד לקבלת  )20(
  תעודת הגמר;

התאמתה של הבקשה להוראות התכית התקפות והתכיות  )21(
  המופקדות; 

שמסר למבקש הבקשה לפי התאמתה של הבקשה למידע להיתר   )22(
  פרק ב' לתקות אלו; 

התאמתה של הבקשה להודעה ששלחה לבעלי הזכויות במקרקעין,  )23(
  ;  9ככל ששלחה, כאמור בתקה 

התאמתה של הבקשה להוראות כל דין ותחיקת ביטחון, החלות על  )24(
  השטח מושא הבקשה או הביין הידוים;
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קבלת עמדתו של גורם וסף, לרבות בעל זכות במקרקעין, ולפיה לא   )25(   

  ; יתן לאשר את הבקשה כפי שהוגשה
       
התאמתה של הבקשה להוראות החיות מרחביות שקבעו מכוח    )26(   

  ג לחוק. 34סעיף 
    
בהיתר ייקבעו תאים בדבר פיויה המתוכן של פסולת הבין אל אתר  (ב)  

לסילוק פסולת בין או לטיפול בה, במהלך העבודה ומיד לאחר השלמתה,  
זולת אם הכמות של פסולת הבין מזערית להערכת המהדס או שקיימות, 

 לדעת הוועדה, סיבות מיוחדות המצדיקות פטור מחובת פיוי כאמור.
    
בהיתר במרחב תכון של מועצה, להריסת בין או חלק מבין העשויים  (ג)  

אסבסט, לפיוי של אסבסט מכס, או לבייה בחלק מבין או בקרקע בהם 
מצוי אסבסט, ייקבע כי תאי לביצוע העבודה הוא קבלת היתר לעבודת  
אסבסט וביצוע העבודות באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים 

לחוק למיעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק,  37ודה לפי סעיף לביצוע העב
 כפי תוקפו בתקון.   2011-התשע"א

    
הוועדה לא תיתן היתר הכרוך בהעברה או בכריתה של עצים בוגרים אלא  (ד)  

לפי הדין; לא תן קמ"ט החקלאות או ציגו  לאחר שהוצג לפיה רשיון
ימים ממועד הפייה אליו, תיתן הוועדה את היתר   45המוסמך עמדה בתום 

הבייה; היתר הבייה איו בא במקומו של כל היתר הדרוש בדין להעברה  
 או כריתה של עצים בוגרים.

    
התקיימה בכס דיירות מוגת על פי כל דין, תחיקת בטחון או חוזה, והייתה  (ה)  

הבקשה לבצע עבודה או שימוש שיתן להתירם לדייר, לא תיתן הוועדה את 
ההיתר אלא בתום שלושים יום אחרי שהומצא לבעל הכס העתק הבקשה,  
ית לכך כי היתר זה איו  ותיווסף בגוף ההיתר הערה זו: "תשומת לבך מופ

משמש הגה בפי תביעות בעל הכס גדך בגלל ביצוע העבודה או השימוש  
שהותרו, כל עוד לא קיבלת את הסכמתו של בעל הכס לביצועם או, באין  

 הסכמה כאמור, הרשאה הדרשת על פי כל דין, תחיקת בטחון או חוזה". 
    

  

   
תרשום ותקליט פרוטוקולים על דיויה, שבו  הוועדה הדה במתן היתרים,  (א) .32 פרוטוקול 

יירשמו ויוקלטו החלטותיה וכן הסתייגויותיהם של חבריה בצירוף 
 המקות. 

  

חיווה היועץ המשפטי של הוועדה את חוות דעתו המשפטית בקשר לבקשה,    (ב)
תירשם תמצית חוות הדעת בפרוטוקול, כמו כן תירשם בפרוטוקול תמצית  

  . 30המהדס כמשמעותה בתקה חוות דעתו של 
   

חובת קיום  
הוראות  

התוספת  
 השייה 

לא ייתן היתר אלא בהתאם להוראות המפורטות בתוספת השיה, וכל   (א) .33
 היתר יותה בתאי כי העבודה תבוצע בהתאם להוראות האמורות.  

   
הוועדה רשאית להתות היתר להוספה לבין קיים, שיויו, תיקוו או  (ב) 

הריסתו של חלק מבין קיים בתאי שהחלק אשר לגביו לא יתן היתר 
יותאם להוראות התוספת השיה, ובלבד שקיים קשר בין החלק האמור  
ובין העבודה המוצעת זולת אם יש הוראה מיוחדת אחרת לגביו בתוספת  

 השיה. 
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מתן היתר לפי תקות אלה איו בא להסיר אחריות מהמבקש, מעורך או (ג)
הבקשה או מעורכיה, ממתכן שלד הבין ומהאחראי לביצוע השלד, בשל 

 קיום ההוראות המפורטות בתוספת השיה. -זקים שייגרמו כתוצאה מאי

הבייהמקום שבתקות אלה מוטלת חובה לביצוע פעולה אחרי גמר  (ד)
ובאמצעות מתקים שיש להתקים על פי תאי ההיתר, יצא בעל ההיתר ידי

 חובתו אם יתקין את המתקים הדרושים לביצוע פעולה זו. 

על אף הקבוע בסעיף קטן (א), רשאי יושב ראש מועצת התכון )1( (ה)
העליוה לקבוע בהודעה כי הוראה או הוראות מההוראות המפורטות

בתוספת השיה, לא יחולו באזור או במרחב תכון באזור או בחלק 
ממרחב תכון באזור, או יחולו בשיויים או בתאים שיפורטו

 בהחלטה כאמור.

הודעת יושב ראש מועצת התכון העליוה לפי סעיף קטן (א) תפורסם   )2(
, והעתק ממה יהיה יתן לעיון בקובץ המשרים הצווים והמיויים

  בלשכת התכון בשעות העבודה המקובלות.

על אף הקבוע בסעיף קטן (א), רשאי יושב ראש מועצת התכון  )3(
מוועדות המשה של מועצת התכוןהעליוה או יושב ראש ועדה 

העליוה, לפטור באופן מלא או חלקי בקשה מסוימת להיתר מעמידה
בהוראה מההוראות המפורטות בתוספת השייה, מטעמים מיוחדים

  שיירשמו. 

היה אלאתלא  (ג)33עד  (א) 33 ותשל תק ן, תחילת46על אף הקבוע בתקה   (ו)
  .)1((ה)33יום מיום פרסומה של הודעה כאמור בתקה  30

הוראות
לעין אתר 

  –בתקה זו   (א) .34

כהגדרתם בתוספת החמישית כפי תוקפה –"אתר", "גורם אחראי" 
  (ג);45בהתאם להוראות סעיף 

לרבות חלק מבין. –"בין" 

תחול לגבי אתר, בכפוף לקבוע בתוספת החמישית. התוספת השיה (ב)

בבין חדש המוקם בתחום אתר, יתקיימו הוראות התוספת השיה, למעט (ג)
 בין משוחזר שלגביו יחולו הוראות התוספת החמישית.

חדש, תוגש לוועדה בידי הגורם האחראי בקשה להיתר באתר, שאיה לבין  (ד)
על פי הוראות התוספת החמישית; ואולם רשאית הוועדה לתת את ההיתר, 
אף שלא בהתאם להוראות התוספת החמישית, ובלבד שיתקיימו בבקשה

 להיתר שי תאים אלה: 

הוגשה חוות דעת של הגורם האחראי הקובעת כי לא יתן או שאין זה  )1(
מעשי למלא אחר ההוראות הקיימות או חלקן בלי לפגוע בערך 

 השימורי של האתר;  

הוגשה חוות דעת של בעל מקצוע הקובעת כי אין בסטייה המבוקשת  )2(
והמשתמשיםמן ההוראות הקיימות, כדי לפגוע בבטיחות המבקרים 

באתר, או כי קיטת אמצעים אחרים, כגון הצבת שלטי אזהרה, יש
 בה כדי להבטיח אח הבטיחות כאמור. 
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אם הגורם האחראי איו רשות ציבורית, תהא הוועדה רשאית להתות את  (ה)  

מתן ההיתר, כאמור בתקת משה (ד), בהגשת חוות דעת מבעל מקצוע וסף  
 הצדדים, וההיתר ייתן בהסתמך על חוות דעתו.שיהיה מוסכם על 

    
היתר במרחב תכון של מועצה, לעבודה שהיא חובה לפי חוק שוויון זכויות   (ו)  

לאשים עם מוגבלות, ייתן ויותה ביצועו לפי הוראות התוספת השייה;  
כללו ההוראות לביצוע החובה האמורה לפי חוק שוויון זכויות לאשים עם  

בתוספת השייה או מהוראות   1ת דרישות השוות מהוראות חלק ח'מוגבלו
יחול האמור  –אחרות בתוספת השייה שעיין גישות אדם עם מוגבלות 

 בהוראות לפי חוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות.
    
בהיתר במרחב תכון של מועצה, מהדס רשאי לדרוש שלבקשה   (א) (ז)  

במקום ציבורי קיים שהיא חובה לפי חוק שוויון  להיתר לעבודה 
זכויות לאשים עם מוגבלות, תצורף חוות דעת של מורשה גישות 

 מבים, תשתיות וסביבה. 
  

לא ידרוש מהדס חוות דעת כאמור בתקת משה (ז)(א) אלא אם כן  (ב)    
 זו בקשה להיתר שעייה אחד מאלה לפחות:

      
 מטרים; 1.5אמצעי להתגברות על הפרש גובה העולה על  )1(    

   
  –יחידת אכסון מיוחדת; לעיין זה, "יחידת אכסון מיוחדת"  )2( 

 לתוספת השייה. 8.180כהגדרתה בפרט 
   

היתר 
 ועותקיו

בתוספת הראשוה וייחתם בידי יושב ראש הוועדה   3היתר ייערך בטופס  (א) .35
 והמהדס.   

    
להיתר יצורף עותק מכל ספח לבקשה, חתום בידי יושב ראש הוועדה או  (ב)  

 המהדס, ועותקי הספחים כאמור יהוו חלק בלתי פרד ממו. 
    
 הוועדה. עותק אחד של ההיתר יישמר במשרדי   (ג)  
    
עותק שי של ההיתר יוחזק בידי מהל העבודה באתר הבייה ויוצג לפי   (ד)  

בקשתו לאדם שהורשה לכך על ידי הוועדה, מי מטעם מועצת התכון  
העליוה או המיהל האזרחי, רשות הבריאות, הרשות המקומית או מפקדת 

 הג"א, לשוטר, לחייל או לכבאי. 
    
בולט לעין בחזית הכס יוצב, למשך תקופת הבייה במקום, שלט  במקום  (ה)  

 ברור וקריא שיצויו בו מספר ההיתר ותיאור מהות ההיתר. 
    

תוקפם של  
החלטה  

לתת היתר  
 ושל היתר 

החלטת מוסד תכון לתת היתר או לחדשו, תיחשב כבטלה בתום שה   (א) .36
מהיום שבו הודיע מוסד התכון למבקש על אישור בקשתו, אם במשך 
התקופה האמורה לא הוצא ההיתר; מוסד תכון רשאי להאריך את  
התקופה בשה וספת אם ראה צורך לעשות כן מטעמים מיוחדים  

 שיירשמו.   
    
היתר הוא לשלוש שים מיום הוצאתו, ואולם מוסד התכון  תוקפו של  (ב)  

המוציא את ההיתר רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לתת היתר  
לתקופה של עד חמש שים, אם שוכע כי היקפו ומורכבותו של ושא 

 ההיתר מצדיקים זאת. 
    
 ההיתר. לא הוחל בעבודה או בשימוש בתוך שה מיום הוצאת ההיתר, בטל  (ג)  
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הופסקה העבודה לתקופה העולה על שה, בטל ההיתר. (ד)

חידוש
היתר

מוסד התכון יחדש את תוקפו של היתר, לבקשת בעל ההיתר או בעל זכות (א) .37
 בכס, במקרים אלה:   

הוחל בעבודה אך היא לא הושלמה בתוך תקופת תוקפו של היתר )1(
 (ב); 36כאמור בתקה 

(ג) או (ד). 36ההיתר פקע לפי הוראות תקה  )2(

לא יחודש תוקפו של היתר אם קיימת מיעה בדין או בתחיקת בטחון (ב)
 לחידושו. 

לשתיים ממועד פקיעתו, ואולם מוסדחידושו של היתר לפי תקה זו יהיה  (ג)
 התכון רשאי לחדשו לשה וספת, מטעמים מיוחדים שיירשמו. 

חל שיוי בזהות בעל היתר או בעל זכויות בכס, רשאי מוסד התכון, (ד)
לבקשת בעל ההיתר או בעל הזכויות החדש בכס, להוציא את ההיתר

 של הזכויות בכס. המחודש על שם הבעל החדש של ההיתר או 

יתן לשיקום בהתאם גרמו שריפה, הרס או אירוע אחר זק לבין, והבין (ה)
להיתר שעל פיו הוקם, תחדש הוועדה את ההיתר בהתאם לבקשת בעל
ההיתר, אם אין מיעה תכוית לכך, ובלבד שתאי ההיתר אים סותרים 
כל דין או תחיקת בטחון, לרבות הוראותיה של תכית תכון החלה על

ש על שם המקום; חל שיוי בבעלות או בזכויות בכס, יוצא ההיתר המחוד
 הבעל או בעל הזכויות החדש בכס. 

תצהיר של
גמר 

עבודות של
מקלט

בכל היתר לבין או לתוספת בין המחייב, על פי כל דין או תחיקת בטחון,  (א) .38
הקמת מקלט אחד או יותר, או המחייב שיויים במקלט, ימסור האחראי

בתוספת הראשוה,ש 8לביצוע השלד תצהיר לוועדה, בוסח הקבוע בטופס 
בדבר ביצוע העבודות האמורות, לא יאוחר מהדיווח בדבר הביקורת על גמר 
הקמת השלד; המשך בייה באותו בין ללא מתן תצהיר כאמור יראו

 כבייה ללא היתר.   

החובות המויות בתקת משה (א) יפורטו בהיתר.  (ב)

העליוה רשאי לפטור סוגים של מבקשי היתריושב ראש מועצת התכון  (ג)
 בייה מקיום הוראות תקה זו, וזאת מימוקים מיוחדים שיירשמו.

א(ד)2אין באמור בתקות אלו מכדי לגרוע מסמכויות הוועדה לפי סעיף   (ד)
  לצו.

התרת
שיויים

בידי 
מהדס

במהלך ביצוע העבודה אם המהדס רשאי להתיר שיויים בהיתר  )1( (א) .39
 תקיימו כל אלה:

הבקשה לשיויים הוגשה בתוך תקופת תוקפו של ההיתר;  (א)

השיויים ראים לו דרושים, לצרכי התאמתו של ההיתר, (ב)
 במהלך ביצועה של העבודה;

תחיקתהשיויים אים עומדים בסתירה לאמור בכל דין או  (ג)
 בטחון; 

אין בשיויים תוספת לשטחי הבייה הכוללים ולמספר (ד)
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 הקומות המותר על פי ההיתר;
      
השיויים מים עם אחד או יותר מהסוגים המפורטים   (ה)    

 בתקת משה (ב).
      
לרבות תכית תכון שהופקדה  –בתקת משה זו, "תכית תכון"  )2(   

וספחים לתכית בעין עיצוב ארכיטקטוי, ביוי או פיתוח, 
 המהווים חלק מתכית תכון.

      
לפי תקת משה (א), בכפוף  אלה הם הסוגים של שיויים שיתן להתירם (ב)  

)(א) עד (ד) שבה, ובלבד שהמהדס שוכע שאין  1לקיום האמור בפסקה (
 בשיוי פגיעה בעיצובו של הבין:  

     
, שיש שיויים בצורתם ובמיקומם של חלקי בין ושל שלד הבין )1(   

 בהם, לדעת המהדס, שיפור בתפקודיו של הבין או בעיצובו; 
     
שיויים בחלוקה של שטחי הבייה, אם אין בהם שיוי במספר  )2(   

 הדירות; 
     
 שיויים במספר הפתחים לבין, במיקומם, בצורתם או בגודלם;  )3(   
     
שיויים במתקים הטכיים החיצויים של הבין והוספה או גריעה  )4(   

מהם, ובלבד שאים שטחים בויים, והשיויים אים פוגעים 
 בתפקוד הבין ובתאי הסביבה; 

     
 שיויים בבליטות ובמעקים; )5(   
     
שיויים בחומרי הבייה ובגימור הבין, ובתאי שאין לגביהם  )6(   

 מגבלות בתוכית התכון;
     
שיויים במפלס הכיסה הקובעת לבין ככל שהם מחויבים, לדעת  )7(   

המהדס, על פי שיקולים הוגעים לגישה לבין או לפיתוח השטח 
 שמסביבו; 

     
אחוזים, בדרך  10עד כדי  שיויים בגובה כל קומה מקומות הבין )8(   

של הוספה לגובהה של קומה או גריעה ממה, ובלבד שסך כל 
 מטרים;  2התוספות לא יעלה על 

     
שיויים בעבודות פיתוח בחצר הבין, ככל שהם וגעים לגבהים,  )9(   

 למיקום שבילים, לרחבות, לחומרי גמר, גיון וכיוצא באלה; 
     
תוספת במספר המדרגות או גריעה ממו, שיוי בצורתן או  )10(   

במידותיהן, בכבשים או במעקים, ובלבד ששיויים אלה לא יפחיתו  
את אפשרויות השימוש, בידי כים, באותם חלקי הבין שמתקים 

 כאמור ועדו לשרת.
     
מהדס המתיר שיוי בהיתר לפי תקה זו, ימק, בכתב, לגבי כל שיוי את  (ג)  

הצורך בו להתאמה במהלך ביצוע העבודה ומדוע איו גורע מעיצובו של 
 הבין.  

     
–היתר שיתן שלא בהתאם לתקה זו או בחריגה מסמכויות המהדס לפיה  (ד)  

בטל, ומי שתן את ההיתר יהיה צפוי לעושים הקבועים בכל דין או תחיקת 
 בטחון.  
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בתוספת הראשוה,   2בקשה לשיויים בהיתר לפי תקה זו, תוגש לפי טופס  (ה)  
בליווי המקה בכתב ובליווי מפרט שיכלול תיאור מלא של השיויים  
המבוקשים; הבקשה לשיויים תהיה חתומה ביד מבקש ההיתר וביד מי  

 שערך את הבקשה להיתר שלגביו מתייחסת הבקשה לשיוי.  
    
המהדס ייתן את החלטתו לגבי בקשה שהוגשה כדרש תוך עשרים ואחד  (ו)  

ימים מיום שהוגשה; לא תן המהדס החלטה בבקשה במועד האמור או 
שסירב לאשר את הבקשה, יודיע בכתב למבקש בתוך המועד האמור את  

 הימוקים לדחיית ההחלטה או הסירוב לבקשה. 
    

יתר יוציא לו המהדס תעודה המעידה כי כל הבייה  לפי בקשת בעל הה (א) .40תעודת גמר 
 בוצעה בהתאם להיתר ולתאיו (להלן: "תעודת גמר").  

    
בעל ההיתר יגיש למהדס בקשה לתעודת גמר לא יאוחר משה ממועד מתן   (ב)  

א(ג) או (ד) לחוק, ובהוספה לבין קיים, שיויו או  37האישור לפי סעיף 
לא יאוחר משה ממועד השלמת התוספת, השיוי או התיקון;   –תיקוו 

יושב ראש הוועדה והמהדס כאחד רשאים, מטעמים מיוחדים שיפרטו 
בתאים הראים להם חוצים בסיבות העין, לדחות את  בהחלטתם ו 

 המועד למתן תעודת גמר לתקופה שלא תעלה על שה וספת. 
    
 תעודת גמר בחתימת ידו של המהדס תהא ראיה לקיום תאי ההיתר.  (ג)  
    
לא קיבל בעל ההיתר תעודת גמר במועדים הקבועים בתקת משה (ב)   (ד)  

יראוהו כמי שביצע עבודה לאחר קבלת היתר אך שלא בהתאם לתאיו  
ב(ב) לחוק או כמי שעושה דבר הטעון היתר בסטייה  37כאמור בסעיף 

 לצו השטחים התפוסים, לפי העין. 3מתאי ההיתר כאמור בסעיף 
    
בתוספת הראשוה; טופס כאמור  4לתעודת גמר תיערך לפי טופס בקשה  (ה)  

 אפשר להשיג במשרדי כל ועדה.
    
אם לדעת המהדס עשתה והושלמה העבודה בהתאם להיתר וקוימו  (ו)  

הוראות תקות אלה ותאי ההיתר שקיומם לא דחה לפי תקת משה (א),  
בתוספת   5וערוכה לפי טופס ייתן לבעל ההיתר תעודת גמר חתומה בידו 

 הראשוה. 
    
על אף האמור בתקת משה (ו), לא תיתן תעודת גמר לבין אלא לאחר   (ז)  

שמתכן שלד הבין מסר למהדס הודעה בכתב שקיימת תכית  
 קוסטרוקציה מעודכת ושהיא מצאת במשמורתו במקום שיפרט בהודעה.  

    
תכית הקוסטרוקציה תוצג לפיו לפי מתן המהדס רשאי לדרוש כי  (ח)  

 תעודת הגמר.
    
א(ד) לחוק, תוחזר למבקש עם תעודת הגמר, 37יתן אישור לפי סעיף  (ט)  

הערבות הבקאית שהופקדה בידי הוועדה כתאי לקבלת האישור האמור,  
 אם הופקדה. 

    
ערבות  
לביצוע  

תאי 
ההיתר  

להוספה,  
שיוי או  

תיקון בין  
 קיים

הוועדה רשאית להתות מתן היתר להוספה לבין קיים, שיויו או תיקוו   (א) .41
בכך שבעל ההיתר יפקיד בוועדה ערבות בקאית אוטוומית (להלן:  
"הערבות") להבטחת קיום תאי ההיתר, על ידי בעל ההיתר; סכום הערבות 
יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית 

 סטיקה בישראל.  לסטטי
   
החלטה בעין  הערבות תהיה בגובה של פי עשרה משיעור האגרה לפי  (ב) 

, 2006-שיעוריהן של אגרות למתן היתרים (יהודה והשומרון), התשס"ז
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שקלים חדשים; הסכום הקוב 100,000ובלבד שגובהה לא יעלה על סך של 
 כמפורט בתקה משה (א). בתקת משה זו יעודכן בהתאם לשיעור המדד 

הוועדה תהיה רשאית לפטור את בעל ההיתר מהפקדת ערבות, כולה או (ג)
 חלקה, מטעמים מיוחדים שיירשמו. 

בעל ההיתר יבטיח כי תוקפה של הערבות יהיה עד למתן האישור או תעודת (ד)
 ימים לפחות טרם פקיעתה.   3הגמר כאמור בתקת משה (ה), ויאריכה 

הוועדה תחזיר לבעל ההיתר את הערבות, עם מתן האישור לפי סעיף (ה)
, לפי המוקדם41) לחוק, או עם מתן תעודת גמר לפי תקה 1א(ג)(37

 מבייהם. 

לא קיים בעל ההיתר את תאי ההיתר, כולם או חלקם, או שלא האריך את (ו)
הוועדה לחלטתוקפה של הערבות כאמור בתקת משה (ד), תהא רשאית 

את הערבות, כולה או חלקה, ולהשתמש בתמורתה לצורך קיום תאי 
ההיתר ולכיסוי הוצאותיה בקיום התאים האמורים, ובלבד שתיתן לבעל
ההיתר הודעה מוקדמת של ארבעה עשר ימים על כוותה לחלט את

 הערבות. 

א הכספיםהחליטה הוועדה לחלט חלק מהערבות, או שלא השתמשה במלו (ז)
שחילטה לצורך קיום תאי ההיתר ולכיסוי הוצאותיה, תשיב לבעל ההיתר
את הכספים הותרים מיד עם תום קיום תאי ההיתר וכיסוי הוצאותיה;

 כספים אלה יישאו הצמדה למדד כמפורט בתקת משה (א). 

ביים
המיועדים
לעסקים,
מלאכות

  ותעשיות 

המיועדים לעסקים, למלאכות ולתעשיות המחויבים ברשיון לפי  היתרים לביים .42
לתקון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), 1לתקון או לפי פרק ט' 1פרק ט'
, או לביים המיועדים למטרות ציבוריות או בריאות, ייתו על ידי 1979-התשל"ט

דרש על פי דין הוועדה לאחר התייעצות עם רשות הבריאות, ועם כל גורם אחר ה
  או תחיקת ביטחון.

פרק ה': מערכות החיות בשטחים תפוסים

מערכת
החיות 

הממוה) רשאי –צו השטחים התפוסים (להלן בסעיף זה  הממוה לעין (א) .43
לקבוע מערכת החיות להוצאת היתרים במקום פלוי וכללים להכת

 מערכת החיות כאמור. 

לחוק בשיויים 19-26על קביעת מערכת החיות יחולו הוראות סעיפים   (ב)
  המפורטים להלן:

בכל מקום בחוק בו יתה סמכות למועצת התכון העליוה או )1(
 הוועדה המחוזית, יבוא "הממוה";  

הממוה לא יורה על הפקדת מערכת החיות או יורה על מתן תוקף )2(
למערכת החיות טרם קבלת המלצת מועצת התכון העליוה או מי 

 מועדות המשה שלה בעיין זה; 

), התגדויות למערכת החיות יישמעו על 1למרות האמור בסעיף קטן ( )3(
ידי ועדת המשה להתגדויות שלצד מועצת התכון העליוה, באופן
שבו שמעת החלטה על תוכית; אין באמור כדי לגרוע מסמכותו של
הממוה שלא לקבל את המלצות ועדת המשה להתגדויות שלצד 

 העליוה. מועצת התכון 

בקשה להיתר תהיה תואמת למערכת ההחיות החלה על הכס ושא (ג)

10418



 

 הבקשה להיתר; לא ייתן היתר אלא בהתאם למערכת החיות כאמור.
    
לא ייתן היתר על ידי הועדה בשטח בו חלה מערכת החיות, אלא אם   (ד)  

 הוסמכה לכך על ידי הממוה.
    
הוסמכה ועדה בשטח בו חלה מערכת החיות כאמור בסעיף קטן (ד) יהיו  (ה)  

תוות לה בשטח בו חלה מערכת ההחיות, בוסף לסמכויות המפורטות 
- ) ו18(-)12), (10), (8(-)3(ב)(4בתקות אלו, גם הסמכויות הקבועות בסעיפים 

וריות)  ) למיוי ועדות תכון מיוחדות (מועצות מקומיות ומועצות אז8(-)3ג(
 בשיויים המחוייבים. 2008-(יהודה והשומרון), התשס"ח

    
 פרק ו': שוות

    
,  התוספת השיה והתוספת החמישית ייראו כחלק בלתי פרד מתקות אלה (א) .44 התוספות 

 .(ו)33בכפוף לאמור בתקה 
    
ובתוספת החמישית שלא הוגדר בתקות אלה או  לכל מוח בתוספת השיה  (ב)  

לתקות התכון   1בתוספות האמורות תהיה המשמעות שיש לו בתקה 
 , כפי תוקפן בישראל1970- והבייה (בקשה להיתר, תאיו ואגרות), התש"ל

 מעת לעת, בשיויים המחויבים, זולת אם משתמע אחרת. 
      
  התיקוים הבאים: בתוספת החמישית, יבואו   (ג)  
      
חוק העתיקות, מס'  –", יבוא 1978-במקום "חוק העתיקות, התשל"ח  )1(    

), 1166והצו בדבר חוק העתיקות (יהודה והשומרון) ( 1966לשת  51
  ;1986-התשמ"ו

    
קצין מטה לעייי ארכיאולוגיה   –במקום "רשות העתיקות", יבוא   )2(

  במיהל האזרחי;
    
ביין או קבוצת בייים או חלק  –במקום "מבה היסטורי", יבוא   )3(

מהם, לרבות סביבתם הקרובה, המצויים במקום היסטורי, כהגדרתו  
  ; 1966לשת  51בחוק העתיקות, מס' 

    
קצין  –במקום "הרשות לשמירת הטבע והגים הלאומיים", יבוא   )4(    

  מטה לעייי שמירת טבע ופארקים במיהל האזרחי;
        
לאומיים ואתרי  שמורות טבע, אתרים  במקום "חוק גים לאומיים,  )5(    

צו בדבר הגה על הטבע (יהודה   –", יבוא 1998-הצחה, התש"ח
וצו בדבר פארקים (יהודה והשומרון)   1969- תש"ל), 363והשומרון) ( 

  .1970- ), תש"ל373(
   

תקות בדבר מתן היתרים לעבודות בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים (יהודה   .45  ביטול
בטלות. ואולם,  –תקות קודמות)  –(להלן בתקה זו  1985-והשומרון), התשמ"ה

הוסמכה ועדה על ידי הממוה כהגדרתו בצו שטחים תפוסים מכוח התקות  
ואלא אם קבע לתקות אלו  43הקודמות, יראו מיוי זה כאילו בוצע מכוח סעיף 

אחרת יהיו תוות לה כלל הסמכויות של הוועדה כהגדרתה בתקות אלו לרבות  
 (ד) לתקות אלו. 43הסמכויות הקבועות בסעיף 

   
 יום מיום חתימתן.  30תחילתן של תקות אלה   .46 תחילה

    
 –תקות אלה יחולו  (א) .47 תחולה

    
(ב) רישא למיוי ועדות תכון מיוחדות 4בכל שטח כאמור בסעיף  )1(   
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- (מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) (יהודה והשומרון), התשס"ח
2008; 

בכל שטח תפוס כהגדרתו בצו השטחים התפוסים, בעייים עליהם  )2(
 חל הצו האמור.

יחולו על בקשה להיתר שהוגשה לפיו' לא -הוראות פרקים ב', ג', ד' ו (ב)
תחילתן של תקות אלה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מכל הוראה או החיה
שיתה כדין על ידי מוסד התכון המוסמך או בעל התפקיד המוסמך לפי

 תחילתן של תקות אלה. 

, יחולו בכל43-ו 37עד  35  ,10עד  8בוסף לאמור בתקת משה (א), תקות  (ג)
האזור ועל כל מוסד תכון; למען הסר ספק, אין בהוראה זו כדי להוסיף

 לוועדה סמכות בעין אישור תכית תכון.

על אף האמור בתקה משה (ג), תקות אלו לא יחולו על בקשה לרישיון (ד)
להקמת ביוי חקלאי ולשימוש בו המוגשת מכוח תקות ערים כפרים
-וביים (רישוי ביוי חקלאי) (יהודה והשומרון) (הוראת שעה), התשע"ב

2012.

על אף האמור בתקת משה (א), מועצת התכון העליוה רשאית לקבוע כי  (ה)
תקות אלה, כולן או מקצתן, יחולו במקומות וספים או על עיים וספים;

ורות כי ההגדרות בקבעה כאמור רשאית מועצת התכון העליוה לה
יכללו, לגבי אותם מקומות או אותם 1"הוועדה" ו"המהדס" שבתקה 

עיים, מוסד תכון או בעל תפקיד, בהתאמה, שאים מויים בהגדרות
  האמורות. 

תקות אלה ייקראו: "תקות תכון ערים, כפרים וביים (בקשה להיתר ותאיו) .48 השם
 ".2020-ש"ףוהשומרון), הת(יהודה 
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  תוספת ראשוה

  בקשה להיתר  - 1טופס 
  (א)) 7(תקה 

  1966לשת  79חוק תכון ערים כפרים ובייים, מס' 
  בקשה להיתר ביה 

 1טופס 
  1996לשת  79חוק תכון ערים כפרים ובייים מס'        

תקות תכון ערים, כפרים וביים (בקשה להיתר  
  2019-"ףותאיו)  (יהודה והשומרון), התש

 (א) 7תקה 

וועדה מיוחדת לתכון וביה 
  רשות רישוי 

  מס' בקשה:       מס' תיק:

תאור 
  הכס

  התכית/יות החלה/ות במקום   מגרש   חלקה/מאוקע   גוש מוסדר / פיסקאלי   כתובת 
 מס' בית  שם הרחוב   שם היישוב

  סמל  סמל
  רחוב   רחוב 

OOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO  

מס' זהות או רישומו של   השם
  תאגיד 

  טלפון  מס'המען       

  פקסימיליה  רחוב        מס' בית    ישוב+מיקוד   פרטי  משפחה

  המבקש
  ט. 

 ........................  
  פ. 

  ט.   בעל זכות בכס 
 .......................  

  פ. 
  אחר  חכירה   בעלות

O  O  O  

  עורך הבקשה הראשי
  ט. 

 ........................  
  פ. 

  מתכן שלד הביין 
  ט. 

 .......................  
  פ. 

  מיפרט

  תיאור הבקשה 

  שימוש עיקרי 
O מגורים  O מסחרי  O בידור  O תעשיה  O מלאכה  O חקלאי  

O משרדים  O אותמלו  O ופש וספורט  O י ציבוריב  O .....................שימוש אחר  

סוג העבודה או השימוש
  המוצעים 

O ין חדשב  O יןתוספת לב  O יןוי בבשי  O יםתיקו  O ............................הריסה  

O  וי בשימושממטרה:.............................................     למטרה: .................................................. שי  

  האם העבודה היא עבור 
Oמשרד ממשלתי  O רשות מקומית  O מוסד ציבורי  

O גורם פרטי  O ה ביתךב  O אחרת ......................................................  

המגרש/חלקה: .................. מ"ר. שטח הביה הכולל המבוקש: מ"ר ...................   %ביה....................     שטח

חומרי 
הביה

סוג הביה
OרגילהOמתועשתOלהרכבה

Oבית מוכןO.....................................אחר
חומר אחרO לבים שרופO אבן טבעיתO בלוקיםO בטון מזויןO קירות חיצויים

חומר אחרO זכוכיתO טיחO אבן טבעיתO גרוליטO חומר גימור
חומר אחרOעץOבטון מזויןOתקרות

חומר אחרO טיחO אסבסטOרעפיםOבטון מזויןOגג

גדרות

Oאבן מלאכותית Oאבן טבעית Oבטון Oבלוקים Oברזל

Oעץ Oרשת O...............................חומר אחר

סה"כ.....................מ"א מוצעות.................................מ"א קיימות...............................מ"א
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לשימוש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  –פרטי הבין   
מס' היתר ביה גודל הדירות לפי מספר החדרים   לפי יעוד  –שטח הביה ברוטו 

  היעוד פירוט   היעוד 
(כגון דירות   

למגורים, בית 
מלון וכו') 

  השטח
בהתאם להיתר

מספר   דירות בות
דירות 

מספר 
מגורים 

  שה  חודש   תאריך   חדר 1  למגורים

  היתר ביה   חדרים 2  להארחה

לעסקים 
  ולמשרדים

  חידוש/הארכת היתר ביה   חדרים 3

  ביההתחלת   חדרים 4  לבייי ציבור 

לתעשיה 
  ולמלאכה

  גמר הביה   חדרים 5

מס' קומות וקומת עמודים   חדרים 6  למשק חקלאי
  מפולשת

מקלט   או 
  מרתף 

מס' יח"ד שאושרו בהיתר קודם ____ (ימולא לא רק אם 
  היתר זה מחדש או מאריך היתר קודם).

  מבי עזר 

סך הכל  סה"כ שטח הביה

  השטחים המבוקשים לביה בכל מפלס בפרד (עפ"י תכית הביה)

  השטחים המותרים לביה בכל המפלסים יחד (עפ"י אסמכתא: חוק, תקות, תכית)

  הי מצהיר על כוות הפרטים דלעיל:
______________________________           __________________  

  תאריך                            שם וחתימת עורך הבקשה הראשי        
  חתימות וספות:

  _________________     _______________המבקש               _______________     
  תאריך                             שם                               חתימה        

  בעל הזכות בכס    ______________      _________________      _______________
  תאריך                             שם                                 חתימה       

  מתכן שלד הבין  _______________     _________________     _______________
חתימה                       תאריך                              שם           

  חותמת הוועדה המקומית              בדק מטעם הוועדה/רשות הרישוי ע"י:                           חותמות אחרות: 
  רשות הרישוי:                        _____________     ________________

  שם                         תאריך       
   _________________    _____________  

 תפקיד                      חתימה          

  הקומה והמפלס   השימושים העיקריים (מ"ר)

  בבין**

סה"כ  חלקי שירות (מ"ר)
  הבין

  משטחים 

  לא

  מקורים 

בא
סה"כ***

שטח 

  קיים

  סה"כ 

  מקלט

מתקים 

ומערכות 

  טכיות
  חיה  אחסה

  מבואות 

  וחדרי  

  מדרגות 

קומת 

עמודים 

  מפולשת

מעברים 

לכלל 

  הציבור 
  אחר   בליטות

ביה 
  קיימת

ג  סה"כ 
  שימוש  קוד   שימוש  קוד  שימוש  קוד

  מ"ר
% משטח 

% משטח   מ"ר  המגרש 
  המגרש 

  %  מ"ר
  מוצע  קיים  מוצע  קיים  מוצע  קיים

  סה"כ 

גב  א
  מעל הקרקע

מתחת הקרקע 

  *יש לרשום קוד ושם השימוש המבוקש בכותרת הדף. 
  **פירוט וסף מצא בדפי ההסבר. 

  . במידה שקיימים יותר משלושה שימושים יש להשתמש בטופס וסף. 1  הערות 
  . במידה ואין מספיק שורות למספר קומות או מפלסים יש להשתמש בטופס וסף. 2

  הערה: 
  השטחים המבוקשים א + ב = ג סה"כ 

1= ג  1+ ב 1חייבים להיות שווים לשטחים המותרים א 

  השימושים העיקריים (מ"ר)
  אסמכתא

  חלקי שירות (מ"ר)
  סה"כ השטחים 
  המותרים לביה

  סה"כ 

  מקלט
מתקים 
ומערכות 
  טכיות

  חיה  אחסה
  מבואות 
  וחדרי  
  מדרגות 

קומת 
עמודים 
  מפולשת

מעברים 
לכלל 
  הציבור 

  אחר   בליטות
ביה 
  קיימת

  סה"כ 
  קוד  קוד   קוד

  מ"ר
% משטח 

  המגרש 

  מ"ר
% משטח   

  המגרש 

  %  מ"ר

 תכית ראשית

1ג1ב 1א
  מעל הקרקע

מתחת הקרקע 
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 מיויים והצהרת המבקש * .א
 (א) מיוי עורך הבקשה הראשי.1

ממה בזאת את........................ בעל/ת מס' זיהוי להיות עורך הבקשה הראשי אי 
להיתר, ולייצגי בפי מוסדות תכון והרשויות המוסמכות בכל הוגע לטיפול בבקשה להיתר 

  ולקבלתו, לרבות  התיקוים ככל שידרשו על ידי הרשויות ה"ל.
  (ב) מיוי עורכי הבקשה (לפי תרשים)1

י ממה בזאת את:א  

  פקס'  טלפון  מען  תחום פעולה  שמות עורכי הבקשה
        עורך ראשי   .1

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

להיות עורך הבקשה להיתר בתחום הפעולה ה"ל, ולייצגי בתחום פעולתו בפי מוסדות התכון 
הוגע לטיפול בבקשה להיתר  ולקבלתו, לרבות התיקוים ככל הרשויות המוסמכות, בכל 

  שידרשו על ידי הרשויות ה"ל.
  . מיוי מתכן השלד2

  אי ממה בזה את ______________בעל/ת מס' זיהוי _______________
  כתובת  _____________________ טל' _________ פקס'__________

שעליו מבוקש ההיתר, להגיש לועדה המקומית/רשות  להיות אחראי/ת לתכון השלד של הבין
הרישוי המקומית את החישובים הסטטיים לגבי הביה שעליה מבוקש ההיתר, ולקיים פיקוח 

  עליון על הקמת השלד.
  . פרטי הקבלן האחראי לביצוע השלד3

  אי ממה בזה את______________ בעל/ת מס' זיהוי ______________
'__________ בפקס הקבלים במדור___________ ובעל רישיון ובעל תעודת רישום מס

  לביצוע העבודה בתוקף עד__________, לבצע את העבודה שוא ההיתר כמתחייב לפי כל דין.
  (אם טרם תמה קבלן לביצוע העבודה):

אי מצהיר כי טרם מסרתי את ביצוע העבודה שוא ההיתר לידי קבלן, ומתחייב כי אמסור אותה 
י קבלן רשום בפקס הקבלים, ככל המתחייב על פי דין, ולהודיע זאת לרשות הרישוי ליד

המקומית טרם התחלת ביצוע העבודה, וחתימתו של הקבלן תצורף להודעה המפורטת את פרטי 
  רישומו של הקבלן.

  . פיוי האחראי לביצוע השלד4
  ___אי ממה בזה את______________ בעל/ת מס' זיהוי_____________

  כתובת ____________ טלפון _______________ פקס' ____________
  להיות האחראי/ת לביצוע שלד הבין.

  (אם טרם מוה האחראי לביצוע שלד הבין:)
  אי מצהיר כי טרם מייתי אחראי/ת לביצוע עבודות הביה בתחומים

ט בתקות, (לפרט:)______________________________ ומתחייב לעשות זאת כמפור
ולהודיע על כך לרשות הרישוי המקומית טרם התחלת ביצוע העבודה, תאריך 

  __________________ חתימת המבקש _____________
  . מיוי אחראים לביקורת5

אי ממה את הרשומים להלן להיות אחראים לביקורת ביצוע עבודות הביה, כל אחד בתחום 
  המצוין ליד שמו:

  פקס'  טלפון  מען  תחום פעולה  שמות עורכי הבקשה
        עורך ראשי   .1

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

  (אם טרם תמו אחראים לבקורת, כולם או חלקם:)
אי מצהיר כי טרם מייתי אחראי/ים לביקורת ביצוע עבודות הביה בתחומים (לפרט:) 

_____________________________ ומתחייב לעשות זאת כמפורט בתקות, ולהודיע על כך 
לרשות הרישוי המקומית טרם התחלת ביצוע העבודה. תאריך ____________ חתימת המבקש 

__________________  
 הצהרות  .ב

 הצהרות עורכי הבקשה .1
  או החתומים מטה מצהירים בזה:

(ב) למעלה 1כל אחד מאיתו מאשר שהאמור לגביו ברשימה שבפיסקא א' )1(
 הוא כון.

 כל אחד מאתו מסכים לקבל על עצמו את התפקיד המיועד לו בפיסקא ה"ל. )2(
________________  

*תמה אדם אחד ליותר מתפקיד אחד, ימלא פרטיו וחתימתו ליד כל אחד מהתפקידים שהוא 
  ף להוראות כל דין.ממלא או מצהיר לגביהם, בכפו

), או מצהירים, כל אחד לגבי תחום פעולתו, שיש לו את הכישורים המקצועיים לערוך בקשה 3(  
זו וכי בדקו את המסמכים הוגעים לבקשה, לרבות תכיתה מתייחסת לבקשה, וידוע לו כי אם 

חשוב, והו הצהרה זו איה כוה, הרי היא תחשב כמסירת ידיעה שהיא כוזבת או מטעה בפרט 
  צפויים לעושים הקבועים לפי כל דין ותחיקת ביטחון.

אי _______________ (עורך הבקשה הראשי) אחראי/ת לכך שהבקשה על ספחיה ערכה לפי 
מיטב הידיעה המקצועית ובהתאם לכל חיקוק החל על הבין או העבודה הממוצעת, שכל 
התוים שמסרו על ידי בבקשה זו כוים ושהתכון המוצע תואם את כל התכיות, פרט 

  לסטיות שפורטו לעיל.
  ___________תאריך _

  מס' רשיון  חתימת עורכי הבקשה  שמות עורכי הבקשה
      (עורך ראשי)   .1

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 הצהרת מתכן השלד .2
אי הח"מ ____________________  מס' זיהוי _____________                                          

  שם משפחה        פרטי
  מהדס רישוי מס' _______________________

הדסאי בעל רישיון מס' ___________________(ל"מבה פשוט")                                           
  מצהיר בזאת כדקלמן:

 )אי מסכים להיות מתכן שלד הבין שוא הבקשה, ולקיים פיקוח עליון על הקמת השלד.1
)אי מתחייב להגיש לפי מתן ההיתר שוא הבקשה, את החישובים הסטטיים בדבר הביה 2

 שוא ההיתר.
ם, אי )ידוע לי שאם אחרי הגשת החישובים הסטטיים יתגלה צורך בשיוי מהותי בה3

 מתחייב להגיש חישובים סטטיים מתוקים מיד עם גילוי הצורך בכך. 
)אי מצהיר כי יש לי  את הכישורים המקצועיים לערוך בקשה זו, וכי בדקתי את המסמכים 4

הוגעים לבקשה, לרבות כל תכית המתייחסת לבקשה וידוע לי כי אם הצהרה זו איה כוה 
א כוזבת או מטעה בפרט חשוב והי צפוי לעושים הרי היא תחשב כמסירת ידיעה שהי

  הקבועים על פי כל דין ותחיקת ביטחון.
שים לאחר  10-)ידוע לי כי עלי לשמור את תכית הקוסטרוקציה לתקופה של לא פחות מ5

 גמר הביה.
 (כאשר מוה) הצהרת האחראי לביצוע שלד הבין  .3

  ____________אי הח"מ _____________ מס' זיהוי __________
מהדס רשוי מס' _______________ (למבה פשוט) הדסאי בעל רשיון מס' 

  _______________ מצהיר בזה כדלקמן:
 אי מסכים להיות האחראי לביצוע שלד הבין. )1
ואי מתחייב  יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע שלד הבין )2

לדאוג לביצוע שלד הבין על פי תכיות והוראות מתכן השלד כפי שייתו בכתב וכן לבצע 
 תפקידי על פי שקבע בכל חיקוק הוגע לה.

  תאריך:_____________חתימה:________________
  (כאשר מוו) . הצהרת האחראים לביקורות4**

  או החתומים מטה מצהירים בזה:
  ) לעיל הוא כון.5)כל אחד מאתו מאשר שהאמור לגביו ברשימה שבפיסקא א'(1(
  ) כל אחד מאתו מסכים לקבל על עצמו את התפקיד המיועד לו בפסיקא ה"ל.2(
) או מצהירים, כל אחד לגבי תחום פעולתו, שיש לו את הכישורים המקצועיים לערוך את 3(

  ות הרישוי המקומית כמתחייב על פי כל דין.הביקורת כהלכה ולדווח על תוצאותיה לרש
אי ______________(עורך הביקורת הראשי) אחראי/ת לכך שהביקורת תערך על פי מיטב 

  הידיעה המקצועית ושכל הדיווח לרשות הרישוי המקומית יערכו על פי כל דין.

  
_____________  

  **יתן להגשה בפרד, לפי התחלת הביה

  מס' רשיון  חתימת אחראים לבקורת  שמות האחראים לבקורת

    עורך ראשי   .1

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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  בקשה לשיוי בהיתר - 2טופס 
  (ה)) 39(תקה 

  1966לשת  79חוק תכון ערים כפרים ובייים, מס' 
  התרת שיויים בהיתר בידי מהדס הוועדה המיוחדת

  1996לשת   79חוק  תכון ערים כפרים ובייים מס'                                             2טופס   
  תקות תכון ערים, כפרים ובייים (בקשה  להיתר                 
  2019-"ף תאיו) (יהודה והשומרון), התש            (ה)   39תקה   
                          
  וועדה מיוחדת לתכון וביה   

  רשות רישוי 
  מס' בקשה:       מס' תיק:  

      
  

תאור 
  הכס

  התכיות החלות במקום   מגרש   חלקה/מאוקע   גוש מוסדר / פיסקאלי   כתובת 
  מס' בית  שם הרחוב   שם היישוב

            
    סמל    סמל  

    רחוב     רחוב 
OOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOO  
מס' זהות או רישומו של   השם

  תאגיד 
  טלפון  מס'  המען        

  פקסימיליה    רחוב       מס' בית    ישוב + מיקוד   פרטי  משפחה

  המבקש
  ט.         

 ........................  
  פ. 

  ט.             בעל זכות בכס 
 .......................  

  פ. 
        אחר  חכירה   בעלות

O  O  O        

  עורך הבקשה הראשי
  ט.           

 ........................  
  פ. 

      
      

  מתכן שלד הביין 
  ט.           

 .......................  
  פ. 

      
      

  מיפרט

  תיאור הבקשה 
  

  שימוש עיקרי 
O מגורים  O מסחרי  O בידור  O תעשיה  O מלאכה  O חקלאי  

O משרדים  O אותמלו  O ופש וספורט  O י ציבוריב  O .....................שימוש אחר  

סוג העבודה או השימוש  
  המוצעים 

O ין חדשב  O יןתוספת לב  O יןוי בבשי  O יםתיקו  O ............................הריסה  

O  וי בשימושממטרה:.............................................     למטרה: .................................................. שי  

  האם העבודה היא עבור 
Oמשרד ממשלתי  O רשות מקומית  O מוסד ציבורי    

O גורם פרטי  O ה ביתךב  O אחרת ......................................................  

  המגרש/חלקה: .................. מ"ר. שטח הביה הכולל המבוקש: מ"ר ...................   %ביה....................         שטח

 
 

חומרי 
  הביה

  סוג הביה 
O רגילה  O מתועשת  Oלהרכבה  

O בית מוכן    O ....................................אחר
.  

  חומר אחר O  לבים שרופות O  אבן טבעית O  בלוקים O  בטון מזוין O  קירות חיצויים 

  חומר אחר O  זכוכית O  טיח O  אבן טבעית O  אבן מלאכותיתO  חומר גימור 
      חומר אחר O  עץ O  בטון מזוין O  תקרות 

  אחר חומר O  טיח O  אסבסט O  רעפים O  בטון מזוין O  גג

  גדרות 

Oאבן מלאכותית  O אבן טבעית  O בטון  O בלוקים  O ברזל  

O עץ  O רשת  O...............................חומר אחר    

  מוצעות.................................מ"א קיימות...............................מ"א 

  
  
  
  

סה"כ.....................מ" 
  א
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 הגשת בקשה לשיויים תחתם בידי עורכי הבקשה המקורית להיתר
  

השיויים 
המבוקשים 
  בהיתר

מס'  
  (ימולא ע"י עורך הבקשה) פירוט השיוי וימוקי הבקשה  סידורי 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    

  
בשטחי הביה, יש למלא את הטבלה בעמוד הבא בטופס זה. אם לאו, יצוין על גבה "אין שיוי"אם הבקשה כוללת גם שיוי   

  
ימוקי 

המהדס 
  המאשר

    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
_____________                                                           ______________________________                               

 תאריך                                                 חתימה                                                                                       שם המהדס                                                        
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  השטחים המבוקשים לביה בכל מפלס בפרד (עפ"י תכית הביה)
  

  

  השטחים המותרים לביה בכל המפלסים יחד (עפ"י אסמכתא: חוק, תקות, תכית)

  
                                                                                                        הי מצהיר על כוות הפרטים דלעיל:                                                                                           

                    
_______________________________________           _________  

  תאריך                            שם וחתימת עורך הבקשה הראשי           

  חתימות וספות:

המבקש               _______________     _________________     
______________  

  שם                               חתימה                           תאריך                                     

בעל הזכות בכס    ______________      _________________      
_______________  
  תאריך                             שם                                 חתימה                                  

  מתכן שלד הבין  _______________     _________________     _______________
  תאריך                              שם                                 חתימה                         

  
  חותמות אחרות:                חותמת הוועדה המיוחדת              בדק מטעם הוועדה/רשות הרישוי ע"י:            

  רשות הרישוי:                        _____________     ________________
  שם                         תאריך                                                    

                                         _______________    _______________  
  תפקיד                      חתימה                                                

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

הקומה   השימושים העיקריים (מ"ר)

  והמפלס 

  בבין**

  

  

סה"כ      חלקי שירות (מ"ר)
  הבין

  משטחים 

  לא

  מקורים 

  ב  א
סה"כ    *    *    *  

שטח 

  קיים

  סה"כ 

  מקלט

מתקים 

ומערכות 

  טכיות
  חיה  אחסה

  מבואות 

  וחדרי  

  מדרגות 

קומת 

עמודים 

  מפולשת

מעברים 

לכלל 

  הציבור 
  אחר   בליטות

ביה 
  קיימת

  ג  סה"כ 
  שימוש  קוד   שימוש  קוד  שימוש  קוד

  מ"ר
 %

משטח 
  המגרש 

  מ"ר
 %

משטח 
  המגרש 

  %  מ"ר
  מוצע  קיים  מוצע  קיים  מוצע  קיים

                                                 
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                סה"כ                  

      ג    ב                           א              
מעל                   

  הקרקע 
                              

מתחת                   
  הקרקע 

                              

  *יש לרשום קוד ושם השימוש המבוקש בכותרת הדף. 
  **פירוט וסף מצא בדפי ההסבר. 

  . במידה שקיימים יותר משלושה שימושים יש להשתמש בטופס וסף. 1  הערות 
  קומות או מפלסים יש להשתמש בטופס וסף. . במידה ואין מספיק שורות למספר 2
  

  הערה: 
  סה"כ השטחים המבוקשים א + ב = ג 

  1= ג  1+ ב 1חייבים להיות שווים לשטחים המותרים א 

  השימושים העיקריים (מ"ר)

  

  חלקי שירות (מ"ר)  
  סה"כ השטחים 
  המותרים לביה

      

  

  סה"כ 

  מקלט
מתקים 
ומערכות 
  טכיות

  חיה  אחסה
  מבואות 
  וחדרי  
  מדרגות 

קומת 
עמודים 
  מפולשת

מעברים 
לכלל 
  הציבור 

  אחר   בליטות
ביה 
  קיימת

  סה"כ 
  קוד  קוד   קוד

  מ"ר
% משטח 

  המגרש 

  מ"ר
% משטח   

  המגרש 

  %  מ"ר

      

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
    1ג    1ב                          1א        
                                          
                                          
    

  במקרה של בקשה להקלה יש לחתום גם על פירוט הבקשה להלן: 
  מוקי הבקשה   פירוט הבקשה להקלה  

1    
2    
3    
4    
    
  

  הי מצהיר על כוות הפרטים דלעיל: 
             ___________________________  

  שם וחתימת עורך הבקשה הראשי   תאריך          
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 מיויים והצהרת המבקש * .ג
 (א) מיוי עורך הבקשה הראשי.1

אי ממה בזאת את........................ בעל/ת מס' זיהוי..................... להיות עורך 
להיתר, ולייצגי בפי מוסדות תכון והרשויות המוסמכות בכל הוגע לטיפול הבקשה הראשי 

  בבקשה להיתר ולקבלתו, לרבות  התיקוים ככל שידרשו על ידי הרשויות ה"ל.
  (ב) מיוי עורכי הבקשה (לפי תרשים)1

  אי ממה בזאת את:

  פקס'  טלפון  מען  תחום פעולה  שמות עורכי הבקשה
        עורך ראשי   .1

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

להיות עורך הבקשה להיתר בתחום הפעולה ה"ל, ולייצגי בתחום פעולתו בפי מוסדות התכון 
הרשויות המוסמכות, בכל הוגע לטיפול בבקשה להיתר  ולקבלתו, לרבות התיקוים ככל 

  הרשויות ה"ל.שידרשו על ידי 
  . מיוי מתכן השלד2

  אי ממה בזה את ______________בעל/ת מס' זיהוי _______________
  כתובת  _____________________ טל' _________ פקס'__________

להיות אחראי/ת לתכון השלד של הבין שעליו מבוקש ההיתר, להגיש לועדה המקומית/רשות 
בים הסטטיים לגבי הביה שעליה מבוקש ההיתר, ולקיים פיקוח הרישוי המקומית את החישו

  עליון על הקמת השלד.
  . מיוי הקבלן האחראי לביצוע הבין3

  אי ממה בזה את______________ בעל/ת מס' זיהוי ______________
ובעל תעודת רישום מס'__________ בפקס הקבלים במדור___________ ובעל רישיון 

  דה בתוקף עד__________, לבצע את העבודה שוא ההיתר כמתחייב לפי כל דין.לביצוע העבו
  (אם טרם תמה קבלן לביצוע העבודה):

אי מצהיר כי טרם מסרתי את ביצוע העבודה שוא ההיתר לידי קבלן, ומתחייב כי אמסור 
לרשות הרישוי אותה לידי קבלן רשום בפקס הקבלים, ככל המתחייב על פי דין, ולהודיע זאת 

המקומית טרם התחלת ביצוע העבודה, וחתימתו של הקבלן תצורף להודעה המפורטת את 
  פרטי רישומו של הקבלן.

  . מיוי האחראי לביצוע השלד4
  אי ממה בזה את______________ בעל/ת מס' זיהוי________________

  כתובת ____________ טלפון _______________ פקס' ____________
  ן.ילהיות האחראי/ת לביצוע שלד הבי

ה האחראי לביצוע שלד הבין:)י(אם טרם מו  
  אי מצהיר כי טרם מייתי אחראי/ת לביצוע עבודות הביה בתחומים

(לפרט:)______________________________ ומתחייב לעשות זאת כמפורט בתקות, 
העבודה, תאריך  ולהודיע על כך לרשות הרישוי המקומית טרם התחלת ביצוע

  __________________ חתימת המבקש _____________
  . מיוי אחראים לביקורת5

אי ממה את הרשומים להלן להיות אחראים לביקורת ביצוע עבודות הביה, כל אחד בתחום 
  המצוין ליד שמו:

  פקס'  טלפון  מען  תחום פעולה  שמות עורכי הבקשה
        עורך ראשי   .1

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

  (אם טרם תמו אחראים לבקורת, כולם או חלקם:)
אי מצהיר כי טרם מייתי אחראי/ים לביקורת ביצוע עבודות הביה בתחומים (לפרט:) 

_____________________________ ומתחייב לעשות זאת כמפורט בתקות, ולהודיע על 
לרשות הרישוי המקומית טרם התחלת ביצוע העבודה. תאריך ____________ חתימת כך 

  המבקש __________________
 הצהרות  .ד

 הצהרות עורכי הבקשה .2
  או החתומים מטה מצהירים בזה:

(ב) למעלה 1כל אחד מאיתו מאשר שהאמור לגביו ברשימה שבפיסקא א' )3(
 הוא כון.

כל אחד מאתו מסכים לקבל על עצמו את התפקיד המיועד לו בפיסקא  )4(
 ה"ל.

________________  
*תמה אדם אחד ליותר מתפקיד אחד, ימלא פרטיו וחתימתו ליד כל אחד מהתפקידים שהוא 

  ממלא או מצהיר לגביהם, בכפוף להוראות כל דין.

ת הכישורים המקצועיים לערוך ), או מצהירים, כל אחד לגבי תחום פעולתו, שיש לו א3(  
בקשה זו וכי בדקו את המסמכים הוגעים לבקשה, לרבות תכיתה מתייחסת לבקשה, וידוע 
לו כי אם הצהרה זו איה כוה, הרי היא תחשב כמסירת ידיעה שהיא כוזבת או מטעה 

  בפרט חשוב, והו צפויים לעושים הקבועים לפי כל דין ותחיקת ביטחון.
__________ (עורך הבקשה הראשי) אחראי/ת לכך שהבקשה על ספחיה ערכה אי _____

לפי מיטב הידיעה המקצועית ובהתאם לכל חיקוק החל על הבין או העבודה הממוצעת, שכל 
התוים שמסרו על ידי בבקשה זו כוים ושהתכון המוצע תואם את כל התכיות, פרט 

  לסטיות שפורטו לעיל.
  __תאריך __________

  מס' רשיון  חתימת עורכי הבקשה  שמות עורכי הבקשה
      (עורך ראשי)   .4

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 הצהרת מתכן השלד .5
אי הח"מ ____________________  מס' זיהוי _____________                                   

  שם משפחה        פרטי
  מהדס רישוי מס' _______________________

הדסאי בעל רישיון מס' ___________________(ל"מבה פשוט")                                     
  זאת כדקלמן:מצהיר ב

)אי מסכים להיות מתכן שלד הבין שוא הבקשה, ולקיים פיקוח עליון על הקמת 1
 השלד.

)אי מתחייב להגיש לפי מתן ההיתר שוא הבקשה, את החישובים הסטטיים בדבר 2
 הביה שוא ההיתר.

)ידוע לי שאם אחרי הגשת החישובים הסטטיים יתגלה צורך בשיוי מהותי בהם, אי 3
 חייב להגיש חישובים סטטיים מתוקים מיד עם גילוי הצורך בכך. מת

)אי מצהיר כי יש לי  את הכישורים המקצועיים לערוך בקשה זו, וכי בדקתי את 4
המסמכים הוגעים לבקשה, לרבות כל תכית המתייחסת לבקשה וידוע לי כי אם הצהרה 

ו מטעה בפרט חשוב והי זו איה כוה הרי היא תחשב כמסירת ידיעה שהיא כוזבת א
  צפוי לעושים הקבועים על פי כל דין ותחיקת ביטחון.

שים  10-)ידוע לי כי עלי לשמור את תכית הקוסטרוקציה לתקופה של לא פחות מ5
 לאחר גמר הביה.

 (כאשר מוה) ן יהצהרת האחראי לביצוע שלד הבי .6
  ____אי הח"מ _____________ מס' זיהוי __________________

שיון מס' ישוי מס' _______________ (למבה פשוט) הדסאי בעל רימהדס ר
  _______________ מצהיר בזה כדלקמן:

 ן.יאי מסכים להיות האחראי לביצוע שלד הבי )3
ן ואי ייש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע שלד הבי )4

תכיות והוראות מתכן השלד כפי שייתו בכתב ן על פי ימתחייב לדאוג לביצוע שלד הבי
 וכן לבצע תפקידי על פי שקבע בכל חיקוק הוגע לה.

  חתימה:________________ תאריך:_____________
  (כאשר מוו) . הצהרת האחראים לביקורות4**

  או החתומים מטה מצהירים בזה:
  ) לעיל הוא כון.5א'( ה)כל אחד מאתו מאשר שהאמור לגביו ברשימה שבפיסק1(
  ה"ל. ה) כל אחד מאתו מסכים לקבל על עצמו את התפקיד המיועד לו בפסיק2(
) או מצהירים, כל אחד לגבי תחום פעולתו, שיש לו את הכישורים המקצועיים לערוך 3(

  את הביקורת כהלכה ולדווח על תוצאותיה לרשות הרישוי המקומית כמתחייב על פי כל דין.
_____(עורך הביקורת הראשי) אחראי/ת לכך שהביקורת תערך על פי אי _________

  מיטב הידיעה המקצועית ושכל הדיווח לרשות הרישוי המקומית יערכו על פי כל דין.

  
_____________  

  **יתן להגשה בפרד, לפי התחלת הביה

  מס' רשיון  חתימת אחראים לבקורת  שמות האחראים לבקורת

    עורך ראשי   .1

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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  היתר - 3טופס 

  (א)) 35(תקה 
 היתר
  ______________________ 'מס תיק

 
מגרש  ____________חלקה -מווקע תת / ____________חלקה גוש__________
____________   

 
 ___________ מיתאר תכית מס'

 
  _______________ולביה  לתכון המיוחדת הוועדה
  ______________________ מס' ביה היתר
 ___________________ מס' ____, רחוב שכוה_______ ________, מקומית רשות
 . _______________ת.ז __________________________  ההיתר בעל
 . _______________טל _______________________________ מעו
 . _______________ת.ז _________________________ הבקשה  עורך
 . _______________טל _______________________________ מעו

 . _______________ת.ז ____________ השלד לביצוע  האחראי המהדס
 .המיוחדת הוועדה באישור אלא להעברה יתן איו זה היתר
  ________מיום ______________ המיוחדת המקומית הוועדה  אישור פי על

 ______________________:מותר
 

לתקות תכון ערים, כפרים וביים (בקשה   בהתאם תבוצעה האמורות שהעבודות בתאי
 והמאשרים החתומים לספחים ובהתאם ,2019-"ףלהיתר ותאיו)  (יהודה והשומרון), התש

 __:._____________הבאים המיוחדים  התאים וימולאו זה להיתר המצורפים
 
 

 :הביה  אגרת שיעור  חישוב להלן
 

 _____________________: העבודה תאור
 ___________________________: הכמות
 ____________________: המדידה יחידת
 ____________________________: מחיר
 ____________________________:סה"כ

 
 ________________: ביה אגרת הכל סך
 

 ___________________ מס' קבלה לפי _________________ ביום שולם  פיקדון
  __________________ מס' קבלה לפי ________ ביום  שולמה ביה  אגרת יתרת
  _________________ההיתר תית  תאריך
 .תיתו מיום שים שלוש בתום תוקפו יפקע זה היתר

 
  כשהיא המיוחדת לוועדה המשה  ועדת  אף מיוחדת,  בוועדה מדובר זה שבטופס מקום בכל

 .סמכויותיה בתחום פועלת
 

 ___________________________________ המהדס חתימת
  

 ___________________ המיוחדת הוועדה  יו"ר חתימת
 או

 _________________מיוחדת ועדה של המשה ועדת יו"ר
 

 ___________________________המקומית הוועדה חותמת
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 .המהדס / המקומית הוועדה  יו"ר ידי על ומאושרים  חתומים הספחים של אחד  עותק לוטה:

 
לתקות תכון ערים, כפרים וביים (בקשה להיתר ותאיו)  (יהודה   (ד)35 תקה לפי

  של הביצוע זמן כל במשך הביה  באתר  העבודה מהל בידי יוחזק  ,2019-"ףוהשומרון), התש
 שהורשה לאדם  דרישה לפי ויוצג ומאושר, חתום ספחיו, על ההיתר של אחד עותק ,העבודה

 הבריאות, רשות  האזרחי, המיהל או העליוה התכון  מועצת מטעם מי הוועדה, ידי על לכך
  לכבאי.  או לחייל לשוטר, הג"א, מפקדת או המקומית הרשות
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  4טופס 
  )) ה(40(תקה 

  
  בקשה לתעודת גמר 

  

.מס'  תיק  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  
. אי הח"מ בעל היתר  א . . . . . . . . . . . . . . . .מספר זיהוי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שמעי ב   .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טלפון  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מבקש(ת) בזה מהמהדס של הועדה   .
. המיוחדת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   *לתת לי תעודת גמר לגבי הבין/העבודה .

.המוגדר(ת) בהיתר הביה מס'  . . . . . . מתאריך  . . . . . . . . . . . . . . . . . . המועצה  בתחום .
. (הרשות המקומית) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שכוה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רחוב  .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .גוש . . . . . . . . . . . . . . . .מווקע* /חלקה . . . . . . . . . . . . . . . -תת .
.חלקה  . . . . . . . . . . .מגרש   . . . . . . . . . . . . תב"ע  י  פ על   . . . . . . . . . . . .  

  
. תאריך    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימת בעל ההיתר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  
  (למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי אדם אחד בלבד)   ב.

שמעי  ............ מספר זיהוי .................... אי החתום(ה) מטה האחראי לביקורת 
  / מצהיר(ה) בזה שהביה...................... טלפון ............................................ 

מבוקשת בזה תעודת גמר, בוצעה בהתאם למפרט ולספחים שלגביה  *שהעבודה
תאיו) (יהודה  ו ערים, כפרים וביים (בקשה להיתרלתקות תכון שאושרו בהתאם 
, ומולאו כל התאים שהותו בהיתר, פרט לתאים המפורטים  2019-"ףוהשומרון), התש

כאחד בהחלטתם מתאריך  המיוחדתלהלן שיושב ראש ומהדס הועדה 
  .....................החליטו לדחות את קיומם עד  ............................. 

  
  ואלה הם התאים שקיומם דחה: 

  

מועד אחרון    מהות התאי 
  לקיום התאי

מועד החלטת יושב ראש  
על  המיוחדת ומהדס הועדה 

  הדחיה 

1.    

2.    

3.    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  חתימת האחראי לביקורת   תאריך 

  
.עורך הבקשה הראשי  / אי, עורך הבקשה  .1ב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

.מס' זהות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס' רישיון  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.שמעי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טל'  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

פיקוח עליון, בתחום תכון   מצהיר בזה, בהסתמך על הביקורת שערכתי במסגרת
ת גמר, בוצעה בהתאם  דאדריכלי, על ביצוע העבודה, שהביה שלגביו מבוקשת בזה תעו 

בקשה להיתר  לתקות תכון ערים, כפרים וביים (למפרט ולספחים שאושרו בהתאם 
, ומולאו כל התאים שהותו בהיתר, פרט  2019-"ף(יהודה והשומרון), התשותאיו) 

  לתאים שפורטו לעיל אשר הוחלט לדחות את קיומם.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

חתימת עורך הבקשה/עורך הבקשה  תאריך 
  הראשי 

  (למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי יותר מאדם אחד)

או החתומים מטה מצהירים בזה, כל אחד לגבי תחום פעולתו, שהבין שלגביו מבוקשת בזה 
לתקות תכון ערים, כפרים תעודת גמר בה בהתאם למפרט ולספחים שאושרו בהתאם 

, ומולאו כל התאים שהותו2019-"ף(יהודה והשומרון), התש(בקשה להיתר ותאיו) וביים 
כאחד  המיוחדתורטים להלן שיושב ראש ומהדס הועדה בהיתר, פרט לתאים המפ

. בהחלטתם מתאריך  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . החליטו לדחות את קיומם עד.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ואלה הם התאים שקיומם דחה:  .

מועד החלטת יושב מועד אחרון  מהות התאי 
  לקיום התאי

ראש ומהדס הועדה
  על הדחיה  המיוחדת

1.  

2.  

3.  

שם האחראי
  לביקורת 

מספר   המען  מספר זיהוי 
  טלפון

תחום הפעולה על פי
בקשת ההיתר או 

הודעה לועדה 
  המיוחדת 

  חתימות 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

.תאריך  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.אי מתכן שלד הבין   ג. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מספר זיהוי  .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מס' רשיון  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שמעו  .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טל'  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בזה,מצהיר  .
בהסתמך על הבקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון על ביצוע העבודה, שהביה/העבודה 

לתקות שלגביה מבוקשת תעודת גמר, בוצעה בהתאם לבקשה והמיפרט שאושרו, בהתאם 
  .2019-"ף(יהודה והשומרון), התש(בקשה להיתר ותאיו) תכון ערים, כפרים וביים 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  חתימת מתכן שלד הבין   תאריך 

.אי האחראי לביצוע השלד   ד. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מספר זיהוי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.שמעי ב  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טלפון  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מצהיר(ה) בזה .

שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר בוצעה בהתאם לתכית *העבודה / שהביה
. בידי  / הקוסטרוקציה שערכה בידי . . . . . . . . . . . . . . . .

אי מצהיר(ה) בזה ששלד הבין הוקם בהשגחתי המלאה/בהשגחה המלאה שלי ושל
שקפת כיום ובעתיד לבי אדם שישתמשו בביןוכי אין כל סכה   *קודמי בתפקיד

  האמור, מאופן ביצוע השלד ואיכותו. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  חתימת האחראי לביצוע השלד  תאריך 

  מחק את המיותר. –(*) 
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  5טופס 
  )) ו(40(תקה 

  
  תעודת גמר 

  
.מס'  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.תיק מס'  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  
.גוש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חלקה / מווקע* . . . . . . . . . . . . . . . חלקה  - תת .

. . . . . . . . . . . .מגרש   . . . . . . . . . . . . תב"ע  י  פ על   . . . . . . . . . . . .  
.היתר מס'  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.מיום  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.לתכון ולביה  המיוחדתהועדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

 (בקשה להיתר ותאיו) ות תכון ערים, כפרים וביים לתק(ד) 21בתוקף סמכותי לפי תקה 
, אי מאשר בזה, על יסוד הדיווחים וההצהרות שהוגשו 2019-"ף(יהודה והשומרון), התש 

מועצה המצא בתחום ה *כדרש לפי התקות האמורות, שהבין/התוספת לבין/השיוי בבין
.  )רשות המקומית(ה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ה שכו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רחוב   .

. . . . . . . מס'  . . . . . . . לפי תאי ההיתר, למעט התאים המפורטים  *בה/הושלם/הותאם.
כאחד עד תאריך   המיוחדת להלן שקיומם דחה בהחלטתם של יושב ראש ומהדס הועדה 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   למטרות המפורטות בהיתר.  , וכי מותר להשתמש בבין.

  אלה הם התאים של ההיתר שקיומם דחה: 
  

מועד אחרון לקיום    מהות התאי 
  התאי 

מועד החלטת יושב ראש ומהדס  
  על הדחיה המיוחדתהועדה 

1.    

2.    

3.    

  

.המהדס  . . . . . .. . . . . . . . . . . .  

  

.חתימה    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.תאריך    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  
. עותק החישובים הסטטיים שמור ב   1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. מס' רישום  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .בתיק מס' . . . . . . . . . . . . בפילם מס'  .
. . . . . . . . . . . . . . . . .  

.עותק מתכית הקוסטרוקציה שמור אצל מתכן שלד הבין   2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. מעו  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מס' טלפון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  
  מחק את המיותר. –(*) 
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  6טופס 
  ) 10(תקה 

  
  בקשה לאישור קליטת בקשה להיתר במסגרת הליך רישוי 

  

  ___________  תאריך:(*)                                                      __________מס' תיק: 
  

  (**)אל: מפקד צבאי _________________

  
 10בהתאם לתקה  בקשה לאישור קליטת בקשה להיתר במסגרת הליך רישויהדון: 

(יהודה והשומרון),  (בקשה להיתר ותאיו) לתקות תכון ערים, כפרים וביים 
  2019-"ףהתש

  

  
. אי הח"מ,   . . . . . . . . . . . . . . .    ,המבקש להגיש בקשה לקבלת היתר (שם מלא), .

.מספר זיהוי    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כתובתשמעי ב  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

.טלפון  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אישור  לתת לי את אישורך כמפקד צבאי בקש(ת) בזה מ  ,.

המוגדר(ת)   *) *(*לגבי הבין/העבודה לקידום הליך רישוי לצורך קליטת בקשתי להיתר

.היתר הביה מס' בקשה לב . . . . . . מתאריך  . . . . . . . . . . . . . . . . . . בתחום המועצה  .

.המקומית)  (הרשות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שכוה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רחוב  .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . גוש . . . . . . . . . . . . . . . .)*(**חלקה / מווקע. . . . . . . . . . . . . . . -תת .

.חלקה  . . . . . . . . . . .מגרש   . . . . . . . . . . . . תב"ע  י  פ על   . . . . . . . . . . . .  

  
    –זאת, הואיל ו 

  
האם מתקיים בבקשה דן   המצריך אישור מפקד צבאי:פירוט המצב   מס"ד

(יש לכתוב כן/לא ולפרט ככל 
  הדרש): 

השטח מושא הבקשה, כולו או חלקו, מצוי בתחומי   .1
לצו  318הכרזה על שטח  סגור, שהוצאה מכוח סעיף 

בדבר הוראות ביטחון [וסח משולב] (יהודה 
בדבר (להלן: צו  2009-), התש"ע1651והשומרון) (מס' 

 הוראות ביטחון).

  

השטח מושא הבקשה, כולו או חלקו, מצוי בתחומי   .2
לצו בדבר  332צו איסור בייה, שהוצא מכוח סעיף 

 הוראות ביטחון.

  

השטח מושא הבקשה, כולו או חלקו, מצוי בתחומי   .3
לצו בדבר  2הכרזה על שטח מתוחם בהתאם לסעיף 

מבים בלתי מורשים (הוראת שעה) (יהודה 
 .2003-), התשס"ד1539והשומרון) (מס' 

  

השטח מושא הבקשה, כולו או חלקו, מצוי בתחומי   .4
 .1.1.2000צו תפיסת מקרקעין שיצא אחר יום 

  
  
  
  

  
. תאריך  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מגיש הבקשהחתימת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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  : החלטת המפקד הצבאי
  

_____________, בהתאם לסמכויותיי על פי כל דין ותחיקת ביטחון,  אי הח"מ,   

לאחר שעייתי בבקשת __________ מספר זיהוי __________ מיום 

  ___________________, מחליט בזאת כדלקמן: 

פירוט המצב המצריך אישור   מס"ד
  מפקד צבאי: 

האם מתקיים 
בבקשה דן (יש  

  לכתוב כן/לא):

האם התקבל אישור 
בבקשה דן (יש לכתוב 

  ): , ולפרט ימוקכן/לא
השטח מושא הבקשה, כולו או   .1

חלקו, מצוי בתחומי הכרזה על 
שטח  סגור, שהוצאה מכוח 

לצו בדבר הוראות   318סעיף 
ביטחון [וסח משולב] (יהודה  

-), התש"ע1651והשומרון) (מס' 
(להלן: צו בדבר הוראות   2009

 ביטחון). 

    

ה, כולו או השטח מושא הבקש  .2
חלקו, מצוי בתחומי צו איסור  

  332בייה, שהוצא מכוח סעיף 
 לצו בדבר הוראות ביטחון.

    

השטח מושא הבקשה, כולו או   .3
חלקו, מצוי בתחומי הכרזה על 

 2שטח מתוחם בהתאם לסעיף 
לצו בדבר מבים בלתי מורשים  
(הוראת שעה) (יהודה 

), 1539והשומרון) (מס' 
 .2003-התשס"ד

    

השטח מושא הבקשה, כולו או   .4
חלקו, מצוי בתחומי צו תפיסת  
מקרקעין שיצא אחר יום 

1.1.2000. 

  
  
  
  

  

  
  

. תאריך  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם מלא וחתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

ו     הי זה  ר  בלבדאישו י   בטחו ר  להיתר  ,אישו הבקשה  קליטת  רך  לצו
ות  להו כדי  ו  ב ן  אי ו בלבד,  וחדת,  המי ועדה  בו או  ן  ו התכ בלשכת 
להיתר  הבקשה  ר  אישו או  הבקשה  מושא  השטח  של  על  בפו גריעה 

ופא.   ג
  

  יש למלא פרטי תיק יחידת הפיקוח אם ישו. –  (*) 
  יש להפות למפקד הצבאי הרלווטי:  –(**) 

 ;יבה המרחביתמפקד החט החתום על צו הסגירה או –) 1(א)(10בקשה לפי תקה  -
 ; פיקוד מרכז –) 2(א)(10בקשה לפי תקה  -
 מפקד החטיבה המרחבית; –) 3(א)(10בקשה לפי תקה  -
 .פיקוד מרכז –) 4(א)(10בקשה לפי תקה  -

  יש למחוק את המיותר. –(***) 
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  7טופס 
  (ו)) 7(תקה 
  

  תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבין 
  

     אי החתום(ה) מטה 

  מס' רישיון מהדס  מס' זהות   ופרטישם משפחה  

    - הגר(ה) ב 

  מס'  יישוב רחוב או שכוה  

    - מתכן השלד של הבין הבה ב

  גוש וחלקה / מווקע  כתובת  

. ועל פי היתר ביה מס'  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תב"ע  . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

  מצהיר(ה) בזה לאמור: 
אי אחראי לביצוע שלד הבין הזכר לעיל ואי מצהיר כי השלד בוצע על פי כל דין החל    .1

על ביצוע השלד, בהתאם להיתר הביה ולרבות בהתאם להוראות העוסקות בשלד הבין  
  בחלק ה' בתוספת השיה, בהתאם לתכיות שערך מתכן שלד הבין, וכמפורט להלן: 

  פי תכוו של מתכן השלד; הקרקע בדקה והביסוס בוצע על   (א)
על חלקיו;   466שלד מבטון מזוין הוקם על פי הוראות הביצוע בתקן ישראלי, ת"י   (ב)

  לעין פיגומים; 1139לעין טפסות ות"י  904ועל פי תקן ישראלי, ת"י  
כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבין מתאימים לדרישות התקים    (ג)

  ראות חלק ה' בתוספת השיה; המתאימים והם בהתאם להו
כל בדיקות שלד הבין ומרכיביו בוצעו על פי התקים המתאימים ובהתאם להוראות    (ד)

התוספת השייה; תוצאות הבדיקות הועברו למתכן השלד ובוצעו תיקוים על פי 
  החיותיו, ככל שיתו; 

בהתאם  בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא ביצעתי כל תקרת צלעות שלא   (ה)
  . 2חלק  466להוראות הביצוע בתקן ישראלי, ת"י  

הקמת השלד עשתה בהתאם לשיטת הביה התואמת את הוראות כל דין, לרבות פרט    .2
  בתוספת השיה.  5.03

יוכל לשאת   ביצעתי את השלד באופן שיובטח כי הבין -במקרה של תוספת לבין קיים   .3
  את העומסים שעשויים להיות מופעלים עליו בשל התוספת לבין.

  
  

  
 

_______________ 

  ולראיה באתי על החתום, 

  

__________________  

  חתימת המצהיר תאריך  
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  8טופס 

  תצהיר של האחראי לביצוע השלד 
  ) 38(תקה 

. אי החתום/ה מטה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ת.ז. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.הגר/ה ב  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.האחראי לביצוע השלד של הבין הבה ב  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .פי היתר ביה מס'  -על. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  גוש חלקה/מווקע

  מצהיר/ה בזה לאמור: 
המקלט), והי -הזכר לעיל (להלן  בדקתי את ביצוע העבודות של המקלט שבבין   .1

מצהיר כי עבודות זיון הרצפה, הקירות והתקרה של המקלט, עוביים, יציקת הבטון
בהם, פריטי מסגרות, ביוב, מים, חשמל וכיוצא באלה המחוייבים להיות יצוקים בהם,
וכן איטום הרצפה והקירות של המקלט, עשו לפי כל דין ותחיקת ביטחון החלים על

  מת מקלט ובהתאם להיתר הביה. הק
תצהיר זה יתן בהתאם לתקות תכון ערים, כפרים וביים (בקשה להיתר ותאיו)  .2

  .2019-"ף(יהודה והשומרון), התש
אי ותן/ת תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  .3

  לעוש/ים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן.

  תי על החתום, ולראיה בא

  חתימת המצהיר  תאריך 

. אי החתום מטה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מאשר בזה .
  שם ותואר

. כי ביום  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התייצב/ה בפי ה'/הגב' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ שהזדהה/תה בפי בת.ז. מס'   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המוכר/ת לי.

אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה שעליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעושים 
  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה כוות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה. 

  חתימה 

  ופרטי  שם משפחה

  מס'  רחוב או שכוה  ישוב
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  9טופס 

  (ה)) 7(תקה 

  מתכן השלד תצהיר של 

  אי החתום(ה) מטה 

  מס' רישיון מהדס  מס' זהות   שם משפחה ופרטי

  - הגר(ה) ב 

  מס'  יישוב רחוב או שכוה 

  - מתכן השלד של הבין הבה ב

  / מווקע גוש וחלקה כתובת   

.ועל פי היתר ביה מס'  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תב"ע   . . . . . . . . . . . . . . . .  

  בזה לאמור:  (ה)מצהיר

אי אחראי לתכון שלד הבין הזכר לעיל והתכון עשה על פי כל דין החל על תכון   .1
שלד, בהתאם להיתר הביה לרבות בהתאם להוראות העוסקות בשלד הבין בחלק ה'

  ורט להלן: חלק ה') וכמפ -בתוספת השיה (להלן 
והעומסים 412העומסים האופיייים בבין חושבו על פי תקן ישראלי, ת"י   (א)

.האופיייים השימושיים בבין הם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  ; 414עומסי הרוח חושבו על פי תקן ישראלי, ת"י   (ב)

  ; 413ראלי, ת"י תכן עמידות המבה ברעידות אדמה עשה על פי תקן יש  (ג)

  ;940הקרקע שבה הוקם הבין בדקה והביסוס תוכן על פי תקן ישראלי, ת"י   (ד)
  על חלקיו;  466שלד מבטון מזוין תוכן על פי תקן ישראלי, ת"י   (ה)

  ; 1חלק  1225שלד מפלדה תוכן על פי התקן הישראלי, ת"י   (ו)

  ; 1227תקן ישראלי, ת"י  גשרים לכלי רכב, להולכי רגל ולרכבות תוכו על פי   (ז)
כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבין מתאימים לדרישות התקים  (ח)

  המתאימים והם בהתאם להוראות חלק ה'; 
אי מתחייב לבדוק את תוצאות בדיקות שלד הבין ומרכיביו כפי שיבוצעו על פי  (ט)

ות מתאימותהתקים המתאימים ובהתאם להוראות התוספת השיה וליתן החי
  לאחראי לביצוע השלד, ככל שיידרש; 

בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תכתי כל תקרת צלעות שלא על פי כל דרישות  (י)
  .2 חלק 466תקן ישראלי, ת"י 

 5.03תכתי אח השלד בהתאם לשיטת הביה התואמת את הוראות כל דין, לרבות פרט   .2
  בתוספת השיה.
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תכתי את השלד באופן שיובטח כי הבין הקיים יוכל -לבין קיים במקרה של תוספת   .3
  לשאת את העומסים שעשויים להיות מופעלים עליו בשל התוספת לבין. 

_______________ 

  , ולראיה באתי על החתום

_________________  

  חתימת המצהיר תאריך

  "ףהתש באדר ז' 

  2020    במרץ   3

  אלוף          רסאן   עליאן-תת

ראש       המיהל      האזרחי 

  והשומרון   יהודה         באזור
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תחום  -צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מדטורית ("שכות טל משה"
2020-שיפוט מועצה אזורית שומרון) (יהודה ושומרון), התש"פ  

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

ההכרזה מכוח חוק כל דין ותחיקת ביטחון, הי מכריז בזאת על ביטולה של 

או כל דין אחר או תחיקת ביטחון, בשטח המתוחם  1927ערות לשת החורשות והי

 בקו אדום במפה המצורפת לצו והמהווה חלק בלתי פרד ממו.

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

 הגזרתית.

פדן           דב                  אלוף

כוחות צה"ל מפקד   

והשומרון         יהודה         באזור

התש"פ כ"ט          ביסן       

2020 באפריל                     21  
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  הגה                                                לישראל                                             צבא

  1969 -), תשכ"ט321צו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (יהודה ושומרון) (מס' 

ה' /4/88בעלות וטילת חזקה (דרך) מס' החלטה בדבר הסתלקות חלקית מרכישת 
  (תיקון גבולות)

יהודה ושומרון) לצו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (  2בתוקף סמכותי לפי סעיף  
הצו בדבר הקמת מיהל  )"הצו בדבר חוק הקרקעות" (להלן:, 1969-תשכ"ט), 321(מס' 

לחוק 19ומתוקף סמכותי לפי סעיף  – ), התשמ"ב947השומרון) (מס' אזרחי (יהודה ו
ובהתאם לסעיף   )"חוק הרכישה"  (להלן:  1953לשת    2  הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) מס'

  –  א לצו בדבר חוק  הקרקעות4לחוק הרכישה וסעיף  4

הי מחליט בזה על תיקון מפת הרכישה שצורפה להחלטה בדבר רכישה בעלות וטילת 
(כ"ג בתמוז התשמ"ח) (להלן:  1988ביולי  8חתמה בתאריך /ה', ש4/88חזקה (דרך) מס' 

"ההחלטה המקורית") על דרך של הסתלקות מטילת החזקה במקרקעין שיפורטו להלן.  
החלטה זו, תעמוד בתוקפה מיום פרסום החלטה זו בשטח, באתר האיטרט, ובמשרד 

   .המת"ק הרלווטי, לפי המאוחר מביהם

  :ואלה המקרקעין

במפת רכישה בקה מידה  צהוב, כפי שמסומן בצבע דום 0.181רקע, בגודל של חטיבת ק
הסתלקות חלקית מרכישת בעלות וטילת חזקה הושאת את השם "החלטה בדבר    1:2,000

זו ומהווה חלק החתומה על ידי והמצורפת להחלטה , /ה'  (תיקון גבולות)4/88(דרך) מס' 
 בלתי פרד מהחלטה זו.  

 -א המקרקעין האמורים אים מוסדרים, ועל פי המפה הפיסקאלית מצויים באדמות הכפר 
   אל קרה.  קעומו , 3 , גוש פיסקאליטירה

:  , יפורסמו באופן הבאהחלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה 

.ימים 60וייתלו בלוח המודעות למשך   במשרדי המת"ק הרלווטייופקדו  )1(
יפורסמו בעיתוות בשפה העברית והערבית. )2(
יפורסמו באתר איטרט של המיהל האזרחי.  )3(
. ןיילעיוו של כל המעו  , ויועמדובלשכת ראש תחום תשתית במיהל האזרחייופקדו   )4(
.ןיילעיוו של כל המעו יופקדו בלשכת התכון במיהל האזרחי, ויועמדו )5(
יופקדו במשרדי ציג הממוה על הרכוש הממשלתי באזור יהודה ושומרון בפה )6(

  .הרלווטית, ויועמדו לעיוו של כל המעויין
 ימים. 60ייתלו בצורה ברורה, במספר מקומות, בשטח המקרקעין המדובר, למשך  )7(
מפקדת כוחות צה"ל יפורסמו בקובץ המשרים, הצווים והמיויים (הקמצ"ם) של )8(

   .באזור יהודה ושומרון

  ן. יילעיוו של כל המעו ויועמדו

  התש"ף   בסיוון     ל' 

  2020       ביוי      22

  תת אלוף           רסאן עליאן, 

  האזרחי              המיהל        ראש     

  המוסמכת                   הרשות
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  צבא הגה לישראל

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

  2020-התש"ף) (יהודה ושומרון), 150 (תיקון מס'אזוריות המועצות ה תקון

),783(יהודה ושומרון) (מס' אזוריות לצו בדבר יהול מועצות  2סעיף לפי בתוקף סמכותי 
:חון, הי מצווה בזה לאמוריטויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת ב, 1979-ט"להתש

הוספת 
סעיף 

  ג65

- ט"ל(יהודה ושומרון), התשאזוריות לתקון המועצות ה ב65סעיף  יאחר  .1
     :יבוא 1979

"פטור לשטחי 
  מצללה

מבה בלא קירות,  – סעיף זה, "מצללה"ב  (א)  .ג65
של בית  או במרפסת המוקם בחצר, בגג,

מגורים, הסמך על עמודים ובוי מחומרים 
הצללה, ובלבד  קלים, שתקרתו משטח 

שהמרווחים בין החלקים האטומים של
באופן שווה  ההצללה מחולקים משטח

יכול , לפחות ממו; ואולם 40%ומהווים 
חלקי על לא  שהמבה יהיה סמך באופן

ר מאשר שי קירות של מבה המגורים יות
  .שאליו הוא צמוד

 והוראות כל דין)  ב(67אף הוראות סעיף  על    (ב)
אזורית  מועצה, לגבי או תחיקת ביטחון

לא כלל לפי  ,תקון זהפרסומו של  שערב
לפי סעיף   החלטתה בדבר הארוה הכללית

שטח מצללה הצמודה לכס המשמש  )ב(67
של אותו כס לשם  למגורים בחישוב שטחו

הטלת הארוה, לא ייכלל שטח המצללה 
שטח הכס לשם הטלת  האמור בחישוב

הארוה אך ורק משום שהמצללה 
בכיסוי שקוף מחומר  האמורה כוסתה

פלסטי, ובלבד שהשימוש שייעשה בשטח 
שימוש שיתן לעשות  של המצללה הוא

צר, בגג או במרפסת של בית המגורים בח
המצללה, למעט שימוש  שעליו הוקמה

  . לצורכי חיה או אחסה."

  . 1.1.2021תחילתו של תקון זה ביום   .2  תחילה  

) (יהודה150(תיקון מס' אזוריות תקון המועצות הזה ייקרא: " תקון  .3  השם
  ".2020-"ףשושומרון), הת

  תמיר        ידעי    אלוף  

  מפקד   כוחות      צה"ל

  מרון ווש   באזור יהודה 

ףתש"ה  כ"ז  בתמוז

  2020ביולי            19
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  צבא הגה לישראל

  1981-), התשמ"א892יהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' צו בדבר 

  2020-התש"ף) (יהודה ושומרון), 238 מקומיות (תיקון מס'המועצות ה תקון

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

הוספת 
 סעיף

  ד76

- ג לתקון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), התשמ"א76סעיף  יאחר  .1
     :יבוא 1981

"פטור לשטחי 
  מצללה

מבה בלא קירות,  – סעיף זה, "מצללה"ב  (א)  ד.76
של בית  או במרפסת המוקם בחצר, בגג,

מגורים, הסמך על עמודים ובוי מחומרים 
הצללה, ובלבד  קלים, שתקרתו משטח 

שהמרווחים בין החלקים האטומים של
באופן שווה  ההצללה מחולקים משטח

יכול , לפחות ממו; ואולם 40%ומהווים 
חלקי על לא  שהמבה יהיה סמך באופן

יותר מאשר שי קירות של מבה המגורים 
  .שאליו הוא צמוד

והוראות כל ב(א) 76אף הוראות סעיף על   (ב)
 מועצה, לגבי תחיקת ביטחון או דין

לא  ,תקון זהפרסומו של  שערב מקומית
 כלל לפי החלטתה בדבר הארוה הכללית

שטח מצללה הצמודה  ב(א)76לפי סעיף 
של לכס המשמש למגורים בחישוב שטחו 

אותו כס לשם הטלת הארוה, לא ייכלל 
שטח הכס  שטח המצללה האמור בחישוב

לשם הטלת הארוה אך ורק משום 
בכיסוי שקוף  האמורה כוסתה שהמצללה

מחומר פלסטי, ובלבד שהשימוש שייעשה 
שימוש שיתן  בשטח של המצללה הוא

לעשות בחצר, בגג או במרפסת של בית 
המצללה, למעט  המגורים שעליו הוקמה 

  . שימוש לצורכי חיה או אחסה."

  . 1.1.2021זה ביום תקון תחילתו של    .2    התחיל

) (יהודה238תקון המועצות המקומיות (תיקון מס' זה ייקרא: " תקון  .3  השם
  ".2020-"ףשושומרון), הת

  תמיר        ידעי      וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל

  מרון ווש   באזור יהודה 

ףתש"ה  כ"ז  בתמוז

  2020ביולי            19
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  צבא הגה לישראל

  1966לשת  43חוק בריאות הציבור זמי מס' 

(תיקון )והוראות שוות ) (בידוד בית)2019גיף הקורוה החדש  בריאות הציבור הוראת
  2020-(הוראת שעה), התש"ף )18מס' 

,  1966לשת  43זמי מס' , חוק חוק בריאות הציבורל 15-ו 10בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
הריי  1981-), התשמ"א947הצו בדבר הקמת מיהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' ועל פי 

  : מתקין הוראות אלו

ית ) (בידוד ב2019הוראת בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש ב  .1  2תיקון סעיף  
ההוראה   –(להלן  2020-) (הוראת שעה), התש"ףוהוראות שוות

–  2העיקרית), בסעיף 
  אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:  )1(

) אדם שבדק אם הוא ושא את גיף הקורוה בעקבות  1"(ב
הפיה של רופא בשל חשד להדבקה בקורוה, ישהה בבידוד  
במקום בידוד לפי סעיף קטן (א) עד לחזרת תוצאות הבדיקה

רופא לסיום, או עד קבלת אישור nCov-עם ממצא שלילי ל
תקופת הבידוד לפי סעיף קטן זה אשר ייתן לפי הוראות  

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

לפי אותה חובת בידוד; על בידוד לפי סעיף קטן זה יחולו  
  מחויבים."; הוראות סעיפים קטים (ה) עד (ח), בשיויים ה

), אחרי "כדי להגיע למקום הבידוד;" יבוא:  1בסעיף קטן (ג  )2(
"אדם לא יעשה שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע 

) או למקום הבידוד לפי אותו  1לבדיקה כאמור בסעיף קטן (ב
 סעיף קטן;"; ובמקום "לעיין זה," יבוא: "בסעיף קטן זה,"; 

"כי הוא אדם המצוי בבידוד" יבוא:בסעיף קטן (ד), אחרי   )3(
)"; 1"או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיף קטן (ב 

ואחרי "ואדם המצוי בבידוד" יבוא: "או אדם שחלה עליו  
  )". 1חובת בידוד לפי סעיף קטן (ב

  – א להוראה העיקרית 3בסעיף   .2 א3תיקון סעיף  
 21במקום " ,בסעיף קטן (ב), בהגדרה "התקהלות במבה"  )1(

  אשים"; 11" יבוא:אשים" 
20אשים" יבוא: " 50), במקום "6, בפסקה (בסעיף קטן (ג)  )2(

  אשים". 

 6" יבוא: "2020באוגוסט  2להוראה העיקרית, במקום " 4בסעיף   .3  4תיקון סעיף  
  ".2020באוגוסט 

  תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה.   .4  תחילת תוקף 

בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש  תיקרא: "הוראתהוראה זו   .5  השם
(הוראת שעה), ) 18(תיקון מס'  )ית והוראות שוות) (בידוד ב2019

  ".2020-התש"ף

  רסאן     עליאן    תא"ל  

  ראש   המיהל האזרחי 

מרון ווש   באזור יהודה 

ףתש"הכ"ח  בתמוז 

 2020ביולי            20
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  צבא הגה לישראל 

  1966לשת  43חוק בריאות הציבור זמי מס'  

במתקן ) (בידוד  2019בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש   הוראת
  2020-ף"(הוראת שעה), התש )4מס'  (תיקון) מסוים

,1966לשת  43זמי מס' , חוק חוק בריאות הציבורל  15-ו 10פים בתוקף סמכותי לפי סעי
הריי  1981-), התשמ"א947הצו בדבר הקמת מיהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' ועל פי 
  :  הוראות אלומתקין 

) (בידוד במתקן 2019הוראת בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש  ב  .1  4תיקון סעיף  
באוגוסט   2במקום ",  4בסעיף  ,  2020-התש"ףמסוים) (הוראת שעה),  

  ".2020באוקטובר  1" יבוא: "2020

תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה.  .2  תחילת תוקף 

בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש  הוראתהוראה זו תיקרא: "  .3  השם
-ף"(הוראת שעה), התש  )4מס'  (תיקון) במתקן מסוים) (בידוד 2019
2020."  

  רסאן     עליאן    ל  "את

  ראש   המיהל האזרחי 

מרון ווש   באזור יהודה 

ףתש"הט'  באב  

 2020ביולי       30
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 ל א ר ש י ל      ה נ ג ה      א ב צ

 

 1998-תשמ"ח (,1252 )מס' והשומרון( )יהודה טובין העברת בדבר צו

 2020-התש"ף (,4 מס' תיקון) יבילים( מבנים )הובלת טובין העברת בדבר תקנות

 

 (,1252 )מס' והשומרון( )יהודה טובין העברת בדבר צול א2 סעיף מכוח סמכותי בתוקף
 לאמור: בזה מצווה הנני ,(הצו - )להלן 1988-תשמ"ח

   

 תקנה תיקון
 )יהודה יבילים( מבנים )הובלת טובין העברת בדבר תקנותב .1 ב2

 ".90" יבוא "60" במקום ,(1ב)ג()2 בתקנה ,1993-תשנ"ג והשומרון(,

   

 .ןחתימת ביום אלה תקנות של ןתחילת .2 תחילה

    

 .3 השם
 מבנים  הובלת) טובין העברת בדבר תקנות" :ייקראו אלה תקנות
 ."2020-"ףהתש ,ושומרון( )יהודה (4 'מס תיקון) (יבילים

 
 
 

 תש"ף ה  באב   י"ד

 2020    באוגוסט  4

 

   
                        

 

 תא"ל     רסאן עליאן

 ראש המנהל האזרחי

 ביהודה         ושומרון
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  צבא הגה לישראל 

  1966לשת  43חוק בריאות הציבור זמי מס'  

והוראות  ) (בידוד בית)2019גיף הקורוה החדש  בריאות הציבור  הוראת
  2020-(הוראת שעה), התש"ף )19(תיקון מס'  )שוות

,1966לשת  43זמי מס' , חוק חוק בריאות הציבורל  15-ו 10פים בתוקף סמכותי לפי סעי
הריי  1981-), התשמ"א947הצו בדבר הקמת מיהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' ועל פי 
  :  הוראות אלומתקין 

ית ) (בידוד ב 2019הוראת בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש ב  .1  4תיקון סעיף  
 6, במקום "4בסעיף , 2020-התש"ף) (הוראת שעה), והוראות שוות

  ". 2020קטובר באו  6" יבוא: "2020באוגוסט 

  תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה.   .2  תחילת תוקף 

(גיף הקורוה החדש בריאות הציבור  הוראתהוראה זו תיקרא: "  .3  השם
(הוראת שעה), ) 19(תיקון מס'  )ית והוראות שוות) (בידוד ב2019

  ".2020-התש"ף

  רסאן     עליאן    ל  "את

  ראש   המיהל האזרחי 

מרון ווש   באזור יהודה 

ףתש"ט"ז באב   ה

 2020באוגוסט      6
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  ל  א ר ש י ל         ה  ג ה          א  ב צ

  1981-"אהתשמ), 892) (מס' ושומרון(יהודה  מקומיות  מועצות יהול בדבר  צו

  2020-ף"התש), והשומרון) (יהודה 239המועצות המקומיות (תיקון מס'  תקון

-), התשמ"א892לצו בדבר יהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס'  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
  התקון), ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון, הי מצווה בזה לאמור:  – (להלן  1981

תיקון 
ספח 

  10מס' 

לתקון  –דיי צרכות, תעשייה ומסחר  – 10לספח מס'  1בסעיף   א.  .1
(להלן: 1981-המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א

"הספח"), אחרי "צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת 
מחיר מירבי לשירותי ותן שירות בהיעדר רישום זכויות בפקסי 

, " יבוא "חוק הגז (בטיחות ורישוי)1999-המקרקעין), התש"ס
חוק הגז (בטיחות ורישוי)) וכל תחיקת משה  –(להלן  1989-תשמ"ט

  מכוחו."  

(י"ח) לספח יבוא:3אחרי סעיף   ב. 

-"(י"ט) בחוק הגז (בטיחות ורישוי) 

  -  1בסעיף   )1(

בהגדרת "גז", במקום האמור בה יבוא "גז  (א)
 פחמימי מעובה";

בהגדרת "חוק התקים", לאחר המילים  (ב)
" יבוא "כפי1953- "חוק התקים, התשי"ג

  ";תקוןתוקפו ב
ההגדרות "גז טבעי", "חוק משק הגז  )ג(

ותן"לצריכה",  יהטבעי", "מתקן גז טבע 
  .יימחקו  – "השר"שירותי הזרמת גז" ו

(א)" 3החל מהמילים "סעיף קטן  הסיפא  (ב),  3בסעיף    )2(
יבוא "חוק הגז (בטיחות ורישוי),  הובמקומ תימחק

  .".כפי תוקפו בישראל מעת לעת

יימחקו.  - )3(-) ו2(א), סעיפים קטים (4בסעיף   )3(  

תחיקת  וא"חיקוק" יבוא "דין  במקום(ב), 4בסעיף   )4(
  . ביטחון"

  יימחק.   - סעיף קטן (ד)) 4בסעיף (  )5(

או בערעור לפי   19, במקום "בערר לפי סעיף  6בסעיף    )6(
 ." יבוא "על ידי בית המשפט המוסמך לכך" 21סעיף 
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א(ג), ההגדרה "צרכן גז" תימחק, ובמקומה 8בסעיף   )7(
  . מי שרוכש גז לצריכה עצמית" –יבוא "צרכן גז 

  -  9בסעיף   )8(

  . יבוא "שקבע" "שקבע השר" במקום  (א)

תימחק" חוק זהמילים " ב החל  הסיפא  (ב)
יבוא "חוק הגז (בטיחות ורישוי), הובמקומ

  ."בישראל מעת לעתכפי תוקפו 

  -)  2(14בסעיף   )9(

  . יבוא "שקבע" "שקבע השר"במקום (א)  

תחיקת וא"חיקוק" יבוא "דין  במקום  (ב) 
  . ביטחון"

   -)  3(14בסעיף   )10(

  . במקום "שקבע השר" יבוא "שקבע"  (א)

הכלכלה של המילים "השר, באישור ועדת   (ב)
הכסת, רשאי לשות את התוספת השייה"

  . יימחקו

 . ) במקום "על ידי השר" יבוא "בישראל" 5(14בסעיף    )11(

(א) במקום "שהשר הסמיך לכך" יבוא 22בסעיף   )12(
  . "שהוסמך לכך בישראל"

  -(ב)  22בסעיף   )13(

  ."לעייים מקומיים"במקום "שלום" יבוא   (א)

במקום "בא כוח היועץ המשפטי לממשלה"   (ב)
  .יבוא "תובע" 

, במקום "שהשר הסמיך לכך" יבוא (א) 23 בסעיף  )14(
  . ישראל"ב"שהוסמך לכך 

  יימחק.   - (ג)23סעיף   )15(

יבוא "כפי "  (גביה)פקודת המסים  ", לאחר  24בסעיף    )16(
  .בישראל מעת לעת" התוקפ

"לחוק העושין, לאחר בכל מקום, , 25בסעיף   )17(
 .יבוא "כפי תוקפו בישראל מעת לעת"  "1977-תשל"ז

(א), במקום "מי שהסמיך לכך שר העבודה 31בסעיף    )18(
  .והרווחה" יבוא "מי שהוסמך לכך בישראל"
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   -(ב)  31בסעיף   )19(        

  
במקום "מי שהסמיך לכך שר התחבורה"    (א)          

  .יבוא "מי שהוסמך לכך בישראל"
              
במקום "מי שהסמיך לכך שר המשטרה"   (ב)          

  .יבוא "מי שהוסמך לכך בישראל"
            
במקום "חיקוק אחר ולא לגרוע ממו"   , (א)33בסעיף    )20(        

תחיקת ביטחון אחרים, ולא לגרוע  וא" דין  יבוא
  .מהם"

  ו א (ב), במקום "חיקוק אחר" יבוא "דין 33בסעיף   )21(        
  . תחיקת ביטחון אחרים"

 על   הפיקוח  בחוק"בסעיף (ב) לתוספת השיה, לאחר    )22(        
יבוא  "1981-"אהתשמ(ביטוח),  פיסיים שירותים

  ."כפי תוקפו בישראל מעת לעת"
  

  (ב), 8 (ד), 4), 3(א)(4), 2(א)(4(א), 3, 2סעיפים   (א)  )23(        
יימחקו,   – 32, 29-30, 18 ,15-17 ,10-13

ואולם אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכותו 
של מי שהוסמך לפי סעיפים אלו כפי תוקפם 
בישראל או מקביעות שקבעו לפי סעיפים 

  אלו כפי תוקפם בישראל.  
              
, וכן  34-36, 28(ג), 23טו, 8- ב8סעיפים   (ב)          

תוספת ראשוה א', התוספת השלישית  
  ".יימחקו. –והתוספת הרביעית 

  
  . 2020בספטמבר  20תחילתו של תקון זה ביום   . 2  תחילה

  
הוראת  
  מעבר

3.    
  (א)

מיתקן גז הטעון היתר לפי  הפעיל שערב תחילתו של תקון זה  מי
דשים וח שיים עשרהתקון, רשאי להמשיך ולהשתמש בו במשך 

בעל רישיון יום התחילה), ובלבד ש  -  מיום תחילתו של תקון זה (להלן
הגיש בקשה למתן היתר ספק גז או מי שהגיש בקשה לרישיון כאמור  

ושהמהל לא הורה על  חודשים מיום התחילה 6למיתקן בתוך 
  .השימוש בו מטעמי בטיחות של אדם או רכוש הפסקת

    
זה הפעיל מיתקן גז כאמור בסעיף קטן  תקוןמי שערב תחילתו של   (ב)

  ידווח על כך למהל בתוך חודש מיום התחילה.   ,(א)
    

(א), רשאי המהל להשתמש בסמכותו  ןקט ף על אף האמור בסעי  (ג)
להורות לבעל או למחזיק של מיתקן גז הטעון היתר לפי התקון,  

  להכין תכית בטיחות של המיתקן לפי החיותיו. 
    

 היה ספק גז או עסק בעבודת גז שערב תחילתו של תקון זהמי   (ד)
לתקופה של , רשאי להמשיך בעיסוקו הטעוה רישיון לפי התקון

ששה חדשים מיום התחילה, אף אם לא תקיימו לגביו התאים למתן 
  3שהגיש בקשה למתן רישיון בתוך שיון לפי תקון זה, ובלבד יר

, ושהמהל לא הורה על הפסקת פעילותו חודשים מיום התחילה
מטעמי בטיחות של אדם או רכוש; המהל רשאי לפטור מבקש רישיון 

ובת התמחות אם שוכע כי המבקש עסק לעיסוק בעבודות גז מח
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בעבודות גז במשך שה לפחות בעבודות מהסוג שלגביו מבוקש 
  . הרישיון

זה עסק בעבודת גז הטעוה הכשרה או תקוןמי שערב תחילתו של   (ה)
הסמכה בלבד לפי התקון, רשאי להמשיך בעיסוקו לתקופה של 

  שישה חודשים מיום התחילה.

המהל רשאי ליתן הודעה בדבר הארכת התקופה האמורה בסעיפים   (ו)
אם הוא סבור שיש סיבות מיוחדות (א), (ב), (ד) או (ה) קטים 

  המצדיקות זאת.

) (יהודה ושומרון), 239תקון זה ייקרא: "תקון המועצות המקומיות (תיקון מס'   . 4  השם
  ". 2020-ףהתש"

  ףהתש" כ"א באב

   2020באוגוסט   11

 תמיר                 ידעיאלוף              

צה"ל              תכוחו   מפקד     

.ושומרון            יהודה                  באזור
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  צבא הגה לישראל 
  

  1945הגה (שעת חירום), התקות 
  

  הכרזה על התאחדות בלתי מותרת  
  
  

)(ב) 1(84ובהתאם לתקה  יהודה והשומרון  בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור
") ויתר סמכויותיי על פי כל דין תקות ההגה(להלן: " 1945לתקות ההגה (שעת חירום), 

, כי הדבר דרוש לצורך הגה על ביטחון האזור , לאחר שהשתכעתיוותחיקת ביטחון, 
חבר בי אדם  כל אי מכריז בזה, כיוהסדר ציבורי, ביטחון מדית ישראל, שלום הציבור 

או  "יאלטלאב אלקטב"או  "אלתקדמי אלדמוקראטי אלטאלבי אלקטב"הקרא 
בין אם הוא מאוגד ובין אם לאו, בין אם הוא פועל ברשת האיטרט  , "קטב"או  "אלקטב"

ובין אם הוא פועל באופן אחר, לרבות קבוצה, תא, וכן כל פלג, מוסד, סיף מרכז ועד או 
ולרבות כל חבר בי אדם המשתייך לזרם זה, המכוה  -סיעה שלו, ובכל שם שייקרא
  בלתי מותרת כמשמעותה בתקות. בכיויים שוים, הוא התאחדות

  
המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הזכרת לעיל, דרש להודיע על כך למפקד 

, 02-9977711כוחות צה"ל באיו"ש באמצעות היועץ המשפטי ליהודה ושומרון, טלפון: 
  . 077-4701860פקס: 

  
בפיי, באמצעות היועץ הרואה עצמו פגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש השגותיו בכתב 

  יום ממועד פרסום ההכרזה.  14המשפטי ליהודה ושומרון, תוך 
  
  
  
  
  
  

  ף"התשכ"ג          באב               

  2020באוגוסט                      13

  

  
  

    
  
  
  

 , אלוףידעי תמיר

 מפקד    כוחות    צה"ל

 ושומרון            באזור יהודה
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לישראל         הגנה                צבא

1969 -(, תשכ"ט321)יהודה ושומרון( )מס'  )רכישה לצרכי ציבור( צו בדבר חוק הקרקעות

)תיקון גבולות( 20/80מס' ה'/)שטח ודרך( חזקה   ונטילת    בעלות  רכישת   בדבר  החלטה 

ושומרון( )מס' לצו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
הצו בדבר הקמת מנהל אזרחי )יהודה ( "הצו בדבר חוק הקרקעות") להלן: 1969-(, תשכ"ט321

)רכישה לחוק הקרקעות 19ומתוקף סמכותי לפי סעיף , 1981 -התשמ"ב (,947והשומרון( )מס' 
לחוק הרכישה וסעיף  4ובהתאם לסעיף  (,"חוק הרכישה")להלן:  1953לשנת  2מס'  לצרכי ציבור(,

  -א לצו בדבר חוק הקרקעות4

ת ונטילתה של בדבר רכישת בעלוהנני מחליט בזה על תיקון מפת הרכישה שצורפה להחלטה 
)כ"ז בתמוז תש"מ( )להלן:  1980ביוני  11שנחתמה בתאריך  20/80חזקה)שטח ודרך( מספר ה'/

"ההחלטה המקורית"(, כך שתתייחס למקרקעין שיפורטו להלן. החלטה זו תעמוד בתוקפה מיום 
"ק הרלוונטי, או במסירה לגופי הקישור תפרסום החלטה זו בשטח, באתר האינטרנט, במשרד המ

 פלסטיני, לפי המאוחר מבינהם.ה

 ואלה המקרקעין:

 1:1,500במפת רכישה בקנה מידה שחור  דונם, כפי שמסומן בצבע 1.231 של  חטיבת קרקע בגודל
)תיקון  20/80מס' ה'/ )שטח ודרך(ה ישת בעלות ונטילת חזקהנושאת את השם "החלטה בדבר רכ

 מהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו. החתומה על ידי והמצורפת להחלטה זו ו ",גבולות(
גוש  ברדלה, המקרקעין האמורים מוסדרים, ועל פי מפת ההסדר מצויים באדמות הכפר

 .18,20חלקה  157פיסיקאלי 
המצורפת להחלטה זו. מפת ההפקעה למען הסר ספק, מעתה תהא בתוקף רק מפת ההפקעה  

 בטלה. -(20/80שצורפה להחלטת ההפקעה המקורית )ה'/

החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה, יפורסמו באופן הבא:

   ימים. 60הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  המת"ק יופקדו במשרדי (1)
  הרלוונטי. המת"ק יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית, באמצעות (2)
   יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית. (3)
  האזרחי. המינהל שליפורסמו באתר אינטרנט  (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 לעיונו  באיו"ש יופקדו במשרדי נציג הממונה על הרכוש הממשלתי (7)

  ן.של כל המעוניי
  ימים. 60ייתלו בצורה ברורה, במספר מקומות, בשטח המקרקעין המדובר, למשך  (8)
( של מפקדת כוחות צה"ל באזור םיפורסמו בקובץ המנשרים, הצווים והמינויים )הקמצ" (9)

 יהודה ושומרון.

 לעיונו של כל המעוניין. ויועמדו

 התש"ף             באב          כ"ז 

 2020  באוגוסט      17 

 רסאן עליאן,                      תת אלוף  

ראש          המינהל             האזרחי  

הרשות                           המוסמכת 
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 לישראל                                               הגנה                                                     צבא                   

 1969 -(, תשכ"ט321)יהודה ושומרון( )מס'  )רכישה לצרכי ציבור( צו בדבר חוק הקרקעות

 08/20/מס' ה' א'(1ו  1)בריכת גיתית  חזקה  ונטילת    בעלות  רכישת   בדבר  החלטה      

לצו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון(  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
, הצו בדבר הקמת מנהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס' 1969-(, תשכ"ט321)מס' 

לשנת  2מס'  לחוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(, 4, ובהתאם לסעיף 1981 -התשמ"ב (,947
ולאחר ששוכנעתי כי רכישת הבעלות במקרקעין הינה לטובת  (,"חוק הרכישה")להלן:  1953

לשרת את שתי האוכלוסיות ו חצר קידוח העתידה לספק מים לשתייה וחקלאותלשם  הציבור
  –וכי יש ביכולת היזם לעמוד בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכות במקרקעין באזור, 

()א( לחוק 1)4רכישת הבעלות במקרקעין שיפורטו להלן, בהתאם לסעיף  הנני מחליט בזה על
ימים מיום פרסום החלטה זו  60הרכישה, ועל נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו להלן בתוך 

הרלוונטי, או במסירה לגורמי הקישור הפלסטיני,  מת"קה בשטח, באתר האינטרנט, במשרדי
   לפי המאוחר מביניהם.

 ואלה המקרקעין:

במפת רכישה בקנה מידה  אדוםדונם, כפי שמסומן בצבע  2.353 של חטיבת קרקע בגודל
א'( 1-ו 1ה)בריכת גיתית ישת בעלות ונטילת חזקהנושאת את השם "החלטה בדבר רכ 1:24,000

 , החתומה על ידי והמצורפת להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו. 08/20מס' ה'/

 כפרבאדמות ה ים, ועל פי המפה הפיסקאלית מצוייםמוסדר םהמקרקעין האמורים אינ
 צוונה.-אצ, מווקע 12 גוש פיסקאלי עקרבה,

     החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה, יפורסמו באופן הבא:
   ימים. 60הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  המת"ק יופקדו במשרדי (1)
  הרלוונטי. המת"ק יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית, באמצעות (2)
   יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית. (3)
  האזרחי. המינהל יפורסמו באתר אינטרנט של (4)
   כל המעוניין. לעיונו של 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 םמו בקובץ המנשרים, הצווים והמינויים )הקמצ"יפורס (9)

 יהודה ושומרון.

 לעיונו של כל המעוניין. ויועמדו

 התש"ף           באב          כ"ז 

 2020  באוגוסט         17 

 אלוףתת                       עליאן, רסאן  
 יהאזרח             המינהל          ראש 
 המוסמכת                            הרשות 
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לישראל הגנה   צבא 

 1969 -(, תשכ"ט321)יהודה ושומרון( )מס'  )רכישה לצרכי ציבור( צו בדבר חוק הקרקעות 

9/20מס' ה'/ (א3קידוח פצאל )חזקה   ונטילת    בעלות  רכישת   בדבר  החלטה     

לצו בדבר חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון(  2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
, הצו בדבר הקמת מנהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס' 1969-(, תשכ"ט321)מס' 

 2מס'  לחוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(, 4, ובהתאם לסעיף 1981 -התשמ"ב (,947
(, ולאחר ששוכנעתי כי רכישת הבעלות במקרקעין הינה "חוק הרכישה")להלן:  1953לשנת 

א העתידה לשרת את שתי האוכלוסיות 3לטובת הציבור לשם הסדרת והרחבת קידוח פצאל 
בהוצאה הדרושה לפיצוי בעלי הזכויות  באזור  בקעת הירדן וכי יש ביכולת היזם לעמוד

  – במקרקעין

()א( לחוק 1)4רכישת הבעלות במקרקעין שיפורטו להלן, בהתאם לסעיף  הנני מחליט בזה על
ימים מיום פרסום החלטה זו  60הרכישה, ועל נטילת חזקה במקרקעין שיפורטו להלן בתוך 

רה לגורמי הקישור הרלוונטי, או במסי המת"ק בשטח, באתר האינטרנט, במשרדי
   הפלסטיני, לפי המאוחר מביניהם.

 ואלה המקרקעין:

במפת רכישה בקנה מידה  אדום דונם, כפי שמסומן בצבע  0.803של  חטיבת קרקע בגודל
 א(3ה )קידוח פצאל ישת בעלות ונטילת חזקהנושאת את השם "החלטה בדבר רכ 1:20,000
", החתומה על ידי והמצורפת להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה 9/20מס' ה'/ 

 זו. 

 כפרבאדמות ה ים, ועל פי המפה הפיסקאלית מצוייםמוסדר םהמקרקעין האמורים אינ
 זמרה.-אז -פיסיקלי, מוואקע 7דומא, גוש 

     החלטה זו ומפת הרכישה המצורפת לה, יפורסמו באופן הבא:
   ימים. 60הרלוונטי וייתלו בלוח המודעות למשך  המת"ק יופקדו במשרדי (1)
  הרלוונטי. המת"ק יימסרו לגופי הקישור הפלסטיני בנפה הרלוונטית, באמצעות (2)
   יפורסמו בעיתונות בשפה העברית והערבית. (3)
  האזרחי. המינהל יפורסמו באתר אינטרנט של (4)
   כל המעוניין. לעיונו של 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)
יפורסמו בקובץ המנשרים, הצווים והמינויים )הקמצ"מ( של מפקדת כוחות צה"ל באזור  (9)

 יהודה ושומרון.

 לעיונו של כל המעוניין. ויועמדו

 התש"ף            באב       כ"ז  

 2020  באוגוסט      17 

רסאן עליאן,                       תת אלוף  

ראש          המינהל               האזרחי 

הרשות                             המוסמכת 
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 צבא ההגה לישראל

תחום  -צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מדטורית ("מעלה שומרון צפון"
2020-שיפוט מועצה אזורית שומרון) (יהודה ושומרון), התש"פ  

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

ביטולה של ההכרזה מכוח חוק כל דין ותחיקת ביטחון, הי מכריז בזאת על 

או כל דין אחר או תחיקת ביטחון, בשטח המתוחם  1927החורשות והיערות לשת 

 בקו אדום במפה המצורפת לצו והמהווה חלק בלתי פרד ממו.

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

 הגזרתית.

אלוף        תמיר ידעי,

צה"ל    כוחות   מפקד

 באזור יהודה ושומרון

התש"פ כ"ח           באב           

2020 באוגוסט                     18  
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צבא       הגה       לישראל 

  צו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון)
  1971-), התשל"א427(מס'  

  תקות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה)
  וחיבורו לרשת החלוקההמותקן על גג וולטאי - פוטו במתקןייצור  (

  2020-ף", התש(יהודה ושומרון)(תיקון)  ) בעקבות זכיה בהליך תחרותי

), 427לצו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון) (מס'  7בתוקף סמכותי לפי סעיף 
), 947צו בדבר הקמת מיהל אזרחי (יהודה ושומרון) (מס' ל 4סעיף לפי , הצו) – (להלן 1971-התשל"א
  : ו, הריי מתקין תקות אללפי כל דין ותחיקת ביטחון ויתר סמכויותיי ,1981-התשמ"ב

תיקון  
  1תקה 

וולטאי-בתקות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (ייצור במתקן פוטו  .1
המותקן על גג וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכיה בהליך תחרותי) (יהודה 

–   1תקה התקות העיקריות), ב –(להלן  2020-ףושומרון), התש"

  " יבוא:אזוראחרי ההגדרה "  )1(
 המידה הקבעות בישראל על ידי הרשות אמות  -" המידה אמות""

 ן, כפי תוקפ1996-התש"ולחוק משק החשמל,  33בהתאם לסעיף 
   בישראל מעת לעת;

("מועד  220אמת המידה  - "אמת המידה " או " 220אמת המידה "
סכרון ותשלום בעד רכישת ארגיה") בסימן י"ב ("תאים לזכאות 
לתעריף למיתקים שקמים במסגרת הליך תחרותי") לפרק ח' 

  ";לעת;("איכות הסביבה") לאמות המידה, כפי תוקפן בישראל מעת 

  תימחק.  – "הליך תחרותי " ההגדרה   )2(

ביטול 
2 תקה

  תימחק.  –העיקריות לתקות  2תקה   . 2

ביטול 
  3תקה 

  תימחק.  –העיקריות לתקות  3תקה   .3

תיקון 
  4תקה 

"ואשר עמד בהוראות תקותהמילים במקום לתקות העיקריות,  4בתקה   .4
,220"ואשר עמד בהוראות אמת המידה  :אלו והתוספת אליהן" יבוא
  ;בתקות אלו" כמפורט בהתאם לשיויים המחויבים 

הוספת 
  א 4תקה 

  לתקות העיקריות יבוא: 4אחרי תקה    .5

אימוץ"
אמות 

  המידה 

תחול , כפי תוקפה בישראל מעת לעת, 220אמת המידה  א.4
  באזור בשיויים אלה: 

, למעט 220המידה כל סמכות הקבועה באמת   (א)
הסמכות לקבוע את התעריפים ואמות המידה, תהיה 

צין המטה לעייי ארגיה במיהל האזרחיתוה לק
  . קמ"ט ארגיה) –לאזור יהודה ושומרון (להלן 
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, במקום המילים "לוח באמת המידה בכל מקום  (ב)
"לוח תעריפים הקבע על ידי  :תעריפים" יבוא

  הרשות". 

  -בסעיף (א) לאמת המידה    (ג)

בהגדרה "הליך תחרותי לקביעת תעריף" או   )1(
– "מסוים שערכה הרשות" "הליך", המילים

  יימחקו; 

במקום "שלחה ,בהגדרה "המועד הקובע"  )2(
  "שלח קמ"ט ארגיה";  :הרשות" יבוא

בהגדרה "מועד מחייב לסכרון" ו"מועד   )3(
אחרי המיליםמחייב מרבי לסכרון", 

", כפי : " יבוא1כ35"כהגדרתם באמת מידה 
שהוחלו בהוראה בדבר עיסוק בחשמל 
(הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל 
-ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש״ע

2010;"  
"לאמת  המיליםי אחר ,) לאמת המידה3בסעיף (ד)(  (ד)

"כפי שהוחלה בהוראה בדבר  :" יבוא4כ35המידה 
עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי 
-חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש״ע

2010;"  
  ". יימחק. – לאמת המידה  סעיף (ט)   (ה)

ביטול 
  התוספת 

  תימחק.  –התוספת לתקות העיקריות   .6

תחילת
  תוקף

  תחילתן של תקות אלו ביום חתימתן.   .7

ייקראו: "תקות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (ייצור ו תקות אל  .8  שםה
המותקן על גג וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכיה וולטאי-במיתקן פוטו 

  ".2020-בהליך תחרותי) (תיקון) (יהודה ושומרון), התש"ף

         עליאןסאן רתא"ל             

  ראש     המיהל   האזרחי

ושומרון      באזור   יהודה

   ףהתש"י"ג             באלול          

  2020בספטמבר                    02
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  צבא הגה לישראל 

 ) (יהודה ושומרון) (מס' 2019צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל (גיף הקורוה החדש 
  2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1843

   יםמוגבל יםשטחהכרזה בדבר 

) 2019צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל (גיף הקורוה החדש ל 2סמכותי לפי סעיף תוקף ב

ולאחר ששוכעתי צו"),  ה"  –   (להלן  2020- (הוראת שעה), התש"ף)  1843(יהודה ושומרון) (מס'  
ולאחר שועצתי עם מכ"ל הקורוה,  תכי יש הכרח בדבר כדי למוע את התפשטות מחל 

יישובים והמועצות המפורטים ה מיתחועל  אתהי מכריז בזמשרד הבריאות בישראל, 

ספטמבר ב 8ימים, החל מיום  7למשך  וזאת בצו, ם, כמשמעותיםמוגבל  יםכשטחבתוספת 

.19:00בשעה  2020ספטמבר ב 15עד ליום ו 19:00בשעה   2020

ההגבלות בתקופת ההכרזה, יחולו בתחומי המועצות והיישובים המפורטים בתוספת, 

ועדבערב  19:00, החל מהשעה מפורט להלןבאופן הצו ל 1א4-א ו4, 4, 3סעיפים המויות ב

    :בבוקר בלבד   05:00לשעה 

סעיף קטן (א), יחולו בכפוף לכך שייראו כאילו בצו לא 4 (א) ההגבלות המפורטות בסעיף

מטרים ממקום המגורים" אמר "ולמרחק של  100במקום "ולמרחק של עד  , )10קה (פסב
) השתתפות בפעילות של מוסד 18מטרים ממקום המגורים", וכן בסופו ייאמר "( 500עד 

  המוגבל";שטח המקיים פעילות חיוך שהותרה פעילותו בתחומי ה 

, לצו העסקים המפורטים בתוספתיחולו, על צו (א) ל1א4ההגבלות המפורטות בסעיף  (ב)
 חות או עסק בית תיאסר הפעלתם של –צו ) לתוספת ל2בכפוף לכך שלעיין קיון בפרט (

למעט חות שהיא "בית עסק דרש"  וזאת , צול ) בתוספת3) ובפרט (1המפורטים בפרט (

  "; צו) בתוספת ל2, במקום האמור בפרט (בתוספת) 1בפרט ( הגדרתוכ

  . עם חתימתה ףלתוק תיכסזו הכרזה 

  

  

  תוספת

  עמואל ) 1(

  ) ביתר עילית2(

  תמיר      ידעיאלוף            

  מפקד      כוחות       צה"ל

ושומרון   יהודה      באזור

  "ףתשהי"ט  באלול    

2020בספטמבר         8
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  צבא הגה לישראל

  1981-), התשמ"א892יהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' צו בדבר 

  2020-התש"ף) (יהודה ושומרון), 241 מקומיות (תיקון מס'המועצות ה תקון

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

תיקון 
ספח 

  4מס' 

, בספח מס'1981-תקון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), התשמ"אב  .1
      –דיי חיוך  – 4

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף"במקום , 1בסעיף   )1(
הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות" יבוא: "2020-תש"ףהחובה), 
עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות 

  ;"2020-תש"ףה), המקיימים פעילות חיוך

  ) יבוא:אסעיף קטן (יבמקום , 3בסעיף   )2(

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוהב  "(יא)
המקיימיםשל מוסדות החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות 

– (להלן בסעיף קטן זה  2020- תש"ףה), פעילות חיוך
  התקות): 

שהוחל  דבר חקיקה ישראלימוזכר בכל מקום בו   )1(
בכל מקום בו ; בתקון זה יבוא "כפי תוקפו בתקון" 

בוסחו   שלא הוחל בתקון  מוזכר דבר חקיקה ישראלי
  , יבוא אחריו "כפי תוקפו בישראל מעת לעת";המלא

בכל מקום, אחרי "משרד החיוך", "משרד   )2(
-ו , "משרד האוצר"הבריאות", "משרד ממשלתי"

"משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים" 
  יבוא: "בישראל ";

 בכל מקום, אחרי "דין" יבוא: "או תחיקת הביטחון";  )3(

ד 3ה לצו בידוד בית" יבוא: "3בכל מקום, במקום "  )4(
  להוראת בידוד בית"; 

בכל מקום, במקום "צו בידוד בית" יבוא: "הוראת   )5(
  בית"; בידוד 

–  1בתקה   )6(

  :יבוא "הוראות המהל"אחרי ההגדרה   (א)
חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות  –"החוק"  "

- עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף
  ";  , כפי תוקפו בישראל מעת לעת2020

מועצה אזורית כהגדרתה –"רשות מקומית" 
(יהודהצו בדבר יהול מועצות אזוריות ב

או מועצה 1979-), תשל"ט783ושומרון) (מס' 
מקומית כהגדרתה בצו בדבר יהול מועצות

-), תשמ"א892מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 
1981;";  
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  ) יבוא: 3בהגדרה "עובד חיוי", במקום פסקה (  (ב)
הוראתעובד חיוי שבן זוגו מצא בבידוד לפי "

)2019בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש 
(בידוד בית והוראות שוות) (יהודה ושומרון)

הוראתאו לפי  2020- (הוראת שעה), התש"ף
)2019בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש 

(בידוד במתקן מסוים) (יהודה ושומרון) (הוראת
    ;"; 2020-שעה), התש"ף

  במקום ההגדרה "צו בידוד בית" יבוא:  (ג)
הוראת בריאות הציבור  – ""הוראת בידוד בית"  

) (בידוד בית2019גיף הקורוה החדש (
(יהודה ושומרון) (הוראת והוראות שוות) 

  ;"; 2020-שעה), התש"ף
 במקום ההגדרה "תקות הגבלת פעילות" יבוא:   (ד)

צו בדבר סמכויות –""צו הגבלת פעילות" 
מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש

) 1944(מס'  (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון)
  ;";2020-(הוראת שעה), התש"ף

, בתקת משה (א), בתחילתה יבוא: 21בתקה   )7(
מתאמת הבריאות במיהל האזרחי לאזור יהודה "

  ושומרון או";

–  30בתקה   )8(

) לחוק העושין,1(א)(61ברישה, במקום "  (א)
צו בדבר ל) 1(א)(1" יבוא: "1977-התשל"ז

העלאת קסות שקבעו בדין או בתחיקת
- ם"שתה, )845ושומרון) (מס' ביטחון (יהודה 

1980";  
), אחרי "בהוראת" יבוא:2בתקת משה (  (ב)

מתאמת הבריאות במיהל האזרחי לאזור"
  יהודה ושומרון או"; 

–  31בתקה   )9(

בתקת משה (א), במקום "בחוק העבירות  (א)
חוק –(להלן  -1985הליות, התשמ"ויהמ

הליות), והוראות החוק" יבוא:יהעבירות המ 
(יהודה ושומרון)עבירות מיהליות  צו בדבר  ב"

צו  –(להלן  1988-ט"משתה, )1263(מס' 
  ; "העבירות המיהליות, והוראות הצו

(ג) לחוק2בתקת משה (ג), במקום "בסעיף   (ב)
העבירותצו בהעבירות המיהליות" יבוא: "

  ;" המיהליות

) לחוק1(ב8בתקת משה (ד), במקום "בסעיף    (ג)
העבירותצו בהעבירות המיהליות" יבוא: "

  ;" המיהליות

– , בתקת משה (א)32בתקה   )10(
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  ) יבוא:  2במקום פסקה (  (א)
מדית ישראל אומפקח שהוא עובד ) 2"(

שתוות לו סמכויות פיקוח לפירשויות האזור  
  ; או תחיקת ביטחון;" כל דין

(ב) לחוק העבירות5), במקום "סעיף  3בפסקה (  (ב)
המיהליות" יבוא: "צו העבירות 

  .".המיהליות"

תחילת
  תוקף

  תחילתו של תקון זה ביום חתימתו.   .2

) (יהודה241תקון המועצות המקומיות (תיקון מס' זה ייקרא: " תקון  .3  השם
  ".2020-"ףשושומרון), הת

  תמיר        ידעי      וףלא

  מפקד   כוחות      צה"ל

  מרון ווש   באזור יהודה 

ףתש"ה   כ"ז  באלול

  2020בספטמבר     16
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  צ ב א      ה ה ג  ה      ל י ש ר א ל

  1966לשת  79חוק תכון ערים, כפרים וביים, מס' 

תקות אישור הקמה ופטור מרשיון למבה חיוך ארעי (הוראת שעה)
   2020-פ"א) (יהודה והשומרון), התש9(תיקון מס' 

ערים, כפרים וביים, ) לחוק תכון4(67כראש המיהל האזרחי, בהתאם לסעיף  בתוקף סמכותי

:מתקין תקות אלה הי החוק), ובהמלצת מועצת התכון העליוה, – (להלן  1966לשת  79מס' 

תיקון סעיף
  )1(ב4

תקות אישור הקמה ופטור מרישיון למבה חיוך ארעי (הוראת שעה)ב .1
קום), במ1(ב)( 4בסעיף  , התקות) –(להלן  2010-(יהודה והשומרון), התש"ע

  ". 2021בספטמבר  1" יבוא "2020בספטמבר  1-"ה

תיקון סעיף
–(ב) 6

הארכת
  תוקף

בספטמבר 1" יבוא "2020בספטמבר  1(ב), במקום "6בסעיף  תקות,ב .2
2021."  

  תחילתן של תקות אלו ממועד חתימתן. .3  תחילה

: "תקות אישור הקמה ופטור מרישיון למבה חיוךיקראותקות אלו  .4  השם
  .2020-"ף) (יהודה והשומרון), התש9(תיקון מס'  ארעי (הוראת שעה)

 עליאן  תת אלוף רסאן  פ"אהתש   י"ב      בתשרי

ראש     המיהל    האזרחי 

 והשומרון      יהודה        באזור
  2020    בספטמבר       30

צו בדבר תכון ערים, כפרים וביים (יהודה והשומרון) (מס' ) ל1(7ה לפי סעיף בתוקף סמכות
אישרה כי ,30.09.2020 ביום 597, מועצת התכון העליוה, בישיבתה מס' 1971-תשל"אה), 418

  הביוי העומד בדרישות תקות אלו לקבלת פטור יהיה פטור מרישיון כמשמעו בחוק. 

  אברבוך            טליה             אדר'   

  יו"ר  מועצת  התכון העליוה         
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  צבא הגה לישראל 

  1966לשת  43חוק בריאות הציבור זמי מס'  

במתקן ) (בידוד  2019בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש   הוראת
  2020-א"פ(הוראת שעה), התש )5מס'  (תיקון) מסוים

,1966לשת  43זמי מס' , חוק חוק בריאות הציבורל  15-ו 10פים בתוקף סמכותי לפי סעי
הריי  1981-), התשמ"א947הצו בדבר הקמת מיהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' ועל פי 
  :  הוראות אלומתקין 

) (בידוד במתקן 2019הוראת בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש  ב  .1  4תיקון סעיף  
 1במקום ", 4בסעיף , 2020-התש"ףמסוים) (הוראת שעה), 

  ".2020דצמבר ב 1" יבוא: " 2020באוקטובר 

תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה.  .2  תחילת תוקף 

בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש  הוראתהוראה זו תיקרא: "  .3  השם
(הוראת שעה),  ) 5מס'  (תיקון) במתקן מסוים) (בידוד 2019
  ".2020-א"פהתש

  רסאן     עליאן    ל  "את

  ראש   המיהל האזרחי 

מרון ווש   באזור יהודה 

א"פתשה    י"ג  בתשרי  

 2020  באוקטובר     1
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  צבא הגה לישראל 

  1966לשת  43חוק בריאות הציבור זמי מס'  

והוראות  ) (בידוד בית)2019גיף הקורוה החדש  בריאות הציבור  הוראת
  2020-א"פ(הוראת שעה), התש )20(תיקון מס'  )שוות

,1966לשת  43זמי מס' , חוק חוק בריאות הציבורל  15-ו 10פים בתוקף סמכותי לפי סעי
הריי  1981-), התשמ"א947הצו בדבר הקמת מיהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' ועל פי 
  :  הוראות אלומתקין 

ית ) (בידוד ב 2019הוראת בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש ב  .1  4תיקון סעיף  
ההוראה  –(להלן  2020-התש"ף) (הוראת שעה), והוראות שוות

בדצמבר   6" יבוא: "2020באוקטובר    6, במקום "4העיקרית), בסעיף  
2020."  

  תחילתה של הוראה זו ביום חתימתה.   .2  תחילת תוקף 

(גיף הקורוה החדש בריאות הציבור  הוראתהוראה זו תיקרא: "  .3  השם
(הוראת שעה), ) 20(תיקון מס'  )ית והוראות שוות) (בידוד ב2019
  ".2020-א"פהתש

  רסאן     עליאן    ל  "את

  ראש   המיהל האזרחי 

מרון ווש   באזור יהודה 

א"פתשה       בתשרי  טי"

 2020      באוקטובר      7
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  צבא הגה לישראל

 ) (יהודה ושומרון) (מס' 2019צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל (גיף הקורוה החדש 
  2020-א"פ(הוראת שעה), התש) 1843

   יםמוגבל יםשטחהכרזה בדבר 

) 2019צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל (גיף הקורוה החדש ל 2סמכותי לפי סעיף תוקף ב

ולאחר ששוכעתי צו), ה – (להלן 2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1843(יהודה ושומרון) (מס' 
ולאחר שועצתי עם מכ"ל הקורוה,  תכי יש הכרח בדבר כדי למוע את התפשטות מחל 

יישובים והמועצות המפורטים ה מיתחועל  אתהי מכריז בזמשרד הבריאות בישראל, 

אוקטובר ב  18  ימים, החל מיום  4למשך    וזאת  בצו,  ם, כמשמעות יםמוגבל  יםכשטחבתוספת  

  .  2020אוקטובר ב 21עד ליום ו 2020

ההגבלות בתקופת ההכרזה, יחולו בתחומי המועצות והיישובים המפורטים בתוספת, 

     :מפורט להלןבאופן הצו  ל 1א4-א ו4, 4, 3סעיפים המויות ב

  שיויים הבאים:לצו יחולו בכפוף ל 3ההגבלות המפורטות בסעיף (א) 

(ד), בסופו בא: "לרבות הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, יראו כאילו בסעיף קטן ) 1(

  ילד, כד, אח או אחות וילדיהם, דוד או דודה"; 

שפעילותוחיוך המקיים פעילות "(ח) יציאת תלמיד למוסד  :בסופו בא יראו כאילו ) 2(

  הותרה לפי כל דין או תחיקת ביטחון.";

פוף לכך שיראו כאילו בסופו בא: "(יא) כיסת לצו יחולו בכ  4ההגבלות המפורטות בסעיף  ב)  

  חיוך שפעילותו הותרה לפי כל דין או תחיקת ביטחון."; המקיים פעילות תלמיד למוסד 

  שיויים הבאים:יחולו בכפוף לצו לא 4 ההגבלות המפורטות בסעיף(ג) 

ממקום מטרים  500), במקום "למרחק של עד 9בפסקה (סעיף קטן (א), יראו כאילו ב) 1(

  המגורים" אמר: "שלא באמצעות רכב ממוע"; 

מטרים   100), במקום "לזמן קצר ולמרחק של עד  10בפסקה () יראו כאילו בסעיף קטן (א),  2(

מטרים ממקום המגורים ובלבד שלא יצא למקום  1,000ממקום המגורים" אמר: "עד 

  ";מגורים שאיו מקום מגוריו

– ), בסופה בא: "לעיין הלוויה או ברית מילה 12בפסקה () יראו כאילו בסעיף קטן (א), 3(

לרבות הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד, כד, אח או אחות וילדיהם, דוד או 

  דודה;"; 

בא:   ובסופ) יראו כאילו בסעיף קטן (א), 4(

יוך שהותרה פעילותו בתחומי השטח ) השתתפות בפעילות של מוסד המקיים פעילות ח18("

  המוגבל לפי כל דין או תחיקת ביטחון; 

ביתית על ידי בי משפחתו מדרגה -) ביקור של אדם עם מוגבלות השוהה במסגרת חוץ19(

ראשוה או על ידי אפוטרופסו, או ביקור של אדם עם מוגבלות אצל בי משפחתו מדרגה 
ת הוראת בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש ראשוה או אצל אפוטרופסו, בכפוף להוראו

 הוראת בידוד בית) –(להלן   2020-(הוראת שעה), התש"ף(בידוד בית והוראות שוות) ) 2019

ולתאים שייקבעו לשם שמירה על בריאות השוהים במסגרת הרווחה בהוראות הגורם 
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מסגרת המשמשת  –ביתית" - המוסמך במשרד הבריאות בישראל; לעיין זה, "מסגרת חוץ
חלופית בית בפיקוח מתאמת הרווחה המיהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון או משרד 

אל, בהפעלתם או מטעמם או בהפעלתהעבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בישר

  המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית או מטעמה; 

  ; יציאה לטיפול חיוי בבעל חיים) 20(

יציאה ממקום שהייה קבוע אחד למשהו, ובכלל זה יציאה ממקום מגורים למקום ) 21(

כמקום בידוד כמשמעותו בהוראת בידוד בית, יציאה ממוסד חיוכי או טיפולי המשמש 

  ;שהייה קבוע למקום מגוריו או מעבר דירה

יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו דרשת יציאתו למרחב הציבורי למרחק )  22(

  ; מטרים ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד." 1,000העולה על 

  . במלואן יחולוצו (א) ל1א4) ההגבלות המפורטות בסעיף ד(

  . חתימתהעם  ףתיכס לתוקזו הכרזה 

  

  

  תוספת

  מודיעין עילית) 1(

  ביתר עילית )2(

  תמיר      ידעיאלוף            

  מפקד      כוחות       צה"ל

ושומרון   יהודה      באזור

   א"פתש ה        כ"ט     בתשרי

  2020           באוקטובר        17
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  צבא הגה לישראל

 ) (יהודה ושומרון) (מס' 2019צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל (גיף הקורוה החדש 
  2020-א"פ(הוראת שעה), התש) 1843

  תיקון - יםמוגבל יםשטחהכרזה בדבר 

) 2019צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל (גיף הקורוה החדש ל 2סמכותי לפי סעיף תוקף ב

ולאחר ששוכעתי צו), ה – (להלן 2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1843(יהודה ושומרון) (מס' 
ולאחר שועצתי עם מכ"ל הקורוה,  תכי יש הכרח בדבר כדי למוע את התפשטות מחל 

יישובים והמועצות המפורטים ה מיתחועל  אתהי מכריז בזמשרד הבריאות בישראל, 

אוקטובר ב  18  ימים, החל מיום  4למשך    וזאת  בצו,  ם, כמשמעות יםמוגבל  יםכשטחבתוספת  

  .  2020אוקטובר ב 21עד ליום ו 2020

ההגבלות בתקופת ההכרזה, יחולו בתחומי המועצות והיישובים המפורטים בתוספת, 

     :מפורט להלןבאופן הצו  ל 1א4-א ו4, 4, 3סעיפים המויות ב

  שיויים הבאים:לצו יחולו בכפוף ל 3ההגבלות המפורטות בסעיף (א) 

(ד), בסופו בא: "לרבות הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, יראו כאילו בסעיף קטן ) 1(

  ילד, כד, אח או אחות וילדיהם, דוד או דודה"; 

שפעילותוחיוך המקיים פעילות "(ח) יציאת תלמיד למוסד  :בסופו בא יראו כאילו ) 2(

  הותרה לפי כל דין או תחיקת ביטחון.";

פוף לכך שיראו כאילו בסופו בא: "(יא) כיסת לצו יחולו בכ  4ההגבלות המפורטות בסעיף  ב)  

  חיוך שפעילותו הותרה לפי כל דין או תחיקת ביטחון."; המקיים פעילות תלמיד למוסד 

  שיויים הבאים:יחולו בכפוף לצו לא 4 ההגבלות המפורטות בסעיף(ג) 

ממקום מטרים  500), במקום "למרחק של עד 9בפסקה (סעיף קטן (א), יראו כאילו ב) 1(

  המגורים" אמר: "שלא באמצעות רכב ממוע"; 

מטרים   100), במקום "לזמן קצר ולמרחק של עד  10בפסקה () יראו כאילו בסעיף קטן (א),  2(

מטרים ממקום המגורים ובלבד שלא יצא למקום  1,000ממקום המגורים" אמר: "עד 

  ";מגורים שאיו מקום מגוריו

– ), בסופה בא: "לעיין הלוויה או ברית מילה 12בפסקה () יראו כאילו בסעיף קטן (א), 3(

לרבות הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד, כד, אח או אחות וילדיהם, דוד או 

  דודה;"; 

בא:   ובסופ) יראו כאילו בסעיף קטן (א), 4(

יוך שהותרה פעילותו בתחומי השטח ) השתתפות בפעילות של מוסד המקיים פעילות ח18("

  המוגבל לפי כל דין או תחיקת ביטחון; 

10478



  

ביתית על ידי בי משפחתו מדרגה -) ביקור של אדם עם מוגבלות השוהה במסגרת חוץ19(
ראשוה או על ידי אפוטרופסו, או ביקור של אדם עם מוגבלות אצל בי משפחתו מדרגה 

ת הוראת בריאות הציבור (גיף הקורוה החדש ראשוה או אצל אפוטרופסו, בכפוף להוראו

 הוראת בידוד בית) –(להלן   2020-(הוראת שעה), התש"ף(בידוד בית והוראות שוות) ) 2019
ולתאים שייקבעו לשם שמירה על בריאות השוהים במסגרת הרווחה בהוראות הגורם 

מסגרת המשמשת  –ביתית" - המוסמך במשרד הבריאות בישראל; לעיין זה, "מסגרת חוץ

חלופית בית בפיקוח מתאמת הרווחה המיהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון או משרד 
אל, בהפעלתם או מטעמם או בהפעלת  העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בישר

  המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית או מטעמה; 

  ; יציאה לטיפול חיוי בבעל חיים) 20(

יציאה ממקום שהייה קבוע אחד למשהו, ובכלל זה יציאה ממקום מגורים למקום ) 21(

כמקום בידוד כמשמעותו בהוראת בידוד בית, יציאה ממוסד חיוכי או טיפולי המשמש 

  ;שהייה קבוע למקום מגוריו או מעבר דירה

יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו דרשת יציאתו למרחב הציבורי למרחק )  22(

  ; מטרים ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד." 1,000העולה על 

  . במלואן יחולוצו (א) ל1א4) ההגבלות המפורטות בסעיף ד(

  

  . חתימתהעם  ףתיכס לתוקזו הכרזה 

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  תוספת
  
  

  , למעט מרכז העסקים במועצה. מודיעין עילית) 1(

  ביתר עילית )2(

  
  תמיר      ידעיאלוף            

  מפקד      כוחות       צה"ל

 ושומרון   יהודה      באזור

   א "פתשה         א'  בחשוון

    2020           באוקטובר  19
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  צבא הגה לישראל

 ) (יהודה ושומרון) (מס' 2019צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל (גיף הקורוה החדש 
  2020-א"פ(הוראת שעה), התש) 1843

  ביטול - יםמוגבל יםשטחהכרזה בדבר 

) 2019צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל (גיף הקורוה החדש  ל  (ה)2ף  סמכותי לפי סעיתוקף  ב

ולאחר ששוכעתי צו), ה – (להלן 2020-(הוראת שעה), התש"ף) 1843(יהודה ושומרון) (מס' 
תחומי היישובים והמועצות חדלו להתקיים הסיבות המצדיקות את ההכרזה על כי 

מודיע בזאת על ביטול הי , ים, כמשמעותם בצומוגבל  יםשטחהמפורטים בתוספת כ

  . יםמוגבל יםכשטחיישובים והמועצות המפורטים בתוספת ה מיתחועל  ההכרזה 

ההגבלות ת, בתחומי המועצות והיישובים המפורטים בתוספעם חתימת ביטול זה, יבוטלו 

ידי ביום -, כפי שפורטו בהכרזה שחתמה עללצו 1א4-א ו4, 4, 3המויות בסעיפים 

17.10.2020.

  

  תוספת

  העסקים במועצה. , למעט מרכז מודיעין עילית) 1(

  ביתר עילית )2(

  תמיר      ידעיאלוף            

  מפקד      כוחות       צה"ל

ושומרון   יהודה      באזור

   א "פתשה       ב'    בחשוון

  2020  באוקטובר   20
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  צ ב א      ה ג  ה      ל י ש ר א ל

  2020–התש"ף), 1936צו בדבר חובת המכרזים (יהודה ושומרון) (מס' 

  מיוי חברי ועדת מכרזים 

– ), התש"ף1936(א) לצו בדבר חובת המכרזים (יהודה ושומרון) (מס' 5לפי סעיף בתוקף סמכותי 
  :, הי ממה בזאת את2020

  יושב ראש  –האזרחי   ס' ראש המיהל
  ממלא מקום יושב ראש –קמ"ט מגון במיהל האזרחי 

  קמ"ט אוצר במיהל האזרחי או ציגו 
  היועץ המשפטי לאזור יהודה ושומרון או ציגו 
  מהל יחידת הפיקוח במיהל האזרחי או סגו

  לשמש כחברי ועדת המכרזים.

  תחילת תוקפו של מיוי זה ביום חתימתו.

 תא"ל רסאן עליאן  התש"ףבאב       כ"א             

 ראש המיהל האזרחי

 באזור יהודה ושומרון

  2020באוגוסט                    11
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  צ ב א      ה ג  ה      ל י ש ר א ל

  2020–התש"ף), 1936צו בדבר חובת המכרזים (יהודה ושומרון) (מס' 

תקות חובת המכרזים (טובין, שירותים ועבודות) (יהודה ושומרון),  
  2020–התש"ף 

  מיוי כשירים לפתיחת תיבת המכרזים 

(ב) לתקות חובת המכרזים (טובין, שירותים ועבודות) (יהודה38לפי תקה בתוקף סמכותי 
  :התקות), הי ממה בזאת את –(להלן   2020–ן), התש"ףושומרו

  025309519ת"ז   אליור שלמה
  032066664ת"ז   יאיר אלביליה

  069855831ת"ז   דוד צדוק 
  056838675ת"ז   אהרון רבי 
  027467992ת"ז   יצחק לוי 

  053538179ת"ז   יעקב אהרוי 
  058731118ת"ז   אירית ששתיאל

  (ב) לתקות.38כשירים לפתיחת תיבת המכרזים, לעיין תקה לשמש 

  תחילת תוקפו של מיוי זה ביום חתימתו.

 תא"ל רסאן עליאן התש"ף באב          כ"א         

 ראש המיהל האזרחי

 באזור יהודה ושומרון

  2020 באוגוסט                 11

10482



 الدفاع اإلسرائیلي جیش

 ۱۹۲۲ امر رقم

 ۲۰۲۰ – ٥۷۸۰ ،(یھودا والسامرة)) ۲رقم  (تعدیل) ٦۷رقم  امر بشأن تعلیمات امن (تعدیل

 یلي: بھذا بما فإنني آمر في المنطقة،بموجب صالحیاتي كقائد قوات الدفاع اإلسرائیلي 

تعدیل المادة 
۱٥ 

في  ،۲۰۲۰-٥۷۸۰)، ۱۸۲۷) (رقم ٦۷ مر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل رقماال في .۱
 ".۲۰۲۰أب  ۳۰" یأتي "۲۰۲۰تموز  ۱۷(ب)، بدل "۱٥المادة 

 .توقیعھبیوم بدء سریان ھذا االمر  .۲ بدء سریان

(یھودا  )۲رقم  (تعدیل )٦۷ امر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل رقمھذا االمر: " یسمى .۳ االسم
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰ )،۱۹۲۲ (رقموالسامرة) 

       ی��������دع��������ي ت��������م��������ی��������رأل��������وف 
 اإلس�������رائیلي الدفاع جیش قوات قائد  

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

 ٥۷۸۰   ت�����م�����وز   ۲٥
 ۲۰۲۰   ت�����م�����وز   ۱۷
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۱۹۲۳رقم امر 

 
رقم  (تعدیل الجلسات في المحاكم العسكریة خاللالمعتقلین والسجناء  حضور أمر بشأن

  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،تعلیمات مؤقتة)( (یھودا والسامرة) )٤
 
 

 
 ظفالحالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في تي كاصالحی بموجب

 Novel Coronavirus(ایروس الكورونا ف تفشي من القلقلعام والصحة العامة، وبسبب اعلى االمن، النظام 
nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي: في السجون وخارجھا، كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 

 
 

في المحاكم  الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضوراالمر بشأن في  .۱ تمدید سریان
، في ۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)  )۱۸۸۸(یھودا والسامرة) (رقم  العسكریة

 ".تموز ۲٤"أتي: " یتموز ۱۷، بدل "۳المادة 
 

في  الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضورمر بشأن یسمى ھذا االمر: "اال .۲ االسم
 (تعلیمات )۱۹۲۳(رقم  (یھودا والسامرة)) ٤رقم  (تعدیل المحاكم العسكریة

 ". ۲۰۲۰-٥۷۸۰مؤقتة)،
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

        ی������������دعي تمی������������ر        أل������������وف

 اإلس�رائیلي ال�دفاع ج�یش ق�وات قائد 

 والس�����������امرة یھ�����������ودا بمنطق�����������ة

 

 

 ٥۷۸۰   تم����������������������وز   ۲٥

 ۲۰۲۰   تم����������������������وز   ۱۷
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 ج�ش الدفاع اإلسرائیلي
 

(یهودا  )۲۲ رقم (تعدیل )٢٠١٩تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید  أمر �شأن
 ٢٠٢٠-٥٧٨٠(تعل�مات مؤقتة) )، ١٩٢٤م (رق والسامرة)

 
لمصلحة المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري تي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحیبموجب 
 فأني آمر بھذا ما یلي: صحة العامة،وال ،المنطقة

 
 

(یھودا والسامرة) (رقم  )۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید مر بشأن تقیید النشاط في األ .۱ ۱تعدیل المادة 
، بعد ۱، في المادة االمر األصلي)-(فیما یلي۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(تعلیمات مؤقتة) )۱۸۳۲

 :یأتيتعریف "مكان عمل" 
 ؛".۰٥:۰۰ولغایة یوم االحد الساعة  ۱۷:۰۰الجمعة من الساعة  یوم-"األسبوع"نھایة 

 
تعدیل المادة 

 أ۲
 -األصليأ من االمر ۲في المادة  .۲

 (ج)"؛٥ اوفي الفقرة (ب)، یأتي في نھایتھا: " )۱(  
 

 بعد الفقرة (ب) یـأتي: )۲(  
 

 .".األسبوع"(ج) شاطئ البحر خالل نھایة 
 

 -األصليمن االمر  ٥في المادة  .۳ ٥تعدیل المادة 
 

سباحة كمفھومھا في برك السباحة عدا بركة  الكلمات ")، ۲الفقرة (أ)، البند (في  )۱(  
تدریب ریاضي جل )(ب)، صالة ریاضیة عدا صالة ریاضیة أل۹الفقرة (ب)(

صالة  وكذلك ،في نھایتھ ویأتيتحذف؛  -")،۷ادة (ب)(كالمذكور في الم تنافسي
ویشمل الصالة، وعروض الرقص تقام فیھ نشاطات ریاضیة او مكان او ریاضیة 

   الشروط التالیة:احد  عدا الستعمال ریاضي تنافسي، وبشرط ان یتوفر
مباریات  ٤التنافسي اشترك في  الریاضي-ةالفردیع الریاضة وبالنسبة لفر(أ)

 ؛۲۰۲۰-و ۲۰۱۹خالل السنوات  األقلعلى 
مرات  ٦كان مسجل  التنافسي الریاضي-جماعیةالریاضة الع و(ب) بالنسبة لفر

 ؛"؛۲۰۲۰-و ۲۰۱۹خالل السنوات  نموذج العاب الفریق يف األقلى عل
  
  

 -في الفقرة (ب) )۲(  
 ) یأتي"۱بدل البند ( (أ)   

 
 لى المطاعم التعلیمات التالیة:ع) تسري ۱"(
التوص�یل الس�ریع  بخدمة-العملمطعم، بما في ذلك مطعم في مكان  )أ(

المتص��رف او م��دیر المطع��م س��تالم م��ن المطع��م وبش��رط ان اال او
 وتعلیمات المدیر"؛ ۱أ۳یمات المادة موجب تعلیعمل ب

بش���رط ان المتص���رف او م���دیر المص���لحة  مطع���م داخ���ل فن���دق،  )ب(
لھ�ذا الغ�رض،  ك�ن،، ول۱أ۳یمات الم�ادة تعل یعمل بموجب التجاریة
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فیم��ا یل��ي وك��ل ھ��ذا وف��ق التغیرات المفص��لة ب��تق��رأ فق��رات الم��ادة 
 تعلیمات المدیر:

) ب���دل " المتص���رف ف���ي المك���ان" ی���أتي: " ۱ف���ي الفق���رة (أ)( )۱(
المتص���رف او م���دیر المص���لحة التجاری���ة" وب���دل " قب���ل ف���تح 

على نح�و جل�وس المكان" یأتي: قبل تشغیل المصلحة التجاریة 
 في المصلحة التجاریة"؛الزبائن 

 )، بدل البند الثانوي (أ) یأتي:٥في الفقرة (أ)( )۲(
الی��ھ، بم��ا  األش��خاصأ) المتص��رف ف��ي المك��ان ی��نظم دخ��ول "(

عدد  في ذلك عمال المكان، على النحو ان ال یمكثوا في المكان
الكمی���ة المح���ددة ف���ي رخص���ة المص���لحة  م���ن أكث���راش���خاص 

م��ن الكمی��ة  %۳٥ال یزی��د ع��ن  التجاری��ة، ولك��ن ع��دد الزب��ائن
 "؛ القصوى المسموحة؛

 ؛یحذف-) ۷البند ( (ب)   
 

 ) یأتي:۹ل البند (بد )ج(   
او ، وبش�رط ان المتص�رف لألطف�البركة سباحة، عدا بركة سباحة ) ۹"(

، ولك�ن، لھ�ذا ۱أ۳دة وج�ب تعلیم�ات الم�ایة یعمل بممدیر المصلحة التجار
بع�د البن�د  ھمن المادة المذكورة على النح�و ان� )٥)(أتقرأ الفقرة ( الغرض،

 منھا یأتي التالي وكل ھذا وفق تعلیمات المدیر: الثانوي (أ)
للمذكور في البند (أ)، ال یمكث في میاه البرك�ة اش�خاص  باإلضافة) ۱"(أ

 متر مربع؛"؛ ٦بنسبة تزید عن شخص واحد لكل 
 

 -) ۹في البند ( (ج)   
 

 بعد الفقرة (ب) یأتي: )۳(  
ر ش��خص مك��ان او مص��لحة ن الم��ذكور ف��ي الفق��رة (ب)، ال ی��دی"(ج) ب��الرغم م��

ف�ي  فن�دقلنزالء عدا  ما-) ۹)، (۸أ) حتى (۲البنود الثانویة (في كالمفصل تجاریة 
؛ ولك�ن الم�ذكور األس�بوعالفقرة المذكورة خ�الل نھای�ة  ) من۱۱(-و )۱۰(الفندق، 

 ال یمنع خدمة التوصیل السریع.".
 
   

 -من االمر األصلي ٦في المادة  .٤ ٦تعدیل المادة 
 

لتش�غیل مك�ان او  بالنسبة-)(ج٥"او یأتي:  "(أ)٥خالف المادة ، بعد ")أفي الفقرة ( )۱(  
 ع��دا-) ۹)، (۸)، (۷وال تس��ري البن��ود ( األس��بوعمص��لحة تجاری��ة خ��الل نھای��ة 

 )"؛۱٥فندق لنزالء الفندق، ( عدا-) ۱٤)، (۲(ب)(٥غرض المواد 
  

،" من یدیر مطعم ال�ذي یس�مح بجل�وس الن�اس داخ�ل المطع�م بدل "و)، في الفقرة ( )۲(  
ی��أتي: " م��ن ی��دیر مطع��م، ع��دا مطع��م ف��ي فن��دق، ل��یس بواس��طة خدم��ة التوص��یل 

)(أ)، او من ی�دیر ۱(ب)(٥وفق المذكور في المادة المطعم  مناو االستالم لسریع ا
 مطعم"؛

 تحذف-أ) الفقرة (ي  )۳(  
 

 ) یأتي:ب(ي بدل الفقرة  )٤(  
من یدیر بركة سباحة شخصیا او بواسطة شخص آخر، دون تقدیم "(ي ب) 

) دون تحدید او تطبیق نظام لتقید عدد ۱(أ)(۱أ۳لمادة تصریح كالمذكور في ا
)(ب) او دون تحدید أماكن ٥(أ)(۱أ۳الداخلین الى المكان كالمذكور في المادة 
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او تعلیق الفتة بالنسبة للحفاظ على المسافة كالمذكور في المادة  لالنتظار
 من یدیر -)؛ لھذا الغرض، "مدیر"۹(ب)(٥)، وھذا بخالف المادة ۷(أ)(۱أ۳

وجب )، وبحال كانت المصلحة تست۹(ب)(٥ة بركة سباحة كالمذكور في الماد
، ۱۹٦۸-٥۷۲۸من قانون ترخیص المصالح التجاریة،  ۱رخصة وفق المادة 

من حین آلخر، والتي تستوجب رخصة او  في القوانین االساسیةحسب سریانھ 
من نفس القانون، صاحب الرخصة او صاحب  ٤تصریح كمفھومھم في المادة 

 ؛التصریح
 
 

 ؛۱۷:۰۰الساعة  ۲۰۲۰\۷\۱۷ بیوماالمر، عدا الفقرة (ب)،  بدء سریان ھذا (أ) .٥ بدء سریان
 

كنص���ھ ف���ي ھ���ذا االم���ر، بی���وم  ،األص���ليم���ن االم���ر  أ(ج)۲ب���دء س���ریان الم���ادة  (ب)  
، كنص�ة ف�ي ھ�ذا األص�لي) م�ن االم�ر ۱(ب)(٥؛ بدء س�ریان الم�ادة ۲۰۲۰\۷\۲٤

 .۰٥:۰۰الساعة  ۲۰۲۰\۷\۲۱االمر، بیوم 
 

) (تعدیل رقم ۲۰۱۹أمر بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید یسمى ھذا االمر: " .٤ االسم
 ". ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۹۲٤) (رقم ) (یھودا والسامرة۲۲

 
 
 

       تمی������������������ر ی������������������دعيأل������������������وف           

 اإلس������رائیلي ال������دفاع ج������یش ق������وات قائ������د

 والس������������������امرة یھ������������������ودا بمنطق������������������ة

 

 

 ٥۷۸۰   تم�������������������وز     ۲٥

 ۲۰۲۰   تم�������������������وز     ۱۷
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 سرائیليجیش الدفاع اإل

 1925 أمر رقم

 (تعلیمات مؤقتة) )3رقم  (تعدیل قانون رسوم تسجیل األراضي أمر بشأن
 2020-5780 ،) (یھودا والسامرة)(تعدیل

 ني آمر بھذا ما یلي:إف ،كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقةبموجب صالحیاتي 

الم�ادة تعدیل 
2 

) (تعلیمات 3(تعدیل رقم  قانون رسوم تسجیل األراضين االمر بشأن م 2المادة في  .1
 :" یأتيلمدة سنة واحدةبدل "، 2019-5779 ،)1819(یھودا والسامرة) (رقم  مؤقتة)

 ".16/7/2021 یومولغایة "

 یوم توقیعھ.ببدء سریان ھذا األمر  .3 سریان

) 3قانون رسوم تسجیل األراضي (تعدیل رقم  أمر بشأن یسمى ھذا األمر: " .4  االسم
 "2020-5780، )1925(رقم  (تعلیمات مؤقتة) (تعدیل) (یھودا والسامرة)

       تمی������������������ر ی������������������دعي     أل������������������وف

 قائ����د ق����وات ج����یش ال����دفاع اإلس����رائیلي 

 بمنطق���������������ة یھ���������������ودا والس���������������امرة

 5780   تم�����������������������وز    28

 2020   تم�����������������������وز    20
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۱۹۲٦امر رقم 

 یروس كورونا الجدیداف بسببتواجد مانع الستكمال عملیات التحقیق أثناء  نمشتبھی اعتقالبشأن أمر 

 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)مؤقتةتعلیمات ( )(یھودا والسامرة )۷ رقم (تعدیل

  
جل ألوبما انني أعتقد أن االمر ضروري  المنطقة،بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في  

ان والسك ، المعتقلینالنظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من إصابة قوات األمنالحفاظ على االمن، 
ومن  )،كورونا یروساف-یلي) (فیما Novel Coronavirus 2019-nCoVكورونا (الیروس افعدوى ب

 یلي:ما ھذا مر بفإنني آ استمرار تفشي المرض،
 
 
 

 ببتواجد مانع الستكمال عملیات التحقیق بسأثناء  نمشتبھی بشأن اعتقالمر األفي  .۱ تمدید سریان
 ،)تعلیمات مؤقتة( )۱۸۳۳(رقم  )یروس كورونا الجدید (یھودا والسامرةاف

 ."بآ ۲۰یأتي: " "تموز ۲٤"، بدل ۳المادة ، في ٥۷۸۰-۲۰۲۰
 

 تواجد مانع الستكمال عملیاتأثناء  نمشتبھی بشأن اعتقالمر األ: "یسمى ھذا االمر .۲ االسم
(رقم  )(یھودا والسامرة )۷(تعدیل رقم یروس كورونا الجدید اف التحقیق بسبب

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)تعلیمات مؤقتة( )۱۹۲٦

         ت��������م��������ی��������ر ی��������دع��������ي ال��������وف

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

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

 

 

 ٥۷۸۰     آب         ۲
   ۲۰۲۰     تموز     ۲۳

10489



 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۱۹۲۷امر رقم 
 

  والسامرة)(یھودا  )۲رقم  (تعدیلعقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة أمر بشأن 
  ۲۰۲۰-٥۷۸۰، یمات مؤقتة)ل(تع 

 
 

الحفاظ  جلأل ضرورياالمر  بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان
لألطراف المتداولین في المحاكم العسكریة  على االمن، النظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من نقل العدوى

فأني آمر  ،الكورونا) فایروس-یلي) (فیما Novel Coronavirus nCov-2019والسكان في فایروس الكورونا (
 ما یلي:بھذا 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

رقم ( (یھودا والسامرة) الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیةمر بشأن عقد في اال .۱ تمدید سریان

 ۲۰یأتي: " تموز" ۲٤، بدل "٤، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)(تعلیمات مؤقتة )۱۸٤۲

 ".آب

 

دیل رقم (تعیسمى ھذا االمر: "امر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة  .۲ االسم

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة)، ) ۱۹۲۷(رقم  (یھودا والسامرة) )٦

 

 

         ال��������وف ت��������م��������ی��������ر ی��������دع��������ي

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

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

 

 

 ٥۷۸۰آب              ۲
   ۲۰۲۰تموز          ۲۳
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۱۹۲۸أمر رقم 
 

  ۲۰۲۰-٥۷۸۰، (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة)) ٦ (تعدیل رقم االعتقالجلسات تمدید  أمر بشأن
 

وبما انني اعتقد ان االمر ضروري  ،المنطقةجیش الدفاع االسرائیلي في تي كقائد قوات اصالحی بموجب
 Novel(ایروس الكورونا بفنقل العدوى من  القلقلعامة، وبسبب على االمن، النظام لعام والصحة ا ظللحفا

Coronavirus nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي:للمعتقلین والسكان،  كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 
 
 

(تعلیمات  )۱۸۳۰(رقم  (یھودا والسامرة) االعتقالبشأن جلسات تمدید االمر في  .۱ سریانتمدید 

 ".آب ۲۰" یأتي: "تموز ۲٤بدل " ،٥المادة في ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)

 

(یھودا  )٦تعدیل رقم (االعتقال بشأن جلسات تمدید یسمى ھذا االمر: "االمر ر  .۲ االسم

  ".۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة) )۱۹۲۸(رقم  والسامرة)

 

 

 
 
 

 
         ال��������������������وف تمی��������������������ر ی��������������������دعي 

 اإلس���رائیلي ال���دفاع ج���یش ق���وات قائ���د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق��������������ة

 

 

 ٥۷۸۰آب              ۲
  ۲۰۲۰تموز          ۲۳
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۱۹۲۹رقم امر 

 
 )٥رقم  تعدیل( الجلسات في المحاكم العسكریة خاللالمعتقلین والسجناء  حضور أمر بشأن

  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،تعلیمات مؤقتة)( (یھودا والسامرة)
 

على  ظفاالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري للحتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب
-Novel Coronavirus nCov(ایروس الكورونا ف تفشي من القلقلعام والصحة العامة، وبسبب ااالمن، النظام 

 فأني آمر بھذا ما یلي: في السجون وخارجھا، كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 2019
 
 

في  الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضوراالمر بشأن من  ۱المادة  في .۱ تعریفات
-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)  )۱۸۸۸(یھودا والسامرة) (رقم  لمحاكم العسكریةا

 ف "سجین" یأتي:بعد تعری ،"االمر األصلي") –(فیما یلي  ۲۰۲۰
 

تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا -"تعلیمات الحجر الصحي المنزلي"
-٥۷۸۰الجدید) (الحجر الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)، 

۲۰۲۰. 
 

تعلیمات الصحة العامة (فایروس -"تعلیمات الحجر الصحي في منشأة معینة"
-٥۷۸۰الكورونا الجدید) (الحجر الصحي في منشأة معینة) (تعلیمات مؤقتة)، 

۲۰۲۰. 
 "امر بشأن تعلیمات امن" یأتي: بعد تعریف

 
عقد الجلسات امر بشأن  -"امر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة"

، ) ۱۸٤۲(رقم  (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة
٥۷۸۰-۲۰۲۰." 

 
إضافة الفقرة 

 أ)۱(أ) (۲
 ) یأتي:۱من االمر األصلي، بعد المادة (أ)( ۲في المادة  .۲

 
        

من، بحال من االمر بشأن تعلیمات ا ۳۷جلسة بقضیة معتقل وفق المادة  أ)۱(أ)(  
یوم من یوم اعتقالھ. ۱٤بیوم عقد الجلسة بقضیتھ قد مضت   

 
إضافة المواد 

 )و(۲(ج) حتى ۲
 (ب) من االمر األصلي یأتي:۲بعد المادة  .۳

 
تحدد ھویة المعتقلین والسجناء الذین یتم احضارھم لحضور جلساتھم في  (ج)  

بالتنسیق بین ، (ب)-بموجب تعلیمات الفقرات (أ) و محكمة عسكریة یومیا
 سلطة السجون والشرطة العسكریة مع المحاكم العسكریة.

 
(ب)ـ، بالنسبة لسلم األولیات المحدد -بالرغم من المذكور في الفقرات (أ) و (د)  

تدون، ان اجراء  ألسباببھم، یجوز لرئیس محكمة عسكریة ان یأمر، 
األولیات  معین یعقد بحضور المعتقل او السجین حتى ولم یتماشى مع سلم

المحدد في تلك الفقرات، وبشرط ان عدد المعتقلین والسجناء اإلجمالي 
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في نفس الیوم ال یزید عن العدد األقصى الذي یمكن الذین یتم احضارھم 
 احضارھم في نفس الیوم وفق التعلیمات المحددة في صدر الفقرة (أ).

 
من الفصل  ھتعقد جلسة التي یتم خاللھا االستماع لشھادة وفق الباب  )۱( )ھ(  

لألمر بشأن تعلیمات امن، بحضور المعتقل او السجین كالمذكور ھ 
 .عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیةفي االمر بشأن 

 
أ من االمر بشأن تعلیمات امن بقضیة معتقل ۳۱ جلسة وفق المادة )۲(   

معتقل من ذوي االحتیاجات الخاصة ویصعب علیھ قاصر او 
بحضور المعتقل اال بحال طلب االشتراك في الجلسة، تعقد الجلسة 

المعتقل ان تعقد الجلسة بواسطة وسیلة تقنیة التي تمكن نقل الصوت 
 والصورة ببث حي ومباشر.

 
 -بالرغم من المذكور في ھذه المادة (و)  

 
رض علیھ الحجر الصحي بموجب تعلیمات معتقل او سجین الذي ف )۱(   

الحجر الصحي المنزلي او تعلیمات الحجر الصحي في منشأة 
معینھ، ویمكث في الحجر الصحي داخل مكان االعتقال او منشآت 

(ج) من التعلیمات ۲الحبس حسب تعلیمات الطبیب وفق المادة 
المذكورة، بشترك في الجلسة بواسطة جھاز تقني الذي یمكن نقل 

 ورة والصوت ببث حي ومباشر.الص
 

ع المستوى برتبة جندار، او ضابط رفی اقتنع مأمور سلطة السجون )۲(   
 لطة السجون الذي یقدم خطیا، ان في س طبيبناء على تقریر ضابط 

ن معتقل او سجین الذي یمكث في مكان اعتقال باكبیر   شكھنالك 
كبیر  شكالك جن قد أصیب بعدوى فایروس الكورونا او ان ھاو الس

، یجوز لھ االمر ماكدمن انھ كان على تواصل وثیق مع مریض 
جلستھ الى المحكمة لحضور المعتقل او السجین  عدم حضور على

الشك المذكور،  إلزالةحتى النتھاء من تنفیذ اإلجراءات المطلوبة 
ساعة منذ تبلور الشك، األقرب من بینھما، ویشترك  ۹٦او لمدة 

في الجلسة بواسطة جھاز تقني الذي یمكن نقل  المعتقل او السجین
 الصورة والصوت ببث حي ومباشر.

 
 ".۲۰۲۰اب  ٦" یأتي: "۲۰۲۰تموز ۲٤ر األصلي، بدل "من االم ۳في المادة  .٤ تمدید سریان

 
في  الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضوریسمى ھذا االمر: "االمر بشأن  .٥ االسم

 (تعلیمات )۱۹۲۹(رقم  (یھودا والسامرة)) ٥رقم  (تعدیل المحاكم العسكریة
 ". ۲۰۲۰-٥۷۸۰مؤقتة)،

 
 

 
 

        ی�����������������دعيتمی�����������������ر ال�����������������وف       

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس����������������امرة یھ����������������ودا بمنطق����������������ة

 

 

 ٥۷۸۰           آب         ۳

 ۲۰۲۰   تم�������������������وز   ۲٤
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 

) (الحجر الصحي ۲۰۱۹أمر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا الجدید 
) (تعلیمات ۱۹۳۰) (یھودا والسامرة) (رقم ۱۳المنزلي وتعلیمات متفرقة) (تعدیل رقم 
  ۲۰۲۰-٥۷۸۰، مؤقتة)

 

المنطقة، وبما انني اعتقد انھ االمر مطلوب لمصلحة المنطقة بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في 
 والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:

 

 

 

 

 

 

 

.۱ تمدید سریان ) ۲۰۱۹الجدید  في األمر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا )۱( 
) ۱۸۳۸(الحجر الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) (یھودا والسامرة) (رقم 

" یأتي ۲۰۲۰\۸\٦، بدل "۱۲، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة)، 
"٦\۱۰\۲۰۲۰." 
 
 

) ۲۰۱۹الجدید  في األمر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا )۲(  
) (یھودا والسامرة) (رقم ۲تعدیل رقم (متفرقة) (الحجر الصحي المنزلي وتعلیمات 

" یأتي ۲۰۲۰\۸\٦، بدل "۷، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۸٦۲
"٦\۱۰\۲۰۲۰." 
  
 

 بدء سریان
 

۲.  بدئ سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. 
 
 

.۳ االسم یسمى ھذا االمر: "أمر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا الجدید  
) (یھودا والسامرة) ۱۳) (الحجر الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) (تعدیل رقم ۲۰۱۹
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۹۳۰(رقم 

 
 
 

        ی���������دع���������ي ت���������م���������ی���������رأل���������وف 
 اإلس�������رائیلي ال��دف��اع جیش قوات ق��ائ��د  

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

 ٥۷۸۰   آب   ۱٦
 ۲۰۲۰   آب   ٦
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 
 

(فیروس الكورونا  من قبل الدولةفي مكان المعد للحجر الصحي امر بشأن الحجر الصحي في مكان 
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)(تعلیمات مؤقتة )۱۹۳۱(رقم  )یھودا والسامرة( )۹(تعدیل رقم  )۲۰۱۹الجدید 

 
 
 

 المنطقة لمصلحة مطلوب االمر انھ اعتقد انني ماوب المنطقة، في االسرائیلي الدفاع جیش قوات كقائد تياصالحی بموجب
 :یلي ما ابھذ آمر فأني العامة، والصحة

 
 
 

من قبل الدولة المعد للحجر الصحي  بشأن الحجر الصحي في مكان في االمر .۱ ۹تعدیل المادة 
) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۸٤۷) یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹(فیروس الكورونا الجدید 

 ".۲۰۲۰\۱۰\٦" یأتي: "۲۰۲۰\۸\٦بدل " ۸، في المادة ٥۷۸۰-۲۰۲۰
 

 .بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ .۲ بدء سریان
 
 

من قبل المعد للحجر الصحي  أمر بشأن الحجر الصحي في مكانیسمى ھذا االمر" .۳ االسم
(رقم  (یھودا والسامرة) )۹(تعدیل رقم  )۲۰۱۹الدولة (فیروس الكورونا الجدید 

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰تعلیمات مؤقتة)، ) (۱۹۳۱
 

 
 
 
 

    
 
 

 

                 تمی�������������ر ی�������������دعي        ال�������������وف
 قائ���د ق���وات ج���یش ال���دفاع االس���رائیلي

 بمنطق�������������ة یھ�������������ودا والس�������������امرة

 

 ٥۷۸۰   آب       ۱٦

 ۲۰۲۰   آب         ٦
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 ج�ش الدفاع اإلسرائیلي
 

(یهودا  )۲۳ رقم (تعدیل )٢٠١٩تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید  أمر �شأن
 ٢٠٢٠-٥٧٨٠(تعل�مات مؤقتة) )، ١٩٣٢ (رقم والسامرة)

 
لمصلحة المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري تي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحیبموجب 
 فأني آمر بھذا ما یلي: صحة العامة،وال ،المنطقة

 
 

تعدیل المادة 
۹ 

(یھودا والسامرة) (رقم  )۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید مر بشأن تقیید النشاط في األ .۱
 :یأتي" ۲۰۲۰\۸\٦" بدل ،۹، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(تعلیمات مؤقتة) )۱۸۳۲

"٦\۱۰\۲۰۲۰". 
 

 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. .۲ بدء سریان
 

) ۲۳) (تعدیل رقم ۲۰۱۹أمر بشأن تقیید النشاط (فایروس الكورونا الجدید یسمى ھذا االمر: " .۳ االسم
 ". ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۹۳۲(یھودا والسامرة) (رقم 

 
 
 

         تمی����������������ر ی����������������دعيأل���������������وف           

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ����د 

 والس����������������امرة یھ����������������ودا بمنطق����������������ة

 

 

 ٥۷۸۰   آب      ۱٦

 ۲۰۲۰   آب       ٦
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 

 )۲۰۱۹قلیص تفشي فایروس الكورونا الجدید أمر بشأن تقیید عدد العمال في مكان العمل ألجل ت
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۹۳۳ ) (یھودا والسامرة) (رقم۱۱رقم  (تعدیل

 
 
 

صلحة اعتقد ان االمر ضروري لمبموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني 
 المنطقة، والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:

 
 

 
تمدید 
 سریان

في االمر بشأن تقیید عدد العمال في مكان عمل ألجل تقلیص تفشي فایروس  )۱( .۱
) (تعلیمات ۱۸۳٦(یھودا والسامرة) (رقم  ۲۰۱۹الكورونا الجدید 

 ".۲۰۲۰\۱۰\٦" یأتي: "۲۰۲۰\۸\٦، بدل "۷، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)
 
 

في االمر بشأن تقیید عدد العمال في مكان عمل ألجل تقلیص تفشي فایروس  )۲(  
) (تعلیمات ۱۸٤٥(یھودا والسامرة) (رقم  (تعدیل) ۲۰۱۹الكورونا الجدید 

 ".۲۰۲۰\۱۰\٦" یأتي: "۲۰۲۰\۸\٦، بدل "۲، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)
 
 

بدء 
 سریان

 

 سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ.بدء  .۲

یسمى ھذا االمر: "االمر بشأن تقیید عدد العمال في مكان عمل ألجل تقلیص تفشي  .۳ االسم
) ۱۹۳۳) (یھودا والسامرة) (رقم ۱۱) (تعدیل رقم ۲۰۱۹فایروس الكورونا الجدید 

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)
 

 
 

 
 
 

         ت������م������ی������ر ی������دع������يأل������وف 

 ياإلسرائیل الدفاع جیش قوات قائد 

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

 

 

 ٥۷۸۰     آب    ۱٦

 ۲۰۲۰    آب     ٦
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 )۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید  مقیدةاإلعالن عن منطقة أمر بشأن 
  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)  )۱۹۳٤(یھودا والسامرة) (رقم  )٤رقم  (تعدیل

 
 

الضروري لمصلحة  االمر بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان
 یلي: بھذا ما، فأني آمر والصحة العامةالمنطقة 

 
 

 
 

 
 

) (یھودا ۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید  اإلعالن عن منطقة مقیدةمر بشأن في األ .۱ ۹تعدیل المادة 
، بدل ۹، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰،) (تعلیمات مؤقتة)۱۸٤۳ والسامرة) (رقم

 ".۲۰۲۰\۱۰\٦" یأتي: ۲۰۲۰\۸\٦"
 

 .ء سریان ھذا االمر من یوم توقیعھبد .۲ سریان بدء
 

) ۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید  اإلعالن عن منطقة مقیدةأمر بشأن " یسمى ھذا االمر: .۳ االسم
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة) ، )۱۹۳٤ یھودا والسامرة) (رقم( )٤رقم  (تعدیل

 
 
 

 
 

 
 

         ی���������دع���������ي أل���������وف ت���������م���������ی���������ر

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

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

 

 

 ٥۷۸۰   آب      ۱٦

 ۲۰۲۰   آب       ٦

 

10498



 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۱۹۳٥رقم امر 

 
رقم  (تعدیل الجلسات في المحاكم العسكریة خاللالمعتقلین والسجناء  حضور أمر بشأن

  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،تعلیمات مؤقتة)( (یھودا والسامرة) )٦
 
 

 
 ظلحفاالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب

 Novel Coronavirus(ایروس الكورونا ف تفشي من القلقلعام والصحة العامة، وبسبب اعلى االمن، النظام 
nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي: في السجون وخارجھا، كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 

 
 

في المحاكم  الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضوراالمر بشأن في  .۱ تمدید سریان
، في ۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)  )۱۸۸۸(یھودا والسامرة) (رقم  العسكریة

 ".۲۰۲۰آب  ۲۰" یأتي: "۲۰۲۰آب  ٦، بدل "۳المادة 
 

في  الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضورمر بشأن یسمى ھذا االمر: "اال .۲ االسم
 (تعلیمات )۱۹۳٥(رقم  (یھودا والسامرة)) ٦رقم  (تعدیل المحاكم العسكریة

 ". ۲۰۲۰-٥۷۸۰مؤقتة)،
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

        تمی������������ر ی������������دعي        أل������������وف

 اإلس�رائیلي ال�دفاع ج�یش ق�وات قائد 

 والس�����������امرة یھ�����������ودا بمنطق�����������ة

 

 

 ٥۷۸۰   آب   ۱٦

 ۲۰۲۰   آب    ٦
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 جيش الدفاع اإلسرائيلي

 2020-5780(، 1936)يهودا والسامرة( )رقم  واجب تنظيم المناقصاتامر بشأن 

 جلأل  ضروري األمر أن اعتقد  إني المنطقة، وبما في اإلسرائيلي  الدفاع جيش قوات  كقائد  صالحياتي بموجب 
  ، وادارتها المنطقةالخدمات العامة في  تقديم من اجل السكان و ومصلحة ولضمان رفاهية  ،إقامة الحكم الصحيح

 ما يلي: هذا مر بآفإنني 

 

 

 -في هذا االمر .1 تعريفات

 تشريع صادر عن هيئة تشريعية كل ويشمل تشريعات األمنبما في ذلك  –" القانون"  

او في تشريعات االمن صالحيات الممنوحة لتلك الهيئة ال وبموجبفي المنطقة  قانونية

 ؛اتفاقية الحل الوسط بموجب

 

 القضائي لمنطقة يهودا والسامرة؛ المستشار-"المستشار القضائي"

 

كتعريفها في األمر بشأن اقامة   والسامرة،المدنية لمنطقة يهودا    اإلدارة -"  اإلدارة المدنية"

 ؛1981-5742 (،947إدارة مدنية )يهودا والسامرة( )رقم 

 

شؤون المالية ضابط لال ليشغل منصبيعينه رئيس اإلدارة المدنية  شخص-" المسؤول"

 ؛في اإلدارة المدنية

 

من   5رئيس اإلدارة المدنية وفقاً للمادة  التي يعينها  المناقصات  لجنة-"  لجنة المناقصات"

 هذا االمر.

 

 األمر؛من هذا  6بموجب المادة  التي تشكلاإلعفاء  لجنة-" اإلعفاء لجنة"

 

شخص )فرد(: مواطن إسرائيلي أو مقيم في دولة  بشأن-" إسرائيليين مقترحين"

بخالف شركة أجنبية مسجلة  إسرائيل،وبحالة شركة: شركة تأسست في دولة  إسرائيل،

كما يسري في دولة اسرائيل من ، 1999-5769من قانون الشركات  346وفقًا للمادة 

 ؛ألخرحين 

 

مسجل في سجل السكان يدار بموجب األمر   شخص-"  مقترحون المسجلون في السجل"

 1969-5729( لعام  297المتعلق ببطاقات الهوية وسجل السكان )يهودا والسامرة( )رقم  

 باإلضافة إلى شركة تأسست في المنطقة ويملكها او المنطقة،ومحل إقامته الدائم في 

 يديرها مقترح مسجل في السجل؛

 

ألمر بشأن اقامة إدارة مدنية )يهودا والسامرة( في ا كمفهومه-" رئيس اإلدارة المدنية"

 .1981-5742 (،947)رقم 

 

 

 واجب إقامة

 اتمناقصال

عمل  لتنفيذلتنفيذ صفقة في بضائع أو عقارات، أو  عقدباإلدارة المدنية ال تتعاقد  )أ( .2

تمنح كل شخص فرصة متساوية اال بموجب مناقصة علنية ، أو لشراء خدمات

 فيها.للمشاركة 

 

10500



تميز اإلدارة المدنية بين المقترحين على أساس اإلعاقة، الجنس، التوجه  ال )ب(  

او   اصولهمالجنسي، األحوال الشخصية، العمر، األبوة، العرق، الدين، الجنسية،  

 .م آرائه

 

 -بشأن الفقرة )ب(  )ج(  

 ؛يعتبر كتميز أيضا، وضع شروط ال عالقة لها بالموضوع (1)   

 

 كتمييًز؛بسبب طبيعة المناقصة أو جوهرها  الفروضال يعتبر التمييز  (2)   

 

إمكانية االشتراك في مناقصة امام ، ال يعتبر أحد التاليتحقق  إذا (3)   

لمقترحين اإلسرائيليين فقط أو المقترحين المسجلين في السجل فقط ا

كتمييز، بشرط عدم وجود طريقة معقولة اخرى لتقسيم المناقصة أو 

بحيث يمكن لمقدمي االقتراحات المشاركة من بين جميع السكان   تصميمها

- 

المناقصة زويد البضاع، االعمال او الخدمات موضوع  تال يمكن   )أ(    

السجل قبل مقترحين إسرائيليين او مقترحين مدونين في  من

 أمنية؛ ألسباب

 

تزويد البضاع، االعمال او الخدمات موضوع المناقصة من قبل  )ب(    

ألنها تتطلب   السجلمقترحين إسرائيليين او مقترحين مدونين في  

، مباشر، فوري أو في غضون مهلة قصيرة إلى وصول دائم 

 ؛دولة إسرائيل داخلإلى  أو ""ب -و "أ"المناطق 

 

مختلفة منفردة او شروط  تحديدال يعتبر  أحد التالي،بحال تحقق  (4)   

 – تمييزكالسجل المسجلين في والمقترحين اإلسرائيليين لمقترحين ل

 

، مالئمة المناقصةلينبع تحديد الشروط المنفصلة من الحاجة  )أ(    

والمقترحين اإلسرائيليين  يفسح المجال امام المقترحينبحيث 

 في السجل المشاركة فيها؛ المدونين

 

ينبع تحديد الشروط المنفصلة من المتطلبات أو الشروط المختلفة  )ب(    

القوانين في المنطقة أو في    تعليمات القوانين الساريةالمحددة في  

 السارية على المقترحين.

 

شروط لمشاركة مقترح في المناقصة، اال بحال يفرض  دارة المدنيةتحدد االال  )د(  

 تحديد الشروط بسب طبيعة المناقصة او ماهيتها.

 

تشجيع المقترحين 

 ينالمحلي

ضروري ال ه منلجنة المناقصات أنا اعتقدت ،2الرغم من المذكور في المادة ب )أ( .3

يحق لها ان تحدد، بتبرير  المحليين،تحسين رفاهية السكان للمصلحة المنطقة و

منح تا وفقا لتعليمات هذا االمر، سوف نشره التي يتم المناقصة في بأن  ،قرارها

سكان المنطقة  نإسرائيلييافضلية للمقترحين المسجلين في السجل او مقترحين 

طالما أن قيمة  الفائز،محليين( في مرحلة اختيار  مقترحين-المادة )في هذه 

 ٪ من قيمة اقتراح آخر.15اقتراحهم ال تتجاوز 
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للفرد:  بالنسبة-ن سكان المنطقة" مهذه المادة، "المقترح اإلسرائيلي لغرض 

بالنسبة لشركة: شركة  المنطقة؛مقترح إسرائيلي يقع مكان عمله الرئيسي في 

 يملكها وسيطرتها تحت يد مقترح إسرائيلي يقع مكان عمله الرئيسي في المنطقة.

 

حصل اقتراحان  النتائج، تقييم وبعد  األمر،تعليمات هذا تم نشر المناقصة وفق  )ب(  

وكان أحد االقتراحات من مقترح   ،تقييم أو أكثر على نفس النتيجة التي هي أعلى  

 يتم اختيار االقتراح المذكور كفائز بالمناقصة. محلي،

 

اإلعفاء من 

مناقصة ومناقصة 

مغلقة وطرق 

إجراء مناقصة 

لتنفيذ صفقة في 

بضائع أو ألداء 

عمل أو لشراء 

 خدمات

 -يحدد رئيس اإلدارة المدنية في االنظمة  )أ( .4

الصفقات، التي  ألنواعالمبالغ او أنواع الصفقات وتعليمات  (1)  

 -2بالنسبة لها، وبالرغم من المذكور في المادة 

 

 على اإلطالق؛ مناقصةال يتوجب اجراء  )أ(   

 

 وتحديد علنية وانما مناقصة مغلقةمناقصة   يتوجب اجراءال )ب(   

 ؛شروط هذه المناقصة

 

التي الشروط  استيفاء  المناقصة    فيالمشاركة    يشترطأنواع الصفقات التي   (2)  

 ؛تحدد

تبين ان الذين  المقترحينأنواع الصفقات التي يمكن التفاوض مع  (3)  

 ؛المفاوضات إلدارة قواعد والمناسبة،  اقتراحاتهم 

 

وطريقة نشر األسعار  طلب واستالم عروضوطرق  الصفقاتشكل  (4)  

ً المناقصات   ؛علنا

 

 ؛ايير اختيار االقتراحات المناسبةمع (5)   

 

آخر يبدو له ضروريًا لإلدارة السليمة والعادلة للصفقات  موضوعأي  (6)   

ولضمان استالم االقتراحات التي ستعطي أقصى قدر من الفوائد لإلدارة 

 المدنية.

 

اإلعفاءات من واجب في جملة االمر، النظمة بموجب هذه المادة، اتحدد في  )ب(  

بصورة  بالنسبة لتعاقد المطلوبمناقصة وشروط منح هذه اإلعفاءات،  اجراء

ظروف خاصة  توجدضرورية لمنع وقوع اضرار كبيرة، بالنسبة لتعاقد الذي 

منطقة لمصلحة الالمطلوب  التي تبرر عدم اجراء مناقصة وبالنسبة لتعاقد  ونادرة  

المنطقة دة في  الظروف الفريدة السائألجل ضمان رفاهية ومصلحة السكان، وأو  

 .تحقيقها بواسطة مناقصة

 

 يكون عدد اعضائهامناقصات لإلدارة المدنية. عين رئيس اإلدارة المدنية لجنة ي )أ( .5 لجنة المناقصات

عن  اثالثة إلى خمسة أعضاء، على ان تضم مندوبا عن المسؤول ومندوب بين

 المستشار القضائي.

 

و المندوب عن مندوب عن المسؤول أالليس الذي اللجنة، أحد أعضاء يعين  )ب(  

ً للجنة المناقصات. إذا المستشار القضائي،  يتم تعيين أحد أعضاء  أمكن،رئيسا

في حالة ، لرئيسا قائمقام ليكونمنصب رئيس اللجنة  ليشغلواالمؤهلين اللجنة 

 .تغيبه
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مندوب عن البشرط حضور  األقل،حضور ثالثة أعضاء على بتجتمع اللجنة  )ج(  

مندوب عن المستشار القضائي. بحال تغيب رئيس اللجنة يحل مكانه الالمسؤول و

 .القائمقام 

 

 لإلدارة المدنية. االعفاءهذا لجنة تشكل ب )أ( .6 لجنة اإلعفاء

 

 أعضاء لجنة اإلعفاء هم: )ب(  

 

 ؛رئيس اللجنة ويشغل منصبعنه مندوب و المدنية أرئيس اإلدارة  (1)   

 

 المسؤول؛ (2)   

 

 ؛المستشار القضائي او مندوب عنه (3)   

 

 اتبتعاقد واجب تنظيم المناقصاتمن  اإلعفاء اتطلبفي لجنة اإلعفاء  تنظر )ج(  

ً للشروط التي تحددها االنظمة، ويجوز لها ذلك حتى بعد  اإلدارة المدنية وفقا

اجراء  واجبتوصية لجنة المناقصات بالموافقة على اإلعفاء من  استالم

 المناقصة.

 

لضمان رفاهية  المنطقة،ضروري لمصلحة ه من اللجنة المناقصات أن اعتقدت )أ( .7 تبني معايير

السكان أو لتقديم الخدمات العامة في المنطقة وتشغيلها بكفاءة وعلى  ومصالح

أو يجوز لها ان تطلب في نطاق المناقصة ان تزويد البضائع  األمثل،النحو 

يكون حسب مواصفات او معايير رسمية او غير رسمية، أو الخدمات  االعمال

لمة بتفاصيل السارية في دولة إسرائيل، وبشرط انها استشارة جهة مختصة الم

 الموضوع.

 س

في األمر بشأن المعايير كمفهومها  –  ةرسمي  معاييرمواصفات أو    ،ه المادةفي هذ )ب(  

في قانون  كمفهومها أو  5741-1981 (،899الرسمية )يهودا والسامرة( )رقم 

 إسرائيل من حين آلخر. دولةفي حسب سريانه 1953-5733المعايير، 

 

في االمر بشأن   كمفهومها الحكومي،هذا األمر ال تغير قوانين الجهاز تعليمات  )أ( .8 البيانحفظ 

)منطقة يهودا والسامرة( )رقم الموظفين في الجهاز الحكومي  وتشغيلتعيين 

حسب سريانهم بعد التعديالت التي نفذت فيها من حين  ،5727-1967، (37

 آلخر في تشريعات االمن.

 

 ساري في المنطقة.الأي قانون آخر بتعليمات ال تمس تعليمات هذا األمر  )ب(  

 

 ؛يطبق هذا القانون على يد المسؤول .9 تطبيق

 

 -االمر على التعاقدات الناتجة عنيسري هذا  ال )أ( .10 تعليمات انتقالية

 

هذا  التزام،من دعوة لتقديم اقتراحات أو تقديم  مغلقة،مناقصة عامة أو  (1)   

ا للقواعد واإلجراءات التي كان ، وفقً بحال نفذت قبل بدء سريان هذا االمر

 ؛متبعة قبل بدء سريان هذا االمر
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عقد قبل االتفاق الذي  التعاقد يحسبمدة ممارسة حق االختيار أو تمديد  (2)   

 هذا األمر.سريان بدء 

 

، تعمل من هذا االمر، تعمل الدارة المدنية  4لغاية بدء سريان األنظمة وفق المادة   )ب(  

قبل بدء سريان هذا  متبعةاإلدارة المدنية وفقًا للقواعد واإلجراءات التي كانت 

 األمر.

 

 على سريان

 العقاريةالصفقات 

انظمة بموجب هذا األمر بشأن تنفيذ الصفقات  سنيجوز لرئيس اإلدارة المدنية  )أ( .11

أيًضا على  الالزمة،بعد إجراء التعديالت  ،4. تسري تعليمات المادة العقارية

 في هذه المادة. وفقاالنظمة 

 

 وفق بيوم بدء سريان االنظمة العقارية بشأن الصفقات )أ(  2المادة بدء سريان  )ب(  

 الفقرة )أ(.

 

العقارية من قبل المسؤول  للصفقاتمناقصات عين رئيس اإلدارة المدنية لجنة ي )ج(  

هذه  على يدتنظم الصفقات العقارية عن أمالك الحكومة في اإلدارة المدنية. 

 .5بموجب المادة  المعينةمناقصات اللجنة وليس على يد لجنة ال

 

تعديل األمر بشأن 

 اإلدارة المدنية

في  ،1981-5742 (،947اقامة إدارة مدنية )يهودا والسامرة( )رقم في األمر بشأن  .12

)يهودا والسامرة(  بشأن واجب تنظيم المناقصاتيأتي في نهايته: "األمر  الثاني،الذيل 

 ".2020-5780، (1936)رقم 

 

 توقيعه.  بيوم بدأ سريان هذا األمر  .13 بدء سريان

 

)يهودا والسامرة( )رقم   واجب تنظيم المناقصات امر بشأن  هذا االمر: "يسمى  .14 االسم

1936 ،)5780 -2020." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تععع ععع ععع   ععع  ععع  العععدععع ععع ععع      

  ئععععع عععععل ان ا   الععععع ععععع  ععععع ععععع 

 فعع   عع ععوعع ععع   عع عع  ا  ال ععععععع  عع   

 

 

 5780 آب          21

 2020آب           11
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 الدفاع اإلسرائیليجیش 
 

 ۱۹۳۷    أمر رقم 
 

  ۲۰۲۰-٥۷۸۰یھودا والسامرة) ( (تعلیمات مؤقتة) )٥ رقم (تعدیلأمر بشأن تعلیمات امن 
 

وحیث اعتقد أن األمر ضروري  ،ةفي المنطق اإلسرائیليجیش الدفاع كقائد قوات  يصالحیات بموجب
 فأني آمر بھذا ما یلي: ،المنطقة وامنألجل الحفاظ على النظام العام 

 
 

تعدیل 
 ۱المادة 

(یھودا  تعلیمات مؤقتة)() ٤۳(تعدیل رقم  مر بشأن تعلیمات امناألمن  ۱في المادة  .۱
 خمسةحتى نھایة بدل الكلمات " ،۲۰۱٤-٥۷۷٤ ،)۱۷٤٥رقم امر ( والسامرة)

  ".۲۰۲۱آب  ۱لغایة یوم  " یأتي "سنوات من الیوم
 

      
 بدء سریان ھذا األمر بیوم توقیعھ. .۲ سریانبدء 

 
 

(یھودا  (تعلیمات مؤقتة) )٥رقم یسمى ھذا األمر: "أمر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل  .۳ االسم 
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)۱۹۳۷رقم امر (والسامرة) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أل�����وف     ،  ت�����م�����ی�����ر ی�����دع�����ي

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

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

 

 

 ٥۷۸۰    آب      ۲۲ 

 ۲۰۲۰    آب     ۱۱ 
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۱۹۳۸أمر رقم 
 

  ۲۰۲۰-٥۷۸۰، (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة)) ۷ (تعدیل رقم االعتقالجلسات تمدید  أمر بشأن
 

وبما انني اعتقد ان االمر ضروري  ،المنطقةجیش الدفاع االسرائیلي في تي كقائد قوات اصالحی بموجب

 Novel(ایروس الكورونا بفنقل العدوى من  القلقلعامة، وبسبب على االمن، النظام لعام والصحة ا ظللحفا

Coronavirus nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي:للمعتقلین والسكان،  كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 

 
 

تعدیل المادة 
 أ۲

(تعلیمات  )۱۸۳۰(رقم  (یھودا والسامرة) االعتقالبشأن جلسات تمدید االمر في  .۱

أ، بعد الكلمات ۲)، في المادة "االمر األصلي"(فیما یلي:  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)

لعقدھا على ھذا النحو،" وبعد بقضیة المعتقل" یأتي " جراء فشل تقني غیر متوقع "

 الكلمات "وبموافقة المعتقل" یأتي "بواسطة محامیھ".

إضافة المادة 
 )۳(أ۲

 ) یأتي:۲(أ۲في االمر األصلي، بعد المادة  .۲

أ من االمر بشأن تعلیمات امن، ٤۲ضافة على تعلیمات المادة باإل )۳(أ۲"  

على طلب لتمدید االعتقال وفق نفس المادة تسري تعلیمات المادة 

 )."ھ(۲

تعدیل المادة 
 (و)۲

(و) یأتي " دون المس بتعلیمات ۲في االمر األصلي، بدل الوارد في المادة   .۳

على جلسة بطلب إلعادة النظر من االمر بشأن تعلیمات امن،  ٤۷-و ٤٥المواد 

او استئناف وفق تعلیمات نفس المواد بقضیة معتقل، التي ال یمكن عقدھا 

بحضوره، تعقد الجلسة بواسطة وسیلة تقنیة التي تمكن نقل الصوت والصورة 

 ، بالتغیرات الملزمة.". ۲ببث حي ومباشر، وتسري تعلیمات المادة 

 

 ".ایلول ۱٥" یأتي: "آب ۲۰بدل " ،مر االصليمن اال ٥المادة في  .٤ سریانتمدید 

 

(یھودا  )۷تعدیل رقم (االعتقال بشأن جلسات تمدید یسمى ھذا االمر: "االمر  .٥ االسم

  ".۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة) )۱۹۳۸(رقم  والسامرة)

 
         ال���������������������وف تمی���������������������ر ی���������������������دعي 

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش اتق����و قائ���د 

 والس����������������امرة یھ����������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۸۰آب              ۳۰
  ۲۰۲۰        آب      ۲۰
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۱۹۳۹رقم امر 

 
رقم  (تعدیل لسات في المحاكم العسكریةالج خاللالمعتقلین والسجناء  حضور أمر بشأن

  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،تعلیمات مؤقتة)( (یھودا والسامرة) )۷
 

 
 ظلحفاالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لتي 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  )۱)(ھ( ۲ تعدیل المادة
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)  )۱۸۸۸(یھودا والسامرة) (رقم  العسكریة

 ھذا،بعد العجز یأتي " ،)۱)(ھ(۲، في المادة )"األصلياالمر (فیما یلي: "
یمكن نقل  لذياعلى عقد الجلسة بواسطة جھاز تقني  المحكمة أمرت بحال
، بالنسبة للمعتقل او األطراف ومباشر بموافقةببث حي  رةت والصووالص

  التي ینقلھا محامي الدفاع". تھبموافق-السجین
 

) ۳)(ھ(۲المادة  إضافة
 )٤)(ھ()۲(-و

 یأتي: )۲)(ھ(۲ ، بعد المادةاألصليفي االمر  .۲
 

لم یتمكن عقد الجلسة بحضور المعتقلین او السجناء وفق تعلیمات  )۳(  
التواصل عبر الفیدیو الفقرة (أ)، یتم اشتراكھم في الجلسة بواسطة 

 حسب تعلیمات ھذا االمر.
 

ج من ۲بتعلیمات المدة  )۳) حتى (۱المذكور في الفقرات (ال یمس  )٤(  
 بواسطة الوسائل التقنیة.االمر بشأن عقد جلسات جنائیة 

 
 أیلول ۱٥" " یأتي۲۰۲۰ آب ۲۰بدل " ،األصليمن االمر  ۳في المادة  .۳ تمدید سریان

۲۰۲۰." 
  

 الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضورمر بشأن یسمى ھذا االمر: "اال .٤ االسم
 )۱۹۳۹م (رق (یھودا والسامرة)) ۷رقم  (تعدیل في المحاكم العسكریة

 ". ۲۰۲۰-٥۷۸۰مؤقتة)، (تعلیمات
 

 
 

 
 

 
 

 

        أل�������������وف        تمی�������������ر ی�������������دعي

 اإلس�رائیلي ال�دفاع ج�یش ق�وات قائ�د 

 والس������������امرة یھ������������ودا بمنطق������������ة

 

 

 ٥۷۸۰   آب   ۳۰

 ۲۰۲۰   آب    ۲۰
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 جيش الدفاع اإلسرائيلي

 

 1940امر رقم 

 

  والسامرة()يهودا  (7رقم  )تعديلعقد الجلسات الجنائية بواسطة الوسائل التقنية أمر بشأن 

  2020-5780، يمات مؤقتة(ل)تع 

 
 

الحفاظ   ألجل  ضرورياالمر    بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان

لألطراف المتداولين في المحاكم العسكرية  على االمن، النظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من نقل العدوى

فأني آمر  ،الكورونا( فايروس-يلي( )فيما Novel Coronavirus nCov-2019والسكان في فايروس الكورونا )

 ما يلي:بهذا 

 

 

 

 

 
 

تعديل المادة 

 (1)أ()2

)رقم  )يهودا والسامرة( بشأن عقد الجلسات الجنائية بواسطة الوسائل التقنيةمر في اال .1

(، في المادة "االمر األصلي")فيما يلي:  2020-5780،()تعليمات مؤقتة (1842

او السجين" يأتي " جراء فشل تقني غير متوقع"  "بقضية المعتقل( بعد الكلمات 1)أ()2

 السجين" يأتي "بواسطة محاميه".وبعد الكلمات "وبموافقة المعتقل او 

 

عديل المادة ت

 أ)أ(2

وبالنسبة للمعتقل او يأتي: "أ)أ( من االمر األصلي، بعد كلمة األطراف 2في المادة  .2

 التي تنقل بواسطة محاميه". بموافقته-السجين

 

 ".ايلول 15يأتي: " "آب 20، بدل "4في المادة في االمر األصلي،  .3 تمديد سريان

 

)تعديل رقم يسمى هذا االمر: "امر بشأن عقد الجلسات الجنائية بواسطة الوسائل التقنية  .4 االسم

 ".2020-5780)تعليمات مؤقتة(، ( 1940)رقم  )يهودا والسامرة( (7

 

 

         الووووووو  تووووووموووووويوووووور يوووووودعووووووي

 اإلسوووورائيلي  الوودفوواع جيش قوات قووائوود 

 والسوووووووامووورة  يوووهوووودا بووومووونوووطوووقوووة

 

 

 5780     آب          30
  2020         آب      20
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۱۹٤۱امر رقم 

 یروس كورونا الجدیداف بسببتواجد مانع الستكمال عملیات التحقیق أثناء  نمشتبھی اعتقالبشأن أمر 

 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)مؤقتةتعلیمات ( )(یھودا والسامرة )۸ رقم (تعدیل

  
جل ألوبما انني أعتقد أن االمر ضروري  المنطقة،بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في  

ان والسك ، المعتقلینالنظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من إصابة قوات األمنالحفاظ على االمن، 
ومن  )،كورونا یروساف-یلي) (فیما Novel Coronavirus 2019-nCoVكورونا (الیروس افعدوى ب

 یلي:ما ھذا مر بفإنني آ استمرار تفشي المرض،
 
 
 

 ببتواجد مانع الستكمال عملیات التحقیق بسأثناء  نمشتبھی بشأن اعتقالمر األفي  .۱ تمدید سریان
 ،)تعلیمات مؤقتة( )۱۸۳۳(رقم  )یروس كورونا الجدید (یھودا والسامرةاف

 ."ایلول ۱٥یأتي: " "بآ ۲۰"، بدل ۳المادة ، في ٥۷۸۰-۲۰۲۰
 

 تواجد مانع الستكمال عملیاتأثناء  نمشتبھی اعتقال بشأنمر األ: "یسمى ھذا االمر .۲ االسم
(رقم  )(یھودا والسامرة )۸(تعدیل رقم یروس كورونا الجدید اف التحقیق بسبب

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)تعلیمات مؤقتة( )۱۹٤۱

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

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

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

 

 

 ٥۷۸۰     آب       ۳۰
  ۲۰۲۰     آب       ۲۰
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 الدفاع اإلسرائیلي جیش

 ۱۹٤۲ امر رقم

 ۲۰۲۰ – ٥۷۸۰ ،(یھودا والسامرة)) ۳ رقم (تعدیل) ٦۷رقم  امر بشأن تعلیمات امن (تعدیل

 

 یلي: بھذا بما فإنني آمر في المنطقة،بموجب صالحیاتي كقائد قوات الدفاع اإلسرائیلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعدیل المادة 
۱٥ 

 

في  ،۲۰۲۰-٥۷۸۰)، ۱۸۲۷) (رقم ٦۷ مر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل رقماال في .۱
 ".۲۰۲۰ ایلول ۳۰" یأتي "۲۰۲۰ آب ۳۰(ب)، بدل "۱٥المادة 

 
 .توقیعھبیوم بدء سریان ھذا االمر  .۲ بدء سریان

 
 االسم

 
(یھودا  )۳رقم  (تعدیل )٦۷ امر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل رقمھذا االمر: " یسمى .۳

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰ )،۱۹٤۲ (رقموالسامرة) 
 
 

         ی��������دع��������ي ت��������م��������ی��������رأل��������وف 
 اإلس�������رائیلي الدفاع جیش قوات قائد 

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

 

 ٥۷۸۰   ال������ول   ۱۱
 ۲۰۲۰   آب   ۳۱
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 سرائيلي إلاجيش الدفاع 

)فايروس الكورونا   معينه بلداتفي  االلزامي التعليم ط في مؤسسات د النشاامر بشأن تقي

 2020-5780تعليمات مؤقتة(، ( )1943 هودا والسامرة( )رقم)ي الجديد(

الدفاع  ب المنطقة، وبم  اإلسرائيليموجب صالحياتي كقائد قوات جيش  ا في  انني اعتقد  ري  ون االمر ضرا 

 لمصلحة المنطقة والصحة العامة، فاني آمر بما يلي: 

 

س الكورونا الجديد ة فايروحيات الخاصة لمواجهالالص  أنظمةكتعريفها في    -مؤسسة"" .1 اريف تع

مؤقتة االجباري)تعليمات  التعليم  مؤسسات  نشاط  )تقيد  حسب  5780-2020(،  (   ،

 زمة؛خر، وبالتغيرات الملن آلمن حي إسرائيلسريانها في 

 

لمواجهالالص  أنظمةفي    كتعريفه  -"ذتلمي" الخاصة  فايروحيات  الجديد ة  الكورونا  س 

مؤقتة التعليم  )تعليمات  مؤسسات  نشاط  )تقيد  حسب  2020-5780(،  االلزامي(   ،

 زمة؛خر، وبالتغيرات الملن آلمن حي إسرائيلسريانها في 

 

الخاص"" التعليم  الخاص  -قانون  التعليم  في  1988-5748،  قانون  سريانه  حسب   ،

 من حين آلخر؛ األساسيةالقوانين 

 

، حسب سريانه في 1949-5709،  االلزاميقانون التعليم    -"قانون التعليم االجباري"

 ؛ن آلخرمن حي األساسيةالقوانين 

 

  1981- 5741ودا والسامرة(،  المجالس المحلية )يه  أساسيقانون    -"األساسيةالقوانين  "

والسامرة(،  )يه  االقليميةالمجالس    أساسيقانون    -"او   بمراعاة  ،  1979-5739ودا 

  .االمر

 

في   )أ( .2  المتواجدة  تفتح    أحدمؤسسة  ال  الذيل  في  المفصلة  امام   أبوابهاالبلدات 

 .التالميذ

 

كالمفصل اط  شن  فعاليات او إقامةمن المؤسسة  فقرة )أ( ال يمنع  المذكور في ال )ب(   

 ادناه:

 

سنة   12عمرهم لغاية    نال الحيوييالعم   ألبناء للتعليم الالمنهجي  اطر   (1)   

مي ث يو او المعدة لتستعمل كمكان مكو  لتي تستعمال  أماكنوكذلك  

 ؛ينالحيويالعمال  أبناء أطفالبلتعليم واالهتمام 

 

 في خطر؛ة بلوالد وشبيمراكز طوارئ ل (2)   

 

 ؛في خطرشبيبة بلدي للشبيبة مركز  (3)   

 

تسربوا من الذين  في المرحلة الثانوية لشبيبة  لتعليم  نشاطات مدرسية   (4)   

 ؛ وفي خطرليم عاطر الت

طالب يشمل ال،  العائلي  الدفءن من  حروميتالميذ ممدارس داخلية ل (5)   

الماالجتماعي    الرفاهاقسام  الذين تم توجيههم من قبل   جالس او في 

 ؛حاكموجب قرارات المبم

 

جات الخاصة كمفهومهم في قانون ات لتالميذ من ذوي االحتيافعالي (6)   

 ؛لهمنقائل مل وسشويالتعليم الخاص 
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 ؛ حلول تربوية او رفاهية التالميذلذي يهدف لتامين  نشاط متطوعين ا (7)   

 

 خدمات نفسية تربوية؛  (8)   

 

لج (9)    ونشاط  االهلية  لجاخيصالتشان  التنسيب  ،  متعددةن   وطواقم 

 ص؛ التخصصات بموجب قانون التعليم الخا

 

كمفهومه في قانون   ،مركز الدعن البلدي او اللوائي "ماتيا"خدمات   (10)   

 ؛ التعليم الخاص

 

( 3ب())4  في المادة  المنتظم كمفهومهالمدرسي    الدوام  ضابط نشاط   (11)   

 ؛يم االلزاميمن قانون التعل

 

الشنشاط   (12)    القواناقسام  وفق  المحلية  المجالس  في  ، األساسية   ينبيبة 

 المتطوعين؛ يشمل تشغيل 

 

كم (13)    الشبيبة  اقسام  في  التأهيل  وحدات  القوانين فهومهنشاط  في  م 

 ؛األساسية

 

التعليم  ألجلط  نشا (14)    البيت  تهيئة   ة ، بما في ذلك بواسطدعن بعو  من 

 مباني المؤسسات ومنشآت المجالس المحلية.

  

 بدء سريان هذا االمر بيوم توقيعه. .3 دء سريان ب

 

  معينه   بلداتفي    االلزاميالتعليم  ط في مؤسسات  د النشاامر بشأن تقي: "يسمى هذا االمر .4 االسم 

-5780تعليمات مؤقتة(،  ( )1943  هودا والسامرة( )رقم)ي  )فايروس الكورونا الجديد(

2020 " 

 

 

 

 

 

 الذيل 

 )أ(( 2)المادة 

 بيتار عيليت  (1)

 عمنوئيل  (2)

       5780        الول     12

 2020      أيلول       1

 

                  يوووووو  وووووو    توووووو وووووويوووووو   ألووووووو 

 اإلسووووو اديل    الو اوئ   جيش  قوات  قوئدو 

 والسوووووووئ وو     يوودووو ا   ووقوو وو ووو   اوو 
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

تقید ((تعلیمات مؤقتة)  فایروس الكورونا الجدیدصالحیات خاصة لمكافحة  أمر بشأن
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، ۱۹٤٤م (رق (یھودا والسامرة)النشاط) 

 
 

 
 ،لمصلحة المنطقةالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري تي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحیبموجب 

 فأني آمر بھذا ما یلي: الصحة العامة،و
 
 

 -في ھذا االمر .۱ تعریفات
 

مل منطقة التي تش-منطقة خضراء""-"منطقة حمراء"، "منطقة برتقالیة"، "منطقة صفراء" و
بلدات او حارات فیھا، بحال حددت، او المناطق المحددة على  ذلكالسلطات المحلیة، بما في 

 الرابع؛المنطقة في الذیل  قبالالخریطة 
 

، من یتواجد القاصر تحت رعایتھ او شخص الذي الوصيالوالدین،  أحد-""المسؤول عن القاصر
 ؛بھدف الرعایة البدیلةعلى ولد ل ، بموجب القانون،والذي حصل الرعایة البدیلةیحتاز على رخصة 

 
تاً او یمكثون أبناء االسرة النوویّة، او افراد الذین یقطنون سوی-""اشخاص یقطنون في نفس المكان

 ؛ومرافقھ الذي یرافقھ بسبب اعاقتھ الخاصةفي مكان دائم وكذلك شخص من ذوي االحتیاجات 
 

) ۲۰۱۹كمفھومھم في تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا الجدید -"تعلیمات المدیر"
 ؛۲۰۲۰-٥۷۸۰(الحجر الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)،

 
ث عن قرب وشخاص عن قرب، اما داخل مبنى او في مكان مفتوح، عدا مكمكوث ا-"تجمھر"

 ألشخاص الذین یقطنون في نفس المكان؛
 

الرعایة او  نفسيعالج طبي وقائي، عالج  في ذلك عملیات التشخیص الطبي، بما-""عالج طبي
 ؛التمریضیة

 
 یشمل الشراب؛-"غذاء"

 
 بما في ذلك مكان مكوث دائم؛-"مكان السكن"

 
 -التالي أحد-"لعمن ال"مكا

 عمال من قبل الُمَشغل؛ ). مكان الذي یعمل فیھ۱(
 ). مكان الذي تنفذ فیھ اعمال لصالح مصلحة تجاریھ او مھنة؛۲(
 بما في ذلك الحیز العام؛). مكان الذي یصل الیھ العمال في نطاق عملھم ۳(
 

میة (یھودا والسامرة) اإلقلیمجلس إقلیمي كمفھومة في االمر بشأن إدارة المجالس -"سلطة محلیة"
االمر بشأن إدارة المجالس المحلیة مجلس محلي كمفھومھ في او  ۱۹۷۹-٥۷۳۹)،۷۸۳(رقم 

 ؛۱۹۸۱-٥۷٤۱)، ۸۹۲(یھودا والسامرة) (رقم 
 
ع ناما داخل مبنى او في مكان مفتوح، الذي یمكن م ،مكان محدد-مكان مفتوح امام الجمھور""
المفتوح امام الجمھور، بما في ذلك األماكن التي یكون تصرف وخول الیھ، ویدار على ید المدال

 الدخول الیھا بمقابل، عدا األماكن التي یمنح فیھا العالج الطبي؛
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مكان المفتوح امام الجمھور او مصلحة تجاریة، عدا مكان او مصلحة -"مكان عام او تجاري"
 ؛۱٤تجاریة كالمفصل في المادة 

 
 التي لیست وسیلة نقل بریة؛ مركبة مكان سكن او-لخاص"الحیز ا"
 

، ٤، ۳كل مكان الذي لیس حیز خاص ولیس مكان الذي تسري علیھ تعلیمات المواد -"الحیز العام"
 ؛۸او  ۷
 

 ؛)Novel Coronavirus nCov-2019( ۲۰۱۹فایروس الكورونا الجدید -"فایروس الكورونا"
 

عالقات عمل  تتوفر مل، بحالمكان عاو یقدم الخدمات في  یعملالمتطوع، الذي  یشمل-""عامل
 مع المشغل او لم تتوفر؛

 
-٥۷۷۹)،۱۸۰٥امر بشأن المرور [نص منسق] (یھودا والسامرة) (رقم -"االمر بشأن المرور"

 ؛۲۰۱۸
 
) (الحجر المنزلي) ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا الجدید -امر الحجر المنزلي""

 ؛۲۰۲۰-٥۸۰(تعلیمات مؤقتة)،
 

 منطقة التي لیست داخل مبنى؛–مفتوحة"  "منطقة
 

-"مواصالت عامة ووسائل نقل خاصة، في ھذا التعریف، "وسیلة نقل خاصة-"وسائل نقل بریة"
طة لصالح طالب الخدمة مقابل مبلغ اجمالي خصص فیھا حافلة او حافلة مختلنقل التي ت عملیة

 مقابل استعمالھا"؛
 

 التالي: أحد-""المواصالت العامة
 حافلة عامة التي تعمل في خط خدمات كمفھومھم في االمر بشأن المرور؛). ۱(
 ). سیارة اجرة كمفھومھا في االمر بشأن المرور.۲(
 
 

واجب الحفاظ 
على المسافة 
في الحیز العام 
واالماكن العامة 

 او التجاریة  

متر بین  ۲ل عن یحافظ الماكثون في الحیز العام، بقدر اإلمكان، على مسافة ال تق (أ) .۲
 الشخص واآلخر، عدا األشخاص الذین یقطنون في نفس المكان.

یحافظ الماكثون في األماكن العامة او التجاریة، بقدر اإلمكان، على مسافة كالمذكور في  (ب)
 عدا األشخاص الذین یقطنون في نفس المكان.الفقرة (أ)، 

منع المكوث في 
ن كاألما

المفتوحة امام 
الجمھور 

ح المصالو
التجاریة 
الممنوع 
 تشغیلھا

ال یمكث شخص في مكان المفتوح امام الجمھور او في مصلحة تجاریة التي یمنع تشغیلھا  (أ) .۳
، عدا مدیر المكان او المصلحة التجاریة او شخص من قبلھ، وخالفا ۱٤بموجب المادة 

 لتعلیمات ھذه المادة.
 

مر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة ألمن ا ۷مخولة كالمذكور في المادة الجھة ال (ب)  
) (الحجر الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) (یھودا ۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید 

، تشرح للشخص الذي یمكث ۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۸۳۸والسامرة) (رقم 
ن المكا المكوث في ماھیة منعفي مكان الممنوع تشغیلھ، خالفا لتعلیمات الفقرة (أ)، 

 وخطورة استمرار مكوثھ في المكان.
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التجمھر  اتتقید
في الحیز العام، 
الحیز الخاص 

لعامة واألماكن ا
او التجاریة 

 العامة  

، ال یقیم شخص وال یشترك بتجمھر، بما في ذلك الصالة ۲دون المس بالمذكور في المادة  (أ) .٤
ل فیما یلي، بالنسبة لكل مفصال من أكثرالتي یشارك فیھا عدد اشخاص او طقوس دینیة، 

 :منطقة من المناطق المفصلة في الذیل الرابع

 مفتوح؛شخص في مكان  ۲۰-اشخاص داخل مبنى و ۱۰-حمراءمنطقة  )۱(   
 شخص في مكان مفتوح؛ ٥۰-شخص داخل مبنى و ۲٥-منطقة برتقالیة )۲(   
 توح؛شخص في مكان مف ۱۰۰-شخص داخل مبنى و ٥۰-منطقة صفراء )۳(   
 شخص في مكان مفتوح. ۲٥۰-شخص داخل مبنى و ۱۰۰-منطقة خظراء )٤(   

 
ة، التي یشارك فیھ�ا ال یقیم شخص وال یشترك بتجمھر، بما في ذلك الصالة او طقوس دینی (ب)  

 ر من المفصل في الفقرة (أ)، في الحیز الخاص.عدد اشخاص أكب
 

صالة او طقوس دینیة، التي یشارك فیھ�ا ذلك الال یقیم شخص وال یشترك بتجمھر، بما في  (ج)  
 ر من المفصل في الفقرة (أ)، في االماكن العامة والتجاریة.أكب عدد اشخاص

 
على تقیدات 

السفر في 
المركبات 

  الخاصة

ف�ي نف�س المركب�ة، باإلض�افة للس�ائق، م�ا ع�دا  م�ن مس�افران أكث�ر خاص�ةمركب�ة ال یقل السائق ف�ي  .٥
 م�ن مقع�د خلف�ي أكثرالتي تحتوي على مكان؛ في مركبة خاصة فس الن في ناألشخاص الذین یقطنو

في كل مقعد كالمذكور وبشرط ان یجلس في مقعد منف�رد، ال تس�ري  واحد، یمكن نقل مسافر اضافي
 من المذكور. أكبرھذه المادة بحال كانت حاجة ضروریة لنقل عدد مسافرین 

 
واجب تعلیق 
الالفتات بجوار 

 حدائق االلعاب

المتواجدة في الحیز الع�ام، بالنس�بة للحف�اظ عل�ى  ع السلطة المحلیة الفتات بجوار حدائق األلعابتض .٦
متر بین الشخص لآلخر، واجب ارت�داء الكمام�ات ومن�ع التجمھ�ر، وف�ق ال�نص  ۲مسافة ال تقل عن 

 المفصل في الذیل األول.
   

تعلیمات لتشغیل 
األماكن العامة 
او التجاریة 

ام وفتحھا ام
 مھورالج

ال یدیر المتص�رف او م�دیر مك�ان ع�ام او تج�اري بواس�طة فتح�ة ام�ام الجمھ�ور اال وف�ق التعلیم�ات  .۷
 التالیة:

یقدم المتصرف او مدیر المكان للسلطة المحلیة، قب�ل ف�تح المك�ان ام�ام الجمھ�ور، تص�ریح  )۱(  
 )۲ف�ي البن�ود (مفص�لة موقع وفق النص المحدد في الذیل الثاني، بانھ یستوفي التعلیم�ات ال

، بمراع�اة االم�ر؛ یق�دم التص�ریح الم�ذكور ۱۱-و ۱۰، ۹والم�واد  ۸من المادة  )۱۰(حتى 
بواسطة استمارة محوسبة المتواجدة على موقع وزارة االقتصاد والص�ناعة اإلس�رائیلیة او 
 بواسطة استمارة التي تتواجد في مكات�ب الس�لطة المحلی�ة (فیم�ا یل�ي: اس�تمارة التص�ریح)؛

االس���تمارة م���ن وزارة االقتص���اد والص���ناعة اإلس���رائیلیة للس���لطة المحلی���ة بش���كل ترس���ل 
معالجتھا  م�ن قب�ل الس�لطة المحلی�ة وف�ق الق�انون، بم�ا ف�ي ذل�ك م�ا یتعل�ق  إلتماممحوسب، 

 بالمراقبة مقابل الجھة المسؤولة في المكان؛
   

ی�ذ االعم�ال المفص�لة ع�ن تنفیعیین المتصرف او مدیر المكان شخص الذي یكون مس�ؤوال  )۲(  
 في ھذه المادة (فیما یلي: مسؤول الكورونا) ویدون اسمة في استمارة التصریح؛

 
في المكان، یركب المتصرف او مدیر المكان حاجز  تفي غرفة االستقبال، بحال تواجد )۳(  

ائي في المبنى الذي ركب فیھ نظام تلق لمنع نقل الرذاذ من مقدم الخدمة لطالب الخدمة؛
خماد النار ("سبرینكلرایم") او نظام كاشف للنیران، یركب الحاجز من اتجاه األرضیة إل

 ؛سم تحت السقف ٥۰ولعلو أقصاه 
 

 -قبل دخول الى األماكن، عدا المصالح التجاریة المتواجدة داخل مجمع تجاري او السوق )٤(  
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دخل المك�ان، ل م�ن ی�المتصرف او مدیر المك�ان، او ش�خص م�ن قبل�ھ، یس�أل ك�  (أ)   
 یسأل المسؤول عن القاصر، األسئلة التالیة:-عدا العاملین فیھ، وبالنسبة لقاصر

 
 ھل تسعل؟ (أ)    

 
درجة مئویة او أكثر وإذا عانى من الحمى  ۳۸ھل حرارة جسدك  (ب)    

 ساعة الماضیة؟ ٤۸-كالمذكور خالل ال
 

وعین األسب ھل كنت على تواصل مع مریض كورونا خالل (ج)    
 الماضیین؟

 
ال یس��مح المتص��رف او م��دیر المك��ان، او الش��خص م��ن قبل��ھ، ال��دخول للمك��ان     

لشخص الذي لم یجب بالنفي على جمی�ع األس�ئلة، ع�دا لش�خص ال�ذي اجاب�ة بان�ھ 
 یسعل بسبب مرض مزمن مثل الربو او أي حساسیة أخرى؛

 
س��د، بق��در اإلمك��ان، رة الجی��نظم المتص��رف او م��دیر المك��ان تنفی��ذ فح��ص ح��را (ب)   

بواسطة اجھزه عن بعد؛ نفذ الفحص كالم�ذكور، ال یس�مح دخ�ول ش�خص درج�ة 
 درجة مئویة؛ ۳۸حرارة جسده أكثر من 

 
) على ش�خص ال�ذي ی�دخل ال�ى مؤسس�ة طبی�ة ۲) و(۱ال تسري تعلیمات البنود ( (ج)   

 لتلقي العالج الطبي؛
 

أي ش���خص ال یرت���دي الكمام���ة  ن دخ���ولال یس���مح المتص���رف او م���دیر المك���ا (أ) )٥(  
م��ن االم��ر بش��أن الحج��ر  ھ۳ویتوج��ب علی��ة ارت��داء كمام��ة وف��ق تعلیم��ات الم��ادة 

 الصحي المنزلي، وال یقدم الخدمات لشخص الذي ال یرتدي الكمامة كالمذكور؛
 

المتصرف او مدیر المكان في أماكن بارزة للعین، بما في ذل�ك عن�د م�دخل یعلق  (ب)   
 شأن واجب ارتداء الكمامة؛فتات بالمكان، ال

 
المتص�رف او م�دیر المك�ان  یعل�ن-بحال تواجد ف�ي المك�ان جھ�از تكبی�ر الص�وت (ج)   

 واجب ارتداء الكمامة؛ تھ، كل نصف ساعة، على األقل، عن بواسط
 

متر ب�ین  ۲مسافة ال تقل عن  بقدر اإلمكان، للحفاظ على ،نیعمل المتصرف او مدیر المكا )٦(  
، كم��ا ذین ال یقطن��ون ف��ي نف��س المك��ان، بم��ا ف��ي ذل��ك ف��ي ط��وابیر االنتظ��ارخاص ال��األش��

ویعمل، بق�در اإلمك�ان، لمن�ع اكتظ�اظ المتواج�دین ف�ي مك�ان معی�ین، یش�مل االكتظ�اظ عن�د 
 مدخل المكان؛

 
األم�اكن المع�دة  ویح�ددیحدد المتصرف او مدیر المكان األماكن المعدة لطوابیر االنتظ�ار،  )۷(  

یعل�ق المتص�رف او مت�ر ب�ین الش�خص واآلخ�ر؛  ۲رین بمس�افة ال تق�ل ع�ن المنتظ لوقوف
 مدیر المكان في أماكن بارزة للعین، الفتھ بشأن الحفاظ على مسافة كالمذكور؛

 
عند مدخل المص�عد الفت�ة  المكاناو مدیر  یعلق المتصرفبحال تواجد في المكان مصعد،  )۸(  

االش��خاص األقص��ى ع��ن نص��ف ع��دد  یزی��د ال المس��موح وال��ذيتب��ین ع��دد األش��خاص 
تعلیمات من�تج المص�عد اال بح�ال ك�انوا المس�افرین اش�خاص ال�ذین یقطن�ون وفق  المسموح

 في نفس المكان؛
 

یحرص المتصرف او مدیر المكان الحفاظ على تعلیمات النظافة في المكان ویوج�ھ عمال�ھ  )۹(  
الداخلی�ة، م�رتین ب�الیوم كح�د ألس�طح بھذا الشأن، بما في ذلك الحف�اظ عل�ى تعق�یم متك�رر ل

تشمل االس�طح الت�ي -"االسطح الداخلیة"،، وكذلك عند انتھاء یوم العمل؛ لھذا الغرضأدني
یتم لمسھا باستمرار من قبل الماكثین في المك�ان ویش�مل: المق�ابض، األب�واب، ال�درابزین، 

 ك؛مكتب االستقبال، المفاتیح الكھربائیة، وازرار المصعد وما شابھ ذل
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 ؛ومفتوحةأجھزة مع مواد لتعقیم الیدین في أماكن متاحة  ،المتصرف او مدیر المكانیضع  )۱۰(  

 
ف���ي المك���ان وال یس���مح تق���دیم الطع���ام  لیأك���لطع���ام  المتص���رف او م���دیر المك���انال یق���دم  )۱۱(  

كالمذكور، عدا الشراب؛ ال تسري ھذه التعلیمات عل�ى المط�اعم، الحان�ات او قاع�ة اف�راح 
التجاری��ة المقام��ة بش��كل دائ��م ف��ي المك��ان وعملھ��ا األساس��ي تق��دیم الطع��ام ال��ذي  لمص��الحوا

 یتناول في المكان؛
 

عدد األشخاص 
األقصى 

المسموح في 
األماكن العامة 

 والتجاریة

في األماكن العامة او التجاریة، یحدد ویدیر المتصرف او م�دیر المك�ان نظ�ام لتقی�د دخ�ول  (أ) .۸
 ،ا الع�املین ف�ي المك�ان، بم�ا ف�ي ذل�ك بواس�طة التنس�یق المس�بقان، ع�داألشخاص الى المك

زی�د ع�ن الح�د األقص�ى المس�موح؛ ف�ي ھ�ذه  ال على ان ال یمكث في المكان ع�دد اش�خاص
وف�ق للمنطق�ة المفص�لة ف�ي ال�ذیل الراب�ع الت�ي -ح"خاص األقصى المسموشالمادة "عدد اال

 ما یلي بالنسبة لكل منطقة:حدد فییتواجد فیھا المكان العام او التجاري ووفق الم
 

ش�خص ف�ي مك�ان  ۲۰اشخاص داخ�ل مبن�ى ولغای�ة  ۱۰ لغایة-في منطقة حمراء )۱(   
مت��ر ب��ین  ۲مفت��وح، وبش��رط ان مس��احة المك��ان تمك��ن م��ن الحف��اظ عل��ى مس��افة 

 شخص واآلخر؛ال
 

ص التي تعتبر مص�لحة تجاری�ة الت�ي تس�توجب ت�رخی األماكن-برتقالیةفي منطقة  )۲(   
 وف�ي-األقص�ىم�ن الح�د  %۲۰-مبن�ى داخ�ل-الرخص�ةلھا عدد اقصى ف�ي  وحدد

-من الحد األقصى، وبحال لم یكن مصلحة تجاریة كالمذكور %٤۰مكان مفتوح 
 ۲٥، عل��ى ان ال یزی��د ع��ن مربع��ة أمت��ار أرب��عال یزی��د ع��ن ش��خص واح��د لك��ل 

ش�خص ف�ي مك�ان مفت�وح، كح�د اقص�ى، وال یق�ل  ٥۰شخص داخل مبنى ولغایة 
 )؛۱ر في البند (المذكوعن 

  
األماكن التي تعتبر مص�لحة تجاری�ة الت�ي تس�توجب ت�رخیص -في منطقة صفراء )۳(   

وف�ي -م�ن الح�د األقص�ى %٤۰-مبن�ى داخ�ل-وحدد لھا عدد اقصى ف�ي الرخص�ة
-من الحد األقصى، وبحال لم یكن مصلحة تجاریة كالمذكور %٦۰مكان مفتوح 

 ٥۰، عل��ى ان ال یزی��د ع��ن ع��ةمرب ارأمت�� أرب��عال یزی��د ع��ن ش��خص واح��د لك��ل 
شخص في مكان مفتوح، كح�د اقص�ى، وال یق�ل  ۱۰۰شخص داخل مبنى ولغایة 

 )؛۱عن المذكور في البند (
 

األماكن التي تعتبر مصلحة تجاریة الت�ي تس�توجب ت�رخیص -خضراءفي منطقة  )٤(   
 وف�ي-األقص�ىم�ن الح�د  %٦۰-مبن�ى داخ�ل-الرخص�ةوحدد لھا عدد اقصى ف�ي 

-من الحد األقصى، وبحال لم یكن مصلحة تجاریة كالمذكور %۸۰ح تون مفمكا
 ۱۰۰، عل��ى ان ال یزی�د ع��ن مربع�ة أمت�ار أرب��عال یزی�د ع�ن ش��خص واح�د لك�ل 

شخص في مكان مفتوح، كح�د اقص�ى، وال یق�ل  ۲٥۰شخص داخل مبنى ولغایة 
 )؛۱عن المذكور في البند (

 
اكن المفتوح��ة ام��ام الجمھ��ور م��ن ب األم��ب مس��احة المك��ان حس��س��حلغ��رض ھ��ذه الم��ادة، ت   

 ما شابھ ذلك.التشغیل و منطقة المحازن،المساحة االجمالیة، عدا مواقف السیارات، 
 

والفق�رة (أ)، ف�ي األم�اكن العام�ة او التجاری�ة كالمفص�ل  ٤بالرغم م�ن الم�ذكور ف�ي الم�ادة  (ب)  
شخاص الى المك�ان، خول األیحدد ویدیر المتصرف او مدیر المكان نظام لتقید دفیما یلي، 

 األقصى المسموح یكون كالتالي:عدد اشخاص و عدا العاملین في المكان،
 

في مكان عام او تجاري في منطق�ة مفتوح�ة ال�ذي یق�ام فی�ھ ح�دث م�نظم جالس�ین  )٤(   
اج�الس  عن�د  ،التالی�ة: الجل�وس ف�ي أم�اكن مح�ددة الش�روطفقط وتت�وفر فی�ھ ك�ل 

مت��ر او  ۲تم الحف�اظ عل��ى مس�افة ن، ی�المك��نف�س ا اش�خاص ال�ذین ال یقطن��ون ف�ي
قس��م المك��ان یمقع��د ف��ارغ بی��نھم، دون تق��دیم الطع��ام، الحف��اظ عل��ى ، عل��ى االق��ل

مت�ر  ۲شخص عل�ى األكث�ر وت�م الحف�اظ عل�ى مس�افة  ۲۰ كل قسم شملی  ألقسام

10517



عی��ین مس��ؤول كورون��ا ف��ي االقس��ام، ب��ین  الفعل��يواألخ��ر، ت��م الفص��ل  القس��مب��ین 
لحفظ النظام والتقسیم  والمتص�رف او م�دیر المك�ان یعم�ل  ك حراسالمكان وكذل

، حس��ب یك��ون ع��دد الم��اكثین كالم��ذكور ف��ي الفق��رة (أ)-وف��ق تعلیم��ات الم��دیر
ولك��ن ف��ي مك��ان كالم��ذكور المتواج��د ف��ي منطق��ة خض��راء او منطق��ة المنطق��ة، 

ص��فراء یمك��ن المص��ادقة عل��ى إقام��ة ح��دث كالم��ذكور باش��تراك ع��دد اكب��ر م��ن 
 لفقرة (أ)، كالتالي:ر في االمذكو

 
  

تفحص السلطة المحلیة استیفاء الشروط وفق تعلیمات المدیر، تب�ین لھ�ا  (أ)    
اس��تیفاء الش���روط الم���ذكورة، تم���نح تص��ریح إلقام���ة الح���دث الم���ذكور 

 شخص؛ ٥۰۰حتى باشتراك 
 

ش��خص بح��ال  ٥۰۰م��ن  أكث��ریمك��ن إقام��ة ح��دث كالم��ذكور باش��تراك  (ب)    
ة على ذلك كالم�ذكور ف�ي الفق�رة (أ) وباإلض�افة المحلیصادقت السلطة 

ش��روط موافق��ة لمص��ادقة م��دیر ع��ام وزارة الص��حة اإلس��رائیلیة، وف��ق 
 مدیر عام وزارة الصحة اإلسرائیلیة؛

   
منفردة، وال�ذي یق�ام  لھ عدة مداخلالمتواجد داخل مبنى في مكان عام او تجاري  أ)٤(   

األش�خاص األقص�ى ال�ذي یس�مح  ون ع�ددفیھ حدث خالل جلوس المشتركین، یك
اشتراكھم، الحد األقصى لمبنى كالمفصل في الفقرة (أ)، حسب المنطق�ة، ض�رب 

 وال تزید عن التالي: عدد المداخل الى المكان
 

تس��توجب ت��رخیص وح��دد ف��ي  ف��ي مك��ان ال��ذي یعتب��ر مص��لحة تجاری��ة (أ)    
نس����بھ -المبن����ىاألقص����ى المس����موح ف����ي ع����دد األش����خاص رخص����تھا 

دین، بالنسبة المئویة، المحددة للمنطق�ة ف�ي الفق�رة (أ)، بح�ال ل�م لمتواجا
 أمت��اربنس�بة ش��خص واح�د لك��ل أرب�ع -یك�ن مص��لحة تجاری�ة كالم��ذكور

 مربعة؛
 

 شخص كحد اقصى؛ ۱٫۰۰۰ (ب)    
 

الجلوس في أماكن محددة، عن�د وبشرط ان تتوفر في المكان كل الشروط التالیة:     
 ۲ون ف�ي نف�س المك�ان، ی�تم الحف�اظ عل�ى مس�افة  یقطن�اجالس اش�خاص ال�ذین ال

قس��م یمت��ر او عل��ى االق��ل، الحف��اظ عل��ى مقع��د ف��ارغ بی��نھم، دون تق��دیم الطع��ام، 
 ۲شخص على األكثر وتم الحف�اظ عل�ى مس�افة  ۲۰المكان ألقسام یشمل كل قسم 

متر بین القسم واألخر، تم الفصل الفعلي بین االقسام، عیین مسؤول كورون�ا ف�ي 
وكذلك حراس لحفظ النظ�ام والتقس�یم والمتص�رف او م�دیر المك�ان یعم�ل لمكان ا

 .وفق تعلیمات المدیر
 

شخص،  ۱٥من  أكثراالجتماعي  الرفاهال یشترك في العالج الجماعي في نطاق  )٥(   
منطق�ة بموج�ب الف�ي  یق�دمولكن ال تسري ھذه الفقرة على عالج كالمذكور ال�ذي 

ش��خص؛ لھ��ذا  ۱٥ن تقدیم��ھ باش��تراك أكث��ر م��ن یمك�� أ)(أ) او الفق��رة (٤الم��ادة 
خدمة التي تق�دم لش�خص م�ن قب�ل -الغرض، "عالج في نطاق الرفاه االجتماعي"

االجتم��اعي ف��ي اإلدارة المدنی��ة او م��ن قب��ل وزارة العم��ل والرف��اه  الرف��اهمنس��قة 
او م��ن قب��ل اقس��ام االجتم��اعي والخ��دمات االجتماعی��ة ف��ي إس��رائیل او م��ن ق��بلھم 

 تماعي في السلطات المحلیة او من قبلھم؛ه االجالرفا
   

 ع��دد-مق��دسف��ي مجم��ع تج��اري، متح��ف، محمی��ة طبیعی��ة، حدیق��ة عام��ة، ومك��ان  )٦(   
م�ن مس�احة  مربع�ة أمت�ارالمتواجدین ال یزید عن نسبة شخص واح�د لك�ل س�بعة 

المك���ان او عل���ى ع���دد األش���خاص األقص���ى المس���موح وف���ق الفق���رة (أ)، حس���ب 
   بینھم.المتساھل من 
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یعلق المتصرف او مدیر المكان العام او التجاري الفتھ بالنسبة لعدد المتواج�دین المس�موح  (ج)  
 (ب).-فیھ في المكان، كالمذكور في الفقرات (أ) و

 
تعلیمات المدیر 

 وشروط خاصة
م�اكن تعلیمات ھذا االمر ال تمس بتعلیم�ات الم�دیر بم�ا ف�ي ذل�ك تعلیم�ات الم�دیر بالنس�بة أل (أ) .۹

برك الطھارة، المطاعم، الحانات، قاعات االفراح، صالونات الحالق�ة والمص�الح  الصالة،
التجاریة للعالج الغیر طبي في جسم االنسان، بم�ا ف�ي ذل�ك الط�ب الب�دیل، مجم�ع تج�اري، 

ورق��ص وس��تودیو، برك��ة س��باحة، متح��ف، حدیق��ة الع��اب ومواق��ع س��وق، ص��الة ریاض��یة 
 ة الصحة اإلسرائیلیة في الشبكة العنكبوتیة.ع وزارسیاحیة، التي تنشر على موق

 
مك�ان ع�ام او تج�اري ال�ذي یعتب�ر مجم�ع تج�اري او  ۸-و ۷باإلضافة لما ذك�ر ف�ي الم�واد  (ب)  

 سوق بیع بالتجزئة، یعمل وفق الشروط التالیة:
 

المتص���رف او م���دیر المك���ان، وبالس���وق ال���ذي ال یوج���د ل���ھ متص���رف او م���دیر  )۱(   
 -المحلیة التي یتواجد السوق في نطاقھالسلطة ا-كالمذكور

 
 ال یسمح الجلوس ألجل تناول الطعام في االماكن المعدة لتناول الطعام؛ (أ)    

  
ال توض���ع الط���اوالت والكراس���ي لتن���اول الطع���ام ف���ي المك���ان، ویمن���ع  (ب)    

 الوصول الى الطاوالت المثبتة في األرض، بحال تواجدت؛
 

أماكن بارزة للعین بشأن منع تناول الطعام في المكان؛  تات فيیعلق الف (ج)    
ال یسري المذكور في ھذه الفقرة على مطعم المتواجد ف�ي نط�اق مجم�ع 

 تجاري او سوق؛
   

المتص���رف او م���دیر المك���ان، وبالس���وق ال���ذي ال یوج���د ل���ھ متص���رف او م���دیر  )۲(   
 تس��جیل عن��د ری��دی، االس��لطة المحلی��ة الت��ي یتواج��د الس��وق ف��ي نطاقھ��-كالم��ذكور

مدخل المكان، بقدر اإلمكان بصورة محوسبة، لعدد األشخاص المتواجدین داخل 
 المكان بكل حین؛

  
بالنس�بة لس��وق الب��ع بالتجزئ�ة ال��ذي ال یوج��د متص�رف او م��دیر تف��رض واجب��ات  )۳(   

 المتصرف او المدیر على السلطة المحلیة التي في نطاقھا یتواجد السوق.
  

مسؤولیة 
ف او المتصر

جمع ممدیر ال
 التجاري

، یعم�ل المتص�رف او ۹حت�ى  ۷دون المس بمسؤولیة المتصرف او مدیر مجمع تجاري وفق المواد  .۱۰
على استیفاء المص�الح التجاری�ة الت�ي ف�ي نط�اق المجم�ع التج�اري لجمی�ع الش�روط  المدیر كالمذكور

تحدی�د أم�اكن االنتظ�ار وتعلی�ق  أك�د م�ن، ویعلمھم بشأن التعلیم�ات الم�ذكرة ویت۹حتى  ۷وفق المواد 
 (ج).۸-) و۷(۷الالفتات داخل المصالح التجاریة وعند مداخلھا، وفق المواد 

  
الشروط الماكن 

 الصالة
 یعمل مكان المفتوح امام الجمھور وتقام فیھ الصالة وفق التعلیمات التالیة: .۱۱

 ؛۷تسري على المكان تعلیمات المادة  )۱(  
 

 .۸عدد المتواجدین في المكان عن العدد األقصى المسموح فیھ وفق المادة زید ال ی )۲(  
 

الصالة خالل 
شھر الول 

 واعیاد تشري

 -۱۱بالرغم من المذكور في المادة  أ۱۱
 
عل�ى ان یتواج�د ف�ي ك�ل منف�ردة،  ألقس�امیمكن إقامة الصالة في مكان مفتوح، م�ع تقس�یمة  )۱(

خص، وبش���رط ان تس���توفى الش���روط التالی���ة ش��� ۲۰ع���ن  قس���م مجموع���ة دائم���ة ال تزی���د
 وتعلیمات المدیر: 

 
 متر بین القسم واآلخر؛ ۲عن الحفاظ على مسافة ال تقل  (أ)   
 سبیل المثال؛ ، علىشریطكل قسم بشكل فعلى بواسطة حبل او تحدید  (ب)   
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قطن�ون الجلوس في مجموعات محددة ودائمة، وعند اج�الس اش�خاص ال�ذین ال ی (ج)   
مت��ر بق��در اإلمك��ان، وكح��د أدن��ى مقع��د  ۲نف��س المك��ان، الحف��اظ عل��ى مس��افة  ف��ي

 فارع بینھم؛
ألقس���ام تعی���ین مس���ؤول كورون���ا للمك���ان وك���ذلك ح���راس للحف���اظ عل���ى التقس���یم  (د)   

 والجلوس بمجموعات محددة ودائمة؛
 ش�خص، یج�ب ارس�ال ۲٥۰بمكان ال�ذي مجم�ل ع�دد المتواج�دین فی�ھ یزی�د ع�ن  )ھ(   

مخطط مفصل للمكان وتقس�یمھ ألقس�ام لمص�ادقة رئ�یس الس�لطة المحلی�ة وك�ذلك 
لمصادقة منسقة الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة او الجھة المخولة في وزارة 

 الصحة اإلسرائیلیة؛
 

متر مربع منوطا للشروط المفصلة ف�ي  ٤۰تزید عن  الصالة في مبنى مساحتھیمكن إقامة  )۲(  
باش��تراك ع��دد األش��خاص األقص��ى المس��موح لمبن��ى وف��ق تعلیم��ات الم��دیر، ) و۳الفق��رة (

وعدد المداخل للمبنى، وبشرط ان عدد  ۲(أ)، حسب المنطقة، ضرب ۸المفصل في المادة 
 ۱٫۰۰۰مت��ر مرب��ع وعل��ى  ٤الموج��دین األقص��ى ال یزی��د ع��ن نس��بة ش��خص واح��د لك��ل 

مرب�ع المتواج�د ف�ي منطق�ة مت�ر  ۲٤۰شخص؛ ولكن بالنسبة لبناء الذي تزید مس�احتھ ع�ن 
بح�ال ك�ان  -اش�خاص ۱۰حمراء، یض�اف لع�دد األش�خاص األقص�ى المس�موح كالم�ذكور 

 بحال كان للمبنى اكثر من مدخل واحد؛ -شخص ۲۰-للمبنى مدخل واحد، و
 

 ) وفق الشروط التالیة:۲تقام الصالة في المبنى كالمذكور في الفقرة ( )۳(  
 

ك�ل مجموع�ة یتواج�د ع�دد اش�خاص موع�ات دائم�ة، ف�ي الجلوس في اقسام وبمج (أ)   
(أ)، ولك�ل مجموع�ة ۸عدد األقصى المسموح للمبن�ى كالمفص�ل ف�ي الم�ادة وفق ال

 یخصص مدخل؛
 

 ، بقدر اإلمكان،عند جلوس اشخاص الذین ال یقطنون في نفس المكان یتم الحفاظ (ب)   
 متر وكحد أدني على مسافة مقعدیین بینھما؛ ۲ على مسافة

 
تحدید كل قسم بواسطة حواجز صلبة او بالس�تیك عل�ى ان ال ی�تمكن العب�ور ب�ین  (ج)   

 األقسام؛
 

 متر بین األقسام؛ ۲الحفاظ على مسافة ال تقل عن  (د)   
 

للمك���ان یك���ون مس���ؤوال ع���ن تنظ���یم دخ���ول المص���لین  تعی���ین مس���ؤول كورون���ا )ھ(   
 والشروط المطلوبة؛

 
ل تب�ین مس�احة المبن�ى، ع��دد المتواج�دین المس�موح واس��م تعل�ق الفت�ة عن�د الم��دخ (و)   

 المسؤول عن الكورونا؛
 

مخط�ط مفص�ل  أرس�الشخص، یجب  ۲٥۰من  أكثرفي المكان الذي یتواجد فیھ  (ز)   
للمكان وتقسیمھ ألقسام لمصادقة رئیس السلطة المحلی�ة وك�ذلك لمص�ادقة منس�قة 

مخول���ة ف���ي وزارة الص���حة الش���ؤون الص���حیة ف���ي اإلدارة المدنی���ة او الجھ���ة ال
 .اإلسرائیلیة

 
تشغیل قاعات 

 االفراح
، یعم��ل المتص��رف او ۹-و ۷دون الم��س بمس��ؤولیة المتص��رف او م��دیر قاع��ة االف��راح وف��ق الم��واد  ب۱۱

 مدیر قاعة االفراح في منطقة صفراء او منطقة خضراء وفق التعلیمات التالیة وتعلیمات المدیر:
 

ف�ي قاع�ة االف�راح ومق�دمي ش�خص، ع�دا الع�املین  ۱۰۰تزی�د ع�ن  ةافراح بمشاركال یقیم  )۱(  
 الخدمات؛

 
 یقیم االفراح في األماكن المفتوحة فقط، جالسین وبدون رقص. )۲(   
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خدمة التوصیل 
 السریع

مة التوصیل السریع م�ن مك�ان ع�ام او تج�اري لمك�ان الس�كن، توض�ع االرس�الیة بج�وار لم�دخل بخد .۱۲
یحت�اج لمس�اعدة  يلتلبیة طلب لشخص م�ن ذوي االحتیاج�ات الخاص�ة ال�ذ عداالمنزل، من الخارج، 

 بإدخال االرسالیة الى المنزل.
  

تسجیل وحفظ 
 التفاصیل

مش�روطة  ة، اوالمس�بقاو بدعوة زائر لمكان عام او تجاري الذي یتم الدخول الیة بالتنسیق  (أ) أ۱۲
أوان س�ابق، وك�ذلك زائ�ر لمك�ان عند الدخول الی�ھ او ف�ي  التعریف عن النفس،بتسجیل او 

مك�ان الح�دث) او ف�ي -أ) (ف�ي ھ�ذه الم�ادة٤) او (٤(ب)(۸لذي یعمل وفق تعلیم�ات الم�ادة ا
لمتص�رف او لم�دیر المك�ان او لش�خص م�ن ق�بلھم، رق�م ھاتف�ھ لھ�دف ل یعطيقاعة افراح، 

 التحقیق الوبائي، بحال تطلب االمر.
  

م الھوات��ف الت��ي ي الفق��رة (أ)، یحف��ظ الئح��ة ارق��االمتص��رف او م��دیر المك��ان كالم��ذكور ف�� (ب)  
الئحة ارقام الھواتف) ألجل نقلھا لمنسقة الش�ؤون الص�حیة ف�ي اإلدارة -سلمت لھ (فیما یلي

المدنیة او لوزارة الص�حة اإلس�رائیلیة ألج�ل تنفی�ذ تحقی�ق وب�ائي وباإلض�افة لالئح�ة ارق�ام 
 الھواتف یحفظ التفاصیل التالیة:

  
التنس��یق، ال��دعوة او التس��جیل ی��تم  ، بح��ال عن��دالزائ��رینأس��ماء ع��ائالت أس��ماء و )۱(   

 تسلیم ھذه التفاصیل من قبل الزائرین؛
 

 وقت الدخول او الخروج من المكان، بحال احتازھا المتصرف او مدیر المكان؛ )۲(   
 

قائم�ة الت�ي تحت�وي عل�ى ارق�ام مقاع�د ال�زوار، بح�ال احتازھ�ا -في مك�ان الح�دث )۳(   
 متصرف او مدیر المكان؛ال
 

او وزارة الص�حة اإلس�رائیلیة  ةفق طلب م�ن منس�قة الش�ؤون الص�حیة ف�ي اإلدارة المدنی�و (ج)  
یسلم المتصرف او مدیر الئحة ارقام الھواتف -لھدف تنفیذ تحقیق وبائي، ولھذا الھدف فقط

 والتفاصیل األخرى وفق الفقرة (ب) بحال كانت بحوزتھ.
 

اغالق مكان 
منع ألجل 

العدوى او ألجل 
تنفیذ تحقیق 

 بائي و

یجوز لمنس�قة الش�ؤون الص�حیة ف�ي اإلدارة المدنی�ة او الجھ�ة المخول�ة ف�ي وزارة الص�حة  (أ) .۱۳
خطي، لمدیر مكان عام او تجاري على اغالق المك�ان كل�ھ او االیعاز، بإعالن اإلسرائیلیة 

وس الكورونا، للمدة الت�ي قسم منھ، في نطاق المطلوب، بحال مكث فیھ شخص یحمل فایر
المطلوبة ألجل منع نقل العدوى في الفایروس بسبب المك�وث ف�ي نف�س و الكتاب،تحدد في 

المكان، او ألجل تنفیذ تحقیق وبائي، وبشرط ان مدة اغالق�ھ ألج�ل تنفی�ذ التحقی�ق الم�ذكور 
ساعة، وفي حاالت خاصة وبموجب تعلیمات منسقة الشؤون الص�حیة ف�ي  ۷۲ال تزید عن 

س�اعة،  ۱۲۰ال تزید عن  -ةفي وزارة الصحة اإلسرائیلیاإلدارة المدنیة او الجھة المخولة 
وھذا بعد االخذ بالحسبان، بجملة االمر، عواقب اغالق المكان على ص�احب المك�ان م�دیر 

 المكان.
    

 ضیمكن تقدیم اعتراض على اإلعالن وفق الفق�رة (أ) للم�دیر، یص�در الق�رار ف�ي االعت�را (ب)  
ساعة من یوم تقدیمھ؛ التعلیم�ات وف�ق الفق�رة (أ)  ٤۸بالسرعة الممكنة وخالل مدة أقصاھا 

 تبقى ساریة اال بحال اتخذ قرار آخر في نطاق االعتراض.
 

اس��تثنائھم ف��ي ال تس�ري ھ��ذه الم��ادة بالنس��بة لوص��ول العم��ال ال�ى أم��اكن عملھ��م وال��ذین ت��م  (ج)  
(تعلیم�ات  صة لمكافحة فایروس الكورونا الجدیدمن أنظمة الصالحیات الخا ۸-و ۷المواد 

، حس�ب س�ریانھا ف�ي المنطق�ة وف�ق ۲۰۲۰-٥۷۸۰مؤقتة) (تقید النشاط في أماكن العمل)، 
(یھ�ودا  ۲۰۱۹االمر بشأن تقید عدد العمال الجل تقلیص تفش�ي ف�ایروس الكورون�ا الجدی�د 

 .۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۸۳٦والسامرة) (رقم 
 

امام الجمھور او مصلحة تجاریة، من األماكن المفصلة فیم�ا  شخص مكان مفتوح یشغل ال (أ) .۱٤ یلمنع التشغ
 یلي، بواسطة فتحھ للجمھور:

 
 مرقص لیلي؛ )۱(   
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 حذف، )۲(   
 منتزه مائي؛ )۳(   
حم��ام ت��دلیك بواس��طة ان��دفاع الم��اء (الج��اكوزي) ال��ذي یعتب��ر مص��لحة تجاری��ة  )٤(   

 تستوجب الترخیص؛
 مدینة مالھي، یشمل داخل مبنى؛حدیقة العاب بما في ذلك  ) ٥(   
، ع��دا حدیق��ة اف��راح الت��ي تعم��ل وف��ق الم��ادة تقاع��ة او حدیق��ة لألف��راح والمناس��با )٦(   

 ب؛۱۱
 مكان إلقامة المعارض. )۷(   

 
الحی�ز الخ�اص، الحی�ز ال ینظم شخص وال یشترك ف�ي المناس�بات المفص�لة فیم�ا یل�ي، ف�ي  (أ) .۱٥ المناسباتتقید 

م�ن ال�رقم الم�ذكور ف�ي الم�ادة  أكبرفي مكان عام او تجاري، عدد المشاركین فیھا  العام او
ع��دد -(أ)، حس��ب المنطق��ة، وبمناس��بة كالم��ذكور الت��ي تق��ام داخ��ل مبن��ى او مك��ان مفت��وح٤

 المفت�وح،(أ) النس�بة للمك�ان ٤المشاركین ال یزی�د ع�ن ع�دد المش�اركین المك�ور ف�ي الم�ادة 
 حسب المنطقة:

 
 ؛حفالت )۱(   
 مؤتمرات؛ )۲(   
 مراسیم، بما في ذلك طقوس دینیة؛  )۳(   
 مھرجان؛ )٤(   
 رحلة منظمة؛ ) ٥(   
 حذف، )٦(   

 
) او ٤(ب)(۸الفقرة (أ) ال تسري على المناسبات المذكورة فیھا والتي تق�ام بموج�ب الم�ادة  )۱(أ  

 أ).٤(
 

  یشترك في حدث كالمذكور.حدث ریاضي باشتراك جمھور، والال ینظم شخص أي  (ب)  
 

اإلعالن عن 
 المناطق

تنشر المناطق المفصلة في الذیل الرابع في الشبكة العنكبوتیة على موقع وزارة الص�حة اإلس�رائیلیة  أ۱٥
 وعلى موقع منسق اعمال الحكومة في المناطق.

  
المر بشأن زیادة من ا )۱(أ)(۱مة مالیة وفق المادة غرا-من ینفذ أحد التالي عقوبتھ (أ) .۱٦ عقوبات

 -۱۹۸۰- ٥۷٤۰)، ۸٤٥الغرامات المقررة في تشریعات االمن (یھودا والسامرة) (رقم 
   

م��ن ی��دیر مك��ان ع��ام او تج��اري بواس��طة فتح��ھ ام��ام الجمھ��ور، ھ��و شخص��یا او  )۱(   
 )؛۱(۷م تصریح وفق المادة ولم یقدبواسطة شخص آخر، 

  
اس��طة فتح��ھ ام��ام الجمھ��ور، ھ��و شخص��یا او ن ی��دیر مك��ان ع��ام او تج��اري بوم�� )۲(   

ف�ي  ،ح�اجز لمن�ع ال�رذاذ، ف�ي عرف�ة االس�تقبال یرك�ب ول�م، بواسطة شخص آخر
 )؛۳(۷وفق المادة غرفة االستقبال، بحال تواجده في المكان، 

 
 م��ن ی��دیر مك��ان ع��ام او تج��اري بواس��طة فتح��ھ ام��ام الجمھ��ور، ھ��و شخص��یا او )۳(   

المك��ان ش��خص ال یرت��دي الكمام��ة او ق��دم ، وادخ��ل ال��ى بواس��طة ش��خص آخ��ر
 ؛أ)( )٥(۷المادة  وفقالخدمة لشخص ال یرتدي الكمامة، 

 
م��ن ی��دیر مك��ان ع��ام او تج��اري بواس��طة فتح��ھ ام��ام الجمھ��ور، ھ��و شخص��یا او  )٤(   

وف�ق الم�ادة  ، ولم یعلق الفتة بشأن واجب ارتداء الكمام�ات،بواسطة شخص آخر
 ؛ب)( )٥(۷
 

مك��ان ع��ام او تج��اري بواس��طة فتح��ھ ام��ام الجمھ��ور، ھ��و شخص��یا او م��ن ی��دیر  ) ٥(   
ولم یحدد في الكان، أماكن المعدة لطوابیر االنتظار وأماكن  بواسطة شخص آخر

 )؛۷(۷ المادةلالنتظار، وفق 
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م��ن ی��دیر مك��ان ع��ام او تج��اري بواس��طة فتح��ھ ام��ام الجمھ��ور، ھ��و شخص��یا او  )٦(   

ت��ة بش��أن الحف��اظ عل��ى مس��افة، وف��ق الم��ادة ـ ول��م یعل��ق الفواس��طة ش��خص آخر��ب
 )؛۷(۷
 

م��ن ی��دیر مك��ان ع��ام او تج��اري بواس��طة فتح��ھ ام��ام الجمھ��ور، ھ��و شخص��یا او  )۷(   
، ول��م یعل��ق الفت��ة عن��د م��دخل المص��عد، بح��ال تواج��د ف��ي بواس��طة ش��خص آخ��ر

 )؛۸(۷المكان، بشأن عدد األشخاص المسموح، وفق المادة 
 

و تج��اري بواس��طة فتح��ھ ام��ام الجمھ��ور، ھ��و شخص��یا او م��ن ی��دیر مك��ان ع��ام ا )۸(   
، ولم یحدد ویدیر نظام لتقید دخ�ول األش�خاص ال�ى المك�ان، بواسطة شخص آخر

عدا العاملین في المكان، حسب عدد األش�خاص المس�موح تواج�دھم، وف�ق الم�ادة 
 (ب)؛-(أ) و۸
 

شخص��یا او  واس��طة فتح��ھ ام��ام الجمھ��ور، ھ��وم��ن ی��دیر مك��ان ع��ام او تج��اري ب )۹(   
، ول��م یعل��ق الفت��ة بش��أن ع��دد األش��خاص المس��موح، وف��ق بواس��طة ش��خص آخ��ر

 (ج)؛۸المادة 
 

مدیر مجمع تجاري او سوق، ھو شخصیا او بواسطة ش�خص آخ�ر، ال�ذي وض�ع  )۱۰(   
طاوالت وكراسي لتناول الطعام ف�ي المك�ان، او ل�م یمن�ع الوص�ول ال�ى ط�اوالت 

بحال تواج�دت ف�ي المك�ان، ول�م یعل�ق الفت�ات الطعام المثبتة في األرضیة، تناول 
بشأن منع تناول الطعام في المكان، كل ھذا عدا نطاق مطعم المتواجد في المك�ان 

 )؛۱(ب)(۹وخالفا لتعلیمات المادة 
   

م��ن ی��دیر مك��ان ع��ام او تج��اري، ب��الرغم م��ن اع��الن م��دیر الخ��دمات او الطبی��ب  )۱۱(   
  ؛۱۳ة على اغالق المكا، وفق الماد اللوائي

 
م��ن ی��دیر مك��ان ع��ام او تج��اري بواس��طة فتح��ھ ام��ام الجمھ��ور، ھ��و شخص��یا او  )۱۲(   

 ؛۱٤، خالفا لتعلیمات المادة بواسطة شخص آخر
 

من یتواجد في مكان مفتوح امام الجمھور او مصلحة تجاریة كالمفصل في المادة  )۱۳(   
 ۳مك�ان وف�ق الم�ادة ف�ي ال همخولة بشأن منع تواجد، بعد تلقیھ شرح من جھة ۱٤

 وعواقب استمرار بقائھ في المكان؛
 

، واقام مناسبة ش�ارك ، ھو شخصیا او بواسطة شخص آخرمن یدیر حدیقة افراح )۱٤(   
شخص، اقام مناسبة داخل مبن�ى، اق�ام مناس�بة غی�ر جالس�ین،  ۱۰۰فیھا أكثر من 

 ب؛۱۱یمات المادة او اقام مناسبة مع رقص، خالفا لتعل
   

م��ن ی��دیر مك��ان كالم��ذكور ف��ي الفق��رة (أ)، وبح��ال ك��ان مص��لحة -ف��ي ھ��ذه الم��ادة، "م��دیر" (ب)  
 تجاریة تستوجب ترخیص، صاحب الرخصة او التصریح.

 
المر ثالث، ھي مخالفة إداریة كمفھومھا في االتعلیمات المفصلة في العامود أ من الذیل ال أحدمخالفة  .۱۷ مخالفة اداریة

االم�ر بش�أن -(فیم�ا یل�ي ۱۹۸۸-٥۷٤۹)، ۱۲٦۳ة (یھ�ودا والس�امرة) (رق�م بشأن المخالفات اإلداری�
المخالف��ات اإلداری��ة). یج��وز ل��رئیس اإلدارة المدنی��ة لمنطق��ة یھ��ودا والس��امرة ان اج��راء تغیی��رات، 

 بواسطة أنظمة یسنھا، على الذیل الثالث من ھذا االمر؛
 

غرامة اداریة 
 محددة

، غرامة مالیة محددة، كالمحدد في الع�امود ب م�ن ال�ذیل ۱۷المادة مخالفة إداریة كالمذكور في  لكل .۱۸
 الثالث؛

 
مخالفة إداریة 

 متكررة
(ب) م��ن االم��ر بش��أن ۲الغرام��ة اإلداری��ة المح��ددة لمخالف��ة إداری��ة متك��ررة كمفھومھ��ا ف��ي الم��ادة  .۱۹

بمراع��اة  ،۱۸ح��ددة كالم��ذكور ف��ي الم��ادة المخالف��ات اإلداری��ة، یك��ون ض��عف الغرام��ة اإلداری��ة الم
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 االمر.
 

مخالفة إداریة 
 مستمرة

، ۱۸تكون بنسبة خمس الغرامة المحددة في الم�ادة  مستمرةالغرامة اإلداریة المحددة لمخالفة إداریة  .۲۰
بمراعاة االمر، لكل یوم تستمر فیھ المخالفة بعد الموعد ال�ذي ح�دد ف�ي اإلن�ذار كالم�ذكور ف�ي الم�ادة 

 اإلداریة. ) من االمر بشأن المخالفات۱ب(۷
 
 

الجھة المخولة 
لفرض غرامة 

 مالیة

(أ) من ۷الجھة المخولة لفرض غرامة إداریة بموجب ھذا االمر، من خول لھذا الغرض وفق المادة  .۲۱
(الحج��ر الص��حي  )۲۰۱۹االم��ر بش��أن ف��رض تعلیم��ات الص��حة العام��ة (ف��ایروس الكورون��ا الجدی��د 

(فیم�ا  ۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۸۳۸(رقم ت متفرقة) (یھودا والسامرة) المنزلي وتعلیما
 امر فرض التعلیمات)، ویمنح الصالحیات التي منحت لة في امر فرض التعلیمات. -یلي

  
صالحیات 

 الشرطي
 لغرض فرض تعلیمات ھذا االمر، تمنح للشرطي الصالحیات التالیة: .۲۲

 
 خالفا لھم؛ ل وفق األنظمة او إیقاف نشاطاالیعاز لكل شخص العم )۱(  

 
 منع دخول شخص لمكان معیین بحال أخل في األنظمة؛ )۲(  

 
، رف�ص ش�خص االنص�یاع ٤االیعاز على تفریق تجمھر الذي یق�ام خالف�ا لتعلیم�ات الم�ادة  )۳(  

لتعلیم��ات الش��رطي كالم��ذكور، یج��وز للش��رطي اس��تعمال ق��وة معقول��ة ف��ي ظ��روف االم��ر 
 یذ تفریق التجمھر.تنف ألجل

  
 یوم بدء السریان).-) (فیما یلي۲۰۲۰أیلول  ٦( ٥۷۸۰الول  ۱۷بدء سریان ھذا االمر بیوم  ۲۳ یانبدء سر

 
 ).۲۰۲۰تشرین اول  ۱( ٥۷۸۱تشري  ۱۳یسري ھذا االمر لغایة یوم  (أ) ۲٤ مدة سریان

 
ال�ول  ۲۸ادن�اه لغای�ة ی�وم بالرغم م�ن الم�ذكور ف�ي الفق�رة (أ)، تس�ري التعلیم�ات المفص�لة  (ب)  

 أیلول):   ۱۷( ٥۷۸۰
 

 ؛٦حتى  ۲المواد  )۱(   
 

 الذیل األول؛ )۲(   
 

 )؛۱والذیل الثالث المتعلق للمواد المذكورة في الفقرة ( ۱٦تعلیمات المادة  )۳(   
 

ال��ذیل الراب��ع، ولك��ن بح��ال ل��م یع��دل او یم��دد س��ریانھ لغای��ة الموع��د الم��ذكور ف��ي  )٤(   
حس�ب نص�ھا قب�ل الموع�د الم�ذكور، فع�ول، یبقى الذیل الرابع س�اري الم الصدر،

)، اال بح�ال ت�م تعدیل�ھ او م�دد ۲۰۲۰تشرین اول ۱( ٥۷۸۱تشري  ۱۳یة یوم لغا
 سریانھ قبل ذلك.

   
) على مكان عام او تجاري الذي تم فتحھ ۱(۷ال یسري واجب تقدیم التصریح وفق المادة  (أ) .۲٥ تعلیمات انتقالیة

) (یھودا ۲۰۱۹د النشاط (فایروس الكورونا الجدید مر بشأن تقییوفق األم تصریح وقد
، حسب سریانھ قبل بدء سیان ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۸۳۲والسامرة) (رقم 

 ھذا االمر، قبل یوم بدء السریان.
  

المتص�رف  مكان عام او تجاري الذي لم یتوجب علیة تقدیم تص�ریح وف�ق الفق�رة (أ)، یق�دم (ب)  
 ).۲۰۲۰أیلول  ۱۸( ٥۷۸۰الول  ۲۹) لغایة یوم ۱(۷وفق المادة  فیھ او مدیره تصریح

  
) (یھ�ودا والس�امرة) ۲۰۱۹األمر بشأن تقیید النشاط (ف�ایروس الكورون�ا الجدی�د یلغى بھذا  (أ) .۲٦ الغاء

 ام�ر تقی�د النش�اط)، ولك�ن ك�ل-، (فیما یل�ي۲۰۲۰-٥۷۸۰)، (تعلیمات مؤقتة) ۱۸۳۲(رقم 
 نشاط یعتبر كأنھ نفذ بموجب تعلیمات ھذا االمر.امر تقیید ال عمل نفذ بموجب
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(ف��ایروس ط) م��ن ذی��ل االم��ر بش��أن ف��رض تعلیم��ات الص��حة العام��ة ۸) حت��ى (٤البن��ود ( (ب)  

) (الحجر الص�حي المنزل�ي وتعلیم�ات متفرق�ة) (یھ�ودا والس�امرة) ۲۰۱۹الكورونا الجدید 
 تحذف.-۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۸۳۸(رقم 

 
مر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید (تعلیمات یسمى ھذا االمر: "األ .۲۷ االسم

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰)، ۱۹٤٤مؤقتة) (تقید النشاط) (یھودا والسامرة) (رقم 
 

 
 
 
 

       ر ی������������������دعيأل������������������وف          تمی������������������

 اإلس������رائیلي ال������دفاع ج������یش ق������وات قائ������د

 والس������������������امرة یھ������������������ودا بمنطق������������������ة

 

 

 ٥۷۸۰   ال���������������������ول     ۱٥

 ۲۰۲۰   ایل�����������������������ول     ٤
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 الذیل االول
 )٦(المادة 
 
 ت،الكماما یتوجب ارتداءعلى إثر مرض الكورونا 

 خرلشخص واآلمتر بین ا ۲ نتقل عة ال مسافلى الحفاظ ع
 التجمھر تقییداتوالحفاظ على 

 حافظوا على سالمتكم وسالمة اوالدكمالرجاء 
 
 

 الذیل الثاني
 ))۱(۷(المادة 

 
(تعلیمات  ا الجدیدمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكوروناألتعھد بشأن تنفیذ التعلیمات المفروضة في 

 :في _____ یوم ووقع نظم التي) االمر -ي(فیما یل ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، ۱۹٤٤مؤقتة) (تقید النشاط) (یھودا والسامرة) (رقم 
رقم __________________:من قبل_______ السنة _________ :الشھر_______

____ (اسم ________________ المكان في \یملك مصلحة تجاریة الذي :_______________الھویة
 ) او المكان وعنوان المصلحة التجاریة

 
، ۱۱-و ۱۰، ۹-و ۸-و ۷فصلة في المواد المتعلیمات الیستوفي  او المصلحة التجاریةمكان ال بھذا انأصرح  .۱

 بمراعاة االمر، من االمر.
 

 التجاریة ةالمصلحاو  انني على یقین ان من واجبي العمل بقدر المستطاع لتنفیذ التعلیمات وفرضھا في مكان .۲
 الصحة العامة.ألجل الحفاظ على 

 
 ن الكورونا في المكان او المصلحة التجاریة ھو:________________.اسم المسؤول ع .۳
 

 وعلیة أوقع  .٤
 

 التوقیع__________
 

 
 الذیل الثالث

 )۱۸-و۱۷(المواد 
 

 الغرامة المالیة المحددة بالشیكل جدید المخالفات اإلداریة 
 ۲،۰۰۰ )۱(أ)(۱٦)۱(
 ۲،۰۰۰ )۲(أ)(۱٦)۲(
 ۱،۰۰۰ )۳(أ)(۱٦)۳(
 ۱،۰۰۰ )٤(أ)(۱٦)٤(
 ۲،۰۰۰ )٥(أ)(۱٦)٥(
 ۱،۰۰۰ )٦(أ)(۱٦)٦(
 ۱،۰۰۰ )۷(أ)(۱٦)۷(
 ۲،٥۰۰ )۸(أ)(۱٦)۸(
 ۲،۰۰۰ )۹(أ)(۱٦)۹(

 ٥،۰۰۰ )۱۰(أ)(۱٦)۱۰(
 ٥،۰۰۰ )۱۱(أ)(۱٦)۱۱(
 ٥،۰۰۰ )۱۲(أ)(۱٦)۱۲(
 ٥۰۰ )۱۳(أ)(۱٦)۱۳(
 ٥،۰۰۰ )۱٤(أ)(۱٦)۱٤(
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 الذیل الرابع
 )۸-(أ) و٤، ۱المواد (

 ۲۰۲۰\۹\٦من یوم 
 
 

  حمراءمنطقة  )۱(
 بیتار عیلیت  

 ئیلعمنو
 یكیر -شومرون

 
 

  برتقالیةمنطقة  )۲(
 كوخاف یعكوف – مطي بنیامین  

 مودعین عیلیت
 
 

  صفراءمنطقة  )۳(
 اورنیت  

 االكن
 افرات
 لیابیت 

 فعات زئفج
 ادومیم ي معل

 كریات أربع
 مرونوكرني ش
 سبرأ- عصیونغوش 

 بیت حورون-مطي بنیامین
 میناجبع بنی-مطي بنیامین
 الجدیدةغفعون -مطي بنیامین
 دولف-مطي بنیامین
 حشمونائیم-مطي بنیامین
 كفار ادومیم-مطي بنیامین
 حورون مفو-مطي بنیامین
 شامحم يمعل-مطي بنیامین
 اریحا فيسمت-مطي بنیامین
 متتیھو-مطي بنیامین
 یلين-مطي بنیامین
 علي-مطي بنیامین
 بسجوت-مطي بنیامین

 ابني حفتس-شومرون
 ابرخ-شومرون
 نابرك-شومرون
 افعن-شومرون
 یلوئفد-شومرون
 لیمرح-شومرون
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 كداش-شومرون
 

  خضراء منطقة )٤(
 يالفي منش  

 اریئیل
 بیت اریھ

 ر أدرھا
 افرایم يمعل

 كدومیم
 الون شبوت-عصیونغوش 
 راالعز-عصیونغوش 
 ینابت ع-عصیونغوش 
 وھار جیل-عصیونغوش 
 عصیونكفار -عصیونغوش 
 ورصكرمي ت-عصیونغوش 
 مجدل عوز-عصیونغوش 
 موساع يلمع-عصیونغوش 
 دانیال ينف-عصیونغوش 
 وكدیمن-عصیونغوش 
 درك-عصیونغوش 
 وریمصتروش -عصیونغوش 
 تكوع-عصیونغوش 

 ادوره-ھار حفرون
 اشكولوت-ھار حفرون
 ياحج-ھار حفرون
 طنا-ھار حفرون
 كرمل-ھار حفرون
 معون-ھار حفرون
 متسدوت یھودا-ھار حفرون

 نجوھوت-حفرونھار 
 اسویس-ھار حفرون
 اسنسن-ھار حفرون
 ئیلعتنی-ھار حفرون
 حفر فني-ھار حفرون
 شمعھ-ھار حفرون
 تلم-ھار حفرون

 ابنت-مجیلوت البحر المیت
 الموج-مجیلوت البحر المیت
 عرفاھبیت -مجیلوت البحر المیت
 رد اریحایف-مجیلوت البحر المیت

 ملیش فيمتس-ت البحر المیتمجیلو
 كالیا-مجیلوت البحر المیت

 دیعینجني مو -مطي بنیامین
 میشحال-مطي بنیامین
 لمونط-مطي بنیامین
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 شاحرھف اكوخ-مطي بنیامین
 ھأورانیمكفار-مطي بنیامین
 لبونھ معلي-مطي بنیامین
 لینحلیئ-مطي بنیامین
 ينعل-مطي بنیامین

 عطرت-نیامینمطي ب
 علمون-مطي بنیامین
 حاي عمي-مطي بنیامین
 اعفر-مطي بنیامین
 ریمونیم-مطي بنیامین
 وشیل-مطي بنیامین

 ناارجم-عرفوت ھیردین
 عوتابك-عرفوت ھیردین
 جیتیت-عرفوت ھیردین
 لاجلج-عرفوت ھیردین
 تامدح-عرفوت ھیردین
 احمر-عرفوت ھیردین

 یطاف-رفوت ھیردینع
 یفیت-عرفوت ھیردین
 محوال-عرفوت ھیردین
 امخور-عرفوت ھیردین

 ائسوم-ینعرفوت ھیرد
 وتیكسم-عرفوت ھیردین
 نیرن-عرفوت ھیردین
 انعم-عرفوت ھیردین
 جدودھنتیب -عرفوت ھیردین
 صائیلف-عرفوت ھیردین
 روعي-عرفوت ھیردین
 روتم-عرفوت ھیردین
 شدموت محوال-عرفوت ھیردین
 رتوم-عرفوت ھیردین

 راایتم-شومرون
 الون موره-شومرون

 بروخین-مرونشو
 حیننیت-شومرون
 حرمش-شومرون
 رایتسھ-شومرون
 حاوفكفار ت-شومرون
 نادوت مفو-شومرون
 مجدلیم-شومرون
 شومرون معلي-شومرون
 نوفیم-شومرون
 سلعیت-شومرون
 فاعلي زھ-شومرون
 عتس افریم-شومرون
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 تسوفیم-مرونشو
 كریات نطفیم-شومرون

 رببھ-نشومرو
 ناریح-شومرون
 شفي شومرون-شومرون
 شعري تكفا-شومرون

 ـ برتقالیة او صفراءا منطقة حمراءلم یحدد انھ منطقةكل 
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 )٥(تعدیل رقم  )۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید  دةاإلعالن عن منطقة مقیأمر بشأن 
  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،) (تعلیمات مؤقتة) ۱۹٤٥(یھودا والسامرة) (رقم  

 
 

لحة الضروري لمص االمر بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان
 یلي: بھذا ما، فأني آمر والصحة العامةالمنطقة 

 
 

) (یھودا ۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید  اإلعالن عن منطقة مقیدةمر بشأن في اال .۱ ۱تعدیل المادة 
(فیما یلي: االمر األصلي)، في  ۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة) ،۱۸٤۳ والسامرة) (رقم

 قة مقیدة" یأتي:"منط ف، بعد تعری۱المادة 
 

مر بشأن صالحیات خاصة كمفھومھم في األ-؛ "مكان عمل"""تجمھر"؛ "تقید"
لمكافحة فایروس الكورونا الجدید (تعلیمات مؤقتة) (تقید النشاط) (یھودا والسامرة) (رقم 

 ؛٥۷۸۰-۲۰۲۰)، ۱۹٤٤
في  بشأن تقید النشاط كمفھومھا في االمر مؤسسة-""مؤسسة التي تقیم فعالیات تربویة

) (یھودا ۲۰۱۹في بلدات معینة (فایروس الكورونا الجدید  يمؤسسات التعلیم اإللزام
 ؛۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۹٤۳والسامرة) (رقم 

 
 مجلس إقلیمي او مجلس محلي.".-"سلطة محلیة"

 
 من االمر األصلي، بدل الفقرة (ب) یأتي: ۲في المادة  .۲ ۲تعدیل المادة 

 
 حدد قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقةعن منطقة مقیدة، یفي اإلعالن  "(ب)   

او من  ۱أ٤حتى  ۳التقیدات التي سیتم فرضھا من التقیدات الواردة في المواد 
ب والتي ستسري في المنطقة المقیدة، ویجوز لھ ۸التقیدات المحددة وفق المادة 

نع ان مساحة المنطقة المقیدة ومدى ان یتساھل في التقیدات وكل ھذا بحال اقت
معاییر لاجملة االمر،  وباألخذ بالحسبان، فيالتقیدات ال تزید عن نطاق المعقول، 

انتشار المرضى وطابع المرض في المنطقة، قدرة فرض  الصحیة، بما في ذلك
 التقیدات، وطابع سكان المنطقة، ومیزات المنطقة الخاصة والمس في الحقوق.".

  
 -من االمر األصلي ۳في المادة  .۳ ۳لمادة تعدیل ا

 
 یدل الصدر یأتي: )۱(  

 
"أعلن قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة عن منطقة مقیدة بموجب 

سكن في المنطقة المقیدة ال یخرج یان شخص الذي  العالن، یجوز لھ ا۲المادة 
 الغایات التالیة:"؛  أحدالخروج ألجل  یقیدمن المنطقة المقیدة، وبشرط ان ال 

 
 بدل الفقرة (ج) یأتي: )۲(  

ج) الخروج في نطاق تأدیة الواجب لشرطي، جندي، سجان، عامل في سلطة "(
ضو "عاإلطفاء واإلغاثة القطریة اإلسرائیلیة او عضو طاقم طبي؛ لھذا الغرض، 

ممرض، مساعد الخدمات الصحیة، فاصدي  متدرب، طبیب،-طاقم طبي"
 "؛؛المسعفالبارامیدك او الورید، 
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وبشرط ان الوالد ھو الوالد الحاضن او بالحضانة )، الكلمات "ھفي الفقرة ( )۳(  

 تحذف؛-"المشتركة
 

 ) یأتي:ھبعد الفقرة ( )٤(  
 التالیین في نطاق تأدیة واجبھم: أحد) خروج ۱ھ"(
موظف في قسم الخدمات االجتماعیة في سلطة محلیة او من قبلھا وأقرت  )۱(

ومنح مصادقة الجھة المسؤولة في ضروري،  موظف السلطة المحلیة انھ
الرفاه االجتماعي والخدمات االجتماعیة اإلسرائیلیة، التي وزارة العمل، 

 تمنح بالسرعة الممكنة؛
موظف في وزارة العمل، الرفاه االجتماعي والخدمات االجتماعیة  )۲(

ؤولة في وزارة العمل، مصادقة الجھة المس ا، ومنحاإلسرائیلیة او من قبلھ
 الرفاه االجتماعي والخدمات االجتماعیة اإلسرائیلیة؛"؛

 
في الفقرة (و)، بعد "ضروریة أخرى،" یأتي: "بما في ذلك خروج موظف  )٥(  

تأدیة واجبھ وكذلك لمد ید العون لقریب عائلة مریض او متقدم  ألجلضروري 
 الغرض في إسرائیل او"؛یأتي: من خول لھذا  بمصادقة ""وبعد في السن،"؛ 

 
 بعد الفقرة (و) یأتي: )٦(  

"(ز) عملیة او غایة أخرى التي یحددھا قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في 
 المنطقة بأمر.".

 
 -من االمر األصلي ٤في المادة  .٤ ٤تعدیل المادة 

 
 بدل الصدر یأتي: )۱(  

 موجببعلن قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة عن منطقة مقیدة "أ
لھ اإلعالن ان شخص معین ال یدخل الى المنطقة المقیدة، وبشرط  زیجو ،۲المادة 

 الغایات المفصلة ادناه:"؛ أحدالمفصلین فیما یلي او  أحدان ال یقید دخول 
 

تصریح بوكذلك طبیب بیطري؛ الكلمات "في الفقرة (ج)، بعد "طاقم طبي" یأتي:  )۲(  
-دنیة او وزارة الصحة اإلسرائیلیة"من منسقة الشؤون الصحیة في االجارة الم

 تحذف،
 

ة تأدی ألجل" یأتي: "بموجب أي قانون او تشریعات امنفي الفقرة (د)، بدل " )۳(  
 واجبھم"؛

  
 ) یأتي:ھبدل الفقرة ( )٤(  

 نطاق تأدیة واجبھ:) موظف كالمفصل فیما یلي في ھ"(
موظف في قسم الخدمات االجتماعیة في السلطة المحلیة المتعلقة باألمر  )۱(

 او من قبلھا والذي اقرت السلطة المحلیة انھ موظف ضروري؛
موظف في وزارة العمل، الرفاه االجتماعي والخدمات االجتماعیة  )۲(

ل، العماإلسرائیلیة او من قبلھا، ومنح مصادقة الجھة المسؤولة في وزارة 
 الرفاه االجتماعي والخدمات االجتماعیة اإلسرائیلیة؛"؛

 بدل الفقرة (و) یأتي: )٥(  
 ألجل تأدیة واجبھم؛"؛ الصحفیین وعمال مھن الصحافة،"(و) 
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في الفقرة (ز)، یأتي في نھایتھا، "وكذلك اعمال الصیانة المطلوبة ألجل تقدیم  )٦(  
 الخدمات المذكورة"؛

 
" یأتي: "بما في ذلك دخول موظف ضروریة أخرىالفقرة (ط)، بعد "في  )۷(  

ضروري ألجل تأدیة واجبھ وكذلك لمد ید العون لقریب عائلة مریض او متقدم 
 یأتي: "من خول لھذا الغرض في إسرائیل او"؛ بمصادقة ""في السن،"؛ وبعد 

 
 بعد الفقرة (ط) یأتي: )۸(  

قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في  "(ي) جھة او غایة أخرى التي یحددھا
 المنطقة بأمر.".

 
 -أ من االمر األصلي٤في المادة  .٥ أ٤تعدیل المادة 

 
وتقییدات على تشغیل مكان او مصلحة تجاریة في في العنوان الھامشي، الكلمات  )۱(  

 تحذف؛-"المنطقة المقیدة
 

 یخذف؛-صدر المادة )۲(  
 

 -في الفقرة (أ) )۳(  
 

علن قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة یأتي: " أبدل الصدر  (أ)   
لھ ان یقرر ان شخص الذي  زیجو ،۲المادة  بموجبعن منطقة مقیدة 

یسكن في المنطقة المقیدة ال یخرج من مكان سكنھ الذي في المنطقة 
المقیدة لمكان آخر داخل المنطقة المقیدة، وبشرط ان ال یقید الخروج 

 النشاطات او الغایات المفصلة فیما یلي:"؛ أحدلغرض 
 

 ) یأتي:۱بدل البند ( (ب)   
عودة منھ، وكذلك نقل موظف ) وصول موظف لمكان عملھ وال۱"(

لمكان عمل كالمذكور، وبشرط عدم تواجد مانع یمنع الموظف من العمل 
 في مكان العمل وفق القانون او تشریعات امن؛"؛

 
)، یأتي في نھایتھ: "وكذلك اعمال الصیانة المطلوبة ألجل ۲في البند ( (ج)   

 تقدیم الخدمات المذكورة"؛
 

 یأتي:) ٥بدل البند ( (د)   
 ) اشتراك في مظاھرة؛"؛٥"(
 

 ) یأتي:٦بدل البند ( )ھ(   
الوصول ألجراء قضائي والشخص یمون احد اطرافھ، ذو منصب ) ٦"(

 او علیھ االشتراك في االجراء؛"؛
 

 ) یأتي:۹بدل البند ( (و)   
) نشاط ریاضي فردي او مع اشخاص الذین یقطنون معھ في نفس ۹"(

 متر عن مكان السكن؛"؛ ٥۰۰حتى المكان، لمسافة تبعد 
 

 ) یأتي:۱۱بدل البند ( (ز)   
 ) غطس النساء في بركة الطھارة؛"؛۱۱"(
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 ) یأتي:۱۲بدل البند ( (ح)   

) االشتراك في جنازة او حفل ختان، صالة او طقوس الزواج ۱۲"(
 الحد القرباء من الدرجة األولى؛"؛

 
أن ر بشبموجب االم للمنطقة المقیدة،النسبة )، الكلمات "ب۱٤في البند ( (ط)   

 تحذف؛-تقید النشاط، تعلیمات الحجر الصحي المنزلي أو"
 

 ) یأتي:۱٦بعد البند ( (ي)   
) نشاط او غایة أخرى التي یحددھا قائد قوات جیش الدفاع ۱۷"(

 اإلسرائیلي في المنطقة"؛
 

 بعد الفقرة (أ) یأتي: )٤(  
 التالي: أحد-"الرفاه االجتماعي) في ھذه المادة، "مجال ۱"(أ
مكان تمنح فیھ خدمات الرفاه االجتماعي او عالج لشخص من قبل وزارة  )۱(

حكومیة في إسرائیل او من قبلھم تحت اشراف او من قبل منسقة الرفاه 
، ومساكن الرعایة الدائمة كمفھومھا في االجتماعي في اإلدارة المدنیة
، حسب سریانھ في إسرائیل ۲۰۱۲-٥۷۷۲قانون مساكن الرعایة الدائمة، 

 بین الحین واألخر؛
مكان تمنح فیھ خدمات الرفاه االجتماعي او عالج لشخص من قبل  )۲(

 السلطات المحلیة او من قبلھم؛
مكان تمنح فیھ خدمات الرفاه االجتماعي او عالج لشخص من قبل سلطة  )۳(

 إعادة تأھیل السجین في إسرائیل او من قبلھا؛"؛
   

 تحذف؛-الفقرة (ب) )٥(  
 

إضافة المادة 
 ۱أ٤

 أ من االمر األصلي یأتي:٤بعد المادة  .٦
 

تقیدات على   
تشغیل مكان او 
مصلحة تجاریة 
في المنطقة 

 المقیدة

علن قائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة عن منطقة أ ۱أ٤
 ، یجوز لھ تحدید التعلیمات التالیة۲المادة  بموجبمقیدة 

ال یفتح شخص امام الجمھور في المنطقة المقیدة أحد  (أ)     
األماكن المفصلة في الذیل، بما في ذلك في مكان السكن؛ 
تعلیمات ھذه المادة ال تمنع خدمة التوصیل السریع، 
وبشرط انھ في خدمة التوصیل السریع لمكان سكن او 
مبنى اخر، توضع االرسالیة بالقرب من فتحة المدخل 

 او مدخل المبنى، من الناحة الخارجیة؛بیت السكن 
 

المواصالت العامة في المنطقة المقیدة، منھا والیھا، تقید  (ب)     
مع االخذ بالحسبان احتیاجات السكان في المنطقة المقیدة 
وإتاحة األماكن التي تزود المؤن او تمنح الخدمات 

 الضروریة؛
 

ال تقام في المنطقة المقیدة أي نشاط للمؤسسات التي تقیم  (ج)     
الفعلیات التربویة، ویجوز لقائد قوات جیش الدفاع 
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اإلسرائیلي في المنطقة تحدید شروط القامة فعالیات في 
 مؤسسة كالمذكور؛

 
یحدد التجمھر داخل مبنى او في مكان مفتوح في المنطقة  (د)     

 أكثرأو  شخصانمكوث -"تجمھر"المقیدة؛ لھذا الغرض، 
 ألشخاص الذین یقطنون في نفس المكان؛اعدا عن قرب، 

المذكور ال یمنع من تحدید شروط بالنسبة لطرق إقامة 
مظاھرة، صالة، او طقوس دینیة في المنطقة المقیدة، 

 الضروریة لمنع تفشي فایروس الكورونا.".
  

 -صليب من االمر األ٤في المادة  .۷ ب٤تعدیل المادة 
 

 تحذف؛-في الصدر، الكلمات "السجن ستة شھور او" )۱(  
 

 بدل الفقرة (أ) یأتي: )۲(  
أ(أ) حسب ٤"(أ) الذي یخرج من مكان سكن خالفاً للتعلیمات المحددة في المادة 

 (أ)؛۲سریانھا في اإلعالن عن منطقة مقیدة بموجب المادة 
 

 بدل الفقرة (ب) یأتي: )۳(  
امام الجمھور في المنطقة المقیدة خالفا لمنع فتحھ المحدد في فتح مكان "(ب) 
 (أ)؛۲(أ) حسب سریانھا في اإلعالن عن منطقة مقیدة بموجب المادة ۱أ٤المادة 

 
 بعد الفقرة (ب) یأتي: )٤(  

"(ج) رفض االنصیاع لتعلیمات الشرطي لتفریق تجمھر خالفاً لتقییدات التجمھر 
نھا في اإلعالن عن منطقة مقیدة بموجب المادة في المنطقة المقیدة حسب سریا

 أ(ج).".۷(أ) والتي صدرت بموجب المادة ۲
 

 من االمر األصلي. ٥تلغى المادة  .۸ ٥الغاء المادة 
 

 -من االمر األصلي ۷في المادة  .۹ ۷تعدیل المادة 
 

لقوة ااستعمال -یأتي في نھایتھا: " وبعد رفص الشخص لطلبةفي الفقرة (أ)،  )۱(  
 المعقولة بمراعاة الظروف ألجل ھذا الغرض"؛

 
بدل الكلمات "لھذا الغرض یجوز لشرطي توقیف الشخص او في الفقرة (أ)،  )۲(  

منع دخولھ الى المنطقة المقیدة او خروجھ -المركبة" یأتي: وبعد رفضھ لطلبھ
 منھا وحتى استعمال القوة المعقولة بمراعاة الظروف لھذا الغرض"؛

 
 بدل الفقرة (ج) یأتي: )۳(  

"(ج) االیعاز لسلطة محلیة العمل في نطاق صالحیاتھا وفق القانون وتشریعات 
االمن لغرض تنظیم حركة السیر في السلطة المحلیة، وبشرط انھ تم الحصول 

 علة موافقة ضابط شرطة لھذا الغرض؛"؛
 

 تحذف.-الفقرة (د) )٤(  
 

 -من االمر األصلي أ۷في المادة  .۱۰ أ۷تعدیل المادة 
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 بدل الصدر یأتي: )۱(  
 

وكذلك التقیدات المحددة بموجب  ۱أ٤-أ و٤"ألجل فرض التعلیمات وفق المواد 
أ (فیما یلي في ھذه المادة: ۲ب، بحال تم سریانھا في اإلعالن وفق المادة ۸المادة 

 تفعیل الصالحیات التالیة:"؛-"التقیدات المحددة في المنطقة المقیدة") 
 

 بدل الفقرة (أ) یأتي: )۲(  
"(أ) االیعاز لكل شخص العمل وفق التقیدات المحددة في المنطقة المقیدة او إیقاف 

 أي نشاط خالفاً لھا؛"؛
 

منع دخول شخص لمكان بحال اعتبر اخالال للتقیدات المحددة في المنطقة  )۳(  
 المقیدة؛"؛

 
 بعد الفقرة (ب) یأتي: )٤(  

تفریق تجمھر او حدث الذي یقام خالفاً للتقیدات التي حددت  "(ج) االیعاز على
في المنطقة المقیدة؛ رفص شخص االنصیاع لتعلیمات الشرطي بالنسبة للتفریق 
المذكور، یجوز للشرطي استعمال القوة المعقولة بمراعاة الظروف ألجل تفریق 

 التجمھر او الحدث.".
 

 ".۱أ٤-۳" یأتي: "٤-و ۳األصلي، بدل " من االمر ۸في المادة  .۱۱ ۸تعدیل المادة 
 

 -أ من االمر األصلي۸في المادة  .۱۲ أ۸تعدیل المادة 
 

ي: " یأتال تسري تعلیمات ھذا االمر علىالوارد فیھا یعلم "(أ)" وبعد الكلمات " )۱(  
"نشاط جیش الدفاع اإلسرائیلي، شرطة إسرائیل، سلطة السجون، سلطة االمن 

المسؤول عن االمن في جھاز االمن، الوحدات التابعة لوزارة العام، الموساد، 
الدفاع عدا سلطة المعابر البریة، اللجنة للطاقة الذریة في إسرائیل، معھد البحث 
البیولوجي في إسرائیل، السلطة لحمایة الشھود في إسرائیل وسلطة اإلطفاء 

 واإلنقاذ القطریة في إسرائیل او المنشآت التابعة لھم؛"؛
 

 بعد الفقرة (أ) یأتي:  )۲(  
على  ۱أ٤-۳"(ب) ال تسري التقیدات المحددة في ھذا االمر كالمذكور في المواد 

، على القضاة واب الوزراءرلمان االسرائیل، على الوزراء ونأعضاء الب
ضاة، الیھود، ق نوالكاتبین في المحاكم ومحاكم العمل، على القضاة التشریعیی

راقب الدولة وموظفي مكتب مراقب الدولة ومسؤول وقضاة مذھب دیني، على م
شكوى الجمھور، رئیس لجنة االنتخابات المركزیة وموظفیھا وعلى رؤساء 
السلطات المحلیة بما یتعلق بتأدیة واجباتھم، وعلى أعضاء مجلس السلطة المحلیة 

 لغرض اشتراكھم في جلسات السلطة.".
 

 االمر األصلي، بدل الوارد فیھا یأتي:ب من ۸في المادة  .۱۳ ب۸تعدیل المادة 
 

مر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس األتعلیمات ھذا االمر بسریان ال تمس " 
-٥۷۸۰)، ۱۹٤٤الكورونا الجدید (تعلیمات مؤقتة) (تقید النشاط) (یھودا والسامرة) (رقم 

أي تقیدات التي  ۲، ولكن، یحدد القائد في اإلعالن وفق المادة في المنطقة المقیدة" ۲۰۲۰
 حددت كالمذكور تسري على المنطقة المقیدة التي أعلن عنھا.".

 
 بدل ذیل االمر األصلي یأتي: .۱٤ تعدیل الذیل
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 "الذیل  

 ))أ(۱أ٤(المادة 
 
 

-حانوت او بسطة، بما في ذلك مطعم ویشمل مطعم داخل فندق، (في ھذا الذیل )۱(
 ورشة صیانة، التي لیست مصلحة تجاریة ضروریة؛ و)، امطعم

مطعم، لبیع األغذیة ولیست  حانوت-"مصلحة تجاریة ضروریة"في ھذا الذیل، 
، متجر البصریات، او حانوت التي عملھا األساسي بیت مواد التنظیف صیدلیة

 وورشة لصیانة معدات االتصاالت والحواسیب؛
 

الیة المتواجدة داخل المجمع التجاري: مجمع تجاري، عدا المصالح التجاریة الت )۲(
حانوت لبیع األغذیة ولیست مطعم، صیدلیة، متجر البصریات، او حانوت التي 

 عملھا األساسي بیت مواد التنظیف؛
  

الصاالت الریاضیة، برك السباحة،  المالھي اللیلیة، الحانات، قاعات االفراح، )۳(
المائیة، حدائق الحیوانات، السفاري، حدائق مداعبة الحیوانات،  المنتزھات

مؤسسات و المكتبات العامة، متاحفالحمامات العامة، قاعات السینما، المسارح، 
أماكن لتقدیم عالج حدائق المالھي والعاب األطفال،  ، مدن المالھي،اخرى تربویة

العمومیة، الجمازات ، أماكن إلقامة الحفالت والمعارض، السفن الطب البدیل
المحمیات الطبیعیة، الحدائق العامة، االنصبة التذكاریة، واألماكن  الجویة،

 السیاحیة؛
 

أسواق البیع بالتجزئة المفتوح امام الجمھور وكذلك البسطات في االسواق  )٤(
، وما عدا المصالح التجاریة وبسطات بیع الطعام ما عدا سوق البیع بالجملة

 الضروریة.".
 

 بدء سریان ھذا االمر من یوم توقیعھ. .۱٥ سریان بدء
 

 االسم
 

) ۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید  اإلعالن عن منطقة مقیدة"أمر بشأن  یسمى ھذا االمر: .۱٦
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة) ،۱۹٤٥ رقم( )٥(تعدیل رقم (یھودا والسامرة) 

 

       أل�����وف          ت�����م�����ی�����ر ی�����دع�����ي

لي ال���دف���اع جیش قوات ق���ائ���د ی ئ  اإلس�������را

 والس�����������ام�����رة ی�����ھ�����ودا ن�����ط�����ق�����ةب�����م�����

 

 

 ٥۷۸۰   ال����ول     ۱۸

 ۲۰۲۰   ای����ل����ول     ۷
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۱۹٤٦أمر رقم 
 

  ۲۰۲۰-٥۷۸۰، (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة)) ۸ (تعدیل رقم االعتقالجلسات تمدید  أمر بشأن
 

وبما انني اعتقد ان االمر ضروري  ،المنطقةجیش الدفاع االسرائیلي في تي كقائد قوات اصالحی بموجب
 Novel(ایروس الكورونا بفنقل العدوى من  القلقلعامة، وبسبب على االمن، النظام لعام والصحة ا ظللحفا

Coronavirus nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي:للمعتقلین والسكان،  كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 
 
 

(تعلیمات  )۱۸۳۰(رقم  (یھودا والسامرة) االعتقالبشأن جلسات تمدید االمر في  .۱ سریانتمدید 

 ."تشرین اول ۱۳" یأتي: "ایلول ۱٥بدل " ،٥المادة في ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)

 

(یھودا  )۸تعدیل رقم (االعتقال بشأن جلسات تمدید یسمى ھذا االمر: "االمر ر  .۲ االسم

  ".۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة) )۱۹٤٦(رقم  والسامرة)
 

 

 
 
 

 
         ال���������������������وف تمی���������������������ر ی���������������������دعي 

 اإلس����رائیلي ال����دفاع ج����یش ق����وات قائ���د 

 والس����������������امرة یھ����������������ودا بمنطق���������������ة

 

 

 ٥۷۸۰        الول      ۲٦
  ۲۰۲۰        ایلول     ۱٥
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۱۹٤۷امر رقم 
 

  والسامرة)(یھودا  )۸رقم  (تعدیلعقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة أمر بشأن 
  ۲۰۲۰-٥۷۸۰، یمات مؤقتة)ل(تع 

 
 

الحفاظ  جلأل ضرورياالمر  بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان
لألطراف المتداولین في المحاكم العسكریة  على االمن، النظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من نقل العدوى

فأني آمر  ،الكورونا) فایروس-یلي) (فیما Novel Coronavirus nCov-2019والسكان في فایروس الكورونا (
 ما یلي:بھذا 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

رقم ( (یھودا والسامرة) الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیةمر بشأن عقد في اال .۱ تمدید سریان

: " یأتي۲۰۲۰ أیلول ۱٥، بدل "٤، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)(تعلیمات مؤقتة )۱۸٤۲

 ".۲۰۲۰ تشرین اول ۱۳"

 

دیل رقم (تعیسمى ھذا االمر: "امر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة  .۲ االسم

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة)، ) ۱۹٤۷(رقم  (یھودا والسامرة) )۸

 

 

         ال���������وف ت���������م���������ی���������ر ی���������دع���������ي

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

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

 

 

 ٥۷۸۰        الول      ۲٦
  ۲۰۲۰       أیلول      ۱٥
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 
 ۱۹٤۸رقم امر 

 
رقم  (تعدیل الجلسات في المحاكم العسكریة خاللالمعتقلین والسجناء  حضور أمر بشأن

  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،تعلیمات مؤقتة)( (یھودا والسامرة) )۸
 
 

 
 ظلحفاالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب

 Novel Coronavirus(ایروس الكورونا ف تفشي من القلقلعام والصحة العامة، وبسبب اعلى االمن، النظام 
nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي: في السجون وخارجھا، كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 

 
 

في المحاكم  الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضوراالمر بشأن في  .۱ تمدید سریان
، في ۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)  )۱۸۸۸(یھودا والسامرة) (رقم  العسكریة

 ".۲۰۲۰تشرین اول  ۱۳" یأتي: "۲۰۲۰ ایلول ۱٥، بدل "۳المادة 
 

في  الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضورمر بشأن یسمى ھذا االمر: "اال .۲ االسم
 (تعلیمات )۱۹٤۸(رقم  لسامرة)(یھودا وا) ۸رقم  (تعدیل المحاكم العسكریة

 ". ۲۰۲۰-٥۷۸۰مؤقتة)،
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

        تمی�������������ر ی�������������دعي        أل�������������وف

 اإلس�رائیلي ال�دفاع ج�یش ق�وات قائ�د 

 والس������������امرة یھ������������ودا بمنطق������������ة

 

 

 ٥۷۸۰   ال��������������ول        ۲٦

 ۲۰۲۰   أیل��������������ول       ۱٥
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۱۹٤۹امر رقم 

 یروس كورونا الجدیداف بسببتواجد مانع الستكمال عملیات التحقیق أثناء  نمشتبھی اعتقالبشأن أمر 

 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)مؤقتةتعلیمات ( )(یھودا والسامرة )۹ رقم (تعدیل

  
جل ألوبما انني أعتقد أن االمر ضروري  المنطقة،بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في  

ان والسك ، المعتقلینالنظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من إصابة قوات األمنالحفاظ على االمن، 
ومن  )،كورونا یروساف-یلي) (فیما Novel Coronavirus 2019-nCoVكورونا (الیروس افعدوى ب

 ي:ما یلھذا مر بفإنني آ استمرار تفشي المرض،
 
 
 

 ببتواجد مانع الستكمال عملیات التحقیق بسأثناء  نمشتبھی بشأن اعتقالمر األفي  .۱ تمدید سریان
 ،)تعلیمات مؤقتة( )۱۸۳۳(رقم  )یروس كورونا الجدید (یھودا والسامرةاف

تشرین اول  ۱۳یأتي: " " "۲۰۲۰ أیلول ۱٥"، بدل ۳المادة ، في ٥۷۸۰-۲۰۲۰
۲۰۲۰". 

 
 تواجد مانع الستكمال عملیاتأثناء  نمشتبھی بشأن اعتقالمر األ: "االمریسمى ھذا  .۲ االسم

(رقم  )(یھودا والسامرة )۹(تعدیل رقم یروس كورونا الجدید اف التحقیق بسبب
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،)تعلیمات مؤقتة( )۱۹٤۹

         ت���������م���������ی���������ر ی���������دع���������ي ال���������وف

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

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

 

 

 ٥۷۸۰      الول     ۲٦
   ۲۰۲۰     ایلول     ۱٥
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

(تقید النشاط)  (تعدیل) أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ )،(تعلیمات مؤقتة )۱۹٥۰ (رقم(یھودا والسامرة) 

 
 

 
منطقة، ال بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لمصلحة

 والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:
 
 

 
تعدیل 
المادة 

۱ 

في االمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید (تعلیمات مؤقتة) (تقید النشاط) (یھودا  .۱
 -۱االمر االصلي)، في المادة -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، ۱۹٤٤والسامرة) (رقم 

 
 

"منطقة حمراء"، "منطقة برتقالیة"، منطقة صفراء"، "منطقة خضراء"، حیز خاص"، التعریفات  )۱(  
 تحذف؛ –"مواصالت عامة" -"حیز عام"، "امر بشأن المواصالت"، "وسائل نقل بریة" و

 
 اشخاص یقطنون في نفس المكان" یأتي: بعد التعریف " )۲(  

صندوق االسفار المقدسة  في الصلوات خالل حازان الذي یسیر قبل  -امام شریعة الصالة (حازان)""
 أیام التوبة او المسؤول عن نفخ البوق خالل أیام رأس السنة.

 
مكان عام او تجاري"، الكلمات، " عدا مكان او مصلحة تجاریة كالمفصل في المادة  في التعریف " )۳(  

 تحذف؛-" ۱٤
 "امر الحجر المنزلي" یأتي:بدل التعریف  )٤(  

) (حجر منزلي ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فایروس كورونا الجدید  –الحجر المنزلي"  ""تعلیمات
 ؛"؛۲۰۲۰-٥۷۸۰وتعلیمات متفرقة) (تعلیمات مؤقتة)، 

 
 بعد التعریف "عامل" یأتي: )٥(  

 
 بما في ذلك نائبھ؛-"طبیب لوائي"

 
 اإلسرائیلیة؛".رئیس خدمات الصحة العامة او نائبھ في وزارة الصحة  –"رئیس الخدمة" 

 
تعدیل 
المادة 

۲ 

 -من االمر االصلي ۲في المادة  .۲

 بدل العنوان الجانبي یأتي: "قواعد التصرف في الحیز العام"؛ )۱(  
 

 ".-أ۲في بدایتھ یأتي: "دون المس بالمذكور في المادة  )۲(  
 

إضافة 
المادة 

 أ۲

 من االمر االصلي یأتي: ۲بعد المادة  .۳

الخروج تقیید   
 للحیز العام

 أ.۲
 

منطقة -الدائم اخر (فیما یلي ھال یخرج شخص من منطقة سكنھ او من مكان مكوث
 سكن) للحیز العام اال الحد األسباب او النشاطات التالیة:
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وصول عامل، مرشح لعمل، او مرشح لمجریات تصنیف، لمكان العمل،  (أ)    
الذي یجوز لھ العمل فیھ وفق أي قانون او تشریعات امن، وخروج جندي 

 خدمتھ؛ نطاقفي  تأدیة واجبھ
 

التزود بأدویة، غذاء، مواد ضروریة، ولتلقي خدمات ضروریة، وكذلك  (ب)    
 الخدمات ضروریة كالمذكور؛اعمال صیانة ضروریة من اجل تزوید 

 
 تلقي عالجات طبیة، خدمات الرفاه االجتماعي او الطب البدیل؛ (ج)    

 
 التبرع بالدم؛ (د)    

 
وفقا ألنظمة الصالحیات  مسموحةالوصول لمكان نشاطات او لمؤسسة  (ھ)    

لمكافحة فایروس كورونا الجدید (تعلیمات مؤقتة) (تقید النشاط  الخاصة
حسب سریانھا في قانون ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰تربویة)،  نشاطات تقیملمؤسسات 

من حین ألخر،  ۱۹۸۱-٥۷٤۱المجالس المحلیة (یھودا والسامرة)،  اساسي
 ووفقا لتعلیمات األنظمة المذكورة؛

 
خارج  إطاریمكث في زیارة شخص من ذوي االحتیاجات الخاصة الذي  (و)    

ولي، او زیارة شخص من ذوي او  عائلتھ المصغرةالبیت من قبل أبناء 
 ً  تعلیمات الحجر المنزليب االحتیاجات الخاصة لدي عائلتھ او ولیھ، منوطا

والشروط المحددة من اجل الحفاظ على صحة المقیمین في اطر الرعایة 
 ؛المدیراالجتماعیة وفق تعلیمات 

إطار خارج البیت" اطر تستخدم كبدیل للمنزل تكون " –في ھذا االمر 
تحت رقابة منسقة الرفاه االجتماعي في اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا 

ارة العمل، الرفاه االجتماعي والخدمات االجتماعیة في والسامرة او وز
إسرائیل، تشغلھا، او من قبلھا او تشغل من قبل قسم الخدمات االجتماعیة 

 في السلطة المحلیة او من قبلھا؛
 

 االشتراك بحفلة ختان او جنازة؛ (ز)    
 

 خروج امرأة من اجل الغطس في بركة الطھارة؛ (ح)    
 

 الذي حصلخروج امام شریعة الصالة وأبناء عائلتھ الذین یقطنون معھ،  (ط)    
مدیر عام وزارة الخدمات الدینیة على تصریح لخروجھ من قبل المسؤول 

، من اجل لھذا الغرضفي إسرائیل او من قبل جھة مختصة خولت 
 (ب)؛٤المواعید المذكورة في المادة في الصالة في االشتراك 

 
بین والدین منفصلین او نقل قاصر عند حاجة المسؤول عنھ  نقل قاصر (ي)    

للخروج لغایة ضروریة وال یتواجد في مكان سكنھ شخص یكون مسؤول 
 عنھ ویمكن إبقاء القاصر تحت رقابتھ؛

 
 عالج ضروري للحیوانات؛ (ي أ)    

 
 الوصول لمبنى البرلمان اإلسرائیلي (الكنیست)؛ ب) (ي    

 
االشتراك في مظاھرة، ما عدا مظاھرة تم منعھا وفق أي قانون او تشریعات  (ي ج)    

 امن؛
 

الوصول إلجراء قضائي یكون الشخص أحد اطرافھ، ذو منصب فیھ او  (ي د)    
 ملزم باالشتراك فیھ.
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 مد ید العون لشخص یواجھ صعوبة او في مأزق یحتاج المساعدة؛ (ط و)    
 

 ساعات قبل موعد الطیران؛ ۸من اجل السفر، حتى الخروج للمطار  (ط ز)    
 

االنتقال من مسكن دائم إلى آخر، بما في ذلك، الخروج من مكان السكن  (ي ز)    
الى مكان الحجر الصحي كمفھومھ في تعلیمات الحجر الصحي المنزلي، 
الخروج من مؤسسة تربویة او عالجیة الذي یستخدم كمكان مكوث دائم 

 والنتقال لشقة سكنیة جدیدة؛ الى مكان السكن
 

الخروج للقیام بنشاط ریاضي فردي او عدة افراد یقطنون في نفس المكان،  (ي ح)    
 دون استخدام مركبة الیة.

 
المنزل، وبشرط اال یذھب  منمتر  ۱۰۰۰ لمسافة ال تزید عنالخروج  (ي ط)    

 لمنزل لیس منزلھ؛
 

، وبسبب اإلعاقة یتطلب منھ الخاصةاالحتیاجات خروج شخص من ذوي  (ك)    
عن مكان سكنھ، بمرافقة  ۱۰۰۰الخروج للحیز العام لمسافة ال تزید عن 

 فرد مرافق، دون استخدام مركبة الیة؛
 

الخروج لالشتراك في ذكرى شھداء حرب یوم الغفران ألبناء العائلة من  ك أ)    
 الدرجة األولى.".

تبدیل 
المادة 

۳ 

 من االمر االصلي یأتي: ۳بدل المادة  .٤

منع المكوث في   
األماكن الممنوع 
فتحھا امام 
الجمھور او 

 شاطئ البحر 

او شخص من قبلھ، في مكان عام  مدیر المكانال یمكث شخص، باستثناء  (أ) .۳
 ؛٦وفق المادة تجاري الممنوع فتحة امام الجمھور او 

مع  تشغیلھ، بالتناقضیقوم شرطي بالشرح لشخص یمكث في مكان یمنع  (ب) 
 تعلیمات الفقرة (أ)، سبب منع تواجده وبقاء تواجده في المكان؛

 
ال یمكث شخص، باستثناء مشغل المكان او شخص من قبلھ، في شاطئ  (ج)    

-أ(ي۲أ(أ) او ۲البحر فقط عند الحاجة لتنفیذ نشاط كالمذكور في المواد 
 ح)؛

 
تبدیل 
المادة 

٤ 

 االمر األصلي یأتي:من  ٤بدل المادة  .٥
 

منع التجمھر في   
الحیز الخاص 
والعام وأماكن 
عامة او 

 وتجاریة 

أ، ال یقیم شخص وال یشترك في تجمھر، ۲دون المس بالمذكور في المادة  (أ) .٤
یشمل التجمھر خالل الصالة او الطقوس الدینیة، التي یزید عدد المشتركین 

-لھذا الغرض، "التجمھر المسموح" ؛فیھا عن العدد المسموح للتجمھر
اشخاص داخل مبنى، بحال  ۱۰شخص في مكان مفتوح وحتى  ۲۰حتى 

 شخصاً؛ ۲۰حتى -مكان التجمھر یشمل مكان مفتوح ومبنى أیضا
 

بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، صالة التي تقام خالل الفترة بین  (ب)    
، ۲۰:۰۰الساعة  ۲۰۲۰\۹\۲۹ولغایة یوم  ۱۷:۳۰الساعة  ۲۰۲۰\۹\۱۸

ولغایة یوم  ۱۷:۰۰الساعة  ۲۰۲۰\۹\۲۷او خالل الفترة بین 
، تقام وفق المذكور في الفقرة (أ) او وفق ۲۰:۰۰الساعة  ۲۰۲۰\۹\۲۸
 التالي: أحد

 
في مكان مفتوح، مع تقسیمة ألقسام منفردة، على ان یتواجد في  )۱(     

تقام صالة  شخص؛ ۲۰كل قسم مجموعة دائمة ال تزید عن 
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كالمذكور باستیفاء الشروط االتیة، ووفقا لتعلیمات المدیر، بما 
في ذلك، لغرض منع من انتقال العدوى وتعلیمات النظافة 

 الشخصیة:
  

متر بین القس������م  ۲مس�������اف�ة ال تق�ل عن الحف�اظ على  (أ)      
 واآلخر؛

 
تحدید كل قس���م بش���كل فعلى بواس���طة حبل او ش���ریط،  (ب)      

 على سبیل المثال؛
 

الجلوس في مجموع�ات مح�ددة ودائم�ة، وعن�د اجالس  (ج)      
لذین ال یقطنون في نفس المكان، الحفاظ  خاص ا اش������

فة  متر بقدر اإلمكان، وكحد أدنى مقعد  ۲على مس�������ا
 بینھم؛ غفار

 
تعیین مس������ؤول كورونا للمكان وكذلك حراس للحفاظ  (د)      

على التقس������یم ألقس�������ام والجلوس بمجموعات محددة 
 ودائمة؛

 
 ال یقدم الطعام لتناولھ في المكان؛ (ھ)      

 
انوي الثداخل مبنى، منوطا للش��روط المفص��لة في البند  (أ) )۲(     

 المحلیة التيب) وحسب لمستوى المرض في السلكة (
 تقام الصالة في نطاقھا، كالمفصل فیما یلي:

 
نس����بة اإلص����ابة في س����لطة محلیة او مكان فیھ  )۱(       

 -، الواردة في الذیل األولمرتفعة بشكل خاص
في مجموعات منفردة ال یزید عدد األش����خاص 

األقص���ى یكون  المجموعات؛ عدد ۱۰فیھا عن 
بالنس��بة لكل واحد  ۳وفق عدد المداخل ض��رب 

بالنسبة  ۲من المدخالن األول والثاني وضرب 
لكل مدخل آخر المتواجد في المبنى وھذا على 

لكلي على نس�����بة ان ال یزید عدد األش�����خاص ا
مربعة من مس���احة  أمتار ٤ش���خص واحد لكل 

 القاعة التي تقام فیھا الصالة؛
 

في  كالمذكور تالتي لیس������ س������لطة محلیةفي  )۲(       
 -الفقرة (أ)

في مجموعات منفردة ال یزید عدد األش����خاص 
األقص���ى یكون  المجموعات؛ عدد ۲٥فیھا عن 

وھذا على  ۲ض����رب المبنى وفق عدد المداخل 
ان ال یزید عدد األش�����خاص الكلي على نس�����بة 

مربعة من مس���احة  أمتار ٤ش���خص واحد لكل 
 لصالة؛القاعة التي تقام فیھا ا

 
تقام الصالة داخل مبنى وفق البند الثانوي (أ) وفق  (ب)      

تعلیمات التالیة وتعلیمات المدیر، بما في ذلك، لغرض 
 العدوى وتعلیمات النظافة الشخصیة: تفشيمنع 

  
الجلوس في اقسام ومجموعات دائمة، ویكون  )۱(       

عدد األشخاص في كل مجموعة وفق عدد 
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المذكور في البند الثانوي (ب)، األشخاص 
بمراعاة االمر، ویخصص لكل مجموعة مدخل 

 خاص بھا؛
 

عند اجالس اشخاص الذین ال یقطنون في نفس  )۲(       
متر بق��در  ۲المك��ان، الحف��اظ على مس��������اف��ة 

 اإلمكان، وكحد أدنى مقعدان فارغان بینھم؛
 

تحدید كل قسم بواسطة حاجز من البالستیك  )۳(       
 فيعلى ان ال یمكن العبور بین قسم آلخر؛ 

مبنى الذي ركب فیھ جھاز إلطفاء الحرائق 
(رشاشات) او جھاز لكشف النیران والدخان 

سم  ٥۰یركب من اتجاه األرضیة لعلو أقصاه 
تحت سقف المبنى، في مبنى كالمذكور الذي 

او اشتعال النار، ركب فیھ حواجز، یمنع اشعال 
 بما في ذلك ابقاء شموع مشتعلة؛

 
متر بین القسم  ۲عن  الحفاظ على مسافة ال تقل )٤(       

 خر؛واآل
 

تعیین مسؤول كورونا للمكان والذي یكون  )٥(       
مسؤوال عن تنظیم دخول المصلین واستیفاء 

 الشروط المطلوبة؛
 

 تبین مساحة تعلیق الفتة عند مدخل المبنى )٦(       
المبنى، عدد الماكثین المسموح، قواعد 
التصرف الملزمة داخل المكان واسم المسؤول 

 عن الكورونا؛
 

 ال یقدم الطعام لیتناول في المكان.". )۷(       
 

تبدیل 
المادة 

٦ 

 من االمر األصلي یأتي: ٦بدل المادة  .٦
 

تقیید النشاط في   
مكان عام او 

 تجاري

ال یدیر شخص مكان عام او تجاري، بواسطة فتحھ امام الجمھور، بما في ذلك أالماكن  .٦
الترفیھیة، التجاریة التربویة، السیاحیة، مطعم، بركة سباحة، صالة ریاضیة او 

بما في ذلك الفنادق، النزل، او بیوت الضیافة، وھذا عدا األماكن العامة ستودیو، 
 والتجاریة المفصلة فیما یلي:

 
مكان الذي عملة األساسي بیع األغذیة، صیدلیة، معھد بصریات او متجر  (أ)    

 التي عملھا األساسي بیع مواد النظافة الشخصیة؛
 

محل لمنح عالج بواسطة الطب البدیل، بحیث یتم عالج شخص واحد او  (ب)    
 عدة اشخاص الذین یسكنون بنفس المكان؛

 
بیع منتجات ضروریة لصیانة المنزل، مغسلة مكان الذي عملة األساسي  (ج)    

مالبس، بیع وسائل اتصال او حواسیب او مختبر لتصلیح وسائل االتصال 
 او الحواسیب؛
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استقبال جمھور في مكان عمل كالمفصل في الذیل الثاني من أنظمة  (د)    
صالحیات خاصة لمكافحة فایروس كورونا الجدید (تعلیمات مؤقتة) (تقید 

، حسب سریانھا في إسرائیل من ۲۰۲۰-٥۷۸۰اماكن العمل)، نشاط في 
ضروریة للجمھور التي تقدیمھا عن بعد او  اتخدم ألجل تقدیمحین آلخر، 

بر عتقدیم خدمات ضروریة لشخص الذي ال یستطیع تلقیھا عن بعد او 
  الھاتف.االنترنت او 

 
خدمات وبرامج طر الرفاه االجتماعي وكذلك مؤسسات، إقامة نشاطات، أ (ھ)    

التي سمح تشغیلھا وفق أي قانون او تشریعات امن بغرض تقدیم خدمة 
 اجتماعیة ضروریة؛

 
التربیة العام وزارة  مدیر ةصادقبملتدریبات ریاضیة، ومكان معد  (و)    

، غرض؛ لھذا اللتدریب ریاضي منافسي إسرائیل، انھ یستخدم والریاضة ف
اتحاد لیس الذي یحتاز على تصریح من ریاضي -ریاضي منافس" "

ألھدف ربحیة، الذي یركز ویمثل فرع او فروع ریاضیة في إسرائیل 
والمعترف فیھ من قیل ھیئات دولیة الممثلة والمعترف فیھا في نفس الفرع 

الذي یصادق ان الریاضي یستوفي الشروط التالیة: الریاضي  الریاضي
 ء سریان ھذا االمر؛ الریاضيكان مسجل في االتحاد كالمذكور قبل بد

یتحلى بصحة جیدة بعد الفحوصات الصبیة التي نفذھا االتحاد؛ الریاضي 
أمن من قبل االتحاد او امن نفسة او بأي تأمین آخر، وكل ھذا بعد استیفائھ 

 الحد الشروط التالیة:
 

ع الریاضي في ارب اشترك-الفردیةبالنسبة لفروع الریاضة  )۱(     
 ؛۲۰۲۰-۲۰۱۹مباریات، على األقل، خالل السنوات 

 
كان الریاضي مسجل في -بالنسبة لفروع الریاضة الجماعیة )۲(     

مباریات على األقل خالل  ٦-استمارة المباراة في الفریق ل
 ؛۲۰۲۰-۲۰۱۹السنوات 

  
 د التالي:الذي یعتبر أحمكان الضیافة) -فندق، نزل او بیت ضیافة (فیما یلي (ز)    

 
مكان ضیافة المعد الستقبال الضیوف حیث ان الفندق یعتبر  )۱(     

كبدیل للسكن، لمدة قصیرة او لمدة طویلة، إذ كانوا سكان 
المنطقة او دولة إسرائیل ام ال، كل ھذا بمراعاة مناصبھم او 
عملھم او ھدف مكوثھم في المنطقة او في إسرائیل، وبشرط اال 
یشغلوا منشآت مشتركة، كغرفة طعام، بركة سباحة، وصالة 

 ریاضیة؛
 

مكان ضیافة المعد الستقبال المرضى وأبناء عائالتھم، القریب  )۲(     
 من مؤسسة طبیة؛

 
 مكان ضیافة الذي یستعمل مكان للحجر الصحي من قبل الدولة؛ )۳(     

 
 العام لتلقي خدمات التي ال یمكناستقبال الجمھور في مكان عمل في القطاع  (ح)    

منحھا بطریقة أخرى او ألجل تقدیم خدمات ضروریة لشخص الذي ال 
ة ، وبشرط ان منسقیستطیع تلقیھا عن بعد او عبر االنترنت او الھاتف

الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة او الھیئة 
عوا ان عدم منح الخدمات المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة یقتن

كالمذكور قد تلحق الضرر في الجمھور او في القطاع العام؛ لھذا الغرض، 
الوزارات في إسرائیل بما في ذلك الوحدات  -"مكان عمل في القطاع العام"

 التابعة لھا، سلطة من سلطات المنطقة والسلطات المحلیة"."

10547



 
تعدیل 
المادة 

۷ 

 -ليمن االمر األص ۷في المادة  .۷

 "؛،٦لم یمنع فتحھ امام الجمھور وفق المادة  الذيبعد "تجاري" یأتي: "في الصدر،  )۱(  
 

" بمراعاة االمر، ۱۱-، و۱۰، ۹والمواد  ۸)، في المادة ۱۰) حتى (۲) بدل "في الفقرات (۱في الفقرة ( )۲(  
" یأتي: او قانونبعد ""؛ ۸والمادة  ٦) من ھذه المادة، في المادة ۱۰) حتى (۲یأتي في الفقرات (

 أمن"؛ اتتشریع
 

 –) ٤في الفقرة ( )۳(  
 

-عدا المصالح التجاریة المتواجدة داخل مجمع تجاري او السوق"في الصدر، الكلمات"،  (أ)   
 ؛تحذف

 
 ؛تحذف–الفقرة(ج)  (ب)   

 
د من ۳المنزلي"، یأتي: "من االمر بشأن الحجر الصحي ھ ۳)، في البند (أ)، بدل "٥في الفقرة ( )٤(  

 تعلیمات الحجر الصحي المنزلي"؛
 

 تحذف.–) ۱۱فقرة ( )٥(  
 

تبدیل 
المادة 

۸ 

 من االمر األصلي یأتي: ۸بدل لمادة  .۸
 

عدد األشخاص   
األقصى 

المسموح في 
األماكن العامة 
والتجاریة التي 
یسمح لھا 

استقبال 
 الجمھور

التجاریة، التي یسمح لھا استقبال الجمھور وفق المادة في األماكن العامة او  (أ) .۸
یحدد ویدیر المتصرف او مدیر المكان نظام لتقید دخول األشخاص الى  ٦

المكان، عدا العاملین في المكان، على ان ال یمكث في المكان عدد اشخاص 
 الذي یزید عن العدد المسموح؛

لمفصل فیما یلي، كا-في ھذه المادة "عدد االشخاص األقصى المسموح" 
بمراعاة االمر، وبشرط لن مساحة المینى والمساحة المتاحة امام الجمھور؛ 

 متر شخص آلخر: ۲بمراعاة االمر، تمكن من الحفاظ على مسافة 

أمتار مربعة  ۷ال یزید عدد األشخاص عن نسبة شخص واحد لكل  )۱(     
شخص  ۲۰-اشخاص في المبنى و ۱۰من مساحة المكان او عن 

حسب األكثر تساھال من بینھم؛ لھذا الغرض، × في مكان مفتوح
تحسب مساحة المكان حسب المساحة المتاحة امام الجمھور من 
المساحة الكلیة عدا مساحة مواقف السیارات، المخازن، مناطق 

 التشغیل وما إلى ذلك؛
 

شخص  ۱٥في العالج الجماعي حتى -في أطر الرفاه االجتماعي )۲(     
 شخص في االماكن المفتوحة؛ ۲۰مبنى وحتى في 

 
یعلق المتصرف او مدیر المكان العام او تجاري الفتة بشأن عدد األشخاص  (ب)     

 السموح بھ في المكان، كالمذكور في الفقرة (أ).".
 

الغاء 
المادة 

۹ 

 من االمر األصلي. ۹المادة تلغى  .۹
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الغاء 
المادة 

۱۰ 

 االمر األصلي.من  ۱۰المادة تلغى  .۱۰

تعدیل 
المادة 

۱۱ 

 -من االمر األصلي ۱۱في المادة  .۱۱

 بدل العنوان الھامشي یأتي: " تشغیل مكان المفتوح امام الجمھور وتقام فیھ الصالة"؛ )۱(  
  

، یمكن تشغیل مكان المفتوح امام الجمھور وتقام ٦بدل الصدر یأتي" بالرغم من المذكور في المادة  )۲(  
 وھو یعمل وفق التعلیمات التالیة:"؛ الصالة،فیھ 

 
ال یزید عدد المتواجدین في المكان عن العدد األقصى المسموح فیھ وفق المادة  )، بدل "۲في الفقرة ( )۳(  

 شخص في مكان مفتوح". ۲۰-اشخاص داخل مبنى و ۱۰" یأتي: " ۸
 

الغاء 
المادة 

 أ۱۱
 

 أ من االمر األصلي.۱۱تلغى المادة  .۱۲

الغاء 
المادة 

 ب۱۱
 

 ب من االمر األصلي.۱۱تلغى المادة  .۱۳

تعدیل 
المادة 

۱۲ 
 

 من االمر االصلي ببدایتھ یأتي " تعلیمات ھذا االمر ال تمنع خدمات التوصیل السریع؛". ۱۲في المادة  .۱٤

الغاء 
المادة 

 أ۱۲
 

 أ من االمر األصلي.۱۲تلغى المادة  .۱٥

تعدیل 
المادة 

۱۳ 

من االمر االصلي، بدل "المسؤول" یأتي: "للجھة المخولة في وزارة الصحة في إسرائیل"؛  ۱۳المادة في  .۱٦
 تلغى-الكلمات "ال تتأخر"

الغاء 
المادة 

۱٤ 
 

 من االمر األصلي. ۱٤تلغى المادة  .۱۷

الغاء 
المادة 

۱٥ 
 

 من االمر األصلي. ۱٥تلغى المادة  .۱۸

الغاء 
المادة 

 أ۱٥
 

 أ من االمر األصلي.۱٥ تلغى المادة .۱۹

تعدیل 
المادة 

۱٦ 

 من االمر األصلي یأتي: ۱٦المادة  بدل المذكور في   .۲۰

) من االمر بشأن زیادة الغرامات المقررة ۱(أ)(۱غرامة مالیة وفق المادة -من ینفذ أحد التالي عقوبتھ (أ)  
 -۱۹۸۰- ٥۷٤۰)، ۸٤٥في تشریعات االمن (یھودا والسامرة) (رقم 
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أ وخالفا للتعلیمات المادة ۲من یخرج من مكان س��كنھ لھدف او نش��اط الغیر وارد في المادة  )۱(   
 المذكورة؛

 
من یدیر مكان عام او تجاري، ھو ش��خص��یا او بواس��طة ش��خص آخر، بواس��طة فتحھ امام  )۲(   

 ؛٦الجمھور خالفا لتعلیمات المادة 
  

عد تلقیھ ، ب٦منع فتحة امام الجمھور وفق المادة من یمكث في مكان عام او تجاري، الذي  )۳(   
ستمرار  شأن منع تواجده في المكان وفق المادة المذكورة وعواقب ا شرح من جھة مخولة ب

(ج)، ولھدف غیر مذكور ۳بقائھ في المكان او من یمكث على ش������اطئ البحر خالفا للمادة 
 في المادة المذكورة؛

 
بواسطة فتحھ امام الجمھور، ھو شخصیا او بواسطة شخص من یدیر مكان عام او تجاري  )٤(   

 )؛۱(۷آخر، ولم یقدم تصریح وفق المادة 
 

من یدیر مكان عام او تجاري بواسطة فتحھ امام الجمھور، ھو شخصیا او بواسطة شخص  ) ٥(   
في غرفة االستقبال، بحال تواجده  آخر، ولم یركب حاجز لمنع الرذاذ، في عرفة االستقبال،

 )؛۳(۷وفق المادة في المكان، 
 

من یدیر مكان عام او تجاري بواسطة فتحھ امام الجمھور، ھو شخصیا او بواسطة شخص  )٦(   
قدم الخدمة لش������خص ال یرتدي  آخر، وادخل الى المكان ش������خص ال یرتدي الكمامة او 

 ) (أ)؛٥(۷المادة  وفقالكمامة، 
 

یدیر مكان عام او تجاري بواسطة فتحھ امام الجمھور، ھو شخصیا او بواسطة شخص  من )۷(   
 ) (ب)؛٥(۷وفق المادة  آخر، ولم یعلق الفتة بشأن واجب ارتداء الكمامات،

 
من یدیر مكان عام او تجاري بواسطة فتحھ امام الجمھور، ھو شخصیا او بواسطة شخص  )۸(   

مع��دة لطوابیر االنتظ��ار وأم��اكن لالنتظ��ار، وفق الم��ادة آخر ولم یح��دد في الك��ان، أم��اكن ال
 )؛۷(۷
  

من یدیر مكان عام او تجاري بواسطة فتحھ امام الجمھور، ھو شخصیا او بواسطة شخص  )۹(   
 )؛۷(۷آخرـ ولم یعلق الفتة بشأن الحفاظ على مسافة، وفق المادة 

 
الجمھور، ھو شخصیا او بواسطة شخص من یدیر مكان عام او تجاري بواسطة فتحھ امام  )۱۰(   

آخر، ولم یعلق الفتة عند مدخل المص���عد، بحال تواجد في المكان، بش���أن عدد األش���خاص 
 )؛۸(۷المسموح، وفق المادة 

 
من یدیر مكان عام او تجاري بواسطة فتحھ امام الجمھور، ھو شخصیا او بواسطة شخص  )۱۱(   

األش������خاص الى المكان، عدا العاملین في المكان، آخر، ولم یحدد ویدیر نظام لتقید دخول 
 (أ) ؛۸حسب عدد األشخاص المسموح تواجدھم، وفق المادة 

 
من یدیر مكان عام او تجاري بواسطة فتحھ امام الجمھور، ھو شخصیا او بواسطة شخص  )۱۲(   

 (ب)؛۸آخر، ولم یعلق الفتة بشأن عدد األشخاص المسموح، وفق المادة 
 

الشؤون الصحیة في اإلدارة المدنیة  اعالن منسقةمن یدیر مكان عام او تجاري، بالرغم من  )۱۳(   
لمنطقة یھودا والس�������امرة او مدیر الخدمات او الطبیب اللوائي على اغالق المكان، وفق 

  (أ)؛۱۳المادة 
 
 

حة تجاریة تستوجب من یدیر مكان كالمذكور في الفقرة (أ)، وبحال كان مصل-في ھذه المادة، "مدیر" (ب)  
من  سریانھ،، حسب ۱۹٦۸-٥۷۲۸من قانون ترخیص المصالح التجاریة،  ۱ترخیص حسب المادة 
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خصة ریستوجب  ،۱۹۸۱-٥۷٤۱حین آلخر، في قانون أساسي المجالس المحلیة (یھودا والسامرة)، 
 الرخصة او التصریح. صاحب-القانونمن نفس  ٤او تصریح كمفھومھم في المادة 

 
تعدیل 
المادة 

۲۱ 

من االمر االصلي، في نھایتھ یأتي: "ولكن، الجھة المخولة لفرض غرامة إداریة بالنسبة لمخالفة  ۲۱في المادة  .۲۱
 ) تكون شرطي فقط".۱(أ)(۱٦وفق المادة 

تعدیل 
المادة 

۲٤ 

الساعة  ۲/۱۰/۲۰۲۰من االمر االصلي، بدل المذكور فیھا یأتي: "یسري ھذا االمر لغایة یوم  ۲٤في المادة  .۲۲
۱٤:۰۰". 

تبدیل 
الذیل 
 االول

 بدل الذیل األول من االمر االصلي یأتي: .۲۳
 
 

 "ذیل األول
 ))۱)(أ)(۲(ب)(٤(المادة 

 اریئیل )۱(
 بیتار عیلیت )۲(
 جفعات زئیف )۳(
 مودیعین عیلیت )٤(
 معلي ادومیم". )٥(

 
تبدیل 
الذیل 
 الثاني

 

 ".۸-٦" یأتي: "۱۱-و ۱۰، ۹-و ۸-و ۷في الذیل الثاني من االمر االصلي، بدل " .۲٤

تبدیل 
الذیل 
 الثالث

 بدل الذیل الثالث من االمر االصلي یأتي: .۲٥
 "الذیل الثالث

 ۱۸ -و ۱۷المواد 
 عامود أ

 مخالفات اداریة
 عامود ب

 غرامة إداریة بالشیكل الجدید
 ٥۰۰ )۱(أ)(۱٦المادة  )۱(
 ٥۰۰۰ )۲(أ)(۱٦المادة  )۲(
 ٥۰۰ )۳(أ)(۱٦المادة  )۳(
 ۲۰۰۰ )٤(أ)(۱٦المادة  )٤(
 ۲۰۰۰ )٥(أ)(۱٦المادة  )٥(
 ۱۰۰۰ )٦(أ)(۱٦المادة  )٦(
 ۱۰۰۰ )۷(أ)(۱٦المادة  )۷(
 ۲۰۰۰ )۸(أ)(۱٦المادة  )۸(
 ۱۰۰۰ )۹(أ)(۱٦المادة  )۹(

 ۱۰۰۰ )۱۰(أ)(۱٦المادة  )۱۰(
 ۲٥۰۰ )۱۱(أ)(۱٦المادة  )۱۱(
 ۲۰۰۰ )۱۲(أ)(۱٦المادة  )۱۲(
 ".٥۰۰۰ )۱۳(أ)(۱٦المادة  )۱۳(

 
 

الغاء 
الذیل 
 الرابع

 االمر األصلي. یلغى الذیل الرابع من .۲٦

بدء 
 سریان

 .۱٤:۰۰الساعة  ۱۸/۹/۲۰۲۰بدء سریان ھذا االمر بیوم  .۲۷

تعلیمات 
 انتقالیة

 ) على مكان عام او تجاري الذي تم فتحھ وقدم تصریح وفق۱(۷ال یسري واجب تقدیم التصریح وفق المادة  .۲۸
 .(أ) من االمر االصلي۲٥المادة المذكورة، حسب نصھ قبل بدء سریان ھذا االمر، او یسري علیة تعلیمات المادة 
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تعلیمات 
 مؤقتة

 یقرأ ۱/۱۰/۲۰۲۰وحتى یوم  ۲۳/۰۹/۲۰۲۰خالل المدة من یوم في ھذا االمر،  بالرغم من المذكور (أ) .۲۹
 -كاالتي

 
ضروریة او  اغراض، "الغرض(أ)(ب) من االمر االصلي، في نھایتھ یأتي " لھذا ۲في المادة  )۱( 

ألربع أصناف واالغراض ولوازم التي تستعمل لبناء العریشة ابما في ذلك -"تلقي خدمات حیویة
 او لتأدیة فریضة التضحیة (الكفاروت)"؛

 
أماكن لبیع األربع اصناف واالغراض یأتي ") من االمر االصلي، في نھایتھ أ(٦في المادة  )۲(   

واللوازم التي تستعمل في بناء العریشة، ألجل بیع ھذه األغراض او مكان الذي یستعمل لتأدیة 
 فریضة التضحیة (الكفاروت)،"؛

 
، ولغایة یوم ۱۷:۰۰ الساعة ۲۰۲۰\۹\۱۸بالرغم من المذكور في ھذا االمر، خالل المدة بین  (ب)  

 -، یعتبر انھ۰٥:۰۰الساعة  ۲۰۲۰\۹\۲۱
 

 :بعد الفقرة (ج) یأتي ۳في المادة  )۱(   
الذي لیس مكان سكناه، اال الحد األھداف المفصلة في  مكان سكن) ال یمكث شخص في ۱ج"(

 أ."؛۲المادة 
  

 ) یأتي:۳البند ( بعد(أ)، ۱٦في المادة  )۲(   
)، لھدف ۱(ج۳سكن الذي لیس مكان سكناه، خالفا لتعلیمات المادة  مكانمن یمكث في  أ)۳"(

 ؛"؛الغیر وارد في المادة المذكورة
 

"ولكن، الجھة المخولة لفرض غرامة إداریة بالنسبة لمخالفة وفق الكلمات، ، بدل ۲۱في المادة  )۳(   
ة إداریة بالنسب ) تكون شرطي فقط" یأتي: "ولكن، الجھة المخولة لفرض غرامة۱(أ)(۱٦المادة 

 أ) تكون شرطي فقط"؛۳(أ)(۱٦ -) و۱(أ)(۱٦لمخالفة وفق المواد 
 

 ) یأتي:۳في الذیل الثالث، قبل البند ( )٤(   
  

 "العامود أ    
 المخالفات اإلداریة

 
 أ)۳(أ)(۱٦أ)  المادة ۳(

 العامود ب
 الغرامة المالیة المحددة بالشیكل الجدید

 
٥۰۰." 

     
رقم ((تقید النشاط) (یھودا والسامرة)  (تعدیل) بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید أمر .۳۰ االسم

 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ (تعلیمات مؤقتة)، )۱۹٥۰
 

 
 
 
 

                  ت�������م�������ی�������ر ی�������دع�������يال�������وف    

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

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

 

       ٥۷۸۰          الول        ۲۹

 ۲۰۲۰     ایلول           ۱۷
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 جيش الدفاع اإلسرائيلي

 

( المواصالتفي مجال  )تقيد النشاط أمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد

 2020-5780، )تعليمات مؤقتة( (1951)رقم )يهودا والسامرة( 
 

ضروري لمصلحة المنطقة، بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر  

 والصحة العامة، فأني آمر بهذا ما يلي:

 

 -في هذا االمر .1 تعريفات

 

 كتعريفها في االمر بشأن المرور؛-"حافلة"  

 

ا في  مع بناء االسرة النووية او افراد الذين يقطنون أ -ن"في نفس المكا يقطنوناألشخاص الذين  "  

مسكن واحد او مكان مكوث دائم وكذلك شخص من ذوي االحتياجات الخاصة ومرافقة الذي يرافقه 

  بسبب اعاقته؛

 

صالحيات خاصة لمكافحة فايروس كورونا الجديد )تعليمات مؤقتة(  بشأن امر-"" امر تقييد النشاط  

 ؛2020-5780(، 1944رقم )والسامرة( )تقيد النشاط( )يهودا 

 

حجر )( 2019فايروس كورونا الجديد )في تعليمات الصحة العامة كمفهومها -المدير""تعليمات   

 ؛2020-5780مؤقتة(،( )تعليمات متفرقةصحي وتعليمات 

 

مجلس إقليمي كتعريفه في االمر بشأن إدارة المجالس اإلقليمية )يهودا والسامرة( -"سلطة محلية"  

لس محلي كتعريفه في االمر بشأن إدارة مجالس محلية )يهودا او مج 1979-5739 (،783)رقم 

 ؛1981-5741 (،892والسامرة( )رقم 

 

- 5779(، 1805]نص منسق[ )يهودا والسامرة( )رقم  المرورامر بشأن -"امر بشأن المرور"  

 ؛2018

 

( )حجر منزلي 2019تعليمات الصحة العامة )فيروس كورونا الجديد -"تعليمات الحجر المنزلي"  

 ؛2020-5780( )تعليمات مؤقتة(، متفرقةوتعليمات 

 

 خارج مبنى؛ مكان-مفتوح" مكان"  

 

 مواصالت عامة ووسائل نقل خاصة؛-"نقل بري"  

 

بغاية مادي  مبلغ مقابلها طلب الذيشخص لصالح محطة التي تقف فيها الحافالت -"نقل خاص"  

 ؛استعمالها

 

 :التاليمن  كل-"نقل عام"   

 

 المرور؛بشأن  األمركتعريفها في  خدمة،حافلة عمومية تعمل في خط  ( 1)  

 

 المرور؛بشأن  األمرسيارة أجرة كتعريفها في  ( 2)  

 

 المرور؛في األمر بشأن  كتعريفها-"خط الخدمة"   
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 المرور؛في انظمة  كمفهومها-سيارات األجرة" لحافالت"، "خط خدمة لل"خط خدمة   

 ؛1992-5752 (،)يهودا والسامرة المرور  أنظمة-"أنظمة المرور"   

 

األمر بشأن   كتعريفها فيمحطة مركزية    وجد فيهأو مبنى مغلق ي  مكان محدد–"محطة النقل البري"    

 المرور؛

 

مركزية كتعريفها محطة    الذي يوجد فيهمبنى مغلق  الأو    المكان المغلق  مدير-نقل بري"    مدير محطة"  

 صاحب-ولغرض توفير خدمة نقل عام لتشغيل خطوط خدمة الحافالت  المرور،في األمر بشأن 

 ترخيص لتشغيل هذه الخطوط كمفهومها في أنظمة المرور.

 

صاحب الرخصة وفق أي قانون او تشريعات امن لنقل الركاب مقابل –النقل البري"    مشغل وسائل"  

 .اجرة 

 

 بما في ذلك الحافلة. المرور،األمر بشأن  كتعريفها في-"سيارة اجرة"   

 

 يلي: ماأحد -""العوارض  

 

 ضيقالسعال أو    باستثناء  أخرى حادة في التنفس،  عوارضفي التنفس أو أي    ضيقسعال أو   (1)  

يعتبر سيالن  ال الغرض،مثل الربو أو الحساسية. لهذا  مزمن مرضالتنفس الناتجة عن 

 ؛عوارضاألنف وحده من ال

 

 إصابة في حاسة الطعم والشم؛ (2)  

 

تعليمات 

مسار  لغرض

خطوط  

الخدمة، 

المحطات 

والجداول 

 الزمنية

بخصوص في إسرائيل تعليمات    مراقب المرور  في منطقة يهودا والسامرة أو  مراقب المروريصدر   .2

 ،محطاتها وأنواع المحطات  ،خدمة سيارات األجرة وخطوط القطارخدمة الحافالت وخطوط  خطوط  

مع االخذ بعين االعتبار  .وانتهائهاالسفر  ومواعيد بدءتشغيل الخطوط المذكورة الزمنية ل جداولال

 التوزيع الجغرافي ،تفشيهالجمهور وتقليص بين بفايروس الكورونا العدوى في جملة االمر منع نقل 

واحتياجات السكان وإمكانية الوصول إلى األماكن التي يتم فيها  البري،الذي تقدم فيه خدمة النقل 

 .الضروريةالمنتجات أو الخدمات  تزود

 

فاظ حواجب ال

المسافة  على

تقييد و

في  التجمهر

محطة النقل 

 البري

 

 على الماكثين في محطة النقل البري. النشاط دامر تقي من 4-و 2تسري أحكام المادتين  .3

تعليمات 

تشغيل محطة 

نقل بري عن 

طريق فتحها 

 للجمهور

هذه  وفقاال  لجمهور،امام انقل بري تشغيل المحطة عن طريق فتحها  مدير محطةلال يجوز  .4

 التعليمات:

 

 موقع  تصريحلجمهور،  ا  مام ا، قبل فتح المحطة  لسلطة المحليةالنقل البري ل  مدير محطةيقدم   (1) 

 البنودالمحددة في  الشروط    يصرح انه يستوفيبموجبه    ،في الذيل األول  حسب النص المحدد

المذكور بواسطة استمارة محوسبة  التصريح قدمي؛ 6 -و 5، والمواد (10( حتى )2)

بواسطة االستمارة التي  أواإلسرائيلي،  المتواجدة على موقع وزارة االقتصاد والصناعة 

من قبل  يرسل التصريح ؛ (استمارة التصريح -مكاتب السلطة المحلية )فيما يليتتواجد في 

الستمرار ، سببشكل محوإلى السلطة المحلية  االسرائيلية وزارة االقتصاد والصناعة

 المراقبة، بما في ذلك جوانب  عات األمنتشريسلطة المحلية وفقًا للقانون أو  من قبل ال  معالجته

 تجاه الشخص المسؤول عن المحطة ؛

 

عن تنفيذ  ،بواسطة شخص من قبلهشخصياً أو هو  مسؤوالً،النقل البري  مدير محطةيكون  (2) 

 العمليات المحددة في هذه المادة؛
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حاجز لمنع انتقال  المحطة،في بحال تواجد  االستقبال،في مكتب يركب مشغل المحطة،  (3) 

في المبنى الذي يوجد فيه نظام إطفاء آلي  ؛مقدم الخدمات لمتلقي الخدمات الرذاذ بين

يجب تركيب الحاجز من األرضية  والدخان،)"رشاشات"( أو نظام للكشف عن الحريق 

 األكثر؛سقف على السم تحت  50حتى ارتفاع 

 

 –قبل دخول المحطة  (4) 

 

األسئلة التالية على  بطرح، عنه شخص من قبله النقل البري أو مدير محطةيقوم  )أ(  

المسؤول عن يسأل -بالنسبة للقاصرينباستثناء موظفي المحطة و الوافدين،

 القاصر:

 هل تسعل؟ (1)

درجة مئوية أو أعلى أو هل أصبت بمثل  38هل درجة حرارة جسمك  (2)

 ساعة الماضية؟ 48هذه الحمى خالل الـ 

 هل تشعر بضعف في حاسة التذوق أو الشم؟ (3)

األسبوعين  خاللبمريض كورونا قريب هل كنت على اتصال  (4)

 الماضيين؟

ألي شخص لم يرد بالنفي شخص من قبله بري أو النقل ال مدير محطةال يسمح 

باستثناء الشخص الذي أجاب بأنه يسعل  ،الدخول الى المكان األسئلةعلى أي من 

 أخرى؛مزمن مثل الربو أو حساسية  مرضبسبب 

 

؛ نفذ قياس حرارة الجسم  للمحطةقياس درجة حرارة الجسم عن بعد لكل من يدخل    ينظم  )ب(   

 ؛درجة مئوية 38رارة جسمه اعلى من كالمذكور، ال يسمح دخول أي شخص درجة ح

 

وفقًا دون ارتداء كمامة  لمحطة  دخول أي شخص لبري نقل   مدير محطةال يسمح   )أ( (5)  

وال يجوز له تقديم خدمة لشخص   الحجر المنزلي،د من تعليمات  3لتعليمات المادة  

 كالمذكور؛ كمامةال يرتدي 

 

بما  بالمحطة، للعين كن بارزامافي  اتالنقل البري بتعليق الفت مدير محطةيقوم  )ب(   

 فيما يتعلق بواجب ارتداء قناع في المحطة؛ مدخلها،في ذلك عند 

 

المواصالت يعلن بواسطتها، منشأة    مشغل-إذا تواجد في المحطة مكبرات صوتية )ج(   

 ؛مرة كل نصف ساعة، على األقل، عن واجب ارتداء الكمامات

 

بين  متر 2الحفاظ على مسافة ال تقل عن  اإلمكان،قدر  البري،النقل  يحرص مدير محطة (6)  

ويجب   الطوابير،  عند االنتظار فيبما في ذلك   المكان،في نفس  يقطنون  األشخاص الذين ال  

عند  االكتظاظبما في ذلك  واحد،األشخاص في مكان  اكتظاظلمنع  ،قدر اإلمكان ،أن يعمل

 المحطة؛مدخل 

 

ووضع عالمات على  لطوابير،لالنتظار في ا النقل البري األماكن المعدة  مدير محطة يحدد (7)  

بري النقل ال مدير محطةيعلق  البعض؛بعضها متر عن  2تبعد  المنتظرين أماكن لوقوف

 للعين، بشأن الحفاظ على المسافة كالمذكور؛بارز الفتة في مكان 

 

 المصعد،النقل البري الفتة عند مدخل  مدير محطة يعلق المحطة،مصعد في  بحال تواجد (8)  

 حسبتشير إلى عدد الركاب المسموح به بحيث ال يتجاوز نصف العدد األقصى المسموح به  

 ؛يقطنون في نفس المكانكان الركاب أشخاًصا  إذاتعليمات الشركة المصنعة للمصعد اال 

 

 ويرشدفي المحطة  النظافة الشخصيةعلى تعليمات قواعد  مدير محطة النقل البري يحافظ (9)  

وال يقل عن مرتين  متكرر،بهذا الشأن، بما في ذلك تعقيم األسطح الداخلية بشكل العاملين 

التي يتالمس  األسطح-"األسطح الداخلية"  الشأن،لهذا  النشاط؛في اليوم وبعد انتهاء يوم 

جز ومكاتب االستقبال بما في ذلك: المقابض واألبواب الحوا متكرر،معها الركاب بشكل 

 ذلك؛والمفاتيح وأزرار المصعد وما إلى 
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نقل بري في المحطة اجهزة تعقيم لليدين في أماكن يسهل الوصول إليها  مدير محطةيضع  (10)  

 ومتاحة.

 

تقيدات بشأن 

تقديم الطعام 

 واستهالكه

في محطة نقل 

 برية

 -نقل بري مدير محطة )أ( .5

 

 مشترك؛األماكن المعدة لتناول الطعام البالجلوس لتناول الطعام في  ال يسمح (1)  

 

ويمنع الوصول إلى  المحطة، نطاقطعام في لتناول ال ال يضع طاوالت وكراسي (2)  

 وجدت؛ بحال األرض،طاوالت الطعام الثابتة على 

 

 المحطة؛بشأن منع تناول الطعام في بارزة للعين يعلق الفتات  (3)  

 

 ، بما يتعلقبريالنقل المحطة في نطاق المتواجد الفقرة )أ( على مطعم ال تسري تعليمات  )ب(  

 .النشاطأمر تقييد  باألماكن التابعة للمطعم على ان يستوفي المطعم تعليمات

 

مدير مسئولية 

نقل  محطة

 بري

على استيفاء  مديراليعمل  ،5-و 4النقل البري بموجب المادتين  مدير محطةدون المس بمسؤولية  .6

بما  ،النشاطمن أمر تقييد  8حتى  6لمواد التعليمات باقي المصالح التجارية التي في نطاق المحطة 

 في ذلك إبالغهم بالتعليمات المذكورة.

 

 الركاب  عدد

األقصى 

وتعليمات 

تشغيل وسائل 

 النقل البرية

 تشغيل حافلة أو سيارة اجرة، يتم اتباع التعليمات االتية:عند  )أ( .7

 

 خالليجب أال يزيد عدد ركاب الحافلة أو سيارة االجرة سواء جالسين أو واقفين  (1)  

 يلي: عنساعات النشاط 

 

 ؛راكب 32-خط الخدمة  في داخل المدينةفي حافلة  )أ(   

 

 ؛راكب 30-خط الخدمة  فيفي حافلة بين المدن  )ب(   

 

 راكبًا؛ 50-في حافلة مفصلية في خط الخدمة  )ج(   

 

 المركبة؛٪ من العدد المحدد في رخصة 50-في حافلة صغيرة  )د(   

 

 ؛راكب 30-نقل خاص في باص  )ه(   

 

رخصة ٪ من العدد المحدد في 50-مركبة نقل بري أخرى  ايفي  )و(   

 المركبة؛

 

-الحد األقصى لعدد الركاب في سيارة األجرة    (،1)  البندالرغم من المذكور في ب (2)  

إذا كان الراكب شخًصا   الركاب،وراكب إضافي واحد أو السائق واثنان من    لسائقا

ويخضعون   يقطنون في نفس المكانباستثناء األشخاص الذين    مرافقة،بحاجة إلى  

 (؛)د(3كالمفصل في الفقرة ) الجلوس،للتعليمات بشأن 

 

 :التاليةالتعليمات  تسريبشأن جلوس ووقوف الركاب في وسائل النقل البري،  (3)   

 

على المقعدين في الصف  ركابيجلس  ال-بالحافلة أو سيارة األجرة  )أ(    

 من المذكور،بالرغم  له؛األمامي خلف السائق وفي المقعدين المجاورين 

ال يقل حاجز  بحال ركبيمكن الجلوس على المقعدين خلف السائق 

إذا كان المقعد في  ؛خلفهسم بين مقعد السائق والمقاعد  180ارتفاعه عن 

من ذوي االحتياجات الخاصة في الصف األمامي مقعد معد لشخص 

الحافلة داخل المدينة تعمل في خط خدمة او في حافلة تعمل بين مدن في 
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ويكون  له مقعد بديل في مكان قريب قدر اإلمكان  يخصصخط خدمة، 

 ؛متاح امامه

 

 الخدمة؛بين المدن في خط تعمل لوقوف في حافلة الن يُسمح  )ب(    

 

يُسمح بالوقوف في  ال الخدمة،المدينة في خط داخل عند السفر في حافلة  )ج(    

 السائق؛الصف األمامي خلف 

 

يجلس الراكب في المقاعد  ال-خاصة  سفرذات رخصة في سيارة أجرة  )د(    

تواجد هناك فاصل من النايلون بين مقعد السائق  إذااال  للسائق،المجاورة 

 له؛والمقاعد المجاورة 

 

 ؛تفتح النوافذ، اذا تمكن االمر النوافذ،يمكن فتح  التيفي الحافلة أو سيارة االجرة  (4)   

 

بما في   يوميًا،سيتم تنظيف وتعقيم الحافلة أو سيارة األجرة مرة واحدة على األقل   (5)   

ذلك التنظيف الشامل لألسطح التي يتالمس معها األشخاص مثل المقابض 

 ذلك؛واألعمدة وما شابه 

 

 الفقرة )أ(. على تنفيذ تعليماتالحافلة أو سيارة األجرة  يعمل مشغل )ب(  

 

تقييد دخول 

شخص 

مصاب 

بالحمى 

 والعوارض

 

محطة نقل بري أو حافلة أو سيارة أجرة إذا تم قياس درجة حرارة جسمه قبل  الىشخص  يدخلال  .8

 كالمذكورعلى أحد األسئلة المطروحة    باإلجابةأو إذا قام    أكثردرجة مئوية أو    38أنها    وتبيندخوله  

 )أ(.( 4)4في المادة 

قيود على 

استهالك 

الطعام في 

وسائل النقل 

 البرية

 

ما لم يكن ذلك ضروريًا للحفاظ على  االجرة،يأكل الراكب أثناء تواجده في الحافلة أو سيارة  ال .9

 صحته.

الحفاظ  واجب

مسافة على 

في وسائل 

 النقل البرية

على مسافة ال تقل  اإلمكان،قدر  الحفاظ،يجب على الراكب اثناء تواجده في حافلة أو سيارة أجرة  .10

"القرابة المسموح   الغرض،لهذا    بينهما؛كان هناك قرابة    إذااال    ،آخر  شخص  ايبينه وبين    متر  2  عن

 مما يلي: واحدة -بها" 

 ؛يقطنون في نفس المكانأناس  (1)

 ومرافقه.القاصر  (2)

 

واجب إبالغ 

 الركاب

الشبكة موقعه على  بما في ذلك عبر سيقوم مشغل الحافلة أو سيارة األجرة بإبالغ الركاب، )أ( .11

موقع  عبربإبالغ الركاب  المواصالت واالمن على الطرق االسرائيليةوزارة و ،العنكبوتية

 تشريعات االمنالتعليمات التي ينص عليها القانون أو بشأن  اإلعالم،الوزارة وفي وسائل 

األقصى   المواصالت البرية، بما في ذلك بشأن عدد الركابكورونا في  اليروس  ان فللوقاية  

النقل البري وخطوط الخدمة في الحافالت وخطوط الخدمة في سيارات وسائل  في  المسموح  

المغادرة   ومواعيدالمذكورة    للخطوط  الزمنيةجداول  الاألجرة ومحطاتها وأنواع المحطات و

والقيود على استهالك الغذاء  االكتظاظونهاية السفر وااللتزام بالحفاظ على المسافة ومنع 

كشف عن شخص قبل  وإذا البرية،وتقييد الدخول إلى محطات النقل البري ووسائل النقل 

 ؛عوارض درجة مئوية أو أن لديه 38دخول المحطة أن درجة حرارة جسمه تجاوزت 

 

فإن مشغل الحافالت أو سيارات األجرة الذي تتم رحلته   (،باإلضافة إلى المذكور في الفقرة )أ )ب(  

الحجز أو التنسيق بأنه لن عند عن طريق ترتيب أو حجز مسبق سوف يقوم بإبالغ الراكب 
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بحال  سيارة االجرة الرحلة من أجله بالسفر بالحافلة أو الذي يحجز  شخصلليُسمح له أو 

 قبل دخوله. عوارضلديه كان درجة مئوية أو أن  38من  أكثركانت درجة حرارة جسمه 

السفر فيها بواسطة الحجز او التنسيق  تم يمشغل الحافلة أو سيارة األجرة الذي يتوجب على  )أ( .12 إدارة التسجيل

 عندسواء  الهوية،مشروًطا بالتسجيل أو تحديد  عمالهاأو است ادخوله يكونأو  المسبق،

، العمال، الركابت له بأسماء  بقائمة بأرقام الهواتف التي قدم  االحتفاظ  ذلك،الدخول أو قبل  

ها لوزارة الصحة في إسرائيل سيارة االجرة. من اجل ارسالومقدمي الخدمات في الحافلة او  

 وبائي؛ بالتحقيق القيام  من اجل

 

، عند حيث يُطلب من الركاب تقديم (،في الفقرة )أ كالمذكورمشغل حافلة أو سيارة أجرة  )ب(  

واسم   الشخصي: االسم  التفاصيل التاليةواحد أو أكثر من    الحجز، التنسيق المسبق، التسجيل

رقم جواز السفر أو رقم تعريف آخر تحتفظ به احدى السلطات اإلقليمية ،  العائلة ورقم الهوية

 أعاله؛أو سلطات دولة إسرائيل بقائمة تفاصيل التعريف المذكورة 

 

والذي بحوزته تفاصيل عن رقم  (،مذكور في الفقرة )أالالحافلة أو سيارة األجرة ك مشغل  )ج(  

 النقل،تعلق بالركاب في وسيلة مغادرتها يالمقعد ووقت الدخول إلى وسيلة النقل أو وقت 

 يدير قائمة تدون هذه التفاصيل؛

 

الحجز أو  عند (،ذكور في الفقرة )أكالمالحافلة أو سيارة االجرة توجب على المسافر في ي )د(  

 من اجل التحقيق الوبائي. هاتفه،تقديم رقم  (،)أ وفق الفقرة التنسيق 

 

بيع وشراء 

 التذاكر

 السائق؛يشتري تذكرة من  التذكرة بشكل مستقل وال أو سيارة أجرة سيدفع ثمن  حافلةمسافر في ال .13

المكفوفون وركاب خطوط الخدمة المحمية في منطقة   يمرافقبالرغم من المذكور،  بإمكان المسنين،  

 يهودا والسامرة شراء تذاكر من السائق.

 

 األمر؛الحفاظ على تعليمات هذا مراقبين الذين يساعده في مشغل الحافلة أو سيارة األجرة  يشغل .14 المراقبين

بطاقة  ويعلقون الشرطة، مالبسال تشابه والتي لشركة المشغلة التابعة لالمالبس  المراقبينيرتدي 

 للعين. واضح توضع ماهية عملهم كمراقبين بمكاناسم 

 

التنظيف 

والتطهير بعد 

اكتشاف 

مريض تم 

 التحقق منه

 

في  احد العمال أو النقل البري وسيلة في  أحد المسافرينعلم مشغل الحافالت أو سيارات األجرة أن  .15

 ركب فيها المسافرتنظيف مركبة النقل التي    ضمانفهو مسؤول عن    ،نقل البري هو مريضوسيلة ال

 وتطهيرها في أسرع وقت ممكن.  او العامل

( من االمر بشأن زيادة الغرامات المقررة 1)أ()1غرامة مالية وفق المادة  -من ينفذ أحد التالي عقوبته .16 عقوبات

 -1980- 5740(، 845في تشريعات االمن )يهودا والسامرة( )رقم 

 

امام الجمهور، هو شـخصـيا او بواسـطة شـخص   ابواسـطة فتحه حطة نقل بري،من يدير م (1)

 (؛1)4المادة  آخر، خالفا لتعليمات

 

امام الجمهور، هو شخصيا او بواسطة شخص  ابواسطة فتحه حطة نقل بري،من يدير م (2)

 المحطة،في  بحال تواجد ،االستقبالدون وضع حاجز لمنع انتقال الرذاذ في مكتب  آخر،

 (؛3)4 المادة مذكور في كال

 

امام الجمهور، هو شخصيا او بواسطة شخص  ابواسطة فتحه حطة نقل بري،من يدير م (3)

أو قدم خدمة لشخص ال يرتدي  الكمامةال يرتدي  شخصل سمح بدخول المحطةالذي  آخر،

 )أ(؛( 5)4مذكور في المادة الك ،الكمامة

 

امام الجمهور، هو شخصيا او بواسطة شخص  ابواسطة فتحه حطة نقل بري،من يدير م م  (4)

 (؛ب)( 5)4مذكور في المادة كال ،الكماماتدون وضع الفتة بشأن ارتداء  آخر،
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امام الجمهور، هو شخصيا او بواسطة شخص  ابواسطة فتحه حطة نقل بري،من يدير م (5)

 (؛7)4المادة  مذكور في  الالمحطة كوأماكن الوقوف في    االنتظار،دون تحديد، منطقة   آخر،

 

امام الجمهور، هو شخصيا او بواسطة شخص  ابواسطة فتحه حطة نقل بري،من يدير م (6)

 (؛7)4في المادة  كالمذكورالحفاظ على المسافة  بشأندون وضع الفتة  آخر،

 

امام الجمهور، هو شخصيا او بواسطة شخص  ابواسطة فتحه حطة نقل بري،من يدير م (7)

لعدد الركاب  المحطة،مصعد في  تواجد المصعد، بحالدون تعليق الفتة عند مدخل  آخر،

 (؛8)4مذكور في المادة كال المسموح،

 

امام الجمهور، هو شخصيا او بواسطة شخص  ابواسطة فتحه حطة نقل بري،من يدير م (8)  

أو لم يمنع الوصول  ،المحطةوضع طاوالت وكراسي لتناول الطعام في منطقة وقاو ب آخر،

ودون تعليق الفتات   المحطة،إذا كانت موجودة في    األرض،إلى طاوالت الطعام الثابتة على  

وخالفا لتعليمات كل ذلك باستثناء المطعم المتواجد في المحطة  المحطة،تحظر األكل في 

 .(3))أ(5-و( 2)أ()5المواد 

 

في العامود أ من الذيل الثاني، هي مخالفة إدارية كمفهومها في االمر مخالفة أحد التعليمات المفـصلة  .17 مخالفة ادارية

ــامرة( )رقم  ــأن المخالفات اإلدارية )يهودا والس ــأن  -)فيما يلي 1988-5749(، 1263بش االمر بش

ــامرة ان يقوم    بـإجراءالمخـالفـات اإلداريـة(. يجوز لرئيس اإلدارة المـدنيـة لمنطقـة يهودا والســـ

 على الذيل الثاني؛التعديالت، في األنظمة 

 

غرامة ادارية 

 محددة

، غراـمة ـمالـية مـحددة، ـكالمـحدد في الـعامود ب من اـلذـيل  17لـكل مـخالـفة إدارـية ـكالـمذكور في الـمادة  .18

 الثاني؛

 

مخالفة إدارية 

 متكررة

ادة  .19 ا في الـم ة متكررة كمفهومـه ة إدارـي ة المحـددة لمخـالـف ة اإلدارـي )ب( من االمر بشـــــأن  2الغراـم

ادة  ذكور في الـم الـم ددة ـك ة المـح ة اإلدارـي ــعف الغراـم ة، يكون ضــ ات اإلدارـي الـف اة  18المـخ ، بمراـع

 االمر.

 

مخالفة إدارية 

 مستمرة

،  18الغرامة اإلدارية المحددة لمخالفة إدارية مـستمرة تكون بنـسبة خمس الغرامة المحددة في المادة  .20

ــتمر فـيه المـخالـفة بـعد الموعد الذي حدد في اإلنذار كالـمذكور في الـمادة   بمراعاة االمر، لـكل يوم تســ

 ( من االمر بشأن المخالفات اإلدارية.1)ب 7

 

الجهة 

المخولة 

لفرض غرامة 

 ة اداريةمالي

)أ( من 7الجـهة المخولة لفرض غرامة إدارية بموجب هذا االمر، من خول لـهذا الغرض وفق المادة  .21

ــحة العامة )فايروس الكورونا الجديد  ــأن فرض تعليمات الصـ ــحي  2019االمر بشـ ( )الحجر الصـ

)فيما  2020-5780( )تعليمات مؤقتة(، 1838المنزلي وتعليمات متفرقة( )يهودا والـسامرة( )رقم 

 في امر فرض التعليمات. لهامر فرض التعليمات(، ويمنح الصالحيات التي منحت -يلي

 

صالحيات 

 شرطي

 لغرض فرض تعليمات هذا االمر، تمنح للشرطي الصالحيات التالية: .22

 

 االيعاز لكل شخص العمل وفق األنظمة او إيقاف نشاط خالفا لهم؛ (1)  

 

 لمكان معيين بحال أخل في تعليمات االمر؛منع دخول شخص  (2)  

 

ــياع  4االيعاز على تفريق تجمهر الذي يقام خالفا لتعليمات المادة  (3)   ــخص االنصـ ، رفص شـ

لتعليمات الـشرطي كالمذكور، يجوز للـشرطي اـستعمال قوة معقولة في ظروف االمر ألجل 

 تنفيذ تفريق التجمهر.

 

سريان امر 

 تقيد النشاط

يقع  مصلحة تجاريةتقييد النشاط على مكان مفتوح للجمهور أو على  بأمرتنطبق التعليمات المتعلقة  .23

 داخل محطة نقل بري.

 

 .15/10/2020وحتى يوم  18/9/2020بدء سريان هذا االمر بيوم  .24 بدء سريان
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 الذيل األول

 ((1)4)المادة 

 

صالحيات خاصة لمكافحة فايروس كورونا الجديد )تقيد النشاط في مجال  بشأنفي االمر  تنفيذ اإلجراءات المطلوبةبشأن االلتزام 

حيث أقيمت ووقعت في _______ يوم________  2020-5780، تعليمات مؤقتة()( 1951النقل( )يهودا والسامرة( )رقم 

 نقل بري مديرالعمل ك____ رقم هوية_________ شهر_________ سنة__________ على يد _____

 اسم وعنوان(:)في___________ 

 

بشأن صالحيات خاصة  من االمر 6حتى  4اتعهد بأن محطة النقل البري تستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد من  .1

-5780تعليمات مؤقتة(، )( 1951لمكافحة فايروس كورونا الجديد )تقيد النشاط في مجال النقل( )يهودا والسامرة( )رقم 

2020. 

 في محطة النقل البري من أجل الحفاظ على الصحة العامة. استيفاء الشروط المذكورة  واجبي من انني على يقين ان .2

 

 

 وشهادة على ذلك وقعت على ما يلي

 توقيع____________

 

 الذيل الثاني

 (18-و 17)المواد 

 

 

 

تعليمات 

 انتقالية

كالمفصل في المادة  تصريحنقل برية يقدم  مدير محطة(، 1)4رغم من المذكور في المادة بال .25

 .1/10/2020المذكورة، حتى يوم 

 

في  )تقيد النشاط أمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد هذا االمر: " يسمى .26 االسم

 ".2020-5780، )تعليمات مؤقتة( (1951)رقم ( )يهودا والسامرة( المواصالتمجال 

 عامود أ

 المخالفات اإلدارية

 عامود ب

 غرامة إدارية بالشيكل الجديد

 2000 (1)16المادة  (1)

(2) 2000 2000 

 1000 (3)16المادة  (3)

 1000 (4)16المادة  (4)

 2000 (5)16المادة  (5)

 1000 (6)16المادة  (6)

 1000 (7)16المادة  (7)

 5000 (8)16المادة  (8)

         تووموويوور         يوودعووي ألوووف          

 اإلسوووورائيلي  الوودفوواع جيش قوات قووائوود 

 والسوووووووامووورة  يوووهوووودا بووومووونوووطوووقوووة 

 

 

 5780   الووول      29

 2020   ايلول       18
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

(تقید  )۲(تعدیل رقم  أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید
 ۲۰۲۰-٥۷۸۱، (تعلیمات مؤقتة) )۱۹٥۲(رقم النشاط) (یھودا والسامرة) 

 
حة المنطقة، لمصلبموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري 

 والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:
 

المادة تعدیل 
۱ 

بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید (تعلیمات مؤقتة) (تقید في االمر  .۱
)، في االصلياالمر -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، ۱۹٤٤(رقم النشاط) (یھودا والسامرة) 

 -٤المادة 
 

في الفقرة (أ)" یأتي: "وفي المادة  المذكورمن "بالرغم بعد  في الفقرة (ب)، )۱(  
 "؛۱۱

 
 في نھایتھ یأتي: )۲(  

 
 الغرض،ذا لھ ؛ةمظاھر نطاقفي  تجمھر"(ج)ال یقیم شخص وال یشترك في 

مجموعة اشخاص تشترك في ل عن قرب المكوث-"مظاھرة نطاقفي  ھر"تجم
 .".۲مظاھرة دون الحفاظ على مسافة كالمذكور في المادة 

 
تعدیل المادة 

٦ 
 -االصليفي المادة من االمر  .۲

ض زئة او معربیع بالتج ق"، سومطعم، بركة سباحة" یأتي " في الصدر، بعد )۱(  
 " ياو بسطة فیھ

 
لموجود لبیع منتجات كالمذكور ا بسطة باستثناءفي نھایة الفقرة (أ) یأتي: "والكل  )۲(  

 معرض"؛في ال او بیع بالتجزئةفي سوق 
 

في  لبیع منتجات كالمذكور الموجود بسطة باستثناءفي نھایة الفقرة (ج) یأتي: " )۳(  
 معرض".الاو  بیع بالتجزئةسوق 

 
تبدیل المادة 

۱۱ 
 یأتي: االصليمن االمر  ۱۱بدل المادة  .۳

    
صالة في ال"  

 مفتوحة االماكن
ال یصلي  (أ)،٤المذكور في المادة بالرغم من  (أ) .۱۱

شخص في مبنى مع شخص اخر، باستثناء 
 .في نفس المكاناشخاص یقطنون 

 
، یمكن تشغیل ٦المذكور في المادة بالرغم من  (ب)    

التعلیمات الصالة  قامةإلمكان مفتوح للجمھور 
 :التالیة

 
 ؛۷تعلیمات المادة على المكان تسري  )۱(     
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دد ععدد الماكثین في المكان ال یزید عن  )۲(     
األماكن المفتوحة  في المسموح تجمھرال

 (أ).".٤كالمذكور في المادة 
 

تعدیل المادة 
۱٦ 

 ) یأتي:۱۲( البند، في الفقرة (أ)، بعد االصليمن االمر  ۱٦في المادة  .٤
 

ً مبنى، أ) من یصلي مع شخص اخر في ۱۲"(  (أ)؛".۱۱المادة  لتعلیمات خالفا
 

تعدیل المادة 
۲۱ 

-) و۱(أ)(۱٦)" یأتي: "المواد ۱(أ)(۱٦، بدل "المادة االصلياالمر  من ۲۱في المادة  .٥
 أ)".۱۲(أ)(۱٦

 
تعدیل الذیل 

 الثالث
 -) یأتي۱۲في الذیل الثالث من االمر األساسي، بعد الفقرة ( .٦

 
 عامود ب عامود أ

 المخالفات اإلداریة
 

 أ)۱۲(أ)(۱٦أ) المادة ۱۲"(

 غرامة إداریة بالشیكل الجدید
 
٥۰۰." 

 
 

 .۱٤:۰۰الساعة  ۲٥/۰۹/۲۰۲۰بدء سریان ھذا االمر بیوم  .۷ بدء سریان
 

(تقید  )۲(تعدیل رقم  أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید .۸ االسم
 ۲۰۲۰-٥۷۸۱، (تعلیمات مؤقتة) )۱۹٥۲(رقم النشاط) (یھودا والسامرة) 

 
 

 
 
 

 

                  ت�������م�������ی�������ر ی�������دع�������يال�������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          تشري        ۷

 ۲۰۲۰     ایلول           ۲٥
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

(تقید  )۳(تعدیل رقم  أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید
 ۲۰۲۰-٥۷۸۱، (تعلیمات مؤقتة) )۱۹٥۳(رقم النشاط) (یھودا والسامرة) 

 
نطقة، لمصلحة المبموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري 

 والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:
 

بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید (تعلیمات مؤقتة) في االمر  .۱ ۱ المادةتعدیل 
االمر -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، ۱۹٤٤(رقم (تقید النشاط) (یھودا والسامرة) 

 كورونا" یأتي:بعد التعریف فایروس -۱)، في المادة االصلي
 

 :التالي أحد یعتبرالذي ریاضي -"دولي"ریاضي 
 

 دولة إسرائیل في مجاالت الریاضة المختلفة؛ یمثلطاقم  )۱(  
 

  دولیة؛ مباریاتشترك في فعالیات او وی يسرائیلالدوري اإلفي  مسجل فریق )۲(  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

جلة لعبة ضد فرقة مساو  مباریاتشترك في في دولة اجنبیة وی مسجل فریق )۳(  
 دولیة؛ مباریات في نطاق يسرائیلفي الدوري اإل

 
 -االصليمن االمر أ ۲في المادة  .۲ أ۲تعدیل المادة 

 
 – ایحدد ب(أ)، وفیھ االمذكور فیھ )۱(  

 
 بدل الفقرة (أ) یأتي: (أ)   

قانون  أيالمسموح تشغیلھ حسب "(أ) خروج عامل لمكان عملھ 
مھني في مجال ذلك خروج صحفي او  ، بما فياو تشریعات امن

 ؛"؛الصحافة
 

وكذلك اعمال یبدأ بالكلمات "،  المقطع الذيفي الفقرة (ب)،  (ب)   
 ؛حذفی – ا" حتى نھایتھصیانة 

 
 بدل الفقرة (ج) یأتي: (ج)   

 خدمات الرفاه االجتماعي او ات طبیةتلقي عالج"(ج) 
 ضروریة؛"؛ال
 

؛ "العائلة المقربةحد افراد ال"في الفقرة (ز)، في نھایتھا یأتي:  (د)   
ن، الوالدی، والد الوالدین-العائلة المقربة" افراد أحدلھذا الشأن " 

 لالخا\عم وابنائھم،خت اال او األخحفید، ال، االبن، الزوج او والده
 "؛الخالة\او عمة

 
 یأتي: دل الفقرة (ط ز)ب )ھ(   

 
ساعات قبل  ۸من اجل السفر، حتى للمطار  الخروجأ) "(ط ز) (

 التالي: أحداقالع الطائرة بشرط ان یتوفر موعد 
 
 في ھذه المادة؛ المفصلة األھدافالحد ) السفر ۱(
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 وبحوزتھ ۲۰۲۰\۹\۲٥اشترى تذكرة الطیران قبل ) المسافر ۲(
 ؛المذكور یران قبل الموعدطتذكرة ال یثبت شراءخطي  اثبات

 
لمدیر یجوز )، ۲(أ)( بالرغم من المذكور في البند الثانوي(ب) 
لشخص معین  ان یصرحوزارة المواصالت في إسرائیل عام 

تم شرائ تذكرة یسافر حتى ولو الخروج من مكان السكن كي 
یوجد  بحال اقتنع انھ، الطیران بعد المعد المذكور في البند الثانوي

 القراریصدر سبب انساني او شخصي حاص الذي یبرر ذلك؛ 
 ؛خطيٍ ومعللتصریح كالمذكور البشأن 
 الخروج للسفر جواً بطریقشخص  تمنع ھذا البند ال تعلیمات(ج) 

 ؛".ةالمفصلة في ھذه الماد األھدافغیر المطار الحد 
 

 ؛تحذف-" دون استخدام مركبة الیة ،" في الفقرة (ك) الكلمات (و)   
 

 في نھایتھا یأتي: )۲(  
 

نطاق  یكون في(أ)،  في الفقرةالوارد  لنشاط او ھدف"(ب) خروج شخص 
و الھدف ط االبدة التي یتواجد فیھا مكان سكناه، اال بحال ان مكان تنفیذ النشا

بلدة التي یتواجد فیھا مكان سكنا، او ال یمكن تنفیذھا في یتواجد خارج نطاق ال
 البلدة كالمذكور.".

 
 -صليمن االمر األ ٦في المادة  .۳ ٦تعدیل المادة 

 
 ؛تحذف–الفقرة (ب)  )۱(  

 
ریاضي  لتدریبانھ یستخدم  في الفقرة (و)، بدل المقطع الذي یبدأ بالكلمات " )۲(  

 ریاضي دولي فقط"؛ انھ یستخدم لتدریب" حتى نھایتھ یأتي: " يمنافس
 

 بیوم توقیعھ.بدء سریان ھذا االمر  .٤ بدء سریان
 

(تقید  )۲(تعدیل رقم  أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید .٥ االسم
 ۲۰۲۰-٥۷۸۱، (تعلیمات مؤقتة) )۱۹٥۳(رقم النشاط) (یھودا والسامرة) 

 
 

 
 
 

 
 

                  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          تشري        ۷

 ۲۰۲۰     ایلول           ۲٥

 

10564



 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

) (تعدیل ۲۰۱۹مر بشأن تقیید عدد العمال في مكان العمل ألجل تقلیص تفشي فایروس الكورونا الجدید ا
 ۲۰۲۰-٥۷۸۱) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۹٥٤ ) (یھودا والسامرة) (رقم12رقم 

 
نطقة، ان االمر ضروري لمصلحة المبموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد 

 والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:
 
 

 جدیدفایروس الكورونا ال تقلیص تفشي تقید عدد العمال في مكان عمل ألجلأمر بشأن  ۱. ۲تعدیل المادة 
-(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰، (تعلیمات مؤقتة) )۱۸۳٦(رقم (یھودا والسامرة)  ۲۰۱۹
 -۲المادة )، في االصلياالمر 

 
یأتي: "سریان أنظمة صالحیات خاصة لمكافحة  الھامشي بدل العنوان )۱(  

 فایروس كورونا الجدید (تقیید النشاطات في اماكن العمل)"؛
 

بدل" أنظمة الطوارئ (تقید عدد العمال في مكان عمل ألجل تقلیص  )۲(  
" یأتي: "أنظمة ۲۰۲۰-٥۷۸۰تفشي فایروس كورونا الجدید)، 

صالحیات خاصة لمكافحة فایروس كورونا الجدید (تعلیمات مؤقتة) 
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰العمل)،  اماكن(تقید نشاط في 

 
تعدیل 
 ۳المادة 

 -االصليمن االمر  ۳في المادة  ۲.

 بدل الفقرة (أ) یأتي: )۱(  
 

"(أ) في كل مكان ذكر فیھ ر تشریع إسرائیلي الذي یطبق بواسطة قانون أساسي 
القانون االساسي) -(فیما یلي ۱۹۸۱-٥۷٤۱المجالس المحلیة (یھودا والسامرة)، 

یأتي: "حسب سریانھ في القانون االساسي"؛ في كل مكان ذكر فیھ تشریع 
لم یطبق بواسطة القانون االساسي بصیغتھ الكاملة، یأتي بعده: إسرائیلي الذي 

 "حسب یسریانھ في إسرائیل من حین آلخر"؛"؛
 

 -في الفقرة (ب) )۲(  
 "؛۱" یأتي: "في النظام ۱في الصدر، بدل "المادة  (أ)   

 
 یحذف؛-) ۱البند ( (ب)   

 
 "؛٤)" یأتي "٦)، بدل "(٦في البند ( (ج)   

 
 یأتي في نھایتھا: (د)   

 یحذف؛-") تعریف "مكتب حكومي۱۲"(
" یأتي: " تعلیمات الحجر يالحجر المنزلتعریف "أمر ال ) بدل۱۳(

یھودا  )متفرقةالصحة العامة (حجر منزلي وتعلیمات  تعلیمات- "المنزلي
 ؛۲۰۲۰-٥۷۸۰والسامرة (تعلیمات مؤقت)، 

-"نشاط ال دأمر تقیی) بدالً من تعریف "انظمة تقیید األنشطة" یأتي: "۱٤
بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس كورونا الجدید (تعلیمات  أمر

-٥۷۸۰) ۱۹٤٤مؤقتة) (تقیید النشاط) (یھودا والسامرة) (رقم 
 ؛""؛۲۰۲۰

  
 بعد الفقرة (ب) یأتي: )۳(  
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 :یأتي (أ) من أنظمة تقید النشاطات"٤، بدل "في النظام ۲) في النظام ۱"(ب 
"من ھذه األنظمة" یأتي: من ھذا وبدل (أ) من امر تقید النشاط"؛ ٤"في المادة 

 االمر؛"؛
 

 بدل الفقرة (ج) یأتي: )٤(  
 

 -(أ)۳"(ج) في النظام 
 
)، بدل "مكتب حكومي، سلطة محلیة، مجلس دیني، ٥النظام الثانوي ( يف )۱(

 مؤسسة تعلیم عالي" یأتي: "مجلس إقلیمي، مجلس محلي، مجلس دیني"؛
 

)، بدل "أنظمة صالحیات خاصة لمكافحة فایروس ۸في النظام الثانوي (  )۲(
كورونا الجدید (تعلیمات مؤقتة) (تقید المكوث في الحیز العام وتقید 

 " یأتي: "امر تقید النشاط"؛"؛۲۰۲۰-٥۷۸۰ات)، النشاط
 

 بدل الفقرة (د) یأتي: )٥(  
 

د من تعلیمات ۳من امر الحجر المنزلي" یأتي:  ھ۳، بدل "٥"(د) في النظام 
 الحجر المنزلي؛"؛

 
 ) یأتي:ھبدل الفقرة ( )٦(  

 
 یأتي: ٦بدل النظام "(ھ) 

 
)(أ) قررت الجھة المختصة في وزارة الصحة في إسرائیل او منسقة الشؤون ٦"(

الصحیة في اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة او الطبیب اللوائي بأن احد 
العاملین لدى مشغل الذي تسري علیھ تعلیمات ھذا االمر قد أصیب بالعدوى 

في المكان، یجوز لھ  الكورونا في مكان العمل ویوجد شك لنقل عدوى أخرى
وبعد االخذ بعین االعتبار عواقب اغالق المكان وتأثیره  اإلیعاز، بكتاب خطي، 

رة لفت في نطاق المطلوب،الُمشغل، اغالق مكان العمل، كلیا او قسم منھ، على 
زمنیة التي تنتھي، بأقصى حد، مع انتھاء التحقیق الوبائي الذي ینفذ على ید 

وبشرط ان مدة اغالقھ ألجل تنفیذ التحقیق المذكور  یة ،وزارة الصحة اإلسرائیل
ساعة، وفي حاالت خاصة وبموجب تعلیمات الجھة المخولة في  ۷۲ال تزید عن 

عند انتھاء التحقیق  ساعة، ۱۲۰ال تزید عن  -او نائبھ وزارة الصحة اإلسرائیلیة
تصة او المخكالمذكور یتم فتح المكان تحت القیود اإلضافیة  التي تحددھا الجھة 

 منسقة الشؤون الصحیة او الطبیب اللوائي، بحال حددت؛
 

للجھة المختصة في یمكن تقدیم اعتراض على اإلعالن وفق الفقرة (أ) (ب) 
بالسرعة الممكنة  ضیصدر القرار في االعتراالصحة اإلسرائیلیة،  وزارة

ساعة من یوم تقدیمھ؛ التعلیمات وفق الفقرة (أ) تبقى  ۲٤وخالل مدة أقصاھا 
 "؛"؛ ساریة اال بحال اتخذ قرار آخر في نطاق االعتراض

 
 ) یأتي:ھبعد الفقرة ( )۷(  

  -۷) في النظام ۱ھ"(
 رئیس-) بالنسبة لمجلس إقلیمي او لمجلس محلي۱) یأتي: "(۱) بدل الفقرة (۱(

 المجلس؛"؛
 تحذف؛-) ۲) الفقرة (۲(
 تحذف؛ –)، الكلمات "شركة حكومیة"،" ٤) الفقرة (۳(
 تحذف؛ –) ۷) حتى (٥) الفقرات (٤(
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 ة،لبلدیل شركة التابعة-التعریف "مشغل عام" یأتي: ""مشغل عام" ل) بد٥(
المجلس المحلي والمجلس  اقلیمي،المجلس  للبلدیة،التابعة شركة فرعیة 

 ."؛الدیني
" التي -(ب) من قانون" یأتي"۱۱في المادة (أ)، بدل "المدونة ۸) في النظام ۲ھ(

 سمح نشاطھا وفق أي قانون او تشریعات امن"؛
كل مكان، بدل "مجلس سلطة محلیة" یأتي: " مجلس  ي، ف۹) في النظام ۳ھ(

 محلي او مجلس إقلیمي"؛
 یحذف؛-۱۰) النظام ٤ھ(
أنظمة ، بدل "ھذه األنظمة" یأتي: "في ھذا االمر"؛ بدل "في ۱۱) في النظام ٥ھ(

 تقید النشاط" یأتي: "في امر تقید النشاط"؛
 تحذف؛ ۱۳-و ۱۲) األنظمة ٦ھ(
، بدل المذكور فیھ یأتي: " واجب التوقیع على تعھد وفقا ۱٤) في النظام ۷ھ(

)، ال تنطبق ھذه بحال وقع في الماضي على تعھد بموجب ۳ب)(() ۳للنظام (
 ھذا االمر؛"؛"؛

  
 بدل الفقرة (و) یأتي: )۸(  

" یأتي: "، حسب ۲۰۲۰-٥۷۸۰(و) في الذیل االول، في كل مكان، بعد ""
سریانھا في االمر بشأن تقیید عدد العمال في مكان العمل من اجل تقلیص تفشي 

) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۸۳٦فایروس الكورونا الجدید (یھودا والسامرة) (رقم 
٥۷۸۰-۲۰۲۰."." 

 
تعدیل 
 ٤المادة 

 األصلي، بدل المذكور فیھ یأتي:من االمر  ٤في المادة  .۳

من ) ۱(أ)(۱"الذي یقوم بتنفیذ أحد التالي، عقوبتھ غرامة مالیة كالمذكور في المادة   
)، ۸٤٥االمر بشأن زیادة الغرامات المقررة في تشریعات االمن (یھودا والسامرة) (رقم 

 –امر بشأن زیادة الغرامات) -(فیما یلي ۱۹۸۰- ٥۷٤۰
 

سمح مكوث عمال في مكان عمل دون تعیین مسؤول عن الكورونا  مشغل الذي )۱(  
) من أنظمة صالحیات خاصة من اجل مكافحة ۱(ب)(۳كالمذكور في المادة 

فایروس كورونا الجدید (تعلیمات مؤقتة) (تقید النشاطات في أماكن العمل) 
 ، حسب سریانھا في ھذا االمر؛٥۷۸۰-۲۰۲۰

 
اعالمھم بشأن تعلیمات  المكوث في مكان العمل دون لعمالسمح  مشغل الذي )۲(  

بواسطة تعلیق الفتة لھذا الشأن، في مكان العمل، في مكان بارز  ٥-و ٤االنظمة 
) من أنظمة الصالحیات الخاصة من اجل ۲(ب)(۳للعین كالمذكور في النظام 

مكافحة فایروس كورونا الجدید (تعلیمات مؤقتة) (تقید نشاط في مكان عمل) 
 ، حسب سریانھا في ھذا االمر؛٥۷۸۰-۲۰۲۰

 
لمدیر ااالكتراث لعدم توقیع المكوث في مكان العمل دون  لعمالسمح  مشغل الذي )۳(  

 الذیل فيوفق النص المحدد تعھد على لكورونا االعام للمكان والمسؤول عن 
من أنظمة الصالحیات الخاصة من اجل  ۳(ب)۳، كالمذكور في النظام األول

فایروس كورونا الجدید (تعلیمات مؤقتة) (تقید نشاط في مكان عمل) مكافحة 
 ، حسب سریانھا في ھذا االمر؛٥۷۸۰-۲۰۲۰

 
لدخول عمال الى مكان العمل او مكوث عمال في مكان العمل سمح  مشغل الذي )٤(  

من انظمة الصالحیات الخاصة من اجل مكافحة  ۳خالفا لتعلیمات النظام 
-٥۷۸۰الجدید (تعلیمات مؤقتة) (تقید نشاط في مكان عمل) فایروس كورونا 

 ، ح في ھذا االمر؛۲۰۲۰
تعدیل 
  ٥المادة 

 تحذف-من االمر األساسي، الفقرة (ج) ٥في المادة  .٤
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تمدید 
 سریان

 ".۱٥/۱۰/۲۰۲۰" یأتي: "٦/۱۰/۲۰۲۰من االمر األساسي، بدل " ۷في المادة  )۱( .٥
 

روس فای تقلیص تفشي العمال في مكان عمل ألجل تقید عددمر بشأن في األ )۲(  
(تعلیمات  )۱۸٤٥(رقم (یھودا والسامرة)  (تعدیل) ۲۰۱۹ الجدید الكورونا

" یأتي: ٦/۱۰/۲۰۲۰، بدال من "۲، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰، مؤقتة)
"۱٥/۱۰/۲۰۲۰." 
 

بدء 
 سریان

 

 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. .٦
 

 تقلیص تفشي تقید عدد العمال في مكان عمل ألجلمر بشأن "األ یسمى ھذا االمر: .۷ االسم
 )۱۹٥٤(رقم (یھودا والسامرة) ) ۱۲(تعدیل رقم  ۲۰۱۹ فایروس الكورونا الجدید

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۱، (تعلیمات مؤقتة)
 

 
 

 ٥۷۸۰   تش����������ري     ۹ 

 ۲۰۲۰   ای����ل����ول     ۲۷

 

       أل�����وف          ت�����م�����ی�����ر ی�����دع�����ي

لي ال���دف���اع جیش قوات ق���ائ���د ی ئ  اإلس�������را

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

 ۱۹٥٥ امر رقم

 ۲۰۲۰ – ٥۷۸۰ ،(یھودا والسامرة)) ٤ رقم (تعدیل) ٦۷رقم  امر بشأن تعلیمات امن (تعدیل

 

 یلي: بھذا بما فإنني آمر في المنطقة،بموجب صالحیاتي كقائد قوات الدفاع اإلسرائیلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعدیل المادة 
۱٥ 

 

في  ،۲۰۲۰-٥۷۸۰)، ۱۸۲۷) (رقم ٦۷ مر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل رقماال في .۱
 ".۲۰۲۰ كانون اول ۳۰" یأتي "۲۰۲۰أیلول  ۳۰(ب)، بدل "۱٥المادة 

 
 .توقیعھبیوم بدء سریان ھذا االمر  .۲ بدء سریان

 
 االسم

 
(یھودا  )٤رقم  (تعدیل )٦۷ امر بشأن تعلیمات أمن (تعدیل رقمھذا االمر: " یسمى .۳

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰ )،۱۹٥٥ (رقموالسامرة) 
 
 

        ی��������دع��������ي ت��������م��������ی��������رأل��������وف 
 اإلس�������رائیلي الدفاع جیش قوات قائد  

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

 ٥۷۸۰   تش������ري     ۱۳
 ۲۰۲۰   تشرین اول        ۱
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

  )٤تعدیل رقم ( فایروس الكورونا الجدیدصالحیات خاصة لمكافحة  أمر بشأن
 ۲۰۲۰-٥۷۸۱، (تعلیمات مؤقتة) )۱۹٥٦م (رق (یھودا والسامرة)تقید النشاط) (

 
 

 
 ،صلحة المنطقةلمالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري تي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحیبموجب 

 فأني آمر بھذا ما یلي: والصحة العامة،
 
 

تعدیل المادة 
 أ۲

مر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید (تعلیمات مؤقتة) (تقید األفي  .۱
االمر األصلي)، في المادة -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، ۱۹٤٤النشاط) (یھودا والسامرة) (رقم 

 -أ۲
 

 -(أ)في الفقرة  )۱(  
 

 یحذف؛-البند (ط) (أ)   
 

 یحذف-أ) البند (ك  (ب)   
 

في الفقرة (ب)، یأتي في نھایتھا: "، وبأي حال لغایة تقید المسافة التي حددت في  )۲(  
 الفقرة (أ) ألي نشاط او ھدف، بحال حددت".

 
تعدیل المادة 

۱۱ 
دئ بالكلمات " ال یزید عن بدل المقطع الذي یب) من االمر األصلي، ۲(ب)(۱۱في المادة  .۲

 ".۲۰التجمھر المسموح" وحتى نھایتھا یأتي: "ال یزید عن 
 

تعدیل المادة 
۲۲ 

 من االمر األصلي، یأتي في نھایتھا: ۲۲في المادة  .۳
 

منع خروج شخص او وسیلة مواصالت من نطاق البلدة التي یتواجد فیھا مكان سكن  )٤(  
 أ(ب)؛ ۲صالت، خالفا للمادة الشخص او المسافر في وسیلة الموا

 ي شخص ان یعرف عن نفسھ امامھ ویسلم أي معلومات او مستندات؛االیعاز أل )٥(  
 ).٤رفض الشخص تنفیذ األوامر، یجوز للشرطي االمر وفق تعلیمات البند (

استعمال القوة المعقولة في ظروف االمر ألجل تنفیذ طلب او تعلیمات التي أصدرھا  )٦(  
 )، بحال رفص الشخص االنصیاع للتعلیمات او األوامر.".٤وفق البند (الشرطي 

 
إضافة المواد 

 ب۲۲-أ و۲۲
 من االمر االصلي یأتي: ۲۲بعد المادة  .٤

 
"تعلیمات   

مؤقتة ألعیاد 
 شھر تشري 

بالرغم من المذكور في ھذا االمر، خالل المدة بین  (أ) أ۲۲
 -ھیعتبر ان ۲۰۲۰\۱۰\۲ولغایة یوم  ۲۰۲۰\۹\۲۳

أ(أ)(ب)، یأتي في نھایتھا: " لھذا ۲في المادة  )۱(      
الغرض، " أغراض ضروریة او الحصول على 

أصناف  األربعفي ذلك  یما-حیويخدمات 
ازم التي تستعمل لبناء العریشة وواالغراض ول

  التضحیة (الكفاروت)"؛ او لتأدیة فریضة
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لنظافة الشخصیة" (أ)، بعد "مواد ا٦في المادة  )۲(      
ف ایأتي: " وكذلك أماكن لبیع األربع اصن

التي تستعمل في بناء واالغراض واللوازم 
العریشة، ألجل بیع ھذه األغراض او مكان الذي 

 یستعمل لتأدیة فریضة التضحیة (الكفاروت)،"؛
 

بالرغم من المذكور في ھذا االمر، خالل المدة بین  (ب)     
 -یعتبر انھ ۲۰۲۰\۱۰\۱۲ولغایة یوم  ۲۰۲۰\۱۰\۲
 

 ، یأتي في نھایتھا:۳في المادة  )۱(      
"(د) ال یمكث شخص في عریشة مع شخص 
آخر، عدا األشخاص الذین یقطنون في نفس 

 المكان؛
مبنى مؤقت، محدد على اطرافھ -"عریشة"

، القماش او مادة أخرى نبجدار المصنوع م
 "؛.أخرىومسقوفة بسعف النخیل او بمادة 

 
 ) یأتي:٤(أ)، قبل البند (۱٦في المادة  )۲(      

ب) من یمكث في العریشة مع شخص آخر، ۳"(
 (د)؛"؛۳خالفا للمادة 

 
-) و۱(أ)(۱٦، بدل "المواد ۲۱في المادة  )۳(      

، )۱(أ)(۱٦أ) یأتي: "المواد ۱۲(أ)(۱٦
 "؛أ)۱۲(أ)(۱٦-و )ب۳(أ)(۱٦

 
 ) یأتي:٤في الذیل الثالث، قبل البند ( )٤(      

 
أ                            عامود        

الفات لمخا
 االداریة

 عامود ب
الغرامة المالیة المحددة 

 بالشیكل الجدید
 ب) المادة۳"(       

   )ب۳(أ)(۱٦
 

٥۰۰." 

تعلیمات 
تقیید -مؤقتة
 النشاط

 ۲۰۲۰\۱۰\۷ولغایة یوم  ۲۰۲۰\۱۰\۲بالرغم من المذكور في ھذا االمر، خالل المدة بین  ب.۲۲
 -یعتبر انھ

 
بعد ال على  المظاھرةتقام أ(أ)(ي ج)، یأتي في نھایتھا: "، وبشرط ان ۲في المادة  (أ)  

 المتظاھر"؛ السكن متر من مكان ۱٫۰۰۰یزید عن 
   

 -یأتي ٤المادة  بدل (ب)  
  

منع التجمھر    
في الحیز 

الخاص 
والحیز العام 
ومكان عام او 

 تجاري

ال یقیم  أ،۲دون المس بالمذكور في المادة  (أ) .٤
شخص وال یشترك في تجمھر، یشمل التجمھر 
خالل الصالة او الطقوس الدینیة، التي یزید عدد 
المشتركین فیھا عن العدد المسموح للتجمھر، في 
الحیز الخاص او مكان عام او تجاري؛ لھذا 

شخص  ۲۰ حتى-"جمھر المسموحتالغرض، "ال
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اشخاص داخل مبنى،  ۱۰في مكان مفتوح وحتى 
كان التجمھر یشمل مكان مفتوح ومبنى بحال م

 شخصاً؛ ۲۰ حتى-أیضا
 

ال یقیم  أ،۲دون المس بالمذكور في المادة  (ب)    
شخص وال یشترك في تجمھر، یشمل التجمھر 

الصالة او الطقوس الدینیة، التي في مظاھرة، 
یزید عدد المشتركین فیھا عن العدد المسموح 

او دون الحفاظ على مسافة بین  للتجمھر،
في الحیز ، ۲المشتركین كالمذكور في المادة 

-"جمھر المسموحت؛ لھذا الغرض، "الالعام
 ."). ".في الفقرة (أ كمفھومھ

 
تعدیل المادة 

۲٤ 
یأتي:  "۱٤:۰۰الساعة  ۲۰۲۰\۱۰\۲" بدل ،األصليمن االمر  ۲٤في المادة  .٥

۱٥\۱۰\۲۰۲۰." 
 

 وقیعھ.بدئ سریان ھذا االمر بیوم ت  .٦ بدء سریان
 

(تعدیل  مر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدیدیسمى ھذا االمر: "األ .۷ االسم
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۱، (تعلیمات مؤقتة)) ۱۹٥٦(تقید النشاط) (یھودا والسامرة) (رقم  )٤رقم 

 
 
 
 
 

       أل�������������������وف          تمی�������������������ر ی�������������������دعي 

 لياإلس�������رائی ال�������دفاع ج�������یش ق�������وات قائ�������د

 والس�������������������امرة یھ�������������������ودا بمنطق�������������������ة

 

 

 ٥۷۸۱   تش����������������ري     ۱٤

 ۲۰۲۰   تش���������رین اول     ۲
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 

) (الحجر الصحي ۲۰۱۹أمر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا الجدید 
) (تعلیمات ۱۹٥۷) (یھودا والسامرة) (رقم ۱٥المنزلي وتعلیمات متفرقة) (تعدیل رقم 
  ۲۰۲۰-٥۷۸۱، مؤقتة)

 

المنطقة، وبما انني اعتقد انھ االمر مطلوب لمصلحة المنطقة بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في 
 والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:

 

 

 

 

 

 

 

.۱ تمدید سریان ) ۲۰۱۹الجدید  في األمر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا )۱( 
) ۱۸۳۸(الحجر الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) (یھودا والسامرة) (رقم 

" یأتي ۲۰۲۰\۱۰\٦، بدل "۱۲، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰(تعلیمات مؤقتة)، 
 ؛"۲۰۲۰\۱۲\٦"
 
 

) ۲۰۱۹الجدید  في األمر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا )۲(  
) (یھودا والسامرة) (رقم ۲تعدیل رقم (متفرقة) (الحجر الصحي المنزلي وتعلیمات 

" یأتي ۲۰۲۰\۱۰\٦، بدل "۷، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۸٦۲
"٦\۱۲\۲۰۲۰." 
  
 

 بدء سریان
 

۲.  سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. ءبد 
 
 

.۳ االسم یسمى ھذا االمر: "أمر بشأن فرض تعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا الجدید  
) (یھودا والسامرة) ۱٥) (الحجر الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) (تعدیل رقم ۲۰۱۹
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۱) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۹٥۷(رقم 

 
 
 

        ی���������دع���������ي ت���������م���������ی���������رأل���������وف 
 اإلس�������رائیلي ال��دف��اع جیش قوات ق��ائ��د  

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

 ٥۷۸۱   تش����������ري   ۱٦
 ۲۰۲۰   تش�����رین اول   ٤
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 )۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید  مقیدةاإلعالن عن منطقة أمر بشأن 
  ۲۰۲۰-٥۷۸۱،(تعلیمات مؤقتة)  )۱۹٥۸(یھودا والسامرة) (رقم  ٦ رقم (تعدیل

 
 

لحة الضروري لمص االمر بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان
 یلي: بھذا ما، فأني آمر والصحة العامةالمنطقة 

 
 

 
 

 
 

) (یھودا ۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید  اإلعالن عن منطقة مقیدةمر بشأن في األ .۱ ۹تعدیل المادة 
، بدل ۹، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰،) (تعلیمات مؤقتة)۱۸٤۳ والسامرة) (رقم

 ".۲۰۲۰\۱۲\٦" یأتي: ۲۰۲۰\۱۰\٦"
 

 .ء سریان ھذا االمر من یوم توقیعھبد .۲ سریان بدء
 

) ۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید  اإلعالن عن منطقة مقیدةأمر بشأن " یسمى ھذا االمر: .۳ االسم
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۱(تعلیمات مؤقتة) ، )۱۹٥۸ یھودا والسامرة) (رقم( )٦رقم  (تعدیل

 
 
 

 
 

 
 

         ی���������دع���������ي أل���������وف ت���������م���������ی���������ر

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

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

 

 

 ٥۷۸۱   تش����ري      ۱٦

 ۲۰۲۰تشرین اول            ٤
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 
 

(فیروس الكورونا  من قبل الدولةفي مكان المعد للحجر الصحي امر بشأن الحجر الصحي في مكان 
 ،)(تعلیمات مؤقتة )۱۹٥۹(رقم  )یھودا والسامرة( )۱۰ (تعدیل رقم )۲۰۱۹الجدید 

 ٥۷۸۱-۲۰۲۰ 
 
 
 

 المنطقة لمصلحة مطلوب االمر انھ اعتقد انني ماوب المنطقة، في االسرائیلي الدفاع جیش قوات كقائد تياصالحی بموجب
 :یلي ما ابھذ آمر فأني العامة، والصحة

 
 
 

من قبل الدولة المعد للحجر الصحي  بشأن الحجر الصحي في مكان في االمر .۱ ۸تعدیل المادة 
) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۸٤۷) یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹(فیروس الكورونا الجدید 

 ".۲۰۲۰\۱۲\٦" یأتي: "۲۰۲۰\۱۰\٦بدل " ۸، في المادة ٥۷۸۰-۲۰۲۰
 

 .بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ .۲ بدء سریان
 
 

من قبل المعد للحجر الصحي  أمر بشأن الحجر الصحي في مكانیسمى ھذا االمر" .۳ االسم
(رقم  (یھودا والسامرة) )۱۰(تعدیل رقم  )۲۰۱۹الدولة (فیروس الكورونا الجدید 

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۱تعلیمات مؤقتة)، ) (۱۹٥۹
 

 
 
 
 

    
 
 

 

                 تمی�������������ر ی�������������دعي        ال�������������وف
 قائ���د ق���وات ج���یش ال���دفاع االس���رائیلي

 بمنطق�������������ة یھ�������������ودا والس�������������امرة

 

 ٥۷۸۱        تشري       ۱٥

  ۲۰۲۰    تشرین اول       ٤
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

  )٥تعدیل رقم ( فایروس الكورونا الجدیدصالحیات خاصة لمكافحة  أمر بشأن
 ۲۰۲۰-٥۷۸۱، (تعلیمات مؤقتة) )۱۹٦۰م (رق (یھودا والسامرة)تقید النشاط) (

 
 

 
 ،لمصلحة المنطقةالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري تي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحیبموجب 

 فأني آمر بھذا ما یلي: الصحة العامة،و
 
 

تعدیل المادة 
 ب ۲۲

مر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید (تعلیمات مؤقتة) (تقید األفي  .۱
ب، في الصدر، ۲۲المادة  ، في۲۰۲۰-٥۷۸۰)، ۱۹٤٤النشاط) (یھودا والسامرة) (رقم 

 ."۲۰۲۰\۱۰\۱۳"یأتي  "۲۰۲۰\۱۰\۷"بدل 
 

 .توقیعھبدئ سریان ھذا االمر بیوم   .۲ بدء سریان
 

(تعدیل  مر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدیدیسمى ھذا االمر: "األ .۳ االسم
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۱، (تعلیمات مؤقتة) )۱۹٦۰(تقید النشاط) (یھودا والسامرة) (رقم  )٥رقم 

 
 
 
 
 

       أل������������������وف          تمی������������������ر ی������������������دعي 

 اإلس������رائیلي ال������دفاع ج������یش ق������وات قائ������د

 والس������������������امرة یھ������������������ودا منطق������������������ةب

 

 

 ٥۷۸۱   تش����������������ري     ۲۰

 ۲۰۲۰   رین اولش���������ت     ۸
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 جیش الدفاع االسرائیلي

 ۱۹٦۱امر رقم 

 یروس كورونا الجدیداف بسببتواجد مانع الستكمال عملیات التحقیق أثناء  نمشتبھی اعتقالبشأن أمر 

 ۲۰۲۰-٥۷۸۱ ،)مؤقتةتعلیمات ( )(یھودا والسامرة )۱۰ رقم (تعدیل

  
جل ألوبما انني أعتقد أن االمر ضروري  المنطقة،بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي في  

ان والسك ، المعتقلینالنظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من إصابة قوات األمنالحفاظ على االمن، 
ومن  )،كورونا یروساف-یلي) (فیما Novel Coronavirus 2019-nCoVكورونا (الیروس افعدوى ب

 ي:ما یلھذا مر بفإنني آ استمرار تفشي المرض،
 
 
 

 ببتواجد مانع الستكمال عملیات التحقیق بسأثناء  نمشتبھی بشأن اعتقالمر األفي  .۱ تمدید سریان
 ،)تعلیمات مؤقتة( )۱۸۳۳(رقم  )یروس كورونا الجدید (یھودا والسامرةاف

تشرین  ۹یأتي"  "۲۰۲۰تشرین اول  ۱۳: "، بدل۳المادة ، في ٥۷۸۰-۲۰۲۰
 ".۲۰۲۰ثاني 

 
 تواجد مانع الستكمال عملیاتأثناء  نمشتبھی بشأن اعتقالمر األ: "ھذا االمریسمى  .۲ االسم

-(رقم  )(یھودا والسامرة )۱۰(تعدیل رقم یروس كورونا الجدید اف التحقیق بسبب
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۱ ،)تعلیمات مؤقتة( )۱۹٦۱

         ال��������وف ت��������م��������ی��������ر ی��������دع��������ي

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

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

 

 

 ٥۷۸۱            تشري      ۲٥
   ۲۰۲۰        تشرین اول     ۱۳
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 ۱۹٦۲رقم امر 

 
رقم  (تعدیل الجلسات في المحاكم العسكریة خاللالمعتقلین والسجناء  حضور أمر بشأن

  ۲۰۲۰-٥۷۸۱،تعلیمات مؤقتة)( (یھودا والسامرة) )۹
 
 

 
 ظلحفاالمنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري لتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في اصالحی بموجب

 Novel Coronavirus(ایروس الكورونا ف تفشي من القلقلعام والصحة العامة، وبسبب اعلى االمن، النظام 
nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي: في السجون وخارجھا، كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 

 
 

في المحاكم  الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضوراالمر بشأن في  .۱ تمدید سریان
، في ۲۰۲۰-٥۷۸۰،(تعلیمات مؤقتة)  )۱۸۸۸(یھودا والسامرة) (رقم  العسكریة

 ."۲۰۲۰تشرین ثاني  ۹یأتي:  "۲۰۲۰تشرین اول  ۱۳، بدل: "۳المادة 
 

في  الجلسات خاللالمعتقلین والسجناء  حضورمر بشأن یسمى ھذا االمر: "اال .۲ االسم
 (تعلیمات )۱۹٦۲(رقم  ا والسامرة)(یھود) ۹رقم  (تعدیل المحاكم العسكریة

 ". ۲۰۲۰-٥۷۸۱مؤقتة)،
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

         ال��������������������وف تمی��������������������ر ی��������������������دعي

 اإلس���رائیلي ال���دفاع ج���یش ق���وات قائ���د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق��������������ة

 

 

 ٥۷۸۱             تشري      ۲٥
  ۲۰۲۰        تشرین اول     ۱۳
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 ۱۹٦۳أمر رقم 
 

  ۲۰۲۰-٥۷۸۱، (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة)) ۹ (تعدیل رقم االعتقالجلسات تمدید  أمر بشأن
 

وبما انني اعتقد ان االمر ضروري  ،المنطقةجیش الدفاع االسرائیلي في تي كقائد قوات اصالحی بموجب
 Novel(ایروس الكورونا بفنقل العدوى من  القلقلعامة، وبسبب على االمن، النظام لعام والصحة ا ظللحفا

Coronavirus nCov-2019 فأني آمر بھذا ما یلي:للمعتقلین والسكان،  كورونا)، فایروس-یلي) (فیما 
 
 

مات (تعلی )۱۸۳۰(رقم  (یھودا والسامرة) االعتقالبشأن جلسات تمدید االمر في  .۱ سریانتمدید 

 ۹" یأتي: "۲۰۲۰تشرین اول  ۱۳بدل " ،٥المادة في ، ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)

 ."۲۰۲۰ثاني تشرین 

 

ودا (یھ )۹تعدیل رقم (االعتقال بشأن جلسات تمدید یسمى ھذا االمر: "االمر ر  .۲ االسم

  ".۲۰۲۰-٥۷۸۱،(تعلیمات مؤقتة) )۱۹٦۳(رقم  والسامرة)

 

 

 
 
 

 
         ال��������������������وف تمی��������������������ر ی��������������������دعي 

 اإلس���رائیلي ال���دفاع ج���یش ق���وات قائ���د 

 والس���������������امرة یھ���������������ودا بمنطق��������������ة

 

 

 ٥۷۸۱             تشري      ۲٥
  ۲۰۲۰        تشرین اول     ۱۳
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 ۱۹٦٤امر رقم 
 

  والسامرة)(یھودا  )9رقم  (تعدیلعقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة أمر بشأن 
  ۲۰۲۰-٥۷۸۱، یمات مؤقتة)ل(تع 

 
 

الحفاظ  جلأل ضرورياالمر  بموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان
لألطراف المتداولین في المحاكم العسكریة  على االمن، النظام العام والصحة العامة، وبسبب القلق من نقل العدوى

فأني آمر  ،الكورونا) فایروس-یلي) (فیما Novel Coronavirus nCov-2019والسكان في فایروس الكورونا (
 ما یلي:بھذا 

 
 

 
 
 

 
 

رقم ( (یھودا والسامرة) الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیةمر بشأن عقد في اال .۱ تمدید سریان

 "۲۰۲۰تشرین اول  ۱۳، بدل "٤، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)(تعلیمات مؤقتة )۱۸٤۲

 ".۲۰۲۰تشرین ثاني  ۹یأتي: "

 

دیل رقم (تعیسمى ھذا االمر: "امر بشأن عقد الجلسات الجنائیة بواسطة الوسائل التقنیة  .۲ االسم

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۱(تعلیمات مؤقتة)، ) ۱۹٦٤(رقم  (یھودا والسامرة) )۹

 

 

         ال��������وف ت��������م��������ی��������ر ی��������دع��������ي

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

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

 

 

 ٥۷۸۱            تشري      ۲٥
   ۲۰۲۰        تشرین اول     ۱۳
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 )۲۰۱۹قلیص تفشي فایروس الكورونا الجدید أمر بشأن تقیید عدد العمال في مكان العمل ألجل ت
 ۲۰۲۰-٥۷۸۱) (تعلیمات مؤقتة)، ۱۹٦٥ ) (یھودا والسامرة) (رقم۱۱رقم  (تعدیل

 
 
 

صلحة اعتقد ان االمر ضروري لمبموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني 
 المنطقة، والصحة العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:

 
 

 
تمدید 
 سریان

في االمر بشأن تقیید عدد العمال في مكان عمل ألجل تقلیص تفشي فایروس  )۱( .۱
) (تعلیمات ۱۸۳٦(یھودا والسامرة) (رقم  ۲۰۱۹الكورونا الجدید 

" یأتي: ۲۰۲۰\۱۰\۱٥، بدل "۷، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)
"۱۲\۱۱\۲۰۲۰." 
 
 

في االمر بشأن تقیید عدد العمال في مكان عمل ألجل تقلیص تفشي فایروس  )۲(  
) (تعلیمات ۱۸٤٥(یھودا والسامرة) (رقم  (تعدیل) ۲۰۱۹الكورونا الجدید 

" یأتي: ۲۰۲۰\۱۰\۱٥"، بدل ۲، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰،مؤقتة)
"۱۲\۱۱\۲۰۲۰." 
 
 
 

بدء 
 سریان

 

 سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ.بدء  .۲

یسمى ھذا االمر: "االمر بشأن تقیید عدد العمال في مكان عمل ألجل تقلیص تفشي  .۳ االسم
) ۱۹٦٥) (یھودا والسامرة) (رقم ۱۳) (تعدیل رقم ۲۰۱۹فایروس الكورونا الجدید 

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۱،(تعلیمات مؤقتة)
 

 
 

 
 
 

         ت������م������ی������ر ی������دع������يأل������وف 

 ياإلسرائیل الدفاع جیش قوات قائد 

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

 

 

 ٥۷۸۱     تش��ري    ۲۷

 ۲۰۲۰اول    تشرین ۱٥
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(تقید النشاط)  )٦(تعدیل رقم  أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید
 ۲۰۲۰-٥۷۸۱، (تعلیمات مؤقتة) )۱۹٦٦(رقم (یھودا والسامرة) 

 
 

صحة لمصلحة المنطقة، والبموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري 
 العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:

 
 
 

 المادةتعدیل 
۱ 

بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید (تعلیمات مؤقتة) (تقید في االمر  .۱
االمر االصلي)، في المادة -ما یلي(فی ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، ۱۹٤٤(رقم النشاط) (یھودا والسامرة) 

 :یعتبر أحد التالي الذي-"فریاضي محتر، بدل التعریف " ریاضي دولي" یأتي: "۱
 
 

لتربیة وزارة ا مدیر عام ةصادقب، ودولة إسرائیل في مجاالت الریاضة المختلفة یمثلطاقم  )۱(  
 ؛اإلسرائیلیةوالریاضة 

 
تربیة وزارة ال دیر عاماو مباریات دولیة، وبمصادقة  في دوريریاضي في فریق یشترك  )۲(  

 ؛او مباریات دولیة في دوريفریق یشترك  من على انھم اإلسرائیلیةوالریاضة 
 

ة ضد فرق العاباو  مباریاتشترك في في دولة اجنبیة وی مسجل ریقریاضي من ف )۳(  
 ؛التي تشترك في دوري او مباریات دولیة يسرائیلفي الدوري اإلمسجلة 

 
ي البالغین في وھم ریاضیین في دور )۳() حتى ۱لفقرات (ن الغیر واردین في اریاضیی )٤(  

 ".النساء؛ واة، الرجال العاب الكر
 

الغاء المادة 
 أ۲

راد حد افال"أ من االمر األصلي، في الفقرة (أ)، البند (ز)، بدل الصدر لغایة الكلمات ۲المادة في  .۲
او  ةالعائلة المقربحد افراد الاو جنازة  حفلة ختانیأتي: "االشتراك في عرس،  "العائلة المقربة

یكون شاھدا على الزواج بالتنسیق مع منفذ طقوس آخر الذي  الزواج وشخصاشتراك منفذ طقوس 
 ".الزواج

 
تعدیل المادة 

٦ 
من االمر األصلي، في الفقرة (و)، بدل "ریاضي دولي فقط" یأتي: "ریاضي دولي  ٦في المادة  .۳

 "."ریاضي محترف) من تعریف "۳) حتى (۱(كالمذكور في  محترفریاضي  مباراة ألجلفقط 
 
 

تعدیل المادة 
۲٤ 

 

 ".۲۰۲۰\۱۰\۱۹" یأتي: "۲۰۲۰\۱۰\۱٥من االمر األصلي، بدل " ۲٤في المادة  .٤
 

 إضافة المادة
 ج۲۲

 ، یأتي:األصليب من االمر ۲۲بعد المادة  . ٥
 

-مؤقتة"تعلیمات   
الى  الذھاب
 المطار

تشري  ۲۸بالرغم من المذكور في ھذا االمر، خالل المدة بین  ج۲۲
، ۲تھاء سریان المادة لغایة ان) و۲۰۲۰تشرین اول  ۱٦( ٥۷۸۱

 -كانھ أ(أ)(ط ز)۲یقرأ في المادة 
 

 -في البند الثانوي (أ) )۱(    
 

-"التالي أحدفي الصدر، الكلمات "وبشرط توفر  (أ)     
 ؛حذفت قد
 

 حذفت؛ قد-) ۲(-) و۱البنود الثانویة ( (ب)     
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 حذفت.". قد-)الفقرة الثانویة (ب )۲(    
 

 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. .٦ بدء سریان
 

 )٦(تعدیل رقم  بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید : "امرمریسمى ھذا اال .۷ االسم
 ."۲۰۲۰-٥۷۸۱(تعلیمات مؤقتة)،  )۱۹٦٦(تقید النشاط) (یھودا والسامرة) (رقم 

 
 
 
 
 

 
 
 

                  ال�������وف    ت�������م�������ی�������ر ی�������دع�������ي

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

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

 

       ٥۷۸۱        تشري        ۲۷

 ۲۰۲۰تشرین اول         ۱٥
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( المواصالتفي مجال  )تقيد النشاط أمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديد

 2020-5781(، 1967)رقم  )يهودا والسامرة( )يهودا والسامرة( )تعديل(
 

االمر ضروري لمصلحة بموجب صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان 

 المنطقة، والصحة العامة، فأني آمر بهذا ما يلي:

 

الجديد )تقييد النشاط في مجال الكورونا مكافحة فايروس في االمر بشأن صالحيات خاصة ل .1 1تعديل المادة 

االمر  -)فيما يلي 2020-5780( )تعليمات مؤقتة(، 1951المواصالت )يهودا والسامرة( )رقم 

 -1(، في المادة االصلي

 

 " يأتي:قبل التعريف "حافلة (1)  

شخص يعاني من إعاقة جسدية، نفسية او عقالنية   -""شخص من ذوي االحتياجات الخاصة"

نية، اما دائمة او زمنية، والتي بسببها لديه محدودية في نشاطه بشكل أساسي بما في ذلك ذه

 من مجال في مجاالت الحياة األساسية؛"؛ أكثرفي مجال واحد او 

 

 خط خدمة لسيارات األجرة" تحذف وبدال منها يأتي:  "  -تعريفات " خط خدمة للحافالت" و (2)  

وتحديد على انفراد،  فيه كل مسافر    حافلة العمومية، يدفعمسار نقل    -""خط خدمة للحافالت"

في أنظمة  االركاب ونزولهم، كما هو محدد في رخصة الخط، كمفهومه محطات لصعود

 المرور؛

 مرور؛"؛ كمفهومها في أنظمة ال -"خط خدمة لسيارات األجرة"

 

في التعريف " محطة نقل بري"، بدال من " لتشغيل خطوط خدمة الحافالت" يأتي " تشغيل  (3)  

 ذلك بيع التذاكر وتشغيل محطات االستعالمات"؛ وبما فيخطوط خدمة الحافالت 

 

 حذف.يالتعريف "عوارض"  (4)  

 

 -من االمر االصلي 2في المادة  .2 2تعديل المادة 

 

 بعد الكلمات " تعطي تعليمات" يأتي "ألصحاب تراخيص من اجل تشغيل خطوط خدمة،"؛ (1)  

 

بفايروس الكورونا" يأتي العدوى  بدل من "مع االخذ بعين االعتبار في جملة االمر منع نقل   (2)  

 " من اجل منع انتقال العدوى"؛

 

" يأتي " مع االخذ بعين االعتبار، في جملة االمر، التوزيع الجغرافي الذي تقدم فيه  بدال من " (3)  

 التوزيع الجغرافي الذي تقدم فيه".

 

 -من االمر األساسي 4في المادة  .3 4تعديل المادة 

 (، بعد "للسلطة المحلية" يأتي "التي نقع المحطة في نطاقها"؛1في الفقرة ) (1)  

 بدل الفقرة الفرعية )أ( يأتي: –( 4في الفقرة ) (2)  

")أ( تنصب الفتة عند المدخل لمحطة النقل البري في مكان بارز للعين وفقا للنص في الذيل 

 الثالث؛"؛  

 (، بعد " اال بحال كان المسافرون" يأتي " في المصعد". 8في الفقرة ) (3)  
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 -االصليمن االمر  7في المادة  .4 7تعديل المادة 

 

 -في الفقرة )أ( (1)  

 

 "تشغيل حافلة أو سيارة اجرة، يتم اتباع التعليمات االتية  عند"  الصدر، بدال من  في   )أ(   

 :"؛التاليةلتعليمات امشغل وسائل نقل برية لتطبيق " يأتي: "يهتم 

 

إذا كان الراكب شخًصا بحاجة  الركاب،السائق واثنان من او (، بدل "2في الفقرة ) )ب(   

السائق   –المسافرين هو شخص بحاجة الى مرافقة    أحد" يأتي "بحال كان  مرافقةإلى  

 "؛وراكبان

 

 الفقرة )ب( تحذف. (2)  

 

 -االصليمن االمر  8في المادة  .5 8تعديل المادة 

 

عوارض" يأتي "لمحطة نقل بري ولوسائل الومصاب بالحمى  في العنوان الجانب، بدال من " (1)  

 نقل برية"؛

 

" يأتي )أ(( 4)4في المادة  كالمذكورعلى أحد األسئلة المطروحة  باإلجابةإذا قام  بدل " (2)  

 ".أي قانون او تشريعات امندخوله وفق يمنع "

 

تعديل المادة 

11 

 -االصليمن االمر  11في المادة  .6

 تحذف؛-في الفقرة )أ(، الكلمات "او لديه عوارض" (1)  

 

 تحذف؛-في الفقرة )ب(، الكلمات "او لديه عوارض" (2)  

 

تعديل المادة 

12 

 -االصليمن االمر  12في المادة  .7

 بعد الفقرة )أ( يأتي: (1)  

 

مشغل وسائل نقل برية يعلم المسافرون عن طريق وضع الفتات في وسائل النقل  "(1")أ

متر على األقل بين  2وبشأن واجب الحفاظ على مسافة  الكمامةالبري بشأن واجب ارتداء 

 قدر اإلمكان؛"؛ آلخر، شخص

 

 (".1)أ -في الفقرة )ب(، بدل "في الفقرة )أ(" يأتي "في الفقرة )أ( و (2)  

 

تعديل المادة 

14 

 "األمرالحفاظ على تعليمات هذا الذين يساعدوا في ، بدل "االصليمن االمر  14في المادة  .8

على تعليمات هذا االمر وكذلك من اجل ويهتمون اعالم الناس ولفت انتباههم لواجب الحفاظ  يأتي "

 اعالمهم بشأن الحمولة القصوى في وسائل النقل البرية".

 

المادة تعديل 

16 

 (، بدل "برية" يأتي "برية".3، في الفقرة )االصليمن االمر  16في المادة  .9

إضافة الذيل 

 الثالث

 يأتي: االصليبعد الذيل الثاني من االمر  .10
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 "الذيل الثالث

 ()أ((4)4)المادة 

 اعلم/ي!

 ؟درجة مئوية 38حرارة جسدك فوق  •

 ؟االخيرة يوم  14 -خالل التعرضت لمصاب كورونا  •

 ؟الصحي حجرالانت ملزم/ة ب •

 يمنع دخولك لهذه المحطة ولوسائل النقل العام!

 ؟ انت تسعل/ين او لديك صعوبة في التنفس )حيث انهم ال عالقة لهم بمشكلة صحية او حساسية( •

 لديك مشكلة في حاسة الذوق او الشم؟ •

 الصحة العامة!".عدم المس ب هذه المحطة ووسائل النقل من اجل دخولك الى نعمي

 

تعديل المادة 

24 

 "12/11/2020" يأتي "15/10/2020من االمر األساسي، بدال " 24في المادة  .11

يوم بفي هذا االمر،  األصلي حسب نصهامن االمر  24بدء سريان هذا االمر، باستثناء المادة  .12 بدء سريان

 في هذا االمر بيوم توقيعه.االصلي حسب نصها  من االمر   24؛ بدء سريان المادة  16/10/2020

 

في   )تقيد النشاط  أمر بشأن صالحيات خاصة لمكافحة فايروس الكورونا الجديدهذا االمر: "  يسمى .13 االسم

 ".2020-5781(،  1967)رقم    )يهودا والسامرة(  )يهودا والسامرة()تعديل(  (  مجال المواصالت

    5781     تشري         27

 2020اول  تشرين 15

         الوووووي تووووموووويوووور يوووودعووووي

 اإلسرائيلي   الدفاع  جيش  قوات  قائد 

 والسوووووواموورة يووهووودا بووموونووطووقووة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

(تقید النشاط)  )۷(تعدیل رقم  أمر بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید
 ۲۰۲۰-٥۷۸۱، (تعلیمات مؤقتة) )۱۹٦۸(رقم (یھودا والسامرة) 

 
صحة لمصلحة المنطقة، والبموجب صالحیاتي كقائد قوات جیش الدفاع االسرائیلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان االمر ضروري 

 العامة، فأني آمر بھذا ما یلي:
 
 

بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید (تعلیمات مؤقتة) (تقید في االمر  .۱ ۱ المادةتعدیل 
االمر االصلي)، في المادة -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، ۱۹٤٤(رقم النشاط) (یھودا والسامرة) 

۱- 
 

 یحذف؛-امام شریعة الصالة (حازان)""تعریف  )۱(  
 

) بدل المقطع الذي یبدأ بالكلمات "وھم ٤في تعریف "ریاضي تنافسي"، في البند ( )۲(  
ریاضیین في دوري البالغین" وحتى نھایتھ یأتي: "وھم ریاضیین في دوري البالغین، 

 رجال او نساء، في العاب الكرة كالمفصل فیما یلي:
 

 -من االمر األصلي ۲في المادة  .۲ ۲تعدیل المادة 
 

 في العنوان الھامشي، یأتي في نھایتھ: " في مكان عام او تجاري"؛ )۱(  
 

 یحذف.-الصدر )۲(  
 

 أ من االمر األصلي؛۲تلغى المادة  .۳ أ۲الغاء المادة 
 

 -من االمر األصلي ۳في المادة  .٤ ۳تعدیل المادة 
 

 تحذف؛-" او في على شاطئ البحر"في العنوان الھامشي، الكلمات  )۱(  
 

 تحذف.-الفقرة (ج) )۲(  
 

 -من االمر األصلي ٤في المادة  .٥ ٤تعدیل المادة 
 

أ" یأتي: "دون المس بالمذكور في ۲في الفقرة (أ)، بدل "دون المس بالمذكور في المادة  )۱(  
یشمل  یأتي: "" ر خالل الصالة او الطقوس الدینیةیشمل التجمھ" وبدل "۲المادة 

 "؛الصالة او الطقوس الدینیة عندالتجمھر 
 

 تلغى الفقرة (ب). )۲(  
 

 -من االمر األصلي ٦في المادة  .٦ ٦تعدیل المادة 
 

 بعد الفقرة (أ) یأتي: )۱(  
بواسطة بیع الطعام الذي لتناولھ خارج المطعم، بما في ذلك التوصیل -) مطعم۱"(أ

 ؛"؛(take away)الذاتي 
  

 یأتي في نھایتھا: )۲(  
"(ط) حدیقة عامة كمفھومھا في االمر بشأن الحدائق العامة (یھودا والسامرة) (رقم 

و"محمیة طبیعیة" كمفھومھا في االمر بشأن حمایة الطبیعة  ٥۷۳۰-۱۹۷۰)، ۳۷۳
 .".۱۹٦۹-٥۷۳۰)، ۳٦۳(یھودا والسامرة) (رقم 

 
تعدیل المادة 

۱۱ 
األصلي، في الفقرة (ب)، بعد "في مكان مفتوح" یأتي: "ألجل إقامة من االمر  ۱۱في المادة  .۷

 الصالة فقط".
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تعدیل المادة 

۱٦ 
 -من االمر األصلي، في الفقرة (أ) ۱٦في المادة  .۸

 
 یحذف؛-) ۱البند ( )۱(  

 
)، المقطع الذي یبدأ بالكلمات "، او من یمكث على شاطئ البحر" وحتى ۳في البند ( )۲(  

 یحذف.-نھایتھ
 

تعدیل المادة 
۲۱ 

 أ)".۱۲أ)" یأتي: "(أ)(۱۲(أ)(۱٦-) و۱(أ)(۱٦من االمر األصلي، بدل "المواد  ۲۱في المادة  . ۹
 

تعدیل المادة 
۲۲ 

 

 تحذف.-) ٦) حتى (٤من االمر األصلي، البنود ( ۲۲في المادة  .۱۰
 

تعدیل المادة 
 ج۲۲

 أ".۲" یأتي: "المادة ۲"المادة ج من االمر األصلي، بدل ۲۲في المادة  .۱۱
 
 

تعدیل المادة 
۲٤ 

 ".۲۰۲۰\۱۱\۱" یأتي: "۲۰۲۰\۱۰\۱۹من االمر األصلي، بدل " ۲٤في المادة  .۱۲
 
 

الغاء الذیل 
 االول

 یلغى الذیل األول من االمر األصلي. .۱۳
 
 

تعدیل الذیل 
 الثالث

 ).۱في الذیل الثالث من االمر األصلي، یحذف البند ( .۱٤
 

 بدء سریان ھذا االمر بیوم توقیعھ. .۱٥ بدء سریان
 

 (تعدیل رقم بشأن صالحیات خاصة لمكافحة فایروس الكورونا الجدید : "امرمریسمى ھذا اال .۱٦ االسم
 ."۲۰۲۰-٥۷۸۱(تعلیمات مؤقتة)،  )۱۹٦۸(تقید النشاط) (یھودا والسامرة) (رقم  )۷
 

 
 
 
 

 
 
 

                  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        تشري        ۲۹

 ۲۰۲۰تشرین اول         ۱۷
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 ۱۹٦٦سنة  ۷۹رقم  ،القرى واالبنیة المدن،قانون تنظیم 

 ۱۹۷۱-٥۷۳۱ ،)٤۱۸(یھودا والسامرة) (رقم  القرى واالبنیة المدن، امر بشأن تنظیم

 ،)۹۹۷الید علیھا ألغراض عسكریة (یھودا والسامرة) (رقم  توضع ألعمال بمناطقریح اشأن منح تصأمر ب
٥۷٤۲-۱۹۸۲ 

 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ )،یھودا والسامرة() اوشروطھ رخصة(طلب  القرى واالبنیة المدن،أنظمة تنظیم 

 
: (فیما یلي ۱۹٦٦سنة ل ۷۹رقم  ،القرى واالبنیة، المدنمن امر تنظیم  ٦۷بموجب صالحیاتي وفق المادة 

علیھا ألغراض عسكریة منح تصاریح ألعمال بمناطق وضعت الید  االمر بشأن من ۷المادة  وبموجب ،"القانون")
اقي صالحیاتي وب، المناطق وضعت الید علیھا) (فیما یلي: "امر ۱۹۸۲-٥۷٤۲)، ۹۹۷(یھودا والسامرة) (رقم 

 األنظمة االتیة: اسن فإنني ،مجلس التنظیم االعلىوبتوصیة  ،امن اتتشریعأي قانون وحسب 

 تعریفاتالفصل أ: 

 -في ھذه األنظمة .۱ تعریفات
أخیر بالتیسمح و ب منھ" أو بالقرالھروب مسلكقع في "ی فناءأو  غرفة-"منطقة المأوى"   

 الھروب؛عملیة  ایقافأو 
 

ما في ب الریاضیة،ض عروللمخصص الستخدامھ كلیًا أو جزئیًا  مبنى-یاضیة" ر"صالة   
 ؛الستعمال الجمھورذلك مرافق 

 
 كمسؤول عن بناء الھیكل؛من یعینھ المقاول الرئیسي –"المسؤول عن بناء الھیكل"   

 
من  ۱٦٫۰۲تنفیذ أعمال البناء وفقا للبند  مراقبةعن  المسؤول-" المراقبة"المسؤول عن   

 الثاني؛ الذیل
 

وب ط نافذة، سقف،بما في ذلك فتحة  السقف،ضوء موجود في  مصدر-"الضوء العلوي"   
 السقف؛زجاجي أو مادة أخرى تنقل الضوء ومثبتة في 

 
في المعیار اإلسرائیلي  كمفھومھمقاوم للحریق  مبنىقسم من –"عنصر مقاوم للحریق"   

 ة،العاماالختبار: المتطلبات  طرق-عناصر البناء للحریق  مقاومة- ۱٫۱الجزء  ۹۳۱رقم 
الذیل في  دیحد آخردقیقة أو أي وقت  ۹۰لمدة  آلخر، حینفي إسرائیل من  حسب سریانھا

 الثاني؛
 

 نم معفاة ومباني اعمال( واألبنیة القرى المدن، تنظیم أنظمة كمفھومھ في –" اسبست"  
 ؛۲۰۱۹-٥۷۷۹،)الترخیص

 
 مثلا تخدمھالتي الساحات واالبنیة  سباحة بما في ذلك بركة-سباحة"  بركة"موقع   

 والمراحیض؛الحمامات 
 

ء یستخدم للتخلص من نفایات البنا مكان-"موقع للتخلص من نفایات البناء أو معالجتھا"   
 امن؛ اتتشریعوقانون معالجتھا والمرخص وفق أي أو 
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لى ن الدرابزین أو ععلى طول الحاجز العلوي م المثبت متواصل، شریط-" بیت القبضة"  
شریط  حالة عدم وجودأو في  بالید،إلمساك لاستخدامھ  المقصودو سند الذراعطول م
 العلوي للدرابزین نفسھ؛ الدرابزین - كما سبق ذكره متصل

 
توى لمبنى ومسالمحدد ل مستوى المدخلبین فارق االرتفاع  فیھ مبنى–"مبنى مرتفع"   

یتجاوز  ،الدخول الیھ عبر بیت درج مشتركوالذي یتم  ،للطابق العلوي المعد للسكنالمدخل 
 ا؛متر ۱۳

 
 سكنیة؛أو جزء من مبنى یشمل شقق  مبنى-"مبنى سكني"   

 
سكنیة على األقل مع  شقق ٦أو جزء من مبنى یحتوي على  مبنى-"مبنى سكني جدید"   

 ۱۰بعد  الذي منحت الرخصة لبنائھ او استعمالھ مشترك،درج  بیت مدخل مشترك أو
 )؛۲۰۰٦تشرین ثاني  ۱( ٥۷٦۷ حشفان

 
رق االرتفاع بین مستوى مدخل المبنى ایتجاوز فیھ ف مبنى-"مبنى متعدد الطوابق"   

 ،عیر بیت درج مشتركومستوى أعلى طابق مخصص للسكن، والذي یتم الوصول إلیھ 
 متًر؛ ۲۹ویزید عن 

 
 باسمھ؛ الرخصةالذي تم إصدار  الشخص-" صاحب الرخصة"  

 
 ۱۰۰في انظمة برك میاه الشرب التي یبلغ حجمھا  بركة كمفھومھا-"بركة لمیاه الشرب"   

 متر مكعب أو أكثر؛
 

لسباحة، لذلك وسائل تنقیة المیاه بما في  الماء،مصطنعة تحتوي على  بركةسباحة" بركة "  
 (hydrotherapy) الماءبواسطة  ، العالجالتعلیم، األلعاب المائیةالخوض، االستجمام، 

 ؛والمعالجة
 

بما في ذلك الممرات والمعابر، تبدأ  الخروج،من طریق  جزء-"الوصول لمخرج امن"   
 ي؛الخارجفي أي نقطة في المبنى وینتھي عند مدخل مخرج آمن أو خارج المبنى أو الباب 

 
لتكون بمثابة وحدة كاملة ومستقلة  وخانات، مصممة، أو عدة غرف خانةغرفة، -"الشقة"   

 ؛أو أي حاجة أخرى تجاریةلمصلحة لسكن أو ل
 

 فقط؛ للسكنمخصصة لتكون وحدة كاملة ومستقلة  شقة-"شقة سكنیة"   
 

 العوائق من خالیة مبنى، من للخروج طریق–) Means of egress" (الھروب مسلك  
 :أكثر أو التالیة المركبات أحد وتشمل

 
 ؛امن المخرج الى الوصول مسار )۱(  

 مخرج أمن؛ )۲(
 مخرج )۳(

 
من أمر  ۲ المادةوفق القانون او  ) من۱(۳٤في المادة  اكمفھومھ رخصة" رخصة"  

 ؛بالتغیرات الملزمةاألراضي التي تم وضع الید علیھا، 
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رخیص تبما في ذلك سلطة  األمر،أ من ۲"اللجنة" لجنة تخطیط خاصة كمفھومھا في المادة   
او احدى أو لجنة  ىمجلس التنظیم االعل، أو ب من األمر۲محلیة كمفھومھا في المادة 

 ؛اللجان الفرعیة التابعة لھ، بالتغیرات الملزمة
 

حسب  ،٥۷۳۰-۱۹۷۰ الصحي،لمنشآت الصرف  تعلیمات-" تعلیمات الصرف الصحي"  
 ؛بالتغیرات الملزمة ،ألخرإسرائیل من حین سریانھا في 

 
 مولدات الكھرباءمثل: الكھرباء و نىخدمة المبل اجھزةتحتوي على  غرفة-"غرفة فنیة"   

 ذلك؛والسخانات وما شابھ 
 

 فة؛والشرالممر ، الغرفة الفنیة، باستثناء المطبخ ،المعدة للسكن " غرفةسكن"غرفة   
 

عناصر مقاومة للحریق وأبواب واسطة منفصل عن المبنى ب سلم-درج محمي" بیت "  
 للحریق؛مقاومة 

 
 ؛ئنالخزاغرفة  أو مخزن المرحاض، الحمام،غرفة –" ات"غرفة الخدم  

 
 ،۱۹۹۸-٥۷٥۸ ،ذوي اإلعاقة قانون مساواة حقوق -ذوي اإلعاقة"  قانون مساواة حقوق"  

 .حسب سریانھ في القانون االساسي
 

 استقراروالھندسیة التي یجب أن تثبت استقرار المبنى  الحسابات- "الوزانالحسابات ا"  
 ؛اساساتھ

 
ف یالرصاھا تحت مستوى األرضیة او مستو المبنى،فناء في  مساحة- "ساحة انجلیزیة"  

 لمبنى؛ا تسویةوالمقصود منھا توفیر اإلضاءة والتھویة للمناطق والمساحات في  المجاور،
 

مقاعد مدرجة یحتوي على مقاعد دون مسند للظھر، كالموصوف في الرسم  نظام-""منصة  
 الذیل الثاني؛ منأ  ۳٫۹٫٤۱٫۱

 
 یوم؛ ۱۸۰التي تقام لمدة زمنیة ال تزید عن  منصة-""منصة مؤقتھ  

 
 في وینتھي المخرج نھایة في یبدأ الھروب مسار من جزء) Exit Discharge("مخرج"   

 مفتوح؛ مكان عبر او مباشر بطریق اما الشارع،
 

ظھر كما ھو موضح في للنظام مقعد متتالي یتضمن مقاعد مع مسند  -" للجمھور مدرج"  
 ؛ب في الذیل الثاني ۳٫۹٫٤۱٫۱یاني الرسم الب

 
 .یوم ۱۸۰الذي یقام لمدة زمنیة ال تزید عن مدرج  -"مدرج مؤقت"   

 
 ؛٪٥بانحدار یزید عن مستویین بین یربط  الذي ثابت مائل مستوى-" المنحدر"  

 
والذي  ،قسم من المبنى الذي یقع فیھلالرئیسي للمبنى أو  المدخل-" للمبنى المحدد "المدخل  

ن الشارع عأو  امتر فوق مستوى األرض المخطط لھ ۱٫۲۰عن  ارضیتھال یزید مستوى 
 مدخل،أو الدرج المجاور، والذي یتم الوصول إلیھ عن طریق ممر أو رصیف أو جسر 

ھو فإن المدخل المحدد  واحد،إذا كان ھناك أكثر من مدخل  الشارع؛مباشرة من مستوى 
 ؛المدخل الذي حدد في الرخصة
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 ؛طول متر-" ط."م  
یستخدم بشكل أساسي للعروض الریاضیة  جزئیًا،مفتوح أو مغطى  فناء-" ریاضي ملعب"  

 المتفرجین؛منشأة تستخدم من قبل  مدرجات أووفیھ 
 

والتي یتم  إلیھ،والتي تؤدي  المبنى،الموجودة خارج  الساللم-"الساللم الخارجیة"   
 ؛للخروج من المبنىكجزء من الطریق استخدامھا 

 
وفق  أو القانون األساسيمن  ۱-اللجنة المعین بموجب الفصل ز مھندس-"المھندس"   

 ،٥۷۳۹-۱۹۷۹ )،(یھودا والسامرة المجالس اإلقلیمیة قانون اساسيمن  ۱-ز الفصل
یعتبر  ،احدى اللجان الفرعیة التابعة لھاو  لمجلس التنظیم العال.  بالنسبة بمراعاة االمر

توقیع رئیس المجلس او رئیس احدى اللجان الفرعیة، بمراعاة االمر، او توقیع من عین 
 من قبلھم كمھندس لفحص طلبات الرخص، كتوقیع مھندس لغرض ھذه األنظمة؛

 
كمفھومھ في أنظمة لجان االعتراضات (أصول الحكم) (یھودا  –" مؤھل"مساح   

 ؛۲۰۱۰-٥۷۷۰، والسامرة)
 

مخططات التنظیم أو بموضوع  اتسلطة في المنطقة لھا صالحی كل-"تنظیم"مؤسسة   
 ؛الرخص

 
) ةخاصة (المجالس المحلیة واإلقلیمی تنظیمفي كتاب تعیین لجان  كمفھومھ -مجلس" "  

 ؛۲۰۰۸-٥۷٦۸ ،(یھودا والسامرة)
 

 بواسطة المبنى أجزاء باقي عن المنفصل الھروب مسار من جزء –) Exit(مخرج""  
 الى وا الھروب مسك الى یؤدي والذي للنیران مضادة وابواب لالشتعال قابل غیر عناصر
 المبنى؛ خارج

 
 ملیمتر ؛ -" م."م  

 
 مدیر االعمال في موقع البناء؛من یشغل منصب -"مدیر اعمال"  

 
أو أكثر، ن لبنایتاتزوید الغاز  بواسطتھالغاز الذي یتم  تزویدنظام  -نظام الغاز المشترك" "  

 ؛الغاز تزویدبما في ذلك أنابیب 
 

من قانون األراضي  ۲القواعد إلصدار التصاریح بموجب المادة  نظام-" ات"نظام توجیھی  
وتعلیمات بشأن تحدید حدود األراضي  خریطةوالذي یتضمن  علیھا،التي تم وضع الید 

 ؛كما ذكري والمباني داخل أي منطقة وشروط استخدام األراض
 

خارجي للمبنى جدار  بمحاذاة الطلق،في الھواء  ملسالنظام -"نظام ساللم خارجي"   
 آمن؛ویستخدم كمخرج 

 
معالم سطح األرض  محدد، تبینة بمقیاس رسم معد خریطة-" مساحة للرخصة"خریطة   

یطلب ما  في ذلك كل ، بماالتي تشملھا الخریطةفي األراضي  الجیودیسیةوالبنیة التحتیة 
 المساحة؛الضابط لشؤون تعلیمات  وفق
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بشأن الدفاع المدني (یھودا والسامرة) (رقم  األمرمن  ۲٦في المادة  كمفھومھ-"ملجأ"   
المدني في أنظمة الدفاع كمفھومھ " الحیز االمنبما في ذلك " ،٥۷۷۲-۲۰۱۲ )،۱٦۹۹

 ؛۱۹۹۰-٥۷٥۰(مواصفات بناء المالجئ) 
 

 مربع؛ متر-ر" ."م  
 

عمل لیستومرفقاتھ،  حفي التصری حددمصمم كلیا أو جزئیا، كما  مبنى-"مكان تجمع"   
شخص أو  ۲۰۰لتجمع المخصص بما في ذلك منشأة ریاضیة، بشكل دائم لالجتماعات، 

 أو مع غیرھا من األماكن المخصصة للتجمعات ویقع في نفس المبنى. أكثر، وحده
 

، كما  اأو جزء منھ ھاكلالمخصصة ، ىساحة المبنأو  مبنى-" التجمھر"مكان للتجمھر"   
في  المفصلة االھدافشخًصا أو أكثر ، ألحد  ٥۰لیستعمل لتجمھر  ،حدد في الرخصة

 ؛يج من الذیل الثانالجزء 
 

، بما في ذلك األماكن ذوي اإلعاقة قانون مساواة حقوقفي  كمفھومھ-" قائم"مكان عام   
أو ما بعد المرحلة الثانویة أو مؤسسات رعایة  تربویةمؤسسات  تعتبروالتي  القائمة العامة

 صحیة؛
 

بدء سریان ھذه بعد  الذي منحت الرخصة لبنائھ او استعمالھعام  مكان-"مكان عام جدید"   
 ؛االنظمة

 
 ریاضي؛ریاضیة أو ملعب  صالة-"منشأة ریاضیة"   

 
 لتزوید االنابیبالمیاه الباردة والساخنة بما في ذلك  لتزوید نظام-"منشأة الصرف الصحي"   

وتركیبات السباكة والحواجز وأنظمة تصریف والتدفق والتھویة وأنظمة  ھاتوزیعوالمیاه 
الصرف الصحي وأنظمة التخلص من میاه األمطار ومعدات معالجة المیاه وتخزین المیاه 

 شبكات المیاه،وأنظمة التدفئة في ومعدات إمدادات المیاه بما في ذلك حمامات السباحة 
 ؛في نطاق العقاركلھا  ومعداتھم،بما في ذلك توصیالتھم  الحرائق،المیاه لمكافحة 

 
 لھ الرخصة،تصدر الذي طلب الرخصة او  العقار موضوع –" العقار"  

 
 ؛نتیمترس –"سم"   

 
 ؛استعمالھ الذي یستوجب رخصةأو  العقارالعمل في  -" عمل"  

 
 مكانھ،أو من یحل  ،ھمكمحرر، الرخصة ومرفقاتھعلى طلب  الذي وقع –"محرر الطلب"   

 األول؛من الذیل  ۱ رقم واالستمارة ۱٤ حتى ۱۱في االنظمة  ھذا كالمفصلو
 

الزمنیة التي یلبي فیھا عنصر معین في المبنى متطلبات المعیار  الفترة-"مقاومة الحریق"   
االختبار: المتطلبات  طرق-الحریق لعناصر البناء  مقاومة- ۱٫۱الجزء  ۹۳۱اإلسرائیلي 

 ؛حسب سریانھا في إسرائیل من حین آلخر العامة،
 

عن سطح األرض وقطر جذعھا الذي  متر ۲" شجرة ال یقل ارتفاعھا عن معمرة"شجرة   
 ؛سم ۱۰یقل عن  الفوق سطح األرض  سم ۱۳۰ یقاس بارتفاع
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وما  ةیووسائل التھو سائل االنارةو، واألنابیب إلدخالفي المبنى  مودياع فراغ-" بیر"  
 ؛فتحة بئر المصعدباستثناء  ،ذلك شابھ

ما یتعلق ، فیالترمیمأو  التي تستعمل للبناءأو قصاصات من المواد  مواد-"نفایات البناء"   
نتجت جراء االعمال المذكورة او جراء اعمال الھدم،  أو التيالترمیم بأعمال البناء أو 

 ؛وھدم المباني یشمل فائض التربة والحفریات
 

 ؛مسقوف ومعد لعبور الناس جدران،بین  المخرجمن طریق  جزء-"الممر"   
 

-٥۷۳۱) ،٤۱۸(یھودا والسامرة) (رقم  المدن والقرى واالبنیة تنظیمبشأن  األمر-"األمر"   
 ؛۱۹۷۱

المصادق  الذي حدد في مخطط التنظیم تحتھاما رض وخط فوق سطح األ-البناء""خط   
 علیة ویمنع البناء بینھ وبین حدود العقار؛

  
خط فوق سطح األرض وما تحتھا الذي یحدد في مخطط التنظیم المصادق -"الشارع"خط   

 حدود المساحة المعدة للطریق؛كعلیة 
 

 مبنى؛المحدد للمستوى المدخل تحت  ارضیتھالذي یكون مستوى  طابق-"الطابق السفلي"   
تواجھ الھواء أو جمیع الجدران أو بعضھا  األرض،تحت  الطابقسواء كانت جمیع جدران 

 ؛الطلق
 

مباني المجاورة الفصل مبنى عن  مبنى أولفصل أجزاء من  المعد" الجدار الحریقجدار "  
 يف كما ھو مفصلللحد من انتشار الحریق ومقاومتھ للحریق لمدة ساعتین على األقل أو 

 االنظمة؛ ھذه
 

 ؛الطلقأو أكثر الھواء  یواجھ احد جوانبھجدار  -جدار خارجي" "  
 

لھذا خطیا خول عام وزارة الصحة في إسرائیل أو أي شخص  مدیر-"ھیئة الصحة"   
 ؛ئیلالغرض في اسرا

 
(یھودا والسامرة)  كمفھومھا في االمر بشأن سلطة اإلطفاء واالنقاذ –" االطفاء "سلطة  

 ؛۲۰۱٤-٥۷۷٤ ،)۱۷٤۲(رقم 
 

 یضر وال للمبنى، الخارجيالجانب ال یؤثر على  تغییر-"التغییر الداخلي في الشقة"   
أو السباكة أو غیرھا  للمبنى،بالواجھة األمامیة أو المظھر أو الملكیة المشتركة أو الھیكل 

 ؛بطریق الخروج رضریلحق ال والباق الشقق، التي تخدم  الوسائلمن 
 

م من المبنى الى األرض التي یقا وتنقل الثقلأجزاء المبنى التي تحمل  جمیع-"الھیكل "   
 استقراره؛لضمان  علیھا البناء والضروریة

 
مة نظمن ا ،بالتناسق الخامس،الثاني أو الذیل  الذیل-"الذیل الخامس"  "،"الذیل الثاني  

، حسب سریانھا ف ۱۹۷۰-٥۷۳۰، والرسوم) شروطھا، رخصةالتخطیط والبناء (طلب 
 إسرائیل من حین آلخر، وبالتغیرات الملزمة؛

 
 ؛الذي حسبھ یتم بناء الھیكل مخطط -" نشائياال مخطط"  
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في القانون، باإلضافة إلى مجموعة من المبادئ التوجیھیة،  كمفھومھا-" التنظیم مخطط"  
 ؛بمراعاة االمر

 
تثبت انھ تم اكتمال االعمال ، لصاحب الرخصةتصدرھا اللجنة  شھادة-"الشھادة النھائیة"   

 ؛موضوع الرخصة ووفقا لھا
 

 ؛۱۹۸۱-٥۷٤۱قانون أساسي المجالس المحلیة (یھودا والسامرة)، - ""النظام  
 

میاه  /احواضالعامة (نظام مجمعاتالصحة  أنظمة – "انظمة مجمعات میاه الشرب"  
 ؛، حسب سریانھا في النظام۱۹۸۱-٥۷٤۳ ،الشرب)

 
 في االمر؛ كمفھومھ-"المعیار اإلسرائیلي"   

 
 القائمة في العقار ورسملمباني تبین اأو خریطة للعقار  مخطط-" خریطة تفصیلیة"  

 للمبنى المطلوب. تخطیطي
 

 رخصةالمعلومات المطلوبة لمنح ال ب: الفصل
 

لمنح طلب 
 معلومات

۲. 
 

من یرغب بتقدیم طلب للحصول على رخصة یقدم للمھندس طلب للحصول  (أ)
على المعلومات المطلوبة للحصول على رخصة. یشمل الطلب للحصول على 

 معلومات المعطیات التالیة:
 

ي بما ف ،موضوع طلب المعلومات للرخصة لتيا راضيتفاصیل اال )۱(   
 ؛التعرف علیھمذلك عنوانھا وتفاصیل 

 
 ؛طلب الحصول على المعلومات تفاصیل محرر )۲(   

 
رید بالبما في ذلك عنوان  ،من یطلب المعلومات للرخصة تفاصیل )۳(   

 ؛كتروني لتلقي الرسائلاالل
 

 أو البناء التي العملالمطلوب وتفاصیل  االستعمالتفصیل نوع  )٤(   
 .الرخصةمعلومات للحصول على التتطلب  بصددھا

 
 یرفق للطلب للحصول على معلومات ما یلي: (ب)  

 
 لكتروني معتمد من قبلموقع بتوقیع إ ،للرخصة مساحةملف خریطة  )۱(   

 من تاریخ تقدیم طلب األكثر،، على للسنة االخیرة محدث مساح معتمد
 ؛الرخصةالحصول على معلومات 

 
األراضي وكل األبنیة المشیدة علیھا من  تبین يضااألر صورملف  )۲(   

 .كل الجھات مع ذكر تاریخ التصور
 

یجوز للمھندس اعفاء مقدم الطلب للحصول على معلومات للرخصة  )۱( (ج)  
في الحاالت التي یكون فیھا طلب من تقدیم خریطة المساحة للرخصة، 

نطاقھ  ، دون تجاوزقائممتعلقة بإضافة بناء لمبنى  للرخصةالمعلومات 
 قتنعاقائم، دون القیام بأعمال التطویر، وإذا المبنى التغییر استخدام أو 
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مساحة خریطة  المعلومات دون تقدیم منح یمكن ، بظروف االمر،أنھ
ة الماضي والرخصقدم في  الذيبناء على طلب رخصة بناء للرخصة، 

 .التي منحت بموجبھ
 

للحصول على  ة المساحةالمھندس مقدم الطلب من تقدیم خریطاعفاء  )۲(   
 ترخیص مخطط تفصیلي.، وسیتم إرفاقھ بطلب معلومات لرخیصت
 

 
واستوفیت كل الشروط المطلوبة وفق  ۲ لب للحصول على معلومات وفق القانونم طیقدت .۳ منح المعلومات

ت، تمنح المعلومات لمقدم الطلب، مع ارفاق ألجل منح المعلوما القانون وتشریعات االمن
لطلب الحصول على  الذي ارفقوا مخطط التنظیماو  الخریطة الحالیةمالئمة على عالمات 

 المعلومات.
 

نقل نسخة عن 
 الطلب للسلطات

الطلب للحصول على المعلومات المذكورة خالل مدة ال تزید عن ینقل المھندس نسخة عن  .٤
 ما یلي:واالستعماالت كالمفصل فی انيعشرة أیام للھیئات والسلطات التالیة وبالنسبة للمب

   
نى بالنسبة ألي مبنى، عدا مب-لسلطة اإلطفاء التي في نطاقھا تطلب المعلومات (أ)  

 مرتفع او مبنى متعدد الطوابق؛الذي یستعمل للسكن فقط ولیس مبنى 
 

للسلطة المختصة وفق احكام الدفاع المدني، كتعریفھا في االمر بشأن الدفاع  (ب)  
 بالنسبة ألي مبنى؛-۲۰۱۲-٥۷۷۲)، ۱٦۹۹المدني (یھودا والسامرة) (رقم 

 
 القدس م.ض. محافظةلشركة الكھرباء اإلسرائیلیة م.ض. او لشركة كھرباء  (ج)  

في األمر بشأن التعامل كمفھومھا او صاحي رخصة التعامل بالكھرباء 
 ،٥۷۳۱-۱۹۷۱ )،٤۲۷بالكھرباء (التنظیم والتشغیل) (یھودا والسامرة) (رقم 

منطقة االمتیاز التي  في نطاق )،"شركة الكھرباء"االمر (فیما یلي:  اةبمراع
 تىح، باستثناء المباني السكنیة ألي مبنىبالنسبة  -تُطلب فیھا المعلومات

؛ منھ او بالقرب المطلوب في المبنى فرعیةبما بتعلق بمحطة ، وحدتین سكن
رض فوق األ ، تفاصیل خطوط الكھرباءلزم األمر بحال فرعیةتفاصیل محطة 

مال االستعقیود البناء و ابعادحول  توجیھات، المخطط لھا والتي تحت الرض
ة فوق األرض وتحت األرض، یشمل مخططات بصدد خطوط الكھرباء القائم

لخطوط الكھرباء التي فوق األرض وتحت األرض لألرض وبجور حدودھا 
 حسب ما یتوفر في شركة الكھرباء؛

 
لسلطة الطیران المدني في إسرائیل ولمن عیین في إسرائیل الستالم المعلومات  (د)  

سلطة  تستوجب مصادقةبالنسبة للمباني في منطقة التي -الرخصة لھذا الغرض
الطیران المدني او أجھزة االمن، بمراعاة االمر، وفق مخطط تنظیمي، 

 متر فوق سطح األرض؛ ٦۰وبالنسبة ألي مبنى یزید علوه عن 
 

 –للضابط لشؤون جودة البیئة في اإلدارة المدنیة  )ھ(  
 

ھ في نطاق مخطط تنظیمي الذي یستوجب بالنسبة لمبنى او استعمال (أ)   
تقدیم تقریر تأثیر على البیئة وفق أي قانون او تشریعات امن، او قدم 

  بصدده تقریر كالمذكور؛
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ثیر على جودة البیئة، او بحال ان أبحال وكان للمبنى او الستعمالھ ت (ب)   
المبنى او استعمال قد یتأثروا من عوامل بیئیة، كل ھذا حسب رأي 

 المھندس.
  

بالنسبة ألي مبنى مصنع أغذیة او مبنى المعد ألغراض -الصحةلسلطة  (و)  
 الصحة؛

 
لكل ھیئة او سلطة أخرى التي یطلب منھا معلومات وفق أي قانون او تشریعات  (ز)  

 امن.
 

طریقة تسلیم 
 المعلومات

تم استالم طلب لمنح معلومات بصدد رخصة، ینقل المھندس المعلومات  (أ) .٥
لألراضي موضوع الطلب على النحو التالي، بمراعاة االمر، للرخصة بالنسبة 

 یوم من یوم استالم الطلب: ۳۰وبحال توفرت لدیھ المعلومات، خالل 
 

المخططات الساریة على األراضي؛ یشمل أسماء المخططات، عددھم  )۱(   
 وتاریخ نشر المصادقة علیھا؛

 
بشوط، والشروط تعلیمات المخططات التي تشرط اصدار الرخص  )۲(   

 التي تعتبر شرط مسبق الستالم طلب الترخیص؛
 

 المخططات التي اودعت والتي تسري على األراضي؛ )۳(   
 

 واالستعماالت المسموحة في األراضي؛ التخصیصاتتفصیل  )٤(   
 

مناطق البناء التي یسمح استعمالھا والمفصلة في طلب منح معلومات  )٥(   
 الرخصة؛

 
(أ) حتى (ز) او اإلعالن ٤استلمت وفق النظام معلومات لرخصة التي  )٦(   

عن الحاجة ألرسال تفاصیل لو مستندات أخرى، ألجل منح معلومات 
لرخصة؛ بالنسبة لمعلومات كالمذكور، التي یعتبر استشارة، یجوز 

 للمھندس ان یرفق كتابھ او مالحظاتھ؛
  

لصحة، الطرق، ارصفھ، سفر معلومات لرخصة وشروطھا المتعلقة با )۷(   
 ومواقف السبرات، وتقیدات بیئیة أخرى؛

 
لتنظیم الموقع ومحیطھ، بما في ذلك توجیھات للحفاظ تقییدات ووسائل  )۸(   

 على أشجار وحمایة المشاة بحال تواجدت؛
  

أجل الحصول على مصادقة بدء األعمال، الشروط المطلوبة من  )۹(   
 جدت؛و إذا، لشھادة االنھاء االعمال والشروطالشروط خالل تنفیذ 

 
تقیدات بشأن دخول وخروج المركبات والمشاة وترتیبات سیر أخرى،  )۱۰(   

 في المخطط؛ ةبما ف ذلك تقییدات التي حداد
 

 الشروط المسبقة الستالم طلب الرخصة وفق تشریع او مخطط؛ )۱۱(   
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یجب لرفاقھا لطلب الرخصة الئحة المرفقات والمستندات التي  )۱۲(   
 بموجب تشریع او مخطط؛

 
على األراضي بسبب البناء، االعمال او معلومات حول تواجد رسوم  )۱۳(   

 االستعمال المطلوب؛
 

ر طلب تقریر خبیإذا معلومات -بطلب لرخصة في نطاق تنظیم مجلس )۱٤(   
مباني، بنیة تحتیة والبیئة بالنسبة لرخصة العمل في عام، التي  اتاحة

تفرض بموجب قانون تساوي الفرص لذوي االحتیاجات الخاصة، 
متر او وحدة  ۱٫٥موضوعھا بالتغلب على الفارق العلو الذي یزید عن 

 من الذیل الثاني. ۸٫۱۸۰تخزین معینة كمفھومھا في البند 
  

لطلب المستدعي، اما بشكل مباشر او تسلم المعلومات من السلطة او الھیئة  (ب)   
بواسطة المھندس، بكتاب خطي وخالل مدة ال تزید عن ثالثون یوم من یوم 
استالم الطلب؛ نسخة عن المعلومات التي تم تسلیمھا بشكل مباشر للمستدعي 

 م استالمھا.ینقلھا الى المھندس، خالل مدة ال تزید عن سبعة أیام من یو
  

یوم من موعد  خالل ثالثون ٤لم ترد السلطات والھیئات المفصلة في النظام  (ج)  
تمنح المعلومات للرخصة دون ردھم ویفصل في كتلب  استالم طلب المھندس،

 المعلومات للرخصة كل الجھات التي لم تمنح المعلومات كالمذكور.
 

بحال لم تسلم كل المعلومات للرخصة كاملةً او جزئیة من الجھات التي توجھ  (د)  
لھا المھندس، یجوز لمستدعي الرخصة ان یقدم طلب للرخصة بدون 
المعلومات، ولكن ھذا ال یمس بواجبة لتقدیم الطلب للرخصة بالصورة التي 

 مع تعلیمات القانون وتشریعات االمن. تتالءم
 

 صالترخیطلب  ج: الفصل
 

مصادقة مسبقة 
 على خریطة

، لجنةل یبرزفي عقار معیین، علیھ أوال ان  من یرغب بتقدیم طلب لترخیص (أ) .٦
ل وفق تفاصیوتشمل ال بنسختین، خریطة للعقار المعدة على ید مساح معتمد

 ؛تعلیمات الصرف الصحيوالتفاصیل األخرى التي حددت في  ۱۸النظام 
من ھذا الواجب، بحال اقتنع ان البناء  یجوز للمھندس ان یعفي المستدعي

   فرض تقدیم خریطة للعقار.یوب ال لالمط
 

یصادق المھندس، خطیا، على استالم الخریطة ویحدد علیھا بخط احمر خطوط  (ب)  
البناء وخطوط العرض، ویفصل علیھا، او یرفق لھا كتاب خطي، الشروط 

التنظیم ویعید نسخة واحدة والتقیدات الساریة على العقار وفق كل مخططات 
من الخریطة العقار المعلمة كالمذكور، مع جمیع مرفقاتھا، لمقدمھا، خالل مدة 

 ال تزید عن ثالثین یوم من یوم تقدیمھا.
  

 ذاإیبحثون بطلب لترخیص اال  یعالجون اواللجنة او المھندس ال یستلمون او  (ج)  
ت انقضفي ھذا النظام، او بحال كان بحوزتھم خریطة العقار المعلمة كالمذكور 

م الخریطة للجنة باجل تعلیمھا كالمذكور، او بحال تم ثالثون یوم من یوم تقدی
 منح اعفاء بالطلب وفق النظام الثانوي (أ).
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مقدم طلب الرخصة (فیما یلي: "المستدعي") یقدم للجنة طلب لرخصة بالرفاق  (أ) .۷ 
من الذیل األول، الذي یمكن الحصول  ۱ ستمارةالمفصلة في اال المواصفات

 على نسخة منھ في مكاتب كل لجنة.
 

 ن، والمواصفات بخمس نسخ.لرخصة بنسختیایقدم الطلب  (ب)  
 

 یوقع طلب الرخصة والمواصفات على ید التالي: (ج)  
 

 المستدعي؛ )۱(   
 

 معد الطلب او معدیھ؛ )۲(   
 

 ؛(المھندس المدني او االنشائي) مھندس ھیكل المبنى )۳(   
 

 المسؤول عن تنفیذ اعمال الھیكل؛ )٤(   
 

 ؛۸ب حق في العقار كالمفصل في النظام حصا )٥(   
 

 المسؤول او المسؤولین عن الرقابة. )٦(   
 

یمكن تقدیم توقیع المسؤول عن تنفیذ الھیكل والمسؤولین عن الرقابة بموعد  (د)  
 البدء بتنفیذ االعمال موضوع الرخصة.الحق ولكن قبل 

   
بالنسب ألي طلب لرخصة بناء او إضافة على بناء، یقدم مھندس ھیكل البناء  )ھ(  

طریقة البناء، ینظم للجنة تصریح حول طریقة التخطیط للھیكل ویشمل 
 من الذیل األول، قبل بدء اعمال البناء. ۹ ستمارةالتصریح وفق اال

 
كل صاحب رخصة بناء او إضافة بناء للجنة تصریح من قبل المسؤول یقدم  (و)  

من الذیل األول، بشأن تشیید الھیكل،  ۷الھیكل، منظم وفق االستمارة  تشییدعن 
وانھ تم تشیید الھیكل وفق المخطط الذي خططھ مھندس الھیكل البناء، قبل 

من الذیل  ۱٦٫۰۲التقریر بشأن المراقبة على انھاء تشیید الھیكل، وفق البند 
 الثاني.

 
ح ان بناء، یصر إلضافةو) بالنسبة (-و) ھ( الثانویة ریح وفق األنظمةاتصال (ز)  

تخطیط الھیكل وتشییده نفذ على النحو الذي یضمن ان بإمكان البناء تحمل 
، ٤۱۳وزن اإلضافة على البناء ویستوفي شروط المعیار اإلسرائیلي رقم 

 في إسرائیل من حین آلخر. حسب سریانھ
 

باإلضافة ألي تصریح أخو و) (-و) ھلتصاریح وفق األنظمة الثانویة (تقدم ا (ح)  
وفق أي قانون او تشریعات امن، بما في ذلك وفق ھذه األنظمة، وخاصتا في 

 من الذیل األول. ٤-و ۲، ۱االستمارات 
  

) حتى (ز) ال تمس بواجبات مھندس ھیكل البناء والمسؤول ھاألنظمة الثانویة ( (ط)  
، بما ةإسرائیلیات تشریع امن اوعن تشیید الھیكل وفق أي قانون، تشریعات 

 وفق ھذه األنظمة. ،في ذلك
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صاحب حق في 
العقار یستوجب 

 توقیعھ

 -صاحب حق في العقار الذي یستوجب توقیعھ على طلب الرخصة ھو .۸

المسجل او من یحق لھ ان یسجل  المالك-األراضيفي العقار المسجل في سجل  (أ)  
 كمالك؛

 
 جمیع المالكین-في العقار المسجل في سجل األراضي وھو بملكیة مشتركة (ب)  

 ۸المسجلین ومن یحق لھ ان یسجل كمالك؛ ال یمس المذكور بتعلیمات الملحق 
 من القانون األساسي؛

 
 الضرائبمن سجل في سجالت -في العقار الغیر مسجل في سجل األراضي (ج)  

لسنة  ۳۰بالنسبة للعقار انھ من یدفع الضرائب بموجب قانون األراضي رقم 
 نطاق البلدیاتداخل او بموجب قانون ضریبة األبنیة واألراضي  ۱۹٥٥

وكذلك من یحق لھ ان  ، بمراعاة االمر۱۹٥٤لسنة  ۱۱رقم  والمجالس المحلیة
 یسجل في السجل المذكور بموجب عقد بیع او میراث؛

 
(ج) في عقار الذي یعتبر أمالك حكومیة -بالرغم من المذكور في الفقرات (أ) (د)  

)، ٥۹كمفھومھا في االمر بشأن أمالك الحكومة (یھودا والسامرة) (رقم 
أمالك  أراضي وضعت الید علیھا ألغراض عسكریة او، ٥۷۲۷-۱۹٦۷

متروكة كمفھومھا في االمر بشأن األموال المتروكة (الممتلكات الخصوصیة) 
بحال كان مسجل في سجل ،۱۹٦۷-٥۷۲۷)، ٥۸(یھودا والسامرة) (رقم 

الحكومة  لألمالكالمسؤول عن أمالك الحكومة بالنسبة  -األراضي او لم یكن
ة وكة بالنسبعن األمالك المتر والمسؤولواألراضي التي وضعت الید علیھا 

لعقار متروك، بمراعاة االمر، او من خول لھذا الغرض من قبلھ (فیما یلي في 
 "المسؤول")، منوطا بالتعلیمات التالیة: -ھذا النظام

 
اعالن المسؤول الخطي عن عدم اعتراضھ  یعتبر-الفقرةلغرض ھذه  )۱(   

 لطلب الرخصة كتوقیعھ على الطلب؛
 

عدم االعتراض ال یعفي المالكین او من یحق  اإلعالن المذكور عن )۲(   
كمالكین، من قدم الطلب، من اعالم باقي المالكین او  الھم ان یسجلو

، ۹من یحق لھم ان یسجلوا كمالكین لنفس العقار كالمذكور في النظام 
 بحال وھؤالء لم یوقعوا معھ على الطلب؛

 
(د) ال یسري على طلب رخصة الذي ال ۸الوارد في صدر الفقرة  )۳(   

ي الذي حدد ف التخصیصیطلب فیھ إضافة مساحة أرضیة او تغیر 
 الرخصة قبل منحھا بالنسبة للعقار موضوع الطلب او االثنان معاً.

 
 ب أي قانون، تشریعات امن او عقد،بموج سكان محمیینتواجد في العقار  )ھ(  

 أیضا-أجرللمستالتي یمكن السماح فیھا وكان الطلب لتنفیذ اعمال او االستعمال 
الساكن، وبشرط انھ سلم لمالك العقار نسخة عن الطلب وتصریح انھ ھو 
المتصرف في العقار موضوع طلب الترخیص وانھ یمكن السماح بتنفیذ 
االعمال او االستعمال بموجب أي قانون او تشریعات امن او عقد، او تنفیذھا 

یرسل  ،أصحاب الحقوق في األراضي أحدبموافقة مالك البیت، لم تمنح موافقة 
لھ مقدم طلب الترخیص كتاب بشأن تقدیم طلب الترخیص؛ یرفق للكتاب 

 مستندات طلب الترخیص؛
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ین ب یسري علیھ مخطط مصادق لتقسیم قسائم التي وحدتفي العقار الذي  (و)  

ي ف كان صاحب حق من-األراضيولم تسجل عملیة التقسیم في سجل مالكیھا، 
لو تم تسجیل عملیة التقسیم في سجل  )ھالعقار وفق الفقرات (أ) حتى (

خریطة األراضي كالمذكور؛ ال تمنح اللجنة الرخصة، اال بحال وضع امامھا 
ما ك المصادقة علیھا في مخطط التنظیم تالتي تم ةالجدید لكل مساحة القسمة

 ح، والمخطط الذي تم تجھیزه، ووقع وتم المصادقة علیھ من قبل مساتم ذكره
 ؛معتمد

 
ال تمس ھذه التعلیمات بأي صالحیة لوضع شروط في نطاق مخطط تنظیمي  (ز)  

 لمنح رخصة في عقار كالمذكور بتوفر شروط أخرى. 
 

اإلعالن ألصحاب 
 حقوق آخرین

 -۸-و ۷لغرض األنظمة  .۹
 

كان ھنالك عدة اشخاص یملكون حقوق في نفس العقار كالمذكور في النظام  (أ)  
یص نسخة عن طلب الترخولم یوقعوا جمیعا، ال تمنح الرخصة اال بعد تسلیم  ۸

لھؤالء الذین لم یوقعوا؛ یرفق المستدعي نسخة من الطلب لكل من یستحق 
 تدعي؛مساستالمھ وعنوان المستحق ویرسل النسخ للمستحقین، علة حساب ال

 
على المستحقین الحصول على نسخة عن الطلب،  أحدبعدم وجون عنوان  (ب)  

ى المستحقین للحصول عل أحدالمستدعي ارفاق تصریح یشرح فیھ ان عنوان 
 یر معلوم لھ وانھ بذل جھود معقولة للحصول علیھ؛عن الطلب غنسخة 

 
ینشرھا بالطریقة التي  ) على المستدعي ان۲في الظروف المفصلة في الفقرة ( (ج)  

تامر علیھا اللجنة، بما في ذلك نشرھا في جریدة یومیة، وبرفق نسخة عن 
  النشر لطلبھ؛

 
 یمكن ان یكون التسلیم وفق ھذا النظام بواسطة البرید المستعجل. (د)  

 
استالم طلب 
الرخصة واتخاذ 
قرار بشأن منح 

 الرخصة

 :ثرأكاألمور التالیة او  أحدال یتم استالم طلب الترخیص بحال توفر فیھ  (أ) .۱۰
 

األراضي موضوع الطلب، كلھا او جزء منھا، موجودة في نطاق  )۱(  
من االمر  ۳۱۸بموجب المادة  أصدراعالن عن منطقة مغلقة، الذي 

)، ۱٦٥۱السامرة) (رقم بشأن تعلیمات امن [نص منسق] (یھودا و
 زأبر(فیما یلي: االمر بشأن تعلیمات امن)، اال بحال  ٥۷۷۰-۲۰۰۹

 عسكريمن قائد مصادقة للبدء في إجراءات الترخیص المستدعي 
الذیل األول، بعد تقدیم طلب وفق النص  من ٦في االستمارة  المبین

 المحدد في االستمارة المذكورة؛
 

كلھا او جزء منھا، موجودة في نطاق امر  موضوع الطلب،األراضي  )۲(   
من االمر بشأن تعلیمات  ۳۳۲منع بناء الذي أصدر بموجب المادة 

(ج) من االمر ۳۳۲امن، اال بحال أبرز المستدعي مصادقة وفق المادة 
من الذیل األول، بعد  ٦بشأن تعلیمات امن كالمفصل في االستمارة 
 المذكورة؛ تقدیم طلب وفق النص المحدد في االستمارة
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كلھا او جزء منھا، موجودة في نطاق  ،األراضي موضوع الطلب )۳(   
من االمر بشأن مباني غیر  ۲اعالن عن منطقة مقیدة بموجب المادة 

، ٥۷٦٤)، ۱٥۳۹مرخصة (تعلیمات مؤقتة) (یھودا والسامرة) (رقم 
، اال بحال أبرز المستدعي مصادقة للبدء في إجراءات ۲۰۰۳

من الذیل األول،  ٦قائد عسكري المبین في االستمارة الترخیص من 
 بعد تقدیم طلب وفق النص المحدد في االستمارة المذكورة؛

 
امر األراضي موضوع الطلب، كلھا او جزء منھا، موجودة في نطاق  )٤(   

اال بحال  ،۲۰۰۰\۱\۱وضع الید على أراضي الذي أصدر بعد بیوم 
أبرز المستدعي مصادقة للبدء في إجراءات الترخیص من قائد 

من الذیل األول، بعد تقدیم طلب وفق  ٦عسكري المبین في االستمارة 
 النص المحدد في االستمارة المذكورة؛

 
ال یتم استالم طلب الترخیص اال بعد ارفاق جمیع المستندات التي یتوجب  (ب)  

تسلیم اإلعالن كالمفصل في  وال تمنح الرخصة، بعد ۷ارفاقھا وفق النظام 
 .۹النظام 

 
من -ُمعد الطلب

 ھو
(ب) من ۳٥وفق المحدد في المادة  معد الطلب ان یقدم طلب للحصول على رخصةیجوز ل .۱۱

 القانون.
 

تقسیم مسؤولیة 
 االعداد

كل ، للترخیصیمكن لعدة اشخاص التوقیع على الطلب بصفتھم معدي الطلب  (أ) .۱۲
الرخصة المطلوبة، والتي بالنسبة ة لجزء االعمال البناء موضوع واحد بالنسب

 .یھا ھو الذي اعد الطلب او ملحقاتھال
 

 وىلمحتمھ مقس ان تكون یمكن، كالمذكور في النظام الثانوي (أ) اعداد الطلب (ب)  
آت لمنش ةمانظ إلقامةالوقایة من الحرائق،  لبناء الھیكل، ترتیباتمعماریة، 

صحیة، أنظمة شبكة الكھرباء، الغاز، الھاتف والتكیف الھوائي، اعمال 
في  یبقى منشآت مساعدة وما شابة ذلك؛ وبشرط ان اللالتطویر حول المبنى و

أي مجال الذي لم یوقع على ید  الطلب،مجمل اعمال البناء كالموصوف في 
 شخص كمعد الطلب.

  
كالمذكور، یكون معد الطلب بالنسبة للتوقیع على تم تقسیم اعداد الطلب  (ج)  

، األول من الئحة معدي الطلب الذي اعد ۷المواصفات كالمذكور في النظام 
 من الذیل األول، ویسمى معد الطلب الرئیسي. ۱وفق االستمارة 

  
تغیرات في نطاق 
المسؤولیة عن 

 االعداد

 المر، تغیر، توسیع او تقلیصاصاحب الرخصة، بمراعاة لیجوز للمستدعي او  (أ) .۱۳
وحسب  ۱۲مجال عمل معد الطلب او معدي الطلب كالموصوف في النظام 

 تفصیلھم في الطلب، بحال توفر االمرین التالیین:
 

لیكون معد الطلب في مجال عمل معین،  ترشیحھالشخص الذي تم  )۱(   
وأعطى موافقتھ بكتاب خطي  ۱۱مؤھل لیكون معد الطلب وفق النظام 

 الستالم المھمة؛
 

وافقة مكتاب تم اعالم اللجنة بشأن التغیر بكتاب خطي، وارفق الیھ  )۲(   
 الشخص المرشح لیكون معد الطلب.
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تبدیل معدي 
 الطلب

للحصول على رخصة ان یبدل معد الطلب بشخص آخر یجوز لمقدم طلب  (أ) .۱٤
 والذي اعطى موافقتھ بكتاب خطي ۱۱المؤھل لیكون معد طلب وفق النظام 

لیكون معد الطلب كالمذكور، وھذا بواسطة ارسال كتاب خطي للجنة ویرفق 
 لھ كتاب الموافقة.

 
قیل یست یجوز لمعد الطلب بكل حین، لغایة المصادقة على طلب الرخصة، ان (ب)  

اب خطي للجنة ولطالب الرخصة؛ فعل ذلك، اإلعالن بكت بھ بواسطةصمن من
 ال یتم المصادقة على الرخصة، طالما لم یعیین معد الطلب وفق النظام (أ).

 
ال یمنع المذكور في الفقرة (ب) من المسؤول عن التفتیش االستقالة وفق البند  (ج)  

 من الذیل الثاني. ۱٦٫۰۳
 

طرق تسلیم 
 اإلعالن

 

 بشكل شخصي او ترسل في البرید المستعجل.  ۱٤-و ۱۳اإلعالنات وفق األنظمة  تسلم .۱٥

حفظ االلتزامات 
 التعاقدیة

ال تعفي معد الطلب او  فقط ۱٤أو  ۱۳استقالة محرر الطلب أو استبدالھ بموجب االنظمة  .۱٦
 من التزاماتھم المتبادلة. طالب الرخصة

 
 

لطلب  ملحقات
 الرخصة

 التالیة: المیرفق لطلب الرخصة  (أ) .۱۷

 خریطة مساحة للرخصة؛ )۱(   
 ؛خریطة موقع العمل )۲(   
 خریطة حسابیة لمساحات البناء؛ )۳(   
 مخططات بناء التي تشمل المباني المؤقتة خالل مدة البناء. )٤(   

 
محرریھ، مخطط توقع الملحقات المذكورة على ید مقدم الطلب، معد الطلب او  (ب)  

 .۸ھیكل البناء، وصاحب حق في اعقار كالمفصل في النظام 
 

رب او الش لمیاهلطلب لبناء بركة  ایضا باإلضافة للملحقات المذكورة، یرفق (ج)  
الستعمال، مصادقة للمطلوب بنائھ او للتغیر وفق تغیر في البناء او شروط ا

 من أنظمة برك میاه الشرب. ۲النظام 
 

مساحة خارطة 
 للرخصة

او بمقیاس رسم آخر  ۲٥۰: ۱تنظم خریطة المساحة للرخصة بمقیاس رسم  (أ) ۱۸
 وفق تعلیمات المھندس.

 
ترتكز الخارطة على قیاسات او على الخارطة المحددة كالمذكور في النظام  (ب)  

، وبشرط ان القیاسات او التحدید على الخریطة نفذ خالل ستة أشھر التي ٦
 تقدیم الطلب. قبل

 
 تحدد على الخریطة: (ج)  

 
 مساحة العقار وحدوده؛ )۱(   
 الطرق المحاذیة للعقار ومستویاتھا؛ )۲(   
 خطوط البناء؛ )۳(   
 خطوط العرض؛ )٤(   
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االستعماالت المسموحة في العقار وفق مخططات التنظیم الساریة  )٥(   
 علیھ وكل الشروط الخاصة فیھا؛

 عن حدود العقار؛ أمتار ۱۰٫۰۰كل بناء یبعد  )٦(   
 ةحفر شجرة، ھاتف،عمود  كھربائي،عمود  رصیف، سیاج، مبنى،ي أ )۷(   

وكذلك المسافات  ،المحاذیةأو الطرق  العقاروأي شيء موجود في 
 ؛بین األشیاء المذكورة

 ھا؛لحدود القطع الموجودة بعد الطرق المحاذیة للعقار وخطوط البناء  )۸(   
 ،متصلة بشبكة إمدادات المیاه الرئیسیةالصنابیر حریق  )۹(   
 سھم الشمال، )۱۰(   
 مقیاس الرسم الذي وفقھ تم اعداد الخارطة. )۱۱(   

 
قدم طلب لرخصة لبناء بناء جدید وبجوار العقار یوجد خطوط عامة لتزوید  (د)  

ي باإلضافة لما ذكر فالمیاه او لشبكة الصرف الصحي، تبین في الخریطة، 
 ، األمور التالیة:النظام الثانوي (ج)

  
لصحي وأقطار األنابیب خطوط أنابیب إمدادات المیاه ونظام الصرف ا )۱(   

 ؛ومستویاتھا
 

ومنحدرات الصرف الصحي العامة التي سیتم توصیل  وحدات التحكم )۲(   
 بھا؛المبنى 

 بحال تواجد. مشترك،نظام غاز  )۳(   
 

 ۲٫٥۰۰: ۱تشمل خارطة المساحة للرخصة خارطة البیئة منظمة بمقیاس رسم  )ھ(  
 او مقیاس رسم آخر وفق تعلیمات المھندس، ویبین فیھا، في جملة االمر:

 
بحال كانت المنطقة منظمة، او تفاصیل -االحواض والقطع وارقامھم )۱(   

 بحال المنطقة غیر منظمة؛-أراضي القریة، الحوض والموقع
 

 شبكة االحداثیات؛ )۲(   
 وقیاس شقھم؛الطرق العامة التي بجوار العقار، مسارھا، اسمائھا  )۳(   
 ؛المخططات الساریة على الموقع )٤(   
 وارقامھا. القسائم )٥(   

 
 توقع الخریطة على ید مساح مؤھل؛ (و)  

 
 باإلضافة لألموریجوز للمھندس ان یطلب من مقدم طلب الرخصة ان یبر لھ،  (ز)  

المفصلة في النظام الثانوي (د)، أمور مشابھة التي تتطرق إلیصال المبنى 
 لشبكات او خدمات أخرى لمصلحة العامة.

 
خریطة موقع 

 العمل؛
وبحال كان الطلب لمنح رخصة  ۲٥۰: ۱بمقیاس رسم  خریطة موقع العملتعد  (أ) ۱۹

، وھذا بحال لم ۲۰۰: ۱او  ۱۰۰: ۱لمكان المعد لالجتماعات تعد بقیاس رسم 
 یحدد المھندس غیر ذلك.

 
األمور التالیة، بحال تواجدت في العقار وبحال  خریطة موقع العملتحدد على  (ب)  

 كانت مقترحة:
 االبنیة، )۱(   
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 طرق الوصول للمباني؛ )۲(   
 المداخل للمباني، )۳(   
 الساحات؛ )٤(   
 ومستویاتھا؛مواقف السیارات  )٥(   
 أماكن لنشر الغسیل، )٦(   
 أماكن حاویات القمامة وطرق الوصول الیھا؛ )۷(   
 خطوط تزوید المیاه؛ )۸(   
 التوصیل للصرف الصحي العام؛ )۹(   
 لمقترحاال یمكن توصیل البناء  بحال، متصاصیةحفر ا، تجمیعحفر  )۱۰(   

 ؛شبكة الصرف الصحي العامةل
 أماكن تخزین انابیب الغاز المتنقلة او الثابتة؛ )۱۱(   
 شبكة انابیب لتزوید الغاز؛ )۱۲(   
 منشأة التدفئة المركزیة بواسطة نفط سائل؛ )۱۳(   
لمباني ا ارتفاع-لمدخنة وارتفاعھا، وفي المباني الصناعیة والحرفیة ا )۱٤(   

 ،رتفاع المدخنةالمجاورة بالنسبة ال
 المیاه في العقار؛طرق صرف  )۱٥(   
 أعمدة الكھرباء والھاتف؛ )۱٦(   
 خطوط الكھرباء والھاتف في باطن األرض؛ )۱۷(   
 اسوار، )۱۸(   
 وصف الوضع القائم في العقار؛ )۱۹(   
وكل مكان في العقار مباني او اقسام من مباني المبنیة من االسبست  )۲۰(   

 فیھ اسبست؛
 مقترحة.أشجار معمرة  )۲۱(   

 
 ۱۰مقاسات األمور المذكورة في النظام الثانوي (ب) خریطة موقع العملتبین  (ج)  

 ).۱۷( ى) حت٥(ب ومكان األمور المفصلة في النظام الثانوي 
 

من حدود  أمتار ٤٫۰۰اقترح مكان لتركیز حاویات القمامة بمسافة تقل عن  (د)  
 المباني القائمة واستعمالھا في العقار موقع العملتبین خریطة العقار المجاور، 

 أمتار من المكان المقترح المذكور. ۱۰٫۰۰المذكور، والمتواجدة في محیط 
  

یضا أ خریطة موقع العملفي طلب لمنح رخصة لمكان المعد لالجتماعات تبین  )ھ(  
 األمور التالیة:

 
 بحال اقترح إقامة مسرح؛-مكان المسرح )۱(   
 بحال اقترح الن الدخول بمقابل؛-آالت تسجیل النقدمكان  )۲(   
 ترتیب المقاعد، )۳(   
 معدات إطفاء الحریق؛و صنابیر المیاه مكان )٤(   
مع األخذ بعین االعتبار تفاصیل إضافیة التي یطلبھا المھندس،  )٥(   

 ؛االستعمالطبیعة 
  

 ذكورة.تشمل التفاصیل الماو ترفق لھا خریطة أخرى، بنفس قیاس الرسم، التي    
 

خریطة حسابیة 
 لمساحات البناء

 مساحات البناء المستغلة لكل طابق ،لمساحات البناء تبین الخریطة الحسابیة (أ) .۲۰
 من طوابق المبنى المقترح.
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تبین الخریطة الحسابیة لمساحات قدم طلب لرخصة إلضافة على بناء قائم،  (ب)  
 مساحة البناء القائم ومساحة البناء المقترح كل على حدا. البناء

  
باإلضافة للوصف البیاني كالمذكور  الخریطة الحسابیة لمساحات البناء،في  (ج)  

 (ب) یشرح حسابات مساحات البناء.-في الفقرات (أ) و
 

، حسب قرار المھندس وتشمل ۱:۲۰۰او  ۱۰۰: ۱تجھز مخططات البناء بمقیاس رسم  ۲۱ مخططات البناء
 ، الواجھات والتفاصیل التالیة:عالمقاط ،الوضعیةخرائط 

 
طابق التسویة،  المبنى، بما في ذلك خریطة الوضعیة لكل واحد من طوابق )۱(  

 السطح؛طابق و متطفلة طابق أعمدة
 

 لنسبةالمبنى وامقطع عامودي عبر كل بیت درج، یبین العالقة بین كل طوابق  )۲(  
ال اقترح ولكن بح سطح األرض الطبیعیة؛ مستوى بین مستویات المبنى وبیت

یكفي قاطع عامودي لبیت  بیوت درج مشابھة او متطابقة واحد لآلخر،بناء 
 درج واحد؛

 
)، الذي یمر ۲متعامد مع المقطع المكور في الفقرة (قاطع على طول المبنى،  )۳(  

عبر جمیع غرف الخدمات ویبین ارتفاع غرف لمبنى من خالل رسم غرف 
 الخدمات؛ 

 
عبر كل قسم آخر من المبنى، المطلوب ألجل فھم مقطع عامودي إضافي  )٤(  

 مبناه؛
 

الطبیعیة، سطح واجھات المبنى، یبین مستویات الطوابق، سطح األرض  )٥(  
األرض النھائي بعد تشیید المبنى، ارتفاع مستوى الطرق المحاذیة، ارتفاع 
مستوى مداخل المبنى والمواد التي ستبنى منھا او المواد التي ستطلى جدران 

 المبنى الخارجیة.
  

تفاصیل التخطیط لموقع بركة السباحة المطلوبة -طلب لرخصة لبركة سباحة )٦(  
ل ، مثالخارجيالتطویر لجزء ك ا من الذیل الثاني، ویشمل وفق تعلیمات ا

لب تجھیز الحدائق؛ یجوز للمھندس، بعد استشارة وزارة الصحة، ان یط
بحال اعتقد ان االمر مطلوب كي  ،۱۰۰: ۱من  المخططات بمقیاس رسم أكبر

 لتمییز تفاصیل التخطیط المطلوب.
   

واجھة مطلة 
 على الشارع

وفقا لطلب المھندس یرفق معد الطلب للطلب للحصول على رخصة مخطط  (أ) .۲۲
البناء للواجھة المطلة على الشارع الذي یقام على طولھ، والذي یبین واجھات 

متر من المبنى  ۲۰والمتواجدة على مسافة المباني األخرى او جزء منھا 
 المقترح.

 
 ۲٥۰: ۱یعد مخطط البناء لواجھة المبنى كالمذكور في الفقرة (أ) بمقیاس رسم  (ب)  

 ویبین مواد البناء او طالء الجدران الخارجیة للمباني المذكورة ولونھا. 
 

طریقة تقدیم 
واعداد الملحقات 

اكن الم مخططات المساحات ،العملخریطة موقع  ،للرخصةخریطة المساحة  (أ) .۲۳
ورق  محجبعلى شكل ھرمونیكا  یتم طییھمو البناء ومخططات البناء یوصلوا

 فولیو ویقدم للجنة بخمسة نسخ او رقم آخر، حسب طلب المھندس.
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للطلب الحصول 
 على رخصة

 
ناء على المخطط لب ة لمنشآت البیئةالقائم ةمتحدد أجزاء المبنى القائمة واالنظ (ب) 

 بلون داكن.
 

یب، ، االنابت البیئةالمقترحة، لمنشآأجزاء المبنى المقترحة، وكذلك األنظمة  (ج)  
االتصاالت، التدفئة المركزیة، للغاز وأنظمة مقترحة مشابھة، وكل أجزاء 

 البناء المعدة للھدم، تعلم باأللوان المتفق علیھا.
  

ر العقایحدد كل مبنى او جزء من مبنى المبني من االسبست وكل مكان في  (د)  
یحتوي على اسبست باللون البرتقالي على مخطط البناء؛ كما ویحدد في مخطط 

 البناء نوع االسبست، كمیتھ ووضعة الحالي.
 

 -) تحدد۱(۲۱خریطة الوضعیة لطبقات المبنى كالمفصل في النظام  على )ھ(  
 

 المقاسات الخارجیة والداخلیة للمباني بدقة حتى السنتمر؛  )۱(   
 مك الجدران الداخلیة والخارجیة؛سُ  )۲(   
 عرض، طول واستعمال كل غرفة او فراغ. )۳(   

 
) وفي المقاطع كالمذكور ۱(۲۱في مخططات الطوابق كالمذكور في النظام  (و)  

طول وعرض الفتحات  البناء مقاسات)، تحدد في ٤) حتى (۲(۲۱في النظام 
 المستعملة كأبواب، شبابیك او للتھویة.

  
 كل مخطط وضعیة لطابق تشمل سھم الشمال. (ز)  

 
 واالنابیب لتزوید والصرف على المخطط البناء وفق كمالیات، الالمحددة (ح)  

 .تعلیمات الصرف الصحيللرسمات كمثال 
  

تحدد انابیب االتصاالت التي تحت األرض وخزائن االتصاالت، كمفھومھا في  (ط)  
مخطط البناء؛ تحدد االنابیب بعد التنسیق مع  الثاني علىالجزء ي من الذیل 

سلطة االتصاالت كمفھومھا في الجزء ط من الذیل الثاني وفق االمثلة والرسوم 
 التي في الجزء ط من الذیل الثاني وبشكل الذي یشمل التالي:

 
دخول االنابیب على مخطط الموقع وعلى خریطة القسمیة  تحدید مسار )۱(   

 القطعة؛ او
 

مسار جمیع انابیب الھاتف في المبنى، نوعھا وقطرھا، موقع علب  )۲(   
یة الرئیس التحویل التحویل، والعلب النعائیة، موقعھا وحجمھا علب

 والفرعیة.
 

 رسم االنابي في الطوابق العادیة. )۳(   
 

 مقطع عامودي لألنابیب في المبنى. )٤(   
 

االلكتروني للھوائیة على مخطط البناء المرفق ع الصاریة والمضخم موقیحدد  (ي)  
 للطلب للحصول على رخصة.
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 یحدد موقع فرن التدفئة، الداخون وخزان الوقود على مخطط البناء. (ي أ)  
 

 یحدد موقع غرفة التدفئة المركزیة على مخطط البناء. (ي ب)  
 

 لإلطفاء على مخطط البناء.یحدد مكان معدات اإلطفاء وأماكن تزوید المیاه  (ي ج)  
 

تھا المستعملة حسب مقاوم تصنیف المباني ومواد البناءیحدد في مخطط البناء  (ي د)  
، حسب سریانھ في إسرائیل من الحین ۹۲۱للحریق، وفق المعیار اإلسرائیلي 

 .لآلخر
    

 یحدد في مخطط البناء المكان المعد لصنادیق البرید. (ط و)  
 -للطلب للحصول على رخصة لبركة سباحةیرفق  (ط ز)  

 
 -شرح تقني كالمي بشأن )۱(   

 
 كل االستعماالت المخطط لھا في موقع بركة السباحة؛ (أ)    

 
عدد الزائرین األقصى المتوقع مكوثھم في برك السباحة حسب  (ب)    

استعمالھا، خالل ساعات الذروة، ومجمل عدد الزائرین خالل 
 الیوم؛

 
 تخصیص المباني واألماكن؛ (ج)    

 
ات مقاس-المعایر التي وفقھا تم تخطیط موقع بركة السباحة (د)    

ل ، واالنظمة لتشغیمعدل تدفق المیاهبركة السباحة، حجم الماء، 
نظام تدویر المیاه، نظام تنقیة المیاه، نظام التعقیم، نظام -البركة

في األنظمة  بحال خطط لھا، نظام التحكم-التدفئة والتھویة
 المذكورة، ومواد التشطیب؛

 
 المنشآت التي ستتواجد في الماء؛ )ھ(    

 
تقریر بشأن الصوتیات الذي یشمل فحص تأثیر تشغیل موقع بركة  )۲(   

یل في منطقة موقع بركة السباحة وتفص اتالسباحة على اإلقلیم الصوتی
من الذیل  ۲۱٫۱٫٦٫۱الوسائل االزمة ألجل تقلیل الضجیج وفق البند 

 الثاني.
 

الخمس نسخ من ملحقات الطلب للحصول على رخصة كالمذكور في النظام  (ي ز)  
تعد كنسخ اصلیة رسمة بالقلم اللبدي او مواد رسم ثابتھ أخرى او  الثانوي (أ)

 تقدم كنسخة الكترونیة.
 

، كتعریفھا في الجزء ك ب من الذیل غاز الرادونتراكم في منطقة المعرضة ل (ي ح)  
یذكر في مخطط البناء تفاصیل المتعلقة لحمایة المبنى من تسرب غاز -الثاني

 الرادون.
 

للمھندس اعفاء مقدم الطلب من واجب تحدید األمور وفق األنظمة یجوز  (ي ط)  
 ط و) وھذا ألسباب خاصة التي تدن على استمارة الطلب.( -الثانویة (ح)
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تعدیل داخل 
المبنى او تعدیل 

 على استعمالھ
 

في طلب لرخصة لتعدیل داخلي او لتعدیل استعمال المبنى، كلھ او جزء منھ، ترفق  .۲٤
 ومخطط البناء التي طلبھا المھندس.الخریطة الحسابیة لمساحات البناء الخرائط، 

  

ملحقات أخرى 
لتوضیح طلب 

 الرخصة

الملحقات كالتالي، التي یقدم معد الطلب للجنة وفق طلب خطي من المھندس  (أ) .۲٥
 حسب اعتقاده مطلوبة لتوضیح طلب الحصول على رخصة او للبحث فیھ:

 ؛طوبوغرافیةخارطة  )۱(   
، حسب ۹٤۰تقریر فحص األراضي وفق المعیار اإلسرائیلي ت"ي  )۲(   

 باني"،الم "تأسیسسریانھ في إسرائیل بین الحین واآلخر، المتعلق 
 (أ) من الذیل الثاني؛٥٫۰٤كالمذكور في البند 

 
 ؛۲٦ملحق وصف وسائل الوقایة من الحریق كالمذكور في النظام  )۳(   

 
 الملجأ؛وصف  )٤(   

 
تعریف جودة واصناف مواد البناء والحد األدنى لقوتھم، مالئمتھم  )٥(   

 للمعیار وتفاصیلھا؛
 

تفاصیل أخرى المتعلقة بأنظمة السباكة، صرف المیاه العادمة، صرف  )٦(   
میاه االمطار، لتزوید المیاه الباردة والساخنة، للتدفئة المركزیة، 

التخلص من النفایات، أبراج تبرید المیاه، مداخن، منشآت تھویة، ال
المركزیة  ةالتدفئة أمنشت وانابیب تزوید الغاز المركزي، منشآ

مانع الصواعق وأنظمة أخرى من بواسطة الوقود السائل، المصعد، 
 ھذا النوع.

 
تفاصیل إضافیة المتعلقة في خزنات المیاه، الحمام الشمسي،  )۷(   

 على سطح المبنى؛الھوائیات، ومنشآت أخرى 
 

 علقة بتثبیت االفتات والفاترینات؛تفاصیل أخرى المت )۸(   
 

 التفاصیل المتعلقة بحمایة المبنى من تسرب میاه االمطار؛ )۹(   
 

 التفاصیل المتعلقة بحمایة المبنى من تسرب غاز الرادون. )۱۰(   
 

وبالمواعید وعدد النسخ التي یقدم مقدم الطلب للجنة، حسب طلب المھندس،  (ب)  
یحددھا المھندس، خرائط، رسومات، مخططات بناء، خرائط حسابیة وتفاصیل 
أخرى، موقعة على یده وعلى ید معد الطلب وأصحاب الحقوق في العقار 

 .۸كالمفصل في النظام 
 

 (ج)  
 

كانت المسؤولیة الملقاة على معد الطلب مقسمة بین عدة اشخاص كالمذكور 
، تنفذ االعمال المفروضة وفق ھذا النظام على معد ۱٤حتى  ۱۳األنظمة في 

 الطلب، من قبل معد الطلب الذي یقع العمل المطلوب في نطاق مسؤولیتھ.
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ملحق وصف 
وسائل الوقایة 
من الحرائق 
وواجب استشارة 

 سلطة االطفاء

لحق الثانوي (ب)، میقدم بالنسبة لكل مبنى، عدا المبنى المفصل في النظام  (أ) .۲٦
وصف لوسائل الوقایة من الحرائق الذي یشمل التفاصیل التالیة، كلھا او جزء 

 منھا، بحال كانت متعلقة بالمبنى بموجب ھذه األنظمة:
 

 طریق الوصول وساحة التجھیزات لسیارات اإلطفاء واإلنقاذ؛ )۱(  
 

 كمیة السكان بكل طابق؛ )۲(  
 

 المبنى وتفصیل كل مركباتھا؛طرق الخروج من  )۳(   
 

 تقسیم المبنى ألقسام بحالة نشوب الحریق؛ )٤(   
 

 مقاومة أجزاء المبنى المختلفة ومركباتھا للنیران؛ )٥(   
  

 تصنیف مواد البناء والتشطیب حسب مقاومتھا للحریق؛ )٦(   
 

 نظام تزوید الماء لإلطفاء؛ )۷(   
 

 الدخان في اقسام المبنى المختلفة؛نظام السیطرة على  )۸(   
 

 مكان معدات اخماد الحرائق؛ )۹(   
 

األقسام من المبنى التي یجب التركیب فیھا نظام الكشف عن الحریق  )۱۰(   
 والدخان، أنظمة اوتوماتیكي إلخماد الحریق وأنظمة انذار الطوارئ؛

 
 الفتات التوجیھ للمخرج وانارة الطوارئ؛ )۱۱(   

 
التي تتوي على مفتاح مكان لوحة التحكم في أنظمة إطفاء الحریق  )۱۲(   

قاطع متكامل، مفتاح تشغیل المولد الكھربائي لحالة الطوارئ، مفتاح 
تشغیل أنظمة السیطرة على الدخان، لوحة التحكم ألنظمة الكشف 

 واخماد الحرائق، ونظام تشغیل انذار الطوارئ؛
  

التي تزود أنظمة الطوارئ، مكان نظام الغاز،  مكان لوحة الكھرباء )۱۳(   
 مصعد رجال اإلطفاء ومصعد النقالة؛

 
طریق الخروج تشمل مخرج افقي الذي تتوفر فیھ متطلبات  تبحال كان )۱٤(   

ا ، یشمل الملحق أیضمن الفصل ب للجزء ج من الذیل الثاني ھالباب 
 االفقيتفصیل ھندسي الذي یشرح حركة األشخاص عبر الطریق 

 واخالئھم الى خارج المبنى بحال اندالع حریق او حالة طارئھ أخرى.
 

 -ال یسري النظام الثانوي (أ) على (ب)  
 

طوابق كحد اقصى، المعد للسكن فقط، ویشمل  ٤مبنى مركب من  )۱(   
شقة سكنة؛ لھذا الغرض، طابق التسویة وطابق السكن  ۲٤لغایة 

 تحسب في عدد الطوابق المذكور؛
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متر مربع وال یستعمل  ۱۰۰مبنى الذي مساحتھ اإلجمالیة ال تزید عن  )۲(   
 للتجمھرات او لتخزین المواد الخطرة.

 
یجوز للمھندس، بعد استشارة سلطة اإلطفاء، اعفاء معد الطلب من تقدیم ملحق  (ج)  

وصف وسائل الوقایة من الحرائق بحال اقتنع ان المبنى موضوع الطلب ال 
 یفرض ترتیبات إطفاء خاصة.یفرص 

  
یقوم المھندس باستشارة سلطة اإلطفاء قبل منح رخصة لمبنى، عدا المباني  (د)  

 التالیة:
 

طوابق كحد اقصى، المعد للسكن فقط، ویشمل  ٤مبنى مركب من  )۱(   
شقة سكنة؛ لھذا الغرض، طابق التسویة وطابق السكن  ۲٤لغایة 

 المذكور؛تحسب في عدد الطوابق 
 

متر مربع وال یستعمل  ۱۰۰مبنى الذي مساحتھ اإلجمالیة ال تزید عن  )۲(   
 للتجمھرات او لتخزین المواد الخطرة.

 
 متر مربع؛ ٥۰إضافة لمبنى قائم مجمل مساحتھا ال تزید عن  )۳(   

 
إضافة لشقة سكنیة قائم، على ان مساحة الشقة السكنیة مع اإلضافة ال  )٤(   

متر مربع، وكذلك إضافة شرفة او توسیع شرفة قائمة،  ۱٤۰عن یزید 
 شرفة التي تبرز عن جدران المبنى الخارجیة.-"في ھذه الفقرة، "شرفة

  
 یرفق مقدم الطلب لطلبھ خارطة طوبوغرافیة. %۱۰زاد منحدر العقار عن  .۲۷ عقار منحدر

 
خارطة 

 طوبوغرافیة
، اال بحال صادق المھندس ۲٥۰: ۱بمقیاس رسم تعد الخارطة الطبوغرافیة  (أ) .۲۸

 على مقیاس رسم آخر.
 

 تبین الخارطة الطبوغرافیة األمور التالیة: (ب)  
 

خطوط تبین فارق العلو لكل نصف متر او فارق آخر بموافقة  )۱(   
 المھندس؛

 
 حدود العقار؛ )۲(   

 
 مقترحة، ومستویاتھا؛بحال كانت قائمة او الطرق التي تحد العقار،  )۳(   

 
، في الطرق أو عقاروقنوات تصریف المیاه الموجودة في ال حفر )٤(   

 بالقرب منھا؛
 

 الحدود الخارجیة للمبنى المقترح؛ )٥(   
 

مستویات ارضیات جمیع المباني القائمة في العقار والتي تبعد مسافة  )٦(   
 عن حدود العقار؛ أمتار ۱۰

  
 األرضیة األكثر انخفاضا في المبنى المقترح.مستوي  )۷(   
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ملحقات بأعداد 
وبمقیاس رسم 

 مختلفة

یجوز للمھندس السماح تقدیم ملحقات لطلب الحصول على رخصة بعدد یختلف  (أ) .۲۹
 (أ).۲۳عن العدد المذكور في النظام 

 
 یجوز للمھندس السماح اعداد ملحقات بمقیاس رسم مختلف عن مقیاس الرسم (ب)  

 (أ).۲۸-(ب) و۲۲، ۲۱(أ)، ۱۹)، ھ(-(أ) و۱۸المذكور في األنظمة 
 
 

فحص الطلب من 
 قبل المھندس

مع تعلیمات ھذه األنظمة،  ویتالءمقدم للجنة طلب للحصول على رخصة،  (أ) .۳۰
، والمخططات الساریة على العقار، یصادق تعلیمات الصرف الصحي

 اللجنة.المھندس على ھذا خطیا ویحول الملف الى 
 

یتالءم مع تعلیمات النظام الثانوي (أ)، یفصل المھندس ماھیاتھا ال الذي طلب  (ب)  
 ومدى خالفھا ویعطس رأیھ خطیا ویحولھ للجنة.

 
 
 
  

 منح الرخصة وشروطھا-دالفصل   
 

منح الرخصة 
 وشروطھا

ائھا الغیجوز للجنة منح رخصة، رفض منحھا، تعدیلھا، تغیرھا، تعلیقھا، او  (أ) .۳۱
 وكذلك شرطھا بشروط، في جملة االمر في األمور التالیة:

 
مواد البناء لتنفیذ االعمال وكذلك، وفق المعایر اإلسرائیلیة ت ي  )۱(   

، حسب سریانھم في إسرائیل بین ۹۱۲ت ي -، و۷٥٥، ت ي ٤۱۳
الحین واألخر، اشتعال المواد البناء ھذه، فحص قابلیة اشتعالھا او 

 وفق قابلیة اشتعالھا واستعماالتھا؛تصنیفھا 
 

 المظھر الخارجي للمبنى المقترح ومالئمتھ للمباني في محیطھ؛ )۲(   
 

الحدود المسموحة في الرخصة،  مبنى الذي لم یبنى حتىاكمال بناء  )۳(   
لمظھره الخارجي حسب المباني المحیطة، بما  وإعطاء صورة كاملة

، بیوت ةمتتالی تفي ذلك تلبیس الحجر، وضع خزنات المیاه، درا بزینا
 درج، الشرف وما شابھ ذلك؛

 
 الطم والحفریات؛ )٤(   

 
مالئمة مستویات العقار لنظام الطرق والصرف ولتنسیق المنظر  )٥(   

 الطبیعي للبیئة؛
 

 بیئیة للمبنى المقترح:اعمال تطویر  )٦(   
 

 شق األرصفة، المسالك وبناء جدار استنادي واالسوار؛ (أ)    
 

غرس األشجار ونباتات معینة والحفاظ على أشجار ونباتات  (ب)    
 معینة الموجودة؛
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 ھدم مبنى لھ عالقة مع االعمال المقترحة؛ )۷(   

 
والصرف، تركیب مصعد، تزوید نظام التھویة، االنارة، المیاه العادمة  )۸(   

المیاه، الغاز، الكھرباء، شبكة االتصاالت، منشآت لجمع النفایات 
 والتخلص منھا، ومنشآت للوقایة من الحرائق؛

 
 أماكن لوقوف المركبات وطریق الوصول الیھا؛ )۹(   

 
مالجئ وترتیبات الوقایة واألمان األخرى، إلزالة الشك، ھذه األنظمة  )۱۰(   

 أ(د) من االمر؛۲تمس بتعلیمات المادة ال 
 

 التحذیریة لمنع عوائق الطیران؛ واالنارة وسم )۱۱(   
  

 التأكد من ثبوتیة المبنى خالل العمل؛ )۱۲(   
 

اتخاذ وسائل وقایة لحمایة الجمھور والعمال خالل تنفیذ االعمال، بما  )۱۳(   
 والحواجز من االخشب؛ الستایلفي ذلك تركیب انارة، 

 
على حركة السیر والمشاة في الطریق  منع التشویش خالل العمل )۱٤(   

 العام؛
 

   
 

اتخاذ إجراءات لمنع وضع المواد، الحواجز، أدوات عمل او أغراض  )۱٥(
 أخرى على الطریق العام، خالل تنفیذ االعمال؛

 
العقار ومحیطھ بعد إزالة أدوات، معدات او اغراض أخرى من  )۱٦(   

 االنتھاء من تنفیذ االعمال؛
 

 ددةمباني متعمرتفعة او  تركب بیوت درج محمیة في المباني الغیر )۱۷(   
 الطوابق؛

 
تحضیر تقریر بیئي، كي یساعد على البحث في تأثیرات الرخصة  )۱۸(   

وضع شروط في الرخصة بشأن اتخاذ -على البیئة، وبأعقاب البحث
لمنع اضرار بیئیة؛ ولكن ال یتوجب تحضیر التقریر البیئي إجراءات 

 قبل منح صاحب الرخصة الفرصة لإلدالء بأقوالھ بھذا الشأن؛
   

 إسكان المبنى ومنح مصادقة لتوصیلھ للبنیة التحتیة؛ )۱۹(   
 

تقدیم طلب لشھادة انھاء االعمال وتنفیذ الشروط التي اجلت لغایة  )۲۰(   
 انھاء االعمال؛ الحصول على شھادة

  
مالءمة الطلب لتعلیمات المخطط الساریة والمخططات التي تم  )۲۱(   

 ایداعھا؛
 

مالءمة الطلب للحصول على معلومات للرخصة الذي سلم لمقدم  )۲۲(   
 الطلب حسب الفصل ب من ھذه األنظمة،
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مالئمة الطلب لإلعالن الذي أرسل ألصحاب الحقوق في األراضي،  )۲۳(   

 ،۹بحال تم ارسالھ، كالمذكور في النظام 
 

مالءمة الطلب لتعلیمات أي قانون او تشریعات امن، الساریة على  )۲٤(   
 المنطقة موضوع الطلب او المباني قید البحث؛

 
الحصول على قرار أي جھة أخرى، بما في ذلك صاحب حقوق في  )۲٥(   

 بحذافیره؛األراضي، حسبة ال یمكن المصادقة الطلب 
 

مالئمة الطلب لتعلیمات التوجیھات اإلقلیمیة التي حددت بموجب المادة  )۲٦(   
 ج من االمر؛۳٤

 
موقع لیحدد في الرخصة شروط بشأن التخلص المخطط لھ من نفایات البناء  (ب)  

التخلص من مخلفات البناء او معالجتھا، خالل تنفیذ االعمال وبعد نھایتھا 
بحال كانت كمیة النفایات ضئیلة جدا حسب تقدیر المھندس، او مباشرتاً، اال 

تتواجد، حسب اعتقاد اللجنة، ظروف خاصة تبرر االعفاء من االخالء 
 المذكور؛

 
و جزء ا نطاق منطقة تخطیط التابعة لمجلس، لھدم مبنى تقع فيرخصة التي  (ج)  

من مبنى المبنى من اسبست، اخالء االسبست من العقار، او بناء في قسم من 
مبنى او أراضي التي یتواجد فیھا اسبست، یحدد في الشروط لتنفیذ االعمال 
ھو الحصول على تصریح ألعمال االسبست وتنفذ االعمال بواسطة مقاول 

من قانون منع  ۳۷اسبست یملك رخصة مالئمة لتنفیذ االعمال وفق المادة 
، حسب سریانھ في القانون ۲۰۱۱-٥۷۷۱اضرار االسبست والغبار المضر، 

 األساسي؛
  

صلة بنقل او قطع أشجار معمرة اال بعد ابراز  ذاتال تمنح اللجنة رخصة  (د)  
امامھا رخصة وفق القانون، لم یتخذ الضابط لشؤون الزراعة او مندوب عنھ 

یوم من یوم التوجھ الیھ، تمنح اللجنة رخصة البناء؛ رخصة  ٤٥موقف خالل 
البناء ال تحل مكان أي رخصة المطلوبة وفق القانون لنقل او قطع األشجار 

 المعمرة؛
 

قانون، تشریعات امن او عقد،  يبموجب ا سكان محمیینتواجد في العقار  )ھ(  
وكان الطلب لتنفیذ االعمال او االستعمال التي یمكن السماح فیھا للساكن، ال 

یوم بعد تسلیم مالك العقار نسخة عن  ۳۰تمنح اللجنة الرخصة اال بعد مضي 
ة انتباھك ان ھذه الرخص ، وتسجل في الرخصة المالحظة التالیة: "نلفتالطلب

بسبب تنفیذ االعمال او  ال تقي من دعوة قضائیة من مالك العقار ضدك
وفق  باالستعمال الذي سمح، بحال ال توجد موافقة كالمذكور، تصریح المطلو

 أي قانون، تشریعات امن او عقد".
  

تي محاضر جلساتھا، الاللجنة التي تنظر في طلب لمنح رخصة، تدون وتسجل  (أ) ۳۲ الجلسة رمحض
 تدون وتسجل قراراتھا وكذلك تحفظات أعضائھا مع شروحاتھا.
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ادلى المستشار القضائي للجنة برأیھ من الناحیة القضائیة بالسبة لطلي، یدون  (ب)  
ملخص رایة في محضر الجلسة، كما ویدون ملخص راي المھندس كمفھومھ 

 .۳۰في النظام 
 

جب تنفیذ او
تعلیمات الذیل 

 الثاني

ال تمنح رخصة اال وفق التعلیمات المفصلة في الذیل الثاني، وتشرط كل  (أ) .۳۳
 رخصة بشرط تنفیذ تنفذ االعمال وفق التعلیمات المذكورة.

 
یجوز للجنة ان تشترط رخصة إلضافة على مبنى قائم، تغیره، ترمیمھ او ھدم  (ب)  

رخصة یالئم تعلیمات جزء من مبنى قائم بشرط ان الجزء الذي لم تمنح لھ 
الذیل الثاني، وبشرط ان ھنالك عالقة بین الجزء المذكور واالعمال المقترحة 

 اال بحال تواجدت تعلیمات أخرى بالنسبة لھ في الذیل الثاني.
  

منح الرخصة بموجب ھذه األنظمة ال یزیل أي مسؤولیة عن مقدم الطلب، معد  (ج)  
والمسؤولین عن بنائھ، جراء أي اضرار مخطط ھیكل المبنى الطلب او معدیھ، 

 الناجم عن عدم تنفیذ تعلیمات المفصلة في الذیل الثاني.
 

بحال تم في ھذه األنظمة فرض واجب تنفیذ عمل معیین بعد انتھاء اعمال  (د)  
البناء وبواسطة منشآت التي یجب تركیبھا وفق شروط الرخصة، یستوفي 

 المنشآت المطلوبة لتنفیذ ھذا العمل.صاحب الرخصة واجباتھ بحال ركب 
 

لى عبالرغم من المحدد في الفقرة (أ)، یجوز لرئیس مجلس التنظیم اال )۱( )ھ(  
، ال كثرأالتعلیمات المفصلة في الذیل الثاني او  أحدتحدید بإعالن ان 

تسري على منطقة او مجال تخطیط في منطقة او على جزء من مجال 
انھا تسري بتغیرات او بشروط التي تفصل التخطیط في المنطقة، او 

 في القرار المذكور.
 

ة وفق الفقرة (أ) في مجموع مجلس التنظیم االعلىینشر اعالن رئیس  )۲(   
المناشیر، األوامر والتعیینات، وتوضع نسخة عنھ الطالع المعنیین 

 خالل ساعات الدوام العادیة. مجلس التنظیم االعلىفي دیوان 
 

 ىمجلس التنظیم االعلبالرغم من المحدد في الفقرة (أ)، یجوز لرئیس  )۳(   
 مجلس التنظیم االعلىاو لرئیس احدى اللجان الفرعیة التابعة ل

االعفاء، بشكل كامل او جزئي، في طلب معین من استیفاء تعلیمات 
 المفصلة في الذیل الثاني، ألسباب خاصة تدون.

 
تعلیمات بشأن 

 موقع
 -ھذا النظامفي  (أ) .۳٤

كتعریفھم في الذیل الخامس حسب سریانھ وفق -"المسؤولة"موقع"، "الجھة 
 (ج)؛٤٥تعلیمات المادة 

 یشمل جزء من مبنى.-"مبنى"
 

 یسري الذیل الثاني على موقع، منوطا بتعلیمات الذیل الخامس. (ب)  
 

عدا مبنى  ،مبنى جدید الذي یشید في نطاق موقع، یستوفي شروط الذیل الثاني (ج)  
 الذي تسري علیھ تعلیمات الذیل الخامس. الذي اعید ترمیمھ
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طلب لرخصة في الموقع، لیس لمبنى جدید، یقدم للجنة من قبل الجھة المسؤولة  (د)  
وفق تعلیمات الذیل الخامس؛ ولكن یجوز للجنة منح الرخصة، خالفا لتعلیمات 

على رخصة الشرطان الذیل الخامس، بشرط ان تتوفر في الطلب للحصول 
 التالیان:

 
قدم تقریر من الجھة المسؤولة ان ال یمكن او غیر عملي استیفاء  )۱(   

 ؛الساریة او جزء منھا دون المس بترمیم الموقعالتعلیمات 
 

قدم تقریر مختص من مھني یقر فیھ ان عدم استیفاء التعلیمات  )۲(   
ین الزائرین والماكث بسالمةالمطلوبة من التعلیمات الساریة كي یمس 

في الموقع، او ان اتخاذ إجراءات أخرى، مثل وضع الفتات تحذیریة 
 تضمن الوقایة والسالمة كالمذكور.

  
بحال ان الجھة المسؤولة لم تكن ھیئة عامة، یجوز للجنة ان تشترط منح  )ھ(  

ھني م الرخصة، كالمذكور في النظام الثانوي (د)، بتقدیم تقریر مختص من قیل
 آخر متفق علیھ من قبل األطراف، وتمنح الرخصة بناًء على تقریره.

 
فق و یفرض تنفیذھاالتي  ألعمالرخصة في مجال تخطیط التابع لمجلس،  (و)  

 تنفیذھا وفق تعلیمات الذیل، تمنح وتشترط ذوي اإلعاقة قانون مساواة حقوق
 قانون مساواة ذويالتعلیمات لتنفیذ الفرض المذكور وفق الثاني؛ شملت 

من الذیل الثاني او من  ۱اإلعاقة متطلبات مختلفة عن تعلیمات الفصل ح
مذكور یسري ال-تعلیمات أخرى من الذیل الثاني المتعلقة باإلتاحة لذوي اإلعاقة

  في تعلیمات قانون مساواة ذوي اإلعاقة.
 

 (أ) (ز)  
 

رخصة في مجال تخطیط التابع لمجلس، یجوز للمھندس ان یطلب 
االرفاق للطلب للحصول على رخصة لتنفیذ اعمال في المكان التي 

ر ، ارفاق تقریذوي اإلعاقة قانون مساواة حقوقیفرض تنفیذھا وفق 
 .خبیر في مجال اتاحة المباني، البنیة التحتیة والمحیط

 
بیر كالمذكور في النظام الثانوي (ز)(أ) اال ال یطلب المھندس تقریر خ (ب)   

التالي، على  أحدبحال كان موضوع الطلب للحصول على رخصة 
 األقل:

 
 ؛متر ۱٫٥وسیلة للتغلب على فارق علو الذي یزید عن  )۱(    

 
-وحدة سكنیة خاصة؛ لھذا الغرض، "وحدة سكن خاصة" )۲(    

 من الذیل الثاني. ۸٫۱۸۰كتعریفھا في البند 
 

الرخصة 
 ونُسخھا

من الذیل األول وتوقع على ید رئیس  ۳تعد الرخصة وفق االستمارة رقم  (أ) .۳٥
 اللجنة والمھندس.

 
یرفق للرخصة نسخة من كل ملحق للطلب، موقع على ید رئیس اللجنة او  (ب)  

 المھندس ونسح الملحقات المذكورة تشكل جزء ال یتجزأ من الرخصة.
 

 واحدة عن الرخصة في مكاتب اللجنة.تحفظ نسخة  (ج)  
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النسخة الثانیة من الرخصة تكون بحوزة مدیر االعمال في موقع البناء ویبرزھا  (د)  
حسب طلب الشخص الذي خول لذلك من قبل اللجنة، شخص من قبل مجلس 
التنظیم األعلى او اإلدارة المدنیة، سلطة الصحة، السلطة المحلیة او قیادة االمن 

 ، لجندي، لشرطي او رجل إطفاء.المدني
 

ناء، الب اعمالالعقار، تعلق، خالل مدة تنفیذ  في مكان بارز للعین في واجھة )ھ(  
 الفتھ واضحة ومقروءة التي تبین رقم الرخصة ووصف لماھیھ الرخصة.

  
مدة سریان 
القرار لمنح 

الرخصة 
 والرخصة

تعتبر كملغیة خالل سنة من یوم قرار مؤسسة تنظیم لمنح رخصة او تجدیدھا،  (أ) .۳٦
اإلعالن لمقدم الطلب على مصادقة طلبھ، بحال ان خالل المدة المذكورة لم 
تصدر الرخصة؛ یجوز لمؤسسة التنظیم تمدید المدة لسنة أخرى بحال تبین لھ 

 حاجة لفعل ذلك وألسباب خاصة تدون.
 

جوز لمؤسسة تسري الرخصة لمدة ثالث سنوات من یوم إصدارھا، ولكن ی (ب)  
خاصة تدون، ان تمنح رخصة لمدة  ألسبابالتنظیم التي أصدرت الرخصة، 
حجم االعمال موضوع الرخصة ومركباھا  خمس سنوات، بحال اقتنعت ان

 تبرر ذلك.
   

خالل سنة من یوم اصدار الرخصة، الرخصة  لاالعمال او االستعما تبدألم  (ج)  
 ملغیة.

 
 التي تزید عن سنة، الرخصة ملغیة.أوقفت االعمال لمدة  (د)  

 
و لرخصة اامؤسسة تنظیم تجدد مدة سریان الرخصة، بناًء على طلب صاحب  (أ) .۳۷ تجدید الرخصة

 صاحب حقوق في العقار، في الحاالت التالیة:
 

بدء االعمال ولكن لم یتم انھائھا خالل مدة سریان الرخصة كالمذكور  )۱(   
 (ب)؛۳٦في النظام 

 
 (ج) او (د).۳٦انتھاء مدة سریان الرخصة وفق تعلیمات النظام  )۲(   

 
ال یتم تجدید مدة سریان الرخصة بحال تواجد مانع وفق أي قانون او تشریعات  (ب)  

 یمنع تمدیدھا. امن
 

تجدید مدة سریان الرخصة وفق ھذا النظام یكون لمدة سنتین من موعد  (ج)  
 تنظیم تجدیدھا لسنة أخرى ألسباب خاصة تدون.انتھائھا، ولكن یجوز لمؤسسة 

   
طرأ تغیر على شخصیة صاحب الرخصة او صاحب حقوق في العقار، بجوز  (د)  

لمؤسسة تنظیم بناًء على طلب صاحب الرخصة او صاحب الحقوق في لعقار 
الجدید، اصدار رخصة جدیدة على اسم صاحب الرخصة الجدید او صاحب 

 الحقوق في العقار.
 

أدى حریق، انھیار، او أي حدث آخر ألضرار في المبنى، ویمكن تأھیل المبنى  )ھ(  
وفق الرخص التي بموجبھا تم بنائھ، تجدد اللجة التصریح حسب طلب صاحب 

خطیطي لذلك، وبشرط ان شروط الرخصة ال الرخصة، بعدم تواجد مانع ت
تتناقض مع أي قانون او تشریعات امن، بما في ذلك تعلیمات مخطط تنظیم 
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الملكیة او الحقوق في العقار، تصدر  الساري على المكان؛ طرأ تغیر على
 الرخصة الجدید على اسم المالك او صاحب الحقوق الجدید في العقار.

   
تصریح بشأن 
انھاء االعمال 

 الملجأفي 

، حسب اي قانون او نى او اضافة على مبنى الذي یلزمبكل رخصة لمب (أ) .۳۸
اجراء تعدیالت على الملجأ،  امة ملجأ واحد او أكثر، او یلزمتشریعات امن، إق

یقدم المسؤول عن بناء الھیكل تصریح للجنة، وفق النص المحدد في االستمارة 
من الذیل األول، بشأن تنفیذ االعمال المذكورة، قبل التقریر بشأن الرقابة  ۸رقم 

یعتبر استمرار اعمال البناء في نفس المبنى دون تقدیم  على انھاء بناء الھیكل؛
 لمذكور كأنھا اعمال دون رخصة.التصریح ا

 
 تفصل الواجبات المذكورة في النظام الثانوي (أ) في الرخصة. (ب)  

 
یجوز رئیس مجلس التنظیم األعلى اعفاء فئة معینة من مقدمي طلبات للحصول  (ج)  

 على رخصة بناء من استیفاء تعلیمات ھذا النظام، ألسباب خاصة یتم تدوینھا.
 

 أ(د) من االمر.۲تعلیمات ھذه األنظمة بالصالحیات اللجنة وفق المادة ال تمس  (د)  
  

السماح بأجراء 
من قبل  تعدیالت

 المھندس

یجوز للمھندس السماح بأجراء تعدیالت على الرخصة خالل تنفیذ  )۱( (أ) .۳۹
 االعمال بحال توفرت كل الشروط التالیة:

  
 التعدیالت خالل مدة سریان الرخصة؛ إلجراءقدم الطلب  (أ)    

 
لوبة ألجل مالئمة الرخصة، خالل تبین لھ ان التعدیالت مط (ب)    

 تنفیذ االعمال؛
 

 ال تتناقض التعدیالت مع أي قانون او تشریعات امن؛ (ج)    
 

التعدیالت ال تؤدي لزیادة مساحة البناء االجمالیة ولعدد  (د)    
 الرخصة؛الطوابق المسموح وفق 

 
األنواع المفصلة في النظام الثانوي  أحدتعد التعدیالت من  )ھ(    

 (ب).
 

یشمل خطط تنظیم الذي تم  -في النظام الثانوي ھذا، "مخطط تنظیم" )۲(   
 بناء او المعماریة،مخطط بشأن تصمیم الھندسة للایداعھ وملحقات 

 تطویر، التي تشكل جزء من مخطط التنظیم.
 

التعدیالت التي یمكن السماح فیھا وفق النظام الثانوي (أ)، منوطا الستیفاء  ھذه (ب)  
)(أ) حتى (د) منھ، بحال اقتنع المھندس ان التعدیل ال ۱المذكور في الفقرة (
 یمس بتصمیم المبنى:

 
تعدیالت على شكل او مكان أجزاء من المبنى وھیكل المبنى، التي،  )۱(   

 وظائف المبنى او تصمیمھ؛حسب اعتقاد المھندس، تحسن 
 

 دد الشقق؛تغییر بعالبناء، في حال ال یوجد  في تقسیم مساحات تعدیالت )۲(   
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 تعدیل على عدد الفتحات في المبنى، مكانھا، شكلھا او حجمھا؛ )۳(   
 

لیلھا، واالضافة علیھا او تق التقنیة الخارجیةتعدیل على منشآت المبنى  )٤(   
وبشرط انھا ال تعتبر مساحات مبنیة، والتعدیالت ال تمس بوظائف 

 المبنى والبیئة؛
  

 والدرابزین؛ البروزاتتعدیالت على  )٥(   
 

تعدیل على مواد البناء وتشطیب المبنى، وبشرط ان ال یوجد تقییدات  )٦(   
 وفق مخطط التنظیم؛

 
تعدیالت على مستوى المدخل المحدد للمبنى بحال كانت الزمة، حسب  )۷(   

نى بطریق الوصول للمباعتقاد المھندس، بناء على اعتبارات المتعلقة 
 ساحات حولھ؛او تطویر ال

 
بالمئة،  ۱۰تعدیالت على ارتفاع كل طابق من طبقات المبنى لغایة  )۸(   

منھ، بشرط ان مجموع بواسطة زیادة ارتفاع الطابق او التقلیل 
 متر؛ ۲الزیادات الكلي ال یزید عن 

 
تعدیالت على اعمال التطویر في ساحة المبنى، بما یتعلق  )۹(   

ما و الجنائن، مكان المسارات، الباحات، مواد التشطیب، اتباالرتفاع
 شابھ ذلك؛

 
او تقلیلھا، تعدیل على شكلھا او مقاساتھا،  في عدد الدرجاتإضافة  )۱۰(   

انیة كالشوارع او الدرابزین، بشرط ان التعدیالت ال تقلل من إمفي 
، في األقسام المبنى التي الخاصةاستعمالھا، على ذوي االحتیاجات 

 اعدت المنشآت المذكورة الستعمالھم.
 

النظام، خطیا، بالنسبة یشرح المھندس الذي یسمح بإجراء تعدیالت وفق ھذا  (ج)  
لكل تعدیل والحاجة فیھ للمالئمة خالل تنفیذ االعمال ولماذا ال یمس بتصمیم 

 المبنى.
 

رخصة التي منحت لیس بموجب ھذه النظام او خالفا لصالحیات المھندس  (د)  
للعقوبات المحددة في أي قانون ، ومن منح الرخصة معرض ملغیة-بموجبھا

 او تشریعات امن.
 

یقدم الطلب إلجراء تعدیالت على الرخصة وفق ھذا النظام، بواسطة االستمارة  )ھ(  
وكتاب مواصفات یشرح بشكل  من الذیل األول، ویرفق لھ شرح خطي ۲رقم 

مفصل جمیع التعدیالت المطلوبة؛ یوقع الطلب إلجراء التعدیالت على ید مقدم 
ل على الطلب للحصول على الرخصة وعلى ید من اعد الطلب للحصو

 الرخصة التي یتطرق لھا طلب اجراء التعدیالت.
    

یصدر المھندس قراره بشأن الطلب الذي قدم كالمطلوب خالل واحد وعشرین  (و)  
یوم من یوم تقدیمھ؛ لم یصدر المھندس قراره في الموعد المذكور او رفض 

كور المذالمصادقة على الطلب، یعلن بكتاب خطي للمقدم الطلب خالل الموعد 
 أسباب تأجیل القرار او رفض الطلب.
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حسب طلب صاحب الرخصة، یصدر لھ المھندس شھادة التي تدل على تنفیذ  (أ) .٤۰ شھادة انھاء

 جمیع اعمال البناء بموجب الرخصة وشروطھا (فیما یلي: "شھادة انھاء").
 

یوم منح یقدم صاحب الرخصة طلب للمھندس خالل مدة ال تزید عن سنة من  (ب)  
أ(ج) او (د) من االمر، ویب اإلضافة لمبنى قائم، ۳۷المصادقة وفق المادة 

خالل مدة ال تزید عن سنھ من یوم انھاء اإلضافة، التعدیل -تعدیلھ او ترمیمھ
او الترمیم؛ یجوز لرئیس اللجنة والمھندس سویتاً، ألسباب خاصة تفصل في 

ة، تأجیل الموعد لمنح قرارھما وفي الظروف التي حسب اعتقادھم ضروری
 شھادة االنھاء لمدة ال تزید عن سنھ أخرى.

 
 تعتبر شھادة االنھاء الموقعة على ید المھندس كبینة الستیفاء شروط الرخصة. (ج)  

 
لم یحصل صاحب الرخصة على شھادة انھاء خالل المواعید المحددة في  (د)  

الحصول على رخصة ولكن النظام الثانوي (ب) یعتبر كأنھ نفذ االعمال بعد 
ب(ب) من القانون او كمن ینفذ ۳۷لیس وفق شروطھا كالمذكور في المادة 

من االمر  ۳اعمال التي تستوجب رخصة خالفا لشروطھا كالمذكور في المادة 
 بشأن األراضي التي تم وضع الید علیھا، بمراعاة االمر.

 
من الذیل األول، یمكن  ٤یعد الطلب لشھادة االنھاء وفق االستمارة رقم  )ھ(  

 الحصول على االستمارة المذكورة من مكاتب أي لجنة.
 

بحال اعتقد المھندس نفذت واستكملت االعمال وفق الرخصة واستوفیت  (و)  
تعلیمات ھذه األنظمة وشروط الرخصة ونفذت دون تأجیل كالمذكور في الفقرة 

ومنظومة وفق (أ)، یمنح لصاحب الرخصة شھادة انھاء موقعة بتوقیعھ 
 من الذیل األول. ٥االستمارة رقم 

 
بالرغم من المذكور في النظام الثانوي (و)، ال تمنح شھادة انھاء لمبنى اال بعد  (ز)  

مخطط ما یسلم مھندس ھیكل المبنى للمھندس كتاب خطي یدل على وجود 
 مع ذكر مكان حفظھا. تھمحفوظموجودة في  وأنھا انشائي محدث

  
 لھ قبل منح شھادة االنھاء.مخطط االنشائي یحق للمھندس طلب ابراز  (ح)  

 
أ(د) من القانون، تعاد الكفالة المصرفیة التي ۳۷منحت المصادقة وفق المادة  (ط)  

تم ایداعھا لدى اللجنة كشرط للحصول على المصادقة المذكورة، بحال 
 اودعت، للمقدم الطلب سویتا مع شھادة االنھاء.

 
الستیفاء كفالة 

شروط الرخصة 
إلضافة، تعدیل 
او ترمیم مبنى 

 قائم

یجوز للجنة ان تشترط منح رخصة إلضافة على مبنى قام، تعدیلھ او ترمیمھ  (أ) .٤۱
بان صاحب الرخصة یقوم بإیداع كفالة مصرفیة تلقائیة لدى اللجنة (فیما یلي: 

ربط ت "الكفالة")، لضمان تنفیض شروط الرخصة، من قبل صاحب الرخصة،
قیمة الكفالة لجدول غالء المعیشة الذي تنشره دائرة اإلحصاءات المركزیة في 

 إسرائیل.
  

تكون قیمة الكفالة عشر اضعاف من قیمة الرسوم حسب القرار بشأن قیمة  (ب) 
، على ان ال تزید ۲۰۰٦-٥۷٦۷الرسوم لمنح رخص (یھودا والسامرة)، 
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الكفالة المذكورة في النظام الثانوي شیكل جدید؛ قیمة  ۱۰۰٫۰۰۰قیمتھا عن 
 ھذا تحتلن وفق جدول غالء المعیشة كالمذكور في النظام الثانوي (أ).

 
یجوز للجنة ان تعفي صاحب رخصة من إیداع الكفالة، كلھا او جزء منھا،  (ج)  

 ألسباب خاصة تدون. 
 

او شھادة یضمن صاحب الرخصة ان مدة الكفالة تكون لغایة منح المصادقة  (د)  
)، ویمدد مدة سریانھا ثالثة أیام، على ھاالنھاء كالمذكور في النظام الثانوي (

 األقل، قبل انتھائھا.
 

تعدیل اللجنة الكفالة لصاحب الرخصة، عند منح المصادقة وفق المادة  )ھ(  
، األول ٤۱) من القانون او عند منح شھادة االنھاء وفق النظام ۱أ(ج)(۳۷

 منھما.
 

او لم یمدد  منھا، لم یستوفي صاحب الرخصة شروط الرخصة، كلھا او جزء (و)  
مدة سریانھا كالمذكور في النظام الثانوي (د)، یجوز للجنة مصادرة الكفالة، 
كلھا او جزء منھا، واستعمالھا ألجل استیفاء شروط الرخصة وتغطیت 

الن عمصاریفھا لغرض استیفاء شروط الرخصة المذكورة، وبشرط ان تسلم ا
 قبل أربعة عشر یوما لصاحب الرخصة عن نیتھا لمصادرة الكفالة.

 
قررت اللجنة مصادرة جزء من الكفالة، او لنھا لم تستعمل كل األموال التي  (ز)  

صادرتھا ألجل استیفاء شروط الرخصة وتغطیت مصاریفھا، تعید لصاحب 
فھا مصاریالرخصة األموال المتبقیة بعد استیفاء شروط الرخصة وتغطیت 

مباشرتاً؛ تبقى ھذه األموال مربوطة بجدول غالء المعیشة كالمفصل في النظام 
 الثانوي (أ).

 
األبنیة المعدة 

للمصالح 
التجاریة، 

الحرف 
 والصناعة

تمنح الرخص للمباني المعدة للمصالح التجاریة، الحرف والصناعة التي تستوجب ترخیص  .٤۲
من القانون األساسي للمجالس  ۱او وفق الفصل طمن القانون األساسي  ۱وفق الفصل ط

، او للمباني المعدة للمصلحة العامة او ۱۹۷۹-٥۷۳۹اإلقلیمیة (یھودا والسامرة)، 
الصحیة، من قبل اللجنة بعد استشارة سلطة الصحة، او أي جھة أخرى المطلوبة وفق 

 القانون او تشریعات امن.
 

 في األراضي التي وضعت الید علیھا اتالتوجیھ: نظام ھالفصل 
 
 

یجوز للمسؤول لشأن االمر بشأن األراضي التي تم وضع الید علیھا (فیما یلي  (أ) ٤۳ نظام التوجیھات
في ھذه المادة: "المسؤول")، ان یحدد نظام مبادئ توجیھیة إلصدار الرخص 

 بمكان معین والقواعد إلقامة نظام مبادئ توجیھیة.
 

من القانون  ۲٦-۱۹تعلیمات المواد  نظام التوجیھاتتسري على تحدید  (ب)  
 بالتغییرات الفصلة فیما یلي:

 
للجنة ابكل مكان في القانون منحت صالحیة للمجلس التنظیم األعلى او  )۱(   

 ."المسؤول"اللوائیة، یأتي 
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او على منح مصداقیة  نظام التوجیھاتال یأمر المسؤول على إیداع  )۲(   
دئ توجیھیة قبل الحصول على توصیة مجلس التنظیم األعلى النظام مب

 اللجان الفرعیة من قبلھ بھذا الشأن. أحداو 
 

على نظام بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، یسمع االعتراض  )۳(   
من قبل مجلس التنظیم التوجیھ امام الجنة الفرعیة االعتراضات 

بحال سمع قرار على مخطط؛ ال یمس المذكور في صالحیات األعلى، 
ل من قب عتراضاتلالذ بتوصیة الجنة الفرعیة المسؤول لعدم االخ

 مجلس التنظیم األعلى.
 

 الساري على العقار نظام التوجیھاتالطلب للحصول على رخصة یتالءم مع  (ج)  
 نظامالطلب للحصول على رخصة؛ ال تمنح رخصة اال وفق  عموضو

 المذكور. التوجیھات
 

ال ، انظام التوجیھاتال تصدر اللجنة رخصة في منطقة التي یسري علیھا  (د)  
 بحال خولة لھذا الغرض من قبل المسؤول.

  
في  رتوجیھیة كالمذكوخولة اللجنة في منطقة التي یسري علیھا نظام مبادئ  )ھ(  

دا ، عنظام التوجیھات، تكون لھا في المنطقة التي یسري علیھا الفقرة (د)
الصالحیات المفصلة في ھذه األنظمة، أیضا الصالحیات المحددة في المواد 

) من تعیین لجان تنظیم ۸(-)۳ج(-) و۱۸(-)۱۲)، (۱۰)، (۸(-)۳(ب)(٤
 ۲۰۰۸-٥۷٦۸خاصة (مجالس إقلیمیة ومجالس محلیة) (یھودا والسامرة)، 

 بالتغیرات الملزمة.
 

 ةمتفرقتعلیمات الفصل و: 
 

 األنظمة منوطاً لتعلیماتجزًءا ال یتجزأ من ھذه الثاني والخامس الذیالن عتبر ی (أ) .٤٤ الذیول
 (و). ۳۳ النظام

 
أو نظمة األأي مصطلح في الذیل الثاني والذیل الخامس لم یتم تعریفھ في ھذه  (ب)  

من أنظمة  ۱الذیالن المذكوران یكون لھ المفھوم الذي اعطي لھ وفق النظام في 
، حسب ۱۹۷۰-٥۷۳۰التنظیم والبناء (طلب رخصة، شروطھا والرسوم)، 

اال بحال اختلف ، سریانھا في إسرائیل من حین آلخر، بالتغیرات الملزمة
 مفھومھا.

 
 في الذیل الخامس، تأتي التعدیالت التالیة: (ج)  

 
 ٥۱اآلثار رقم  قانون-یأتي"، ۱۹۷۸-٥۷۳۸بدالً من "قانون اآلثار،  )۱(   

-٥۷٤٦)، ۱۱٦٦واالمر بشأن اآلثار (یھودا والسامرة) ( ۱۹٦٦لسنة 
 ؛۱۹۸٦

 
الضابط لشؤون اآلثار في اإلدارة -بدالً من "سلطة اآلثار"، یأتي )۲(   

 المدنیة؛
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مبنى او مجموعة مباني او جزء منھا، -"، یأتيبدالً من "مبنى تاریخي )۳(
المتواجدة في مكان تاریخي، كمفھومھ بما في ذلك محیطھم القریب، 

؛۱۹٦٦لسنة  ٥۱في قانون اآلثار رقم 

ابط الض-بدالً من "السلطة لحمایة الطبیعة والحدائق الوطنیة"، یأتي )٤(
لشؤون حمایة الطبیعة والحدائق في اإلدارة المدنیة؛

وطنیة بدالً من " قانون الحدائق الوطنیة، حمایة الطبیعة، مواقع  )٥(
بشأن الحدائق  االمر-یأتي"، ۱۹۸۸-٥۷٥۸االنصاب التذكاریة، و

.۱۹۷۰-٥۷۳۰)، ۳۷۳(یھودا والسامرة) (

كریة غراض عسالتي وضعت الید علیھا أل في األراضي للعملمنح تصاریح بشأن االنظمة  .٤٥ الغاء
من ھذه  ٤۳المادة  السابقة) بموجب االنظمة-(فیما یلي  ۱۹۸٥-٥۷٤٥ ،(یھودا والسامرة)

تكون لھا جمیع سلطات اللجنة على النحو المحدد  ذلك،االنظمة وما لم ینص على خالف 
(د) من ھذه االنظمة. ٤۳بما في ذلك السلطات المنصوص علیھا في القسم  اللوائح،في ھذه 

یوم بعد توقیعھا. ۳۰ األنظمةھذه بدء سریان  .٤٦ بدء سریان

-ھذه األنظمةتسري  (أ) .٤۷ سریان

تنظیم من صدر تعیین لجان (ب) ٤في كل منطقة كالمذكور في المادة  )۱(
-٥۷٦۸(مجالس إقلیمیة ومجالس محلیة) (یھودا والسامرة)،  خاصة
؛۲۰۰۸

بكل منطقة تم وضع الید علیھا كمفھومھا في االمر بشأن األراضي  )۲(
علیھا االمر؛ التي تم وضع الید علیھا، بالمواضیع التي یسري

تسري على طلب للحصول على رخصة  وال-تعلیمات الفصول ب، ج، د، و (ب)
الذي قدم قبل بدء سریان ھذه األنظمة؛ التعلیمات ھذه ال تمس بأي تعلیمات او 
توجیھات التي صدرت بشكل قانوني من قبل مؤسسة تنظیم مخولة او ذو 

منصب مخول قبل صدور ھذه األنظمة.

۳٥، ۱۰حتى  ۸لما ذكر في النظام الثانوي (أ)، تسري األنظمة باإلضافة  (ج)
على كل المنطقة وعلى كل مؤسسة تنظیم؛ إلزالة الشك، ھذه  ٤۳-و ۳۷حتى 

التعلیمات ال تزید على صالحیات اللجنة بموضوع مصادقة مخطط تنظیم.

ألنظمة على طلب بالرغم من المذكور في النظام الثانوي (ج)، ال تسري ھذه ا (د)
المقدمة بموجب أنظمة مدن  واستعمالھللحصول على رخصة لمبنى زراعي 

قرى ومباني (ترخیص مبنى زراعي) (یھودا والسامرة) (تعلیمات مؤقتة)، 
٥۷۷۲-۲۰۱۲.

حدیدت بالرغم من المذكور في النظام الثانوي (أ)، یجوز لمجلس التنظیم األعلى )ھ(
مناطق أخرى او على ان ھذه األنظمة، كلھا او جزء منھا، تسري على 

یشملوا بالنسبة لتلك  ۱"المھندس" في النظام -مواضیع أخرى؛ "اللجنة و
ذو منصب، بالتناسب، الغیر  المناطق او المواضیع، مؤسسة التنظیم او

في التعریفات المذكورة. مفوضین
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ا یھود(أنظمة تنظیم المدن، القرى واالبنیة (طلب رخصة وشروطھا) تسمى ھذه األنظمة: " .٤۸ االسم
".۲۰۲۰-٥۷۸۰والسامرة)، 

 

 ع�����م�����ی�����د   ،  ع�����ل�����ی�����انغس����������ان  

 المدنیة              اإلدارة          رئیس

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

 ٥۷۸۰ادار                 ۷

 ۲۰۲۰آذار  ۳
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 الذيل األول

 رخصةطلب  –األول  ستمارةاال

 )أ((7)نظام 

1966سنة  79قانون تنظيم المدن القرى والمباني، رقم 

 بناء رخصةطلب 
1  استمارة

)أ(7النظام 

لجنة التخطيط والبناء الخاصة

 سلطة الترخيص

رقم الملف:            الطلب:      رقم 

الموقع  علىالسارية  المخططاتمساحة موقع /قطعةالحوض / فيسكاليعنوان

رقم المنزل اسم الشارع البلدةاسم 

رمز رمز 

شارع شارع 
OOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOO 
تسجيل   رقمأو رقم الهوية سم اال

 الشركة 

هاتفرقمالعنوان 

فاكس + الرمز البريدي البلدة   رقم المنزل   شارع الشخصي العائلة 

وصف 

الممتلك 
المقدم

 ط. 

 ...................

 ..... 

ف.

 ط.  صاحب الحق في الملك 

 ...................

 ..... 

ف.

اخر  اإليجار  ملكية 
O O O 

الطلب  اعدادمسؤول عن 

 ط. 

 ...................

 ..... 

ف.

مخطط الهيكل للمبنى

 ط. 

 ...................

 ..... 

ف.

وصف الطلب 

الرئيسي  االستعمال
O  مسكنOتجاريOرفيهتالOصناعهOورشةOزراعي

O مكاتبOةالفندقOوالرياضة النقاهةO المباني العامةO  آخراستعمال .....................

تاالستعماال أو  االعمالنوع 

 ة المقترح

Oمبنى جديد Oإضافة إلى المبنى Oالمبنى تعديل Oرميمت Oهدم ............................

O لهدف .     ............................................ : االستعمالالتغيير في:  ..................................................

هل العمل هو ل 
O مكتب حكوميO السلطة المحليةOةعام ؤسسةم

Oةخاص  هيئةOبناء منزلكOآخر ......................................................

.................... اعمال بناء  ...................   % متر مربع. مساحة المبنى المطلوبة: متر مربع  ..................   : قطعةال /  االراضيالمساحة مواصفات 

مواد بناء

نوع البناء
OعاديOصناعيOتركيب

O جاهز للمنزلOاخر .....................................

مواد أخرى Oحجارة بناءOحجر طبيعي Oالطوب Oخرسانة مسلحةOالجدران الخارجية 

مواد اخرى OزجاجOجبصOحجر طبيعي Oجرانوليت)حصى( Oمواد التشطيب 

مواد اخرى Oخشب Oخرسانة مسلحةOاالسقف 

مادة اخرى OقصارةOسبست  الاOقرميدالOخرسانة مسلحةOالسطح

االسوار 

Oالحجر االصطناعيO حجر طبيعيOالخرسانةO الطوبOحديدال

O خشب OشبكةOمادة اخرى ...............................

م.ط .....................مجملالم.ط .................................مقترحم.ط ..............................يوجد

1966لسنة  79قانون تنظيم المدن، القرى واالبنية رقم  

انظمة تخطيط المدن والقرى والمباني )طلب تصريح 
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المركزية اإلحصاءالستعمال دائرة –تفاصيل المبنى   

 رقم رخصة البناء الشقق حسب عدد الغرف  حجم التخصيصحسب  –ة لمجموع الكليمساحة البناء ال 
تفاصيل  التخصيص

 التخصيص

)مثل الشقق  

السكنية والفنادق  

 وما إلى ذلك( 

 السطح

 الرخصةحسب  

عدد  عدد الشقق  شقق  ال

 المساكن
   

 سنة شهر  تاريخ   غرف 1   للسكن

   رخصة بناء   غرف 2   للنقاهة 

للمصالح  

  التجارية

 والمكاتب 

   تجديد / تمديد رخصة البناء   غرف 3  

   البناء ءبد موعد   غرف 4   للمباني العامة 

للصناعة 

 والحرفية 
   هاء البناءانموعد    غرف 5  

وطوابق االعمدة  عدد الطوابق    غرف 6   الزراعي للفرع 

 المتطفلة 

  

يعبئ بحال ان  ____ ) عدد الوحدات السكنية التي صودق عليها في الرخصة السابقة       تسويةأو   ملجأ

 (. الرخصة السابقةهذه الرخصة تجدد او تمدد سريان 

      مباني الخدمات 
المجموع   مساحة البناء ل  المجموع الكلي

 الكلي
  

 

 على حدا )وفق مخطط البناء(  ىمستو  بكلبنائها المساحات المطلوب 

 المساحات المسموح بنائها في جميع المستويات معا )بموجب مصادقة، قانون، أنظمة، مخطط( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أعالهاصرح بهذا على صحة التفاصيل المذكورة 

______________________________           __________________ 

 الطلب الرئيسي معداسم وتوقيع                                     تاريخ            

 التوقيعات اإلضافية:

 _______________     _________________     _______________        مقدم الطلب 

 التوقيع                               االسم                             تاريخ                                   

 ____________________________      _________________      _          مالك العقار 

 التوقيع                               االسم                             تاريخ                                   

 

ومستوى  قالطاب ت الرئيسية )متر مربع( االستعماال 

 **المبنى

 

 

المجموع   الخدمة )متر مربع(  اقسام

 الكلي للمبنى

المساحات 

الغير 

 مسقوفة

 ب أ

 مجموع *  *  * 

 المساحة

 القائمة

 المجموع

 ملجأ

المرافق 

 والمنشآت

 التقنية

 التخزين
موقف  
 سيارات

 مداخل

 وبيت

 درج

طابق  

 أعمدة

 متطفلة

ممرات 

 عامة للناس
 القائمالبناء  اخر نتوءات

 ج الكلي المجموع

 ستعمال اال الرمز ستعمال اال الرمز ستعمال اال الرمز

 متر مربع

من % 
مساحة 

 القطعة

متر 

 مربع

 مساحةمن % 

 القطعة
 % متر مربع

 مقترح قائم مقترح قائم مقترح قائم

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                الكلي المجموع         

   ج  ب             ا       

                فوق األرض         

                تحت األرض         

 في عنوان الصفحة. المطلوب  لالرمز واالستعماالرجاء إدخال 

 يمكن العثور على مزيد من التفاصيل في صفحات الشرح. **

 .ثانية استمارة تعبئةيجب  استعماالت،في حالة وجود أكثر من ثالثة . 1 مالحظات

 .ثانية استمارة تعبئة مستويات،طوابق أو الكافية لعدة  أسطرفي حالة عدم وجود . 2

 :مالحظة

 ج=  ب+ أ المجموع الكلي للمساحات المطلوبة

 1ج= 1ب+  1يجب ان تكون متساوية للمساحات المسموحة أ

 الرئيسية )متر مربع( ت  االستعماال 
 مصادقة

 

 الخدمة )متر مربع(  اقسام 
المجموع الكلي للمساحات 

 المسموح بنائها
   

 

 المجموع الكلي

 ملجأ

منشأة 

 وأجهزة

 تقنية

 التخزين
موقف  

 سيارات

 مداخل

 وبيت

 درج

طابق  

 أعمدة

 متطفلة

ممرات 

 عامة للناس
 القائمالبناء  اخر نتوءات

 المجموع الكلي

 رمز رمز رمز

 متر مربع
من مساحة % 

 القطعة

متر 

 مربع

 

من مساحة % 

 القطعة

 % متر مربع

   

               المخطط الرئيسي      

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

  1ج  1ب             1أ    

               فوق االرض      

               تحت االرض      
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 ______________     _________________     ________________ المبنىمخطط هيكل 

 التوقيع                               االسم                             تاريخ                                   

 توقيعات أخرى:                           قبل:استعرضتها الهيئة / السلطة المرخصة من                             ختم اللجنة المحلية

 _____________     ________________                      الترخيص:سلطة  

 تاريخ                       االسم                                                  

                                           _________________    _____________ 

 توقيع                      وظيفة                                                 
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 *للحصول على رخصة  الطلب مقدم وتعهد   اتتعيين . أ
 الطلب الرئيسي   معدتعيين  )أ(1

، وان يمثلنا امام  رخصةلا طلب ل  الرئيسي  معد الليكون  رقم  هوية حامل........................ انني اعين بهذا 

بما في ذلك التعديالت بحال تم طلبها على   ،اومنحه  رخصةالمخولة لمعالجة طلب ال لجان التنظيم والسلطات  
 يد السلطات االتية. 

 ( المخططي الطلب)وفق  معدتعيين  ( ب1

 انني اعين بهذا: 

 فاكس هاتف عنوان صالحية العمل ي الطلب معد أسماء

    رئيسي  معد .1

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

في مجال العمل المذكور أعاله وأن يمثلنا في مجال عمله امام سلطات   رخصةال الحصول على طلب  معد ليكون

بما في ذلك التعديالت التي قد تطلبها   ،اواستالمه  رخصةالتخطيط في الجهات المختصة فيما يتعلق بمعالجة طلب ال

 السلطات المذكورة أعاله. 
 

 تعيين مخطط الهيكل . 2
 _______________  الهويةحامل رقم ______________ انني اعين بهذا

 __________ فاكس _________   هاتف____________________ _  عنوان

إلى اللجنة المحلية / سلطة الترخيص المحلية    ان يقدم  ،رخصةالموضوع  يكون مسؤوالً عن تصميم الهيكل للمبنى  

 .حتى انهائه الهيكل يشرف على بناءوأن  له، رخصةالحسابات الثابتة المتعلقة بالبناء الذي يتم طلب ال

 
 تفاصيل المقاول المسؤول عن بناء الهيكل . 3

 ______________  حامل رقم الهوية______________ انني اعين بهذا

ترخيص  الوحامل  ___________ مقاوالت القسم  سجلفي  _________ _  رقم.وحامل شهادة التسجيل 
 . بموجب القانون رخصةلا موضوعالقيام بالعمل   ،__________ساري المفعول حتى  ال العمل

 : إذا لم يتم تعيين مقاول للعمل بعد()

 المقاولين، مسجل في سجل  المقاول  ل  بتسليمهاوأتعهد    ،االعمال موضوع الرخصة ألي مقاول  أسلم  بأنني لم   أصرح
وسيتم إرفاق توقيع المقاول باإلشعار   العمل، اعالم سلطة الترخيص المحلية قبل بدء  القانون، يقتضي وفقًا لما 

 الذي يوضح تفاصيل تسجيل المقاول. 

 
 المسؤول عن بناء الهيكل تعيين .  4

 ________________ حامل رقم الهوية ______________ اعين بهذا

 ____________   فاكس_______________  هاتف____________  عنوان
 الهيكل.عن بناء  كمسؤول

 هيكل المبنى (العن بناء بحال لم يعيين مسؤول )

بالقيام   واتعهد _________________ التالية: البناء في المجاالت  عن اعمالبأنني لم اعيين مسؤول  أصرح
  بذلك على النحو المحدد في االنظمة، اعالم سلطة الترخيص المحلية قبل بدء العمل. 

 _____________   الطلبمقدم  توقيع __________________ تاريخ
 

 تعيين مسؤولين عن الرقابة . 5

كل  البناء،أعمال  عن مراقبة تنفيذ ذكورين أدناه ليكونوا مسؤولينبموجبه األشخاص الم اعيين بهذا االشخاص
 اسمه: جانب منهم في المجال المشار إليه ب

 فاكس هاتف العنوان  مجال عمل  ي الطلب معد أسماء

    رئيسي  معد .1

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 :( قسم منهمكلهم او  ،اذا لم يتم تعيين مسؤولين عن الرقابة)

 : لتاليةا  أعمال البناء في المجاالت مراقبة تنفيذن مسئواًل عن وأك اتعهد بأن . ب
بالقيام بذلك على النحو المحدد في االنظمة، اعالم    واتعهد_  ____________________________ 

  الطلب  مستدعي توقيع__________________ تاريخ سلطة الترخيص المحلية قبل بدء العمل.
 _____________ 

 تعهدات  . ج
 ي الطلب معد تصريح .1

 نحن الموقعين ادناه نتعهد ب: 
 أعاله. )ب(  1أ يصادق كل واحد مننا على صحة المذكور بالنسبة لنا في الفقرة .1
 أعاله. إليه في الفقرة  ةالمسند   المهاميوافق كل منا على تولي  .2

 ________________ 

بجانب كل منصب يشغله او يصرح عليها  ويوقعتفاصيله  يعبئيقوم  ليشغل عدة وظائف، شخص واحدعيين  *
 انون.ق  أيوفق تعليمات 

ت  المؤهالت المهنية لتقديم هذا الطلب وأننا راجعنا المستندا  يملك ا، في مجال عمله،أن كل من نصرح بهذا   ،(3) 

غير صحيح ، فسيعتبر   التصريحالمتعلقة بالطلب ، ونعلم أنه إذا كان هذا  مخططات ، بما في ذلك المتعلقة بالطلب
 . قانون او تشريعات امن  أيكاذبة او مضلله واننا معرضين للعقوبات المحددة في   تمعلوماكتسليم 

وملحقاته حررت على أفضل    الطلب الرئيسي( مسؤول عن التأكد من أن    الطلب   معد )_______________    انا

  الواردة في الطلب وأن جميع البيانات  العمل،من المعرفة المهنية ووفقًا ألي تشريع ينطبق على المبنى أو  وجه

 باستثناء االنحرافات المنصوص عليها أعاله. تطاالمخطصحيحة وأن التصميم المقترح يتوافق مع جميع 
 ____________  تاريخ

 رقم الترخيص  ي الطلب معدتوقيع  الطلب ي معد أسماء

   رئيسي(  معد )   .1

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 الهيكل  مخطط  تعهد .1
          _____________                                                                                                                  الهوية رقم_ ___________________  نا الموقع ادناها

 االسم الشخصي        اسم العائلة
 _______________________ مهندس، رقم الرخصة 

                                                         "(  بسيط مبنى"ل)_ __________________فني، رقم الرخصة  مهندس

 اتعهد بهذا كاالتي:
 . بناء الهيكل على واإلشراف  الطلب، موضوع  للبناء الهيكل مخطط  أكون أن على  أوافق .1

 . رخصة تعلقة ببناء المبنى المحدد في الالم الثابتة الحسابات ،رخصةال  منح قبل بتقديم، أتعهد .2

 حسابات بتقديم أتعهد فيها، جوهري تغيير إلجراء حاجة هناك كانت الثابتة، الحسابات تقديم بعد أنه أعلم .3
 . لذلك الحاجة بمجرد معدلة ثابتة

بما في  بالطلب، المتعلقة الوثائق راجعت قد  وأنني الطلب، هذا عداد إل المهنية المؤهالت لدي بأنأصرح  .4

كتسليم  فسيعتبر  صحيح،غير  التصريحأنه إذا كان هذا  على يقين بالطلب وانييتعلق  مخططذلك أي 
 .  قانون او تشريعات امن أيكاذبة او مضلله وانني معرض للعقوبات المحددة في  تمعلوما

 .سنوات بعد االنتهاء من البناء 10 عن تقل ال  لمدة  البناء بخريطة االحتفاظ على يجب  أنه مأعل .5
 

 ( التعيين عند ) الهيكل  بناء عن المسؤول تعهد .6

 ______________________   رقم هوية_____________  انا الموقع

 ( لمبنى عادي_______________ )مهندس، رقم الرخصة 
 :اتعهد بهذا كاالتي_______________ رقم   رخصةحامل  فني مهندس

 الهيكل. أوافق على أن أكون مسؤوالً عن بناء   . أ
ألكون مسؤوالً عن بناء الهيكل للمبنى وأتعهد برعاية بناء الهيكل للمبنى وفقًا لخطط لدي المهارات المهنية   . ب

وتعليمات مخطط الهيكل كما سيتم تقديمه كتابةً وأداء واجباتي كما هو منصوص عليه في أي تشريع متعلق 

 به.
 _______________ _:  توقيع_____________: تاريخ

 (عند تعيينه) الرقابة تعهد المسؤول عن  . 4**
 نحن الموقعون أدناه نعلن بهذا: 

 ( أعاله.5يؤكد كل منا صحة ما ورد في القائمة أ ) (1)
 يوافق كل منا على تولي الدور المسند إليه في الفقرة أعاله. ( 2)
صحيح وإبالغ نتعهد، بأن كل فيما يتعلق بمجال نشاطه ، أن لدينا المؤهالت المهنية إلجراء المراجعة بشكل ( 3)

 نتائجها إلى سلطة الترخيص المحلية كما يقتضي القانون. 
تكون مسؤوالً عن المراجعة ان تتم على أفضل قدر من  /ي ( الرئيسي التفتيش  معد)_ _____________  انا

 المعرفة المهنية وجميع التقارير إلى سلطة الترخيص المحلية التي سيتم إجراؤها وفقًا ألي قانون. 

 رقم الترخيص  توقيع المسؤولين عن الرقابة  المسؤولين عن الرقابة  أسماء

  رئيسي  معد .1

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
 _____________ 

 قبد بدء البناء  ،يمكن تقديمه بشكل منفرد**
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 2 استمارة

 ((ه) 39)نظام 

 1966سنة  79، رقم واالبنيةقانون تنظيم مدن قرى 

 على يد مهندس اللجنة المختصة رخصةال علىتعديالت بأجراء السماح 

 
  

 1966سنة  79قانون تنظيم مدن قرى واالبنية، رقم                                                                                                                                                                          2نموذج 

 2019-5780ريح وشروطه()يهودا والسامرة(، تخطيط مدن،قرى ومباني )طلب تص أنظمة  

 ( ه) 39النظام 

 لجنة التخطيط والبناء الخاصة 

 سلطة الترخيص

 رقم الملف:  الطلب: رقم  

   

 

 المنطقة على  السارية  المخططات مساحة  موقع /قطعة الحوض / فيسكالي عنوان 

 رقم المنزل  اسم الشارع  البلدةاسم  

    
   

  رمز   رمز   

  شارع   شارع  
 OOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOO 
تسجيل   رقمأو رقم الهوية  سم اال

 الشركة 

 هاتف رقم العنوان 
 فاكس   + الرمز البريدي البلدة   رقم المنزل        شارع  الشخصي  العائلة  

وصف 

 الممتلك 
 المقدم

 ط.     

 ...................

 ..... 

 ف.

 ط.       صاحب الحق في الملك  

 ...................

 ..... 

 ف.

    اخر  اإليجار  ملكية  
 O O O    

 

 الطلب  اعدادمسؤول عن 

 ط.      

 ...................

 ..... 

 ف.

    

    

 

 مخطط الهيكل للمبنى

 ط.      

 ...................

 ..... 

 ف.

    

    

  وصف الطلب  

 

 الرئيسي  االستعمال
O  مسكن Oتجاري Oالترفيه Oصناعه Oورشة Oزراعي 

 O مكاتب Oالفندقة Oوالرياضة النقاهة O المباني العامة Oاستخدام آخر ..................... 

 
  تاالستعماال أو  االعمالنوع 

 ة المقترح

O جديدمبنى Oإضافة إلى المبنى Oالمبنى تعديل Oرميمت Oهدم ............................ 

 O لهدف .     ............................................ : االستعمالالتغيير في:  .................................................. 

 
 هل العمل هو ل 

O مكتب حكومي O السلطة المحلية Oةعام ؤسسةم  

 Oةخاص  هيئة Oبناء منزلك Oآخر ...................................................... 

 ....................       اعمال بناء  ...................   % متر مربع. مساحة المبنى المطلوبة: متر مربع  ..................   : قطعةال /  االراضي المساحة تفاصيل

 الصلي للتصريحتقديم طلب للتعديل توقع على يد محرر الطلب 

 مواد بناء

 نوع البناء
Oعادي Oصناعي Oتركيب 

O جاهز للمنزل  Oاخر ..................................... 

 خرسانة مسلحةO الجدران الخارجية  حجر طبيعي O الطوب O خرسانة مسلحةO الجدران الخارجية 

 جرانوليت)حصى( O مواد التشطيب  جبصO حجر طبيعي O جرانوليت)حصى( O مواد التشطيب 

 مسلحةخرسانة O االسقف  مواد اخرى O خشب O خرسانة مسلحةO االسقف 

 خرسانة مسلحةO السطح سبست  الاO قرميدالO خرسانة مسلحةO السطح

 االسوار 

Oالحجر االصطناعي O حجر طبيعي Oاالسوار  الخرسانة Oالحجر االصطناعي 

O خشب Oشبكة Oمادة اخرى ...............................  

 م.ط .....................مجملال م.ط .................................مقترح م.ط ..............................يوجد
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 تاريخال                                                                             توقيعال                                                             سم المهندسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعديالت 

المطلوبة  

  على

 رخصةال

رقم 

 تسلسلي
 ( ه على يد مقدم الطلبتتتم تعبئ) تفاصيل التعديل وتبرير الطلب

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

 شروحات

 المهندس

 المصادق

 مساحات البناء، يجب تعبئة الالئحة التي في العمود التالي من هذه االستمارة. بحال لم يشمل الطلب تعديل يسجل "دون تغير"بحال شمل الطلب تغير في 
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 على حدا )وفق مخطط البناء(  ىبكل مستوبنائها المساحات المطلوب 

 

 المساحات المسموح بنائها في جميع المستويات معا )بموجب مصادقة، قانون، أنظمة، مخطط( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أعالهاصرح بهذا على صحة التفاصيل المذكورة 

______________________________           __________________ 

 الطلب الرئيسي معداسم وتوقيع                                     تاريخ            

 التوقيعات اإلضافية:

 _______________     _________________     _______________        مقدم الطلب 

 التوقيع                               االسم                             تاريخ                                   

 ______________      _________________      _______________          مالك العقار 

 التوقيع                               االسم                             تاريخ                                   

 _______________     _________________     _______________  مخطط هيكل المبنى

 التوقيع                               سماال                             تاريخ                                   

 توقيعات أخرى:                            استعرضتها الهيئة / السلطة المرخصة من قبل:                            ختم اللجنة المحلية

 _____________     ________________                        الترخيص:سلطة  

 تاريخ                       االسم                                                  

                                          _________________    _____________ 

 توقيع                      وظيفة                                                 

 

 

 

 

 

ق ومستوى الطاب ت الرئيسية )متر مربع( االستعماال 

 **المبنى

 

 

المجموع   الخدمة )متر مربع(  اقسام

 الكلي للمبنى

المساحات 

الغير 

 مسقوفة

 ب أ

مجموع  *  *  * 

 المساحة

 القائمة

 المجموع

 ملجأ

المرافق 

 والمنشآت

 التقنية

 التخزين
موقف  
 سيارات

 مداخل

 وبيت

 درج

طابق  

 أعمدة

 متطفلة

ممرات 

 عامة للناس
 القائمالبناء  اخر نتوءات

 ج الكليالمجموع 

 ستعمال اال الرمز ستعمال اال الرمز ستعمال اال الرمز

 متر مربع

من % 
مساحة 

 القطعة

متر 

 مربع

مساحة من % 

 القطعة
 % متر مربع

 مقترح قائم مقترح قائم مقترح قائم

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                المجموع الكلي         

   ج  ب             ا       

                فوق األرض         

                تحت األرض         

 في عنوان الصفحة. المطلوب  لالرمز واالستعماالرجاء إدخال 

 يمكن العثور على مزيد من التفاصيل في صفحات الشرح. **

 .ثانية استمارة تعبئةيجب  استعماالت،في حالة وجود أكثر من ثالثة . 1 مالحظات

 .ثانية استمارة تعبئة مستويات،طوابق أو الكافية لعدة  أسطرفي حالة عدم وجود . 2

 :مالحظة

 ج=  ب+ أ المجموع الكلي للمساحات المطلوبة

 1ج= 1ب+  1يجب ان تكون متساوية للمساحات المسموحة أ

 الرئيسية )متر مربع( ت  االستعماال 

 

 الخدمة )متر مربع(  اقسام 
المجموع الكلي للمساحات 

 المسموح بنائها
   

 

 المجموع الكلي

 ملجأ

منشأة 

 وأجهزة

 تقنية

 التخزين
موقف  

 سيارات

 مداخل

 وبيت

 درج

طابق  

 أعمدة

 متطفلة

ممرات 

 عامة للناس
 القائمالبناء  اخر نتوءات

 المجموع الكلي

 رمز رمز رمز

 متر مربع
من مساحة % 

 القطعة

متر 
 مربع

 

من مساحة % 

 القطعة

 % متر مربع

   

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

  1ج  1ب             1أ    

                     

                     

  

  

 في حالة طلب التسهيل، يجب التوقيع على ما يلي:
 مبررات الطلب تسهيلتفاصيل طلب ال

1  

2  

3  

4  

  
 

 :انني اتعهد بأن التفاصيل صحيحة

 

             ___________ ________________ 
 الطلب الرئيسي معداسم وتوقيع  تاريخ         
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 *للحصول على رخصة  الطلب مقدم وتعهد   اتتعيين . أ
 الطلب الرئيسي   معدتعيين  )أ(1

، وان يمثلنا امام  رخصةلا طلب ل  ليكون المعد الرئيسي  رقم  هوية حامل........................ انني اعين بهذا 

بما في ذلك التعديالت بحال تم طلبها على   ،اومنحه  رخصةلمعالجة طلب ال لجان التنظيم والسلطات المخولة  
 يد السلطات االتية. 

 ( المخططي الطلب)وفق  معدتعيين ( ب)1

 انني اعين بهذا: 

 فاكس هاتف عنوان صالحية العمل ي الطلب معد أسماء

    رئيسي  معد .1

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

في مجال العمل المذكور أعاله وأن يمثلنا في مجال عمله امام سلطات   رخصةال الحصول على طلب  معد ليكون

بما في ذلك التعديالت التي قد تطلبها   ،اواستالمه  رخصةالتخطيط في الجهات المختصة فيما يتعلق بمعالجة طلب ال

 السلطات المذكورة أعاله. 
 

 تعيين مخطط الهيكل . 2
 _______________  حامل رقم الهوية______________ انني اعين بهذا

 __________ فاكس _________   هاتف____________________ _  عنوان

إلى اللجنة المحلية / سلطة الترخيص المحلية    ان يقدم  ،رخصةالموضوع  يكون مسؤوالً عن تصميم الهيكل للمبنى  

 .حتى انهائه الهيكليشرف على بناء وأن  له، صةرخ الحسابات الثابتة المتعلقة بالبناء الذي يتم طلب ال

 
 تفاصيل المقاول المسؤول عن بناء الهيكل . 3

 ______________  حامل رقم الهوية______________ انني اعين بهذا

ترخيص  الوحامل  ___________ مقاوالت القسم  سجلفي  __________  رقم.وحامل شهادة التسجيل 
 . بموجب القانون رخصةلا موضوعالقيام بالعمل   ،__________ساري المفعول حتى  ال العمل

 : إذا لم يتم تعيين مقاول للعمل بعد()

 المقاولين، مسجل في سجل  المقاول  ل  بتسليمهاوأتعهد    ،أسلم االعمال موضوع الرخصة ألي مقاول  بأنني لم   أصرح
وسيتم إرفاق توقيع المقاول باإلشعار   العمل، اعالم سلطة الترخيص المحلية قبل بدء  القانون، يقتضي وفقًا لما 

 الذي يوضح تفاصيل تسجيل المقاول. 

 
 المسؤول عن بناء الهيكل تعيين .  4

 ________________ حامل رقم الهوية ______________ اعين بهذا

 ____________   فاكس_______________  هاتف____________  عنوان
 الهيكل.عن بناء  كمسؤول

 هيكل المبنى (العن بناء بحال لم يعيين مسؤول )

بالقيام   واتعهد _________________ بأنني لم اعيين مسؤول عن اعمال البناء في المجاالت التالية:  أصرح
  بذلك على النحو المحدد في االنظمة، اعالم سلطة الترخيص المحلية قبل بدء العمل. 

 _____________   الطلبمقدم  توقيع __________________ تاريخ
 

 تعيين مسؤولين عن الرقابة . 5

كل  البناء،أعمال  عن مراقبة تنفيذ ذكورين أدناه ليكونوا مسؤولينبموجبه األشخاص الم اعيين بهذا االشخاص
 اسمه: جانب منهم في المجال المشار إليه ب

 فاكس هاتف العنوان  مجال عمل  ي الطلب معد أسماء

    رئيسي  معد .1

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 :( قسم منهمكلهم او  ،اذا لم يتم تعيين مسؤولين عن الرقابة)

 : التالية أعمال البناء في المجاالت مراقبة تنفيذن مسئواًل عن واتعهد بأن أك . ب
بالقيام بذلك على النحو المحدد في االنظمة، اعالم    واتعهد_  ____________________________ 

  الطلب  مستدعي توقيع__________________ تاريخ سلطة الترخيص المحلية قبل بدء العمل.
 _____________ 

 تعهدات  . ج
 ي الطلب معد تصريح .2

 نحن الموقعين ادناه نتعهد ب: 
 أعاله. )ب(  1أ يصادق كل واحد مننا على صحة المذكور بالنسبة لنا في الفقرة .3
 أعاله. إليه في الفقرة  ةالمسند   المهاميوافق كل منا على تولي  .4

 ________________ 

بجانب كل منصب يشغله او يصرح عليها  ويوقعتفاصيله  يعبئيقوم  ليشغل عدة وظائف، شخص واحدعيين  *
 انون.ق  أيوفق تعليمات 

ت  المؤهالت المهنية لتقديم هذا الطلب وأننا راجعنا المستندا  يملك ا، في مجال عمله،أن كل من نصرح بهذا   ،(3) 

غير صحيح ، فسيعتبر   التصريحالمتعلقة بالطلب ، ونعلم أنه إذا كان هذا  مخططات ، بما في ذلك المتعلقة بالطلب
 . قانون او تشريعات امن  أيكاذبة او مضلله واننا معرضين للعقوبات المحددة في   تكتسليم معلوما

وملحقاته حررت على أفضل    الطلب الرئيسي( مسؤول عن التأكد من أن    الطلب   معد )_______________    انا

  الواردة في الطلب وأن جميع البيانات  العمل،من المعرفة المهنية ووفقًا ألي تشريع ينطبق على المبنى أو  وجه

 باستثناء االنحرافات المنصوص عليها أعاله. تطاالمخطصحيحة وأن التصميم المقترح يتوافق مع جميع 
 ____________  تاريخ

 رقم الترخيص  ي الطلب معدتوقيع  الطلب ي معد أسماء

   رئيسي(  معد)    .1

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 تعهد مخطط الهيكل  .2
          _____________                                                                                                                  رقم الهوية_ ___________________  انا الموقع ادناه

 االسم الشخصي        اسم العائلة
 _______________________ مهندس، رقم الرخصة 

                                                         "(  بسيط مبنى"ل)_ __________________فني، رقم الرخصة  مهندس

 اتعهد بهذا كاالتي:
 . بناء الهيكل على واإلشراف  الطلب، موضوع  للبناء الهيكل مخطط  أكون أن على  أوافق .1

 . رخصة تعلقة ببناء المبنى المحدد في الالم الثابتة الحسابات ،رخصةال  منح قبل بتقديم، أتعهد .2

 حسابات بتقديم أتعهد فيها، جوهري تغيير إلجراء حاجة هناك كانت الثابتة، الحسابات تقديم بعد أنه أعلم .3
 . لذلك الحاجة بمجرد معدلة ثابتة

بما في  بالطلب، المتعلقة الوثائق راجعت قد  وأنني الطلب، هذا عداد إل المهنية المؤهالت لدي بأنأصرح  .4

كتسليم  فسيعتبر  صحيح،غير  التصريحأنه إذا كان هذا  على يقين بالطلب وانييتعلق  مخططذلك أي 
 .  قانون او تشريعات امن أيكاذبة او مضلله وانني معرض للعقوبات المحددة في  تمعلوما

 .سنوات بعد االنتهاء من البناء 10 عن تقل ال  لمدة  البناء بخريطة االحتفاظ على يجب  أنه مأعل .5
 

 ( التعيين عند ) الهيكل  بناء عن المسؤول تعهد .7

 ______________________   رقم هوية_____________  انا الموقع

 ( لمبنى عادي_______________ )مهندس، رقم الرخصة 
 :اتعهد بهذا كاالتي_______________ رقم   رخصةحامل فني  مهندس

 الهيكل. أوافق على أن أكون مسؤوالً عن بناء   . ج
ألكون مسؤوالً عن بناء الهيكل للمبنى وأتعهد برعاية بناء الهيكل للمبنى وفقًا لخطط لدي المهارات المهنية   . د

وتعليمات مخطط الهيكل كما سيتم تقديمه كتابةً وأداء واجباتي كما هو منصوص عليه في أي تشريع متعلق 

 به.
 ________________ :  توقيع_____________: تاريخ

 (عند تعيينه) الرقابة تعهد المسؤول عن  . 4**
 نحن الموقعون أدناه نعلن بهذا: 

 ( أعاله.5يؤكد كل منا صحة ما ورد في القائمة أ )( 1)
 يوافق كل منا على تولي الدور المسند إليه في الفقرة أعاله. ( 2)
ح وإبالغ نتعهد، بأن كل فيما يتعلق بمجال نشاطه ، أن لدينا المؤهالت المهنية إلجراء المراجعة بشكل صحي(  3)

 نتائجها إلى سلطة الترخيص المحلية كما يقتضي القانون. 
تكون مسؤوالً عن المراجعة ان تتم على أفضل قدر من  /ي ( التفتيش الرئيسي  معد)_ _____________  انا

 المعرفة المهنية وجميع التقارير إلى سلطة الترخيص المحلية التي سيتم إجراؤها وفقًا ألي قانون. 

 رقم الترخيص  توقيع المسؤولين عن الرقابة  المسؤولين عن الرقابة  أسماء

  رئيسي  معد .1

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
 _____________ 

 قبد بدء البناء  ،يمكن تقديمه بشكل منفرد**
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 خصة الر- 3 استمارة

 (( أ)35 نظام)

 رخصة 

 ______________________   رقم ملف

 

  ____________ القطعة ____________ موقع التقسيم / ____________قطعة __________حوض

 

 ___________ التفصيلي المخطط  رقم

 

 _______________  الخاصة والبناء التخطيط لجنة

 ______________________  البناء. رخصة  رقم

 ___________________  رقم ،____ شارع حي_______ ،________  المحلية السلطة

 . _______________هوية رقم __________________________  رخصةال صاحب 

 . _______________هاتف _______________________________ عنوانه

 . _______________هوية رقم الطلب_________________________ معد

 . _______________هاتف _______________________________ عنوانه

 . _______________هوية رقم ____________ الهيكل بناء عن المسؤول المهندس

 الخاصة.  اللجنة بموافقة إال للتحويل قابل غير رخصةال هذا

  ________يوم من ______________ الخاصة المحلية اللجنة موافقة على بناءً 

 __:____________________يصرح

 

  ووفقًا ، 2020-5780 ، والسامرة( )يهودا (وشروطها   رخصةال )طلب  واالبنية القرى ،المدن تنظيم ألنظمة وفقًا المذكورة األعمال يذتنف يتم أن بشرط

 ____________:_التالية. الخاصة الشروط استيفاء يجب ، رخصةال بهذا المرفقة والمصادقة،  لموقعةا للمالحق

 

 البناء:  رسوم قيمة  حساب يلي فيما

 _____________________: العمل  وصف

 ___________________________: الكمية

 ____________________: القياس  وحدة

 ____________________________: ثمن

 ____________________:________الكلي المجموع

 ________________: البناء رسومل الكلي المجموع

 

 ___________________  رقم.  الوصل بحسب _________________ تاريخ في ةالمدفوع  الكفالة

 __________________ رقم  الوصل بحسب ________ تاريخب  البناء رسوم  قيمة من المتبقي المبلغ دفع تم

  _________________رخصةال منح تاريخ

 .اصدارها تاريخ من سنوات ثالث بمضي رخصةال هذا سريان ينتهي

 

  صالحياتها.  نطاق في تعمل التي الخاصة للجنة التابعة الفرعية اللجنة ايضا يشمل ،الخاصة اللجنة كتابة عند ستمارةاال هذا في

 

 ___________________________________ المهندس توقيع

 ___________________ المختصة اللجنة رئيس توقيع

 او

 _________________  الخاصة للجنة الفرعية اللجنة رئيس

 

 ___________________________ المحلية اللجنة ختم

 

 المهندس. /المحلية  اللجنة رئيس يد على والمصادقة  الموقعة الملحقات عن واحدة نسخة مرفق:

 موقع  في االعمال مدير يحتاز ،2020-5780 ،والسامرة(  )يهودا (وشروطها  رخصة )طلب واالبنية القرى ،المدن ظيمتن  انظمة من )د(35 النظام بموجب

  ، اللجنة  قبل  من   المفوض  الشخص  قبل  من  طلبها  عند  برزوت   ،عليها  ومصادق  موقعة  وملحقاتها،  رخصةال  من  واحدة  نسخة  على  ،االعمال  تنفيذ  مدة  خالل  البناء

 اإلطفاء.  رجل أو لجندي أو لضابط ،المدني الدفاع أو المحلية السلطة ،الصحة سلطة المدنية، اإلدارة أو للتخطيط  علىاأل التنظيم مجلس قبل من أو
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 4 ستمارةا

 ((ه)40 نظام)

 

 طلب شهادة انهاء

 

. ملف رقم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

. رخصة ال صاحبانا الموقع  أ . . . . . . . . . . . . . . . . هويةالرقم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عنواني في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  هاتف .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بهذا من المهندس للجنة الخاصة اطلب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بخصوص انهاء منحي شهادة  .

.في رخصة البناء رقم. ة\* المحدداالعمال/المبنى . . . . . .  بتاريخ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( السلطة المحلية) منطقة نفوذ المجلسفي .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شارع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حوض. . . . . . . . . . . . . . . .

.*قطعة/موقع . . . . . . . . . . . . . . . قسيمة  . . . . . . . . . . . .  مساحة . . . . . . . . . . . ق . ف نو د م ء  ا ن ب ط  خط . م . . . . . . . . . . . 

 

.  تاريخ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  رخصةتوقيع حامل ال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 على يد شخص واحد فقط( االعمال على تنفيذ نفذت الرقابةيتم تعبئته بحال ) .ب

 هاتف............................................  عنواني ............  هويةرقم ....................  الرقابةعن  المسؤول ادناه انا الموقع/ة

وفقًا  المصادقة والملحقاتللمواصفات  طبقا اقد تم تنفيذه االنهاءشهادة موضوع طلب ل اعماال/ن البناءاتعهد بهذا أ...................... 

وجميع الشروط المنصوص عليها  ،2020-5780 (،( )يهودا والسامرةاوشروطه رخصة)طلب ال واالبنيةالقرى ألنظمة تنظيم المدن، 

قرروا ............................. تاريخب رئيس ومهندس اللجنة الخاصة قرار  بموجبالتي وعدا الشروط المفصلة فيما يلي،  ،رخصةالفي 

 .....................لغاية تنفيذهاتأجيل 

 

 :أجل تنفيذهاوهذه هي الشروط التي 

 

قرار رئيس ومهندس اللجنة   اتخاذ تاريخ الموعد النهائي لتحقيق الشرط الشرط ماهية

 للتأجيل الخاصة 

1.   

2.   

3.   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 الرقابةتوقيع المسؤول   تاريخ

 

. الطلب الرئيسي  معدالطلب/    معدأنا،   .1ب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الهويةرقم  . . . . . . . . . . . . . . . . .   الرخصة   رقم  .

. عنواني ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هاتف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وبناء  ،بهذا أصرح       ،.

 اتنفيذهان تم  و  ،االنهاء  االعمال موضوع شهادةبشأن تنفيذ    المعماري،التخطيط    مجال، في  الكليةعلى الرقابة التي نفذتها في نطاق الرقابة  

-5780"    (،وشروطه( )يهودا والسامرة  رخصةتخطيط المدن والقرى والمباني )طلب    ألنظمةوفقًا    المصادقة  والملحقاتوفقًا للمواصفات  

 .تنفيذهاتأجيل  تموالتي  أعاله،باستثناء الشروط المنصوص عليها  ،رخصةالالتي اشترطها تم استيفاء جميع الشروط  ،2019

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 الطلب الرئيسي معدالطلب/  معدتوقيع   تاريخ

 

 شخص واحد( اكثر من على يد االعمال على تنفيذ نفذت الرقابةيتم تعبئته بحال )

 وملحقات للمواصفات  طبقا تشيدهقد تم  نهاءاال شهادةموضوع  أن المبنى ،كل منا بما يتعلق في مجال عمله بهذا، نصرح أدناه،نحن الموقعون 

جميع الشروط يستوفي و. 2020-5780 (،( )يهودا والسامرةاوشروطه رخصة )طلب  واالبنيةالقرى ، المدن نظمةأ بموجب المصادقة

  رئيس ومهندس اللجنة الخاصةعدا الشروط المفصلة فيما يلي، والتي بموجب قرار  الرخصة،المنصوص عليها في 

 ، وهذه هي الشروط التي تم تأجيل تنفيذها:.....................لغاية تنفيذهاقرروا تأجيل ............................. تاريخب
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قرار رئيس ومهندس اللجنة   اتخاذ تاريخ لشرطا لتحقيق الموعد النهائي الشرط ماهية

 للتأجيل الخاصة 

1 .   

2 .   

3 .    

 

 

وفق الطلب مجال العمل  رقم الهاتف  العنوان رقم هوية  الرقابة اسم المسؤول عن 

للحصول على رخصة او  

 للجنة الخاصة  اإلعالن

 توقيعات

1 .      

2 .      

3 .      

4 .      

5 .      

 

. تاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

.أنا مخطط هيكل البناء .ج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رقم هوية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :رقمرخصة  .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .عنوانال.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ف. ت ا ه ل ا م  ق .ر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 تنفيذهانهاء، تم الشهادة اموضوع ، ان العمل او البناء االعمال \البناءتنفيذ على  الرقابة إطار ، باالستناد للرقابة التي اجريتها في بهذا أصرح
 . 2020-5780 (،( )يهودا والسامرةا)طلب رخصة وشروطه واالبنيةالقرى ، المدن نظمةأ ة، وفقالمصادق والمواصفاتلطلب اوفقا 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 توقيع مخطط بناء الهيكل  تاريخ

 

. أنا المسؤول عن بناء الهيكل .د . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رقم هوية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العنوان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رقم   .
. هاتفال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الذي  للمخطط االنشائي وفقً  هاقد تم تنفيذ االنهاءشهادة  موضوعل اعماال/أن البناءهذا ب أصرح .

  ................. اعد على يد 

خطر  أياستعماله اليوم ومستقبال  ال يشكل  وأن  ،*اشراف من اشغل المنصب قبلي /إشرافيتحت  شيدهيكل للمبنى قد ان  هذا ب اصرح 

 الهيكل وجودته.على حياة االنسان، من ناحية تشييد 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 توقيع المسؤول عن بناء الهيكل  تاريخ

 

 

 . غير ضروريال حذفي–)*( 
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 5 استمارة

 ((و)40 نظام)

 

 شهادة انهاء

 

. رقم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. ملف رقم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

. حوض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*موقع/قطعة . . . . . . . . . . . . . . . . قسيمة . . . . . . . . . . . . قطعة . . .. . . . . . . . . . جب . مو ب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن د م ل ا م  ظي ن ت طط  خ  .م

. رقم رخصة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. تاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. اللجنة المختصة للتنظيم والبناء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

اصادق    ،2020-5780المدن، القرى واالبنية )طلب رخصة وشروطها( )يهودا والسامرة(،  )د( من أنظمة    21النظام    صالحياتي وفقبموجب  

مجال بأن المبنى / إضافة إلى المبنى / تعديل مبنى * ضمن  ،توفق تعليمات األنظمة المذكورة التي قدم والتصريحاتبناًء على التقارير و ،بهذا

.  )السلطة المحلية( المجلس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شارع . . . . . . .  رقم . . . . . . . قد تم .

قرار من رئيس اللجنة ومهندس تنفيذها وفق والتي تم تأجيل  أدناه،باستثناء الشروط المبينة  ، رخصةالشروط  وفق*  مالئمته /استكماله /تشييده

. تاريخ لغايةاللجنة الخاصة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . رخصةوأنه يجوز استخدام المبنى لألغراض المحددة في ال  ،.

 م تأجيل تنفيذها:تالتي   رخصةشروط ال

 

 

 تاريخ اتخاذ قرار رئيس ومهندس اللجنة الخاصة للتأجيل  الموعد النهائي لتحقيق الشرط ماهية الشرط

1.   

2.   

3.   

 

. المهندس . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

. توقيع   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. تاريخ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

. يتم حفظ نسخة من الحسابات الثابتة في .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   رقم السجل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. ملف رقم . . . . . . . . . . . . فيلم رقم . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. لمبنىتحفظ نسخة عن المخطط االنشائي لدى مخطط هيكل ا .2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عنوانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. رقم الهاتف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

 

 .يحذف الغير ضروري –)*( 
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 6 استمارة

 (10 نظام)

 في نطاق اجراء الترخيص رخصة استالم طلب للحصول علىعلى مصادقة طلب 

 

 

 __________: _تاريخ: __________ )*(                                                     رقم ملف

 

 _________________)**( القائد العسكري: حضرةل

 

المدن تنظيم من أنظمة  10لنظام وفق ا طلب مصادقة على استالم طلب للحصول على رخصة في نطاق اجراء الترخيصالموضوع: 

 2020-5780 (،( )يهودا والسامرةاوشروطه رخصة)طلب  بنيةوال القرى

 

. ادناه،انا الموقع   . . . . . . . . . . . . . . .  هويةال رقم ، رخصةالطلب  للحصول على  اطلب بهذا تقديم، (االسم الكامل) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . م. ق . هاتفال ر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قائد ال بصفتك، .

الحصول   / العمل )***( المحدد في طلب  بالنسبة للبناءطلبي للحصول على رخصة  بإجراءات  للبدء  واطلب منحي المصادقة    عسكريال

. البناء رقمرخصة  على . . . . . .  تاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )السلطة المحلية( نطاق المجلسفي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.   حي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   شارع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   حوض. . . . . . . . . . . . . . . . *()**موقع/    قطعة. . . . . . . . . . . . . . . .  

. قسيمة . . . . . . . . . . .  قطعة . . . . . . . . . . . ن. مد ل ا م  ظي ن ت ط  خط م ق  ف .و . . . . . . . . . . . 

 وهذا لألسباب التالية

 

.  تاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توقيع مقدم الطلب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

رقم 

 تسلسلي

الطلب )يرجى كتابة نعم / ل  في حقق تهل ي الوضع الذي يتطلب موافقة القائد العسكري:تفاصيل 

 وتحديد ما هو مطلوب(:

  إعالن  في نطاق حدود ، تتواجدكلها او جزء منها الطلب،موضوع  االراضي .1

]نص تعليمات امن  من األمر بشأن    318  المادةالصادر بموجب    المغلقة،المنطقة  

)فيما يلي: األمر بشأن  2009- 5770 (،1651)يهودا والسامرة( )رقم منسق[ 

 (.تعليمات امن

 

حظر    االراضي موضوع الطلب، كلها او جزء منها، تتواجد في نطاق حدود أمر .2

 بشأن تعليمان امن.من أمر  332 المادةالصادر بموجب  البناء،

 

تتواجد في نطاق حدود اعالن  االراضي موضوع الطلب، كلها او جزء منها،  .3

من االمر بشأن مباني غير مرخصة )تعليمات   2عن منطقة مقيدة بموجب المادة  

 . 2003-5764 (،1539يهودا والسامرة( )مؤقتة( )

 

االراضي موضوع الطلب، كلها او جزء منها، تتواجد في نطاق حدود امر بشأن  .4

 . 2000\ 1\1وضع اليد على أراضي الصادر بعد 
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 قرار القائد العسكري:

 

__________  االطالع على الطلببعد  أمن، اتأي قانون وتشريع حسبصالحياتي  بموجب ،_____________ ،ادناهانا الموقع  

 :اقرر بهذا كاالتي ،___________________ من يوم__________  رقم هوية

رقم 

 تسلسلي

تفاصيل الوضع الذي يتطلب موافقة القائد 

 العسكري:

الطلب )يرجى في حقق تهل ي

كتابة نعم / ال وتحديد ما هو 

 مطلوب(:

)يرجى كتابة بحال صودق على الطلب 

 (:وتعليل الرد ال،نعم / 

منها، كلها او جزء  موضوع الطلب، االراضي . 1

 المغلقة،المنطقة  في نطاق حدود إعالن تتواجد

من األمر بشأن  318 المادةالصادر بموجب 

]نص منسق[ )يهودا والسامرة( تعليمات امن 

)فيما يلي: األمر  2009-5770 (،1651)رقم 

 تعليمات امن(.بشأن 

  

كلها او جزء منها،  موضوع الطلب، االراضي . 2

الصادر    البناء،حظر    في نطاق حدود أمر  تتواجد

 بشأن تعليمان امن. من أمر    332  المادةبموجب  

  

كلها او جزء منها،  موضوع الطلب، االراضي . 3

في نطاق حدود اعالن عن منطقة مقيدة  تتواجد

من االمر بشأن مباني غير   2بموجب المادة 

يهودا والسامرة(  مرخصة )تعليمات مؤقتة( )

(1539،)  5764-2003 . 

  

كلها او جزء منها،  موضوع الطلب، االراضي . 4

في نطاق حدود امر بشأن وضع اليد على    تتواجد

 .2000\1\ 1الصادر بعد   أراضي

 

 

 

 

 

 
 

.  تاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االسم الكامل والتوقيع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

ه     هيهذ ة  ق د صا م ل ةم ا ق د ي صا ن م لجلأ  ، ط ق ف و  ة  ا م  ظي ن ت ل ا ن  ا و ي د ي  ف ة  رخص ى  عل ول  حص ل ل ب  طل ل ا الم  ست ا

، ة خاص ل ا ة  جن ل ل ل  ا دق و صا يصت ل ق ت ى  اضي عل ألر ب ا طل ل ا وع  وض ل  م ك ش ي ب ل ع ى ف عل ة  ق ف ا و م ل ا و  أ

ل ةا . رخص فسه  ن

 .التفتيش، بحال وجد وحدةيجب تعبئة تفاصيل ملف  –)*(   

  يجب التوجه للقائد العسكري المالئم: –)**( 

 ؛ اللواءاالغالق أو قائد  للقائد الذي وقع على امر  –( 1)أ( ) 10الطلب بموجب النظام  - -

 ؛المنطقة الوسطى قيادة-( 2)أ( ) 10بموجب النظام  طلب -

 ؛ قائد اللواء –( 3)أ( ) 10طلب بموجب النظام  - -

 .لمنطقة الوسطىقيادة ا  –( 4() أ)10طلب بموجب النظام  -

 . غير ضروريحذف الي –)***( 
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 7 استمارة

 ((و)7 نظام)

 

 مبنىتصريح المسؤول عن بناء هيكل ال

 

    انا الموقع ادناه

 رقم ترخيص المهندس رقم هوية االسم الشخصي واسم العائلة  

   - اسكن ب

 رقم  حي الع او البلدة، الشار 

   -في لمبنى الذي شيدمخطط هيكل ا

 موقع/  حوض وقطعة عنوان 

.  البناء رقم رخصةووفقا ل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مخطط بناء المدن . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 :بما يليبهذا أصرح 

البناء،   رخصة  وفق  الهيكل،قوانين التي تنطبق على بناء  ال  وفقبهذا انه تم بنائه    صرحالمذكور أعاله وأ  هيكل المبنى  تشييدأنا مسؤول عن   .1

 وعلى النحو التالي:  لمبنى،وفق الخريطة التي جهزها مخطط او الثاني،من الذيل  هالهيكل في الجزء بناء تعليمات المتعلقة بووفق ال

 

 الهيكل؛تم اختبار التربة وتم بناء األساس وفقًا لتصميم مخطط   (أ)

 

 

  904  اإلسرائيلي  المعيار؛ ووفقا  ، بجميع اجزائه 466اإلسرائيلي    المعيار  حسبوفقا لتعليمات البناء    ة مسلحال  تم بناء هيكل الخرسانة  (ب)

 ؛ السقائل بشأن 1139والمعيار اإلسرائيلي  بشأن الطوبار

 

 الثاني؛الجزء هـ من الذيل  المالئمة ووفق تعليماتلمبنى تتوافق مع المعايير اتكون هيكل جميع المواد والمنتجات التي   (ج)

 

 الفحوصاتنتائج    تسليمالثاني؛ تم    الذيل  تعليمات  المالئمة ووفقلمعايير  ا  وفق  واقسامه  المبنى  هيكل  على  الفحوصاتتم إجراء جميع   (د)

 ؛توجيهاته، بحال طلبت التعديالت بحسبتنفيذ مخطط الهيكل وتم ل

 

 

 . 2، الجزء 466المعيار اإلسرائيلي ،لتعليمات  اضالع خالفاسقف ببناء أي لم أقم  اعاله،بالمذكور  المسدون   (ه)

 

 الثاني. الذيلمن  5.03 البندبما في ذلك  قانون،تعليمات أي لطريقة البناء التي تتوافق مع بناء الهيكل وفق تم  .2

 

 .إلضافة إلى المبنىكنتيجة ل  توضع عليه التي قد    االوزانقمت بعمل الهيكل بطريقة تجعل المبنى يتحمل    لقد-لمبنى قائم    اإلضافةفي حالة   .3

 

 

  

 

_______________ 

 ،وكبينه لذلك أوقع بتوقيعي

 

__________________ 

 المصرحتوقيع  تاريخ 
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 8 استمارة

 المسؤول عن بناء الهيكل تصريح

 (38 نظام)

 

.  انا الموقع ادناه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. رقم الهوية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

. فياسكن  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

.شيد في لمبنى الذي اهيكل المسؤول عن بناء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسب رخصة البناء رقم.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 موقع/حوض قطعة

 

 :ما يليبهذا  أصرح

 

 

، وأصرح بهذا أن اعمال تسليح األرضية، الجدرانالملجأ(، -الملجأ في المبنى المذكور أعاله )فيما يلي  اعمال بناءلقد قمت بفحص  . 1

باإلضافة  ،  فيه، الصرف الصحي، المياه، الكهرباء وما شابه يجب أن يتم صبها  الحدادة،  بالخرسانةالملجأ، سمكها، صبها    وسقف

 البناء. خصةر أي قانون او تشريعات امن السارية على بناء ملجأ ووفق حماية ارضية وجدران الملجأ وفقالى 

 

 . 2020-5780لقرى االبنية )طلب رخصة وشروطها( )يهودا والسامرة(، تم إصدار هذا التصريح بموجب أنظمة تنظيم المدن، ا . 2

 

 .للعقوبات المنصوص عليها في القانون إذا لم أفعل ذلك   ة\سأكون عرض  التصريح بالحقيقة وأنني  علىان  حذرت  أصرح بهذا، بعدما   . 3

 

 ،وكبينه لذلك أوقع بتوقيعي

 

 

 المصرحتوقيع  تاريخ

 

 

.  انا الموقع ادناه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بيوم......................... انه بهذا اصادق.

 لقباسم و

.  حضر امامي السيد/ة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /حامل رقم الهوية .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ف . و ر ع م ل ة \ا

ا ي ص خ ش ي  هل ر ي ذ ح ت د  ع ب و ن  ا\،  أ ةب ي ل ص \ع و ص من ل ا ت  ا ب و ق ع ل ل ض  ر ع م ن  و ك ي ال  ا و ة  ق ي ق ح ل ا ب ح  ي ر ص ت ل ا ا 

ن و ن ا ق ل ا ي  ف ا  ه ي ل ق،  ع د ا ص ه\و ح ي ر ص ت ة  ح ص ى  ل ع ع\ت  ق و و  ، ه ال ع أ .\ا  ه ي ل ع  ت 

 

 

 توقيع
 

  االسم الشخصي واسم العائلة 

 رقم  شارع او حي    البلدة   
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9 استمارة
((ه)7 نظام)

افادة مخطط الهيكل

انا الموقع ادناه

المهندسرقم ترخيص رقم هويةاالسم الشخصي واسم العائلة

- اسكن ب

رقمحيالاو  البلدة، الشارع

-في شيدالذي المبنى هيكل مخطط 

موقع/  حوض وقطعةعنوان

.  البناء رقم رخصةووفقا ل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مخطط بناء المدن . . . . . . . . . . . . . . . .

بهذا ما يلي: أصرح

لتعليمات المتعلقة ابما في ذلك  البناء،  رخصة قانون ينطبق على تصميم الهيكل، وفق أي، وتم تصميمه وفق المذكور أعالهأنا مسؤول عن تصميم الهيكل للمبنى  .1

 ( وعلى النحو التالي:هالجزء-من الذيل الثاني )فيما يلي  هبهيكل المبنى في الجزء 

واالوزان الستعمال المبنى  412رقم  اإلسرائيليوفق المعيار على المبنى  االوزانتم حساب  (أ)

;هي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ؛  414معيار اإلسرائيلي ، ال تم حساب قوة الرياح وفق (ب)

 ؛ 413تصميم تحمل الهزات االرضية وفقا للمعايير اإلسرائيلية ،  ( ج)

 ;940ألساس وفقًا للمعيار اإلسرائيلي  تم اختبار األرض التي أقيم عليها المبنى وتم تصميم ا (د)

 .أقسامهعلى جميع  466تم تصميم هيكل الخرسانة المسلح وفقًا للمعيار اإلسرائيلي   (ه)

 ;1القسم  1225تم تصميم هيكل فوالذي وفقًا للمعيار اإلسرائيلي ،  (و)

 ;1227مواصفة المعايير لمركبات والمشاة والقطارات حسب تم تصميم جسور ا ( ز)

 الثاني؛جميع المواد والمنتجات التي تكون هيكل المبنى تتوافق مع المعايير المالئمة ووفق تعليمات الجزء هـ من الذيل   ( ح)

ذيل الثاني وتقديم التعليمات المناسبة اله وفقًا للمعايير المناسبة ووفق  تنفيذبناء الهيكل ومكوناته على النحو الذي يتم  ل  الفحوصات التي اجريت  نتائج  بفحصأتعهد   (ط)

 للمسؤول عن بناء الهيكل ، حسب الحاجة؛

 .2، الجزء 466لتعليمات المعيار اإلسرائيلي ،  اضالع خالفادون المس بالمذكور اعاله، لم أقم ببناء أي سقف  (ي)

 من الذيل الثاني. 5.03بما في ذلك البند  قانون، تم بناء الهيكل وفق لطريقة البناء التي تتوافق مع تعليمات أي  .2

.كنتيجة لإلضافة إلى المبنىلقد قمت بعمل الهيكل بطريقة تجعل المبنى يتحمل االوزان التي قد توضع عليه -في حالة اإلضافة لمبنى قائم  .3

 ،وكبينه لذلك أوقع بتوقيعي

_________________

المصرحتوقيع  

 عميد                       ،غسان عليان

 المدنية           اإلدارةرئيس          

ة يهودا    والسامر    في     منطقة   

5780   اذار    7

2020  اذار   3
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

نفوذ  منطقة-"حارة تال"فترة االنتداب ( محمیة منأمر بشأن إلغاء إعالن عن غابة 
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(یھودا والسامرة)) الفي منشیة محليمجلس 

وباقي  ،والسامرةة یھودا منطق في اإلسرائیليجیش الدفاع تي كقائد قوات اصالحی بموجب

بموجب أصدر  اإلعالن الذيبھذا على إلغاء  امن، أعلنصالحیاتي حسب أي قانون وتشریعات 

 المنطقة بصدد ،او تشریعات امن أو بموجب أي قانون ،۱۹۲۷األحراش والغابات لسنة  قانون

 المحددة باللون األحمر على الخریطة المرفقة لألمر والتي تشكل جزء ال یتجزأ منھ.

 .اللوائیة واالرتباط نشره في مدیریة التنسیقیوم یوم من  ۳۰ بعدذا االمر سریان ھ بدء

 
 
 

 أل����وف         ت����م����ی����ر ی����دع����ي،

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

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

  ٥۷۸۰   آب                   ۲۸

 ۲۰۲۰    آب                ۱۸
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٦۹-٥۷۲۹،)۳۲۱(رقم  یھودا والسامرة)(العامة) قانون األراضي (استمالك للمصلحة  بشأنأمر 

 ۸۸/٤/ھ ،)طریق(ستمالك واخذ حق التصرف جزئي عن االالتخلي ال بشأنقرار 

یھ�ودا والس�امرة) (ة) العام�ق�انون األراض�ي (اس�تمالك للمص�لحة بش�أن  م�ن األم�ر ۲الم�ادة  حسب يصالحیات بموجب
 المدنی��ة (یھ��ودا اإلدارةإقام��ة  بش��أناألم��ر  (فیم��ا یل��ي: "االم��ر بش��أن ق��انون األراض��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��ي(فیم��ا  ۱۹٥۳لس��نة 

 -األراضي

تعدیل خارطة االستمالك المرفقة للقرار بشأن استمالك األراضي واخذ حق التصرف (طریق)، رقم  على أقرر بھذا
ان یتم التخلي على ) (فیما یلي: "القرار األصلي") ٥۷٤۸تموز  ۲۳( ۱۹۸۸تموز  ۸الموقعة بتاریخ ، ۸۸/٤/ھ

الجزئي عن األراضي المفصلة ادناه.  یسري ھذا القرار من یوم نشره في االراضي، مواقع االنترنت، ومدیریة 
 .حسب االخیر بینھمالتنسیق واالرتباط المالئمة، 

 األراضي ھي:
 ۲٫۰۰۰: ۱م على خریطة االستمالك بمقیاس رس االصفرباللون  ةمحددال ،دونم ۰٫۱۸۱قطعة ارض مجمل مساحتھا 

الموقعة بتوقیعي  "۸۸/٤/ھ )،طریق(ستمالك واخذ حق التصرف جزئي عن االال التخليقرار بشأن "وتحمل اسم 
 وتشكل جزء ال یتجزأ منھ.والمرفقة لھذا القرار 

الطیرة، حوض قریة مسجلة في أراضي الفسكالیة  الخرائط منظمة وحسب غیر ھي أراضي المذكورة األراضي
 .، موقع القرنة۳فیسكالي 

 على النحو التالي: ،ینشر ھذا القرار والخریطة المرفقة لھ

 یوم. ٦۰یودع في مكاتب مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة وتعلق على لوحة اإلعالنات لمدة   .۱
 ینشر بواسطة الصحافة باللغتین العبریة والعربیة. .۲
 لإلدارة المدنیة.  ینشر على موقع االنترنت التابع .۳
 . بذلكیودع في دیوان رئیس فرع البنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة ویوضع الطالع كل من یرغب  .٤
 .بذلكیودع في دیوان التنظیم في اإلدارة المدنیة ویوضع الطالع كل من یرغب  .٥
افظة المالئمة، ویوضع الطالع یھودا والسامرة في المحالحكومیة في عن المسئول عن األمالك المندوب یودع في مكاتب  .٦

 .كل من یرغب بذلك
 یوم. ٦۰یعلق بشكل واضح للعین في عدة أماكن بارزة في نطاق األراضي المذكورة لمدة  .۷
 یھودا والسامرة.األوامر والتعیینات التابعة لقیادة جیش الدفاع اإلسرائیلي في منطقة  ،مجموعة المناشیرینشر في  .۸

 م.ویمكن ألي شخص االطالع علیھ

 ٥۷۸۰سیفان                 ۳۰

 ۲۰۲۰حزیران               ۲۲

 عمی���������د،                  علی���������ان غس���������ان

 المدنی��������ة              اإلدارة         رئ��������یس

 المختص���������������������������������ة الس���������������������������������لطة
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 
 

وتعلیمات  الحجر الصحي المنزلي) (۲۰۱۹علیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید ت
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)(تعلیمات مؤقتة )۱۸(تعدیل رقم  )متفرقة

 
، ۱۹٦٦لسنة  ٤۳ون مؤقت رقم من قانون الصحة العامة، قان ۱٥-و ۱۰واد المحسب صالحیتي  بموجب

اسن فأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ )،۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا وبموجب االمر بشأن إقامة إدارة مدنیة 
 :التعلیمات التالیة

 
 

) (الحجر الصحي ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  في .۱ ۲تعدیل المادة 
التعلیمات -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰، (تعلیمات مؤقتة) المنزلي وتعلیمات متفرقة)

 -۲في المادة  االصلیة)،
 

 بعد الفقرة (ب) یأتي: )۱(  
لتشخیص اذا كان یحمل فایروس ) شخص الذي تم فحصھ ۱"(ب

الكورونا بأعقاب تحویلھ من قبل طبیب بسبب الشك للعدوى بالكورونا، 
ة یمكث في الحجر الصحي في مكان الحجر الصحي وفق الفقرة (أ) لغای

، او لغایة استالم موافقة nCov-تلقي نتیجة الفحص وتكون سلبیة ل
طبیب إلنھاء مدة الحجر الصحي بموجب ھذه الفقرة والتي تمنح وفق 
تعلیمات المدیر، ولكن، بحال فرض علیھ حجر صحي اخر وفق ھذه 
التعلیمات، یمكث في الحجر الصحي لغایة انتھاء مدة الحجر الصحي 

حجر الصحي وفق ھذه الفقرة تعلیمات الفقرات االخر؛ تسري على ال
 ) حتى (ح)، بالتغیرات الملزمة."؛ھ(
  

) بعد "حتى یصل الى مكان الحجر الصحي؛" یأتي: " ال ۱في الفقرة (ج )۲(  
یستعمل أي شخص المواصالت العامة ألجل الوصول لمكان الفحص 

حجر الصحي وفق نفس الفقرة؛" ) او لمكان ال۱المذكور في الفقرة (ب
 وبدل "لھذا الغرض" یأتي: "في ھذه الفقرة،"؛

  
في الفقرة (د)، بعد "انھ متواجد في الحجر الصحي" یأتي: "او شخص  )۳(  

)"؛ وبعد ۱الذي یفرض علیة الحجر الصحي بموجب الفقرة (ب
"والشخص الذي یمكث في الحجر الصحي" یأتي: "او شخص الذي 

 )".۱حجر الصحي بموجب الفقرة (بیفرض علیة ال
  

 -أ من التعلیمات االصلیة۳في المادة  .۲ أ۳تعدیل المادة 
 

شخص"  ۲۱في الفقرة (ب)، في التعریف "تجمھر داخل مبنى" بدل " )۱(  
 شخص"؛ ۱۱یأتي: "

 
 شخص". ۲۰شخص" یأتي: " ٥۰)، بدل "٦في الفقرة (ج)، في البند ( )۲(  

  
 ".۲۰۲۰آب  ٦" یأتي: "۲۰۲۰آب  ۲من التعلیمات االصلیة، بدل " ٤ي المادة ف .۳ ٤تعدیل المادة 

 
 .توقیعھا بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم .٤ سریانبدء 
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) ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید تسمى ھذه التعلیمات:" .٥ االسم

تعلیمات مؤقتة)، ( )۱۸(تعدیل رقم (الحجر الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) 
٥۷۸۰-۲۰۲۰". 

 
    

 

العمی������������د غس������������ان علی������������ان           
 المدنی���������������ة اإلدارة رئ���������������یس

 والس��������امرة یھ��������ودا بمنطق��������ة

 

 ٥۷۸۰      تموز      ۲٥

 ۲۰۲۰      تموز      ۲۰
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 
 

 )٤ رقم (تعدیل) معینةمنشأة الحجر الصحي في ) (۲۰۱۹علیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید ت
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،تعلیمات مؤقتة)(

 
 

، وبموجب االمر ۱۹٦٦لسنة  ٤۳رقم من قانون الصحة العامة، قانون مؤقت  ۱٥-و ۱۰واد المحسب صالحیتي  بموجب
 :اسن التعلیمات التالیةفأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ )،۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا بشأن إقامة إدارة مدنیة 

 
 

منشأة ) (الحجر الصحي في ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید في  .۱ ٤تعدیل المادة 
، ٤في المادة  التعلیمات االصلیة)،-ا یلي(فیم ۲۰۲۰-٥۷۸۰، )) (تعلیمات مؤقتةمعینة
 ".۲۰۲۰ تشرین اول ۱" یأتي: "۲۰۲۰ آب ۲بدل "

 
 توقیعھا.بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم  .۲ سریانبدء 

 
) (الحجر ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید تسمى ھذه التعلیمات:" .۳ االسم

 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰، )(تعلیمات مؤقتة )٤(تعدیل رقم  )منشأة معینةالصحي في 
 
 

    
 
 

 
 

 

العمی����������د غس����������ان علی����������ان           
 رئ�������������یس اإلدارة المدنی�������������ة

 بمنطق������ة یھ������ودا والس������امرة

 

   ٥۷۸۰     آب         ۹

 ۲۰۲۰   تموز      ۳۰
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹۸۸-٥۷٤۸ ،)۱۲٥۲أمر بشأن نقل البضائع (یھودا والسامرة) (رقم 
 

 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(یھودا والسامرة) )٤رقم  أنظمة بشأن نقل البضائع (نقل مباني متنقلة) (تعدیل
 
 
 

-٥۷٤۸ ،)۱۲٥۲بشأن نقل البضائع (یھودا والسامرة) (رقم ألمر أ من ا۲بموجب لصالحیتي حسب المادة 
 :ما یلي بھذاآمر ي نإنف االمر)-(فیما یلي ،۱۹۸۸

 
 
 

تع�����������������دیل 
 ب۲نظام ال

-٥۷٥۳ (یھ��ودا والس��امرة) ف��ي االنظم��ة بش��أن نق��ل البض��ائع (نق��ل مب��اني متنقل��ة) .۱
 ".۹۰" یأتي "٦۰)، بدل "۱(ب)(ج)(۲، في النظام ۱۹۹۳

 
 

 بدء سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھا.  .۲ بدء سریان
 
 

 )٤(تعدیل رق�م  أنظمة بشأن نقل البضائع (نقل مباني متنقلة)تسمى ھذه األنظمة: " .۳ االسم
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(یھودا والسامرة)

 
 
 
 
 

        ٥۷۸۰اب        ۱٤

  ۲۰۲۰ آب   ٤
  
 

  غس��������������ان علی��������������انالعمی��������������د 

 المدنی��������ة       اإلدارة      رئ��������یس

 والس����������امرة یھ����������ودا بمنطق����������ة

 
 

 

10650



 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 
 

وتعلیمات  الحجر الصحي المنزلي) (۲۰۱۹علیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید ت
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰،)(تعلیمات مؤقتة )۱۹(تعدیل رقم  )متفرقة

 
، ۱۹٦٦لسنة  ٤۳ون مؤقت رقم من قانون الصحة العامة، قان ۱٥-و ۱۰واد المحسب صالحیتي  بموجب

اسن فأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ )،۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا وبموجب االمر بشأن إقامة إدارة مدنیة 
 :التعلیمات التالیة

 
 

) (الحجر الصحي ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  في .۱ ٤تعدیل المادة 
، بدل ٤، في المادة ۲۰۲۰-٥۷۸۰، (تعلیمات مؤقتة) المنزلي وتعلیمات متفرقة)

 ".۲۰۲۰تشرین اول  ٦" یأتي: " ۲۰۲۰آب  ٦"
 

 .توقیعھا بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم .۲ سریانبدء 
 

) ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید تسمى ھذه التعلیمات:" .۳ االسم
(تعلیمات مؤقتة)،  )۱۹(تعدیل رقم (الحجر الصحي المنزلي وتعلیمات متفرقة) 

٥۷۸۰-۲۰۲۰". 
 

    
 

العمی������������د غس������������ان علی������������ان           
 المدنی���������������ة اإلدارة رئ���������������یس

 والس��������امرة یھ��������ودا بمنطق��������ة

 

 ٥۷۸۰    آب          ۱٦

   ۲۰۲۰       آب          ٦
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹٤٥ ،نظمة دفاع (حالة طوارئ)أ
 

 إعالن على منظمة غیر مشروعة
 
 
 

نظمة )(ب) أل۱(۸٤حسب نظام و ةسرائیلي في المنطقتي كقائد قوات جیش الدفاع اإلاالحیصبموجب 
ون ") وب��اقي ص��الحیاتي حس��ب ك��ل ق��اننظم��ة ال��دفاعأ(فیم��ا یل��ي: " ۱۹٤٥ ،ال��دفاع (حال��ة ط��وارئ)

أم��ن دول��ة  ،ةم��ن المنطق��أ ع��نج��ل ال��دفاع أن األم��ر مطل��وب أل ،وبع��د أن اقتنع��ت ،م��نأ اتوتش��ریع
الت�ي  ةو المنظم�ب�أن مجموع�ة األش�خاص أ  ،عل�ن بھ�ذاأ إن�ي ،والنظام العام سالمة الجمھور ،إسرائیل

"القط��ب الطالب��ي ال��دیمقراطي التق��دمي" او "القط��ب الطالب��ي"  او "القط��ب" او  اس��م یطل��ق علیھ��ا
او ب�اي طریق�ة  العنكبوتی�ةش�بكة من خ�الل ال تعمل تسواء كان بحال كانت شركة او لم تكن، ،"قطب"
 ،التابع لھا ، فرع، مركز، لجنة أو حزبمؤسسة، شعبة او أي ،خلیة ،بما في ذلك مجموعات  ،اخرى 

لھ�ذا التی�ار، الملق�ب بالق�اب ش�تى، ھ�ي منظم�ة غی�ر  یشمل كل مجموعة تنتمي -یطلق علیھاوبكل اسم 
 في االنظمة.  اكمفھومھ مشروعة

 
 

علی�ھ اإلب�الغ ع�ن ذل�ك لقائ�د ق�وات  ،من یحتاز على أمالك المنظم�ة غی�ر المش�روعة الم�ذكورة أع�اله
ھ�اتف:  ،جیش الدفاع اإلسرائیلي بمنطقة یھودا والسامرة بواسطة المستشار القضائي لیھودا والس�امرة

 .۰۷۷-٤۷۰۱۸٦۰فاكس:  ،۹۹۷۷۷۱۱-۰۲
 

بواس��طة المستش��ار  ،خطی��اً  ھاعتراض��ات رف��عیس��تطیع  ،م��ن ی��رى نفس��ھ متض��رراً ج��راء ھ��ذا اإلع��الن
 یوم من یوم نشر اإلعالن. ۱٤القضائي لمنطقة یھودا والسامرة خالل 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 ٥۷۸۰آب                 ۲۳

    ۲۰۲۰آب                 ۱۳

 

 تمی����������ر ی����������دعي،           ال����������وف   

 إلسرائیلي   الدفاع جیش   قوات  قائد

 منطق������������ة یھ������������ودا والس������������امرةب
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

 ۱۹٦۹-٥۷۲۹،)۳۲۱(رقم  یھودا والسامرة)(لعامھ) اقانون األراضي (استمالك للمصلحة  بشأنأمر 

 (تعدیل حدود) ھ/۸۰/۲۰رقم  )أراضي وطریق(استمالك واخذ حق التصرف  بشأنقرار 

یھ�ودا والس�امرة) (رق�م (العام�ة) ق�انون األراض�ي (اس�تمالك للمص�لحة بش�أن  م�ن األم�ر ۲المادة  حسب يصالحیات بموجب
والسامرة) (رق�م  المدنیة (یھودا اإلدارةإقامة  بشأناألمر  ،)"االمر بشأن قانون األراضي"-یلي(فیما  ٥۷۲۹-۱۹٦۹ ،)۳۲۱
لس�نة  ۲رق�م  ،(استمالك للمصلحة العام�ة) األراضيمن قانون  ۱۹صالحیتي وفق المادة وبموجب  ،٥۷٤۲-۱۹۸۱ ،)۹٤۷

 -أ من االمر بشأن قانون األراضي٤من قانون االستمالك والمادة  ٤ووفق المادة  ،")ستمالكالا" انونق-یلي(فیما  ۱۹٥۳

رقم تعدیل خریطة االستمالك التي ارفقت للقرار بشأن استمالك واخذ حق التصرف (أراضي وطریق) على أقرر بھذا 
: "القرار األصلي")، على ان تتطرق ) (فیما یلي٥۷٤۰تموز  ۲۷( ۱۹۸۰حزیران  ۱۱، الموقع بتاریخ ھ/۸۰/۲۰

لألراضي المفصلة فیما یلي. یسري ھذا القرار من یوم نشرة في األراضي، موقع االنترنت، مدیریة التنسیق واالرتباط 
 ي، األخیر من بینھم.اللوائیة او تسلیمة لجھات االرتباط الفلسطین

 :ھي األراضي

 ۱٫٥۰۰: ۱محدد باللون األحمر على خریطة االستمالك بمقیاس رسم  كما ھو ،دونم ۱٫۲۳۱قطعة ارض مجمل مساحتھا 
ي الموقعة بتوقیع "(تعدیل حدود) ھ/۸۰/۲۰رقم  )أراضي وطریق(قرار بشأن استمالك واخذ حق التصرف  وتحمل اسم "

 من ھذا القرار. وتشكل جزء ال یتجزأ

 .۲۰-و ۱۸ ، القطع۱٥۷، حوض بردلةضمن أراضي  ةمتواجدمنظمة ووفق خرائط التسویة  المذكورة األراضي

إلزال��ة الش��ك، م��ن االن وص��اعدا تس��ري الخریط��ة المرفق��ة لھ��ذا الق��رار فق��ط. تلغ��ى خریط��ة المص��ادرة الت��ي ارفق��ت لق��رار 
 ).ھ/۸۰/۲۰المصادرة األصلي (

 على النحو التالي: ،ینشر ھذا القرار والخریطة المرفقة لھ

 . یوم ٦۰على لوحة اإلعالنات لمدة  المالئمة یعلقاط یودع في مكاتب مدیریة التنسیق واالرتب .۱
 .المالئمةبواسطة مدیریة التنسیق واالرتباط  خلیل،محافظة الیسلم لالرتباط الفلسطیني في  .۲
 ینشر بواسطة الصحافة باللغتین العبریة والعربیة. .۳
 .ینشر على موقع اإلدارة المدنیة في الشبكة العنكبوتیة .٤
 كل من یرغب بھذا.  ویوضع الطالعالبنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة یودع في دیوان رئیس فرع  .٥
 یودع في دیوان التنظیم في اإلدارة المدنیة ویوضع إلطالع كل من یرغب بھذا. .٦
ویوضع الطالع ك�ل  ،المسئول عن األمالك الحكومیة في یھودا والسامرة في المحافظة المالئمةمندوب یودع في مكاتب  .۷

 من یرغب بھذا.
 یوم. ٦۰لمدة  ،لق بشكل واضح للعین في عدة أماكن بارزة في نطاق األراضي المذكورةیع .۸
 یھودا والسامرة.مجموعة المناشیر األوامر والتعیینات التابعة لقیادة جیش الدفاع اإلسرائیلي في منطقة  .۹

 .ویمكن ألي شخص االطالع علیھم

 عمی�����������د             ،  علی�����������ان س�����������انغ

 المدنی��������ة              اإلدارة         رئ��������یس

 المختص���������������������������������ة الس���������������������������������لطة

۲۷      اب        ٥۷۸۰  

۱۷      آب        ۲۰۲۰ 
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹٦۹-٥۷۲۹،)۳۲۱(رقم  یھودا والسامرة)(العامة) قانون األراضي (استمالك للمصلحة  بشأنأمر 
 

  ۲۰/۰۸/ھ )،أ۱-و ۱مجمع میاه جتیت (استمالك واخذ حق التصرف  بشأنقرار 
 

یھودا والس�امرة) (رق�م قانون األراضي (استمالك للمصلحة العامة)(األمر بشأن  من  ۲المادة  حسب يصالحیات بموجب
وبموج��ب  ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،)۹٤۷والس��امرة) (رق��م  المدنی��ة (یھ��ودا اإلدارةاألم��ر بش��ان إقام��ة  ،۱۹٦۹ -٥۷۲۹ ،)۳۲۱

وبع�دما  ،)س�تمالكالاق�انون  -(فیم�ا یل�ي ۱۹٥۳لس�نة  ۲رق�م  ،(اس�تمالك للمص�لحة العام�ة) األراضيمن قانون  ٤المادة 
الش�رب وال�ري  می�اهتزود الت�ي س� المی�اهس�احة تنقی�ب ع�ن ألج�ل  ،ص�لحة العام�ةتخ�دم الم اقتنعت إن اس�تمالك األراض�ي

وأن بإمك�ان المنش�أ تحم�ل النفق�ات الالزم�ة لتع�ویض أص�حاب  ،الطرفین في المنطق�ةكلى من  وستخدم السكان ،الزراعي
   -الحقوق في األراضي

 
حق التصرف في  واخذاالستمالك،   من قانون أ)۱(٤بموجب المادة  ،أدناه المفصلةاستمالك األراضي أقرر بھذا 

مدیریة التنسیق  ،مواقع االنترنت ،يضایوم من یوم نشر ھذا القرار في االر ٦۰خالل األراضي المفصلة ادناه 
 .حسب االخیر بینھم ،لالرتباط الفلسطیني تسلیمھا أو ،االرتباط المالئمةو
 

 األراضي ھي:
: ۱د باللون األحمر على خریطة االستمالك بمقیاس رسم كما ھو محد ،دونم ۲٫۳٥۳قطعة ارض مجمل مساحتھا 

الموقعة  " ۲۰/۰۸/ھ )أ۱-و ۱مجمع میاه جتیت (استمالك واخذ حق التصرف  بشأنقرار "وتحمل اسم  ۲٤٫۰۰۰
 من ھذا القرار. القرار وتشكل جزء ال یتجزأ ومرفقة لھذابتوقیعي 

 
حوض  عقربةقریة في أراضي  متواجدةالفسكالیة  الخرائط منظمة وحسبغیر  ھي أراضي المذكورة األراضي
 .الصوانةموقع  ۱۲فیسكالي 

 
 على النحو التالي: ،ینشر ھذا القرار والخریطة المرفقة لھ

 
 یوم. ٦۰یودع في مكاتب مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة وتعلق على لوحة اإلعالنات لمدة   .۱
 بواسطة مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة. ،یسلم لالرتباط الفلسطیني في المحافظة المالئمة .۲
 ینشر بواسطة الصحافة باللغتین العبریة والعربیة. .۳
 ینشر على موقع االنترنت التابع لإلدارة المدنیة.  .٤
 . بذلككل من یرغب  ویوضع الطالعیودع في دیوان رئیس فرع البنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة  .٥
 رة المدنیة ویوضع إلطالع كل من یرغب بھذا.یودع في دیوان التنظیم في اإلدا .٦
ویوضع الطالع  ،یھودا والسامرة في المحافظة المالئمةالحكومیة في ل عن األمالك ؤوالمسعن المندوب یودع في مكاتب  .۷

 .بذلككل من یرغب 
 یوم. ٦۰یعلق بشكل واضح للعین في عدة أماكن بارزة في نطاق األراضي المذكورة لمدة  .۸
 یھودا والسامرة؟ر األوامر والتعیینات التابعة لقیادة جیش الدفاع اإلسرائیلي في منطقة مجموعة المناشی .۹
 

 ویمكن ألي شخص اإلطالع علیھم.
 
   ٥۷۸۰        اب      ۲۷ 

 ۲۰۲۰        آب      ۱۷

 عمی���������د                  ،علی���������ان غس���������ان

 المدنی��������ة              اإلدارة         رئ��������یس

 المختص���������������������������������ة الس���������������������������������لطة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹٦۹-٥۷۲۹،)۳۲۱(رقم  یھودا والسامرة)(العامة) قانون األراضي (استمالك للمصلحة  بشأنأمر 
 

  ۲۰/۰۹/ھ ،أ)۳منشأة تنقیب عن المیاة فصائیل (استمالك واخذ حق التصرف  بشأنقرار 
 

ة)(یھودا والس�امرة) (رق�م قانون األراضي (استمالك للمصلحة العاماألمر بشأن  من  ۲المادة  حسب يصالحیات بموجب
وبموج��ب  ،۱۹۸۱-٥۷٤۲ ،)۹٤۷والس��امرة) (رق��م  المدنی��ة (یھ��ودا اإلدارةاألم��ر بش��ان إقام��ة  ،۱۹٦۹ -٥۷۲۹ ،)۳۲۱

وبع�دما  ،)س�تمالكالاق�انون  -(فیم�ا یل�ي ۱۹٥۳لس�نة  ۲رق�م  ،(اس�تمالك للمص�لحة العام�ة) األراضيمن قانون  ٤المادة 
 لت�ي سأ ۳فص�ائیل تنقی�ب ع�ن المی�اه ال منش�أةتنظیم وتوس�یع ألجل  ،المصلحة العامةتخدم  اقتنعت إن استمالك األراضي

وأن بإمكان المنشأ تحم�ل النفق�ات الالزم�ة لتع�ویض أص�حاب  ،غور االردن منطقةالطرفین في كلى من  وستخدم السكان
   -الحقوق في األراضي

 
حق التصرف في  واخذقانون االستمالك،  من  أ)۱(٤بموجب المادة  ،أدناه المفصلةاستمالك األراضي أقرر بھذا 

مدیریة التنسیق  ،مواقع االنترنت ،يضایوم من یوم نشر ھذا القرار في االر ٦۰خالل األراضي المفصلة ادناه 
 .حسب االخیر بینھم ،لالرتباط الفلسطیني تسلیمھا أو ،االرتباط المالئمةو
 

 األراضي ھي:
: ۱و محدد باللون األحمر على خریطة االستمالك بمقیاس رسم كما ھ ،دونم ۰٫۸۰۳قطعة ارض مجمل مساحتھا 

 "۲۰/۰۹/ھ )أ۳منشأة تنقیب عن المیاة فصائیل (استمالك واخذ حق التصرف  بشأنقرار "وتحمل اسم  ۲۰٫۰۰۰
 من ھذا القرار. القرار وتشكل جزء ال یتجزأ ومرفقة لھذاالموقعة بتوقیعي 

 
حوض فیسكالي  دوماقریة في أراضي  متواجدةالفسكالیة  الخرائط منظمة وحسبغیر  ھي أراضي المذكورة األراضي

 .زمرةالموقع  ۷
 

 على النحو التالي: ،ینشر ھذا القرار والخریطة المرفقة لھ
 

 یوم. ٦۰یودع في مكاتب مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة وتعلق على لوحة اإلعالنات لمدة   .۱
 بواسطة مدیریة التنسیق واالرتباط المالئمة. ،لمالئمةیسلم لالرتباط الفلسطیني في المحافظة ا .۲
 ینشر بواسطة الصحافة باللغتین العبریة والعربیة. .۳
 ینشر على موقع االنترنت التابع لإلدارة المدنیة.  .٤
 . بذلككل من یرغب  ویوضع الطالعیودع في دیوان رئیس فرع البنیة التحتیة في اإلدارة المدنیة  .٥
 في اإلدارة المدنیة ویوضع إلطالع كل من یرغب بھذا.یودع في دیوان التنظیم  .٦
ویوضع الطالع  ،یھودا والسامرة في المحافظة المالئمةالحكومیة في ل عن األمالك ؤوالمسعن المندوب یودع في مكاتب  .۷

 .بذلككل من یرغب 
 یوم. ٦۰یعلق بشكل واضح للعین في عدة أماكن بارزة في نطاق األراضي المذكورة لمدة  .۸
 یھودا والسامرة؟المناشیر األوامر والتعیینات التابعة لقیادة جیش الدفاع اإلسرائیلي في منطقة  مجموعة .۹
 

 ویمكن ألي شخص اإلطالع علیھم.
 
   ٥۷۸۰        اب      ۲۷ 

 ۲۰۲۰        آب      ۱۷

 عمی���������د                  ،علی���������ان غس���������ان

 المدنی��������ة              اإلدارة         رئ��������یس

 المختص���������������������������������ة الس���������������������������������لطة
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي

-""معلي شومرون شمالفترة االنتداب ( محمیة منأمر بشأن إلغاء إعالن عن غابة 
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،(یھودا والسامرة)نفوذ مجلس إقلیمي السامرة)  منطقة

وباقي  ،والسامرةة یھودا منطق في اإلسرائیليجیش الدفاع تي كقائد قوات اصالحی بموجب

بموجب أصدر  اإلعالن الذيبھذا على إلغاء  امن، أعلنصالحیاتي حسب أي قانون وتشریعات 

 المنطقة بصدد ،او تشریعات امن أو بموجب أي قانون ،۱۹۲۷األحراش والغابات لسنة  قانون

 المحددة باللون األحمر على الخریطة المرفقة لألمر والتي تشكل جزء ال یتجزأ منھ.

 .اللوائیة واالرتباط نشره في مدیریة التنسیقیوم یوم من  ۳۰ بعدذا االمر سریان ھ بدء

 
 
 

 أل����وف         ت����م����ی����ر ی����دع����ي،

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

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

  ٥۷۸۰   آب                   ۲۸

 ۲۰۲۰    آب                ۱۸
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جيش الدفاع اإلسرائيلي

1971- 5731,( 427)رقم  وسامره()يهودا  وتشغيل(أمر بشأن التعامل بالكهرباء )تنظيم 

  الطاقة الشمسية بمنشئات الكهرباء توليد( ) وتشغيل تنظيم)  الكهرباء مع  التعامل أنظمة

،)تعديل(  (يةمناقصة تنافس بأعقاب الفوز في    وتوصيلها لشبكة التوزيع المركبة على االسطح

 2020-57780، (والسامرة يهودا)

يهودا والسامرة( )رقم )وتشغيل( ألمر بشأن التعامل بالكهرباء )تنظيم من ا 7حسب المادة  صالحياتي بموجب

ودا المدنية )يه اإلدارة إقامةبشأن من االمر  4: بموجب المادة "(األمر)فيما يلي: " 5731-1971( 427

ي أسن األنظمة نإنف ،نون وتشريعات امنقا أيبموجب  صالحياتيوباقي  ،1981-5742(،947والسامرة( )رقم 

 التالية:

الطاقة  بمنشئات الكهرباء توليد( )وتشغيل تنظيم ) الكهرباء مع التعامل أنظمةفي  .1 1تعديل النظام 

بأعقاب الفوز في  وتوصيلها لشبكة التوزيع المركبة على االسطح الشمسية

 األنظمة -)فيما يلي 2020-57780،(والسامرة يهودا) ،(يةمناقصة تنافس

 -1في النظام االصلية(، 

أتي:ي"المنطقة"  بعد تعريف (1)

 33 المادة  وفق السلطة قبل من إسرائيل في المحددة  المعايير-"المعايير"

 ممن إسرائيل في سريانها حسب ،1996-5756 الكهرباء، حقل قانون من

 آلخر؛ حين

 التزامن لموعد) 220 رقم  معيار -"المعيار" او "220 رقم معيار"

 التسعيرة قاستحقا شروط)" ب ي الباب من( الطاقة شراء مقابل ودفع

 من"( البيئة جودة )" ح الفصل من( المناقصة نطاق في تقام التي للمنشآت

 آلخر؛ حين من إسرائيل في سريانها حسب المعايير

يخذف -"مناقصة تنافسية"تعريف  (2)

يحذف -الصليةا األنظمةمن  2النظام  .2 2نظام ء الالغا

يحذف -الصليةا األنظمةمن  3النظام  .3 3الغاء النظام 

تعليمةات ذةذ   اسةتوفىالةذي و االصةلية، بةدا الكلمةات " األنظمةةمن  4في النظام  .4 4تعديل النظام 

اة ، بمراعةة 220" والةةذي اسةةتوفى تعليمةةات المعيةةار رقةةم " يةةأتيوذيلهةةااالنظمةةة 

 ؛"األنظمةذذ   قفو ةميرات الملزالتغ
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:االصلية يأتي األنظمةمن  4ظام د النبع .5 أ4اضافة النظام 

تحديددددددددد 

المعايير

 حين من إسرائيل في سريانه حسب ،220 رقم المعيار يسري .أ4

  التالية بالتغييرات المنطقة على آلخر،

 عدا ،220 المعيار في المحددة الصالحيات كل تمنح )أ(

 للضابط والمعايير، التسعيرات لتحدد الصالحية

 يهودا لمنطقة المدنية اإلدارة في الطاقة لشؤون

 "(.الطاقة لشؤون الضابط": يلي فيما) والسامرة 

 جدوا"  الكلمات بدا المعيار، في مكان بكل )ب(

 تحدد  الذي التسعيرات جدوا: " يأتي" التسعيرات

 ".السلطة

-المعيار من( أ) لبندا في )ج(

 التنظيم قانون في" بدا" مبنى" تعريف في (1)

 قرى مباني تنظيم  قانون في"  يأتي" والبناء

 ؛"1966 سنة 79 رقم  مؤقت قانون ومدن

 او" تسعيرة  لتحديد مناقصة"  تعريف في (2)

 تحذف؛ -"محدد" كلمة ،"اجراء"

 أرسلت ابد ،"المحدد الموعد" تعريف في (3)

 لشؤون الضابط أرسل"  يأتي" السلطة

 "الطاقة؛

" للمزامنة الملزم  الموعد"  تعريف في (4)

 بعد "للمزامنة الملزم األقصى الموعد"و

" 1ك35 المعايير في كتعريفهم  " الكلمات

 بشأن التعليمات في طبقت كما ،: "يأتي

 تحديد( )وتشغيل تنظيم ) الكهرباء استعمال

 يهودا( )والمعايير باءالكهر تسعيرة 

 "؛2010-5770،(والسامرة 

يحذف-صليةالا لألنظمةالذيل  .6 الغاء الذيل

توقيعهايبدأ سريان ذذ  األنظمة بيوم  .7 بدء سريان  

 الكهرباء توليد( )وتشغيل تنظيم ) الكهرباء مع  التعامل أنظمة"تسمى ذذ  األنظمة: االسم 

بأعقاب السطح وتوصيلها لشبكة التوزيع المركبة على ابمنشآت طاقة الشمسية 
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".2020-5780،(والسامرة  يهودا) تعديل() (تنافسيةالفوز في مناقصة 

 

 

لماا            غسان علياان  

الم ناااااا  اإل ارة رئااااا 

 السااانمرة اهااا  ا بمنطقااا 

 5780   الول  13

2020  أيلول  02
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
) (یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید  دةاإلعالن عن منطقة مقیأمر بشأن 

  ۲۰۲۰-٥۷۸۰،) (تعلیمات مؤقتة) ۱۸٤۳
 

 مقیدة مناطق بشأناعالن 
 

) (یھودا ۲۰۱۹الجدید  (فایروس الكورونا اإلعالن عن منطقة مقیدة من االمر بشأن ۲وفق المادة  بموجب صالحیاتي
"االمر") وبعد ما اقتنعت انھ من الضروري لمنع -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)،۱۸٤۳والسامرة) (رقم 

لمفصلة الس اھذا ان منطقة نفوذ المجأعلن ب وبعد استشارة مدیر عام وزارة الصحة اإلسرائیلیة، تفشي مرض الكورونا،
ولغایة  ۱۹:۰۰، الساعة ۲۰۲۰ ایلول ۸ یوم أیام ابتدأً من ۷ ھومھا في االمر، ولھذا لمدة، كمففي الذیل ھي مناطق مقیدة

 .۱۹:۰۰، الساعة ۲۰۲۰ أیلول ۱٥یوم 
 

، ۳واد دات المحددة في المالتقی س والبلدات المفصلة في الذیل،لإلعالن تسري على منطقة نفوذ المجاا نمدة سریاخالل 
 صباحاً فقط. ۰٥:۰۰مساًء وحتى الساعة  ۱۹:۰۰على النحو المفصل فیما یلي، من الساعة من االمر  ۱أ٤-و أ٤، ٤
 

)، بدل ۱۰الفقرة (أ)، في البند (قرأ الوارد في على ان یأ من االمر ٤تسري التقیدات المفصلة في المادة  )أ(
متر عن مكان السكن"،  ٥۰۰، یقتا " ولمسافة ال تزید عن مكان السكن" متر عن ۱۰۰"لمسافة ال تزید عن 
تقیم الفعالیات التربویة التي االشتراك في نشاط ینظم من قبل مؤسسة  )۱۸("ھایتھا: وكذلك في یأتي في ن

  "؛ةسمحت في نطاق المنطقة المقید
 

مجمع  وبالنسبةعلى المصالح التجاریة المفصلة في ذیل االمر،  )،(أأ ٤التقیدات المفصلة في المادة  تسري )ب(
) والبند ۱لح التجاریة او الحوانیت المفصلة في البند (تشغیل المصا یمنع-االمر) من ذیل ۲تجاري في البند (

) من الذیل، بدل المذكور ۱" كمفھومھا في البند (المصالح التجاریة الحیویة" ء) من ذیل االمر، ھذا باستثنا۳(
 .) من ذیل االمر۲في البند (

 
 

 بدء سریان اإلعالن بیوم توقیعھ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الذیل
 

 عمنوئیل )۱(
 بیتار علیت )۲(

         ی��������دع��������ي ت��������م��������ی��������رال��������وف 

 اإلس������رائیلي الدفاع جیش قوات قائد 

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

 

 

 ٥۷۸۰      الول        ۱۹

 ۲۰۲۰    ای�����ل�����ول   ۸
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 

 ۱۹٦٦لسنة  ۷۹رقم  واألبنیة،القرى  المدن،قانون تنظیم 
 

 مؤقتة) (تعلیماتمؤقتة  تربویةوإعفاء من الترخیص ألبنیة  أقامھأنظمة مصادقة 
 ۲۰۲۰-٥۷۸۱ ،والسامرة)) (یھودا ۹ (تعدیل رقم

 
 واألبنیة،القرى  المدن،ن تنظیم قانو) من ٤(٦۷للمادة  ووفقا المدنیة، اإلدارةكرئیس تي اصالحی بموجب

 التالیة: األنظمة أسنفاني  ،األعلىوبتوصیة مجلس التنظیم  ،"القانون") (فیما یلي: ۱۹٦٦لسنة  ۷۹رقم 
 
 
 

 تع������دیل النظ������ام
 )۱ب (٤

ف��ي أنظم��ة مص��ادقة إقام��ة وإعف��اء م��ن الت��رخیص لمبن��ى ترب��وي مؤق��ت (تعلیم��ات  .۱
ب (٤ف��ي النظ��ام  االنظم��ة)،-یل��يم��ا (فی ۲۰۱۰-٥۷۷۰ ،والس��امرة)مؤقت��ة) (یھ��ودا 

 ".۲۰۲۱" یأتي: "ا أیلول ۲۰۲۰أیلول  ۱)، بدل "۱
 

الم������ادة تع������دیل 
  -(ب)٦

  تمدید سریان
 

 ".۲۰۲۱" یأتي: "ا أیلول ۲۰۲۰أیلول  ۱(ب)، بدل "٦، في المادة في األنظمة .۲
 
 

 بدء سریان ھذه األنظمة بیوم توقیعھا. .۳ بدء سریان
 

تس��مى ھ��ذه األنظم��ة:" أنظم��ة مص��ادقة إقام��ة وإعف��اء م��ن الت��رخیص لمبن��ى ترب��وي  .٤ االسم
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۰ ،) (یھودا والسامرة)۹مؤقت (تعلیمات مؤقتة) (تعدیل رقم 

   
 
 
 
 
 
 

 س
 
 
 
 

) ٤۱۸(یھ�ودا والس�امرة) (رق�م  واألبنی�ةالق�رى  الم�دن،بش�أن تنظ�یم  ألم�رم�ن ال) ۱(۷ المادة وفقصالحیاتھ بموجب 
البن�اء ال�ذي  ب�ان ۲۰۲۰\۹\۳۰ الت�ي عق�دت بی�وم ٥۹۷رق�م بجلس�تھ  ،ص�ادق مجل�س التنظ�یم األعل�ى ،٥۷۳۱-۱۹۷۱

 تتوفر فیھ تعلیمات ھذه األنظمة للحصول على إعفاء یكون معفى من الترخیص كمفھومة في القانون.
 

 
 
 

 

 العمی�����������د     غس�����������ان علی�����������ان

 المدنی������������������ة اإلدارةس رئ������������������ی

 ف������ي منطق������ة یھ������ودا والس������امرة

 

 

 ٥۷۸۱     تش��������ري      ۱۲

 ۲۰۲۰     ایل�����������ول      ۳۰

 

 ريمھن�����دس معم�����ا   ,نتالی�����ا أبرب�����وخ

 رئ�������یس مجل�������س التنظ�������یم األعل�������ى
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 
 

 )٥ رقم (تعدیل) معینةمنشأة الحجر الصحي في ) (۲۰۱۹علیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید ت
 ۲۰۲۰-٥۷۸۱ ،تعلیمات مؤقتة)(

 
 

، وبموجب االمر ۱۹٦٦لسنة  ٤۳رقم من قانون الصحة العامة، قانون مؤقت  ۱٥-و ۱۰واد المحسب صالحیتي  بموجب
 :اسن التعلیمات التالیةفأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ )،۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا بشأن إقامة إدارة مدنیة 

 
 

منشأة ) (الحجر الصحي في ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید في  .۱ ٤تعدیل المادة 
" ۲۰۲۰تشرین اول  ۱، بدل "٤في المادة  ،۲۰۲۰-٥۷۸۰، )) (تعلیمات مؤقتةمعینة

 ".۲۰۲۰ كانون اول ۱یأتي: "
 

 توقیعھا.بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم  .۲ سریانبدء 
 

) (الحجر ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید تسمى ھذه التعلیمات:" .۳ االسم
 ".۲۰۲۰-٥۷۸۱ ،)(تعلیمات مؤقتة )٥(تعدیل رقم  )منشأة معینةالصحي في 

 
 

    
 
 

 
 

 

العمی����������د غس����������ان علی����������ان           
 رئ�������������یس اإلدارة المدنی�������������ة

 بمنطق������ة یھ������ودا والس������امرة

 

   ٥۷۸۱       تشري    ۱۳

 ۲۰۲۰تشرین اول       ۱
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 االسرائیلي الدفاع جیش
 

 ۱۹٦٦لسنة  ٤۳قانون الصحة العامة المؤقت رقم 
 

وتعلیمات  الحجر الصحي المنزلي) (۲۰۱۹علیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید ت
 ۲۰۲۰-٥۷۸۱،)(تعلیمات مؤقتة )۲۰(تعدیل رقم  )متفرقة

 
، ۱۹٦٦لسنة  ٤۳ون مؤقت رقم من قانون الصحة العامة، قان ۱٥-و ۱۰واد المحسب صالحیتي  بموجب

اسن فأني  ،۱۹۸۱- ٥۷٤۱ )،۹٤۷رقم (والسامرة) (یھودا وبموجب االمر بشأن إقامة إدارة مدنیة 
 :التعلیمات التالیة

 
 

) (الحجر الصحي ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید  في .۱ ٤تعدیل المادة 
التعلیمات -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰، (تعلیمات مؤقتة) المنزلي وتعلیمات متفرقة)

اول  كانون ٦" یأتي: " ۲۰۲۰ تشرین اول ٦، بدل "٤، في المادة االصلیة)
۲۰۲۰." 

 
 .توقیعھا بدء سریان ھذه التعلیمات بیوم .۲ سریانبدء 

 
) ۲۰۱۹تعلیمات الصحة العامة (فیروس الكورونا الجدید تسمى ھذه التعلیمات:" .۳ االسم

(تعلیمات مؤقتة)،  )۲۰(تعدیل رقم زلي وتعلیمات متفرقة) (الحجر الصحي المن
٥۷۸۱-۲۰۲۰". 

 
    

 

العمی������������د غس������������ان علی������������ان           
 المدنی���������������ة اإلدارة رئ���������������یس

 والس��������امرة یھ��������ودا بمنطق��������ة

 

 ٥۷۸۱        تشري       ۱۹

   ۲۰۲۰تشرین اول           ۷
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
) (یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید  دةاإلعالن عن منطقة مقیأمر بشأن 

  ۲۰۲۰-٥۷۸۱،) (تعلیمات مؤقتة) ۱۸٤۳
 

 مقیدة مناطق  اعالن بشأن
 

) (یھودا ۲۰۱۹الجدید  (فایروس الكورونا اإلعالن عن منطقة مقیدة من االمر بشأن ۲وفق المادة  بموجب صالحیاتي
"االمر") وبعد ما اقتنعت انھ من الضروري لمنع -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)،۱۸٤۳والسامرة) (رقم 

لمفصلة الس اھذا ان منطقة نفوذ المجأعلن ب وبعد استشارة مدیر عام وزارة الصحة اإلسرائیلیة، تفشي مرض الكورونا،
 ۲۱ولغایة یوم  ۲۰۲۰ تشرین اول ۱۸ یوم أیام ابتدأً من ٤ھومھا في االمر، ولھذا لمدة ، كمففي الذیل ھي مناطق مقیدة

 .۲۰۲۰ تشرین اول
-و ٤، ۳دات المحددة في المواد التقی خالل مدة اإلعالن تسري على منطقة نفوذ المجاس والبلدات المفصلة في الذیل،

 على النحو المفصل فیما یلي:من االمر  ۱أ٤
 

 من االمر منوطا بالتعدیالت التالیة: ۳دات المفصلة في المادة تسري التقی (أ)
الدیھ، و أحدالوالدین، زوج او  أحدأحد الوالدین، بما في ذلك والد كأن في نھایة الفقرة (د) یأتي: "تقرأ المادة  )۱(

 ابن، حفید، اخ او اخت وابنائھم، عم او خال او عمة او خالة"؛
تھا یأتي: "(ح) خروج طالب لمؤسسة التي تقیم فعلیات تعلیمیة والتي سمح نشاطھا تقرأ المادة كأن في نھای )۲(

 بموجب أي قانون او تشریعات امن."؛
 

من االمر منوطا الن تقرأ كان في نھایتھا یأتي: "(ي أ) دخول طالب  ٤تسري التقیدات المفصلة في المادة  (ب)
 ا بموجب أي قانون او تشریعات امن."؛لمؤسسة التي تقیم فعلیات تعلیمیة والتي سمح نشاطھ

 
 أ من االمر منوطا بالتعدیالت التالیة:٤تسري التقیدات المفصلة في المادة  (ج)

مكان السكن" تقرأ " لیس بواسطة مركبة  متر عن ٥۰۰)، بدل "لمسافة ال تزید عن ۹تقرأ الفقرة (ا)، البند ( )۱(
 آلیة"؛ 

متر عن مكان السكن"، تقرأ "  ۱۰۰)، بدل " لمدة قصیرة ولمسافة حتى ۱۰البند (تقرأ كأنھ في الفقرة (أ)،  )۲(
 متر عن مكان السكن وبشرط انھ لم یخرج لمكان سكن لیس لھ". ۱٫۰۰۰"لمسافة حتى 

بما في ذلك والد أحد "-ختان)، یأتي في نھایتھ: "لغرض جنازة او حفل ۱۲تقرأ كأنھ في الفقرة (أ)، البند ( )۳(
 والدیھ، ابن، حفید، اخ او اخت وابنائھم، عم او خال او عمة او خالة"؛ أحدالوالدین، زوج او  أحدن، الوالدی

 في نھایة الفقرة (أ) یأتي:  كأنھتقرأ  )٤(
) "االشتراك في فعالیات تقیمھا مؤسسة التي تقیم فعالیات تربویة التي سمحت في نطاق المنطقة المقیدة ۱۸"(

 ات امن"؛حسب أي قانون او تشریع
تیاجات الخاصة الذي یمكث في اطار خارج البیت من قبل أقرباء من  ح) زیارة شخص من ذوي اال۱۹(

من الدرجة األولى او لولیھ،  ألقربائھالدرجة األولى او ولیھ، او زیارة شخص من ذوي االحتیاجات الخاصة 
الصحي المنزلي وتعلیمات  ) (الحجر۲۰۱۹منوطا بتعلیمات الصحة العامة (فایروس الكورونا الجدید

لى الحفاظ ع ألجلتعلیمات الحجر الصحي المنزلي) والشروط التي تحدد -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰متفرقة)،
الرفاة االجتماعي حسب تعلیمات الجھة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة؛  انطارصحة الماكثین في 

إطار خارج البیت" اطر تستخدم كبدیل للمنزل تكون تحت رقابة منسقة الرفاه االجتماعي في  لھذا الغرض، "
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اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة او وزارة العمل، الرفاه االجتماعي والخدمات االجتماعیة في إسرائیل، 
 حلیة او من قبلھا؛تشغلھا، او من قبلھا او تشغل من قبل قسم الخدمات االجتماعیة في السلطة الم

 ) الخروج لعالج ضروري للحیوانات؛۲۰(
االنتقال من مسكن دائم إلى آخر، بما في ذلك، الخروج من مكان السكن الى مكان الحجر الصحي  )۲۱(

كمفھومھ في تعلیمات الحجر الصحي المنزلي، الخروج من مؤسسة تربویة او عالجیة الذي یستخدم كمكان 
 كن والنتقال لشقة سكنیة جدیدة؛مكوث دائم الى مكان الس

خروج شخص من ذوي االحتیاجات الخاصة، وبسبب اإلعاقة یتطلب منھ الخروج للحیز العام لمسافة  )۲۲(
  واحد."؛ عن مكان سكنھ، بمرافقة مرافق ۱۰۰۰تزید عن 

 
 (أ) كاملة.۱أ ٤تسري التقیدات المفصلة في المادة  (د)

 
 

 بدء سریان اإلعالن بیوم توقیعھ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الذیل
 

 مودیعین علیت )۱(
 بیتار علیت )۲(

 
 

         ی��������دع��������ي ت��������م��������ی��������رال��������وف 

 اإلس������رائیلي الدفاع جیش قوات قائد 

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

 

 

 ٥۷۸۱      تشري        ۲۹

 ۲۰۲۰    تش��رین اول   ۱۷
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
) (یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید  دةاإلعالن عن منطقة مقیأمر بشأن 

  ۲۰۲۰-٥۷۸۱،) (تعلیمات مؤقتة) ۱۸٤۳
 

 تعدیل-مقیدة مناطق بشأناعالن 
 

) (یھودا ۲۰۱۹الجدید  (فایروس الكورونا اإلعالن عن منطقة مقیدة من االمر بشأن ۲وفق المادة  بموجب صالحیاتي
"االمر") وبعد ما اقتنعت انھ من الضروري لمنع -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)،۱۸٤۳والسامرة) (رقم 

لمفصلة الس اھذا ان منطقة نفوذ المجأعلن ب وبعد استشارة مدیر عام وزارة الصحة اإلسرائیلیة، تفشي مرض الكورونا،
 ۲۱ولغایة یوم  ۲۰۲۰ تشرین اول ۱۸ یوم أیام ابتدأً من ٤ھومھا في االمر، ولھذا لمدة ، كمففي الذیل ھي مناطق مقیدة

 .۲۰۲۰ تشرین اول
-و ٤، ۳دات المحددة في المواد التقی س والبلدات المفصلة في الذیل،لخالل مدة اإلعالن تسري على منطقة نفوذ المجا

 على النحو المفصل فیما یلي:من االمر  ۱أ٤
 

 من االمر منوطا بالتعدیالت التالیة: ۳التقیدات المفصلة في المادة تسري  (أ)
الدیھ، و أحدالوالدین، زوج او  أحدأحد الوالدین، بما في ذلك والد كأن في نھایة الفقرة (د) یأتي: "تقرأ المادة  )۱(

 ابن، حفید، اخ او اخت وابنائھم، عم او خال او عمة او خالة"؛
نھایتھا یأتي: "(ح) خروج طالب لمؤسسة التي تقیم فعلیات تعلیمیة والتي سمح نشاطھا  تقرأ المادة كأن في )۲(

 بموجب أي قانون او تشریعات امن."؛
 

من االمر منوطا الن تقرأ كان في نھایتھا یأتي: "(ي أ) دخول طالب  ٤تسري التقیدات المفصلة في المادة  (ب)
 نشاطھا بموجب أي قانون او تشریعات امن."؛لمؤسسة التي تقیم فعلیات تعلیمیة والتي سمح 

 
 أ من االمر منوطا بالتعدیالت التالیة:٤تسري التقیدات المفصلة في المادة  (ج)

مكان السكن" تقرأ " لیس بواسطة مركبة  متر عن ٥۰۰)، بدل "لمسافة ال تزید عن ۹تقرأ الفقرة (ا)، البند ( )۱(
 آلیة"؛ 

متر عن مكان السكن"، تقرأ "  ۱۰۰)، بدل " لمدة قصیرة ولمسافة حتى ۱۰البند ( تقرأ كأنھ في الفقرة (أ)، )۲(
 متر عن مكان السكن وبشرط انھ لم یخرج لمكان سكن لیس لھ". ۱٫۰۰۰"لمسافة حتى 

بما في ذلك والد أحد "-ختان)، یأتي في نھایتھ: "لغرض جنازة او حفل ۱۲تقرأ كأنھ في الفقرة (أ)، البند ( )۳(
 والدیھ، ابن، حفید، اخ او اخت وابنائھم، عم او خال او عمة او خالة"؛ أحدالوالدین، زوج او  أحدالوالدین، 

 في نھایة الفقرة (أ) یأتي:  كأنھتقرأ  )٤(
قیدة م) "االشتراك في فعالیات تقیمھا مؤسسة التي تقیم فعالیات تربویة التي سمحت في نطاق المنطقة ال۱۸"(

 حسب أي قانون او تشریعات امن"؛
تیاجات الخاصة الذي یمكث في اطار خارج البیت من قبل أقرباء من  ح) زیارة شخص من ذوي اال۱۹(

من الدرجة األولى او لولیھ،  ألقربائھالدرجة األولى او ولیھ، او زیارة شخص من ذوي االحتیاجات الخاصة 
) (الحجر الصحي المنزلي وتعلیمات ۲۰۱۹الكورونا الجدیدمنوطا بتعلیمات الصحة العامة (فایروس 

لى الحفاظ ع ألجلتعلیمات الحجر الصحي المنزلي) والشروط التي تحدد -(فیما یلي ۲۰۲۰-٥۷۸۰متفرقة)،
الرفاة االجتماعي حسب تعلیمات الجھة المختصة في وزارة الصحة اإلسرائیلیة؛  انطارصحة الماكثین في 

رج البیت" اطر تستخدم كبدیل للمنزل تكون تحت رقابة منسقة الرفاه االجتماعي في إطار خا لھذا الغرض، "
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اإلدارة المدنیة لمنطقة یھودا والسامرة او وزارة العمل، الرفاه االجتماعي والخدمات االجتماعیة في إسرائیل، 
 من قبلھا؛ تشغلھا، او من قبلھا او تشغل من قبل قسم الخدمات االجتماعیة في السلطة المحلیة او

 ) الخروج لعالج ضروري للحیوانات؛۲۰(
االنتقال من مسكن دائم إلى آخر، بما في ذلك، الخروج من مكان السكن الى مكان الحجر الصحي  )۲۱(

كمفھومھ في تعلیمات الحجر الصحي المنزلي، الخروج من مؤسسة تربویة او عالجیة الذي یستخدم كمكان 
 تقال لشقة سكنیة جدیدة؛مكوث دائم الى مكان السكن والن

خروج شخص من ذوي االحتیاجات الخاصة، وبسبب اإلعاقة یتطلب منھ الخروج للحیز العام لمسافة  )۲۲(
  واحد."؛ عن مكان سكنھ، بمرافقة مرافق ۱۰۰۰تزید عن 

 
 (أ) كاملة.۱أ ٤تسري التقیدات المفصلة في المادة  (د)

 
 

 بدء سریان اإلعالن بیوم توقیعھ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الذیل
 

 ، عدا المركز التجاري في المجلسمودیعین علیت )۱(
 بیتار علیت )۲(

 
 

         ی��������دع��������ي ت��������م��������ی��������رال��������وف 

 اإلس������رائیلي الدفاع جیش قوات قائد 

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

 

 

 ٥۷۸۱      حش��فان        ۱

 ۲۰۲۰    تش��رین اول   ۱۹
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
) (یھودا والسامرة) (رقم ۲۰۱۹(فایروس الكورونا الجدید  دةاإلعالن عن منطقة مقیأمر بشأن 

  ۲۰۲۰-٥۷۸۱،) (تعلیمات مؤقتة)۱۸٤۳
 

 الغاء-مقیدة مناطق بشأناعالن 
 

) (یھودا ۲۰۱۹الجدید  (فایروس الكورونا اإلعالن عن منطقة مقیدة من االمر بشأن ۲وفق المادة  بموجب صالحیاتي
من تالشي الظروف  "االمر") وبعد ما اقتنعت ا-یلي (فیما ۲۰۲۰-٥۷۸۰) (تعلیمات مؤقتة)،۱۸٤۳والسامرة) (رقم 

بھذا  علنأالذیل كمناطق مقیدة، كمفھومھا في االمر، المجالس المفصلة في والبلدات عن مناطق نفوذ  اإلعالنالتي تبرر 
 س والبلدات المفصلة في الذیل كمناطق مقیدة للمجانطقة نفوذ ام الساري على اإلعالنالغاء  عن

  
، ٤، ۳المجالس والبلدات المفصلة في الذیل، القیود المفصلة في المواد  ، تلغى في مناطق نفوذاإلعالند توقیع ھذا نع
 .۲۰۲۰\۱۰\۱۷ي بیوم الذي وقع على ید اإلعالنمن االمر، كالمفصل في  ۱أ٤-أ، و٤
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الذیل
 

 ، عدا المركز التجاري في المجلس.مودیعین علیت )۱(
 

 بیتار علیت )۲(
 
 

         ی��������دع��������ي ت��������م��������ی��������رال��������وف 

 اإلس������رائیلي الدفاع جیش قوات قائد 

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

 

 

 ٥۷۸۱      حش��فان        ۲

 ۲۰۲۰    تش��رین اول   ۳۰
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 جيش الدفاع اإلسرائيلي

 

 2020-5780(، 1936المناقصات )يهودا والسامرة( )رقم تنظيم امر بشأن واجب 

 

 

 تعيين أعضاء لجنة المناقصات

 

 

المناقصات )يهودا والسامرة( تنظيم )أ( من االمر بشأن واجب 5لمادة ا بموجب صالحياتي وفق

 اعين بهذا: إننيف، 2020-5780(، 1936)رقم 

 

 

 رئيس لجنة –رئيس اإلدارة المدنية  نائب

 رئيس اللجنة نائب –في اإلدارة المدنية الجهاز الحكومي  الضابط لشؤون

 لية في اإلدارة المدنية او مندوب عنهالضابط لشؤون الما

 نائبهالمستشار القضائي لمنطقة يهودا والسامرة 

 

 

 لجنة المناقصات. ليشغلوا نصب اعضاء

 

 يوم توقيعه.ب بدء سريان هذا التعيين

 

 

 

 

 

 

 العميد غسان عليان         
 المدنية  اإلدارةرئيس 

 في منطقة يهودا والسامرة
 

 5780اب    21

 2020اب    11
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 جیش الدفاع اإلسرائیلي
 ۲۰۲۰-٥۷۸۰)، ۱۹۳٦المناقصات (یھودا والسامرة) (رقم  تنظیم امر بشأن واجب

خدمات واعمال) (یھودا والسامرة)،  المناقصات (بضائع،تنظیم واجب  بشأن أنظمة
٥۷۸۰-۲۰۲۰  
 

لفتح صندوق المناقصة مؤھلینتعیین   

 

 

(ب) من أنظمة واجب المناقصات (بضائع، خدمات واعمال) ۳۸بموجب صالحیاتي وفقا للنظام 
)، انني اعین بھذا:األنظمة-یلي(فیما  ٥۷۸۰-۲۰۲۰(یھودا والسامرة)،   

 

۰۲٥۳۰۹٥۱۹-رقم ھویة  والینور شلوم   
۰۳۲۰٦٦٦٦٤-رقم ھویة  ایائیر البیلی   
۰٦۹۸٥٥۸۳۱-رقم ھویة   دافید صادوق 
۰٥٦۸۳۸٦۷٥-رقم ھویة  ياھرون راب   
۰۲۷٤٦۷۹۹۲-رقم ھویة   یتسحاق لیفي 
۰٥۳٥۳۸۱۷۹-رقم ھویة   یعكوف اھروني 
۰٥۸۷۳۱۱۱۸-رقم ھویة  ئیلایریت ششت   

 

 

 

(ب) من األنظمة.۳۸صندوق المناقصات، لشؤون النظام  لفتحلیشغلوا منصب المؤھلین   

 

 بدء سریان ھذا التعیین بیوم توقیعھ.

 

 

 

 

 

 

 العمید غسان علیان         
  المدنیة اإلدارةرئیس 

 في منطقة یھودا والسامرة
 

 ٥۷۸۰اب    ۲۱
 ۲۰۲۰اب    ۱۱
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