
 

 צבא ההגנה לישראל 

 1827צו מס'    

 2020 -ף"תשה( )יהודה והשומרון(, 67צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' 
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על ביטחון האזור, הסדר 

 הציבורי באזור ושלום הציבור באזור, הנני מצווה בזאת לאמור:

הוספת 
 ותהגדר

 1לסעיף 

 -(, התש"ע1651צו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס' ב 1סעיף ב .1
 " יבוא:הקלה"(, אחרי הגדרת "הצו)להלן: " 2009

התאחדות בלתי "
 -"מותרת

 .1945לתקנות ההגנה )שעת חירום(,  84כמשמעה בתקנה 

או רדיואקטיבי לרבות גרעיני, העלול לפי טיבו, סוגו חומר כימי ביולוגי  -"חומר מזיק"
או כמותו להמית אדם או לגרום לפגיעה חמורה לגוף, לרכוש, לתשתיות 

 או לסביבה.

לירות אפשר מסוגל להמית, ובו קנה ממנו , שהוא מכל סוג, כל כלי נשק -"כלי יריה"
נשק -מונח זה כולל כל חלק, אביזר ותחמושת של כלי .כדור או קלע

למעט את סוגל מנשק כזה שהותקן או -כזה, וכל אביזר של כל כלי
הנשק; וכן כלי נשק -ירי בכליכתוצאה מהרעש או הרשף הנגרמים 

לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות חלק, אביזר סוגל מש
להכיל חומר שסוגל ותחמושת לכלי נשק כאמור ולרבות מיכל המכיל או 

רה היה הנשק תקין לשימוש יכאמור, אחת היא אם בעת שנעברה העב
 או לא.

כלי יריה, תחמושת, פצצה, רימון יד, או חפץ נפיץ או מבעיר לרבות נשק  -"כלי נשק"
 ביולוגי או רדיואקטיבי.כימי, 

מקום, לרבות מבנה, מכל או כלי תחבורה המשמש לייצור, לעיבוד  -"מיתקן רגיש"
להחזקה, לאחסנה, לסילוק או להובלה, של חומר מזיק או להפקת 

 אנרגיה מחומר כאמור.".

 אחרי הגדרת "נשיא בית משפט" יבוא: .2

נשק כימי, "
ביולוגי או 

  -"רדיואקטיבי

 המסוגל לפלוט חומר מזיק לרבות קרינה רדיואקטיבית.".נשק 

 אחרי הגדרת "עובד ציבור" יבוא: .3

הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ברכוש, בין שהיא  -פעולה ברכוש""
קניינית ובין שאינה קניינית, בתמורה או שלא בתמורה, וכן פעולה 
ברכוש שהיא גיוס, מסירה, קבלה, החזקה, המרה, פעולה בנקאית, 
השקעה, פעולה בניירות ערך או החזקה בהם, תיווך, מתן או קבלת 

רכוש טרור עם רת נאמנות, או ערבוב של אשראי, ייבוא, ייצוא או יצי
 רכוש אחר גם אם אינו רכוש טרור.".

 אחרי הגדרת "צו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בתחיקת בטחון" יבוא: .4

מקרקעין, מיטלטלין, כספים וזכויות לרבות רכוש שהוא תמורתו של רכוש  "רכוש"



 

 מרווחיו.כאמור, וכל רכוש שצמח או שבא מרכוש כאמור או 

 ( לצו זה;3)-(1)א()60רכוש כמפורט בסעיפים  -"ר בעבירהושרכוש הק"

 כל אחד מאלה: -"רכוש טרור"

 רכוש של התאחדות בלתי מותרת;  (1)

רכוש הקשור לעבירה המנויה בתוספת הראשונה, או עבירה לפי  (2)
 .לצו זה 251סעיף 

רכוש של "
התאחדות בלתי 

  -"מותרת

רכוש הנמצא בבעלותה, בחזקתה, בשליטתה או במשמורתה של 
התאחדות בלתי מותרת, לבד או יחד עם אחר, וכן רכוש המשמש או 
המיועד לשמש התאחדות בלתי מותרת או לפעילות של התאחדות בלתי 
מותרת, לרבות רכוש שההתאחדות מימנה את רכישתו או שהעבירה 

רכוש הנמצא במקום המשמש לאחר בלא תמורה; לעניין זה, חזקה כי 
דרך קבע לצורך פעילות של התאחדות בלתי מותרת ואינו משמש דרך 
קבע למטרה אחרת, הוא רכוש של התאחדות בלתי מותרת, אלא אם כן 

 הוכח אחרת.".

תיקון סעיף 
והוספת  58

 א58סעיף 

 א,".58)א( לצו, אחרי המילים "בסעיף זה" יבוא "בסעיף 58בסעיף  )א( .5

 לצו יבוא: 58אחרי סעיף  )ב(

מניעת פגישה "
של עורך דין עם 
יותר מעצור אחד 

 באותה חקירה

 58ובלי לגרוע מהוראות סעיף  56על אף האמור בסעיף  )א(  א.58
, מצאה רשות מאשרת כי עורך דין אחד מבקש 59וסעיף 

להיפגש עם כמה עצורים החשודים בעבירות המנויות 
במסגרת אותה חקירה, בתוספת הראשונה והנחקרים 

או כי כמה עצורים כאמור מבקשים להיפגש עם עורך 
דין אחד, וכי פגישה כאמור עלולה לפגוע פגיעה ממשית 
בחקירה, רשאית היא שלא לאפשר פגישה של עורך דין 
כאמור עם יותר מעצור אחד; הרשות המאשרת תמסור 
הודעה על החלטה כאמור לכל אחד מהעצורים, וכן 

 ;לעורך הדין

 -לעניין זה

 לרבות עורך דין אחר ממשרדו. -"עורך דין אחד"

על אף האמור בסעיף קטן )א(, מניעת פגישה כאמור  )ב(
ימים תהיה  30באותו סעיף קטן לתקופה העולה על 

התובע הצבאי הראשי או מי שהוא הסמיך באישור 
 לכך".

החלפת 
 60סעיף 

 לצו יבוא: 60במקום סעיף  .6

רשאי כל חייל או רשות מוסמכת שנתמנתה לכך לתפוס ולעצור סחורות, חפצים, בעלי  )א(
 שיש להם טעם לחשוד: טובין(,חיים, תעודות, או כל דבר )להלן בסימן זה  

 ;שנעברה או שעומדים לעבור לגביהם עבירה על צו זה (1)

או יועד להיות שכר או תגמול בעד בעד ביצוע עבירה  או תגמול שניתנו כשכר (2)
 ;כאמור או כאמצעי לביצועהביצועה, ניתן כתוצאה 

שהשתמשו בהם בעשיית כל עבירה כאמור או כאמצעי לביצועה או לשם הקלה  (3)
 ;על ביצועה



 

 ;שהם עשויים לשמש כראיה לכל מעשה עבירה על צו זה (4)

 .שהם רכוש של התאחדות בלתי מותרת (5)

לגבי עבירה לפי ( 5) -( ו3( עד )1)א() עיף קטןהתקיימה עילת התפיסה כאמור בס )ב(
רשאי מפקד כוחות צה"ל באזור  לצו זה, 251התוספת הראשונה או עבירה לפי סעיף 

לטובין אשר הקים את העילה או מי שהוסמך לכך מטעמו לתפוס טובין שווה ערך 
 כאמור.

אותו אם ייתפס  אחת היאכסף, שנתפסו הטובין  והילעניין תפיסה לפי סעיף קטן )ב(,  )ג(
או  , בשליטתושנמצא בבעלותו, בחזקתו, כל כסף אחרכסף אשר הקים את העילה או 

 בחשבון הבנק של מי שקיבל את הכסף.

תיקון ס' 
230 

 בטל. -סעיף קטן )א( ,לצו 230בסעיף  .7

הוספת 
 ב230סעיף 

 יבוא:לצו  א230סעיף  אחרי .8

בחומר  פעולה 
או במיתקן  מזיק

רגיש למטרות 
 טרור

המחזיק, רוכש, מוכר, מייצר, מתקן, מייבא, מייצא,  )א( .ב230
נשק כימי, מוביל, מתווך, מפיץ או עושה עסקה אחרת ב

חומר מזיק או במיתקן ביולוגי או רדיאוקטיבי או ב
רגיש, במטרה לקדם פעילות של התאחדות בלתי מותרת 

או לסייע  עבירה המנויה בתוספת הראשונהאו ביצוע 
לפעילות או ביצוע כאמור, והכול בין בתמורה ובין שלא 

 .עולםמאסר  -בתמורה, דינו

נעשתה פעולה או עסקה כאמור בסעיף קטן )א( כשהצד  )ב( 
לעסקה כאמור הוא התאחדות בלתי  האחד לפעולה או

מותרת או חבר בהתאחדות בלתי מותרת, חזקה כי 
הפעולה או העסקה נעשתה למטרה כאמור בסעיף קטן 

 )א(, אלא אם כן הוכח אחרת.".

הוספת 
א 237 ףסעי

 ב237 -ו

 יבוא:לצו  237סעיף  אחרי .9

"עמידה בראש  
התאחדות בלתי 

 מותרת

או המנהל אותה או בראש התאחדות בלתי מותרת העומד  . א237
התאחדות בלתי מותרת בכללה,  הנוטל חלק בהכוונה של

שנים; היתה ההתאחדות  25מאסר  -ן או בעקיפין, דינוירבמיש
התאחדות בלתי מותרת שפעילותה כוללת גם ביצוע עבירות 

 מאסר עולם. -גרימת מוות בכוונה, דינו

 

מילוי תפקיד  
פיקודי ניהולי או 

בהתאחדות בלתי 
 מותרת

המנהל פעילות של התאחדות בלתי מותרת או הנוטל חלק  ב.237
שנים; היתה הפעילות  10מאסר  -בהכוונה של פעילותה, דינו

 ".שנים 15 מאסר -פעילות פלילית, דינו

הוספת 
 -א242 סעיף

 ב242

 יבוא: 242סעיף  אחרי .10

"איסור פעולה 
למטרת  ברכוש

ביצוע עבירה 
המנויה בתוספת 

 הראשונה

או לממן , העושה פעולה ברכוש במטרה לסייע, לקדם )א( א.242
עבירות המנויות בתוספת לתגמל בעבור ביצוע של 

 -דינושנות מאסר  10הראשונה ושלצדן עונש העולה על 
מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס הקבוע 

קנסות שנקבעו בדין או ( לצו בדבר העלאת 4א)1בסעיף 
 -(, תש"ם845בתחיקת בטחון )יהודה והשומרון( )מס' 



 

1980. 

 -לעניין סעיף קטן )א( )ב( 

די שיוכח כי הפעולה נעשתה לאחת המטרות  (1)
 המפורטות בו אף אם לא יוכח לאיזו מהן;

עבירות המנויות "לתגמל בעבור ביצוע של  (2)
אף אם מקבל התגמול אינו  -"בתוספת הראשונה

 או התכוון לבצעה. העבירהמי שביצע את 

איסור פעולה 
ברכוש הקשור 
בעבירה המנויה 

בתוספת 
 הראשונה

מאסר שבע שנים או קנס פי  -העושה אחת מאלה, דינו )א( ב.242
( לצו בדבר העלאת 4)(א)1עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

 בתחיקת בטחון:קנסות שנקבעו 

פעולה ברכוש שיש בה כדי לסייע, לקדם או לממן  (1) 
ביצוע של עבירה המנויה בתוספת הראשונה, או 

לצו זה, או לתגמל בעבור  251עבירה לפי סעיף 
ביצוע של עבירה המנויה בתוספת הראשונה, או 

לצו זה, גם אם מקבל  251עבירה לפי סעיף 
התגמול אינו מי שביצע את העבירה או התכוון 

יין פסקה זו, די שיוכח כי עושה לבצעה; לענ
הפעולה היה מודע לכך שמתקיימת אחת 

 האפשרויות האמורות גם אם לא יוכח איזו מהן;

פעולה ברכוש של התאחדות בלתי מותרת או  (2)
 רכוש הקשור בעבירה המנויה בתוספת הראשונה;

 מעביר רכוש להתאחדות בלתי מותרת. (3)

שאותו העושה פעולה ברכוש של אדם, בהיותו מודע לכך  )ב( 
עבירה המנויה בתוספת אדם נוטל חלק בביצוע 

, או עבירה כאמוראו מסייע או משדל לביצוע  הראשונה
הוא נוטל חלק פעיל בו ו או לגבי ארגון ששקיימת לגבי

כי הוא  1945הכרזה לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 
שעשה כן ביודעו שיש  התאחדות בלתי מותרת, חזקה

של  בפעולה כאמור כדי לסייע, לקדם או לממן ביצוע
עבירה המנויה בתוספת הראשונה, או לתגמל בעבור 

תוספת הראשונה או עבירה בביצוע של עבירה המנויה 
לצו זה, לפי העניין, אלא אם כן הוכיח  251לפי סעיף 

 שלא ידע כאמור.

מי שנמנע מלברר את לעניין סעיף זה לא יראו אדם כ )ג(
טיב ההתנהגות או את דבר אפשרות קיום הנסיבות 

(, אם עיכוב הפעולה לצורך בירור 1)ג()195לעניין סעיף 
טיב ההתנהגות או קיום הנסיבות לפי הוראות סעיף 

(, היה בו בנסיבות העניין, כדי להכביד הכבדה 1)ג()195
 של ממש על פעילותו העסקית;

 לצו יבוא: 249סעיף  אחרי .11 

הוספת 
 א249 סעיף 

הכנה לביצוע 
עבירה המנויה 

בתוספת 

 הכנה משום בו שיש, מאלה אחד שהוא מעשה העושה )א( .א249
המנויה בתוספת הראשונה ושהעונש  עבירה לביצוע

 העונש מחצית - דינו, שנות מאסר  10שלצידה עולה על 



 

 שדינה עבירה כאמור העבירה היתה; לעבירה הקבוע הראשונה ב249 -ו
 :שנים 15 מאסר - דינו, עולם מאסר

 לביצוע התאמתו לשם אתר או מתחם הכשרת (1) 
 ;ביצועה לאחר לשם הימלטות או כאמור עבירה

 לעניין; כאמור עבירה ביצוע לשם מסמכים זיוף (2)
 א407 בסעיף כהגדרתם -" מסמך"ו" זיוף, "זה

 ;1960הפלילי לשנת  לחוק

 לרבות, כאמור עבירה ביצוע לשם אמצעים הכנת (3)
 צילום אמצעי, מסמכים ,חומרים, נשק כלי

 החזקת או, תחבורה וכלי תחפושות, והקלטה
  ;אמצעים כאמור

 ;כאמור עבירה ביצוע לשם מידע העברת או איסוף (4)

 עבירה ביצוע לשם מנהרה או מעבר, דרך הכשרת (5)
 ביצועה.הימלטות לאחר  לשם או כאמור

 כוונה הפעולה אם אחת היא )א(, קטן סעיף לעניין )ב( 
 אם או, עבירה המנויה בתוספת הראשונה לביצוע

 השתתף שהאדםהעבירה המנויה בתוספת הראשונה 
 אחר. ידי על או על ידיו להתבצע תוכננה בהכנתה

 וחדל )א(, קטן בסעיף כאמור מעשה לבצע שניסה מי )ג(
 ב199 בסעיף כאמור, מתוך חרטההמעשה  מהשלמת

 סעיף". אותו הוראות עליו יחולו ,לצו

איום בביצוע  .12
עבירה המנויה 

בתוספת 
 הראשונה

המאיים לבצע עבירה המנויה בתוספת הראשונה, דינו  מאסר  ב.249
 שבע שנים.

 לצו יבוא: 254אחרי סעיף  .13 

הוספת 
 א254סעיף 

קשירת קשר 
לעבירה המנויה 

בתוספת 
 הראשונה

לצו זה, הקושר קשר עם אדם לעבור  254על אף האמור בסעיף  א.254
ב 230עבירה המנויה בתוספת הראשונה או עבירה לפי סעיף 

 –שעונשה מאסר לתקופה העולה על שלוש שנים, דינולצו זה, 
מאסר כעונש שנקבע לאותה עבירה ובלבד שלא יוטל עליו עונש 

 שנות מאסר. 14העולה על 

תיקון 
תוספת ה

 הראשונה

" יבוא  237ב", אחרי "230" יבוא "230(, אחרי "1בתוספת הראשונה לצו, בפרט מספר ) .14
ואחרי  ב"249א, 249" יבוא "248אחרי "ב", 242א, 242" יבוא "241"ב", אחרי 237א, 237"
 .א"254)א(" יבוא "254"

 חתימתו.בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של צו זה  .15 תחילה

 ".2020-ף"(, התש1827( )מס' 67צו זה ייקרא: "הצו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס'  .16 השם

 

 ף"התש   בשבט  י"ד 

                                             

 אלוף                       ,נדב פדן                                            

 כוחות           צה"ל   מפקד                                                  
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