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, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור
 הנני מצווה בזאת לאמור: והסדר הציבורי באזור,

 

תיקון 
 31סעיף 

), 1651צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' ל 31בסעיף  .1
 -)"הצו"(להלן:  2009-התש"ע

אם היה שעות מעת מעצרו" יבוא "ו 96אחרי המילים "בתוך  ,בסעיף קטן (ג) (א)  
 72קטין שמלאו לו שש עשרה שנים אך לא מלאו לו שמונה עשרה שנים, בתוך 

 שעות מעת מעצרו".

תיקון 
 ב31ף סעי

 -ב לצו31בסעיף  .2

בחשד לביצוע עבירת  נערבתחילת הסעיף יבוא "נעצר  )(ג)1ב(31בסעיף קטן  (א) 
 ביטחון,".

 -)(ג) יבוא1ב(31לאחר סעיף  (ב) 

בחשד לביצוע עבירה שאינה עבירת ביטחון, קצין משטרה,  נערנעצר  "(ד)  
ניתן לבצעה  אשר סבור, כי יש צורך לבצע פעולת חקירה דחופה, שלא

אלא תוך כדי מעצרו של הנער, מוסמך לתת פקודת מעצר בכתב 
 ".שעות מעת מעצרו. 36לתקופה, שלא תעלה על 

)(ג), בתחילת הסעיף יבוא "נעצר בוגר רך בחשד לביצוע 2ב(31בסעיף קטן  )ג(  
 עבירת ביטחון,".

 -)(ג) יבוא2ב(31לאחר סעיף  )ד(  

יצוע עבירה שאינה עבירת ביטחון, קצין נעצר בוגר רך בחשד לב "(ד)   
משטרה, אשר סבור, כי יש צורך לבצע פעולת חקירה דחופה, שלא 

, מוסמך לתת פקודת בוגר הרךניתן לבצעה אלא תוך כדי מעצרו של ה
 שעות מעת מעצרו.". 72מעצר בכתב לתקופה, שלא תעלה על 

תיקון 
 32סעיף 

 -לצו 32בסעיף  .3

"היה הנאשם קטין שמלאו לו שש עשרה שנים אך  סופו יבואבסעיף קטן (ב) ב (א)
לא מלאו לו שמונה עשרה שנים, פקודת המעצר לא תעלה על ששה ימים מעת 

 מעצרו.". 

 שעות". 72שעות" יבוא " 96בסעיף קטן (ג) במקום " (ב)  

תיקון 
 37סעיף 

 -לצו  37בסעיף  .4

 .בחשד לביצוע עבירת ביטחון"תחילתו יבוא "מי שנעצר בבסעיף קטן (א),  (א) 

 -) יבואאאחרי סעיף קטן ( (ב)  
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מי שנעצר בחשד לביצוע עבירה שאינה עבירת ביטחון, שופט מוסמך  )1א"(
ימים, ורשאי להאריך  15לתת פקודת מעצר לתקופה שלא תעלה על 

ימים,  15את המעצר לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על 
המעצר ברצף אחד בקשר לאותו אירוע לא  ובלבד שסך כל תקופת

 "..ימים 75יעלה על 

פים בסעיהמילים "בסעיף קטן (א)" ימחקו ובמקומם יבוא "בסעיף קטן (ב),  (ג)  
 )".1(א -ו (א) קטנים

 -) יבואבאחרי סעיף קטן ( (ד)  

בחשד לביצוע עבירה שאינה  ), נעצר נערב(קטן על אף האמור בסעיף  )ג("  
מוסמך לתת פקודת מעצר לתקופה שלא  יהיה שופט, חוןעבירת ביט

ימים, ויהיה רשאי להאריך את המעצר לתקופות נוספות  10תעלה על 
ימים, ובלבד שסך כל תקופות המעצר  10שכל אחת מהן לא תעלה על 

 ימים.". 40ברצף אחד בקשר לאותו אירוע לא יעלה על 

תיקון 
 38סעיף 

" יבוא ", מלבד קטין 37"מי שנעצר לפי סעיף לצו, לאחר המילים  38בסעיף  .5
 לצו זה,". 136כהגדרתו בסעיף 

הוספת 
 א38סעיף 

 -לצו יבוא 38לאחר סעיף  .6

"הארכת מעצר  
נוספת לצרכי 
חקירה של 

 קטינים

שופט של בית המשפט הצבאי לערעורים רשאי, לבקשת  א.38
הפרקליט הצבאי הראשי או מי שהוסמך לכך על ידו, 

 37שנעצר לפי סעיף  קטיןל הארכת מעצרו של לצוות ע
או על מעצרו מחדש, לתקופות נוספות, שכל אחת מהן 

 ימים.". 45לא תעלה על 

תיקון 
 א43סעיף 

 -א לצו43בסעיף  .7

 ".45" יבוא "60בסעיף קטן (א), במקום " (א) 

שפט בסעיף קטן (א) במקום המילים "יובא עניינו לפני שופט של בית המ (ב)  
תקופה הצבאי לערעורים" יבוא "רשאי השופט לצוות על הארכת המעצר, ל

 ימים נוספים, אם ביקש זאת הנאשם או סנגורו". 15שלא תעלה על 

 )".2" יסומן כסעיף "(א.האמור לאחר "בית המשפט הצבאי לערעורים )ג(  

 לאחר סעיף קטן (א) יבוא: )ד(  

ם נגדו, היה נתון במעצר בשל נאשם, שלאחר הגשת כתב האישו )1"(א  
ימים ומעצרו לא  45כדי ל תקופה המצטרפתאותו כתב אישום 

ימים,  60הוארך כאמור בסעיף קטן (א) או לתקופה המצטרפת לכדי 
ומשפטו בערכאה הראשונה טרם החל, יובא עניינו לפני שופט של 

 ". בית המשפט הצבאי לערעורים.

"השופט ידון בעניינו של הנאשם" יבוא  המילים) במקום 2בסעיף קטן (א (ה)  
 ".בית המשפט הצבאי לערעורים ידון בעניינו של הנאשם"

 לאחר המילים "אינן מצדיקות את שחרורו", יבוא:  (ו)  

כי אין לשחרר את הנאשם בית המשפט הצבאי לערעורים סבר  )3"(א  
, לתקופה ולצוות על הארכת מעצר הוא רשאי), 2אכאמור בסעיף (

 45לתקופה שלא תעלה על ולעניין קטין,  ימים 90א תעלה על של
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 ".ימים, ולחזור ולצוות על כך מעת לעת.

תיקון 
 44סעיף 

 -לצו 44בסעיף  .8

לצו זה (להלן,  136(א) המילים "שאינו קטין כהגדרתו בסעיף 44בסעיף קטן  (א)  
 יימחקו.  -"קטין")" -בסעיף זה

חודשים," יבוא  18ים "תקופה המצטרפת לכדי (א) אחרי המיל44בסעיף  (ב)   
"קטין"),  -לצו זה (להלן, בסעיף זה 136"ולעניין קטין כהגדרתו בסעיף 

 תקופה המצטרפת לכדי תשעה חודשים,".

 יימחקו.  -), המילים "או נאשם שהינו קטין"1(א44בסעיף  (ג)  

 שים".), במקום "לכדי שנה" יבוא " לכדי תשעה חוד1(א44בסעיף  (ד)  

)  אחרי המילים "תקופה המצטרפת לכדי שנה" יבוא "ולעניין 1(א44בסעיף  (ה)  
 קטין, תקופה המצטרפת לכדי שישה חודשים,".

 (ב), במקום "שישה חודשים" יבוא "שלושה חודשים".44בסעיף  (ו)  

(ב), המילים "ואם היה הנאשם קטין, לתקופה שלא תעלה על 44בסעיף  (ז)  
 יימחקו. -ים"שלושה חודש

 אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: (ח)  

 השופט סבר), ב( קטן בסעיף האמור אף לעניין נאשם שאינו קטין, על "(ג)  
שלושה  של התקופה בתוך המשפט הליכי את לסיים ניתן יהיה לא כי

 של מורכבותו, העבירה סוג בשל), ב( קטן בסעיף האמורה חודשים
 על לצוות הוא רשאי, אישומים או םעדי, נאשמים של ריבוי או התיק

 חמישה על תעלה שלא לתקופה מחדש מעצר על או המעצר הארכת
 "..לעת מעת כך ולצוות ולחזור, חודשים

 ).2018במאי  1( חהתשע" טז' באיירתחילתו של צו זה ביום  .9 תחילה

שביום  הוראות צו זה יחולו על כל מי שנתון במעצר ביום תחילתו; ואולם מי .10 תחולה
תחילתו של צו זה נתון במעצר על פי פקודת מעצר, ימשיך להיות נתון במעצר עד 

 לתום פקודת המעצר.

צו ) (יהודה והשומרון) (57צו זה ייקרא: "הצו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס'  .11 השם
 ".2018-ח), התשע"1798מס' 

 

 

 התשע"ח  ט'     באייר  

    2018         באפריל     24

 

 אלוף                   ,               נדב פדן

 מפקד             כוחות               צה"ל

 והשומרון   באזור          יהודה        
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