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בסעיף  53לצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון(,
התש"ע) 2009-להלן" :הצו"( ,סעיף קטן )ב(  -בטל.
בצו ,בסעיף  ,135במקום "שנתיים" יבוא "שלוש שנים".
בצו ,בסעיף  ,136בהגדרת "קטין" ,במקום "שש עשרה" יבוא "שמונה
עשרה".
בצו ,אחרי סעיף  136יבוא:
הודעה על
חקירת קטין
חשוד או על
מעצרו

136א.

) א(

) (1

הגיע קטין החשוד בביצוע
עבירה )בסימן זה " -קטין
חשוד"( לתחנת המשטרה או
הובא אליה ,כשאינו עצור,
לפי הוראות סעיף )22ג( לצו,
או נעצר קטין חשוד ,יודיע על
כך הקצין הממונה על
החקירות בתחנה ,ובהעדרו -
מפקד התחנה ובהעדרם -
קצין הממונה על התחנה
)בסימן זה – "הקצין
הממונה"( ,בהקדם האפשרי
ולאחר שיידע את הקטין כי
בכוונתו לעשות כן ,להורהו,
ובלבד שהקטין מסר את
פרטי ההתקשרות עימו ,ואם
לא ניתן לאתר את הורה
הקטין במאמץ סביר  -לקרוב
משפחה בגיר או אדם בגיר
אחר המוכר לקטין ,ובלבד
שהקטין מסר את פרטי
ההתקשרות עמו )בסימן זה -
"קרוב אחר"( ,אלא אם כן
אין אפשרות לאתר מי מהם
בנסיבות
סביר
במאמץ
העניין.

) (2

) ב(

)ג(

חקירת קטין 136ב.
בלא
חשוד
הודעה להורהו
או לקרוב אחר

) א(

על אף הוראות פסקה ) ,(1לא
תימסר הודעה כאמור באותה
הפסקה לעניין קטין שהגיע
לתחנת המשטרה או שהובא
אליה ,כשאינו עצור ,אם
התנגדות,
הביע
הקטין
מנימוק סביר ,למסירתה;
היה הקטין עצור ,יינתן
מסירת
בעניין
לרצונו
ראוי,
משקל
ההודעה
בהתחשב בגילו ובמידת
בגרותו ,ובלבד שתימסר
הודעה כאמור לקרוב אחר.

לא נמסרה הודעה להורה של קטין
חשוד כאמור בסעיף קטן )א( מחמת
העדר אפשרות לאתרו כאמור
בסעיף קטן )א( ,תודיע המשטרה
להורה ,כל עוד הקטין נתון בחקירה
או במעצר ,לפי המאוחר ,בלא
דיחוי ,עם היווצרות האפשרות
לאתרו במאמץ סביר ,ובלבד
שהקטין מסר את פרטי ההתקשרות
עם ההורה.
) (1אי מסירת הודעה להורה של
קטין חשוד ולקרוב אחר
מחמת העדר אפשרות לאתר
מי מהם במאמץ סביר
בנסיבות העניין כאמור
בסעיף קטן )א( ,תתועד
בכתב.
) (2יידוע הקטין ,תגובתו וכן
התנגדותו ככל שהייתה ,וכן
החלטת הקצין הממונה,
יתועדו על ידי הקצין הממונה
בתיעוד חזותי ,בתיעוד קולי
או בכתב.
על אף הוראות סעיף 136א ,רשאי
הקצין הממונה ,בהחלטה מנומקת
בכתב ,להורות על הזמנת קטין
חשוד שאינו עצור לחקירה או על
חקירתו ,בלי להודיע על כך להורהו,
או לקרוב אחר ,לפי העניין ,אם
שוכנע כי הודעה כאמור עלולה -
) (1

לפגוע בשלומו הגופני או
הנפשי של הקטין או של אדם
אחר;

) (2

) ב(

)ג(

הודעה לקטין 136ג.
על
חשוד
זכויותיו בטרם
חקירתו
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) א(

הליכי
לשיבוש
להביא
החקירה בשל חשד סביר כי
אחד מהמנויים ברישה ,או בן
משפחתו של הורה הקטין או
הקרוב האחר ,היה צד
לעבירה שבה חשוד הקטין;

) (3לגבי קטין שהוא חשוד
בעבירה המנויה בתוספת
הראשונה  -לפגוע בביטחון
האזור.
הורה הקצין הממונה כאמור בסעיף
קטן )א( ,בלא שהודיע להורה של
הקטין או לקרוב אחר ,וחלפו
שמונה שעות מהגעתו של הקטין
לתחנת המשטרה או חדל להתקיים
הטעם שהצדיק הזמנה לחקירה או
חקירה בלי להודיע להורה ,לפי
המוקדם ,תימסר להורה הקטין
בלא דיחוי ,הודעה על הימצאותו
של הקטין בתחנת המשטרה ועל
חקירתו ,ובלבד שהקטין מסר את
פרטי ההתקשרות עם ההורה.
חדל להתקיים הטעם שבשלו לא
נמסרה ההודעה להורה הקטין או
לקרוב אחר תימסר ההודעה בלא
דיחוי ,אלא כן הופעלה סמכות
כאמור בסעיפים  54ו 55-לצו.
בטרם ייחקר קטין חשוד ,יודיע
החוקר לקטין ,בלשון המובנת לו
בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו ,על
זכותו להיוועץ בעורך דין ביחידות,
נוסף על חובותיו לפי כל דין כלפי
הקטין בהיותו חשוד.

) ב(

בטרם ייחקר קטין חשוד עצור,
יודיע חוקר לסניגור ,אשר הקטין
מסר את פרטיו ,על חקירתו; בלי
לגרוע מהוראות כל דין ,אין
בהודעה לסניגור אשר הקטין מסר
את פרטיו כאמור ,כדי לעכב את
החקירה.

)ג(

מפקד כוחות המשטרה ,כהגדרתם
בצו ,יקבע הוראות בדבר נוסח
הודעה כאמור בסעיף קטן )א(.".

בצו ,בסעיף - 144
) (1

אחרי "בשל עבירה" יבוא "המנויה בתוספת השלישית";

) (2

בסופו יבוא "ובשל עבירה שאינה מנויה בתוספת השלישית,
שביצע בהיותו קטין ,אם עברה שנה מיום ביצועה.".
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בסעיף  149לצו ,אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
) א (1

אחרי התוספת השניה לצו יבוא:

) (1

) (2

"תוספת שלישית"
)סעיף (144
סעיפים ,223 ,221 ,220 ,218 ,215 ,213 ,212 ,211 ,210 ,209
,245 ,241 ,240 ,239 ,238 ,237 ,234 ,233 ,232 ,231 ,230 ,225
 ,319 ,318 ,317 ,300 ,261 ,259 ,254 ,251 ,248לצו זה.
סעיפים 7 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3א 10א לצו בדבר איסור פעולות הסתה
ותעמולה עויינת )יהודה והשומרון( )מס'  ,(101תשכ"ז.1967-

) (3

תקנות ,95 ,94 ,91 ,90 ,88 ,85 ,66 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58
,142 ,140 ,138 ,137 ,136 ,131 ,129 ,(2)118 ,100 ,98 ,97 ,96
143 ,143א134 ,ב134 ,ג134 ,ד 146 ,144 ,לתקנות ההגנה )שעת
חירום(.1945 ,

) (4

ניסיון ,שידול ,ניסיון לשידול או סיוע לעבירה מהעבירות
המפורטות בתוספת זו.".

) א(

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

) ב(

על אף האמור בסעיף קטן )א( ,תחילתם של סעיפים  1ו4 -
שלושים יום מיום חתימתו של צו זה.
על אף האמור בסעיף קטן )א( ,תחילתה של הגדרת "קטין"
בסעיף  136לצו ,כנוסחו בסעיף  3לתיקון זה ,לעניין אדם
המצוי במעצר לתקופה הקצרה מ 7-ימים ,לצורך סעיף 149
לצו ,שישה חודשים מיום חתימתו של צו זה.

) ג(

צו זה ייקרא" :צו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )תיקון מס'
) (10מס'  ,(1676התשע"א–."2011

כ"ח באלול התשע"א
 27בספטמבר 2011

על אף האמור בסעיף קטן )א( ,ניתן להחזיק מי שאינם
קטינים באגף המיועד לקטינים בלבד ,ובלבד שבאותו אגף לא
מוחזקים קטינים שטרם מלאו להם שש עשרה שנים ,אם סבר
מנהל בית המעצר או מתקן הכליאה כי החזקה כאמור היא
לטובת הקטינים שמוחזקים באותו אגף ,ובלבד שלא תהיה
גישה של מי שאינם קטינים לקטינים בשעות המיועדות על פי
נהלי מתקן הכליאה או בית המעצר ללינה".

__________________
אלוף
אבי מזרחי,
צה"ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון

