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הוספת 
סימן 

  'ה

1.  

  

- ע"התש, )1651' מס) (יהודה והשומרון] (נוסח משולב[בר הוראות ביטחון בצו בד
  :ב יבוא332אחרי סעיף , 2009

  

  )שהייה באזור שלא כדין(הסמכת פקחים  -' סימן ה"

   -בסימן זה   .ג332  הגדרות    

- ב"התשי, חוק הכניסה לישראל -" חוק הכניסה לישראל"
  ;כפי תוקפו בישראל מעת לעת, 1952

אדם הרשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם  - "יישראל"
  ;ו בישראל מעת לעתכפי תוקפ, 1965–ה"התשכ, האוכלוסין

, מקום משמורת אשר מצוי בישראל – "מקום משמורת"
  .לחוק הכניסה לישראל )א(א13סעיף כהגדרתו ב

ל "מי שהוסמך בכתב מינוי על ידי מפקד כוחות צה - "פקח"
  ;זה סימןת הוראולבאזור לפעול בהתאם 

, כדיןשהייה באזור ללא היתר  - "שהייה באזור שלא כדין"
של מי שאינו תושב האזור ואינו ישראלי ואשר נכנס לאזור 

  ;דרך ישראל

אדם הנמצא כדין באזור ואשר מקום מגוריו  - "האזור תושב"
  .הקבוע הוא באזור

  

סמכויות     
  פקח

  :פקח רשאי, זההוראות סימן  ביצוע לשם  )א(  .ד332

כי שהייתו , לדרוש מאדם שיש יסוד להניח  )1(  
לזהות את עצמו ולהציג , באזור הינה שלא כדין

בפניו את המסמכים הנוגעים לשהייתו וכן 
  ;למסור לו ידיעות הנוגעות לשהייתו

 מקום למעט, למקום סבירה עת בכל להיכנס  )2(
 אדם בו מצוי כי חשד יש שלגביו, מגורים
 בדיקה לערוך כדי באזור דיןכ שלא השוהה
  .בעניין

רשאי פקח , התעורר חשד לשהייה באזור שלא כדין  )ב(



  .לתפוס כל מסמך הקשור לשהייה כאמור

בסעיף  הכהגדרת, חבר בוועדה לבחינת צווי הגירוש  )ג(
ליתן צו המתיר לפקח , לבקשת פקח, רשאי, 305

ן קיום להיכנס למקום מגורים כדי לערוך בדיקה לעניי
  : אם ראה כי התקיים אחד מאלה, סימן זה הוראות

יש יסוד סביר להניח כי נמצא בו אדם השוהה   )1(
  ;שלא כדין באזור

יש יסוד סביר להניח כי נמצא בו אדם ששהייתו   )2(
והפקח ביקש רשות , באזור מחייבת היתר

להיכנס למקום כדי לערוך בירור בעניין ובקשתו 
   .לא נענתה

תיעשה רק לאחר שהפקח  ,זה סימןכניסה למקום לפי   )ד(
זיהה את עצמו לפני מי שנחזה כמחזיק המקום והודיע 

ובמקום , לו את המטרה שלשמה מתבקשת הכניסה
הציג בפניו את הצו שהוצא לפי  –המשמש למגורים 

, לא אפשר מחזיק המקום את הכניסה; )ג(סעיף קטן 
יר כלפי אדם או כלפי רשאי הפקח להשתמש בכוח סב

  .רכוש לאחר שהזהירו על כך

היה לפקח יסוד סביר לחשד כי אדם שוהה באזור   )ה(
לאחר שהזדהה בפניו והסביר , רשאי הוא, שלא כדין

לדרוש ממנו להילוות אליו , לו את סיבת הדרישה
רב אותו אדם לציית לדרישה סי. למקום משמורת

רשאי הפקח להשתמש בכוח סביר כדי להביאו , כאמור
  . למקום משמורת

, )ה(כאמור בסעיף קטן , הבאה למקום משמורת  )ו(
עשה בהקדם האפשרי ותוך זמן סביר מרגע החלטת ית

  . הפקח על העברה למקום משמורת

 סימןי פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפ  )ז(
  : אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שני אלה, זה

הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת   )1(
בצבע ובצורה , והוא לובש מדי פקח, תפקידו

שהורה לעניין זה שר הפנים בישראל מכוח 
לחוק הכניסה ) 1)(ו(ה13סעיף לפי סמכותו 
ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים , לישראל
  ;מדי משטרה להיות

המעידה על תפקידו , יש בידו תעודת פקח כדין  )2(
  "..שאותה יציג על פי דרישה, ועל סמכויותיו



  .תחילתו של צו זה ביום חתימתו  .2 תחילה 

' מס) (יהודה והשומרון) (19' תיקון מס(הוראות ביטחון צו בדבר : "צו זה ייקרא  .3  השם
  ".2012 -ב"התשע, )1698

  
  
  
  
  
  
  

                ___________________  
  אלוף                   , ניצן אלון          ב"התשע       בסיון        ז"י

  ל"מפקד       כוחות        צה                
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  ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      
  

  
, )1651 'מס( )יהודה והשומרון] (נוסח משולב[וראות ביטחון בדבר ה צו

  2009-ע"התש
  

  כתב מינוי לפקח
  
  
  

) יהודה והשומרון] (נוסח משולב[הוראות ביטחון לצו בדבר  ג332בתוקף סמכותי לפי סעיף 
  : הנני ממנה בזה את, )"הצו" –להלן ( 2009-ע"התש, )1651' מס(
  
  

   1952-ב"התשי, חוק הכניסה לישראללד 13מי שמונה כפקח בהתאם לסעיף 
  

  
   .ג לצו332כהגדרתו בסעיף , לפקח

   
  
  

  .  תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו
  
  
  
  
  
  

                ___________________  
  אלוף                   , ניצן אלון          ב"התשע       בסיון        ז"י

  ל"מפקד       כוחות        צה                
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  ה ג נ ה      ל י ש ר א לצ ב א      

  
  

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

  
  

  מינוי חבר בוועדה לבחינת צווי הגירוש 
  
  

) יהודה והשומרון] (נוסח משולב[בדבר הוראות ביטחון לצו  306לפי סעיף בתוקף סמכותי 
  :אתהריני ממנה בזאת , )"הצו": להלן( 2009-ע"התש, )1651' מס(
  
  

  שדרגתו, לצו 11לפי סעיף , ראשונה ערכאה של צבאי משפט מי שנתמנה לשופט בית
  סרן לפחות-רב 

  
  

 .לצו 305כחבר בוועדה כהגדרתה בסעיף 
  

  
  

  .ה מיום חתימתותחילת תוקפו של מינוי ז
  
  
  
  

                ___________________  
  אלוף                   , ניצן אלון          ב"התשע       בסיון        ז"י

  ל"מפקד       כוחות        צה                
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