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בצו בדבר מניעת הסתננות )יהודה והשומרון( )מס'  ,(329התשכ"ט) 1969-להלן –
"הצו"( ,בסעיף – 1
)א( ההגדרה "כדין" – תימחק.
)ב(

במקום ההגדרה "מסתנן" יבוא:
""מסתנן" – מי שנכנס לאזור שלא כדין לאחר היום הקובע או מי ששוהה
באזור ושאין בידו היתר כדין.".

)ג(

ההגדרה "תושב האזור" – תימחק.

במקום סעיף  2לצו יבוא:
"דין
מסתנן

)א( המסתנן ,דינו מאסר שבע שנים.

.2

)ב(

על אף האמור בסעיף קטן )א( ,הוכיח מסתנן כי כניסתו לאזור
הייתה כדין ,דינו  -מאסר שלוש שנים.".

בסעיף  3לצו –
)א( בסעיף קטן )א( ,בסופו יבוא:
"; לעניין ביצועו ,יראו צו גירוש כפקודת מעצר שניתנה לפי סעיף  78לצו בדבר
הוראות בטחון )יהודה והשומרון( )מס'  ,(378התש"ל ,1970-זאת ,לרבות לצורך
ביצוע המעצר בישראל ,לפי סעיף )5א() (1לצו בדבר דרכי ענישה )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(322התשכ"ט".1969-
)ב(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")א (1לא יינתן צו גירוש לפי סעיף קטן )א( אלא לאחר שניתנה למסתנן
הזדמנות לטעון את טענותיו בפני קצין צה"ל או בפני קצין משטרה,
ולאחר שטענות המסתנן הובאו בפני המפקד הצבאי.
)א(2

ניתן צו גירוש לפי סעיף קטן )א( ,יגורש המסתנן מהאזור בהקדם
האפשרי ,אלא אם כן יצא מהאזור מרצונו החופשי קודם לכן.

)א(3

ניתן צו גירוש לפי סעיף קטן )א( ,יימסר למסתנן ,בכתב או בעל פה ,ככל
האפשר ,בשפה המובנת לו ,מידע על זכויותיו לפי צו זה ,וכן על זכותו,
כי תימסר הודעה על החזקתו במשמורת לאדם קרוב לו ולעורך דין.".

)ג(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
")ג(

ניתן צו גירוש לפי סעיף קטן )א( ,לא יגורש המסתנן ,אלא אם חלפו 72
שעות מהמועד שנמסר לו צו הגירוש בכתב ,זולת אם הסכים לכך;
ורשאי המפקד הצבאי ,לפי בקשתו של מי שניתן נגדו צו הרחקה ,לדחות
את מועד ביצוע ההרחקה.

)ד(

על אף האמור בסעיף קטן )ג( ,אם נוכח המפקד הצבאי ,כי המסתנן נכנס
לאזור לא מכבר ,רשאי הוא להורות על גירושו אף בטרם חלפו  72שעות
מהמועד שנמסר לו צו הגירוש בכתב ,ובלבד שהמסתנן יגורש למדינה או
לאזור שמהם הסתנן וכי הדבר יעשה בטרם חלפו  72שעות מהמועד שבו
היה לחייל או לשוטר יסוד סביר לחשד כי אותו אדם הסתנן לאזור.".
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בסעיף  4לצו ,במקום "מאסר עולם" יבוא "מאסר עשרים שנים".

החלפת
סעיף 5
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במקום סעיף  5לצו יבוא:

הוספת
סעיפים
6א6-ב

.6

"ראיות

) .5א( בכל הליך לפי צו זה ,חזקה כי אדם הוא מסתנן אם הוא נמצא
באזור ללא תעודה או היתר המעידים על שהייתו באזור כדין,
ללא הצדק סביר.
)ב(

לעניין סעיף זה -
"תעודה או היתר כדין"  -תעודה או היתר שהונפקו על ידי
מפקד כוחות צה"ל באיו"ש או מי מטעמו ,על פי הוראות
תחיקת הבטחון ,או שהונפקו על ידי רשויות מדינת ישראל ,לפי
חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב ,1952-כפי תוקפו בישראל מעת
לעת ,המתירות שהייתו של אדם באזור.".

במקום סעיף  6לצו יבוא:
"הוצאות  .6מפקד צבאי רשאי להטיל את הוצאות ביצוע צו הגירוש ,לרבות
הוצאות ההחזקה במשמורת ,על המסתנן ,ובלבד שסך הוצאות אלה
ביצוע
לא יעלה על  7,500שקלים חדשים; ורשאי המפקד הצבאי להורות על
צו
גירוש
חילוט ההוצאות מכספי המסתנן.
שחרור
בערבות

6א) .א( ניתן נגד מסתנן צו גירוש לפי הוראות צו זה ,רשאי מפקד צבאי
להורות על שחרורו של המסתנן בערבות עצמית ,בין לבדה ובין
בצירוף ערבות ערב ,או בעירבון כספי של המסתנן או של ערב ,או
מקצתה בערבות ומקצתה בעירבון.
)ב(

על אף הוראות סעיף קטן )א( ,לא יורה המפקד הצבאי על
שחרורו של המסתנן ,אם סבר כי –
)(1

גירושו של המסתנן מהאזור נמנע או מתעכב בשל העדר
שיתוף פעולה מלא מצדו ,לרבות סירוב לחזור למדינת
מוצאו ,או

)(2

יש בשחרורו של המסתנן כדי לסכן את בטחון האזור,
את שלום הציבור או את בריאותו.

)ג(

השחרור בערבות יותנה בתנאים שיקבע המפקד הצבאי לשם
הבטחת התייצבותו של המסתנן לצורך יציאתו מהאזור או
גירושו במועד שנקבע ,או לצורך הליכים אחרים לפי צו זה או
לפי כל דין או תחיקת בטחון.

)ד(

נוכח מפקד צבאי ,כי המסתנן ששוחרר בערבות הפר או עומד
להפר את תנאי שחרורו ,רשאי הוא להורות בצו על החזרתו של
המסתנן למשמורת.

)ה(

הפר המסתנן את תנאי שחרורו ,רשאי מפקד צבאי לצוות –
)(1

על תשלום סכום הערבות ,כולו או מקצתו ,לקופת
מפקדת האזור;

)(2

על חילוט העירבון ,כולו או מקצתו ,לטובת מפקדת
האזור.".

ביטול
סעיף 7
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סעיף  7לצו – בטל.

תחילה

.8

תחילתו של צו זה שישה חודשים מיום חתימתו.

השם

.9
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