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הוספת 
 2פרק ה

ט 87אחרי סעיף , 1970-ל"התש, )378' מס) (יהודה והשומרון(בצו בדבר הוראות בטחון  . 1
  :יבוא

   
  ביקורת שיפוטית על משמורת של מסתננים– 2'פרק ה"  
   

  –בפרק זה  .  י87 הגדרות 
    
 . כהגדרתו בצו בדבר מניעת הסתננות–" מסתנן"   
    
 צו גירוש בכתב שניתן על ידי מפקד צבאי לפי סעיף –" צו גירוש"   

 .לצו בדבר מניעת הסתננות) א(3
    
 . המוחזק במשמורת מכוח צו גירוש אדם–" מוחזק במשמורת"   
    
יהודה ( צו בדבר מניעת הסתננות -" צו בדבר מניעת הסתננות"   

 . 1969-ט"התשכ, )329' מס) (והשומרון
    
אשר בסמכותה לדון , תוקם באזור ועדה לבחינת צווי גירוש .יא87כינון ועדה  

להלן (ת בעררים על החלטות שניתנו לפי הצו בדבר מניעת הסתננו
  ").הוועדה "–
 

הרכב  
 הוועדה

סרן -ל באזור ימנה שופטים שדרגתם רב"מפקד כוחות צה )א( .יב87
 . לפחות כחברים בוועדה

     
 .אחד מחברי הוועדה ימונה כנגיד הוועדה )ב(   
     
אשר ישבו , נגיד הוועדה ימנה מבין חברי הוועדה חברים ) ג(   

 . כוועדה של דן יחיד
     
, כי הוועדה תהא של שלושה, נגיד הוועדה יהא רשאי לקבוע )ד(   

ימנה , נקבע מותב של שלושה. אם ראה צורך מיוחד בכך
 .נגיד הוועדה את יושב הראש

     
נגיד הוועדה יהא רשאי להחליף חבר ועדה באחר והדיון  )ה(   

אלא אם הורה הנגיד , בערר יימשך מן השלב בו הופסק
 .אחרת

     



הבאה  
בפני ועדה 

לבחינת 
 צווי גירוש

יובא , ניתן צו גירוש והוחזק אדם מכוחו במשמורת )א( .יג87
 ימים מיום 8ולא יאוחר מתום , המוחזק בהקדם האפשרי

מוחזק אם טרם מלאו ל. בפני הוועדה, מתן צו הגירוש
 4לא יאוחר מתום , יובא בפני הוועדה,  שנים18במשמורת 

 . גירושימים מיום מתן צו ה
     
אשר לא הובא בפני הוועדה תוך פרק , מוחזק במשמורת )ב(   

אשר תידון , יובא בפני הוועדה, )א(הזמן הקבוע בסעיף קטן 
אלא , בתנאים או ללא כל תנאי, בעניינו ותורה על שחרורו

לרבות מסוכנותו של , כי נסיבות העניין, אם סברה הוועדה
ו מן הדין והגורמים החשש להימלטות, המוחזק במשמורת

 . אינם מצדיקים את שחרורו, הבאתו בפניה-לאי
     
 –הוועדה רשאית .  יד87 
   
 

סמכויות 
 הוועדה 

 . בשינויים או בלא שינויים, להותיר את צו הגירוש בתוקפו )א( 
     
אם שוכנעה שהמוחזק במשמורת אינו , לבטל את צו הגירוש )ב(   

 .מסתנן
     
לרבות , להורות על שחרורו של מוחזק במשמורת בתנאים )ג(   

כי קיימים טעמים , אם שוכנעה, או ללא כל תנאי, בערבות
או כי יש בשחרור כאמור כדי , מיוחדים המצדיקים זאת

ובלבד ; לסייע בהרחקתו של המוחזק במשמורת מן האזור
  –שלא תורה כאמור אם 

     
מורת מן האזור נמנעת או הרחקתו של המוחזק במש )1(    

לרבות , מתעכבת בשל העדר שיתוף פעולה מלא מצדו
לעניין הבהרת זהותו או הסדרת הליכי גירושו מן 

ולרבות סירוב בלתי מוצדק לחזור למדינה , האזור
ממנה הגיע לאזור או למדינה אחרת אם לא 

 או; מתאפשרת חזרתו למדינה ממנה הגיע לאזור
      
ורו של המוחזק במשמורת כדי לסכן את יש בשחר )2(    

 .את שלום הציבור או את בריאותו, בטחון האזור
      
להורות על שחרורו של מוחזק במשמורת בערבות בתום  )ד(   

אם , אם לא הורחק מן האזור קודם לכן, פרק זמן שקבעה
 : שוכנעה באחד מאלה

        

ור נמנעת כי הרחקתו של המוחזק במשמורת מן האז  )1(    
או מתעכבת בלא הצדק סביר למרות שיתוף פעולה 

וכי ניתן לבצע את צו הגירוש בתוך פרק , מלא מצדו
  ; הזמן שנקבע

        

מחמת גילו או מצב בריאותו החזקתו במשמורת  )2(    
או שקיימים טעמים , עלולה לגרום נזק לבריאותו

הומניטריים מיוחדים אחרים המצדיקים את שחרורו 
לרבות מקום שעקב ההחזקה במשמורת , ובהבער

 ; יוותר קטין בלא השגחה
     



ובלבד שלא תורה כאמור אם יש בשחרורו של המוחזק     
את שלום הציבור , במשמורת כדי לסכן את בטחון האזור

 .או את בריאותו
     
להורות על שינוי התנאים שנקבעו לשחרורו של מוחזק  )ה(   

 .ב לצו בדבר מניעת הסתננות6במשמורת לפי סעיף 
     
להורות על החזרת הכספים שנגבו מהמסתנן בגין הוצאות  )ו(   

א לצו בדבר מניעת 6כאמור בסעיף , ביצוע צו הגירוש
 .כולן או מקצתן, הסתננות

     
עיון  

 תקופתי
שלא לשחרר את המוחזק , יד87לפי סעיף , החליטה הוועדה )א(. טו87

לא , יבוא עניינו לבחינה נוספת בפני הוועדה, במשמורת
יד 87יאוחר משישים ימים אחרי מועד החלטתה לפי סעיף 
 . או תוך תקופה קצרה יותר שקבעה הוועדה בהחלטתה

     
בפני אשר לא הובא עניינו לבחינה נוספת , מוחזק במשמורת )ב(   

יובא בפני , )א(הוועדה תוך פרק הזמן הקבוע בסעיף קטן 
בתנאים או , אשר תידון בעניינו ותורה על שחרורו, הוועדה

, כי נסיבות העניין, אלא אם סברה הוועדה, ללא כל תנאי
החשש , לרבות מסוכנותו של המוחזק במשמורת

אינן , הבאתו בפניה-להימלטותו מן הדין והגורמים לאי
 .את שחרורומצדיקות 

     
אם טרם מלאו למוחזק ) א(על אף האמור בסעיף קטן  )ג(   

יובא עניינו לבחינה נוספת בפני הוועדה ,  שנים18במשמורת 
 . ימים30תוך פרק זמן שלא יעלה על 

     
מוחזק במשמורת רשאי לפנות בכתב לוועדה בכל עת  )א( .טז87 עיון חוזר 

אם נתגלו , תנה בעניינובבקשה לעיון חוזר בהחלטה שני
לרבות חלוף הזמן , עובדות חדשות או השתנו הנסיבות

והדבר עשוי לשנות החלטה קודמת של , מיום מתן צו גירוש
 .הוועדה

     
המפקד הצבאי או מי שהוסמך לכך על ידו רשאי לפנות  )ב(   

בכתב לוועדה בבקשה להורות על החזרתו של מסתנן 
דה למשמורת או בבקשה ששוחרר על פי החלטת הווע
אם נתגלו עובדות חדשות או , לקביעת תנאי שחרור שונים

השתנו נסיבות ממועד מתן ההחלטה הקודמת בעניינו של 
אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לפגוע בסמכויות ; המסתנן

 .מפקד צבאי לפי הצו בדבר מניעת הסתננות
    
 ).ז(85-ו) ו(85ת סעיפים קטנים יחולו הוראו, בהליכים לפי פרק זה .יז87 ראיות 
     
נוכחות  

 עצור
יחולו על דיון בהליכים לפי פרק זה , טז87בכפוף לאמור בסעיף  .יח87

 .בשינויים המחוייבים) 2)(כא(78-ו) כ(78הוראות סעיפים 
     
תדון , אשר אינו מוסדר בפרק זה, בכל עניין של סדר דין )א( .יט87 סדרי דין 

נראית לה מועילה ביותר לקבלת החלטה הוועדה בדרך ה
  .בעניין

 



, הוועדה רשאית לפנות למפקד הצבאי לשם קבלת עמדתו )ב(   
בעניינו של מוחזק במשמורת או בכל , בכתב או בעל פה

ובלבד שלא , שאלה הנדרשת לה לצורך קבלת החלטה
עד ) ב(יד87תקבל הוועדה החלטה כאמור בסעיפים קטנים 

  . אה בפניה עמדת המפקד הצבאימבלי שהוב, )ה(יד87
 

מוחזק במשמורת רשאי להעזר בנציג בטיעוניו בפני  )ג(   
ורשאית הוועדה לקבל את טיעוני המוחזק , הוועדה

אם בחר המוחזק שלא להופיע בפני במשמורת בכתב 
  .הוועדה

 
יחולו על הליכי השחרור ) ד(עד ) א(79הוראות סעיפים  )ד(   

לוועדה יהיו כל ; ינויים המחויביםבש, בערבות לפי פרק זה
 .הסמכויות שהוענקו לבית המשפט לפי סעיף זה

     
עיכוב  

 ביצוע
לבקשת , רשאית היא לצוות, יד87נתנה הוועדה החלטה לפי סעיף  .כ87

על השהיית ביצוע ההחלטה לתקופה שלא , נציג המפקד הצבאי
מנין לענין זה לא יבואו שבתות ומועדים ב;  שעות72תעלה על 
 .השעות

     
שמירת  

 סמכויות
אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מסמכותו של המפקד הצבאי לבטל  כא87

 .". יד ובין לאחריהם87בין לפני ההליכים לפי סעיף , צו גירוש
    

 .תחילתו של צו זה שישה חודשים מיום חתימתו .2 תחילה
   

מורת שנגדם ניתן צו גירוש לפני תחילתו של צו הוראות צו זה יחולו על מוחזקים במש .3 תחולה
המוחזקים במשמורת שנגדם ניתן צו גירוש לפני תחילתו של , על אף האמור בצו זה; זה

 . ימים מיום תחילתו של צו זה8תוך ) א(יג87יובאו לפני ועדה לפי סעיף , צו זה
   
, )1649' מס) (יהודה והשומרון) (112' תיקון מס(צו בדבר הוראות בטחון : "צו זה ייקרא .4 השם
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 אלוף,            גדי שמני
 ל "מפקד     כוחות     צה

 באזור   יהודה      והשומרון
 

 
 


