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במשפטלדוןצבאימשפטביתיתחילבואשרוהזמןהמקוםא)(6.הדיוןתחילת
המשפט.ביתנשיאידיעליקבעפלוני

תיקון
זמניםבאותםבדיןיחידדןישבא)(קטןבסעיףהאמוראףעלב)(508צואזח"ע

עצמו_הואעליהםשיורהומקומות
585צואיו"'?

1265

שפיטהסמכות

תיקון
467צואזח"ע

508

643
517איו"ש

585

842

בתחיקתשהוגדרהעבירהבכללדוןמוסמךצבאימשפטביתא)(7.

בתחיקתלאמורבכפוףבדיןשהוגדרהעבירהובכלביטחון

ביטחון.

בנוסףהצבאיהמשפטלביתיהיודין,פיעלבעבירהבדונוב)(
נתונותשהיוהסמכויותכלגםהביטחוןשבתחיקתלסמכויות

משפטבתיבדברבצוכמשמעותומקומימשפטלבית
בעבירה.דןאילומקומיים'

אתגםא)(קטןבסעיףכאמורלדוןמוסמךצבאימשפטביתג)(
נעשהאילועבירהמהווהשהיהמעשהלאזורמחוץשעשהמי

אוהאזורבביטחוןלפגועמיועדהיהאופגעוהמעשהבאזור

בו.הציבוריבסדר

תלותאי
תיקון
936צואזחדע
1220צואיאש

מרותזולתשפיטה,סמכותשבידומיעלמרותאיןשפיטהבענייניא7.
הביטחון.ותחיקתהדין

שפיטההליכיב':סימן

ידיעלשנתמנהמיידיעלתנוהלצבאימשפטביתבפניהתביעה8.וסניגורתובע

להיעוררשאיהנאשםצבאי.כתובעבאזורצה"לכוחותמפקד

בסניגור.להגנתו

גא"לשת395.1971(,מס'(סיני)וצפוןעזהרצועת(באזח"ע*

ל"שת-412.1970(,מס'(והשומרון)יהודה(באיו"ש



9ראיות
תיקון
1087צוא,חקע
l)szצואיו"ש

בעניניםהמחייביםהכלליםלפיצבאימשפטביתינהגהראיותבדיני

ישראל.מדינתשלהמשפטבבתיפליליים

א9חסיוןתעודת
תיקון
554צואזח"ע
700צואיוש

מפקדאםראיה,יקבל,לאהמשפטוביתלמסור,חייבאדםאין

מסירתהכיבידו,חתומהבתעודהדעתו,הביעבאזורצה"לכוחות

חשוב.ציבוריבעניןאוהאזורבביטחוןלפגועעלולה

10כלליתהוראה

נודרי-דיןבדבר
בצונקבעשלאדיןסדרישלעניןבכללהורותרשאיצבאימשפטבית

צדק.דיןלעשייתביותרכמתאימיםלושייראודיןסדריעלזה,

11הדיוןפומבתיות
תיקון
489צואוח"ע

508

721
546צואיו"ש

585

948

בדלתייםבפניוהנערכיםהדיוניםאתיקייםצבאימשפטביתא)(

בפניוהדיוןכילצוותצבאימשפטביתרשאיאולםפתוחות,

כיסבורהואאםסגורות,בדלתייםמקצתו,אוכולויתקיים

ביטחוןצה"ל,כוחותביטחוןשלמטעמיםכןלעשותהראוימן

סבורהואאםאוקטין,שלשלומואוהמוסרעלהגנההציבור,
אוחופשיתעדותמלהעידעדלהרתיעעלולהפומביהדיוןכי

בכלל.להעיד

רשאיסגורות,בדלתייםהדיוןקיוםעלצבאימשפטביתציווהב)(

בשעתנוכחיםלהיותאדם,בנילסוגיאולאדם,להרשותהוא
מקצתו.אוכולוהדיון,

בביתשהתנהלדיוןעלדברלאחריגלהולאאדםיפרסםלאג)(

המשפט.ביתברשותאלאסגורותבדלתייםצבאימשפט

תצלוםיפרסםולאצבאימשפטביתבאולםאדםיצלםלאד)(

המשפט.ביתברשותאלאכזה

ביתמאולםדין,בעלשאינואדם,להרחיקרשאיהמשפטביתד)(

שנוכחותשיירשמו,מטעמיםמצאאםהדיון,בעתהמשפט

אוחופשיתעדותמלהעידעדתרתיעבפולסאדםאותו
בכלל.מלהעיד

16



עלמתרגםהצבאיהמשפטביתימנהעברית,שומעאינוהנאשםאם12לנאשםמתרגם

המשפט,ביתהחלטותואתהדיוןבמהלךהנאמראתלולתרגםמנת

בידיהזכותחלקו.אוכולוהתרגוםעלמרצוןהנאשםויתראםאלא

החלפתו.ולבקשלמתרגםלהתנגדהנאשם

13ומתורגמןעדהזהרת

והשבעתם
תיקון
1034צואזח"ע
6!13צואיו"ש

עליוכיעדותוגבייתלפניהעדאתיזהירהצבאיהמשפטביתא)(

בתחיקתהקבועלעונשצפוייהאכןלאשאםאמת,להעיד

כילהניחסביריסודהצבאיהמשפטלביתהיהביטחוןן

המשפט,ביתרשאיהאמת,לגילוילסייעעשויההעדהשבעת
העד,רשאיאולםלהשביעו,הדין,בעלבקשתלפיאוביוזמתו

להשבעשלאמצפון,אודתמטעמיכןעושהשהואמשהודיע

הצבאיהמשפטביתהיהאםזולתצדק,בהןלהצהיראלא

לב.בתוםשלאניתנוהעדשטעמימשוכנע

והשבעתומתורגמןהזהרתעלגםיחולא)(קטןבסעיףהאמורמ(
המחוייבים.בשינויים

ההליכים,שלשלבבכלישיבותיואתלדחותרשאיצבאימשפטבית14הדיוןהמשךדחיית

כלליתןרשאיהמשפטביתשיורה.ובזמןבמקוםולשבתולחזור

לישיבהוהתיצבותונאשםשלבמשמורתהחזקתובדברהוראה

שנדחתה.

15פרוטוקולרישום
תיקון
508צואזח"ע
585צבאיו"ש

רשם.באמצעותאובעצמודיוניםפרוטוקולינהלהדיןביתאבא)(

:בדברתמציתירישוםיכילהפרוטוקולב)(

ןלאישוםהנאשםתשובת)1(

;עדויות)2(

)3(

)4(

ןהמוצגיםפרטי

אםוההחלטההמשפטביתשקבעהממצאים(דיןהכרעת

;לזכותו)אוהנאשםלחייב

הדיןגור)5(



דיןוגורדיןהכרעתכלעליחתוםהדיןביתאבג)(

אדםכלדין,בעללבקשתלהזמין,רשאיצבאימשפטביתא)(16.ועדיםהנאשםהזמנת

לבירורלהועילבהזמנתושישסבורהיהאםבמשפטלהעידהבאהצווהוצאת

עדלהזמיןהמשפטביתרשאיוכןלמשפטהנוגעתשאלה

.מטעמו

אםנאשם,נגדהבאהצועתבכללתתרשאיצבאימשפטביתב)(

במועדלמשפטהתייצבותואתלכפותכדיבכך,צורךשישראה

שנקבע.

ביתביוזמתאודיןבעללבקשתרשאי,צבאימשפטביתג)(

להמציאאחראדםכלעלאושהוזמןעדעללצוותמשפט,

מסמכיםאותםבצו,אובהזמנהשיקבעבמועדהמשפטלבית

בצו.אובהזמנהושפורטוברשותוהנמצאים

אולהעידלפניוהנוכחאדםעללצוותרשאיצבאימשפטביתד)(
מיכדיןכזהאדםשלדינו,שיקבעבמועדמסמכיםלולהמציא

מסמכים.להמצאתצואוהזמנהלושהומצאו

מסמכיםלהמציאנצטווהאוהתייצבולאלהעידשהוזמןמיה)(

כדינגדוהבאהצולתתהמשפטביתרשאיהמציאם,ולא

המשפט.בביתהתייצבותואתלכפות

יובאה)(אוב)(קטניםסעיפיםלפיהבאהצונגדושהוצאמיו)(

במעצרלהחזיקואםיורהוהואצבאימשפטביתבפניבהקדם

שיקבע.בתנאיםלשחררואו

נמנעסבירנימוקוללאצבאי,משפטביתבפנילהופיעאדחהוזמן17.נאשםאועדמאסר

אובחזקתוהנמצאיםראיהאומסמךמלהמציאאומלבואציותאיבשל

מביתרשותלקבלבליועזבוהמשפטלביתשבאאובשליטתו,ביתבזיוןלהזמנה,

לבוא,שנצטווהלאחרהדיוןלהמשךמלבואנמנעשהואאוהמשפט,המשפט

הוראהלכללצייתמסרבהמשפט,בביתנוכחשבהיותואדם,כלאו

אומגובריו,חברכלאוהמשפטביתאתמעליבאוהמשפט,ביתשל
המשפטביתיהיההמשפט,בביתההליכיםאתמעכבאומפריע
;שנתייםעלתעלהשלאלתקופהלמאסרמידדינואתלגזוררשאי



לדוןצבאימשפטביתשלמסמכותולגרועכדיזהבסעיףבאמוראין
בשלפעמייםבאחריותאדםישאשלאובלבדזה,סעיףעלבעבירה

מעשה.אותו

א71הוצאותהטלת
משפטבדחיית

תיקון
1034צואזח"ע
1316צראיו"ש

מועדאתלדחותדיןבעללבקשתצבאימשפטביתנעתרא)(
בעלשלמחדלאומעשהבשלהמשפטמועדנדחהאוהמשפט

בעלעללהטיללכך,הצדקהיראהאםהמשפטביתרשאידין,
הצדלטובתבפועלהוצאותהדחיה,נגרמהשבעטיוהדין

שכנגד.

אלאא)(קטןבסעיףכאמורהוצאותהמשפטביתיטיללאב)(
דברו.להשמיעהדיןלבעלהזדמנותשנתןלאחר

כוחובאאוסניגורלרבות-דין"בעל"זה,קטןסעיףלעניןג)(

דין.בעלשל

18עדיםחקירת
תיקון
650צואזח"ע
853צואיאש

לחקירה,נתוניםיהיוצבאי,משפטביתבפניהמעידיםעדים
חוזרת.ולחקירהשכנגדלחקירה

19שלבמשפטםעדים
אחדיםנאשמים

:הואהעדיםחקירתסדראחד,במשפטאחדיםנאשמיםשישמקום

שבוהסדרלפיסניגוריהםאוהנאשמים-שכמדבחקירה)1(
;האישוםבכתבהנאשמיםרשומים

שביקשסניגורו,אוהנאשם,תחילה-ראשיתבחקירה)2(
לפיסניגוריהםאוהנאשמיםיתרכךואחרעד,אותושמיעת

)1(.בפסקההאמורהסדר



20יתקבלוהחלטות

דעותברוב
תיקון
508צואזח"ע

977
585צואיו"ש

1265

יתקבלוהדין,וגזרהדיןהכרעתלרבותצבאי,משפטביתהחלטות

רואיםמידתו,אוהעונשסוגלגבידעותרובהיהלא(דעותברוב

ביותר,ההמוריםהעונשמידתאתאוהעונשסוגאתשהציעשופט

ביותרהקרובהההצעהאתשהציעשופטשללדעתוהצטרףכאילו

יותר.חמורעונשמהוהדיןביתאביקבעזהסעיףלעניןלהצעתו.

12אישוםכתב

לאשמהותשובה

האישוםמהותירשמוצבאימשפטביתבפנינאשםשיובאלפניא)(

המשפט,לביתצבאיתובעידיעלשיוגשאישוםבכתבופרטיו

האישוםכתבאםהצבאיהתובעיצייןהאישוםכתבבפתח

כתבעותקיחיד.לדןאושלושהשלצבאימשפטלביתמוגש
משפטו.לפנילנאשםיימסרהאישום

תיקון
508צואזח"ע

611

724

862
977

585צואיו"ש

801

1066

1123

1265

באוניהאישוםכתבאתהמשפטביתיקראהמשפטבתחילתב)(

רשאיאולםתכנו,אתבכך,צורךראהאםלו,ויסבירהנאשם,

סניגור,ידיעלהמיוצגנאשםלגביכןלעשותלאהמשפטבית

האישוםכתבאתקראכיהמשפט,לביתהסניגורהודיעאם

אתהנאשםאישרואםתכנו,אתלוהסבירהנאשם,באוני
בפרוטוקול.יירשמווסניגורוהנאשםדבריןההודעה

צורךראהאםלנאשם,המשפטביתיסבירהמשפטבמהלךג)(

להגנתו.לוהנתונותהזכויותאתבכך,

לאו.ואםבעובדותאובאשמהמודההואאםיישאלהנאשםד)(

:מאלהאחתזולשאלהלהשיביכולהנאשםה)(

ןבאשמהמודהשהוא)1(

;באשמהכופרשהוא)2(

בחלקאובעובדותמודהאךבאשמה,כופרשהוא)3(

תגובתהאישום.נשואלמעשהבקשרשהובאומהעובדות

סניגורו.ידיעלשתעשהיכולהנאשם

20



ד),(קטןסעיףלפישנשאללשאלההנאשםהשיבלאו)(
באשמה.כפרכאילואותורואים

חיזוקלשמשעשוייהלאישוםלהשיבנאשםהימנעותז)(

לנאשםיסבירהמשפטביתהתביעה.שלהראיותלמשקל

הימנעותו.תוצאותאת

רשאישיירשמו,מיוחדיםומנימוקיםהמשפטביתברשותח)(

שהשיבמתשובתובולחזורהדיוןשלשלבבכלהנאשם

מקצתה.אוכולהה),(קטןסעיףלפי

אחרימהודייתובולחזורלנאשםהמשפטביתהתירט)(

במידההדיןהכרעתאתהמשפטביתיבטלהדין,הכרעת

הדבראםהדיוןאתויחדשהנאשם,בהודייתשיסודה
הנסיבות.מןמתחייב

עללדיןלהביאאפשראבלעבירה,לכלנפרדיםהיו(האישוםפרטי22.אישומיםצירוף

הכללחוד,אוביחדעליהםלשפוטואפשראחתבבתאישומיםמספר
פרטכלעללהשיביתבקשהנאשםעת.בכלהמשפטביתשיחליטכפי

בנפרד.אישום

אוהנאשםלבקשתאוהצבאיהתובעבקשתלפירשאי,המשפטבית23.האישוםתיקון
אתלהרשיעאוהאישוםאתלתקןההליכים,שלשלבבכלמיוזמתו,

כאמורהרשיעושעליהשהאשמהובלבדאחרתבעבירההנאשם

שימשיךלפני;הדיוןבמהלךלפניושהובאוהראיותידיעלהוכחה

-להחליטרשאייהיההאישוםשתוקןלאחרבשפיטההמשפטבית

דחייתעל-הנאשםשלענייניוטובתעםבהתחשבועיניו,ראותלפי

ולקרואלחוורלסניגוריה,אולתביעהלהרשותאוהדיוןהמשך
עד.כללחקירה

מאותההנובעותבעבירותאודומותבעבירותהמואשמיםנאשמים24.נאשמיםצירוף

אשרככללחוד,אוביחדולשפטםלהאשימםאפשרעובדות,מערכת
עת.בכלהמשפטביתיכריע

נאשמיםמדהדיוןכיההליכים,שלשלבבכלהמשפט,ביתהחליט25.הדיוןהפרדת

שדיונםנאשמיםאונאשםאותונגדבדיוןלהמשיךניתןיופרד,



ה'ש,
1Yo~

'יי'ע
74~

23"יי"ט



אומהןבחלקאובעובדותוהודהבאשמההנאשםכפרא)(28.לאחרהליכים
כן,עשהכאילולראותו26סעיףלפיהמשפטביתשהחליטבעובדותהודאה

נאשם.אותולגביכמוכחותהללוהעובדותאתרואים

מןלדרושהמשפטביתרשאיא)(קטןבסעיףהאמוראףעלב)(

בתשובתו,בההודהשהנאשםעובדהלהוכיחהצבאיהתובע

עדכמוכחת,עובדהאותהרואיםאיןכןהמשפטביתדרשואם
הצבאי.התובעשיוכיחנה

29לאחרהליכים
באישוםכפירה

הודאהמפיולקבלהמשפטביתסירבאובאישוםהנאשםכפרא)(
הצבאיהתובעשלדבריהםאתהמשפטביתישמעבאישום,

לנכון.שימצאאחרתעדותכלוכןעדיו,ושל

סיוםעםהמשפט,ביתישאלבסניגורנעזרהנאשםאיןאםב)(

רצונואםהנאשם,אתהתביעה,מצדעדכלשלחקירתו

תשובתוירשוםהמשפטביתשהן.כלשאלותהעדאתלשאול

בפרוטוקול.

30תוםעםזיכוי
התביעהפרשת

הראיותבחומראיןכיהתביעהפרשתסיוםעםהמשפטלביתנראה

המשפטביתיוכהכלשהו,אישוםעללהשיבהנאשםאתלחייבכדי

אישום.מאותוהנאשםאת

31הגנהפרשת
תיקון
611צואזח"ע
801צואיו"ש

הראיותכיהתביעה,פרשתסיוםעםהמשפט,לביתנראהא)(

עללהשיבהנאשםאתלחייבכדילכאורהבהןיששהוגשו
כעדלהעידרשאיהואכילנאשםהמשפטביתיסביראישום,

להמנעאושכנגדחקירהלהיחקרעשוייהיהואזהסניגוריה,
ב),(קטןבסעיףכאמורמהעידהימנעותותוצאותואתמלהעיד
שהואכללעדלקרואאועדותלמסוררצונואםאותווישאל

הנאשם,שלעדותואתישמעהמשפטביתעצמו.עללהגןכדי

להעיד.שייקראוהעדיםכלשלעדותםואתלהעיד,ירצהאם

הראיותלמשקלחיזוקלשמשעשויהמהעידהנאשםהימנעותב)(

להןשדרושבמקוםהתביעהלראיותסיועוכןהתביעהשל
סיוע.
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1970-תש"לונייחון,הוראותבדברלצו33בסעיףהאמורבמקוםג.יקון
:יבואהצו)לן,עיף

3
והנאשםמידניכויועליכריזהנאשם,אתהמשפטביתזיכה.א)("

אםאחרות,מסיבותבמעצרלהחזיקואיןאםישוחרר

אומערבותםוערביוהואיופטרובערובה,הנאשםשוחרר
העניין.לפיהכלהכספי,הערבוןיוחור

ביתהחלטתעלערעורלהגישבכוונתוכיצבאיתובעהודיעב)(

בערובההנאשםאתלשחררהמשפטביתרשאיהמשמט,
הנאשםשלמעצרועללהורותאושיירשמו,מטעמים
הודעתהגשתלשםשעות72עלתעלהשלאלתקופה
ערעור."

ביתרשאינוכחים,שאינםאלאעדים,לושישהנאשםהצהירג)(

לצוות,וגםהדיוןהמשךאתעיניוראותלפילדחותהמשפט
שלהופעתםשיבטיחואמצעיםנקיטתעללנכון,זאתיראהאם

שיקבע.למועדעדיםאותם

רשאיםולאחריוטענותיולסכםהתובערשאיההגנהפרשתסיוםעם32.סיכומים

טענותיהם.לסכםסניגורואוהנאשם

ישוחררוהנאשםמידזיכויועליכריזהנאשם,אתהמשפטביתזיכה33.עלמיידיתהכרזה
אחרות.מסיבותבמעצרלהחזיקואיןאםזיכוי

אתיגזוךבאשמה,הנאשםאתהצבאיהמשפטביתהרשיעא)(34.וגזר-דיןחיוב
דינן.

לתובעהצבאיהמשפטביתיתןנאשם,שלדינויגזורבטרםב)(
טיבעללהשפיעכדיבהןשישראיותלהביאהזדמנותהצבאי

למסורהנאשםבידיהרשותמכןלאחרמידתו.עלאוהעונש
ונסיבותעובדותעלראיותלהביאוכןעדותאוהודעה

העונש.אתלהקלהעשויות

התובע,רשאיםב),(קטןבסעיףהאמוריםההליכיםנסתיימוג)(
מידתלעניןסיכומיהםאתלהשמיעסניגורואוהנאשםואחריו

אתלהגידלנאשםהמשפטביתיאפשרהסניגור,סיכםןהעונש
האחרון.דברו

במשךנוכחלהיותזכאייהאצבאימשפטבביתהנדוןאדםכלא)(35.הנאשםנוכחות
כראוי.מתנהגשהואומןכלהמשפט,הליכיכלבמשפט

שיקוללפיהמשפט,ביתרשאיכראוי,שלאמתנהגהואאםב)(

המשפטביתמאולםהנאשםאתלהוציאלצוותדעתו,
לכךשיגרוםובלבדבפניושלאהמשפטבהליכיולהמשיך

לנאשםותנתןהמשפט,בהליכיהמתרחשעללנאשםשיודיע
עצמו.עללהגןאפשרות
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להיותלנאשםלהרשותלנכון,יראהאםרשאי,המשפטביתג)(

מקצתה,אוכולההשפיטה,במשךלבית-המשפטמחוץ
שיקבע.בתנאים

איןכיהמשפטלביתונראהצבאיבית-משפטבפניאדחנשפטא)(36.שפוישאינונאשם

ממחלתסובלהמעשהבשעתהיותומחמתעונשיןברהנאשםבדעתו

ידיעלשיקבעמתאיםבמקוםלעצרוהמשפטביתיפסוקנפש,

מפקדסבורעודכלשםולהחזיקובאזורצה"לכוחותמפקד

כאמור.חולהשהנאשםבאזורצה"לכוחות

המשפטלביתנראהצבאימשפטבביתהדיוןהליכיתוךאםב)(
ממחלתסובלשהואמפניבדיןלעמודמסוגלהנאשםשאין

שיורהלתקופהייעצראדםאותוכיהמשפטביתיורהנפש,

שאדםצבאייםרופאיםשניהעידובאזור.צה"לכוחותמפקד

מפקדונוכחבדעתו,שפויזהקטןסעיףהוראותלפיהעצור

אדםשאותויורהכן,לעשותהראוימןכיבאזורצה"לכוחות
בה.שמואשםהעבירהעללחוקבהתאםיישפט

כפיהוראותלזמן,מומןלתת,רשאיבאזורצה"לכוחותמפקדג)(

הוראותלפישנעצרובני-אדםשלמעצרםבדברלנכון,שיראה
זה.סעיף

ליתןמקוםישאםלהכריעהצבאיהמשפטלביתלאפשרכדיא)(37.רפואיתבדיקה

אודיןבעלבקשתלפילצוותהיארשאי36,יזעיףלפיצילנאשם
ישאםוכןרפואית,בדיקהייבדקשהנאשםשלו,ביוזמתו

חולים.בביתשיאושפזבכךצורך

לכךשיתמנהפסיכיאטרידיעליבוצעזהסעיףלפיאישפוזצוב)(

;לכךידועלשהוסמךמיאובאזורצה"לכוחותמפקדידיעל
שבומסוייםחוליםביתבהחלטתויקבעלאהמשפטבית

הפסיכיאטרעל-ידילכךשנקבעהחוליםוביתהחולה,יאושפז

בצו.הנזכרהאדםאתיאשפזכאמור,שיתמנה

המאסרבתקופתיכלולנידון,עלמאסרעונשצבאימשפטביתהטיל38.מעצרתקופת

עבירהלאותהבקשרבמעצרנתוןהנידוןהיהשבהתקופהכלגם

הדין.גזרלפני
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פסק-הדיןהעברת

לאישור

תיקון
977צואזחי'ע
1265צואיאש

בוט"(39.

ומאסרמעצרמקום
תיקון
977צואזח"ע
1265צואיוייש

מפקדעל-ידישייקבעבמקוםבמשמורתיוחזקזהצולפיעצורא)(40.
צבאי.

כוחותמפקדעל-ידישייקבעמאסרבמקוםירוצהמאסרעונשב)(
באזור.צה"ל

ערעורג':סימן

הערעורזכותהסברת
תיקון
1108צואזח"ע
1411צואיוייש

זכותואתלנאשםהצבאיהמשפטביתיסבירהדיןגורקריאתבתוםא04.

הערעור.להגשתהמועדעללוויודיעהדין,פסקעללערער

דיןפסקעלערעור

תיקון
977צואזח"ע

1056

1087

1108
1265צואיו"ש

1344

1382

1411

המשפטביתלפנילערעורניתןצבאימשפטביתשלדיןפסקא)(ב04.
לערעורים.הצבאי

בוטל(ב)(

משפטביתשלהחלטהכללרבות-פסק-דין""-זהלעניןג)(

:ולרבותראשונהבערכאההדיוןאתהמסיימתצבאי

זהלצוו-3648סעיפיםלפיהחלטה)1(



;האישוםכתבאתלבטלהמשפטביתשלהחלטה)2(

שיעורם,אובפיצוייםחיובהעונש,התנאתבדברהוראות)3(

לכללהשמותראחרתהוראהוכלהדיןפסקביצועעיכוב

הדין.בגזר

עצמואתלפסולשלאצבאימשפטביתשופטשלהחלטה)4(
בדין.מלשבת

ג04.בערעורוהגים(כיצד
תיקון
977צואזח"ע

1108
1265צואיו"ש

1411

המשפטביתסמכויותשלעניןכללרבותשבערעור,עניןבכלא)(
ועדים,דיןבעליוהזמנתהערעורהגשתלערעורים,הצבאי

לערעוריםהצבאיהדיןבביתהנהוגיםהכלליםלפיינהגו

לאותוישאםזולתהענין,לפיהמחוייביםבשינוייםבישראל,
זה.בצואחרתהוראהענין

שנאמרזהבצומקוםכללעיל,א)(קטןבסעיףלאמורבכפוףב)(

לערעוריםהצבאיהמשפטביתגם-משפט"בית"בו

שנאמרזהבצומקוםוכלןאחרתהוראהכשאיןוהואבמשמע,

הענין.לפיהכלבמשמע.מערערגם-נאשם""בו

740הערעורתקופת
תיקון
977צואזח"ע

1039

1108
1265צואיו"ש

1316

1411

ניתןןהדיןפסקמיוםיוםשלושיםהיאהערעורלהגשתהתקופה

להגשתהתקופהמניןיחלהתובעאוהנאשםבמעמדשלאהדיןפסק

שבוהיוםמןבמעמדו,שלאניתןהדיןשפסקמילגביהערעור,

הדין.פסקעלהודעהלונמסרה

ה04מועדיםהארכת
תיקון
1108צואזח"ע
1411צואיו"ש

לפירשאי,לערעוריםהצבאיהמשפטביתשלתורןנשיאאוהנשיא

שעברולאחרערעורהגשתלהרשותמערער,לבקשתאויוזמתו

ד04.בסעיףהאמורותהתקופות

ל2



מוותעונשהמטילראשונהערכאהשלצבאימשפטביתשלדיןפסק140.אוטומטיערעור

עליו.ערערלאהנאשםאםאףבערעורנדוןיהאתיקון

977צואיו"ש
1265צואוח"ע

בןבזל)(740.בבקשתנוהגיםכיצד

לערעוררשות
תיקון
1108צואזח"ע
ג114צואיואש

בוט"(ח04.המשפטביתהחלטת

לערעררשותבבקשת
תיקון
1093צואזח"ע

1;08
1391צואיו"ש

1411

בוטל(ט04.רשותבקשתלפידיון

לערער
תיקון
1031צואזח"ע

1056

נ801
1316צואיו"ש

1344

1411
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וביצועודיןפסקאישור:ד'סימן

41דיןוגזרבדיןחיוב
אישורטעונים

תיקון
508צואזח"ע

922

1108
585צואיו"ש

1411

מאלה:אחדכלהואחלוטדיןפסקזה,צולעניןא)(

,לערעוריםהצבאיהמשפטביתידיעלשניתןדיןפסק)1(

עליושעברהצבאימשפטביתידיעלשניתןדיןפסק)2(

ערעור.הוגשולאערעורלהגשתהתקופה

בוטל)()3(

תיקון
נ810צואזח"ע
1309צואיו"ש

הורהאםאלאקריאתו,עםיבוצעמאסרעונשהמטילדיןפסקב)(
זה.לעניןאחרתהוראההעונש,אתשהטילהמשפטבית

כאמורהעונשעליושנגזרוביוםמאסרעונשעליושנגזרנידוןג)(

בסעיףהאמוראףעלהריהעונש,מלואאתריצהכברלפניואו

בשלשעהאותהעצורהיהאםמיד~לאישוחררב),(קטן
אחרנעבירה

סמנויות

המפקד

42

המאשר
תיקון
508צואזח"ע

611

977

1018
585צואיו"ש

801

1082

1309

בוטל)(

43תיקון
977צואזח"ע

1265

בוטל)(
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44הדיןבגזרעיון
תיקון
611צואזח"ע

977
801צואיאש

1265

מפקדגם-יחידדןשלדינופסקולגביבאזור,צהולכוחותמפקד
ויהיהצבאימשפטביתשלדיןבפסקזמןבכללעייןרשאיצבאי,

בעונשו.להקלאוהנידוןאתלחוןמוסמך

45בעונשלהקלהתנאים
תיקון
977צואוח"ע

1018
1265צואיוקש

1309

סמכותםאתבהפעילםצבאיומפקדבאזורצה"לכוחותמפקדא)(
שלבעונשולהקלהתנאיםלהתנותרשאים44סעיףלפי

הנידוןאםיוקלהנידוןשלעונשוכילהתנותזהובכללההידון
עבירותאועבירהיעבורלאכילהבטיחמנתעלערובהימציא
להלן(בצוצבאימפקדאובאזורצה"לכוחותמפקדשינקוב

עלתעלהלאואשרשתיקבעתקופהבמשךנוספת")עבירה"-
הערובה.מתןמיוםהערובה"),תקופת"-להלן(שניםשלוש

רשאינידוןשלבעונשולהקלהשנקבעומהתנאיםתנאיהופרב)(

עללהורותצבאי,תובעידיעללכךשנתבקשצבאי,ביתכל
חלקאותולמעטהקלהכלבוניתנהלאכאילוהדיוגזרביצוע

ההקלה.לפנישבוצעהדיןגזרשל

בעונשוהקלהצבאימפקדאובאזורצה"לכוחותמפקדהתנהג)(

:אלההוראותיחולוערובה,בהמצאתנידוןשל

וביןלבדהביןהנידון,שלעצמיתבערבותתהאערובה)1(

שלאוהנידוןשלכספי,בערבוןאוערב,ערבותבצירוף

כפיהכלבערבון,ומקצתהבערבותמקצתהאוערב,

ןהצבאיהמפקדאובאזורצה"לכוחותמפקדשיורה

היהרשאיאותוהקנססכוםעליעלהלאהערובהסכום)2(

הורשעבההעבירהבגיןלגזורהצבאיהמשפטבית

ןהנאשם

הערובהבתקופתשעברנוספתבעבירההנאשםהורשע)3(
הערובהמימושעלבצו,זובעבירהשדןהמשפטביתיורה

;מקצתהאוכולהוחילוטה,
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הערובהבתקופתשעברנוספתבעבירההנאשםהורשע)4(

ביתכלרשאי)3(בפסקהכאמורהמשפטביתהורהולא

,וחילוטההערובהמימושעלבצולהורותמשפט

ו-)4()3(לפיסקאותבהתאםצועליהשניתןערובה,דין)5(

ןבמועדושולםשלאקנסכדין

כאמורבעונשהקלהשלהתנאהעליחוללאב)(קטןסעיף)6(
זה.קטןבסעיף

צה"לכוחותמפקדהוראתאוהמשפטביתשלחלוטדיןפסקא)(46.דיןגזרביצוע

הרשאהישמשו44,סעיףלפיצבאימפקדהוראתאובאזורתיקון
אוהמשפטביתשלהדיןגזראתלפועללהוציאחייללכל565צואזחייע

צבאי,מפקדאובאזורצה"לכוחותמפקדשהורהההוראה977

המקרה.לפיהכל10%8
741צואיו"ש

הצבאיהמשפטביתשלחלוטדיןבפסקאדםנתחייב)1(ב)(1265

בתשלוםשלושה,שלצבאימשפטביתשלאולערעורים1309

להורותבאזורצה"לכוחותמפקדרשאישילמו,ולאקנס

תשלוםהבטחתלשםמכירתםועלנכסיותפיסתעל

הקנס.

קנסלתשלוםיחידדןשלחלוטדיןבפסקאדםנתחייב)2(

נכסיותפיסתעללהורותצבאימפקדרשאישילמו,ולא

הקנס.תשלוםהבטחתלשםמכירתםועל

ומכירתםהנכסיםתפיסתעלההוראהמימושלצורך)1(ג)(

צה"לכוחותמפקדרשאילעיל,ב)(קטןבסעיףכאמור

וכןנכסים,כונסלמנותהענין,לפיצבאי,מפקדאובאזור

כונספעולתדרכיבדברהוראותהמינויבכתבלקבוע
לתתוכןשכרוותשלוםסמכויותיוחובותיו,הנכסים,

המנוייםבענייניםהוראותלעתמעתהנכסיםלכונס

;לעיל

יואשםתפקידיו,במילויהנכסיםלכונסהמפריעאדם)2(

זהןצועלבעבירה



ענישהדרכיה':סימן

ביתרשאיצבאי,משפטביתבפניבדיןאדםנתחטב)1(א)(47.עונשין
לעבירההקבועעלעולהשאינועונשכללולגזורהמשפטתיקון
קלעונשאוהמקרה,לפיביטחון,בתחיקתאובדין611צואוחייע

ובלבדיחדגםוקנסמאסרעונשזהובכללהימנו,663
-מאסרעונשאלאכאמורלעבירהנקבעשלאשבמקום722

בצוהקבועהקנסעליעלהשלאקנסלהטילניתן778
הקבועהמאסרעונשלגביהמתאיםבסעיףהקנסות,1016
לעבירה.1034

1087
לצוותהמשפטביתרשאיאךמיד,ישולםשהוטלקנס)2(801צואיו"ש

ןשקבעובתנאיםשקבעתקופהתוךישולםשהקנס865
948

הקבוע,במועדמקצתו,אוכולושולםשלאקנסא)()3(1031
ןהתוספת")"-להלן(פיגורתוספתעליותיתוסףנ283

אוהקנסמןאחודיםחמישיםיהיההתוספתשיעורב)(
שלתקופהכלבתוםןהעניןלפישולםשלאמחלקו
חמישים-הקבועהמועדמןשעברוחודשיםששה

כאמור.מחלקואוהקנסמןנוספיםאחוזים

שנתווספהקנסחשבוןעלשנגבהאוששולםסכוםג)(
התוספת.חשבוןעלתחילהייזקףתוספת,עליו

גבייתחוק-באיו"ש(גביה)(המסיםפקודתהוראותא3)(
גבייתועליחולו1952(לשנת6מס'הציבוריים,הכספים

לרבותבמועדו,מקצתו,אוכולושולם,שלאקנסשל
פקודה.באותהכמשמעותומסהיהכאילוהפיגורתוספת

באותוכמשמעותםציבורייםכספיםהיה-באיו"ש(

.חוק)

קנסתשלוםאיבשלמאסרלגזוררשאיצבאימשפטבית)4(
שנתייםעלתעלהשלאובלבדבעיניו,שתיראהלתקופה

;ידיועלשיגזרמאסרעונשלכלבנוסףוזאת
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בשלמאסרנאשםעלצבאימשפטביתידיעלהוטללא)5(

צבאימשפטביתרשאי)2(בפסקהכאמורקנסתשלוםאי

לאחרשהוגשהצבאיתובעבקשתפיעלבצולהטילו

ןבמועדושולםלאשהקנס

עונשכללאחרירוצהקנסתשלוםאישלבמקרהמאסר)6(

ןלרצותהנידוןשעלמאסר

תשלוםאיבשלמאסרצבאימשפטביתידיעלהוטל)7(

הקנס,מןחלקשולכעונשוכלהנידוןשנשאולפניקנס,

ששולםהסכוםשביןהיחסלפיהמאסרתקופתתקוצר

,כולוהקנסלבין

בביתהנאשםעליוטללא)1(בפסקההאמורלמרות)8(

שנייםלפחותהיואםאלאמוות,דיןגזרצבאימשפט

ניתןהדיןוגזרמשפטיתהכשרהבעליקציניםמשופטיו

אחד.פה

ולפניקנס,תשלוםאיבשלמאסרלמעטלמאסר,שנידוןמיב)(

תתחילאחרת,עבירהבשללמאסרונידוןחזרעונשוכלשנשא

הורהאםזולתלראשונה,ובמקבילמידהשניההעונשתקופת

אחרת.הצבאיהמשפטבית

מאסרעונשיאחרדיןבפסקהצבאיהמשפטביתהטילג)(

אוכולםישאשהנידוןלהורותהוארשאישונותלתקופות

ביוםכולםתקופתתתחילכןהורהלאזה.אחרבזהמקצתם

אחד.

קצובה,לתקופהמאסרעונששהטילצבאימשפטבית)1(ד)(תיקון

להורותרשאיקנס,תשלוםאיבשלמאסרלמעט811צואזח"ע

ןתנאיעליהיהמקצתואוכולושהעונש,1067צואירש
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אםאלאעונשו,אתישאלאתנאיעללמאסרשנידוןמי)2(תיקון
תקופת"-להלן(הדיןבגורשנקבעההתקופהתוךעבר491צואזח"ע

-להלן(הדיןבגזרשנקבעוהעבירותאחתהתנאי")977
נוספת").עבירה"557צ(אירש

ן131

נושאהנידוןואםהדין,גזרמיוםתתחילהתנאיתקופת)3(1265
אולםהמאסר,מןשחרורומיום-מאסרעונשזמןאותו1316

שחרורבשלהסוהרלביתמחוץבהנמצאשאסירתקופה
מצטברתתנאיכתקופתאותהיראוזה,צומכוחבערובה
כשביתוהכל;המשפטביתשקבעהתנאילתקופת

ןאחרתהורהלאהמשפט

תקופתתוךהנידוןוהורשעתנאיעלמאסרהוטלא)()4(
ביתיצווהנוספת,בעבירהלאחריה,אוהתנאי

ןתנאיעלהמאסרהפעלתעלהמשפט

המשפטביתרשאילעילא)(4)(פיסקאלפיבצוב)(
בכפוףתהיהתנאיעלהמאסרשהפעלתלהורות

העבירהבשלההרשעהעלהערעורלתוצאות

הנוספת.

ולאנוספתעבירהבשלנידוןשהרשיעהמשפטביתא)()5(
עלרשאי,מאסרעונשעבירהאותהבשלעליוהטיל

הפעלתעללצוותובמקום)4(בפיסקאהאמוראף
עלשיירשמו,מטעמיםלצוות,תנאי,עלהמאסר
נוספתלתקופהחידושה,אוהתנאי,תקופתהארכת

המשפטביתשוכנעאםשנים,שלושעלתעלהשלא
אתלהפעילצודקיהיהלאהעניןשבנסיבות

תנאי.עלהמאסר

אלאוופסקהלפיבסמכותהמשפטביתישתמשלאב)(
עבירהבשלהנידוןשלהראשונהההרשעהלגבי

נוספת.

לתקופההתנאיתקופתאתהמשפטביתהאריךג)(
התנאיתקופתתחלהתנאי,תקופתתוםלפנינוספת



המשפטביתחידשןהתנאיתקופתבתוםהנוספת

התנאי,תקופתשתמהלאחרהתנאיתקופתאת

הדין,פסקמתןמיוםהנוספתהתנאיתקופתתחל

אחרת,הורהלאהמשפטכשביתוהכל

לאהמשפטובית)4(בפיסקאכאמורהנידוןהורשעד)(

לאצבאי,תובערשאיתנאיעלהמאסרבהפעלתדן
מכללבקשהדיןגזרמיוםחודשיםמארבעהיאוחר

תנאי,עלהמאסרהפעלתאתהמשפטביתשלשופט

דלעיל.א)(קטנהפסקהתחולזובקשהעלוגם

והופעלנוספתעבירהבשלמאסרעונשעליושהוטלמי)6(

הכליאהתקופותשתיאתישאתנאי,עלמאסרעונשנגדו

מטעמיםהצבאיהמשפטביתהורהאםזולתזו,אחרבזו

יהיומקצתן,אוכולןהתקופות,ששתישיירשמו,

,חופפות

גזרכדיןדברלכלדינו)6(עדא(פסקאותפיעלשניתןצו)7(
צבאי.משפטביתשלדין

שנים.חמשעלתעלהלאהתנאיתקופת)8(תיקון

794צואזח"ע
1066צואיור

שהטילהעונשעלנוסףרשאי,אדםשהרשיעצבאימשפטביתא)(48.נאשםהתחייבות

מעבירהלהימנעהתחייבותיתןשהנידוןלצוותבמקומו,אומעבירהלהימנע

,שניםשלושעלתעלהושלאהמשפטביתשיקבעתקופהתוך
יעלהשלאובסכוםערביםבליאובערביםתהיהההתחייבות

הורשעשבההעבירהבשללהטילשמותרהקנססכוםעל
המשפט.ביתשיצווהכפיהכלהנידון,

ליתןא)(קטןסעיףלפיאדםעלהצבאיהמשפטביתכיווהב)(

לכפותוהצבאיהמשפטביתרשאימעבירה,להימנעהתחייבות
מאסרעליושיטילידיעלההתחייבותאתוליתןלצולציית

חודשים.שלושהעלתעלהשלאלתקופה
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להימנעא)(קטןסעיףלפישהתחייבבעבירהאדםהורשעג)(

זה,סכוםשלדינויהאההתחייבות,סכוםשילםולאממנה
כאילותשלום,במקוםמאסרולענייןהמורשעמןגבייתולענין

מתןעלשכיווהמשפטביתידיעלשהוטלקנסהיה
הערביםמןייגבהבערבים,ההתחייבותהיתהההתחייבות.

שולםשלאקנסהיהכאילוהמורשע,שילםשלאסכוםכל
במועדו.

בפיצוייםחיוב

תיקון
953צואזח"ע

977
1233צ(איוייש

1265

עונש,עלבנוסףלחייבו,רשאיאדם,שהרשיעצבאימשפטביתא)(49.

חלקו,אוכולוהנזק,ערךאתהעבירהעקבשניזוקלמילשלם
לו."שנגרםהסבלאוהנזקעלפיצויבתורת

א)(קטןבסעיףכאמורבפיצוייםצבאימשפטביתיחייבלאב)(
ראיותלהביאולנאשםלגיווקאפשרותשנתןלאחראלא

הנזק.שיעורעללהצביעכדיבהםשיהיה

הסבלאוהנזקערךלפיתהאזהסעיףלפיהפיצוייםקביעתג)(
עלההחלטהמתןביוםאוהעבירהביצועביוםשנגרמו,

יותר.הגדוללפיהכלהפיצויים,

במועדו.שולםשלאקנסכדיןשולמושלאפיצוייםדיןד)(

צבאייםמשפטבתי

יחידדןשל
בוטל(50.

יהודה(והצמדהריביתפסיקתבדברצוגם:ראהזהלענין*
9.סעיףב"משתה-9801982(,והשומרון)(מס'



חוזרמשפטו':סימן

עריכתעללהורותרשאילערעוריםהצבאיהמשפטביתנשיאא)(א05.חוזרמשפט
אחדראהאםחלוטדיןפסקבושניתןבענייןחוזרמשפטתיקון
:מאלה939צוזח"ע"

977
סמךבתשיפוטיתערכאהכלאוצבאימשפטבית)1(1222צואירש

עניןבאותושהובאומהראיותראיהכיפסקובישראל1265
אילולאכילהניח,יסודוישבזיוף,אובשקרהיהיסודה
המשפטתוצאותאתלשנותכדיבכךהיהזאתראיה

,הנידוןלטובת

לבדןהעשויות,חדשותראיותאוחדשותעובדותנתגלו)2(

בראשונה,המשפטביתבפנישהיההחומרעםביחדאו
בירורובשעתהנידון,לטובתהמשפטתוצאותאתלשנות

להיותאוהנידוןבידילהיותהיויכולותלאמשפטו

,לוידועות

העבירה,מעשהאותובביצועבינתייםהורשעאחראדם)3(

כינראהאחראדםאותושלבמשפטושנתגלוומהנסיבות

אותה.ביצעלאבעבירהלראשונהשהורשעמי

יסודוישמוותעונשהראשוןבמשפטהנידוןעלנגזר)4(
יסודו.בטעותהדיןפסקכילהניח

,המשפטיוליועץלנידוןנתונהחוזרמשפטלבקשהרשות)1(ב)(
ולכל-לבןגםהאמורההרשותתהיה-הנידוןמת

אחיותיו.אואחיוהוריו,מצאצאיו,אחד

המשפטביתלנשיאבכתבתוגשחוזרלמשפטבקשה)2(
נודעבואשרהיוםמןיום90תוךלערעוריםהצבאי

א),(קטןבסעיףהאמורותהעילותאחתקיוםעללמבקש
נימוקיה.בהויפורטו

איחורכיסבור,לערעוריםהצבאיהמשפטביתנשיאהיה)3(

שלברשלנותואובאשמתושלאנגרםהבקשהבהגשת



הוגשהאםאףלבקשהלהיזקקהוארשאיהמבקש,

)2(.בפסקההאמורהמועדתוםלאחר

ביתנשיארשאיחוזרלמשפטבבקשההחלטהלשם)1(ג)(

הראשיהצבאילפרקליטלפנותלערעוריםהצבאיהמשפט

בכתב.דעתוחוותלקבלת

הראשיהצבאיהפרקליטרשאיכאמורחוות-דעתלשם)2(

עלבדיקהאוהמשטרהידיעלחקירהעריכתעללהורות
הצבאיהפרקליטידיעלזהלעניןשתמונהועדהידי

משפטאי.שופטיהאשלההראשיושבואשרהראשי

כאמור,הראשיהצבאיהפרקליטשלדעתחוותניתנה)3(
ממנה.העתקלמבקשיימסר

בבקשהלערעוריםהצבאיהמשפטביתנשיאהחלטת)1(ד)(
הורהאםזולתבכתב,המשפטיוליועץלנידוןתימסר
אחרת.דרךעללערעוריםהצבאיהמשפטביתנשיא

הצבאיהמשפטביתנשיאיקבעחוזרמשפטעלבהחלטה)2(
המשפטאתשיקייםהצבאיהמשפטביתאתלערעורים

שלושה.שלצבאימשפטביתבפנייתבררהמשפט:החוזר

עללהורותלערעוריםהצבאיהמשפטבירינשיאסירב)3(

עילהבשלאחרתאונוספתבקשהתוגשלאחוזרמשפט

לה.שסירבולבקשהיסודששימשה

ביתבפניהנהוגיםהרגיליםהדיןסדרייחולוחוורבמשפטה)(

החליטאםמהםלסטותמשפטביתראשיאולםצבאימשפט

לעשותהצדקשמןלונראהואםהענייןנסיבותמחמתכךעל

כן.

לשמועמבלירשאי,חוזרבמשפטהדןהמשפטבית)1(ו)(
בסעיףהאמורההבקשהסמךעלאלאנוספותעדויות

ג)(קטןסעיףלפיאליהשנצטרףאחרחומרוכלב)(קטן

אתהמקייםדיןפסקלהוציאהצדדים,טענותסמךועל
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אוכולואותו,המבטלאובראשונהשניתןהדיןפסק

כולןבהן,שהורשעהעבירותמןהנידוןאתומזכהחלקו

חלקן.או

לשמועלוישהדיןהכרעתלשםכיהמשפטביתהחליטן2)

במשפטשניתןהדיןפסקאתיבטל-עדויותשנית

בפעםבודןכאילוהחוזרהמשפטאתוינהלהראשון

שדןהמשפטביתבפנישהיההאישוםכתבפיעלראשונה

דינו,פסקאתלכךבהתאםויוציאבראשונהבמשפט

העונשמןחמוריהיהלאהנידוןעלשיטילשהעונשובלבד

והעונשהראשון,במשפטשניתןהדיןבפסקעליושהוטל

יובאהראשוןבמשפטשניתןהדיןפסקלפישבוצע

החדש.העונשבחשבון

במשפטהמשפטביתרשאי)2(,בפסקההאמוראףעל)3(

שנתקבלהאימרהאושהועדהעדותכראיהלקבלחוזר

אפשרשאידעתו,להנחתהוכחאםהראשון,במשפט

אותהשמסראועדותאותהשהעידהעדאתלהביא

נשתכחושחלףהזמןשמחמתסבור,הואאםאואימרה,

במשפטאוכאמורבאימרהשמסרפרטיםהעדמן

הראשון.

ההוראותכליחולוחוזרבמשפטמשפטביתשלדיןפסקעלז)(

שלושה.שלצבאימשפטביתשלדיןפסקעלהחלות



עבירות-ג'פרק

כפיאחרעונשאומוותדינואחרשללמותובכוונההגורםא)(51.בכוונהמוותגרימת

המשפט.ביתשיורה860צואזח"ע
1124צואיאש

ביצועבערגשגילךנאשפזעלכ,ךךרנעךנשהמשפטביתיטיללא)3(

18.מגיללמטההעבירה,

ייאשםאדם,שללמותואסוריםבמחדלאובמעשההגורםא)(א15.הריגה

עולם.מאסרודינובהריגה,860צואזח,יע
124!צואיור

במילויפושעתהתרשלותכדיהעולהמחדלהואאסורמחדלב)(

שאיןוביןגוףחבלתאומוותלגרוםכוונהעימושישביןחובה,

כזאת.כוונהעימו

עונשאועולםמאסרדינוצה"לשלבמתקןחבלהמעשההמבצעב15.צה"לבמתקןחבלה
המשפט.ביתשיורהכפיאחר860צואזח"ע
1124צואיוייש

חפץאורימון-ידפצצה,תחמושת,כלי-יריה,אדםיישאלאא)(52.יריה,כלינשיאת

אומטעמואוצבאיממפקדהיתרתעודתללאמבעיראונפיץוכו'נפץחמרי
היתר.תעודתשללתנאיהבהתאםשלא755צואזחייע

ן1021צואיאש
תנאיםמטעמו,שתפורסםבהודעהלקבוע,רשאיצבאימפקדב)(

קטןבסעיףכאמורהיתרתעודתשקיבלמיעלשיחולוכלליים

א).(

עברו,ממנהיותראואחדשחברבקבוצה,חבראדםיהיהלאג)(

עלאו51סעיףעלעבירהעובריםאובקבוצה,היותםבזמן
א).(קטןסעיף
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שיורהכפיאחרעונשאומאסר-עולםדינוזה,סעיףעלהעוברד)(

המשפט.בית

פצצה,תחמושת,כלי-יריה,ברשותואדםיחזיקלא)1(א)(53.קיוםנגדעבירות

דבראוחפץאוכלימבעיר,אינפיץחפץאוריזוין-ידהציבוריהסדר

אלאחמורה,חבלהאומוותלגרוםמסוגלאוהמתוכנןתיקון
מפקדידיעלשהוענקההיתרבתעודתמחזיקהואכןאם467צויח,יע"

תעודתאורשיונותנאיאחרממלאוהואמטעמואוצבאי697

ןשבידוההיתר775
517צואיו"ש

מטעמושתפורסםבהודעהלקבוערשאיצבאימפקד)2(931

כאמורהיתרתעודתשקיבלמיעלשיחולוכללייםתנאים1021
;)1(קטןבסעיף

חפץיד,רימוןפצצה,תחמושת,כלי-יריה,אדםייצרלא)3(

מפקדבידישהוענקההיתר,תעודתללאמבעיר,אונפיץ
אותהשללתנאיהבהתאםשלאאומטעמו,אוצבאי

ןהיתרתעודת

היזק,פגיעה,בהםשישמחדלאומעשהאדםיעשהלא)4(

צה"לכוחותלביטחוןאוהאזורלביטחוןסכנהאוהפרעה

אחדכלשלביטחונםאושימושםלפעולתם,אווחייליו

תעופה,שדהמעגן,מזח,רציף,נמל,אוירון,אניה,:מאלה
רכב,כליקטר,דרך-עפר,דרך,מים,נתיבברזל,מסילת

אוציבורית,הובלהשלאחראמצעיכליאומשאכלי

המשמשציודאומוסד,מפעל,כלאוציבורית,תקשורת

העברתם,החסנתם,הספקתם,לייצורם,לשמשמסוגלאו

כלאוחשמלאוגזדלק,מים,שלהפצתםאומסירתם

ןצה"לשלאוישראלמדינתשלרכוש

רכושכלשלבקרבתויימצאולאאדםיתקרבלא)5(

מעשהכלעשייתלשםאליויכנסאו)3(בפסקההמאוזכר

אוןפסקהבאותהשנאסר



ממנהיותראואחדשחברבקבוצה,חבראדםיהיהלא)6(
עלעבירהעובריםאובקבוצה,חבריםהיותםבזמןעברו,
זה.סעיף

כפיאחרעונשאועולםמאסרדינו-זהסעיףעלאדםעברב)(
המשפט.ביתשיורה

כלאותחמושתיריה,כליברשותוהחזיקאושנשאמי)1(ג)(
א)35()1(,בסעיףאוא)25(בסעיףכאמוראחרחפץ

ופגמטעמואוצבאיממפקדהיתרלתעודתבהתאם
מיידיעלשבוטלהאוההיתרתעודתשלתוקפה

קרובהמשטרהלתחנתמידלהביאםחייבשהוציאה,
בה.ולהפקידם

לעיל,כאמוראחרחפץכלאותחמושתיריה,כליהופקדו)2(
צבאי.מפקדשיורהככלבהםייעשה

שנים.עשרמאסרדינוזה,סעיףעלהעובר)3(

-אבןלרבותדבר,קרוזה.א35חפציםזריקת

תיקון
תחבורה,בנתיבבתנועהלפגועהעלולאוהפוגעבאופן)1(851צואזח"ע
;שניםעשרמאסרדינו08!1צואיו"ש

דינוברכושאובאדםלפגועבכוונהרכוש,אואדםלעבר)2(

,שניםעשרמאסר

הנוסעבאדםאובולפגועבכוונהנוסע,תחבורהכלילעבר)3(
שנים.עשרמאסרדינובו,

לאחדלרכושנזקלגרוםכוונהמתוךדברבכלאשמשלחאשראדםב35.הצתה
:מאלהתיקון
936צואזחייע
כלאוהושלמושלאוביןשהושלמוביןמבנה,וכלבנין)1(1220צואיאש

;מהםחלק
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ממנוחלקכלאומנועי,רכבלרבותתחבורה,כלי)2(

)3(

)4(

עומדים,עציםלרבותצמחיםשלמצבורוכלחקלאישדה

,ושיחיםשתילים
ןצמחיאומינרלידלקשלמאגר

שעוניםאותחתיואובבניןהמצוייםדברכלאוחומר)5(

בעבירהיאשם:הוצתשלאוביןהוצתשהבניןביןעליו,

שנים.עשרמאסר-ודינוזה,צועל

ג35.לרכושבזדוןהיזק
1034צואזח"ע
13%6צואירש

בעבירהייאשם-כדיןושלאבמזידבופוגעאורכושההורסא)(

מחמתלעבירהאחרעונשנקבעלאאםוהואזהצועל
נסיבותיה.

ציבורעובדשלברכושוא)(קטןבסעיףכאמורעבירההעוברב)(

אודיןכלפיעלעליוהמוטליםתפקידאוחובהשממלאמיאו
לרשותאולצה"לשירותשנתןאושנותןמיאוביטחוןתחיקת

בהיותוקשורהבוהפגיעהאוהרכושוהריסתצה"למרשויות

שירותנותןאותפקידאוחובהממלאאוציבורעובדשלרכוש

שנים.עשרמאסר-דינוכאמור,

אדםעםאחרתדרךבכלאופה,בעלבכתב,במגע,אדםיבואלא54אויבעםמגעאיסור
בשירותביןהאוייב,למעןפועלהואכילהניחסביריסודשיש

אחר.באופןוביןהאוייב

א45.ריגול
תיקון
467צואזח"ע
517צואיוקש

מאסר-דינוהאזור,בביטחוןלפגועוהתכווןידיעהשמסרמי)1(

שנה.עשרהחמש

לפגועוהתכווןידיעההחזיקאורשםהכין,אסף,שהשיג,מי)2(
שנים.עשרמאסר-דינוהאזור,בביטחון

ב45.חמורריגול
תיקון
467צואזח"ע
517צואיואש

-דינולכך,מוסמךלהיותמבליסודיתידיעהשמסרמי)1(

שנים.עשרהחמשמאסר

והתכווןלכך,מוסמךלהיותמבליסודיתידיעהשמסרמי)2(

עולם.מאסר-דינוהאזור,בביטחוןלפגוע
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מבליסודיתידיעההחזיקאורשםהכין,אסף,שהשיג,מי)3(

לפגעהתכווןשנים.שבעמאסר-דינולכך,מוסמךלהיות
שנה.עשרהחמשמאסר-דינוהאזור,בביטחון

אוצורתהתוכנה,אשרידיעה-סודית"ידיעה"זהבסעיף)4(

לשמרהמחייבהאזורביטחוןכיעליהמעידיםאחזקתהסדרי

בסוד.

)3(קטןסעיףפיעלבעבירההנאשםלאדםטובההגנהזוההא)5(

ידיעההיאבאשרידיעהלהשיגכדיןשלאדברעשהשלא

לבבתוםהחזיקהאורשמההכינה,אספה,ושהשיגה,סודית,

סבירה.ולמטרה

השימושעלולשבהןבנסיבותבתחפושתאדםישתמשלאא)(55.התחפשות

אוצה"לכוחותבביטחוןאוהציבור,בשלוםלפגועבתחפושת

הציבורי.הסדרבקיוםאוהאזורשלבהגנתו

שנים.חמשעליעלהשלאמאסרדינו-זהסעיףעלהעוברב)(

צועלבעבירהייאשם-ציבורכעובדוהתחזהציבורעובדשאינומי56.התחזות

זה.

תחיקתעלעבירהשעבראדםלכלמקלטיתןולאאדםיעזורלא57.מקלטמתן

לפגועשמטרתהפעולהבכלעוסקשהיהאוהעוסקאוביטחון

אוהציבוריהסדרוקיוםוחייליוצה"לכוחותשלוםהציבור,בשלום

מחסה,ידיעות,מתןידיעלביןכן,עשהכילחשודסביריסודשיש

אמצעימספוא,אספקה,תחמושת,נשק,בגדים,כסף,משקה,מזון,

אחרת.בדרךוביןשהואכלמסוגדלקאונפטתובלה,

משפטביתבפניהליכיםבכלשקרעדותביודעיןשהעידאדםא)(58.ועדויותשקרעדויות

משפטביתכלבפניהולמתשאינההתנהגותהתנהגאוצבאיסותרות

שנים.חמשמאסרדינוכזה,

המוסמךשהואכלאדםבפנישקרעדותביודעיןשהעידאדםב)(

מאסרדינועדות,לגבותביטחוןתחיקתאודיןכללפי

שנתיים.
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עדותחשובבפרטסתרצבאימשפטביתבפנישבעדותואדםג)(

ביתכללפניאואחרצבאימשפטביתלפנישהעידקודמת

אודיןכללפיהמוסמךשהואכלאדםלפניאחרמשפט

בזההיתהכיהמשפטלביתוהוכחעדותלגבותביטחוןתחיקת

כאמור,העדויותמןעדותניתנהשלפניומיאתלהונותכוונה

העדויותממקבלימיאתמינהנפקאואיןשנתיים,מאסרדינו

שניתנהביןזה,סעיףלעניןעדותלהונות.הנאשםהתכוון

בלעדיהם.שניתנהוביןצדקבהןאובשבועה

אועובראחראדםכילחשודסביריסודלאשהיהאושידעאדם59עבירהמניעתאי

עלעולהשעונשהביטחוןתחיקתאודיןעלעבירהלעבורמתכוון

אוצבאילמפקדמידכךעלהודעהמסרולאמאסרשנותשלוש

באופןפעללאאוצה"לקציןלכלאוהקרובההמשטרהלתחנת

-השלמתהאוהמשכתהאועשייתה,אתלמנועכדיאחרסביר

זה.צועלבעבירהייאשם

60ומסמכיםרשיונות

תחיקתפיעלשהוצאו

ביטחון
תיקון
385צואזח"ע

674
422צואיוקש

517

629

חייל.שלדרישתולפנייציגוברשיוןהמחזיקאדםא)(

ברשיון.שנקבעתנאיכלאדםיפרלאב)(

פיעלשהוצאמסמךכללשנותלאחריניחולאאדםישנהלאג)(

ביטחון.תחיקת

כאמורבמסמךלהשתמשלאחריניחולאאדםישתמשלאד)(

ג).(קטןבסעיףלאמורבניגודשינוייםבוהוכנסואשר

ביטחון.תחיקתפיעלשהוצאמסמךאדםישאיללאה)(

למסמךהדומהמסמךכלבשליטתואוברשותואדםיחזיקלאו)(

להטעות.כדיבוישאםביטחון,תחיקתפיעלשהוצא
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פיעלשהוצאמסמךבשליטתואוברשותואדםיחזיקלאן)(

להטעות."כוונהמתוךשמו,עלערוךשאינוביטחון,תחיקת

לאזורמחוץשנעשהמעשה-ז)(עדג)(קטניםסעיפיםלעניןח)(
באזור."נעשהכאילואותויראו

מחובתהתחמקות

תשלום
תיקון
744צואזרע

791
964צואיור

1041

לרשותכסףסכוםתשלוםמחובתלהתחמקבכוונהאשראדם61.
אחדעשהביטחוןתחיקתאודיןפיעלשהוטלהצה"ל,מרשויות
-:הםואלושנים,חמשמאסרדינולהלן,המנוייםהמעשים

תחיקתאודיןפיעללהגישחייבשהיהמסמךמתוךהשמיט)1(

;במסמךלהכלילשישסכוםכלביטחון

ביטחוןתחיקתאודיןפיעללהגישחייבשהיהבמסמךמסר)2(

,כוזבתתרשומתאואימרה

עלאושנשאלשאלהעלבכתבאופהבעלכוזבת,תשובההשיב)3(
;ביטחוןתחיקתאודיןפיעלאליושנערכהידיעותדרישת

חשבונותפנקסילקיים,אולהכיןהרשהאוקיים,אוהכין)4(
לזייףהרשהאושזייףאוכוזבות,אחרותרשימותאוכוזבים

ןרשימותאוחשבונותפנקסי

להשתמשהרשהאותחבולה,אועורמהמרמה,בכלהשתמש)5(

בהן.

בענייניהתערבות

צה"ל
-אשראדם62.

למנועכדיבושישלהאמיןסבירטעםישאשרמעשהכלעושה)1(

שירותיםבביצועהעוסקיםאדםמבניאוצה"למכוחות

או;תפקידיהםאתלבצעחיוניים

1(ו(כ-ס"קעזהחבלבאזורמסומןזהקטןסעיף
והשומרון.יהודהבאזוררקחלזהקטןסעיף*'
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העוסקאדםאוחייל,להפוךהמכווןמעשהביודעיןעושה)2(
תפקידואתביעילותלבצעמוכשרלבלתיחיוניים,בשירותים

זה.צועלבעבירהייאשם-

-כדיןסמכותללאאשראדםכלא)(63.ערךבעלותידיעות

צבאי

אוןמשיגג)(

אוןרושם)2(

או;מפרסםאואחראדםלכלמוסר)3(

ידיעותהמכיליםרישוםאותעודהבכלמחזיק)4(

מספרם,הבאים:לנושאיםלהתייחסהמתיימרות
אותנועתם,מיקומם,אספקתם,חימושם,תיאורם,

אושלוהשיטוכלימטוסיורכבו,צה"ל,כוחותשלמצבם
אולעתיד,המתוכננותאוהמבוצעותפעולותיהם

אמצעיכלאולהם,אשרהלחימהציודאושבוייהם

אחרותידיעותכלאומקום,כלשלביצוריםאוהגנה

כזהערךבעלותלהיותהמתיימרותאוצבאיערךבעלות
חמשמאסריהיהודינוזהצועלבעבירהייאשם-

שנים.עשרה

דלעילא)(קטןסעיףשל)3(פסקהשלבכללותהלפגועבליב)(

בכלהודעהאוכלשהואותהשולחאוהנותןאדם,ייראה
אובאופןאחראדםכלעםבקשריםבאאושהוא,אמצעי

ידיעותלהעבירעשויהואשבהםבאמצעיםאובנסיבות

לאדםא)36(בסעיףכאמורידיעותבפועלמסרכאילו-

אחר.

בכלהמשתמשאדםלכלאותפקידבמלוילחיילהמפריעאדם64.הפרעה

בתחיקתעליוהוטלאולושהוענקתפקידכלהמבצעאוסמכות

ביטחוןהציבור,שלבשלומוהקשורתפקידהממלאאוביטחון,

שלקיומןאוהציבוריהסדרשלקיומוהאזור,הגנתצה"ל,כוחות

זה.צועלבעבירהייאשר-לכללהשירותיםאוההספקה

47



-אדם65.עלבונותשיעה,

ואיומים

אובאזורצה"למרשויותרשותכלפיונעליבבאופןהמתנהג)1(
אוןמסמליהסמל

בשלוםלפגועהעלולבאופןמעליבואואחרעלהמאיים)2(
זה.צועלבעבירהייאשם-הציבוריבסדראוהציבור

עלשאייםאובאלימותכלפיומשתמשאוחיילהתוקףאדםא)(66.בחיילפגיעה
במעמדואובכבודוהפוגעאחרמעשהעשהאוהעליבואוחוולתיקון
שנים.עשרובאסךדינך-כחייל404צואזח"ע

1039
חיילשלסמכויותלושהוענקומילרבותזהסעיףלעניןחייל""ב)(449צואיו"ש

ביטחון.לתחיקתבהתאם464

נ3נ6

במקצוע,לשמשנועדהשלאסכין,מייבאאומייצרהסוחרא)(א66.סכינים
-דינואחרת,כשרהלמטרהאוביתלצרכיבעסקבמלאכה,1087צואיח,יע

שנים.שבעמאסר1382צואיו"ש

כיהוכיחולאחצריואוביתולתחוםמחוץסכיןהמחזיק)1(ב)(
שנים.חמשמאסר-דינוכשרה,למטרההחזיקה

הנהאולרהחזקתכיהיאחזקהזה,קטןסעיףלענין)2(

כשרה.למטרה

-זהסעיףלעניןג)(

אולדקורשמסוגלאחרכליאולהבבעלכלי-סכין""

ןלחתוך

עשרהעלעולהאינולהבהשאורךמתקפלתסכין-אולר""
באמצעיאוקפיץבעזרתלהפכה,ניתןושלאסמטימטרים

קבוע.שלהבהלסכיןאחר,
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אודחיפתובו,נגיעהאדם,הכאת-תקיפה""-זהצולעניןא)(67.תקיפה

בלאבעקיפין,אובמישריןאחרת,בדרךגופועלכחהפעלת

בתרמית.שהושגהבהסכמתואוהסכמתו

שנים,חמשמאסר-דינוכדין,שלאחברואתהתוקף)1(ב)(

מחמתזולעבירהאחרעונשזהבצונקבעלאאםוהוא
דינו-ממששלחבלהלחברוהתוקףגרםןנסיבותיה

שנים.שבעמאסר

שנייםנוכחיםכשהיוב)()1(קטןסעיףלפיעבירהנעברה)2(

אחדיםאואחדבידיהמעשהלביצועיחדשחברויותראו

שנים.עשרמאסר-מהםאחדכלשלדינומהם,

המוטליםתפקידאוחובהשממלאמיאוציבורעובדהתוקףג)(

שנתןאושנותןמיאוביטחוןתחיקתאודיןכלפיעלעליו
קשורהוהתקיפהצה"למרשויותלרשותאולצה"לשירות
אותפקידאוחובהממלאאוציבורעובדהנתקףשלבהיותו

שנים.עשרמאסר-דינוכאמור,שירותנותן

תרמיתבאמצעימפתהואובאיומיםאובכוחאדםהכופהא).א76(חטיפה

-ודינוחטיפה,זוהריבו,נמצאשהואהמקוםמןללכת1361צואיו"ש

שנים.עשרמאסר1316

1034צואזרע

שלאועצמושלוהסכמתובלילאזורמחוץאלאדםהמוציאב)(

שנים.עשריםמאסר-דינובשבילו,להסכיםהמורשה

עשריםמאסר-דינוכדין,שלאשייכלאבכוונהאדםהחוטףג)(

שנים.

אוחיים,לסכנתצפוייהיהשהנחטףבידיעה,אדםהחוטףד)(

שנים.עשריםמאסר-דינולאיים,אולסחוטכדיאדםחוטף

ששלאמלאושלאקטיןבפיתוי,אובמעשההמוציא,)1(ה)(

שלממשמורתובדעתושפוישאינואדםאושניםעשרה

מאסר-דינוהאפוטרופוס,הסכמתבליאפוטרופסם
שנים.עשרים
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יהיהשהנחטףבידיעהה)()1(קטןבסעיףכאמורהעושה)2(

עולם.מאסר-דינוחיים,לסכנתצפוי

אדםוהחוטףחמורה,לחבלהנתוןשיהיהכדיאדםהחוטףו)(
מאסר-דינםחמורה,לחבלהצפוייהיהשהנחטףבידיעה
שנים.עשרים

דינונחטף,שהואבידיעהבאיסוראדםכולאאוהמסתירז)(
לושהיומטרהאוידיעהכוונה,באותההאדםאתחטףכאילו

בכליאתו.אוהאדםבהסתרת

אותועצר,שניםשלושמאסרדינוכדין,שלאאדםכולאאוהעוצרב76.שוואכליאת
סמכותלושישמתיימראורישמימעמדכבעלמתחזהכשהוא
שנים.חמשמאסר-דינולכלאו,אולעצרו

בסדראוהציבורבשלוםלפגועהעלולאוהפוגעמעשההשוע6817.הסדרעדפעילות
זה.צועלבעבירהייאשם-הציבוריהציבורי

נפץ,חומריתחמושת,נשק,כלימשמעוצבאי"ציוד"זהבסעיףא)(69.לציודבקשרעבירות
פריטיכלאוחייליםשלאישיציודמדים,תגים,מלבושים,צבאי

שהוענקואוצה"לרכוששהםאוצה"ללשימוששסופקוציוד
שהובאואוצה"לשלבאספקתומצוייםשהםאולצה"לכדין

לשימושו.לאזור

שעולסבירהצדקאוהיתרללאצבאיציודאדםיחזיקלאב)(
עליו.הוכחתם

ציודיקבלולאברשותויעכבלאיחליף,לאאדם,יקנהלאג)(
אויניע,יבקש,ולאבשמואוחיילשלמטעמואומחיילצבאי
שהיאדרךבכלמרשותולהעביראולמכורחיילבידייסייע
צבאי.ציוד

צבאי.ציודכדיןושלאביודעיןהצבאמרשותאדםיוציאלאד)(

שנים.עשרמאסרדינו-זהסעיףעלהעוברה)(



ניסהבו,שההלתוכו,לחדורניסהמוגבל,למקוםשנכנסמיא)(70.מוגבללמקוםכניסה

סבירהסברללאאובו,הנעשהעלאוסבנהועללהתחקות

להפריעשניסהמיוכןלכך,מוסמךלהיותמבליבקרבתושוטט

-דינומוגבל,מקוםעלהמופקדשומראוזקיףלהטעותאו

שנים.עשרמאסר

אוצה"לידיעלהמוחזקמקום-מוגבל"מקום"זהבסעיףב)(
חיוני.לשירותאובטחוניתלמטרההמשמש

לאסגור,בשטחחייםבעליוליךולאירעהלאאדם,יחזיקלאא)(א07.חייםבעליהכנסת
אלאכאמור,לעשותאחרלאדםירשהולאלתוכו,יכניסנומסויימיםלאזורים

עלחייםבעלשלבעליויורשעשלאובלבדצבאימפקדבהיתרתיקון
בכלשנקטהוכחאםאחראדםשלמעשהובגיןזהסעיףפי646צואזח"ע

כאמור.ינהגלאאדםשאותוכדיהסביריםהאמצעים746
765

בעללתפוסלכךשנתמנתהמוסמכתרשותאוחיילכלרשאיב)(852צואירש
עלזהסעיףעלעבירהלגביושנעברהלחשודטעםלושישחיים987
צבאי.מפקדשיקבעלמקוםלהעבירומנת999

להוראותבהתאםבויעשה-והסעיףלפישנתפסחייםבעלג)(
באזור.'צה"לכוחותמפקדשיפרסם

-זהבסעיףד)(

וכןזהלצו90בסעיףכמשמעותוסגורשטח-סגור"שטח"
זה.סעיףלצורךצבאימפקדידיעלשיסגראחרשטחכל

צועלבעבירהייאשם-כדיןנתוןהואשבהממשמורתהבורחאדם71.ממשמורתבריחה
זה.

זה.לאוגדן124-123בעמ'זהסעיףמכוחשפורסמוההוראותראה*



אדם72.איום

אוהטובלשמונזקאובגופו,חבלהלגרוםאחרעלהמאיים)1(
אחראיאחרשאותואדםשלהטובלשמואולגופואולרכושו

כללעשותאחראותולהניעבכוונה-לכבודואולרכושו
כלמעשותלהימנעאוהחוק,לפילעשותומחוייבשאינומעשה
או;החוקלפילעשותוזכאישהואמעשה

בדרךאדםבניעלדומהכוונהומתוךדומהבאופןהמאיים)2(
צועלבעבירהייאשם-מיןאוסוגמכלאדםבניעלאוכלל
זה.

אוצה"למרשויותרשותידיעלשניתנהלהוראהמצייתשאינואדם73.ידיעותלהשיגסמכות
אולרשותשברשותוחפציםאוידיעותלהראותאולהמציאמטעמה,תיקון
זה.צועלבעבירהייאשם-בהוראההמצוייניםלאדם744צואזחייע
964צואיו"ש

מרשויותרשותידיעללושניתנהלהוראהמצייתשאינואדםא)(א37.התייצבותחובת
בהוראהשנקבעוובמועדבמקוםלהתייצבמטעמהאוצה"לתיקון
וה.צועלבעבירהייאשם-744צואזחייע
964צואיאש

דינו-לושנמסרמיוחדוימוןלצומצייתשאינואדם)1(ב)(1369

שנים.שבעמאסר

קציןבידיחתוםצו-מיוחד"זימוןצו"זהסעיףלענין
>rrnsלחקירהלהתייצבאליומופנהשהצולמיהמורה

בצו.שנקבעוובזמןבמקום

:מאלהבאחתלאדםכנמסרמיוחדזימוןצורואים)2(

ןלידובמסירהא)(

לושמלאוונראהעימוהגרמשפחהלבןבמסירהב)(

כךעלהודעהבפרסוםוכןשניםעשרהשמונה
הרשום,מענושבנפתהאזרחיהמנהלבמשרדי

שלושיםלאחרנעשתהכאילוהמסירהאתויראו
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הוכיחאםזולת-אלופעולותהשלמתממועדיום

לידיעתו.הגיעלאשהצו

כוזבותידיעות
תיקון

744צואזח"ע
964צואיו"ש

בפניהמציגאוצה"למרשויותלרשותכוזבתהצהרההמוסראדם74.

ייאשם-כוזבפרטהמכילמסמךבכלבפניהמשתמשאושוואמצג
זה.צועלבעבירה

-זהבסעיףא)(75.לשוחדבקשרעבירות

הנאהטובתאושירותכסף,שווהכסף,-הנאה"טובת")1(

,אחרת

אחר,ידיעלאואחרבשבילקבלהלרבות-קבלה"")2(
בעקיפין.אובמישרין

דינובתפקידו,הקשורהפעולהבעדשוחדהלוקחציבורעובדב)(
שניאולירותאלפיםעשרתקנסאושניםשבעמאסר-

כאחד.*העונשים

מבטיחאוהמציעשוחד.מקבלכדיןדינו-שוחדהנותןג)(

שוחד.כנותןכמוהושנדחה,אףשוחד

ייאשםציבור,לעובדשוחדלתתמנתעלהנאהטובתהמקבלד)(

אולותיווכו,בשלהנאהטובתשניתנהביןזה,צועלבעבירה

לאו.אםוביןשוחדלתתשהתכווןביןניתנה,שלאוביןלאחר,

אחר,ידיעלאובעצמושיניעימנתעלהנאהטובתהמקבלה)(
להשהייה,למחדל,למעשה,ציבורעובדבעקיפין,אובמישרין

ייאשם-לרעהלהפלייהאולהעדפהלהאטה,להחשה,

זה.צועלבעבירה

הוגדללהטילמוסמךהמשפטשביתהקנסשלהמקסימליהשיעור

הקנסות.בצו



ד)(קטןבסעיףהאמורבושנתקייםלמקבלהנאהטובתהנותןו)(
שוחד.נותןכדיןדינו-ה)(או

-בשוחדמינהנפקאאיןז)(

,ההנאהטובתניתנהצורהבאיזו)1(

האטה,החשה,השהייה,מחדל,מעשה,בעדהיהאם)2(
ןלרעההפלייהאוהעדפה,

פניםלמשואלהטותכדיאומסויימתפעולהבעדהיהאם)3(

ןכללבדרך

עלהשפעתואועצמוהלוקחשלפעולהבעדהיהאם)4(
ןאחראדםפעולת

ניתןאםןאחראדםבאמצעותאוהנותןמידיניתןאם)5(
אםאחרןאדםלידיהלוקחבשבילאוהלוקחלידי

הלוקחהיההשוחדמןהנהנהואםןבדיעבדאובתחילה
ןאחראדםאו

אםןשירותשלאושררהשלהיההלוקחשלתפקידואם)6(
אםןמסוייםלענייןאוכלליואםזמניאוקבועהיה

תוךאובהתנדבות,אםשכר,בליאובשכרהיהמילויו
חובה.קיום

הצבאיהמשפטביתרשאיזהסעיףלפיעבירהעלבמשפטח)(

שותףשלעדותזואםגםאחת,עדותיסודעללהרשיע
לעבירה.

צועלבעבירהייאשם-ביטחונילרכושנזקברשלנותהגורםא)(76.ביטחונילרכושנזק



אובבעלותוהנמצארכוש-ביטחוני"רכוש"זהסעיףלעניןב)(
בתיבדבךלצו2בסעיףשפורטומאלהאחדכלשלבשימושו

צה"ל.'רשויותמעמד(מקומייםמשפט

צה"לבשליחותאובשירותעובדחייל,שללגופונזקברשלנותוכגורם77.ברשלנותנזקגרימת

לפעולהוסמכואושנתמנוהרשויותעובדאומרשויותרשותאו
ייאשם-צבאימפקדאובאזורצה"לכוחותמפקדידיעלבאזור

זה.צועלבעבירה

עזהרצועת(המקומייםהמשפטבתיבדברלצו26סעיף-באזח"ע*

א"לשת-395.1971(מס'(סיני)וצפון

ח"כשת-164.1967(,מס'(והשומרון)יהודה(באיו"ש



והחרמותתפיסותחיפושים,מעצרים,-ד'פרק

עלהעובראדםכלמעצר,פקודתללאלעצור,רשאיחיילא)(78.מעצרים
זה.צועלעבירהשעברבולחשודמקוםשישאוזהצוהוראותתיקון
1378צואיאש
לתחנתהאפשריבהקדםיועברא)(קטןסעיףפיעלשנעצרמיב)(1081צואזח"ע

זה.צולפישנקבעמעצרלמקוםאומשטרה

פקודתעליולקבלישא),(קטןסעיףפיעלשנעצרמי)1(ג)(

96תוךמעצרפקודתניתנהלאןסבירזמןתוךמעצר

ישוחררו-מעצרומעתשעות

אדםכללהסמיךרשאיבאזורצה"לכוחותמפקד)2(

א),(קטןסעיףלפישנעצרמישלשחרורועללהורות

בהתאםמעצרפקודתעצוראותונגדהוצאהשלאובלבד
ד)-(ז).(קטניםלסעיפים

עלעבראדםכילהניח,יסודלוישאשרמשטרה,קצין)1(ד)(

שנאסףהחקירהשחומרלדעתנוכחאםאוזהצוהוראות

להמשיךמחייבא)(קטןבסעיףכאמורשנעצרמינגד

בכתבמעצרפקודתלתתמוסמךבמעצר,ולהחזיקו1,4,.7,,

גק"
מקפה5"הע%שעלתעלהשלאלתקופהע44,ל,='
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ובלבדלומהמזמןבכתבלהאריכהמשטרהקצערשאי4'=ק-ז"

ץ%ןתעפש9.עליעלולאיחדגםהמעצרתקומתשכלן%5יך''י"יו"
ע"ק4-)י"נ=.ע.ק,

ע)הקץי4זק."
שלהמעצרתקופתוטלת)במסקיעתלרף(
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:יבואלצון)87(בסעיףהאמורבמקום3.תיקון
סעיף
,ז)87(

עללהורותמוסמךמשפטאישופטיהיהאישוםכתבהוגש")1(

ידיעלדיןפסקניתןמשפטו.לסיוםעדהנאשםשלמעצרו

התביעהכוונתעלהודיעצבאיותובעצבאימשפטבית

הנאשםאתלשחררהמשפטביתרשאיערעור,עליולהגישי

לתקופהמעצרועללהורותאושיירשמו,מטעמיםבערובה

הערעור.הגשתלשםשעות72עלתעלהשלא

המעצרסמכותנתונההדין,פסקעלערעורצבאיתובעהגיש)2(

לערעורים."הצבאיהמשפטביתשלמשפטאילשופט

לפישנעצרמישלשחרורועללהורותמוסמךמשטרהקציןה)(תיקון
תנאי.כלללאאובתנאיםד),(אוא)(קטניםסעיפים1093צואזחייע

llOP
1391צואירש

1413

ולחזורמעצרפקודתלתתמוסמךמשפטאישופט)1(ו)(
שפקודתובלבדבמעצר,ההחזקהמשךאתולהאריך

עלהעולהלתקופהתהיהלאמעצרהארכתאומעצר
לפיהמעצרתקופותשכלוכןפעםבכלימיםשלושים
ימים.תשעיםעליעלולאיחד,גםזופסקה

רשאי,לערעוריםהצבאיהמשפטביתשלמשפטאישופט)2(

הארכתעללצוותהאזור,שלהמשפטיהיועץלבקשת
מהדש,מעצרועלאו)1(פסקהלפישנעצרמישלמעצרו

חודשים.שלושהעלתעלהשלאלתקופה

משלושהקצרהלתקופהכאמורמעצרפקודתניתנה
הצבאיהמשפטביתשלמשפטאישופטרשאיחודשים,

תקופותשכלובלבדלזמן,מזמןלהאריכהלערעורים
חודשים.שלושהעליעלולאזופסקהלפיהמעצר

תיקון
עללהורותמוסמךמשפטאישופטיהיהאישוםכתבהוגשן)(ןן

ביתידיעלדיןפסקניתןמשפטו.לסיוםעדהנאשםשלמעצרומ1120צואזחייע
סמכותנתונהערעור,עליוהגישצבאיותובעצבאימשפט,:-/1427צואיו"ש

לערעורים.הצבאיהמשפטביתשלמשפטאילשופטהמעצרי,י)ןן

חייל.ידיעלתבוצעז)(עדד)(קטניםסעיפיםלפימעצרפקודתח)(

שנעצרמישלשחרורועללהורותמוסמךמשפטאישופט)1(ט)(תיקון
תנאי,כלללאאובתנאיםד)(אוא)(קטניםהזעיפיםלפו1109צואזחייע
ידיעללשחרורושנקבעןהתנאיםשינויעללהורותוכן413!צואיו"ש

,משטרהקצין
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נגדוניתנהוטרםד)(אוא)(קטניםסעיפיםלפישנעצרמי)2(
לשופטלפנותרשאימשפטאישופטשלמעצרפקודת

שינויעליורהכיאושחרורועליורהכיבבקשהמשפטאי
משטרה.קציןידיעללשחרורושנקבעוהתנאים

שופטשלמעצרפקודתפיעלהעצוראדםישוחררלא)1(י)(
משפטאי.שופטשלצולפיאלאמשפטאי

אינהשדרגתומשטרה,קצין)1(בפסקההאמוראףעל)2(

שלשחרורועללהורותמוסמךפקד,רבמדרגתלמטה
לפנימשפטאישופטשלמעצרפקודתפיעלהעצוראדם

כןאםאלאהשופט,ידיעלשנקבעההמעצררנקופתתום
זאתביקששהעצוראולפניויובאהעצורכיהשופט,קבע
לסיוםעדמשפטאישופטשלצופיעלנעצרהעצוראםאו

משפטו.

צבאיותובעמשטרהקציןבתנאים,ממעצרששוחררמיעצור,יא)(
חוזרלעיוןבבקשהמשפטאילשופטבכתבלפנותרשאים

לרבותלשחרור,אולמעצרהנוגעבענייןשנתןבהחלטה

אוחדשותעובדותנתגלואםזה,קטןסעיףלפיבהחלטהח

עשויוהדברמעצרו,מיוםהומןחלוףלרבותנסיבות,נשתנוי

משפטאי.שופטשלהקודמתהחלטתואתלשנות
-dןיד-~_-9"

שנהבתוםחוזרלעיוןבקשהלהגישהעצוררשאימקרהבכל
שאםובלבדנוספים.חודשיםששהכלובחלוףמעצרומיום

משפטביתידיעלשניתןדיןפסקעלערעורבשמיעתהוחל
ביתשלמשפטאישופטבבקשהידוןראשונהערכאהשלצבאי

לערעורים.הצבאיהמשפט

שלמשפטאישופטשלהחלטהעללערוךרשאיצבאיתובעיב)(תיקון
לבקשהאולשחרוראולמעצרהנוגעבעניןראשונות,ערכאה1112צואזח"ע
הצבאיהמשפטביתשלמשפטאישופטבפניחוזר,לעיון1419צ(איו"ש

לערעורים.
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ביתשלמשפמאישופטבפניענייעיובכו
לערעורים.הצבאיהמשפט

הטישםשלבעניעוידוןחמשפטאיהשיפט
כלללאאובתנאיםשחרורו,עלויורה
כיהמשפטאי,השופטסבראםאלאוזנאי,

העביותחומרתלרבותהעניין,נסיבות
החששמסוכמתו,לנאשם,המיוחסת

להתמשכותוהערמיםהרעמןלחימלנעונו
שחרורו.אתמצרועותאיעההלינתם,

העגמןשמניבותהמשפטאיחשופטהחליטםמ(012אי)87
הנאשם,שלשחרורואתמצדיקותאיע
עללהורותחמשננאי,השיפטרשאייחיה

במעצרהנאשםשלהחזקונוחכנעוך
רזוז,צים,שחצהעלתעלהשלאלתקופה
לשת."מעתכךולהורותולותור

התלוייםהליכיםעלנםיחולוזהצוחוראותא)(3.הורשע
עוטףהההלוולהצרצבטיכשמהעביתבלביושיראינםשןמ

זח.צושללוזונינזתו

שביוםנאשם,א),(קטןבסעיףהאפעראףעלנ)(
בשלבמעצרנתוןהיחזהצושלתוקפותחילת
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;עורריםעליהההחלטהמיוםיוםעשרחמישהתוךיוגשהערריג)(
שלאאוסניגורואוהעצורבמעמדשלאההחלטהניתנה

מילגביהערר,להגשתהימיםמניןיחלהתובעבמעמד

לו.נמסרהשבוהיוםמןבמעמדו,שלאניתנהשההחלטה

להתיררשאילערעוריםצבאימשפטביתשלמשפטרנישופט

האמורה.התקופהשחלפהלאחראףעררהגשת

בקשהמעצר,צובמתןדיוןאגבמוגשתשאינהלשחרורבקשהיד)(
ההחלטהשלהעתקיםבצרוףבכתב,יוגשוועררחוזרלעיון
ןנימוקיהםתמציתויכילובה,הדיוןופרוטוקולהמעצרבענין
ערריםאוחוזר,לעיוןבקשותאושחרורבקשותלהםקדמו

וערריםבקשותאותםשלהעתקיםאליהםיצורפו-אחרים

רשאי,משפטאישופטאולםןבהםהדיוןפרוטוקולושל

צורפולאאםגםלבקשהלהיזקקבעיניו,שייראומטעמים
כאמור.העתקים

כפייהיוהדין,בעלינוכחותעניןלרבותבערר,הדיוןסדריטו)(

המשפטאי.השופטשיורה

ההחלטהלקייםמשפטאישופטרשאיובעררחוזרבעיוןטן)(
במקומה.אחרתולתתלבטלהאולשנותהעוררים,שעליה

אתשביקשמיוהודיעעצורשחרורעלמשפטאישופטהחליטין)(

רשאיעליה,לערוררצונועלההחלטה,מתןבמעמדהמעצר,

תעלהשלאלתקופההשחרורביצועהשהייתעללצוותהשופט

במניןומועדיםשבתותיבואולאזהלעניןשעות,72על

השעות.

לשופטהמעצרסמכותנתונהמעצרעלעררצבאיתובעהגישיח)(
לערעורים.הצבאיהמשפטביתשלמשפטאי



נע-ז-עי-ק=--
גה,י(תיקוןו

י390צואזח"ע'י1ןי
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37(,מס'(עזה)חבלאזור(צה"ל"עםבשיתוףהפועליםי44[,ל-'-'
ז"כשת-1967.

הפעלתבדברבצוכהגדרתו-כליאה"מתקן"זהפרקלעניןא)(א87.עםהודעותמסירת
כליאה.*נפרנסןמעצר

ומקוםמעצרועלידיעהשיהויללאתימסראדם,נעצרב)(תיקון
שלאהעצורביקשאםזולתאליו,הקרובלאדםהימצאו936צואזחייע
כאמור.להודיע1220צואיו"ש

גםט(קטןבסעיףכאמורהודעהתימסרהעצורשללבקשתוג)(
בשמו.נקבשהעצורדיןלעורך

המתקןמפקדלויודיעכליאה,למתקןוהובאאדםנעצרד)(
קטניםבסעיפיםהאמורותזכויותיואתלמתקן,להגיעובסמוך

בו.ולהיוועץדיןעורךעםלהפגשראשיעצורא)(ב87.דיןעורךעםמישה

ובתנאיםביחידותתיעשהדיןעורךעםהעצורפגישתב)(תיקון
המאפשרבאופןאולםהשיחה,סודיותאתהמבטיחים936צואיח"ע
העצור.שלוהתנהגותותנועותיועלפיקוחlzzeצואיי"ש
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מפקדזאתיאפשרהעצור,עםלהיפגשלעצורהקרובאדם

האפשרי.בהקדםהכליאהמתקן

ב"לשתה-4101971(,מס'(סיני)וצפוןעזהרצועת(-באזחייע
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הקשורותאחרותבפעולותאוחקירהבהליכיהעצורנמצאד)(
הפסקתכיומעלהפקדבדרגתמשטרהקציןוסברבחקירה,
הוארשאיהחקירה,אתלסכלעלולההפעולותאוההליכים
דיןעורךעםהעצורשפגישתבכתב,מנומקתבהחלטהלהורות,
לסכלעלולההפגישהאםהדיןוהואספורות,לשעותתידחה

ענין.באותונוספיםחשודיםשלמעצריםלשבשאו

רבבדרגתמשטרהקציןרשאיג)(קטןבסעיףהאמוראףעלה)(
לאפשרשלאלהורותבכתבמנומקתבהחלטהומעלה,פקד

שעות96עלתעלהשלאלתקופהדיןעורךעםעצורפגישת
עלשמירהלשםדרוששהדברשוכנעאםהמעצר,משעת
שעונשהעבירהסיכוללצורךאואדםחייעלאוהאזורביטחון
שנים.משלושיותרמאסר

לענייןיחולולאו-(ד)ג)א87(וסעיףה)(עדג)(קטניםסעיפיםו)(

ג87.בסעיףכמשמעועצור

בסעיףלאמורבהתאםתהיהכאמורעצורעג)דיןעורךפגישת

להלן.ג87

אודיןלפיבעבירההחשודעצור-עצור""-זהבסעיףא)(ג87.בעבירהחשודשישת
לפישנעצרעצורוכן;השניהבתוספתהמנוייםביטחוןתחיקתהתוספתפיעל

נעברהשאילובעבירהחשודוהואענישה"דרכיבדברהצוהש(יה"'
המנוייםביטחוןתחיקתאודיןלפיעבירההיתהבאזוךדיןעורךעם

השניה.בתוספתתיקון
936צואוחייע

:מאלהאחד-החקירה"עליהממונה1093
1220צואיו"ש

ןומעלהפקדרבבדרגתמשטרהקצין)1(1391

,הכלליהביטחוןבשירותחוקריםצוותראש)2(

באזור.צה"לכוחותמפקדלכךשהסמיכוצה"לקצין)3(

ז"כזת-37.1967(,מס'(סיני)וצפוןעזהרצועת(-אזח"ע

ז"כשת-52.1967(,מס'(והשומרון)יהודה(-איו"ש
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:מאלהאחד-מאשרתירשות"

ןומעלהניצבסגןבדרגתמשטרהקצין)1(

ןהכלליהביטחוןבשרותחקירותמחלקתראש)2(

מפקדלכךוהסמיכוומעלהאלוףסגןבדרגתצה"לקצין)3(
באזור,rrns<כוחות

שמינהודיןעורךביקשאודיןעורךעםלהיפגשעצורביקשב)(

עלהממונהיאפשר-העצורעםלהיפגשלעצורהקרובאדם
כאמורלדחותהסיבהראהלאאםהפגישהאתהחקירה
להלן.ג)(קטןבסעיף

שלאלהורותבכתב,בהחלטהרשאי,החקירהעלהממונה)1(ג)(
לתקופותאולתקופהדיןעורךעםעצורפגישתלאפשר

שהדברסבראםהמעצר,מיוםימים15עליחדיעלושלא
החקירהשטובתאוהאזורביטחוןשלמטעמיםדרוש

זאת.מחייבת

שלאלהורותבכתב,בהחלטהרשאית,מאשרתרשות)2(
אונוספתלתקופהדיןעורךעםעצורפגישתלאפשר

שוכנעהאםימים15עליחדיעלושלאנוספותלתקופות
שטובתאוהאזורביטחוןשלמטעמיםדרוששהדבר

זאת.מחייבתהחקירה

החקירהעלהממונהיאפשרג)(קטןסעיףלפיהחלטהאףעלד)(

החקירה.נסתיימהאםדיןעורךעםלהיפגשלעצור

ה)(עדא)(קטניםובסעיפיםא87בסעיףהאמוראףעל)1(א)(778.מעצרעלידיעהעיכוב
תימסרשלאלהרשותמשפטאישופטרשאיב87סעיףשלתיקון
שעונשהעבירהבשלהעצוראדםשלמעצרועלידיעה936צואזחי,ע
למירקתימסרשהידיעהאושניםמשלושיותרמאסר1220צואיו"ש

כישוכנעאםדיןעורךעםיפגשלאשהעצוראושיקבע,

מחייביםלאהחקירהצרכיאוהאזורביטחוןשלטעמים

המעצר.סודיות



עולהשאינהלתקופהתהיהא)()1(קטןסעיףלפיהרשאה)2(

כלשסךובלבדלזמןמזמןלהאריכהמותרשעות.96על

ימים.8עליעלהלאהתקופות

צרכיכיהכלליהביטחוןבשירותחוקריםצוותראשסבר)1(ב)(

עיכובעללהורותהוארשאיזאת,מחייביםהחקירה

ג87בסעיףכמשמעועצורשלמעצרועלידיעהמסירת

המעצר.ממועדשעות24עלתעלהשלאלתקופה

משפטאישופטרשאיג87בסעיףכמשמעועצור,אדםהיה)2(

אוהעצורשלמעצרועלידיעהתימסרשלאלהרשות
יפגשלאשהעצוראושיקבע,למירקתימסרשהידיעה

אוהאזורביטחוןשלטעמיםכישוכנעאםדין,עורךעם
זאת.מחייביםהחקירהצרכי

קטןסעיףלפיהרשאהדין,עורךעםעצורפגישתלעניין)3(

30עליחדיעלושלאלתקופותאולתקופהתהיהב)()2(
מהסמכותלגרועכדיזהקטןבסעיףבאמוראיןאךיום,

לאג87סעיףלפיהפגישהעיכובוימיג87בסעיףהאמורה
זה.קטןבסעיףהאמוריםימים30במניןיבואו

אתלהאריךרשאיתורןנשיאאוהמשפטביתנשיא)4(

לתקופותאולתקופה)3(קטןבסעיףהאמורההתקופה

צה"לכוחותמפקדאםיום,30עליחדיעלושלאנוספות

האזורביטחוןשלמיוחדיםטעמיםכיבכתבאישרבאזור
זאת.מחייבים

הרשאהיראוהצבאיהמשפטלביתאישוםכתבהוגש)5(

מןהחלכבטלהב)-ו()4(ב)()3(קטניםבסעיפיםכאמור

האישום.כתבבושהוגשהמועד

לפיהרשאההעצור,שלמעצרועלידיעהמסירתלענין)6(

יעלושלאלתקופותאולתקופהתהיהב)()2(קטןסעיף

יום.12עליחד



העצורשלמעצרועלידיעהמסירהעוכבהבההתקופה
האמוריםהימים21במניןתבואב)()1(קטןסעיףלפי

זה.קטןבסעיף

ומטעםבלבדאחדצדבמעמדתידוןזהסעיףלפיבקשהג)(

מפקחבדרגתשוטראוצבאיתובעיתייצבהמבקש

.ומעלה

אוהעצירשלעצמיתבערבותשיהאיכולבערבותשחרורא)(79.בערבותשחרור

שלכספיבערבוןאוערבערבותבצירוףוביןלבדהביןהנאשם,תיקון
הכלבערבון,ומקצתהבערבותמקצתהאוערב,שלאוהעצור670צואזח"ע

מתןאתשקבעוהמשפט,ביתאוהמשטרהקציןשיורהכפי977
לשחרור.כתנאיהערובה879צואירש
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יתיצבשהמשוחררתנאיעלהואזהסעיףלפיבערבותשחרורב)(

ורשאיעונשו,לנשיאתאולמשפטלחקירה,שידרשעתבכל

הפקדתובהםלנכוןשימצאככלתנאיםלהוסיףהמשפטבית

מהאזור.יציאהעיכובעלולצוותדרכון

פנייתלפיוביןמיוזמתוביןחייל,רשאיבערובהאדםשוחררג)(

להתחמקעומדשהמשוחררלהניחסביריסודלוישאםערב,

משוחררמעצר.פקודתללאהמשוחרראתלעצורמהדין

ב)87(.בסעיףכאמורבונוהגיםזהסעיףלפישנעצר

לומשהוכחצבאי,משפטביתרשאיצבאיתובעלבקשת)1(ד)(
מעצרעללצוותהשחרור,מתנאיתנאיהפרהמשוחררכי

-לצוותהוארשאיכןהמשוחרר.

לקופתמקצתואוכולוהערבותסכוםתשלוםעלא)(
שולםשלאקנסכדיןכזה,צודיןהאזור.מיפקדת

,במועדו

מיפקדתלטובתמקצתו,אוכולוהערבון,חילוטעלב)(

האזור.



המשפטביתרשאיא)(פסקהלפיצומתןלאחרעתבכל)2(
כפילשנותו,אולבטלושיירשמו,מנימוקיםהצבאי,

לנכון.שיראה

תוךרשאימשטרהקציןהוראתפיעלבערובהששוחררמיה)(

לפנילערורהערבון,אוהערבותמתןמיוםימיםשבעה

אוהערבותגובהעלראשונהערכאהשלצבאימשפטבית
הערבון.

ערכאהשלצבאימשפטביתשלדיןבפסקנידוןהורשעו)(

בכלבערבותלשחררושהרשיעוהמשפטביתרשאיראשונה,

עלערעורהוגששאםובלבדלחלוטהדיןפסקלהיותעדעת

לביתנתונהזוסמכותתהא-בשמיעתווהוחלהדיןפסק

לערעורים.הצבאיהמשפט

80.והחרמהתפיסה
תיקון
646צואזח"ע

650

770

977
682צואיו"ש

852

1020
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חיים,בעליחפצים,סחורות,ולעצורלתפוסחיילכלרשאיא)(

שעומדיםאושנעברהלחשודטעםלושישדבריםאותעודות

ביצועבעדכשכרשניתנואוזה,צועלעבירהלגביהםלעבור

בהםשהשתמשואולביצועה,כאמצעיאוכאמורעבירה
שהשתמשואולביצועה,כאמצעיאוכאמורעבירהכלבעשיית

שישאוביצועההקלתלשםאוכזאתעבירהכלבעשייתבהם

עבירהמעשהלכלראיהלשמשעשוייםהםכילהאמיןטעםלו

זה.צועל

שלגביהםדבריםאותעודות,חיים,בעליחפצים,סחורות,ב)(

עבירהביצועבעדכשכרשניתנואוזה,צועלעבירהנעברה

כלבעשייתבהםשהשתמשואולביצועהכאמצעיאוכאמור
שיורהככלבהםייעשהביצועה,הקלתלשםאוכזאתעבירה

באזור.*צה"לכוחותמפקד

זהלאוגדן99בעמ'זהסעיףמכוחשפורסמוההוראותראה



לפידבריםאותעודות,חיים,בעליחפצים,סחורות,נתפסוג)(
כללעשייתבהםהשתמשושלאמכןלאחרונמצאזהסעיף

אוכאמורעבירהביצועבעדשכרלמתןאוזהצועלעבירה
עשוייםהםשאיןאוביצועההקלתלשםאולביצועהכאמצעי

בהתאםישוחררו-זהצועלעבירהלמעשהראיהלשמשעוד
באזור.צה"לכוחותמפקדלהוראות

אותעודותחיים,בעליחפצים,סחורות,לשחררהוראהניתנהד)(מיוםאיח"עת"ט
לאאךהטובין"),"-להלן(זהסעיףמכוחשנתפסודברים23.3.83
משפטבזתלנשיאצבאיתובעיפנההטוביך,יימסרךלמינקבעתיקון
זהלעניןיקבעשהנשיאלמיאוראשונהערכאהשלצבאי977צואזח"ע

,בטוביןייעשהמהלצוותבבקשה1034
1265צואיאש

בטוביןלזכותהטועןאדםכלרשאיכאמור,בקשההוגשה1316

זהלעניןקבעשהנשיאמיאוהמשפטביתנשיאבפנילהופיע

בטובין.זכותוולתבוע

חילוטעללצוותשיטיל,עונשכלעלבנוסףרשאי,משפטביתא)(א08.טוביןחילוט

-א)08(סעיףלפישנתפסוטובין1352צואיודע

1057צואזח,יע

הטוביןאםאולגביהםשנעברהבעבירהאדםהורשעאם)1(

אולביצועהכאמצעיאוהעבירהביצועבעדכשכרניתנו

או;ביצועההקלתלשםבהםהשתמשואם

תחיקתאודיןפיעלאסורההטוביןשלהחזקתםאם)2(

ביטחון.

כיהטוביןבעליוכיחאםא)(קטןסעיףלפיטוביןיחולטולאב)(

לעשותשניתןכלמצידוועשההעבירה,בביצועמעורבהיהלא
אסורהאינההטוביןשלשהחזקתםובלבדביצועהלמנועכדי

ביטחון.תחיקתאודיןפיעל

פיעלוביןהדיןבגזרביןשינתןיכולזהסעיףלפיחילוטצוג)(

תובע.מטעםעתירה
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עללבעלותטועןהעבירהבביצועמעורבשאיננואדםהיהא)(ב08.זכותאובעלותטענת
הוארשאיא08*,סעיףמכחאו80סעיףמכלשחולטוטובין
המשפטביתורשאיהצו,אתלבטלהמשפטביתמאתלבקש

לשםאולבעלותולמבקש,הטוביןמסירתעלולצוותכןלעשות
העניין.לפיהכלבלבד,זכותומימוש

מכרםדמייבואושנמכרו,טוביןלגביחילוטצובוטלב)(
שוכנעאםהמשפט,ביתרשאי-הטוביןאבדובמקומם.
שהיהמיאתלחייבבשמירתםרשלנותאופשיעהשהיתה
שיקבע.בסכוםהנזקבשיפוילשמירתםאחראי

חיפושית

תיקון
646צואדח"ע
852צואיאש

מיוחד,באופןאוכלליבאופןלכךהרשהושקציןחיילאוקצין81.

אוירון,אואניהרכב,כלימקום,לכלזמן,בכללהיכנסרשאים

שהשתמשואובהם,משתמשיםכיבהםלחשודטעםלהיותשעלול
אוrrns<כוחותבבטחוןהציבור,בשלוםהפוגעתמטרה,לכלבהם

אומרדהתקוממות,למטרותאוהציבורי,הסדרבקיוםחייליו,
צועלשעבראדםשםנמצאכיבהםלחשודמקוםשישאומהומה,

הצפוידברכלאותעודות,חיים,בעליחפצים,סחורות,אוזה,
אואניהרכב,כלימקום,בכללחפשהםורשאיםזהצולפילתפישה
מהם.היוצאאובהםהנמצאאדםוכלאוירון

שהואבולחשודטעםלושישאדםבכלולחפשלעכברשאיחיילכל82.אדםבבניחיפוש

שישחיבעלכלאוזהצולפילתפישההצפויחפץ,בכלמשתמש

כוה.חפץכלעליושנמצאלחשודמקום

נאשםנכסיתפיסת

שנמלט
767צואזח"ע
1020צואיוייש

ביתרשאילמצאו,אפשרותואיןמסתתראושנמלטנאשםא)(א28.

להביאעשוישהדברסבורהואאםצבאי,תובעלבקשתמשפט,

שלמנכסיונכסכלתפיסתעללצוותהנאשםשללהתייצבותו

נכסיםכונסמינויעלאומקרקעין,אומטלטליןהנאשם,

הצועודכלובפירותיובנכסייעשהמהולהורותעליהם,

בתוקפו.

נכסים.לאותםלרדתנושהשלבזכותויפגעלאזהסעיףלפיצוב)(

בהםלזכותאו



ותפיסתבנאשםשתלוימיכלרשאיזה,סעיףלפיצוניתןג)(

אתלבטלהמשפטמביתלבקשבפרנסתו,לפגועעשויההנכס

לשנותו.אוהצו

אוירון,אואנירכב,כלילכללהיכנסזה,בציהמורשהאדם,א)(83.רכב,כליהעמדת

ישאםבכוחשימושמתוךאותםלעצוראולהעמידרשאיואוירוניםאניות

בכך.צורך

אואניהרכב,כליעלממונהשהואאוהפיקודשבידואדםב)(
פהבעלביןכן,לעשותכשנדרשמידאותםעוצרואינואוירון,

המוסמךאדםידיעלאחראמצעיבכלאואותבאמצעותובין

זה.צועלבעבירהייאשם-כןלעשות

תחיקתעלעבירהלגביגםיחולומכוחווההוראותזהפרקהוראות84.סמכויותתחולת

ולגביבאזורתוקףברשהואכלשהואחרדיןעלעבירהלגביביטחון,808צואזח"ע

ידיעלמוחזקבשטחאובישראלשבוצענסיוןאומחדלמעשה,1056צואיו"ש

החליםהביטחוןתחיקתאוהדיןמכוחעונשיןברושהואצה"ל

בוצע.בובמקום
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פיקוחוצוויהגבלהצווי-ה'פרק

אםאלא1,ה'פרקולפיזהפרקלפיסמכותצבאימפקדיפעיללאא48.להפעלתסייג

החלטיים.ביטחוןטעמיבגללהכרחיהדברכיסבורהואסמנויות

תיקון
393צואזח"ע

628
431צואיו"ש

815

הבאות,למטרותאדם,כללגביצו,לתתרשאיצבאימפקדא)(85.הגבלהצווי

:ומקצתןכולןתיקון
694צואזחייע
מאותםאחדבכליימצאלאאדםשאותולהבטיח)1(918צואיו"ש

לושהורשהבמידהאלאבצושיפורטובאזורהשטחים

ןבצושיינקבואדםאורשותבידיאובצו,הדבר

ובזמניםבאופןתנועותיו,עלשיודיעממנולדרוש)2(

ןבושיינקבולאדםאולרשותבצושייקבעו

אדםאותושלשימושואוחזקתואתלהגבילאולאסור)3(

,בצושיפורטובחפצים

בדבראועסקיואותעסוקתובדברהגבלותעליולהטיל)4(

להפצתביחספעולותיוובדבראחרים,אנשיםעםקשריו

בצו.שיפורטכפיהכלדעות,אוידיעות

זה.צועלבעבירהייאשם-זהסעיףלפיצואדםהפרב)(

ידיעלנתמנושחבריהערעוריםועדתתוקםזהסעיףלמטרתג)(

שופטישמשהוועדהראשכיושבבאזור.צה"לכוחותמפקדת
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בביתמשפטרייכשופטלמנותוושניתןזהצופיעלשנתמנה

יהיוזוועדהשלתפקידיהבישראל.לערעוריםהצבאיהדין

כוחותמפקדבפניולהביאזהסעיףלפיצועלערעורבכללעיין
ערעור.אותולעניןהמלצותיהבאזורצה"ל

לפיקוחנתוןיהיהד!13114בצךלהורותרשאיצבאימפקדא)(86.מיוחדפיקוח

מיורד.תיקון
628צואזח"ע

כפוףיהיה-זהסעיףלפימיוחדבפיקוחשנתוןאדםב)(694

:הצבאיהמפקדשיורהכפיומקצתן,כולןהבאות,להגבלות815צואיו"ש

918
באזור,מסויםמקוםשלבתחומיולגורנדרשיהיה)1(

,בצוהצבאיהמפקדאותושיפרט

ללאגר,הואשבהםהנפה,אוהכפרהעיר,אתיעזובלא)2(

;צבאימפקדשלבכתברשות

המפקדלושיורהלמיאוצבאילמפקדעתבכליודיע)3(
ןגרהואשבוהמקוםאתאוהביתאתהצבאי

המפקדממנוזאתשידרושאימתכללהתייצבחייביהיה)4(
ןלושיורהובמקוםהצבאי

שיקבעשעותאותןלמשךביתודלתותמאחוריישאר)5(

בצו.הצבאיהמפקד

א)(קטניםסעיפיםלפיצוניתןשלגביואדםלעצוררשאיחיילג)(
בו.להיותצריךשהואלשטחולהוליכוו-(ב)

זה.צועלבעבירהייאשם-זהסעיףלפיצואדםהפרד)(

לדוןמוסמכתתהא85סעיףלפישהוקמהערעוריםועדתה)(

לפישניתנוצוויםעלבאזורצה"לכוחותמפקדבפניולהמליץ

זה.סעיף
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והושארלעילב)()1(קטןסעיףלפיצולגביושניתןאדםערערו)(
חודשיםלשישהאחתלפחותבענינוהוועדהתדוןבתוקפו,הצו
לאו.אםוביןנוסףבערעוראדםאותואליהפנהאםבין



מינהלי"מעצר-1ה'פרק

מינהלימעצר

תיקון
628צואזח"ע

807
815צואיו"ש

1059

שטעמילהניחסביריסודבאזורצה"לכוחותלמפקדהיהא)(87.

יוחזקפלונישאדםמחייביכהציבורביטחוןאוהאזורביטחון

שלמעצרועללהורותידו,בחתימתבצוהוא,רשאיבמעצר,

חודשים.ששהעלתעלהושלאבצושתצוייןלתקופההאדם

פקיעתערבלהניח,סביריסודבאזורצה"לכוחותלמפקדהיהב)(

המעצרצו"-להלן(א)(קטןסעיףלפיצושלתוקפו
עדייןהציבורביטחוןאוהאזורביטחוןשטעמיהמקורי"),

בצוהוא,רשאיבמעצר,העצירשלהחזקתואתמחייבים
צושלתוקפוהארכתעללפעםמפעםלהורותידו,בחתימת

צוודיןחודשים,ששהעלתעלהשלאלתקופההמקוריהמעצר

המקורי.המעצרצוכדיןדברלכלההארכה

שבהםהתנאיםשקיימיםלהניחסביריסודצבאילמפקדהיהג)(
לפיאדםשלמעצרועללצוותבאזורצה"לכוחותמפקדרשאי

מעצרועללהורותידו,בחתימתבצוהוא,רשאיא),(קטןסעיף

תהאולאשעות96עלתעלהשלאלתקופהאדם,אותושל
צבאי.מפקדשלצוידיעללהארכהניתנת

מעצרושעלאדםבמעמדשלאשיינתןיכולזהסעיףלפיצוד)(

חל.הוא

אסמכתאוישמששוטראוחיילידיעליבוצעזהפרקלפימעצרצוא78.ביצוע

בצואוהמעצרבצושנקבעמעצרבמקוםהעצירשללחבישתו

יותר.מאוחר

18.מס'בתיקוןובאיו"ש17מס'בתיקוןבאזח"עהוסףהפרק*

72



ב78שיפוטיתביקורת

המעצרצועל
807צואזח"ע
1059צואיואש

זה,פרקלפיבאזורצה"לכוחותמפקדצופיעלאדםנעצרא)(
במעצרכןלפניבתכוףהיהואםממעצרו,שעות96תוךיובא

המפקדצולפיממעצרושעות96תוךצבאימפקדצופיעל
-זהלצוב)3()1(בסעיףכמשמעומשפטאישופטלפניהצבאי

לאשררשאיהמשפטאיוהשופטמשפטאי"),שופט"-להלן(

לאןשבוהמעצרתקופתאתלקצראולבטלוהמעצר,צואת

96תוךלפניובדיוןהוחלולאמשפטאישופטלפניהעצירהובא

אחרתעילהקיימתאםזולתהעציר,ישוחררכאמור,השעות
ביטחון.תחיקתאודיןכללפילמעצרו

שהטעמיםלוהוכחאםהמעצרצואתיבטלהמשפטאיהשופטב)(

אוהאזורביטחוןשלעניינייםטעמיםהיולאניתן,שבגללם

שיקוליםמתוךאולבבתוםשלאשניתןאוהציבורביטחוןשל

לענין.שלא

משפטאישופטידוןשינוי,בליאובשינויזהפרקלפימעצרצואושרג78מחודשתקופתיעיון

אישוראחריחדשיםמשלושהיאוחרלאהמעצרבעניןמחדש

תוךאוזהסעיףלפיהחלטהמתןאחריאוב78סעיףלפיהמעצר

לאעודכלבהחלטתו,משפטאישופטשקבעיותרקצרהתקופה

האמורה,התקופהתוךהשופטלפניהדיוןהחללא;העצירשוחרר
אודיןכללפילמעצרואחרתעילהקיימתאםזולתהעציר,ישוחרר
ביטחון.תחיקת

הראיות,מדינילסטותמותרג78-וב78סעיפיםלפיבהליכיםא)(787הראיותמדיניסטיה

האמתלגילוייועילשהדברמשוכנעהמשפטאיהשופטאם
צדק.משפטולעשיית

הטעמיםיירשמוהראיותמדינילסטותשיוחלטאימתכלב)(
ההחלטה.למתןשהניעו

לקבלמשפטאישופטראשיג78-וב78סעיפיםלפיבהליכיםג)(
לגלותהבליאוכוחובאאוהעצירבנוכחותשלאאףראייה

שלאאףטענות,שמעאובראייהשעייןאחריאם,להם

אולעצירהראייהשגילוישוכנעכוחו,ובאהעצירבנוכחות

הציבור.בביטחוןאוהאזורבביטחוןלפגועעלולכוחולבא

ד3



סעיףלפיראייהלמסורשלאזכותמכלגורעתאינהזוהוראה

לצו.א9

ערעור
תיקון
691צואזח"ע
914צואיו"ש

בליאובשינוייםמעצר,צולאשרמשפטאישופטהחלטתא)(ה78.
ניתנתג78סעיףלפיהחלטתווכןלשנותו,אולבטלושינויים,

לפניאוב)3()2(בסעיףכמשמעוהמשפטביתנשיאלפנילערעור
ולנשיאהמשפטביתלנשיאב)3()3(,בסעיףכמשמעותורןנשיא

פרקלפימשפטרנילשופטשהוענקוהסמכויותכליהיותורן
זה.

אומשפטאישופטאםאלאהצו,ביצועאתיעכבלאהערעורבן(
אחרת.החליטהמשפטביתנשיא

דיוןבכלנוכחלהיותעציררשאיג)ד78(בסעיףלאמורבכפוףג)(
ה78-ו.ג78ב78,סעיפיםלפי

סגורות.בדלתייםיתקייםזהפרקלפיבהליכיםהדיון187.סגורותדלתיים

זה,פרקשללביצועותקנותלהתקיןרשאיבאזורצה"לכוחותמפקד787.דיןסדרי
ואתזהפרקלפיבהליכיםהדיןסדריאתהקובעותתקנותובכללן
זהי.פרקלפיאחרתפעולהולעשייתערעורלהגשתהמועד

ניתנותאינןזהפרקלפיבאזורצה"לכוחותמפקדסמכויותח78.אצילהאיסור
לאצילה.

מפקדע"יהצוביטול

באזרצה"לכוחות
תיקון
667צואזח"ע
876צואיו"ש

כוחותמפקדשלמסמכותוגורעאינוח78עד87בסעיפיםהאמורט78.
לפניביןאלה,סעיפיםלפישניתןמעצרצולבטלבאזורצה"ל

לאחריו.וביןב78סעיףלפיאישורו

זולחוברת109שבע'התקנותראה*



הגבלות-ו'פרק

המיוחדתאוהכלליתבהרשאתוהפועלאדםאוצבאי,מפקדא)(88.ותעבורהתנועה

באופןאוהוראותמתןידיעלאובצורשאיםצבאי,מפקדשל

:אחר

בדרכיםהשימושאתלהסדיראולהגביללאסור,)1(

אורכבכלייעברושבהםמסלוליםלקבועאומסויימות
באופןוביןכלליבאופןביןאדםבניאוחייםבעלי

;מסויים

רכב,כלישלהמחזיקאוהבעליםשהואאדםמכללדרוש)2(

רכבבכלישישתמשבשליטתו,נמצארכבשכליאו

ןידועלשיפורטוובדרכיםבזמניםסחורותלהובלת

כלל,בדרךאדם,בניתנועתלהסדיראולהגביללאסור,)3(

אדםבנישלאומסויימים,מסוגאוממיןאדםבנישלאו
באוטובוסים,במכוניות,ברכבות,באוירונים,מסויימים

באניות.אואחריםרכבבכלי

אושטח,כפר,עיר,כלשלמתושביהבצולדרושרשאיחיילכלב)(

מטרדאומתרסכלהדרךמןלהסירמקצתם,אוכולםשכונה,

אחריםמכשוליםאומחסומיםאומסמרים,זכוכית,כלאו

דרך.באותהלשימושלהפריעכדיבהםשיש

-זהסעיףפיעלשניתנודרישהכלאוהוראהצו,המפראדםג)(

זה.צועלבעבירהייאשם

בצו,שיצוייןשטחבתחומיאדם,מכלבצולדרושרשאיצבאימפקד89.עוצר
הנמצאאדםבצו.שיינקטושעותאותןבמשךביתבתוךיישארכי

תעודתללאשעות,אותןבמשךהאמור,השטחבתחומילבית,מחוץ



ייאשם-מטעמואוהצבאיהמפקדבידישהוצאהבכתבהיתר
זה.צועלבעבירה

סגוריםשהםמקוםאושטחכלעללהכריזרשאיצבאימפקדא)(90.סגוריםשטחים
סגור").nuw~r-להלן(תיקון

~rrnl"771צו
צבאימפקדרשאיא),(קטןבסעיףכאמורמקוםאושטחנסגרב)(1020צואיו"ש

:הבאותמההוראותאחתעליותחולכילקבוע1399

הסגור.לשטחאדםיכנסלא)1(

הסגור.מהשטחאדםיצאלא)2(

בוישההולאהסגורלשטחאדםיכנסלא)3(

ממנו.יצאולאהסגורלשטחאדםיכנסלא)4(

אדםלפטורכלליבהיתראואישיבהיתררשאיצבאימפקדג)(
בסעיףכאמורמקוםאושטחסגירתבדברההכרזהמהוראות

זה.

לפיהמקום,אושטח,סגירתבדברהכרזההוראותאדםהפרד)(

היתרתנאיאובו,השהייהאוסגורלשטחהכניסהנאסרה
מוסמכתרשותאושוטרחייל,כליהיוזה,סעיףפיעלשניתנו

סעיףהסגור.לשטחמחוץאללהוציאורשאיםלכךשנתמנתה

הסגור.בשטחקבועתושבעליחוללאזהקטן

לפיהמקום,אושטחסגירתבדברהכרזההוראותאדםהפרה)(

זהסעיףפיעלהיתרתנאיאוהסגור,מהשטחהיציאהנאסרה
לשטחולהוליכולעוצרורשאיםשוטראוחיילכליהיו-

הסגור.

תנאיאומקוםאושטחסגירתבדברהכרזההוראותאדםהפרו)(

אולשוטרלחייל,אדםהפריעאוזהסעיףפיעלשניתנוהיתר

סעיףפיעלתפקידיהםלמלאלכךשנתמנתהמוסמכתלרשות

זה.צועלבעבירהיואשם-מכוחואוזה
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:בצורשאי,צבאימפקדא)(91.ולסגורלפתוחצווים

מקומות

השירותיםקיוםלשםדרושהדברכיסבורהואאם)1(

מוסדעסק,ביתהמתויקאדםמכללדרושהחיוניים
מבקרממנוחלקאושהציבוראחרמקוםאוללימודים

עקבנסגרכילהאמיןטעםלושישמקום"),"-להלן(בו
כימקומות,שלמאורגנתסגירהכלאוכלליתסגירה

כרגיל.וינהלוהמקוםאתיפתח

התקין,הממשלקיוםלשםדרושהדברכיסבורהואאם)2(

מכללדרושצה"ל,כוחותביטחוןולשםהציבוריהסדר

ויחזיקנומלנהלוויחדליסגרנוכימקוםהמחזיקאדם

בצו.שתיקבעתקופהבמשךסגור

-זהבסעיףב)(

מסחר,ביתחרושת,ביתמלאכה,ביתלרבות-עסק"י'בית

עסקוכלמכבסהמאפיה,מרקחת,ביתמזנון,מסעדה,חנות,

ןלציבורשירותיםמתןאומכירתםטובין,ייצורשמטרתו

מנהל,שוכר,בעלים,לרבות-מקוםכללגבי-מחזיק""
אוהמקוםעלהשליטהשבידומיכלאומורשהפקיד,

להפעילו.הממשיתהאפשרות

צועלבעבירהייאשם-זהסעיףפיעלשניתןצוהמפראדםג)(

זה.

הדברכיסבורהואאםאדם,לכלבצולהורותרשאיחיילא)(א19.עללהורותסמכות

הסדרעלשמירהלשםאוהאוורלשלוםהאזור,לביטחוןדרושסמלהסרת
המוצגסמלכלשיורה,כפילכסותאולמחוקלהסיר,הציבורי,תיקון
גופואתלסכןכדיבכךשאיןובלבדבהםהמצויאובמקרקעין419צואוח,יע

כאמור.אדםשלחייואתאו950

967
במקרקעיןהמחזיקכלא),(קטןבסעיףמהאמורלגרועמבליב)(464צואיו"ש

המוצגסמלכלאחרתדרךבכללכסותאולמחוקלהסיר,חייב1234

עללהשפיעעלולהסמלאסשבחזקתו,במקרקעיןהמצויאו1260



בשלוםהאיור,בביטחוןלפגועהעלולבאופןבאזורהקהלדעת
בו.הציבוריבסדראוהאזור

פיועלשניתנההוראהאוזהסעיףמהוראותהוראההמפרג)(תיקון
עלבעבירהאדםייאשםלאואולםזהצועלבעבירהייאשם1003צואזח"ע
הסמלשלקיומועלידעלאהואכייוכיחאםב)(קטןסעיף1222צואיו"ש

הענין.בנסיבותכךעללדעתעליוהיהולא

צבע,סימן,דגל,שלט,לרבות-סמל""-זהסעיףלעניןד)(

וסיסמא.כתובת

אםבמקרקעין,מחזיקלכלבצולהורותרשאיצבאימפקדא)(ב19.עללהורותסמכות
עלשמירהלשםאוהאזורלביטחוןדרושהדברכיסבורהואשילוט
מקרקעיןשלושילוטםצביעתםסימונם,עלהציבורי,הסדרתיקון
שבחזקתו.969צואזחייע
1260צואיוחל

אולהשחתתהגורםאוזהסעיףפיעלשניתנההוראההמפרב)(
אוזהלסעיףבהתאםשנעשוושלטיםצבעיםסימנים,טשטוש

זה.צועלבעבירהייאשםביטחון,ותחיקתדיןלכלבהתאם

-להלן(שלוהזהותתעודתאתאדם,מכלליטול,רשאיחיילא)(ג19.שלזמניתנטילה

:מאלהאלהלשםדרושהדברכיסבורהואאםהתעודהי')"זהותתעודת
תיקון
פיעלאדםלאותושניתנההוראהשלביצועההבטחת)1(994צואזח"ע

ןזהלצוא19אוב)88(סעיפים1276צואיו"ש

ובמועדבמקוםאדםאותושלהתייצבותוהבטחתן2)

צה"למרשויותרשותידיעלשניתנהבהוראהשנקבעו

זה.לצוא37סעיףפיעלמטעמהמיאו

החיילימסורא),(קטןבסעיףכאמורהתעודהנטילתעםב)(

חליפי.תיעודהתעודהניטלהממנולאדם

אתהחיילירשוםב)(קטןבסעיףכאמורהחליפיבתיעוד)1(ג)(
נפתניטלה,שתעודתוהאדםשם:הבאיםהפרטים
נטילתמועדאדם,אותושלהזהותמספרמגוריו,
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האדםיוכלבהםוהמועדהמקוםהנטילה,עילתהתעודה,

התיעודשלתוקפותקופתשניטלה,התעודהאתלקבל

התעודה.אתשנטלהחיילפרטיאתוכןהחליפי

שעות96שללתקופהיהאהחליפיהתיעודשלתוקפו)2(

קצרהתקופהנרשמהאםאלאהתעודהנטילתממועד

ווובתקופהג)()1(,קטןבסעיףכאמורהחליפיבתיעודמוו
דיןכללענין-זהותכתעודתהחליפיהתיעודייחשב

ביטחון.ותחיקת

לאדםתושבא)()1(קטןבסעיףכאמורשניטלהתעודה)1(ד)(

שניתנהההוראהביצועגמרלאחרמידניטלהממנו

שתעודתולאדםלהורותרשאיהחיילואולםאדםלאותו
ויירשמושייקבעוובמועדבמקוםלהתייצבכאמורניטלה

לקבלמנתעלג)()1(קטןבסעיףכאמורהחליפיבתיעוד

יהאכאמורשייקבעשהמועדובלבדשניטלההתעודהאת

החליפי.התיעודשלתוקפותקופתבתוך

לאדםתושבא)()2(קטןבסעיףכאמורשניטלהתעודה)2(

התייצבותו.לאחרמידניטלהממנו

-פיועלשניתנההוראהאוזהסעיףמהוראותהוראההמפרה)(

זה.צועלבעבירהייאשם

אתהמזההתעודה-זהות"תעודת"-זהסעיףלעניןו)(
אזוררשויותאוהאזוררשויותידיעלשהונפקהבה,המחזיק

יריחו.ואזורעזהחבל



שונותהוראות-ז'פרק

כלליעונש

תיקון
467צואזח"ע

611
517צואיו"ש

801
תאגידשלעבירות

תיקון
897צואזח"ע
1086צואיוקש

שנקבעהחובהאוהוראהמקייםאינואוזה,צוהוראותעלהעובר92.
חמישיםשללקנסאושניםחמששללמאסרצפויביטחון,בתחיקת

עונשבמפורשנקבעלאאםיחד,גםהעונשיםלשניאושקלים',אלף

עבירה.לאותהאחר

כליראוהדיןעלאוביטחוןתחיקתעלבעבירהתאגידבדיןנתחייב93.

כאשםהתאגידשלפקידואומנהלוהעבירהבזמןשהיהאדם

אוידיעתובלאבוצעהשהעבירהיוכיחאםאלאעבירהבאותה

ביצועה.למניעתהסביריםהאמצעיםבכלנקטשהוא

עניינוכיההוכחהעליוביטחוןתחיקתעלבעבירהשנאשםאדם94.ההוכחהנטל

בכלשהחזיקאולהם,טועןשהואהצדקאוהיתרפטור,בגדרנמצא
הרשאה.אוהסכמההיתר,תעודתרשיון,

-בטלים95.ביטולים

הוראות"תחולתבדברצו)1(
;

שעה)'"הוראות(מעצרפקודתהארכתבדברצו)2(
ן

ן"כשת-1967.ביטחון,הוראותבדברצו)3(

הוגדללהטילמוסמךהמשפטשביתהקנסשלהמקסימליהשעור

הקנסות.בצו
ן"כשת,(1967-51סיני)(מס'וצפוןעזהרצועת(-באזח"ע""

ז"כשת-12.1967(,והשומרון)(מס'יהודה(-באיו"ש

ח"כשת-1141967(,סיני)(מס'וצפוןעזהרצועת(-באזח"ע"""

ח"כשת-157.1967(,והשומרון)(מס'יהודה(-באיו"ש
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ביום...**"*זהצושלכעוילתו96.תוקףתחילת

378(מס'(והשומרון)יהודה(ביטחוןהוראותבדברצו"ייקראזהצו97.השם
ל"שת-1970'"*"

1970אפרילמ-15החלבתוקף-באזח"ע**"
1970מאימ-1החלבתוקף-באיו"ש
ל"שת-1970ביטחון,הוראותבדברצו-באזח"ע'""'



ראשונהתישפת,/'תיקון

/1093צואזח"ע
78(סעיף(

1391צואיוקש

עבירהלעבורנסיוןלרבותזה,לצוא15סעיףאו51סעיףעבירה,לךי1.

זו.
/",

ח
'/,

ךן"11ל,מ",)."
ב45סעיףאוא)35()1(-)3(סעיףא)25(,סעי,פב,גףלפי

//זה.לצור-.זוןיכ-4

האחריותכלליבדברלצו17סעיףאוזהוצל,'/71סעיףלפיעבירה3.-54((1-31ע.,-=1

יהצו'-להלן(חייכשת-2251968(,מס,(והשומרון)יהודה(לעבירה

השותפותאוהמקלטשמתןובלבדלסגירה),אחריותכלליבדבר

או51סעיףלפיבעבירההחשודלאדםינוהענין,לפימעשה,לאחר

זו.עבירהלביצועבנסיוןהחשודלאדםאוזהלצוא15

ממש.שלחבלהשלרמהזהלצו67סעיףלפיעבירה4.

שוחרר.טרםשנחטףשהאדםוב,דזהלצוא76סעיףלפיעבירה5.

כלליבדברלצו14סעיףחכ,4/תוברל-עבירה""-זובתוספת

לעבירה.האחריות



שניהתוספתתיקון
ג87(נזעיף(1093צואזח"ע
1391צואיאש

ל"שתה-378.1970(מס'(והשומרון)יהודה(ביטחוןהוראותבדברצו)1(

הגדהאזור(עויינתותעמולההסתהפעולותאיסורבדברצו)2(
ז"כשת-101.1967(מס'(המערבית)

יהודה(לאזורמחוץעוייןארגוןעםומגעאימוניםאיסורבדברצו)3(

ט"כשתה-284,1969(מס'(והשומרון)

329(,מס'(והשומרון)יהודה(הסתננותמניעתבדברצו)4(
.ט"כשתה-1969

1945.חירום),שעות(ההגנהתקנות)5(

באזורצה"לכוחותמפקד



ל"שת-1970ביטחון,הוראותבדברהצותיקונימפתחות

עזה'חבלאזור

שתוקנותעיפיםתחילתמס'מס'
הוספואוהוחלפותוקפומתקןצותיקון

ה)78(70ספט'135716
7160אפר'238530
7150מאי338820
87א71,48יוני439320
7178אוק'54031
7166נוב'64041
א7219מאי74191
א73,1,7,50,53,45אוג'84675

6092,ב45,
7411יולי94891
7447יולי1049124
75,3,4,6,7,1115אפר'115081

,20,21,27,41,4250
א779פבר'1255427

ןסיני"וצפוןעזהרצועתאזור"האזורנקרא1972במרץ1תאריךעד
רצועתאזור"האזורנקרא1978במרץ15לתאריךועדזהמתאריך

;ענה"
חבלאזור"האזורנקרא1980בינואר14לתאריךועדזהמתאריך

;עזה"
חבלאזור"האזורנקרא1982באפריל26לתאריךועדזהמתאריך

חבלאזור"שובהאזורנקראואילךזהומתאריך,סיני"וצפוןעזה
עזה".
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שתוקנוסעיפיםתחילתמס'מס'
הוספואוהוחלפותוקפומתקןצותיקון

77,190ספט'135628

7946נוב'1456515

79,21,31,42,4447אוג'1561110

,5092

80,34ינו'1662713

ח78-א78ה)68(,א80,48ינו'1762813

80,47אפר'1864316

8081,א80,07מאי1964627

80,1880יוני2065019

801אוג'216574

80,4750אוג'2266313

ט8078אוג'236677

8079אוק'2467022

811מאי2568919

ה8178מאי2669128

81,8586יוני2769416

8153יולי2869728

8150נוב'2972029

8111נוב'3072129

8147נוב'3172229

8250ינואר327327

8227מרץ337437

74א82,1,61,73,37מרץ3474410

א8207מרץ3574610

א8207יומ36765

א8228אומ377695

ה)8208אומ387705

8290אומ397715

א)35(ע25(,82ספס'4077515

ע05(גא)74גא)821דצמ'417887

61מ)83,05עף427914

ה)74(83,21פבר'437941



שתוקנוסעיפיםתחילתמס'מס'
הוספואוהוחלפותוקפומתקןצותיקון

א)ב78(ג83,78מאי448073
8384מאי458083
8347מאי4681130
ג)05(42)4(,83ספט'4782820
831נוב'4883410
8393דצמ'4983711
ט)87(84מרץ5085021
א8435מרץ5185120
ב15,א84,51,15קול(51'52860
ט)(ח)12(,84נוב'538626
ה)8574מרץ5487215
ד87-א87ב35,א88,7פבר'5593629

א05הע(%(ע88,05פבר'5693922
א8819מאי579501
8849מאי589533
ב19א88,19ספט'5996929
ג4-א4גע4א89,1,3,3לפר')609771

א39-04,גא)612)",5,

4)41,42,43,ח04,

147,49(,46,גא)54

טג(מ87(,א50,05,
ד)08(79,

ג8919מאי6199425
עא19(89אול6210032
א%3א)74(90מרץ6310162
90,41,42,4546עלי6410191
47,ט04,ב04,א90,13,71ספט'65103126

66,6780,ג35,
ע)גט)9187יוני66105417
ט04ב04,א91,4עני67105625

21.6.91(עחתם
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מס'

תיקון

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

א)(7.מעברהוראות

תחילתמס'

תוקפומתקןצו

92מאי107630

92אפר'107730

92אוק'108120

)11.10.92(

92דצמ'108721

93מרץ109325

94יולי110820

94יולי110920

94דצמ'111229

95ינו'111319

95יוני112013

שתוקנוסעיפים

הוספואוהוחלפו

ג)א37(

ב76א76,

78ב4,

א47,66,ב5,9,04,
ב-א08

תוספת78,ח04,ב04,

ה740,04,ב04,א04,ב4,
41בוטל,-ט-ז04

ט)87(ה)87(,
בי)87(

ב)4(תוספת,ג)3(

ז)87(

חתימתו.ביום6,עד3סעיפיםלמעטזה,צושלתוקפותחילת

1993אפריל1ביוםזהלצו6עד3סעיפיםשלתוקפםתחילתב)(

תוקפו.תחילתלפנישנעצרמיעליחולולאהםואולם



והשומרוןיהודהאזור

שתוקנוסעיפיםתחילתמפ'מס'
הוספואוהוחלפותוקפומתקןצותיקון

7087אוק'14134
7160אפר'24221
7150יוני34231
87א71,48יוני44311
7166אוק'54491
א72,6619אפרי64642
א73,1,7,50,53,45אוג'75171

6092,ב45,
7411מאי854612
7447אוג'955711

75,3,4,5,6,7,1115אפר'105851
,20,21,27,41,4250

7660ינו'116298
7680אוק'1268214
א779מרץ7003נ3
77,190ספט'147268
7746נוב'157416
79,21,31,42,44,47אוג'1680128

,5092
79,34נוב'1781325
ח78-א8778,ה68,א80,48ינו'1881511

80,47מאי1984218
8081,א80,07יולי2085222
80,1880יוני2185325
801אוג'2285923
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שתוקנוסעיפיםתחילתמס'מס'

מתקןצותיקון

תוקפו

הוספואוהוחלפו

80,5047ספט'2386525

8078ספט'248702

שבתיקון2סעיףביטול80יוני2587225
853(מס'צו(21מס'

עלחזרבטעותאשר

12מס'בתיקוןהאמור

682(מס'צו(

ט8078אוק'2687612

8079נוב'2787920

811מאי2891317

ה8178מאי2991425

81,8586יוני3091818

8153יולי3193126

81,11,4750נוב'3294826

8250פבר'339593

74א82,1,61,37מרץ3496410

8227מרץ3596611

א8207מאי369873

א8207יולי37999

90גא)8028)",82ספט'38102016

א)35(כ25(,82אוק'39102122

ע05(גא)74מאג82דצמ'4010315

61גע8305לפר'!41104115

8384אפר'42105627

ע78(גא)ב8378מאי4310594

ה)74(83,21אפר'44106619

8347עלי45106720

ע05(י24(,83אוק'4610824

8393דצמ'4710865

841וני51'481092

ט)87(א84,35מאי4911081
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שתוקנוסעיפיםתחילתמס'מס'
הויפואוהוחלפותוקפומתקןצותיקון

ט)(ח)12(,84נוב'50112318

ב15א84,51,15נוב'51112418

ד)74(85פבר'52113118

ד87-א87ב35,א88,7פבר'5312203

א05הע(%5ע88,05פבר'54122225

8849ה4מ5512335

א8819מאי56123410

ב19א88,19מב'5712606

ג4-א4ג4,א89,1,3,3אפר'5812651

39,א)12(,ב)6(,5,
41,42,43,ח04-א04,

46,747,גא)4454,

ה,((ק)87,גא)49,5005,

ד)08(79,

ג8919מאי59127624

עא19(89זפט',6012828

מעברהוראתח%3א)74(90פבר'61129726

90,41,42,4546אוק'62130918

ט740,04,א90,13,71אוק'63131621

66,6780,ק4735,

ח(ט)87(,91יולי6413437

ט04ב04,א94,4עמ65134425

ק29.4.8עחתם

ב76א92,76אפרי66136828

ב)א37(92מאי67136928

08.4.92עחתנ)

78ב92,4אוק'68137820
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שתוקנוסעיפיםתחילתמס'מס'
צותיקון

תוקפומתקן

היספיאוהוחלפו

א08,א47,66,ב92,5,04דגמי69138223

ב08

תוספות78,ח04,ב93,04מרץ70139124

9390יולי71139927

740,ג04,ב04,א04,ב94,4יולי7214114

41ט04-ז04,ה04,

ג9419יולי7314124

ט)87(ה)87(,94יולי74141320

בי)87(94דצמ'75141929

ב)4(ג)3(,95יוני76142223

ן)87(95מאי77142728

צבאי,בימ"ששלהחלטותעליחולולאעררלגביזהצוהוראות3.מעברהוראות

זה.צושלתוקפותחילתלפנישניתנו

חתימתו.ביום6,עד3סעיפיםלמעטזה,צושלתוקפותחילתא)(7.מעברהוראות

1993אפריל1ביוםזהלצו6עד3סעיפיםשלתוקפםתחילתב)(

תוקפו.תחילתלפנישנעצרמיעליחולולאהםואולם




