
והחומותתפישותהיתושים,מעציים,-ד'פיק

78מעצוים
68מס'תיקון

79מס'

אוזהצוהוראותעלהעובראדםכלמעצר,פקודתללאלעצור,רשאיחיילא)(
ות.צועלעבירהשעברבולחשודמקוםשיש

אומשטרהלתחנתהאפשריבהקדםיועברא)(קטןסעיףפיעלשנעצרמיט1)
זה.צולפישנקבעמעצרלמקום

זמןתוךמעצרפקודתעליולקבלישא),(קטןסעיףפיעלשנעצרמי)1(ג)(
;ישוחרר-מעצרומעתשעות96תוךמעצרפקודתניתנהלא;סביר

שחרורועללהורותאדםכללהסמיךרשאיבאזורצה"לכוהותמפקד)2(
עצוראותונגדהוצאהשלאובלבדא),(קטןסעיףלפישנעצרמישל

ז).(-ד)(קטניםלסעיפיהבהתאםמעצרפקודת

צוהוראותעלעבראדםכילהניה,סביריסודלוישאשרמשטרה,קצין)1(ד)(
בסעיףכאמורשנעצרמינגדשנאסףהחקירהשהומרלדעתנוכחאוזה

מעצרפקודתלתתמוסמךבמעצר,ולהחזיקולהמשיךמחייבא)(קטן
מעצרו.מעתימיםשמונהעלתעלהשלאלתקופהבכתב

מעצרו,מעתימיםמשמונהקצרהלתקופהבאמורמעצרפקודתניתנה)2(
תקופותשכלובלבדלומן,מזמןבכתבלהאריכהמשטרהקציןרשאי

מעצרו.מעתימיםשמונהעליעלולאיהדגםהמעצר

70מס'תיקון
79מס'

בוט"()3(

70מס'תיקון
74מס'

קטניםסעיפיםלפישנעצרמישלשחרורועללהורותמוסמךמשטרהקציןה)(
תנאי.כלללאאובתנאיםד),(אוא)(

טי3*

משךאתולהאריךולחוורמעצרפקודתלתתמוסמךמשפטאישופט)1(ו)(
תהיהלאמעצרהארכתאומעצרשפקודתובלבדבמעצר,ההחוקה
המעצרתקופותשכלוכןפעם,בכלימיםשלושיםעלהעולהלתקופה

ימים.תשעיםעליעלולאוופיסקהלפי
היועץלבקשתרשאי,לערעוריםהצבאיהמשפטביתשלמשפטאישופט)2(

פסקהלפישנעצרמישלמעצרוהארכתעללצוותהאוור,שלהמשפטי
חודשים.שלושהעלתעלהשלאלתקופהמחדש,מעצרועלחו)1(

רשאיחודשים,משלושהקצרהלתקופהכאמורמעצרפקודתניתנה
מזמןלהאריכהלערעוריםהצבאיהמשפטביתשלמשפטאישופט
שלושהעליעלולאזופסקהלפיהמעצרתקופותשכלובלבדלומן,

.הודשיס
הו(4
ש*



זהסעיףלענייי)1(הו)(;

117ן
ש.

י%

פעילותכמהלךכאזורשנעצרמי-עצורי"
ף'גצרוונסיבותבטרור,ללחימהמבצעית
לסכןעלולאומסכןשהואחששלגביומקיכוות

אוצה"לכוחותביטחוןהאזור,ביטחוןאת
הציבור.ביטחון

קציךאולפיותסרןבדרגתצה"לקצין-ייקצין"
לפחות.פקדבדרנתמשטרר(

יפלרהזקתוענןבכתבלהורותמוסמך.קצין)2(
שמונהעלתעלילשלאלתקופהבמעצר,עצור
י.תוכהגדלמתקן-כליאה,'הבאתהמעם-ימוט
הגדפןואזורכליאהמתקףבדבר--הפעלהבצד.

'לקלן(1967-התשכ"ז29(,מס'(המערבית)
המעצר).תקופת

עפנימצירעל(שחרורועללהורותמוסמךקצין)3(
צורךעודשאיןמצאאסהמעצר,תקופתתום

במעצרו

י'מנל:לג;2.י-ב87בסעיפיםהאמוראףעל)4(

מעציימיוכיוכיייםבמשךדיךעורךעב)עצור

יי?:ייבבכוךעייעורךעםעצורשלמכנשמניעת:5(
ע:((ייסעיי:לפיתיעשהמעצרומיום



נוישלמנוצרוהתלהאריךמוסמךמשפטריישופטי;)3(.
עלתעעקיפלאלתקופההב)(סעיף-קטןלפישנעצרי) כווכוקקיימתנוצבאיתובעהצהיראםימים,חמישהץ4ץ
'

כדיצבאימפקדבפניהעצורשלעניינואתלהביא%
י'~וגנעבענייכו,מנהלימעצרצוהוצאתשישקול
ההרביעאוזמצדידותהעניין.נסיבותכיהשופט
דו.לתקופההעצורשלמעצרו

זהבסעיף-קנין

מעציינ)נדבר'בצו'כהגדרתו-צבאי"מפקד"
מטי(וה'~ומרווןיהודה(שעה)הוראת(מינהלייכ)

1988.-התשמץ1226(,

לאן3)סעיף-לטןלפישנעצרמישלחמעצרימיבמניין)4(
עבה.יכניהמעצר,בהארכתהדיוןיוםבחשבוןיובאו

".ומועדים



שלמעצרועללהורותמוסמךמשפטאישופטיהיהאישוםכתבהוגש)1(ו)(58מס'תיקון
ותובעצבאימשפטביתידיעלדיןפסקניתןמשפטו.לסיוםעדהנאשם77מס'
81מס'

המשפטביתרשאיערעור,עליולהגישהתביעהכוונתעלהודיעצבאי'
מעצרועללהורותאושיירשמו,מטעמיםבערובההנאשםאתלשחרר
הערעור.הגשתלשםשעות72עלתעלהשלאלתקופה

לשופטהמעצרסמכותנתונההדין,פסקעלערעורצבאיתובעהגיש)2(
לערעורים.הצבאיהמשפטביתשלמשפטאי

חייל.ידיעלתבוצעז)(עדד)(קטניםסעיפיםלפימעצרפקודתח)(

סעיפיםלפישנעצרמישלשחרורועללהורותמוסמךמשפטאישופט)1(ט)(49מס'תיקון
שינויעללהורותוכןתנאי,כלללאאובתנאיםד)(אוא)(קטנים74מס'

ןמשטרהקציןידיעללשחרורושנקבעוהתנאים

מעצרפקודתנגדוניתנהוטרםד)(אוא)(קטניםסעיפיםלפישנעצרמי)2(
עליורהכיבבקשהמשפטאילשופטלפנותרשאימשפטאישופטשל

קציןידיעללשחרורושנקבעוהתנאיםשינויעליורהכיאושחרורו
;משטרה,

לפיאלאמשפטאישופטשלמעצרפקודתפיעלהעצוראדםישוחררלא)1(י)(24מס'תיקון
;משפטאישופטשלצו

מדרגתלמטהאינהשדרגתומשטרה,קצין)1(,בפסקההאמוראףעל')2(
מעצרפקודתפיעלהעצוראדםשלשחרורועללהורותמוסמךפקד,רב
השופט,ידיעלשנקבעההמעצרתקופתתוםלפנימשפטאישופטשל

זאת,ביקששהעצוראולפניו,יובאהעצורכיהשופט,קבעכןאםאלא
משפטו.לסיוםעדמשפטאישופטשלצופיעלנעצרהעצוראםאו

רשאיםצבאיותובעמשטרהקציןבתנאים,ממעצרששוחררמיעצור,יא)(58מס'תיקון
בענייןשנתןבהחלטהחוזרלעיוןבבקשהמשפטאילשופטבכתבלפנות64מסז'

נתגלואםזה,קטןסעיףלפיבהחלטהלרבותלשחרור,אולמעצרהנוגע
והדברמעצרו,מיוםהומןחלוףלרבותנסיבות,נשתנואו'חדשותעובדות

משפטאי.שופטשלהקודמתהחלטתואתלשנותעשוי
מעצרומיוםשנהבתוכ)חוזרלעיוןבקשהלהגישהעצוררשאימקרהבכל

עלערעורבשמיעתהוחלשאםובלבדנוספים.חודשיםששהכלובחלוף
בבקשהידוןראשונהערכאהשלצבאימשפטביתידיעלשניתןדיןפסק
לערעורים.הצבאיהמשפטבביתשלמשפטאישופט

רשאיםצבאי,ותובעמשטרהקציןבתנאים,ממעצרששוחררמיעצור,יב)(75מס'תיקון
הנוגעבעניןראשונה,ערכאהשלמשפטאישופטשלהחלטהעללערור
ביתשלמשפטאישופטבפניחוור,לעיוןלבקשהאולשחרוראולמעצר
לערעורים.הצבאיהמשפט

ניתנהןעורריםעליהההחלטהמיוםיוםעשרחמישהתוךיוגשהערריג)(
יחלהתובע,במעמדשלאאוסניגורו,אוהעצורבמעמדשלאההחלטה

היוםמןבמעמדו,שלאניתנהשהחלטהמילגביהערר,להגשתחימיםמנין
רשאילערעוריםצבאימשפטביתשלמשפטאישופטלו.נמסרושבו

האמורה.התקופהשחלפהלאחראףעררהגשתלהדיר

חוזרלעיוןבקשהמעצר,צובמתןדיוןאגבמוגשתשאינהלשחרורבקשהיד)(
ופרוטוקולהמעצרבעניןההחלטהשלהעתקיםבצרוףבכתביוגשווערר
בקשותאושחרורבקשותלהןקדמו;נימוקיהןתמציתויכילובה,הדיון
בקשותאותםשלהעתקיםאליהםיצורפו-אחריםערריםאוחוור,לעיון

;בהןהדיוןפרוטוקולושלועררים
גםלבקשהלהיזקקבעיניו,שייראומטעמיםרשאי,משפטאישופטאולם
כאמור.העתקיםצורפולאאם
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השופטשיורהכפייהיוהדין,בעלינוכחותעניןלרבותבערר,הדיוןסדריסו)(
המשפטרני.

עוררים,שעלתההלטהלקייםמשפטאישופטרשאיובעררהוזרבעיוןטז)(
במקומה.אחרתולתתלבטלהאולשנותה

המעצר,אתשביקשמיוהודיעעצורשחרורעלמשפטאישופטהחליטיז)(
עללצוותהשופטרשאיעליה,לערוררצונועלההלטה,מתןבמעמד
לאזהלענין;שעות72עלתעלהשלאלתקופההשחרורביצועהשהיית

השעות.במניןומועדיםשבתותיבואו

שלמשפטאילשופטהמעצרסמכותנתונהמעצרעלעררצבאיתובעהגישיה)(
לערעורים.המשפטבית

70מס'תיקון
79מס'

משטרהכוחותבדברהצועליושחלקצין-משטרהקציןוהבסעיףיט)(
1967,-התשכח,)52מס'(והשומרון)יהודה(צה"לעםבשיתוףהפועלים

הודעותמסירת
מעצרעם

53מס'תיקון

כליאהמתקןהפעלתבדברבצוכהגדרתו-כליאה"מתקן"והפרקלעניןא)(א.87.
1967.-התשכם29(,מס'(המערבית)הגדהאזור(

לאדםהימצאוומקוםמעצרועלידיעהשיהויללאתימסראדם,נעצרב)(
כאמור.להודיעשלאהעצורביקשאסזולתאליו,הקרוב

שיהויללאתימסרקטין,הינוהעציראםב),(קטןבסעיףהאמורלמרותבו)(
להודיעניתןלאואםמהוריו,לאחדהימצאוומקוםמעצרועלידיעה
שההודעההששעולהאםאך;לקטיןהקרובלאדם-כאמורלהורה
ידיעלשמונהלמיאלאידיעהתימסרלאהקטין,בשלוםלפגועעשויה
וה.לענייןבאזורצה"לכוהותמפקד

דיןלעורךגםב)(קטןבסעיףכאמורהודעהתימסרהעצורשללבקשתוג)(
בשמו.נקבשהעצור

להגיעובסמוךהמתקןמפקדלויודיעכליאה,למתקןוהובאאדםנעצרד)(78מס'תיקון
ג).(עדב)(קטניםבסעיפיםהאמורותוכויותיואתלמתקן,

עםפגישה
דיןשוך

בו.ולהיוועץדיןעורךעםלהיפגשרשאיעצורא)(ב.87.

אתהמבטיחיםובתנאיםביחידותתיעשהדיןעורךעםהעצורפגישתב)(
והתנהגותותנועותיועלפיקוחהמאפשרבאופןאולםהשיחה,סודיות

העצור.של

אדםשמינהודיןעורךביקשאוהדין,עורךעםלהיפגשהעצורביקשג)(
הכליאהמתקןמפקדואתיאפשרוהעצור,עםלהיפגשלעצורהקרוב
האפשרי.בהקדם

בחקירה,הקשורותאחרותבפעולותאוהקירהבהליכיהעצורנמצאד)(
הפעולותאוההליכיםהפסקתכיומעלהפקדבדרגתמשטרהקציןוסבר
בכתב,מנומקתבהחלטהלהורות,הוארשאיההקירה,אתלסכלעלולה

אםהדיןוהואספורות,לשעותתידחהדיןעורךעםהעצורשבפגישת
.עניןבאותונוספיםחשודיםשלמעצרםלשבשאולסכלעלולההפגישה

ומעלה,פקדרבבדרגנומשטרהקציןרשאיג)(קטןבסעיףהאמוראףעלה)(
דיןעורךעםעצורפגישתלאפשרשלאלהורותבכתבמנומקתבהחלטה
שהדברשוכנעאםהמעצר,משעתשעות96עלתעלהשלאלתקופה

סיכוללצורךאואדםהייעלאוהאזורביטחוןעלשמירהלשםדו-וש
שנים.משלושיותרמאסרשעונשהעבירה



עצורלענייןיחולולאד)(-וג)(א87וסעיףה)(עדג)(קטניםסעיפיםו)(
ג87.בסעיףכמשמעו
להלן.ג78בסעיףלאמורבהתאםתהיהכאמורעצורעםהדיןעורךפגישת

חשודפגישת
פיעלבעבירה
עםהתוספת

הדיןשוך

53מס'תיקון
70מס'

:זהבסעיףא)(

המנוייםבטחוןתחיקתאודיןלפיבעבירההחשודעצור-עצור""
יהודה(ענישהדרכיבדברהצולפישנעצרעצורוכן:השניהבתוספת

נעברהשאילובעבירההשודוהוא1969,-תשכ"ט322(,מס'(והשומרון)
השניה,בתוספתהמנוייםבטהוןתהיקתאודיןלפיעבירההיתהבאיגור

:מאלהאחד-ההקירה"עלהממונה"

ומעלה.פקדרבבדרגתמשטרהקצין)1(

הכללי.הבטחוןבשירותחוקריםצוותראש)2(

באזור.צה"לכוהותמפקדלכךשהסמיכוצה"לקצין)3(

:מאלהאהד-מאשרת"רשות"
'

ומעלה.ניצבסגןבדרגתמשטרהקצין)1(

הכללי.הבטחוןבשרותהקירותמחלקתראש)2(

צה"לכוחותמפקדלכךשהסמיכוומעלהסגן-אלוףבדרגתצה"לקצין)3(
באזור.

הקרובאדםשמינהוהדיןעורךביקשאוהדיןעורךעםלהיפגשעצורביקשב)(
לאאםהפגישהאתההקירהעלהממונהיאפשר-עצורעםלהיפגשלעצור
להלן.ג)(קטןבסעיףכאמורלדהותהסיבהראה

לאפשרשלאלהורותבכתב,בהחלטהרשאי,ההקירהעלהממונה)1(ונ)(
15עליהדיעלושלאלתקופותאולתקופהדיןעורךעםעצורפגישת
אוהאזורבטהוןשלמטעמיםדרוששהדברסבראםהמעצר,מיוםימים

זאת.מחייבתההקירהשטובת

פגישתלאפשרשלאלהורותבכתב,בההלטהרשאית,מאשרתרשות)2(
עליהדיעלושלאנוספותלתקופותאונוספתלתקופהדיןעורךעסעצור

אוהאגורבטהוןשלמטעמיםדורששהדברשוכנעהאםימים15
ואת.מהייבתהחקירהשטובת

לעצורההקירהעלהממונהיאפשרג)(קטןסעיףלפיהההלטהאףעלד)(
ההקירה.נסתיימהאםדיןעורךעםלהיפגש

ידיעהעיכוב
מעצועל

ב87סעיףשלה)(עדא)(קטניםובסעיפיםא87בסעיףהאמוראףעלג)(א)(778.
אדםשלמעצרועלידיעהתימסרשלאלהרשותמשפטאישופטרשאי
שהידיעהאושניםמשלושיותרמאסרשעונשהעבירהבשלהעצור
שוכנעאסדיןעורךעםיפגשלאשהעצוראושיקבע,למירקתימסר

סודיותמחייביםההקירהצרכיאוהאוורבטהוןשלטעמיםכי
המעצר.

96עלעולהשאינהלתקופהתהיה)1(א)(קטןסעיףלפיהרשאה)2(
יעלהלאהתקופותכלשסךובלבדלזמןמומןלהאריכהמותרשעות:

ימיס.8על
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)1(ב)(
ההקירהצרכיכיהכלליהבטחוןבשירותהוקהינוצוותראשסבר'

מעצרועלידיעהמסירתעיכובעללהורותהוארשאיואת,מחייבים
שעות24עלתעלהשלאלתקופהג87בסעיףכמשמעועצורשל

המעצר.ממועד

להרשותמשפטאישופטרשאיג87,בסעיףעצור,כמשמעואדםהיה)2(
למירקתימסרשהידיעהאוהעצורשלמעצרועלידיעהתימסרשלא

שלטעמיםכישוכנעאםדין,עורךעםיפגשלאשהעצוראושיקבע,
ואת.מחייביםהחקירהצרכיאוהאזורבטחון

תהיה)2(ב)(קטןסעיףלפיהרשאהדין,עורךעםעצורפגישתלענין)3(

בסעיףבאמוראיןאךיום30עליהדיעלושלאלתקופותאולתקופה

הפגישהעיכובוימיג87ףיעסב,האמורהמהסמכותלגרועכדיזהקטן
זה.קטןבסעיףהאמוריםהימים30במניןיבואולאג87סעיףלפי

האמורההתקופהאתלהאריךרשאיתורןנשיאאוהמשפטביתנשיא)4(
יום,30עליחדיעלושלאנוספותלתקופותאולתקופה)3(קטןבסעיף

שלמיוהדיםטעמיםכיבכתבאישרבאזורצה"לכוחותמפקדאם
זאת.מהייביםהאזורבטהון

בסעיפיםכאמורהרשאהיראוהצבאיהמשפטלביתאישוםכתבהוגש)5(
כתבבושהוגשהמועדמןהחלכבטלה)4(ב)(-ו)3(ב)(קטנים

האישום.

ב)(קטןסעיףלפיהרשאההעצור,שלמעצרועלידיעהמסירתלענין)6(
בההתקופהיום.12עליחדיעלושלאלתקופותאולתקופהתהיה)2(

תבוא)1(ב)(קטןסעיףלפיהעצורשלמעצרועלידיעהמסירתעוכבה
זה.קטןבסעיףהאמוריםהימים12במנין

יתייצבהמבקשומטעםבלבדאהדצדבמעמדתידוןזהסעיףלפיבקשהג)(

ומעלה.מפקהבדרגתשוטראוצבאיתובע

לבדהביןהנאשם,אוהעצירשלעצמיתבערבותשיהאיכולבערבותשחרורא)79.בעובותשחרור
מקצתהאוערבשלאוהעצירשלכספיבערבוןאוערבערבותבצירוףובין27מס'תיקון

המשפט,ביתאוהמשטרהקציןשיורהכפיהכלבערבון,ומקצתהבערבות58מס'
לשחרור.כתנאיהערובהמתןאתשקבעו

עתבכליתיצבשהמשוחררתנאיעלהואזהסעיףלפיבערבותשחרורג)
להוסיףהמשפטביתורשאיעונשולנשיאתאולמשפט,להקירה,שיידרש
יציאהעיכובעלולצוותדרכון,הפקדתובהםלנכוןשימצאככלתנאים

מהאזור.

לוישאםערב,פנייתלפיוביןמיוזמתוביןהייל,רשאיבערובהאדםשוחררג)(
המשוחרראתלעצורמהדיןלהתחמקעומדשהמשוחררלהניהסביריסוד
בסעיףכאמורבונוהגיםזהסעיףלפישנעצרמשוחררמעצר.פקודתללא

ב).(78

המשוחררכילומשהוכהצבאי,המשפטביתרשאיצבאיתובעלבקשת)1(ד)(
הוארשאיכןהמשוהרר.מעצרעללצוותהשחרור,מתנאיתנאיהפר

לצוות-

האזור.מפקדתלקופתמקצתואוכולוהערבותסכוםתשלוםעלא)(
,במועדושולםשלאקנסכדיןכוה,צודין

האזור.מפקדתלטובתמקצתו,אוכולוהערבון,חילוטעלב)(

הצבאי,המשפטביתרשאיא)(פסקהלפיצומתןלאחרעתבכל)2(
לנכון.שיראהכפילשנותו,אולבטלושיירשמו,מנימוקים



ימים'שבעהתוךרשאי,משטרהקציןהוראתפיעלבערובהששוחררמיה)('
ערכאהשלצבאימשפטביתלפנילערורהערבון,אוהערבותמתןמיום

הערבון,אוהערבותגובהעלראשונה

ביתרשאיראשונה,ערכאהשלצבאימשפטביתשלדיןבפסקנידוןהורשעו)(
לחלוטהדיןפסקלהיותעדעתבבלבערבותלשחררושהרשיעוהמשפט
זוסמכותתהא-בשמיעתווהוחלהדיןפסקעלערעורהוגששאםובלבד
לערעורים.הצבאיהמשפטלביתנתונה

תפישה
והחרמה

12מס'תיקון
20מס'
21מס'
38מס'
63מס'
82מס'

סחורות,ולעצורלתפוסלכךשנאמנתהמוסמכתרשותאוחיילכלרשאיא)(80.
אושנעברהלחשודטעםלהםשישדבריםאותעודותחיים,בעליחפצים,

ביצועבעדכשכרשניתנואוזח,צועלעבירהלגביהםלעבורשעומדים
עבירהכלבעשייתבהםשהשתמשואולביצועה,כאמצעיאוכאמורעבירה
כזאתעבירהכלבעשייתבהםשהשתמשואולביצועה,כאמצעיאוכאמור

לשמשעשוייםהםכילהאמיןטעםלהםשישאוביצועה,הקלתלשםאו
זה.צועלעבירהמעשהלכלכראיה

עלעבירהנעברהשלגביהםדברים,אותעודות,חיים,בעליחפצים,סחורותב)(
אולביצועהכאמצעיאוכאמורעבירהביצועבעדכשכרשניתנואוזה,צו

ייעשהביצועה,הקלתלשסאוכזאתעבירהכלבעשייתבהםשהשתמשו
האזור.מפקדשיורהככלבהם

ונמצאזהסעיףלפידבריםאותעודותחיים,בעליחפצים,סחורות,נתפסוג)(
שכרלמתןאוזהצועלעבירהכללעשייתבהםהשתמשושלאמכןלאחר
אוביצועההקלתלשםאולביצועהכאמצעיאוכאמורעבירהביצועבעד

ישוחררו-זהצועלעבירהלמעשהראיהלשמשעודעשוייםהםשאין
האוור.מפקדלהוראותבתוצאם

38מס'תיקון
58מס'
63מס'
82מס'

דבריםאותעודותחיים,בעליחפצים,סחורות,לשחררהוראהניתנהד)(
שונותתביעותשתיוהוגשוהטובין"),"-להלן(זהסעיףמכוחשנתפסו
משפטביתלנשיאצבאיתובעיפנהזו,אוזווהמכחישותבטוביןלזכות
לצוותבבקשהזהלעניןיקבעשהנשיאלמיאוראשונהערכאהשלצבאי
לזכותהטועןאדםכלרשאיכאמור,בקשההוגשה;בטוביןייעשהמה

זהלעניןקבעשהנשיאמיאוהמשפטביתנשיאבפנילהופיעבטובין
בטובין.זכותוולתבוע

לפישנתפסודבריםאותעודותחיים,בעליחפצים,סחורות,שלבעליהםה)(
חייביהיהתפיסתם,בעתטוביןשהחזיקמיאוהטובין"),"-להלן(זהסעיף

כוחותמפקדלהוראותבהתאםהטובין,ואחזקתתפיסתהוצאותבתשלום
באזור.צה"ל

טוביןחילוט
69מס'תיקון

טוביןחילוטעללצוותשיטיל,עונשכךעלבנוסףרשאי,משפטביתא)(א08.
-א)(80לפישנתפסו

כשכרניתנוהטוביןאםאולגביהםשנעברהבעבירהאדםהורשעאם)1(
לשםבהםהשתמשואםאולביצועהכאמצעיאוהעבירהביצועבעד

אוןביצועההקלת

בטחון.תחיקתאודיןפיעלאסורההטוביןשלהחזקתםאם)2(

היהלאכיהטוביןבעליוכיחאםא)(קטןסעיףלפיטוביןיחולטולאב)(
ביצועהלמנועכדילעשותשניתןכלמצידוועשההעבירה,בביצועמעורב
בטחון.תחיקתאודיןפיעלאסורהאינההטוביןשלשהחזקתםובלבד

מטעםעתירהפיעלוביןהדיןבגזרביןשינתןיכולזהסעיףלפיחילוטצוג)(
תובע.



בעלותטענת
זכותאו

שהולטוטוביןעללבעלותטועןהעבירהבביצועמעורבשאיננואדםהיהא)(ב08.
מאתלבקשהוארשאיבהם,לזכותאוא08סעיףמכחאו80סעיףמכח
עלולצוותכןלעשותהמשפטביתורשאיהצואתלבטלהמשפטבית

לפיהכלבלבד,זכותומימושלשםאולבעלותולמבקש,הטוביןמסירת
העניין.

אבדובמקומם.מנרםדמייבואושנמכרו,טובילגביחילוטצובוטלב)(
רשלנותאופשיעהשהיתהשוכנעאםהמשפט,ביתרשאי-הטובין

בסכוםהנזקבשיפוילשמירתםאחראישהיהמיאתלחייבבשמירתם,
שייקבע.

חיפושים
20מס'תיקון

להיכנסרשאיםמיוחד,באופןאוכלליבאופןלכךהרשהושקציןהיילאוקצין81.
לחשודטעםלהיותשעלולאוירון,אואניהרכב,-כלימקום,לכלומן,בכל
בשלוםהפוגעתמטרה,לכלבהםשהשתמשואובהם,משתמשיםכיבהם

למטרותאוהציבורי,הסדרבקיוםהייליו,אוצה"לכוהותבבטחוןהציבור,
אדםשםנמצאכיבהםלחשודמקוםשישאומהומה,אומרדהתקוממות,

הצפוידברכלאותעודות,,חייםבעליחפצים,סחורות,אוזה,צועלשעבר
אוירוןאואניהכלי-רכב,מקוט,בכללחפשהםורשאיםזהצולפילתפישה

מהם.היוצאאובהםהנמצאאדםוכל

חיפוש
בבני-אדם

38מס'תיקון

משתמששהואבולחשודטעםלושישאדםבכלולחפשלעכברשאיחיילכל82.
שנמצאלחשודמקוםשישבעל-היכלאוזהצולפילתפישההצפויהפץ,בכל
כזה.חפץכלעליו

ננסיתפיסת
שנמלטנאשם
38מס'תיקון

המשפט,ביתרשאילמצאו,אפשרותואיןמסתתראושנמלטנאשםא)(א28.
שללהתייצבותולהביאעשוישהדברסבורהואאםצבאי,תובעלבקשת
אומטלטליןהנאשם,שלמנכסיונכסכלתפיסתעללצוותהנאשם,

כונסמינויעלאוהמקרקעין,בפנקסיעליהםעיקולרישוםעלמקרקעין,
בתוקפו.הצועודכלובפירותיובנכסייעשהמהולהורותעליהם,נכסים

נכסים.לאותםלרדתנושהשלבזכותויפגעלאזהסעיףלפיצוב)(

עשויההנכסותפיסתבנאשםשתלוימיכלרשאיזה,סעיףלפיצוניתןג)(
לשנותו.אוהצואתלבטלהמשפטמביתלבקשבפרנסתו,לפגוע

העמדת
נלי-וכב,

אניות
אחרונים

רשאיאוירון,אואניהכלי-רכב,לכללהיכנסזה,בצוהמורשהאדם,א)(83.
בכך.צורךישאםבכוהשימושמתוךאותםלעצוראולהעמיד

ואינואוירון,אואניהכלי-רכב,כלעלממונהשהואאוהפיקודשבידואדםב)(
אואותבאמצעותוביןבעל-פהביןכן,לעשותכשנדרשמידאותםעוצר
צועלבעבירהייאשם-כןלעשותהמוסמךאדסעל-ידיאחראמצעיבכל
זה.

תחחת
סמכויות

4מס'תיקון
18מס'
42מס'

לגביבטחון,תחיקתעלעבירהלגביגםיחולומכוחווההוראותזהפרקהוראות84.
נסיוןאומהדלמעשה,ולגביבאזורבר-תוקףשהואכלשהואהרדיןעלעבירה
אוהדיןמכוחעונשין,ברושהואצה"לעל-ידימוחזקבשטהאובישראלשבוצע
בוצע.בובמקוםהחליםהבטחוןתחיקת




