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, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על  בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור
 הנני מצווה בזאת לאמור: ביטחון האזור, הסדר הציבורי באזור ושלום הציבור באזור,

 
 
 

  

  

הוספת 
סעיף 

 ה 136

, אחרי  2009 –בצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון(, התש"ע  .1
 יבוא:צו ד ל136סעיף 

תסקיר " 
 מעצר

  לצו, בעניינו של קטין, 43יף לפי סע בדיון בבקשה למעצר )א( ה136
מטעמים  המשפט, , רשאי בית כאמורובערר על החלטה 
בכתב  להורות על הגשת תסקיר מעצר, מיוחדים שיירשמו

רווחה במינהל האזרחי או מי  יקצין המטה לעניינ מטעם
   ;זה  ןשמונה על ידו לעניי

תסקיר מעצר יכלול את נסיבותיו האישיות של הנאשם,   )ב(    
משמעות המעצר, החלופות למעצר ולשחרור, או המלצה  

 מיוחדים לשחרור בערובה והפיקוח עליהם.בדבר תנאים 
ין העונש, על פי  יתסקיר מעצר לא ישמש תסקיר לענ )ג(    

 ;  צול 148הוראות סעיף 
העתק תסקיר מעצר שנתקבל לפי סעיף זה, יימסר לתובע  )ד(    

ולסנגורו של הנאשם, אם יש לו סנגור, ובית המשפט ישמע 
בית המשפט לצוות כל טענה על הכתוב בו. אולם רשאי 

שהעתק כאמור יימסר גם לנאשם, ורשאי בית המשפט, על 
פי הצעה מנומקת של קצין המטה לענייני רווחה או על פי  
יוזמתו הוא, לצוות מטעמים מיוחדים שאין לגלות את 

 תוכנו, כולו או מקצתו, לבעלי הדין. 
אי הגשת תסקיר מעצר כאמור בסעיף זה, לא תשמש עילה   )ה(    

 . " להמשך מעצרו של הקטין.
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