צבא

הגנה

לישראל

צו מס' 1745
צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (43הוראת שעה( )יהודה והשומרון(,
התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הסדר
הציבורי ועל הביטחון באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הוספת
סעיף 136ד

 .1בתקופה שמיום תחילתו של צו זה עד תום שנה מהיום האמור ,יקראו את הצו
בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1651התש"ע-
 ,2009כך שאחרי סעיף 136ג יבוא:
"שפת
חקירתו
של קטין
חשוד
ותיעודה

136ד.

)א(

חקירת קטין חשוד בביצוע עבירה על ידי שוטר
תתנהל בשפתו או בשפה שהחשוד מבין ודובר
אותה.

)ב(

)(1

חקירה בתחנה של קטין חשוד בעבירה
שהעונש המרבי שנקבע לה הוא מאסר עשר
שנים או יותר תתועד בתיעוד חזותי.

)(2

תועדה חקירת קטין חשוד על ידי שוטר
בכתב בלבד ,יהיה התיעוד בשפה שבה
התנהלה החקירה.

)(3

לא ניתן לתעד בכתב חקירתו של קטין חשוד
כאמור בשפה שבה היא מתנהלת או שהקטין
אינו יודע קרוא וכתוב ,תתועד החקירה
בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי.

)(4

על אף האמור בפסקאות משנה ) (2ו,(3)-
נערכה חקירת קטין חשוד על ידי שוטר מחוץ
לתחנה והיא תועדה בכתב ,יהיה התיעוד
בכתב בשפה שבה התנהלה החקירה ,אלא
אם כן לא ניתן לתעדה בו זמנית או בסמוך
לה באותה השפה.

)(5

לא תועדה חקירת קטין חשוד מחוץ לתחנה
בשפה שבה התנהלה ,כאמור בפסקה ),(4
יתורגם התיעוד בכתב בפני הקטין החשוד
לשפה שהוא מבין.

)(6

סעיף קטן זה לא יחול על קטין החשוד
בביצוע עבירת ביטחון.

)ג(

קצין משטרה רשאי להורות על סטייה מהוראות
סעיף זה בשל תקלה טכנית או צורך ענייני.

)ד(

תיעוד חקירה באופן חזותי או קולי אינו מקים
חובה לתמלל את החקירה.".
1

תחילה

 .2תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו.

השם

 .3צו זה ייקרא" :הצו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (43הוראת שעה( )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(1745התשע"ד."2014 -

ניצן אלון,
כוחות
מפקד
באזור יהודה

ט"ו אלול התשע"ד
 10ספטמבר 2014
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