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לישראל

צו מס' 973
צו בדבר הכנסת כספים לאזור
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה''ל באזור והואיל ואני סבור כי הדבר דרוש לצורך
הממשל התקין והסדר הציבורי אני מצווה בזאת לאמור:
הגדרות

.1

בצו זה -
"אזור"  -לרבות מדינת ישראל וכן כל אזור אחר המוחזק ע''י
צה''ל.

תיקון :צו מס' 1529

"ועדה" – ועדת מיוחדת שתמונה על-ידי ותהיה מוסמכת
להורות על החרמת הכספים לפי סעיף 9א לצו זה.

תיקון :צו מס' 1529

"ועדת עררים" – ועדת עררים כמשמעותה בצו בדבר ועדות
עררים )אזור יהודה והשומרון( )מס'  ,(172תשכ"ח.1967 -

תיקון :צו מס' 1272

"כספים"  -הילך חוקי באזור או מחוצה לו ,ניירות ערך ,מסחר
כספי ,זהב וזכות לכל אחד מהם.

תיקון :צו מס' 1272

"כרטיס אשראי"  -לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר,
המיועדים לרכישת נכסים ,שירותים או זכויות ללא תשלום
מיידי של תמורה כאשר מנפיק כרטיס האשראי הוא גוף הנמצא
מחוץ לאזור או כאשר התמורה לשירותים לנכסים או לזכויות
הנרכשים באמצעות הכרטיס תועבר מחוץ לאזור.

תיקון :צו מס' 1272

"מסמך כספי"  -שיק או שטר המשוך על בנק או מוסד כספי
מחוץ לאזור ,הוראת תשלום וכל מסמך המזכה את בעליו או
את בעל הזכויות בו בזכות כספית כנגד הצגתו או מסירתו ,בין
שמולאו בו כל הפרטים הדרושים להיותו שלם ובין שהוא עוד
טעון השלמת פרטים כלשהם לשם הפיכתו לשלם ,בין שהוא
חתום ובין שהוא לא חתום ,בין שהגיע מועד פרעונו ובין שטרם
הגיע מועד פרעונו.
"הקרן"  -קרן לפיתוח האזור שתוקם על ידי מפקד כוחות
צה''ל באזור בצו.
"תחנות מעבר"  -כמשמעותן בצו בדבר תחנות מעבר  -גשרי
הירדן )יהודה והשומרון( )מס'  ,(175תשכ''ח.1967-

תיקון :צו מס' 1070

"תושב האזור"  -תושב כמשמעותו בצו בדבר תעודת זהות
ומרשם אוכלוסין )יהודה והשומרון( )מס'  ,(297תשכ''ט,1969-
וכן תאגיד שהוקם בדין או בתחיקת בטחון או מכחם או תאגיד
שהשליטה והניהול על עסקיו מופעלים באזור או על ידי תושב
האזור.

________________________________________
נוסח זה הינו נוסח משולב של תחיקת הביטחון המופיעה במסמך זה נכון למועד התיקון האחרון הרשום.
הנוסח מובא לנוחיות הציבור בלבד ,ואין בו כדי להוות נוסח רשמי.
הנוסח המחייב הינו נוסחם של דברי החקיקה ,לרבות תיקוניהם ,כפי שפורסמו באופן רשמי.

אזור
לשכת
תחיקת
.

2

יהודה
היועץ

והשומרון
המשפטי
הביטחון

"אויב"  -מי שהוא צד לוחם או מקיים מצב מלחמה נגד ישראל
או מכריז על עצמו כאחד מאלה ,בין שהוכרזה מלחמה ובין
שלא הוכרזה מלחמה בין שיש פעולות איבה צבאיות ובין שאין,
וכן כל רשות או תאגיד שלו וכל גוף הכפוף לו או הנתמך על ידו,
בין במישרין ובין בעקיפין ולרבות ארגון עויין כמשמעותו
בסעיף  1לצו בדבר איסור אימונים ומגע עם ארגון עויין מחוץ
לאזור )יהודה והשומרון( )מס'  (284תשכ"ט.1969-
קבלת כספים
והכנסתם

.2

כרטיס אשראי

2א.

א.

בכפוף לאמור בסעיף  3להלן –
) (1הכנסת כספים לאזור וכן קבלתם מחוץ לאזור על
ידי תושב האזור – טעונות היתר.
) (2הכנסת כספים לאזור על ידי תושב מדינת אוייב –
טעונה היתר.
) (3הכנסת כספים דרך תחנות מעבר טעונה היתר.

ב.

תיקון :צו מס' 1272

לעניין צו זה קבלת כספים או הכנסתם משמעה בין קבלה
או הכנסה על ידי האדם בעצמו ובין על ידי אחר ,במישרין
או בעקיפין בעד שירות אם לאו ,בתמורה או שלא
בתמורה.

הכנסת כרטיס אשראי לאזור וקבלת כרטיס אשראי באזור על-
ידי תושב האזור או תושב מדינת אוייב  -טעונות היתר.

א.

הכנסת כספי אוייב לאזור וכן קבלתם מחוץ לאזור -
טעונות היתר.

כספי אוייב

.3

ב.

היתר כאמור בסעיף קטן )א( לא ינתן אלא לצורך הכנסת
הכספים לאזור לשם מסירתם לקנינה של הקרן.

ג.

מפקד כוחות צה''ל באזור רשאי לקבוע מטרות נוספות
שלשמן רשאי ראש המינהל האזרחי להתיר הכנסת כספי
אוייב לאזור וקבלתם מחוץ לאזור.

מתן היתר

.4

ראש המינהל האזרחי או מי שהוסמך על ידו )להלן  -ראש
המינהל האזרחי( רשאי לפי שיקול דעתו להוציא היתר כאמור
בסעיפים  2ו .3-ההיתר יהיה בכתב והוא יכול להיות כללי ,לסוג
הענינים או לענין מסוים ,לסוג בני אדם או לאדם מסויים.

בקשה למתן
היתר

.5

בקשה למתן היתר כאמור בסעיף  4תוגש לראש המינהל
האזרחי ותכיל פרטים ,מסמכים ,תצהירים ,התחיבויות
וערבויות כפי שידרוש ראש המינהל האזרחי.

הצהרה

.6

א.

תושב האזור או תושב מדינת אוייב המכניס כספים
לאזור או המקבל באזור כספים מחוץ לאזור חייב
להצהיר על כך.

ב.

אדם המכניס כספים לאזור דרך תחנות מעבר חייב

תיקון :צו מס' 1218
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להצהיר על כך.

עונשין

.7

תיקון :צו מס' 1218

ג.

ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע בתקנות את דרכי
ההצהרה ,פרטיה ופטורים מחובת ההצהרה.

ד.

אדם שהכניס כספים לאזור ולא הצהיר עליהם כאמור
בסעיף זה לא יעבירם לידי אדם אחר ,ואם הועברו
לאזור בהעברה בנקאית  -לא יוציאם איש מחשבון
הבנק.

מי שעשה אחת מאלה:
)(1
)(2
)(3

קיבל כספים מחוץ לאזור או הכניס כספים לאזור בניגוד
להוראות צו זה או תוך הפרת תנאי מתנאי היתר שניתן
מכוח צו זה;
לא מסר הצהרה שהיה חייב למסרה לפי צו זה או מסר
הצהרה כוזבת כאמור;
העביר לאדם אחר כספים שהכניס לאזור או קיבל באזור
בניגוד להוראות צו זה:

דינו  -מאסר חמש שנים וקנס פי חמישה מהקנס שנקבע בסעיף
)1א() (4לצו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בתחיקת בטחון
)יהודה והשומרון( )מס'  ,(845התש''מ ;1980-אולם רשאי בית
המשפט להטיל על מי שהורשע בעבירה לפי סעיף זה קנס פי
שלושה ,ובעבירה בנסיבות מחמירות  -פי חמישה  -משווי
הכספים שלגביהם נעברה העבירה ,הכל לפי הגבוה יותר.
כופר

.8

עבר אדם עבירה לפי צו זה רשאי ראש המינהל האזרחי ,באשור
היועץ המשפטי ובהסכמת אותו אדם ,לקחת מידו כופר כסף
שלא יעלה על הקנס הגבוה ביותר שמותר להטיל בשל אותה
העבירה ,ואם עשה כן  -יפסק כל הליך נגדו על אותו העבירה,
ואם היה עצור בגינה  -ישוחרר.

חילוט

.9

הורשע אדם בעבירה לפי צו זה ,יחולטו הכספים שבהם
נעברה עבירה פירותיהם ותמוריהם.

א.

תיקון :צו מס' 1243

החרמת הכסף
תיקון :צו מס' 1529

9א.

ב.

שולם כופר לפי סעיף  ,8יחולטו הכספים שבהם נעברה
העבירה ,פירותיהם ותמוריהם אלא אם כן יצווה בית
המשפט אחרת.

ג.

לצורך צו זה סמכויות המעצר ,התפיסה ,ההחרמה
והחיפושים של חייל לפי סעיפים  80ו 84-לצו בדבר
הוראות בטחון )יהודה והשומרון( )מס'  ,(378תש''ל1970-
תשתרענה גם על פירותיהם ותמוריהם של הכספים.

א.

הפר אדם את הוראות סעיף  6לצו זה רשאי מי שיוסמך
על ידי לתפוס את הכספים המצויים ברשותו של אותו
אדם .כספים שייתפסו יישארו בשמירת מי שיוסמך לכך
בהתאם להוראות סעיף זה.
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ב.

מצאה הועדה כי הפר אדם את הוראות סעיף  6לצו זה,
רשאית היא להורות על החרמת הכספים שנתפסו
ברשותו ,ובלבד ששווי הכספים שנמצאו ברשותו העולים
על הסכים 1הפטור מהצהרה.

ג.

בטרם תהליט 2הועדה על החרמת כספים כאמור ,תיתן
הזדמנות למי שנתפסו ממנו הכספים לטעון טענותיו.

ד.

הוחרמו כספים כאמור בסעיף זה ,לא יוגש נגד אותו אדם
כתב אישום בשל ההפרה שבשלה הוחרמו הכספים.

ה.

לא הוחרמו הכספים ,לא שולם כופר או לא הוגש כתב
אישום ,בתוך  30ימים מיום תפסת הכספים ,יוחזרו
הכספים לאדם שממנו נתפסו.

ו.

על החרמת כספים כאמור בסעיף זה ניתן להגיש ערר
לועדת עררים תוך  30ימים ממועד ההחרמה.

ז.

אין בהגשת ערר כאמור בסעיף קטן )ו( כדי לעכב את
החרמת הכספים.

ח.

מצאה הועדה כי מתקיימים התנאים המצדיקים החרמת
כספים כאמור בסעיף קטן )ב( ,רשאית הועדה ,מטעמים
שירשמו ,להורות על הטלת עיצום כספי חלף החרמת
הכספים; דינו של עיצום כספי שהוטל כאמור ,כדין
הוראת החרמה ,ויחולו לגביו כלל ההוראות החלות לגבי
הוראת החרמה ,בשינויים המחוייבים.

שמירת דינים

.10

אין בקבלת היתר או מתן הצהרה על פי צו זה כדי לפטור
מצורך מקבלת כל היתר על פי הצו בדבר הפיקוח על המטבע
)יהודה והשומרון( )מס'  ,(952התשמ''ב 1982-וכן מכל רשיון
היתר או הצהרה הדרושים עפ''י הדין או תחיקת הבטחון.

ביצוע ותקנות

.11

ראש המינהל האזרחי רשאי להתקין תקנות הדרושות לביצועו
של צו זה.

ביטולים

.12

הצו בדבר איסור קבלת טובות הנאה מרשות אוייב )יהודה
והשומרון( )מס'  ,(156תשכ''ח – 1968-בטל.

תיקון הצו בדבר
הקמת המינהל
האזרחי

.13

בצו בדבר הקמת המינהל האזרחי )יהודה והשומרון( )מס' ,(947
התשמ''ב ,1981-בתוספת השניה ,בסופה ,יבוא" :צו בדבר
הכנסת כספים לאזור )יהודה והשומרון( )מס'  (973התשמ''ב-
."1982

תחילת תוקף

.14

תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו.

השם

.15

צו זה יקרא" :צו בדבר

הכנסת כספים לאזור )יהודה

 1הערת העורך :כך הוא הנוסח שפורסם.
 2הערת העורך :כך הוא הנוסח שפורסם.
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והשומרון( )מס'  (973התשמ''ב."1982-
י''ח בסיון התשמ''ב
1982
 9ביוני

אלוף
אורי אור,
צה''ל
כוחות
מפקד
באזור יהודה והשומרון
.
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