
 :מתי אפשר ליתן צווים לפי החלק הזה
כן סבורים -אם-לא יתנו שר הבטחון או מפקד צבאי צו לפי החלק הזה בגין כל אדם אלא  .108

כי נחוץ או מועיל ליתן את הצו לשם הבטחת , י העניןהכל לפ, שר הבטחון או המפקד הצבאי
מרד , קיומו של הסדר הציבורי או דיכויים של התקוממות, הגנתה של ישראל, שלומו של הציבור

  .או מהומה
  

  –היינו , לכל התכליות הבאות או מקצתן, בגין כל אדם, מפקד צבאי רשאי לתת צו  )1(  .109
, ל"א בכל אחד מאותם השטחים בישראל שיינקבו כנכדי להבטיח שהאדם ההוא לא יימצ  )א(

  ;או בידי אותם רשות או אדם שיהיו עשויים להינקב בצו, אלא במידה שהורשה לו הדבר בצו
באותם זמנים ולאותם רשות או אדם , באותו אופן, כדי לדרוש ממנו שיודיע על תנועותיו  )ב(

  ;שיהיו עשויים להינקב בצו
  ;תו של האדם ההוא בכל חפצים נקובים או את שימושו בהםלאסור או לצמצם את חזק  )ג(
בדבר בואו בקשרים או , להטיל עליו אותם צמצומים שיינקבו בצו בדבר העבדתו או עסקיו  )ד(

  .ובדבר פעולותיו ביחס להפצת חדשות או דעות, אדם אחרים- ידיעות עם בני-בחליפת
יאשם בעבירה על התקנות , הצואת דברי אותו , ל"שעליו ניתן צו כנ, מפר כל אדם  )2(  

  .האלה
שהוא נתון להשגחת משטרה -מפקד צבאי רשאי להורות בצו שיהיה אדם כל  )1(  .110

  .במשך כל תקופה שלא תעלה על שנה אחת
, יהיה כפוף לכל הצמצומים הבאים, ל"שניתן בהשגחת משטרה בצו כנ, כל אדם  )2(  

  –היינו , ככל אשר יורה המפקד הצבאי, או מקצתם
  ;שיקוב אותו המפקד הצבאי בצו, יהיה נדרש לגור בתחומיו של כל שטח בישראל  )א(
משטרה עצמו בלא - מגוריו לכל שטח אחר שבאותו מחוז- לא יורשה להעתיק את מקום  )ב(

משטרה אחר בלא הרשאה בכתב של -או לכל מחוז, הרשאה בכתב של מפקח המשטרה במחוז
  ;המפקח הכללי של המשטרה

בלא הרשאה בכתב של מפקח , שבהם הוא גר, הכפר או הנפה, ת העירלא יעזוב א  )ג(
  ;המשטרה במחוז

את הבית או את , המשטרה שבו הוא גר-במחוז, יודיע בכל זמן למפקח המשטרה במחוז  )ד(
  ;המקום שבו הוא גר

לבוא , בכל זמן שידרוש ממנו הפקיד הממונה על המשטרה בשטח שבו הוא גר, יהיה חייב  )ה(
  ;משטרה הקרובה ביותרה- אל תחנת

, יישאר מאחורי דלתות ביתו למן שעה אחת לאחר שקיעת החמה ועד להנץ החמה  )ו(
  .והמשטרה תהיה רשאית לבקר אותו במקום מושבו בכל זמן

כל שוטר או כל חבר לחילות הממשלה רשאים לאסור כל אדם שבגינו ניתן צו לפי   )3(  
  . צריך להיות בוולהובילו לשטח שהוא, )2(-ו) 1(משנה -תקנות

את דבריהם של הצו האמור או של התקנה , ל"מפר כל אדם שעליו ניתן צו כנ  )4(  
  .יאשם בעבירה על התקנות האלה, הזאת

 


