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פרק ק.
פקודות
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השם הקצר1 .פקודה זו תקרא פקודת הסודות הרשמיים.

2. בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן, מלבד אם ענין
 אחר פירוש יחייב הכתוב

חלקית, ובין שלמה בין קבלה, או מסירה כל כוללים "קבלה" או "מסירה"
המודל, התכנית, התרשים, עצם על חלה המסירה שפעולת ובין
תמציתם, על רק חלה שהיא או הידיעה או המסמך הרשימה, החפץ,

רושמם או תאורם:

את כוללת מסמך או רשימה חפץ, מודל, תרשים,תכנית, של "מסירה"
פעולת ההעברה של הנ"ל:

מסמך של חלק כולל "מסמך"

ודוגמא; תבנית סמל, כולל "מודל''

אחרת מכונה או טאנק, אוירון, צוללת, ספינה, כל כוללים מלחמה" "כלי
אנית או משחית, אנית יריה, וכדורי משחית וכלי בזה כיוצא
חפץ, וכל במלחמה, לשמוש שסוגלו או שנועדו מהם חלק או מוקש
בגדר שהם בין כזה, לשימוש המכוונים אחרים מכשיר או חמר

הצעה! בגדר שהם ובין ממש

פירוש



או רשימה חפץ, מודל, תבנית, תרשים, לכל ביחס "החזקה" או "השגה"
מסמך, כוללות את העתקתם, או גרם העתקתם,כלםאו מקצתם;

אחר דבר כל או אימעשה מעשה, כל כוללת זו" פקודה על "עברה
שנענשים עליו עפ"י פקודה זו:

במחלקה עבודה או משרה כל כוללת מלכותו" הוד בשרות "משרה
בשירותה; או (א"י) פלשתינה ממשלת ממחלקות

 פירושו, אסור" "מקום

הים, היל של תחנה או מחנה נשק, מחסן הגנה, מפעל כל (א)
מחנה, מכרות, שדה מספנה, חרושת, בית האויר, או הצבא
ע"י התפושים או מלכותו, להוד השייכים אוירון או ספינה
של משרד כל או תחנה כל או מטעמו או מלכותו הוד

השייכים אותות תחנת או ואלחוט, טלפון טלגרף,
והמשמשים בשמו או ידו על תפושים או מלכותו להוד כאמור
כלי של אצירתם או עשייתם תקונם, או בנינם לצורך
מסמכים או מודלים תבניות, תרשימים, כל של או מלחמה,
או שמנים מתכות, מיני כל השגת לצורך או לכך השייכיט

, מלחמה בזמן בהם שמשתמשים מחצבים

מתקנים, עושים, בו אשר מלכותו להוד שייך שאינו מקום כל (ב)

תרשים, כל או מלחמה כלי מיני כל אוצרים או מכינים
שם אותם שאוצרים או להם השייך מסמך או תכנית מודל,
הוד בשם אדם כל עם או מלכותו הוד עם חוזה עפ"י

מלכותו; הוד בשם אחרת בדרך או מלכותו

ואשר למטרותיו המשמש או מלכותו להוד השייך מקום כל (ג)
אסור כמקום העליון הנציב מאת בצו שעה באותה יוכרז
אותו עם בקשר ידיעות שמסירת מחמת זו פקודה לצורך
לתועלת יהיו המקום לאותו נזקים הסבת או המקום

■ וכן לאויב!

אחר תחבורת אמצעי או צנור או דרך כביש, ברזל, מסלת כל (ד)
מהם חלק שהם מבנה או מפעל כל לרבות בים, או ביבשה
או הקשורים אתם, או כל מקום המשמש למפעלי גז, מים



צבורי, אופי בעלות למטרות אחרים מפעלים או חשמל או

מטעם שלא אוצרים או מתקנים עושים, שבו מקום כל או

או תכנית מודל, תרשים, כל או מלחמה, כלי כל הממשלה
העליון הנציב מטעם בצו הוכרז ואשר זה עם בקשר מסמך
ביחס ידיעה שכל מחמת זו, פקודה לצורך אמור כמקום
יביאו קלקולו או בניתו או שהריסתו מחמת או הזה למקום

תועלת לאויב :

"תרשים" כולל כל צלום או דרךשיקוף אחרת של מקום או חפץ :

הנתונה ארץ וכל מלכותו הוד של הדומיניונים את כוללת "מדינה"
עליה מנדט קבל מלכותו שהוד או מלכותו הוד של לחסותו

הלאומים. חבר מטעם

הפוגעת המטרות מן למטרה דלקמן המעשים את העושה כל (1) .3
 המדינה של בעניניה או בבטחונה לרעה

עובר או אותו, בודק או זו פקודה בגדר אסור מקום לאיזה מתקרב (א)

על פניו או נמצא בקרבתמקום אליו או נכנס לשם : או

או העלולים העשויים, רשימה או מודל, תכנית, תרשים, כל עושה (ב)
בעקיפין! ואט במישרין אם האויב לתועלת להיות. המכוונים

מלים מספר מלה אדם לכל מוסר או מפרסם או רושם אוסף, מקבל, (ג)
מודל, תכנית, תרשים, כל או חשאית, סיסמה או הממשלה, של סודי
העלולים העשויים, אחרים ידיעה או מסמך כל או רשימה או חפץ

בעקיפין, ואם במישרין אם האויב לתועלת להיות מכוונים או

בפשע. יאשם

צורך יהא לא זה סעיף עפ''י פלילי במשפט אדם כשמביאים (2)

הפוגעת מטרה להראות המכוון מסויים מעשה באיזה אשם היה הנאשם כי להוכיח
לחייבו אפשר כזה, מעשה נגדו הוכח לא גט ואם המדינה, של בבטחונה לרעה
הידוע, אפיו מתוך או הנהגתו, מתוך או המשפט מסבות מתוך נראה אט בדין
של ובטובתה בבטחונה לרעה הפוגעת מטרה היתה מטרתו כי שהוכח, כפי
המדינה : ואם כל תרשים, תכנית, מודל, חפץ, רשימה, מסמך או ידיעה המתיחסים

ריגול על עונשין



כל או כזה, במקום המשמשים או פקודה בגדר אסור מקום שהנהו מקום לאיזה
דבר במקום כזה, או כל מלה מספר המלים הסודי של הממשלה או כל סיסמה
אדם איזה ע"י נמסרו או נתפרסמו נרשמו, נלקטו, נתקבלו, נאמרו, חשאית
נלקטו, נתקבלו, נאמרו, כאילו אותם רואין חוקית, הרשאה עפ"י הפועל אדם זולת
של בטובתה או בבטחונה לרעה הפוגעת למטרה נמסרו או נתפרסמו, נרשמו,

ההיפר. הוכח כן אם אלא המדינה,

מסירה וכו' של ידיעות
כדין שלא

של הסודי המלים מספר מלה כל בפיקוחו או ברשותו לו שיש כל .4
מסמך רשימה, חפץ, מודל, תכנית, או תרשים כל או חשאית, סיסמה או הממשלה
המקום באותו המצויים דבר לכל או אסור מקום לאיזה המתיחסים ידיעה או
או שמשתמשים בהם שם, או שנעשו או נתקבלו בניגוד לפקודה הזאת או
אשר או מלכותו, הוד בשרות במשרה המשמש אדם כל ע"י בסוד לו שנמסרו
במשרה .ששמש או המשמש כאדם תפקידו לרגל אליו הגיעו אשר או קבלם
מלכותו, הוד בשם שנעשה בחוזה מקושר שהנהו כאדם או מלכותו, הוד בשרות
בחוזה המקושר או כנ"ל במשרה ששמש אדם אצל שעבד או העובד כאדם או

כנ"ל, והוא עושה את המעשים דלקמן 

או החשאית, הסיסמה את או הסודי, המלים מספר המלה את מוסר (א)
הידיעה או המסמך הרשימה, החפץ, המודל, התכנית, התרשים, את
הסודיים לכל אדם זולת לאדם שהוא זכאי למסרם לו, או לאדם

או לו, למסרם אותו מחייבת המדינה שטובת

בכל או נכרית מעצמה כל של לטובתה שברשותו בידיעות משתמש (ב)
או המדינה, של בטובתה או בבטחונה לרעה הפוגעת אחרת צורה

המסמך או הרשימה החפץ, המודל, התכנית, התרשים, את אצלו מחזיק (ג)
בניגוד היא כשהחזקתם או אצלו, להחזיקם הזכות לו כשאין
הרשאה עפ''י שניתנו ההוראות כל אחרי ממלא שאינו או לתפקידו

או למסירתם, או להחזרתם בנוגע חוקית

(ד) אינו משגיח השגחה מספקת על התרשים, התכנית, המודל, החפץ,
הסיסמה או הסודי המלים שבספר המלה או המסמך, הרשימה,

החשאית, הידיעה או החשאית

בעוון. יאשם



רשימה, חפץ, תכנית, תרשים, כל בפיקוחו או ברשותו לו שיש כל .5
במישרין אם נכרית, למעצמה ומוסרם מלחמה, לכלי המתיחסים ידיעה או מסמך
המדינה, של בטובתה או בבטחונה לרעה הפוגעת אחרת צורה בכל או בעקיפין, ואם

בעוון. יאשם

בנוגע ידיעות מסירת
לכל מלחמה לגלי

נכריה מעצמה
מס' 32 לש' 1932

סיסמה או הממשלה של הסודי המלים מספר מלה כל המקבל כל .6
חשאיים ידיעה או מסמך רשימה, חפץ, מודל, תכנית, תרשים, או חשאית רשמית
לפקודה בניגוד לו נמסרו אלה כי להאמין מספיק יסוד לו יש שקבלם ובשעה

רצונו. נגד לו נמסרו הנ"ל הדברים כי הוכיח כן אם אלא בעוון, יאשם הזאת,

כדין שלא ידיעה קנלת

כדי או להכנס, שיוכל כדי דלקמן המעשים אחד את העושה כל .7
לכל או זו פקודה בגדר אסור מקום לאיזה להכנס שיוכל אחר לאדם לסייע
 זו פקודה בגדר המדינה של בטובתה או בבטחונה לרעה הפוגעת אחרת מטרה

חיל של שרד בגד בכל חוקית הרשאה בלא מתלבש או המשתמש (א)
בכל או רשמי שרד בגד בכל או המשטרה, או האויר הצבא, הים,
המציג או להתעות, עשוי שהוא עד כך כל להם הדומה שרד בגד
שרד בבגד להשתמש רשאי שהיה או הרשאי כאדם בשקר עצמו

או ללבשו, או כזה

הצהרה בכל בכתב, או פה בעל כוזבת הודעה כל ביודעין המוסר (ב)
המשמיט או בשמו, או ידו על החתומים מסמך בכל או בקשה או

או דברים, לאותם המסייע או דבר, מהם

רשיון או תעודה או רשות תעודתדרך, כל או פספורט כל המזייף (ג) .

של רשמי") "מסמך זה בסעיף (שייקראו כיו"ב אחר מסמך כל או

יד שולח או אותם משנה או המשטרה האויר, הצבא, חימיה, חיל
מחזיקו או כזה, רשמי מסמך בכל המשתמש וכל ברשות שלא בהם

או כתיקונו, שלא או משונה מזוייף, כשהוא ברשותו

בשרות העובד או מלכותו הוד בשרות במשרה המשמש כאדם המתחפש (ד)

שהנהו המתימר או כזה כאדם בשקר עצמו המציג או מלכותו, הוד
או רשמי מסמך כהלכה לו נמסרו או לו ניתנו אשר אדם שאיננו או
רשמית, חשאית סיסמה או הממשלה של הסודי המלים מספר מלה
רשמי מסמך לקבל כונה מתוך כוזבת הודעה כל ביודעין המוסר או

מוסמך הבלתי השמוש
זיוף שרד/ בבגדי
וחשבונות, דינים

כאדם התחפשות זיוף,
כוזבים ומסמכים אחר,



חשאית סיסמה או הממשלה של הסודי המלים מספר מלה או

או אחר, לאדם ובין לעצמו בין רשמית,

הממשלתית המחלקה מאת הרשאה מבלי בפיקוחו או ברשותו שיש כל (ה)
חותם או חותמת כל בדבר הנוגעת הרשות מאת או בדבר הנוגעת
או העשויים או לה המשמשים או ממשלתית למחלקה השייכים
של רשות או דיפלומטית רשות כל ידי על או ידה, על מוספקים
או מלכותו הוד ידי על נתמנו אשר האויר או הצבא, הים, חיל
באותה המשתמש וכל מלכותו הוד מטעם הרשאה עפ"י הפועלים
הדומים חותמת או חותם ברשותו שיש וכל חותם, באותו או חותמת
בהם, המשתמש וכל להתעות העשויה במדה הנ"ל לחותמת או לחותם
בחותמת המשתמש וכל חותם אותו או חותמת אותה המזייף וכל
בפיקוחו, או ברשותו המחזיקם וכל כאלה מזויפים בחותם או

בעוון. יאשם

או ברשותו המחזיק
מסמכים וכוי אצלו
בדרך בלתי חוקית

 אדם כל .8

או המדינה של בבטחונה לרעה הפוגעת מטרה לכל אצלו המחזיק (א)
שלא ובין עריכתו שהושלמה בין רשום, מסמך כל שלה באינטרסים
לשמוש, הוצא שלא ובין לשמוש שהוצא ובין עריכתו, הושלמה
או לחובתו, בנגוד היא כשהחזקתו או להחזיקו הזכות לו כשאין
או ממשלתית מחלקה ע"י שניתנה הוראה כל אחרי ממלא שאינו
ע"י אדם המורשה ע"י אותר. מחלקה בנוגע להחזרתו או להעברתו

או כזה, מסמך של

שהוצא רשמי מסמך כל ברשותו להחזיק אחר אדם לכל המרשה (ב)
של הסודי המלים מספר מלה כל המוסר או בלבד, הוא לשמושו
ברשותו נמצאו אם או כך, שהוצאה חשאית סיסמה או הממשלה
הסודי המלים מספר מלה או רשמי מסמך כל חוקית הרשאה בלא
אדם איזה של לשמושו שהוצאה חשאית סיסמה או הממשלה של

אותו שמצא מתוך רשמי מסמך כל לידו שבא או זולתו,
או לאדם אותו מחזיר אינו או בהחזרתו מתרשל והוא אחר באפן או

או לשוטר, או הוצא, למענם אשר או הוציאו אשר לרשות

כל חוקית הרשאה מבלי למכירה ברשותו מחזיק או מוכר או עושה (ג)
לעיל, כאמור חותם או חותמת

בעוון. יאשם



9. כל משפט פלילי עפ"י סעיף 7 או סעיף 8 שדרושה בו הוכחת איזו
3 מסעיף (2) סעיףקטן לפי בו נוהגין המדינה, של בשלומה לרעה הפוגעת מטרה

.3 סעיף עפ"י שיוגשו פליליים משפטים על חל קטן סעיף שאותו כשם ממש

(2)3 בסעיף השמוש
פליליים משפטים לגבי

עפ"י סעיף 7 או
8 סעיף

עצם הרי ,3 סעיף עפ"י עברה על אדם נגד משפטי מו"מ בכל (1) .10
העובדא כי האדם הנ"ל לקח דברים או נסה לקחת דברים עם סוכן נכרי בין
נסה או קבל הוא כי עדות תשמש לה, מחוצה ובין (א"י) פלשתינה תחומי בתוך
העשויות ידיעות המדינה, של בעניניה או בבטחונה לרעה הפוגעת למטרה לקבל,
בעקיפין. ואם במישרין אם לאויב, לתועלת להיות מכוונות או העלולות או להיות

(2) לצורך הסעיף הזה, אך מבלי לפגוע בכללותן של ההוראות
 דלעיל

נכרי, סוכן עם דברים כלוקח הריהו דלקמן הפעולות את שעושה כל (א)
 ההפך את הוכיח כן אם אלא

פלשתינה בתוך בין נכרי סוכן של הכתובת במקום המבקר (י)

או בלויתו, או בחברתו הנמצא או לה מחוצה או (א"י)

בתוך בין נכרי סוכן של וכתבתו שמו ברשותו שנמצאו מי (11)

ע"י אלה לו נמסרו אם או לה מחוצה ובין (א"י) פלשתינה
אחר. אדם מכל קבלם אם או אחר אדם כל

ממשלה אצל עובד שהיה או העובד אדם כל כולל נכרי" "סוכן המונח (ב)
לצורך בעקיפין, ובין במישרין בין בכך, לחשדו יסוד שיש או נכרית
הפוגע לה, מחוצה ובין (א"י) פלשתינה בתוך בין מעשה, עשית
לעשות שנסה או שעשה או המדינה, של בעניניה או בבטחונה
ממשלה של לטובתה כזה מעשר, כל לה מחוצה או (א"י) בפלשתינה

בכך! לחשדו מספיק יסוד שיש או נכריה

שיש לה, מחוצה ובין (א"י) פלשתינה בתוך בין כתובת כל (ג)
ודברים מכתבים לקבלת המשמשת כתובת שהיא בה לחשוד יסוד
כזה נכרי סוכן יושב שבה כתובת כל או נכרי, לסוכן המשמשים
או קבלתם או כאלה מכתבים מסירת לצורך פונה הוא אליה אשר או
ומכתבים נכרי סוכן של ככתבתו תחשב עסק, כל מנהל הוא בה אשר

נכרי. לסוכן הנשלחים במכתבים יחשבו כזאת לכתובת הנשלחים

עם דברים לקיחת
הרי נגדיים סוכנים
לעברות עדות היא

ידועות



בתפקידיהם התערבות
של או שוטרים של
חילות הוד מלכותו

על מכשולים להעמיד אדם לשום רשות אין אסור, למקום הסמוך במקום .11

או כזקיף או כשומר, שהופקד החיל מאנשי איש כל או שוטר כל של דרכו
הנ''ל את להתעות או האסור, למקום ביחס לזה דומה בתפקיד או כפטרול
אחריה, ממלא שאינו או זו הוראה על העובר וכל דרכו, על לעמוד או ביודעין

בעוון. יאשם

המצפין של עונשו
מרגלים

מספיק יסוד לו שיש או יודעו שהוא אדם כל ביודעין המצפין כל .12
עברה עבר כי או זו, פקודה עפ"י עברה לעבור העומד אדם הוא כי להאמין
בכל להתאסף או להתכנס כאלה אדם לבני ביודעין המרשה או זו, פקודה עפ"י
לקצין לגלות ביודעין מסרב או והנמנע בפיקוחו הנמצא או ידו על התפוש בית
כזה, לאדם ביחס לתתה בידו שיש ידיעה כל מחוז על הממונה עליון משטרה

בעוון. יאשם

בהגשת הגבלה
פליליים משפטים

היועץ ידי על אלא זו פקודה עפ"י פלילי במשפט אדם יובא לא .13
בהסכמתו: או המשפטי

לפועל ולהוציא לתת או כזאת, בעברה שנאשם אדם לעצור שמותר בתנאי
לא אם אף בערבות להוציאו או במשמר לשימו ומותר נגדו, מעצר צו
שאין אלא נגדו, הפלילי המשפט להגשת המשפטי היועץ של הסכמתו נתקבלה
היועץ של הסכמתו תתקבל שלא עד נוספת משפטית פעולה כל נגדו נוקטין

המשפטי.

חפוש נכוןצו טעם יש כי בשבועה הודעה יסוד על שלום לשופט נתברר אם (1) .14
ליתן הוא יבול הזאת, הפקודה על עברה להעשות עומדת כי או שנעשתה לחשוד
מקום לכל או בית לבל עת בכל להכנס בצו הנזכר שוטר לכל ולהרשות הפוש צו
אדם ובכל במקום או בבית ולחפש בכוח,  בכך צורך יש ואם בצו, הנזכר
אחר דבר כל או מסמך או רשימה, מודל, תכנית, תרשים, כל ולקבל בו הנמצא
פקודה על עברה להעשות עומדת כי או נעשתה כי המעיד דבר כל או בזה כיוצא
אליו ביחס ואשר אדם, אותו כל של גופו על או במקום או בבית ימצאנו ואשר זו,
כי או הפקודה על עברה נעשתה כי לחשוד נכון טעם לו יש עמו בקשר או

עליה. עברה להעשות עומדת

ואינו מאד דחוף הוא שהענין עליון משטרה לקצין נראה אם (2)

בכתב צו ליתן הוא רשאי דחופה, פעולה מחייבת המדינה טובת וכי דחוי, סובל
שופט של בצו הכרוכה הסמכות אותה לו ולהקנות שוטר לכל ובחתימתו ידו

הזה. הסעיף עפ"י הניתן שלום



למען כך לעשות דרוש כי העליון לנציב לו שנראה מקום כל (1) .15
שיש אדם מכל בו ולדרוש ידו בחתימת צו להוציא הוא רשאי הצבור, עניני
אלחוטי לטלגרף מכשיר כל או טלגרפי כבל או חוט ברשותו או בבעלותו
הנזכר אדם לכל או לו להראות טלגרמות של לקבלתן או למשלוחן המשמש
ואם הטלגרמות כל של אם ההעתקה, ואת המקור את בצו
שנשלחו טלגרמות של או מסוימים מתואר או מסוג טלגרמות של
שנשלחו טלגרמות של או אליהם, שנשלחו או מסוימים מקום או אדם איזה ע"י
כדלעיל מכשיר או חוט או כבל באמצעות (א"י) לפלשתינה מחוץ מקום לאיזה

לעיל. כאמור טלגרמה לכל המתיחסים המסמכים שאר וכל

(2) כל שנדרש להראות העתקה מקורית, או העתק או מסמך מן
ויהא בעברה יאשם בכך, התרשל או זאת לעשות וסרב לעיל האמורים הסוגים
פונט חמשים של לקנס או חדשים שלשה למאסר ועברה עברה כל על צפוי

כאחד. העונשין לשני או

המיוחס הפירוש אותו לו יהיה זה שבסעיף "טלגרמה" המונח (3)

הסמכות לדרוש
טלגרמות הראית

המיוחס הפירוש אותו לו יהיה אלחוטי" "טלגרף והמונח הדואר בתי בפקודת לו
האלחוטי. הטלגרף בפקודת לו

קטו. פרק

קנב. פרק

מכתבים, קבלת של עסק פרס לקבל מנת על המנהל כל (1) .16
שלמענם לאנשים העברה או משלוח לשם אחרים דואר צרורות או טלגרמות
בהקדם לשלוח חייב אחר, עסק עם בצירוף או עצמו בפני זה עסק בין נועדו
עם יחד העובדא על הודעה הסוהר ובתי המשטרה של הכללי למפקח האפשרי
ההודעה, את המפקח ירשום למען העסק, מתנהל בהם אשר המקומות של הכתובות
אנשים של וכתובותיהם שמותיהם את ירשום ובו פנקס ינהל הכללי והמפקח
כד, על רישום תעודת לו ליתן ההודעה שולח ע"י הכללי המפקח ומשנדרש אלו,
להגיש עליו כך שנרשם אדם וכל מיל, מאה של תשלום ממנו שיקבל לאחר לו יתננה
מתנהל בה אשר חדשה כתובת כל על או בכתובת שנוי על הודעה הכללי למפקח
הפרטים של דיוקם את לקיים כדי בה צורך יהיה אשל אחרת ידיעה וכל העסק,

בפנקס. הרשומים

הפרטים של לרשומים לדאוג עליו לעיל כאמור עסק המנהל כל (2)

 לכך המיוחד בפנקס הבאים

או דואר צרור איזה נתקבל למענו אשר אדם כל של וכתובתו שמו את (א)
אשר בקש למסור לו או לשלוח אלין צרורות דואר שנתקבלו:

של והסדרתם רישומם
עסק המנהלים אנשים

דואר צרורות קבלת של



(ב) כל הוראות שנתקבלו בנוגע למסירתם או למשלוחם של צרורות דואר:

משם אשר המקום שם את רושמים שנתקבל דואר צרור לכל .אשר (ג)
ותאריך הדואר) חותמת (לפי משלוחו ותאריך הדואר צרור בא
החיצונית העטיפה מן בולט הוא אם השולח של וכתבתו ושמו קבלתו
תאריך את בפנקס רושמין רשום, צרור הצרור היה ואם הצרור, של

הרשום! הצרור ומספר הרישום ומשרד הרישום

של וכתבתו ושמו מסירתו תאריך את רושמין שנמסר, דואר צרור כל (ד)
: הצרור נמסר לידו אשר האדם

נשלח שאליהם והכתבת השם את רושמין שנשלח, דואר צרור כל (ה)

נשלח! בו אשר והתאריך

על קבלה ההוא האדם חתם אם עד אדם לשום מכתב למסור לו ואסור
שמו על אשר האדם אינו האדם אותו ואם לעיל, האמור הפנקס באותו המכתב
השאיר לאחרונה הנזכר האדם אם עד המכתב את לו למסור אין המכתב, נשלח
אחרת, לכתובת דואר צרור כל לשלוח לו ואסור למסירתו, בנוגע הוראות אצלו
הוראות כתבתו, עפ"י נשלח הדואר צרור אשר האיש אצלו השאיר אם עד

זאת. לעשות בכתב

אדם ע"י שנתקבלו הדואר צרורות וכל כך הערוכים הפנקסים (3)

צרורות כל של למשלוחם או למסירתם בנוגע הוראה וכל כזה עסק כל המנהל
מתאמת, עת בכל פקיד של לבקורתו פתוחים יהיו כזה, אדם כל ע"י שנתקבלו

ממלא שאינו או זה סעיף מהוראות הוראה על העובר כל (4)

בעברה יאשם כוזבת רשימה כל רושם או כוזבת ידיעה כל המוסר או אחריה,
פונטים עשרה של לקנס או ימים חדש למאסר ועברה עברה כל על צפוי ויהא

כאחד. העונשין לשני או

שנשלחו דואר צרורות על יחול לא זה בסעיף הנאמר דבר שום (5)

דואר צרורות והם עתי מכתב או עתון כל לאור מוציאים בו אשר משרד לכל
כזה. עתי במכתב או בעתון המופיעות למודעות בתשובה השלוחים

קטו. מקנהפרק הוא כאילו יפורש לא זר. בסעיף האמור דבר שום (6)

הממשלה של המיוחדת זכותה הפרת משום בו שיש דבר לכל חוקי היתר
הדואר. בתי פקודת עפ"י לבדה



17. מחובתו של כל אדם לתת, לכשידרש בכך, למפקח הכללי של המשטרה
או זו למטרה הכללי המפקח ע"י שנתמנה עליון משטרה לקצין או הסוהר ובתי
אחר בתפקיד או כפטרול כזקיף, כשומר, הממונה מלכותו הוד מחילות אדם לכל

כיוצא בזה, כל ידיעה שיש בכוחו לתתה בנוגע לעברה, או לחשדעברה, עפ"י
שיש ידיעות למסור כדי מתאימים, ולשעה למקום לבוא ומשנדרש זו פקודה
הוא חייב כך, עם בקשר שיוציא ההוגנות ההוצאות לו ומשהוצעו למסור, בידו
שאינו או כזאת ידיעה מוסר שאינו. וכל הקבועים, ובשעה במקום כך לשם לבוא

בעוון. יאשם לעיל כאמור מופיע

ידיעות ליתן החובה
עברה למעשה ננוגע

או מסית או המשתדל או זו פקודה על עברה לעבור המנסה כל .18
זו עברה בעשית מסייע או עוזר או עברה לעבור אחר אדם על להשפיע מנסה
הפקודה על בעברה יאשם זו, פקודה על עברה למעשה הכנה פעולת כל עושה או
כדרך ממש עמו ונוהגין גופא העבריין על החל. עונש לאותו צפוי ויהא הזאת,

העבריין. עם שנוהגין

נסיונות, הסתות וכו'

19 .(1) כל האשם בעברה עפ"י פקודה זו והיא פשע יהא צפוי למאסר
שנה. עשרה ארבע

למאסר צפוי יהא עוון והיא זו פקודה עפ"י בעברה האשם כל (2)

כאחד. העונשין לשני או פונט מאתים של לקנס או שנים שלוש

עברה הרי זו, פקודה עפ"י עברה בשל אדם של משפטו לצורך (3)

בפלשתינה מקום בכל ואם ממש עשייתה במקום אם נעשתה כאילו דינה שנעשתה
העברין. ימצא בו אשר (א"י)

את הרשות לבלי המשפט לבית המסורה סמכות לכל נוסף (4)
הקטגוריה בקשה אם הרי זו, בסמכות לפגוע ומבלי משפט, בכל נוכח להיות הקהל
במהלך או זו, פקודה עפ"י עברה על אדם נגד המשפטי המו"מ מהלך בשעת
הקהל, את להרחיק זו, פקודה עפ"י עוון או פשע על אדם של במשפטו הערעור
והיתה המשפטי, הברור מן חלק כל במשך המשפט ממקום מקצתו, או כולו
הודעה או עדות איזו של פרסומן כי הנימוק על מבוססת הקטגוריה של בקשתה
רשאי המדינה, של לטובתה או לבטחונה יזיק המשפט במהלך נמסרות שתהיינה

בפומבי. דין הפסק את מקריאין שלעולם אלא בכך, צו ליתן המשפט בית

מאשימין התאגדות, או חברה זו פקודה עפ"י האשם האדם היה (5)

מפקידיהן, פקיד וכל ההתאגדות או החברה ממנהלי מנהל כל עברה באותה

למשפט בנוגע הוראות
עבריינים ולהענשת



בידיעתם שלא נעשו העברה את המהוים המעשה אי או המעשה כי הוכיחו אם אלא
בהסכמתם. שלא או

במעשההסמכות לעצור לחשדו יסוד שיש או זו פקודה עפ"י עברה עובר שנמצא כל .20
לתפשו מותר כזאת, עברה לעבור בהתכוננות או עברה לעבור בנסיון או עברה

מעצר. צו בלא במשמר ולשימו


