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  צבא הגנה לישראל

  329' צו מס
  צו בדבר מניעת הסתננות

  
  :הנני מצווה בזה לאמור, בתוקף סמכויותי כמפקד האזור

  
   -בצו זה   .1  הגדרות

  
פי רשיון של מפקד האזור או מי שהוסמך -על -" כדין"
  ;ידו-על
  
מי שנכנס לאזור ביודעין ושלא כדין לאחר  -" מסתנן"

או , במצרים, בסוריה, ששהה בגדה המזרחית של הירדן
  ;בלבנון לאחר היום הקובע

  
  ;מי שמקום מגוריו הקבוע באזור -" תושב האזור"
  
לרבות מי שמזויין במכשיר או בחומר העשוי  - " מזויין"

להמית אדם או לגרום לו חבלה חמורה או חבלה מסוכנת 
  .אף שאינו כלי ירייה או חומר נפץ או חומר מתלקח

  
 10,000 -נו מאסר חמש עשרה שנים או קנס די, המסתנן  .2  דין מסתנן

  .י או שני העונשים כאחד''ל
  

  גירוש
  
  
  
  

  :תיקון
  831' צו מס

  

מפקד צבאי רשאי לצוות בכתב על גירושו של מסתנן . א  .3
בן שהואשם בעבירה לפי צו זה ובין שלא , מן האזור
וצו הגירוש ישמש אסמכתא חוקית להחזיק , הואשם

  .עד לגירושו מסתנן כאמור במשמורת
  
והאדם שנגדו הוצא צו ) א(ניתן צו גירוש לפי סעיף קטן . ב

, גירוש נמצא מסיבה כלשהיא במעצר או מאסר
ישוחרר אותו אדם ממעצרו או ממאסרו לשם ביצוע 

, אף אם לא תמה תקופת המעצר או המאסר, הגירוש
  .אלא אם נקבע אחרת בצו הגירוש

  
או בחברת אדם מזויין או , הוא מזוייןמי שהסתנן כש  .4  דין מסתנן מזויין

  .מאסר עולם - דינו , ידי אדם מזויין-נתמך על
  

מי שנמצא באזור בלי תעודה , בכל הליך לפי צו זה  .5  ראיות
עליו הראייה שלא , המאפשרת זיהויו כתושב האזור

  .הסתנן לאחר תחילתו של צו זה
  

שהייה לאחר תום 
  תוקף הרשיון

פי רשיון ונשאר -לאחר היום הקובע על מי שנכנס לאזור  .6
או בניגוד , באזור שלא כדין לאחר תום תוקף הרשיון

  .כמסתנן 3רואים אותו לעניין סעיף , לתנאיו
  

קבלת רשיון 
  במרמה

פי רשיון שהושג -מי שנכנס לאזור לאחר היום הקובע על  .7
  .רואים אותו כמסתנן, על סמך הצהרה כוזבת

  
, )125' מס) (יהודה והשומרון(עת הסתננות הצו בדבר מני  .8  ביטול
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  .בטל - 1967-ז''תשכ
  

ביולי  15(ט ''ט בתמוז תשכ''תחילתו של צו זה ביום כ  .9  תחילת תוקף
1969.(  

  
יהודה (צו בדבר מניעת הסתננות "צו זה ייקרא   .10  השם

  ".1969- ט''תשכ, )329' מס) (והשומרון
  

  
  ט''ג בתמוז תשכ''י

  1969ביוני  29
  אלוף-תת, ל ורדירפא  

  מפקד אזור
  יהודה והשומרון             

      
  665' עמ 19מ ''קמצ: פורסם
  320' עמ 46מ ''קמצ] 18.3.80) [1' תיקון מס( 831' צו מס. 1: תיקונים

   

  
 


