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בהם. המסחר ועל פיצוץ חמרי החזקת על פיקוח להטיל הבאה פקודה

 לאמור; (א"י) הפלשתינאית המועצה של בעצתה בזה מחוקק (א"י) לפלשתינה העליון הנציב

.1937 הפיצוץ, חמרי פקודת תקרא זו פקודה הקצר.1. השם

 זו בפקודה .2

"הרשות למתן רשיונות" פירושה מושל מחוז:
(מלחת), האשלגן חנקת ניפוץ, חמרי פיצוץ, חמרי כל כולל "חומרפיצוץ"
חנקת הנתרן (חנקן טשילי), כלורת האשלגן וחנקת האמון: כמו כן גליצרינים
קרבול) (חמצת ופנולים חנקניים צלולוזים חנקניים, גלוקוזים חנקניים,

חנקניים.

פירוש.

יסחר ולא חומרפיצוץ כל ימכור ולא מכירה לצורך אדם יחזיק לא (1).3
אם ואלא רשיונות למתן הרשות מטעם לכך רשיון לו ניתן אם אלא אחרת בדרך בו
למתן הרשות יכולה הרשיון. של כחו יפה אליו שביחס בבנין בכך עוסק הוא
כל מליתן לסרב או ליתן נימוק, כל מתן ובלא הגמורה דעתה הכרעת לפי רשיונות,
ידה על שניתן הרשיון את לבטל או לשנות שהיא עת בכל היא ויכולה כזה רשיון

בהם. צורך שתראה התנאים באותם הרשיון את ליתן או
ויהא רשיונות למתן הרשות ע"י שיקבע בטופס ערוך יהא רשיון כל (2)

ובעברית. באנגלית או ובערבית באנגלית כתוב
ברשיון. המפורט הבנין לאותו רק יפה כחו יהא רשיון כל (3)

ניתן. שבה השנה של בדצמבר ואחד שלשים ביום יתם רשיון כל מועד (4)

המחוז. מהנדס מטעם לכך שאושר לבנין אלא רשיון נותנים אין (5)

הטלת הנבלות
על החזקת חמרי

פיצוץ ועל המסחר
בהם.



הקניותחובה לנהל פנקס. המכירות, כל את ירשום זו פקודה עפ"י רשיון בידו שיש כל (1).4
שינוהל בפנקס משם והיוצאות מסחרו לבית הנכנסות פיצוץ חמרי של והכמויות

המשטרה. של הכללי המפקח ע"י שתיקבע בצורה זה לצורך
או הכנסתו קניתו, מכירתו, תאריו את תפרט בפנקס שתרשם פעולה כל (2)
או מכניס קונה, המוכר, האיש של וכתבתו שמו ואת פיצוץ חומר כל של הוצאתו

מוציא.
המתירים רשמיים מסמכים על להסתמך צריכה בפנקס רשימה כל (3)

הפיצוץ. חמרי של ההוצאה או ההכנסה, הקניה, המכירה, את

את להראות חובה
לרשות הפנקס
רשיונות. למתן

לששה אחת לפחות רשיונות למתן לרשות הפנקס את להראות חובה .5

והרשות רשיונות, למתן הרשות ע"י שייקבע או ברשיון מפורט שיהא ביום חדשים
עליה. ותחתום כזאת הראיה כל על הערה בפנקס תרשום רשיונות למתן

שוטר של סמכותו
פנקסי כל לבדוק

וכוי. סחורה

המתנהל פנקס כל לבדוק לו שיתנו מתאמת עת בכל לדרוש יכול שוטר כל .6

מכל לדרוש יוכל וכן ממנו, קטע כל ולהעתיק זו פקודה של 4 סעיף הוראות עפי'י
להראות אחרת, בדרך בהם העוסק או פיצוץ חמרי המוכר או הקונה או המחזיק אדם

סחורתו. את לבדוק לו ולהרשות לכך רשיונו את לו
קציני של סמכותם

ידועים משטרה
העברת את לדרוש

ממקום הפצוץ חמרי
למקום.

במקום פיצוץ חמרי להחזקת זו פקודה עפ"י רשיון אדם בידי יהיה אם גם .7

או המשטרה של הכללי המפקח סגן או המשטרה של הכללי המפקח יוכל מסוים,
את להעביר אדם אותו על שהיא עת בכל לצוות מחוז על הממונה משטרה קצין
שיאושר אחר בנין לכל הרשיון עליו שניתן הבנין מן מהם חלק או הפיצוץ חמרי

אלה. משטרה קציני ידי על

בדרךענשים. בהם עוסק או פיצוץ חמרי מוכר או מכירה לצרכי המחזיק כל (1)8
במקום שלא או זו פקודה של 3 סעיף הוראות עפ"י הניתן רשיון עפ"י שלא אחרת
יותר לא לקנס בדין, חייב בצאתו צפוי, ויהא בעברה יאשם ברשיון, המפורט

כאחד. ולמאסר לקנס או חדשים מששה יותר לא למאסר או פונט מחמשים

: דלקמן המעשים אחד עושה והוא זו פקודה עפ"י רשיון בידו שיש כל (2)

או זו, פקודה של 5 סעיף או 4 סעיף הוראות אחרי ממלא אינו (א)

עפ"י זאת את לדרוש שהורשה שוטר לכל רשיונו את להראות מסרב (ב)
מפריע או כזה שוטר ע"י בדיקה כל להרשות מסרב או זו פקודה של 6 סעיף

או הבדיקה, בעד
חמרי העברת בדבר הוראה כל אחרי למלא בזדון מתרשל או מסרב (ג)

זו, פקודה של 7 לסעיף בהתאם כחוק לו שניתנה פיצוץ

פונט. מחמשים יותר לא לקנס בדין, חייב בצאתו צפוי, ויהא בעברה יאשם

הזאתתקנות. הפקודה הוראות של לביצוען תקנות להתקין יכול העליון הנציב .9

כלל. בדרך
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ווקאפ ג. א.
עליון. נציב


