
פקודת המכרות (תקון).
.1940 לש' 8 מס'

המכרות. פקודת את המתקנת פקודה

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

עם כאחד אותה וקוראיו 1940 (תקון)' המכרות פקודת תקרא זו פקודה .1

העיקרית. הפקודה לקמן הקרויה המכרות, פקודת
הקצר. השם

פרק צד

כמו "ממש המלים מחיקת ע"י יתוקן העיקרית מהפקודה 85 סעיף (1)2
סעיף. באותו המופיעות בקרקע" אחרות הנאה בטובות

הפקודה של תקפה תחלת בתאריך תוקף קבל כאילו אותו רואיו זה סעיף (2)
העיקרית.

85 סעיף תקזז
העיקרית. מהפקודה

מאותו (4) סעיףקטן מחיקת ע"י יתוקן העיקרית מהפקודה 86 סעיף (1)3
דלקמן: בסעיףהקטן והחלפתו סעיף

בצירוף לעיל, כאמור המכרות בסניף רישום הטעון מסמך מכל העתק (4),,
יוגשו במסמך, הנזכרת1 הקרקע לזיהוי הדרושים תכנית או מפה כל של העתק

המתאים". האחוזה ספרי למשרד
הפקודה של תקפה תחילת בתאריך תוקף קבל כאילו אותו רואין זה סעיף (2)

י העיקרית.

תקון סעיף 86
העיקרית. מהפקודה

א, 109 כסעיף שיסומן דלקמן הסעיף הכנסת ע"י תתוקן העיקרית הפקודה .4

הימנה: 109 סעיף לאחר ויבוא
הכנסת סעיף חדש
העיקרית. בפקודה

"רשיונות לסלוק
חול וכו' מהחוף.

פקודה, או חוק בכל האמור דבר כל למרות א(1) 109

או חול לסלק כוונה מתוך לחפור או לסלק, אדם לשום אסור
מועצה או עיריה כל של אזור בתוך הנמצא חוף מכל חצץ
המחוז. מושל מאת. לכך רשיון קבל כן אם אלא מקומית,
או ליתן המוחלטת, דעתו הכרעת לפי המחוז, מושל רשאי
שניתן רשיון כל זמן בכל לבטל או כזה, רשיון לתת למאן

רשיון. אותו■ למתן תנאים כל לצרף רשאי והוא כך,
(2) לצרכי סעיף זה, יהא פירושו של המונח "חוף'' 
או מפרץ נחל, תעלה, כל ושל הים של השפה או הקרקע



מימיו מגיעים שבו למקום עד נהר כל ושל נהה תוצאות
שפתים גבעתחול, מחיצה, שפה, צוק, וכל גאות, בשעת

לחוף. הסמוכה אחרת קרקע או שטוחה קרקע וכל

שניתן רשיון בכל או זה בסעיף האמור דבר שום (3)
להגביל לאסור, אדם כל של בזכותו לפגוע בא אינו פיו, על
אחרת להפרעה או לסילוק לחפירה, ביחס תנאים להטיל או
הסעיף אלמלא זו בזכות להש,תמש רשאי היה אם בתמרים,

: הזה

כזאת, בזכות השמוש אגב אדם, לכל שאסור בתנאי
זה. סעיף עפ"י אסורים שהם דבר או פעולה כל לעשות להרשות

אחת העושה כל הרי זו, מפקודה 111 סעיף לצורך (4)
שמנצל כמי אותו רואין (1) סעיףקטן עפ"י האסורות הפעולות

לחצוב. כרשיון דינו סעיףקטן אותו עפ"י ורשיון מחצבה,

.1940 במרץ, 19
מקמיכאל הרולד


