
(תיקון), חופים פקודת
.1946 לש' 44 מס'

החופים. פקודת את לתקן הבאה פקודה
: לאמור שלה, היועץ הוועד של בעצתו (א"י), לפלשתינה העליון הנציב בידי יוחק חוק

שם קצר.
קי"ד. פרק

פקודת עם כאחת נקראת ותהיה ,1946 (תיקון), החופים פקודת תיקרא הזאת הפקודה .1

העיקרית". "הפקודה להלן הנקראת החופים,

של 2 סעיף תיקון
העיקרית. הפקודה

: כלהלן יתוקן העיקרית הפקודה של 2 סעיף (1)2
 במקומה: תבוא הבאה וההגדרה תימחק, "פקיד" המונח הגדרת (1)

 כולל "פקיד" ,,

וגם לפועלים, פרט החופים רשות של במרותה המשמשים בניאדם, כל (א)
 אותהשעה שהורשה אדם, כל של במרותו המשמשים לפועלים) (פרט בניאדם כל (ב)
בהעברה, לפי סעיףקטן (1) של סעיף 3ב, או בהרשאה, לפי סעיףקטן (1) של סעיף
3ג  להשתמש בכוח כלשהוא, או למלא חובה כלשהיא, של רשות החופים או של

< ו" העניין לפי הכול החוף, על הממונה הפקיד
בה, המצוייה "והוא", הכלה תוחלף סיוור" איזור או מעבר ,,מח0ן המונח בהגדרת (11)

הוא". "או במלים
.1946 באפריל, הראשון ביום לתקפו נכנס כאילו הזה הסעיף את רואים יהיו (2)

של 3ב סעיף הפקעת
העיקרית הפקודה
באחרים. והחלפתו

: במקומו יבואו הבאים והסעיפים יופקע, העיקרית הפקודה של 3ב סעיף ג.(1)
"כוחה של רשות
את להעביר חופים

כוחותיה.

3ב.(1) (א) רשות  החופים רשאית, ביו בדרך כלל ובין ביחס
לעניין מיוחד או סוגעניינים מיוחד כלשהוא, להעבירבכתב,
רשות של מכוחותיה כלשהוא כוח כלשהוא לאדם  בחתימתה
כלשהוא, צו או כלשהוא כלל או הזאת, הפקודה לפי החופים

לפיה. ניתן או שהותקן
בנפקות זה, סעיף לפי כלשהיא, העברתכוחות לבצע מותר (ב)

(חוזרת). למפרע

בכתב להפקעה נתונה תהיה (1) סעיףקטן לפי העברתכוחות (2)
בכל הכלול דבר ושום בחתימתה, החופים רשות בידי זמן בכל
כל בכוח מלהשתמש החופים רשות את ימנע לא כזאת העברתכוחות
שהוא, שהוענק לה בפקודה הזאת או בכלל כלשהוא או בצו כל

לפיה. ניתן או שהותקן שהוא
רשות של כוחה

חופים לקבוע קביעות
מילוי בדבר

פקיר של תפקידיו
ממונה על החוף.

לעניין ביחס ובין כלל בדרך בץ רשאית, רשותהחופים (א) 3ג(1)
 לקבוע כלשהוא, מיוחד עניינים סוג או כלשהוא מיוחד
כלשהוא, שאדם זה בדבר קביעות  בחתימתה בכתב, בהרשאה
לפקיד שהוענק כלשהוא, בכוח ישתמש הרשאה, באותה הנקוב
כל בצו או כלשהוא בכלל או הזאת, בפקודה החוף על ממונה



שהוא, שהותקן או ניתן לפיה, או ימלא חובה כלשהיא, שהוטלה
כך. פקיד אותו על

(ב) הרשאה כלשהיא לפי סעיףקטן זה, יכולה להינתן בנפקות
(חוזרת). למפרע

זמן בכל בכתב להפקעה נתונה תהיה (1) סעיףקטן לפי הרשאה (2)
בידי רשותהחופים בחתימתה, ושום דבר הכלול בכל הרשאה כזאת
כלשהוא, בכוח מלהשתמש החוף על הממונה הפקיד את ימנע לא
כלשהוא, כצו או כלשהוא בכלל או הזאת, בפקודה לו שהוענק

לפיה. ניתן או שהותקן
מה בדבר קביעה

שייעשה במניעות,
ודמים משיטות

מסויימים.
מס' 9 לש' 1945 .

או ,1945 הפירושים, בפקודת הכלול דבר כל למרות 3ד.(1)
החופים, רשות רשאית כלשהיא, אחרת בפקודה או הזאת, בפקודה
לפי כלשהיא, כוחות בהעברת  לקבוע העליון, הנציב של באישורו
(1) סעיףקטן לפי כלשהיא, בהרשאה או 3ב, סעיף של (1) סעיףקטן
לגבות כלשהוא אדם החופים רשות מרשה שלפיהם 3ג, סעיף של
בצו או כלשהוא בכלל שנקבעו כלשהם, דפים או משימה מגיעות,
מגיעות, כי קביעה,  הזאת הפקודה לפי ניתן או שהותקן כלשהוא,
העברת אותן של תקפן מכוח שנגבו כלשהם, דמים או משימה
מגיעות, אותן לגבות כנ"ל שהורשה האדם, יהיה הרשאה, או כוחות
מקצתם, או כולם בידו, לשמרם רשאי כלשהם, דמים או משימה
שיהיה אחר, אופן באותו מקצתם, או כולם מרשותו, להעבירם או

הרשאה. או העברתכוחות באותן ניקב להיות עשוי
למפרע בנפקות להינתן יכול זה סעיף לפי כלשהוא אישור (2)

(חוזרת).
הצגת העתק של
או העברתכוחות
הרשאה שהוצאו

רשותחופים. בידי
מס' 44 לש' 1946.

החופים פקודת חיקוק לאחר מעשי, הדבר לכשיהיה מיד 3ה.
בהעברתכוחות,  שעה אותה המורשה אדם, כל יציג ,1946 (תיקון),
לפי סעיףקטן (1) של סעיף 3ב, או בהרשאה, לפי סעיףקטן (1) של
של כלשהיא חובה למלא או כלשהוא בכוח להשתמש  3ג סעיף
העניין, לפי הכול החוף, על הממונה הפקיד של או רשותהחופים
באותו אותיות, באותן הרשאה, או העברתכוחות אותה של העתק
לנקוב החוף על הממונה הפקיד עשוי שאותם מצב, ובאותו מקום

זמן." בכל מוצג ויקיימהו לזמן, מזמן
.1946 באפריל, הראשון ביום לתקפו נכנס כאילו הזה הסעיף את רואים יהיו (2)

 יתוקן העיקרית הפקודה של 8 סעיף .4

(א) במחיקת הערתהשוליים שבו ובהחלפתה בהערתהשוליים הבאה :
"מתן רשיונות לאניות" ;

הבא: בסעיףהקטן ובהחלפתו סעיף אותו של (1) סעיףקטן בהפקעת (ב)

"(1) שום אנייה  לא תשמש בתחומי כל חוף בפלשתינה (א"י), ולא תהלך בין חופים
פלשתינה שבפנים נהרות או ימות או אגמים כל עלפני או (א"י) שבפלשתינה כלשהם
אחר, שירות בכל או ממנה או אנייה אל בשכר סחורות או בניאדם הובלת מתוך (א"י),
האנייה, משתייכת שאליו החוף, על הממונה הפקיד מאת רשיון לאנייה ניתן אלאאם
 הארץ שבפנים נהרות או ימות או אגמים בכל המהלכת אנייה של במקרה  או

מאת הפקיד הממונה על החוף שבו רשומה האנייה."

של 8 סעיף תיקון
העיקרית. הפקודה

5. כל אנייה, שיכלה להלך בהיתר  לפני תחילתתקפו של סעיף 4 מן הפקודה הזאת 
שבפנים נהרות או ימות או אגמים כל עלפני או (א"י), בפלשתינה כלשהם חופים בין
העיקרית, הפקודה מן 8 סעיף של (1) סעיףקטן לפי רשיון לה שיינתן בלי (א"י), פלשתינה
שעמדה בתקפה עובר לתאריך תחילתתקפו של סעיף 4 מן הפקודה הזאת, תהיה רשאית

קביעה לזמן מעבר.



להוסיף ולהלך כן  במשך תקופה של חודש אחד למן התאריך ההוא  בין חופים כאלה,
סעיף של (1) סעיףקטן לפי רשיון לה שיינתן בלי כאלה, נהרות או ימות אגמים, פני על או

הזאת. הפקודה של 4 בסעיף שחוקק כפי העיקרית, הפקודה מן 8

5נ באבגוסט, 1946.
קאנינגהאם ג. א.


