
1 מסי תוספת
.1946 בספטמבר, 30 מיום 1525 מס' מיוחד גליון הרשמי העיתון על

,(2 מס' (תיקון חופים פקודת
.1946 לשנת 51 מס'

החופים. פקודת את לתקן הבאה פקודה
: לאמור שלה, היועץ הוועד של בעצתו (א"י), לפלשתינה העליון הנציב בידי יוחק חוק
כאחת נקראת ותהיה ,1946 ,(2 מס' (תיקון החופים פקודת תיקרא הזאת הפקודה .1

העיקרית''. "הפקודה להלן שתיקרא החופים, פקודת עם
שם קצר.
פרק קי''ד.

הבא: הסעיף יבוא ובמקומו יופקע, העיקרית הפקודה של 13א סעיף 13א2. סעיף הפקעת
של הפקודה העיקרית

באחר. והחלפתו "כוחותיה של רשות
ביחס החופים

לאניות מסויימות.

13א.(1) מקום שטבעה אנייה כלשהיא, או עלתה על שרטון או
או מהווה, שהיא. באופן (א"י), בפלשתינה כלשהוא נחוף נעזבה,
לניווט סכנה או מכשול  החופים רשות של לדעתה  להוות עלולה
. החופים רשות רשאית בחוף, בשימוש מכשול או
שנקבעו, ובאופן בצורה הודעה, אנייה אותה של לבעליה למסור (א)
שיעלה, יסלק או ישמיד אותה אנייה במושך אותו זמן ובאותו
הודעה ומשנמסרה הודעה, באותה להינקב עשויים שיהיו אופן,
הוא חשבונו על ההודעה, של דרישותיה אחר הבעל ימלא כזאת,

עצמו ; וכן
דרישה אחר מלמלא אנייה אותה של בעליה שחדל מקום (1) (ב)
(א) פסקה לפי שנמסרה הודעה, של מדרישותיה כלשהיא

של סעיףקטן זה ; או
ההכרח מן  החופים רשות של לדעתה  אשר מקום (11)

לפני אנייה אותה להשמיד או לסלק להעלות, התועלת מן או
הודעה, באותה הנקוב הזמן תום

לקנות אחיזה באותה אנייה, ולהעלותה, לסלקה או להשמידה ;
יכן

סילוקה להעלאתה, עד במצופים לסמנה או אנייה אותה להאיר (ג)
השמדתה. אז

(2) מקום שהשתמשה רשות החופים בכוחות  כולם או מקצתם 
 היא רשאית ,(1) בסעיףקטן לה שהוענקו

את סעיףקטן, באותו שנזכרה האנייה, של מבעליה להיפרע (א)
כל ההוצאות, שעמדה בהן מתוך שימוש באותם כוחות; או

(ב) למכור את האנייה האמורה, באותו אופן שתחשבנו 'נכון,
וכן

(1) מקום שדמיפדיונה של אותה מכירה עולים על ההוצאות
בידה תעכב  כוחות באותם שימוש מתוך בהן שעמדה
מתוך אותם דמיפדיון את סכומן של אותן הוצאות, ותחזיק

או בהם! הזכאי האדם לטובת  כפקדון בעודף



(11) מקום שאין דמיפדיונה של אותה מכירה עולים על ההוצאות,
אותם בידה תעכב כוחות, באותם שימוש מתוך בהן שעמדה
דמיפדיון ותיפרע מבעליה של הספינה האמורה את ההפרש
יש אם  הוצאות אותן לבין דמיפדיון אותם שבין בסכום

בנמצא. כזה הפרש
(3) לצרכי הסעיף הזה יכלול המונח "אנייה" כל מצרך או חפץ
מנגנון מטענה. שלדה' שהינם הפצים או מצרכים של אוסף או
הכננת, ציודה, מוחסנותיה או מטעןהסרק של אותה אנייה, או

אלה. מכל חלק המהווים

קנ"ה. טרק
מס' 36 לש' 1944.

של קביעותיהן על מוסיפות תהיינה הזה הסעיף של קביעותיו (4)
.1944 האזרחיים, הנזקים ופקודת ודמיהצלה נטרפות סחורות כקורת
גורעות ולא לזמן, מזמן בתקפם העומדים אחרים, חוק או פקודה וכל

מהן."
תיקון סעיף 17 של
העיקרית. הפקודה

3. סעיף 17 של הפקודה העיקרית יתוקן מתוך שיכניסו, בסעיףקטן 1 שבו, סמוך
: א') (ט"ז כפסקה הבאה, הפסקה את סעיףקטן, שבאותו (ט"ז) פסקה לאחר

13א, סעיף לפי הודעה תימסר שבהם והאופן, הטופס את הקובעות תקנות א') ,,(ט"ז
רשאית החופים רשות שתהיה פקדון), הפקדת או ערובה מתן (לרבות הדרישות ואת

."! הודעה אותה אחר ימלא שהלה להבטיח כדי אדם, אותו על להטילן

26 בספטמבר, 1946.
קאנינגהאם ג. א.


