
צופות, פקודת
.1946 לש' 58 מס'

עליהם. ולהגן (א"י), בפלשתינה הצופות התאחדות של וענייניה פעולותיה את לקדם הבאה פקודה
חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א"י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור: 

.1946 הצופות, פקודת תיקרא הזאת הפקודה שם קצר.1.



פירוש. הזאת בפקודה .2

אשר המלכותי. כתבהזכויות לפי שאוגדת הצופות, התאחדות מובנה "ההתאחדות"
הוענק ביום הארבעהעשר בדצמבר, 1922:

הממלא או (א"י), בפלשתינה לצופות נציבה במשרת המבהן האדם מובנה "נציבה"
מקומו! את

בתפקידים שהוכרו גורה, או צופה גורים, מדריכת בכתב, שמונתה מדריכה מובנה "צופה"
אלה לפי תקנון ההתאחדות, וכוללת את כל מדריכות ההתאחדות :

"policy תקנון ההתאחדות" מובנו התקנון המתייחס להתאחדות, הכלול בספר הנקרא"
"ORGNISATION AND RULES 1943 כפי שתוקן או הוחלף מזמן לזמן, והכפוף לכל
התנאים את להלום כדי תקנון, לאותו בהתאם הנאותה בצורה שאושרו שינויים'

(א"י). בפלשתינה המקומיים
שימוש צמצום

ההתאחדות. בטדי
ההתאחדות. תקנון לפי כן לעשות וזכאי כהלכה מורשה שאינו אדם, לשום יותר לא .3

האמור התקנון שלפי סמל, או אות, שלט, מדים, כל בפומבי לשאת, או לעטות, ללבוש,
מותאמים הם במיוחד לשימוש בהרשאתה של ההתאחדות, זיז שאפשר לחשבם באופן מסתבר
לחיקוי של הנ"ל לפי אותם סגנון אי אופן, עדכדי שייצרו רושם כי אותו אדם זכאי לפי

סמל. או אות שלט, מדים, אותם לשאת, או לעטות ללבוש, האמור התקנון
במכירת צמצום
שלטים וכו'.

שהותאמו סמל, או אות שלט, הנושא חפץ כל למכירה יציע ולא ימכור, לא אדם שום .4

במיוחד לשימוש בהרשאתה של ההתאחדות, או שאפשר לחשבם באופן מסתבר לחיקוי
כן. לעשות הנציבה מן בכתב הרשאה תחילה קיבל אלאאם הנ"ל' של

איו לאדם לטעון
בשקר על קשרים

להתאחדות.

מעורב להיות או אל, בקשר לעבוד או לארגן, או לייסד, אדם לשום יותר לא .5

או הטוענים בניאדם, חבר או גדוד כל אל, בקשר בעבודה או של, בארגונו או בייסודו
צופות, הם כי  ההתאחדות לתקנון בהתאם שהוענקה כהלכה, הרשאה ללא  מתיימרים
או כצופית, מתיימרים או פנים המעמידים או ההתאחדות, אל אחר באופן קשורים או

ההתאחדות: אל אחר באופן כקשורים
 עסוק שבהיותו אדם, שום הזה הסעיף לפי בדין להתחייב צפוי יהיה שלא בתנאי
בניאדם, חבר או לגדוד בקשר בעבודה  הזאת הפקודה של תקפה תחילת בתאריך
 תאריך מאותו חדשים שלושה במשך  יגיש צופות, להיות המתיימרים או הטוענים
אלאאם עבודה, באותה להמשיך ההתאחדות תקנון לפי הרשאה לקבל כדי לנציבה בקשה

למבקש. זאת ותודיע כזאת הרשאה מלהוציא הנציבה תסרב ועדאשר
ויהיהענשים. בעבירה, יאשם הזאת, הפקודה של מקביעותיה קביעה כל המפר אדם, כל .6

צפוי למאסר של חודש אחד או לקנס של עשרה פונטים או לאותם שני ענשים גם יחד.

.1940 בנובמבר, 20
קאנינגהאם ג. א.

ונציב עליון.


