
(תיקון), ממשלתיות מסילותברזל פקודת
מס' 68 לש' 1946.

.1936 הממשלתיות, מסילותהברזל פקודת את לתקן הבאה פקודה
חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א"י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור: 
נקראת ותהיה ,1946 (תיקון), הממשלתיות מסילותהברזל פקודת תיקרא הזאת הפקודה .1

"הפקודה להלן שתיקרא ,1936 הממשלתיות, מסילותהברזל פקודת עם כאחת ומתבארת
העיקרית".

שם קצר.

 יתוקן העיקרית הפקודה של 2 סעיף .2

: הבאה ההגדרה "הנהלה", ההגדרה לאחר מיד בה' שהוכנס מתוך (א)
או מעבידה מפעילה, שההנהלה כלשהוא, שירות מובנו לשעתחירום" "שירות

מסדרת אותו לפי סעיף 4(1) (ה'א') של הפקודה הזאת.";
 הבאות: המלים ואחריו בפסיק והחלפתה "סחורה" שבהגדרת הנקודה במחיקת (ב)

"או בכל כלירכב של דרכים או באמצעיהובלה אחר, המשמשים בשירות כלשהוא
לשעתחירום, או למענו.";

 הבאות: המלים ואחריו בפסיק והחלפתה "בעליחיים" שבהגדרת הנקודה במחיקת (ג)
כלשהוא בשירות המשמשים אחר, באמצעיהובלה או דרכים של כלירכב בכל "או

לשעתחירום, או למענו." ; 
(ד) מתוך שתוכנסנה בהגדרת "חבילות", מיד לאחר הביטוי "ברכבותנוסעים" שם,

: הבאות המלים
כלשהוא בשירות המשמשים אחר, באמצעיהובלה או דרכים של כלירכב בכל ,,או

לשעתחירום, או למענו, ומסיעים נוסעים." ;
ואחריו בפסיק והחלפתם "מסילתברזל" שבהגדרת (ה) מפסקה הנקודהוהפסיק במחיקת (ה)

המלה ,,וכן" ; וכן
הבאה הפסקה שבה, (ה) פסקה לאחר מיד "מסילתברזל", בהגדרת שתוכנס מתוך (ו)

כפסקה (ו) :
בשירות המשמשים ונספחות, מפעלים אמצעיהובלה, ושאר דרכים של כלירכב כל 0)"

אליו.". בקשר או למענו לשעתחירום, כלשהוא

תיקון סעיף 2 של
העיקרית. הפקודה

לאחר מיד בו, שתוכנס מתוך יתוקן העיקרית הפקודה מן 4 סעיף של (1) סעיףקטן .3
: (ה'א') כפסקה הבאה, הפסקה שבו, (ה) פסקה

"(ה'א') להפעיל, להעביד או לסדר שירותים בדרכים או באמצעיהובלה אחרים, מקום
העבדתם הפעלתם, את המחייבת שעתחירום  הכללי המנהל של לדעתו  שקיימת

או סידורם של אותם שירותים למען קיומה הנאות של מסילתהברזל ;".

תיקון סעיף 4 של
הפקודה העיקרית.

4. סעיףמשנה (1) של סעיף 42 מן הפקודה העיקרית יתוקן מתוך שתוכנס בו, מיד
לאחר פסקתמשנה (111) של פסקה (ב) שבו, פסקתהמשנה החדשה הבאה, כפסקתמשנה

"(IV) את הסידורים, שיש לעשותם למען שירות כלשהוא לשעתחירום, את התנאים
החלים עליו, וכל עניין הכרוך בזה או הקשור אל זה.".

תיקון סעיף 42 של
העיקרית. הפקודה

נערך או נעשה שהיה מטעמה, או ההנהלה בידי שנערך סידור שנעשה, פעל כל (1).5
אותו שנעשה בזמן בתקפה הזאת הפקודה עמדה אילו תוקף, להם נודע שיהיה כזה באופן
פעל או נערך אותו סידור, יהיו רואים אותם כאילו הם עשויים או ערוכים, ונעשו ונערכו

תוקף. להם נודע שיהיה כזה באופן תמיד,

תוקף. הקניית



(2) יהיה הדבר מותר, כי כל כלל או חוקעזר, שהותקנו לפי סעיף 42 של הפקודה העיקרית
לצרכי שירות לשעתחירום, או בקשר אליו, יהיו מותקנים בנפקות למפרע (ריטרוספקטיבית)

.1946 בנובמבר, 5 לפיוט

.1946 בנובמבר, 20
קאנינגהאם ג. א.

נציב עליון.

תזכיר.
הנהלת את כפה שיבוש אותו מעשיחבלה. עקב מסילתהברזל שירותי שיבוש אירע (א"י) בפלשתינה
מסילתהברזל להשתמש באמצעי תחליף לשירות מסילותהברזל כדי להסדיר את התנועה, כגון במקרים שבהם

לגשרים. הרס או נזק מעשיחבלה גרמן
2. פקודת מסילותהברזל הממשלתיות, 1936, היא הפקודה העיקרית, אינה קובעת כל קביעה תחילתית

לעיל. שתואר לשעתחירום שירותתחליף אותו של להפעלתו
לשעתחירום שירות להגעלת תוקף מקנה 5 וסעיף כזאת. קביעה לקבוע הזאת הפקודה נועדה לפיכך, .3


