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והמוסרת (א"י), בפלשתינה לקרקע מתחת אשר מים של ולהעלאתם לגילוים הוראות הקובעת פקודה
כך. עם בקשר סמכויות העליון לנציב

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

.1938 המים, חקירת פקודת תקרא זו פקודה .1

סמכותו של
העליוז הנציב
להכנס לקרקע
ולנהל פעולות
לשם גילוים
והעלאתם של

מים אשר מתחת
לקרקע.

בפלשתינה הנוהגים חוק או פקודה בכל ההיפר את האומר דבר כל למרות .2

שהוסמך (א"י), פלשתינה ממשלת מפקידי פקיד כל או העליון הנציב הרי (א"י),
על הידרוגרפית חקירה עריכת לצורך עת, בכל רשאי העליון, הנציב מטעם לכך
מתחת מים של מציאותם גילוי לשם או הימנה, חלק או (א"י), פלשתינה כל פני
בה ולערוך בה ולהחזיק קרקע לכל להפנט השטח, פני אל והעלאתם לקרקע
מכונות ולהקים ובדיקות מדידות לפועל ולהוציא שהוא מספר באיזה נסיון קדיחות
צורך יראה העליון שהנציב הפעולות אותן כל את עליה ולעשות מכונות ומיסדר

דלעיל. המטרות עם בקשר בהן

פיצויים.

ו. פרק

כתוצאה אדם לכל שנגרם נזק כל בעד פיצויים ישלם העליון הנציב .3
עליו שיוסכם סכום כדי 2 בסעיף המפורטות הפעולות מן פעולה כל של ישרה
להוראות בהתאם בוררות בדרך שיוסכם סכום כדי כזה, הסכם ובאין אדם, אותו עם

לזמן. מזמן במקומה שתבוא פקודה כל להוראות בהתאם או הבוררות פקודת

פקודההפקעה. כל עפ"י לו המסורות הקיימות הסמכויות בכל לפגוע בלא .4

מכל כתוצאה לקרקע מתחת מים מקורות לכשיתגלו העליון, הנציב רשאי חוק, או
קדיחה, אותה המקיף השטח את להפקיע ,2 סעיף הוראות עפ"י שנעשתה קדיחה
לצרכי קרקע הפקעת בענין לזמן מזמן הנוהג לחוק בהתאם אחד, מדונם יותר ולא

צבורי. ערך בעל מפעל היתה שהקדיחה העליון הנציב העיד כאילו צבור,

בעד פיו על שישולם פיצוי כל הרי חוק, אותו הוראות שלמרות בתנאי
המפורטות הפעולות שהוחלו לפני הקרקע של שויה על מבוסס יהא קרקע אותה

.2 בסעיף

המפירעונש. או ,2 סעיף עפ"י שהותרה פעולה כל בזדון מכשיל או המפריע כל .5

ויהא בעביה יאשם מקיימן, שאינו או הזאת הפקודה הוראות את אחרת בדרך
או פונטים מעשרה יותר לא לקנס או חודש עשר משנים יותר לא למאסר צפוי

כאחד. העונשין לשני

הפקודהתקנות. הוראות של ביצוען לצורך תקנות להתקין רשאי העליון הנציב .6

הזאת.

.1938 בפברואר, 0נ
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נציב עליון.


