
(תקון). החופים פקודת
מס' 3 לש' 1939.

החופים. פקודת את המתקנת פקודה

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

עם כאחד אותה וקוראיו ,1939 (תקון), החופים פקודת תקרא זו פקודה .1

העיקרית. הפקודה לקמן הקרויה החופים פקודת
השם הקצר.

קיר. פרק

הימנו (ב) פסקא מחיקת ע"י ויתוקן העיקרית הפקודה מן 4 סעיף .2

: דלקמן בפסקא והחלפתו

תקון סעיף 4 מן
העיקרית. הפקודה

כמקום שנקבע מקום כל לגבי או חוף, שבכל רציף כל לגבי המטילות ,,(ב)
 המכס, מפקודת 8 סעיף עפ"י כניסה

(1) מסי עגינה ברציף:

(II) מסי החסנה ברציף על סחורות או כל סוג של סחורות העוברות
כניסה; מקום באותו נכנסות או רציף אותו דרך

(III) מסי נוסעים:"

מב. פרק

נהרות" ,,או המלים הוספת ע"י יתוקן העיקרית הפקודה מן 7 סעיף .3

של השביעית ובשורה השלישית שבשורה פנימיים" ימים ,,או המלים לאחר
סעיף. אותו

חקון סעיף 7 מן
העיקרית. הפקודה

בחוף "לבקר המלים הוספת ע"י יתוקן העיקרית הפקודה מן 9 סעיף .4

סעיף. לאותו התנאי של בסופו בלבד" בדיג הקשורים לצרכים
/0 9 סעיף תקוז
העיקרית. הפקודה

א 15 כסעיף שיסומן דלקמן הסעיף הוספת ע"י תתוקן העיקרית הפקודה .5

:15 סעיף לאחר ויבוא
חרש סעיף הוספת
לפקודה העיקרית.

"שוחד ומת:
זכות בכורה
שלא כדין.

פקודה כל עפ"י שהוטל עונש בכל לפגוע בלא א. 15

לענוש יתיר לא בזה האמור דבר ששום בתנאי אך אחרת,
 הרי עברה אותה בשל פעמים שתי אדם שום

את לסדר או סחורה כל לפרוק או לטעון כדין שהורשה אדם כל (א)
 והוא חוף, כל בתוך טעינתה או פריקתה

דין תתו חלף שוחד או פרס בתורת דבר כל או סכום כל מקבל (ו)
שעשה שום על או משרתו תפקיד מילוי אגב כדין שלא קדימה

או למשרתו; בקשר דבר כל מעשות שנמנע או

(II) הנותן דין קדימה שלא כדין או מגלה כל משוא פנים בטעינתה
פריקתה. או טעינתה ענין בסידור או סחורה כל של בפריקתה או

וכן



  30 בינואר, 1939,

אדם לכל לעיל כאמור שוחד או פרס כל מציע או הנותן אדם כל (ב)
 זה מסעיף (א) בפסקא המוזכר

עשרים של לקנס או מאסר חדשים לשלושה צפוי ויהא בעברה יאשם
שלאחריה, עברה או שניה עברה ובכל כאחד, העונשין לשני או פונטים וחמשה
העונשין לשני או פונט חמשים של לקנס או חדשים ששה למאסר צפוי יהא

כאחד."

מקמיכאל הוולד


