
(תיקון), הסגר פקודת
מס' 54 לש' 1947.

פקודה הבאה לתקן את פקודת ההסגר.

: לאמור שלה, היועץ הוועד של בעצתו (אי'י), לפלשתינה העליון הנציב בידי יוחק חוק

קצר. שפ

פרק קכ"ד.

ומתבארת נקראת ותהיה ,1947 (תיקון), ההסגר פקודת תיקרא הזאת הפקודה .1

העיקרית'/ "הפקודה להלן הקרוייה ההסגר, פקודת עם כאחת
תיקון סעיף 3 של
העיקרית. הפקירה
מס'  38 לש' 1937.

ההסגר פקודת של 3 בסעיף שתוקן (כפי העיקרית הפקודה של 3 סעיף .2

המצוייה "באניות'/ המלה לאחר מיד אליו, שיוכנס מתוך עוד יתוקן (1937 (תיקון),
בשורה השנייה שבו, הביטוי "בכלירכב"

תיקון סעיף 5 של
העיקרית. הפקידה
מס' 38 לש' 1937.

(1937 (תיקון), ההסגר בפקודת שתוקן (כפי העיקרית הפקודה של 5 סעיף .3

 עוד יתוקן
ההוא, הסעיףהקטן של (ג) פסקה שבו (1) מסעיףקטן שתימחק מתוך (א)

: הבאה בפסקה ותוחלף
הובלה, מאמצעי ירידה או עלייה יציאה, כניסה, של והאופן המקומות "(ג)
 מן או  של והעצירה החיטוי, הבדיקה, וכן אליהם, ירידה או עלייה או
הים, בדרך היוצאים או הבאים בניאדם, ושל כלירכב אניות, מטוסים, ■

כלי אניות, מטוסים, אותם של תנועתם על והשליטה האוויר, או היבשה
ובניאדם"; רכב

(ב) מתוך שיוכנס אל פסקה (ה) של סעיףקטן (1) שבו, מיד לאחר המלה ,,על",
"כלירכב,"; הביטוי בה, המצוייה

(ג) מתוך שתוחלף הנקודה שבסוף פסקה (ו) שבו בנקודה ופסיק :
(ז) כפסקה הבאה, הפסקה שבו, (ו) פסקה לאחר מיד אליו, שתוכנס מתוך (ד)

שבו:

כלשהיא איפידימית מחלה של הכנסתה של  בדרךכלל  מניעה ,,(ז)
ממנה.". והעברתה (א"י) לפלשתינה

תוקף. הקניית
4

הרפואה שירותי מנהל התקינם, כי בהם שמיומר או שהתקינם, כללים, כל .4

רואים יהיו הזאת, הפקודה של תקפה תחילת תאריך לפני העיקרית, הפקודה לפי
נעשו כי בהם שמיומר או  שנעשו פעלים, וכל החוק, בתוקף הותקנו כאילו אותם
בתוקף נעשו כאילו אותם רואים יהיו תאריך, אותו לפני כלשהם כללים אותם לפי
היתה לו החוק, בתוקף  העניין לפי הכול  נעשים או מותקנים היו אם החוק,

העניין לפי הכול  נעשו או שהותקנו בזמן בתקפה עומדת הזאת הפקודה

קאנינגהאם ג. א.
עליון. נציב



תזכיר.
להשתמש הרפואה שירותי למנהל שתאפשר עלמנת ההסגר, פקודת את מתקנת הזאת הפקודה
הים, בדרך היוצאים או הבאים ובניהאדם, כלירכב אניות, מטוסים, על  יותר קפדנית בשליטה
החולירע מחלת של התפשטותה ההסגר. פקודת לפי בה להשתמש רשאי שהוא מזו  האוויר או היבשה
בני על יותר קפדנית שליטה מיד תבוצע כי לנחוץ, נמצא עדכי כאלה, לממדים הגיעה היום במצרים
ובניאדם. אניות מטוסים, בגין רק באמצעים לנקוט אפשר ההסגר פקודת לפי ממצרים. הבאים אדם
נמצא לנחוץ כי יהיה נודע כוח לנקוט באמצעים גם בגין כלירכב, והפקודה הזאת מתקנת את פקודת
הרפואה, שירותי מנהל של הכללים התקנת כוח את הזאת הפקודה מרחיבה כמוכן לכך. בהתאם ההסגר
הירידה העלייה, מקומות בדבר כללים  העליון הנציב של באישורו  להתקין לו מאפשרת היא וביחוד
בניאדם ובדבר כלירכב, אניות, מטוסים,  מן או  של היצאה או הכניסה אופן בדבר הנחיתה, או
אניות, מטוסים, של תנועתם על השליטה ובדבר האוויר, או היבשה הים, בדרך היוצאים או הבאים

כאלה. ובניאדם כלירכב

שירותי מנהל מ"מ התקינם כבר ,1947 (מצרים), חולירע) (כנגד כלליההסגר הנקראים כללים,
מיוחד גליון הרשמי, העיתון על 2 מסי תוספת (ראה ונתפרסמו העליון, הנציב של באישורו הרפואה,
הזאת והפקודה יתרה, דחיפות נודעת שלעניין משום (1251 בעמוד ,1947 באוקטובר, 14 מיום 1621 מסי

כללים. לאותם חוקי תוקף מקנה

.1947 באוקטובר, 14

גיבסון ב. ל.
משפטי. יועץ

*


