
קנב פרק

טלגרף אלחוטי.
פקודה המסדירה את הטלגרף האלחוט, את האיתות על דרך
ראיה או השמעת קול, ושטות תחבורת אחרות כיוצא בזה

בפלשתינה (א"י).

[15 כיולי, 1924]

פרק קנב

פקודה

מס' 20 לש' 1924
מס' 31  לש' 1932
מס' 30 לש' 1934

הקצר1. פקודה זו תקרא פקודת הטלגרף האלחוטי. השם

אם מלבד דלקמן הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה (1) .2
 אחר: פירוש יחייב הכתוב ענין

במצב שאינו ובין פעולה במצב שהוא בין מכשיר החזקת כולל "החזק"
פעולה:

"העברה" פירושה שליחה או קבלה:

מכשיר כל באמצעות תחבורת של שטה כל פירושו אלחוטי'' "טלגרף
אותות ע"י אחרים דברים או ידיעות של לקבלתם או לשליחתם
לנקודת השליחה נקודת את המחבר חוט כל עזרת בלא חשמליים,

דברים. או ידיעות אותם של הקבלה

בפקודה והשמוש הפירוש
מס' 31 לש' 1932

דרך על אותות תחנת כל על תחולנה הזאת הפקודה הוראות (2)

קשרי לצורך לשמש המכוונת או המשמשת קול, השמעת או ראיה
טלגרף תחנות על חלות שהן כשם אוירונים עם או בים, אניות עם ידיעות
אלא באוירון או באניה המצויות תחנות אותן על תחולנה לא אך אלחוטי,

.4 סעיף הוראות עם בהתחשב

מס' 31 לש' 1932



אומס' 31 לש' 1932 ראיה דרך על איתות תחנת הרי (2) קטן סעיף לצורף (3)

או בראיה אותות מתן לצורך בנוהו או שתכניתו מכשיר כל כוללת קול, השמעת
קול. בהשמעת

שלמסי 31  לש' 1932 וניצולם התקנתם על זו פקודה הוראות תחולנה בזד. כיוצא (4)

את המחבר חוט עזרת בלא כוח העברת לצורך האתר, בגלי לשמוש מכשירים
של וניצולם התקנתם על חלות שהן כשם הקבלה, לנקודת השליחה נקודת

אלחוטי. טלגרף מכשירי

מסי 31 לש' 1932

מס' 30 לש' 1934

לחילות המשמשים מכשירים על תחולנה לא זו פקודה הוראות (5)

אותם על לא ואף לפיקוחם, הנתונים או מלכותו, הוד של האויר או הים הצבא,
בצו. יפרשם העליון שהנציב האחרים המכשירים

או להתקין רשיון
מכשיר להחזיק

3 . (1) אמור להתקין או להחזיק תחנת טלגרף אלחוטי, או
בפלשתינה מקום בשום אלחוטי טלגרף מכשיר כל להחזיק או לנצל או להתקין
(א"י) או באניה או באוירונים הרשומים בפלשתינה (א"י) אלא עפ"י רשיון

כזה. לרשיון ובהתאם העליון הנציב מאת לכך שניתן

ולאותה יקבענו העליון שהנציב בטופס ערוך יהא כזה רשיון כל (2)

שהוא וההגבלות התנאים את כולל ויהא העליון הנציב שיקבע תקופה
להם. כפוף

כי העליון הנציב של דעתו הנחת כדי שהוכיח רשיון מבקש (3)

לו נותנין אלחוטי, בטלגרף נסיונות לערוך היא הרשיון בקבלת האחת תכליתו
להטילם. צורך יראה העליון שהנציב המיוחדים ובהגבלות בתנאים לכך רשיון

בשעת נוספות סמכויות
חיפוש

חירום שעת השעה כי הזמנים מן בזמן סבור העליון הנציב היה .4
ידיעות העברת ענין את לפיקוחה תעמיד (א"י) פלשתינה שממשלת הצורך ומן
ניצול את או קול, השמעת או ראיה דרך על אותות או אלחוטי בטלגרף
באישורו הדואר, בתי של הכללי למנהל לו מותר יהא כוח, להעברת האויר גלי
זמן וכל זה, לצורך המשמש מכשיר כל לרשותו מיד ליטול העליון, הנציב של
תקנות ,7 סעיף עפ"י תקנה לכל נוסף להתקין, לו מותר נמשכת, החירום ששעת
הבודדים, חלקיו או לכך, המשמש מכשיר החזקת בענין הצורך, כפי נוספות,

ובענין מכירתם. קניתם. בניתם והשמוש בהם.



המתקין או רשיון בלא אלחוטי טלגרף תחנת מחזיק או המתקין כל (1) .5
בעברה יאשם רשיון בלא אלחוטי לטלגרף מכשיר כל מהזיק או מנצל או
פנים כל ועל פונט מאתים בסכום לקנס או חדשים ששה למאסר צפוי ויהא

רשיון, בלא החזיקו או ניצלו או שהתקינו המכשיר להחרמת הוא צפוי

 אדם כל (2)

אופי בעלת ידיעה האלחוטי הטלגרף ע''י לשלוח מנסה או השולח (א)
לחתור כדי בה שיש ידיעה או מרגיז, או מתועב או מוסרי בלתי

או הצבור, לשלום להפריע העשויה או הצבור סדרי תחת

עברות ועונשין

מס' 21 לש' 1932

מתעה או כוזב בהלה אות אלחוטי בטלגרף לשלוח מנסה או השולח (ב)
או במצוקה, המצויים אוירון או אניה בענין

או נשלחה, או שנתקבלה ידיעה של תכנה את כדין שלא המגלה (ג)
אלחוטי, בטלגרף לשלחה שעומדים

מס' 31 לש' 1932

או פונט המשים בסכום לקנס או חדשים ששה למאסר צפוי ויהא בעברה יאשם
לו שניתן הרשיון את ממנו שישללו לכך הוא צפוי וכן כאחד העונשין לשני

העברה. נעשתה שבעזרתו מכשיר וכל זו, פקודה עפ"י

מס' 31 לש' 1932

או ,7 סעיף עפ"י או 4 סעיף עפ"י שהתקינו תקנה על העובר כל (3)

בסכום לקנס או חדשים ששה למאסר צפוי ויהא בעברה יאשם מקיימה, שאינו
חמשים פונט או לשני העונשין כאחד, ואם התמיד בעברה יהא צפוי לקנס בסכום
מכשיר להפקעת צפוי יהא כן בעברה: ממשיך הוא שבו יום כל בעד פונטים חמשה

העברה. בו שנעשתה האלחוטי הטלגרף

או בעתונים אם שפרפומה, ידיעה אלחוטי בטלגרף השולח כל (4)

העותומני הפלילי החוק מסעיפי סעיף עפ"י עברה בגדר נחשב היה פומבית, באספה
סעיף. באותו הקבועים לעונשין צפוי יהא אחרים, פקודה או חוק כל עפ"י או

\(5) העברה הנוצרת עפ"י סעיף קטן (1) תהא נידונה בפני בית מחוזי. משפט

מס' 30 לש' 1934

היועץ בפקודת אלא זו פקודה עפ"י במשפט אדם מביאין אין .6
המשפטי:

חיפוש' צו למתן פרס
יש צורך בהסכמתו של
לפעולות המשפטי היועץ

משפטיות



יש כי בשבועה, הודעה מסירת יסוד על שלום שופט נוכח שאם בתנאי
או לכך, רשיון בלא אלחוטי טלגרף תחנת החזיקו או שהתקינו לחשוד מקום
מקום באיזה רשיון בלא אלחוטי טלגרף מכשיר החזיקו או ניצלו או שהתקינו
תקנות להוראות בניגוד או שפוטו, בתחומי המצויים באוירון או באניה או

של כוחו את ייפה אשר חיפוש צו ליתן הוא רשאי זו, פקודה עפ"י שהתקינו
לאניה או למקום, לתחנה, להכנס בו, מוזכר יהא ששמו אחר אדם של או שוטר
או משמש הוא לו, הנראה כפי אשר, מכשיר כל ולתפוש ולבדקם, לאוירון, או

אלחוטי. לטלגרף לשמש מכוון

תקנות
מס' 30 לש' 1934

הדואר בתי של הכללי המנהל רשאי העליון הנציב של באישורו .7
 תקנות* להתקין

עפ"י לרשיונות בקשות בהם שיגישו והצורה הטופס את הקובעות (א)
פקודה זו והמסים שצריך לשלמם עם מתן רשיון או עם חידושו:

אלחוטי טלגרף בניצול העוסקים כל ומאת העובדים מאת הדורשות (ב)
תעודה של נתינתה צורת בענין הוראות והקובעות תעודות, לקבל
התעודה שמקבל והבדיקות הבחינות לרבות וחידושה, תנאיה כזאת,

בהן; לעסוק צריך

באוירונים או באניות אלחוטי טלגרף מכשיר כל של ניצולו בענין (ג)
של החוף במימי מצויות כשהאניות (א"י) בפלשתינה נרשמו שלא
(א"י) פלשתינה אדמת מעל טסים וכשהאוירונים (א"י) פלשתינה

או מעל מימי החוף שלה:

(ד) הנותנות תוקף להוראות כל אמנה בין לאומית הדנה בענין הטלגרף
תקנה ולכל לה נצטרפה (א"י) פלשתינה שממשלת האלחוטי
בטלגרף דנות תקנה או אמנה שאותה כמה עד פיה על שהתקינו

אלחוטי.

. עיין "מראי מקומות" נסוף הכרך.


