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פקודת י& כנרת1947 ,

פקודה הבאה להתקי 2כי יובטח שהתנהגות ,של בני3אד ,על י ,כנרת או בסביבתו תהיה ברוח
הזכרונות הדתיי ,הקשורי ,אל השטח ,ועניני ,מסויימי ,אחרי.,

ש& קצר
.1

הפקודה הזאת תיקרא פקודת י ,כנרת.1947 ,

שטח י& כנרת
.2

)(1
הזאת.

בפקודה הזאת הביטוי "שטח י ,כנרת" מובנו השטח המתואר בתוספת לפקודה

) (2תעודת3אישור  3בחתימת3ידו של הממונה על מחוז הגליל  3כי מקו ,כל3שהוא הוא
בתחומי שטח י ,כנרת ,או בתחומי כל חלק מפורש ממנו ,תהיה מתקבלת כראייה בכל בית3
משפט; ויונח  3אלא א ,הוכח ההיפ 3 :כי כל תעודת3אישור כזאת שבה מיומר כי היא
בחתימת3ידו של הממונה על מחוז הגליל ,הרי היא בעצ ,בחתימת3ידו.

סמכויות להתקי 1תקנות
.3

) (1שר הפני ,רשאי להתקי 2תקנות כדי להבטיח כי התנהגות ,של בני3אד ,בשעת
היות ,בתחומי שטח י ,כנרת ,או חלק מפורט כל3שהוא ממנו ,לא תהיה צורמת את
הזכרונות הדתיי ,הקשורי ,אל שטח י ,כנרת ,או אותו חלק ממנו ,הכל לפי העני.2
)(2
לעיל 3

בלי לפגוע בכללותו של סעי<3קט (1) 2עשויות כל תקנות כאלה  3לתכלית האמורה

)א( להטיל חיובי ,על כל הסוגי ,הבאי ,של בני3אד ,,או על כל סוג מה ,,דהיינו
על כל בני3אד ,שבשטח י ,כנרת ,או כל חלק מפורט ממנו ,ועל הבעלי ,,המחזיקי ,ובני3
האד ,הממוני ,או השולטי ,על מקומות שבשטח י ,כנרת ,או כל חלק מפורט ממנו ,ועל
בני3אד ,העוסקי ,במפעלי ,שבשטח י ,כנרת ,או כל חלק מפורט ממנו ,ומנהלי ,אות,,
ועל הבעלי ,ובני3האד ,הממוני ,על כלי3רכב ,ספינות וסירות  3מכל התיאורי 3 ,שבשטח
י ,כנרת או כל חלק מפורט ממנו;
)ב( להתקי 2כי במקרה שאירעה הפרת התקנות במקו ,כל3שהוא שביחס אליו
עומד בתקפו רשיו 2לפי כל החוקי ,הבאי ,או לפי חוק כל3שהוא מה ,,דהיינו פקודת
המלאכות והתעשיות )הסדרת ,(2פקודת מכירת המשקאות המשכרי ,1935 ,,פקודת
השעשועי ,הציבוריי ,1935 ,,או כל פקודה המתקנת אות 2פקודות או הבאה במקומ ,2או
כל חוק אחר המתקי 2את הוצאת ,של רשיונות על מקומות ,רשאי הממונה על המחוז
לבטל את הרשיו;2
)ג(

להיעשות כפופי ,לכל יוצאי ,מ 2הכלל או הגבלות שתיקבענה בתקנות;

)ד (

לחול בדר :כלל או בסוגי ,מפורטי ,של מקרי.,

) (3ביטול רשיו ,2כפי שהותק 2בפיסקה )ב( של סעי<3קט ,(2) 2יבוצע ע"י הודעה שתימסר
באופ 2אישי לבעל הרשיו 2או שתישלח אליו בדואר במקו ,מגוריו או עסקו או שתישאר
אצל אד ,מבוגר כל3שהוא במקו ,שעליו נית 2הרשיו.2

עונש
כל אד ,המפר תקנות כל3שה 2שהותקנו לפי הפקודה הזאת ,יאש ,בעבירה ,ויהיה צפוי 3
.4
לאחר שיתחייב בדי ,2במשפט תכו<  3לקנס של עשר לירות ,או  3א ,העבירה היא עבירה שניה או
עבירה שלאחר השניה  3לקנס של עשרי ,וחמש לירות או למאסר של חודש אחד או לאות ,שני
עונשי ,כאחד.

תוספת
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 1ע"ר  ,1947 ,1637עמ' )ע( ) ,301א( .367
 2התוספת מפרטת את גושי הרישו ,הכלולי ,ב"שטח י ,כנרת" בנפת טבריה ובנפת צפת .הפירוט
הושמט.

