
.1 ,  תוםפת מם

 לעתון הרשמי גליון 770 מיום 24 במרץ, 1938.

 פל)ודת זכיון החולה (גבולות).
 מס׳ 6 לש׳ 1938.

 . פקודה הבאה להגדיר שטחים ידועים בקשר עם זכיון לניקוזן וליבושן של האדמות הידועות בשם אזור
 החולה ולקבוע הוראות בנידון שאר ענינים בקשר עם כך.

 הואיל וביוני, 1330, ניתן זכיון ע״י הממלכה העותומנית הקיסרית למוחמד עומר ביהום ומישל
 סורםוק לניקוזן וליבושן של האדמות הידועות בשם אזור החולה?

 והואיל וחברה הידועה בשם החברה הםורית־עותומנית לחקלאות בע״מ נוסדה ע״י מוחמד עומר
 ביהום ומישל םורםוק הנ״ל לצורך הוצאתם לפועל של תנאי הזכיון הנ״ל ?

 והואיל וביום 3 באוקטובר, 1934, העבירה החברה הסורית־עותומנית לחקלאות בע״מ הנ״ל את
 הזכירן הנ״ל לחברת הכשרת הישוב בע״מ, (שתקרא להלן ״בעלי הזכיון״ ומונח זה יכלול את באי

 כחה של בעלי הזכירן) ?

 והואיל ובפסקי דין שונים מאת הפקיד המסדר נקבעו הגבולות של אזור הזכירן הנ״ל והאזור
 הנ״ל (שיקרא להלן ״אזור הזכיון״) נרשם בספרי האחוזה על שמו של הנציב העליון *

 והואיל והזכיון הנ״ל מכיל הוראות ידועות בנוגע לשטח של עשרת אלפים דונם טורקיים
 בקירוב, שיש עליו טענה שיובש ע״י אריסים.

 והואיל והנציב העליון החליט בהסכמת בעלי הזכיון ליחד מתוך אזור הזכירן שטח או שטחים
 שלא יעלו על 15,772 דונמים מטריים בם״ה (שיקרא להלן ״השטח המיוחד״) שישמש (בין שאר
 הדברים) כדי להעביר אליו את כל האריסים או מקצתם או שאר אנשים המחזיקים עתה בכל
 חלק אר חלקים אחרים מאזרר הזכירן כדי להבטיח לבעלי הזכיון בעלות מידית וחפשית ללא הפרעה
 על שאר ארתם השטחים (שייקראר להלן בארפן כללי ״שטח הזכירן הבלתי מיוחד״) רכי השטח

 המירחד ייחשב כאילר הרא כרלל את השטח האמרר לעיל של 10,000 דרנמים טררקיים בקירוב?

 \ והואיל ולמטרות האמורות לעיל צריך שהגבולרת של השטח המידחד רשל השטח הבלתי מירחה
 יקבעו ויסומנו, וכי גבולות השטח הבלתי מיוחד ירשמו בספרי האחוזה;

 והואיל דנתמנה פקיד ע״י הנציב העלירן לקברע רלסמן את גברלרתוהשטח המירחד רגבולות השטח
 הבלתי מיוחד ואותו פקיד כבר קבע וסמן את גבולות האזורים הנ״ל?
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 גבולות השטח
 המיוחד והשטח
 הבלתי מיוחד.

 לפיכך מחוקק בזה הנציב העליון לפלשתינה (א״י) בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור:—
 השם הקצר• 1. פקודה זו תקרא פקודת זכיון החולה (גבולות), 1938.

 2. —(א) השטח המיוחד יהא, אותו השטח או השטחים המסומנים בצבע אדום
 במפת המדידות מיום 22 ביולי, 1937, המונחת אצל מושל מחוז הגליל ועכו וחתומה

 ע״י מנהל עניני הקרקעות והמדידות.
 (ב) השטח הבלתי מיוחד יהא אותו השטח המשומן בצבע כחול במפת

 המדידות הנ״ל?
 בתנאי כי גבולות השטח המיוחד והשטח הבלתי מיוחד, כפי שצויינו במפת
 המדידות האמורה לעיל, יהיו נתונים לתקונים קלים כפי שיוסכם עליהם מזמן לזמן

 בין הנציב העליון ובין בעלי הזכירן.
 3. רושם הקרקעות בצפת ירשום בספרי האחוזה את גבולות השטח הבלתי
 מיוחד כפי שצוינו במפת המדידות הנ״ל, וכן ירשום אותם פרטים אחרים שיהא
 צורך בהם כדי לציין כל תיקון בגבולות שיוסכם עליו מזמן לזמן בהתאם לתנאי

 לסעיף 2 של פקודה זו.

 4. —(1) בהתחשב עם תנאי הזכיון או כל זכיון הבא במקומו יהיו בעלי הזכיון
 האנשים היחידים הזכאים לבעלות על שטח הזכירן הבלתי מיוחד ולהחזקתו, ואסור
 לכל אדם אחר להחזיק אר לעבד את שטח הזכירן הבלתי מיוחד, או להשתמש בכל
 זכויות או לנהוג בכל מנהגים בארתר שטח אלא עפ״י רשירן בכתב מאת בעלי הזכירן.
 (2) כל העובר על הוראות סעיף זה, יוצא, בצאתו חייב בדין, משטח הזכירן
 הבלתי מיוחד, ויהא כמו כן צפוי למאסר ששה חדשים או לקנס של חמשים

 פונט או לשני העבשים כאחד.
 5. שום דבר האמור בפקרדה זר לא יפגע בזכרירת רבפריביליגירת של בעלי
 הזכיון עפ״י הזכיון או כל זכיון הבא במקומו, לגשת לשטח המיוחד, או לצאת
 הימנו, לעשות ולהוציא לפועל באותו שטח כל עבודות נקה, יבוש ושאר עבודות
 הערמדים לעשרתן אר שיש לעשרתן עפ״י הזכירן או כל זכיון הבא במקומו בהתחשב

 עם תנאי אותר זכירן רבהתאם לארתם תנאים.
 . הררלד מלךמיכאל

 17 במרץ, 1938. נציב עליה.

 רישום השטח
 הבלתי מיוחד.

 עברות.

 שמירת זכויות
 בעלי הזכיון.

 פקודת ההקצבה, (38־1937).
 מם׳ 7 לש, 1938.

 פקודה הבאה להקציב סכום של לא יותר מששה מליון, שמונה עשר אלף רשמרנה מארת רשבעים
 וחמשה פונט לשלות הממשלה בשנים עשר החדשים המסתיימים ביום שלשים ואחד במרץ, 1938.

 הואיל ויש צורך להקציב כספים להוצאותיה של ממשלת פלשתינה (א״י) למשך השנה המסתיימת
 ביום שלשים ואחד במרץ, 1938.

 לפיכך מחוקק בזה הנציב העליון לפלשתינה (א״י) בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור:—
ר 1. פקודה זו תקרא פקודת ההקצבה. (1938־1937), 1938. צ ק  השם ה

 הקצבת סד 0.018,875 2. יש להוציא במשך שנים עשר החדשים המסתיימים ביום שלשים ואחד

ט במרץ, 1938, כל סכום שלא יעלה על ששה מיליון שמונה עשר אלף, שמונה מאות נ ו  פ

 ושבעים וחמשה פונט, ולהשתמש בו לכיסוי הוצאות ממשלת פלשתינה (א״י)
 לאותה תקופה.
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 3. מותר ליתן ולהוציא סכום שלא יעלה על הסכום המפורט בצד כל סעיף
 שבתוספות א וב הרצופות לפקודה זו לכל מחלקה או שרות המפורטים באותם

 סעיפים.

׳ . ׳  תוספת א
 חשבון המראה את הערכת ההוצאות של ממשלת פלשתינה (א״י), לרבות הגרעון הנקי המשוער
 של מםלות הברזל הפלשתינאיות (א״י) והקוים המתנהלים על ידה למשך התקופה מיום 1 באפריל

 1937, עד 31 במרץ, 1938.
 מוננו

 1. פנסיות 47,861
 2. חוב עממי והוצאות מלוה 158,900
 3. הוד מעלתו הנציב העליון 10,241
 4. המזכירות הראשית 77,123

 5. הנהלה מחוזית 174,144
 6. המחלקה המשפטית 18,180

 7. מחלקת בתי המשפט 117,527
 8. בית האוצר 23,243
 9. מחלקת בקורת החשבונות 16,914

 10. מחלקת המכס, האקםייז והמסחר 254,927
 11. מחלקת הבריאות 215,223
 12 .מחלקת החנוך 309,516
 13. מחלקת החקלאות והדיג 199,904
 14. מחלקת היערות 26,921
 15. מחלקת העתיקות 26,260

 16. מחלקת הקרקעות והמדידות 134,075
 17. מחלקת הפיתוח 12,895

 18. מחלקת המשטרה ובתי הסוהר 818,297
 19. מחלקת העליה וההגירה 39,632
 20. משרד הסטטיסטיקה 7,361

 21. חיל הספר של עבר הירדן מזרחה 187,061
 22. חיל ההגנה 351,250
 23. דואר וטלגרף 399,504
 24. מחלקת העבודות הצבוריות 113,117
 25. עבודות צבוריות חוזרות ונשנות 324,800
 26. שונות 191,177
 27. דואר וטלגרף, יוצא מן הילל 93,688

 28. עבודות צבוריות יוצאות מן הכלל 639,653
 29. חיל הספר של עבר הירדן, יוצא מן הכלל 13,033
 30. מםלות הברזל (הגרעון הנקי) 74,708

 31. פיתוח המושבות 32

 הגבלת הסכומים
 שיוצאו.

 ם״ה 5,077,167 פונט



— 12 — 

 תוספת בי.
 חשבון המראה את הערכת ההוצאות של מסלת הברזל הפלשתינאית (א״י) ומקוים המתנהלים על

 ידה למשך התקופה שמיום 1 באפריל, 1937 עד 31 במרץ, 1938.

 סר הכל

 פונט

132,740 

158,560 

225,265 

3,150 

94,268 

124,760 

120,598 

74,000 

8,367 

941,708 

 ממלות הברול | מסלת הברול | מפלת הברזל
 תנטרה־רפה ההגי^זית \ פתח־תקוה

 פונט

214 

140 

109 

 פורט

27,990 

31,660 

377 38,355 

650 

14,545 

51 

8,075 

36,490 

 ממלות הברזל
 של

 פלשתינה ן»ייי)

 פונט

68,046 

22,070 104,690 

26,245 160,288 

480 

28,980 

2,020 

:0,634 

124,709 

12,523 

74,000 

8,367 

 פרטים

ן ״א״ ו ב ש  ח
 החזקתם וחידושם של

 המטלות והמפעלים

ן ״ב״ ו ב ש  ח
 החזקתם וחידושם של

 הקטרים ושל הניד

ן ״ג״ ו ב ש  ח
 הוצאות הובלה

ן ״ג״(1) ו ב ש  ח
 הוצאות מסחריות

ן ״ד״ ו ב ש  ח
 הוצאות כלליות

״ ן ״ה ו ב ש  ח
 הוצאות חוב

ן ״ו״ ו ב ש  ח
 הוצאות יוצאות מן הכלל

״ ז ן ״ ו ב ש  ח
 תרומה לקרן החרושים

 של מםלות הברזל
 הפלשתנאיות (א״י)

 תרומה לקרן המיוחדת
 של מםלת קנטרה־רפה

 (מחצית הדוחים)

 0ן־ הכל | 696,910 122,632 ! 121,326 840

 הרולד מק־מיכאל
 17 במרץ, 1938. נציב עליוז.
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 פקודת בנץ ערים, (תקון).

 מם, 8 לש, 1938.

 פקודה המתקנת את פקודת בנין ערים, 1936.

 הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור: —
 השט הקצר.

 מם׳ 28 לשי 1936.

 תקוז םעיף 2
 מהפקודה העיקרית.

 תקון סעיף 4
 מהפקודה העיקרית.

 תקוז םעיף 5
 מהפקודה העיקרית.

 תיקון םעי1* 9 מן
 הפקודה העיקרית.

 תקון סעיף! 10
 מהפקודה העיקרית.

 1. פקודה זו תקרא פקודת בנין ערים, (תקון), 1938, וקוראין אותה כאחד
 עם פקודת בנין עדים, 1936, הקרויה להלן הפקודה העיקרית.

 2. סעיף 2 מהפקודה העיקרית יתוקן ע״י הכנסת ההגדרות דלקמן בסוף
 אותו סעיף: —

 ״בנין״ פירושו כל מבנה, בין שהוא בנוי מאבן, בטון, טיט, ברזל, עצים,
 ובין שהוא בנוי מכל חומר אחר, והוא כולל כל יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת,
 גזוזטרא, כרכוב או בליטה או חלק מבנין או כל דבר המחובר אליו או
 כל קיר, סוללת עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או גודר או המכוון

 להקיף או לגדור כל אדמה או שטח?
 ״שמוש שלא בהתאמה״ בבנין או בקרקע פירושו השמוש באותו בנין
 . או באותה קרקע לצורך כל ענין שלא ניתנה לגביו רשות להשתמש בו
 (בין באופן מפורש ובין מחמת שהבנין או הקרקע נמצאים באזור מיוחד)
 עפ״י תכנית בנין־עיר מאושרת או תכניות בנין עיר מאושרות הנוגעות
 לאותו בנין או לאותה קרקע ועפ״י כל רשיון שניתן לגביהם עפ״י פקודה

 זו או עפ״י כל פקודה שבוטלה ע״י פקודה זו ?
 ״תכנית בנין ערים״ כוללת תכניות בנין ערים מקוצרות, תכניות בנין

 : ערים מפורטות ותכניות פרצלציה.

 3. סעיף 4 מהפקודה העיקרית יתוקן ע״י הכנסת המלים — ״צירוף תנאים
 מיוחדים לכל רשיון, טיב העבודה ואופן השמוש בבנינים או בקרקע שדרוש
 לקבל בעדם רשיון״ לאחר המלים ״אותה ועדה״ המופיעות בםעיף־קטן (1)

 מאותו סעיף.

 4. פסקא (ה) של סעיף 5 מהפקודה העיקרית תמחק ובמקומה תבוא הפםקא
 דלקמן:—

 ״(ה) כל ענין הדרוש כדי להבטיח ששום עבודה או כל שמוש שלא
 בהתאמה שדרוש רשיון בעדם לא יבוצעו בלא רשיון, או שלא בהתאם לכל

 רשיון שניתן בעדם?״.

 5. סעיף 9 מן הפקודה העיקרית יתוקן ע״י הוספת המלים ״תכניורבנין־עיר׳/
 לאחר המלים ״וכל חוק?־עזר״ המופיעות בפסקא (1) לאותו סעיף.

 6. סעיף 10 מהפקודה העיקרית יתוקן ע״י הוספת הםעיף־הקטן דלקמן
 כםעיף-קטן (4):

 ״(4) למרות כל דבר האמור בפקודה זו, הרי כל אזור בנין עיר הקיים
 בתחילת התוקף של פקודה זו ונוצר כחוק כאזור בנין עיר עפ״י הוראות
 ; כל פקודה המבוטלת ע״י פקודה זו, יחשב כאילו הנהו וכאילו היה תמיד
 אזור בנין עיר שנוצר עפ״י צו מאת הנציב העליון עפ״י סעיף זה, וגבולותיו
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 שנקבעו כחוק עפ״י הוראות כל פקודה שבוטלה כך, יחשבו כאילו נקבעו
 כחוק עפ״י הוראות פקודה זו״.

 7. סעיף 11 מהפקודה העיקרית יתוקן ע״י הוספת הפםקא דלקמן כפסקא

 ״(ג) שום בנין או קרקע לא ינהגו בהם שמוש שלא בהתאמה בלי
 לקבל תחלה רשיון לכך מאת הועדה המקומית שאושר בכתב ע״י ועדת

 המחוז:
 בתנאי שאם בשעת קבלת הוראה זו תוקף נהגו בכל בנין או קרקע
 שמוש~שלא~בהתאמה, מותר להמשיך אותו שמוש־שלא־בהתאמה באותו בנין
 או באותה קרקע. אולם מאותו זמן ואילך אין להנהיג בהם כל שמוש אחר
 שלא בהתאמה, וכן לא יוסיפו לנהוג באותו שמוש־שלא־בהתאמה לאחר
 שחל שינוי בבעלות או בשוכר של אותו בנין או קרקע, אלא אם כן נתקבל
 תחלה רשיון לכך מאת הועדה המקומית שנתאשר בכתב ע״י הועדה המחוזית״.

 8. סעיף־קטן (2) לסעיף 14 מהפקודה .,העיקרית יתוקן כדלקמן;׳—
  (א) פםקא (ה) תוחלף בפםקא הבאה ז

 ״(ה) מאור וחשמל, וקביעת מקומות לכבלי-מילואים של חשמל״
 (ב) פסקא (י) תוחלף בפםקא הבאה:—

 ״(י) נטיעתם ושמירתם של עצים״ 5

 9. סעיף 18 מהפקודה העיקרית יתוקן ע״י החלפת המלים ״בתוך אזור
 התכנית״ המופיעות בסעיף־קטן (2) של אותו סעיף במלים ״בנוגע לאזור התכנית״.

 10. סעיף 27 מהפקודה העיקרית יתוקן ע״י הכנסת המלים — ״לאחר מסירת
 הודעה של חודש ימים בכתב לאותם בעלים״ בין המלים ״לועדה המקומית״

 והמלים ״לקנות מיד חזקה״ המופיעות באותו סעיף.

 11. סעיף 35 מהפקודה העיקרית יתוקן —
 (א) ע״י ביטול םעיף־קטן (1) מאותו סעיף והחלפתו בסעיף קטן דלקמן:—

 ״(1) כל העושה אחת הפעולות דלקמן באזור לבנין ערים:—
 (א) מבצע כל עבודה או מנהיג כל שמוש שלא בהתאמה שדרוש רשיון
 בעדם עפ״י פקודה זו בלא לקבל רשיון כזה, או שלא בהתאם לרשיון

 כזה, או
 (ב) מבצע כל עבודה או מנהיג כל שמוש־שלא״בהתאמה שלא לפי
 חוקי־עזר, תקנות או תכניות בנין ערים שהותקנו עפ״י הוראות

 פקודה זו או עפ״י כל פקודה שבוטלה ע״י פקודה זו, או
 (ג) אינו ממלא אחרי הוראותיהם של כל תקנה, חוקי־עזר או צו שניתנו
 עפ״י הוראות פקודה זו, או עפ״י הוראות כל פקודה אחרת בענין

 הריסת כל מבנה מסוכן,
 יאשם בעברה, ויהא צפוי בצאתו חייב בדין, לקנס שלא יעלה על חמשים פונט
 בעד כל עברה ועברה, ואם הוא ממשיך בעברה, לקנס נוסף שלא יעלה על חמשה
 פונטים בעד כל יום שבו הוא ממשיך בעברה לאחר שקבל הודעה בכתב מאת
 הועדה המקומית על אותה עברה או לאחד צאתו חייב בדין, ובית המשפט שבפניו
 יצא אותו אדם חייב בדינו, רשאי לעשיות את הדברים דלקמן בהתחשב עם

 כל מסבות הענין: —

 תיקו! סעיף 11.
 מהפקודה העיקרית.

 תיקון סעיף 14
 מהפקודה העיקרית.

 תיקון סעיף 18
 מהפקודה העיקרית.

 תיקון םעי1» 27
 מהפקודה העיקרית.

 תיקון םעיו* 35.
 מהפקודה העיקרית.
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 (I) לצוות כי הבנין או המבנה שהעברה נעשתה בהם יהרסו או ייעקרו ע״י
 אותו אדם או ע״י אדם אחר, או

 (II) ליתן כל צו אחר (לרבות צדםגירה) נגד אותו אדם או נגד כל *אדם
 אחר בענין הרחוב או הבנין או המבנה או בענין בניתם או שנויים, או

 בכל ענין אחר, ככל אשר ימצא בית המשפט לנכון:

 בתנאי שאין ליתן צו כזה נגד כל אדם אחר שלא נתחייב בדין, עד שלא
 תנתן לאותו אדם אחר האפשרות להשמיע את טענותיו:

 ובתנאי שמקום שהחלו בבנית בנין או מבנה בלא רשיון, או שהולכים ובונים
 איזה בנין שלא בהתאם לרשיון ובתאריך שהוחל בו כל מו״מ משפטי עפ״י
 סעיף זה לא הושלם הבנין או המבנה, או שאותו בנין או מבנה הושלמו במשך
 תקופה של שלשה חדשים לפני תאריך התחלת המו״מ המשפטי עפ״י סעיף זה,
 יצוד, בית המשפט להרוס ולעקור את הבנין או המבנה, אלא אם כן הראה

 הנתבע נימוק מספיק שלא לעשות כן.
 לצורך תנאי זה רואין בנין או מבנה כמושלמים משנתקבלה מאת הועדה

 המקומית תעודה שהבנין או המבנה ראויים לתפיסה.
 בית המשפט רשאי לקבוע את הזמן שבו מותר לבצע כל צו שניתן עפ״י

 סעיף זה״.
 (ב) ע״י החלפת המלים ״רשאי בית המשפט״ המופיעות בםעיף־קטן (2) של

 אותו סעיף ובתנאי לאותו םעיף־קטן, במלים ״על בית המשפט״.

 12. סעיף 36 מהפקודה העיקרית יתוקן:—
 (א) ע״י הכנסת המלים ״או להמשיך ולנהוג בכל שמוש־שלא־בהתאמה״ תקוז םעיף 36

* מהפקודה העיקרית. ך י ש מ ן ן 1 ן , א ם ״ י 1 , מ ת ה ם נ כ י ה ״ ע , ו ״ ד ד ו ב ל ע ל כ ע ו פ  לאחר המלים ״להוציא ל
 לאחר המלים ״להוציא לפועל״, המופיעות בסעיף-קטן (1) של אותו סעיף;
 (ב) ע״י מחיקת המלים ״לא יותר מעשרה פונט״ המופיעות בסוף םעיף-קטן

 (2) לסעיף 36, והחלפתן במלים דלקמן: —
 ״לא יותר מעשרה פונטים בעד כל יום שבו אינו מקיים את הצו

. או מתרשל בקיומו של הצו לאחר שניתך.  י

 הרולד מק־מיכאל
 17 במרץ, 1938. נציב עליון.

.  פקודת ההלואות (גבית רמת)
 מם׳ 9 לש׳ 1938.

 פקודה הקובעת כי סכום הרבית הניתן להגבות על הלואות ידועות יכול לעלות על סכום הקרן,
 למרות הוראות החוק העותומני.

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

 1. פקודה זו תקרא, פקודת ההלואות (גבית רבית), 1938. השם. הקצר•

 2. המונח ״חברה מאושרת״ שבפקודה זו, פירושו חברה לעסקי בנק או פירוש•
 חברה אחרת שנתאגדה או נרשמה כחוק בפלשתינה (א״י), ואושרה ע״י הנציב

 העליון עפ״י הוראות פקודה זו.
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 3.—(1) למרות כל הוראה בחוק העותמני שלפיה לא יוכל הסך הכל של
 רבית המגיעה על חשבון חוב לעלות על סכום הקרן של החוב, לא תחול אותה
 הוראה על כל הלואה או סוג של הלואות• שפורטו ע״י הנציב העליון במודעה

 בעתון הרשמי, •שניתנו ע״י חברה מאושרת בערבות משכנתא.

 (2) יכול הנציב העליון במודעה שיפרסם בעתון הרשמי להכריז כי הוראות
 סעיף זה תחולנה על כל הלואה או סוג של הלואות, המפורטות באותה מודעה,
 שניתנו ע״י חברה מאושרת המפורטת באותה מודעה בין הראשון בינואר, 1936,

 ובין יום תחילת תקפה של פקודה זו .

 הלואות שניתנו
 ע״ י חברות

 מאושרות תהיינה
 פטורות מהוראות

 החוק העותומני
 המגבילות את
 סכום הרבית

 הניתז להגבות
 לשעור סכום

 הקר!.

 4. יכול הנציב העליון, במודעה שיפרסם בעתון הרשמי לאשר כל חברה
 לעסקי בנק או חברה אחרת לצורך פקודה זו, לפי שקול דעתו ובהתחשב עם
 אותם התנאים שהוא רשאי להטילם בין בכלל ובין לכל חברה מםויימת לחוד,
 אם נוכח שאותה חברה היא יציבה מבחינה כספית ואם נחה דעתו מן התנאים
 שבהם יש בדעת אותה חברה לעסקי בנק או חברה אחרת להלוות כסף בערבות
 משכנתא. יכול הנציב העליון לסרב לאשר חברה כזאת או לבטל כל אישור
 שניתן כך, בלא שיתן נימוקים על כך; בתנאי שכל בטול כזה לא יהא פוגע

 ברבית המגיעה בעד כל הלואה שעליה חלה פקודה זו לפני אותו בטול.

 סמכות הנציב
 העליון לאשר

 חברה.

 הדולד מק־מיכאל
 17 במריו, 1938. נציב עליון.

 פקודת מכירת משקאות משכרים, (תקוןי).
 מם׳ 10 לש׳ 1938.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת מכירת משקאות משכרים, 1935.

 הנציב העליון לפלשתינה(א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית(א״י) לאמר ז
 !. פקודה זו תקרא פקודת מכירת משקאות משכרים (תיקון), 1938, וקוראין
 אותה כאחד עם פקודת מכירת משקאות משכרים, 1935, הקרויה להלן הפקודה

 העיקרית.

 2. סעיף 21 של הפקודה העיקרית יתוקן ע״י הוספת הםעיף־קטן דלקמן
 כסעיף קטן (4):—

 ״(4) לא ינתן כל רשיון עפ״י סעיף־קטן (1) דלעיל, אלא אם כן שולם עליו
 המס המפורט בתוספת הראשונה לפקודה זו״.

 3. םעיף־קטן (2) של סעיף 27 מן הפקודה העיקרית יתוקן:—
 (א) על ידי הוספת המלים ״או פקידו או סוכנו״, אחרי המלה ״והוא״ המופיעה

 בשורה ב*
 (ב) ע״י מחיקת המלים ״בין הוא עצמו ובין משרתו או סוכנו״ המופיעות

 בפםקא (ב) של אותו םעיף־קטן.

 השם הקצר.

 מס׳ 4 לש׳ 1935.

 תקח סעיף 21 של
 הפקודה העיקרית.

 תקון םעיוי 27 של
 הפקודה העיקרית.



— 17 — 

 4. התוספת הראשונה לפקודה העיקרית תתוקן ע״י הוספת הפרט דלקמן תקיז התוספת
) הראשונה לפקוד״ ן ן ט ( י פ ן כ מ ן ם י ׳ ש ( ך י ^ ( ח א  ל

ל לכל י ת מ ו א  חמש מ

ם או לכל חלק ו  י

/ ׳ ו נ מ י  ה

 ,,ה. על כל רשיון המאריך את שעות המכירה
 של משקאות משכרים, שניתן עפ״י סעיף

.(1) 21 
 הדולד מק־מיכאל

 17 במריו, 1938. נציב עליון.

 פקודת הפנסיות (שרות עותומני) (תקוץ).
 מס׳ 11 לש׳ 1938.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת הפנסיות (שרות עותומני) (תקון), 1936.

 : הנציב העליון לפלשתינה(א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית(א״י) לאמר:—

 1. פקודה זו תקרא פקודת הפנסיות (שדות עותומני) (תקון), 938!, השם הקצר.

 2. הסעיף דלקמן יוסף לפקודת הפנסיות (שרות עותומני) (תקון), 1936, הוספת םעיף חדש
 לפקודת הפנסיות
ד á׳~ (שרות עותומני) י ע ס  כ

 , (תקון), 1936.

 ״התחלת החוקר• 3. פקודה זו רואין אותה כאילו קבלה תוקף ביום הראשון

 ביולי, 1935״.
 הדולד מיךמיכאל

 17 במרץ, 1938. נציב עליון.

 פקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון) (חסון),
 מם׳ 12 לש׳ 1938.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון).

 הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמר:—
 השם הקצר.

 מס׳ G לש׳ 1935.

 ביטול סעיף 6
 של פקודה מס׳ 6

 לש׳ 1935 והחלפתו
 בסעיף חדש.

 ן 1, פקודה זו תקרא פקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון) (תקון),
 1938, ותהא נקראת כאחת עם פקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון),

 1935, הקרויה להלן הפקודה העיקרית.

 2. סעיף 6 מהפקודה העיקרית מבוטל בזה ובמקומו יבוא הסעיף דלקמן:—

 6. כל רופא ממשלתי של מחלקת הבריאות המוצא כי
 מזון המוצג למכירה נפגע מחמת הרקבה, או הזדהמות או
 מכל סבה אחרת עד כדי כך שהוא נעשה בלתי־בריא או
 לא יצלח למאכל אדם, רשאי לפסול אותו מזון ולצוות להשמידו
 מיד או לטפל בו באופן שלא תהא אפשרות להשתמש בו

 למאכל״.

 ״סמכותו ותפקידו
 המיוחדים של רופא
 ממחלקת הבריאות.

 הרולד מק־מיכאל
 17 במרץ, 1938. נציב עליון.
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 פקודת מס האקםייז על קלפים
 מס׳ 13 לש׳ 1938.

 פקודה המסדירה את ייצור הקלפים בפלשתינה (א״י) וקובעת את הטלת מס אקםייז עליהם.

 הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור :-
 1. פקודה זו תקרא פקודת מס האקםייז על קלפים, 1938.

 2. בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם חוץ אם ענין הכתוב
 יחייב פירוש אחר:—

 ״מנהל״ פירושו מנהל מחלקת המכס, האקםייז והמסחר;
 ״צרור קלפים״ פירושו כל כמות או מספר של קלפים, ולא יותר מ־52,

 או כשהצרויר כולל את ה״מוקיון״ (ג׳וקר), 53.

 3. יש לשלם מס אקםייז לפי השער הקבוע בתוספת לפקודה זו, בעד קלפי־
 משחק המיוצרים ונמכרים בפלשתינה (א״י):

 בתנאי שהנציב העליון במועצה רשאי לשנות בצו את שער המס.

 4. —(1) אסור לשום אדם ליצר קלפים אלא אם כן קבל רשיון בטופס
 הקבוע ונתן ערבות, בצורה שיקבע המנהל בצו, לאות כי יקיים כדין את

 התחייבויותיו עפ״י הפקודה.
 (2) מם הרשיון יהיה מאה פונט:

 בתנאי שהנציב העליון במועצה רשאי לשנות את המם, לפי צו.
 (3) מועד הרשיון יתם ביום שלושים ואחד בדצמבר שבכל שנה ומחדשים

 אותו מדי שנה בשנה.
 (4) הבית שישמש לייצורם של קלפים (הקרוי לקמן בית החרושת) טעון
 אשור מאת המנהל; ובעל בית החרושת חייב להתקין בבית החרושת משרד

 מתאים לפקיד שיתמנה ע״י המנהל.

 5. —(1) אין להוציא קלפים משום בית חרושת עד שלא יקיימו —
 (א) את הוראות הסעיף הזה, בענין קלפים שאינם מיועדים לאקספורט מיד; או

 (ב) את הוראות סעיף 6 לגבי קלפים המיועדים לאקספורט מיד.
 (2) את הקלפים צריך לשים בכלי קבול מן המין הקבוע.

 (3) כל כלי־קבול יהא דבוק עליו פתק שעליו יודפס שם בעל בית־החרושת,
 ויהא מוקף וסגור בבנדרול.

 (4) בעל בית החרושת ינהל את הפנקסים ויגיש את הדוחו״ת שיקבעו וכל
 פנקס כזה יהא מצוי בבית החרושת, ויהא פתוח בכל עת ובכל שעה בפני פקיד

 שיתמנה ע״י המנהל.

 6. —(1) בטרם יוצאו קלפים מבית חרושת לצרכי אקספורט חייב האקםפודטר
 ליתן ערובה, ככל אשר ידרוש המנהל, לאות כי הקלפים יוצאו לחו״ל, ועליו
 להראות את צרורות הקלפים לפקיד המכס במקום האקםפורט או בחוף האקםפורט.

 השם הקצר.

 פירוש.

 הטלת מס אקסייז.

 רשמן ליצר
 קלפיס.

 תנאי הוצאת
 קלפים מבית־

 חרושת.

 הפרוצדורה
 ׳כשמוציאין

 קלפים לחו״ל.
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 (2) המנהל רשאי לדרוש מן האקםפורטר להראות במשך זמן שייקבע תעודה
 על בואם של הקלפים לארץ המשלוח, ואם לא יראה האקםפורטר את התעודה

 הזאת צפוי הוא לשלם כפל מם האקםייז בעד הקלפים שהוצאו לחו׳יל.

 אי: ?הכנים שנויים
 בפנקס בלא
 היתר לכך.

 מוסרי! לבעל בית
 החרושת בנדרולות

 כשעור מם
 האקםייז.

 עברות ועונשי:.

 הסמכות להמיר
 עונש בקנס.

 7. בעל בית החרושת אסור לו למחוק או לטשטש כל חלק מפנקס שהוא
 חייב לנהלו עפ״י סעיף 5 (4) או לעשות כל שנוי בכל רשימה, אלא לצורך תקון

 כל טעות, ולאחר שיקבל היתר מאת הפקיד שנתמנה עפ״י סעיף 5 (4).

 8. לבעלי בית החרושת תנתנה בנדרולות כדי סכום מם האקםייז, לאחר
 שישלם אותו סכום.

 9.—(1) כל אדם —
 (א) המיצר קלפים בלא שיהא לו רשיון עפ״י סעיף 4, או

 (ב) שהוא חרושתן בעל רשיון ואינו מנהל פנקס או אינו מגיש דו״ח בצורה
 הקבועה, או

 (ג) מוציא מבית החרושת קלפים שאינם ארוזים בכלי קבול ואינם מוקפים
 בנדרולים בצורה הקבועה,

 יאשם בעברה ויהא צפוי למאסר שלושה חדשים או לקנס של מאה פונט או
 לשני העונשין, ונוסף על כך, אפשר לצוותו לשלם פי שלושה ממם האקסייז

 בעד כל אותם הקלפים שהוציאם מרשותו מתוך הפרת פקודה זו.
 (2) חרושתן שיצא חייב בדינו עפ״י סעיף זה, אפשר לפי צו מבית המשפט,

 להפקיע מידו את הרשיון שניתן לו.

 10. המנהל ואותם הפקידים שהנציב העליון רשאי בצו, למלא את ידם לכך
 מזמן לזמן, רשאים להמיר את העונש על כל עברה או מעשה שנעשו או שיש
 חשד מספיק כי נעשו מתוך הפרת פקודה זו, בעונש כסף שסכומו ייקבע ע׳יי

 המנהל, או ע״י אותו פקיד.

 11. הנציב העליון רשאי להתקין תקנות לכל אחת מן המטרות דלקמן:— תקנות.
 (א) בענין הפנקסים שעל החרושתן לנהל ובענין הדוחו״ת שעליו להגיש

 ובענין אופן הנחלתם של אותם פנקסים והגשתם של אותם דוחו״תן
 (ב) בענין מידותיהם ותיאוריהם של כלי קיבול של קלפים ובענין מספר

 הקלפים שבהם?
 (ג) בענין המסים שעל החרושתן לשלם לפקידי האקםייז בקשר עם עבודתם

 מחוץ לאותן השעות שיקבע הנציב העליון;
 (ד) בדרך כלל, לצורך מתן תוקף להוראות הפקודה הזאת.

 התוספת.
 בעד כל צרור קלפים 15 מיל.

 הרולד מק־מיכאל
 17 במרץ, 1038. נציב עליו:




