
 תוספת מסי ג

 לעתון הרשמי, גליון 1032 מיום 25 ביולי; 1940,

 פקודת העיריות (תקוו) (מסי 2), מסי 28 לשי 940 ג
 הנציב העליון לפלשתינה (איי) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (אי׳י) לאמור:—

 השם הקצר.

 מס׳ 1 לשי 1934.

 תקוז סעיו* 61 יש?
 הפקודה העיקרית.

 1. פקודה זו תקרא פקודת העיריות (תקון) (מס׳ 2), 1940, וקוראין אותה
 כאחת עם פקודת העיריות, 1934, הקרויה לקמן הפקודה העיקרית.

 2. סעיף 61 של הפקודה העיקרית מתוקן בזה ע״י הוספת הסעיף-קטן דלקמן
 שיסומן כסעיף-קטן (5) :—

 ״(5) (א) כל אימת שנתמנתה ועדה עפ״י הוראות הסעיף הזה ימנה הנציב
 העליון את אחד מחברי ועדה כזאת לשמש יו״ר לועדה, ואם יישר הדבר
 בעיניו ימנה חבר אחר לשמש סגן יר׳ר לאותה ועדה. לידר יהיו כל
 הסמכויות והתפקידים המסורים או מועברים לראש העיריה, עפ״י פקודה
 זו או עפ״י כל פקודה אחרת או כל חוק אחר, ולסגן יושב הראש יהיו
 כל הסמכויות והתפקידים המסורים או מועברים לסגן ראש העיריה

 עפ״י פקודה זו או עפ״י כל פקודה אחרת או כל חוק אחר ?

 (ב) יו״ר של ועדת עיריה או סגן יו״ר של ועדת עיריה רשאי לקבל
 משכורת מקופת העיריה ככל אשר ייקבע מזמן לזמן ע״י הנציב העליון״

 3. פקודה זו רואין אותה כאילו קבלה תוקף החל מיום חמשודעשר ביתי, תחי?ת התוקף.
.1936 

 הרולד מקךמיכאל
 22 ביו?י, 1940. נציב עליוז.
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 פקודת הספירטים הממותלים (תקוו), מסי 29 לשי 1940.

 פקודה הבאת לתקן את פקודת הספירטימ הממותלים.

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

 השם הקצר• 1. פקודה זו תקרא פקודת הספירטים הממותלים (תקון), 1940, וקוראין

 פרק צב• אותה כאחת עם פקודת הספירטים הממותלים, הקרויה להלן הפקודה העיקרית;

 תקוז סעיה 5! 2. התנאי לסעיף 15 מהפקודה העיקרית, כפי שהוחק בפקודת הספידטים

 00^1^%^'׳ הממותלים (תקון), 1939, יתוקן ע״י הוספת המלה ״או״ בסוף פסקא (ב) הימנו

 והוספת הפסקא דלקמן: ־—

 ״(ג) לותר על מס האקסייז, כלו או מקצתו, ששולם או שיש לשלם על ספירטים
 ממותלים שנשלחו לחילות הוד מלכותו, או שנשלחו למוסדות חיל הים,
 חיל היבשה או חיל האויר לשמושם של חילות הוד מלכותו, או לאותם
 המוסדות האחרים הקשורים בחילות הוד מלכותו, כפי שיאושרו ע״י הנציב

 העליון במועצה״
 הרולד מקימיכאל

 22 ביולי, 1940. נציב עליון.

 . פקודת בתי הדואר (תקוץ), מסי 30 לשי 1940.
 פקודה המתקנת את פקודת הדואר.

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

 השם הקצר. 1. פקודה זו תקרא פקודת בתי הדואר (תקון), 1940, וקוראין אותה כאחת

 פרק סטו. עם פקודת בתי הדואר הקרויה לקמן הפקודה העיקרית.

־  תקח סעיף 31 >&ל 2. סעיף 31 של הפקודה העיקרית יתוקן -
 הפקודה העיקרית.

 (א) ע״י מחיקת פסקא (ב) מסעיףיקטן (2) והכנסת הפסקא דלקמן במקומה: ~־

 ,,(ב) מכתבים הדנים בענינים הפרטיים של שולחיהם או מקבליהם
 שנשלחו על ידי שליח במתכוין, בתנאי שלא השליח ולא המעביד
 שלו אינם מקבלים כל שכר המבוסס, אם במישרין ואם בעקיפין,

 על מספר המכתבים המובלים \״%

 (ב) ע״י מחיקת המלים ״לקנס בסכום חמשה פונטים על כל מכתב״, המופיעות
 בסופו של סעיף-קטן (4) הימנו והכנסת המלים דלקמן במקומן: ־־

ך רשאי בית המשפט  ,,קנס של חמשים פונט בעד כל מכתב, ונוסף על כ
 לצוות כי כל מכתב כזה או מכתבים כאלה יוחרמו. כל מכתב או
 מכתבים שהוחרמו בהתאם לצו כזה יימסרו למנהל הכללי של בתי
 הדואר והוא רשאי לקרוע אותם או לטפל בהם בצורה אחרת ככל אשר

 ימצא לנכון לעשות לפי הכרעת דעתו המוחלטת.״
 הרולד מלךמיכאל

 22 ביולי, 1940. נציב עליון.



— 115.— 

 פסודת בתי המשפט (תסון), מסי 31 לשי 01940
 פקודה הבאה למזג ולתקן את החוק הדן בהרכבם ובשיפוטם של בתי״משפט ידועים בפלשתינה (אדי),

 ולקבוע הוראות בנוגע לשפיטת עברות ידועות.

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

 השם הקצר.

 הרכבו של בית־
 המשפט העליון.

ת המשפט  בי
 העליון כבית

 משפט לערעורים
 פליליים.

 צוויי־בינים.

 בית״המשפט
 העליון היושב

 כבית־משפט גבוה
 או כבית משפט

 לערעורים אזרחיים.

 1. פקודה זו תקרא פקודת בתי-המשפט, 1940.

 2. —(1) בית המשפט העליון של פלשתינה (א״י) יהא מורכב מאותו מספר
 שופטים שימנה הנציב העליון.

 (2) אחד מן השופטים האלה יקרא זקן השופטים ויהא נשיא ביודהמשפט.

 3. בית המשפט העליון, היושב לדין כבית משפט לערעורים פליליים, יר,א
 מורכב כדלקמן:—

 (א) זקן השופטים או שופט בריטי של בית המשפט העליון, וכן
 (ב) שופט בריטי של בית המשפט העליון או נשיא בית משפט מחוזי או

תי של בית״משפט מחוזי, וכן  נשיא תו
 (ג) שופט פלשתינאי(א״י) של בית המשפט העליון:

 בתנאי שרשאי זקן השופטים, אם רצוי לדעתו לעשות כן לצורך בירור כל
 ערעור, להרכיב בית משפט כדלקמן:—

 (א) זקן השופטים או שופפדבריטי בבית המשפט העליון, וכן
 (ב) כל שנים או כל ארבעה שופטים שייבחרו מבין השופטים דלקמן:—

 השופטים הבריטיים של בית המשפט העליון, נשיאי בתי משפט
 מחוזיים, נשיאים תורניים של בתי משפט מחוזיים והשופטים הפלשתי״

 נאיים(א״י) של בית המשפט העליון.

 השופט הבריטי הראשון במעלה המשתתף במשפט ישמש נשיא
 בית המשפט.

 4. כל צדבינים (interlocutory Order) בערעור שהוגש לפני ביודהמשפט
 העליון יוכל להנתן עי׳י זקן השופטים או ע״י כל שופט משופטי בידדהמשפט

 העליון כשהוא דן יחידי.

 5. —(1) בית המשפט העליון, כשהוא יושב לדין כבית דין גבוה או כבית״
 משפט לערעורים אזרחיים, יהא מורכב מאותו מספד של שופטים של אותו בית-
 משפט, ולא פחות משנים, שימנה זקן השופטים אם בדרך כלל ואם כדי לדון באיזה

 משפט, מיוחד או בסוג משפטים מיוחד:

 בתנאי שלפחות אחד מן י השועטים יהא שופט בריטי?

 ובתנאי כי כל צד באיזה משפט המתנהל בבית דין צדק גבוה או בביוד
 משפט לערעורים אזרחיים, רשאי בכל עת לפני שיקבע יום הבירור של אותו
 משפט לפנות בבקשה בכתב לרושם הראשי ולבקש כי ביודהמשפט שישב לדין
ו רוב של שופטים בריטיים,  באותו משפט יורכב משופטים בריטיים, או שיהא נ

 ואז יורכב בית המשפט בהתאם לבקשה.
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 השופט הבריטי הראשון במעלה המשתתף במשפט ישמש נשיא בית המשפט.

 (2) מקום שבית המשפט העליון היושב לדין כבית דין צדק גבוה או כבית-
 משפט לערעורים אזרחיים מורכב משני שופטים, ושופטים אלו נחלקו בדעותיהם,

 ימנה זקן השופטים שופט שלישי לבית המשפט והענין יעמוד לבירור מחדש.

 6. בית המשפט העליון היושב לדין כביודמשפט לעניני אדמירליות יהא
 מורכב משופט אחד של אותו ביודמשםט.

 מקום שנראה לו לאותו שופט כי לפי מהותו של המשפט רצוי לעשות כן, רשאי
 יהא למנות לא יותר משני אנשים מוסמכים בתורת חברים יועצים ואלה ישמעו
 את העדות וייעצו את בית המשפט אך לא ישתתפו במתן פסק הדין של בית־

 המשפט.
 שכרו של החבר היועץ, לכשישולם שכר, ייקבע עי׳י ביודהמשפט.

 7. לבית המשפט הגבוה יהא השיפוכדהיחיד בענינים דלקמן:—
 (א) בקשות (מסוג משפטי ״הביאם קורפוס״) למתן צוויים לשחרר אנשים

 העצורים במשמר שלא כחוק;
 (ב) צוויים הערוכים לפקידים צבוריים או למוסדות צבוריים בנוגע למלוי
 חובותיהם הצבוריות והדורשים מאתם לעשות מעשים ידועים או להימנע

 מלעשותם ז
 (ג) שאלות בדבר שנוי מקום המשפט במשפטים אזרחיים הנידונים ע״י בתי

 משפט מחוזיים ובתי משפט לקרקעות ן
 (ד) בקשות למתן צוויים הערוכים לשופכדשלוס בנידון הנהלת כל חקירה
 מוקדמת הנערכת עפ״י הוראות פקודת הפרוצדורה הפלילית (שפיטה עפ״י

 כתב האשמה).

 8. בית המשפט העליון ישב לדין בירושלים או באותו מקום אחר אשר
 יקבענו זקן השופטים מזמן לזמן.

 9. —(1) ביודהמשפט המיוחד הנזכר בסעיף 55 מדבר המלך במועצה על
 פלשתינה(א״י), 1922, יהא מורכב משני שופטים בריטיים של בית המשפט העליון
 ומהנשיא של בית הדין הגבוה ביותר בפלשתינה(א״י) של כל עדה דתית אשר
 לפי טענת צד מן הצדדים למשפט יש לו לאותו ביודדין השיפוט היחיד בדבר,

 או מדיין שימונה ע״י אותו נשיא.

 (2) השופט הבריטי הראשון במעלה המשתתף במשפט ישמש נשיא ביוד
 המשפט המיוחד.

 (3) אם הוזמן דיין המיצג ביודדין של עדה דתית לישיבת בית משפט מיוחד
 ולא בא בזמן ובמקום שנועד לבירור הענין, רשאי בית המשפט המיוחד לגשת

 לברור הענק בהעדרו.

 10. בית המשפט לפשעים חמורים יהא מורכב כדלקמן:—
 (א) זקן השופטים או שופט בריטי של בית המשפט העליון, וכן

 (ב) שופט בריטי של בית המשפט העליון או נשיא ביודמשפט מחוזי או
 נשיא תורני של בית משפט מחוזי, וכן

 (ג) שופט פלשתינאי(א״י):

ת המשפט  בי
 העליון היושב

 לדין כבית משפט
 לעניני אדמירליות.

 שיפוט יחיד לבית-
 המשפט העליון

 היושב כבית־משפט
 נבוה.

 פרק לו.

 מסום ישיבת
 בית־המשפט.

 ביודהמשפט
 המיוחד עפ״י סעיףי

 55׳ מדבר המלד
 במועצה על

 פלשתינה (א״י),
.1922 

 בית־המשפט
 לפשעים חמורים.
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 בתנאי כי.בשעת התחלתו• או.לפני• התחלתו י של בירור משפט בבית משפט
 לפשעים חמורים רשאי!נאשם לבקש כי יובא למשפט בפני שופט בריטי של בית
ת יהא מובא למשפט כך. א  המשפט העליון שישב כדן יחידי ומשהוגשה בקשה מ

ם מקום ישיבתו של ת ו א , ב ז ף ח מ ו ז . ו ח ^ מ ן ב י ד ב ^ ש  11. בית המשפט לפשעים ח;מןיךים י
. . בית־המשפט . . , 

 מקומות אשר יצווה זקן השופטים, כדי לדון בעברות שאפשר לפסוק עליז?ן ?פשעים חמורים
, ושיפוטי ת ף  עונש מ

 ת.—־(!) ביודהמשפט המחוזי יהא מורכב מאותו מספר שופטים שהנציב הרבב בתי-המשפם
 , המחוזיים.

 העליון ימנה.

 (2) הנשיא יהא שופט בריטי.
 (3) בית המשפט המחוזי יהא מורכב כדלקמן:־־־־

תי או שני  (א) תביעות אזרחיות תהיינה נידונות ע״י נשיא או נשיא תו
 שופטים:

 בתנאי כי כל צד למשפט רשאי, בכל זמן לפני שנקבע התאריך
 לברור המשפט, לפנות בבקשה לרושם ולבקש כי התביעה תתברר בפני
 נשיא או נשיא תורני היושב כדן יחידי, ועם הגשת בקשה כזאת ידונו

 בתביעה זו כמבוקש.

 מקום שאיזו תביעה נידונה בפני שני שופטים עפ״י הוראות פסקא
 זיו, ושופטים אלה נחלקו בדעותיהם, ימנה הנשיא שופט שלישי לבית״
 המשפט, וישובו לדון בתביעה מחדש, חוץ אם יסכימו ביודהמשפיט וכל
 הצדדים במשפט כי השופט השלישי יתן את פסקךדינו על יסוד עיון בתיק״

 המשפט ומבלי לברר מחדש את המשפט!

 (ב) משפטים פליליים על יסוד כתבי״ה^שמה יהיו נידונים ע״י שלשה שופטים
 שאחד מהם יהא הנשיא או נשיא תורני שישב ראש:

 בתנאי כי עם התחלתו או לפני התחלתו של בירור כל משפט כזה,
 רשאי נאשם לבקש שיהא נידון בפני שופט בריטי שישב כדן יחידי,
 ומשהוגשה בקשה כזאת יהא אותו אדם נידון ע״י הנשיא או נשיא תורני

 שישב כדן יחידי, ככל אשר יקבע הנשיא?

תי  (ג) משפטים פליליים דחופים יהיו נידונים ע״י הנשיא או נשיא תו
 ושופט אחד:

 בתנאי כי כי עם התחלתו או לפני התחלתו של בירור כל• משפט מה,
 רשאי נאשם לבקש כי יובא למשפט בפני שופט בריטי שישב כדן יחידי
 ומשהוגשה בקשה כזאת יהא אותו אדם מובא למשפט לפני הנשיא או

 נשיא תורני שישב כדן יחידי, ככל אשר יקבע הנשיא?
 (ד) בבירור ערעורים פליליים ואזרחיים יהא ביתייהמשפט מורכב מהנשיא

 או מנשיא תורני או משני שופטים:
 בתנאי כי כל צד לערעור רשאי, בכל עת לפני שנקבע התאריך לברור
 הערעור, לפנות לרושם בבקשה כי אותו ערעור יתברר בפני נשיא או
 נשיא תורני היושב כדן יחידי, ועם הגשת בקשה כזאת ידונו באותו ערעור

 כמבוקש.
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 מקום שאיזה ערעור מתברר בפני שני שופטים, עפ״י הוראות פסקא זו,
 ונחלקו השופטים בדעותיהם, ימנה הנשיא שופט שלישי לביודהמשפט
 וישובו לדון בערעור מחדש, חוץ אם יסכימו בית המשפט יוכל הצדדים
 במשפט כי השופט השלישי יתן את פסקךדינו על יסוד עיון בתיק״

 המשפט ומבלי לברר מחדש את המשפט?

/ יהא בית המשפט  (ה) בבירור ערעורים במשפטים המחייבים ״צו בינים,
 מורכב משופט אחה

 (4) הנשיא או נשיא תורני, כשהוא דן יחידי עפ״י הוראות הסעיפינדהקטנים
 הקודמים, יהוה ביודמשפט מחוזי לכל צרכי הפקודה הזאת.

 (5) מקום שלפי כל חוק, פקודה או תקנת ביודדין מסורים כל שיפוט או
 סמכות לנשיא בית״משפט מחוזי, רשאי נשיא תורני של ביודמשפט מחוזי לשמש

 באותו שיפוט או באותה סמכות.

 (6) בנפת באר״שבע יכול בירדהמשפט המחוזי, לפי הכרעת דעתו של הנשיא,
 לישב לדין יחד עם שני חברים יועצים שיבחרו מתוך השיכים של המחוז: לא
 יותר מחבדייועץ אחד יבחר מבני השבט שצד מן הצדדים שייך אליו: חבר״יועץ
 לא תהא לו זכות דעה במתן פסלףהדין של ביודהמשפט, ואולם אם ירצה בכך,
 יכול הוא לדרוש שחות דעתו תרשם בזכרון הדברים: כל צד במשפט יכול
 להתנגד לחבדייועץ, ורשאי הנשיא לקבל את ההתנגדות או לדחותה ככל אשר

 יראה לנכון.

 (7) יכול זקן השופטים להתקין תקנות הקובעות את השיפוט המקומי של
 בתי המשפט המחוזיים.

 13.—(1) רשאי הנציב העליון במועצה להורות מזמן לזמן בצו כי הוראות
 סעיף זה תחולנה על בירורם של משפטים פליליים הנובעים מכל מאורעות או

 מהומות ככל שיפרט באותו צו.

 (2) ההחלטה אם משפט ידוע כלול בגדר פעולתו של צו זה, תהא מסורה
 בידי בית המשפט שדן בענין, ועל החלטתו אין לערער.

 (3) מקום שנתן הנציב העליון במועצתו צו עפ״י סעיף״קטן (1) מסעיף זה,
 תחולנה ההוראות דלקמן על בירור כל משפט שעליו חל אותו צו, או על בירור
 כל ערעור בקשר עם המשפט, למרות כל דבר האמור בפקודה זו או בכל חוקן

 או פקודה אחרים:—

 (א) בית משפט מחוזי שישב לדין במשפטים דחופים או במשפטים על יסוד
 כתבי״האשמה יהא מורכב מהנשיא או מנשיא *תורני;

 (ב) בית המשפט לפשעים חמורים יהא מורכב כדלקמן

 (!) זקן השופטים או שופט בריטי של בית המשפט העליון, וכן
 (11) שופט בריטי של בית המשפט העלבון או !נשיא של ביודמשפט

 מחוזי או נשיא תורני של ביודמשפט מחוזי;
 (ג) בירדמשפט מחוזי לבירור ערעורים יהא מורכב מהנשיא או מנשיא

 תורני;

 •הרכבם של בתי
 משפט ידועים

 במסבות ידועות
 וקביעת הוראות

 למשפטים דחופי3.
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.  פרק נ

 פרק לו.

 מנוי שופטים.

 הבשרותיהם של
 שופטים בריטיים

 ושופטים
 פלשתינאייס(א"י)

 (ד) ביודמשפט מחוזי לצרכי סעיף 9 מפקודת העונשים הקבוציים, יהא מורכב
 מהנשיא או מנשיא תותי.

 (4) למרות כל דבר האמור בפקודת הפרוצדורה הפלילית (שפיטה על יסוד
 כתב״האשמה), הרי הוראות הפקודה הנ״ל בנוגע לחקירות מוקדמות בפני שופט-
 שלום ובנוגע לבירור משפטים על יסוד כתב״האשמה לא תחולנה על משפטים
 הנידונים בפני ביודמשפט מחוזי שהורכב בהתאם להוראות הסעיף״הקטן הקודם,
 ואותו בית משפט ידון במשפטים אלה באופן דחוף, אלא אם כן יורה היועץ המשפטי

 אחרת בכל מקרה מסרים.

 14. —־(!) פרט למקרה המותנה לקמן, ימונה כל שופט משופטי בית המשפט
 העליון או משופטי בית המשפט המחוזי בכתב מאת הנציב העליון החתום בחותמת
 הרשמית של ממשלת פלשתינה (א״י), עפ״י ההוראות שיקבל הנציב העליון

 מהוד מלכותו, ויכהן במשרתו כל זמן שהוד מלכותו ירצה בכך:

 , בתנאי שאם נתפנתה משרתו של שופט מחמת מיתה או מסבה אחרת, יהא
 רשאי הנציב העליון למנות בכתב מינוי שיחתם בחותמת הרשמית של פלשתינה
 (א״י), אדם אחר מוכשר ומתאים לכהן באותה משרה פנויה עד שיודע מהו
 רצונו של הוד מלכותו, ואם חלה או נעדר שופט במשך זמךמה, יהא הנציב
 העליון רשאי למנות באותו האופן אדם אחר מוכשר ומתאים למלא את מקומו

 של אותו שופט עד שיחזור הלה לכהן במשרתו.

 ובתנאי שהנציב העליון יהא רשאי למנות בכתב הרשאה שיחתם על ידו,
 אנשים מוכשרים ומתאימים לישב לדין כשופטים של בית משפט מחוזי בתוקף

 מנוי זמני לנסיון לתקופה שלא תעלה על שנתים ימים.

 (2) זקן השופטים יהא רשאי למנות לשם צורך עראי כל שופט משופטי
 בית המשפט העליון לישב לדין כשופט של בית משפט מחוזי, ולמנות כל שופט
 משופטי בית משפט מחוזי לישב לדין כשופט של בית המשפט העליון או של

 בית משפט מחוזי אחר, הן בדרך כלל והן לשם משפט מיוחד.

 (3) רשאי זקן השופטים, אם ימצא לרצוי לעשות כן ־—
 (א) לשמש בשיפוט ובסמכויות של נשיא ביודמשפט מחוזי או למלא כל

 תפקיד המוטל על נשיא ביודמשפט מחוזי עפ״י כל פקודה, או

 (ב) למנות כל שופט בריטי אחר של בית המשפט העליון לשמש בשפוט
 זה ובסמכויות אלה, או למלא תפקידים אלה.

 (4) רשאי, זקן השופטים, אם ימצא לרצוי לעשות כן, למנות למשך תקופה
 שלא תעלה ליותר מחודש אחד בכל פעם —

 (א) שופט שלום בריטי לכהן כנשיא תורני של ביודמשפט מחוזי, וכן
 (ב) שופט שלום פלשתינאי(א״י) לכהן כשופט בביודמשפט מחוזי.

 15. —(1) ואלה הראויים להתמנות כשופטים בריטיים:—

 (א) שופטים בריטיים של כל בית משפט בפלשתינה (א״י), הממונים כבר
 ביום תחילת תקפה של פקודה זו?
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 ר ש א  (ב) כל שהוא נתין בריסי ו

 (!) יש לו הכשרה לעסוק כעורךידין בביודמשפט בעל שיפוט בלתי
 מוגבל בענינים אזרחיים או בענינים פליליים באנגליה, בסקוטלנד/
 באירלנדיה הצפונית או בכל חלק אחר מן הדומיניונים של הוד מלכותו,

 וכן

 (ן!) יש לו הכשרה מזה לא פחות מחמש שנים לעסוק כעוידדין או
 כסוליסיטור באותו ביודמשפט:

 בתנאי שלצורך מנוי ארעי למקרה שאחד השופטים חלה או נעדר או
 שנתפנה מקומו של שופט, יכול הנציב העליון, כשיראה צורך בכך, למנות

 איזה אדם מוכשר ומתאים גם אם אין לו סגולות ההכשרה דלעיל.

 (2) ואלה הראויים להתמנות כשופטים פלשתינאיים (א״י):—

 (א) שופטים של כל בית משפט בפלשתינה(א״י) הממונים כבר ביום תחילת
 תקפה של פקודה זו ן

 (ב) אנשים ששמשו בפלשתינה (א״י) לא פחות משלוש שנים כשופטי שלום
 או כרושמים של בתיימשפט או כעוזרים או מישנים לעורך הדין של הממשלה,
 או כמפקחים על בתי המשפט, או ששמשו שלוש שנים בזו אחר זו באחדות

 מן המשרות הללו ן

 (ג) עורכי״דין פלשתינאים(א׳יי) שעסקו במקצועם לא פחות משלוש שנים.

 16. ביודהמשפט העליון, ביודהמשפט לפשעים חמורים ובתי המשפט המחוזיים
 יהא להם חותם או חותמת שטבוע בהם סימן בית המשפט וכל סמל אחר שהנציב

 העליון יאשרנו מזמן לזמן, ואשר ישתמשו בהם בשעת הצורך.

 חותמות בתי־
 המשפט.

 17. כל בית משפט הנוסד עפי׳י פקודה זו יהא נחשב כביודמשפט המורכב
 כהלכה גם בשעה שנתפנתה משרתו של אחד משופטיו.

 18. יכול הנציב העליון למנות מספר מספיק של אנשים אשר יהיו נספחים
 אל בית המשפט העליון ואל כל אחד מבתי המשפט המחוזיים בתור רושמים, סופדים
 ומתרגמים, וכל אחד מהם ימלא את החובות המוטלות עליו כדי להוציא לפועל
 את הסמכויות והרשויות של אותו בית המשפט שעליו הוא נמנה, ככל אשר
 תוטלנה עליהם מזמן לזמן בתקנות בית דין או בתוקף צו מיוחד של אותו בית

 המשפט שאליו הס שייכים ובהתחשב עם אותן תקנות.

 אימתי יחשב
 בית־משפט בבית

 משפט המורכב
 כהלכה.

 סופרים ומתרגמים.

 19.—(1) הנציב העליון יהא רשאי למנות בצו פקידי הוצאה לפועל ראשיים
 ועליהם יוטל דבר הוצאתם לפועל של צוויי בתי המשפט הנזכרים בסעיפים
 הקודמים, ואם לא נתמנו פקידים כאלה ימלא אותם התפקידים בכל מחוז ומחוז
 מושל אותו המחוז, וכשהוא ממלא אותם תפקידים יהא דינו של מושל המחוז,

 לצורך סעיף זה, כדין הפקיד הראשי של ההוצאה לפועל.

 (2) יכול פקיד הוצאדרלפועל ראשי למנות בכתב חתום על ידו, שופט או
 שופט שלום אחד או יותר לשמש עוזר או עוזרים לו, ובהתחשב עם הוראות

 הוצאה לפועל של
 צו בית המשפט.





 . 25.—(1). באישורו של הנציב העליון יכולה המועצה המושלמית השרעית
 העליונה לקבוע בצו את המסים ושעורי האחוזים שיגבו בבתי הדין המושלמים
 הדתיים, או בכל משרד הקשור עם כל אחד י מאותם בתי הדין, או שעוסקים בו
 בכל דבר הקשור עם אחד מבתיידין אלה, או ע״י כל פקיד השייך לבית־דין
 מבתי״ידין אלה, או ע״י כל שופט משופטי אותם בתיידין, ויכולה היא לתת צו
 בו תגדיל, תפחית או תבטל אותם המסים ושעורי האחוזים, כולם או מקצתם,
 ולקבוע מסים ושעורי אחוזים חדשים שיגבו באותם בתי״דין או משרדים, או

 באיזה מהם, או ע״י כל פקיד מן הפקידים האמורים לעיל.
 (2) כל צו שניתן עפ״י סעיף זה יכול לבטל כל מיני מסים ושעורי אחוזים
 קודמים שהיו נגבים בבתי הדין או במשרדים האמורים, או באיזה מהם, או עי׳י
 הפקידים האמורים או איזה מהם, אך בהתחשב עם הוראות כל צו שניתן בהתאם
 לסעיף זה יוסיפו לגבות אתי המסים ושעורי האחוזים הקודמים, להשתמש בהם
 ולמסור חשבון עליהם באותה הצורה שהיתה נוהגת קודם לכן, ויהא דינם כדין

 מסים שנקבעו והוטלו כחוק.

 26. הפקודה המפורטת בתוספת הראשונה לצו זה מתוקנת בזה במודעה שהיא
 מפורטת בטור השלישי של אותה תוספת.

 27.~~(1).הפקודות המפורטות בתוספת השניה לפקודה זו מבוטלות בזה:
 . בתנאי כי כל תקנות בידדדין, תקנות או צוויים שהותקנו או ניתנו עפ״י
 הפקודות המבוטלות בזה, והנוהגים ביום מתן התוקף לפקודה זו, יוסיפו להשאר
 בתקפם המלא עד שיתוקנו או יבוטלו בתקנות או בצוויים שיינתנו עפ״י הודאות

 פקודה זו.
 (2) שום דבר האמור בפקודה זו אין לראותו כאילו הוא פוגע בשיפוטו של
 איזה ביחדמשפט לדון בכל משפט או ענין או לברר כל ערעור שבירורו או הדיון
 בו הוחל בפועל לפני יום האחד בינואר, 1940, באותו משפט, ענין או ערעור

 וידונו ויחליטו כאילו לא קבלה פקודה זו תוקף.

 קביעת מ&ים
 בגתי־ידין

 מושלמיימ.

 תיקון.

 בטול והוצאה
 מן הכלל.

 התוספת הראשונה.
 (סעיף 26).

 השם הקציר

 פקודת המשפטים סעיף 7 יתוקן ע״י מחיקת התנאי שבאותו סעיף.
 הממשלתיים

 התוספת השניה.
 (סעיף 27(1)).

 השם הקצר

 פקודת בתי המשפט
 פקודת בתי המשפט (הרכב זמני), 1936.

 פקודת בתי המשפט (הרכב זמני) (הוראות נוספות), 1936.

 פרק

 לח

 הפרק «ו
 המםי והשנה •

 פרק כח.
 מס, 27 לש, 1936
 מס, 47 לש, 1936.

 הרולד מלךמיכאל
 22 ביולי, 1940. נציב עליון.
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 פקודת ההקצבה (1940-1941), מסי 32 לש׳ 1940־
 פקודה הנאה להקציב סכום של לא יותר מתשעה מליץ, שש מאות והמשיט ותשעה אלף ושמונה

 מאות ושבעים ׳ושבעה פונט לשינים עשר החדשים המסתיימים ביום שלשים ואחד במיץ, 1941.

 הואיל ויש צורך להקציב כספים להוצאותיה של ממשלת פלשתינה (א״י) למשך השנה המסתיימת
 ביום שלשים ואחד במרץ, 1941.

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

 1. פקודה זו תקרא פקודת ההקצבה, (1940-1941), 1940.

 2. יש להוציא סכום שלא יעלה בסך הכל על סך תשעה מליון, שש מאות
 וחמשים ותשעה אלף ושמונה מאות ושבעים ושבעה פונט, באופן המתואר להלן,

ג ה ץ ד 1 ק פ ב ל ת א ד 9 ס  ולצורך המטרות המפורטות בתו

 3. רשאי ראש בית האוצר, עפ״י כתב הרשאה מאת הנציב העליון, לשלם
 מכספי ההכנסה או מכספי הקופה של פלשתינה (א״י) במשך השנה המסתיימת
 ביום שלושים ואחד במרץ, 1941, כל סכומי כסף של&& יעלו בסך הכל על סך
 שמונה מליון, שמונה מאות וחמשים ושבעה אלף וחמש מאות ושמונים וארבעה

 פונט, המפורטים בתוספת א לפקודה זו.

 4. רשאי המנהל הכללי של מסלות הברזל, עפ״י כתב הרשאה מאת הנציב
 העליון, לשלם מכספי ההכנסה של מסלות הברזל הפלשתינאיות(א״י) והקוים
 המתנהלים על ידה, במשך השנה המסתיימת ביום שלשים ואחד במרץ, 1941,
 כל סכומי כסף שלא יעלו בסך הכל על שמינה מאות ושנים אלף, ומאתים ותשעים

 ושלשה פונט, המפורטים בתוספת ב לפקודה זג

 5. מותר ליתן ולהוציא סכום שלא יעלה על הסכום המפורט בצד כל סעי!?
ב הרצופות לפקודה זו לכל מחלקה או שרות המפורטים באותם  שבתוספות א ד

 סעיפים.

 השם הקצר.

 הקצבה.

 הרשאה להוציא
 כספים מכספי

 ההכנסה ומכספי
 הקופה של

 פלשתינה (אי׳י).

 הרשאה להוציא
 כספים מכספי

 ההכנסות של
 מםלות הברזל

 הפלשתינאיות (א״י
 והקוים המתנהלים

 על ידה.

 הגבלת הסכומים
 שיוצאו.

 • תוספת א9
 חשבון המוסר את הערכת ההוצאות של ממשלת פלשתינה (זדי), לרבות הגרעון הנקי המשוער
 של מסלות הברזל הפלשתינאיות (א״י) והקוים המתנהלים על ידיהן למשך התקופה שמיום 1 באפריל,

 1940, עד 31 במרץ, 1941.

 פונט

 1. פנסיות 92,450
 2. חוב עממי והוצאות מלוה 158,951
 3. הוד מעלתו הנציב העליון 10,402

 4. המזכירות הראשית 115,388
 5. הנהלה מחוזית 242,773
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 םונכז

 6. המחלקה המשפטית 22,233
 7. מחלקת בתי המשפט 124,894
 8. בית האוצר 23,563
 9. מחלקת בקורת החשבונות 17,013

 10. מחלקת המכס, האקסייז והמסחר 264,622
 11. מחלקת הבריאות 265,151
 12. מחלקת החנוך 321,172
 . 13. מחלקת החקלאות והדיג 176,210
 14. מחלקת היערות 20,556
 15. מחלקת העתיקות 22,800
 16. מחלקת סידור עניני הקרקעות 37,444
 17. מחלקת רישום הקרקעות 28,699
 18. מחלקת המדידות 74,276
 19. משרד רושם; האגודות השיתופיות 5,425

 20. מחלקת המשטרה ובתי הסוהר 2,080,587
 21. מחלקת העליה וההגירה 26,633
 22. משרד הסטטיסטיקה 7,679

 23. חיל הספר של עבר הירדן מזרחה 241,447
 24. הגנה -

 25. דואר וטלגרף 455,428
 26. מחלקת העבודות הצבוריות 113,428
 27. עבודות צבוריות חוזרות ונשנות 364,285

 28. האפוטרופוס הצבורי 8,000
 29. שונות 620,022
 30. דואר וטלגרף, יוצא מן הכלל 83,834

 31. עבודות צבוריות יוצאות מן הכלל 2,398,226
 32. חיל הספר של עבר הירדן, יוצא מן הכלל 18,371

 33. מסלות הברזל (הגרעון הנקי) 178,943
 34. מלוות לעיריות . 230,000

 35. פיתוח המושבות 6,679

 סד הכל של ההוצאות 8,857,584 פונט
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 תוספת ב.
 חשבון המוסר את הערכת ההוצאות של מסלות הברזל הפלשתינאיות (א״י) והקרים המתנהלים

 על ידיהן למשך התקופה שמיום 1 באפריל, 1940 עד 31 במרץ, 1941.

 םר הכל
 ו
 מסלה הברזל 1

 פתדדתקגה
 ממלת הברול
 ההגי&וית

 ממלת הברול
 קגמרה־רפיה

 ממלת הברוד
 הפלשתינאית

 (איי י)

ם נ  פגבבו פ\

\ 

ן ״א׳, ו ב ש  ח
 החזקתם וחידושם של

111,410 214 24,390 

 ן

31,240 ! 55,566 
 ן

 המסלות והמפעלים

ן ״ב״ ו ב ש  ח
 החזקתם וחידושם של

 הקטרים ושל הניד 86,140 19,620 29,990 140 135,890

ן ״ג״ ו ב ש  ח
 הוצאות הובלה

 והוצאות מסחריות 142,983 29,460 38,860 377 211,680

ן ״ד״ ו ב ש  ח
 הוצאות כלליות 48,831 39,480 13,430 109 101,850

 דו ש ב ו ן ״הי׳
 תשלומי חוב 124,657 — 51 124,708

׳ ן ״ו, ו ב ש  ח
 הוצאות יוצאות מן הכלל 8,625 10,100 18,725

ן ״ז״ ו ב ש  ח
 תרומה לקרן החידושים

 של מסלת הברזל
 הפלשתינאית (א״י) 72,000 ן 72,000

 תרומה לקרן מיוחדת,
 מסלת הברזל קנטרה—

3,950 3,950 
 ו

 רפה (מחצית הדוחים)

ן ״ח״ ו ב ש  ח
 הוצאות לשעת חירום

 מחמת מעשי חבלה ועל
22,080 — 1,360 -  חשבון אמצעי הגנה 20,720

802,293 840 118,181 123,750 559,522 

 היולד מקמיכאל
 22 ביולי, 1940. נציב עליון.




