
. , ו  תוספת מס

 לעתון הרשמי, גליון מיוחד מס׳ 1097, מיום 10 במאי, 1941.

 פקודת העיריות (תר!ון).
, 7 לשי 1941.  מס

 פקודה המתקנת את פקודת העיריות, 1934.

) לאמוד:— י נאית(א״ ) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתי י נה(א״  הנציב העליון לפלשתי
 4•: פקודה זו תקרא פקודת העיריות (תקון), 1941, וקוראין אותה כאחת עם השם הקצר.

 פקודת העיריות, 1934, הקרויה לקמן הפקודה העיקרית.

 2. סעיף 128 של הפקודה העיקרית יסומן מחדש כסעיף 128(1) ויתוקן תקח פעי!* 128
_ סל הפקודה . ן מ ק ל ד  כ

 העיקרית.
 (א) ע״י מחיקת המלה ״גדועים״ המופיעה בהערה שבשולי הגליון לסעיף זה,

ו נ  ו

 (ב) ע״י הוספת הסעיף קטן דלקמן שיסומן כסעיף קטן (2) :—

 ״(2) כל סכום המגיע למועצה אם בעד מסים ואם בצורה אחרת
 מותר למחוק אותו מפנקםי המועצה, באישורו של הנציב העליון במועצה,
י הצבור״. נ י  . בכל מקדה שבו הוא מוצא כי רצוי לעשות כך לטובת ענ

 הרולד מקמיכאל
 10 במאי, 1941. נציב ע5יוז.

 פלןודת מס הבולים (תקון).
 מם׳ 8 לש׳ 1941.

 פקודה המתקנת את פקודת מם הבולים.

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

 1. פקודה זו תקרא פקודת מם הבולים (תקון), 1941, וקוראין אותה כאחת השם הקצר.
 עם פקודת מם הבולים, הקרויה להלן הפקודה העיקרית. פרק >!לנ.
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 2. התוספת לפקודה העיקרית תתוקן כדלקמן:—

 (א) ע״י הוספת פרט הפיטורין דלקמן בסופו של פרט 5:—

 ״פיטורין

 פסקי בוררות עפ״י פקודת הפיצויים לעובדים״ז

 (ב) ע״י מחיקת פםקא (8) מהפיטורין שבפרט 6 מאותה התוספת והחלפתה
 בפםקא דלקמן:—

 ״(8) שטר (פרט לשיק) שנמשך או שטר־חוב שנחתם ע״י אגודה
 שיתופית חקלאית רשומה או ע״י אגודת אשראי שיתופית רשומה, או
דה: בתנאי שתהא ו  ע״י חבר באגודה כזאת לזכותה או לפקודתה של האג
 רשומה בגוף השטר או שטר החוב הודעה חתומה ע״י האגודה שעל ידה או
 לזכותה או לפקודתה נמשך או נחתם אותו שטר, האומרת כי השטר נמשך
 או נחתם ע״י אגודה שסוייגה ע״י רושם האגודות השיתופיות כאגודה
! ת או באגודת אשראי (הכל לפי •הענין), או שנמשך או fחתם  חקלאי
 לזכותה או לפקודתה של אגודה כזאת ע״י חבר מחבריה, וכי הוא פטור

 ממם הבולים עפ״י החוק.

 אם רשמו בגוף השטר או שטר החוב הודעה בלתי נכונה, תהא האגודה
 שחתמה על ההודעה צפוייה לקנס של חמשים פונט״?

 (ג) ע״י הוספת המלים ״או הדתי״ בין המלה ״בית המשפט״ והמלה ״האזרחי״
 המופיעות בסוף פםקא ג של פרט 14 של התוספת?

 ;(ד) ע״י מחיקת פסקות (2) ו־(4) מהפיטורין שבפרט 27 מהתוספת (כפי
 שהוחקה בפקודת ההוצאה המתוקנת של החוקים (תקונים), 1937), והחלפתן

 בפסקאות דלקמן:—

 ״(2) כל בטחון מסוג הבטחונות המתוארים בפסקות (1), (2), (3),

 (4) או (7) מפרט זה שניתן ע״י אגודה שיתופית חקלאית רשומה, או
: ו ל א  ע״י אגודת אשראי שיתיפית רשומה או לחשבונן של אגודות כ
 בתנאי שתהא רשומה בגוף הבטחון הזה הודעה חתומה ע״י האגודה שעל־
 ידה או על חשבונה ניתן, האומרת כי הבטחץ ניתן ע״י אגודה שסוייגד,
 ע״י רושם האגודות השיתופיות כאגודה חקלאית או כאגודת אשראי,
 הכל לפי הענין, או לחשבונה של אותה אגודה, וכי הוא פטור ממם

 הבולים עפ״י החוק.

 אם רשמו בגוף הבטחון הודעה בלתי נכונה, תהא האגודה שחתמה
 על ההודעה צפוייה לקנס של המשים פונט.

 (4) כל בטחון מסוג הבטחונות המתוארים בפסקות (1), (2), (3),
.(7) מפרט זה שנחתם ע״י חבר באגודה שיתופית לזכותה של : (4) או ; 

.שתהא רשומה בגוף הבטחון הודעה חתומה אי  האגודה השיתופית: בתנ
 ע״י האגודה שלה ניתן הבטחון האומרת כי הבטחץ ניתן ע״י אחד מחברי

 האגודה וכי הוא פטור ממם הבולים עפ״י החוק.
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 . אם רשמו בגוף הבטחון הודעה בלתי נכונה תהא האגודה שחתמה
, נט״  . .׳ על ההודעה צפוייה לקנס של חמשים פו

 (ה) ע״י הוספת הפסקא דלקמן לפיטורין שבפרט 32 מהתוספת: פרט 32•
 ״(5) יפוי־כוח המרשה לעורך־דין להופיע במשפט פלילי כדי להגן על

• ג י ק ק ר  נאשם שנתמנה להגנתו עפ״י פקודת הגנת אסירים עניים״; פ

1 3 ט 4 י  (ו) ע״י מחיקת פםקא (15) מהפיטורין שבפרט 34 מהתוספת והחלפתה בפםקא £
- : ן מ ק ל  ד

 ״(15) קבלה שניתנה ע״י אגודה חקלאית שיתופית רשומה או ע״י
ה:  אגודת אשראי שיתופית רשומה או שניתנה לאגודה ע״י אחד מחברי
 בתנאי שתהא רשומה בגוף הקבלה הודעה חתומה ע״י האגודה שנתנה
 או קבלה את הקבלה האומרת כי הקבלה ניתנה ע״י אגודה שםוייגה ע״י
 רושם האגודות השיתופיות כאגודה חקלאית או באגודת אשראי (הכל לפי
 הענין) או ניתנה לאותה אגודה ע״י חבר מחבריה וכי היא פטורה ממם

 הבולים עפ״י החוק.

 אם רשומה בגוף הקבלה הודעה בלתי נכונה, תהא האגודה שחתמה
 על:.ההודעה צפוייה לקנס של המשים פונט.״

 3. פםקא (8) מהפיטורין שבפרט 6 מהתוספת לפקודה העיקרית׳ כפי שהוחקה התחלת התוקף.
 בפםקא (ב) מסעיף 2 של הפקודה הזאת, רואין אותה, פרט לתנאי המצורף לה, כאילו

 קבלה תוקף בתאריך הפקודה העיקרית.
 הרולד מקמיכאל

 10 במאי, 1941. נציב עליון.

 .פקודת מסי העירית (הקנאת תוקה חוקי). ,
 מם׳ 9 לש׳ 1941.

 פקודה המקנה תוקף חוקי להערכתם של מסי עיריה ידועים במשך התקופה מיום 1 באפריל, 1934,
 עד יום 31 במרץ, 1940, ולגבייתם של מסים אלה.

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

 1. פקודה זו תקרא פקודת מסי העיריה (הקנאת תוקף חוקי), 941!, השם הקצר.

 2—(1) כל אימת שאחת העיריות המפורטות בטור הראשון של התוספת הקנאת תוקף

" ת י ה י נ ר י י ע ם י ם מ ר ע ל י ש ת ל ו ב ה א ם ו פ ^ ת י י ו ל 7 ו כ ל בניז א ל כ  המצורפת בזה קבלה את ההערכה ש
 תפוסה, עפ״י הוראות פקודת מס הרכוש העירוני בתור השווי לצורך מם, למשך ידועים.

_ ז מ ק ק ר י של אותה תוספת, פ  התקופה הרשומה לצד שמה של אותה עיריה בטור השנ
 וזה אגב קיום התנאי לסעיף 107 של פקודת העיריה, 1934, הרי, אעפ״י שלא מס׳ 1 לש׳ 1934.

 נתקיימו הוראות הסעיפים 105 עד 112, ועד בכלל, של פקודת העיריות, 1934,
 או אחד הסעיפים הנ״ל, ביחס להכנה ולפרסום של רשימת הערבה לאותה הערכה

ן אותה הערכה כהערכה שרירה וקיימת לצודד •־, י א ו ר ,  ולענינים אחרים ביחס לכך
 פקודת העיריות, 1934, וכל מם שהוטל על יסוד אותה הערכה, אם הוא חוקי
ו כדין מס שהוטל כחוק, ואם נגבה כבר — דינו ע נות אחרות, יהא ד  מבחי
, מס שנגבה כחוק, ואם לא נגבה עדין מותר יהיה לגבותו- בהתאם להוראות ן  בדי

 אותה פקודה.
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 (2) למדות כל האמור בפקודת העיריות, 1934, או בכל פקודה אחרת או חוק
 אחר, הרי ההערכה של כל מס עיריה ע״י אחת העיריות המפורטות בטור הראשון
 של התוספת המצורפת בזה לכל חלק מן התקופה המפורטת לצד שמה של אותה
 עיריה בטור השני של אותה תוספת לא תהא נחשבת כפסולה מחמת זה בלבד
 שנעשתה לשנת ההגירה ועל יסוד שנת ההגירה, וכל מס שהוטל על יסוד אותה
 ההערכה, אם הוא חוקי מבחינות אחרות, או אם הוא מם שהוכרז עפ״י םעיף־קטן
גבה כבד, ו כדין מם שהוטל כחוק, ואם נ ע  (1) של סעיף זה כמס שהיטל כחוק, ד
 דינו כדין מם שנגבה כחוק, ואם לא נגבה עדין מותר לגבותו בהתאם להוראות

 פקודת העיריות, 1934.

 התוספת.

 עיריה התק\עזה שהקנאה התרקוי חלה עליה

 עכו 1 באפריל, 1934, עד 31 במרץ, 1940.

 בית שאן 1 באפריל, 1934, עד 31 במרץ, 1940.

 בית ג׳אלה 1 באפריל, 1934, עד 31 במרץ׳ 1940.

 בית לחם 1 באפריל, 1934, עד 31 במרץ׳ 1940.

 חיפה 1 באפריל, 1934, עד 31 במרץ׳ 1940.

 חברון 1 באפריל, 1934, עד 31 במרץ, 1940.

 ג׳נין 1 באפריל, 1934, עד 31 במרץ׳ 1940.

 ירושלים 1 באפריל, 1934, עד 31 במרץ׳ 1940.

 יפו 1 באפריל, 1934, עד 31 במרץ׳ 1940.

 כאן יונים (חנות יונה) 1 באפריל, 1934, עד 31 במרץ׳ 1940.

 לוד 1 באפריל, 1935, עד 31 במרץ, 1939.

 ראם אללה 1 באפריל, 1934, עד 31 במרץ, 1940.

 רמלה 1 באפריל, 1936, עד 31 במרץ, 1939.

 צפת 1 באפריל, 1934, עד 31 במרץ, 1939.
 טבריה 1 באפריל, 1934, עד 31 במרץ, 1940.
 טולכרם 1 באפריל, 1934, עד 31 במרץ, 1940.

 הדולד מקמיכאל
 10 במאי, 1941. נציב עלית.

 פכןודת חיל המתנדבים לפלשתינה (א״י).
 מם׳ 10 לש׳ 1941.

. ( י נה(א״  פקודה הקובעת הודאות ליצירת חיל מתנדבים לפלשתי

) לאמור:— י נאית(א״ ) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתי י נה(א״  הנציב העליון לפלשתי

.1941 , ( נה(א״י  ה׳טם הקצר• 1. פקודה זי תקרא פקודת חיל המתנדבים לפלשתי

 פירוש• 2. בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם, חוץ אם ענין הכתוב

 יחייב פירוש אחד —
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 סמכותו של הנציב
 העליון ליצור חיל

 מתנדבים.

 מי ראוי להתגייס.

 הנציב העליון
 יקבע את גודל

 חיל המתנדבים

 סמכותו של הנציב
 העליון לחלק את

 חיל המתנדבים
 לקבוצות.

 קצין הגיוס.

 תקופת ההתגייסות
 וצורת ההתגייסות.

 שבועה או הצהרה.

, פירושו חוק הצבא׳ 1881׳ (השנה ה־44 ,•!״45 למלכות  ״חוק הצבא׳
 ויקטוריה, פרק נח) של הממלכה המאוחדת, והוא כולל את כל התקונים
 לאותו החיק ואת כל החוקים שבאו במקומו וכל סעיפי המלחמה שעפ״י אותו

 חוק שיש להם תוקף.

 ״המפקד״ פירושו, כשמלה זו משמשת ביחם לחיל המתנדבים, מפקד חיל
 המתנדבים שנתמנה עפ״י סעיף 10 או, בהעדרו, הקצין הגבוה שבא אחריו

י עם חיל המתנדבים והמצוי בשירות עמו.  במעלה המצו

, הנוצר עפ״י ( י נה(א״ , פירושו חיל המתנדבים לפלשתי ,  ״חיל המתנדבים
 פקודה זו.

 ״קצין״ פירושו האדם שקבל מאת הנציב העליון תעודת־קצין בחיל
 המתנדבים.

 ״חייל רגיל״ פירושו קצין נמוך, סגן וחייל בחיל המתנדבים.

 ״קצין הגיוס״ פירושו מי שנתמנה עפ״י סעיף 7 לגייס חיילים רגילים.

 ״אנשי חיל המתנדבים״ כוללים קצינים וחיילים רגילים.

 3. מותר לו לנציב העליון, כל אימת שנראה לו כי רצוי לעשות זאת מחמת
, ״ ( נה(א״י  קיומו של מצב מלחמה, ליצור חיל שיכונה ״חיל המתנדבים לפלשתי
י לסייע בידי החילות הסדירים בכל הפעולות הדרושות להגנת הארץ בתוך  כד

 גבולותיה או מחוץ להן, או לקיום הבטחון בפנים הארץ .

 4.—(1) מותר לו לנציב העליון לקבל בשם הוד מלכותו את שירותו של
, הרוצה להיספח לחיל המתנדבים והמציע את ( י (א״ נאי  כל נתין בריטי או פלשתי

 שירותו להוד מלכותו.

 (2) שום דבר האמור בסעיף זה אין לראותו כאילו הוא מחייב את הנציב
 העליון לקבל את שירותו של כל אדם.

 5. לנציב העליון תהא סמכות לקבוע מזמן לזמן את גדלו של חיל המתנדבים
 ואת מספר קציניו והחיילים הרגילים שבו.

 6. מותר לחלק את חיל המתנדבים לקבוצות שונות שאליהן יסופחו החיילים
 שבו, ע״י הנציב העליון, כדלקמן:—

 (א) קבוצת לוחמים?

 (ב) קבוצת־מילואים של בני אדם ששירותם דרוש בעיקר בעבודה שהם
ד כלל« י ד  עוסקים בה ב

 (ג) קבוצת מילואים לשירותים הכרחיים.

 7. דשאי הנציב העליון למנות בכתב המוצא מטעמו כל אדם לגייס אנשים
רות בחיל המתנדבים.  מתאימים .לשי

 8. כל חייל רגיל יחתים עם התגייסותו על כתב התגייסות בצודה המובאה
 בתוספת הראשונה לפקודה זו.

 9. כל חייל רגיל יישבע עם התגייסותו שבועה, או יחתים הצהרה בטופס
 המובא בתוספת השניה לפקודה זו, ואת השבועה ישביע קצין בחיל המתנדבים

 או קצין הגיוס.



— 26 — 

ות-מפקד, אדיוטנט וקצינים אחרים בחיל  10. הנציב העליון רשאי למנ
 המתנדבים שיראה צורך בהם.

 11. —(1) קצינים וחיילים רגילים ילבשו את המדים וישאו וישתמשו בנשק
 ובתחמושת שהנציב העליון יצוה לחלקם לקצינים ולחיילים ע״י הממשלה.

 י. י.י: . י .־ . י יי / •

 (2) המדים, הנשק והתחמושת אשר יחולקו לכל קצין או חייל רגיל •יישארו
 קנינה של הממשלה.

 12. המפקד יהא אחראי בפני הנציב העליון לענינים דלקמן:—

 (א) לכל הנשק, הכדורים, התחמושת והחפצים שמחלקים לחיל המתנדבים?

לכל הכספים אשר יופקדו בידו מזמן לזמן לשמושו של חיל המתנדבים? . (ב) . 

 (ג) לקיום גדלו של חיל המתנדבים ?

 (ה) בדרד כלל לביצוע תקין של כל הצוויים שינתנו לו מזמן לזמן ע״י הנציב
. ן י ד  ־ ׳העליון או ע״י כל אדם שהנציב העליון ייפה את כוחו לכךכ

 13. הוראות חוק הצבא תחולנה ביחס למשמעת של קצינים וחילים רגילים
 בהתחשב עם התקונים דלקמן:—

 (א) במקום המלים ״חיל תקין״ שבו תבואנה המלים ״חיל המתנדבים״.?.

 (ב) במקום המלה ״חייל״ שבו תבואנה המלים ״חייל רגיל״?

 (ג) במקום המלים ״הוד מלכותו״ או ״מזכיר ממלכה״׳ תבואנה המלים ״הנציב
ון״:  העלי

 בתנאי שאין להטיל על אנשי חיל המתנדבים עונש תכוף.

 14. —(1) הנציב העליון רשאי לפטר כל קצין והמפקד דשאי לפטר כל חייל
 רגיל שאשם בהנהגה רעה, באי ציות או בהזנחת תפקיד, או אשר, לדעתו, אינו
 ראוי לשרת בחיל המתנדבים, בלא לשלם לאותו קצין או לאותו חייל רגיל כל

 פיצוי שהוא.

 (2) כל קצין או חייל רגיל שפוטר עפ״י הודאות סעיף קטן (1) יהא חייב
 להחזיר את המדים וכל הנשק והתחמושת שחולקו לו, במצב טוב, פרט" לכליה

 ולבליה הוגנים ולשמוש המוצדק בהם.

 (3) הנציב העליון רשאי להרשות לכל איש מאנשי חיל המתנדבים להתפטר
 מחיל המתנדבים.

 15. למפקד תהא הסמכות לחתום כל הסכם או לנקוט בכל פעולד; אשר
 יישרו בעיניו ביחס לכל ענין הכרוך בדרישות הרגילות של חיל המתנדבים,

 16. אנשי חיל המתנדבים רשאים לקבל בימי שירותם בחיל המתנדבים
 את• השכר, מנות המזון והקצבות שיקבע הנציב העליון ואלה יהיו זקופים כחוב

 לקופת ההכנסות של פלשתינה (א״י).

בחיל  17. : כל •איש מאנשי חיל המתנדבים שנפצע או נחבל כשהוא משרת :
 המתנדבים, יקבל את הפנסיה או התגמול שיקבע הנציב העליון במועצה, •בתקנות
נה (א״י).  ופנסיות ותגמולים אלה יהיו זקופים כחוב על קופת ההכנסות של פלשתי

 סמכותו של הנציב
 העליון ?מנות

 קצינים.

 מדים, נשק וכוי.

 המפקד יהא אחראי
 למשמעת וכוי של

 חיל המתנדבים.

 השמוש בחוק
 הצבא.

 פיטורי קצינים
 וחיילים רגילים.

 סמכותו של המפקד
 לחתום הסכמים

 וכוי.

 שכרם של אנעי
 חיל המתנדבים.

 פנשיה ותגמולים.
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 18. כל אנשי חיל המתנדבים המניחים עקב שירותם נשים או משפחות
 שאינן יכולות לכלכל את עצמן, יקבלו סיוע לכלכלתן ככל אשר יקבע הנציב
 העליון במועצה בתקנות, ודמי הסיוע האלה ישולמו מתוך קופת ההכנסות של

 פלשתינה (א״י).

 19. אלמנתו או משפחתו של כל איש מאנשי חיל המתנדבים אשר —

 (א) נהרג כששירת בחיל המתנדבים?

 (ב) מת תוך שבע שנים לאחר שנפצע, מחבלות שנחבל בהן כששירת בחיל
 המתנדבים ?

 (ג) מת כששירת בחיל המתנדבים או תוך שבע שנים לאחר שפרש כחוק
 מחיל המתנדבים מחולי או ממחלה שחלו בו ואשר יש ליחסם במישרין

 לשירותו בחיל המתנדבים?

 יקבלו את הפנסיה או התגמול שייקבעו בתקנות שהתקין הנציב העליון במועצה,
. ( י נה(א״  ופנסיות ותגמולים אלה• ישולמו מתור קופת ההכנסות של פלשתי

 20. הנציב העליון רשאי להתקין תקנות לביצוע טוב יותר של הודאות הפקודה
 הזאת, וכן לצודד מתן תוקף נוסף ובצורה טובה יותר להוראות הפקודה הזאת.

 21. למפקד תהא הסמכות להוציא פקודות קבועות בענין הפיקוד והמשמעת
 של חיל המתנדבים וכדי ליתן תוקף לכל תקנה שהותקנה עפ״י הפקודה הזאת.

 22. למרות כל האמור בפקודה זו, או בכל כתב מינוי שניתן ע״י הנציב
 העליון עפ״י הוראות פקודה זו או בכל כתב התגייסות שנחתם ע״י חייל רגיל
 כאמור בסעיף 8, רשאי הנציב העליון בכל עת להוציא מנשר המפזר את חיל
 המתנדבים או חלק הימנו בלא לשלם שום פיצוי שהוא לאנשי חיל המתנדבים או
 לאנשי אותו חלק שפוזר והרשות בידו ליתן הוראות בענין ביצועו של אותו

 מנשר.

 התוספת הראשונה.
 (סעיף 8).

 , . כתב התגייסות שייחתם ע״י חיילים רגילים.

נה (א״י)  אני*, , מתגייס בזה לשירות בחיל המתנדבים׳ של פלשתי
), 1941״, י י  למשך ימי המלחמה הזאת, בהתחשב. עם הוראות ״פקודת חיל המתנדבים של פלשתינה(א׳

 וכל תקנות שת־־תקנה על פיה.

. 1 9 . . . . . . ת נ ש ! ש ד ו ח ל . . .  חתמתי היום הזה .

 ; חתום

 עד

 * רשום. כאז את השם.. והכתובת.

 סיוע ?נשותיהם
 ולמשפחותיהם ש?

 אנשי חיל
 המתנדבים בימי

 השירות.

 םיוע לאלמנות
 ולמשפחות של

 אנשי חיל • •.
 המתנדבים שנהרגו

 בשירות. .־.׳"-

 תקנות.

 פקודות קבועות.

 סמכותו של הנציב
 העליוז לפזר את

 חיל המתנדבים.
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 התוספת השניה.
 (סעיף 9).

 השבועה שיישבע חייל רגיל.

. נשבע בזה באלוהים כי אהיה נאמן להוד מלכותו המלך . . . . . . .  אני*׳ .
א המלך המולך עתה), וליורשיו והבאים אחריו במלכות עפ״י החוק וכי אשרת בנאמנות ו ה ) י ש ש  גיורג׳ ה

נה (א״י) עפ״י תנאי שירותי.  בחיל המתנדבים לפלשתי

 התאריך חתום

 * רשום באז את השם והכתובת.

 הצהרה שתחתם ע״י חיילים רגילים.

 אני*, , מצהיר בזה חגיגית ובנאמנות כי אהיה נאמן להוד מלכותו
 המלך ג׳ודג׳ הששי (דדא המלך המולך עתה) ליורשיו ולבאים אחריו במלכות עפ״י החוק וכי אשרת

נה (א״י) לפי תנאי שירותי.  בנאמנות בחיל המתנדבים־לפלשתי

 התאריך חתום

 * רשום כאן את השם והכתובת.

 הרולד מקמיכאל
 10 במאי, 1941. נציב עליון.

 פקודת תקנות העברת קרקעות (מסים) (תסת).
.1941 , ש  מס׳ 11 ל

 פקודת תקנות העברת הקרקעות (מסים) (תקון), 1941.

) לאמוד:— נאית(א״י ) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתי י נה(א״  הנציב העליון לפלשתי

 השם הקצר. 1. פקודה זו תקרא פקודת העברת הקרקעות (מסים) (תקון), 1941.

ת 2. פםקא (7) של תקנה 3 מתקנות העברת הקרקעות (מסים), 1939, תבוטל ן נ ק ן ת ו ק  ח

 העברת הקרקעות ובמקומה תבוא הפסקא דלקמן:—
 (מסים), 1939.

.  ״(7) מכירת נכסים ממושכנים עפ״י דרישת המלוח (מקבל המשכנתא)

 (א) 3% ממחיר המכר שנתקבל במכירה הפומבית — בתור מסי רישום.

 (ב) 2%ץ2 ממחיר המכר שנתקבל במכירה הפומבית — בתור מסי הוצאה
 לפועל.

. המסים הנזכרים לעיל ישולמו עם מכירתם ורישומם הזמני של נכסים ט ק כ ר  פ

 פרק צה. עפ״י סעיף 10(2) של פקודת הבנקים לאשראי או עפ״י סעיף 3 של פקודת
): בתנאי שאם הבעל הקודם פודה את הקרקע, ן  חוק המשכנתאות (תקו
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 והבנק או החברה אשר בשמם נעשה אותו רישום זמני לא נעשו בעלים
 מוחלטים של הנכסים, מחזירין את מם הרישום של 3%, ואילו כל מם

/ , וחזר  אחר של משרד ספדי אחוזה לא י

 3• פקודה זו דואין אותה כאילו קבלה תוקף בתאריך שבו ניתן התוקף תחילת התוקוי.
 לתקנות העברת קרקעות (מסים), 1939.

 הדולד מקמיכאל
 10 במאי, 1941. נציב עליו!.

 פקודת השטפון וסחה הסרקע (מניעה).

 מס׳ 12 לש׳ 1941.

 פקודה הבאה לאפשר לנציב העליון במועצה להתקין תקנות למניעת שטפון וםחף־קרקע ולתיקון
 נזקים שכבר נגרמו ע״י שטפון וסחף קרקע.

 ) לאמוד נ י נאית(א״ ) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתי י נה(א״  הנציר העליון לפלשתי

 !. פקודה זו תקרא פקודת השטפון וסחף הקרקע (מניעה), 1941.

 2. כדי למנוע שטפון וסחף הקרקע וכדי לתקן את הנזק שנגרם כבר ע״י
ן תקנות למטרות דלקמן ן וסחף הקרקע דשאי הנציב העליון במועצה להתקי  שטפו

 כולן או מקצתן:—

 (א) תקנות הקובעות הודאות לבדיקתה של כל קרקע והמכריזות, אם יראה
 צורך בכך, על אותה קרקע כעל אזור מיוחד ן

 (ב) תקנות האוסרות או המסדירות את המרעה של כל בהמות בית באזור
 מיוחד או את מעברן דרד אזור מיוחד!

וחד;  (ג) תקנות האוסרות או המסדירות את עבוד הקרקע באזור מי

 (ד) תקנות האוסרות או המסדירות את הקטילה, הכריתה, השריפה או הסילוק
 של כל צמחיה, בין נטיעות ובין גידולי־בר, באזור מיוחד.

 (ה) תקנית הקובעות הודאות לביצועה של כל עבודה באזור מיוחד והחזקתה
 של כל עבודה שבוצעה כך.

 3 אין הממשלה חייבת בתשלום פיצויים בעד כל פעולה שנקטה בה בהתאם
 להוראות הפקודה הזאת או בהתאם לכל תקנות שהותקנו על פיה.

 השם הקצר.

 סמכותו של
 הנציב העליון

 במועצה להתקין
 תקנות.

 אין הממשלה
 חייבת בתשלום

 פיצויים.

 הדולד מקמיכאל
 10 במאי, 1941. נציב עליון.
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 פקודת מס העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (תקין).
, 13 לש׳ 1941.  מם

 פקודה המתקנת את פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938.

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

 השם הקצר• 1. פקודה זו תקרא פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (תקון)׳
1 1941, וקוראין אותה כאחת עם פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938. 0 3 8 ; ש 5 . 1  מם׳ 8

 הקרויה לקמן הפקודה העיקרית.

 תקיז םעיוי 15 2. םעיף־קטן (ב) של סעיף 15 מהפקודה העיקרית מתוקן בזה ע״י מחיקת
 מהפקודה העיקרית. _ « «

, המופיעות בשורה ,  המלים ״רשאים בתוך שנה אחת מיום קבל פקודה זו תוקף
 הרביעית והחמישית מאותו סעיף־קטן, והחלפתן במלים דלקמן:—

 ״רשאים בתוך התקופה המסתיימת ביום 30 בספטמבר, 1941.״

 הרולד מקמיכאל
 10 במאי, 1041. נציב עליוז.

 פקודת מעין עין פארה.
.1941 , ש  מם׳ 14 ל

ךפארה  פקודה המקנה סמכות חוקית לעירית ירושלים ליתן רשיון לשמוש במימי מעין עי
 לצורך הפעלת רשת של הספקת מים.

) לאמור:— נאית(א״י ) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתי י נה(א״  הנציב העליון לפלשתי

ן עיךפארה, 1941.  השם הקצר. 1. פקודה זו תקרא פקודת מעי

• ״: 2. בפקודה זו, המונח — ט < יו י  פ

ךפארה״ או ״מעין״ פירושו המעין המצוי בקרקעות הסמוכות לכפרים  ״מעין עי
 ענתות, היזמה וגבע.

 ״אזור״ פירושו אותו אזור שבמחוז ירושלים המשתרע צפונה לכביש ירושלים—

 יריחו ומזרחה לכביש ירושלים—נבי םמואל.

 ״מועצה״ פירושה מועצת עירית ירושלים.

 הנציב העליון יכו? 3. יכול הנציב העליון ליתן צו המיפה את כחה של המועצה ליתן רשיון
ן עין ה לכל אדם ולמשך כל זמן שיפורש באותו צו להשתמש במים הנובעים ממעי ח ו ת ? ת א ו ם י ? 

י י י  של המועצה ליתן י
 במימי עין פארה. רש י ח לשמוש פארה לצודד הספקת מים בתחומי האזור :

 בתנאי כי בכל רשיון כזה תהא המועצה חייבת לדאוג לכך שיהיו מצויים די
ן לסיפוק צרכיהם היומיים של התושבים הגרים בקרבת המעין  מים מן המעי
 ושל כל האנשים האחרים שנהגו להשתמש במי המעין, לשם שתיה ולשאר צרכי
 בית ולצורך בהמותיהם, וכן לצורך השקאת הקרקעות השייכות לאותם תושבים אשר

 בתאריך מתן הצו היו מושקות ונטועות עצים או שאר מטעי־קבע.
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ד יהא בעל הרשיון בעל רשיוז רשאי ניתן רשיון עפ״י הסעיף הקודם מי  4.—(1) משהוצא צו ו
ח י ולהקיפ 5 ע ות ת ה פרטי ר א י פ י ת להקים במעיז ע  זכאי לעלות על קרקע פרטית בגבולות האזור על מנ

ח משם צבורות ולעשות כל מפעלים עלייה!. ו ^ ל נות ו  או סמוך לו מכונת שאיבה ושאר מכו
ן ולהחזיק בתחומי האזור רשת הספקת מים  עבודה אחרת שיהא צורך בה כדי להתקי

: ן  מן המעי
 בתנאי שכל בעל רשיון כזה ישלם לבעל הקרקע הנ״ל פיצויים בעד כל
ה זו על אדמתו לשם הקמת המפעלים  הפסד או בזק שנגרמו לו במישרין עקב עלי

 ומתיחת הצבורות כאמור לעיל.

ן יהא בעל רשיון זכאי,  (2) כדי לשמור על טהרת המים שישאבו מן המעי
 בהתחשב עם הודאות סעיף 3, למבוע את הצבור מלגשת אל המעין, ולצודד זה
ן בגדר או לבקוט בצעדים אחרים שיהיו בחוצים  יהא דשאי לגדוד את המעי
 לשם כד > וכל אדם אשר יכבס שלא כחוק לשטח המוקף גדר יאשם בעברה ויהא צפוי

 לקנס של מאה פונט או למאסר לשלשה חדשים או לשני העבשים כאחד.

 5. —(1) אם נגרם הפסד לתושב מתושבי םביבת המעין מתוך שהושמדו פיצויים בעד
מ1^״* ו ״^^ט ו צ ת ים שצמחו בקרקע אשר בתאריד מ ו או גידוליו השנתי  או ניזוקו מטעי
 י או יבולים שנתיים•

ן הנ״ל, מחמת שהספקת המים לאותם  עפ״י סעיף 3 היתד! מושקית ממימי המעי
 המטעים או הגידולים חדלה או הופחתה עקב לקיחת מים ע״י בעל רשיון בתוקף
 הצו הב״ל, יהא בעל הרשיון חייב לשלם לאותו תושב פיצויים בעד ההפסד שנגדם

 לו בדרך זו.
 (2) כן ישלם בעל רשיון פיצויים לכל תושב מתושבי סביבת המעין שבגרם
 לו הפסד מתור שנמנע לבטוע מטעים או גידולים שבתיים על הקרקע שבתאריך מתן
 צו עפ״י סעיף 3 היתה מעובדת ומושקית ממי המעין, מחמת שהספקת המים לאותה
 קרקע חדלה או הופחתה במדד, שיש בה כדי למנוע את גידולם של המטעים הנ״ל

: ל ״  או של גידולים אחדים עקב לקיחת מים ע׳יי בעל רשיון בתוקף הצו הנ

 בתנאי שלא ישלמו פיצויים לאדם עפ״י הודאות םעיף־קטן (2) של סעיף
 זה אם כבד קבל מן המועצה פיצויים בעד הפסד שנגרם לו מתיד שנמנע לנטוע

 מטעים או גידולים שנתיים על אותה קרקע.

ן ישוב םבםוכים.  6.—(1) אם יפרוץ סכםוד בין בעל רשיון ובין תושב מתושבי סביבת המעי
 בענין כמות המים שהועמדה לרשותו של אותו תושב לכל צורך מן הצרכים
 המפורטים בסעיף 3 או בענין סכום הפיצויים שישולם לו עפ״י סעיף 4 או סעיף 5,
ו נ  יובא דבר הםכםוך אל בורר יחיד שיתמנה עי׳י מושל מחוז ירושלים, ופסק די

 של בורר זה יהא סופי.

 (2) בכל סכסוד שנתעורר בענין כמות המים שהעמיד בעל רשיון לכל צורך
 מן הצרכים המפורטים בסעיף 3, לא יפסוק הבורר לשלם פיצויי ממון, אלא יקבע
 בפסק שלו מהי הכמות המםויימת של מים שבעל הרשיון חייב להעמיד לרשות

 התושבים לשמושם.

 הרולד מקמיכאל
 10 בטאי, 1941. נציב עליון.
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 פקודת ההובלה. בדרכים (תקוץ).

 ן מם׳, 15 לשי 1941. ־.;•

 פקודה המתקנת את פקודת ההובלה בדרכים.

) לאמוד:— י נאית(א״ ) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתי י נה(א״  הנציב העליון לפלשתי

 1. פקודה זו תקרא פקודת ההובלה בדרכים (תיקון)׳ 1941׳ וקודאין אותה
 כאחת עם פקודת ההובלה בדרכים הקרויה לקמן הפקודה העיקרית.

 2. סעיף 11 של הפקודה העיקרית מתוקן בזה ע״י הוספת הפםקא דלקמן
 לאחר פסקא (ה) הימנה:—

 ״(ו) רכושה של הסוכנות היהודית המשמש רק לשוטרי הישובים היהודיים
 לשם מילוי תפקידיהם הרשמיים״.

 3. פסקא (טז) של סעיף 23 של הפקודה העיקרית מבוטלת בזה והפםקא
 דלקמן תבוא במקומה:—

ה סמכות ר  ״(טז) המקנות לקצין משטרה גבוה, במודעה שתיקבע ליד כל ד
 לאסור או לצמצם את נהיגתה של כל מרכבה או כל מין מיוחד של מרכבה

 בכל דרך כזאת או בכל חלק מחלקיה״.

 השם הקצר.
 פרק קכח.

 תקוו סעיף 11 של
 הפקודה העיקרית.

 תקוו םעיוי 23 של
 הפקודה העיקרית.

 הרולד מקמיכאל
 10 במאי, 1941. י נציב עלייז.



.1 ,  תוספת מס

 לעתון הרשמי, גליון מיוחד מס׳ 1107, מיום 14 ביוני, 1941.

 פקודת ההלואות על יבול ההדרים (ערבות הממשלה),
 מם׳ 16 לש׳ 1941.

ל הממשלה והנפרעות (או  פקודה הקובעת בטחון להלואות על יבול ההדרים הניתנות בערבות ש

 הנפרעות) על ידה.

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

 1. פקודה זו תקרא פקודת ההלואות על יבול ההדרים (ערבות הממשלה), 1941.
 2. בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם חוץ אם ענין הכתוב

 יחייב פירוש אחר, דהיינו:—
 ״חברה מאושרת״ פירושה כפירוש שניתן לה בפקודת ההלואות לזמנים קצרים

 על היבול (בטחון), 1935 ?
 ״פקודת 1935״ פירושה פקודת ההלואות לזמנים קצרים על היבול (בטחון), 1935 ?

 ״פקודת 1940״ פירושה פקודת ההלואות על יבול ההדרים (ערבות הממשלה),
.1940 

 3. כל אימת שאיזו חברה מאושרת נתנה הלואה לפרדסן כבטחון (בין כבטחון
 יחיד ובין ביחד עם כל בטחוךלוי) של שעבוד על כל יבול הדרים משנת 1940-
 1941 ,עפ״י הוראות פקודת 1935, ובהתאם להן, והממשלה ערבה לאותה הלואה,
 כולה או מקצתה, ומחמת אותה ערבות או מטעמים אחרים נפרעה ע״י הממשלה
 לחברה מאושרת, הרי, למרות כל דבר האמור בפקודת 1935, או בפקודת 1940
 או בכל מסמך היוצר אותו שעבוד כאמור לעיל, יהא סכום ההלואה וכל רבית
 המגיעה או שתגיע בעדה שעבוד ראשון על יבול ההדרים של שנת 1942־1941,
 לטובת הממשלה, ולשעבוד זה יהא דין קדימה לגבי שעבוד אחר על אותו יבול הנזכר
 לאחרונה (בין שאותו שעבוד אחר נוצר לפני תאריך התחלת התוקף של פקודה זו,
 ובין שנוצר לאחר מכן) ולפי זה ירשום פקיד המחוז רשימה מתאימה בפנקס
 לרישום שעבודי היבול לצד הרשימה ביחס לאותו שעבוד על יבול ההדרים של

 שנת 1940-1941.

 השם הקצר.

 פירוש.

 מס׳ 27 לש׳ 1935.

 מם׳ 19 לשי 1940.

ות יתנ  הלואות הנ
 בערבותה של

 הממשלה כבטחון
 של יבול ההדר

 של שנת 1941־1940,
 תהיינה שעבוד ראשון

 על היבול של
 שנת 1941-1942.
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 4. כל אימת שאיזו חברה מאושרת נתנה או הסכימה ליתן הלואה לפרדםן
ן (בין כבטחון יחיד ובין ביחד עם כל בטחוךלוי) של שעבוד על כל  כבטחו
 יבול הדרים שהוא משנת 1942־1941, עפ״י הוראות פקודת 1935 ובהתאם להן,
 והממשלה ערבה לאותה הלואה, לכולה או למקצתה, יהא אותו שעבוד, בתנאי
 שיהא רשום בהתאם להוראות אותה פקודה, שעבוד ראשון ביחס לסכום שניתן
 בהלואה באותו בטחון ולכל רבית שתגיע בעד אותו סכום, ולמרות כל דבר
 האמור בסעיף 5 של פקודת 1935, יהא לשעבוד זה דין קדימה לגבי כל שעבוד
 אחר על אותו יבול (בין שאותו שעבוד אחר נוצר לפני תאריך התחלת התוקף
 של פקודה זו ובין שנוצר לאחר מכן) ולא יהא שני במעלה אלא לשעבוד ראשון

 על אותו יבול שניתן עפ״י הסעיף הקודם של פקודה זו.

 5. כל אדם המוסר בכל. מסמך היוצר כל שעבוד מן הסוג המוזכר לראשונה
 בסעיף הקודם, איזו הודעה ביחס לכל עיקולים, שעבודים, מכירות או העברות
 הנוגעים ליבול מן הסוג המוזכר באותו סעיף כשהוא יודע שאותה הודעה היא כוזבת
 בפרט חשוב, יאשם בעברה ויהא צפוי בצאתו חייב בדינו לקנס לא יותר ממאה

 פונט או למאסר לא יותר משנה אחת.

 הוראה בנידון
 מתן הלואות
 בערבותה ש?

 הממשלה בבטחוז
 של יבול ההדר

 של שנת 1941-1942.

 עונש בעד מסירת
 הודעות כוזבות.

 הרולד מקמיכאל
, 1941. נציב עליון• ני ו  14 בי




