
, ו.  תוספת מס

 לעתון הרשמי, גליון 1134 מיום 9 באוקטובר, 1941.

 פר)ודת עורכי הדין (תסון).

 מם׳ 24 לש׳ 1941.

 פקודה המתקנת את פקודת עורכי־וזדין, 1938.

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

 1. פקודה זו תקרא פקודת עורכי־הדין (תקון), 1941, וקודאין אותה כאחד ה׳טם הקצר.
 עם פקודת עורכי הדין, 1938, הקרויה לקמן הפקודה העקרית. מם׳ 32! לשי 1938.

 בטו5 סעיף! 10 של
 , , הפקודה העיקרית

 10. כל שנרשם בפנקם עורכי הדין ורוצה לשמש עודי והחלפתו בםעי!*

 2. סעיף 10 של הפקודה העיקרית יבוטל ובמקומו יבוא הסעיף דלקמן:—
 ״מם שנתי.

 דין בכל שנה שהיא, עליו לשלם מם שנתי בסכום הקבוע ״י׳״•
 בתוספת הראשונה לפקודה זו בעד אותה שנה, ומששלם מם

 זה נותנים לו רשיון לעסוק במקצוע:

 בתנאי כי משנרשם אדם בפנקס עורכי־הדין, יהא זכאי
 לעסוק כעורך־דין בלא רשיון למשך שארית שנת הלוח שבה

 הוא רשום באותו פנקס״.

 3. סעיף 14 של הפקודה העיקרית יתוקן ע״י מחיקת הסעיפים הקטנים (3) תקוז םעיףי 14 של
 , , הפקודה העיקרית.

 ו־(4) הימנו והחלפתם בסעיף הקטן דלקמן:—
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 ״(3) כל שנרשם בפנקס האנשים המורשים לשמש כעורכי־דין בבתי־
 הדין הדתיים המושלמים ורוצה לשמש כעורך־דין בבתי־דין אלה בכל שנה
 שהיא, עליו לשלם מס שנתי בסכום הקבוע בתוספת הראשונה לפקודה זו
 בעד אותה שנה, ומששלם מם זה נותנים לו רשיון לשמש כעורך־דין בבתי

 הדין הדתיים המושלמים:

ן  בתנאי כי משנרשם אדם בפנקס האנשים הרשאים לשמש כעורדדי
 בבתי־הדין הדתיים המושלמים, יהא זכאי לשמש בכך בלא רשיון למשך

 שארית שנת הלוח שבה הוא רשום באותו פנקס.

 4. הסעיפים הקטנים (1) ד(2) של סעיף 28 של הפקודה העיקרית יתוקנו
 ע״י מחיקת המספר ״10(1)״ המופיע בהם והחלפתו במספר ״10״,

 5. התוספת השניה לפקודה העיקרית מבוטלת בזה.

 6. פקודה זו רואין אותה כאילו קבלה תוקף בתאריך שבו קבלה תוקף הפקודה
 העיקרית.

 הדולד מקמיכאל
 נציב עליון.

 תקון סעיף 28 של
 הפקודה העיקרית.

 ביטול התוספת
 השניה לפקודה

 העיקרית.

 התחלת התוה1י.

 8 באוקטובר, 1941.

 פקודת בתי הדואר (תקוץ).

 מם׳ 25 לש׳ 1941.

 פקודה המתקנת את פקודת בתי הדואר.

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

 1. פקודה זו תקרא פקודת בתי הדואר (תקון), 1941> וקוראין אותה כאחת
 עם פקודת בתי הדואר הקרויה לקמן הפקודה העיקרית.

 2. הפקודה העיקרית תתוקן ע״י הוספת הסעיף דלקמן שיסומן כסעיף 80 א
 ויבוא לאחר םעיף 80:—

 השם הקצר.

 פרק קטו.

 הוספת סעיף הדש
 לפקודה העיקרית.

 80 א. כל אדם אשר בלא שיקבל תחילה דשות בכתב
 מאת המנהל הכללי של בתי הדואר שותל כל מין עץ יער או
 עץ פרי או שיח או נותן להם לגדול מתחת לכל טלגרף עילי
 או בקרבתו או באופן אשר לכשיגיעו למלוא גידולם יהיו עלולים
 להפריע לכל טלגרף כזה, יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס
 של עשרה פונט, וכל עץ או שיח שנשתל או שהורשה לגדול

 ״גידול עצים
 העלולים להפריע

 לטלגרוי.
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 כאמור רשאי המנהל הכללי של בתי הדואר לכרתו ולסלקו י
 בלא שישלם פיצויים לאותו אדם בשל כל המק שנגרם.
 סמכויותיו של המנהל הכללי של בתי הדואר עפ״י סעיף זה
 באות להוסיף על הסמכויות אשר לו עפ״י פסקא (ג) של סעיף

 40, ולא לגרוע מהן.״.

 הרולד מקמיכאל
 8 באוקטובר׳ 1941, נציב עלמי•

 פקודת הבנקאות.

 מם׳ 26 לש׳ 1941.

 פקודה הבאה לאחד ולתקן את החוק המסדיר את עסקי הבנקאות.

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

 1. פקודה זו תקרא פקודת הבנקאות, 1941.

 2. בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפרושים דלקמן, חוץ אס ענין הכתוב
 יחייב פירוש אחר:—

 ״בנק״ פירושו כל חברה המנהלת עסקי בנקאות או המשתמשת במלה ״בנק״
 או בכל מלה הנגזרת הימנה כחלק מהשם אשר בו היא מנהלת את עסקיה,

 אולם המונח לא יכלול אגודה שיתופית רשומה;

 ״עםקי בנק״ פירושם עסק של קבלת כספים מן הצבור בחשבון עובר ושב,
 שמחזירין אותם עם דרישתם בשיק, ומתן הלואות ללקוחות «

 ״בנקנוט״ פירושו כל שטר־חליפין, המחאה או שטר־חוב שהוצאו ע״י כל
 בנק לפרעון כסף למוכ״ז עם דרישתו, או המזכים או המכוונים לזכות את
 המחזיק בתשלום סכום כסף מיד לדרישתו בלא חתימת־הםבה, או בלא
 חתימודהםבה נוספת על זו הכתובה על גבם בשעת הוצאתם, בין אם פירש

 הדבר בגוף השטר ובין אם לא פורש?

 ״חברה״ פירושה חברה שנרשמה עפ״י פקודת החברות.

 3. —(1) לא יתירו עסקי בנק בפלשתינה (א״י) אלא לחברה שנרשמה עפ״י
 הוראות הפקודות דלקמן:—

 (א) פקודת רישום חברות ושותפויות, 1919, שנתפרסמה בעתון הרשמי מיום
 הראשון באוגוסט, 1919, או

 >ב) פקודת החברות או כל פקודה שבאה במקומה.

 השם הקצר.־

 פרק כב.

 רק לחברות בעלות
ימלי קבוע נ  הון מי
 מותר לעסוק בעסקי

 בנקאות.

 פרק כב.
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 י (2) אין להתיר התאגדות של חברה שמטרתה או אחת ממטרותיה היא לעסוק
 בעסקי בנקאות, אלא אם ההון המאושר שלה הוא לא פחות מחמשים אלף פונט.

 (3) רושם החברות לא יתן תעודה האומרת כי כל חברה שמטרתה או אחת
 ממטרותיה היא לעסוק בעסקי בנקאות בפלשתינה (א״י) רשאית לנהל עסקים

. בהתאם להוראות סעיף 92 מפקודת החברות, אלא במקרים הבאים:—  פרק ע

 (א) כשההון המאושר שלה הוא חמשים אלף פונט — שסכום זה נחתם ולא
 פחות מעשרים וחמשה אלף פונט הימנו נפרעו במזומנים, או

 (ב) כשההון המאושר שלה הוא יותר מחמשים אלף פונט — שנחתם סכום
 של חמשים אלף פונט לפחות, ולא פחות מעשרים וחמשה אלף פונט הימנו׳

 נפרעו במזומנים.

• (4) אין לרשום כל חברה נכרית הכלולה בגדר מובנה של פקודת החברות,  פרק «
 שמטרתה או אחת ממטרותיה היא לעסוק בעסקי בנקאות, אלא אם כן הוכח להנחת.
 דעתו של הנציב העליון כי יש לה הון נפרע בסכום השוה לדעתו לסכום שאינו

 פחות ממאה אלף פונט.

 (5) יכיל הנציב העליון, לפי הכרעת דעתו ההחלטית, לשנות את דרישות.
 הסעיפים הקטנים (2), (3) או (4) מסעיף זה ביחס לכל חברה, אם הוא סבור כי

 טובת הצבור מחייבת כן.

 בתנאי.שאם הפחית הנציב העליון מן הדרישות בנוגע להץ הקבוע בסעיפים;
 הקטנים (2), (3) או (4) מסעיף זה, הרי אסור לחברה שלטובתה נעשה שנוי זה;

 לפתוח סניף אלא עפ״י רשיון מיוחד מאת הנציב העליון.

ף 4.—(1) אסור לכל אדם או לחבר אנשים, בין שהם מאוגדים ובין שאינם » ש  הגבלת ה

"' מאוגדים, פרט לחברה המורשה לעסוק בעסקי בנקאות בהתאם להוראות סעיף 3 ק נ י ״ב א י ת  ב

 של פקודה זו, להשתמש או להוסיף ולהשתמש בלא הסכמת הנציב העליון, במלה;
 ״בנק״ או בכל מלה הגזורה הימנה בשם שבו הם מנהלים עסקים.

 (2) כל אדם או חבר אנשים בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים, שיעבדו
 על הוראות סעיף זה יהיו צפויים לקנס לא יותר מעשרה פונטים- לכל יום שבו

 הם ממשיכים בעברה.

 5 —(1) הנציב העליון רשאי למנות פקיד מפקידי ממשלת פלשתינה (א״י<
 לשמש מפקח על הבנקים, ובידי הפקיד הזה יהיו הפיקוח הכללי והבקורת עיל
 הנהלת עסקי בנק בפלשתינה (א״י), ותהא לו הסמכות לדרוש שיראו לו פנקסים,

 חשבונות ומסמכים של כל בנק.

י מפקח ו נ  מי
 על הבנקים
 וסמכויותיו.

 (2) כל פקיד בנק או סוכנו המסרב להראות כל פנקס, חשבון או מסמך
 שנדרש כחוק להראותו עפ״י הוראות סעיף זה יהא צפוי לקנס לא יותר מחמשים

 פונט על כל עברה ועברה.
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 6.—(1) יכול הנציב העליון למנות ועדה מיעצת ליעץ אותו בעניניפ הנוגעים הקמת וערה
־ ת צ ע י  לעסקי בנקאות; ועדה זו תהא מורכבת מאותם האנשים ותתמנה לפי אותם התנאים מ

 אשד יישרו בעיני הנציב העליון, והנציב העליון דשאי בכל עת שהיא להביא.לידי
 גמר כל מעוי כזה.

 (2) יכול הנציב העליון להתקין תקנות הקובעות את הפרוצידורד• שיש לנהוג
 בה בכל אסיפה של הועדה שתוקם בהתאם לסעיף זה.

 רשיונות להתחיל
 בעסקי בנק.

 7. למרות כל האמור בפקודה זו או בפקודה אחרת, הדי שום חברה לא תתחיל
 לנהל עסקי בנק לאחר תאריך פקודה זו, בלא שתקבל מאת הנציב העליון רשיון
 לכך. דשאי הנציב העליון, לפי שיקול דעתו, לסרב ליתן רשיון כזה בלי ליתן

טעם למעשהו. : 

ו המיוחדות ותי י  :מכו
 יצל הנציב העליון.

 8.—(1) יכול הנציב העליון, לאחר הימלכו בדעת הועדה המיעצת ובדעת
 המפקח על הבנקים, ואם יהא סבור כי טובת הצבור מחייבת לעשות כן, לצוות על

 בל בנק:

 הגשת דוחו״ת
 למזכיר הכספים.

 (א) למחוק מתוך השם שבו הוא מנהל עסקים, בתוך עשרים ושמונה יום
, או כל מלה הגזורה הימנה או כל מלה  מתאריך אותו צו, את המלה ״בנק,

 או מלים אחרות המהוות חלק משמו;

 (ב) שלא לקבל מאת הצבור כסף שאפשר להוציאו חזרה ע״י שיק או פקודה :
 בתנאי שלפני מתן צו כזה יתן הנציב העליון לאותו. בנק הודעה בכתב על

 רצונו לעשות כן ויתן לו אפשרות להגיש לו כתב־טענות בענינו.

 (2) כל בנק שלא מלא אחדי צו שניתן עפ״י סעיף זה, יהא צפוי לקנס
 .לא •יותר מעשרה פונטים בעד כל יום שבו הוא ממשיך בעברה.

 9.—(1) כל בנק חייב להגיש למזכיר הכספים:—

 (א) לא יאוחד מעשרים ואחד יום לאחר היום האחרון שבכל חודש, דו״ח
 ערוך בטופס המוזכר בתוספת הראשונה לפקודה זו, המפרט את האקטיב

 והפםיב של הבנק עם סיום העסקים ביום האחרון של החודש החולף ן

 (ב) לא יאוחר מעשרים ושמונה ימים לאחר היום האחרון בחדש מרץ ובחדש
 ספטמבר, דו״ח ערוך בטופס המובא בתוספת השניה לפקודה זו המוסר
 ניתוח של הלואות שוטפות ושל שטרות שהובאו לנכיון עד יום 31 במרץ,

 ד30 בספטמבר:

 פרק כב.

 בתנאי שלגבי בנק שהוא חברה נכרית בגדר מובנו של סעיף 2 מפקודת
) מסעיף זה לא יכילו ב  מחברות, הרי הדו״חות המוזכרים בפסקא (א) ד(
 :אלא פרטים בנוגע למשרדים ולםניפים (או סניפים) של אותה חברה נכרית

 המצויים בפלשתינה (א״י):
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 . בתנאי שהנציב העליון רשאי לשנות בצו מזמן לזמן את טופס התוספת
 הראשונה והתוספת השניה והתאריכים שבהם צריך לסכם את החומד הדרוש

 בתוספת השניה ולשלחו למזכיר הכספים.

 (2) בנק שאינו מקיים את הדרישות המפורטות בפסקא (א) ו־(ב) של סעיף׳
 קטן (1) מסעיף זה. יהא צפוי לקנס לא יותר מחמשה פונטים ליום במשך אותם.

 הימים שבהם הוא ממשיך בעברה.

 10.—(1) כל בנק חייב —

 וא) להציג בכל ימות השנה במקום בולט בכל משרד וסניף של הבנק
 בפלשתינה (א״י) העתק ממאזנו האחרון והמבוקר!

 (ב) לפרסם בעתון יומי הנפוץ בפלשתינה (א״י) העתקה מאותו מאזן ביום:
 או סמוך ליום שבו מוגש המאזן לבעלי המניות באספה כללית.

 (2) כל בנק שחל עליו סעיף זה ולא מלא אחדי דרישותיו יהא צפוי בצאתו
 חייב בדין לקנס לא יותר ממאה פונט.

 הצגת המאה
 ופרסומו.

 11. —(1) מבלי לפגוע בכל דבר האמור בסעיף 73 מפקודת החברות, הדי כל
 אדם —

 (א) שהיה מנהל בנק שפורק ע״י בית משפט, או שהיה קשור במישרין או
 בעקיפין בהנהלתו של בנק כזה, או —

 (ב) שנידון ע״י בית משפט לתקופת מאסר על עברה שיש בה משום שחיתות
 מוסרית ולא קבל חנינה מלאה בעד העברה שעליה נידון —

 אסור לו, בלא הרשאה מפורשת מאת הנציב העליון, לכהן או להוסיף ולכהן
 כמנהל של כל בנק או להיות קשור בהנהלתו של כל בנק כזה בין במישרין ובין

 בעקיפין.

 (2) כל העובר על םעיף־קטן (1) מסעיף זה יהא צפוי בצאתו חייב בדין למאסר
 לתקופה של לא יותר משתי שנים או לקנס לא יותר מחמש מאות פונט, או לשני

 העונשין כאחד.

 12. —(1) כל בנק חייב לשלם לממשלת פלשתינה (א״י) מם שנתי בסך מאה
 פונט. המם הזה ישולם ביום השני של כל שנודחמה.

 (2) כל בנק שלא שלם את המם השנתי הדרוש בסעיף זה, יהא צפוי, נוסף
 על כל עינש קבוע אחר, לקנס לא יותר מעשרה פונטים לכל יום שבו נשאר המם
 בלתי נפרע, וכל מנהל, מנהל עסקים, מזכיר או כל פקיד אחר של הבנק, המרשה

 ביודעין ובמזיד את• אי תשלום המם הזה יהא צפוי לעונש כיוצא בזה.

 אנשים שאינם
 ראויים להשתתף

 בהנהלת בנקים.

 פרק כב.

 המם השנתי
 שבנקים חייבים

 בתשלומו.
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 13. למרות כל דבר האמור בפקודת חוק המשכנתאות (תקון) או בסעיף קטן רשאי בנק לקנות
י קרקע שמושכנה ף ׳ ה י א ף ש א 1 ם , י ק נ ב ת ה ך ו ק ל פ 1 ע ף 0 י ע ם 1 , ( 2 ) 

 פרק צה.

 (א) כל בנק המציע את ההצעה הגבוהה ביותר בכל מכירה פומבית של איזה פרק כט.
 נכם מקרקעין שמושבן לאותו בנק כבטחון נגד חוב, יהא זכאי באותן
) מאותו סעיף־קטן (בהתחשב ג  הזכויות המפורטות בפסקאות (א), (ב) ד(
 עם הוראות התנאי של אותו סעיף קטן), אף על פי שסכום המחיר המוצע
 הוא פודת מן החוב המגיע לבנק בצירוף הרבית והוצאות המשפט? וכן

 (ב) מתן צו ע״י בית משפט מחוזי המקנה לכל בנק.נכםי מקרקעין שמושכנו
 לאותו בנק כבטחון נגד כל חוב, אין לראותו כאילו הוא פוטר את הממשכן

 מכל אחריות נוספת לאותו חוב.

 14.—(1) אסור לשום בנק המנהל עסקים בארץ להוציא כל בנקנוטים. הוצאת בנקנוטים
 והפצתם.

 (2) שום בנק המנהל עסקים בארץ לא יפיץ ולא ירשה להפיץ בה כל בנקנוטים
 שהוצאו על ידו בכל ארץ, פרט לבנקנוטים שהוכרזו כמטבע חוקי בפלשתינה (א״׳־).

- ענע5ים• -  15. —(1) כל בנק אשר:

 (א) במזיד אינו מקיים הוראות פקודה זו, או

 (ב) מוציא בנקנוטים בארץ או מפיץ או מרשה להפיץ בה בנקנוטים שהוצאו
 על ידו או בנקנוטים אחרים שהוצאתם לא הותרה ע״י ממשלת פלשתינה

 (א״י)׳

 הרי עפ״י בקשתו של היועץ המשפטי שתוגש לרושם החברות יימחק שמו של
 הבנק מפנקס החברות.

 (2) כל אדם שהוא מנהל או מנהל עסקים של בנק והוא —

 (א) אינו נוקט בכל הפעולות המתאימות כדי שהבנק ימלא אחדי דרישותיה
 של פקודה זו, או

 (ב) אינו נוקט בכל הפעולות המתאימות כדי להבטיח את נכונותו של כל
 דו״ח המוגש בהתאם להוראות פקודה זו,

 הרי בצאתו חייב בדין יהא צפוי על כל עבדה ועברה למאסר לא יותר משתי
 שנים או לקנס לא יותר משלש מאות פונט או לשני העונשין כאחד.

 ביטול.

«• ? ח י  16. פקודת הבנקאות, פקודת הבנקים (תקונים והיראית נ״םפות), 1936, פ
 , מם׳ 9 לש׳ 1936.

 ופקודת הבנקים (תקונים והוראות ניספית), 1937, מבוטלות בזה. מם׳ 27 לש׳ 1937.
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 התוספת
. • דו״ח חדשי על : 

 ליום
 פ לז י ב

. ט נ ו פ . . . .  1. ההון הנפרע .

 2. הקרן השמורה פונט.

 3. אגרות חוב פונט.

 4. יתרות שמחזיקים אותן בעד: פונט.
. .פונט. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (א) בנקים אחרים בפלשתינה (א״י) .
ט. נ פו . . .  (ב) בנקים אחרים מחוץ לפלשתינה(א״י) .

 (ג) המשרד הראשי וסניפים (או סניפים) של הבנק
 הזה מחוץ לפלשתינה(א״י) פונט.

• • • י ׳ :פונט. • ״ • ׳ : 

 5. (א) חשבונות עובר ושב וחשבונות פקדונות
. .פונט. .  של לקוחות הנפרעים בחזרה עם דרישה ;

 (ב) פקדונות אחרים:
 הנפרעים בחזרה במשך הזמנים הבאים, לאחר תאריך הדו״ח הזה,

 (1) במשך 3 חדשים פונט.

 (2) במשך 3 עד 6 חדשים פונט.

. ט נ ו פ . . . .  (3) במשך 6 עד 12 חדשים .
 (4) כעבור יותר מ־12 חודש פונט._

 . פונט.

. ט נ ו פ . . . .  6. שטרות העומדים לפרעון . .
 7. הלואות מאת:

. ט נ ו פ . . . .  (א) בנקים אחרים בפלשתינה(א״י) .

 (ב) בנקים אחרים מחוץ לפלשתינה (א״י) פונט.

 (ג) צדדים או מוסדות אחרים .פונט.

 פונט.

 ,(התחייבויות. על תנאי על שטרות שחזרו :
 ועשו בהם נכיון פונט).

 התחייבויותיעל־תנאי אחרות:—
נט. פו . . . . . . . . . . ת חו  8. קבלת התחייבויות של פרעון לחשבון לקו
 9. ערבויות, חתימות הסבה והתחייבויות אחרות לחשבון לקוחות פונט.
 10. חשבונות אחרים • פונט.

: פונט.־ . . ״ . . . . . . . . . . . . . , 

 הרינו מצהירים כי'הפרטים דלעיל'נצטרפו מתוך פנקסי הבנק וכי לפי מיטב
 יום
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 הראשונה.
 האקטיב והפםיב.

.19 

ב י ו ב ן ן  א
 1. מטבעות ומטילי זהב וכסף, בעין ובטרנזיט ״פונט.

 2. יתרות המצויות במקומות דלקמן, לרבות המחאות כסף בטרנזיט לאותם מקומות:—
 (א) בנקים אחרים בפלשתינה (א״י) פונט.
 * (ב) בנקים אחרים מחוץ לפלשתינה(א״י) פונט.

 * (ג) המשרד הראשי וסניפי (או סניפי) הבנק
. ט נ ו פ . . . . . . . . . . . . . : . .  הזה מחוץ לפלשתינה(א״י) .

. : .־••' י•':'־ ט נ ו פ . . . .  * (ד) קורספונדנטים אחרים. .
 פונט.

 3. שטרות שנעשה בהם בכיין:—
.פונט.  (א) בעד בנקים בפלשתינה (א״י) ,

 (ב) בעד לקוחות, זולת בנקים פונטי .-.
 לרבות שטרות:—

 (א) שזמן פדעונם חל במשך הזמנים הבאים מיום דו״ח זה,
 (1) במשך 3 חדשים פונט.
נט. פו . .  (2) במשך 3 עד 6 חדשים .
 (3) לאחד יותר מ־6 חדשים פונט.

 (ב) שכבר עבר זמן פרעונם ולא נפרעו פונט•^
-ן• פונט.

. ת ן למפרעו ו ח ט ב , כ ט נ ו פ . . . . ך ם ס י ק נ ב ה הושלש ב ז  ן מ

 4. הלואות ל
ט. נ פו . . .  (א) בנקים אחרים בפלשתינה (א״י) .
 (ב) בנקים אחרים מחוץ לפלשתינה(א״י) פונט.

 (ג) לקוחות זולת בנקים:—
 (1) הנפרעות במשך שנה מתאריך הדו״ח הזה פונט.

 (2) הנפרעות לאחר יותר משנה
 למן תאריך הדו״ח הזה פונט.

פעט. .  5. השקעות .

 6. בנין הבנק (לרבות רהיטים, קבועות ואבזרים) פעט.

פונט. . . , ., . . .  7. התחייבויות של לקוחות בעד קבלת התחייבויות פרעון(כמפורט בעמוד שכנגד) .
 8. התחייבויות של לקוחות בעד ערבויות, חתימות הסבה ושאר

 התחייבויות (כמפורט בעמוד שכנגד) .פונט.

 9. חשבונות אחרים .פונט.

 פונט.

ת ו מ י י ת שבהן ק ו צ ר א ם ב י פ ם כ ־ ת ו ר ת י ע ל ג ו נ ם ב ״ח החדשי פרטי ף לדו ר ו צ י ד ש ח ו י ן מ ו י ל ר בכ ו ס מ  * יש ל

ת אלה. ו ל ב ג ה ת ל ו פ ו פ כ ה ת ו ו ע ב ט מ ת ב ו ל ב ג  ה

י ל ל כ ל ה ה נ מ  ידיעתנו ואמונתנו, הם נכונים. ה
ת הר*טיי. ו נ ו ב ש ח ל ה ה נ . — ־. מ . 
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 התוספת
 שם הבנק

 פירוט ההתחייבויות של לקוחות לבנק ביום

 הסכום מספר
 פוגם הלקהזרת

 1. לעיריות, למועצות מקימיות ולרשויות של כפרים
 2. לחברות גאז, חשמל, מים, נמלים, חוף ושאר מוסדות של שתתי

 צבור. !
| : ת ו א ל ק ח  ל

 3. על פרדס או פירותיו או בעדם 1
 4. על בהמית או בעדן

 5. על משקים חקלאים או בעדם
ל  ל ת ע ש י ה ש

 6. תוצרת מזון, משקאות וטבק
 7. טבםטילים וצרכי הלבשה

 8. תוצרת עץ וניר (לרבות בתי חרושת לרהיטים)
 9. סבון ושמנים

 10. דברי דפוס
 11. עבודות מתכת (לרבות מכובות)

 12. תוצרת בימית
 13. אבן, מלט ולבנים

 14. שאר סחורות מעובדות

ו י נ  ב
 15. לבנינים ההילכים ונבנים

 מ ם ח ר כ ל ל י.
 16. לסיטונאים
 17. לקמעונאים
. ם י נ ו  ש

 18. למכוניות ולשרותי הובלה או בעדם
 19. לבתי מלון, ולמסעדות ולפנםיונימ או בעדם

 20. למוסדות דת ולמוסדות צדקה או בעדם
 21. לחברות כספים לרבות חברות ביטוח׳ בנקים, אגודות־אשראי שיתופיות.

 וכר, או בעדם
 22. לאנשים בעלי מקצועות חפשיים ולאנשים פרטיים או בעדם

 23. למפעלי שעשועים.
 24. לקנית קרקעות.

 י * 25. לבנינים (משכנתאות)

 26. לצרכים אחרים.

ם 24—1. ן בפרטי ת ו ג א י י ס ת שאי אפשר ל ו א ת נ כ ש גד מ ת נ ו א ו ל ל בל ה ל ו  * כ
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 השניה.

 .למפרעות ולשטרות (או לשטרות) שנעשה בהם ניכיון.

 הסכום
 מגננו

 עד לסך 100 פונט

 יותר מ־100 פונט ועד 500 פונט

 •ותר מ־500 פונט ועד 1,000 פונט

 יותר מ־1,000 פונט ועד ל־5,000 פונט

 יותר מ־5,000 פונט ועד 10,000 פונט

 יותר מ־10,000 פונט ועד 50,000 פונט

 יותר מ־50,000 פונט ועד 100,000 פונט

 יותר מ~100,000 פונט.

 המנהל הכללי
 מנהל ההטיבונדת הר*מיי

 הדולד מקמיכאל
 נציב עליוז.

 מספר הלקוחות החייבים לחשבון
 הלואות ושטרות (או שטרות)

 שנוכו

 מספר הלקוחות החייבים לחשבון
 הלואות ושטרות (או שטרות)

 שנוכו

 מספר הלקוחות החייבים לחשבון
 הלואות ושטרות (או שטרות)

 שנוכו

 מספר הלקוחות החייבים לחשבון
 הלואות ושטרות (או שטרות)

 שנוכו

 מספד הלקוחות החייבים לחשבון
 הלואות ושטרות (או שטרות)

 שנוכו

 מספר הלקוחות החייבים לחשבון
 הלואות ושטרות (או שטרות)

 שנוכו

 מספר הלקוחות החייבים לחשבון
 הלואות ושטרות (או שטרות)

 שנוכו

 מספר הלקוחות החייבים לחשבון
 הלואות ושטרות (או שטרות)

 שנוכו

 תאריך.

 8 באוקטובר, 1941.
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 פכןודת חוק המשכנתא (חברות מאושרות).
 מס׳ 27 לש׳ 1941.

 פקודה המתקנת את פקודת חוק המשכנתאות (חברות מאושרות), 1940.

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

 השם הקצר• 1. פקודה זו תקרא פקודת חוק המשכנתאות (חברות מאושרות), (תקון)>

1 1941, וקוראין אותה כאחת עם פקודת חוק המשכנתאות (חברות מאושרות), 1940, 9 4 0 . 0 2 ל 1 , ס  ט

 הקרויה להלן הפקודה העיקרית.

 החלפת סעיף 3 מז . 2. סעיף 3 של הפקודה העיקרית יבוטל ובמקומו יבוא הסעיף דלקמן:—
 הפקודה העיקרית

י ״רשאית חבדח 3.—(1) למרות כל האמור בפקודת חוק המשכנתאות ח  בסעיף א

ת (תקון) או בםעיף קטן (2) מסעיף 10 של פקודת הבנקים " ^ ו ט מ ה י ע ק ר  ק

 אצלה• לאשראי, הרי כל חברה מאושרת המציעה את המחיר הגבוה

 ביותר בכל מכירה פומבית של כל נכסי מקרקעים שמושכנו
 לאותה חברה כבטחון לחוב, תהא זכאית באותן הזכויות
) מאותו סעיף-קטן ג  המפורטות בפסקאות (א), (ב) ד(
 (בהתחשב עם הוראות התנאי שבאותו סעיף־קטן), אף על פי
 שסכום המחיר המוצע הוא פחות מהחוב המגיע לחברה בצירוף

 הרבית והוצאות המשפט?

 (2) מתן צו ע״י בית משפט מחוזי המקנה לכל חברה
 מאושרת כל נכסי מקרקעין שמושכנו לאותה חברה כבטחון
 לכל חוב, אין לראותו כאילו הוא פוטר את הממשכן •מכל

 אחריות נוספת ביחס לאותו חוב״.

 הרולד מקמיכאל
 8 באוקטובר, 1941. נציב עליון.




