
, ן י  תוספת מס

׳ 1211 מיום 18 ביולי, 1942.  לעתון הרשמי, גליון מיוחד, מם,

 ,.פקודת המועצות המסומלות(תקוץ)

 מם׳ 22 לש׳ 1942.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת המועצות המקומיות, 1941.

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

.תקרא פקודת המועצות המקומיות (תקוו), 1942, וקוראיו אותה השם הקצר. ו  1. פקודה ז
 באחת עם פקודת המועצות המקומיות, 1941, הקרויה לקמן הפקודה העיקרית. מם׳ 36 לס• 1941.

י החלפת הבטוי ״סעיף 10״ המופיע תקיז סעיף 5 ש5  2. סעיף.5 של הפקודה העיקרית יתוקן ע״
״ הפקודה העיקרית. 1 ף 2 י ע ס י ״ ן ט ב ף ב י ע ן ס ן ן ן ^ א ן ^ ע . ט ק - ף י ע ם  בפסקא (א) מ

י הוספת הסעיף דלקמן שיסומן כסעיף 12א הוספת םעיוי חדש ״  3. הפקודה העיקרית תתוקן ע
• ת י ר ק י ע ה ה י י ק פ - ב : 1  ויבוא לאחרי הסעיף 2

8 של פקודה זו,  12 א. בלי לפגוע בהוראות הסעיפים 7 ד
 רשאי הנציב העליון להתקין תקנות שבהן יקבע את ספרי
 החשבונות ואת. הצורה שבה יתנהלו חשבונות של מועצות
 מקומיות ואופן הכנת תקציביהן השנתיים וכל שאר הענינים
 הקשורים בכך, ובתקנות אלו רשאי הוא לקבוע הוראות בדבר
 הטלת התקנות, בין בשלמותן ובין בחלקן, על כל אותן המועצות

 המקומיות שתפורטנה בהן.״

 ״תקנות כספיות
 כלליות ?מועצות

 המקומיות.

 הרולד מק־מיכאל
 18 ביולי, 1942. נציב •עליון.
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 פקודת רישום שמות עהק, (תקון),
 מם׳ 23 לש׳ 1942.

 פקודה המתקנת את פקודת רישום שמות עסק, 1935.

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

 השם הקצר 1. פקודה זו תקרא פקודת רישום שמות עסק (תקון) 1942, וקוראין אותה
 מם׳ 23 לש׳ 35«!• כאחת עם פקודת רישום שמות עסק 1935, הקרויה להלן הפקודה העיקרית.

 בטול םעיוי 7! ע? 2. סעיף 17 של הפקודה העיקרית מבוטל בזה ובמקומו יבוא הסעיף דלקמן:—
 הפקודה העיקרית

 והחלפתו בסעיף ״17. רשאי הנציב העליון בצו למנות כל פקיד להיות רושם שמות
• עסק לצורך פקודה זו״. ש ר  ה

 הרולד מיךמיכאל
 18 ביולי, 1942. נציב עליון.

 פקודת מס הרכוש העירוני, (תקוו),
 מס׳ 24 לש׳ 1942.

 פקודה המתקנת את פקודת מם הרכוש העירוני, 1940.

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

 השם הקצר• 1. פקודה זו תקרא פקודת מס הרכוש העירוני (תקין), 1942, וקוראין אותה
 מס׳ 42 לש׳ 1940• כאחת עם פקודת מס הרכוש העירוני, 1940, הקרויה להלן הפקודה העיקרית.

 הוספת.סעי!*..הדש: 2. הסעיף דלקמן יוסף לפקודה העיקרית ויבוא לאחר סעיף 6:— .
 לפקודה העיקרית.

 ״הוראות בעני! 6א.—(1) כל בעל של נכם־בית המצוי באזור שהמם הוטל
• עליו עפ״י סעיף 3 (1) של פקודה זו שימכור או יחליף מ י 5 ע י ב ו נ  ש

 אותו נכס או יעבירנו לאחר בכל צורה אחרת ביום
 הראשון, או לאחר יום הראשון באפריל, שלאחר התאריך
 שבו הוטל המס על אותו אזור, או ביום הראשון, או לאחר
 יום הראשון באפריל, 1942, הכל לפי התאריך המאוחר יותר,
 וכל אדם שקנה בעלות על כל נככרבית בתוך אותו אזור
 מכוח ירושה באותו יום הראשון באפריל, או לאחר מכן, חייב
 להידיע על כך מיד, בטופס שייקבע, לפקיד המחוז המנהל את

 האזור שבו מצוי אותו נכס־בית.

 (2) משיקבל פקיד המחוז הודעה שנמסרה כהלכה בהתאם
 להוראות םעיף־קטן(1) של סעיף זה, או אם נודעה לפקיד המחוז
 בדרך אחרת כל עובדא שדרוש למסור עליה מודעה עפ״י
 הסעיף־קטן הנ״ל, הרי לאחר שיחקור וידרוש בדבר ככל אשר
 ימצא לנחוץ, תהא לו סמכות לרשום את שמו של כל אדם במקום
 שמו של כל בעל נכס״בית המופיע ברשימת שומא או ברשימת

 שומא נוספת שהונחו בהתאם להוראות פקודה. זו.
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 כל אדם ששמו נרשם במקום שמו של כל בעל נכסים עס״י
 סעיף־קטן זה, יחשב כבעל הנכסים לצורך פקודה זו, החל מהיום

 הראשון באפריל שלאחר תאריך הרישום הנ״ל.

 (3) שוס דבר י האמור בסעיף זה אין דואין אותו כמשנה,
 כמביא לידי גמר או כמבטל כל התחייבות של אדם אשר שמו
 בא במקום שמו של איזה בעל נכסים עפ״י הוראות סעיףיקטן
 (2) של סעיף זה, בתוקף חוזה, הסכם או באופן אחד שעל פיהם
 חייב אותו אדם לשלם לאותו בעל נכסים כל מם המגיע בעד
 הנכסים, ובלבד שאותו בעל נכסים ישאר אחראי כלפי הממשלה
 לתשלום מס הרכוש העירוני המגיע בעד כל תקופה שקדמה
 לתאריך שבו רואין אותו אדם כבעל הנכסים לצורך פקודה זו

 עפ״י םעיף־קטן (2) של סעיף זה.״

ן תקוז סעיף 8 של נ מ י , ) ך א (א ק ס  3. סעיף 8(1) של הפקודה העיקרית יתוקן ע״י ביטול פ
 , , הפקודה העיקרית.

 והחלפתו בפםקא דלקמן:—
 ״(א) כל נכס־בית המשמש כדירה והוא תפוס ע״י הבעל הרשום, ושויו
 השנתי הוא פחות מסכום שיפורט בצו, ועל כל פנים אינו עולה על עשרים

 פונט, או.״
 4. סעיף 28 של הפקודה העיקרית יתוקן ע״י הוספת המלים ״או שלא ימלא חקו ז סעיף 28 ע?
ת הפקודה העיקרית. ן ע י פ ן מ ! ׳ ד ״ ס ש א י ה ״ ל מ ה  אחרי הוראות סעיף 6א של הפקודה״ בין המלה ״למפקח״ ו

 בםעיף־קטן (2) של אותו סעיף.
 הרולד מק־מיכאל

 18 ביולי, 1942. נציב עליון.

 פקודת תחלואות על יבול ההדרים (ערבות הממשלה)
.1942 , ש  מס׳ 25 ל

 פקודה הקובעת בטחון להלואות על יבול ההדרים הניתנות בערבות הממשלה
 והנפרעות (או הנפרעות) על ידה.

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

 י 1. פקודה זו תקרא פקודת ההלואות על יבול ההדרים (ערבות הממשלה), 942!. השם הקצר.

 2. בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם אלא אם ענין הכתוב פירוש.
 יחייב פירוש אחר, דהיינו —

 ״חברה מאושרת״ פירושה כפירוש שניתן לה בפקודת ההלואות לזמנים קצרים
 על היבול (בטחון), 1935. מס׳ 27 לש׳ 1935.

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

 ״פקודת 1940״ פירושה פקודת ההלואות על יבול ההדרים (ערבות הממשלה) מס׳ 19 לש׳ 1940.
.1940 

 ״פקודת 1941״ פירושה פקודת ההלואות על יבול ההדרים (ערבות הממשלה), מס׳ 16 לש׳ 1941.
.1941 
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 3. כל אימת שאיזו חברה מאושרת בתנה הלואה לפרדסן כבטחון (בין כבטחון
 יחיד ובין ביחד עם כל בטחוךלוי) של שעבוד על איזה יבול הדרים משנת 1941—
 1940 עפ״י הוראות פקודת 1935, ובהתאם להן, והממשלה ערבה לאותה הלואה, כולה
 או מקצתה, ומחמת אותה ערבות או מטעמים אחרים נפרעה ההלואה ע״י הממשלה
 לחברה מאושרת, הרי למרות כל דבר האמור בפקודת 1935 או בפקודת 1940 או
כל מסמך היוצר אותו שעבוד, כאמור לעיל, יהא סכום  בסעיף 3 מפקודת 1941, או י
 ההלואה וכל ריבית המגיעה או שתגיע בעדה, שעבוד ראשון על יבול ההדרים של
 שנת 1943—1942 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 רישום שעבודי היבול לצד הרשימה ביחס לאותו שעבוד על יבול

 ההדרים של שנת 1941—1940.

 4. כל אימת שאיזו חברה מאושרת נתנה הלואה לפרדסן כבטחון (בין כבטחון־
 יחיד ובין ביחד עם כל בטחון־לוי) של שעבוד על איזה יבול־הדרים משנת 1942—
 1941 עפ״י הוראות פקודת 1935 ובהתאם להן, והממשלה ערבה לאותה הלואה כולה
 או מקצתה, ומחמת אותה ערבות או מטעמים אחרים נפרעה ההלואה ע״י הממשלה
 לחברה מאושרת, הרי למרות כל דבר האמור בפקודת 1935 או בסעיף 4 של פקודת
 1941 או בכל מסמך היוצר שעבוד כאמור לעיל, יהא סכום ההלואה וכל ריבית
 המגיעה או שתגיע בעדה שעבוד ראשון על יבול ההדרים משנת 1943—1942 לטובת
 הממשלה, ולשעבוד זה יהא דין קדימה לגבי שעבוד אחר על אותו יבול (בין שאותו
 שעבוד אחר נוצר לפני האריך התחלת התוקף של פקודה זו, ובין שנוצר לאחר מכן)
 ולא יהא שני במעלה אלא לשעבוד הראשון על אותו יבול המוטל עפ״י סעיף 3 של
 פקודה זו, ולפי זה ירשום פקיד המחוז רשימה מתאימה בפנקס רישום שעבודי

 היבול לצד הרשימה ביחס לאותו שעבוד על יבול ההדרים של שנת 1942—1941.

 5. כל אימת שאיזו חברה מאושרת נתנה או הסכימה לתת הלואה לפרדםן
ן ביחד עם כל בטחוךלוי) של שעבוד על איזה יבול י י  כבטחון (בין כבטחון יחיד ו
 הדרים משנת 1943—1942 עפ״י הוראות פקודת 1935 ובהתאם להן, והממשלה
 ערבה לאותה הלואה, כולה או מקצתה, יהא אותו שעבוד, בתנאי שיהא רשום
 בהתאם להוראות אותה פקודה, שעבוד ראשון ביחס לסכום שניתן באותו בטחון,
 ולכל ריבית 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 לפקודה זו ובין שנוצר לאחר מכן) ולא
 יהא שני במעלה אלא לשעבוד ראשון על אותו יבול שהוטל עפ״י סעיף 3 או סעיף

 4 של פקודה זו.

 6. כל אדם המוסר בכל מסמך היוצר כל שעבוד המוזכר לראשונה בסעיף
 הקודם איזו הודעה ביהם לכל עיקולים, שעבודים, מכירות או העברות הנוגעים
 לייבול מן הסוג המוזכר באותו סעיף, כשהוא יודע כי אותה הודעה כוזבת בפרט חשוב,
 יאשם בעברה ויהא צפוי, כשיצא חייב בדינו, לקנס לא יותר ממאה פונט או למאסר

 לא יותר משנה אחת.

 הרולד מלךמיכאל
 נציב עליון.

ות  הלואות הניתנ
 בערבותה של

 הממשלה בבטתון
 של יבול ההדר ש?

 שנת 1941—1940
 תהיינה שעבוד

 ריאשוז על יבול ההדר
 של שנת 1943—1942

יתנות  הלואות הנ
 בערבותה של

 הממשלה כבטחון
 של יבול ההדר של

 שנת 1942—1941
 תהיינה שעבוד

 ויאשון על יבול ההדר
 של שנת 1913—1942,

 הוראה בנידון מתן
 הלואות בערבותה

 של הממשלה בבטחון
 של יבול ההדר של

 שנת 1943—1942.

 עונש על מסירת
 הודעות כוזבות.

 18 ביולי, 1942.




