
 תוםפת מם׳ 1.

 לעתון הרשמי, גליון מירחה ימם׳ 1321 מיום 3 במרץ, 1944.

 פקודת הפנסיות
- •־.- מם׳ 1 לש׳ 1944.

 פקודה הבאה לאחד ולתקן את החוק המסדיר את הפנסיה, התגמולים ושאר קצבות אשר ינתנו בעד שרות
 בממשלת פלשתינה(א״י).

 הנציב העלית לפלשתינה(א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית(א״י) לאמוד: —
 נ. פקודה זו תקרא פקודת הפנסיות, 1944. השט הקצר.

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

 ״קצבת נכר״ ו״קצבת סטינוגרפיה״ פירושן הוספות מיוחדות למשכורת הניתנות בהתאם
 לתקנות הכלליות של ממשלת פלשתינה(א״י) הדנות בהוספות אלה ן

 ...״שרות ממשלתי אחר״ פירושו שרות ממשלתי שלא בממשלת פלשתינה (א״י){
 ״משכורת בת פנסיה״ —

 . (א) כשמדובר בשירות בממשלת פלשתינה(א״י), הריהי כוללת —
 (I) משכורת 1 *

 (II) קצבת נכר«
 (1״) קצבה אישית ?

 (•\!) קצבת סטינוגדפיה!
? ר ח  אך אין היא כוללת קצבה לתפקיד מיוחד, קצבת נציגות או כל שכר א

 (ב) כשמדובר בשירות ממשלתי אחר — פירושה משכורת שמקבלת על חשבונה
 פנסיה עפ״י החוק או התקנות הנוהגים באותו שידות?

 ״פשרה בת פנסיה״ פירושה משרה שהכריז עליה הנציב העליון במועצה, באישור מזכיר
 הממלכה, בצו שפורסם בעתת הרשמי, כמשרה בת פנסיה:

 בתנאי שכל משדה שהוכרזה עפ״י סעיף זה כמשרה בת פנסיה יכול הנציב העלית
 במועצה, באישורו של מזכיר הממלכה, להכריזה בצו שיפורסם בעתת הרשמי כמשרה

 שחדלה להיות בת פנסיה, ובלבד שיתחשב בזכויות הקיימות:
 ובתנאי'שלגבי כל משרה שהוכרזה כמשרה בת פנסיה וד^כללה בתוספת לפקודת קופת מם׳ 5נ לטי &4(.<\.

 התגמולת, 1943, הרי לצרכי פקודה זו רואין בעל משרה כזאת כפקיד שאינו משמש במשרה
 בודפנסיה, ואפילו הוכרזה אותה משדה כמשרה בת פנסיה עפ״י סעיף זה, אס אותו פקיד —

 (א) התחיל משמש באותה משרה בתאריך תחילת תקפה של פקודת קופת התגמולת, 943!, מם׳ 15 לשי 1943.
 או לאחר מכן, או

 (ב) שמש באותה משדה בתאריך תחילת תקפה של פקודת קופת התגמולין, 1943, ובהתאם מם׳ 15 ?־צ׳ «194.
 לסעיף 6 של אותה פקודה בחר להיות מפקיד ז

 ״קצבה אישית״ פירושה הוספה מיוחדת למשכורת, הניתנת באופן אישי למי שמשמש
 אותה שעה במשרה?

 :״שירות ממשלתי״ פירושו שירות בתפקיד אזרחי בממשלת פלשתינה(א״י) או בממשלה
 הקיסרית• או בממשלת הודו או בממשלת אחת המושבות הבריטיות או בממשלת אחת
 ארצות החסות או הממונות הבריטית, שירות שהוא בר־פנסיה עפ״י חוק המורים (זקנה),
 1925, (קיסרי), שירות בממשלה האנגלרמצרית בסודן, וכל שירות אחר שמזכיר הממלכה
 .יגדירנו כ״שירות ממשלתי״ לצורך כל הוראה מהוראות הפקודה הזאת: שירות כמושל או
 כנציב עלית של דומיבית בריטי, או של מושבה או של ארץ חסות או ממונות בריטית,

 א" תיברסיטתמכון ברג והספרייה למשפטים באונ
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 או כמושל בהודו, דינו כדין ״שידות ממשלתי״ אך לא לצורך חישוב הפנסיה או
 התגמול ולצורך סעיף 12 ?

 ״משכורת״ פירושה המשכורת הקשורה במשרה?
 •,שנה״ פירושה תקופה של שלוש מאות י וששים וחמשה ימים ואם היה אחד הימים באותה

 שנה עשרים ותשעה בפברואר, פירושה שלוש מאות וששים וששה ימים.
 3. —(1) באישורו של מזכיר הממלכה רשאי הנציב העליון במועצתו להתקין תקנות למתן

 פנסיות, תגמולים ושאר קצבות לפקידים ששמשו בשירות פלשתינה(א״י).
 (2) כל תקנה כזאת תובא, משהותקנה, לפני המועצה הפלשתינאית(א״י) ותפורסם בעתון

 הרשמי:
 בתנאי שהתקנות הכלולות בתוספת הראשונה לפקודה זו תהיינה בנות תוקף כל עוד

 לא שונו או בוטלו ע״י תקנות כאלה.
 (3) התקנות הנ״ל וכל תקנות שתשנינה או תבטלנה אותן כאמור לעיל, יהא להן תוקף
 לכל דבר ממש כאילו היו כלולות בפקודה זו, והמונח ״פקודה זר׳ שבסעיפים הבאים יובן

 ויפורש לפי זה.
 4. כל סכומי הכסף שהנציב העליון במועצתו ישלמם מזמן לזמן בפנסיות, בתגמולים או
 כשאר קצבות עפ״י פקודה זו יהיו חוב על קופת ההכנסות של פלשתינה(א״י) וייפרעו

 בכםפיה.

 5. —(1) לשום פקיד לא תהא זכות מוחלטת לפיצויים בעד שירות ששרת בעבר, או לפנסיה.
 לתגמול או לקצבה אחרת; כיוצא בזה אין שום דבר האמור בפקודה זו בא לצמצם

 את זכותו של• הכתר לפטר פקיד בלא פיצויים.
 (2) כל אימת שמותר ליהן, בהתאם להוראות פקודה זו, פנסיה, תגמול או קצבה אחרת לשני
 אנשים או יותר, הרי אם לא נקבע בפקודה זו בפירוש אחרת, ייקבע אופן חלוקתם בין
 האנשים הנ״ל ע״י הנציב העליון, שהחלטתו תהא סופית ולא ההא נושא לתביעה משפטית

 בכל בית־משפט שהוא.
 (3) הוברר כדי הנחת דעתו של הנציב העליון במועצה שפקיד אשם ברשלנות, במעשה
 שאינו כתיקונו או בהתנהגות שאינה הוגנת, מותר להפחית את הפנסיה או זזתגמול או

 הקצבה האחדת שלו, או לבלי לשלמם לגמרי. .
 6. אין משלמין פנסיה, תגמול או קצבה אחרת לשום פקיד בעד שרות מן הסוגיה

 דלקמן:—
 (א) כשהוא משמש בנסיון, או עפ״י חוזה, אלא אם כן נתקיים במשרה בת פנסיה בלא

 שתחול הפסקה בשרותו,
 (ב) כשהוא פחות מבן עשרים שנה, או

 (ג) בארץ לפני 1 ביולי, 1920, בתנאי שרשאי הנציב העליון להודות כי כל תקופת שדות
 בהנהלת שטח האויב הנכבש עפ״י חוזה הקובע כי שרות זה יובא בחשבון לצורך פנסיה,
 ייחשב כשרות הנותן זכות לפנסיה, תגמול או קצבה אחרת עפ״י הוראות הפקודה הזאת.
 7. אין מעניקין לשום פקיד כל פנסיה, תגמול או קצבה אחרת אלא אם פרש משירות

 הממשלה באחד מן המקרים הבאים:—
 (א) בהגיעו לשנת חמשים וחמש, או לאחר גיל זה, ואם הועבר לשירוודממשלה אחר
 בהגיעו לגיל או בעבדו את הגיל שבו מורשה פקיד עפ״י החוק או התקנות של השדות

 שבו שמש לאחרונה, לפרוש מן השרות בפנסיה או בתגמול;
 (ב) אם נתבטלה משרתו?

 (ג) אם כפו אותו לפרוש מן השידות כדי שתהא יכולת להקל על הנהגת שכלולים בארגון
 המחלקה שהוא שייך לה, ואשר בעזרתם אפשר להגדיל את כושר הפעולה או אה

 מדת החסכון?
 (ד) אם נתקבלו הוכחות רפואיות, כדי הנחת דעתו של הנציב העליון במועצתו או של
 מזכיר הממלכה׳האומדות כי מסבת פסול ברוחו או בגופו לא יוכל למלא את תפקידי

 משרתו, וכי אותו פסול עלול להיות פסול של קבע?

 תקנות.

 פנסיות וכו׳
 יזקפו כחוב ע?

 סופת ההכנסות ׳2?
 פ?׳עתינה (א׳׳י).

 פנסיות וכו׳ איים
 בבחינת זכות.

 ישרות >£אינו מהנה
 •שרות פנסיה.

 באיזה גי? מותר
 להעניק פנסיה.
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 פיטורין מחטת
 אי־הכשרה.

 ני5 פרישה &ל חובה
 מז השידות לנבי

 פקידים שאינם
 מקביים קצבת־נכר

 וכוי.

 גיל פרישה של
 פקידים המקבלים

 קצבת־נכר.

 הברירה לפקידים
 עחל עליהם סעיף 10

 להוסיף ולשרת עפ״י
 התנאים שהיו

 קיימים קודם לבז.

 הפנסיה המקסימלית
 שתינתז לפקיד.

 (ה) אם פוטר מחמת אי־הכשרה כאמור בסעיף 8:
 בתנאי שפקידה ששמשה במשרה בת פנסיה לא פחות מחמש שנות שירות וקיימו אותה
 במשרה בת פנסיה והיא מתפטרת עקב נשואיה או מחמת שהיא עומדת להנשא לאיש, או
 שנדרשה: לפרוש ממשרתה עקב נשואיה, הדי אם בתוך ששה חדשים מיום התפטרותה.או
 פרישתה, או בתוך תקופה ארוכה מזו כפי שיקבע הנציב העליון בכל מקרה מיוחד, היא
 מביאה עדות המניחה את הדעת על נשואיה, מותר להעניק לה תגמול בשיעור של לא־יותר
 ממשכורת־פנםיה של חצי חדש, שהיתה מקבלת בזמן שפרשה ממשרתה בעד כל ששה
 חדשים מלאים של שרות בד פנסיה קודם לאותו י תאריך, ובלבד שאותו תגמול לא יעלה על

 משכורת בת־פנםיה של שנים־עשר חדש.
 שום דבר האמור בתנאי זה אין לראותו כפוגע בזכויותיה של כל פקידה שנתקיימה במשרה

 בת פנסיה קודם לתאריך שנים ביולי, 1936.
 ובתנאי שלגבי פקיד הנדרש לפרוש מן השדות עפ״י סעיף־קטן (2) מסעיף 10 מפקודה
תקבל האישור המוקדם לכשנ  זו, או לגבי פקיד המתואר בםעיף־קטן (1) של סעיף 10 הדי
 של מזכיר הממלכה, יהיה תוקף להוראות סעיף זה כאילו באו המלים ״לשנת החמשים״

 במקום המלים ״לשנת חמשים וחמש״, המופיעות בפסקא (א).
 8. פקיד שפוטר ממשרתו מחמת שאינו יכול למלא בהכשרה את תפקידי משרתו ואין
 לתת לו בדרך אחרת פנסיה, תגמול או קצבה אחרת עפ״י הודאות הפקודה הזאת, יכול
 הנציב העליון, אם מוצא הוא כי בשים לב לכל מסיבות הענין מן הצדק לעשות זאת, ליתן
 לו פנסיה, תגמול או קצבה אחרת, בשיעור שימצאנו לנכון וצודק, אך לעולם לא יהא הסכום
 הניתן בדרך זה גדול מן הסכום שהיה זכאי בו אילו סבל מאיזה פסול ברוחו או בגופו

 העלול להיות פסול של קבע.
 9. מותר לנציב העליון לדרוש מכל פקיד שהוראות סעיף 10 של פקודה זו אינן חלות
 עליו לפרוש משדות פלשתינה(א״י) בכל עת שהיא לאחר מלאת לו חמש וחמשים שנה,
 וכל פקיד כזה שמלאו לו ששים שנה תהא פרישתו מן השירות חובה, אלא שבמקרים
 מיוחדים כשיתברר לנציב העליון כי הסתלקותו של פקיד כזה בגיל הששים תזיק לאינטרסים
 של שירות הממשלה, מותר להאריך את שדותו, לתקופה נוספת שלא תעלה בשום פנים על

 חמש שנים.
 10. —(1) הוראות סעיף זה תחולנה על הפקידים דלקמן:—

 (א) פקידים המקבלים קצבת־נכר.
 (ב) פקידים המכהנים באחת המשרות המפורטות בתוספת השניה לפקודה זו, ומותר לתקן
״ תוספת זו עפ״י צו מאת הנציב העליון במועצה באישורו של מזכיר הממלכה, בתנאי  י

 שתשארנה בעינן זכויותיו הקיימות של כל אדם עפ״י תוספת זו.
 (2) באישורו של מזכיר הממלכה מותר לנציב העלית במסבות מיוחדות לדרוש מפקיד

 לפרוש משדות פלשתינה (א״י) בכל עת שהיא לאחר מלאת לו המשים שנה.
 (3) הפרישה מן השירות תהא חובה לכל פקיד שמלאו לו חמש וחמשים שנה, אלא
 שבמקרים מיוחדים מותר, באישורו של מזכיר הממלכה, להאריך את שרותו של פקיד

 לתקופה נוספת.
 11 .—(1) כל פקיד שהיה בשרות ממשלת פלשתינה (א״י) ביום הראשת של ינואר, 1937.
 וחלות עליו הוראות סעיף 10 של פקודה זו, תהא בידו הברירה להוסיף ולשרת עפ״י אותם
 התנאים בענין פנסיה ובענין גיל הפרישה שלפיהם היה עובד לפני היום הראשון בינואר,

 1937. בברירה זו יוכל להשתמש באופן הנקבע להלן.
 (2) הברירה הנזכרת בסעיף קטן (1) של סעיף זה, צריך להשתמש בה לא יאוחר משנה

 אחת למן היום הראשת בינואר, 1937.
 12.—(1) פרט למותנה בםעיף־קטן (2) של סעיף זה, הדי פנסיה הניתנת לפקיד עפ״י
 פקודה זו לא תהיה יותר משני שלישים מן המשכרת בת־פנםיה הגבוהה ביותר שקבל בזמן

 מן הזמנים במשך ימי שירותו בפלשתינה (א״י).
 (2) פקיד שקבל או מקבל פנסיה או פנסיות בשל שרות ממשלתי אחר מותר ליתן לו את
 הפנסיה המלאה שהוא ראוי לה בשל שירותו בפלשתינה (א״י), אך בשום זמן לא ישולם
 לשום אדם מקופת כספי פלשתינה (א״י) סכום פנסיה אשד, אם יצרפו אליו פנסיה או
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 פנסיות שהוא מקבל בשל שדות ממשלתי אחר, יגיע ליותר משני שלישים מן המשכורת
 בת פנסיה הגבוהה ביותר, שקבל בזמן מן הזמנים במשך ימי שדותו בפלשתינה (א״י) או

 בשדות ממשלתי אחר«
 בתנאי שאם מקבל אותו •אדם בעד איזו תקופת שרות גס תגמול וגם פנסיה רואים

 את סכום הפנסיה הזאת לצורך סעיף קטן זה כארבעה שלישים מםכומה האמיתי.
 (3) פקיד שחלה עליו ההגבלה שנקבעה בסעיף־קטן (2), הרי סכום הפנסיה שהוא זכאי
 לקבל מקופת פלשתינה (א״י) יהא טעון אשור מאת מזכיר הממלכה, כדי שיהא אפשר לקבוע
 אותו מתוך התחשבות מלאה עם כל פנסיה או פנסיות שהוא מקבל בדרך זו בעד שרות

 ממשלתי אחד.
 (4) לצורך הסעיפים הקטנים הקודמים אין מביאין בחשבון פנסיה נוספת. הניתנת בעד
 חבלה גופנית ואולם מקום שניתנת לו לפקיד פנסיה נוספת כזאת, הרי סכום הפנסיה
 הנוספת שהוא יכול לקבל לא יעלה על ששית אחת מן המשכורת בת הפנסיה הגבוהה ביותר, שקבל
 בזמן מן הזמנים במשך ימי שרותו בממשלה ולא יותר מכדי הסכום המהווה את ההפרש בין
 סכום הפנסיה או הפנסיות שלו — פרט לפנסיה הנוספת הנ״ל — ובין שני שלישים ממשכורתו

 בת פנסיה הגבוהה ביותר.
- (5) לעולם לא תעלה שום פנסיה, לרבות פנסיה נוספת הניתנת לפקיד עפ״י פקודה זו,

 על סך אלף פונט.

 13. כל פנסיה הניתנת לפקיד תהא כפופה לתנאי דלקמן: —
 אם לא הגיע הפקיד לגיל החמשים וחמש וכל זמן שלא הגיע לאותו גיל, הרי אם יצלח
 הפקיד לשרות מבחינה גופנית יכול מזכיר הממלכה לדרוש מאתו לקבל, במקום פנסיה,
 משרה אם בפלשתינה (א״י) או בכל שרות ממשלתי אחר שלא תהא פחותה בערכה מן
 המשרה שהוא שמש בה בעת שניתנה לו הפנסיה, ומשיידדש בכך יביאו בחשבון את מסיבות
 האקלים ז ומקבל פנסיה שנדרש לכך וסירב לקבל את המשרה שהוצעה לו, אפשר לעכב

 את תשלום הפנסיה שלו עד שתמלאנה לו חמש וחמשים שנה.
 14. פקיד שנתנו לו פנסיה עפ״י פקודה זו ונתמנה למשרה אחרת בשרות הממשלתי,
 רשאי הנציב העליון, אם ימצא את זאת לנכון, להפסיק את תשלום הפנסיה שלו במשך תקופת

 התמנותו מחדש.
 15. כל פקיד —

 (א) שהפנסיה שלו הופסקה עפ״י סעיף 14 של פקודה זו או לפי הוראה מקבילה בכל חוק
 או תקנה הנוגעת למתן פנסיות בקשר עם השירות הממשלתי« או

 (ב) שהתפטר מן השירות הממשלתי בלא פנסיה מחמת בריאותו הרופפת, ביטול המשרה,
 או מחמת ארגון מחדש המכוון להגדיל את כושר הפעולה והחםכנות של השרות, ולאחר

 כך הועסק מחדש בעבודה בשדות הממשלה? או
 (ג) שעזב שידות בר־פנסיה בהתאם לחק המורים (זקנה), 1925, כדי להכנם לשירות
 ממשלתי שאינו בר מנסיה עפ״י החק הנ״ל, וקבל, לא יאוחר משלושה חדשים לאחר
 שפרש מן השירות הנזכר לראשונה, כל משכורת בשל עבודתו בשירות הממשלתי

 שאינו בר־פנםיה כאמור?
 הרי לצורך סעיף 6 של פקודה זו וכן כשיבואו לקבוע לצורך סעיף 20 של פקודה זו אם

 היה שירותו שירות ללא הפסק, לא יביאו בחשבון את הפסקת שירותו סמוך להפסקת.
 הפנסיה או להעסקתו מחדש, או להעסקתו במשרה אחרת.

 16. פנסיה, תגמול או קצבה אחרת הניתנת עפ״י פקודה זו, אסור להעבירם או למשכנם
 בשל כל חוב או תביעה ולא יהיו צפויים לעקול או לתפישה.

 17. פקיד המקבל פנסיה או קצבה אחרת עפ״י פקודה זו והוכרז בפסק של ביודמשפט
 כפושט־רגל או כנטול יכולת לפרוע חובותיו, מיד מפםיקין לשלם לו את הפנסיה או את

 הקצבה שלו?
 בתנאי שמקום שהפסיקו לשלם לפקיד פנסיה או קצבה מחמת שהיה פושט רגל או נטול
 יכולת לשלם חובות, רשאי הנציב העליון, אם בעל הפנסיה הוכרז בארץ כפושט־רגל או
 כנטול יכולת לשלם את חובותיו, או רשאי מזכיר הממלכה, אם בעל הפנסיה הוכרז בכל
 מקום אחר כפושט רגל או כנטול יכולת לשלם את חובותיו, לצוות מזמן לזמן במשך מותר

 אפשר ?דרוש
 ממקבלי פנסיה

 י־עוב ולקבל עבורה•

 פקיד שמתמנה
 מחדש, הפנסיה

 *שלו נפגעת.

 במקרים ידועים
 מותר לבלי

 להתחשב עם הפסקה
 בשרות.

 פנסיות ובו׳ אינ!
 ינות הד.ברה•

 פנסיות ובו׳
 תחדלנה עם פשיטת־

 יגל.
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 פנסיות וכר, תהיינד
 נפסקות עפ חיובו
 של הפקיד בדין.

 פנסיות ובו׳
 תהיינה נפסקות עם י
 קבלת משרות ידועות.

 תגמול ליורשיו של
 פקיד שמת בשרות.

 פנסיות לתלויים
 בפקיד שנהרג

 בשעת מלוי
 חובה וכוי.

 ימי חייו של אותו מקבל פנסיה, או במשך תקופה קצרת יותר או תקופות קצרות יותר, בין
 רצופות ובין נפסקות, כפי שימצא לנכון, כי ישתמשו בכל אותו הכסף, או בחלק מן הכסף,
 שמקבל הפנסיה היה. זכאי לקבלו בדרך פנסיה או בדרך קצבה אלמלא היה פושט רגל או
 נטול יכולת לשלם חובות, לצורך החזקתם וכלכלתם של האנשים דלקמן, כולם או מקצתם,
 אך לא של כל אדם אחר או בני אדם אחרים, דהיינו: מקבל הפנסיה עצמו ואשתו, בניו
 ובנותיו, באותה המכסה ובאותו האופן שיישרו בעיני הנציב העליון, או בעיני מזכיר

 הממלכה, וכספים אלה ישולמו או ישמשו כאמור.
 18. פקיד שקבל פנסיה או קצבה אחרת עפ״י פקודה זו ונידון למאסר על ידי בית־
 משפט בן סמך, אם בפלשתינה (א״י) או בחו״ל, על כל פשע או עברה, הרי בכל מקרה כזה
 יהא מותר לנציב העליון, אם בעל הפנסיה אסור בארץ, או למזכיר הממלכה, אם מקבל
 הפנסיה אסור בכל מקום אחר, להורות להפסיק מיד את תשלומה של אותה פנסיה או קצבה.
 'ולעולם בתנאי שאם נתחייב אדם בדין וקבל בזמן מן הזמנים לאח״כ חנינה מלאה, יחדשו

 לו את הפנסיה או הקצבה, ויהא להם תוקף מכאן ולשעבר (תוקף רטרוספקטיבי).
 ובתנאי שמקום שמפםיקין לשלם פנסיה או קצבה מאותה סבה, רשאי הנציב העליון או
 מזכיר הממלכה, הכל לפי הענין, לצוות שכל אותו הכסף, או כל חלק הימנו, שמקבל הפנסיה
 היה זכאי לקבלו, אם כפנסיה ואם כקצבה, ישולם לאשתו, אוי לבניו או לבנותיו, או גם
 למקבל הפנסיה עצמו, לאחר שריצה את עוונו, או שהכסף ישמש לטובתם של אלה, בדיוק

 באותו האופן ובאותם התנאים וההגבלות של פשיטת־דגל, כמותנה לעיל.
 י 19. פקיד שקבל פנסיה או קצבה אחרת עפ״י פקודה זו ונעשה מנהל של איזו חברה
 שהחלק העיקרי של עסקיה יש לו שייכות ישרה כל שהיא עם פלשתינה (א״י), או שנעשה
 פקיד בשרותה של אותה חברה בפלשתינה (א״י) מבלי שיקבל תחילה, בכל מקרה כזה,
 דשות בכתב מאת הנציב העליון, רשאי הנציב העליון, בהסכמתו של מזכיר הממלכה,

 לצוות להפסיק מיד את תשלומה של אותה פנסיה או אותה קצבה.
 ולעולם בתנאי שאם נתברר לנציב העליון שהאדם שניתן כלפיו צו להפסקת הפנסיה או
 הקצבה שלו, חדל להיות מנהלה או פקידה של אותה חברה בפלשתינה(א״י) רשאי הוא, בהסכמת
 מזכיר הממלכה, ליתן הוראות לחדוש אותה פנסיה או קצבה, ואם יישר הדבר בעיני הנציב

 העליון יהא לחדוש תוקף מכאן ולשעבר עד לאותו תאריך שהוא יפרשנו.
 20. פקיד המשמש במשרה בת פנסיה ומת תוך כדי שירותו בפלשתינה. (א״י) ובמשך
 חמש השנים שקדמו למותו שמש בלא הפסק במשרה בת פנסיה, אם בפלשתינה (א״י) או
 בחו״ל, מותר לו לנציב העליון ליתן לבא־כחו האישי החוקי תגמול כדי סכום שלא

 יעלה על משכורת בודפנםיה של שנה אחת.
 21. —(1) אם מת פקיד כתוצאה מחבלות שנחבל,

 (א) בעצם מלוי תפקידו, וכן
 (ב) שלא באשמתו הוא, וכן

 (ג) מחמת מסיבות שאפשר ליחסן בהחלט למהות תפקידו,
 כשנמצא בשרות ממשלת פלשתינה (א״י), יהא מותר לנציב העליון ליתן, נוסף לתגמול, אם

 ו  ישנו, הניתן לבא־כחו האישי החוקי עפ״י סעיף 20 של פקודה ז
 (!) אם השאיר אחריו הפקיד שמת, אלמנה — פנסיה לאלמנה, כל זמן שלא נישאה לאיש
 והיא בעלת אופי טוב, בשעור שלא יעלה על עשרה חלקי ששים ממשכרתו בת־הפנםיה
 השנתית שהיה מקבל בתאריך חבלתו או סך של חמשה עשר פונט לשנה, הכל לפי הסכום

 הגדול יותר?
 (11) אם השאיר אחריו הפקיד שמת אלמנה שניתנת לה פנסיה עפ״י הפםקא הקודמת, וילד
 או ילדים — פנסיה בעד כל ילד, עד שאותו ילד יגיע לגיל שמונה עשרה שנה, בסך

 שלא יעלה על שמינית אחת מהפנסיה שנקבעה עפ״י הפסקא הקודמת«
 (1״) אם הפקיד שמת השאיר אחריו ילד או ילדים אך לא השאיר אחריו אלמנה או שאין
 נתנת פנסיה לאלמנה, — פנסיה בעד כל ילד, עד שאותו ילד יגיע לגיל של שמונוד

 עשרה שנה, בשעור של כפל הסכום שנקבע עפ״י הפסקא הקודמת.
 (׳\1) אם השאיר אחריו הפקיד שמת ילד או ילדים ואלמנה שנתנת לה פנסיה עפ״י
כל ילד מתאריך  פםקא (!) של סעיף־קטן זה, והאלמנה מתה אחר־כך, — פנסיה בעד.
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 מותה של האלמנה עד שילד זה מגיע לגיל שמונה עשרה שנה, בשעוד של כפל הסכום
 שנקבע בפסקא (11) של םעיף־קטן זה.

 :(?י) אם לא השאיר הפקיד שמת אלמנה, או אם לא נתנת שום פנסיה לאלמנה, והיתה
 פרנסת אמו, כולה או רובה, עליו, נותנין פנסיה לאם, כל עוד היא בעלת אופי טוב
 ובלי כל אמצעי קיום מתאימים, בסכום שלא יעלה על הפנסיה שהיתה נתנת לאלמנתו,

 בתנאי —
 (א) שלא ישלמו פנסיה עפ״י סעיף־קמן זה בכל זמן שהוא בעד יותר מששה ילדים; וכן
 (ב) כי במקדה של פנסיה הניתנת עפ״י פסקא (ע) של סעיף קטן זה, אם האם היא
 אלמנה בשעת מתן הכנסיה ואה״כ נישאה מחדש יפסיקו לשלם פנסיה זו מהתאריך שבו
 נישאה מחדש« ואם נתברר לנציב העליון בכל זמן שהוא כי יש לאם אמצעי• קיום

 מתאימים אחרים, יפסיקו לשלם פנסיה זו החל מאותו תאריך שיחליט הנציב העליון;
 (ג) כי יפסיקו לשלם פנסיה הניתנת לילדה עפ״י סעיף זה אם נישאה אותה ילדה ליפני

 הגיעה לגיל שמונה עשרה שנה.
 (2) פקיד שאין לו משרה בת פנסיה, הרי המונח ״משכורת בת פנסיה״ שבסעיף־קטן (1)
 של סעיף זה פירושו המשכורת שקבל ואשר היתה יכולה להיות משכורת בודפנםיה אלו

 היתה המשרה שהיה משמש בה משרה בת פנסיה.
 (3) פקיד הנוסע לארץ או הבא p הארץ בדרך שאושרה ע״י הנציב העליון בתחילתו או
 בסיומו של שירותו בארץ, או בתקופת חופש, ומת כתוצאה מחבלה שנגרם לאוירון, לאניה
 או למרכבה שבה הוא נוסע, או מחמת כל פעולת אלמות המכוונת נגד אותו אוירון או
 אותה אניח או מרכבה, והנציב העלית נוכח כי יש ליחס אותו נזק או אותה פעולה למסבות
 הנובעות מן המלחמה שהוד מלכותו מעורב בה, רואין אותו פקיד לצורך סעיף זה כפקיד

 שמת במסבות המתוארות בסעיף־קטן (1) של סעיף זה.
 (4) לצרכי סעיף זה המלה ״ילד״ תכלול:—

 (א) ילד שנולד לאהד מות האב;
 (ב) ילד חורג או ילד בלתי חוקי שנולד לפני תאריך החבלה, הנזק או הפעולה, הכל לפי

 הענין, והתלוי בקיומו, כלו או בעיקרו, בפקיד שמת; וכן
 (ג) ילד שאומץ, באופן המוכר ע״י החוק, לפני תאריך החבלה, הנזק או הפעולה, הכל

 לפי הענין, ותלוי כאמור לעיל.
 פנסיות לתלויים 22.—(1) כל אימת שפקיד בשדות ממשלת פלשתינה (א״י) מת מחבלות שנחבל בהן לאחר
 בפקיד שנהרג יום 31 באוקטובר, 1935. ואשר לדעת הנציב העלית יש ליחסן במישרין למהומות חמורות
̂־ית במועצה ליתן פנסיה כדלקמן במקום כל  כתוצאה ממהומה שפשטו בכל הארץ, יהא מותר לנציב דיע
 הגמול הניתן עפ״י סעיף 21 מפקודה זו, ונוסף לאותה הענקה שתהא ניתנת, לכשתינתן.

 לבא־כחו החוקי והאישי עפ״י סעיף 20 מהפקודה —
 (!) אם השאיר אחריו הפקיד המת אלמנה, תנתן פנסיה לאלמנה, כל זמן שלא נישאה

 לאיש והיא בעלת אופי טוב, בשעור של לא יותר מרבע משכורתו בת הפנסיה;
 (11) אם השאיר אחריו הפקיד המת ילד או ילדים תנתן פנסיה לכל ילד או ילדה עד הגיעם
 לגיל שמונה עשרה, בשעור של לא יותר מאחד חלקי עשרים וארבעה ממשכורתו

 בת הפנסיה:
 בתנאי כי —

 (א) אם לא השאיר אחריו הפקיד• המת אלמנה המקבלת פנסיה יכולה הפנסיה הניתנת בעד
 ילד להיות בשעור של לא יותר מאחד• חלקי שנים־עשד ממשכורתו בת הפנסיה;

 (ב) אם אלמנתו של פקיד המקבלת פנסיה מתה בזמן שממשיכין ליתן פנסיה לכל ילד
 מילדיה, הדי מיום מותה ואילך, מותר לשלם פנסיה לכל ילד בשעור של לא יותר

 מאחד חלקי שנים־עשד ממשכורתו בת הפנסיה של הפקיד.
 (ג) ילדה המקבלת פנסיה שנישאה לאיש לפני שמלאו לה שמונה עשרה שנה, מפםיקין

 לשלם לה פנסיה החל מיום נישואיה.
 (ד) הסכום הכולל של הפנסיה שיש לשלמו לילדים לא יעלה לעולם על רבע ממשכורתו
 בת הפנסיה של הפקיד, אלא שאילו היה הסכום הכולל מצטרף ליותר מן הסכום הזה, אלמלא
 פםקא זו, הדי מותר להתאים מזמן לזמן אותה פנסיה הניתנת לכל ילד, באופן שהסכום

 הכולל הנ״ל לא יהא עולה לכדי יותר מן הסכום הנ״ל.
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 תנא\ פנסיה
 לפקיד שנעשה

 מושל.

 במול והוראת־םייג.
 פרק ק׳׳ז.

 פרק ק׳׳ז.
 מס׳ 34 לש׳ 1934.

 למי נותניו פנסיות
 ובאיזה שעורים.

 תנמול כשאין ותק
 השרות מקנה
 זכות לפנסיה.

 הגדרת ותק השרות
 בפלשתינה (א׳׳י)

 המקנה זכות לפנסיה
 או לתגמול.

 (1!1) אם השאיר אחריו הפקיד.המת אם, שבשעת מותו היתד. תלויה בו לכלכלתה לגמרי או
 בעיקר. נותנין פנסיה לאם בשעוד של לא יותר מרבע ממשכורתו בת הפנסיה:—

 בתנאי כי —
 (א) אם השאיר אחריו המת אלמנה המקבלת פנסיה, לא תעלה הפנסיה הניתנת לאם

 לכדי יותר מאחד חלקי עשרים וארבעה ממשכורתו בת הפנסיה;
 (ב) אס לא השאיר אחריו המת אלמנה, אך השאיר אחריו ילד או ילדים המקבלים פנסיה,
 לא תעלה הפנסיה הניתנת לאם לכדי יותר מאחד חלקי שנים־עשר ממשכורתו בת־

 הפנסיה.
 (2) המונח ״משכורת בת־פנסיה״ שבסעיף־הקטן הקודם פירושו המשכורת בת הפנסיה
 שהפקיד מקבל ביום שנחבל בגופו; וכשאין הפקיד משמש במשרה בת פנסיה, פירושו
 המשכורת שהוא מקבל באותו זמן ואשר אילו היה משמש במשרה בת־פנסיה, היתד. משכורת

 בת־פנסיה.
 23. למרות כל האמור בפקודה זו, הרי אם נעשה פקיד מושל של דומיניון בריטי או של
 מושבה או של ארץ חסות או ארץ ממונות בריטית, יהא זכאי בפנסיה בשל שרותו
 בפלשתינה(א״י), בפרישתו מן השרות במסיבות המזכות אותו בפנסיה עפ״י חוק הפנסיות

 (מושלי דומיניונים וכר), 1911, או עפ״י כל חוק אחר שבא במקומו או שבא לתקנו.
 24. —(1) פקודת הפנסיות והתוספות המצורפות לה, וכל הפקודות והתקנות המתקנות אותן,
 מבוטלות בזה; בתנאי שכל הצוויים שניתנו עפ״י הפקודה הנ״ל העומדים בתקפם בתחילת

 תקפד. של פקודה זו ישארו בתקפם עד שיבוטלו או שיתוקנו עפ״י פקודה זו.
 (2) שום דבר הכלול בתקוניס לפקודת הפנסיות שהונהגו ע״י פקודת הפנסיות (תקון),
 1934, והובלעו בפקודה זו, אין לראותם כפוגעים בכל פנסיה שניתנה לפני יום תשעה

 בנובמבר, 1934.
 התוספת הראשונה.

 (סעיף 3).
 תקנות למתן פנסיות, תגמולים ושאר קצבות.

ק א. ל  ח
 1. בהתחשב עם הוראות פקודת הפנסיות, 1943(הנקראת להלן ״הפקודה״), ועם הוראות
 תקנות אלו, הדי כל פקיד המשמש במשרה בת פנסיה בפלשתינה(א״י) ושהיה בשרות

 פלשתינה(א״י) עשר שנים או יותר מותר ליתן לו פנסיה —
 •(א) בשעור של אחד חלקי שבע מאות ועשרים ממשכורתו בת הפנסיה, אס הוא פקיד

 שאין הוראות סעיף 10 של הפקודה חלות עליו, וכן
 (ב) בשעור של אחד חלקי שש מאות ממשכורתו בת הפנסיה, אם הוא פקיד שחלות עליו

 הוראות סעיף 10 של הפקודה,
 לכל חודש ימים מלא של שרות בר פנסיה, בהתחשב עם הגבול הקבוע בסעיף 12 של

 הפקודה:
 בתנאי שאם הועבר פקיד משרות פלשתינה(א״י) לכל שרות צבורי אחר והוראות סעיף 10
 של הפקודה היו חלות על אותו פקיד אילו היו נוהגות בתאריך העברתו, הרי לצרכי תקנה

 זו רואין אותן הודאות כאילו הן חלות על אותו פקיד.
 2. כל פקיד הראוי מבחינה אחרת לפנסיה, ולא השלים את תקופת השרות המינימלית
 המקנה זכות לפנסיה, מותר להעניק לו עם פרישתו, תגמול שלא יעלה על פי חמשה
 מסכום הפנסיה השנתית שהיה ניתן לו עפ״י תקנה 1 אלמלא היתה תקופת שידות המזכה

 את הפקיד בקבלת פנסיה:
 בתנאי שפקיד שנתמנה לנסיון או עפ״י חוזה לא יהא ראוי לקבל כל תגמול אלא אם כן

 נתאשר מינויו.
 3. בהתחשב עם הוראות סעיף 6 מן הפקודה ועם הודאות תקנות אלו, הרי התקופה
 שמן היום בו החל פקיד לקבל משכורת או חצי משכורת מקופת פלשתינה(א״י) ועד היום
 בו עזב הפקיד את שרות פלשתינה(א״י) מבלי לנכות מזה כל תקופה שבה נעדר הפקיד
 הנ״ל לרגל חופשה, תהא נחשבת כתקופת השרות המקנה זכות לפנסיה או לתגמול, הכל

 לפי הענין.



 העתון הרשמי מס׳ 1321— תוספת מם׳ 1. 3 במרץ, 1944,

 4. —(1) השרות שמשלמין בעדו פנסיה או תגמול צריך להיות בלתי נפסק, פרט למקו־־מ
 שהופסק בהם השרות מחמת בטול המשרה או עכוב זמני אחד בעבודה, שלא מסבת הנהגה

 רעה מצד הפקיד או מסבת התפטרותו מרצונו הטוב.
 (2) למרות הודאות תקנת־המשנה דלעיל, הרי פקיד —

 (א) שהפנסיה שלו הופסקה עפ״י סעיף 14 של הפקודה או עפ״י הוראה מקבילה שבכל
 חוק אחר או תקנה אחרת בנוגע למתן פנסיות בעד שרות ממשלתי; או

 (י) שפרש מן השרות הממשלתי בלא פנסיה מחמת בריאות לקויה, ביטול המשרה; או
 ריאודגנתציה המכוונת לשם הגברת היעילות או מטעמי חסכון, ולאחר מכן הועסק

 מחדש בשדות הממשלה? או
 (ג) שעזב שדות שהוא בר פנסיה עם״י חוק המורים (זקנה), 1925, כדי להכנם לשרות
 ממשלתי שאינו בד פנסיה עפ״י החוק הנ״ל, ולא יאוחד משלושה חדשים לאחר שעזב
 את השרות המוזכר לראשונה קבל כל משכורת בעד עבודה בשרות ממשלתי שאינו

 בד־פנסיה כנ״ל«
 מותר, אם הנציב העליון ימצא לנכון, ליתן לו פנסיה או תגמול שהיה ראוי להם .אלמלא
 היתד. כל הפסקה בשרות הממשלתי שמיד לפני אותה ההפסקה, ההעסקה מחדש או העבודה

 הנ״ל, ואותה פנסיה תהא במקום —
 (1) כל פנסיה שניתנה לו קודם לכן מקופת פלשתינה(א״י), וכן

) כל תגמול שניתן כך ושחייבים להחזירו כתנאי להטלת תקנה זו על אותו פקיד, אך  (״
 נוסף לכל תגמול שניתן כך ושאין צורך להחזירו כאמור לעיל:

 בתנאי כי בחישובה של פנסיה הניתנת בהתאם לתקנה זו אין להביא בחשבון לכל צורך
 שהוא את התקופה שבה לא שמש בשרות הממשלה.

 5. —(1) לצורך חישוב סכום הפנסיה או התגמול של פקיד, מביאין בחשבון את התקופות
 דלקמן כשרות בר־פנסיה: — -.

 (א) כל תקופות שבהן שמש במשרתו!
 (ב) כל תקופה שבה קבל חצי משכורת מקופת פלשתינה(א״י) כשהיה בדרכו לפלשתינה

 (א״י) עם התמנותו לראשונה למשרתו?
 (ג) כל תקופה שבה נעדר ממשרתו לפגרה או לחופשה במשכורת מלאה ?

 (ד) כל תקופה .שבת נעדר ממשרתו מתוך שהלך לפגרה במחצית המשכורת ובלבד
 שהסך הכל של הפגרא בחצי המשכורת שיובא בחשבון, בצירוף הפגרה בחצי המשכורת,
 שתחושב על יסוד חצי תקופת הפגרה במשכורת מלאה, לא יעלה בם״ה ליותר מששית

 תקופת שרותו תוך ישיבתו בארץ?
 (ה) כל תקופה שנעדר בה ממשרתו מתוך שהלך לפגרה בלא משכורת, כשהפגרה ניתנה
 לו באישורו של מזכיר הממלכה מחמת שטובת הצבור דרשה זאת, ואשר בה לא רכש

 לו הפקיד הנ״ל זכות לפנסיה או לתגמול בשל שרות צבורי אחר.
 (2) כל תקופה שבח; נעדר מפאת פגרתו, פרט לתקופות המפורטות לעיל, תנוכה מן הם״ה

 של ימי שרות הפקיד כדי לקבל מתוך כך את חשבון ימי השדות שלו הראויים לפנסיה.
 6. פקיד שבמשך תקופה ידועה מימי שרותו במשרה בת פנסיה בפלשתינה(א״י) היה
 משמש בשרות פעיל בחילות המזויינים של הוד מלכותו כקצין או כקצין ממונה מטעם
 חדת המלחמה או כסגן או כחייל, הרי לצורך חישוב סכום הפנסיה או התגמול. של הפקיד
 יביאו בחשבון כתקופת פנסיה את כל אותה התקופה או חלק מאותה תקופה שבה לא שולם
 לבית האוצר של הוד מלכותו כל תשלום לחשבון הפנסיה, או ששולמו בה תשלומים כאלה

 והוחזרו.
 7. לצורך חישוב סכום הפנסיה או התגמול של פקיד ינהגו לפי הודאות אלה —

 (א) היה הפקיד משמש במשרה אחת במשך שלוש שנים קודם ליום פרישתו, מביאין
 בחשבון את המשכורת המלאה בת הפנסיה המגיעה לו באותו תאריך בעד אותה משרה ?
 (ב) הועבר הפקיד ממשרה למשרה באיזו עת שהיא במשך שלוש השנים הללו, אלא
 שלא חל שנוי במשכורת בת הפנסיה שלו מחמת ההעברה או ההעברות, מביאין
 . בחשבון את המשכורת המלאה בת הפנסיה הנפדעת לו ביום פרישתו בעד המשרה

 ששמש בה אז?

 השרות צריד להיות
 בלתי נפסס.

 ׳חישוב פנמיות
 ותגמול.

 פגרה.

 חישוב פנסיות
 ותגמולים בשהפקיד

 שרת בשרות פעי.ל
 בחילות הוד מלכותו.

 7,ל יסוד איזו
 משכורת יחשבו את

 השבוז הפנסיות, וכר
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 פקיד ששמשבשרות
 בר־םנםיה לאחר

 ששמש בשרות
 שאינו בדי״פנסיה.
 מס׳ 15 ל׳ט׳ מהו.

 מס׳ 15 5ע' 1934•

 פרק קיב
 פרק קםד

 שרות כממלא מקום•

 ב י טול-המשרה.או
 ארנונה סחדש• .-•

 »(ג) במקריפ אחדים, מביאין בחשבון את הסכום הממוצע של המשכורות המלאות. בנות
 ־: הפנסיה ששולמו לו בעד כל משרה ששמש בה כפקיד יסודי במשך שלוש השנים הללו:
 בתנאי שאם היה אותו סכום ממוצע פחות מן המשכורת המלאה בת הפנסיה שהיה
 מקבל בשעה ההעברה הראשונה,בתוך. שלוש השנים הללו, רשאי הנציב העליון, באישורו
 של מזכיר הממלכה, ליתן לו פנסיה שתחושב על יסוד המשכורת המלאה בת הפנסיה

 ששולמה לו באותו תאריו,

 י 8.->1) בהתחשב עט הודאות תקנודמשנה (2), אין מביאין בחשבון'כשדות בר־פנסיה אלא
 שרות במשרה בת־פנםיה: -

 בתנאי שאם קדמה לשרות במשרה בת־פנסיה תקופת שרות במשרה אזרחית שאינה בת־
 פנסיה, ושאינה שרות שמשלמים בעדה בונוס בהתאם לפקודת קופת התגמולים, 1943.

 מותר להביא בחשבון, באישורו של הנציב העליון, מחציתה של התקופה הזאת>
 ובתנאי שאם קדמה לשרות של אדם במשרה בת פנסיה .תקופת שרות בבתי.המשפט
 השדעייט במשרה. המכשירה אותו אדם לקבלת פנסיה עפ״י הוראות פקודת הפנסיות לבתי
 הדין השרעייט, 1934, או עפ״י כל פקודה המתקנת אותה פקודה או הבאה במקומה, מותר

 להביא בחשבון. אותה תקופת שרות באישורו של הנציב העליון:

 ובתנאי בי כל הפסקה בשירות שמותר לבלי להתחשב בה עפ״יי הוראות תקנת־משנה (2)
 של תקנה 4,,מתקנות,אלה, מותר יהא לבלי להתחשב בה גם כשיבואו לקבוע, לצרכי התנאי
 הראשון של תקנת־משנת זו, באם תקופת שירות אחת באה מיד לאחר תקופת שירות אחרת.
 (2) אם שמש פקיד במשרה בת פנסיה עפ״י פקודת המשטרה או עפ״י פקודת חיל הספר
 של עבר הירדן מזרחה או עפ״י כל פקודה המתקנת כל פקודה מפקודות אלו או הבאה
 במקומה, ואותו שרות קדם למשרה בת פנסיה, הדי, אם לא ניתנו בעד אותו שדות כל
 פנסיה או תגמול עפ״י אותה פקודה, או אם שולם תגמול בלבד והוחזר בשלמותו, מותר

 לראות את השרות הקודם כשרות במשרה בת פנסיה.
 לצורך תקנת־משנה זו כולל הבטוי ״משרה בת פנסיה עפ״י פקודת המשטרה או עפ׳׳י
 פקודת חיל הספר של עבד הירדן מזרחה או עפ״י כל פקודה המתקנת כל פקודה מפקודות
 אלו או הבאה במקומה״ כל שרות, ותהא תקופתו מה שתהא, שהפקיד היה מקבל בעדו
 פנסיה או תגמול עפ״י פקודת המשטרה או עפ״י פקודת חיל הספר של עבד הירדן מזרחה
.כל פקודה המתקנת כל פקודה מפקודות אלו או הבאה במקומה, אילו המשיך  או עפ״י
לשרת,במשטרה הפלשתינאית (א״י) או בחיל הספר של עבר הירדן מזרחה, הכל  הפקיד 1

 לפי הענין.
 9. פקיד ששמש כממלא מקום במשרה בת פנסיה בפלשתינה (א״י), מותר להביא

 בחשבון את. תקופת.השרות הזה כשדות בר־פנסיה: —
 • י בתנאי —-, ,,,

ו כממלא מקום ־לא היתה חלק מן השרות בר פנסיה של הפקיד ת ת  (א) שתקופת ש
 הקודם ששמש במשרה• ולא הובאה בחשבון כחלק משדות בר הפנסיה של אותו פקיד

 ״:עצמו •בשדות צבורי אחר;-..:-.,::,-.׳
 (ב) שתקופת שדות׳ זו חלה• סמוך לשרות במשרה בת פנסיה בפלשתינה (א״י) בין לפניו

 ובין לאחריו.
 פקיד ששמש במשרה בת פנסיה ופרש או פוטר מן השרות מחמת שבוטלה משרתו
 אוי כדי להקל על הנהגת תקונים •בארגון המחלקה שהוא שייד לה ולנהלה על ידי כך

 ביתד יעילות וחסכון. מותר ליתן לו את הפנסיה דלקמן —
 (א) אטיהיד. ptn• שלותו מקנה לו זכות לפנסיה עפ״י תקנה 1, תנתן לו פנסיה שתחושב
 עפ״י אותה-תקנה בצרוף פנסיה נופפת בשעור של אחד חלקי ששים מן המשכרת

 השנתית בת הפנסיה שלו בעד כל שלוש שנים תמימות של שרות בר פנסיה:
 בתנאי שהפנסיה הנוספת לא תהא לעולם יתרה על עשרה.חלקי ששים; אף לא תהא
 יחד עם הפנסיה הרגילה שלו יתרה על הפנסיה שהיה ראוי לה אילו הוסיף. לשמש בשדות
אפשר לדרוש ממנו לפרוש, וכן לא תעלה על המקסימום שנקבע ,  עד הגיעו:לגיל: שבו

 בסעיף 12 של הפקודה:
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 ובתנאי שהפנסיה והפנסיה הנוספת יהיו ניתנים על תנאי ־שיהא •י צפוי להקרא שנית
 לשרת בפלשתינה (א״י):

 ולעולם בתנאי שאס לא יהא אותו פקיד ראוי לשמש במשרה אחרת בשרות צבורי ואם
 סבור הנציב העליון כי אין מקום להניח כי בקרוב ימונה מחדש למשרה, יהא מותר ליתן

•  לו פנסיה בלא התנאי הנזכר לעיל? . ! י
 (ב) אם לא היה ותק שרותו מקנה לו זכות לפנסיה עפ״י תקנה 1, נותנין לו תגמול
 מיוחד, חלף התגמול הניתן עפ״י תקנה 2, בשעור של שלושת רבעי משכורת, חדשית

 בת פנסיה'בעד כל ששה חדשים תמימים של שדות בד פנסיה.
 11. -י-(1) פקיד המשמש במשרה בת פנסיה שאושר בה, ונחבל חבלת קבע —

:  (א) בעצם מלאו את חובתו > :
 (ב) ושלא באשמתו הוא; •

 (ג) ובמסיבות שיש ליחסן במיוחד למהות עבודתו, הרי—
 (I) אם הוצרך עי״כ להתפטר או שהחבלה החישה את התפטרותו במדה מדובה, והוא
 שימש בשדות הממשלה פחות מעשר שנים, מותר ליתן לו, חלף כל תגמול עפ״י
 תקנה 2 או תקנה 22 מתקנות אלו, פנסיה עפ״י תקנה 1, 17, 18 או 19, הכל לפי

 הענין, ממש כאילו הושמטו המלים ״עשר שנים או יותר״:מאותה תקנה 11
 (II) אם נחבל כך בזמן שהיה בשדות פלשתינה (א״י), מותר ליתן לו עם פרישתו
 פנסיה נוספת בשעור הפרופורציה השנתי של המשכורת בת הפנסיה שלו הממשית המגעת

 לו בפועל ביום החבלה, כמבואר בלוח דלקמן —
 כשמדת יכלתו לכלכל את עצמו —

 נפגמה קמעא, חמשה חלקי ששים«
 נפגמה עשרה חלקי ששים! • ׳'_"''

 נפגמה בהרבה חמשה עשר חלקי ששים, •י ״•
 נפסלה לחלוטין עשרים חלקי ששים.

 בתנאי שאם אין החבלה הגורם או הגורם היחידי לפרישתו, יופחת סכום הפנסיה הנוספת
 עד כדי שעור שהנציב העליון ימצא לנכון.

 (2) פקיד שנחבל כך בשעת שירותו בפלשתינה (א״י), ואינו משמש במשרה יבת פנסיה,
 או שהוא משמש במשרה בת פנסיה.שלא קויים בה, מותר ליתן לו עם פרישתו פנסיה
 בסכום הפנסיה הנוספת שהיו נותנים לו עפ״י תקנת־משנה (1) מתקנה זו אילו היתה משרתו
 משדה בת פנסיה, והוא קויים בה. הודאות תקנה 14 לא תחולנה על פנסיה הניתנת עפ״י

ג  תקנודמשנה ז
 (3) פקיד הנוסע לפלשתינה (א״י) או מפלשתינה (א״י) בתחילת שירותו אד עם־ גמר
 שירותו בארץ או לתקופת פגרה מפלשתינה (א״י) בדרך שאושרה ע״י הנציב העליון, ונחבל
וסע׳ בהם או  חבלת קבע כתוצאה מנזק שנגרם לאוירון, לאניה או לכלי הרכב שהוא נ
 כתוצאה ׳מכל מעשה אלמות שהיה מכוון כלפי האוידון, האניה או כלי־הרכב, והוברר לו
 לנציב העליון כי יש ליחס אותו נזק או אותו מעשה למסבות הנובעות ממלחמה. שהוד. מלכותו
 מעורב בה, הרי לצרכי תקנה זו רואין אותו פקיד כאילו נחבל במסבות המתוארות בתקנת־משנה

 (1) של תקנה זו. ך:,. ••>:.׳:

בת פנסיה תגמול  12. —(1) במקרים מיוחדים מותר ליתן לפקיד המשמש במשרה שאינה ;
ן בתנאים ת  בשעון של שכר שבוע אחד בעד כל שנת שרות ולא יותר מכן« תגמול זה מ

 הבאים — •־•>•;••*•
 (א) אם שמש בשרות הממשלה לא פחות משבע שנים ופוטר מחמת שבוטלה: משרתו. או
 כדי להקל על הנהגת שכלולים בארגון המחלקה שהוא שייך לה ולנהלה עי״כ ביתר

 יעילות וחסכון, או ,.לה,
 (ב) אם שמש לא פחות מחמש עשרה שנה ופרש באחד• התנאים המפורשים בסעיף 7.(א),

• ) מהפקודה, או י ה ) ו  (ד) א
 (ג) אס שרת לפנים בפלשתינה (א״י) בשרות הממשלה העותומנית, ותקופת: י ישרותו
 מצטרפת בסך הכל ללא פחות מחמש עשרה שנה שמהן שרת חמשי שנים• לפחות^ממשלת

 פקידים הפורשים
 מז השדות

 מחמת חבלות.

 תגמולים לפקידים
 ששמשו בכדערה .

 שאינה בת פנסיה.



 3 במרץ, 1944.

 פרק קיב.

 מס׳ 15 לש׳ 1943.

 מם׳ 15 לש׳ 1943.

 מם׳ 15 לש׳ 1943.

 תגמולים לתלויים
 בפקידים שבותו ׳ושלא

 היו בני פנסיה.

 מם׳ 15 לשי 1943.

 תגמול ופנסיה
 מופחתת.

 פלשתינה(א״י), ופוטר ממשרתו או פרש ממנה באחת מן המסבות המפורטות בפסקאות
 (א) או (ב).

 בתנאי —
 (1) שאין מביאין בחשבון תקופות שרות קצרות שאינן יתרות על ששה חדשים בשנה ז

) שאם חלה הפסקה של שלוש שנים בשרותו, מוציאין מן המנין את כל תקופת שרותו  (״
 הקודם«

 (111) שאם בזמן מן הזמנים מצטרפות כל ההפסקות שבשרותו לשבע שניים, מוציאין מן
 המנץ את כל אותה תקופת השרות שקדמה לאותו זמן?

 (->!) שאץ מעניקין כל תגמול אם פיטורי הפקיד ממשרתו נעשו לפי בקשתו הוא!
 (^ שאין מעניקין כל תגמול לכל שוטר ממשטרת פלשתינה (א״י) הראוי לתגמול עפ״י

 חלק ט מפקודת המשטרה ן וכן
 (1ע) שאין מביאין בחשבץ יותר מעשר שנים בשדות הממשלה העותומנית?

1) שאין מעניקין כל תגמול בעד כל שרות שמשלמים בעדו בונוס עפ״י פקודת קופת )̂ 
 התגמולים, 1943.

 (2) פקיד שהועבר ממשרה בת פנסיה למשרה שאינה בת פנסיה ולאח״כ התפטר, אם
 ממשרה בת פנסיה או ממשרה שאינה בת פנסיה, במסבות שבהן היה יכול לקבל פנסיה
 אילו שמש בלא הפסק במשרה בת פנסיה, יהא מותר, באישורו של הנציב העליון, לחשב
 לוי את שרותו במשרה שאינה בת פנסיה כאילו היה זה שרות במשרה בת פנסיה ששמש

 בה קודם להעברתו, ובמשכרת בת הפנסיה שקבל בתאריך ההעברה.
 בתנאי שאין ליתן.כל פנסיה בעד כל שדות שמשלמים בעדו בונוס עפ״י פקודת התגמולים,

.1943 
 (3) אם מיד לאחר שרות של פקידי במשרה שאינה בת פנסיה ושאינו שדות שמשלמים
 בשבילו בונוס עס״י פקודת. קופת התגמולים, 1943, בא השרות הנזכר בשניה ומיד
 לאחר השרות הנזכר בשניה בא שרות במשרה בת פנסיה, מותר ליתן לאותו פקיד תגמול
 עפ״י תקנת־משנה (1) בעד השרות הנזכר לראשונה, בתנאי שהתקופה הכוללת של השרות
 הנזכר בראשונה, השרות הנזכר בשניה והשרות במשרה בת פנסיה אינה פחותה מהתקופה
 המינימלית• המתאימה.של שרות המפורטת בפסקאות (א), (ב) או (ג) מתקנת משנה (1),

 הכל לפי הענין.
 13. פקיד בעל משרה שאינה בת פנסיה ששמש בשרות ממשלת פלשתינה (א״י) לא־
 פחות מחמש עשרה שנה, או פקיד ששמש לפנים בפלשתינה (א״י) בשרות הממשלה
 העותומנית ושהםך־הכל של תקופת שירותו הוא לא פחות מחמש עשרה שנים שחמש מהן
 לפחות היו בשרות הממשלה הפלשתינאית (א״י), ומת בהיותו בשרות הממשלה, רשאי הנציב
 העליץ להעניק לכל התלויים באותו פקיד תגמול בסכום לא יותר מסכום התגמול שאותו

 פקיד היה מקבל אילו התפטר בזמן מותו כתוצאה מליקוי ברוחו או מגופו.
 בתנאי שלא ינתן כל תגמול בעד כל שרות שמשלמים בעדו בונוס עפ״י פקודת קופת

 התגמולים, 1943.
 14. —(1) כל פקיד המקבל פנסיה עפ״י הפקודה, יוכל, לפי הברירה שתהיה בידו במותנה
 להלן, לקבל, חלף אותה פנסיה, פנסיה בשעור של שלשה רבעים מאותה פנסיה ביחד עם

 תגמול השוה לסכום פי עשרה מן ההפחתה בפנסיה שלו.
 (2) ואלה התנאים שבהם אפשר להשתמש בברירה הנזכרת בתקנת־משנה (1) —

 (א) אם היה זה פקיד אשר אילו התפטר מחמת בריאות רופפת ביום 16 באוגוסט, 1925,
 היה מקבל פנסיה עפ״י הפקודה, צריך הפקיד להשתמש בברירה זו לא יאוחר מששה

 חדשים לאחר אותו תאריך;
 (ב) אם היה זה כל פקיד אחר, צריך הוא להשתמש בברירה זו לא יאוחר מחודש ימים
 לאחר התאריך שבו היה מקבל פנסיה עפ״י הפקודה, אילו התפטר מהמת בריאות רופפת,
 או בתוך ששה חדשים לאחר יום 16 באוגוסט, 1925, הכל לפי התאריך המאוחר יותר

 לצורך השמוש בברירה:
 ולעולם בתנאי —

 (1) שפקיד שהיתה לו קודם לכן האפשרות להשתמש בברירה ולא השתמש בה, דשאי
 לבקש בתוך חודש ימים לאחד נשואיו, רשות להשתמש בברירה, ולפי הכרעת דעתו
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 של הנציב העליון, מותר ליתן לו את הרשות הזאת לאחר שיבדק ע״י מועצה רפואית
 ממשלתית!

 (II) שהתאריך שבו ישתמש בברירה יקובל כתאריך שבו נתקבלה הודעה בכתב מאתו
 הערוכה אל המזכיר הראשי בפלשתינה(א״י) או אל סוכן הכתר;

 (III) שמשעה שהשתמש פקיד בברירה אפור לו. לבטל את החלטתו בכל הנוגע לפנסיה
 שתגיע לו לבסוף עפ״י הפקודה;

 (ד!) שכל פקיד אשר עד ליום 31 בדצמבר, 1930, לא נקט בברירה המוזכרת בתקנת־
 משנה (1) בתוך המועד המפורט בתקנת־משנה זו, יהא בכל זאת רשאי לנקוט

 באותה ברירה לא יאוחד מביום 31 בדצמבר, 1931 > וכן
 ^) שפקיד שלא נקט בברירה בתוך המועד המפורט בתקנה זו, רשאי הנציב העליון
 אם נראה לו לפי כל המסבות כי מן היושר לעשות כן, להרשות לפקיד כזה, באישורו

 של מזכיר הממלכה, לנקוט בברירה בתוך איזה זמן שיפורט.
ק ב׳. ל  ח

 תקנות מיוחדות בענין פקידים שהועברו ממשרה למשרה.
 15. לצורך חלק זה של תקנות אלו —

 ״ממשלה רשומה בתוספת״ פירושה כל ממשלה הכלולה בכל תוספת לתקנות אלו, אשר
 תפורסם מזמן לזמן, וגם המחלקה לבקודת החשבונות של ממשלות המושבות (הפקידות
 באנגליה), משדד סוכני הכתר למושבות והנהלת מסלות הברזל והנמלים של קניה

 ואוגנדה;
 ״שרות בקבוצת הממשלות״ פירושו שרות בממשלת פלשתינה (א״י) ובממשלה או בממשלות

 הרשומות בתוספת.
 16. בהתחשב עם התקנות הבאות, תחולנה הוראות התקנות 12, 13 ו־14 על פקיד שהועבר
 משרות ממשלתי אחר לשדות בפלשתינה (א״י) או להיפך, והוראות תקנות 3, 4, 5, 6,- 7. 8

ו בפלשתינה (א״י): ת ו ר ש ל  ו־9 תחולנה על פקיד שהועבר כאמור, כאילו היה כ
 בתנאי שאם יבואו להשתמש בתקנה 14 לגבי פקידים שחלה עליהם ההגבלה שבסעיף
 12 (2) מן הפקודה, יהא מובנן של המלים ״הפנסיה הזאת״ המופיעות באותה תקנה, סכום
 הפנסיה שהפקיד היה מקבל מקופת פלשתינה(א״י) אלמלא נקט בברירה לקבל תגמול

 ופנסיה מופחתת.
 17. —(1) כשהשדות הממשלתי האחר של פקיד היה כלו אצל אחת או יותר מאחת
 הממשלות הכלולות בתוספת, והמספר הכולל של כל ימי שדותו, אילו עברו עליו בפלשתינה
 (א״י), היה מקנה לו זכות לפנסיה עפ״י הפקודה, הרי בהסתלקו מהשרות הממשלתי במסבות
 המרשות אותו, לפי החוק או לפי התקנות של השרות שבו שרת לאחרונה, לפרוש מן השירות
 ולקבל פנסיה או הענקה, יוכל לקבל פנסיה מפלשתינה (א״י) באותו הסכום שהיחס שלו
 אל סכום הפנסיה שהיה זכאי לו, אילו היה כל שירותו כלו בפלשתינה(א״י), יהיה כיחס
 שיש לסכום הכולל של משכרותיו בנות פנסיה במשך שרותו בפלשתינה(א״י) אל הסכום

 הכולל של משכדותיו בנות הפנסיה בכל ימי שרותו בקבוצת הממשלות.
 (2) כשיבואו לקבוע לצורך הקנה זו את שעור הפנסיה שאיזה פקיד היה זכאי לו אילו

 בילה את כל ימי שרותו בפלשתינה (א״י) ינהגו לפי הכללים הבאים:—
 (א) המשכורת בת הפנסיה הסופית תהא משכורת בת הפנסיה של תקופת שרותו האחרונה

 בקבוצת הממשלות;
 (ב) לא יתחשבו בתקנה 10 או בתקנה 11.

 (ג) יש להתחשב עם 'התנאי שאין הפנסיה יכולה לעלות על שני שלישים מן המשכורת
 האחרונה בת הפנסיה הגבוהה ביותר;

 (ד) לא יביאו בחשבון שום תקופה של שרות ממשלתי אחד אצל כל ממשלה הכלולה
 בתוספת ושאינה נותנת לפקיד פנסיה או הענקה.

 בתנאי שפקיד שנכנס לשדות הממשלתי קודם ליום אחד בינואר, 1930, אפשר יהיה לחשב
 את הפנסיה שלו בעד שרוהו בפלשתינה (א״י), כאילו כל ממשלה הכלולה בתוספת ואשר

 הוא שדת אצלה לא היתה כלולה בתוספת לתקנות האלה, אם דבר זה יהא לתועלתו,

 המ5ת התקנות
 שבחלק א.

 פנסיה בעד שרות
 שהיה כלו

 בקבוצת הממשלות.
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 דיו פנסיה
 כעשרות אחר

 ?א היה כקבוצת
 הממשלות.

 דיו פנסיה
 בשהשרות האחר
 היה גם בקבוצת

 הממשלות וגם שלא.
 בקבוצת הממשלות.

 פנסיה נוםספת
 עם ביטולה או
 ארנונה מחדש

 של המשרה.

 פנסיה נוספת
 לפקידים שפרשו

 מחמת חבלה.

 תנמו5יס כשתקופת
 השרות אינה מקנה

 זכות לפנסיה.

 (3) לצורך תקנה זו יחשב הםך־הכל של משכרתו בת הפנסיה כסכום המשכורת הכללי
 שהפקיד היה מקבל והם״ה של המשכרות האחרות בנות הפנסיה שהיה מקבלם: אילו נשאר
 על משמרתו במשכרת מלאה במשרה או במשרות היסודיות שלו כל הימים שבהם שרת

 בקבוצת הממשלות לאחר שמלאו לו עשרים שנה.
 בתנאי שבחישוב הסכום הכולל של משכורתו בת הפנסיה לא יביאו בחשבון כל שידות

 ששרת באחת מן הממשלות הכלולות בתוספת, שאינה נותנת לפקיד כל פנסיה או תגמול

 ובתנאי שאם עפ״י תקנה 8(1) אין מביאין בחשבון כשרות בר פנסיה אלא את מחציתה
 של כל תקופת שרות במשרה אזרחית שאינה בת פנסיה, הדי בחישוב הסך הכל של
 משכורתו בת הפנסיה יש להביא בחשבון רק את מחצית משכורתו הכוללת של הפקיד

 במשך אותו שרות.

 18. כשהשרות הממשלתי האחר של פקיד לא כלל בו שדות באחת הממשלות הרשומות
 בתוספת, והסך־הכל של תקופת שרותו היה מקנה לו זכות לפנסיה עפ״י תקנות אלה, אילו
 היה כולו בפלשתינה(א״י), הרי לכשיפרוש לחלוטץ משרות הממשלה במסבות שבהן מותר
 לו לפרוש בפנסיה או בהענקה עפ״י החוק או התקנות בנוגע לשדות שבו שרת לאחרונה,

 מותר ליתן לו בעד שירותו בפלשתינה (א״י) פנסיה —
 (א) אם הוא פקיד שהוראות סעיף 10 של הפקודה אינן חלות עליו, בשיעור של אחד

 חלקי שבע מאות ועשרים«
 (ב) אם הוא פקיד שהוראות סעיף 10 של הפקודה חלות עליו, בשיעור ־של אחד חלקי

 שש מאות
 ממשכורתו בת הפנסיה שקבל בשעת העברתו או פרישתו, הכל לפי הענין, משירותו

 בפלשתינה (א״י) בעד כל חודש חמה של שירותו בפלשתינה (א״י).
 19. כשרק חלק מן השרות הצבודי האחר של פקיד היה בממשלה רשומה בתוספת או
 בממשלות רשומות בתוספת, תחולנה הוראות תקנה 17; ואולם כשיבואו לחשב את סכום

 הפנסיה יתחשבו רק עם השרות בקבוצת הממשלות.

ו י היה מקנה לו זכות ת ת  20. פקיד שהועבר משדות ממשלתי אחר, והסך הכל של ימי ש
 לפנסיה עפ״י תקנות אלו, אילו שרת כל הזמן בפלשתינה(א׳׳י) וכפו אותו לפרוש משרות
 הממשלה במסבות הנזכרות בתקנה 10, הרי, אם הוא באותה שעה בשרות של פלשתינה (א״י)
 מותר ליתן לו מקופת פלשתינה (א״י), נוסף על הפנסיה הניתנת לו עפ״י תקנה 17, 18 או 19,
 הכל לפי הענין, פנסיה נוספת שתהא שוה לפנסיה הנוספת שהיה מקבל בהתאם לתקנה 10

 אילו שרת כל הזמן שרות בר פנסיה בפלשתינה (א״י).

 •21. פקיד שהועבר משרות ממשלתי אחד, ותקופת שרותו כולה היתד. מקנה לו זכות
 לפנסיה עפ׳׳י תקנות אלו, אילו שדת כל אותה תקופה בפלשתינה(א״י), וכפו אותו לפרוש
 מן השרות הממשלתי במסיבות הנזכרות בתקנה 11, הרי, אם הוא משמש אותה שעה בשרותה
 של פלשתינה (א״י), מותר ליתן לו מקופת פלשתינה (א״י) את הפנסיה הנוספת שמותר
 לתתה עפ״י אותה תקנה, נוסף על הפנסיה הניתנת לו עפ״י תקנה 17, 18, או 19, הכל

 לפי הענין.

 22.—(1) פקיד שהועבר משרות פלשתינה(א״י) לשרות ממשלתי אחר, או להיפך, ופרש
 מהשרות הממשלתי במסבות שבהן מותר לו לפרוש בפנסיה או בתגמול עפ״י החוק או
 עפ״י התקנות הנוהגים בשדות, שבו שרת לאחרונה, אלא שלא השלים בסך הכל את תקופת
 השדות המינימלית המקנה לו זכות לפנסיה, מותר ליתן לו מקופת פלשתינה (א״י) תגמול
 בשעוד של לא יותר מפי חמשה מסכום הפנסיה השנתי אשר היה מקבל עפ״י תקנה 17,

 18, או 19, הכל לפי הענין, אלמלא נקבעה תקופה מםויימת המקנה זכות לפנסיה.
 (2) אס כפו אותו פקיד לפרוש משרות הממשלה במסבות הנזכרות בתקנה 10, הדי, אם
 הוא משמש אותה שעה בשרות פלשתינה (א״י), מותר ליתן לו תגמול מיוחד השוה למחצית
 התגמול שהיה ניתן לו אילו שמש בכל ימי שרותו בר הפנסיה בפלשתינה (א״י), בצירוף

ם מותר לתת) עפ״י תקנת־משנה (1). א ) ו  התגמול שמותר ליתן ל



 14 העתון הרשמי מס׳ 1321— תוספת מס׳ 1. 3 במדץ, 1944.

 (3) אם כפו אותו פקיד לפרוש משרות הממשלה במסבות הנזכרות בתקנה 11, הדי, אם
שרות ;  הוא נמצא אותה שעה בשרות פלשתינה (א״י), מותר לנהוג עמו כאילו לא שמש בשוס
י תקנת־ ״ פ ע ו  ממשלתי אחר, ואולם אין ליתן לו, נוסף על כך, את התגמול שהוא ראוי ל

 משנה (1).
 .23. פקיד שהועבר לשרות ממשלתי אחר ולא קבל פנסיה או תגמול בעד תקופת עבודתו
 בשרות שבו שמש לאחרונה, רק משום שלא השלים שנים עשר חודש באותו שרות, לא
 יהא פסול מחמת כן לקבל פנסיה או תגמול מקופת פלשתינה (א׳׳י), אס הוא ראוי לכך

 מבחינה אחרת.

 24. פקידה שהועברה לשרות של פלשתינה (א״י) או ממנו, והפורשת מן השרות מחמת
 שנישאה לאיש או עומדת להינשא לאיש, וכתוצאה מזה —

 (1) היתה זכאית בתגמול עפ״י התנאי הראשון לסעיף 7 מן הפקודה, אילו חיה כל שרותה
 הממשלתי בפלשתינה (א״י), וכן

 (2) אם בשעת התפטרותה או פרישתה משירות צבורי אחד, היא זכאית בתגמול עפ״י
 הוראות שהן מקבילות לתנאי זה בחוק או בתקנות של השרות הממשלתי אשר שמשה

 בו לאחרונה,
 מותר ליתן לה תגמול שיחסו לתגמול שהיתה זכאית בו אילו היה כל שירותה הממשלתי
 באותו השירות ששירתה בו באחרונה, כיחס זמן שירותה בפלשתינה(א״י) לסך־הכל

 של תקופת שירותה בממשלה:
 בתנאי כי לצורך חישוב הם־׳ה של תקופת שירותה של פקידה כזאת עפ״י תקנה זו, לא
 יובא בחשבון כל שירות בממשלה שאינה מעניקה לה תגמול כתוצאה מפרישתה מן השירות.
 25. פקיד ששרת בממשלת עבד הירדן סמוך לשירותו בממשלת פלשתינה(א״י), הרי,
 אם הורה.כך מזכיר הממלכה, רואין את שירותו בממשלה הנזכרת לאחרונה, כולו או כל חלק
 הימנו, שאותה ממשלה שלמה בעדו תשלומי פנסיה לממשלת פלשתינה (א״י), כשרות בממשלת
 פלשתינה (א״י), וכל משרה ששמש בה במשך תקופה זו תהא נחשבת כמשרד. בת פנסיה

 בפלשתינה (א״י).
 26. —(1) למדות כל האמור בתקנות אלו, הרי אם פקיד ששמש בשרות פלשתינה (א״י)
 או בכל שרות ממשלתי אחר ביום 8 בפברואר, 1938׳, שדת קודם לאותו תאריך במשרה
 אזרחית שאינה משרה בת פנסיה, הרי אם הדבר הוא לטובתו של הפקיד, מותר לחשב את
 הפנסיה שלו לפי התנאים שהיו חלים עליה אלמלא הותקנו תקנות הפנסיה (תקון), 1938,

 ואלמלא הוכללו בתקנות אלו התקונים שנעשו ע״י התקנות הנ״ל.
 (2) פקיד שניתנה לו פנסיה עפ״י פקודת הפנסיות לפני תחילת תקפן של תקנות הפנסיות
 (תקון), 1939, ונתמנה למשרה אחרת בשירות פלשתינה (א״י), מותר לחשב כל פנסיה
 הניתנת עם פרישתו שלאחר מכן כאילו היתד. נוהגת עדיין תקנה 12 מן התקנות הכלולות
 בחלק א של התוספת הראשונה לפקודת הפנסיות (כפי שהוחקה בהוצאה המתוקנת של

 החוקים).

 התוספת.
 (תקנה 15.)

 עדן
 איי בהאמה

 ברבדוס
 בסוטולנד

 ארץ החסות של בצ׳ואנה
 ברמודה

 גויאנה הבריטית
 הונדורס הבריטית

 ארצות החסות הבריטיות באיי שלמה
 איי קיימן

 צילון
 קפריסין

 דומיניקה
 איי פלקלנד

 ארצות הברית של מלאיה
 פיג׳י

 גמביה
 גיברלטר

 מושבת איי גילברט ואלים
 חוף הזהב

 פקידים שהועברו
 לשרות ממשלתי

 אחר והתפטרו לאחר
 ששרתו בשרות
 האחרוז פחות

 משנים־עשר חודש.

 פקידות מועברות
 לרנל נישואיהן.

 הוראה מיוחדת
 בעני ן שרות קודם

 בעבר הירח•

 הוראות הסתייגות.

 עתוז רשמי מיום
 10.2.38, עמ׳ 225.

 עתו! רשמי מיום
 23.2.39, עמ׳ 110.

 פרק קז.
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 םט. וינםנט
 איי סיישל

 סירה ליאונה
 ארץ סומלי

 ארצות המיצרים
 םואזילנד

 ארץ טנגאניקה
 טונגה

 טרינידאד
 איי התורכים ואיי קאיקום

 אוגנדה
 הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד.

 זנזיבר.

 גדינדה
 הונג קונג

 ג׳מאיקה
 קניה

 איי הדוחות
 מדינת מלאיה

 מלטה
 מודיץיום

 הבדידם החדשה
 ניגריה

 רודםיה הצפונית
 גאייאםלנד
 סט. הלנה

 סט. לוציה
 התוספת השניה

 (סעיף 10).

 הרולד מק־־מיכאל
 נציב עליון.

 המפקח הכללי על המשטרה.
 המנהל הכללי של מסלות הברזל.

 מנסח החוקים.
 פקיד השיכון והתביעות.

 קצינים וקצינים נמוכים בריטיים בלתי סדירים בחיל־הםפר של עבר־הידדן.

 במרץ׳ 1944.

 פקודת המועצות המקומיות
 מס׳ 2 לש׳ 1944.

 פקודה הביאה לתקן את פקודת המועצות המקומיות, 1941.
 הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמוד:—

 1. פקודה זו תקרא פקודת המועצות המקומיות (תקון),.1944, וקוראין אותה כאחד עם השם הקצר.
 פקודת המועצות המקומיות, 1941, הקרויה להלן ״הפקודה העיקרית״.

 2. הפקודה העיקרית תתוקן ע״י הוספת הסעיף החדש דלקמן לאחר סעיף 8 הימנה:—
 ״קנסות ובו׳ שיש 8א. כל קנסות, תשלומים, ודמי ענושים שייגבו עפ״י פקודה זו.
 לשלמם לסופי1 או עפ״י כל חוקי עזר שיתקינו על פיה, ישולמו לקופת המועצה

 המקומית וישמשו חלק ממנה.״

 מם׳ 36 לשי 1941.
 הוספת םעי1« חדש
 לפקודה העיקרית.

 המועצה המקומית.
 הרולד מק־מיכאל

 בפר״ז׳ 1944. נציב עליו!,

 השם הקצר•
 מס׳ 5 לש׳ 1942.
 תקון סעיף 37 של
 הפקודה העיקרית.

 פקודת הכנסות מלחמה (מם הרכוש החקלאי) (תיקון)
 מם׳ 3 לשנת 1944.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת מם הרכוש החקלאי, 1942.
 הנציב העלית לפלשתינה (א״י) מתקן בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור:—

 1. פקודה זו תקרא פקודת הכנסות מלחמה (מם הרכוש החקלאי) (תיקון), 1944,
 וקוראץ אותה כאחת עם פקודת מם הרכוש החקלאי, 1942, הקרויה להלן ״הפקודה העיקרית״.

 2. סעיף 37 מהפקודה העיקרית יתוקן ע״י הוספת התנאי דלקמן בסופו: —
 ״ובתנאי כי במשך זמן תקפה של פקודת הכנסות מלחמה (מס הרכוש
 החקלאי), (תיקת), 1943, ישולמו דמי החכירה שיש לשלמם, בהתאם
 להוראות הקודמות של סעיף זה, בעד החזקת קרקע השייכת לממשלה,
 לפי שער המם שנקבע באותה תוספת סמוך לפני שינויה ע״י צו מם

וי התוספת), 1943.״  הרכוש החקלאי(שנ
 הרולד מק־־פיכאל

 נציב עליון.

 מס׳ 7 לשי 1943.

 עתוז רשמי מיום
 30.3.48 עמ׳ 241.

 3 במרץ׳ 1944.
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 פקודת ההקצבה הנוספת (1943—1942),
 מס׳ 4 לש׳ 1944.

 פקודה הבאה ליתן תוקף חוקי לתשלומים ידועים ששולמו בשנה שנסתיימה ביום שלשים ואחד במרץ, 1943,
 יתר על ההוצאה שנתאשרה בפקודת ההקצבה (1943—1942), 1942.

 ניס׳ 29 לש׳ 42»!. הואיל ופקודת ההקצבה(1943—1942), 1942, הקציבה סכומים ידועים להוצאותיה של ממשלת
 פלשתינה (א״י) לשנה שנסתיימה ביום שלשים ואחד במרץ, 1943, ויש צורך להקציב סכומים

 נוספים לשדות הממשלה למשך אותה תקופה:

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

 .1. פקודה זו תקרא פקודת ההקצבה הנוספת (1943—1942), 1944.
 2. הואיל וסכום של שני מליון ששים ותשעה אלף ומאה ועשרים וחמשה פונט הוצא
 באופן המפורט להלן ולצורך המטרות השונות המפורטות בתוספות א׳ וב׳ לפקודה זו, יתר
 על הסכומים שהוקצבו לשנה שנסתיימה ביום שלשים ואחד במרץ, 1943, עפ״י פקודת
 ההקצבה (1943—1942), 1942, ושפורטו בתוספות א׳ וב׳ של אותה פקודה, לפיכך מכריזים
 בזה כי הסכום הנ״ל שולם והוצא כהלכה לשרותי ממשלת פלשתינה (א״י) באותה שנה, ובזה
 מאשרים ומקציבים אותו סכום נוסף על הסכומים הנזכרים בפקודה הנ״ל לאותם השירותים.

 3. הואיל וסכומי הכסף המפורטים בתוספת א׳ לפקודה זו, העולים בםך־הכל למיליון
 חמש מאות ושבעים אלף שש מאות ותשעים פונט״ הוצאו ע״י מנהל החשבונות הכללי מתוך
 קופת ההכנסות של פלשתינה (א״י) ומכםפיה לשרותים הנזכרים בה יתר על הסכומים
 שהוקצבו לאותם השרותים לשנה שנסתיימה'ביום שלשים ואחד במרץ, 1943, עפ״י פקודת
 ההקצבה (1943—1942), 1942, ושפודטו בתוספת א׳ לאותה פקודה, לפיכך מכריזים בזה כי
 הסכומים הללו שולמו והוצאו כהלכה לשרותי,ממשלת פלשתינה (א״י) באותה שנה, ובזה
 מאשרים ומקציבים סכומים אלה נוסף על הסכומים הנזכרים בפקודה הנ״ל ושפורטו בתוספת

 א׳ לאותה פקודה.

 4. הואיל וסכומי הכסף המפורטים בתוספת ב׳ לפקודה זו, העולים בםך־הכל לארבע מאות
 ותשעים ושמונה אלף ארבע מאות ושלשים וחמשה פונט, הוצאו ע״י המנהל הכללי של מסלות
 הברזל מתוך קופת ההכנסות של מםלות־הברזל הפלשתינאיות (א״י) והקוים המתנהליס על־
 ידיהן לשדותים הנזכרים באותה תוספת, יתר על הסכומים שהוקצבו לאותם שרותים לשנה
 שנסתיימה ביום שלשים ואחד במרץ, 1943, עפ״י פקודת ההקצבה (1943—1942), 1942,
 ושפודטו בתוספת ב׳ לאותה פקודה, לפיכך מכריזים בזה כי הסכומים הללו שולמו והוצאו
 כהלכה לשרותי מסלות הברזל הפלשתינאיות (א״י) והקוים המתנהלים על ידיהן באותה שנה,
 ובזה מאשרים ומקציבים סכומים אלה נוסף לסכומים הנזכרים בפקודה הנ״ל לשדותיס הנ״ל

 ושפורטו בתוספת ב׳ לאותה פקודה.

 תוספת א
 חשבון המפרט את ההוצאות של ממשלת פלשתינה (א״י) לשרותים הנזכרים להלן, נוסף על הסכומים
 שהוקצבו לאותם השרותים למשך התקופה שמיום 1 באפריל, 1942, עד 31 במרץ, 1943, עפ״י פקודת ההקצבה

—: 1942 ,(1942—1943) 
 פונט
 1. חוב עממי 14,295
 2. פנסיות 3,310
 5. מחלקת החקלאות והדיג 3,298

 10. מחלקת המכס, האקסייז והמסחר 165,097
 11. הגנה 12,955
 16. מחלקת הבריאות 15,170

 20. המחלקה המשפטית 840
 21. מחלקת העליה וההגירה 812

 22. שונות 1,187,287

 השם הקצר.
 הקצבה.

 הרשאה להוצאת
 כם1* מתוך קופת

 ההכנסות של
 פלשתינה (א׳׳י)

 ומכםפיה.

 הרשאה להוצאת
 כסף מתור .קופת .

 ההכנסות של מםלות־
 הברזל הפלשתינאיות

 (א״י) והקויס
 המתנהלים על־

 ידיהז.
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 פונט

6,165 
149,718 
11,743 

 םד־זזכל 1,570,690

 24. מחלקת הדואר והטלגרף
 27. המזכירות

 35. הלואות מכספי הממשלה

 תוספת ב
 תשבון המפרט את הוצאות מסלת הברזל הפלשתינאית (א״י) והקוים המתנהלים על ידה לשרותים המפורטים
 להלן, נוסף על הסכומים שניתנו לשרותים הנ״ל למשך התקופה שמיום 1 באפריל, 1942, עד יום 31 במרץ, 1943,

 עפ״י פקודת ההקצבה (1943—1942), 1942.

 מםלת־הברזל מסלת־הברזל מסלןדהבדול םך-הכל
 קנטרה—רפה החניאזית מל פחח״הקוה

 מםלת־הברול
 הפלשתינאית

 (א" י)
 ני ר ט י ם

 ..• גענם

5,939 

79,254 

35,141 

209,327 

38,702 

130,072 

 טוגמ

2,638 

48,148 

4,369 

14,112 

8,510 

123,853 

3,301 

31,106 

22,262 

71,362 

38,702 

130,072 

408,435 66,629 265,073 166,733 

 הרולד מק־מיכאל
 נציב עליו;.

 חשבון ״א״
 החזקת הקוים והמפעלים

 וחידושם
 חשבון ״ב״

 החזקת הקטרים והקרונות
 וחידושם והוצאות הנחלתם

 חשבון ״ג״
 הוצאות התנועה והוצאות

 מסחריות
 חשבון ״ד״

 הוצאות כלליות
 חשבון ״ר׳

 הוצאות יוצאות מן הכלל
 חשבון ״ח״

 רבית על מםלת־הברזל
 קנטרה—רפה

 םד־הכל

 במרץ, 1944.

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עםלןים)
 מס׳ 5 לש׳ 1944.

 פקודה הקובעת הודאות למתן סמכות לרשויות המקומיות להטיל מם עסקים ולענינים הקשורים בכך.
 הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י)

 לאמוד: —
 1. פקודה זו תקרא פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1944.

 2. בפקודה זו יהא למונח דלקמן הפירוש שבצדו אם לא יחייב ענין הכתוב פירוש אחר:—
 ״רשות מקומית״ פירושה מועצת עיריה בגדר מובנה של פקודת העיריות, 1934, או מועצה

- מקומית בגדר מובנה של פקודת המועצות המקומיות, 1941.
 3. —(1) מותר לרשות מקומית, על פי חוקי־עזר, להטיל מדי שנה בשנה על כל האנשים

 המנהלים בתחומי אזור שפוטה כל מלאכה או עסק שיפורטו בחוקי העזר, מם שיקרא —
 (א) ״מם עסקים עירוני״, כשחוקי העזר הותקנו ע״י מועצת עיריה,

 השט הקצר.

 פירוש.
 מס׳ 1 לש׳ 1034.
 מס׳ 36 לש׳ 1941

 סמכותה •של רשות
 מקומית להטיל

 מס עסקים. .
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 (ב) ״מם עסקים מקומי״, כשהוקי העזר הותקנו ע׳׳י מועצה מקומית,
 בשעור שיפורט באותם חוקי־עזר, ובלבד שלא יעלה על שנים־עשר פונטים לגבי כל מקום

 שבו מתנהלים המלאכה או העסק באותו אזור.
 (2) כל חוקי־עזר שהותקנו עפ״י הסמכויות המסורות בסעיף זה, יכולים —

 (א) להטיל, בגבולות המקסימום של שנים־עשר פונטים הנזכר בסעיף־קטן (1), סכומי מס
 שונים לגבי מלאכות או עסקים שונים המפורטים בחוקי העזר או לגבי סוגים או

 תאורים שונים של מלאכות או עסקים המפורטים כאמור ז
 (ב) להורות שהמס ישולם כולו באותו תאריך שיפורט בחוקי״העזר, או באותם השעורים

י  ובאותם התאריכים שיפורטו כאמור. •
 4. הוראות פקודת העיריות, 1934, בנידון גבית מסים שהוטלו ע״י מועצת עידיה עפ״י
 אותה פקודה, תחולנה בשינויים המתאימים לגבי גבית כל מם שהוטל ע״י רשות מקומית
 עפ״י פקודה זו, ולצורך הטלת ההוראות הנ״ל על גבית כל מס שהוטל על ידי מועצה
 מקומית, יהיו דואין את סמכויות ראש העיריה עפ״י ההוראות הנ״ל כאילו הן מסודות לנשיא

 המועצה המקומית.
י * . הדולד מק־מיכאל " 

 נציב עליון.

 גבית מס עסקים.
 DS׳ 1 לש׳ 34חו.

 : במרץ, 1944.

 פקודת העונשין הקיבוציים (תיקון)
 מס׳ 6 לש׳ 1944.

 פקודה המתקנת את פקודת העונשין הקבוציים.
 הנציב העלית לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור:

 1. פקודה זו תקרא פקודת העונשין הקבוציים (תקת), 1944, וקודאין אותה כאחד עם
 פקודת העונשין הקבוציים, .הקרויה להלן ״הפקודה העיקרית״.

 2. סעיף 3 של הפקודה העיקרית יבוטל ובמקומו יבוא הסעיף דלקמן: —
 ״הטלת הפקירה. 3. פקודה זו תחול על כל המקומות בארץ:

 בתנאי שבכל מקדה שבו משתמשים בכל סמכות מהסמכויות
 המסורות עפ״י הפקודה הזאת, ביחס לכל אזור עיריה או לכל מקום
 המהווה חלק מאזור עיריה, חייב הנציב העלית להודיע מיד את פרטי

 המקרה הזה למזכיר הממלכה.״
ל םעיף־קטן(2) הימנו. בטו  3. סעיף 5 של הפקודה העיקרית יתוקן ע״י

 4. התוספת לפקודה העיקרית תבוטל.
 הרולד מק־מיכאל

 נציב עליוז.

 השם הקצר.
 פרק בי.

 בטול סעיף.3
 של הפקודה הל,יקרית
 והחלפתו בסעי1* אחר.

 תקוו סעיף 5של
 הפקודה העיקרית.

 בטול התוספת
 לפקודה העיקרית.

 3 במרץ, 1944.

 פקודת הדיג (תיקון)
 מס׳ 7 לש׳ 1944.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת הדיג, 1937.
 הנציב העלית לפלשתינהא״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית(א״י) לאמור:

 1. פקודה זו תקרא פקודת הדיג (תקון), 1944, וקוראין אותה כאחד עם פקודת הדיג,
 1937, הקרויה להלן ״הפקודה העיקרית״.

 2. סעיף 7 של הפקודה העיקרית מבוטל בזה ובמקומו יבוא הסעיף דלקמן: —
 .,בטולם והפסקת

 תקפם ש,ל רשיונות
 ותעודותיה יתר.

 7. אם נמצא בעל רשיון או תעודת היתר שניתנו עפ״י הפקודה
 הזאת, חייב בדין בשל כל עברה על הרשיון או תעודת ההיתר או
 בשל כל עבדה על הפקודה הזאת אוי על כל תקנות שהתקינו על פיה•
 רשאית הרשות למתן רשיונות לבטל את הרשיון או את תעודת ההיתר
 או להפסיק את תקפם למשך אותה תקופה שהרשות.למתן רשיונות

 תמצא לנכון.״
 3. פסקא (ה) של סעיף 9 מן הפקודה העיקרית מתוקנת בזה ע״י הוספת המלים ״והפסקה

 תקפם״, לאחר המלה ״וביטולם״, המופיעה באותה פםקא.
 הרולד מק־מיכאל

 נציב עליון.

 השם הקצר
 מם׳ 6 לש׳ 1937.

 בטול סעיף 7 של
 הפקודה העיקרית

 והחלפתו בסעיו*
 אתר.

 תקוו.סעיוז 9 של
 הפקודה העיקו־יר^

 3 במרץ, 1944'.




