
 תוספת מם׳ 1. ־
 לעתון הרשמי, גליון מירחה מס׳ 1324 מיום 16 במרץ, 1944.

 פקודת ההקצבה (1943-1944).
 מס׳ 8 לש׳ 1944.

 פקודה הבאה להקציב סכום של לא יותר משבעה־עשר מיליון, ארבעים ושבעה אלף״ שמונה מאות ״
 ושלושים ושמונה פונט לשנים־עשר החדשים המסתיימים ביום שלושים ואחד במרץ, 1944.

 הואיל ויש צורר להקציב כספים להוצאותיה של ממשלת פלשתינה(א״י) למשך השנה המסתיימת ביום
 שלושים ואחד במרץ, 1944 > , .

 לפיכך מחוקק בזה הנציב העליץ 'לפלשתינה(א״י), בעצתה של המועצה הפלשתינאית(א״י), לאמור:—
 1. פקודה זו תקרא פקודת ההקצבה (1944—1943), 1944. העם הקצר.

 2. .יש להוציא סכום שלא יעלה בסך הכל על סך שבעה־עשר מיליון, ארבעים ושבעה אלף. הקצבה•
 שמונה מאות ושלושים ושמונה פונט, באופן המתואר להלן, ולצורך המטרות המפורטות

 בתוספות א, ב ו־ג לפקודה זו.
 3. דשאי מנהל החשבונות הכללי, עפ״י כתב הרשאה מאת הנציב העליון, לשלם
 מכספי ההכנסה או מכספי הקופה של פלשתינה(א״י) במשך השנה המסתיימת ביום
 שלושים ואחד במרץ, 1944, כל סכומי כסף שלא יעלו בסך הכל על סך שבעה־עשר מיליון,

 שש מאות ותשעים אלף וחמש מאות פונט, המפורטים בתוספת א לפקודה זו.
 4. רשאי המנהל הכללי של מפלות הברזל, עפ״י כתב הרשאה מאת הנציב העליון,
 לשלם מכספי ההכנסה של מםלות הברזל,הפלשתינאיות(א״י) והקוים המתנהלים על ידה
 וחופי הארץ, במשך השנה המסתיימת ביום שלושים ואחד במרץ, 1944, כל סכומי כסף
 שלא יעלו בסך הכל על שני מיליון, שלוש מאות וחמשים ושבעה אלף, שלוש מאות

 ושלושים ושמונה פונט, המפורטים בתוספות ב ו־ג לפקודה זו.

 הרשאה ?הוציא,
 כספים מכספי

 ההכנסה ומכספי
 הקופה של

 פלשתינה. (א״י).
 הרשאה להוציא

 כספים מכספי
 ההכנסות של

 מםלות הברזל
 !הפלשתינאיות (א״י)

 והקו ים המתנהליש
 על ידה וחופי הארץ.

 הגבלת הסכומים
 שיוצאו. .

 5. מותר ליתן ולהוציא סכום שלא יעלה על הסכום המפורט בצד כל סעיף שבתוספות
 א, ב ו־ג לפקודה זו לכל מחלקה או שרות המפורטים באותם סעיפים.

 תוספת א.
 חשבון המוסר את הערכת ההוצאות של ממשלת פלשתינה(א״י), למשך התקופה שמיום 1 באפריל, 1943,

 עד 31 במרץ, 1944.
 פונט

469,805 
49,357 

132,000 
442,275 
143,273 
16,325 
36,270 
94,712 
22,985 
26,123 

406,757 
2,923,826 

664,354 
160,054 
356,855 

 מחלקת היערות
 תמיכות לרשויות מקומיות

 מחלקת הבריאות
 מחלקת בתי־המשפט

 מחלקת העבודה
 מחלקת רישום הקרקעות

 מחלקת סדור הקרקעות
 מחלקת היועץ המשפטי

 מחלקת המשטרה ובתי״הםוהר
 דואר וטלגרף

 מחלקת העבודות הצבוריות
 עבודות צבוריות חוזרות ונשנות

 פונט
 חוב עממי י 206,812 15.
 פנסיות 82,500 16.
 הנציב העליון 12,446 17.
 מנהל החשבונות הכללי 15,766 18.
 האפוטרופוס הכללי 6,998 19.
 מחלקת החקלאות והדיג 226,754 20.
 מחלקת העתיקות 21,368 21.
 מחלקת בקורת החשבונות 19,731 22.
 מנהל מס ההכנסה 50,786 23.
 משרד רושם האגודות השיתופיות 8,799 24.
 משרד האפוטרופוס על נכסי 25.
 האויב 35,279 26.
 מחלקת המכס, האקסייז והמסחר 374,422 27.
 הגנה ושירותי מלחמה 4,704,643 28.
 הנהלת המחוזות י 241,609 29.
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 א" תיברסיטתמכון ברג והספרייה למשפטים באונ
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GICCI פונט 
 30. המזכירות הראשית 229,485 •36. היל הספר של עבר הירדן, ~~ 552

 31. משרד הסטטיסטיקה 9,466 יוצא מן הכלל 33,259
 32. מחלקת המדידות 97,751 37. חופים 59,609

 33. חיל הספר של עבר הירדן 42,797 38. מםלות ברזל 1,127,975
 34. דואר וטלגרף, יוצא מן הכלל 88,334 39. הלואות מקופת הממשלה

 הקרן לפיתוח המושבות 35. עבודות צבוריות 40. הקרן לפיתוח המושבות 190
 יוצאות מן הכלל 1,048,198

 סך הכל של ההוצאות 14,690,500 פונט

 תוספת ב. ~
 חשבון המוסר את הערכת ההוצאות של מסלות הברזל הפלשתינאיות(א״י) ותקוים המתנהלים על ידיהן

י  למשך התקופה שמיום 1 באפריל, 1933, עד 31 במרץ, 1944. י

 מםלוז הברזל םר הבל
 פתח־וזקות

 מםלת הברזל
 החגיאזית

 מפלת הברזל
 הנטרה־רפה

 טםלת הברזל
 הפלשתינאית

 (יאייי)
 פרמימ

 פץנט

190,583 

 פונט

840 

 פרטים

39,962 

 פונט

41,443 

 פונט

108,338 
 חשבון ״א״ החזקתם וחידושם

 של המסלות והמפעלים

745,963 636 127,116 227,830 390,381 

 חשבון ״ב״ החזקתם וחידושם
 של הקטרים ושל הניד והוצאות

 שוטפות

181,714 348 24,936 38,899 117,531 
 חשבון. ״ג״ הוצאות הובלה

 והוצאות מסחריות
 חשבון ״ד״ הוצאות כלליות 373,700 235,940 91,829 276 701,745
 חשבון ״ה״. תשלומי חוב 75,685 91,503 31 — 167,219

 95,000 — י 95,000
 חשבון ״ו״ תרומה לקרן

 החידושים

15,385 — — 15,385 — 
 תרומה לקרן מיוחדת, מסלת־

 הברזל קנטרה—רפה

2,097,609 2,100 283,874 651,000 1,160,635 

 תוספת ג.
 חשבון המוסד את הערכת ההוצאות של חופי הארץ, למשך התקופה שמיום 1 באפריל, 1943, עד ליום

 31 במרץ, 1944.

 פרטימ. חיפה יפו חופים אחרים סך הכל
 פונט פונט י פונט פונט
27,210 
36,191 
91,079 
36,324 
60,000 
8,925 

950 2,830 
100 

3,323 
8,670 

15,000 
725 

23,430 
36,091 
87,756 
27,654 
45,000 
8,200 

 חשבון ״א״ הוצאות הנדסה
 חשבון ״ב״ עבודות ימיות

 חשבון ״ג״ עבודות־חוף
 חשבון,%״ הנהלת החופים והוצאות כלליות

 חשבון ״ה״ תשלומי חוב
 חשבון ״ו״ תרומה לקרן החידושים

259,729 950 30,648 228,131 
 הרולד מקמיכאל

 5)1 במרץ׳ 1944• נציב עליה•

 פקודת מס הבולים (תקוו)״
 מס׳ 9 לשנת 1944.

 ־ פקודה הבאה לתקן את פקודת מם הבולים.
 הנציב העליון לפלשתינה(א״י) מחוקק בזה, בעצתה של המועצה הפלשתינאית(א״י), לאמור: —

 השם הסצו. 1. פקודה זו תקרא פקודת מם הבולים (תקון), 1944, וקוראין אותה כאחת עם פקודת
 פר>ז קלנ• מם הבולים, הקרויה להלן ״הפקודה העיקרית״.
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 2. התוספת לפקודה העיקרית תתוקן— מסו ז התוספת
 לפקודה העיקרית.

 (א) ע׳׳י מחיקת הפםקא הראשונה לפרט 1 של התוספת (״הסכם או זכדון דברים של פרט 1.
 הסכם״), והחלפתה בפסקא דלקמן: —

 ״1. הסכם, או *כדון דברים של הסכם, שלא הוטל עליו באופן אחד כל
 מם מיוחד, בין שהוא אינו אלא בבחינת עדות לחוזה ובין שהוא מחייב מיל פדנט
 את הצדדים מתוך היותו תעודה 100״

 (ב) ע״י מחיקת הפסקא השניה והפסקא השלישית לפרט 6 של התוספת (״שטר חליפין׳•׳), פרט ><.
 והחלפתן בפסקאות דלקמן:—

 .״שטר חליפין מכל מין אחד פרט לבנקנוטז ושטר חוב מכל מין שהוא, פרט לבנקנוט,
 שנמשכו או שניתנה פקודה לשלמם או ששולמו למעשה או שהוסבו בחתימת הסבה או

 שהועברו לסוחר בפלשתינה (א״י) באיזה אופן שהוא:—
 כשהסכום או ערך הכסף של שטר החליפין או שטר החוב הוא.

 מיל פונט
 לא יותר מ־20 פונט 20
 יותר מ־20 פונט ולא יותר מ־40 פונט 40
 יותר מ־40 פונט ולא יותר מ־60 פונט 60
 יותר מ־60 פונט ולא יותר מ־80 פונט 80
 יותר מ־80 פונט ולא יותר מ־100 פונט 0ו<*

 על כל 100 פונט-וכן על כל שבר של 100 פונט
 מאותו סכום או עדך 100״.

 >ג) ע״י מחיקת פםקא (1) לפרט 32 של התוספת (״כוח והרשאה״) והחלפתה בפסקא פרמ 32.
 דלקמן:—

 מיל פממ
 ״(1) המיפה את כוחו של עורך־־דין להופיע:

 (א) בכל מו״מ משפטי בפני בורר, שופט שלום או בית משפט דתי 250
 (ב) בכל מו״מ משפטי בפני כל בית משפט אחר 500 ז

 בתנאי שאם הכוח והרשאה המיפה את כוחו של עורך־דין להופיע בכל מו״מ משפטי
 כולל יפוי כוח להגיש ערעור באותו מו״מ משפטי, או להופיע בפני פקיד ההוצאה לפועל
 באותו מו״מ משפטי ולקבל כל סכום שפסק בית המשפט בשביל שולחו, לא יהא צורך
 במם בולים נוסף על זה שיש לשלמו על הכוח והרשאה להופיע במו״מ המשפטי המקורי״.

- י הדולד מקמיכאל
 m במרץ, 1944. נציב עליו

 פקודת מם הרכוש העירוני(תיקון).
 מס׳ 10 לש׳ 1944.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת מם הרכוש העירוני, 1940.
 הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור:—

ם הקצר• ש  1. פקודה זו תקרא פקודת מם הרכוש העירוני (תקון), 1944, וקוראין אותה כאחד עם ה
 פקודת מס הרכוש העירוני, 1940, הנקראת להלן ״הפקודה העקרית״. מם׳ 42 לש׳ 19-10•

 2. סעיף 3 מהפקודה העקרית יתוקן ע״י ביטול סעיף־קטן (2) הימנו והחלפתו בסעיף- תיקון סעיוי 3
_ מהפקודה העקו־ית. . ן מ ק ל ד ן ט ק  ה

 ״(2) הנציב העליון רשאי, עפ״י צו, לשנות תחומי אזור עיר, או להכריז כי כל חלק
 מכל אזור עיר יהא אזור עיר נפרד, והוראות פקודה זו תחולנה על האזור ששונה
 כנ״ל או על אותו חלק מאזור עיר כנ״ל, כאילו תואר בצו שניתן עפ״י סעיף־

 קטן (1).״
 3. הפקודה העקרית תתוקן ע״י הוספת הסעיף דלקמן, כסעיף 7 א, מיד לאחד סעיף 7 הוספת כעי,? הדש,

 הימנה:—: , י כםעי1* 7א• בפקודו
 , העקרית.

 ״קנס בעד אי- 7 א. אם לא שולם המם בתוך ששה חדשים מהתאריך או
 ת׳טלום מס• מהתאריכים שנקבעו לכך, יש להוסיף עליו סכום השוה לעשרים
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 ״העתקות וקטעים
 פאושרים.־

 הוהפת פעיו? חדש
 כסעיף 21 א,

 בפקודה העקרית•

 ״רשומת צס או
 תש.לום מם לא יפגעו

 בזכויות הממשלה•

 ה ושפת כעין) חדש
 כפעיה 27 א׳

 בפקודה העקרית.

 להגדיל מזמן לזמן את הסכום שציוה לגבותו כנ״ל, ובלבד שהסכום
 הכולל שציוה לגבותו כנ״ל לא יעלה על עשרים אחוז מסכום המם

 שחייבים בתשלומו.״
 4. הפקודה העקרית תתוקן ע״י הוספת הסעיף דלקמן, כסעיף 21 א, לאחר סעיף 21

 הימנה: —
 21 א.—(1) רשאי כל אדם לדרוש בכל זמן מתאים העתקה או קטע
 מכל רשימת־שומא או מכל רשומה אחרת שנעשתה או המתנהלת
 לצרכי פקודה זו, שיאושרו ע״י פקיד המחת, ויש לשלם בעד אותה
 העתקה מאושרת או בעד אותו קטע מאושר אותם תשלומים שייקבעו

 בתקנות ע״י הנציב העליון במועצה.
 (2) כל העתקה כזו או קטע כזה שהעיד עליהם פקיד המחח כחוק
 בחתימתו כי הם העתקה נכונה או קטע נכון מאותה רשימת־שומא
 או מאותה רשומה אחרת, יהיו כשדים לעדות בכל המשפטים כשוי־
 תוקף עם אותה דשימת־שומא או אותה רשומה אחרת, וכל מיםמך
 שנראה מגופו כי הוא העתקה או קטע מכל רשימת־שומא או רשומה
 אחרת שהעידו עליהם כנ״ל, יהיו רואין אותו כאילו הוא אותה

 העתקה או אותו קטע, אלא אם כן יוכח ההיפך״.
 5. הפקודה העקרית תתוקן ע״י הוספת הסעיף דלקמן, כסעיף 27 א, לאחד סעיף 27

 הימנה:—
 27 א. מקום שחייבים במם רכוש עירוני על כל נכס בית או קרקע,
 הרי רישום שמו של אדם בכל רשימת־שומא או רשומה אחרת
 שנעשתה או המתנהלת לצרכי פקודה זו, כבעל הידוע של אותו נכס
 אחוז מסכום המם שיש לשלמו, והוראות פקודה זו בנוגע לגביית
 המם תחולנה על גביית אותו סכום, בתנאי כי רשאי מושל המחוז׳
 לאחר שניתנה לו סבה מספקת, לצוות לגבות כל סכום פחות מן
 הקנס המלא, ובמקרה שמתמידים באי־תשלום המס רשאי הוא
 בית או אותה קרקע, או תשלומו של כל מס כזה ע״י אותו אדם
 או כל אדם אחר, לא יהיו רואים אותם באילו הם פוגעים בזכויותיה
 של ממשלת פלשתינה (א״י) או כעדות לזכויותיו של כל ,איש
 מהאנשים הנ״ל כלפי ממשלת פלשתינה (א״י) בקשר לאותו נכס ביה
 או לאותה קרקע, אולם מותר להביא אותו רישום או תשלום כעדות
 של חזקה באותו נכס בית או באותה קרקע כלפי כל אדם, מבלי
 לפגוע בכל זכויות של ממשלת פלשתינה (א״י) בקשר לאותו נכס

 בית או לאותה קרקע״.
 הרולד מקמיכל

 נציב עליון.

 פקודת מם הרכוש החקלאי (תיקון).
 מס׳ 11 לש׳ 1944

 פקודה הבאה לתקן את מס הרכוש החקלאי, 1942.
 הנציב העליון לפלשתינה (א״י מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור: —

 1. פקודה זו תקרא פקודת מם הרכוש החקלאי (תקון), 1944, וקוראין אותה כאחד עם
 מם הרכוש החקלאי, 1942, הנקראת להלן ״הפקודה העקדית״;

 2. סעיף 2 מהפקודה העקדית יתוקן:—
- - ״: ז  (א) ע״י הוספת ההגדרה דלקמן לאחר הגדרת המונח ״פקיד המחו
 ״״בריכת דגים״ פירושה כל בריכה המשמשת לגידול דגים בתוכה.״!

 (ב) ע״י מחיקת הגדרתו של המונח ״קרקע״, המופיעה בו, והחלפתה בהגדרה דלקמן
 ״ ״קרקע״ כוללת בנינים שאינם בניני תעשיה, בריכות־דגים וכל המחובר לקרקע״;

 (ג) ע״י מחיקת הבטוי ״סעיף 41״ שבהגדרת המונח ״נקבע״ המופיעה• בו והחלפתו בבטוי
 ״סעיף 42׳׳.

 ;11 במרץ׳ 1041.

 השם הקצר•
 מם׳ 5 לש׳ 1042
 תקוז סעי!* 2 מז

 הפקודה העקרית
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 הוספת סעיף
 כסעיף 5א.

 הוספת סעיף חדש
 בפקודה העקרית,

 בסעיף 30.א.

 תיקו! סעיף 6«
 מהפקודה העקרית.

 הוספת סעיף חדש
 בפקודה •העקרית,

 כסעיף 20 א.

 3. .הפקודה העקרית תתוקן ע״י הוספת הסעיף דלקמן, כסעיף 5 א, לאחר סעיף 5
 הימנה:—

 ״בריכות דגים. 5 א.—(1) מקום שהתחילו לפני יום 1 באפריל, 1944, בניצולה של
 כל בריכת דגים בכל קרקע הנמצאת בכל אזור המתואר בצו שניתן
 ע״י הנציב העליון עפ״י סעיף 3 מפקודה זו, חייב בעליה של אותה
 בריכודדגים למסור, תוך שלושה חדשים מן היום הראשון באפריל,
 1944, הודעה לפקיד המחוז, המנהל את האזור שבו נמצאת הקרקע,
 בטופס שייקבע, ומשבירר השמאי הרשמי את אמיתותו של הדבר
 כדי הנחת דעתו, ישנה את סוג הקרקע, ככל אשר ימצא לנכון לפי

 שיקול דעתו, החל מן היום הראשון באפריל, 1944,
 ומם הרכוש החקלאי ישולם בעד אותה בריכת־דגיס החל מאותו

 תאריך.
 (2) מקום שהתחילו ביום 1 באפריל, 1944, או לאחר מכן, בניצולה
 של בריכת דגים בקרקע הנמצאת באזור המתואר בצו שניתן ע״י
 הנציב העליון עפ״י סעיף 3 מפקודה זו, או מקום שחדלה כל בריכת־
 דגים כזו להיות באותה קרקע, חייב בעל אותה בריכת־דגים, תוך
 שלושה חדשים מתאריך אותה התחלה או אותו חדלון, הכל לפי
 הענין, למסור הודעה על כך לפקיד המחוז, המנהל את האזור שבו
 נמצאת הקרקע, בטופס שייקבע, ומשבירר השמאי הרשמי את
 אמיתותו של הדבר כדי הנחת דעתו, ישנה את סוג הקרקע, ככל
 אשד ימצא לנכון לפי שיקול דעתו, החל מן היום הראשון באפריל

 שלאחר אותה הודעה.״
 4. הפקודה העקרית תתוקן ע״י הוספת הסעיף דלקמן, כסעיף 30 א, לאחר סעיף 30

 הימנה: —

 .,קנס בעד אי
 תשלום מס.

 30. א. אם לא שולם מם הרכוש החקלאי בתוך ששה חדשים
 מהתאריך או מהתאריכים שבהם יש לשלמו, יש להוסיף עליו סכום
 השוה לעשרים אחוז מסכום המם שיש לשלמו, והוראות פקודה זו
 בנוגע לגביית מם הרכוש החקלאי תחולנה על גביית אותו סכום,
 בתנאי כי רשאי מושל המחוז, לאחר שניתנה לו סבה מספקת, לצוות
 לגבות כל סכום פחות מן הקנס המלא, ובמקרה שמתמידים באי־
 תשלום המם, דשאי הוא להגדיל מזמן לזמן את הסכום שציוה לגבותו
 כנ״ל, ובלבד שהסכום הכולל שציוה לגבותו כנ״ל לא יעלה על עשרים

 אחוז מסכום המם שחייבים בתשלומו״.
 ,5. ,סעיף 36 מהפקודה העקדית יתוקן ע״י מחיקת המלים והמספרים ״סעיף 5 או סעיף

 31״, המופיעים בםעיף־קטן (3) הימנו, והחלפתם במלים ובמספרים דלקמן:—
 ״סעיף 5, 5 א או 31״.

 6. הפקודה העקרית תתוקן ע״י הוספת הסעיף דלקמן, כסעיף 39 א, לאחר סעיף 39
 הימנה: —

 39 א.—(1) רשאי כל אדם לדרוש בכל זמן מתאים העתקה או קטע
 מכל רשימה, פנקס או רשומה אחרת הנעשים או המתנהלים לצרכי
 ,פקודה זו, שיאושרו ע״י,פקיד המחוז, ויש לשלם בעד אותה העתקה

 מאושרת או בעד אותו קטע מאושר אותם תשלומים שייקבעו.
 (2) כל העתקה כזו או קטע כזה שהעיד עליהם פקיד המחוז כחוק
 בחתימתו כי הם העתקה נכונה או קטע נכון מאותה רשימה, אותו
 פנקס או אותה רשומה אחרת, יהיו כשרים לעדות בכל המשפטים
 כשוי־תוקף עם אותה רשימה, אותו פנקס או אותה רשומה אחרת,
 וכל מיםמך שנראה מגופו כי הוא העתקה או קטע מכל רשימה,
 פנקס או רשומה אחרת שהעידו עליהם כנ״ל, יהיו דואין אותם כאילו

 היו אותה העתקה או אותו קטע, אלא אם כן יוכח ההיפך.״

 ״העתקות וקטעים
 מאושרים•
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 י 7. התוספת לפקודה העקרית תתוקן ע״י מחיקת הסוגים 14, 15 ר16 וכל הפרטים שבקשר
 לכך, המופיעים בה, והחלפתם בסוגים דלקמן ובפרטים דלקמן השייכים להם: —

. ת פ ס ו ת  תיקון ה
 ?פקודה העקריה•

 שעור המם
 מיל

 4 לכל דונם
 או חלק הימנו.

 2 לכלי דונם
 או חלק הימנו.

 אפס.
 560 לכל דונם

 או חלק הימנו.׳

 זזרולד מקמיכאד
 נציב עליון

ר  הת»ו
 14 אדמת זדיעד מדרגה ז׳ ואדמת שלחין מדרגה

 15 אדמת זריעה מדרגה ח׳

 16 יערות נטועים ואדמה דלה ובלתי ראויה לעיבוד
 17 בריכות־דגים

 תחילת התוקף. 8. פקודה זו הקבל תוקף ביום 1 באפריל, 1944.

 10 במרץ, 1044•

1041 
 השם הקצר.
 מם׳ 23 ל?

 תיקון סעיף 11
 מהפקודה העקרי ת

 פקודת מם ההמםה (תיקון).
 מם׳ 12 לש׳ 1944.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת מם ההכנסה, 1941.
 הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה, בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י), לאמור:—

 1. פקודה זו תקרא כקודת מס ההכנסה (תיקון), 1944, וקוראין אותה כאהד עם פקודת
 מס ההכנסה, 1941, הנקראת להלן ״הפקודה העקרית״.

 2. סעיף 11 מהפקודה העקרית יתוקן ע״י ביטול פםקא (ט) לםעיף״קטן(1) הימנו והחלפתה
 בפםקא דלקמן:— !

 ״(ט) בעד פחת של כל בנין המכיל מכונות והמשמש כולו או בעיקרו לצורך הפעלת
ת, ציוד או רהיטים, השייכים לאדם החייב במם  מכונות, ובעד פחת של כל מכתו
 והמשמשים לצורך עסק, מקצוע או מקצוע חפשי, סכום השוה לאותה מכסת האחוזים
 ממחיר הקרן של הנכסים הנ״ל לאדם החייב במם! פרט — במקדה בנין — למחיר
 הקרקע שעליה בנוי הכנין, :;שר תיקבע לכל מקדה ומקרה או לכל סוג של מקרים,

־  בתנאי — י
- i 5 שיימסרו הפרטים הקבועים (I) 

 (II) שאם אי־אפשר ליתן תוקף מלא לניכוי כזה בכל שנה שהיא מחמת שאין רווחים
 החייבים במס לאותה שנה ממקור ההכנסה שביחס אליו תובעים את הפחת, או
 מחמת שהדוחים החייבים במם מאותו מקור היו פחותים מן הניכוי, מצדפין את
 הניכוי או חלק מן הנכוי, הכל לפי הענין, אשר לא ניתן לו תוקף, לסכום הנכוי על
 חשבון הפחת לשנה שלאחריה ורואין אותו כחלק מן הנכוי, או אם אין ניכוי באותה

 שנה, רואין אותו כניכוי לאותה שנד״ וכן על זה הדרך לשנים שלאה״כ ן
 (III) שהסכום הכולל של ניכוי זה שינכו עפ״י פקודה זו, נוסף על הסכום הכולל של
 הפחת שאירע מהמת כליה ובליה לפני תאריך תהילת תקפה של פקודה זו ושחושב
 בשעורים הקבועים, לא יעלה בשום אופן על מחיר הקרן של הבנינים, המכונות;
 הציוד או הרהיטים לאדם החייב במם, פרם — במקדה בנין — למחיר הקרקע שעליה

יך/  בנוי מבנ
 3. סעיף 16 מהפקודה העקדית, כפי שהוחק בסעיף 2(1) מפקודת מס ההכנסה (תיקוך4
 1942, יתוקן ע״י החלפת הנקודה שבסוף הסעיףיהקטן (1) הימנו בנקודותים וע״י הוספה

 התנאי דלקמן מיד לאחריו: —
 ״בתנאי שלגבי אדם המוכיח להנחת דעתו של פקיד ההערכה כי הכנסתו החייבת במם
 כוללת את הכנסת אשתו בקשר לדוחים מכל עבודה, מנכין סך המשים פונט או את סך

 ההכנסה מאותה עבודה של אשתו, הכל לפי הסכום הקטן יותר״.
 תיקון סעיף 17 א 4> * ..

 מהפקודה העקרית•

1G תיקו! סעיף 
 מהפקודה העקרית•
42P1 לש10מם׳ .׳ 
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 תיקון סעיוי 18
 מהפקודה העקרית.

 תיקון סעיף 22
 מהפקודה העקרית•
 מם׳ 10 לש׳ 1942•

 מס׳ 5 לש׳ 1943.

 ביטולו והחלפתו
 יעל סעי1» 35

 ביםולז והחלפתו
 על םעי!ז 41

 מהפקודה העקרית.

ת  ״ניכוי מס מרבי
 על:משכנתא

 ומהכנסה אחרית
 שמשלמין לאנשים

 שאינם תושבים
 והגשת חשבון

 על כד.

 תיקו! סעיף:48
 מהפקודה העקריה.

 5. סעיף 18 מהפקודה העקדית יתוקן ע״י הוספת המלים ״או הכנסת החברה מהשקעות
 בפלשתינה (א״י), הכל לפי הסכום הגדול יותר׳׳ לאחר המלים ״לסכום הכולל של הפרמיות׳׳,

 המופיעות בתנאי לפםקא (ב) הימנו.
 6. סעיף 22 מהפקודה העקרית, כפי שהוחק בסעיף 2(1) מפקודת מם ההכנסה (תיקון),
 1942, ותוקן ע״י סעיף 9 מפקודת מם ההכנסה (תיקון), 1943, יתוקן שוב ע״י סימון סעיף־
 קטן (4) הימנו כסעיף־קטן (5) והוספת הםעיף־הקטן דלקמן כםעיף־קמן (4) מיד לאחר

 םעיף־קטן(3) הימנו: —
 ״(4) כשבאים לקבוע, לצדכי סעיף יוה, אם חברה נמצאת או אינה נמצאת בפיקוחם
 של יותר מחמשה בני־אדם, הרי אנשים שהם קרובים זה לזה קרבת־משפחה, או אנשים
 הממונים מטעם אדם אחר ביחד עם אותו אדם אחר, או אנשים שהם בשותפות, יהיו

 רואין אותם כאדם אחד.
 לצדכי םעיף־קטן זה, המונח ״קרוב״ פירושו בעל, אשה, אחד האבות, צאצא בקו ישר,

 אה או אחות״.
 7. סעיף 35 של הפקודה העקרית יבוטל ובמקומו יבוא הסעיף דלקמן: —

 35.—(1) כשאדם משלם לאדם שאינו תושב בפלשתינה (איי) או
 לאדם שהוא תושב בפלשתינה (א״י) בשם אותו אדם שאינו תושב
 דבית על משכנתא או כל הכנסה אחרת החייבת במם עפ״י הודאות
 פקודה זו, שאינה הכנסה שנוכה ממנה המם עפ״י הוראות סעיף 25
 או סעיף 41, הרי לאחר שישלם אותה רבית או הכנסה אחרת,
 ואם הוא עצמו אינו חייב לשלם מס הכנסה בעדן עפ״י סעיף 23, ינכה
 מהן מם בשעור מאתים וחמשים מיל לכל פונט ויגיש.מיד לפקיד
 ההערכה חשבון של הסכום שניכה כאמור, ויודיע לו את שמו
 וכתובתו של האדם שאותה רבית על משכנתא או הכנסה אחרת מגעת
 לו, וכל סכום כזה יהא חוב המגיע מאת האדם הנזכר לראשונה,
 לממשלת פלשתינה (א״י), שצריך לשלמו תוך חודש ימים מן היום

 אשר בו נעשה אותו ניכוי, וגובין אותו כדרך שגובין חוב כזה:
 בתנאי שרשאי פקיד־ההערכה למסור לכל אדם כזה הודעה בכתב
 הדורשת הימנו לנכות בשעור פחות מזה ולהגיש חשבון על כך, או

 לשלם אותה דבית אד הכנסה אחרת בלא ניכוי המם.

 (2) הסכום של כל ניכוי כזה ייזקף, לצרכי גבייה, על המם המוטל
 על ההכנסה החייבת במם של מקבל אותה רבית־משכנתא או אותה

 הכנסה אחרת.
 (3) כל אדם שאינו מגיש או נמנע מהגיש חשבון שעליו להגישו

 , עפ״י סעיף זה יאשם בעברה על פקודה זו״.
 8. . סעיף 41 של הפקודה העקרית יבוטל ובמקומו יבוא הסעיף דלקמן:—

 41.—(1) כל אדם האחראי לתשלום כל הכנסה החייבת במם עפ״י
 סעיף 5(1) (ב) או 5(1) (ה) חייב, בשעת התשלום, לנכות מסכום

 התשלום מם באופן ובשעודים שייקבעו.
 (2) ניכוי זה ייזקף, לצרכי גבייה, על המם המוטל על ההכנסה
 ׳ החייבת במס של מקבל התשלום בעד שנת ההערכה שביהם אליה נוכו
 הניכויים או בעד שנת־ההערכה שלאחריה כפי שיבחר פקיד־ההעדכה

 בשעת ההערכה או לפניה.
׳ (3) חשבון של ניכויים אלה יוגש אחת לחודש לפקיד ההערכה  ־
 ע״י האיש המנכה. אותם, וסכום הניכויים האלה יהיה חוב המגיע
 מאותו אדם לממשלת פלשתינה (א״י), וגובין אותו כדרך שגובין חוב

 . כזה.״ .
 9. סעיף 48 מן הפקודה העקרית יתוקן ע״י הוספת המלים ״לסרב לקבל את הדו״ח

 ולפי מיטב הבנתו״ לפני המלה ״לקבוע״, המופיעה בפסקא (ב) לםעיף־קטן (2) היפנו..

 ״תשלום ע״י ניבוי
 המם,במקור

 הכנסה ידועה•
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 10. —(1) סעיף 49 מהפקודה העקדית, כפי שתוקן ע״י סעיף 2(1) מפקודת מס ההכנסה
 (תיקון), 1942, יתוקן שוב ע״י מחיקת המלים ״תוך שנתיים״ והחלפתן במלים ״תור **רבע

 שנים״.
 (2) סעיף זה רואין אותו כאילו קבל תוקף ביום הראשון באפריל, 1942.

 11. םעיף 53 מהפקודה העקדית יתוקן ע״י הוספת הסעיףיהקמן דלקמן, בםעיף־קפן
 (2א), לאהד סעיף־קטן(2) הימנו: —

 ״(2 א) חובת ההוכחה כי ההערכה שקובלין עליה היא מופרזת תהא חלה על המערער.״
 12. סעיף 58 מהפקודה העקרית יתוקן: — • .

 (א) ע״י סימונו מחדש כסעיף 58 (1) ;
 (ב) ע״י החלפת הנקודה שבסוף םעיף־קטן (1) הימנו בנקודותיים והוספת התנאי דלקמן

 מיד לאחריו: —
 ״בתנאי כי דשאי פקיד־ההערכה, אם הוא מוצא את הדבר למתאים, להאריך אותו

 מועד?״
 (ג) ע״י הוספת הסעיף־הקטן דלקמן, כסעיף־קטן (2), לאחר םעיף־קטן (1) הימנו: —

 ״(2) לצרכי סעיף זה רואין את הערעור כאללו ניתנה החלטה עליו, ואפילו הוגשה
 שאלה לחוות דעתו של בית־המשפט העליון עפ״י התנאי לםעיף־קטן (5) מסעיף 53 ;
 בתנאי שאם שונה םכום־ההערכה ע״י צו או פסק־דין של בית המשפט העליון,

 הדי —
 (א) אם שולם מם גדול מדי, תוחזר היתרה בצירוף אותה רבית, לכשיש רבית, שיתיר

 בית־־המשפט העליון, או
 (ב) אס שולם מם קטן מדי, יסולק הסכום שלא שולם בהתאם להוראות םעיף־־קטן

 (1) מסעיף זה״.
 13. סעיף 59 מהפקודה העקרית יתוקן ע״י החלפת הנקודה־פסיק, המופיע בסוף פסקא
- : ו י ר ח א  (ב) של סעיף־קטן (2) מפקודה. זו, בנקודותיים, וע״י הוספת התנאי דלקמן מיד ל

 ״בתנאי כי מקום שנעשתה הערכה כנ״ל לפני תחילת שנת־ההערכה, יש לשלם בשעור
 או בשעורים הנוהגים בתאריך ההערכה, אם לא נקבע באותו תאריך שעור המם לשנת

 ההערכה;״.
 14. סעיף 62 מהפקודה העקדית יתוקן —

 (א) ע״י החלפת הנקודה שבסוף םעיף־קטן (1) הימנו בנקודותים והוספת התנאי דלקמן
 לאחריו:—

 ״בתנאי שאם סכום המם שמשלם אדם עפ״י פקודה זו, לאחר מתן כל.שחדור כאמור
 לעיל, נוסף על סך מם ההכנסה שמשלמין בממלכה המאוחדת לגבי אותו חלק מהכנסתו
 לאחד מתן אותו שחרור הניתן לפי סעיף 27 מחוק הכספים, 1920 (סכום הנקרא להלן
 ״המם הנקי של הממלכה המאוחדת״), היה עולה, אלמלא תנאי זה, על הגדול שבםכומי
 המס שיש לשלמם, אלמלא השחרורים הנ״ל, עפ״י פקודה זו, — הראשון עפ״י פקודה זו
 והשני בממלכה המאוחדת (וסכומים אלה ייקראו להלן — הראשון — ״מס־בךוטו
 פלשתינאי (א״י)״, והשני — ״מס ברוטו של הממלכה המאוחדת״), רשאי המנהל, אם
 נוכח כי אלמלא כן ייגרם סבל מיוחד, ליתן אותו שחרור נוסף מהמם שמשלמין עפ״י
י להפחית את המם הנקי שמשלמין , זיר לו;ו! ו שיעור שיהא ב,׳ כו י  פקי:־.ז ־, • :•נו לי;׳ ן• •
 כנ״ל עד לסכום, שאם יצדפוהו למס הנקי של הממלכה המאוחדת, יהא שוה למם־ברומו
 הפלשתינאי (א״י) או למס־ברוטו של הממלכה המאוחדת, הכל לפי הסכום הגדול יותר״!

 (ב) ע״י הוספת המלים ״או מם־ההכנסה הנקי בממלכה המאוחדת״ לאחר המלים ״מם־
 ההכנסה בממלכה המאוחדת״, המופיעות בשורה השלישית של םעיף־קטן (2) הימנו!

 (ג) ע״י החלפת המלה ״השנה״ שבשורה השלישית של םעיף־קטן (3) הימנו, במלים
 ״כל שנה״.

 15. סעיף 70 מהפקודה העיקרית יתוקן ע״י הוספת המלים דלקמן לאחר המלים
 ״פלשתינה (א״י) — המופיעות בפםקא (ב) הימנו: —

 ״או כל הכנסה אחרת החייבת במם עפ״י סעיף 5(1) (ב) או 5(1) (ה).״

 תיקון סעיף «4
 מהפקודה העקרית•

 תיקו! סעיף 38
 מהפקודה העקרית•

 תיקו! סעיף 58
 מהפקודה העקריה.

 תיקון סעיף 50
 מהפקודה העקריה.

 מהפקודה העקרית.

 תיקון סעיף 70
 מהפקודה העקרית.
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 16. פקודה זו תקבל תוקף ביום הראשון באפריל, 1944. תחילת-התוק,?.
 הדולד מקמיכאל

 1 במרץ, 1944. נציב עליון.

 פקודת הטבק (תקון),
 מם׳ 13 לשנת 1944.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת הטבק.
 הנציב העליון לפלשתינה(א״י) מהוקק בזה, בעצתה של המועצה הפלשתינאית(א״י), לאמור:—

 1. פקודה זו תקרא פקודת הטבק (תקון), 1944, וקודאין אותה כאחת עם פקודת הטבק׳ השם הקצר•
ק י!מא•  קרויה להלן ״הפקודה העיקרית״. פי

 2. םעיף־קטן(2) לסעיף 3 של הפקודה העיקרית (כפי שהוחק בפקודת הטבק (תקון), 1943). חקו ן פעי!־ 3 של
 תרלןן:— הפקודה העיקרית•
. מם׳ 1 ליש׳ !;194. , ג ״ ק ל ה י ם ׳ m מ י ל מ ׳ ב ף י ע ן ס ת ן א ת ב ו ע י פ ו מ / ה a ״ p n » , , m מ ¡ ם 1 י » , מ ת ה פ ל ח  (א) ע״י ה

 וכן
 (ב) ע״י החלפת המלים ״350 מיל הק״ג״, המופיעות באותו סעיף, במלים ״400 מיל הק״ג״.

 , הרולד מקמיכאל
 1 במרץ, 1944. נציב עליו!.

 פקודת ההובלה בדרכים (תקון),
 מס׳ 14 לשנת 1944.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת ההובלה בדרכים.
 הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה, בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י), לאמור:—

 1. פקודה. זו תקרא פקודת ההובלה בדרכים (תקון), 1944, וקוראין אותה כאחת עם השם הקצר.
 קודת ההובלה בדרכים, הקרויה להלן ״הפקודה העיקרית״. פרק קכח•

 2.—(1) סעיף 23 של הפקודה העיקרית יתוקן ע״י ביטול פסקא (יב) הימנו והחלפתה תקו! םעיף 23 של
 פסקא דלקמן:— הפקודה העיקרית.

 ״(יב) בחינת מבקשי רשיונות נהג, המסים שישולמו בעד בחינה כזאת וסוגי הרשיונות
 שינתנו«״.

 (2) רואין סעיף זה כאילו קבל תוקף ביום 25 ביוני, 1935.

" תקו! סעיף 25 של ל י  3. סעיף 25 של הפקודה העיקרית יתוקן ע״י מחיקת המלים ״מאתים וחמשים מ
 זמופיעות בתנאי לסעיף־קטן (1) (ד) של אותו סעיף, והחלפהן במלים *פונט אחד״. הפקודה העיקרית•

 הדולד מקמיכאל
 1 במרץ, 1944. נציב עליון

 פקודת מלט פורטלנד,
 מם׳ 15 לש׳ 1944.

 פקודה הקובעת הוראות להסדרת ייצורו ומכירתו של מלט פורטלנד ולהטלת מס אקםייז עליו.
 הנציב העליון לפלשתינה(א״י) מחוקק בזה, בעצתה של המועצה הפלשתינאית(א״י), לאמור: —

 1. פקודה׳ זו תקרא פקודת מלט פורטלנד, 1944. ־ השם הקצר.
 2. בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן, אם לא יחייב ענין הכתוב פירוש פירוש.

 !אחר: —
 ״מלט״ פירושו מלט פורטלנד;

 ״מוברח״, ביחס למלט, פירושו —
.  (א) כל מלט שהובא לתחומי המים הטריטוריאליים שלא עפ״י רשיון יבוא ו

 (ב) כל מלט שהובא, או שהוא בדרך הבאתו, לארץ שלא על פי רשיון יבוא ושלא
 י• - דרך מקום־כניםה קבוע ז

- (ג) כל מלט שלא שולם עליו מם אקםייז או מס־יבוא?
- (ד) כל מלט המצוי ברשותו של כל אדם ואשר קבל אותו שלא בהתאם להוראות

 . פקודה זו.
 ״דשות מכם״ כוללת כל פקיד מכס ואקםייז וכל אדם הפועל מכחוז

 ״מנהל״ פירושו מנהל המכס, האקסית והמסחר;
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 ״אמצעי הובלה״ כולל כל בהמה, כלי־רכב, ספינה, אוידון או אמצעי־הובלה אחר שמובילמ
 בו או עליו מלט ביבשה, בים או באויר.

 3. —(1) אסור לשום אדם ליצר, או לנסות ליצר, מלט ע״י כל תהליך שהוא בכל מקונ
 שהוא בארץ, אלא אם כן קבל מאת הנציב העליון רשיון המתיר לו לעשות את הדבר הזה
 (2) הרשיון יהא כפוף לאותם תנאים שהנציב העליון יראה צורך להטילם בכל מקרו

 ומקרה.
 (3) אסור לשום אדם להחזיק ברשותו מלט שיוצר בארץ שלא בהתאם לרשיון הניתן לפ

 סעיף זה.
 4. אסור לשום קמעונאי של מלט להחזיק ברשותו כל מלט, זולת מלט שיוצר בארי:

 או שהובא לארץ ע״י בעל רשיון עפ״י פקודה זו.

 5. מם אקסייז, באותו שיעור שיהא הנציב העליון רשאי לקבעו בצו, ישולם על כל
 מלט המיוצר בארץ, פרט למלט המוצא לחו״ל ישר ע״י היצרן.

 6. —(1) אסור לשום אדם להביא מלט לארץ אלא אם כן קבל מרשות המכס רשיון להביאו
 (2) אין להביא מלט לארץ אלא דרך מקומות־כניםה קבועים.

 (3) מם המכס שישולם על היבוא יהא בשיעורים הקבועים עפ״י פקודת תעדיף המכב
 והפיטורין, 1937, או עפ״י כל פקודה אחרת הקובעת מסי מכם.

 7. כל פקיד מכס ואקסייז או כל שוטר דשאי בכל עת ובלא כתב־הרשאה —
 (א) להכנם לכל בנין מורשה לייצור מלט, ולחפש בו?

 (ב) להכנם לכל בנין או מקום ולחפש בו, אם יש לו יסוד להאמין שמייצרים, מחזיקים או
 מוכרים בו מלט •בניגוד להוראות פקודה זו ?

 (ג) לבדוק ולחפש בכל אמצעי הובלה או בכל משא הנישא בידי אדם או על בהמת־משא,
 אס יש לו חשד שהם מכילים מלט מוברח ?

 (ד) לעלות ולחפש, בחוף או במים הטריטוריאליים, או במימי נהרות ואגמים, בכל ספינה
 החשודה בהובלת מלט מתוך כוונת הברחה?

. . : ו  (ה) לבדוק כל רשיון שניתן עפ״י פקודה ז
 בתנאי שזכות הכניסה והחיפוש עפ״י סעיף זה אין להשתמש בה לגבי בית דירה, אלא

 אם כן נתקבל תחילה כתב הרשאה לכך מאת שופט שלום.
 8. —(1) כל מלט הצפוי להחרמה עפ״י פקודה זו, יהא מותר לכל פקיד מכס ואקםייז או
 לכל שוטר לתפסו, וצריך לשימו בבית המכס הקרוב ביותר או בתחנת המשטרה הקרובה

 ביותר או באותו מקום־מבטחימ אחר שיורה המנהל.
 (2) כל ספינה או אמצעי־הובלה אחר הצפויים להחרמה עפ״י פקודה זו, יהא מותר לכל

 פקיד מכם ואקסייז או לכל שוטר לתפסם, ויש לשמרם באותו מקום שיורה המנהל.
 9. —(1) בעל רשיון ליצר מלט העובד על תנאי מתנאי הרשיון או על תקנה מתקנות

 שהתקינו עפ״י פקודה זו, יאשם בעברה וצפוי לו קנם בסך חמש מאות פונט.
 (2) כל אדם המיצד או מנסה ליצר מלט בלא רשיון, או המחזיק ברשותו מלט-שיוצר
 כך או המסתיר ביודעין, או עוזר ביודעין להסתרת מלט שיוצר כך, או המעורב בהעברה
 מלט כזה, אשם בעברה וצפוי לו קנם בסך 200 פונט לגבי כל עברה ועברה, וקנס בסך פונט
 אחד על כל קילוגרם או חלק של קילוגרם מלט שנתפס, ואם לא ישלם את הקנס יהא

 צפוי למאסר שנתים.
 (3) כל אדם המתנגד לפקיד אגב מילוי תפקידו עפ״י סעיף 7 או סעיף 8, אשם בעברה

 וצפויים לו מאסר לששה חדשים או קנס בסך המשים פונט או שני הענשים כאחד.
 (4) כל אדם שנמצא ברשותו מלט מוברח, אשם בעברה ויהא צפוי לו קנם בסך מאה מיל
 על כל קילוגרם אם היתד, כמות המלט שנמצאה ברשותו פחות מחמשים קילוגרם, ואילו
 אם היתד. כמות המלט המשים קילוגרם או יותר יהא צפוי לו קנם בסך חמש מאות מיל
 על כל קילוגרם ? אם עבר עברה שניה או נוספת יהא צפוי. לו, נוסף על כך, מאסר לשנה

 אחת.
 (5) אם נתחייב אדם בדין בכל עברה על פקודה זו, הרי כל מלט שביחס אליו נעשתה

 העברה יוחרם לטובת ממשלת פלשתינה (א״י).

 רשיו! לייצור' מלט.

 על קמעונאי לקבל
 מלם רק מבעל

 רשיון.
 מם אקסייז.

 רשיוז להבאת מלט
 מהו״ל.

 מם׳ 24 לש׳ ־193•

 סמכות לבדוק
 ולחפש•

 סמבות לתפום
 ולעכב.

 עברות ועונשי!.
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 (6) חיוב אדם בדין בשל עבדה על פקודה זו יגרור עמו החרמת המלט שביהם אליו
 נשתה העברה.

 (7) בלי לפגוע בהוראות הקודמות של סעיף זה, הרי כל ספינה שמשקל הטונים הרשום
 לה אינו עולה על מאתים וחמשים טון, או כל אמצעי הובלה אחר, שהשתמשו בהם
 הבאתו, בהעברתו או בהובלתו של מלט מוברח, יוחרמו עפ״י צו בית המשפט לטובת

 2שלת פלשתינה (א״י).,
 (8) בלי לפגוע בהוראות הקודמות של סעיף זה, הרי בעליה של ספינה שמשקל הטונים

 ־״שום שלה עולה על מאתים וחמשים טון ואשר היתד! צפויה להחרמה* אילו היה משקל *
 :!ונים הרשום׳ שלה מאתים וחמשיס טון או פחות, יהא צפוי לקנס בסך אלף פונטים.
 •שאית רשות־מכם לעכב בידה את הספינה עד שלא שולם הקנס או עד שלא ניתנה

-ובה לתשלומו.
 (9) כל. מלט, או כל ספינה או אמצעי־הובלה אחר, שהוחרמו לטובת ממשלת פלשתינה
 !״י) עפ״י פקודה זו, מותר למכור אותם או לטפל בהם באופן אחר ככל אשר יורה המנהל.

ת ההוכחה. ב  10. אם בכל משפט בקשר למלט שנתפם בשל אי תשלום מם אקסית או בשל עבדה חו
 ו פקודה זו, תתעורר מחלוקת בשאלה אם שולם המם או אם ייצורו או החזקתו של

 ןלט היו כדין, תהא חובת הוכחתם של דברים אלה חלה על הנתבע.
 11. רשאי הנציב העליון לצוות לשלם בעד כל תפיסת מלט עפ״י פקודה זו <&ותו פרס מתן פרס.

 ימצאנו לנכון לאותו אדם או לאותם אנשים שתפסו את המלט או שמסרו ידיעות אשר
 :יאו לידי חיובו של העברין או לידי כיפור עברה עפ״י סעיף 12:

 בתנאי שלעולם לא ישולם לשוס אדם פרס למעלה ממאתימ פונט אלא עפ״י הוראות מזכיר
 נלכה.

 12. —(1) רשאי המנהל וכל פקיד אחר שהורשה לכך בצו מאת הנציב העליון, לכפר כל ממכות לכפר עבדות
• י י ס ב  :רה או כל פעולה, שנעשתה או שיש חשד מספיק כי נעשתה ע״י אדם מתוך הפרת ב

 ודה זו, בקבלו מאותו אדם תשלום כסף שלא יעלה על דמי הענושים המקסימליים
 יתחייבים בהם עפ״י פקודה זו בשל אותה עברה או פעולה.

 (2) מששולם סכום כסף זה למנהל או לפקיד אחד שהורשה כאמור לעיל, שוב לא ינקטו
 זום צעדים משפטיים נוספים כלפי האדם שנתכפר ביחס לאותה עברה מיוחדת או לאותה

 ולה מיוחדת, ואם היה אותו אדם נתון במשמר, משחררים אותו.
 ;3) אסור למנהל או לפקיד אחר שהורשה כאמור לעיל לשחרר או להחזיר כל מלט
 תפס בעטיה של עבדה או בעטיו של חשד־עבדה על פקודה זו, אם כתנאי לכיפור

 ברה או חשד־־העברה ואם באופן אחר.
 ;4) כל מלט שנתפס בשל עברה או חשד־עברה על פקודה זו שכופרו עפ״י סעיף זה,
 ןרם לטובת ממשלת פלשתינה (א״י) ומותר למכור אותו או לעשות בו ככל אשר יורה

 נהל.
 ;5) כל כיפור יירשם בכתב ויציץ ברורות את העברה או את חשדיהעברה שביחס אליהם

 יע הכיפור.
 ;6) כל כסף שנתקבל עפ״י סעיף זה ישולם לקופת ההכנסות הכללית של פלשתינה (א״י).

 ;1. רשאי הנציב העליון להתקין תקנות בענין —
 א) אופן הגשת בקשות לרשיונות, ונתינתם, צורתם ותנאיהם של רשיונות עפ״י פקודה

 זו;
 ב) הספרים והפנקםים שינוהלו והדוחו״ת שיוגשו ע״י בעלי רשיונות;
 ג) הסדרת המקומות המורשים לייצור מלט, הפיקוח עליהם והנהלתם!

 ד) שיטת גבייתו של מם האקסית«
 ה) מכירת מלט שיוצר בארץ?

 ו) המקומות שדרכם מותר להביא מלט לארץ!
 ז) כל ענין.אחר הדורש הסדרה עפ״י פקודה זו.

 1. פקודה •זו תכנם לתקפה ביום שייקבע ע״י הנציב העליון במודעה בעתון הרשמי. תחילת התוקף•
 הרולד מקמיכאל

 במרץ, •1944. נציב עליון.
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 פקודת הפיצויים (הגנה), (תיקון).
 מס׳ 16 לש׳ 1944.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת הפיצויים (הגנה), 1940.
 הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור:—

; ת ח א  1. פקודה זו תקרא פקודת הפיצויים (הגנה) (תיקון), 1944, וקוראין אותה כ
 פקודת הפיצויים (הגנה), 1940, הקרויה להלן ״הפקודה העיקרית״.

 2. סעיף 10 ןןזל הפקודה העיקרית ׳־תוקן ע״י הוספת התנאי דלקמן בסוף םעיף־ק
 (3) הימנה:—

 ״בתנאי שאם לפני בירור כל סכסוך שהובא לפני בית הדין הכללי, מודיעים הצדד
 לסכסוך, בהודעה בכתב שנמסרה לרשם בית הדין. הכללי, את הסכמתם לכך, מוו
 לבית הדין הכללי, לצורך מתן החלטה באותו סכסוך, להיות מורכב משופט אחד בל!

 של בית הדין״.
 הרולד מקמיכאל

 ... נציב עלי

 השם הקצר.
 מס׳ 18 לש׳ 1940•

 חקו! סעיף 10 של
 הפקודה העיקרית.

 ו<1 במריו, 1944.

 פקודת כנסת ישראל (מועצת הרבנות הראשית בארץ)
 (הקנאת תוקף חוקי),

 מס׳ 17 לש׳ 1944.
 פקודה הבאה להקנות תוקף חוקי לעניניס ידועים בקשר למועצת הרבנות הראשית בארץ.

 הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה, בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י), לאמור: —
 1. פקודה, זו תקרא פקודת כנסת ישראל (מועצת הרבנות הראשית בארץ) (הקנאת תו׳

 חוקי), 1944.
 2. בפקודה זו יהא למונח דלקמן הפירוש דלהלן, אם לא יחייב ענין הכתוב פירו

 אחר: —
 ״תקנות הבחירות 1936״ פירושן התקנות הקובעות את שיטת הבחירות או המנויים ל
 מועצת הרבנות הראשית ולשכות הרבנים ורבנים של קהלות, שהותקנו עפ״י תק

 9 (1) מתקנות כנסת ישראל.
 3. —(1) למרות כל דבר האמור בתקנות כנסת־ישדאל, או בתקנות הבחירות, 1936, ה
 מועצת הרבנות שנבחרה ביום הראשון בדצמבר, 1936, עפ״י תקנות הבחירות, 1936, ובהתן
 להן, ואשר מזמן לזמן נתמלאו בה, בהתאם לסעיף 21 של תקנות הבחירות, 36(
 מקומות שנתפנו לרגל מותו של חבר, יהיו רואין אותה כאילו נשארה באופן חוקי בכהונו
 לאחר היום הראשון בדצמבר, 1941, ותוסיף לשמש בכהונתה עד ליום הראשון בדצמב
 1944, ורואין את תקנות הבחירות, 1936, כתקנות שחלו ושיחולו מכאן ולהבא ז

 מועצת הרבנות הראשית הנ״ל.
 (2) כדי להסיר ספקות, מכריזים בזה כי כל מעשה שנעשה ע״י מועצת הרבנות הראש
 הנ״ל או ע״י כל חבר מחבריה מאז היום הראשון בדצמבר, 1941, ואשר היה נחשב', כמעין

 חוקי אילו היתד. פקודה זו בתקפה בשעת עשיתו, רואין אותו כאילו נעשה בתוקף החוק.
 הרולד מקמיכאל ו
 נציב עלי:

 השם הקצר.

 פירוש.
 עתו! רשמי מיום
 5)9.4.3 עמ׳ 198.

 חוקי פלשתינה
 (א״״י)׳ עמ׳ 2221.

 הקנית תוקף חוקי•
 חוקי פלשתינה

 (א׳׳י)׳ עמ׳ 2221.

 »1 במריו, 1944.
 פקודת הקרקעות (םדור זכות הקנין) (תקון),

 מס׳ 18 לש׳ 1944. ״
 פקודה הבאה לתקן את פקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין).

 הנציב העליון לפלשתינה(א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית(א״י) לאמור: —
 השם הקצר• 1. פקודה זו תקרא פקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין) (תקוו), 1944, ׳וקוראין אוי

 פרק פ• כאחת עם פקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין), הקרויה להלן ״הפקודה העיקרית״.
 תקו! סעיף 69 -״ל 2. סעיףיקטן (1) לסעיף 69 של הפקודה העיקרית יתוקן ע״י הוספת המלים דלק

 הפקודה העיקרית., בסופו: —
 ״וכן בעד כל ענין אחר הדרוש כדי־ לדתן תוקף להוראות הפקודה הזאת.״

 הרולד מקמיכאל
 10 במריו, 1944. נציב על׳




