
 תוספת מם׳ 1
 לעתון הרשמי גליון מם, 1359 מיום 14 בספטמבר, 1944.

 פקודת מלווה מלחמה (אגרות־חוב למוכ״ז),
 מס׳ 27 לש׳ 1944.

נה  פקודה הבאה לקבוע הודאה בדבר סידור מלווה על־ידי ממשלת פלשתי
 הוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א״י) בעצת המועצה הפלשתינאית (א״י):

 1. פקודה זו תקרא ״פקודת מלווה מלחמה (אגרות־חוב למוכ״ז), 1944״.
יב  2. בפקודה זו יהיו לםונחים. הבאים הפירושים שבצדם, אלא אם כן נוסח הכתוב מהי

 פירושי אחר:—
ב שהוצאה לפי הוראות פקודה זו והמשתלמת למוכ״ז ן דחו דו  ״אגררדחוב״ פירושה אג

ד זה על־ידי הנציב העליון.  , ״מזכיר הכספים״ פירושו הפקיד שנתמנה לתפקי
 3. הנציב העליון רשאי, בהרשאתו של מזכיר הממלכה, ללוות סכום שלא יעלה על מיליון
 פונט, מתוך 'שיוציא, בשוויין הנקוב, לא יותר ממאה אלף אגדות־חוב בנות 10 פונטים כל

 אחת ואחת.

 4. יהיה מותר למזכיר הכספים —
 (א) להמציא ולהוציא אגרות־חוב בהתאם להוראות פקודה זו!

 (ב) להוציא כל הוצאה שהיא, הכרוכה בביצוען של הוראות פקודה זו וכל תקנות שהן
 שהותקנו לפיה, והוצאה זו תסולק מהכנסותיה הכלליות של ממשלת פלשתינה (א״י).

 ־5. לכל אגרהדחוב יצורפו תלושים (הנקראים להלן ״תלושי־ריבית״) לשם תשלום הריבית
 שזמן פרעונה חל מדי שנה בשנה — על הקרן המיוצגת באגרת־חוב זו.

 6. —(1). אגרות־חוב ותלושי הריבית ייערכו בצורה שיאשר הנציב העליון.
 (2) אגרות־חוב תםומנה במספרים רצופים החל במספר אחד, וכל תלוש ריבית יצויין

 :במספר המסומן באגדודחוב שאליה הוא מצורף.
בית על הקרן המיוצגת בכל אגרת־חוב תהיה בשיעור אחוז אחד למאה לשנה, בכל  7. הרי
 שנה שנסתיימה, ותהיה נחשבת מהיום הנקוב באגרות־החוב, ותהיה נפרעת בכל שנה, באותו יום
 או באותם הימים ובאותו מקום או באותם מקומות שייקבעו, לאדם המגיש את תלוש הריבית,

 שיימסר לשם ביטול.
ו נתונים להעברה בדרך מסירה.  8. אגרות־חוב ותלושי ריבית יהי

 (א״י).

 השם הקצר.
 פירוש.

 יפוי־כוחו של
 הנציב העליון ללוות

 באמצעות הוצאת
 אגרות־חוב.

 יפוי כוחו של
 &זכיר־הכםפים

 להמציא ולהוציא
 אגרות־חוב ולהוציא

 הוצאות הכרוכות
 בדבר.

 יש לצרף תלו׳עי
ת לאגרות־החוב; בי  רי

 צורתם שלי אגרות-
 החוב ותלושי

 הריבית.

בית  שיעוד הרי
 שמשלמים על

 אגרות חוב.

 העברת אגרות־חוב
־ריביתתהיה'  וחלושי

 בדרך מסירה•
 פיטורים ממם־

 הבולים.
 פרק קל״ג•

 הגרלת אגרות־חוב
 לשם פדייה לפני

 בוא זמן פרעונו•
 חוקי פלשתינה

 (א״י), ע׳ 1650•

 9. למדות הוראותיה של פקודת מם הבולים, לא ישולם שום מס בולים בשעת הוצאת כל
 אגרת־חוב שהיא או. כל תלוש ריבית שהוא.

 10. —(1) בסעיף זה —
ן (ימות פגרה י זה בצו שטרי החליפי יתן לביטו  ״יום פגרה ציבורי׳׳ פירושו כפירוש שנ

 ־• משפטיים)? וכן
 ; ״כל ההוצאה״ פירושה כל מאת אלף אגדות־החוב שתוצאנה בתוקף פקודה זו.

 •:. (2) מדי שנה בשנה, כל זמן שאגרות־חוב אלה תהיינה עוברות לקהל, ייערכו, י באופן
 'שייקבע, סידורים להעלות• בגודל (הקרויים להלן ״הגרלות״) כרטיסים — המתאימים למאה
 וחמישים ותשע אגדות־חוב — בכל הגרלה ? ואגדות־החוב המתאימות לכרטיסים שיעלו בגודל

ינו:—  באופן זה תיפדינה בסכומים הנקובים להלן כסידרם, דהי
-י- 53 —

 א" תיברסיטתמכון ברג והספרייה למשפטים באונ
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 פונט

 (א) אגרודהחוב, המתאימה לכרטיס שיעלה ראשון בגורל, תיפדה בסך 1,000

 (ב) אגרת־החוב, המתאימה לכרטיס שיעלה אחריו בגודל, תיפדה בסך 500

 (ג) שתי אגרות־החוב, המתאימות לשני הכרטיסים שיעלו אחריהם בגורל,
 תיפדינה בסך 250 כאו״א

 (ד) עשר אגדות־־החוב, המתאימות לעשרת הכרטיסים שיעלו אחריהם בגודל,
 תיפדינה בסך 100 כאו״א

 (ה) עשרים אגרות־החוב המתאימות לעשרים הכרטיסים שיעלו אחריהם בגורל,
 תיפדינה בסד 50 כאו״א

 (ו) מאה ועשרים וחמש אגרות־החוב, המתאימות למאה ועשרים וחמשה
 הכרטיסים שיעלו אחריהם בגורל, תיפדינה בסך 20 כאו״א
 בתנאי שאם לא נמכרה כל ההוצאה בשעת הגרלה כל־שהיא, יעלו הסכומים שיש לשלמם
 תמורת פדייתן של אגרות־החוב השונות הנקובות לעיל, כדי כלל הסכומים הבאים,

—: ו נ י י ה  ד
 (I) סכום שהפרופורציה שלו אל הסכום הנקוב בפסקה (א), (ב), (ג), (ד), (ה), או (ו)
ל  מסעיף־קטן זה (הכל לפי הפסקה המתאימה), בנכיון 10 פונטים, תהיה כפרופורציה ש

 מספר אגרות־החוב שנמכרו עד ההגרלה הנ״ל (ועד בכלל) — למאה אלף? ועוד
 (II) סך עשרה פונטים,

 (3) ההגרלות תתקיימנה בפומבי ביום ד׳ הראשון שבחדשי מארם, יוני, ספטמבר ודצמבר
ן  מדי שנה בשנה, החל ביום ד׳ הראשון שבחודש דצמבר, 1944, וכלה ביום ד׳ הראשו

 שבחודש ספטמבר, 1964 :
 בתנאי כי אם חל באחד הימים הנ״ל, שנקבעו לכל הגרלה שהיא, יום פגרה ציבורי, תתקיים

 ההגרלה הנ״ל בכל יום אהד שיקבע הנציב העליון בהודעה בעתון הרשמי.

 11. הסכומים שיש לשלם תמורת פדייתן של אגדות־החוב המוגדלות יודפסו על כל
 אגדת־חוב.

 12. כל סכום שהוא, ששולם תמורת פדייתה של אגרת־חוב שעלתה בגורל, לא ייחשב
 להכנסה לצדכי פקודת מם ההכנסה, 1941, ולא יובא בחשבון בשעת חישוב הכנסתו של כל

 אדם שהוא, שעליה יוטל מם לפי הפקודה ההיא.

 13. אגדות־חוב שלא תעלינה בגודל לפי הוראות סעיף 10 יגיע זמן פדייתן, בשוויין הנקוב,
 ביום 15 בספטמבר, 1964. אגרות־חוב• אלה תיפדינה במקום או במקומות שייקבעו.

 14. הסכום, שיש לשלמו תמורת פדייתה של אגרת־חוב כל־שהיא, לא יסולק אלא לאחר
 הימסרה של אגרת־חוב זו למען תבוטל.

 15. —(1) החל מהתאריך שנקבע לפדייתה של אגרת־חוב כל־שהיא, שעלתה בגודל, יהיו
 כל תלושי הריבית של אותה אגדת־החוב, שרשום עליהם כי זמן פדעונם חל באיזה יום
 שלאחד אותו תאריך, בטלים ומבוטלים, ואין לשלם אחר זאת כל ריבית על אגרת־החוב
יתה ובין שלא נדרש או לא סולק.  הזאת, בין שנדרש או סולק הסכום המגיע תמורת פדי
 (2) כל תלושי הריבית, שרשום עליהם שיש לשלמם ביום כל־שהוא, החל אחד תאריך
 פדייתה של אגדת־חוב שעלתה בגורל, יישארו מצורפים אל אותה אגרת־החוב בזמן הימםרה
 לשם ביטול, בהתאם לסעיף 14 ? ושוויים של כל תלושי ריבית שהם, שלא יהיו מצורפים כנ״ל,

 ינוכה מהסכום שיש לשלמו עם פדייתה של אותה אגדחדחוב.

 יש ?הדפיס על
 א״נרות־החוב את

 הסכומים שישולמו
 תמורת פדייה לפני

 בוא זמ? פרעונן.
 הסכומים המש

 תלמים עם פדייה•
 אגרות־החוב לפגי

 בוא זמן פרעונז
 יהיו פטורים
 ממם הכנסה.

 מם׳ 23 לש׳ 1941•
 אגרות־חוב שלא

ות יתנ  עלו בגורל נ
 לפדייה בשוויין

 הנקוב.

 תשלום דמי
 הפדייה.

 תלושי הרבית ש?
 אגרות-חוב שעלו

 בגורל יהיה בטלים
 ומבוטלים לאחר
 התאריד שגקבע

 לפדיונה של
 אגרת־החוב•
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 הכספים שיש
 לשלמם לפי הפקודה

 או התקנות יהוו
 שעבוד על הכנסותיה

ת והאקטיב ו י כ ב  ה
 ש? ממשלת

 פלשתינה (א״י).
 ניצולם והשקעתם

 של כספי המלווה.

 הקצאת הלוואות
 שתסולקנה בידי
ות רי  מועצות עי

ות  ומועצות מקומי
 להכנסה הכללית

 של ממשלת
 פלשתינה (א״י).

 קרז־סילוקים.

 עבירות.

 תקנות.

 השם.

 הפירוש.

 16. הכספים המייוצגיס באגרות״החוב ותלושי הריבית, שהוצאו לפי הוראות פקודה זו,
 וכל שאר הכספים שיש לשלמם לפי הוראות פקודה זו, או כל תקנות שהותקנו לפיה, יהוו

ד על הכנסותיה הכלליות והאקטיב של ממשלת פלשתינה (א״י).  שעבו

 17. הכסף שלוו אותו בתוקף פקודה זו ישמש לצרכים שיהיו נדרשים מפרק זמן
 למשנהו —

נה (א״י), בשנת־הכםפים 1944־1945, שתוצא  (א) לכסות אותה הוצאה של ממשלת פלשתי
נה (א״י), לא תספקנה  באותה שנה לרגל המלחמה הנוכחית, ושהכנםות ממשלת פלשתי

 לכך?
ות ולמועצות מקומיות לתכליות שאישרן הנציב  (ב) להעניק מלוואות למועצות עירי

 העליון?
 (ג) להלוות כספים לממשלת הוד מלכותו בממלכה המאוחדת, בריבית של 3 אחוזים לשנה,

 שיסולקו בשוויים הנקוב.
 18. משישולם כל סכום שהוא לממשלת פלשתינה (א״י) מכל הלוואה שהוענקה למועצת
 עיריה או למועצה מקומית מהכספים, שלוום בתוקף פקודה זו, יוקצה סכום זה להכנסה

 הכללית של ממשלת פלשתינה (א״י).

 19. —(1) ביום 1 ביולי, 1945, ומדי חצי־שנה לאחד מכן, יעביר הנציב העליון לסוכני־
ו מספיק כדי יצירת קדךסילוקים לשם פדיית אגרות־החוב, בסד השווה  הכתר סכום שימצאנ
 לכלל הסכומים, שהשתמשו בהם לתכליות הנקובות בפסקאות (א) ר(ב) של סעיף 17, וסוכני

נה (א״י).  הכתר יחזיקו קרן־םילוקים זו בנאמנות לזכותה של ממשלת פלשתי
ית י  (2) סוכני הכתר ישקיעו כל כספים שהם, שהועברו אליהם לפי סעיף־קטן (1), בקנ
ידות־עדך שיאשדם מזכיר הממלכה, וכמו־כן ישקיעו םוכני־הכתד את הדיווידנדות, הריבית  נ
 או פירות ההשקעות האלה בקניית נירות־ערך כיוצא בהם, ויהיו דשאים לשנות מזמן לזמן

 כל השקעות כאלה, באישורו של מזכיר הממלכה.

 20. כל המזייף או המשנה כל אגרת־חוב שהיא או כל תלוש ריבית שהוא, או כל מלה,
 מספד, סימן, אות, או דוגמת כתב־יד שהם, שעל כל אגרת־חוב שהיא או כל תלוש ריבית
 שהוא, או המצורפים אליהם, או כל המציע, המוציא או המעביד מרשותו כל אגרת־חוב או
ב בדין, י  תלוש ריבית, בידעו כי זוייפו או שונו, ייאשם בעבירה ויהיה צפוי, משנתחי

 למאסר לתקופה שלא תעלה על חמש־עשרה שנה.
 21. —(1) הנציב העליון רשאי להתקין במועצה מזמן לזמן תקנות לשם ביצועה הטוב יותר
 של פקודה זו, ובמיוחד דשאי הנציב העליון במועצה, כל זמן שלא יפגע בכלליותו של יפוי־הכוח

 שלעיל, להתקין תקנות לכל הדברים הבאים או חלק מהם או בקשר אליהם :—
 (א) כל הדברים שפקודה זו מודיעה או דורשת שיש לקבעם!

 (ב) אופן ביצוען של הגרלות?
 (ג) אופן הודעת מספרה של כל אגדת־חוב שעלתה בגורל?

 (ד) מקום תשלומם או מקומות תשלומם של כל כספים שהם, הנפדעים בקשר אל אגדות־
 חוב שעלו בגורל?

נה או תבוטלנה י נ ד שתשו  בתנאי כי התקנות הכלולות בתוספת תעמודנה בתקפן, ע
 באמצעות כל תקנות כאלה.

 תוספת.

 (סעיף 21).
ודחוב למוכ״ז), 1944.  1. תקנות אלה תקראנה תקנות מלווה מלחמה (אגדו

 2. בתקנות אלה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם, אלא אס כן נוסח הכתוב יחייב
 פירוש אחר:—
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 ״מנהל החשבונות הכללי״ פירושו הפקיד שנתמנה לתפקיד זה על־ידי הנציב העליון;
 ״מוסד מאושר״ פירושו כל אדם שהוא, שנתאשר ע״י מזכיר־הכםפים לשם מכירת אגרות־

 חוב;
ות אלו ?  ״מועצה״ פירושה המועצה שנתמנתה ע״י הנציב העליון לפי תקנה 3 מתקנ

;  ״הגרלה״ פירושה העלאת אגדות־חוב בגורל באופן שנקבע בתקנות אלה
 ״קלפי״ פירושו כלי־הקיבול שנותנים בו את הכרטיסים;

 ״הפקודה.״ פירושה פקודת מלווה המלחמה ;אגדות־חוב למוכ״ז), 1944;
 ״קמרון״ פירושו החדר המוגן שנתאשר ע״י מזכיר הכספים לצרכי תקנות אלה;

י מועצה• 3.—(1) לצרכי תקנות אלה תהיה מועצה שתורכב מיו״ר ואותם חברים אחרים, שמספרם ו נ  מי
ו על־ידי הנציב העליון.  'לא יעלה על אחד־עשד, אשר יתמנ

, יו״ר המועצה, ושאר חברי המועצה ישמשו  (2) מזכיר־הכםפים יהיה, בתוקף משרתו
 במשרתם במשך תקופת שתי שנים מתאריך מינויים, אולם אפשר יהיה לחזור ולמנותם מחדש

 כתום מועד מינוייהם.
 (3) הנציב העליון דשאי לסלק ממשרתו כל חבד־מועצה שחדל, לדעתו, להיות חבר יעיל

 במועצה בין מחמת היעדרו הממושך ובין מחמת סיבה אחרת.
 (4) מת חבר המועצה, התפטר או סולק ממשרתו, רשאי הנציב העליון למנות אדם אחר
 להיות חבר המועצה למשך שארית תקופת מינויו של החבר שנזכר לראשונה, אולם אותו

 אדם אחר שנתמנה כנ״ל יכול להתמנות מחדש כתום מועד מינויו.
 חובות המועצה 4.—(1) המועצה תהיה נוכחת בשעת ההגרלות, ותמלא — בדרך־כלל — אותם תפקידים

׳ אחדים שיהיו דרושים לצרכי תקנות אלה. י  והםרוצידורה ^
ימנה באותם זמנים ומקומות שיקבע מזמן לזמן יו״ד המועצה.  (2) אספות המועצה תתקי

 (3) הודעה מסתברת תימסר לכל החברים על מועד האספה ומקומה.
 (4) חמישה חברי מועצה, שאחד מהם יהיה יו״ר המועצה, יהוו מניין חוקי לצורך מילוי

 כל תפקידים שהם ובכל אספת־מועצה שהיא.
 (5) רשימה על כל פעולה, שנקטה בה המועצה בכל אספה מאםפותיה, תירשם בספר
 זכרונות־הדבדים שיהיה חתום בידי חברי המועצה הנוכחים באותה אספה. ספר זכרונות־

 הדברים יופקד בקמרון.

 כרטיסים• 5.—(1) היה יהיה מספד כרטיסים (הנקראים להלן ״הכרטיסים״) כמספד אגרות־החוב
 שהוצאו בתוקף הפקודה, וכל כרטיס יסומן במספר רצוף החל ממספר אחד.

 (2) הכרטיסים יהיו מהחומר שיחליט עליו מזכיר הכספים.

י להסתובב, ולו דלת הנעולה על שלושה מנעולים.  ק5פי. ; 6.—(1) הקלפי יהיה ממתכת ועשו
 מפתחותיהם של מנעולים אלה יהיו ברשותם של שלושה מחברי המועצה (הנקראים להלן
די הנציב העליון, וכל אחד מן המחזיקים ו על י  ״מחזיקים במפתחות הקלפי״), שיתמנ

 במפתחות הקלפי יחזיק במפתח של מנעול אחד בלבד מהמנעולים הנ״ל.
 (2) במקרה שלא יוכל אחד מן המחזיקים במפתחות הקלפי למלא את תפקידו רשאי
ב העליון למנות חבר־מועצה, אחר למלא באופן זמני את מקומו של מחזיק במפתח  הנצי

 הקלפי.

 (.3) כל אדם שנתמנה למחזיק במפתח קמרון לפי תקנה ד מתקנות אלה, לא יתמנה למחזיק
 במפתח הקלפי.

ות אלה,  (4) כל זמן שהקלפי לא יהיה נחוץ למועצה, לשם מילוי חובותיה לפי תקנ
 יישמר בקמרון.

י מנעולים לכל הפחות, ומפתחותיהם של  קמרון. 7.—(1) לקמרון תהיה דלת אחת הנעולה על שנ
 מנעולים אלה יהיו ברשותם של מספר אנשים (הנקראים להלן ״מחזיקים במפתחות קמרון״),
ו על־ידי הנציב העליון, השווה למספר המנעולים, וכל אחד מן המחזיקים במפתחות  שיתמנ

 קמרון יחזיק במפתח של מנעול אחד בלבד מהמנעולים הנ״ל.
 י• (2) במקדה שלא יוכל אחד מן המחזיקים במפתחות קמרון למלא את תפקידו, רשאי

 הנציב העליון למנות אדם אחר למלא באופן זמני את מקומו של מחזיק במפתח קמרון.
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 מפתחות־משנה
 ?קלפי ולקמרון.

 הכרטיסים יושמו
 בקלפי.

 העברת הקלפי
 והעלאת הכרטיסים

 בגורל.

 הקלפי יוחזר
 לקמרון.

 פרסום תוצאות
 ההגרלות.

 תשלום פדיית
 אגרות־חוב

 שעלו בגורל•

 תשלום ריבית.

 תשלום פריית
 אגרות־חוב שלא

 עלו בגורל.

 ג׳. ו. ו. שאו
 מנהל עניני הממשלה•

 (3) שום אדם המחזיק במפתח הקלפי לא יתמנה למחזיק במפתח קמרון.
 8. מפתחות־משנה למנעולי הקלפי והקמרון יופקדו באותם מקומות שייקבעו ובידי אותם
ו על־ידי מזכיר הכספים. מפתחות אלה לא ימסרם אדם, שברשותו הם  אנשים שיתמנ
 נמצאים, לכל אדם שהוא, אלא לפי הוראה בכתב שתהיה חתומה בידי שניים מחברי המועצה

 ומאושרת בחתימתו של מזכיר הכספים.
 9. המועצה תשים בקלפי כרטיסים המסומנים במספרים המצויינים על אגרות־החוב,

י ההגרלה, פרט לכרטיסים שכבר עלו בגורל בשעת הגדלה קודמת כל־שהיא.  שנמכרו לפנ
 10. —(1) בתאריך שנקבע להגרלה, תקבל המועצה את הקלפי לרשותה בנוכחותם של
 שלושת המחזיקים במפתחות הקלפי. הקלפי יובא בידי המועצה למקום שבו תתקיים ההגרלה,
די שלושת המחזיקים  ושם ייפתח הקלפי במועד שייקבע מטעם המועצה להגרלה, בי
 במפתחות הקלפי, בנוכחות המועצה? והאדם או בני־האדם שייבחרו על־ידי המועצה יעלו
 בידם מחוך הקלפי כרטיס אחד מדי פעם בפעם עד שיעלה מספר הכרטיסים הנדרש, כהודאת

 סעיף 10 של הפקודה.
 (2) כל כרטיס, שהועלה מתוך הקלפי בשעת ההגרלה, בהתאם לפסקה (1) של תקנה זו,

 יבוטל בידי המועצה באופן שהמועצה תחליט עליו.
 (3) כל כרטיסים שהם, שלא הועלו מתוך הקלפי בשעת ההגרלה בהתאם לפסקה(1) של

 תקנה זו, יישארו בקלפי עד ליום 15 בספטמבר, 1964.
 11. לאחר כל הגרלה יינעל הקלפי בידי שלושת המחזיקים במפתחות ויוחזר לקמרון

 בנוכחות המועצה.
 12. מספרה של כל אגרת־חוב, שעלה בגורל, בהתאם לתקנות אלה, והסכום שבו
 תיפדה כל אגרת־חוב שעלתה. בגורל כנ״ל, יפורסמו על־ידי המועצה בהקדם האפשרי

 באמצעות הודעה בעתון הרשמי.
 13. כל התובע כספים על אגדת־חוב כל־שהיא, שעלתה בגורל בהתאם לתקנות אלה, חייב
 להגיש אגרת־חוב זו למנהל־החשבונות הכללי ביום הארבעה־עשר שלאחר האריך
 פרסומה של ההודעה הנזכרת בתקנה 12 מתקנות אלו בעתון הרשמי, או לאחריו. תשלום
 כל כסף המגיע בקשר אל אגרת־חוב' כזאת יסולק, לפי דרישה, במשרד מנהל־החשבונות
 הכללי ביום הנ״ל, או לאחריו, וישולם לאדם המחזיר את אגרת־החוב למנהל־החשבונות

 הכללי לשם ביטולה.
 14. ריבית בשיעור 100 מיל לכל אגרת־חוב, תשולם, לפי דרישה, ביום חמישה־עשד
 בספטמבר מדי שנה בשנה — או לאחריו, החל משנת 1945, עם הגשת תלוש הריבית

 הנוגע בדבר לכל משדד־דואד או מוסד מאושר ועם מסירת תלוש זה כדי שיבוטל.
 15. כל אגרות־חוב שהן, שלא עלו בגורל בהתאם לתקנות אלה, תיפדינה, לפי דרישה,
 בשוויין הנקוב, בלום 15 בספטמבר, 1964, או לאחריו, במשרד מנהל־החשבונות הכללי,

ב אלה כדי שתבוטלנה, ודחו  עם מסירתן של אגדו

 13 בספטמבר, 1944.

 פקודת שחרור בערבות,
 מס׳ 28 לש׳ 1944.

 פקודה הבאה לאחד ולתקן את החוק הנוגע לשחרור בני־אדם בערבות.
: ( י נאית(א״ ), בעצת המועצה הפלשתי  חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה(א״י

 1.—(1) פקודה זו תיקרא פקודת השחרור בערבות, 1944.
 (2) משתקבל הפקודה הזאת תוקף, יהיו רואים את פקודת הפדוצידורה הפלילית (שחרור
 בערבות), וסעיף 69 של פקודת הפרוצידורה הפלילית (שפיטה עפ״י כתב האשמה)

 כמופקעים.

 השם הקצר
 והפקעה.

 פרק ל״ה•
 פרק ל״ו.

 2. בפקודה זו — פירוש.
ן או בית־המשפט לפשעים חמורים פירושו ו העלי  (א) הביטוי ״נשיא״ ביחס לבית־המשפט'
י ז  זקן השופטים או השופט הבריטי בבית־המשפט העליון, וביחס לבית־־משפט מחו
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 פירושו הנשיא או הנשיא התורני של בית־המשפט ?
 (ב) הביטוי ״שופט יושב ראש״ והביטוי ״שופט שלום יושב ראש״ ביחס למו״מ משפטי

 פירושם —
ו התנהל או מתנהל המשפט, במקדה שהמשפט י  (I) השופט או שופט השלום שבפנ

מן י שופט שלו ד או בפנ י שופט יחי  מתנהל בפנ
ודהמשפט, במקדה שמשא״  (II) השופט או שופט השלום שישב או שיושב בראש בי

 ומתן משפטי מתנהל בפני שני שופטים או שופטי שלום או יותר?
זי או שופט שלום א בית־משפט מחו  (ג) כל מקום שמזכירים בפקודה זו כל שופט, נשי
 (בכל תואר שייזכר) תכלול ההזכרה את הפקיד המכהן מזמן לזמן כשופט, נשיא בית־

' . . " '  משפט מחוזי או שופט שלום או בחלק מן התפקידים האלה ?
 (ד) כל סמכות המסורה לפי פקודה זו לעיין מחדש בצו קודם הנוגע לשחרור בערבות

 ת ו כ מ  תכלול ס
 (!) לשנות אה הצו הקודם בכל פרט שהוא?

 (II) להעניק זכות שחרור בערבות במקום שסירבו להעניק זכות זו לפי הצו הקודם?
 (III) לבטל זכות שחרור בערבות שהוענקה לפי הצו הקודם.

 3. נאשם אדם בעבירה, או נדון על עבירה, שחייבים עליה מיתה, לא ישוחרר בערבות.
 נאשם אדם בעבירה שאין חייבים עליה מיתה, ואח״כ נאשם בעבירה שחייבים עליה מיתה,
 או שנמסר לדין על אותה עבירה, או נאשם על אותה עבירה לפי כתב אשמה מאת
 היועץ המשפטי, אם ניתן צו לשחרר אותו אדם בערבות, רואים את הצו הזה בטל ? ואס
ו עומד נ  שוחרר אותו אדם בערבות, יוציא שופט השלום שנתן את הצו, אם אותו אדם אי

 לפניו, פקודה לאסור את האדם הזה? ומכל־מקום יצווה לשימו במשמר.
 4. —(1) שופט שלום לא יעניק כל שחדור בערבות במקדה של כל אדם הנאשם בעבירה
 של מעשה אלמות שחייבים עליה מאסר של עשר שנים או יותר. בכל מקרה כזה אפשר
 להגיש בקשה לשחרור בערבות, בכל זמן שהוא — לפני שהובא הנאשם לדין בפני בית־
 המשפט, לנשיא בית־המשפט שישב בדין או שהיה יושב בדין כרגיל אילו הובא הנאשם
 לדין על האשמה האמורה. לאהד שהובא הנאשם בפני בית־המשפט היושב בדין זה, אפשר

 להגיש בקשה לשחרור בערבות לפי מה שנקבע להלן בפקודה זו.
 (2) אדם שנידון על עבירה או עבירות ונתחייב תקופת מאסר, או תקופת מאסר
 כוללת של שלוש שנים או יותר, אפשר יהיה במקרה זה להגיש בקשה לשחרור בערבות
 עד לערעור רק לזקן השופטים או לשוכט בריטי בבית־המשפט העליון ולא באופן אחר.
 5. מתוך כפיפות להוראות סעיפים 3 ו־4 של הפקודה הזאת, אפשר להגיש בקשה

 לשחרור בערבות —
 (א) לפני שיובא הנאשם בפני בית־המשפט היושב בדין, לשופט השלום העורך, או
 שערך, חקירה מוקדמת או שהעביר אח המשפט לדין או פקד לאחרונה לשים את

 הנאשם במשמר? או
 (ב) לאחד שהובא הנאשם בפני בית־המשפט היושב בדין ולפני שנסתיים משפטו, לשופט

 היושב ראש או שופט השלום של בית־המשפט היושב בדין? או
 (ג) לאחר שנתחייב בדין —

 (I) אם הוגש ערעור, לשופט היושב ראש או לשופט השלום של בית־המשפט שעל
 פסק הדין שלו עורער?

 (II) אם הוגשה בקשה לקבל רשות לערער על בית־משפט של שופט שלום או על
 בית־משפט עירוני בפני בית־משפט מחוזי, לנשיא בית־המשפט המחוזי?

זי בפני בית־המשפט  (III) אם הוגשה בקשה לקבל רשות לערער על בית־משפט מחו
 העליון, לשופט היושב ראש בבית־המשפט המחוזי.

 6. מתוך כפיפות להוראות הסעיפים 3 ד4, אפשר להגיש בקשה לעיין מחדש בצו שחרור
 בערבות —

ו י ו המסיבות, לכל שופט או שופט שלום שבפנ  (א) משנתגלו עובדות חדשות או משנשתנ
 אפשר היה להגיש בקשה לשחרור בערבות לולא ניתן צו קודם?

 (ב) במקרה הנזכר בפסקה (א) של סעיף 5, לנשיא בית־המשפט שישב בדין או שהיה
 יושב בדין כרגיל, אילו הובא הנאשם לדין על האשמה האמורה?

 איסור לקבל ערבות
 במקרה עבירות
 שחייבים עליהן

 מיתה.

 הגבלות על זכות
 שחרור בערבות

 במקרים מםויימים.

 הוראות כלליות
 ביחס לבקשות

 לשחרור בערבות.

 בקשות לעיין מחדש
 בצווי שחרור

 בערבות.
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 בקשות לזקן
 השופט ימי

 מי רשאי לערוד
 בקשה לעיון מחרש.

 הוראות כלליות
 בדבר בקשות.

 צווים על בקשות
 לשחרור בערבות.

 מאסר ובו׳ של
 אדם ששוחרר

 בערבות.

ו היו מערערים י כר בפסקה (ב) של סעיף 5, לנשיא בית־המשפט שבפנ ז  (ג) במקדה הנ
! ן  כרגיל (ברשות או מבלי רשות) על פסק דינו של בית־המשפט היושב בדי

ו הובא הערעור, י  (ד) במקרים הנזכרים בפסקה (ג) של סעיף 5, לנשיא בית־המשפט שלפנ
 או היו מביאים ערעור, אילו ניתנה רשות לערער.

 7. מותר להגיש בקשה לזקן השופטים לעיין מחדש בכל צו שניתן על בקשה לפי
 הסעיפים הקודמים:

 בתנאי שלא תוגש כל בקשה באופן זה. במקדה שהצו הקודם עצמו הוצא על־ידי זקן
 השופטים, אלא־אם־כן הרשה זאת זקן־השופטים.

 8. בקשה לעיון מחדש בצו שחדור בערבות יכולה להיערך בין בידי האדם שנאשם אי
ן ובין בידי הקטיגוריה.  שנדו

 9. —(1) לא יטופל בבקשה לשחרור בערבות אלא־אנדכן —
 (א) האדם שנאשם או שנדון והקטיגודיה גם יחד נוכחים או מיוצגים בשעת הדיון

 בבקשה; או
י כן —  (ב) נשלחה הודעה מוקדמת של עשרים וארבע שעות על הבקשה לפנ

; ן ו ד י  (I) לקטיגורית אם נערכה הבקשה ע״י אדם שנאשם או שנ
 (II) לאדם שנאשם או שנדון, אם נערכה הבקשה על־ידי הקטיגודיה.

 (2) זקן השופטים רשאי להתקין תקנות ביחס לנוהג ולפדוצידורה שיש לנקוט בהם בדבר
 בקשות לשחרור בערבות. מתוך כפיפות להוראות כל תקנה מן התקנות האלה, יהיו הנוהג

ני השופט או שופט השלום שלו הוגשה הבקשה.  והפדוצידורה לפי ראות עי
 10. —(1) שופט או שופט שלום, שלו הוגשה בקשה לשחרור בערבות, רשאי — לפי ראות
 עיניו, אולם מתוך כפיפות להוראות הסעיפים 3 ו־4 — להעניק או לסרב מהעניק זכות

 שחדור בערבות, או לעיין מחדש בצו הקודם, הכול לפי העניין.
יב הוא לחתום על שטד־ערבות על אותו סכום־  (2) בטרם ישוחרר כל אדם בערבות, חי
 כסף שהשופט או שופט השלום ימצא אותו למספיק, ואם ידרוש השופט או שופט השלום
 ערבים. ייחתם שטר־הערבות גם בידי הערבים. בשטר־הערבות יותנה שהאדם המשוחרר

 יתייצב כחוק בזמנו בהתאם לשטר־הערבות.
 (3) במקום לדרוש ערבים לשטר־הערבות רשאי שופט או שופט שלום לחדשות כי יושלש
 פקדון במזומנים כדי הסכום הנזכר בשטד־הערבות? וכל פקדון כזה ישמש ערובה למילוי

 תנאי שטר־הערבות בשלמותם.
.שטרי־הערבות, הודעה לאיש ששוחרר בערבות שיסגיר את עצמו, והודעה  (4) טפסי
 לערב להציג את הנאשם, שבתוספת לפקודה הזאת, באותם השינויים שייעשו בהם במידת
 הצורך, ישמשו בכל מקום שניתן צו לשחרר כל אדם בשטד־אחריות־אישי משלו, או בצירוף
. יותר, אם ניתן צו שחרור בערבות בידי שופט שלום יבוצעו שהרי־ ו  עם ערב אחד א
 הערבות בפני אותו שופט שלום, ואם ניתן הצו בידי שופט, יבוצעו שטרי־הערבות בפני
 שופט, רשם או שופט־שלום. ההודעה לאיש ששוחרר שיסגיר את עצמו וההודעה לערב

 צריכות להיות חתומות בידי שופט או רשם או שופט־השלום.
 11. —(1) אם שוחרר אדם בערבות לפי פקודה זו, יכול שופט או שופט שלום הזכאים

 לעיין מחדש בצו —
 (א) אם סובר הוא שיכולים להיות טעמים המחייבים לעיין מחדש בצו, כדי לבטלו או כדי
 לשנותו, בין בהגדלת סכום הערבות ובין בדרישת ערבים נוספים או ערבים אהדים

 ובין בדרך אחרת, ליתן פקודה לאסור אותו אדם;
ין הוא מחדש בצו באופן כל־שהוא, שצויין בפסקה (א) של סעיף־משנה זה,  (ב) אם מעי
; ומכל־מקום  להוציא פקודה לאסור אותו אדם (אלא אם כן כבר הוצאה פקודת מאסר)
 לשים אותו אדם במשמר, אם הצו בוטל או אם אותו אדם אינו ממלא אחר הצו כפי

 ששונה. • •
 (2) כל־אימת שישוחרר אדם בערבות, משתימםר ידיעה בכתב ובשבועה שיש יסוד להאמין
 כי אותו אדם עומד להימלט כדי להתחמק מהמשפט, או שהוא מנסה להשפיע על העדים.
י אחר, או שהוא מפריע בכל דרך אמצע חד או בכל. -בשו  במשפט בהפחדה או באיומים• או
 מן הדרכים את מהלך המשפט, יהיה מותר לכל שופט או שופט שלום להוציא פקודה

 לאסור אותו אדם ולשימו במשמר. .
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 (3) כל שוטר או ערב לשטר־ערבות רשאי לאסור, בלא פקודת מאסר, אדם ששוחרר
 בערבות, אם הוא חושש — מטעמים מסתברים — שמא עומד אותו אדם להימלט כדי להתחמק
 מהמשפט. ערב, האוסר לפי סעיף זה, ימסור את האדם הנאסר בהקדם האפשרי לשוטר
 בתחנת משטרה נוחה לכך, ושם יוכל שוטר לאסור אדם זה מהדש. האדם הנאסר יובא

 בהקדם האפשרי לפני שופט או שופט שלום הזכאי לעיין מחדש בצו לשחרור בערבות.
 12. —(1) אדם שחתם שטר־ערבות, או שהיה ערב, כי נאשם ששוחרר בערבות יהיה נוכח
 ויתייצב לדין, יכול בכל עת שהיא לפנות לשופט או לשופט השלום, שציווה לקבל את

וגע במבקש.  שטר־הערבות, לבקש שיבוטל שטר־העדבות במילואו או במידה שהוא נ
 (2) משהוגשה הבקשה, יוציא השופט או שופט השלום פקודת מאסר ויודה כי האדם

 ששוחרר באופן זה יובא לפניו.
 (3) משיתייצב האדם בהמשך לפקודת המאסר או משיסגיר את עצמו מרצון, יבוטל שטר־
 הערבות, במילואו או במידה שהוא נוגע למבקש, והאדם ששוחרר קודם יידרש למצוא ערב
 מספיק אחר או ערבים מספיקים אחרים, או להשליש מזומנים בהתאם לםעיף־משנה (3) של

 סעיף 10, ואם לא יעשה כן יושם במשמר.

 13. —(1) אם לא נתמלא תנאי מתנאי שטר־הערבות, יכול ביח־המשפט שבו או בפניו
 צריך היה לקיים את התנאי, לרשום על גבו של שטר־הערבות תעודה האומרת שלא נתמלא
 אותו תנאי. ולאחר מכן רשאי בית־המשפט להצהיר כי כל הפקדון, או כל הלק ממנו,
 שניתן לפי סעיף־משנה(3) של סעיף 10, יהיה שמוט לטובת הממשלה ? או אם לא ניתן פקדון
יתן צו ונמסרה הודעה  כזה, וסכום שטר־הערבות לא סולק במשך שישה ימים לאחד שנ
ידי ודלא ניידי  לעשות כן, יהיה הסכום עשוי להיגבות באמצעות עיקול ומכירה של נכסי דני
 בפלשתינה (א״י) של האדם, או בני־האדם, שנתן, או נתנו, את שטר־הערבות, או

 היה, או היו, ערבים לו.

 (2) אם לא נגבה הספוט באמצעות עיקול ומכירה כאלה, יהיה אפשר לאסור למשך שלושה
 חדשים את האדם, או בני־האדם, שנתן, או נתנו, את שטר־העדבות, או היה, או היו,

 ערב־ ם לו.
 (3) בית־המשפט, שבו או בפניו צריך היה לקיים את תנאי הערבות, יכול למחול על

 חלק מסכום שטר־הערבות ולכפות על סילוק הסכום הנותר בלבד.
 (4) אם מת ערב לפני ששמט סכום שטר־העדבות, יהיה עזבונו נקי מכל התחייבות ביחס
 אל שטר־הערבות, אך השופט או שופט השלום שבפקודתם ניתן שטר־העדבות, יוציא בכל
 מקרה כזה פקודת מאסר המורה להביא לפניו את האדם ששוחרר? ומשיתייצב האדם
 בהמשך לפקודת המאסר, או משיםגיר את עצמו מרצונו, ידרוש השופט או שופט השלום
 ממנו למצוא ערב מספיק אחר או ערבים מספיקים אחרים, או להשליש מזומנים, לפי

 םעיף־משנה (3) של סעיף 10, ואם לא יעשה זאת, ישימנו במשמר.

 14. פרט למה שנאמר אחרת בהוראה מפורשת בפקודה זו, לא ישוחרר ערב לשטר־ערבות
 בכל מסיבה שהיא, עד שיקויימו כל תנאי שטר־הערבות במילואם.

 התוספת.

 שחרור הערבים.

 שמיטת סכום הערבות
 והפרוצידורה
 הנוהגת בזה•

 לא תבוטל ערבות
 אלא בהתאם ל־וראות•

 (סעיף 10).
 שטר־ערבות לפני חיוב בדין.

 בבית־המשפט של
 במשפט מס׳ של

 בערעור
 אני, , מ ,

 הנאשם בעבירה ולאחר חקירה נדרשתי להתייצב בבית־המשפט
יצב לכשאדרש לבך,  ב , ולאחר חקירה נדרשתי לתת שטר־אחדיות אישי משלי, שאתי
19 . . . . ם ו י יב בזה להתייצב בביח־המשפט. ב ב  מתחי
 (או באותו יום שאהיה נדרש להתייצב בו לאחר מכן), להשיב תשובות נוספות על אותה אשמה, ואם אשתמט מכך,

י מקבל על עצמי לשמוט לטובת אוצרה של ממשלת פלשתינה (א״י) סכום של נ  הנ
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 נכתב היום הזה ב 19.
: י נ  נכתב ונחתם בפ

 שופט/רשם/שופט שלום חתימת הנאשם.

ו מצהיר/מצהירים בזה. כי /אנחנ י  אנ
ודהמשפט ו ערב/ערבים ל הנ״ל, שיתייצב בבי אנ / י  אנ

— ביום ב 19, (או באותו יום שיידרש להתייצב . . . . . .  ב
ם על י ו מקבל/ חנ אנ / י  לאחר מכן) להשיב תשובות נוספות על האשמה שנאשם בה, ואם ישתמט מכך, הדי אנ

ה נפרדת ומשותפת) לשמוט לטובת אוצרה של ממשלת פלשתינה (א״י) סכום של ר ו צ ב ) ו נ / י מ צ  ע
 נכתב היום הזה ב 19.

: י נ  נכתב ונחתם בפ

 שופט/רשם/שופט שלום חתימת (חתימות) הערב או הערבים.

 שטר״התחייבות וערבות לאחר חיוב בדין.
 בבית־המשפט של

 במשפט
 בערעור

״ מ , . . , י נ  א
 שנתחייבתי בדין בבית־המשפט ב

י ל. , נ . ! , ויצא די . . ה ר י ב ע  ב
יב בזה להיות נוכח בבית־המשפט  ולאחד שניתנה רשות לשחררני בערבות, הריני מתחי

 ב ביום שנקבע לבירור ערעורי או בכל זמן שאידרש לכך, ולהוסיף ולהיות נוכח
 בבית־המשפט עד אשר יודה בית־המשפט אחרת t ואם אשתמט מכך, הריני מקבל על עצמי לשמוט לטובת אוצרה

נה (א״י) סכום של.  של ממשלת פלשתי
 נכתב היום הזה ב .19.

: י נ  נכתב ונחתם בפ

 שופט/רשם/שופט שלום חתימת האדם שניתנה רשות לשחררו בערבות.

ו חנ אנ / י  אנ
. הנ״ל . ם ל י ו ערב/ אנ / י ים בזה כי אנ  מצהיר/
 שיהיה 'נוכח בבית־המשפט ב ביום שנקבע לבירור
ודהמשפט אחרת,  הערעור הנ״ל או בכל זמן שיידרש לכך, ושיוסיף להיות נוכח בבית־המשפט, עד אשד יודה בי
ו (בצורה נפרדת ומשותפת) לשמוט לטובת אוצרה נ / י ם בזה על עצמ י ו מקבל/ חנ אנ / י י אנ  ואם ישתמט מכך, הד

נה (א״י) סכום של  של ממשלת פלשתי
 נכתב היום הזה ב 19.

: י נ  נכתב ונחתם בפ

) הערב או הערבים. ת מ ת מ י ת  שופט/רשם/שופט שלום ח

 הודעה לאדם ששוחרר בערבות להסגיר את עצמו.
 בבית־המשפט של

 במשפט מס׳ של
 בערעור
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י הקטיגור ט פ ש מ ץ ה ע ו י  ה
 הנטען

גד  נ
 הנאשם

 המערער
 ל....... .־.־.־.־

ו ביום ל  להווי ידוע לך כי הנך נדרש בזה להסגיר את עצמך לפי שטר־הערבות ש
 ב. 19, בבית־המשפט ב

 ^ . המשפט , ,
ודהמשפט צווים חדשים בדבר נוכחותך. — ולקבל מבי -  לאחר שנקבע התאריך הנ״ל לבירור —

 הערעו״
ודהמשפט, היום הזה ב 19. די ובחותמת בי  ניתן בחתימת י

 שופט/רשם/שופט שלום

 הודעה לערב להציג נאשם לדין.
 בבית־המשפט

 במשפט מס׳
 בערעור

 לכבוד
 להווי ידוע לך, שהואיל ובתוקף שטר־הערבות, שנכתב ונחתם בידך ביום

 ונרשם בבית־המשפט, התחייבת על סך פונטים לטובת אוצרה של ממשלת
, . .  פלשתינה (א״י) כערב ל

 שיצא' חייב בדיז
 הנאשם

 בעבירה על. , , להציג אותו ב הנ״ל

 בשעת בירור ערעורי או להתייצב בפני כל דשות בעניין אותה האשמה?
 לעמוד בדין

. . . ביום ב 19 ב  והואיל יעבעיבנ—- של הנאשם הנ״ל !ביבי״.
ו יתקיים נ  ובירור די

 הילכך הנך נדרש בזה להציג את הנ״ל,
. ב , בתאריך ובזמן הנקובים . . ת־המשפט  שאתך! ערב לו, בפני בי
ם טי נ ו פ .  לעיל, שאם־לא־כן יצווה בית־המשפט כי דמי שטר־הערבות, העולים לסך • .

 יהיו שמוטים.

 נכתב היום הזה ב .19.

 •- • שופט/רשם/שופט 'שלום

 ג׳. ו.־ו. שאו
 18 בספטמבר, 1944. • • • מנהל עניני׳ הממשלה•

 פקודת בנקאות׳ (תיקון),
 מס׳ 29 לש׳ 1944.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת הבנקאות, 1941.
: ( י נאית(א״  חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה(»״י), בעצת המועצה הפלשתי

 השם הקצר. ־' 1. פקודה זו תיקרא פקודת הבנקאות (תיקון), 1944, ותהיה נקראת כאחת עם פקודת
 מם׳ 20 לש׳ 1941• הבנקאות, 1941, הקדוייה להלן ״הפקודה העיקרית״.

 תיקוז סעיף 3 ש5 2. סעיף 3 של הפקודה העיקרית יתוקן בהוספת סעיף־המשנה הבא לאחר סעיף־המשנה (4)
: ף  הפקודה העיקרית• של אותו סעי



 14 בספטמבר, 1944 העתון הרשמי מס׳ 1359— תוספת מם׳ 1 63

 ״(4א). למדות הוראותיו של םעיף־משנה (4) של סעיף זה, חברה זרה שמטרתה, או
 אחת ממטרותיה, היא לטפל בעסקי בנקאות, אולם אין בדעתה לטפל בעסקי בנקאות
), יכולה להירשם, אם יגישו מנהלי אותה חברה הצהרה לרושם החברות,  בפלשתינה(א״י
 שבה יודיעו כי אם תירשם החברה ולכשתדשם, לא תטפל בעסקי בנקאות בפלשתינה(א״י).״

:— תיקון סעיף 12 של ו פ ו  3. סעיף 12 של הפקודה העיקרית יתוקן בהוספת םעיף־המשנה החדש הבא, בס
ק הפקודה העיקרית. נ ל ב ל כ ן ש מ ת ש י א מ ש ד ן ן ן ן ת ע ה ב נ ש ״ ב ד נ י ש ך ם מ ם ר פ ט י י ק נ ב ח ^ ה ק פ מ ) ה 3  ״(

 ששילם את דמי־הרישום השנתיים שנקבעו בסעיף זה.״
 ג׳. ו. ו. שאו

י הממשלה• נ י  13 בספטמבר, 1944. מנהל ענ

 פקודת פנקסי קרקעות,
 מם׳ 30 לשנת 1944.

 פקודה הבאה לקבוע הוראות במקרים שבהם נעשו פנקסי קרקעות בלתי ראויים לשימוש,
יתנות להיקרא, וכן הודאות  או שבהם הושמדו רשומות בפנקסי קרקעות או הפכו בלתי נ

 בענינים מםויימים אחרים.
—:( י ב העליון לפלשתינה (א״י), בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״ צי  חוק יוחק בידי הנ

 1. פקודה זו תיקרא ״פקודת פנקסי קרקעות, 1944״. השם הקצר.
ד ו ר י פ ב ה יב נוסח הכתו  2. בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידם, אלא — אם יחי

— : ר ח  פירוש א
 ״פקיד מורשה״ פירושו מנהל רישום קרקעות או עוזר למנהל רישום קרקעות או המפקח

 הראשי על רישום קרקעות ז
 ״מנהל״ פירושו מנהל רישום הקרקעות?

 ״רשומת״ פירושה רשומת בפנקס קרקעות?
 ״בית־משפט לקרקעות״ פירוושו ב׳־ת־משפט לקרקעות שבו יושב בדין רק נשיא או נשיא

 תורני של בית־משפט מחוזי לבדו?
 ״רשומת חדשה״ פירושה רשומת מקיימת בפנקס קרקעות, שנעשתה בהמשך לסמכויות

 המסורות בפקודה זו.
ד מורשה כי רשומות כל־שהן בפנקס קרקעות הושמדו או הפכו פוח לערוד הקידה.  3. כל־אימת שנוכח פקי

 בלתי ניתנות להיקרא, בכללן או בחלקן, ורשומות אלה נוגעות בטובות־הנאה, זכויות או
ו הגמורה — לערוך חקירה ני  חיובים קיימים על הקרקע הנדונה, הוא רשאי, — לפי ראות עי

 כנקבע להלן.
דעה פרוצידורה של ההו  4.—(1) לפני שיערוך חקירה כזאת, יודיע פקיד מורשה בהודעה (הקרויה להלן ,
 המוקדמת״), שתתפרסם בעתון הרשמי או באותו עתון הנפוץ בארץ שיראה אותו כשר עריכת חקירה.

 לכך, על כוונתו לערוך את החקירה. ההודעה המוקדמת תתאר את הקרקע הנדונה- תתן אותן
וגעות  ידיעות, שימצא הפקיד המורשה לנכון, על הרשומות שהוא סבור עליהן כי הן נ
 לעניין, תדרוש מכל אדם — הטוען כי הוא מעוניין בתחזורן של רשומות כל־שהן (כפי
 שנקבע להלן), שהושמדו, או הפכו בלתי ניתנות להיקרא — בכללן או בחלקן — וכי
 רשומות אלה נוגעות בטובות־הנאה, זכויות או חיובים על הקרקע — להגיש את פרשת

 תביעתו בכתב לפקיד המורשה, במשך התקופה שתהיה נקובה בהודעה.
 (2) כתום התקופה הנקובה בהודעה המוקדמת, יקבע פקיד מורשה את זמנה, תאריכה
 ומקומה של עריכת החקירה, וישלח הודעה (הנקראת להלן ״הודעת בירור״), לכל אדם
 (הנקרא להלן ״אדם מעוניין״), שהגיש את פרשת תביעתו בהתאם להודעה המוקדמת, הדורשת

ו להתייצב בפני פקיד מורשה בזמן, בתאריך ובמקום שנקבעו לעריכת החקירה.  ממנ
 (3) אדם מעוניין רשאי להתייצב לחקירה בין בעצמו ובין על־ידי שלוח שהורשה בכתב
 או שנתמנה. בפני הפקיד המורשה? מקום ששלוח שנתמנה כנ״ל הוא בן משפחתו של
יצב  האדם שמינהו ולא עורך־דין, לא ישולם מס־בולים על התעודה המרשה אותו להתי

 בפני הפקיד המורשה.
 (4) אם לא התייצב אדם מעוניין כל־שהוא, שנשלחה אליו הודעת בירור, בין בעצמו ובין

 ע״י שלוח מורשה, תוכל החקירה להתקיים שלא בפניו.
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 ה ש ר ו מ  תחזור רשומות וכר. 5.—(1) עם סיום החקירה, רשאי הפקיד ה
^ אם נוכח לדעת כי יש לפניו חומר מספיק המאפשר לו לעשות כן, לערוך רשומות ) 
 הדשות, שתהיינה — לפי מיטב יכלהו לברר — תחזור הרשומות שבהן נגעה החקירה ? או

 (ב) אם לא נוכח לדעת זאת, לסרב לערוך אותן רשומות חדשות כל־שהן.
 (2) למען מנוע ספק מצהירים בזה כי רשומת חדשה כל־שהיא תהיה — לפי מיטב יכולת
 הבירור של הפקיד המורשה — תחזור של כל הרשומת הקודמת, אף־על־פי שרק חלק

 מהרשומה הקודמת הושמד או הפך בלתי ניתן להיקרא.
 (3) לאהד שערך הפקיד המורשה רשומות חדשות כנ״ל, עליו לרשום בסופה של כל
 רשומת תעודה, שתהיה ערוכה בעיקרה לפי טופס א׳ שבתוספת על פקודה זו, לחתום על

 אותה תעודה ולסמנה בתאריך.
 (4) הפקיד המורשה ישלח לכל אדם מעוניין הודעה, שתמסור את תמצית החלטתו?
 ולכשהחל׳ט לערוך רשומות חדשות כל־שהן, יודיע לאדם המעוניין כי הוא יכול לעיין

 ברשומות החדשות במשך שעות־המשרד באותו מקום שיהיה נקוב בהודעה.
 חקירות נוספות. 6.—(1) מקום שנערכה חקירה לפי הסעיפים הקודמים או לפי סעיף זה והפקיד המורשה

 נוכח לדעת —
 (א) כי אדם, שהיה זכאי להגיש פרשת־הביעה בקשר אל החקירה האחרונה, לאי עשה כן

 מטעם כל־שהוא, פרט לרשלנות או לזלזול מצדו הוא, או
 (ב) כי מצוייה עדות, שלא היתה בידי הפקיד המורשה שערך את החקירה האחרונה,
 ומבחינה מסתברת אי־אפשד היה למסרה, להראותה או להמציאה באותה הקידה, ואולם
 אילו היתה בידי הפקיד המורשה, שערך אותה חקירה, היתה עלולה להביאו לידי החלטה

 אחרת, בין בכללה ובין בחלקה,
 דשאי הוא להחליט לערוך חקירה נוספת.

 (2) הוראות סעיף 4 תחולנה על אותה חקירה נופפת כל־שהיא, כדרך שהן חלות על
 חקירות הנערכות בהמשך לסעיף 3: בהנאי כי ההודעה המוקדמת על חקירה נוספת
 שתתקיים לפי סעיף זה תתאר — במקום העניינים שדרוש לציינם לפי םעיף־קטן (1)
 מסעיף 4, בהודעה מוקדמת לפי אותו םעיף־קטן — את הקרקע הנדונה, ותמסור אותן
 ידיעות על העניינים החדשים שיעיינו בהם, שתהיינה נאותות לדעת הפקיד המורשה,
/ תביעתו  ותרכוש מכל אדם, הטוען כי הוא מעוניין בתוצאות החקירה, להגיש את פרשו

 בכתב לפקיד המורשה, במשך הזמן שיהיה נקוב בהודעה.

 (3) עם סיום חקירה נוספת רשאי הפקיד המורשה —
 (א) אם נוכח לדעת כי יש לפניו חומר מספיק המאפשר לו לעשות כן, לערוך רשומות
ינה — לפי מיטב יכולת בירורו — תחזור הרשומות שהחקירה נגעה בהן,  חדשות, שתהי

 ואם יש צורך בכך — לבטל רשומת חדשה קודמת כל־שהיא, או

 (ב) אם לא נוכח לדעת כן, לסרב לעשות דבר מן הדברים האלה.
 (4) סעיף־קטן (2) של סעיף 5 יחול על רשומת חדשה כל־שהיא שנערכה לפי סעיף זה.
 (5) רשומת חדשה שבטלה לפי סעיף זה, ירשום הפקיד המורשה בסופה תעודת־ביטול,
 שתהיה ערוכה לפי טופס ב׳ שבתוספת על פקודה זו. רשומת חדשה שנערכה לפי סעיף זה,
ל לפי ו כ ה ) ׳  ירשום הפקיד המורשה בסופה תעודה, שתהיה ערוכה בע-קרה לפי טופס ג׳ או ד
 העניין) שבתוספת על פקודה זו. הפקיד המורשה יחתום על כל תעודה כזאת ויםמנה בתאריך.
 (6) הפקיד המורשה, שערך חקירה לפי סעיף זה, ישלח הודעה לכל אדם מעוניין ?
 ולכשהחליט לערוך רשומת הדשה, יודיע לאדם המעוניין כי הוא יכול לעיין בה במשך

 שעות־המשרד באותו מקום שיהיה נקוב בהודעה.

 ערעור. 7.—(1) אדם מעוניין כל־שהוא, המתרעם על החלטתו של פקיד מורשה לפי סעיף 5 או
 סעיף 6, רשאי לערער — במשך 30 יום מיום מסירת הודעת החלטה כזאת — על ההחלטה

 בפני בית־המשפט לקרקעות שבגדד־שיפוטו נמצאת הקרקע שבה דנה ההחלטה.
 (2) בית־המשפט לקרקעות יפסוק בעניין הערעור, ולאחר־מכן יתן אותו צו שיראה צודק

י בית־המשפט. נ  בעי
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 תוצאת תעודתו של
 פקיד מורשה.

 משלוח הודעות.

 הכנת העתקים
 ש? פנקסי קרקעות.

 כוחו של המנהל
 לערוד חקירה בנוגע
 לתעודות מסויימות.

 פרק פ״א.

 פרק קל״ה.

 (3) הפקיד המורשה יתן תוקף לפםק־דין כל־שהוא בערעור, והוא דשאי לערוך רשומת חדשה
א או לעשות את שתי הפעולות גם יחד, הכול י ה ש ־ ל כ ה ש ד  בל־שהיא או לבטל רשומת ח
 לפי העניין הנאות, בלי פגוע בכללותה של הוראה זאת ? והוראות סעיף־קטן(3) של סעיף 5
 וםעיף־קטן (5) של סעיף 6 תחולנה, בהתחשב עם המסיבות המשתנות, על אותה רשומת
: בתנאי כי בכל תעודה שהיא שיערכנה המנהל, תוזכר ש ד  חדשה או אותו ביטול ח

 ההסתמכות על חיק הערעור.
 (4) זקן השופטים רשאי להתקין, בהסכמתו של הנציב העליון, הוראות לבתי־משפט לשם
 הסדר הנוהג והפרוצידורה בערעורים לפי סעיף זה, ותקנות כאלה יכולות לקבוע, בלי

 פגוע בכללותו של כוח זה, את הטפסים שיש להשתמש בהם והדמים שיש לשלמם.
 8. רשומת חדשה שנערכה לפי הוראות פקודה זו יהיו נודעים לה, החל מן התאריך
 שצויין בתעודתו של הפקיד המורשה, אותו תוקף ואותה תוצאה כרשומת המקורית, שהיא

דת אותה.  מתחז
 9. הודעה לפי פקודה זו מותר לשלחה לאדם מעוניין —

 (א) מתוך שמוסרים אותה לו עצמו* או
ו במקום כתבתו הידועה לאחרונה ? או  (ב) מתוך שמניחים אותה למענ

 (ג) מחוך ששולחים אותה אליו במכתב רשום, שנרשמה עליו כתבתו הידועה לאחרונה.

 10. —(1) כל־אימת שלדעת המנהל נעשה — או עלול להיעשות — פנקס קרקעות, כולו
ד בקמץ קטן) ובין מחמת נזק או סיבה ״ ו י ) ו נ ש  או מקצתו, בלתי ראוי לשימוש, בין מחמת י

 אחרת, דשאי המנהל לצוות להכין העתק של אותו פנקס קרקעות או חלק ממנו.
 (2) העתקים שהוכנו לפי סעיף זה יבדקו בידי אותם אנשים ובאותו אופן שיהיו נאותים

 לדעת המנהל.
 (3) המנהל רשאי לצוות לכרוך העתק כל־שהוא, שהוכן בהתאם לסעיף זה, כפנקם קרקעות

 מיוחד, או להחליף בו — בפנקם קרקעות קיים — חלק כל־שהוא, שהוא העתק ממנו.
 (4) כל־אימת שהוכן ונבדק — בהתאם להוראות סעיף זה — העתק של פנקס קרקעות
ד הרשומת האחרונה בכל דף, תעודה ד מורשה לי  או של חלק כל־שהוא ממנו, ירשום פקי

 שתהיה ערוכה בעיקרה לפי טופס ״ה״ שבתוספת על הפקודה הזאת.
 (5) הפקיד המורשה, יחתום על כל תעודה שנרשמה לפי סעיף זה ויםמנה בתאריך.

 (6) החל מתאריך תעודה כל־שהיא שנרשמה בהתאם להוראות סעיף זה, יהיו להעתק
ו היא מתיחסת אותו תוקף ואותה תוצאה, לכל צורך שהוא, כלפנקם הקרקעות או  שאלי
ו יחדלו להיות תוקף כל־  לחלק הימנו שהוא העתקו? ולאותו פנקס קרקעות או חלק ממנ

 שהוא או תוצאה כל שהם, והמנהל יהיה רשאי להשמידם.
ד מורשה, בהתאם לסעיף זה, יהיו מניחים, אם לא הוכח  (7) נרשמה תעודתו של פקי

 ההיפך מזה, כי כל הדברים הדרושים לפי סעיף זה נעשו כחוק לפני שנרשמה התעודה.

 11. מקום שנוכח המנהל לדעת כי —
 (א) (1) אדם כל־שהוא פנה למנהל בבקשה להעניק לו, לפי סעיף 4 של פקודת העבדת

 קרקעות, את הסכמתו להעברת נכסי דלא ניידי כל־שהס? או
 (11) כל טוען, שיש לו חלק כל־שהוא בנכסי דלא־ניידי, שהם חלק מירושה, פנה אל
 המנהל בבקשה לרשום — לפי סעיף 25 של פקודת הירושה — את שמו בפנקס קרקעות

 בקשר אל טובת־הנאה שיש לו באותם נכסי דלא־ניידי? וכן
ן  יי (ב) בקשה זו ותעודות כל־שהן או חלק מהן, שהוגשו עם הבקשה — בין כולן ובי
 : מקצתן, הושמדו, או הפכו בלתי ניתנים להיקרא, בשעת היותן שמורות תחת ידו של

 : המנהל ? וכן

ו יכול להשיג תעודות כיוצא באלה' או תעודות שנודעים להן אותו תוקף נ  (ג) אותו אדם אי
 ואותה תוצאה, כדי להראותן למנהל,

א הו ד מורשה, שיערוך הקידה, כדי לברד עובדות כל־שהן, שרוצה.  רשאי המנהל למנות פקי
 לבררן לפני שיחליט אח החלטתו. :
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 12. במקרים הבאים, דהיינו —
 (א) מקום שפונה אדם כל־שהוא, או פנה, אל המנהל בבקשה להעניק לו את הסכמתו,

 לפי סעיף 4 של פקודת העברת קרקעות, להעברת נכסי דלא־ניידי כל־שהס; או
 (ב) מקום שפונה — או פנה — אל המנהל אדם כל־שהוא, הטוען שיש לו הלק כל־שהוא,
 בנכסי דלא־ניידי כל־שהס, שהם חלק מירושה, בבקשה לרשום, לפי סעיף 25 של פקודת
 הירושה, את שמו בפנקס קרקעות בקשר אל טובת־הנאה אשר לו באותם נכסי דלא־ניידי,
 והמנהל נוכח לדעת כי מן הרצוי לדהות את החלטתו עד עריכת חקירה כל־שהיא לפי פקודה

 זו, רשאי הוא לדחות את החלטתו כנ״ל.
: ו  13. הכוחות הבאים יהיו נתונים לפקיד העורך הקידה לפי פקודה ז

 (א) להשיג כל אותן הוכחות, בין בכתב ובין בע״פ, ולחקור כעדים כל אותם אנשים,
 שדרוש או רצוי, לדעתו, להשיגן או לחקרם ?

 (ב) לדרוש שעדותו של עד כל־שהוא (בין בכתב ובין בע״פ) תימסר בשבועה או באופן
 אחד, ושבועה זו תהיה אותה שבועה שאפשר היה לדרוש מהעד, אילו היה מוסר את

 עדותו בבית־משפט?
ו כדי למסור עדות או  (ג) להזמין אדם כל־שהוא היושב בפלשתינה (א״י) להתייצב בפני
 להראות תעודה כל־שהיא שברשותו של אותו אדם, ולחקור אותו אדם כעד או לדרוש
 ממנו להראות תעודה כל־שהיא שברשותו, בהתחשב עם כל היוצאים מךהכלל הצודקים?
 (ד) להוציא פקודת־התייצבות לכוף אדם כל־שהוא, שלא התייצב לאחר שהוזמן, ואינו
יצב בפניו? ולצוות עליו לשלם את כל  מתרץ זאת להנחת־דעתו של הפקיד, להתי
 ההוצאות שנגרמו מתוך שכפוהו להתייצב, או מחמת סירובו להענות להזמנה, וכן לקנום

 אותו אדם בסכום שלא יעלה על חמישה פונטים? .
 (ה) לקנוס בסכום שלא יעלה על חמשה פונטים, כל אדם המסרב, לאחר שנדרש על־ידי
ת כן, ואינו  הפקיד למסור עדות בשבועה או באופן אחר או להראות תעודה, מעשו

: ד י  מתרץ את סירובו כדי הנחת דעתו של הפק
ד עד כל־שהוא ליתן תשובה על שאלה כל־ישהוא מפני שהיא ג  לעולם בתנאי שבהתנ
י לכל עונש על סירובו  עלולה להרשיעו, לא יידרש לענות על השאלה, ולא יהיה צפו

 לענות כנ״ל?
נה מורשית במשא־ומתן  (ו) להרשות לקבל עדות כל־שהיא, בין בכתב ובין בע״פ, שאי

 משפטי אזרחי או פלילי?
 (ז) להביא בחשבון תעודות כל־שהן השמורות תחת ידו של המנהל ?

 ד י ק פ  (ח) לצוות על אדם כל־שהוא, שלדעת ה
 (!) הגיש עצומה. כוזבת, שבתוצאתה נערכה הקידה לפי פקודה זו? או

 (!1) תבע תביעה מתוך קלות־ראש בקשר אל חקירה שנערכה לפי פקודה זו,
 לשלם את הסכום המהווה — לדעת הפקיד — את ההוצאות שנגרמו לממשלה בגלל
 עריכת אותה החקירה, או את הוצאות עריכתו של אותו חלק מאותה חקירה שהיה

 תוצאת אותה תביעה מתוך קלות־ראש ,הכול לפי העניין.

 14. —(1) קנס כל־שהוא, שהוטל לפי סעיף 13, יהיה ניתן לגבייה כדרך שגובים קנם
 שהוטל על־ידי בית־משפט.

 (2) מקום שנצטווה אדם כל־שהוא לשלם סכום כל־שהוא לפי סעיף 13, יהיה אוהו םכוס
יה בהתאם לכד.  חוב המגיע מאותו אדם לממשלת פלשתינה (א״י), ויהיה ניתן לגבי

 15. המנהל דשאי להתקין, באישורו של הנציב העליון, תקנות לשם ביצוען הטוב של
 הודאות פקודה זו. בלי פגוע בכללותו של הכוח הניתן בסעיף זה, יכולה כל תקנה
 כזאת לקבוע — מתוך כפיפות להוראותיה של פסקה 7 — את הטפסים שיש להשתמש בהם
ינים שיערכו לפיה, והענקת פיטורים מתשלומי  לפי פקודה זו, הדמים שיש לשלמם תמורת עני

 דמים אלה.

 16. שום דבר האמור בפקודה זו לא יפגע בכל זכות שהיתה קיימת אילולי הוחקה
 פקודה זו.

 כוחו של המנה?
 לדחות טרגסאקציות.

 מםויימות.
 פרק פ״א•

 פרק קל״ה.

 כוחו שלי פקיד
 כשהוא. עורד חקירה.

 גביית קנםןת
 וכספים אחרים.

 תקנות.

 סייג.
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 תוספת.
ס אי. פ ו  ט
 נערך לפי סעיף 5(1) (א) של פקודת פנקסי קרקעות, 1944

 נכתב היום הזה, ימים בחודש , שנת
 פקיד מורשה,

/ פ ם ב ו  ט
 בוטל לפי סעיף 6 (3) (א) של פקודת פנקסי קרקעות, 1944.

 נכתב היום הזה, ימים בחודש שנת
 פקיד מורשה.

ס ג׳. פ ו  ט
 נערך לפי סעיף 6 (3) (א) של פקודת פנקסי קרקעות, 1944.

 נכתב היום הזה, ימים בחודש , שנת
 פקיד מורשה.

פ ם ד׳. ו  ט
 נערך לפי סעיף 6 (3) (א) של פקודת פנקסי קרקעות, 1944.

ת  נכתב היום הזה, ימים בחודש שנ
 פקיד מורשה.

ס ה׳. פ ו  ט
 העתק שהוכן לפי סעיף 9 (1) של פקודת פנקסי קרקעות, 1944.

 נכתב היום הזה, ימים בחודש שנת
 פקיד מורשה.

 ג׳. ו. ו. שאו
 13 בספטמבר, 1944• מנהל עניני הממשלה.






