
 תוספת מס׳ 1
 לעתון הרשמי גליון מיוחד מס׳ 1368 מיום 27 באוקטובר, 1944.

 השם הקצר•

 פרק ?״ו

 הפקעת פעיה 10 שלי
 הפקודה העיקרית

 והח5פתו בסעיףי
 חדש•

 פקודת הפרוצידורה הפלילית (שפיטה לפי כתב אשמה) (תיקון),
 מם׳ 31 לש׳ 1944.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת הפרוצידורה הפלילית (שפיטה לפי כתב אשמה).
- : ר ו מ א  חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה(א״י), בעצתה של המועצה הפלשתינאית(א״י), ל

 1. פקודה זו תיקרא פקודת הפרוצידורה הפלילית (שפיטה לפי כתב אשמה) (תיקץ),
 1944, ותהיה נקראת כאחת עם פקודת הפרוצידורה הפלילית (שפיטה לפי כתב אשמה),

 הקרוייה להלן ״הפקודה העיקרית״.
 2. סעיף 16 של הפקודה העיקרית מופקע בזה, והסעיף הבא יבוא במקומו:—

 ״גביית עדות. 16.—(1) כל עד ייחקר בשבועה, להוציא מקדים שבהם נוכח שופט
 , השלום לדעת כי מתן שבועה מתנגד להשקפתו הדתית של העד או שאין
 הוא מאמין אמונה דתית ? בכל אחד משני המקרים האלה אפשר

 יהיה לחקרו לאחר הצהרת הן־צדק בלבד:
 בתנאי כי מקום שנקרא להעיד ילד רך בשנים כל־שהוא, ולדעת
 שופט השלום אינו מבין את מהותה של שבועה, אפשר לגבות את
 עדותו אף־על־פי שלא תימסר בשבועה או בהצהרת הן־צדק, אם
 לדעת שופט השלום הילד הוא בן תבונה כדי להצדיק את גביית
 עדותו, ומבין הוא את החובה לדבר אמת ז ועדותו זאת, אם דק
 נגבתה מבחינות אחרות בהתאם להוראות הפקודה הזאת, ונרשמה
 בכתב, תיחשב למסירת עדות בגדר מובנה של הפקודה הזאת,

 אף־על־פי שלא נמסרה בשבועה או בהצהרת הן־צדק.
 (2) כל ילד בגיל דך, שעדותו נתקבלה בהתאם לתנאי שבסעיף־
 קטן (1), אף־על־פי שלא נמסרה בשבועה או בהצהרת הן־צדק,
 המוסד במזיד עדות שקר, במסבות שבהן יכול היה להיות אשם
 בשבועת שקר, אילו נמסרה העדות בשבועה או בהצהרת הן־צדק,
 יהיה צפוי, משיתחייב בדין, לכך שיהיו נוהגים בו כאילו נידון על

 ; עבירה, שדינה מאסר לגבי אדם מבוגר.
 (3) נאשם או עורך־הדין שלו זכאים לחקור חקירה שכנגד כל עד
 (לרבות את מגיש הקובלנה אם נקרא להעיד), שהוזמן להעיד לשם
 ,ביסוס. האשמה, והקטיגוריה רשאית לחזור ולחקור את אותו העד
 בעניינים שנתעוררו באותה חקירה שכנגד. בדומה לזה זכאית
 הקטיגודיה י לחקור הקידה שכנגד את העד, שהוזמן להעיד מטעם
 ההגנה (לרבות את הנאשם אם נקרא להעיד), וההגנה רשאית לחזור
 ולחקור את אותם העדים בעניינים שנתעוררו באותה חקירה

 שכנגד.
 (4) עדותו של כל עד תירשם בכתב בידי שופט השלום או בידי
 אדם אחר כל־שהוא, בנוכחות שופט השלום, כפי שעשוי זקן
 השופטים להודות בין בדרך כלל ובין לגבי כל סוג מיוחד של
 משפט, ולאחד־מכן תיקרא באזני העד ותיחתם בידו. אס אין הוא

 א" תיברסיטתמכון ברג והספרייה למשפטים באונ
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 ״כתב אשמה של
 היועץ המשפטי,

 מסירה ?דיז בידי
 היועץ המשפטי

 וכוי•

 יודע לחתום את שמו, יטבע בה את סימנו או את טביעת־אגודלו,
 ושופט השלום או לבלר בית־המשפט יקיימום בחתימתם. אם מסרב
 העד לחתום או לטבוע את סימנו או את טביעת־אגודלו, ירשום
 שופט השלום את דבר הסירוב בכתב העדות ויחתום על כתב

 העדות.״
, והסעיף הבא יבוא במקומו:— ה  סעיף 28 של הפקודה העיקרית מופקע מ

 28.—(1) לא יוב** כל אדם בדין לפי כתב אשמה בפני בית־משפט
 לפשעים חמורים או בפני בית־משפט מחוזי, גם אם נמסר לדין בידי
 שופט־שלום, אלא אם כן הוגש כתב האשמה בידי היועץ המשפטי

 או מטעמו לבית־המשפט שבו יעמוד הנאשם בדין.

 (2) כל כתב אשמה ייערך בהתאם לתקנות שבתוספת על
 פקודה זו:

 בתנאי שזקן השופטים רשאי, בהסכמת הנציב העליון, להוסיף
 על אותן תקנות, לשנותן או להפקיען.

 (3) כל כתב אשמה צריך לכלול, ודיו אם יכלול, הודעה על
 העבירה המיוחדת או העבירות המיוחדות שבה או בהן אשם האדם
 הנאשם, בצירוף אותם הפרטים שיהיו נחוצים לשם מסירת ידיעות

 מסתברות על טיב האשמה.
 (4) למדות כל תקנת־חוק או נוהג לא יהיה כתב האשמה נתון
 להתנגדות, מתוך כפיפות להוראות הפקודה הזאת, מבחינת צורתו

 או תכנו, אם נערך בהתאם לתקנות הפקודה הזאת.
 (5) מקום שסירב שופט־שלום למסור נאשם לדין על עבירה
 שנאשם בה או על כל עבירה אחרת, יוכל היועץ המשפטי, למרות

 אותו סירוב —
 (א) ליתן צו למסור את האדם הנאשם לדין לפי כתב אשמה בפני
 בית־משפט לפשעים חמורים, או בפני בית־משפט מחוזי, הכול
 לפי העניין, או לצוות שיישפט באופן דחוף בפני בית־משפט
 מחוזי, על כל אשמה או אשמות הנובעות מן העדות שנגבתה

 בשעת המשא־והמתן המשפטי..שהתנהל לשם מסירה לדין?

 . (ב) ליתן צו בכל עת שהיא, לפני שתתיישן העבירה, כי תיגבה
 עדות נוספת בפני שופט־שלום לשם מסירה לדין.

 (6) משמסר שופט־שלום נאשם לדין על עבירה שנאשם בה, או
 על עבירה אחרת —

 (א) יכול היועץ המשפטי, למרות אותה מסירה לדין, להודות כי
 האדם הנאשם יישפט באופן דחוף בפני בית־משפט מחתי על
 כל אשמה או אשמות הנובעות מן העדות שנגבתה בשעת

 המשא־והמתן המשפטי שהתנהל לשם מסירה לדין« או

 (ב) אם נמסר האדם הנאשם לדין בפני בית־המשפט לפשעים
 חמורים, רשאי היועץ המשפטי, אם עדיין לא הוגש כתב אשמה
 לאותו בית־משפט, להגיש כתב אשמה נגד האדם הנאשם בבית־
 המשפט המחוזי, ויכול הוא לכלול בכתב האשמה כל אשמה או
 אשמות הנובעות מן העדות שנגבתה בשעת המשא־והמהן

 המשפטי שהתנהל לשם מסירה לדין; או

 (ג) מתוך כפיפות להוראות הפסקאות (א) ו־(ב) שלעיל, יכול
 היועץ המשפטי, או בא־כוחו, להגיש 'כתב אשמה נגד האדם
 הנאשם לבית־המשפט לפשעים חמורים או בית־המשפט המחוזי,
 הכול לפי העניין, ויכול הוא לכלול בכתב האשמה כל אשמה או

 הפקעת סעי1* 28 של
 הפקודה העיקרית
 והח5פתו בסעי1?

 חדש.
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 הפקעת סעי* 38 של
 הפקודה העיקרית
 והחלפתו במעיה

 חדשי

 אשמות הנובעות מן העדות שנגבתה בשעת המשא־והמתן
 המשפטי שהתנהל לשם מסירה לדין.

 (7) מקום שמסר שופט שלום נאשם לדין, והיועץ המשפטי סבור
 שיש צורך בחקירה נוספת לפני המשפט, יהיה מותר ליועץ המשפטי
 להורות להחזיר את העדויות המקוריות לשופט השלום, שמסר את
 הנאשם לדין, ולאחר־מכן יוכל שופט השלום לחזור ילעיין מחדש
 בעניין ולנהוג בו מכל הבחינות כאילו עדיין לא נתקיימה מסירה

 כזאת לדין.

 (8) מקום שמסר שופט שלום אדם לדין, והיועץ המשפטי סבור
 שהמשפט צריך להתברר בפני שופט השלום, יוכל שופט השלום, אם
 יורה כך היועץ המשפטי, לדון בדבר ולחרוץ משפט, ואז תחולנה
 הוראות הסעיף 20 של פקודה זאת, כאילו החליט שופט השלום
 בעצמו לפעול לפי אותו סעיף ולשפוט את הנאשם באופן דחוף על

 אשמה או אשמות שהורה אותן היועץ המשפטי.

 (9) היועץ המשפטי, או בא־כוחו, רשאי — בכל עת שהיא לפני
 בירוד משפטו של אדם נאשם — לתקן או להחליף כתב אשמה
 שהוגש לפני־יכן, כל זמן שכל אשמה או אשמות, אשר תכללנה
 בכתב אשמה זה, תהיינה נובעות מן העדות שנגבתה בשעת המשא־

 והמתן המשפטי שהתנהל לשם שפיטה.
 (10) כל אשמה או אשמות, שהוגשו בכתב אשמה, או שניתנה
 עליהן הודאה לעדכן בהתאם להוראות הסעיף הזה, יכולות להכיל
 אשמה, או אשמה שבאה במקום אשמה או אשמות, שעליהן
 נמסר האדם הנאשם לדין, או הוספה עליהן, או יכולות הן להוציא מן
 הכלל כל אשמה כזאת או אשמות כאלה,׳ וכל אשמה או אשמות אפשר
 יהיה להגישן, או להורות עליהן כי תיערכנה, בין אם תגרורנה
 בעקבותיהן, הן בכללן והן כל אחת ואחת מהן לחוד, אותו עונש,
 שגוררות בעקבותיהן האשמה או האשמות שלפיהן נמסר האדם
 הנאשם לדין, ובין אם תגרורנה בעקבותיהן עונש קל יותר או חמור

 יותר מהנ״ל.

 (11) אס נחתם כתב אשמה, אשר הוגש שלא בהתאם להוראות
 הסעיפים־הקטנים שלעיל, בידי היועץ המשפטי או בא־כוחו, יהיה צפוי

 כתב אשמה זה להיות בטל ומבוטל:
 י א נ ת  ב

 (^ שאם כתב האשמה כולל אשמות אחדות, וההוראות הנ״ל
 קויימו ביחס לאחת או יותר מהן, תהיינה בטלות ומבוטלות —
 לפי םעיף־קטן זה — רק אותן האשמות שהוכללו בטעות;

 יכו
 (ב) אס נידון אדם שנמסר לדין לפי כל כתב אשמה או לפי כל
 אשמה הכלולה בכתב אשמה, אותו כתב אשמה או אשמה לא
 ייעשו בטלים ומבוטלים לפי סעיף־קטן זה עם הערעור, אלא־
 אם־כן הוגשה — בשעת השפיטה — בקשה לעשותם בטלים

 ומבוטלים'.״
 4. 'סעיף 38 של הפקודה העיקרית מופקע בזה והסעיף הבא יבוא במקומו: —

 38. אדם שלא העיד בחקירה מוקדמת לא תקראהו הקטיגודיה
 להעיד במשפט, אלא־אם נמסרה תחילה — לאדם הנאשם או לעורך־
 הדין שלו — הודעה בכתב הכוללת את שמו של העד, אשר אומרים

 לקראו, והודעה על תמצית העדות שאומרים להביאה:
 אולם בתנאי שאם יהיה העד, אשר אומרים לקראו —

 ״עדותו של עד שלא
 נקרא להעיד בשעת

 חקירה מוקדםת.
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 ״עיכוב המשא־
 והמתז המשפטי

 (א) נאשם שותף, שכבר זוכה או נדון, או
 (ב) אדם שנקרא רק -כדי להוכיח, שהעד אשר העיד בחקירה
 המוקדמת אי־אפשר להביאו למשפט מפני שמת, נעשה תשוש או

 חולה, או נעדר מפלשתינה(א״י), או
 (ג) עד שעדותו טיבה פורמלי בלבד,

 לא יהיה צורך בהודעה המפורשת לעיל.״

 5. סעיף־קטן (2) של סעיף 56 של הפקודה העיקרית מופקע בזה ובמקומו יבוא הסעיף־
— : א ב  הקטן ה

 ״(2) משהוכח שמסר הודעות סותרות כאמור לעיל, ומשנוכח בית־המשפט שהיתה
 כוונה לרמות את בית־המשפט, שערך את החקירה, או את בית־המשפט, הדן במשפט,
 יאשם אותו אדם בעבירה על עדות שקר, ויהיה צפוי — משיתחייב בדין — למאסר

 שנתיים או לקנס של חמש מאות פונט או לשני הענשים האלה כאחד.״

 6. סעיף 59 של הפקודה העיקרית מופקע בזה והסעיף הבא יבוא במקומו:—
 59.—(1) היועץ המשפטי רשאי — בכל עת שהיא במשך משפט
 פלילי ולפני מתן פסק־הדין — לעכב את המשא־והמתן המשפטי
 בתוקף צו בכתב, שיוגש לבית־המשפט אשר בפניו מתברר המשפט.
 (2) היועץ המשפטי רשאי — בכל עת שהיא לפני שתתיישן
 העבירה — להפקיע, בצו בכתב שיוגש לבית־המשפט שבפניו התבדר
 המשפט, כל צו המעכב את המשא־והמתן המשפטי, שניתן בהתאם
 לםעיף־קטן (1), ולאחר־מת יימשך המשא־והמתן ד״משפטי למן
 אותו השלב שבו עוכב: בתנאי כי בכל משפט, שבו הוגש הצו
 המעכב את המשא־והמתן המשפטי לאחר שהחלה השפיטה, יש

 להתחיל בשפיטה מחדש.
 (3) אם ניתן צו בידי היועץ המשפטי לפי םעיף־קטן (2), יוציא
 שופט־השלום — משהוגשה בקשה בכתב בידי היועץ המשפטי או
 בשמו — הזמנה או פקודת מאסר — לפי ראות עיניו — כדי לכפות
 את האדם הנאשם להתייצב בפניו, והסעיפים 6, 7, 8, 9, 10, 11
 ד12 של הפקודה הזאת יחולו כשם שהם חלים על כתב שהוצא
 לפי סעיף 6 של הפקודה. משהתייצב האדם הנאשם בפני שופט
 השלום, יכול שופט השלום להעביר את המשפט לכל בית־משפט
 שבו התברר המשא־והמתן המשפטי בשעה שעוכב, ויכול הוא לשים
 את הנאשם במשמר או לשחררו בערבות בהתאם לחוק. פרט למה
 שנקבע לעיל, תחול פקודה זו, בהתחשב עם המסיבות, על משא*
 ומתן משפטי נוסף שיתקיים בהתאם לצו מאת היועץ המשפטי,

 שיהיה ניתן לפי סעיף־קטן (2).
 (4) נמסר אדם נאשם לדין, רואים את המשפט כאילו הוא מתברר

 בשפיטה בבית־המשפט, שבפניו יועמד הנאשם לדין.״

 תיקו? שעיף 50 של
 הפקודה העיקרית.

 הפקעת שעיף 59 של
 הפקודה העיקרית

 והחלפתו בסעיף
 חדש.

 ״היועץ המשפטי
 מערער•

 סעיף 67 מן הפקודה העיקרית מופקע בזה, והסעיף הבא יבוא במקומו: —
 67.—(1) היועץ המשפטי רשאי לערער על פםק־דין על יסוד אחד

 מן הטעמים הבאים —
 (א) שלא היתד. בנמצא עדות אשד בה יכול היה בית־המשפט
 למצוא כחוק עובדה או עובדות, שפסק־הדין צריך להסתמך עליהן,

 או
 (ב) שעדות נתקבלה או נדחתה במשפט שלא כדין, או

 (ג) שהחוק הוטל על העובדות שלא כדץ, או
 (ד) שהיתה אי־רגולריות כל־שהיא בפרוצדורה, או

 (ה) שהעונש לא היה מספיק.

 הפקעת סעיף 67 של
 הפקודה העיקרית
 והחלפתו בסעיף

 חדש.
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 (2) אם מערער היועץ המשפטי על פסק־דין של בית־המשפט
 לפשעים המודים, תוגש הודעת הערעור למשרד הרישום של בית־
 המשפט העליון, ואם הוא מערער על פםק־דין של בית־משפט מחוזי,
 תוגש ההודעה למשרד הרישום של אותו בית־משפט מחוזי, במשך

 שני חדשים מיום מתן פםק־הדין.
 (3) מקום שהוגשה הודעת ערעור למשרד הרישום של בית־
 המשפט המחוזי, יעביר בית־המשפט המחוזי לרשם הראשי של בית־
 המשפט העליון את הודעת הערעור בצירוף כתב האשמה, רשימות
 המשא־והמתן המשפטי והעדות שנגבתה באותו בית־משפט מחוזי וכל

 מיםמך שהוא או כל מוצג אחד שהומצא בשעת השפיטה.״
 ג׳. ו. ו. שאו

 27 באוקטובר, 44&1• מנהל ענייני הממשלה•

 פרק ל״ר.

 הפקעת הסעיפים
 2׳ 3 ו־4 של הפקודה

 העיקרית והחלפתם
 בםעיפימ חד׳טים.

 ;,חקירת עדים על־
 ידי פקיד מש,םרה

 ובו׳.

 פקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות) (תיקון),
 מם׳ 32 לש׳ 1944.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות).
 חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה(א״י), בעצתה של המועצה הפלשתינאית(א״י), לאמור: —

 1. פקודה זו תיקרא פקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות) (תיקון), 1944, ותהיה נקראת השם הקצר
 כאחת עם פקודת. הפדוצידורה הפלילית (עדות), הקרויה להלן ״הפקודה העיקרית״.

 2. הסעיפים 2, 3 ו־4 של הפקודה העיקרית יופקעו והסעיפים הבאים יבואו במקומם:—
 2.—(1) פקיד משטרה מדרגת אינספקטור ומעלה, או כל פקיד אחר
 או סוג אחר של פקידים המורשים בכתב — בדרך כלל או במיוחד —
 על־ידי המזכיר הראשי של הממשלה, לערוד חקירות על ביצוע
 עבירות, רשאי לחקור בעל־פה. כל אדם המכיר, לפי הסברה, את
 עובדותיה ומסיבותיה של כל עבירה, שעליה חוקר אותו פקיד משטרה
 או אותו פקיד מורשה אחר כנ״ל, ורשאי הוא לרשום בכתב כל הודעה,

 ש מוסרה אדם הנחקר כך.
 (2) אדם, הנחקר כך, יהיה חייב להשיב נכונה על כל השאלות,
 שיציג לו בשעת החקירה אותו פקיד משטרה, או פקיד מורשה אחר
 כנ״ל׳ הדן משאלות שהתשובות עליהן יהיה בהן כדי להעמידו

 בסכנת האשמה פלילית.
 . 3.—(1) משנדשמה כל הודעה כזאת בכתב, תיקרא בפני האדם
 שנחקר, והלה יתבקש לחתום עליה, ואם לא ידע קרוא וכתוב,

 יתבקש לטבוע בה את סימנו.
 (2) אם יסרב לחתום על ההודעה או לטבוע בה את סימנו, ירשום
 פקיד המשטרה, או הפקיד המורשה כנ״ל, הערה בשולי ההודעה
 . הכתובה כי מוסד ההודעה סירב לחתום עליה או לטבוע בה את

 סימנו ומה סיבת סירובו, אם בירר אותה.
 (3) לאחד־מכן יחתום פקיד המשטרה, או הפקיד המורשה האחר
 כנ״ל, על ההודעה שבכתב? ובכל משא־ומתן משפטי, נגד האדם
 המוסר את ההודעה, על שלא השיב נכונה על כל שאלה שהוצגה
 לו, תשמש ההודעה שבכתב הוכחה להודעות שמסר, אלא־אם יוכח

 כי לא מסר את ההודעות או כל אחת ואחת מהן.
 4.—(1) אם יתברר במשך משא־ומתן משפטי פלילי בפני בית־
 משפט, שעד העיד בשבועה על עובדה הנוגעת במשפט בסתרו
 . באיזה פרט חשוב. הודעה שמסרה• (מ״ ם בשווא; בה״א מפיק)
 .בהתאם לסעיף, הקודם, יהיה בית־המשפט מוסמך למסור, עם סיום
 המשא־והמתן המשפטי, אותו עד למשפט דחוף בפני בית־המשפט

 המחוזי. •.. ••

 הודעת עד תירשם
 בכתב.

 עדות ׳עקר.
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 (2) משיוכח כי מסר העד אותן הודעות סותרות כאמור לעיל,
 ומשיתברר לבית־המשפט שהיה בזה משום כוונה לרמות את פקיד
 המשטרה, או את הפקיד המורשה האחר כנ״ל, שבפניהם
 נמסרה ההודעה, או את בית־המשפט שגבה את העדות, יאשם אותו
 אדם בעבירה על עדות שקר, ויהיה צפוי — משיתחייב בדין —
 למאסר שנתיים או־ לקנס של חמש מאות פונט או לשני הענשים

 כאחד.
 (3) כשיהיה נדון אדם הנאשם בעדות שקר, תשמש הגשת ההודעה
 שנמסרה בהתאם לסעיף הקודם וזכרוךהדברים של בית־המשפט

 הוכחה לכאורה להודעות שנאמר עליהן שם שנמסרו.״
 ג׳. ו. גישאו

 27 באוקטובר, 44&1• מנהל ענייני הטמיעלה •

, ם י מ ו ת י ת ו ו נ מ ל א ת ל ו י ס נ ת פ ד ו ק  פ
 מם׳ 33 לש׳ 1944.

 פקודה הבאה לייסד קרךפנסיה לאלמנותיהם ויתומיהם של פקידי ממשלה מקבלי פנסיה.
 חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה(א״י), בעצתה של המועצה הפלשתינאית(א״י), לאמור:—

 חלק א. — מבוא.
 ה׳עם הקצר. 1. פקודה זו תיקרא ״פקודת הפנסיות לאלמנות ויתומים, 1944״.

 פירוש. . 2.—(1) בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידם, אלא־אם יחייב נוסח הכתוב
 פירוש אחר: —

 ״אקטואריון״ פירושו הבר מכון האקטואריונים באנגליה או פקולטת האקטואריונים של
 ....: האוניברסיטה בסקוטלנד, או מכון, פקולטה או חברה אחרים כל־שהם של אקטואריוניט

 שנתאשרו בידי הנציב העליון בהודעה בעתון הרשמי!
;  ״מועצה״ פירושה מועצת הנהלת הקרן, שנתמנתה לפי הוראות פקודה ד

 ״ממשלה״ פירושה ממשלת פלשתינה (א״י);
 ״מנהל־החשבונות הכללי״ פירושו מנהל־החשבונות הכללי של פלשתינה (א״י);

 ״משכורת״ פירושה משכורת־ברוטו, הכרוכה במשרה שהפקיד הוא מחזיק ממשי בה, והיא
 כוללת קצבת־נכר, אך אינה כוללת קצבה או שילומים אחדים כל־שהם או את תמורת

 ערכו של יתרון אחר כל־שהוא שהפקיד מקבל או נהנה מהם.
 ״משדה בת פנסיה״ פירושה משרה, שלגבי המחזיק בה היא משרה בת פנסיה לפי פקודת

 מם׳ 1 לשי 944!. הפנסיות, 1944.
 ״נהנה״ פירושו: —

 (א) אלמנתו של תורם;
 (ב) ילדו (בגיל פנסיה) של תורם, מנשואיו עם אשה כל־שהיא שמתה או אינה זכאית
 לפנסיה לפי הפקודה: בתנאי כי משיהיו שני ילדים כאלה, או יותר, מנשואים עם

 אשה אחת, יהוו ילדים אלה נהנה אחד;
 ״פנסיה״ פירושה פנסיה כל־שהיא המוענקת לנהנה לפי פקודה זו, אלא־אם מסתבר מתוך

 הנוסח כי המכוון הוא לפנסיה המוענקת לתורם עצמו,-
 ״קצבת־נכר״ פירושה הוספה מיוחדת למשכורת, המוענקת בהתאם לתקנות־הממשלה

 הכלליות הקובעות קצבה זו;
 ״קרן״ פירושה קרן שנוסדה לפי פקודה זו;

 ״שירות ציבורי״ פירושו שירות בתפקיד אזרחי בממשלה או בממשלה חלק כל־שהוא
 מדומיניוני הוד מלכותו או ממדינת־חסות בריטית או ארץ־חםות בריטית כל־שהן, או
 ממדינה כל־שהיא, שעליה קיבל הוד מלכותו מנדט מטעם חבד־הלאומים, או פהםודאן
 . האנגלו־מצרית, או בשירות הנציב העליון להובלה בקנייה ובאוגנדה, או שירות אחר

 כל־שהוא שיקבענו מזכיר הממלכה לשידות־ציבורי לצרכי פקודה זו;
 ״שידות ציבורי אחר״ פירושו שירות ציבורי שאינו שירות בממשלה!



 27 באוקטובר, 1944 העתון הרשמי מם׳ 1368 — תוספת מס׳ 1 75

 ״תורם״ פירושו אדם התורם לקרן, ואדם שחדל לתרום או הפטור מתרומה לפי סעיף־
 קטן (2) מסעיף 9 בכלל, אלא־אם מודה פקודה זו אחרת.

 ״תכנית מאושרת״ פירושה תכנית או קרן למתן פנסיות לאלמנותיהם וילדיהם של פקידים
 בשירות הציבור, שהכריז אותה מזכיר הממלכה לתכנית מאושרת לצרכי פקודה זו?

 (2) לצרכי פקודה זו יהיה ילד בגיל־פנםיה אם לא מלאו לו עשרים ואחת שנה, וילדה— גיל־פנםיהשל ילד.
 אם לא מלאו לה עשרים ואחת שנה והיא לא נישאה לאיש.

 (3) בוטלו או פקעו נשואיו של תורם כל־שהוא בפםק־דין של בית־משפט מוסמך כלי הנחת מות האלמנה
 שהוא, או באופן אחר בהתאם לחוק האישות הנוהג, יהיו רואים — לצדכי פקודה זו — במקרים מסויימימ.

 את.האשה שבנישואים אלה כאילו מתה, ואת התורם כאילו נתאלמן, בתאריך אותו ביטול
 או אותה פקיעה.

 (4) מקום שבהתאם לחוק האישות הנוהג, נשא או נושא התורם כחוק יותר מאשת אחת, הט?ת הפקודה
י נשים.  והן נשואות לו בעת ובעונה אחת, המלים ״אשה״ ו״ילד״ לגבי תורם זה תהיינה מכוונות ימקרה ריבו

 — לצרכי פקודה זו — לאשה שאותה. נשא התורם ראשונה וילדו של התורם הנ״ל שנולד
: י  לאשה זו

 בתנאי שאם תחדל אשת כל־שהיא, הראויה לפנסיה לפי פקודה זו, להיות ראויה לה,
 ובזמן שחדלה מהיות ראויה לה, היו אשה אחרת או נשים אחרות נשואות כחוק כנ״ל לתורם,
 יהיו רואים את התורם לצרכי פקודה זו — כאילו נתאלמן בזמן היפםק הזכות כנ״ל, וכאילו
 נשא — באותו זמן עצמו — את האשה שהיתה אשתו, באותו זמן, ואותה נשא ראשונה

 לאחר שנשא את האשה אשר חדלה מהיות ראויה כנ״ל.
 (5) ילד שהיה מקבל החקה בנישואים, לפי חוק ארץ מגוריו של האב בתאריך הנישואים, החקר..

 יהיו רואים אותו — לצדכי פקודה זו — כאילו הוא נולד מאותם נישואים.

 חלק ב. — ייסוד הקרן וההנהלה.
 3.—(1) הקם תוקם קרן, שתהיה נודעת בשם קרן־הפנםיה הפלשתינאית (א״י) לאלמנות הקרן.

 ויתומים, כדי להמציא פנסיה לאלמנותיהם ויתומיהם של התורמים לקרן.
 (2) הקרן תהיה נתונה לשליטת מועצת הנהלה. מנהל־החשבונות הכללי ישב בראש
 המועצה, ושאר חברי המועצה יתמנו מזמן לזמן בידי הנציב העליון, ויכללו בא־כוח או באי־

 כה של התורמים.
 (3) כל הפנסיות וסילוקי התרומות (לרבות ריבית — אם תשולם), שהורשו בפקודה זו,

 וכל ההוצאות הכרוכות בהנהלת הקרן (לרבות הימלכות באקטואריון) ישולמו מן הקרן.
 (4) כל התרומות, שירימו תורמים והממשלה לפי פקודה זו, כל הריבית על השקעותיה של

 הקרן, וכן כל הסכומים המשתלמים לפי םעיף־קטן (1) של סעיף 6, ישולמו לקופת הקרן.
 (5) כל הכספים השייכים לקרן יופקדו בידי מנהל־החשבונות הכללי? ופרט לאותו חלק
 מהם שרצוי — לדעת המועצה — להחזיק בו לשם סילוק תשלומים מתוך הקרן, לפי פקודה
 זו, יושקעו מטעם הקדן — במידה שהדבר ניתן להיעשות — באותם בטחונות, או ינוצלו
 בריבית באותה צורה, כאשד יאשר הנציב העליון. השקעה כזאת כל־שהיא מותרי להחליפה
 בכל זמן שהוא בבטחונות שאושרו כנ״ל, ומותר להרים כל סכומים שהם, הדרושים
 לתשלומים מקופת הקרן — לפי פקודה זו, באמצעות מכירתן או מימושן של השקעות כל

 שהן מהשקעות הקרן:

 בתנאי כי לא יוצא בזמן כל־שהוא שום חלק מהכספים השייכים לקרן על קניית בטחונות
 הממשלה או ינוצל בריבית לצרכי הממשלה, אם קנייה או ניצול אלה יביאו לידי־כך שכלל
 שווי־השוק השוטף של בטחונות הממשלה, המוחזקים מטעם הקרן, ביחד עם הסכומים
 המנוצלים בריבית לצרכי הממשלה, שעדיין לא סולקו, יעלו עד 3/8 של כלל־האקטיב אשר

 לקרן באותו תאריך.
 (6) מנהל־החשבונות הכללי יכין דוחו״ת שנתיים על טרנסאקציות הקרן במשך השנה,
 שנסתיימה ביום 31 במארס שקדם לכך, והודעה על אקטיב הקרן באותו תאריך, ומנהל
 'מחלקת ביקורת החשבונות הממשלתית יבקר דוחו״ת אלה ויאשרן מדי שנה בשנתה,
 ולאחר־מכן יוגשו אלה לנציב העליון, לא יאוחר מביום 31 באבגוםט שלאחד זאת>. בצירוף

 דו״ח מאת המועצה על עבודת הקרן.
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 4. נהל יתנהלו פנקסים, שבהם יירשמו תאריכי לידתם של כל תורם וכל אשד. וילד שיהיו
 עלולים להיעשות, או יהיו, זכאים בפנסיה, לפי פקודה זו, ופרטי כל התרומות ששולמו
 לקופת הקרן בידי כל תורם או בשמו, והפנסיה או הפנסיות, העשויות להשתלם אותה שעה
 לגבי כל תורם אס ימות, וכל שאר התאריכים והפרטים הנוגעים כתורמים ובמשפחותיהם,

 שלרישומם נודעת חשיבות לצרכי פקודה זו.
 5. —(1) כל תורם יודיע למועצה בכתב — במשך שלושה חדשים מאז נעשה תורם
 לראשונה — את תאריך לידתו, ואם הוא נשוי אז או אלמן שילדים לו בגיל פנסיה — את

 תאריכי נישואיו והולדת אשתו וילדיו (אם ילדים לו).
 (2) כל תורם: הנושא אשד, בזמן היותו תורם, יודיע למועצה בכתב — במשך שלושה

 חדשים לאחר נישואיו — את דבר נישואיו ותאדיכמ, וכן את תאריך הולדתה של אשתו.
 (3) כל תורםזיודיע בכתב למועצה, במשך שלושה חדשים מתאריך המאורע —

 (א) על הולד זו של ילד כל־שהוא, שנולד לו, ואת תאריך הולדתו?
 (ב) על נישוז י ילדה כל־שהיא מילדיו, שלא מלאו לה עשרים ואחת שנה ?

 (ג) על מות אשתו או ילד כל־שהוא מילדיו בגיל הפנסיה, שמתו בזמן היותו תורם?
 (ד) על ביטו? נישואיו או פקיעתמ ותאריך הביטול או הפקיעה.

 (4) לאחר מותו של תורם נשוי כל־שהוא, תודיע אלמנתו של תורם זה בכתב למועצה
 ע ר ו א מ  או לסוכני הכו]ר, במשך שלושה חדשים מתאריך ה

 (^ על תאריך מותו של תורם זה, אם לא היה באותו זמן בשירות הממשלה?
 (ב) על הולדז ילד כל־שהוא לאותו תורם, ולה, שנולד לאחר מותו של התורם, ותאריך

 לידתו? |
 (ג) על נישה יה של ילדה כל־שהיא מילדיו של אותו תורם, שלא מלאו לה עשרים ואחת

 שנה ? ,1
 (ד) על מות יילד כל־שהוא מילדי אותו תורם בגיל הפנסיה?

 (ה) על נישו: 1יה מחדש או פשיטת־רגל שלה גופה.
 (5) אם ידדדו זאת המועצה או סוכני הכתר, תהיה כל הצהרה או הודעה כזאת טעונה
 אימות מתוך זזימצאת תעודות לידה, מוות או נישואים או באמצעות הצהרה בשבועה, או

 באופן אחר, לדינחת דעתם של המועצה או של סוכני הכתר, הכול לפי העניין.
 (6) סעיף זה! לא יחול על נישואים כל־שהם, שעליהם חל סעיף־קטן (1) של סעיף 29,

 או על האשה, האלמנה או הילד בנישואים כאלה.
 6. —(1) תורכ] או אלמנה שאינם ממלאים אחר דרישה כל־שהיא מדרישותיו של סעיף 5
 או מתרשלים ;:כך, יהיו צפויים לשלם למועצה, על כל אי־מילוי — לפי דאות עיניו של
 הנציב העליון, סכום אשר לא יעלה על שני פונטים, ואפשר יהיה לנכותו ממשכורתו או

 ממשכורתה, או מהפנסיה שלו או שלה, הכול לפי העניין.
 (2) אם בכל זמן שהוא מוסרים או מסרו — במזיד — תורם, או אלמנתו של תורם, הצהרה
 כוזבת כל־שהיא על פרט כל־שהוא מהפרטים שדרוש להמציאם, לפי פקודה זו, יהיו כל
 הזכויות, או חלק כל־שהוא מהזכויות, י של התורם, או האלמנה או ילד כל־שהוא, בקרן —
 צפויים לשמוט, לפי דאות עיניו של מזכיר הממלכה? ומזכיר הממלכה דשאי לתת הוראות
 בדבר הגדלת הפנסיה, שמשלמים לילד כל״שהוא מילדיו של התורם, כתוצאה משמיטת
 זכויותיהם של ילד אהד כל־שהוא של התורם או של אלמנתו, לפי סעיף זה, ואותה פנסיה

 תוגדל בהתאם לכך.
 .(3) שום דבר האמור בסעיף זה לא יפגע בזכות כל־שהיא של המועצה לחזור ולגבות
 סכום כל־שהוא ששולם מכספי הקרן, שלא היו משלמים אותו אלמלא אותם אי־מילוי,

 רשלנות או הצהרה כוזבת האמורים לעיל.
 7. הקרן תוערך ברווחי־זמן, שלא יפחתו מחמש שנים, בידי אקטואריון, שיאשדנו הנציב
 העליון, והלה יגיש לנציב העליון דו״ח, שבו יפרט את השיטות שלפיהן אפשר, לדעתו.
 לטפל באופן נאות בעודף כל־שהוא של הקרן או להשלים באופן נאות כל גדעון, בין בדרך
 התאמת התרומות או ההנאות ובין בדרך אחרת ? ואם יאשר הנציב העליון במועצה שיטה
 כזאת כל־שהיא, שלא תצריך תיקונים בפקודה זו, מותר יהיה להתקין תקנות לפי פקודה

 זו לשם הקניית תוקף לשיטה.

 י׳ע לנהל
 פנקסי תורמים.

 על התורמים
 והאלמנות למסור

 ידיעות.

 ענשים.

 הערכת הקרן.
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 הלק ג׳. — תורמים ותרומות.
 8. מתוך כפיפות להוראות פקודה זו — מי ייעשה תורם.

 (1) ייעשה כל פקיד — שנתמנה למשרה ראויה לפנסיה בשירות הממשלה, מתוך שנבחר
 להתמנות למשרה זו לאחד דד1 בנובמבר, 1944 — לתורם לפי הוראות פקודה זו מהתאריך
 שלפיו הוא מקבל לראשונה כל משכורת הכרוכה במשרה, או — אם לא היה באותו תאריך

 זכאי, בתוקף סעיף 9, להיות או להיעשות תורם — מתאריך היעשותו זכאי לכך כנ״לן
 (2) כל פקיד שהוא, המשמש במשרה כזאת בתאריך הנ״ל, או שנתמנה למשרה זו לאחריו,
 מתוך שנבחר לאותה משדה קודם לכן, רשאי לבקש — לא יאוחר מיום 1 בנובמבר, 1945,
 או כל תאריך מאוהד יותר, שהנציב העליון רשאי להתירו במקרה מיוחד כל־שהוא —
 רשות להיעשות תורם ? ואם יעניק הנציב העליון רשיון זה, לפי שיקול דעתו, לאחר
 שיקבל דו״ח רפואי שיניח את דעתו על הפקיד מבחינת צורך זה, ייעשה הפקיד תורם

 למן הראשון בחודש, שלאחר אותו חודש שבו נמסרה לו החלטת הנציב העליון?
 (3) אם נתמנה פקיד כל־שהוא — הנזכר בסעיף־קטן (2) ולא נעשה תורם — לשירות
 הממשלה לאחר יום 1 בנובמבר, 1945, בתנאים המהווים מינוי מחדש לשירות הממשלה או

 העםקה־מחדש בו, תחולנה עליו הוראות סעיף־קטן (1) בתוקף אותו מינוי.
 9. —(1) האנשים הבאים לא יהיו זכאים להיעשות לתורמים:— פיטורים.

 (א) אנשים שלא נדרשו, או שאינם זכאים, להיעשות תורמים בתוקף סעיף 8 ?
 (ב) אנשים המשמשים זמנית בשירות הממשלה בשליחויות מיוחדות?

 (ג) אנשים שהועברו לשירות הממשלה משירות ציבורי אחר ?
 (ד) אנשים המשרתים לפי הסכמים בכתב שנאמד בהם במפורש, כי תקפם ימשך תקופה

 הפחותה משלש שנים?
 (ה) תורמים לקרן שנתכוננה לפי פקודת קופת התגמולים, 1943 , מס׳ 15 לשי 1043.

 (ו) אנשים שמשכורתם פחותה לפי שעה מכדי שלוש מאות פונט לשנה?
 (ז) אנשים שמלאו להם 54 שנה לפני יום 1 בנובמבר, 1939 ? וכן

 (ח) נקבות.
 (2)—(א) אם נוכחה המועצה לדעת כי פקיד הנדרש להיעשות תורם לפי פקודה זו, תורם
 לפי תכנית מאושרת, רשאית המועצה, מתוך כפיפות להוראות םעיף־קטן זה, להורות, לפי
 בקשתו של אותו פקיד, כי כל עוד הוא ממשיך להיות תורם לפי אותה תכנית מאושרת,
 יהיה פטור מלתרום את תרומותיו, אלא־אנדכן תעלינה — בזמן מן הזמנים — התרומות,
 שאלמלא םעיף־קטן זה היה נדרש לשלמן מזמן לזמן לפי פקודה זו, על תרומותיו שהוא
 תורמן לפי אותה תכנית מאושרת ? וכל זמן שעומדים פיטורים אלה בתקפם, והפקיד ממשיך
 להיות תורם לפי אותה תכנית, לא יתרום לקופת הקרן יותר מסכום אותו הפרש יתר (אם

 הוא קיים).
 (ב) המועצה רשאית לדרוש מתורם כל־שהוא, שהוענקו לו פיטורים לפי סעיף־קטן זה.
 להראות מזמן לזמן את הקבלות על תרומותיו או הוכחה אחרת, כי ממשיך הוא להיות
 תורם לפי אותה תכנית מאושרת ? ואם לא יעשה כן, רשאית המועצה לבטל את הפיטוריט.
 (ג) כל בקשה לפיטורים לפי סעיף־קטן זה לא יהיה. נודע לה תוקף, אלא־אם נערכה
 בכתב, והגיעה למועצה לא יאוחר משלושה חדשים לאחר התאריך שבו התחיל הפקיד לקבל
 משכורת מקופת הממשלה, או אותו תאריך מאוחר יותר, שיקבע הנציב העליון במקרה

 מיוחד כל־שהוא.
 (ד) גס אם בתוקף פיטורים לפי סעיף־קטן זה אין פקיד תורם תרומות לקרן, אף־על־פי־כן
 יהיו רואים אותו, אף לצרכי פקודה זו, כאילו הוא חדל מהרום או ממשיך לתרום, הכול
 לפי העניין, במסיבות כל־שהן, שבהן היה חדל או ממשיך כנ״ל, אלמלא הוענקו לו אותם
 פיטורים, והוא רשאי להשתמש בהתאם לכך בכל זכויות הברירה לפי חלק ה׳ של פקודה זו.

 10. —>1) אם לא מורה פקודה זו הוראה אחרת, יתרום כל תורם לקרן סכום העולה כדי תרומות התורמים.
 שיעור חמישה אחוזים למאה לשנה ממשכורתו השנתית או מהפנסיה השנתית שלו באותו

 זמן:
 בתנאי שכל פקיד לא יידרש לתרום יותר משישים פונט לשנה.

 (2) אס התורם נמצא בפגרה במשכורת חלקית או ללא משכורת, או אם נאסר עליו
 לשמש בתפקידו, יתרום כדי השיעור הנקוב בםעיף־קטן (1),
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 (3) תרומות לפי סעיף זה הצטרפנה יום־יום ותנוכינה בסוף כל חודש ממשכורתו או
 מהפנסיה — כפי שיחייב העניין — של כל תורם, ואם אין התורם משלם את תרומותיו
 במשך תקופה פגרה ללא משכורת, ינוכה סכום פיגורי׳ תרומותיו מהמשכורת שתשולם לו

 לאחר אותה פגרה באותם תשלומים חלקיים שתקבע המועצה בכל מקרה,
 11. —(1) כל עוד נמצא פקיד בשירות הממשלה, ותורם לקרן או פטור מלתרום לה לפי
 הוראות םעיף־קטן (2) של סעיף 9, תשולם — מתוך כפיפות להוראות סעיף־קטן (4) -
 תרומה בשם הפקיד לקרן מההכנסות הכלליות של פלשתינה(א״י), כדי שיעור של 4 אחוזים

 למאה לשנה ממשכורתו השנתית.
 (2) אם נמצא התורם בפגרה במשכורת חלקית או ללא משכורת, או אם נאסר עליו לשמש
 בתפקידו, תשולמנה התרומות לפי סעיף זה כדי השיעור הנקוב בסעיף־קטן (1) של

 סעיף 10.
 (3) פקיד, שעזב את שירות הממשלה, התורם לקרן ומקבל פנסיה מההכנסות הכלליות של
 2לשתינה(א״י), תשולם — מתוך כפיפות להוראות סעיף־קטן(4) — תרומה לקרן מההכנסות

 הנ״ל, כדי שיעור של ארבעה אחתים למאה לשנה מםכומה השנתי של אותה פנסיה.
 (4) מקום שביכר פקיד — או הוכרה — לקבל פנסיה והענקה מופחתים, במקום פנסיה
 שהיה עלול לקבל אלמלא אותם ביכור או הכרח, יהיו רואים את הפנסיה שלו, לצורך
 חישובן של תרומות שיש להדים בשמו לפי םעיף־קטן זה, כאילו היתד! כדי סכום

 הפנסיה בלתי־המופחתת שהיה עלול לקבל כנ״ל.
 (5) כל תרומה לפי סעיף זה לא תעלה על 60 פונט לשנה.

 (6) התרומות לפי סעיף זה תצטרפנה יום־יום ותשולמנה בסוף כל חודש.
 12. —(1) פקיד, הנעשה תורם לפי םעיף־קטן (2) של סעיף 8, דשאי — אם רצונו בכך —
 להרים לקופת הקרן תרומת סכום מוכלל, שלא יעלה על כלל־הסכום שהיה מדים במשך
 התקופה שבה היה זכאי להיות תורם, אילו קיבלה פקודה זו תוקף ביום 1 בנובמבר, 1939,

 ומשכורתו היתה במשך אותה תקופה כמשכורתו בתחילת תקפה של פקודה זו.
 (2) בחד פקיד להרים תרומה בסכום מוכלל לפי סעיף־קטן (1), ישלמנו לא יאוחר משלושה
 חדשים לאחר התאריך שבו נמסרה לו החלטת הנציב העליון לפי פעיף־קטן (2) של סעיף 8,
 או אותו תאריך מאוחר יותר, שעלול הנציב העליון להתירו במקרה מיוחד כל־שהוא> ואז

 לא תשולם כל תרומה מקבילה מקופת ההכנסזת הכלליות של פלשתינה(א״י).
 13. תורם כל־שהוא יפסיק מהרים את תרומותיו לקופת הקרן דק אם יארע אחד המאורעות

 הבאים, ולא במקרים אחרים: —
 (א) אם מלאו לו 55 שנה, או

 (ב) אם מת, או
 (ג) פרט לאותן הוראות אחרות שנקבעו בסעיף 20, אם עזב את השידות ,הציבורי. אי

 (ד) פרט לאותן הוראות אחרות שנקבעו בחלק ה׳, אם הועבר משירות הממשלה לשירות
 ציבורי אחר.

 14. אם הופחתה משכורתו של תורם —
 (א) דשאי הוא, לאחר מסירת הודעה בכתב למועצה על רצונו לעשות כן, להמשיך להדים

 תרומות שחושבו על יסוד משכורתו כפי שהיתה סמוך לפני ההפחתה! אולם
 (ב) שיעור התרומה שתתרום הממשלה תיקבע — בין שהוא ממשיך לתרום כמקודם ובין

 שאינו ממשיך — דק לפי משכורתו הממשית של התורם.
 15., תורם, שעזב את שירות הממשלה, וחזר ונתמנה מחדש. לשירות זה, ומיד לפני תאריך
 מינויו־מהדש היה מרים תרומות לקופת הקרן לפי חלק ה׳, ידים — החל מתאריך מינוי־

 מחדש, זה — כדי שיעור שהיה תורם לפיו אלמלא היה תורם לפני אותו תאריך:
 בתנאי שאם שיעור זה נמוך יותר מהשיעור שלפיו היה תורם את תרומתו לפני אותו
 תאריך, וכל עוד הוא נמוך יותר כנ״ל, דשאי הוא, אם יבחר לעשות כן, להמשיך — לאחר
 מסירת הודעה בכתב למועצה — לתרום לפי השיעור הנזכר לאחרונה ן ורשאי: היא: לחזור

 מברירה זו בכל זמן שירצה.

 תרומות הממשלה•

 תרומות בסכום
 מוכלל.

 הפםקת התרומות.

 אפשר להמשיד
 להרים תרומות

 במילואן אם הופחתה
 המשכורת•

 תורמים שחזרו
 ונתמנו מחדש.
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 כרגיל אין להחזיר
 תרומות.

ת לרווק  החזרת תרומו
 או לאלמן ללא

 ילדים בני־פנסיה.

 מעברת תורם לשירות
 ציבורי אחר, שקבע

 הוראות בדבר
ות לאלמנות  פנסי

 וליתומים.

 העברת תורם לשירות
 ציבורי אחר, שלא י
 קבע הוראות׳ בדבר

ות לאלמנות  פנסי
 וליתומים.

— החזרת תרומות. / ק ד ל  ח
 16. כל תרומות ששולמו לפי פקודה זו לא תוחזרנה, אלא־אם נקבעה במפורש הודאה

 אחרת על־כך בפקודה הזאת.
/ אם יפסיק תורם, שהוא רווק או אלמן ללא  17. —(1) מתוך כפיפות להוראות חלק ה
 ילדים בגיל פנסיה, להדים את תרומותיו לקופת הקרן, יחדל לאחד־מכן מהיות תורם לצרכי
 פקודה זו, ואז ישולם לו, או לבא־כוחו האישי החוקי, אם יש בנמצא בא־כיח כזה, כל־
 שהוא, או — אס לא יהיה בא־כוח אישי חוקי כזה — לאדם הזכאי לכך לפי החוק, הסכום

 הבא, בניכוי כל חוב שהוא, המגיע לממשלה, דהיינו : —
 (א) במקרה של רווק — סכום התרומות ששילם, בצירוף ריבית דריבית המגיעה עליו,

 ואילו
 (ב) במקרה של אלמן — סכום התרומות ששילם במשך התקופה שעברה מתאריך מות
 אשתו האחרונה או מהתאריך שבו חדל ילדו האחרון מלהיות בן פנסיה, הכול לפי

 התאריך המאוחר יותר, בצירוף ריבית דדיבית המגיע עליו:
 בתנאי שאם פוטר תורם כזה מהשירות הציבורי בגלל התנהגות גרועה, תוהזדנה

 התרומות כנ״ל ללא ריבית.
 (2) לצרכי סעיף זה, תחושב הריבית בשיעור שני אחוזים וחצי האחוז למאה לשנה, וסופי
 שנים יהיו ביום 31 במארס של כל שנה ושנה. הריבית תצורף לכל תרומה ותרומה בראשון
 לחודש שלאחד יום תשלום התרומה, וצירופה. יפסק ביום האחרון לחודש שלפני היום שבו

 סולק התשלום לפי סעיף זה.

 חלק ה׳. — הודאה בדבר פקידים העוזבים את השידות.
 18. אם הועבר תורם משירות הממשלה לשירות ציבורי אחד, שקיימת בו תכנית מאושרת,

 יהיה, כוחן של ההוראות הבאות יפה: —
 .(1) אם התורם רווק או אלמן ללא ילדים בגיל הפנסיה —

 (א) יישאר, אם יבחר לעשות כן לפי הודעה בכתב שתישלח למועצה לא יאוחר משלושה
 ,• חדשים לאחר תאריך ההעברה, תורם לצרכי פקודה זו בלי להרים תרומות נוספות!

 (ב) סעיף 17 לא יחול לפני תום שלושת החדשים הנ״ל או לפני מותו — אם יקדם לכך,
 : . אולם לאחר־מכן יחול למן תאריך ההעברה, אם לא בחד כפי שנקבע בפסקת־משנה (א),

 אך לא במקרים אחדים?
 (ג) אם, לאחר שבחר כנ״ל, עזב את השידות הציבורי או מת מבלי שנשא אשד (בפעם

 הראשונה) או אשה שנייה, הכול לפי העניין, תחולנה הוראות סעיף 17 ?
 ;ד) אם, לאחר שבחר כנ״ל, נשא אשה, — בלי שעזב את השירות הציבורי, לא תחולנה

 עוד במקרהו ההוראות שנזכרו לאחרונה.
 (2) אס התורם נשוי או אלמן שלו ילדים בגיל פנסיה —

(א) ימשיך, אם יבחר,לעשות כן לפי הודעה בכתב שתישלח למועצה לא יאוחר משלושה : 

 חדשים לאחר תאריך ההעברה, לתרום לקרן בשיעור שלפיו היה תורם באותו תאריך?
 (ב) אם לא יבחר לעשות כן, יחדל מתרום למן תאריך ההעברה.

 19. אם הועבר תורם משירות הממשלה לשירות ציבורי אחר, שאץ קיימת בו תכנית
 מאושרת, יהיה כוחן של ההוראות הבאות יפה:— .

 '.(!)'אפ התורם רווק או אלמן ללא ילדים בגיל הפנסיה —
 (א) רשאי הוא, אס יבחר לעשות כן לפי הודעה בכתב, שתישלח למועצה לא יאוחד
 משלושה חדשים לאחר תאריך ההעברה, להמשיך לתרום לקרן בשיעור שלפיו היה

 תורם באותו תאריך?
 (ב) סעיף 17 לא יחול לפני תום שלושת החדשים הנ״ל או לפני מותו — אם קדם לכך,
 'אולם לאחר־מכן הוא יחול למן תאריך ההעברה, אם לא בחד כפי שנקבע בפסקת־

 . משנה (א), אך לא במקרים אחדים ?
 (ג) אם — לאחר שבחר כנ״ל — הוא בוחר, בהודעה בכתב הערוכה למועצה בזמן מך
תה או  הזמנים, לחדול מתרוס, יחדל מתרוס כאמור למן האחד לחודש, שבו עדך-
 הודעה? ומתוך כפיפות להוראות פקודה זו — אם היה באותו זמן רווק או אלמן
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 ללא ילדים בגיל־הפנסיה וחדל מתרוט כנ״ל, בין כשהיה בשירות ציבורי ובין שעזב
 את השירות הציבורי ובין שמת, תחולנה הודאות סעיף 17.

 (2) אם התורם נשוי או אלמן שלו ילדים בגיל פנסיה —
 (א) רשאי הוא, לפי בחירתו, להמשיך לתרום, ואח״כ לחדול מתרום, באופן שנקבע בסעיף־

 קטן (1)1
 (ב) אם לא יבחר כנ״ל להמשיך לתרום, יחדל מתרום מתאריך ההעברה.

 20. —(1) אם פרש תורם נשוי, או אלמן שלו ילדים בגיל פנסיה, משירות ציבורי, לפני
 שמלאו לו 55 שנה, והוענקה לו פנסיה מקופת ההכנסות הכלליות של פלשתינה(א״י), ימשיך
 לתרום בשיעור שלפיו היה תורם לפני פרישתו״ אלא־אם־כן ועד אשר יבחר, בהודעה הערוכה

 ככתב למועצה —
 (א) להדים תרומות בשיעור הנאות לסכום אותה פנסיה, או

 (ב) לחדול מתדום למן האחד לחודש שבו ערך אותה הודעה כנ״ל.
 אם יבחר כנ״ל, תפחתנה או תיפסקנה תרומותיו כאמור. תורם דשאי — לפי סעיף־קטן

 זה — לחדול מתרום, אף־על־פי שכבר בחר תחילה לתרום כנקבע בפסקה (א).
 (2) למרות הוראות סעיף 24, אם פרש תורם מחמת בריאות לקוייה ומת —

 (1) לא יאוחר משלוש שנים לאחר תאריך פרישתו, אם היה תורם בתאריך מותו, כאמור

 בפסקה (א) של םעיף־קטן (1),
 (11) לא יאוחר משנתיים לאחר תאריך פרישתו, אם כבר חדל מתרום בתאריך מותו, —

 — תחושב כל פנסיה שהיא, שיש לשלמה בגללו, כאילו מת יום לפני פרישתו.
 (3) אם ממשיך תורם כזה לתרום לפי סעיף־קטן (1), ולאחד־מכן תמות אשתו, וילדיו

 (אם ילדים לו) יחדלו מהיות בגיל פנסיה או ימותו, יחדל מתרום.
 (4) מקום שבחר פקיד או הוכרח לבחור בפנסיה והענקה מופחתים, במקום פנסיה שהיה
 עלול לקבל אלמלא אותה בחירה או אותו הכרח, יהיו רואים את הפנסיה שלו, לצורך חישוב
 תרומותיו, לפי פסקה (א) של םעיף־קטן (1), כאילו היתה סכום הפנסיה שלא הופחתה, שהיה

 עלול לקבלה כנ״ל.
 21. —(1) כל ברירה לפי סעיף 18, 19 או 20 לא תהיה נתונה להפקעה, אלא־אם נקבעה

 הוראה אחרת במפורש בפקודה הזאת.
 (2) משלא שילם תורם, הזכאי בברירה לחדול מתרום, את תרומתו החדשית — בין כולה
 ובין מקצתה — במשך תקופה של שלושה חדשים, יהיו רואים אותו כאילו בחר לחדול

 משלם באחד לחודש שעליו מגיעה אותה תרומה:
 בתנאי כי אם יורה הנציב העליון במקרה מיוחד כל־שהוא לעשות כן׳ יהיה ייסעיף־קטן
 זה תוקף כאילו במקום שלושה חדשים נזכרה בה אותה תקופה ארוכה יותר, שיקבע הנציב

 העליון.
 22. אם פרש תורם נשוי, או אלמן שלו ילדים בגיל הפנסיה, מהשירות הציבורי מחמת
 בריאות לקוייה, ולא הוענקה לו פנסיה מההכנסות הכלליות של פלשתינה(א״י), תחושב
 כל פנסיה שהיא, שיש לשלמה לאחר מותו, אם מת לא יאוחר משנתיים לאהד תאריך

 פרישתו, כאילו מת יום לפני אותו תאריך.

 חלק ו׳. — חישוב פנסיות ותשלומן.
 23. —(1) כל פנסיות תחושבנה בהתאם ללוחות פנסיה והוראות פנסיה, הרשומים בתוספות
 א׳ ו־ב׳ על הפקודה הזאת, ומנהל־החשבונות הכללי ישלם את הפנסיות, או יסדר כי סוכני

 הכתר ישלמון, משיגיע זמן. פרעונן,
 (2) כל הפנסיות תתחלנה, מתוך כפיפות להוראות פקודה זו, ביום שלאחד מות התורם.

 שבגללו הן משתלמות, תצטברנה יום־יום ותהיינה נפרעות בסוף כל חודש:
 בתנאי שמותר יהיה לשלם פנסיה מדי רבע שנה במקום מדי חודש בחדשו, אם האדם

 שלו יש לשלמה רוצה בכך.
 24. —(1) אם הוגדל כלל התרומות החדשיות, שמשלם תורם נשוי, או אלמן אשד לו ילדים
 בגיל פנסיה, או שמשלמים אותן בשמו, תגדל כל פנסיה שהיא, העלולה להשתלם בגלל
 אותו תורם, בסכום המתאים לפנסיה, שהיתה עלולה להשתלם בתוקף תרומה השווה להגדלה.

 אילו התחיל:התורם לתרום לקרן בתאריך ההגדלה.

ו של  המשכת תרומותי
 תורם נשוי או אלמן

 שלו ילדים בגיל־
 פנסיה לאחר שפרש

 לפנסיה.

 הוראות :ענייז
 ברירות.

 פרישה ללא פנסיה
ת  מחמת בריאו

 לסוייה.

ות  חישוב פנסי
 ותשלומן.

 השפעת הגדלתן
 והפחתת! של תרומות.
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 (2) אם הופחתו אותן תרומות, תופחת כל פנסיה שהיא, העלולה להשתלם בגללו, כדי
 הסכום שבו היתה מוגדלת, אילו היו מגדילים אותן תרומות תחת להפחיתן.

 (3) משתדלות תרומות, שהתורם חייב בתשלומן, שלא במקרים הנזכרים בפסקאות (א)
 ד(ב) של סעיף 13, רואים חדלון זה כהפחתה לצרכי םעיף־קטן (2).'

 25. מתוך כפיפות להוראות פקודה זו — וכויותיהם סל
־ נהנים. , ו כ ׳ א ה נ ה נ * ה , ב ק ׳ י ם י ד ח ם א י נ ה ן נ ך א ז ן ה א נ ה ו נ י ד ז ן ן א ך , ׳ ^ ם ו ך ל ת ן ש ת ו מ  ^ ב

 אחד ואחד מאותם הנהנים — הכול לפי העניין, פנסיה — בהתאם להוראות הפקודה הזאת.
 ׳(2) אם יש לשלם פנסיות ליותר מנהנה אחד, יקבל כל אחד ואחד מהנהנים אותו חלק
 מהפנסיה, שהיה מקבל אילו היה נהנה יחיד, כיחס שבין כל הפנסיה כיחידה לכלל מספרם

 של הנהנים.
 (3) מקום שישנם שני'נהנים או יותר המקבלים פנסיות בגלל אותו תורם עצמו, והפנסיה
 המשתלמת לאחד מאותם נהנים פוסקת לפי הוראות פקודה זו, הרי הנהנה האחד או הנהנים
 האחרים יקבל(ו), החל מתאריך אותה הפסקה, את הפנסיה או הפנסיות שהיה מקבל או שהיו

 מקבלים אלמלא היה אותו נהנה הנזכר לראשונה קיים בשעת מותו של אותו תורם.
ת סל יתומים. ו  26. —(1) מקום שיש רק ילד אחד או ילדה אחת של תורם, שנולדו בנישואים כל־שהס, פנסי

 הזכאים בפנסיה, תהיה הפנסיה בשיעור הפנסיה שאמו — או אמה — קיבלה, או היתה
 מקבלת אילו היתה צריכה להשתלם לה, והיא תיפסק לכשיחדלו אותו ילד או אותה ילדה

 מהיות בגיל פנסיה או לכשימותו.
 (2) מקום שמצויים שני ילדים או יותר של תורם, שנולדו בנישואים כל־שהם, הזכאים
 בפנסיה, תהיה הפנסיה בשיעור הפנסיה שאמם קבלה, או היתה מקבלת אילו היתה צריכה
 להשתלם לה, והיא תשולם לאותם ילדים בחלקים שווים. כשילד או ילדה כל*שהם מבין
 הילדים האלה חדלים מהיות בגיל פנסיה או מתים, ישולם חלקם באותה פנסיה לילד הנותר
 — מאותם נישואים — שהוא בגיל־פנםיה, או — אם מצויים שני ילדים כאלה או יותר —

 לאותם ילדים בחלקים שווים.
 27. —(1) מקום שהנהנה היא אלמנתו של תורם, תחדל הפנסיה מהיות משתלמת לה מותה סל האלמנה
 לכשתינשא מחדש. או נישואיה מחדש.

 (2) משחדלה פנסיה כזאת מהשתלם כנ״ל או בגלל מותה של האלמנה או מששמטה לפי
 םעיף־קטן (2) של סעיף 6, ואין בחיים ילדים בגיל פנסיה, שנולדו בנישואיה של האלמנה
 לתורם, תיפסק הפנסיה ז אך אם מצויים ילדים כאלה, תשולם הפנסיה לאותם ילדים בהתאם

 להוראות פקודה זו.
 28. מקום שהוכרז על נהנה — בהיותה אלמנתו של תורם — בפםק־דין של בית־משפט פשיטת־רגל סל

ת האלמנה. ו י ה ה מ י ם נ פ * ה , ד ח  מוסמך, כי היא פושטת־דגל או נטולת־יכולת לשלם את חובותיה, ת
 משתלמת לה לאחר־מכןן ואם יצווה הנציב העליון, תיפסק:

 . בתנאי, שאם אין הנציב העליון מצווה — וכל עוד אינו מצווה — שתיפסק הפנסיה, רשאית
 המועצה, באישורו של הנציב העליון, לשלם מזמן לזמן, במשך שארית חייה של האלמנה,
 או במשך אותה תקופה קצרה יותר או אותן תקופת קצרות יותר — בין שהן רצופות
 ובין שהן מםורגות לסירוגים, כפי שתמצא המועצה לנכון — קצבה לאלמנה או לילד או
 לילדים כל־שהם שנולדו בנישואיה עם התורם, או בחלקה לאלמנה ובחלקה לאותו ילד או
 לאותם ילךים כל־שהם, בשיעור שלא יעלה.על שיעור אותה פנסיה; ומקום שסכום הקצבה
 ששולם כנ״ל הוא פחות מסכום הפנסיה, רשאי מזכיר הממלכה לתת הוראות בדבר הגדלת
 הפנסיה, המשתלמת לילד כל־שהוא שנולד בנישואים אחרים כל*שהם של התורם, שתהיה
 תוצאה מההפחתה, החלה לפי סעיף זה, על הסכום המשתלם מן הקרן, ואותה פנסיה תוגדל

 כאמור.
לאחר שמלאו ל1 55 שנה או לאחר שעזב אנשים מסויימים .  29. —(1) שום אלמנה של תורם, שנישאה לו

ו • אינם זכאים בפנסיה. < ז ד ן ו ק י פ כ ד צ » ה , נ ח ו נ ו ה ם ,*א י י א ו ש י  את השירות הציבורי, ושום ילד שנולד באותם נ
 ולא ייעשו זכאים בפנסיה.

 '(2) תורם שמת. במשך 'שנים־עשר חודש מתאריך נישואיו ולא הניח אחריי ילד שנולד
 בנישואים אלה, לא תהווה אלמנתו נהנה לצרכי פקודה זו, ולא תיעשה זכאית בפנסיה כל* י

 שהיא לפיה:
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 בתנאי.שתהיה המועצה רשאית להורות — באישורו של הנציב העליון — כי הפנסיה, בין
 כולה ובין חלק כל שהוא ממנה, שבה היתה אלמנה זו זכאית, אלמלא הוראותיו של כעיף־
 קטן זה (והיא נקראת בסעיף זה ״פנסיה שבהשערה״), תשולם לה $ ומקום שמורה המועצה
 כן, תהיה האלמנה זכאית בתשלום כאמור, ותהווה נהנה לצדכי פקודה זו? ואם בתוקף
 הודאתה של המועצה יהיה רק חלק מהפנסיה שבהשערה משתלם לאלמנה זו, תוגדל הפנסיה
 — המשתלמת לנהנה אחר כל־שהוא — בסכום, שיחסו להבדל שבין הפנסיה שהיתה
 משתלמת לאותו נהנה אילו הורתה המועצה לשלם לאלמנה הנ״ל את כל הפנסיה שבהשערה,
 והפנסיה, שהיתה משתלמת לאותו נהנה אילו לא הורתה המועצה דבר לפי םעגף־קטן זה.
 יהיה כמתכונת שבין חלק הפנסיה שבהשעדה, שלא ניתנה הוראה לשלמו, לכלל כל הפנסיה

 שבהשערה.
 .,30. אם נוכחה המועצה לדעת כי אלמנתו של תורם המקבלת פנסיה עזבה או זנחה
 ילד,: שנולד בנישואיה עם התורם,.ואשר פרנסתו עליה — לפי החוק — והוא בגיל פנסיה,
 או לא פרנסה אותו. או תמכה בו או אינה מפרנסת אותו או תומכת בה במידה שאמצעיה
 מניחים לה לעשות כן, רשאית המועצה, לפי שיקול־דעתה — שאין עליו שליטה אחרת, לשלם
 או לצוות לשלם לאותו ילד, כל זמן שהוא עומד בגיל פנסיה, אוהו חלק מהפנסיה אשר
 יישר בעיניהם, ולאלמנה לא תהיה כל תביעה נוספת על חלק כל־שהוא של הפנסיה שישולם

 כנ״ל •
 31. —(1) פנסיה כל־שהיא או חלק כל־שהוא של פנסיה או כל קיצבה, המשתלמים לפי
 פקודה זו או בתקפה, לילד בגיל פנסיה, וקיצבה כל־שהיא המשתלמת בתוקף פקודה זו
 לאלמנה,: מותר לשלמם, כפי שתחליט המועצה מזמן לזמן לפי שיקול־דעתה — שאין עליו

 שליטה: אחרת: — אם —
 (א) לאותו ילד או לאותה אלמנה, או

 (ב) לאותו אדם או לאותם אנשים, שיישרו בעיני המועצה, למען יפרנסו, יתמכו או יחנו
 אותו ילד או אותה אלמנה, או ישתמשו בהם לאותן מטרות.

 (2) מקום שמשלמים את הפנסיה םוכני־הכתר, יהיה נודע לסעיף־קטן (1) אותו תוקף
 כאילו נזכרו בו סוכני הכתר במקום המועצה.

 32. המועצה רשאית לדרוש כל הוכחה, שתחשוב אותה לרצוייה, כי אדם כל־שהוא
 המתיימר להיות זכאי בפנסיה, או אשר בשמו הוגשה תביעה כזאת, חי הוא וזכאי בפנסיה,;
 ומותר יהיה לסרב לשלם פנסיה כל־שהיא, עד שתימצא הוכחה כזאת כדי הנחת־דעתה.

 המסתברת של המועצה.

 חלק ז׳. — שונות.
 ׳33. פרט למה שנקבע במפורש בפקודה זו, לא תהיינה כל פנסיה וכל זכויות של חורם
 כל־שהוא לפי פקודה זו, נתונות ליעוד או להעברה או צפויות לעיקול או לתפישה או לתפישה
 זמנית בגלל חוב או תביעה כל־שהם או עשויות לגבות מהן אותם חוב או תביעה כל־שהם:
 בתנאי שתרומה או סכום אחר כל־שהם המגיעים לקרן מתורם או תורם נפטר — יהיה
 אפשר לנכותם מסכום כל־שהוא הצריך להשתלם מן הקרן לאותו תורם או בגללו? וסכום
 כל־שהוא המגיע לקרן מאלמנתו או ילדו של תורם יהיה אפשר לנכותו מפנסיה או קיצבה

 כל־שהן הצריכות להשתלם; בתוקף פקודה זו, לאותם אלמנה או ילדי, או בשמם.
 34. לתשלום תרומות, פנסיות וכל שאר הסכומים לפי פקודה זו, יהיה שער־החליפיב,

 כל אימת שיש צורך בחליפים, כפי שיקבע זאת מזמן לזמן הנציב העליון.
 35. כל השאלות והסכסוכים על־דבר כל מי שיהיה זכאי להיחשב תורם, או על זכותם
 של אלמנה או ילד לפנסיה, או על סכום אותה פנסיה, או על זכויותיו או התחייבויותיו
 של אדם כל־שהוא לפי פקודה זו, תועברנה על־ידי, המועצה לנציב העליון, והחלטתו של
 הנציב העליון. תהיה מחייבת ומכרעת לגבי כל הצדדים וסופית לכל הצרכים ומכל הבחינות,

 ולא תהיה נתונה לערעור או להשגה על־ידי ביחרמשפט כל־שהוא או בפניו.
 36. הנציב העליון במועצה רשאי להתקין, באישורו המוקדם של מזכיר הממלכה, תקנות

 לשם ביצוען של הוראות הפקודה הזאת. ־

וס ילד.  אי־פירנ

ות  תשלום פנסי
 לילדים בגיל פנםיה

 וקצבות לאלמנות.

 הוכחת תביעה
 לפנסיה.

 אין ליעד פנסיה
 או לגבות ממנה•

 שער־החליפים.

 בשאלות וסכסוכים
 יפםוק הנציב העליון.
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 תוספת א.
 טבלה א.

 הפנסיה השנתית, המשתלמת בתשלומים חדשיים, שתובטח בתשלום יחיד של 1.

 גיל האשה ביונז הולדתה האחרון לי
 £ £ ש «' ° •*
 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 ב? £

20 .637 .666 .700 .742 .797 .873 .972 1.12 1.29 1.51 
21 .622 .650 .683 .725 .779 , .853 .950 1.09 1.25 1.47 
22 .605 .634 .666 .708 .761 .833 .928 1.06 1.22 1.44 
23 ,590 .618 .650 .691 .743 .814 .907 1.04 1.20 1.41 
24 .575 .602 .634 .674 .725 .795 .887 1.02 1.18 1.38 

25 .560 .586 .618 .657 .707 .776 .867 .996 1.15 1.35 
26 .545 .570 .602 .640 .689 .756 .846 .972 1.13 1.32 
27 .531 .555 .586 .624 .671 .736 .825 .946 1.10 1.29 
28 .517 .540 .570 .608 .653 .717 .805 .920 1.07 1.26 
 1.24 1.04 896. 785. 699. 636. 592. 554. 525. 504. י 29

 1.22 1.02 876. 766. 681. 620. 576. 538. 509. י 491. 30
31 .472 .490 .518 .554 .597 .656 ; .739 .846 .988 1.18 
32 .453 .472 : .498 .533 .575 .632 .712 .816 .950 1.14 
33 .435 .454 .479 .512 .554 .608 .685 .787 .914 1.10 
34 .418 .436 .460 .492 .533 .585 .659 .760 .882 1.06 

35 .402 .419 .442 .472 .512 .563 .634 .732 .850 1.02 
36 .387 .402 .424 .453 .492 .541 .610 .705 .823 .983 
37 .372 .386 .407 .434 .472 .520 .587 .679 .796 .949 
38 .357 .371 .390 .416 .453 .500 .565 .654 .769 .918 
39 .342 .356 .374 .399 .434 .481 .544 .629 .743 .887 

40 .328 .342 .359 .382 .415 .462 .523 .606 .716 .856 
41 .314 .328 .344 .366 .397 .443 .502 .582 .689 .830 
42 .300 .314 .329 .350 .380 .424 .481 .558 .662 .803 
43 .287 .300 .314 .335 .363 .405 .461 .535 .636 .776 
44 .274 .287 .301 .320 .346 .386 .442 .514 .611 .749 

45 .263 .275 .288 .306 .331 .368 .424 .493 .588 .724 
 701. 567. 474. 407- 352. ד31. 292. 276. 263. 252. 46
47 .241 .252 .264 .280 .304 .337 .390 458 .548 .678 
48 .231 .241 .253 .269 .291 .323 .374 .442 .530 .660 
49 .222 .231 .243 .259 .279 .310 .359 .427 .513 .644 

50 ,213 .222 .233 .249 .268 .298 .344 .414 .499 .630 
51 .204 ,213 .224 .239 .258 .286 .330 .401 .487 .617 

: 52 ,195 .204 .215 .229 .248 .275 .317 .388 ,476 .604 
.53 .187 .195 .206 .220 .239 .265 .304 .374 .465 .591 
54 : 180 : , .187 .198 .211 .230 .256 .293 .360 .455 • .579 
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 טבלה ב.

 הפנסיה השנתית, המשתלמת בתשלומים חדשיימ, שתובטח בתרומה שנתית של 1, המשתלמת בתשלומים חדשיים.

 גיל חאשה ביום הולדתה האחרון ^ ״
- ° £ 
 £ £ =׳
 ״ ח «ז
 ש ־י׳

 65 יל ״ 60 55 50 45 40 3-5 30 21 20

20 6.94 7.26 7.63 8.08 8.69 9.51 10.59 12.17 14.03 16.48 
21 6.72 7.03 7.38 7.84 8.43 9 . 2 2 10.29 11.81 13.54 15.97 
22 6.50 6.80 7.14 7.59 8.17 8.94 9.99 11.45 13.12 15.49 
23 6.28 6.57 6.91 7.34 7.91 8.66 9.69 11.09 12.76 15.01 
24 6.07 6.35 6.68 7.10 7.65 8.38 9.38 10.73 12.38 14.53 

25 5.86 6.13 6.45 6.86 7.39 8.11 9.07 10.38 12.04 14.06 
26 5.65 5.91 6.22 6.62 7.13 7.83 8.77 10.03 11.64 13.62 
27 5.45 5.69 5.99 6.39 6.88 7.55 8.46 9.69 11.23 13.19 
28 5.25 5.48 5.77 6.16 6.63 7.27 8.16 9.35 10.84 12.78 
29 5.05 5.26 5.55 5.93 6.38 7.00 7.87 9.01 10.46 12.38 

30 4.85 5.04 5.33 5.70 6.14 6.74 7.58 8.67 10.08 11.99 
31 4.60 4.79 5.06 5.41 5.83 6.40 7.21 8.25 9.60 11.43 
32 4.36 4.54 4.79 5.12 5.53 6.07 6.84 7.84 9.12 10.87 
33 4.12 4.29 4.53 4.84 5.23 5.74 6.47 7.44 8.65 10.31 
34 3.89 4.05 4.27 4.56 4.94 5.42 6.11 7.05 8.19 9.78 

35 3.67 3.82 4.02 4.28 4.66 5.11 5.76 6.66 7.75 9.26 
36 3.45 3.59 3.78 4.02 4.38 4.81 5.43 6.28 7.32 8.76 
37 3.24 3.37 3.54 3.77 4.10 4.53 5.11 5.91 6.92 8.28 
38 3.03 3.16 3.31 3.53 3.83 4.26 4.80 5.55 6.52 7.81 
39 2.82 2.95 3.09 3.29 3.57 3.98 4.49 5.20 6.13 7.34 

40 2.62 2.74 2.88 3.06 3.32 3.70 4.18 4.85 5.73 6.88 
41 2.42 2.53 2.66 2.83 3.07 3.42 3.88 4.50 5.32 6.41 
42 2.22 2.32 2.44 2.60 2.82 3.14 3.57 4.14 4.91 5.95 
43 2.03 2.12 2.23 2.37 2.57 2.86 3.26 3.79 4.50 5.49 
44 1.84 1.92 2.02 2.14 2.32 2.59 2.96 3.45 4.10 5.02 

45 1.65 1.73 1.81 1.92 2.08 2.32 2.67 3.11 3.71 4.56 
46 1.47 1.54 1.61 1.71 1.85 2.06 2.38 2.78 3.32 4.10 
47 1.29 1.35 1.41 1.50 1.63 1.81 2.10 2.45 2.94 3.64 
48 1.12 1.17 1.22 1.30 1.41 1.56 1.81 2.13 2.56 3.19 
49 .944 .987 1.03 1.10 1.19 1.32 1.53 1.82 2.19 2.74 

50 .770 .805 .847 .903 .973 1.08 1.25 1.51 1.82 2.29 
51 .601 .627 .660 .704 .759 .842 .973 1.19 1.44 1.82 
52 .430 .449 .473 .505 .547 .605 .700 .857 1.05 1.33 
53 .258 .270 .285 .304 .330 .366 .420 .516 .643 .817 
 275. 216. 171. 139. 121. 110.- י 100. 094. 088. 65:. 54
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 טבלה ג.
 התשלום היחיד, שיבטיח פנסיה שנתית של 1, המשתלמת בתשלומים הדשיים.

•  ביל האש־ בידם הץלדתיל ה»תי,ין 2 י
- ° £ 
־ : =} £ =1  י י י י ־

 60 55 '50 45 40 35 30 25 20 ש £

20 1.57 1.50 1.43 1.34 1.26 1.14 1.03 .895 .777 .661 
21 1.61 1.54 1.46 1.38 1.28 1.17 1.05 .918 .799 .678 
22 1.65 1.58 1.50 1.41 1.31 1.20 1.07 .940 .817 .694 
23 1.69 1.62 1.54 1.44 1.34 1.23 1.10 .962 .833 .709 
24 1.73 1.67 1.58 1.48 1.38 1.26 1.12 .984 .851 .726 
25 1.78 1.71 1.62 1.52 1.41 1.29 1.15 1.01 .869 .744 
26 1.83 1.76 1.67 1.56 1.45 1.32 1.18 1.03 .891 .761 
27 1.88 1.81 1.71 1.60 1.49 1.36 1.21 1.06 .914 .778 
28 1.93 1.86 1.76 1.64 1.53 1.40 1.24 1.09 .937 .794 
29 1.99 1.91 1.81 1.69 1.57 1.43 1.27 1.11 .959 .810 
30 2.05 1.97 1.86 1.73 1.61 1.47 1.30 • 1.14 .981 .826 
31 2.12 2.04 1.93 1.80 1.67 1.53 1.35 1.18 1.02 .854 
32 2.20 2.12 2.01 1.87 1.73 1.59 1.40 1.22 1.05 .884 
33 2.29 2.20 2.09 1.95 1.80 1.65 1.46 1.26 1.09 .916 
34 2.38 2.29 2.17 2.03 1.87 1.71 1.52 1.31 1.13 .948 
35 2.48 2.39 2.26 2.12 1.95 1.78 1.58 1.36 1.17 .981 
36 2.59 2.49 2.36 2.21 2.03 1.85 1.64 1.42 1.21 1.02 
37 2.69 2.59 2.46 2.30 2.12 1.92 1.70 1.47 1.25 1.05 
38 2.80 2.70 2.56 2.40 2.21 2.00 1.77 1.53 1.30 1.09 
39 2.92 2.81 2.67 2.50 2.30 2.08 1.84 1.59 1.35 1.13 
40 3.05 2.93 2.79 2.61 2.40 2.16 1.92 1.65 1.40 1.17 
 1.21 1.45 1.72 2.00־ 2.25 2.52 2.73 2.91 3.05 3.19 41
42 3.33 3.19 3.04 2.86 2.64 2.36 2.08 1.79 1.51 1.25 
43 3.48 3.34 3.18 2.99 2.76 2.47 2.17 1.87 1.57 1.29 
44 3.64 3.50 3.33 3.13 2.89 2.59 2.26 1.95 1.63 1.34 
45 3.80 3.66 3.48 3.27 3.02 2.71 2.36 2.03 1.70 1.39 
46 3.97 3.82 3.64 3.42 3.16 2.84 2.46 2.11 1.77 1.43 
47 4.15 3.99 3.80 3.57 3.30 2.97 2.56 2.19 1.83 1.47 
48 4.33 4.16 3.96 3.72 3.44 3.11 2.67 2.26 1.89 1.51 
49 4.52 4.34 4.13 3.87 3.58 3.24 2.79 2.34 1.94 1.55 
50 4.71 4.52 4.30 4.03 3.73 3.37 2.91 2.41 2.00 1.59 
51 4.91 4.70 4.48 4.20 3.88 3.50 3.03 2.49 2.05 1.62 
52 5.12 4.90 4.66 4.37 4.03 3.63 3.15 2.58 2.10 1.66 
53 5.34 5.12 4.85 4.55 4.18 3.77 3.28 2.67 2.15 1.69 
54 5.58 5.36 5.05 4.74 4.33 3.91 3.41 2.77 2.20 1.73 

 תוספת ב.
 הוראות לשימוש בטבלאות.

 לצדכי התוספת הזאת ״תרומת״ ו״תרומות״ פירושן תרומה ותרומות של הפקיד.
 א. תורם שהתחיל לתרום בהיותו רווק.

 הפנסיה הרשומה שיש לרשמה בשעת הנישואים תתקבל אם יחוברו שני הסכומים שיחושבו בהתאם לכללים
 1 (א) ד1(ב) -

 (א) פנסיה, בהתחשב עם התרומות ששולמו במשך ימי רווקות —
 כלל ו(א) צבור את התרומה, בצירוף ריבית דריבית בשיעור 6%, וסופי שנים יהיו מידי יום 31
 בדצמבר, והכפל את התוצאה בכמות שתימצא בטבלה א לפי גיליתם הנאותים של הבעל והאשה
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 — ביום הולדתם האחרון לפני האדיר נישואיהם. המכפלה תהיה הפנסיה הרשומה על־חשבון
 התרומה ששולמה במשך תקופת הרווקות.

 (ב) פנסיה בהתחשב עם התרומה השנתית שהיתה משתלמת בתאריך הנישואים —
 כלל 1 (ב) הכפל את סכום התרומה השנתית המשתלמת בכמות שתמצא בטבלה ב לפי גיליהם הנאותים של
 הבעל והאשה — ביום הולדתם האחרון לפני תאריך נישואיהם. המכפלה תהיה הפנסיה הרשומה

 על־חשבון התרומה שהשתלמה בתאריך הנישואים.
 דוגמאות: (1)

 פקיד נולד ביום 31 ביולי, 1915.
 פקיד התחיל לתרום ביום 1 בינואר, 1944.

 פקיד נשא אשה ביום 30 ביוני, 1947.
 אשתו נולדה ביום 12 באבגוםט, 1921.

 גיל הפקיד ביום הולדתו האחרון לפני תאריך הנישואים: 31.
 גיל אשתו ביום הולדתה האחרון לפני תאריך הנישואים: 25.

 התרומה השנתית מיום 1 בינואר, 1944, עד ליום 31 בדצמבר, 1946 24 פונט
 התרומה השנתית מיום 1 בינואר, 1947, עד לתאריך הנישואים 30 פונט

 הצטברות התרומות ששולמו במשך ימי הרווקות: —
 כלל ו(א).

 תרומות מיום 1 בינואר, 1944, עד יום 31 בדצמבר, 1944 24 פונט
 תרומות במשך שנת 1945 •24 פונט
 ריבית לשנה אחת, בשיעור 6%, ע״ם 24 פונט 1.440 פונט

 49.440 פונט

 תרומות במשך שנת 1946 24.000 פונט
 ריבית לשנה אחת, בשיעור 6%, ע״ם 49.440 פונט 2.966 פונט

 76.406 פונט

 תרומות מיום 1 בינואר, 1947, עד ליום 30 ביוני, 1947 15.000 פונט
 ריבית לחצי שנה, בשיעור 6%, ע״ם 76.406 פונט ־ 2.292 פונט

 סה״כ של ההצטברות 93.698 טיינט

 כמות לפי טבלה א:

.490 | 3 ל 1 ע ב ז  ז

 האשד• 25 1
 93.698 פונט * 490=45.912 פונט = הפנסיה הרשומה תמורת התרומה ששולמה במשך

 ימי הרווקות.
 כלל 1 (ב).

 תרומה שנתית שהיתה משתלמת בתאריך הנישואים 30 פונט
 כמות לפי טבלה ב:

 .4.79 הבעל 31
 האשד. 25

 30 פונט א 4.79 = 143.700 פונט = הפנסיה הרשומה תמורת תרומה שנתית שהיתר. משתלמת
 בשעת הנישואים.

 כלל הפנסיה הרשומה, שנרשמה בשעה שנשא תורם רווק אשד.: —
 לפי כלל ! (א) 45.912 פונט

 לפי כלל 1 (ב) 143.700 פונט .
 םה״כ 189.612 פינט.

 (ג) שינויי פנסיה הכרוכים בתוספות על התרומה השנתית המשתלמת וההפחתות ממנה כל־זמן שהתורם
 נשוי לאשתו הראשונה.
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 כלל 1 (ג).

 הכפל את, סכום התוספת של התרומה השנתית השוטפת, או ההפחתה ממנה, בכמות שתמצא בטבלה ב
 לפי גיליהם הנאותים של הבעל והאשה, — ביום הולדתם האחרון י— בתאריך שינוי התרומה. המכפלה
 תהווה את הסכום שיש להוסיפו על הפנסיה הרשומה כתוצאה של התוספת על התרומה השנתית השוטפת,

 או הסכום שיש לנכותו מהפנסיה הרשומה כתוצאה של הפחתת התרומה השנתית השוטפת.
 חדלון תרומה, מפאת סיבה כל־שהיא, לפני הישלם תקופת־התרומה המלאה יש לראותו כהפחתה מן

 התרומה השנתית השוטפת כדי סכום אותה תרומה שנתית שוטפת.
 דוגמת השימוש בכלל 1 (ג): —

. ( ב ) ו  הנח כי הפרטים הם אלה שהובאו בדוגמה המצורפת לכללים 1 (א) ד

 התרומה השנתית הוגדלה ביום 31 במאי, 1957, מ־30 פונט ל־36 פונט.
 התרומה השנתית הוגדלה ביום 30 באפריל, 1962, מ־36 פונט ל־42 פונט.

 התרומה השנתית חדלה ביום 31 במארס, 1964.
 31 במאי, 1957 — תוספת התרומה השנתית השוטפת — 6 פונט. הכמות"שנמצאה בטבלה ב.

 הבעל 41
 האשה 35

 6 פונט x 2.83= 16.980 פונט == הסכום הטעון הוספה לפנסיה הרשומה.
 מיל הונט
189.612 . — ( ( ב )  הפנסיה הרשומה בשעת הנישואים (ר׳ הדוגמה שצורפה לכללים ו(א) ו־ ו
 הוסף 16.980

 הפנסיה הרשומה ביום 31 במאי, 1957 206.592
 30 באפריל, 1962 — תוספת התרומה השנתית השוטפת, 6 פונט.

 הכמות שנמצאה בטבלה ב.
 הבעל 46

2.83 

1.85 
 האשה 40

 6 פונט א 1.85 = 11.100 = הסכום הטעון הוספה לפנסיה הרשומה. מיל פונט
 הפנסיה הרשומה ביום 31 במאי, 1957, כנ״ל 206.592
 הוסף 11.100

1.47 | 

 הפנסיה הרשומה ביום 30 באפריל, 1962 — 217.692
 31 במארס, 1964, — חדלון.התרומה, שיש לראותו כהפחתה מהתרומה השנתית השוטפת, 42 פונט.

 הכמות שנמצאה בטבלה ב.
 הבעל. 48
 האשד, 42

 42 פונט x 1.47 = 61.740 פונט = הסכום הטעון ניכוי מהפנסיה הרשומה. מיל פונט י
 הפנסיה הרשומה ביום 30 באפריל, 1962, כנ״ל 217.692
 נכה 61.740

 הפנסיה הרשומה ביום 31 במארס, 1964 155.952
 11. הפנסיה הסכוייה לאשה השניה ולבאה אחריה.

 (א) שינויי פנסיה הכרוכים בהגרלות התרומה השנתית השוטפת, או הפחתות ממנה, בהיות התורם אלמן.
 כלל 11 (א) — הנח כי התורם נושא אשה, שגילה כגיל שאשתו הקודמת האחרונה היתה מגיעה אליו, אילו

. י ( ג )  היתה בחיים בתאריך שינוי התרומה, ונהג לפי כלל ו
 דוגמת השימוש בכלל 11 (א): —

 אם הפרטים הם כבדוגמה המצורפת לכלל 1 (ג), אלא שהאשה הראשונה שנולדה ב־12 באבגוסט, 1921,
 מתה ב־30 בנובמבר, 1955, מניחים כי התורם היה נשוי, בתאריך כל אחד ואחד משלושת שינויי התרומה,
 לאשה שנולדה ביום 12 באבגוסט, 1921. החישוב יהיה במקרה זה בחישובים המפורטים בדוגמה שצורפה

 לכלל 1 (ג).
 (ב) שינויי פנסיה לאחר שנשא התורם אשד, מחדש.

 אם גילה של האשד, השניה, או הבאה אחריה, היה — בתאריך הנישואים מחדש, לפי יום הולדתה
 האחרון — כגיל שאשתו הקודמת האחרונה היתה מגיעה אליו, אילו היתה בחיים באותו תאריך, נשארת

 הפנסיה הרשומה ללא שינויים.
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 כלל 11 (ב) — אם האשה השניה״ או הבאה אחריה, היתד. — בתאריך הנישואים מחדש — צעירה או
 קשישה — ביום הולדתה הבא — מגילה של האשד, הקודמת האחרונה, אילו היתה בחיים באותו תאריך,
 הכפל את סכום הפנסיה הרשומה בכמות שתמצא בטבלה ג, לפי גילם של הבעל — ביום הולדתו !זאחדון,
 בתאריך הנישואים — והאשה הקודמת האחרונה — ביום הולדתה האחרון — אילו היתד, בחיים באותו
 תאריך 5 הכפל את התוצאה שתתקבל כנ״ל בכמות שתמצא בטבלה א לפי גיל הבעל וגיל האשת השניה,

 או הבאה אחריה, בתאריך הנישואים מחדש.
 המכפלה תהווה את הפנסיה הרשומה שתירשם עם נישואיו של התורם מחדש.

 דוגמת השימוש בכלל 11 (ב).
 הנח כי הפרטים הם כפרטים שבדוגמה המצורפת לכלל 1 (ג).

. 30 בנובמבר, 1955. .  האשד, הראשונה מתה ביום .
 התורם נשא אשה שניה ביוב . . 31 בינואר, 1959.

 גילו של התורם — ביום הולדתו האחרון — בתאריך הנישואים מחדש 43
 גילה של האשה השניה — ביום הולדתה האחרון — בתאריך הנישואים מחדש 35

 גילה של האשה הראשונה — ביום הולדתה האחרון — אילו היתה בחיים בתאריך
 הנישואים מחדש 37

 31 בינואר, 1959 — הואיל והאשה השניה — ביום הולדתה הבא, בתאריך הנישואים מחדש — צעירה רגיל האשה
 הראשונה, אילו היתה בחיים, יש לחשב מחדש את הפנסיה הרשומה בסך 206.592 פונט (עיין הדוגמה

 המצורפת לכלל 1 (ג).

2.898 

.335 

 הבעל 43
 האשה 37

 הכמות שנמצאה בטבלה ג

 הכמות שנמצאה בטבלה א:
 הבעל 43
 האשה 35

= הפנסיה הרשומה ביום 31 בינואר 1959. 2 . 8 9 8 x פונט x 335. = 200.566 206.592 פונט 
 (ג) שינויי פנסיה לאחר הגדלות התרומה השנתית השוטפת, או הפחתות ממנה, בהיות התורם נשוי לאשתו השניה

 או הבאה אחריה.
 כלל 11 (ג) — נהג לפי כלל 1 (ג).

 * ב. — תורם שהתחיל לתרום בהיותו נשוי. *
 111. הפנסיה הםכוייה לאשה הראשונה.

 בכל מקרה של פקיד ציבורי, שהתחיל לתרום בהיותו נשוי, יש לראות את האשה, בתאריך התחלתי התרומות,
 כאילו היתה אשתו הראשונה של הפקיד, ואין לרשום שום פרטים על אשד, קודמת כל־שהיא, שהיה נשוי לה,

 אלא־אםיכן יש בנמצא ולד של אותה אשה ראשונה, שהוא בגיל פנסיה (ראה ג./י).
 (א) פנסיה בהתחשב עם התרומה השנתית השוטפת בתאריך התחלת התרומה.

 כלל 111 (א) — הכפל את סכום התרומה השנתית השוטפת בכמות שתמצא בטבלה ב לפי גיליהם של הבעל
 והאשה — בימי הולדתם האחרונים, בתאריך התחלת התרומות.

 המכפלה תהווה את הפנסיה הרשומה על חשבון התרומה השנתית השוטפת בתאריך התחלת התדומה.
 דוגמת השימוש בכלל 111 (א):— י

 הפקיד נולד ביום 31 ביולי, 1913.
 הפקיד נשא אשד, ביום 30 ביוני, 1940.

 הפקיד התחיל לתרום ביום 1 בינואר, 1944. י
 התרומה השנתית השוטפת ביום 1 בינואר, .1944 18 פונט

 האשה נולדה ביום 12 באבגוסט, 1918.
 גילו של הפקיד ביום 1 בינואר, 1944, לפי יום הולדתו האחרון — 0י:
1 בינואר, 1944, לפי יום הולדתה האחרון — 25 ם ו י  גילה של האשה ב

— :  הכמות שנמצאה בטבלה ב
 5.04 הבעל 30 |

 האשד. 25
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 18 פונט x 5.04 = 90.720 פונט = הפנסיה הרשומה בהתחשב עם התרומה השנתית השוטפת בהתחלת
 התרומה.

 (ב) שינויי פנסיה לאחר הגדלות התרומה השנתית השוטפת, או הפחתות ממנה, בהיות התורם נשוי לאשתו
 הראשונה.

ו (ב) — נהג לפי כלל I (ג). ו  כלל ו
 IV. הפנסיה הםכוייה לאשה השניה או הבאה אחריה.

 . (א) שינויי פנסיה לאחר הגדלות התרומה השנתית השוטפת, או הפחתות ממנה, בהיות התורם אלמן.
 . כלל IV (א) — נהג לפי כלל II (א).

 ,(ב) שינויי פנסיה לאחר שנשא בעל הפנסיה אשה מחדש.
 כלל IV (ב) נהג לפי כלל 11 (ב).

 (ג) שינוי פנסיה לאחד הגדלות התרומה השנתית השוטפת, או הפחתות ממנה, בהיות התורם נשוי׳ לאשתו
 השניה או הבאה אחריה.

 כלל IV (ג) — נהג לפי כלל I (ג).
 ג. תורם שהתחיל לתרום בהיותו אלמן.

 V. הפנסיה הסכוייה לילדים שנולדו בנישואיו הראשונים.

 כל עוד זכאים ילדיו של התורם — שנולדו בנישואיו הראשונים — בפנסיה, יש לרשום פנסיה על שמם. אמ
 אין ילדים כאלה בנמצא, דין האלמן כדין רווק.

 כלל V. — לצורך חישוב הפנסיה הרשומה של הילדים, הנח כי האשד! המנוחה חיתה עד תאריך התחלת התרומה
 ומתה מיד לאחר־מכן, ונהג לפי כללים III (א) ו־(ב).

 VI. הפנסיה הםכוייה לאשת השניה והבאה אחריה.

 כלל VI. — לצורך חישוב הפנסיה הרשומה של האשה, הנח כי האשד, שנפטרה, חיתה עד תאריך התחלת
 התרומה ומתה מיד לאחד־מכןז אח״כ נהג לפי הכללים החלים על פקידים שהתחילו לתרום בהיותם נשואים

 (דאה ב).
 ד. תורם שלו שני נהנים או יותר.

 כלל VII. — מקום שיש ילדים הזכאים בפנסיה, שנולדו לשתי נשים שנפטרו, או יותר, או מקום שמצויים
 אשד, וכן ילדים הזכאים בפנסיה — שנולדו בנישואים קודמים, בין עם אשה אחת ובין יותר מאשה אהת —
 יש לחלק את הפנסיה של כל נהנה, אשר חושבה מתוך השימוש בכללים שלעיל, בכלל־מםפד הנהנים המצויים אז,

 כדי למצוא את הפנסיה הרשומה של אוחו נהנה.
 ה. כיצד יש לנהוג בתרומות בסכום מוכלל שניתנו מרצון.

 כלל VIII (א) — אם התורם הוא רווק או אלמן ללא ילדים בגיל פנסיה, תצטבר התרומה בסכום מוכלל
. (א)  מתאריך התשלום, וינהגו בה לפי כלל ו

 כלל VIII (ב) — אם התורם נשוי או אלמן שלו ילדים בגיל פנסיה, יש להכפיל את םך ״התרומה ב־םכים מוכלל״
 בכמות שתמצא בטבלה א לפי גיליהם של הבעל והאשה — בימי הולדתם האחרונים—בתאריך תשלום התרומה.
 אם התורם אלמן, הנח כי האשה שנפטרה חיתה עד תאריך תשלום התרומה בסכום מוכלל ומתה מיד לאחדימכן.

 ו. חישוב הכמויות (או התוצאות שבטבלה) לגבי גילים שלא פורטו בטבלאות.
 גיל האשד, מפורט בטבלאות דק בהפסקות של חמש שנים. גילי בעלים ונשים, שהם צעירים מהגיל הצעיד
 ביותר שבטבלאות, דינם כדין הגילים הנמוכים ביותר, וגילי בעלים ונשים, שהם קשישים מהגיל הקשיש ביותר

 שבהן, דינם כדין הגילים הקשישים ביותר.
 ואשר לגילי״ביניים של נשים, חשב בחמישיות מדוייקות.

 דוגמאות:—
 כדי למצוא בטבלה א את הכמות הנאותה לגילם של בעל ואשה, שמלאו להם בימי הולדתם האחרונים 35

 שנה ר27 שנה כםידדם,
 הכמות לפי גילים 35 ר25 המסומנת בטבלה א היא 419.
 הכמות לפי גילים 35 ו״30 המסומנת בטבלה א היא 442.

 הוספת חמש שנים על גיל האשה גוררת אחריה הוספת 023. על הכמות המסומנת בטבלה לפי הגילים 35 ר25.
 שתי חמישיות של 023. הן 009.« משמצרפים מספר זה ל־419. מקבלים 428, שהוא הכמות הדרושה לפי

 גילים 35 ו־27.
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 כיוצא בזה, הכמות הנמצאת בטבלה ב — לפי גיל בעל, שהוא בן 48 שנה, ואשה, שהיא בת 42 שנה (בימי*
 הולדתם האחרונים) — היא שתי חמישיות של 15.=06., ולכשמצרפים מספר זה ל־1.41, מקבלים 1.47.

 ואשר לטבלה ג, יש לציין כי הוספה על גיל האשה גוררת אחריה חיסור מהכמות המסומנת בטבלה.
 כדי למצוא בטבלה ג את הכמות הנאותה לבעל ולאשה, שגיליהם — בימי הולדתם האחרונים — היו 43 ו־37

 כםידרם,
 הכמות לפי הגילים 43 ו־35 המסומנת בטבלה היא 2.99
 הכמות לפי הגילים 43 ד40 המסומנת בטבלה היא 2.76

 הוספת חמש שנים על גיל האשד. גוררת אחריה חיסור 23. מהכמות המסומנת בטבלה לגילים 43 ו־35.
 הוספת שנתיים על גיל האשד, תגרור, איפוא, אחריה, לפי המתכונת, חיסור שתי חמישיות של 23. מהכמות

 המסומנת בטבלה, לפי גילים 43 ו־35.
 שתי חמישיות של 23. הן 092.? משמחסיריס מספר זה מ־2.99 מקבלים 2.898, וזוהי הכמות הדרושה לפי

 גילים 43 ר37.
 . ג׳. ו. ו. שאו

 27 באוקטובר, 1944• מנהל ענייני הממשלה•

 פקודת פנסיות (תיקון),
 מס׳ 34 לש׳ 1944.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת הפנסיות, 1944.
 חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א״י), בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י), לאמור: —

 ״הענקה לעזבו!
 כשהפקיד' מת

 תור כדי שירות

 1. פקודה זו תיקרא פקודת הפנסיות (תיקון), 1944, ותהיה נקראת כאחת עם פקודת
 הפנסיות, 1944, הקדוייה להלן ״הפקודה העיקרית״.

 2. סעיף 20 של הפקודה העיקרית מופקע בזה, והסעיף הבא יבוא במקומו: —
 • 20.—(1) פקיד המשמש במשרה בת־פנםיה, שאינו עובד'בנסיון או
 לפי הסכם, או פקיד — המשמש במשרה שאינה בת־פנםיה — שהועבר
 אליה ממשרה בת־פנםיה שאושר בה — שמת תוך כדי שרתו את
 פלשתינה(א״י), יהיה מותר לנציב העליון ליתן לבא־כוחו החוקי
 י האישי הענקה כדי סכום שלא יעלה על התגמולים השנתיים שניתנת

 עליהם פנסיה.
 (2) לצורך סעיף זה —

 ,,תגמולים שנתיים שניתנת עליהם פנסיה״ פירושם אותם תגמולים
 שהיו משמשים לחישוב כל פנסיה או הענקה, שהיתה ניתנת
 לפקיד אילו היה פורש מן השירות בתאריך מותו במסיבות

 המתוארות בפסקה (ד) מסעיף 7 של פקודה זו ? וכן
 ״משרה שאינה בת־פנסיה״ פירושה משדה שאינה משרה בת־פנםיה,
 (3) שום דבר האמור בסעיף זה לא ימנע מתן הענקה הכרוכה

 בשירותו של מי שמחזיק במשרה בת־פנסיה, אשר —
 (א) בתאריך תחילת תקפה של פקודת הפנסיות (תיקון), 1944, עובד

 בשירות פלשתינה(א״י) בנסיון או לפי הסכם ? וכן
 (ב) מת תוך כדי שדתו את פלשתינה(א״י) בעבודה בנםיון או לפי

 הסכם,
 ואפשר יהיה להעניק לו הענקה, הכרוכה בשירותו של מי שמחזיק
 .במשרה בת־פנסיה, אם רק אפשר היה להעניקה לו, סמוך לפני אותו

 תאריך, לפי הוראות פקודה זו, אילו היה לה תוקף אז.״
 3. —(1) תקנה 1 מתקנות אלה, הרשומה בתוספת הראשונה על הפקודה העיקרית, מתוקנת

 בזה בהחלפת המספר ״1943״, המצוי בשורה הראשונה, במספר ״1944״.
 (2) רואים סעיף זה כאילו קבל תוקף בתאריך תחילת תקפה של הפקודה העיקרית.

ג שאו . ו . ׳  ג
 מנהל ענייני הממשלה*

 השם הקצר.
 מס׳ 1 לש׳ 1944.

 הפקעת סעיף 20 של
 הפקודה העיקרית

 והחלפתו בסעיף חדש•

 תיקון תקנה 1 של
 התוספת הראשונה על

 הפקודה העיקרית.

 27 באוקטובר, 1944.
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 פקודת הקצבה (1945-1944),
 מם׳ 35 לש׳ 1944.

 פקודה הבאה להקציב סכום שאינו עולה על עשרים מיליון, חמש מאות שישים וארבעה אלף, תשע מאות
 וחמישה פונטים, לשנים־עשר החדשים המסתיימים ביום השלושים ואחד במארס, 1945.

 הואץל ויש צורך להקציב כספים להוצאותיה של ממשלת פלשתינה(א״י) למשך השנה המסתיימת ביום
 השלושים ואחד במארס, 1945>

 נ ר ו מ א  מחוקק בזה הנציב העלית לפלשתינה(א״י), בעצתה של המועצה הפלשתינאית(א״י), ל
 !• פקודה זו תיקרא פקודת ההקצבה (1944־1945), 1944. ה׳עמ הל,צר.

 2. סכום שלא יעלה בכללו על סך עשרים מיליון, חמש מאות ושישים וארבעה אלף, הקצבה.
 תשע מאות וחמישה פונטים, ישמש ויוצא באופן המתואר להלן ולתכליות השונות הרשומות

׳ על הפקודה הזאת.  בתוספות א׳, ב׳ רג
 3. מנהל החשבונות הכללי רשאי לשלם — לפי כתבדהרשאה מאת הנציב העליון, במשך הוצאה מורשית מן

 השנה המסתיימת ביום השלושים ואחד במארס, 1945 — מן ההכנסה או מן הקרנות של ההכנסה ומז הקרנות
ת ש? פלשתינה >א״י). ו א ע מ ב ן ש ן י * , י ר מ ש ע ד ן ע ב ך ש ם ע,« ס ל ל ב ,»ן ב ע א י * , ם ש ה  פלשתינה(א״י) כל סכומים ש

 ותשעים ואחד אלף, מאה ועשרים ושבעה פונטים, הרשומים בתוספת א׳ על הפקודה הזאת.
 4. המנהל הכללי של מסילות־הברזל רשאי לשלם — לפי כתברהרשאה מאת הנציב הוצאה מורשית מן

ל ההכנסה של מסילת־ ה ש ם נ כ ה ן ה 1 _ מ 9 4  העליון, במשך השנה המסתיימת ביום השלושים ואחד במארס, 5
ת י א נ י מ " מ ק ה ר בכלל° 10״') ו ל ע א י ל ם ש ה ם ש י מ ו כ ל ס ם כ י ל ע פ י מ ז  מםילת־הברזל הפלשתינאית(א״י) והקוים ז

ושניים פונטים, המופעלים •וחופי  על םך שני מיליון, ארבע מאות ושניים אלף, שמונה מאות ושמונים ;
 הרשומים בתוספת ב׳ על הפקודה הזאת, ומן ההכנסה של חופי הארץ — כל סכומים שהם הארץ•

 שלא יעלו בכללם על סד שלוש מאות ושבעים אלף, שמונה מאות ותשעים ושישה פונטים,
ל הפקודה הזאת. ע . ׳  הרשומים בתוספת ג

 5. מותר ליתן ולהוציא סכום שלא יעלה על הסכום, הרשום בכל סעיף וסעיף שבתוספות הגבלת הסכוםים
 א׳, ב׳ 1~ג׳ על הפקודה הזאת, על כל מחלקה או שירות הנזכרים באותם סעיפים. שיוצאו.

 תוספת א.
 חשבון המדאה את ההוצאות הנאמדות של ממשלת פלשתינה(א״י), למשך התקופה שמיום 1 באפריל, 1944,

 עד יום 31 במארס, 1945.

 1. חוב ציבורי 207,237
 2. פנסיות 98,250
 3. נציב עליון 12,640
 4. אגודות שיתופיות 9,576
 5. אפוטרופוס כללי 7,100

 6. אפוטרופוס על נכסי אוייב « 35,574
 7. ביקורת חשבונות 23,543

 8. בריאות 480,710
 9. בתי־משפט 152,889
 10. דואר וטלגרף 733,379
 11. הנהלת מחוזות 244,836
 12. היל הספר של עבד הירדן 42,797

 13. חינוך 356,007
 14. חקלאות ודייג 244,743
 15. יערות 51,916

 16. מדידות 101,612
 17. מזכירות ראשית 250,143
 18. מחלקת עבודות ציבוריות 184,806
 19. מכם, אקסיז ומסחר 387,273
 20. מנהל חשבונות כללי 17,884

 21. מנהל מם הכנסה 134,472
 22. משטרה ובתי־םוהר 2,712,884

 23. משפטים 27,570
 24. סטטיסטיקה 14,009
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 פונט
 25. סידור קרקעות . 95,249
 26. עבודה 19,751

 27. עבודות ציבוריות חוזרות וביישנות י 568,550
 28. עזרה סוציאלית 220,603
 29. עלייה והגידה 29,511
 30. עתיקות 20,312
 31. רישום קרקעות 35,475

 32. שונות 264,082
 33. שירותי הגנה ומלחמה 7,783,898

 34. תמיכות לרשויות מקומיות 295,500
 35. דואר וטלגרף, יוצא מן הכלל . 73,826 .

 36. עבודות ציבוריות, יוצאות מן הכלל 672,520
 37. הלוואות מקרנות ציבוריות 1,000,000

 כלל ההוצאות 17,791,127 פונט

. ת ב פ ס ו  ת
 חשבון המדאה את ההוצאות הנאמדות של מםילודהברזל הפלשתינאית(א״י) והקווים המופעלים'למשך התקופה

 שמיום 1 באפריל, 1944, עד יום 31 במארס, 1945.

 'כלל מסילת ברזל מסילת ברזיל מסילת ברזל מסילת ברזל
ם האומדנה פלשתינאית (א״ י) קנטרה רפה חג׳אזית י של פתח תקוה י ט ר  פ

ט פונט נ ט פו נ נט פונט פו  פו
 סיכום ״א״ הוצאות מכונאיות 219,769 126,186 53,624 39,119 840

 סיכום ״ב״ הוצאות הפעלת
 קטרים והחזקת קטרים וקרו־

 נות 665,423 370,623 184,214 109,950 936
 סיכום ״ג״ הוצאות תעבורה 226,492 130,564 55,264 40,316 . 348
 סיכום ״ד״ הוצאות כלליוף 937,633 501,932 290,422 145,003 276
 סיכום ״ז״ לקרן חידושים 137,300 137,300 — — —

 תמיכות לקרן המיוחדת של
 מסילת ברזל קנטרה־רפה 15,385 — 15,385 — —
 סיכום ״ה״ שעבוד חוב 200,880 86,577 106,934 7,319 —

 כלל ההוצאות 2,402,882 1,353,182 705,893 341,707 2,100

 שמיום 1 באפריל, 1944, עד יום
 ג.

 למשך התקופה
ת פ ס ו  ת
 חשבון המראה את ההוצאות הנאמדות של חופי הארץ,

 31 במארס, 1945.

ם סך הכול חיפה יפו וחופיפ אחרים י ט ר  פ

נט םוגט  בו:ט פו
 סיכום ״א׳׳ הוצאות מכונאיות 35,120 29,024 6,096

 סיכום ״ב״ קיום מוסדות 10,820 10,420 400
 סיכום ״גו״ עבודות ימיות 24,580 24,480 100

 סיכום ״גוו״ עבודות שפת הים 154,143 149,350 4,793
 סיכום ״ד״ חיובים כלליים 77,308 63,570 13,738
 סיכום ״ד״״ שעבוד חוב 60,000 45,000 15,000

 סיכום ״ו״ קרן חידושים 8,925 8,200 725

 כלל ההוצאות 370,896 330,044 40,852

 ג׳. ו. ו. שאו
 27 באוקטובר, 1944• מנה? ענייני הממשלה.




