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 על העיתון הרשמי גליון מיוחד מס, 1477 מיום 23 בפברואר, 1946.

 פקלדת בתי-דין עירוניים(קביעות לזמךמעבר),
 מס׳ 12 לש׳ 1946.

 פקודה הבאה להתקין קביעות לזמן־ מעבר כתוצאת הפקמתן של תקנות־ההגנה (בתי־דין עירוניים),

.1941 

  חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א״י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור נ

ן העירוניים (קביעות לזמן מעבר), שם קצר.  !, הפקודה הזאת תיקרא פקודת בתי־הדי

.1946 

 2. בפקודה הזאת — פיריש•

נן לפי תקנות 1941 ; ן שנתכו די תי ן עירוני״ מובנו בי  ״בית די
.313 9 י  ״התאריך שנקבע״ מובנו תאריך תחילת תקפן של תקנות״ההגגה (בתי־ייז 23246,מ

 עיתון, מיום עירוניים)(הפקעה), 1946, כלומר, 20 בפברואר, 1946 ?
 14.12.41, ע׳ 1617.

 ״תקנות 1941״ מובנן תקנות ההגנה (בתי־דין עירוניים), 1941.

מ י י 1 ק פ , ת ת י ב ע , ן עירוני כלישהוא, יהיו י  3.־-(1) כל עניין, העומד ותלוי בתאריך שנקבע בבית־די
* י ת עימניים ב י י ו י די ו ר ק ה ם ( ו 1 ? י ש ט פ ו ל ש  רואים אותו, החל מאותו תאריך, כאילו הועבר לבית־המשפט ש

ל לבתי־משפמ של  להלן ״בית־המשפט הנאות של שופטי־שלום״) שלו שיפוט בגי! שטח השיפוט ש
ן עירוני, ובית המשפט הנאות של שופטי שלום יטפל באותו עניין כאילו שופטי שלום. די תי  אותו בי

ת״משפט:  הוגש לכתחילה לאותו בי
 בתנאי כי —

 (א) כל עניין כזה יהיו רואים אותו כאילו הועבר לבית-המשפט הנאות של שופטי
ן העירוני, ולא יעויין בשום השגה בגין כל הדי  שלום בשלב שאליו הגיע בביתי
ן העירוני, אלא־אם צריכה היתה אותה השגה  משא־ומתן משפטי שהתקיים בבית־הדי
והמתן המשפטי נמשך ן העירוני, אילו היה המשא׳  להישמע ולהתקיים בבית־הדי

ן העירוני?  בבית־הדי
ן עירוני, יישמע  (ב) כל עניין, ששפיטתו או שמיעתו החלו למעשה בפני בית־די

 מחדש בפני ביתיהמשפט הנאות של שופטי שלום,
 י ו

ל עניין, שאינו תלוי ועומד בבית־דין עירוני בתאריך שנקבע, אלא שהיה  (2) כ
י שאותו עניין ן עירוני, אלמלא הפקעת תקנות 1941, מפנ  עומד לטיפול בבית־די
ן עירוני בכל זמן לפני התאריך שנקבע,  כבר הובא בתחום סמכותו של אותו בית־די
תיהמשפט הנאות של שופטי שלום, ואותו בית־משפט יטפל באותו עניץ  יטפל. בו בי

 באופן שבו היה מטפל בו, אילו הובא העניין בתחום סמכותו מלכתחילה.
— 91 — 
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ן עירוני כי די תי  4. מהר ככל האפשר לאחר התאריך שנקבע, יגרום נשיא כל בי
 יועברו לבית־המשפט הנאות של שופטי שלום כל תעודות הנמצאות ברשותו של בית־
ן עירוני,  הדין העירוני והנוגעות בעניין כל־שהוא העומד ותלוי בפני אותו בית־די

 או שלא הוצאו עדיין לחלוטין באופן אחר מרשותו.

 5. כל־מקוט שנשמע — בתאריך שנקבע או לאחריו ־־־ ערעור כלישהוא על
ן עירוני, יהיה מותר לאותו בית־משפט לצוות — ן כל־שהוא של בית־די די  פסקי
תי  בלי לפגוע בכל כוח אחר של אותו בית־משפט ־— על שפיטה חדשה בפני בי

 משפט של שופטי שלום.

ן עירוני יגרום — ביום 1 במארס, 1946 או לפניו —  6. —(1) נשיא של כל בית־די
ותימשנה (1) ו־(2) של תקנה 6א מתקנות , שנקבע בתקנ ן  כי יחובר הדיךוהחשבו
 1941, בגין חודש פברואר, 1946, ויישלח לרשם הראשי של בית־המשפט העליון,

ן יגישו לזקן השופטים, ךוהשבו  ומשיקבל הרשם הראשי אותו די

 (2) קביעותיהן של תקנות־משנה (3), (4) ו־(5) מתקנה 6א של תקנות 1941 תמשיך
 נפק1ית להיות נודעת להן —־ בתאריך שנקבע ולאחריו — למרות הפקעתן של

 תקנות 1941:
 בתנאי שהחל מן התאריך שנקבע תהיה נודעת נפקות לקביעותיה של תקנת״משבה

 (3) מתקנה 6א, כאילו —

 (א) באה במקום פסקה (ד) של אותה תקנת־משנה הפסקה הבאה:
ל  י! ״(ד) לסלק את החיוב בדין ולצוות על שפיטה חדשה בפני ביתימשפט ש

ב) נמחקה פסקה (ה) של אותה תקנת־משנה. ) ״  1 שופט שלום; או

 7. הנציב העליון רשאי להתקין כללים לשם ביצוען של תכליותיה של הפקודה
 הזאת.

 א. ג. קאנינגהם
 23 בפברואר, 1946. נציב עליון.

 העברת תעודות.

 כוחו של בית־
 נןשפט לערעורים

 לצוות על שפיטה
 חדשה בפגי בית־
 משפט של שופט

 שלום.
 עיון מחדש.

 פקודת שפיטה אזרחית של חברי החילות(תיקון),
 ן מס׳ 13 לש׳ 1946.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת המשפט האזרחי של אנשי החילות.
 חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א״י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור:-

 1. הפקודה הזאת תיקרא פקודת השפיטה האזרחית של חברי החילות (תיקון),
 1946,; ותהיה נקראת כאחת עם פקודת המשפט האזרחי של אנשי החילות, הקרויה

 להלן ״הפקודה העיקרית״.

 שם קצר.

 פרק י״ט.

ד לאחר סעיף 11 של הפקודה:—  2. הסעיף הבא יוכנס בפקודה העיקרית מי
 12. (1) בסעיף הזה ״חבר החילות״ מובנו כל אדם שנעשה

 חבר החילות —
 (א) מתוך מינוי או התגייסות בפלשתינה (א״י), או

 (ב) מכוח תקפה של הכרזה כל־שהיא שהוכרזה לפי סעיף 51
 של פקודת המשטרה.

ה נודעת נפקות  (2) הנציב העליון רשאי לקבוע בצו, כי תהי
 לכל הקביעות הבאות או למקצתן, זאת אומרת:—

 ,״כוחו של נציב
 עליון לשנות

 קביעות מסויימות
 של הפקתה•

 פרק קי״ב.

 הכנסת סעיף חדש,
 כסעיף 12,

 בפקודה העיקרית.
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 {' (א) למרות כל דבר הכלול בסעיף 3, מותר לשופט שלום

 בריטי או כל שופט שלום אחר לערוך חקירה מוקדמת
 / במקרה שנאשם חבר החילות בעשיית אחת העבירות

 הנזכרות באותו סעיף?
 (ב) למרות כל דבר הכלול בסעיף 5, לא יהיה צורך —
 במקרה שנאשם חבר החילות בעשיית כל עבירה שאינה
 !מאלה הנזכרות בסעיף 3 — כי יהיה ביתיהמשפט

 האזרחי לשמיעת אותה האשמה מורכב אך ורק משופט •
 או שופטים בריטיים או משופט שלום או שופטי שלום

ים.  , בריטי
 (ג) למרות כל דבר הכלול בסעיף 10, לא יהיה צורך —
 במקרה שחבר החילות הוא צד במשפט אזרחי שהובא
 לשמיעה בפני בית־משפט אזרחי — כי יהיה ביתיהמשפט
 מורכב משופט או שופט שלום בריטיים או משופטים

 בריטיים״.
 א, ג. קאנינגהם

 23 בפברואר, 1946. נציב עליון.

 פקודת בתי־משפט(תיקון),
 מם׳ 14 לש׳ 1946.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת בתי־המשפט, 1940.
 חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א״י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור:—

ת שם^קצר. א ר ק יהמשפט (תיקון), 1946, ותהיה נ  1. הפקודה הזאת תיקרא פקודת בתי
 כאחת עם פקודת בתי־המשפט, 1940, הקרוייה להלן ״הפקודה העיקרית״. לש׳ 1940.

 של הפקודה העיקרית יופקע, והסעיף הבא יבוא במקומו:— הפקעת סעיף 5
ה של^ הפקודה ן ב  5.—(1) ביתיהמשפט העליון, היושב לדין כבית־משפט ג

י והחלפתו באחר. פ ס ו מ ת ו א ב מ כ ר ו ה מ י ה  או כבית־משפט לערעורים אזרחיים׳ י
 של שופטים, שלא יפחת משניים ואחד מהם יהיה שופט בריטי,
 אשר יהיה זקן השופטים עשוי למנותו, אם בדרךיכלל ואם לשם

 שמיעת כל משפט מיוחד או כל סוג מיוחד של שופטים:•
 בתנאי שכל־אימת שימצא זקן השופטים לרצוי לעשות כן,
כלל ואם לשם שמיעת כל  יהיה רשאי להורות — אם בדרך׳
 משפט מיוחד או כל סוג מיוחד של משפטים — כי בית־המשפט
תימשפט לער  העליון, היושב לדין כביתימשפט גבוה או כבי
 עורים אזרחיים, יהיה מורכב מזקן השופטים או שופט צעיר

: די  בריטי, שישבו כל אחד כדן יחי
ומתן משפטי  ובתנאי נוסף כי יהיה צד כלישהוא במשאי
 כל־שהוא שבביתיהמשפט העליון, בין כביתימשפט צדק גבוה

 או כביתימשפט לערעורים אזרחיים, רשאי לפנות —
תי י בי ומתן משפטי שבפנ  (א) אם ניקב — במקרה משאי

 משפט גבוה — יום התשובה בצו על תנאי או בהזמנה ••
 להביא טעם, כי אז לא יאוחר משני ימים למן מסירת

 הצו על תנאי או ההזמנה להביא טעם,

 2, סעיף 5
 ״בית־משפט

 עליון היושב
 כבית־משפט

 גבוה או
 כבית־משפט

 לערעורים
 אזרחיים.
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י 0 בכל מקרה אחר — בזמן כל־שהוא לפני^שנקבע תארי ; 
 שמיעת המשא־והמתן המשפטי,

 \ בבקשה בכתב אל הרשם הראשי, שבה יב^ש כי בית־המשפט
 לשמיעת אותו משא־ומתן׳ משפט יורכב י משופטים בריטיים,
ה בו רוב של שופטים בריטיים, ולאחר־מכן יורכב י ה שי ' ו  א

 אותו בית־משפט כך.

וכח-ישב בראש.  (2) השופט הבריטי הקשיש הנ

 (3) מקום שבית־המשפט העליון, היושב לדין כבית־משפט
 צדק גבוה או כבית־משפט לערעורים אזרחיים, מורכב משני
 שופטים, ושופטים אלו נחלקים בדעותיהם בדבר ההכרעה
 הסופית, ימנה זקן השופטים שופט שלישי לבית־המשפט והעניין

 יעמוד לשמיעה מחדש.״

1 3. סעיף 12 של הפקודה העיקרית יופקע, והסעיף הבא יבוא במקומו:— עיר 2  הםקעי1 ס
' 12.—(1) בית־משפט מחוזי יהיה מורכב כל־כך הרבה שופ־ י ת ב ב כ ר ה ה ״ י י £ , פ  !1״ "

י " י־ טיס, כאשר יהיה הנציב העליון עשוי למנות. העיקרית משפט מחוזיים. . ט מ ב ע . מ ר ח  והחלפתו בא

 (2) אחד מאותם שופטים, שיהיה שופט בריטי, יהיה נשיא
 בית־המשפט המחוזי ושופט בריטי אחר אחד, או שופטים
 בריטיים אחרים, אמ מצויים כאלה, מבין אותם שופטים, יהיו

 נשיא תורני או נשיאים תורניים של אותו בית־משפט.

 (3) מקום שבית־משפט מחוזי מורכב מן הנשיא ושופט אחר
 כל־שהוא, הנשיא ישב ראש.

 (4) מקום שבית־משפט מחוזי מורכב מנשיא תורני ושופט
 אחר כל־שהוא שאינו הנשיא, ישב הנשיא התורני ראש, ובמקרה
 שישבו לדין יחדיו יותר מנשיא תורני אחד, ישב ראש הנשיא'

 התורני הקשיש.

 (5) מקום שבית י משפט מחוזי מורכב משני שופטים, והנשיא
 או נשיא תורני אינם בכללם, ישב ראש השופט הקשיש.

 (6) בית״משפט מחוזי יהיה מורכב כלהלן:—
 (א)(1) משפטים אזרחיים יהיו שופטים בהם נשיא או נשיא
 תורני או שופט אחר אחד או שופטים אחרים אחדים:
 בתנאי כי צד כל־שהוא במשפט כל־שהוא, רשאי לפנות
 —־ בכל זמן לפגי שנקבע תאריך שמיעת המשפט —
 בבקשה בכתב לרשם ולבקש כי במשפט ישפוט נשיא
 או נשיא תורני שישב כדן יחידי, ולאחר מזאת יהיה

 אותו משפט נשפט כך 5

 (11) מקום שבמשפט כל־שהוא שופטים שני שופטים ׳לפי
 קביעותיה של פסקה־משנה (ו), ושופטים אלה נחלקים
 . בדעותיהם בדבר ההכרעה הסופית, ימנה הנשיא שופט
 שלישי לבית־המשפט, וישובו לשמוע את המשפט מחדש,
 אלא־אם יסכימו בית־המשפט וכל הצדדים שבמשא־
דעו  ובמתן המשפטי כי השופט השלישי יוציא את פסק־
 על יסוד עיון ברשומות ובלי שמוע את המשפט מחדש;
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 (ב) (ו) משפטים פליליים, בין תכופים ובין לפי כתביאשמה,
 יהיו שופטים,בהם נשיא, נשיא תורני, או שופט אחר אחד

ם:  או שופטים אחרים אחדי

 בתנאי כי עם תחילתה או לפני תחילתה של כל שפיטה
 כזאת, יהיה נאשם רשאי לבקש כי יישפט בפני שופט
 בריטי שישב כדן יחידי, ולאחר־מכן יהיה אותו אדם
א;  נשפט בפני נשיא או נשיא תורני, כאשר יקבע הנשי

 (11) מקום שבמשפט פלילי יושבים שני שופטים לפי
ה (ו), והם נחלקים בדעותיהם  קביעותיה של פסקתימשנ

 בחריצת המשפט הסופית, יזוכה הנאשם.

 (ג) (1) בשמיעת ערעורים, בין פליליים ובין אזרחיים, יהיה
 בית־המשפט מורכב מן הנשיא או נשיא תורני או שופט

ם:  אחד אחר או שופטים אחרים אחדי

 בתנאי כי יהיה כל צד שבערעור רשאי לפנות — בכל
 זמן לפני שנקבע תאריך בירורו. — בבקשה בכתב
 לרשם כי אותו ערעור יתברר בפני נשיא או נשיא תורני
; ן מכן יישמע אותו ערעור כ  היושב כדן יחידי, ולאחר׳

 (11) מקום שנשמע ערעור כל־שהוא בפני שני שופטים
 הם נחלקים בדעו ו . , (1 ה (  לפי קביעותיה של פסקתימשנ
 תיהם בהכרעה או בחריצתיהמשפט הסופית, יהיה הער

 עור דחוי והכרעת ביתיהמשפט הנמוך יותר תעמוד.

(ג) של הסעיף-  (ד) למרות כל דבר הכלול בפסקה (א), (ב) או
 הקטן הזה, אולם בלי לפגוע בזכות כל-שהיא, שהוענקה
 באותה פסקה, לבחור שפיטה או שמיעה בפני נשיא או
 נשיא תורני היושב כדן יחידי, יהיה נשיא בית־משפט
 מחוזי — כל־אימת שהוא רואה לרצוי לעשות כן —
 רשאי להורות, בין בדרך־כלל ובין לשם שפיטה או
 שמיעה של משפט מיוחד כל-שהוא או סוג מיוחד של
 י משפטים, כי ביתיהמשפט המחוזי יורכב מן הנשיא, זיו

 נשיא תורני, ושופט אחד אחר.

 (7) הנשיא או נשיא תורני או כל שופט אחר, היושב יחידי
 לפי קביעותיו של הסעיף-הקטן הקודם, יהווה בית־משפט

 מחוזי לכל צרכיה של הפקודה הזאת.

 (8) מקום שלפי חוק כל־שהוא מוקנים שיפוט או כוח כל-
תימשפט מחוזי, רשאי נשיא תורני של בית־  שהוא לנשיא של בי

 משפט מחוזי להשתמש באותם שיפוט או כוח.

 (9) בנפת בארישבע רשאי בית־המשפט המחוזי לשבת —
 לפי שיקול דעתו של הנשיא — כדן עם שני חברים מומחים
 שייבחרו מבין השיח׳ים של הנפה: לא יותר מחברימומחה אחד
ם: החבר  ייבחר מבני השבט שעמו נמנה כל אחד מן הצדדי
ו של בית- נ י ד  המומחה לא יהיה זכאי בדעה בשעת מתךפסק־
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 המשפט, ואולם אם ירצה בכך׳ רשאי הוא לדרוש כי תירשם
: כל צד לתביעה משפטית יכול להתנגד לחבר״  הוות דעתו
 מומחה, והנשיא רשאי לקבל אותה ההתנגדות או לדחותה ככל

 אשר ימצא לנכון.
 (10) זקן השופטים רשאי להתקין כללים שיגדירו את שיפוטם

 המקומי של בתי־המשפט המחוזיים.״

1 4. םעיף־קטן (1) של סעיף 14 מן הפקודה העיקרית יופקע, והסעיפים הקטנים  תיקיו סןגיי 4
' י הבאים יבואו במקומו:— ת י ף ק י ע  ה

 (1) כל שופט של בית־המשפט העליון ימנה אותו הנציב העליון בכלי שבכתב,
 שייחתם בחותמת הרשמית של פלשתינה (א״י) בהתאם לאותן הוראות שיקבל
 הנציב העליון מהוד רוממותו, ויכהן במשרתו כל זמן שהוד רוממותו ירצה בכך:

 בתנאי שיהיה מותר לנציב העליון —

 (א) במקרה שתתפנה משרתו של כל שופט כזה עקב מיתה או נסיבה אחרת,
 למנות בכתב־מינוי, שייחתם בחותמת הרשמית של פלשתינה (א״י), אדם אחר
 ראוי וכשר לכהן באותה משרה שגתפגתה כן, עד שייערך מינוי כנ״ל, ויוצא
 כלי שבכתב כנ״ל על ידי הנציב העליון בהתאם להוראותיו של הוד רוממותו;

 (ב) במקרה של מחלה או היעדרות זמניות של כל שופט כזה, למנות בכתב־
 מינוי, שייחתם בחותמת הרשמית של פלשתינה (א״י), אדם אחר ראוי וכשר

 לכהן במשרתו של אותו שופט, עד שיחזור למלא את חובותיו.

 (1א) כל שופט של בית־ משפט מחוזי ימנה אותו הנציב העליון בכלי שבכתב,
 שייחתם בחותמת הרשמית של פלשתינה (א״י):

 בתנאי שיהיה מותר לנציב העליון —

 (א) במקרה שתתפנה משרתו של כל שופט כזה עקב מיתה או נסיבה אחרת,
 או באופן זמני בגלל כל מחלה או היעדרות של כל שופט כזה — למנות, בכתב־
 פקודה התום בידו, אדם אחר ראוי וכשר, לכהן במשרתו של אותו שופט, עד
 שימונה שופט חדש ויוצא כלי שבכתב כנ״ל, או עד שיחזור השופט, שנעדר

 באופן זמני, למלא את חובותיו, הכול לפי העניין 5

- כל אדם ראוי וכשר לישב כשופט של  (ב) למנות — בכתב־פקודה חתום בידו ־
 בית־משפט מחוזי לפי מינוי זמני לנםיון לתקופה שלא תעלה על שנתיים.׳׳•

 סייג. 5, למרות כל דבר הכלול בפקודה הזאת יימשכו כל תביעה משפטית או משא־
ה פ לפני תחילת־ תקפה של הפקודה הזאת, ובתחילת תקפה  ומתן משפטי, שהוחל י
 של הפקודה הזאת הם תלויים ועומדים בבית־ משפט כל־שהוא, בפני אותו בית ־משפט,

 ויהיו נשפטים או מוכרעים בו, כאילו לא הועברה הפקודה הזאה.

 א. ג. קאגיגגהם
 23 בפברואר, 1946. נציב עליןן.
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 פקודת שיפוט בתי־משפט שלום(תיקון),
 מס׳ 15 לש׳ 1946.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת שיפוט בתי־ משפט השלום, 1939.

 חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א״י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור:—

ם קצר. ה ע י ה ת  . 1. הפקודה הזאת תיקרא פקודת שיפוט בתי־משפט השלום (תיקון), 1946, ו
 נקראת כאחת עם פקודת שיפוט בתי־משפט השלום, 1939, הקרוייה להלן ״הפקודה מס׳ 45

 העיקרית״. לש׳ 1939.

ו תיקון סעיף 3 ת ו ל א  2. סעיף 3 של הפקודה העיקרית יתוקן בהפקעת הפסקאות (ב) ו־(ה) ש
ה ד י רית ל  סעיף והחלפתן בפסקאות הבאות, כסדרן:— העי

• תביעות משפטיות על נכסי דלא ניידי בהתאם לפקודת י י ) • ״  פיק ק״ה
 בתי־המשפט לקרקעות, שבהן אין ערך הנכס או נושא הסכסוך

 עולה על מאתיים וחמישים פונט.
 (ה) תביעות משפטיות אזרחיות (להבדיל מתביעות משפטיות
 על נכסי דלא״ניידי), שבהן אין ערכם של נושא התביעה או
  סכום הנזקים הנתבע ןגולה על מאתיים וחמישים פונט, ותבי
 עות שכנגד שהן באותם ערך או סכום עצמם כבתביעות המ

 קוריות :
 בתנאי שכל מקום שהתביעה שכנגד נובעת מאותם נושא
  התביעה או המסיבות שמהם נבעה התביעה המשפטית המקו
 רית׳ יהיה שופט השלום רשאי לשפוט באותה תביעה שכנגד,

 ויהיה הסכום הנתבע בה מה שיהיה.״

— הכנסת סעיף חדש : ה ב  3. הסעיף הבא יוכנס בפקודה העיקרית מיד לאחר סעיף 5 ש
, , , בפקודה העיקרית  ״סמכותו של ,

. י א  זקן שופטים. 5א.—(1) בסעיף הזה כולל הביטוי ״דבר או עניין פליליים״ כסעיף 5
 עריכה חקירה מוקדמת בגין עבריה שעליה נשפטים לפי

 כתב ־האשמה.
 (2) כל־אימת שזקן שופטים חושב ליעיל לעשות כן, יכול
 הוא להרשות — בכתב פקודה בחתימת ידו — כל שופט שלום,
 שאינו שופט שלום בריטי, להשתמש בשיפוט או בכוחות, או
 למלא כל תפקידים, שנועדו לשופט שלום בריטי, בחוק ביחס
 לדברים או עניינים אזרחיים או פליליים, בין בדרך־כלל
 ובין כדי אותה מידה, שתהיה עשוייה להינקב בכתב־הפקודה.

 (3) שופט שלום, המורשה כאמור לעיל, יהיו בידו אותם
 שיפוט וכוחות, ויהיה רשאי למלא אותם תפקידים, בהתאם
 לכך, וייחשב ויהיו רואים אותו כשופט שלום בריטי כדי

 מידתה של אותה הרשאה״.

 4. למרות כל דבר הכלול בפקודה הזאת, יהיו בל תביעה משפטית או משא־ סייג•
 ומתן משפטי, שהוחל בהם לפני תחילת תקפה של הפקודה הזאת •— והיו תלויים
 ועומדים בתחילת תקפה של הפקודה הזאת בכל בית־משפט — נמשכים באותו בית־
 משפט, ויהיו נשפטים או מוכרעים באותו בית־משפט, כאילו לא הועברה הפקודה

 הזאת.
 א. ג. קאנינגהם

 23 בפברואר, 1946, נציב עליון.
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 פקודת בתי־משפט לקרקעות(תיקון),
 מס׳ 16 לש׳ 1946.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת בתי־המשפט לקרקעות.

 חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א״י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור:—

 שם קצי• 1. הפקודה הזאת תיקרא פקודת בתי־המשפט לקרקעות (תיקון), 1946, ותהיה
/ י נקראה כאחת עם פקודת בתי־המשפט לקרקעות, הקרוייה להלן ״הפקודה העיקרית׳ ה " ק ע ר  פ

 תיקון סעיף ״ 2. סעיף 11 של הפקודה העיקרית (כפי שחוקק בסעיף 5 של פקודת בתי״המשפט
י י׳ךיייי' לקרקעות (תיקון), 1939, ותוקן בסעיף 2 של פקודת בתי״המשפט לקרקעות

ל  ש

4ת' (תיקון), 1942) יתוקן בהפקעת סעיף-קטן (1) של אותו סעיף והחלפתו בסעיף- 6י  מס׳ק
 לש׳ 939!. הקטן הבא:—

 מס׳ 14 ״(1) בתי־משפט לקרקעות יורכבו כלהלן:—
. (א) מקום שערכם של הקרקע או נושא הסכסוך עולה על מאתיים וחמישים • 1 9 4 2 ' ש  ל

 פונט — מבית־מפשט, המורכב מנשיא, או נשיא תורני, או שופט אחר אחד,
: י ז  או יותר משופט אחר אחד׳ של בית־משפט מחו

 בתנאי כי יהיה צד כל־שהוא במשפט כל־שהוא רשאי לפנות — בכל
 זמן הקודם לתאריך שייקבע לבירור אותו משפט — בכתב לרשם, ולבקש
 כי אותו משפט יהיה נשפט בפני נשיא או נשיא תורני, היושבים יחידים

 בדין, ולאחרימכן תישפט אותה תביעה משפטית כן 5
 (ב) מקום שערכם של הקרקע או נושא הסכסוך אינו עולה על מתאיים

 וחמישים פונט — מבית־משפט שלום.״

 סייג• 3. למרות כל דבר הכלול בפקודה הזאת יהיו כל תביעה משפטית או משא-ומתן
 משפטי, שהוהל בהם — לפני תהילת תקפה של הפקודה הזאת — והיו תלויים
 ועומדים בתחילת תקפה של הפקודה הזאת בכל בית־משפט, נמשכים באותו בית-
 משפט, ויהיו נשפטים או מוכרעים באותו בית־משפט, כאילו לא הועברה הפקודה

 הזאת.
 א. ג. קאנינגהם

 23 בפברואר, 1946. י נציב עליון.

 פקודת מם הרכוש העירוני(תיקון),
 מס׳ 17 לש׳ 1946.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת מס הרכוש העירוני, 1940.

 חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א״י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור:—

 שם קצי• 1. הפקודה הזאת תיקרא פקודת מס הרכוש העירוני (תיקון), 1946, ותהיה
• נקראת כאחת עם פקודת מס הרכוש העירוני, 1940, הקרוייה להלן ״הפקודה 1 9 4 0 ' ש 4 ל ׳ 2 ס  מ

 העיקרית״.

1 2, סעיף 15 של הפקודה העיקרית יתוקן במחיקת המלים ״עד שתוכן רשימת  תיקון סעיר 5
ה שומא חדשה עפ״י סעיף 19 (6)״ והחלפתן במלים הבאות:— י י ת י ר ל י ע  ה

 י י ״עד שתיערך רשימת הערכה חדשה לפי סעיף 19א, או עד שתיערך רשימת
 הערכה מיוחדת לפי סעיף 19ב, הכול לפי המאורע שיארע קודם.״
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, תיקון סעיף 19 ו ב ) ש 7  3. פעיף 19 של הפקודה העיקרית יתוקן בהפקעת העיפים״קטנים (6) ן־(
 של הפקודה

 העיקרית.

 מיד לאחר סעיף 19 שבה — הכנסת סעיפים
 חדשים 19 א,

 19ב ו־19ג
 בפקודה העיקרית.

 4. הפקודה העיקרית •תתוקן מתוך שיוכנסו בה
 הםעיפיח הבאים בסעיפים 19א, 19ב, ו־19ג. כסדרם:־

 19א מדי חמש שנים בחמש שניר, או בכל תקופה לוצרה
נה ועדת שומה,  מזו, שתיקבע בצו מאת הנציב העליון, תמו
 שתכין רשימת הערכה חדשה בהתאם לקביעותיה של הפקודה

 הזאת.

 19 ב. אם ימצא הנציב העליון לנחוץ או למועיל לעשות כן,
 יהיה רשאי — בכל זמן — לקבוע בצו כי באותו שטח עירוני,
 שיהיה עשוי להינקב בצו, תמונה ועדת־שומה על מנת שתכין
 רשימת הערכה מיוחדת בגין אותו שטח עירוני, בהתאם

 לקביעותיה של הפקודה הזאת.

 19ג. •כל קביעותיה של הפקודה הזאת, הנוגעות בהכנתה
 של רשימת הערכה, ההשגה והערעור עליה, תהיינה חלות
 על כל רשימת הערכה החדשה, מיוחדת או משלימה, שתערכנה

 ועדת שומה או ועדת ביקורת.״
 א. ג. קאנינגהם

 נציב עליון

 ״רשימת הערכה
 חדשה.

 רשימת הערכה
 מיוחדת.

 חלותן של
 קביע ת בדבר

 רשימת הערכה.

 23 בפברואר, 1946.

 פקודת תחיקת־הגנה (הכללה בפקודות מסויימות),
 מס׳ 18 לש׳ 1946.

הכללת קביעותיה של תחיקת־ הגנה מסויימת בפקודות הנאותות, בשינויים או ללא  פקודה הבאה להתקין 5

 שינויים.

 חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א״י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור:—

 1. הפקודה הזאת תיקרא פקודת תחיקת־ההגנה (הכללה בפקודות מסויימות), 1946. שם.
 2. —(1) הפקודות, המתוארות בטור 1 של התוספת, מתוקנות בזה בהתאם להוראות, תיקון פקודות

־ ת ו מ י י ו ם מ  הרשומות בטור 2 של התוספת. ו
 (2) כדי להסיר ספק מוצהר בזה כי נסמן 775 של חלק 1 מן התוספת על פקודת מס׳ 24 לש׳ 1937.

 תעריף המכס והפיטורין, 1937, כפי שתוקנה בהתאם להוראות הרשומות בטור 2
 של התוספת על הפקודה הזאת, אפשר לתקנו או להפקיעו בצו שיינתן לפי סעיף 5

הנזכרת ראשונה.  של הפקודה'



 100 העיתון הרשמי מס׳ 1477—תוספת מם׳ 1. 23 בפברואר, 1946

 התוספת.
 טור 1. טור 2.
 שם קצר. תיקון.

• פקודת מכס. לאחר םעיף־קטן(2) של סעיף 139 הכנס את הסעיף• ב ״  פיק מ
 הקטן הבא:—

 ״(3) הנציב העליון רשאי להורות בצו כי לסעיף
 זה תהיה נודעת נפקות כאילו הוכנסו בסעיף־קטן (1),
 לאחר המלים ״חולות הוד מלכותו״, המלים ״או חילות

 כל־שהם של בנותיברית כל־שהן להוד רוממותו״.״
 בסוף סעיף 155 הכנס את התנאי הבא:—

 ״ובתנאי נוסף כי בכל מקרה מיוחד או סוג מיוחד
 של מקרים רשאי המנהל להרשות — באישורו של
 הנציב העליון — החזרת דמי־מכס כדי הסכום המלא
 של דמי־המכם ששולמו על סחורות שהועלו או הופקו

 כאמור לעיל״.
 תקן סעיף 160 כלהלן:—•

 (א) החלף את הערת־השולים של אותו סעיף בהערת-
 השוליים הבאה:

 ״מתן כניסה לסחורות ללא תשלום דמי־מכס״ ? וכן
 (ב) הכנס את הסעיףיהקטן הבא — לאחר סעיף־

 קטן (2)
 ״3,1) המנהל רעזאי לה״דווד. בצו — לפי אותם
 תנאים, שיהיה עשוי למצאם ראויים — מתן כניסה
ימכס, כשאותן  יי זמנית לסחורות נקובות ללא תשלום דמי
 סחורות מועלות כדי לעבדן, לחדשן או לתקנן
 בפלשתינה (א״י) וכדי להפיקן לאחר סיום העיבוד,

 החידוש או התיקון.״
 סמן מחדש את הסעיף 211 כסעיף 211(1) והכנס

 בסופו את הסעיףיהקטן הבא:—
 ״(2) הנציב העליון רשאי להורות בצו כי פסקה (ז)
 של סעיף־ קטן (1) תהיה נודעת לה נפקות, כאילו
 הוכנסו, לאחר המלים ״חילות הוד מלכותו״, המלים
 ״או חילות כלישהם של בנות־^רית כל־שהן להוד

 רוממותו״.״

ף׳  פיק ע״א• פקודת משקאות משברים לאחר סעיף־קטן (5) של סעיף 16 הכנס את הסעי
 (ייצור ומכירה). הקטן הבא:—

 ״(6) הנציב העליון רשאי להורות בצו כי סעיף זה
ף׳  תהיה נודעת לו נפקות כאילו הוכנסו בתנאי לסעי
 קטן (1), לאחר המלים ״חילות הוד מלכותו״, המלים
 ״או חילות כל־שהם של בנות־ברית כלישהן להוד

 רוממותו״.״
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 טור 2.
 תיקון.

 סמן מחדש את הסעיף 15 כסעיף 15(1) והכנס בסופו פרק צ״ב.
 את הםעיף-הקטן הבא:—

 ״(2) הנציב העליון רשאי להורות בצו כי פסקה (ג)
 של התנאי לסעיף־קטן (1) תהיה נודעת לה נפקות
 כאילו הוכנסו לאחר המלים ״חילות הוד מלכותו״ ,בכל
 מקום שהן מצויות בו, המלים ״או חילות כל־שהם של

 בנותיברית כל־שהן להוד רוממותו״.״

 לאחר םעיף״קטן (3) של סעיף 3 הכנס את הסעיף־ מס׳ 4 לש׳ 1935.
 הקטן הבא:—

 ״(4) הנציב העליון רשאי להורות בצו כי למרות
 כל דבר הכלול בפקודה הזאת לא יהיה אדם כל-שהוא
 צריך לקבל רשיון לממכר משקה משכר בכל קנטינה,
 מסעדת קצינים או סמלים, או מוסד, הקיימים או
 מתנהלים לפי רשות שבהיתר אך ורק לשם שימושם

 של —
 (א) חילות כל־שהם של בנות־ברית כל־שהן להוד

 רוממותו, או
 (ב) הצי המסחרי הבריטי, או כל צי מסחרי של

 בנות־ברית כל־שהך להוד רוממותו,
 ומקום שהורה הנציב העליון כנ״ל לא יהיה צפוי שום
 אדם, המחזיק כל קנטינה, מסעדת קצינים או סמלים,
 או מוסד כאלה, או משמש בהם, לעונש כל-שהוא
 — לפי קביעותיה של הפקודה הזאת — על אשר מכר

 או סיפק משקה משכר כל־שהוא לחבר כל־שהוא של .
 אותם חילות או ציים.״

 שם קצר.
 טור 1.

 פקודת ספירטים מתיליים.

 פקודת מכירת משקאות.
 משכרים, 1935.

ל מס׳ 24 לש׳ 1937.  הכנס בפסקאות (א), (ב), (ג), (ד), (ח) ו־(ט) ש
 נסמן 775 מחלק א׳ של התוספת, לאחר המלים ״חילות
 הוד מלכותו״ בכל מקום שהן מצויות בהן, את המלים
 ״או חילות כל־שהם של בנותיברית כל־שהן להוד

 רוממותו״.

 פקודת תעריף המכס
 והפיטורין, 1937.

 א. ג. קאנינגהם
 23 בפברואר, 1946. נציב עליון.
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 פקודת צמצום שכר־דירה (בתי־מגורים)(תיקון),
 מס׳ 19 לש׳ 1946.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת הגבלת שכר־ דירה (דירות), 1940.

 חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א״י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור:—

 שם קצר• 1. הפקודה הזאת תיקרא פקודת צמצום שכר־דירה (בתי־מגורים) (תיקון), 1946,
1 ותהיה נקראת כאחת עם פקודת הגבלת שכר־דירה (דירות), 1940, הקרוייה להלן 1 9 4 ׳ 0 ש 4 ל 4 ' מ  מ

 ״הפקודה העיקרית״.

ף 5 של הפקודה העיקרית יתוקן בהפקעת סעיף־קטן (5) שבו.  תיקון סעיף 5 של 2. סעי
 הפקודה העיקרית.

— : ה ב  הכנסת סעיפים _ 3. הסעיפים הבאים יוכנסו לתוך הפקודה העיקרית מיד לאחר סעיף 5 ש
י הפקודה פ ל ן לשכר־דירה, הפועל . ג ״כוחו של בית־ 5א. כוחו של בית־די 5 "  חדשים 5א, 5ב ו

 בפקודה העיקרית. דיו לשכר־דירה
 לכפות נוכחות הזאת, יהיה יפה בעניינים הבאים:—

. (1) להשיג כל אותן עדות או ראייה, בכתב או בעל־פה, ר כ ס ן י ד  ע

 ולחקור כל אותם בני־אדם כעדים, אשר יהיה בית־
 הדין לשכר־דירה עשוי למצוא לנחוץ או לרצוי להשיגן

 או לחקרם-,
 (II) לדרוש שעדותו (בין בכתב ובין בעל־פה) של •כל עד
 תימסר בשבועה או באופן אחר, ואותה שבועה תהיה זו,
 שאפשר היה לדרוש אותה, מן העד, אילו היה מוסר עדות

ת־משפט;  י בבי
 (III) להזמין כל אדם היושב בפלשתינה (א״י) לבוא לפני
 בית־הדין לשכר־דירה למסור עדות או להראות כל תעודה
 שבאחיזתו ולחקור אותו כעד או לדרוש ממנו שיראה
 ץ (יו״ד פתוחה) כל תעודה שבאחיזתו, מתוך כפיפות לכל

ם;  ; יוצאים מן הכלל שיהיו מוצדקי

 ן/\\) להוציא כתב־פקודה הכופה את נוכחותו של כל אדם
 החדל מלבוא, לאחר שהוזמן לעשות־כן, ולא הצדיק אותו
ן לשכר־דירה,  חדלון־מעשה להנחת־דעתו של בית־הדי
 ולצוות עליו כי ישלם כל יציאות, שנגרמו עם כפיית
 נוכחותו או מחמת סירובו לציית להזמנה, וגם לקנוס אותו

ם; נטי  אדם בסכום שלא יעלה על חמישה פו
 (/ץ) לקנוס בסכום שלא יעלה על. חמישה פונטים כל אדם
ו למסור עדות בשבועה ן לשכר־דירה דרש ממנ  שבית־הדי
 או באופן אחר או להראות תעודה, והוא מסרב לעשות כן
ן הדי תי  ואינו מצדיק אותו סירוב להנחת־דעתו של בי

 לשכר״דירה:
גד עד להשיב על שאלה מתוך  לעולם בתנאי שאם מתנ
 נימוק שהדבר עלול להטיל עליו אשמה, לא יידרש להשיב
 על השאלה, ולא יהיה צפוי לשום ענשים בגלל סירובו

;  להשיב כן
^ לקבל כל עדות שבכתב או שבעל־פה, שהיתה עשוייה 1 ) 
 להיות בלתי־מתקבלת במשא ומתן משפטי אזרחי או

 פליל!* ?
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ן לשכר־דירה  (vil) להורות כי בל אדם, הבא לפני בית־הדי
 כדי למסור עדות או להראות כל תעודה שבאחיזתו,
 תשולמנה לו הוצאות הנסיעה שלו יחד עם קצובה בשיעור
 שלא יעלה על השיעור הנקוב בתוספת ב׳ על תקנות
 הפרוצדורה בבתי־משפט שלום, 1940, וכי כל אדם, הפונה
תי  בבקשה שתוצא הזמנה לאדם כל־שהוא לבוא לפני בי
 הדין לשכר־דירה כדי למסור עדות או להראות כל
ן  תעודה שבאחיזתו, יפקיד ביד היושב־ראש של בית־הדי
 לשכר־דירה, לפני שתוצא אותה הזמנה, אותו סכום שבית-
 הדין לשכר־דירה יראהו במספיק כדי לכסות את הוצאות-
 הנסיעה של האדם העומד להיות מוזמן ואת הקצובה

 המגעת לו?

 (vi 11) לגמול יציאות, לרבות שכר עורכי-דין, והוצאות
 נסיעה וקצובות של עדים, ולהורות למי, ועל־ידי מי,
 ובאיזה אופן תשולמנה אותן יציאות, ,או כל חלק מהן,
 ולקבוע או ליישר את סכום היציאות שיש לשלמו באופן

 כזה, או כל חלק ממנו.

ן לשכר״דירה לפי טל בידי ביתיהדי  5ב.—(1) כל קנם.שהו
 סעיף 5א יהיה מתפרע באותו אופן שנפרע קנם שהוטל בידי

 בית־משפט.
 (2) מקום שנצטווה אדם לשלם סכום כל־שהוא לפי סעיף 5א,
(viii) ואין אלו יציאות שניתנה הוראה לשלמן לפי פסקה 
 שבאותו סעיף, יהיה אותו סכום חוב שאותו אדם חייב לממ

 שלה ויהיה עשוי להתפרע בהתאם לכך.

  5ג.—(1) הכסעת בית־דין לשכר-דירה, • שניתנה לפי הקבי
ת: פי  עות שבסעיף 5, תהיה סו

 בתנאי שכל אדם, הרואה עצמו מקופח בכל הכרעה כזאת,
 יהיה רשאי לערער על העניין במידה שהוא נוגע בשאלת חוק

 בפני בית־משפט מחוזי ברשות בית־המשפט ההוא.

 (2) בקשה על רשות-ערעור לפי סעיף-קטן (1) תוגש —
 (א) במשך ארבע־עשר יום מיום מתן הכרעתו של בית-
 הדין לשכר-דירה, אם ניתנה אותה הכרעה בפני המבקש

 אותה רשות, או
 (ב) במשך ארבע־עשר יום מן התאריך שבו נמסר —
ן  למבקש אותה רשות — העתק הכרעתו של בית־הדי
 לשבר-דירה, בחתימת ידו של היושב־ראש בו, אם לא

 ניתנה אותה הכרעה בפניו, ;
 ואם תינתן אותה רשות, יוגש הערעור —.

 (א) במשך ארבעהיעשר יום מתאריך מתן הצו המעניק
תה; או  אותה רשות, אם אותו צו ניתן בפני המבקש או
 (ב) במשך ארבעה־עשר יום מן התאריך, שבו הודיעו
 לאותו מבקש כי הוענקה לו אותה רשות, אם הצו המעניק

: ו י  אותה לא ניתן בפנ

 עיתון מיום
 15.1.40, ע׳ 29.

 היפרעות של
 קנסות שהטיל

 בית־דין לשכר•
 דירה ושל כספים

 אחרים.

 ערעור על בית־דין
 לשכר־דירה.
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 בתנאי שהמבקש רשות לערער רשא* לבקש אותה
 לפני שיימסר לו העתק של הכרעת בית־הדין לשכר־דירה,
 בחתימת־ידו של היושב ראש שלו, או רשאי להגיש ער

 עור לפני שיקבל הודעה שהוענקה לו רשות לערער.
 (3) זקן השופטים רשאי להתקין — בהסכמתו של הנציב
 העליון — כללי ביתימשפט, שיסדירו את הנוהג והפרוצידורה
 בערעורים על בית־דין לשכרידירה בפני ביתיהמשפט המ

 חוזי לפי הסעיף הזה.״
 א. ג. קאנינגהם

 23 בפברואר, 1946• נציב עליון.

 פקודת צמצום שכר־דירה (מקומות עסק) (תיקון),
 מס׳ 20 לש׳ 1946.

 פקודה הבאת לתקן את פקודת ההגבלות על שכר־דירה (בתי־עסק), 1941.

 חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א״י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור:—

 1. הפקודה הזאת תיקרא פקודת צמצום שכד־דירת (מקומות־עסק)(תיקון), 1946,
 ותהיה נקראת באחת עם פקודת ההגבלות על שכר־דירה (בתי״עסק), 1941, הקרוייה!

 להלן ״הפקודה העיקרית״.

 2. סעיף 2 של הפקודה העיקרית יתוקן בהכנסת ההגדרות הבאות מיד- לאחר
יה״:— רי  ההגדרה של ״מועצת־העי

 , ״מועצה מקומית״ מובנה המועצה המקומית, שנתכוננה
 לפי פקודת המועצות המקומיות, או לפי פקודת המועצות
 המקומיות, 1941, או לפי כל פקודה המתקנת אחת משתי
 הפקודות הללו או הבאה להחליפה, בשביל שטח של
 מועצה מקומית שבתחומיה מצויים מקומות כל־שהם;
 ,שטח של מועצה מקומית״ מובנו כל כפר או קבוצת כפרים

 או שטח המתנהל בידי מועצה מקומית.״

מו:—  3. סעיף 3 של הפקודה העיקרית יופקע, והסעיף הבא יבוא במקו
 ״חלות הפקודה• 3.—(1) הנציב העליון במועצה רשאי לקבוע בצו — מזמן
 לזמן — כי הפקודה הזאת תחול על שטח של מועצת עירייה
 או על שטח של מועצה מקומית או על שטח אחר, וכן רשאי
 הוא לשנות או להפקיע אותו צו באותו אופן. לאחר שיופקע
 אותו צו, לא תוסיף הפקודה הזאת לחול על שטח מועצת
 העירייה או על שטח המועצה המקומית או על השטח האחר
 שבגינו ניתן אותו צו. חוץ מכפי שנקבע כאן, לא תחול הפקודה
 הזאת על שום שטח של מועצת עירייה או שטח של מועצה

 מקומית או שטח אחר או באופן אחר.

 מס׳ 20 לש׳ 946ג• (2) מקום שלפני תחילת תקפה של פקודת צמצום שכר-
  הדירה (מקומות עסק) תיקון), 1946, נתן הנציב העליון במו
 עצה צו, הקובע שהפקודה הזאת תחול על השטח של מועצה
 פרק פ״ד. מקומית, שנתכוננה לפי פקודת המועצות המקומיות, יהיו

 שם קצר.
 מס׳ 6 לש׳ 1941.

 תיקון סעיף 2 של
 הפקודה העיקרית.

 פרק פ״ד.
 מס׳ 36 לש׳ 1941.

 הפקעת סעיף 3 של
 הפקודה העיקרית

 והחלפתו בסעיף
 אחר.
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 רואים אותו צו כצו שניתן בתוקף חוקי, לכשהיה ניתן בתוקף
 מס׳ 20 לש׳ 1946• הוקי, אילו היתד, פקודת צמצום שכר־הדירה (מקומות עםק)

 (תיקון), 1946, עומדת בתקפה בזמן שניתן אותו צו.״

^ י ר ^ י ע 7 ס

ה ד

ו ל 35| ו ש פ ו ס א ב ב י ה א נ ת ת ה פ ס ו ה ז ב ק ו ת ׳ ייעיקריי1 י י י י ק פ ה ל  4. םעיר 4 ש
1 —  םעיף־קטן (3) :

 ״בתנאי נוסף שכל מקום שחוזה־השכירות הוא לתקופה העולה על שלוש שנים,
 יהיו רואים את מועדו — מבחינת חלות הדברים והתנאים שבאותו חוזה־שכירות

.  כאמור — כשנה אחת, אלא־אם יסכימו הצדדים ביניהם שלא־כך

 5. סעיף 6 של הפקודה העיקרית יתוקן — תיקון סעיף 6 של
 הפקודה העיקרית.

 (א) בהחלפת המלים ״הנציב העליון״, כל מקום שהן מצויות בסעיפים־קטנים (1)
 ו־(2) שבו, במלים ״הנציב העליון במועצה״; וכן

 (ב) בהחלפת המלים ״אזור־עירייה״, כל מקום שהן מצויות סעיפיםיקטניס (1)
 ו־(2) שבו, במלים ״שטח של מועצה עירונית או של מועצה מקומית או שטח

 אחר״.
 (ג) מתוך שיוכנס בו מיד לאחר סעיף־קטן (2) שבו הסעיף הבא, כסעיף־קטן ,

— : ו ב ש ( א 2 ) 
 מס׳ 20 לש׳ 1946• ״(2א) מקום שלפני תחילת־תקפה של פקודת צמצום שכר־
 הדירה (מקומות עסק) (תיקון), 1946, נתן הנציב העליון
 במועצה צו, שהוא מיופה־כוח לתתו לפי קביעותיו של סעיף־קטן
 (1) או (2) של הסעיף הזה, העומד בתקפו מיד לאחר תחילת־
• תקפה של פקודת צמצום שכר־הדירה (מקומות עסק) (תיקון)׳ 1 9 4  מס׳ 20 לש׳ 6
 1946, יהיו רואים אותו צו כצו שניתן בתוקף חוקי, אילו
 היתה פקודת צמצום שכר־דירה (מקומות עסק) (תיקון),

 מם׳ 20 לש׳ 1946. 1946, עומדת בתקפה בזמן שניתן אותו צו.״

— הכנסת סעיפים : ה ב  6. הסעיפים הבאים יוכנסו בפקודה העיקרית מיד לאחר סעיף 7 ש
 חדשים 7א ו־7ב

י ש_ל ממרבה 7א. כוחו של ממונה על שכר־דירה, הפועל לפי הפקודה 'בפקודה העיקרית. ח י ב  ״
ת הזאת, יהיה יפה לעניינים הבאים:— ו ח כ ו נ  לכפות י

• (ו) להשיג כל אותן עדות או ראייה, בין בכתב ובין בעל־פה, ' ו כ ם י י ד ל ע  ש

 ולחקור כל אותם בני־אדם כעדים, שיהיה הממונה לשכר־
 דירה עשוי למצוא לנחוץ או לראוי להשיגן או י לחקרם;

 (11) לדרוש שעדותו (בין בכתב ובין בעל־פה) של עד כל־
 שהוא תימסר בשבועה או אופן באחר, ואותה שבועה
 תהיה זו שאפשר היה לדרוש אותה מן העד אילו היה

 מוסר עדות בבית־משפט;

 (ווו) להזמין כל אדם היושב בפלשתינה (א״י) שיבוא לפני
 הממונה על שכר־דירה למסור עדות או להראות תעודה
 כל־שהיא שבאחיזתו, ולחקור אותו כעד או לדרוש ממנו
 שיראה תעודה כל־שהיא שבאחיזתו, מתוך כפיפות לכל

 יוצא מן הכלל שיהיה מוצדק?



 106 העיתון הרשמי מם׳ 1477—תוספת מם׳ 1. 23 בפברואר, 1946

א כתב־פקודה המכריח אדם כל־שהוא, שחדל י צ ו ה ל v (1) 
 מלבוא לאחר שהוזמן לעשות כן ואינו מצדיק אותו
 חדלון־מעשה להנחת דעתו של הממונה על שכר־דירה,
 לבוא לפניו, ולצוות על אותו אדם שישלם כל יציאות

 שנגרמו עם כפיית נוכחותו או בגלל סירובו מללת
 להזמנה, וגם לקנוס אותו אדם בסכום שלא יעלה על

ם; נטי  חמישה פו
 (v) לקנוס בםכום שלא יעלה על חמישה פונטים כל אדם,
 המסרב — כשדורש ממנו הממונה על שכר־דירה למסור
 עדות בשבועה או באופן אחר או להראות תעודה —
 מלעשות כן, ואינו מצדיק אותו סירוב להנחת דעתו של

 הממונה על שכר־דירה:
 לעולם בתנאי שאם מתנגד עד להשיב על שאלה
 מתוך נימוק שהדבר עלול להטיל עליו אשמה, לא יידרש
 להשיב על השאלה, ולא יהיה צפוי לשום עונש, בגלל

 סירובו להשיב כן׳,

 (vi) לקבל כל עדות שבכתב או שבעל־פה, שהיתה עשוייה
 להיות בלתי־מתקבלת במשא־ומתן משפטי אזרחי או

; לי  פלי

 (vn) להורות כי כל אדם, הבא לפני ממונה על שכר־
 דירה כדי למסור עדות או להראות כל תעודה שבאחיזתו,
 תשולמנה לו הוצאות הנסיעה שלו יחד עם קצובה
 בשיעור שלא יעלה על השיעור הנקוב בתוספת ב׳ על
ימשפט שלום, 1940, וכי כל  תקנות הפרוצדורה בבתי
 אדם, הפונה בבקשה שתוצא הזמנה לאדם כל־שהוא
 לבוא לפני ממונה על שכר־דירה, כדי למסור עדות או
נה על  להראות כל תעודה שבאחיזתו, יפקיד ביד ממו
 שכר־דירה, לפני שתוצא אותה הזמנה, אותו סכום שהמ־
 מונה על שכר־דירה יראהו במספיק כדי לכסות את
 הוצאות־הנםיעה של האדם העומד להיות מוזמן ואת

 הקצובה המגעת לו;

 (VIM) לגמול יציאות, לרבות שכר עורכי־דין, והוצאות
 נסיעה וקצובות של עדים, ולהורות למי, ועל־ידי מי,
 ובאיזה אופן תשולמנה אותן יציאות, או כל חלק מהן,
 ולקבוע או ליישר את סכום היציאות שיש לשלמו באופן

 זה, או כל חלק ממנו.

 7ב.—(1) קנס כל־שהוא, שהטילו ממונה על שכר־דירה לפי
 סעיף 7א, יהיה מתפרע באותו אופן שמתפרע קנס שהטילו

 בית־משפט.

 (2) מקום שנצטווה אדם כלישהוא לשלם סכום כל־שהוא
 לפי סעיף 7א, שאינו יציאות שניתנה הוראה לשלמן לפי פסקה
 (vm) שבאותו סעיף, יהיה אותו סכום חוב המגיע מאותו

 אדם לממשלה, ויהיה נתון להיפרע בהתאם לכך״.

 עיתון מיום
 15.1.40, ע׳ 29.

ת קנסות,  התפרעו
 שהטילם ממו:ה

 על שכר־דירה
 וכספים אחרים.
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 הפקעת סעיף 8 של
 הפקודה העיקרית
 והחלפתו בסעיף

 אחר.

 הפקעת סעיף 9 של
 הפקודה העיקרית

 והחלפתו בסעיף
 אחר.

 תיקון סעיף 10 של
 הפקודה העיקרית.

 ״ערעורים על
 בתי־דין

 לשכר דירה.

מו:—  7. •סעיף 8 של הפקודה העיקרית יופקע׳ והסעיף הבא יבוא במקו
ל 8•—(1) אדם כל־שהוא, הרואה עצמו מקופח בהכרעה  ׳״ערעורים ע

 7שכר דירה. 2"" •• כל־שהיא של ממונה על שכר״דירה, רשאי —
 (א) במשך ארבעה־עשר יום מתאריך מתן אותה ההכרעה,

 אם ניתנה אותה הכרעה בפניו, או
 (ב) במשך ארבעה־עשד יום מן התאריך שבו נמסר לו
 העתק של אותה הכרעה בחתימת ידו של הממונה על

 שכר־דירה אם ניתנה אותה הכרעה שלא בפניו,
 לערער על אותה הכרעה בפני בית־דין לשכר־דירה שנתמנה
 לפי קביעותיה של הפקודה הזאת, והלה, לאחר• שישמע את
 י הצדדים המעוניינים בכך, יכריע בכל שאלה שהועברה אליו.
ן לשכד־דידה יהיה כוחו יפה לגמול יציאות  (2) בית-די
ן, ולהורות למי, ועל־ידי מי, ובאיזה אופן  לרבות דמי עורכיידי
 תשולמנה אותן יציאות או כל חלק מהן, ולקבוע או ליישר
 את סכום ההוצאות שיש לשלמן באופן כזה, או כל חלק ממנו.״

—: מו  8. סעיף 9 של הפקודה העיקרית יופקע׳ והסעיף הבא יבוא במקו
 9.—(1) אדם כל־שהוא, הרואה עצמו מקופח בהכרעה כל־
ן לשכר־דירה, רשאי לערער עליו בפני  שהיא של בית־די

 בית־המשפט המחוזי ברשותו של בית־המשפט ההוא.
 (2) בקשה על רשות־ערעור לפי סעיף־קטן (1) תוגש —
 (א) במשך ארבעה־עשר יום מיום מתן הכרעתו של בית-
 הדין לשכר־דירה, אם ניתנה אותה הכרעה בפני המ

 בקש אותה רשות, או
 (ב) במשך ארבע־עשר יום מן היום שבו נמסר — למ
 בקש אותה רשות — העתק מהכרעתו של בית־הדין לשכר-
 דירה, בחתימת־ידו של היושב ראש שלו, אם ניתנה

 אותה הכרעה שלא־בפניו,
 ואם תינתן אותה רשות, יוגש הערעור —

 (I) במשך ארבעה־עשר יום מתאריך מתן הצו המעניק• אותה
 רשות, אם אותו צו ניתן בפני המבקש; או

 (II) במשך ארבע־עשר יום מן התאריך, שבו הודיעו לאותו
 מבקש שהוענקה לו אותה רשות, אם הצו המעניק אותה

: ו י  ניתן שלא־בפנ
 בתנאי שהמבקש רשות לערער רשאי לבקש אותה לפני
 שיימסר לו העתק של הכרעת בית־הדין לשכר־דירה, בח-
 תימת־ידו של היושב ראש שלו׳ או רשאי להגיש ערעור

 לפני שיקבל הודעה שהוענקה לו רשות לערער.״

 9. סעיף 10 של הפקודה העיקרת יתוקן בהפקעת םעיפים״קטנים (1) ו־(2),
— : ם י א ב  והחלפתם בסעיפים־הקטנים ה

׳ 10.—(1) מקום שהלה הפקודה הזאת על שטח עירוני, ד נ ו מ י מ ו נ י מ  ״
 תמנה המועצה העירונית שבו מספר של ממונים על שכר-
 דירה, שלא יעלה על עשרים וארבעה, באותם תגמולים שיאש־

 רם מושל־המחוז וישולמו מקופת־העירייה.

 על שכר־דירה.
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 (1א) מקום שחלה הפקודה הזאת על שטח מועצה מקומית,
 תמנה המועצה המקומית שבו מםפר ממונים על שכר־דירה,
 שלא יעלה על שמונה־עשר, באותם תגמולים שיאשרם מושל־

 המחוז וישולמו מקופתה של המועצה המקומית.

 (1ב) מקום שחלה הפקודה הזאת על שטח, שאינו שטח של
 מועצה עירונית או של מועצה מקומית, ימנה מושל המחוז
 מספר של ממונים על שכר־דירה, שלא יעלה על שמונה־עשר,
 באותם תגמולים שיאשרם הנציב העליון, וישולמו מהכנסותיה

 הכלליות של פלשתינה (א״י).

 (2) הדלה מועצה עירונית מלמנות ממונה כל־שהוא על
 שכר־דירה, או מספר מספיק של ממונים, במשך ארבע־עשר
 יום מן התאריך שבו חלה הפקודה הזאת בהתאם לסעיף־קטן
 (1) של סעיף זה, יהיה מושל המחוז רשאי למנות אותו מספד
 של ממונים על שכר־דירה, שיהיה עשוי להיראות לו לנחוץ,
 ואולם כדי-כך שכלל מספר הממונים לא יעלה על עשרים
ו כן, ישולמו  וארבעה. לממונים על שכר־דירה, שנתמנ
 מקופת העירייה אותם תגמולים, שיהיה מושל המחוז עשוי

 להורותם.

 (2א) הדלה מועצה מקומית מלמנות ממונה כל־שהוא על
 שכר־דירה או מספר מספיק של ממונים, במשך ארבעה״עשר
 יום מן התאריך שבו חלה הפקודה הזאת בהתאם לסעיף־קטן
 (1א) של סעיף זה, יהיה מושל המחוז רשאי למנות אותו•
 מספר של ממונים על שכר־דירה, שיהיה עשוי להיראות לו
 לנחוץ, ואולם כדי־כך שכלל מספר הממונים לא יעלה על
ו כן, ישולמו  שמונה־עשר. לממונים על שכר־דירה, שנתמנ
 מקופתה של המועצה המקומית אותם תגמולים, שיהיה מושל

 המחוז עשוי הלהורותם.״

 תיקון סעיף !! של 10. סעיף 11 של הפקודה העיקרית יתוקן בהפקעת סעיפים־קטנים (1) ו־(2) שבו,
 הפקודה העיקרית• ובהחלפתם בסעיפים־הקטנים הבאים:—

 (1) מקום שחלה הפקודה הזאת על שטח עירוני יורכב
 בית הדין לשכר־דירה משלושה בני־אדם, שאותם ימנה
 מושל־המהוז מתוך רשימה של לא פחות משישה בני־אדם
 שהמועצה העירונית נקבה בשמם, ואחד מהם ימנה אותו מושל

 המחוז ליושב־ראש:

 בתנאי שאם לא תכין המועצה העירונית אותה רשימה
 במשך ארבעה־עשר יום מן התאריך שבו חלה הפקודה הזאת
 על שטח עירוני, יהיה מושל המחוז רשאי למנות שלושה

 בני־אדמ ראויים כבית־דין לשכר־דירה.

 (1א) מקום שחלה הפקודה הזאת על שטח של מועצה מקומית,
 יורכב בית־הדין לשכר־דירה משלושה בני־אדם, שאותם ימנה
 מושל המחוז מתוך רשימה של לא פחות משישה בני־אדם

 ״מינוי בית־דין
 לשכר־דירה.
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 שהמועצה העירונית נקבה בשמם, ואחד מהם ימנה׳ אותו
ושב־ראש:  מושל המחוז לי

 בתנאי שאם לא תכין המועצה המקומית אותה רשימה
 במשך ארבעה-עשר יום מן התאריך שבו חלה הפקודה הזאת
 על שטה של מועצה מקומית, יהיה מושל המחוז רשאי למ

ן לשכר־דירה. די תי  נות שלושה בני־אדם ראויים כבי

 (1ב) מקום שחלה הפקודה הזאת על שטח כל־שהוא, שאינו
 שטח של מועצה עירונית או של מועצה מקומית, יורכב בית־
 הדין לשכר־דירה משלושה גני־אדם, שאותם ימנה מושל

 המחוז, ואחד מהם ימנה אותו מושל המחוז ליושב־ראש.

ו לפי םעיף-קטן ן לשכר־דירה שנתמנ  (2) לחברי בית־די
 (1) של הםעיף הזה, ישולמו אותם תגמולים, שתהיה המועצה
 העירונית עשוייה לקבעם באישורו של מושל המחוז, או —
 אם לא תקבע המועצה העירונית שום תגמולים — אותם
 תגמולים שיהיה מושל המחוז עשוי לקבעם, ואלה יהיו מש־

 תלמים מקופת העירייה.

ו לפי סעיף-קטן ן לשכר־דירה, שנתמנ  (2א) לחברי בית־די
 (1א) של הסעיף הזה, ישולמו אותם תגמולים, שתהיה המועצה
 המקומית עשוייה לקבעם באישורו של מושל המחוז, או —
 אם לא תקבע המועצה המקומית שום תגמולים — אותם
 ש  תגמולים שיהיה מושל המחוז עשוי לקבעם, ואלה יהיו מ

 תלמים מקופתה של המועצה המקומית.

ו לפי סעיף־קטן ן לשכרידירה, שנתמנ  (2ב) לחברי בית־די
 (1ב) של הסעיף הזה, ישולמו אותם תגמולים שיהיה מושל
 המחוז עשוי לקבעם באישורו של הנציב העליון, ואלה יהיו

 משתלמים מהכנסותיה הכלליות של פלשתינה (א״י)״.

 11. (•). תיקון סעיף 12 של
 הפקודה העיקרית.

 12. סעיף 14 של הפקודה העיקרית יופקע. הפקעת סעיף 14 של
 הפקודה העיקרית. ,

 13. —(1) שום משא־ומתן משפטי בהוצאה לפועל ־— לשם הוצאת שוכר כל- קביעות
ש לזמן מעבר. ו 1 , ש  שהוא ממקום כל־שהוא, שבגינו נעשה הסכם־שכירות לתקופה של לא פחות מ

 שנים — אף־על-פי שאותו הסכם נסתיים לפני יום שישה בינואר, 1944 — לא
 יותחל, •לא יומשך ולא יושלם — בהמשך לכל פסק־דין שניתן, או צו שהוצא, לפני
 יום שמונה באבגוסט, 1944, בין לפני יום שישה בינואר, 1944, ובין לאחריו — אם
ן לא היה יכול להיות ניתן בהיתר או אותו צו לא היה יכול להיות מוצא  אותו פסק-די
ן או הוצא  בהיתר, אילו עמדה הפקודה הזאת בתקפה בזמן שניתן אותו פסק-די

 אותו צו.

 (*) תיקון זה אינו חל על הנוסח העברי.
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 עיתון מיום (2) כל מינוי, שנעשה לפי סעיף 10 או 11 של הפקודה העיקרית, כפי שתוקנה
י בתקנות ההגנה (תיקון)׳ פקודת ההגבלות על שכד-דירה (בתי־עסק), 1941), 1942, 1 6 2 5 ' ׳ ע 2 4 , 1 2 ׳ 4 2 

 עיתון «יומ ובתקנות ההגנה (תקוץ פקודת ההגבלה על שכר־דירה(בתי-עסק), 1941), 1944, והוא
 6.1.44, ע׳ 1. עומד בתקפו עובר לתחילת תקפן של תקנות־ההגנה (תיקו! לפקודת ההגבלה על
 שכרי־דירה (בתי־עםק), (1941), (הפקעה), 1946, יהיו רואים אותו כאילו נעשה לפי

3 הסעיפים 10 ו־ 11 כסדרם של הפקודה העיקרית, כפי שתוקנה בפקודה הזאת. ° 1נ י י 23מ  246ו

 א. ג. קאנינגהם
 23 בפברואר, 1946. נציב עליון.




