
 תוספת מס׳ ו

 לעתון הרשמי גליון 757 מיום 10 בפברואר, 1938•

 פסודת בעלי הבתים והדיירים (הוצאה מדירה והגבלת שכר דירה)(הארכה).
 מס׳ 1 לש׳ 1938.

 פקודה הבאה לתקן את ההוראות בנוגע ליחסים שבין בעלי בתים ודיירים של דירות ובנינים ולהאריך
 את תקפן של הוראות אלה לתקופה נוספת.

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

 1. פקודה זו תקרא פקודת בעלי הבתים והדיירים (הוצאה מדירה והגבלת שכר
 דירה), (הארכה), 1938. ,

 2. סעיף 3, סעיף״קטן (2) מפקודת בעלי הבתים והדיירים (הוצאה מדירה
 והגבלת שכר דירה), 1934, כפי שתוקן בסעיף 2 מפקודת בעלי הבתים (הוצאה
 מדירה והגבלת שכר דירה), (הארכה), 1937, יתוקן ע״י החלפת הבטוי ״1938״

 בבטוי ״1939״.

 3. סעיף 9, סעיףיקטן (2) מפקודת בעלי הבתים והדיירים (הוצאה מדירה
 והגבלת שכר דירה), (הארכה), 1935, כפי שתוקן בסעיף 3 מפקודת בעלי הבתים
 והדיירים (הוצאה מדירה והגבלת שכר דירה) (הארכה), 1937, יתוקן ע״י החלפת

 הבטוי ,,1938״ בבטוי ״1939״.

 4. —(1) למרות כל האמור בסעיף 21 מפקודת בעלי הבתים והדיירים (הוצאה
 מדירה והגבלת שכר דירה), 1934, או בסעיף 5 מפקודת בעלי הבתים והדיירים
 (הוצאה מדירה והגבלת שכר דירה) (ארכה), 1937, הרי הפקודה הראשונה, כפי
 שתוקנה ע״י פקודת בעלי הבתים והדיירים (הוצאה מדירה והגבלת שכר דירה),

 (הארכה), 1935, וכפי שתוקנה שוב בפקודה זו:—־

 (א) תחול על שכירות של כל דירה שבנינה לא הושלם לפני תחילת תקפה
 של פקודת בעלי הבתים והדיירים (הוצאה מדירה והגבלת שכר דירה)

 (הארכה) 1937, אלא שהושלם לפני תחילת תקפה של פקודה זו ן

 השם הקצר.

 תקוז סעיו* 3
 של פקודה מס׳

 ?ישי 1934.

 תקוז סעיף 9
 של פקודה מס׳ 12

 לשי 1935.

 הוצאה מן \זבלל
 והשמוש בפקודה

 מס׳ 11 לשי 1934,
 כפי שתוקנה.
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 בתנאי שהחל מיום האחרון של זילחיג׳ה, 1936, להג׳רייה, יהא שכר
ת כדלקמן, למרות הוראות חלק ב א  הדירה שישלם דייר בעד דירה מ
 מפקודת בעלי הבתים והדיירים (הוצאה מדירה והגבלת שכר דירה), 1934,
 בענין שכר הדירה המקסימלי שיש לשלמו ולמרות כל חוזה האומר את

 ההיפך:—

 (I) אם היתה אותה הדירה מושכרת בתחילת תקפה של פקודה זו, לא
 יהא שכר הדירה גבוה משכר הדירה ששולם בתחילת תקפה של

 פקודה זו:

 בתנאי שבעל בית או דייר רשאים לבקש מאת ממונה על שכר
 הדירה לשנות אותו שכר דירה ועל יסוד בקשה זו הרשות בידי
 הממונה להעלות או להוריד את שכר הדירה בלא יותר מעשרים

 אחוזים, או

 (II) אם לא היתד, אותה הדירה מושכרת בתחילת תקפה של פקודה זו,
 ייקבע שכר הדירה ע״י ממונה על שכר דירה מתוך התחשבות בכל

 המסבות שבענין:

 ובתנאי שחלק ג מפקודת בעלי הבתים והדיירים (הוצאה מדירה
 והגבלת שכר דירה), 1934, לא יחול על אותה דירה.

 (ב) לא תחול:—
 (I) על שכירות של כל דירה שבנינה לא הושלם לפני תחילת תקפה

 של פקודה זי;

 (II) על כל דירה או שכירות של דירה אשר לגבם נחתם חוזה שכירות
 ללא פחות משלוש שנים לפני תחילת תקפה של פקודה זו.

 (2) לצורך סעיף זה רואין את בנין הדירה כמושלם משעה שעברו לדור בה
 בפעם הראשונה.

 5. —(1) למרות כל האמור בסעיף 18 מפקודת בעלי הבתים והדיירים (הוצאה
 מדירה והגבלת שכר דירה) (הארכה) 1935, או בסעיף 6 מפקודת בעלי הבתים
 והדיירים (הוצאה מדירה והגבלת שכר דירה) (הארכה) 1937, הרי חלק ב של

 הפקודה הראשונה, כפי שתוקנה בפקודה זו —

 (א) יחול על שכירות של בית שבניתו לא הושלמה לפני תחילת תקפה
 של פקודת בעלי הבתים והדיירים (הוצאה מדירה והגבלת שכר דירה),

 הארכה), 1937, אך הושלמה לפני תחילת תקפה של פקודה זו:

 בתנאי שהחל מן היום האחרון בזילחיגה 1356, להג׳רייה, יהא שכר
 הדירה שישלם שוכר בעד בית כזה כדלקמן, למרות הוראות פקודת בעלי
 הבתים והדיירים (הוצאה מדירה והגבלת שכר דירה), (הארכה), 1936,
 בענין שכר הדירה המקסימלי ששוכר חייב לשלם, ולמרות כל חוזה האומר

 את ההיפך:—

 (1) אם היה אותו בית מושכר בתחילת תקפה של פקודה זו, לא יהא שבר
 הדירה גבוה משכר הדירה ששולם בתחילת תקפה של פקודה זו:־־

 הוצאה מן ךזבלל
 והשמוש בפקודה

 מם׳ 12 לשי 1935.



 בתנאי שבעל בית או שוכר רשאים לבקש מאת ממתה על שכר
 הדירה לשנות אותו שכר הדירה ועל יסוד בקשה זו הרשות בידי
 הממונה להעלות או להוריד את שכר הדירה בלא יותר מעשרים

 אחתים, או

 (!1) אם לא היה הבית מושכר בתחילת תקפה של פקודה זו ייקבע
 שכר הדירה ע״י הממונה על שכר הדירה מתוך התחשבות בכל

 המסבות שבענין.

 (ב) לא יחול:—

 (!) על שכירות של כל בית שבניתו לא הושלמה לפני תחילת תקפה
 של פקודה זו, או

 (11) על כל בית או שכירות של כל בית אשר לגבם נחתם חוזה שכירות
 ללא פחות משלוש שנים לפני תחילת תקפה של פקודה זו.

 (2) לצורך סעיף זה נחשבת בניתו של בית כמושלמת משעה שהחזיקו
 בו בפעם הראשונה.

 תקוז הוראות
 פקודה מס׳ 12

 לשי 1935
 אם הנה י גוז בפעם

 הראשונה לאחר
 תחילת תקפה
 של פקודה זו.

 6. אם לאחר תחילת תקפה של פקודה זו הונהגו בפעם הראשונה באיזה
 אזור עיריה הוראות חלק ב מפקודת בעלי הבתים והדיירים (הארכה), 1935, כפי
 שתוקנו בפקודה זו הרי תנהגנה, למרות כל האמור בסעיף 7 מפקודת בעלי
 הבתים והדיירים (הוצאה מדירה והגבלת שכר דירה) (הארכה), 1937, בהתחשב

 עם התקון דלקמן:—

 סעיף 12 (1) מפקודה זו קודאין אותו כאילו התכון הכתוב לזילחיג׳ה 1356
 להג׳רייה בכל מקום בפסקא ראשונה הימנו שנזכרות בו המלים זילחיג׳ה 1353

 להג׳רייה וזילחיג׳ה 1352 להג׳רייה.

 א. ג. ווקאפ
 10 בפברואר, 1938. נציב עליוז.



 פקודת חקירת המים.
 מס׳ 2 לש׳ 1938.

 פקודה הקובעת הוראות לגילוים ולהעלאתם של מים אשר מתחת לקרקע בפלשתינה (א״י), והמוסרת
 לנציב העליון סמכויות בקשר עם פך.

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

 1. פקודה זו תקרא פקודת חקירת המים, 1938.

 2. למרות כל דבר האומר את ההיפך בכל פקודה או חוק הנוהגים בפלשתינה
 (א״י), הרי הנציב העליון או כל פקיד מפקידי ממשלת פלשתינה (א״י), שהוסמך
 לכך מטעם הנציב העליון, רשאי בכל עת, לצורך עריכת חקירה הידרוגרפית על
 פני כל פלשתינה (א״י), או חלק הימנה, או לשם גילוי מציאותם של מים מתחת
 לקרקע והעלאתם אל פני השטח, להכנס לכל קרקע ולהחזיק בה ולערוך בה
 קדיחות נסיון באיזה מספר שהוא ולהוציא לפועל מדידות ובדיקות ולהקים מכונות
 ומיסדר מכונות ולעשות עליה את כל אותן הפעולות שהנציב העליון יראה צורך

 בהן בקשר עם המטרות דלעיל.

 3. הנציב העליון ישלם פיצויים בעד כל נזק שנגרם לכל אדם כתוצאה
 ישרה של כל פעולה מן הפעולות המפורטות בסעיף 2 כדי סכום שיוסכם עליו
 עם אותו אדם, ובאין הסכם כזה, כדי סכום שיוסכם בדרך בוררות בהתאם להוראות

 פקודת הבוררות או בהתאם להוראות כל פקודה שתבוא במקומה מזמן לזמן.

 4. בלא לפגוע בכל הסמכויות הקיימות המסורות לו עפ״י כל פקודה
 או חוק, רשאי הנציב העליון, לכשיתגלו מקורות מים מתחת לקרקע כתוצאה מכל
 קדיחה שנעשתה עפ״י הוראות סעיף 2, להפקיע את השטח המקיף אותה קדיחה,
 ולא יותר מדונם אחד, בהתאם לחוק הנוהג מזמן לזמן בענין הפקעת קרקע לצרכי

 צבור, כאילו העיד הנציב העליון שהקדיחה היתה מפעל בעל ערך צבורי.
 בתנאי שלמרות הוראות אותו חוק, הרי כל פיצוי שישולם על פיו בעד
 אותה קרקע יהא מבוסס על שויה של הקרקע לפני שהוחלו הפעולות המפורטות

 בסעיף 2.

 5. כל המפריע או מכשיל בזדון כל פעולה שהותרה עפ״י סעיף 2, או המפיר
 בדרך אחרת את הוראות הפקודה הזאת או שאינו מקיימן, יאשם בעביה ויהא
 צפוי למאסר לא יותר משנים עשר חודש או לקנס לא יותר מעשרה פונטים או

 לשני העונשין כאחד.

 6. הנציב העליון רשאי להתקין תקנות לצורך ביצוען של הוראות הפקודה

 סמכותו של
 הנציב העליוז
 להמם לקרקע

 ולנהל פעולות
 לשם גילוים

 והעלאתם של
 י מים אשר מתחת

 הקרקע.

 פיצויים.

 פרק ו.

 הפקעה.

 תקנות.

 הזאת.

 א. ג. ווקאפ
 10 בפברואר, 1938. נציב עליוז.
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 פקודת החנוך (תקון).
 מס׳ 3 לש׳ 1938.

 פקודה המתקנת את פקודת החגוך.

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

 1. פקודה זו תקרא פקודת החנוך (תקיז), 4938 ותהא נקראת כאחד עם השם הקצר.
 פקודת החנוה הקרויה להלן הפקודה העיקרית. פרס נ•

 2. סעיף 13 מהפקודה העיקרית יבוטל והסעיף דלקמן יבוא במקומו:— החלפת סעיף! 13
 מהפקודה העיקרית

ד בסעיףי חדש. ן ד א  ״13. כל קרקע או זכות לקרקע שנרכשה ע״י רשות חנוך מקומית ,1
 תחילת תקפה של פקודה זו לצרכי פקודה זו, תרשם במשרד ספרי האחוזה
 על שמה של רשות החנוך המקומית, בלא תשלום מסי רישום, בתנאי שהקרקע

 תהא נרשמת בחזקת נאמנות לצרכי חנוך״.

 א. ג. ווקאפ
 10 בפברואר, 1038. נציב עליוז.

 פקודת מחלות בעלי חיים >תקון).
 מס׳ 4 לש׳ 1938.

 פקודה המתקנת את פקודת מחלות בעלייחיים.

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

 1. פקודה זו תקרא פקודת מחלות בעלי חיים (תקון), 1938, וקוראין אותה
 כאחד עם פקודת מחלות בעלי חיים, הקרויה להלן הפקודה העיקרית.

 2. סעיף 11 מהפקודה העיקרית יתוקן ע״י סימונו מחדש במספר 11 (1)
 וע״י הוספת הסעיף״הקטן דלקמן כםעיף-קטן (2) :—

 ״(2) רשאי כל פקיד וטרינרי, פקיד וטרינרי עירוני, או מפקח סניטרי,
 או כל אדם המורשה לכך בכתב ע״י מושל המחוז, להכנס לכל תחום קרקע,
 בנין, דיר, מקום או מרכבה שיש בהם או החשודים שיש בהם בהמות לשחיטה
 או גופותיהם, ויכול הוא לבדקם כדי לברר אם נתקיימו כל תקנות, צוויים
 או הוראות שהותקנו או ניתנו עפ״י פקודה זו בנידון שחיטתן של אותן

 בהמות או מכירת גופותיהן״.

 השם הקצר.
 פרק ג.

 תקוו םעיףי 11
 מהפקודה העיקרית.

 א. ג. ווקאפ
 נציב ע?יון.

 10 בפברואר, 1038.




