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פקודת הקצבה נוספת1946) ,־,(1947
מס׳  51לש׳ .1947
פקודה הבאה להקנות ריגולאריות לתשלומים מםויימים ששולמו בשנה אשר נסתיימה ביום השלושים
ואחד במארס ,'1947 ,יתר על ההוצאה שהורשתה בפקודת ההקצבה ).1946 ,(1947—1946
הואיל ופקודת ההקצבה ) ,1946,(1947—1946הקציבה הקצבות מסויימות
להוצאותיה של הממשלה לשנה ,שנסתיימה ביום השלושים ואחד במארס ,1947 ,ויש
צורך להקציב הקצבות מםויימות נוספות לשירות הציבור בתקופה ההיא:
חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה )א״י( ,בעצתו של הוועד היועץ שלה,
לאמור—:
 .1הפקודה הזאת תיקרא פקודת ההקצבה הנוספת )1946־.1947 ,(1947
 .2לאחר ששומש והוצא סך של ארבעה מיליונים ,מאה ושבעים ושבעה אלף
וארבע מאות ותשעים ושניים פונטים ,באופן המתואר בזה להלן ולתכליות השונות
הרשומות בתוספות א׳ ,ב׳ ו־ג׳ על הפקודה הזאת ,יתר על הסכומים ,שהוענקו לשנה
שנסתיימה ביום שלושים ואחד במארס ,1947 ,לפי פקודת ההקצבה )1946־,(1947
 ,1946ונרשמו בתוספות א /ב /ו~ג׳ על הפקודה ההיא ,מוכרז בזה כי אותו סך שולם
והוצא כהלכה לשירותי הממשלה בשנה ההיא ,והוא מאושר ,מותר ומוענק בזה,
נוסף על הסכים שנזכרו בפקודה האמורה לצרכי השירותים ההם.
 .3לאחר ששומשו והוצאו סכי הכסף הרשומים בתוספת א׳ על הפקודה הזאת,
שכללם עולה כדי שלושה מליונים ושלושים ושישה אלף וחמש מאות וחמישים
ושלושה פונטים ,בידי החשבונאי הכללי — מן ההכנסה או מן הקרנות של
פלשתינה )א״י( — לשירותים ,הנזכרים שם ,יתר על הסכומים ,שהוענקו לשירותים

מס׳  54לשי .10-16

שם קצר.
הקצבה.

הוצאה מורשית
מן ההכנסה
ומן הקרנות של
פלשתינה )א״י(.
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מם׳  54לש׳ .1940

הוצאה מורשית
מ! ההבנםה׳ של
מםילת־הברזל
הפלשתינאית )א״י(,
והקווים המופעלים.

מם׳  54לש׳ .1946

הוצאה מורשית
מ 1ההכנסה של
מבואות־ים של
פלשתינה )א״י(.
מם׳  54לש׳ .1^46

ההם לשנה שנסתיימה ביום השלושים ואחד במארס ,1947 ,לפי פקודת ההקצבה
)1946־ ,1946 ,(1947ונרשמו בתוספת א׳ על הפקודה ההיא ,מוכרז בזה כי אותם
סכים שולמו והוצאו כהלכה לשירות פלשתינה )א״י( בשנה ההיא ,והם מאושרים,
מותרים ומוענקים בזה ,נוסף על הסכים ,שנזכרו בפקודה האמורה לצרכי השירותים
ההם ונרשמו בתוספת א׳ עליה.
 .4לאחר ששומשו והוצאו םכי־כםף ,הרשומים בתוספת ב׳ על הפקודה הזאת,
שכללם עולה כדי תשע מאות ואחד אלף ושמונה מאות ושבעים ושמונה פונטים,
בידי המנהל הכללי של מסילות־הברזל — מן ההכנסה של מסילת־הברזל
הפלשתינאית )א״י( והקווים המופעלים — לשירותים הנזכרים בה ,יתר על
הסכומים שהוענקו לשירותים ההם לשנה שנסתיימה ביום השלושים ואחד במארס,
 ,1947לפי פקודת ההקצבה )1946־ ,1946 ,(1947ונרשמו בתוספת ב׳ על הפקודה
ההיא ,מוכרז בזה כי אותם סכים שולמו והוצאו כהלכה לשירותי מםילרדהברזל
הפלשתינאית )א״י( והקווים המופעלים י בשנה ההיא ,והם מאושרים ,מותרים
ומוענקיס בזה נוסף על הסכים שנזכרו בפקודה האמורה לצרכי השירותים ההם,
ונרשמו בתוספת ב׳ עליה.
(

 .5לאחר ששומשו והוצאו סכי־הכםף ,הרשומים בתוספת ג׳ על הפקודה הזאת,
שכללם עולה כדי מאתים ושלושים ותשעה אלף ושישים ואחד פונטים ,בידי המנהל
הכללי של מסילותרהברזל מהכנסתם של מבואות־ים של פלשתינה )א״י(
לשירותים הנזכרים בה ,יתר על הסכומים ,שהוענקו לשירותים ההם לשנה שנסתיימה
ביום השלושים ואחד במארס ,1947 ,לפי פקודת ההקצבה )1946־,1946 ,(1947
ונרשמו בתוספת ג׳ על הפקודה ההיא ,מוכרז בזה כי -אותם סכים שולמו והוצאו
כהלכה לשירותי מבואות־ים של פלשתינה )א״י( בשנה ההיא ,והם מאושרים,
מותרים ומוענקים בזה נוסף על הסכים ,שנזכרו בפקודה האמורה לצרכי השירותים
ההם ,ונרשמו בתוספת ג׳ על הפקודה.

תוספת א׳.
הרצאת־חשבון המראה את הוצאת הממשלה לשירותים ,הרשומים להלן ,יתר על הסכומים שהוענקו
לשירותים ההם לתקופה שמיום ה־ 1באפריל ,1946 ,ועד יום ה־ 31במארס ,1947 ,בפקודת ההקצבה
)1946־.1946 ,(1947
ברגמים

.2
.3
.9
.5
.10
.8
.16
.28
.27
.12
.13
.6
.4

פנסיות
נציב עליון
אגודות שיתופיות
אפוטרופוס כללי ,
אפוטרופוס על רכוש האויב
ביקורת חשבונות
בריאות
בתי־םוהר
דואר וטלגראף
הנהלת מחוזות
חינוך
חקלאות ודיג
חשבונאי כללי

18,096
3,906
4,030
4,760
2,918
10,628
118,439
164,241
363,454
92,287
228,912
62,657
9,915
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פונטים

.14
.35
.34
.31
.29
.11
.17
.43
.26
.22
,18
.19
.30
.41
,32
.23
.7
.20
.24
.36
.15

יערות
מדידות
המועצה המםלמית העליונה ובתי־המשפט השרעיים
מזכירות ראשית
מחלקת עבודות ציבוריות
מכם ואקםייז
מם הכנסה
מםילות־ברזל )הוצאה נקייה(
משטרה
משפטים
משפטית
עבודה
עבודות ציבוריות חוזרות ונשנות
עבודות צבוריות יוצאות מן הכלל
עזרה סוציאלית
עלייה והגירה
עתיקות
רישום קרקעות .
שונות
תיכון עריט
תמיכות ברשויות מקומיות

38,009
32,655
9,563
64,843
80,399
7,674
103,196
933,019
105,061
7,485
50,676
164,594
35,519
88,641
15,624
18,673
5,546
21,652
53,812
723
84,866

םך־הכול

 3,306,553פונט.

תוספת ב׳.
הרצאת־חשבון המראה את הוצאות מםילת־הברזל הפלשתינאית )א״י( והקווים המופעלים לשירותים
הרשומין להלן ,יתר על הסכומים ,שהוענקו לשירותים ההם לתקופה שמיום זד 1באפריל ,1946 ,ועד
יום דר 31במארס ,1947 ,בפקודת ההקצבה )1946־,1946 ,(1947
םםילגז־ברול
קנטרה־רפיח

מםילת־ברזל
תגיאזית

מםילת־ברול
.

פרצזים
פונט

פונט

פונט

פונט

י—.

—

10,536

—

לא" י(.

נסח א׳
הוצאות מכונאות
נסח ב׳
הוצאות הפעלת קטרים וקיום
קטרים וקרונות
נסח ג׳
הוצאות תעבורה
נסח ד׳
משימות כלליות
נסח ו׳
הוצאה יוצאת מ ן הכלל
םך־הכול

ש ל פ ת ת

ן ן ה ר ה

סר הכול
Q

W

10,536

32,635

—

7,497

60

40,192

13,346

—

8,445

192

21,983

256,056

101,747

71,124

1,428

430.355

371,815

—

26,997

—

398,812

673,852

101,747

124,599

1,680

"901^878
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תוספת ג׳.
הרצאודחשבון" המראה את הוצאת מבואות־ים של פלשתינה )א״י( לשירותים הרשומים להלן ,יתר על
הסכומים ,שהוענקו לשירותים ההם לתקופה שמיום  1*71באפריל ,1946 ,ועד יום דר 31במארס,1947 ,
בפקודת ההקצבה )1946־.1946 ,(1947
חוף חיפה

פרטים

חוף יפו •
וחופים אוזרים

םר־הכול

פונט

פמפו

נסח א׳

932

932

הוצאות מכונאות
נסח ב׳
קיומו והפעלתו של ציוד
מיכאני

13,515

184

13,699

נסח ג׳
עבודות ימיות וחופיות

76,468

49,098

125,566

נסח ד׳
משימות כלליות

57,117

14,971

72,088

נסח ו׳
הוצאות יוצאות מן הכלל

21,295

43

21,338

5,438

5,438

69,734

239,061

נסח ד י
קרן חידושים

—

סך־הכול

169,327

א .ג .קאנינגהאם
נציב עליון.

תזכיר.
הפקודה הזאת מתקינה הקניית תוקף חוקי לתשלומים מםויימים ,ששולמו בשנת הכספים שנסתיימה
ביום ה־ 31במארס ,1947 ,יתר על ההוצאה שהורשתה בפקודת ההקצבה )1946־ ,1946 ,(1947והיא מנוסחת
בצורה הרגילה.
ל .ב .גיבסון

יועץ משפטי.

פקודת בתי־משפט )תיקון מס ,(2
,

מס׳  52לש׳ .1947
פקודה הבאה לתקן את פקודת בתי־המשפט.1940 ,
חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה )א״י( ,בעצתו של הוועד היועץ שלה ,לאמור—:
 .1הפקודה הזאת תיקרא פקודת בתי־המשפט )תיקון מם  ,1947 ,(2ותהיה נקראת
שם קצר.
ומתבארת כאחת עם פקודת בתי־המשפט ,'1940 ,הקרוייה להלן ״הפקודה העיקרית״.
מם׳  31לשי .1940
תיקו! סעיף!  12של
 .2סעיף  12של הפקודה העיקרית )כפי שחוקק בסעיף  3של פקודת בתי-המשפט
הפקודה העיקרית.
)תיקון( ,1946 ,וכפי שתוקן בסעיף  3של פקודת בתי־המשפט )תיקון( ,(1947 ,יתוקן
מס׳  14לשי .1940
מם׳  40לשי .1047
מתוך שיופקע סעיף־קטן ) (2שבו ,ויוחלף בםעיף־קטן הבא ג 
״) (2אחד מאותם שופטים יהיה נשיאו של בית־המשפט המחוזי ,ושופט אחר
אחד או שופטים אחרים אחדים יכולים להיות נשיא תורני או נשיאים תורניים
 .של אותו בית־המשפט״.
א .ג .קאנינגהאם
,

נציב עליון.
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תזכיר.
הפקודה הזאת נועדה להסיר את אי־כשרותם של שופטים פלשתינאיים )א״י( לשמש נשיאים• -או
נשיאים תורניים של בתי־משפט מחוזיים.
ל .ב .גיבםון
יועץ משפטי.

 14באוקטובר.1947 ,

פקודת בריאות־עם )תיקון מס׳ ,(2
מם׳  53לש .1947
פקודה הבאה לתקן את פקודת בריאות־העם.1940 ,
חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה )א״י( ,בעצתו של הוועד היועץ שלה ,לאמור—:
 .1הפקודה הזאת תיקרא פקודת בריאות־העם )תיקון מם׳  ,1947 ,(2ותהיה שם קצר.
נקראת ומתבארת כאחת עם פקודת בריאות־העם ,1940 ,הקרוייה להלן ״הפקודה מס׳  40לשי .1940
העיקרית״.
,

 .2סעיף  20של הפקודה העיקרית יתוקן—:

תיקון םעיה  20של
הפקודה העיקרית.

)א( מתוך שיימחק מסעיף־קטן ) (1שבו הביטוי ״להנהיג את הסידורים ..
דלקמן—:״ ,המצוי בשורה השביעית שבו ,ויוחלף בביטוי הבא —:״לסדר ,או
להתקין ,בין בצו ובין בהוראה או בכל דרך אחרת שהיא ,כי ייעשו—:״?
)ב( מתוך שתוכנםנה המלים ״או הקביעות״ מיד לאחר המלה ״הסידורים״'
שבשורה השתיבדעשרה שבו ?
)ג( מתוך שתימחקנה מםעיף־קטן ) (2שבו המלים ״להוציא לפועל״ ,המצויות
בשורות השנייה והשלישית שבו ,ותוחלפנה בביטוי הבא—:
״לסדר או להתקין ,בין בצו ובין בהוראה או בכל דרך אחרת שהיא ,את
ביצועו של״ -,וכן
)ד( מתוך שתימחקנה מםעיף־קטן) (3שבו —
) (Iהמלה ״לקבוע״ ,המצוייה בשורה הראשונה שבו ,ותוחלף בביטוי הבא—:
״לסדר או להתקין ,בין בצו ובין בהוראה או בכל דרך אחרת שהיא,״ ,וכן
) (IIהמלים ״לנקוט באמצעים״ ,המצויות בשורה השלישית שבו ,ותוחלפנה
י .
בביטוי—:
״לסדר או להתקין ,בין בצו ובין בהוראה או בכל דרך אחרת שהיא ,כי
יינקטו אמצעים,״.
 .3סעיף  23של הפקודה העיקרית יתוקן מתוך שיימחק הביטוי ״התפשטות
ל
ה מ ח

ו ת

ה א ל ך ן / /

ן י ן ו | ל ף

ב ב י ט ן י

ן ן ב א

תיקו! סעיו*  23של
הפקודה העיקרית.

״התפשטותן ,הכנסתן לפלשתינה )א״י( ,או התחלתן של המחלות האלה״.
א .ג .קאנינגהאם
נציב עליון.

תזכיר.
סעיף  2של הפקודה הזאת נועד להבהיר כי למנהל שרותי הרפואה יהיה נודע הכוח להתקין קביעות
תחיקתיות למניעת מחלות איפידימיות ,אינדימיות או מנגעות במידה עצומה ,מאחר שלפי החוק הקיים
יש מקום לטענה ,כי כוחותיו מצומצמים כדי נקיטת צעדים ביצועיים בלבד.
•  .2סעיף  3של הפקודה הזאת מתכוון ליפות את כוחו של מנהל שירותי הרפואה להתקין כללים,
באישורו של הנציב העליון ,לא רק לתכלית מניעת התפשטותן של מחלות איפידימיות ,אינדימיות או
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מנגעות ,אלא גם למנוע את הכנסתן לפלשתינה )א״י( — ואת התחלתן בפלשתינה )א״י( — של מחלות
כאלה.
ל .ב .גיבםון
.

 14באוקטובר.1947 ,

יועץ משפטי.

פקודת הסגר )תיקון(,
מס׳  54לש׳ .1947
פקודה הבאה לתקן את פקודת ההסגר.
חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה )א״י( ,בעצתו של הוועד היועץ שלה ,לאמור—:
ק צ ר

ש ם

פרק

ק כ

 .1הפקודה הזאת תיקרא פקודת ההסגר )תיקון( ,1947 ,ותהיה נקראת ומתבארת
כאחת עם פקודת ההסגר ,הקרוייה להלן ״הפקודה העיקרית״.
 .2סעיף  3של הפקודה העיקרית )כפי שתוקן בסעיף  3של פקודת ההסגר
)תיקון( (1937 ,יתוקן עוד מתוך שיוכנס אליו ,מיד לאחר המלה ״באניות״ ,המצוייה

.
״ .
ד

תיקון סעיף
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הפקודה העיקרית•
מס׳  38לשי .1937

י

בשורה השנייה שבו ,הביטוי ״בכלי־רכב״.
ת י ק ח סעיו*«

 .3סעיף  5של הפקודה העיקרית )כפי שתוקן בפקודת ההסגר )תיקון((1937 ,

^

י*״ .״״״

הפקודההעיקרית•
ט פ

,

S3

הקניית תוקף.

י

לש1037

,

יתוקן עוד -
)א( מתוך שתימחק מםעיף־קטן ) (1שבו פסקה )ג( של הסעיף־הקטן ההוא,
ותוחלף בפסקה הבאה—:
״)ג( המקומות והאופן של כניסה ,יציאה ,עלייה או ירידה מאמצעי הובלה,
או עלייה או ירידה אליהם ,וכן הבדיקה ,החיטוי ,והעצירה של — או מן —
מטוסים ,אניות ,כלי־רכב ושל בני־אדם ,הבאים או היוצאים בדרך הים,
היבשה או האוויר ,והשליטה על תנועתם של אותם מטוסים ,אניות ,כלי־
רכב ובני־אדם;״?
)ב( מתוך שיוכנס אל פסקה )ה( של םעיף־קטן ) (1שבו ,מיד לאחר המלה ״על״,
המצוייה בה ,הביטוי ״כלי־רכב,׳•/
)ג( מתוך שתוחלף הנקודה שבסוף פסקה )ו( שבו בנקודה ופסיק?
)ד( מתוך שתוכנם אליו ,מיד לאחר פסקה )ו( שבו ,הפסקה הבאה ,כפםקה )ז(
שבו—:
״)ז( מניעה — בדרך־כלל — של הכנסתה של מחלה איפידימית כל־שהיא
לפלשתינה )א״י( והעברתה ממנה.״.
 .4כל כללים ,שהתקינם ,או שמיומר בהם כי התקינם ,מנהל שירותי הרפואה
לפי הפקודה העיקרית ,לפני תאריך תחילת תקפה של הפקודה הזאת ,יהיו רואים
אותם כאילו הותקנו בתוקף החוק ,וכל פעלים ,שנעשו — או שמיומר בהם כי נעשו—
לפי א.ותם כללים כל־שהם לפני אותו תאריך ,יהיו רואים אותם כאילו נעשו בתוקף
החוק ,אם היו מותקנים או נעשים — הכול לפי העניין — בתוקף החוק ,לו היתד,
הפקודה הזאת עומדת בתקפה בזמן שהותקנו או נעשו — הכול לפי העניין*
א .ג .קאנינגהאם
נציב עליון.
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תזכיר.
הפקודה הזאת מתקנת את פקודת ההסגר ,על־מנת שתאפשר למנהל שירותי הרפואה להשתמש
בשליטה קפדנית יותר — על מטוסים ,אניות ,כלי־רכב ובני־האדם ,הבאים או היוצאים בדרך הים,
היבשה או האוויר — מזו שהוא רשאי להשתמש בה לפי פקודת ההסגר .התפשטותה של מחלת החולירע
במצרים היום הגיעה לממדים כאלה ,עד־כי נמצא לנחוץ ,כי תבוצע מיד שליטה קפדנית יותר על בני־
אדם הבאים ממצרים .לפי פקודת ההסגר אפשר לנקוט באמצעים רק בגין מטוסים ,אניות ובני־אדם".
נמצא לנחוץ כי יהיה נודע כוח לנקוט באמצעים גם בגין כלי־רכב ,והפקודה הזאת מתקנת את פקודת
ההסגר בהתאם לכך .כמו־כן מרחיבה הפקודה הזאת את כוח התקנת הכללים של מנהל שירותי הרפואה,
וביחוד היא מאפשרת לו להתקין — באישורו של הנציב העליון — כללים בדבר מקומות העלייה ,הירידה
או הנחיתה ,בדבר אופן הכניסה או היצאה של — או מן — מטוסים ,אניות ,כלי־רכב ,ובדבר בני־אדם
הבאים או היוצאים בדרך הים ,היבשה או האוויר ,ובדבר השליטה על תנועתם של מטוסים ,אניות,
כלי־רכב ובני־אדם כאלה.
כללים ,הנקראים כללי־ההםגר )כנגד חולירע( )מצרים( ,1947 ,כבר התקינם מ״מ מנהל שירותי
הרפואה ,באישורו של הנציב העליון ,ונתפרסמו )ראה תוספת מם׳  2על העיתון הרשמי ,גליון מיוחד
מם׳  1621מיום  14באוקטובר ,1947 ,בעמוד  (1251משום שלעניין נודעת דחיפות יתרה ,והפקודה הזאת
מקנה תוקף חוקי לאותם כללים.
 14באוקטובר.1947 ,

ל .ב .גיבםון

יועץ משפטי.

