
 פלשתינה (א״י)
 פקודות•

 פלנן א.

 פקודוח
 מס׳ 28 לש׳ 1920

 סעיף 6 שצ

 מס׳ 15 לש׳ 1933

 מס׳ 28 לש׳ 1933

 השם הקצר

 אסור להדביק
 מודעות אלא

 עפ״י פקודה זו

 הסמכות לקבוע
 מקומות להצגת

 מודעות ולהרשות
 הצגת מודעות
 על גבי בתי

 עסק
 מס׳ 28 לש׳ 1933

 פרק א

 מודעות

 פקודה; הקובעת פיקוח בהצגת מרדעות.

 [20 כיול; 1920]

 1. פקודה זו תקרא פקודת המודעות.

 2 אסור להדביק שום מודעה לכל מחיצת קרשים או לכל מבנה אחר

 כיוצא בו, או לכל כתל, עץ, גדר, שער, או לכל מקום אחר בפלשתינה (א״י),

 אלא במותנה בפקודה זו.

 3. באזור עיר יכולה העיריה באשורו של מושל המחוז, ובכל מקום אחר

- ת ו ש ר ה  יכול מושל המחוז, ל

 (א) להקים במקומות מסוימים לוח אחד או טבלא אחת, או יותר, להצגת

 הודעות ומודעות, וכן

 (ב) להציג על גבי ביתו של אדם מודעות הנוגעות לעסקו או למשלח ידו

 שהוא עוסק בהם באותו הבית:

 בתנאי ששלט־השם, שלט, או לוח־פרסום שהוצגו על פני

 ביתו של אדם ושאין שטחם עולה על שני מטרים וחצי מרובעים

 א ל  ושלא נרשם עליהם א

 (1) שמו של האדם, או

 (״) הודעה על העסק או על משלח היד שעוסק בהם אותו

 אדם באותו בית או ציון המטרות שהבית משמש להן, או

 (״!) גם שמו של האדם וגם ההודעה וציון המטרות,

 לא יהא דינם כדין מודעה בגדר פסקא זו.



 פרה א פלודעוה

 4. (1) באזור עיר יכולה העירית * באשורו של מושל המחוז, ובכל מקום

ר- עז ־  אחר יכול מושל המחוז,** להתקין חוקי

-(א) להטלת מם בעד הצגת הודעות ומודעות המוצגות לפי סעיף 3 >

 (ב) לקביעת גדלן וצורתן של הודעות ומודעות המוצגות לפי סעיף 3 ,

 (2) חוקי-עזר אלה יוגשו לנציב העליון לשם מתן הסכמתו ולא יהא להם

 תוקף אלא בהסכמתו.

 5. שום דבר האמור בפקודה זו לא יחול על הודעות ומודעות המוצגות

 מטעם כל מחלקה של ממשלת פלשתינה (איי) או מטעם כל רשות צבאית

 או ימית׳ או מטעם חיל האויר, או מטעם כל רשות משפטית או כל רשות מקומית.

 6. כל העובד על הוראות פקודה זו או על הוראות חוקי העזר שהתקינו על

 פיה כל עיריה או מושל מחוז, יאשם בעברה ויהא צפוי לעונשין שנקבעו בתוספת

 השלישית לסעיף 99 של החוק הפלילי העותומני, וכן לעונש נמשך והולך של

 פונט אחד לכל יום ויום שבו מוסיף האיש בעברה לאחר שנתחייב בדין•

 7. מי שנתחייב בדין ולא סילק כל מבנה שהוקם או כל מודעה שהוצגה מתוך

 עברה על פקודה זו, רשאית המשטרה לסלקם על חשבונו.

 8. יכול בית המשפט לפסוק סכום שלא יעלה על מחצית הקנס שהוטל, לכל

 אדם שימסור ידיעות אשר יביאו לידי חיוב בדין.

 9. לצורך פקודה זו, יהא דינו של אזור תל אביב*** כדין אזור עיר, והמועצה

 המקומית של חל אביב יהא דינה כדין עידיה.
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רית—  בדבר חוקי־העזר שהותקנו עיי עי

 באר שבע ••• ••• •• ••• עיין עתון רשמי גליון 252

 חברון ••• ••• ••• ••• עיין עתון רשמי גליון 252

 יפו ••• ••• ••• עיין עתון רשמי גליון 252

 ירושלם ••• ••• ••• ••• עיין עיתון רשמי גליון 90 ומס׳ 110

 לוד ••• ••• ••• עיין עתון רשמי גליון 252

 רמלה ••• — ••• ••• עיין עתון רשמי גליון 252.

 עירית חיפה התקינה חוקי־עזר,.אלא שלא נתפרסמו בעתון הרשמי.

 ** בדבר חוקי עזר שהתקינו מושלי מחוז, עיין עתון רשמי גליונות 242, 323 ו־326.

 *** המועצה המקומית של תל אביב התקינה חוקי עזר, אלא שלא נתפרסמו

 בעתון הרשמי.




