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הנציב העליון לפלשתינה (א"י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א''י) לאמור:

הקצר 1935.השם הסטטיסטיקה, פקודת תקרא זו פקודה .1

עניןפירוש אם מלבד דלקמן הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה .2

אחר: פירוש יחייב הכתוב

לסטטיסטיקה; משרד פירושו משרדי (א)

זו פקודה הוראות עפ''י שהתקינוה תקנה כל פירושה "תקנה'' (ב)
במועצה. העליון הנציב מאת זו פקודה עפ'י צו כל כוללת והיא

פלשתינאי משרד
לסטטיסטיקה '(איי)

 יהיו: ותפקידיו משרדלסטטיסטיקה, שיקרא משרד לכונן יש (1) .3

לפעולות הנוגעות סטטיסטיות ידיעות ולפרסם לסכם לחבר, ללקוט, (א)
של הכלכליים החברתיים, התעשייתיים, המסחריים, ולתנאים

האוכלוסים, ולפעולותיהם ולמצבם בכלל:

של ובפרסומן בליקוטן הממשלה מחלקות שאר כל עם יחד לעבוד (ב)

רשימות סטטיסטיות בענינל הנהלת הממשלה בהתאם לתקנות:

דלקמן. ההוראות לפי (א'י) בפלשתינה מפקד כל לערוך (ג)

הממשלתי. הסטטיסטיקן יקרא המשרד ראש (2)

לצווח הסמכות
מפקד לערוך

לצוות רשאי במועצה העליון הנציב יהא זו פקודה להוראות בהתאם .4

שניתן צו ובכל הימנה, חלק בכל או (א"י) בפלשתינה מפקד לערוך לזמן מזמן
.  לקבוע: אפשר יהא זו פקודה עפ''י

וכן מפקד; אותו לערוך יש בו התאריך את (א)

האנשים ואת המפקד לתכלית הרשימות את שיערכו האנשים את (ב) .

וכן במפקד; שייכללו



ברשימות. לפרט שיש הפרטים את (ג)

הסטטיסטיקן של חובתו
להוציא הממשלתי

מפקד לפועל

והדברים הסדורים אותם כל את לעשות הממשלתי הסטטיסטיקן של מחובתו .5

זו פקודה להוראות בהתאם מפקד של עריכתו לשם בעשיתם צורך שיהיה
להכנתם לדאוג עליו יהא זו ולתכלית פיה על שניתנו תקנות או צו ולהוראות
שמלאום. לאחר הטופסים ואיסוף הנחוצים, וההוראות הטופסים של ולהוצאתם

עם בקשר תקנות
הפעולות לשם
מפקד עריכת

רשאי מפקד, עריכת על המצויה צו כל של ביצועו את לאפשר כדי .6

 תקנות: להתקין העליון הנציב

ולמנוי המפקד לצורך למחוזות הארץ לחלוקת הוראות הקובעות (א)
המפקד. עם בקשר אלה במחוזות שישמשו אנשים

המוכתרים, ומן מקומיות' רשויות של והפקידים החברים מכל הדורשות (ב)
לצורך להעסיקם שאפשר אחרים אנשים ומכל הגפירים, השיכים,
המפקד; עריכת עם בקשר שייקבעו התפקידים את למלא המפקד,

צדקה, מוסדות או צבוריים מוסדות של הראשיים מהפקידים הדורשות (ג)
אדות על רשימות לערוך בתקנות, שיקבע אחר מוסד כל של או

הללו. המוסדות גרי

פרטים למסור רשימות יערכו אדותיהם שעל האנשים מאת הדורשות (ד)
1 הרשימות את לערוך שמחובתם לאנשים

(ה) בדבר הטופסים שישמשו בעריכת המפקד:

הוראות התקנת המצריכים אחרים ענינים כל לצורך הוראות הקובעות (ו)
הצו. הוראות של ביצוען לשם

לקבוע ■הסמכות
סימנים וכו'.

על הממונה האיש או אחר במקום או בספינה בחצר, בבית, המחזיק .7

אלה חייב להרשות לסטטיסטיקן הממשלתי או לכל אדם שהורשה על ידו כחוק.
להכנס לאותו בית, לאותה חצר, לאותה ספינה או לאותו מקום אחר לצורך קביעת
האמור דבר ששום בתנאי מפקד, עריכת עם בקשר סימנים או אותיות מספרים,

הדייר. של הסכמתו בלא ביתדירה כל לתוך הכניסה את יתיר לא זה בסעיף

תקובלנה לא הרשימות
עדות כחומר

בקשר נתקבלו או שנערכו אחרות תעודות או דו"חות רשימות, שום .8

תעודות או דו''חות רשימות, ושום לצבור, גלויים יהיו לא מפקד עריכת עם



ולא יקובלל לא מפקד עריכת עם בקשר שנתקבלה ידיעה ושום כאלה אחרות
עברה בשל פלילי למשפט פרט פלילי' או אזרחי משפט בשום כעדות ישמשו

זו. פקודה על

יחשבו מפקד פקידי
ממשלה כפקידי

שיהיו ומן כל יחשבו, מפקד עריכת עם בקשר העובדים האנשים כל .9

עפ"י או זו פקודה עפ"י לתפקידיהם הנוגע בכל ממשלתיים כפקידים בכך, עוסקים
פיה. על שהתקינו תקנות כל

אחרת לאסוףסטטיסטיקה יש העליון הנציב של ובאשורו זו פקודה להוראות בהתאם (1) .10

מזמן לזמן סטטיסטיקה בנוגע לענינים דלקמן, כלם או מקצתם, הן בקשר עם
 אתו: בקשר שלא והן המפקד

ושיכונם. האוכלוסים (א)

והגירה, עליה (ב)

וכוי. ותחלואה תמותה, לידה, נשואין (ג)

וחנוכיים, סוציאליים ענינים (ד)

ואכספורט. אימפורט (ה)

ותוצרתם. הקרקעות ומצב בקרקעות חזקה מיני (ו)

שני. ממקור וייצור ראשון ממקור ייצור (ז)

עבודה, ותנאי עבודה שעות עבודה' שכר (ח)

עבודה' וחוסר עבודה (ט)

תעשיה. וסכסוכי בתעשיה הפרעות (י)

(י"א) מחירי סיטונות וקמעונות,

מעובדות, ושאינן מעובדות סחורות של כמויות (י"ב)

באויר' או בים ביבשה, ותחבורת הובלה (י"ג)

(י"ד) בנקאות וכספים,



חוזי פדויות, ומשכנתאות רשומות משכנתאות קרקע' העברות (טיו)
רשומים. חכירה

אחר, ביטוח וכל מתאונה ביטוח חיים, ביטוח ימי, ביטוח מאש, ביטוח (ט''ז)

(י"ז) הכנסות ורוחים,

מקומי, שלטון (י''ח)

במועצה. העליון הנציב יקבע אשר ככל אחרים, ענינים (י"ט)

אותם ידי על ימולא הזאת הסטטיסטיקה כל ליקוט של התפקיד (2)

לכך. העליון הנציב שיקבעם הממשלה פקידי

סטטיסטיקה ליקוט
כיצד?

לאיש שימסרון רשימות או רשימה באמצעות תלוקט הסטטיסטיקה .11

הממשלתי. הסטטיסטיקן שיקבע אחרות בדרכים או ממנו, דרושים שהפרטים

אםמוקדים וסוכנים אחרת, סטטיסטיקה ליקוט ולצורך מפקד כל עריכת לצורך (1) .12

פוקדים. העליון, הנציב של באשורו הממשלתי, הסטטיסטיקן ימנה בהן, צורך יהא
תפקידיהם. את ויקבע וסוכנים

להשביע, זו פקודה לצורך בזה המורשה הממשלתי, הסטטיסטיקן (2)

למלא עליו שהוטל אחר אדם מכל או סוכן או פוקד מכל לדרוש רשאי יהא
להשבע. זו, פקודה עפ"י שהתקינוה תקנה כל עפ"י או זו פקודה עפ"י תפקיד
בפני או בפניו עליה ולחתום בתפקידו, לשמש החילו לפני דלקמן, בשבועה
הסטטיסטיקן שיקבע אופן ובאותו ההשבעה סמכות לו שיש אחר אדם אותו

 הממשלתי:

אח וביושר באמונה שאמלא במורא נשבע אני
,1935 הסטטיסקה פקודת לדרישות בהתאם בתורת תפקידי
ובהתאם לכל המנשרים, הצוויים במועצה, הצוויים, התקנות וההוראות שיהיו
לכך, חוקית רשות בלא אודיע, ולא אגלה לא וכי פקודה, לאותה בהתאם ניתנים

בתורת משמש שאני מתוך לי שיודע דבר או עניך כל



פקודה עפ"י תפקיד במלוי העוסק אחר אדם או סוכן או פוקד (3)

השבועה, תנאי את מלא ולא עליה וחתם זו פקודה עפ"י שבועה . שנשבע זו
שלא לתקופה למאסר בדין, חייב לכשיצא צפוי, ויהא זו, פקודה על בעברה יאשם

שנים. שלוש על תעלה

עפ'י בזה כיוצא מינוי כל או סוכן או פוקד משרת אדם קבל אם (4)

נמנעת בלתי אחרת מסבה או מחלה מסבת מספיק צידוק ומבלי זו פקודה
פקודה עפ"י למלאו או לעשותו נדרש שהוא תפקיד כל למלא מאן או התרשל
בתורת אחר פקיד ע''י או הממשלתי הסטטיסטיקן ע"י לו שנמסר תפקיד כל או זו

זו, פקודה על בעברה יאשם למרותו, הנתון לפקיד גבוה מפקיד הנמסר תפקיד
ויהא צפוי, לכשיצא חייב. בדין, לקנס של חמשים פונט.

הממשלתי והסטטיסטיקן
יכין רשימות וכו'

זמן בכל והן מפקד בשעת הן זו, פקודה עפ"י לאספם שיש פרטים .13

את להכין תהא הממשלתי הסטטיסטיקן וחובת שתקבע, צורה באותה יתקבלו אחר,
עם בהתחשב כך, לשם הנדרשות האחרות התעודות או הטופסים הרשימות,

העליון. הנציב הוראות

הספקת הידיעות
ברשימות הנדרשות

14. כל שמותר לדרוש מאתו בהתאם לפקודה זו למסור פרטים לצורך המפקד
או לצורך טסטיסטיקה אחרת, הרי, בהדרשו לכך ע"י הסטטיסטיקן הממשלתי או
מיטב לפי למלא חייב יהא סטטיסטיקה' ליקוט על הממונה רשותאחרת עיי
אחרת, בתעודה או בטופס ברשימה, המפורטים הפרטים את ולמסור ידיעותיו
אחרת, תעודה באותה או טופס באותו רשימה, באותה הכלולות להוראות בהתאם

להם. המתיחסות או להם הנלוות להוראות בהתאם או

השאלות על לענות יש
עיי הנשאלות
והסטטיסטיקן

השאלות כל על ואמונתו ידיעותיו מיטב לפי לענות אדם כל חייב .15

אדם כל ע"י או סוכן ע"י או פוקד ע"י או הממשלתי הסטטיסטיקן ע"י שנשאל
מטעם בכתב המורשה או זו פקודה עפ"י שהתקינון התקנות בתוקף המורשה אחר
סטטיסטיקה, ליקוט על הממונה אחרת רשות עי או הממשלתי הסטטיסטיקן
הותר שליקוטה סטטיסטיקה כל לצורך הדרושה אינפורמציה כל לקבל מנת על

זו. פקודה עפ'י

כניסה הדרושותזכות הערות רישום או חקירה כל עריכת לצורך (1) .16

הממשלתי' הסטטיסטיקן יהיו זו פקודה עפי לאספה שמותר הסטטיסטיקה לקבלת
מטעם בכתב המורשה אדם כל או סטטיסטיקה ליקוט על הממונה אחרת רשות או

רשאים זו, פקודה עפ"י שהתקינון תקנות בתוקף או הממשלתי הסטטיסטיקן
או מלאכה בית מכרה, חרושת, בית לכל העבודה שעות במשך עת בכל להכנס

מהם. חלק כל לבדוק הם ורשאים אנשים, בו שמעסיקים מקום



הפרעה. בער כלעונש את או הממשלתי הסטטיסטיקן את מעכב או שמונע כל (2)

בעברה יאשם זה, בסעיף להם המסורה סמכות בכל מלהשתמש כחוק שהורשה אדם
פונטים. עשרה על יעלה שלא לקנס בדין, חייב לכשיצא צפוי, ויהא זו, פקודה על

רשימות לבדוק הרשות
צבוריות

1

ו

צבוריות או עירוניות תעודות או רשימות על ממונה או המשגיח כל .17

המלך דבר להוראות בהתאם המוכרת עדה של תעודות או רשימות כל על או

הנדרשות. ידיעות מהן למצות ואפשר ,1922 (א"י), פלשתינה על במועצה
בתיקונן,, או ההן הידיעות בהשלמת לסייע כדי בהן שיש או זו, פקודה לתכליות
הממונה אחר לפקיד או לסוכן או לפוקד או הממשלתי, לסטטיסטיקן לתת חייב יהא
הממונה אחרת רשות או הממשלתי הסטטיסטיקן מטעם זה לצורך כחוק
מנת על בתעודות או ברשימות לעיין האפשרות את סטטיסטיקית ליקוט על

ידיעות. אותן מתוכן למצות

סטטיסטיקות אחריםחבור ופרטים סטטיסטיקה יחבר הממשלתי הסטטיסטיקן (1) .18

קטעים או תמציות או אותם ויפרסם בטבלאות יסדרם זו, לפקודה בהתאם שלוקטו
העליון. הנציב שיורה ככל הערות, בצירוף שלא ובין עליהם הערות בצירוף בין מהם

בשום לגלות אסור
דו"ח פרטים אישיים

שמשמש מי מאת או האיש מאת בכתב מוקדמת הסכמה אין אם (2)

לצרכי רשימה נמסרה או תשובה ניתנה אליו שביחס למפעל בעל שעה באותה
אחר פרסום דבר בכל או סטטיסטי בסיכום או דו"ח בשום לכלול אסור זו, פקודה
כדי בו שיש באופן אישית רשימה באיזו הכלולים הפרטים מן פרט כל
פרטי איש לאיזה הנוגעים כפרטים כך שפורסמו פרטים לזהות לאדם לאפשר

פרטי. עסק לאיזה או

ממאן או המתרשל
פרסים למסור

בכל הנדרשים הפרטים את ולהמציא למלא ממאן או שמתרשל כל .19

שמתרשל וכל כחוק, אליו נשלחו או לו שניתנו אחרת תעודה או טופס רשימה,
הסטטיסטיקן ע"י כחוק בפניו שהושמה חקירה או שאלה כל על לענות ממאן או
עפ"י תפקיד במלוי העוסק אחר אדם ע"י או סוכן ע"י או פוקד עי'י או הממשלתי
שלא לקנס בדין, חייב לכשיצא צפוי, ויהא זו, פקודה על בעברה יאשם זו, פקודה
יהא. בדין, חייב שיצא לאחר זו בעברה ממשיך הוא ואם פונט, חמשים על יעלה

בעברה. מתמיד הוא שבו יום לכל אחד פונט של נוסף לקנס צפוי

כוזבות הודעות 20. כל המוסר ביודעין הודעה בלתי נכונה באיזה פרט חשוב ברשימה אומסירת
בתשובה או זו לפקודה בהתאם המציאם או אותם שמילא אחרת בתעודה או בטופס
בצאתו צפוי, ויהא זו פקודה על בעברה יאשם זו, פקודה ברשות שנשאל לשאלה

פונט. חמשים על עולה יהא שלא לקנס בדין, חייב

כדין שלא פרטים גלוי
הממלא אדם ע'י

תפקיד עפ"י פקודה זו
21. (1) כל שמעסיקים אותו לצרכי פקודה זו, ובלא רשות חוקית הוא
תוך לו שנודעה ידיעה כל הרגילה עבודתו בדרך שלא לאדם מוסר או מפרסם



למאסר נ:דין, חייב לכשיצא צפוי, ויהא זו, פקודה על בעברה יאשם עבודתו, כדי
לשני או פונט מאתים על יעלה שלא לקנס או שנים שתי על תעלה שלא לתקופה

כאחד. העונשין

גלוי פרטים שלא כדין
ע"י אדם שאותם
לו נתגלו פרטים

כחוק שלא

לפקודה בניגוד לו נמסרו ידיעתו שלפי פרטים ברשותו שיש כל (2)

זו והוא מפרסמם או מוסרם לאדם אחר, יאשם בעברה על פקודה זו, ויהא צפוי,
שלא לקנס או שנים שתי על תעלה שלא לתקופה למאסר בדין, חייב לכשיצא

כאחד. העונשין לשני או פונט מאתים על יעלה

השחתת רשימות
וטשטושן

אחרת תעודה או טופס רשימה, משחית או מטשטש המשמיד, כל .22

וכל לכך, חוקית רשות לו שתהא בלא זו, פקודה עפ"י שנלקטו פרטים המכילים
פקודה לצרכי שהוצאו אחרת תעודד. או טופס רשימה, גבי על רושם או הכותב
או ציור או הערה כל אחר מוסמך לאדם או הממשלתי לסטטיסטיקן ונמסרו זו
צפוי, ויהא זו פקודה על בעברה יאשם עולבים, או מנאצים מגונים, אחרים דברים

פונט. חמשים על עולה יהא שלא לקנס בדין, חייב בצאתו

כללי מיוחדעונש עונש נקבע ולא זו, פקודה מהוראות הוראה על העובר כל .23

פונט. עשרים על יעלה שלא לקנס בדין, חייב לכשיצא צפוי, יהא עברה, לאותה

תקנות תקנות: להתקין במועצה העליון הנציב רשאי .24

וידיעות פרטים למסור קבועים באזורים המצויים מאנשים הדורשות (א)
בתקופות קבועות:

ידם ולמשלוח לכתבותיהם ביחס וידיעות פרטים מסירת הדורשות (ב)
של אנשים :

לפועל. הפקודה הוצאת לשם כלל בדרך (ג)

בזה.ביטול מבוטלת ,1931 המפקד, פקודת .25

24 במאי 1935
ווקאפ ג. א.
עליון נציב


