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פקודת המשטרה (תקון).
.1937 לש' 31 מס'

המשטרה. פקודת את לתקן הבאה פקודה

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

פקודת עם כאחד ותקרא ,1937 (תקון), המשטרה פקודת תקרא זו פקודה .1

העיקרית. הפקודה להלן קרויה שתהא המשטרה,

הסעיף במקום יבוא דלקמן והסעיף יבוטל העיקרית מהפקודה 47 סעיף .2

: הנ"ל
החלפת סעיף 47

העיקרית. מהפקודה
בסעיף חדש.

"פנסיות וכו'
לתלויים ותגמול

שוטר של ליורשיו
שמח.

כתוצאה המשטרה בחיל שרותו בזמן שמת שוטר (1).47
 שנגרמה מחבלה ישרה

וכן בפועל, חובתו את שמלא בשעה (א)
וכן, באשמתו, שלא (ב)

תפקידו למהות בפירוש ליחסן שאפשר מסבות, מחמת (ג)

פנסיה בו לתלויים להעניק במועצתו העליון לנציב לו מותר
זה. מסעיף (2) קטן סעיף להוראות בהתאם תגמול וכן/או

זה, סעיף הוראות עפ"י הניתנת הפנסיה סכום לחשוב
מהמחלקה שוטר של או קצין סגן של השנתי התשלום יהא

השנתי! שכרו כפל המשטרה של הבריטית

לתלויים ינתנו דלקמן התגמולים וכן/או הפנסיות (2)
זה. מסעיף (1) סעיףקטן עפ"י בשוטר

כל לאלמנה, פנסיה תנתן אלמנה, המת השאיר אם (א)
בשעור טוב, אופי בעלת והיא לאיש, נישאה שלא זמן
בת המשכרת מן ששים חלקי מעשרה יותר לא של



עשרה של סך או חבלתו בתאריך מקבל שהיה הפנסיה
תגמול וכן גדול, היותר הסכום לפי הכל לשנה, פונטים
של הכולל המספר כפל אחד מפונט יותר לא של
וכלה אביהם עליהם במות מגילם החל שנותיהם,
בזמן בחיים הנמצא ילד לכל עשרה, החמש בשנתם
פונט עשר מחמשה יותר לא של ותגמול האב מות

האב: מות לאחר שנולד ילד לכל

פחות בס"ה יהיו לא כך הניתנים שהתגמולים בתנאי
פונט; מששים ויותר פונט מעשרה

ניתנה לא אם או פניו על הפקיד אשת מתה אם (ב)
אילו בתגמול זכאים שהיו ילדים והשאיר פנסיה לה
פי תגמולים לילדים נותנין לאלמנה, פנסיה ניתנה
במסיבות להם ראויים שהיו התגמולים מסכום שנים

כאלה;

אמו פרנסת כל והיתה אלמנה המת השאיר לא אם (ג)
טוב, אופי בעלת היא אם לאם, פנסיה נותנין עליו,
ניתנת שהיתה הפנסיה מסכום יותר לא של בשעור

לאלמנת המת:

בתנאי שאם היתה האם האלמנה בזמן מתן הפנסיה
את לה לשלם פוסקין אחר, לאיש שוב נישאה ולאח"כ

הפנסיה מיום נישואיה לאיש האחר:

אביו כי ומתברר אלמנה האם היתה לא שאם ובתנאי
מאותו הפנסיה תחדל לכלכלה, ידו לאל יש המת של

הממלכה". מזכיר שיקבענו היום

1935.תחילת התוקף. בנובמבר, 1 ביום תוקף קבלה כאילו אותה רואין זו פקודה .3

4 בנובמבר, 1937.
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