
תוספת מס' 1

.1937 בנובמבר, 11 מיום 736 גליון הרשמי לעתון

(תקון). העליה פקודת
.1937 לש' 33 מס'

העליה. פקודת את המתקנת פקודה

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

עם כאחת אותה וקוראיו ,1937 (תקון), העליה פקודת תקרא זו פקודה .1

העיקרית. הפקודה בזה הקרויה העליה פקודת
הקצר. השם

פרק טז.

כדלקמן: יתוקן העיקרית הפקודה מן 2 סעיף .2

דלקמן: בהגדרה והחלפתו "תלוי" המונח הגדרת מחיקת ע"י
,,תלוי" פירושו :

מבני למטה שלו בת או בן כל קבוע, תושב או עולה של אשתו (1)
שמונה עשרה, וכל נכד או נכדה שלו היתומים מאביהם, למטה מאותו גיל: או

 אדם (2)

(I) שהוא קרוב של עולה או תושב קבוע פרט לקרוב המוזכר בפסקא 1
וכן זד.; מסעיף

(II) אשר בנוגע אליו נוכח מנהל מחלקת העליה כי בבואו לארץ יהא תלוי
עלול וכי קבוע, תושב באותו או עולה באותו וישרות לגמרי לכלכלתו

כך, תלוי להיות הוא
בפלשתינה שבתו ימי כל  ומעלה שנה עשרה שמונה בן הוא אם (א)

וכן (א"י),
במשך לארץ בואו לאחר  שנה עשרה שמונה מבן למטה הוא אם (ב)
דעתו, שיקול לפי לקבוע לנכון יראה העליה מחלקת שמנהל זמן

שבענין. המסבות כל עפ"י

2 סעיף תקון
העיקרית. מהפקודה



תקון סעיף 4
העיקרית. מהפקודה

לסעיף דלקמן התנאי הוספת ע"י יתוקן העיקרית הפקודה מן 4 סעיף .3

הימנו: (1) קטן

ידיעות ימסרו זה קטן בסעיף המוזכרים בסוגים האנשים שכל "בתנאי
זו, פקודה מכוח הפועלים העליה פקידי ידרשו אשר ככל לעצמם בנוגע

ממנה", ובצאתם לארץ בהגיעם

(2) לסעיףקטן דלקמן התנאי הוספת ע"י יתוקן העיקרית הפקודה מן 4 סעיף
הימנו:

כתיירים או כעולים רק (א"י) לפלשתינה יכנסו אלה שאנשים "בתנאי
זו". פקודה של מובנה בגדר

5 סעיף תקון
העיקרית. מהפקודה

העליון" "הנציב המלים החלפת ע"י יתוקן העיקרית הפקודה מן 5 סעיף .4

העליה". מחלקת "מנהל במלים (1) מסעיףקטן (ה) בפסקא המופיעות

סעיף הוספת
לפקודה חדש

העיקרית.

לאחר מיד דלקמן החדש הסעיף הוספת ע"י תתוקן העיקרית הפקודה .5

הימנה: 5 סעיף

מוגבל, הבלתי דעתו שיקול לפי להשתמש, העליון הנציב רשאי א. 5"

הרשמי: בעתון שיפרסם צו ע"י מקצתן, או כולן דלקמן, בסמכויות

כעולים לארץ שיוכנסו נכרים של המקסימלי הסךהכל את לקבוע (1)
במשך כל תקופה מסויימת:

אנשים של המקסימלי המספר את ולקבוע עולים של סוגים לקבוע (2)
וסוג! סוג מכל כך שיוכנסו

מכן, שלאחר יום באותו או ,1938 במרץ, 31 ביום יתם זה סעיף של תקפו
הרשמי. בעתון במודעה יקבע הממלכה, מזכיר של באישורו במועצה, העליון שהנציב

11 סעיף תקוו
העיקרית. מהפקודה

כל "או המלים הוספת ע"י בזה מתוקן העיקרית הפקודה מן 11 סעיף .6

וע"י בה, מופיעה שהיא אימת כל "אוירון", המלה לאחר אחר" הובלה אמצעי
למעופפים או לנהגים או לעובדים פרט הנוסעים, כל של "רשימה המלים הוספת
בדעתם יש אלה שאנשים בין האחר, ההובלה אמצעי או האוירון או האניה של
לרדת בדעתם אין אלה שאנשים ובין בה, להשאר כדי (א"י) לפלשתינה לרדת

האלה". הנוסעים "רשימת המלים במקום בה" להשאר כדי (א"י) לפלשתינה

תקון סעיף 12
העיקרית. מהפקודה

כדלקמן: בזה מתוקן העיקרית הפקודה מן 12 סעיף .7

 הימנו (2) קטן סעיף של בסופו דלקמן המלים הוספת ע"י (א)

 שנאשם: נכרי כל נגד זה סעיףקטן עפ"י המובא פלילי משפט "בכל
בכניסה לפלשתינה (א"י) בנגוד להוראות סעיף 5, סעיףקטן (1), פסקא (ז)

 או (ח), או
בפלשתינה לשבת לו שהותר הזמן תום לאחר (א"י) בפלשתינה נשאר כי

ויזתמעבר, עפ"י ואם תייר בתור אם (א"י),
תחול חוקית ישיבה (א"י) בפלשתינה יושב הנאשם כי ההוכחה חובת

עצמו". הנאשם על



דלקמן: בסעיףקטן (3) קטן הסעיף החלפת ע''י (ב)

של או זו פקודה של הפרה בכל אחר אדם לכל מסייע או העוזר כל (3)"
או יודע, שהוא אדם לכל מקלט הנותן או פיה, על שהותקנו תקנה או צו
צפוי יהא זו, פקודה הפרת מתוך פעל כי להאמין, מספיקים טעמים לו שיש
לשני או אחת, משנה יותר לא למאסר או פונט ממאתים יותר לא של לקנס
ובעונה בעת אחד מאדם ליותר מקלט הנותן או המסייע כל כאחד. העונשין
בידו מסייע שהוא ואדם אדם כל בעד בעברה יאשם אמצעי, באותו או אחת

זו. בדרך מקלט לו נותן שהוא או

מן סירה או ספינה כל הרי דלעיל, ההוראות מן הוראה בכל לפגוע בלי
וחמשים ממאתים יותר אינו הרשום משאה שמשקל דלקמן והסירות הספינות

: (א"י) פלשתינה ממשלת ע''י תוחרם פונט

השתמש שלה החובל רב או סוכנה שבעליה, סירה או ספינה כל (א)
כל על או זו פקודה על העובר אדם כל בידי בסיוע ביודעין בה
על העובר אדם לכל מקלט במתן או פיה, על שהותקנו תקנה או צו

פקודה זו או על כל צו או תקנה שהותקנו על פיה:

ימיים מילין שלושה תחומי בתוך השטה סירה או ספינה כל (ב)
מחלקת מנהל ע"י בכך שנדרשה לאחר מפליגה ואינה הים משפת

עליה. פקיד ע"י או העליה

הובלה, אמצעי כל הרי זה, סעיףקטן מהוראות הוראה בכל לפגוע בלי
בו שהשתמשו לסירה, או לספינה פרט פונט, מאלף יותר אינו ששויו
צו כל על או זו פקודה על העובר אדם כל בידי לסייע כדי ביודעין
על העובר אדם לכל מקלט במתן או פיה על שהותקנו תקנה או
ע"י יוחרם פיה, על שהותקנו תקנה או צו כל על או זו פקודה

(א"י). פלשתינה ממשלת

וחמשים ממאתים יותר הוא הרשום משאה שמשקל ספינה של בעליה
מאתים הרשום משאה משקל היה אילו אותה מחרימין היו ואשר טון
שהיו הובלה אמצעי כל של בעליו או מזה, פחות או טון וחמשים
לקנס צפוי יהא פונט, מאלף יותר שויו היה אלמלא אותו, מחרימים
ההובלה אמצעי או הספינה את לעכב ומותר פונט, מאלף יותר לא של

לסילוקו. בטחון שיינתן עד או הקנס שישולם עד

המפורטות לעברות פרט זו, פקודה עפ"י בעברה אשם שנמצא כל (ג)
פונט ממאה יותר לא לקנס צפוי יהא זה, שבסעיף דלעיל בפסקאות

כאחד. העונשין לשני או חדשים מששה יותר לא למאסר או

אותו על לעונשין באחריות פוגעת אינה זו פקודה עפ"י לעונש האחריות
ששום אלא אחר, חוק או פקודה כל או הפלילי החוק עפ"י שנקבעה מעשה

עברה." אותה על פעמים ייענש לא אדם



תקון סעיף 15
העיקרית. מהפקודה

לאחר דלקמן המלים הוספת ע"י יתוקן העיקרית הפקודה של 15 סעיף .8

המלים "לשם פקוח מעולה יותר על העליה לפלשתינה (א"י) : דהיינו :

במועצתו העליון הנציב רשאי דלעיל, הסמכות של בכללותה לפגוע "ובלי
לקבוע באותו אופן את כל המסים שיש לשלמם עפ"י פקודה זו".

.1937 בנובמבר, 11
בטרשיל ד. ו.

מנהל עניני הממשלה.


