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 לאמור:
קצר. 1. פקודה זו תיקרא פקודת הפירושים, 1945.שם

כלליים. פרשנות עקרונות  א' חלק
מונחים פירושי

כ55. בדרך החלים
בתקפם העומדים להלן) כאן יוגדרו (כאשר אחרים חיקוקים ובכל זו, בפקודה .2
המובנים, הבאים ולביטויים למלים יהיו לאחרמכן, יוצאו או יינתנו שיתקבלו, או עתה,
איעקביות משום הכתוב בנוסח או בנושא בו יהיה אלאאם כסדרם, בזה להם שיועדו

 אחר פירוש במפורש שם להם יינתן אם או כזה, ביאור לגבי
בלתימאוגד או מאוגד חבר או התאחדות או חברה כל כולל "בןאדם" או "אדם"

בניאדם; של

שהוא (בין פורח כדור כל או אוויר, ספינת או דאון מעופפת, מכונה כל פירושו "אווירון"
חפשי); שהוא ובין במקומו קבוע

ארץחסות או מושבה כל או בורמה, הודו, דומיניון, כל פירושה בריטניה" "אחוזת
רוממותי הוד ממשלת פועלת בו אשר שטחאדמה כל או מדינתחסות, כל או בריטית,

בממלכה המאוחדת או ממשלת כל חלק מדומיניוני הוד רוממותו בתוקף מנדט:
משטרה של כללי לאינספקטור משנה כולל ובתיסוהר" משטרה של כללי "אינספקטור

ובתיסוהר :
"אנייה" כוללת כל ספינה, סירה, סירתפריקה או כל אני צף אחר:

עורךדין או כתר, יועץ או המשפטי ליועץ המשנה פירושו משפטי" יועץ "באכוח .

שירשהו אדם כל או צעיר, ממשלתי עורךדין או ממשלתי, עורךדין סגן או ממשלתי
לכך היועץ המשפטי :

"בית" כולל כל בית, חלק של בית, בניין, או מבנה אחר, בין שכולם או מקצתם מעל לפני
ובין ביום בין בהם, מתדיירים או מתגוררים שאנשים מתחתיה, שהם ובין הקרקע
או יתגוררו שאנשים לכך מכוונים שהם או להנאתם, שלא ובין להנאתם בין בלילה,

יתדיירו בהם באופן כזה:
מוסמך; שיפוט שלו (א"י) בפלשתינה כלשהוא ביתמשפט פירושו "ביתמשפט"

"ביתמשפט לערעורים אזרחיים" פירושו ביתהמשפט העליון, היושב בדין כביתמשפט
אזרחיים: לערעורים



"ביתמשפט לערעורים פליליים" פירושו ביתהמשפט העליון, היושב בדין כביתמשפט
לערעורים פליליים ;

וסטמינסטר. "תקנון בשם הנקרא בחקהפרלמנט הוגדר כאשר דומיניון פירושו דומיניון"
; "1931

בעתון המתפרסמת תחיקה, של נפקות עמה שאין הודעה, כל פירושה לקהל" "הודעה
מאת הנציב העליון או בהרשאתו;

"הוד רוממותו" או "הוד רוממותה", "המלך" או "המלכה" או "הכתר" פירושם שליטם
וכולל זמן, באותו  לים מעבר הבריטיים והדומיניונים אירלנד הגדולה, בריטניה של

את קודמיו של אותו שליט ואת יורשיו ואת הבאים אחריו ;
ליהנות או לאחוז לגור, להשתמש, הרגיל, מובנו על נוסף כולל, "דייר" או "החזק"
משעושה אחר באופן הפועל, משמש אליהם שביחס  בקרקע או דלאניידי בנכסי
זאת מועבד או משמש סתם רק לשם טיפול, שמירה או ממונות בלבד על אותם

קרקע! או דלאניידי נכסי
למסור לו מתיר שהחוק אדם, כל במקרה להצהיר או בהןצדק להודיע כולל "הישבע"

הודעה בהןצדק או להצהיר במקום להישבע;
"הכנסות כלליות של פלשתינה (א"י)" פירושן הכנסותיה הכלליות של הממשלה ;

"העל" (ה''א קמוצה; עי''ן צרוייה) פירושו להביא, או לגרום כי יביאו, לפלשתינה (א"י)
באוויר! או בים ביבשה,

מפלשתי יוציאו, כי לגרום או להוציא, פירושו וצרוייה) דגושה פ"א פתוחה; (ה'א "הפק"
נה(א"י) ביבשה, בים או באוויר;

 בתקפה או  שלפיה והוראה מקצתו, ובין כולו בין חוק, כל ביטול כוללת "הפקעה"
מקצתו! ובין כולו בין בתקפו, מעמוד חוק כל פוסק

רשיון, בתעודתהיתר, או כלשהוא, בחיקוק שנקבעו תנאי, או דרישה כל לגבי "הפר",
אימילוי כולל כלשהוא, חיקוק לפי הוצאו או שהוענקו כלשהם, אחרת הרשאה או

תנאי! או דרישה אותם אחר
אדם, כל הצהרה או בהןצדק הודעה מסר אליה שביחס תעודה, כל כוללת "הצהרה"

שהחוק מתיר לו למסור הודעה בהןצדק או להצהיר במקום להישבע;
 לגבי "חברעובדים"

מסיקים, מהנדסים, אובילים, חובלים, רביחובלים, כולל  אחרת אנייה או ספינה, (א)
בה; משמשים או אנייה או ספינה בניווט העוסקים בניאדם וכל הסיפון על עובדים

וכן
האווירון בניווט העוסק אדם וכל מהנדס נווט, מפקד, אוביל, כולל  אווירון (ב)

בו! משמש או
 כולל "חוקי'

(א) אותם חוקיפרלמנט, או חלקים של חוקיפרלמנט, ואותם דברימלך במועצה,
 או חלקים" של אותם דברימלך, שנתקבלו או ניתנו בין לפני תחילת תקפה של
בתקפם לאחרמכן, לעמוד עשויים או עתה, העומדים לאחריה, ובין הזאת בפלשתינה (א"י);  וכן הפקודה
(ב) צווים, תקנות, כללים, חוקיעזר, מנשרים או הכרזות, הוראות, הודעות, או כלים
הפקודה של תקפה תחילת לפני בץ  הוצאו או שניתנו חיקוקים, שאינם אחרים,
שנזכרו מאותם מהם, חלק או כלשהוא, צו או חיקוק לפי  לאחריה ובין הזאת
מנשרים חוקיעזר, כללים, תקנות, צווים, שהם זמן כל הזאת, ההגדרה של (א) בפסקה
לאחר לעמוד עשויים או עתה, העומדים אחרים כלים או הודעות, הוראות, הכרזות, או

וכן (א"י)! בפלשתינה בתקפם מכן,
(ג) חיקוקים; וכן

(ר) חוק עותומאני, חוק דתי (בין בכתב ובין בע"פ), וכן חוק הנוהג ותורותהצדק
בתקפם לאחרמכן, לעמוד עשויים או עשוי או עתה, עומדים או העומד אנגליה, של

בפלשתינה (א"י) ;



(א"י)! פלשתינה של הרשמית החותמת פירושה רשמית" "חותמת
קנס ואם ימים, שבוע על תעלה שלא לתקופה מאסר שענשה עבירה, כל פירושו "חטא"

בלבד  קנס שלא יעלה על חמישה פונטים ;
"חיקוק" פירושו פקודה או תקנה כלשהן, בין שנתקבלו, ניתנו או הוצאו לפני תחילת
הוצא או ניתן שנתקבל, חיקוק, שבכל בתנאי לאחריה: וביו הזאת הפקודה של תקפה
אשר כמובן "חיקוק" המלה של מובנה יהיה הזאת, הפקודה של תקפה תחילת לפני

היה לה, אלמלא נתקבלה הפקודה הזאת ;
" חכירה" כוללת חכירתמשנה;

של חקפרלמנט פירושו לתחיקה, ביחס זה בביטוי שמשתמשים בשעה "חקפרלמנט",
הפרלמנט הקיסרי ;

"חתום" לגבי אדם, שאינו יכול לכתוב את שמו, כולל "סמן" (סמ"ך פתוחה; מי''ם דגושה
***** וצרוייה);

"כללי ביתמשפט", בשמש ביטוי זה ביחס לביתמשפט כלשהוא, פירושו כללים שהתקינה
הנוהג את ים הפסדיו צווים, או כללים להתקין זמן אותו יפה שכוחה הרשות, אותם

ואת הפרוצידורה של אותו ביתמשפט ;
הצגת של אחרים ואופנים צילום, במכונתכתיבה,. כתיבה ליתוגרפיה, דפוס, כולל "כתב"
מלים וספרות (סמ"ך שוואית ; פ"א קמוצה) בצורה נראית לעץ, או העתקתן מחדש;

הזכרת "מדינה איירית חפשית" תתבאר כהזכרת השם "אייר" ;
חיקוק לכל ביחס  וכן (א"י), פלשתינה של הממשלתי המדפיס פירושו ממשלתי" "מדפיס
את להדפיס מיוחדת או כללית הרשאה שלו אחר, מדפיס כל  הממשלה של תעודה או
החיקוק או התעודה ההם ; ואם נאמר על כל חיקוק כזה או כל תעודה כזאת,
רואים יהיו כנ"ל, שהורשה אחר מדפיס כל בידי או הממשלתי המדפים בידי שנדפסו

ו כך נדפסו כאילו אותם
מחוז למושל משנה וכולל כלשהוא, מחוז על ממונה מחוז מושל פירושו מחוז" "מושל

מחוזו לאותו שנתמנה מחוז, מושל סגן או
שעה אותה רוממותו הוד של הראשיים המדינה ממזכירי אחד פירושו מדינה" "מזכיר
של באישורו  מעלתו הוד שפילג האדמיניסטרטיביים, המחוזות אחד פירושו "מחוז"
מזכיר המדינה  בפלשתינה (א"י), במנשר לפי דבריהמלך במועצה על פלשתינה (א"י),
במקומם) בא או ההם במועצה דבריהמלר את שתיקן במועצה דברמלר כל או ,1922
של מחופה ימיים מילין שלושה בתחומי הפתוח בים הלק כל פירושם חופים" "מימי

פלשתינה (א"י), שנמדדו מציון מיהשפל ;
"מלח" (מי"ם פתוחה ;  למ"ד דגושה וקמיצה) כולל כל אדם, המועבר או שכור בכל תפקיד
שהוא בכל ספינה שהיא, פרט לרביחובלים, אובילים ושווליות שנשכרו בחוזה כתוב

ונרשמו כחוק ;
"ממכר" או "מכור" כוללים חליפים, סחרחליפים והצעה או הצגה למכירה ;

"ממלכה מאוחדת" פירושה בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית ;
"ממשלה" פירושה ממשלת פלשתינה (א"י);

והגדירה קיימתו הלאומים חבר שמועצת (א"י), פלשתינה על המנדט פירושו "המנדט"
את תנאיו ביום 24 ביולי, 1922 ;

"מנשר" או "הכרזה" פירושם מנשר או הכרזה מאת הנציב העליון;
"מפקד" (פ"א פתוחה), כשהביטוי משמש ביחס לאווירון, פירושו כל אדם שאותה שעה בידו

שליטה על האווירון, או שהוא ממונה עליו;
"נכסי דלאניידי" או "קרקע" כולל קרקע של כל סוג או חזקה, וכל בניין, עץ או חפץ
אחר הקבוע בקרקע, וכל חלק של ים, חוף או נהר, וכל זכות, טובתהנאה או זכות

שיגלוש בקרקע או במים או עליהם;
"נכסים מיטלטלים" או "סחורות" פירושו רכוש של כל מין פרט לנכסי דלאניידי ;

"נמסר לדין" פירושו נמסר לדין לפי כתבאשמה ;
"נציב עליון" כולל כל אדם המנהל את ענייני הממשלה אותו זמן ;



הפועל הוועד עם התייעצות לאחר הפועל העליון הנציב פירושו במועצה" עליון .נציב
אותו של במושבו דווקא ולאו עצתו, אל בהתאם דווקא לאו ואולם (א"י), פלשתינה של

ועד פועל ;
"נתפרסם בעתון"  פירושו נתפרסם בעתון;

המושבות, למען הכתר כסוכני באנגליה זמן באותו הפועלים בניהאדם פירושם כתר" "סוכני
או מישהוא מהם ;

או במשוטים אותה מוליכים שאין בניווט, המשמשת אנייה מין כל פירושה "ספינה"
משוטיטפיחות בלבד;

< החוק מעניש שעליהם חדלץמעשה או נסיון פעל, פירושה "עבירה"
"עוון" פירושו כל עבירה שאינה פשיעה או חטא ;

"ענשים", לגבי עבירות, כולל קנם, מאסר או כל עונש אחר ;
"עתון" פירושו העתון הרשמי של פלשתינה (א"י) או עתון פלשתינה (א"י), וכולל כל

תוספות עליו וכל עתון מיוחד ;
(א"י); פלשתינאי פונט פירושו "פונט"

מזרחה שטחים לאותם (פרט המנדט חל שעליהם השטחים את כוללת (א"י)" "פלשתינה
לירדן ולים המלח שהוגדרו בצו בעניין דברמלך במועצה על פלשתינה (א"י), 1922

(גבולות), לרבות מי החוף הסמוכים אליהם ;
ובין הזאת הפקודה של תקפה תחילת לפני (בץ אותה שקיבל פקודה פירושה "פקודה" .
שבכל בתנאי הזאת: הפקודה את גם וכוללת (א"י), פלשתינה של המחוקק החבר לאחריה)
של מובנה יהיה הזאת, הפקודה של תקפה תחילת לפני הוצא או ניתן שנתקבל, חיקוק

המלה "פקודה" כמובן אשר היה לה אלמלא נתקבלה הפקודה הזאת ;
שהם או להם, שניתנו מחלקה, או פקיד כל כוללים ציבורית" "מחלקה או ציבורי" "פקיד
העליון הנציב של המידית בשליטתו נמצאים שהם בין ציבורי, שטיבן חובות מבצעים,

בה! נמצאים שאינם ובין
"פרלמנט קיסרי", פירושו הפרלמנט של הממלכה המאוחדת ;

"פרק", "חלק", "סעיף" ו"תוספת" מציינים כסדרם פרק, חלק, סעיף של, ותוספת על,
החיקוק שבו מצוייה המלה ; ו"סעיףקטן" מציין את הסעיףהקטן של הסעיף שבו

מצויות המלים ;
עונש  בדין קודם חיוב של הוכחד. ללא  מענישים שעליה עבירה, פירושה "פשיעה"

מוות, או עונש מאסר לתקופה העולה על שלוש שנים ;
"צוואה" כוללת תוספת על צוואה ;

"קונסול" או "פקיד קונסולארי" כולל קונסול כללי, קונסול, סגןקונסול, סוכן קונסולארי
וכל אדם, המורשה באותו זמן למלא את תפקידיו של קונסול כללי, קונסול או סגן

קונסול ;
"קצין רפואי" או "רופא ממשלתי" פירושו רופא העוסק למעשה במקצועו בשירותה של

הממשלה ;
זמן שבאותו נמל' על ממונה או לאוביל פרט אדם, כל פירושו אנייה, לגבי "רבחובל"'

בידו שליטה על הספינה או שהוא ממונה עליה ;
במקצועו למעשה העוסק כרופא (א"י) בפלשתינה הרשום אדם, פירושו מוסמך" "רופא

לפי החוק הנוגע באותו זמן ברישום רופאים העוסקים למעשה במקצועם ;
"רחוב" או "דרך" כולל כל דרךמלך, רחוב, דרך, דרך מפולשת, רחבה, חצר, מבוא,
סמטה, נתיב לבהמות, שביל לרגלים, ככרתמרונים, מעבר או מקום קטור לרבים,
או אליהם, גישה לציבור שיש או בהם, לעבור נוהג או בהם משתמש שהציבור

■, אליהם לגשת לו שמרשים
"רשום"' ביחס לתעודה, פירושו רשום לפי הוראות החוק, החל על רישום אותה תעודה ;
כיוצא אחרת רשות או מקומית מועצה עירייה, פירושו מקומית" קמוצה) (רי''ש "רשות
רשויות יצירת וקובעת זמן אותו בתקפה העומדת כלשהיא, פקודה לפי שנתכוננה בה,

ממשלתיות מקומיות ;
"שבועה" כוללת הודעה בהןצדק או הצהרה במקרי בניאדם שהותר להט לפי החוק

להודיע בהןצדק או להצהיר במקום להישבע ;

חוקי פלשתינה
(א"י), ע' 2784.



 גבוה" משטרה ו"קצין (א"י), פלשתינה של לחילהמשטרה חבר כל פירושו "שוטר"
מזו גבוהה בדרגה או סגןמפקח בדרגת משטרה קצין כל

בתי שופטי ולגבי השופטים, זקן את כולל העליון, ביתהמשפט שופטי לגבי "שופט",
המשפט המחוזיים כולל את הנשיאים והנשיאים התורנים ;

"שופט שלום" פירושו כל אדם המחזיק בכתבמינוי לשופט שלום ;
"שנקבע" פירושו נקבע בפקודה, שבה מצוייה המלה, או בתקנות כלשהן שניתנו לפיה ;

"שנה" ו"חודש" פירושם כסדרם שנה או חודש המחושבים לפי הלוח הגריגוריאני ;
"שנת כספים" פירושה שניםעשר החדשים המסתיימים ביום 31 במארס בשנה כלשהיא ;
"תחילת תוקף", בשמש ביטוי זה ביחס לחיקוק, פירושה הזמן שבו מתחיל החיקוק פועל ;
הודעות, הוראות, צווים, הכרזות, או מנשרים חוקיעזר, כללים, תקנות, כל פירושן "תקנות"
או במועצה, העליון הנציב או העליון, הנציב הוציאום או שנתנום אחרים, כלים או
כל רשות אחרת בפלשתינה (א"י) (בין לפני תהילת תקפה של פקודה זו ובין לאחריה),
מכוח חיקוק או דבר מלך במועצה או פקודה כלשהם ; והן כוללות צווים, הוראות,
הודעות, או כלים אחרים, שניתנו או הוצאו לפי אותם תקנות, כללים או חוקיעזר, בין
ניתן שנתקבל, חיקוק, שבכל בתנאי לאחריה: ובין זו פקודה של תקפה תחילת לפני
שהיה מובן, אותו "תקנות" למלה נודע יהיה זו, פקודה של תקפה תחילת לפני הוצא או

זו. פקודה נתקבלה אלמלא לה נודע
'טל כללי פירוש

מין ומספר.
להתקבל, העתידים או עתה בתקפם העומדים אחרים, חיקוקים בכל וכן זו בפקודה .3

 מוצאים להיות או להינתן
(א) תכלולנה מלים, המציינות את מין הזכר, גם נקבות ; וכן

(ב) תכלולנה מלים, הבאות במספר יחיד, גם אתהרבים, ומלים הבאות במספר רבים 
היחיד, ת א גם

אם או כזה, לביאור עקבי יהיה שלא דבר משום הכתוב בנוסח או בנושא יהיה אלאאם
אחר. פירוש במפורש שם להם יינתן

מובנם של "או",
"אחר", "שלאכן" או

אחר". "באופן

כל בחיקוק אחר" "באופן או או"שלאכן" "אחר" "או", המלים שמשמשות מקום .4
כמרמזות ולא דבר, של היפוכו הוא המכוון כי יתלבן אלאאםכן כמבדילות, תתבארנה שהוא,
לה. דומה שמובן אחרת מלה או בו", "כיוצא "דומה", המלים תיווספנה אלאאם דמיון, על

פקידים על רימוז
ציבוריים בתארם או

משרתם. בשם

את המציין במונח כלשהוא ציבורי פקיד על כלשהוא בחיקוק שמרומז מקום .5

או משרה אותר, של חובותיה את זמן אותו הממלא הפקיד את כולל זה מונח יהיה משרתו,
חובות. אותן של חלק כל

זמן. חישוב כלשהוא חיקוק לצרכי זמן בחישוב .6

כל דבר או פעל עשיית או כלשהוא מאורע קרות למן תקופתימים רואים יהיו (א)
שהם, כאילו אינה כוללת את היום שבו קרה המאורע או נעשה הפעל או הדבר ;

 (ב) לא תיפסק או תושפע תקופה שנקבעה, בגלל העובדה שהיום האחרון לתקופה הוא
בתקפו העומד כלשהוא, חיקוק של הוראותיו לפי חוקי פגרה יום או לרבים פגרה יום /

כלשהיא, לעדה מנוחה יום או זמן, אותו
דבר. של היפוכו הוא המכוון כי יתלבן אלאאם

 הוראות כשאין
דברמועד נקבע. אותו ייעשה כלשהוא, דבר ייעשה שבהמשכו זמן, הונח לא או נקבע שלא מקום .7

שנקבעה. ההזדמנות תזדמן אשר ככל כלכך, תכופות ולעתים הנוחה, המהירות בכל
במישורמדידת רחקים. ישר בקו רוחק אותו יימדד כלשהוא, חיקוק לצרכי כלשהוא רוחק במדידת .8

דבר. של היפוכו הוא המכוון כי יתלבן אלאאם אפקי,
של מספר הזכרת

שורה.
כלשהוא, חיקוק של כלשהוא מסעיף שורה של מספרה כלשהוא בחיקוק נזכר .9
לו ונודע לאחרונה, שנדפס חיקוק אותו של הרשמי בנוסח שורה אותה דבר של פירושו

הדבר. נזכר שבו החיקוק של הוצאתו או הינתנו התקבלו, בזמן תוקף
כפופות הגדרות

וחלות הכתוב לנוסח
וכוי. תקנות על

אותם של פירושם יהיה כלשהוא, בחיקוק ביטויים או מלים שהוגדרו מקום (1).10
יתבארו אליהם מקורבים וביטויים הדקדוקיים ושינוייהם להם, שניתן כפירוש ביטויים או מלים
פירושים לאותם המתנגד דבר משום הכתוב בנוסח או בנושא יהיה אלאאם לכך, בהתאם

להם. עקבי שאינו או ביאורים, או



(2) מקום "שמשמשים ביטויים, שהוגדרו בפקודה כלשהיא, בתקנות שהותקנו או הוצאו
כסדרם, בפקודה להם שניתנו כפירושים ביטויים אותם של פירושיהם יהיו פקודה, אותה לפי
עקבי שאינו או פירושים, לאותם המתנגד דבר משום הכתוב בנוסח או בנושא יהיה אלאאם

להם.

ושמם. חיקוקים של תקפם תחילת  ב' חלק
אותו רואים יהיו מיוחד, ביום כלשהוא, חיקוק לפעול מתחיל, או שהתחיל, מקום .11

לו. שקדם האחרון היום כתום מיד לפעול, שיתחיל או לפעול, התחיל כאילו
רגע שבו מתחילה

תיקוק. פעולת

בפניעצמו, חיקוק כנפקות נפקותו תהיה כלשהוא חיקוק של וסעיף סעיף כל .12
פתחדבר. בלא

יהיו סעיפים
עצמם. בפני חיקוקים

אותו להזכיר  הבחינות מכל  בזה די יהיה בשמו, חיקוק שמזכירים מקום .13
ובמספרו הינתנו בשנת או עליו, ירומז שבו בנמצא), כזה יש (אם הקצר בשמו אם חיקוק
פקודה לפי שהוצאו התיקונים, של מתוקנת מהדורה במקרה  או ההיא, השנה חיקוקי בין
ו אליו המתייחס הפרק במספר או הקצר בשמו  מתוקנת מהדורה הוצאת הקובעת כלשהיא,

ומראההמקום יירשם בכל המקרים לפי טפסי החיקוקים שהדפיסם המדפיס הממשלתי.

על רימוז דרך
חיקוקים.

14. בחיקוק כלשהוא יתבאר תיאורו או הזכרת שמו של הלק של חיקוק כלשהוא,
הוא כי עליו, שרומז או שנזכר האחר, החלק או הסעיף המלה, את כולל הוא כאילו
היפוכו מכוון כי יתלבן אלאאם בהזכרה, או בתיאור הנכלל החלק של סופו או ראשיתו

דבר. של

מלים שתוכללנה
חלק שם בהזכרת

חיקוק. של

הפקעות. בדבר הוראות  ג' חלק
הפקעה אותה כלשהוא, קודם חוק הפקיע גופו שהוא כלשהוא, חיקוק שהופקע מקום .15
אחרונה לא תחייה את החוק שהופקע קודםלכן, אלאאם תוספנה מליט שתהיינה אותו זעק.

חיקוק הפקעת
מפקיע.

יעמוד אחרות, בהוראות וממירו כלשהוא, קודם חוק מפקיע כלשהוא שחיקוק מקום .16
כי יתלבן אלאאם במקומו, שבאו ההוראות לפעול תתחלנה עדאשר בתקפו המופקע החוק

דבר. של היפוכו מכוון

ותמורה. הפקעה

כלשהוא, קודם חוק של כלשהיא הוראה מפקיע כלשהוא שחיקוק מקום (1).17
כלשהוא אחר שבחיקוק רימוזים יתבארו שינוי, ללא ובץ בשינוי בין מחדש, אותה ומחוקק
אלאאם כנ''ל, מחדש וחיקקוה שחזרו הוראה, על כרימוזים כנ"ל, שהופקעה הוראה, על

דבר. של היפוכו הוא המכוון כי יתלבן
 חיקוק אותו יהיה לא כלשהוא, חוק מפקיע כלשהוא שחיקוק מקום (2)

מקבלת הפקעה שאותה בזמן קיים אינו או בתקפו עומד שאינו כלדבר מחייה (א)
תוקף ; או

כלשהוא, דבר או כנ"ל, שהופקע כלשהוא, חוק של הקודמת פעולתו על משפיע (ב)
שנעשה או נסבל כחוק לפי חוק כלשהוא שהופקע כנ"ל ; או

(ג) משפיע על כל זכות, יתרון, חיוב, או התחייבות שנקנו או נתרבו או שנתחייבו בהם,
לפי חוק כלשהוא שהופקע כנ"ל ; או

חוק על כלשהיא עבירה בגלל בהם שנתחייבו עונש, או שמט, קנס, כל על משפיע (ד)
כלשהוא שהופקע כנ"ל ; או

יתרון, זכות, אותם כל על תקונה או חוקי, משפטי ומתן משא חקירה, כל על משפיע (ה)
חיוב, התחייבות, קנסי, שמט או עונש הנ"ל ; ואפשר להתחיל, להמשיך, או לכפות
אותם חקירה, משא ומתן משפטי חוקי, או תקונה כלשהם וכן אפשר להטיל אותם קנס,

מפקיע, חיקוק אותו הוצא או ניתן נתקבל, לאו כאילו כלשהם, עונש או שמט
דבר. של היפוכו הוא המכוון כי יתלבן, אלאאם

הפקעה. של נפקות

בתקפם יעמדו זו, פקודה של תקפה תחילת לאחר כלשהיא, פקודה שתופקע מקום .18
במידה הפקעה, אותה בזמן תוקף להם ונודע מכוחה הוצאו או שנעשו והמינויים, התקנות כל
הוא המכוון כי יתלבן אלאאם המפקיעה, הפקודה של להוראותיה בלתיעקביים שאינם

דבר. של היפוכו

הפקעת של נפקותה
פקודה על תקנות

ומינויים.



תקנות. בדבר הוראות  ד' ק ל ח
ברבר הוראות
תקנות. התקנת

או להתקץ כלשהיא קמוצה) (רי''ש רשות של כוחה את מייפה שפקודה מקום .19
של ופעולתן הוצאתן התקנתן, בדבר הבאות להוראות נפקות נודעת תהיה תקנות, להוציא

 דבר: של היפוכו הוא המכוון כי יתלבן אלאאם תקנות, אותן
(א) תקנה נתונה בכל זמן לתיקון, שינוי, התלייה, החזרה או הפקעת  בידי אותה

שהותקנה! האופן ובאותו הרשות
יהיה העבריין כי  מהוראותיהן הוראה כל הפרת על  לקבוע יכולות התקנות (ב)
חמישים על יעלה שלא קנט, לאותו  אחרות קביעות הפקודה קבעה לא אם  צפוי
יחד, אשר יהיו נקובים בתקנות ;פונט, או לאותה תקופת מאסר, שלא תעלה על שישה חדשים, או לאותם קנס ומאסר גם
וגם כלשהוא, כללי לצורך תקנות להתקין כוח הוא התקנות התקנת שכוח מקום (ג)
כגורעת המיוחדים הצרכים מניית את רואים יהיו לא בכך, הכרוכים מיוחדים לצרכים

מכללותם של הכוחות, שהוענקו לגבי הצורך הכללי;
(ד) שום תקנה לא תהייה בלתיעקבית להוראותיה של פקודה כלשהיא;

לפקודה כמכוונת ומתבארת נקראת תהיה ל"הפקודה" כלשהיא בתקנה רימוז כל (ה)
תקנות. אותן להוציא או להתקין הכוח את המעניקה

של תקפן תחילת
להן שנודעת תקנות

מחוקקת. נפקות

20. כל תקנות, שנודעת להן נפקות מחוקקת, תפורסמנה בעתון ותקבלנה תוקף ותתחלנה
זה. בעניין אחרת הוראה נקבעה אלאאם פרסום, אותו בתאריך בחוק לפעול

לפי שנעשו פעלים
רואים יהיו תקנות
לפי עשויים אותם

הפקודה.

שהוענקו הכוחות, בתוקף או כלשהיא, פקודה לפי נעשה כאילו פעל, רואים יהיו .21
פקודה, של בהרשאתה או לפועל, בהוצאתם או פקודה, של כוחותיה בהמשך או בפקודה,
פקודה, באותה הכלול כלשהוא כוח לפי הוצאה או שהותקנה כלשהיא תקנה לפי נעשה אם

לה. בהמשך או כזאת תקנה של מכוחה או

כוחות. בדבר הוראות  ה' חלק
בין בכוחות שימוש
ותחילת חיקוק קבלת

תקפו.

22. מקום שחיקוק כלשהוא לא יתחיל לפעול מיד לכשיתקבל, יינתן או יוצא, והוא
לעשות או כלשהן, תקנות להוציא או להתקין או כלשהוא מינוי למנות כוחות מעניק
הוא המכוון כי יתלבן אלאאם  כוח באותו להשתמש אפשר החיקוק, לצרכי אחר דבר כל
צורך שיהיה במידה החיקוק, יוצא או יינתן שיתקבל, לאחר זמן בכל  דבר של היפוכו
שהכוח בתנאי תקפו: תחילת בתאריך פעולה לכלל החיקוק את להביא כדי בדבר, תועלת או
ייעשו או יוצאו שיותקנו, דבר, או תקנה מינוי, כל כי לסייג כפוף יהיה זה בסעיף המוענק
היפוכה יתלבן אלאאם פעולה, לכלל החיקוק שיגיע עד בניתוקף יהיו לא כוח, אותו לפי
החיקוק את להביא כדי בדבר, או בתקנה במינוי, צורך יש אם או בחיקוק, הכוונה של

פעולה. לכלל
הוראות של מובנן

שימוש בדבר
וכוי. בכוחות

23.(1) מקום שחיקוק כלשהוא מעניק כוח או מטיל חובה, אפשר להשתמש בכוח ויש למלא
היפוכו הוא המכוון כי יתלבן אלאאם המסיבות, תדרושנה כאשר לזמן, מזמן החובה את

דבר. של
מטיל או  תפקידו מכוח  במשרה למחזיל כוח מעניק כלשהוא שחיקוק מקום (2)
בכוח בשמו, לפעול שנתמנה אדם או זמן, באותו במשרה המחזיק ישתמש כנ"ל, חובה עליו

דבר. של היפוכו הוא המכוון כי יתלבן אלאאם החובה, את וימלא
כוח כולל למנות כוח

לשלח. או להתלות
24. מקום שהוענק  לפי חיקוק כלשהוא, או בו  כוח למנות מינוי כלשהוא, יהיה
לתפקיד ולהחזיר מחדש למנות להתלות, להרחיק, כוח גם למנות, יפה שכוחה לרשות, נודע

הזה. בכוח שימוש מתוך שנתמנה אדם כל
כוח למנות מינוי
זמני למשרה

פנוייה.

או ציבורי, לפקיד כלשהם כוחות הוענקו בו, או כלשהוא, חיקוק שלפי מקום .25
פקיד של משרתו פנוייה  להורות העליון הנציב רשאי כלשהן, חובות עליו הוטלו
ציבורי כזה מפני סיבה כלשהיא, או אם במשך תקופה כלשהיא אין אותו פקיד ציבורי
אייכלתו או היעדרו לרגל במשרתו, הכרוכים החובות, את למלא או בכוחות, להשתמש יכול
יקרא העליון שהנציב האדם, כי  כלשהיא אחרת סיבה מפאת או מחלה מחמת לפעול
באותם יחזיק  העליון הנציג שיציינה במשרה המחזיק הציבורי הפקיד או  בשמו
כוחות וישתמש בהם וימלא אותן חובות ; ולאחרמכן יחזיק אותו אדם או פקיד ציבורי 



במשך כל אותה תקופה  באותם הכוחות וישתמש בהם וימלא אותן חובות, מתוך כפיפות
להורותם. עשוי העליון הנציב שיהיה והגדרות הכלל מן יציאות תנאים, לאותם

העליון לנציב או העליון, לנציב כוח  בו או כלשהוא, חיקוק לפי  שניתן מקום .26
וער, ועדה, ביתדין, מועצה. כל לכנות כלשהם, ציבורי גוף או ציבורי לפקיד או במועצה,
או גוף כיוצא באלה, יהיה מותר  בהיעדר כל הוראות הקובעות את הפוכו של דבר 
לפי הכול ציבורי, גוף או ציבורי פקיד אותם או במועצה, העליון לנציב או העליון, לנציב

העניין, למנות יו"ר לאותם מועצה, ביתדין, ועדה, ועד, או גוף כיוצא באלה.

כוח למנות יו"ר.

העליון הנציב או העליון, הנציב של כוחם יפה בו, או כלשהוא, חיקוק שלפי מקום .27
במועצה, או פקיד ציבורי או גוף ציבורי כלשהם, למנות או לקרוא בשם אדם, שיהיה חבר בכל
מועצה, ביתדין, ועדה, ועד, או גוף כיוצא באלה, או להחזיק בכוחות כלשהם ולהשתמש
אותם או במועצה, העליון הנציב או העליון, הנציב רשאים כלשהן, חובות ולמלא בהם
להורות או בשמו, קריאה) (מתוך אדם לבנות העניין, לפי הכול ציבורי, גוף או ציבורי פקיד
אותם או במועצה, העליון הנציב העליון, הנציב שיעדוה במשרה, זמן אותו המחזיק אדם
ועדה, ביתדין, מועצה, לאותם הבר שיהיה העניין; לפי הכול ציבורי, גוף או ציבורי פקיד
 ועד, או גוף כיוצא באלה, או שיחזיק באותם כוחות וישתמש בהם וימלא אותן חובות;
ולאחרמכן, או למן התאריך שייקבעו הנציב העליון, או הנציב העליון במועצה, או אותם
האדם או בשמו, שנתמנה האדם יהיה העניין, לפי הכול ציבורי, גוף או ציבורי פקיד
כיוצא גוף או ועד, ועדה, ביתדין, מועצה, לאותם חבר משרה, באותה זמן אותו המחזיק

באלה, או יחזיק באותם כוחות וישתמש בהם וימלא  אותן חובות בהתאם לכך.

כוח למנות ביעוד
רשמי.

28. מקום שבחיקוק כלשהוא ניתן כוח לאדם כלשהוא לעשות או לכפות עשיית פעל
מס במידה  הנחוצים כוחות, אותם כל גם ניתנו כי מובן הדבר יהיה כלשהם, דבר או

הדבר. או הפעל עשיית את לכפות או לעשות לאדם לאפשר כדי תברת, ■

ביאורן של טלים 
המקנות אפשרות.

29. מקם שבחיקוק כלשהוא יפה כוחו של הנציב העליון להשתמש בכוחות כלשהם
ולמלא חובות כלשהן, רשאי הוא  אלאאםכן נאסר הדבר עליו בחוק במפורש 
במשרה זמן אותו המחזיק אדם ידי או  בשמו קריאה) (מתוך כלשהוא אדם ידי למלא
שייעד אותה  להשתמש באותם כוחות או למלא אותן חובות מטעמו, מתוך כפיפות
לאותם תנאים. יציאות מן הכלל והגדרות שיהיה הנציב העליון עשוי להורותם ; ולאחרמכן,
או למן התאריך שייקבנו הנציב העליון, יהיה האדם, שמילאו את ידיו כנ"ל, מחזיק באותם

לעיל: כאמור כפיפות מתוך חובות, אותן וממלא בהם ומשתמש הכוחות
להתקין כלשהוא אדם ידי למלא העליון הנציב את ירשה לא בזה האמור דבר שכל בתנאי

כלשהוא. בחיקוק לו שהוענק עניין, באותו כוח לפי תקנות

ע5יוו נציב ש5 כוחו
להעביר רשות
(רי"ש קמוצה)

שבידיו.

חלק ו'  הוראות בדבר ענשים ועבירות.
30. מקום שנקבע בחיקוק כלשהוא עונש (שאינו קנס שנאמר עליו מפורש שאפשר
אותה על כי יציין עצמו חיקוק אותו היקוק, אותו על עבירה בגלל אזרחית) בתביעה לגבותו
בחיקוק לכשייקבע פרט  יעלה שלא בעונש בדין, משיתהייב נענש, (אדם) יהיה עבירה

שנקבע. העונש על  הדבר שלאכן

שנקבעו ענשים
אותם רואים יהיו

בענשים מכסימליים.

דמים או תשלוםחיוב לשלם כלשהוא אדם נדרש כלשהוא היקוק שלפי מקום (1).31 .
חותם או חתימה או שהוצאה, תעודה או שנעשו, כלשהם דבר או פעל תמורת כלשהם
שניתנו על תעודה כלשהיא, בידי פקיד ציבורי או מחלקה ציבורית כלשהם, או מקום שאדם
כלשהלא פסקו עליו בביתמשפט כלשהוא  או רשות אחרת כלשהיא, שהורשתה עלכך
תשלוםחיוב, אותם ישולמו אותו, ישמוט או כלשהוא כסף סכום ישלם כי  בחוק כהלכה
או דמים, או סכום כסף, לאוצר התכנסות הכלליות של פלשתינה (א"י), אלאאם יחייב נוסח
הכתוב דבר אהר או ייקבע היפוכו על דבר באופן אחר ; ואם נדרש כי אותם תשלוםחיוב או
שנתממש, או בו, אחיזה שנקנתה או שנתקבל, כסף על כלשהם דמיעמילות או כלשהם, דמים
פקיד ישלמו כלשהם, ציבורית מהלקה או ציבורי לפקיד ישולמו  אחרת בדרך בו שטלפל או
או (א"י) פלשתינה של הכלליות ההכנסות לאוצר הנ"ל את  זאת שיקבלו  אלה מחלקה או
היפוכו ייקבע או אחר דבר הכתוב נוסח יחייב אלאאם לממשלה, בזמנו עלכך חשבון ימסרו

אחר. באופן דבר של

כיצד יחולו דמים,
קנסות ושמטות.



כלשהיא, אחרת רשות או כלשהוא ביתמשפט פסקו כלשהוא חיקוק שלפי מקום (2)
שהורשתה עלכך כהלכה בחוק, על דבר כלשהוא (בין שיש בו רוח חיים וביו שהוא דומם)
כי ישמוט, שמוט ישמוט הדבר לטובת הממשלה, אלאאם יחייב נוסח הכתוב דבר אחר או ייקבע
היפוכו של דבר באופן אחר, או שאמר עליו במפורש בחוק כי ישמוט לטובת אדם כלשהוא,
וגם תצווה רשות מוסמכת למכרו, ישולמו דמיפדיונו הנקיים לאוצר ההכנסות הכלליות של
אחר. באופן דבר של היפוכו ייקבע או אדר דבר הכתוב נוסח יחייב אלאאם (א"י), פלשתינה
(3) כל דבר שבסעיף זה לא יפגע בכל הוראה שבחיקוק כלשהוא, אשר בה נאמר
במפורש כי חלק כלשהוא של קנס או שמס כלשהם, או של דמיפדיון של שמט כלשהוא,
ניתן לחזור ולהיגבות בידי אדם כלשהוא, או ניתן להיות מוענק לאדם כלשהוא מאת

כלשהיא. קמוצה) (רי''ש רשות
הטלת עונש לא
תביעה תמנע

אורחיה.

32. הטלת עונש בחיקוק כלשהוא לא תפטור  בהיעדר הוראה מפורשת על היפוכו
שנפגע. לאדם נזקים על להיענות מהתחייבות  דבר של

בדבר הוראות
עבירות לפי שני
יותר או חוקים

מזה.

33.  מקום שפעל כלשהיא או חדלוןמעשה כלשהוא מהווים עבירה לפי שני חיקוקים
יתלבן אלאאם  צפוי העבריין יהיה כלשהוא, אחר חוק ולפי חיקוק לפי או מזה, יותר או
כי המכוון הוא היפוכו של דבר  להיתבע ולהיענש לפי אחד מאותם חיקוקים או לפי אותו

חוק אחר, אך לא יהיה צפוי להיענש פעמיים על אותה עבירה.

חלק ז'  שונות.
נוסח אנגלי של
חיקוקים וכו'

יכריע.

34. במקרה של סתירה כלשהיא בין הנוסח האנגלי של חיקוק, הודעה לקהל, או מנשר או
האנגלי. הנוסח יכריע אלה, של העברי או הערבי הנוסחים ובין כלשהם, הכרזה

עובדות יהיו חוקים
שאינן צריכות ראיה.

35. כל חוק יתקבל כעובדה שאינה צריכה ראייה, אלאאם קבע החוק במפורש את
דבר. של היפוכו

עתון וכו' יהיו עדות
מוחזקת על מינוי
מנשר הוצאת או
או הכרזה או
הודעה לקהל.

מינוי הודעת המכיל  העתון של טופס המצאת תהיינה 35 סעיף בהוראות לפגוע בלי .36
של טופס המצאת או  כלשהם לקהל הודעה או הכרזה או מנשר המכיל או כלשהיא
 מוחזקת עדות הממשלתי, המדפיס שהדפיסם כלשהם, לקהל הודעה או הכרזה או מנשר
בכל בתימשפט ולכל צרכים שהם  עלכך, שהמינוי נעשה כחוק או שהוצאו המנשר או

ההכרזה או ההודעה לקהל, ועל תכנם וכתבם.

של צוויו ציוו
עליון. נציב

37. (1) מקום שיפה כוחו של הנציב העליון, או הנציב העליון במועצה, להתקין תקנות,
או לאשר, לקיים  או להסכים להתקנת  תקנות, יהיה די בכך  אלאאם נאמר במפורש
שלא כן הדבר  אס אותם תקנות, אישור, קיום או הסכמה יצויינו בחתימת ידו של המזכיר

הראשי של הממשלה או סופר הוועד הפועל, הכול לפי העניין.
(2) הסעיףהקטן הקודם לא יחול על הוצאת כל כלי בחותמת רשמית, וכל כלי כזה יוצא

העליון. הנציב של ידו בחתימת

מובנה של מסירה
בדואר.

38.  מקום שחיקוק כלשהוא מרשה או דורש למסור תעודה כלשהיא בדואר, בין
שמשמש שם הביטוי "למסור",  "לתת",או "לשלוח" ובין שמשמש שם ביטוי אחר כלשהוא,
יהיו רואים את המסירה כמבוצעת  אלאאם יתלבן כי מכוון היפוכו של דבר 
נשלח והוא דמידואר עליו ושולמו התעודה, את המכיל מכתב על כיאות הכתובת משנרשמה
במשך להימסר עשוי המכתב יהיה שבו בזמן כמבוצעת המסירה את רואים יהיו וכן בדואר,

דבר. של היפוכו יוכח אלאאט בדואר, הרגיל הזמן

39. פרט למקרים שבחם נקבע במפורש בהיקוק כלשהוא שלא כן הדבר, כל מקוםכוחו של רוב.
שנדרש כי פעל או דבר ייעשה, בידי יותר משני בניאדם, יכול רובם של אותם בניאדם

לעשות זאת. 
חיקוקים ח5וקת

5ח5קים.
עובדת אחרות, חלוקות או כותרות פרקים, לחלקים, נחלק כלשהוא שחיקוק מקום .40
יתקבלו במפורש, נזכרו שלא ובין בחיקוק במפורש שנזכרו בין ופרטיה, חלוקה אותה

שהם. צרכים ולכל בתיהמשפט בכל הוכחה טעונה שאינה כעדות



41. כל מקום שנקבעו בחיקוק כלשהוא טפסים, לא הפסולנה את תקפם סטיות קלות מהס,
להטעות. מכוונות ואינן העניין של בעיקרו פלגעות שאינן

בטפסים. סטיות

החיקוק עם כאחד המתקן החיקוק יתבאר אחר, חיקוק מתקן אחד שחיקוק מקום .42
המתוקן, במידה שהדבר מתיישב עם תכנו וכתבו, אלאאם יתלבן כי המכון הוא היפוכו של

דבר, ואפשר יהיה להזכיר בחיקוק המתקן את החיקוק המתוקן כחיקוק העיקרי.

חיקוק של ישובו
מתקן עם חיקוק

מתוקן.

43. הזכרת כל הקפרלמנט, דברמלך במועצה, או היקוק, בחיקוק כלשהוא, או
התבאר עליהם, תוספת או שלהם אחרת הלוקה או סעיף כותרת, חלק, פרק, כל הזכרת
וחלוקה סעיף, כותרת, הלק, פרק, היקוק, במועצה, דברמלר חוקפרלמנט, אותם בהיכרת
דבר. של פוכו ה הוא המכוון כי יתלבן אלאאם לזמן, מזמן שתוקנו כפי תוספת, או אחרת

ישובן של הזכרות
חוקיפרלמנט' דברי

מלך במועצה
וחיקוקים.

44. בקום שבחיקוק כלשהוא נזכרת הוראה של חקסולמנט או דברמלך במועצה,
והוראה זו תופקע לאחרמכן ויחזרו ויהוקקוה מחדש, בין בשינוי ובין בלא שינוי, תתבאר
הזכרת ההוראה  של חקפרלמנט או דברהמלך, שהופקעו כנ"ל  באותו חוקוק
היפוכו הוא המכוון כי יתלבן אלאאם כנ"ל, מחדש וחוקקוה שחזרו ההוראה כהזכרת

דבר. של

הזכרות הוראות של
חוקיפרלמנט ודברי
מלך במועצה שחזרו

וחוקקום מחדט.

45. פרט למקרים שבהם עשוי להיקבע במפורש כי לא כן הדבר, לא יפגע כל חיקוק
בזכות כלשהיא של, ולא יטיל חיוב כלשהוא על, הכתר או ממשלת הוד רוממותו בממלכת.

הממשלה. או המאוחדת

הכתר זכויות הוצאת
וכו' מן  הכלל. _

 בזה: מופקעות הבאות הפקודות .46
(א) פקודת הפירושים :

(ב) פקודת הפירושים (תיקון), 1939 :
.1943 (תיקון), הפירושים פקודת (ג)

הפקעות.
ס''ט. פרק

מס' 21 לש' 1939.
מס' 20 לש' 1943.

.1945 במארס, 29
גורט


