
(תיקון), מדידות פקודת
.1946 לש' 2 מס'

המדידות. פקודת את לתקן הבאה פקודה

: לאמור שלה, היועץ הועד של בעצתו (א"י), לפלשתינה העליון הנציב בידי יוחק חוק
שם קצר.

פרק קל"ו.
פקודת עם כאחת נקראת ותהיה ,1946 (תיקון), המדידות פקודת תיקרא הזאת הפקודה .1

העיקרית". "הפקודה להלן הנקראת המדידות,
של 2 סעיף תיקו!
העיקרית. הפקודה

2. סעיף 2 של הפקודה העיקרית יתוקן בהחלפת ההגדרה "מדידה ממשלתית", המצויה
הבאה: בהגדרה בו,

" "מדידות לרבים" מובנן כל. מדידות טופוגראפיות או מדידותעיר,
לפני בין  שתבצען מדידות כל או המדידות, מחלקת שתבצען
ובין ,1946 (תיקון), המדידות פקודת של תקפה תהילת תאריך
בקרקע זכותהקניין סידור אל בקשר המדידות מחלקת  לאחריו

מדידותפרק פ'. כל או זכותהקניין), (סידור הקרקעות פקודת לפי
מחלקת  לאחריו ובין ההוא התאריך לפני בין  שתבצען
מחלקה כל ראש של בקשתו לפי רשמיים לצרכים המדידות
עליהן הכריז העליון שהנציב אחרות, מדידות כל או ממשלתית,

ו" לרבים מדידות שהן בצו
שלי 8 סעיף הפקע,;

העיקרית הפקודה
בסעיף והחלפתו

אחר.

: הבא הסעיף יבוא ובמקומו יופקע, העיקרית הפקודה של 8 סעיף .3

לרבים.''"חלות חלק ג'. "מדידות כל על תחולנה הזה החלק של קביעותיו .8

תיקון סעיף 11 של
העיקרית. הפקודה

 יתוקן העיקרית הפקודה של 11 סעיף .4

(א) בהחלפת המלה "בהודעה", המצוייה בפסקה (א) של סעיףקטן (1) שבו, במלים "בצו
שבכתב" ; וכן

 הבא: בסעיףהקטן ובהחלפתן שבו, (2) סעיףקטן בהפקעת (ב)

כנדרש נוכח להיות החוק מכוח חייב יהיה שבכתב, צו אותו לו שנמסר אדם, כל (2),,
בצו, ולעשות כל דבר מן הדברים הנזכרים בצו" ; וכן

(ג) בהחלפת המלה "להודעה", המצוייה בסעיףקטן (7) שבו, במלים "לצו שבכתב שניתן
זה". סעיף לפי

הכנסת כותרת
העיקרית. בפקודה

: שבה 14 סעיף לאחר מיד העיקרית בפקודה תיכנס הבאה הכותרת .5



השלמות."  ד' "חלק
להודעה", "או המלים במחיקת תתוקן העיקרית הפקודה של 15 לסעיף הערתהשוליים .6

בה. המצויות
הערתשוליים תיקון

לסעיף 15.
 הבא: הסעיף יבוא ובמקומו בזה, מופקע העיקרית הפקודה של 16 סעיף הפקעת סעיף 10 של7.

הפקודה העיקרית
והחלפתו בסעיף

אחר.

או"כללים. הדמים את הקובעים כללים להתקין רשאי העליון הנציב .16
עבודה או מדידות כל תמורת לשלמם שיש האחרים, התשלומים את
אדם, כל של בקשתו לפי המדידות מחלקת פקידי שיבצעון אחרת,
אותם של תשלומם אופן ואת עבודה, או מדידות אותן אל בקשר או
בדבר קביעות לקבוע יכולים כללים ואותם אחרים, ותשלומים דמים
ייעשה ומה אחרים, ותשלומים דמים אותם לחשבון פקדון השלשת

פקדונות: באותם
שישונו עד בתקפם יעמדו בתוספת הכלולים הכללים כי בתנאי

כאלה." כללים בכל יופקעו או

הבא: הסעיף יבוא ובמקומם בזה, מופקעים העיקרית הפקודה של ו18 17 סעיפים .817 סעיפים הפקעת
ו18 של הפקודה

העיקרית. "היפרעות דמים
אחרים. ותשלומים

פרק קל"ז.

17. כל דמים, או תשלום אחר, המשתלמים לפי כל כללים, שהותקנו
(גבייה), המסים פקודת לפי אותם להיפרע יהיה אפשר ,16 סעיף לפי
מס היו כאילו אחר, תשלום או דמים אותם של גבייתם על שתחול

פקודה." אותה, של מובנה בגדר
על כתוספת העיקרית הפקודה בסוף תוסף הזאת הפקודה בסוף הרשומה התוספת .9

ההיא. הפקודה
הוספת תוספת על
העיקרית. הפקודה

של תקפה תהילת תאריך לפני המדידות מחלקת אותן שביצעה מדידות, כל (1).10
בגדר ממשלתיות מדידות  מדידות אותן של ביצוען בזמן  היו ולא הזאת, הפקודה
מדידות שהיו אלא שעה, אותה תוקף לה נודע שהיה העיקרית, הפקודה מן 2 סעיף של מובנו
הפקודה של 2 בסעיף שתוקן כפי העיקרית, הפקודה מן 2 סעיף של מובנו בגדר לרבים
רואים יהיו המדידות, אותן של ביצוען בזמן הזאת לפקודה תוקף נודע היה אילו הזאת,
נודע שהיה העיקרית, הפקודה מן 2 סעיף של טובנו בגדר לרבים מדידות היו כאילו אותן
של תקפה תחילת לפני  שנעשה פעל וכל מדידות, אותן של ביצוען בזמן תוקף לה
רואים יהיו אלכך, בקשר או הנ"ל, כאלה מדידות כל של ביצוען לצורך  הזאת הפקודה
 מדידות אותן היו אילו החוק, בתוקף נעשה היה אם החוק, בתוקף נעשה כאילו אותו
בזמן תוקף לה נודע שהיה העיקרית, הפקודה מן 2 סעיף של מובנו בגדר לרבים מדידות

המדידות. ביצוע

תוקף. הקניית

: בהיתר הותקנו הבאות התקנות כי בזה מצהירים ספק להסיר כדי (2)

חוקי פלשתינה(א) תקנות מס המדידה הממשלתית ;
(א"י), ע' 2202.

עיתון מיום 11.8.38,(ב) תקנות מס המדידה הממשלתית (תיקון), 1938 ;
ע' 831.

עיתון מיום 1.5.40,(ג) תקנות מס המדידה הממשלתית (תיקון), 1940 ;
.554 עי

.1943 (תיקון), הממשלתית המדידה מס תקנות (ד)

(3) (א) כל דמים, איו תשלום אחר, המשתלמים לפי התקנות הנזכרות בסעיףקטן (2), ונגבו
בהיתר. נגבו כאילו אותם רואים יהיו הזאת, הפקודה של תקפה תחילת לפני

נגבו ולא ,(2) בסעיףקטן הנזכרות התקנות לפי המשתלמים אחר, תשלום או דמים, כל (ב)
התקנות הפקעת למרות  לגבותם יהיה, אפשר הזאת, הפקודה של תקפה תחילת לפני
לאחריו, או תוקף, תחילת אותה בתאריך בהיתר  הזאת הפקודה של 11 בסעיף ההן
ואפשר יהיה להיפרע אותם לפי פקודת המסים (גבייה), אשר תחול על גבייתם של דמים

או של תשלום אחר  כאלה, כאילו היה זה מס בגדר מובנה של הפקודה ההיא.

עיתון מיום 7.10.43,
ע' 742.

ק5"1. פרק

בזה. מופקעות 10 בסעיף הנזכרות התקנות הפקעה.11.



12. הפקודה הזאת תיכנס לתקפה ביום שיקבעהו הנציב העליון בהודעה בעיתון.תחילת תוקף.

התוספת.
1946.שם. (דמים), המדידות כללי ייקראו האלה הכללים .1

קביעת דמים,
ותשלומים אחרים.

של כלשהוא פקיד מבצע שאותה הבאה, העבודה תמורת לשלמם שיש הדמים, (1).2
 היינו המדידות, מחלקת

או כלשהוא, קרקע בעל בקשה הגיש שעליהן מדידות, (א)
אל בקשר כלשהוא בעלקרקע והשלישו בעלרשיון, מודד שהכינו התסריט, בדיקת (ב)

פ''א. אופרק הקרקעות, העברת פקודת לפי בקרקע טראנסאקציה כל רישום
אדם בקשת לפי המדידות מחלקת של כלשהוא פקיד אותה שיבצע אחרת, עבודה בל (ג)

כלשהוא,
פקיד אותו הועבד שבהמשכם שעה, של החלק או השעה מיל מאות חמש בשיעור ישולמו

כזאת. בעבודה
על המבקש האדם, ישלם הזה הכלל של (1) בכללמשנה שנוקבו הדמים על נוסף (2)

 בגין המדידות, מחלקת של כלשהוא פקיד בידי עבודה כל ביצוע
וכן עבורה, לאותה הדרושים התמרים יציאות (א)

(ב) הוצאות הנסיעה של כל פקיד כזה העובד באותה עבודה, אותו סכום, שיהיה המנהל
לקבעו. עשוי

מחלקתפקדו!. של כלשהוא פקיד בידי כלשהיא עבודה ביצוע על המבקש כלשהוא, אדם .3

כלשהוא פקיד אותו שיתחיל לפני כן, לעשות המנהל ממנו ידרוש אם  ישליש המדידות,
המשתלם הסך ולחשבון (1) משנה כלל לפי המשתלמים הדמים לחשבון פקדון  עבודה אותה
ומקום המנהל, שיקבעהו סכום אותו כדי האלה, הכללים מן 2 כלל של (2) כללמשנה לפי
שהושלש אותו פקדון, ישולם הסך המשתלם לפי אותו כלל מאותו פקדון, ויתרתו  אם תהיה

למפקיד. תוחזר  כלשהיא יתרה

29 בינואר, 1946.
קאנינגהם ג'. א.


