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הקצר 1 .פקודה .זו תקרא פקודת המפקדהשם

פירוש זו בפקודה .2

להוציא במועצתו העליון הנציב ע"י שנתמנה הפקיד פירושו המפקד" "מנהל
המפקד. את לפועל

לערוך לצוות הסמכות
מפקר

במועצה העליון לנציב מותר יהא זו, פקודה הוראות עם בהתחשב .3
* צו וכל הימנה, חלק לכל או (א"י) לפלשתינה מפקד לערוך לזמן מזמן לצוות

 לקבוע יוכל זה סעיף עפ"י

(א) את התאריך שבו יערך המפקד : וכן

לצורך הרשימות יוגשו אליהם וביחס ידיהם שעל האנשים את (ב)

וכן המפקד;

ברשימות. לפרטם שיש הפרטים את (ג)

מנהל של חובתו
את להוציא המפקד

לפועל המפקד

מס' 30 לש' 1334

צורך שיהא והדברים הסידורים את לעשות המפקד מנהל של מחובתו .4
או צו לכל ובהתאם זו פקודה להוראות בהתאם המפקד עריכת לשם בעשיתם
תקנות שיתקינו על פיה: ולסדר לצורך זה את הדרוש כדי להכין ולפרסם את

הטופסים * וההוראות * הנחוצים ולשם אסוף הטופסים לאחר מלואם.

לפעולות בנוגע תקנות
מפקד עריכת לשם
מס' 30 לש' 1934

יוכל מפקד, לערוך המצוה צו כל של לפועל הוצאתו את לאפשר כדי .5
 תקנות להתקין העליון הנציב

. עיין בעתון הרשמי מיום 16 בספטמבר, 1931, בענין הצו וכו' שיצאו בקשר עם המפקד שנערך
.1931 בשנת



ובדבר המפקד לצורך למחוזות הארץ חלוקת בדבר הוראות שתקבענה (א)
המפקד! עם בקשר המחוזות באותם יעבדו אשר אנשים מינוי

מוכתרים, מקומיות, רשויות של והפקידים החברים מאת שתדרושנה (ב)
לצורך יעסיקום אשר האחרים האנשים ומאותם וגפירים, שיכים.
המפקד למלא את התפקידים אשר יקבעו בקשר עם עריכת המפקד:

ומוסדות צבוריים מוסדות של הראשיים הפקידים מאת שתדרושנה (ג)
בנוגע רשימות לערוך בתקנות שיקבע אחר מוסד כל של או צדקה

. לגרי המוסדות הללו:

הרשימות, תוגשנה אליהם ביחס אשר האנשים מאת שתדרושנה (ד)
למסור ידיעות לאנשים האחראים לעריכת הרשימות:

המפקד! בעריכת בהם ישתמשו אשר טופסים שתקבענה (ה)

לשם הוראות קביעת המצריך אחר ענין לכל ביחס הוראות שתקבענה (ו)
הצו. הוראות בצוע
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עליהם, הממונה או אחר, במקום או בספינה, בחצר, בבית, המחזיק חייב .6
הבית, אל להכנס ידו על כהלכה המורשה אחר לאדם או המפקד למנהל להרשות
סימנים או אותיות מספרים, קביעת לצורך האחר המקום אל או הספינה או החצר,

המפקד: עריכת עם בקשר

או דירה לבית הכניסה את ירשה לא זה בסעיף האמור דבר ששום בתנאי
בהם. המחזיק בהסכמת שלא אחר לבית

לקבוע הסמכות
ונוי סימנים

בקשר נתקבלו או שהוגשו אחר מסמך או רשימה דברים, זכרון שום .7
או ורשימות דברים זכרון ושום הקהל, לבקורת גלויים יהיו לא מפקד עריכת עם
יקובלו לא המפקד עריכת עם בקשר שנתקבלה ידיעה ושום כאלה אחרים מסמכים
מלבד עונשין, דיני או ממונות דיני של משפטי מו"מ בכל כעדות ישמשו ולא

זו. פקודה עפ"י עברה על פלילי משפטי במו"מ

לא מפקד רשימות
יקובלו כעדות

כל דינם, יהא המפקד, עריכת עם בקשר העובדים האנשים כל .8
פקודה עפ"י לתפקידיהם הנוגע בכל ממשלה פקידי כדין כך, עובדים שיהיו זמן

פיה. על שהתקינו תקנות או צו כל עפ"י או זו

יחשבו מפקד פקידי
ממשלה לפקידי

מס' 30 לש' 1934



אדםעונשין כל (1) .9

אומס. 30 לש' 1934 צו כל או זו פקודה מהוראות הוראה כל אחרי למלא המסרב (א)
תקנה שהותקנו על פיה או המתרשל במלואם או עובר עליהם : או

(ב) הנדרש עפ''י צו או תקנות שהותקנו עפ"י פקודה זו לערוך כל מסמךמס' 30 ק' 1934
או מזויף מסמך מוסר או חותם, עורך, והוא למסרו, או לחתמו או

גורם לאחר שיעשה כך : או

והוא שאלה, כל על לענות כאלה תקנות או כזה צו עפ"י הנדרש (ג)
מסרב לענות או משיב תשובת שקר על אותה שאלה: או

הקבועים מספר או סימן, אות, כל מקלקל או משנה, מוחק, מסיר, (ד)

סימנים או מספרים אותיות, שאותם זמן כל מפקד, לצורך משמשים או
זה, לצורך דרושים

פונטים. עשרה של לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם

 אדם כל (2)

לכך חוקית הרשאה בלא מפרסם והוא מפקד, בעריכת שהעסיקוהו (א)
אשר ידיעה כל הרגילה, עבודתו במהלך שלא אדם> לכל מוסר או

רכשה אגב עבודתו: או

לפקודה בנגוד לו נתגלתה ידיעתו לפי אשר ידיעה איזו בידו כשיש (ב)

לאחר, ידיעה אותה מוסר או מפרסם והוא זו,

או פונט מאתים של לקנס או ימים שנתים למאסר צפוי ויהא בעברה יאשם
כאחד. העונשים לשני


