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הקדמה

הקצר1. פקודה זו תקרא פקודת שטרי כסף. השם

להוציא למועצה מותר יהא זו, פקודה הוראות עם בהתחשב (1) .2
כסף''). "שטרי זו בפקודה (הקרויים שטרות לזמן מזמן ולהוציא ולחזור

כחוק שהוצא כסף שטר של למוכ"ז לשלם למועצה לה מותר (2)

והבטחונות הכספים על חוב יהא זה לתשלום הדרוש והסכום בו, הנקוב הסכום את
ההכנסות קופת על חוב זה יהא כאלה ובטחונות כספים ובאין המועצה, שבידי

(א"י). פלשתינה של הכללית

שטרות הוצאת

תאשרם שהמועצה הערכים באותם להיות יוכלו כסף שטרי (1) .3
לזמן. מזמן

של וצורתם ערכם
שטרות



ואם בפונטים אם לבטא אפשר יהא הכסף שטרי ערכי את (2)

של דעתה הכרעת לפי כאחד, בשניהם או הפונט, מיל אלף של בשעור במילים,
המועצה.

(3) שטרי כסף יהיו באותה הצורה ובאותה התבנית ויודפסו מתוך
הממלכה. מזכיר שיאשר אופן באותו ויאומתו קלישאות אותן

ובטולם הוצאתם השטרות, והדפסת ושמירתן הקלישאות הכנת (4)

ושמוש תרמית למנוע כדי לזמן, מזמן יתקין הממלכה שמזכיר התקנות עפ"י יהיו
הוגן. בלתי

חוקי בו.תשלום המפורש הסכום כדי חוקי תשלום יהא כחוק שהוצא כסף שטר .4

שטרות הוצאת
כדין שלא

לפקודה בהתאם שלא להוצאתו שותף שהוא או כסף שטר המוציא כל .5
מאסר. או פרך עבודת שנות לחמש צפוי ויהא בעברה יאשם זו,

היודעזיוף או לרמות, כונה מתוך כסף שטר משנה או המזייף כל (1) .6
שנוי, בו נעשה כי או מזויף הוא כי כסף שטר שהוא מגופו הנראה שטר על

מאסר. או פרך עבודת שנות לעשר צפוי ויהא בעברה יאשם מפיצו, והוא

רשות בלא ברשותו, מחזיק או אחר אדם מיד המקבל כל (2)
שנוי, בו שנעשה שטר או מזויף שטר כל עליו, והוכחתם חוקי, צידוק או חוקית
צפוי ויהא בעברה יאשם המועצה, ע"י שהוצא כסף שטר שהוא מגופו ונראה

מאסר. או פרך עבודת שנות לחמש

כסף שטרי שלהמחקה חלק או כסף שטר שהוא מגופו שנראה מסמך העושה כל (1) .7
לרמות, כדי בו שיש עד כך כל לו הדומה או במשהו, לו הדומה או כסף שטר
וכל שהוא צורך לכל בו המשתמש וכל מסמך אותו של לעשיתו הגורם וכל
המפיצו, יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס של חמשה פונט על כל מסמך כזה,
וכל העברה בו שנעשתה המסמך את להשמיד לצוות רשאי יהא המשפט ובית
המצויים האחרים המכשירים או החותמות הקלישאות, הלוחות, וכל הימנו, העתקה
של להעתקתו או להדפסתו לשמש עלולים או והמשמשים העברין ברשות

מסמך. אותו
עפ''י עברה היא שעשייתו מסמך גבי על מופיע ששמו כל (2)

או שהדפיס האיש של וכתבתו שמו את לשוטר לגלות מסרב והוא הזה, הסעיף
פונט. עשרה של לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם המסמך, את עשה



בעברה אדם נאשם שבגינו מסמך באיזה אדם של שמו הופעת (3)

מסמך, אותו עם בקשר המופץ או המשמש אחר מסמך בכל או זה, סעיף עפ"י
המסמך. של לעשייתו גרם אדם שאותו לכאורה הוכחה תשמש

עפ"י שהוצא שטר פירושו זה שבסעיף כסף" "שטר המונח (4)
של ממשלה כל של ובשמה ידה על שהוצא בו כיוצא שטר כל לרבות זו, פקודה

השטר. של שמו מהו היא אחת נכריה, מדינה איזו

עליו והוכחתם חוקי, צידוק בלא או חוקית רשות שבלא כל (1) .8

מוציאם או מוכרם או בהם משתמש או דלקמן הדברים אחד עושה (א)
ביודעין: ברשותו מחזיקם או למכירה

לחומר המיוחדים ציון או סמל מלים, ועליו ניר לעשית מכשיר כל 0)
או בו, והמופיעים כסף לשטר המשמש הניר

או לעיל, כאמור סימן או סמל מלים, ועליו ניר כל (יי)

או המלים שאותם תחבולה או תככים מעשה איזה ידי על גורם (ב)
להדמות המכוונים ציון או סמל מלים, שכל או הציון, או הסמל
החומר גבי על לעין הנראה באופן יופיעו כמותם, ולהתקבל להם

ניר, של '
מאסר. או פרך עבודת שנות לחמש צפוי ויהא בעברה יאשם

חוקי, צידוק או חוקית רשות בלא כדלקמן, הנוהג כל (2)

 עליו שהוכחתם

גבי על או שהוא לוח איזה גבי על אחר באופן עושה או חוקק, (א)
של חלק או כסף שטר שהוא מגופו שנראה שטר כל חומר, איזה
קשוט, או אות סמל, ספרה, מספר, מלה, שם, כל או כסף, שטר
או כסף, שבשטר חתימה לכל להדמות לכאורה המכוונים או הדומים

לעשייתו אחר כלי או מכשיר בכל או חומר או לוח באותו משתמש (ב)
או כסף, שטר כל של להדפסתו או

או כאלה, כלי או מכשיר חומר, לוח, כל ביודעין ברשותו מחזיק (ג)

המחזיק ברשותו חמרים
לזיוף שטרי כסף



הנזכרים הדברים שאחד ניר כל ביודעין ברשותו מחזיק או מפיץ (ד)
עליו, מודפס או בו טבוע לעיל

.(1) קטן בסעיף שנקבעו העונשין לאותם צפוי ויהא בעברה יאשם

כסף שטרי 9 .כל שבזדון מטשטש או קורע, חותך או מקלקל בדרך אחר כל שטרהמקלקל
או פונט מאה של לקנס או חדשים שלשה למאסר צפוי ויהא בעברה יאשם כסף,

כאחד. העונשין לשני

יוחרמו מזויפים י הואשטרות שלדעתו כסף שטר כל וישמיד יחרים האוצר בית ראש (1) .10
בו, למחזיק פיצויים תשלום בלא ובין פיצויים בתשלום בין מחוקה, או מזויף

הענין. מסבות בכל התחשבות מתוך לקבוע לנכון ימצא אשר ככל

מזויף הוא כסף שטר שאיזה האוצר בית ראש של החלטתו (2)

ושום גמר, החלטת תהא פיצויים לשלם אין או פיצויים לשלם יש וכי מחוקה או
ממשלת מאת או מהמועצה או האוצר בית מראש לתבוע זכאי יהא לא אדם
להגיש או וההשמדה, ההחרמה מחמת שנגרמו נזק או הפסד כל (א"י) פלשתינה

כן. מחמת משפט או משפטי מו"מ נגדם

11 .כל התקנות שיתקין מזכיר הממלכה מזמן לזמן לשם מתן תוקףתקנות
פרסומן משעת (א''י) בפלשתינה חוק של תוקף להן יהא זו פקודה להוראות

הרשמי. בעתון


