
מורי דרך*
פקודה הקובעת הוראות בענין מתן רשיונות למורי דרך והפיקוח

עליהם,

[1 ביולי, 1927]

הקצר 1 .פקודה זו תקרא פקודת מורי הדרך.השם

הכתובפירוש ענין אם מלבד דלקמן הפירוש הבא למונח יהיה זו בפקודה .2
 אחר פירוש יחייב

לכל רשיון לגבי  הראשי המזכיר פירושה המתאימה" "הרשות
מסוים. למחוז רשיון לגבי  המחוז ומושל כולה, (א"י) פלשתינה

רשיונות מתן
דרך למורי

עצמו יעמיד ולא עצמו יציע ולא דרך מורה אדם ישמש לא (1) .3
זו. פקודה עפ"י רשיון בידו יש כן אם אלא דרך כמורה

מאת רשיון לבקש חייב דרך כמורה בשכר לעבוד הרוצה כל (2)
דרך. כמורה לעבוד הרשיון את אדם לאותו תתן וזו המתאימה, הרשות

זה בתפקיד ולשמש להוסיף הרוצה רשיון בעל דרך מורה כל (3)
מיום יאוחר לא רשיונו את לחדש בבקשה המתאימה הרשות אל לפנות חייב
מחודש רשיון לו תתן המתאימה והרשות שנה, בכל בדצמבר ואחד השלושים

: הבאים החדשים עשר שנים למשד

לסרב היא, דעתה הכרעת לפי רשאית, תהא המתאימה שהרשות בתנאי
לתת רשיון לאדם המבקש רשיון או לחדש רשיון למורה דרך בעל רשיון המבקש

רשיון. חידוש



4. מורה דרך חייב להראות את רשיונו לבקורת משיידרש בכך ע"י
משמש שהוא אדם כל ע"י או העתיקות, ממחלקת פקיד או שוטר או מחוזי פקיד

לו מורה דרך או מציע לו את שרותו כמורה דרך.

רשיון להראות חובה
דרישה עפ"י

את לחלוטין לבטל או מסויים לזמן להפסיק תוכל המתאימה הרשות (1) .5
לדעת בה יש שהנהגתו או עברה באיזו נתחייב אשר דרך מורה כל של רשיונו

רשיון. בעל להיות לפסלו כדי המתאמת הרשות

זו פקודה עפ"י הרשיון בעל נגד פלילית האשמה הוגשה (2)

עד הרשיון את שעה לפי להפסיק המתאימה הרשות רשאית אחר' חוק עפ"י או
האחרונה. החלטתו את המשפט בית שיתן

חייב לחלוטין בוטל או מסויים לזמן הופסק שרשיונו דרך מורה (3)

המתאימה. לרשות מיד רשיונו את להחזיר

לזמן רשיון הפסקת
ביטולו או מסויים

לחלוטין

ומקום, מקום בכל לזמן מזמן ולפרסם לקבוע רשאי המחוז מושל .6
שער תשלומים בעד שרותי מורי הדרך במחוזו : ואסור למורה דרך בעל רשיון

כאמור. שיקבע השכר מן גבוה שכר לדרוש

רשאי המחוז מושל
תעריף לקבוע

 והוא זו, פקודה עפ"י רשיון ברשותו שאין כל (1) .7

או דרך, כמורה עצמו מעמיד או מציע או דרך מורה משמש (א)

לרשיון הדומה בניר או רשיון בעל דרך מורה של ברשיונו משתמש (ב)
אלה, נירות מראה או זו, פקודה עפ"י שניתן

לשני או פונטים עשרים של לקנס או חדשים שני למאסר צפוי ויהא בעברה יאשם
כאחד. העונשין

 רשיון בעל דרך מורה כל (2)

או לו, שניתן הרשיון מן שונה ברשיון המשתמש (א)

הזאת, הפקודה הוראות את מקיים שאינו (ב)

או פונטים עשרים של לקנס או חדשים שני למאסר צפוי ויהא בעברה יאשם
כאחד. העונשין לשני

עברות



לקיימן מסרב או (3) 5 סעיף הוראות בקיום המתרשל כל (3)

פונטים. חמשה של לקנס או ימים חדש למאסר צפוי ויהא בעברה יאשם

תקנות
מס' 30 לש' 1934

תקנות* להתקין במועצה העליון הנציב יכול .8

ואת הרשיון טופס את רשיונות, ינתנו שבהם התנאים את הקובעות (א)
המסים שיש לשלם בעד רשיון: 

> במלאכתם צבוריים דרך מורי יעסקו שבו האופן בענין (ב)

זו. פקודה עפ''י תקנה הטעון אחר ענין לכל בנוגע (ג)

* עיין "מראי מקומות" בסוף הכרך.



מקומות מראי
להערה שבעמוד 10, עין; כרך ג' עמוד 2446
להערה שבעמוד 12, עיין; כרך ג' עמוד 1561
להערה שבעמוד 19' ע"; כרך ג', עמוד 1569
להערה שבעמוד 33, עיין כרך ג', עמוד 1643
 להערה שבעמוד 39, עיין כרך ג', עמוד 2447

בענין הפרטוקול הבינלאומי על סעיפי בוררות, הגזבר בסעיף 20 שבעמוד 39.
עמוד '; ברד עז

להערה שבעמוד 42, עיין כרך ג', עמוד 1648
להערה שבעמוד 48, עיין כרך ג' עמוד 1049
להערה שבעמוד 50 עיין כרך ג', עמוד 1649
להעה שבעמוד 95, עיין כרד ג', עמוד 1650
1651 עמוד ,; ברך עיי; ,130 שבעמוד להעדר.
להערה שבעמוד 133, עיין כרך ג'. עמוד 1652
להערה שבעמוד 138, עיין כרך ג' עמוד 1654
להערה שבעמוד 227' עיין כרך ג' עמוד 1655
להערה שבעמוד 259, עיין כרך ג' עמוד 1656
להערה שבעמוד 299, עיין כרך ג', עמוד 2452
להערה שבעמוד 360, עיין כרך ג' עמוד 1657
להערה שבעמוד 365 עיין כרך ג', עמוד 1661
להערה שבעמוד 370 עיין כרך ג', עמוד 1665
1666 עמוד ,'; כרך עז ,377 שבעמוד להערה
להערה שבעמוד 378, עיין כרך ג', עמוד 2453

1667 עמוד גי, ברך ע"ז ,384 שבעמוד להערה

להערה שבעמוד 386, עיין כרך ג', עמוד 1667
1670 עמוד '; ברך ע"ז ,432 שבעמוד להערה
להערה שבעמוד 440, עיין כרך ג', עמוד 1671
להערה א' שבעמוד 493 ע"ז כרך ג', עמוד 2598
להערה א' שבעמוד 493 עיין כרך ג', עמוד 2598

להערה א' שבעמוד 497, עיין כרך ג', עמוד 1672
להערה ב' שבעמוד 497, עיין כרך ג' עמוד 1694

להערה שבעמוד 502, עיין  כרך ג', עמוד 1675. 1695



להערה שבעמוד 505, עיין כרך ג', עמוד 2596
להערה שבעמוד 514, עיין כרך ג' עמוד 1674
להערה שבעמוד 517, עיין כרך ג', עמוד 2598
להערה שבעמוד 525, עיין כרך ג' עמוד 1704

להערה שבעמוד 527, ע; תקנות המכס (טים), כרך ג', עמוד 2598
להערה שבעמוד 543, עז כרך ג', עמוד 1678

1672 עמוד /; כרך עז ,545 שבעמוד להערה
להערה שבעמוד 574, עיין כרך ג' עמוד 1705
להערה שבעמוד 580, עז כרך ג' עמוד 1706
להערה שבעמוד 598, עיין כרך ג' עמוד 1912
להערה שבעמוד 599' עיין כרך ג', עמוד 1713
להערה שבעמוד 603, עיין כרך ג', עמוד 1733

1735 עמוד ,'; כרד עיז ,658 שבעמוד להערה
להערה שבעמוד 664, עיין כרך ג', עמוד 2696
להערה שבעמוד 675' עיין כרך ג', עמוד 1737

להערה שבעמוד 679, עיין כרך ג', עמוד 1737
להערה שבעמוד 685, עיין כרך ג', עמוד 1739
להערה שבעמוד 687, עז כרך .ג', עמוד 1744
להערה שבעמוד 688, עיין כרך ג', עמוד 1742
להערה שבעמוד 691, עיין כרך ג' עמוד 1745
1745 עמוד ,'; כרך עיז ,694 שבעמוד להערה
להערה שבעמוד 695, עיין כרך ג;', עמוד 1753
להערה שבעמוד 698, עז כרך ג', עמוד 1754
להערה שבעמוד 701, עי; כרך ג'', עמוד 1769
להערה שבעמוד 702' עיז כרך ג', עמוד 1762
להערה שבעמוד 704, עיין כרך ג', עמוד 1770

להערה שבעמוד 706, עיין כרך ג', עמוד 1771, 1772, 1778
להערה אי שבעמוד 710 עז כדך ג' עמוד 1771
להערה בי שבעמוד 710, עיין כרך ג', עמוד 1774
להערה שבעמוד 722, ע"ז כרך ג' עמוד 1779



טעויות תקוני

עמוד 7 שורה נ' נדפם "ויהא"  זצ"ל "יהא"
" 7 בשולי סעיף 14 '' "פקודה" " "הפקודה" , ..
'' 10 בהערה שמתחת 5קו " .מבסוף" '' "בסוף'' 

" 47 טור ימני, סעיף 14 " "הנ" " ,,הנ"ל
" 47 שורה אחרונה  ,,באפן" " "ובאפן"
"תרבית" " "תרבות" '' ו' שורה ,2 סעיף 48 *

"bacillus"  "bocillus"  ' '48 סעיף 2, שורה ב "
" 81 סעיף 58 (א) שורה אי " "ואם המחזיק היה'' " ,,ואם המושך היה"

" 85 בשולי סעיף 67 " "לתמוך"  "לתומך"
" 88 סעיף 72 (2), שורה כ' " ההסבה הקבלה" '' "ההסבה, הקבלה"

"המחאה" " "המחאת" " א' שורה ,(2) 83 סעיף 92 ''
הקצר" ,,השם " "הקצר'' " 1 סעיף בשולי 107 "

" 110 סעיף 10 (2), שורה א' " בנאמנת " "בנאמנות"

"שא5ט5י" " "שאמלי" " ו' שורה (ב), 5 סעיף 137 "

" 152 בשולי סעיף 2 '' למסור'' '' ,,ולמסור"
פרק כב' חברות, מעמוד 155 ועד עמוד 331, כל מקום שנדפס "משגיח על הכנסות" צ''ל "מקבל נכסים"

וכל מקום שנדפס "מפרק עסקים רשמי'' צ"ל "מקבל נכסים רשמי".
עמוד 155 סעיף 17 נדפס "שחייבתם" וצ"ל "שחייבים"
"מניות" " "המניות" " אחרונה שורה 158 ''
" 150 שורה ד' מלמטה " ,,143" " ,,144"
" 159 שורה ג' מלמטה '' ,,144"  ,,145"

" 159 שורה ב' מלמטה '' 145" "146"
" 161 השמט שורה ט' מלמטה 

" 162 שורה ט' מלמעלה " "של" " ,,שלא"
" 164 בהגדרת המונח "קבוע" שורה א' " הנוגעת'' " "הנוגעות"

" 174 שורה בי " "שותפות אגודה" " "שותפות, אגודה"
'' 185 שורה א' " הוראת" " "הוראות" ,

" 187 סעיף 47 (4), שורה ב' " ,,שחלה" " "שחלות"
" 187 סעיף 47 (4), שורה, ג' " ,,זא" " "זאת"
" 189 שורה א' " ,,שלא" " ,,ולא"
'' 191 שורה א' " ,,לאדם" " ,,אדם''

" 197 שורה א' " ,,המתקבלת" '' "המתקבלות"
" 205 סעיף 76 (5),שורה א' " ,,עליה" " ,,עליו"

" 213 סעיף קטן (6) (כ) " "מניות אגרות חוב" " "מניות או אגרות חוב."
" 214 סעיף קטן (8), שורה אחרונה " ,,אתה" " "אתן"

'' 217 פסקה (ג), שורה ד' '' "המסך" " "המסמך"



עמוד 219 סעיף קטן (5), שורה אחרונה נדפס "הרשלנות" וצ"ל "רשלנות"
'' 135 סעיף קטן (5) " "בסעיף קטן בשם זה" " "בסעיף קטן זה בשם"

"חברה" " "חברת" " (ד') פסקה 241 ''
" 253 סעיף 135 (1), 'טורה אחרונה " "והשעובדים" " "והשעבודים"

" 255 סעיף קט: (6), שורה א' " "והוציאו" " "והוצאו"
" 265 סעיף קטן (3) (1), שורה ד' " ..צו סמך" " "צו על סמך"

" 267 סעיף 165, שורה ב' " "ושכל" " ,,שכל''
"ונתברר" " "נתברר" " ב' שורה ,(1) 177 סעיף 273 "

"חברה" " בחברה" '' ב' שורה ,(3) 181 סעיף 274 ''
,,הוא" " ,,ב1א" " ב' שורה ,(3) 188 סעיף 275 "

"ויהא" " "יהא" " אחרונה שורה ,(3) 190 סעיף 276 "

'' 280 סעיף 200 (2), שורה א' " ,,מלא" " "ממלא"
" 280 סעיף 201 (1), שורה א' " "עסקעים" " "עסקים''

הסכמתו" ,,אי '' הסכמתו" "או " ב' שורה ,(3) 203 סעיף 281 .
, " 281 סעיף 203 (3), שורה ד' " "מהוצאות" . " "מהוצאת"
"נושיה" " "נושהי" " א' שורה ,(2) 207 סעיף 283 "

ד' שורה ,(6) 207 סעיף 284 "

השמט את הטלה "הוא''
"בועדת" " ,,וערת" '' ה' שורה ,(7) 207 סעיף 284 "

'.'(8),,,, " "(6),, " (7) קטן סעיף אחרי 284 "

המנהלים". "החברה, " המנהלים" "החברה " . ב' שורה 286 "

"שהוצאות" " . . "שההוצאות" " ., ז' שורה ,(1) 223 סעיף 289 " .

" 200 סעיף 225 (1) (א), השמט את
"מיני'' המלה

"רכוש" " ,,רכום" " נ' שורה ,(1) 226 סעיף 291 " 

" 291 סעיף 228, שורה א' " "שמשאימים" " "שמאשימים"
1 " 295 סעיף 233 (1), שורה נ' " "החברו'' '' "החברה''
" 303 סעיף 246 (ד), שורה ד' " "הגשתם '' "הגשתה"

הנדחית" "באספה '' שנדחתה" "באסיפה " אחרונה שורה ,81 סעיף 323 "

" 328 שורה יח', נדפס " "שרויות" " "שרותים"
" 334 סעיף 10 (1) (א), שורה א' " "כלפי" " ,,של"

"מפקודת'' " "מפקודות" " '1 שורה ,28 סעיף 347 "

" 371 בשם המפורט של הפקודה, שורה ב' " "בזכוהם'' " "בזכותם".
" 378 פסקה, (ix) " ,,מקבל הכנסות" " ,.מקבל נכסים"

של ד' בשורה ,9 סעיף בשולי 384 "
של א' ובשורה (1) קטן סעיף

סעיף קטן (2) " ,,משגיח על הכנסות" " מקבל נכסים''
" 398 בשולי סעיף 13 צ"ל "הכנה לעשיית

פצוץ" בחמרי פשע

"טושטשה" " "טוטשה" " א' שורה 407 "
"לקטול" " "לקלוט" " ב' שורה 487 "



עמוד 499 סעיף 21, שורה ב'  נדפס "פתיחתה" זצ"ל "ופתיחתה"
* 517 בשולי סעיף 122,  " במחסן" " בצידת"
" 528 סעיף 175, שורה ב'  " "תהא"  "ותהא"

" 563 פרט 11 (נ), שורה ג'  "ועסיסהם"  " "ועסיסיהם"
" 566 פרט 29, שורה א' " "וסוחורות"  "וסחורות''

" 590 סעיף 9, שורה ב' '' .ניתוח של שינים" " .פעולת רפוי בשינים"
.אחרי"  "אחחרי" '' מלמטה י' שורה ,7 סעיף 607 "

" 616 שורה אחרונה " .שהוציא" " .שהוצא"
.יפורש" . יפורש" " 52 סעיף 619 "

" 628 סעיף 26 (3) " ,,לבנות להכשיר"   " לבנות, להכשיר"
'' 632 שורה ג' " .בורר" . .בוררות"

" 637 סעיף 5, שורה ג' ", .שלמיסדר" "  "של מיסדר"
.בלתי" " .בלתו" " ר' שורה 649 "

להביא" העלולה " מביאה" " מלמטה כ' שורה 700 "

" 701 בשולי סעיף 6  "המבקר" " "הבודק".


