
משקאות משכרים (ייצור ומכירה).
פקודה המתקנת את החוק בנידון ייצורם, הפצתם ומכירתם של

משקאות משכרים.
[4 בדצמבר, 1927]

הקצר ומכירה).השם (ייצור המשכרים המשקאות פקודת תקרא זו פקודה .1

עביןפירוש אם מלבד דלקמן, הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה .2
 אחר פירוש יחייב הכתוב

האלכוהול עוצם כמדת הוא עוצמו שמדת אלכוהול פירושו "אלכוהול"
הטהור ושהמשקל העצמי שלו נחשב ל0.7946 בטמפרטורה של 15.6 0
מדכוהול בעזרת אלכוהול של עצמו מדת את מבררין צנטיגרד:
אנליזה ע"י הממשלתי האנליסט בה יכריע מחלוקת כל ייקבע: אשר

גמר! החלטת תהא והחלטתו

"נתאשר" פירושו נתאשר ע"י המנהל :

זיקוק; ע"י האניסון וצמח מפירות הנעשים ספיריט מיני פירושו "ערק"

לרבות מסוכר, או מתבואה שנעשה תוסס משקה כל פירושו ,,שכר"
אייל, ופורטר וכל מין אחר של בירה:

 "יין תפוחים" פירושו כל משקה תוסס שנעשה מתפוחים :

"קוניאק" כולל ברנדי ופירושו ספירטים שזוקקו מעסיס ענבים תוסס:מס' 2 לש' 1930

עת בכל שהוא מין מאיזה משכרים משקאות המוכר כל פירושו "סוחר"
תריסר על או ליטרים תשעה על העולות בכמויות אחד לאדם שהיא

מקובל; ליטר בני בקבוקים



פקיד כל לרבות והמסחר, האקסייז המכס, מחלקת מנהל פירושו "מנהל''
! מקומו את הממלא

או סוחר, חרשתן, ע"י הקבוע בטופס שניתנה הצהרה פירושה "רשימה'*
שבגינו העסק את לנהל כוונתו על מודעה מוסר הוא ובה קמעונאי,
אומר שהוא והמכשירים הכלים הבית, את ומפרט הרשימה, נעשתה

להשתמש בהם בקשר עם עסקו:

"משקאות משכרים" פירושם ספירטים, ערק, קוניאק, יין, בירה, יין
תפוחים, ייןאגסים, וכל משקאות אחרים תוססים או אלכוהוליים
מכילים ונמצאו שהיא, עת בכל שלהם בדוגמא בדיקה שנעשתה

אלכוהול: למאה אחוזים משני יותר

הפיטורין לגבי תחול לא אלכוהול למאה אחוזים שני של שההגבלה בתנאי ■

שנעשו אלכוהוליים או תוססים משקאות כל של זו, פקודה עפ"י האקסייז, ממס
,י במס החייבים משקאות גם בו שעושים חרשתן של עסק בבית

כהלכה המורשה פקיד ע"י או המנהל ע"י שניתן רשיון פירושו "רשיון''
על ידו:

 "חרשתן" פירושו מי שמייצר משקאות משכרים:

מחוזי פקיד או והמסחר האקסייז המכס, מחלקת פקיד פירושו "פקיד"
מחלקה! אותה של כפקיד לשמש המנהל ע"י שהורשה

פקיד ע"י או המנהל ע"י שניתנה היתר תעודת פירושה היתר" "תעודת
ברשות סוחר ידי על שניתנה תעודה לרבות ידו על שהורשה

המנהל: 
"ייןאגסיס" פירושו משקה תוסס העשוי, מאגסים:

או להחסנתם .לייצורם, המשמש מקום או בנין כל. פירושו העסק" "בית
על רשימה להגיש שדרוש משכרים משקאות של למכירתם

אודותם:

בכל שהוא מין מאיזה משכרים משקאות המוכר כל פירושו "קמעונאי"
ליטראות תשע על עולות שאינן בכמויות אחד לאדם שהיא עת

מקובל. ליטר בקבוקים תריסר על או



גדלמס' 2 לש' 1930 שבה בארץ הסוכר קנה מתוצרת ישר שזוקק ספירט פירושו "רום"

קנה הסוכר :

"מכירה או "מכור" כוללים כל העברה שנעשתה שלא בדרך מתנה:

"ספירטים" פירושם ספירטים מכל מין שהוא, לרבות ערק, קוניאק, וכל
או תרכובות תערובות, מיני וכל בספירט, שערבום משקאות
בדיקה לאחר מכיל, שנמצא יין וגם בספירט, שנעשו תכשירים
שנעשתה בדוגמא הימנו, יותר מעשרים וחמשה אחוזים למאה
הספירטים פקודת בגדר ממותלים ספירטים למעט אך אלכוהול,

צב. הממותלים:פרק

"מזקקה" פירושה כל חלק ממזקקה וכל מכשיר שאפשר להשתמש בו
לזקוקם או לעשייתם של ספירטים:

לחיםמס' 2 לש' 1930 ענבים מעסיס שנעשה תוסס משקה כל פירושו "יין"

רשיון מסי הטלת
אקסייז ומסי

3. תחת מסי האקסייז ומסים אחרים שהוטלו עד עתה בפלשתינה (א"י)
הבאים: המסים את ולהבא מכאן ויגבו יטילו משכרים, משקאות ייצור על

ייצור על זו פקודה של הראשונה בתוספת המפורטים הרשיון מסי את (א)
וגם משכרים, משקאות

משקאות על זו לפקודה השניה בתוספת המפורטים האקסייז מסי את (ב)

(א"י). בפלשתינה לתצרוכת ונמכרים המיוצרים משכרים

חרשתן ישתמשרשיון ולא מזקקה כל ברשותו יחזיק ולא לו יהא לא אדם שום (1) .4
עפ"י הקבוע בטופס רשיון בידו יש כן אם אלא חרשתן של עסק ינהל ולא בה

כהלכה! התחייבויותיו למילוי לכך שתיקבע בצורה ערובה ונתן זו פקודה

והואמס' 2 לש' 1930 רשיון, לו שאין יכל (2)

או אצלו מחזיקה או מזקקה לו יש או משגרים משקאות מיצר (א)

בה, משתמש

היכולים מכונה או מכשיר או כלי כל אצלו מחזיק או ברשותו יש (ב)
שמחזיקים מתוכן שנראה במסבות תוססים, משקאות להכנת לשמש



וכל משכרים, משקאות של חוקי בלתי לייצור בהם משתמשים או
הנ"ל, במסבות מכונה באותה או מכשיר או כלי באותו המשתמש

פונט. מאות חמש בסכום לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם

 מס תשלום בלא רשיון ליתן המנהל יכול .5

של לתצרוכתם אקסייז מס תשלום וללא שנה בכל ליצר דתי למוסד (א)
והמשיט מאתים על יתרה תהא שלא יין כמות בלבה המוסד חברי

המוסד: מגרי אחד לכל ליטראות

הסמכות ליתן
למוסדות דתיים וכו'

רשיון בלא תשלום מס

הכמות אותה מתוך יין כסף אין חנם לספק רשאי מוסד שאותו בתנאי
למוסדות דתיים אחרים לצרכי דת :

ולצרכי אקסייז מס תשלום ללא שנה בכל ליצר רשיון, בעל לחרשתן (ב)
מאתים על יתרה תהא שלא יין כמות ביתו, בני ולצרכי עצמו

ליטראות! וחמשים

שיאושר אחר לצורך או מחקר לצרכי במזקקה להשתמש אדם, לכל (ג)
המנהל. ע"י

מיצרים והם כזה רשיון בידם שיש מוסד מנהל וכל אדם כל (2)

במזקקה משתמשים או יין מרשותם מוציאים או המותר השעור מן למעלה יין
חמש של לקנס צפויים ויהיו בעברה יאשמו הרשיון, ניתן שלשמה למטרה שלא
המשקאות כמות על המס כפל את לשלם צפויים יהיו זאת ומלבד פונט, מאות
משכרים משקאות ברשותו שנמצאו וכל כחוק, שלא מכרום או שייצרום המשכרים

פונט. מאתים של לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם כאלה

מס' 30 לש' 1934

בטופס תעודה למנהל להגיש חייב חרשתן רשיון המבקש כל (1) .6
וע"י מטעמו, או הסוהר ובתי המשטרה של הכללי המפקח ע"י חתומה הקבוע,
עסק לנהל וכשר ראוי ארם הוא כי האומרת מטעמו, או הבריאות מחלקת מנהל
כל של הוראותיה אחרי ממלא הרשיון נדרש שלשמו העסק בית וכי חרשתן של

ותעשיות. מלאכות להסדרת פקודה

דעתו את המניח באופן בנוי שיהא צריך חרשתן של עסק בית (2)

של המנהל, ועל החרשתן להתקין בבית עסקו מקום מתאים לפקיד או לפקידים:
נמצא בית העסק בזמן מן הזמנים בלתי מתאים, יכול המנהל לבטל את אישורו.

רשיון למתן התנאים
חרשתן



(3) אסור לשום אדם, פרט לחרשתן, לעובדים אצלו ולפקיד, להכנס
פקיד. ברשות שלא חרשתן של עסק לבית

בשני נעולה תהא חרשתן של העסק בית מדלתות דלת כל (4)

האחר המנעול ומפתח החרשתן, בידי יהא האחד המנעול מפתח מנעולים:
הפקיד. בידי

של וסימונם רישומם
הכלים ושל העסק בית

7. (1) חייב כל חרשתן לרשום באופן הקבוע את בית העסק שלו,
שיאושר באופן לסימונם לדאוג ועליו בעסקו, לשמוש היעודים ומכשירין כליו

שיאושר. הסוג מן ומהדקים חישוקים להספיק ועליו

במכשירים או בכלים העסק, בבית שינוי כל לעשות אסור (2)

המנהל. של באשורו אלא

(3) אם לא רשם החרשתן באופן הקבוע ביתעסק, כלי או
כל בהם עשה אם או בעסקו, הכרוכה למטרה לו המשמשים מכשיר
הקבוע, באופן המכשירים או הכלים אחד סומן לא אם או אושר, שלא שינוי

פונט. המשים בסכום לקנס צפוי ויהא בעברה החרשתן יאשם

המס תשלום זמן
הוצאת על והגבלה

העסק מבית משקאות

בפקודה שנקבע כפי הייצור, בשעת האקסייז מס את מעריכין (1) .8
החרשתן של העסק מבית המשקאות יוצאו בטרם המס את לפרוע וחובה זו,

■ תצרוכת. לשם

משקאות חרשתן של העסק מבית שהיא עת בכל להוציא אסור (2)

בקבוקים מתריסר או ליטראות מתשע פחותה בכמות אחד מסויים מסוג משכרים
מקובל. ליטר בני

פנקסים הס אילו
לנהלם שחובה

אספקה וספר סחורה ספר שלו העסק בבית לנהל החרשתן חייב (1) .9
ופנקסים בטופס הקבוע ושבהם ירשום את כמותם של החמרים שהוא משתמש בהם ואת
הספרים ייקבע: אשר אחר פרט וכל והוציאם ייצרם שהוא המשכרים המשקאות כל

בהם לרשום הפקיד ויכול פקיד, של לבקורתו עת בכל פתוחים להיות צריכים
קטעים. מהם להוציא או רשימות

ואם כך, על יחליט שהמנהל עת בכל יסודר הסחורה מאזן (2)

נמצאו בסחורה יתרה או פחת למעלה מן השעור שנקבע לכך, ישלם החרשתן את כפל
המס על אותה יתרה או אותו פחת.



אותם הראה שלא או הקבועים הספרים את ניהל שלא חרשתן (3)

בהם רשם או שנקבעה רשימה כל בהם רשם שלא או פקיד ע''י בכך לכשנדרש
פונט. מאתים של לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם רשימתרמיה,

משקלות משקל, מאזני אותם ולהחזיק להתקין חרשתן חייב (1) .10
הפקיד. ידרוש אשר ככל בשמושם ולעזור ייקבעו, אשר ומדות

משקל או שלמים בלתי מרה או משקל המתקין חרשתן כל (2)

בבית לו שיש או בהם להשתמש מרשה או משתמש או מדתמרמה או מרמה
לרמות או להפריע או למנוע אפשר שבעזרתם אמצעי או מכשיר שלו העסק
כלי של או משכרים משקאות של המדוייק או הנכון השעור את מליטול פקיד
יידרש כך על ונוסף פונט מאה בסכום לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם מכשיר, או
במשקלות השמוש מחמת הנכון משיעורו למטה עליו שהוטל המס כפל את לשלם

הנ"ל. באמצעי או במכשיר או המרמה ובמדות

ומדות משקלות

11 .(1) יכול המנהל לקבוע את החמרים שישתמשו בהם בייצור
מזיק שיהא חומר בכל השימוש את לאסור הוא ויכול המשכרים המשקאות
זז? תנאי עם ובהתחשב ההכנסות: בקופת לרעה פוגע או הצרכן של לבריאותו
פעולה בהם ולעשות ולסחטם משגרים, משקאות ולמזוג חביות, למלא יצרן רשאי

יתאשר: אשר ככל אחרת,

התמרים והפרוצסים
בהם ישתמשו אשר

אקסייז מסי בעדם ששולמו או עליהם שהוטלו משכרים משקאות כל .12
פסולים שנעשו או נמנעת בלתי אחרת סבה כל מחמת או דלקה ע''י ונשמדו
שהוטל המס על לותר המנהל רשאי החרשתן, של העסק בבית בעודם לתצרוכת
כי דעתו את המניחה הוכחה משקבל בעדם, ששולם המס את להחזיר או עליהם

לשמוש. פסולים נעשו או הושמדו המשקאות

המס על מוחלין
ידועים במקרים

לצרכי חרשתן של עסק מבית משכרים משקאות יעתיקו בטרם (1) .13
ובתנאים ידרוש שהמנהל הבטחון את ליתן סוכנו או האקספורטר חייב אקספורט,
האקספורטר מאת לדרוש המנהל יכול לחו"ל: יוצאו המשקאות כי שייקבעו
שהוצאו המשקאות כי האומרת תעודה אותה, שיפרש תקופה תוך לו שיראה
ישלם שלם כזאת, תעודה האקספורטר יראה לא ואם המיועד, למקום הגיעו לחו''ל

ממקומם. שהועתקו המשקאות על האקסייז מס כפל

מס תשלום לפני משכרים משקאות שמעתיקין מקום כל (2)

מעתיק חייב אחר, חרשתן של עסק לבית אחד חרשתן של עסק מבית האקסייז

ערובה ליתן חובה
המשקאות הוצאת עם
וכשמעתיקימ לחו"ל
של עסק לבית אותם

לפני אחר חרשתן
בעדם המס ששולם



ייקבעו: אשר ובתנאים ידרוש, שהמנהל הבטחון את ליתן סוכנו או המשקאות
כי האומרת תעודה שיפרשנו?, תקופה תוך לו, שיראו לדרוש המנהל יכול
החרשתן הראה לא ואם חפצם, למחוז הגיעו העסק מבית שהועתקו המשקאות
הכמות מן פחותה שהגיעה המשקאות כמות כי יתברר אם או כזאת, תעודה
על או הללו, המשקאות על האקסייז מס כפל את החרשתן ישלם שלם שהועתקה,

הענין. לפי הכל הפחת,

שהועתקו משקאות
חרשתן של עסק מבית

אליומצרפין או
רשיון להם

להובילם חרשתן, של עסק בבית משכרים משקאות לקבל אסור (1) .14
את פקיד עליה שרשם היתר תעודת אליהם צרפו כן אם אלא משם להוציאם או לשם

הכמות שבעדה ניתנה תעודת.ההיתר, את תאריך נתינתה ואת מועד תקפה.

כן אם אלא היתר תעודת תנתן לא ,13 בסעיף למותנה פרט (2)

האקסייז. מסי שולמו

משקאות עסקו מבית או עסקו לבית שהעתיקו חרשתן כל (3)

מאות חמש של לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם כהלכה, היתר תעודת בלא משכרים
שנמצאו וכל באיסור, שהעתיקה הכמות על המס כפל את לשלם הוא וחייב פונטים

פונט. מאתים בסכום לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם כאלה משקאות ברשותו

חרשתן של זכותו
בסיטונות למכיר

לו שיש שלו העסק בבית למכור לחרשתן לו ירשה חרשתן רשיון .15
הכמות מן פחותה תהא שלא בכמות הוא, מתוצרתו משכרים משקאות רשיון עליו

סוחר. רשיון עפ"י למכרה שמותר

סוחרים רשיונות
וקמעונאים

למכור אדם לשום אסור הקודם, הסעיף הוראות עם בהתחשב (1) .16
אלא קמעונאי, בתורת ואם סוחר בתורת אם משכר, משקה כל למכירה להעמיד או
עפ"י שניתן הענין, לפי הכל קמעונאי, רשיון או סוחר רשיון בידו יש כן אם

זו; פקודה

מסעדה קנטינה, בעד זו פקודה עפ"י רשיון לקבל לאדם צורך שאין בתנאי
מלכותו הוד חילות לצרכי חוקית ברשות מוחזקים או המתנהלים מוסד או צבאית

(א"י). בפלשתינה

המשקאות בפקודת שנקבע הרשיון על נוסף יהא זה רשיון (2)

ע. עפ"יפרק רשיון קבל שכבר לאיש רק יינתן והוא הצבוריים, והשעשועים המשכרים
פקודה. אותה



בעד קמעונאי רשיון לו ינתן לא חרשתן רשיון בידו שיש מי (3)

משקאות. ליצר הורשה שבו העסק מבית קילומטרים שני תחומי בתוך המצויר. חנות

למכור ארעי רשיון לקבל יוכל קמעונאי רשיון בידו שיש מי (4)

חמשה למשך אחר במקום או באוהל בסוכה, בבנין, משכרים משקאות בקמעונות
המשכרים המשקאות מפקודת 11 בסעיף הקבוע הרשיון את קבל אם יותר ולא ימים

הצבוריים. והשעשועים

לרשיון השנתי והמס פונט שני יהא סוחר לרשיון השנתי המס (5)

אחד. פונט יהא קמעונאי

ע. פרק

הקבוע באופן לרשום חייב משכרים במשקאות קמעונאי או סוחר כל .17
לצרכי היעודים מקומות ושאר החדרים המרתפים, החיצוניים, המבנים הבית, את
בבית אדם השתמש ואם שייקבע, באופן אלה של לסימונם לדאוג ועליו עסקו
משקאות החסנת לשם אחר במקום או בחדר או במרתף או חיצוני במבנה או
משכרים או מכירתם בלא שירשמם כאמור לעיל ובלא שידאג לסימונם כאמור

פונטים. חמשים בסכום לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם לעיל,

של ומימונו רישומי
בית העסק וכו'

קמעונאי של

משכרים משקאות למכור מרשה או למכירה מעמיד או המוכר כל .18
בסכום לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם זו, פקודה עפ"י כהלכה רשיון שקבל בלא

פונט. מאה

שמוכר מי של ענשו
רשיון בלא

העסק בבית בולט במקום רשיונו את תמיד להציג רשיון בעל חייב .19
לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם הזה, הסעיף את יקיים שלא רשיון בעל כל שלו:

פונטים. חמשה בסכוט

הרשיון הצגת

של או סוחר של העסק לבית משכרים משקאות להכניס אסור .20 .

תעודת אליהם צרפו כן אם אלא משם להוציאם או לשם להובילם או קמעונאי
משקאות. של סוג ולאותו כמות לאותה הקבוע בטופס היתר

(2) כל סוחר וכל קמעונאי שנתקבלו משקאות משכרים לתוך בית
תעודת בלא שלו, העסק מבית משכרים משקאות שהוצאו סוחר וכל שלהם, העסק
על המס כפל את וישלם פונט, מאה בסכום לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם היתר,
משקאות ברשותו שנמצאו אחר אדם וכל באיסור, הוצאה או שנתקבלה הכמות

! פונט. מאה בסכום לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם כאלה,

תעוות לצרף צריך
למשקאות היתר

של עסק בבית משכרים
קמעונאי או סוחר



סוחר וקמעונאי חייבים
תעודת את לבטל

חשבונות ולערוך ההיתר

משכרים, משקאות לקבלם מי1 חייבים קמעונאי וכל סוחר כל (1) .21
את למסור ועליהם למשקאות, המצורפת ההיתר תעודת את הקבוע באופן לבטל
העסק בית את ראשונה המבקר הפקיד לידי כאמור מבוטלת כשהיא ההיתר תעודת
צפויים ויהיו בעברה יאשמו זאת עשו לא ואם המשקאות, קבלת לאחר שלהם

פונט. המשים בסכום לקנס

(2) כל סוחר וכל קמעונאי חייבים לערוך, איש איש בבית העסק
עת בכל פתוח יהא כזה חשבון מכרם: שהוא המשכרים המשקאות של חשבון שלו,
מתוכו ולהוציא רשימה כל בו לרשום הפקיד בידי והרשות פקיד, של לבקורתו

הפחות. לכל שנים שלוש במשך העסק בבית יתנהל כזה חשבון קטע; כל

מראה שאינו או הקבוע באופן כזה חשבון עורך שאינו סוחר (3)

בקורת לאחר ואם פונט, חמשים בסכום לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם לבקורת אותו
הכמות על עודפת עסקו בבית המצויה המשכרים המשקאות כמות כי נמצא
המס כפל את לשלם גם צפוי יהא החשבה' לפי שם להמצא צריכה שהיתה

העודף. על

במשקאות לרכול יאשםאסור זה סעיף על העובר כל משכרים: במשקאות לרכול אסור .22
פונט. חמשים בסכום לקנס צפוי ויהא בעברה

רשיון תנאי
1.1

אלא יפר. כוחו יהא ולא בלבד, לבעליו אלא ישמש לא רשיון (1) .23
בו. הנזכר העסק לבית

השנה של בדצמבר ואחד השלושים ביום מועדו יתם רשיון כל (2)

המנהל. של דעתו הכרעת לפי לחדשו אפשר אן ניתן, שבה

המנהל. של באשורו אלא העברה בר יהא לא רשיון (3)

להפסיק המנהל יכול
מסויים לזמן רשיון

לבטלו או

הפקודה מהוראות הוראה על שעברו קמעונאי או סוחר חרשתן, (1) .24
לבטלו. או מסויים לזמן רשיונו את להפסיק המנהל יכול ת, הזא

בוטל. או הופסק שהרשיון מחמת רשיון מס מחזירין אין (2)

תפישתם והתרמתם של
משקאות, כלים וכו'

עברה כשעונרץ

המשקאות את מחרימין זו, פקודה עפ"י בעברה אדם נתחייב (1) .25
ושנמצאו המשקאות של לייצורם ששימשו וחומר מכשיר כלי, וכל המשכרים

ברשותו.



שוטר וכל פקיד יכול זו, פקודה עפ"י להחרמה הצפוי חפץ כל (2)

כל ביותר: הקרובים המשטרה בתחנת או המכס בבית במשמרת ויושם לתפסו
הקבוע. באופן להשמידו או למכרו מותר שהוחרם כזה חפץ

המשפט בית של דין פסק או עברה בשל בדין אדם של חיובו (3)

של החרמתם ככוח יפה כוחם יהא העברה מעשה בשל הקנס מן חלק כל לגבית
העברה, בהם שנעשתה החפצים

חוב שגובין כדרך לגבותו מותר זו פקודה עפ"י שהושת קנס כל .26
ממונות. בדיני דין פסק עפ"י המגיע

קנסות לגנות הסמכות

מאה על עולה אינו אדם על שיוטל ההחרמה או הקנס כשסכום (1) .27
פונטים מאה על עולה כשהסכום שלום: משפט בית בפני המשפט יובא פונטים,

מחוזי. משפט בית בפני המשפט יובא

המשפט בית או השלום המשפט בית של דין פסק על מערערין (2)

עליו שמערערין דין כשהפסק פליליים. במשפטים הערעור תקנות לפי לערעורים
עפ"י המגיע הסכום את המשפט בבית להשליש המערער על קנס, או מס מטיל

הדין: פסק

המשפט בית יכול פונטים, מאות חמש על המגיע הסכום עלה שאם בתנאי
מזה, פחות סכום בהשלשת לערער רשות לתת בפניו שמערערין

שפוטם של בתי המשפט

כדי או הזאת, הפקודה מהוראות הוראה של הפרה למנוע כדי (1) .28
וליטול הימנו לחלק או רשיון בעל עסק לבית עת בכל להכנס פקיד יכול לגלותה
המשמשים חמרים או משכרים משקאות של חשבון או דוגמא או מדה משקל, כל

העסק: בבית והנמצאים המשקאות לייצור

חרשתן של רשיון בר עסק בית של ברשימה בפירוש הוזכר שאם בתנאי
נטילת זכות תהא דת, לצרכי יין למכירת או לייצור ישמש העסק מבית חלק כי סוחר או
לפקיד רק מסורה חמרים או משכרים משקאות של דוגמא או מדד, משקל, כל
מלוי לשם כזה פקיד להכניס המסרב כל המנהל: מאת בכתב הרשאה שקבל
העושה או אצלו העובד אחר מאדם או עצמו אדם מאותו בא שהסרוב בין חובתו,
את מעשהו עפ"י הוראתו או בהסכמתו, יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס של מאה

פונטים.

סמכות הכניסה



או עסק לבית צו בלא עת בכל להכנס שוטר וכל פקיד יכול (2)

או עסק באותו מחזיקים כי להאמין יסוד לו יש אם חיפוש, בו ולערוך למקום
או כלי או מזקקת כל או משכרים משקאות כל בו שומרים כי או בהיתר שלא מקום
להתפרץ רשאי כזה פקיד וכל המשקאות, של לייצורם המשמשים חומר או מכשיר
מכשיר כלי, מזקקת, כל ולתפוס בכוח ולהכנס כזה מקום או עסק בית לתוך

עסק: בית באותו שנמצאו חומר או

בתנאי שאין להשתמש בזכות הכניסה והתפישה לגבי בית דירה אלא אם
שלום. שופט ע"י חיפוש צו ניתן כן

סעיף עפ''י שתפשוט חומר או משקה מכשיר, כלי, מזקקה, כל (3)

יאשם ברשותו נמצאו הנ"ל שהדברים האדם או ובעליהם יוחרמו, (2) קטן
בעברה ויהא צפוי לקנס של חמש מאות פונט: וכל אדם אחר שנמצא בבית

פונט. וחמשה עשרים של לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם במקום או העסק

או חובתו במילוי פקיד של דרכו על מכשולים השם כל (4)

מתנפל עליו, יאשם בעברה ויהא צפוי למאסר ששת חדשים או לקנס של מאה פונט.

המעתיק אדט של 7ונשו
באיסור משקאות

/

של העתקתם או הובלתם על החשוד אדם לעצור פקיד כל יכול (1) .29
מסוג המשקאות של כמותם עלתה ואם זו, פקודה הפרת מתוך משכרים משקאות
הוא רשאי מקובל, ליטר בני בקבוקים תריסר על או ליטראות תשע על אחד

המשקאות. העתקת את המתירה ההיתר תעודת את לו שיראה מאתו לדרוש

הבחינות מכל מתאימים והם היתר תעודת או תעודה הראה אם (2)

ושעתה. הבדיקה מקום את עליהם לרשום הפקיד רשאי למשקאות,

מסוג משכרים משקאות מעתיק או מוביל כשהוא אדם נמצא (3)

ולא מקובל ליטר בני בקבוקים תריסר או ליטראות מתשע יותר של בשעור אחד
יאשם העתקתם, את המרשה ההיתר תעודת את לו להראות הפקיד לבקשת נשמע
המשפט בית צו ועפ''י יוחרמו, והמשקאות פונט מאה של לקנס צפוי ויהא בעברה
משקאות. אותם של להובלתם או להעתקתם המשמש הובלה אמצעי כל להחרים אפשר

הזה. הסעיף על עובר שנמצא אדם כל במעצר לשים פקיד יכול (4)

המנהל יגול
בכסף עברה לכ6ר

30 .(1) יכול המנהל לכפר כל עברה שעבר אדם על הוראות פקודה
זו או שיש יסוד מספיק לחשוד בו כי עבר אותה, בקבלו מאותו אדם תשלום

עברה. לאותה זו בפקודה שנקבע המקסימלי הקנס על עולה יהא שלא כסף



(2) כל הדברים שנעשתה בהם העברה המכופלת והצפויים להחלמה
עפ"י פקודה זו, יכול המנהל להחרימם.

פקודה עפ''י עברה של גלויה בער לשלם, לצוות העליון הנציב יכול .31

זו, את הפרס שיישר בעיניו, לאיש או לאנשים שתפסו את הכלים וכו' או שמסרו
העברה: גלוי לידי שהביאו הידיעות את

אלא פונט מאתים על העולה פרס אחד לאדם ישולם לא שלעולם בתנאי
ממלכה. מזכיר מאת הוראה עפ"י

פרסים

המטרות מן מטרה לכל תקנות* להתקין העליון הנציב יכול (1) .32
 דלקמן:

(א). קביעת טופסי הרשיונות והבקשות לרשיונות:

(ב) קביעת התנאים שבהם מותר ליתן רשיון מיוחד עפ"י סעיף 5 (1) :

והשמירה משכרים משקאות מיצרין שבהם המקומות הנהלת סדר קביעת (ג)

המיוצרים! המשקאות של המתוקנת

(ד) הגדרת מהותם של הפלוצסים שישמשו בייצול משקאות משכרים:

תקנות
מס' 30 לש' 1934

(ה) הגדלת זמני הייצול בקשל עם העלכת המס :

(ו) קביעת החמרים והפרוצסים שישמשו בייצור משקאות משכרים:

והתנאים ושמירתן רישומן ואופן הרשימות של ועריכתן צורתן קביעת (ז)
שבהם תהיינה הרשימות בטלות ומבוטלות :

(ח) קביעת סימונם של בתי העסק, מכשירים וכלים:

(ט) פירוט המשקלות והמדות והמאזנים שחייב מייצר להתקין :

המשקאות של העוצם מדת לבירור שישמש מדכוהול של צורתו פירוט (י)
האלכוהוליים,

(יא) התרת השמוש בכל מכשיל או אמצעי לבירור מדת עוצמם של
משקאות אלכוהוליים:

לבלל כדי הקבוע כוהול המד עם בקשל שישמשו הטבלאות פירוט (יב)
הספילטים; של האמיתית עצמם מדת את

 (יג) קביעת הבטחונות שיהיו נדלשים מחרשתו למלוי התחיבויותיו:
* עיין "מראי מקומות" בסוף הכרך.
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לנהל, והקמעונאים הסוחרים החרשתנים, שעל הספרים טופס קביעת (י"ד)
אותם; ינהלו בו והאופן בהם לרשום שיש הפרטים

הדרוש והבטחון משכרים משקאות של ההעתקה סדר קביעת (ט"ו)
לבית אחד חרשתן של עסק מבית משכרים משקאות כשמעתיקים
יתירו שבהם והתנאים אקספורט, לשם או אחר, חרשתן של עסק

מס! תשלום בלא העתקה או אקספורט

הפרטים משקאות, להעתקת והתעודות ההיתר תעודות טופס קביעת (ט"ז)
שצריך לרשום בהם, אופן שמושם ובטולם:

בסחורותיהם מותרים שיהיו התאדות מחמת הפחת שעורי קביעת (י''ז)
משקאות בהעתקת המותרים הפחת שיעורי וקביעת חרשתנים של

משכרים:

(י"ח) קביעת התנאים שבהם יש להחזיר מס או למחול על מס בעד
אחרת מסבה או מקרית דלקה מסבת שהושמדו משכרים משקאות
העסק בבית בעודם אדם לתצרוכת פסולים שנעשו או נמנעת, בלתי

ו החרשתן של

(י''ט) קביעת הטפול בסחורות מוחרמות:

זו! פקודה מטרות של ביצוען לשם כלל בדרך (כ)

(2) כל העובר על תקנה שלא נקבע לה עונש בפקודה זו יאשםמס' 30 לש' 1934
פונט. מאה בסכום לקנס צפוי ויהא בעברה

מסים לשנות הסמכות
ותשלומים

33. הנציב העליון במועצה רשאי לשנות עפ"י צו את המסים הקבועים
זו. לפקודה בתוספת

הראשונהצו מיום 28.3.32 התוספת
(א)) 8 (סעיף

ולמכירתם. משכרים משקאות לייצור עסק לבתי רשיון מסי
השנתי הרשיון טס

פ''פ (א"י)
 ?נבי חרשתן רשיון

5ספירטים פרט משכרים משקאות (א)
ספירטים (ב)

50 ....
100 ....

מי שמייצר ספירטים ומשקאות משכרים אחרים מלבד ספירטים, יש5ם טס רשיון מיוחד
בער הספירטים ומס רשיון מיוחד בעד המשקאות המשכרים האחרים.



התוספת השניה*
(ב)) 3 (סעיף

(א"י) בפלשתיגה לתצרוכת ומופצים המיוצרים משכרים למשקאות אקסייז מם

צוויים מיום
1.4.30

11.3.33

מילהטסתאורו של המשקה

אגסים ועסיס תפוחים יין .שבר, . כוה? טע5ות ט15 יותר לא בת ליטרא 5?כ?

3לכל ליטרא בת לא יותר מ15 מעלות כותל . .יין

לכל ליטרא בת יותר מ15 מעלות כוהל, אך לא
8יותר מ25 מעלות כוהל

75לכל ליטרא של כוהלערק

90לכל ליטרא של כוהלקוניאק

ספירטים העשויים מפסולת

הסוכר או מתבואות ושאר

ותכשירים ספירטיות תערובות

שיש בהם ספירט

100לכל ליטרא של כוהל


