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פרק צב.
פקודות

מס' 11 לש' 1932
מס' 30 לש' 1934

הקצר1 .פקודה זו תקרא פקודת הספירטים הממותלים. השם

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

"מנהל" פירושו מנהל מחלקת המכס, האקסייז והמסחר:

במתיל, מהולים ספירטים פירושם תעשיה" לצרכי ממותלים "ספירטים
בכל לשמוש היעודים במחצב, ומהולים ממותלים לספירטים פרט

תעשיה! או מלאכה

איש ע"י או המנהל ע"י שניתן זו פקודה עפ"י רשיון פירושו "רשיון"
אחר המורשה על ידו:

:3 סעיף עפ"י רשיון שקבל מי פירושו רשיוף "בעל

שיקבעו החמרים באותם או החומר באותו ספירטים למהול פירושו "מתל"
למשקה! פסול המהול הספירט את העושה באופן לכך,
דעתו הנחת כדי המהולים ספירטים פירושם ממותלים" ו"ספירטים

המנהל! של

"ספירטים ממותלים ומהולים במחצב" פירושם ספירטים ממותלים שיש
בהם תערובת או תמיסה של נפטה מינרלי מן המין שיקבע:

והמסחר. האקסייז המכס, מחלקת של פקיד פירושו "פקיד"

פירוש



למתל רשאי מי
ספירטים

הרשיון רשיון; קבל כן אם אלא ספירטים אדם ימתל לא (1) .3
כסף. אין חנם ינתן

עא. פרק רשיון לקבל יוכלו זולתם, אחרים ולא בלבה הבאים האנשים (2)

(ייצור המשכרים המשקאות פקודת עפ"י רשיון להם שיש אנשים
אותם. מייצרים שבו במקום ספירטים והממתלים ספירטים לייצר ומכירה)

מלא כי לאות לכך, שתקבע ערובה אותה ליתן רשיון בעל על (3)

כהלכה. חובותיו את ימלא

הבנין אישור
עא. פרק

4. (1) הבנין שישמש למיתול ספירטים יהיה חלק מן הבית שניתן
כדי בנוי ויהא ומכירה) (ייצור המשכרים המשקאות פקודת עפ"י רשיון בעדו

שייקבע. כפי בו ישתמשו והשתמש המנהל, של דעתו הנחת

שני להתקין צריך למיתול שאושר הבנין מדלתות דלת לכל (2)

מנעולים.

ומפתח הרשיון בעל בידי מצוי יהא האחד המנעול מפתח (3)

הפקיד. בידי  השני המנעול

הבנין פרטי הבנינים,רשימת של רשימה הקבוע באופן לערוך הרשיון בעל על (1) .5
לסימונם ולדאוג מלאכתו לצרכי בהם להשתמש שעומדים והמכשירים הכלים

לכך. שיאושרו וחשוקים מהדקים ולהכין שייקבע האופן באותו

והמדות המשקלות המאזנים, קני את להמציא עליו כן כמו (2)

מאתו. שידרוש עת בכל בהם להשתמש פקיד לכל ולעזור שייקבעו,

באישורו אלא ובמכשירים בכלים בבנין, שנוי כל להכניס אסור (3)

המנהל. של

מותר ספירטים איזו
במתיל למהול

למאה אחוז מתשעים פחות נפחם לפי המכילים ספירטים למתל אסור .6
אלכוהול מוחלט ב15.6  צ'.

המינימלית הכמות
אותה למהל שמותר

בבת אתת

מסויים זמן בכל אותה למתל שמותר ספירטים של המינימלית הכמות .7
קילו. אלף תהא



ספירטים מסויים זמן בכל אחד לאדם למסור רשיון לבעל אסור (1) .8
קילו. מחמשים פחות של בכמויות ממותלים

בהם מחלק או בהם שומר בהם, אוצר הרשיון שבעל הכלים כל (2)

אם נראה שיהא באופן פתק עליהם ישאו או מסומנים יהיו ממותלים, ספירטים
ומהוליםבמחצב. ממותלים הם אם או תעשיה לצרכי ממותלים הם שבכלים הספירטים

ספירטים מסירת
ע"י ממוהלים
הרשיון בעל

9 . (1) יכול המנהל לתת לכל אדם תעודת היתר לקבל ספירטים
בהם. עוסק שהוא תעשיה או מלאכה בכל שמוש לשם תעשיה לצרכי ממותלים

כי לכך, שתקבע ערובה ליתן חייב היתר תעודת המבקש (2)

וכי המפורטת, המטרה לשם אלא תעשיה לצרכי הממותלים בספירטים ישתמש לא
זו. פקודה הוראות יקיים קיים

תעשיה לצרכי ממותלים ספירטים לספק הרשיון לבעל לו אסור (3)

הוראה על יעבור אם כאלה: ספירטים לקבלת היתר תעודת לו מראה שאינו למי
ביותר הגבוה המס שיעור את כך שסיפק ספירט כל בעד לשלם צפוי יהא זאת

להשתמש רשיון
בספירטים ממוהלים

לצרכי תעשיה

ומכירה). (ייצור המשכרים המשקאות פקודת עפ"י ספירטים על עא.המוטל פרק

שבעל הממותלים הספירטים כל של מכמותם חשבון ינהל פקיד (1) .10
אותם. מיתל רשיון

יבואו ובו סחורה פנקס לנהל רשיון בעל חייב כך, על נוסף (2)

תעשיה לצרכי הממותלים הספירטים מכל הקבוע, בטופס ערוכים נפרדים, חשבונות
יום מדי בפנקס לרשום עליו במחצב: והמהולים הממותלים הספירטים ומכל
תעשיה לצרכי ממותלים ספירטים כמה הפקיד, ע"י לכך שידרש זמן ובכל ביומו,
וכמה במחסנו שמורים כמה ידו, על יוצרו במחצב ומהולים ממותלים וספירטים
פיהן על להבחין אפשר שיהא בצורה ערוכות תהיינה אלה רשימות ידו: על הופצו
במחסנו השמורה הספירטים כמות מהי ידו, על שיוצרה הספירטים כמות מהי

ממחסנה שהוציא הספירטים כמות ומהי

בעל של ברשותו הנמצאת הממותלים הספירטים כמות היתה (3)

בהתאם ברשותו להמצא שצריכה הכמות על למאה, אחוזים שני כדי יתרה, רשיון
העודף. את מחרימין שלו, הסחורה לפנקס

הסחורה חשבון



בעל של ברשותו הנמצאת הממותלים הספירטים כמות היתה (4)

רשיון פחותה, כדי יותר משני אחוזים למאה, מהכמות שצריכה להמצא אצלו
הגבוה המס שיעור את ההפרש בעד לשלם חייב יהא הסחורה, חשבון פי על

עא. ומכירה):פרק (ייצור המשכרים המשקאות פקודת עפ"י הספירטים על החל ביותר

הוא סבור אם מקצתו, או כולו הזה המס על לותר יוכל שהמנהל בתנאי
טבעיים, מגורמים נובע שההפרש

ולערוך להכנס הסמכות
דוגמאות וליטול בקורת

11 .(1) יכול פקיד להכנס בכל עת לבנינו של כל בעל רשיון או של מוכר
ספירטים לקבל הרשאי אחר אדם כל של לבנינו או בקמעונות ממותלים ספירטים

דוגמאות. מהם וליטול הללו הספירטים את ולבדוק ולבקר ממותלים,

בעברה יאשם זה, סעיף עפ"י סמכותו במלוי לפקיד המפריע כל (2)

ועברה. עברה כל על פונט חמשים של לקנס צפוי ויהא

המכירה ההכנה, איסור
ספירטים של והשמוש

בתורת ממותלים
רפואה או משקה

לשם מהם הלקוח בחומר או ממותלים בספירטים אדם ישתמש לא .12
או משקה מקצתו, או כולו לשמש, העלול דבר כל של הכנה או הרכבה עשיה,
עשיתו לשם שהשתמשו דבר כל ברשותו יחזיק ולא ימכור ולא פנימית, רפואה

מהם. הלקוח בחומר או ממותלים בספירטים

ספירטים לזכך אסור
ממותלים

הספירטים אם או ממותלים ספירטים לזכך מנסה או המזכך כל .13
או הספירטים את להחזיר מנסה או מחזיר והוא פעם שומשו כבר הממותלים
עפ"י שלא אחר, אופן באיזה או עבוי או זיקוק עי'י הראשון למצבם האלכוהולים
מאתים של לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם המנהל, בהסכמת שלא או זו פקודה

פונט.

ושנהתנאי הרשיון וכו' שנה שבכל בדצמבר ואחד בשלושים יתם הרשיון מועד (1) .14
המנהל. של דעתו הכרעת לפי לחידוש ניתן יהא אבל

המנהל. של באישורו אלא לאיש מאיש הרשיון את להעביר אין (2)

היתר תעודת רשיון, כל לבטל או לזמן להפסיק יוכל המנהל (3)

זו. פקודה עפ"י שניתנו אישור או

אקסיין (א"י)מסי בפלשתינה שנתיצרו ממותלים ספירטים על האקסייז מס .15
זו: לפקודה בתוספת כמפורט יהא



מסי את בצו לפעם מפעם לשנות במועצה העליון הנציב שיכול בתנאי
האקסייז.

מס' 30 לש' 1934

מיוחד, עונש לה נקבע שלא זו פקודה מהוראות הוראה על העובר כל .16
פונט. המשים של לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם

עברות

זו, פקודה מהוראות אחת על בהם שעברו והמכשירים הספירטים כל .17
המנהל. יחליט אשר ככל בהם ונוהגין יוחרמו

הספירטים החרמת
עברה לכשעברו

לכפר יוכל העליון הנציב מטעם לכך שיורשה אחר פקיד וכל המנהל .18
בנגוד אדם איזה ע"י שנעשו מספיק חשד שיש או שנעשו מעשה או עברה כל

העונשין כסף של המקסימום על יעלה שלא תשלוםכסף חלף זו, פקודה להוראות
בו אשר מקרה ובכל מעשה, אותו על או עברה אותה על זו פקודה עפ"י שיושת
העקול את להסיר אלד. יוכלו זו, פקודה עפ"י להחרמה הצפוי כרכוש רכוש נעקל
הנאשם מששלם הפקיד: אותו ע"י שנערך כפי שויו שישולם לאחר מהרכוש
הנאשם יוצא הענין, שיחייב כפי שניהם, את או השוי אותו או כסף סכום אותו
בשום יאחזו ולא התפוס מהרכוש העקול ויוסר במשמר, נתון הוא אם לחפשי
שנתקבלו הכספים כל הזה: הרכוש נגד או הזה האיש נגד נוספים צעדימשפט

(א"י). פלשתינה ממשלת של הכללית ההכנסות לקופת ישולמו זה סעיף עפ"י

המנהל סמכות
כסף כופר לקבל

העברה בעד

זו פקודה על עברה גלוי כל שבעד לצוות העליון הנציב יכול .19
שמסרו או העברה את שגילו לאנשים או לאיש לראוי, שימצא הפרס אותו ישולם

העברה: לגלוי הביאו אשר ידיעות

אם אלא פונט ממאתים למעלה פרס לאדם ישולם לא פנים שבשום בתנאי
הממלכה. ממזכירי אחד של אישורו תחילה נתקבל

פרסים

20. יכול הנציב העליון להתקין תקנות * 

בהם שישתמשו השיעורים את למיתול, שישמשו החמרים את שיפרטו (א)
המיתול? של והשיטה והזמן

שהותר אדם ע"י או הרשיון בעל ע"י להנתן שצריכה הערובה בדבר (ב)
לו להשתמש בספירטים ממותלים לצרכי תעשיה :

תקנות
מס' 30 לש' 1934

* עיין "מראי מקומות" בסוף הכרך.



(ג) בדבר המכירה, המסירה וההעברה של ספירטים ממותלים:

לצרכי ממותלים בספירטים להשתמש יש פיהם שעל התנאים בדבר (ד)

תעשיה בכל מלאכה או תעשיה :

צריך הרשיון שבעל הסחורה חשבונות של והאופן הצורה בדבר (ה)
לנהלם :

ובדבר לרשיונות והבקשות הרשיונות ההיתר, תעודות טופסי בדבר (ו)

כל מיני טופסים אחרים שהמנהל ימצאם לנחוצים:

זו. פקודה מטרות של לפועל ההוצאה בדבר כלל, בדרך תקנות (ז<

התוספת'
(סעיף 15.)

מס האקסייז על ספירטים ממותלים המיוצרים בפלשתינה (א"י) 
15 מיל.לכל קילו ספירט 


