
הארץ חוקי תיקון פקודת

מס' 30 לשנת 1934

פקודה הבאה לבטל פקודות ידועות אשר חדל להיות להן
ביום תוקף בנות שהיו ידועות פקודות ולתקן תוקף

.1933 בדצמבר, 31

הקצר 1934.השם הארץ חוקי תקון פקודת תקרא זו פקודה .1

2. הפקודות המתוארות בתוספת הראשונה לפקודה זו מבוטלות בזה כדיפקודות שבוטלו
דלעיל. התוספת של השלישי בטור הספורט השעור

כדיתקנות שבוטלו בזה מבוטלות זו לפקודה השניה בתוספת המתוארים התקנות .3

הנ"ל. התוספת של השלישי בטור המפורט השעור

באופןתקונים בזה מתוקנות זו לפקודה השלישית בתוספת המתוארות הפקודות .4

הנ"ל. התוספת של השלישי בטור המתואר

מערכת השמות של
הלוי החוקר,

או תקנה כל השמותשל במערכת שינוי זו פקודה עפ"י שבא מקום (1) .5

צו או צורות אחרות של תחוקה לוי שצריך להתקינה ברשותה של כל פקודה,
הרי כל, תחוקת לוי שהנה בת תוקף ואשר מערכת השמות שלה נשתנתה כאמור

זו. פקודה עפ"י שנקבע בשם תכונה

(2) בכל כרך שנתי של תחוקת לוי המתפרסם בזמן שבין ה31 בדצמבר,מס'  29 לש' 1934
של המתוקנת ההוצאה מפקודת 7 סעיף עפ"י מכריזים שבו היום ובין 1933

הנ"ל הפקודה של ברשותה שהוכנה החוקים של המתוקנת שההוצאה החוקים
מערכת אותה תהא שכה הלוי תחוקת של השמות מערכת הרי תוקף, בת היא
השמות מן שונים יהיו שמות אותם כי הנם זו, פקודה עפ"י שנקבעה השמות

שהוחקה. בעת בהם נקראה שהתחוקה

בסעיף המפורש הזמן בתוך שנתפרסם לוי תחוקת של שנתי כרך בכל (3)

השנה לפי לוי תחוקת של מין כל כרונולוגי סדר לפי לסמן אפשר (2) קטן
הוחק. שבה



הראשונה. התוספת

(2 (סעיף

והשנה המספר
של התאריך) (או

הפקודה
הביטולהנישא שעור

מס' 13 לש' 1922
1918 בנובמבר, 30
1 באוקטובר, 1920
1918 בדצמבר, 1

מס' 7 לש' 1922
8 באפריל, 1918
1918 ביוני, 19

מס' 18 לש' 1929
מס' 1 לש' 1923

1918 בדצמבר, 23
מס' 21 לש' 1924

191 8 ביוני, 24

20 ביולי, 1918
1918 בנובמבר, 1

1920 ספטמבר, 
1919 בפברואר, 28
מס' 7 לש' 1928
9 בפברואר, 1920
מס' 15 לש' 1924
1920 באוגוסט, 7

מס' 19 לש' 1932
מס' 40 לש' 1932
מס' 7 לש' 1927

1918 בספטמבר, 20
1918 ביולי, 22

10 בנובמבר, 1918
1919 ביולי, 19

20 בספטמבר 1918
1920 באפריל 30

עורכי דין
חקלאיות הלואות

והוצאתן הכנסתן נהמות,
עתיקות

הבריטית הבולשת
בירושלים בנין פעולות
ספרי חשבון מסחריים

חברית
יבול העלמת

עברות על תקנות עיריה
משפט בתי

בתי משפט  סנדז'ק של ירושלים
תיקון  משפט בתי

בתי משפט  סנדז'קים של שכם ועכו
(הקלות) לאשראי בנקים

מכס (החרמת סחורות מוברחות)
פטורין ממסי מכס

מסי מכס (סחורות נטרפות)
הקבועות והדרכים המכס תחומי

סחורות החסנה טסי
תעריף המכס (תקון) (מס' 5)
תעריף המכס (תקון) (מס' 7)

ירושלים גליל מושל סנן סמכויות
מהצבא הנמלטים

מתוכה וירידה לאניה עליה
מס אקספורט
מס אקספורט

כלי יריה
יריה כלי

(IV) 11 סעיף
הבל
הבל
הבל
הכל
הבל
הבלי

סעיף 259
סעיף 3

הבל
הראשון התנאי

לסעיף 21
הבל
הכל
הכל

סעיף 1
הבל

4 סעיף
הבל

4 סעיף
הבל
הכל

סעיף 3
הבל
הבל
הבל
הבל
הבל
הכל
הכל



והשנה המספר
של התאריך) (או

הפקודה
מדת הביטולהנושא

מס' 6 לש' 1923
1919 בפברואר, 28

1920 פברואר, 
1919 בפברואר 28

1920 במאי 3

1921 במרץ 31
1920 ביולי, 20

19. בדצמבר, 1917
1918 בפברואר 12

1918 באוגוסט, 12

15 באוגוסט, 1918
מס' 14 לש' 1922
1921 באפריל 8

יריה כלי
(פיקוח) אכל צרכי
צרכי אוכל (פיקוח)

צרכי אוכל (קביעת מחירים)
מחירים) (קכיעת אכל צרכי

מס נוסף לסחורות אימפורט מחו"ל
הגנה על הציד

בריטיים) (חיילים קברות
בריטיים) (חיילים קברות

וקרקעות בתים טם
משכרים משקאות

משקאות משכרים ושעשועים צבוריים
לקרקעות משפט בתי

הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל

14 סעיף
סעיף 1

זה שבטיל כתנאי
לא יפגע בכל תקנות
בית דין שהתקינו
אותן עפ"י סעיף 1

מן 3 סעיף או
הפקודה

23 בנובמבר 1917
1917 ברצטבר 28
31 בדצמבר 1917
21 בינואר 1918
1918 בינואר 18

1918 ביולי 5

1918 בדצמבר 12

1918 באוגוסט 25

1920 בספטמבר 23

1919 ביולי, 31
1918 בפברואר 13

1917 בדצמבר, 13

1919 בפברואר 28

חוקי מטבע
חוקי מטבע
חוקי טטבע
חוקי מטבע
חוקי טטבע
חוקי טטבע
חוקי טטבע

מכתבים
לחו"ל בהמות הוצאת

מיכאני בכח המונעות מרכבות
מהצבא נמלטים בענין מוכתריםאחריותם

ירושלים עירית
וחרוב אלון זית, עצי

הכל
הכל
הסל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל



והשנה המספר
של התאריך) (או

הפקודה
מדת הביטולהנושא

1919 באוגוסט 21
מס' 4 לש' 1925

1921 באוגוסט 23
1919 ביולי' 30
2 בינואר, 1918

1918 באוגוסט 31

1 ביוני, 1921
1921 בינואר 25

24 באוקטובר, 1917
1919 ביוני' 26

5 במאי, 1921
1918 במרץ 20

16 באוקטובר, 1919
1918 במרץ, 15

1918 בפברואר, 27
7 במאי, 1918
1 ביוני, 1918

1919 באוגוסט, 1

1920 באפריל, 2

15 באפריל, 1920
1918 ביוני, 11

1920 ספטמבר, 
1918 בדצמבר, 1

מס' 2 לש' 1922
1917 בדצמבר, 12

זית עצי
החוב העותומני (סילוק תשלומים שנתיים)

(א"י) הפלשתינאית הבולשת
(רישום) (א"י) פלשתינאיות ספינות

צילומים
דברי דפוס ממקורות האויב

בתי סוהר
והפננות תהלוכות

הצבא רשויות לנין אזרחים נין יחסים
רירה שכר
דירה שכר

ספינות מפרש
בתי ספר (רישום)
משומשים כנרים

מסים
מסים

מעשרות
מעשרות
מעשיות
מעשרות

מונופול על הטבק
קרקעות העברת

העברת חפצים לאסירים ומאסירים
מצות

לבריאות המזיקים אכל צרכי

הכל
רכל
הכל
הכל
הכל
הכל

14 סעיף
הכל
הכל
הכל

הכל
הכל
הכל
הכל

סעיף 3
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל

סעיף 15
הכל
הכל
הכל



השניה התוספת
(3 (סעיף

הביטולהתאריךמהותה של תחוקת הלוי שעור

1931 בהמות של הסגר תקנות
העתיקות תקנות
העתיקות תקנות

תקנות מעבר (טרנזיט) של מכס

1931 בינואר, 8

17 באוקטובר, 1928
19 במרץ, 1924

1921 בנובמבר' 28
1923 ביוני, 17

8 באוגוסט, 1923
1925 ביוני, 29

1927 בספטמבר, 9

(2) 3 תקנה
הכל
הכל
רכל
הכל
הכל
הכל
הכל

הציד על ההגנה של1 במרץ, 1924תקנות האחרון הפסוק
(ה) תקנה

תקנות מודדי קרקעות
1927 מטבחים בית תקנות

192 7 באוגוסט, 18
1927 במרץ, 2

הכל
30 תקנה

תקנות בנידון הוצאה לחו"ל
בהמות עורות של לארץ הכלוהכנסה

בהמות גופות של ושיירים

דין: בית תקנות
הפלילי הריון תקנות
תקנות הדיון הפלילי
הפלילי הריון תקנות
הפלילי הריון תקנות
הפלילי הדיון תקנות

תקנות הפרוצידורה בבתי משפט השלום
השלום משפט בבתי הפרוצידורה תקנות

1918 ביולי, 4

1918 ביול/ 11
1918 בנובמבר' 14

29 במאי, 1920
30 בדצמבר, 1921

1918 ביולי' 4
1919 במאי, 17

הכל
הכל
היל
הכל
הכל

5 ער 1 תקנות
הכל, חוץ מהפסוק
4 הקנה של האחרון

מסחריים 1921משפטים בדצמבר, הכל16
המשפט בהי 1920הרכבת  הכל

(עתון רשמי מס' 12)
קרקעות חלוקת בנידון 1920טשפטים  הכל

(עתון רשמי מס' 29)
ירושה תקנות 17 עד 2622 באוקטובר, 1923תקנות

והטופסים 10 ו11



השלישית התוספת
.(4 (סעיף

מס' הפקודה והשנה
התאריך) (או

התיקוןהנושא

לצבאמס' 12 לש' 1925 קרקעות רכישת
האויר ולחיל

בסעיף 21, כל מקום שכתוב בו "תקנות" ו"תקנה"
עזר". ו"חוק עזר" "חוקי צ"ל

(. 23 בסעיף

דיןמס' 13 לש' 1922 בסעיף 5 (IV) ו (v) ובסעיף 12 (ב) (.)עורכי

בסעיף 28 תבואנה המלים "חוץ מדרגת המסים
ותיקון בזה", בטלות המלים לפני בהן" המפורטת
זה יחשב כאילו היה ברתוקף מיום 1 ביולי, 1922.

הבהמותמס' 3 לש' 1926 "מחלה"מחלות "בהמות'/ המונחים בהגדרות .2 בסעיף
ו"מפקח על המקנה" צ"ל "צו" במקום "מודעה".

בסעיף 16 במקום "מודעה" צ"ל "צו".

בסעיף 17 (3) במקום "מודעה" צ"ל "צו".

בסעיף 2 (1) (נ) במקום "מודעה" צ"ל "צו".

בסעיף 3 (1) במקום "תקנות" צ"ל "צו".עתיקותמס, 51 לש' 1929

בסעיף 5 (1), הוסף את המלה "בצו" אחרי המלה
"יקבע".

בסעיף 5 (2) .)

בסעיף 7 (1)' במקום "לרכוש" צ"ל "לרכוש בשם
הממשלה".

בסעיף 7 (2) במקום "עפ"י הסכם או בהתגלע
סכסוך" צ"ל "עפ"י הסכם בין המנהל ובין

המוצא, או, באין הסכם".

*) אין התקון הזה חל על הנוסח העברי.



מס' הפקודה והשנה
התאריך) (או

התיקוןהנושא

בסעיף 7 (2) , במקום המלים "במקום שבו נמצאה
נמצאה שבו השטח את להכריז העליון הנציב יוכל
כמקום היסטורי, ובהתחשב עם הוראות סעיף "12,
13 ו14 מפקודה זו ולא" צ"ל  "במקום המצאה
ברשימת העתיקה נמצאה שבו האזור את כלל ואם
המקומות ההיסטוריים שנקבעו לה הוראות בסעיף

17, לא יהא הנציב העליון".

בסעיף 7 (3) במקום "המנהל" צ"ל "הנציב העליון"

בסעיף 9 (3) (ג), במקום "בזכותה של המחלקה"
צ"ל "בזכותו של הנציב העליון" ובמקום "בית
הנכאת הפלשתינאי (א"י)" צ"ל "הנציב העליון"
ובמקום "בית הנכאת" צ"ל "בית הנכאת

(א"י)". פלשתינה של הארכיאולוגי

במקום סעיף 9 (3) (ג) (i) תבוא הפסקא דלקמן: 

"(i) הנציב העליון לא יהא חייב לשלם את שויה
ההובלה הוצאות אבל בחלוקה, שירכוש עתיקה של
של הארכיאולוגי הנכאת בית אל העתיקות של
פלשתינה (א"י) תשולמנה מקופת הממשלה, וכן".

בסעיף 9  3 (ד) במקום "מחלקה" צ"ל "מנהל"

בסעיף 3 9 >ה< במקום בספרית בית הנכאת
המנהל. "אצל צל (אי) הפלשתינאי

בפעיף 3 9 (ו) במקום "בספרית בית הנכאת
הפלשתינאי (א"י)" צ"ל "אצל המנהל".

בסעיף 10 (1)' במקום "הנציב העליון צ"ל
"המנהל".

בסעיף 10 (2), הוסף אחרי המלה "לסוחרים"
את המלים "ובדבר המסים שישולמו בעדם",

(.) (2) 11 בסעיף

בסעיף 11 (2) (א), במקום "מאת הממשלה'
צ"ל "עפ"י סעיף 15".

(*) אין התיקון הזה חל על הנוסח העברי.



מס' הפקודה והשנה
התאריך) תיקיןהנושא(או

בסעיף 11 (2) (ב) במקום "שהממשלה" צ"ל
"שהמנהל".

בסעיף 13 (2) במקום "הממשלה" צ"ל "הנציב
העליון".

בסעיף 15, הוסף אחרי המלים "בית הנכאת"
"הארכיאולוגי". המלה את

בסעיף 17 (1) ו (2) במקום "תקנות" צ"ל
"צו".

בסעיף 18 ,.)
בסעיף 2 תבוא ההגדרה דלקמן במקום הגדרתבוררותמס' 9 לש 1926

"שופט". המונה

"שופט" פרושו הנשיא או כל שופט אחר
משופטי בית המשפט המחוזי, כשהענין נתון
שופט או מחוזי/ משפט בית של לשיפוטו
משפט בית של לשיפוטו נתון כשהענין שלום,

שלום;".

בסעיף 20, אחרי המלים "אי אפשר להתנהג
צר על אם "או המלים תבאנה פיהם" על
בענין ביניהם נחלקים הצדדים אין האמת

לבוררות" להגישו שהוסכם

בסעיף 4 (.)בנדרוליםמס' 38 לש' 1926

1921 ביולי בסעיף 3 (i) ו 4 (II) במקום "פרקליט הממשלה"בנקים28
צ"ל "היועץ המשפטי".

בסעיף 5 (II) הוסף את המלה "בצו" לפני
המלה "באשור". בלוח שבסוף הפקודה,
"ההון הפרט את השמט "חובות" בכותרת
העובדים אחרים "שטרות ובמקום הרשום"

לסוחר" צ"ל "המחאות ושטרי חליפין שהועברו
ליד. מיד

(*) אץ התקון הזה חל על הנוסח העברי.



מס' הפקודה והשנה
התאריך או

התיקוןהנושא

הדבוריםמס' 26 לש' 1928 בסעיף 2, בהגדרת המונח "מפקח" הוסף אחרימחלות
המלים "הנציב העליון" את המלה "בצו".

בסעיף 3 הוסף אחרי המלה "למנות" את
המלה ב"צו"

בסעיף 9 (.)

חליפיןמס' 47 לש' 1929 בסעיף 92, תבאנה המלים "ע"י הנציב העליוןשטרי
הרשמי". "בעתון המלים לפני בצו"

1919 בינואר 15
בסעיף 1' במקום הכלים "הנהלת שטח והאויבסרסרים

הנכבש עפ"י הצוויים מטעם המנהל הראשי"
מקום נמצא שבו המחוז אותו "מושל צ"ל

עסקיו".

; 2 הסעיף לשון יהיה זה

" 2. מס בסכום פונט אחד ישולם בעד
חידושו". בעד או רשיון מתן

בסעיף 3, במקום המלה "המקום" צ"ל "המקום
בו הוא אומר לנהל את עסקיו".

"הנהלת כמקום '5 סעיף של הראשון כמשפט
המחוז". הנהלת צל הנכבש" האויב שטח

המלים במקום ,5 סעיף של השלישי במשפט
"הנהלת שטח האויב הנכבש" צ"ל "הנהלת
המחוז",  והשמט את המלים "קנס בסך 2

לי''מ נוסף על".
במשפט הרביעי של סעיף 5,  במקום המלה

בוטל" צ"ל "בוטל ע"י בית המשפט",
בסעיף 7, במקום המלים, "שמו ימחק מרשימת
הסרסרים בעלי רשיון צ"ל "בית המשפט

יצוה שרשיונו יבוטל".

(.) אין התקון הזה חל על הנוסח העברי.



מס' הפקידה והשנה
התאריך) תיקוןהנושא(או

התעריף שבלוח הראשונים הפרטים בשני
למאה" "אחוזים המלים אחרי הוסף לפקודה,

"מהמחיר". הבלה את

האוכלוסיןמס' 6 לש' 1931 בסעיף 4, 5, 8, 9 (.)מפקד

לצרכימס' 26 לש' 1924 הקדשות
צדקה

בסעיף 8 (ד) (*)

בסעיף 23, הוסף את המלים "לעניני צדקה"
אחרי המלים "הנאמן הצבורי". בסעיף 33 (1),
הוסף את המלים "לעניני צדקה" אחרי המלים

הצבורי". "הנאמן

בסעיף 2, השמט את הגדרת המונה מושלסרטי ראינועמס' 27 לש' 1927
המחוז".

בסעיף 3, בכל מקום שכתוב בו "מושל הגליל"
המחוזי. "מושל צ"ל

ראינועמס' 5 לש' 1931 (.)סרטי 2 בסעיף

בסעיף 4 (.)

הדרמס' 46 לש' 1933 פרי (*)פרסום ו6 3 ,2 בסעיפים

אזרחיתמס' 22 לש' 1922 פרוצידורה
של לפועל (הוצאה

הדרי) באפן דין פסקי

בסעיף 5 (1) 1 במקום המלים "בבית דין עליון
העליון המשפט ,,בבית צ"ל (א"י)" בפלשתינה

במחוז" או (א"י) בפלשתינה

שלמס' 27 לש' 1924 אזרחי משפט
הגייסות

בסעיף 9, הוסף את המלה .בצו" אחרי המלים
העליון". ,,הנציב

מטבעותמס' 48 לש' 1927 בסעיף 9, השמט את המלים "בשל אחת מאותןזיוף
לסוחר הסוברות המטבעות כלפי שנעשו העברות

או"

בסעיף 13 (.)גבית מסיםמס' 26 לש' 1929

(*) אין התיקון הזה חל על הנוסח העברי,



מס, הפקודה והשנה
התאריך) (אי

תיקי!הנישא

קבוצייםמס' 22 לש' 1926 בעתוןעונשים "מודעה המלים במקום (2) 3 בסעיף
הרשמי" צ"ל "צר". בסעיף 4 במקום המלים
"צו". צ"ל ו,,מורעה" הרשמי" בעתון "מודעה

בסעיף 12, השמט את המלים "או תקנות".

קבוצייםמס' 5 לש' 1928 בסעיף 2, במקום "מודעה בעתון הרשמי" צ"ל "צו"עונשים

1921 בינואר חקירה15 צ"לוערות מנוי" ,,כתב במקום ו2 ו בסעיפים
"צו".

בסעיף 6, במקום "בתוקף כתב מנוי" צ"ל
מנוי" צו "בתוקף

פקודתמס' 18 לש' 1928 תקון
מעשרות פדיון

בסעיף 6 (*)

צ"לחברותמס, 18 לש' 1929 פומבית" "בהודעה במקום (1) 101 בסעיף

"צו".

בסעיף239 (1) במקום "הסעיפים 117, 118,ו 119"

."117 "סעיף צ"ל

(*) (1) 243 בסעיף

בסעיף 243 (3), כל מקום שכתובות בו המלים
"הנציב העליון" הוסף אחריהן את המלה "בצו"

בסעיף 244, הוסף את המלה "בצו" אחרי המלים
"הנציב העליון".

העתקהמס' 16 לש' 1924 זכות
(קופירייט)

בסעיף 2 (ו), במקום "המכס" צ"ל "המכס,
האקסויז והמסחר".

בסעיף 16 (שסומן לאח"כ כסעיף 15 עפ"יחוקרי סבות מותמס' 35 לש' 1926
סעיף 5 מפקודה מס' 13 לש' 1932) (.)

משפטמס' 1 לש' 1924 בסעיף 2 , במקום "השופט הבריטי הגדולבתי
במעלה של ביה הדין" צ"ל "השופט הבריטי

שם". המצוי הראשון

(*) אין התקון הזה חל על הנוסח העברי.



מס' הפקודה והשנה
התאריך) תיקוןהנושא(או

בסעיף 22' השמט את המלים' "וכן על המסים
בהם". שיטילום

משפטמס' 38 לש' 1932 בסעיף 3, הוסף את המלה "בצו" אחריבתי
העליון "הנציב המלים

לאשראימס' 21 לש' 1922 בסעיף 4 (3) במקום המלים "יהיה על הועדבנקים
הפועל של ממשלת פלשתינה (א"י) בהמלכו
נכותו אחרי אותו לתקן המחלקה במנהל
הנציב על "יהא צ"ל לנכון" שימצא כפי ערות

במועצה". העליון

פסקא שלישית של סעיף 4 (3) תבוטל.

בסעיף 8, הוסף את המלה "בתקנה" אחר
"ירשו;". המלה

בסעיף 10 (3) במקום המלים "מנהל מחלקת
המסחר והתעשיה" צ"ל "ראש בית הא צר"

1920 ספטמבר לאשראי בנקים
(הקלות)

בסעיף 2 במקום "המזכיר המשפטי" צ"ל "זקן
השופטים".

פרוצידורה פליליתמס' 33 לש' 1927
(עדויות)

בסעיף 5 ובסעיף 6, (.)

בסעיף 2 (ו), במקום "אשר הכריזו עליומכםמס' 11 לש' 1929
בעתון הרשמי כחג' צ"ל "אשר הנציב יכריז

חג''. שהוא בצו' עליו'

בסעיף 8 (1) במקום "מודעה" צ"ל "צו''

בסעיפים 16' 17, 71 (*)

"תקנות" צ"ל "מודעה" במקום (2) 73 בסעיף

בסעיף 99 (1) ובסעיף 203 (ב) במקום "מודעה"
"צו. צ"ל

(*) אין התיקון הזה חל על הנוסח העברי.



מס' הפקודה והשנה
התאריך) (או

תיקוןהנושא

בסעיף 229 (1) הוסף אחרי המלים "הנציב
העליון" את המלה "בצו".

בסעיף 230 (.)

בסעיף 236, הוסף את המלה "בצו" אחרי
לקבוע". המלה

מכםמס' 23 לש' 1924 ממסי בסעיף 2, במקום במודעה שתתפרסם צ"לפטורין
שיתפרסם". "בצו

והדרכיםמס' 15 לש' 1924 המכס תחומי
הקבועות

בתנאי לסעיף 2 (1) (.)

בסעיף 3 (1):

בראשונה הנזכרות זו" "פקודה כמקום (א)

צ"ל "צו שניתן עפ"י סעיף 2".

(ב) במקום "הפרסום המקומי של הפקודה הזאת"
תוקף". דלעיל הצו קבל "שבו צ"ל

מסוכניםמס' 21 לש' 1925 רפואה בסעיף 7 (ד) (.)סמי
בסעיף (8) (.).

מסוכניםמס' 6 לש' 1928 כטלסמים עליהם "שיודיעו במקום (א), 2 בסעיף
הנציב מאת במודעה לזמן מזמן מסוכנים סמים
העליון שתתפרסם בעתון הרשמי צ"ל "שיוסיפם

לתוספת'. בצו העליון הנציב

שניםמס' 36 לש' 1926 בסעיפים 10 (1), 13 (2) ו16 (.).רופאי

בסעיף 3 (1) ובסעיף 14 (.)חנוךמס' 1 לש' 1933

בסעיף 11 (1) הוסף "בצו" אחרי "יקבע"

בסעיף 15 (2)' הוסף "בצו" אחרי פטור".

(ח) אין התקון הזה חל על הנוסח העברי.



מס' הפקודה והשנה
התאריך) תיקוןהנושא(או

בסעיף 3 (*)חשמלמס' 47 לש' 1926

קרקעותמס' 28 לש' 1926 בסעיף 24 (*)הפקעת

חוטאיםמס' 44 לש' 1926 בסעיף 4 (1) כל מקום שכתובה בו המלההסגרת
"מודעה" צ''ל "צו"

בתנאי שבסעיף 5(1) הוסף "במנשר'' אחרי המלה
"להטיל".

בסעיף 4, הוסף "בצו" אחרי הטלה "למנות".גידור מכונותמס' 3 לש' 1928

בסעיף 6 (*)

יריחמס' 20 לש' 1922 בסעיף 18 (1) במקום "התנאים" צ"ל "התקנות",כלי
במקום "יקבעם" צ''ל "יתקינם" ובמקום "מנהל
בתי המכס" צ''ל "מנהל מחלקת המכס,

האקסייז והמסחר".

בסעיף 18 (4), במקום "צווים" צ''ל "תקנות".

בסעיף 4, הוסף את המלה "בצו'' אחרי המליםדיגמס' 4 לש' 1926
העליון". "הנציב

בסעיף 7 (*)

בסעיפים 13, 14, 16, 17 וI (1) 25 כל מקוםיערותמס' 5 לש' 1926
שכתובה שם המלה "מודעה" צ''ל "צו''

בסעיף 20 (1) הוסף את המלה "בצו" אחרי הכלה
"להרשות

בסעיף 26 (1) ו(2) (*)

לחו"למס' 51 לש' 1927 פירות המלההוצאת שם שכתובה מקום כל ו4, 3 ,2 בסעיפים
"צו" צ''ל "מודעה''

(*) 10 בסעיף

בסעיף 11 (ד) (*)

חוה התיקון אץ העברי,(*) הנוסח על חל



מס' הפקודה והשנה
התאריך) (או

תיקוןהנושא

(*)הגנה על הצידמס' 1 לש' 1924 ,4 בסעיף

בסעיף 4 (ה) השמט את המלים "ולמנוי שומרים
למקומות מיוחדים כאלה".

: א 4 כסעיף דלקמן הסעיף את הוסף

"שומרים
למקומות
האסורים

בציד

החקלאות, מנהל יכול א. .4

כצו למנות העליון/ הנציב באישור
 שומרים למקומות המיוחדים לציד".

הכלליתמס' 23 לש' 1922 בסעיף 35, הוסף בסוף הסעיף את המלים "ובאיןהמלוח
הממלכה". מזכיר של באישורו כזאת מועצה

בסעיף 36 (*)

דרךמס' 18 לש' 1927 בסעיף 8 (*)מורי

בסעיף 2, כהגדרת המונה "מנהל מחלקת העליה"טליהמס' 38 לש' 1933
הוסף את המלה "בצו" אחרי המלה "שימונה".

בסעיף 5 (1) (ח) (ט) ו(י) ובסעיף 15 (*)

אחרי "בצו" המלה את הוסף ,(2) 8 בסעיף
המלה "יודה".

בסעיף 10 (1) הוסף את המלה "בצו" אחרי
המלים "שהורשה על ידו".

בסעיף 10 (8) הוסף את הטלה "בצו" אחרי
העליון". הנציב "שיורה המלים

בסעיף 13 הוסף את המלה "בצו" אחרי המלה
"שיקבעו".

(*) לפקודה בתוספת

(*) אין התיקון הוה חל על הנוסח העברי



מס' הפקודה והשנה
התאריך) תיקוןהנושא(או

העסקת נשים וילדיםמס' 53 לש' 1927
תעשיה במפעלי

בסעיף 3 (*)

1927 לש' 42 משכריםמס' בסעיף 32 (1) (*)משקאות

בסעיף 32 (2) (*)

משכריםמס' 14 לשי 1922 משקאות
צבוריים ושעשועים

כמקום סעיף 3 יבוא סעיף זה :
יפטור לא זאת בפקודה האמור דבר "שום

ארם מחובת קבלת רשיון עפ"י פקודת סדור
שאותה ענין לכל ,1927 והתעשיות המלאכות

עליו". חלה פקודה

בסעיף 8 במקום "תקנות" צ''ל "חוקי עזר".

(תקון)מס' 25 לש' 1933 הקרקעות בסעיף 3, במקום "מודעה" צ"ל "צו".חוק

בסעיף 65 (.)סדור עניני קרקעותמס' 9 לש' 1928

הארבהמס' 4 לש' 1932 בסעיף 11 (.)השמדת
משפטמס' 9 לש' 1924 בתי שיפוט

השלום
בסעיף 4, הוסף את המלים "שישב כבית
המשפט "בית המלים אחרי לערעורים" משפט

העליון''.

בסעיף 3 (1) הוסף את המלה "בצו" אחריאקסייז על גפרוריםמס' 13 לש' 1927
"הדרושה". המלה

המשפט האחרון של סעיף 4 (4) יהא סעיף
נבדל ויסומן כסעיף 4 א.

המלים דלקמן תבואנה בסוף סעיף 7 (1) (ב):

מנ.יש אינו או הפנקסים את מנהל אינו או
הקבוע". באפן והחשבונות הדינים את

בסעיף 8, הוסף את המלה "בצו'' אחרי המלים
העליון. "הנציב

1 חל על הנוסח העברי.(*) אין התקון הזה חל על הנוסח העברי.



מס' הפקודה והשנה
התאריך) (או

תיקוןהנושא

בסעיף 11. (.)

בסעיף 18 (.)רופאיםמס' 4 לש' 1928

בסעיף 13 (2), כפי שהוחק בפקודה מס' 0סימני סחורותמס' 10 לש' 1929
"צו". צ"ל "מודעה במקום 1933 לש'

בסעיף 13 (3) כפי שהוחק בפקודה מס' 30
לש' 33' (.)

בסעיף 14 (2) הוסף את המלה "בצו" אחריספירטים ממותליםמס' 11 לש' 1932
המלים "מפעם לפעם".

בסעיף 17 (.)

1921 פברואר בפסקא (א) במקום "הממשלה" צ"ל "מנהלאדמות מוואת16
הקרקעות". מחלקת

בסעיף 20 (1) כמקום "הנציב העליון צ"למילדותמס' 20 לש' 1929
העליון' הנציב של באישורו המנהל. "יכול

(.) גם וכן

בסעיף 20 (2) השמט את המלים "(2) המנהל
רשאי להתקין תקנות, ובהתקינו אותן יוכל
לבטלן או לשנותן' בנידון הענינים דלקמן:
וסמן מחדש את מספרי הפסקאות כהמשך

סעיף 20 (1).

בסעיף 2 (1) (י"ז) (II), במקום "מודעה'' צ"ל ''צו".מכרותמס' 19 לש' 1921

בסעיף 4 (1) הוסף את המלה "בצו" אחרי
"למנות". המלה

בסעיף 5 (1) במקום "במודעה" צ"ל "בצו"
בסעיף 5 (2) (ה) הוסף את המלה "בצו"

עליה". "יכריז המלים אחרי

* אין התקון הזה חל על הנוסח העברי,



מס' הפקודה והשנה
התאריך) תיקוןהנושא(או

המלים אחרי "בצו' הוסף (ח) (2) 5 בסעיף
העליון". הנציב

בסעיף 50 (1) הוסף את המלים "או חכירה
לכרית שמן" אחרי המלים "או חכירה",

וכן גם (.)
בסעיף 52 (.)

בסעיף 76 ו (2) (.)

בסעיף 93 (1) ו(2) (.)

בסעיף 93 (3) במקום "באותו האפן לפרסם
מזמן לזמן רשימות" צ"ל "לקבוע בצו".

בסעיף 98 כפי שהוחק בפקודה מס' 10 לש'
המדינה" "יער המונח הגדרת ובמקום ,(*) 1926

צ"ל "יעד המרינה פירושו כפירוש שניתן
לאותו מונח בפקודת היערות, 1926".

בסעיף 101 (1), כפי שהוחק בפקודה מס' 10 לש'
(*) 1926

הפלשתינאימס' 39 לש' 1927 המלוה
(אי)

בסעיף 14 (*)

בסעיף 8 (1) ובסעיף 9 (*)פספורטיםמס' 37 לש' 1925

וסימנימס' 33 לש' 1924 פטנטים
אמצאה

בסעיף 2 (1) במקום "מודעה" צ"ל "צו"

בסעיף 53 (א) הוסף בסוף הפסקא את המלים
"שישב כבית משפט לערעורים"

עונשיןמס' 21 לש' 1927 בסעיף 3 (*)עבודת

בסעיף 2, בהגדרת המונח "משרה הראויה לפנסיה"פנסיותמס' 26 לש' 1925
"הצו". צ"ל "במודעה" בו שכתובה מקום כל

בסעיף 3 (*)

העברי.* אין התקון הזה חל על הנוסח העברי  הנוסח על חל



מס' הפקודה והשנה
תאריך) (או

התיקוןהנושא

בתקנות 1, 2, 3, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20,
21 ו22 שבתוספת לפקודה (*)

(*) לפקודה שבתוספת ו23 18 ,17 בתקנות

הצומחמס' 10 לש' 1924 על בסעיף 2, הוסף "בצו" אחרי "למנות"הננה

בסעיף 12 (*)

הצומחמס' 11 לש' 1931 על בסעיף 2 (*)הגנה

בסעיף 2 במקום "מודעה" צ"ל "צו''.הגנה על הצומחמס' 7 לשי 1933

(*)משטרהמס' 17 לש' 1926 40 ובסעיף (1) 17 בסעיף

בסעיף 4 ובסעיף 5 במקום "תקנות" צ"להגנה על אסירים ענייםמס' 37 לש' 1926
"תקנת בית דין"

בסעיף 3, במקום "מודעה" צ"ל "צו"חופיםמס' 16 לש' 1926

(*) (1) 14 ו (2) 8 ,4 בסעיפים

"או הוסף ,(1) 15 סעיף של האחרון במשפט
השניה". "בפעם אחרי נוספת" בפעם

בסעיף 4, הוסף "בצו" אחרי "הנציב העליון"חופיםמס' 37 לש' 1927

הדוארמס' 20 לש' 1930 בסעיף 3, במקום "בהסכמת הנציב העליון יוכלבתי
המנהל הכללי של בתי הדואר לקבוע עפ"י
תקנות" צ"ל "יכול המנהל הכללי של בתי

לקבוע" הדואר

להתקין העליון הנציב "בהסכמת במקום ,6 בסעיף
אותם "לקבוע צ"ל נחוצות" שיראן תקנות

לנחוצים" שיראם האמצעים

בסעיף 68 (*)

*) אין התקון הזה חל על הנוסח העברי.



מס' הפקודה והשנה
התאריך) (או

תיקוןהנושא

בסעיף 108 (1) (*), וכן במקום "שיעשה עפ"י
תקנות" צ"ל "לקבען".

הסעיף קטן דלקמן יוסף לסעיף 108 כסעיף קטן
_:(2)

"(2) יכול המנהל הכללי של בתי הדואר
שמותר ענץ לכל בנוגע תקנות להתקין
או דרוש לקבעו עפ"י הסעיפים 3, 4 (1),
,(1) 15 ,14 ,12 >!0 ,7 ,6 ,(2) 5 ,(2) 4

,21 ,(3) 20 ,(2) 20 ,(1) 20 ,(1) 18 ,17

לפרסם נחוץ יהא ולא ו59, 27 ,23

בעתון רשמי כל תקנה שהתקינוה עפ''י
זה". קטן סעיף

והפסוק (3) 108 כסעיף יסומן (2) 108 סעיף
האחרון יבוטל, וכן (*)

"צו".עתונותמס' 3 לש' 1933 צ"ל "מודעה" במקום ,29 בסעיף

בסעיף 37 (*)

1921 ביוני 1
העם,בתי סוהר בטחון מנהל "יוכל במקום ,2 בסעיף

באישור הנציב העליון, להודיע כפעם בפעם"
בצו". להכריז העליון הנציב "יכול צ"ל

בסעיף 4 (*)

צ"ל השופטים* חבר "בפני במקום ,11 בסעיף
משפטי". "במו"מ

אריסיםמס' 37 לש' 1933 על בסעיף 20 (*)הגנה

רחצהמס' 19 לש' 1933 מקומות
צבוריים

בסעיף 3 ובסעיף 4, כל מקום שכתובה שם המלה
"תקנה" או "תקנות" צ"ל "חוק עזר" אז "חוקי עזר"

* אין התקון הזה חל על הנוסח העברי



מס' הפקודה והשנה
התאריך) (או

תיקוןהנושא

העם16 במאי 1918 בסעיף 8' כחלק הדן בהרכבת זרקים השמטבריאות
את המלים "אם נדרש הדבר בנית הניתוח".

בסעיף 2' כחלק הדן כמחלות מדבקות, במקום
במחוזו" צ"ל "במקום מסוים".

בסעיף 6, בחלק הדן במחלות מדבקות, הוסף
את המלים "או החשוד כסובל" אחרי המלה

"הסובל".

העםמס' 6 לש' 1922 בריאות
במלריה) (המלחמה

בסעיפים 2 ו10 (*)

1921 בנובמבר (רוקחות)14 העם בסעיף 3' במקום "מחלקת הבריאות תהיהבריאות
אחר פקיד כל או "המנהל צ"ל רשאית
מיוחד באפן שיורשה הבריאות מחלות מפקירי

בכתב מטעם המנהל יהיה רשאי".

בסעיף 3, במקום "עד אשר תהיה חקירה
רשמית ותנתן החלטה בנידון זה" צ"ל "עד
אשר תערך חקירה ע''י המנהל או ברשות
משפטיות בפעולות שיאחזו ער או המנהל
עפ"י פקודה זו או עפ"י כל פקודה אחרת".

בסעיף 15 , כל מקום שכתובות שם המלים
לרוקח". "עוזר צ"ל מוסמך בלתי "עוזר

בסעיף 25 (א)' הוסף "או רופא שנים"
אחרי "רופא"; במקום "למטרות
רפואה לצרכי צ"ל לבהמות או לאנשים רפואיות
או לצרכי רפוי שנים או לצרכי ריפוי
"המנהל". צ"ל הבריאות מחלקת וכמקום בהמות"

בסיעף 25 (ג)' הוסף את המלים "או מאת
רופא שנים בעל רשיון" אחרי המלים "רופא

מוסמך".

העברי הנוסח על חל ה1ה התקין אץ *



מס' הפקודה והשנה
התאריך) תיקוןהנושא(או

בסעיף 27 (א) הוסף בסוף הפסקא את
המלים "או בהעדרו, בידי העוזרלרוקח הרשום

עוזרלרוקח". אצלו מעביר הוא אם

באמצעות הממשלה "אל במקום (ב) 30 בסעיף
המנהל "אל צל המחוזי" הבריאות משרד
במחוז". אשר הבריאות מחלקת רופא באמצעות

בסעיף 32 (א), במקום "שאשרתן הממשלה"
צ"ל "שמכירתן לא נאסרה ע"י המנהל".

סעיף 33 מבוטל ובמקומו בא הסעיף דלקמן: 

"מכירת
רפואות

וכוי פטנט

בכל לאסור המנהל יכול (1) 33

רפואת של מכירתה את עת
תכשיר או רפואה כל או פטנט,
או סוריים או פרטיים >פריפראט<
בבית מרקחת ובכל מוסד אחר או
אותו ממחלקות אחת מחלקה
ממחלקה כיותר או אחר מוסד

כזאת. אחת

(2) הרפואות והמכשירים (הפרופ
ראטים) שלא נאסרה מכירתם
יהיו הקודם קטן הסעיף לפי
נמכרים בבקבוקיהם ובכליהם
עליהם נושאים כשהם המקוריים
את הפתקים המקוריים וכשחותמיהם
שלמים, חוץ אם אותה רפואה או
יסוד על רוקחו תכשיר אותו
או מוסמך רופא של רצפט
רופא או רשיון כעל שנים רופא

בהמות בעל רשיון".



מס' הפקודה והשנה
התאריך) תיקוןהנושא(או

בסעיף 34, במקום "מאת אותה המחלקה
המנהל". "מאת צ"ל בזה" המעונינת בממשלה

בסעיף 36 (ו), במקום "מחלקת הבריאות" צ"ל
"המנהל או ע"י פקיד שיורשה על ידו בכתב".

"בסעיף 39, במקום "המשטרה" צ"ל "מפקח
המשטרה המחוזי".

זה: סעיף יבוא ובמקומו יבוטל 41 סעיף

רעל "מכירת
בקמעונות

ימכרו לא בקמעונות רעל מוכרי .41

לרפואות המשמשים במשקלות רעל
לאנשים ומכרוהו ורק רפואה לצרכי ולא
טוב אופי כבעלי להם הידועים
תעשיה' לצרכו אם כשרה' ולמטרה
האומנויות לצרכי או חקלאות
בידם שיש לאנשים או היפות'
מאת או מחוז מושל מאת תעודה
את המצוינת מחוזו משטרה מפקח
ואת הדרושה הכמות את הרעל,
ואת הרעל דרוש שלשמה המטרה
שמו, עסקו וכתבתו של הקונה
על התעודה; מתן תאריך ואת
הזאת התעודה את לשמור המוכר

הרעל". מכירות בפנקס

סעיף 43 יבוטל ובמקומו יבוא הסעיף דלקמן :

"ביטול
רשיונות

שיקול לפי המנהל וכול .43

לתמוך או מה לזמן לשלול דעתו
את רשיון הרוקחות של רוקח
עברה בגין משפט בית עי שנידון
הזאת". הפקודה מהוראות הוראה על



מס' הפקודה והשנה
התאריך) (או

תיקוןהנושא

(רוקחות)מס' 25 לש' 1928 העם בסעיף 3 (ג.). במקום "משרד הבריאות במחוז"בריאות
הבריאות". מחלקת של המחוז "רופא צ"ל

צמריותמס' 28 לש' 1927 הצגות
(בקורת)

בסעיף 8 (.)

בסעיף 2 (*)הסגרמס' 19 לש' 1922

בסעיפים 19, 42 (1) ו43, (*)מסלות הברזלמס' 30 לש' 1927

כסעיף 42 (2) (*)

בסעיף 42 (3) (*)
סדור המלאכותמס' 52 לש' 1927

והתעשיות
בסעיף 9 (*)

העדותמס' 19 לש' 1926 הסתדרות
הדתיות

(.) 2 בסעיף

(.) (3) בסעיף

בדרכיםמס' 23 לש' 1929 (.)הובלה 9 בסעיף
בסעיף 14 (.)

בדרכיםמס' 20 לש' 1933 בסעיפים 2 ו3 (.)הובלה

בסעיף 13 (1), הוסף "האקסייז והמסחר" אחרימלחמס' 36 לש' 1925
"המכס" והוסף "בצו" אחרי "יועידם לכך".

(.) ,15 בסעיף

(.)מלחמס' 38 לש' 1927 (2) 2 בסעיף

1930 לש' 17 וביובמס' בסעיף 14, במקום "תקנות" צ"ל "חוקי עזר".תיעול

בוליםמס' 31 לש' 1927 בסעיף 5 (.)מם

בסעיף 13 (1) ובסעיף 94 (.)

קיטורמס' 1 לש' 1926 צ"לקלחות למפקחים" רשיון "ליתן במקום ,3 כסעיף
מפקחים". להיות אנשים כצו "למנות

(*) אין התקון הזה חל על הנוסח העברי,



מס' הפקודה והשנה
התאריך) תיקוןהנושא(או

בסעיף 26, בהגדרת המונח "עדה דתית" במקוםירושהמס' 4 לש' 1923
"אשר תפורט מזמן לזמן ע"י הנציב העליון" צ"ל
"שיוסיף הנציב העליון לתוספת הנ"ל בצו".

1929 לש' 48 בסעיף 4 (1)(*)מדידותמס'

ראשון כסעיף דלקמן הסעיף יבוא ב' בחלק
: חלק אותו של

''שמוש
בי חלק

תחולנה הזה החלק הוראות א. 7

על כל מדידה שהכריז עליה
הנציב העליון בצו כעל מדידה

צבורית".

בסעיף 15 (*)טבקמס' 8 לש' 1925

(.) 48 בסעיף

1921 בינואר ערים14 בנין
"צו. צ"ל "תקנה במקום '49 בסעיף

1921 בדצמבר, מסחר9 בסעיף 1, הוסף "בצו" אחרי "הנציב העליון".סימני

בסעיף 2' במקום "מודעה" צ"ל "צו" והוסף "בצו"
אחרי המלים "הנציב העליון" המופיעות בסוף

הסעיף.

1926 לש' 11 עברמס' של הספר חיל
מזרחה הירדן

בסעיף 3, במקום "ההוראות" צ"ל "התקנות".

(.) ,33 בסעיף
עםמס' 28 לש' 1925 השלום אמנת

בפסקה הששית בהקדמה, בשורה א', הוסף אתתורכיה
"את המלים אחרי הסעיפים" "וחלקי המלים
הסעיפים" והוסף כשורה ב' את המלים "וחלק

הסעיף" "את המלים אחרי הסעיף

המלים את הוסף '2 סעיף של א' בשורה

"סעיפי המלים אחרי האמנה" סעיפי "וחלקי
האמנה".

* אין התקון הזה חל על הנוסח העברי



מס' הפקודה והשנה
התאריך) (או

תיקוןהנושא

בסעיף 3 (א) ו(ב). במקום "בית הדין העליון
בפלשתינה (א"י)" צ''ל "בית המשפט המחוזי

ירושלים". של

יסודמס' 22 לש' 1924 על משפטים
האשמה כתב (.)מסירת .44 בסעיף

יסודמס' 37 לש' 1929 על משפטים
האשמה כתב מסירת

בסעיף 4 במקום "לבלר בית המשפט" צ"ל
המשפט" בית לבלר או השלום "ושופט

בסעיף 2, במקום "מודעה צ''ל "צו''.הסתה בלתי חוקיתמס' 12 לש' 1933

העירונימס' 23 לש' 1928 הרכוש בסעיף 26 (*)מם

(י)רופאי בהמותמס' 5 לש' 1929 17 בסעיף

ומרותמס' 2 לש' 1928 בסעיף 19 (*)משקלים

מס' 23 לש' 1925
איסור הגפרורים
בפוספור לבן

בסעיף 3 (2), הוסף "בצו'' אחרי "הנציב העליון".

האלחוטיתמס' 20 לש' 1924 בסעיף 3 (5) (*)המברקה

בסעיף 4 (1) (*)

בסעיף 4 (2) (*)

אלחוטימס' 31 לש' 1932 בסעיף 5, הוסף "בצו" אחדי המלים "הנציבטלגרף
העליון".

1927 לש' 4 בסעיף 9 (1), 9 (2) ובסעיף 13 (*)פצויים לעובדיםמס'

המלה שם שכתובה מקום כל ,(2) 11 בסעיף
"מודעה" צ"ל "צו".

בפסקא 1 (כ) של התוספת השניה (*)

בפסקא 11 של התוספת השניה ובפסקא 6 של
התוספת השלישית (*)

נטרפותמס' 6 לש' 1926 סחורות
בסעיף 28 (1) (*)והצלתן

* אין ההקון הזה חל על הנוסח העברי

20 בספטמבר 1934
היל התירן י.

מנהל עניני הממשלה


