
פקודת הטבק (תקון).
מס' 4 לש' 1939.

 הטבק. פקודת את המתקנת פקודה

: לאמור (א"י) הפלשתינאית המועצה של בעצתה בזה מחוקק (א"י) לפלשתינה העליון הנציב

הקצר. השם
פרק קמא.

עם כאחד אותה וקוראין ,1939 (תקון), הטבק פקודת תקרא זו פקודה .1

העיקרית. הפקודה לקמן הקרויה הטבק, פקודת

4 סעיף תקוו
העיקרית. מהפקודה

 יתוקן העיקרית מהפקודה 4 סעיף .2

(א) ע"י מחיקת סעיףקטן (1) הימנו (כפי שהוחק בפקודת ההוצאה המתוקות
דלקמן: בסעיףקטן והחלפתו ,(1937 (תקונים), החוקים של

בינואר, 31 מביום יאוחר לא חייב טבק לטעת הרוצה כל (1),,
עליו כן. לעשות רשיון לבקש הטבק, את לטעת אומר הוא שבה בשנה
ינטע שבו באזור אשר האקסייז לפקיד הקבוע בטופס בקשתו את להגיש
אשור עם ובהתחשב שתנטע, החלקה גודל את בבקשתו ולפרט הטבק,

הקבוע: בטופס הרשיון את אדם לאותו האקסייז פקיד יתן המנהל,

מספקת סבה היתה כי המנהל של דעתו הנחת כדי הוכח שאם בתנאי
31 לאחר הוגשה לרשיון שהבקשה אעפ''י רשיון ליתן מותר לאחור,

בינואר".

בפקודת שהרחקה (כפי הימנו א) 1) מסעיףקטן (א) פסקא מחיקת ע"י (ב)
דלקמן: בפסקא והחלפתה ,(1937 (תקונים), החוקים של המתוקנת ההוצאה

לא הנידונה הקרקע כי והדיג החקלאות מחלקת מנהל אשר אם ,,(א)
לשווק": הראוי טוב טבק לגידול תצלח

(ג) ע"י הוספת הפסקא החדשה דלקמן לאחר פסקא (ג) מסעיףקטן (1א)
(תקונים), החוקים של המתוקנת ההוצאה בפקודת שהוחק (כפי הימנו

: (ד) כפסקא שתסומן ,(1937

בעל לביתחרושת או לסוחר מכר ולא לחו"ל שלח לא המבקש כי ,,(ד)
רצופות שנים שלש במשך שתלו שהוא טבק (א"י) בפלשתינה רשיון

הבקשה:": הגשת לפני סמוך



(ד) ע"י הוספת הסעיףהקטן דלקמן שיסומן כסעיףקטן (2 א) לאחר סעיף
הימנו: (2) קטן

חלקה כל של מדתה את להגביל דעתו שיקול לפי המנהל רשאי א) 2)"
נתינתו". בשעת ברשיון .תצויין זו הגבלה כי בתנאי טבק, בה שישתלו

3. סעיף 24 מן הפקודה העיקרית יתוקן ע"י מחיקת סעיףקטן (7) הימנו
דלקמן: בסעיףהקטן והחלפתו

מחמשה יותר לא ארוז ובלתי חתוך טבק של בכליקבול לשים מותר (7)"
של קבול כלי בכל או כזה טבק של גרמים עשרה לכל ניירותסיגריות עשר
טבק סיגרים, מסיגריות, חוץ שהיא צורה בכל אותו שארזו מעובד טבק

חרושת". בית מכל שהוצאו וטומבק לעיסה טבק הרחה,

24 סעיף תקון
העיקרית. מהפקודה

39 בינואר, 1939.
מקמיכאל הרולד


