
בעליחיים, מס פקודת
.1944 לש' 38 מס'

מסויימים. בעליחיים על מס של וגבייתו הטלתו שומתו, בדבר הוראות לקבוע הבאה פקודה
: לאמור (א"י), הפלשתינאית המועצה של בעצתה ב1ה, מחוקק (א"י) לפלשתינה העליץ הנציב

1944.השם הקצר בעליהחיים, מס פקודת  תיקרא זו פקודה .1

הכתובפירוש נוסח יחייב אלאאם שבצידם, הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה .2
אחר: פירוש

זכות התובע כלשהוא אדם כולל בתוספת, הרשום כלשהוא י לבעלחי ביחס "בעל",
בעלות, כולה או מקצתה, על אותו בעלחי:

"בעלחי רשום בתוספת" פירושו בעלחי נקוב בתוספת הראשונה :
כל של ספירתם לתחילת 5 סעיף לפי העליון הנציב שקבעו יום פירושו קבוע" "יום

בעליחיים, או בעליחיים כלשהם, הרשומים בתוספת על הפקודה הזאת:
פלשתינה חוקי
2738 עי (א"י)

"כפר" פירושו אזור שהוכרז, או שאפשר יהיה להכריזו לאחרמכן, כפר או יחידה
שבטית לפי סעיף 11 של דבריהמלך במועצה על פלשתינה (א"י), 19391929 :

"מותקן" פירושו מותקן בתקנות שהתקין הנציב העליון לפי סעיף 20 :
מחדש מניין או ספירה לבצע מחוז מושל שמינהו כלשהוא אדם פירושו "סופר"

בבעליחיים, הרשומים בתוספת על הפקודה הזאת :
"פקיד אדמיניסטרטיבי", פירושו כל פקיד ההנהלה המחוזית/ שמינהו מושל המחוז להיות

פקיד אדמיניסטרטיבי לצרכי הפקודה הזאת :
\י 12 סעיף לפי שניתן שטר פירושו בקרה" "שטר
"שטרספירה" פירושו שטר שניתן לפי סעיף 9 :

לפי לבצע, יש שבה הספירה, תקופת לאחר שמיד תקופה פירושה לקרה" "תקופת
פקודה זו, מנייןמחדש של בעליהחיים הנקובים בתוספת:

זו, פקודה לפי לבצע, יש שבה הקבוע, ביום המתחילה תקופה פירושה ספירה" "תקופת
בתוספת. הרשומים בעליהחיים ספירת את

ג. מדי שנה בשנה ישום (יוד חרוקה : שי"ן ימנית דגושה), יורם, ייגבה וישולם מסמס בעליחיים,
שיהיה נודע ונקרא להלן בשם "מס בעליחיים"), בהתאם להוראות פקודה זו, על כל
בעליחיים רשומים בהוספת, שיהיו נמצאים בפלשתינה (א"י) במשך תקופת הספירה

בעליחיים: אותם של בעליהם בידי להשתלם עשוי ויהיה הבקרה, תקופת או
 כי בתנאי

בתוספת הרשום כלשהוא בעלחי על כלשהיא בשנה תחולנה לא זו פקודה הוראות (א)
 ואשר

(I) אם בקר הוא, אינו גדול מבן שנה אחת, ואם כל בעלחיים אחר הוא, הרשום
בתוספת, עודנו יונק ביום הקבוע באותה שנה : או

(II) הובא לפלשתינה (א"י) מארץ גובלת כלשהיא לאחר היום הקבוע באותה
או ו מכס עליו ושולם שנה

(III) רכושו של מוסד דתי או מוסד צדקה, המספק שיכוןהינם לאישים הנמנים



שנה, באותה והמשמש יתומים, או ילדים עולירגל, הולים, דתי, מיסדר עם
לדעת מושל המחוז, אד ורק לצרכי אותו מוסד ולא לשם השגת רווחים :

לפלשתינה המובאים בתוספת, רשומים בעליחיים על תחולנה זו פקודה הוראות (ב)
(א"י) מארץ גובלת כלשהיא, מתוך כפיפות להוראות חוזה או הסכם כלשהוא,
ארץ. אותה וממשלת (א"י) פלשתינה ממשלת בין שנעשה כאלה, בבעליחיים הנוגע

בעליחיים כל על לשלמם שיש המודרגים, שיעוריהמס או בעליהחיים, מס שיעורי .4

העליון. הנציב מאת בצו בשנה שנה מדי יותקנו אשר השיעורים אותם יהיו בתוספת, רשומים
שיעור מס

ספירת תתחיל שבו היום את הרשמי. בעתון בהודעה שנה, בכל יקבע העליון הנציב .5
פחות לא יהיה זה ויום בתוספת, הרשומים כלשהם, בעליחיים או בעליחיים כל

מחמישהעשר יום לאחר פרסום ההודעה בעתון הרשמי.

קבוע יום

משמונה פחות לא ומכלמקום ,5 סעיף לפי הרשמי בעתון הודעה פרסום לאחר .6
מקומית, רשות באין או, כפר, כל של המקומית הרשות תגיש הקבוע, היום לפני ימים
המפרטת  השניה בתוספת המובא בטופס  רשימה האדמיניסטרטיבי לפקיד המוכתר, יגיש

שבכפר. בתוספת, הרשומים בעליהחיים, כל את

רשימות הגשת
בעליחיים רשומים

בתוספת.

שיישר באופן  בכפר הסופר יודיע שעליו הספירה, תקופת במשך הימים באחד .7
המוכתר עם מקומית, רשות באין או, המקומית, הרשות עם התייעצות לאחר בעיניו,
בעליחיים אותם שבכפר בתוספת רשומים בעליחיים בעל כל יאסוף  הכפר של
באותו מקום, או באותם מקומות, ובאותו זמן, או באותם זמנים, שיקוב הסופר, ויחזיקם

ייספרו: אשר עד שם
 בתנאי

לא  לסופר מוסר בתוספת רשומים בעליחיים של כלשהוא בעל אשר שמקום (א)
בטופס בכתב הודעה  כנ"ל לספירה בהודעה שנקבע היום לפני ימים משלושה פחות
עליו., שליטה לו שאין כלשהיא אחרת מסיבה או בעליחיים מחלת מחמת כי הקבוע
שנקב בזמנים, או ובזמן, למקומות, או למקום, בעליחיים אותם להביא בידו אין
הסופר כנ"ל, והוא מציץ באותה הודעה את המקום שבו נאספו אותם בעליחיים
לספירה, יספור הסופר אותם בעליחיים באותו מקום, אם נוכח לדעת כי ההודעה נמסרה

לבב. בתום
לפני להעביר, רוצה בתוספת רשומים בעליהיים של כלשהוא בעל אשר שמקום (ב)
הם שבו מהכפר, בעליחיים מאותם מקצת כנ"ל, לספירה בהודעה שנקבע היום
היום לפני ימים משלושה פחות לא  להגיש בעל אותו רשאי להימצא, צריכים
שלו בעליהחיים כי האדמיניסטרטיבי לפקיד הקבוע בטופס בכתב בקשה  הנ''ל
שתוגש ולאחר בעליהיים) אותם להעביר רצונו את וינמק הנ"ל, היום לפני ייספרו
בקשה זו, והפקיד האדמיניסטרטיבי יווכח לדעת כי הבקשה הוא בקשה בתוםלב,
בבקשה, הנזכרים בתוספת, הרשומים בעליהחיים, ספירת את לבצע הסופר את יורה
הכפר. נמצא בה אשר שבנפת בתוספת, הרשומים בעליהחיים שאר כל ספירת לפני

איסוף בעליחיים
בתוספת רשומים

לשם ספירה

8(1) ביום הקבוע ובימים שלאחריו, במשך תקופת הספירה, יגשו הסופרים לספירת
מספרם. ולהרשמת שבנפה, בתוספת, הרשומים בעליהחיים,

(2) בכל הנפות, פרט לנפת בארשבע, תהיה  תקופת הספירה תקופה של חמישהעשר
מהיום החל יום, ואחד שישים של תקופה  בארשבע ובנפת הקבוע, מהיום החל יים,

בארשבע. בנפת הקבוע

בעליחיים ספירת
בתוספת רשומים

 בתוספת רשומים  בעליחיים של בעל לכל הסופר יתן הספירה תקופת במשך .9
להלן הנקראת  השלישית בתוספת הרשום בטופס  הצהרה לבאכוחו, או שספרם,
כשייכים אותם, שספר בתוספת רשומים בעליחיים על פרטים שתמסור ספירה", "שטר

בעליחיים: אותם על המגיע בעליהחיים מס סכום ועל בעל, לאותו
בתנאי כי יהיה הסופר רשאי, לפי בקשת בעליהם של בעליחיים כלשהם, הרשומים
בעליהחיים אותם על לבאכוחו, או בעל, לאותו מיוחדים, שטריספירה לתת בתוספת,

בבקשה. נקובים שיהיו הנ''ל

שטר ספירה



מניין בעליחיים
בתוספת רשומים

מחדש.

10.(1) במשך תקופת הבקרה יגשו הסופרים, בהתאם להווראות שיתן מושלמחוז
או פקיד אדמיניסטרטיבי, למנות מהדש כל בעליחיים, הרשומים בתוספת, ונמצאים במחוז.
חמישהעשר של תקופה הבקרה, תקופת תהיה בארשבע, לנפת פרט הנפות, בכל (2)
יום מיד לאחר תקופת הספירה, ובנפת בארשבע  תקופה של שישים אחד יום, מיד לאחר

בארשבע. בנפת הספירה תקופת

בשנהשונות מס כפול. הבקרה, תקופת במשך סופר שמצאו בתוספת, רשום כלשהוא, בעלחי .11
כלשהיא,. והוא לא נספר ולא נרשם בידי סופר במשך תקופת הספירה באותה שנה,

יושם במס בעליחיים כפול:
כל גובלת מארז (א"י) לפלשתינה בתוספת רשום בעלחי אותו הובא שאם בתנאי,

בלבד. יחיד בעליהיים במס רק יושם שנה, באותה הקבוע היום לאחר שהיא,

בתוספת,שטרבקרה. רשומים בעליהיים, של בעל לכל הסופר יתן הבקרה תקופת במשך .12
או בעל לאותו שניתן הספירה שטר תמורת  לבאכוחו או מחדש, אותם שספר
לבאכוחו  הצהרה, בטופס הרשום בתוספת הרביעית  הנקראת להלן "שטר בקרה'',
לאותו כשייכים מהדש, שנימנו בתוספת, הרשומים בעליהחיים, על פרטים שתמסור
בעל, ותרשום את בעליהחיים, הרשומים בתוספת, שלא נכללו בשטר הספירה הנ"ל,
כנ"ל. מחדש שנימנו בתוספת, הרשומים בעלילהחיים, על המגיע בעליהחיים מס סך ואת

כניסה. אוזכות לקרקע להיכנס סופר רשאי זו, פקודה לפי מהדש מניין או ספירה לצרכי .13 י

לבניין כלשהם, שיש לו סיבה מסתברת להאמץ, כי עליה או בו נמצא בעלחי כל
בתוספת. רשום שהוא

תשלום מס הספירה שטר מתן בזמן  ישולם הספירה, לשטר בהתאם המגיע מסבעליהחיים, .14
לסופר, או לאחרמכן  בכל זמן שלפני סיום תקופת הספירה  לסופר או לגזבר מחוזי,
 ישולם ספירה, לשטר בהתאם מגיע ואינו בקרה, לשטר בהתאם המגיע בעליחיים, ומס
תקופת סיום שלפני זמן בכל  לאחרמכן  או לסופר,  הבקרה שטר מתן בזמן

מחוזי: לגזבר או לסופר  הבקרה
שבעליהב בכפר, מחדש נמנו או נספרו בתוספת רשומים בעליחיים אשר שמקום בתנאי,
של אותם בעליחיים אינו תושב רגיל בו, ישלם בעליהם של אותם בעליהיים את מס

העניין. לפי הכול הבקרה, שטר או הספירה שטר מתן בזמן לסופר בעליהחיים

הגבלת העברתם
של בעליחיים

בתוספת הנקובים

בתוספת. רשום כלשהוא, בעלחי הספירה תקופת במשך אדם כל יעביר לא (1).15
מאדמות כפר אחד לאדמות כפר אחר, אלאאם קיבל בעליו של אותו בעלחי רשום
אדם כל יעביר ולא מהסופר, בעלחי אותו על ספירה שטר באכוחו, או בתוספת,
כפר לאדמות אחד כפר מאדמות בתוספת, רשום כלשהוא, בעלחי הבקרה תקופת במשך
אחר, אלאאם קיבל בעליו של אותו בעלחי רשום בתוספת, או באכוחו, תעודת בקרה

מהסופר. בעלחי אותו על

שטר לו ניתן שעליהם בתוספת, רשומים כלשהם, בעליחיים של שבעליהם מקום (2)
ספירה או שטר בקרה, או באכוחו, רוצים להעביר, במשך תקופת הספירה או תקופת
כפר מאדמות אלה בעליחיים מבין כלשהם בעליחיים  העניין לפי הכל  הבקרה,
בקשה בעל אותו הגיש אם  לבאכוהו או לבעל, הסופר יתן אחר, כפר לאדמות אחד
עלכך  תמורת שטרהספירה הנ"ל או שטרהבקרה הנ"ל  שטרי ספירה או שטרי
 בתוספת רשומים  בעליהיים אותם על  העניין לפי הכול  נפרדים בקרה

בתוספת. הרשומים שלו בעליהחיים שאר ועל כנ"ל להעבירם רוצה בעל שאותו

ספירו שטרי שטירת
ובקרה והראייתם

16. מתוך כפיפות להוראות סעיף 12 וסעיףקטן (2) של סעיף 45 ישמרו שטרי ספירה
אשר בתוספת, הרשומים בעליהחיים, למעשה נמצאים שבידו האדם, בידי בקרה ושטרי
עליהם ניתנו השטרות, ויראם (יו"ד פתוחה)  לפי דרישה  לסופר כלשהוא, או לקצין
כי לדרוש אדמיניסטרטיבי פקיד או המחוז מושל שהרשהו אדם לכל או כלשהוא, משטרה

שטרות. אותם לו יוראו



17. למרות כל דבר האמור בפקודה או חוק אחרים כלשהם, יהיה מותר לבעליהם של
זו, פקודה לפי בעליחיים מס לצרכי ששמום בתוספת, הרשומים כלשהם, בעליחיים
למכור כל בעליחיים מבין בעליחיים אלה  או להעביר את הבעלות עליהם באופן אחר, 
כדי להשיג כספים לתשלום כס בעליהחיים, ששמו בו אותם בעליחיים, אם,אינו יכול

אחר. באופן אלה כספים להשיג

מכירתם של
בעליחיים כלשהם,
בתוספת, רשומים

העברת או
הבעלות עליהם

 כלשהוא אדם .18
כל בעליחיים  זו פקודה לפי  מחדש ממנות או מספור מפריע או המונע (א)

שהם, רשומים בתוספת, בין מתוך שהוא מסתירם ובין באופן אחד, או
זו, פקודה להוראות בניגוד בתוספת, רשומים כלשהם, בעליחיים המעביר (ב)

שלושה של למאסר או פונט, מאה של לקנס בדין, משיתחייב צפוי, ויהיה בעבירה יאשם
כפול מס לשלם כלשהוא בחיוב לפגוע בלי יחד, גם אלה ענשים לשני או חדשים,

על כל אותם בעליחיים, או בעליחיים כלשהם, לפי סעיף 11.

עבירות

רשומים כלשהם, בעליחיים על כלשהיא אינפורמציה המוסר כלשהוא, אדם .19
לקבל זכאי יהיה זו, פקודה להוראות בהתאם בקרה, או לספירה הובאו שלא בתוספת,
כתגמול מממשלת פלשתינה (א"י) סכום כסף, שלא יעלה על מחצית סך קנס כלשהוא
שייגבה היחיד בעליהחיים מס סך מחצית או בעליחיים, אותם של איהבאתם בגלל שיוטל

יותר. הגדול הסכום לפי הכל  בעליחיים מאותם

הנמולים

20 הנציב העליון רשאי להתקץ תקנות בדרךכלל לביצוע הוראותה של פקודה זו.
אלקעדה, בידי 8 מיום ,1305 אלאוואל, בג'מאד 20 מיום העותומניות התקנות (1).12
יהיה לא  בעליחיים מס בדבר עותומניים וחוקים הוראות תקנות, שאר וכל ,1322

(א"י). בפלשתינה תוקף עוד להם

תקנות.
ניטו?.

בזה. מופקעת (תיקץ) בעליהחיים מס פקודת פרק ד'.(2)

ראשונה. תוספת
תואים
גמלים

בקר
עיזים

כבשים
חזירים.

שנייה. תוספת
.1944 בעליחיים, מס פקודת

.(6 (סעיף
בתוספת. רשומים בעליחיים רשימת

כפרמחוז

נפה

שם הבעל
החיים בעלי מספר

|בקוגמליםתואים חזיריםכגשים עיזים

סה"כ



אני/אנו מעיד(ים) בזה כי הפרטים שלעיל, הנוגעים בכל בעליחיים, רשומים בתוספת שבכפר
(ואמונתנו). ואמונתי (ידיעתנו) ידיעתי מיטב לפי  ונכונים אמיתיים במחוז בנפת

תאריך......................
רשות מקומית / מוכתר.

שלישית. תוספת
.1944 בעליחיים, מס פקודת

.(9 (סעיף
ספירה. השטרשטר מס'

מחוז
נפה
כפר

הספר מס'
ספירה תאריך

סה"כ המסמס לראש
ראשיםמין בעליהחיים מספר

פונטמיליםמילים

תואים
גמלים
בקר

עיזים

כבשים
חזירים

סה"כ

בכפר בחודש ביום שספרתים בעליהחיים, כי בזה מאשר אני
ל כשייכים מחת של בנפת

מיל. ו פונט הוא עליהם, המגיע המם, סכום וכי כנ"ל, נכון אל נרשמו
תאריך

סופר

רביעית. תוספת
.1944 בעליחיים, מס פקודת

.(12 (סעיף
בקרה. השטרשטר מס'

מחוז
נפה
כפר

מס' הספר
הספירה שטר מס'

תאריך ספירה ................

מס' הספר ...................
מחדש מניין תאריך

סה"כ המס
חזיריםכבשיםעיזיםבקרנמליםתואים

פונטמילים

בשטר נרשמו
הספירה

יתרים בעליחיים
המניין בשעת

מחדש

סה"כ



אני מאשר בזה, כי לאחר המניין מהדש שנערך ביום ..........  בחודש .........  נמצא כי מספר
בעלי החיים שנרשמו בשטר הספירה מס' .......  כשייכים ל ...... מספר ..........

בנפת .........  של מחוז ..........  הוא נכון/בלתי נכון, וכי נמצאה יתרה כרשום לעיל,
שטר ספירה מס' .........הוחזר בידי בעליו תמורת שטר בקרה זה.

תאריך...................
סופר.

.1044 בדצמבר, 20
גורט


