
(תיקון), בולים מס פקודת
.1946 לש' 6 מס'

הבולים. מס פקודת את לתקן הבאה פקודה
: לאמור שלה, היועץ הוועד של בעצתו (א"י), לפלשתינה העליון הנציב בידי יוחק חוק

שם קצר.
פרק קל"ג.

עם כאחת נקראת ותהיה 1946 (תיקון), הבולים מס פקודת תיקרא הזאת הפקודה .1

העיקרית". "הפקודה להלן הקרוייה הבולים, מס פקודת
תיקון סעיף 8 של
העיקרית הפקודה

.2

הוספת כותרת
חדשים וסעיף

העיקרית. בפקודה

3. הכותרת והסעיף הבאים יוכנסו בפקודה העיקרית מיד לאחר סעיף 70 שבה:
חברות. של "דיניםוחשבונות

מס יצויין בבולים
דביקים.
כ"ב. פרק

70א. המס על דיןוחשבון שמגישה חברה לפי פקודת החברות
הדו"ח.'' על החותם האדם לבטלו שצריך דביק, בבול יצויין

של 74 סעיף הפקעת
העיקרית הפקודה
וההלפתו באחר.

במקומו: יבוא הבא והסעיף יופקע, העיקרית הפקודה של 74 סעיף .4

"קביעות בדבר מס
על כרטיסישעשועים.
מס' 5 לש' 1935.

 הזאת הפקודה לצרכי .(1).74
,,בעל", ביחס לכל שעשועים, מובנו האדם שניתן לו רשיון לפי
שעשועים. אותם להחזיק ,1935 הציבוריים, השעשועים פקודת

 תיקון זה אינו חל על הנוסח העברי.



אותם להחזיק ההיא הפקודה לפי רשיון ניתן לא שבו מקרה ובכל
נדרש שעשועים אותם להחזיק רשיון שאין מקום או, שעשועים,
לפי קביעות הפקודה ההיא' מובנו האדם האחראי להנהלתם :

כאחד או כמסתכל זכותכניסה, מובנה לשעשועים" "זכותכניסה
מקהל השומעים, לכל מקום שבו נערכים השעשועים :

"כרטיסכניסה" מובנו כרטיס המקנה זכותכניסה לשעשועים:
"משימתכניסה", ביחס לכל שעשועים, מובנה מחירו של כרטיס
אותו על שתטיל חישוב כל סכום להוציא שעשועים, לאותם כניסה
מהיר מועצת עירייה או מועצה מקומית או כל וחישוב אחר שהוא,

שיורם מאותו מחיר :
"שעשועים" מובנם כל שעשועים שאליהם יש לבניאדם זכותכניסה
קול או תיאטרון של שעשועים כל כוללים והם תשלום, תמורת
תערוכה, וכל החלקה, מקום ריקודים. קונצרט, קרקס, קבריט, נוע'
לאנשים נותנים שאליהם אספורט, או משחקים התבררות, הצגה,
ויכוה, או הרצאה' כל כולל הוא אץ אולם כנ"ל, זכותכניסה
ויכוח או הרצאה אותם היו ואפילו לימוד, היא העיקרית שמטרתם

כלשהיא בדרך תמונות מלווים
(2) בעל שעשועים כלשהם יוציא כרטיסיכניסה, שבכל אחד מהם

: הבאים הפרטים נכונה יצויינו
מהירח (א)

עליו, המשתלם המס סכום (ב)
מועצה או עירייה מועצת ממחירו שמרימה משימה כל סכום (ג)

מקומית ומשימה אחרת כלשהיא, המורמת מאותו מחיר,,
ואם הוצא כל כרטיסכניסה (בין בידי בעל כל שעשועים ובין בידי
מן פרטים כל נכונה בו שצויינו בלי סוכנו) או מועבדו משמשו,
עשרים של בקנס שעשועים אותם של בעליו יעמוד האמורים, הפרסים

פונט בגין כל כרטיס וכרטיס כזה.
אחד כל או שעשועים כל של בעליהם של חובתו זו תהיה (א) (3)
כרטיסיכניסה. כל המוכרים סוכניו, או מועבדיו, ממשמשיו,
את לקונהו, והימסרו הימכרו לפני כזה, כרטיס כל על להדביק
אותו על המשתלם הפס את המציינים הנאותים, הדביקים הבולים

בולים. אותם כהלכה ולבטל כרטיס,
בידי (בץ שעשועים לכל כלשהוא כרטיסכניסה נמסר או נמכר (ב)
בעליהם של אותם שעשועים וביו בידי משמשו, מועבדו, או
ששולם המציינים הנאותים הדביקים הבולים עליו ואין 10כנו),
אותם של בעליהם יעמוד כרטיס. אותו על המשתלם המס
כזה, וכרטיס כרטיס כל בגין פונט עשרים של בקנס שעשועים
משמשו, בידי כרטיסכניסה אוחו כנ"ל נמסר או נמכר ואם
בקנס סוכן או מועבד משמש, אותו גם יעמוד סוכנו, או מועבדו

כזה. וכרטיס כרטיס כל בגץ פונט עשרים של
יש אם אלא בתשלום, שעשועים לכל אדם כל יוכנס לא (א) (4)
הבולים את הנושא שעשועים לאותם כרטיסכניסה ברשותו
אותו על המשתלם המס ששולם המציינים, הנאותים הדביקים

כרטיס.
בעליהם בידי (בץ שעשועים לכל בתשלום כלשהוא אדם הוכנס (ב)
ללא סוכנו) או מועבדו משמשו, בידי ובין שעשועים אותם של
יעמוד כנ"ל, בולים אותם הנושא שעשועים, לאותם כרטיסכניסה
כל בגץ פונט עשרים של בקנס שעשועים אותם של בעליהם



משמשו, בידי כנ"ל אדם כל הוכנס ואם כנ"ל, שהוכנס ואדם אדם
מועבד משמש, אותם גם יעמדו בעל, אותו של סוכנו או מועבדו
כנ"ל. שהוכנס ואדם אדם כל בגין פונט, עשרים של בקנס סוכן או
מפני ממס פיטורים לקבל שעשועים כל של בעליהם רוצה (5)
לתכליות מוקדשים להיות עומדים שעשועים אותם של שדמיפדיונם
 שעשועים לאותם כרטיספניסה הוצאת לפני  יגיש צדקה, או דת
בקשה בדבר פיטורים למושלהמחוז של המחוז, אשר בו עומדים
נדחתה אם או כזאת, בקשה מלהגיש חדל ואם השעשועים, להתקיים
הכרטיסים, בו שחייבים המס מן בפיטורים זכאי יהיה לא בקשתו,

■ שעשועים. לאותם זכותכניסה להקניית שהוצאו
לכל להיכנס רשאי המפונים, בידי בכתב לכך שהורשה פקיד, כל (6)
המשמש מקום ולכל השעשועים שנערכים בשעה מקוםשעשועים
אם לברר כדי כלשהם, מסתברים בזמנים כמקוםשעשועים כרגיל
ממלאים אחרי קביעותיו של ר.סעיף הזה, ואדם כלשהוא המונע או
יאשם כזה באופן שהורשה כלשהוא פקיד של כניסתו את מפריע

חדשים." שלושה למשך למאסר צפוי ויהיה בעבירה

ע? התוספת תיקיו
העיקרית. הפקודה

 תתוקן העיקרית הפקודה על התוספת .5

בפסקהנסמן 1.  שבה (1) מנסמן הפיטורים של (1) הפסקה בהחלפת (א)
: הבאה

"(1) הסכם או זכרון דברים שערך העניין הנדון בהם פחות
פונטים." 5 מכרי

מן הפיטורים של (4) פסקה לאחר מיד הבאה הפסקה ובהוספת
הנסמן האמור :

קנ"ר. הפיצוייםפרק פקודת לפי כלשהם פיצויים תשלום על הסכם (5),,
וכן לעובדים."!

:נסמן 5. הבא בנסמן  שבה 5 נסמן בהחלפת (ב)

גמילות. פונטמיל"5.
ביתהמשפט:י צו לפי שלא שנתמנו בוררים גמילות

על עולה אינו שנגמל הערך או שהסכום מקום (א)
100 פונט או מקום שלא.נגמל כל סכום

אחר מקרה בכל (ב)
250
500

פיטורים.
קנ"ד. וכןפרק לעובדים."; הפיצויים פקודת לפי משפטבוררים של גמילות

מנסמןנסמן 6. הפיטורים של (9) פסקה בסוף הבאות המלים בהוספת (ג)
שבה: 6

"או צ'ק משוך בידי מועצה מקומית על קופתה.": וכן
בפסקהנסמן ד2.  שבה 27 מנסמן הפיטרים של (5) פסקה בהחלפת (ד)

הבאה:
לזכותה חברים בידי שנעשו שעבודים, או משכנתה שטרי (5)"
של לזכותם שיתופית אגודה בידי או שיתופית אגודה של
אותם של יעודיהם או הממשלה, או אחר כספי מוסד או בנק

שטרות.": וכן
הפיטוריםנסמן 32. של 5 פסקה לאחר מיד הבאה הפסקה בהוספת (ה)

שבה.: 32 מנסמן
"(6) יפויכוח המרשה עורךדין להתייצב במשפטבוררים או

קנ"ר. בשםפרק לעובדים הפיצויים פקודת לפי אחר משפטי במשאובמתן
עובד או התלויים בו או באכוחו האישי החוקי.": וכן



.34 הפיטוריםנסמן של (16) פסקה. לאחר מיד הבאה הפסקה בהוספת (ו)
: שבה 34 מנסמן

קנ"ד. באכוחופרק או בו התלויים או עובד, בידי שניתנה קבלה (17)"
פקודת לפי ששולמו פיצויים כל על בשמם, או החוקי, האישי
הפיצויים לעובדים.": וכן

(ז) בהחלפת הביטוי "בסעיף 92 (1)(ג)", המצוי בנסמן 35 שבה,נסמן 35. 
וכן ו "92 "בסעיף בביטוי

(ח) במחיקת המלים "בהעברת סטוק או מניות או במיכרתם",נסמן 37.
הבאות: במלים ובהחלפתן שבה. 37 בנסמן המצויות

במכירה.* מניות או סמוקים כל בהעברת "(א) ■

לפגי מיד האמור הנסמן של בסופי הבאר. הפסקה ובהוספת
פונט מיל ממנו: הפיטורים

"(ב) בהעברת כל סטוקים או מניות באופן כלשהוא
שאינו ממכר 250.":

וכן
בנסמןנסמן 38. באות שהן אימת כל צבורי", "שעשוע המלים בהחלפת (ט)

"שעשועים". במלה שבה, 38

תחילת לאחר חדשים שלושה של התקופה במשך המוציא, כלשהם, שעשועים בעל כל .6
לאותם משימתהכניסה נכונה בה שצויינה כלשהוא כרטיסכניסה הזאת, הפקודה של תקפה
סעיף של בסעיףקטן(2) שהוטלו הדרישות אחר מילא כאילו אותו רואים יהיו שעשועים,
שהפרטים זה למרות הזאת), הפקודה מן 4 בסעיף שחוקקה (כפי העיקרית הפקודה מן 74

הנקובים בפסקאות (ב) ו(ג) שבאותו סעיףקטן לא צויינו באותו כרטיס.

קביעה לזמןמעבר.

.1946 בינואר, 29

קאנינגהם ג. א.


