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פקודה הבאה לתקן את פקודת הגבלת שכרדירה (דירות), 1940.
חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א"י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור:

שם קצר.
מס' 44 לש' 1940.

,1946 ,(2 מס' (תיקון (דירות) שכרהדירה הגבלת פקודת תיקרא הזאת הפקודה .1

ותהיה נקראת כאחת עם פקודת הגבלת שכרהדירה (דירות), 1940, הנקראת להלן "הפקודה
העיקרית".

תיקון סעיף 2 של
העיקרית. הפקודה

 הביטוי במחיקת יתוקן העיקרית הפקודה של 2 סעיף .2

משנה", שכירות כוללת ו"שכירות" דיירמשנה כולל "דייר" "
 הבא בביטוי ובהחלפתו

אלמנתו את גם כולל ו"דייר'' ושכירותמשנה, דיירמשנה כוללים ו"שכירות" "דייר" "

עובר חדשים משישה פחות ולא מותו בזמן אתו יחד שהתגוררה שנפטר, דייר של
לזמן ההוא, או  מקום שאין דייר הנפטר מניח אחריו אלמנה, או שהוא אשה 
אותו אדם ממשפחת הנפטר, אשר התגורר כך כנ"ל, שיהיה ביתמשפט השלום עשוי
להכריע אודותיו בהעדר הסכם: בתנאי שביתמשפט השלום יכול להכריע כי אלמנה
שתקופת אףעלפי הזאת, ההגדרה לצרכי דייר הוא שנפטר הדייר של משפחתו בן או
ההתגוררות המשותפת כמותה משישה חדשים, אם ביתהמשפט משוכנע כיבכל

כן". לעשות הצדק מן  העניין מסיבות
אוקביעות לזמןמעבר. להוציא פסקדין  הזאת הפקודה של תקפה תחילת לפני  שניתן מקום (1).3

לנשל אדם כלשהוא מדירה כלשהיא, שעליה חלה הפקודה העיקרית, אבל לא הוחל
לא אך בו הוחל או פסקדין, לאותו בהמשך לפועל הוצאה בדבר משפטי במשאומתן
להמשיך להתחיל, לבלי לפועל ההוצאה פקיד אל בבקשה לכנות בןאדם אותו רשאי סויים,
או לסיים, הכל לפי העניין, אותו משאומתן משפטי לפני תום תקופה של עשרה ימים, החל
ולא לפועל, ההוצאה פקיד יתחיל לא ולאחרמכן הזאת, הפקודה של תקפה תחילת מתאריך

תקופה. אותה במשך משפטי משאומתן אותו העניין, לפי הכול יסיים, ולא ימ,שיך
כזה, פסקדין הוצא שעליו אדם, כל רשאי (1) בסעיףקטן שנזכרה התקופה במשך (2)
שניתן בזמן כי הצהרה בבקשת השלום ביתמשפט אל לפנות ההוא, בסעיףהקטן כנזכר
אותו פסקדין היד, הוא דייר של הדירה, שביחס אליה ניתן אותו פסקדין, כפי שהוגדד
אףעלפי הזאת, הפקודה של 2 בסעיף כמתוקן  העיקרית הפקודה של 2 בסעיף הדבר
שעמד העיקרית, הפקודה של 2 בסעיף הדבר שהוגדר כפי דירה אותה של דייר היה שלא
בתקפו עובר לתאריך תחילתתקפה של הפקודה הזאת, וכוחו של ביתמשפט השלום מיופה
ולא יוחל לא האמורה, התקופה במשך בקשה אותה הוגשה ואם כזאת, הצהרה לתת בזה
יימשך ולא יסויים  הכול לפי העניין  שום משאומתן משפטי בהוצאת לפועל, כדי
בית יתן אשר עד פסקדין, לאותו בהמשך דירה, מאותה אדם אותו לנשל או להוציא

מלתתה. יסרב או הצהרה אותה השלום משפט



ולא יימשך ולא יוחל לא ,(2) סעיףקטן לפי הצהרה השלום ביתמשפט שנתן מקום (3)
יסויים  הכול לפי העניין  בתאריך שבו ניתנה אותה הצהרה, או לאחריו, שום משא
ומתן משפטי בהוצאה לפועל, כדי להוציא או לנשל את האדם האמור מן הדירה האמורה,
בהמשך לאותו פסקדין, אם איאפשר היה לפסוק אותו פסקדין בהיתר, אילו היה אותו
אדם, בזמן שבו ניתן  אותו פסקדין, הדייר של הדירה האמורה, כפי שהוגדר הדבר
היה שלא אףעלפי הזאת, הפקודה של 2 בסעיף כמתוקן  העיקרית הפקודה של 2 בסעיף
דייר של אותה דירה כפי שהוגדר הדבר בסעיף 2 של הפקודה העיקרית, שעמד בתקפו

הזאת. הפקודה של תחילתתקפה לתאריך עובר

15 באבגוסט, 1946.
א. ג. קאנינגהאם


