
(תיקון), חקלאי רכוש מס פקודת
.1947 לשי 14 מס'

.1942 החקלאי, הרכוש מס פקודת את לתקן הבאה פקודה
לאמור: שלה, היועץ הוועד של בעצתו (א"י), לפלשתינה העליון הנציב בידי יוחק חוק

קצר. שם
מס' 5 לש' 1942.

,1947 (תיקון), החקלאי הרכוש מס פקודת תיקרא הזאת הפקודה .1 ■

הקרוייה ,1942 החקלאי, הרכוש מס פקודת עם כאחת ומתבארת נקראת ותהיה
העיקרית". "הפקודה להלן

תיקון סעיף 4 של
העיקרית. הפקודה

לפי קרקע, ,,בעד הביטוי במחיקת יתוקן העיקרית הפקודה של 4 סעיף .2

המצוי לו", שייכת שהקרקע הסוג לפי הכל זו, לפקודה בתוספת המפורט השעור
בביטוי והחלפתו שבו, (1) מסעיףקטן (א) פסקה של הראשונות השורות בשתי

הבא:

פ'. פרק

כמוגדר  ממנה חלקה כל בגין מסודרת שהנה קרקע ,,על
בפקודת הקרקעות (סידור זכותקניין)  לחוד, בשיעור או
או הסוג בגין הזאת הפקודה על בתוספת הרשומים בשיעורים
קרקע ועל האלה החלקות מן חלקה כל שייכת שאליהם הסוגים,
על בתוספת הרשומים בשיעורים או בשיעור מסודרת שאינה
אותה שייכת שאליהם הסוגים, או הסוג בגין הזאת הפקודה

קרקע"."

תיקון סעיף 5 של
הפקודה העיקרית.

שתימחקנה מתוך יתוקן העיקרית הפקודה מן 5 סעיף של (1) סעיףקטן .3

בשורה המצויות הודעה", אותה שלאחר באפריל הראשון היום ,,מן המלים ממנו
: הבאים בדברים ותוחלפנה סעיףקטן, אותו של האחרונה

,. "(א) במקרה של קרקע נטועה מוזים, אם הוחל בנטיעה בכלזמן במשך התקופה
כל לוח, בשנת במארס, ואחד השלושים והיום בינואר האחד היום שבין



אותה לאחר מיד הבאה הלוח בשנת באפריל האחד היום מן  שהיא ;

הלוח* שנת
הודעה". אותה לאחר מיד הבא באפריל האחד היום מן  אחר מקרה בכל (ב)

3 בסעיף שחוקק (כפי העיקרית הפקודה מן 5א סעיף של (2) סעיףקטן .4

 יתוקן ,(1944 (תיקון), החקלאי הרכוש מס פקודת של
השלישית בשורה המצוייה "שחדלה", המלה לאחר מיד אליו, שיוכנס מתוך (א)
תשעה של רצופה "לתקופה והפסיק המלים ואחריו פסיק סעיףקטן, אותו של

חדשים," ;
(ב) מתוך שתימחקנה המלים "אותו חדלון", המצויות בשורה החמישית של

תקופה". אותה של תומה "ממועד במלים ותוחלפנה סעיףקטן, אותו

תיקון סעיף 5א של
העיקרית. הפקודה
מס' 11 לש' 1944.

 יתוקן העיקרית הפקודה מן 6 סעיף של (2) סעיףקטן .5

(א) מתוך שתימחקנה מפסקה (ה) שבו המלים "בננות או", המצויות בסוף
השורה הראשונה שבאותה פסקה ;

(ב) מתוך שתימחקנה מפסקה (V) שבו המלים "בננות או", המצויות בסוף
,,שנה והמלים פסקה, אותה של השלישית השורה ותחילת השנייה השורה
אחת" יחד עם הפסיק שלאחריהן, המצויות בשורה הרביעית של אותה פסקה ;
המצויות או", "בננות, המלים שבו (11) התנאי מן שתימחקנה מתוך (ג)

ההוא. התנאי של השנייה השורה באמצע

תיקון סעיף של
העיקרית. הפקודה

הרכוש מס פקודת של 6 בסעיף שחוקק (כפי העיקרית הפקודה של 39א סעיף .6

 יתוקן (1944 (תיקון), החקלאי
כסעיףקטן הבא, בסעיףהקטן והחלפתו שבו (1) סעיףקטן בהפקעת (א)

: (1)

העתק המחוז פקיד מאת  מסתבר בכלזמן  לדרוש רשאי הבעל (1),,
רשימת רשימה, שבכל הרשומה מן פתוחה) סמ"ך סגולה; (נו"ן נסח או
הזאת, הפקודה לצרכי שהתנהלו או שנעשו משלמיהמסים, פנקס או מפקד
יאושרו כאלה נסח או העתק שכל לדרוש הוא רשאי וכן רכושו, על המרמזים
שיהיו הדמים אותם כאלה נסח או העתק תמורת וישולמו המחוז, פקיד בידי

להיקבע."! עשויים
(ב) במחיקת המלים "רשומה אחרת", כל מקום שהן מצויות בו בסעיףקטן

משלמימסים". "פנקס במלים והחלפתן שבו, (2)

תיקון סעיף 39א של
העיקרית. הפקודה
מס' 11 לש' 1944.

.1947 במארס, 28
גרניי ג. ל. ה.

הממשלה. ענייני מנהל


