
מס הבולים*
פקודה הקובעת הוראות בענין הטלת מסי בולים

[1 בספטמבר, 1927]

1 . פקודה זו תקרא פקודת מס הבולים.השם הקצר

מבוא'  אי חלק
עניןפירוש אם מלבד דלקמן הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה .2

 אחר פירוש יחייב הכתוב

ו בנק עסקי המנהל אדם כל כולל "בנקאי" או "בנק"

"הממונים" פירושם הממונים על מס הבולים שיתמנו עפ"י סעיף 3:

"חברה'' כוללת אגודה שיתופית: 

לפי בהם שמשתמשים מכשיר או כלי קלישה, לוח, כל כוללת "חותמת"
מס שיעור או מס כל בהם לציין או לבטא כדי הממונים הוראות
או קנס או מס שעור או מס ששולם העובדא את לציין כדי או
שאיזה מסמך נושא בולים כחוק או שאינו טעון כל מס: או כדי
כלי קלישה, לוח, מאותו חלק כל כוללת והיא תשלום, כל לסמן

או מכשיר:

"מסמך" כולל כל כתב :

"מס" פירושו מס הבולים שחייבים בתשלומו עפ"י פקודה זו: 



ו"נחתם יד" ו"חתימת יד" בחתימת "נחתם כולל ו"קיום'' "מקויים"
ו"חותמת''! בחותמת"

"זיוף'' ו"מזויף" כוללים כל מיני זיוף וחקוי :

"חומר'' כולל כל מין חומר שאפשר לקבוע בו מלים או מספרים:

מטבע בכל או (א''י) פלשתינאי במטבע המובע סכום כל כולל "כסף''
אחר:

"נחתם בחתימת יד" ו"חתימת יד" כוללים "נחתם בחותמת" ו"חותמת";

"בול'' פירושו בול שהוטבע בחותמת ובול: דבק: ו"בול דבק" פירושו בול
הכנסה דבק שהוצא עפ''י סעיף 5:

"נושא בולים" לגבי מסמכים וחומה חל גם על מסמכים וחומר שהוטבעו
בולים בהם שהדביקו וחומר מסמכים על וגם בחותמת בולים בהם

דבקים.

3. (1) לצורך פקודה זו ימנה הנציב העליון בצו* שני אנשים או
הבולים. מסי על ממונים להיותם במשרתם, או בשמם אותם שיכנה יותר,

חוקי. מנין מהוים יהיו כאלה ממונים שני כל (2)

חלק ב*  הוראות לענין מסמכים בדרך כלל*
הטלת מס על מסמכים.

הממונים על מסי הבולים
מס' 30 לש' 1934

השונים המסים יהיו ואילך זו פקודה של תקפה תחילת מיום .4
השונים המסמכים על יוטלו אשר הבולים מסי זו, לפקודה בתוספת המפורטים
עליהם ויחולו כאן, עד חלים שהיו המסים במקום ישמשו והם בה, המפורטים

שעה. באותה הנוהגת אחרת פקודה ובכל זו בפקודה הכלולים הפיטורים

מממנים על מס

5. הנציב העליון יצוה להתקין חותמות בולים ובולי הכנסה דבקים כדי
לגבם שנקבעה למקרים ופרט זו! פקודה עפ''י החלים המסים את בהם לציין

ודבקים מוטבעים בולים

* עיין "מראי מקומות" בסוף הכרך*



בפקודה זו הוראה מפורשת האומרת את ההיפך יסומנו מסים אלו ע"י בוליט
מוטבעים:

בתנאי שיכול הנציב העליון להכריז בתקנה שיתקין עפ"י סעיף 94 כימס' 30 לש' 1934
המס שפקודה זו מחייבת או מתירה לסמנו בבול דבק, יהא צריך או מותר לסמנו

בבול מוטבע למן תאריך מסויים שיקבע באותה תקנה.

מסמכים כותבין כיצד
בולים בהם ונותניט

6. (1) כל מסמך שנכתב על גבי חומר הנושא בולים צריך להכתב
בכל בו להשתמש אפשר יהא. שלא ובאופן המסמר פני על יופיע שהבול באופן
מקצתו או כלו שנכתב מסמר וכל חומר, פיסת אותה גבי על שנכתב אחר מסמר

האופן. באותו בבולים יסומן בולים, בו שנתנו לפני

צריד חומר, פיסת אותה גבי על אחד ממסמר יותר נכתב אם (2)

כל אחד ואחד מן המסמכים לשאת בולים באופן נבדל וברור בערך המס
עליו. המוטל

יוטלו מיוחדים מסיט
ענין לכל מסמכים על

מיוחד

אחרת פקודה בכל או זו בפקודה לגבם שנקבעו למקרים פרט .7
הוראות מפורשות האומרות את ההיפך, הרי 

שונים לענינים מתיחס או מזה זה נבדלים שונים ענינים המכיל מסמר (א)
הנכללים הענינים מן עניו לכל ונבדל מיוחד מס עליו יוטל כאלה,

בו כאילו היה זה מסמר מיוחד:

(ב) מסמר שנעשה תמורת דבר החייב במס ,,אד ולורם" וגם תמורת כל
דבר אחר או דברים אחרים בעלי ערך' מטילים עליו מס מיוחד
מסמר זה היה כאילו בו המפורשות התמורות מן אחת לכל ונבדל

מיוחד.

ומסבות עובדות
יפורשו למס הנוגעות

במסמכים

והמסבות העובדות כל את ולאמיתן במלואן במסמר לפרש חובה .8
אותו על החל המס לסכום הנוגעות או מס בתשלום מסמר של לחובתו הנוגעות

 מרמה כוונת מתור אשר אדם וכל מסמר,

במלואן הללו והמסבות העובדות כל בו פורשו שלא מסמר כל מקיים (א)
או ולאמיתן,



למסור מתרשל או מוסר אינו מסמר בעריכת מעורב או עסוק בהיותו (ב)
ולאמיתן, במלואן הללו והמסבות העובדות כל את

פונטים. עשרה של בקנס אותו קונסין

9 .(1) מקום שמוטל על מסמך מס "אד ולורם" ביחס 

או (א"י), פלשתינאי במטבע שלא המובע כסף לכל (א)

לסוחר, עובר בטחון של סטוק לכל (ב)

המסמך, בתאריך (א"י) פלשתינאי במטבע הכסף של שויו לפי המס את מחשבין
שטר של או הסטוק של שוים לפי או תאריך, שבאותו החליפין שער יסוד על
יקבע תאריך באותו הנוהג החליפין ושער שלהם הממוצע המחיר עפ"י הבטחון

המסמך. בתאריך הלונדוני בשוק שהוכרז הממוצע השעור עפ"י

לפי או זמן באותו הנוהג חליפין בשער חשבון המכיל מסמך (2)
רואין חשבון, לאותו בהתאם בולים נושא והוא הענין, לפי הכל הממוצע, המחיר

אם בלתי כהלכה, בולים נושא הוא כאילו במסמך, הנידון לענין הנוגע בכל אותו
בשיעור בולים נושא המסמך אין האמת צד על וכי נכון אינו שהחשבון הוכח

מספיק.

השמוש בבולים דבקים ובבולי דואר.

המס את מחשבין כיצד
בסטוק או נכרי בכסף

10 .(1) מסמך שעפ"י החוק צריך או מותר לסמן עליו את המס ע"י
האדם אותו כן אם אלא כחוק דבקים בולים הנושא כמסמך לראותו אין דבק בול
החייב עפ''י החוק לבטל את הבול הדבק,בוטלו שעה שחתם לראשונה על המסמך על ידי שכתב על הבול או לרוחב הבול או סומן בו באופן אחר שאינו נתן להמחק, 

הבול) או סמן בו באופן אחר שאינו נתן להמחק, את שמו או את ראשי תבותיו 
התאריך בצרוף שלו הפירמה שם של התבות ראשי את או השם את או שמו של
הנכון של כתיבתו זאת (או אלא אם כן בטל את הבול באופן אחר בטול של ממש
ופסל את הבול עד כדי שלא ישמש לכל מסמך אחר או לצרכי דואר או לכל
צורך אחר שהוא או אלא אם כן הוכח באופן אחר שהבול המופיע על מסמך

הודבק בו בזמן הנכון)

מנת על משנים יותר או דבקים בולים בשני כשמשתמשים (2)

לעיל. שהוזכר באופן ונול בול כל לבטל צריך המסמך שעל המס את בהם לציין

דבקים בולים בטול
דואר ובולי



(3) כל שנדרש עפ"י החוק לבטל בול דבק וסרב או התרשל לעשות
זאת כהלכה ובאופן ממשי כאמור לעיל קונסין אותו בקנס של עשרה פונטיט.

דואר בבול להשתמש זו פקודה הוראות עפ"י שמותר מקום (4)

שהשתמשו דואר בול כל על זה סעיף הוראות תחולנה הבולים, מס את לסמן כדי
כך. בו

תרמית מעשי בשל קנס
דבקים בולים עם בקשי

דואר ובולי

 אדם כל .11

בול או דבק בול כל ממסמך להסיר גורם או ממסמך בתרמית המסיר (א)
מסמך כל על מדביק או בולים מס בו לסמן כדי בו שהשתמשו דואר
שיוכלו כונה מתוך כאמור, שהוסרו דואר בול או דבק בול אחר

דואר בול או דבק בול באותו המשתמש או בבול, שנית להשתמש
או כונה, אותה מתוך הדואר מצרכי צורך לכל

שהוסר דואר בול או דבק בול מפיץ או למכירה מציע או המוכר (ב)

דואר בול או דבק בול כל עליו שיש מסמך כל מפיץ או כאמור
כאמור, שהוסר ידע אשר

לו. צפוי שיהא אחר עונש או קנס כל על נוסף פונט, חמשים של בקנס אותו קונסין

סימון בולים.
בעדסימון בולים ששולם במס האופנים מן באופן תלוי מסמך על המוטל המס אם .12

הנזכר המסמך גבי על לאחרונה שהוזכר המס תשלום את מסמנין אחר, מסמך
להם ויראו בבקשה אליהם שיפנו לאחרי לנכון הממונים שימצאו כפי בראשונה

המסמכים. שני את

החלטה בנידון כמס.
מסורה תהא המס הערכת

הממונים בידי
מס' 30 לש' 1934

כל רשאי הזאת, הפקודה עפ"י שיתקינו התקנות עם בהתחשב (1) .13
בשאלות מקויים מסמך לאיזה ביחס דעתם את להביע הממונים מאת לדרוש אדם

 דלקמן

במס; חייב המסמך אם (א)

בו. שחייבים המס סכומ מהו (ב)



המסמך מן תמצית או העתקה להם להמציא לדרוש רשאים הממונים (2)

דעתם הנחת כדי להם שיתברר כדי בהן צורך שיראו ההוכחות ואותן המקורי
המסמך לחובת הנוגעות והמסבות העובדות כל ובמילואן לאמיתן להט נמסרו אם

בו. חייב שהמסמך המס לסכום או במס

ליתן מותר במס כלל חייב אינו שהמסמך הממונים סבורים אם (1) .14
עיקר. כל במס חייב המסמך שאין לסימן מיוחד בול במסמך

את להעריך עליהם במס, חייב שהמסמך הממונים סבורים אם (2)

אפשר להערכה בהתאם בול המסמך נשא ואם לדעתם, בו, חייב שהמסמך המס
כחוק. בולים נושא המסמך כי לסימן מיוחד בול עליו לשים

חייב הוא שאין המסמן המיוחד הבול את עליו הנושא מסמך כל (3)

דבר לכל ברתוקף ויהא כהוכחה יקובל כחוק בולים נושא שהוא או בולים במס
למס: בנוגע התנגדות כל למרות

 בתנאי

נושא אינו והוא עליו המוטל המס את העריכו שהממונים שמסמך (א)
בולים כלל או אינו נושא בולים בשעור מספיק, לא ישא בולים אלא

בהתאם להערכה:

,,אד מס הטעון מסמך כל על יחול לא זה בסעיף האמור דבר ששום (ב)
ולורם" והמשמש בטחון לכסף או לנירות ערך בלי גבול :

מו"מ בכל בה להשתמש אין 13 סעיף לצורך שניתנה שהצהרה (ג)
המס בשאלת מבחקירה חוץ אותה, המוסר האדם נגד משפטי
שחייב בו המסמך שההצהרה נוגעת אליו: וכל המוסר אותה הצהרה
פוטרין אליו, נוגעת שההצהרה המסמך על המוטל המס את ומשלם
שלא מהמת להם צפוי להיות עלול שהוא פסול או קנס מכל אותו
דורשת זו שפקודה מסבה או עובדה כל נכון באופן במסמך מסר

בו. למסרן

לציון בולים
הממונים החלטת

עשרים במשך רשאי יהא הנאמנים מהערכת מרוצה שאינו כל (1) .15
על לערער הערכה, לאותה בהתאם המס את ובשלמו ההערכה, יום לאחרי יום ואחד
ההערכה בפני בית המשפט המחוזי של ירושלים, ולשם כך יוכל לדרוש מאת

הערכות על ערעורים



שנדרשה השאלה את בהן ולפרט עליהן ולחתום טענותיהם את להגיש הממונים
ידיהם. על שנעשתה ההערכה ואת עליה דעתם חות

וימסרוהו טענותיהם כתב את הממונים ויחתמו יערכו כן משעשו (2)

את להגיש זה אדם יוכל מכן שלאחר ימים עשרה ובמשך זאת הדורש לאדם
למשפט. הדבר

לפניו המוגשת בשאלה יפסוק בענין המשפט בית שדן לאחר (3)

המס את המשפט בית יעריך במס, חייב הנידון שהמסמך המשפט בית סבור ואט
בו. חייב שהוא

יצוה מוטעית, הממונים של שהערכתם המשפט בית החליט אם (4)

המוטעית. להערכה בהתאם ששלם יתרתמס כל למערער להחזיר המשפט בית
אם המוטעית, ההערכה מן כתוצאה ששלם ענושים כסף או קנס כל עם יחד

המשפט. בית יצוה אשר ככל בלעדיהן, או המשפט הוצאות בצירוף

לשלם צו ליתן המשפט בית יוכל הממונים הערכת נתאשרה אם (5)

הערעור. עם בקשר שהוציאו ההוצאות את לממונים

הגשת מסמכים בתורת עדות
באיזה תנאים מותר
עדות כחומר לקבל

מסמכים שאינם נושאים
כדין בולים

מסמך כל בורר בפני או דתי או אזרחי משפט בבית הוגש (1) .16
או הבול לחסרון דעתו את ליתן הבורר או השופט על עדות, כחומר במס החייב
שמותר המסמכים ממין המסמך היה ואם המסמך, שעל מספיק הבלתי לבול
עדות, כחומר לקבלו מותר יהא שקוימו לאחר בולים בהם ליתן החוק עפ"י
לשלמו שצריך והקנס החסר המס סכום לבורר או המשפט לבית שישולם לאחר
יוצאים צודקים למקרים פרט אחד, פונט בסך נוסף קנס ועוד הבול נתינת בשעת

אחרים. מטעמים הכלל מן

יתן הקנס ואת המם את המקבל הבורר או המשפט בית פקיד (2)

סכום ואת התשלום עצם את כך לשם שיתנהל בפנקס וירשום כך על קבלה
שבו המשפט של הנושא או השם את האוצר בית לראש למסור ועליו התשלום,
תאריך ואת הקנס או המם נתקבל שממנו הצד שם ואת והקנס המס את קבל
קנס. או מס בתור שקבל הכסף את האוצר בית לראש להעביר ועליו ותאורה המסמך

עם יחד קנס או מס עליו ששולם מסמך כל לממונים הגישו (3)

והקנס. המס תשלום דבר את במסמך רושמין קבלה,



(4) פרט לאמור לעיל, הרי מסמך שקויים בכל חלק מחלקי פלשתינה
לנכסים מתיחס שהוא אלא  היכן מינה נפקא ואין  אחר, מקום בכל או (א"י)
הנמצאים בכל חלק מחלקי פלשתינה (א"י) או לענין שנעשה או העומד להעשות
ולא פלילי, במשפט אלא עדות כחומר יוגש לא (א''י), פלשתינה מחלקי חלק בכל
יהא ברתוקף לכל צורך שהוא אלא אם כן הוא נושא בולים כחוק בהתאם לחוק

הנוהג בזמן שהמסמך קויים לראשונה.

הנותן בולים במסמכים לאחר שקויימו.
מפורשות הוראות זו בפקודה לגבם שנקבעו למקרים פרט (1) .17
אחרות, מותר לתת בול טבוע בכל מסמך שאינו נושא בולים כלל או שאינו נושא
של וקנס נפרע שלא המס שישולם לאחר שקויים, לאחרי מספיק בשיעור בולים
עשרה פונטים, ומקום שהמס שלא נפרע עולה על עשרה פונטים תשולם, בתור
מיום לשנה למאה אחוזים חמשה של בשעור הזה המס על הרבית גם נוסף, קנס
שבו קויים המסמך לראשונה עד הזמן שבו יהא סכום הרבית שוה לסכום המס

שלא נפרע.

(2) ההוראות דלקמן תחולנה על אותם המסמכים המנויים לקמן
 ולורם": "אד במם החייבים

על ישימו כהלכה, בולים הנושא חומר גבי על המסמך נכתב לא אם (א)
עבור לפני ולורם", "אד מס של הנכון בשיעור כהלכה, בול המסמך
לראשונה שנתקבל מיום או לראשונה, שקויים מיום יום שלשים
נדרשה אם בלתי בחו"ל, ראשונה המסמך קויים אם (א"י) בפלשתינה
המס לסכום בנוגע זו פקודה הוראות עפ"י הממונים של דעתם חות

שהמסמך חייב בו לפני תום אותו מועד :

נותנים זה, ממין למסמך בנוגע הממונים של דעתם חות נדרשה אם (ב)
יום עשר ארבעה במשך הממונים להערכת בהתאם במסמך בולים

ההערכה, על ההודעה לאחר

בולים כלל נשא ולא תוקף זו פקודה שקבלה לאחר שקויים מסמך (ג)
זה, קטן סעיף של דלעיל להוראות בהתאם בולים נושא אינו או
על ונוסף פונטים, עשרה של בקנס לקמן שהוזכר האדם את קונסין
קנס עוד ישולם המסמך על בולים הטבעת בשעת שישולם הקנס
דעתם הנחת כדי מספיק צידוק הומצא אם חוץ שעליו, המס כערך

עונשו של הנותן בולים
קיומו לאחרי במסמך



או השופט או המשפט בית של דעתו הנחת כדי או הממונים של

באי או הבולים בהטבעת לאיחור המסמך, הוגש שבפניהם הבורה
הטבעת בולים או להטבעת בולים בשיעור בלתי מספיק :

 זה: קטן סעיף הוראות עליהם שחלות המסמכים הם אלה (ד)

שמו של המסמך לפי התאור שבתוספת
וו. 5פקורה

מי צפוי לעונש.

שכירות חוזה

ערבות שטר או משכנתא שטר

בטחונות של מכירתם או העברתם
או סטוק או לסוחר עוברים

מניות.

השוכר.

אחר אדם או המשכנתא מקבל
הלוקח את הבטחון: במקרה
מחדש, העברה או העברה של
הבטחון. פודה או ההעברה מקבל

ההעברה. מקבל

ג

בפקודה אחרות מפורשות הוראות לגבם שנקבעו למקרים פרט (3)

 הרי מיוחד, מסמך לכל בנוגע זו

(א) כל מסמך שקויים לראשונה באיזה מקום שהוא בחו"ל ואינו נושא
בתוך בול בו לשים אפשר מספיק, בלתי בשעור בולים נושא או בולים
שער כדי (א"י) בפלשתינה לראשונה שנתקבל מיום יום שלשים

המס שלא נפרע ולא יותר מכן: וכן

עונשים כסף כל למחול או להפחית יוכלו לנכון, הממונים ימצאו אם (ב)
במסמך. הבולים נתינת בשעת המגיע

ע"י במסמך יסומן בולים הטבעת בעת שישולם קנס כל תשלום (4)

מיוחד. בול

דיןמס' 24 לש' 1929 בית כל רשאי הקודם ובסעיף זה בסעיף האמור כל למרות (5)

בולים נושאים היו לא שקויימו שבשעה מסמכים לקבל שבע באר בנפת שבט של
סדור לפועל המוציא מסדר פקיד וכל מספיק! בלתי בשעור בולים שנשאו או

עניני קרקעות עפ"י פקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין) רשאי לקבל מסמך שקוייםפרק פ.



נושא היה או בול נושא היה לא קיומו ובשעת זו, פקודה של תקפה תחילת לפני
יהא מם ואותו נפרע, שלא המס שישולם לאחר ולעולם מספיק, בלתי בול
מסומן בבול דבק. ומשנתנו בו באותו מסמך את הבול כאמור יקובל ע"י כל
המסדר. הפקיד של או השבטי הדין בית של הפסק על ערעור המברר משפט בית

רשימות בפנקסים וכו'.
מסמכים גירות, רשימה, ספר, כל להשגחתו שנתונים ממשלתי פקיד כל .18
מרמה כל להוכחת או מס להטלת מקום שיש ימצאו יבקרום שאם פרוטוקולים או

מרמה של גילוייה לידי להביא כדי בהם שיש או מס לכל ביחס השתמטות או

או השתמטות ביחס לכל מס, חייב בכל עת מתאמת להרשות לכל אדם שהנאמנים
ייפו את כוחו לכך לבקר את הספרים, הרשימות, הגירות, המסמכים והפרוטוקולים
ואם תגמול, או תשלום בלי לנכון ימצא שהוא וקטעים רשימות אותם ולרשום

ועברה. עברה כל על פונטים עשרה בקנס אותו קונסין בכך יסרב

יהיו וכוי פנקסים,
לבקורת פתוחים

19 .(1) כל אדם שמתפקידו לרשום בפנקסים כל מסמך החייב במס
פונטים. עשרה של בקנס אותו קונסים כחוק, בולים נושא שאינו מסמך ורושם בולים

לסוחר עובר בטחון של העברה לרשום שמתפקידו אדם כל (2)
ההעברה מבקש מאת לדרוש רשאי החברה, בפנקסי סטוק או מניות העברת או
רשאי וכן הנכונה התמורה היא ההעברה בשטר שנמסרה שהתמורה לו להוכיח

להחלטה. לממונים יוגש שהמסמך לדרוש הוא

הרושםמסמכים על קנס
נולים נושאים שאינם

כהלכה

תרגומים.

שחובתו פקיד כל או הממונים יוכלו המס בשאלת ההחלטה לצורך .20
הרשמיות השפות משלוש לאחת תרגום להם שימציאו לדרוש בולים, להטביע היא

השפות. מאותן באחת נכתב שלא מסמך כל של

תרגום לדרוש מותר
נערכו שלא מסמכים

הרשמיות בשפות

מיוחדים למסמכים בנוגע הוראות  ג. חלק
הסכמים.

דבק בבול יסומן הסכם של פרקים ראשי על או הסכם על המס .21
ההסכם. את לראשונה שקיים האדם ע"י שיבוטל

ע"י יסומן המס
בולים דבקים



כתובה תהא ההערכה
נושא ניר גבי על
ארבעה במשך בולים

ההערכה מיום יום עשר

הרי מס, הטעונה שומא או הערכה שעשה שמאי או מעריך כל (1) .22
השומא או ההערכה את לכתוב עליו השומא, מיום יום עשר ארבעה. במשך
הנושא חומר גבי על ההערכה, של המלא הסכום את המוסרים ובמספרים במלים
או רשלנות מתוך כזאת עשה לא ואם הבולים, את ולבטל כהלכה, דבקים בולים
בסכום קנס ישא השומא, או ההערכה סכום את אחר באופן גלה אם או הזנחה

חמשים פונט.

או כזאת שומא או הערכה שמאי או מעריך מכל המקבל כל (2)

לא אם פונט עשרים בסכום קנס ישא כזאת שומא או הערכה עריכת בעד משלם
בולים. בה הוטבעו ולא לעיל כאמור ההערכה נכתבה

גומלין. פסקי
פסקי בוררין צריכים
גבי על כתובים להיות

בולים נושא ניר

את נותן שהוא בשעה הרי מס, הטעון פסק שנתן בורר כל (1) .23
את ולבטל כהלכה דבקים בולים, נושא חומר גבי על אותו לכתוב עליו הפסק

הבולים: ואם לא יעשה כזאת ישא קנס בסכום המשים פונט.

(2) כל המקבל מכל בורר פסק כזה ישא קנס בסכום עשרים פונט
לעיל. כאמור בולים והוטבעו הפסק נכתב אם חוץ

שטרי חליפין ושטרי חוב.
שיקפירושו של "שטר חליפין" פקודה, המחאה, כל חליפין" "שטר המונח כולל זו פקודה לצורך .24

ומכתב אשראי וכל מסמך חוץ מבנקנוט המקנה או מכוון להקנות לכל אדם,
כל מיד כסף סכום לקבל הזכות את שמו, הוזכר שלא ובין שמו שהוזכר בין
אדם אחר או למשוך על כל אדם אחר תשלום סכום כסף כזה: והבטוי ,,שטר

 כולל דרישה" עם הנפרע חליפין

או חוב, שטר או חליפין שטר ע"י כסף סכום כל לתשלום פקודה (א)
או כסף, סכום כל לסילוק חוב שטר או חליפין שטר כל למסירת
מצויה שזו בין מיוחדת קרן איזו מתוך כסף סכום כל לתשלום פקודה
בין תנאי, על כסף סכום לתשלום או בעין מצויה שאינה ובין בעין
המותנה כסף סכום לתשלום או נתמלא, שלא ובין התנאי שנתמלא

במקרה מסויים, בין שאירע המקרה ובין שלא אירע:  וכן

או לחודש אחת או לשבוע אחת אם כסף סכום כל לתשלום פקודה (ב)
ע"י כסף סכום לתשלום פקודה וגם במסמך, הנקובים אחרים בזמנים



התשלום פקודת תאריך לאחר שהיא עת בכל שהוא אדם כל

לשלם שצריך למי אותה הכותב האדם ע"י נמסרת או והנשלחת
בשמו. אחר לאדם או הכסף את לקבל שצריך למי ולא הכסף את

כתב, או מסמך כל חוב'' "שטר המונח כולל זו פקודה לצורך (1) .25
כסף. סכום כל לשלם הבטחה המכיל לבנקנוט, פרט

בין מיוחדת. קרן מתוך כסף סכום כל לשלם המבטיח שטר (2)

בין תנאי, על כסף סכום כל לשלם או בעין מצויה שאינה ובין בעין מצויה שזו
מסויים, מקרה יארע אם כסף סכום כל לשלם או קויים, שלא ובין התנאי שקויים
כסף. סכום לאותו חוב שטר כדין דינו יהא אירע, שלא ובין המקרה שאירע בין

חוב שטר של פירושו

או שמשכום חוב שטר על או חליפין שטר על המוטל המס (1) .26
האדם ע"י שיבוטל בולדבק ע"י מסומן להיות יוכל (א"י), בפלשתינה חתמום
רשותו ידו, מתחת יוציאו בטרם החוב שטר או החליפין שטר נחתם ידו שעל

סמכותו. או

קבוע במס החייב חוב שטר או חליפין שטר על המוטל המס (2)

(א"י) בפלשתינה נמשך או נחתם השטר ואם דואר בול ידי על מסומן להיות יוכל
.(1) קטן בסעיף כאמור מבוטל להיות בול אותו צריך

שנמשך חוב שטר או חליפין שטר על המוטל ולורם" "אד מס (3)

או נחתם בחו"ל יהא מסומז ע"י בול דבק.

הוראות לשמוש גבולים
שטרות גבי על דבקים

שטר או חליפין שטר כל (א"י) בפלשתינה לידו שהגיע מי כל (1) .27
חוב שנמשך או שנחתם מחוץ לפלשתינה (א"י) לפני שנתנו בו בולים, הרי
בטרם יגיש את השטר לפרעון, או בטרם יעבירנו בכל אופן שהוא, או בטרם
מתאימים דבקים בולים או מתאים דבק בול בו להדביק הוא חייב השטר, את יפרע

כאמור: במסמך שהדביק בול כל ולבטל מספיק בסכום

 בתנאי (2)

של לרשותו בא חוב שטר או חליפין שטר שאותו בזמן שאם (א)
מחזיק בתום לב יש עליו בול דבק שבוטל באופן ממשי, הרי עד
כהלכה, בוטל כאילו הבול יחשב השטר, למחזיק נוגע שהדבר כמה
ואפילו לא נראה מגופו של הבול שהודבק או בוטל ע"י האדם

המתאים :

הוראה בדבר הדבקת
בולים בשטרי חליפין
ושטרי חוב נכריים



מחזיק של לרשותו בא חוב שטר או חליפין שטר שאותו בזמן שאם (ב)
יוכל כהלכה בוטל שלא מודבק בול בו קבוע נמצא לב בתום
הבול, את שהדביק האדם הוא היה כאילו הבול את לבטל המחזיק
ויהא כהלכה בולים נושא הוא כאילו השטר יחשב זאת ולכשיעשה

אותו. שהדביק האדם ע"י הבול בוטל כאילו תוקף בר

קנס מכל אדם לפטור בא אינו דלעיל התנאים מן תנאי שום (3)

דבק. בול ביטל שלא על לשאת שעליו עונש או

שנראה שטרות בענין
מתוכם כי מסכום בחו"ל

28. שטר חליפין או שטר חוב שנראה מתוכם כי מסכום או חתמום
כאילו אותם רואין הבולים, מס יסומן פיה שעל השטה קביעת לצורך הרי, בחו"ל
(א"י). פלשתינה בתוך נחתמו או נמשכו למעשה אם ואפילו בחו"ל נחתמו או נמשכו

שטר או שוטעטרחליפין
בולים ישא לא חוב

מוטבעים לאחר שקויים
שקויים. לאחר מוטבעים בולים ישא לא שטר או חליפין שטר שום .29

וכוי המוציא על קנס
חוב שטר או חליפין שטר
בולים נושאים שאינם

שטר כל משלם או לפרעון מגיש מעביר, מסב, המוציא, כל (1) .30
בקנס אותו קונסין כהלכה, בולים נושא ואינו במס החייב חוב שטר או חליפין
שטר או חוב שטר כל אחר אדם כל מיד ולוקח המקבל וכל פונטים. עשרה של
אחר באופן או קניה בדרך או בטחון בתורת או פרעון בתורת אם כזה חליפין
לכל בהם להשתמש או האלה השטרות ימוד על הכסף את לגבות רשאי יהא לא

שהוא: צורך

שהוגש מי הרי בולים, עליו כשאין לפרעון חליפין שטר הוגש שאם בתנאי
את ולבטל בו חייב שהשטר המס בסכום דבק בול עליו להדביק יוכל השטר לו
הסכום את לשלם הוא יכול ולאח"כ השטר, את המושך הוא היה כאילו הבול
הסכום מן המס את לנכות או השטר מושך של חשבונו את ולחייב בשטר הנזכר

למס. הנוגע בכל תוקף ובר קיים שטר כדין השטר של ודינו ההוא

המוטל עונש או קנס מכל אדם כל יפטור לא דלעיל התנאי (2)

כזה. שטר עם בקשר עליו

בולים ליתן צורן אין
אלא בשטר אחד מתוך

שטרות של סריה

מן אחד ושטר סוחרים מנהג עפ"י בסריה שנמשך חליפין שטר .31
בולים, ממס פטורים שבסריה השטרות שאר כל הרי כהלכה, בולים נושא הסריה
השטר מן ומיוחד נבדל באופן שהיא דרך באיזו הועברו או הוצאו כן אם אלא
הנושא בולים : ואם הוכח כי אחד מן השטרות נושאי בולים שמתוך הסריה אבד
הועבר ולא הוצא שלא הסריה שמתוך אחר חליפין שטר כל הרי נשחת, או



של תכנו להוכחת כעדות יקובל נשחת, או שאבד השטר מן נבדל באופן
בולים. נושא אינו ואפילו המושחת, או האבוד השטר

         שטרי מטען.
קיומו. לאחר בולים ישא לא מטען שטר (1) .32

כהלכה בוליט נושא שאינו מטען שטר מקיים או החותם כל (2)

פונט. חמשים של בקנס אותו קונסין

מטען שטרי

הדורש האדט ע"י ישולט תעודה בתורת במס החייב מסמך שעל המס .33
בטרם התעודה את החותם האדם ע''י שיבוטל דבק בול ע"י ויסומן התעודה את

מסמכותו. או מרשותו ידו, מתחת יוציאנה

חוזה שכירות של אניה.

דבק בול עיי יסומן המס

כל אניה" לשכירות "חוזה הבטוי כולל זו לצורך/פקודה (1) .34
הסכם או חוזה לשכירת כל/ספינה או כל תזכיר, מכתב או כתב אחר בין רב
כספים, של הטענתם או הובלתם בענין אחר אדם כך ובין הספינה בעל או החובל

כך. עם בקיטור או באניה חפצים או סחורות

דבק בול ע"י מסומן להיות יוכל אניה לשכירת חוזה על המם (2)
שיבוטל ע"י האדם המקיים לאחרונה את המסמך או שעל ידי קיומו הושלם

/ , מחייב. חוזה ונעשה המסמך

לשכירות חוזה פירושושל
אניה

בלי (א"י) לפלשתינה מחוץ לראשונה שקו/ים אניה לשכירת חוזה .35
בתוך רשאי חוזה לאותו הצדדים מן צד כל הרי בהלכה, בולים עליו שישא
. עשרה ימים מיום שנתקבל לראשונה בפלשתינה (א"י) ולפני שקויים ע"י אדם
בו חייב שהחוזה המס את המציין דנק בול עליו להדביק (א"י), בפלשתינה
דינו יהא בזה כאמור במסמך בולים ומשהודבקו הדבק, הבול את יבטל בזמן ובו

/ כהלכה. בולים הנושא מסמך כדין

חוזה לשכירת אניה
בחו"ל שקויים

לאחר אניה לשכירת בחוזה לטבוע/בול מותר הבאים בתנאים .36
/ י  שקויים:

המס שיששולם בתנאי לראשונה שקויים לאחר ימים שבעה בתוך (א)
וקנס של מאתים וחמשים מיל :

תנאים שבהם מותר
בחוזה בולים לטבוע
לאחר אניה לשכירת

קיומן



(ב) לאחר שבעה ימים, אך בתוך חדש ימיט מיום שקויים לראשונה,
בתנאי שישולם המס וקנס של עשרה פונטים.

ובשום מקרה אחר אין ליתן בו בול מוטבע.

העברה אגב מכירה.

מכירה אגב העברה
מס' 24 לש' 1929

37. (1) לצורך פקודה זו כולל המונח "העברה אגב מכירה" 

למקרקעים פרט רכוש, כל פיו שעל משפט בית של צו וכל כתב כל (א)
או לקונה מכירה, אגב למקנה, קם או עובר למניות, או לסטוק או

לאדם אחר הבא בשמו או עפ"י הוראותיו: וכן

שטרמכר. או במכירה העברה (ב)

העוברים בטחון בשטר או בסטוק היא מקצתה או כשהתמורה (2)

הבטחון. שטר או הסטוק שווי לפי ולורם אד מס ההעברה על מטילין לסוחר,

לסוחר עובר שאינו בטחון בשטר היא מקצתה או כשהתמורה (3)

בעד הבטחון שטר בתאריך המגיע הסכום על ולורם אד מס ההעברה על מטילין
הבטחון. שעל והרבית הקרן

 מזומנות לעתים הנפרע כסף היא מקצתה או כשהתמורה (4)

שנה, מעשרים יותר לא של מסוימת תקופה במשך הכסף נפרע אם (א)
על מטילין להפרע, שצריך הכללי הסכום את מראש לברר ואפשר

ההעברה בעד אותה תמורה מס אד ולורם על הסכום הכללי :

לעולמים או שנה מעשרים יותר של מסוימת תקופה במשך הכסף נפרע אם (ב)
האדם, בחיי מסתיימת שאיננה מסוימת בלתי תקופה במשך או
הכללי הסכום על ולורם אד מס התמורה בעד ההעברה על מטילין
עשרים במשך המכירה, תנאי לפי להפרע, יוכל או יפרע אשר

השנים שלאחר תאריך שטר ההעברה :

על מטילין אדם בני כמד. חיי או אדם חיי במשך הכסף נפרע אם (ג)
יפרע אשר הסכום על ולורם אד מס התמורה אותה בעד ההעברה



עשרה שתים תקופת במשך המכירה, תנאי לפי להפרע, יוכל או
השנים שלאחר תאריך שטר ההעברה.

(5) שום העברה אגב מכירה שהוטל עליה מס אד ולורם בקשר עם
יוטל לא הפרעונות, לבטחון תנאי גם בה ושיש שהם איזו תקופתיים פרעונות
זה במקרה שניתן מיוחד שטר ושום כזה, תנאי בשל משכנתא בתור מס עליה

מיל. מאות מחמש גבוה מם עליו יוטל לא הפרעון בטחון לשם

(6) כשיועבר רכוש לאדם בתורת תמורה, חלקית או שלמה, בעד
על או ודאי באופן אם תלויה, הרכוש כשהעברת או אדם, לאותו המגיע חוב

שאלה בין סטוק, או כסף של בהעברה או בתשלום מסויים, מאורע שאירע תנאי
החוב דין יהא כך, משמשים שאינם ובין הרכוש על אפותיקאי שעבוד משמשים
אליה שביחס הענין, לפי הכל חלקית, או שלמה תמורה כדין הסטוק או הכסף או

ולורם. אד מס ההעברה על הוטל

היו שלא ,אחרת זכות או שנתית הכנסה איזו נמכרת אם (7)

ע"י נוצרות אינן אחרת זכות אותה או שנתית הכנסה ואותה לכן, קודם קיימים
או בחוזה באמנה, ערובה, בשטר מובטחות רק הן אלא ממש העברה או נתינה
אחד על או האחר המסמך או.על הערובה כתב על מטילין  אחר, דבר בכל
ושטר ההעברה, על המוטל המס אותו אחד, ממסמך יותר כשיש המסמכים, מן

מכירה. אגב העברה כשטר יחשבו המסמך או הערובה

העתקות או קטעים מאושרים או מאומתים.
אומתו או שאושרו מס באיזה החייב מסמך של קטע או העתקה .38
האדם ע"י המסירה לפני שיבוטל דבק בול עליהם להדביק יוכלו אחרת, בדרך

המסמך. את מאמת או המאשר

העסקות או קטעים מפנקסים.

מותר לשים בול דבק
העתקות על

פנקס כל של מאושר קטע או מאושרת העתקה על המוטל המס .39
ההעתקה את הדורש האדם ע"י ישולם קבורה, או תמותה נשואין, טבילה, לידה,
הקטע או ההעתקה את החותם האדם ע"י שיבוטל דבק בול ע"י ויסומן הקטע או

סמכותו. או רשותו מתחת או ידו מתחת יוציאנו בטרם

דופליקטים ושאר העתקים.

דבק בול ע"י יצויין המס

להעתק פרט במס, החייב מסמך של ההעתק או הדופליקט .40
או המשכיר ע"י קויים שלא שכירות חוזה בתורת במס החייב מסמך של

הוראות בנוגע
מיני ושאר לדופליקטים

העתקים



בולים כנושאי לראותט שאין אלא דבק, בול בהם ליתן מותר בשמו, או המעביר
הוטבע כן אם מקוריאואלא כמסמך בולים נושאים הם כן אם אלא כהלכה
בהם בול המציין שהמס המלא והנכון שולם על המסמך המקורי שאלה. משמשים

הימנו. העתק או דופליקט

חוזי שכירות.
הסכמים טעונים בולים

כחוזי שכירות
בנינים או קרקעות להשכרת הסכם או שכירות לחוזה הסכם (1) .41
ובאותה תקופה לאותה ממש שכירות חוזה ההסכם היה כאילו המס אותו עליו יוטל

בהסכם. הזכורות תמורה

ובהתאם בולים הנושא הסכם אותו לאחר שנעשה שכירות חוזה (2)

לו יושת עליו מס של חמשים מיל בלבד.

כיצד מטילין מס על
בנוגע חגירה חוזה

וכו' ליבול,

לשלמם שצריך או שישולמו מהם חלק או החכירה כשדמי (1) .42
הסחורה או היבול ערך את רואין אחרת, סחורה או יבול בצורת נפרעים ההסכם עפ"י
ולורם". "אד מס ההסכם או החכירה חוזה על יוטל אליה שביחס חכירה כתמורת

מסויים סכום כדי לפחות יעלו הסחורה או שהיבול תנאי הותנה (2)

על תשלומו את לשלם מיוחד באפן השוכר על כשהוטל או מכך, יותר לא או

של שוים את מעריכין לכך, הברירה לו כשניתנה או קבוע, חילופין שער יסוד
עפ"י או המסויים בסכום ולורם", "אד מס הערכת לצורך הסחורה, של או היבול

הקבוע. החילופין שער

כיצד יוטל מס על דמי
שכירות הנפרעים בתורת
בשל או כסףעונשים
או מהחוזה הסתלקות

התחייבות מפאת
לעשות השוכר מטעם

תקונים

בשל שכירות לחוזה הסכם או שכירות חוזה על מס כל יוטל לא (1) .43
לשלמם שהוסכם ענושים כסף בתורת שכירות דמי תוספת בשל או שכירות דמי
הענין באותו שקיים שכירות חוזה איזה על ותור בשל או ידוע במקרה

מהם. הסתלקות בשל או ענין אותו עם בקשר הסכם על או הנידון

או כולו ונעשה ולורם" "אד מס עליו שהוטל שכירות חוזה (2)

מקצתו תמורת התחייבות מטעם השוכר לעשות תקונים חשובים או מחמת
תמורת או לו שהושכרו לנכסים הוספות או חשובים תקונים לכן קודם שעשה
לרבות כולה התמורה כל בעד מם עליו יוטל השכירות נושא לגבי התחייבות כל

לעיל. המפורש הסוג מן התחייבות כל

עפ''י לשלמם שצריך השכירות דמי על להוסיף הבא מסמך (3)

עליו יוטל לא שכירות כחוזה כהלכה בולים והנושא במס החייב אחר מסמך
פיו. על לשלמה שצריך השכירות דמי תוספת בתמורת שכירות כחוזה אלא מס



או שכירות חוזה בתורת במס החייב מסמך על המוטל המס (1) .44
שכירותמשנה לתקופה שאינה יתרה על שנה אחת, ותמורת שכרדירה של
חקלאית אדמה לחכירת חוזה בתורת מסמך על והמס פונט, מחמשים יותר לא
עולים שאינם שנתיים דמיחכירה ותמורת שנים שלוש על יתירה שאינה לתקופה
מותר מסמכים אותם של העתק על או דופליקט על המוטל והמס פונט מאה על
בהתחשב לראשונה, המסמך את המקיים האדם ע"י שיבוטל דבק בול ע"י לציינו

.(2) 17 סעיף הוראות עם

(2) כל המקיים או מכין או עוסק בהכנת מסמך כזה, פרט למכתבים
יושת לכן, קודם או קיומו בשעת בולים עליו נשא לא אשר מכתבים, חליפת או

פונטים. חמשה בסכום קנס עליו

מכתבי הקצאת מניות, מניות ארעיות ותעודות מניה ארעיות.

מותר ידועים במקרים
ע"י המס את לציין

דבק בול
מסי 24 לש' 1929

החייב מסמך כל מוסר או ידו מתחת מוציא נותן, המקיים, כל (1) .45
בטרם ארעית, מניה כתעודת או ארעית כמניה או מניות, הקצאת כמכתב במס

פונט. עשרים בסכום קנס עליו יושת כהלכה, בולים ישאו

עראית מניה תעודת על או מניות הקצאת מכתב על המוטל המס (2)

הנותן, המקיים, האדם ע"י שיבוטל דבק בול ע"י יצויין ארעית מניה על או
המסמך. את המוסר או המוציא

רשיון לנשואין

למכתבי בנוגע הוראות
הקצאת מניות, וכו'

דבק בול ע"י יצויין נשואין כרשיון במס החייב מסמך על המס .46
הרשיון. את הנותן האדם ע"י שיבוטל

מניפסט.

ע"י יצויין המס
דבק בול

הניתנת מכס לצרכי בכתב הצהרה פירושו "מניפסט" זו פקודה לצורך .47
סוכנה. ע"י או ספינה כל של החובל רב ע"י

מניפסט של פירושו

שיבוטל דבק בול ע"י יסומן כמניפסט במס החייב מסמך על המס .48
המכס. לרשות יוגש בטרם הסוכן או החובל רב ע"י

בטחונות העוברים לסוחר.

עיי יסומן המס
דבק בול

קנין תעודת כל מס, הטלת לצורך פירושו, לסוחר" עובר "בטחון .49
עיריה מועצת חברה, ע"י הוצאו או שנעשו חוב אגרת או התחייבות שטר לכל

בטחון של פירושו
לצורך לסוחר' עובר

הטלת המס



כולל הוא אין אך (א''י), בפלשתינה נתכוננו או שנוסדו מקומית מועצה או
ארעית. מניה תעודת או ארעית מניה מניות, הקצאת מכתב

המוציא על המוטל המס
לסוחר עוברים בטחונות
שאינם נושאים בולים

גהלגה

את קונסין כהלכה, בולים שישא בלא לסוחר עובר בטחון הוצא .50
העסקים כמנהל שמש הבטחון הוצאת שבשעת אדם כל ואת אותו, המוציאה החברה
ואם פונט, המשים של בקנס שלה, אחר ראשי כפקיד או כמזכירה או החברה של
אדם כל את קנס באותו קונסין מקומית, מועצה או עיריה ע''י הבטחון הוצא

הבטחון. את שהוציא

משכנתאות וכו'.
משכנתא.פירושה של משכנתא בצורת בטחון זו, פקודה לצורך פירושו, "משכנתא" המונח .51

לתשלום סכום קבוע ומסויים שהלווהו באותה שעה או שהיו חייבים בו קודם
מכן לאחר ישלמוהו או שילווהו כסף כל לתשלום או לשלמו, שהתחייבו או לכך
הלווהו שכבר סכום כל עם יחד בין ושב, עובר חשבון יסוד על בו חייבים שיהיו או
משכנתא כולל והריהו העניו, לפי הכל כזה, סכום בלי ובין בו חייבים שכבר או
מקרקעים. של משכנתא כולל הוא אין אך ומשכון, וערבון לסוחר עובר בטחון של

דבק בול ע"י יצויין התחייבותהמס שטר או משכנתא שטר בתורת במס החייב מסמך על המס .52 ו
הוראות עם בהתחשב לראשונה, המקיימו האדם ע''י שיבוטל דבק בול ע"י יצויין

.(2) 17 סעיף

כיצד יוטל מס על
בטחון להלואות שבעתיד

אשר או ישלמוהו או שילווהו כסף כל לסלוק או לתשלום בטחון (1) .53
לכן קודם פרעונו זמן שהגיע כסף בצירוף בין עובר חשבון לפי פרעונו זמן יגיע
מוגבל להגבות שסופו או שהובטח הכולל הסכום היה אם הרי כזה, כסף בלי ובין

כאמור. שהוגבל לסכום בטחון בעד מס הבטחון על יוטל שהוא, אופן באיזה

הבטחון ישמש לא מוגבל בלתי כולל סכום אותו היה אם (2)

או הלואה נעשתה אם ואולם עליו, חל האדולורם שמס הסכום להבטחת אלא
מס לצורך הבטחון, שטר של דינו יהא עליו, חל שהמס הסכום על נוסף מפרעה

המפרעה. או ההלואה מתן ביום יהא שתאריכו ומיוחד חדש כמסמך בולים,

אקטים נוטריונים.
המס יסומן ע"י

דבק עלבול הנוטריון מטעם הנעשה פרוטסט ועל נוטריוני אקט על המס .54
הנוטריון. ע"י שיבוטל דבק בול ע"י יסומן חוב, שטר או חליפין שטר



פוליסות של ביטוח.
פיו שעל מסמן כל זו, פקודה לצורך כולל, בטוח" של "פוליסה המונח .55
"ביטוח" והמונח מוכחת, שעשיתו או לעשותו שהוסכם או ביטוח חוזה כל נעשה

באחריות. הבטחה מיני כל כולל

פוליסו של ביטוח ימי.

פוליסות של פירוקן
ביטוח של

לרבות ביטוח זו, פקודה לצורך פירושו, ימיי' לביטוח "פוליסה המונח (1) .56
סחורותיה או רהיטיה או אבזריה מבובותיה, של או ספינה כל של מחודש, ביטוח
או מטענה של או ספינה כל גבי על המצויים שהוא מין מאיזה נכסים של או

לבטחם החוק עפ''י שמותר אתה בקשר או שבספינה אחרת הנאה טובת כל של
והכולל טרנסיט, כל לצורך נכסים או רהיטים סחורה, ביטוח כל מקיף והריהו
בו לאו דוקא סכנה ימית בלבד אלא גם כל סכנה אחרת הכרוכה בטרנסיט
האחרונה תעודתם למקום ועד הטרנסיט תחילת למן בביטוח, והכלולה המבוטח,

הנכסים. או הרהיטים הסחורה, של

עם בקשר סכנה חשש כל עצמו על לקבל אדם הסכים (2)

תמורת ספינה, על טעונים כשהם שהם מין מכל רכוש או פרקמטיא או סחורה
בצורה ואם נוספים מטען דמי בצורת אם לו שישולם או לו ששולם סכום כל

מכל הרכוש או הפרקמטיא או הסחורה בעל את לפטור אדם התחייב או אחרת,
את רואין סכום, אותו תשלום תמורת היזק, או הפסד או סכנה חשש על אחריות

ימי. לביטוח כחוזה ההתחייבות או ההסכם

פירושן של פוליסות
ימי לביטוח

החל ימי ביטוח או זמן לגבי וגם נסיעה לגבי גם שנעשה ימי ביטוח .57
שם, עגינתה ולאחר חפצה למחוז הספינה הגיע מיום יום שלשים שלאחר זמן על

לזמן. כפוליסה והן לנסיעה כפוליסה הן מס הפוליסה על יוטל

גם המשמשת פוליסה
לביטוח הנסיעה וגם
תהא הזמן לביטוח
מסים בשני חייבת

שהיא עת בכל בולים עליה להדביק אין ימי לביטוח פוליסה (1) .58
הבאים: המקרים בשני אלא בעדה, ערב או עליה חתם שאדם לאחר

בכך, צורך יש אם הרי בול, אליה שהודבק הדדי לביטוח פוליסה כל (א)

בול; עוד אליה להדביק אפשר

או חתומה הפוליסה היתה לא הנוסף, הבול שנדרש בזמן כי בתנאי
הפוליסה שעל שהמס הסכום שעור על העולה לסכום חתימתערובה נושאת

חל עליו:

בת אינה פוליסה שוס
היא כן אם אלא תוקף
כהלכה בולים נושאת



תתקיים לפועל שהוצאתה אלא בחו''ל קוימה או שנערכה פוליסה כל (ב)

עת בכל בולים עליה להדביק אפשר בארץ, האופנים מן באופן
בפלשתינה לראשונה שנתקבלה לאחרי ימים עשרה בתוך שהיא

בלבד. המס תשלום לאחר (א"י),

כמסמך כחומרעדות, הגשתה לצורך תהא, ימי לביטוח פוליסה (2)

בשל החוק עפ"י בתשלומו שחייבים והקנס קיומו, לאחר בולים בו ליתן שמותר
פונט. מאה יהא בולים הדבקת אי

שנויים לעשות מותר
בפוליסות חוקיים
ידועות בהגבלות

החוק עפ"י שמותר שנוי שום יאסור לא זו בפקודה האמור דבר שום .59
ערובה: בחתימת שנחתמה לאחר ימי לביטוח פוליסה כל של בתנאיה לעשותו

שבוטח הסכנה חשש את הקובעת מודעה שתמסד לפני ייעשה שהשנוי בתנאי
כדי בשינוי יהא לא חדשים מששה לפחות הפוליסה נעשתה אם וכי מלכתחלה,
ליותר הפוליסה נעשתה ואם חדשים, מששה ליותר הביטוח מועד את להאריך
משנים ליותר הביטוח מועד את להאריך כדי בשינוי בו יהא לא חדשים, מששה
קנינם או אדם אותו של קנינו נשארים המבוטחים החפצים וכי חודש, עשר

נוסף. סכום כל ביטוח עמו גורר יהא לא השנוי וכי אדם, בני אותם של

אין אם ביטוח על קנס
בולים נושאת הפוליסה

כדין

60. (1) כל אדם 

או ימי לביטוח חוזה על שחתם או ימי ביטוח מבטח שנעשה (א)
ימי, לביטוח תמורה או פרימיה כל קבל בעקיפין או שבמישרין
אותן שזקפו או כאלה תמורה או פרמיה לקבלת בחוזה שהתקשר או
לשלם מתחייב או אחריות כל ביודעין עצמו על שקבל או לזכותו,
מאורע התרחשות או סכנה אבדה, כל בעד כסף סכום כל משלם או
הנושאת בפוליסה מובע היה לא הביטוח ואותו ימי, ביטוח עם בקשר

או כהלכה, בולים

בסידורו או בעשייתו ביודעין מתווך או ימי ביטוח כל מסדר או העושה (ב)
ואם במישרין אם לשלם, עצמו את מחייב או משלם או הנותן או

בחוזה המתקשר או ימי ביטוח לכל תמורה או פרימיה כל בעקיפין, ■
או כהלכה, בולים הנושאת בפוליסה מובע היה שלא ימי לביטוח

בפעולה האשם או רמיה, קנונית או רמיה תחבולת בכל המעורב (ג)
כונה מתוך זדוניים, פעולה בחסרון או בהתרשלות או זדונית



שעל או ימי, ביטוח של פוליסות על החלים המסים מן להשתמש
המסים, מאותם להשתמט אפשר ידיהם

פונטים.. מאה של בקנס כזאת עברה כל על אותו קונסין

ביטוח לכל ומתן משא המנהל אחר אדם או סוכן סרסור, כל (2)

עברה כל על אותו קונסין זו, פקודה של הנכונים ולפירושה לכוונתה בנגוד ימי
או סרסרות לדמי חוקית תביעה כל לו תהא ולא פונטים, מאה של בקנס כזאת
כסף וכל הביטוח, עם בקשר הוציא או שלם שהוא כסף סכום לכל או עמילות,
וישאר תמורה בלא שניתן כסף כדין דינו סרסרות, דמי אותם לחשבון לו ששולם

שלו. המעביד של קנינו

כל של להוצאתו או לנתינתו גורם או מוציא או שנותן מי (3)

את הוציא או שנתן ובשעה ימי לביטוח פוליסה של העתקה להיות המכוון מסמך
המסמך לא היתה קיימת פוליסה נושאת בולים כהלכה שאותו המסמך הוא
העתק הימנה, קונסין אותו על עברה כזאת בקנס של מאה פונט נוסף על כל

להם. צפוי שיהא ענושים כסף או קנס

ע''י יבוטל אשר דבק בול ע"י יסומן ימי לביטוח פוליסה על המס .61
.(1) 58 הסעיף הוראות עם בהתחשב לראשונה, הפוליסה את המקיים האדט

המס יסומן ע''י בול דבק

פוליסות ביטוח חוץ מביטוח ימי.
זו, פקודה לצורר פירושו, חיים" לביטוח "פוליסה המונח (1) .62
נגד לביטוח פוליסה או אדם, בני כמה של חייהם או אחד, אדם חיי לביטוח פוליסה
לפוליסה פרט אדם, בני אותם או אדם אותו בחיי התלוי או הקשור מאורע או מקרה כל
של ביטוח מפני תאונה: והבטוי "פוליסה לביטוח מפני תאונה" פירושו פוליסת
מעשה או תאונה בעקב דוקא אדם במות לשלמו שהוסכם תשלום לכל ביטוח
גופנית, לחבלה כפיצויים לשלמו שהוסכם או הטבע בדרך שלא או אלמות
והריהו כולל הודעה או מודעה בעתון או בדברפרסום אחר המכוונה להבטיח
המכיל דברהפרסום של או העתון של המוכ"ז או המחזיק במות כסף תשלום
תאונה בעקב אלא באו לא החבלה או המות אם חבלה, לו בהגרם או המודעה את

הטבע. בדרך שלא אחר באפן או אלמות מעשה או

(2) פוליסה לביטוח מפני תאונה לא יוטל עליה מס של יותר
מעשרים מיל מחמת שהיא כוללת תנאי לתשלום סכום כסף למבוטח במשך ימי

גופנית. חבלה מתוך פסילותו או מחלתו

פוליסה של טירושה
ופוליסת חייט לביטוח

תאונות לביטוח



דבק בול עי יסומן 63. המס של עשרים מיל. המוטל על פוליסת ביטוח, פרט לפוליסה שלהמס
המקיים האדם ע"י שיבוטל דבק בול ע"י יסומן חיים, ביטוח של או ימי ביטוח

הפוליסה. את ראשון

מוסר שאינו מי על קנס
בולים נושאת פוליסה

כהלכה או על מי שמוסר
שאינה פוליסה וכו'
נושאת בולים כהלכה

 אדם כל .64

לביטוח פרט לביטוח, תמורה או פרימיה כל לזכותו זוקף או המקבל (א)
הפרימיה את לזכותו זקף או שקבל מיום חדשים שלשה ובתוך ימי,
נושאת ביטוח פוליסת מקיים ואינו מוסר אינו התמורה, את או

או כהלכה, בולים

ימי, ביטוח של לפוליסה פרט פוליסה, כל מוסר או מקיים או העורך (ב)
מסכים או בחשבון זוקף או משלם או כהלכה, בולים נושאת שאינה
כזאת, פוליסה כל יסוד על כסף סכום כל בחשבון לזקוף או לשלם

פונט. עשרים של בקנס אותו קונסין

של העברה תעודת
חיים לביטוח פוליסה
טעונה בולים בטרם
הכסף סכום ישולם

המבוטח

למקבל תקנה לא חיים לביטוח פוליסה של העברה תעודת שום (1) .65
תביעה להגיש זכות כל החוקיים, כחו לבאי או ליורשיו בה, הנזכר ההעברה
כסף אותו בעד תוקף בת קבלה ליתן או ידה על המבוטח הכסף על משפטית
כהלכה, בולים נושאת ההעברה תעודת היתה כן אם אלא הימנה, חלק כל בעד או
אם אלא ההעברה תעודת אותה מכוח התובע אדם לכל ישולם לא כסף ושום

כהלכה. בולים נושאת העברה תעודת אותה היתה כן

החל נפרע הבלתי המס הרי זה, לסעיף בנגוד כסף סכום שולם (2)

ההעברה, בתעודת בולים נתינת בשעת שיוטל הקנס עם יחד תעודתההעברה, על
הכסף. את המשלם מהאדם לממשלה המגיע חוב בגדר יהיו

מס בענין הסכם סידור
פוליסות על בולים
לביטוח מפני תאונה

הממונים דעת ולפי תאונה, מפני לביטוח פוליסות שמוציא מי (1) .66
לדרוש כדאי אין או מעשית אפשרות אין שלפיה בצורה הביטוח עסק את מנהל הוא
לבוא הממונים רשאים לחוד, ופוליסה פוליסה כל על ישולם מיל עשרים בסך שהמס
הסכומים מכל חשבונות שנה לרבע אחת להם להגיש אדם אותו עם הסכם לידי

תאונה. מפני לביטוח פוליסות על פרימיות בתורת שנתקבלו

את ויכיל הממונים בעיני שייטב בטופס ערוך יהא ההסכם (2)

בעיניהם. שייטבו התנאים



כח והרשאה.

בשמו לפעול אדם של כחו את המיפה מסמך פירושו והרשאה כח (1) .67
אחר. אדם של

 (1מ)
(2) המס המוטל על מסמך הטעון מס בתורת כח והרשאה יסומן

המסמך. את ראשון המקיים האדם ע"י שיבוטל דבק בול ע"י

שקויים והרשאה כח בתור במס החייב מסמך על המוטל המס (3)

בכל מקום שהוא מחוץ לפלשתינה (א"י) יצויין ע"י בול מוטבע : והאדם המגיש
את המסמך יחתום על תעודה המפרשת את התאריך שבו קויים המסמך לראשונה

(א"י). בפלשתינה לראשונה נתקבל בו והתאריך

פועל או כהלכה בולים נושא שאינו והרשאה כח המקבל כל (4)

על פיו קונסין אותו בקנס של עשרים פונטית

קבלות.

והרשאה שלכח פירושו
המס ותשלום

כתב כל או תזכורת זו, פקודה לצורך כולל, "קבלה" המונח (1) .68
כדי העולה סכום של תשלומו את או הפקדתו את או קבלתו את בהם שמאשרים
כדי העולה בסכום חוב שטר כל או חליפין שטר כל של או ומעלה פונטים שני
שני פונטים ומעלה, או שבהם מאשרים את סלוקם, פרעונם או תשלומם של כל
מתוכם שמשתמע או ומעלה, פונטים שני כדי והעולים מהם, חלק או דרישה או חוב

שם. עליהם חתום שלא ובין שם עליהם שחתום בין כזה, אישורקבלה

הקבלה את הנותן האדם ע"י ישולם קבלה על המוטל המס (2)

ידו. מתחת יוציאנו בטרם הקבלה את הנותן האדם ע"י דבק בול ע"י ויסומן

דואר. בבול הקבלה על המס את לסמן מותר (3)

מס בענין הוראות
קבלות על

בתנאים מוטבע בול בה לשים מותר בולים, עליה ואין קבלה ניתנה .69
 אומרת זאת הבאים,

חמשה של וקנס המס בתשלום נתינתה, לאחר יום עשר ארבעה בתוך (א)
פונטים :

בול לשים מותר אימתי
קיומן לאחר בקבלות



בתשלום נתינתה, לאחר ימים חודש בתוך אך יום עשר ארבעה לאחר (ב)

פונטים. עשרה של וקנס המס

מוטבע. בול בה נותנים אין אחר מקרה ובשום

קנס על עברות בקשר
עם קבלות

 אדם כל .70

או כהלכה, בולים נושאת ואינה מס הטעונה קבלה הנותן (א)

(ב) כשקבלה טעונה מס והוא מסרב ליתן קבלה הנושאת בולים כהלכה,
או

לסכום קבלה נותן והוא ומעלה פונטים שני של סכום לו ששולם (ג)

הסכום את מחלק או מפריד או פונטים שני כדי עולה שאינו
 המס, מן להשתמט כונה מתוך

פונטים. עשרה של בקנס אותו קונסין

תעודות סטוק למוכ"ז ותעודות מניה למוכ"ז

תעודות של פירושן
ותעודת למוכ"ז סטוק

למוכ"ז מניה

הטלת לצורך פירושן, למוכ"ז" מניה ו"תעודת למוכ"ז" סטוק "תעודת .71
מועצה או עיריה מועצת חברה, ידי על מוצאות כשהן תעודות אותן עליהן, מס

בשמן. או (א"י) בפלשתינה נתכוננו או שנוסדו מקומית

תעודת מתן על קנס
תעודת או למוכ"ז סטוק
כשאינן למוכ"ז מניח
כהלכה בולים נושאות

נושאות כשאינן שהוצאו למוכ"ז מניה תעודת או למוכ"ז סטוק תעודת .72
אדם וכל התעודות את שהוציאה החברה את קונסין הרי  כהלכה, בולים
או כמזכירה או החברה של העסקים כמנהל שמש התעודות הוצאת שבשעת
כפקיד ראשי אחר שלה בקנס של חמשים פונט, ואם היתה זו מועצת עיריה

התעודות. את שהוציא אדם כל קנס באותו קונסין מקומית, מועצה או

סטוק ומניות.
או סטוק של טירושם
הטלת לצורך מניות
או העברתן על מס

מכירתן

או העברתם על המס הטלת לצורך פירושם, "מניות" או "סטוק'' .73
מועצה או עיריה מועצת חברה, כל ע"י המוצאים מניות או סטוק מכירתם,

בשמן. או (א"י), בפלשתינה שנתכוננו מקומית



כרטיסיםשעשועים צבוריים.

המשכרים המשקאות פקודת בגדר צבורי שעשוע העורך כל (1) .74
חייב ומעלה, מיל המשים כדי עולים אליהם הכניסה שדמי הצבוריים והשעשועים
בכך התרשל ואם הנכונים, הכניסה דמי את עליהם ולרשום כרטיסים להוציא

פונט. עשרים של בקנס אותו קונסין  זאת, עשה לא או

עליו לקונה ימסרם בטרם הרי כאלה, כרטיסים המוכר כל (2)

וחייב בו, חייב שהכרטיס המס את המסמן המתאים הדבק הבול את בהם ליתן
 בזה, כאמור הבול את הדביק לא או בכך התרשל ואם כהלכה, לבטלו הוא

שעשועים העורכים אנשים
צבוריים חייבים להוציא

כרטיסים.
ע. פרק

פונטים. עשרה של בקנס אותו קונסין

השעשוע של שההכנסות מחמת המס מן שימסרוהו הרוצה כל (3)

לאותו כרטיסים יוציא בטרם הרי צדקה, לצרכי או דת לצרכי מוקדשות תהיינה
השעשוע יערך שבו המחוז אותו למושל פטורין בקשת להגיש עליו שעשוע,
מכל בפטורין יזכה לא ונדחתה, בקשה הגיש אם או כזאת בקשה הגיש לא ואם

שעשוע. לאותו שהוצאו הכרטיסים על המוטל מס
(4) (7)

(5) תעודת קנין על סחורה.
(6)

מס' 24 לש' 1929

(6)
כל זו, פקודה לצורך פירושו, סחורה" על קנין "תעודת הבטוי (1) .75
זכותו יורשי או בו הנזכר אדם כל של לקנינו עדות המשמש כתב או מסמך
בית או סחורות מחסן בכל המצויים בפרקמטיה או בסחורה או בנכסים ■החוקיים,

בשמו. או הסחורה על הממונה האדם ע"י מאושר או והחתום רציף, בכל או סחורות

דבק בול ע"י יסומן סחורה על קנין תעודת על המוטל המס (2)

המסמך. את המוציא או המקיים העורך, האדם ע"י שיבוטל

פיצוי או ערבות בתורת מקבל או עושה מקיים, המוציא, כל (3)

עשרים של בקנס אותו קונסין כהלכה, בולים נושאת שאינה לסחורה תעודה כל
פונטים.

חלק ד. מכירת בולי הכנסה דבקים

לתעודות בנוגע הוראות
סחורה

דבק. הכנסה בול פירושו זה בחלק "בול" המונח מהו76. בול

לכל רשיון ליתן דעתו הכרעת עפ"י יוכל האוצר בית לאש (1) .77
ברשיון. שיפורש מקום בכל בולים למכור אדם

רשיונות ליתן הסמכות
בולים למכור



שניתן האדם של מגוריו מקום ואת המלא שמו את יפרש הרשיון (2)
לו הרשיון ותאורם של כל בית, חנות, או מקום שהורשה למכור בהם בולים.

דרוש יהא בשותפות בולים במכירת העוסקים אנשים מספר לכל (3)

בלבד. אחד רשיון רק

ליתן בלי רשיון לבטל שהיא עת בכל רשאי האוצר בית ראש (4)

לכך. טעם כל

ונוחות בולטות באותיות לקבע עליו בולים למכור שהירשה כל (5)
לקריאה בגודל של לא פחות מאינטש אתד בשלט שיושם במקום בולט מחוץ
המלא שמו את בולים, בהם למכור שהורשה מקום או חנות בית, כל של לחזית
השתמט או בכך התרשל ואם הכנסה'/ בולי למכור רשיון "בעל המלים בצרוף

השתמטות. או התרשלות כל על פונטים עשרה של בקנס אותו קונסין מכך,

שתקבע.*הנחה ההנחה אותה לו נותנין בולים הקונה רשיון בעל .78

קנס על מכירת בולים
רשיון עפ"י שלא

עוסק והוא בולים ולחלק למכור כהלכה נתמנה שלא מי (1) .79
המוכר או זו, פקודה עפ"י לכך רשיון שיקבל מבלי האופנים מן באופן במכירתם
של בקנס אותו קונסין ברשיונו, מפורטים שאינם מקום או חנות בית, בכל אותם

ועברה. עברה כל על פונטים עשרים

רשיון לו שאין או בולים ולחלק למכור כהלכה נתמנה שלא מי (2)

לוח כל על או לו, מחוץ או בתוכו ביתו, על תולה והוא בולים במכירת לעסוק
שאינו ובין לביתו מחובר שזה בין הצבור, לעיני הגלוי אחר חומר על או

לו שיש או בולים מוכר שהוא לומר המכוונות או האומרות מלים כל מחובר,
פונטים. עשרה של בקנס אותו קונסין לכך, רשיון

שישקנס על הרוכל בבולים בין בולים, כל לחליפין או למכירה מוביל או הרוכל כל (1) .80
עשרים של בקנס אותו קונסין לכך, רשיון לו שאין ובין בולים למכור רשיון לו

לו. צפוי שיהא אחר עונש או קנס לכל נוסף פונט

יתירה שאינה לתקופה יאסר הקנס את העבריין שלם לא אם (2)

חדשים. שני על

. עיין ,,מראי מקומות" בסוף הכרך.



לראש וימסרו יוחרמו העברין של ברשותו שנמצאו הבולים כל (3)

האוצר. בית

לבולים הנוגעות עברות  הי חלק
לעשיתם מסרסר או גורם או הבאים, המעשים אחד את העושה כל .81

 בעשייתם, עוזר או מסייע או

בול, או חותמת מזייף (א)

שהוא, חומר כל גבי על מזוייפת חותמת טובע או המדפיס (ב)

שהוא, חומר כל גבי על נכונה חותמת במרמה טובע או המדפיס (ג)

חומר מכל בול כל במרמה, שהוא אופן בכל מסיר או קורע גוזר, (ד)
הימנו, חלק בכל או בבול האופנים מן באופן להשתמש מנת על

בכל האופנים מן באופן להשתמש כונה מתוך בול כל בתרמית משחית (ה)
הימנו, חלק

אשר הימנו חלק או בול איזה בול, כל על או חומר בכל בתרמית קובע (ו)
שלא ובין במרמה בין שהוא, אופן באיזה הוסר או נקרע נגזר,

אחר, בול כל מתוך או חומר כל מתוך במרמה,

בול, עליו הנושא חומר מאיזה אחר, באופן מסיר או במרמה מוחק (ז)
כל או תאריך סכום, שם, כל לכאורה, הסרה ובין ממש הסרה בין
מן באופן להשתמש כונה מתוך בו, הכתובים אחר ענין או דבר

החומר, שעל בבול האופנים

בול כל או מזויף בול כל ביודעין מפיץ או למכירה מעמיד או מוכר (ח)
ביודעין משתמש או אמיתית בחותמת במרמה הוטבע או שנדפס

כאלה, בבולים

כל ברשותו מחזיק הנאשם, על שהוכחתו חוקי, צידוק ובלא ביודעין (ט)
במרמה הוטבע או שנדפס בול כל או מזוייפים בול או חותמת
או ונקרע נגזר אשר מבול חלק או בול כל או אמיתית בחותמת

הנוגעות ידועות עברות
לחותמות בולים



הושחת אשר בול כל או שהוא חמר מכל במרמה אחר באופן הוסר
שהוסר או במרמה מתוכו שנמחק בולים הנושא חומר כל או במרמה
שם, כל וביןהסרהלכאורה, ממש הסרה בין אחרת, בצורה מתוכו

אחר, ענין או תאריך סכום,

מאסר. שנות לשבע צפוי ויהא בעברה ■אשם

בחקוי ניר העושה
בולים למס המשמש לניר

י

 הנאשם על שהוכחתם חוקי צידוק בלא או חוקית רשות שמבלי כל .82

אותיות מליט, כל מופיעים שבגופו ניר כל לעשות גורם או עושה (א)
של בגופו המופיעים אחרים סמלים כל או שורות סימנים, מספרים,
הממונים ע"י המשמש או שהוכן נייר, של לגופו והמיוחדים ניר,
כל או חותמת כל של טביעתה לקבלת הוראותיהם עפ"י או

סמלים או שורות סימנים מספרים, אותיות, מלים, מאותם חלק
וכל ניר, כאותו שיתקבלו כדי או ניר אותו לחקות כדי אחרים,
המסרסר לעשיית ניר כזה או מסייע או עוזר לעשיתו או מחזיק

או ביודעין, ברשותו כזה ניר

סמלים או שורות סימנים, אותיות, מלים, להופעת מסייע או גורם (ב)

או שורות סימנים, אותיות, מלים, מאותם חלק כל או לעיל כאמור
שיתקבלו כדי או לחקותם כדי שהוא ניר כל של בגופו אחרים סמלים

כאלה, בתור

מאסר. שנות לחמש צפוי ויהא בעברה אשם

ניר, ברשותו המחזיק
חותמותיהם או קלישאות
בולים למס המשמשים

י;

83 .כל שמבלי רשות חוקית או צידוק חוקי שהוכחתם על הנאשם, קונה
או מקבל או מחזיק ברשותו ביודעין, 

מנת על הוראותיהם, עפ"י או הממונים ע"י הוכן או שעובד ניר כל (א)
הניר ישא בטרם חותמת כל של טביעתה קבלת לשם בו להשתמש

או הצבור, לצרכי ויוצא כהלכה בולים

לעיבודו במיוחד המשמש אחר כלי או דפוס גליל, חותמת, קלישה, כל (ב)
כזה, ניר כל של

יאשם בעברה ויהא צפוי לשלוש שנות מאסר.



84. יכול שופט שלום, על יסוד ידיעות שנמסרו בפניו בשבועה שיש יסוד
נכון לחשוד באדם כי הוא אשם באחת העברות דלעיל, לתת צו בחתימת ידו לערוך
התפוסים או החשוד לאיש השייכים מקום או בנין חנות, חדר' בית, בכל חיפוש
או עסוק שהיה על או מעורב או עסוק היותו על חשוד אדם כשאותו או ידו, על
או כלים מכונות, בהטמנת חשוד שהוא או דלעיל העברות אחת בעשיית מעורב
החיפוש שנערך לאחר ואם דלעיל, העברות אחת לעשיית ששימשו מכשירים
נמצא דבר מאותם הדברים, יהא מותר לחפשו ולקחתו משם ולמסרו אחר כך לראש

האוצר. בית

צו הפוש לשם גלוי
חותמות מזויפות וכו'

סברה שיש או שידוע במקום שפוט לו שיש שלום שופט כל (1) .85
נתקבלו או נגנבו שאלה לחשוד יסוד יש אם הרי בולים, בו מצויים או שטמונים
שופט כל לפני או לפניו ולהביא ולתפוש לתפשם, צו ליתן הוא יכול במרמה,
הבולים, נמצאו בחזקתו או שברשותו האדם את השפוט אזור באותו אחר שלום

החוק. לפי בו שינהגו מנת על

או ברשותו הבולים למציאות מספיק טעם האדם נתן לא אם (2)

בולים ולהפיץ למכור כחוק שנתמנה מאדם הבולים את קנה שהוא נראה לא אם

אותם ומוסרים הבולים את מחרימין בולים, למכור כהלכה רשיון שקבל או

האוצר: בית ראש לידי

הבולים מסירת לאחר חדשים ששה במשך שהיא עת באיזו שאם בתנאי
או מאתו נגבו כאמור שהוחרמו שהבולים הממונים דעת הנחת כדי אדם מברר
כחוק שנתמנה מאדם אותם קנה הוא וכי אחרת מרמה בדרך ממנו נתקבלו
בולים, במכירת לעסוק כחוק רשיון לו שניתן מאדם או בולים, ולהפיץ למכור

הבולים. את לו להחזיר מותר

תפישת בולים שנגנבו
במרמה שנתקבלו או

סברה שיש או שידוע במקום שפוט לו שיש שלום שופט כל (1) .86
כי הדעת על המתקבל חשד יסוד על רשאי, יהא בולים, בו טמונים או שמצויים
ולאסור ולהחרימם הבולים את ולתפוש לחפש צו להוציא מזוייפים, הבולים
האדם את שפוט אזור שבאותו אחר שלום שופט כל לפני או לפניו ולהביא
שבחזקתו או ברשותו נמצאו הבולים על מנת שינהגו באותו אדם עפ"י החוק.

(2) נמצאו בולים מזוייפים ברשותו של אדם שנתמנה למכור
אותו של דינו יהא בבולים, לסחור רשיון בעל היה או שהנהו או בולים ולהפיץ
ומתון מזוייפים שהם ידיעה מתוך ברשותו הללו הבולים את שהחזיק מי כדין אדם

מזויפים בולים תפישת



עפ"י המוטל לעונש צפוי יהא אדם ואותו בהם, ולהשתמש להפיצם. למכרם כונה
החוק על המוכר המפיץ או המחזיק ברשותו בולים מזוייפים או על המשתמש
הדעת. את המניחה בצורה ההיפר את הוכיח אם חוץ מזוייפים, שהם ידיעה מתוך בהם

כשתופסים נוהגין כיצד
בולים

לו ליתן הצו עפ"י המורשה האדם על הרי צו עפ"י בולים נתפשו .87
קבלה ידו, על בכך נדרש אם בחזקתו, או ברשותו נמצאו שהבולים לאדם
לפני הבולים את לסמן ולהרשות ופרטיהם סכומם הבולים, מספר את המאשרת

המקום. מן שיוציאם

בולים טשטוש בענין
דבקים

השימוש לפני דברמה עליו רושם שהוא מתוך דבק בול המטשטש כל .88
בו, קונסין אותו בקנס של חמשה פונטים :

תנאים ולפי הממונים של המפורשת בהסכמתם אדם, כל שיכול בתנאי
לפני אחרת בדרך לקנינו להעבירו או דבק בול גבי על משהו לכתוב שייקבעו,

הבול. של זיהויו לצורר בו, השמוש

קנס על מעשי רמיה
למסים ביחס

89. כל העושה מעשה רמיה או תחבולת ומיה או מכשיר רפויה, או
לשלול כונה מתור כחוק, מפורשת הוראה לגבם נקבעה ולא בעשייתם, מעורב

בהונאה כל מס מן הממשלה, קונסון אותו בקנס של חמשים פונט.

משפטי מו"מ  וי חלק
קנסות גבית

ו

המגיעים חובות כדין דינם יהא זו פקודה עפ"י המוטלים הקנסות כל 90
המשפטי היועץ מטעם שיוגש אזרחי משפט בדור יהיו וגבייתם ותביעתם לממשלה

לכך. שפוט לו שיש מחוזי משפט בית לפני

קנסות להקטין הסמכות
משפטי מו"מ ולעכב

קנס כל של סכומו את להקטין דעתם, הכרעת לפי הממונים, יכולים .91
לשם שהוגש משפט כל לסלק או לעכב או זו פקודה שעפ''י ענושים כסף או
או הקנס . את ולהמתיק להוסיף הם רשאים הדין פסק מתן לאחר וגם גבייתו,

לגמרי. עליהם לותר או הענושים כסף את

שונות  ז' חלק
בולים חילופי ההכנסהבענין בולי יחדלו ואילו זו פקודה של תקפה תחלת מיום החל (1) .92

שחייבים מס כל סימון לשם חוקיים בולים להיות זה לתאריו קודם בהם שהשתמשו
בו עפ"י פקודה זו : וכל מסמך שקויים לראשונה ע"י אדם לאחר אותו היום



שאינו כמסמך יחשב כזה, בול עליו ויש היום אותו שלאחר תאריך עליו הנושא או
כחוק: בולים נושא

בתנאי שכל מסמך הנושא בולים כאמור לעיל ואשר קויים ראשונה
יחשב (א"י), לפלשתינה מחוץ מקום בכל תאריך אותו אחרי חדשים שני בתוך

עליו. המסומן המס סכום כדי עד רק כחק בולים נושא הוא כאילו

בכל השימוש את להפסיק העליון הנציב שמחליט אימת כל (2)

בעתון כך על רשמית מודעה ומוסר תחתיו שישמש חדש בול וקובע בול
שאותו ובלבד ואילך, במודעה שיפורש יום מאותו החל הרי הרשמי,
שהופסק הבול יחדל המודעה, התפרסם מיום ימים חודש עבור לפני יחול לא יום
השימוש בו להיות בול חוקי לסימון כל מס המוטל עפ"י פקודה זו: וכל מסמך
במודעה המפורש היום שלאחר תאריך הנושא או אדם איזה ע"י ראשונה שקויים
כחק: בולים נושא שאינו במסמך יחשב בו השימוש שהופסק בול עליו ויש כאמור

בתוך ראשונה קויים ואשר לעיל כאמור בולים הנושא מסמך שכל בתנאי
יחשב (א"י), לפלשתינה מחוץ שהוא מקום בכל האמור היום לאחר חדשים שני

כחק. בולים הנושא כמסמך

'

המוסר לאדם גמול לקצוב דעתו הכרעת עפ"י האוצר בית ראש יכול .93.
מתוך ישולם. גמול ואותו קנס, לגבית או בדין אדם חיוב לידי המביאות ידיעות

זו: פקודה שעפ"י במשפט שנגבו כספים

של בהסכמתו אלא פונט מחמשים יותר של פרס אדם יקבל שלא בתנאי
העליון. הנציב

פרסים

תקנות*: להתקין העליון הנציב יכול .94

ההכנסה בולי על ההשגחה את בידם שיפקידו אנשים הממנות (א)
והקובעות הוראות בנדון מכירתם לקהל:

והקובעות חותמות על ההשגחה את בידם שיפקידו אנשים הממנות (ב)
את הפרוצידורה שעל פיה יטביעו אלה בולים מוטבעים במסמכים :

תקנות
מס' 30 לש' 1934

* עיין "מראי מקומות" בסוף הכרך*



(ג) הקובעות את הפרוצידורה לקבלת החלטה בנדון המס:

שהושחתו בולים בעד מיוחדים כספים ישולמו מסבות באיזו הקובעות (ד)
או נתקלקלו. לרבות בולים שיחדלו להשתמש בהם עפ"י סעיף 92:

שהשתמשו הכנסה בולי של ולהשמדתם לסלוקם הוראות הקובעות (ה)

וכן זו! לפקודה תוקף מתן לפני בהם

(ו) תקנות בדרד כלל לבצועה המשוכלל והמתוקן של כל מטרה ממטרות
זו. פקודה

התוספת
(4 (סעיף

פונט מיל
1. הסכם או זכרוןדברים של הסכם שלא הוטל עליהם באפן אחר כל מס
ובין לחווה עדות בבחינת אלא אי:ו הדברים זכרה או שההסכם בין מיוחד,
שזה הסכם המחייב את הצדדים מתוך שהוא מסמך     י

פטורין.

(1) הסכם או זכרוןדברים שהענין הנידון בהם אינו עולה כדי סכום
5 פ"פ  (א"י).

או מלח ספן, אומן, בע5טלאכה, פועל, לשכירת זכרוןדברים או הסבם (2)

משרת.

(3) הסכם, מכתב או זכרוןדברים בנידון מכירת כל סחורה, או פרקמטיה
או בקשר עם כך.

מניות. הקצאת מכתב עיין מניות. הקצאת .2

שומא. או הערכה .3

הערכה או שומא של נכסים או של טובתהנאה בנכסים או של ערכם השנתי
של הנכסים, או של קלקולים או הקונים או חמרים ועבודה המשמשים
או שצריכים לשמש בעבודת בנין או בעבודה אחרת כל שהיא: 

 השומא או ההערכה כשסכום

אינו עולה על 5 פ"פ (א"י) _
עולה על 5 פ"פ (א"י) ואינו עולה על 10 פ''פ (א"י)  

10

20 .



פונט מיל
עולה על 10 פ"פ (א''י) ואינו עולה על 20 פ"פ (א"י)  
  (א"י) פ"פ 30 על עולה ואינו (א"י) פ''פ 20 על עולה

  (א"י) פ"פ 40 על עולה ואינו (א"י) פ"פ 30 על עולה

  (א"י) פ"פ 50 על עולה ואינו (א"י) פ"ם 40 על עולה
  (א''י) פ"פ 100 על עולה ואינו (א''י) פ"פ 50 על עולה

  (א"י) פ''פ 200 על עולה ואינו (א"י) פ"פ 100 על עולה

  (א"י) פ"פ 500 על עולה ואינו (א"י) פ''פ 200 על עולה

       (א''י) פ"פ 500 על עולה

50

100

150

200

250

500

750

1.000

פטורין.

בלבד, הוא ידיעתו ולשם בלבד אחר צד בשביל שנעשו שומא או הערכה

ולא הסכם בחוקה לא הצדדים את פנים בשום מחייבות ושאינן
חק. בתיקן!

והרשאה. כח עיין יפוייכח, .4

בוררים. פסק .5

 ביתמשפט צו עפ"י שלא שנתמנו בוררים פסקי

   כשאין הפסק קוצב כל סכום או שהסכום או הערך הקצוב בפסק אינו עולה
 על 5 פ"פ (א"י) _______

 בפסק הקצוב הערד או כשהסכום
10

 עולה על 5 פ"פ (א"י) ואינו עולה על 10 פ"פ (א"י)  
  (א''י) פ"פ 20 על עולה ואינו (א"י) פ"פ 10 על עולה

  (א"י) פ"פ 30 על עולה ואינו (א"י) פ"פ 20 על עולה

  (א''י) פ"פ 40 על עולה ואינו (א''י) פ''פ 30 על עולה
  (א"י) פ''פ 50 על עולה ואינו (א"י) פ"פ 40 על עולה

  (א"י) פ"פ 100 על עולה ואינו (א"י) פ"פ 50 על עולה
  (א"י) פ"פ 200 על עולה ואינו (א"י) פ"פ 100 על עולה
  (א"י) פ"פ 500 על עולה ואינו (א''י) פ"פ 200 על עולה
  (א"י) פ"פ 1000 על עולה ואינו (א"י) פ"פ 500 על עולה
בכל מקרה אחר  _______

20 

50 

100 ■

150 ■

200 

250 

500 

750

1.000

1500

חליפין. שטר .6

ימים שלשה בתור או הגשתו בשעת או בראיה או דרישה עפ"י הנפרע
______ הראיה או הפרעון זמן 7למן

שטר חליפין מכל טין אחר, פרט לבנקנוט; ושטר חוב מכל מין שהוא, פרט 
לבנקנוט, שמשכו או שניתנה פקודה לפרוע אותם או למעשה נפרעים
או מוסבים בחתימת הסנה או מועברים באפן מן האפנים בפלשתינה

 (א''י):



פונט מיל

כשסכומם או ערכם של שטר החליפין או שטר החוב 
===   (א"י) פ"פ 20 על עולה אינו
עולה על 20 פ"פ (א"י) ואינו עולה על 40 פ"פ (א"י)  
עולה על 40 פ"פ (א"י) ואינו עולה על 60 פ"פ (א"י)  
  (א"י) פ"פ 80 על עולה ואינו (א"י) פ"פ 60 על עולה

  (א"י) פ"פ 100 על עולה ואינו (א"י) פ"פ 80 על עולה

על כל סכוט של 100 פ''פ (א"י) וכן על בל שברסבום של 100 פ"פ (א"י)

 10

20

30

40

50

מסכומו או מערכו של שטר החוב או שטר החליפין  

פטורין
(1) המחאה או פקודה שנמשכו מבנקאי אחד בפלשתינה (א"י) על בנקאי
מישהו לפקודת או לטוב''! נפרעות שאינן (א"י) בפלשתינה אחר

ושאינם משמשים אלא לשם סדור חשבון בין אותם בנקאים לבין
עצמם.

אחר לבנקאי (א"י) בפלשתינה אחד בנקאי מאת כתוב מכתב (2)

בפלשתינה (א"י) בו הוא מצוהו לשלם כל סכום כסף, שלא
לידי נמסר או נשלח אינו מכתב ואותו מישהו, לפקודת או למוכ"ו

האיש שצריך לקבל את הפרעון או לידי איש אחר בשמו.

בחו"ל למשוך המרשה (א"י) בפלשתינה שניתז אשראי מכתב (3)

(א"י). בפלשתינה נפרעות שתהיינה המחאות

פקיד ע"י (א"י) בפלשתינה בנקאי ע? שנמשכו פקודה או המחאה (4)

בחיל הימית, היבשה או האויר של הוד מלכותו או ע"י פקיד
בממשלת פלשתינה (א"י) לשם תשלום כסף מתוך חשבון ממשלתי.

(5) שטר חליפין המשור ע"י אדם ברשות מיניסטריון הימית. המלחמה
או האויר על שם רואה החשבון הראשי של חיל הימיה, מינסטריון

חשבון. רואה אוחו ידי על והנפרע האויר חיל או המלחמה

עפ"י פקיר ע"י או האוצר, בית ראש ע"י המשור חליפין שטר (6)

הוראותיו של ראש בית האוצר על כל משרד של בית האוצר
משרד. אותו ע"י והנפרע

או בטחון איזה עם יחד ומוצאים המחוברים לריבית שובר או תלוש (7)

עם הסכם או תזכרת, לחדושו או להארכתו של מועד הפרעון של
בטחון או כשהעובד אי התלוש הוא אחד מתור סריה של תלושים
בין שהוצאה הסריה בצרוף עם הבטחון ובין שהוצאה לאח''כ בצורת

גליון מיוחד.

50



פונט מיל

(8) שטר חליפין שניתן ע"י אגודה שתופית חקלאית רשומה או ע''י
 אגודת אשראי שתופית רשומה, או ע''י סייף מסניפיהם, או שטר
 חליפין שניתן לאותן אגודות, לגבי כספים שיש לשלמם בתוקף

האגודה. תקנות

7. שטר מטען של סחורות, או חפצים להוצאתם מן הארץ או להגבלתם מחוף לחוף
200

8. תעודה שניתנה ע''י כל מחלקה ממשלתית לאדם עפ''י בקשתו, אם לא הוטל
      מס כל אחר באפ! עליה

פטורין

שרות. תעודת (1)

ביתספר. תעודת (2)

התאזרחות. או נתינות תעודת (3)

(4) תעודה שניתנה ע"י מחלקת המכס, האקסייז, והמסחר.

¥

מס' 24 לש' 1929

9. חוזה לשכירת ספינה.

חוזים לשכירת ספינות.       

10. שיקים עיין שטרחליפין.

זכיון. .11

50

מתן זכיון מכל מין שהוא ע"י ממשלת פלשתינה (א"י)   
העברת זכיון שניתן ע''י הממשלה, כלו או מקצתו   

הסכם. עיין חוזה, .12

5.000

2.500

 מניות: או סטוק למקרקעים, פרט רכוש, כל של מכירה, אגב העברה מס' 24 לש' 131929.

כשסכומה או ערכה של תמורת המכירה 

______ (א"י) פ''פ 5 על עולה אינו
   (א"י) פ''פ 10 על עולה ואינו (א"י) פ"פ 5 על עולה

   (א"י) פ"פ 15 על עולת ואינו (א"י) פ''פ 10 על עולה
   (א"י) פ"פ 20 על עולה ואינו (א"י) פ"פ 15 על עולה
   (א"י) פ''פ 25 על עולה ואינו (א"י) פ"פ 20 על עולה
   (א"י) פ''פ 50 על עולת ואינו (א"י) פ''פ 25 על עולה
   (א"י) פ"פ 50 של שבר כל על או (א"י) פ"פ 50 כל על

ו

20

50

100

150

200

250

250

500
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14. העתקה או תמצית מהמסמכים דלקמן, מקוימות או מאומתות בדרך אחרת:

(א) מסמך שהוטל עליו כל מס;
מיתות נשואין, טבילות, לידות, מפנקס חוץ צבורי, מפנקס (ב)

וקבורות;

מס' 24 לש' 1929

16610
(נ) מספרים או מרשמות של ביתמשפט אזרחי או דתי, או לא פסק

דין של בית משפט אזרחי;
אם ההעתקה או התמצית הן של מסמך החייב במס של פחות מ50 טיל

__ ____ אחר מקרח בכל

המם אותו

המוטל על
המסמך המקורי

60 

15. העתקה או תמצית (מאושרות) של פנקסלידות, טבילות, נשואין, מיתות
________ קבורות 10או 

פטורין.

העתקה או תמצית הניתנת ע"י אדם בהתאם לבל פקודה ולצורך כל פקודה,
או כללית לרשות או מפקח, לרושם או כללי לרושם שניתנת או

מפקחת. לרשות

16. העתק. עיין דופליקט.

17. אגרתחוב. עיין בטחון עובר לסוחר.

18. דופליקט או העתק של כל מסטר החייב באיזה מס.
אם אותו השם אינו עולה כדי 250 מיל

_______ אחר מקרה בכל

המס אוחו

על המוטל
המסמך המקורי

250 

19. תמצית. עיין העתקת או תמצית.

20. ערבות. עיין משכנתא או שטר התחייבות.

21. ביטוח. עיין פוליסה.

שכירותמשנה. או שכירות .22

(א) אשור חוזה של שכירות או שכירות משנה: 
על הסכום הכולל של דמי השכירות למשך תקופת השכירות

שכירות המשנה 
כשהסכום:

או

10אינו עולה על 10 פ''פ (א''י) ______ 



מיל פונט
עולה על 10 פ"פ (א''י) ואינו עו5ה על 20 פ"פ (א''י)  
עולה על 20 פ"פ (א"י) ואינו עולה על 30 פ"פ (א"י)  
  (א"י) פ"פ 40 על עולה ואינו (א"י) פ"פ ע30/5 עולה
עולה על 40 פ"פ (א"י) ואינו עולה על 50 פ"פ (א"י)  
  (א"י) פ"פ 75 על עולה ואינו (א"י) פ"פ 2(0 ע5 עולה

  (א''י) 100פ''פ על עולה ואינו (א''י) 75/פ"פ על עולה
ומסכום זה ואילך על כל סכום שלם של 60 פ"פ (א"י) ועל כל שכרסכום

20

30

40

50

100

150

 של 50 פ"פ/(א"י) מדמי השכירות _____

(ב) העברה של חוזה שכירות או של חוזה שכירותמשנה, 

1/20 אחוז לטאה מן הסכום הנפרע ע''י השוכר או שובר משנה בתורת דמי
שבירות לתקופת השכירות או שכירות המשנה שלא נגמרה עדייו
ובתורת תמורה /בעד העברת חוזה כזה, על מנת שהמס המינימלי

יהיה 10 מיל.

קטולין.

שטרי אריסות כשהסכום השנתי של דמי החכירה הוא פחות מ10 פ"פ (א"י),
והעברותיהם, או אריסויותמשנה הבאות מכוחם.

23. מכתבי הקצאות מניות, או כל מסמך אחר שתקפו כתוקף מכתב הקצאת
 מניות:

100

(א"י) בפלשתינה ליסדה שחושבים או שנוסדה חברה של מניה לכל (א)

| חברה , חברה אותה ע''י להתקבל עומדת או שנתקבלה מלוה לכל (ב)

שנוסדה או עומדת להווסד או ע''י כל עיהיה או מוסד עירוני 
20 >

(א"י). בפלשתינה

תעודת מניה ארעית או מסמך אחר ביוצא בזה 

(א) המקנים לארם זכות בעלות על מניה של חברה שנוסדה או שעומדים
(א"י); בפלשתינה ליסדה

ט5וה על כחותם ארם של זכותו את לצייז שכונתם או המציינים, (ב)

עוטרת או שנוסדה חברה אותה ע''י להתקבל עומדת או שנתקבלה

בפלשתינה עירוני מוסר או עיריה ע''י או בפלשתינה, לחוסר

(א"י).

5 >

________ לנשואין. רשיון .2420



פונט מיל
25. מניפסט. _ מכס.

500 טון _______ בקשר עם מטען של כל אניה או ספינה שמשקלה הרשום אינועולה על
עולה על 500 טון    

20

100

פטורין*

העתקות ודופליקטים של רב החובל או הסוכן הדרושים להנהלת בית המכס.

לסוחר. עובר בטחון .26

 במסירה: להעברה ניתז שאינו לסוחר עובר בטחו! (1)

 בו המובטח הכסף בער

 הכסף כשסכום

___.___ (א''י) פ''פ 10 על עולה אינו
  (א''י) פ''פ ' 20 על עולה ואינו (א"י) פ"פ 10 על עולה
  (א"י) פ''פ 50 על עולה ואינו (א"י) פ"פ 20 על עולה

  (א"י) פ"פ 100 על עולה ואינו (א"י) פ"פ 50 על עולה
על כל 100 פ"פ (א"י) ועל כל שכרסכום של 100 פ''פ (א"י) מן הסכום

10

20

המובטח בבטחון       

(2) העברת בטחון עובר לסוחר: 

 במכירתו (א)

כשסכומה או ערכה של החמורה 

100

       (א"י) פ''פ 5 על עולה אינו
  (א"י) פ"פ 10 על עולה ואינו (א"י) פ''פ 5 על עולה

  (א"י) פ"פ 15 על עולה ואינו (א''י) פ"פ 10 על עולה
  (א"י) פ"פ 20 על עולה ואינו (א"י) פ''פ 15 על עולה
  (א"י) פ"פ 25 על עולה (א"י)ואינו פ"פ 20 על עולה

  (א"י) פ"פ 50 על עולה ואינו (א"י) פ"פ 25 על עולה

  (א"י) פ"פ 50 של סכום שבר ועל (א"י) פ"פ 50 בל על

משכנתא: עיי! במשכנתא: הבטחוז העברת (ב)

20

50

100

150

200

250

250

  במשכנתא או במכירת שלא אחר העברה מקרה בכל (נ).

 מסירה: אגב להעברה הניתן לסוחר עובר בטחו! (3)

על כל 10 פ"פ (א"י) ועל כל שכרסכום של 10 פ"פ (א"י) מן הכסף

2500

_______ בו 100המובטח



מיל פונט
פטולין

כל בטחון נושא בולים כחק כבטחון שניתן תחת בטחון אחר והנושא
עליו בול מוטבע המציין שהבטחה שהוחלף היה נושא בולים כחק.

27. משכנתא או שטר, חוץ טבטחון עובר לטווור שהוטל עליו מם באופן אחר.

(1) אם זהו ובטחון היחיד או העיקרי לתשלום סכום כסף 
 שאינו עולה על 10 פ"פ (א"י) ______
עולה על 10 פ"פ (א"י) ואינו עולה על 20 פ"פ (א''י)  
עולה על 20 פ"פ (א"י).ואינו עולה על 50 פ"פ (א"י)  
  (א"י) פ"פ 00נ על עולה ואינו /(א"י) פ"פ 50 על עולה

המובטח הסכום מ: (א''י) פ"פ 100 של שברסכום בל (א"י)/על פ"פ 100 בל על

10

20

50

100

100

(2) אם זהו בטחון לוי/או בטחוןעזר, או בטחון נוסף או שבא במקום
 בטחון אחר, או משמש הבטחה נוספת למטרה הנזכרת לעיל,

והבטחה הראשון או העיקרי נושאבולים כחק: 

הסכום ט! (א"י). פ"פ 100 של שברסכום /ל ועל (א"י) פ"פ 100 כל ע5

______/ המובטח

בתנאי שהמם הכולל לא יעלה על 500 מיל.

המובטח אחר דבר כל של או שטר/התחייבות או משכנתא של העברה (3)

ע"י מסמך ממיז זח  /

הסכום מן (א"י) פ"פ 100 של שברסכום בל ועל (א"י) פ"פ 100 כל על

20

     /   המועבר
שכבר/הובטח. הכסף על כסף סכום עוד נוטף אם

(4) פדיונו, סילוקו או החזרתו של כל /טחון כזה או של טובתההנאה
 בו המובטח הכפף של או שלו

על כל 100 פ"פ (א"י) ועל בל שברסכום של 100 פ"פ (א''י) מן הסכום

20

אותו המס כמו

על בטחון
לסכום מקורי

הנוסף.

או הערר הכולל של הכסף שהובטח בו בכל עת שהיא  

פטורין.
באמונה. חובתו למלוי ממשלה פקיד ע"י שניחן שטרהתחייבות

שטר התחייבות שניתן ע"י אגודה שתופית חקלאית רשומה או ע"י אגודת
או אגודות, חשבון/אותן על שנית! או רשומה שתופית אשראי

האגודה. לתקנות בהתאם שלהן אחר פקיד או הנובר ע"י

20



פונט מיל
(5) שטרהתחיבות חניתן בהתאם להוראות איזו פקודה, או בהתאם
אחר או הטכס מחלקת מנהל של או הממונים של להוראותיהם
מפקידיהם, לתשלום כל מס ממסי האקסייז או המכס או למניעת
מעשיהונאה או השתמטות ממסים אלה, או לכל ענין או דבר

 5כר ה/ונע אחר

אם כסףהעונשים של שטר ההתחייבות אינו עולה על 150 פ"פ (א"י)
,,אד טס אותו

ו5ורט""
שמשלמין על

ההתחייבות שמר

הקנס. לסכום
._______/ אחר מקרה /בכל

(6) שטרהתחייבות על קבלת צו אפוטרופסות או קיום צואה

250 

250 

 פטורין.
שטר התחייבות שניתז ע"י אדם כשהעזבון הנתון לאפטרופסותו אין

שויו עולה על 100 פ"פ (א"י).

(7) שטר התחייבות מכל מין שהוא שלא הוטל עליו כל מס מיוחד 

(א"י) פ"פ 300 על עולה אינו לגבותו שצריר כשהסכום
,,אד טס אותו

ולורם""
שמשלטין על

ההתחייבות שטר

סכום לאותו

מוגבל.

       אחר מקרה 500בכל 

מס' 21 לש' 1932

לו. פרק

166

פטורין

(1) שטר התחייבות שניתן ע"י אדם עפ"י סעיף 22 מפקודת הפרוצידורה
הפלילית (שפיטה עפ"י כתב האשמה).

(2) שטר חרות וערובה שניחן ע"י מקבל סחורות להנהלת מסלות הברזל
הפוליסה את להראות סבלי נמסרת כשהסחורה (א"י), פלשתינה של

של הסחורה הנ"ל. 

28. אקט נוטריוני, מכל מין שהוא, חוץ מפרוטסט של שטרחליפי! או של שטר
חוב, לרבות אקטים נוטריונים עפ"י פקודת הנוטריונים הצבוריים/

50(מסמכים של ארצותנכר)    פרק צ. 



פונט/ טיל
פרוטסט של כל שטרהחליפין או שטרחוב, 

כשהמס שחל על שטר החליפין או של שטר החוב אינו עו5ה ע50 5 טיל.
הטם אותו

המוטל על שטר
החליפין.

       אחר מקרה בנ5
29. פוליסה לביטוח ימי.

50 

(1)/ כשהפריטיה או התמורה אינם עולים על שמינית אחוז למאה מן
 _____ המובטח /הסכום

 (2) בכל מקרה אחר 
5 

(א) ביטוח נסיעה ימית לכל סכום שלם של 100 פ"פ (א''י) ולכל שבר
5סכום של 100 פ"פ (א"י) מן הסכום המבוטח   

(ב) ביטוח לזמן לכל סכום שלם של 100 פ''פ (א"י) ולבל שברסכום
של 100 פ"פ (א"י) מן הסכום המבוטח: 

  .   חדשים מששה לפחות הוא כשהביטוח

כשהביטוח הוא ליותר מששה חרשים    
15 

30 

30. פוליסה לביטוח חיים.
 הוצאתה: בשעת (1)

 כשהסכום/המבוטח
_____ (א"י) פ''פ 10 על עולה אינו

עולה על 10/פ"פ (א"י) ואינו עולה על 25 פ''פ (א"י)  
עולה על 25 פ"פ (א"י) ואינו עולה על 500 פ"פ (א"י) .. 

5 

10

על כל סכום שלם של 50 פ"פ (א"י) וגם ע5 כ5 שברסכום של 50 פ"פ (א"י)
מן הסכום המבוטח _____

עולה על 500 פ"פ ואינו עולה על 1000 פ''פ (א''י): 
20 

100 56' שברסכום כ5 על ונם (א"י) פ"פ 1000 של שלט סכום כ5 על

פ"פ (א"י) מן הסכום המובטח    
 (א"י)/ פ"פ 1000 על עולה

50 

על כל סכום  של 1000 פ''פ (א"י) וגם על כל שברסכום של 1000 פ"פ
    המבוטח הסכום טז (א"י)

/  מכירתה: בשעת (2)

כשסכומה או ערכה של התמורה 

500 

    /  (א"י) פ"פ 5 על עולה אינו
 (א"י) פ"פ 10 על עולה ואינו (א"י) פ''פ 5 על עולה
עולה על 10 פ"פ (א"י) ואינו עולה על 15 פ"פ (א"י) 
 (א"י) פ"פ ע20/5 עולה ואינו (א"י) פ"פ 15 על עולה
 (א"י) פ"פ 25 על עו5ה ואינו (א"י) פפ 20 על עולה

 פ"פ(א"י) 50 על עו5ה ואינו (א"י) פ"פ 25 ע5 עולה
על כל סכום שלם של 50 פ"פ (א"י) ונם ע? כל שכרסכום
50 פ"פ (א''י) _____

20 
50 

100 
150 
200 
250 

של

250 



פונט מיל
31. פוליסה לביטוח מפני תאונה ופוליסת ביטוח לשלם כל סכום שהוסכם
 לשלמו לאדם במשך ימי מחלתו או בכושר ימי פסלותו לעבודה מחטת
חבלה גופנית, או שהוסכם לשלמו כדמי מק בשל אבדת רכוש או
________ לרכוש היזק בשל

32. כח והרשאה: _

 להופיע: די! עורר של נחו את הטיפה (1)

במשפט דתי משפט בית בפני או שלוט שופט בפני (א)

 על רכוש שאינו עולה על 10 פ"פ (א"י)    
אזרחי משפט בכל או דתי משפט בית בפני אחר אזרחי משפט בכל (ב)

50

    שלום שופט בפני אחר פלילי או

 (נ) בכל משפט אזרחי או פלילי בפני בית משפט אחר  

_ _____ בורר בפני משפט בכל (ד)

150

250

50ו

מס' 24 לש' 1929            בתנאי שאט הכוח והרשאה המיפה את כתו של עורר דין להופיע בכל מו"מ
בשם ולקבל לפועל להוצאה הפקיד בפני נו להופיע או משפטי
שולחו כל סכום שבית המשפט פסק, איז מן הצורר לשלם שום
מס בול נוסח על המם שיש לשלמו על הכוח והרשאה להופיע במו"מ

המקורי המשפטי

(2) כוח והרשאה לקבלת הדיוידנרים או הרבית של כל בטחון עובר לסוחר
 הוא: והרשאה כשהכח אחר, בטחוז כל של או

______ בלבד אחד תשלום לקב5ת (א)

_______ אחר מקרה בבל (ב)

50

250

 כסוי סכום כל לקבלת והרשאה כוח (3)

על עולה שאינו עונתי תשלום בל או (א"י) פ"פ 10 על עולה שאינו (א)
    (א"י) פ"פ 5 של שנחי סכום

על עולה שאינו עונתי תשלום כל או (א"י) פ"פ 20 על עולה שאינו (ב)

100

_____ (א"י) פ"פ 10 של שנתי 250סכום

_____ לעיל תואר שלא סוג מכל והרשאה כוח (4) . '

1000



פטורין.

(1) מנוי בא כוח להצביע באיזו אספה.

 (2) כוח והרשאה המיפה כוחו של עורך דין להופיע במשפט אזרחי
כששולחו פטור מתשלומי הוצאות משפט מחמת עניות.

פונט מיל

33. שטר חוב. עיין שטרחליפין

34. קבלה שניתנה בעד תשלום סכום כסף העולה כדי 2 פ"פ (א"י) ויותר 

פטורין.

(1) קבלה הניתנת ננד השלום כסף לצרכי ממשלת הוד מלכותו או ממשלת
שהורכבה מקומית מועצה או עיריה כל לצרכי או (א"י), פלשתינה

המקומיות. המועצות פקודת עפ''י

(2) קבלה שניתנה ע"י אחר מאנשי חיל חימיה, היבשה או האויריה
מכספי פנסיה או קצבה או כסף תשלום בעד מלכותו חור של

הממלכה.

(3) קבלה שניתנה בעד תשלים משכורת או שכר או בעד כל תשלוםכסף
אחר כיוצא בזה שניתן לפקיד בממשלת פלשתינה (א"י) או
חסד מתנת תגמול, פנסיה, כל עם ובקשר לטובתו או לחשבונו
או כל קצבה אחרת ממין זה שניתנו לאדם חלף שרות בממשלת

(א"י). פלשתינה

(4) קבלה שניתנה בעד החזרת תשלומי כסף מיותרים לממשלת פלשתינה
(א"י). פלשתינה ממשלת ע"י כספים החזרת בעד או (א"י)

(5) קבלה שניתנה בעד כל תשלום בתורת החזרת דמימכס או באופן אחר
(א"י). מפלשתינה סחורות של הוצאתן עם

דואר. המחאת או כסף המחאת מקבל ע"י שניתנה קבלה (6)

צריר (א"י) פלשתינה ממשלת תקנות שעפ''י קבלה כל של דופליקט (7)

כחק. בולים נושאת המקורית כשהקבלה העתקות, בשתי לחתה

ממנו שנלקח אחר רכוש או כסף בער נאשם ע"י שניתנה קבלה (8)

בהאסרו.

(9) קנלה שניתנה ע"י אסיר שנשתחרר, בעד כסף שהופקד בבית האוצר
או שנשמר בדרך אחרת במשך ימי מאסרו.

י// /



(10) קבלה שניתנה בעד כסף שהופקד בבנק או אצל בנקאי על מנת
שיוקף לחשבון האיש שלחשבונו צריך הכסףלהזקף, ושהוטעם

האיש. אותו ע"י יתקבל שהכסף בפירוש

ע5 חוב שטו או שטרחליפין קבלת על בנקאי ע"י אשור הודעת (11)

מנת שיגישוהו לקבלה או לפרעון.

(12) קבלה שנרשמה על גבו של מספר, או שנכתבה או נכללה באפן אחר
בנופו של מסמך, החייב במס בולים ונושא בולים כחק, והיא
הרבית הקר!, קבלת את או בו הנקוב התמורה כסף קבלת את מאשרת

או ההכנסה השנתית המובטחים או נוכרים בו במסמך.

אריסות. לדמי קבלות (13)

וצדקה דת של ולאגודות למוסדות ותרומות לנדבות קבלות (14)

רשומה שיתופית חקלאית אגורה ידי על שניתנה קבלה (15)

אגודת אשראי שיתופית רשומה או ע"י אחד מפקידיהן או חבריהן

של אגודות אלו או קבלה שניתנה לאות! אגודות, או לאותו פקיד
האגודה. תקנות בתוקף לשלמו שיש כסף בער חגר, או

פונט טי?

13910
חברות. של וחשבונות דינים .35

גב. 100דינים וחשבונות המוגשים ע"י חברות עפ"י סעיף 36 של פקודת החברות,פרק ,

כב. 100דין וחשבון הנדרש בסעיף 62 (5) של פקודת החברות  פרק

גב. סרק החברות פקודת של (נ) (1) 92 בסעיף הנדרשות בשבועה 500הצהרות

36. תעודות סטוק למוכ"ז, או תעודות מניה למוכ"ז.

על כל 10 פ"פ (א"י) ונם על כל שברסכום ש10 5 פ"פ (א"י) מן הערך
100הרשום של המניות      

ומניות. סטוק .37

 במכירתם או מניות או סטוק בהעברת

כשסכומה או ערכה של התמורה

______ (א"י) פ"פ 5 על עולה 20אינו



מיל פונט
עולה על 5 פ''פ (א"י) ואינו עו5ה על 10 פ"פ (א"י)  
עו5ה ע10 5 פ"פ (א"י) ואינו עולה על 15 פ"פ (א"י)  
עולה על 15 פ"פ (א"י) ואינו עו5ה ע20 5 פ"פ (א"י)  
עולה על 20 פ"פ (א"י) ואינו עולה על 25 פ"פ (א"י)  
עולה על 25 פ"פ (א"י) ואינו עולה על 50 פ"פ (א"י)  
על כל 50 פ"פ (א"י) וגם על כל שברסכום של 50 פ"פ (א"י)  

50

100

150

200

250

250

פטורין.

העברת מניות שמושקעים בהן כספים או סטוק של ממשלת פלשתינה (א"י).

38. כרטיסי כניסה למקומות שעשועים צבוריים.
  טי5 100 ע5 עו5ה ואינו טי5 50 הוא הכרטיס כשמחיר (1)

עולה על 100 מיל ואינו עולה על 200 מיל    
עולה על 200 מיל ואינו עולה על 400 מיל    
עולה על 400 מיל      י  

5

10

20

80

(2) כרטיס עונה או כרטיס אחר הנמכר במחיר  10 אחוזים ממחיר הכרטיס

פטורין.

כרטיס לשעשוע צבורי שהכנסותיו מוקדשות לצדכי דת או צדקה.

______ סחורה על קנין תעודות .3910

פטורין.

(1) כל מסמך או כתב הניתנים ע"י מוביל סחורה בארץ גופא המאשרים
את קבלת הסחורה שהובלה ע"י מוביל כזה.

(2) שטרמשקל שניתן יחד עם תעודת קנין נושאת בולים כחק, והנונע
לאותה סחורה בלבד.

(3) כל מסמך או כתב שניתן לחשבון סחורה שנועדה לשמושה של
ממשלת פלשתינה (א"י) או לשימושם של חילות הים, הצבא

ט5כותו. הוד 58' והאויר

מס' 24 לש' 1929


