דבר המלך במועצה על פלשתינה )א"י( )תקין(1923 /
בחצר המלך בארמון בקינגהם ,ביום  4במאי.1923 ,
במעמד

הוד מלכותו המלך.
מזכיר הממלכה סיר סמואל הוד.
סיר פרידריק פונסונבי.

הלורד הנשיא.
שר החצר.

הואיל ובדבר מלך במועצה על פלשתינה )א"י( מיום  10באוגוסט,
המכונה "דבר מלך במועצה על פלשתינה )א"י() *"1922 ,והקרוי לקמן ,,דבר
המלך היסודי( נקבעו הוראות להקמת מועצה מחוקקת בפלשתינה )א"י( ולבחירת
1922

חלק מחברי המועצה :

והואיל

ורצוי לתקן את דבר המלך הנ"ל כפי שיפורש להלן:

לפיכך נאות הוד מלכותו לצוות ,בתוקף הסמכויות המסורות לו לתכלית
זו בחוק השיפוט בארצות נכר ** 1890 ,או בכל חוק אחר ובעצת מועצתו הפרטית,
ובזה מצוים לאמור :
השם הקצר

 .1דבר מלך זה ייקרא "דבר מלך במועצה על פלשתינה
ויהא נקרא ומתבאר בצותא אחת עם דבר המלך היסודי.

הבחירות בטלות

ומבוטלות

תיקון סעיף  17מן
הפקודה העיקרית

.2

לסעיף

23

הבחירות שנערכו בפלשתינה )א"י( לפני תאריך דבר מלך זה בהתאם
מדבר המלך היסודי הנן בטלות ומבוטלות בזה.
סעיף

.3

דלקמן:

)א''י(,"1923 ,

17

מדבר המלך היסודי מבוטל בזה ובמקומו יבוא

הסעיף



.17

)(1

)א( בלא לפגוע בסמכויות השמורות ומסורות עפ''י דבר מלך
בידי הוד מלכותו ובהתחשב עם כל הגבלות ותנאים שייקבעו
בהוראות אשר תנתנה לנציב העליון בחתימת ידו ובטבעתו של
הוד מלכותו או באמצעות מזכיר ממלכה תהא לנציב העליון
הסמכות השלמה והרשות המלאה ליתן תוקף חוקי לאותן

* )S.R.& O. 1922מס' .(1282
** שנה נ"ננ"ר למלכות ויקטוריה ,פ' .37

זד.

פקודות שיהא צורך בהן לשם השלום ,הסדר והשלטון המתוקן
בפלשתינה )א''י( ,בתנאי שלא יוכרז על תקפה של שום פקודה
המגבילה את החופש הגמור של המצפון ואת חופש הפולחן לכל

צורותיו ,אלא במדה שיהא צורך בכך לשם שמירת הסדר והמוסר;
ובתנאי שלא יוכרז על תקפה של כל פקודה העשויה להפלות
באיזו דרך שהיא בין תושבי פלשתינה )א"י( לביניהם על יסוד
הלאום ,הדת או השפה.
)ב( הנציב העליון לא יתן תוקף חוקי לשום פקודה אלא אם
כן נמלך במועצה הפלשתינאית )א"י( לפי הרכבה בתאריך דבר

מלך זה או בכל מוסד מיעץ אחר* שיוקם על ידו מזמן לזמן
לאחר תאריך זה באישור מזכיר הממלכה.

)ג( לא יותן תוקף חוקי לשום פקודה שתהיה באיזו דרך שהיא סותרת
את הוראות המנדט או בלתי מתאמת להן ,ושום פקודה המטפלת
בענינים הנידונים בהוראות המנדט לא תוכרז כבת תוקף עד אם
שלחו את הצעת הפקודה למזכיר ממלכה והוא אשר אותה ,אם
בתיקונים ואם שלא בתיקונים.
)ד( לא יותן תוקף לשוט פקודה אלא אם כן פרסמו תחלה

ברבים את הצעת הפקודה לפחות חדש אחד לפני הנהן לה תוקף,
חוץ אם סבור הנציב העליון כי טובת הצבור מחייבת את פרסומה
התכוף כפקודה בעלת תוקף חוקי.
)ה( הוד מלכותו שומר לעצמו את הזכות לדחות פקודה שהכריז
הנציב העליון על תקפה תוך שנה אחת מתאריך הכרזת תקפה
ולהודיע את דבר דחייתו באמצעות מזכיר הממלכה .כל דחייה
כזאת תחול מן היום שבו הוכרזה על ידי הנציב העליון במודעה
בעתון הרשמי.
)(2


החל מן היום שייקבע ע"י הנציב העליון בועד הפועל הממשלתי
ושיפורסם במנשר בעתון הרשמי ,תורכב מועצה מחוקקת
בפלשתינה )א"י( ובעדה כמו שנקבע בדבר מלך זה וכל מוסד
מיעץ שיהא קיים עד אז יפוזר .סמכויות הנציב העליון ,כפי שהן

* עיין עמוד  ,2784בעניז הרכבה הנוכחי של המועצה הפלשתינאית )א"י(.

מוגדרות ומוגבלות בסעיף קטן ) (1של סעיף זר .תשארנה בתקפן
עד שתוקם כהלכה מועצה מחוקקת כמו שנקבע לעיל ,ומשתוקם
מועצה כזאת יחולו הסעיפים  18עד  34של דבר מלך זה.
מתן תוקף חוקי
לפקודות שיצאו מאז
1

בספטמבר

1922

 .4המנשרים ,הפקודות ,הצוויים ותקנות בית דין שיצאו וכל מעשי
חוק אחרים שנעשו ע"י הנציב העליון או על ידי מחלקה ממחלקות ממשלת
פלשתינה )א"י( ביום בספטמבר ,1922 ,או לאחריו ,יהא דינם כאילו הנם וכאילו
היו תמיד בני תוקף ובני ממש ,וכל המעשים שנעשו על פיהם וכל האיסורים.
הכלולים בהם יהא דינם כבני תוקף.
1

תיקון סעיף
המלך היסודי

23

מדבר

סעיף  23מדבר המלך היסודי מבוטל בזה ובמקומו יבוא הסעיף

.5

דלקמן



:

 .23הבחירות הכלליות הראשונות של המועצה המחוקקת תתקיימנה
באותו זמן שיקבע הנציב העליון במנשר ולא יאוחר מששה חדשים
לאחר פרסום המנשר המוזכר בסעיף  (2) 17של דבר מלך זה .תוך שלשה
חדשים לאחר פיזור המועצה יקבע הנציב העליון בועד הפועל הממשלתי,
במנשר שיפורסם בעתון הרשמי ,תאריך לעריכת בחירות כלליות.
תיקון סעיף (1) 84
מדבר המלך היסודי

תיקון סעיף
המלך היסודי

85

מדבר

הסמכות לבטל ,לשנות
או לתקן דבר מלך זה
שמורה בידי הוד מלכותו

תאריך תקפו של דבר

טלן זה ופרסומו
בפלשתינה )א"י(

.6

בסעיף

84

)(1

של דבר המלך היסודי תבאנה המלים "החל מיום

הקמתה של המועצה המחוקקת שדבר יסודה נקבע לעיל ואילך" לאחר המלים
"חייב הנציב העליון".
 .7בסעיף  85של דבר המלך היסודי תבאנה המלים "באמצעות אחד
מחברי המועצה הפלשתינאית )א"י( או באמצעות אחד מחברי כל מוסד מיעץ
אחר שהוקם עפ"י סעיף ) (1) 17ב( מדבר מלך זה או באמצעות אחד מחברי
המועצה המחוקקת" במקום המלים באמצעות אחד מחברי המועצה המחוקקת".

 .8הוד מלכותו ,יורשיו והבאים אחריו יכולים מזמן לזמן לבטל או לשנות
או לתקן במועצתם דבר מלך זה.
.9

דבר מלך זה יפורסם ויוכרז בפלשתינה

)א"י(

ותאריך פרסומו

בפלשתינה )א"י( יחשב כתאריך תחילת תקפו של דבר מלך זה*.
אלמריק פיצרוי.
* תאריך פרסומו של דבר מלך זה הוא  29במאי,1923 ,

