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הקדמה

.1934 הארץ, חוקי של המתוקנת ההוצאה פקודת של ההרשאה בתוקף הוכנה זו הוצאה
פקודות לאותן פרט ,1933 בדצמבר, 31 ביום חוקי תוקף להן שהיה הפקודות את מכילה היא
זו. מהוצאה השמטתן את התירה 1934 ,(2 (מס' החוקים של המתוקנת ההוצאה שפקודת
בדצמבר 31 ביום חוקי תוקף להם שהיה במועצה מלך ודברי לוי תחוקת אוסף גם מכילה היא

התאריך. באותו (א"י) פלשתינה על שחלו קיסריים מחוקים והעתק ,1933

פלשתינה של הכבוש במשך תוקף שקבלה התחוקה את אלא כוללת אינה זו הוצאה
המלך דבר של 46 וסעיף והואיל מכן. ולאחר 1917 בשנת המצרית המשלחת חיל ע"י (א"י)

בנובמבר, 1 ביום בארץ נוהג שהיה העותומני שהחוק קובע 1922 (א"י) פלשתינה על במועצה
לאחר שיצאו עותומניים חוקים וכי אחר בחוק שיוחלף עד ברתוקף להיות יוסיף ,1914

בשלמות כוללת זו שהוצאה לומר אפשר אי לפיכך תוקף, כבני עליהם להכריז מותר מכן

מכיל א' כרך ואולם .1933 בדצמבר, 31 ביום (א"י) בפלשתינה הנוהגים שבכתב החוקים כל את
אחר באפן שנפגעו או במפורש שהוחלפו וכר העותומניים החוקים את המציין ע"ט) (עמ' לוח

ואילך. 1917 משנת שהוחקה תחוקה ע"י

ניתן תוקף לפקודת ההוצאה המתוקנת של חוקי הארץ, 1934 (מסי 30 לש' 1934),
על ולהעמידם הלוי תחוקת של השונים הסוגים של מספרם את למעט היתה ממטרותיה שאחת
שמית לה ניתנו זו שבהוצאה הלוי תחוקת עזר. וחוקי צוויים מנשרים, תקנות, היינו: ארבעה,
מקום כל מאלו. שונים בשמות נקראה חקיקתה שבשעת אעפ"י זו. בפקודה שנקבעו הכינוי
הפקודה של הסעיף בצד בשולים מופיעה הלוי תחוקת של מסויים לסוג הכינוי שם ששונה
הנותן סמכות לחוקק תחוקת לוי, הערת סימוכין "מסי 30 לש' 1934", ז. א., פקודת תקון חוקי
הארץ, 1934, ופקודה זו הועתקה בכרך א' (עמ' ד'), ברשימה של התקנות והצוויים בכרך ג'
קל לפיכך קורסיב. באותיות כזאת תחוקה כל של המקוריים הכינוי שמות נדפסו א') (עמ'

לוי. תחוקת איזו של הכינוי בשמות שנוי כל של מקומו את לגלות

ע"י שנקבע המספרי הסדר לפי נדפסו העברית ובהוצאה הערבית שבהוצאה הפרקים
סדר לפי הפקודות נדפסו לא המתורגמות שבהוצאות נמצא האנגלי; הנוסח של הפרקים מספרי
המשתמשים אנשים של בידיהם לסייע כדי התרגום. בשפות הקצרים השמות של בית האלף
 העברית; וההוצאה הערבית ההוצאה של א' בכרך דלקמן הלוחות נדפסו התרגום בנוסחאות

ומספרי אלה שפות של האלפביתי הסדר לפי ובערבית בעברית השמות את המראה לוח
האנגלי. שבנוסח לסידור בהתאם הפרקים

התרגום. בשפת ושמותיהם סדורי דרך על הפרקים מספרי את המראה לוח



להוצאה אחראי (א"י), פלשתינה ממשלת של הראשי העברי המתרגם עבאדי, א. י. מר
ממשלת של הראשי הערבי המתרגם קעבאני, פ. אברהים ומר הזה; הקובץ של העברית

הערבית. להוצאה אחראי (א"י), פלשתינה

ד. ה. ר. .1934 בספטמבר 25 5ונרוו,



(*) העברית להוצאה הקדמה

חוקי קובץ של הכרכים בשלושת הכלולה הארץ תחוקת של העברי התרגום
בט''ו שהופיעו והתקנות החוקים תרגומי על בעיקרו מבוסס (א"י) פלשתינה
נקט האנגלי החוקים שכונס מאחר הרשמי. העתון בגליונות האחרונות השנים
כדי פרקיםפרקים הערוכים לספרים התחוקה כל של כינוסה של זו הזדמנות
הנוסח של לניקויו עילה בזה היתה האנגלי, בנוסח שחלו שבושים כמה לתקן
חסך לא המתרגם הזאת. הארוכה התקופה במשך בו שדבקו הסיגים מכל העברי
אחידות של מסויימת מידה ולקיים למיניהם הללו הסיגים כל את לבער כדי מאמץ

העברי. הנוסח של המשפטים בבנין והן המונחים במערכת הן
בעשרים האנגלית והלשון העברית הלשון בין במינו והמיוחד הקרוב המגע
מכוחו שבאו נכריים ושימושים יסודות של שפע לשוננו על כפה האחרונות השנים
של מגע זה, יסודות ושימושים שלא היו ידועים עד עתה לשוחרי הלשון העברית:
לשונות של בחייהן (וגם העברית הלשון בחיי מצאנו זו גומלין השפעת וכדוגמת
אחרות. נכריות לשונות עם קרוב במגע הלשון בבוא קודמות בתקופות אחרות)

לשונך שכן החוק. בלשון וחומר קל סתם, פרוזאית בלשון הדבר כך ואם
ויצרה שלה, בטירתה ונתכנסה נצטמצמה האנגלי והמחוקק האדמיניסטרטור של
ואף הלשון, של המקובל המבנה משלה. כללים מערכת ומעין שימושים, לה

בבואו המחוקק את חייבו לא מלים, וצירופי בודדות מילות של המקובלות הצורות
המשפטים המסוגרים, הפסוקים המרובות, החזרות לרצונו. לשוני מבע ליתן
הפסק), סימני כל בלא (ועתים, שורה ושלושים עשרים כדי עד לפעמים הבנויים
המלאה כונתו בענין הקורא של בלבו ספיקא ספק להשאיר לא כדי באו אלה כל

המחוקק. של והמדויקת
מחלצות להלביש בבואו העברי המתרגם בד, שנתקל הלשונית העיסה זוהי
העדי ובאותו כמתכונתם נשארו מהם שרבים הללו האנגלים החוקים את עבריות

בשנים. מאות לפני להם שניתן הלשוני
הפסוק העתקת דהיינו המילולית, הדרך (א) חוק: לתרגום דרכים שני
הדרך (ב) שבו: המבנה ליקויי ועל הלשון בדיני פגימותיו על וכלשונו, ככתבו

הפרשנית.
 הלשון דיני של הכללית המסגרת בגבולות  המילולית הדרך (א)

שבתקופת המופת ספרי את ללשוננו שהריקו המתרגמים רוב בה שנקטו הדרך היא
הרוח זו. לדרך נאמנים לועזיות ללשונות התנ"ך תרגומי של רובם ואף ספרד,
העברית חופפת על תרגום התנ'ך ללשונות נכריות, ובעיקר על התרגום האנגלי

המקובל.

(.) נתאשרה לפרסום ע'י המזכיר הראשי לממשלת פלשתינה (א"י).



לכשתחסר המתרגם ינקוט זו בדרך  הפרשנית לדרך ואשר (ב)

שיש אחת בלשון עצם שמות כמה ישנם המקור. שבלשון לניב מסוימת מלה לו
התרגום בלשון חבר באותו בהשתמשו זאת כל ועם האחרת, בלשון חבר להן

עליה. מעדיף או המקורי הטכסט מחבר של מכונתו גורע נמצאת
משלו, בפרושים ירבה אם זו, פרשנית בדרך להכשל למתרגם הנקל אך

שבמקור. הטכסט תחת משלו, פירוש ידו מתחת יוציא פן החשש רב כי
ונוכחת העברית, הלשון ורוח האנגלית הלשון רוח שבין הרב במרחק דוק
פסוק למשל בהערותו בהם, נתקל יהא שהמתרגם הקשיים מן האחד המוצא כי
מרובות אך הפרשנית. בדרך השמוש הוא העברית, ללשון שורה עשרים בן
המזיגה זו. בשיטה רק שינקוט זה של דרכו על העומדות הנגף אבני הן
ניב שבמקור, לטכסט נאמן עברי לבוש ליתן החותרת זו איפוא, היא, האידיאלית
בשעת ורק הכרח, בשעת הפרשנית בדרך נוקטת היא זה ועם במלה, ומלה בניב

הכרח.
איש איש אנשים, כמה של ובהדרכתם בעצתם נסתייע מטה החתום
העברית; הלשון במדע ביותר המוסמכים הלקסיקוגרפיים ובחיבורים שלו, במקצועו
כמה של בתרגומם לעינים לנו היו המשפטית ספרותנו של האנגליים התרגומים אף
מימי הלשון ועד שפרסם המונחים ומערכות עמומות, ופסקאות בודדים מונחים
המפוזר הרב, המקצועי החומר של האפלים במבואות הדריכונו עתה ועד הכבוש
מאפשר אינו החוקים לקובץ זו קצרה הקדמה של היקפה הכרכים. שלושת פני על
כאן יעמדו וכולם בשמו, אחד כל בידי שסייעו הרבים המומחים את להזכיר לי

שם. הזכרת בלא התודה רחשי ועל הברכה על
שותף היה הלשכה, בהנהלת הקבוע עוזרי גולדברג, נפתלי מר
של מקסימלית מידה לקיים ובמאמץ ובהגהתו החומר בעריכת היצירה למעשה
הכרוכות המרובות הטכניות בפרובלימות כזה, ומגוון ענף בחומר וקביעות אחידות

הנאמן. לסיועו זכיתי  זה מסוג חוקים קובצי בהכנת
ובידיעותיו המשפטית במומחיותו לעזר לנו היה כצנלסון חיים מר

לשון. בעניני ובבקיאותו
ליועץ המשפטי של הממשלה מר ה. ה. טרסטיד חייבים אנו תודה עלי

סתומים. מקומות כמה בהארת ועזרתו הדרכתו
מר פועליו לראש וביחוד עזריאל לדפוס חייבים אנו מיוחדת תודה מלת
מכבר. המוגה את ולתקן ולחזור לתקן לדרישותינו שנענו על מזרחי בןציון

עבאדי אי יצחק
מתרגם עברי ראשי לממשלת פלשתינה (א"י)

המזכירות, בית
ירושלים, הממשלה משרדי

.1936 יולי בחודש



מס' 29 לש' 1934.

* המתוקנת ההוצאה פקודת
של החוקים, 1934.

פקודה הקובעת הוראות בעכץ הוצאה חדשה ומתוקנת
של החוקים.

[20 בספטמבר, 1934]

הנציב העליון לפלשתינה (א"י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה
הפלשתינאית (א"י) לאמור: 

הקצר 1934.השם החוקים, של המתוקנת ההוצאה פקודת תקרא זו פקודה .1

נוסחפירוש אם מלבד שבצדם הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה .2

 אחר: פירוש יחייב ("כתוב

זו. מפקודה 3 סעיף עפ"י שנתמנו האנשים או האיש פירושו "ממונה"

פקודות של והמתוקנת החדשה ההוצאה פירושה מתוקנת" "הוצאה
זו. פקודה של ברשותה שתוכן (א"י) פלשתינה

ממונה (א"י),מינוי פלשתינה לממשלת החוקים עורך דרייטון, הרי רוברט (1) .3

ומתוקנת חדשה הוצאה של האנגלי הנוסח הכנת לצורך ממונה להיות בזה מתמנה
.1933 בדצמבר, ואחד שלשים ביום תוקף בנות שהיו (א"י) פלשתינה פקודות של

בטרם זה בתפקיד לשמש הממונה יוכל לא הסבות מן מסבה אם (2)

בני או אדם איזה בצו למנות העליון הנציב רשאי המתוקנת, ההוצאה תישלם
במקומו. ממונים שישמשו אחרים וראויים מוכשרים אדם

הממונה של הסמכויותסמכויותיו לממונה תהיינה המתוקנת ההוצאה של האנגלי הנוסח בהכנת .4

 : דלקמן

להשמיט (א)
(i )את כל הפקודות או חלקים מן הפקודות אשר בוטלו במפורש
בהן צורך להיות חדל אשר או מועדן תם אשר או ובמיוחד

פעולתן. את מילאו כבר אשר או



(ii) את כל החוקים המבטלים הכלולים בפקודות וכן את כל הלוחות
בתוספות כלולים שהם בין שבוטלו, חוקים של והרשימות

אחרת, בדרך שפורטו ובין

(iii) את כל המבואות לפקודות, מקום שלדעת הממונה יהא נוח
מבואות, אותם להשמיט

(iv) את כל החוקים הקובעים את התאריך שבו ניתן תוקף לאיזו
יהא הממונה שלדעת מקום מפקודה, חלק לאיזה או פקודה

אלה, חוקים להשמיט נוח

(v) את כל הפקודות המתקנות או חלקים מהן, מקום שהתקונים
מהיחסים שהם בפקודה הממונה ע"י הובלעו ידם על שהוכנסו

אליה.

נושא באותו המטפלות יותר או פקודות שתי כל אחת לפקודה למזג (ב)
פקודה לאותה ולקבוע אותם, תצריך זו שמזיגה השינויים את ולעשות

ביותר, הנוח כתאריך שיראה התאריך את

מספריהם את מחדש ולסמן פקודה, בכל הסעיפים סדר אה לשנות (ג)
בכך, צורך שיהא מקום כל הסעיפים של

מלים העתקת ע"י סעיף כל של סידורו או צורתו את לשנות (ד)
או אחר בסעיף מקצתו או כלו הסעיף מזיגת ע"י ממקומותיהן,
קטנים סעיפים או סעיפים לשני חלוקתו ע"י או אחרים בסעיפים

מכן, ליותר או

נתמזגו, שלא פקודות ואחד שנתמזגו פקודות אחד פקודות, לחלק (ה)

לפרקים, או לחלקים

יהא ואם הצורך, כפי פקודה לכל קצר או מלא שם להוסיף (ו)

פקודה. כל של הקצר או המלא שמה את לשנות בכך, צורך

הפקודות של הקיימים בטופסים דפוס טעויות או דקדוק טעויות לתקן (ז)
פוגעות שאינן מלים לשנות או להשמיט או להוסיף יוכל זה ולצורך

פקודה. כל של בפירושה

למשרות למקומות, לשמות, הנוגע בכל פורמליים שינויים לעשות (ח)

התאמה לידי פקודה כל להביא כדי בכך צורך שיהא ככל אחרים ולענינים
הארץ, לתנאי



(ט) לעשות כל דבר שיהא צורך בו ביחס לצורה ולשיטה לשם שכלולה
המתוקנת. ההוצאה של

החוקיםחומר נוסף ותחוקת לוי אותם המתוקנת בהוצאה מחדש להדפיס מותר כן כמו .5

צורך ימצא שהממונה מלכות והוראות מלכות כתבי מלך, דברי הקיסריים,
ימצא אשר ככל לוי תחוקת של צורות ושאר צוויים מנשרים, תקנות, ואותם בהם,
בה לעשות סמכויות לממונה תהיינה זו לוי לתחוקת וביחס בהם, צורך הממונה
לגבי זו פקודה עפ"י לו שניתנו לסמכויות בדומה ושטתה, לצורתה בנוגע דבר כל

פקודות. של ושטתן צורתן

ערבי נוסח להכין יש
עברי ונוסח

של האנגלי הנוסח את ולעברית לערבית לתרגם יצוה העליון הנציב .6

המתוקנת. ההוצאה

להוצאה תוקף מחן
המתוקנת

תקבל שהיא ויצור. המתוקנת ההוצאה את במנשר יאשר העליון הנציב .7

בעיניו: ייטב אשר ביום תוקף

הנוסח את לפרסם אפשרות שתהא באופן יקבע תאריך שאותו בתנאי
האנגלי. הנוסח עם אחת ובעונה בעת המתוקנת ההוצאה של העברי והנוסח הערבי

תקפה ותוקף פעולתה של
המתוקנת ההוצאה

הפקודה מן 7 בסעיף שנקבע באופן תוקף המתוקנת ההוצאה לכשתקבל .8

פקודות של האחד הנאמן כנוסח שהוא צורך ולכל המשפט בתי בכל תשמש הזאת
.1933 בדצמבר ואחד שלושים ביום בתקפן שהיו (א"י) פלשתינה

ההוצאה של טפסים חלוקת
המתוקנת

האנשים, אותם בין תחולקנה המתוקנת ההוצאה של העתקות (1) .9

ביניהם. לחלקן יצוה העליון שהנציב והמוסדות המחלקות המשרדים,
0

שהנציב העתקות מספר אותו למכירה יעמידו הרחב הקהל לצרכי (2)

יצוה. אשר ובמחיר יצוה, העליון

והפרסום ההכנה תשלוםדמי פקודת עפ"י האוצר, בית ראש על לצוות העליון הנציב רשאי .10

המתוקנת, ההוצאה של והפרסום ההכנה הוצאות כל את לשלט שמו, על הערוכה
בכך. הכרוכות ההוצאות כל ואת

מקומות מראי פירוש
מתן אגב שנפגעו לחוקים

זו לפקודה התוקף

תוקף מתן אגב שנפגע חוק כל מסמך או חוק באיזה שהוזכר מקום כל .11

בכך, צורך ויהא הדבר שאפשר מקום מקום, מראה אותו של דינו הרי זו, לפקודה
המתוקנת. בהוצאה המקביל החוק על הל הוא כאילו

זו פקודה של מקומה
המתוקנת המתוקנת.בהוצאה ההוצאה בראש תודפס זו פקודה .12



מס' 30 לש' 1934.

הארץ חוקי תיקון פקודת
פקודה הבאה לבטל פקודות ידועות אשר חדל להיות להן
תוקף ולתקן פקודות ידועות שהיו בנות תוקף ביום

.1933 בדצמבר, 31

[20 בספטמבר, 1934]

הקצר 1934.השם הארץ, חוקי תקון פקודת תקרא זו פקודה .1

שבוטלו כדיפקודות בזה מבוטלות זו לפקודה הראשונה בתוספת המתוארות הפקודות .2

הנ"ל. התוספת של השלישי בטור המפורט השעור

שבוטלו כדיתקנות בזה מבוטלות זו לפקודה השניה בתוספת המתוארות התקנות .3

הנ"ל. התוספת של השלישי בטור המפורט השעור

באופןתקונים בזה מתוקנות זו לפקודה השלישית בתוספת המתוארות הפקודות .4

הנ"ל. התוספת של השלישי בטור המתואר

של הגינוי שמות
הלוי תחוקת

תקנה כל של הכינוי בשמות שינוי זו פקודה עפ"י שבא מקום (1) .5

פקודה, כל של ברשותה להתקינה שצריך לוי תחוקת של אחרות צורות או צו או

כאמור נשתנו שלה הכינוי שמות ואשר תוקף בת שהיא לוי תחוקת כל הרי
זו. פקודה עפ"י שנקבע בשם תכונה

0

ה31 שבין בזמן שנתפרסם לוי תחוקת של שנתי כרך בכל (2)

של המתוקנת ההוצאה מפקודת 7 סעיף עפ"י יכריזו שבו היום ובין 1933 בדצמבר,
1934 לשנת 29 החוקים, 1934 שההוצאה המתוקנת של החוקים שהוכנה ברשותה של הפקודה הנ"למס'

הכנוי שמות אותם כרך שבאותו הלוי תחוקת של הכינוי שמות יהיו תוקף, בת היא
שהתחוקה השמות מן שונים יהיו שמות אותם כי הגם זו, פקודה עפ"י שנקבעו

שהוחקה. בעת בהם נקראה

המפורש הזמן בתוך שנתפרסם לוי תחוקת של שנתי כרך בכל (3)

השנה לפי כרונולוגי בסדר לוי תחוקת של מין כל לסמן אפשר (2) קטן בסעיף
הוחק. שבה



התוספת הראשונה   *
(2 (סעיף

והשנה המספר
של התאריך) (או

הפקודה
הביטולהנושא שעור

1922 לש' 13 מס'
1918 בנובמבר, 30

1920 באוקטובר, 1

1918 בדצמבר, 1

1922 לש' 7 מס'
1918 באפריל, 8

1918 ביוני, 19

1929 לש' 18 מס'
1923 לש' 1 מס'

1918 בדצמבר, 23

1924 לש' 21 מס'

דין עורכי
חקלאיות הלואות

בהמות. של והוצאתן הכנסתן
עתיקות

הבריטית הבולשת
בירושלים בנין פעולות
מסחריים חשבון ספרי

חברות
יבול העלמת

עיריה תקנות על עברות
משפט בתי

(iv) 11 סעיף
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל

259 סעיף
3 סעיף

הכל
הראשון התנאי

21 לסעיף
1918 ביוני, 24

1918 ביולי, 20
1918 בנובמבר, 1

1920 ספטמבר, 
1919 בפברואר, 28

מס' 7 לש' 1928
1920 בפברואר, 9

1924 לש' 15 מס'
1920 באוגוסט, 7

1932 לש' 19 מס'
מס' 40 לש' 1932
מס' 7 לש' 1927

1918 בספטמבר, 20

1918 ביולי, 22

1918 בנובמבר, 10

1919 ביולי, 19

1918 בספטמבר 20

1920 באפריל, 30

ירושלים של משפטסנדז'ק בתי
תיקון.  משפט בתי

ועכו שכם של סנדזיקים  משפט בתי
(הקלות) לאשראי בנקים

מוברחות) סחורות (החרמת מכס
מכס ממסי פטורין

נטרפות) (סחורות מכס מסי
הקבועות והדרכים המכס תחומי

מסי החסנת סחורות
(5 (מס' (תקין) המכס תעריף
(7 (מס' (תקון) המכס תעריף

ירושלים גליל מושל סגן סמכויות
מהצבא הנמלטים

מתוכה וירידה לאניה עליה
אקספורט מס
אקספורט מס

יריה כלי
יריה כלי

הכל
הכל
הכל

1 סעיף
הכל

4 סעיף
הכל

4 סעיף
הכל
הכל

3 סעיף
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל



והשנה המספר
של התאריך) (או

הפקודה
הביטולהנושא שעור

מס' 6 לש' 1923
1919 בפברואר, 28

1920 פברואר, 
1919 בפברואר, 28

1920 במאי, 3

1921 במרץ, 31

1920 ביולי, 20

1917 בדצמבר, 19

1918 בפברואר 12

1918 באוגוסט, 12

1918 באוגוסט, 15

1922 לש' 14 מס'
1921 באפריל, 8

יריה כלי
(פיקוח) אוכל צרכי
(פיקוח) אוכל צרכי

מחירים) (קביעת אכל צרכי
מחירים) (קביעת אכל צרכי

מחו"ל אימפורט לסחורות נוסף מס
הציד על הגנה

בריטיים) (חיילים קברות
בריטיים) (חיילים קברות

וקרקעות בתים מס
משכרים משקאות

צבוריים ושעשועים משכרים משקאות
לקרקעות משפט בתי

הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל

14 סעיף
1 סעיף

זה שבטול בתנאי
תקנות בכל יפגע לא
שהתקינו דין בית
1 סעיף עפ"י אותן

מן 3 סעיף או
הפקודה

1917 בנובמבר 23

1917 בדצמבר, 28

1917 בדצמבר, 31

1918 בינואר, 12

1918 בינואר, 18

1918 ביולי, 5

1918 בדצמבר, 12

1918 באוגוסט, 25

1920 בספטמבר, 23

1919 ביולי, 31

1918 בפברואר, 13

1917 בדצמבר, 13

1919 בפברואר, 28

חוקי מטבע
חוקי מטבע
חוקי מטבע
חוקי מטבע
חוקי מטבע
חוקי מטבע
חוקי מטבע

מכתבים

לחו"ל חיים בעלי הוצאת
מיכאני בכח המונעות מרכבות

מהצבא נמלטים בענין אחריותם  מוכתרים
ירושלים עירית

וחרוב אלון זית, עצי

הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל



והשנה המספר
של התאריך) (או

הפקודה
הביטולהנושא שעור

1919 באוגוסט 21

1925 לש' 4 מס'
1921 באוגוסט, 23

1919 ביולי, 30

1918 בינואר, 2
1918 באוגוסט, 31

1921 ביוני, 1

1921 בינואר, 25

1917 באוקטובר, 24

1919 ביוני, 26

1921 במאי, 5

1918 במרץ, 20

1919 באוקטובר, 16

1918 במרץ, 15

1918 בפברואר, 27

1918 במאי, 7

1918 ביוני, 1

1919 באוגוסט, 1

1920 באפריל, 2

1920 באפריל, 15

1918 ביוני, 11

1920 ספטמבר, 
1918 בדצמבר, 1

1922 לש' 2 מס'
1917 בדצמבר, 12

זית עצי
שנתיים) תשלומים (סילוק העותומני החוב

(א"י) הפלשתינאית הבולשת
(רישום) (א"י) פלשתינאיות ספינות

צילומים
האויב ממקורות דפוס דברי

סוהר בתי
והפגנות תהלוכות

הצבא רשויות לבין אזרחים בין יחסים
דירה שכר
דירה שכר

מפרש סירות
(רישום) ספר בתי
משומשים בגדים

מסים
מסים

מעשרות
מעשרות
מעשרות
מעשרות

הטבק על מונופול
קרקעות העברה

ומאסירים לאסירים חפצים העברת
מצות

לבריאות המזיקים אכל צרכי

הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל

14 סעיף
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל

3 סעיף
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל

15 סעיף
הכל
הכל
הכל



השניה התוספת
(3 (סעיף

הלוי תחוקת של הביטולהתאריךמהותה שעור

1931 בהמות, של הסגר תקנות
העתיקות תקנות
העתיקות תקנות

מכס של (טרנזיט) מעבר תקנות

1931 בינואר, 8

1928 באוקטובר, 17

1924 במרץ, 19

1921 בנובמבר, 28

1923 ביוני, 17

1923 באוגוסט, 8

1925 ביוני, 29

1927 בספטמבר, 9

(2) 3 תקנה
הכל

הכל
הכל
הכל
הכל
הכל
הכל

הציד על ההגנה 1924תקנות במרץ, הפסוק האחרון של1
(ה) תקנה

קרקעות מודדי תקנות
1927 מטבחים, בית תקנות

תקנות בנידון הוצאה לחו"ל
בהמות עורות של לארץ והכנסה

בהמות גופות של ושיירים
דין: בית תקנות

1927 באוגוסט, 18

1927 במרץ, 2

הכל
30 תקנה

הפלילית הפרוצידורה תקנות
הפלילית הפרוצידורה תקנות
הפלילית הפרוצידורה תקנות
הפלילית הפרוצידורה תקנות
הפלילית הפרוצידורה תקנות

השלום משפט בבתי הפרוצידורה תקנות
השלום משפט בבתי הפרוצידורה תקנות

1918 ביולי, 4

1918 ביולי, 11

1918 בנובמבר, 14

1920 במאי, 29

1921 בדצמבר, 30

1918 ביולי, 4

1919 במאי, 17

הכל
הכל
הכל
הכל
הכל

5 עד 1 תקנות
מהפסוק חוץ הכל,
4 תקנה של האחרון

משפטים מסחריים
המשפט בתי הרכבת

1921 בדצמבר, 16

1920  
(12 מס' רשמי (עתון

הכל

הכל
קרקעות חלוקת בנידון 1920משפטים  

(29 מסי רשמי הכל(עתון
ירושה 1923תקנות באוקטובר, 2622 עד 17 תקנות

והטופסים 10 ו11



השלישית התוספת
(סעיף 4)

(או והשנה המספר
הפקודה של התיקוןהנושאהתאריך)

לצבאמס' 12 לש' 1925 קרקעות רכישת
האויר ולחיל

ו"תקנה" "תקנות" בו שכתוב מקום כל ,21 בסעיף
צ"ל "חוקי עזר" ו"חוק עזר".

* 23 בסעיף

דיןמס' 13 לש' 1922 בסעיף 5 (iv) ו(v) ובסעיף 12 (ב) .עורכי

המסים מדרגת "חוץ המלים תבואנה 28 בסעיף
המפורטת בהן" לפני המלים "בטלות בזה",
מיום ברתוקף היה כאילו יחשב זה ותיקון

.1922 ביולי, 1

הבהמותמס' 3 לש' 1926 "מחלה"מחלות "בהמות", המונחים בהגדרות .2 בסעיף
"מודעה", במקום "צו" צ"ל המקנה" על ו"מפקח

"צו". צ"ל "מודעה" במקום 16 בסעיף
"צו". צ"ל "מודעה" במקום (3) 17 בסעיף

"צו".עתיקותמס' 51 לש' 1929 צ"ל "מודעה" במקום (ג) (1) 2 בסעיף

"צו". צ"ל "תקנות" במקום (1) 3 בסעיף
המלה אחרי "בצו" המלה את הוסף ,(1) 5 בסעיף

"יקבע".

בסעיף 5 (2) *
"לרכוש צ"ל "לרכוש" במקום ,(1) 7 בסעיף

הממשלה". בשם

בהתגלע או הסכם ,,עפ"י במקום (2) 7 בסעיף
ובין המנהל בין הסכם ,,עפ"י צ"ל סכסוך"

הסכם". באין או, המוצא,

העברי. הנוסח על חל התיקון אין *



(או והשנה המספר
הפקודה של התיקוןהנושאהתאריך)

1929 לש' 51 מס'

ו

שבועתיקות "במקום המלים במקום ,(2) 7 בסעיף
השטח את להכריז העליון הנציב יוכל נמצאה,
עם ובהתחשב היסטורי' כמקום נמצאה שבו
ולא" זו מפקודה ו14 13 ,12 סעיף הוראות
שבו האזור את כלל ואם המצאה "במקום צ"ל
ההיסטוריים המקומות ברשימת העתיקה נמצאה
הנציב יהא לא ,17 בסעיף הוראות לה שנקבעו

העליון".

"הנציב צ"ל "המנהל" במקום (3) 7 בסעיף
העליון".

המחלקה" של "בזכותה במקום (ג), (3) 9 בסעיף
"בית ובמקום העליון" הנציב של "בזכותו צ"ל
"הנציב צ"ל (א"י)" הפלשתינאי הנכאת
"בית צ"ל הנכאת" "בית ובמקום העליון"
(א"י)". פלשתינה של הארכיאולוגי הנכאת

הפסקא תבוא 0) (ג) (3) 9 סעיף במקום
דלקמן:

"(i) הנציב העליון לא יהא חייב לשלם את שויה
הוצאות אבל בחלוקה, שירכוש עתיקה של
הארכי הנכאת בית אל העתיקות של ההובלה
מקופת תשולמנה (א"י) פלשתינה של אולוגי

וכן". הממשלה,

"מנהל" צ"ל "מחלקה" במקום (ד) (3) 9 בסעיף

הנכאת בית "בספרית במקום (ה) (3) 9 בסעיף
המנהל". "אצל צ"ל (א"י)" הפלשתינאי

הנכאת בית "בספרית במקום (ו) (3) 9 בסעיף
המנהל". "אצל צ"ל (א"י)" הפלשתינאי

צ"ל העליון" "הנציב במקום ,(1) 10 בסעיף
"המנהל".

"לסוחרים" המלה אחרי הוסף ,(2) 10 בסעיף
את המלים "ובדבר המסים שישולמו בעדם".

העברי. הנוסח על חל התיקון אין *



(או והשנה המספר
הפקודה של תיקוןהנושאהתאריך)

>

. (2) 11 בסעיף
צ"ל הממשלה, "מאת במקום (א), (2) 11 בסעיף

."15 סעיף ,,עפ"י

צ"ל "שהממשלה" במקום (ב) (2) 11 בסעיף
"שהמנהל".

"הנציב צ"ל "הממשלה" במקום (2) 13 בסעיף
העליון".

הנכאת" "בית המלים אחרי הוסף ,15 בסעיף
"הארכיאולוגי'/ המלה את

בסעיף 17 (1) ו (2) במקום "תקנות" צ"ל "צו".
* 18 בסעיף

1926 לש' 9 הגדרתבוררותמס' במקום דלקמן ההגדרה תבוא 2 בסעיף
"שופט". המונח

אחר שופט כל או הנשיא פרושו "שופט"
נתון כשהענין המחוזי, המשפט בית משופטי
שופט או מחוזי, משפט בית של לשיפוטו
משפט בית של לשיפוטו נתון כשהענין שלום,

." ,י שלום
על להתנהג אפשר "אי המלים אחרי ,20 בסעיף
האמת צד על אם "או המלים תבאנה פיהם"
שהוסכם בענין ביניהם נחלקים הצדדים אין

לבוררות". להגישו

1926 לש' 38 בסעיף 4.בנדרוליםמס'

1921 ביולי בסעיף 3 (i) ו4 (ii) במקום "פרקליט הממשלה"בנקים28
המשפטי". "היועץ צ"ל

בסעיף 5 (ii) הוסף את המלה "בצרי לפני
"באשור". המלה

השמט "חובות" בכותרת הפקודה, שבסוף בלוח
את הפרט "ההון הרשום", ובמקום "שטרות
ושטרי "המחאות צ"ל לסוחר" העוברים אחרים

ליד". מיד שהועברו חליפין
* אין התיקון חל על הנוסח העברי.



(או והשנה המספר
הפקודה של תיקוןהנושאהתאריך)

1928 לש' 26 הדבוריםמס' אחרימחלות הוסף "מפקח" המונח בהגדרת ,2 בסעיף
"בצו". המלה את העליון" "הנציב המלים

המלה את "למנות" המלה אחרי הוסף 3 בסעיף
ב"צו".

*9 בסעיף

חליפיןמס' 47 לש' 1929 העליוןשטרי הנציב "ע"י המלים תבאנה ,92 בסעיף
בצו" לפני המלים "בעתון הרשמי". 

1919 בינואר האויבסרסרים15 שטח "הנהלת המלים במקום ,1 בסעיף
הראשי" המנהל מטעם הצוויים עפ"י הנכבש
מקום נמצא שבו המחוז אותו "מושל צ"ל

עסקיו".

 :2 הסעיף לשון יהיה זה
מתן בעד ישולם אחד פונט בסכום מס .2"

חידושו". בעד או רשיון

"המקום צ"ל "המקום" המלה במקום ,3 בסעיף
עסקיו". את לנהל אומר הוא בו

"הנהלת במקום ,5 סעיף של הראשון במשפט
המחוז". הנהלת צ"ל הנכבש" האויב שטח

המלים במקום ,5 סעיף של השלישי במשפט
"הנהלת שטח האויב הנכבש" צ"ל "הנהלת
2 בסך "קנס המלים את והשמם המחוז",

על". נוסף לי"מ

המלה במקום ,5 סעיף של הרביעי במשפט
המשפט". בית ע"י "בוטל צ"ל "בוטל"

מרשימת ימחק "שמו המלים, במקום ,7 בסעיף
המשפט "בית צ"ל רשיון" בעלי הסרסרים

יבוטל". שרשיונו יצוה
העברי. הנוסח על חל התיקון אין *



(או והשנה המספר
הפקודה של התיקוןהנושאהתאריך)

1919 בינואר, התעריףסרסורים15 .שבלוח הראשונים הפרטים בשני
למאה" "אחוזים המלים אחרי הוסף לפקודה'

"מהמחיר". המלה את

1931 לש' 6 האוכלוסיןמס' בסעיפים 4, 5, 8, 9 .מפקד

1924 לש' 26 צדקהמס' לצרכי בסעיף 8 (ד) *הקדשות

צדקה" "לעניני המלים את הוסף ,23 בסעיף
הצבורי". "הנאמן המלים אחרי

צדקה" "לעניני המלים את הוסף ,(1) 33 בסעיף
הצבורי". "הנאמן המלים אחרי

1927 לש' 27 ראינועמס' "מושלסרטי המונח הגדרת את השמט ,2 בסעיף
המחוז"

הגליל" "מושל בו שכתוב מקום בכל ,3 בסעיף
המחוז". "מושל צ"ל

1931 לש' 5 ראינועמס' 2*סרטי בסעיף

* 4 בסעיף

1933 לש' 46 הדרמס' פירות ו6*פרסום 3 ,2 בסעיפים

1922 לש' 22 אזרחיתמס' פרוצידורה
של לפועל (הוצאה

הדדי) באפן דין פסקי

עליון דין "בבית המלים במקום (1) 5 בסעיף
העליון המשפט "בבית צ"ל (א"י)" בפלשתינה

במחוז". או (א"י) בפלשתינה

1924 לש' 27 שלמס' אזרחי משפט
הגייסות

המלים אחרי "בצו" המלה את הוסף ,9 בסעיף
העליון". "הנציב

מטבעותמסי 48 לש' 1927 מאותןזיוף אחת "בשל המלים את השמט ,9 בסעיף
העוברות המטבעות כלפי שנעשו העברות

או" לסוחר,

מסיםמס' 26 לש' 1929 *גבית 13 בסעיף
העברי. הנוסח על חל התיקון אין



(או והשנה המספר
הפקודה של תיקוןהנושאהתאריך)

1926 לש' 22 קבוצייםמס' בעתוןעונשים "מודעה המלים במקום (2) 3 בסעיף
"צו". צ"ל הרשמי"

הרשמי" בעתון "מודעה המלים במקום 4 בסעיף
,,צו". צ"ל ו"מודעה"

תקנות". ,,או המלים את השמט ,12 בסעיף
1928 לש' 5 קבוצייםמס' צ"לעונשים הרשמי" בעתון "מודעה במקום ,2 בסעיף

"צו".
1921 בינואר חקירה15 "צו".ועדות צ"ל מנוי" "כתב במקום ו2 1 בסעיפים

צ"ל מנוי" כתב "בתוקף במקום ,6 בסעיף
מנוי". צו "בתוקף

1928 לש' 18 פקודתמס' תקון
מעשרות פדיון

*6 בסעיף

1929 לש' 18 צ"לחברותמס' פומבית" "בהודעה במקום (1) 101 בסעיף
"צו".

,118 ,117 "הסעיפים במקום (1) 239 בסעיף
."117 "סעיף צ"ל ו119"

י* (1) 243 בסעיף

המלים בו שכתובות מקום כל ,(3) 243 בסעיף
המלה את אחריהן הוסף העליון" "הנציב

"בצו".

המלים אחרי "בצו" המלה את הוסף ,244 בסעיף
העליון". "הנציב

1924 לש' 16 העתקהמס' זכות
(קופירייט)

"המכס, צ"ל "המכס" במקום ,(1) 2 בסעיף
והמסחר". האקסייז

1926 לש' 35 מותמס' סבות סעיףחוקרי עפ"י 15 כסעיף לאח"כ (שסומן 16 בסעיף
* (1932 לש' 13 מס' מפקודה 5

משפטמס' 1 לש' 1921 במעלהבתי הגדול הבריטי "השופט במקום ,2 בסעיף
הראשון הבריטי "השופט צ"ל הדין" בית של

מעמד". באותו המצוי
העברי. הנוסח על חל התיקון אין *



(או והשנה המספר
הפקודה של תיקוןהנושאהתאריך)

1924 לש' 1 משפטמס' המסיםבתי על "וכן המלים, את השמט ,22 בסעיף
בהם". שיטילום

1932 לש' 38 משפטמס' המליםבתי אחרי "בצו" המלה את הוסף ,3 בסעיף
"הנציב העליון",

1922 לש' 21 לאשראימס' בנקים

/

ס

הועד על "יהיה המלים במקום (3) 4 בסעיף
בהמלכו (א"י) פלשתינה ממשלת של הפועל
גבותו אחרי אותו לתקן המחלקה במנהל
הנציב על "יהא צ"ל לנכון" שימצא כפי עדות

במועצה". העליון

תבוטל. (3) 4 סעיף של שלישית פסקא
המלה אחר "בתקנה" המלה את הוסף ,8 בסעיף

"ירשה".

מחלקת "מנהל המלים במקום (3) 10 בסעיף
האוצר" בית "ראש צ"ל והתעשיה" המסחר

1920 ספטמבר לאשראי בנקים
(הקלות)

"זקן צ"ל המשפטי "המזכיר במקום 2 בסעיף
השופטים".

1927 לש' 33 פליליתמס' פרוצידורה
(עדויות)

בסעיף 5 ובסעיף 6,*

1929 לש' 11 בעתוןמכסמס' עליו הכריזו "אשר במקום (ו), 2 בסעיף
עליו, יכריז הנציב "אשר צ"ל כחג" הרשמי

חגי'. שהוא בצו.

,,צו". צ"ל "מודעה" במקום (1) 8 בסעיף
י 71 ,17 ,16 בסעיפים

"תקנות" צ"ל "מודעה" במקום (2) 73 בסעיף

"מודעה" במקום (ב) 203 ובסעיף (1) 99 בסעיף
,,צו". צ"ל

* אין התיקון חל על הנוסח העברי.



(או והשנה המספר
הפקודה של תיקוןהנושאהתאריך)

1929 לש' 11 "הנציבמכסמס' המלים אחרי הוסף (1) 229 בסעיף
"בצו''. המלה את העליון"

*230 בסעיף

המלה אחרי "בצו" המלה את הוסף ,236 בסעיף
"לקבוע".

מכסמס' 23 לש' 1924 ממסי "בצופטורין צ"ל שתתפרסם" "במודעה במקום ,2 בסעיף
שיתפרסם".

והדרכיםמס' 15 לש' 1924 המכס תחומי
הקבועות

. (1) 2 לסעיף בתנאי

:(1) 3 בסעיף

עפ"י שניתן "צו צ"ל זו" "פקודה במקום (א)
."2 סעיף

הפקודה של המקומי "הפרסום במקום (ב)
תוקף". דלעיל הצו קבל "שבו צ"ל הזאת"

מסוכניםמס' 21 לש' 1925 רפואה *סמי (ד) 7 בסעיף

. (8) בסעיף

מסוכניםמס' 6 לש' 1928 רפואה כעלסמי עליהם "שיודיעו במקום (א), 2 בסעיף
הנציב מאת במודעה לזמן מזמן מסוכנים סמים
צ"ל הרשמי" בעתון שתתפרסם העליון

לתוספת". בצו העליון הנציב "שיוסיפם

שניםמס' 36 לש' 1926 ו16*רופאי (2) 13 ,(1) 10 בסעיפים

14*חנוךמס' 1 לש' 1933 ובסעיף (1) 3 בסעיף

."יקבע" אחרי "בצו" הוסף (1) 11 בסעיף

"פטור". אחרי "בצו" הוסף ,(2) 15 בסעיף
העברי. הנוסח על חל התיקון אין



(או והשנה המספר
הפקודה של תיקוןהנושאהתאריך)

מס' 47 לש' 1926

מס' 28 לש' 1926

מס' 44 לש' 1926

/1

חשמל

קרקעות הפקעת

חוטאים הסגרת

*3 בסעיף

בסעיף 24*

המלה בו שכתובה מקום כל (1) 4 בסעיף
"צו". צ"ל "מודעה"

בתנאי לסעיף 5 (1), הוסף "במנשר" אחרי המלה
"להטיל".

1928 לשי 3 מכונותמסי "למנות".גידור המלה אחרי "בצו" הוסף ,4 בסעיף
בסעיף 6 .

יריהמסי 20 לש' 1922 "התקנות",כלי צ"ל "התנאים" במקום (1) 18 בסעיף
"מנהל ובמקום "יתקינם" צ"ל "יקבעם" במקום
המכס, מחלקת "מנהל צ"ל המכס" בתי

והמסחר". האקסייז

"תקנות". צ"ל "צווים" במקום ,(4) 18 בסעיף

המליםדיגמס' 4 לש' 1926 אחרי "בצו" המלה את הוסף ,4 בסעיף
העליון". "הנציב

*7 בסעיף

1926 לשי 5 בסעיפים 13, 14, 16, 17 ו25 (1), כל מקוםיערותמסי
"צו". צ"ל "מודעה" המלה שם שכתובה

אחרי "בצו" המלה את הוסף (1) 20 בסעיף
"להרשות". המלה

בסעיף 26 (1) ו(2) *

1927 לשי 51 לחו"למסי פירות המלההוצאת שם שכתובה מקום כל ו4, 3 ,2 בסעיפים
,,צו". צ"ל "מודעה" .

יי 10 בסעיף
* (ד) 11 בסעיף

הסברי. הנוסח על חל התיקון אין *



(או והשנה המספר
הפקודה של תיקוןהנושאהתאריך)

1924 לש' 1 הצידמס' על הגנה

.

*,4 בסעיף

שומרים "ולמנוי המלים את השמט (ה) 4 בסעיף
כאלה". מיוחדים למקומות

 א: 4 כסעיף דלקמן הסעיף את הוסף

החקלאות מחלקת מנהל יכול א. .4 "שומרים

הנציב של באישורו בצו, למנות לאזורים

לציד לציד".מיוחדים. העליון, שומרים לאזורים המיוחדים

1922 לש' 23 הכלליתמס' "ובאיןהמלוח המלים את הסעיף בסוף הוסף ,35 בסעיף
הממלכה". מזכיר של באישורו  כזאת מועצה

*36 בסעיף

1927 לש' 18 דרךמס' *מורי 8 בסעיף

1933 לש' 38 העליה"עליהמס' מחלקת "מנהל המונה בהגדרת ,2 בסעיף
"שימונה". המלה אחרי "בצו" המלה את הוסף

* 15 ובסעיף ו(י) (ט) (ח), (1) 5 בסעיף

אחרי "בצו" המלה את הוסף ,(2) 8 בסעיף
"יורה". המלה

אחרי "בצו" המלה את הוסף (1) 10 בסעיף
ידו". על "שהורשה המלים

אחרי "בצו" המלה את הוסף ,(8) 10 בסעיף
העליון". הנציב "שיורה המלים

המלה אחרי "בצו" המלה את הוסף 13 בסעיף
"שיקבעו".

* לפקודה בתוספת
העברי. הנוסח על חל התקון אין *



(או והשנה המספר
הפקודה של תיקוןהנושאהתאריך)

וילדיםמס' 53 לש' 1927 נשים העסקת
תעשיה במפעלי

*3 בסעיף

משכריםמס' 42 לש' 1927 ימשקאות (1) 32 בסעיף

בסעיף 32 (2) .

משכריםמס' 14 לש' 1922 משקאות
צבוריים ושעשועים

 זה: סעיף יבוא 3 סעיף במקום

יפטור לא זאת בפקודה האמור דבר "שום
סדור פקודת עפ"י רשיון קבלת מחובת אדם
שאותה ענין לכל 1927 והתעשיות המלאכות

עליו". חלה פקודה

עזר". "חוקי צ"ל "תקנות" במקום 8 בסעיף

מסי 25 לש' 1933

מס' 9 לשי 1928

מס' 4 לש' 1932

(תקון) הקרקעות חוק

קרקעות עניני סדור

הארבה השמדת

"צו". צ"ל "מודעה" במקום ,3 בסעיף

בסעיף 65*

*11 בסעיף

משפטמס' 9 לש' 1924 בתי שיפוט
השלום

משפט כבית "שישב המלים את הוסף ,4 בסעיף
המשפט "בית המלים אחרי לערעורים"

העליון".

גפרוריםמס' 13 לש' 1927 על המלהאקסייז אחרי "בצו" המלה את הוסף (1) 3 בסעיף
"הדרושה".

נבדל סעיף יהא (4) 4 סעיף של האחרון המשפט
א. 4 כסעיף ויסומן

: (ב) (1) 7 סעיף בסוף תבואנה דלקמן המלים

את מגיש אינו או הפנקסים את מנהל אינו "או
הקבוע". באפן והחשבונות הדינים

המלים אחרי "בצו" המלה את הוסף ,8 בסעיף
העליון". "הנציב

העברי. הנוסח על חל התקון אין *



(או והשנה המספר
הפקודה של תיקוןהנושאהתאריך)

מס' 13 לש' 1927

1928 לשי 4 מסי

מס' 10 לש' 1929

גפרורים. על אקסייז

רופאים

סחורות סימני

*.11 בסעיף

* 18 בסעיף

לש' 30 מס' בפקודה שהותקן כפי ,(2) 13 בסעיף
1933 במקום "מודעה צ"ל "צו". 

30 מס' בפקודה שהוחק כפי (3) 13 בסעיף
*1933 לש'

ממותליםמס' 11 לש' 1932 אחריספורטים "בצו" המלה את הוסף (2) 14 בסעיף
לפעם". "מפעם המלים

* 17 בסעיף

1921 פברואר מוואת16 "מנהלאדמות צ"ל "הממשלה" במקום (א) בפסקא
הקרקעות". מחלקת

"יכולמילדותמס' 20 לש' 1929 צ"ל העליון" "הנציב במקום (1) 20 בסעיף
העליון". הנציב של באישורו המנהל,

* גם וכן

המנהל (2),, המלים את השמט (2) 20 בסעיף
יוכל אותן ובהתקינו תקנות, להתקין רשאי
 ": דלקמן הענינים בנידון לשנותן, או לבטלן
סעיף כהמשך הפסקאות מספרי את מחדש וסמן

.(1) 20

מס' 19 לש' 1925 מכרות

העברי. הנוסח על חל התקון אין *

בסעיף 2 (1) (י"ז) (ii), במקום "מודעה" צ"ל
"צר'.

המלה אחרי "בצו" המלה את הוסף (1) 4 בסעיף
"למנות".

בסעיף 5 (1) במקום. "במודעה" צ"ל "בצו".

בסעיף 5 (2) (ה) הוסף את המלה "בצו" אחרי
עליה". "יכריז המלים



(או והשנה המספר
הפקודה של תיקוןהנושאהתאריך)

1925 לש' 19 המליםמכרותמס' אחרי "בצו" הוסף (ח) (2) 5 בסעיף
העליון". "הנציב

חכירה "או המלים את הוסף (1) 50 בסעיף
לכרית שמן" אחרי המלים "או חכירה",

* גם וכן

* 52 בסעיף
* (2) 76 בסעיף

* (2) ו (1) 93 בסעיף

מזמן לפרסם האפן "באותו במקום (3) 93 בסעיף
בצו". "לקבוע צ"ל רשימות" לזמן

בסעיף 98 כפי שהודוק בפקודה מס' 10 לש'
המדינה" "יער המונח הגדרת ובמקום ," 1926

שניתן כפירוש פירושו המדינהי ,,,יער צ"ל
."1926 היערות, בפקודת מונח לאותו

לש' 10 מס' בפקודה שהוחק כפי ,(1) 101 בסעיף
. 1926

1927 לש' 39 הפלשתינאימס' המלוח
(א"י)

. 14 בסעיף

1925 לש' 37 .פספורטיםמס' 9 ובסעיף (1) 8 בסעיף

1924 לש' 33 וסימנימס' פטנטים
אמצאה

,,צו" צ"ל "מודעה" במקום (1) 2 בסעיף

המלים את הפסקא בסוף הוסף (א) 53 בסעיף
לערעורים". משפט כבית "שישב

1927 לש' 21 עונשיןמס' .עבודת 3 בסעיף

1925 לש' 26 הראויהפנסיותמס' "משרה המונח בהגדרת ,2 בסעיף
צ"ל "במודעה" בו שכתובה מקום כל לפנסיה"

"הצו".

* 3 בסעיף
. אין התקון חל על הנוסח העברי.



(או והשנה המספר
הפקודה של התיקוןהנושאהתאריך)

20,פנסיותמסי 26 לש' 1925 ,19 ,16 ,15 ,14 '11 ,10 ,3 ,2 ,1 בתקנות
. לפקודה שבתוספת ו22 21

בתקנות 17, 18 ו23 שבתוספת לפקודה *

הצומחמס' 10 לש' 1924 על "למנות".הגנה אחרי "בצו" הוסף ,2 בסעיף

* 12 בסעיף

הצומחמס' 11 לש' 1931 על *הגנה 2 בסעיף

מס' 7 לש' 1933
ו

הצומח על בסעיף 2 במקום "מודעה" צ"ל "צו.הגנה

*משטרהמס' 17 לש' 1926 40 ובסעיף (1) 17 בסעיף

ענייםמס' 37 לש' 1926 אסירים על צ"להגנה "תקנות" במקום 5 ובסעיף 4 בסעיף
דיך. בית "תקנות

"צו".חופיםמס' 16 לש' 1926 צ"ל "מודעה" במקום ,3 בסעיף

* (1) ו14 (2) 8 ,4 בסעיפים

"או הוסף ,(1) 15 סעיף של האחרון במשפט
השניה". "בפעם אחרי נוספת" בפעם

העליון".חופיםמסי 37 לש' 1927 "הנציב אחרי "בצו" הוסף ,4 בסעיף

הדוארמס' 20 לש' 1930 בתי

0

יוכל העליון הנציב "בהסכמת במקום ,3 בסעיף
עפ"י לקבוע הדואר בתי של הכללי המנהל
בתי של הכללי המנהל "יכול צ"ל תקנות"

הדואר לקבוע".

להתקין העליון הנציב "בהסכמת במקום ,6 בסעיף
אותם "לקבוע צ"ל נחוצות" שיראן תקנות

לנחוצים". שיראם האמצעים

. 68 בסעיף
* אין התקון חל על הנוסח העברי.



(או והשנה המספר
הפקודה של תיקוןהנושאהתאריך)

1930 לש' 20 דוארמס' תקנות"בתי עפ"י "שיעשה ובמקום . (1) 108 בסעיף
"לקבען". צ"ל

קטן כסעיף 108 לסעיף יוסף דלקמן קטן הסעיף
 :(2)

הדואר בתי של הכללי המנהל יכול (2)"
שמותר ענין לכל בנוגע תקנות להתקין
,(1) 4 ,3 הסעיפים עפ"י לקבעו דרוש או
,(1) 15 ,14 ,12 ,10 ,7 ,6 ,(2) 5 ,(2) 4

,21 ,(3) 20 ,(2) 20 ,(1) 20 ,(1) 18 ,17

בעתון לפרסם נחוץ יהא ולא ו59, 27,23
סעיף עפ"י שהתקינוה תקנה כל רשמי

זה". קטן

והפסוק (3) 108 כסעיף יסומן (2) 108 סעיף
* וכן יבוטל, האחרון

בסעיף 29, במקום "מודעה" צ"ל "צו".עתונותמס' 3 לש' 1933
. 37 בסעיף

1921 ביוני סוהר1 העם,בתי בטחון מנהל "יוכל במקום ,2 בסעיף
בפעם" כפעם להודיע העליון, הנציב באישור

בצו". להכריז העליון הנציב "יכול צ"ל

" 4 בסעיף

צ"ל השופטים" חבר "בפני במקום ,11 בסעיף
משפטי". "במו"מ

1933 לש' 37 אריסיםמס' על *הגנה 20 בסעיף

1933 לש' 19 צבורייםמס' רחצה המלהמקומות שם שכתובה מקום כל ,4 ובסעיף 3 בסעיף
,,חוקי או עזר" "חוק צ"ל "תקנות" או "תקנה"

עזר".
העברי. הנוסח על חל התקון אין .



(או והשנה המספר
הפקודה של תיקוןהנושאהתאריך)

1918 במאי העם16 אתבריאות השמט זרקים בהרכבת הדן בחלק ,8 בסעיף
הניתוח". בעת הדבר נדרש "אם המלים

במקום מדבקות, במחלות הדן בחלק ,2 בסעיף
מסוים". "במקום צ"ל "במחוזו"

הוסף מדבקות, במחלות הדן בחלק ,6 בסעיף
המלה אחרי כסובל" החשוד ,,או המלים את

"הסובל".

1922 לש' 6 העםמס' בריאות
במלריה) (המלחמה

בסעיפים 2 ו10 *

1921 בנובמבר 14
0

(רוקחית) העם תהיהבריאות הבריאות "מחלקת במקום ,3 בסעיף
מפקידי אחר פקיד כל או "המנהל צ"ל רשאית"
בכתב מיוחד באפן שיורשה הבריאות מחלקת

רשאי". יהיה המנהל מטעם

רשמית חקירה תהיה אשר "עד במקום ,3 בסעיף
אשר "עד צ"ל זה" בנידון החלטה ותנתן
המנהל ברשות או המנהל ע"י חקירה תערו
פקודה עפ"י משפטיות בפעולות שיאחזו עד או

אחרת". פקודה כל עפ"י או זו

"עוזר המלים שם שכתובות מקום כל ,15 בסעיף
בלתי מוסמך" צ"ל "עוזר לרוקח".

אחרי שנים" רופא "או הוסף (א), 25 בסעיף
"רופא" : במקום "למטרות רפואיות לאנשים או
רפוי לצרכי או רפואה "לצרכי צ"ל לבהמות"
"מחלקת ובמקום בהמות" ריפוי לצרכי או שנים

"המנהל". צ"ל הבריאות"

רופא מאת "או המלים את הוסף (ג), 25 בסעיף
מוסמך". "רופא המלים אחרי רשיון" בעל שנים

העברי. הנוסח על חל התקון אין *



(או והשנה המספר
הפקודה של תיקוןהנושאהתאריך)

1921 בנובמבר, (רוקחות)14 העם המליםבריאות את הפסקא בסוף הוסף (א) 27 בסעיף
אם הרשום העוזרלרוקח בידי בהעדרו, "או

הוא מעביד אצלו עוזרלרוקח".

באמצעות הממשלה "אל במקום (ב) 30 בסעיף
המנהל "אל צ"ל המחוזי" הבריאות משרד
במחוז". אשר הבריאות מחלקת רופא באמצעות

צ"ל הממשלה" "שאשרתן במקום (א), 32 בסעיף
המנהל". ע"י נאסרה לא "שמכירתן

 דלקמן: הסעיף בא ובמקומו מבוטל 33 סעיף

"מכירת
רפואות

וכוי פטנט

בכל לאסור המנהל יכול (1) 33

או רפואה כל של מכירתם את עת
או פרטיים או פטנט בעלי תכשיר
עסק ובבתי מרקחת בבתי סודיים
בכמה או אחת במחלקה או אחרים

עסק. בתי אותם של מחלקות

שלא והתכשירים הרפואות (2)

קטן הסעיף עפ"י מכירתם נאסרה
ובכליהם בבקבוקיהם ימכרו הקודם
בפתקיהם מסומנים כשהם המקוריים
שלמים, וכשחותמיהם המקוריים
הרוקח מוציא שבו למקרה פרט
רפואה או כזה תכשיר ידו מתחת
רופא של רצפט יסוד על כזאת
רשיון בעל שנים רופא או מוסמך

רשיון". בעל וטרינרי רופא או



(או והשנה המספר
הפקודה של תיקוןהנושאהתאריך)

1921 בנובמבר, (רוקחות)14 העם בממשלהבריאות המחלקה אותה "מאת במקום ,34 בסעיף
המנהל". "מאת צ"ל בזה" המעונינת

צ"ל הבריאות" "מחלקת במקום (ו), 36 בסעיף
בכתב". ידו על שיורשה פקיד ע"י או "המנהל

"מפקח צ"ל "המשטרה" במקום ,39 "בסעיף
המחוזי". המשטרה

זה: סעיף יבוא ובמקומו יבוטל 41 סעיף



סמי "מכירת
עיי רעל
קמעונאים

לא רעל סמי של קמעונאים .41

רפואה במשקלות רעל סמי ימכרו
יהא ולא ברפואות, שמוש לשם או
אלא רעל סמי למכור להם מותר
אותם יודעים שהם האנשים לאותם
ולשם טוב אופי בעלי כאנשים
בתעשיה לשימוש אם כשרה, מטרה
היפות, באמנויות או בחקלאות או

חתומה תעודה בידו שיש למי או
מפקח ע"י או המחוז מושל ע"י
מהותו את המציינת מחוזי משטרה
ואת הדרושה הכמות את הרעל, של
ואת נדרש הוא שלשמה המטרה
הקונה של וכתבתו ידו משלח שמו,
על התעודה: מתן תאריך ואת
בפנקס תעודה אותה לשמור המוכר

הרעל". סמי של המכירה

 דלקמן: הסעיף יבוא ובמקומו יבוטל 43 סעיף

בטול
רשיונות

הכרעת לפי המנהל יכול .43

את לחלוטין או לזמן לבטל דעתו
בדין שנתחייב רוקח כל של רשיונו
הוראה הפרת בשל המשפט בית ע"י

הזאת". הפקודה מהוראות



(או והשנה המספר
הפקודה של תיקוןהנושאהתאריך)

1928 לש' 25 (רוקחות)מס' העם במחוז".בריאות הבריאות "משרד במקום (ג). 3 בסעיף
הבריאות". מחלקת של המחוז "רופא צ"ל

1927 לש' 28 (בקורת)מס' צבוריות י,הצגות * 8 בסעיף

1922 לש' 19 מס'

1927 לש' 30 מס'

הסגר

הברזל ממלות

בסעיף 2  *

* ו43, (1) 42 ,19 בסעיפים

י* (2) 42 בסעיף

בסעיף 42 (3) *

1927 לש' 52 מס'

1926 לש' 19 מס'

והתעשיות המלאכות סדור

הדתיות העדות הסתדרות

בסעיף 9 *

בסעיף 2 *

יי 3 בסעיף

1929 לש' 23 בדרכיםמס' *הובלה 9 בסעיף

* 14 בסעיף

מס' 20 לש' 1933

1925 לש' 36 מס'

בדרכים הוגלה.

מלח

בסעיפים 2 ו3 *

בסעיף 13 (1), הוסף "האקסייז והמסחר" אחרי
"המכס" והוסף "בצו" אחרי "יועידם לכך".

* ,15 בסעיף

1927 לש' 38 מס'

1930 לש' 17 מס'

1927 לש' 31 מס'

מלח

וביוב תיעול

בולים מט

* (2) 2 בסעיף

עזרי'. "חוקי צ"ל "תקנות" במקום ,14 בסעיף

* 5 בסעיף

. 94 ובסעיף (1) 13 בסעיף

1926 לש' 1 קיטורמס' צ"לקלחות למפקחים" רשיון "ליתן במקום ,3 בסעיף
בודקים" שישמשו אנשים בצו "למנות

* אין התקון חל על הנוסח העברי.



(או והשנה המספר
הפקודה של תיקוןהנושאהתאריך)

במקוםירושהמס' 4 לש' 1923 דתית" "עדה המונח בהגדרת ,26 בסעיף
העליון" הנציב ע''י לזמן מזמן תפורט "אשר
לתוספת בצו אותה יוסיף העליון "שהנציב צ"ל

האמורה".

* (1) 4 בסעיף

של ראשון כסעיף דלקמן הסעיף יבוא בי בחלק
. חלק: אותו

תחולנה הזה החלק הוראות א. 7 "השימוש
בחלק בי. על כל מדידה שהנציב העליון
מדידה שהיא בצו עליה הכריז

ממשלתית".

*מדירותמס' 48 לש' 1929 15 בסעיף

* 48 בסעיף

מס' 8 לש' 1925

1921 בינואר 14

1921 בדצמבר, 9

טבק

ערים בנין

מסחר סימני

"צרי. צ"ל "תקנה" במקום ,49 בסעיף

העליון". "הנציב אחרי "בצו" הוסף ,1 בסעיף

,.בצו" והוסף ,,צו" צ"ל "מודעה" במקום ,2 בסעיף
בסוף המופיעות העליון" "הנציב המלים אחרי

הסעיף.

"התקנות". צ"ל "ההוראות" במקום ,3 בסעיף

עברמס' 11 לש' 1926 של הספר חיל
מזרחה הירדן

. ,33 בסעיף

תורכיהמס' 28 לש' 1925 עם השלום אתאמנת הוסף א/ בשורה בהקדמה, הששית בפסקה
,,את המלים אחרי הסעיפים" "וחלקי המלים
הסעיף" "את המלים ובמקום הסעיפים"

הסעיף". מן חלק "אותו צ"ל ב' שבשורה

"וחלקי המלים את הוסף ,2 סעיף של אי בשורה
האמנה". "סעיפי המלים אחרי האמנה" סעיפי

. אין התקון חל על הנוסח העברי.



(או והשנה המספר
הפקודה של תיקוןהנישאהתאריך)

תורכיה.מס' 28 לש' 1925 עם השלום העליוןאמנת הדין "בית במקום (ב). ו (א) 3 בסעיף
המחוזי המשפט "בית צ"ל (א"י)" בפלשתינה

של ירושלים''.

יסודמסי 22 לש' 1924 על משפטים
האשמה כתב מסירת

בסעיף 44. *

יסודמס' 37 לש' 1929 על משםפטים
האשמה כתב מסירת

בסעיף 4 במקום "לבלר בית המשפט" צ''ל
המשפט''. בית לבלר או השלום "ושופט

מס' 12 לש' 1933

מס' 23 לש' 1928

מס' 5 לש' 1929

מס' 2 לש' 1928

מס' 23 לשי 1925

חוקית בלתי הסתה

העירוני הרכוש מס

בהמות רופאי

ומדות משקלים

הגפרורים איסור
לבן בפוספור

בסעיף 2, במקום "מודעה" צ''ל ,,צו".

* 26 בסעיף

* 17 בסעיף

בסעיף 19 *

בסעיף 3 (2), הוסף "בצו" אחרי "הנציב העליון".

האלחוטיתמס' 20 לש' 1924 *המברקה (5) 3 בסעיף

בסעיף 4 (1) *

בסעיף 4 (2) *

אלחוטימס' 31 לש' 1932 "הנציבטלגרף המליט אחרי "בצו" הוסף ,5 בסעיף
העליון".

לעובדיםמס' 4 לש' 1927 בסעיף 9 (1), 9 (2) ובסעיף 13 *פצויים

בסעיף 11 (2), כל מקום שכתובה שם המלה
"צו". צ"ל "מודעה"

בפסקא 1 (ב) של התוספת השניה *

בפסקא 11 של התוספת השניה ובפסקא 6 של
. השלישית התוספת

והצלתומס' 6 לש' 1926 נטרפות *סחורות (1) 28 בסעיף

* אין התקון חל על הנוסח העברי.



מס' 31 לש' 1934.

1934 (2 (מס' החוקים של המתוקנת ההוצאה פקודת

פקורה הטרנטה להשמיט פקודות ידועות .מההוצאה המתוקנת
נטל החוקים והמאפשרת מתן תוקף לפקודת תקון חוקי הארץ

1934, בהוצאה המתוקנת של החוקים.
[20 בספטמבר, 1934]

הקצר החוקיםהשם של המתוקנת ההוצאה פקודת בשם תקרא זו פקודה .1

(מס' 2) 1934.

הממונה של סמכותו
ההוצאה פקודת עפ"י
החוקים של המתוקנת
פקודות להשמיט ,1934

ידועות
מס' 29 לש' 1934

החוקים, של המתוקנת ההוצאה מפקודת (1) 3 בסעיף האמור כל למרות .2

בהוצאה לכלול הנ"ל, הפקודה של מובנה לפי צריך, הממונה יהא לא ,1934

הפקודות את הנ"ל, הפקודה של ברשותה תוכן אשר החוקים של המתוקנת
לפקודות כי אפס אלה, מפקודות חלקים או הזאת, לפקודה בתוספת המתוארות
לא כאילו תוקף אותו יהא הזה הסעיף ברשות שהושמטו פקודות לחלקי או

הושמטו.

תוקף יקנה הממונה
חוקי תיקון לפקודת

1934 הארץ,
מס' 29 לש' 1934
מס' 30 לש' 1934

ההוצאה מפקודת 5 בסעיף או (1) 3 בסעיף האמור כל למרות .3

ליתן ההיא הפקודה של מובנה בגדר הממונה רשאי ,1934 החוקים, של המתוקנת
בתקפה פקודה אותה היתה כאילו ,1934 הארץ חוקי תיקון פקודת להוראות תוקף

.1933 בדצמבר 31 ביום

התוספת
(2 (סעיף

התאריך) (או והשנה המספר
הפקודה ההשמטההנושאשל שעור

1926 לש' 31 מס'
1929 לש' 51 מס'
1933 לש' 42 מס'
1926 לש' 38 מס'
מס' 3 לש' 1932

הרוסים הנכסים הנהלת
עתיקות

(1933  34) הקצבה
בנדרולים

לבנטויץ פנסיה מתן

כלה
20 סעיף

כלה
(1) 7 סעיף

כלה



התאריך) (או והשנה המספר
הפקודה של

ההשמטההנושא שעור

,1929 לש' 33 מס'
, 1927 לש' 43 מס'
1926 לש' 22 מס'
1929 לש' 18 מס'
1926 לש' 12 מס'
1926 לשי 42 מס'
מס' 31 לש' 1929
מס' 36 לש' 1926
מס' 5 לש' 1925
מס' 26 לש' 1933
מס' 16 לש' 1927
מס' 41 לש' 1933
1918 בנובמבר 15

1921 בדצמבר 5

1922 בספטמבר 18

1922 בדצמבר 8

מס' 28 לש' 1932
מס' 1 לש' 1930
מס' 14 לש' 1933
מס' 44 לש' 1932
מס' 13 לש' 1933
מס' 27 לש' 1933
מס' 16 לש' 1928
1920 באוקטובר 1

1920 במאי 31

1927 לש' 13 מס'
1921 בפברואר 16

1919 בספטמבר 27

1920 ביולי 7

1930 לש' 5 מס'
1925 לש' 2 מס'

(פרוטסט) חליפין שטרי
דתית עדה המרת
קבוציים עונשין

חברות
אחוזה ספרי תקון

(תקון) אחוזה ספרי תקון
(תקון) משפט בתי

שנים רופאי
עיריות אזורי קביעת
(ביטול) הדגים מס
לבולשת פנסיות

לגאן פנסיה
וקרקעות בתים מס
מס בתים וקרקעות *
מס בתים וקרקעות **
* וקרקעות בתים מס

תוקף) (הקנאת העליה פקודת
כיפורים

תוקף) (הקנאת יפו עירית מועצת
ירושלים עירית מועצת

עזר). (חוקי ודיירים בתים בעלי
למסים) תוקף (הקנאת קרקעות עניני סידור
תוקף) (הקנאת השלום משפט בתי שפוט

מחלול אדמות
נשואין מסי

הגפרורים על האקסייז
מוואת אדמות
מוכתרים ***
מוכתרים ***
עיריה מועצות

תוקף) (הקנאת עיריה מועצות

כלה
6 סעיף

(2) 13 סעיף
256 סעיף

כלה
. כלה,
כלה

ו18 17 סעיפים
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה

9 סעיף
(ב) פיסקא

כלה
כלה

כלה
כלה

במודעה ***אינן מתוארות בפקודות** אינה מתוארת כפקודה מתוארת



התאריך) (או והשנה המספר
הפקודה ההשמטההנושאשל שעור

מס' 45 לש' 1926
1926 לשי 46 מסי

מס' 15 לש' 1927
1919 בינואר 14

מס' 22 לש' 1925
מס' 26 לש' 1932
מסי 9 לש' 1930
מס' 21 לש' 1928
מס' 14 לש' 1932

1921 במרץ 19

מס' 24 לש' 1933
1924 לש' 12 מסי
מס' 41 לש' 1926
מס' 27 לש' 1926
1919 באפריל 30

1921 במאי 12

1919 בדצמבר 21

1920 בספטמבר 3

מס' 17 לש' 1924
1927 לש' 45 מס'
1919 בספטמבר 23

1933 לש' 40 מס'
מס' 1 לש' 1926
1921 בדצמבר 20

1926 לש' 18 מס'
1929 לש' 17 מס'
מס' 48 לשי 1929

1918 במאי 7

לעיריות הבחירות
לעיריות הבחירות פקודת את המתקנת פקודה
לעיריות הבחירות פקודת את המתקנת פקודה

לעיריות בתים מס
עיריה מסי

מוסקפאת למס תוקף הקנאת
הרעש) (בסבת בשכם בתים בנין

האורתודוכסית הבטריקיה
(תקון) האורתודוכסית הבטריקיה
(פירוק) העותומני החקלאי הבנק

העותומני העירוני המס לחוק תוקף הקנאת
רוטשילד) דה אדמונד (יסוד פיק"א
רוטשילד) דה אדמונד (יסוד פיק"א

עותומני) (שרות פנסיות
קרקעות העברת בנידון שטרות
(הארכה) שטרות של פרוטסט

הצבורי האפוטרופוס
פומביות אספות

הברזל מסלות אדמות הנהלת
הריסות להקמת הלואות
וגירושים נישואין רישום

לרוק פנסיה
קיטור קלחות

. העליונה השרעית המושלימית המועצה
העליונה השרעית המושלימית המועצה
העליונה השרעית המושלימית המועצה

מדידות
מסים

כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה
כלה

6 סעיף
כלה

(1) 8 לסעיף התנאי
כלה
כלה
כלה

16 סעיף
ו2 1 סעיפים

1928 לש' 28 מס'
1932 לש' 48 מס'
1933 לש' 15 מס'

תוקף) (הקנאת אביב תל של המקומית המועצה
תוקף) (הקנאת אביב תל של המקומית המועצה
תוקף) (הקנאת אביב תל של המקומית המועצה

כלה
כלה

5 עד 1 סעיפים

* אינה מתוארת כפקודה



(או והשנה המספר
הפקודה של התאריך)

ההשמטה.הנושא. שעור

1925 לש' 35 מס'
מס' 13 לש' 1925
1920

(28 גליון רשמי (עתון

(תקון) האשמה כתבי מסירת יסוד על משפטים
ארטאס מעינות

הרשמיות בלשונות השמוש

כלה
כלה

6 לפסקא פרט כלה,

1930 לש' 10 מס'
1924 לש' 19 מס'

דין לפסקי תוקף הקנאת
מס הוירקו ומס הבתים בעיריות (הקנאת תוקף)

כלה
כלה



הפקודות של הזמנים לוח

ניתנו לא מקרים ובהרבה במספרים סומנה לא 1922 שנת של לפקודות שקדמה המחוקה
במספרים זה בלוח סומנה זו תחוקה של זיהויה על הקל למען כפקודה. תוארה לא ואף שמות לה

הנושא. שם לאחר כאן ניתנים ותאריכיה

והמספר. כיצד נתאחדה, בוטלה, וכו,.הנושא.השנה

.1917

.... 1 הצבאייםמס' לשלטונות האזרחים בין היחס
באוקטובר) 24).1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

מס' 2 ....

.... 3 ;
מטבע חוקי (23 בנובמבר)... . .

בדצמבר) 9) מלחמה מצב
.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

על במועצה המלך דבר ע"י בוטלה
.1922 (א"י), פלשתינה

מס' 4 ....

מס' 5 ....

מס' 6 ....

.... 7 מס'

.... 8 מס'

מס' 9 ....

בדצמבר). 12) בריאים שאינם מזון צרכי

. . . בדצמבר) 12) משכרים משקאות

.... בדצמבר) 13) ירושלים עירית

בדצמבר). 19) בריטיים) (חיילים קברות
בדצמבר) 28) חוקי מטבע
בדצמבר) 31) חוקי מטבע

בוטלה ע"י מס' 30 לש' 1934.

.1922 לש' 14 מס' ע"י בוטלה

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.1918

מס' 1 ....

מס' 2 ....

מס' 3 ....

מס' 4 ....

מס' 5 ....

בינואר) 2) תמונות צילום
בינואר) 12) חוקי מטבע
בינואר) 18) חוקי מטבע

בפברואר). 12) בריטיים) (חיילים קברות
13) לבורחים ביחס אחריותם  מוכתרים

בפברואר)

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
מס' 6 ....
מס' 7 ....
מס' 8 ....
מס' 9 ....

מס' 10 .....

בפברואר) 27) מסים
. במרץ) 15) משומשים בגדים מכירת
במרץ). 19) ופנסיונים מלון בתי החזקת

במרץ) 20) מפרש סירות
.... במרץ) 25) משכרים משקאות

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
בוטלה ע"י מס' 30 לש' 1934.
בוטלה ע"י מס' 14 לש' 1922.
.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
.1922 לש' 14 מס' ע"י בוטלה



והמספר. וכוי.הנושא.השנה בוטלה, נתאחדה, כיצד

.1918

. . . . 11 הצבאייםמס' לשלטונות האזרחים בין היחס
במרץ) 30)

על במועצה המלך דבר ע"י בוטלה
.1922 (א"י), פלשתינה

.... 12 מס'

.... 13 מס'
.... 14 מס'
.... 15 מס'
.... 16 מס'

.... באפריל) 4) בנקאיות פעולות

. . באפריל) 8) בירושלים בנין פעולות

. . . באפריל) 30) בבנקנוטים מסחר
במאי) 1) זית עצי

במאי) 7) מסים

.1921 לש' 35 מס' ע"י בוטלה

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.1919 לש' 19 מס' ע"י בוטלה

.1920 לש' 52 מס' ע"י בוטלה
ממי ע"י הושמטו ו2 1 סעיפים

.1934 לש' 31

לש' 30 מס' ע"י בוטל 3 סעיף
.1934

.... 17 מס'

.... 18 מס'

במאי) 11 סמים
. . במאי) 11) ממשלתי רכוש החזקת

.1920 לש' 3 מס' ע"י בוטלה
במועצה המלך דבר ע"י בוטלה

.1922 (א"י)' פלשתינה על

.... 19 מס'

.... 20 מס'

.... 21 מס'

.... 22 מס'

.... 23 מס'

.... 24 מס'

.... 25 מס'

.... 26 מס'

.... 27 מס'

מס' 28 ....

.... 29 מס'

.... 30 מס'

.... 31 מס'

.... 32 מס'

. . במאי) 16) (1 (מס' העם בריאות
ביוני) 1) מעשרות

. . . ביוני) 11) הטבק על המונופול
ביוני) 15) בולים

. . . ביוני) 19) מסחריים חשבון ספרי
ביוני) 24) ירושלים של משפטסנדז'ק בתי
. . . ביוני) 26) יפו  פרועים בתים
. ביוני) 27) ירושלים  פרועים בתים
. . ביוני) 27) לחם בית  פרועים בתים
. . ביוני) 27) עזה  פרועים בתים

ביולי) 5) חוקי מטבע
ביולי) 15) דין עורכי

.... ביולי) 19) משכרים משקאות

. . . ביולי) 20) ידיה כדורי תרמילי

קכא. בפרק נכללה
.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
.1927 לש' 31 מס' ע"י בוטלה
.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
.1927 לש' 2 מס' ע"י בוטלה
בוטלה ע"י מס' 2 לש' 1927.
בוטלה ע"י מס' 2 לש' 1927.
בוטלה ע"י מס' 2 לש' 1927.

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
.1922 לש' 13 מס' ע"י בוטלה
.1922 לש' 14 מס' ע"י בוטלה

על במועצה המלך דבר ע"י בוטלה
.1922 (א"י), פלשתינה

.... 33 מס'

.... 34 מס'

.... 35 מס'

.... 36 מס'

. . . . 37 מס'

. . ביולי) 20) תיקון  המשפט בתי

. ביולי) 22) מתוכה וירידה לאניה עליה

. . באוגוסט) 12) וקרקעות בתים מס
באוגוסט) 12) יריה כלי

. . . באוגוסט) 15) צעירים עבריינים

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

בוטלה ע"י מס' 30 לש' 1934.

.1919 לש' 47 מס' ע"י בוטלה
.1922 לש' 1 מס' ע"י בוטלה
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.1918

.... 38 מס'

.... 39 מס'

.... 40 מס'

. . . באוגוסט) 15) משכרים משקאות
באוגוסט) 25) מכתבים

31) מיכאני בכה המונעות מרכבות

בוטלה ע"י מסי 30 לש' 1934.

.1934 לשי 30 מסי ע"י בוטלה

בוטלה ע"י מס' 36 לש' 1920.באוגוסט)
.... 41 מסי
מס' 42 ....
מס' 43 ....
מס' 44 ....
.... 45 מס'
מס' 46 ....
מס' 47 ....

באוגוסט). 31) אויב ממקורות דפוס דברי
. . . בספטמבר) 8) חקלאיות הליאות

בספטמבר) 20) בורחים
בספטמבר) 20) יריה כלי

. . באוקטובר) 1) חרוב ועצי אלון עצי
באוקטובר) 30) יריה כלי

בתי משפט  סנדז'ק של שכם ושל עכו

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.1918 לש' 55 מס' ע"י בוטלה

.1934 לשי 30 מסי ע"י בוטלה

בוטלה ע"י מס' 30 לש' 1934.

.1920 לש' 52 מס' ע"י בוטלה

.1919 לש' 47 מס' ע"י בוטלה

בנובמבר) 1).1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
.... 48 מס'
מס' 49 ....
מס' 50 ....
מס' 51 ....
מס' 52 ....

.... בנובמבר) 10) אקספורט מסי

.... בנובמבר) 14) פרועים בתים
בנובמבר) 15) בולים

. . בנובמבר) 15) וקרקעות בתים מס

. . . בנובמבר) 17) בבטחונות מסחר

בוטלה ע"י מסי 30 לש' 1934.
בוטלה ע"י מס' 2 לש' 1927.
.1927 לש' 31 מס' ע"י בוטלה
.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה

על במועצה המלך דבר ע"י בוטלה
.1922 (א"י), פלשתינה

מס' 53 ....

מס' 54 ....
בנובמבר). 18) קרקעותירושלים העברת

ועכו שכם  קרקעות העברת
.1920 לש' 39 מס' ע"י בוטלה

.... 55 מס'

מס' 56 ....

מס' 57 ....

בנובמבר) 18)

. . . בנובמבר) 30) חקלאיות הלואות

. . . בנובמבר) 30) נטרפות סחורות
1) ולאסירים מאסירים חפצים העברת

בוטלה ע"י מס' 39 לש' 1920.

בוטלה ע"י מס' 30 לש' 1934.
.1926 לש' 6 מס' ע"י בוטלה

.... 58 מסי

מס' 59 ....

מס' ,60 ....

.1919

בדצמבר)
בדצמבר) 1) עתיקות

בדצמבר) 12) חוקי מטבע
. בדצמבר) 23) עיריה תקנות על עברות

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
בוטלה ע"י מס' 30 לש' 1934.
.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.... 1 מס'

מס' 2 ....
. . (ינואר) (מניעה) חיים בעלי צער
הפרוטסט) (מועד לסוחר עוברים מסמכים

לט. פרק

בינואר תקפה(10 מועד תם
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.1919

.... 3 מסי

מס' 4 ....

.... 5 מסי

מס' 6 ....

מס' 7 ....

.... 8 מסי

מס' 9 ....

.... 10 מסי

מס' 11 ....

מס' 12 ....

.... בינואר) 14) עירוני דירה מס
בינואר) 14) בהמות שחיטת

בינואר) 15) סרסרים
בינואר). 17) (רישום) ושותפויות חברות
בפברואר). 1) (איסור) לחו"ל זהב משלוח

בפברואר) 1) חשיש
. . . בפברואר) 5) מינימליים ענשים

בפברואר) 18) הסגר
.... בפברואר) 18) הציד על הגנה
. . . בפברואר) 26) בבטחונות מסחר

הושמטה ע"י מסי 31 לש' 1934.
.1926 לש' 3 מס' ע"י בוטלה

יא. פרק
.1919 לש' 24 מס' ע"י בוטלה
.1920 לש' 57 מס' ע"י בוטלה
.1925 לש' 21 מס' ע"י בוטלה
.1924 לש' 22 מס' ע"י בוטלה
.1922 לש' 19 מס' ע"י בוטלה
.1924 לש' 1 מס' ע"י בוטלה

על במועצה המלך דבר ע"י בוטלה
.1922 (א"י), פלשתינה

.... 13 מסי

.... 14 מסי
. . בפברואר) 28) וחרוב אלה זית, עצי

28) מחירים) (קביעת מזון חמרי
.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

1934.בפברואר) לש' 30 מס' ע"י בוטלה
.... 15 (28מסי עליהם) (הפיקוח מזון חמרי

: . . 1934.בפברואר) לש' 30 מס' ע"י בוטלה
.... 16 (28מסי מוברחות) סחורות (החרמת מכס

1934.בפברואר) לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.... 17 מסי

מס' 18 ....

.... 19 מסי

.... במרץ) 2) וטרינריים רופאים
במרץ) 2) בולים

. . במרץ) 23) (בטול) בבנקנוטים מסחר

.1929 לש' 5 מס' ע"י בוטלה
.1927 לש' 31 מס' ע"י בוטלה

מס' 20 ....

מס' 21 ....

מס' 22 ....

.... באפריל) 30) קרקעות העברת
מאי) ) בהמות מחלות

והוצאתם לארץ הכנסתם (אסור צבעים

הושמטה ע"י מסי 31 לש' 1934.
.1926 לש' 3 מס' ע"י בוטלה

במאי) 13) 1920.לחו"ל) לש' 13 מס' ע"י בוטלה
מס', 023 ....

מס' 24 ....
. במאי) 20) צבור לצרכי קרקע הפקעת
. במאי) 29) (רישום) ושותפויות חברות

.1926 לש' 28 מס' ע"י בוטלה
ע"י לחברות, הנוגע בכל בוטלה,

.1921 לש' 37 מס'
.1930 לש' 19 מס' ע"י כלה בוטלה

.... 25 מס'

מס' 26 ....
ביוני) 26) דירה שכר

מחדש לארץ סחורות (הכנסת מכס מסי
. ביולי) 15) מחדש) לחו"ל והוצאתן

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

בוטלה ע"י מס' 11 לש' 1929.
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.1919 .

.... 27 מסי מכס (שכר שעות נוספות, וכו')מס'

.... 28 מס'
29 מס'

.... 30 מס'

ביולי) 18)

ביולי) 19) מכס מסי
. ביולי) 30) בגדד בע"מ, בנק איסטרן
(רישום) (א"י) פלשתינאיות ספינות

.1929 לש' 11 מס' ע"י בוטלה

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.1919 לש' 46 מס' ע"י בוטלה

ביולי) 30).1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
.... 31 מס'
.... 32 מס'
.... 33 מס'
.... 34 מס'
.... 35 מס'
.... 36 מס'

מרכבות המונעות בכח מיכאני (31 ביולי).
באוגוסט) 1) מעשרות
באוגוסט) 21) זית עצי

באוגוסט). 26) (רשיונות) בקשות כותבי

. . . בספטמבר) 1) (פקטורות) מכס
בהמות וכו' (הוצאתן לחו"ל) (9

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
קט. פרק

.1929 לש' 11 מס' ע"י בוטלה

1926.בספטמבר) לש' 3 מס' ע"י בוטלה
.... 37 מס'
.... 38 מס'
.... 39 מס'

. בספטמבר) 11) (2 (מס' העם בריאות
. בספטמבר) 15) (רישום) מרכבות

. בספטמבר 23) (רישום) וגטין נשואין

קכא. בפרק נכללה
בוטלה ע"י מס' 33 לש' 1921.

שהושמט 6 מסעיף חוץ פח, פרק
.1934 לש' 31 מס' ע"י

.... 40 (25מס' (הטלתו) המושלמי המשפחה חוק

בספטמבר)

0

צו. פרק
.... 41 מס'
.... 42 מס'

בספטמבר) 27) מוכתרים
אמצאה וסימני פטנטים מסחר, סימני

.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה

.... 34 מס'

.... 44 מסי

מס' 45 ....

.... 46 מסי

בספטמבר) 30)

באוקטובר) 14) אוקטרוי
. . באוקטובר) 16) (רישום) ספר בתי
. . בנובמבר) 1) ערבות) (שטרי מכם
 ) (בטול) בע"מ בגדד, בנק, איסטרן

דצמבר)

.1921 לש' 45 מס' ע"י בוטלה

.1921 לש' 19 מס' ע"י בוטלה

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.1929 לש' 11 מס' ע"י בוטלה

מס' 47 ....

מס' .48 ....
בדצמבר) 9) יריה כלי

רכוש על (פיקוח הצבורי האפטרופוס
בוטלה ע"י מסי 15 לש' 1920.

בדצמבר) 21) 1934.האויב) לש' 31 מס' ע"י הושמטה

.1920

.מס' 1 .... . . בינואר) 10) משכרים 1922.משקאות לש' 14 מס' ע"י בוטלה
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.1920

.... 2 מס'

.... 3 מס'
. בינואר) 21) מאחריות) (פיטורין מכס
.... בינואר) 27) (בטול) סמים

.1929 לש' 11 מס' ע"י בוטלה

.... 4 מס'

.... 5 מס'
. . בינואר) 28) (דוגמאות) מכס מסי
מחדש לארץ סחורות (הכנסת מכס מסי

בוטלה ע"י מס' 11 לש' 1929. 

בינואר). 28) מחדש) לחו"ל 1929.והוצאתן לשי 11 מס' ע"י בוטלה
.... 6 מס'

.... 7 מס'

.... 8 מס'

.... 9 מס'
.... 10 מס'
.... 11 מס'
.... 12 מס'

(פברואר). עליהם) (הפיקוח מזון המרי

בפברואר). 9) נטרפות) (סחורות מכס מסי

.... במרץ) 16) קרקעות העברת

. . במרץ) 19) (3 (מס' העם בריאות
באפריל) 2) מעשרות

באפריל) 15) מעשרות
באפריל) 30) יריה כלי

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
.1920 לש' 17 מס' ע"י בוטלה

קכא. בפרק נכללה
.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.... 13 והוצאתםמס' לארץ הכנסתם (איסור צבעים
.... במאי) 1) (בטול) לחו"ל

.... 14 מס'

.... 15 מס'

.... 16 מס'

.... 17 מס'

מאי)  ) מדידות
מאי) ) יריה כלי

. במאי) 3) מחירים) (קביעת מזון חמרי
. במאי) 16) (בטול) קרקעות העברת

.1929 לש' 48 מס' ע"י בוטלה
.1922 לש' 20 מס' ע"י בוטלה

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.... 18 מס'

.... 19 מס'

.... 20 מס'

. . . . 21 מס'

.... 22 מס'

.... במאי) 17) (בעין) מכס מסי

. . . במאי) 17) סחורות) (פנוי מכס
במאי) 19) מעשרות

במאי) 31) נשואין מסי
מחדש לארץ סחורות (הכנסת מכס מסי

.1926 לש' 7 מס' ע"י בוטלה
.1929 לש' 11 מסי ע"י בוטלה

קלט. בפרק נכללה
.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה .

. ביוני) 2) מחדש) לחו"ל בוטלה ע"י מס' 11 לש' 1929.והוצאתן
.... 23 בריאותמס' בלתי ומלאכות צבוריים בתים

ביוני) 16).1927 לש' 52 מס' ע"י בוטלה
.... 24 מס'
.... 25 מס'
.... 26 מס'
. . . . 27 מס'
.... 28 מס'

ביוני) 20) דירה שכר
. . . ביולי) 1) החסנה) (דמי מכס מסי

יולי) ) תיקון  מדידות
ביולי) 7) מוכתרים
ביולי) 20) מודעות

.1921 לש' 25 מס' ע"י בוטלה

בוטלה ע"י מס' 11 לש' 1929.
.1929 לש' 48 מס' ע"י בוטלה

.1934 לשי 31 מס' ע"י הושמטה
א. פרק

מס' 29 ....

.... 30 מס'
ביולי) 20) הציד על הגנה
אוגוסט)  ) פספורטים

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
.1925 לש' 37 מס' ע"י בוטלה
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1920

.... 31 מס'

.... 32 מס'

.... 33 מס'

.... 34 מס'

.... 35 מס'

.... 36 מס'

.... אוגוסט)  ) רשמיים סודות
אוגוסט)  ) דגלים

אוגוסט)  ) קופירייט
. . . (7.באוגוסט) במכס החסנה דמי
באוגוסט). 13) עירוניות תקנות על עברות
מרכבות המונעות בכח מיכאני (24

.1932 לשי 18 מסי ע"י בוטלה
.1926 לש' 17 מס' ע"י בוטלה
.1924 לש' 16 מס' ע"י בוטלה
.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
..1928 לסי 18 מס' ע"י בוטלה

1921.באוגוסט) לש' 33 מס' ע"י בוטלה
.... 37 מס'
.... 38 מס'

.... 39 מס'

באוגוסט) 26) עליה
. . באוגוסט) 31) זמני) (בטול דגים מס
.... ספטמבר)  ) קרקע העברת

.1925 לש' 32 מס' ע"י בוטלה
תקפה. מועד תם

שבוטל 15 מסעיף חוץ פא. פרק
.1934 לש' 30 מס' ע"י

.... 40 ספטמבר).מסי  ) (הקלות) לאשראי ע"יבנקים שבוטל 1 מסעיף חוץ כט. פרק
.1934 לש' 30 מס'

.... 41 מסי
.... 42 מסי

.... בספטמבר) 12) (הגנה) דיג
היבשה חילות לצרכי קרקע רכישת

.1926 לש' 4 מס' ע"י בוטלה

.... 43 מסי
.... 44 מסי
.... 45 מסי
מס' 46 ....

.... בספטמבר) 21) והאויר

. . בספטמבר 23) האחוזה ספרי תקון

בספטמבר). 23) לחו"ל) (הוצאה בהמות

. בספטמבר) 24) לחו"ל תבואות הוצאת
25) ממעשרות) זמני (שחרור כרמים

.1925 לש' 12 מס' ע"י בוטלה
תקפה. מועד תם

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
בוטלה ע"י מס' 30 לש' 1921.

.... 47 מס'
בספטמבר)

הוצאת בהמות לחו"ל והכנסתן לארץ
קלט. בפרק נכללה

באוקטובר). 1).1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
.... 48 מס'
מס' 49 ....
מס' 50 ....
מס' 51 ....
.... 52 מס'
מס' 53 ....
מס' 54 ....
מס' 55 ....

.... באוקטובר) 1) מחלול אדמת

. באוקטובר) 1) המשכנתאות חוק תקון
אוקטובר)  ) עתיקות

פשעים מניעת

. . . באוקטובר) 15) ויערות חורשות

. . . באוקטובר) 15) הדדיות אגודות

הוצאת תבואות לחו"ל (30 באוקטובר) .
. . . בבהמות. המליאין זרק הרכבת

.1934 לשי 31 מס' ע"י הושמטה
צה. פרק

.1929 לש' 51 מס' ע"י בוטלה
.1933 לש' 48 מס' ע"י בוטלה
.1926 לש' 5 מס' ע"י בוטלה

.1933 לש' 50 מס' ע"י בוטלה
.1921 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

5 מיום רשמית מודעה ע"י בוטלה
רשמי, (עתון 1922 במאי,

.(67 גליון



והמספר. כיצד נתאחדה, בוטלה, וכו'.הנושא.השנה

1920

.... 56 מסי

מס' 57 ....

מס' 58 ....

.... בדצמבר) 3) צבוריות אספות
8) (ביטול) (איסור) לחו"ל זהב משלוח

בדצמבר)
בריאות בלתי ומלאכות צבוריים בתים

הושמטה ע"י מסי 31 לש' 1934.

בדצמבר) בוטלה ע"י מסי 52 לש' 1927.(15
.1921

מס' 1 ....

מס' 2 ....

.... 3 מס'
מס' 4 ....
מס' 5 ....
מס' 6 ....
מס' 7 ....
מס' 8 ....
מס' 9 ....
מס' 10 ....

ינואר)  ) חקירה ועדות
. . בינואר) 4) לחו"ל תבואות הוצאת

בינואר) 14) ערים בנין
. . . בינואר) 25) והפגנות תהלוכות

בינואר) 27) חוף מסי
. בינואר). 29) לחו"ל תבואות הוצאת
פברואר).  ) ממעשרות) (שחרור כהנה
.... בפברואר) 3) פרועים בתים

בפברואר) 6) מדידות
.... בפברואר) 16) מואת אדמת

כא. פרק
בוטלה ע"י מס' 30 לש' 1921.

קמב. פרק
..1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
בוטלה ע"י מס' 16 לש' 1926.

.1920 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
תקפה. מועד תט

בוטלה ע"י מס' 2 לש' 1927.
.1929 לש' 48 מס' ע"י בוטלה

שהושמטה (ב) מפסקה חוץ עט, פרק
.1934 לש' 31 מס' ע"י

מס' 11 ....

מס' 12 ....
בפברואר) 22) משטרה

. . בפברואר) 23) המליאין זרק הרכבת
.1926 לש' 17 מס' ע"י בוטלה

מיום רשמית מודעה ע"י בוטלה
רשמי, (עתון 1922 במאי 5

.(67 גליון
מס' 13 ....
..... 14 מסי
מס' 15 ....

. . . במרץ) 12) איבה למעשי הסתה
. . במרץ) 12) המושלמים לעניני ועדה
.... במרץ) 18) הרבנות רשויות

.1929 לש' 41 מס' ע"י בוטלה

.1921 לש' 47 מס' ע"י בוטלה
בדצמבר, 30 מיום צו ע"י בוטלה
1927, שיצא עפ"י מס' 19

לש' 1926.
מס' 16 ....
מס' 17 ....

במרץ). 19) (פירוק) עותומני חקלאי בנק
במרץ) 17) מעשרות

.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה
שנתפרסמו תקנות ע"י בוטלה
בעתון הרשמי, גליון 67.*

....מס' 18 .... במרץ) 28) עירוניים דין 1928.בתי לש' 18 מס' ע"י בוטלה

הערה.  התקנות שבעתון הרשמי גליון 67, אשר ביטלו את הפקודה מס' 17 לש' 1921, הוחלפו אף
הן בתקנות שנתפרסמו בעתון הרשמי, גליון 94.



והמספר. וכר.הנושא.השנה בוטלה, נתאחדה, כיצד

.1921

(31מס' 19 . . . . מחו"ל המובאות סחורות על נוסף מס
בוטלה ע"י מס' 30 לש' 1934.במרץ)

מס' 20 . . 
.... 21 מסי
מס' 22 . . . 

. באפריל) 4) (2 (מס' קרקעות העברת
באפריל) 6) הפקעה

. . . באפריל) 7) טבק על מס הטלת

פא. בפרק נכללה
בה. צורך להיות חדל

קמא. בפרק נתמזג 1 סעיף
8 מסי ע"י בוטלו 11  6 הסעיפים

.1925 לשי

.מס' 23 .... . באפריל) 8) לקרקעות משפט 8בתי וסעיף 1 מסעיף חוץ עה, פרק
(2) שבוטלו ע"י מס' 30

לש' 1934.

מס' 24 . 
.... 25 מסי
.... 26 מסי
מס' 27 ....
מס' 28 ....
.... 29 מסי

.... באפריל) 8) מקומיות מועצות
במאי) 5) דירה שכר

.... במאי) 6) שקר ידיעות הפצת
במאי) 10) מודדים

במאי). 12 (ארכא) שטרות על פרוטסט
ביוני) 1) סוהר בתי

פד. פרק
.1934 לשי 30 מסי ע"י בוטלה

לא. בפרק נכללה
בוטלה ע"י מס' 14 לש' 1925.

.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה
קיז. פרק

(בטול)מס' 30 .... לחו"ל) הוצאתן (איסור תבואות
ביוני) 1)

נכריים)מס' 31 .... (מסמכים צבוריים נוטריונים
ביוני) צט.17 פרק

.... 32 מסי

מס' 33 ....

מס' 34 . .
מס' 35 ....

.. 36 מסי

מס' 37 ...

מס' 38 ....

. . ביוני) 17) האורתודוכסית הבטריקיה
ביולי) 1) בדרכים הובלה

. . . ביולי) 20) (הצגה) ראינוע סרטי

ביולי) 28) בנקים

. . ביולי) 28) (גפירים) כפרים נוטרי
אוגוסט)  ) חברות

23) (א"י) הפלשתינאית הבולשת

.1928 לשי 21 מסי ע"י בוטלה

בוטלה ע"י מס' 23 לש' 1929.

בוטלה ע"י מסי 27 לש' 1927.

ח. פרק

בוטלה ע"י מסי 17 לש' 1926.
בוטלה ע"י מסי 18 לש' 1929.

1934.באוגוסט) לשי 30 מס' ע"י בוטלה
(27מס' 39 .... מתקנת פקודה  האחוזה ספרי תקון

תקפה.בספטמבר) מועד תם

.... 40 מס'

מס' 41 .

בנובמבר). 2) (2 (מסי מקומיות מועצות

. . בנובמבר) 14) (4 (מסי העם בריאות

פד. בפרק נכללה
קי. פרק



והמספר. כיצד נתאחדה, בוטלה, וכו'.הנושא.השנה

.1921

. 42 (7מס' נוספות) (סמכויות פשעים מניעת
בוטלה ע"י מס' 45 לש' 1929.בדצמבר)

.... 43 מס'

.... 44 מס'

בדצמבר). 8) למעשיפשע קבוצית אחריות
(2 (מס' מתקנת. פקודה  קרקע העברת

בדצמבר) 8)

בוטלה ע"י מס' 22 לש' 1926.

פא. בפרק נכללה

. . . . 45 מס'
מס' 46 ....

בדצמבר) 9) מסחר סימני
מתקנת פקודה  טבק על מס הטלת

בדצמבר) 9)

קמד. פרק

.1925 לשי 8 מסי ע"י בוטלה

.... 47 העליונהמס' השרעית המושלמית המועצה
בדצמבר) 20).1934 לשי 31 מסי ע"י הושמטה

.... 48 בריאותמס' בלתי ומלאכות צבוריים בתים
בדצמבר) בוטלה ע"י מס' 52 לש' 1927.(15

.1922

מס' 1 ....

.... 2 מס'

.... 3 מס'

.... 4 מס'

.... 5 מס'

.... 6 מס'

.... 7 מס'

.... 8 מס'

.... 9 מס'

.... 10 מס'

. . . . 11 מס'

.... 12 מס'

.... 13 מס'

צעירים עברינים

מצות
הבנקאות פקודת תקון

עירוניות מלוות
הטבק הערכת פקודת תקון

. . במלריה) (מלחמה הצבור בריאות
בריטית בולשת
ביטוח חברות
מדידה מסי

מסלות ברזל
. . . (עדות) קצוצה ברבית מלוות

(פירוק) חברות
דין עורכי

קנו. פרק
.1934 לשי 30 מסי ע"י בוטלה

ח. בפרק נכללה
צח. פרק

.1925 לש' 8 מס' ע"י בוטלה
קכא. בפרק נכללה

.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה
בוטלה ע"י מסי 18 לש' 1929

.1929 לש' 48 מס' ע"י בוטלה
.1927 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

נד. בפרק נכללה
.1929 לש' 18 מס' ע"י בוטלה

שבוטל (4) 11 מסעיף חוץ ב. פרק
ע"י מס' 30 לש' 1934.

.... 14 .מס' צבוריים ושעשועים משכרים שבוטלמשקאות 14 מסעיף חוץ ע. פרק
.1934 לש' 30 מס' ע"י

.... 15 מס'

.... 16 מס'

.... 17 מס'

חול סחף
ערים בנין פקודת תקון

.... האחוזה ספרי תקון פקודת

קלא. פרק
קמב. בפרק נכלל
תקפה. מועד תם



והמספר. וכוי.הנושא.השנה בוטלה נתאחדה, כיצד

1922

.... 18 מס'
.... 19 מס'
.... 20 מס'
.... 21 מס'
.... 22 מס'
.... 23 מס'
.... 24 מס'
.... 25 מס'
.... 26 מס'

קרקעות שמאי
הסגר

יריה כלי
.... לאשראי הבנקים פקודת תקון
.... גומלין בדרך דין פסקי אכוף
המלוה הכללית

הקצבה
נוספת הקצבה

ותעשיה) (מכירה טבק

פב. פרק
קכד. פרק
נח. פרק

כט. בפרק נכלל
עב. פרק
סה. פרק

בה. צורך להיות חדל

בה. צורך להיות חדל
.1925 לשי 8 מס' ע"י בוטלה

.1923

.... 1 מס'

.... 2 מס'

.... 3 מס'

.... 4 מס'

מס' 5 ....

.... 6 מס'

יבול העלמת

המסחר סימני פקודת תקון
המכס מסי פקודת תקון

ירושה
(בקורת) ראינוע סרטי

יריה כלי

ע"י שבוטל 3 מסעיף חוץ לז. פרק
.1934 לשי 30 מסי

קמד. בפרק נכלל
בוטל ע"י מס' 24 לש' 1924.

קלה. פרק
.1927 לש' 27 מס' ע"י בוטלה
.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.1924

.... 1 מס'

. . . . 2 מס'

.... 3 מס'

.... 4 מס'

.... 5 מס'

.... 6 מס'
. . . . 7 מס'
. . . . 8 מס'
. . . . 9 מס'
. . . . 10 מס'
. . . . 11 מס'
. . . . 12 מס'

הציד על שמירה
. . . נכרי לאימפורט נוספים מסים
. (1 (מס' בדרכים ההובלה פקודת תקון

וחפושים עברינים מאסר
קרקעות הפקעת

(19231924) הקצבה
.... (19231924) נוספת הקצבה
.... חיים בעלי מס פקודת תקון

השלום משפט בתי שפוט
הצומח על הגנה

המשפט בית בזיון
אדמונד הברון של (מיסודו פיק"א

רוטשילד) לבית

סד. פרק
.1924 לש' 24 מס' ע"י בוטלה
.1929 לש' 23 מס' ע"י בוטלה

לג. פרק
.1926 לש' 28 מס' ע"י בוטלה

בה. צורך להיות חדל

בה. צורך להיות חדל
ד. פרק
פז. פרק

קיא.
.1929 לש' 12 מס' ע"י בוטלה
.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה



והמספר. וכר.הנושא.השנה בוטלה נתאחדה, כיצד

1924

.... 13 מס'

.... 14 מס'
העדות חוק תקון

פשעים מניעת
נד. פרק

ע"י בוטלו ו8 6 ,4 3 ,2 הסעיפים
מס' 22 לש' 1926.

כחם. פקע ו7 5 הסעיפים
...מס'  15 .... קבועות ודרכים מכס ע"יתחומי שבוטל 4 מסעיף חוץ מד. פרק

מס' 30 לש' 1934.
.... 16 מסי
.... 17 מסי
מס' 18 ....
מס' 19 ....

(קופירייט) העתקה זכות
. . הקנין) (זכות הברזל מסלות קרקעות

הסגרה
(הקנאת העירוני הרכוש ומס הוירקו מס

תוקף)

כה. פרק
הושמטה ע"י מס' 31 לש' 1934.
בוטלה ע"י מס' 44 לש' 1926.

.1930 לש' 31 מס' ע"י הושמטה
מס' 20 ....
מס' 21 ....

האלחוטי הטלגרף
משפט בתי

קנב. פרק
הראשון מהתנאי חוץ כח. פרק
30 מס' ע"י שבוטל 21 לסעיף

.1934 לש'
מס' 22 ....
.... 23 מס'
.... 24 מס'
מס' 25 ....
מס' 26 ....
מס' 27 . . . ,
מס' 28 ....
מס' 29 ....
מס' 30 ....
.... 31 מס'
.... 32 מס'
.... 33 מס'
... 34 מסי
.... 35 מס'

.... האשמה כתבי יסוד על שפיטה
מכס ממסי פטורין

המכס מסי פקודת תקון
. (2 (מס' בדרכים ההובלה פקודת תקון

צדקה לצרכי הקדשות
. . הגייסות אנשי של אזרחי משפט

נכריים מסמכים הוכחת
חברות

.... (19231924) נוספת הקצבה
(פרוטסט) חליפין שטרי

. . העירוניים המשפט בתי פקודת תקון
אמצאה וסימני פטנטים

חוב אגרות
. (3 (מס' בדרכים ההובלה פקודת תקון

לו. פרק
מג. בפרק נכללה

.1927 לש' 40 מס' ע"י בוטלה

.1929 לש' 23 מס' ע"י בוטלה
יד. פרק
יט. פרק

נד. בפרק נכללה
.1929 לש' 18 מס' ע"י בוטלה

חדל להיות צורך בה.
.1929 לש' 47 מס' ע"י בוטלה
.1928 לש' 18 מס' ע"י בוטלה

קה. פרק
.1929 לש' 18 מס' ע"י בוטלה
.1925 לש' 38 מס' ע"י בוטל

.1925

.... 1 מס'
מס' 2 ....

החופים הסדרת

. . . תוקף) (הקנאת עיריות מועצות
אושרה לא

.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה



והמספר. וכו'.הנושא.השנה בוטלה נתאחדה, כיצד

1925

.... 3 מס'

.... 4 מס'

.... 5 מס'

.... 6 מס'
... 7 מס'

.... 8 מס'

.... 9 מס'

.... 10 מס'
.... 11 מס'
.... 12 מס'
.... 13 מס'
. . . . 14 מס'
. . ; . 15 מס'
.... 16 מס'
.... 17 מס'
.... 18 מס'
.... 19 מס'
.... 20 מס'
.... 21 מס'

שיפוט בתי הדין האזרחיים והדתיים . .
העותומני החוב

עיריות אזורי קביעת
. . חבילות) (דואר האקספורט ביטול

(19241925) הקצבה
טבק

(התמדה) פשעים מניעת
המעשר הפחתת

. . . (טבק) המכס מסי פקודת תקון

האויר. וחיל הצבא לצורך קרקעות רכישת
אורטס מעינות
קרקעות מודדי

המשפט בתי פקודת תקון
העדות חוק תקון

ממעשר כותנה פטור
.... (טבק) המכס מסי פקודת תקון

מכרות
המכס בתי סוכני

מסוכנים רפואה סמי

יח. פרק
.1934 לש' 30 מס' ע"י בוטלה

.1934 לש' 31 מס' ע'יי הושמטה
.1926 לש' 8 מס' ע"י בוטלה

בה. צורך להיות חדל
קמא. פרק

.1926 לש' 22 מס' ע"י בוטלה
קלט. בפרק בכללה

בוטלה ע"י מס' 18 לש' 1925.
עד. פרק

הושמטה ע"י מס' 31 לש' 1934.
.1929 לש' 48 מס' ע"י בוטלה

כח. בפרק נכללה
.1927 לש' 2 מס' ע"י בוטל

תקפה. מועד תם
.1927 לש' 40 מס' ע"י בוטל

צד. פרק
מה. פרק

פרק מו, חוץ מסעיף 11 שנכלל
קי. בפרק

.... 22 מס'

.... 23 מס'

.... 24 מס'
.... 25 מס'
.... 26 מס'
... 27 מס'
.... 28 מס'
.... 29 מס'

עיריה מסי
.... (אסור) הלבן הזרחן גפרורי
. . צדקה לצרכי ההקדשות פקודת תקון
.... צדקה לעניני הצבורי הנאמן

פנסיות
. האורתודוקסית הבטרקיה פקודה תקון

(תורכיה) השלום ברית
האזרחיים הדין בתי שיפוט פקודת תקון

.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה
קנא. פרק

יד. בפרק נכלל
טו. פרק
קז. פרק

.1928 לש' 21 מס' ע"י תוקן
קמו. פרק

יח.והדתיים בפרק נכלל
.... 30 מס'
.... 31 מס'
.... 32 מס'
.... 33 מס'

.... (19241925) נוספת הקצבה
(פטורין) חיים בעלי מס

עליה
מכס משפטי

בה. צורך להיות חדל
ד. בפרק נכללה

.1933 לש' 38 מס' ע"י בוטלה
בוטלה ע"י מס' 11 לש' 1929.



והמספר. כיצר נתאחדה, בוטלה וכו'.הנושא.השנה

1925

. . . , 34 מס'

. . . 35 מס'

.... 36 מס'

.... 37 מסי
מס' 38 ....
מס' 39  . .

החברות פקודת תקון
.... האשמה כתבי יסוד על שפיטה

מלח
פספורטים

.... בדרכים ההובלה פקודת תקון

. . . המשכרים המשקאות פקודת תקון

.1929 לש' 18 מס' ע"י בוטל
.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה

קל. פרק
קד. פרק

.1929 לש' 23 מס' ע"י בוטל
ע. בפרק נכלל

.1926

קיטורמס' 1 .... 8דודי לסעיף מהתנאי חוץ קלד.. פרק
לש' 31 מס' ע"י שהושמט (1)

.1934

מס' 2 ....
.... 3 מס'
מס' 4 ...

מס' 5 . . . ,
מס' 6 ....
מס' 7 ....
.... 8 מס'
מס' 9 ....
מס' 10 ....
מס' 11 ....
.... 12 מס'
מס' 13 ....
.... 14 מס'
מס' 15 ....
מס' 16 ....
מס' 17 ....
מס' 18 ....
מס' 19 ....
.... 20 מס'
.... 21 מס'

. השלום. משפט בתי שיפוט פקודת תקון
חיים בעלי מחלות

דיג
יערות

.... הצלה ודמי נטרפות סחורות

. . (1 (מס' המכס מסי פקודת תקון

(ביטול) אקספורט מס
בוררות

המכרות פקודת תקון
הספר חיל

י אחוזה ספרי תקון

(19251926) הקצבה
הממשלה אדמות

.... פשעים מניעת פקודת תקון
חופים

משטרה
המועצה השרעית המושלמית העליונה .

הדתיות העדות ארגון
העליה פקודת תקון
הטבק פקודת תקון

.1930 לש' 22 מס' ע"י בוטל
ג. פרק
נט. פרק
סא. פרק
קנה. פרק

.1927 לש' 40 מס' ע"י בוטל
נה. פרק
ו. פרק

צד. בפרק נכלל
קמה. פרק

הושמט ע"י מס' 31 לש' 1934.
חדל להיות צורך בה.

קבב.
.1933 לש' 48 מס' ע"י בוטל

קיד. פרק
קיב. פרק

.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה
קכו. פרק

.1928 לש' 24 מס' ע"י בוטל
קמא. בפרק נכלל
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1926

.... 22 קבוצייםמס' (2)ענשים 13 מסעיף חוץ כ. פרק
לש' 31 מס' ע"י שהושמט

.1934

.... 23 מס'
.... 24 מס'
.... 25 מס'

... 26 מס'

היריה כלי פקודת תקון
והתויתן דרכים רוחב

... (תורכיה) השלום ברית פקודת תקון
האזרחיים הדין בתי שפוט פקודת תקון

נח. בפרק נכלל
קכט. פרק

 קנו.. נכלל.בפרק

יח.והדתיים בפרק נכלל
.... 27 מס'
.... 28 מס'

.. 29 מס'
.... 30 מס'
.... 31 מס'
.... 32 מס'
.... 33 מס'
.... 34 מס'
.... 35 מס'
.... 36 מס'

. העותומנית). הממשלה (שרות פנסיות
קרקעות הפקעת
חוב בגלל מאסר

ממשלתיים משפטים
רוסים נכסי הנהלת

.... מכס משפטי פקודת תקון

.... המכס בתי סוכני פקודת תקון
הסוהר בתי פקודת תקון

מות סבות חוקרי
שנים רופאי

.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה
עז. פרק

.1931 לש' 8 מס' ע"י בוטלה
לח. פרק

הושמטה ע"י מס' 31 לש' 1934.
.1929 לש' 11 מס' ע"י בוטל

מה. בפרק נכלל
קיז. בפרק נכלל

כו. פרק
ו18 17 מהסעיפים חוץ מט. פרק
לש' 31 מס' ע"י שהושמטו

.1934

.... 37 מס'

.... 38 מס'
. . עניים. אסירים על סניגוריה לימוד

בנדרולים
קיג. פרק

שהושמט (1) 7 מסעיף חוץ ז. פרק
.1934 לש' 31 מס' ע"י

.... 39 מס'
.... 40 מס'
.... 41 מס'

(19261927) הקצבה
.... (19251926) נוספת הקצבה
של (מיסודו הפיק"א .חברת פקודת תקון

בה. צורך להיות חדל

בה. צורך להיות חדל

. . רוטשילד לבית אדמונד 1934.הברון לש' 31 מס' ע"י הושמט
.... 42 מס'
... 43 מס'

.... 44 מס'

. . . . 45 מס'

. . . . 46 מס'
.... 47 מס'

האחוזה ספרי פקודת תקון
הים בדרך סחורות הובלת

הסגרה
לעיריות הבחירה זכות

. לעיריות. הבחירה זכות פקודת תקון
חשמל

.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמט
יב. פרק
נו. פרק

.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה

.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה
נא. פרק
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.1927

.... 1 מס'

.... 2 מס'
.... 3 מסי
.... 4 מסי
.... 5 מסי
מס' 6 ....
מס' 7 ....

בכפר ומפעלים דרכים
הפלילי החוק פקודת תקון

איומים מניעת
לעובדים פצויים

הטבק פקודת תקון
הפנסיות פקודת תקון

מושלי מקום ממלאי של סמכויותיהם

קמט. פרק
לא. בפרק נכלל

לב. פרק
קנד. פרק

קמא. בפרק נכלל
קז. בפרק נכלל

.... 8 מסי

.... 9 מסי
מס' 10 ....
מס' 11 ....
.... 12 מסי
.... 13 מסי

המחוז
. . . והתויתן דרכים רוחב פקודת תקון

* חשמל זכיונות
הפספורטים פקודת תקון

. . (המשכתה) ממעשר כותנה פטור

רדיפה אחרי עברינים פליטים ....
גפרורים על אקסייז

.1934 לשי 30 מסי ע"י בוטלה
אושר. לא
נב. פרק
אושר לא

תקפה. מועד תם

סג. פרק
שהושמט 9 מסעיף חוץ פט., פרק

.1934 לשי 31 מס' ע"י

מס' 14 ....

מס' 15 ....

מס' 16 ....

מס' 17 ....

מס' 18 ....

.... 19 מסי

מס' 20** ...

כסף שטרי
. . לעיריות הבחירה זכות פקודת תקון

לבולשת פנסיות
נכריים אסירים חבישת

דרך מורי
.... לעובדים הפצויים פקודת תקון

מא. פרק
הושמט ע"י מס' 31 לש' 1934.

הושמטה ע"י מס' 31 לש' 1934.
ס. פרק
סו. פרק

קנד. בפרק נכלל

.... 21 מסי
.... 22 מסי
מס' 23 ....
.... 24 מסי
מס' 25 ....
מס' 26 ....
.... 27 מסי
מס' 28 ....
מס' 29 ....

עונשין עבודת
תועבה דברי פרסום

. . והתויתן דרכים רוחב פקודת תקון
.... (19261927) נוספת הקצבה
. . . המקומיות המועצות פקודת תקון

ההסגרה פקודת תקון
ראינע סרטי

(בקורת) צבוריות הצגות
. . השלום משפט בתי שפוט פקודת תקון

קו. פרק

לא. בפרק נכללה
קכט. בפרק נכלל

חדל להיות צורך בה.
פד. בפרק נכלל
בו. בפרק נכלל

טז. פרק
קכג. פרק

בוטל ע"י מס' 22 לש' 1930.

* הנם שפקודה וו לא ניתז לח תוקף א5א לאחר מס' 31 לש' 1927 היא סומנה במס' 9.
** נתברר שבשנת 1927 לא היתה במציאות פקודה המסומנת במס' 20,
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1927

.... 30 מס'

.... 31 מס'

.... 32 מס'

.... 33 מס'

.... 34 מס'

.... 35 מס'

.... 36 מס'

.... 37 מס'

ברזל ממלות
בולים מס

כסף שטרי זיוף
(עדות) פלילית פרוצידורה

. וחפושים עברינים מאסר פקודת תקון
. , בערבות) (שחרור פלילית פרוצידורה

י החופים פקודת תקון
במקום (א"י) הפלשתינאי המטבע הנהגת

קכה. פרק
קלג. פרק

לא. בפרק נכללה
לד. פרק

לג. בפרק נכלל
לה. פרק

קיד. בפרק נכלל

אחרים קא.מטבעות פרק
.... 38 מס'
.... 39 מס' ,

.... 40 מס'

.... 41 מס'

.... 42 מס'

.... 43 מס'

המלח פקודת תקון
(א"י) פלשתינאית מלוה

המכס תעריף
הטבק פקודת תקון
משכרים משקאות
דתית עדה המרת

קל. בפרק נכלל
קב. פרק

מג. בפרק נכלל
.1931 לשי 7 מס' ע"י בוטל

עא. פרק
שהושמט 6 מסעיף חוץ קכז. פרק

.1934 לשי 31 מסי ע"י
.... 44 מס'
.... 45 מס'
.... 46 מס'
.... 47 מס'
.... 48 מס'
.... 49 מס'

. . . (1927 (אפרילדצמבר, הקצבה
הריסות לבנין מלוות

הירדן עבר של הספר חיל
. . מכס ממסי הפיטורין פקודת תקון

מטבעות
מעשרות פדיון

בה. צורך להיות חדל
.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה

קמה. בפרק נכללה
מז. בפרק נכלל

לא. בפרק נכללה
שנכלל 15 מסעיף חוץ קמ. פרק

קלט. בפרק
.... 50 מס'
.... 51 מס'
.... 52 מס'
.... 53 מס'

. . (2 (מס' הפלילי החוק פקודת תקון
לחו"ל פירות הוצאת

ותעשיות מלאכות סדור
. . תעשיה במפעלי וילדים נשים העבדת

לא. בפרק נכלל
סב. פרק
קמג. פרק

קנג. פרק

.1928

.... 1 מס'

.... 2 מס'

.... 3 מס'
מס' 4 ....

הפספורטים פקודת תקון
ומדות משקלות
מכונות גידור

רופאים

קד. בפרק נכלל
קנ. פרק
פח. פרק
צ. פרק
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1928

.... 5 מס'

... 6 מס'
.... 7 מס'

.... הקבוציים הענשים פקודת תקון

. . מסוכנים רפואה סמי פקודת תקון
מכס ממסי פיטורין

כ. בפרק נכלל
מו. בפרק נכלל

4 מסעיף חוץ מג. בפרק נכללה
שבוטל ע"י מס' 30 לש' 1934..

מס' 8 ....
.... 9 מס'
.... 10 מס'
.... 11 מס'
.... 12 מס'
.... 13 מס'
.... 14 מס'

היערות פקודת תקון
קרקעות עניני סדור

. (1927 (אפרילדצמבר, נוספת הקצבה
1928 הקצבה,

רחמניות לאחיות פנסיות
עברינים מבחן

הבוררות פקודת תקון

פא. בפרק נכלל
פ. פרק

בה. צורך להיות חדל

בה. צורך להיות חדל
קח. פרק
קיט. פרק

ו. בפרק נבלל
.... 15 אנשימס' של אזרחי משפט פקודת תקון

.... 16 מס'
.... 17 מס'
.... 18 מס'
.... 19 מס'
.... 20 מס'
.... 21 מס'
.... 22 מס'

הגייסות
. תוקף) (הקנאת השלום שופטי שיפוט

עדות
עירוניים משפט בתי

. . נכריים מסמכים הוכחת פקודת תקון
חובות העברת

האורתודוקסית הבטריקיה
ההדדיות האגודות פקודת תקון

יט. בפרק נכלל
..1934 לשי 31 מסי ע"י הושמטה

נד. בפרק נכללה
צד. פרק

נד. בפרק נכלל
מז. פרק

הושמטה ע"י מס' 31 לש' 1934.

1933.(בטחונות) לש' 50 מס' ע"י בוטל
.... 23 מס'
... 24 מס'

.... 25 מס'

.... 26 מס'
.... 27 מס'

.... 28 מס'

העירוני הרכוש מס
העליה פקודת תקון

(רוקחות) הצבור בריאות
דבורים מחלות

.... המעשרות פדיון פקודת תקון

של המקומית למועצה תוקף הקנאת

קמז. פרק
.1933 לש' 38 מס' ע"י בוטל

קי. בפרק נכללה
ט. פרק

.6 מסעיף חוץ קמ. בפרק נכלל
קלט. בפרק שנכלל

1934..תלאביב לש' 31 מס' ע"י הושמטה
... 29 מס'

.1929

המכס תעריף פקודת מג.תקון בפרק נכלל

.... 1 הדיןמס' עורכי פקודת נכלל בפרק ב..תקון
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1929

.... 2 מס'
3 מס'

.... 4 מסי

מס' 5 ....

הטבק פקודת תקון
.... מות סבות חוקרי פקודת תקון
. . . הצעירים העבריינים פקודת תקון

וטרינריים רופאים

קמא. בפרק נכלל
בוטל ע"י מס' 13 לש' 1932.

קנו. בפרק נכלל
קמח. פרק

.... 6 וממושכותמסי מבריטניה צוואות קיום
קיח.בריטיות פרק

.... 7 מסי

.... 8 מס'

מס' 9 ....
מס' 10 ... 
.... 11 מס'
.... 12 מס'
מס' 13 ....
מס' 14 ....
.... 15 מס'
מס' 16 ....
מס' 17 ....
מס' 18 ....

. . לקרקעות משפט בתי פקודת תקון
החברות פקודת תקון

המשכנתאות חוק תיקון
סימני.סחורות

מכס
המשפט בית בזיון
ממעשר פטורין

.... מטבעות זיוף פקודת תקון

שקר שבועת
. (מצרים). הדדי באפן דין פסקי הטלת
המושלמית. השרעית המועצה פקודת תקון

חברות

עה. בפרק נכלל
בוטל ע"י מס' 18 לש' 1929.

נכלל בפרק צה.
צא. פרק
מב. פרק
כג. פרק

קלט. בפרק נכללה
לא. בפרק נכלל

לא. בפרק נכללה
עז. פרק

.1934 לשי 31 מסי ע"י הושמט
שהושמט 256 מסעיף חוץ כב. פרק
וסעיף 1934 לשי 31 מסי ע"י
259 שבוטל ע"י מסי 30 לש'

.1934

מס' 19 ....

.... 20 מס'

.... 21 מס'

.... 22 מס'

מס' 23 ....

מס' 24 ....

מס' 25 ....
.... 26 מס'
מס' 27 ....
מס' 28 ....
מס' 29 ....
.... 30 מס'

(א"י). הפלשתינאית המלוה פקודת תקון
מילדות

החוקי הרבית שער
1929 הקצבה,
בדרכים הובלה

בולים מס פקודת תקון
לזרעים מלוות

מסים גבית
אריסים על הגנה
קרקעות רישום

. . . ההדדיות האגודות פקודת תקון

. . . . קרקעות העברת פקודת תקון

קב. בפרק נכלל
צג. פרק
סח. פרק

בה. צורך להיות חדל
קכח. פרק

קלג. בפרק נכלל
קלז. בפרק נכללה

קלז. פרק
בוטלה ע"י מס' 37 לש' 1933.

פ. בפרק נכללה
בוטל ע"י מס' 50 לש' 1933.

פא. בפרק נכלל
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1929

.... 31 מס'
.... 32 מס'

.... 33 מס'

.... 34 מס'

.... 35 מס'
.... 36 מס'
.... 37 מס'

המשפט בתי פקודת תקון
קבוציים ענשים

(פרוטסט) חליפין שטרי
פירוש

הקבוציים הענשים פקודת תקון
ערים בנין פקודת תקון

כתבי יסוד על המשפטים פקודת תקון

,1934 לש' 31 מס' ע"י הושמט
כ. בפרק נכללה

.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה
סט. פרק

כ. בפרק נכלל
קמב. בפרק נכלל

לו.האשמה בפרק נכלל
.... 38 מס'
. . . . 39 מס,

" . 40 מס'
.... 41 מס'
.... 42 מס'
.... 43 מס'
.... 44 מס'
.... 45 מס'

.... 46 מס'

.... 47 מס'

, . . . 48 מס'

.... 49 מס'

מס' 50 ....
. . . . 51 מס'

1928 נוספת, הקצבה
. . הגפרורים על האקסייז פקודת תקון

הפנסיות פקודת תקון
. . למרד) הסתה (עברות הפלילי החוק
. . . העירוני הרכוש מס פקודת תקון

ניאוץ

. כממונים) (החלפתן מקומיות רשויות
פשעים מניעת

(2 (מס' הטבק פקודת תקון
חליפין שטרי

מדידות

המשטרה פקודת תקון
המכס תעריף פקודת תקון

עתיקות

בה. צורך להיות חדל
פט. בפרק נכלל

אושר. לא
לא. בפרק נכלל
קמז. בפרק נכלל

לא. בפרק נכללה
פג. פרק

הוחלפה במס' 48 לש' 1933.
קמא. בפרק נכללה

י. פרק
שהושמט 16 מסעיף חוץ קלו. פרק

.1934 לש' 31 מס' ע"י
קיב. בפרק נכלל
מג. בפרג נכלל

שהושמט 20 מסעיף חוץ ה. פרק
.1934 לש' 31 מס' ע"י

.1930

. . . . 1 מס'

.... 2 מס'
מאחריות פיטורין

. . המשכרים המשקאות פקודת תקון
.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה

.5 מסעיף חוץ עא, בפרק נכלל
ע. בפרק שנכלל

. . . . 3 מס'
, . . . 4 מס'
. . . . 5 מס'
. . . . 6 מס'

(ירושלים) החשמל זכיון
הפלילי החוק פקודת תקון

עיריה מועצות
עונשין עבודת פקודת תקון

נג. פרק
לא. בפרק נכלל

.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה
קו. בפרק נכלל



והמספר. וכר.הנושא.השנה בוטלה נתאחדה, כיצד

1930

.... 7 מס'

.... 8 מס'
.... 9 מס'

.... 10 מס'

.... 11 מס'

.... 12 מס'

.... 13 מס'

.... 14 מס'

.... 15 מס'

.... 16 מס'
.... 17 מס'
.... 18 מס'
מס' 19 ....
, . . . 20 מס'
.... 21 מס'
.... 22 מס'
.... 23 מס'

.... 24 מס'

.... 25 מס'

מסים גבית פקודת תקון
.... המכס תעריף פקודת תקון
. . אדמה) (רעידת בשכם דירות הקמת

דין לפסקי תוקף הקנאת
החופים פקודת תקון

המסחר סימני פקודת תקון
. האמצאה וסימני הפטנטים פקודת תקון
. . . למקצוע) נשים (קבלת דין עורכי
. (רוקחות) הצבור בריאות פקודת תקון
. . (2 (מסי המכס תעריף פקודת תקון

ותעול ביוב
. . . (תיקון) קרקעות עניני סדור

שותפויות
הדואר בית

החליפין שטרי פקודת תקון
. השלום משפט בתי שיפוט פקודת תקון

1929 נוספת, הקצבה
הפנסיות פקודת תקון

המשפט בית בזיון

קלז. בפרק נכלל
מג. בפרק נכלל

הושמטה ע"י מס' 31 לש' 1934.

הושמטה ע"י מס' 31 לש' 1934.
קיד. בפרק נכלל
קמד. בפרק נכלל
קה. בפרק נכלל
ב. בפרק נכללה
קי. בפרק נכלל
מג. בפרק נכלל

קלב. פרק
פ. בפרק נכלל

קג. פרק
. קטו. פרק

י. בפרק נכלל
פז. בפרק נכלל

בה. צורך להיות חדל
קז. בפרק נכלל

כג. בפרק נכללה

.1931

.... 1 מסי

.... 2 מסי

מס' 3 ....

מס' 4 . . .

.... 5 מסי

.... 6 מסי

מס' 7 . . . ;
מס' 8 ....

.... 9 מס'
.... 10 מס'
.... 11 מסי
מס' 12 ....

. . בהקפה) (מכירה משכרים משקאות
המכס תעריף פקודת תקון

.... אריסים על ההגנה פקודת תקון
הברזל מסלות פקודת תקון
ראינע סרטי פקודת תקון

מפקד
הטבק פקודת תקון
חוב בגלל מאסר

. . . המשפט בית בזיון פקודת תקון

. . הממשלתיים המשפטים פקודת תקון

.... הצומח על ההגנה פקודת תקון
1930 הקצבה,

ע. בפרק נכללה
מג. בפרק נכלל

בוטל ע"י מס' 37 לש' 1933.
קכה. בפרק נכלל

טז. בפרק נכלל
יג. פרק

קמא. בפרק נכלל
מח. פרק

כג. בפרק נכלל
לח. בפרק נכלל
קיא. בפרק נכלל

חדל להיות צורך בה.



והמספר. וכר.הנושא.השנה בוטלה נתאחדה, כיצד

1931

.... 13 .מס' . . בדרכים ההובלה פקודת קכח.תקון בפרק נכלל

.1932

.... 1 מס'

.... .2 מס'

.... 3 מס'

.... 4 מס'

.... 5 מס'
.... 6 מס'
.... 7 מס'
.... 8 מס'
.... 9 מס'
.... 10 מס'
.... 11 מס'
.... 12 מס'
.... 13 מס'
.... 14 מס'
.... 15 מס'
.... 16 מס'
.... 17 מס'

.... 18 מסי
מס' 19 ....
.... 20 מס'
.... 21 מס'
מס' 22 ....
מס' 23 ....
.... 24 מס'
.... 25 מס'
.... 26 מס'
.... 27 מס'
.... 28 מסי
מס' 29 ....
מס' 30 ....

..... הפספורטים פקודת תקון
המכס פקודת תקון
לבנטביטש פנסיה
הארבה השמדת

והתעול הביוב פקודת תקון
תקון פקודת הירושה

המכס תעריף פקודת תקון
הטבק פקודת תקון

תקון פקודת תעריף המכס (מס' 2) . .

. . . העירוני הרכוש מס פקודת תקון
ממותלים ספירטים

(חזקה) קרקעות סכסוכי
.... מות סבות חוקרי פקודת תקון
. האורטודוקסית הבטריקיה פקודת תקון
.... (3 (מס' המכס פקודת תקון
.(1 (מס' אריסים על ההגנה פקודת תקון
תקון פקודת תעריף המכס (מס' 4) . .

רשמיים סודות
. . (5 (מס' המכס תעריף פקודת תקון

הפנסיות פקודת תקון
הבולים מס פקודת תקון

.... בדרכים ההובלה פקודת תקון

. השלום משפט בתי שיפוט פקודת תקון

.... קרקעות הפקעת פקודת תקון
... חוב בגלל מאסר פקודת תקון
.... המוסקפאת למס תוקף הקנאת
. . (6 (מס' המכס תעריף פקודת תקון
.... העליה לפקודת תוקף הקנאת
. . (פנסיות) הירדן עבר של הספר חיל
.(2 (מס'. אריסים על ההגנה פקודת תקון

קד. בפרק נכלל
מב, בפרק נכלל

הושמטה ע"י מס' 31 לש' 1934.
פה. פרק

קלב. בפרק נכלל

קלה. בפרק נכלל
מג. בפרק נכלל

.1933 לשי 32 מסי ע"י בוטל
מג. בפרק נכלל
קמז. בפרק נכלל

צב. פרק
עו. פרק

כו. בפרק נכלל
הושמט ע"י מס' 31 לש' 1934.

מג. בפרק נכלל
בוטל ע"י מס' 37 לש' 1933.

מג. בפרק נכלל
ק. פרק

.1934 לשי 30 מסי ע"י בוטל
קז. בפרק נכלל

קלג. בפרק נכלל
קכח. בפרק נכלל
פז. בפרק נכלל
עז. בפרק נכלל
מח. בפרק נכלל

.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה
מג. בפרק נכלל

הושמטה ע"י מס' 31 לש' 1934.
קמה. בפרק נכללה

.1933 לש' 37 מס' ע"י בוטל



והמספר. וכוי.הנושא.השנה בוטלה נתאחדה, כיצד

1932

.... 31 מס'

.... 32 מס'
.... 33 מס'
.... 34 מס'
.... 35 מס'
.... 36 מס'
, .. 37 מס'
.... 38 מסי
מס' 39 ....
מס' 40 ....

.... האלחוטי הטלגרף פקודת תקון

.... הרשמיים הסודות פקודת תקון

תקון פקודת סדור עניני קרקעות . . .
מסים גבית פקודת תקון

.... 1932 (ינוארמרץ), הקצבה
(19321933) הקצבה

1932 הקצבה'
המשפט בתי פקודת תקון

. . (2 (מס' המשפט בתי פקודת תקון

. . (7 (מס' המכס תעריף פקודת תקון

קנב. בפרק נכלל
ק. בפרק נכלל
פ. בפרק נכלל

קלז. בפרק נכלל
בה. צורך להיות חדל
חדל להיות צורך בה.
בה. צורך להיות חדל

כח. בפרק נכלל
כח. בפרק נכלל

:3 מסעיף חוץ מג. בפרק נכלל
שבוטל ע"י מס' 30 לש' 1934.

מס' 41 ....

מס' 42 ....

.... 43 מס'

לעתונות טלגרפיות ידיעות
.... המכס בית סוכני פקודת תקון
הסתה (עברות הפלילי החוק פקודת תקוו

קלח. פרק
מה. בפרק נכלל

מס' 44 ....

מס' 45 ....

מס' 46 ....

מס' 47 ....

.... 48 מס'

למרד)
ירושלים עירית מועצת
החברות פקודת תקון

.... בדרכים ההובלה פקודת תקון

. . גפרורים על האקסייז פקודת תקון
המקומית המועצה לפקודת תוקף הקנאת

לא. בפרק נכלל
..1934 לשי 31 מסי ע"י הושמטה

כב. בפרק נכלל
קכח. בפרק נכלל
פט. בפרק נכלל

מס' 49 ....

מס' 50 ....

אביב תל של
. . המסוכנים הרפואה סמי פקודת תקון
. . (8 (מס' המכס תעריף פקודת תקון

הושמטה ע"י מס' 31 לשי 1934.
מו. בפרק נכלל

.1933 לש' 5 מס' ע"י בוטל

.1933

.... 1 מס'

מס' 2 ....

.... 3 מס'

מס' 4 ....

מס' 5 ....
מס' 6 ....

מס' 7 ....

חנוך
המכס תעריף פקודת תקון

עתונות
הפירוש פקודת תקון

. . (2 (מס' המכס תעריף פקודת תקון

. . (3 (מס' המכס תעריף פקודת תקון

.... הצומח על ההגנה פקודת תקון

נ. פרק
.1933 לש' 5 מס' ע"י בוטל

קטז. פרק
סט. בפרק נכלל

בה. צורך להיות חדל
מג. בפרק נכלל
קיא. בפרק נכלל



והמספר. וכר.הנושא.השנה בוטלה נתאחדה, כיצד

1933

.... 8 המשכריםמס' המשקאות פקודת תקון
.... הצבוריים עוהשעשועים בפרק נכלל

.... 9 מס'

.... 10 מס'

מס' 11 ....

מס' 12 ....

.... 13 מס'

מס' 14 ....

.... 15 מס'

. האמצאה וסימני הפטנטים פקודת תקון

.... בנק) (המחאות חליפין שטרי
חקירה ועדות פקודת תקון

חוקית בלתי הסתה
. . . עזר) (חוקי ודירים בתים בעלי
. . תוקף) (הקנאת יפו עירית מועצת
(הקנאת אביב תל של המקומית המועצה

קה. בפרק נכלל
י. בפרק נכללה
כא. בפרק נכלל

לא. בפרק נכללה
הושמטה ע"י מס' 31 לש' 1934.
.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה

1934.תוקף) לש' 31 מס' ע"י' הושמטה
.... 16 מס'
. . . . 17 מס'
. . . . 18 מס'
.... 19 מס'
.... 20 מס'
. . . . 21 מס'
.... 22 מס'
.... 23 מס'
. . . . 24 מס'
. . . . 25 מס'
מס' 26 . . . .
.... 27 מס'

הדואר בית פקודת תקון
.... (הארכה) אריסים על הגנה
. . (4 (מס' המכס תעריף פקודת תקון

צבוריים רחצה מקומות
.... בדרכים ההובלה פקודת תקון
...... המכרות פקודת תקון
. . קרקעות עניני סדור פקודת תקון

החופים פקודת תקון
העותומני. העירוני המס לחוק תוקף הקנאת

הקרקעות חוק תקון
הדגים מס בטול

תוקף (הקנאת קרקעות עניני סדור

קטו. בפרק נכלל
.1933 לש' 37 מס' ע"י בוטלה

מג. בפרק נכלל
קכ. פרק

קכח. בפרק נכלל
צד. בפרק נכלל
פ' בפרק נכלל

קיד. בפרק נכלל
.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה

עח. פרק
.1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה

1934.למסים) לש' 31 מס' ע"י הושמטה
. . . . 28 מס'
. . . . 29 מסי
. . . . 30 מס'
מס' 31 . . . .

המודעות פקודת תקון
והתעשיות. המלאכות סדור פקודת תקון

סחורות סימני פקודת תקון
מאוגדים מוסדות של מקרקעים על מס

א. בפרק נכלל
קמג. בפרק נכלל
צא. בפרק נכלל

כז.(בטול) פרק
מס' 32 . . . .
מס' 33 . . . .
מס' 34 . . . .
מס' 35 . . . .
מס' 36 . . . .

הטבק פקודת תקון
נשים העבדת

החינוך פקודת תקון
לעתונות. הטלגרפיות הידיעות פקודת תקון
. . . והמדות המשקלות פקודת תקון

קמא. בפרק נכלל
נז. פרק

נ. בפרק נכלל
קלח. בפרק נכלל
קנ. בפרק נכלל



והמספר. כיצד נתאחדה, בוטלה וכו'.הנושא.השנה

1933

.... 37 מס'

.... 38 מס'

.... 39 מס'

.... 40 מס'

.... 41 מס'

מס' 42 ....

.... 43 מס'

.... 44 מס'

.... 45 מס'

מס' 46 ....

.... 47 מס'
.... 48 מס'
.... 49 מס'
.... 50 מס'
.... 51 מס'
.... 52 מס'
.... 53 מס'

אריסים על הגנה
עליה

המשפט בית מסי

לרוק פנסיה
לגן פנסיה

(19331934) הקצבה
(בקורת). הצבוריות ההצגות פקודת תקון

היריד. כלי פקודת תקון
. . . השתופיות האגודות פקודת תקון

הדר פירות פרסום
ן . . . (2 (מס'. החופים פקודת תקון

פשעים מניעת
. . (5 (מס' המכס תעריף פקודת תקון

שיתופיות אגודות
המלח פקודת תקון

גרוש צוויי
(19321933) נוספת הקצבה

מ. פרק
סז. פרק

כח. בפרק נכללה
הושמטה ע"י מס' 31 לש' 1934..
..1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה
..1934 לש' 31 מס' ע"י הושמטה

קכג. בפרק נכלל
נח. בפרק נכלל

בוטל .ע"י מסי 50 לש' 1933.
יז. פרק

קיד. בפרק נכלל
ל פרק

מג. בפרק נכלל
כד. פרק

קל. בפרק נכלל
סז. בפרק נכללה

בה. צורך להיות חדל



הפקודות של השמות שנויי לוח

עברי). א"ב (בסדר

הקודמים. ושמותיהן זו בהוצאה הפקודות שמות .1

החדש. הישן,השם השם

(הגנה) אריסים
. . (שיפוט) ודתיים אזרחיים דין בתי

מכס גבול
והתויתן) (רחבן דרכים

(העברה) חוב
(מאסר) חוב

.... איומים) (מניעת הפלילי חוק
(העלמה) יבול

אריסים. על הגנה
והדתיים. האזרחיים הדין בתי של שפוטם

קבועות. ודרכים מכס תחומי
והתויתן. דרכים הרחבת

חובות. העברת
חוב. בגלל מאסר
איומים. מניעת

הערכתו. לפני יבול העתקת
על המס (ביטול מאוגדים מוסדות
. . . מקרקעים)

חיים בעלי מחלות
(גידור) מכונות

.... (הסדרתן) ותעשיות מלאכות
(ביטול) אקספורט מס

(גבייה) מסים
מכס מסי

מכס מסי
מעשרות(פדיון)

. . ומכירה) (ייצור משכרים משקאות

תעשיה). במפעלי (העבדתם וילדים נשים
העבדה) (חוזי נשים

.... (רדיפה) פליטים עבריינים
(המרה) דתית עדה

עדות

.... הצבורי) (הנאמן צדקה עניני

(בטול). חברות של מקרקעים נכסי על מס
בהמות. מחלות

בגדרות. מכונות הקפת
והתעשיות. המלאכות סדור

האקספורט. מס בטול
מסים. גביית

המכס. ממסי פטורין
המכס. תעריף

מעשרות. פדיון
משכרים. משקאות

תעשיה. במפעלי וילדים נשים העסקת
נשים. העסקת

שנמלטו. עבריינים אחרי רדיפה
דתית. עדה המרת
העדות. חוק תיקון

הצדקה. על צבורי אפטרופוס



החדש. הישן.השם השם

רחמניות) (אחיות פנסיות
גומלין) (איכוף דין פסקי

רחמניות. לאחיות (פנסיה) קצבה
באפן דין פסקי של לפועל הוצאה הטלת

הדדי.
. . מצרים)  גומלין (איכוף דין פסקי
. וחיפושים). (מאסר פלילית פרוצידורה
יסוד על (שפיטה פלילית פרוצידורה

(מצרים). הדדי באפן דין פסקי הטלת
וחיפושם. עבריינים מאסר

האשמה) כתבי
(מניעתם) פשעים

וממושכות (מבריטניה צואות קיום

האשמה. כתבי מסירת יסוד על משפטים
פשעים. מניעת

בריטיות)
(הפקעה) קרקעות
(מתות) קרקעות

הקבין) זכות (סדור קרקעות
וחיל הצבא לצורך (רכישה קרקעות

ומושבתיות. בריטיות צואות קיום תעודות
קרקעות. הפקעת
מואת. קרקעות

קרקעות. עניני סדור

האויר)
החוקי) (השער רבית

והאויריה. הצבא לצרכי קרקע רכישת
רבית. של החוקי שער

זו. בהוצאה וחילופיהם פקודות של הקודמים השמות .2

הישן. החדש.השם השם

הצדקה על צבורי אפטרופוס
האקספורט מס בטול

מסים גביית
אריסים על הגנה

. . דין פסקי של הדדית לפועל הוצאה

. . (מצרים) הדדי באפן דין פסקי הטלת
דתית עדה המרת
חובות העברת
נשים העסקת

. תעשיה במפעלי וילדים נשים העסקת
הערכתו לפני יבול העתקת

קרקעות הפקעת

הצבורי). (הנאמן צדקה עניני
(ביטול). אקספורט מם

(גבייה). מסים
(הגנה). אריסים

גומלין). (איכוף דין פסקי
מצרים).  גומלין (איכוף דין פסקי

(המרה). דתית עדה
(העברה). חוב

העבדה). (חוזי נשים
תעשיה). במפעלי (העבדתם וילדים נשים

(העלמה). יבול
(הפקעה). קרקעות



הישן. החדש.השם השם

בגדרות מכונות הקפת
והתויתן דרכים הרחבת

חוב בגלל מאסר
וחיפושם עבריינים מאסר

בהמות מחלות
איומים מניעת
פשעים מניעת

(בטול). חברות של מקרקעים נכסי על מס

(נדור). מכונות
והתויתן). (רחבן דרכים

(מאסר). חוב

וחיפושים). (מאסר פלילית פרוצידורה
חיים. בעלי מחלות

איומים). (מניעת הפלילי חוק
(מניעתם). פשעים

על המס (בטול מאוגדים מוסדות
מקרקעים).

האשמה. כתבי מסירת יסוד על יסודמשפטים על (שפיטה פלילית פרוצידורה
האשמה). כתבי

משכרים משקאות
והתעשיות המלאכות סדור

קרקעות עניני סדור
מעשרות פדיון

המכס ממס פטורין
. . . רחמניות לאחיות (פנסיה) קצבה

מוואת קרקעות
. . . שנמלטו עבריינים אחרי רדיפה
. והאויריה. הצבא לצרכי קרקע רכישת

ומכירה). (ייצור משכרים משקאות
(הסדרתן). ותעשיות מלאכות
הקנין). זכות (סדור קרקעות

(פדיון). מעשרות
מכס. מסי

רחמניות. לאחיות פנסיות
(מתות). קרקעות

(רדיפה). פליטים עבריינים
וחיל הצבא לצורך (רכישה קרקעות

האויר).
הרבית של החוקי שער

והדתיים. האזרחיים הדין בתי של שפוטם
קבועות ודרכים מכס תחומי

ומושבתיות. בריטיות צואות קיום תעודות

החוקי). (השער רבית
(שיפוט). והדתיים האזרחיים הדין בתי

מכס. גבול
וממושכות (מבריטניה צואות קיום

בריטיות).
המכס תעריף

העדות חוק תקון
מכס. מסי

עדות.



א"ב בסדר הפקודות שמות לוח

עמוד.השט.פרק.

כד.
קבב.

ס.

מ.
פט.
ד.

כג.

קלב.
ז.

קמב.
ח.

כט.
קכא.
קמו.
קטו.
יח.

כח.

עה.
צז.
פז.

קיז.
מד.
קנא.
קלד.
נט.

קמט.
קכט.
קיא.
קכח.

. שיתופיות אגודות
ממשלה אדמות

אסירים נכריים (חבישה)
(הגנה) אריסים

גפרורים על אקסייז
בוררות

המשפט בית בזיון
ותיעול ביוב
בנדרולים
ערים בנין

בנקאות
לאשראי בנקים

העם בריאות
(תורכיה) השלום ברית

דואר בתי
(שיפוט) ודתיים אזרחיים דין בתי

משפט בתי
לקרקעות משפט בתי
עירוניים משפט בתי

(שיפוט) שלום משפט בתי
סוהר בתי
מכס גבול

(איסור) הלבן הזרחן גפרורי
קיטור דודי

דיג
בכפר ומפעלים דרכים
והתויתן) (רחבן דרכים

הצומח על הגנה
בדרכים הובלה

336

1239

689

476

878

35

332

1295

41

1411

44

381

1227

1471

1155

134

372

805

995

871

1214

572
1517

1348

686

1508

1282

1121

1271



עמוד.השם.פרק.

יב.
סב.
קכד.
נו.
פא.
קכג.
יד.
פה.
כא.
כה.
נב.
נג.
כב.
מז.
מח.
קיד.
קלט.
צה.
צו.
לב.
עח.
כו.

קמה
נ.

נא.
קמא.
קנב.
לז.

קלח.

סא.

קלה.

קט.
נח.
קיג.

בים סחורות הובלת
לחו''ל פירות הוצאת

הסגר
הסגרה

קרקעות העברת
(בקורת) צבוריות הצגות

צדקה לצרכי הקדשות
הארבה השמדת

חקירה ועדות
(קופירייט) העתקה זכות

חשמל זכיונות
(ירושלים) חשמל זכיון

חברות
(העברה) חוב

. (מאסר) חוב
חופים

(תיקון) המעשר חוק
(תיקון) המשכנתאות חוק
המושלמי המשפחה חוק

איומים) (מניעת הפלילי חוק

(תיקון) הקרקעות חוק
מות סבות חוקרי

מזרחה הירדן עבר של הספר חיל
חנוך
חשמל
טבק

אלחוטי טלגרף
(העלמה) יבול

. לעתונות טלגרפיות ידיעות
יערות
ירושה

בקשות כותבי
יריה כלי

עניים אסירים על סניגוריה לימוד

98

700

1243

657

855

1240

107

865

152

364

604

635

155

582

584

1146

1382

992

994

429

824

367

1447

594

603

1392

1519

471

1379

689

1353

1099

673

1124



עמוד.השט.פרק

קיט.
קלו.

א.

כז.
פד.

סו.

ג.

ט.

קא.
צג.

פו;
מב.

צד.
קמג
סה.

קב.

צח.

קל.
נה.
קלג.
ד.

קמז.
מג.
קלז.
קכה.
קמ.

יג.
קכ.
קיב.
יט.

לח.
ע.

עא.
קנ.

עבריינים מבחן
מדידות
מודעות

. מקרקעים) על המס (ביטול מאוגדים מוסדות
מקומיות מועצות

דרך מורי
חיים בעלי מחלות
דבורים מחלות

. אחרים) מטבעות במקום (הנהגתו (א"י) הפלשתינאי מטבע
מילדות

י. (גידור) מכונות
מכס

מכרות
מלאכות ותעשיות (הסדרתן)

כללית מלוה
(א"י) פלשתינאית מלוה

עירוניות מלוות
מלח

(ביטול) אקספורט מס
בולים מס

חיים בעלי מס
העירוני הרכוש מס

מכס מסי
(גביה) מסים
ברזל מסלות

(פדיון) מעשרות
.י מפקד

צבוריים רחצה מקומות
* . משטרה
החילות אנשי של אזרחי משפט

ממשלתיים משפטים
צבוריים ושעשועים משכרים משקאות

ומכירה) (ייצור משכרים משקאות
ומדות משקלות

1223

1368

1

371

863

720

14

48

1015

903

868

493

910

1427

713

1016

998

1284

656

1302

23

1489

547

1374

1245

1382

104

1225

1124

136

472

762

774

1511



עמוד.השם.פרק

צט.

פח.
קנג.
נז.

ק.
מה.

קנה.
קלא.
עו.
מו.

קמד.
צא.
צב.
טז.
יא.
קו.
סג.
קנו.
קכז.
נד.
קכו.

י ב.

סז.

טו.
כ.

קטז
ה.
קה.
קז.

קח.
קד.

עב.
עג.
קנד.

ו

נכריים) (מסמכים צבוריים נוטריונים
(רישום) וגירושין נשואין

תעשיה) במפעלי (העבדתן וילדים נשים
העבדה) (חחי נשים

רשמיים סודות
. מכס בתי סוכני

הצלה ודמי נטרפות סחורות
סחףחול

(חזקה) קרקעות סכסוכי
1

מסוכנים רפואה סמי
." מסחר סמני

סחורות סמני
ממותלים ספירטים

ראינוע סרטי
סרסורים

עונשין עבודת
(רדיפה) פליטים עבריינים

צעירים עבריינים
(המרה) דתית עדה

עדויות
(ארגונן) דתיות עדות

דין עורכי
עליה

הצבורי) (הנאמן צדקה עניני
קבוציים ענשים

* עתונות
עתיקות

אמצאה וסימני פטנטים
. . . פנסיות

רחמניות) (אחיות פנסיות
פספורטים

גומלין) (איכוף דין פסקי
מצרים)  גומלין (איכוף דין פסקי

לעובדים פצויים

1000

876

1523

673

1003

574

1544

1290

809

577

1436

889

897

128

96

1079

704

1550

1269

650

1267

3

723

121

139

1091

24

1053

1081

1099

1050

788

792

1527



עמוד,השם.פרק

לג.
לד.

לה.
לו.
סט.

יז.

ל.

לט.
קיח.
עז.
עט.
פ.

עד.
סח.
צ.

קמח.
מט.

קי.
פג.

קג.

מא.
פב.
סד.
לא.

פרוצידורה פלילית (מאסר וחיפושים)
(עדות) פלילית פרוצידורה

בערבות) (שחרור פלילית פרוצידורה
האשמה) כתבי יסוד על (שפיטה פלילית פרוצידורה

פירוש
הדר פירות פרסום
(מניעתם פשעים

(מניעתו) חיים בעלי צער
.... בריטיות) וממושכות (מבריטניה צואות קיום

(הפקעה) קרקעות
(מתות) קרקעות

הקנין) זכות (סידור קרקעות
.... האויר) וחיל הצבא לצורר (רכישה קרקעות

החוקי) ((השער רבית
רופאים

וטרינריים רופאים
שנים רופאי

רוקחים
מקומיות רשויות

שותפויות
חליפין שטרי
כסף שטרי

קרקעות שמאי
הציד על שמירה

הפלילי החוק תיקון

431

439

442

446

750

132

388

475

1220

814

828

829

795

749

882

1502

588

1102

861

1020

51

489

859

707

394



הפרקים סדר לפי הפקודות שמות לוח

עמוד.השם.פרק.

א.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.

ז.
ח.

ט.
י.

יא.

יב.

יג.
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.
כ.
כא.
כב.
כג.
כד.
כו.
כה.
כז.
כח.

מודעות
דין עורכי

חיים בעלי מחלות
(תיקון) חיים בעלי מס

עתיקות
בוררות

בנדרולים
בנקאות

דבורים מחלות
חליפין שטרי

סרסורים
בים סחורות הובלת

מפקד
צדקה לצרכי הקדשות

הצבורי) (הנאמן צדקה עניני
. ראינוע סרטי
הדר פירות פרסום

(שיפוט) ודתיים אזרחיים דין בתי
החילות אנשי של אזרחי משפט

קבוציים ענשים
חקירה ועדות

חברות
המשפט בית בזיון
שיתופיות אגודות

(קופירייט) העתקה זכות
מות סבות חוקרי

מקרקעים) על המס (בטול מאוגדים מוסדות
משפט בתי

1

3

14

23

24

35

41

44

48

51

. 96

98

104

107

121

128

132

134

136

139

152

155

332

336

364

367

371

372



עמוד.השם.פרק.

כט.
ל.
לא.
לב.
לג.

לד.

לה.
לו.
לז.

לח.

לט.
מ.
מא.
מב.
מג.

מד.
מה.
מו.
מז.
מח.
מט.
ג.

נא.

נב.
נג.
נד.
נה.
נו.
נז.
נח.
נט.
ס.

סא.

■ סב.

לאשראי בנקים
(מניעתם) פשעים

הפלילי החוק תיקון
איומים) (מניעת הפלילי חוק

וחיפושים) (מאסר פלילית פרוצידורה
(עדות) פלילית פרוצידורה

בערבות) (שחרור פלילית פרוצידורה
האשמה) כתבי יסוד על (שפיטה פלילית פרוצידורה

(העלמה) יבול
ממשלתיים משפטים

(מניעתו) חיים בעלי צער
(הגנה) אריסים

כסף שטרי
מכס

מכס מסי
מכס גבול

מכס בתי סוכני

מסוכנים רפואה סמי
(העברה) חוב

(מאסר) חוב
שנים רופאי

חנוך
חשמל

חשמל זכיונות
(ירושלים) חשמל זכיון

עדות
(ביטול) אקספורט מס

הסגרה

העבדה) (חוזי נשים
יריה כלי

דיג

(חבישה) נכריים אסירים
יערות

לחו''ל פירות הוצאת

381

388

394

429

431

439

442

446

471

472

475

476

489

493

547

572

574

577

582

584

588

594

603

604

635

650

656

657

673

674

686

689

690

700



עמוד.השם.פרק.

סג.
■סד.

סה.

סו.

סז.

סח.

סט.
ע.
עא.
עב.

עג.
עד.
עה.
עו.

עז.
עח.
עט.
פ.

פא.

פב.
סג.
פד.
פה.
פו.

פז.

פח.

פט.
צ.
צא.
צב.
צג.
צד.
צה.

צו.

(רדיפה) פליטים עבריינים
 . הציד על שמירה

כללית מלוה
דרך מורי

עליה
החוקי) (השער רבית

פירוש
י. . . צבוריים ושעשועים משכרים משקאות

ומכירה) (יצור משכרים משקאות
גומלין) (איכוף דין פסקי

מצרים)  גומלין (איכוף דין פסקי
האויר) וחיל הצבא לצורך (רכישה קרקעות

לקרקעות משפט בתי
(חזקה) קרקעות סכסוכי

.... . . . (הפקעה) קרקעות
(תיקון) הקרקעות חוק

(מתות) קרקעות
הקנין) זכות (סדור קרקעות

קרקעות העברת
קרקעות שמאי

בממונים) (החלפתן מקומיות רשויות
מקומיות מועצות
הארבה השמדת
(גידור) מכונות

(שיפוט) שלום משפט בתי
(רישום) וגירושין נשואין

גפרורים על אקסייז
רופאים

סחורות סימני
ממוהלים ספירטים

מילדות
מכרות

(תיקון) המשכנתאות חוק
(שימושו) המושלמי המשפחה חוק

704

707

713

720

723

749

750

762

774

778

792

795

805

809

814

824

828

829

855

859

861

863

865

868

871

876

878 .

882 ,

889 .

897 .

903

910 ,

992

994 ,



עמוד.השם.פרק.

צז.
צח.
צט.

ק.

קא.

קב.
קג.
קד.
קה.

קו.

קז.
קח.
קט.
קי.
קיא.
קיב.
קיג.
קיד.
קטו.
קטז.
קיז.
קיח.
קיט.
קכ.
קכא.
קכב.
קכג.
קכד.
קכה.
קכו.
קכז.
קכח.
קכט.

קל.

עירוניים משפט בתי
עירוניות מלוות

נכריים) (מסמכים צבוריים נוטריונים
רשמיים סודות

. אחרים) מטבעות במקום (הנהגתו (א"י) הפלשתינאי המטבע
(א"י) פלשתינאית מלוה

שותפויות
פספורטים

אמצאה וסימני פטנטים
עונשין עבודת

פנסיות
רחמניות) (אחיות פנסיות

רשיונות) (מתן בקשות כותבי
רוקחים

הצומח על הגנה
משטרה

עניים אסירים על סניגוריה לימוד
חופים

דואר בתי
עתונות

סוהר בתי
... בריטיות) וממושכות (מבריטניה צואות קיום

עבריינים מבחן
צבוריים רחצה מקומות

העם בריאות
ממשלה אדמות

(בקורת) צבוריות הצגות
.... הסגר

ברזל מסלות
(ארגונן) דתיות עדות
(המרה) דתית עדה

בדרכים הובלה
והתויתן) (רחבן דרכים

מלח

995

998

1000

1003

1015

1016

1020

1050

1053

1079

1081

1099

1101

1102

1121

1124

1145

1146

1155

1191

1214

1220

1223

1225

1227

1239

1240

1243

1245

1267

1269

1271

1282

1284



עמוד.השם.פרק.

קלא.

קלב.
קלג.
קלד.
קלה.
קלו.
קלז.
קלח.
קלט.
קמ.
קמא.
קמב.
קמג
קמד.
קמה.
קמו.
קמז.
קמח.
קמט.
קנ.
קנא.
קנב.
קנג.
קנד.
קנה.
קנו.

חול סחף
ותיעול ביוב
בולים מס
קיטור דודי

ירושה
י ... מדידות

(גביה) מסים
לעתונות טלגרפיות ידיעות

(תיקון) המעשרות חוק
 . (פדיון) מעשרות

טבק
ערים בנין

(הסדרתן) ותעשיות מלאכות
מסחר סימני

מזרחה הירדן עבר של הספר חיל
. (תורכיה) השלום ברית

העירוני הרכוש מס
וטרינריים רופאים

בכפר ומפעלים דרכים
ומדות משקלים

(איסור) הלבן הזרחן גפרורי
אלחוטי טלגרף

תעשיה) במפעלי (העבדתם וילדים נשים
לעובדים פיצויים

הצלה ודמי נטרפות סחורות
צעירים עבריינים

1290

1295

1302

1348

1353

1368

1374

1379

1382

1385

1392

1411

1427

1436

1447

1471

1489

1502

1508

1511

1517

1519

1523

1527

1544

1556



מפתח לפקודות לפי הנושאים, בסדר א"ב.

עמודפרקהנושא

חיים בעלי
ציד על הגנה

חיים בעלי מחלות
(מניעתו) חיים בעלי צער

סד

ג

לט

707

14

.475

העם בריאות
ותיעול ביוב
העם בריאות

(איסור) הלבן הזרחן גפרורי
הסגר

מסוכנים רפואה סמי
ממותלים ספירטים

קלב
קכא
קנא
קכד
מו
צב

1295

1227

1517

1243

577

897

וטלגרף דואר
דואר בתי

אלחוטי טלגרף
קטו
קנב

1155

1519

ותחבורה. דרכים
והתויתן) (רחבן דרכים

בדרכים הובלה
חופים

מסלות הברזל

קכט
קכח
קיד
קכה

1282

1271

1146

1245

מסים הטלת
הגפרורים אקסיז

בנדרולים
.,...... (תיקון) המעשר חוק

טבק
, (העלמה) יבול

פט
ז

קלט
קמא
לז

878

41

1382

1392

471



עמודפרקהנושא

(המשך) מסים הטלת
. מקרקעים) על המס (ביטול מאוגדים מוסדות

מלח
(בטול) האכספורט מס

מס בולים
(תיקון) חיים בעלי מס
העירוני הרכוש מס

(גביה) מסים
(פדיון) מעשרות

כז

קל
נה
קלג
ד

קמז

קלז
קמ

371

1284

656

1302

23

1489

1374

1385

חנוך
594נחנוך

ודיג. יערות חקלאות,
(הגנה) אריסים

דיג
הצומח על הגנה

הוצאת פירות לחו"ל
הארבה השמדת

יערות
דבורים מחלות

חול סחף

מ
נט
קיא
סב
פה
סא
ד

קלא

476

686

1121

700

865

690

48

1290

חשמל
(ירושלם) החשמל זכיון

החשמל זכיונות
חשמל

נג
נב

נא

635

604

603

מטבעות
אחרים) מטבעות במקום (הנהגתו (א"י) הפלשתינאי המטבע

כסף שטרי
קא
מא

1615

489

מכס
מכס 572מדגבול



עמודפרקהנושא

(המשך) מכס
מכס

מכס מסי
סוכני בתי מכס

מב
מג
מה

493

547

574

מלוות
כללית מלוה

(א"י) פלשתינאית מלוה
עירוניות מלוות

סה

קב
צח

713

1016

998

ועסקים. מקצועות מסחר,
שיתופיות אגודות

. בנקאות
בנקים לאשראי 

הים בדרך סחורות הובלת
חברות

(העברה) חוב
המשכנתאות חוק

מודעות
מילדות
מכרות

(הסדרתן) ותעשיות מלאכות
ומכירה) (תעשיה משכרים משקאות
צבוריים ושעשועים משכרים משקאות

ומדות משקלות
מסחר סימני

סחורות סימני
ראינוע סרטי

סרסורים
עורכידין

אמצאה וסימני פטנטים
הדר פירות פרסום
החוקי) (השער רבית

שנים רופאי

כד
ח

כט

יב ,

כב
מז

צד.
א

צג
צד

קמג
עא
ע

קנ
קמד
צא

טז
יא
ב

קה
יז

סח
מט

336

44

381

98

155

582

992

1

903

910

1427

774

762

1511

1436

889

128

96

3

1053

132

749

88



עמודפרקהנושא
*

(המשך) ועסקים מקצועות מסחר,
רופאים

וטרינריים רופאים
רוקחים

 ... שותפיות

חליפין שטרי

צ

קמח
קי
קג
ז

882

1502

1102

1020

51

סוהר ובתי משטרה
(חבישה) נכריים אסירים

. בתיסוהר
משטרה

עונשין עבודת
(רדיפה) פליטים עברינים

ס

קיז
קיב
קו
סג

689

1214

1124

1079

704

(רישום) וגירושין 876פחנשואין

פרסום ודברי ספרים
(קופירייט) ההעתקה זכות
לעתונות טלגרפיות ידיעות

עתונות

כד.

קלח
קטז

364

1379

1191

יעבודה

קיטור דודי
(גידור) מכונות

העבדה) (חוזי נשים
תעשיה) במפעלי (העבדתם וילדים נשים

לעובדים פיצויים

קלד
פו
נז
קנג
קנד

1348

868

673

1523

1527

עליה
723סזעליה

דת עניני
. . (המרה) דתית עדר.

(ארגונן) דתיות עדות
קכז
קכו

1269

1267



עמודפרקהנושא

משפט עניני
המשפט בית בזיון

בתימשפט
(שיפוט) ודתיים אזרחיים בתימשפט ■

(שיפוט) השלום בתימשפט
לקרקעות בתימשפט
עירוניים בתימשפט

הסגרה
(מאסר) חוב

איומים) (מניעת הפלילי חוק

... מות סבות חוקרי
עניים אסירים על סניגוריה למוד

עברינים מבחן
....... החילות אנשי של אזרחי משפט

ממשלתיים משפטים
צעירים עברינים

עדות
קבוציים עונשין

גומלין) (איכוף פסקידין
פסקי דין (איכוף גומליןמצרים)
פרוצידורה פלילית (מאסר וחפושים)

האשמה) כתבי יסוד על (שפיטה פלילית פרוצידורה
(עדות) פלילית פרוצידורה

בערבות) (שחרור פלילית פרוצידורה
(מניעתם) פשעים

הפלילי החוק תקון

כג
כח
יח
פז
עה
צז
נו
מח
לב
כו

קיג
קיט
יט
לח

קנו
נד
כ

עב
עג
לג

לו
לד
לה

ל

לא

332

372

134

871

805

995

657

584

429

367

1145

1223

136

472

1556

650

139

778 י
792

431

446

439

442

388

394

צבא עניני
מזרחה הירדן עבר של הספר 1447קמהחיל

בחוק ושמוש פירושים
; (שימושו) המושלמי המשפחה חוק

פירושים
צו
סט

994

750



עמודפרקהנושא

הממשלה פקידי
פנסיות

רחמניות) (אחיות פנסיות
קז
קח

1081

1099

קרקעות
הממשלה אדמות
קרקעות העברת

(תקון) הקרקעות חוק
מדידות

(חזקה) קרקעות סכסוכי
(הפקעה) קרקעות
(מתות) קרקעות

הקנין) זכות (סדור קרקעות
. האויר) והיל הצבא לצורך (רכישה קרקעות

קרקעות שמאי

קכב
פא
עח

קלו
עו
עז
עט
פ

עד
פב

1239

855

824

1368

809

814

828

829

795

859

שונות
בוררות

(תורכיה) השלום ברית
(בקורת) צבוריות הצגות

צדקה לצרכי ■הקדשות
חקירה ועדות

ירושה
רשיונות) (מתן בקשות כותבי

.. כלייריה
דרך מורי

מפקד
צבוריים רחצה מקומות

.... נכריים) (מסמכים צבוריים נוטריונים
רשמיים סודות

הצלתן ודמי נטרפות סחורות
מצבורי) (הנאמן צדקה עניני

עתיקות
פספורטים

ו

. קמו

. קכג
יד
כא

קלה
קט
נח
סו

יג
קכ

צט

ק

קנה
טו

ה

קד

35

1471

1240

107

152

1353

1101

674

720

104

1225

1000

1003

1544

121

24

1050



עמודפרקהנושא

(המשך) שונות
בריטיות) וממושכות (מבריטניה צוואות 1220קיחקיום

מקומי שלטון
ערים בנין

בכפר ומפעלים דרכים
מקומיות מועצות

כממונים) (החלפתן מקומיות רשויות

קמב
קמט
פד
פג

1411

1508

863

861



לוח המפרט את החוקים העותומניים שנפגעו בפירוש ע"י פקודות וכו'
ללוח בהתאם הוא התאריך שציון מועטים למקרים פרט ההגירה' ללוח בהתאם צוינו התאריכים

(כ) האות נדפסה האחרון במקרה העותומנית. הכספים שנת ללוח או הגריגוריאני
התאריך. לאחר

התחוקה נושא
העותומנית

העותומנית התחוקה טיב
הפגיעה.ותאריכה מדת

שגרמה התחוקה
לשנוי

... דין בזיאלחג'ה,עורכי 16  תקנות
1292

הפרקים ב' וג' יוסיף להיות
שאין כמה עד תוקף להם
פקודת ובין בינם סתירה
. . . . הדין .עורכי 1922 לש' 13 מס'

. חיים בעלי מחלות

. .. חיים בעלי מס
.1332 במחרם, מ18 החוק
אואל, אל ג'מאד תקנה20

. . כבטל הוכרז החוק 1926.כל לשי 3 מס'

1305. נוספים ועונשין מס' 8 לש' 1924.פיטורין
. חיים בעלי אואל,גנבת אל בגימאד מ12 החוק

. . . . עתיקות

. .. . סרסורים

. קדסטרלית מדידה

1331

.1324 בצפר, מ29 החוק

.1306 בצפר 1  תקנה
אואל, אל רביע מ11 החוק

. כבטל. הוכרז 11 סעיף

. כבטל הוכרז החוק כל

כבטלה. הוכרזה התקנה כל

מס' 17 לש' 1926.
מס' 58 לש' 1918.
מס' 5 לש' 1919.

בדרך סחורות הובלת
1331. כבטל הוכרז החוק מס' 9 לש' 1928.כל

זה.הים בנושא הדן חוק לפקודתכל המתנגד חוק כל
בדרך סחורות הובלת
כבטל הוכרז 1926 מס' 43 לש' 1926.הים,

מפקד
. . . . שיקים

החוק מ5 שואל, 1332.
אואל, אל ג'מאד מ24 החוק

. . כבטל הוכרז החוק מס' 6 לש' 1931.כל

. . האזרחי החוק
1332

בשעבאו המגילה26 ספר
. . כבטל הוכרז החוק מס' 47 לש' 1929.כל

לפקודת1293 המתנגדת הוראה כל
הוכרזה ,1924 העדות,

כבטלה
1.851 ועד מ1841 הסעיפים

מס' 13 לש' 1924.

. . כבטלים. מס' 9 לש' 1926.הוכרזו



התחוקה נושא
העותומנית

העותומנית התחוקה טיב
הפגיעה.והאריכה מדת

התחוקה שגרמה.
לשנוי

. . האזרחי. בשעבאן,החוק המגילה26 ספר
לשותפויות1293 הנוגעות הוראות

פקודת בגדר שהן
הוכרזו השותפות

קג.כבטלות פרק
אזרחית. 1296.פרוצידורה ברג'ב, 2 מיום ....החוק תוקן 22 מיום;סעיף דין בית תקנות

16.12.30

.... תוקן 60 מס' 9 לש' 1926.סעיף

. . כבטל הוכרז 63 מיום.סעיף דין בית תקנות
.3.11.26

,105 ,87 ,78 ,77 הסעיפים
. . תוקנו ו274 272

מיום. דין בית תקנות
.10.12.18

150 עד מ139 הסעיפים
. . . כבטלים הוכרזו

מיום. דין בית תקנות
.10.12.18

160 עד מ151 הסעיפים
. . . כבטלים הוכרזו
ופרק ה' השער של ב' פרק
חדלו ו' שער של א'
משפטים על לחול
עם בהתחשב מסחריים,

מיום. דין בית תקנות
.8.5.26

. . . ידועים מיום.תנאים דין בית תקנות
.10.12.18

הדבר שנוגע כמה עד תוקן
משפט בבתי למשפטים

מיום,לקרקעות דין בית תקנות
.15.5.21

למסירת בנוגע ההוראות
משפט בתי של מסמכים
. . . תוקנו תקנות בית דין מיום:השלום

.4.12.30

למסירת בנוגע ההוראות
משפט בתי של מסמכים
. . . תוקנו מחוזיים

מיום. דין בית תקנות
.16.12.30



התחוקה נושא
העותומנית

העותומנית התחוקה טיב
ותאריכה .

הפגיעה. מדת
שגרמה התחוקה

לשנוי

אזרחית. 1296.פרוצידורה ברג'ב, 2 מיום לפקודתהחוק המתנגדת הוראה כל

הוכרזה 1924 העדות
! מס' 13 לש' 1924.כבטלה

ת'אני, אל רביע מ8 החוק
! 1329

. . . . תוקן 25 מיוםסעיף דין בית תקנות
.8.5.26

. . . המסחר 1266.חוק ברמדן, מ18 19החוק עד מ10 הסעיפים
!,32 ,30 ,26 ,24 הסעיפים
33 והסעיפים מ35עד52
. . . כבטלים הוכרזו
,27 ,25 ,23 ,21,20 הסעיפים

.1930 לשי 19 מסי

כבטלים. הוכרזו ו34 28

146 עד מ70 הסעיפים
מס' 37 לשי 1921.

. . . כבטלים מסי 47 לש' 1929.הוכרזו
.1276 בשעואל, הוכרזוהתוספת9 94 עד מ84 הסעיפים

1929.כבטלים לשי 47 מסי
מסחרית. החוק מ10 ברביע אל:פרוצידורה

. . . . 1278 ת'אני,
הוכרזו 84 עד מ67 הסעיפים

כבטלים
מיום דין בית תקנות

.10.12.18

. . . . 1300.חברות במחרם 17  תקנה
החוק מ23 ברביע אל אואל,

כבטלה. הוכרזה התקנה 1921.כל לש' 37 מס'

העתקה זכות

1305

.1333 במחרם מ24 החוק
אואל, אל בגימאד מ12 החוק

. . כבטל. הוכרז החוק כל

. . כבטל. הוכרז החוק כל

.1921 לש' 37 מס'

.1921 לשי 37 מס'

. . (קופירייט)
. מאוגדים. מוסדות

1328

אואל, אל ברביע מ22 החוק
. . כבטל. הוכרז החוק מס' 16 לשי 1924.כל

0

1331 בוטל.1 5 בסעיף שנקבע המס
למשכנתאות בנוגע תוקן

בנקאיות לחברות

מס' 31 לש' 1933.

מס' 39 לש' 1920.ומסחריות■
. . משפט בית החוק מ12 במחרם, 1304.מסי

ו

. . כבטל הוכרז החוק מיוםכל דין בית תקנות
.28.11.18

.1325 ברג'ב, מ12 .החוק . כבטל הוכרז החוק מיוםכל דין בית תקנות
.28.11.18

23  דין בית תקנות
. . . 1331 בשעואל,

כבטלות. הוכרזו התקנות מיוםכל דין בית תקנות
.28.11.18



התחוקה נושא
העותומנית

העותומנית התחוקה טיב
והאריכה

הפגיעה. מדת
שגרמה התחוקה

לשנוי

. פלילית 1926.פרוצידורה ברג'ב, מ5 19,החוק עד מ9 הסעיפים
,57 עד מ50 הסעיפים
,107 עד מ64 הסעיפים
1348 עד מ122 הסעיפים
|,403 עד מ371 הסעיפים
והסעיפים! 409 הסעיף
הוכרזו 462 עד מ417

| כבטלים

הסעיפים מ24 עד 40
49 עד מ43 והסעיפים

מס' 22 לש' 1924.

\, . . כבטלים הוכרזו

!121 עד מ108 הסעיפים

מס' 4 לש' 1924.

!. . כבטלים הוכרזו

407,406 ,405 ,404 הסעיפים

מס' 35 לש' 1927.

כבטלים הוכרזו ו408

ברמדן 3 מיום התוספת

.1924 לש' 11 מס'

. כבטלה הוכרזה 1332

לפקודת! המתנגדת הוראה כל

הוכרזה ,1924 העדות,
/ כבטלה

.1933 לש' 3 מס'

.1924 לש' 13 מס'

1863.מכס באפריל, 17  תקנה

ת'אני, אל ברביע מ24 החוק

כבטלה.| הוכרזה התקנה מס' 11 לש' 1929.כל

! 1309

למכס. הנוגעות התקנות כל

!. . כבטל הוכרז החוק כל

. . כבטלות הוכרזו כלן

מס' 11 לש' 1929.

מס' 11 לש' 1929.

. (פטורין) מכס /מסי .1332 במחרם, מ14 החוק

11297 בצפר, 14 מיום הצו
!1300 באוקטובר, מ23 החוק

. . כבטל הוכרז החוק כל

/, . כבטל הוכרז הצו כל

מס' 23 לש' 1924.

מס' 23 לש' 1924.

(כ)  .....
/ .1900 ביולי, 17 מיום הצו
ת'אני, אל ברביע מ24 החוק

/. . כבטל הוכרז החוק כל
/, . כבטל הוכרז הצו כל

מס' 23 לשי 1924.

מס' 23 לש' 1924.

1309

.1869 ביולי, 25 מיום הצו
. כבטל הוכרז 8 סעיף

!. . כבטל הוכרז הצו כל

.1924 לשי 23 מס'

מס' 23 לש' 1924.



התחוקה נושא
העותומנית

העותומנית התחוקה טיב
הפגיעה.ותאריכה מדת

שגרמה התחיקה
לשנוי

.... קבלתחובות להיתר הנוגע חוק כל
עדות

ו ו
! !

קבלת להיתר הנוגע חוק כל
מתאים שאינו עדות
ברבית המלוות לפקודת
1922 (עדות) קצוצה
. . . . כבטל מס' 11 לש' 1922.הוכרז

. (עממי) /חנוך בזיאלקעדה, מ5 החוק
1331

 התקנות הנוגעות לחנוך
1332. ברמדן 7  עממי

/. . כבטל הוכרז החוק כל

לחנוך הנוגעת תקנה כל

מס' 1 לש' 1933.

. כבטלה הוכרזה מס' 1 לש' 1933.עממי
לפעל אלןהוצאה בג'מאד מ15 החוק

. . 1332 למסירת!ת'אני, הנוגעות התקנות
משפט בתי של מסמכים
/, . . תוקנו מיוםהשלום דין בית תקנות

.4.12.30

התקנות הנוגעות למסירת
משפט בתי של מסמכים
/. . . תוקנו. מיוטמחוזיים דין בית תקנות

.16.12.30

!142 עד מ131 הסעיפים
. . . כבטלים מסי 8 לש' 1931.הוכרזו

.... לעציםיערות הנוגעת התקנה !
והארטי הימיה בשביל |
בשעואל 6  ליריה

! 1286 !

11286 בשעואל, 11  תקנה
לעצים! הנוגעות הוראות |

;27  הכפר בני לשמוש |

כבטלה.! הוכרזה התקנה כל

כבטלה.! הוכרזה התקנה כל

.1920 לש' 52 מס'

מס' 52 לש' 1920.

. . . .1288 בצפר, |

למיצוי! הנוגעות הוראות |

| הוכרזו ההוראות כל

| מס' 52 לש' 1920.כבטלות

 שרף  26 בפברואר,
(כ) 1289

הוכרזו ההוראות כל
ו מס' 52 לש' 1920.כבטלות



 נושא התחוקה
העותומנית

. העותומנית התחיקה טיב
ותאריכה

הפגיעה. מדת
שגרמה התחיקה

לשנוי

. . . . למסיערות הנוגעות הוראות
עצים עבור שישולם
אל רביע 15  ופחם
.... 1291 אואל,

הוכרזו ההוראות כל

1920.כבטלות לשי 52 מס'

להנהלת הנוגעות הוראות
בשעואל, 17  יערות

1292

הוכרזו ההוראות כל

מס' 52 לש' 1920.כבטלות

קנין לזכות הנוגעות הוראות
במחרם, 23  ביערות

1293

הוכרזו ההוראות כל

מס' 52 לש' 1920.כבטלות

ממשלה, פקידי
. למשפט תביעתם
.... דרך מורי

ציד

אואל אל ברביע מ21 החוק
1332

.1312 ברמדן, מ14 החוק
.1299 בצפר, מ18 החוק

. . כבטל הוכרז החוק כל

. . כבטל הוכרז החוק כל

הוכרזו 31 עד מ1 הסעיפים

מס' 22 לש' 1924.
.1927 לש' 18 מס'

כבטלים
הוכרזו 46 עד מ32 הסעיפים

מס' 4 לש' 1926.

מס' 4 לש' 1924.כבטלים

חוקיות. בלתי אואל,אספות אל ברביע מ26 החוק
1330. . כבטל הוכרז החוק 1929.כל לש' 41 מס'

. . . . ....מקרקעים בכך הדן חוק .כל פורשו ו"שנה" 1933."חודש" לש' 25 מס'

רבית

משכרים משקאות
מכירה (ייצור,

. . מס) והטלת

.1304 ברג'ב, מ9 נוגעהחוק שהוא כמד. עד שונה
. . בנקאיות מס' 21 לש' 1929.לפעולות

הדנים וצוויים תקנות חוקים,
זד. וצווייםבנושא תקנות חוקים, כל

משקאות לייצור הנוגעים
והטלת מכירתם משכרים,

הוכרזו עליהם, מס
מס' 42 לש' 1927.כבטלים



התחוקה נושא
העותומנית

העותומנית התחוקה טיב
ותאריכה

הפגיעה. מדת
שגרמה התחוקה

לשנוי

משכרים משקאות
מכירה (ייצור,

. . מס) והטלת

.1867 באוגוסט, 27  תקנה
14  העירוני המס חוק

,1331 ת'אני, אל ברביע

שאין תשלומים או מסים
זו. תקנה עפ"י לגבותם
שאין תשלומים או מסים
הסעיפים עפ"י לגבותם

מס' 14 לש' 1922.

. . זה חוק של ו4 מס' 14 לש' 3.1922
. . הקרקעות 1274.חוק ברמדן, מ7 לקרקעהחוק הנוגעות ההוראות כל

מתאימות ושאינן מחלול
חוק פקודת של 3 לסעיף
'1933 (תקון), הקרקעות
. . . כבטלות הוכרזו
הסעיפים 41 ו44 עד כמה
לסעיף מתאימים שאינם
הקרקעות חוק מפקודת 6

הוכרזו ,1933 (תקון),

מסי 25 לש' 1933.

כבטלים
שאינו כמה עד 48 סעיף
מפקודת 5 לסעיף מתאים
(תקון), הקרקעות חוק

.1933 לשי 25 מסי

. . כבטל הוכרז ,1933

.... תוקן 103 סעיף

. . כבטל הוכרז 107 סעיף

111 ,110 ,109 הסעיפים

מסי 25 לש' 1933.

מס' 10 לש' 1921.

מס' 19 לש' 1925.

. כבטלים הוכרזו ו126

. . פורשו ו"שנה" "חודש"

מס' 25 לש' 1933.

מס' 25 לש' 1933.

. (הפקעה) זה.קרקעות בנושא הדן חוק שאינוכל זה נושא של חוק כל

רכישת לפקודת מתאים
ולחיל לצבא קרקעות
הוכרז ,1920 האויר,

מס' 42 לש' 1920.כבטל

אל בג'מאד 21  תקנות
שתוקנו כפי ,1296 אואל,
בחוק מ4 בג'מאד אל
. . . . 1332 כבטלות.תאני, הוכרזו התקנות מס' 28 לש' 1926.כל



התחוקה נושא
העותומנית

העותומנית התחוקה טיב
הפגיעה.ותאריכה מדת

שגרמה התחוקה
לשנוי

(הפקעה) עיריותקרקעות ע"י ההפקעה חוק
.1332 אואל, אל ברביע 7. כבטל. הוכרז החוק מסי 28 לש' 1926.כל

שטרי (מתן קרקעות
. . . . זה.קניו) בנושא הדן חוק שאינוכל זה נושא של חוק כל

של 4 לסעיף מתאים
הקרקעות חוק פקודת ,

הוכרז ,1933 (תקון),
מס' 25 לש' 1933.כבטל

1330.ארבה בזיאלחג'ה, מ4 .החוק . כבטל הוכרז החוק מס' 4 לש' 1932.כל

. . שלום אואל,שופטי אל בגמאד מ17 החוק
1331

,40,39 ,19 ,18,9 הסעיפים
הסעיפים ג/ פרק ו46, 43
49 ו64, פרק ו' והסעיפים
תוקנו, ו92 ,88 ,77

69,67 ,66 ,65 הסעיפים
. . כבטלים הוכרזו מיוםו70 דין בית תקנות

.4.7.18

.... תוקנה 49 מיוםתקנה דין בית תקנות
.5.11.28

כבטלה. הוכרזה 59 תקנה
הוכרזה (2 (פסקא 61 סעיף

מס' 35 לש' 1927.

כבטלה

הוכרזה המסים תוספת

מס' 29 לש' 1926.

כבטלה

למסירת בנוגע ההוראות

מיום דין בית תקנות
.28.11.18

תוקנו מיוםמסמכים דין בית תקנות
.4.12.30

מתאימות שאינן ההוראות
בתי פקודת להוראות
(שיפוט) השלום משפט
כבטלות. הוכרזו ,1924.1924 לש' 9 מס'



התחוקה נושא
העותומנית

העותומנית התחוקה טיב
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הפגיעה. מדת
שגרמה התחיקה

לשנוי

. . . . 1324.מכרות צפר, 14  תקנה
.1327 בשעבן, מ24 החוק

אחר, אל ג'מאד מ16 החוק

כבטלה. הוכרזה התקנה כל
. . כבטל הוכרז החוק כל

.1925 לש' 19 מס'

.1925 לש' 19 מס'

1332

.1332 במחרם, מ14 החוק
ת'אני, אל ג'מאד מ28 החוק

. . כבטל הוכרז החוק כל

. . כבטל הוכרז החוק כל

.1925 לש' 19 מס'
.1925 לש' 19 מס'

1333. . כבטל הוכרז החוק 1925.כל לש' 19 מס'
מקרקעים. ת'אני,משכנתאות אל רביע מ1 החוק

הסעיפים 2, 4 ו11 הוחלפו1331
באחרים

והוחקו תוקנו ו8 3 הסעיפים
. . . נוספות מס' 49 לש' 1920.הוראות

המשפחה חוק
. . . 1333.המושלמי באוקטובר, מ25 דיןהחוק בבתי פיו על לנהוג יש

לגבי מושלמיים דתיים
. . בלבד מס' 40 לש' 1919.מושלמים

דתיים דין בתי
. . המשפט.מושלמיים בית מסי חוק

מ8 הפרוצידורה חוק
. . כבטל הוכרז 38 מיוםסעיף דין בית תקנות

.10.10.18

. . . 1336 מיוםתוקןבמוחרם, דין בית תקנות
.10.10.18

. . . . 1294.עיריות ברמדן, מ27 .החוק . . כבטל הוכרז ג פרק
עד מ50 והסעיפים 41 סעיף

.1926 לש' 45 מס'

. . כבטלים הוכרזו 55

הוכרזו ו66 43 הסעיפים
.1925 לש' 2 מס'

כבטלים
עיריות של הסמכויות

בנינים, להקמת הנוגעות
בנין לועדות שעברו וכו'

.1918 לש' 60 מס'

1921.ערים לש' 3 מס'
. , . עיריה ת'אני,מסי אל ברביע מ14 החוק

שאין1333 תשלומים או מסים
הסעיפים עפ"י לגבותם

4 או 3.1922 לשי 14 מס'
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הפגיעה. מדת
שגרמה התחיקה

לשנוי

. . עירית אלמסי ברביע מ14 החוק
.... 1333 מתאימותת'אני, שאינן הוראות כל

חוק פקודת של 4 לסעיף
(הקנאת העירית מסי
כבטלות. הוכרזו 1933.תוקף) לש' 24 מס'

. צבוריים בזיאלקעדה,נוטריונים מ27 החוק
מיוםתוקן1331 דין בית תקנות

.4.7.18
חל כבלתי הוכרז 63 סעיף

לעו"ד כח יפוי על
מיוחד. במשפט מס' 13 לש' 1922.להופיע

1332.חלוקה במחרם, מ14 חלוקותהחוק על חל כבלתי הוכרז
סדור פקודת עפ"י
. .1928 קרקעות, מס' 9 לש' 1928.עניני

הפלילי בזיאלחג'ה,החוק מ28 החוק
1274,28 ,26 ,25 ,24,23 הסעיפים

כבטלים. הוכרזו ו47 35

. . כבטל הוכרז 37 סעיף

. . כבטל הוכרז 40 סעיף
121 ,81 ,46 ,45 הסעיפים
ידועים וחלקים ,184,180
הוכרזו 230 מסעיף

מס' 22 לש' 1924.

.1926 לשי 29 מסי
מס' 1 לש' 1922.

כבטלים
וכל 66 עד מ48 הסעיפים
הוכרזו אליהם תוספת

מס' 50 לש' 1927.

כבטלים
3 מיום 99 לסעיף תוספת
1277 אחר, אל בג'מאד

מסי 41 לש' 1929.

. . . כבטלה הוכרזה
135 ,134 ,129 הסעיפים

מס' 12 לש' 1933.

. כבטלים הוכרזו ו136

הוכרזו ו138 137 הסעיפים
מס' 20 לש' 1930.

מס' 3 לש' 1933.כבטלים



התחוקה נושא
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הפגיעה. מדת
שגרמה התחוקה

לשנוי

. . הפלילי החוק מ28 בזיאלחג'ה,החוק
כבטל1274 הוכרז 139 סעיף

הוכרזו ו141 140 הסעיפים
.1927 לש' 22 מס'

כבטלים
,145 ,144 ,143 הסעיפים

.1933 לש' 1 מס'

כבטלים הוכרזו ו147 146

כבטלים הוכרזו 155 הסעיפים
.1927 לש' 48 מס'

. . לבנקנוטים בנוגע
הוכרזו ו157 156 הסעיפים

.1927 לש' 32 מס'

כבטלים
,200,199,198,197 הסעיפים
מיום 200 לסעיף התוספת
אחר, אל בג'מאד 3

הוכרזו ,202 וסעיף ,1277

לסעיף התוספת כבטלים,
אל ברביע 19 מיום 200 .

כמו נשארו ,1332 אחר,

.1925 לש' 37 מס'



שהם
,210,209,208,207 הסעיפים
תקון וכל 213,212 ,211

ע"י הסעיפים אותם של
הוכרזו עותומני, חוק

.1927 לש' 2 מס'

כבטלים
לתחלת ביחס הוראות
תקפו של פסה"ד הוכרזו

.1929 לש' 15 מס'

כבטלים
חל כבלתי הוכרז 241 סעיף
עליהם שחל מקרים על
זכות מפקודת 3 סעיף
(קופירייט) ההעתקה

.1924 לש' 9 מס'

1924.1924 לש' 16 מס'
. . . הדואר ותקנותבית חוקים אותם כל

. . זה בנושא הדנים
הדנים ותקנות חוקים כל

הוכרזו זה בנושא
מס' 20 לש' 1930.כבטלים



התחוקה נושא
העותומנית

העותומנית התחוקה טיב
הפגיעה.ותאריכה מדת

שגרמו? התחוקה
לשנוי

ביחס התישנות
. . . . .לקרקע . זה. נושא על חוק שהואכל זה נושא על חוק כל

מפקודת 8 לסעיף בנגוד
הקרקעות (תקון), 1933,
. . . כבטל 1933.הוכרז לש' 25 מס'

. . . . עתונות

. . ספרים הדפסת

. . . דפוס בתי
פומביות אספות

.1327 ברג'ב, מ11 החוק
.1292 בצפר, מ20 החוק
.1327 ברג'ב, מ11 החוק

אואל, אל בג'מאד מ20 החוק

. . כבטל הוכרז החוק כל

. . כבטל הוכרז החוק כל

. . כבטל הוכרז החוק כל

.1933 לש' 3 מס'

.1933 לש' 3 מס'

.1933 לש' 3 מס'

1920.תוקן1327 לש' 56 מס'
. . . . נושהמחצבות על תקנה או חוק כל

(המרה). דתיות עדות .

זה

. . זר. נושא על תקנה כל
. . . כבטלים הוכרזו
הוכרזה זה נושא על תקנה כל

מס' 10 לש' 1926.

מס' 43 לש' 1927.כבטלה
אואל,דרכים אל בג'מאד תקנה18

הוכרזו1286 6 עד מ1 הסעיפים
כל על חלים כבלתי
פקודת עליה שחלה דרך
והתויתן), (רחבן הדרכים

מס' 24 לש' 1926.1926

.1309 במחרם, 18  ו9תקנה 4 ,3 ,2 ,1 הסעיפים

על חלים כבלתי הוכרזו
עליה שחלה דרך כל
(רחבן הדרכים פקודת
. . . . 1926 מס' 24 לש' 1926.והתויתן)

. מלח על מונופול

ו

צוויים או תקנות חוק, כל

... זה נושא אועל והתקנות החוקים כל

הנוגעים הצוויים
הוכרזו מלח על למונופול

מס' 36 לש' 1925.כבטלים
. . . בזיאלחג'הבולים מ25 החוק

1323. . כבטל הוכרז החוק מס' 31 לש' 1927.כל



התחוקה נושא
העותומנית

העותומנית התחוקה טיב
ותאריכה.

הפגיעה. התחוקה שגרמהמדת
לשנוי.

הבוליםבולים מס של תעריף
.החג'אזי . כבטל הוכרז החוק 1927.כל לשי 31 מסי

. . . קיטור זה.דודי נושא על תקנה זהכל נושא על תקנה כל
. . . כבטלה מס' 1 לש' 1926.הוכרזה

. . (גביה) מסים

. . . . מעשרות

החוק מ2 בשעבאן, 1327.
אואל, אל רביע 16  תקנה

כבטל הוכרז החוק מס' 26 לש' 1929.כל

 טבק
1288

4  הרגיי עם האמנה
. . כבטל הוכרז 47 1923.סעיף לשי 1 מסי

. . . 1913 באוגוסט,
אואל, אל בג'מאד מ19 החוק

.... בוטל החוק מס' 46 לש' 1921.כל

. . . מסחר סימני
1332

. . . זה נושא על חוק כל

.... בוטל החוק כל

הוכרז זה נושא על חוק כל

מסי 46 לש' 1921.

מס' 45 לש' 1921.כבטל
. . כפרים נוטרי
. . . כפר עבודות

.1332 בשעואל, מ9 החוק
אואל, אל בגימאד תקנה18

. . כבטל הוכרז החוק 1926.כל לשי 17 מסי

1286

אחר, אל ברביע מ14 החוק
כבטלה. הוכרזה התקנה מס' 1 לש' 1927.כל

. 1332. . כבטל הוכרז החוק מס' 1 לש' 1927.כל


