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 מת9רממוז בזה הצעת חוק מסעם הממשלה:

 חוק לתיקון פקודת העיריות (מם׳ 2), תשי״ב—1952

 היסח הפסודה 1. פקודת העיריות, 1934 !, תתוקן כך:
 (א) בסעיף 2, בסופו. ייווספו הגדרות אלה;

 ״*בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה
 אילו היה הנכס נותן הכנסה, ביז בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח,
 בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או

 שוכר משנה ששכר נכס לתקופה שלמעלה משלוש שנים:

 ״מחזיק״ פירושו — אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן
 אחר׳ למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון.״

 (ב) בסעיף 58, בשורה החמישית והששית, במקום המלים •כחברי מועצה בעלי
 סגולות הכשרה כהלק״ יבואו המלים ״כבעלי סגולות הכשרה כחוק״.

 >ג) במקום סעיף 60 יבואו סעיפים אלה:
 .>*דת מנה*״ 60. (א) למועצה תהא ועדת הנהלה קבועה, שתפקידה לנהל את עניני
 המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה, לפקח עליהן, להשגיח שהח
 לטות המועצה והחלטות ועדוחיה יוצאו אל הפועל כדין, ולמלא כל משימה

 אחרת שתטיל עליה המועצה.

 (ב< ועדת ההנהלה תהיה מורכבת מראש העיריה׳ מסגניו, ומחברי
 מועצה אחרים שייבחרו על ידי המועצה« ובלבד שמספר חברי הועדה לא

 יפחת משלושה ולא יעלה על שבעה.
 (ג) המועצה רשאית, באישור שר הפנים, לקבוע לחבר של ועדת
 ההנהלה — למעט ראש העיריה וסגן מסגניו המקבלים משכורת לפי סעיף
 53 — תשלום בעד השתתפותו בישיבות הועדה! תשלום זה ישולם מתוך

ת העיריה. פ ^ 
 ו«דת הגונות 60א. (א) למועצה תהא ועדת הצעות קבועה, שתפקידה להשגיח על

 הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן.
 גס ועדת ההצעות תיבחר על ידי המועצה מבין חבריה.

 ומיה חק?איח 06ב, (א) בסעיף זה —

 ״אדמה חקלאית״ פירושו כבסעיף 101 ן
 ״חקלאי פירושו — מי שהוא בעל שטח אדמה חקלאית של שני
 דונם לפחות, שאינה מוחזקת בידי אחר, או מי שמחזיק באדמה
 חקלאית בשטח כזה, ושהיה בעלה או מחזיק בה ששת החדשים

 שקדמו ליום הקובע.
 (ב) שר הפנים רשאי להורות — אם באה דרישה על כך מאת
 שליש חברי המועצה לפחות — כי למועצה תהא ועדה חקלאית קבועה

 (בסעיף זה — הועדה).

 1 ן״ ר מס׳ 4.» םיום 12.1.84, תום׳ 1, עמ׳ 1.
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 (ג) הרכבת הועדה תהיה לפי זה: •־•;־-'' •
 (1) מספד חברי הועדה :יהיה גיתן לחלק לשלושה ויוחלט

 עליו באסיפה כללית של החקלאים שתתכנס לפי:פסקה(3) ז

 (2) חברי הועדה יהיו — שני שלישים של נציגי החקלאים׳
 שייבחרו לפי פסקה (3)׳ ושליש אחד שייבחר על ידי המועצה
 ושאחד מהם, לפחות, יהיה חבר המועצה• כל חברי הועדה
 יהיו חקלאים, פרט לאחד שהוא יכול להיות לא־חקלאי, אם

 הוא חבר המועצה שנבחר על ידיה לועדה ן

 ־(3) נציגי החקלאים לועדה ייבחרו באסיפה כללית של
 . החקלאים שתיקרא על ידי פקיד הבחירות לאחר הוראת שר
 הפנים לפי סעיף קטן(ב), ומאז ואילך תוך שלושים יום מיום
 היבחרה של מועצה חדשה, פקיד הבחירות יקבע את המקום
 ואת המועד לקיום האסיפה ויפרסם הודעה על כך באזור
 העיריה שבעה ימים, לפחות, לפני המועד שקבע. הבחירות
 יהיו שוות, ישירות וחשאיות בהנהלת פקיד הבחירות. המועמ
 דים שקיבלו את מספרי הקולות הגדולים ביותר: יהיו. חברים
 בועדה. נמצאו שגי מועמדים או יותר שזכו •במספר קולות
 שווה, יוכרע ביניהם על ידי הגרלה שיערוך פקיד הבחירות בו
 במקום. פקיד הבחירות יודיע למועצה את תוצאות הבחירות.

 (ד) המועצה תמנה מבין חברי הועדה את יושב ראש הועדה שיהיה
 חקלאי, וכן את סגנו. בהעדר היושב ראש ימלא סגנו את מקומו.

 (ה< ועדה קיימת תמשיד בתפקידה עד שתורכב ועדה חדשה.

 (ו) ואלה הם תפקידיה וסמכויותיה של הועדה;

 (1) לייעץ למועצה בכל ענין מהענינים המפורטים בסעיף
 98(26ב)(להלן בסעיף זה — ענין חקלאי), הן על דעת עצמה

 והן לפי בקשת המועצה ז

 (2) להציע למועצה לזיון בכל ענין חקלאי, ואם הציעה זאת
 הועדה, חייבת המועצה להעמיד את הענין על סדר יומה ולדון

 בו בהקדם האפשרי ז

 (3) להוציא לפועל החלטות המועצה בענין חקלאי, אם
 נדרשה לכך על ידי המועצה, וכן החלטות שר הפנים בערעור

 לפי סעיף קטן(ח).

 (ז) ענין חקלאי יובא לדיון סופי במועצה רק אם דנה בו תחילה
 הועדה וחיוותה דעתה, או שעברו ארבעה עשר יום מיום שהגישה המועצה

 את הענין בכתב לפני הועדה,

 (ח) נתקבלה במועצה החלטה בענין חקלאי שאינה לרצונה של
 הועדה, רשאית הועדה לערער על ההחלטה לפני שר הפנים תוך שבעה

 ימים מיום שנתקבלה. הערעור מעכב.את הוצאת ההחלטה לפועל.

 (ט) ההכנסות מארנונות, שהוטלו על אדמה חקלאית, יוצאו בשלי־
 מותן לענין חקלאי.
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 י ועב י
 הועדות

 תקופת הכהונה
 ע5 הועדות

 חדי5ת חברות
 בוערות

 ועדות מונות . 60¿ נוסף על הועדות הנקובות בשמותיהן בפקודה זו או בחוק אחר׳
 רשאית המועצה לבחור ועדות קבועות או ועדות ארעיות לענינים או

 למקרים מסויימים.

 הרכב הועדות 60ד, כל ועדה של המועצה שלא נקבע לה הרכב מיוחד בפקודה זו או
 בחוק אחר, יהיו מחצית חבריה, לפחות, חברי המועצה, והשאר — בעלי

 זכות להיבחר כחברי מועצה, שאינם פסולים לפי סעיף 46.

 60ה. (א) ראש העידיה יהיה׳ בתוקף משרתו יושב ראש בועדת ההנהלה!
 יושבי ראש לשאר הועדות ייבחרו על ידי המועצה מבין חבריה, מלבד אם

 נקבעה הוראה אחרת בפקודה זו או בחוק אחד.
 >ב) היו הקולות שקולים בועדה, תכריע דעתו של יושב ראש

 הועדה.

 60ו. ועדה של המועצה תכהן בתפקידה כל תקופת כהונתה של המועצה,
 מלבד אם נקבעה הוראה אחרת בפקודה זו או בחוק אחר, אלא שועדה
 ארעית תתפרק מאליה עם גמר עבודתה ן והוא, שלא תיפגע סמכותה הכל
 לית של המועצה לפטר בכל עת ועדה שנבחרה כולה על ידיה או לשנות
 את הרכבה, וכן להחליף את נציגיה בועדה שהורכבה בשותפות עם גורמים

 אחרים.

 60ז. (א) חבר מועצה שנבחר לועדה, חברותו באותה ועדה נפסקת
 משנפסקה חברותו במועצה.

 >ב) חבר ועדה שאיבד את זכותו להיבחר כחבר הועדה יחדל
 מהיות חבר בה.

 (ג) חבר ועדה רשאי להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה בכתב
 ליושב ראש הועדה.

 60ח. (א) יושב ראש של ועדה רשאי בכל עת לקרוא לישיבת הועדה,
 והוא חייב לקרוא לישיבה על פי החלטת הועדה, או על פי דרישה של

 המועצה או של ועדת ההנהלה.

 >ב< כל ועדה רשאית להסדיר בעצמה את עבודתה וישיבותיה.

 (ג) כל ועדה רשאית לבחור ועדת משנה לכל מטרה הנראית לה
 בגדר תפקידיה.״

 (ד) בסעיף 98*—

 (1) אחרי פסקה(26) יבואו פסקות אלה:

 (26א) להקים, להחזיק ולנהל שירותים, מפעלים ומוסדות
 שהם לדעת המועצה לתועלת הציבור, או להשתתף בהק

 מתם, בהחזקתם ובניהולם)

 (26ב) להסדיר עניני השקאה, מרעה ומניעת סחף, וכל
 ענין אחר בעל ערך חקלאי שהסדרתו היא לטובת כלל
 החקלאים באזור העיריה או בשטח תכנון עיר הכולל את

 אזור העיריה ן

 סדרי עבזדה
 ע5 הועדות

 שירותים,
 םפע5יסי
 ומוסדות

 ענינים•
 הס?*ייימ

 1 ע״ר טס׳ 1538 םיום 20.11.46, תום׳ 1, עם׳ 202.

 הצעות חוס 105, א׳ באדר ת׳שי״ג, 2.1662.מ.



^ ת ^ ז ^ ^ ל נ ו א ^ פ ^ ^ 
א בגדריסמכוילת המועצה, לרכושו מניות י ה ^ ה ר ט ^ ל  י •׳ ^
 או ניירות ערך או זכות הבאה אחרת של כל מברה, אגודה
 שיתופית או אגודה אחרת, שמטרותיה מסייעות׳ לדעת
 המועצה, להשגת כל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה,

 ולנהוג בהט דרך בעלים 1*
 (2) בפסקה (27), במקום הנקודה תבוא נקודה פסיק, ואחריה פסקה זו: .

 ״שיחווי עם (28) לבצע כל סמכות מסמכויותיה ביחד או בשותפות
ס עם מוסדות המדינה, רשויות מקומיות אחרות, חברות, י י ח ם א י ם ר י  נ

 אגודות שיתופיות וגופים או אנשים אחרים.״
 (ד.) במקום הסעיפים 101—114א * יבואו סעיפים אלה:

 ״פירזשימ 101. בסעיפים 101—121—
יך פירושו — כל מבנה שבאזור העיריה, או חלק ממנו, וכולל את שטח  ״בנ
 הקרקע שעיקר שימושו עם המבנה כחצר או כגינה או כבל צורך אחר של
 אותו מבנה, אך.לא יותר מן השטח שקבעה לכך המועצה ן למעט קרקע

 שהמבנה שעליה לא היה תפוס מעולים, כולו או בחלקו;

 ״אדמה חקלאית״ פירושו — כל קרקע שבאזור העיריה שאינה בנין ואינה
 מוחזקת או מיועדת לצרכי אספורט, שעשועים או נופש, המשמשת
 בקביעות מטע או משתלה, מרעה או משק בעלי חיים, או לגידול תוצרת
) ובלבד שאם קרקע כזאת אינה עולה  חקלאית או לגידול יער או פרחים
 בשטחה על חמשה דונם והיא נמצאת באזור מגורים או באזור מסחרי או
 תעשייתי, לא תיחשב כאדמה חקלאית, אלא אם החליטה ועדת השומה

 לראותה כאדמה חקלאית בשים לב לדרגת התפתחותו של אותו אזור ן
 ״קרקע תפוסה״ פירושו — כל קרקע• שבאזור העיריה שאינה אדמה

 חקלאית, שמשתמשים ומחזיקים בה שלא ביחד עם בנין ז

 ״אדמת בנין״ פירושו — כל קרקע שבאזור העיריה שאינה לא בנין ולא
 אדמה חקלאית ולא קרקע תפוסה;

 ״נכפים״ פירושו — בנינים וקרקעות שבאזור העיריה, תפוסים או פנויים,
 ציבוריים או פרטיים, למעט רחוב 1

 ״מחזיק״ — למעט דייר משנה ן

 ״דייר משנה״ פירושו — אדם הגר בחדר, או בחלק מחדר, של בנין שאחר
 מחזיק בו, והמשלם למחזיק דמי שכירות בעדו, למעט אדם הגר בבית מלון

 או בפנסיון *
 ״שווי לצורך ארנונה״ פירושו —

 (1) לגבי בנץ. אדמה חקלאית או קרקע תפוסה — דמי השכירות
 י שנתקבלו מהשכרתם בשנת הכספים שקדמה לשנה שלגביה מוטלת
 הארנונה! ואם, לדעת ועדת השומה, לא נתקבלו דמי שכירות

 ממשיים — דמי השכירות שלפי המשוער אפשר היה לקבלם ז

 (2) לגבי אדמת בנין — המחיר שלפי המשוער אפשר לקבל בעדה
 בדרך מכירה בשוק החפשי על ידי מוכר מרצון לקונה מרצון.

 1 ע׳־ר מס׳ 1536 מיום 20.11.46, תום׳ 1, עש׳ 202.

 הצעוח חוק 105, א׳ באדר חשי׳׳ב, 27.2.1952.



 ארני״ה 102. ($< המועצה רשאית, באישור שר הפנים, להטיל באזור העיריה :
ות נ  לשנת הכספים 1952/53, ולכל שנת בספים שלאחריה, את האתו

 המפורשות להלן, כולן או מקצתן, ולקבוע מועדים לשילומן;

 (1) ארנונת רכוש על נכסים, שתשולם על ידי הבעלים, בשיעור של
s אחוז מסויים מהשווי לצורך ארנונה 

 (2) ארנונה כללית על נכסים, שאינם אדמת בנין, שתשולם על ידי
 המחזיקים ותיקבע —

 (I) לגבי בנין המשמש למגורים — בהתחשב עם טיב הבנין,
 סוגו והמקום שבו הוא נמצא ¡

 (II) לגבי בנין אחר — לכל יחידת שטח, בהתחשב עם טיב
;  הבנין, סוגו והמקום שבו הוא נמצא

 (ווו) לגבי אדמה חקלאית או קרקע תפוסה — לכל יחידת
 שטח, בהתחשב עם המקום שבו היא נמצאת! ובלבד שהאר־
 נונה המוטלת על אדמהחקלאית במקום פלוני שבאזור העיריה
 לא תעלה על רבע מהארנונה המוטלת על קרקע תפוסה באותו

 מקום.
 (ב) שיעורי הארנונות יכולים להיות שונים לגבי סוגים שונים של

 נכסים או חלקים שונים של אזור העיריה, ומודרגים לפי שימושם או י
 ניצולם של הנכסים.

 (ג) המועצה תפרסם באזור העיריה, לא יאוחר מיום 15 במרס
 שלפני כל שנת כספים שלגביה הוטלו ארנונות׳ הודעה בדבר הטלת
 הארנונות, שיעורן ומועדי שילומן. הודעה בדבר אישור הארנונות׳ שיעורן

 ומועדי שילומן תפורסם על ידי שר הפנים ברשומות.

 (ד) המועצה רשאית, באישור שר הפנים שיינתן רק במסיבות
 מיוחדות, להגדיל בתוד שבת הכספים את הארנונות שהוטלו לגביה, ולקבוע
ות המוגדלות! ובלבד שהחיוב בארבובה מוגדלת נ  מועדים לשילום האמו
 לא יחול אלא לאחד שנמסרה על כך הודעה בכתב לחייב בה. שר הפנים
 יפרסם ברשומות הודעה בדבר הארנונות המוגדלות, שיעורן ומועדי

 שיאמן.

ת 103. המועצה רשאית להפחית ארנונות או לוותר עליהן, מתוך התחשבות ת ח פ  ה

 ארנונות במצבו החמרי של החייב בהן, או בגלל סיבה אחרת שתאושר על ידי שר
 הפנים.

ה 104. (א) ליד כל עיריה יוקמו ועדת שומה אחת או ועדות שומה אחדות, ס 1 ט  ועדת ׳
ט כפי שתחליט המועצה. כל ועדת שומה תחיה של שלושה« חבריה, ובכלל י י י ת ע עי י  ו

 זה היושב ראש, ייבחרו על ידי המועצה, ובלבד שחבר אחד׳ לפחות, בכל
 ועדת שומה יהיה אדם שאינו חבר מועצה.

 (ב) ליד כל עיריה יוקמו ועדת עררים אחת לעניני שומה או ועדות
 עררים אחדות לעניני שומה(להלן—ועדת עררים), כפי שתחליט המועצה.
 כל ועדת עררים תהיה -של שלושה! שנים מחבריה — אחד חבר מועצה
 ואחד שאינו חבר מועצה — ייבחרו על ידי המועצה, והשלישי ימונה על
 ידי שר הפנים. היושב ראש של ועדת עררים ימונה על ידי שר הפנים

 מבין חבריה.
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 (ד) המועצה רשאית, באישור שר הפנים, לקבוע שכר לחבר של

 ועדת שומה או של ועדת עררים ז שבר זה ישולם מתוך קופת העירית
: ז ז  105. (א< ועדת השומה תשום את הנכסים החייבים בארנונה ותכין לו

 שומה שיכיל פרטים אלה של כל נכס ונכם:
 (1) המספר הסידורי ז

 (2) מקומו(כתובת, גוש לחלקה וכיוצא בזה) ז
í (3) תיאורו וסוגו 

t (4) שם בעלו, אם הוא ידוע 

 (5) שם המחזיק בו, אם יש מחזיק והוא ידוע ו
 (6) השווי לצורך ארנונה!

ל פרט אחר שהמועצה תראה לנחוץ.  (7) כ

 אם שמו של בעל או של מחזיק אינו ידוע, יצויין הדבר בלוח השומה.
 (ב) לוח השומה יקבל תוקף באחד באפריל שלאחר הכנתו.

 ה מ ו ש  106. (א) לשם הכנת לוח השומה או לשם תיקונו רשאית ועדת ה

 (!) לערוך, בעצמה או על ידי שליחים, כל מיפקד וחקירה
 שתמצא לנחוץ ן

 (2) לדרוש מכל תושב או בעל או מחזיק למסור לה או
 לשליחיה כל ידיעות שבידו, ולהראות לה או לשליחיה בל

 מסמכים שברשותו, הדרושים לה בקשר לתפקידיה!

 (3) להיכנס, בכל עת מתקבלת על הדעת, לנכסים, בעצמה או
 על ידי שליחים, ולערוך בהם חקירות, בדיקות ומדידות!

 (4) להשתמש בכל הידיעות שהושגו כאמור וכל ידיעה וחומר
 אחרים, לרבות בקשות שהוגשו לה על ידי מעונינים.

 (ב) אדם שעשה אחת מאלה:

 (1) סירב, ללא צידוק חוקי, למסוך ידיעה שבידו או להראות
 מסמך שברשותו, משנדרש לכך לפי סעיף קטן(א), או נמנע

í מעשות זאת במשך שבעה ימים מיום שנדרש כאמור 

 (2) מסר ביודעין הודעה בלתי נכונה בקשר לכל ידיעה או
!  מסמך שנדרשו ממנו לפי סעיף קטן(א)

 (3) עיכב או מנע את ועדת השומה, או כל שליח משליחיה
ך מהיכבם לבבם כדי להשיג שם ידיעות הדרושות כ  המורשים ל
 להם לצורך תפקידיהם או כדי לערוך שם חקירות, בדיקות

 ומדידות לפי סעיף קטן(א),
 דינו — מאסר עד שלושה חדשים או קנס עד שלוש מאות לירות או שבי

 הענשים כאחד.

 107. (א) משהוכן לוח השומה, יחתום עליו יושב ראש ועדת השומה,
 ולאחר מכן לא יוכנס בו שום שינוי אלא בהתאם לפקודה זו, חוץ מטעות
 סופר שיושב ראש ועדת השומה, על דעת ועדת השומה, רשאי בכל עת

 לתקנה.

 5ךח מומה

 חומד 3הכגת
 ׳לוח המומה

 rto*nn 5ות
 המוס ה ופרסומו
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 (ב) מיד לאחר חתימתו יונח לוח השומה או העתק ממנו במשרדי
 העיריה ובמקומות אחרים שתקבע ועדת השומה.

 (ג) יושב ראש ועדת השומה יפרסם הודעה באזור העידית בדבר
 הנחת לוח השומה או ההעתק ויציין בה שכל אדם זכאי, תוך שלושים יום
 מיום פרסום ההודעה, לעיין בו ולסדר לעצמו העתק או תקציר ממנו. כן

 תצויין בהודעה זכות הערר לפי סעיף 108.

 108. (א) כל בעל או מחזיק זכאי — תוך שלושים יום מיום פרסום
 ההודעה לפי סעיף 107 (ג) או מיום שנמסרה לו הודעה של ועדת השומה
¿  בדבר אותו קטע מלוח השומה הנוגע לו, הכל לפי התאריך המאוחר יותר -

 להגיש לועדת העררים ערר מנומק בכתב על יסוד טענה מטענות אלה:

 (1) שהוא נרשם, או לא נרשם, שלא כדין, כבעל או כמחזיק״
( ן  או שנרשם באופן לא נכו

 (2) ששומתו של נכס שהוא בעלו או מחזיק בו אינה נכונה
 או אינה צודקת.

 היה הערר נוגע לאדם אחר, ימציא העורר לועדת העררים העתק
 נוסף מכתב הערר בשביל אותו אדם וועדת העררים תמסור לו את ההעתק.
 (ב) העורר ישלם אגרה ויפקיד פקדון על חשבון הוצאות הערר.

 כפי שתקבע המועצה בחוק עזר.

 109. תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום ההודעה לפי סעיף 107 >ג) זכאית
 העיריה להגיש לועדת העררים ערר מנומק בכתב על יסוד טענה מטענות

 אלה:
 (1) שאדם נרשם, או לא נרשם׳ שלא כדין, כבעל או כמחזיק

 או שנרשם באופן לא נכון!

 (2) ששומתו של נכס אינה נכונה או אינה צודקת,

 העיריה תמסור העתק מכתב הערר לאדם הנוגע בדבר.

 110. (א) ועדת העררים תודיע לעיריה ולעורר, ואם הערר נוגע לאדם
 זולת העורר — גם לו, על המועד שבו תדון בערר; וכל אחד מאלה (להלן
 בסעיף זה ובסעיף 111 — בעל דין) זכאי לבוא ולטעון לפניה בעצמו או

 על ידי בא כוחו.

 (ב) ועדת העררים רשאית לגבות עדויות ולעיין במסמכים כפי
 שייראה לה, ואחרי שיקול הענין תחליט ותרשום החלטה בכתב.

 (ג) ועדת העררים תודיע החלטתה בכתב לעיריה ולכל בעל דין
 שלא היה נוכח בשעת מתן ההחלטה.

 (ד) החליטה ועדת העררים על תיקון בלוח השומה, יתקנו מיד
 יושב ראש ועדת השומה לפי ההחלטה ויאשר כל תיקון כזה בחתימת ידו.

 111. (א) בעל דין הרואה עצמו מקופח על ידי החלטה לפי סעיף 110
 זכאי לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא אזור

 העיריה.

 (ב) הערעור יוגש תוך ארבעה עשר יום מיום ההחלטה, אם ניתנה
 בפני המערער, ואם ניתנה שלא בפניו — תוך ארבעה עשר יום מיום שנפ־

 ערר על
 לוח השוטה

 ערר על לוח
 השומה על ידי

 העירימ

 הדיון כעדר

 ערעור על
 התלטת ועדת

 העררים
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 לפני מסירת
 ההודעה. ־ י . . י ־

 (ג) ועדת השומה ההא משיבה בערעור, מלבד כל בעל דין שאינו
 מערער* ומשיודיעו לועדת השומה על הערעור, יעביד יושב ראש הועדה
 לבית המשפט כל חומר שהועדה וועדת העררים השתמשו בו בקשר לענין

 המשמש נושא לערעור.

 (ד) הערעור יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה.
 (ה) בית המשפט הדן בערעור ישב בהרכב של שופט אחד.

 (ו) החליט בית המשפט על תיקון בלוח השומה, יתקנו מיד יושב
 ראש ועדת השומה לפי ההחלטה ויאשר כל תיקון כזה בחתימת ידו.

. (א) ועדת השומה רשאית בכל עת להוסיף בלוח השומה תוספות m 1 1 2  תוספות «

 (1) כל נכס שבטעות לא נרשם בלוח בשעת הבנתו;

 (2) בל נכס שהוכלל באזור העיריה לאחר הכנת הלוח %

 (3) כל בגין שבנייתו הושלמה לאחר הכנת הלוח ן
 (4) כל מגרש שנוצר, אם מתוך פרצלציה או חלוקה של

 קרקע ואם באופן אחר, לאחר הכנת הלוח.

 ליד כל תוספת בלוח באמור — פרט לתוספת מחמת טעות —
 תרשום ועדת השומה את התאריך של גרם התוספת.

 (ב) הוסיפה ועדת השומה נכס ללוח השומה, תודיע מיד על הדבר
 בכתב לבעל הנכס ולמחזיק בו(אם יש מחזיק), וכן לעיריה % בהודעה תצויין

 זכות הערר לפי סעיף קטן(ג).

 (ג) מי שנשלחה לו הודעה לפי סעיף קטן(ב) זכאי, תוך ארבעה
 עשר יום מיום שנמסרה לו, להגיש לועדת העררים ערר מנומק בכתב על
 יסוד טענה מהטענות המפורטות בסעיף 108 (א) או בסעיף 109, הכל לפי
 הענק. היה הערר נוגע לאדם אחר, ימציא העורר לועדת העררים העתק
 נוסף מכתב הערר בשביל אותו אדם וועדת העררים תמסור לו את ההעתק.

 (ד) הסעיפים 108 (ב) ו־110 יחולו על ערר לפי סעיף זה, וסעיף
 111 יחול על ערעור על החלטת ועדת העררים לפי סעיף זה, בשינויים

 המחוייבים על פי הענין.

 (ה) הוסיפו ללוח השומה בתוך שנת הכספים בכם או בנץ או מגרש
 — פרט לתוספת מחמת טעות — יחולו rara שנה על הנכם או על הבבין
 או על המגרש, הבל לפי הענין, הארנונות בשיעור יחסי לחלק השנה שמיום

 גרם התוספת עד סוף השנה.

 ש>ל 113. (א) בחדשים אוקטובר או בובמבר של כל שבה רשאים העיריזז

ח או בעל או מחזיק לדרוש מועדת השומה בקורת לוח השומה, והועדה מ ו 1 ? ת ה י ? 

 תבקר את הלוח.

 (ב) הוראות הסעיפים הקטבים(ב) עד(ה) מסעיף 112 יחולו, בשי־
 נויים המחריבים על פי הענין, על בקורת לוח השומה לפי סעיף זח.
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 חשלום ארנונות
 בתקופת ערר

 או ערעור

 «נם פיגורים

ח השלמה לפי•'סעיף־זה יקבלו תוקף באחד באפ א התיקוגים ב  (ג) ;
 ריל שלאחר תאריך הדרישה לבקורת הלוח.

 114. כל החייב בתשלום ארנונה ישלם אותה במועדה אף אם הוגש
 ערר או ערעור על השומה ועדיין לא הוכרע ן אלא שאם חל שינוי בשומה
 בעקב הערר או הערעור, הוא או העיריה ישלם או יקבל את ההפרש, הכל

 לפי הענין.

 114 א. (א) המועצה רשאית, באישור שר הפנים, להחליט כי אם סכום כל
 שהוא המגיע בעד ארנונה לא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע
 לשילומו, ייווסף עליו קנס פיגורים בשיעור שאינו עולה על עשרים אחוז
 מאותו סכום, או בשיעור שאינו עולה על עשרה אחוזים מאותו סכום
 בצירוף חצי אחוז לכל חודש של פיגור, ובלבד שקנס הפיגורים לא יעלה

 בסך הכל.על עשרים אחה מאותו סכום.

 (ב) שר הפנים יפרסם ברשומות הודעה בדבר אישור קנם הפיגו
 רים ושיעורו.

 (ג) החיוב בקנס פיגורים לא יחול אלא אם נתקיימו שנים אלה:
 (1) הסכום שעליו ייווסף הקנס לא שולם תוך ששה חדשים
 מהמועד שבקבע לשילומו או מיום פרסום ההודעה האמורה

( ר ת ו  בסעיף קטן (ב), הכל לפי התאריך המאוחר י
 (2) לחייב בקנס נמסרה הודעה בכתב המפרטת את חיובו.

 בכל הנוגע לגבייתו, דק קנס פיגורים כדין ארגונה•
 המועצה רשאית להפחית קנס פיגורים או לוותר עליו, אם

 הובאו לפניה נימוקים המצדיקים זאת .במסיבות המקרה.״
 בסעיף 117 *, במקום סעיף קטן(1), יבוא סעיף קטן זה:

 ״(1) לא תירשם בספרי אחוזה כל העברה של נכס אלא אם הוצגה לפני הרשם
 או לפני עוזר הרשם תעודה חתומה בידי ראש העיריה המעידה שכל החובות
 המגיעים לעיריה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס בעד ארנונת רכוש, התקנת
 ביוב, סלילת רחוב ובניית מדרכה והנובעים מהוראות פקודה זו או חוק אחר,

 סולקו במלואם, או שאין חובות כאלה.״

 סעיף 118 — בטל.
 במקום סעיף 120 יבוא סעיף זה:

 120. בנין שחלות עליו ארנונות לפי פקודה זו והוא נהרס או ניזוק במידה
 שאינו ראוי לשימוש, ואין משתמשים בו, ונמסרה למועצה הודעה בכתב
 על כך, לא יהיו הבעל והמחזיק חייבים בתשלום כל שיעור משיעורי

 הארנונות שפרעונו חל אחרי מסירת ההודעה.״
 (ט) אחרי סעיף 132א ייווסף סעיף זה;

 .אוםז פרםום 132 ב. מקום שפקודה.זו מחייבת פרסום של הודעה או מסמך אחר באזור
 העיריה ולא נקבעה הוראה בדבר אופן הפרסום׳ יפורסמו ההודעה או
 המסמך בהנחת העתק מהם במשרדי העיריה, על מנת שיהיה נתון לבדיקה
 לכל דורש, ובהדבקת העתק על הבבין הראשי של משרדי העיריה או

 (ה)

0) 

0 ) 

 (ח)

 ״בניו שנחרט

 םסטכים

 עייר טס׳ 1536 מיום 20.11.46, תוס׳ 1, עט׳ 202.
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 (י) התוספת השתים עשרה — בטלה.

 2. (א) ארנונה שהוטלה לפי פקודת העיריות, 1934׳ לפני יום מחילת תקפו של חוק הודאות!מבד
 זה, לגבי תקופה שלאחר אותו יום, תיגבה ותשולם, כאילו סעיף 1>ה< לחוק זה לא נבנם

 לתקפו. : •

 >ב< לגבי שבת הבנזפימ 1952/53 רשאית מועצת עיריה, באישור שר הפגים, לנהוג
 כאילו סעיף 1 (ה) לחוק זה לא נכנם לתקפו.

 (ג) ההודעה שמועצת עיריה חייבת לפרסם לפי סעיף 102 >ג) לפקודת העיריות,
 4*19 (כפי שתוקנה בחוק זה), תפורסם, לגבי שנת הכספים 1952/53, במועד שיקבע שד

 הפנים.

 (ד) עד פרסום ההודעה לפי סעיף קטן(ג) רשאית מועצת עיריה לגבות, על חשבון
ת בעד שנת הכספים 1952/53׳ אותם השיעורים ובאותם המועדים שהיו נוהגים ו נ  האתו

 בשנת הכספים 1951/52.

 (ה) לוה שומה של עיריה שכוחו היה יפה ערב תחילת תקפו של חוק זה יעמוד
 בתקפו כל עוד לא קיבל תוקף לוח שומה אחר.

 (ו) לוח שומה שיוכן בשנת הכספים 1952/53 יקבל תוקף במועד שיקבע שר הפנים.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הצעת חוק זו הבאה לתקןן את פקודת העיריות, 1934 (להלן — הפקודה היסודית),
 עוסקת בעיקר בשלושה נושאים אלה:

 (א) ועדותיה של מועצת העירית?
 (ב) סמכויותיה של מועצת העיריה!

 (ג) שיטת המסים העירוביים.

ת ה ע י ר י ה צ ע ו ל מ ת י ה ש ע ד ו  ו

 ההוראות הבוהגות עתה לגבי ועדות המועצה בלולות בסעיף 60 לפקודה היסודית.
 לפיהן רשאית המועצה להרכיב ועדות מבץ חבריהן מינוי חברי הועדות טעון אישור מאת
 הממונה על המחוז. הסעיפים החדשים המוצעים בזה, באים להסיר שבי סייגים אלה וקובעים
 שחברי הועדות ייבחרו, בדרך כלל, על ידי המועצה, ללא צורך באישור כלשהו, ושיש

 אפשרות לצרף לועדות גם אנשים שאינם חברי המועצה.

 הרכבת ועדות היתה עד כה בגדר רשות בלבד! לפי התיקון המוצע תהיה המועצה
 חייבת להקים שתי ועדות לפחות: ועדת הנהלה וועדת הצעות.

 ועדת ההנהלה תנהל את עניני המועצה, תתאם את פעולות ועדותיה, ותשקוד על
 ביצוע החלטותיה. טבע הדברים מחייב שבראש ועדת ההנהלה יעמוד ראש העירית- ושגם
 סגניו יהיו חברים בה; כן מובן ששאר חבריה ייבחרו מבין חברי המועצה בלבד. חברי
 הועדה יצטרכו להקדיש מזמנם וממרצם לתפקיד זה ן על כן יהיו זכאים לתשלום בעד

 השתתפות בישיבות הועדה, אס המועצה, באישור שר הפנים/ תחלי$ על כך,

 7 ועדת ההצעות תפקידה להשגיח על הצעות מחירים המוגשות למועצה וילחוות דעתה

 עליהן. ©־טי עבודתה בקבעו בתוספת האחת עשרה לפקודה היסודית
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 עם התרחבות הערים והכללת שטחים חקלאיים בגבולותיהן, וענ4 הענקת מעמד
 עירוני לישובים שבהם תופסת החקלאות מקום נכבד, כגון ראשון לציון ורחובות, נתעוררו
 שאלות משאלות שונות הנוגעות לעניני חקלאות וחקלאים, וגבר הצורך בטיפול מיוחד
 בענינים כאלה. לשם כך מאפשר החוק הקמת ועדות חקלאיות ליד העיריות בדרך שהוקמו

 ליד המועצות המקומיות ברוב רובן של המושבות.
 ברור שלא כל עיריה תהיה זקוקה לועדה חקלאית! לכן לא יחולו ההודאות המוצעות
 בסעיף 60ב החדש באורח אוטומטי על כל עיריה ועיריה, אלא משהורה כן שר הפנים
 לגבי עיריה מסויימת. הוראה כזאת רשאי שר הפנים לתת אך ורק אם באה דרישה על כך

 מאת שליש חברי המועצה לפחות.
 הרכב הועדה החקלאית יהיה: שני שלישים נציגי החקלאים, ושליש אחד נציגי
 מועצת העיריה. נציגי החקלאים ייבחרו באסיפה כללית של ציבור החקלאים במקום; ואילו

 נציגי המועצה ייקבעו על ידיה.

i מתפקיד הועדה החקלאית לייעץ למועצה בענינים חקלאיים ולהציע דיון עליהם 
 המועצה לא תוכל להחליט סופית בענין חקלאי אלא אם הועבר תחילה לועדה החקלאית.

 במקרה של חילוקי דעות בין המועצה ובין הועדה החקלאית מכריע.שר הפנים.

י ה ר י ת ה ע צ ע ו ל מ ה ש י ת ו י ו כ מ  ס
 התיקון לסעיף 98 לפקודה היסודית נועד להרחיב את סמכויותיה של מועצת העיריה
 במידה ניכרת. בהתאם לתיקון זה תהא העיריה רשאית להקים שירותים, מפעלים ומוסדות
 לתועלת הציבור, לייסד חברות, אגודות שיתופיות ואגודות אחרות, לטפל בענינימ חקלאיים,

 ולבצע את סמכויותיה בשיתוף עם גורמים ממלכתיים, מוניציפליים ואחרים.

ם י י נ ו ר י ע ם ה י ס מ ת ה ט י  ש
 התיקון העיקרי השלישי לפקודה היסודית בא להחליף פרק שלם כמעט׳ הדן בשיטת

 המסים(או ״הארנונות״), ולקבוע הוראות חדשות בענין נכבד זה.
 לפי החוק הקיים, ארבעה הם סוגי הארנונות, שמועצת העיריה רשאית להטילן:

 (א) ארנונת רכוש עירונית;

 (ב) ארנונה כללית ן

 (ג) ארנונת חינוך;

 (ד) ארנונת ביוב.
 בארנונה הנזכרת לראשונה חייב בעל הרכוש, ואילו שלוש הארנונות האחרות תשלומן חל
 על המחזיקים ברכוש. גובה הארנונות נקבע לפי דמי השכירות.המשוערים ז רק לגבי קרקע

 פנויה מבוסס סכום• הארנונה על ערך הרכוש.
 השימה החדשה המוצעת בזה מעמידה את סוגי הארנונות על שנים בלבד:

 (א) ארנונת רכוש — שתשולם על ידי הבעלים ן

 (ב) ארנונה כללית — שתשולם על ידי המחזיקים.
 בקשר לכך יש לציץ כי ברוב העיריות לא הונהגו למעשה ארנונות חינוך וארנונות
 ביוב מיוחדות, וההוצאות הכרוכות בחינוך ובביוב כוסו מתוך ההכנסות הכלליות של העיריה.

 עתה יהיה הסכום של ארנונת הרכוש מבוסס בדרך כלל על דמי השכירות המתקבלים
 בפועל, להבדיל מדמי השכירות המשוערים * ואילו לגבי הארנונה הכללית, שתשלומה חל,
 כאמור, על המחזיקים, לא יהוו דמי השכירות גורם כל עיקר בחישוב גובהה. הארנונה
 הכללית לגבי בנין המשמש למגורים תיקבע בהתחשב עם טיב הבנין, סוגו ומקומו ז לגבי
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ם הארנונה בסכום קבוע לכל ל ו ^ ^ ז ס ^ ^ | ן ק ר ק  בנינים אחרים,י^ן^נבי אדמה הקל&יה1 ו
 יחידת שטח, בהתחשב עם המקום בו נמצא הנכס וסוגו ן ארנונה המוטלת על אדמה חקלאית

 אסור שתעלה על רבע מהארנונה החלה על קרקע תפוסה באותו מקום.

ות נ  י" אשר לאדמת בנץ — המקבילה למושג »קרקע פנויה״ הידוע בשיטת האתו
 הקיימת — הרי ארנונת הרכוש החלה עליה תהיה מחושבת על יסוד שווי הנכס, כלומר המחיר
 שלפי המשוער אפשר לקבל בעדו בדרך מכירה בשוק החפשי על ידי מוכר מרצץ לקונה

 מרצלז.
ות העירוניות החלות על המחזיקים. נ  הנה כי בן יוכנס שינוי יסודי במערכת האתו
 הגורם של דמי השבירות, שברוב המקרים לא היה משקף את מצבו הכלכלי של החייב
 בארנונה, ועל כן לא היה צודק, שוב לא יובא בחשבון, ובמקומו ייקבע סכום הארנונה

 בהתאם לטיבו, סוגו ולמקום הימצאו של הנכס הנידון.

 הן לגבי ארנונת רכוש והן לגבי ארנונה כללית יותר דירוג לפי שימושם וניצולם של
 הנכסים % ולא עוד אלא שיעורי הארנונת יכולים להיות שונים לגבי סוגים שונים של נכסים

 וחלקים שונים של אזור העיריה.

 גם הפרוצדורה של שומת הנכסים, ערר על השומה וכיוצא בזה, תשונה מתוך מגמה
 לעשותה פשוטה וקלה ככל האפשר. שוב לא יהא צורך בהבנת לוח שומה מדי שנה בשנד»
) תחת זאת יוכן לוח שומה קבוע שיהיה ו  דבר שחיה גורם להוצאות מיותרות ושאין שכרו בצד
 נתון לתיקונים ולבקורת שנתית. על החלטותיה של ועדת השומה תהיה זכות ערר לפני

 ועדת עררים מיוחדת, שעל החלטתה ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי.

 הסעיף הדן בקנס פיגורים (114*0 נוסח מחדש כדי לאפשר את הטלתו באחת משתי
 צורות אלה: או בשיעור עד 20%, או בשיעור עד 10% בצירוף חצי אחוז לכל חודש של
 פיגור, ובלבד שלא יעלה בסך הכל על 20%. יחד עם זאת חויבה העיריה במשלוח הודעה
 אישית לכל הנוגע בדבר, המפרטת את חיובו בקנס פיגורים. כמו כן נקבעו הוראות חדשות
 שתכליתן להבטיח לעירית, בשעת העברת נכס בספרי האחוזה, גביה מלאה של החובות
 המגיעים לה ביחס לאותו נכס בעד ארנונת רכוש, התקנת ביוב, סלילת רחוב ובניית מדרכה
ות נ  (סעיף 117), והוראות הבאות לשחרר את בעליו של בגין הרוס או ניזוק מתשלום האתו
נה, ויוסיף, כמובן,  בעדו(סעיף 120). המחזיק בבניו כזה היה פטור גם עד עתה מתשלום אתו

 ליהנות מפטור זה גם להבא.

 שאר התיקונים לפקודה היסודית הם בעלי אופי טכני בעיקרו, ורובם נובעים
 במישרץ מן ההוראות החדשות הכלולות בהצעת חוק זו, אשד הוסברו לעיל.

 1 הוראות המעבר המיוחדות, שנקבעו בסעיף 2 להצעת החוק, תכליתן להקל על הנהגתה

 של שיטת הארבונות החדשה בשלב ביצועה הראשון, דהיינו בשבת הכפים 1952/53.
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