
.2 ,  ! תוספת מס

 לעתוץ הרשמי, גליון 1063 מיום 12 בדצמבר, 1940.

 הוראות מלכות.
 בזה מפרסמים ברבים את ההוספות דלקמן להוראות המלכות מיום 1 בינואר, 1932, המובאות בעמוד

 2845 (ההוצאה העברית) מכרך ג של חוקי פלשתינה (א״י):

 ! ״פלשתינה (א״י)
 ן

 הוראות נוספות אל הנציב העליון והמפקד הראשי של
 פלשתינה (א״י) שאושרו בחתימת ידו ובטבעתו של המלך.

 גאודג מלך וקיסר.
 10 בספטמבר, 1940. !

 הודאות נוספות לנציבנו העליון ומפקדנו הראשי על פלשתינה (א״י) או לפקיד אחר המנהל באותה

 | , שעה את ממשלת פלשתינה (א״י).

 הואיל ובהוראות ידוע״-ת. אל הנציב העליון והמפקד הראשי של פלשתינה (א״י)
 שאושרו בחתימת ידו ובטבעתו של המלך מיום ראשון בינואר, 1932, ניתנה הוראה,
 בכלל שאר הדברים, בענין הרכב היעד הפועל הממשלתי של פלשתינה (א״י) ?

 והואיל ויש את רצוננו להורות הוראות אחרות בענין הרכבו של הועד הפועל
 הממשלתי הב״ל; |

 י הילכך הננו מורים, מצוים ומכריזים בהוראות נוספות אלו שיצאו בחתימת
 ידנו ±1טבעתנו כי הואלנו וכי לרצוננו הוא שהחל מתאריך זה יקבלו ההוראות

 הנ״ל מיום 1 בינואר, 1932, תוקף כאילו —

;  1. באו בסעיף 3 המלים ״מזכיר הכספים״ במקום המלים ״ראש בית האוצר׳,

} , המלים ״לשם אישורו או דחייתו של המנוי על ידנו׳,  2. הושמטו מסעיף ז

 הוכרת ההוראות
 מיום 1 בינואר,

.1932 

 תקון סעיפים ד, ז,
 כח דבט מההוראות

 מיום 1 בינואר,
•1932 
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 א" תיברסיטתמכון ברג והספרייה למשפטים באונ
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 3. הוחלפו בסעיף כה המלים ״של האספה הראשונה של הועד הפועל
 הממשלתי שתתכנס לאחר כך׳ במלים ״באספה של הועד הפועל

 הממשלתי״ ? וכן

 4. הושמטה המלה ״הגנה״ מסעיף כט.

 ניתנו בארמון סט׳ ג׳יימם, היום הזה, תשעה־שער בספטמבר, 1940, בשנה הרביעית למלכותנו.״

/ ם. מקפרסון  ג
 המזכיר הרא׳טי.

 תקנות ההגנה (מפסדים צבאיים), 1938.
. ה ע ד ו  מ

 בתוקף הסמכויות המסורות לי בתקנות ההגנה (מפקדים צבאיים), 1938, אני, פיליפ נים, שהוד
 מלכותו העניק לי את צלב ויקטוריה, חבר המיםדר המכובד ביותר של המרחץ, חבר מיםדר השירות
 המצוין, לויטננט־גנרל, מפקד הצבא בפלשתינה (א״י) ובעבר הירדן, ממנה בזה, בהסכמתו של הנציב
 העליון, את הקולונל דגר שאו מנלי, שהוד מלכותו העניק לו את אות הכבוד הטריטוריאלי, להיות
 החל מיום 1 בדצמבר, 1940, ועד להודעה חדשה, מפקד צבאי על האזור או המקום הידוע כמחוז ירושלים,

 במקום הבריגדיר קית פרדריק ויליאם דן.

 פ. נים
 ?ויטננט־גנרל,

 מפקד הצבא הבריטי בפ^׳עתינה (א״י1
 9 בדצמבר, 1040• ובעבר־הירדן.

 תקנות ההגנה, 1939.
 צו מס׳ 201 לש׳ 1940, מאת הנציב העליון עפ״י תקנה 51.

 בתוקף הסמכויות המסורות לו בתקנה 51 מתקנות ההגנה, 1939׳ צוד, הנציב העליון לקחת באנגריה
 את האניה הרומנית ״בוצג׳י״ העוגנת עתה בנמל חיפה.

 בפקודת הוד מעלתו,
/ ס. מקפרםון  ג

 4 בדצמבר, 1040• המזכיר הראשי.

 תקנות ההגנה, 1939.
 צו מאת הנציב העליון עפ״י תקנה 60.

 בתוקף הסמכויות המסורות ,לו בתקנה 60 מתקנות ההגנה, 1939, הואיל הנציב העליון לצוות ובזה
 מצוים לאמור:—

 ה׳טם• 1. צו זה ייקרא צו מחוז ירושלים (מניעת רעש), 1940.

 פירוש• 2. בצו זה — ״מכשיר״ פירושו כל משרוקית, צופר או מכשיר אחר

 שבאמצעותו אפשר להשמיע קול, בין באופן מיכאני ובין באופן אחר.
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 3. אסור לכל אדם בתוך מחוז ירושלים להשמיע קול בכל מכשיר או לגףןט איסור.
 או להרשות שאיזה מכשיר ישמיע קול באופן שקולו של אותו מכשיר יהא עלול
 להחשב בטעות כאות שמותר לתתו כדי להודיע שמחכים להתקפה אוירית מצד

 האויב או שהתקפה כזו קיימת או כי נסתיימה.

 בפקידת הוד מעלתו,
/ ס. מקפרםון  ג

 5 בדצמבר, 1940. המזכיר הראשי

 פקודת החברות.
 מודעה עפ״י סעיף 105(4).

 מודיעים בזה כי, בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 105(4) מפקודת פרק כב•
 החברות, כפי שתוקן בסעיף 3 מפקודת החברות (תקוץ), 1939, הואיל הנציב מס׳ 26 5ש. 1939.

 העליון למנות את המפקח על הבנקים להיות חבר בועדה למתן רשיונות למבקרי
 חשבונות במקום אחד העוזרים למזכיר הראשי, משרד המזכיר הראשי, ופםקא 2
 מהמודעה הממנה את הועדה הנ״ל מיום 24 ביוני, 1940, שנתפרסמה בעתון הרשמ•
 גליון 1028 מיום 3 ביולי, 1940, מתוקנת בזה בהתאם לכך ע״י החלפת המלים
 ״אחד העוזרים למזכיר הראשי, משרד המזכיר הראשי״, המופיעות באותה פםקא,

 במלים ״המפקח על הבנקים״.

 בפקודת הוד מעלתו,
 ג׳. ם. מקפרםון

 3 בדצמבר, 1940. המזכיר הראשי

 פקודת העיריות, 1934.
 חוקי־עזר עפ״י סעיף 99.

 בתוקף הסמכויות המםוךות לה בסעיף 99 מפקודת העיריות, 1934, התקינה מועצת עירית תל-אביב
 את חוקי העזר דלקמן:—

 השם.

 הגדרות.

 משקלות ומדות
 טעונים בדיקה.

 מסים.

 1. חוקי־עזר אלה ייקראו חוקי העזר לתל־אביב (משקלות ומדות), 1940.

 2. לצורך חוקי־עזר אלה:—
 ״מועצה״ פירושה מועצת עירית תל־אביב.

 ״אזור עיריה״ פירושו אזור עירית תל־אביב.

 3. כל המשקלות והמרות מכל מין שהוא, שמשתמשים בהם לצורך מסחר
ע״י המועצה, ויהיו טבועים בחותמה, בתוך חודש ינואר  בתוך אזור העיריה ייבדקו!

 שבכל שנה.

 4. המועצה תטיל מם של 20 מיל בעד כל משקל ומדד, הטבועים בחותמת
 על ידה, ומם שנתי של 50 מיל על כל מערכת משקלות או מדות שיבדקו על ידה.

 5. אסור לכל אדם להשתמש בכל משקל או מדה שלא הוטבעה בהם חותמת איסור.
 ושלא נבדקו ע״י המועצה.
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 6. כל המשתמש בכל משקל או מדת שלא הוטבעה בהם חותמת ולא נבדקו
 כחוק ע״י המועצה, רואין אותו כעובר על חוקי העיריה.

 7. כל העובר על חוקי העיריה עפ״י חוקי־עזר אלה, יהא צפוי, בצאתו חייב
 בדין, לקנס לא יותר מחמשה פונטים.

 עברה.

 עונשין.

 י. רוקח
 ראש! עירית תל-אביב.

 נתאשר,
 בפקודת הוד מעלתו,

/ ם. מקפרםון  ג
 2 בדצמבר, 1940. המזכיר הראשי.

 פקודת העיריות, 1934.
 חוקי־עזר שהתקינה מועצת עירית תל-אביב עפ״י סעיף 99.

 בתוקף הסמכויות המסורות לה בסעיף 99 מפקודת העיריות, 1934, התקינה מועצת עירית תל־אביב
 את חוקי העזר דלקמן:-

 1. חוקי־עזר אלה ייקראו חוקי־עזר לתל־אביב (קביעת מספרים לבנינים),
.1940 

 2. בחוקי-עזר אלה:—

 ״מועצה״ פירושה מועצת עירית תל־אביב.
 ״ראש עיריה״ פירושו, ראש עירית תל־אביב.

 ״מהנדס״ פירושו האדם שנתמנה ע״י המועצה כמהנדס העיריה. >

 ״בעל״ פירושו האיש או אחד מהאנשים המקבלים באותה שעה את דמי
 השכירות מקרקעות ומבנינים שיש לקבוע בהם לוחיות־מספר, או שהיו
 מקבלים דמי שכירות אילו היו אותם קרקעות או בנינים מושכרים, או האיש
 המשלם מסי עיריה או מסי ממשלה בעד קרקעות או בנינים, בין מכוח

 עצמו ובין כסוכן או נאמן של כל איש או אנשים אחרים,

 3. לראש העיריה תהא הסמכות לדרוש מאת בעליו של כל נכס בתוך אזור
 עירית תל־אביב, במודעה בכתב חתומה ע״י המהנדס, לקבוע לוחיות־מםפר חדשות,
 או להחליף לוחיות־מםפר מקולקלות או מטושטשות לכל בנין הקיים ברכושו,
 בהתאם לתכנית קביעת המספרים לבתים שנתאשרה ע״י המועצה ביחס לכל רחוב

 בתוך אזור מועצת עירית תל־אביב.

 4. מודעה, בגדר מובנו של חוק־עזר 3 מחוקי-עזד אלה, רואין אותה כאילו
 נמסרה כדין,אם מסרוה לבעלים, או הניחוה בתוך מקום גדור בנכסיו, או הדביקוה

 או קבעוה באופן אחר לכל בנין, גדר, עמוד או דבר קבוע אחר בתוך נכסיו.

 5. לוחיות המספר תהיינה באותה צורה, מדה׳ תבנית, ומאותו חומר ובאותו צבע
 שיאשר המהנדס, והמספרים שעליהן יהיו בספרות אירופיות, ומכל הבחינות הן
 צריכות להיות כמתכונת הדוגמה שנקבעה ע״י המהנדס. צריך לקבוע לוחית אחת
 או לוחיות אחדות לכל בנין באותו האופן ובאותו הגובה ובאותם האמצעים כפי

 שידרוש המהנדס.

 העזם.

 דעמועצה רשאית
 ?דרוש מאת

 הבע? ים ?קבוע
 ?וחיות־מספר.

 מסירת הודעות.

 צורתן, וכוי של
 ?וחיות־מםפר.
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 6. אם לא מלאו הבעלים! אחרי הוראות ההודעה שנמסרה להם עפ״י חוקי־עזר אי-מלוי אחר
ן ההודעה• א 1 < א מ ם ^ ן א ׳ א ה ע ך ן ה מ ת ן ך א י ר א ת ם מ י מ ש י ד ו ך ח ן ת ה ב 1 , ר א ז ע - י ק ן ז ן 4 מ  3 ר

 אחרי דרישות חוק-עזר 5 מחוקי־עזר אלה, או אם עברו עברה בגדר מובנו של
 חוק־עזר 10 מחוקי־עזר אלה, רשאית המועצה להוציא לפועל את העבודה הדרושה
 ולצורך זה תהא הסמכות למועצה באמצעות פועליה, להכבם לתוך נכס פרטי בכל

 שעה מתאימה.

 7. רשאית המועצה להטיל על כל בעל סכום של 200 מיל בעד כל לוחית־ הוצאות.
 מספר שנקבעה על ידה בכל בנין המצוי בנכסיו או בעד כל לוחית מספר שנקבעה
 על ידה בכל בנין המצוי בנכסיו או בעד כל לוחית־מםפר שתוחלף על ידה, בהתאם
 לחוק־עזר 6 מחוקי־עזר אלה, ואותו סכום ישולם וייגבה כדרך שגובים מסי עיריה.

 8. אסור לכל אדם לקבוע לוחיות־מםפר בכל בנין או להסיר או להחליף איסור.
 לוחוית כאלה אלא ברשות מפורשת שניתנה בכתב מאת המועצה.

 9. כל העובר על כל הוראה מהוראות חוקי־עזר אלה, יאשם בעברה ויהא עונש.
 צפוי, בצאתו חייב בדין, לקנס לא יותר מחמשה פונטים ,ונוסף לכך יהא צפוי גם
 לתשלום כל סכום שתוציא !המועצה לצורך הסרתן או קביעתן או תקונן של

 לוחיוודמםפר שבהן נעשתה העברה.

 י. רוקח
 ראש עירית תל־אביב.

 נתאשר,
 ן' בפקודת הוד מעלתו,

/ ם. מקפרםון  ; ג
 2 בדצמבר, 1940. ! המזכיר הראשי.

 פקודת העיריות, 1934.
 חוקי-עזד מאת מועצת עירית תל-אביב עפ״י סעיף 99.

 בתוקף הסמכויות המסורות לה בסעיף 99 מפקודת העיריות, 1934, התקינה מועצת עירית תל־אביב
 באישורו של הנציב העליון,! את חוקי העזר דלקמן:—

 1. חוקי־עזד אלה ייקוןאו חוקי-עזר לתל־אביב (מניעת רעש), 1940. השם•

 2. בחוקי־עזר אלח:— פיריט•

 ״אזור עיריה״ פירושו אזור עירית תל-אביב.

 3. אסור לכל אדם בתוך אזור העיריה לעשות את המעשים דלקמן:— הפעלת רדיו, וכר.

 (א) בכל רחוב או מקום צבורי או ע״י כל חנות, בית או מקום אחר הסמוך
 לכל רחוב או מקום צבורי ואשר יש לצבור רשות כניסה אליו, או

 (ב) בכל בנין אחר, |

 אסור לו להקים רעש או לגרום או לתת להקים רעש ע״י השמעת רדיו, רמקול,
 גרמופון, מגביר־קול או כל מכשיר אחר כיוצא בזה, או ע״י שיגרום או שירשה
 להשמיעם, או ע״י קריאות לצרכי רוכלות או לצורך אחר, באופן שהרעש יהא
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 כה חזק וממושך או חוזר ונשנה עד כדי להיות מפגע למחזיקים או לדיירים של
 כל בנין הנמצא בקרבת מקום, או לעוברים ושבים.

 4. כל העובר על כל הוראה מהוראות חוקי־עזר אלה יאשם בעברה ויהא
 צפוי לקנס לא יותר מחמשה פונטים, ואס ימשיך בעברה — לקנס נוסף לא יותר

 מפונט אחד בעד כל יום שבו נמשכת העברה לאחד חיובו בדין.
 י. רוקח

 ראש! עירית ח?־אביב.

 נתאשר,
 בפקודת הוד מעלתו,

/ ם. מקפרםון  ג
 המזכיר הראשי.

 עונשיו.

 2 בדצמבר, 1940.

 פכןודת המועצות המסומיות.
 צו מם׳ 202 לש׳ 1940, מאת הנציב העליון עפ״י סעיף 2.

 בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 2 מפקודת המועצות המקומיות, הואיל
 י ר ו מ א  הנציב העליון, לפי הצעת מושל מחוז שומרון, לצוות, ובזה מצוים ל

 !. צו זה ייקרא צו המועצות המקומיות (כפר יונה), 1940.

 2. בצו זה יהיו למונחים דלקמן הפירושים שבצדם חוץ אם ענין הכתוב יחייב
 פירוש אחר: —

 ״בנין״ פירושו כל דירה, בית או חלק מבנין המהוה דירה שלמה בפני עצמו,
 בית מלון, פנסיון, בית סחורה, משרד, חנות, בית חרושת, בית ספר וכל
 מבנה אחר שבני אדם דרים בו או עובדים בו, והוא כולל כל קרקע המשמשת

 או תפושה יחד עם הבנין כגן, כחצר או לצורך אחר.

 ״מושל המחוז״ פירושו מושל מחוז השומרון או סגנו או עוזרו.

 ״אדמת שלחין״ פירושה אדמה נטועה עצי הדר או עצי פרי אחרים ואדמה
 המשמשת לגידולים הזקוקים להשקאה והמושקית למעשה.

ך פירושה אדמה תפוסה או בלתי תפוסה הכלולה בסוג 4 י  ״אדמה היעודה לבנ
 שבתוספת לפקודת מם הרכוש החקלאי או שהיא מיועדת באופן אחר לבנין
 עפ״י תכנית בנין ערים או עפ״י תכנית פרצלציה או באופן אחר, אך עדיין

 לא בנו עליה.

 ״אדמת בעל״ פירושה כל אדמה שאינה אךמת שלחין ואינה אךמה המיוערת
 לבנין.

 ״קרקע תפושה״ פירושה קרקע המשמשת והתפושה שלא ביחד עם בנין.

 ״מחזיק״ פירושו כל אדם המחזיק בכל קרקע או בנין אם בתורת בעל ואם
 בתוקף כל חוזה שכירות או הסכם שלפיהם יש לו הזכות׳ להחזיק בהם והוא
 כולל כל בעל או שוכר שהשכיר בשכירות משנה את הבנין, כולו או מקצתו,

 לשוכר משנה.

 פרק פד.

 השם הקצר.

 הגדרות.
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 ״בעלים״ כולל את הבעלים הידועים.

 ״מסי מועצה״ ו״מם״ פירושם כל מם שהוטל ע״י המועצה עפ״י הוראות הצו
 הזה או עפ״י כל פקודה אחרת או חוק אחר.

 ו

 ״הבעל הידוע״ פירושו! האדם המקבל את דמי השכירות או הדוחים מכל בנין
 או קרקע במסבות העושות אותו לבעל הידוע של הבנין או הקרקע, בין
 שהוא מחזיק בהם ובין שאינו מחזיק בהם, בין שהוא בעליהם הרשום ובין

 שאינו בעליהם הרשום.

 בתנאי שאם בנין או קרקע הושכרו בשכירות יסודית או בשכירות
 משנה ליותר משלוש שנים, רואין את השוכר או שוכר המשנה, או כשיש
 שני שוכרי משנה או יותר משנים, רואין את השוכר שעפ״י שכירות המשנה
 האחרונה, כבעל הידוע של הקרקע או הבנין תחת האדם הזכאי בקבלת דמי

 השכירות או הדוחים כאמור לעיל.

 ״דייר משנה״ פירושו האדם הדר בחדר או בחדרים או בחלק מחדר של איזה
 בנין שאיזה אדם אחר הוא המחזיק בו, פרט לבית מלון או לפנסיון, ואשר

 דייר המשנה משלם בעדו (בעדם) שכר דירה למחזיק בהם.

 ״קרקע פנויה״ פירושה קרקע שאינה משמשת לכל מטרה שהיא זולת קרקע
 המשמשת או תפושה יחד עם בנין כגן, כחצר או לצורך אחר.

 בתנאי שאם נבנה בנין חדש על קרקע שהיתה פנויה עד לתחילת
 בנייתו של אותו בנין, הרי אותה קרקע, וכן הקרקע שתהיה תפושה ביחד
 עם אותו בנין כגן, כחצר, או לצורך אחר, רואיו אותן כקרקע פנויה עד
 שתשלם בנייתו של אותו בנין חדש, ורואין אותו בנין חדש כבנין שהושלמה

 בנייתו, משהחזיקו בו או בחלק הימנו.

 3. מועצה מקומית (הקרויה להלן ״המועצה״) תתכונן בכפר יונה הנמצא יםוד מועצה
 י 1 > ושיפוטה

 בנפת טולכרם, ושיפוטה ן יקיף את כל הקרקעות •המפורטות בתוספת הראשונה
 לצו זה.

 4. המועצה תהא מורכבת מנשיא ומאותו מספר חברים אשר יחליט עליו הרכב המועצה.
 מושל המחוז מזמן לזמן] ובלבד שלא יפחת משבעה ולא ירבה על אחד־עשר,

 ובכללם הנשיא.

 5. —(1) באשורו של מושל המחוז תמנה המועצה מזמן לזמן ועדה שתקרא ועדת בחירות
^ ופנקס בוחרים. ש ן ן ^ מ ר ו ש א ה ב צ ע ו מ י ה ״ ה ע ל ר ש . ״ ו י ה כ נ ן מ  ועדת הבחירות, ואחד מחבריה י

 המחוז, על מנת להכין פנקס בוחרים שיכיל רשימה של כל בעלי זכות הבחירה
 בהתאם להכשרות המפווןטות בתוספת השניה לצו זה, וברשימה זו תציין מי הם
 הבוחרים שיש להם הזכות להבחר כחברי המועצה לפי ההכשרות המפורטות
 בפםקא 7(1) של צו זהי ובתוספת השלישית לצו זה, ועל מנת לפקח על מהלך
 הבחירות? המועצה תקבע את התאריך אשר בו תתחיל הועדה להכין את פנקס

 הבוחרים או לתקנו.

 (2) משהוכן או משתוקן פנקס הבוחרים, תציג אותו ועדת הבחירות מחוץ
 למשרדי המועצה ועל פתחי בתי הכנסת והבנינים הצבוריים האחרים אשר באזור

 שיפוטה של המועצה ככל אשר תקבע ועדת הבחירות.
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 (3) תוך שבעה ימים מיום הצגת פנקס הבוחרים, דשאי:—

 (א) כל אדם שאין שמו כלול בו והתובע כי שמו צריך להכלל בו, וכן

 (ב) כל אדם ששמו כלול באותו פנקס והמתנגד להכללת שמו של כל אדם
 אחר בפנקס,

 למסור לועדת הבחירות הודעה בכתב על אותה תביעה או התנגדות ולפרט בה את
 הנימוקים לכך בטופס שבתוספת הששית לצו הזה.

 (4) תוך שלושה ימים נוספים תכין ותפרסם ועדת הבחירות רשימה של
 התביעות וההתנגדויות אשר קבלתם בתוך המועד הקבוע לעיל וכל אדם ששמו כלול
 בפנקס הבוחרים או הטוען כי יש לו זכות להכללת שמו בפנקס, רשאי תוך שלושה
 ימים לאחר פרסומה של הרשימה למסור לועדת הבחירות הודעה בכתב על
 התנגדותו להכללת שמו של כל תובע ששמו כלול באותה רשימה, בפנקס הבוחרים,

 ולפרט את נימוקיו לכך בטופס המובא בתוספת הששית לצו זה.

 (5) כתום תקופת שלושת הימים הנ״ל, תדון ועדת הבחירות בכל תביעה
 או התנגדות במעמד התובע או המתנגד, ואם זו התנגדות — גם במעמד האדם
 שמתנגדים לו, ותוך שלושה ימים תתן את החלטתה על כך, ואם יש צורך בכך

 תתקן את פנקס הבוחרים.

 בתנאי כי אם התובע או המתנגד או האדם שמתנגדים לו אינו מופיע בפני
 ועדת הבחירות בזמן שהיא קבעה לדיון בתביעה או בהתנגדות, רשאית ועדת
 הבחירות לגשת לבירור התביעה או ההתנגדות על אף העדרו, ואם נתנה את
 החלטתה על כך בהעדרו, תודיע ועדת הבחירות את תוצאות החלטתה לאותו נעדר.

 (6) החלטת ועדת הבחירות •תתקבל בהצבעה, ולכל חבר מחבריה תהיה
 דעה אחת:

 בתנאי שאם היו הדעות שקולוזת, תהא ליו״ד דעה שניה או דעה מכרעת.

 (7) האדם המגיש תביעה או התנגדות או האדם שמתנגדים לו, רשאי, תוך
 שבעה ימים מיום החלטתה של ועדת הבחירות, אם ניתנה ההחלטה במעמדו,
 ומיום קבלת הודעת ועדת הבחירות על החלטתה, אם נתקבלה ההחלטה בהעדרו,
 לערער בפני בית משפט שלום על כל שאלה של חוק הכרוכה בהחלטה, אך אסור

 לו לערער על יסוד כל נימוק אחר.

 (8) המערער ימסור לכל משיב, באמצעות בית משפט השלום, העתק מערעורו,
 .ולאחר שישמע בית המשפט את טענות הצדדים או עורכי הדין שלהם ולאחד שיגבה
 כל עדות וידון בכל ענין שיראה צורך לדון בו, יתן את הצו אשר יישר בעיניו,

 והצדדים וועדת הבחירות חייבים למלא מיד אחרי הצו.

 (9) אם לא הוגש ערעור לבית משפט השלום על החלטת ועדת הבחירות,
 תהא החלטה זו סופית, ואם הוגש ערעור עליה, תהא החלטת בית משפט השלום

 סופית.

 (10) יו״ר ועדת הבחירות יחתום על הפנקס לאחר שידון בכל התביעות או
 ההתנגדויות, ואילו אס אין תביעות או התנגדויות יחתום עליו לאחר שהפנקס

 הוצג במשך ארבעה עשר יום:



 בחירות המועצה
 ומועד כהונתה.

 מי פסול להיות
 חבר,

 התפנות מקומות
 במועצה

 ומילוי מקומות
 במועצה.

 בתנאי שאם הוגש ערעור לבית משפט השלום לא יחתום יו״ר ועדת הבחירות
 על פנקם הבוחרים עד שלא יתן בית משפט השלום את החלטתו, ואז יתוקן

 הפנקס, אם יש צורך בכך, בהתאם להחלטה זו:

 ובתנאי כי אם מאיזה טעם שהוא יסרב יו״ר ועדת הבחירות לחתום על הפנקס,
 או אם לא יחתום עליו, יחתום מושל המחוז על הפנקס.

 (11) משחתם יו״ר ועדת הבחירות או מושל המחוז על פנקס הבוחרים, יהא
 הפנקס פנקנדהבוחרים של| המועצה.

 6. —(1) לצורך הבחירות הראשונות תמונה המועצה ע״י מושל המחוז והיא
 תכהן למשך שמונה עשר חודש מיום התמנותה,

 (2) פרט למותנה בענין בחירות ראשונות בפסקת־משנה (1) של פםקא זו,
 תבחר המועצה בהתאם לתקנות המפורטות בתוספת הרביעית של צו זה. המועצה
 שנבחרה כך תשמש בכהונה למשך שלוש שנים מיום בחירתה. מקץ תקופה זו
 ומקץ כל תקופה של שלוש שנים שלאחריה, תבחר מועצה חדשה בהתאם לתקנות

 המובאות בתוספת הרביעית לצו זה.

 בתנאי כי אם לא נתקיימו בחירות מקץ כל תקופה של שלוש שנים תוסיף
 המוצעה המשמשת אז בכהונה לשמש בתפקידה עד שתתמנה הבחירות.

 7. —(1) אדם יהא פסול להבחר או להיות חבר במועצה אס הוא:—

 (א) פושט רגל בלתי משוחרר, או
 (ב) יש לו בעקיפין או במישרים, בעצמו או ע״י אשתו או בעלה (של חברה),
 סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה שנחתם עם המועצה,

 על ידה או בשמה:

 ה ב ל  בתנאי שאין לפסול אדם מחמת זה ב

 (!) שהוא מעונין במכירתם או בהשכרתם של כל בנין או קרקע למועצה
 או שהוא מעונין בהלואת כל כסף למועצה ן או

 (11) שהוא מעונין בכל עתון אשר בו הופיעה מודעה בנוגע לעסקי
 המועצה, או :

) שהוא מעונין בתור בעל מניות בכל חוזה בין המועצה ובין חברה ו ו ו ) 
 בערבון מוגבל, כשאין הוא מנהלה, מנהל העסקים שלה, פקידה או

 סוכנה:

 בתנאי שאותו חבר של המועצה לא ישתתף בכל ויכוח או הצבעה
 על כל שאלה הנוגעת במישרין לעסקיה של אותה חברה, או

 (ג) נידון ע״י בית משפט בפלשתינה (א״י) למאסר שנה אחת או יותר, לפני
 תאריך הבחירות או מאז הבחרו, ולא קבל חנינה גמורה בשל העברה שהוא
 נידון עליה, חוץ אם השלים אותה תקופת מאסר לפחות חמש שנים לפני

 יום הבחירות, או :

 (ד) הוא פקיד המקבל משכורת בממשלת פלשתינה (א״י), פרט למוכתר, או
 אם הוא פקיד המועצה, פרט לנשיא, לסגךנשיא או לכל חבר אחר של

 המועצה המקבל שכר מכוח משרתו, או
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 (ה) הוא חבר או פקיד המקבל שכר במועצת עידית או במועצה מקומית
 אחרת, או

 (ו) אין לו סגולות ההכשרה המפורטות בתוספת השניה ובתוספת השלישית
 לצו הזה.

 (2) כל חבר־מועצה, לרבות הנשיא וסגן הנשיא, הנעדר למשך שלושה חדשים
 רצופים מן הישיבות של המועצה יחדל להיות חבר המועצה, חוץ אם העדרו הוא

 מחמת מחלה או מאיזו סבה שנתאשרה עי׳י המועצה:

 בתנאי כי לצורך פסקא זו תחשב ההשתתפות בישיבה של ועדה מועדות
 המועצה שהועבר אליה כל תפקיד מתפקידי המועצה, כהשתתפות בישיבת המועצה.

 (3) חבר המועצה כי ימות, או יפסל או יתפטר ממשרתו, או שמאיזו סבה
 אחרת יחדל מלהיות חבר במועצה, הרי —

 (א) במועצה הראשונה, יבוא במקומו אדם שיתמנה ע״י מושל המחוז, ואילו—

 (ב) בכל מועצה שלאחריה יבוא במקומו המועמד אשר קבל בבחירות
 האחרונות של המועצה את מספר הקולות הגדול ביותר לאחר המועמד

 האחרון שנבחר באותן הבחירות :

 בתנאי שאם לא היו מועמדים כאלה באותן בחירות או אם מכל סבה שהיא אי־
 אפשר למלא את המשרה הזאת מבין אותם המועמדים, ימלאו אותה משרה ע״י
 עריכת בחירות משנה בהתאם לתקנות המפורטות בתוספת הרביעית לצו זה
 בתאריך שיקבע ע״י מושל המחוז ופנקס הבוחרים של הבחירות הקודמות ישמש

 בפנקס בוחרים לאותן בחירות המשנה :

 ובתנאי שאם מת אחד מחברי המועצה או שנהיה לבלתי מוכשר באופן אחר
 כפי שנקבע לעיל תוך ששה חדשים לפני תום מועד קיומה של המועצה, רשאית
 המועצה, לפי הכרעת דעתה, באישורו של מושל המחוז, להמנע מלקבוע תאריך

 לעריכתן של בחירות־משנה, ואז לא תערכנה כל בחירות־משנה.

 8.—(1) המועצה תבחר את אחד מחבריה כנשיא המועצה, שייקרא להלן
 ״הנשיא״, ורשאית היא לבחור םגךנשיא אחד או םגני־נשיא אחדים, ובחירה זו

 תהא כפופה לאישורו של מושל המחוז.

 (2) ואלה הם תפקידיו של הנשיא:—

 (א) לדאוג לכך שכל החלטה המתקבלת ע״י המועצה תוצא לפועל כחוק;
 ובקשר עם כך לחתום בשם המועצה על כל נירות ומסמכים ולעשות כל

 שאר הדברים הכרוכים בכך,׳ וכן

 (ב) כשהחלטה כזאת מחייבת הוצאתי כספים מהמועצה, עליו לדאוג לכך כי
 ההחלטה הנ״ל תהא בהתאם לתקציב המאושר או בהתאם להוראות צו זה

 או כל פקודה אחרת או חוק אחר.

 (3) בהעדר הנשיא ישמש סגן הנשיא בתפקידים המוטלים על הנשיא, ואם יש
 יותר מםגן־נשיא אחד, ישמש בתפקידים אלה אותו םגן־נשיא שימונה לשם כך

 ע״י המועצה.

 מנוים, תפקידיהם,
 משכורתם,

 התפטרותם, הפסקת
 עבודתם ופיטוריהם

 >2ל הנשיא
 וסגן הנשיא.
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 (4) הנשיא וםגךנשיא כשהוא ממלא את מקום הנשיא יוכלו לקבל מקופת
 המועצה את המשכורת אשד תקבע מזמן לזמן ע״י המועצה, באישורו של מושל

 המחוז.

 (5) אדם שנתמנה או שנבחר לכל משרה עפ״י צו זה רשאי בכל זמן שהוא
 להתפטר ממשרתו במסרו הודעת התפטרות חתומה על ידו:

 (א) אם הוא נשיא או םגךנשיא, עליו להגיש את התפטרותו למועצה ולמושל
 המחוז ן ואם

 (ב) הוא חבר, לנשיא,

 וההתפטרות תקבל תוקן* לאחר קבלת הודעת ההתפטרות ע״י המועצה והאדם
 שאליהם צריכה להמםר הודעת ההתפטרות.

 ן
 (6) דשאי מושל'המחוז לעשות את המעשים דלקמן, אם סבור הוא כי טובת

 המועצה מחייבת את מעשהו זה, —
 (א) להפסיק את שרותו של הנשיא או םגךנשיא בתור נשיא או סגן־נשיא,
 ורשאי הוא לצוותי כי כל חבר מועצה אחר ישמש במקומו כנשיא או כםגך
 נשיא. הפסקה זו יכולה להיות לתקופה שתקבע בצר־ההפםקה או כפי שיצוה
 מושל המחוז? בצרההפסקה צריך לציין מהי המשכורת שתשולם במשך
 תקופת ההפסקה | לאדם ששרותו הופסק, אם בכלל תשולם לו משכורת ?

 (ב) לפטר את הנשיא או את סגן הנשיא מכהונתו כנשיא או כםגךנשיא ולמנות
 חבר־מועצה אחר כנשיא או כםגךנשיא.

 9.—(1) ישיבות המועצה והועדות וההזמנות לישיבות הנ׳יל ומנין חוקי והנהלת ישיבות המועצה
ת והועדות. י נ י מ ש  הישיבה של המועצה הנ״ל, יוסדרו עפ״י ההוראות הכלולות בתוספת ה

 לצו זה.

 (2) בהתחשב עם הוראות התוספת השמינית לצו זה, רשאית המועצה, באשורו
 של מושל המחוז, להתקין תקנות־קבע להסדרת הנהלת ישיבותיה והנהלת הישיבות
 של כל ועדה מועדותיה, והרשות בידה לשנות ולבטל תקנות אילה באשור

 כיוצא בזה. \

 (3) אם באיזה זמן ומאיזו סבה שהיא ירד מספר חברי המועצה ועמד על
 פחות מן המספד הדרוש למנין חוקי (קוורום) עפ״י התוספת השמינית לצו זה,
 והמקומות הפנויים לא נתמלאו או שאי אפשר למלאם בהתאם לפםקא 7(3) של

 צו זה, יוכל מושל המחוז לצוות —

 (א) כי מספר חברי המועצה המהוים מניךחוקי יופחת, או
 (ב) שדינה של המועצה יהיה כדין מועצה שעבר זמנה, או

 (ג) שתערכנה בחירות למלא את המשרות הפנויות במועצה, או
 (ד) יוכל למנות !אנשים הראויים להבחר כחברי המועצה כדי למלא את

 המקומות הפנויים כולם או מקצתם.

בהתחשב עם הוראות צו זה והתוספת השמינית לצו זה בנידון מניךחוקי  י (4) ;
ועדה מועדותיה לא יהא הדיון בישיבה של המועצה או  של המועצה ושל כל 1
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 של ועדה מועדותיה מחוסר תוקף מחמת שיש מקום פנוי בחן או מחמת כל
 פגם בבחירתו או בסגולת הכשרתו של כל חבר מחבריה.

ה 10.—(1) אם לא יצוה מושל המחוז אחרת בענינים דלקמן כולם או מקצתם, י ת ו י מ מ  כ

 ד,מ?^י[ה ׳*5 ובהתחשב עם הוראות כל פקודה או חוק, תהא למועצה הסמכות לעשות את
 הדברים דלקמן באזור שיפוטה:—

ו צבורית, גשר, תעלה  (א) לסלול, להחזיק או לתקן כל רחוב, כביש או דר
 או מדרכה?

 (ב) לאחוז בצעדים כדי לסלק כל מפגע;

 (ג) לעשות סדורים לםלוקן והוצאתן של צואה ואשפה, חרקתם של בורות־
 שופכין, ביבין׳ תעלות, משתנות ובתי־כסא, מהראות, אמות־מים, בורות אפר

 ומכשירים סניטריים ולצורך מניעת התרבותם של יתושים;

 (ד) לנקוט באמצעים להשמדתם של עכברים ושאר שרצים?

 (ה) לעשות סדורים למתן רשיונות לכלבים ולהשמדתם של כלבים, חתולים
 ושאר בעלי חיים שאין להם בעלים ?

 (ו) להקים ולהסדיר בתי־מטבחיים ולעשות סדורים להחזקתן של בהמות
 המיועדות לשחיטה, לבדיקה סניטרית של בהמות לפני שחיטתן ושל
 גופותיהן, לםמון גופותיהן של בהמות שחוטות לתצרוכת אדם ולםלוק

 גופותיהן של בהמות חולות או מתות;

 (ז) להקים ולנהל מפעלי מים להספקת מים לחקלאות, לשמוש־בית ולצרכים
 אחרים, להסדיר את הספקת המים ותנאי ההספקה לאותם הצרכים ואת המחיר
 שיש לשלם בעד הספקת מים זו ואת התשלומים שיוטלו בעד הספקת המים

 והמסים שיש לשלם בעד האינסטלציה?

 (ח) לפקח על התויתם, בנינם, הקמתם, הריסתם, שנויים ותיקונם של בנינים,
 רחובות, כבישים, דרכים צבוריות, מדרכות, חצרות, בורות, בארות, תעלות,

 ביבין, וכל צרכי סניטציה?

 (ט) לפקח על קו חזית הבנינים, מדות מגרשי הבנינים ועל אחוז המגרשים
 שמותר להקים עליו בנינים ?

 (י) לקבוע את אמצעי הזהירות שיש לנקוט בהם נגד תאונות בשעת הבניה,
 ההקמה, ההריסה, השנוי והתקון של כל בנין, בור, באר, תעלה, ביב, או

 כל עבודה אחרת או מפעל אחר ?

 (יא) לפקח, לספק, להחזיק, לנהל ולהשתתף בשרותי חנוך, שרותי תרבות
 ועזרה סוציאלית ומוסדותיהם, ולספק, להחזיק, לנהל ולהשתתף בשרותי

 בריאות הצבור ובמוםדותיהם?

 (יב) לבנות ולהסדיר שוקים צבוריים ומקומות למכירות פומביות, ולקבוע
 את המסים שיש לשלם בעד השמוש באותם שוקים או במקומות למכירה

 פומבית ?
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 (יג) להסדיר בתי־ראינוע, תיאטראות ושאר בתי שעשועים צבוריים ולפקח
 עליהם, ולקבוע הוראות להגנת חצבור מפני סכנת דלקה במקומות האלה,
 ולהטיל מם על הכרטיסים הנמכרים לצרכי בתי שעשועים צבוריים, בתנאי
 ששום מם כזה לא יוטל אלא עפ״י חוקי־עזר שיותקנו בהתאם להוראות

 צו זה?

 (יד) להסדיר בתי-לינה צבודיים?

 (טו) להסדיר כל מסחר או עסק שיוכל להזיק לבריאות הצבור או לשמש
 מקוד סכנה לצבור או שטובת הצבור מחייבת את הסדרתו מסבות אחרות;

 (טז) להסדיר את יסודם של בתי עסקים, מלאכות ותעשיות ואת שעות פתיחתם
 וסגירתם ולפקח על כך, ומבלי לפגוע בכללותה של סמכות זו, לקבוע את
 שעות הפתיחה והסגירה בכל יום מםויים של כל סוג מםויים של עסקים,

 מלאכות ותעשיות?

 (יז) ליתן שמות, ולשנותם בשעת הצורך, לכל הרחובות, הדרכים, המשעולים
 והרחבות, ולהדביק שלטי שמות, אלה במקומות הנראים לעין
ים באותם הרחובות, הדרכים, המשעולים והרחבות נ  ולהשתדל שכל המי

 יסומנו במספרים ?

 (יח) לעשות סדורים למתן רשיונות לרוכלים, לתגרני רחוב, לצלמים, ולמדביקי
 מודעות וכן לענין הפיקוח עליהם ורישומם ?

 (יט) להקים, להחזיק! ולהסדיר בתי־מרחצאות צבוריים ומכבסות צבוריות?

 (כ) לפקח על הרחיצה בשפת־הים ולבנות ולהחזיק ברכות־שחיה, לפקח עליהן
 ולהסדיר את הרחצה בהן?

 (כא) להסדיר בתי־קברות ולקבוע את עומקם וארכם של קברים?

 (כב) לצוות להרוס בנינים שאינם סניטריים או שמבחינה אחרת הם מזיקים
 לבריאות הצבור או מסוכנים ?

 (כג) להכנם לבית או לבנין שיש יסוד לחשוד שהוא בלתי סניטרי, כדי לברר
 מה מצב הנקיון שבו, או כדי לברר ענינים אחרים וליתן צו למחזיק לעשות

 את כל אותן הפעולות שתפורטנה בצו?

 (כד) להתקין, להקים, לנטוע, לשפר, להחזיק ולהסדיר גני־טיול, גנים ושאר
 מקומות מרגוע ונופש בשביל הצבור ולפקח עליהם ולהשתתף בהוצאות
 ההחזקה של גני הטיול ושאר מקומות מרגוע ונופש שהותקנו ע״י איזה אדם

 בשביל הצבור?

 (כה) לנטוע עצים בכל רחוב או מקומות: צבוריים ולהקים םוככי עצים, בתנאי
 שלא יפריעו שלא לצורך לאותם רחובות או מקומות?

! 

 (כו) לדרוש מבעלי: הקרקעות או בנינים לבנות ביבין, תעלות שופכין, בתי-
 כסא, בורות שופבין ומקומות השתנה ולהחזיקם ולשמרם במצב נקי?

 (כז) להסדיר את ענין הספקת מי שתיה ומרעה לבעלי חיים ולפקח על כך?
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 (כח) להדביר מחלות בעלי־חיים, לארגן פעולות הדברה של חרקים מזיקים
 ומחלות פירות ולהטיל על האנשים הנהנים משירות זה את הוצאות

 הפעולות האלה?

 (כט) להסדיר את השמירה על בנינים, קרקעות, רחובות ודרכים, לפקח על
 כך ולעשות את הסדורים הדרושים לכך?

 (ל) לעשות את המעשים שיהא צורך בהם לשמירת נקיונו של האזור או כל
 חלק הימנו?

 (לא) לעשות כל מעשה שהמועצה נדרשת לעשותו בהתאם לצו זה ולכל
 פקודה או חוק ?

 (לב) להוציא לפועל ולנהל כל מפעל שאושר ע״י מושל המחוז כמפעל
 שהוא לתועלת הצבור.

 (2) בהתחשב עם הוראות כל פקודה או חוק רשאית המועצה לעשות את
 הפעולות דלקמן באזור השפוט שלה ובאשורו של מושל המחוז:—

 (א) לבנות בנינים צבוריים ולעשות כל עבודות צבוריות אחרות ?

 (ב) לקנות, לשכור, לחכור או לרכוש.באופן אחר נכסי מקרקעין או זכויות
 וטובות ההנאה בהם?

 (ג) ליתן לכל אדם כל זכיון או מונופול ?

 (ד) לשמש נאמנים לכל קרן שהיא לצרכי הצבור?

 (3) בכל הענינים והסמכויות המנויים בפסקות המשנה דלעיל, חייבת המועצה
 למלא אחר כל דרישה והוראה שניתנה ע״י מושל המחוז:

 בתנאי כי באותן הדרישות, ההוראות: והאשורים שיינתנו עפ״י פםקת־משנה
 (2) מצו זה יתחשב מושל המחוז עם חוקי העזר המאושרים והתקציב השנתי

 של המועצה.

 ועדות המועצה. 11.—(1) למועצה תהא הסמכות, באישורו של מושל המחוז, למנות ועדה או

 ועדות לכל מטרה בין כללית ובין מיוחדת, אשר, לדעת המועצה, תהא מוסדרת:
 ומתנהלת בצורה טובה יותר ע״י ועדה, ובאותו אישור רשאית היא להעביר לאותה
 ועדה, בין בהגבלות ובתנאים ובין בלא הגבלות ותנאים, ככל אשר יישר בעיניה,
 כל תפקיד מתפקידיה של המועצה אם לגבי כל אזור שפוטה ואם לגבי חלק
 מאזור שפוטה, חוץ מן הסמכות להטיל ולגבות מסים, ארנוניות ותשלומים או

 ללוות כספים או להתקין חוקי־עזר.

 (2) באשורו של מושל המחוז תקבע המועצה את מספר החברים של ועדה
 שתתמנה עפ״י פםקא זו, את יושב הראש שלה, ותקופת כהונתו, והאזור, אם

 ייקבע אזור, אשר בו תשמש הועדה בסמכותה.

 (3) באשורו של מושל המחוז מותר לועדה שנתמנתה עפ״י פסקא זו, פרט
 לועד הפועל או לועדה הכספית של המועצה, לכלול גם אנשים שאינם חברי

 המועצה:
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 בתנאי כי תהיינה לאנשים הנ״ל סגולות ההכשרה הדרושות עפ״י פסקא 7(1)
 מצו זה.

 ובתנאי כי לפחות שני שלישים מבין חברי כל ועדה יהיו חברי המועצה:

 ובתנאי נוסף כי מושל המחוז יוכל מזמן לזמן למנות כל פקיד מפקידי ממשלת
 פלשתינה (א״י) כחבר־יועץ לכל ועדה המתמנית עפ״י הוראות פםקא זו.

 (4) באישורו של מושל המחוז, רשאית המועצה מזמן לזמן לפטר כל ועדה
 כזאת או לשנות את הרכבה או להפסיק את פעולתה או להרכיבה מחדש וכן

 תוכל למלא כל משרה שנתפנתה בה.

 (5) כל חבר של ועדה שנתמנתה עפ״י פסקא זו שהיה בזמן התמנותו חבר
 המועצה, וחדל להיות חבר המועצה, יחדל עם כך להיות גם חבר הועדה.

 12.—(1) באישורו של מושל המחוז תהא למועצה הסמכות למנות אנשים פקידים ופועלים
 / , , שלי המועצה.

 מוכשרים לכל משרה מן המשרות דלקמן, דהיינו:—

 (א) מזכיר המועצה, !

 (ב) גזבר,

 (ג) מהנדס המועצה,

 (ד) מפקח סניטרי,

 (ה) רופא, ן

 (ו) רופא וטרינרי,

 ופקידים אלה יקבלו את המשכרות שתיקבענה ע״י המועצה ותאושרנה ע״י מושל
 המחוז?

 בתנאי שמותר למנות אדם אחד ליותר ממשרה אחת מן המשרות הללו.

 (2) למועצה תהא הסמכות למנות אנשים מוכשרים לכל משרה או משרות,
 שלא מן המשרות המוזכרות בפםקת־משנה דלעיל, וביום הראשון באפריל שבכל
 שגה, או קודם לכן, תגיש למושל המחוז רשימה של הפקידים שתראה צורך
 במינוים לשם מילוי תפקידי המועצה, בצירוף המשכורות והתגמולים שמציעים

 לשלם לפקידים אלה.

 (3) נשיא המועצה רשאי לקבל לעבודה או לפטר כל פועל יומי או פועל
 שבועי הנמצא בשרות המועצה כדי להוציא לפועל כל עבודה שהוקצב בשבילה

 סכום בתקציב השנתי של המועצה שנתאשר בהתאם להוראות צו זה.

 (4) כל פקיד של המועצה ישמש במשרתו במשך הזמן שהמועצה רוצה בכך,
 אלא שאין לפטרו ממשרתו מבלי אשורו של מושל המחוז.

 (5) אסור לשום פקיד של המועצה להיות נוגע בדבר או מעונין ישרות או
 בעקיפין בין בעצמו ובין ע״י אשתו או בעלה או שותפו או סוכנו בכל חוזה
 שנעשה או עבודה שנעשתה עם המועצה או שהוצאה לפועל על ידה. פקיד שהוא
 מעונין כאמור יהיה פסול מלשמש באיזו משרה שהיא של המועצה ובצאתו

 חייב בדינו יהיה צפוי לקנס לא יותר מעשרה פונטים:



— 1458 — 

 בתנאי שאין לפסול אדם כזה כאמור או להטיל עליו קנם מחמת שהוא בעל
 מניות, ולא מנהל העסקים, פקיד או סוכן, של כל חברה שהיא צד לחוזה שנחתם

 עם אותה המועצה או המוציאה לפועל עבודה למענה.

 (6) בהתחשב עם הוראות פסקא זו תהא למועצה הסמכות להתקין באשורו
 של מושל המחוז, תקנות בנוגע לענינים דלקמן:—

 (א) בנידון תקופת השירות של הפקידים והפועלים של המועצה, בנידון תנאי
 שרותם, וחקירה בנוגע להתנהגותם ז וכן

 (ב) בנידון מתן פגרא לפקידי המועצה ופועליה, והענקת פנסיות או תגמולים
 להם או לאלה התלויים בהם או לבאי־כחם החוקיים האישיים שישולמו

 מקופת המועצה;

 בתנאי שאין להעביר פנסיה או תגמול, שניתנו בהתאם להוראות פסקת־
 משנה זו, או כל חלק מהם׳ ואין לעקלם בשל כל חוב או תביעה, פרט לחוב

; וכן  המגיע למועצה

 (ג) בנידון הערבות שתנתן ע״י פקידי המועצה.

 13. אם נראה למושל המחוז באיזו עת שהיא שהמועצה אינה ממלאת
 איזה תפקיד או אינה מוציאה לפועל איזו עבודה שהוטלו עליה עפ״י צו זה,
 רשאי הוא לצוות את המועצה למלא אותו תפקיד או להוציא לפועל אותה עבודה
 בתוך מועד שייקבע בצו, ואם לא מלאה המועצה אחרי האמור בצו של המושל
 בזמן שנקבע בו, רשאי המושל למנות איזה אדם הנראה בעיניו כמוכשר אשר
 ימלא אותו תפקיד או יוציא לפועל אותה עבודה, וכן יוכל המושל לקבוע את
 השכר אשר ישולם לאותו האדם, ולצוות לסלק את השכר ההוא ואת ההוצאות
 הדרושות לשם הוצאתו לפועל של אותו תפקיד או אותה עבודה מתוך כספי

 קופת העיריה.

 14. למועצה תהא סמכות להתקין, באישורו של מושל המחוז, חוקי־עזר
 כדי לקיים בריאות, סדר והנהלה פנימית, ובכלל זה חוקי־עזר בענין פיתוח
 כבישים בתוך אזור שיפוטה, ומבלי לפגוע בכללותה של הסמכות דלעיל יכולים
 חוקי־עזר אלה לכלול הוראות בדבר הטלתם וגבייתם של מסי המועצה וארנוניות

 המפורטים בפםקא 16 מצו זה.

 15. —(1) שגת הכספים של המועצה, תחל מיום הראשון באפריל ותסתיים
 ביום שלושיכדואחד במרץ של השנה שלאחריה. המועצה תערוך תקציב שנתי
 של הכנסתה והוצאתה ותמסור אותו לאישורו של מושל המחוז לפני הראשון

 בינואר של כל שנה.

 (2) בהתחשב עם אישורו של מושל המחוז רשאית המועצה לשנות את תקציבה
 השנתי של המועצה או להעביר כל סכום או סכומים מסעיף הכנסה או הוצאה

 אחד למשנהו.

 (3) המועצה תגיש למושל המחוז לפני הראשון ביוני של כל שנה העתק
 מחשבונותיה לשנת הכספים שעברה שיהיו מבוקרים ע״י רואדרחשבונות מאושר

 מטעם מושל המחוז.

ו של ותי י  סמכו
 מוש? המחוז.

 הוראות בעגעי
 כספים.
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 (4) מושל המחוז יפסול כל סעיף הוצאה שהוא בנגוד לתקציב המאושר
 ויטיל את תשלום הסכום על האיש או האנשים ששלמו את הסכום שלא בהיתר, או
 שהרשו לשלמו. אם הסכום שהוטל לא שולם למועצה בתוך שני חדשים מיום
 שמושל המחוז הודיע למועצה על הטלת אותו סכום, תגיש המועצה תביעה
 משפטית על אותו סכום, ואם נתברר לבית המשפט שהוצאת הסכום הנידון לא
 הותרה בתקציב המאושר ש|ל השנה שבה הוצא אותו סכום, תהא המועצה זכאית
 לקבל פסק־דין על הסכום שהוטל נגד כל אדם או בני אדם אשר, כפי שנתברר,

 הסכימו לאותה הוצאה.

 (5) אם תתרשל המועצה או תסרב להגיש תביעה משפטית לתשלום כל
 סכום שהוטל כאמור בפסקת המשנה הקודמת, רשאי מושל המחוז למנות כל
 אדם מתאים להגיש תביעה משפטית בשם המועצה לתשלומו של אותו סכום

 והוצאות משפט זה תשולמנד. ע״י המועצה.

 16.—(1) בהתחשב עם|אשורו של מושל המחוז תהא למועצה הסמכות להטיל מסים וארגוניות.
 בכל שנה את המסים והארנוניות דלקמן, כולם או מקצתם, על רכוש הנמצא או

 על אנשים הגרים בתוך אזור שיפוטה של המועצה:—

 | (א) מם רכוש על כל בנינים וקרקעות בין שהם תפושים ובין שאינם תפושים,
 ומם זה ישולם ע״י בעליהם, בתנאי —

 (I) שהמם על בנינים לא יעלה על עשרה אחוזים משויו של הבנין לצורך
 הטלת מסים ? ן וכן

 (II) שהמס עלן אדמת בעל לא יעלה על מאה .וחמשים מיל לרונם?
 רכז !

) שהמם על אדמת שלחין לא יעלה על שלש מאות מיל לדונם׳, ו ו ו ) 
 וכן,

 0\1) שהמס על! אדמה המיועדת לבנין לא יעלה על חמש מאות מיל
 לדונם?

י המחזיקים, בתנאי שמם,זה ״  (ב) מם חנוך על כל! בנינים תפושים שישולם ע
 לא יעלה על עשרה אחוזים משויו של הנכם לצורך הטלת מסים!

 (ג) כל שאר מסים על נכסים וארנוניות על אנשים, שמועצת מקומית רשאית
 להטילם כחוק עפ״י פקודת המועצות המקומיות או עפ״י כל פקודה או חוק
 אחרים הנוהגים מזמן לזמן, שיקבעו ע״י המועצה ויאושרו ע״י מושל

 המחוז?

 (ד) מסי רשיונות למלאכות ותעשיות שיש להטילם עפ״י כל פקודה הנוהגת
 מזמן לזמן?

 (ה) מסים בעד שירותים הניתנים ע״י המועצה, שישולמו ע״י האנשים הנהנים
\ i מאותם שירותים 
 ן'

 (ו) מסים בעד רשיונות או מסים אחרים שרשאית עיריה באותו זמן להטילם,
 או שרשאית מועצה להטילם עפ״י הוראות כל פקודה או חוק.

 (2) למועצה תהא הזכות לעשות את הפעולות דלקמן באישורו של מושל
 המחוז —
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 (א) להטיל את המסים והארגוניות, כולם או מקצתם, שהיא רשאית להטילם
 עפ״י הודאות פםקא זו לפי שיעורים ודרגות שונים על נכסים או אנשים

 מסוגים שונים?

 (ב) להפחית את המסים, הארנוניות והתשלומים הנ״ל או סכומים אחרים
 או לותר עליהם לגמרי, מחמת דלותו של כל אדם החייב בהם, אלא שאין
 לפטור שום אדם מתשלום המסים והארנוניות הנ״ל מחמת זה בלבד שאינו

 תושב באיזור שיפוטה של המועצה.

 (3) הערכת הנכסים והאנשים בתוך אזור שיפוטה של המועצה לצורך תשלום
 מסים וארנוניות תעשה ותקבע בהתאם להוראות המפורטות בתוספת השביעית

 של צו זה.

 (4) כל הערכה תחל מיום הראשון באפריל ותהא לתקופה של שלוש שנים
 או לכל תקופה אחרת שתקבע ע״י המועצה באישורו של מושל המחוז.

 (5) בכל שנה שלישית או בכל תקופה אחרת שתקבע עפ״י פסקת־משנה (4)
 דלעיל, תעשה הערכה חדשה של כל הקרקעות, הבנינים והאנשים שבתוך אזור

 שיפוטה של המועצה בהתאם להוראות התוספת השביעית לצו זה:

 בתנאי שאם בסוף שלוש השנים הנ״ל או בסוף התקופה האחדת הנ״ל לא
 הוכנה רשימת הערכה חדשה, תשארנה בתקפן המלא רשימות ההערכה הקודמות
 ורשימות ההערכה הנוספות שהן שרירות וקיימות באותו זמן, עד שתשלם רשימת

 ההערכה החדשה.

 (6) מםי־מועצה המגיעים למועצה ייגבו בהתאם לחוק הנוהג מזמן לזמן בנידון
 גביית מסי עיריה המגיעים לעיריה ומסים וארנוניות וסכומים אחרים המגיעים
 למועצה ייגבו בהתאם לחוק הנוהג מזמן לזמן בנידון גביית מסים המגיעים לעירית.

 (7) המסים והארנוניות השנתיים המגיעים למועצה מכל אדם ישולמו ע״י
של כל חדש:  אותו אדם בשנים עשר תשלומים שוים ביום הראשון :

 בתנאי שרשאית המועצה בחוקי־עזר שיותקנו בהתאם להוראות צו זה לסדר
 שהמסים והארנוניות ישולמו בתשלומים אחרים ובתאריכים אחרים.

 (8) (א) אם הושכר חדר או מספר חדרים לדייר־משנה, יגבה מחזיק הבנין
 שבו נמצא החדר או נמצאים החדרים, מדייר־המשגה, חלק ממסי המועצה
 ששולמו או שישולמו ע״י המחזיק בעד בנין כזה. החלק שיגבה בצודה
 זו יהא יחסו אל סכום המסים ששלם המחזיק כיחסו של השוי־לצורך־מם של
 החדר או מספר החדרים שהושכרו לדייר המשנה, כפי שנקבע בהתאם
 לפסקא 1(4) מהתוספת השביעית לצו זה, אל השוי־לצורך־המס של הבנין.

 (ב) מחזיק שהשכיר בשכירות־משנה כל חדר או מספר חדרים חייב לתת
 לדייר המשנה תעודה בכתב לפי הטופס שבתוספת התשיעית לצו זה.

 (ג) מחזיקו של בנין, המסרב ליתן לכל דייר־משנה תעודה בהתאם להוראות
 פםקודמשנה זו, או כל אדם הנותן לכל אדם אחר תעודה כזאת כשהיא כוזבת
 בכל פרט שהוא, יהא חייב בעברה, ויהא צפוי לכשיצא חייב בדין לקנס
 לא יותר מעשרים פונט, או למאסר לא יותר משלשה חדשים או גם לקנס

 וגם למאסר.
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 17. —(1) רשאית המועצה, באישורו של מושל המחוז אך לא באופן אחר, סמכותה של
? ב ק ל הליאות. ? כ ה מ א ו ל ׳  ובהתחשב עם כל אותם התנאים שיוטלו ע״י מושל המחוז לקבל י

 אדם לכל צורך שאושר ע״י מושל המחוז? וכדי להבטיח את תשלום הקרן והרבית
 של כל הלואה כזאת, רשאית היא למשכן או לשעבד כל נכס או הכנסה של

 המועצה:

 (2) רשאית המועצה באישורו של מושל המחוז, אך לא באופן אחר, ללווה
 באופן זמני כל סכום או סכומים מהבנק שהמועצה מחזיקה אצלו את כספיה.

 בתנאי כי הסכום שהמועצה לותה כך לא יעלה בשום זמן על חמשה אחוזים
 מהערכת ההכנסות של המועצה במשך התקופה אשר לה מכינים את התקציב

 השוטף:

 ובתנאי שכל סכומים! שלותה כך יסולקו מתוך ההכנסות של אותה תקופה
 ובמשך אותה תקופה.

 18. אסור למועצה למכור, למשכן, להחכיר, להשכיר, להחליף או להעביר הגבלת מכירה וגי׳
 בדרך אחרת כל נכסי מקךקעין הרשומים על שמה או לעסוק בהם בכל אופן אחר

 כיוצא בזה. אלא באישורי של מושל המחוז.

 של .נכסי מקרקעין.

 19. רשאי הנשיא להתקשר בכל חוזה כדי להוציא לפועל כל עבודה שהמועצה סמכות הנשיא
׳ לעשות חוזים. ק ן ן ו ן ן א ד ך ן ק ת כ,1 פ ו א ד ו י ה ״ פ ד ע ה א ו ז  רשאית לעשותה עפ״י הוראות צ

 בתנאי —

 (א) שההוצאה הכרוכה בחוזים אלה לא תעלה על הסכום שיקבע ע״י מושל
 המחוז, וכן

 (ב) שאפשר יהא לבצע את החוזה במלואו בתוך שנת הכספים שבו נעשה
 החוזה, וכן |

 (ג) .שבתקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה ישנה הקצבת
 כספים לאותה הוצאה.

 20. —(1) רשאית המועצה להתקשר בכל חוזה לשם הוצאתה לפועל של כל סמכות המועצר
 עבודה מן העבודות האמורות לעיל — לעשות חוזים.

 (א) כשההוצאה הכרוכה בה עולה על הסכום שנקבע ע״י מושל המחוז, עפ״י
 הפםקא הקודמת, או

 ו
 (ב) כשאי אפשר להשלים את החוזה בתוך שנת הכספים שבו נעשה החוזה:
 בתנאי שאותו חוזה! יוגש למושל המחוז ויקבל את אישורו, ומושל המחוז

 רשאי, לפי שיקול דעתה ליתן אשור או לסרב לתתו.

 (2) כשיש בדעת המועצה להתקשר בכל חוזה לשם הוצאתם לפועל של כל
 עבודה או שירות בהתאם להוראות פםקא זו, עליה להזמין הצעות בהתאם לתקנות

 המפורטות בתוספת החמישית לצו זה.

 (3) כל חוזה שאושר עפ׳יי הוראות פםקוודמשנה (1) ו־(2) מפםקא זו, יחתם
 ע״י הנשיא בשם המועצה.
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 21. המועצה תהא אחראית לכל החובות וההתחייבויות של הועד הקודם
 של כפר יונה והיא תהא זכאית בכל הרכוש והאקטיב של אותו ועד •ובכל טובות
 ההנאה שבהם׳ ובכל החובות וההתחייבויות המגיעים לאותו ועד במדה שאלה
 יאושרו ע״י מושל המחוז בכתב, לאחר שתוגש לו רשימה מפורטת של כל

 הפסיב, הרכוש, האקטיב, החובות וההתחייבויות כשהיא מבוקרת כהלכה.

 22. —(1) כל הכספים המתקבלים ע״י המועצה או בשמה בתוקף הוראות צו
 זה או בתוקף הפקודה העיקרית או בתוקף כל פקודה אחרת או חוק אחר או באופן

 אחר, יהוו קרן שתקרא ״קופת המועצה״ (הקרויה להלן ״הקופה״).

 (2) הקופה תשמש לתשלום ההוצאות שהוצאו כחוק ע״י המועצה עפ״י הוראות
 צו זה או עפ״י הוראות הפקודה העיקרית או עפ״י כל פקודה אחרת או חוק אחר
 וכל סכומים אחרים המגיעים כחוק למועצה, וההוצאות והסכומים הנ״ל ייזקפו

 לחובתה של הקופה:

 בתנאי שאין לשלם כל תשלום מתוך כספי הקופה אלא אם כן נתאשר בתקציב
 של אותה שנה או שנתאשר במיוחד ע״י המועצה באישורו של מושל המחוז.

 (3) גזבר המועצה המקומית, ואם אין גזבר — אותו הפקיד שנתמנה במיוחד
 ע״י המועצה, יהא אחראי לבטחונה של הקופה.

 (4) כל הכספים השייכים לקופה או שנתקבלו למענה או לחשבונה ישולמו
 מיד לקבלתם לחשבון המועצה באותו בנק שהמועצה תקבענו באשורו של המושל:

 בתנאי שהמועצה תוכל מזמן לזמן להרשות לגזבר להחזיק אצלו סכום כסף
 שיספיק להוצאות היומיות של המועצה:

 ובתנאי שאם אין בנק בתור אזור המועצה, יחזיקו את כל הכספים האלה
 בצורה בטוחה שתאושר ע״י מושל המחוז.

 (5) כל פקודות התשלום, תלושי התשלום או השיקים הנזקפים לחובת הקופה
 יהיו חתומים ע״י הנשיא ותהיה עליהם חתימה נגדית של הגזבר או של כל פקיד
 שנתמנה במיוחד בהתאם להוראות פםקתרמשנה (3) של פםקא זו להיות אחראי
 לבטחון הקופה, והבנק יוכל לשלם את כל פקודות התשלום, תלושי התשלום או

 השיקים לחובת הקופה כשהם חתומים ונושאים חתימה נגדית.

 (6) מותר להשקיע מזמן לזמן כל כסף מכספי הקופה, באותו אופן שהמועצה
 תחליט באישורו של מושל המחוז.

 (7) בהתחשב עם ההוראות הקודמות של פסקא זו רשאי מושל המחוז לתת
 הוראות בנידון הנהלת הקופה, ועל המועצה לנהל את הקופה בהתאם לאותן

 הוראות.

 23. —(1) הנשיא יכין בהקדם האפשרי לאחר יום הראשון באפריל של כל
 שנה דו״ח מפורט על הנהלת אזור המועצה בשנים עשר החדשים הקודמים.

 (2) דו״ח זה ימםר למועצה וביחד עם כל התקונים שיעשו בו ע״י המועצה
 או כל ההחלטות הכלולות בו יועבר למושל המחוז לא יאוחר מיום הראשון ביוני

 שבכל שנה.

 קבלת האקטיב
 והפםיב של

 הועד הקודם•

 קופת המועצה
 המקומית.

 דו״ח על הנהלת
 המועצה.



— 1463 — 

 i תופפת ראשונה,
 אזור השיפוט של המו־עצה יכיל את גושי הרישום דלקמן:—

 8143, 8144, 8145, 8146, 8147, 8148, 8149׳ 8150, 8151, 8152, 8153׳ 8154.

 תוספת שניה.
 ההכשרה הדרושה להרשמה בפנקס הבוחרים,

 1. כל אדם הגר באזור שיפוטה של המועצה, או שיש לו נכסים באותו אזור תהא לו הזכות לחדשם
 בפנקס הבוחרים אם —

 (א) אינו פחות מבן עשרים ואחת שנה, וכן

 >ב) דר באזור שיפונזה של המועצה או היה בעל נכסים המצויים באזור הזה לא פחות משנים׳
 עשר חודש לפני לתאריך שנקבע להכנת פנקס הבוחרים או לתיקונו? וכן

 (ג) אם בתוך שנים עשר החדשים שקדמו לתאריך שנקבע להכנת פנקס הבוחרים עפ״י פםקא 5
 מצו זה או בתוך שנים עשר החדשים שקדמו לתאריך שנקבע לכל תקון של הפנקס, הכל לפי
 העניה שלם מסים המגיעים ממנו למועצה בסכום של חמש מאות מיל לפחות, בעד כל תקופה

 של שנים עשר חודש:

 בתנאי כי דיייד־משנה בתוך אזור שפוטה של המועצה ששלם במשך שנים עשר החדשים
 שלפני התאריך הקבוע להכנתו או לתקונו של פנקס הבוחרים, הכל לפי הענין, דמי שכירות
 בעד אותו בנין, הרי בעד כל פונט ששלם בעד כל תקופה של שנים עשר חודש, רואין אותו
 דייר־משנה כאילון מלא אחר דרישות פסקת־משנה זו בנידון תשלום מסים וארנוניות למועצה

 בסכום של 85 מיל.

 2. אשה שמלאו לה לא פחות מ~21 שנה תהא זכאית לחדשם בפנקס הבוחרים אם יש זכות לבעלה
 להרשם בו לגבי בית שהם דרים בו ביחד? כיוצא בזה — בעל שמלאו לו לא פחות מ־21 שנה יהא

 זכאי להרשמ בפנקס הבוחרים אם יש זכות לאשתו להרשם בו לגבי בית שהם דרים בו ביחד.

 תוספת שלישית.
 ההכשרות הדרושות כדי להבחר כחבר מועצה.

 1. כל אדם ששמו נכלל בפנקס הבוחרים יהא זכאי להבחר כחבר המועצה אס —

 (א) אינו פחות מבן עשרים וחמש שנה, וכן

 '••-"•(ב) הוא דר באזוק שפוטה של המועצה לא פחות משנתים שקדמו לתאריך שנקבע להכנת פנקם
 הבוחרים או לתקונו, הכל לפי הענין.
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 תוספת רביעית.
 תקנות להצעתם ובחירתם של מועמדים למשרת חברי מועצה.

 1. בתקנות אלה —

 ״נקבע״ פירושו נקבע ע״י מושל המחוז;

 ״פקיד הבחירות״ פירושו פקיד הבחירות שנתמנה ע״י מושל המחוז עפ״י
 תקנה 2.

 2. מושל המחוז ימנה פקיד בחירות שינהל את הבחירות.

 3. —(1) במקום, בלמן ובתאריך הקבועים יוצעו מועמדים לבחירה כחברי
 מועצה, ע״י שימסרו לפקיד הבחירות ניר הצעות בטופס הקבוע.

 (2) כל טופס כזה יחתם לכל הפחות ע״י ששה בני אדם ששמותיהם מופיעים
 בפנקס הבוחרים למועצה וע״י המועמד המוצע.

 (3) אסור לשום אדם:—

 (א) להציע יותר ממועמד אחד, או

 (ב) להציע עצמו כמועמד.

 4. —(1) כל מועמד למשרת חבר מועצה שהוצע לבחירה חייב להשליש אצל
 פקיד הבחירות פקדון בסך חמשה פונטים.

 (2) מועמד שלא מלא אחרי הוראות תקנת־משנה (1) מתקנה זו לא יבחר
 ע״י קלפי או בצורה אחרת למשרת חבר מועצה.

 5.—(1) במקרים הבאים יחזיר פקיד הבחירות למועמד את הפקדון שהשליש
 בקשר עם בחירות עפ״י הוראות תקנה. 4 מן התקנות האלה:—

 (א) אם נבחר כחבר מועצה, או

 (ב) אם קבל לא פחות מחמשה עשר אחוזים מן הס״ה של הקולות שניתנו
 כהלכה בבחירות, או

 (ג) אס הסתלק ממועמדותו בכל עת קודם לתאריך שנקבע לסידור קלפי.

 (2) אם לא נבחר ולא קבל מכסת האחוזים הנ״ל ממספר הקולות ולא הסתלק
 ממועמדותו יוחרם פקדונו וישולם לקופת המועצה.

 6. אם בתוך שעה אחת אחרי הזמן הקבוע להצעת מועמדים לא הוצעו
 מועמדים במספר גדול יותר ממספר המקומות הפנויים שיש למלאם בבחירות, אז

 יכריז פקיד הבחירות את המועמדים כנבחרים כהלכה.

 7. אם בתוך שעה אחת אחרי הזמן שנקבע להצעת מועמדים הוצעו מועמדים
 במספר גדול יותר ממספר המקומות הפנויים שיש למלאם בבחירות, אז ידחה פקיד

 הבחירות את הבחירות לשם סידור קלפי ביום שיקבע.

 8. —(1) כל אדם שהוצע כמועמד רשאי בכל עת, קודם לזמן שנקבע לשם
 בחירות בקלפי, להסתלק ממועמדותו במסרו מודעה בכתב לפקיד הבחירות.

 הגדרות.

 מנוי פקיד
 .בחירות.

 הצעת מועמדים.

 :פקדה שיושלש
 ע״י מועמדים.

 החזרת הפקדון.

 בחירת מועמד באין
 מתחרה לו.

ת בקלפי. רו  בחי

 מועמדים רשאים
 להסתלק.
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 (2) אם הביאה התםלקותו של מועמד עפ״י הודאות תקנת־משנה (1) מן
 התקנה הזאת לידי כך שלא; נותרו מועמדים במספר דב יותר ממספר המקומות
 הפנויים שצריך למלאם בבחירות, אז יכריז פקיד הבחירות את המועמדים הנותרים

 כמועמדים שנבחרו כהלכה ולא תערך כל קלפי.

 9. פקיד הבחירות יקבע מקומות בתוך תחומי אזור המועצה במספר אשר
 ימצא לרצוי לשם סדור קלפיות בהם (מקומות אלה יקראו לקמן בשם תחנות

 קלפי).

 10. —(1) לא פחות משבעה ימים קודם ליום שיקבע לתחנת קלפי ימסור פקיד
 הבחירות מודעה על:

 (א) התאריך שנקבע לבחירות בקלפי.

 (ב) שמות המועמדים ;לבחירות.

 (ג) מקום תחנת הקלפי (או תחנות הקלפי),

 (ד) השעות שבהן תהיינה פתוחות תחנות הקלפי.

 (2) (א) רשימות המפרטות את שמות המועמדים שהוצעו כחוק תודבקנה
 מחוץ למשרדי המועצה ובאותם המקומות שפקיד הבחירות ימצא למתאים.

 (ב) כל הזכאי לבחור! רשאי להגיש, במודעה בכתב במשך שבעים ושתים
 שעה משעת הדבקת ן רשימות המועמדים, התנגדות בכתב לפקיד הבחירות
 להצעת כל מועמד מחמת שאין לו סגולות ההכשרה הדרושות עפ״י החוק
 או מחמת שלא הוצע כחוק. פקיד.הבחירות יחליט החלטה סופית על כל

 התנגדות כזאת.

 11. —(1) פקיד הבחירון: ימנה אדם שישב בראש בכל תחנת קלפי אשר
 ישגיח על הבחירות בקלפי ן ועל שמירת הסדר במקום.

 (2) פקיד הבחירות ימנה עוזרים לפקיד היר׳ר במספר אשר ימצא צורך בו
 לכל תחנת קלפי.

 12. מי שאינו בוחר עפ״י תקנות אלה אסור לו להמצא בכל תחנת קלפי
 בזמן הבחירות, חוץ מהאנשים דלקמן:—

 (א) הפקיד היו׳יר ועוזריו,
 (ב) אותם השוטרים שהפקיד היו״ר ימצא צורך בהם לשם שמירת הסדר,

 (ג) כל מועמד לבחירות,
 (ד) לא יותר מבא־כח: אחד לכל מועמד לבחירות,

 (ה) כל חבר מחברי ועדת הבחירות,
 (ו) פקיד הבחירות,

 (ז) מושל המחוז.

 13. ועדת הבחירות תמסור לפקיד היו״ר בכל תחנה:—

 (א) תבת קלפי אחת או תבות קלפי אחדות מסוג שנתאשר ע״י מושל המחוז,

 יכו

 תחנות ק?פי

 על פקיד הבחירות
 למסור מודעה.

 פקידים
 ראש.

 אנשים בתחנת קלפי
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 (ב) שתי העתקות מפנקס הבוחרים למועצה, וכן

 (ג) כמות מספקת של פתקי בחירה בטופס שיתאשר ע׳יי מושל המחוז,
 המפרטים את שמות המועמדים בסדר אלפא־ביתי של שמות המשפחה

 שלהם.

 14. הבחירות תערכנה בתוך השעות שנקבעו במודעה עפ״י תקנה 10 מך
 התקנות האלה.

 בתנאי שאם נראה לפקיד היו״ר כי מספר של בוחרים לא יכלו למסור את
 קולותיהם שלא באשמתם הם, רשאי הוא —

 (א) להאריך את שעות הבחירה ללא יותר מארבע שעות בו ביום, בהסכמת
 פקיד הבחירות.

 (ב) להאריך את שעות הבחירה ליותר מארבע שעות בו ביום או ביום
 המחרת — בהסכמת פקיד הבחירות ומושל המחוז.

 15. —(1) לפני התחלת הבחירות על הפקיד היושב ראש להציג בפני כל
 מועמד או בא־כחו הנוכח בתחנת הקלפי את כל תיבות הקלפי כשהן פתוחות
 וריקות, וכן לכל אדם אחר הנמצא בתחנת הקלפי, ולאח״כ, במעמד כל האנשים
 האלה, אם היו כאלה, יסגור וינצל את התיבות במנעול ויקבע עליהן חותמת

 בצורה שתמנע את פתיחתן מבלי שבירת המנעול.

 (2) משחתם הפקיד היושב ראש את תיבות הקלפי יבאר לנוכחים את אופן
 ההצבעה ואת מספר האנשים שמותר להצביע בעדם.

 אופ! ההצבעה. 16.—(1) משהוכנם לתחנת הקלפי, ימסור כל בוחר את שמו וכתבתו ואחד

 מעוזרי הפקיד היושב ראש ירשום לאח״כ ציון לצד שמו של אותו בוחר בפנקס
 הבוחרים.

 (2) לאח״כ יסמן הפקיד היושב ראש את פתק הבחירה בראשי תיבות של
 שמו וימסור את הפתק לבוחר.

 (3) לאח״כ יסור הבוחר אל השולחן שבתוך תחנת הקלפי ומשםימן את בחירתו
 בפתק וקפל אותו בצורה המעלימה את שם המועמד שבו בחר אך באופן שייראו
 על גב הפתק ראשי התיבות של שם הפקיד היושב ראש, יתן את הפתק בתוך

 תיבת הקלפי במעמד הפקיד היושב ראש.

 (4) הפקיד היושב ראש ירשום ציון לצד שמו של הבוחר בהעתקת פנקס
 הבוחרים אשר אתו, לראיה שקולו של אותו אדם נתקבל.

 (5) אסור ליותר מארבעה בוחרים להמצא בזמן אחד בתחנת הקלפי.

 ואולם הפקיד היו״ר רשאי לפי הכרעת דעתו להורות כי מותר למספר
 בוחרים גדול יותר או קטן יותר להמצא באיזה זמן בתחנת הקלפי.

 (6) הבוחר ירשום את קולו בפתק הבחירות בםמנו סימן לצד שמו של המועמד
 או לצד שמותיהם של המועמדים אשר הוא רוצה לבחור בהם.

 עעות הבחירות
 בקלפי.

 שה ייעשה קודם
 להתחלת הבחירות.
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 שאלות לבוחרים.

 התראות כאדם אחר.

 כיצד לנהוג
 בתיבות הקלפי.

 יסמן סימנים בצדם של שמות מועמדים למעלה ממספר
 ע״י הבחירות.

 בתנאי ששום בוחר לא
 המקומות הפנויים שימולאו

 ובתנאי כי אם בוחר אינו יכול מבחינה גופנית ליתן את קולו או אם אינו
 יודע קרוא או רשום סימן, ירשום הפקיד היושב ראש לבקשת אותו אדם סימן
 לצד שמו של המועמד או לצד שמותיהם של המועמדים שאותו אדם רוצה לבחור
 בהם, ויחתום את פתק הבחירות בשמו הוא לראיה כי הפתק נתמלא על ידו לבקשת

 הבוחר.

 (7) אסור לרשום בפתק־בחירה אחד יותר מסימן אחד לצד שמו של, כל
 מועמד.

 17.—(1) אסור לשום אדם לעשות את הדברים דלקמן בבחירתם של חברי איסור.
 המועצה:— ,

 (א) לבקש לבחור בשמו של איזה אדם אחר, בין אדם חי ובין אדם מת
 ובין בשמו של אדם בדוי, וכן

 (ב) משבחר בקלפי בשמו הוא, אסור לו לבקש שוב לבחור בשמו הוא באותן
 בחירות, או

 (ג) לסייע לכל פעולה המוזכרת בפסקאות (א) או (ב) מתקנה זו או ליעץ
 לעשותה או להביא לידי עשייתה.

 (2) כל הפועל מתוך הפרת תקנה זו יהא צפוי, בצאתו חייב בדינו, לקנס
 של עשרה פונטים או למאסר חודש ימים.

 18. על הפקיד היושב ראש, אם נתבקש בכד ע״י כל מועמד, בקבלו את
 הקול של הבוחר, להציג לפניו את השאלות דלקמן, או אחת מהן:—

. ..״,׳ . .  (א) ״ההנך האדם אשר שמו מופיע בפנקס הבוחרים כ

 (ב) ״הבחרת כבד בבחירות אלה, בין בכאן ובין במקום אחר״.

 כל המסרב לענות על שאלה שהועמדה לפניו רשאי הפקיד היושב ראש למאן
 לקבל את קולו.

 19. —(1) אם איזה אדם המציג עצמו כבוחר מםויים מבקש פתק בחירה ואדם
 אחר בחר כאותו אדם מםויים, יעשה הפקיד היושב ראש אחת מאלה: או יםרכ
 להרשותו לבחור או ירשה אותו לבחור לאחר שיתרה בו כי ההתראות כאדם אחר
 היא עברה פלילית. בקבלת החלטה בענין זה רשאי הפקיד היושב ראש להמלך

 בדעתו של כל חבר מחברי ועדת הבחירות הנוכח אז בתחנת הקלפי.

 (2) הפקיד היושב ראש יערוך ויחתום רשימה של שמותיהם וכתובותיהם של
 כל האנשים שבחרו עפ״י תקנודמשנה (1) מתקנה זו.

 20. —(1) משנסגרה 1תיבת הקלפי יסגור הפקיד היושב ראש בכל ההקדם
 האפשרי, במעמד אותם המועמדים הנוכחים שם או באי־כחס, את תיבות הקלפי
 ששימש* בתחנת הקלפי, ;וכן יטביע חותמת על מקומות הפתיחה של התיבות האלה

 וימסרן בהקדם האפשרי;לפקיד הבחירות.
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 (2) אם האריכו את הבחירות ליום המחרת לפי הוראות תקנה 14 מתקנות
 אלה ינהג הפקיד היושב ראש זהירות מתאימה לשמירת תיבות הקלפי בזמן

 ההפסקה.

 מני! הקולית• 21.—(1) פקיד הבחירות יוכל למנות עוזרים במספר אשר ימצא לנחוץ למען

 יעזרו לו במנין הקולות.

 (2) פקיד הבחירות יסדר סדורים למנין הקולות בנוכחות אותם המועמדים
 או באי־כחם שיהיו נוכחים, ולא פחות ממחצית חברי ועדת הבחירות, מיד בהיות
 לו האפשרות לכך לאחר סגירת הקלפי, ועליו למסור למועמדים או לבאי־כחם
 ולחברי ועדת הבחירות מודעה על המקום והזמן אשר בהם יתחיל במנין הקולות.

 (3) פקיד הבחירות ועוזריו והמועמדים ובאי־כוחם וחברי ועדת הבחירות ומושל
 המחוז, ולא שום אדם אחר זולתם, פרט למי שקבל אשור לכך מטעם מושל המחוז,
 יוכלו להיות נוכחים במנין הקולות. אם לא נוכח מועמד או בא־כחו במנין
 הקולות, יתנהג פקיד הבחירות כאילו היה המועמד נוכח בעצמו או כאילו היה

 מיוצג ע״י בא־כחו.

 (4) אם אין אפשרות לגמור את מנין הקולות בישיבה אחת ינהג פקיד
 הבחירות זהירות מספקת לשמירתם הבטוחה של פתקי הבחירה בזמן ההפסקה.

 (5) כל פתק בחירה:—
 (א) שאין על גבו חתימת ראשי התיבות של הפקיד היו״ר, או

 (ב) המכיל יותר מסימן בחירה אחד למועמד אחד כל שהוא, או
 (ג) המכיל קולות למספר מועמדים העולה על מספר המקומות הפנויים שיש

 למלאם, או

 (ד) המסומן בצורה שלא ברור מתוכה למי מן המועמדים ניתן הקול, —
 יהא בטל ולא יבוא במנין.

 (6) פקיד הבחירות ירשום ״פסול״ על כל פתק בחירה אשר יפםלוהו ועליו
 לערוך רשימה מפתקי בחירה שהוא פסלם כך.

 (7) כשיבוא פקיד הבחירות לדון בשאלה אם לפסול או לא לפסול איזה פתק
 בחירה, רשאי הוא להמלך בדעתו של כל חבר מחברי ועדת הבחירות המצוי באותו
 מעמד, והחלטתו של פקיד הבחירות ביחס לשאלת חוקיותו של כל פתק בחירה

 תהיה סופית.

 22.—(1) המועמד המקבל את מספר הקולות הגדול ביותר יוכרז בפומבי ע״י
 פקיד הבחירות כנבחר׳ והמועמד המקבל את המספר הגדול שלאחריו יוכרז כיוצא
 בזה כנבחר, אם ישנה עוד משרה פנויה, וכן על זה הדרך עד שתתמלאנה כל

 המשרות;

 בתנאי שאם נותרה משרה פנויה אחת או יותר מאחת שיש צורך למלאן
 ושני מועמדים או יותר משנים קבלו מספר קולות שוה, אז תמולא המשרה הפנויה
 (או המשרות הפנויות) ע״י הפלת גורלות מצד מועמדים אלה או מצד באי־כוחם
 שנתמנו כהלכה בפיקוחו של פקיד הבחירות, והמועמד (או, המועמדים) שזכה

 (שזכו) בגורל הוא שיוכרז (הם שיוכרזו) כנבחר(ים) כהלכה.

 הכרזת
 תוצאות הבחירות.



— 1469 — 

 (2) לאחר מנין הקולות יכין פקיד הבחירות רשימה שתראה את תוצאות
 הקלפי ויךביקנה בפתח משרדי המועצה ובפתחי בנינים או מקומות צבוריים

 אחרים שבתור אזור המועצה! או סמוך. להם.

ד בקשת בחירות. מ ע ו  23. כל אדם שבחר או | שהיתה לו זכות בחירה או הטוען שהיה מ
 בבחירות או הטוען שהיתה לו זכות להבחר באותן בחירות, או היועץ המשפטי,
 או בזדכוזו, רשאים, בתור חמשה עשר יום לאחר פרסום תוצאות הבחירות כאמור
 לעיל, להגיש בקשת בחירות לבית משפט השלום נגד בחירתו של כל חבר במועצה

 על יסוד כל נימוק מהנימוקים דלהלן:—

 (א) כי הבחירה נמנעה: ע״י התראות, מתן תקרובת, השפעה בלתי הוגנת,
 שוחד, או פעולה בלתי חוקית, כמוגדר בפקודת העיריות, או

 (ב) כי יש מקום לשער! שפעולות בלתי חוקיות או תשלום בלתי חוקי או
 העסקה בלתי חוקית,1 כמוגדר בפקודת העיריות ,השפיעו על תוצאות

 הבחירות, או

 (ג) כי הנבחר היה בשעת בחירתו פסול להבחר עפ״י צו זה, או

 (ד) כי הנבחר לא נבחר כהלכה ע״י דוב של קולות חוקיים.

 24. —(1) כתום הדיון בבקשת בחירות יחליט בית המשפט אם חבר המועצה הכרזה על תוצאות
ם בקשת הבחירות. א ׳ ן ז ן כ ל > ד ר כ ח ב ר נ ח ם א ך ם א ו א ה א כ 1 , ה ף ב ח ב א ג נ ל ב ו , ך;ק ד ש ג ו  שעל בחירתן ה

 נבחר אדם אחר, מי הוא אותו האדם האחר, או אם היו הבחירות בטלות, ובית
 המשפט יגיש למושל המחוז! תעודה הכוללת את החלטתו בענין זה, ומשהוגשה
 התעודה הזאת תהיה ההחלטה סופית ומושל המחוז יוציא לפועל את ההחלטה
 ויכריז אם המועמד שחולקים על בחירתו באותה בקשה או בכל בקשה אחרת נבחר

 כהלכה ומי הוא האדם שנבחר כהלכה, ואם הבחירות בטלות.

 (2) אם הכריז מושל המחוז את הבחירות בטלות, עליו לקבוע יום לעריכת
 בחירות חדשות למועצה.

 תוספת חמישית.
 תקנות בענין הזמנת הצעות לחוזים ע״י המועצה.

 1. בהתאם להוראות פםקא 20(2) מצו זה, תמונה ועדת הצעות ע״י המועצה והיא תפרסם את
 דרישותיה של המועצה באחד העתונים המקומיים לפחות.

 2. המודעה צריכה לציין את התנאים הכלליים של החוזה בצרוף תאור קצר של הדרישות ותציין
 היכן אפשר לקבל את טופסי הבקשות ואת פרטי הדרישות.

 3. מיד לקבלתן תושמנה ההצעות בתבה נעולה במשרד המועצה. לתבה זו יהיו שני מנעולים
 שונים זה מזה ומפתחותיהם: יהיו שמורים בידי אותם האנשים השונים שהמועצה תמנה אות&.

 4. כל ההצעות תפתחנה במעמד רובי של חבריי ועדת ההצעות ותרשמנה ע״י המזכיר או ע״י
 פקיד אחד שיתמנה מטעם המועצה.
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 5. לא ידונו בהצעות שיש בהן פגם או שהגיעו באיחוד זמן.

 6. בדרך כלל תמליץ הועדה לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, בתנאי שהמחירים המוצעים
 יהיו הוגנים ושיהא ברור לה לועדה כי המציע הוא אדם מתאים לכך. כשאין ממליצין על ההצעה

 הנמוכה ביותר, על ועדת ההצעות לרשום את הנימוקים לכך.

 תוספת ששית.
 המועצה המקומית של כפר יונה.

 התנגדות לפנקס הבוחרים.

 לכבוד ועדת הבחירות של כפר יונה.

 אני, , הגר ב , מוסר בזה מודעה כי * אני
 תובע ששמי ייכלל בפנקס הבוחרים, או * אני מתנגד להכללת שמו של מ

 בפנקס הבוחרים, מטעמים אלה:—

 התוספת השביעית.
 תקנות בנידון הערכת נכסים ואנשים.

 1.—(1) השווי־לצורר־מס של כל קרקע בלתי תפוסה יהיה, כשמעריכים אותה על יםוד השווי־
 לצורך״מם, ששה אחוזים למאה משויה היסודי.

 (2) השוי־לצודך-מם של כל קרקע תפוסה יהיה, כשמעריכים אותה על יסוד השוי־לצוךךמם,
 דמי השכירות שאפשר לקבל בעד החכרתה משנה לשנה לאותה המטרה שלשמה היא משמשת.

 (3) השוי־לצורך־מם של כל בנין יהיה דמי השכירות שאפשר לקבל מהשכרתו משנה לשנה לאחר
 שינכו מדמי השכירות את הסכומים דלקמן, דהיינו:—

 (א) אם דמי השכירות שאפשר לקבל מהשכרתו של בנין משנה לשנה אינם עולים על ארבעים
 פונט — רבע מדמי השכירות.

 (ב) אם דמי השכירות שאפשר לקבל מהשכרתו של בנין משנה לשנה עולים על ארבעים פונט —
 המשית מדמי השכירות. האלה, או סך עשרה פינטים, הכל לפי הסכום הגדול יותר.

 בתנאי שאם משמש הבנין למפעל תעשיה שמשתמשים בו במכונות המונעות בדרך מיכאנית,
 ינוכה שליש מדמי השכירות האלה.

 (4) אם השכיר השוכר חדר או חדרים בבנין, הרי השוי־לצורךימם של החדר או החדרים ייקבע
 םסכום שיחסו אל השוי-לצורך־מס של הבנין כולו יהיה כיחס החדר או מספר החדרים שהושכרו על

 ידי השוכר אל מספר החרדים של הבנין.

ו 5ה. י  * מחק את התביעה שאינך• צר



— 1471 — 

 2. למועצה תהיינה שתי ועדות שאחת מהן תקרא ועדת. ההערכה והשניה ועדת הערעורים,
 והודאות פםקא 11 מצו זה תחולנה על הועדות הללו.

 3. ועדת ההערכה תעריך נכסים ואנשים המצויים באזור שיפוטה של המועצה בהתאם להוראות
 תוספת זו ולכל חוקי־עזר שהותקנו עפ״י הוראות צו זה, ותכין רשימה שתקרא רשימת הערכה, אשר

 תכלול את הפרטים הבאים, דהיינו:—

 (א) מספר ההערכות?

 (ב) בנידון קרקעות ובנינים:

 (I) הכתובת או שם אחר של הנכם?

 (II) שמו של בע^ הנכם:

) שמו של המחזיק בנכס, אם יש מחזיק? ו ו ו ) 

 0\1) תאורו, סוגו ודרגתו של הנכם?

 (ץ) אם הנכס הוא בנין — דמי השכירות שאפשר לקבל מהשכרתו משנה לשנה, ושויד
 לצורך־מם:

 בתנאי שועדת הערכה לא תכלול ברשימת. ההערכה שום בנין חדש שבניתו טרם
 הושלמה, ואין לראות שום בנין חדש כבנין שהושלם עד שלא יהא תפוש הבנין כולו או

 חלק הימנו ?

̂א קרקע תפוסה ומעריכים אותה על יסוד שוי־לצורדמם — דמי החכירה  (¥1) אם הנכס ה
 שאפשר לקבל משנה לשנה, ושויודלצורך-מם ?

 (0/11 אם הנכם הוא קרקע פנויה ומעריכים אותה.על יסוד שוי-לצורך־מם — השוי היסודי
 של אותה קרקע ושויןדלצורך־מס ? וכן

 (ג) בנידון אנשים, —

 (I) שמו וכתובתו של כל אדם ואדם החייב בתשלום מסים?

 (II) הסוג או הדרגה של כל אדם כזה.

 4. —(1) ועדת ההערכה וועדת הערעורים רשאיות. לדרוש מאת הבעל או המחזיק של כל קרקע
 או בנין החייבים בהערכה להמציא לה חשבונות מדמי השכירות של הבנינים או הקרקעות, ולהראות
 לה אותם המסמכים ולמסור לה את כל אותן הידיעות שיהיו דרושים להכנת רשימת ההערכה או
 לשם כל דבר אחר בקשר עם הערכה, ולצורך זה תוכל כל ועדה וועדה או כל אדם שימונה על ידן
 לתכלית, זאת להכנם לכל נכס כזה בכל עת שהיא מעת זריחת השמש ועד שקיעתה ולבדוק אותו

 ואם נחוץ — גם לערוך בו מדידה.

 (2) בלי הסכמת הדייון אסור להכנם בהתאם לסעיף זה לשום דירה שדרים בה, אלא אם כן
 נמסרה, כשיש אפשרות לכך, למחזיק הדירה עשרים וארבע שעות קודם לכן הודעה בכתב המציינת

 במדת הדיוק האפשרית את שעת הכניסה אל הדירה.

 (3) כל אדם —
. - ו

 (א) הממאן להמציא את החשבונות או להראות מסמכים או ליתן את הידיעות כמפורט לעיל
 תוך שבוע אחד מן היום שבו נדרש לעשות זאת, או
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 (ב) המכין ביודעין חשבון כזה בצורה כוזבת או בלתי נכונה או מוסד ביודעין ידיעה כזאת
 כשהוא יודע שהיא כוזבת או בלתי נכונה, או

 (ג) העוצר, מעכב או מונע את ועדת ההערכה או ועדת הערעורים או כל אדם אחר אשר נתמנה
ים או לבדוק אותם או לערוך שם מדידה נ  על ידן כאמור לעיל מלחמם אל הקרקעות או המי

 כאמור לעיל, —

 יאשם בעברה ובצאתו חייב בדינו יהיה צפוי לקנס שלא יעלה על חמשים פונט או למאסר שלא יעלה
 על ששה חדשים או לשני העונשים כאחד.

 5. —(1) רשימת ההערכה תונח במשרד המועצה ותהיה פתוחה לבקורת בפני כל האנשים שהוטל
 עליהם מם או הצפויים להטלת מם עליהם.

 (2) הנשיא יורה לפרסם במשרד המועצה ובכל מקום צבורי אחר שייקבע, מודעה בנוגע להנחת
 הרשימה ובאותה מודעה יציין כי תוך ארבעה־עשר יום מיום פרםוט המודעה רשאי כל אדם לבדוק

 את הרשימה, להעתיקה או להעתיק קטעים הימנה.

 6. —(1) בתוך ארבעה־עשר יום מיום פרסום המודעות הנ״ל, רשאים המועצה או כל אדם הרואה
 את עצמו מקופח על ידי הרשימה הזאת בשל אחד מן הנימוקים הבאים, ליתן •מודעה בכתב על

 התנגדותו, ובה יציין את הנימוקים:—

 (א) שנכלל שלא בצדק ברשימת הערכה כבעל קרקע או בנין1 או כמחזיק בהם, או כמי שדר
 בתוך אזור שיפוטה של המועצה?

 (ב) שלא נכלל כבעל קרקע או בנין או כמחזיק בהם, או כגר בתוך אזור שיפוטה של המועצה?
 (ג) שהערכת כל קרקע או בנין שהוא בעליהם או מחזיק בהם, איננה נכונה או אינה צודקת?

 (ד) שאיזה אדם אחר הוצא שלא בצדק מרשימת ההערכה?
 (ה) שהערכת איזו קרקע או בנין איננה נכונה או אינה צודקת ?

 (ו) שאיזה נכס או אדם נכללו שלא בםוגם הנכון או שלא בדרגתם הנכונה.

 (2) ועדת ההערכה תודיע לאדם שהגיש את ההתנגדות, ואם ההתנגדות פוגעת ישרות באיזה אדם
 אחר זולת המתנגד — גם לאותו אדם, על התאריך שבו תדון בהתנגדות : אדם כזה רשאי להופיע

 בעצמו או על ידי בא־כח מורשה ואף המועצה רשאית להופיע בדרך זו.

 (3) ועדת ההערכה תתקן את רשימת ההערכה לפי ההחלטה שתתקבל על יסוד ההתנגדות שהוגשה,
 ומשתתוקן רשימת ההערכה באופן סופי, תאשר את הרשימה מתוך שחברי הועדה יחתמו עליה.
 הרשימה שתאושר כך תונח במשרדי המועצה, ובהתחשב עם התקונים שהוכנסו בה בהתאם לפסקא 7(5)
 מצו זה, תהא זו רשימת ההערכה בודהתוקף עד שתערך רשימת הערכה חדשה על פי פםקא 16 מצו זה.

 (4) הנשיא יורה לפרסם מודעה בנוגע להנחת רשימת ההערכה המתוקנת במשרדי המועצה
 ובמקומות צבוריים אחרים שיקבעם לשם כך, ובאותה מודעה יציין כי בתוך ארבעה־עשר יום מיום

 פרסום המודעה, רשאי כל אדם לבדוק את הרשימה, להעתיקה או להעתיק קטעים הימנה.

 7. —(1) כל אדם (לרבות המועצה) אשר —

 (א) פנה לועדת ההערכה בבקשה לתקן את. רשימת ההערכה, או
 (ב) נפגע על ידי בקשה כזאת,

 רשאי, בתוך ארבעדרעשר יום מיום פרסום המודעה על הנחת הרשימה המתוקנת, כאמור לעיל, לערער
 בפני ועדת הערעורים.
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 (2) רשאית ועדת הערעורים לדרוש שכל אדם, פרט למועצה, ישליש פקדון בסכום של לא יותר
 משני פונטים בעד הוצאות הבירור של כל ערעור וערעור לפי הבירור, ואם אין משלישין את

 הפקדון שנקבע כך׳ תדחה הועדה את הערעור.

 (3) ועדת הערעורים תשמע את טענות המערער והמשיב או, לפי שקול־דעתה, כל אדם אחר
 שיופיע בשמם, והיא רשאית לשמוע את כל אותם העדים ולדרוש כל אותם המסמכים שתראה

 צורך בהם.
 (4) החלטתה של ועדת הערעורים תהא םופי,ת ואין לערער עליה בפני כל ביודמשפט, פרט

 לשאלות־חוק אשר עליהן אפשר לערער בפני שופט־שלום.
 (5) ועדת הערעורים תורה לשנות את רשימת ההערכה בהתאם להחלטתה ותודיע את החלטתה

 לועדת ההערכה.
 (6) ניתנה החלטה לזכות המערער, מחזירין לו את הפקדון, אם הושלש פקדון, ואילו אם ניתנה
 החלטה נגדו, רשאית ועדת הערעורים להחזיק בידה או להחזיר את הפקדון, כולו או מקצתו, ואם
 נתבדר לה לועדת הערעורים כי הערעור הוגש מתוך קלות־ראש או כדי להכשיל, תחזיק ועדת

 הערעורים בידה את הפקדוין כולו לזכות המועצה.
 (7) מי שצפוי לתשלום מסים שהוטלו בהתאם להוראות צו זה, חייב לשלם את סכום המסים
 האלה ביום פדעונם, ואפילו הגיש ערעור על רשימת ההערכה וביוט פרעונם של המסים עדיין לא

 ניתנה החלטה ביחס לערעור:

 בתנאי כי אם הוכנס תקון ברשימת ההערכה כתוצאה מההחלטה בערעור, הדי אם שלם אותו
 אדם סכום גדול מדי, מחזירין לו או זוקפין לזכותו את ההפרש שבין הסכום המגיע ממנו לבין הסכום

 ששלם, ואילו אם שלם פחות. ממה שמגיע ממנו, יהא חייב לשלם את ההפרש המגיע ממנו, וגובין
 את ההפרש הזה כדרך שגובין פיגורי מסים.

 8.—(1) רשאי הנשיא 1 לתקן כל טעוודםופר שחלה ברשימת ההערכה.

 (2) כל נכס החייב בתשלום מם והושמט מרשימת ההערכה לא יהא מחמת כן פטור מחובתו זו.
 ועדת ההערכה רשאית להוסיף את הנכם הזה לרשימה בכל עת שבה יש תוקף לאותה רשימה,
 ומשהוםף הנכם לרשימה יהיו בעליו או המחזיקים בו צפויים לתשלום המסים בעד השנה שבה הוסף
 הנכם לרשימה וכן בעד כל אותן השנים הקודמות אשר בהן היה תוקף לאותה רשימה? יש למסור
 לבעל הנכם ולמחזיקים בו (או למחזיקים בו) הודעה בכתב המפרטת את המם שהוטל על הנכם,
 ובהתחשב עם ההוראות שבתוספת הזאת בענין הגשת התנגדות וערעור יגיע תשלומו של מס זה

 שהוטל כך כתום ארבעה עשר יום מתאריך ההודעה.

 (3) מי שחייב בתשלום מסים והושמט שמו מרשימת ההערכה לא יהא מחמת כן פטור מחובתו זו.
 ועדת ההערכה רשאית להוסיף את שמו לרשימת ההערכה בכל עת ן שבה יש תוקף לאותה רשימה,
 ומשהוםף שמו לרשימה, יהא אותו אדם צפוי לתשלום המסים בעד השנה שבה חלה ההוספה
 וכן בעד כל אותן השנים הקודמות שבהן היה תוקף לאותה רשימה? יש למסור לאותו אדם הודעה
 בכתב המפרטת, את המסים שהוטלו עליו ובהתחשב עם ההוראות שבתוספת הזאת בענין הגשת
 התנגדות וערעור יגיע תשלומם של מסים אלה שהוטלו כך כתום אדבעה־עשר יום מתאריך ההודעה.
 (4) אם הושלמה בניתו של כל בנין לאחר שהוכנה רשימת ההערכה, רשאית ועדת ההערכה
 להוסיף אותו לרשימה בכל עת שהיא לאחר השלמתו ובמשך זמן תקפה של .הרשימה, ומשהוסף
 הבנין לרשימה יהיו בעליו של אותו בנין והמחזיק בו חייבים בתשלום מסים החל מתאריך השלמת
 לזבנמ: יש למסור לבעל הבנין ולמחזיה בו הודעה בכתב המפרטת את המם שהוטל על הבנין ובהתחשב
 עם ההוראות שבתוספת הזאת בענין הגשת התנגדות וערעור יגיע תשלומו של המם הזה שהוטל כך

 כתום ארבעודעשר יום מתאריך ההודעה.
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 (5) אם בא אדם לגור בתוך אזור שיפוטה של המועצה לאחר שהוכנה רשימת ההערכה׳ מותר
 לועדת ההערכה להוסיף אותו אדם לרשימה בכל עת לאחר מכן ובמשך זמן תקפה של הרשימה, ומשהוסף
 לרשימה יהא אותו אדם חייב בתשלומי מסים החל מתאריך בואו לגור בתוך אדר שיפוטה של המועצה;
: לאדם כזה הודעה בכתב המפרטת את המסים שהוטלו עליו, ובהתחשב י עם ההוראות  יש למסור
 שבתוספת הזאת בענין הגשת התנגדות וערעור יגיע .תשלומם של מסים אלה שהוטלו כך

 כתום ארבעה־עשר יום מתאריך ההודעה.

 . (6) מי־ שחדל בכל זמן שהוא לגור באזור שיפוטה של המועצה או להיות בעל או מחזיק של כל
 קרקע או בנין שבנוגע אליהם הוא חייב בתשלום כל מם עפ׳יי הוראות צו זה, הרי אותו אדם או
 באי כחו חייבים ליתן הודעה בכתב למועצה, ולאחר שניתנה אותה הודעה לא יהא חייב בכל שעור־

 תשלום נוסף לחשבון אותם מסים :

 בתנאי כי שום דבר האמור בזה לא יהיו רואין אותו כאילו הוא פוגע בחובתו של אותו אדם
 לשלם כל שעור־תשלום של מסים שהגיע זמן פרעונו לפני מתן אותה הודעה.

 (7) מי שנעשה בעלים או מחזיק של כל קרקע או בנין שבנוגע אליהם יש לשלם כל מס עפ״י
 הוראות צו זה, רואין אותו אדם כאילו הוערך ביום שבו נעשה בעל או מחזיק והוא חייב — בלא כל
 זכות התנגדות או ערעור — בכל שעור־תשלום של מס שהגיע זמן פרעונו מן היום שבו נעשה בעל

 או מחזיק ועד תום התקופה שבעדה הוערך המס.

 9. אם תעשה הערכה, בהתאם להוראות פסקא 16 מצו זה, ליותר משנה אחת, תבקר ועדת
 ההערכה את רשימת ההערכה בכל שנה ושנה ותעשה, או תצוה לעשות, הערכה חדשה —

 (א) אם בניתו של כל בנין שלא הוכלל ברשימת הערכה שהיתה נוהגת באותה שנה, הושלמה
 מאז הוכנה רשימת ההערכה?

 (ב) אם הגישו בעלי קרקע או בנין או המחזיק בהם תביעה לבקורת מחמת שהנכסים השייכים
 לו או המוחזקים על ידו נהרסו או ניזוקו, או מחמת! ששוים־לצורך־מם של אותם נכסים פחת
 בעשרים אחוז או יותר מאז ההערכה האחרונה או מחמת שצריך היה לסייג אותם נכסים

; ר ח  בסוג א

 (ג) אם הגישה המועצה תביעה ששוים־לצורך־מס של כל נכסים שברשימה עלה בעשרים אחוז
 או יותר מאז הוכנה רשימת־ההערכה האחרונה או שצריך לסייג אותם נכסים בסוג אחר;

 (ד) אם נכס שהוכלל ברשימת ההערכה, חולק מאז ההערכה האחרונה?

 (ה) אם* נעשו בבנין שנויי מבנה או הוספות־מבנה ועי״כ עלה — לדעתה של ועדת ההערכה —
 השוי־לצורך־מס של הבית, שהבנין משמש חלק הימנו, בעשרים פונט או יותר?

 (ו) אם הגיש אדם תביעה לבדוק מחדש את חובתו לשלם כל מם?

 (ז) אם הגישו המועצה או כל אדם תביעה לבדוק מחדש את חובתו של כל אדם אחר לשלם כל מם.

 (2) ועדת ההערכה תכין לפני הראשון במרץ של כל שנה רשימת הערכה נוספת המראה את
 ההערכה שנעשתה ע״י הועדה או את השנויים שהכניסה בה׳ והמסים ישולמו לפי אותה הערכה

 החל מראשית שנת הכספים שלאחד הבקורת.

 (3) כל ההוראות של תוספת זו בנוגע להכנת רשימת ההערכה, וכן בנוגע להתנגדות לה ולערעור
 עליה תחולנה על כל רשימה נוספת שהופנה ע״י ועדת ההערכה.
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 תוספת שמינית.
 תקנות בנוגע לאספות המועצה וועדותיה ולהנהלת הענינים בהן.

 1. בכל חודש תתקיים אספה אחת רגילה של המועצה לשם דיון בסדר היום הכללי; האספה
 תתקיים ביום או בימים שייקבעו ע״י המועצה.

 2. אספות המועצה תהיינה פתוחות וכל שאלה שתבוא לפני המועצה תוחלט בהצבעה גלויה :
 בתנאי כי המועצה רשאית לאסור את הכניסה לכל אספה מאםפותיה אם רוב החברים הנוכחים

 יחליטו על כך.

 3. רשאי הנשיא לכנס בכל זמן את אספת המועצה, ויו״ר ועדה רשאי בכל זמן לכנס את אספת
 הועדה, שהוא יושב ראש בה.

 4. לפחות עשרים וארבע שעות לפני כל אספה של המועצה או של ועדה מועדותיה יש להשאיר
 במקום מגוריו הרגיל של כל חבר מחברי המועצה או הועדה הזמנה להיות נוכח באספה, ובה יש
 לפרט את סדר היום שידונו י בו באותה אספה והיא צריכה להיותי חתומה ע״י הנשיא או היו״ר, הכל

 לפי הענין.

 בתנאי כי מותר לשלות אותה הזמנה בדרך הדואר לפחות שלושים ושש שעות לפני כל אספה.

 5. אם לא נתקיימה אספת המועצה במשך חודש ימים, רשאי כל מספר של חברי מועצה, ולא
 פחות משליש, לבקש את הנשיא לכנס אספה; ואם הנשיא —

 ן

 (א) יסרב לעשות כן, או
 (ב) לא יעשה כן בתוך שבעה ימים מתאריך אותה בקשה, —

 רשאים אותם חברים לכנס אספה של המועצה.
 6. לפחות עשרים וארבע שעות לפני כל אספה של המועצה או של יועדה יש להדביק על הדלת
 החיצונית של משרד המועצה או סמוך לה במשך שעות! העבודה הודעה על זמנה ומקומה של
 האספה שעומדים לכנםה, והודעה זו תחתם ע״י הנשיא או היושב־ראש הכל לפי הענין, ואם כונסה
 האספה ע״י חברים, תחתם ההודעה ע״י אותם החברים. כשהאםפה מתכנסת עפ״י הזמנתם של חברים

 מחברי המועצה, תפרט ההודעה את סדר היום של האספה.

 7. אי־מסירת הזמנה ^כל חבר מחברי המועצה או לכל חבר מחברי ועדה לא יפגע בתקפה
 של האספה.

 8. באספת המועצה או באספת ועדה לא ידונו בשום ענינים שאינם מפורטים בהזמנה לאותה
 אספה, אלא אם נוכחים ומסכימים לכך לפחות שני שלישים מהמספר הכולל של חברי המועצה או

 הועדה.

 9. בכל אספה מאספות המועצה ישב ראש הנשיא, כשהוא נוכח. בהעדר הנשיא ישב ראש סגן
 הנשיא. בהעדר הנשיא וסגנו גם יחד, ישב ראש אותו חבר המועצה שיבחרו בו חברי המועצה

 הנוכחים באותה שעה. 1'

 10. כל פעולות המועצה או פעולות ועדה וכל השאלות הבאות לפני המועצה או ועדה׳ דשאי
 לעשותן ולהחליט־ עליהן רוב־ אותם חברי המועצה או ועדה שיהיו נוכחים ומצביעים, ובלבד שמספר
 כל הנוכחים באספה, בין שהם מצביעים ובין שאינם מצביעים לא יהא פחות ממנין חוקי, כלומר
 חצי מספר כל חברי המועצה או חברי ועדה ועוד אחד, פרט לכל מקרה שבו קובעים צו זה או כל

 פקודה או חוק אחרים הוראות בדבר מנין חוקי מיוחד:
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 בתנאי שאם מספר חברי המועצה או חברי ועדה הוא בלתי זוגי, יהא המבין החוקי• מחציתו ש,ל
 המספר העולה על מספר חברי המועצה או הועדה באחד, למשל, אם המספר הוא תשעה, יהא המנין

 החוקי חמשה:

 ובתנאי שאם בשתי אספות רגילות של המועצה שתתקיימנה בזו אחר זו לא יהא נוכח מנין
 חוקי של חברי מועצה, הרי כל החלטה שנתקבלה ע״י האספה השניה בנוגע לכל ענינים שעליהם
 נמסרה מודעה בהזמנות שנמסרו בקשר עם אותן שתי האספות, אפשר להגישה למושל המחוז, ואם
 יאשרנה, תחשב אותה החלטה כהחלטה שנתקבלה באופן חוקי כאילו היה נוכח מנין חוקי של חברי

 המועצה באותה אספה.

 11. אם היו הדעות שקולות, תהא ליו״ר של כל אספת מועצה או אספת ועדה דעה שניה או מכרעת.

 12. יש לערוך באופן נכון זכרוךדברים של כל אספת מועצה או ועדה ושל ההחלטות שנתקבלו בה
 ולרשמו בספר המתנהל לשם כך, וזכרוךהדברים יחתם באותה אספה או באספה הבאה ע״י האדם

 שישב ראש באותה אספה, וכל זכרוךדברים שנחתם כך יתקבל כעדות ללא צורך בהוכחה נוספת.

 תוספת תשיעית.
 לכב׳ המועצה המקומית של כפר יונה.

ה ל ד י י ר - מ ש נ ה. ד ו ע  ת

. .  בהתאם לפסקא 16(8) מצו המועצה. .

 אני, הח״מ, מ מחזיק־ב־־״ןן•
 (המקום והכתובת)

 ב מאשר בזה כי מ
י נ י  מבנ

~ במשך התקופה מיום.  דר כדייר־משנה ב חדר(ים) ״

 עד יום וכי סכום דמי השכירות ששלם לי בעד החדר(ים) הנ״ל בעד התקופה
 הנ״ל או על חשבונה היה פונט, וכי דמי השכירות שולמו לי כדלקמן*
\ 

 היום בחודש , 19.

 (חתימת המחזיק).

 ציין, אם שולמו דמי־השכירות בכל הורש או בכל רבע שנה, בכל חצי שנה, וכוי, ואם שולמו למפרע או בפיגורים,

 או באופן אחר.

 בפקודת הוד מעלתו,
. ם. מקפרסון  ג,

 21 בנובמבר, 1940. המזכיר הראשי.
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 | פקודת המועצות המקומיות.
 צו מאת הנציב העליון עפ״י סעיף 2.

' פדק פד י א ו ׳ ה ת ו י מ ו ו ר מ , ד  בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 2 מפקודת המועצות י
  הנציב העליון לצוות, לפי הצעת מושל מחוז שומרון, ובזה מצוים לאמור ג

 • 1. צו זה ייקרא צו המועצות המקומיות (מועצת עיר נתניה), 940!. השם הקצר.

 2. בצו זה יהיו למונחים דלקמן הפירושים שבצדם חוץ אם ענין הכתוב הגדרות.
 יחייב פירוש אחר:—

 ״בניך. פירושו כל בית דירה, דירה, או חלק מבנין המהוה דירה שלמה
 בפני עצמו, בית מלון, פנסיון, בית סחורה, משרד, חנות, בית חרושת,
 בית ספר וכל מבנה אחר שבני אדם דרים בו או עובדים בו, והוא כולל
 כל קרקע המשמשת או התפושה יחד עם הבנין כגן, כחצר או לצורך אחר.

 ״מושל המחוז״ פירושו מושל מחוז שומרון או סגנו או עוזרו.

 ״קרקע תפזשה״ פירושה קרקע המשמשת או התפושה שלא ביחד עם בנין.

 ״מחזיק״ פירושו כל אדם המחזיק בכל קרקע או בנין אם בתורת בעל ואם
 בתוקף כל חוזה שכירות או הסכם שלפיהם יש לו הזכות להחזיק בה והוא

 כולל מחזיק־משנה.

 ״בעלים״ כולל את הבעלים הידועים.

 ״מם מועצה״ ו״מם״| פירושם כל מם שהוטל ע״י המועצה עפ״י הוראות הצו
 הזה או עפ״י כל; פקודה אחרת או חוק אחר.

 ״הבעל הידוע״ פירושו האדם המקבל את דמי השכירות או הדוחים מכל
 בנין או קרקע במסבות העושות אותו לבעל הידוע של הבנין או הקרקע
 בין שהוא מחזיק בהם ובין שאינו מחזיק בהם, בין שהוא בעליהם הרשום

 ובין שאינו בעליהם הרשום:

 בתנאי כי כשבנין או קרקע הושכרו בשכירות יסודית או בשכירות
 משנה ליותר משלוש שנים רואין את השוכר או שוכר המשנה של הבנין
 או הקרקע או כשיש שני שוכרי משנה או יותר משנים, רואין את השוכר
 שעפ״י שכירות המשנה האחרונה, כבעל הידוע של הקרקע או הבנין תחת

 האדם הזכאי בקבלת דמי השכירות או הדוחים כאמור לעיל.

 ״דייר־משנה״ פירושו האדם הדר בחדר או בחדרים או בחלק מחדר של איזה
 בנין שאיזה אדם אחר הוא המחזיק בו, פרט לבית מלון או לפנסיון, ואשר

 דייר המשנה משלם בעדו (בעדם) שכר דירה למחזיק בהם.

 ״קרקע פנויה״ פירושה קרקע שאינה משמשת לכל מטרה שהיא זולת קרקע
 המשמשת או תפושה יחד עם בנין כגן, כחצר או לצורך אחר.

 בתנאי כי מקום שהולך ונבנה בנין חדש על קרקע שהיתה פנויה לפני
 תחילת בנייתו של אותו בנין, תחשב אותה קרקע, וכן הקרקע שתהיה
 תפושה ביחד עם! אותו בנין כגן, כחצר או לצורך אחר, כקרקע פנויה עד
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 שתשלם בנייתו של אותו בנין חדש, ודואין אותו בנין חדש, כבנין
 שהושלמה בנייתו, משהחזיקו בו או בחלק חימנו.

 ״אדמה חקלאית״ פירושה —

 (א) אדמת שלחין, והיא כוללת קרקע הנטועה עצי הדר או עצי פרי
 אחרים ואדמה המשמשת לעבוד המצריך השקאה, והיא למעשה

 מושקה ?

 (ב) אדמה, בלתי מושקה, והיא כוללת כל מיני קרקע זולת אדמות
 שלחין ואדמות שלא פותחו ונתיחדו לבנין:

 בתנאי ששטחה של קרקע כזאת לא יהא פחות מחמשה דונם.

 3. מועצה מקומית (הקרויה להלן ״המועצה״) תתכונן בעיר נתניה אשר
 בנפת טולכרם, ושיפוטה יקיף את כל הקרקעות המפורטות בתוספת הראשונה

 לצו זה.

 4. המועצה תהא מורכבת מנשיא ומאותו מספר חברים אשר יקבע מושל
 המחוז מזמן לזמן ובלבד שלא יפחת מתשעה ולא ירבה על חמשה עשר, ובכללם

 הנשיא.

 5. —(1) באשורו של מושל המחוז תמנה המועצה מזמן לזמן ועדה שתקרא
 ועדת הבחירות, ואחד מחבריה ימונה ע״י המועצה, באשורו של מושל המחוז
 כיו״ר שלה, על מנת להכין פנקס בוחרים שיכיל רשימה של כל בעלי זכות
 הבחירה בהתאם להכשרות המפורטות בתוספת השניה לצו זה, וברשןמה זו תציין
 מי הם הבוחרים שיש להם הזכות להבחר כחברי המועצה לפי ההכשרות המפורטות
 בפםקא 7 (1) של צו זה ובתוספת השלישית לצו זה, ועל מנת לפקח על עריכת
 הבחירות? המועצה תקבע את התאריך אשר בו תתחיל הועדה להכין את פנקס

 הבוחרים או לתקנו.

 (2) משהוכן או משתוקן פנקס הבוחרים, תציג אותו ועדת הבחירות מחוץ למשרדי
 המועצה ועל פתחי בתי הכנסת והבנינים הצבוריים האחרים אשר באזור שיפוטה

 של המועצה ככל אשר תקבע ועדת הבחירות.

 (3) תוך ארבעה עשר יום מיום הצגת פנקס הבוחרים, רשאי:—
 (א) כל אדם שאין שמו כלול בו והטוען כי שמו צריך להכלל בו, וכן

 (ב) כל אדם ששמו כלול באותו פנקס והמתנגד להכללת שמו של כל אדם
 אחר בפנקס,

 למסור לועדת הבחירות הודעה בכתב על אותה תביעה או התנגדות ולפרט בה את
 הנימוקים לכך בטופס שבתוספת הששית לצו הזה.

 (4) תוך שלושה ימים נוספים תכין ותפרסם ועדת הבחירות רשימה של
 התביעות וההתנגדויות אשר קבלתם בתוך המועד הקבוע לעיל וכל אדם ששמו
 כלול בפנקס הבוחרים או הטוען כי יש לו זכות להכללת שמו בפנקס, רשאי
 תוך שבעה ימים לאחר פרסומה של הרשימה למסור לועדת הבחירות הודעה
 בכתב על התנגדותו להכללת שמו של כל תובע ששמו כלול באותה רשימה,
 בפנקס הבוחרים, ולפרט את נימוקיו לכך בטופס המובא בתוספת הששית לצו זה.

 יסוד המועצה
 ועיפוטה.

 הרכבה של
 המועצה.

 ועדת בחירות
 ופנקס בוחרים.
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 (5) כתום שבעת הימים הנ״ל, תדון ועדת הבחירות בכל תביעה או התנגדות
 במעמד התובע או המתנגד, ואם זו התנגדות — גם במעמד האדם שמתנגדים לו,
 ותוך שבעה ימים תתן את החלטתה על כך, ואם יש צורך בכך תתקן את פנקס

 הבוחרים.:

 בתנאי כי אם התובע או המתנגד או האדם שמתנגרים לו אינו מופיע בפני
 ועדת הבחירות בזמן שהיא קבעה לדיון בתביעה או בהתנגדות, רשאית ועדת
 הבחירות. לגשת לבירור התביעה או ההתנגדות על אף העדרו, ואם נתנה את
 החלטתה על כך בהעדרו, תודיע ועדת הבחירות את תוצאות החלטתה לאותו

 אדם שנערר.

 (6) החלטת ועדת הבחירות תתקבל בהצבעה, ולכל חבר מחבריה תהיה
 דעה אחת: |

 בתנאי שאם היו הדעות שקולות, תהא ליו״ר דעה שניה או דעה מכרעת.

 (7) האדם המגיש תביעה או התנגדות או האדם שמתנגדים לו, רשאי, תוך
 שבעה ימים מיום החלטתה של ועדת הבחירות, אם ניתנה ההחלטה במעמדו,
 ומיום קבלת הודעת ועדת הבחירות על החלטתה, אם נתקבלה ההחלטה בהעדרו,
 לערער בפני בית משפט שלום על כל שאלה של חוק הכרוכה בהחלטה, אך אסור

 לו לערער על יסוד כל נימוק אחר.

 (8) המערער ימסור לכל משיב, באמצעות בית משפט השלום, העתק מערעורו,
 ולאחר שישמע בית המשפט את טענות הצדדים או עורכי הדין שלהם ולאחר
 שיגבה כל עדות וידון! בכל עינין שיראה צורך לדון בו, יתן את הצו אשר

 יישר בעיניו, והצדדים וועדת הבחירות חייבים למלא מיד אחרי הצו.

 (9) אם לא הוגש ׳ערעור לבית משפט השלום על החלטת ועדת הבחירות,
 תהא החלטה זו סופית, ואילו אם הוגש ערעור עליה, תהא החלטת בית משפט

 השלום סופית.

 (10) יו״ר ועדת הבחירות יחתום על הפנקס לאחר שידון בכל התביעות או
 ההתנגדויות, ואילו אם| אין תביעות או התנגדויות יחתום עליו לאחר שהפנקס

 הוצג במשך ארבעה עשר יום:

 בתנאי שאם הוגש ;ערעור לבית משפט השלום, לא יחתום יו״ר ועדת הבחירות
 על פנקס הבוחרים עד שלא יתן בית משפט השלום את החלטתו, ואז יתוקן

 הפנקס, אם יש צורך בכך, בהתאם להחלטה זו:

 ובתנאי כי אם מאיזה טעם שהוא יסרב יו״ר ועדת הבחירות לחתום על הפנקס,
 או אם לא יחתום עליו, יחתום מושל המחוז על הפנקס.

 (11) משחתם יו״ר ועדת הבחירות או מושל המחוז על פנקס הבוחרים, יהא
 הפנקס פנקנדבוחרים של המועצה.

 6.—(1) לצורך הכחירות הראשונות תמונה המועצה ע״י מושל המחוז והיא בחירת המועצה
 תבחר למשך שמינה עשר חודש מיום התמנותה. ומועד כהונתה.

 (2) פרט למותנה בענין בחידות ראשונות בפםקודמשנה (1) של פםקא זו,
 תבחר המועצה בהתאם לתקנות המפורטות בתוספת הרביעית של צו זה. המועצה
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 שנבחרה כך תשמש בכהונה למשך שלוש שנים מיום בחירתה. מקץ תקופה זו
 ומקץ כל תקופה של שלוש שנים שלאחריה, תבחר מועצה חדשה בהתאם לתקנות

 המובאות בתוספת הרביעית לצו זה.

 בתנאי כי אם לא נתקיימו בחירות מקץ כל תקופה של שלוש שנים תוסיף
 המועצה המשמשת אז בכהונה לשמש בתפקידה עד שתתמנה הבחירות.

 7.—(1) אדם יהא פסול להבחר או להיות חבר במועצה אם הוא:—

 (א) פושט רגל בלתי משוחרר, או

 (ב) יש לו בעקיפין או במישרים, בעצמו או ע״י אשתו או בעלה (של חברה),
 סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה שנחתם עם המועצה,

 על ידה או בשמה:

 בתנאי שאין לפסול אדם עפ׳׳י םעיףיקטן זה מחמת זה בלבד —

 (!) שהוא מעונין במכירתם או בהשכרתם של כל בנין או קרקע למועצה
 או שהוא מעונין בהלואת כל כסף למועצה! או

 (11) שהוא מעונין בכל עתון אשר בו הופיעה מודעה בנוגע לעסקי
 המועצה, או

) שהוא מעונין בתור בעל מניות בכל חוזה בין המועצה ובין חברה ו ו ו ) 
 בערבון מוגבל, כשאין הוא מנהלה, מנהל העסקים שלה, פקידה או

 סוכנה:

 בתנאי שאותו חבר של המועצה לא ישתתף בכל ויכוח או הצבעה
 על כל שאלה הנוגעת במישרין לעסקיה של אותה חברה, או

 (ג) נידון ע״י בית משפט בפלשתינה (א״י) לפני יום הבחרו או מאז נבחר,
 למאסר שנה אחת או יותר, ולא קבל חנינה גמורה בשל העברה שהוא

 נידון עליה? או

 (ד) הוא פקיד המקבל משכורת בממשלת פלשתינה (א״י) או במועצה, פרט
 למוכתר, או אם ה,יא פקיד המועצה, פרט לנשיא או לכל חבר אחר של

 המועצה המקבל שכר מכוח משרתו, או

 (ה) הוא חבר או פקיד המקבל שכר במועצת עיריה או במועצה מקומית
 אחרת, או

 (ו) אין לו סגולות ההכשרה המפורטות בתוספת השניה ובתוספת השלישית
 לצו הזה.

 (2) כל חבד־מועצה, לרבות הנשיא וסגן הנשיא, הנעדר למשך שלושה חדשים
 רצופים מן הישיבות של המועצה יחדל להיות חבר המועצה, חוץ אם העדרו הוא

 מחמת מחלה או מאיזו סבה שנתאשרה ע״י המועצה:

 בתנאי כי לצורך פסקא זו תחשב ההשתתפות בישיבה של ועדה מועדות
 המועצה שהועבר אליה כל תפקיד מתפקידי המועצה, כהשתתפות בישיבת המועצה.

 מי פסו? ?היות
 חבר.

 התפנות מקומות
 במועצה ומלוי

 מקומות במועצה.
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 (3) חבר כי ימות או בי יתפטר ממשרתו׳ ממנין במקומו את המועמד ברשימה
 המפלגתית של אותו חבר אשר קבל בבחירות האחרונות את מספר הקולות הגדול

 ביותר אחרי המועמד האחרון שנבחר באותה רשימה:

 בתנאי כי אם מסבה מן הסבות אי אפשר למלא את המשרה הזאת מבין
 המועמדים באותה רשימה מפלגתית או אם אין מועמדים באותה רשימה מפלגתית,

 רשאי מושל המחוז:—

 (א) אס המועצה היא הראשונה — למנות כל אדם מוכשר למלא את המשרה
 הפנויה, ואילו אם אין!זו המועצה הראשונה — רשאי הוא להורות כי המשרה
 הפנויה תתמלא ע״י עריכת בחירות משנה ביום שייקבע ע״י מושל המחוז,
 או למנות למשרה הפנויה אדם שיש לו ההכשרות עפ״י הוראות צו זה

 ^להבחר כחבר המועצה, או

 (ב) לצוות כי מספר חברי המועצה יופחת כדי מספר המקומות הפנויים שאי־
 אפשר למלאם.

 8.—(1) המועצה תבחר באחד מחברי המועצה כנשיא המועצה, שייקרא להלן מנוים, תפקידיהם,
 ״הנשיא״, ורשאית היא לבחור םגן־נשיא אחד או םגני־נשיא אחדים, ובחירות והתפטרותם של

 אלה טעונות אשור מאת מושל המחוז. הנ׳עיא
 ןסגרהנשיא.

 (2) מחובתו של הנשיא—

 (א) לדאוג לכך שכל החלטה המתקבלת ע״י המועצה תוצא לפועל כחוק;
 ובקשר עם כך לחתום על מסמכים ולעשות כל שאר הדברים הברוכים בכך;

 (ב) כשהחלטה כזאת מחייבת הוצאה של כספי המועצה עליו לדאוג לכך כי
 ההחלטה הנ״ל תהא בהתאם לתקציב המאושר או בהתאם להוראות צו זה

 או כל פקודה אחרת או חוק אחר.

 (3) בהעדר הנשיא ישמש סגן הנשיא, ואם יש יותר מסגן־נשיא אחד, אותו
 םגן־נשיא שימונה לשם בך ע״י המועצה, בתפקידים ובחובות המוטלים על הנשיא.

 (4) הנשיא וכל םגךנשיא יוכל לקבל מקופת המועצה את המשכורת שהמועצה
 תקבע מזמן לזמן באשורו של מושל המחוז.

 (5) אדם שנתמנה או שנבחר לכל משרה עפ״י צו זה רשאי בכל זמן שהוא
 להתפטר ממשרתו במסרו הודעת התפטרות חתומה על ידו:

 (א) אם הוא נשיא או םגךנשיא, עליו להגיש את התפטרותו למועצה ולמושל
 המחוז? ואם

 (ב) הוא חבר, לנשיא,

 והתפטרות תקבל תוקף לאחר קבלת הודעת ההתפטרות ע״י המועצה והאדם (או
 האדם) שאליהם צריכה להמםר הודעת ההתפטרות.

 (6) מושל המחוז רשאי! בכל עת להפסיק את שירותו של הנשיא או כל סגן
 נשיא או כל חבר מחברי המועצה, או לפטרו ממשרתו, אם נתחייב אחד האנשים
 האלה ע״י בית המשפט בעברה הגוררת עמה שחיתות מוסרית העושה את בעליה,
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 לדעת מושל המחוז, פסול לשמש כנשיא, כסגן נשיא או כחבר, הכל כפי שהענין
 יחייב, או אם נעשה נטול הכשרה למשרה זו, ורשאי הוא להורות כי כל חבר אחר
 של חברי המועצה יכהן כנשיא או סגן נשיא במקום הנשיא או סגן הנשיא שפוטר
 או שהופסק שירותו. הפסקת השירות תוכל להיות אם למשך הזמן אשר ייקבע
 בצו הפסקת השירות ואם עד לאותו הזמן שמושל המחוז יורה אחרת. בצו ההפסקה
 צריך לציין מהי המשכורת שתשולם במשך תקופת הפסקת השירות לאדם שהופסק

 שירותו, אם בכלל יש לשלם משכורת.

 ישיבות המועצה 9.—(1) ישיבות המועצה והועדות וההזמנות לישיבות הנ״ל, ענין המבין

 והועדות• החוקי והנהלת הישיבה של המועצה הנ״ל, יוסדרו עפ״י ההוראות הכלולות בתוספת

 השמינית לצו זה.

 (2) בהתחשב עם הוראות התוספת השמינית לצו זה, רשאית המועצה׳ באשורו
 של מושל המחוז, להתקין תקנוודקבע להסדרת הנהלת ישיבותיה והנהלת הישיבות
 של כל ועדה מועדותיה, והרשות בידה לשנות ולבטל תקנות אלה באשור כיוצא

 בזה.

 (3) אם באיזה זמן ומאיזו סבה שהיא פחת מספר חברי המועצה ועמד על
 פחות מן המספר הדרוש למנין חוקי (קוורום) עפ״י ההוראות הכלולות בתוספת
 השמינית לצו זה, והמקומות הפנויים לא נתמלאו או שאי אפשר למלאם מבין
 המועמדים ברשימות של המפלגות בהתאם לפםקא 7(3) של צו זה, רשאי מושל

 המחוז —

 (א) להורות כי מספר חברי המועצה המהוים מניךחוקי יופחת, או
 (ב) להורות שדינה של המועצה יהיה כדין מועצה שעבר זמנה, או

 (ג) להורות שתערכנה בחירות למלא את המקומות הפנויים במועצה, או
 (ד) למנות אנשים הראויים להבחר כחברי המועצה כדי למלא את המקומות

 הפנויים כולם או מקצתם.

 (4) בהתחשב עם הוראות צו זה והתוספת השמינית לצו זה בנידון מניךחוקי
 של המועצה ושל כל ועדה מועדותיה לא יהא הדיון בישיבה של המועצה או של
 ועדה מועדותיה מחוסר תוקף מחמת שיש מקום פנוי בהן או מחמת כל פגם בבחירתו

 או בסגולת הכשרתו של כל חבר מחבריה.

 10.—(1) אם לא יצוה מושל המחוז אחרת בענינים דלקמן, כולם או מקצתם,
 ובהתחשב עם הוראות כל פקודה או חוק, תהא למועצה הסמכות לעשות את

 הדברים דלקמן באזור שפוטה :—

 (א) לפקח על מוסדות תרבות וחינוך ועל שירותי עזרה סוציאלית, להקימם,
 לכלכלם, לנהלם ולתרום להחזקתם, וכן להקים, לכלכל, ולנהל מוסדות

 ושירותים לבריאות הצבור ולתרום להחזקתם?

 (ב) להסדיר את ענין שמירת הבתים, הקרקעות, הפרדסים הרחובות והדרכים,
 לפקח על שמירתם ולדאוג לשמירתם? .

 (ג) לעשות כל מעשה, ענין או דבר ולשמש בכל תפקיד שמועצת עיריה
 מוסמכת לשמש בו או לעשותו עפ״י הסעיפים 96 ו־98 של פקודת העיריות

 1934 או כל תקון מתקוניה שיש לו תוקף מזמן לזמן.

ותיה י  סמכו
 ותפקידיה של

 המועצה.
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 (2) בהתחשב עם הוראות כל פקודה או חוק רשאית המועצה, באשורו של
 מושל המחוז, לעשות את הדברים דלקמן בתחומי אזור שפוטה:—

 (א) לקנות, לחכור או לרכוש בדרך אחרת נכסי מקרקעין או זכויות או טובות
 הנאה בהם,

 (ב) ליתן כל זכיון או מונופול לכל אדם.

 (3) בכל הענינים והסמכויות המנויים בפסקות המשנה דלעיל, חייבת המועצה
 למלא אחר כל דרישה והוראה שניתנה ע״י מושל המחוז:

 בתנאי כי באותן הדרישות, ההוראות והאשורים שיינתנו עפ״י פסקת־
 משנה (2) מצו זה יתחשב מושל המחוז עם חוקי העזר המאושרים והתקציב

 השנתי של המועצה.

 11. —(1) למועצה תהא הסמכות, באישורו של מושל המחוז, למנות ועדה או ועדות המועצה.
 ועדות לכל מטרה, בין כללית ובין מיוחדת, אשר, לדעת המועצה, תהא מוסדרת
 ומתנהלת בצורה טובה יותר ע״י ועדה, ובאותו אישור רשאית היא להעביר לאותה
 ועדה, בין בהגבלות ובתנאים ובין בלא הגבלות ותנאים, ככל אשר יישר בעיניה,
 כל תפקיד מתפקידיה של!המועצה אם לגבי כל אזור שפוטה ואם לגבי חלק מאזור
 שפוטה, חוץ מן הסמכות להטיל ולגבות מסים, ארנוניות ותשלומים או ללוות כספים

 או להתקין חוקי-עזר.

 (2) באשורו של מושל המחוז תקבע המועצה את מספר החברים של ועדה
 שתתמנה עפ״י פסקא זו] את יושב הראש שלה, ותקופת כהונתם, והאזור, אם

 ייקבע אזור, אשר בו תשמש הועדה בסמכותה.

 (3) באשורו של מושל המחוז מותר לועדה שנתמנתה עפ״י פסקא זו, פרט
 לועד הפועל או לועדה הכספית של המועצה, לכלול גם אנשים שאינם חברי

 המועצה :

 בתנאי כי תהיינה לאנשים הנ״ל סגולות ההכשרה הדרושות עפ״י פםקא 7(1)
 של צו זה ?

 ובתנאי כי לפחות שני שלישים ממספר חברי כל ועדה יהיו חברי המועצה,

 ובתנאי כי מושל המחוז יוכל מזמן לזמן למנות כל פקיד מפקידי ממשלת
 פלשתינה (א״י) כחבר ויועץ לכל ועדה המתמנית עפ״י הוראות פסקא זו.

 (4) באישורו של מושל המחוז, רשאית המועצה מזמן לזמן לפטר כל ועדה
 כזאת או לשנות את הרכבה או להפסיק את פעולתה או להרכיבה מחדש וכן תוכל

 למלא כל משרה שנתפנתה בה.

 (5) כל חבר של ועדה שנתמנה עפ״י פםקא זו שהיה בזמן התמנותו חבר
 המועצה, וחדל להיות חבר המועצה, יחדל עם כך להיות גם חבר הועדה.

 12. —(1) למועצה תהא הסמכות למנות, באשורו של מושל
 מוכשרים למשרות דלקמן כולן או מקצתן:—

 המחוז, אנשים פקידים ופועלים
 של המועצה.
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 (א) מזכיר,
 (ב) גזבר,

 (ג) מהנדס,
 (ד) מפקח סניטרי,

 (ה) רופא,
 (ו) רופא ויטידינרי,

 ופקידים אלה יקבלו את המשכורות אשר תקבענה ע״י המועצה באשורו של מושל
 המחוז.

 בתנאי שמותר למנות אדם אחד לשמש ביותר ממשרה אחת מן המשרות האלה.

 (2) למועצה תהא הסמכות למנות פקידים אחרים שאינם מוזכרים בפסקת
 המשנה דלעיל, וביום הראשון באפריל שבכל שנה או קודם לכן תגיש למושל
 המחוז רשימה של פקידים — חוץ מן הפקידים המוזכרים בפסקת המשנה דלעיל —
 אשר תראה צורך במינוים לשם ביצוע תפקידי המועצה בצירוף המשכורות

 והקצבות שהיא מציעה לשלם להם.

 (3) אין לפטר שום פקיד שנתמנה בהתאם להוראות פסקודמשנה (1) של
 פסקא זו או ששמו מופיע ברשימה המוזכרת בפסקת המשנה דלעיל, אלא —

 (א) עפ״י החלטת המועצה שנתקבלה ברוב של לפחות שני שלישים של חברי
 המועצה לאחר שניתנה מודעה כהלכה לכל חברי המועצה כי עומדים לדון
 על פיטוריו של אותו פקיד בישיבת המועצה אשר בה נתקבלה אותה החלטה,

 או

 (ב) אם נתחייב בעברה פלילית, וכן
 (ג) באשורו של מושל המחוז.

 (4) המועצה תדרוש מכל פקיד שנתמנה על ידה למשרה שיש עמה אחריות
 כספית ליתן את הערובה אשר תיטב בעיניה למילוי תפקידי משרתו כהלכה והנשיא

 חייב להיוכח מזמן לזמן כי קיימת ערובה כזאת וכי היא מספקת.

 (5) הנשיא רשאי להעביד או לפטר כל פועל יומי או פועל שבועי הנדרש
 לשירות המועצה כדי להוציא לפועל כל עבודה שהוקצב בשבילה סכום בתקציב

 השנתי של המועצה שבתאשר בהתאם להוראות צו זה.

 (6) באשורו של מושל המחוז רשאית המועצה להתקין תקנות אשר תקבענה
 הוראות בעבינים המנויים לקמן, בהתחשב עם הוראות פםקא זו:—

 (א) תקופת שירותם ותנאי שירותם של הפקידים והעובדים של המועצה.

 (ב) חקירה בהתנהגות פקידיה,

 (ג) מתן פגרא לפקידיה.

 (ד) הענקת פנסיות או תגמולים לפקידיה או לעובדיה או לתלויים בהם או
 לבאי כוחם האישיים החוקיים של פקידיה או עובדיה.

 (7) כל פנסיה או תגמול שניתנו בהתאם להוראות פםקודמשנה (6) של פסקא
 זו ישולמו מתוך קופת המועצה ואסור להעביר או לעקל שום פנסיה כזאת או תגמול

 על הפקידים
 ליתז ערובה.

 העסקת פקידים
 ועובדים.

 הסמכות להתקין
 תקנות בעניז

ות וכוי.  פנסי
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 פקידים או עובדים
 אסור להם להיות

נינים בחוזים. .  מעו

ו של  סמכויותי
 מו׳צל המחוז.

 חוקי עזר.

 הוראות :עני
 בספים.

 כזה או חלק מהם בשל כל חוב או תביעה חוץ מחוב המגיע למועצה המעניקה
 את הפנסיה או התגמול או מתביעה שהיא תובעת.

 (8) אסור לשום פקיד של המועצה להיות נוגע בדבר או מעונין ישרות או
 בעקיפין בין בעצמו ובין ע״י אשתו או בעלה או שותפו או סוכנו בכל חוזה שנעשה

 או עבודה שנעשתה עם המועצה או שהוצאה לפועל על ידה.

 פקיד או עובד של המועצה שהייא מעונין כאמור יהיה פסול מלשמש בכל משרה
 במועצה ובצאתו חייב בדינו יהיה צפוי לקנס לא יותר מעשרה פונטים:

 בתנאי. שאין לפסול אדם כזה כאמור או להטיל עליו קנם מחמת זה בלבד שהוא
 בעל מניות, ולא מנהל העסקים, פקיד או סוכן, של כל חברה שהיא צד לחוזה

 שנחתם עם אותה המועצה או המוציאה לפועל עבודה למענה.

 13. —(1) למועצה תהא חותמת. החותמת תהא מונחה למשמרת אצל מזכיר
 המועצה, אם נתמנה מזכיר מועצה עפ״י פסקת משנה (1) של פםקא 12 של צו זה,
 או אצל הנשיא, אם לא נתמנה מזכיר מועצה, ואסור לטבוע את החותמת על שום

 מסמך אלא בנוכחותם של —

 (א) הנשיא וכן
 (ב) חבר אחר של המועצה, וכן

 (ג) מזכיר המועצה או פקיד אחר שהמועצה יפתה את כוחו.
 וכל אחך מאלה יחתום את שמו על המסמך ההוא לראיה על נוכחותו.

 14. אם נראה למושל המחוז באיזו עת שהיא שהמועצה אינה ממלאת איזה
 תפקיד או אינה מוציאה לפועל איזו עבודה שהיא נדרשת או מוסמכת לעשותם
 עפ״י צו זה, רשאי הוא לצוות על המועצה למלא אותו תפקיד או להוציא לפועל
 אותה עבודה בתוך מועד שייקבע בצו, ואם לא מלאה המועצה אחרי האמור בצו של
 המושל בזמן שנקבע בו, רש^י המושל למנות איזה אדם הנראה בעיניו כמוכשר
 אשר ימלא אותו תפקיד או יוציא לפועל אותה עבודה, וכן יוכל המושל לקבוע את
 השכר אשר ישולם לאותו האדם, ולצוות לסלק את השכר ההוא ואת ההוצאות
 הדרושות לשם הוצאתו לפועל של אותו תפקיד או אותה עבודה מתוך כספי קופת

 העיריה.

 15. למועצה תהא סמכות, באישורו של מושל המחוז, להתקין חוקי־עזר כדי
 לקיים בריאות, סדר והנהלה פנימית, ובכלל זה חוקי-עזר בעגין פיתוח כבישים
 בתוך אזור שפוטה, ומבלי לפגוע בכללותה של הסמכות דלעיל יכולים חוקי־עזר
 אלה לכלול היראות בדבר הטלתם וגבייתם של מסי המועצה והארנוניות המפורטים

 בפםקא 17 מצו זה. !

 16—(1) שנת הכספים של המועצה, תחל מיום הראשון באפריל ותסתיים ביום
 שלושים־ואחד במרץ של השנה שלאחריה. המועצה תערוך תקציב שנתי של
 הכנסתה והוצאתה ותמסור אותו לאישורו של מושל המחוז לפני הראשון בינואר

 של כל שנה.

 (2) בהתחשב עם אישורו;של מושל המחוז רשאית המועצה לשנות אתי תקציבה
 השנתי של המועצה או להעביר כל סכום או סכומים מסעיף הכנסה או הוצאה אחד

י  למשנהו. י
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 (3) המועצה תגיש למושל המחוז לפני הראשון ביוני של כל שנה העתק
 מחשבונותיה לשנת הכספים שעברה שיהיו מבוקרים ע״י רואה־חשבונו-ת מאושר 1

 מטעם מושל המחוז.

 (4) מושל המחוז ידחה כל סעיף הוצאה שהוא בנגוד לתקציב המאושר ויטיל
 את תשלום הסכום על האיש או האנשים ששלמו או שהרשו לשלם את הסכום |
 שלא בהיתר. אם הסכום שהוטל לא שולם למועצה בתוך שני חדשים מיום !
 שמושל המחוז הודיע למועצה על הטלת אותו םםים, תגיש המועצה תביעה ן

 משפטית על אותו סכום, ואם נתברר לבית המשפט שהוצאת הסכום הנידון
 לא הותרה בתקציב המאושר של השנה שבה הוצא אותו סכום, תהא המועצה
 זכאית לקבל פסלףדין על הסכום שהוטל נגד כל אדם או בני אדם אשר, כפי שנתברר,

 הסכימו לאותה הוצאה.

 (5) אם תימנע או תסרב המועצה להגיש תביעה משפטית לתשלום כל סכום
 שהוטל כאמור בפסקת המשנה הקודמת, רשאי מושל המחוז למנות כל אדם מתאים
 להגיש תביעה משפטית בשם המועצה לתשלומו של אותו סכום והוצאות משפט

 זה תשולמנה ע״י המועצה.

 מםים וארגוניות. 17.—(1) בהתחשב עם אשורו של מושל המחוז תהא למועצה הסמכות להטיל

 בכל שנה את המסים והארנוניות דלקמן, כולם או מקצתם, על רכוש הנמצא או
 על אנשים הגרים בתוך אזור שיפוטה של המועצה :—

 (א) מם רכוש על כל בנינים וקרקעות בין שהם תפושים ובין שאינם תפושים,
 ומס זה ישולם ע״י בעליהם, בתנאי —

 (ו) שהמם על בנינים וקרקעות תפושים, פרט לאדמות חקלאיות,
 לא יעלה על עשרה אחוזים משוים של הנכסים לצורך הטלת מסים?

 וכן

 (II) שהמם על קרקעות שאינן תפושות, פרט לאדמות חקלאיות, לא
 יעלה על שני אחוזים משוים היסודי של. הנכסים;

 (III) ואשר לאדמות חקלאיות, הרי (אא) כשהאדמה היא אדמת שלחין
 לא יהא המם הזה יותר ממאתים וארבעים מיל הדונם? ואילו (בב)
 אם האדמה היא אדמת בעל בלתי מושקה, לא יהא המס הזה יותר

 ממאה ועשרים מיל לדונם.

 (ב) מם כללי על כל בנינים וקרקעות תפושים פרט לאדמות חקלאיות שישולם
 ע״י המחזיקים בהם, בתנאי שמס זה לא יעלה על חמשה עשר אחוזים

 משויו של הנכם לצורך הטלת מסים?

 (ג) מם חנוך על כל בנינים וקרקעות תפושים, פרט לאדמות חקלאיות, שישולם
 ע״י המחזיקים, בתנאי שמם זה לא יעלה על שבעה אחוזים וחצי משויו של

 הנכס לצורך הטלת מסים ?

 (ד) כל שאר מסים על נכסים וארנוניות על אנשים שמועצה מקומית רשאית
 להטילם כחוק עפ״י פקודת המועצות המקומיות או עפ״י כל פקודה או חוק
 אחרים הנוהגים מזמן לזמן, שיקבעו ע״י המועצה ויאושרו ע״י מושל המחוז ?
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 (ה) מסי רשיונות למלאכות ותעשיות שיש להטילם עפ״י כל פקודה הנוהגת
 מזמן לזמן ?

 (ו) מסים שייקבעו ע״י המועצה ויתאשרו ע״י מושל המחוז בעד שירותי
 השמירה, המאור׳ סלילת כבישים והחזקתם ושאר שירותים שהמועצה
 נותנת למטרות פרטיות או צבוריות, ומסים אלה ישולמו ע״י אנשים הנהנים

 משירותים אלה.

 (ז) מסים בעד רשיונות או מסים אחרים שעירית רשאית להטילם באותו זמן,
 או שהמועצה רשאית להטילם עפ״י הוראות כל פקודה או חוק.

 (2) למועצה תהא הסמכות לעשות את הפעולות דלקמן באישורו של מושל
 המחוז —

 (א) להטיל את המסים והארנוניות והתשלומים, כולם או מקצתם, שהיא
 רשאית להטילם עפ״י הוראות פםקא זו לפי שיעורים ודרגות שונים על

 נכסים או אנשים מסוגים שונים?

 (ב) להפחית את המסים,! הארנוניות והתשלומים הנ״ל או סכומים אחרים
 או לותר עליהם לגמרי] מחמת דלותו של כל אדם החייב בהם, אלא שאין
 לפטור שום אדם מתשלום המסים והארנוניות הנ״ל מחמת זה בלבד שאינו

 תושב באיזור שיפוטה של המועצה.

 (3) הערכת הנכסים והאנשים בתוך אזור שיפוטה של המועצה לצורך תשלום
 מסים וארנוניות תעשה ותקבע בהתאם להוראות המפורטות בתוספת השביעית

 של צו זה.

 (4) כל הערבה תחל מיום1 הראשון באפריל ותהא לתקופה של שלש שנים או
 לכל תקופה אחרת שתקבע ע״י המועצה באישורו של מושל המחוז.

 (5) בכל שנה שלישית או בכל תקופה אחרת שתקבע עפ״י פםקת־משנה (4)
 דלעיל, תעשה הערכה חדשה של כל הקרקעות והבנינים שבתוך אזור שיפוטה של

 המועצה בהתאם להוראות התוספת השביעית לצו זה:

 בתנאי שאם בסוף שלש השנים הנ״ל או בסוף התקופה האחרת הנ״ל לא הוכנה
 רשימת הערכה חדשה, תשארנה בתקפן המלא רשימות ההערכה הקודמת ורשימות
 ההערכה הנוספות שהן שרירות וקיימות באותו זמן, עד שתשלם רשימת ההערכה

 החדשה.

 (6) מםי־מועצה המגיעים למועצה ייגבו בהתאם לחוק הנוהג מזמן לזמן בנידון
 גביית מסי עיריה המגיעים לעיריה, ומסים וארנוניות וסכומים אחרים המגיעים
 למועצה ייגבו בהתאם לחוק הנוהג מזומן לזמן בנידון גביית מסים המגיעים לעיריה.

 (7) המסים והארנוניות השנתיים המגיעים למועצה מכל אדם ישולמו ע״י אותו
 אדם בשנים עשר תשלומים שוים בכל יום ראשון של כל חודש:

 בתנאי שרשאית המועצה :בחוקי עזר שיותקנו בהתאם להוראות צו זה לקבוע
 שהמסים והארנוניות ישולמו בתשלומים אחרים ובתאריכים אחרים.

 סמכותה של
 המועצה לקבל

 הלואות.

 18.—(1) רשאית המועצה! באישורו של מושל המחוז אך לא באופן אחר,
 ובהתחשב עם כל אותם התנאים שיוטלו ע״י מושל המחוז, לקבל הלואה מכל אדם
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 לכל צורך שאושר ע״י מושל המחוז? וכדי להבטיח את תשלום הקרן והרבית של
 כל הלואה כזאת, רשאית היא למשכן או לשעבד כל נכס או הכנסה של המועצה.

 (2) המועצה רשאית באשורו של מושל המחוז, אך לא באופן אחר, ללוות
 באופן זמני כל סכום או סכומים מן הבנק שהמועצה מחזיקה אצלו •את כספיה.

 בתנאי כי בשום זמן לא יעלה הסכום שהיא לווה בצורה זו על חמשה
 אחוזים מהערכת ההכנסה של המועצה למשך התקופה אשר בה עורכין את התקציב

 השוטף.

 ובתנאי כי כל הסכומים שהמועצה תלוה בצורה זו יסולקו מתוך ההכנסה. של
 אותה תקופה ובמשך אותה תקופה.

 19. אסור למועצה למכור, למשכן להחכיר, להשכיר, להחליף או להעביר
 בדרך אחרת כל נכסי מקרקעין הרשומים על שמה או לעסוק בהם בכל אופן אחר

 אלא באישורו של מושל המחוז.

 20. רשאי הנשיא להתקשר בכל חוזה כדי להוציא לפועל כל עבודה שהמועצה
 רשאית לעשותה עפ״י הוראות צו זה או עפ״י הוראות כל פקודה או חוק, בתנאי—

 (א) שההוצאה הכרוכה בחוזים אלה לא תעלה על הסכום שיקבע ע״י מושל
 המחוז, וכן

 (ב) שאפשר יהא לבצע את החוזה במילואו בתוך שנת הכספים שבו נעשה
 החוזה, וכן

 (ג) שבתקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה ישנה הקצבה כדי
 סכום ההוצאה.

 20.—(1) רשאית המועצה להתקשר בכל חוזה לשם הוצאתה לפועל של כל
 עבודה מן העבודות האמורות לעיל —

 (א) כשההוצאה הכרוכה בה עולה על השיעור שנקבע ע״י מושל המחוז,
 עפ״י הפסקא הקודמת, או

 (ב) כשאי אפשר להשלים את החוזה •בתוך שנת הכספים שבה נעשה החוזה:

 בתנאי שאותו חוזה יוגש למושל המחוז ויקבל את אישורו, ומושל המחוז
 רשאי, לפי שיקול דעתו, ליתן אשור זה או לסרב לתתו.

 (2) בשיש בדעת המועצה להתקשר בכל חוזה לשם הוצאתם לפועל של כל
 עבודה או שירות בהתאם להוראות פסקא זו, עליה להזמין הצעות בהתאם לתקנות

 המפורטות בתוספת החמישית לצו זה.

 (3) כל חוזה שאושר עפ״י הוראות פםקות־משנה (1) ד(2) מפםקא זו, יחתם
 ע״י הנשיא בשם המועצה.

 הגבלות על מכירה
 וכוי של נכסי

 מקרקעין.

 סמכות הנשיא
 לעשות חוזים.

 סמכות המועצה
 לעשות חוזים.

ב 22. המועצה תהא אחראית לכל החובות וההתחייבויות של המועצה הקודמת י פ פ ה ב ן י ט ק א  ה

 של מועצת נתניה של נתניה ותהא זכאית לקבל לידה, וקבל תקבל את כל הרכוש והאקטיב מאיזה

' מין שהוא, וכל טובות ההנאה. באותו אקטיב ובאותו רכוש, וכן את כל החובות ת מ ד י ק  ה

 וההתחייבויות המגיעים לאותה מועצה במדה שיתאשרו ע״י מושל המחוז בכתב
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 לאחר שתוגש למושל המחוז רשימה מפורטת של הפסיב, הרכוש, האקטיב והחובות
 וההתחייבויות, כשהיא מבוקרת כהלכה.

 23. —(1) כל הכספים המתקבלים ע״י המועצה או בשמה בתוקף הוראות צן קופת המועצה.
 זה או בתוקף הפקודה העיקרית או בתוקף כל פקודה אחרת או חוק אחר או באופן

 אחר, יהוו קרן שתקרא ״קופת המועצה״ (הקרויה להלן ״הקופה״).

 (2) הקופה תשמש לתשלום ההוצאות שהוצאו כחוק ע״י המועצה עפ״י הוראות
 צו זה או עפ״י הוראות הפקודה העיקרית או עפ״י כל פקודה אחרת או חוק אחר
 וכל סכומים אחרים המגיעים כחוק למועצה, וההוצאות והסכומים הנ״ל ייזקפו

 לחובתה של הקופה:

 בתנאי שאין לשלם כל תשלום מתוך כספי הקופה אלא אם כן נתאשר בתקציב
 של אותה שנה או שנתאשך במיוחד ע״י המועצה באישורו של מושל המחוז.

 (3) גזבר המועצה ואנש אין גזבר — אותו הפקיד שנתמנה במיוחד ע״י
 המועצה, יהא אחראי לבטחונה של הקופה.

 (4) כל הכספים השייכים לקופה או שנתקבלו למענה או לחשבונה ישולמו
 מיד לקבלתם לחשבון המועצה באותו בנק שהמועצה תקבענו באשורו של המושל:

 בתנאי שהמועצה תוכל מזמן לזמן להרשות לגזבר להחזיק אצלו סכום כסף
 שיספיק להוצאות היומיות! של המועצה:

 ובתנאי, שאם אין בנק בתוך אזור המועצה, יחזיקו את כל הכספים האלה
 בצורה בטוחה שתאושר ע״י מושל המחוז.

 (5) כל פקודות התשלום, תלושי התשלום או השיקים הנזקפים לחובת הקופה
 יהיו חתומים ע״י הנשיא ותהיה עליהם חתימה נגדית של הגזבר או של כל פקיד
 שנתמנה במיוחד בהתאם להוראות פסקודמשנה (3) של פסקא זו להיות אחראי
 לבטחון הקופה, והבנק יוכל לשלם את כל פקודות התשלום, תלושי התשלום או

 השיקימ לחובת הקופה כשהם חתומים ונושאים התימה נגדית.

 (6) מותר להשקיע מזמן לזמן כל כסף מכספי הקופה באותו אופן שהמועצה
 תחליט באישורו של מושל^ המחוז.

 (7) בהתחשב עם ההוראות הקודמות של פסקא זו רשאי מושל המחוז לתת
 הוראות בנידון הנהלת הקופה, ועל המועצה לנהל את הקופה בהתאם לאותן הוראות.

 24. —(1) הנשיא יכין בהקדם האפשרי לאחר יום הראשון באפריל של כל דו״ח על הנהלת
 שנה דו״ח מפורט על הנהלת אזור המועצה בשנים עשר החדשים הקודמים. המועצה.

 (2) דו״ח זה יוגש למועצה וביחד עם כל התקונים שיעשו בו ע״י המועצה
 או כל ההחלטות הכלולות!בו יועבר למושל המחוז לא יאוחד מיום הראשון ביוני

 שבכל שנה.
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 תוספת ראשונה.
 אזור השיפוט של המועצה יכיל את גושי חדישים ואת החלקים של גושי הרישום דלקמן:—

, 18), 8233, חלקות 3 ו־6  8228, 8229 (פרט לחלקה מס׳ 14), 8230, 8231, 8232 (פרט לחלקה מס
 של גוש 8234, חלקות 1 עד 15 ועד בכלל וחלקות 39 ד40 של גוש 8238, 8239, חלקות 1
 עד 17 ועד בכלל של גוש 8240 ואותו חלק של חלקה 48 של גוש 8240 הגובל עם החלקות 1
 עד 17 הנ״ל ועם הגושים 8260 ד8261, 8241 ,8242, 8243, 8244, 8245, 8246, 8247, 8248, 8250,8249,
 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259, 8260׳ 8261, 8262, 8263, 8264, 8265,
 8266, 8267, 8268, 8269, 8270, 8271, 8272, חלקות 1 עד 10 ועד בכלל, וחלקות 33 עד 44 ועד

 בכלל של גוש 8273, חלקות 1 עד 5 ועד בכלל של גוש 8274, וגוש 8275.

 תוספת שניה.
 ההכשרות הדרושות להרשמה בפנקס הבוחרים.

 1. כל אדם הגר באזור שיפוטה של המועצה, או שיש לו נכסים באותו אזור תהא לו הזכות להרשס
 בפנקס הבוחרים אם —

 (א) אינו פחות מבן עשרים ואחת שנה, וכן
 (ב) דר באזור שפוטה של המועצה או היה בעל נכסים המצויים באזור הזה, לא פחות משנים

י מושל המחוז להכנת פנקס הבוחרים או לתיקונו, וכן ״  עשר חודש לפני התאריך שנקבע ע
 (ג) אם בתוך שנים עשר החדשים שקדמו לתאריך שנקבע ע״י מושל המחוז להכנת פנקס הבוחרים
 עפ״י פסקא 5 מצו זה או בתוך שנים עשר החדשים שקדמו לתאריך שנקבע לכל תקון של
 הפנקס, הכל לפי הענין, שלם מסים וארנוניות (או ארנוניות) המגיעים ממנו למועצה בסכום של

 חמש מאות מיל לפחות, בעד כל תקופה של שנים עשר חודש :

 בתנאי כי אם שלם אדם בהתאם לפסקת־משנה זו מסים וארנוניות (או־ארנוניות) בשעור של
 יותר מחמש מאות מיל כי אז, בתוקף כל המש מאות מיל נוספים ששלם יתר על חמש מאות
 המיל הראשונים, רואין ילד(ה) אחד (אחת) מילדיו (מילדותיו) או מילדיה (מילדותיה) (אם
 אין אותו ילד רשום כבר בפנקסי המסים של המועצה) לפי סדר גיליהם, כאילו מלא אחדי

 דרישות פםקת־משנה זו בענין תשלום מסים.

 2. אשה שמלאו לה לא פחות מעשרים ואחת שנה תהא זכאית להרשם בפנקס הבוחרים אם יש
 זכות לבעלה להדשם בו לגבי בית שהם דרים בו ביחד,• כיוצא בזה — בעל שמלאו לו לא פחות
 מעשרים ואחת שנה יהא זכאי לחדשם בפנקס הבוחרים אם יש זכות לאשתו לחדשם בו לגבי בית

 שהם דרים בו ביחד.

 תוספת שלישית.
 ההכשרות הדרושות כדי להבחר כחבר המועצה.

 1. כל אדם ששמו נכלל בפנקס הבוחרים יהא זכאי להבחר כחבר המועצה אם —

 (א) הוא דר באזור שיפוטה של המועצה או היה בעל נכסים באותו אזור מזה שנתים לפחות, וכן

 (ב) אינו פחות מבן עשרים וחמש שנה, וכן
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 (ג) שלם בתוך שנים עשר החדשים שקדמו לתאריך שנקבע להכנת פנקס הבוחרים עפ״י פםקא 5
 מצו זה או שקדמו לתאריך שנקבע לתקונו של פנקס כזה, הכל לפי הענין, מםים וארנוניות (או
 ארנוניות) המגיעים ;ממנו למועצה בסכום של פונט אחד לפחות בעד כל תקופה של שנים עשר

 חודש: !
 בתנאי כי אם שלם אדם בהתאם לפסקת־משנה זו מסים וארנוניות (או ארנוניות) בשעור של
 יותר מפונט אחד כי אז, בתוקף כל פונט נוסף ששלם יתר על הפונט הראשון רואין ילד(ה) אחד
 (אחת) מילדיו (מילדותיו) או מילדיה (מילדותיה) (אם אין אותו ילד רשום כבר בפנקס המסים
 של המועצה), לפי סדר גיליהם, כאילו מילאו אחרי דרישות פםקת־משנה זו בענין תשלום מסים.

 2. אשה שמלאו לה לא פחות מעשרים וחמש שנה תהא זכאית להבחר כחברת המועצה אם יש
 זכות לבעלה להבחר כחבר! המועצה לגבי בית שהם דרים בו ביחד, וכיוצא בזה בעל שמלאו לו לא
 פחות מ~25 שנה יהא זכאי! להבחר כחבר המועצה אם יש זכות לאשתו להבחד כחבר המועצה לגבי

 בית שהם דרים בו ביחד. !

 תוספת רביעית.
 ; תקנות בענין הנהלת הבחירות.

 1. המונח ״נקבע״ בתקנות אלה פירושו נקבע ע״י מושל המחוז.
 ן

 2. מושל המחוז ימנה' פקיד־בחירות לנהל את הבחירות.

 3.—(1) הצעת מועמדים תעשה לפי העקרון של ביאת כח יחסית.

 (2) כל מועמד יוצע בכתב ברשימה מפלגתית שתערך בטופס הקבוע ותהא חתומה ע״י המועמד
 ולא פחות מחמשה אחוזים למאה מהמספר הכללי של הבוחרים (גברים או בשים או גברים ונשים)
 בפנקס הבוחרים. הרשימה המפלגתית תמםר לפקיד הבחירות בזמן ובמקום שיודיעו עליו קודם לכן

 במודעה שתפורסם במקום.! פקיד הבחירות, בהתיעצות עם ועדת הבחירות, יבדוק כל רשימה כדי •
 לברר אם היא בתקונה, ומיד לאח״כ יפרסם את הרשימות המפלגתיות של המועמדים שהוצעו כחוק
 מתוך שידביק את הרשימות מחוץ למשרדי המועצה או בפתחי בתי התפלה או בנינים צבוריים אחרים.
 (3) רשימה מפלגתית תוכל לכלול מספר של שמות ולא יותר ממספר חברי המועצה, אך שום

 רשימה מפלגתית לא תכלול פחות משלושה שמות של מועמדים.

 (4) אין אדם רשאי להעמיד את עצמו כמועמד של יותר מרשימה מפלגתית אחת.
 (5) אסור לבוחר לחתום על יותר מרשימה מפלגתית אחת, ואם עשה כזאת אין מביאין בחשבון

 את חתימתו על שום רשימה מן הרשימות שהוא חתם עליהן.
 (6) כל הזכאי לבחור רשאי להגיש במודעה בכתב במשך שבעים ושתים שעה משעה שהודבקו
 הרשימות המפלגתיות, התנגדות בכתב לפקיד הבחירות להצעת כל מועמד מחמת שאין לו סגולות
 ההכשרה הדרושות עפ״י החוק או מחמת שלא הוצע כחוק. פקיד הבחירות, לאחר שימלך בדעתה

 של ועדת הבחירות, יחליט! החלטה סופית על כל התנגדות.

 (7) אם אין מספר המועמדים המוצעים עולה על מספר המקומות הפנויים, תכריז ועדת הבחירות
 את המועמדים כחברים נבחרים, ותפרסם מיד מודעה בהדביקה את רשימת השמות של• המועמדים

 שנבחרו כך מחוץ למשרדי המועצה ובפתחי בתי התפלה.
 (8) אם תהיה התחרות; בבחירות, יועיד פקיד הבחירות במודעה פומבית יום לשם עריכת הקלפי

 שלא יהא מוקדם משבעה !ימים ולא מאוחר מעשרים יום למן היום שנקבע להצעת מועמדים.

 ן
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 (9) לא פחות משלושה ימים לפני תאריך הקלפי תודיע כל מפלגה המשתתפת בבחירות לפקיד
 הבחירות בכתב את הרשימה המפלגתית שלה. ואת דבר כל הסכם שסידרה בהתאם לפםקא 18(2) בענין
 עודפי הקולות במקרה שתהיה קלפי. . מודעה כזאת תחתם לפחות ע״י !רוב של המועמדים שהוצעו

 כהלכה של כל מפלגה הנוגעת בדבר.

 4. —(1) כל מועמד שהועמד לבחירה כחבר המועצה חייב להשליש בידי פקיד הבחירות סכום של
 עשרה פונטים, ושום מועמד שלא מלא אחר הוראה זו לא יבחר כחבר מועצה בין בקלפי ובין בצורה

 אחרת.

 (2) הפקדון שהשליש מועמד בקשר לכל בחירה עפ״י פסקת־משנה (1) מפםקא זו, יוחזר לו
 לאותו מועמד ע״י פקיד הבחירות במקרים הבאים:—

 (א) אם נבחר כחבר המועצה, או

 (ב) אם נבחרו אדם אחד או יותר ששמותיהם הופיעו ברשימה, המפלגתית שבה הופיע שם המועמד.

 אם לא נבחר אותו מועמד, או אם לא נבחר כל מועמד אחר ששמו מופיע ברשימה המפלגתית
 שבה הופיע שמו של אותו מועמד, מחרימין את פקדונו לזכות קופת המועצה.

 (3) אם השליש מועמד פקדון ומת לפני הבחירות, מחזירין את פקדונו לבא כחו האישי או
 ליורשיו.

 5. פקיד הבהירות יצוה להדביק לא פחות מחמשה ימים לפני עריכת הקלפי, מודעה במקומות
 בולטים שתפרט את היום, את השעה ואת המקום לעריכת הקלפי, וכן את שמו, מקום מגזיריו ומשלה•־

 ידו של כל מועמד.

 6. —(1) הבחירות תהיינה חשאיות.

 (2) פקיד הבחירות יהא אחראי להנהלת הקלפי ויוכל למנות אנשים ופקידים ככל אשר ימצא
 לנכון למען עזור לו בדבר.

 7. פקיד הבחירות ימציא לצורך שמוש לכל תחנות קלפי:—

 (א) העתקה מפנקס הבוחרים או מפנקסי־הבוחרים לרובע או לרובעים הנוגעים בדבר ?

 (ב) תיבה לקבלת פתקאות הבוחרים (הקרויה להלן קלפי) מותקנת במנעול ובמפתח;

 (ג) כמות מספקת של רשימות שהוצעו כחוק, לשמוש הבוחרים; העתקות מהרשימות האלה
;  . תודבקנה במקומות בולטים בתחנת הקלפי

 (ד) כמות מספקת של מעטפות לשים בהן את רשימות המפלגות.

 8. פקיד הבחירות יוכל למנות כל אדם מוכשר שיהא ממונה על תחנת־בחירות (ויהא כלול
 בזה במונה ״פקיד־בחירות״) ופקיד או פקידים שיעזרו על ידו, בתנאי שמי שנתמנה כך יקבל עליו

 בשבועה או בהן צדק, בטרם יתחיל במילוי תפקידיו, לשמור על סודיות הקלפי.

 9. לפני התחלת הבחירות יציג פקיד־הבחירות את הקלפי כשהיא פתוחה וריקה לעיני חברי
 ועדת הבחירות אם יש מהם המצויים במקום, או לעיני כל אדם אחר המצוי במקום, ואה״כ יסגור
ה חותם באופן שלא יוכלו לפתוח את הקלפי אלא בשבירת החותם;  בפניהם את הקלפי ויטבע י

 לאח״כ יבאר לאנשים המצויים במקום את אופן הבחירה ואת מספר האנשים שמותר לבחור בהם.

 10. —(1) כל בוחר יביא אתו או י־קבל בתחנת הקלפי טופס של רשימת המועמדים של המפלגה
 שהוא רוצה לבחור בה. כל רשימות המפלגות תהיינה על ניר לבן ובגודל ובצורה שייקבעו ע״י

 פקיד הבחירות.
 (2) בכניסתו יראה הבוחר את כרטים־הזהות שלו בתור בוחר, והפקיד ירשום סימן בצד שמו

 של הבוחר בהעתקה של פנקם־הבוחרים.
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 (3) לאח״כ יטבע פקיד הבחירות על כרטים־הזהות את המלה ״בתר״ ויחזיקנו אצלו, וירשום
 על מעטפה את שמו בר״ת וימםרנה לבוחר.

 (4) הבוחר ישים את: הרשימה המפלגתית שלו בתוזך המעטפה שקבל מפקיד הבחירות, ואת
 המעטפה ואשר בתוכה ישים בתוך הקלפי לעיני פקיד הבחירות.

 (5) כל בוחר רשאי להצביע בעד רשימה אחת בלבד.

 11.—(1) הבוחר ימחק| מרשימת מפלגתו לא פחות ממחצית מספר השמות, בתנאי שאם מספר
ת אינו זוגי, עליו למחוק לא פחות משם אחד יהר על מספר השמות שהשאיר, אך לא יוסיף  השמו

 כל שם לרשימה.
 (2) אם לא מחק הבוחר מספר מספיק של שמות מרשימת מפלגתו׳ הרי בשעת מנין הקולות

 יעשה פקיד הבחירות או עוזרו את מספר המחיקות הדרוש, החל מסוף הרשימה.

 12 .בהקדם האפשרי ;לאחר נעילת הקלפי יעשה פקיד הבחירות סדורים למנין הקולות במעמד
 המועמדים או באי־כוחם ובמעמד ועדת הבחירות ויודיע למועמדים או לבאי־כוחם ולועדת הבחירות

 על הזמן והמקום שבהם יתחיל במנין הקולות.

 13. פקיד הבחירות ועוזריו והמועמדים או באי־כוחם וחברי ועדת־הבחירות רשאים להיות נוכחים
; מועמד אחד או בא־כוהו, יגש פקיד הבחירות למנין הקולות כאילו היו עדר  במבין הקולות. אם נ
 המועמד או בא־כחו נוכחים. שום אדם אחר לא יהא רשאי להיות נוכח בשעת מנין הקולות אלא

 באישורו של מושל המחוז.

 14. אם לא יוכלו לגמור את מנין הקולות בישיבה אחת, יאחז פקיד הבחירות באמצעי־זהירות
 מספיקים לשמירת פתקאות הקלפי במשך ההפסקה.

 15. —(1) כל רשימה מפלגתית שלא הושמה במעטפה החתומה בר״ת שמו של פקיד הבחירות
 תהיה בטלה ומבוטלת ולא תבוא במנין.

 (2) אם שמו במעטפה יותר מרשימה מפלגתית אחת, תהיינה כל הרשימות שבמעטפה בטלות
 ומבוטלות ולא תבאנה במבין.

 (3) אם הוסף איזה שם לרשימה המפלגתית, תהא כל הרשימה בטלה ומבוטלת ולא תבוא
. ן  ימני

 16. הסך הכל של רשימות מפלגתיות ששמו הבוחרים לתוך הקלפי יחולק במספר המקומות
 הפנויים במועצה, והמספר! השלם הקרוב ביותר למנה יהא מכסת הקולות הדרושה כדי לזכות אדם

 במקום במועצה.

 17. כל מפלגה תהא זכאית למקום אחד במועצה בעד כל מכסה של קולות שתקבל.

 18. —(1) המקומות הנותרים יחולקו בין אותן המפלגות. שיהיה להן, אם כל אחת לבדה ואם מתוך
 צירוף של קולות, כפי שנקבע בפסקודמשנה (2) של סעיף זה, עודף הקולות .הגדול ביותר לאחר

 חיסור המכסות השלמות, |
 בתנאי שאם היה הס״ה של רשימות מפלגתיות ששמום בתוך הקלפי לזכות מפלגה בוחרת

 פחות מן המכסה המלאה, יהא סך הכל זה חשוב כעודף קולות:
 ובתנאי שאם הצירוף: של שני עודפי קולות או יותר מצטרף ליותר מן המכסה, מיחדין מקום

י במעלה יוסיף להחשב כעודף קולות.  לכל מכסה שלמה והעודף השנ
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 (2) מותר לשתי מפלגות או יותר לבוא לידי הסכם ביניהן, באותם התנאים אשר יסדרו ביניהן
 להקצאת מקום נוסף אחד או מקומות נוספים אחדים אשר תהיינה זכאיות בו (או בהם) מכוח צירוף
 עודפי הקולות: בתנאי ששום הסכם כזה לא יהא בר תוקף אלא אם כן נמסרה הודעה עליו לפקיד

 הבחירות בהתאם לפםקא 3(9) של סעיף זה.

 19. סדר־הבכורה של מועמדים בכל רשימה מפלגתית ייקבע לפי מספר הקולות שניתן לכל
 מועמד.

 20. אם יהיה מספר קולות שוה לכמה מפלגות או לכמה מועמדים בבחירות, יוחלט סדר־הבכורה
 ביניהם בהפלת־גורל פומבית ע״י פקיד הבחירות.

 21. מיד לאחר מנין הקולות יכין פקיד הבחירות רשימה המפרטת את תוצאות הקלפי, והוא
 ידביק את הרשימה הזאת בפתח משרדי המועצה ובפתחי בתי־התפילה או סמוך להם.

 22. כל אדם שבחר או שהיתה לו זכות בחירה או הטוען שהיה מועמד בבחירות או הטוען
 שהיתה לו זכות להבחר באותן בחירות, או היועץ המשפטי, או בא־כוחו, רשאים, בתוך חמשה עשר
 יום לאחר פרסום תוצאות הבחירות כאמור לעיל, להגיש בקשת בחירות לבית משפט השלום נגד

 בחירתו של כל חבר במועצה על יסוד כל נימוק מהנימוקים דלהלן:—

 (א) כי הבחירה נפסלה מחמת התראות, השפעה בלתי הוגנת, שוחד, או פעולה בלתי חוקית,
 כמוגדר בפקודת העיריות, או

 (ב) כי יש יסוד להניח שפעולות או תשלומים בלתי חוקיים או מתן עבודה בדרכים בלתי חוקיות,
 כמוגדר בפקודת העיריות, השפיעו על תוצאות הבחירות, או

 (ג) כי הנבחר היה בשעת בחירתו פסול להבחר עפ״י צו זה, או

 (ד) כי הנבחר לא נבחר כהלכה ברוב של קולות חוקיים.

 23. —(1) כתום הבירור של בקשת בחירות יחליט בית המשפט אם חבר המועצה שעל בחירתו
 הוגשה הקובלנה. נבחר כהלכה או אם אדם אחר נבחר כהלכה, ואם נבחר אדם אחר, מי הוא אותו האדם
 האחר, או אם היו הבחירות בטלות, ובית המשפט יגיש למושל המחוז תעודה הכוללת את החלטתו
 בענין זה, ומשהוגשה התעודה הזאת תהיה ההחלטה סופית ומושל המחוז יוציא לפועל את ההחלטה
 ויכריז אם המועמד שחולקים על בחירתו באותה בקשה או בכל: בקשה אחרת נבחר כהלכה ומי הוא

 האדם שנבחר כהלכה ,ואם הבחירות בטלות.

 (2) אם הכריז מושל המחוז את הבחירות בטלות, עליו לקבוע יום לעריכת בחירות חדשות
 למועצה.

 תופפת חמשית.
 תקנות בענין הזמנת הצעות לחוזים ע״י המועצה.

 1. בהתאם להוראות פםקא 21(2) מצו זה, תמונה ועדת הצעות ע״י המועצה והיא תפרסם את
 דרישותיה של המועצה בשני עתונים מקומיים לפחות.

 2. המודעה צריכה לציין את התנאים הכלליים של החוזה בצרוף תאור קצר של הדרישות
 ותציין היכן אפשר לקבל את טופסי הבקשות ואת פרטי הדרישות.
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 3. מיד לקבלתן תושמנה ההצעות בתבה נעולה במשרד המועצה. לתבה זו יהיו שני מנעולים
 שונים זה מזה ומפתחותיהם יהיו שמורים בידי אותם האנשים השונים שהמועצה תמנה אותם.

ד ע״י  4. כל ההצעות תפתחנה במעמד רוב של חברי ועדת ההצעות ותרשמנה ע״י המזכיר א
 פקיד אחר שיתמנה מטעם;המועצה.

 5. לא ידונו בהצעות!שיש בהן פגם או שהגיעו באיחור זמן.

 6. בדרך כלל תמליץ הועדה לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, בתנאי שהמחירים המוצעים
 יהיו הוגנים ושיהא ברור לה לועדה כי המציע הוא אדם מתאים לכך. כשאין ממליצין על ההצעה

 הנמוכה ביותר, על ועדת ההצעות לרשום את הנימוקים לכך.

 תופפת ששית.
 לכבוד ועדת הבחירות של המועצה המקומית (עיר נתניה).

 התנגדות לפנקס הבוחרים.

 אני, , הגר ב , מוסר בזה מודעה כי * אני טוען
. מ  ששמי צריך להיכלל בפנקס הבוחרים, או * אני מתנגד להכללת שמו של.

 בפנקס הבוחרים, מטעמים! אלה:—

לד  מחק את הפסקא שאינה דרושה .

 התופפת השביעית.
 תקנות בנידון הערכת נכסים ואנשים.

 1.—(1) השווי־לצורך־מס של כל קרקע בלתי תפוסה יהיה ,כשמעדיכים אותה על יסוד השווי־
 לצורך־מם, ששה אחוזים למאה משויה היסודי.

 (2) השווי־לצורך־מם של כל קרקע תפוסה' יהיה, כשמעריכים אותה על יסוד ד״שווי־לצורך־מם,
 דמי השכירות שאפשר לקבל בעד השכרתה משנה לשנה לאותה המטרה שלשמה היא משמשת.

 (3) השוי־לצורך־מם של כל בנין יהיה דמי השכירות שאפשר לקבל מהשכרתו משנה לשנה
 לאחר שינכו מדמי השכירות את הסכומים דלקמן, דהיינו:—

 (א) אם דמי השכירות שאפשר לקבל מהשכרתו של בנין משנה לשנה אינם עולים על ארבעים
 פונט — רבע מדמי! השכירות.

 (ב) אם דמי השכירות שאפשר לקבל מהשכרתו של בנין משנה לשנה עולים על ארבעים פונט —
 חמשית מדמי השכירות האלה, או סך עשרה פונטים, הכל לפי הסכום הגדול יותר.

 בתנאי שאם משמש הבנין למפעל תעשיה שמשתמשים בו במכונות המונעות בדרך מיכאנית,
 ינוכה שליש מדמי השכירות האלה.

 (4) אם השכיר השוכר חדד או חדרים בבנין, הרי השוי־לצורך־מם של החדר או החדרים ייקבע
 בסכום שיחסו אל השוי־לצורך־מס של הבנין כולו יהיה כיחס החדר או מספר החדרים שהושכרו על

 ידי השוכר אל מספר החדרים של הבנין.
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 2. למועצה תהיינה שתי ועדות שאחת מהן תקרא ועדת ההערכה והשניה ועדת הערעורים,
 והוראות פםקא 11 מצו זה תחולנה על הועדות הללו.

 3. ועדת ההערכה תעריד נכסים ואנשים המצויים באזור שיפוטה של המועצה בהתאם להוראות
 תוספת זו וכל חוקי־עזר שהותקנו עפ״י הוראות צו זה, ותכין רשימה שתקרא רשימת הערכה, אשר

 תכלול את הפרטים הבאים, דהיינו:—
 (א) מספר ההערכותן

 (ב) בנידון קרקעות ובנינים:—
 (I) הכתובת או שם אחר של הנכס?

 (II) שמו של בעל הנכס;
 (III) שמו של המחזיק בנכם, אם יש מחזיק?

 (דו) תאורו, סוגו, או דרגתו של הנכס?

 0\) אם הנכם הוא בנין — דמי השכירות שאפשר לקבל מהשכרתו משנה לשנה, ושויר
 לצורן״מם:

 בתנאי שועדת הערכה לא תכלול ברשימת ההערכה שום בנין חדש שבניתו טרם
 הושלמה, ואין לראות שום בנין חדש כבנין שהושלם עד שלא יהא תפוש הבנין כולו או

 חלק הימנו?

 (0/1 אם הנכם הוא קרקע תפוסה ומעריכים אותה על יסוד שווי־לצורך־מס — דמי החכירה
 שאפשר לקבל ממנה בהחכרתה משנה לשנה, ושוירלצורדמס ?

 (0/11 אם הנכם הוא קרקע פנויה ומעריכים אותה על יסוד שוי־לצורך־מם — השוי היסודי
 של אותה קרקע ושויה־לצורך־מם ? וכן

 י  (ג) בנידון אנשים:

 (!) שמו וכתובתו של כל אדם ואדם החייב בתשלום מסים? וכן

 (11) הסוג או הדרגה של כל אדם כזה.

 4. —(1) ועדת ההערכה וועדת הערעורים רשאיות לדרוש מאת הבעל או המחזיק של כל קרקע
 או בנין החייבים בהערכה להמציא לה חשבונות מדמי השכירות של הבנינים או הקרקעות, ולהראות
 לה אותם המסמכים ולמסור לה את כל אותן הידיעות שיהיו דרושים להכנת רשימת ההערכה או
 לשם כל דבר אחר בקשר עם הערכה, ולצורך זה תוכל כל ועדה וועדה או כל אדם שימונה על ידן
 לתכלית זאת להכנם לכל נכס כזה בכל עת שהיא מעת זריחת השמש ועד שקיעתה ולבדוק אותו

 ואם נחוץ — גם לערוך בו מדידה.

 (2) בלי הסכמת הדייר אסור להכנם עפ״י סעיף זה לשום דירה שדרים בה, אלא אם כן ניתנה
 למחזיק הדירה, כל אימת שאפשר, הודעה בכתב עשרים וארבע שעות מראש וציינו בה, במידת הדיוק

 האפשרית את שעת הכניסה אל הדירה.

 (3) כל אדם —

 (א) הממאן להמציא את החשבונות או להראות מסמכים או ליתן את הידיעות המפורטות לעיל
 תוך שבוע אחד מן היום שבו נדרש לעשות זאת, או

 (ב) המגיש ביודעין חשבון כזה בצורה כוזבת או בלתי נכונה או מוסר ביודעין ידיעה כזאת
 כשהוא יודע שהיא כוזבת או בלתי נבונה, או
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 (ג) העוצר׳ מעכב או מונע את ועדת ההערכה או ועדת הערעורים או כל אדם אחר אשר נתמנה
 על ידן כאמור לעיל מלהכנס אל הקרקעות או הבנינים, מלבדוק אותם או לערוד בהם מדידה

 כאמור לעיל, — !
 יאשם בעברה ובצאתו חייב בדינו יהיה צפוי לקנס שלא יעלה על חמשים פונט או למאסר שלא יעלה

 על ששה חדשים או לשני העונשים כאחד.

 5. —(1) רשימת ההערכה תונח במשרד המועצה ויוכלו לעיין בה כל האנשים שהוטל עליהם מס
 או הצפויים להטלת מם עליהם.

 (2) הנשיא יורה לפרסם במשרד המועצה ובכל מקום צבורי אחר שיקבע, מודעה בנוגע להנחת
 הרשימה ובאותה מודעה יציין כי תור ארבעה־עשר יום מיום פרסום המודעה רשאי כל אדם לבדוק

 את הרשימה ,להעתיקה או להעתיק קטעים הימנה.

 6.—(1) בתור ארבעזלעשר יום מיום פרסום המודעות הנ״ל, רשאים המועצה או כל אדם הרואה
 את עצמו מקופח על ידי הרשימה הזאת בשל אחד מן הנימוקים הבאים, ליתן מודעה בכתב על

 התנגדותו, ובה יציין את הנימוקים:—

 (א) שנכלל שלא בצדק ברשימת ההערכה כבעל קרקע או בנין או כמחזיק בהם׳ או כמי שדר
 בתור אזור שיפוטה של המועצה?

 (ב) שלא נכלל כבעלן קרקע או בנין או כמחזיק בהם, או כגר בתור אזור שיפוטה של המועצה;
 (ג) שהערכת כל קרקע או בנין שהוא בעליהם או מחזיק בהם, איננה נכונה או אינה צודקת ?

 (ד) שאיזה אדם אחר הוצא שלא בצדק מרשימת ההערכה;
 (ה) שהערכת איזה קרקע או בנין איננה נכונה או אינה צודקת;

 (ו) שאיזה נכס או אדם נכללו שלא בםוגם הנכון או שלא בדרגתם הנכונה.
 (2) ועדת ההערכה תודיע לאדם .שהגיש את ההתנגדות, באחיה יום תדון בהתנגדות, ואם
 ההתנגדות פוגעת ישרות באיזה אדם אחר זולת המתנגד, עליה למסור הודעה על כד גם לאותם
 אדם. אדם כזה דשאי להופיע בין בעצמו ובין על ידי בא־כוח מורשה ואף המועצה רשאית להופיע

ד זו.  בדי

 (3) ועדת ההערכה. תתקן את רשימת ההערכה לפי ההחלטה שתתקבל על יסוד ההתנגדות
 שהוגשה, ומשתתוקן רשימת ההערכה באופן סופי, תאשר את הרשימה מתור שחברי הועדה יחתמו
 עליה. הרשימה שתאושר כד תונח במשרדי המועצה, ובהתחשב עם התקונים שהוכנסו בה בהתאם
 לפםקא 7(5) מצו זה, תהא רשימה זו רשימת ההערכה בת־התוקף עד שתעיד רשימת הערכה חדשה

 על פי פםקא 17 מצו זה.

 (4) הנשיא יורה לפרסם מודעה בנוגע להנחת רשימת ההערכה המתוקנת במשרדי המועצה
 ובמקומות צבוריים אחרים שיקבעם לשם כד ,ובאותה מודעה יציין כי בתור ארבעדדעשר יום מיום

 פרסום המודעה, רשאי כל אדם לבדוק את הרשימה, להעתיקה או להעתיק קטעים הימנה.

 7. —(1) כל אדם (לרבות המועצה) אשר —

 (א) פנה לועדת ההערכה בבקשה לתקן את רשימת ההערכה, או

 (ב) נפגע על ידי בקשה כזאת,

 רשאי, בתור ארבעה־עשר!יום מיום פרסום המודעה על הנחת הרשימה המתוקנת, כאמור לעיל, לערער
 בפני ועדת הערעורים. ;
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 (2) רשאית ועדת הערעורים לדרוש שכל אדם, פרט למועצה, ישליש פקדון בסכום של לא יותר
 משני פונטים בעד הוצאות הבירור של כל ערעור וערעור לפני הבירור,-ואם אין משלישין את

 הפקדון שנקבע כך, תדחה הועדה את הערעור.

 (3) ועדת הערעורים תשמע את טענות המערער והמשיב או, לפי שקול־דעתה, כל אדם אחר
 שיופיע בשמם, והיא רשאית לשמוע את כל אותם העדים ולדרוש כל אותם המסמכים שתראה צורך

 בהם.

 (4) החלטתה של ועדת הערעורים תהא סופית, ואין לערער עליה בפני כל בית־משפט, פרט
 לשאלוודחוק אשר עליהן אפשר לערער בפני שופט־שלום.

 (5) ועדת הערעורים תורה לשנות את רשימת ההערכה בהתאם להחלטתה ותודיע את החלטתה
 לועדת ההערכה.

 (6) ניתנה החלטה לזכות המערער, מחזירין לו את הפקדון, אם הושלש פקדון׳ ואילו אם ניתנה
 החלטה נגדו, רשאית ועדת הערעורים להחזיק בידה או להחזיר את הפקדון, כולו או מקצתו, ואם
 נתברר לה לועדת הערעורים כי הערעור הוגש מתוך קלות־ראש או כדי להכשיל, תחזיק ועדת

 הערעורים בידה את הפקדון כולו.

 (7) מי שצפוי לתשלום מסים שהוטלו בהתאם להוראות צו זה׳ חייב לשלים את סכום המסים
 האלה ביום פרעונם, ואפילו הגיש ערעור על רשימת ההערכה וביום פרעונם של המסים עדיין לא

 ניתנה החלטה ביחס לערעור:

 בתנאי כי אם הוכנס תקון ברשימת ההערכה כתוצאה מההחלטה בערעור, הרי אם שלם אותו
 אדם סכום גדול מדי, מחזירין לו או זוקפין לזכותו את ההפרש שבין הסכום המגיע ממנו לבין הסכום
 ששלם, ואילו אם שלם פחות ממה שמגיע ממנו, יהא חייב לשלם את ההפרש המגיע ממנו, וגובין

 את ההפרש הזה כדרך שגובין פיגורי מסים.

 8.—(1) רשאי הנשיא לתקן כל טעות־םופר שחלה ברשימת ההערכה.

 (2) כל נכס החייב בתשלום מם והושמט מרשימת ההערכה לא יהא מחמת כן פטור מחובתו זו.
 ועדת ההערכה רשאית להוסיף את הנכם הזה לרשימה בכל עת שבה יש תוקף לאותה רשימה,
 ומשהוסף הנכם לרשימה יהיו בעליו או המחזיקים בו צפויים לתשלום המסים בעד השנה שבה הוסף
 הנכס לרשימה וכן בעד כל אותן השנים הקודמות אשר בהן היה תוקף לאותה רשימה? יש למסור
 לבעל הנכם ולמחזיקים בו (או למחזיקים בו) הודעה בכתב המפרטת את המם שהוטל על הנכם,
 ובהתחשב־ עם ההוראות שבתוספת הזאת בענין הגשת התנגדות וערעור, יגיע תשלומו של מס זה

 שהוטל כך כתום ארבעדרעשר יום מתאריך ההודעה.

 (3) מי שחייב בתשלום מסים והושמט שמו מרשימת ההערכה לא יהא מחמת כן פטור מחובתו זו.

 ועדת ההערכה רשאית להוסיף את שמו לרשימת ההערכה בכל עת שבה יש תוקף לאותה רשימה.
 ומשהוםף שמו לרשימה, יהא אותו אדם צפוי לתשלום המסים בעד השנה שבה חלה ההוספה
 וכן בעד כל אותן השנים הקודמות שבהן היה תוקף לאותה רשימה 5 יש למסור לאותו אדם הודעה
 בכתב המפרטת את המסים שהוטלו עליו ובהתחשב עם ההוראות שבתוספת הזאת בענין הגשת
 התנגדות וערעור יגיע תשלומם של מסים אלה שהוטלו כך כתום ארבעה־עשר יום מתאריך ההודעה.

 (4) אם הושלמה בניתו של כל בנין לאחר שהוכנה רשימת הערכה, רשאית ועדת ההערכה
 להוסיף אותו לרשימה בכל עת שהיא. לאחר השלמתו ובמשך זמן תקפה של הרשימה, ומשהוםף
 הבנין לרשימה יהיו בעליו של אותו בנין והמחזיק בו חייבים בתשלום מסים החל מתאריך השלמת
 הבנין: יש למסור לבעל הבנין ולמחזיק בו הודעה בכתב המפרטת את המם שהוטל על הבנין
 ובהתחשב עם ההוראות שבתוספת הזאת בעגין הגשת התנגדות וערעור יגיע תשלומו של המס הזה

 שהוטל כך כתום ארבעה עשר יום מתאריך ההודעה.
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 (5) אם בא אדם לגור בתוך אזור שיפוטה של המועצה לאחד שהוכנה רשימת ההערכה, מותר
 לועדת ההערכה להוסיף אותו אדם לרשימה בכל עת לאחר מכן ובמשך זמן תקפה, של הרשימה
 ומשהוםף לרשימה יהא אותו אדם חייב בתשלומי מסים החל מתאריך בואו לגור בתוך אזור שיפוטה
 של המועצה; יש למסור לאדם כזה הודעה בכתב המפרטת את המסים שהוטלו עליו, ובהתחשב עם
 ההוראות שבתוספת הזאת! בענין הגשת התנגדות וערעור יגיע תשלומם של מסים אלה־ שהוטלו כך

 כתום ארבעה־עשר יום מתאריך ההודעה.

 (6) מי שחדל בכל זמן שהוא לגור באזור שיפוטה של המועצה או להיות בעל או מחזיק של כל
 קרקע או בנין שבנוגע אליהם הוא חייב בתשלום כל מם עפ״י הוראות צו זה, הרי אותו אדם או
 בא כוחו חייבים ליתן הודעה בכתב למועצה, ולאחד שניתנה אותה הודעה לא יהא. חייב בכל שעור־

 תשלום נוסף לחשבון אותם מסים:

 בתנאי כי שום דבר :האמור בזה לא יהיו רואין אותו כאילו הוא פוגע בחובתו של אותו אדם
 לשלם כל שעור־תשלום של מסים שהגיע זמן פרעונו לפני מתן אותה הודעה.

 (7) מי שנעשה בעלים או מחזיק של כל.קרקע או בנין שבנוגע. אליהם יש לשלם כל מם עפ״י
 הוראות צו זה, רואין אותו כאילו הוערך ביום שבו נעשה בעל או מחזיק והוא חייב — בלא כל
 זכות התנגדות אי ערעור — בכל שעור־תשלום של מם שהגיע זמן פרעונו מן היום שבו נעשה בעל

 או מחזיק ועד תום התקופה שבעדה הוערך המם.

 9. אם תעשה הערכה, בהתאם להוראות פםקא 16 מצו זה, .ליותר משנה אחת, תבקר ועדת
 ה ש ד  ההערכה את רשימת ההערכה בכל שנה ושנה ותעשה, או תצוד, לעשות, הערכה ח

 ' (א) אם בניתו של כל בנין שלא הוכלל ברשימת הערכה שהיתה נוהגת באותה שנה, הושלמה
 מאז הוכנה רשימת ההערכה;

 (ב) אם הגישו בעלי קרקע אוי בניין או המחזיק בהם תביעה לבקורת מחמת שהנכסים השייכים
 לו או המוחזקים על ידו נהרסו או ניזוקו, או מחמת ששוים־לצורך־מם של אותם נכסים פחת
 בעשרים אחוז או: יותר מאז ההערכה האחרונה או מחמת שצריך היה לסייג אותם נכסים

 בסוג אחר;
 (ג) אם הגישה המועצה תביעה ששוים־לצורך־מם של כל נכסים שברשימה עלה בעשרים אחוז

 או יותר מאז הוכנה רשימת־ההערכה האחרונה או שצריך לסייג אותם נכסים בסוג אחר;
 (ד) אם נכס שהוכלל ברשימת ההערכה, חולק מאז ההערכה האחרונה;

 (ה) •-אם. נעשו בבניך שנויי מבנה או הוםפת־מבנה ועל ידי כך עלה — לדעתה של ועדת
 ההערכה — השוי־לצורך־מם של הבית, שהבנין משמש חלק הימנו, בעשרים פונט או יותר;

 (ו) אם הגיש אדם תביעה לבדוק מחדש את חובתו לשלם כל מם?
 (ז) אם הגישו המועצה או כל אדם תביעה לבדוק מחדש את חובתו של כל אדם אחר לשלם

 כל מם.

 (2) ועדת ההערכה תכין לפני הראשון במרץ של כל שנה רשימת הערכה נוספת המראה את
 ההערכה שנעשתה ע״י הועדה או את השנויים שהכניסה בה, והמסים ישולמו לפי אותה הערכה

 החל מראשית שנת הכספים שלאחר הבקורת.

 (3) כל ההוראית של תוספת זו בנוגע להכנת רשימת הערכה, להתנגדות לה ולערעור עליה תחולנה
 על כל רשימה נוספת שהוכנה ע״י ועדת ההערכה.
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 תוספת שמינית.
 תקנות בנוגע לאספות המועצה וועדותיה ולהנהלת הענינים בהן.

 1. בכל חודש תתקיים לפחות אספה אחת רגילה של המועצה לשם דיון בסדר היום הכללי;
 האספה תתקיים ביום או בימים שייקבעו ע״י המועצה.

 2. אספות המועצה תהיינה בדלתים סגורות וכל שאלה שתבוא לפני המועצה תוחלט בהצבעה
 גלויה:

 בתנאי כי המועצה רשאית ליתן לקהל רשות כניסה לכל אספה מאספותיה, אם רוב החברים
 הנוכחים יחליט על כך.

 3. רשאי הנשיא לכנס בכל זמן את אספת המועצה, והיו״ר של כל ועדה רשאי בכל זמן לכנס
 את אספת הועדה, שהוא יושב ראש בה.

 4. לפחות עשרים וארבע שעות לפני כל אספה של המועצה או של ועדה מועדותיה יש להשאיר
 במקום מגוריו הרגיל של כל חבר מחברי המועצה או הועדה הזמנה להיות נוכח באספה, ובה יש
 לפרט את סדר היום שידונו בו באותה אספה והיא צריכה להיות חתומה ע״י הנשיא או היו״ר, הכל

 לפי הענין.

 בתנאי כי מותר לשלוח אותה הזמנה בדרך הדואר לפחות שלושים ושש שעות לפני כל אספה.

 5. אם לא נתקיימה אספת המועצה במשך חודש ימים, רשאי כל מספר של חברי מועצה, ולא
 פחות משליש, לבקש את הנשיא לכנס אספה; ואם הנשיא —

 (א) יסרב לעשות כן, או

 (ב) לא יעשה כן בתוך שבעה ימים מתאריך אותה בקשה, —
 רשאים אותם חברים לכנס אספה של המועצה.

 6. לפחות עשרים וארבע שעות לפני כל אספה של המועצה או של ועדה יש להדביק על הדלת
 החיצונית של משרד המועצה או סמוך לה במשך שעות העבודה הודעה על זמנה ומקומה של האספה
 שעומדים לכנסה, והודעה זו תחתם ע״י הנשיא או היושב־ראש, הכל לפי הענין, ואם כונסה האספה
 ע״י חברים, תחתם ההודעה ע״י אותם חברים. כשהאספה מתכנסת עפ״י הזמנתם של חברי המועצה,

 תפרט ההודעה את סדר היום של האספה.

 7. אי־מםירת הזמנה לכל חבר מחברי המועצה או לכל חבר מחברי ועדה לא יפגע בתקפה
 של האספה.

 8. באספת המועצה או באספת ועדה לא ידונו בשום ענינים שאינם מפורטים בהזמנה. לאותה
 אספה, אלא אם נוכחים ומסכימים לכך לפחות שני שלישים מהמספר הכולל של חברי המועצה או

 הועדה.

 בתנאי ששום דבר האמור בזה אין לראותו כפוגע בהוראות פםקא 12 (3) (א) של הצו הזה.

 9. בכל אספה מאספות המועצה ישב ראש הנשיא, כשהוא נוכח. בהעדר הנשיא ישב ראש סגן
 הנשיא. בהעדר הנשיא וסגנו גם יחד, ישב ראש אותו חבר המועצה שיבחרו בו חברי המועצה

 הנוכחים באותה שעה.

 10. כל הפעולות של המועצה או של ועדה מועדותיה וכל השאלות הבאות לפני המועצה או
 ועדה, רשאי לעשותן ולהחליט עליהן הרוב של אותם חברי המועצה או הועדה שיהיו נוכחים ומצביעים,
 ובלבד שמספר כל הנוכחים באספה, בין שהם מצביעים ובין שאינם מצביעים, לא יהא פחות ממנין
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 חוקי, כלומר חצי מספר כל חברי המועצה או חברי ועדה ועוד אחד, פרט לכל מקרה ,שבו קובעים
 צו זה או כל פקודה או חוק אחרים הוראות בדבר מנין חוקי מיוחד :

 בתנאי שאם מספר החברים של המועצה או של ועדה הוא בלתי זוגי, יהא המבין החוקי מחציתו
 של המספר העולה על מספר חברי המועצה או הועדה באחד, למשל, אם המספר הוא תשעה, יהא

 המנץ החוקי חמשה:
 ובתנאי שאם בשתי אספות רגילות של המועצה שתתקיימנה בזו אחר זו לא יהא נוכח מנין
 חוקי של חברי מועצה ,הרי כל החלטה שנתקבלה ע״י האספה השנייה בנוגע לכל ענינים שעליהם
 נמסרה מודעה בהזמנות שנמסרו בקשר עם אותן שתי האספות, אפשר להגישה למושל המחוז, ואם
 יאשרנה, תחשב אותה החלטה כהחלטה שנתקבלה באופן חוקי כאילו היה נוכח מנין חוקי של חברי

 המועצה באותה אספה.

 11. אס היו הדעות שקולות, תהא ליו״ר של כל אספת מועצה או אספת ועדה דעה שניה או
 מכרעת.

 12. יש לערוך באופן; נכון זכרון דברים של כל אספת מועצה או ועדה ואת ההחלטות שנתקבלו
 בה ולרשמו בספר המתנהל: לשם כך, וזכרוךהדברים יחתם באותה אספה או באספה הבאה של המועצה
 או של הועדה, הכל לפי הענין, ע״י האדם שישב ראש באספה שזכרון הדברים הוא פרוטוקול שלה,

 וכל זכרוךדבדים שנחתם ׳כך יתקבל כעדות ללא צורך בהוכחה נוספת.

 ־ ! בפקודת הוד מעלתו,
/ ם. מקפרסון  ג

 ׳3 בדצמבר, 1040. המזכיר הראשי.

 צו עפ״י סכסוכי קרסעות (חזקה).
 אני, פדידריך ויליאם ג׳ופרי בלנקינםופ, עוזר למושל מחוז, ג׳נין, הפועל עפ״י סעיף 2(4) מפקודת
 סכסוכי הקרקעות (חזקה) :(פרק עו), ממנה בזה את פקיד המחוז, ג׳נין, להיות מנהל הקרקע המשמשת
 כמחצבה והמםומנת בצבע| ירוק בטופס מפת נורים שהוכנה בהתאם לסעיף 8 מפקודת • מם הרכוש
 החקלאי, 1935, במשרדי המחוז, גינין, עד שאקבל כל החלטה נוספת בהתאם לסעיף 2(4) מהפקודה הנ״ל.

/ בלנקינםקופ  פ. ו. ג
 27 בנובמבר, 1940. עוזר ?מושל מחוז ג׳נין.

 | פקודת מם הרכוש החקלאי, 1935.
צו מאת הנציב העליון במועצה עפ״י סעיף 4(1). | 

 בתוקו* הסמכויות המסורות לו בסעיף 4(1) (א)(11) מפקודת מם הרכוש החקלאי״ 1935, ולאחר
 שנתברר לו שנכון לעשות! כן מפאת שעת הדחק שנוצרה מסבות טבעיות שאין למנען, דהיינו: מגפה
 קשה של נגע הפםוידוקוקוס קומשטוקי שפשטה בחלקים ידועים של מחוז לוד, הואיל הנציב העליון,
 באישורו של מזכיר הממלכה, לצוות, ובזה מצוים כי שער המם המפורט בסוג 1 מהתוספת לפקודה הנ״ל
 (״פרי הדר״) יופחת במאה אחוזים ביחס לתקופה שמיום 1 באפריל, 1939, עד יום 31 במרץ, 1940, באותם

 חלקים ממחיז לוד שנפגעו! כאמור לעיל.

 1 י. גאטש
 4 בדצמבר, 1940. | סופר לועד הפועל הממשלתי.
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 פקודת מס הרכוש העירוני.
 האזור העירוני של חברון.

 הודעה בדבר פרסום רשימות שומא.
 נמסרת בזה מודעה כי לאחר שועדת ההערכה רשמה כדין את שומת הנכסים שבגושים דלקמן
 הנמצאים באזור העירוני של חברון, הונחו רשימות השומא לבקורת במשרדי העוזר למושל המחוז,

 נפת חברון. .

 עיר חברון.

 גושים מם: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

 התנגדויות אפשר .להגיש בכתב (בטופס שיש לקבלו במשרדי המחוז׳ חברון5), לועדת ההערכה
 במשך שלושים יום מיום פרסום מודעה זו בעתון הרשמי.

 א. א. ם. טשרלם
 0 בדצמבר, 1940. י עוזר למו׳ע? המחוז, הברח.

 •;׳ פקודת בנין' ערים, 1936. ׳
 צו מס׳ 203 לש׳ 1940, מאת הנציב העליון.

 גבולות אזור בנין העיר של לוד.

 בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 10(1) מפקודת בנין ערים, 1936, ולפי בקשתה של הועדה
 לבנין ולבנין ערים, מחוז לוד, הואיל הנציב העליון לצוות ובזה מצוים כי אזור כפי שהוגדר בתוספת

 דלקמן, על ידי הועדה לבנין ולבנין ערים, מחוז לוד, יהא אזור בנין עיר.

% מיום 10 באוקטובר, 1940, שנחתמה . ? . ^ . / 1 ! 4 :  גבולות האזור מסומנים בקו כחול במפה מס׳ 0
 על ידי הנציב העליון וע״י יו״ר הועדה לבנין ולבנין ערים, מחוז לוד, ושהעתקה הימנה מונחת
 במשרדי עידית לוד ובמשרדי מושל המחוז, יפו, ושם יוכל כל אדם מעונין לראותה בשעות העבודה

 הרגילות.

 סימני התחום של האזור לבנין עיר המוזכרים בתוספת עשויים יתדות ברזל קבועות בעמודי בטון בגובה
 של 50 ס״מ מעל לפני האדמה ומסומנות במספרים המתאימי-ם. כשסימני הגבול צריכים להיות
 בואדי או בנהר או במרכזו של כביש קיים או של כביש העומד להסלל, נקבעו הסימנים באזור בנין

 העיר ככל האפשר סמוך לנקודות הנזכרות בתוספת.

 צו זה מבטל את את הצו מס׳ 51 לש׳ 1937, שנתפרסם בעתון הרשמי גליון 704 מיום 15
 ביולי, 1937.

 תוספת.
 גבולות בנין העיר של לוד.

4028 , : מסימן גבול בנין עיר מם׳ 1, הנמצא בפנה הדרומית מזרחית של גוש הרישום מם ב ר ע  מ
 בכפר לוד, משם צפונה לאורך הגבול המזרחי של הגושים מם׳ 4028 ד4029 לסימן גבול
 בנין עיר מם׳ 2, הנמצא בפנה הצפונית מערבית של הגוש 4027! משם בכוון מזרחי
 לאורך הגבול הדרומי של גוש מס׳ 3967 לסימן גבול בנין עיר מס׳ 3, הנמצא במקום
 : חבורם של הגושים מס׳ 3967 ר4024 סמוך לקו ירושלים—יפו של מסילת הברזל
 הפלשתינאית(א״י) ן משם נמשך הגבול בכוון צפוני מזרחי בקו המקביל לקו מםלת
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 הברזל ולאורך הגבול המזרחי של הגושים מם, 3967 ר3970 והחוצה את קו מסלת הברזל
 יפו—ירושלים עד לסימן גבול בנין עיר מם׳ 4, הנמצא בפנה הצפונית של גוש מם׳

;3971 

, 3985, עד לסימן גבול בנין : . משם בכוון דרומי־מזרחי לאורך הגבול הדורמי של גוש מס ן ו פ  צ
 עיר מס׳ 5, הנמצא בפנה הדרומיודמזרחית של גוש מם׳ 3985; משם בכוון צפוני־
 מזרחי לאורך | הגבול המזרחי של הגושים מם׳ 3985 ד3986 לסימן גבול בנין עיר מם׳ 6
 הנמצא בפנה! הצפונית־מערבית של גוש מם׳ 3991 ; משם בכוון מזרחי לאורך הגבול
 הדרומי של הגושים מס׳ 3990 ד3989 בקו המקביל לקו מסלת הברזל עד לסימן גבול
 בנין עיר מם׳ 7, הנמצא בפנה הצפונית מערבית של גוש מם׳ 3977 וסמוך לקו הראשי
 של מסלת הברזל הראשית עד לחיפה; משם בכוון דרומי מזרחי לאורך הגבול המזרחי
 של הגושים מם׳ 3977 ו־3978 עד לסימן גבול בנין עיר מם׳ 8׳ הנמצא בפנה הצפונית־
 מערבית של הגוש מם׳ 3974 ; משם בכוון מזרחי לאורך הגבול הצפוני של גוש מס׳
 3974 עד לסימן גבול בניו עיר מם׳ 9, הנמצא במקום חבורם של הגושים מס׳ 3974 ו־3975;

: : משם נמשך הגבול בכוון דרומי לאורך הגבול המערבי של גוש מם׳ 3975 וחוצה את ח ר ז  מ
 הכביש הראשי לוד—חדיתה ונמשך לאורך הגבול המערבי של הגושים מם׳ 4020 ר־4015

 עד לסימן גבול בנין עיר מם׳ 10 הנמצא בפנה הדרומית מזרחית של גוש מם׳ 4016;

: משם בכוון מערבי לאורך הגבול הצפוני של הגושים מם׳ 4013 ו־4012 עד לסימן גבול ם ו ר  ד
 בנין עיר מם׳ 11 הנמצא בפנה הצפונית מערבית של גוש מס׳ 4012 הסמוך לכביש
 הראשי רמלה—לוד; משם בכוון דרומי לאורך הגבול המערבי של גוש 4012 בקו
 מקביל לכביש הראשי רמלה—לוד עד לסימן גבול בנין עיר מם׳ 12 הנמצא בפנה
 הדרומית־מעךבית של ׳גוש מם׳ 4012; משם נמשך הגבול בכוון מערבי לאורך הגבול
 הדרומי של הגושים מם׳ 4025 ו־4026 וחוצה את הכביש עד להצטלבות מסלת הברזל
 של לוד וחוצה את הקו הראשי של מםלת הברזל הפלשתינאית (א״י) לקנטרה עד לנקודת

 המוצא בסימן גבול־ בנין עיר מם׳ 1.
 בפקודת הוד׳ מעלתו,

/ ם. מקפרםון  \ ג
 המזכיר הרא-םי.

 פקודת בנין ערים, 936ג
 מודעה על אישור זמני של תקון בתכנית בנין עיר של הר עבל המזרחי,

 נמסרת בזה מודעה. בהתאם לסעיף 19 מפקודת בנין ערים, 1936, כי תקון תכנית בנין העיר של
 הר עבל המזרחי, שכם, נתאשרה באופן זמני ע״י הועדה לבנין ולבנין ערים, מחוז שומרון, והונחה
 ביחד עם התרשימים השייכים לה במשרדי הועדה המקומית לבנין ולבנין ערים, שכם, ושם יוכל

 כל אדם לראותם בכל יום בין שעה 8 לשעה 10 בבוקר.

 כל המעונין, אם בתורת בעלים ואם בדרך אחרת, בקרקע, בבנינים, או בנכסים אחרים הנפגעים
 ע״י התכנית, רשאי להגיש התנגדות לתכנית לועדה המקומית לבנין ולבנין ערים, במשרדי הועדה
 המקומית לבנין ולבנין ערים בשכם, בתוך ששה שבועות מיום פרסום המודעה הזאת בעתון הרשמי.

 ! ר. טשרטש
 יו״ר הועדה לבנין ולבנין ערים,

 4 בדצמבר, 1940. מחוז שומרון.
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 פקודת בנין ערים, 1936.

 מודעה על אישור סופי של תקון לתכנית בנין העיר הכללית של ירושלים
 ע״י הנציב העליון.

 מחוז ירושלים.

 הואיל ותקונים ידועים לתכנית בנין העיר הכללית של ירושלים אושרו באופן זמני ע״י הועדה
 לבנין ולבנין ערים, מחוז ירושלים, ומודעה על הנחת התקונים לתכנית במשרדי עירית ירושלים

 נתפרסמה בעתון הרשמי גליון 1035 מיום 8 באוגוסט, 1940;

 והואיל ולא הוגשה כל התנגדות לתקונים, והועדה לבנין ולבנין עדים, מחוז ירושלים, פנתה
 לנציב העליון בבקשת רשות ליתן תוקף לתקונים הנ״ל המפורטים להלן;

 והואיל והתקונים המפורטים להלן הוגשו לנציב העליון והוא נתן רשות ליתן להם תוקף;

 הילכך, מודיעים בזה בהתאם לסעיף 18(2) מפקודת בנין ערים, 1936, כי הנציב העליון אישר
 את התקונים המפורטים להלן לתכנית הכללית של בנין ערים של ירושלים, וכי התקונים יקבלו תוקף
 חמשה עשר יום לאחר פרסום המודעה הזאת בעתון הרשמי, ונמסרת בזה מודעה כי התקונים הנ״ל

 הונחו במשרדי עירית ירושלים, ושם יכול כל אדם לראותם.

 תקונים בלוח האזורים ו (שמוש) של תכנית בנין העיד הכללית של ירושלים.

 1. אזור בתי־דירה ״א״.

 פרט 13, טור ״השמוש המותר״ רשום פסיק בין המלים ״מלאכות ותעשיות״ והוסף את המלים
 ״חנויות״ ו״כמפורט״.

 2. אזור בתי־דירה ״ב״.

 פרט 7, טור ״השמוש המותר״ רשום פסיק והוסף את המלים ״מלאכות ותעשיות״ בין המלים
 ״חנויות״ ו״כמפורט״.

 3. אזור מסחרי.

 פרט 2, טור ״השמוש המותר״ רשום פסיק והוסף את המלים ״מלאכות ותעשיות״ לאחר המלה
 ״חנויות״.

 ו. ר. מקגי
 יו״ר הועדה לבנין ולבנין ערים,

 מחוז יררשלים.

 בפקודת הוד מעלתו,
 ג׳. ם. מקפרםון

 22 בנובמבר, 0^1• המזכיר הראשי.
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 ן. פקודת בנין ערים, 1936.
 מודעה על אישור סופי של תכנית בנין עיר ע״י הנציב העליון.

 הואיל ותכנית בנין העיר של בירה, הידועה בשם תכנית בנין העיר הכללית של בירה, אושרה
 באופן זמני ע״י הועדה לבנין ולבנין ערים, מחוז ירושלים,ומודעה בדבר הנחת התכנית במשרדי

 המוצעה המקומית של בירה נתפרסמה בעתון הרשמי גליון 1019 מיום 13 ביוני, 1940;

 והואיל והועדה לבנין ולבנין ערים, מחוז ירושלים, דנה בהתנגדויות שהוגשו לתכנית והיא
 פנתה לנציב העליון בבקשת רשות ליתן תוקף לתכנית?

 והואיל והתכנית בצירוף התרשימים השייכים לה הוגשו לנציב העליון והוא חתם עליהם;

 הילכו מודיעים בזה בהתאם לסעיף 18(2) מפקודת בנין ערים, 1936, כי הנציב העליון אישר
 את התפנית והתרשימים, והתכנית תקבל תוקף חמשה עשר יום לאחר פרסום המודעה הזאת בעתון

 הרשמי.

 ונמםרת בזה מודעה כי התכנית והתרשימים הונחו במשרדי המועצה המקומית של בירה, ושם
 יוכל כל אדם לראותם.

 בפקודת הוד מעלתו,
/ ם. מקפרסון  ! ״ ג

 3 בדצמבר, 1940. המזכיר הראשי.

 פקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין).
 מודעה על אישור חלוקהי

 | כפר שויקה.

 אזור הסדור של טולכרם.

 בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף 23 מפקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין), הנני מוסר בזה
 מודעה שאישרתי וקבלתי את חלוקת המשנה של הקרקעות המוחזקות בחלקים יחידים באדמות הנכללות
 בגושי הרישום מם׳ 8425 עד 8442, ועד בכלל, אשר בקרקעות הכפיר שוויקה בנפת טולכרם, בין אם
 קרקעות כאלה רשומות או |אינן רשומות בתור מוחזקות בחלקים יחידים או בשותפות ובין אם היו
 לפנים מתחלקות מתקופה לתקופה בין ,תושבי הכפר או חלק מהם או בין אנשים אחרים, ובין אם
 לא היו מתחלקות כן. האישור הזה אינו פוגע בשום זכות בחלקות שתוצרנה מחלוקת המשנה הנ״ל.

 כל התובע טובת הנאה ן בקרקעות הני׳ל בכפר שוויקה עליו להגיש את תביעתו בהתאם להוראות
 פקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין), אם עדיין לא עשה זאת.

 מודעת הסידור ביחס לכפר הנ״ל, הנזכרת בסעיף 7 מפקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין),
 נתפרסמה בהתאם להוראות הפקודה ביום 4 באוקטובר, 190.

 י. א. אוקונור
 הפקיד המסדר,

 3 בדצמבר, 1940. אזור הסידור ש5 חיפה,
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 פקודת הקרקעות (סדור זכות הקבין).
 מודעה על סדור.

 מודיעים בזה כי ביתנה המודעה המוקדמת בענין! סידוך מוקדם עפ״י )סעיף 5(1) מפקודת
 הקרקעות (םדור זכות הקבין), לגבי הקרקעות של הכפיר המפורט לקמן:—

 כל התובע טובת הבאה בקרקעות הכפר הב״ל או בקרקעות הכפרים הגובלים בקרקעות
 הכפר •הנזכר בתוספת דלקמן, עליו להתנהג כפי שבקבע בפקודת הקרקעות (סדור זכות הקבין).

 את המודעות הנ״ל אפשר לראות במקומות דלקמן:—

 במשרד הפקיד המסדר של האזור?
 במשרד מושל המחוז?

 במשרד הפקיד המסדר של האזור ?
 בכפר.

 תאריך ההתחלה
 בקירוב

 תאריך פרסום
 המודעה

 משרד הפקיד המסדר
 של האזור

 העיר הנפה חמחוז

1 

 אל דומירי חיפה חיפה חיפה 1.12.40 1.1.41

 מ. כ. בנט
 7 בדצמבר, 1940. מנהל סדור עניני הקרקעות.

 פקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין).
 מודעה על התחלת סדור.

 מודיעים בזה כי ניתנה מודעת הסידור עפי׳י סעיף 7 מפקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין),
 לגבי •הקרקעות של הכפר המפורט לקמן:—

 כל התובע טובת הנאה בקרקעות הכפר הנ״ל או בקרקעות הכפרים הגובלים בקרקעות
 הכפר הנזכר בתוספת דלקמן, עליו להתנהג כפי שנקבע בפקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין).

 את המודעות הנ״ל אפשר לראות במקומות דלקמן:—

 במשרד הפקיד המסדר של האזור ? •
 במשרד מושל המחוז?

 במשרד הפקיד המסדר של האזור?
 בכפר.

 תאריך התחלת הסידור
 | י בקיי־וב

 תאריך ההודעה
 משרד הפקיד המסדר

 הכפר הנפה המחוז של האזור

= 1 
 קיסריה חיפה חיפה חיפה 1.12.40 | 15.12.40

 מ. כ. בנט
י הקרקעות. נ י  7 בדצמבר, 1940. מנהל םדור ענ



 פקודת הקרקעות (סדור זכות הקבין).
 מודעה על התחלת סדור.

 מודיעים בזה כי ניתנה מודעת הסידור עפ״י סעיף 7 מפקודת הקרקעות (סדור זכות הקבין),
 לגבי הקרקעות של הכפרים המפורטים לקמן:—

 כל התובע טובת הבאה בקרקעות הכפר הנ״ל או . בקרקעות הכפרים הגובלים בקרקעות
 הכפרים הבזכרים בתוספת דלקמן, עליו להתבהג כפי שבקבע בפקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין).

 את המודעות הב״ל אפשר לראות במקומות דלקמן:—
 י

 במשרד הפקיד המסדר של האזור;
 במשרד מושל המחוז;

 במשרד הפקיד המסדר של האזור ?
 בכפר.

 תאריך ההתחלה
 בקירוב

 תאריך פרסום
 המודעה

 משרד הפקיד המסדר
 הנפה המחוז של האזור

 י \'
 י הכפר

 אל נבי מוםה יריחו \ ירושלים טולכרם 7.12.40 17.12.40

 ערב אל בית־לחם ירושלים טולכרם 7.12.40 17.12.40
 צואחירה

 ערב איבן • ביודלחם ירושלים טולכרם 7.12.40 17.12.40
 עוביד

 בסדור עניני הקרקעות יובאו בחשבון רק החלקים של הכפרים הב״ל הכלולים בתוך הגבולות
- ן מ ק ל  ד

: אדמות הכפר דויוק והאזור המסודר של יריחו; ן ו פ  צ
: הירדן; ח ר ז  מ

: ים המלח; ם ו ר  ד
: אדמות !אל בבי מוםה, ערב אל צואחירה וערב איבן עוביד עד למערבו של הקו ב ר ע  מ
 הנמתח!ליד צלעות ההרים, מראש פשחה (בקירוב) בדרום ועד ואדי אל קלט בצפון.

 מ. כ. בבט
יני הקרקעות  10 בדצמבר, 1904. מנהל סדור ענ

 פקודת הקרקעות (סדור זכות הקנץ).
. ה ע ד ו  מ

 מודיעים בזה לקהל שלוחות תביעות לקרקע בכפרים ובאזורי הסדור דלקמן הודבקו בהתאם
 לסעיף 24 מן הפקודה במשרד העוזר לפקיד המסדר שבכפר הבוגע בדבר, במשרד הפקיד המסדר של

 אזור הסדור ובמשרד הפקיד המחויי של הכפה שבה במצא הכפר.

 מי שיש לו טובת הבאה בקרקעות הכפרים הב״ל עליו לבדוק את הלוחות ולאחוז בצעדים הבחוצים
 כדי לבדר לעצמו שזכויותיו ובכללן משכבתאות, חוזי חכירה ליותר משלוש שביס וזכויות שעבוד,

 תבדקנה ע״י הפקיד המסדר:—
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 הכפר הנפה אזור הסדור משרד הפקיד המסדר

 גושי ההערכה יפו יפו יפו
 העירוניים של יפו

 חידביה עזה עזה עזה

 אירטח טולכרם טולכרם טולכדם

 מ. ג. בנט
 ז בדצמבר״ 1940. מנה5 סדור עניני הקרקעות•

 פקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין).
 מודעה על פרסום לוחות זכויות.

 נמסרת בזה מודעה שלוחות זכויות לקרקע בכפר ובאזור הסדור דלקמן ולגושי הרישום דלהלן
 הודבקו במשרד הפקיד המסדר הנוגע בדבר ובמשרד המחוזי של הנפה שבה נמצא הכפר בהתאם

 לסעיף 33(2) מהפקודה.

 מס׳ גושי הרישום
 משרד הפקיד המסדר

 הכפר הנפה אוזרי הסדור של האזור

 בית נבלה רמלה רמלה יפו 4815 ד4818.

 מ. כ. בנט
יני הקרקעות.  4 בדצמבר, 1940. . מנה? סדור ענ

 פקודת ועדות חקירה.
 צו מאת הנציב העליון עפ״י סעיף 2.

 בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 2 מפקודת ועדות חקירה, צוה הנציב העליון ובזה מצווים
 כדלקמן:—

 הצו מאת הנציב העליון שנתפרסם בעתון הרשמי גליון 1061, מיום 7 בדצמבר, 1940, יתוקן
 ע״י הוספת הפםקא דלקמן לאותו צו:—

 ״לועדה תהיינה כל הסמכויות המפורטות בסעיף 5 מהפקודה״.

 בפקודת הוד מעלתו,
 ג. ם. מקפדםון

 10 בדצמבר, 1940. המזכיר הראשי.

 פקודת צרכי אוכל ומצרכים הכרחיים (פקוח), 1939.
 צו מאת המפקח על האספקה עפ״י סעיף 4.

 בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף 4 מפקודת צרכי אוכל ומיצרכים הכרחיים (פיקוח), 1935,
 הריני מצוה בזה כי רשימת המחירים המקסימליים המצורפת לצו שניתן על ידי ביום 8 בבנובמבר,
 1540, ושנתפרסמה בעתון הרשמי גליון 1056, מיום 11 בנובמבר, 1940, תתוקן בהתאם לתוספת לצו זה.



 התופסת.

 מחירי קמעונות
 מחירי סיטונות(ובכללם השקים)

 מחירי קמעונות
 לכמותשל:-

 רוטל בן 800 דרהם רוטל בן 900 דרהם
 פחות מ 1000 ק״ג

 אך לא
 פחות משק אחד

 1000 ק״ג או יותר

 היחידה מיל־ פונט ־־־• היחידה מיל פונט היחידה מיל היחידה — מיל

52 
49 
 42״

 רוטל
 רוטל
 רוטל

46 
43* 
37 

 רוטל
 רוטל
 רוטל

1.675 
1.575 
1.375 

 100 ק״ג
 100 ק״ג
 100 ק״ג

16.000 
15.000 
12.500 

 טון
 טון
 טון

 ן
 ו

2.350 
 2.250״ |

 100 ק״ג
 100 ק״ג

22.500 
21.500 

 טון
 טון

 ג. ו. הייתן
 מפקח על האספקה.

ן ו פ י ש ט ה ו ח ח מ מ  ק

 1. טחינה מקומית-חטה קשה (טריטיקום דורום).

 פסקאות (א)(ב) ו־(ג) תתוקנה וקוראין אותן
 כדלקמן:—

 (א) מדרגה ראשונה ״אקסטרה״
 (ב) מדרגה שניה מין מם׳ 1

straight Mm-! 2 (ג) מדרגה שלישית מין מס׳ 

 3. טחינה מקומית-חטה רכה

 פסקאות (א) ו-(ב) תתוקנה וקודאין אותן
 כדלקמן:—

 ״א) מדרגה ראשונה מין אוסטרלי
 (ב) מדרגה שניה מין אויםטר

 בדצמבר׳ 1040.






