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ר ה י ר י פ ב  צ
 המנהל הכללי של בתי הדואר

 ; פקודת עורכי הדין, 1938

ת שר המשפטים בדבר פטור מדמי־התעסקות שנתיים א  צו מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29(2) לפקודת עורכי הדין, 1938 (כ2י שתוקן),׳
 אני, שר המשפטים, מצווה בזה לאמור:

 1. אנשים הרשומים בפנקס עורכי הדין והם משרתים בשנת 1949, כולה או
 מקצתה, שירות מלא בצבא־ההגנה לישראל, ׳.פטורים מתשלום דמי התעסקווג

 שנתיים לאותה שנה.

 2. אנשים הרשומים בפנקס עורכי הדין והם משרתים בממשלה פטורים מתשלום
 דמי־התעםקות שנתיים לתקופת שירותם ן הפסיקו את שירותם בממשלה,
 אחרי המועד שנקבע לתשלום דמי ההתעסקות השנתיים — אין הוראות פסקה׳
 3 (ב) או 4 (ב) לתוספת הראשונה לפקודת עורכי הדין, 1938, חלות עליהם

 לשנה, בה הפסיקו את שירותם כאמור.

 3. לצו זה ייקרא ״צו עורכי הדין (פטור מתשלום דמי־התעסקות -שנתיים),

 ו״ י

 פ«ור ׳58 חיי?ים

י ד י ק פ ל  פטור ו
 ממשלו!

 תש״ט—1949״.

 •י״א בשבט תש״ט (10 בפברואר 1949)
ט י ל ב ג ז ו ס ר כ י ל  פ

 שר המשפטים



 משי >»: לשי 1411

 מס׳ 1

 לעי ת?}״ח־-1948

ם 1 רושי  פי

 הכרזה ע? מיעצן
ת י מ ו ק  מ

 ו

 הרכב המועצה (

 מון$צה ראשוגהן

? למועצה צ ע ו מ ל ת ו ר י ה  ב
תה נ פת כהו תקו  ו

ר ת לבחו כו  הז

בחר ת להי כו  הז

ת! רו  סדר הבחי
 למועצה

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת במטולה י מ ו ק ה מ צ ע ו ן מ נ ו כ מ ם ה י נ פ ת שר ה א  צו מ

 בתוקף סמכותו לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941, והסעיפים
 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948, מצווה בזה שר

 הפנים לאמור:

 1. בצו זה —
 ״בוחר״ פירושו בעל זכות לבחור את חברי המועצה,

 ״המועצה״ — המועצה המקומית מטולה,
 ״ראש המועצה״ ־<- נשיא המועצה בלשון הפקודה,

 ״שטח המועצה״ — השטח המתואר בתוספת לצו זה,
 ״שר״ — שר הפנים.

 2. מכריזים בזה, שהשטח המתואר בתוספת לצו זה, יתנהל על ידי מועצה מקומית,
 שתיקרא בשם ״מועצה מקומית מטולה״.

 3. במועצה יהיו שלושה עד שבעה חברים, כפי שיקבע השר מפעם לפעם.

 4. חברי המועצה הראשונה ימונו על ידי השר ומועצה זו תמשיך בתפקידה עד
 שתיבחר מועצה חדשה לפי הוראות צו זה.

 5. (א) חברי המועצה — פרט לראשונה, ייבחרו באסיפה כללית של הבוחרים.
 (ב) הבחירות הראשונות יהיו בנובמבר 1949, ומאז ואילך כל ארבע שנים,

; את יום הבחירות יקבע השר. ר ב מ ב ו נ  ב
 (ג) לא נערכו בחירות במועד הקבוע בסעיף זה, מכל סיבה שהיא, יצווה השד

 על קיום הבהירות מיד אחרי שחלפה אותה סיבה.
 (ד) מועצה קיימת תמשיך בתפקידה עד היבחר מועצה חדשה.

 6. הזכות להיות נוכח באסיפה הכללית אשר בה נבחרים חברי המועצה, ולהשתתף
 בבחירתם נתונה לכל אדם, גבר ואשה, שביום האסיפה —

 (א) הוא בן 20 שנה ומעלה,
 (ב) מקום מגוריו הרגיל הוא בשטח המועצה והיה בשטח זה גם במשך 12

 החדשים שקדמו לאסיפה,
 (ג) אינו חולה רוח,

 (ד) אינו נמצא במאסר חוקי בבית הכלא,
 (ה) לא נידון על ידי בית משפט בישראל או בארץ ישראל, בפסק דין סופי,
 לתקופת מאסר למעלה משנה אחת על עבירה שיש בה קלון, או שגמר

 לרצות את ענשו לפני 10 שנים לפחות, או שקיבל חנינה.

 7. הזכות להיבחר כחבר המועצה נתונה לכל בוחר שביום האסיפה מלאו לו
 24 שנה.

 8. (א) הבחירות למועצה יתנהלו על ידי פקיד הבחירות שיתמנה על ידי השר,
 לפחות 15 יום לפני מועדן.



 (ב) שבעה ימים לפחות לפני הבחירות יפרסם פקיד הבחירות הודעה בשטח
 המועצה על היום, השעה והמקום לקיום הבחירות.

 (ג) פקיד הבחירות ימנה לפחות שני בוחרים שיעזרו לו בהנהלת האסיפה
 • הכללית שבה ייבחרו חברי המועצה.

# חוקית אם ישתתפו בה לפחות רוב הבוחרים. עברה  (ד) האסיפה הכללית תהי
 חצי שעה לאחר 'הזמן ־^זנועד לקיום האסיפה ואין רוב הבוחרים נוכח
 באסיפה, או שיש לפקיד הבחירות יסוד לחשוש שאין רוב בוחרים נוכח,
 תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא׳ ואם הוא יום מנוחה _ ליום
 החול הבא אחריו, באותה שעה ובאותו המקום, ותהיה חוקית בכל מספר
 משתתפיה. פקיד הבחירות יפרסם בשטח המועציה הודעה על היום, השעה

 והמקום לאסיפה החדשה.

 >ה) כל בוחר הנוכח באסיפה רשאי להציע, בפתק, מספר מועמדים שאינו
 עולה על מספר חברי המועצה העומדת לבחירה. הפתק ייחתם בידי

 המועמדים, כאות להסכמתם, ובידי חמשה בוחרים לפחות.

 (ו) פקיד הבחירות אוסף את הפתקים וקורא את שמות המועמדים שהוצעו
 כהלכה.

 (ז) היה מספר המועמדים שווה למספר חברי המועצה העומדת לבחירה, יכריז
 עליהם פקיד הבחירות כעל האישים שנבחרו כחברי המועצה; היה מספרם
 פחות מהמספר האמור, יבקש פקיד הבחירות הצעות נוספות׳, עלה מספרם

 על המספר האמור, יקיים פקיד הבחירות הצבעה, בקלפי.

 (ח) • וכך מצביעים: הבוחר כותב על פתק שמות המועמדים שיש ברצונו
 לבחור בהם, ובלבד שלא ירבה מספרם ממספר חברי המועצה העומדת
 לבחירה, ומטיל את הפתק לתוך קלפי. הכיל פתק מספר שמות העולה
 על מספר חברי המועצה העומדת לבחירה, ימחק פקיד הבהירות בש״עת
; ה ל ע מ  מנין הקולות, את השמות העודפים, וסדר המחיקה — מלמטה ל
 הכיל פתק שמות שלא נקראו על ידי פקיד הבחירות בהתאם לסעיף

, ימחק אותם פקיד הבחירות. (  קטן(ו

 (ט) גמרו להצביע, יספור פקיד הבחירות את הקולות, בעזרת הבוחרים שמינה
 לפי סעיף קטן (ג).

 (י) נגמרה ספירת הקולות, יודיע פקיד הבחירות לאסיפה את מספר הקולות,
 שניתנו לכל מועמד ויכריז על המועמדים שקיבלו את מספרי הקולות
 הגדולים ביותר כעל האישים שנבחרו כחברי המועצה. קבלו מועמדים
 אחדים מספר קולות שווה, יוכרע ביניהם בהפלת גורל על ידי פקיד

 הבחירות. י

 (יא) פקיד הבחירות רשאי להחליט אם אדם פלוני הוא בוחר או אם הוא כשר
 להיות מועמד, וכן הוא רשאי לתת הוראות, במידה שצו זה אינו מכילי'
 אותן, ובשים לב לימה שיורה השר, בכל הנוגע לסדר הבחירות והגשת

 התנגדויות להחלטותיו.

 (יב) פקיד* הבחירות ירשום את מהלך הבחירות.
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 9. (א) כל בוחר הנוכח באסיפה כללית זכאי להתנגד — י התנגדויות
 .(1) לנוכחותו של אדם פלוני באסיפה ולהשתתפותו בבחירות על יסוד

 טענה שאותו אדם איננו בוחר,
 (2) . להחלטתו של פקיד הבחירות שאדם פלוני (לרבות את המתנגד)

 כשר להיות מועמד או אינו כשר להיות מועמד,
 (3) לכל החלטה אחו־ת, פרט להחלטה לפי סעיף קטן (ג), ולכל הכרזה

 או הוראה של פקיד הבחירות.
 (ב) אדם י הטוען שהוא בוחר, רשאי להתנגד להחלטת פקיד הבחירות הקובעת

 שאינו בוחר.
 >ג) התנגדות תוגש לפקיד הבחירות, באסיפה כללית, ותירשם על ידו. פקיד
 הבחירות יחליט בו במקום על ההתנגדות וירשום את ההחלטה. המתנגד
 לפי סעיף קטן (ב) יורשה להיות נוכח באסיפה עד מתן החלטה על

 ההתנגדות.

 10. (א) בוחר שהיה נוכח באסיפה כללית או מי שהגיש התנגדות לפי סעיף ערעור
 9 (ב) והתנגדותו נדחתה ע״י פקיד הבחירות, רשאי, תוך שלושה ימים
 מיום הבחירות, להגיש ערעור על הבחירות לשר, על יסוד הטענה שמועמד
 פלוני, שעל בחירתו הכריז פקיד הבחירות, לא נבחר כהלכה או שהבחירות

 בטלות.

 (ב) היה ערעור נוגע לאדם אחר (שייקרא להלן ״המשיב״) מלבד המערער,
 יצרף המערער לכתב הערעור מספר העתקים כמספר המשיבים, והשר
 ימציא לכל משיב העתק מן הערעור. המשיב זכאי להשיב לערעור תוך

 שלושה ימים מיום קבלתו העתק מן הערעור.

 (ג) הערעור לשר אינו מעכב את המועצה הנבחרת מהיכנם לתפקידה ואינו
 . פוגע בפעולותיה.

 * (ד) השר יחליט אס חבר המועצה שעל בחירתו הוגש ערעור. נבחר כהלכה
 או שאדם אחר נבחר במקומו או שהבחירות בטלות.

 (ה) החלטת השר תפורסם בשטח המועצה, תהיה סופית ולא תשמש נושא
 לדיון לפני שום בית משפט.

 (ו) אדם שהשר החליט עליו שלא נבחר כהלכה, השתתפותו בישיבותיה ובפעו
 לותיה של המועצה לפני החלטה זו של השר איננה פוגעת בחוקיות

 פעולותיה של המועצה;
 (ז) החליט השר שהבחירות בטלות, יקוימו בחירות חדשות לא יאוחר מ־30
 יום מיום החלטת השר? עד לאחר הבחירות החדשות יפעלו כמועצה
 האנשים שנבחרו כחברי המועצה בבחירות שבוטלו, מלבד אם החליט
 השר שלא יפעלו ומינה מועצה או ועדה לפי סעיף 10 לפקודה, אך גם
 אם החליט השר כך, ייחשבו הפעולות• שנעשו בשם המועצה או מכוחה על

י המינוי, כאמור, לחוקיות.  ידי האנשים הללו, לפנ

 •11, (א) אדם יחדל מהיות חבר מועצה, אם ־־־־ הפסקת החברות
 (1) מקום מגוריו הרגיל שוב איננו בשטח המועצה, במועצה

 (2) היה לחולה רוח,
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 (3) נידון על ידי בית משפט, בפסק דין םו0י. על עבירה שיש בה קלון,
 (4) ד״תפטס״״על ידי מתן הודעה בכתב י לראש המועצה.

 (ב) חדל חבר מועצה ממונה מהיות חבר בה, ימנה השד אחר במקומו.
 (ג) חדל חבר מועצה נבחרת מהיות חבר בה, ייבחר אחר במקומו, והוראות

 הסעיפים 8, 9, 10 יחולו על בחידה זו, בשינויים לפי הענין.״,

 12. (א) המועצה תבחר באחד מחבריה כראש המועצה, ראש המועצה ידאג לכך
 שהחלטות המועצה יבוצעו כחוק, ושכל הוצאה' שלה תהיה בהתאם.

 לתקציב או על פי חוק המתיר את ההוצאה. י

 (ב) המועצה רשאית לבחור באחד מחבריה כסגן ראש המועצה. הסגן-ימלא
 אותם תפקידים מתפקידי ראש ממועצה כפי שתקבע המועצה; בהעדר

 ראש המועצה ימלא סגנו מקומו.

 (ג) ראש המועצה ימשיך בכהונתו כל עוד יהיה חבר המועצה, וכל עוד לא
 התפטר על ידי מתן הודעה בכתב למועצה, או לא הועבר מכהונתו על ידי

 החלטת המועצה שנתקבלה ברוב כל חבריה, ואושרה על ידי השר.

 (ד) סגן ראש המועצה ימשיך בכהונתו כל עוד יהיה חבר המועצה, וכל עוד
ר ; ב ע ו ה ¥ א  לא התפטר על ידי מתן הודעה בכתב לדאש המועצה או ל

 מתפקידו על ידי החלטת המועצה שנתקבלה ברוב כל חבריה!
 (ה) הופסקה כהונתו של ראש המועצה,'תבחר המועצה אחר במקומו; הופסקה

 כהונתו של סגנו, רשאית המועצה לבחור אחר במקומו.

 (0 המועצה רשאית לשלם משכורת לראש המועצה ולסגנו. י ,

 13. (א) המועצה רשאית למנות ועדות קבועות או ועדות לעגינים או למקרים 1
 מיוחדים; מותר למסור תפקידי ועדה גס לחבר מועצה יחיד.

 . (ב) חברי ועדה יתמנו מתוך הבוחרים בלבד; חברי, ועדתי הנהלה או *עדת;
 11 כספים — מתוך חברי המועצה בלבד.

 (ג) הועדה תבחר מבין חבריה יושב ראש שידאג לביצוע החלטותיה,
:  (ד) חבר ועדה שחדל מהיות בוחר, חברותו בועדה נפסקת; חבר ועידה שנתמנה
 לה כחבר מועצה, חברותו באותה ועדה נפסקת עם היפסק חברותו במועצה.,'

 (ה) עם גמד תקופת כהונתה של המועצה נגמרת גם תקופת כהונתן של בל:׳
 הועדות שמינתה.

 14. (א) המועצה תתכנס לישיבותה הראשונה לא יאוחר 'מאשר 14 יום, מיום:
 היבחרה או מיום התמנותה. הסעיף הראשון בסדר יומה יהיה בחירת'ראשי

 מועצה.
 (ב) כל מועצה וכל ועדה שלה רשאית להסדיר את עבודתה ואת ישיבותיה,,

 בשים לב להוראות השר בענין זה. ׳־* •־״
 (ג) חבר מועצה לא יצביע בדיוני המועצה בחוזה או בעסק שהוא מעונין מ•,-.
 כפרט,־ או כמנהל או כפקיד אחראי שלי חבר בני אדם. י.

ובן להתק׳יז £  15. המועצה רשאית לקבל פקידים ועובדים ולקבוע את תנאי עבודת^י
ות בדבר תשלום פנסיה והקמתן והנהלתן של קופות תגמולים.  י תקנ
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 16. (א) ראש המועצה ריג־אי לעשות כל הוזה בשם המועצה ייייא צורך בהחלטה
 מיוחדת של המועצה עי כך אם ותקיימו שני־ תנאים אי־ ה:

 (1) ערך נושאי החוזה אינו עולה על סכום שנקבע באופן כללי לתכלית
 זו על ידי המועצה:

 (2) ההוצאה הכרוכה בחוזה (אם כרוכה בו הוצאה) יש׳•ילה הקצבה מתאימה
 בתקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה.

 פרטי חוזים כאלה יירשמו בפנקס מיוחד לצורך זה.
 (ב) כל חוזה אחר טעון החלטה מיוחדת של המועצה, ואם אין בתקציב
 המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה הקצבה מתאימה להוצאה

 הכרוכה בו יהא החוזה טעון גם אישורו בכתב של השר.
 (ג) כל חוזה למתן זכיון או מונופולין מאת המועצה טעון אישורו בכתב של

 השר. ?

 17. המועצה מוסמכת, בשים לב להוראות השר, ובמידה שאין בזה משום סתירה
 לכל חוק, לטפל ולפעול בכל ענין שהוא לטובת הציבור. שבשטח המועצה,

 ובכלל זה יהיו למועצה הסמכויות הבאות:
 (א) הסמכות להסדיר עניני השקאה, מרעה ומניעת סחף, וכל ענין בעל ערך

 חקלאי שהסדרתו היא לטובת כלל החקלאים במקום!
י סעיף98 לפקודת העיריות,1934, והסמכות פ ל  (ב) הסמכויות שישנן לעיריה ע
 למלא כל תפקיד שעיריה חייבת למלאותו על פי סעיף 96 לפקודת

 העיריות, 1934.

 18. (א) המועצה רשאית להטיל בשטח המועצה או בכל חלק הימנו את הארנונות,
 הדמים, המשאות ודמי ההשתתפות (לכולם יחד ייקרא להלן ״מסים״)

 שמועצה מקומית דשאי$ להטילם לפי הפקודה.
 (ב) המועצה'רשאית, באישורו של השר, לקבוע את סכומי המסים, שעוריהם
 וזמני תשלומים ולהטילם לפי דרגות או אחוזים או בסיסי־הערכה שונים,
 על סוגים שונים של נכסים או של בני אדם או על חלקים שונים של

 שטחי המועצה.-
 (ג) ארנונות שתטיל המועצה על מקרקעים, תהיה הערכתן על בסיס של
 תשלום קבוע לכל יחידת שטח, כגון דונם או חדר, על פי ההכנסה המ
 שוערת מהשכרת המקרקעים או על פי ערך הקרן שלהם, או על פי כל
 צירוף של הבסיסים האמורים, כולם או מקצתם, הכל לפי שתחליט המועצה

 מפעם לפעם, באישור השר.
 (ד) (1) החליטה המועצה באישור השר, כי הערכת ארנונה תהיה, כולה או.
 מקצתה, יעל בסיס־ של הכנסה משוערת מהשכרת מקרקעים או של
 ערך. הקרן שלהם (ייקראו להלן ״השווי לצורך מס״), תמנה המועצה
 ועדת הערכה שתעריך את השווי לצורך מם של מקרקעים הנמצאים

 בשטח המועצה ותפרסם בו רשימת הערכה.
 (2) כל אדם הרואה את עצמו מקופח על ידי הערכת השווי לצורך מס,
 וכן המועצה, רשאי להגיש התנגדות לועדת ההערכה, תוך 7 ימים

 מיום פרסום הרשימה.
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 (3) כל הנפגע בהחלטת ועדת ההערכה על התנגדות שהוגשה לפי פסקה
, תוך 7 ימים מיום ההחלטה, אס ניתנה בפניו או מיום י א ו ^ ל י ע . ׳ (2) ל ׳ י -
 שנמסרה לו, אם ניתנה שלא בפניו, להגיש ערעור על ההחלטה לועדת
 ערעורים של שלושה, שמהם שנים שיתמנו על ידי המועצה, אחד
 מתוך** חבריה ואחד בוחר שאינו חבר המועצה, ושלישי שיתמנה על

 ידי השר. ־׳׳*""
 (4) על אופן הכנתה של רשימת ההערכה, זמנה ופרסומה, וכן על סדר
 הגשת ההתנגדויות והערעורים, הדיון בהם ומסירת ההחלטות.עליהם

 — תחליט המועצה בשים לב להוראות השד.
 _ ו (ד.) המועצה רשאית להפחית את המסים או לותר עליהם מתוך התחשבות
 במצבו החמרי של החייב בהם, או בגלל סיבה אחרת שתאושר על ידי השר.

 וה ה««צה 19. (א) כל הכספים המתקבלים על ידי המועצה או בשמה הם קופת המועצה.
 (ב) קופת המועצה תשמש לתשלום כל סכום שהמועצה רשאית או חייבת

 להוציאו כחוק.
 (ג) ראש המועצה הוא האחראי לבטחובה של קופת המועצה.

 ;;׳׳ : (ד) כל המחאה או פקודת תשלום.הנזקפת לחובת קופת המועצה יהיו חתומות
 בידי ראש המועצה וחבר מועצה שימונה על ידי המועצה ל*ם כך.

 !בית סמכויות 20. שר הפנים רשאי להעביר את סמכויותיו לפי צו זה, כולם או מקצתם,

 .י 21. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מטולה), תש״ט — 1949״.

ת פ ס ו  ת

 :";׳;״ , $ (סעיף 2) י .

 גושי רישום קרקע: 13200 עד 13217 (ועד בכלל).

ם י ו ב נ י ר ג ק ח צ  א בשבט תש״מ (10 בפברואר 1949) ־ י
ים הפנ ׳ שר, י  י

 פקודת.סמכויות בעבין יבוא, יצוא ומכס (הגנה), 1939
י :  &י ••• ׳_ צו מתן רשיונות יבוא, 1939 י י

׳ -הודעה בדבר ביטול רשיונות'ייבוא י ) •י , ' י ' י , ; ׳ , - ; 

 •י' בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לצו מתן רשיונות יבוא, 1939, אני, אוטו מילר,

ות ההגנה.  מפקח על היבוא והיצוא, שהנני רשות מוסמכת לצרכי תקנה 46 לתקנ
 1939, מודיע בזה, כי כל רשיון ליבוא שניתן לפי םןןיף 3 לצו מתן רשיונות יבוא,
 1939, עד יום ה׳ באייר תש״ח (14 במאי 1948) ועד בכלל, לרבות הרשיונות
 האמורים שתקפמ הוארך אחרי תאריך זה — בטל מיום י״ז בשבט תש״ט

 (16 בפברואר 1949).
ר ל י ו מ ט ו  :•בשבט תש״ט (1 בפברואר 1949) א

 רשות י מוסמכת
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 רשיונות יבוא שניתנו עד ליום ד»׳ באייר תש״ח (14 במאי 1948) בין אם
 ^תקפם הואלך או לא — בטלים. ־

 אם שולמה התמורה עבור הסחורות שהוזמנו על פי רשיון כזה ואלה טרם
 הגיעו לישראל, יוכל בעל הרשיון להגיש בקשה חדשה לרשיון יבוא.

 בקשות אלה .יש להגיש למחלקה ליבוא ויצוא ברחוב פינסקר, 2, תל־־אביב.

 פקודת רשימות השומה העירוניות (הוראות זמניות), תש״ט-1949
י סעיףן 1 (א) • ת ועדות השומה של עירית תל־אביב על פ ט ל ח  הודעה על ה

 נמסרת בזה הודעה כי ועדת השומה של עירית תל־אביב לקרקעות פנויות
ינים החליטו, ביום ז׳  ולקרקעות תפוסות וועדת השומה של עירית תל־אביב לבנ
 בשבט תש״ט (6 בפברואר 1949), על פי סעיף 1 (א) לפקודת רשימות השומה

 העירוניות (הוראות זמניות), תש״ט—1949, כי רשימת השומה של כל הקרקעות מם׳ m לש
m ת תש״מ - ד ן ק  הפנויות והקרקעות התפוסות 'והבנינים לשנת הכספים 1948־1947 שלפי פ
 רשימות השומה העירוניות (קביעות. זמניות), 1947, היא נחשבת כרשימת השומה מסי 71 ?«׳

׳ 1ל׳8׳ 34»!  לשנת י הכספים 1948-1949, כפי שפורסמה בהתאם להוראות סעיף 109 לפקודת מס
ן מס׳ ><>r ליש• 5» ה י ד ל י ת ע י נ  העיריות, 1934, וכפי שתוקנה על ידי ועדות אלה וכפי שתוקנה ש

 בהתאם להחלטה של בית־הדין לערעורים, תיחשב כרשימת השומה גס לשנת
 הכספים 1950־1949.

 ז׳ בשבט תש״ט (6 בפברואר 1949)

ל מ ן פ. ב י ז׳ ו ג מיק י ו  ד. ק
 יושב ראש ועדת השומה לקרקעות פנויות יושב ראש ועדת השומה לבגינימ

 ולקרקעות תפוסות

 פקודת העיריות, 1934

ת שר הפנים בדבר הרחבתו של אזור עיריית נתניה א  הכרזה מ

 בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 לפקודת העיריות, 1934, והסעיפים 14 (א).
 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח — 1948, ולאחר עיון בדין וחשבון ; ־•׳.׳"

 של ועדת החקירה שהוקמה בהתאם להוראות סעיף 5 האמור, מכריז בזה שר הפנים
 ן •י יי ג«

 לאמור* • .] 1;>;|
׳ ; ' $ ׳ " ״ !  , י• ׳

 1. אזור עירית נתניה, כפי שתואר בתוספת להכרזה על עירית נתניה, תש״ט— ע״ר מיום אי י
' יי׳:1' ט ״ « ׳  1948, יורחב ובמקום התוספת האמורה תבוא התוספת הבאה: בכס5י ת

 (3 בדצמבר
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J ״ת ו ם פ ת 
§ י י  י ־

 האזו^אשר תושביו יהוו את עירית נתניה יבלול את גושי רישום קרקע וד(לקות
 רישום קרקע הבאים: *

 גושים 7931 עד 7934 (ועד בכלל), 7940, 7941, 7942, 8006, 8007. 8228 עד
 ; 8275 (ועד בכלל), 8284, 8285, 8321, — בשלמותם. 1

 גוש 8283 פד8י־*לו1לקה 31.
 גוש 8322 פרט:

 (1) לחלקות 1 עד 6, 23 עד 34, 39, 44, 45, 47, 48 5 י / •
 (2) לאותו חלק מהחלקה 46 (דרך) הנמצא צפונה מנקודת המפגש שלה

 עם קו הגבול הצפוני של חלקה.516
 (3) לאותו חלק מהחלקה 49 (דרך) הנמצא צפונה מנקודת,המפגש שלה

 עם קו הגבול הצפוני של חלקה 7;
 (4) לאותו חלק מהחלקה 50 (דרך) הנמצא צפונה מנקודת המפגש שלה

 עם קו הגבול הצפוני של חלקה 10.
 חלקה 2 בגוש 8315. חלקה 40 בגוש 8323,

 תחומי האזור המפורט לעיל מסומנים בקו אדום מרוסק, במפה של נתניה
 וסביבתה, החתומה ע״י שר הפמם, בתאריך ט׳ בשבט תש״ט (8 בפברואר 1949)
 והערוכה בקנה מידה של 1:20000. העתקים מהמפה האמורה נמצאים במשרדי
 עירית נתניה ובל אדם רשאי לראותם שם בשעות ובימים שמשרדי העירייה

 פתוחים לקהל״.

 2. להכרזה זו ייקרא ״הכרזת נתניה (הרחבת אזור העיריה), תש״ט— 1949״.
' .־".'•' ן ל ל ל , . ״ • ׳ •ל: לי^:•'.:fi• • יי;•;' • .;•־.;."• v. • .׳ .-;•••:C:.:' י• •AÊUiÀ יי י• ' ï ; à י • י!יל• י.־•:ל יי• • • ללי ׳ י ! י••: י . ' : : : • 

 תש״ט ;£ בפברואר 1949)
ם י ו ב נ י ר ק ג ח צ  י

 שר הפנים

ניבדסיטה תל~א1«ג י  יי או




