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פקודת העיריות (תקון)

מס' 2 לש' 1935

1934 העיריות פקודת את לתקן המוסיפה פקודה

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

הקצר 1935.השם (תקון), העיריות פקודת תקרא זו פקודה .1

פירוש

מס' 1 לש' 1934
.1934 העיריות, פקודת פירושו זו שבפקודה העיקרית" "הפקודה המונח .2

החלפת סעיף 51 של
העיקרית הפקודה

בסעיף חדש

 במקומו: יבוא דלקמן והסעיף ימחק העיקרית מהפקודה 51 סעיף .3

מינוים. פיטוריהם

ותפקידיהם של סגני
עיריה ראש

לזמן מזמן למנות העליון הנציב יכול (1) .51

יכהן מועצה חבר ואותו עיריה ראש כסגן מועצה חבר
המועצה של כהונתה ימי כל העירית ראש סגן במשרת

שהוא חבר בה:

שטובת סבור הוא אם העליון, הנציב שיכול בתנאי
מחבר יותר למנות זאת, דורשת עיריה איזו של עניניה
מועצה חברי ואותם עיריה ראש.. כסגן אחד מועצה
המועצה של כהונתה. ימי כל עיריה ראש כסגני יכהנו

בה. חברים שהם



ראש סגן לפטר העליון הנציב יכול (2)

כי סבור הוא אם עיריה ראש סגן ממשרת עיריה
העיריה. של לטובתה יהיו פיטוריו

העיריה ראש אין שהיא סבה מאיזו אם (3)

 הרי: תפקידיו, את למלא יכול
להשתמש צורך העליון הנציב רואה אם (א)
זה, סעיף של (1) קטן בסעיף לו המסורה בסמכות
לראש המסורים התפקידים את העיריה ראש סגן ימלא
או אחרת פקודה כל עפ"י או זו פקודה עפ"י העיריה

או אחה חוק כל
להשתמש צורך העליון הנציב רואה אם (ב)

סעיף של (1) קטן לסעיף בתנאי לו המסורה בסמכות
העיריה ראש סגן את בשם העליון הנציב יכנה זה,
עפ"י העיריה לראש המסורים התפקידים את שימלא
חוק כל או אחרת פקודה כל עפ"י או זו פקודה

או אחר,
צורך רואה העליון הנציב אין אם (ג)
של (1) קטן בסעיף לו המסורות בסמכויות להשתמש
שאין אלא הסמכויות באותן כשהשתמש או זה סעיף
מאיזו יכולים העיריה ראש סגני או העיריה ראש סגן
העליון הנציב ימנה תפקידיהם, את למלא שהיא סבה
לראש המסורים התפקידים את ימלא אשר מועצה חבר
העיריה עפ"י פקודה זו או עפ"י כל פקודה אחרת או

 דלקמן: התקופה למשך אחר חוק כל
צורך רואה העליון הנציב אין אם (1)

של (1) קטן בסעיף לו המסורות בסמכויות להשתמש
ראש תפקידי את מועצה חבר אותו ימלא זה, סעיף
את למלא שוב יוכל העיריה שראש עד העיריה

או תפקידיו,
להשתמש צורך העליון הנציב רואה אם (11)

(1) קטן בסעיף לו המסורות הסמכויות מן בסמכות
תפקידי את מועצה חבר אותו ימלא  זה, סעיף של
נתמנה אם  העיריה ראש שסגן עד העיריה ראש
תפקידיו, את למלא שוב יכול  אחד עיריה ראש סגן
שהנציב עד  אחד, עיריה ראש מסגן יותר נתמנה ואם
פסקא עפ"י העיריה ראש סגן את בשם יכנה העליון

זה". קטן סעיף של (ב)
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ווקאפ ג. א.

נציב עליון


