
תוספת מס' 1.

.1940 במאי, 2 מיום 1006 גליון הרשמי, לעתון

פקודת מס' העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (תקון).
מס' 13 לש' 1940.

.1938 (פיטורין), הממשלה ומסי העיריה מסי פקודת את המתקנת פקודה

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

(תקון), (פיטורין) הממשלה ומסי העיריה מסי פקודת תקרא זו פקודה .1

,1938 (פיטורין), הממשלה ומסי העיריה מסי פקודת עם כאחת אותה וקוראיו 1940

העיקרית. הפקודה לקמן הקרויה

הקצר. השם

מס' 18 לש' 1938

מועצה "ממסי המלים הוספת ע"י יתוקן העיקרית הפקודה של הארוך השם .2
בה. המופיעות העירוני", הרכוש "ממסי והמלים העיריה" "ממסי המלים בין מקומית",

תקון השם הארוך
העיקרית. הפקודה של

 יתוקן העיקרית הפקודה של 4 סעיף .3

המופיעות מדינה", בידי הן עליהן והחזקה "הבעלות המלים מחיקת ע"י (א)
בפסקתמשנה (ו) מפסקא (א) של אותו סעיף והחלפתן במלים ,,הבעל*ת

מדינה": כל בשם בהן המחזיק אדם כל בידי או מדינה בידי הן עליהן

בין מדינה", כל בשם בהם המחזיק אדם כל ,,או המלים הוספת ע"י (ב)
מאותו (א) לפסקא ב"תנאי" המופיעות "עדה", והמלה מדינה" ,,כל המלים

סעיף.

תקון סעיף 4
העיקרית. הפקודה של

 יתוקן העיקרית הפקודה של 5 סעיף .4

 דלקמן במקומות ורק" ,,אך המלים הוספת ע"י (א)

מלחים", כבית או חיילים "כבית והמלים "לבעליו" המלה בין (1)
הימנו! (ה) בפסקא המופיעות

תקון סעיף 5
העיקרית. הפקודה של



(II) בין המלה "ומשמש" והמלה "למטרותיה"' בפסקא (ו) הימנו:

(III) בין המלה "משמש" והמלים "לאחת מאותן המטרות" בפסקא (ז)
הימנו:

(IV) בין המלים "המשמש לבעליו" והמלים "כבית נכאת צבורי"' בפסקא
הימנו. (ט)

 בסופו: דלקמן הפסקא הוספת ע"י (ב)

לשירות ורק אך בו משתמש הצבור לשירות שמוסדמתנדב רכוש כל "(י)
הצבור' בתנאי שאותו מוסד יתאשר ע"י הנציב העליון לצורך פיטורין

זה." סעיף עפ"י

חרש סעיף הוספה
שיסומן כסעיף 3 א,
העיקרית. יפקידה

א 5 כסעיף שיסומן דלקמן הסעיף הוספת .ע"י תתוקן העיקרית הפקודה .5

 הימנו: א בחלק 5 סעיף לאחר ויבוא

"פיטורין ממסי
מקומית. מועצה

פד. פרק

או המקומיות המועצות בפקודת האמור כל למרות א. 5
אילו אשר' רכוש כל הרי הימנה, 2 סעיף עפ"י שניתן צו בכל
של זה חלק עפ"י פטור, היה עיריה אזור בתחומי מצוי היה
עיריה מס מתשלום או לעיריה הרכוש מס מתשלום הפקודה,
רכוש, מס מכל פטור יהא לעיריה, התנוך מס מתשלום או כללי
הוא מצוי אם מקומית, מועצה ע"י שהוטל חנוך, מס או. כללי מס

מקומית." מועצה אותה של השפוט אזור תחומי בתוך

תקון סעיף 8
של הפקודה העיקרית.

 יתוקן: העיקרית הפקודה של 8 סעיף .6

והחלפתן הימנו (א) בפסקא המופיעות מדינה", כל "בידי המלים מחיקת ע"י (א)
 דלקמן: בכלים

מדינה"; כל בשם בהם המחזיק אדם כל בידי או מדינה כל "בידי

 המלים הוספת ע"י (ב)

או" מדעה, כל בשם המחזיק אדם כל ,.או
לאותו ב"תנאי" המופיעות דתית"' ,,עדה והמלים מדינה" ,,כל המלים בין

סעיף.

0 סעיף תקוז
של הפקודה העיקרית.

 יתוקן: העיקרית הפקודה של 9 סעיף .7

 דלקמן: במקומות ורק" ,,אך המלים הוספת ע"י

מלחים", כבית או חיילים "כבית והמלים "לבעליו" המלה בין (ו)
הימנו: (ה) בפסקא המופיעות

(IV) בין המלה "ומשמש" והמלה "למטרותיה", בפסקא (ו) הימנו!

(III) בין המלה "משמש" והמלים "לאחת מאותן המטרות" בפסקא (ז)
הימנו :



(IV) בין המלים "המשמש לבעליו" והמלים "כבית נכאת צבור" בפסקא
הימנו. (ט)

סעיף: אותו של בסופו דלקמן הפסקא הוספת ע''י (ב)

ורק אך בו משתמש הצבור לשירות שמוסדמתנדבי רכוש כל "(יא)
לצורך העליון הנציב ע''י יתאשר מוסד שאותו בתנאי הצבור, לשירות

זה." סעיף עפ"י פיטורין

 יתוקן העיקרית מהפקודה 12 סעיף .8

(א) ע"י מחיקת המלים "שכל מדינה היא בעליהם הידועים" המופיעות בפסקא
 דלקמן: במלים והחלפתן הימנו (א)

הידועים": בעליהם הם בהם המחזיק אדם כל או מדינה "שכל

המלים בין או" מדינה, כל בשם המחזיק אדם כל ,,או המלים הוספת ע"י (ב)
סעיף. לאותו ב"תנאי" המופיעות דתית", ,,עדה המלים ובין מדינה" "שכל

תקון סעיף 12
של הפקודה העיקרית.

 יתוקן העיקרית הפקודה של 13 סעיף .9

 דלקמן: במקומות ורק" "אך המלים הוספת ע"י (א)

מלחים", כבית או חיילים "כבית והמלים "לבעליו" המלה בין (1)
הימנו! (ו) בפסקא המופיעות

(II) בין המלה "ומשמש" והמלה "למטרותיה"' בפסקא (ז) הימנו:

(III) בין המלה "משמש" והמלים "לאחת מאותן המטרות", בפסקא (ט)
הימנו:

(IV) בין המלים "המשמש לבעליו" והמלים "כבית נכאת צבורי בפסקא
הימנו. (יא)

סעיף: אותו של בסופו דלקמן הפסקא הוספת ע"י (ב)

ורק אך בו משתמש הצבור לשירות שמוסדמתנדב רכוש כל ,,(יב)
לצורך העליון הנציב ע"י יתאשר מוסד שאותו בתנאי הצבור, לשירות

זה." סעיף עפ"י פיטורין

13 סעיף תקוו
העיקרית. הפקודה של

30 באפריל, 1940
מקמיכאל הרולד

הנציב העליון


