
פונט

והטלגרף הדואר מחלקת .24
המזכירות .27

הממשלה מכספי הלואות .35

ו

6,165
149,718
11,743

סךהכל 1,570,690

ב תוספת
חשבון המפרש את הוצאות מסלת הברזל הפלשתינאית (א"י) והקוים המתנהלים על ידה לשרותים המפורטים
,1943 בפרץ, 31 יום עד ,1942 באפריל, 1 שמיום התקופה למשך הנ"ל לשרותים שניתנו הסכומים על נוסף להלן,

עפ"י פקודת ההקצבה (19421943), 1942.

פ ר ט י ם
מסלתהברזל
הפלשתינאית

(א"י)

מסלתהברזל
קנטרהרפה

מסלתהברזל
החג'אזית

מסלתהברזל
סךהכלשל פתחתקוה

חשבון "א"
והמפעלים הקוים החזקת

וחידושם

פונט

3,301

פונט

2,638

פונטפונטפונט

5,939

,ב" חשבון
והקרונות הקטרים החזקת
הנחלתם והוצאות 48,14879,254*31,106וחידושם

חשבון "ג"
והוצאות התנועה הוצאות

22,2628,5104,36935,141מסחריות

חשבון "ד"
כלליות 71,362123,85314,112209,327הוצאות

חשבון "ו"
הכלל מן יוצאות 38,702.י38,702הוצאות

"ח" חשבון
מסלתהברזל על רבית

130,072130,072קנטרהרפה

166,733265,07366,629408,435סךהכל

2 במרץ, 1944.
מקמיכאל הרולד

עליון. נציב

עסקים) (מס המקומיות הרשויות פקודת
.1944 לש' 5 מס'

בכך. הקשורים ולענינים עסקים מס להטיל המקומיות לרשויות סמכות למתן הוראות הקובעת פקודה
(א"י) הפלשתינאית המועצה של בעצתה בזה מחוקק (איי) לפלשתינה העליון הנציב

 לאמור:
.1944 עסקים), (מס המקומיות הרשויות פקודת תקרא זו פקודה השם הקצר.1.

 אחר: פירוש הכתוב ענין יחייב לא אם שבצדו הפירוש דלקמן למונח יהא זו בפקודה .2

"רשות מקומית" פירושה מועצת עיריה בגדר מובנה של פקודת העיריות, 1934, או מועצה
.1941 המקומיות, המועצות פקודת של מובנה בגדר מקומית

פירוש.
.1034 לשי 1 טס'
מס' 38 לש' 1941.

האנשים כל על בשנה שנה מדי להטיל חוקיעזר, פי על מקומית, לרשות מותר (1).3
 שיקרא מס העזר, בחוקי שיפורטו עסק או מלאכה כל שסוטה אזור בתחומי המנהלים

(א) "מס עסקים עירוני". כשחוקי העזר הותקנו ע''י מועצת עיריה,

סמכותה של רשות
מקומית להטיל

מס עסקים.



מקומית, מועצה ע"י הותקנו העזר כשהוקי מקומי", עסקים "מס (ב)
מקום כל לגבי פונטים שניםעשר על יעלה שלא ובלבד חוקיעזר, באותם שיפורט בשעור

אזור. באותו העסק או המלאכה מתנהלים שבו
 יכולים זה, בסעיף המסורות הסמכויות עפ"י שהותקנו חוקיעזר כל (2)

מס סכומי ,(1) בסעיףקטן הנזכר פונטים שניםעשר של המקסימום בגבולות להטיל, (א)
או סוגים לגבי או העזר בחוקי המפורטים שונים עסקים או מלאכות לגבי שונים

תאורים שונים של מלאכות או עסקים המפורטים באמור;
השעורים באותם או בחוקיהעזר, שיפורט תאריך באותו כולו ישולם שהמס להורות (ב)

כאמור. שיפורטו התאריכים ובאותם
גבית מס עסקים.
מס' 1 לש' 1934.

4. הוראות פקודת העיריות, 1934, בנידון גבית מסים שהוטלו ע"י מועצת עיריה עפ"י
מקומית רשות ע"י שהוטל מס כל גבית לגבי המתאימים בשינויים תחולנה פקודה, אותה
מועצה ידי על שהוטל מס כל גבית על הנ"ל ההוראות הטלת ולצורך זו, פקודה עפ"י
מקומית, יהיו רואין את סמכויות ראש העיריה עפ"י ההוראות הנ"ל כאילו הן מסורות לנשיא

המקומית. המועצה

1; במרץ, 1944.
מקמיכאל הרולד


