
קרקע, מעריכי פקודת
.1947 לש' 34 מס'

(א"י). בפלשתינה הערכתהקרקע נוהג את להסדיר הבאה פקודה
לאמור: שלה, היועץ הוועד של בעצתו (א"י), לפלשתינה העליון הנציב בידי יוחק חוק

.1947 מעריכיהקרקע, פקודת תיקרא הזאת הפקודה קצר.1. שם

 הזאת בפקודה .2

או רווח לשם שנערכה קרקע של שומה או הערכה כל מובנה "הערכתקרקע"
שכר: תמורת

"מנהל" מובנו מנהל סידור הקרקעות ;
 קיבל כאילו אותו שרואים או  שקיבל אדם כל מובנו "מעריךקרקע"
רשיון לפי הפקודה הזאת לעסוק במקצוע מעריךקרקע;

פירוש.



כל מתן כוללת והיא הערכתקרקע, כל מובנה מעריךקרקע" במקצוע "עסיקה
הערכתקרקע, כל אל בזיקה בשכר שירות כל מתן או עבודה כל ביצוע עצה,

שמעריךקרקע נוהג לתתם או לבצעה;
לפי שהוענק (א"י), בפלשתינה קרקע כמעריך להתעסק רשיון מובנו "רשיון"

הזאת. הפקודה של קביעותיה

בעלי בניאדם רק
רשיונות יעסקו
מעריכי במקצוע

קרקע.

במישרים בין  יתאמר או מעריךקרקע, במקצוע יעסוק לא אדם שום (1)3
ובין בלימוד דבר מתוך דבר  להיות עוסק במקצוע מעריךקרקע, או שהוא יכול,
ברשיון:  כמחזיק אותו רואים או  מחזיק הוא אלאאם בה לעסוק כשר או מוכן
בתנאי כי שום פקיר ציבור או חבר לכל מותב, ועדה, ועד, ביתדין, או חבר
לא לפיהם, או חוק או פקודה בכל הורכבו או שנתכוננו בהם, כיוצא אחר בניאדם
בגין עדות למסור או הערכתקרקע כל לערוך זכותם  הזאת בפקודה  תישלל
בית או בורר כל בפני הרשמיות, בחובותיהם שימוש מתוך קרקע, כל של שוויה
או ביתדין ועד, ועדה, מותב, כל בפני או מקומית, רשות או פקידציבור משפט,
 כלשהם חוק או בפקודה נדרשים או מיופיכוח שהם בהם, כיוצא בניאדם חבר

הערכתקרקע. בדבר עדות לשמוע  לפיהם או
בית או בורר שום יקבלו לא הזאת הפקודה של לקביעותיה כפיפות מתוך (2)

בני חבר או ביתדין, ועד, ועדה, מותב, או מקומית, רשות או פקידציבור משפט,
 כלשהם חוק או בפקודה נדרשים או מיופיכוח שהם, בהם, כיוצא אחר אדם
הדין או ההרצאה את כעדות הערכתקרקע, בדבר עדות לשמוע  לפיהם או 

אדם אותו אלאאם קרקע, כל של שוויה בגין כלשהוא אדם של והחשבון
ברשיון.  כמחזיק אותו רואים או  מחזיק

המנהל,רשימות. אל תיערך מעריךקרקע במקצוע לעסוק רשיון ברבר בקשה (1).4
.  המבקש כי דעתו משתנוח רשיון אותו להעניק רשאי שיהיה

שנה; וחמש עשרים על עולה גילו (א)
(ב) הוא אדם הגון ;

לישיבתקבע רשות באחיזתו נמצאת או (א"י), פלשתינאי אזרח הוא (ג)
וכן ציבור! פקיד הוא או (א"י), בפלשתינה

הערכתקרקע, של ונוהג עקרונות על בזיקה המנהל, שאישרה בבחינה, עמד (ד)
בקשה להגישו עובר רצופות שנים שלוש תקופת במשך  סדיר באופן והועבד
אותו שרואים או  המחזיק אדם של במרותו או אדם בידי  רשיון אותו על
כמחזיק  ברשיון, והיה עסוק באופן סדיר במשך אותה תקופה בסיוע לאותו

אדם בעריכת הערכות ;
נרמז שעליה הבחינה מן מבקש כל לפטור כוח למנהל נודע יהיה כי בתנאי
מלומד, חבר הוא מבקש אותו כי דעתו משנחה מקצתה, או כולה  לעיל בזה
מודדים של המלכותי למוסד מקצועי נלווה חבר או קולוניאלי מלומד חבר
כיוצא במוסד חברות של כדיפלומה מחזיק או המאוחדת, בממלכה מוסמכים

 בעיתון. בהודעה המנהל הכיר שבו מטיבו, בו ■

שנים. חמש של לתקופה ברתוקף יהיה הרשיון (2)

נוספות, לתקופות כזה רשיון כל  עיניו ראות לפי  לחדש רשאי המנהל (3)
שנים. חמש על תעלה לא מהן אחת שכל

וחידוש חידוש כל ועל רשיון הענקת על יושמו פונטים: חמישה בסך דמים (4)
שלו, ואותם דמים ישלמם מקבל הרשיון למנהל.



(5)  חדל המחזיק ברשיון מלהעביר את, הדמים, המגיעים ממנו, למנהל במשך
בצו  להתלות למנהל לו מותר יהיה לקבעה, עשוי המנהל שיהיה תקופה אותה

צו. באותו לקבעו עשוי הוא שיהיה זמן, לאותו הרשיון את  בחתימתו
אל יערכנה ,4 בסעיף מרומז שעליה לבחינה, לעמוד רשות בדבר בקשה (1).5

בחינה. באותה לעמוד הנדרש ומבקשרשיון, מבקשרשיון כל המנהל
שיהיה תנאים, ובאותם אופן ■ באותו זמנים, באותם תיערך כזאת בחינה (2)
הכיר שבה אוניברסיטה, נסמכי יהיו לבחינה מועמדים לקבעם. עשוי המנהל
המנהל, או שכבר עמדו בבחינת הבגרות הפלשתינאית, (א"י) או באיזו בחינה
לאותם כי הדעת את המניחה ראייה  המנהל לדעת  המשמשת בה, כיוצאת אחרת

מספקת. תיכונה השכלה מועמדים
(3) דמיבחינה בסך שני פונטים ישלםלמנהל כל מועמד ומועמד, שהורשה
ממנו. נפטר שלא ובין הבחינה מחל.ק נפטר מועמד שאותו בין לבחינה; לעמוד

בחינה.

של תקופה במשך  חדלון או סירוב בכל מקופח עצמו את הרואה אדם, כל .6

או מלהעניק המנהל של  רשיון על בקשה הגיש שבו התאריך מן חדשים שישה
על הודעה קבלו לאחר חדשים שלושהי במשך  לערער רשאי רשיון, מלחדש
של הנ"ל התקופה לאחר ברציפות הבאים חדשים, שלושה במשך או סירוב, אותו
הסירוב על  חידושו או רשיון על בקשה הגיש שבו התאריך למן חדשים שישה
כביתמשפט לדין היושב העליון, ביתהמשפט בפני העניין, לפי הכול החדלון, או
גבוה, ובכל ערעור כזה רשאי ביתהמשפט העליון לתת אותן הוראות בעניין,
ביתהמשפט וצו הערעור, יציאות בדבר הוראה כל לרבות לנאותות, שיחשבן

... . . ... ומכריע. סופי יהיה העליון

ערעור על סירוב או
חדלון מלהעניק או 

מלחרש רשיון.

 מעריךקרקע כי דעתו משנחה המנהל, (1).7
המקצוע את הולמת שאינה בהתנהגות פתוחה) שי''ן קמוצה; (אל''ף אשם (א)

או כמעריךקרקע,
או בלתינכונה, הצגתעובדות עלידי רשיונו את השיג (ב) .

במקצוע העוסק כאדם חובותיו בביצוע גסה רשלנות או אייכולת גילה (ג)
או מעריךקרקע,

אחריהן, מלמלא לחדול או הזאת הפקודה של קביעותיה את להפר התמיד (ד)
או

הזאת, הפקודה לפי מעבירה להבדיל פלילית, עבירה על בדין נתחייב (ה)
כי להורות או הרשיון, את לבטל  בחתימתידו בצו  זמן בכל רשאי יהיה

צו: באותו לקבעו עשוי הוא שיהיה זמן, לאותו יותלה
אלא הזה, הסעיףהקטן לפי התלייה או ביטול על צו שום יינתן לא כי בתנאי
ללמד כדי בכתב הרצאתדברים להגיש הזדמנות מעריךקרקע לאותו לו היתה אם

עצמו. על זכות
להגיש הזדמנות לו היתה כאילו מעריךקרקע רואים יהיו הזה הסעיף לצרכי (2)
הרצאתדבריםבכתב, כדי ללמד זכות על עצמו, אם תימסר  לפחות שלושים
יום לפני שיינתן הצו על ואותם ביטול או התלייה הודעה בדבר הביטול או
במקום בשבילו שתושאר מתוך" או אישי, באופן לו לערכם, שמתכוונים ההתלייה,
רשום במכתב הדואר באמצעות שתישלח מתוך או לאחרונה, הידועה כתבתו

לאחרונה. הידועה כתבתו לפי אליו הערוך

ביטולו והתלייתו
של רשיון.



כי דעתו נחה אם רשיון, כל  בחתימתידו בצר  לבטל רשאי המנהל (3)
 בו המחזיק

או (א"י), בפלשתינה קבע בישיבת עוד זכאי אינו (א)
נפטר. (ב)

(4) עם הוצאת צו על ביטול או התלייה לפי הסעיף הזה, ימסור המחזיק ברשיון,
אותר החוקי, האישי באכוחו  המחזיק שנפטר במקרה  או הותלה, או שבוטל

למנהל. רשיון
רשיון של התלייתו או ביטולו על צו בכל מקופח עצמו את המוצא אדם, כל (5)
על הודעה קבלו לאחר חדשים שלושה במשך  לערער רשאי הזה, הסעיף לפי
כביתמשפט לדין היושב העליון, ביתהמשפט בפני צו אותו על  כזה צו מתן
גבוה, ובכל ערעור כזה רשאי ביתהמשפט העליון לתת אותן הוראות בעניין,
העליון ביתהמשפט וצו הערעור, יציאות בדבר הוראה כל לרבות לנאותות, שיחשבן

ומכריע. סופי יהיה

בעיה!/ בעיתון.פרסום ושנה שנה בכל תפורסם מעריכיקרקע רשימת (1).8
הזאת. הפקודה לפי הותלה או בוטל שרשיונו אדם, כל של וכתבתו שמו (2)

התלייה. או ביטול אותם לאחר מיד בעיתון יפורסמו
במונח שימוש

מלמד על כשרות.
 כמחזיק אותו שרואים או  המחזיק אדם שאינו אדם, שום (א) (1).9
אחרות. מלותתיאור בהוספת בין "מעריךקרקע", בתואר ישתמש לא ברשיון,

בלעדיהן. ובין
ברשיון,  כמחזיק אותו שרואים או  המחזיק אדם שאינו אדם, שום (ב)
שממנו באותיות, ובין במלים שפורש בין תיאור, או תואר בכל ישתמש לא
המחושב או הערכתקרקע, עצמו על לקבל כשרות לו יש כי ללמוד אפשר

הדעת. על זאת להעלות מסתברת מבחינה
לא ברשיון,  כמחזיק אותו שרואים או  המחזיק אדם שאינו אדם, שום (2)
אחר אמצעי בכל או אחר, במקום או עסקו במקום שתוצג בהודעה  יתאמר
כל לבצע או הערכתקרקע, עצמו על לקבל כשר או מוכן יכול, להיות  שהוא

מעריךקרקע. כרגיל מבצע שאותם שירות, או עבודה
או דמים היפרדות

משימות.
משימה או דמים כל ביתמשפט בכל להיפרע זכאי יהיה לא אדם שום .10

שירות, כל מתן או עבודה, כל ביצוע תמורת או שערך, הערכתקרקע תמורת
המהווים עסיקה במקצוע מעריךקרקע, אלאאם היה אדם המחזיק  או שרואים

ברשיון.  כמחזיק אותו
מעריךקרקע לא

עם שותפות יעשה
בידו שאיז אדם

רשיון.

במקצוע עסיקה לצורך  שותפות או התאחדות בקשרי הבא מעריךקרקע, .11

כמחזיקברשיון, אותו שרואים או  המחזיק אדם שאינו אדם, עם  מעריךקרקע
רואים יהיו הערכה; כל בעריכת בידו, המועבד מאדם להבדיל אדם, לכל שמסייע או
אותו אשם בהתנהגות שאינה הולמת את המקצוע כמעריךקרקע, ומותר יהיה

ר, סעיף לפי רשיונו את להחלות או לבטל

איסור העברתו של
אדם, שרשיונו בוטל

או הותלה.

 במקצוע עסקו אל בזיקה תפקיד, בכל  יעביד לא מעריךקרקע שום .12

אותם עומדים שבמשכו זמן בכל ,7 סעיף לפי הותלה או, בוטל שרשיונו אדם, כל
המנהל. של ברשותו אלא בתקפם, התלייה או ביטול

וענשים. ברשיון.עבירות  כמחזיק אותו רואים שאין או  מחזיק שאינו אדם, כל (1).13
דבר לימוד מתוך ובין במישרים בין ומתאמר, מעריךקרקע, במקצוע עוסק והוא



מעריך במקצוע  לעסוק כשר או מוכן יכול, שהוא או  עוסק שהוא דבר, מתוך
חדשים שישה של למאסר  בדין משיתחייב  צפוי ויהיה בעבירה, יאשם קרקע,

כאחד. ענשים שני לאותם או פונט, חמישים של לקנס או

והוא ברשיון,  כמחזיק אותו רואים שאין או  מחזיק שאינו אדם, כל (2)
מלותתיאור בהוספת בין בו, משתמש או מעריךקרקע התואר את לעצמו נוטל
מקביעותיו קביעה כל הפרת מתוך אחרת בדרך הפועל או בלעדיה, ובין אחרות
חמישים של לקנס  בדין משיתחייב  צפוי ויהיה בעבירה, יאשם ,9 סעיף של

פונט.

של מקביעותיה קביעה כל  אחר מלמלא חדל או  המפר אדם, כל (3)
 צפוי ויהיה בעבירה, יאשם אחר, עונש נקבע לא שעליה הזאת, הפקודה

פונט. עשרים של לקנס  בדין משיתחייב

בהוראות להתקינם עשוי השופטים זקן שיהיה פיטורים, לאותם כפיפות מתוך .14
השלום שופט של  רשם באין או ביתהמשפט, רשם של מחובתו זה יהיה שיתן,
מיד להודיע כלשהיא, עבירה על בדינו מעריךקרקע כל שחייב ביתהמשפט, של

אליו: ולהעביר בדין חיוב אותו עובדת את למנהל
לפי (הכול מכתבההאשמה העתק או בכתב מהרצאתההאשמה העתק (א)
וכן בדין; חיוב באותו נסתיים אשר המשפטי במשאוהמתן שתוייקו העניין),
חיובו עם מעריךקרקע, אותו בגין שניתנו וגזרהדין, פסקהדין, של העתק (ב)

ביתמשפט, באותו בדין
ואותו רשם או אותו שופט שלום, הכול לפי העניין, יאשרו כי אותם העתקים

הם. נכונים

הורעה על חיובו של
מעריךקרקע בדין.

התכליות לכל  כללים העליון, הנציב של באישורו להתקין, רשאי המנהל .15
למקצתן: או הבאות

יש שבהם הטפסים, ואת לנהוג, יש שלפיה הפרוצידורה, את המתקינים (א)
 אל בזיקה להשתמש,

(1) בקשה על רשיונות והענקתם וחידושם לפי הפקודה הזאת ;
(II) אבדן רשיונות, מתן אחרים במקומם והדמים העשויים להשתלם עלכך ;
ותנאי ו5, 4 בסעיפים מרומז שעליה לבחינה, לעמוד רשות על בקשה (111)

,י הבחינה
בדרךכלל: נפקות לידי הזאת הפקודה של להבאתה (ב)

יופקעו או ישונו עדאשר בתקפם יעמדו בתוספת הכלולים הכללים כי בתנאי
כאלה. כללים בכל

כוח להתקין
כללים.

בזה: מופקעת הקרקעות שמאי פקודת .16

ברשיון הזאת הפקודה של תקפה תחילת בתאריך המחזיק אדם, כל כי בתנאי
רואים יהיו הקרקעות, שמאי פקודת לפי שהוענק מעריךקרקע, במקצוע לעסוק
כמחזיק  רשיון אותו של תקפו תום עד ולאחריו, האמור בתאריך  אותו
כפוף יהיה והוא הזאת, הפקודה לפי שהוענק מעריךקרקע, במקצוע לעסוק ברשיון

הזאת. הפקודה של קביעותיה לכל

תוספת.
.(15 (סעיף

וסייג. הפקעה
פ"ב. פרק

.1947 מעריכיהקרקע, כללי ייקראו האלה הכללים שם.1.(1)



(2) בכללים האלה הביטוי "פקיד הנהלת המחוז" מובנו מושלהמחוז של המחוז,
באותו שהופקדו מושלמחוז סגן או למושלמחוז משנה או ברגיל, המבקש יושב שבו
אדמיני גלילמשנה על או 3פה על הממונה המחוז, הנהלת של פקיד או מחוז, .

ברגיל. המבקש יושב שבהם סטראטיבי,
הודעה על כווכה
להגיש בקשה על

רשיון.

למן שנים שלוש במשך רשיון על בבקשה לפנות המתכוון אדם, כל (1)2 .

כן לעשות כוונתו על למנהל יודיע בעיתון, הזאת הפקודה של פרסומה תאריך
במשך שישה חדשילוח למן תאריך אותו פרסום, וכל אדם, המתכוון לפנות בבקשה
בעיתון, הזאת הפקודה של פרסומה תאריך למן שנים שלוש תום לאחר רשיון על
שבו התאריך לפני שנים משלוש פחות לא כן לעשות כוונתו על למנהל יודיע

רשיון. על בבקשה לפנות מתכוון הוא
א' בנספח המוראה בטופס תיערך ,(1) בכללמשנה שניקבה הודעה, כל (2)

ובידי רשיון על בבקשה לפנות המתכוון האדם, בידי ותיחתם האלה, הכללים אל
אדם. אותו מועבד במרותו או שבידו מעריךקרקע

ע? ובקשה בחינה
רשות לעמוד

לבחינה.

בירושלים לשנה אחת תיערך ו5, 4 בסעיפים מרומז שעליה הבחינה, (1)3
תאריכים, באותם ושנתלוח שנתלוח בכל  לאחריו או  מארס חודש במשך
המנהל יפרסמם הבחינה, תיערך שבהם התאריכים, לקבעם. עשוי המנהל שיהיה

הבחינה. תאריך לפני אחד מחודש יאוחר לא בעיתון בהודעה
אל ב' בנספח המוראה בטופס, תיערך לבחינה לעמוד רשות על בקשה כל (2)
ודמי המועמד של הכללית השכלתו להוכחת תעודות יצורפו אליה האלה. הכללים
היום מן יאוחר לא המנהל אל להגיע צריכה והיא פונטים, שני בסך הבחינה
הבחינה. נערכת שבה לשנתהלוח הקודמת שנתהלוח של בדצמבר ואחד השלושים

האלה,בקשה על רשיון. הכללים אל ג' בנספח המוראה בטופס תיערך רשיון על בקשה כל ,4
במרותם או שבידיהם מעריכיהקרקע, או ומעריךהקרקע, המבקש בידי ותיחתם
הועבד המבקש במשך שלוש השנים עובר לתאריך הבקשה, ובידי שני עדים,
יהיה מהם ואחד אחד וכל הגון, אדם מבקש אותו של היותו על להעיד היכולים

: הבאים מבניהאדם אחד
שופט, (א)

שלום, שופט (ב)
,(1 בכלל (כמוגדר המחוז הנהלת פקיד (ג)

ראשעיר, (ד)
ועדתעירייה, יושבראש (ה)

מקומית, מועצה נשיא (ו)
בנק. מנהל (ז)

פונטים. חמישה בסך שנקבעו, הדמים יצורפו רשיון בדבר בקשה לכל

בקשה על חידוש
רשיון.

5. כל בקשה על חידוש רשיון תיערך בטופס המוראה בנספח ד' אל הכללים
אותו של היותו על להעיד היכולים בניאדם, ושני המבקש בידי ותיחתם האלה,
שלוש במשך מעריךקרקע במקצוע סדיר באופן התעסקותו ועל הגון אדם מבקש
: הבאים מבניהאדם אחד יהיה מהם ואחד אחד וכל הבקשה, לתאריך עובר השנים

שופט, (א)
שלום, שופט (ב)

,(1 בכלל (כמוגדר המחוז הנהלת פקיד (ג)



ראשעיר, (ד)
ועדתעירייה, יושבראש (ה)

מקומית, מועצה נשיא (ו)
בנק, מנהל (ז)

והרשיון פונטים חמישה בסך שנקבעו הדמים יצורפו רשיון חידוש בדבר בקשה לכל
לתום. עומד או תם שתקפו

נספח א'.
.(2 (כלל

קרקעות. סידור מנהל לכבוד
מתכוון אני כי בזה, לך מודיע במילואו) בבקשה, לפנות המתכוון האדם (שם החתוםמטה אני,

מעריךקרקע. במקצוע לעסוק רשיון על בבקשה לפנות
. בבקשה) לפנות המתכוון (חתימת

(כתובת)  ....................................................................
תאריך

במילואו), בבקשה לפנות המתכוון (שם כי בזה מצהיר במילואו) המעביד (שם החתוםמטה ואני,
כמעריךקרקע. המקצועית בעבודתי לי בסיוע סדיר באופן ועסוק בידי/במרותי, מועבד לעיל, בשמו הנקוב

(חתימת מעריךקרקע) .......................................

(כתובת)  ..........................................

בנמצא) כזה יש אם (מינוי,
תאריך ........................... (מספר רשיון ותאריכו)..............................

ני. נ5פח
.((2)3 (כלל

קרקעות. סידור מנהל לכבוד

פקודת מעריכיקרקע, 1947.
לבחינה. לעמוד רשות על בקשה

מועמד של משפחתו שם
מועמד של שמותיו שאר

 תאריך לידה.....................................................
 כתובת..................................................

■ לעמוד מועמד מתכוון שלה בחינה שנת
י להיבחן המועמד רוצה שבה רשמית, שפה

להוכחת שהוגשו תעודות או תעודה
הכללית ההשכלה

(1)
(2)

(3)

חתימהתאריך...............................



ג'. נספח
.(4 (כלל

.1947 מעריכיקרקע, פקודת
רשיון. על בקשה

א. 1. שם משפחתו של מבקש...................................

2. שאר שמותיו של מבקש...........................................

3. תאריך לידה.............................................

4. כתובת .................................................................
5. האם המבקש הוא אזרח פלשתינאי (א"י) ..................................
? (א"י) בפלשתינה לישיבתקבע רשות המבקש הקיבל שלילית, היא 5 שאלה על התשובה אם .6

7. האם המבקש הוא פקידציבור בפלשתינה (א"י) ?................................
השנים שלוש במשך המבקש הועבד במרותם או שבידיהם מעריכיקרקע, של שמותיהם את ציין .8

: ההעברה תאריכי את וגם בקשתו, לתאריך שקדמו הרצופות
הועבד

ועדלמןשם

הפקודה של 4 בסעיף שנקבעה בבחינה המבקש עמד שבו התאריך את ציין .9

שעליסודם הטעמים את ציין הפקודה, של 4 בסעיף שנקבעה בבחינה המבקש עמד לא אם .10

נתבעים פיטורים:......................................................................

מעריכי פקודת של לקביעותיה בהתאם מעריךקרקע במקצוע לעסוק רשיון על בבקשה בזה פונה אני
הבחינות. מכל הן נכונות שלעיל הרצאותהדברים כי מצהיר ואני ,1947 הקרקע,

חתימת המבקש............תאריך............
פקודת לפי מעריך/מעריכיקרקע במקצוע לעסוק רשיון ניתן שלו/שלהם אדם/בניאדם אני/אנחנו, ב.
וכי היא, נכונה לעיל 8 בנסמן הרצאתהדברים כי בזה מצהיר/ים ,1947 מעריכיהקרקע,
סדיר באופן עסוק היה במרותי/במרותנו או בידי/בידינו המבקש הועבד שבה התקופה, במשך

כמעריך/כמעריכיקרקע. המקצועית בעבודתי/בעבודתנו לי/לנו בסייעו
תאריך..............
תאריך.........................
תאריך.....................

חתימה................
חתימה................
חתימה................

רשיון מס'................
רשיון מס'........................
רשיון מס'....................
הנהלת פקיד שלום, שופט שופט, להיות צריך מהם ואחד אחד שכל בניאדם, שני חתימת (טעון ג.
מנהל או מקומית, מועצה נשיא או ועדתעירייה יושבראש ראשעיר, ,(1 בכלל (כמוגדר מחוז

בנק).
הרצאותהדברים וכי הגון, אדם הוא כי  המבקש את האישית ידיעתנו מתוך  בזה מצהירים אנו

ואמונתנו. ידיעותינו דעתנו, מיטב לפי הן נכונות הזאת הבקשה של א שבחלק
חתימה.................תאריך....................

מעמד...................
חתימה............תאריך.....................

מעמד.........................



ד'. נספח
.(5 (כלל

קרקעות. סידור מנהל לכבוד
.1947 מעריכיקרקע, פקודת

רשיון. חידוש על בקשה

א. 1. שם משפחתו של מבקש............................

2. שאר שמותיו של מבקש .....................................

3. כתבתו של מבקש............................

4. מסי רשיון שתקפו תם או עומד לתום.................................
5. תאריך תום תוקף .................................................

השנים שלוש במשך (א"י) בפלשתינה מעריךקרקע במקצוע סדיר באופן המבקש עסק האם .6

עובר לתאריך הבקשה הזאת ............................................
תאריך ................................                       חתימה...................................

הנהלת פקיד שלום, שופט שופט, להיות צריך מהם ואחד אחד שכל בניאדם, שני חתימת (טעון ב.
מחוז (כמוגדר בכלל 1), ראשעיר, יושבראש ועדת עירייה, או נשיא מועצה מקומית, או מנהל

בנק).
וכי הגון, אדם הוא כי לעיל, בשמו הנזכר המבקש, את האישית ידיעתנו מתוך בזה מצהירים אנו
לתאריך עובר השנים שלוש במשך (א"י) בפלשתינה מעריךקרקע במקצוע סדיר באופן עוסק היה

הזאת. הבקשה

חתימה............................תאריך.........................
מעמד..........................

חתימה.........................תאריך.......................................
מעמד...............................

.1947 באבגוסט, 16
קאנינגהאם ג. א.


