
תשי"ד1954* ,(4 מס' (תיקון שונות) (הוראות העירוני הרכוש מס חוק

החוק :תיקון כך יתוקן תש"ט11949, שונות), (הוראות העירוני הרכוש מס חוק .1
תשי"ב בניסן וי ביום המתחילה "ולשנה המלים אחרי ברישא, ,1 בסעיף (1)
תשי"ג בניסן ט"ז ביום המתחילות "ולשנים המלים יווספו באפריל1952)" 1)

באפריל1954)". תשי"ד(1 ב' באדר כ'יז וביום באפריל1953) 1)
עשרה שמונה להם מלאו שלא "ילדיו המלים אחרי בסיפא, (ג)' 1 בסעיף (2)

מאם". או מאב יתומים "להוציא המלים יווספו שנה"
שהוסמך מי "או המלים יווספו החקלאות" "שר המלים אחרי (ד), 1 בסעיף (3)

ידיו". על לכך

אלה; סעיפים יווספו 6 סעיף אחרי (4)

הגביה "מסירת
מקומית לרשות

להורות, רשאי הפנים, שר עם התיעצות לאחר האוצר, שר (א) 6א.
ייגבה קרקע על או בנין על העירוני הרכוש שמס ברשומות, שפורסם בצו
אותו נמצאים שיפוטה שבתחום המקומית הרשות ידי על המדינה בשביל

קרקע. או בנין
(א) קטן סעיף לפי בצו אם הוא, רשאי כאמור, האוצר שר הורה (ב)
,3 בסעיף האמור אף שעל להורות ברשומות, שפורסם מיוחד בצו ואם
סידור מנהל של או מחוז פקיד של או מחוז מושל של סמכויותיהם יהיו

נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1954 בינואר 19) תשי"ד בשבט ט"ו ביום בכנסת נתקבל *
.36 עט' תשי"ר, ,184 בה"ח

,105 ס"ח ; 92. עט' תשי"א, ,72 "חס ; 154 עט' תש"י, ,49 ס"ח ; 152 עמ' תש"ט, ,19 ס"ח 1
עט'.276 תשי"ב,



(א) קטן סעיף לפי שצו קרקע או בגין לגבי הפקודה, פי על הקרקעות עניני
שיפוטה שבתחום המקומית לרשות מקצתם, או כולם מסורים, עליהם, חל
הצו, הוראות לפי או בצו שייקבע אחר לאדם או הקרקע, או הבגין נמצאים
בו שמופיעה לפקודה 6א או 6 בסעיף מקום שכל להורות הוא רשאי וכן
הכוו היתה כאילו קרקע, או בנין אותו לגבי אותה' יראו "הממשלה" המלה

האמורה. המקומית לרשות נה

מקומיות לרשויות או כללי להיות יכול זה סעיף לפי צו כל (ג)
מסויימות. שומה לשבות מסוייג או כללי להיות הצו יכול כן ; מסויימות

הודאית
מיוחדות

לשומה ביחס

מיוחד בצו ואם 6א סעיף לפי בצו אם רשאי, האוצר שר (א) 6ב.
לפי שנקבע רכוש, ארנונת לצורך שהשווי להורות ברשומות, שפורסם
המועצות פקודת לפי שניתנו הצווים לפי או ,1 1934 העיריות, פקודת
עליהם, חל 6א סעיף לפי שצו קרקע על או בנין על ,2 1941 המקומיות,
כמשמעותו הנקי השנתי כשוויים גם בלוגית, שומה שנת לגבי אותו, יראו
בנין אדמת של בפקודה, כמשמעותו הנקי, השנתי שהשווי ובלבד בפקודה,י
שנקבע בנין אדמת אותה של רכוש ארנונת לצורך מהשווי 6% יהיה
הוראות קרקע או בנין אותם על יחולו לא כאמור, האוצר שר הורה כאמור.

לפקודה. בכלל, ועד ו2315, (4) 5(2) 5 הסעיפים

מקומיות לרשויות או כללי להיות יכול (א) קטן סעיף לפי צו (ב)
מסויימות."

.(1953 באפריל 1) תשי"ג בניסן ט"ז מיום הוא זה חוק של תקפו תוקף2 תחילת

צבי בן יצחק
המדינה נשיא

שרת משה

החוץ שר
הממשלה ראש מקום ממלא

אשכול לוי
האוצר שר

.245 עמ' תשי"ב, ,100 ס"ח ;1 עמ' ,414 מס' 1 תוס' ,1934 ע"ר 1
119. עמ' ,1151 מס' 1 תוס' ,1941 ע"ר 2




