פקודת העיריות )תיקון(
מס'  28לשנת תש"ט1948
מועצתהמדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור:
תיקון פקודה
העיריות
מס' 1
לשנת 1934

..1

פקודת העיריות ,1934 ,תתוקן כך:
)א( בסעיףקטן) (2מסעיף ר במקום המלים "בתוספת השניה והשלישית"
יבואו המלים "בתוספת השלישית".
.
)ב( בפסקה )א( מסעיף  (3)7
) (1במקום המלים "באותן התוספות" יבואו המלים "בתוספת השלישית";

) (2במקום המלים "בתוספת השניה או השלישית"  המלים "בתוספת

הראשונה".
)ג( בסעיףקטן ) (1מסעיף  11במקום המלים "בתוספת הרביעית והחמישית"
יבואו המלים "בתוספת החמישית".
)ד( בפסקה )א( מסעיף  (2)11
) (1במקום המלים "בתוספת הרביעית והחמישית" יבואו המלים
"בתוספת החמישית";
) (2במקום המלים "בתוספות הנ"ל"  המלים "בתוספת הראשונה".
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)ה( בסעיףקטן ) (3מסעיף  11במקום המלים" .התוספת הרביעית והחמישית"
יבואו המלים "בתוספת החמישית".
) 0במקום הפסקה )א( מסעיף  (4)61תבוא הפסקה הבאה:
")א( מתוך חברי הועדה שנתמנתה לפי סעיףקטן ) ,(1ימנה שר
הפנים יושב ראש ,ואם נראה לו  גם סגן או סגנים ליושב
ראש .ליושב ראש יהוו כל הסמכויות והחובות שיש לראש

עיריה ,ולסגן יושב ראש יהיו כל הסמכויות והחובות .שיש
למשנה לראש עיריה .הוראות סעיף , (3) 51בשינויים המתאימים,
יחולו לגבי יושב ראש וסגן או סגנים ליושב ראש".
)ז( התוספות השניה והרביעית בטלות.
י )ח( בתוספת השלישית והחמישית יימחקו המלים "בתלאביב".
)ט( בסעיף  1לתוספת השלישית יימחקו המלה "ואם" שבסוף פסקה )ד( וכל
הפסקה )ה(.
)י( בתוספת החמישית יימחקו המלה "ואם" שבסוף פסקה )ב( וכל הפסקה )ג(.

)י"א( בתוספת הששית יימחקו המלים "שהנני נתין פלשתינאי )א"י(" והמלים
"הנני זכר )נקבה(" וכל ההערות המתיחסות אליהן ,וכן הפסקה הדנה
בדבר תשלום מסים.
.2

ניתן בזה אישור לכל מינוי של סגן או סגנים לפי

פסקה )א( מסעיף (4)61

לפקודת העיריות ,1934 ,ולכל פעולה של סגן או סגנים כאלה שנעשו בין
יום ר באייר תש"ח ) 15במאי  (1948ובין יום היכנס פקודה זו לתקפה ושהיו
בעלי תוקף אילו היה תוקף לפקודה זו בזמן היעשותם.
.3

אישור מינויים
ופעולות

לפקודה זו ייקרא "פקודת העיריות )תיקון( ,תש"ט  ."1948

כ"א בכסלו תש"ט

)23

בדצמבר

(1948

דוד

בןגוריון

ראש הממשלה

פליכס רוזנבליט
שר המשפטים
דברי

.......

יצחק

גרינבוים

שר הפנים

הסבר:

 .1התיקון הנ"ל בא בעיקר להשוות את כל מועצות העיריות האחרות
למועצת עירית תלאביב בנוגע לסגולות המקנות זכות לבחור ולהיבחר למועצה.
כן מבוטל הצנז הכספי שהיווה אחד התנאים לזכות בחזרה ,פעילה וסבילה ,גם
בתלאביב וגם במקומות אחרים.
 .2הזכות לבחור ולהיבחר למועצה בעיריות ,פרט לתלאביב ,היתה מקודם
רק ל"זכרים נתיני פלשתינה )א"י(" בעלי צנז מסוים ,והגיל לבחירה סבילה .היה.
שלושים שנה.
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 .3מעתה יהיה רשאי לבחור ולהיבחר בכל העיריות כל תושב או בעל
מקרקעין .הגיל לבחירק פעילה יהיה  21שנה כמקודם; הגיל לבחירה סבילה יהיה

 25שנה כמו גם עתה בתלאביב.
 .4לפי הפקודה משנת  1934רשאי שר הפנים למנות רק סגן אחד ליושב
ראש של ועדה ממונה )"קרואה" בלשון הפקודה( .התיקון הנ"ל מקנה לשר הפנים
את הסמכות למנות יותר מסגן אחד ומאשר מינויים ופעולות שנעשו בעבר.

