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עיריות המכוננת פקודה

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

הקצר 1. פקודה זו תקרא בשם פקודת העיריות, 1934.השם

נוסחפירוש אם מלבד שבצדם הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה .2

אחר: פירוש יחייב הכתוב

מועצה פירושה מועצת העיריה שהורכבה עפי הוראות הפקודה הזאת.

חבר המועצה" פירושו חבר מועצה שנבחר כהלכה.

שבגבולותיו המחוז של המושל פירושו לעיריה מתיחס כשהוא "מושל

מצויים תחומיה של אותה עיריה.

עיריות

של תושביהם
מסויימים אזורים

לעיריות יהיו

יהיו הזאת לפקודה הראשונה בתוספת המפורטים האזורים תושבי (1) .3

ואילך. זו פקודה התחלת למן לעיריות



מחמת לעיריה, יהיה ידוע שאזור רצוי כי העליון הנציב ימצא אם (2)

נמצא הימנו, חלק כל או אזור שאותו בין בכך, הוא האזור אוכלוסי רוב של שרצונם
יוכל אחרת, סבה כל מחמת או תחומיה, בתוך נמצא שאינו ובין עיריה תחומי בתוך
האזור תושבי של משאלותיהם ובנידון ההוא האזור בנידון חקירה לערוך לצוות
פקיד שאינו אדם יהא מחבריה אחד למצער אשר ועדה ע"י תערך החקירה ההוא.
יוכל, כזאת, ועדה של בדו"ח העליון הנציב ומשעיין (א"י). פלשתינה בממשלת

עיריה. יהוו אזור אותו של שתושביו במנשר להכריז דעתו, הכרעת לפי

(3) כשיכריז הנציב העליון אזור כעיריה עפ"י הוראות ס"ק (2) מן הסעיף
לצורך ואנשים פקידים וימנה לבחירות ומקומות מועדים תאריכים, יקבע הזה
לאופן בנוגע הוראות ויתן אחרים מעשים ויעשה אחרת, למטרה או בחירות עריכת
עריכת הבחירות הראשונות והבחירות שלאחריהן עפ"י הפקודה הזאת, ובנוגע
בבחירות או הבחירות באותן ולהבחר לבחור הכשרה בעלי שהנם לאנשים
הוראות או העיריה לאותה נכסים על הקנין זכות להקנאת בנוגע וכן אחרות,
של הוראותיה את להטיל כדי צורך העליון הנציב ימצא כאשר הכל אחרות

כעיריה. שהורכבה לאחר העיריה אותה על הזאת הפקודה

עיריות לבטל שלסמכות העיר בני רוב של משאלתם מחמת כי העליון הנציב ימצא אם .4

להיות יחדלו אזור אותו של תושביו כי רצוי אחרתי סבה מאיזו או אזור איזה
בני של ולמשאלותיהם ההוא לאזור בנוגע חקירה לערוך לצוות יוכל עיריה
העיר שבאזור ההוא : החקירה תערך ע"י ועדה אשר למצער אחד מחבריה יהיה
של בדו"ח העליון הנציב ומשעיין (א"י). פלשתינה בממשלת פקיד שאינו אדם
את יתן וכן במנשר עיריה אותה לבטל דעתו, הכרעת עפ"י יוכל, ועדה' אותה
מנכסי נכס כל על הקנין זכות להקנאת בנוגע לתת לנחוץ ימצא אשר ההוראות
הנכסים אותם על הקנין זכות תקבע הללו ההוראות את ומשנתן עיריה, אותה

ההוראות. לאותן בהתאם

העיריה אזור אושנוי העיר בני רוב של משאלותיהם מחמת כי העליון הנציב ימצא אם .5

מן עיריה איזו של שטחה את לצמצם או להרחיב לשנות, יש אחרת מסבה
שהוכרזה עיריה איזו של או הזאת לפקודה הראשונה בתוספת המפורטות העיריות
הזאת' הפקודה מן 3 מסעיף (2) קטן סעיף הוראות עפ"י העליון הנציב ע"י כך

מפעל בכל התחשבות מתוך אזור' לאותו בנוגע חקירה לערוך לצוות יוכל
או עבודת פיתוח המתנהלים ע"י העיריה: החקירה תערך ע"י ועדה אשר למצער
העליון הנציב ומשעיין (א"י). פלשתינה בממשלת פקיד יהיה לא מחבריה אחד
את לצמצם או להרחיב לשנות' דעתו, הכרעת עפ"י יוכל, ועדה אותה של בדוח

הללו. התחומים



עיריה. ומועצות עיריות של וארגונן הרכבן

עיריה של העירשמה ובני המועצה חברי העיריה, ראש בשם תפעל אזור של עיריה .6

או לתבוע והזכות רשמית חותמת עולמית' ירושה זכות לה ויהיו האזור, של
המאוגד. בשמה בדין להתבע

של הכשרה סגולות
עיר בן

7 .(1) שום אדם לא יחשב כבן עיר לכל מטרה ממטרות הפקודה הזאת
אלא אם כן נרשם כבן עיר.

ההכשרה סגולות לו יש כן אם אלא עיר כבן ירשם לא אדם שום (2)

המפורטות בתוספת השניה והשלישית מן הפקודה הזאת, ואם העיריה נתכוננה
עפ"י הוראות ס"ק (2) מסעיף 3 של הפקודה הזאת לא ירשם אדם כבן העיר
אלא אם כן יש לו סגולות ההכשרה המפורטות בכל הוראה שתנתן

מטעם הנציב העליון עפ"י ס"ק (3) מסעיף 3.

של מועצה החלטת עפי בכך נתבקש אם רשאי, העלין הנציב (3)

חברי של הס"ה מן שלישים משני פחות לא של ברוב נתקבלה אשר עיריה, כל
: המועצה אותה

בנוגע התוספות באותן המפורטות ההכשרה מסגולות אחת לשנות (א)

השלישית או השניה בתוספת העיריה נכללה הנידונה,אם לעיריה
או הזאת, הפקודה של

לבחור, הרשאים אנשים של ההכשרה לסגולות בנוגע הוראה, כל לשנות (ב)

נוצרה הזאתאם הפקודה של 3 מסעיף (3) קטן סעיף עפ"י נתן אשר
הזאת. הפקודה של 3 מסעיף (2) קטן סעיף הוראות עפ"י העיריה

תשמשנה עיריות
באמצעות בתפקידיהן

מועצה

והמועצה מועצה, באמצעות בתפקידיהן לשמש תוכלנה עיריות 0) .8

לעיריה. החק עפ"י המסורות הסמכויות בכל תשתמש

בתוספת כמפורט מועצה חברי ממספר מורכבת תהא המועצה (2)

ראש סגן יהיה ואחד העיריה, ראש יהיה מהם ואחד הזאת, לפקודה הראשונה
העיריה.

(3) בהווצר עיריה עפי הוראות סעיף קטן (2) מסעיף 3 של הפקודה
עיריה לאותה המועצה חברי למספר בנוגע הוראות העליון הנציב יתן הזאת,

את מפחית או המגדיל צו להוציא רשאי במועצתו העליון הנציב (4)

עיריה. באיזו המועצה חברי מספר



ההכשרה לסגולות בנוגע זו בפקודה האמור כל למרות (א) (5)

דעתו, הכרעת לפי העליון הנציב רשאי מועצה' חברי ושל עיר בני של
ומתוך וחיפה ירושלים של המתוקנת ההנהלה לשם בכך צורך ימצא אם
משני יותר לא למנות הנ"ל, הערים בשתי הקיים במצב התחשבות
חיפה, של או ירושלים של העיריה מועצת כחברי שיכהנו אנשים
ממשרת כך נתמנה אשר אדם כל לפטר הוא רשאי דעתו הכרעת ולפי

חבר מועצת העיריה,

יחשב הזאת לפקודה הראשונה בתוספת המפורט המועצה חברי מספר (ב)
שיחדלו עד כאמור נתמנו אשר המועצה חברי במספר הוגדל כאילו

במשרותיהם. לשמש הממונים החברים

מטרות לכל מועצה חבר יהיה כאמור נתמנה אשר מועצה חבר (ג)

והוא שנבחר לחבר אשר הסמכויות כל לו תהיינה והיה הזאת, הפקודה
הוראות עם ובהתחשב שנבחר חבר על החלות החובות בכל חייב יהיה
של קיומה ימי כל משך במשרה ישמש הוא דלעיל (א') פסקא

לה נתמנה אשר המועצה

מועצה 9, חברי המועצה יהיו אנשים ראויים אשר נבחרו ע"י בני העיר כפיחברי
מורה זו שפקודה

מועצה של קיומה 10 זמן קיומה של המועצה הראשונה של כל עיריה, שנבחרה עפ"י הוראותזמן
קיומה וזמן בכלל, ועד 1939 בדצמבר ואחד לשלושים עד יהיה הזאת, הפקודה
בתנאי שנים. חמש יהיה הללו הראשונות המועצות שלאחרי מועצה כל של

בטלות בבחירות חדשה למועצה כלליות בחירות הוכרזו שאם (א)

ומבוטלות עפ"י הוראות סעיף 38 מן הפקודה הזאת או עפ"י איזו
בחירות נערכו לא אחרת סבה מכל אם או בחירות לעריכת תקנות
המועצה של קיומה זמן ימשך הזאת, הפקודה להוראות בהתאם כאלה

חוקיות; בחירות הערך לאחר ימים שבוע לעוד הקיימת

הראשון לאחר במשרה לכהן המתחילה מועצה של קיומה שזמן (ב)

או בטלות, בבחירות הוכרזו בחירות שאיזו מחמת שנה, באיזו בינואר
חמש תמלאנה בו אשר יום אותו עד ימשך בחירות, נערכו שלא מחמת
הקודמת המועצה של קיומה מועד נגמר היה בו אשר היום למן שנים

הללו התנאים מן (א') תנאי הוראות אלמלא

מן 61 סעיף הוראות עפ"י מועצה כשמתמנית או בחירות כשנערכות (ג)

אי נבחרה אשר המועצה של קיומה מועד ימשך הזאת, הפקודה



של קיומה מועד נגמר היה בו אשר היום לאותו עד כך' נתמנתה
הזאת. הפקודה מן 61 או 55 הסעיפים הוראות אלמלא הקודמת המועצה

של הכשרו! סגולות
מועצה חברי

לאיזה מועצה כחבר לשמש או להבחר כשר יהא לא אדם שום (1) .11

אם אזור'

או משוחרר, בלתי רגל פושט הוא (א)

ע"י או אשתו ע"י בעצמו, בין בעקיפין, או ישרות מעונין הוא אם (ב)

איזור' אותו של העיריה ע"י שניתנה הלואר. באיזו שותפו, או סוכנו
אם או איזור' אותו של העיריה עם שנעשו חוזה או עסק באיזה או
המתקבל בריוח או חוזה' או עסק מאותו המתקבל בריוח משתתף הוא

עיריה. אותה של ברשותה הנעשית עבודה מכל

מן סבה מחמת ורק אך זה סעיף עפ"י פסול יהא לא אדם ששום בתנאי
דלקמן: הסבות

או עיריה לאותה בית כל של בשכירות או במכירה מעונין שהוא (ח)

או עיריה, לאותה כסף כל בהלואת

לעסקיה בנוגע מודעה מתפרסמת בו אשר עתון באיזה מעונין שהוא (ג)

או עיריה' אותה של

בערבון חברה ובין העיריה אותה בין חוזה באיזה מעונין שהוא (ג)

מוגבל כבעל מניות מבלי שיהיה מנהל' מנהלעסקים' פקיד או סוכן
חברה אותה של

כל על בוכוח יצביע ולא בוכוח ישתתף לא מועצה חבר שאותו בתנאי
או חברה, אותה של בעסקיה ישרות הנוגעת שאלה

של פקיד הוא אם או (א"י) פלשתינה בממשלת בשכר פקיד הוא אם (ג)

או אחרת. מקומית רשות או עיריה

אזור, אותו של עיר כבן רשום להיות רשאי אינו או רשום אינו אם (ד)

הרביעית בתוספת המפורטות ההכשרה סגולות לו יש כן אם ואלא
הזאת. הפקודה של והחמישית

איזו של מועצה של בהחלטה בכך נתבקש אם רשאי, העליון הנציב (2)

אותה חברי של שלישים משני פחות לא של דעות ברוב נתקבלה אשר עיריה
: המועצה



הרביעית בתוספות המפורטות ההכשרה מסגולות סגולה כל לשנות (א)

נכללה אם  הנידונה לעיריה ביחס הזאת, הפקודה מן והחמישית
או הנ"ל, בתוספות העירית

בנוגע הזאת מהפקודה (3) 3 סעיף עפ"י נתן אשר הוראה כל לשנות (ב)

עפ"י העיריה נוצרה להבחראם העיר בני של ההכשרה לסגולות
הזאת. הפקודה מן (2) 3 סעיף

כדר אדם יחשב הזאת לפקודה והחמשית הרביעית התוספת לצורך (3)

אינו ואפילו דירה שבאותה שנה בחדר לפרקים משתמש הוא אם דירה באיזו
בה לו יש אשר דירה אחר במקום לו יש אם או הפסק בלי בו משתמש
אדם יחדל לא המטרות לאותן ■, לפרקים בו משתמש והוא אחר שנה חדר
הברירה אם ממנה, שנעדר מחמת רק שנה, חדר בה לו יש אשר בדירה לדור
כשיעלה אליה, לחזור מכונתו מסתלק אינו ואם עת בכל אליה לחזור בידו

מלפניו רצון

עיריה אזורי חלוקת
בחירות לצרכי

חברי בחירת את לסדר לרצוי שימצא עת כל יוכל, העליון הנציב 12

חלוקת על המכריז הרשמי בעתון צו לפרסם הרובעים, לפי עיריה באיזו המועצה
חברי מספר את ולקבוע נוח בעיניו שיראה רובעים למספר כזה עיריה איזור

האלה הרובעים מן רובע כל ייצגו אשר המועצה

בחירות ואילךועדת ומאז הזאת' הפקודה התחלת לאחר האפשר, ככל מיד, (1) 13

ועדת בשם תכונה אשר ועדה שבמחוזו עיריה לכל המושל ימנה לפעם, מפעם
ההוצאות כל הבחירות. על ותפקח הבוחרים פנקס את תכין זו ועדה בחירות:
בצורה או בקלפי אם ובבחירתם מועמדים בהצעת הבוחרים, פנקס בהכנת הכרוכות

העיריה מקופת ישולמו אחרת

חברים לבחור הזכאים אנשים ממספר מורכבת תהא הבחירות ועדת (2)

המושל. ימנה כאשר העיריה, למועצת

מממשלת אחדים פקידים או אחד פקיד זו לועדה למנות יוכל שהמושל בתנאי
(א"י). פלשתינה

הבחירות. לועדת יו''ר לשמש המועצה מחברי אחד ימנה המושל (3)

(4) המושל יוכל בכל עת שהיא למנות ועדת בחירות חדשה או חבר חדש
הבחירות לועדת נוספים או חדשים חברים או אחד

חבריהכנת פנקסי בוחרים לבחור הזכאים עיר בני של רשימה תהיה עיריה לכל (1) .14

העיריה. בוחרי פנקס בשם תקרא זו ורשימה מועצה,



פנקס בהכנת הבחירות ועדת תתחיל המושל ע"י שיקבע ביום (2)

ומתוך לה שתוגש בקשה כל ומתוך העיריה של ההערכה רשימת מתוך הבוחרים
מביום יאוחר לא שנה בכל פנקס אותו הועדה תתקן בזה וכיוצא אחר' חומר

המושל. ע"י שנקבע

שאותו מס כל בעד קבלות להראות אדם מכל לדרוש תוכל הבחירות ועדת
ששלמו. טוען אדם

הבחירות לועדת להרשם תביעתו על פרטים לשלוח יוכל בכך הרוצה כל

זו לפקודה הששית בתוספת המפורט בטופס

לפקודה הששית בתוספת שבא בטופס ערוכה תהא הבוחרים רשימת (3)

ותציין לבחור הזכאי עיר בן כל של מגוריו ומקום גילו המלא, שמו את ותכלול זו,

ביתא: אלפא בסדר תערך הרשימה המועצה! כחבר להבחר עיר בן כל ראוי באם

באופן הבוחרים רשימת תוכן אז לרובעים העיריה אזור חולק שאם בתנאי
מתוך רובע בכל לבחור הזכאים העיר בני שמות ביתא אלפא בסדר בה שיבואו

רובע. באותו בתים להם שיש

הזכאי כאדם הבוחרים בפנקס אדם איזה של שמו מופיע אם כי ובתנאי
על הבחירות לועדת מודעה בתתו אדם אותו יבחר אז אחד, מרובע ביותר לבחור
הבחירה את הבחירות ועדת תרשום ואז בו, לבחור רוצה הוא אשר הרובע
את כשמתקנים רק הנ"ל הבחירה את לשנות יוכל בוחר אותו הבוחרים. בפנקס

אחרת. בדרך ולא הבוחרים פנקס

במשרדי יתלוהו הבוחרים. פנקס תוקן או שהוכן לאחר מיד (4)

דלתות על ידביקוהו וכן אליו, נוחה גישה לצבור תאפשר אשר בצורה העיריה
אשר העיריה אזור תחומי שבתוך צבוריים בנינים ושאר התפלה בתי אותם

האלה. לדלתות סמוך או הבחירות ועדת ע"י יקבעו

הבוחרים לפנקס :התנגדות אדם כל (1) 15

וכן בה, להכלל צריך הוא כי והטוען פנקס באותו אינו ששמו (א)

באותו אחר אדם של שמו להכללת והמתנגד פנקס באותו נמצא ששמו (ב)

פנקס

לועדת בכתב מודעה ליתן הבוחרים פנקס פרסום מיום יום 14 בתוך רשאי
לכך הנימוקים את ויפרט התנגדותו או תביעתו את ימסור בה אשר הבחירות

זו. לפקודה הששית בתוספת שהובא בטופס



ועדת תדון ההתנגדות או התביעה אותה קבלת למיום יום 14 תוך (2*

זו ואם המתנגד, או התובע במעמד הנ"ל בהתנגדות או בתביעה הבחירות
ההתנגדות! מוגשת נגדו אשר האדם של בנוכחותו התנגדותגם

הוגשה נגדו אשר האדם או המתנגד או התובע הופיע לא אם כי בתנאי
ההתנגדות, או התביעה לברור הועדה ע"י נקבע אשר למועד הועדה בפני ההתנגדות

העדרם. למרות בהתנגדות או בתביעה לדון הועדה תוכל

בה, שתדון לאחר בהתנגדות או בתביעה החלטתה את תתן הועדה (3)

הבוחרים. פנקס את תתקן בכך צרך יש ואם

תהיה מחבריה חבר ולכל בהצבעה תקובל הבחירות ועדת החלטת (4)

דעה אחת :

מכרעת. או שניה דעה ליו"ר תהיה שקולים, הקולות יהיו אם כי בתנאי

ערעור בפני בית
המקפט המחוזי

ימים 7 תוך יוכלו לו, שמתנגדים האיש או המתנגד או התובע (1) .16

שישב מחוזי, משפט בית בפני לערער הבחירות ועדת של ההחלטה מתאריך
יכולים הם אין אך בהחלטה, הכרוכה חק שאלת יסוד על יחידי, כדן הנשיא בו

אחר. נימוק כל יסוד על לערער

: משיב בתור דלקמן האנשים את בערעורו להזכיר המערער על (2)

תובע. הוא המערער הבחירותאם ועדת את (א)

או מתנגד, הוא המערער לואם מתנגד שהוא האדם את (ב)

לו שמתנגדים אדם הוא המערער המתנגדאם את (ג)

למשיב למסור המערער על ערעורו את הגיש שבו מיום ימים 3 תוך (3)

האחרון, הידוע מגוריו במקום שיניחנה או גופו לו שימסרנה בין מערעורו' העתקה
ובתוך 3 ימים מתאריך המסירה הזאת עליו להגיש לביה"מ המחוזי הצהרה המפרטת

ההעתקה נמסרה מסיבות ובאיזו היכן מתי,

את או והמשיב המערער של טענותיהם את שמעו לאחר המחוזי ביה"מ (4)

שם של להכללתו בנוגע לנכון ימצא אשר הצו את יתן שלהם הדין עורכי טענות
של להשארותו או למחיקתו בנוגע או ממנה, מחיקתו או הבוחרים בפנקס המערער
הבחירות ועדת ועל המשפט, הוצאות לתשלום ובנוגע לו, שמתנגדים האדם שם

או פנקס באותו שם איזה לכלול הצו גוזר אם בצו האמור כל את מיד למלא
מתוכה אותו למחוק



המחוזי, ביה''מ לפני הבחירות ועדת החלטת על ערעור הוגש לא אם (5)

המשפט בית לפני עליה ערעור הוגש ואם החלטתגמר, הזאת ההחלטה תהא
בפני עליהן לערער ואין החלטתגמר, המחוזי המשפט בית החלטת תהא המחוזי

אחר משפט בית בפני או העליון המשפט בית

יחתם הבוחרים או,פנקס ההתנגדויות או התביעות כל את הבחירות ועדת משבררה (1) 17

יום, 21 למשך תלויות הבוחרים רשימות שהיו לאחר התנגדות' או תביעות באין
הפנקס: את הבחירות ועדת של היו"ר יחתום

ועדת יו"ר יחתום לא המחוזי, המשפט לבית ערעור הוגש אם כי בתנאי,
תתוקן ואז החלטתו, את המחוזי המשפט בית תת עד הבוחרים פנקס את הבחירות

רשימת הבוחרים (אם יש צרך בכך) בהתאם להחלטת בית המשפט,

הפנקס, את לחתום הבחירות ועדת יו"ר יסרב סבה מאיזו אם כי ובתנאי,
הפנקס. את המושל יחתום אז בחתימתו, יתרשל או

ישמש הבוחרים פנקס את המושל או הבחירות ועדת יו"ר משחתם (2)

אותו הפנקס כפנקס הבוחרים של העיריה.

הבחירות תאריךעריכת את הקובעת מודעה הרשמי בעתון לפרסם רשאי העליון הנציב 18

מסוימת עיריה לאיזו ביחס או כלל בדרך בין המועצה לחברי הבחירות

הזאת: הפקודה התחלת שלאחרי הראשונות לבחירות (א)

כדי בו יהיר, לא אלה ראשונות בחירות לעריכת שיקבע התאריך כי בתנאי
אשר אביב תל של המקומית המועצה של או עיריה איזו של כהונתה מועד את לקצר
מוסיפות אביב תל של מקומית מועצה או עיריה כשאותה זו, לפקודה קודם נבחרו

הזאת. הפקודה התחלת לאחר זה עפ"י בכהונתן לשמש

של או הראשונה המועצה של מקומה את תטול אשר מועצה לבחירת (ב)

הזאת. הפקודה להוראות בהתאם אחרת, מועצה כל

מועצה. באיזו שנתפנה מקום למלא כדי בחירותמשנה לכל (ג)

הבחירות תערכנה הקבוע למועד בחירות התקיימו לא שאם בתנאי
הבחירות נתקימו לא אם צבורי). פגרה יום המחרת יום אין (אם המחרת ביום

הבחירות. תתקימנה בו אשר יום העליון הנציב יקבע המחרת, ביום

בחירות 19 המושל ימנה פקיד בחירות לכל אזור עיריה אשר בו תתקיימנה בחירות :פקידי

 : המושל יוכל לרובעים, אזור אותו חולק אם כי בתנאי,



או ורובע, רובע לכל בחירות פקיד למנות (א)

רובעים. קבוצת לכל בחירות פקיד למנות (ב)

מועמדים הצעת
הבחירות וקימת

מסוימת עיריה לאיזו או כלל בדרך בין להתקין רשאי העליון הנציב .20

 הוראות המורות תקנות

וכן למועצה, מועמדים להצעת בנוגע (א)

וכן בכך, הכרוכים וענינים בחירתם לשיטת בנוגע ב)

וכן להשליש, המועמדים שעל לפקדונות בנוגע ג)

הוציאו. שהמועמדים הבחירות הוצאות לחשבון בנוגע ד)

השביעית שבתוספות התקנות בוטלו לא או תוקנו לא עוד שכל בתנאי
שבאותן התקנות תנהגנה הנ''ל התקנות ידי על הזאת לפקודה והשמינית
ולגבי בהן, הנזכרות בעיריות מועצה כחברי מועמדים הצעת לגבי התוספות

בחירתם.

מועצה כחבר לבחירה יועמד לא אדם ששום ובתנאי

או אחת, מעירית ליותר א)

או עיריה, אזור של אחד מרובע ליותר ב)

מקומית. מועצה לאיזו חבר הוא אם ג)

בבחירות ידועות אדם,עבירות כל .21

מועמד להצעת פתק כל במרמה משחית או במרמה מטשטש או המזייף א)

איזו או הצעה פתק איזה היו"ר לפקיד מוסר או מפלגתית, רשימה או
או מזויפים, שהם יודע כשהוא מפלגתית רשימה

מעשה ע"י או איומים ידי על אם בזדון, המתערב או בזדון המכשיל ב)

כשהוא או לבחור לדרכו יצא כשהוא בוחר כל של בחירתו בדרך אלמות,
או הקלפי, בתחנת נמצא

מן בצורה בה פוגע או חוקית הרשאה מבלי קלפי תיבת פותח או הנוטל ג)
או חוקית, הרשאה בלא הצורות

בחירות הנהלת בעד שהיא דרך בכל בזדון מעכב או המפריע ד)

פונט מעשרים יותר לא לקנס צפוי יהא בדינו חייב ובצאתו בעברה יאשם
כאחד. ולמאסר לקנס או חדשים משלשה יותר לא למאסר או



אחר כאדם הפקודההמתראה עפ"י הנערכות בבחירות אחר אדם בשם לבחור המבקש כל .22

לאחר אשר או בדוי, אדם של או מת או חי אדם של שמו הוא השם שאותו בין הזאת'
בשמו הבחירות באותן לבחור שנית מבקש הוא בשמו כאלה בבחירות פעם שבחר
בעברה האשם או זו בעברה האשם וכל אחר, כאדם התראות של בעברה יאשם הוא,
צפוי יהא התראות, של עברה לעבור אחר אדם משדל או מיעץ עוזר' מסייע, של
יותר לא מאסר לעונש או פונטים מעשרים יותר לא לקנס בדינו חייב בצאתו

כאחד ולמאסר לקנס או חדשים משלשה

תקרובת אומתן שוחד בתורת נותן אחר' אדם ע"י ובין בעצמו בין אשר אדם כל (1) .23

מספיק ישרות או בעקיפין' אם קודם לבחירות הנערכות עפ"י הפקודה הזאת או
ההוצאות את שוחד בתורת מספיק או נותן או המשלם או לאחריהן, או מהלכן בזמן
כדי למענו, או אחר לאדם צידה או שעשועים, משקה, בשר, למתן מקצתם, או כלם
להימנע או קולו את ליתן אחר אדם על או אדם אותו על שחוד של בדרך להשפיע
או קולו את נתן אחר אדם או אדם שאותו מחמת או אלה, בבחירות קולו את מתת
כאלה, בבחירות קולו את מתת להמנע או קולו את לתת אמר או קולו, את מתת נמנע
יותר לא לקנס צפוי יהא בדינו חייב ובצאתו תקרובת, מתן של בעברה יאשם

כאחד. ולמאסר לקנס או חדשים משלשה יותר לא למאסר או פונט מעשרים

צידה, או שעשועים, משקה, בשר, שוחד של בדרך המקבל בוחר כל (2)

המפורטים לעונשים צפוי יהא בדינו חייב ובצאתו תקרובת מתן של בעברה יאשם
דלעיל. (1) קטן בסעיף

הוגנת בלתי בעצמוהשפעה בין בעקיפין או ישרות להשתמש מאיים או המשתמש כל 24

מאיים או המטיל או כפיה, או אלמות מעשי או כח בכל בשמו אחר אדם ע"י או

אבדה או רעה או חבלה או נזק כל אחר אדם ע'י או בעצמו בין אדם באיזה להטיל
מחמת או מבחור, להמנע או לבחור להכריחו או לפתותו כדי רוחניים או גשמיים
אדם וכל הזאת' הפקודה לפי הנערכות בבחירות מבחור' נמנע או בחר אדם שאותו
לחץ או חטיפה ע"י בוחר של הבחירה בזכות החפשי השמוש את מונע או המפריע
כל משדל או מפתה' מכריח' הוא האלה המעשים עיי אשר או תרמית מעשה כל או
השפעה של בעבירה יאשם כאלה, בבחירות קולו את מתת להמנע או לתת בוחר
למאסר או פונטים מעשרים יותר לא לקנס יענש בדינו חייב ובצאתו הוגנת בלתי

כאחד ולמאסר לקנס או חדשים משלשה יותר לא

בצאתםשוחד צפויים ויהיו שוחד של בעברה יאשמו דלקמן האנשים (1) .25

או חדשים' שלשה של למאסר או פונטים מעשרים יותר לא לקנס בדינם חייבים
כאחד: ולמאסר לקנס



או בעצמו ובין בעקיפין או ישרות דלקמן המעשים אחד העושה כל (א)
מבטיח או מציע או להלוות, או ליתן, מסכים או מלוה, נותן, בשמו: אחר אדם ע"י

להשיג או להשתדל להשיג כסף או שוה. כסף לאיזה בוחר או בעדו או לאיזה אדם
איזה לפתות כדי בעדו או אחר אדם לכל או כזה אדם בעד או בוחר איזה מטעם
שוחד, בדרך האמורים המעשים אחד את העושה או מבחור להמנע או לבחור בוחר
מחמת שאיזה בוחר בחר או נמנע מבחור בבחירות הנערכות לפי הפקודה הזאת :

ובין בעקיפין או ישרות דלקמן המעשים אחד את העושה כל (ב)

מציע או להשיג' או ליתן מסכים או משיג, נותן בשמו: אחר אדם ע"י או בעצמו
או לבוחר עבודה או משמרת, משרה' איזו להשיג להשתדל או להשיג מבטיח או

בעדו, או אחר אדם לאיזה או בעדו או בוחר של בשמו הבא אדם לאיזה או בעדו
המעשים אחד את העושה או מבחור להמנע או לבחור בוחר אותו לפתות כדי
הנערכות בבחירות מבחור נמנע או בחר בוחר שאיזה מחמת שוחד בדרך האמורים

הזאת; הפקודה לפי

(ג) כל העושה את אחד המעשים דלקמן ישרות או בעקיפין
או משדל מבטיח, מציע. מלוה, מתנה' נותן בשמו: אחר אדם ע"י או בעצמו ובין
להשיג להשתדל או להשיג לפתותו כדי בעדו או אדם לאיזה לעיל כאמור מסכים
בבחירות בוחר של קולו את או למועצה כחבר אדם איזה של בחירתו את

; הזאת הפקודה עפ"י הנערכות

או שידול הבטחה, הצעה. הלואה' ממתנה כתוצאה אשר אדם כל (ד)

איזה של בחירתו את להשיג משתדל או מבטיח או משיג לעיל, כאמור הסכם
עפ"י הנערכות בבחירות בוחר איזה של קולו את או המועצה כחבר אדם

הזאת, הפקודה

אחר לאדם כסף איזה לתשלום גורם או משלם או המלוה כל (ה)

מתן על יוצא הימנו חלק או הכסף שאותו כונה מתוך אחר אדם לצורך אי
שוחד בבחירות הנערכות עפ"י הפקודה הזאת או המשלם ביודעין או 

לתשלום כל כסף לאיזה אדם לסילוק איזה כסף שהוצא כלו או
כאלה. בבחירות שוחד

בתנאי שהוראות הסעיף הזה לא תחולנה ולא תבוארנה לעולם כאילו
חלות גם על כספים ששולמו או שהוסכם לשלמם לחשבון
עם בקשר או זו, פקודה עפ"י הנערכות בבחירות לב בתום שהוצאו חוקיות

י אלה. בחירות

ובצאתם שוחד בעבירת כאשמים הם גם יחשבו דלקמן האנשים (2)

חייבים בדין יהיו צפויים לעונשים המפורטים בסעיף קטן (1) דלעיל:



בין בעקיפין או ישרות אם דלקמן, המעשים אחד את העושה בוחר כל (א)

בעצמו מהלכן, בשעת או הזאת הפקודה עפ"י הנערכות הבחירות לפני
כסף, לקבלת הסכם או חוזה עורך או מקבל הוא: בשמו אחר ע"י או

או לעצמו עבודה או משמרת או משרה או כסף שוה הלואה, מתנה,
הסכימו או המנעו חלף או לבחור הסכימו או בחרו חלף אחר לאדם

כאלה; בבחירות מבחור להמנע

את עושה הזאת הפקודה עפ"י הנערכות בחירות לאחר אשר אדם כל (ב)

אחר אדם ע"י או בעצמו הן בעקיפין, או ישרות דלקמן המעשים אחד
נמנע או בחר אדם שאיזה מחמת כסף שוה או כסף מקבל הוא: בשמו
מבחור להמנע או לבחור אחר אדם פתה שזה מחמת או מבחור

כאלה בבחירות

תקרובת,פסלות בשל שוחד וכו' מתן שוחד, בשל הזאת הפקודה עפ"י בדינו חייב שיצא אדם כל .26

שעזר, על או אחר כאדם התראות או חוקי, בלתי מעשה הוגנת, שאינה השפעה
יעץ' או שידל במעשה עברה של התראות כאדם אחר ישא את העונשין דלקמן

אחר: ענש כל על נוסף

הוא אם העבירה, נעשתה שבהן הבחירות באותן חבר להיות יחדל (א)
וכן  במועצה חבר

לתקופה למועצה בחירות בכל כמועמד ומלהבחר מלבחור פסול יהיה (ב)
יותר תמשך שלא מנת על בדין אותו המחייב ביהמ"ש יצוה אשר

שנים משבע

תחשבנה ידועות הוצאות
חוקי בלתי כמעשה

זירוז לצורך כסף לתשלום חוזה על לחתום או לשלם אסור (1) 27

בחירתו: הבטחת לצורך או למועצה מועמד של בחירתו

שכירת בעד בין הקלפי מן או הקלפי אל בוחרים העברת לחשבון (א)
דומים בדברים או רכבת כרטיסי בעד או מכוניות או עגלות או סוסים

או לזה:

בשיעור הבחירות עם בקשר אחר מקום או חדראספות שכירת לחשבון (ב)

לבחירות אותם אשר שהמושל הבתים או החדרים מספר על העולה

בנגוד ביודעין לתשלום חוזה על חותם או ביודעין המשלם כל (2)

חקית בלתי בפעולה יאשם לאחריהן. או בזמנן או הבחירות לפני בין זה, לסעיף
הנם הכסף או שהחוזה יודעים כשהם לחוזה, צד שהוא האדם או הכסף, ומקבל

חוקית. בלתי בפעולה יאשמו זו, לפקודה בננוד



הוצאות מסויימות תחשבונה
חוקיות בלתי כהוצאות

 28 .(1) אסור לשלם כסף או לחתום על חוזה לתשלום כסף לצורך זירוז
אותות, דגלים, נסים' אש, לפידי תזמורות, לחשבון למועצה מועמד של בחירתו

אחרים. ציון סימני או סרטים

זה, לסעיף בנגוד כסף לתשלום חוזה החותם או כסף המשלם כל (2)

אדם וכל חוקי בלתי בתשלום יאשם אחריהן' או בזמנן ובין הבחירות לפני בין
כי ידע אם חוקי בלתי בתשלום יאשם כזה. כסף המקבל או זה' לחוזה צד שהוא

לחוק. בננוד היה התשלום

תחשב ידועה עבודה
חוקית לבלתי

אותו מטעם מועמד בבחירת סיוע לצורך אדם שום להעסיק אסור (1) .29

כאמור מלבד תפקיד או מטרה לשום שכר בהבטחת או בשכר בשמו או מועמד
דהיינו: לקמן'

סופר או ושמשים כסופרים אנשים משני יותר לא להעסיק מותר (א)

וכן: אחד, ושמש אחד

קלפי: תחנת בכל אחד קלפי סוכן להעסיק מותר (ב)

חוזה של לפועל הוצאה לצורך אדם העסקת על חל הזה הסעיף אין ואולם
הרגיל! העסקים מהלך אגב אדם כל עם לב בתום שנחתם

(2) כשמעסיקים אדם בנגוד לסעיף הזה בין לפני הבחירות ובין בשעתן
כזאת בעבודה והעובד חוקית, בלתי עבודה במתן המעסיק יאשם לאחריהן, או

בניגוד העבירוהו או העסיקוהו כי ידע אם חוקית בלתי בעבודה הוא אף יאשם
הזאת לפקודה

30 .הוראות הפקודה הזאת האוסרות תשלומים ידועים וחוזים לתשלוםפרט לנושים
בזכותו תפגענה לא ידוע ממקסימום למעלה הוצאות והוצאת סכום איזה ותשלום
כי הוצאה, שההוצאה בשעה או נחתם שהחוזה בשעה ידע, לא אשר נושה של

הזאת. לפקודה בניגוד נעשו האלה הדברים

הבחירות הוצאות לבחירהשיעור מועמד בעד הוצאה איזו ולהוציא סכום לשלם אסור (1) .31

ההנהלה לשם לאחריהן. או בשעתן ובין הבחירות לפני בין בשמו או למועצה
על עולים שאינם הוצאה ולהוציא סכום לשלם מותר ואולם הבחירות של והסידור

פונטי עשר חמשה

ההוצאות סכום יופחת יותר, או משותפים מועמדים שני יש שאם בתנאי
מועמדים שני ישנם האלה'אם המועמדים מן ואחד אחד לכל רבע כדי המקסימלי

משותפים מועמדים משני יותר ישנם אם שליש כדי יופחת והוא משותפים,



החדרים אותם שוכרים משנים יותר או בבחירות מועמדים כששני (2)

כשהם או סוכנים, או סוכן עיי או בעצמם בין בהם משתמשים או הבתים או
משתמשים או בחירות, באיזו קלפי סוכני או שמשים פקידים, אותם מעבידים
בבחירות משותפים מודעה או חוזר או משותף נאום מפרסמים וכשהם בשרותם
באותן משותפים כמועמדים הזד. הסעיף לצורך אלו מועמדים יחשבו כאלה'

הבחירות.

חוקית בלתי בפעולה יאשם הזה הסעיר על העובר מועמד כל (3)

פעולה על עונש
חוקית בלתי

בעברה יאשם זו בפקודה כנאמר חוקית בלתי בפעולה האשם כל .32

לא למאסר או פונט עשרים על יעלה שלא לקנס צפוי יהיה בדינו חייב ובצאתו
כאחד. ולמאסר לקנס או חדשים משלשה יותר

או תשלום על עונש
חוקיים בלתי עבודה

כנאמר חוקיים בלתי עבודה או תשלום של בעבירה האשם כל (1) .33

בפקודה זו יהיה צפוי בצאתו חייב בדינו לקנס לא יותר מעשרים פונט.

חוקית הבלתי העבודה או חוקי הבלתי התשלום של כשהעברה (2)

חוקית. בלתי בפעולה מועמד אותו יאשם ובהסכמתו בידיעתו או מועמד ע"י נעשית

משפטים להגשת סיג
פליליים

בשל פליליים משפטים הרי אחרת, פקודה בכל האמור דבר כל למרות .34

התראות מתן תקרובת, השפעה בלתיהוגנת או שוחד, או פעולה בלתי חוקית'
יובאו לא הזאת הפקודה עפ"י חוקית בלתי עבודה או חוקי בלתי תשלום

הבאים: במקרים אלא

תוצאות של הרשמי בעתון הפרסום מיום יום עשר חמשה תוך (א)

וכן ההאשמה, לפי העברה נעשתה בהן אשר הבחירות

המושלי של בהסכמתו המשטרה ע"י (ב)

ספק להטיל הסמכות
בחירות של בכשרותן
בקשה ע"י לעיריה

ע'י מועצה חבר איזה בחירת של בכשרותה ספק להטיל מותר (1) .35

הבאים: הנימוקים אחד יסוד על בחירות בקשת

(א) כי בחירתו היתה פסולה לרגל שוחד' מתן תקרובת' השפעה שאינה
או הזאת, בפקודה כנאמר התראות, או הוגנת

או חוקי בלתי תשלום או חוקיות בלתי שפעולות לשער מקום יש כי (ב)
או הבחירה, תוצאות על השפיעו חוקית בלתי עבודה

או הזאת, הפדה עפ'י להבחר פסול בחירתו בשעת היה הנבחר כי (ג)



חוקיים. קולות רוב ע"י בקלפי כהלכה נבחר לא הנבחר כי (ד)

ספק להטיל אין הזאת, הפקודה מן 26 סעיף הוראות עם בהתחשב (2)

(1) קטן בסעיף המפורטים הנמוקים אחד יסוד על מועצה חבר של בחירתו בכשרות
בחירות. בקשת ע"י אלא זה מסעיף

בחירות בקשת תוגשהגשת בחירות בקשת .36

וכן מחוזי, משפט לבית (א)

הבחירות תוצאות הרשמי בעתון שנתפרסמו מיום יום 15 בתוך (ב)

וכן הבקשה, מוגשת עליהן אשר

דלקמן: האנשים מן אחדים או אחד ע"י (ג)

או הבקשה, מוגשת שעליהן בבחירות בחירה זכות לו שהיתה או שבחר מי (ה)

או הבחירות, באותן להבחר הזכות לו שהיתה שטוען מי (נ)

או הבחירות, באותן מועמד שהיה הטוען (ג)

המשפטי. היועץ (י)

בחירות בבקשת 37 . (1) כל בקשת בחירות תעמוד לדיון בפני נשיא של בית משפט מחוזיהדיון
השופטים. זקן יצוה כאשר אחרים שופטים עם יחד או יחידי בין בה ידון אשר

: המשפט בית יקבע בחירות בבקשת הדיון כתום (2)

או הקובלנה, הוגשה בחירתו שעל המועצה חבר כהלכה נבחר אם (א)

או האחר, האדם אותו הוא ומי כהלכה נבחר אחר אדם אם (ב)

בטלות, הבחירות היו אם (ג)

בענין החלטתו את הכוללת תעודה העליון לנציב יגיש המשפט ובית
זה, ומשהוגשה התעודה הזאת תהיה החלטתו סופית והבחירות תקוימנה
תדרוש שהתעודה כפי חדשות, בחירות שתערכנה או תשונינה או

התעודה. לאותה ובהתאם



מאת הצהרה
העליון הנציב

יכריז הזאת הפקודה של הקודם בסעיף הנזכרת התעודה בהנתן (1) .38

הנציב העליון בהודעה בעתון הרשמיי אם המועמד שהוטל ספק בכשרות בחירתו
האדם הוא ומי כהלכה נבחר אחר אדם אם או כהלכהי נבחר בקשה באותה

שנבחר כהלכה, ואם הבחירות בטלות

יום יקבע אז כבטלות' הבחירות את העליון הנציב הכריז אם (2)

אחרת. בהודעה או הרשמי בעתון הודעה באותה הנידונה, למועצה מועמדים לבחירות

תקנות להתקין הסמכות
בבקשת הדיון עם בקשר

בחירות

בית תקנות להתקין השופטים זקן יוכל העליון' הנציב של באישורו .39

דין הקובעות את הפרקטיקה והפרוצידורה שיתנהגו לפיהן בבקשות בחירות.

העוברים מועמדים
עברות

40 .(1) בחירתו של מועמד תהיה בטלה וחסרת תוקף, אם עבר אחת
העברות דלקמן בקשר עם הבחירות, דהיינוהתראות, מתן תקרובת, השפעה

שאינה הוגנת, שוחד או פעולה בלתי חקית, כנאמר בפקודה זו.

נעשתה אם הזה הסעיף לצורך עברה שעבר כאדם יחשב מועמד (2)

המיוחדת ברשותו בבחירות הפועל אדם ע"י או ובהסכמתו בידיעתו העברה
המועמד אותו של

בשל בחירות ביטול
חוקיות בלתי פעולות

מרובות וכו'

41. אם בשעת הדיון בבקשת בחירות בקשר עם בחירות לעיריה מוצא
של עבירות או חוקיות בלתי פעולות נעשו הבחירות באותן כי המשפט בית
לבחירות, מועמד איזה בבחירת סיוע לצורך חוקיים בלתי עבודה או תשלומים
יוכל אז הבחירות, תוצאות על שהשפיעו להניח מקום שיש מרובה כך כל במדה
אותו של בחירתו כי זו, מפקודה 37 סעיף הוראות עפ''י להעיד המשפט בית

המועמד' אם נבחר המועמד' היא בטלה.

בנוגע תקנות מלוי אי
ולקלפיות לבחירות

42. אין לפסול בחירות רק מחמת שלא קיימו את התקנות המובאות
בהתאם התנהלו הבחירות כי נראה אם הזאת, לפקודה והשמינית השביעית בתוספת
על השפיע לא התקנות קיום אי עצם כי או התקנות באותן שנקבעו לעיקרים

הבחירות תוצאות

של וכתובתו שמו
כרוזי על המדפיס

הבחירות

לרשום צריך לעיריה, בחירות עם קשר להם שיש וכרוז מודעה כל על .43

את שמם וכתובתם של המדפיס ושל המו"ל, וכל המדפיס, ומוציא לאור או מדביק
לעיל כאמור כרוז או מודעה כל של להדבקה או לאור להוצאה להדפסה, גורם או
אשר לא רשומים עליהם שמם וכתובתם של המדפיס והמו"ל, הרי אם היה זה
צפוי יהיה מועמד היה לא הוא חוקיתואם בלתי בפעולה יאשם לבחירות מועמד

פונטים. וחמשה מעשרים יותר לא לקנס בדינו חייב בצאתו



סגולות מחוסרי אנשים
המשמשים הכשרה

מועצה כחברי

44 .(א) כל המקבל ביודעין משרת חבר למועצה או נכנס למשרה זו ומכהן
הפקודה מן 11 סעיף לפי הדרושות ההכשרה סגולות לו שתהיינה מבלי ביודעין

או הזאת,

ההכשרה לו להיות שחדלה לאחר זו במשרה לכהן ביודעין המוסיף (ב)

הדרושה לפי הוראות סעיף 11 מן הפקודה הזאת,

ממאתים יותר לא לקנס צפוי יהיה בדינו חייב ובצאתו בעברה יאשם
כמועמד לבחירה לעמוד או מלבחור לפסלו אפשר זאת ומלבד פונט' וחמשים
בדינו העבריין את שחייב המשפט בית שיצוה תקופה למשך למועצה בבחירות

ואשר לא תעלה על שבע שנים.

המעונין מועצה חבר
בחוזה

אשתו עיי בעצמו, בין בעקיפין או ישרות המעונין מועצה חבר כל .45

או ע"י סוכנו או שותפו בכל הלואה או עסק או חוזה שנעשו עם עיריה שהוא
כל של בריוח או חוזה או עסק כל של בריוח המשתתף או מועצתה, של חבר
יהיה בדינו חייב ובצאתו בעבירה יאשם העירית' אותה ברשות שנעשתה עבודה

פונט. וחמשים ממאתים יותר לא לקנס צפוי

מחמת: רק זה סעיף עפ"י בעברה מועצה חבר להאשים אין כי בתנאי

לאותה כספים בהלואת או בהשכרתו או בית במכירת מעונין שהוא (א)

או עיריה,

אותה של לעסקיה ברוגע מודעה מופיעה שבו עתון בכל מעונין שהוא (ב)
או עיריה:

שהוא בע"מ חברה כל ובין עיריה אותה בין חוזה בכל מעונין שהוא (ג)

פקידה שלה, העסקים מנהל מנהלה, לא אך מניותיה, מבעלי אחד
סוכנה. או

של התמסרותו
מועצה חבר

העירית. לראש בכתב הודעה במסרו ממשרתו להתפטר יוכל מועצה חבר 46

מועצה חבר של העדרו
המועצה מישיבת

47 . כל חבר מועצה, לרבות ראש העיריה או סגן ראש העירית, הנעדר
פסול יהא המועצה של הרגילות הישיבות מן רצופים חדשים שלושה למשך

לשמש כחבר המועצה, ומשרתו במועצה תחשב כפנויה.

מהמועצה שנעדר מועצה חבר על תחולנה לא הזה הסעיף הוראות כי בתנאי
המועצה. ברשות או מחלה לרגל



עשר ארבעה תוך רשאי, אלה, הוראות עפ"י שנפסל אדם כל כי ובתנאי
במועצתו, העליון הנציב בפני החלטה אותה על לערער כך, שנפסל מיום יום

שהחלטתו תהיה החלטת גמר ומכרעת.

תחשב לא במועצתו העליון הנציב בפני מקופח אדם בערער כי ובתנאי
החלטתו. את במועצה העליון הנציב נתן אם עד כפנויה במועצה משרתו

חבר של וכוי מותו
מועצה

או יתפטר כי או זה בתפקיד לשמש פסול יהיה כי או ימות כי חבר 48
אחר חבר במקומו יבחרו אחרת, סבה מכל מועצה חבר במשרת לכהן יחדל כי
שיקבע ביום נבחר, להן אשר העיריה מרובעי ברובע או בעיריה משנה בבחירות

העליון. הנציב ע"י לכך

חדשים שלושה תוך לעיל כאמור פסול נעשה אם או חבר מת אם כי בתנאי
קודם גמר מועד קיומה של המועצה, רשאי הנציב העליון, עפ'י הכרעת דעתו,

משנה. בחירות תערכנה לא ואז משנה, לבחירות יום לקבוע לבלי

שיטה עפי נבחר משרתו שנתפנתה או שמת המועצה חבר אם כי ובתנאי
של נציגות יחסית, יבוא במקומו המועמד "באותה רשימת המפלגה שאותו חבר
קולות' של ביותר הגדול המספר את קבל אשר הקודמות' בבחירות לה שייך היה

אחרי המועמד האחרון באותה רשימה אשר נבחר.

של כהונתם התחלת
המועצה חברי

עפ"י הראשונים
הזאת הפקודה

49 . החברים הראשונים שיבחרו לאחר התחלת פקודה זו יתחילו לכהן
בין הרשמי בעתון שיפרסם במודעה העליון הנציב ע'י שיקבע ביום במשרתם

בדרך כלל או לאיזו מועצה מסוימת.

של ופטוריו מנויו
עיריה ראש

העיריה ראש למשרת מועצה חבר לזמן מזמן ימנה העליון הנציב (1) .50

מחבריה אחד שהוא המועצה של קיומה ימי כל זו במשרה ישמש וזה

אם עיריה, כראש מכהונתו עיריה ראש לפטר יוכל העליון הנציב (2)

זה. מעשהו את מחייבת העיריה טובת כי הוא סבור

מינויו, פיטוריו ותפקידיו
העיריה ראש סגן של

51. (1) הנציב העליון יוכל מזמן לזמן למנות חבר מועצה למשרת סגן
שהוא המועצה של קיומה ימי כל זו במשרה ישמש וזה העיריה' ראש

מחבריה חבר

ראש כסגן מכהונתו העיריה ראש סגן לפטר יוכל העליון הנציב (2)

זה. מעשהו את מחייבת העיריה טובת כי הוא סבור אם עיריה,

המוטלים בתפקידים העיריה ראש סגן ישמש העיריה ראש בהעדר (3)

אחר. חוק כל עפ"י או אחרת פקודה כל עפי או זו פקודה עפ'י העיריה ראש על



בתפקידיהם לשמש יכולים העיריה ראש סגן או העיריה ראש אין אם (4)

העיריה, ראש כסגן אחר חבר למנות העליון הנציב רשאי שהיא' סבה איזו מפני
פקודה עפ"י העיריה ראש על המוטלים בתפקידים ישמש כך שנתמנה החבר ואותו
העיריה ראש יוכלו בו אשר הזמן לאותו עד אחר חוק כל או אחרת פקודה כל או זו

התפקידים. באותם ולשמש לשוב סגנו או

ראש של התפטרותם
ראש וסגן העיריה

העיריה

52 . (1) ראש העיריה יוכל להתפטר ממשרתו במסרו מודעה בכתב
ולמועצה. למושל

לראש מודעה במסרו ממשרתו להתפטר יוכל העיריה ראש סגן (2)

העיריה.

העיריה ראש של משכרתי
העיריה ראש סגן ושל

53 . ראש העיריה או סגן ראש העיריה יוכלו לקבל מקופת העיריה את
העליון. הנציב ע"י לזמן מזמן תקבע אשר המשכורת

העיר עניני הנהלת

המועצה ישיבות
בהן 54 . ישיבות המועצות והועדת הישיבות והמו"מ בהן יקבעו עפ'י תקנותוהמו"מ

לזמן. מזמן לכך תתקין ומועצה מועצה שכל

של ישיבותיהן ענין יסודר כאלה תקנות התקינו לא עוד כל כי בתנאי
שבאו התקנות עפ"י אלה בישיבות והמו"מ אלה ישיבות של וכנוסן המועצות

הזאת. לפקודה התשיעית בתוספת

ובתנאי כי כל תקנה שאיזו מועצה מתקינה עפ"י סעיף זה טעונה אשור
בעתון ונתפרסמה ידו על נתאשרה כן אם אלא תקף תקבל ולא המושל מאת

הרשמי.

המועצה חברי כשמספר
המנין מן פחות הוא

(קוורום) החוקי
ועמד המועצה חברי מספר פחת שהיא סבה ומאיזו זמן באיזה אם .55

בתוספת הכלולות התקנות עפ"י (קוורום) חוקי למנין הדרוש המספר מן פחות על
אחרות, תקנות במקומן ובאו הללו התקנות בוטלו אואם זו, לפקודה התשיעית

: להורות העליון הנציב יוכל האחרות, התקנות אותן עפ"י

או זמנה, שעבר מועצה כדין יהיה המועצה של שדינה (א)

או במועצה, הפנויות המשרות את למלא בחירות שתערכנה (ב)

כחברי שישמשו המועצה, כחברי להבחר הראויים אנשים למנות יוכל (ג)
הפנויות. במשרות מועצה



פנויה משרה של דינה
בועד או במועצה

או מעשה איזה לחשוב אין הקודם הסעיף הוראות עם בהתחשב .56

שנתפנתה מחמת רק תקף כמחוסרי מועדותיה ועדה של או מועצה של מו"מ
במועצה. משרה איזו

חוקי יחשבמנין במועצה חוקי מנין ליצירת הדרוש החברים מספר בירור לצורך .57

נבחר. כאלו להבחר הצריכים המועצה חברי של המלא המספר

או שהמועצה מניחים
הורכבו מועדותיה אחת

כהלכה

של ישיבה כל הרי ההיפך, יוכח אשר ועד ההיפך הוכח אם מלבד .58

נתכנסה כאלו תחשב החלטה נתקבלה בה אשר מועדותיה ועדה של או הועצה
(א"י) פלשתינה ממשלת מפקידי פקיד מלבד בה. הנוכחים וכל כהלכה; ונתקימה
המושל ע"י כחבריועץ בה נתמנה שהוא המועצה או הועד של בישיבה בנוכח
בעלי מועצה כחברי נחשבים הזאת, הפקודה מן 60 סעיף של (2) סעיףקטן עפ"י
הועדה תחשב המועצה מועדות בועדה התנהל המו"מ ואם כחק' הכשרה סגולות
של דברים זכרון בכל המפורש בענין לדון מוסמכת והיתה כהלכה שהורכבה כועדה
החלטה שנתקבלה: וזכרון הדברים מההחלטות שנתקבלו באספות מועצה שנכתב
לתקנות בהתאם או זו לפקודה התשיעית בתוספת הכלולות לתקנות מהתאם
שהותקנו עפ"י סעיף 54 מן הפקודה הזאת, יקובל כעדות ללא צורך בהוכחה

נוספת.

של לפועל הוצאה
המועצה החלטות

העיריה: יו"ר ובהעדרוסגן העיריה, ראש חובת .59

וכן כהלכה; לפועל תוצא המועצה של החלטה שכל לכך לדאוג (א)

לכך לדאוג העיריה. מקופת כספים הוצאת מצריכה החלטה כשאותה (ב)

בהתאם שתהיה או המאושר לתקציב בהתאם תהיה החלטה שאותה
אחר. חוק כל או אחרת פקודה כל או הזאת הפקודה להוראות

המועצה מועצהועדות תוכל דלקמן הקטנים הסעיפים הוראות עם בהתחשב (1) .60

אותו בעלות כלליות ועדות או מיוחדות ועדות חבריה מבין לזמן מזמן למנות
מטרה כל לצורך לקבעו. לנכון תמצא המועצה אשר מועצה חברי של מספר

ועדה ע"י הצלחה ביתר להתגשם המועצה לדעת העשויה

המושל. מטעם אישור טעון יהא הועדות לאותן החברים שמינוי בתנאי

ועדות או ועדה חבריה, מבין לזמן מזמן למנות תוכל המועצה (2)

לקבוע. לנכון המועצה תמצא אשר ככל מועצה, חברי מספר מאותו מורכבות
מקצתם: או כלם דלקמן. הענינים על הפיקוח או ההנהלה לצרך

וכבישים. רחובות (א)



מים. הספקת (ב)

ותעול. ביוב (ג)

עיר. בנין (ד)

המועצה. ע"י המתקבלות הצעות (ה)

המושל. מטעם אישור טעון יהא הועדות לאותן החברים שמינוי בתנאי

פלשתינה ממשלת מפקידי פקיד לזמן מזמן למנות יוכל שהמושל ובתנאי
זה קטן סעיף הוראות עפ"י המתמנית ועדה לכל כחבריועץ ישמש אשר (א"י)

הועדה. כיו"ר ועדה כל של החברים אחד את תמנה המועצה (3)

או שניה דעה ליו"ר תהיה ועדה, איזו של במו"מ שקולות הדעות וכשתהיינה
מכרעת.

להפסיק או לשנותה או ועדה איזו לפטר לזמן מזמן תוכל המועצה (4)

בה שנתפנתה משרה כל למלא תוכל וכן מחדש להרכיבה או פעולתה את

(5) ההחלטות והמו"מ של ועדות שנתמנו עפ"י הוראות הסעיף הזה
לאשור. למועצה יוגשו

העליון הנציב של סמכותו
ידועים במקרים

61.( 1) אם איזו מועצה

>א< נחשבת כמועצה אשר נגמר מועד קיומה עפ"י סעיף 55 מן הפקודה
או הזאת.

כך, על בה שהתרה לאחר המועצה, חדלה העליון הנציב לדעת אם (ב)

אחרת פקודה כל או זו פקודה עפ"י עליה המוטלים בתפקידים לשמש
מאתה השוללת בצורה בתפקידיה משמשת היא אם או אחר' חק כל או

את האפשרות למלא את התפקידים הללו, כלם או מקצתם:

: העליון הנציב יוכל אז

(ה) לצוות לערוך בחירות כלליות לבחירת מועצה חדשה ולקבוע את יום
או הבחירותי

או מועצה, כחברי לשמש הכשרה בני שהנם האנשים מבין מועצו, למנות (נ)



(ג) למנות ועדה אשר תשמש בתפקידי מועצה.

הוראות עפ"י נתמנתה או שנבחרה מועצה איזו של קיומה מועד (2)

הזאת. מהפקודה 10 לסעיף בהתאם יקבע הזה הסעיף מן (1) קטן סעיף

תכהן הזה הסעיף מן (1) קטן סעיף הוראות עפ"י שנתמנתה ועדה (3)

בתפקידיה עד לזמן אשר בו יצוה הנציב העליון לערוך בחירות או יתן
אחר צו

הסמכויות כל תהיינה הזה הסעיף הוראות עפ"י שנתמנתה ועדה לכל (4)

או אחרת פקודה כל ע"פי או הזאת הפקודה עפ"י למועצה המסורים והתפקידים
אחר. חק

המושל של סמכויותיו
מסוימים במקרים

ממלאת אינה מועצה שאיזו שהיא עת באיזו למושל נראה אם (1) .62

איזה תפקיד או אינה מוציאה לפעל איזו עבודה שהוטלו עליה עפ"י פקודה
התפקיד אותו למלא המועצה על לצוות יוכל אחר, חוק או אחרת, פקודה או זו

בצו שיקבע מועד בתוך עבודה אותה לפועל להוציא או

שנקבע בזמן המושל של בצו האמור אחרי המועצה מלאה לא אם (2)

ימלא אשר מוכשר אדם איזה או העיריה ראש את למנות המושל יוכל אז בו'
השכר את לקבוע המושל יוכל וכן עבודה' אותה לפעל יוציא או התפקיד אותו
הוצאות ואת ההוא השכר את לסלק ולצוות האחר, האדם לאותו ישולם אשר

העבודה ההיא מתוך כספי קופת העיריה.

יוכל המועצה. של אספה לכנס אפשרות כשאין חירום, בשעת (3)

כל לפועל להוציא או תפקיד כל למלא העיריה ראש מאת לדרוש המושל
המועצה, על אותם מטילים אחר חוק או אחרת פקודה כל או זו שפקודה עבודה
אזור לשלום נחוצים הם תפקיד אותו או עבודה אותה כי המושל סבור אם

תושביו. ולבריאות העיריה

ערים. ועדי

הנציב של סמכותו
על להכריז העליון

עיר מחוזי

הכלול מחוז איזה תושבי כי במועצתו העליון הנציב נוכח אם (1) .63

עיר. כמחוז מחוז אותו על להכריז יוכל בכך, רוצים עיריה באיזו

אז הזאת הפקודה הוראות עפ"י עיר כמחוז מחוז איזה כשיוכרז (2)

למחוז העיר ועד בשם יכונה אשר ועד מחוז לאותו יתמנה



לצורך נוספות הוצאות במחוזו להוציא רצוי כי עיר לועד נראה אם (3)

עבודות צבוריות או נוחיות, ישלח הועד פרטים על העבודות או הנוחיות הללו
ולמושל, המחוז נמצא בו אשר העיריה אזור של למועצה ההוצאות תקציב בצרוף
את לאשר יוכל הזה הענין על העיריה מועצת של הצעה בכל המושל ומשעיין

ההוצאה ההיא.

לכך הדרושים הכספים את לגבות מותר כזאת הוצאה משנתאשרה (4)

תושבי על המוטל הכללי המס על מסוים אחוז הוספת עי העירוני המחוז מתושבי
נמצא בו אשר באזור העיריה מועצת עי ותגבה תוערך זו הוספה המחוז.
שיגבה הסכום מסים. לגבית הזאת הפקודה של ההוראות כל עליה ויחולו המחוז
שנתאשרו. הנוחיות או העבודות לצורך ידה על ויוצא העיר לועד ישולם זו בצורה

אשר תקנות העליון הנציב יתקין כמחוזעיר, מחוז איזה כשיוכרז (5)

: הבאים לענינים בנוגע הוראות תכלולנה

וכן העיר' ועד בחירת שיטת (א)

(ב) סגולות ההכשרה של הבוחרים, וכן

וכן הועד, חברי של ההכשרה סגולות (ג)

וכן עבודתו, ושיטת הועד ישיבות (ד)

(ה) הפקוח (א) על כל עבודה שהועד מטפל בו ועל (ג) הוצאת כל כסף מן
לועד. המסורים הכספים

העיריה: וקופת העיריה נכסי

של וחובותיהן זכויותיהן
קיימות עיריות

שנמסרה בנכסים הנאה טובת וכל שהם מין מאיזה הנכסים כל (1) .64

זי פקודה התחלת עם הרי הזאת, הפקודה התחלת עד קיימות שהיו לעיריות כחוק
הנוצרות העיריה מועצות בידי ומוחזקים מסורים ההנאה וטובת הנכסים יהיו
עפ"י הפקודה הזאת והבאות במקום העיריות שהיו קימות קודם להתחלת

הזאת הפקודה

עד קימות שהיו לעיריות המגיעים וההתחייבויות החובות כל (2)

יחשבו האלה' ובהתחייבויות בחובות הנאה טובת וכל הזו הפקודה להתחלת
העיריות במקום הבאות לעיריות שהועברו הנאה וטובות והתחייבויות כחובות

הזאת הפקודה התחלת לפני הקימות

(3) כל החובות וההתחייבויות המגיעים מעיריות שהיו קיימות עד
להתחלת הפקודה הזאת, יחשבו כחובות והתחייבויות שהועברו לעיריות הבאות

הזאת. הפקודה התחלת לפני קיימות שהיו העיריות במקום



של ומכירה רישום
מקרקעין

65 .(1) כל המקרקעין השייכים סמוך להתחלת הפקודה זו לעיריה מן
לאחר עירית לאיזו שייכים שיהיו המקרקעין וכל זו פקודה התחלת לפני העיריות

העיריה. בשם האחוזה ספרי במשרד רשומים יהיו הזאת הפקודה התחלת

הוראות עפ'י שמה על הרשומים מקרקעין כל למכור לעיריה אסור (2)

הפקודה הזאת או למשכנן או להחכירן או לסחור בהן בצורה אחרת אלא עפ"י החלטה
המושל. של ובאישורו המועצה חברי של שלישים משני פחות לא ע"י שנתקבלה

שמה על זו פקודה להתחלת עד רשומים מקרקעין איזו היו אם (3)

מיום חדשים שלושה תוך מחדש נרשמים המקרקעים ואותם עיריה איזו של
ישולם לא הזה, הסעיף הוראות בעקב עיריה איזו של שמה על זו פקודה התחלת

הזה, הרישוםמחדש בעד מם

בתוקףקרןהעיריה לשמה או העיריה מועצת ע"י המתקבלים הכספים כל (1) .66

אשר קרן יהוו אחרת, בצורה או אחר, חוק או אחרת פקודה או זו פקודה הוראות
העיריה", "קופת בשם תקרא

ההוצאות כל בתשלום חייבת ותהיה לתשלום תשמש העיריה קופת (2)

אחר חוק או אחרת פקודה או זו פקודה הוראות עפ'י המועצה ע"י כהלכה שהוצאו
המועצה, מאת כחק המגיעים הסכומים וכל

נתאשר כן אם אלא העיריה קופת כספי מתוך תשלום כל לשלם שאין בתנאי
המושל. של באשורו המועצה ע"י במיוחד נתאשר או השנה לאותה בתקציב

העיריה קופת במיוחדבטחון שיתמנה הפקיד גזבראותו אין ואם העיריה, גזבר (1) .67

העיריה. קופת לבטחון אחראי יהא המועצה, ע"י

לחשבונה או למענה שנתקבלו או העיריה לקופת השייכים הכספים כל (2)

באשורו תקבענו שהמועצה הבנק באותו העיריה לחשבון לקבלתם מיד ישולמו
המושל. של

כסף סכום אצלו להחזיק לגזבר להרשות לזמן מזמן תוכל שהמועצה בתנאי,
שיספיק להוצאות היומיות של המועצה :

בצורה האלה הכספים כל את יחזיקו עיריה, באזור בנק אין שאם ובתנאי,
המושל. של באשורו זו לתכלית המועצה שתתקין לתקנות בהתאם בטוחה

(3) כל פקודות התשלום, תלושי התשלום או השיקים הנזקפים לחובת
קופת העיריה יהיו חתומים ע"י ראש העיריה או ע"י פקיד אחר אשר יורשה לכך
ע"י המועצה. ותהא עליהם חתימה נגדית מאת הגזבר או פקיד אחר שיתמנה ע"י



הנזכרים השיקים או התשלום פקודות כל את לשלם יוכל והבנק זו, למטרה המועצה
כאמור. נגדית חתימה ונושאים חתומים כשהם העירית קופת לחובת

בצורה הנ"ל, הקופה מכספי כסף כל לזמן מזמן להשקיע מותר (4)

שהמועצה תחליט באשורו של הנציב העליון.

חשבונות ובקורת חשבונות

 68. (1) כל מועצה חייבת לדאוג לכך שהגזבר ינהל חשבון נכון מכלעל המועצה לנהל חשבונות
בשמה. או העירית ע"י ושולמו שנתקבלו הכספים

בספטמבר ושלשים במרץ ושלושים אחד מיום ימים שמונה תוך (2)

בכלל, ועד התאריכים לאותם עד עיריה כל של חשבונותיה יסגרו שנה בכל
ויקויימו ע"י ראש העירית והגזבר.

בתוך שהוצא הסכום את המפרט חשבון להכנת ידאג העירית ראש (3)

הוצאה שלא היתרה ואת התקציב מסעיפי סעיף כל לחשבון הקודם החדש
ושנשארה בחשבון כל סעיף מסעיפי התקציב. את החשבון הזה עליו להגיש למושל

ולרואה החשבונות של העירית במשך השבוע הראשון של כל חדש וחדש.

של (1) לסעיףקטן התנאי פי על מודעה העליון הנציב הוציא שאם בתנאי
אלא העירית של החשבונות לרואה הזה החשבון יוגש לא הזאת, מהפקודה 69

בדבר. הנוגעת העיריה לגבי ההודעה באותה הנציב ע"י שיפורש לאחר

בקורת טעונים לרואהחשבונות לבקרת העיריה חשבונות את להגיש העיריה גזבר על (1) .69

של החשבונות רואה בשם בזה (והנקרא העליון הנציב ע"י שיתמנה חשבונות
ואז לזמן מזמן העיריה של החשבונות רואה שידרוש המועד באותו העיריה)

העיריה. של החשבונות רואה ע"י הללו החשבונות יבוקרו

הרשמי בעתון שיפרסמנה במודעה לקבוע יוכל העליון שהנציב בתנאי
יוגשו לא מסוימת עיריה איזו של או העיריות כל של חשבונותיהן כי
שיפורט תאריך לאחר אלא העיריה של החשבונות רואה לפני לבקרת הגזבר ע'י

מודעה. באותה העליון הנציב ע"י

30 ביום או במרץ 31 ביום המסתימת שנה חצי לכל החשבונות (2)

יחד המושל אל וישלחו העיריה של החשבונות רואה ע"י יקוימו בספטמבר
עם הדו"ח של רואה החשבונות של העיריה לא יאוחר מביום 30 באפריל
הרשמי. בעתון יפורסם האלה מהחשבונות מקוצר וסיום שנה, בכל באוקטובר ו31



רואה של סמכותו
העיריה של החשבונות

פנקסים לדרוש

70 .  (1) לצורך כל בקורת חשבונות הנערכת עפ"י הפקודה הזאת רשאי
רואה החשבונות של העיריה לדרוש עפ"י הזמנה בכתב להראות לו את כל
ונירות מסמכים ושאר הקבלות התלושים, החשבונות, השטרות, החוזים, הפנקסים,
הפנקסים, נמצאים שבידו אדם מכל לדרוש הוא רשאי וכן בהם, צורך ימצא שהוא
השטרות, החוזים, החשבונות, התלושים, המסמכים או הגירות או שהוא אחראי
ולמסור נדחית לישיבה או החשבונות בקורת לישיבת בפניו להופיע עליהם

כזאת הצהרה על ולחתום הנ"ל המוסמכים של לנכונותם בנוגע הצהרה

אדם כל (2)

או העיריה של החשבונות רואה אותו בפני להופיע מסרב או המתרשל (א)

להראות כל פנקסים, שטרות חוזים חשבונות, תלושים, קבלות, או מסמכים או גירות
או כזאת, הצהרה לחתום או להגיש או לעיל כאמור אחרים

שהיא יודע כשהוא נכונה בלתי או כוזבת הצהרה חותם או מוסר (ב)

שבה, החשובים הפרטים באחד נכונה בלתי

יאשם בעברה ובצאתו חייב בדינו יהיה צפוי לקנס לא יותר מחמשה פונטים.

חוקיים בלתי תשלומים
משלמם על נזקפים יהיו

69 סעיף לפי הפועל העיריה של החשבונות רואה עצת עפ"י (1) .71

כל על ותקפהו לחק המתנגד החשבון מסעיפי סעיף כל המושל יפסול זו מפקודה
לחובתו המושל יזקוף וכן חקי, הבלתי התשלום את ששלם או לשלם שהרשה אדם
של כל אדם אחראי סכום כל גרעון או הפסד שנגרם ע"י רשלנותו או
להביאו היה חייב אדם שאותו סכום וכל האדם, אותו של הרעה בהתנהגותו
המגיע הסכום את המקיימת תעודה המושל יתן כזה מקרה ובכל הביאו ולא בחשבון
עי מקופח עצמו את המוצא אדם עיי בכך נתבקש אם המושל, על ההוא. מהאדם
לכל וביחס הללו להזקפה או לפסלות ביחס החלטתו נימוקי את בכתב לפרש כך,

< תשלומו את שהתיר סכום

בקשה יסוד ועל דעתו הכרעת עפ"י רשאי במועצתו העליון שהנציב בתנאי
ההזקפה או הפסלות אם אפילו חוקי, הבלתי התשלום עליו שנזקף האדם מצד
היו נכונים וחוקיים, לבטל או להפחית את שעור הפסלות או ההזקפה אם סבור

: זה מעשהו את מצדיקות הענין מסבות כי הוא

הודיעו שבו היום מן יום עשר ארבעה בתוך תוגש כזאת בקשה כי ובתנאי
כאשר נוספת תקופה בתוך או עליו חלה שההזקפה לאדם ההזקפה דבר את

במועצתו. העליון הנציב ירשה

המועצה מחברי ומי מי המועצה של החלטותיה מתוך ברור לא אם (2)

נוכחים שהיו החברים מן חבר כל רואים מסוימת, הוצאה לאיזו הסכמתו את נתן
אם עד לכך. הסכמתו את נתן כאילו ההוצאה אותה נתאשרה בה אשר בישיבה

יוכיח את ההיפך.



להגיש המועצה חובת
תשלומים לגבית משפט
הזקפה בתורת שהוטלו

72 .כשאין הנציב העליון במועצתו מבטל הזקפת תשלום בלתי חוקי על
את המניחה בצורה לעירית מחזירים וכשאין הקודם, הסעיף עפ"י בקשה יסוד
ההזקפה מכסת את או ההזקפה סכום את העירית של החשבונות רואה של דעתו
שהופחתה ע"י הנציב העליון במועצתו על יסוד בקשה כאמור לעיל, בתוך
בקשה הוגשה אם או, למועצה' ההזקפה דבר שהודע מיום ימים חדש
הנציב החלטת דבר את למבקש שהודיעו מיום ימים חדש תוך כאמור,
המשפט לבית נראה ואם במשפט הנ"ל הסכום את המועצה תתבע במועצתו' העליון
כאמור המופחתת ההזקפה מכסת שהוצאת או הזקפה בתורת שהוטל הסכום שהוצאת
היתה שלא ברשות או בנגוד לכל הוראה מהוראות פקודה זו' תהא המועצה זכאית
כאמור המופחתת ההזקפה מכסת או ההזקפה סכום בשיעור לזכותה דין פסק לקבל
זו. להוצאה הסכמתם את נתנו המתברר כפי אשר אדם בני או אדם כל נגד לעיל,

העיריה. לקופת מיד ישולם דין הפסק מן כתוצאה תגבנו שהמועצה והסכום

עיריה מועצת כשאין
לגבית משפט מגישה

שהוטלו סכומים
הזקפה בתורת

73 . כשמועצת עירית מתרשלת או מסרבת להגיש משפט לגבית סכום
למנות המושל רשאי הזאת' מהפקודה הקודם בסעיף כאמור הזקפה בתורת שהוטל
והוצאות הזה. הסכום לגבית ובעדה המועצה בשם משפט יגיש אשר ראוי אדם

העיריה' קופת מתוך תשולמנה המשפט

של החשבונות רואה
העיריה רשאי להכנס
המועצה. למשרדי

74 . רואה החשבונות של העיריה יכול בכל עת מתאמת להכנס לכל
משרד ממשרדי המועצה ולעיין בכל הספרים, השטרות, החשבונות' התלושים,

הקבלות. המסמכים והנירות :

בתנאי שהוראות הסעיף הזה לא תחולנה על מועצת עיריה שביחס אליה
הוציא הנציב העליון מודעה עפ"י התנאי לסעיףקטן (1) של סעיף 69 מהפקודה

הזאת אלא לאחר אותו התאריך שיקבע הנציב העליון באותה מודעה.

העליון הנציב של סמכותו
תקנות להתקין במועצתו

75 .הנציב העליון במועצתו רשאי לפרסם צו בעתון הרשמי המתקין
דלקמן: בענינים תקנות

ממשלת של הכללית ההכנסות לקפת ישולם אשר השכר קביעת בענין (א)

פלשתינה (אי) אם ע"י המועצות כלן או ע"י מועצה מסוימת' חלף
וכן העיריה' של החשבונות רואה של שרותו

וכן וצורתם, המועצה חשבונות יתנהלו שבהם הפנקסים קביעת בענין (ב)

הפקודה של הוראה או מטרה כל של לפעל ההוצאה בענין כלל בדרך (ג)

הזאת בנוגע לבקרת חשבונותיהן של המועצות.



שנתי תקציב

התקציב

להוראות בהתאם יוכן עירית של וההוצאה ההכנסה של השנתי התקציב .76

למושל הגשתו את בו, הדיון את למועצה לה יאפשר אשר ביום הזאת הפקודה
תקופת התחלת לפני בכך, צורך לכשיהיה המועצה, ע"י מחדש בו העיון ואת
שנה. בכל באפריל הראשון ביום תתחיל העיריות כל של הכספית השנה התקציב.

התקציב 77 .תקציבה של עיריה יוכן ע"י ראש העיריה ומשנתאשר ע"י המועצההבנת
המועצה דעות את בחשבון שהביא לאחר רשאי . העליון הנציב למושל. יוגש
סעיף איזה לתקציב להוסיף או מסעיפיו' סעיף כל לדחות או התקציב את לתקן
מצריכות בעיריה הכרוכות הכלל מן יוצאות מסבות כי הוא סבור אם  שהוא

הכלל לטובת כזאת הוספה

78. (1) התקציב יוכן בהתאם להוראות התוספת העשירית לפקודה זו:צורח התקציב וכו'

או כלל בדרך בין הללו ההוראות את לשנות רשאי העליון הנציב ואולם
ביחס להכנת התקציב של איזו עיריה מסוימת או להוסיף עליהן.

הרשמי. בעתון תפורסם התקציב תמצית (2)

נוסף הזהתקציב הנוסף התקציב ועל נוסף תקציב להכין מותר הצורך בשעת .79

הזאת. הפקודה מן 77 סעיף הוראות יחולו

שלהעברות באשורו להעביר שהיא שנה בכל הצרך בשעת רשאית המועצה .80

אחר. הוצאה לסעיף אחד הוצאה מסעיף בתקציב שהוקצבו כספים המושל

בתנאי
הזאת הפקודה את סותרת אינה כזאת העברה עיי שנתאשרה שההוצאה (א)

או כל פקודה אחרת או כל חוק אחר, ובתנאי

(ב) שההוצאה לא תעלה על הסך הכל של ההוצאה כפי שנתאשר ע"י
העליון. הנציב

הלואות

הלואה להוציא מאתהסמכות צו ובתקף הזאת הפקודה של 82 סעיף הוראות עם בהתחשב .81

שיקבעו התנאים עם ובהתחשב  אחר באפן ולא  במועצתו העליון הנציב
ע"י שנתאשרה מטרה לכל אדם מכל כספים ללוות עיריה מועצת יכולה צו, באותו
הזאת ההלואה של והרבית הקרן תשלום הבטחת ולצורך במועצה, העליון הנציב

רשאית היא למשכן למלוה כל מס ממסי העיריה או הכנסה מהכנסותיה.



ללוות הסמכות
השעה לצורך

המושל, של ובאשורו המועצה מאת החלטה יסוד על רשאית עיריה .82

שמור שבו מבנק שעה לצורך סכומים או סכום כל ללוות אחר, באפן לא אך

העיריה של חשבונה

מן למאה אחוזים חמשה על פעם בשום יעלה לא כזה שסכום בתנאי'
עליה; חל שהתקציב התקופה למשך העיריה של המוערכת ההכנסה

ובתנאי שכל סכום שהעיריה תלוה אותו כך, יסולק חזרה מתוך
תקופה. אותה ובמשך תקופה שבאותה ההכנסות

וסטטיסטיקה שנתי דו"ח

באפרילדו"ח שנתי הראשון אחרי האפשרי בהקדם להכין העיריה ראש על (1) .83

בכל שנה דו"ח מפורט על הנהלת העיריה במשך 12 החדשים שחלפו.

תקון כל עם יחד למושל ישלח ולאח"כ למועצהי יוגש הזה הדר'ח (2)

שהמועצה תתקן בו או עם כל החלטה שהמועצה תחליט עליו.

הצבור יוכל למען העיריה במשרדי תמצאנה הזה הדו"ח מן העתקות (31

בצורה או עתון בכל כזה דו"ח לפרסם לצוות יוכל העיריה וראש בהם לעיין
אחרת.

רשאי המושל
לדרוש סטטיסטיקה וכו'

בקשר אחר חומר או סטטיסטיקה עת בכל לדרוש רשאי המושל .84

בעיניו: ייטב כאשר עיריהי של וההוצאה ההכנסה או העבודה הנהלת עם
מתאים זמן בתוך זו בקשתו אחרי למלא העיריה ראש ועל

ומשמשיה. העיריה פקידי

פקידים 85 .(1) מועצת עיריה רשאית, באשורו של המושל' וחייבת, אם נדרשהמנוי
ע"י המושל, למנות אנשים המתאימים למשרות דלקמן, כלן או מקצתן: 

(א) מזכיר העיר.

גזבר. (ב)

העיריה. מהנדס (ג)

(ד) מפקח סניטרי.



רופא (ה)

וטרינרי. רופא (ו)

המשרות מן אחת ממשרה ביותר שיכהן אחד פקיד למנות שמותר בתנאי
האלה.

תקבע אשר המשכורת את יקבלו אלו למשרות המתמנים הפקידים (2)

המושל. של באשורו המועצה ע"י

נמוכים פקידים 86. לפני הראשון באפריל בכל שנה תגיש מועצת העירית למושלמנוי
בהם, צורך תמצא אשר הקודם, בסעיף הנזכרים הפקידים זולת פקידים, רשימת
והתשלומים המשכורות מן רשימה וכן המועצה, תפקידי של לפעל ההוצאה לצרך

אלו. לפקידים לשלם אומרת שהיא

פקידים 87 . אין לפטר שום פקיד שנתמנה בהתאם להוראות סעיף 85 מן הפקודהפטורי
: אלא הקודם, בסעיף הנזכרת ברשימה מופיע ששמו או הזאת

(א) בהתאם להחלטה של המועצה שנתקבלה למצער ע"י רוב של שני
הודעה המועצה לחברי שנמסרה לאחר המועצה חברי של שלישים
המועצה אספת בפני לעיון תעמוד הפקיד של הפטורים ששאלת כהלכה

או הזאת, ההחלטה נתקבלה שבה

פלילית: עברה על בדין נתחייב אם (ב)

המושל. של באשורו (ג)

ערובה ייתן הפקידים אחריותעל עמה שיש למשרה ידה על שנתמנה פקיד מכל תדרוש המועצה .88

כהלכה' משרתו תפקידי למלוי בעיניה תיטב אשר הערובה את לתת כספית
היא. מספיקה וכי כזאת ערובה קיימת כי לזמן מזמן להוכח חייב העירית וראש

ופועלים משמשים באותוהעבדת הנוהג יומי עבודה בשכר להעביד רשאי העירית ראש .89

עבודה כל לפועל להוציא כדי העיריה לשרות הדרוש פועל או משמש כל זמן
שהוקצב בשבילה סעיף הוצאה בתקציב של אותה שנה בהתאם להוראת

הזאת. הפקודה

תקנות להתקין הסמכות
וכוי לפנסיות בנוגע

תקנות להתקין העליון הנציב של באשורו רשאית המועצה (1) .90

הזאת: הפקודה הוראות עם בהתחשב דלקמן בענינים הוראות המורות

פקידיה, של השרות תנאי (א)



פקידיה, התנהגות בענין חקירה (ב)

לפקידיה, פגרה מתן (ג)

בהם. התלויים לאלה או ומשמשיה לפקידיה תגמולות או פנסיות הענקת (ד)

מן (1) קטן סעיף להוראות בהתאם שניתנו תגמול או פנסיה כל (2)

או פנסיה שום לעקל או להעביר ואסור העירית קפת מתוך ישולמו הזה, הסעיף
המגיע חוב לאפוקי תביעה או חוב כל בשל מהם חלק שום או כאלה תגמול

עיריה. אותה של תביעה ולאפוקי התגמול או הפנסיה את הנותנת לעיריה

או לפקידים אסור
להיות למשמשים
בחוזים מעונינים

91. אסור לשום פקיד או משמש של המועצה או העיריה להיות נוגע
שותפו, או סוכנו אשתו, עיי או בעצמו בין בעקיפין או ישרות מעונין או בדבר
עבודה בכל או למענה או העיריה או המועצה אותה עם שנעשה חוזה בכל
שהוצאה לפועל למענה. פקיד או שמש שנמצא מעונין כאמור יהיה פסול מלשמש
בדינו חייב ובצאתו העיריה או המועצה של ברשותה בעבודה לעבוד או במשרה

פונטים. מעשרה יותר לא לקנס צפוי יהיה

רק כאמור קנס עליו להטיל ואין כאמור כזה אדם לפסול שאין בתנאי
שהיא חברה של סוכן או פקיד העסקים, מנהל ולא מניות בעל שהוא מחמת
עבודה לפועל המוציאה או העיריה או המועצה אותה עם שנחתם לחוזה צד

למענו;.

מחירים. והצעות חוזים

העיריה ראש של סמכותו
מסוימים חוזים לחתום

לסדרו מורשה שהמועצה חוזה כל על לחתום רשאי העיריה ראש (1) .92

בתנאי אחר, חוק או אחרת פקודה כל או הזאת הפקודה הוראות עפ"י

המושל ע'י שנקבע הסכום על עולה אינה בו הכרוכה שההוצאה (א)

ובתנאי ועיריה, עיריה לכל

נחתם. בה אשר הכספית השנה בתוך החוזה את למלא שאפשר (ב)

זה. לצורך שיתנהל בפנקס ירשמו הללו החוזים פרטי (2)

על המועצה להזמין
מחירים הצעות

93. (1) כשאיזו מועצה רוצה לחתום על חוזה להוציא לפועל איזו
עבודה או שרות או להספקת איזו חמרים או לכל מטרה אחרת הדרושה למלוי
תפקידיה וההוצאה הכרוכה בחוזה כזה עולה על הסכום שנקבע לאותה עיריה עפ"י
לתקנות בהתאם מחירים הצעות להזמין המועצה על הקודם, הסעיף



הועדה של בהצעותיה ומשעיינה הזאת, לפקודה עשרה האחת בתוספת שבאו
שנתמנתה לדון בהצעות מחירים, תקבל החלטה המתירה את עריכת החוזה.

(2) חוזה שהותר עפ"י סעיף קטן (1) מן הסעיף הזה, והוא גורר עמו
הוצאה שאינה עולה על שלושת אלפים פונטים יוגש למושל לאשור, וחוזה כזה
לאשור. העליון לנציב יוגש פונטים אלפים שלושת על העולה הוצאה עמו הגורר

עפ"י ונתאשר הזה הסעיף מן (1) סק הוראות עפ"י שהותר חוזה כל (3)

את וישא המועצה בשם העיריה ראש ע"י יחתם הזה הסעיף מן (2) סי'ק הוראות
העיריה. חותמת

למלאם אפשר שאי חוזים
וזכיונות אחת בשנה

בכתב הסכמה באין הרי הקודמים בסעיפים האמור כל למרות .94

 המושל: מאת

חוזה כל על לחתום המועצה מטעם אדם לשום ואסור למועצה אסור (א)

הכספית: השנה אותה בתוך להשלמה ניתן לא אשר או למלאו אפשר שאי

(ב) אסור למועצת עיריה למסור לשום אדם זכיון או מונופול

העיריה. חותמת

העיריה עיריה.חותמת חותמת תהיה עיריה לכל (1) .95

אם העיר, מזכיר אצל למשמרת מונחה תהיה העיריה חותמת (2)

אצל או הזאת, הפקודה של 85 מסעיף (1) סימן עפ"י העיר מזכיר נתמנה
אלא מסמך כל על להטביעה ואסור העיר. מזכיר נתמנה לא אם העיריה ראש

של בנוכחותם

העיריה, ראש (א)

אחר מועצה חבר איזה (ב)

המועצה ע"י שהורשה אחר פקיד או העיר ומזכיר (ג)

נוכחותו. על לראיה ההוא המסמך על שמו את יחתום מאלה אחד וכל



מועצת של תפקידיה
עיריה

מועצות של וסמכויותיהן תפקידיהן

96 . אם לא יצוה הוציב העליון אחרת בענינים דלקמן, כלם או מקצתם,
על  אחר, חק או אחרת פקודה כל או הזאת הפקודה הוראות עם ובהתחשב

העיריה: באזור דלקמן המעשים את לעשות העיריה מועצת

לרחובות:רחובות אשר (1)

(א) לפקח על התויתו של כל רחוב' ועל גבהו, רחבו ומבנהו:

צבורי, רחוב כל של וביובו הארתו, הרבצתו, נקויו, לתקונו, לדאוג (ב)

רחוב, בכל גבול והסגת מכשולים ולהפסיק למנוע (ג)

משעול רחוב' דרך' לכל חדשים, שמות ליתן הצורך ובשעת שמות, ליתן (ד)

בולטים במקומות קבועים יהיו הללו שהשמות מנת על רחבה, או

בדרכים, אשר הבנינים כל את במספרים לסמן ולצוות הנ'ל ברחובות
הנ'ל. וברחבות במשעולים ברחובות,

תקונם או בנינם בשעת תאונות נגד מספיקים זהירות באמצעי לשמש (ה)

תעלה או ביב רחוב, כל של

לבנינים:בנינים אשר (2)

בנין. כל של ותקונו הריסתו הקמתו, על לפקח (א)

בבנינים. הקשור פתוח מקום כל של או חצר כל של ריצופם על לפקח (ב)

התרבות את תמנע אשר בצורה בורות של ובגינם התקנתם על לפקח (ג)

בהם. היתושים

גבולותיו על לו; סמוך לבנין בנין שבין החזית גבול על לפקח (ד)

הצדדיים והאחוריים, על מדת מגרשי בנין ועל מכסת המגרש שיש להקים עליה
בנין.

שורת מתוך אחד הוא כשהבנין הבנין של החזית רמת על לפקח (ה)

הרחוב. עם הגובלים רצופים בנינים



מסוג בנינים הקמת אחרת,על בצורה או איסור הטלת עי אם לפקח, (ו)

או מסוימים ברחובות או באזורים מיוחדים צורה או תבנית בעלי או מיוחד
מהם. בחלקים

הקמתו בשעת בהם שיאחזו תאונות מפני הזהירות אמצעי את לקבוע (ז)
ותקונו. שנויו הריסתו, בנין, של

הזר, קטן הסעיף לצורך

או חמר או ביטון או אבן, בנוי שהוא בין בנין כל פירושו בניך
גזוזטרא, מרפסת, ארובה' גג, קיר, יסוד, כל לרבות אחר חומר או עץ או ברזל
כתל, כל או אליו המחובר דבר כל או בנין של חלק או בליטה או כרכוב או

מכוונים או תוחמים או המקיפים אחר מבנה או גדר כל או סיג או סוללה, או
שטח. או קרקע כל לתחום או להקיף

שמושםבית: או שנוים או בנינם מתיחתם, על לפקח לביוב: אשר (3)

של הביבין, אסלות המים, מקומות ההשתנה, גומות השופכין, בתי הכסא, קערות
הרחיצה, האמבטיאות והאביזרים הסניטריים, ועל שטיפת בתי כסא. ועל רצופן

הפנויים. והשטחים החצרות המרצפות, של

מים העיריהמפעלי מועצת ע"י שנכונו המים למפעלי אשר (4)

או היתרה התצרוכת הוגן, הבלתי השמוש המים, בזבוז את למנוע (א)

הזדהמותם של המים שמועצת העיריה מספיקה אותם לצבור או לפרט:

(ב) להורות את השמוש בצנורות, שסתומים, ברזים, בורות, סירי שופכין,
אסלות מים ושאר כלים וכלי קבול, כלם או מקצתם, אשר ישמשו להובלת
מים, חלוקתם, הפיקוח עליהם ואצירתם, וכן לקבוע את גדלם, מהותם,
עצמם וחמריהם, אופן סידורם, מצבם, שנוים. הסרתם, חדושם ותקונם.

השמוש ואת צבוריים מים ברזי עי הצבורית המים הספקת את לסדר (ג)
בהם.

(ד) לסדר את הספקת המים עי מדידה ולקבוע את התמרים, המונים,
אתה בקשר או זו למטרה המשמשים והמתאמות האבזרים

ולצרכים בית לצרכי מים להספיק יש שבהם התנאים את לקבוע (ה)

של התקנתה ודמי האלה, המים בעד שישולם המחיר ואת אחרים
הספקת המים.



מזון ותמרי (5) אשר לשוקים ולהכנתם, שמירתם של מאכלות ומשקאות לצורךשוקים
: ומכירתם מכירה,

המסים, את ולקבוע פומבית למכירה ומקומות צבוריים שוקים להתקין (א)

ובמקומות בשוקים השימוש בעד לשלם שיש והארגוניות הדירה שכר
המכירה הפומבית, ולכונן שוקים או מקומות כאלה.

(ב) לקבוע הוראות בדבר בדיקתם, עיקולם, החרמתם, ביעורם והשמדתם
של משקאות שאינם ראויים להנאה לאדם, וכן של בשר, דגים, פירות,
מכירתם מניעת בדבר נפסדים; להיות העלולים צרכיאכל ושאר ירקות
לצורך אלה מדברים דוגמאות לקיחת ובדבר למכירה והצגתם אלה של

בדיקתן.

ולקבועבתי מטבחים וכו' מטבחים בתי לכונן האדם: לתצרוכת בהמות לשחיטת אשר .(6)

 הזאת: הסמכות של מכלליותה לגרוע מבלי דלקמן לדברים ולדאוג בהם סדרים

סניטציה, לצרכי נבלותיהן ושל לשחיטתן קודם בהמות של לבדיקתן (א)

הטפול וצורת בדיקה לשם לשחיטה המובלות בהמות של לעצירתן (ב)

חולות: שנמצאו הבהמות באותן

(ג) לאופן הטפול בנבלותיהן של בהמות חולות שנשחטו או מתו:

כדי עירוניים, מטבחים בבתי שנשחטו בהמות של נבלותיהן לסימון (ד)

לציין שהבהמות נשחטו שם.

מסוכנות (7) .אשר למלאכות מסוכנות : לחלק לסוגים ולהתקין סדרים בדבר כלמלאכות
או לצבור סכנה מקור להיות או הצבור לבריאות להזיק העלולים עסק או מלאכה

סדרים. בהם להתקין הצבור טובת מחייבת אחרת סבה כל שמפני

הצבור בריאות סניטציה,
ונוחויות

ונוחיות: הצבור בריאות לסניטציה' אשר (8)

לכך ולדאוג מפגע כל של להרחקתו או למניעתו בצעדים לאחוז (א)
הקיימים: המפגעים הם מה לברר כדי בדיקות תעשינה לפעם שמפעם

את ולקבוע בית מכל ואשפה לילה טינופת פינוי בדבר הוראות לקבוע (ב)

התשלומים שיוטלו בעד הפינוי הזה:



(ג) לקבוע הוראות בדבר בדיקתם, סדריהם, החזקתם, ניקוים והרקתם של
כל ביבי השופכין, תעלות השופכין, בתי כבוד, משתנות, מהראות,
בורותשופכין, תעלות מים, מזחילות' אפיקים, גומות אפר ומכשירים

סניטריים,

כלי ושאר צבוריים אשפה פחי ומתוקן טוב במצב ולהחזיק להתקין (ד)

וכלי האשפה פחי להחזקת ולדאוג זמני, באפן זבל בהם שמניחים קבול
הקבול האלה באפן שלא יהוו מפגע או קלקלה לבריאות:

שופכין ובורות משתנות כבוד, בתי טוב במצב ולהחזיק להתקין (ה)

שלא באופן ומוחזקים בנויים יהיו שהללו לכך ולדאוג הצבור של
: לבריאות קלקלה או מפגע יהיו

הצבור; רחובות של וניקויים כיבודם בדבר הוראות לקבוע (ו)

יחיד של או צבור של מקום בכל אשפה או זוהמה הצטברות למנוע (ז)

מפגע כל להרחקת בצעדים ולאחוז העם בריאות את שתסכן במדה
או היחיד של או הצבור של ביב או שופכין בור מתוך הנוצר צבורי

אחר; דבר כל

(ח) למנוע את הזדהמותם של זרמי מים, תעלות, אפיקים או בארות
כל שפת על לזוהמא לגרום העלולה אשפה והנחת העיריה, בתחומי

זרם, תעלה ואפיק ועל פי כל באר:

לצורך גשמים מי להוביל היעודים בצנורות השמוש את למנוע (ט)

תעלות התקנת ולאסור שופכין מגומת או כסא מבית שופכין הובלת
ברשות. שלא צבוריים ביבין אל

בהם הנקיון מצב מה לברר כדי ובנינים בתים לבקורת הוראות לקבוע (י)

או כל תנאים אחרים,  ולקבוע אמצעים להשמדת שרצים, עכברים ושאר
רמשים; מיני

בתיאטראותתיאטראות בקורת ולערוך סדרים לקבוע לתיאטראות: אשר (9)

סכנת מפני הצבור להגנת הוראות ולקבוע צבוריים שעשועים בתי ובשאר
האלה. במקומות דלקה

לינה בתי

צבוריים. לינה בתי בענין סדרים להתקין (10)



כלביםכלבים רישום בדבר הוראות לקבוע כלבים: לשמירת אשר (11)

או אותם מחזיקים שבעליהם כלבים או הפקר, כלבי השמדת ובדבר והחזקתם
הקבועים. לתנאים בהתאם שלא בחוצות לשוטט להם מניחים

חי לאסורבעלי או חזירים גידול בדבר סדרים להתקין חי: לבעלי אשר (12)

יהו שלא באפן ועופות חי בעלי גידול בדבר סדרים ולהתקין גידולם את
לבריאות. קלקלה או מפגע בגידולם

מצחצחיסבלים וכו' רחוב. תגרי לרוכלים, רשיונות מתן בדבר הוראות לקבוע (13)

עליהם. הפיקוח ובדבר רישומם בדבר וסבלים, צלמים חותמות, מפתחי נעלים,

לוחותמודעות מודעות, הצגת על לאסור או לפקח למודעות: אשר (14)

והולכים הנבנים לבנינים שמסביב קרשים גדרות ועל עסקים בתי על וטבלאות
אחרים. מקומות ועל

לדלקות:שרפות אשר (15)

(א) להתקין ולהחזיק מכשירים לכבוי דלקות:

(ב) להתקין ולהחזיק דליי מים, צנורות, אמצעי מנוס מפני דלקות
דלקה. של במקרה שמוש לצרכי או הנפש לבטחון מכשירים ושאר

דלקה. של במקרה במים השמוש על פיקוח להתקין (ג)

כלליים עפ"יענינים לעשותו נדרשת עיריה שמועצת אחר מעשה כל לעשות (16)

אחר. חוק כל עפ"י או אחרת פקודה כל עפ"י או זאת פקודה

אחרי למלא המועצה על
והדרישות ההוראות

של המושל

המושל של והוראותיו דרישותיו אחרי למלא עיריה מועצת כל על .97

שתוכל הסמכויות ולגבי הקודם, בסעיף המנויים הענינים מן ענין כל לגבי
הזאת. מהפקודה 98 סעיף עפ"י בהן להשתמש

המאושרים העזר חוקי עם המושל יתחשב אלה והוראות בדרישות כי בתנאי
שנה. אותה של התקציב ועם

מועצה של אוסמכויותיה כלם דלקמן, הענינים לגבי אחרת העליון הנציב יצוה לא אם .98

או אחרת פקודה כל הוראות ועם הזאת הפקודה הוראות עם ובהתחשב מקצתם.
את לעשות העיריה של מסמכותה זה יהא שעה באותה הנוהג אחר חוק כל

: העיריה אזורי בתוך דלקמן המעשים



צבוריים סדריםמרחצאות ולהתקין צבוריות ומכבסות מרחצאות ולהחזיק להקים (א)
בהם!

(ב) לפקח על הרחיצה בשפת הים:

מחסה (ג) לכונן בתי מחסה מתוקנים די הצורך לבעלי מום ועניים, ובתיבתי
יד פשיטת ולמנוע לעבודה' שיצלחו העניים אותם בהם שיעבדו מלאכה

צבוריים טיול (ד) להתקין, להקים, לנטוע, לשפר ולהחזיק גניטיול, גנים, ושאר מקומותגני
ולהשתתף עליהם. ולפקח סדרים להתקין הצבור' בשביל ונופש מרגוע
ונופש מרגוע מקומות ושאר וגנים גניטיול של ההחזקה בהוצאות

הצבור. בשביל אדם איזה ע"י שהותקנו

אחרות:בנינים צבוריות עבודות ולעשות צבוריים בנינים לבנות (ה)

מחירי על פיקוח
מזון צרכי

(ו) לקבוע סדרים ולהנהיג פיקוח בענין מכירתם ומחיריהם של צרכי מזון
חירום. בשעות

צבוריים בעלימפעלים במפעלים העליון הנציב עליהם שהעיד מפעלים לפועל להוציא (ז)

צבורית: תועלת

ברזל משמוש,גרוטאות בטלים מכונות חלקי הנחת בענין איסורים ולהטיל סדרים לקבוע (ח)
גרוטאות ברזל ושאר דברים במקומות צבוריים, ולקבוע הוראות בדבר
צבוריים במקומות כשיניחום כאלה חמרים של ועקירתם העתקתם

או פרטיים באופן שיש בו משום תקלה לנוחיות הסביבה.

קברות שלבתי וארכם עמקם את ולקבוע קברות' בתי בענין סדרים להתקין (ט)
קברים:

חלקרחובות או צבורי רחוב כל אחרת בקרקע להחליף או להחכיר למכורי (י)

הזאת. הפקודה לצרכי יותר דרוש שאינו הימנו

צבוריים (יא) להכריז כל רחוב כרחוב צבורי! או לבנות רחוב צבורי.רחובות

בנינים אוהריסת האויר חדירת את מעכבים או המונעים בנינים להרוס לצוות (יב)
הצבור לבריאות מזיקים הם אחרת שמבחינה או סניטריים בלתי שהם

או מסוכנים.

בתיבנית ביבים וכו' שופכין, תעלות ביבין. לבנות בנינים או קרקעות מבעלי לדרוש (יג)

לכשנבנו. נקי במצב ולהחזיקם השתנה, ומקומות שופכים בורות כסא,



קפוא קפואבשר בשר של ומכירתו הכנסתו בענין פיקוח ולהנהיג סדרים להתקין (יד)

העיריה. בגבולות

כדיסניטציה סניטרי, בלתי שהוא בו לחשוד יסוד שיש לבנין או לבית להכנס (טו)

הדר על ולצוות אחרת, מסבה או שבו, הנקיון מצב מה לברר
בצו: שיפורטו האמצעים באותם לאחוז בנין ב או בבית

(טז) לנטוע אילנות בכל רחוב ומקום צבורי, ולהקים משוכות לאילנות.אילנות

הצבורי. למקום או לרחוב יתרה תקלה משום בהם שאין בתנאי

שנוצרנאמנים הקדש כל על כנאמנים העליון הנציב של בהסכמתו לשמש (יז)

צבוריות. למטרות

תיאטרון (יח) להטיל מס על כרטיסים הנמכרים לשם שעשועים צבוריים.כרטיסי

בהתאם שהוחקו עזר חוקי עפ"י אלא כזה מס שום יוטל שלא בתנאי
הזאת הפקודה להוראות

אזור איזה שימור לשם בו צורך שיהא מעשה כל לעשות כלל בדרך (יט)

ולשמירת בריאות הצבור בו ולבטחונו: וברשותו של המושל להקים
בידם ולסייע להחזיקם חנוך, מוסדות

עזר חוקי

להתקין הסמכות
עזר חוקי

או לה לאפשר כדי עזר חוקי להתקין עיריה מועצת יכולה (1) .99

לעשותם מיופתכח או נדרשת שהיא הדברים מן דבר כל לפועל להוציא לה לסייע
עזר בחוקי היא ויכולה אחר, חוק כל או אחרת פקודה כל עפ"י או זו פקודה עפי
לעיריה שייך שאינו אדם מכל תרומות או מסים תשלום בדבר תקנות לקבוע אלה
הדברים עם בקשר הרשאות או רשיונות מתן ובדבר הדברים אותם עם בקשר
האלה והמסים שישולמו בעדם. ובאותם חוקי עזר יכולה היא לקבוע הוראות

ידם. על הנפגע אדם לכל פיצוים לתשלום

(2) בחוקי עזר אלה תוכל מועצת העיריה לקבוע ענשים על העובר עליהם
בעברהקנס אדם המשיך ואם אחת, עברה כל בעד פונט עשרים של קנס על יעלו שלא
שניתנה לאחר בעבירה ממשיך הוא שבו יום כל בעד פונטים שני על יעלה שלא נוסף
לו הודעה בכתב מטעם ראש העיריה על דבר העברה הזאת, או לאחר שחויב בדין.
בקנס נענש העברין יהא העזר, מחוקי חוק הפרת על מיוחד עונש נקבע לא אם



שלא יעלה על חמשה פונטים, ואם המשיך בעברהבקנס נוסף שלא יעלה על פונט
שיצא לאחר או הודעה שקבל לאחר בעברה, ממשיך הוא שבו יום כל בעד אחד

לעיל. כאמור בדינו חייב

האיש ישלם כזה קנס לכל שנוסף הוראה לקבוע יוכל עזר חוק כל (3)

לעשותה' עזר חוק פי על שנצטוה העבודה את עשה שלא או העזר חוק את שהפר
ההוצאות את או העזר חוק הפרת מחמת העיריה מועצת שהוציאה ההוצאות את

עשאה. ולא לעשותה עזר חוק עפ"י שנצטוה העבודה הוצאת לשם שהוציאה

הנציב מטעם אושר אם עד תקף לו יהיה לא עזר חוק שום (4)

העליון. משיאשר הנציב העליון חוקי עזר יפורסמו בעתון הרשמי.

העיריה שמועצת ההוראות את לכלול יוכלו כאלה עזר חוקי (5)

עי ותכניות תרשימים הפקדת בדבר הודעות, מסירת בדבר נחוצות תמצאן
אנשים האומרים למתוח, לבנות או לשנות כל רחוב, בנין, ביב או כל עבודה אחרת:
בדבר בדיקת המקומות האלה ע"י פקידי מועצת העיריה ובדבר סמכויותיהם של
להרוס או לשנות להסיר, הזאת) הפקודה הוראות עם (בהתחשב האלה הפקידים
ובדבר אלה. עזר לחוקי בנגוד נעשתה שכבר או בעשיתה שהתחילו עבודה כל

החרמתם הרשיונות, למתן הנוגעים התנאים בדבר או לקבל שיש הרשיונות
וביטולם, ובדבר המסים שיש לשלם בעד הרשיונות האלה ובעד שרותים שנעשו:

של לשנויים או לבניתם ביחס העזר בחוקי הכלולה דרישה ששום בתנאי,
או שנבנו העבודות אותן כל על תחול לא עבודות ושאר ביבים בנינים, רחובות,
בחוקי יש אם חוץ תקף, קבלו האלה העזר שחוקי לפני הענין, שיחייב כפי שונו,

ההיפך. את האומרת מפורשת הוראה האלה העזר

לבנין באזור תוקף להם שיהיה עזר חוקי לחוק עיריה מועצת יכולה (6)

בתנאי העיריה, לאזור מחוץ מפורש מקום בכל או בו כלול העיריה שאזור ערים
העיריה. מועצת לרשות מסורים הנהלתו או הזה המפורש שהמקום

העיריה במשרד שמורות תהיינה אלה עזר מחוקי העתקות (7)

ותעמודנה למכירה לקהל.

בכל הרי אחר, חוק בכל או אחרת בפקודה האמור דבר כל למרות (8)

הפקודה עפ"י שהוחק עזר חוק הפרת בשל משפט בית כל בפני המתברר משפט
פקיד כל באמצעות משפט ולהגיש המשפט בבית להופיע העיריה רשאית הזאת,
שיורשה ובין כלל בדרך שיורשה בין המועצה, החלטת עפ"י לכך שיורשה מפקידיה

לצורך משפט מיוחד.



הוכחה תשמש 100 . הראית העתקה מהעתון הרשמי שהופיע בו חק עזר תשמש הוכחההעתקה
ואשורו. חקיקתו דבר ועל הזה העזר חק דבר על

עיריה. מסי

101. לצרך הסעיפים 101 עד 122 ועד בכלל מהפקודה הזאת, יהיופירוש
: אחר פירוש יחייב הכתוב תוכן אם מלבד שבצדם הפירושים הבאים למונחים

כבית עצמו מצד המשמש מבנין חלק או מעון דירה, כל פירושו "בנין"
דירה שלם, בית מלון, פנסיון, בית סחורה' משרד, חנות, ביתחרשת או בית ספר
המשמשת קרקע כל כולל והוא בו, עובדים או בו גרים אדם שבני אחר בנץ וכל

וכוי חצר כגן, הבנין עם יחד תפושה או

הבנין. עם ביחד שלא והתפושה המשמשת קרקע פירושה תפושה" 'קרקע

בעל בתורת הן בנין או קרקע כל המחזיק אדם כל פירושו "מחזיק"
בהם, להחזיק הזכות לו יש שלפיהם הסכם או שכירות חוזה כל בתקף והן
מקצתו, או כלו הבנין, את בשכירותמשנה שהשכיר שוכר או בעל כולל והוא

לשוכרמשנה.

"בעלים" כולל הבעלים הידועים.

הזאת. הפקודה הוראות עפ''י שהוטל מס כל פירושו עיריה" "מס

"בעלים ידועים" פרושו האדם המקבל שכר דירה או רוחים מאיזה בנין או
בהם מחזיק שהוא בין הבנין, של ידועים לבעלים אותו העושות במסבות קרקע

הרשום. הבעל שאינו ובין הרשום הבעל שהוא בין בהם, מחזיק שאינו ובין

איזה של מחדר בחלק או בחדרים או בחדר הדר אדם פירושו משנה" 'שוכר
משלם המשנה וששוכר בו מחזיק אחר פנסיוןשאדם או מלון בית לא בניןאך

בעדם שכר דירה למחזיק בהם.

לא אך שהיא, מטרה לשום משמשת שאינה קרקע פירושה פנויה" "קרקע
אחר. לצורך או חצר, כגן, בנין עם בקשר תפושה או המשמשת קרקע

בתנאי שאם נבנה בנין חדש על קרקע שהיתה פנויה סמוך להתחלתו של
כגן בנין אותו עם יחד תפושה שתהיה הקרקע וכן קרקע, אותה תחשב בנין, איזה
בנץ ואותו החדש, הבנין אותו שיתם עד פנויה אחר,כקרקע לצורך או כחצר או

תפוש. יהיה הימנו חלק או כלו הזה משהבנין שנשלם כבנין יחשב חדש



להטיל הסמכות
עיריה מסי

הוראות עם ובהתחשב המושל באשור עיריה, מועצת יכולה (1) .102

העירית מסי את העיריה תחומי בתוך בשנה שנר, מדי להטיל הזאת, הפקודה
מקצתם: או כלם דלקמן

וקרקעות בנינים של השוילצורךמס עפ"י שיוערך לעירית רכוש מס (א)
הבעלים. על יוטל ואשר ופנויות, תפוסות

של מהשוילצורךמס למאה אחוזים עשרה על יעלה לא הזה שהמס בתנאי
המס. הוערך שבגינו הרכוש

קרקעות ושל בנינים של השוילצורךמס פי על שיוערך כללי עיריה מס (ב)

והקרקעות. הבנינים מחזיקי על יוטל ואשר תפוסות

בתנאי, שהמס הזה לא יעלה על חמשה עשר אחוזים למאה מהשוילצורךמס
יהיה שאפשר אחרת אחוזים מכסת לכל מחוץ המס, הוערך שבגינו הרכוש של

הזאת. הפקודה של 63 סעיף הוראות עפ"י להוסיפה

תפוסות וקרקעות בנינים של השוילצורךמס עפ"י שיוערך חנוך מס (ג)

והקרקעות. הבנינים מחזיקי על ושיוטל

מהשוילצורךמס למאה אחוזים וחצי שבעה על יעלה לא הזה שהמס בתנאי
של הרכוש שבגינו הוערך המס.

יגבו לא .1933 החנוך פקודת הוראות עפ'י מס שהוטל מקום שכל ובתנאי
הזה. הסעיף שעי'פי המס את

תפוסות וקרקעות בנינים של השוילצרךמס עפ"י שיוערך שופכין מס (ד)

ואשר יוטל על מחזיקי הבנינים והקרקעות.

בתוך הנמצאים תפוסות וקרקעות בנינים על רק יוטל הזה שהמס בתנאי
העיריה. מועצת עיי נעשית שבו השופכין שהרקת אזור

יפורסמו הזה הסעיף הוראות עפ"י שהוערכו המסים בדבר פרטים (2)

ע"י שידביקום במשרדי העיריה.

103 .אם הערכת קרקע תפוסה או בלתי תפוסה או בנין לא תצטרףשחרורים
לכדי מאה מיל, לא יוטל עליהם שום מס.

אחוזיםשוילצרךמס ששה יהיה תפוסה בלתי קרקע כל של השוילצרךמס (1) .104

למאה משויה היסודי.

(2) השוילצרךמס של כל קרקע תפוסה יהיה דמי השכירות שאפשר
לקבל בעד השכרתה משנה לשנה לאותה המטרה שלשמה היא משמשת.



(3) השוילצורךמס של כל בנין יהיה דמי השכירות שאפשר לקבל
דלקמן, הסכומים את השכירות מדמי שינכו לאחר לשנה משנה מהשכרתו

דהיינו:

לשנה משנה בנין של מהשכרתו לקבל שאפשר השכירות דמי אם (א)

אינם עולים על 40 פונטרבע מדמי השכירות.

לשנה משנה בנין של מהשכרתו לקבל שאפשר השכירות דמי אם (ב)

פונט, עשרה סך או האלהי השכירות מדמי פונטחמשית 40 על עולים

ביותר. הגדול הסכום לפי הכל

המונעות במכונות בו שמשתמשים תעשיה למפעל משמש הבנין שאם בתנאי
האלה. השכירות מדמי שליש ינוכה מיכאנית בדרך

פקודה להוראות בהתאם עזר חוקי לחוק תוכל עיריה מועצת שכל ובתנאי
זו ולקבוע בהם הוראות לחישוב השוילצורךמס של הבנינים שבתוך אזור העיריה

הזה. קטן הסעיף הוראות עפ"י שלא

הזאת, הפקודה לצרך הרי הבנין, מן חדרים או חדר השוכר השכיר אם (4)

יקבע השוילצורךמס בסכום שיחסו אל השוילצורךמס של הבנין כלו יהיה
הבנין. של החדרים מספר אל השוכר ע"י שהושכרו החדרים מספר או החדר כיחס

הערכה ששניםועדת חברים שלשה בת הערכה ועדת תהיה עיריה לכל (1) .105

ימונה ואחד חבריה, מבין שלא או חבריה מבין העיריה מועצת עי ימונו מהם
על ידי המושל.

שלה. כיו"ר ההערכה ועדת מחברי אחד את ימנה המושל (2)

הערכה 106. על ועדת ההערכה להכין עד ליום אחד ושלשים במאי בכל שנהרשימת
בנוגע הבאים הפרטים כל בה יפורטו ואשר הערכה, רשימת שתקרא רשימה
תחומי בתוך אשר והבנינים התפוסות, הקרקעות תפוסות, הבלתי הקרקעות לכל

דהיינו העיריה,

(א) מספר ההערכה.

הנכס. של אחר שם או הכתבת (ב)

(ג) שמו של בעל הנכס.



(ד) שמו של המחזיק בנכס, אם יש מחזיק.

הנכס תאור (ה)

(ו) דמי השכירות שאפשר לקבל מהשכרתו של הנכס משנה לשנה.

(ז) אם הנכס הוא קרקע בלתי תפוסהשויה היסודי,

הנכס. של השוילצורךמס (ח)

שבנינו חדש בנין כל ההערכה ברשימת תכלול לא ההערכה שועדת בתנאי
טרם נשלם, ובנין חדש אין רואין אותו כבנין שנשלם אלא אם כן תפוס הוא

מקצתו. או כלו

השוילצרךמס 107. על ועדת ההערכה להעריך את השוילצורךמס בהתאם להוראותהערכת
הזאת. הפקודה

העירוני,מס' 23 לש' 1928. הרכוש מס פקודת להוראות בהתאם הוערך בנין איזה שאם בתנאי
1928, הרי תוכל הערכה זו למחשב כשוילצורךמס.

ידועות סמכויות
הערכה לצרך

108. (1) כדי לאפשר לועדת ההערכה להעריך את השוילצרךמס של
או הבעל מאת לדרוש ההערכה ועדת תוכל להערכה, העומדים ובנינים קרקעות
הקרקעות, או הבנינים של השכירות מדמי חשבונות לה להמציא המחזיק
להכנת נחוצים שיהיו הידיעות אותן כל לה ולמסור המסמכים אותם לה להראות
חברי יוכלו זה ולצרך ההערכה, עם בקשר אחר דבר כל לשם או ההערכה רשימת
לכל להיכנס זאת לתכלית הועדה ע"י שימונה אחר אדם כל או ההערכה ועדת
נחוץ ואם אותו ולבדוק שקיעתה ועד השמש זריחת מעת שהיא עת בכל כזה נכס

מדידה. בו לערוך גם

(2) בלי הסכמת המחזיק אסור להכנס בהתאם לסעיף זה לשום דירה
שעות 24 הדירה למחזיק לכך, אפשרות כשיש נמסרה, כן אם אלא ממש, בה שדרים
קודם לכן הודעה בכתב המפרטת בכל הדיוק האפשרי את שעת הכניסה אל הדירה.

אדם כל (3)

את ליתן או מסמכים להראות או החשבונות את להמציא הממאן (א)
לעשות נדרש שבו היום מן אחד שבוע תוך לעיל כמפורט הידיעות

או זאת'



מוסל או נכונה בלתי או כוזבת בצורה כזה חשבון ביודעין המכין (ב)

או נכונה, בלתי או כוזבת שהיא יודע כשהוא כזאת ידיעה ביודעין

נתמנה אשר אחר אדם כל או ההערכה ועדת את מונע או מעכב העוצר, (ג)

מלבדוק הבנינים, או הקרקעות אל מהכנס לעיל כאמור ידה על
 לעיל, כאמור מדידה שם מלערוך או אותם

על יעלה לא אשר לקנס צפוי יהיה בדינו חייב ובצאתו בעברה יאשם
כאחד. ולמאסר לקנס או חדשים ששה על יעלה שלא למאסר או פונט חמשים

הערכה רשימת מועצתפרסום במשרד הימנה העתקה הדבקת ע"י תפורסם ההערכה רשימת .109

העיריה ובאותם המקומות האחרים שתקבע הועדה, לא יאוחר מביום אחד
שנה. בכל במאי ושלשים

ההערכה רשימת 110 .(1) בתוך ארבעה עשר יום מיום פרסום רשימת הערכה יוכלו העיריהתקון
הנמוקים מן אחד בשל הזאת הרשימה ידי על מקופח עצמו את הרואה אדם, כל או
עשרה השתים שבתוספת בטופס הערוכה בבקשה ההערכה ועדת אל לפנות הבאים,
הרצופה לפקודה הזאת לתקן את רשימת ההערכה, ואלה הם הנימוקים:

או בנין או קרקע כבעל ההערכה ברשימת בצדק שלא שנכלל (א)
בהם כמחזיק

בהם. כמחזיק או בנין או קרקע כבעל נכלל שלא (ב)

(ג) שהערכת השוילצורךמס של קרקע או בנין שהוא בעליהם או
צודקת. אינה או נכונה איננה בהם, מחזיק

ההערכה. מרשימת בצדק שלא הוצא אחר אדם שאיזה 'ד)

או נכונה איננה בנין או קרקע איזו של השוילצרךמס שהערכת (ה)
צודקת. אינה

לתקן תוכל והיא האלה, הבקשות בכל לעיין ההערכה ועדת על (2)

ההערכה רשימת את

זולת אחר אדם באיזה ישרות פוגע ההערכה ברשימת כזה כשתיקון י3)
ניתנה אם עד אלא תקון אותו יעשה לא הועדה, אל בקשה שהגיש האדם

הועדה. בפני טענותיו את להשמיע ישרות נפגע שיהא אדם לאותו האפשרות



הימנה העתקה שידביקו ע'י תפורסם המתוקנת ההערכה רשימת (4)

109 סעיף הוראות עפ"י ההערכה רשימת את בהם שהדביקו המקומות באותם
הפרסום אחרי שיחול ביולי עשר החמשה מביום יאוחר לא הזאת, מהפקודה

הראשון של רשימת ההערכה.

אשרערעורים העיריה) (לרבות אדם כל (1) .111

או ההערכה, רשימת את לתקן בבקשה ההערכה לועדת פנה (א)

כזאת, בקשה ע'י נפגע (ב)

רשימת פרסום אחרי שיחול ביולי ושלשים האחד מהיום יאוחר לא רשאי,
שופטים ועדת בשם שתקרא שופטים ועדת בפני לערער המתוקנת, ההערכה

הזאת. הפקודה להוראות בהתאם תוקם ואשר לערעורים

מהם שאחד חברים שלשה בת תהיה לערעורים שופטים ועדת (2)

ימונה מטעם המועצה, ואחד יהיה פקיד בממשלת פלשתינה (א"י) שימונה מטעם
ימונה ואשר (אי) פלשתינה בממשלת פקיד שאינו אחר אדם יהיה ואחד המושל
ועדת כיור לכהן האלה החברים מבין אחד ימנה המושל המושל. מטעם

לערעורים. השופטים

טענות ואת המערער טענות את תשמע לערעורים השופטים ועדת (3)

אותן לגבות ותוכל בשמם אחר אדם לשמע תוכל דעתה הכרעת ולפי המשיב,
לנחוץ. תמצא כאשר המסמכים אותם ולדרוש העדויות

ואין גמר החלטת תהיה לערעורים השופטים ועדת של החלטתה (4)

משפט! בית שום בפני עליה לערער

שאלה בצורת החלטתה ליתן תוכל לערעורים השופטים ועדת ואולם
בכך נצטותה ואם המחוזי; המשפט בית של דעתו לחות חק, של נקודה איזו על

זאת. לעשות המחוזימחובתה המשפט בית מטעם

ועדת להחלטת בהתאם ההערכה ועדת ע"י תתוקן ההערכה רשימת (5)

לערעורים. השופטים

ידועות עברות על ענשים כוזבת ידיעה או הצהרה ביודעין המוסר כל .112

או הערכה, רשימת לתקון בקשה באיזו (א)

הזאת, הפקודה הודאית לפי שהוקמה לערעורים שופטים ועדת בפני (ב)



חמשים על יעלה שלא לקנס צפוי יהיה בדינו חייב ובצאתו בעברה יאשם
כאחד. ולמאסר לקנס או חדשים ששה על יעלה שלא למאסר או פונט

סופר שנפלהטעויות סופר טעות כל לתקן המושל באשור העיריה ראש יכול .113

הערכה. ברשימת

עיריה מסי ברשימתתשלום שהופיע כפי השוילצורךמס יסוד על שחושבו עירית מסי .114

לערעורים, השופטים ועדת ע"י שנית ותוקנה ההערכה ועדת עיי שתוקנה ההערכה
אם הוגשה בקשה לעשות תקון מהתיקונים האלה, ישולמו בדרך זו:

(א) מסרכושלעיריה על בנינים, קרקע תפושה ושאינה תפוסה,
ישולם ע"י הבעלים :

למסרכושלעיריה פרט תפושות, קרקעות ועל בנינים על אחרים מסים (ב)
על ישולמו הזאת, מהפקודה ויד) (ג) 102 הסעיף הוראות עם ובהתחשב

, בהם. המחזיק ידי

ובאחד בספטמבר באחד שוים, שעורים בשני ישולמו האלה המסים
בינואר.

הזאת הפקודה להוראות בהתאם עזר חוקי לחוק תוכל עיריה שכל בתנאי
ובתאריכים אחרים תשלום בשיעורי מסים תשלום בדבר הוראות בהם ולקבוע

אחרים.

במשפט מסים עפ"יגבית שהוטל מס עם בקשר בתשלומו שחייבים סכום איזה אם (1) .115

הפרעון זמן אחרי יום עשר חמשה בסוף נפרע לא הזאת הפקודה הוראות
את לשלם ידרש בה בכתב הודעה המס בתשלום החייב לאיש תשלח שלו,

ההודעה אליו שנשלחה היום למן ימים חדש בתוך הסכום

ההודעה מסירת תהיה במס החייב האיש את למצוא אפשר אי אם (2)

מסירה כחק אם הדביקוה במשרד העיריה ואם הדביקו העתקה ממנה בחלק בולט
המס. חל שעליו הרכוש של

כמס המס יחשב המס שולם ולא לעיל כאמור ימים חדש עבר אם (3)

להלן. כמבואר ויגבה בתשלומו, שפגרו

יוכל העיריה ראש
הרשאה כתב להוציא

116 . אם יפגרו בתשלום איזה מס, יכול ראש העיריה להוציא כתב הרשאה
באותה הנוהג החוק עפ"י הממונה אדם לכל ערוך העיריה, ובחותמת ידו בחתימת
את לגבות אדם מאותו בו ולדרוש דין בית צוויי של לפועל ההוצאה על שעה
נדרש אדם ואותו הסרבן, המחזיק או הסרבן הבעל של המטלטלין נכסי מתוך המס
להוציא הזאת, הפקודה מן 117 סעיף הוראות עם בהתחשב בזה, כח ומיופה

משפט. בית של פסק היה כאילו הרשאה כתב אותו לפועל



וסרבן סרבן כל עם בקשר נפרדים הרשאה כתבי להוציא שבמקום בתנאי
אחד הרשאה כתב העיריה ובחותמת ידו בחתימת להוציא העיריה ראש יכול לחוד,
וכתב אליהם, מכוון ההרשאה שכתב הסרבנים כל שמות של רשימה אליו ולצרף
המפורטים הסרבנים מן ואחד אחד כל על חל הוא כאלו יחשב כזה הרשאה

ההרשאה. לכתב הרצופה ברשימה

סרבן מסים בשמשלם
באחריותו כופר

הרשאה כתב באיזה מופיע ששמו סרבן מחזיק או סרבן בעל אם .117

עפי הממונה לאדם מסביר הזאת הפקודה מן 116 סעיף הוראות עפ"י שניתן
לשלם באחריותו כופר שהוא הרשאה כתב אותו של לפועל הוצאה על הסעיף אותו
לראש הזאת הכפירה דבר את להודיע אדם אותו חייב הימנו, חלק או כזה מס
שגובים כדרך הימנו חלק או מס אותו של לגביתו משפט יגיש והלה העיריה,

אזרחי חוב

עוני מחמת 118. יכולה מועצה באשור המושל להפחית כל מס או לותר עלפיטורין
המס. אותו בתשלום החייב האיש של עניותו מחמת תשלומו

מחזיקים או בעלים קרקעחלופי של מחזיק או בעל להיות אדם פוסק הזמנים מן בזמן אם (1) .119

או של בנין שהוא חייב לשלם עליהם מס עפ"י הוראות הפקודה הזאת' ימסור הבעל
את ומשמסר העיריה, למועצת בכתב הודעה החוקי כחו בא או הזה המחזיק או

האלה. המסים משיעורי שיעור כל לתשלום אחראי יהיה לא שוב ההודעה

של מאחריותו לגרוע בא כאלו יחשב לא בזה האמור דבר ששום ובתנאי
כל בעל או מחזיק כנ"ל לכל תשלום של מם שחל פרעונו לפני מסירת ההודעה הזאת.

יהיה מס, עליו שחל רכוש של למחזיק או לבעל אדם משנעשה (2)

או לבעל העשותו לאחרי שיחול מס של שיעור כל לתשלום אחראי הזה האדם
למחזיק של הרכוש הנ"ל.

בתנאי

בא או המעביר או המוכר חייבים רכוש, איזה הועבר או נמכר שאם (א)

החוקי, כחם

כחו, בא או הרכוש בעל חייב  הרכוש הושכר ואם (ב)

יודיעו ובה ההשכרה או ההעברה המכירה, על הודעה העיריה למועצת למסור
שלא זמן וכל השוכר, שם את או העברה מקבל שם את או הקונה שם את למועצה
לתשלום אחראי הרכוש בעל או המעביר או המוכר יהיה הזאת ההודעה נמסרה
נפרע. ולא השוכר או ההעברה מקבל או הקונה ע"י להפרע צריך שהיה מס כל



הוא:הריסה וכו' של בנין הזאת הפקודה הוראות עפי מסים עליו שחלים בנין .120

או נהרס, (א)

יותר, בו דרים ואין לדירה, ראוי אינו ששוב כזאת למדה עד ניזוק (ב)

ההודעה את ומשמסר בכתב, הודעה העיריה למועצת הזה הבנין מחזיק ימסור
; המסים של נוסף תשלום לשום אחראי יהיה לא שוב

מאחריותו לגרוע בא הוא כאלו יחשב לא בזה האמור דבר ששום בתנאי,
של כל מחזיק מתשלום מס שחל פרעונו לפני מסירת ההודעה הזאת.

מסים של חלק גבית
משוכרימשנה.

יגבה משנה, לשוכר בנין של חדרים מספר או חדר הושכר אם (1) .121

שצריך או ששולם מס מכל המכסה אותה המשנה משוכר הזה הבנין מחזיק
של כיחסו יהיה המחזיק ששלם הסכום אל שלה שהיחס הבנין, חשבון על לשלמו
השוי אל המשנה לשוכר שהושכר החדרים מספר או החדר של השוילצורךמס
הזאת; הפקודה של 104 מסעיף (4) קטן בסעיף שנקבע כפי הבנין, של לצורךמס
ועל המחזיק לתת לשוכר המשנה קבלה בכתב על התשלום הזה. אותה קבלה
והתקופה המס שולם שבעדו הבית ששולם, הסכום התשלום, יום את תפרט

המס. שולם שבעדר;

כדרך כזאת מסים מכסת המשנה משוכר לגבות המחזיק יכול (2)

שהוא יכול לגבות את שכר הדירה שאותו שוכרמשנה חייב בו.

דינו יהא הזה הסעיף הוראות פי על שוכרמשנה ששלם תשלום כל (3)

לעיריה. התשלום נפרע כאילו הזאת, הפקודה צרכי לכל מסים תשלום כדין

שונות.

עפ"יתשובות כוזבות בטופסים למלאו שדרוש טופס בכל כוזבת הצהרה ביודעין המוסר כל .122

יהיה הזאת בפקודה אחר ענש נקבע לא ואם בעברה יאשם הזאת הפקודה הוראות
למאסר או פונט עשרים של סכום על יעלה שלא לקנס בדין חייב בצאתו צפוי

שלא יעלה על שלשה חדשים או לקנס ולמאסר כאחד.

העיריה לפקידי המפריע
במילוי ולעובדיה

תפקידיהם

123 . כל המפריע לפקיד או לעובד של עיריה במלוי הוראה מהוראות
ויהיה בעברה יאשם אחר חוק או אחרת פקודה כל מהוראות או הזאת הפקודה
על יעלה שלא למאסר או פונט שני על יעלה שלא לקנס בדין חייב בצאתו צפוי
יוכל העבריין את השופט המשפט ובית כאחד, ולמאסר לקנס או ימים עשר ארבעה



דמי בתורת המשפט בית בעיני ייטב אשר הסכום אותו לעירית לשלם עליו לצוות
ההפרעה מן כתוצאה שנגרמו נזק

יצית המשפט בית
לשלם תשלומים או
מסים שלא שולמו

או הזאת, הפקודה הפרת בשל אדם בפניו שהובא המשפט בית (1) .124

מועצת שחקקה עזר חוק כל הפרת בשל או הזאת הפקודה על עברה בשל
חוק בהפרת או הזאת בעברה או בהפרה אשם ומצאו הזאת, הפקודה עפ"י עיריה
החוב עם בקשר מס או תשלום כל לשלם זה אדם על המשפט בית יצוה עזר,
דמי על נוסף לשלמו התרשל או סרב או שלמו ולא לשלמו חייב שהיה

המשפט הוצאות על ונוסף עליו להטיל לנכון שימצא הענושים

(.2) כל התשלומים והמסים האלה שבית המשפט ציד; לשלמם יגבו
כדרך שגובים קנסות ודמי ענושים עפ"י כל חוק הנוהג באותה שעה והדן בענין

ענושים. ודמי קנסות גבית

ישולמו הקנסות
העיריה לקופת

125 כל הקנסות המסים ודמי הענושים שנגבו עפ"י הפקודה הזאת. או
עפ"י כל חוק עזר שהוחק עפ"י הפקודה ישולמו לקופת העירית וישמשו חלק ממנה.

עבירות שלא נקבעו
בפקודה עונשין להן

הזאת

להענש נקבע שלא הזאת הפקודה מהוראות הוראה על העובר כל 126

על יעלה שלא לקנס בדין חייב בצאתו צפוי ויהיה בעבירה יאשם הזאת בפקודה
חמשה פונטים,

מןקבלה בעד מסים וכו' 101 סעיף להוראות בהתאם בנין של מחזיק שהוא כל (1) .127

הפקודה להוראות בהתאם קבלה שוכרמשנה לאיזה ליתן ומסרב הזאת הפקודה
בעברה יאשם מסים. לחשבון שלם שוכרמשנה שאותו כסף סכום כל על הזאת
למאסר או פונטים עשרים על יעלה שלא לקנס צפוי יהא בדינו חייב ובצאתו

כאחד. ולמאסר לקנס או חדשים שלושה על יעלה שלא

(2 )כל הנותן לאדם אחר כל קבלה על תשלום איזה חלק ממס
באיזה כוזבת היא קבלה ואותה כזה, לתשלום קבלה להיות המכוון מסמך כל או
(1) קטן בסעיף המפורטים לעונשין צפוי .ויהא בעברה יאשם שהוא, פרט

זה. מסעיף

הסמכות למחוק חובות
גרועים.

ופיגרו אחר חשבון על או מסים חשבון על למועצה המגיע סכום כל .128

אפשר, להגבות, ניתן שאינו כחוב נראה והוא שנים מחמש פחות לא בתשלומו
המועצה מספר אותו למחוק המושל באישור

יהיו ידועים אנשים
פקידים בחזקת נחשבים

הממשלה כשרות

129. לצרך כל חק פלילי הנוהג בפלשתינה (א"י), הרי כל אדם העובד
מועצת של אחר חבר או עיריה ראש סגן עיריה, ראש כל או עיריה איזו בשירות



חבר או עיריה ראש סגן עיריה, כראש תפקידיהם מבחינת יחשבו העיריה,
המועצה, כאנשים העובדים בשרות הממשלה.

פקידי עיריות וכו'
ממשלה פקידי יהיו
ידועים במקרים

(כתבי ידיעות מסירת יסוד על המשפט מפקודת 71 סעיף הוראות .130

תחולנה 1924 השלום משפט בתי שפוט מפקודת 7 סעיף והוראות 1924 האשמה
ממשלה פקידי אלה היו כאילו עיריות של ומשמשיהן פקידיהן על

ומתן במשא הופעה
וכוי משפטי

או עיריה כל יכולה פקודה או חוק בכל האמור דבר כל למרות .131

משא בכל להופיע או משפט בית בכל ולהופיע משפטים להגיש עיריה מועצת
חבר או פקיד כל באמצעות והן שלה העיריה מזכיר באמצעות הן משפטי, ומתן
ביחס והן כללי באופן הן המועצה החלטת עפ"י לכך שיורשו מועצה
צו מסירת או לדין הזמנה ומסירת מיוחד, משפטי ומתן למשא או מיוחד למשפט
תקף בת כמסירה תחשב העיריה למזכיר או העיריה לראש אחר מסמך כל או

העיריה. למועצת או לעיריה

צוויים. פרסום
מס' 24 לש' 1929

לפרסם צורך יהא לא 1929 הפירושים בפקודת האמור כל למרות .132

נדרש כן אם אלא הזאת הפקודה הוראות עפ"י שניתן צו כל הרשמי בעתון
הזאת. הפקודה הוראות עפ"י פרסומו

הכלל מן ויוצא הפקודהטול של עשרה השלש בתוספת הנזכרים העותומניים החוקים (1) .133

בתוספת הנזכרים האחרים והחוקים והפקודות תוקף. בני להיות יחדלו הזאת
בטור המפורטת למדה עד בזה מבוטלים הזאת הפקודה של עשרה הארבע

השלישי של אותה התוספת.

בתנאי

והמועצה הזאת הפקודה להתחלת עד קיימות שהיו העיריות שכל (א)

הזאת הפקודה עפ"י עיריה במועצות תחשבנה תלאביב של המקומית
שתבחרנה עיריה מועצות במקומן שתבאנה עד במשרותיהם לכהן ויוסיפו
עפ"י הוראות הפקודה הזאת: והוראות הפקודה הזאת תחולנה ככל
נבחרו כאלו המקומית המועצה אותה ועל העיריות אותן על האפשר
העיריות וראשי הזאת, הפקודה הוראות עפ"י הוקמו וכאילו חבריהן
הנשיאים וסגני והנשיאים העיריות אותן של העיריות ראשי וסגני
עיריות ראשי וכסגני עיריות כראשי יחשבו מקומית מועצה אותה של

וכן הזאת, הפקודה הוראות עפ"י נתמנו כאלו

ע"י או עיריה כל ע"י כחוק שהותקנו והתקנות העזר חוקי שכל (ב)

ישארו הזאת הפקודה להתחלת קודם אביב תל של המקומית המועצה
אם המלא, בתקפם



של במקומה תבוא שבו התאריך למן אחת שנה תתם בו ליום עד (1)

התקנות או העזר חוקי את שהתקינה המקומית המועצה או העיריה
או הזאת. הפקודה הוראות עפ"י שנבחרה עיריה מועצת הנ"ל

(11) עד ליום בו יבוטלו אותם הוקי העזר או התקנות וכו' ע''י חוקי עזר
הזאת, הפקודה הוראות עפ"י שהותקנו

וכן שיקדם, התאריך לפי הכל

עיריה כל עיי שניתנו התוקף ובני הקימים וההרשאות הרשיונות שכל (ג)

לפי ניתנו כאלו יחשבו אביב תל של המקומית המועצה ע"י או

לא האלה ההרשאה או הרשיון מועד יתם שלא ועד הזאת, הפקודה
או נוסף רשיון כל הזאת הפקודה הוראות עפ"י לקבל צורך יהיה
הרשאה נוספת ביחס לענינים, לפעולות או לדברים שלמענם ניתנו

הקימים. ההרשאות או הרשיונות

אביב תל של המקומית המועצה וע"י עיריות ע"י שנערכו תקציבים (2)

הזאת. הפקודה התחלת לתאריך קודם (א"י) פלשתינה ממשלת מטעם ואושרו
הזאת הפקודה והוראות הזאת, הפקודה הוראות עפ"י שנערכו בתקציבים יחשבו

האלה. התקציבים על תחולנה

פקודה התחלת עם הנמשכת תקופה כל בעד כחוק שהוטל מס כל (3)

כל ע"י נגבה יהא אביב, תל של המקומית המועצה ע"י או עיריה איזו ע"י זו

עיריה שתבוא במקומה של אותה עיריה או אותה מועצה מקומית.

התחלת בעת הנוהגים אחר חק בכל או פקודה באיזו נזכרת אם (4)

איזה נזכר אם או אביב תל של המקומית המועצה או עיריה איזו הזאת הפקודה
של נשיא סגן או נשיא או עיריה אותה של עיריה ראש סגן או עיריה ראש
יחייב לא הכתוב שתוכן זמן כל נחשבת, הזאת ההזכרה תהא הנ"ל. המקומית המועצה
או עיריה ראש על או העיריה מועצת על או עיריה על חלה היא כאלו אחרת,

הזאת. הפקודה הוראות עפ"י קודמיהם במקום שבאו העיריה ראש סגן על



תוספת ראשונה.

עכו השם:

; האזור

צפון:

מזרחה, ישר בקו הים, בשפת הגובלת נעבדת הבלתי הקרקע בקצה 1 מס' עיר גבול מסימן
עד אלטי טוב מקרקעות 97 ו 63 ,50 ,26 .13 החלקות של הצפוניים התחומים בעקבות הגבול נמשך
על ישר בקו משם בירות, בכביש 97 מגרש של צפוניתמזרחית בקרן הנמצא 2 מס' עיר גבול לסימן
בקרן 110/1 מס' לסימן עד 110 מגרש של הצפוני והתחום הברזל חוטי גדר ולאורך בירות כביש פני

צפוניתמזרחית של המגרש הזה.

מזרח:

121 עד 110 המגרשים של המזרחיים התחומים בעקבות דרומימערבי בכיוון ישר בקו משם
מקרקעות טוב אלטי עד לסימן גבול עיר מס' 3 הנמצא בקרן דרומיתמזרחית של המגרש מס' 121.
125 עד 122 המגרשים של המזרחיים התחומים בעקבות והולך עכוצפת כביש את חוצה הוא משם
4 מסי עיר גבול לסימן עד הלטיני הקברות בית אל המוליך השביל פני על ישר בקו נמשך והוא
הנמצא על גדר הצבר המהוה את הצד הדרומי של השביל הזה: משם בכיוון מערבי לאורך
בירות לכביש להתחברותו עד הלטיני הקברות בית וחומת הצבר גדר ובעקבות הזה השביל
המערבי הקצה בעקבות דרומה משם ;5 מס' עיר גבול לסימן עד בירות כביש פני על ועובר הראשי
של הצפוני התחום על הנמצא 6 מס' עיר גבול לסימן עד חיפה ים כביש פני ועל בירות כביש של
אזור תחנת הרכבת בנקודה שבה הוא נוגע בהמשך הקטע ה"ישר" האחרון של כביש בירות: משם
המסומנת צפוניתמזרחית לקרן עד התחנה אזור של הצפוני התחום בעקבות ישר בקו דרומיתמזרחית
בחתיכת פס ברזל: משם דרומה בעקבות התחום המזרחי של אזור התחנה עד לחתיכת פס הברזל

לים. עד הזה הקו של המשכו לאורך נמשך והוא שלו הדרומיתמזרחית הקרן את המסמנת

דרום:

משם נמשך הגבול בכיוון מערבי בעקבות רצועת החוף עד לסימן מדידה מס' 132 הנמצא
מערבה למגדלור.

מערב:

עיר גבול סימן המוצא, לנקודת עד צפוני בכיוון החוף רצועת לאורך משם נמשך הגבול
מס' 1.

מספר חברי המועצה: 7.



שאן בית השם:
האזור:

צפון:
צפונית הגבול עובר כראיב אל גוש של 51 מסי ותעלה מלחה אל קנאת של הפגישה מנקודת
בתעלה והפגשו בלוט אל גוש של 164 מספר התעלה את חצותו עד מלחה אל קנאת לארך מזרחית
אל לטחונת המובילה הדרך אל הנ"ל התעלה לארך עובר הוא משם כראיב. אל מגוש 47 מספר
נכסי של המזרח בתחום הפגשו עד הנ"ל הדרך לאורך מזרחה מכאן בלוט)' מגוש 165 (מספר מלחה
עלי סלים עואוידה (חלקה מספר 45 של גוש אל כראיב) ומכאן הוא עובר את התחום הנ"ל לדרך
עד הגורן לרגלי העוברת הזאת הדרך לאורך מזרחית צפונית מכאן חוסן, אל תל גוש של 87 מספר
גודידה). גוש של 51 מספר (חלקה עודי שיך עלי נכסי של המערב בתחום נפגש הוא שבה לנקודה
את עובר הוא ומשם חוסן, אל תל גוש של 93 מסי בדרך הפגשו עד הללו הנכסים תחום לארך מכאן
של 1 מספר (חלקה שוויש אבו יוסף םוחמד נכסי תחום של ביותר הצפונית לנקודה עד צפונה הדרך
64 מספר התעלה עם הפגישה לנקודת עד הנ"ל התהום לארך מזרחית דרומית מכאן גודידה)' גוש

גארה. שיכאת גוש של

מזרח :
נכסי של והדרומי המערבי התחום את המהוה הנ"ל התעלה לארך הגבול עובר זו מנקודה
של המערבי בצד הפגשו עד גארה) שיכאת גוש של 5 מספר (חלקה נדאף עלי אברהים
הדרך המובילה לבית הקברות מס' 66 מגוש שיכאת ג'ארה). מכאן הוא עובר לארך הצד המערבי
של הדרך הנ"ל וחוצה את דרך גשר מג'אמע (מס' 60) בואכה התעלה מס' 55 לגוש שיכאת
ג'ארה: מכאן לאורך התעלה הזאת עד חצותו את הדרך (מס' 47) המובילה לדרך גשר שיך חוסץ
עד הנל הקנאה לאורך דרומה ועובר מורתפיעה, אל בקנאת נפגש הוא כאן המטבחים; בית יד על

שיכה. אל לטחונת הגיעו

דרום:
בתעלה הפגשו עד מורתפיעה אל קנאת לארך מערבה הגבול עובר שיכה אל מטחונת

בלוט. אל מגוש 162 מס'

: מערב

(מגרש העתיקה בחומה הפגשו עד (162 (מס' הזאת התעלה לארך צפונה עובר הוא משם
לתחום הנ"ל החומה לארך צפונה ממשיך הוא מכאן מורתפיעה/ אל גוש של 44 מסי עתיקות
הדרומימערבי של נכסי חוסין אל צאלח (חלקה מס' 62 מגוש אל בלוט): משם הוא עובר לארך
עלי לטיפה נכסי של המערב בתחום והפגשו שאן בית תחנת דרך את חצותו עד צפונה הנ"ל התחום
אבו צראייה (חלקה מס' 1 של גוש אל בלוט). מכאן הוא עובר לארך התחום הנל עד לנקודת המוצא

שבמקום ההצטלבות של קנאת אל מלחה ותעלה מס' 51 של גוש אל כראיב.

.0 : המועצה חברי כספר



האזור:
צפון;

מסימן גבול עיר מס' 1 אשר בקצה הדרום של מסלת הברזל ההרוסה באר שבע
לפנים ששמשו הבנינים עם הגובלת הגדר של מערבית הצפונית הפנה יד על עוג'החפיר
לסימן עד ההרוסה הברזל מסלת קו של הדרום קצה לאורך מזרחי דרומי ובכוון הברזל מסלת לצורך
גבולעיר מס' 2 ליד נקודה שבה מצטלב עברו המערבי של הכביש המוליך לכירבת אל שרבאסי

המזרחי. לקצהו עד הכביש לרוחב משם בשביל;

מזרח:
מערבית הצפונית לפינה עד שרבאסי אל לכירבת הכביש לאורך מערבית דרומית מכאן
המזרחית; לפנתו עד הבקר שוק של הצפוני התחום לארך דרומהמזרחה משם ; הבקר שוק של
משם לאורך הגבול שבין הקרקע הנקרא קרקע העיריה והממשלה עד לסימן גבולעיר מס' 3 בכביש
של המערבית השפה ליד 4 מסי גבולעיר לסימן עד הכביש לרוחב ישר בקו נמשך והוא חברון
באר שבכביש למעקל עד הזה הואדי של המערבית השפה לאורך משם בארגות; אום ואדי
שבעתלאלמילי : משם לרוחב הכביש על יד המעקל ושם הוא נפגש בנדר הצבר המהוה את תחום
אדמת עקלוק: משם לאורך גדר הצבר מזרחה ודרומה (והגבול עובר את בנין חג' עיסה איבסיסו

סאבה. אם בואדי אשר 5 מס' גבולעיר לסימן עד אותו) כולל אינו אך

; דרום
6 מס' עיר גבול לסימן עד סאבה אס ואדי של הצפונית השפה לאורך מערבי בכיוון משם

המטבחיים. לבית דרומה מטר ל42 קרוב הזה הואדי של הצפונית השפה על אשר

: מערב
והוא מסלך, אל שעב בואדי 8 מסי עיר גבול לסימן עד ישר בקו צפונהמערבה משם
הזה, הואדי של בראשיתו 7 מס' עיר גבול לסימן עד הואדי מרכז של לארכו צפונה נמשך
משם הוא נמשך צפונה בקו ישר עד לפנת הדרום של בית עבד רבו אבו חוסיין לארך כתלו של
הבנין של מערבי הצפוני התחום כתל לארך מזרחי צפוני בכוון משם המערבית, לפנתו עד הזה הבית
בשם הידוע הבנין של מערבי הצפוני לכתל עד ישר בקו הגבול נמשך משם הצפונית, לפנתו עד הזה
חוש אל בלדייה, משם בכוון צפונימערבי בקו ישר עד לפנה הדרומית של גן העיר :
נמשך והוא מערבי הדרומי בצדו הזה הגן עם הגובלת הגדר לארך מערבי צפוני בכוון משם
גבולות לארך מזרחית צפונית פונה הוא משם המערבית, לפנתו עד הנוצרי ביתהקברות תחום לאורך
הדרומית לפנה עזה כביש לרוחב ישר בקו משם הצפונית! לפנתו עד המלחמה חללי של הקברות בית
הזאת הגדר לארך מכאן הברזל, מסלת לצורך לפנים ששמשו הבנינים עם הגובלת הגדר של מערבית

,1 מס' עיר גבול שבסימן המוצא לנקודת עד

מספר חברי המועצה : 6.



ג'אלה בית השם:

האזור:

: מזרח

דרומי בכיוון הגבול נמשך ירושלים בכביש צליבה גייריס רכוש של מזרחית צפונית מקרן
מזרחי לארך תחומי המזרח והדרום של האדמה הזאת והתחום המזרחי של אדמת חנא כאמיס עד
לקרן שמנגד לנקודה עד הזאת הדרך של הדרומי הצד לאורך משם זולייקה. אל בדרך להפגשו
ומשם זאת לקרן עד הדרך את חוצה הוא משם קסיס. אל יוסוף חנא רכוש של צפוניתמזרחית
חמוש. בדרך האדמה הפגש למקום עד הזאת האדמה של והדרום המזרח תחומי את סובב הוא והלאה
ירושליםחברון לכביש המובילה הדרך את חוצה הזאת, הדרך של המזרחי הצד לארך דרומה משם
עד לקרן צפונית מזרחית של חצר המנזר הלטיני של ה"אנונסיאשון": משם לארך קיר התחום של
בדרך להפגשו עד הלטיני, הקברות בית את לכלול מבלי שלה, והדרומי המזרחי בצד הזאת החצר
אל נג'אמה. משם חוצה הגבול את הדרך הזאת ועובר הלאה בכיוון הצד המערבי של הדרך הזאת עד

סוס. אברהים אדמת של מזרחית לקרן

: דרום

מכלאף ז'ומא בישארה ואדמת הזאת האדמה של הדרומי התהום קיר לארך מערבי בכיוון משם
סלים דימאס ויעקוב אבו דייה עד למקום הפגש אדמתו של זה האחרון בדרך אלקעא; משם בכיוון

דרומימערבי לאורך דרך אלקעא ועובר את הדרך הזאת עד לסימןגבול עיר מס' 1.

: מערב

נמשך משם טומה. חילוה של אדמתו בקיר היפגשו למקום עד הדרך פני על ישר בקו משם
התחום לארך צפונה פונה הוא ומשם הזה, הרכוש את הגובל הקיר לאורך דרומימערבי בכיוון הגבול
המערבי של האדמה הזאת ושל רכוש כורי ז'יריס טומא וכורי יוסוף עמר עד למקום שאדמתו של זה
.2 מסי עיר גבול לסימן עד הזאת הדרך של הדרומי הצד לארך ומשם אלסידר בדרך מתחברת האחרון
עד הדאבה דרך של המערבי הצד לארך ומשם הזאת הדרך פני על צפוניתמערבית ישר בקו משם
האדמה של התחום לאורך מערבה ומשם עוואד. אבו ג'ומעה רכוש של הדרומי בתחום הפגשו למקום
התחום לאורך צפונימערבי, בכיוון והלאה ומשם עוואד אבו מוסה בית את וכולל עובר הוא הזאת
הדרומימערבי של נכסי סליבה סלם ישחק, בישארה עודה כליל ויוסף שחאדה אלקסיס, משם לארך
ועשביה סאקה כליל חוסיין, אל איוב סאקה, ניקולה נכסי ושל האלה הנכסים של המערבי התחום
הזאת הדרך פני על ישר בקו משם מרה. בדרך האחרונים הנכסים תחום הפגש למקום עד הדווה אל
של והמערב הדרום תחומי לאורך מערבה ומשם שאוואן יעקב אדמת של דרומיתמערבית קרן אל

הזאת. הדרך פני על ישר בקו והלאה ומשם כאדר אל בדרך הפגשו למקום עד זאת אדמה



 : צפון

הפגשו עד כאדר אל דרך של הצפוני הצד לארך והלאה צפונימזרחי בכיוון הגבול פונה משם
הזאת האדמה של התחום קיר לאורך והלאה ומשם דוקמאק חנה ז'וריס נכסי של מערבית דרומית בקרן
עד לדרך קראמיסון העליונה. משם לאורך הצד הדרומי של הדרך הזאת וחוצה אותה ומשם והלאה
הפגש למקום עד שאקרובי עוואד עיסא אדמת של הצפונימזרחי והתחום הצפונימערבי התחום לאורך
האדמה של התחום לאורך והלאה ומשם מוקרקר סלאמה רכוש של מערבי הצפוני בתחום הזה הרכוש
עודה מכלוף, סלים מכלוף, בישארה יעקוב זג'רייבה, אבו עיסה סעדה, אבו עיסה אדמת ושל הזאת
אדמתו שתחום למקום עד חג' אל ואיברהים קסיס מיכאיל סלמן, איברהים טבקה, יוסוף שאוורייה, אבו
לה ומחוצה הזאת הדרך פני על דרומיתמזרחית משם התחתונה. קרמיסון בדרך נפגש האחרון זה של
הקרמיסון דרך פני על מזרחה משם אערג'. אל גייריס ניקולה של האדמה לקיר שמנגד לנקודה עד
האדמה קיר הפגש למקום עד הזה הרכוש ודרך אראזי אל גוריס ניקולה אדמת של הקיר לאורך
מיסררה עודה רכוש של הצפון תחומי לארך הזאת הדרך פני על ישר בקו משם בירעון, בדרך הזאת
בכביש הגבול הפגש למקום עד האחרון זה של אדמתו של המזרחי התחום ולאורך אערג' אל וסימען

ירושלים. משם בקו ישר על פני הכביש הזה עד לנקודתהמוצא.

מספר חברי המועצה: 7.

לחם בית : השם

האזור :

מזרח : 

ישר בקו בצילה וכביש ירושליםחברון כביש של ההצטלבות במקום אשר המנורה מעמוד
שבה לנקודה עד בצילה כביש של המזרחי העבר לארך דרומה משם הכבישים לרוחב מזרחה
האדמה של והמזרחי הצפוני התחום לארך משם לעמא. יעקב אדמת של הצפוני בתחום הכביש מצטלב
הנ"ל עד לנקודה שבה מצטלבת האדמה הזאת בצד הדרומי של טריק אל כור, משם לארך הקצה
הדרומי של טריק אל כור עד שהיא מצטלבת באדמתם של יורשי מיכאל סקאפי. משם בכוון מזרחי
צפונית לקרן עד שחאדה וחנה לעמא אברהים יעקב ואדמות הזאת האדמה של הצפוני התחום לארך
פנאיות ואדמות הזאת האדמה בין גבול המשמשת הגדר לארך דרומה משם שחאדה, אדמת של מזרחית
ואדמת ניקולה ג'יריס לעאמה. משם בכוון מזרחי לארך תחום הדרומי של אדמת לעאמה בואכה טריק
הקרן מן ונמשך מרזוקא, יאני סיעיד אדמת לתחום מסביב ופונה הכביש את חוצה ג'מאל, אל ואדי



גדאללה אדמת של הצפוני התהום את המהוה לגדר ישר בקו הזאת האדמה של מזרחית הדרומית
אל ואדי לארך משם חרובי. אל ואדי בטריק נפגש שהוא עד המזרחי התחום לארך ומשם סמור,
משם אנסטאס. גיריס אדמת של הצפוני התחום את המהוה הקיר אל  נכלל הוא וגם  חרובי
אדמת של המזרחי והתחום הזאת האדמה של הדרומי והתחום הצפוני התחום לארך ודרומה מזרחה
משם החדש. צחור בית כביש של הצפוני בקצהו חתחום נפגש שבו למקום עד קוואס אליאס ג'יריס
לארך הקצה הצפוני של כביש זה עד לסמן הגבול מס' 1 ומשם הוא פונה דרומה בקו ישר לרוחב
של המזרחי התחום לארך נמשך והוא דעיק סולימן אדמת של הצפוניתמזרחית לקרן עד הכביש
חנא ואדמת דנין אבו יעקב יורשי אדמת בין המפרידה והגדר סמור ג'דאלה ואדמת הזאת האדמה
מוסלם ומסביב לתחום המזרחי של אדמת כליל שהין, עד למקום הפגשו בדרך דר שהין: משם לארך הקצה
הקצה ולארך הכביש לרוחב משם .427 הממשלתית הטריאנגולציה לנקודת עד הזה הכביש של המזרחי
של המזרחי התחום את המהוה בגדר נפגש הוא שבו למקום עד יוסף) (מאר עטל אל טריק של הדרומי
בתי של המזרחיים התחומים את המהוות והגדרות הזאת הגדר לארך דרומה משם הרוסים, מגרש אדמת
ביותר הקיצונה הדרומית הקרן בואכה (האורטודוכסים) היונים הארמינים(גריגוריאנים)ושל של הקברות
בינת חנה אדמת של התחומים את המהוה הגדר לארך דרומימזרחי בכוון משם היוני. הקברות בית של
חנה פנאיות ויורש. ניקולה פריג' עד לשביל. משם לאורך קצה הצפון של השביל עד לסימן הגבול
דבדוב ג'ריס בשארה אדמת של הדרומי ולתחום המערבי לתחום עד השביל לרוחב דרומה משם ,2 מס'
אבן עיסא אדמת של המזרחי והתחום הצפוני התחום לארך הגבול נמשך ומכאן הללו התחומים ולארך
חנה פנאיות עד המקום ששם נפגשת האדמה הנ"ל בכביש בית צחור הישן. משם מערבה בקו ישר
ישר בקו דרומה משם הזאת. האדמה של דרומיתמערבית לקרן עד הכביש של הצפוני הקצה לארך
ליורשי השייכות האדמות של המזרחי הגבול את המהוה הגדר לארך נמשך והגבול הכביש, פני על
של דרומיתמזרחית לקרן עד אנדונייה עיסה ואברהים פריגי יוסף ויורשי שהין סולימאן

אנדונייה אדמות

: דרום

משם מערבה לארך התחום הדרומי של האדמה הזאת ושל אדמת יורשי חנה קטייש בקו ישר
על פני החלק העליון של טריק אל טעאמרה ולארך התחום הדרומי של אדמות סולימאן איברהים חסבון
ועיסה רוגרגה קוואס ניקולה יורשי של אליס, אבו אליאס הסבון, גיריס איברהים אלמנת אדמות ושל
בסיסה קוואס, עד למקום שבו נפגשת אדמת זה האחרון בכביש. משם דרומה ומזרחה לארך תחום
עבדאלה איברהים אדמת של המזרחי התחום לאורך דרומה ומשם דבדוב, עיסה מוסה יורשי אדמות
חסבון, ולארך תחום אדמות יורשי אליאס יעקוב חסבון וסלים סקאפי עד למקום שבו נפגשת הקרן
פני על ישר בקו משם תעמרה. אל טריק של התחתון בחלק סקאפי סלים אדמת של מזרחית הדרומית
הכביש עד לסימן הגבול מס' 3. והגבול נמשך בכוון מערבי לארך התחום הדרומי של הכביש הזה
וטריק אורטאס עד לסימן גבול מסי 4 . משם בקו ישר לרוחב הכביש עד לקרן הדרומית מזרחית
של בית המטבחים והוא נמשך לארך התחום הדרומי עד למקום שבו הוא נפגש באדמות דאוד אג'חא.
מיכאיל ג'עאר, חמדל, אדמת ושל הזאת האדמה של המערבי התחום לארך כללי צפוני בכוון משם
לאדמות המוביל בשביל הנ"ל האדמה נפגשת ששם למקום עד סליב, וכליל חמדל סלטי יורשי מורה,
משם עלי. אל ניקולה של לביתו עד הזה השביל של המערבי הצד לארך נמשך הוא מכאן הללו.



מורקוס, אליאס ואדמות הזאת האדמה של מערבי הדרומי התחום לארך צפונימערבי בכוון
ניקולה אלעלי, ופרנסים וחנא סלייבי עד למקום שבו נפגשת אדמת הנזכר לאחרונה בטריק חית
אל קנא, ומשם לארך הכביש הזה, ובכלל זה הכביש עצמו, וטריק אל סאף עד לסימן הגבול מס' 5.
למקום עד עצמו, השביל ובתוכו מוצטפה אחמד מוחמד אדמת תחום את המהוה השביל לארך משם
התחום לארך דרומה משם ג'קמאן, סוליימאן באדמת הזאת האדמה של הצפוני התחום נפגש שבו
הזאת החצר גבול ולארך הכרמליתיים, חצר של לגדר עד הזאת האדמה של הדרומי והתחום המזרחי
עד למקום שבו הוא נפגש בקרן הדרומית מזרחית של אדמת יורשי ג'ריס חנה געאר, משם דרומית
דהישה אל טריק ממול אשר האדמה ושל הזאת האדמה של והמזרחי הדרומי התחום לארך מערבית
לארך ומשם אורטס בטאריק טושה אנטון אדמת של מזרחית הדרומית הקרן נפגשת ששם למקום עד

הכביש לרוחב ישר ובקו דהישא, אל בטריק נפגש הוא ששם למקום עד הזה הכביש של הצפוני הקצה
אדמת של הדרומית לקרן עד הזה הכביש של המערבי הצד לארך משם .6 מס' הגבול לסימן עד הזה
האדמה של התחום את המהוה הכביש של הצפוני הצד לארך מערבית צפונית משם כתאן: צאלח אנטון
ירושליםחברון. בכביש האחרון אדמת נוגעת ששם למקום עד כתאן צאלח עיסה אדמת ושל הזאת

: מערב
ועד הכביש של לאמצעו עד חברוןירושלים כביש של המזרחי הקצה לארך צפוני בכיוון משם
צפוני ובכיוון חברוןירושלים כביש של המערבי לקצה עד ישרה בזוית משם הצרפתי. החולים בית

המוצא. לנקודת עד

.7 : המועצה חברי מספר

השם: עזה
: האזור

: צפון

,(H) סקית דראג' (1), בייארת קרקש .(J) איל מלחה ,(K) דרך פראיס (L) מאיל מרעג'ה
.(F) עד מבירכת קמר (G) שיך נבאק

: דרום
.(A) יך סאקיית איל גורן (0) עד חוש יוסף אל סייאגי( N) מן העמודים העתיקים

: מזרח
,(C) ,בייארת איל ג'ודידה ,(D) בית הקברות תופאח ,(E) דרך אל רמד (F) מבירכת קמר

.(A) 'עד חוש יוסף איל סייאג (B) גן אבו חסן

מערב;
.(N) עד לעמודים העתיקים (M) דרך סאקיית חוסיין (L) מאל מרגיעה

.7 : המועצה חברי מספר

. הגבולות האלה מסומנים במפר, הערוכה בקנה מדה של 1/10.000 והמופקדת במשרדי עירית עזה'
הזאת. למפה מתיחסות שבסוגריים והאותיות



חיפה. : השם

: האזור

צפון:
שפל סימן ולאורך בים נוגע ריש אבו שהואדי במקום התיכון בים המים שפל שבסימן מנקודה
המים עד לפי הקישון. האזור שהוכרז כאזור המכס וחומת המים של נמל חיפה לא יהיו נכללים

העיריה. אזור בגבולות

מזרח:
עד הנחל של מערב שפת בעקבות כללי דרומי בכיוון והים קישון נחל של החבור מנקודת
להתחברותו אל תעלת אל סעדייה, ומשם לאורך התעלה הזאת עד להתחברות אל רחוב נצרת: משם
של המזרחי לתחום הסמוך הקיר על ,2 מסי עיר גבול לסימן עד בכלל, והרחוב הזה, הרחוב לאורך

אדמת הבצה מסביב לעין סעדייה.

דרום:
הגבעה לצד עד ישר בקו משם :3 מסי עיר גבול לסימן עד הקיר לאורך דרומיתמערבית משם
,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,31 א, 30 מס' החיתוך מנקודות החל ישרים בקוים משם ;30 מס' החיתוך לנקודת ועד
9, 10, 11, 12, עד לסימן גבול עיר "A"; משם צפוניתמערבית בקו ישר עד לסימן גבול עיר יי1!
משם דרומיתמערבית בקו ישר עד לסימן גבול עיר ''C. משם צפוניתמערבית עד לסימן גבול עיר
"D"; משם מערבה עד לסימן גבול עיר "E"; משם צפוניתמערבית עד לסימן גבול עיר "F": משם
צפוניתמערבית עד לסימן גבול עיר "G": משם צפוניתמזרחית עד לסימן גבול עיר "H": משם צפונה
עד לסימן גבול עיר "I": משם בקו ישר, כמעט צפונה עד לסימן גבול עיר ,,J" ומשם באותו הכיוון
כדי מהלך 1/2 15  מטרים עד למרכז ואדי מודאוור ומשם בכיוון צפונימערבי עד לסימן גבול עיר מס'
פונה הוא משם רושמיה; לואדי התחברותו למקום עד מודאוור הואדי לאורך צפוניתמערבית משם ;5

לאט לאט צפונה ועובר סימן גבול עיר מס' 6 לאורך ואדי רושמיה עד להתחברותו לואדי אל טינה;
במקום 7 מסי עיר גבול לסימן עד דרומימערבי בכיוון טינה אל ואדי בעקבות מיד פונה הוא מכאן
התחברותו לואדי חג'ר אל כלב, ומשם מערבה לאורך הואדי הזה עד שהוא נוגע בכביש אצל סימן

.8 מס' עיר גבול

מערב:

משם בקו ישר על פני הכביש עד לחומה הישנה; משם בעקבות החומה הזאת מסביב לסימן
ועובר הזה הואדי לאורך מערבי בכיוון משם סיח; ואדי של הדרומית הזרוע בראש 9 מס' עיר גבול
צפונית משם בואדי; נוגע כבביר אל הכפר תחום את המהוה האבן שקיר עד 10 מס' עיר גבול סימן
מזרחית לאורך הקיר הזה עד שהוא נוגע בואדי אל גאמיק: משם בכיוון צפונימערבי לאורך הואדי
גבול לסימן עד צפונימזרחי בכיוון ישר בקו ומשם הואדי של הצפונית הזרוע אל להתחברותו עד הזה

עיר מסי 11 בקרן הרחוב: משם צפוניתמערבית,מבליע את הרחוב ונמשך עד לתצלובת הרחוב בסימן
גבול סימן עד ונמשך הרחוב את מבליע הרחוב, לאורך צפונימזרחי בכיוון משם ;12 מס' עיר גבול



בעקבות משם תתר; אל ואדי במדרוני המעובדות הקרקעות של דרומיתמזרחית כקרן 13 מס עיר
התחום המזרחי של הקרקעות המעובדות בכיוון צפוני אל הואדי אל תתר; משם בכיוון צפונימערבי
גבול לסימן עד ישר בקו משם שלו; הצפונית הזרוע אל להתחברותו עד תתר אל ואדי מרכז לאורך
לאורך צפונימערבי בכיוון נמשך הוא משם הזיתים; כרם של דרומיתמערבית בקרן 14 מס' עיר
אל ישר בקו ומשם ריש אבו ואדי בקצה 15 מס' עיר גבול לסימן עד הזיתים כרם של המערבי הקצה

בים נוגע שהוא עד ריש אבו הואדי לאורך מערבי בכיוון ומשם הואדי

מספר חברי המועצה, : 10.

חברון : השם
: האיור

מזרח :

מבית עיסה ערפה ואחיו עד בית איג'ניד, ומשם הגבול עובר וכולל את הבתים שבואדי
סליימה; מוחמד אבן לבית עד הגבעה צד של הבתים את וכולל ישר בקו עובר הוא משם כאלי, קאשה
בעקבות ישר בקו משם חדור, שבואדי העליון לבית עד חדור חאלית רחוב דרך ישר בקו משם
דרומי בכיוון משם דענה. דהר לבית עד ישר בקו משם ג'עברי. של הבתים גנות של המזרחי התחום

סלאמה. מנעם עבדול בית עד הצארה ואדי דרך

: דרום
נמשך הוא משם עשביה; את וכולל ועובר עמר, עבאס לבית עד ישר בקו מערבה משם
מהקרן המערבית של נכסי עבאס עמר עד לקרן המערבית של תחנת ההסגר: משם הלאה לאורך
שלו; הצפוניתמערבית לקרן עד המושלמי ביתהקברות של המערבי התחום את המהוה האבן חומת
בקו משם היהודי: הקברות בית את בכללו כטיב מעטי עבדול חגי בית עד ישר בקו מערבה משם

ישר עד בית חג' חוסין שולטאן.

: מערב
פקיד (מעון שאוואר מוחמד חג' של ביתו גן של דרומיתמערבית לקרן עד ישר בקו משם
צפוני בכיוון ישר בקו ומשם צפוניתמערבית לקרן עד המערבי תחומו בעקבות והלאה ומשם האזור)
קורן דרך בעקבות ערב), עין את (כולל חגיי אל סלמן בית את וכולל הנכסים) תחומי את (כולל

העיריה). ראש (רכוש מוחוויר לבית עד אלטור

: צפון
ודר באלי מוחמד בית את וכולל עובר הוא ומשם שרה עין עד הגבעה דרך ישר בקו משם
נימרה עין עד ירושליםחברון של הראשי הכביש דרך ישר בקו מזרחה משם מוהיב; בידאווי

המוצא. נקודת ערפה, עיסה בית עד דרומימערבי בכיוון ישר בקו משם

מספר חברי המועצה : 6.



יפו : השם

: האזור
: מערב

הים

; צפון
אמין של אדמתו לארך מזרחי בכוון נציף, ביי אמין אדמת של הצפוניתמערבית בקרן מהים
ביי נציף עד דרך מסעודיה, מכאן בכוון צפוני לתחים הצפוני של בית חג' זוהדי עבדו; מכאן בכיוון
לארך דרומי בכוון מכאן סומאיל. דרך עד בכלל, ועד סיח, אבו יחיה בית דרך הקו עובר מזרחי
באופן דרומה כן ולאחר מזרחה נוטה הוא ששם עיש איל בית עד סומיל דרך של המערבי הגבול
גיבר של טחנתו עד דרומה ללכת הקו מוסיף לאח"כ וחומסי. דבאס של המשותף רכושם את כולל שהוא
של ביתו עד דרומי בכוון לאח"כ בכלל, ועד זכריה של טחנתו עד מערבי בכוון לאח"כ בכלל, ועד
באריעקב, לדרך עד דרומי בכוון ומכאן מנשייה רחוב עד מערבי בכוון מכאן בכלל, ועד עקאד איל
צפוני בכיוון מכאן הנאוי, דרך עד מזרחי בכיוון באריעקב דרך של הצפוני קצהו לארך מכאן
מסלת פני על אשר לגשר עד דרומיתמזרחית העיריה גבול נוטה ששם שלוש רחוב עד מזרחי
הברזל. מכאן בכוון צפונימזרחי לארך מרכז שביל מסלת הברזל עד קצהו הצפונימזרחי של רובע
ולהלה ועד בכלל, מכאן בכוון דרומי לארך התחום המזרחי של רובע ולהלה עד לדרך תלאביב
העליה, רחוב עד בתלאביב המסחרי המרכז של הדרומי הגבול לארך כללי מזרחי בכוון מכאן יפו,
לארך מזרחה .מכאן בכלל, ועד אריינה איל בסאכנת סלמה דרך עד העליה רחוב לארך דרומה מכאן
עלי, שיך של פרדסיהם את שיקיף באפן הגבול יעבור מכאן עלי, שיך של פרדסו עד סלאמה דרך

סאכנת. דרך עד מזרחה מכאן עטאל. של פרדסו ועד מחמוד עלי חסן זלף, אבו

מזרח:
לארך דרך סאכנת פונה הגבול דרומה עד הקרן הדרומיתמזרחית של ביתהקברות של

שיך מוראד.

: דרום
מן הגבול הדרומימזרחי של ביתהקברות של שיך מוראד בכיוון דרומימערבי לאורך דרך
דרומה שנית מכאן בכלל, ועד המוסקוביה אדמת של מערבית הדרומית הקרן עד המוסקוביה,
עד ביי עאצים דרך לארך ממשיך והוא יפורמלה דרך את בעברו ביי עאצים דרך לארך מערבה
עזה דרך לארך דרומה מכאן דרויש, עזהסאכנת בדרך ביי עאצים דרך מצטלבת שבה הנקודה
דרויש סאכנת דרך לארך ממשיך הוא מכאן בכלל, ועד מנור ורדי סית בית עד דרויש סאכנת
הקרן מן דרויש, סאכנת את וכולל עובר והוא יוסף בייארת של הדרומיתמזרחית הקרן עד דרומה
הדרומיתמזרחית של בייארית יוסף לארך קו מערבי ישר עד דרך עג'מי חילוי, מכאן לארך דרך

הים. עד מערבי דרומי בכוון חילוי עג'מי

מספר חברי המועצה 11.



השם: ג'נין.
האזור:

מזרח:
הראשי בכביש 111 הקילומטר ציון אצל האדי אל עבד ורוחי פואד גן של צפוניתמזרחית מקרן
של נצרת, בקו ישר על פני הכביש עד לסימן גבול עיר מס' 1, משם בכיוון דרומימזרחי עד לקרן
לקרן עד הזה הרכוש של מזרח צד בעקבות משם הממשלתי; הספר בית מגרש של מזרחית צפונית
בעקבות מערבה משם דאיף; אבו קדדיר המזרחית)בית (הגרן נין ג בשביל שלו דרומיתמזרחית
(הידוע קזים אל חמד רכוש של המזרחי לתחום התחברותו לנקודת עד השביל את ומבליע הזה השביל
בשם חבורת אזזידין); משם בעקבות התחום הזה עד לקרן דרומיתמזרחית שלו: משם בקו ישר דרך
משם אזזידין); שיך של קברו (ע"י הצבר גדר שעל 2 מס' עיר גבול לסימן עד החרוב עץ
נוגע שהוא עד דרומימערבי בכיוון אזזידין חכורת של התחום את המהוה הצבר גדר בעקבות
קיר לקרן עד המזרחית הגורן פני על דרומיתמערבית ישר בקו משם הקברות; לבית המוביל בשביל
לאורך דרומה משם פושאקייה); בשם (הידוע סוקי אל דר של הצפוניתמזרחית הקרן את המהוה האבן
גדר לאורך משם הוואקיר; אל בטאריק נוגע שהוא עד בכלל, עלם אל וטאריק עלם, אל טאריק
בשביל אזוקה לעבדולה השייכת החבורה של דרומיתמזרחית לקרן עד הזה לשביל מחוצה הצבר
גבול לסימן עד מרה אל ארד ושל הזה השביל של מזרח בצד הצבר גדר בעקבות משם מרה;
לקרן עד דרומה ישר בקו משם שרקייה; אל חג'יר אבו הכורת של דרומיתמערבית בקרן 3 מס' עיר
משם נפע; דר לחכורת המובילה הדרך פני על גרבייה אל חג'יר אבו חכורת של צפוניתמערבית
דרומה לאורך השביל, והשביל בכלל. עד לנקודת התחברותו לתחום הדרומי של רכוש עפיף עבה ל

האדי.

דרום:

עד המים, מפעל מגרש הוא העיריה, רכוש של הדרומי והתחום הזה התחום לאורך מערבה משם
עד הכביש פני על ישר בקו משם ;4 מסי עיר גבול סימן אצל שכםגינין הראשי בכביש נוגע שהוא
לקו עד הזה הדרומי התחום בעקבות והלאה ומשם סבח אל צלח רכוש של דרומיתמזרחית לקרן
התחום בעקבות משם ;18.260 לק"מ קרוב ,5 מס' עיר גבול סימן אצל בכלל) (הקו הברזל מסלת
המערבי של השטח המיוחד למסלות הברזל עד לתעלה אצל הק"מ 18,650; משם לאורך גדר
קבוצת אל המוביל בשביל שלו לקרן עד סעד עלי רכוש של הצפוני התחום את המהוה הצבר
לקבוצת מסביב הנכסים תחומי בעקבות דרומיתמערבית משם שונים; לבעלים השייכים הבנינים
עד הזאת הגדר ולאורך האלה הנכסים של המערבי התחום את המהוה הצבר לגדר עד הבנינים
כביש על שלו צפוניתמערבית לקרן עד הזה התחום בעקבות משם הממשלה; נכסי בתחום נוגע שהוא
על מערבי בכיוון בכלל, והכביש הזה, הכביש בעקבות משם המחוזי; הפקיד בית אל המוביל העזר
פני מסלת הברזל אצל ק"מ 17.800 ונמשך לאורך הכביש עד לקרן דרומיתמזרחית של רכוש הקאדי
מג'ינין: משם יסוב הגבול את התחום הדרומי והתחום המזרחי של הרכוש הזה עד לכביש הראשי
הכביש לאורך מזרחה ומשם 6 מס' עיר גבול לסימן עד הזה הכביש פני על משם התחנה; אל המוביל

נין. עין ואדי של לתעלה עד בכלל, והכביש



מערב:

משם בכיוון צפוני לאורך הואדי עד לנקודה מצפון לתחנה הישנה (הידועה בשם טחון אל וסטה)
בתעלה. נוגע הוא ושם

צפון:

לווקף השייך הפרדס של דרומיתמערבית בקרן נוגע שהוא עד התעלה לאורך מזרחה משם
משם צפונה בעקבות תחום מטעי הווקף עד לסימן גבול עיר מס' 7 בקרן צפוניתמערבית שלי: משם

המוצא לנקודת עד הבאסאטין של התחום בעקבות כללי מזרחי בכיוון

מספר חברי המועצה: 6

ירושלם. : השם

: האזור

צפון;

מסימן גבול עיר מס' 1 הנמצא על כביש יפוירושלים, מטר אהד מערבה לקרן הדרומית
עד קירהגבול בעקבות צפונה משם (היהודי): הזקנים מושב בית רכוש את הגובל הקיר של מערבית
משם הנ"ל: הרכוש של הצפוני התחום את המהוה הקיר לאורך מזרחה משם הצפוניתמערבית; לקרן
עד הנ"ל הרכוש גבול לאורך צפוניתמזרחית משם בלטינשטר: חיים רכוש של המערבית הקרן אל
לקרן הצפונית של רכוש סולימן ערף: משם לקרן הצפוניתמערבית של רכוש שאול לוי ולאורך התחום
למפרט. רכוש של הצפוניים התחומים לאורך מזרחה הגבול נמשך משם הנ"ל; הרכוש של הצפוני
צפונית משם לרין; אלתר רכוש של הצפוניתמערבית לקרן ישר חייקין ומנדל אבוכזיר ברוך, נפתלי
של הדרומיתמערבית לקרן משם נשאשיבי; ביי רגיב רכוש של הצפוניתמערבית לקרן מערבית
רכוש אחמד חסן נסיר ושותפיו: משם צפונית לאורך תחום הרכוש הזה לקרן הצפוניתמערבית של
רכוש של הדרומיתמערבית לקרן עד הנ"ל הרכוש של הצפוני התחום לאורך משם הנ"ל: הרכוש
נציר חסן אחמד רכוש של הצפוניים התחומים לאורך צפונית משם עודה; וחוסיין נסיר חסן אחמד
שנק; חוסיין אישמעיל רכוש של הדרומיתמערבית לקרן משם ואחיו: עבדולה ומחמוד עודה וחוסיין
מוחמד רכוש של הצפוניים התחומים לאורך משם הנ"ל; הרכוש של הצפוני התחום לאורך משם
עבדלה כלילי ושותפיו ואחמד חוסין שנק, ואחמד גיודה עבדולה, וחג' שאכר עבדול רחמן שאנאק,
וחילווה עיישה רכוש של הצפוניתמערבית לקרן עד אערג' אל כליל מוחמד בנות וחילווה ועיישה



הנ"ל: משם לקרן המערבית והצפוניתמערית של רכוש עיישה בת בדר משם מזרחה לקרן
הצפוניתמערבית של רכוש מוחמד עבדול רחמן שאנאק! משם לאורך התחום הצפוני של הרכוש הנ"ל
גבולעיר לסימן מזרחה מזרחה משם צפונה. הזה התחום לאורך משם שנלר: של הרכוש לתחום עד
הצפונית לקרן מזרחה משם צפונה; מסלתברזל לפנים ששמש השביל לאורך משם :2 מסי
התחומים לאורך משם הנ"ל: הרכוש של הצפוני התחום ולאורך חרובי סעיד עותמן רכוש של מערבית
הצפוניים של רכוש אחמד מוסה, עבדולאיל ושותפיו' וכליל מוחמד מוסה ושותפיו; משם מזרחה על פני
ולאורך מקברותהסנהדרין דרומה מטרים 20 הנמצא לשביל עד לירושלים סמואל מנבי המוביל השביל
הצפוני התחום לאורך משם ושותפיו: ניקודם רכוש של הצפוניתמערבית לקרן עד מזרחה הזה השביל
חמודה כליל רכוש של הצפוניתמזרחית לקרן משם ; 3 מס' עיר גבול לסימן עד הזה הרכוש של
והשותפים: שאנאק רחמן עבדול שאכר חג' רכוש של הצפוניתמערבית לקרן דרומה משם והשותפים
עדאווי עלי אחמד רכוש של הצפוניתמזרחית לקרן דרומימזרחי בכיוון הזה התחום לאורך משם
והשותפים (מחנה המשטרה הבריטית) ג'בל מדאוואר: משם מזרחה לסימן של צנור בקצר. הצפוני של
קרן מדאוואר' ג'בל את הגובלת הברזל משוכת לאורך משם הבריטית; המשטרה במחנה אשר שביל
לאורך הדרומיתמזרחית לקרן משם והשותפים! עומר מוחמד חג' אל אחמד רכוש של מזרחית
הרכוש הנ"ל עד תפגשו בשיפוע: משם דרומית לאורך השיפוע הזה עד הפגשו בדרך המובילה למחנה
המשטרה הבריטית משם מזרחה לאורך הקצר. הצפוני של הדרך הזאת לסימן גבול עיר מס' 4:
הצפונית לקרן עד הזאת הדרך של המזרחי הקצה לאורך דרומה משם ירושליםשכם; בכביש הנמצא
הצפונית לקרן מזרחי בכיוון הזה התחום לאורך משם נשאשיבי; ביי רגב של רכושו גדר של מערבית
רכוש של הצפוניתמערבית לקרן דרומה ומשם והשותפים מוראד אחמד נסיב רכוש של מזרחית
לאורך דרומה משם הנ"ל! הרכוש של הצפוניתמזרחית לקרן משם והשותפים; נשאשיבי עלי מוחמד
הרכוש קיר של הדרומיתמזרחית לקרן עד נשאשיבי פואד ושל הזה הרכוש של המזרחיים התחומים
גבולעיר לסימן עד הזאת הדרך את הגבול חוצה משם הרהזיתים! כביש על נשאשיבי אסעף של
מס' 5: משם דרומיתמערבית לקרן הצפוניתמזרחית של רכוש העדה הספרדית (שמעון הצדיק)
וסטר פ. מר ברכוש הפגשו במקום הדרומיתמזרחית לקרן עד הנ"ל הרכוש של המזרחי התחוה ולאורך
של הצפוניתמזרחית לקרן עד הפרחים לשער המובילה הדרך פני על משם האמריקאית): והמושבה
הרכוש הנ"ל: משם לקרן הצפוניתמזרחית של רכוש מחמאדי האמאוי והשותפים; משם לאורך התחום
הצפוני של הרכוש הנל עד להפגשו בשביל המוביל אל ואדי אל ג'וז; משם לאורך השביל הזה עד
לקרן הדרומיתמערבית של רכוש מוניב כלד בדאוי נבולסי: משם לאורך התחום הזה צפונה עד לקרן
רכוש של הדרומיתמערבית לקרן מזרחה משם ארנאוט: דין עבדול רכוש של הצפוניתמערבית
היגדיו רשיד רכוש של מערבית הצפונית לקרן עד צפונה הזה התחום לאורך משם ממלוק; רשידה
הרכוש של המזרחיים התחומים לאורך דרומה משם הנ"ל: הרכוש של הצפוניתמזרחית לקרן מזרחה משם
עיישה ושל ארנאות, דין ועבדול ממלוק רשידיה ושל נבולסי, כאלוקיה כליד מחמוד צדיק ושל הזה
נבולסייה בת חסן סיידה נבולסי ושל עלי אל קסס: משם על פני שביל לקרן הצפוניתמערבית של
רכוש עבדול רחים אל כרוף ולאורך התחום הצפוני של הרכוש הנ"ל וגם לאורך התחומים הצפוניים
רכוש של הצפוניתמערבית לקרן עד והשותפים שריל עותמן ורכוש והשותפים כמל ערף רכוש של
סאדי שאמי והשותפים: משם צפונה לקרן הצפוניתמזרחית של הרכוש הזהו משם מזרחה לאורך
התחום הצפוני של הרכוש הזה: ושל הגבול הצפוני של רכוש יורשי דאוד טאהר עד לסימן גבול עיר

מס' 6.



מזרח:

טהר דאוד יורשי רכוש של המזרחי התחום לאורך דרומה 6 מס' עיר גבול מסימן
לקרן עד כירש מוסטפה כאלוטי, אל יעקב הידמה, כליל חג' רכוש של המזרחיים התחומים ולאורך
המזרחית של רכוש עבדול רזק אימדוק: משם דרומה לאורך התחומים המזרחיים של רכוש חג' דיב
עומר אל חלאואני והשותפים, ואיסחק קאזימי והשותפים עד לסימן גבול עיר מס' 7 הנמצא ליד
לשביל עד הזאת הדרך פני על משם המטבחים! ובית טור אל לג'בל המובילה הדרך הצטלבות
המוביל אל "סית מרים": משם לאורך הקצה המזרחי של השביל הזה עד למקום הפגשו בכביש הראשי
של ירושליםיריחו: משם לאורך התחום המזרחי של כביש יריחו עד לקרן הדרומיתמערבית של
עד ירושליםיריחו כביש של הצפוני התחום לאורך מזרחה משם הקדושה; מרים קבר כנסית רכוש
לסימן גבול עיר מס' 8: משם הוא נמשך לאורך הגבול הצפונימזרחי של כביש יריחו עד
לקרן הצפוניתמערבית של רכוש גת שמנה: משם דרומה לאורך הגבול המזרחי של כביש יריחו עד
לסימן גבול עיר מס' 9: משם מערבה עד לשביל המוביל אל הקרן הדרומיתמזרחית של
10 מס' עיר גבול לסימן עד הזאת הדרך של הדרומימזרחי הקצה ולאורך העתיקה העיר חומת
חומת לאורך מערבה משם העתיקה: העיר של הדרומיתמזרחית מהקרן מטרים 48 הרחק הנמצא
רכוש של הצפוניתמזרחית לקרן עד דרומה משם : 11 מס' עיר גבול סימן עד העתיקה העיר
הקצר, לאורך דרומה משם הנ'ל: הרכוש של הדרומיתמזרחית לקרן משם דאודי: והבה שיך יורשי
הצפוני של הכביש המוביל לואדי אל ראבב (ניבן הינם) עד לסימן גבול עיר מס' 12; משם דרומה
לאורך מזרחה משם ; 13 מס' עיר גבול לסימן עד השלוח כפר אל המובילה הדרך את הגבול חוצה
דרומה משם ! 14 מס' עיר גבול לסימן עד והשותפים האימאם וקף רכוש של הצפוניים הגבולות
אחמד ושל סטמבולי נדג'י מוחמד ושל והשותפים, האימאם וקף רכוש של המזרחיים הגבולות לאורך
אל ג'עוני עד לקרן הצפוניתמערבית של רכוש חג' חוסין אבו כאטיר: משם מזרחה עד לקרן
הצפוניתמזרחית של הרכוש הזה: משם דרומה לאורך הגבול המזרחי של הרכוש הזה עד לקרן
כאטיר אבו חוסין חג' רכוש של הדרומיים הגבולות לאורך צפוניתמערבית משם שלו: הדרומיתמזרחית
נאמק חג' יורשי רכוש של הדרומיתמזרחית לקרן ומשם הזה הרכוש של הדרומיתמערבית לקרן עד
נשאשיבי עד לקרן הדרומיתמערבית של הרכוש הזה: משם דרומה לאורך הקצה המזרחי של הכביש
בגבול הפגשו עד הכביש לאורך הלאה משם קליריסה: מנזר של הדרומיתמזרחית הקרן אל המוביל
משם : 15 מס' עיר גבול לסימן עד מזרחה ישר בקו משם הישוב: הכשרת חברת רכוש של הצפוני
דרומיתמזרחית לאורך קאנאת אל סביל עד לסימן גבול עיר מס' 15 ; משם בקו ישר דרומית
;17 מס' עיר גבול לסימן עד גוזלן מוחמר חג' אל רכוש של הצפונימערבי הגבול לאורך מערבית
עד והשותפים כליל איברהים ושל גוזלן, מוחמד חג' אל רכוש של המערבי הגבול לאורך דרומית משם
לאורך דרומה משם ;18 מס' עיר גבול סימן עד ומשם סוואהארי דרך של הדרומימערבי לקצה
מערבה משם :19 מס' עיר גבול לסימן עד והשותפים כליל איברהים רכוש של המערביים הגבולות
לאורך הגבול הצפוני של רכוש איברהים כליל והשותפים עד לסימן גבול עיר מס' 20 : משם
21 מס' עיר גבול לסימן עד והשותפים מאיו סלים רכוש של הצפוני הגבול לאורך צפוניתמערבית
עד דרומה משם ; 22 מס' עיר גבול סימן עד הזה הרכוש של הצפוני הנבול לאורך והלאה ומשם
סימן עד דרומה משם ; 24 מסי עיר גבול סימן עד מערבה משם ; 23 מס' עיר גבול לסימן
עיר גבול לסימן עד דרומה משם :26 מס עיר גבול לסימן עד מזרחה משם ; 25 מס' עיר גבול



מס' 27: משם מזרחה עד לסימן גבול עיר מס' 28: משם דרומה עד לקרן הצפוניתמערבית של
הרכוש של הדרומיתמערבית לקרן עד הקיר לאורך דרומה משם והשותפים; עלי אחמד יורשי רכוש
הזה: משם מזרחה לאורך הגבול הדרומי של הרכוש הזה עד לסימן גבול עיר מסי 29! משם
עד והשותפים בראכאת מובאראק רכוש של המערבי הגבול את המהוה השבור הקיר לאורך דרומה
לקרן הדרומיתמערבית של הרכוש הזה; משם בכיוון דרומי ודרומימזרחי לאורך גדר האבנים המהוה
הגבול את המהוה הגדר לאורך מערבה משם עלי: חוסין עודתאלה יורשי רכוש של המערבי הגבול את
הצפוני של רכוש דר. לוי ומשם והלאה דרומה לאורך הגדר עד לקרן הדרומיתמערבית של הרכוש
הגבול את המהוה הגדר לקרן דרומה הזאת הדרך את הגבול חוצה משם צורבאהיר; דרך על הזה
המערבי של רכוש מוחמד חוסין ג'באלה והשותפים ומשם והלאה לאורך הגדר המהוה את גבולות
הרכוש של אבו אל עזיז איברהים אל דבש והשותפים, אחמד חוסין עלאיאם והשותפים, יורשי ג'בר

אבו דוויש והשותפים, ועוסמן כליל והשותפים עד לסימן גבול עיר מס' 30.

דרום:

מסימן גבול עיר מס' 30 מערבה לאורך גדר האבנים המהוה את הגבול הצפוני של רכוש
המנזר היוני ומשם והלאה לאורך הגדר הזאת, חוצה את הכביש עד לסימן גבול עיר מס' 31: משם
לסימן עד צפאפה לבית המוביל הכביש את חוצה הזה. הכביש של המערבי הקצה לאורך צפונה
גבול לסימן עד מטרים 57.3 במרחק הזה הכביש של הצפוני הקצה לאורך משם ;32 מסי עיר גבול
עוסמן רכוש של הדרומימזרחי הגבול לאורך ישר בקו וצפוניתמזרחית צפונית משם :33 מס' עיר
רכוש של הדרומי הגבול את המהוה הקיר לפאת הנמצא 34 מס עיר גבול לסימן עד והשותפים כליל
ניקולה שמיט והרחק 70.5 מטרים מהקרן הדרומיתמזרחית שלו: משם עד לקרן דרומיתמזרחית של
לחם ירושליםבית של העליון הכביש של המערבי הקצה לאורך צפונה משם שמידט! ניקולה רכוש
עד לקרן צפוניתמזרחית של הרכוש הזה: משם לאורך הגבול הצפוני של הרכוש הזה עד לסימן
גבול עירי מס' 35 הנמצא בקרן צפוניתמערבית של הרכוש הזה; משם דרומה לאורך הגבול המערבי
של הצפוני הגבול לאורך דרומימערבי בכיוון משם ; 36 מס' עיר גבול לסימן עד הזה הרכוש של
רכוש מוחמד חוסין ג'מאלה והשותפים עד לסימן גבול עיר מס' 37; משם מערבה לאורך הגבול
משם !38 מס' עיר גבול לסימן עד לחם ירושליםבית כביש דרך ומערבה הזה הרכוש של הצפוני
הנמצא 39 מס' עיר גבול לסימן עד אנגלופלשתינה בנק של הרכוש גבול לאורך צפוניתמזרחית
בקרן צפוניתמערבית של רכוש בנק אנגלופלשתינה: משם מזרחה לקצה המערבי של כביש
רכוש של דרומיתמזרחית לקרן עד הזה הכביש של המערבי הקצה לאורך והלאה לחם ירושליםבית
הצפונית לקרן עד הזה הרכוש של הדרומי הגבול ולאורך מערבה משם והשותפים; מאיו אנטון
אל יצחק עחאד עבדל רכוש של הדרומיתמזרחית הקרן עד הכביש את חוצה הוא משם שלו; מערבית
עבדאלה רכוש של הדרומימזרחי לגבול עד הזה הרכוש של הדרומי הגבול לאורך מערבה משם קטן;
הזה הרכוש של הדרומיים הגבולות לאורך והלאה הטירסה לאורך מערבה משם והשותפים: חלבי אל
הקצה לאורך צפונה משם ;40 מס' עיר גבול לסימן עד והשותפים טנוס כליל יוסף רכוש ושל
הדרומי הגבול לאורך והלאה דאודי מחמוד שיך רכוש של הדרומיתמזרחית לקרן עד הכביש של המערבי
והמערבי של הרכוש הזה עד לקרן הדרומיתמערבית של רכוש חנה אל חברא והשותפים: משם
צפונה לאורך הגבולות המערביים של הרכוש הזה ושל ספיה אל חג' דרויש אל מלאבי ושל עודה



הגבול לאורך מערבה משם האחרונים; רכוש של צפוניתמערבית לקרן עד והשותפים מלאבי אל
הדרומי של רכוש עזיז אפ' אל דהודי והשותפים עד הקרן הדרומיתמערבית של הרכוש הזה: משם
עד לנקודה הנמצאת על מסלת הברזל הפלשתינאית (א"י) במרחק 84.885 קילומטר מיפו לירושלים;
לקרן עד צפוניתמערבית משם קילומטר; 84.950 במרחק הנמצאת לנקודה עד צפוניתמזרחית משם
לסימן עד השביל לאורך צפוניתמערבית משם והשותפים; הווארי חוסין רכוש של הדרומיתמזרחית
גבול עיר מס' '41 ; משם לפאת הסימן הזה הנמצא על מגרש המהוה את ההתויה החיצונית של

מלחה. כביש על הנמצא 42 מס' עיר גבול סימן עד החדש קטמון כביש

מערב:

קטמון בכביש מלחה כביש של ההצטלבות בנקודת הנמצא 42 מס' עיר גבול מסימן
עד החדש קטמון כביש של החיצונית ההתויה את המהוה המגרש שעל הסימנים לפאת משם החדש;
הצפונימערבי הקצה לאורך משם מלחה; כביש עם בנקודתהמגע הנמצא 43 מס' עיר גבול סימן
של ההצטלבות בנקודת הנמצא 44 מס' עיר גבול לסימן עד צפונימזרחי בכיוון הזה הכביש של
הכביש הזה בכביש המוביל אל המנזר היוני במצלבה: משם צפונה לאורך הקצה המערבי של
הזה; המנזר של המזרחי הצד לאורך צפונה משם הזה; המנזר של דרומיתמזרחית לקרן עד הכביש
הנמצא 45 מס' עיר גבול לסימן עד הירושלמית המים הספקת של הצנור קו לאורך צפונה משם
דרך של הדרומי הקצה לאורך מערבה משם אגריפס; בדרך הצנור קו של בנקודתההצטלבות
אגריפס עד לסימן גבול עיר מס' 46; משם צפונה עד לקרן הדרומיתמערבית של בית חולי הרוח
משם שלו; הצפוניתמערבית לקרן עד הרוח חולי בית של המערבי הגבול לאורך צפונה והלאה היהודי
עד הזה הגבול לאורך משם חיים; עץ בשכונת הפגשו עד הכרם בית כביש את הגבול חוצה צפונה
לנקודה עד הזה הרכוש של הצפוני הגבול לאורך מערבה משם הזה הרכוש של המזרחית לקרן

1 מסי עיר גבול סימן של הדרומית

.12 : המועצה חברי מספר

חאןיונים. : השם

: האזור

צפון;

תחום בעקבות הגבול נמשך בטא אל אחמד שיך רכוש של צפונית בקרן התקוע זויתי מברזל
דרומיתמזרחית משם בטא, אל שיך שם על הקרוי העזר לכביש התחברותו למקום עד הזה הרכוש
בצד הנמצא 1 מס' עיר גבול לסימן עד הזה הכביש של הדרומי הצד את המהוות הגדרות בעקבות



דרומית לקרן עד הראשי הכביש של דרום צד בעקבות דרומה משם יוניסעזה; חאן כביש של מזרח
מחמוד נכסי של הדרומיים התחומים בעקבות דרומיתמזרחית משם ג'רבוע! מחמוד בית של מערבית
אחמד ושיך זיאדה אבו מוסה אסטל, אל יוסף מוחמד אסטל, אל תורקי אסטל, עיש עודה גירבוע,
חאן הדרכים פרשת של צפוניתמערבית בקרן התקוע 2 מס' עיר גבול לסימן עד אצראוי אל

סוהילה. יוניסבני

מזרח:

הברזל מסלות של הראשי הקו של המערבי התחום בעקבות ודרומימערבי דרומי בכיוון משם
נמצא שם במקום יוניסרפח, חאן הדרכים פרשת של דרומיתמערבית לקרן עד (אי) הפלשתינאיות

.3 מס' עיר גבול סימן

דרום:

הצבר גדר לאורך יוניסרפא חאן כביש של דרום צד בעקבות צפונימערבי בכיוון משם
אל חאן של צפוניתמזרחית לקרן עד יונים בחאן הקברות בית של הצפונימערבי התחום ולאורך
הצפונית בקרן הנמצא 4 מס' עיר גבול לסימן עד ונמשך החאן את ומבליע הקיר בעקבות משם ווקף,
של החאן ומשם עד לקרן צפוניתמזרחית של רכוש חגי אחמד שעת: משם בכיוון דרומימערבי
בעקבות מערבה משם ואחיו; שעת מוחמד רכוש של הדרומית לקרן עד הצבר גדר בעקבות
גדר הצבר עד לקרן צפוניתמזרחית של רכוש עבדין עבדין: משם דרומיתמערבית בעקבות הקיר עד
אמיר אבו מוחמד נצראלה בית של מערבית לקרן עד הקיר לאורך ומשם 5 מסי עיר גבול לסימן
ואחיו: משם דרומיתמזרחית בעקבות הקיר עד לסימן גבול עיר מסי 6 הנמצא על גדר הצבר
המהוה את תחום הרכוש הנ"ל: משם הוא חוצה את כביש העזר בכיוון דרומימערבי ובעקבות גדר
קיר בעקבות צפוניתמערבית משם קבוש; מוחמד קדר אל עבד בית של דרומית לקרן עד הצבר
הבית הזה ונמשך לאורך גדר הצבר של רכוש חג' עיסה אל להם עד לקרן דרומית של חג' סלמה
לסימן עד יוניסרפח חאן של הישן הכביש של דרום צד בעקבות דרומימערבי בכיוון משם דאליז!
גבול עיר מס' 7 התקוע על גדר הצבר המהוה את תחום הרכוש של יורשי חג' סלים אל אגא:
ונמשך הים אל המוביל העזר כביש של דרום צד לאורך מערבה והולך הכביש את חוצה הוא משם

.8 מס' עיר גבול לסימן עד מטרים 55

מערב:

של מערב ובצד צפונימזרחי בכיוון הכביש תחומי בעקבות והולך הכביש את חוצה הוא משם
כביש העזר עד לסימן גבול עיר מס' 9 התקוע בקרן מזרחית של רכוש סולימן ברהאם אל שעיר: משם
חמד בית של מזרחית לקרן עד בארקי אל שריע של דרוםמערב צד בעקבות צפונימערבי בכיוון
ברהאם אבו מקלאד: משם הוא נמשך בעקבות התחומים החיצוניים ומבליע את הבתים של חמד ברהאם
צפונימערבי בכיוון העזר כביש את וחוצה מקלאד אבו וחסן מקלאד מוחמד בינת צפייה מקלאד, אבו
עד לברזל זויתי התקוע בתחום המזרחי של רכוש מוחמד אבו סיאם ואחיו: משם בכיוון צפוני עד



לברזל זויתי התקוע בקרן דרומיתמזרחית של רכוש מוחמד סיאם: משם בכיוון כללי לצפוןמזרח
לקרן עד החול גבעות עם הגובלים הנכסים של המערביים התחומים בעקבות והולך הכביש את חוצה
דרומית מזרחית של רכוש עבדול חמיד דאוד בכרי ושותפיו: משם מערבה בעקבות תחום הרכוש הנ"ל
של הרכוש בעקבות צפוניתמזרחית משם הנל: הרכוש של מערבית בקרן התקוע זויתי לברזל עד

המוצא. לנקודת עד בטא אל אחמד שיך

מספר חברי המועצה : 6.

לוד : השם

האזור;
: מזרח

אל כרם של מזרחית הדרומית הקרן עד דרומי בכוון אפייתה סית בסאכנת ג'מזו מדרך
בכלל. ועד מוג'אגה

: דרום

ועד הינידי בית עד דרומימערבי בכוון מוג'אגה אל כרם של הדרומיתמזרחית הקרן מן
שאין הצרה המסלה של הנתיבות בית של מערבית הדרומית הקרן עד מערבי בכיוון מכאן בכלל,
משתמשים שאין הצרה מסלתהברזל קו לאורך מערבי בכיוון מכאן בכלל. ועד יותר, בה משתמשים

בה יותר עד הנקודה שבה היא מצטלבת בקו מסלת הברזל לודחיפה,

: מערב

לעיל הנזכרת הצרה המסלה אליה מצטרפת שם מקום לודחיפה מסלתהברזל בקו הנקודה מן
בכלל. ועד באדר סאכנת בשם הידועה הבנינים קבוצת עד צפוני בכיוון

צפון;

לוד הקיץ שביל את הוא ועובר מזרחי בכיוון לודחיפה הברזל המסלת פני על באדר מסאכנת
וילהלמה בנקודה הידועה בשם כרם איל זרג', מכאן הוא ממשיך בכיוון מזרחי עד הבאר הידועה בשם
הומג'ה ועד בכלל. מכאן נמשך הגבול בכיוון מזרחי ועובר הוא את דרך לוד  בן שמן עד שכונת

אכויתה. סית

.6 המועצה: חברי מספר



מג'דל, ; השם

; האזור

מזרח:

כביש של מזרח צד לאורך דרומית הגבול נמשך כדרה אבו פרדס של דרומיתמערבית מקרן
משכונת מצאראני אל איברהים סולימן לבית עד עומר שיך אל יוסיף דאר את ומבליע ועובר חמה
מצאראני אל איברהים סולימן של והחצר הבית את ומבליע צפוניתמזרחית הגבול פונה משם זאקות:
זאקות, גאני אל עבד של המעובדות הקרקעות ואת הזאת השכונה של הבנינים ומגרשי הבתים ואת
עותמן עבד אל גאני זאקות, טאהה עבד אל גאני זאקות עד לסימן גבול עיר מס' 1 הנמצא בנקודה
משם התחנה; אל המוביל בכביש זקות גאני אל עבד טאהה רכוש של צפוניתמזרחית קרן נוגעת שבה
דרומה מחוצה לכביש הזה וחוצה את רחוב ז'וליס עד לקרן צפוניתמזרחית של גן עבד אל רחמן סלול
עותמן לטיף אל עבד בית של מזרח בקיר הגדר להתחברות עד הרכוש תחומי בעקבות דרומה ונמשך
עד הגדר בעקבות והלאה בכלל, והכביש הזה, הכביש לאורך משם סווידן; אל עיראק בכביש ברזק
נמשך והוא הזה הכביש את חוצה הוא משם תנא; דאר של הקיצוני המזרחי הבית שממול לנקודה
מזרחה ומשם דרומה ונמשך הכביש את חוצה תייר, מוחמד וכליל תנא דאר בתי את ומבליע דרומה
דרומית לקרן עד אלוד חוסיין ומחמוד באלאושה מוחמד עבדאלה של והחצר הבית את ומבליע
התחום את המהוה הצבר עד ישר בקו נמשך הוא ומשם אלוד חוסין מוחמד בית של מערבית
המזרחי של רכוש כליל טאהה זאקות ואחיותיו: משם לאורך הקצה המזרחי של משוכת הצבר הזאת
צפוניתמערבית לקרן ישר בקו ומשם מדהום כליל מרים גן של דרומיתמערבית לקרן עד דרומה
של הפרדס החדש השייך למחמוד עבדאלה אל שריף: משם לאורך הגבול המערבי של הפרדס הזה עד

תימה. בית אל המובילות הדרכים בתצלובת 2 מס עיר גבול לסימן

דרום:

הכביש של הדרומי בקצה לנקודה עד הזה הכביש פני על ישר בקו מערבה הגבול פונה משם
המוביל אל טחנת הקמח העומדת מטר וחצי דרומה מנקודת החיתוך הממשלתית מס' 10: משם הוא
הוא משם דהלום: שיך ווקף של צפוניתמזרחית לקרן עד הזה הכביש של הדרומי הקצה לאורך נמשך
עיר גבול לסימן עד תמים שיך ושל שאכיר שיך של הווקף ואת הזה הווקף את ומבליע דרומה נמשך
מס' 3: משם הוא נמשך דרומה ומבליע את אדמות עלי עבדאלה אל מדהום עד לסימן גבול עיר מסי
משוכת בעקבות הגבול הולך משם קייטא: דאר גן של הצפוני התחום את המהוה הצבר משוכת שעל 4

לתחום ומסביב הזה הגן של הדרומי והתחום המזרחי והתחום הצפוני לתחום מסביב הזאת הצבר
גבולעיר לסימן ועד עזה בכביש התחברותו למקום עד דרומה קייטא דאר של הבנין מגרש של המזרחי
מס' 5 : משם עובר הגבול על פני הכביש ונמשך בכיוון מערבי כללי לאורך צד דרום וצד מזרח של
מגרש של דרומיתמזרחית בקרן ברברס ברחוב התחברותו למקום עד עזה לכביש המוביל הכביש

תחנת המשטרה.



מערב:

אחמד מוחמד ובית ברארה מוסטפה לבית עד המשטרה תחנת של מערב מצד פונה הוא משם
מומה עד לקרן דרומיתמערבית של חצר כליל מוסה מדהום ועד לסימן גבול עיר מסי 6 ומשם בקו
דרומית בקרן 7 מס' עיר גבול בסימן מגידלנליה כביש נוגע שבה לנקודה עד מערבה ישר
מערבית שלה: משם לאורך הגבול המערבי של הגורן עד לסימן גבול עיר מסי 8 בקרן צפונית
הכביש של המערבי הקצה את המהוה הצבר משוכת בעקבות והולך סהרה אל דרב של מערבית
מנגד גיירה אל כפר לעומת הכביש מסתעף שמשם בנקודה הנמצא 9 מסי עיר גבול לסימן עד הזה
בית של המזרחי הגבול בעקבות נמשך הוא משם המושלמי: הקברות בית של דרומיתמזרחית לקרן
איברהים שיך חכורת של צפוניתמערבית בקרן 10 מס' עיר גבול לסימן עד המושלמי הקברות

דיהין. אל אבו מטר

צפון:

אל עבד ושל דיהין אל אבו מטר איברהים שיך חצר של הצפוני התחום בעקבות מזרחה משם
הזה הבית את ומבליע תות, אל אבו מחמוד חלימה בית של צפוניתמערבית לקרן עד האברון רחמן
נכסי של צפוניתמזרחית לקרן עד בידאווי ופאראס דידאווי עבדאלה שאסורה, חסן מוחמד נכסי ואת
חממה בכביש ואשאוויה ז'ומיזה הקרוי לעץ עד ישר בקו הגבול נמשך זאת מקרן בידאווי! פאראס

ומשם בקו ישר עד לנקודת המוצא.

מספר חברי המועצה :6.

השם : שכם.

צפון:

הגבול נמשך שיך אל כרם של הצפוניתמערבית הקרן את ירושלים כביש עובר שבה מנקודה
מוחמד של והחצרות הבנינים את ומבליע ומקיף כביש, אותו של צפון צד לאורך דרומימזרחי בכיוון
בלייבוס קיר של מערבית לקרן עד ישר בקו צפוניתמזרחית משם ;68 לק"מ עד סוראקג'י אל סעיד
ע"י תצלובת מסלות הברזל בשביל המוביל אל מחצבת האבן: משם בעקבות הקיר הצפוני של רכוש
של מערב צד לאורך דרומי בכיוון הגבול פונה משם דין! אל אמד בכביש נוגע שהוא עד בלייבוס
אל ישר מזרחה הגבול נפנה ומשם 1 מס' עיר גבול לסימן עד בכלל, הכביש ואין דין, אל אמד כביש
נקודת המדידה T.P.  48 ברכוש פואד מלהאס ונמשך אל סימן גבול עיר מס 2 ומשם דרומיתמזרחית



ישר הגבול נמשך משם אסירה ברחוב זעתר, חסן של לביתו מעל האבן, קיר התחברות למקום ישר
לסימן גבול עיר מס' 3 ועד לסימן גבול עיר מס' 4 הנמצא מאחורי בית איברהים סעד אל דין: משם
לאורך ודרומיתמזרחית דין אל סעד איברהים רכוש של המערבי התחום לאורך דרוםיתמערבית
בית שמאחורי 5 מס' עיר גבול סימן אל ישר הצבר ומשוכת חמודה נימר רכוש של הצפוני התחום
עבדולה כליפה משם דרומה ישר לסימן גבול עיר מס' 6 שמאחורי בית פת אלה מורייש: משם
דרומיתמזרחית בקו ישר אל הקיר המהוה את הקרן הצפוניתמערבית של רכוש מוחמד עלי טובילה:

משם בעקבות התחום הצפוני של נכסי עלי טובילה וצלח אל אסי עד לסימן גבול עיר מס' 7.

מזרח:

משם בקו ישר בכיוון דרומימערבי לצד מזרח של הרכוש הגדור אשר לדהוד אל טהר ואחיו
עיי כביש ירושלים, והרכוש גופא בכלל: משם דרומיתמזרחית בעקבות צד צפון אל הכביש הנ"ל עד
כביש את הגבול חוצה משם אלה את ומבליע ומקיף העיריה של המטבחים ובית הבורסקי לבית
למרגלות עד החקלאית המשתלה של המזרחיים התחומים לאורך דרומיתמערבית ונמשך ירושלים

הכפים שבתחתית הר גריזים.

דרום:

נמשך הוא ומשם 8 מסי עיר גבול לסימן עד מערבי בכיוון הללו הכפים רגלי בעקבות משם
בקו ישר עד לנקודת המדידה B 212 על כביש טור: משם בכיוון צפונימערבי אל התחום הדרומי של
בית חגי מוחמד אלייבה והלאה עד לסימן גבול עיר מסי 9 באדמת חגי מוחמד אשור: משם בקו ישר
עד לסימן גבול עיר מסי 10' בקרן הקיר המהוה את התחום בין נכסי מחמוד ובין נכסי קמיל אשור:
מרגלות לאורך מזרחי בכיוון נמשך הוא ומשם לקצהו עד דרומה הזה הקיר בעקבות הגבול הולך משם
הכפים, עובר מאחורי בית חג' אמין אל אבווה עד לקצהו הדרומי של הקיר המפריד בין נכסי סיף אל
דין גאנם ובין נכסי נמן בולאס: משם דרומיתמערבית עד לסימן גבול עיר מס' 11 ומשם בקו ישר

עד לנקודת המדידה T. P. 83 על יד ראש העין.

מערב:

שוכיראת רחוב של המערבי התחום בעקבות צפונה ומשם בכלל, העין וראש העין, לראש משם
לאורך מערבה משם גזל: חסן בנכסי נוגעים האדי עבדול דרי שנכסי במקום 74 מדידה לנקודת עד
התחום המפריד בין הנכסים האלה עד לסימן גבול עיר מסי 12 ומשם ישר לסימן גבול עיר מס' 13:
שביל על 15 מס' עיר גבול לסימן ישר ומשם 14 מסי עיר גבול לסימן עד צפונימערבי בכיוון משם
בכיוון בכלל, והשביל הזה, השביל בעקבות מערבה משם המושלמי; הקברות בית את הגובל הסוסים
לכפר טיל עד שהוא מגיע לקצהו המערבי של הקיר המהוה את התחום המערבי של רכוש סמיח
עבדול האדי : משם בכיוון צפוני בקו ישר עד לקרן דרומית מזרחית של מהאפיר אל
ישר בקו האבן קירות בעקבות הגבול הולך ומשם שכםרפידיה הסוסים שביל שעל גרבייה
בתכלית עד לקרן דרומיתמזרחית של חצר קזם קמל: משם לאורך התחום הדרומי של



החצר הזאת עד לקרן דרומיתמערבית שלד.: משם ישר לסימן גבול עיר מס' 16 שמאחורי בית חג
מוחמד אבו שמאט: משם לאורך התחום המערבי של רכוש אבו שמאט עד לכביש הראשי של רפידיה;
עיר גבול לסימן עד אותו וחוצה רפידיה כביש של דרום צד בעקבות והולך מזרחה הגבול פונה משם
מס' 17: משם הוא נמשך בכיוון צפוני והולך בעקבות הקיר המערבי של רכוש חג' אחמד יוניס עד
לכביש מגיע שהוא עד הזה הכביש של מערב צד לאורך משם סמארון! בית אל המוביל העזר לכביש
התחום את המהוה הכביש של מערב בצד הקיר לאורך נמשך הוא משם אותו; וחוצה שכםטולכרם

שלו המוצא בנקודת ירושלים בכביש נוגע שהוא עד שיך אל וכרם חמיד צהיל כרם של המערבי

.8 המועצה: חברי מספר

נצרת השם:
: האזור

מזרח:
ובכיוו ראיס ביי רגיא רכוש סיך, הרי פסגות דרך ישר בקו טבריא בכביש 143 מקילומטר
מזרחי דרך קרקעות ההוספיץ האוסטרי, קנג' אגה אסעד ומחמד עטאלה עד הדרך המוליכה לעין
מהיל. משם בכיוון דרומי על הגבול של אדמת  חנא מוסמר וג'מיל סלמן וכולל את האדמה הזאת
ונמשך דרומה עד הדרך המוליכה להר תבור. משם נמשך הגבול דרומה דרך אדמת עבדאלה חטחוט

איכסאל. לכפ המוליכה לדרך ישר ובקו עואבדי אל וכרום

: דרום

הדרך את וכולל טאהא אבו לאדמת המוליך השביל דרך מערבי בכיוון לאיכסאל המוליכה מהדרך
מערבי בכיוון משם הקברות. בית את וכולל החדש הלטיני הקברות בית של המזרחי החלק ולארך הזאת
בין אדמות הווקף היוני האורטודוקסי ואדמת קנג' אסעד וכולל את אדמת האחרון. משם בקו ישר
הדרך עד פאהום עזיז עבדול יורשי אדמת את עובר הגבול ומשם הנפילה. להר המובילה לדרך

לעפולה. מנצרת המוליכה

: מערב

מכביש נצרתעפולה הגבול עובר את אדמת שטח היער הסגור אל כביש נצרתחיפה. משם
צפוני בכיוון משם שנלר. אדמת גבול לאורך צפוני בכיוון רסין אבו אדמת את וכולל הגבול נמשך
עד הדרך המוליכה לאום קביי. משם נמשך הגבול צפונה וכולל את בית אסעד ראעי ובתי משפחת

אינדריה עד הדרך המוליכה לבית היתומים הסילזיאני הישן ובית שוקחה.



: צפון

אדמת עד הדרך לאורך הגבול נמשך שוקחה וגני הישן הסילזיאני היתומים בית שבין מהדרך
נבי סאין. משם חוצה הגבול את אדמת חנא מחשי ודרך ציפורי בכיוון צפונימזרחי וכמו כן את השביל
צפורי דרך לאורך מזרחי בכיוון משם באוארדי. ואדמת פרח מיכאל גן אסעד, סולימן לנכסי המוביל

.143 קילומטר עד טבריה וכביש
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רמאלה. : השם
: האזור

מזרח ;
של הקיצוניתמזרחית בקרן קש אבו טאריק נוגע שבה מנקודה הגבול נמשך הצפון מן החל
הזה הרכוש של המזרחי התחום בעקבות ודרומה' מערבה הגבול נמשך משם בטה: עבדאלה רכוש
בעקבות והלאה שטארה טאריק פני על הגבול נמשך משם זרור; סלים רכוש של המזרחי והתחום
שבה לנקודה עד ראיה' איוב ומיכאל צלח סולימן תותח, אליאס זרור, סלים נכסי של המזרחי התחום
הכביש פני על ישר בקו נמשך והוא רמאלהבירה הראשי בכביש ראיה איוב מיכאל של רכושו נוגע
הגבול הולך משם האמריקאי, המיסיון של לבנים הספר בית פתח יד שעל המערבי העמוד בואכה
לקרן עד אריק ביתוניהעין וכביש בירהרמאלה כביש של דרום צד בעקבות דרומימערבי. בכיוון
עד הזה הרכוש של הדרומי התחום בעקבות מזרחה משם ג'מעה; אל הווקף רכוש של דרומיתמערבית
רכוש של מערב צד בעקבות דרומיתמזרחית, משם רמאלהירושלים; בכביש נוגע הוא שבה לנקודה

כדורה. ז'יריס רכוש של הדרומי בתחום נוגע שהוא עד חטאס עיסה

צפון.
טירה. אל לעיראק ומשם ג'דאלה, אבו עיסה לאדמת עד ואז'לוגי סעד של מהמחצבה

: מערב
מעיראק אל טירה לאל מורייגימה.

: דרום
מאל מורייג'מה לעין מינג'יד  משם לג'בל מיסיון:  משם לאל דייק:  משם לקצה הדרומי

של מסלת הברזל הצרה.

.7 המועצה: חברי מספר



רמלה השם:
: האזור

: מזרח

במסלת כראיב, של המערבי התחום מן חלק המהוה הצבר, משוכת נפגשת שבה מנקודה
בכביש יפוירושלים כביש להצטלבות שמנגד לנקודה עד הברזל מסלת לאורך דרומי בכיוון הברזלי
לנקודה עד בכלל והכביש האוירונים תחנת כביש של לארכו דרומהמערבה משם האוירונים. תחנת

שממנה מסתעפת הדרך למוריסטאן עד לקרן צפוניתמזרחית של הגורן.

דרום :

של ההסתעפות לנקודת עד מוריסטאן כביש של הדרומי התחום לאורך מערבי בכיוון משם
סינדאריה. בכביש הפגישה לנקודת עד בכלל והכביש עקיר כביש של לארכו משם עקיר, כביש

: מערב

הקברות בבית הכביש נפגש שבה לנקודה עד סינדאריה כביש של לארכו צפוני בכיוון משם
משם מוסטפה, אל לסידרת עד הנ"ל הקברות בית של הדרומי התחום לאורך משם צלח, נבי של
מקלאבין, ואל מוחמאטייה של המערבי התחום את המהוה הצבר, משוכת לאורך צפוני בכיוון
בכלל והכביש הנ"ל הכביש של לארכו מזרחה משם צלח. מנבי הכביש של ההצטלבות לנקודת עד
הק"מ עד ירושלים  יפו כביש של הדרומי התחום לארך מערבי בכוון משם יפוירושלים. לכביש

זמביל. של הצפונית לקרן עד יפוירושלים כביש של הצפוני התחום לאורך משם .45.089

: צפון

ביאראת של המערבי בתחום נפגש היא שבו למקום עד ענאזיה כביש לאורך מזרחה משם
התחום לאורך מזרחה משם הנ"ל, הביארת של הדרומיתמערבית לקרן דרומה משם מהאס. אל
של דרומיתמזרחית לקרן עד הצבר משוכת לאורך ומשם מהאס הכביש את חוצה הדרומי,

הברזל. מסלת של לנקודתהמוצא עד הצבר משוכת לאורך צפוני בכוון משם מהאס, אל ביארת
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צפת : השם

: האזור

היהודים של הקברות בית מערב צד קצה עד מערב לצד ישר בקו ג'ודידה מואדי מצפון,
לצד ישר בקו נמשך הגבול משם תהתה, דארייה מאדמת צפת אדמת המחלק שביל שישנו במקום
תחתה, דאריה מאדמת צפוניתמזרחית בצד הנמצא כסרי אל מכרם הצפון לתחום נוגע שזה עד דרום
משם ראשאלכתף, בשם הידועה לאדמה מלמטה צפתטבריה דרך עד דרומיתמזרחית ישר בקו משם
אדמת המפרידה נעמת" "חלת הנקראת מהאדמה הצפון לתחום מגיע שזה עד דרום לצד הדרך באותו
צפונית ישר משם ערבי", נעמה מחלת הצפון תחום עד מזרח לצד ישר בקו משם מדריהתחתה, צפת
צפתראש הכביש דרך עד צפוניתמזרחית לצד משם בכלל, ועד תחתה אל חמרה אל עין עד מזרחית
פנה ומשם באותו הקו לצד צפון עד עיןאלזרקא ועד בכלל, מעין אל זרקא נמשך הגבול לעין
אלחסל ונמשך דרומה עד הנקודה במקום שואדי ג'ודידה מהוה זויות ישרות עם דרך ביריה

הואדי. לאותו מערבה ישר בקו ומשם צפת,
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שפרעם. : השם
: האזור

צפון:
רכוש של דרומיתמערבית בקרן הנמצא 1 מס' עיר גבול בסימן שפרעםחיפה מכביש החל
מבליע עזם, פריד של וחצרו ביתו של והצפוניים המערביים התחומים בעקבות הגבול נמשך עזם פריד
הראשי הכביש אל אחורנית ומשם עזם פריד רכוש של המזרחי צדו את המהוה כבישהעזר את בתוכו
סובב משם שעבי! עלי של הבית קרן אל צפורייה כביש של הצפוני צדו לפאת הגבול עובר משם
הגבול את הקירות החיצוניים, לרבות את הבית ואת התחום הצפוני של רכוש נעים אל חג' ואת הקיר
בית של המערבי התחום בעקבות והולך מצפין הוא ומשם אסעד חוסין חסן רכוש של המערבי
:SA 77 'הקברות המושלמי ושל הגורן עד לקרן הצפוניתמזרחית שלו על יד נקודת המדידה מס
הקברות בית ושל הגורן של הצפוניים התחומים בעקבות דרומימזרחי בכיוון הגבול נמשך משם

.2 מסי עיר גבול בסימן המסומן באתוס חנא רכוש של המזרחית לקרן עד המושלמי

מזרח:

לברזל עד כטיב אל עבדאלה עבד רכוש של צפוניתמזרחית לקרן דרומיתמערבית משם
הזויתי בצד מערב של הכביש המהוה את הקרן הצפוניתמזרחית של רכוש עבדול האדי יסין: משם
בכיוון דרומי לאורך צד מזרח של הכביש עד למקום התחברותו עם תחום הרכוש של חוסין נכסאד:



יד על עלי אל חוסין עבד בית של צפוניתמזרחית לקרן עד הנ"ל הרכוש תחום לאורך מזרחה משם
וכאמיל שאהין נעים נכסי של המזרחיים התחומים בעקבות דרומי בכיוון משם !73 מס' המדידה נקודת
שאהין, ואף הנכסים בכלל, עד לסימן גבול עיר מס' 3 התקוע בנקודת ההתחברות של התחום הזה עם
בכביש הכביש התחברות לנקודת עד בכלל' והכביש הכביש, פני על משם איבילין; כביש של דרום צד
מס' המדידה נקודת דרך בכלל, והכביש הכביש, לאורך דרומימזרחי בכיוון משם צפורייהשפרעם;
71, חוצה את הכביש הראשי של צפורייה והלאה בצד מזרח של כבישהעזר עד לרכוש אל דבורי:
הקרן מול 4 מס' עיר גבול לסימן עד בכלל, והרכוש הנ"ל. הרכוש של החיצוני לתחום סביב משם

חדד. אל חנא רכוש של המזרחית

דרום:

חנא נכסי של הדרומיים התחומים בעקבות מערבי בכיוון ונמשך הכביש את הגבול חוצה משם
נקודת ע"י ג'מל אל סלים נכסי של דרומיתמערבית לקרן עד גימל אל וסלים כרכבא ז'יריס חדד. אל
המדידה מס' SA81; משם חוצה הגבול את הכביש דרך נקודת המדידה SA 81 עד לקרן דרומית
מנצורה בבא, אל מכולה נכסי של הדרומי התחום לאורך ונמשך חדד אל עבדולה רכוש של מזרחית
כבישהעזר עם ההתחברות לנקודת עד רחמה אבו וסמיח רחמה אבו יוסף ז'ארוס, עיסל סלים קייסר,
המהוה את הקרן הדרומיתמערבית של רכוש סמיח אבו רחמה: משם לאורך כבישהעזר, וכביש
לאורך משם כבישהעזר; אל חזרה משם ונסב חישמי מוחמד של וביתו החצר את ומקיף בכלל, העזר
לקרן עד כבישהעזר לאורך שנית הגבול עובר עיביד אבו סולימן של הגורן ובצד ככישהעזר
עד הזר, הרכוש של הדרומי התחום לאורך והלאה חמאדה עלי שיך אל רכוש של דרומיתמזרחית

כבישהעזר עם התחברותו במקום 5 מס' עיר גבול לסימן

מערב:

חסן; אבו של חצרו ואת ביתו את וכולל ומקיף הכביש של מערב צד לאורך צפוני בכיוון משם
יוסף רכוש של דרומיתמערבית לקרן עד הכביש של צפון בצד ונמשך הכביש את הגבול חוצה משם
צידקי, אל עלי אל יוסף רכוש של המערביים התחומים לאורך צפוני בכיוון משם צידקי; אל עלי אל
רכוש של והמערבי הדרומי והתחום גימל אל עבד של וחצרו ביתו של הדרומי והתחום העזר כביש
דאוד אל כורי: משם חזרה לאורך הכביש עד לקיר הצפוני של מיכאיל אוסטפן, ומשם והלאה אל
שפרעם הראשי הכביש של מערב בצד התחברותו במקום 6 מסי עיר גבול לסימן עד הצפוני התחום
חיפה: משם לאורך הכביש הזה, והכביש בכלל, עד למול נקודתהמוצא  סימן גבול עיר מס 1,

עזם. פריד רכוש של דרומיתמערבית בקרן הנמצא
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תלאביב : השם
האזור:

צפון:
מים התיכון במקום השתפכות נהר העוג'ה (ירקון) מזרחה לארך השפה הדרומית של הנהר עד

לקרן צפוניתמערבית של מטע המוז של מר פ. גרול.

מזרח :
המטע, של הדרומיתמערבית לקרן עד דרומי בכוון הזה המטע של המערבית הגדר לארך משם
פרדסו של המערבית הגדר לארך דרומה משם הנ"ל' המטע של הדרומית הגדר לארך מזרחה משם
לארך מערבה משם לסומיל. המוביל השביל לארך מכאן שלו. הדרומיתמערבית לקרן עד גרול פ. מר של
בקיר המסוימת מלאך, מנדל מר אדמת של המזרחי הגבול ולארך הזה השביל של הדרומי הצד
ובגדר, עד לנקודה שבה הוא נפגש במשובת הצבר המשמשת גבול לפרדסו של חנה אפ' דמיאני עד
הגיעו לבור השופכין. משם דרומה לאורך הבור ומשובת הצבר המשמשת גבול מערבי לפרדסו של
אפ' מוצטפה אדמת של מערבי גבול המשמשת והמשובה הזה הבור המשך לארך דמיאני, אפי חנא
וכפר נבי אל עבד שיך שבין הדרך פני על אחמד. אפ' סעיד אדמת של המערבי והגבול חוסנין אבו
לנקודה עד ביבי אפי אמין אל עבד של לפרדסו מזרחי גבול המשמש הבור המשך לארך משם סומיל,
הצבר משוכת לארך מערבה מכאן ויימן, דניאל מר של פרדסו של הצפוני לגבול מצטרף הוא שבה
המשמשת גבול צפוני לפרדסו של מר דניאל ויימן, עד לקרן הצפונית מערבית שלו. מכאן דרומה לארך
השטים משוכת לארך מזרחי בכוון מכאן מערבית, הדרומית לקרן עד הפרדס אוחו של השטים עצי משוכת
הצבר משוכת לארך משם שלו. מזרחית הדרומית לקרן עד הפרדס, לאותו דרומי גבול המשמשת
הצבר משוכת לארך צפונה משם הכרמל, לרחוב עד ויימן דניאל מר של לכרמו דרומי גבול המשמשת
מערבית, הצפונית לקרן עד פורטליס פרדס של הדרומי הגבול לארך מערבה משם הדרכים. פרשת עד
משם שלו. מערבית הצפונית לקרן עד פורטליס פרדס של המערבי הגבול לארך צפונה מכאן שלו
הגבול לארך דרומה משם שלו, מזרחית צפונית לקרן עד פורטליס פרדס של הצפוני הגבול לארך מזרחה
דרומה ופונה השביל את חוצה הוא מכאן שלו. מזרחית הדרומית לקרן עד פורטליס פרדס של המזרחי
השיטים משוכת לארך נמשך והוא כדרה, אבו לאדמת מזרחי גבול המשמשת הצבר משוכת לארך
השטים משוכת לארך נמשך הוא מכאן סיידה. אפי מוצטפה של לפרדסו מזרחי גבול המשמשת
מזרחי גבול המשמשת הצבר משוכת לארך נמשך והוא הדירים, לשכונת מזרחי גבול המשמשת
האחים של לפרדסם מזרחי גבול המשמשת הצבר משוכת לארך נמשך והוא עזוני, מר של לפרדסו
התחנה מבלעדי אך הלוי. יהודה שברחוב הטרנספורמטור לתחנת עד הרחוב אמצע לארך משם ליטוינסקי.
הצבר משוכת של מערבית הדרומית לקרן עד הלוי יהודה רחוב מרכז לארך דרומה ומשם עצמה,
לאותו דרומי גבול המשמשת הצבר משוכת לארך מזרחה מכאן גונטנר. מר של פרדסו של
הפרדס עד כביש יפופתחתקוה, וכשהוא חוצה אותו: מכאן דרומה לארך הגבול המזרחי של אותו
מכאן עראפה, אפ' חוסיין של ופרדסו אויל וקואום הברת נכסי של ההצטלבות לנקודת עד הכביש
שבו עראפה אפ' חוסיין של ופרדסו אויל וקואום חברת של והמזרחי הצפוני הגבול לארך מזרחה
חוצה הקו את הרחוב עד לנקודת ההצטלבות הנ"ל, משם מזרחה לארך הגבול הצפוני והגבול המזרחי
עראפה אפ' חוסני של פרדסו של הדרומיים הגבולות לארך מזרחה מכאן אויל, וקואום חברת של



דרומה מכאן שרונהסלמה. דרך עם שלו החבור לנקודת עד דוקרנים ברזל חוטי במשוכת הגדור
לארךכביש שרונה סלאמה, מבלי שיכלול אותו, עד לקרן הצפונית מזרחית של פרדסו של ודיע אפ' תמרי,
אותה ובהמשך הנ"ל, לפרדס צפוני גבול המשמשת הדוקרנים הברזל חוטי משוכת לארך מערבה מכאן
מסלת אדמת את הקו חוצה משם לרכבת. עד רוק אדמונד מר של לפרדסו צפוני גבול המשמשת הגדר
הברזל של פלשתינה א,,י. משם מזרחה לארך גדר הגבול הדרומי של מסלות הברזל של פלשתינה
לאורך דרומה משם גיבין, אבו אפ' זוהדי של לפרדס מערבי גבול המשמשת הצבר למשובת עד (א"י)
מזרחה משם הפרדס, אותו של הקיצונה מערבית הדרומית לקרן עד המשכה ולארך הזאת הצבר משוכת
ממול שלו מזרחית הדרומית לקרן עד פרדס לאותו דרומי גבול המשמשת הצבר משוכת לארך
של מערבית הצפונית לקרן עד סאכנת" בכביש (א"י) פלשתינה של הברזל מסלות תצלובת למקום

פרדסו של עטאל.

: דרום

השטים משוכת גדר לארך הוא נמשך אך עטאל של לפרדסו מחוצה מערבה משם
הצבר משוכת בואכה השביל את הקו חוצה משם לפרדס. צפוני גבול המשמשת הצבר ומשוכת
המשמשת גבול מזרחי לפרדסו של חסן אפנדי עלי מחמוד שאינו נכלל בזה, משם צפונה
המשמשת הצבר ומשוכת הגדר לארך מערבה משם זה, פרדס של מזרחית הצפונית לקרן עד
הצבר משוכת לאורך דרומה משם שלו' המערבית הצפונית לקרן עד פרדס לאותו צפוני גבול
זלאף אבו עלי שיך של פרדסו עם גובל הוא שבו למקום עד הנ"ל לפרדס מערבי גבול המשמשת
אותו של מערבי גבול המשמשת הצבר משוכת לארך דרומה משם שלו. מערבית הצפונית לקרן ועד
לארך מערבה משם יפוסלאמה. המלך בדרך הפרדס אותו של מערבית הדרומית לקרן עד הפרדס
העליה, רחוב מרכז לארך צפוני בכוון משם העליה, לרחוב עד זה כביש של הצפוני הגבול
לכביש עד אביב תל של המסחרי המרכז של הדרומיים הגבולות לאורך כללי מערבי בכוון משם
לקרן עד יפותלאביב דרך של הדרומי הגבול לארך מזרחי צפוני בכוון משם יפותלאביב,
לקרן עד ולהלה שכונת של המזרחי הגבול לארך צפוני בכוון משם ולהלה, שכונת של מערבית הדרומית
ומשם הרכבת. לגשר עד הברזל מסלות מרכז לארך דרומימערבי בכוון משם שלה מזרחית הצפונית
צפונהמערבה דרך רחוב שלוש עד לנקודת ההצטלבות שלו עם רחוב אברבנאל' משם דרומית
ברנט רחוב דרך מערבית צפונית משם לרכבת, עד אברבנאל רחוב של הצפוני הגבול לארך מערבית
אך המנשייה רחוב דרך מזרחי צפוני בכוון מכאן המנשייה, רחוב עם שלו ההצטלבות נקודת בואכה
מכאן ג'בר, לטחנת מחוצה מזרחי בכיוון מכאן בכלל. עד ולא זכריה לטחנת עד עקאד, בית לא
עיש אל של לביתו צפונה מכאן בלעדיהם. אך וחומצי. דבאס של המשותפים נכסיהם בואכה צפונה
כולל הקו אין אך סומיל כביש מעבר של המערבי הגבול לארך צפונה משם מערבה, פונה הוא ומשם
את ביתו של יחיה אבו סית. מכאן בכוון מערבי לגבול הצפוני של בית חג' זוהדי עבדו, משם בכוון
הצפוניתמערבית לקרן עד נציף ביי אמין נכסי לארך מערבי בכוון משם מסעודייה, כביש לארך דרומי

הים שפת על הנ"ל הנכסים של

: מערב
התיכון. ים

.15 המועצה,: חברי מספר



טבריה ; השם
: האזור

: מזרח

לאורך דרומית ונמשך צפת, בדרך 184082 בק"מ 1 מס' עיר גביל מסימן המתחיל קו ע"י
בעקבות נמשך הוא משם העתיקה; העיר בחומת נפגע הוא שבה לנקודה עד הדרך של המזרחי הצד
התחום הימי של העיר העתיקה מהמגדל הצפוני עד למגדל הדרומי: משם נמשך הקו עד לגבולות
נפגש ששם למקום עד האורתודוכסי ביתהקברות את וכולל הכנרת, של הקדמית השפה לארך הנכסים
,2 מס' עיר גבול לסימן עד טבריהצמח כביש של המזרחי בצד הקו נמשך משם צמח; בדרך תחומו

.174.500 בק"מ עכשיו הנמצא

דרום :

שלו הדרומיתמערבית לקרן עד שטן ישראל נכסי של הדרומי התחום בעקבות מערבה משם
המושלמי. הקברות בבית סאקיינה סית קבר של דרומיתמערבית לקרן עד ישר בקו משם

: מערב

לגשר עד השביל של המערבי לצדו ונמשך טבריא חמי אל המוביל השביל את חוצה הוא משם
האבנים גדר לאורך משם אחוה; שכונת של הדרומי בקצה הואדי פני על הזה שבשביל הביטון
בירותי וסלים יאיר אברהם מזרחי, נסים סעיד, אל עלי חמד חסן נכסי של המזרחי התחום את המהוה
אל ואדי עם לנקודתהתחבורת עד התחום בעקבות משם שיק; בנכסי נפגש הוא ששם לנקודה עד
גזאל: ועל פני הואדי עד לסימן גבול עיר מס' 3; משם לאורך הקצה הצפוני של הואדי עד למשוכת
הצבר המהוה את התחום הדרומי של נכסי כליל אחמד כרטביל, מערבה לארך משוכת הצבר על שפת
הואדי עד לקצה המערבי בסימן גבול עיר מס' 4 : משם צפוניתמערבית בקו ישר אל הקרן הדרומית
בקו משם הבית אותו של הצפוניתמערבית לקרן משם כרטביל של והחצר הבית של מערבית
ישר עד לאבןתחום בקרן הדרומיתמזרחית של רכוש פיק"א. משם צפונה בעקבות התחום שבין
לבנים הספר בית מגרש של הצפוניתמערבית לקרן עד פיק"א אדמת ובין הממשלתי לבנים הספר בית
התחום את המהוה הקיר של הדרומיתמערבית לקרן עד ישר בקו צפוניתמזרחית משם  הממשלתי
ישר בקו משם הללו: הבתים גוש של הצפונית הקרן אל הזה הקיר בעקבות ומשם פיק"א בתי של
על פני הדרך עד לקרן הצפונית של רכושו של דרוקר: משם צפונה מסביב לתחום המערבי  של
של מערבית הדרומית הקרן אל ישר בקו משם  שלו הצפוניתמערבית לקרן עד דרוקר של רכוש
רכוש יעקב נחמד משם מערבה לקרן הדרומיתמערבית של רכוש אברהם פייקוב: משם לאורך
הקרן אל מערבי צפוני בכוון משם שלו הצפוניתמערבית לקרן עד הזה הרכוש של המערבי התחום
לקרן צפונה חוטיהברזל משוכת בעקבות משם  מילקי אל סעיד רכוש של הדרומיתמערבית
הצפוניתמערבית של הרכוש הזה והלאה לצפון בכיוון ישר, חוצה את אדמת פיק"א עד לקרן
אדמות בין הברזל חוטי משוכת לארך ישר בקו משם  נאג'ייה תופיק רכוש של הדרומיתמערבית



גרוסמן ותופיק נג'ייה עד לקרן הצפוניתמערבית של רכוש תופיק נג'ייה; משם צפונה בקו ישר
עד לסימן גבול עיר מס' 5 על פני ואדי באב אל וידואן: משם לאורך אמצעיתו של הואדי הזה
לקרן הדרומיתמערבית של רכוש סעדייה: משם סובב הגבול את הרכוש הזה ופונה צפונה בקו ישר
תחום של הצפונית בנקודה טבריהנצרת. החדש הכביש של הדרומי לצדו 6 מסי עיר גבול לסימן עד
שלה נקודתהתחבורת אל הזה הכביש של הדרומי הצד לארך מערבה אוהאנא;משם מאיר של הרכוש
עד הישנה הדרך של המערבי הקצה בעקבות משם 17 מס' עיר גבול בסימן נצרת של הישנה הדרך עם
נצרת כביש של הדרומי הצד בעקבות משם נייברג; בית יד על החדש בכביש שנית נפגש שהוא
הדרומיתמזרחית הקרן אל ישר בקו מערבי בכיוון משם ;172 בקמ 8 מס' עיר גבול לסימן עד החדש
לקרן עד העובדים שכונת של הבנינים ותחומי הקיימת המשוכה לאורך והלאה המשוכה של

שלה. הצפוניתמערבית

: צפון

אל מצפה של המים הספקת של הצנור ורצועת הצפונית מהגדר חלק לאורך הקו נמשך משם
הקרן הצפוניתמזרחית של רכוש רותבלט: משם מזרחית לארך התחום של שכונת קריתשמואל אל
הקרן אל מזרחי דרומי בכיוון משם לממשלה! השייך הצריף מגרש של הצפוניתמזרחית הקרן
בקו משם שלו: מזרחית הדרומית לקרן עד הזר, התחום ולאורך פיקסמן רכוש של הצפוניתמזרחית
עבדול שיך אדמת את חוצה דרומה, משם אבודיירה; רכוש של הצפוניתמזרחית הקרן אל ישר
סלאם תבארי אל הקרן הדרומיתמזרחית של קיר המגרש אשר לתחנת הכח של רוטנברג: משם מזרחה
לברכתמים המשמשת האדמה ואת טברי סלאם עבדול שיך של הקרקע את שנית חוצה ישר, בקו
עד שלו הצפוני התחום לאורך מזרחית משם רוף; אלפרד הרכוש של הצפוניתמערבית לקרן עד

צפת. דרך של נקודתהמוצא ,174.082 בק''מ עכשו הנמצא 1 מסי עיר גבול לסימן
מספר חברי המועצה: 7.

השם : טולכרם
האזור:

מזרח :

הצפוניתמזרחית לקרן עד ודנאבה שכםתלכרם כבישי עוברים שבה מנקודה העובר ישר קו

ביתהמטבחים, של המזרחית לקרן ישר בקו מכאן סמרין; וערית בשם הידועים הממשלה נכסי של
בקו ומשם שלו, הדרומית לקרן ועד הגן גבול לארך זגאל קאייד גן של המזרחית לקרן ומשם
חסן של הגן לגבול עד הכביש לרוחב משם עודי; אל מחמוד חסן גן של הדרומית לקרן ישר
אבו סיריה ושותפיו, נצר אל גילאד ואחיו: משם דרומה לארך הגבול הזה עד לקרן הדרומית

שלו. מזרחית



: דרום

לקרן עד ואחיו, ג'לאד אל נצר ושותפיו, סיריה אבו חסן של הגן גבול לארך מערבה משם
המערבית שלו. משם מערבה בקו ישר עד לבאר הידועה בשם ביר דוקסון, הנמצאת בגן חוסיין סמור:
משוכת לאורך משם ; קראיב אל כרם את המחלקת הצבר משוכת של המזרחי לקצה ישר בקו משם
בגבול נפגש הוא ששם אחמד חלית בואדי לנקודה עד ישר בקו משם שלה! המערבית לקרן עד הצבר,
לכביש עד מנצור אל עלי שיך בני של הנכסים גבול לארך מערבה ומשם אקוייבה, אל אדמות

יפוטולכרם

: מערב
שבר, לנקודה הגיעו עד יפוטולכרם המלך דרך של המזרחי הקצה לארך צפונה משם
עד הנ"ל המלך דרך פני על מערבה משם טולכרם;  יפו המלך מדרך כאליד אוס דרך מסתעפת
של הגן לגבול עד הנ"ל המלך דרך של המערבי הקצה לאורך צפונה משם המערבי; לקצה
המערבית לנקודתו עד צפונימערבי בכוון הגן גבול לארך משם הממשלתי: לבנים הספר בית
עבד נימר חג' הכורת של הצפוניתמערבית לקרן הגיעו עד ישר בקו צפונה משם ביותר; הקיצונה
אל קאדר: משם צפונה בקו ישר החוצה את דרך טולכרם  קקון, בואכה סימן המדידה אשר

דנאבה. בכביש

: צפון
שכם. בדרך אשר המוצא לנקודת עד דנאבה כביש לאורך מזרחה משם

מספר חברי המועצה ; 6.

השניה התוספת

סגולות הכשרה של נתינים פלשתינאיים (א"י) לחדשם כבני עיר בערים הבאות ;

עכו
שאן בית
שבע באר
ג'לה בית
לחם בית

עזה
חיפה
חברון
יפו
ג'נין

ירושלים

יוניס חאן
לוד

מג'דל
שכם
נצרת

רמאלה
רמלה
צפת

שפרעם
טבריה

כרם. טול



הפלשתינאית הנתינות את שקבל אדם כל פירושו זו שבתוספת (א"י) פלשתינא "נתין המונח .1

הבחירות לצורך ורק ,1925 (אי), הפלשתינאית הנתינות על במועצה המלך דבר הוראות עפ"י (א"י)
הוכחות להגיש היכול אדם כל המונח כולל הזאת הפקודה עפ"י שתערכנה התוקף בנות הראשונות
הפלשתינאית הנתינות את לקבל בקשה 1933 בספטמבר הראשון לפני הגיש שהוא הדעת את המניחות

(א"י) עפ"י דבר המלך במועצה על הנתינות הפלשתינאית (איי) 1925, וכי בקשתו לא נדחתה.

: אם עיר. כבן להרשם רשאי יהיה זכר (א"י) פלשתינאי נתין כל

ואם שנה, וחמש עשרים מבן פחות אינו (א)

ואם משפטית, פסלות בכל נתון אינו (ב)

למאסר נידון אם או, ומעלה, שנה למאסר (א"י) בפלשתינה משפט בית ע"י נידון לא (ג)

ואם נידון, עליה אשר העברה על הנינה קבל כזה,

הבוחרים פנקס להכנת המושל ע"י שנקבע לתאריך שקדמו החדשים עשר שנים בתוך (ד)

שגקבע לתאריך שקדמו החדשים עשר שנים בתוך או הזאת הפקודה מן 14 סעיף עפ"י
: פנקס אותו של לתקונו

מיל מאות חמש בסכום חדש עשר שנים של שהיא תקופה כל בעד עירוני רכוש מס שלם (1)

או שלהם, הידוע הבעל ושהוא העיריה אזור בתוך המצויים נכסים על למצער

(II) שלם מסי עיריה כדי פונט אחד לפחות בעד כל תקופה שהיא של שנים עשר חדש, על
העיריה. אזור בתוך המצויים נכסים

בתנאי

הבוחרים פנקס להכנת המושל ע"י שנקבע לתאריך שקדמו חודש עשר שנים בתוך שאם 11)

או הזאת, הפקודה מן 14 סעיף הוראות עפ"י

הוטלו כן אם ואלא הפנקס. לתיקון שנקבע לתאריך שקדמו החדש עשר שנים בתוך אם (2)

 התיקון, לאותו שקדמו החדש עשר שנים לתקופת הזאת הפקודה להוראות בהתאם מסים העיריה באזור

שלם מחזיק נבדל את שכר הדירה של איזה בית בתוך אזור העיריה בעד אחת מהתקופות
אותו בעד העיריה מסי את ישלם שהלה המשכיר עם הסכם לידי ובא חדש עשר שנים של דלעיל

נבדל. מחזיק אותו ידי על ששולמו עיריה כמסי האלה העיריה מסי את רואין אז  הבית,

אם כי ובתנאי

(1) בתוך שנים עשר החדשים שקדמו לתאריך שנקבע ע"י המושל להכנת פנקס הבוחרים
או הזאת, הפקודה מן 14 סעיף הוראות עפ"י



הוטלו כן אם ואלא הפנקס, לתיקון שנקבע לתאריך שקדמו החדש עשר שנים בתוך אם (2)

התקון, לאותו שקדמו החדש עשר שנים לתקופת הזאת הפקודה להוראות בהתאם מסים העיריה באזור

ושולמו אחד, נבדל ממחזיק יותר ידי על העיריה באזור בית איזה תפוס

או עיריה, מסי (א)

העירוני הרכוש מס שולם עיריה, מס בית אותו על חל לא אם (ב)

בית באותו נבדל מחזיק כל רואין דלעיל,הרי החדשים עשר שנים לתקופת בית אותו בעד
מסי לחשבון ששולם הסכום חלוקת מתוך המתקבל לסכום השוה סכום כדי עיריה מסי שלם כאילו

הנבדלים. המחזיקים במספר העירוני הרכוש מס או העיריה

מי כדין דינו יהא החומה מן לפנים בירושלים מקרקעים נכסי של רשום שבעל ובתנאי
אם הבחירה. זכות לצורך שיקבע המינימלי הסכום כדי נכסים אותם על עירוני רכוש מס ששלם
מכדי פחות לא עירוני רכוש מס עליו חייבים שהיו לסכום עולה הנכסים של שוים כי המושל מעיד

המינימלי. המס סכום

אחת. עיריה בעד אחת מפעם יותר להרשם זכאי יהא לא אדם שום כי ובתנאי

השלישית התוספת

אביב. בתל עיר כבני להרשם אנשים של ההכשרה סגולות

1. כל איש או אשה רשאים להרשם כבני עיר, אם

ואם שנה, ואחת מעשרים פחות אינו גילם (א)

ואם משפטית, פסלות לכל נתונים אינם (ב)

(ג) לא נידונו עי בית משפט בפלשתינה (א"י) למאסר שנה ומעלה, או אם נידונו כך, קבלו
ואם נידונו, שעליה העברה על חנינה

התחומים בתוך הרגילה דירתם היתה אם או העיריה, תחומי בתוך מקרקעים נכסי בעלי הם (ד)

הבוחרים פנקס להכנת המושל ע"י שנקבע לתאריך קודם חדש עשר שנים בתוך הנ"ל

שנקבע לתאריך שקדמו חודש עשר שנים בתוך או הזאת הפקודה מן 14 סעיף עפ"י
ואם פנקס, אותו של לתקונו



הבוחרים פנקס להכנת המושל ע"י שנקבע לתאריך שקדמו החדשים עשר שנים בתוך (ה)

לתיקונו שנקבע לתאריך שקדמו חדש עשר שנים תוך או הזאת הפקודה מן 14 סעיף עפ'יי

תקופה כל בעד למועצה מהם המגיע מסים) (או ומסים עיריה מסי שלמו פנקס, אותו של
לפחות. מיל מאות חמש סכום כדי חדש עשר שנים של שהיא

2 . אשה זכאית להרשם כבת עיר אם היא אשתו של אדם הזכאי להרשם כבן עיר ביחס לבית
יחד. דרים הם בו אשר

רביעית תוספת

סגולות ההכשרה של נתינים פלשתינאיים (א"י) להבחר כחברי מועצה בעיריות דלקמן ;

עכו
שאן בית
שבע באר
גיאלה בית
לחם בית

עזה

חיפה
חברון
יפו
ג'נין

ירושלים

יונים חאן
לוד

מג'דל
שכם
נצרת

רמאלה
רמלה
צפת

שפרעם
טבריה

כרם טול

הנתינות את שקבל אדם כל פירושו זו שבתוספת (א"י)" פלשתינאי "נתין המונח .1

לצורך ורק ,1925 (אי) הפלשתינאית הנתינות על במועצה המלך דבר הוראות (א"י)עפ"י הפלשתינאית
להגיש היכול אדם כל המונח כולל הזאת הפקודה עפ"י שתערכנה התוקף בנות הראשונות הבחירות
הנתינות את לקבל בקשה 1933 בספטמבר הראשון לפני הגיש שהוא הדעת את המניחות הוכחות
הפלשתינאית (א"י) עפ"י דבר המלך במועצה בנוגע לנתינות הפלשתינאית (אי) 1925, וכי בקשתו

נדחתה. לא

שהוא זכר כל הרי הזאת, הפקודה מן ו(ד) (ג) (ב) (א) (1) 11 סעיף הוראות עם בהתחשב
אם למועצה, כחבר להבחר זכאי יהא עיר, כבן רשום להיות וזכאי רשום והוא (א"י) פלשתינה נתין

ואם העיריה, תחומי בתוך מגורים מקום לו יש (א)

ואם שלושים, מבן פחות אינו (ב)



כמועמד הוצע בו ליום שקדמו חדש עשר שנים בתוך (ג)

(1< שלם על נכסים השייכים לו והמצויים באזור העיריה, מס רכוש עירוני כדי פונט
או חדש, עשר שנים בת שהיא תקופה כל בעד לפחות אחד

לפחות פונטים שני סכום כדי עיריה מסי העיריה באזור המצויים נכסים על שלם (11)

בעד כל תקופה שהיא בת שנים עשר חדש, או שנחשב כאלו שלם את המסים האלה עפ"י
הזאת. שלפקודה השניה התוספת הוראות

מס שלם כאילו יחשב החומר, מן לפנים בירושלים מקרקעים נכסי של הרשום שהבעל בתנאי
ששוים המושל מעיד אם המועצה, כחבר להבחר לזכות שנקבע המינימלי הסכום כדי עירוני רכוש
המינימלי. המס סכום מכדי פחות לא עירוני רכוש מס עליו משלמים שהיו לסכום עולה הנכסים של

תוספת חמשית

סגולות הכשרה של אנשים להבחר כחברי מועצה בתלאביב.

אשה או איש כל הזאת, הפקודה מן ו(ד) (ג) (ב), (א) (1) 11 סעיף הוראות עם בהתחשב
אם המועצה. כחבר להבחר רשאים יהיו לבחור הזכאים

ואם שנה, וחמש מעשרים פחות אינו גילם (א)

ואם העיריה, אזור בתוך מגורים מקום להם יש (ב)

מסים כל לחשבון שלמו הבחירות ועדת מנוי לתאריך שקדמו החדש עשר שנים בתוך (ג)

חדש. עשר שנים בת שהיא תקופה איזו לחשבון אחד פונט סכום כדי לעיריה מהם המגיעים

ששית תוספת
עירית

הבוחרים בפנקס רישום דרישת

  אני

הר   ר  ב 



(שהנני נתין פלשתינאי (א"י))*)**) דורש להרשם בפנקס הבוחרים הזכאים לבחור בבחירת חברי
       עירית של המועצה

י שנותי (נקבה)"), זכר הנני

: למטה הנזכרים הנכסים על לקמן המפורשים המסים)"") (או והמסים העירית מסי את שלמתי

התשלום התשלומיםיום המסיםמהות שולמו שעליהם הנכסים

אין אני נתון לשום פסלות משפטית ולא נתחייבתי ע"י שום בית משפט בפלשתינה (א"י)
בדין. נתחייבתי שעליה העברה על חנינה קבלתי כך, נתחייבתי אם או, ומעלה, אחת שנה למאסר

עד

יום   חתימה  _

לקנס צפוי יהיה בדינו חייב ובצאתו בעברה יאשם זו בדרישה כזב הודעת ביודעין המוסר כל

כאחד. ולמאסר לקנס או חדשים משלשה יותר לא למאסר או פונט מעשרים יותר לא

עירית

פנקס הבוחרים

המגוריםהגילהשם מקום
להבחר ההכשרה סגולות לו היש

המועצה כחבר

*) נתין פלשתינה (א"י)" כולל, לצורך הבחירות הראשונות שתערכנה לאחר מתן תוקף לפקודה הזאת,
כל ארם היכול להגיש הוכחות המניחות את הדעת שהגיש לפני הראשון בספטמבר, 1933, בקשה לקבל את
נדחתה. לא בקשתו וכי 1925 (א"י) הפלשתינאית הנתינות על במועצה המלך דבר עפי (א"י) הפלשתינאית הנתינות

**) להשמיט את המלים שבסוגרים כשהטופס משמש לתלאביב.

***) ועדת הבחירות רשאית לדרוש שיראו לה קבלה על תשלום מסים או מסי עיריה.



עירית   .

התנגדות לפנקס הבוחרים

   של הבחירות לועדת

ב הגר אני

*) מחק את הדרישה
לה צריך *)שאינך או הבוחרים בפנקס ייכלל ששמי דורש*) אני כי מודעה בזה מוסר

_ מ של שמו להכללת מתנגד אני כי

: אלה מטעמים הבוחרים בפנקס

בצאתו צפוי ויהיה בעברה יאשם זה בטופס כזב הודעת ביודעין המוסר כל

חדשים משלשה יותר לא למאסר או פונטים מעשרים יותר לא לקנס בדינו חייב
כאחד. ולמאסר לקנס או

שביעית תוספת

בעיריות מועצה חברי למשרת מועמדים של ובחירתם להצעתם תקנות

: דלקמן

עכו
שאן בית
שבע באר
ג'אלה בית
לחם בית

עזה
חיפה
חברון
יפו

ג'נין
ירושלים

יוניס חאן
לוד

מג'דל
שכם

נצרת
רמאלה
רמלה
צפת

שפרעם
טבריה

טולכרם



שבצדם;הגדרה הפירושים הבאים למונחים יהיו אלה בתקנות .1

המושל ע"י נקבע פירושו "נקבע"

לאזור העליון הנציב ע"י שנתמנה הבחירות פקיד פירושו הבחירות "פקיד
כאלה. רובעים קבוצת לכל או מרובעיה לרובע או העיריה

מועמדים 2 .(1) במקום, בזמן ובתאריך הקבועים יוצעו מועמדים לבחירה כחבריהצעת
הרובעי את שייצגו לבחירות מועמדים לרובעים, העיריה אזור חולק אם או, מועצה,

אלה. לתקנות שבנספח 1 טופס לפי הערוך טופס הבחירות לפקיד שימסרו ע"י

מופיעים ששמותיהם אדם בני ששה ע"י למצער יחתם כזה טופס כל (2)

בפנקס הבוחרים לעיריה וע"י המועמדים המוצעים.

: אדם לשום אסור (3)

או אחד, ממועמד יותר להציע (א)

כמועמד. עצמו להציע (ב)

ע"י שיושלש פקדון
להשלישמועמדים חייב לבחירה שהוצע מועצה חבר למשרת מועמד כל (1) .3

פונטים. וחמשה עשרים בסך פקדון הבחירות פקיד אצל

יבחר לא הזה הסעיף מן (1) פסקא הוראות אחרי מלא שלא מועמד (2)

מועצה. חבר למשרת אחרת בצורה או קלפי ע"י

שהשלישהחזרת הפקדון הפקדון את למועמד הבחירות פקיד יחזיר הבאים במקרים (1) .4

האלה: התקנות מן 3 תקנה הוראות עפ"י בחירות עם בקשר

או מועצה, כחבר נבחר אם (א)

שניתנו הקולות של הס"ה מן אחוזים עשר מחמשה פחות לא קבל אם (ב)

בבחירות. כהלכה
לו יוחזר אז עיריה. אזור של ברובע לבחירה מועמד הוא אם כי בתנאי
באותו כהלכה שניתנו הקולות מן אחוזים עשר מחמשה פחות לא קבל אם הפקדון

או הרובע,

לקלפי שנקבע לתאריך קודם עת בכל ממועמדותו הסתלק אם (ג)

הסתלק ולא הקולות ממספר הנ"ל האחוזים מכסת קבל ולא נבחר לא אם

העיריה. לקופת וישולם פקדונו יוחרם ממועמדותו



(2) מועמד שהשליש פקדון ומת לפני הבחירות יוחזר פקדונו לבא
ליורשיו. או האישי כחו

באין מועמד בחירת
לו הוצעומתחרה לא מועמדים להצעת הקבוע הזמן אחרי אחת שעה בתוך אם .5

אז בבחירות, למלאם שיש הפנויים המקומות ממספר יותר גדול במספר מועמדים
כהלכה. כנבחרים המועמדים את הבחירות פקיד יכריז

בקלפי מועמדיםבחירות הוצעו מועמדים להצעת שנקבע הזמן אחרי אחת שעה בתוך אם .6

פקיד ידחה אז בבחירות, למלאם שיש הפנויים המקומות ממספר יותר גדול במספר
שיקבע ביום קלפי סידור לשם הבחירות את הבחירות

להסתלק רשאים לשםמועמדים שנקבע לזמן קודם עת, בכל רשאי כמועמד שהוצע אדם כל (1) .7

הבחירות. לפקיד בכתב מודעה במסרו ממועמדותו להסתלק בקלפי, בחירות

(2) אם הביאה הסתלקותו של מועמד עפ"י הוראות פסקא (1) מן
המקומות ממספר יותר רב במספר מועמדים נותרו שלא כך לידי הזאת התקנה
המועמדים את הבחירות פקיד יכריז אז בבחירות. למלאם שצריך הפנויים

קלפי. כל תערך ולא כהלכה שנבחרו כמועמדים הנותרים

קלפי במספרתחנות העירית אזור תחומי בתוך מקומות תקבע הבחירות ועדת .8

בשם לקמן יקראו אלה (מקומות בהם קלפיות סדור לשם לנוח ימצא אשר
קלפי) תחנות

הבחירות ועדת על
מודעה למסור

9 .לא פחות משבעה ימים קודם ליום שיקבע לתחנת קלפי תמסור
על: מודעה הבחירות ועדת

בקלפי לבחירות שנקבע התאריך (אי

לבחירות המועמדים שמות (ב)

הקלפי) תחנות (או הקלפי תחנת מקום (ג)

הקלפי. תחנות פתוחות תהיינה שעות באיזו (ד)

ראש יושבי אשרפקידים קלפי תחנת בכל בראש שישב אדם ימנה הבחירות פקיד (1) .10

במקום הסדר שמירת ועל בקלפי הבחירות על ישגיח

ימצא אשר במספר היו"ר לפקיד עוזרים ימנה הבחירות פקיד (2)

קלפי. תחנת לכל בו צורך



קלפי בתחנת 11. מי שאינו בוחר עפ"י תקנות אלה אסור לו להמצא בכל תחנת קלפיאנשים
 דלקמן: מהאנשים חוץ הבחירות, בזמן

ועוזריו היו"ר הפקיד (א)

הסדר, שמירת לשם בהם צורך ימצא היו''ר שהפקיד השוטרים אותם (ב)

לבחירות מועמד כל (ג)

לבחירות מועמד לכל אחד כח מבא יותר לא (ד)

הבחירות ועדת מחברי חבר כל (ה)

הבחירות פקיד (ו)

המושל (ז)

:התקנת תיבות קלפי וכו' תחנה בכל היו"ר לפקיד תמסור הבחירות ועדת .12

העליון, הנציב ע'י שנתאשר מסוג אחדות קלפי תבות או אחת קלפי תבת (א)

יכן

וכן ברובע, או בעיריה הבוחרים מפנקס העתקות שתי (ב)

העליון. הנציב ע"י שיתאשר בטופס בחירה פתקי של מספקת כמות (ג)

בקלפי הבחירה 13 .הבחירות תערכנה בתוך השעות שנקבעו במודעה עפ"י תקנה 9 מןשעות
האלה התקנות

בתנאי שאם נראה לפקיד היו"ר כי מספר של בוחרים לא יכלו למסור את
יוכל אז הם, באשמתם שלא קולותיהם

בהסכמת ביום, בו שעות מארבע יותר ללא הבחירה שעות את להאריך (א)

הבחירות. פקיד

ביום או ביום בו שעות מארבע ליותר הבחירה שעות את להאריך (ב)

והמושל. הבחירות פקיד המחרתבהסכמת



להתחלת קודם יעשה מה
הבחירות

כל בפני להציג ראש היושב הפקיד על הבחירות התחלת לפני (1) .14

פתוחות כשהן הקלפי תיבות כל את הקלפי בתחנת הנוכח כחו בא או מועמד
מן אחד כל במעמד יסגור ולאח"כ הקלפי בתחנת הנמצא אדם לכל וכן וריקות'
חותמת עליהן ויקבע במנעול התיבות את וינעל כאלה, היו אם האלה, האנשים

המנעול. שבירת מבלי פתיחתן את שתמנע בצורה

את לנוכחים יבאר הקלפי תיבות את ראש היושב הפקיד משחתם (2)

בעדם. להצביע שמותר האנשים מספר ואת ההצבעה צורת

ההצבעה 15 .(1) משהוכנס לתחנת הקלפי, ימסור כל בוחר את שמו וכתבתו ואחדאופן
בפנקס. בוחר אותו של שמו לצד ציון לאח"כ ירשום ראש היושב הפקיד מעוזרי

תיבות בראשי הבחירות פנקס את ראש היושב הפקיד יסמן לאח"כ (2)

לבוחר. הפתק את וימסור שמו של

את ומשסימן הקלפי תחנת שבתוך השולחן אל הבוחר יסור לאח"כ (3)

מראה אבל בחר שבו המועמד שם את המעלימה בצורה אותו וקפל בפתק בחירתו
תיבת בתוך הפתק את יתן ראש, היושב הפקיד שם של התיבות ראשי את

ראש. היושב הפקיד בנוכחות הקלפי

בהעתקת הבוחר של שמו לצד ציון ירשום ראש היושב הפקיד (4)

נתקבל. אדם אותו של שקולו לראיה אתו, אשר הבוחרים פנקס

(5) אסור ליותר מארבעה בוחרים להמצא בזמן אחד בתחנת קלפי.

לאנשים מותר כי להורות דעתו הכרעת לפי רשאי היו"ר הפקיד ואולם
הקלפי בתחנת זמן באיזה להמצא יותר קטן או יותר גדול במספר

של שמו לצד סימן בסמנו הבחירות בפתק קולו את ירשום הבוחר (6)

בהם. לבחור רוצה הוא אשר המועמדים של שמותיהם לצד או המועמד

למעלה מועמדים שמות של בצדם סימנים יסמן לא בוחר ששום בתנאי
הבחירות. ע"י שימולאו הפנויים המקומות ממספר

אינו אם או קולו את ליתן גופנית מבחינה יכול אינו בוחר אם כי ובתנאי
סימן אדם אותו לבקשת ראש היושב הפקיד ירשום סימן, רשום או קרוא יודע
לצד שמו של המועמד או לצד שמותיהם של המועמדים שאותו אדם רוצה לבחור
ידו על נתמלא הפתק כי לראיה הוא בשמו הבחירות פתק את ויחתום בהם,

הבוחר. לבקשת

של שמו לצד אחד מסימן יותר אחד בחירה בפתק לרשום אסור (7)

מועמד. כל



לבוחרים כחו,שאלות בא או מועמד ע"י בכך נתבקש אם ראש, היושב הפקיד על .16

מקצתן: או כלן דלקמן, השאלות את לפניו להציג הבוחר, של הקול את בקבלו

(א)" ההנך האדם אשר שמו מופיע בפנקס הבוחרים כ
אחר'. במקום ובין בכאן בין אלה, בבחירות כבר "הבהרת (ב)

ראש היושב הפקיד רשאי לפניו שהועמדה שאלה על לענות המסרב כל
קולו. את לקבל למאן

אחר כאדם בחירההתראות פתק מבקש מסוים כבוחר עצמו המציג אדם איזה אם (1) .17

מאלה: אחת ראש היושב הפקיד יעשה מסוים, אדם כאותו בחר אחר ואדם
ההתראות כי בו שיתרה לאחר לבחור אותו ירשה או לבחור להרשותו יסרב או
היושב הפקיד רשאי זה בענין החלטה בקבלת פלילית. עברה היא אחר כאדם
הקלפי. בתחנת אז הנוכח הבחירות ועדת מחברי חבר כל של בדעתו להמלך ראש

וכתובות שמות של רשימה ויחתום יערוך ראש היושב הפקיד (2)

זו. מתקנה (1) פסקא עפ*י לבחור המורשים האנשים מכל

הקלפי בתבות לנהוג ההקדםכיצד בכל ראש היושב הפקיד יסגור הקלפי תבת משנסגרה (1) .18

הקלפי תבות את כחם' באי או שם הנוכחים המועמדים אותם במעמד האפשרי,
האלה התבות של הפתיחה מקומות על חותמת יטביע וכן הקלפי, בתחנת ששימשו

הבחירות. לפקיד האפשרי בהקדם וימסרן
13 תקנה הוראות לפי המחרת ליום הבחירות את האריכו אם (2)

הקלפי תבות לשמירת מתאימה זהירות ראש היושב הפקיד ינהג אלה מתקנות
בזמן ההפסקה.

הקולות למעןמנין לנחוץ ימצא אשר במספר עוזרים למנות יוכל הבחירות פקיד (1) .19

יעזרו לו במנין הקולות.

המועמדים אותם בנוכחות הקולות למנין סדורים יסדר הבחירות פקיד (2)

בהיות מיד הבחירותי ועדת חברי ממחצית פחות ולא נוכחים, שיהיו כחם באי או

כחם לבאי או למועמדים למסור ועליו הקלפי, סגירת לאחר לכך האפשרות לו
ולחברי ועדת הבחירות מודעה על המקום והזמן אשר בהם יתחיל במנין הקולות.

הבחירות ועדת וחברי כחם ובאי והמועמדים ועוזריו הבחירות פקיד (3)

המושל, מטעם לכך אשור קבל שלא זולתם אחר אדם שום ולא והמושל,
יוכלו להיות נוכחים במנין הקולות. אם לא נוכח מועמד או בא כחן במנין הקולות,
מיוצג היה כאילו או בעצמו נוכח המועמד היה כאילו הבחירות פקיד יתנהג

כחו. בא ע"י



פקיד ניהג אחת בישיבה הקולות מנין את לגמור אפשרות אין אם (4)

ההפסקה. בזמן הבחירה פתקי של הבטוחה לשמירתם מספקת זהירות הבחירות

בחירה: פתק כל (5)

או היו"ר, הפקיד של התיבות ראשי חתימת גבו על שאין (א)

או שהוא. כל אחד למועמד אחד מקול יותר הכולל (ב)

הפנויים המקומות מספר על העולה מועמדים למספר קולות הכולל (ג)

או למלאם, שיש

 הקול, ניתן המועמדים מן למי מתוכה ברור שלא בצורה המסומן (ד)

במנין. יבוא ולא בטל יהא

(6) פקיד הבחירות ירשום "פסול" על כל פתק בחירה אשר יפסלהו ועליו
כך. פסלם שהוא בחירה מפתקי רשימה לרשום

איזה לפסול לא או לפסול אם בשאלה לדון הבחירות פקיד כשיבוא (7)

הבחירות ועדת מחברי חבר כל של בדעתו להמלך הוא רשאי בחירה' פתק
של חוקיותו לשאלת ביחס הבחירות פקיד של והחלטתו מעמד באותו המצוי

כל פתק בחירה תהיה סופית.

הבחירות תוצאות 20 .(1) בהתחשב עם הוראות פסקא (3) מתקנה זו' המועמד המקבלהכרזת
והמועמד כנבחר, הבחירות פקיד ע"י בפומבי יוכרז ביותר הגדול הקולות מספר את
משרה עוד ישנה אם כנבחר, בזה כיוצא יוכרז שלאחריו הגדול המספר את המקבל

פנויה, וכן על זה הדרך עד שתתמלאנה כל המשרות :
מועמדים ושני יותר או אחת פנויה משרה למלא נשאר או צריך אם ואולם
הפנויות) המשרות (או הפנויה המשרה תמולא אז שוה, קולות מספר קבלו יותר או
בפיקוחו כהלכה שנתמנו כחם באי מצד או אלה מועמדים מצד גורלות הפלת ע"י
הוא בגורל (שזכו) שזכה המועמדים) (או והמועמד הבחירות, פקיד של

כהלכה כנבחר(ים) שיוכרזו) (הם שיוכרז

מועמדים) (או מועמד של בחירתו על הבחירות פקיד משהכריז (2)

שמותיהם או שנבחר המועמד של שמו את למושל בכתב מיד להודיע עליו
הבחירות נתנהלו לא כי סובר העליון הנציב אם ומלבד שנבחרו, המועמדים של
אותו של שמו את הרשמי בעתון לפרסם המושל יצור. אלה לתקנות בהתאם

מועמדים. אותם של שמותיהם או מועמד

נתנהלו לא שהיא סבה איזו מפני כי הבחירות פקיד סובר אם (3)

הבחירות בהתאם לתקנות אלו, יעכב את ההכרזה הפומבית על תוצאות
העליון. הנציב של לבו לתשומת למושל בכתב דו"ח מיד ויגיש הבחירות



לא הבחירות כי שהוא טעם איזה מפני העליון הנציב סבור אם (4)

נערכו עפ"י התקנות האלה, יפרסם מנשר המכריז את הבחירות ההן בבחירות
האפשרי. בהקדם חדשות בחירות לערוך ויצוה פסולות

וכוי המסמכים לצרורשמירת יצרור בקלפי הבחירה תוצאות את הבחירות פקיד משהכריז .21

האנשים ורשימות הבוחרים פנקס של מסוימות העתקות הבחירה, פתקי את אחד
כל את וכן האלה התקנות מן 17 תקנת עפ"י לבחור כדי הקלפי לתחנת שהוכנסו
הצרור ואת שיפוטו; שתחת הקלפי בתחנות בקלפי הבחירה עם בקשר הבירות שאר
למושל, וישלחנו החותמת שבירת מבלי פתיחתו את שתמנע בצורה בחותמת יסגור

העליון. הנציב יצוה כאשר בצרור יעשה והלה

ההוצאות באותןחשבון מועמד כל על מועצה חבר בחירת מיום ימים שבעה תוך (1) .22

לחשבון כחו, באי או הוא שהוציא ההוצאות מכל רשימה למושל לשלוח בחירות
אחד), מפונט שלמטה בסך הוצאה (מלבד הוצאה כל לחשבון או הבחירות הנהלת
הודעה אליהם ויצרף וקבלות פרטים המוסרים חשבונות ע"י מקוימת כשהיא

אלו לתקנות שבנספח 2 מס' לטופס בהתאם צבורי נוטריון בפני שתנתן

המועד בתוך הנ"ל וההודעה הרשימה את מגיש שאינו מועמד (2)

בפעולה יאשם לכך. מספקת סבה לו שתהיה מבלי זה, מסעיף (1) בפסקא המפורט
צפוי ויהיה בעברה יאשם בשקר, הנ"ל ההודעה את ביודעין מסר ואם חוקית בלתי

בצאתו חייב בדינו לעונש שנקבע עפ"י החוק לשבועת שקר.

נספח

טופס מס' 1.

מועמד להצעת פתק
של העירית למועצת בחירות

.    מטה החתומים אנו

מ



האיש את בזה מציעים לעירית מועצה חברי בבחירת להצביע הזכאים
הזאת: העירית למועצת חבר בכהונת לשמש הראוי כאיש דלהלן

של המלא שמו
המועמד

מגוריו משלחידומקום או מקצועו

ואני ... הנ"ל, מסכים בזה להצעתואני..........הנ"ל מסכים בזה להצעת

לשמש ההכשרה סגולות לי שיש בזה מעיד הנ"ל  ואני דלעיל, המועמדות
כחבר במועצת העיריה של ...  בהתאם להוראות פקודת העיריות, 1934.

המועמד) (חתימת

19  לחדש   יום

.2 מס' טופס

מסירת מודעה ע''י מועמד בענין הוצאות.

מועצה) חברי (או מועצה חבר בבחירות מועמד שהייתי אני
מודעה בזה מוסר לחדש ביום ; עירית למועצת

כדלקמן: ומגיד

ולפי בזה, מהאמור וחוץ האמורות, בבחירות הוצאותי לחשבון שלמתי
נתנו, ולא בשמי, תשלום כל שלמו לא התאגדות או אגודה קלוב, אדם, שום ואמונתי, ידיעתי מיטב
לא הבטיחו ולא הציעו כל גמול, משרה, עבודה או תמורה בתערך ולא התחייבו בשום התחיבות

כך. עם בקשר או האמורות הבחירות ניהול בעד

ועוד אני מוסר מודעה, שחוץ מהאמור לעיל ולפי מיטב ידיעתי ואמונתי, לא שולם, ולא ניתן
כסף, שום בידו, או אחר אדם אצל או בידי, או אצלי אדם כל ע''י הופקד ולא ניתן ולא בהלואה,
האמורות הבחירות ניהול חשבון על בשמי, שהוצאו הוצאות כל תשלום לשם כסף, שוה או ערובה

כך. עם בקשר או



ועוד אני מוסר מודעה שלא אשלם ולא אהיה צד בשום זמן מן הזמנים בעתיד למתן כל תשלום,
אהיה ולא אספק ולא לעיל שנזכרה הוצאה כל תשלום לשם בתערך תמורה או עבודה משרה, גמול,

כאלה. הוצאות לתשלום כסף שוד. או בטחון כסף כל להספקת צד

החתימה .......

לחדש ביום הנ"ל ידי על בפני נמסרה המודעה

(חתום) ...................

הצבורי הנוטריון

שמינית תוספת

תקנות להצעת מועמדים לבחירת חברי מועצה לעירית תל אביב

מועמדים 1 . (1) כל מועמד יוצע בכתב על פתק מיוחד להצעתמועמדים כפי שנקבעהצעת
בוחרים ששה וע"י המועמד ע'י חתום כשהוא זאת לתוספת הנספח של 1 מספר בטופס
לפחות. פתק ההצעה ימסר לפקיד הבחירות שנתמנה ע"י המושל לאזור העיריה של
הודעה עליהם שנמסרה ובמקום בזמן הבחירות), פקיד בשם לקמן (שיקרא אביב תל
בועדת התיעצות מתוך ויבדוק, יבחן הבחירות פקיד פומבית. במודעה לכן קודם
מחוץ שידביק במודעה מיד ויפרסם כשורה שהוא להוכח כדי פתק כל הבחירות,
האנשים שמות את להם סמוך או הכנסת בתי דלתות כל ועל המועצה למשרדי

כהלכה. שהוצעו

לפקיד בכתב להגיש בבחירות להשתתף הזכאי אדם כל יכול (21

הבחירות, בתוך שבעים ושתים שעה מהדבקת פתקי ההצעה, התנגדות להצעת
שלא מחמת או כחוק הכשרה מחוסר שהוא מחמת כמועמד אדם כל של שמו

הוצע כמועמד כהלכה. פקיד הבחירות יתן החלטת גמר בכל התנגדות.

הפנויות, המשרות מספר על עולה אינו המוצעים המועמדים כשמספר (3)

שנבחרו, כחברים כמועמדים שהוצעו האנשים את הבחירות ועדת תכריז
בתי דלתות כל ועל המועצה למשרדי מחוץ שתדביק במודעה מיד ותפרסם

כך. שנבחרו האנשים שמות את להם סמוך או הכנסת



יום מודעה ע"י הבחירות פקיד יקבע מתחרים מועמדים כשיש (4)

היום לאחר ימים עשרה לפחות יהיה הזה והיום בחירות תערכנה שבו
מועמדים. הצעת כיום שנקבע

בחירות מפלגת כל תודיע הבחירות יום לפני לפחות ימים שלשה (5)

תקנה להוראות בהתאם שעשתה הסכם וכל מפלגתה רשימת את הבחירות לפקוד
בקלפי. בחירות של במקרה הקולותשלה עודף בענין אלה מתקנות (ב) (15) 5

כהלכה כמועמדים שהוצעו האנשים רוב ידי על למצער חתומה תהא ההודעה
בבחירות. המשתתפת מפלגה כל ברשימת

משלשה פחות של שמותיהם את תכלול לא מפלגתית רשימה שום (6)

לחתום בוחר לשום אסור בוחרים. ממאתים פחות ע"י תחתם לא אף מועמדים
אחת. מפלגתית מרשימה יותר על

ע"י פקדון השלשת
מועמדים.

להשליש חייב לבחירה שהוצע מועצה חבר למשרת מועמד כל (1) .2

פונט. ועשרים חמשה בסך פקדון הבחירות פקיד אצל

יבחר לא הזאת התקנה מן (1) פסקא הוראת אחרי םלא שלא מועמד (2)

מועצה חבר למשרת אחרת בצורה או קלפי ע"י

הפקדון. שהשלישההזרת הפקדון את למועמד הבחירות פקיד יחזיר הבאים במקרים (1) 3

: האלה התקנות מן 2 תקנה הוראות עפ"י בחירות עם בקשר

או למועצה, כחבר נבחר אם (א)

האנשים מתוך אחד מאיש יותר נבחרו אם או אחד איש נבחר אם (ב)

או המועמד, של שמו גם מופיע בה אשר המפלגה שברשימת

(ג) אם הסתלק ממועמדותו בכל עת קודם לתאריך שנקבע לקלפי.

המפלגה רשימת מתוך אחר מועמד שום נבחר לא ואם המועמד נבחר לא אם
העיריה. לקופת וישולם פקדונו יוחרם המועמד, של שמו גם מופיע שבה

הקלפי על 4 .פקיד הבחירות ידאג לכך שמודעה הקובעת את יום הבחירות, זמנןהודעה
בולטים במקומות תודבק מועמד, כל של ידו ומשלח מגוריו ומקום ושמו ומקומן,

הבחירותבקלפי. עריכת לפני לפחות ימים שלשה אחדים,

חשאיות.הקלפי. בחירות תהיינה בקלפי הבחירות (1) .5

כעוזרים למנות ויוכל הבחירות, לניהול אחראי יהא הבחירות פקיד (2)

לנחוץ שימצא והלבלרים האנשים אותם לו

תחנתקלפי: בכל שמוש לשם יספק הבחירות פקיד (3)



או הנוגעת לרובעים או לרובע הבוחרים פנקסי או פנקס העתקת (א)
בדבר. הנוגעים

ומפתח. מנעול ולה תבתקלפי) לקמן (הנקראת הקולות לקבלת תבה >ב<

שהובאו המפלגתיות הרשימות את שיכילו מעטפות של מספיק מספר (ג)

הבוחרים. ידי על

במקומות שתודבקנה כהלכה שהוצעו המפלגתיות מהרשימות העתקות (דו
בתחנתהקלפי. בולטים

מתאים אדם הקלפי תחנת על כמשגיח למנות הבחירות פקיד יכול (4)

ידו. על שיעזרו לבלרים או ולבלר הבחירות") פקיד במונח לקמן (הנכלל

משרתו' חובות עליו שיקבל לפני ישבע, כך שנתמנה אדם שכל בתנאי
לשמור על סודיות הבחירות החשאיות.

ועדת של החברים בפני הבחירות פקיד יציג הבחירות התחלת לפני (5)

הקלפי' בתחנת שימצא אחר אדם כל בפני או שם, מצוי יהא מהם מי אם הבחירות,
ויחתמנה במעמדם אותה ינעל כך ולאחר וריקה, פתוחה כשהיא הקלפי תבת את
יבאר כך ומשעשה החותמת. בשבירת שלא פתיחתה את המונעת בצורה בחותמת
שמותר האנשים ומספר הבחירות אופן את קלפי בתחנת המצויים לאנשים

בהם. לבחור

מרשימת העתקה הקלפי בתחנת יקבל או אתו יביא בוחר כל (א) (6)

תהיינה המפלגתיות הרשימות כל בה. לבחור רוצה שהוא המפלגתית המועמדים
ערוכות על ניר לבן וגדלן וצורתן יקבעו ע"י פקיד הבחירות.

סימן ירשום והלבלר שלו, הבוחר כרטיס את הבוחר יראה בכניסתו (ב)

הבוחרים. פנקס בהעתקת הבוחר של שמו בצד

(ג) פקיד הבחירות יטביע בכרטיס הבוחר את המלים "בחר" וישאירה אצלו
הבוחר ליד וימסרנה שמו של התבות בראשי מעטפה ויחתום

שנמסרה מעטפה לתוך המפלגתית הרשימה העתקת את ישים הבוחר (ד)

לתוך בה והכלול המעטפה את וישלשל הבחירות פקיד ידי על לידו
הבחירות. פקיד במעמד תבתהקלפי

(7 )הבוחר ימחק מרשימת מפלגתו לא פחות ממחצית מספר השמות.

משם פחות לא למחוק עליו זוגי, מספר אינו השמות מספר שאם בתנאי
המפלגתית. לרשימה שם כל יוסיף ולא שהשאיר. השמות מספר על יתר אחד



או המועמדים בפני הקולות למנין סידורים יסדר היהירות פקיד (8)

האפשרות עם הבחירות, ועדת חברי ובפני מעמד. באותו המצויים באיכחם,
באי או למועמדים להודיע ועליו הקלפי. סגירת לאחר לידו שתבוא הראשונה

הקולות. במנין יתחיל בהם אשר והמקום הזמן את ולועדה כחם

הבחירות ועדת וחברי ובאיכחם והמועמדים ועיזריו הבהירות פקיד (9)

להמצא רשאים המושל, מטעם לכך אשור קבל שלא זולתם אחר אדם שום ולא
מנץ במעמד באכחו או מועמד כל של מקומו נפקד אם הקולות. מנין במעמד,
גופו הוא שם מצוי המועמד היה כאלו הקולות למנין הבחירות פקיד יגש הקולות

כהו, בא או

פקיד ינהג אחת, בישיבה הקולות מנין את לגמור אפשרות אין אם (10)

ההפסקה. בזמן הבחירה פתקי של הבטוחה לשמירתם ראויה זהירות הבהירות

שנחתמה מעטפה לתוך הושמה שלא מפלגתית רשימה כל (א) (11)

במנין. תבוא ולא בטלה תהא שמו של התבות בראשי הבחירות פקיד ידי על

כלן תחשבנה אחת, מפלגתית מרשימה יותר מעטפה לתוך הושמו אם (ב)

לבטלות ולא תבאנה במנין.

(ג) אם הוסף שם לרשימה מפלגתית תהא כל הרשימה בטלה ולא תבוא
במנין.

המפלגתית, מהרשימה שמות של מספיק מספר הבוחר מחק לא אם (12)

הרשימה. מסוף החל הדרוש, המחיקות מספר את לבלרו או הבחירות פקיד יעשה

(13) המספר הכולל של הרשימות המפלגתיות שהוטלו ע"י הבוחרים לקלפי
למנה ביותר הקרוב השלם והמספר למועצה, שנקבעו המקומות במספר יחולק

במועצה. למקום אדם להכשיר הנדרשת הקולות מכסת יהיה הוא

קולות מכסת לכל במועצה אחד במקום זכאית תהא מפלגה כל (14)

שתקבל.

(15) (א) המקומות הנותרים ינתנו למפלגות שקבלו בין כשהן לעצמן
הקולות עודף את זו, מתקנה (ב) בפסקה במותנה אחרים, עודפים עם בצרוף ובין

השלמות. המכסות נכוי לאחר ביותר הגדול

בתנאי שאם המספר הכולל של רשימות המפלגה שנמסרו לקלפי לזכות
הזה הכולל המספר יחשב המכסה מכדי פחות הוא בבחירות המשתתפת מפלגה
עודפים משני יותר או קולות עודפי שני של הצרוף שאם ובתנאי קולות, כעודף



להחשב יוסיף המשנה ועודף שלמה, מכסה לכל מקום יוקצה המכסה, על עולה
קולות. כעודף

את לאחד הסכם לידי לבוא רשאיות תהיינה יותר או מפלגות שתי (ב)
כל קבלת לשם ביניהן שיסדרו התנאים באותם שלהן הקולות עודפי

זה. קולות עודף פי על בו שיזכו נוטף מקום

מספר לפי יקבע מפלגתית רשימה בכל המועמדים של הבכורה סדר (16)

מועמד. לכל שניתן הקולות

(17) מועמדים שקבלו בבחירות מספר קולות שוה, יוחלט סדר הבכורה
הבחירות פקיד ע''י בפומבי גורלות בהעלאת

את שתראה רשימה הבחירות פקיד מיד יכין הקולות מנץ תום עם (18)

הכנסת בתי ולדלתות המועצה משרדי לדלת וידביקה החשאיות הבחירות תוצאות
להן. סמוך או

נספח

מועמדים להצעת פתק

אביב תל של העיריה למועצת בחירות

מטה החתומים אנו

מ   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

מ  .....

מ

מ

הראוי כאיש הבא האיש את בזה מציעים אביב תל לעירית מועצה חברי בבחירת להשתתף הזכאים

לשמש בכהונת חבר למועצת העירית הנ"ל.



שמו המלא
המועמד של

מגוריו ידומקום משלח או מקצועו

ואני____________  הנ'ל מסכים בזה להצעת המועמדות דלעיל.
ואני ______ הנ"ל מעיר בזה שיש לי סגולות ההכשרה לשמש כחבר במועצת

העיריה של תל אביב בהתאם לדהוראות פקודת העיריות 1934.

היום_____ לחדש_______שנת_______19

המועמד חתימת

תוספת תשיעית

תקנות בנידון אספות המועצות והנהלת המשא ומתן בהן.

ע"י שיקבעו בימים או ביום רגילה לאספה בחדש אחת לפחות לקרוא העירית מועצת על .1

הכלליים. העסקים הנהלת לשם המועצה

תוחלט המועצה לפני שתבוא שאלה וכל סגורות בדלתים תהיינה המועצה אספות .2

בהצבעה גלויה:

בתנאי שעפ"י חחלטת רוב החברים הנוכחים תוכל מועצת עיריה להתיר לקהל את הכניסה לאיזו
מאספותיה. אספה

3 .יכול ראש העיריה לקרוא בכל עת לאספת המועצה.

במקוםמגוריו להניח צריך המועצה מאספות אספה כל לפני שעות וארבע עשרים לפחות 4

שתעמודנה השאלות את תפרט ההזמנה האספה. אל לבוא הזמנה המועצה מחברי חבר כל של הרגיל
העיריה. ראש ע"י ותחתם באספה הפרק על

האספה. מועד לפני שעה ושש משלשים פחות לא הדואר עיי זו הזמנה לשלוח שמותר בתנאי



מועצה חברי משליש פחות ללא מותר אחד חדש למשך המועצה של ישיבה נתקיימה לא אם .5

העיריה ראש ואם לאספה' לקרוא העיריה ראש מאת לבקש

או הבקשה, את למלא ימאן (א)

הבקשה, מיום יום עשר ארבעה במשך למלאה יתרשל (ב)

המועצה. לאספת לקרוא האלה החברים יוכלו

6 .לפחות ארבע ועשרים שעות לפני כל אספה מאספות המועצה צריך להדביק על הדלת
של והמקום הזמן בדבר הודעה המשרד, שעות במשך לה סמוך או העיריה משרד של החיצונית
האספה שאומרים לקראה. ההודעה תהיה חתומה ע"י ראש העיריה. ואם האספה נקראת מטעם
חברים מטעם נקראת האספה אם החברים. אותם ידי על חתומה ההודעה המועצהתהיה חברי

מחברי המועצה צריך לפרט בהודעה את השאלות שאומרים להעלותן על סדר היום באספה

7. אם לא נמסרה הזמנה לחבר מחברי המועצה לא תפסל עי"כ חוקיותה של האספה.

המתיחסת בהזמנה המפורטת השאלה זולת שאלה שום אספה של היום סדר על להעלות אין .8

לכך. והסכימו במקום נוכחו המועצה חברי מכל שלישים שני לפחות אם חוץ אספה, לאותה

זאת פקודה של (א) 87 סעיף בהוראות יפגע לא זה בסעיף האמור דבר ששום בתנאי

9 .בכל אספה מאספות המועצה יהיה ראש העיריה, אם נמצא שם, היושב ראש. אם נעדר
ראש העיריה ישב בראש סגן ראש העירית: אם נעדרו גם ראש העיריה וגם סגנו אז ישב ראש אותו

חברהמועצה שיבחר מטעם חברי המועצה הנוכחים.

מותר המיעצה לפני שתבאנה השאלות וכל לעשותן מותר המועצה של הפעולות כל .10

כל שמספר והוא בה, והמצביעים באספה המשתתפים המועצה חברי אותם של רוב ידי על עליהן להחליט
(קוורום). חוקי ממנין פחות לא יהיה מצביעים, לא ובין מצביעים בין באספה. המשתתפים החברים
אחרת פקודה או זו שפקודה המקרים לאותם פרט אחד. ועוד המועצה חברי כל ממספר מחצית דהיינו:

או חוק אחר קבעו להם מנין חוקי מיוחד.

בתנאי שאם מספר חברי המועצה הוא בלתי זוגי, הרי יהיה המנין החוקי מחצית ממספר העולה
על מספר חברי המועצה כדי אחד, דהיינו: אם מספר חברי המועצה הוא תשעה' יהיה המנין

חמשה. החוקי

המועצה, של רצופות רגילות ישיבות בשלש מועצה חברי של חוקי מנין נוכח לא שאם ובתנאי
הרי כל החלטה שנתקבלה בישיבה השלישית בנוגע לכל שאלה מן השאלות העומדות על סדר
למושל להגישה מותר הישיבות, אותן לכל בנוגע שנשלחו בהזמנות מודעה ניתנה עליה ואשר היום
מני נוכח כאילו החוקיות באותה ממש נתקבלה כאילו החלטה אותה תחשב אותה, אישר הוא ואם



הוראה באיזו פוגע הוא כאילו יחשב לא זה בתנאי האמור דבר ושום ישיבה באותה המועצה של חוקי
חברי של מסוים רוב ע'י יתאשר מסוים ענין שאיזה הדורשת אחר חוק או הזאת הפקודה מהוראות

מועצה.

11 . אם היו הדעות שקולות תהיה ליו"ר האספה, נוסף על דעתו הוא, דעה שניה או מכרעת.

12 .על מזכיר העיריה או על פקיד אחר שימונה מטעם המועצה לערוך זכרון דברים
יחתם הדברים וזכרון לכך, המיוחד בספר אותן ולרשום אספה בכל שנתקבלו ההחלטות כל של מדויק

ע"י כל החברים שהסכימו לו ויקויים כזכרון דברים נכון של כל ההחלטות שנתקבלו.

העשירית התוספת

העירית תקציב עריכת

הבאות: להוראות בהתאם יערך התקציב

וסכום הבאה לשנה ההערכה סכום את לציין יש והוצאה הכנסה של פרט כל של בצדו .1

הנוכחית. לשנה שנתאשר התקציב

ושאר ארנוניות שכירות. דמי המסים, הקנסות, התשלומים, כל את יכלול ההכנסה תקציב .2

מיני כספים המשתלמים לקפת העיריה, ויסודר לפי סעיפי הכנסה מקיפים.

צבורי ערך בעלי מפעלים כעל עליהם העיד העליון שהנציב ממפעלים המתקבלות הכנסות

לחוד. בתקציב ירשמו

התקציב סעיפי כל של הכוללים הסכומים את המראים תקצירים יבואו התקציב גוף לפני
לתקציב אחד שנגמרה, האחרונה השנה של הממשיות ולהוצאה להכנסה אחד טורים, בארבעה
של וההוצאה ההכנסה להערכת ואחד השנה לאותה המתוקן לתקציב אחד הנוכחית. לשנה שנתאשר

השנה הבאה.

את האפשרי הדיוק בכל להראות כדי בה שיש בדרך ההוצאות תקציב את לערוך צריך .3

השנה. בתוך באמת יוצא ההשערה שלפי הסכום

4. אין לכלול שום פרט של הכנסה או הוצאה בסעיף "שונות" אם רק אפשר לכללו בסעיף
אחר.

5. בסעיפי הוצאות עראי" או "שונות" אין לכלול אלא הוצאות פעוטות ועראיות הצפויות
מיוחד. סעיף להן להתקין הצורך די חשובות שאינן אלא מראש



6. יש לפתוח סעיפים חדשים או סעיפימשנה חדשים לפרטי ההכנסה או ההוצאה שאין לכללן
בתקציב. כבר המופיעות וההוצאות ההכנסות אותן בתוך טיבן לפי

7 . הסך הכולל של הערכת ההוצאות של השנה לא יעלה בתנאים רגילים על הסך הכולל של
ההכנסות הערכת

השנתיים השרותים כל יבואו הראשון בסעיף צבוריות". ל"עבודות סעיפים שני לקבוע יש .8

החוזרים ונשנים. ובשני יבואו עבודות אחרות.

9. יש לצרף לתקציב, עם הגשתו לנציב העליון, באורים ביחס לכל פרט המיוחד במינו הכלול
שנתאשר התקציב ובין הצפויה וההכנסה המשוערת ההוצאה בין ופרט פרט בכל להפרש וביחס בו,

לשנה שעברה, כמראה בטורים המקבילים

האחתעשרה התוספת

הצעות

1. (1) ועדת ההצעות תפרסם הזמנות בעתון הרשמי ובאותם העתונים המקומיים שיהיה
לדבר. כללי פרסום לתת כדי בהם צורך

ידיעות רק ותמסורנה ההזמנות של קצר בתאור המודעות תצטמצמנה כלל בדרך (2)

הכרחיות, ומלבד במקרים מיוחדים לא תופיע אלא מודעה אחת בעתונים

של הכלליים התנאים את ולברר הנחוצים הטופסים את להשיג אפשר כי תציין המודעה (3)

המועצה מטעם שנתמנה אחר פקיד אצל או העיריה מזכיר אצל החוזה

2 .מיד לקבלתן תושמנה ההצעות בארגז בטחון, שישמר לתכלית זאת במשרדי העיריה. לארגז
השונים האנשים אותם בידי נשמרים יהיו ומפתחותיהם מזה זה שונים מנעולים שני לפחות יהיו

אותם. תמנה שהמועצה

3 .כל ההצעות תפתחנה במעמד הועדה ותרשמנה ע"י מזכיר העיריה או ע"י פקיד אחר
המועצה מטעם שיתמנה

4 .ההצעות וכל הרשימות המצורפות אליהן צריכות להבחן בזהירות ע'י הועדה.

5 .(1) הצעות שיש בהן פגם לא ידונו בהן מלבד במקרים שהפגם ניתן לתקון בלי לפגוע
קבלתן. לפני לתקנן צריך כאלה הצעות אחרות. בהצעות



(2) הצעות שנשלחו טלגרפית או שנתאחרו לא ידונו בהן

שצוינו שהמחירים בתנאי ביותר, הנמוכה ההצעה את לקבל הועדה תמליץ כלל בדרך .6

הנמוכה ההצעה את לקבל ממליצה הועדה כשאין לכך. ראוי המציע כי נוכחה הועדה וכי נוחים יהיו
לכך. הנמוקים את ליתן עליה ביותר

הצרך. בעת לשמוש בתיקים תסודרנה הועדה ע"י שנתקבלו ההצעות כל .7

עשרה השתים התוספת

 לשנת ההערכה רשימת לתקון בקשה

לכב' ועדת ההערכה

דלקמן לרכוש ביחס דלעיל ההערכה רשימת את לתקן בזה מבקש הריני

הרכושמס' ההערכה מקום

על יסוד הנמוקים הבאים:

פרטים

חתום 

(המען)

כל המוסר ביודעין הודעה כוזבת בטופס זה יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס שלא יעלה על
חמשים פונט או למאסר שלא יעלה על ששה חדשים, או לעונש ולמאסר כאחד.

. (ראה סעיף 110 מפקודת העיריות 1934).



עשרה השלוש התוספת

.1864 (הגריה) 1281 משנת הוילאיות חוק

תקנה בנידון דרכים משנת 1286 הגריה (1869).

.(1871) הגרייה 1287 משי הוילאיות להנהלת בנוגע החוק

.(1875) הגרייה 1292 משי למועצות לבחירות בנוגע התקנה

.(1876) הגרייה 1293 משנת הוילאיות להנהלת בנוגע התקנה

.(1877) הגרייה 1293 משנת הנאחיות להנהלת בנוגע התקנה

.(1891) הגירייה 1309 משנת והתויתם דרכים לבנין בנוגע התקנה

1312 משנת ותקונה (1887) הגירייה 1304 משנת בדקיהם והחזקת דרכים לבנין בנוגע התקנה
.(1895) הג'רייה

1308 משנת /1886) הגירייה 1304 משנת ותקונו (1877) הג'רייה 1294 משנת העיריות חוק
.(1912) הג'רייה 1330 ומשנת (1890) הגירייה

,18 ,17 והסעיפים ,29 .28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 .22 ,16 ,15 .14 '13 .12 ,11 ,10 ,6 הסעיפים כל

שתוקנו כפי (1882) 1299 משנת מקרקעים נכסי להחכרת בנוגע החוק מן חוזים) לבולי הנוגע (בכל ,20

.(1914) 1332 משנת החוק עי

עם יחד (1913) הג'רייה 1331 משנת הוילאיות של כללית להנהלה בנוגע הזמני החוק
.(1914) הג'רייה 1332 משנת התקון

.(1915) הג'רייה 1333 משנת העיריה מסי חוק



והשבה המספר

עשרה הארבע התוספת
הפקודה הביטולשם מדת

כולהפקודת שפיטת עברות על תקנות העיריות 1918

הצר של ההנהלה הצבאית מס' F/3026 מיום 14 בינואר
בתים מסי הטלת בנידון כולה1919,

1922 לשנת 4 1922מס' לעיריות ההלואות מןפקודת החלק אותו
על החל הפקודה

עיריות אזורי

עלמס' 19 לשנת 1924 העיריה ומסי הוירקו למסי התוקף הקנאת פקודת
.1924 2הבתים סעיף

1925מס' 22 לשנת 1925 העיריות מסי כולהפקודת

1925מס' 5 לשנת 1925 העיריות אזורי קביעת כולהפקודת

1926גלמי 45 לשנת 1926 לעיריות הבחירות כולהפקודת

1926מס' 46 לשנת 1926 (תקין) לעיריות הבחירות כולהפקודת

1927מס' 15 לשנת 1927 (תקון) לעיריות הבחירות כולהפקודת

1929מס' 44 לשנת 1929 (החלפתן) מקומיות רשויות הפקודהפקודת מן חלק אותו
עיריות אזורי על החל

1930מס' 5 לשנת 1930 העיריות מועצות כולהפקודת

1930מס' 17 לשנת 1930 והתעול הביוב הפקודהפקודת מן חלק אותו
עיריות אזורי על החל


