
זמניות), (קביעות עירוניות רשימותשומה פקודת
מס' 27 לש' 1946.

פקודה הקובעת קביעות בדבר שינוי  במקרים מסויימים  בקביעותיה של פקודת העיריות' 1934, בדבר אופן
הכנת רשימותשומה לשנת הכספים 19461947 ועניינים הקשורים בכך.

לאמור: שלה, היועץ הוועד של בעצתו (א"י), לפלשתינה העליון הנציב בידי יוהק חוק

.1946 זמניות), (קביעות העירוניות. רשימותהשומה פקודת תיקרא הזאת הפקודה שם קצר.1.

2. בפקודה הזאת הביטוי "הפקודה" מובנו פקודת העיריות, 1934, וביטויים אחרים מובנם
ההיא. בפקודה במובנם

פירו'!:.
מס' 1 לש'  1934.

תקנות ושל ,1944 ,(1934 עיריות, פקודת (תיקון תקנותההגנה של קביעותיהן (1).3
של הפקעתן למרות בתקפן לעמוד תמשכנה ,1945 ,(1934 עיריות, פקודת (תיקון ההגנה

בפקודה. קביעות אותן חוקקו כאילו האמורות, התקנות

התקנות של הפקעתן לאחר מיד לתקפו נכנס כאילו הזה הסעיף את רואים יהיו (2)
.(1) בסעיףקטן הנזכרות

קביעותיהן של
תקנותהגנה
מסויימות
תמשכנה

בתקפו. ?עטור
עיתון מיום  6.4.44 

.261 1י
עיתון מיום 29.3.45,

.220 1י

קרקע כל של רשימתהשומה את רואים יהיו בפקודה הכלול דבר כל למרות (1).4
בהתאם שנתפרסמה כפי  19461945 הכספים לשנת ובניינים מוחזקת וקרקע פנוייה
לקביעותיו של סעיף 109 מן הפקודה וכפי שיושרה בידי ועדתהשומה וכפי שתוקנה
ועדת כך תחליט אם לערעורים, ביתהדץ של הכרעה לכל בהתאם ועדה אותה בידי
רשימת להכין יש שלפניו היום מן יאוחר לא בעיתון תתפרסם החלטתה על והודעה השומה,
לשנת כרשימתהשומה  להן ובהתאם הפקודה של 106 סעיף של קביעותיו לפי שומה
רשימתשומה אותה על הפקודה של קביעותיה תחולנה כזה ובמקרה ,19471946 הכספים
כאילו הכינה אותה ועדתהשומה, ושמה (שי'ן ומי''ם קמוצות) את הערכים לצרכי ארגוניות,

הפקודה: של לקביעותיה בהתאם 19471946 הכספים לשנת בה, המצויים

 בתנאי

מלהיות כלשהוא אדם פסק 19461945 שנתהכספים במשך הזמנים מן בזמן שאם (א)
כל ארנונה לתשלום אחראי היה שבגינם בניין, או קרקע כל של המחזיק או הבעל
קרקע אותם של המחזיק או הבעל נעשה אחר ואדם הפקודה, של קביעותיה לפי שהיא
שנעשה לאחר המגיע ארנונה, של כלשהוא הלק לתשלום בגינם ואחראי בניין או
רשימתשומה באותה ועדתהשומה תרשום בניין, או קרקע אותם של המחזיק או הבעל
לפני לראשונה, הנזכר האדם של שמו במקום לאחרונה הנזכר האדם של שמו את

הפקודה! מן 109 סעיף של לקביעותיו בהתאם רשימתשומה אותר, שתתפרסם

של מחזיק או בעל כל של שמו בדבר כלשהיא טעות רשימתשומה באותה מצוייה שאם (ב)
קביעותיה לפי כלשהיא ארנונה לתשלום אחראיים הם שבגינם כלשהם, בניין או קרקע
או בעל אותם של הנכון השם את רשימה באותה ועדתהשומה תרשום הפקודה, של
מחזיק במקום השם בלתיהנכון שבה, לפני שתתפרסם אותה רשימתשומה בהתאם

הפקודה. מן 109 סעיף של לקביעותיו

רשימתשומה לשנת
הכספים 1947 1946.



(2) רשימתשומה כזאת  בין ששונתה ובין שלא שונתה לסי התנאים של סעיףקטן (1)
ובהתאם להם  תפורסם בהתאם לקביעותיו של סעיף 109 מן הפקודה, והעירייה או כל אדם,
ועדת אל לפנות רשאים כנ"ל, שפורסמה כפי רשימה באותה מקופח עצמו את הרואה
אותה לישר בבקשה  להן ובהתאם הפקודה מן 110 סעיף של קביעותיו לפי  השוטר.
111 סעיף של קביעותיו לפי לערעורים ביתהדין בפני לערער הם רשאים וכן רשימה,
לישו ועדתהשומה רשאית כאלה ערעור או בקשה לכל ובהמשך להן, ובהתאם הפקודה מן

או לתקן אותה רשימתשומה, הכול לפי העניין, בהתאם לקביעותיה של הפקודה.

.1946 באפריל, האחד ביום לתקפו ייכנס זה סעיף (3)

.1046 3טארס, 29
קאנינגהאם ג. א.

נציב עליון.


