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: י י ו ת  ה
 עמוד

י מ ד ק ן מ ו ט ל ש ר ל ו ד  מ
ל עירית יפו, תש״י—1850 1037 יטו  אכדזר, על י

ת שעת־חירופ (סמכויות עירית הל־אב-ג ביפי), תש״י—1950 . . • • 1038 ו  צו ביטול תקנ

יב (הרחבת אזור העיריה), הש״י—1950 1038 ת תל־אנ ת ב  א

 צו המועצות המקומיות (חולון) (תיקון מס׳ 2), תש׳׳י—1950 1040

 צו המועצות הייקוהיות (בת־ים) (תיקון כס׳ 2), הש״י—1950 1040

? הצעיר׳׳ מ!־ט, ת?־אביכ ת פ ה ת 71שמ-52ה בדעופ . ו ר ו ד ז כ דפ ר 25 פרוטה. נ  המחי



 מדוד לשלכזון מקומי

 פקודת העיריות, 1934 _

י 1 / , ו 0:? •י ^ פ ת י _ י י י ע _ ל ו ט י ׳ ב י ע ה ח ב  א

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת העיריות׳ 1934!, והסעיפים 14 (א) י ךי$£י ^ף._
 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 =, ולאחר עיון בדין וחשבון

 של ועדת החקירה בהתאם להוראות סעיף 4 האמור, אני מכריז ומורה לאמור:

? י ט י  1. עירית יפו — קיומה בטל. ב
 עירית יפו

 2. המקרקעים שהיו בבעלותה או בחזקתה של עירית יפו ערב היכנס אכרזה הקנייה ..
ו מקרקעיפ. י ה ) ש ״ ת ו , ו כ ז  זו לתקפה, וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובות ההנאה >להלן ״

 לה אזהה שעה במקרקעים, יוקנו לכל אחת מהרשויות המקומיות המפורשות להלן
 כמפורט לצד שמה של אותה רשות:

 (א) למועצה המקומית חולון — המקרקעים שבתחום שטח שיפוטה של
, וכן כל  המועצה לפי התוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (חולון)׳ 1940 ג

 הזכויות במקרקעים שבתחום זה!
 (ב) למועצה המקדמית בת־ים — המקרקעים שבתחום שטח שיפוטה של
 המועצה לפי התוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (בת־ים), 1936*, וכן

 כל הזכויות במקרקעים שבתחום זה?
 (ג) לעירית תל־אביב — המקרקעים וזכויות במקרקעים שלא פורטו

 בפסקות (א) ו־(ב).

 3. כל המטלטלים של עירית יפו׳ כל החובות שחבים לה, וכל ההתחיבויות הקניית
׳ מט?ט?יש. ק ו ח ה כ מ צ ל- ע  הקיימות כלפיה וכל החובות שהיא חבה בהם וההתחיבויות שקיבל,-, ע

 מעברו'לעירית תל־אביב. י ־־

 1 עייר מס׳ 414 מיום 12.1.84 תוכי 1 עש׳ 1.

, תום׳ עט׳ 1• ( S וט י״ב באייר ת׳ט״ז21.5.4! (  2 עייר מס׳ 2 סי

ום נ׳ בתמוז ודע״ י  J עייר פ0׳ 654 סיום 24.12.30, ינוכ׳.2: עם׳ 1207 : קובי! התקנות 95 מי

 (Ü.50.18), עמ׳ 1040.
 * ע״ר מס׳ 993 סיום 14.3.40, תופ׳ 2, עסי 371; סוב•( התקנות 95 סיום נ׳ בתמוז תעי׳ י

 (18.0.50), •עמי 1040.

1037 S6.1930.1,קוב! התקנות 5(!, נ׳ בתמוז תע"י• 



ף ״ 4. תקפה של אכדזה זו הוא מיום י״ב בטבת תש״י(1 בינואר 1950). ק ו  ו״־וי5ת ת

 ד,?!פ 5. לאכרזה זו ייקרא ״אכדזה על ביטול.עידית יפו, תש״י—1950״.

 ז׳ באייר תש״י (24 באפריל 1950)
א ר י פ  משד, ש

 שר הפנים

 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת־חירום
 (סמכויות עירית תל־אביב ביפו) נמס׳ 2), תש״ט-1949

 צו בדבר ביטול תקנות-שעת־חירום

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־ *חירום
 (סמכויות עירית תל־אביב ביפו) (מם׳ 2), תשייט—1949!, אני מצווה לאמור*

 ביטול 1. תקנות־ שעת־ חירום (סמכויות עירית תל־אביב ביפו), הש׳יט—1949 —

 בטלות.

 דע= 2. לצו זה ייקרא ״צו ביטול תקנות־שעת־חירום (סמכויות עירית תל־אביב
 ביפו), תש״י—1950״.

 ז׳ באייר תש״י(24 באפריל 1950)
א ר י פ ה ש ש  מ

 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934
יב ה על הרחבתו על אזור עירית תל-אי ח ב  א

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת העיריות, 1934״, והסעיפים 14 (א)
, ולאחר עיון בדין וחשבון  ו־2(ד) לפקודת בדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 3

 של ועדת החקירה בהתאם להוראות סעיף 5 האמור, אני מכריז לאמור!

ת אזור 1. (א) אזור עירית תל־אביב כמפורט תחת השם ״תל־אביב- בתוספת הראשונה י - ר  ה

ב לפקודת העיריות׳ 1934, (כפי שהוחלפה)*, יורחב, ובמקום הפירוט שבתוספת י י א ל  עירית ת

 האמורה יבוא פירוט זה:

ה חש״ט •1.7.40), עט׳ 61. 6 ת  1 ס״ר החמוים 13 מיום ד׳ ב

 2 עייר מם' 414 מיום 12.1.34, תוש' 1, עסי 1¬

 3 ע׳׳ר מס׳ 2 מיום י״ב באייר הש״ח (21.5.18), חוס׳ אי, עמ׳ 1-

 '.גןובץ התהנות 13 מיום י״ט באייר תשייט (18.5.40), עש׳ 107.

 1038 קובץ התק:ות 05, נ' בתמוז תע׳׳י, 18.8.1950



 ״(1) גושי הערכת מס הרכוש העירוני(ועד בכלל): 6901 עד
 6949, 6951 עד 6965, 7001 עד 7017, 7041׳ 7042, 7051, 7052,

 7053, 7018 עד 7040׳ 7044 עד 7049, 7086, 7054.

 (11) גושים וחלקות של רישום קרקע (ועד בכלל)־ 6034,
 6110, 6111, 6129 עד 6138, 6146 עד 6153, 6164, 6212 עד 6217.
 6623, עד 6632, 6634, 6635, 6636, 6637, 6646 עד 6651, 6896,
6 6969, עד 6986, 6988, 6991 עד 6994׳ 9 6 1 ,6966 ,6950 ,6900 
 6999׳ 11000 7055, 7057, 7064, 7060, עד 7063, 7065 עד 7069,

 7077, 7093 עד 7110 בשלמותם!
 6106 פרט לחלקות 6, 9 עד 35 ואותו חלק של חלקה 36
 הנמצא ממזרח לקו הנמשך צפונה מהפינה הצפונית מערבית של

 הלקה 6.
 ׳־••• 6107 פרט לחלקות 6 עד 8, 11 עד 25, 33 עד 36, 42 עד 49,

 55 ו־62 עד 68.
 6108 פרט לחלקות 1 עד 7, 9 עד 31,29 עד 41׳ 43 עד 48,

 53, 54, 61 עד 65, ו־196 עד 203.
 6143 פרט לחלקה 52 ואותו חלק מהגוש הזה הנמצא מזרחה

 לחלקה 52 האמורה.
 6987 ו־6989, פרט לרצועה ברוחב 20 מטר הנמשכת לאורך

 כביש חולון בגבולם המזרחי של גושים אלה.
 חלקות 1 עדי 6, 35 עד 43, 61, 64 בגוש 6638.

 (ווו) אותו חלק של גוש הערכת מס הרכוש העירוני 7043
 ושל גושי רישום קרקע 7153, 7050, 6997, 6995, 7056, המופיע

 צפונית לקו הירוק במפה הנזכרת בסעיף־קטן (ב).

 (ב) תחומי האזור המפורט בסעיף־קטן (א) מסומנים בקו ירוק במפה של
 תל-אביב ויפו החתומה ביד שד הפנים ביום ז׳ באייר תש״י (24 באפריל 1950)׳

 והערוכה בקנה מידה של 1:10,000.
 העתקים מהמפה האמורה נמצאים במשרדי עירית תל־אביב וכל אדם זכאי
 לראותם שם משעה 10 בבוקר עד שעה 12 בצהרים, בימים שמשרדי העיריה

 פתוחים לקהל.

 2. תקפה של אכרזה זו הוא מיום י״ב בטבת תש״י (1 בינואר 1950״. תחילת תוקף

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תל־אביב (הרחבת אזור העיריה)׳ תש״י—1950׳׳, העט

 ז׳ באייר תש״י (24 באפריל 1950)

א ר י פ ה ש ש  מ
 שד הפנים

1039 S0.1050.1 ,05קובץ התקנות , ג׳ כתמו! תע׳״י 



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר המועצה המקומית חולון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 והסעיפים
, אני מצולה לאמוד:  14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—*2194

׳ יתוקן כף:  1. צו המועצות המקומיות (חולון)׳ 1940 3
 במקום התוספת הראשונה תבוא תוספת זו:

ה נ ו ש א ת ר פ פ ו ת  ״

 גושים וחלקות רישום קרקע אלה (ועד בכלל):

! 6020, 6021, 6043 עד 6045, 6048 עד 6053, 6734 עד 6765, ם י ש ו ג  ה
 6990, 6996, 7059, 7070, 7126, 7127, 7132, 7161 עד 7176 בשלמותם ואותו הלק
 מכל גוש וגוש מהגושים 6987, 6995,6989, 6997, 7056, 7058, 7133, 7160 המסומן
 באות ,,ב״ במפה של אזור חולון הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד
 שר הפנים ביום כ״ב באייר תש״י (9 במאי 1950) ושהעתקים ממנה נמצאים

 במשרד הפנים ובמשרד המועצה המקומית.

: 19 בגוש 6022, 5 עד 10 בגוש 7125.״ ת ו ק ל ח  ה

 2. תקפו של צו זה הוא מיום י״ב בטבת תש״י(1 בינואר 1950).

 3. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (חולון) (תיקון מס׳ 2), תש״י—
 1950״.

 כ״ב באייר תש״י (9 במאי 1950)
א ר י פ  משה ש

 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 צו בדבר המועצה המקומית בחריש

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 11941 והסעיפים
, אני מצווה לאמור!  14 (א) 1*2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ב' אי, עמי 110. ו ז ו s .12 . l l ,1 י עייר מס׳ 1131 מיום 

, תום׳ א׳, עמי 1• ( m (r,"21.5.48 ר י  = עייר פסי 2 מיום י״ב נאי

 נ עיר מפי 003 מיום 14.3.40, חוס׳ 2, עמ• נ7״; קובץ ההק;ו» 41 מיו= י"; בתיירי חי.]״ י

 (5.10.40), עפ' ;:1.

S0.1960.1 ,05קובץ התקנות , ג׳ בתמוז ת־6״י 

http://1s.12.ll
http://1s.12.ll
http://1s.12.ll
http://1s.12.ll
http://1s.12.ll
http://1s.12.ll
http://1s.12.ll
http://1s.12.ll


 1." צו המועצות'המקומיות >בת־ים), 1936 י, יתוקן כך:
־ ־ ־  במקדם התוספת הראשונה תבוא תוספת זו*־ ־

ה ג ו ש א ת ר פ פ ו ת  ״

 גושי רישום קרקע אלה (ועד בכלל):
 6998, 7119, עד 7124, 7128 עד 7131, 7134 עד 7152, 7154, 7155
 בשלמותם; 7125 פרט לחלקות 5 עד 10; ואותו חלק*מכל גוש וגוש מהגושים
 6689. 7043, 7050, 7053, 7058, 7133, 7160, המסומן באות ״א״ במפה של אזור

 בת־ים הערוכה בקנה מידה 1:5000 • והתתומה ביד שר הפנים ביום כ״ב באייר •
 תש״י (9 במאי 1950) ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד הפנים ובמשרד המועצה.

5 ' ח  2. תקפו של צו זה הוא מיום י״ב בטבת תש׳׳י(1 בינואר 1950)• ת

 3. לצו דה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (בת־ים) (תיקון מם׳ 2), תש״י— ה-:•־

 1950״. י

 כי׳ ב באייר תש״ י (9 במאי 1950)
א ר י פ ה ש ש  מ

 שר הפנים

1041 

 1 עייר פב' 654 נייום 24.12.30, חוס׳ 2, י1מי 1207 ; הוכיו התקנות 41 מיוט י״ב בור;, י י

 היט״י•.(5.10.40), עמי 14•

is.o.iorio ,קובץ התקנות 05, ג׳ בתפוז תיע״י 




