רש־ומות

קובץ התקנות
י״ד באלול תשי״ט

 17בספטמבר 1959

942

עמוד

 - .י י.

תקנות מס הכנסה )פטור ממס הכנסה על דיבידנד( ,תשי״ט—1959
י צו הפיכת קרקע מסוג ״ מ ת מ נ ה ״ לסוג ״מולק״ .

. . .

,.

.

 ,ד 2002
.

2002

מדור לשלטון מקומי
» צו המועצות המקומיות )א( )תיקון מס׳  ,(20תשי׳׳ט—1959

.

• .

צו המועצות המקומיות )ב( )תיקון מסי  ,(15תשי״ט—1959

.

.

צו המועצות המקומיות )ב( )תיקון מסי  ,(16תשי״ט—1959

.

.

״.

.

2003

.

.

2004

.

 ,צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()תיקון מס׳  ,(4תשי״ט—1959

.

.

2004

.

.

2006

.

2007

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות().אבךהעזר ,תיקון( ,תשי״ט—1959
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )גיזה תיקון( ,תשי׳יט—1959

.

•••..־ 2008

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )האלה ,תיקון( ,תשי״ט—1959

.

2009

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )הרי־יהודה ,תיקון( ,תשי״ט1959-

.

2010

*

*

2011

חוק עזר לקרית־מלאכי )שימור רחובות( ,תשי״ט—1959

.

.

פקודת מם הכנסה1947 ,
תקנות בדבר פטור ממם על דיבידנד
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 8ב) (3ד 82לפקודת מם הכנסה) 1947 ,להלן —
הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ד  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני
.־>••
מתקין תקנות אלה:
1

2

׳

•;1י ״ ״«
דיבידנד
י

י

! ש ט

מ

;

מי שקיבל הכנסה מדיבידנד על מניות שהוצעו לציבור -על פי אישור » א ה ־ועדו!.
.11
שנתמנתה לצורך זה על ידי שר האוצר ,חייב ,במשך עשר שנים מיום שהמניות הוצעו
לציבור או מיום נ״ב באדר ב׳ תשי״ט ) 1באפריל  ,(1959הכל לפי התאריך המאוחר יותר,
במם הכנסה בשיעור שאינו עולה על 25%מאותה הכנסה ,ויראו אותה הכנסה לענין המס
כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת במס•.. .
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה )פטור ממס הכנסה על דיבידנד( ,תשי״ט—

.2
1959״.

י׳ באלול תשי״ט) 13בספטמבר (1959
,

)חט (723126

לוי אשכול
שר האוצר

ע״ר  ,1947תום׳  1מס׳  ,1568עמי .77
ע״רית׳ע״ת ,ת1ס׳ א׳ מס׳  ,2עמ׳ .1

1
2

צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מולק״
)לפי דברי־המלך־במועצה על ארץ־ישראל(1947—1922 ,
הואיל ושטח הקרקע המשתרע על  34,110מטר מרובע ,הידוע כחלקה  108בגוש
 7150והרשום בלשכת רישום הקרקעות של תל־אביב־יפו כסוג ״מתרוכה״ לפי שטר
מס׳  2765מיום  29במאי  ,1938מהווה דרך ציבורית )להלן — הדרך הקיימת(;
והואיל ובתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳ 27־א׳ בגוש ,7150 ,7149 ,7148
 — 71^1הועדך .המקומית״ ,שהודעה בדבר ההרשאה ל ת ת ל ה תוקף נתפרסמה בילקוט
הפרסומים  ,598תשי״ח ,עמי  ,913נקבע שיש לחסום הלק מהדרך הקיימת המשתרע על
 408מטר מרובע ן
והואיל ונוכחתי לדעת כי הפיכת החלק האמור של הדרך הקיימת מסוג ״מתדוכה״
לסוג ״מולק״ לתכלית החסימה האמורה היא לטובת הציבור ,וכי ידאגו לכך שבמקום
הזכויות או טובות־ההנאה שהיו נהנים מהן לפנים בחלק האמור של הדרך הקיימת ,יינתנו
זכויות או טובות־הנאה שהן בעיני שוות להן בטיבן במידה מתקבלת על הדעת!
לפיכך ,אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ג לדברי־המלך־במועצה על ארץ־
ישראל , 1947—1922 ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 1948׳  ,כי חלק של הדרך הקיימת בשטח של  408מטר מרובע ,ייהפך לסוג ״מולק״
ויירשם בהתאם לכך בלשכת רישום הקרקעות של תל־אביב־יפו.
ג

2

ח׳ באלול תשי״ט) 11בספטמבר (1959

פנחס

<חמ (70130

שד המשפטים

1

2

2002

רוזן

חוקי א״י ,כרו־ ני ,עמ׳  ; 2738ע״ד  ,1939תוס׳  ,2מס׳  ,898עמי .381
עייר חש״ת ,תוס׳ א׳ מס׳  ,2עמי .1
קוטן התקנות  ,942י׳׳ 1בא5ול תשי״ט17.9.1959 ,

מדוד לסזלםון מקומי
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר מועצות מקומיות
והסעיפים ) 14א(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

בסעיף  42לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א—1950
»1
בסעיף קטן)א( ,אחרי פסקה ) (6תיווסף פסקה זו:

8

)להלן — הצו העיקרי(,

ת<?וז בעי1י42

״) (7מי שחוייב בדין ,בפסק דין סופי ,על עבירה שיש בה קלון׳ תיד חמש
שנים הקודמות ליום בו היה לחבר המועצה ,או שחוייב בדין כאמור לאחר
שהיה לחבר המועצה.״
,2

.־ז־קו!סעין•1«5

בסעיף  46לצו העיקרי —
) (1אחרי סעיף קטן)א( יווסף סעיף קטן זה:
״)אא( יהיה פסול מלכהן כראש המועצה — ח ב ר המועצה שאינו יודע
קרוא וכתוב.״!
) (2בסעיף קטן )ז( ,במקום הנקודה שבסוף פסקה ) ,(3יבוא פסיק ואחריו
יווסף קטע זה:
״ובלבד שממלא מקומו של ראש המועצה יידע קרוא וכתוב״.

,3

תיקון סמי* :80

בסעיף  50לצו העיקרי _

) (1אחרי סעיף ק ט ן ) ב ( יווסף סעיף קטן זה:
״)ג( .המועצה תבחר מבין חבריה ועדת בקורת קבועה שהרכבה יהיה
בהתאם להרכב הסיעתי של המועצה ,ובלבד שראש המועצה וסגנו לא
ייבחרו לועדת הבקורת.״!
)(2
,4

במקום הסימן)ג( שבראש סעיף קטן)ג( יבוא הסימן)ד(.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )תיקון מס׳  ,(20תשי״ט—1959״.

ד׳ באלול תשי״ט ) 7בספטמבר (1959
) ח מ( 8 0 0 1

המם

ישראל בד־י הודה
שר הפנים

* עייר  ,1041תום׳  1מס׳  ,1154עמ׳)!.11
עייר הש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,127תשי״א ,עמ׳ .178
2

3

?וכיוהמקנווז .,942י״הכא5ו? ומ&י״ט17.9.1959 ,

2003

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה המקומית אשדוד
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
ג

2

הוספת פרט
)לג( לתוספת

בתוספת לצו המועצות המקומיות )כ( ,תשי״ג— ,» 1953אחרי הפרט )לב( יווסף
.1
פרט זה:
״)לג( :המועצה המקומית אשדוד.
תאריך הקמתה :כ״ח באלול תשי״ט ) 1באוקטובר (1959
תחום המועצה :גושי רישום קרקע )ועד בכלל(:
הגושים :אותו חלק מכל גוש מהגושים ,2076 ,2069 ,2068 ,2066 ,2065 ,2061
 2077.כמסומן במפה החתומה ביד שר הפנים ביום ה׳ באלול תשי׳י׳ט
) 8בספטמבר  (1959והערוכה בקנה מידה .1:10,000״
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )ב( )תיקון מס׳  ,(15תשי״ט—1959״.

.2

ה׳ באלול תשי״ט ) 8בספטמבר (1959
)חמ (8031

ישראל בר־יהודה
שר הפנים

] ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמי .119
ע״ר ת׳ע״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמי.1.
ק״ת  ,369ח׳!6י״ג ,עט׳ .1174
2

3

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
• :

צו בדבר מועצות מקומיות

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות A 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

ת י ק ח פעי!* 5

בסעיף  5לצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג—1953
,1
במקום סעיף קטן)א( יבואו סעיפים קטנים אלה:

3

)להלן — הצו העיקרי(,׳

• ״)א( ואלה פסולים לכהן כחברי המועצה —
) (1מי שמקום מגוריו הקבוע שוב אינו בתחום המועצה!
) (2חולה רוח!
) (3שוטר!
1
2
3

2004

ע׳׳יר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמי .119
עייר תש׳׳ח ,תוס׳ א׳ מסי  ,2עמי .1
י ״ ת 369׳ תשי״ג ,עמי .1174

קובי{ התיןנוח  ,942י״ד כאליל 1<w״»17,9.1959 ,

) (4עובד המדינה במשכורת ,שעבודתו קשורה בעניני המינהל המחוזי או
השלטון המקומי ,או שעבודתו עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין
תפקידיו בשירות המדינה ובין תפקידיו כחבר המועצה!
)(5

עובד במשכורת באותה מועצה!

)(6

עובד במשכורת בכל רשות מקומית אחרת ,שעבודתו עלולה להביא לידי

סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות הדשות המקומית ובין תפקידיו
כחבר המועצה!
) (7מי שחוייב בדין ,בפסק דין סופי ,על עבירה שיש בה קלון ,תוך חמש שנים
הקודמות ליום בו היה לחבר המועצה ,או חוייב בדין כאמור לאחר שהיה לחבר
המועצה.
)אא(
.2

המכהן כחבר המועצה והוא פסול לכך ,דינו — קנס חמישים לירות.״

בסעיף  6לצו העיקרי —
)(1

בסעיף קטן)א( ,אחרי ״ובחירה זאת תקויים לפי הודאות הסעיפים הקטנים״

יווסף ״)אא(,״»
)(2

־

בסעיף קטן)ג( ,בפסקה ) ,(3אחרי ״וטרם נבחר סגן חדש״ יווסף ״ובלבד

שממלא מקומו של ראש המועצה יידע קרוא וכתוב״!
)(3

במקום סעיף קטן)ד( יבוא סעיף קטן זה:
״)ד(

ראש המועצה או סגן ראש המועצה יחדל מכהונתו בכל אחד

משלושת אלה:

)(4

)(1

אם חדל להיות חבר המועצה!

)(2

אם התפטר!

)(3

אם הועבר מכהונתו על ידי המועצה.״!

אחרי סעיף קטן)ז( יווסף סעיף קטן זה:
״)ח( המועצה תודיע לשר על כל בחירה ,התפטרות או העברה מכהונה
לפי סעיף זה והוא יפרסם הודעה על כך ברשומות.״

.3

בסעיף  8לצו העיקרי ,בסעיף קטן )ב( ,בסופו ,יווסף:
״והשאר — מבין בעלי זכות להיבחר כחברי המועצה ,שאינם פסולים לפי סעיף )5א(״.

.4

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )ב>)תיקון מס׳  ,(16תשי״ט—1959״.

ד׳ באלול תשי״ט ) 7בספטמבר (1959
<חמ (8031

קיוב״ןיוותהנות  ,942יז׳ד בא?ו? ת׳&י״ט17.9.185».,

י ש ר א ל ב ד ־ י הו דה
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצות האזוריות .
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  (3) 5 ,2ו־ 12לפקודת המועצות המקומיות,! 1941 ,
והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

תיקו! סעי!־ 11

בסעיף  11לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—1958
,1
הצו העיקרי( —
)(1

3

)להלן —

אחרי פסקה) (5יווספו פסקאות אלה;
״) (6עובד במשכורת בכל רשות מקומית אחרת ,שעבודתו עלולה להביא
לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות הרשות המקומית ובין
תפקידיו -כחבר המועצה!
) (7מי שחוייב בדין ,בפסק דין סופי ,על עבירה שיש בה קלון ,תוך חמש
שנים הקודמות ליום בו היה לחבר המועצה ,או שחוייב בדין כאמור לאחד
שהיה לחבר המועצה.״!

)(2

האמור בסעיף  11יסומן כסעיף קטן )א( ואחריו יווסף סעיף קטן זה:
״)ב(

המכהן כחבר המועצה והוא פסול לכך ,דינו — קנם חמישים לידות״.

תיק,יזפעיף32

.2

תיקיז סעי!* 42

בםיעיף  42לצו העיקרי ,אחרי ״והשאר — בעלי זכות להיבחר כחברי המועצה״ יווםף
.3
״שאינם פסולים לפי סעיף ) 11א(״.

בסעיף  32לצו העיקרי —
)(1

אחרי סעיף קטן )א( יווסף סעיף קטן זה:
״)אא(

יהיה פסול מלכהן כראש המועצה — חבר המועצה שאינו יודע

קרוא וכתוב.״!
)(2

בסעיף קטן )ז( ,במקום הנקודה שבסוף פסקה ) (3יבוא פסיק ואחריו

יווסף קטע זה:
״ובלבד שממלא מקומו של ראש המועצה יידע קרוא וכתוב״..

יי׳

־ום

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון מס׳  ,(4תשי״ט—

.4
1959״»

ה׳ באלול תשי״ט ) 8בספטמבר (1959
<י׳ >
מ 8001

1
2

3

2006

י ש ר איל ב ר ־ י ה ו ד ה
שר הפנים

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
עייר ח&״ח ,תזס׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,797תשי״ח ,עמי .1256

קוב׳ז התקנות 942׳ י״ד בא?ו 5יתשי״ט17*1959 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת א ב ז ־ ה ע ז ר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות ,המקומיות ? 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ד  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

 • .1בתוס&ת לצו .המועצות המקומיות )מועצות :אזוריות( ,תשי״ח— , 1958במקום
פרט)א( ,יבוא פרט זה:
3

״)א(
אבן־העזר
בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור אבן העזר הערוכה בקנה מידה של 1:20,000
והחתומה ביד שר הפנים ביום ה׳ באלול תשי״ט ) 8בספטמבר  (1959ושהעתקים ממנה
נמצאים במשרד הפנים ובמשרד המועצה האזורית.
י

טור א׳

גפן.
זכריה
זנוח
ישעי
מחסיה
נחם
שדות מיכה
תירוש

טור ב־

השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח

המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן

במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה

במספר 5
במספר 7
במספר 8
במספר 3
במספר 2
במספר 1
במספר 6
במספר 4

השטח המותחם במפה בקו בחול ,פרט לאותם שטחים המותחמים בקו אדום״.
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(
.2
תשי״ט—1959״.

)אבךהעזד ,תיקון(,

ה׳ באלול תשי״ט) 8בספטמבר (1959
( 8 0 0 1

) ח מ

* עייר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עט׳ .110
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עטי .1
ה״ ת  ,797תשי״ח ,עמי .1256
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3

? ו ג ד התקנות  ,942י ״ ו בא5ו 5תשי״ט17.9.1959 ,

ישראל בר־יה ודה
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת גיזו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת/המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
•ד)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמוד:
1

2

החלפת
פ ר ט )

°

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958במקום
.1
פרט)י( יבוא פרט זה:
3

״)י(
)גיזו(
בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור גיזו הערוכה בקנה מידה של  1:20,000והחתומה
ביד שד הפנים ביום ה׳ באלול תשי״ט) 8בספטמבר  (1959ושהעתקיס ממנה נמצאים במשרד
הפנים ובמשרד המועצה האזורית.
י

טור א׳

בקוע
הראל
טל שחר
כפר אוריה
נחשון
צלפון
צרעה
תעוז
תרום

טור ב׳

השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח

המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן

במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה

במספר 2
במספר 5
במספר 3
במספר 8
במספר 1
במספר 4
במספר 9
במספר 6
במספר 7

השטח המותחם במפה בקל כחול ,פרט לאותם שטחים המותחמים בקו אדום״.
השם

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )גיזו ,תיקון( ,תשי״ט—

.2
1959״.

ה׳ באלול תשי״ט) 8בספטמבר (1959
י ח מ

1
2
3

2008

( 8 0 0 1

ישראל בר־יהודה
שר הפנים

ע״ר  ,1941תום׳  1טם׳  ,1154עמי .119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עט׳ .1
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קונץ התקנות  ,942י״ד באלול תשי״ט17;9.198» ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה י ה א ז ו ר י ת ׳ ה א ל ה •
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות ^ 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ד)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות
.1
פרט)יג( ,יבוא פרט זה:

אזוריות(,תשי״ח— , 1958במקומ
3

״)יג(
האלה
בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור האלה הערוכה בקנה מידה של  1:20,000והחתומה
ביד שר הפנים ביום ז׳ באלול תשי״ט) 10בספטמבר  (1959ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד
הפנים ובמשרד המועצה האזורית.
טור א׳

אביעזר
אדרת
בר גיורא
גבעת ישעיהו
לוזית
מבוא ביתר
מטע
נוה מיכאל
נם הדים
נתיב הל״ה
עגור
צפרירים
דוגלית
שריגים

טור ב׳

השטח המסומן במפה במספר 14
השטח המסומן במפה במספר 11
ה<לטח המסומן במפה במספר 2
השטח המסומן במפה במספר 9
השטח המסומן במפה במספר . 7
השטח המסומן במפה במספר 3
השטח המסומן במפה במספר 4
השטח המסומן במפה במספר 13
השטח המסומן במפה במספר 1
השטח המסומן במפה במספר 5
השטח המסומן במפה במספר 6
השטח המסומן במפה במספר 10
השטח המסומן במפה במספר 12
השטח המסומן במפה במספר 8

השטח המותחם במפה בקו כחול ,פדט לאותם שטחים המותחמים בקו אדום״.
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות).מועצות אזוריות()האלה ,תיקון( ,תשי״ט—

,2
1959״.

ז׳ באלול תשי״ט) 10בספטמבר (1959
)חמי (8001

1
2
3

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1
ס״ת  ,797תש י״ח ,עמי .1256

 ? ,ו נ ! הוןקנומ  , 9 4 2י  -״ ר ג א ל ו ל תשי״ט17.9.1959 ,

י ש ר א ל ב ד ־.י ה ו ד ה
שר הפנים

\

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית הרי־יהודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
1

2

החלפת
פרט)יט(

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958במקום
.1
פרט)יט( ,יבוא פרט זה:
״)יט(
3

הרי־יהודה

בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור הדי־יהודה הערוכה בקנה מידה של 1:20,000
והחתומה ביד שד הפנים ביום ז׳ באלול תשי״ט ) 10בספטמבר  (1959ושהעתקים ממנה
נמצאים במשרד הפנים ובמשרד המועצה האזורית.
ט ו ר א׳

אבן ספיד
אורה
אשתאול
בית זית
בית מאיר
בית נקופה
גבעת יערים
כסלון
מבשרת ירושלים
מוצא עילית
מוצא תחתית
מסילת ציון
מעוז ציון א׳
מעוז ציון ב׳
מעלה החמישה
עין רפה
עמינדב
צובה
קרית ענבים
רמת רזיאל
שואבה
שורש

טור ב׳

השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח

המסומן במפה במספר 2
המסומן במפה במספר 1
המסומן במפה במספר 3
המסומן במפה במספר 5
המסומן במפה במספר 4
המסומן במפה במספר 6
המסומן במפה במספר 7
המסומן במפה .במספר 9
המסומן במפה במספר 16
המסומן במפה במספר 11
המסומן במפה במספר 10
המסומן במפה במספר 14
המסומן במפה במספר 12
המסומן במפה במספר 13
המסומן במפה במספר 15
המסומן במפה במספר 18
המסומן במפה במספר 17
המסומן במפה במספר 20
המסומן במפה במספר 21
המסומן במפה במספר 22
המסומן במפה במספר 23
המסומן במפה במספר 24

השטח המותחם במפה בקו כחול ,פרט לאותם שטחים המותחמים בקו אדום״.
השם

 .2לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )הרי יהודה ,תיקון(,
תשי״ט—1959״.
ז׳ באלול תשי״ט) 10בספטמבר (1959
)חט (8001
1
2
3

2010

ישראל ב ר־י הוד ה
שר הפנים
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ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
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קובץ התקנות  ,942י ״ ד ב א ל ו ? תש:י,״ט.9,1959 ,ן1

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־מלאכי בדבר שימור רחובות
בתוקף סמכותה לפי םעיף  9לפקודת המועצות המקומיות, - 1941 ,׳מתקינה .המועצה
1

המקומית קדית־מלאכי חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —

.1

״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־מלאכי»
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו בכתב לפי
חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
״*!הנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיום מהנדס המועצה׳ לרבות אדם שהמהנדם
העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה 5
״רחוב״ — דרך ,נתיב להולכי רגל ,מדרכה ,גשר ,רחבה או גינה שיש לציבור זבות מעבר
בהם ,בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש
אמצעי גישה למספר בתים ,לרבות סימני דרד ,תעלות ,ביבים וחפירות שרבחוב או
בצדי הרחוב.
)א( לא יניח אדם ,ולא ירשה לאחר להניח ,ברחוב או להבליט מעל לרחוב כל דבר
.2
העלול לגרום נזק לרחוב או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו ,אלא אם דרוש לעשות
כן לטעינתו או לפריקתו של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.
)ב> לא יניח אדם ולא יתלה ,ולא ירשה לאחר להניח או לתלות בחלון ,במעקה,
כגזוזטרה או בגג ,או מעל לרחוב כל דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.
)ג( לא יכנזה ולא יחסום אדם תעלה ,שוחה או תא בקורת ברחוב׳ ולא ירשה
לאחר לכסותם או לחסמם.
)ד( על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית ,לרגלי חגיגות או טכסים ,לפי
הרשאה בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.
לא ישנה אדם רחוב ולא ירשה לאחר לשנותו ,אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס

.3

ובהתאם לתנאי ההיתר.
)א(

.4

לא יבדה אדם ולא ירשה לאחר לכרות שוחה ברחוב ,אלא על פי ההיתר בכתב

מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ב( אדם הכורה שוהה ברחוב חייב —
) (1להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה ,וכן בדגלים
אדומים ביום ובאורות אדומים בלילה!
) (2לסתום את השוחד ,ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה
או פקיעת ההיתר ,הכל לפי התאריך המוקדם יותר.
)א> המהנדס רשאי ל ת ת היתר לפי הסעיפים  3או  4או לסרב לתתו ,לבטל היתר
.5
־שניתז או להתלותו וכן לכלול תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
י )ב( בעד מתן היתר כאמור בסעיף קטן)א( תשולם אגרה׳ של שלוש לירות.
)א( לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר לגרוס נזק לרחוב.
)ב> אדם שעבד על הוראות סעיף קטן)א( חייב לתקן את הנז?4
)ג( ניזוק רחוב לרגלי חפירה בקרקע הסמוכה לאותו רחוב ,חייב החופר או בעל

.6

הקרקע לתקן את הנזק.
1

ע׳׳ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמי .110

קובץ התקנות  ,942י״ד נא5ו 5תשי״ט17.9.1959 ,

)א( ,ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב —
.7
) (1מהאנשים שהגיחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף  ,2לסלק ,את
המכשול ן
) (2מהאנשים החייבים לעשות א ת העבודות המנויות בסעיפים  4ו־ ,6לבצע
א ת העבודות האמורות•
)ב( בהודעה יצויינו התנאים ,הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע
העבודה שקבעם המהנדס באישור ראש המועצה וכן התקופה שבה יש לסלק א ת המכשול
או לבצע א ת העבודה.
)ג( אדם .שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך זמן שנקבע בה.
)א( ראש המועצה רשאי לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע בל עבודה מהעבודות
.8
המנויות בסעיפים 4 :או  — 6בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף  7ובין אם לאו — ולהיכנס
לשם כך בשעות היום לכל מקום .סילק ראש המועצה מכשול ברחוב או ביצע עבודה
כאמור ,רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את
ההוצאות לסילוק או הביצוע.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה בתפקידו ולא ימנע בעדו מהיכנס לכל מקום
בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן )א(•
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,א ם נמסרה לאדם שאליו היא מכוונת,
.9
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום .מגוריו או במקום עסקו הרגילים .או הידועים
לאחרונה ,או הוצגה באופן בולט במקום שבו דנה ההודעה ,או נתפרסמה באחד העתונים
הנפוצים בתחום ,המועצה.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  200לירות ,ובמקרה של עבירה
.10
נמשכת ,קנם נוסף שתי לירות לכל יום .שבו נמשכת העבידה ,אחרי.שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
השפ

.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מלאכי)שימור רחובות( ,תשי״ט—1959״.

נתאשד.
י״א בסיון תשי״ט) 17ביוני (1959

ח .ג ו ש ן
ראש המועצה המקומית קדית־מלאכי

)חט (85313

בר־יהודה
ישראל
שר הפנים

201:
מחיר  180פרוטה

קובץ התקנות 942׳ י״ד באלול תשי״ט17.9.1959 ,

הודפס ע״י המדפיס הממשלמי

