
♦ התשמ"ד1984 ,(30 (מס' העיריות פקודת לתיקון חוק

: יבוא בסופו הפקודה),  (להלן העיריות1 לפקודת 1 בסעיף . 1

קיר שפה, אבני לרבות רגל, הולכי למעבר המיועד מרחוב חלק  "מדרכה" "
תומכים." וקירות מדרגות משען,

1 סעיף תיקון

: יבוא (12) פסקה במקום לפקודה, 249 בסעיף .2249 סעיף תיקון

מדרכות לסלול,"סלילת רחוב הגובלים מקרקעין מבעלי לדתש או מדרכות לסלול (12)
" ; מקרקעיהם את הגובל הרחוב לאורך מדרכה ראשונה, סלילה

: יבוא לפקודה 251ב סעיף אחרי . 251ג3 סעיף הוספת

בדבר "הוראות
מדרכות סלילת

לקבוע המועצה רשאית (12)249 סעיף לפי עזר בחוק (א) 251ג.
 בדבר הוראות

המקרקעין מבעלי דרישה של בדרך מדרכה סלילת (1)
חשבונם, על לסלול, הבעלים)  (להלן רחוב הגובלים
; מקרקעיהם את הגובל הרחיב לאורך מדרכה ראשונה, סלילה

א7

בידי שתבוצע הסלילה הוצאות במלוא הבעלים חיוב (2)
תחילת לפני לשלם יחוייבו לא שהבעלים ובלבד העיריה,

, 1653 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1984 בינואר 30) התשמ"ד בשבט כ"ו ביום בכנסת נתקבל *
.97 עמ' התשמ"ד,

. 130 עמ' התשמ''ג, ; 172 עמ' התשמ"ב, ; 153 עני' התשמ"א, ס"ח ; 197 עמ' ,8 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני ו



הסלילה של המשוערות ההוצאות ממחצית יותר הסלילה
השלמת עם תשולם והיתרה סלילה) מקדמת  (להלן
הסלילה והוצאות הסלילה מקדמת שערוך לאחר הסלילה,

או ; העירית מהנדס שיגיש חשבון לפי

תחילת עם שיגבה מדרכה סלילת בהיטל הבעלים חיוב (3)
רחוב. הגובלים במקרקעין בניה היתר מתן עם או הסלילה

מקדמת נגבתה עבורה המדרכה את העירית סללה לא (ב)
היתה כאילו המקדמה את יראו  המקדמה גביית מיום שנה תוך סלילה
והפרשי (ריבית המקומיות הרשויות לחוק 6 בסעיף כאמור יתר תשלום

.2 התש"ם1980 חובה), תשלומי על הצמדה

הבעלים את ולחייב מדרכה סלילת לבצע עיריה החליטה (ג)
הברירה את להם ותתן לבעלים כך על תודיע הסלילה, הוצאות בתשלום
המשוערות ההוצאות מלוא את מראש לשלם או סלילה מקדמת לשלם
לא כאמור, ההוצאות מלוא את מראש הבעלים שילמו ; הסלילה של
המדרכה." סלילת בגין לעיריה שיהיו כלשהן נוספות בהוצאות יחוייבו

ג ו צ ר ה חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

בורג יוסף
הפנים שר


