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השם הקצר

פירוש

מס'  23לש' 1927

.1

פקודה זו תקרא פקודת הדרכים )רחבן והתויתן(

 .2בפקודה
הכתוב יחייב פירוש אחר 
זו

יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן ,מלבד אם ענין

"עבודת שפור של קבע" כוללת בניתם או בניתם מחדש של כל בנין או
של כל תוספתמבנה לבנין ,נטיעת עצים ,כל עבודת השקאה ,הקמת

גדר אבנים או גדר קבועה אחרת והקמת מצבה שלא באזור של
בית קברות שכבר יש בו קברות!

,,דרך" פירושה כל דרך המשמשת לרבים שהנציב העליון הטיל פקודה
זו לגבה.
השמוש בפקודה

הסמכות לאסור עבודת
שפור של קבע במרחק
מסויים ממרכזה של

היין

 .3יכול הנציב העליון במועצה להורות בצו שפקודה זו תחול על
דרך הנזכרת באותו צו.

כל

 (1) .4יכול הנציב העליון לאסור בצו את ביצועה של כל עבודות שפור
של קבע במרחק של עשרים וחמישה מטרים ממרכזה של דרך.

) (2צו שניתן עפ"י סעיף זה אפשר לפרסמו בעתון הרשמי או
לפרסמו בין תושבי האזור הנפגע בצורה שתישר בעיני הנציב העליון.

) (3כל המקים או מבצע עבודת שפור של קבע בניגוד לצו שניתן
עפ''י סעיף זה יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס בסכום המשים פונט ,וחייב הוא

לסתור את אשר הקים או ביצע בניגוד לסעיף זה :ואם לא סתר את אשר הקים,
הרשות בידי הנציב העליון לצוות לסתור את העבודה ולגבות את דמי סתירתה
מן האיש אשר הקימה או גרם להקמתה.

.5
תורחב עד כדי רוחב של לא יותר  40מטר וכי יעשו בהתויתה של הדרך
) (1יכול הנציב העליון להכריז בצו כי איזו דרך או חלק הימנה

את השנויים שיימצאו צורך בהם.
)(2

הצו יפורסם ויוצא לפועל כדרך שמפרסמין ומוציאין לפועל צו

שניתן עפ"י הסעיף הקודם.

) (3משניתן צו ,יכול הנציב העליון בכל עת להפקיע כל קרקע
הדרושה להרחבת הדרך או חלק הימנה עד לשעור הרוחב הקבוע או לשעור
פחות מזה לפי הוראות חוק ההפקעה לצורך דרכים שיהא נוהג מזמן לזמן.

צו להרחבת דרך

פרק קל.
פקודות
מס'  36לש' 1925
מס'  38לש' 1927
מס'  51לש' 1933
מס'  30לש' 1934

