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 צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון מסי 21), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לפקודת העיריות/ אני מודיע ומצווה לאמור:

 תיק!! סעיף 2 1. בסעיף 2 לצו העיריות (עבירות קנס), התשל׳׳א-21971, במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) בצו זה -
 דרגת קבס בשקלים חדשים

 ״א" 150

 ״ב״ 100

 ״ג״ 75

 ״די׳ 30

 ״ה״ 15

 ״ו״ 22

 ״ז״ 44״

 תחילה 2. תחילתו של צו זה בו׳ באייר התשמ״ז (5 במאי 1987).

 ג׳ בניסן התשמ״ז(2 באפריל 1987) י צ ח ק ש מ י ר

 >תמ09נ-3) ראש הממשלה ושר הפנים

 אני מסכים.

ר י ר ם ש ה ר ב  א

 שר המשפטים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 2 ק״ת התשל״א, עמ׳ 1184; ק״ת־חש״ם, התשמ׳׳ה, עמי 118.

 צו המועצות המקומיות (עגידות קנס) (תיקון מס׳ 13), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26א לפקודת המועצות המקומיות/ אני מודיע ומצווה לאמור:

 תיקיו סעיף 2 1. בסעיף 2 לצו המועצות המקומיות (עבירות קנס), התשל״ג-21973, במקום סעיף קטן(ב)

 יבוא:

 ״(ב) בצו זה -
 דרגת קנס בשקלים חדשים

 "א" 150

 ״ב״ 110

 ״ג״ 75

 ״ד״ 30

 ״ה״ 15

 ״ו״ 22״

 תחילה 2. תחילתו של צו זה בד׳ באייר התשמ״ז (5 במאי 1987).

 ג׳ בניסן התשמ״ז(2 באפריל 1987) י צ ח ק ש מ י ר

 >חמ 3-108) ראש הממשלה ושר הפנים

 אני מסכים.

ר י ר ם ש ה ר ב  א

 שר המשפטים

 י דיני מדינת ישראל, נוםח חדש 9, עמ׳ 256.

 1 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1127: ק״ת־חש״ם, התשמי׳ה, עמי 130 ו־493.

 258 ק״ת-חש׳׳ם 330, כ״ה באייר התשמ׳׳ז, 24.5.1987



 תוק עזר לאשדוד (שווקים) (תיקון), התשמ״ז-1987

־ 251 לפקודת העיריות1, מתקינה מועצת עירית אשדוד  בתוקף סמכותה לפי םע.יפים 250 ו

 חוק עזר זה:

, יבוא: החלפת התוספת  1. במקום התוספת לחוק עזר לאשדוד (שווקים), התשל״ו־21975

 ״תוספת

 (סעיף 5<

 בעד היתר חד פעמי תשולם אגרה בסך 12 שקלים חדשים״.

 נתאשר.

 י״ח באדר התשמ״ז(19 במרס 1987) א ר י ה א ז ו ל א י

 >חמ 8-34) ראש עירית אשדוד

ר י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה ושר הפנים

 1 דיני מדיבת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 ק״ת התשל״ו, עמי 385! ק״תיחש״ם, התשמ״ד, עמי 510.

 חוק עזר לטבריה (שימור דתובות) (תיקון מסי 2), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות1, מתקינה מועצת עירית טבריה חדק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לטבריה (שימור רחובות), התשל׳׳ח-21978, יבוא: החלפת התוספת

 "תוספת

 (סעיף 3(ב))

 האגרה לשנה

 בשקלים חדשים

 1. בעד היתר להעמיד שולחנות וכסאות על המדרכה, לכל כסא -

 במדרחוב, רח׳ הבנים(החלק הדרומי), רח׳ הקישון 75

 בטיילת על שפת הים, במדרחוב(החלק הצפוני) 50

 במקום אחר 30

 2. בעד היתר להעמיד מכונות למכירת גלידה או למכירת מיצים, לכל מכונה 100

 3. ניתן היתר לאחר ה־1 ביולי, תשולם מחצית םכרם האגרה.״

 נתאשר.

 י׳יח באדר התשמ״ז(19 במרס 1987) י ג א ל ב י ב י

 (חמ 8-34) ראש עירית טבריה

ר י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה ושר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 ק׳׳ח התשל׳׳ח, עמ׳ 1583¡ ק״ח־חש׳׳ם, התשמ״ה, עמ׳ 493.

 ק׳׳וז-חש״ם 330, כ״ה באייר התשמ׳׳ז, 24.5.1987 259



 חוק עזר לכרמיאל (מב1ים מסזבגימ), התשמ״ז-87?ז

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות1, מתקינה עירית כרמיאל חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה -

 ״אחראי לביצוע העבודה״ - אחד או יותר מאלה:

 (1) בעל ההיתר לביצוע העבודה לפי הוראות כל דין;

 (2) מי שמוטלת עליו החובה להשיג היתר לביצוע העבודה לפי הוראות כל דין:

 (3) בעל הבנין:

 (4) המבצע בפועל את העבודה:

 (5) האחראי לעבודה, לרבות האדריכל, המהנדס, הקבלן, סוכניהם וכן עובדים

 המועסקים על ידם:

 ״בנין״ - כל מבנה, בין שהוא קבוע, בץ שהוא בנוי אבן ובין שהיא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או

 כל חומר אחר, לרבות -

 (1) כל יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה, וכן כל חלק של

 בנין או כל דבר המחובר אליו חיבור של קבע:

 (2) קיר, סוללת עפר, גדר, משוכה, או מבנה אחד הגודר, מקיף או תוחם או מיועד

 לגדור, להקיף או לתחום שטח קרקע אד חלל:

 ״בעל בנין״ - אחד או יותר מאלה:

 (1) הבעל הרשום של נכס:

 (2) אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן

 הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כמורשה, כנאמן או כבא־כוח:

 (3) דייר כהגדרתו בחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל׳יב-21972, חוכר או

 שוכר או שוכר משנה, לרבות מחזיק:

 (4) בעל דירה כמשמעותו בחוק המקרקעין, התשכ״ט-31969:

 (5) נציגות בית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין, התשכ״ט-1969:

 ״העירית״ - עירית כרמיאל:

 ״המהנדס״ - כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח-41958, שהעיריה מינתה אותו

 למהנדס לענין חדק עזר זה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר

 זה, כולן אד מקצתן:

 ״מחזיק״ - אדם המחזיק למעשה בנכס או בכל חלק ממנו כבעלים, כדייר, כחוכר, כשוכר או בכל

 אופן אחר:

 ״המפקח״ ־ מי שראש העיריה מינה אותו למפקח לענין חוק עזר זה:

 ״נכס״ - בנין, או מקרקעין, אד כל חלק מהם, בין שהם תפוסים ובין שאינם תפוסים:

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 ס׳׳ח החשל״נ, עמ׳ 176.

 3 סייח התשכ״ם, עמ׳ 259.

 4 סייח התשי׳׳וו, עמ׳ 103.
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 ״עבודה״ - חפירה, חציבה וכל שינוי של פני הקרקע, הקמתו של בנין או הריסתו, כולו או מקצתו,

 הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו:

 ״ראש העירית״ - לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן;

 ״הרופא״ - רופא מדרשה כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-51976 שהעיריה

 מינתה אותו לרופא לעניו חוק עזר זה, לרבות מי שהרופא העביר אליו בכתב את סמכויותיו

 לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את הבנין במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו, את שלום עריכת בדיקה

 הציבור דאת בטחון הנכסים הסמוכים לבנין.

 (ב) היה לבעל בנין יסוד סביר להניח כי הבנין נתון במצב העלדל לסכן את המחזיקים, את

 הציבור או את הנכסים הסמוכים לו, יודיע על כך מיד למהנדס ויבקש בדיקת הבנין.

 (ג) המהנדס או הרופא יערכו מזת אמן, בין לבקשת בעל. בנין וביו לבקשת כל אדם

 אחר, בדיקה של כנין העלול לסכן את המחזיקים, את הציבור או את הנכסים הסמוכים לבנין.

 3. (א) סבור ראש העיריה על פי חוות דעת של המהנדס או הרופא, כי בנין עלול לסכן את דרישה לפיגוע
ת ו י י ב  המחזיקים, את הציבור או את הנכסים הסמוכים, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין ע

 לבצע את העבודות ולנקוט את אמצעי הזהירות המפורטים בהודעה, באופן ובתוך פרק הזמן

 שנקבעו בהודעה.

 (ב) להודעה לפי סעיף קטן(א) יצורף העתק מחוות הדעת של המתדם או הרופא, או

 תמצית של חוות הדעת האמורה.

 4. (א) המבצע עבודה חייב לבצעה באופן שאינו מסכן את העובדים או את הנכסים הסמוכים עבודות הגורמות
ה נ כ ס  למקום ביצוע העבודה או את הציבור. ל

 (ב) סבור ראש העיריה, על פי תוות דעת של המהנדס, כי עבידה בוצעה או מבוצעת

 באופן המסכן את העובדים או את הנכסים הסמוכים למקום ביצועה או את הציבור, רשאי הוא

 לדרוש, בהודעה בכתב, מהאחראי לביצוע העבודה לנקוס את האמצעים הדרושים למניעתה או

 להסרתה של סכנה כאמור, באופן ובתוך התקופה שנקבעו בהודעה: כן רשאי ראש העיריה להורות

 על הפסקת העבודה עד לגמר נקיטת האמצעים כאמור.

 (ג) להודעה לפי סעיף קטן(ב) יצורף העתק מחוות הדעת של המהנדס או תמצית של

 חוות הדעת האמורה.

 (ד) סבור המהנדס כי קיימת סכנה מיידית לחיי אדם או לשלום הציבור בשל ביצוע

 עבודה, רשאי הוא להורות על הפסקה מיידית של העבודה ועל נקיטת האמצעים הדרושים להסרת

 הסכנה המיידית או למניעתה: תוקפה של הוראה כאמור יפקע לאחד תום 48 שעות, אלא אם כן היא

 אושרה בידי ראש העיריה.

 5. (א) בעל בנין או אחראי לביצוע העבודה שקיבלו הודעה כאמור בסעיפים 3(א) או 4(^ אחריות לביצוע

 או הוראה כאמור בסעיף 4(ד), חייבים למלא אחריה.

 (ב) לא מילאו בעל בנין או אחראי לביצוע העבודה אחר הדרישה שבהודעה לפי סעיפים

 3(א) או 4(ב), או אחר ההוראה לפי סעיף 4(ד), או ביצעו עבודה או נקטו אמצעים שלא לפי

 הפרטים, התנאים או המועדים המפורטים בהודעה או בהוראה, רשאית העיריה לבצע העבודה

 ולנקוט האמצעים, ולגבות מבעל הבנין או מהאחראי לביצוע העבודה את ההוצאות.

 עבודות

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמי 594.

 ק׳ית-חש״ם 330, כ׳׳ה באייר התשמ׳׳ז, 24.5.1987 261



 6. (א) אישר המהנדס או הרופא לאחר בדיקה כי בנין נתון במצב שיש בו משים סכנה

 מיידית למחזיקים, לציבור או לנכסים הסמוכים, רשאי ראש העיריה או הממונה על המחוז ליתן צו

 לסגור מיד את הבנין ולפנות ממנו את הדיירים: סירבו הדיירים לפנות את הבנין, ניתן לפנותם

 באמצעות המשטרה. כן רשאית העיריה לבצע העבודות הדרושות לשם סגירתו של הבנין או

 הריסתו ולגבות את הוצאות הביצוע מבעל הבנין.

 (ב) לא תבוצע הריסה של בנין לפי סעיף קטן(א) אלא לאחר שנמסרה לבעל הבנין

 הודעה על כוונת העיריה לבצע ההריסה וניתנה לו שהות של שבעה ימים להגיש השגותיו לראש

 העיריה.

 (ג) הוראות סעיף קטן(ב) לא יחולו במקרים שבהם אישר המהנדס כי בנין נתון בסכנה

 של התמוטטות מיידית.

 (ד) אישר המהנדס כי בנין נתון בסכנה של התמוטטות מיידית, רשאי ראש העיריה או

 המהנדס לצוות על פינויו, סגירתו או הריסתו מיד: סירבו הדיירים לפנות את הבנין, ניתן לפנותם

 באמצעות המשטרה, ובמקרה האמור רשאית העידיה להדום את הבנין ולגבות את הוצאות

 הביצוע מבעל הבנין.

 (ה) בוצעו עבודות סגירה או הריסה כאמור בסעיפים קטנים (א) או(ד), לא ישנה אדם,

 לא ירשה ולא יאפשר שינוי במצב הבנין, לרבות כניסה או פריצה לבנין שנסגר, ביצוע עבודה

 כבנין או שימוש בו, אלא אם כן השינוי הותר כדין.

 7. אישור בכתב מאת המהנדס בדבר ההוצאות לפי סעיפים 5 או 6 ישמש ראיה לכאורה לדבר.

 8. (א) ראש העיריה, מהנדס, הרופא או המפקח רשאים להיכנס בכל עת לכל נכס כדי לברר

 את מצבו של כל בנין וכל עבודה או כדי לערוך כל בדיקה, לבצע כל עבודה ולנקוט כל אמצעים

 בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 (ב) סבור המהנדס כי מצבו של בנין מחייב עריכת בדיקה, רשאי המהנדס לדרוש מבעל

 הבנין או מהאחראי לביצוע העבודה לבצע את הבדיקה ולהמציא למהנדס את תוצאותיה תוך

 התקופה שתיקבע.

 (ג) לא יפריע אדם לראש העיריה, למהנדס, לרופא או למפקח ולא ימנע בעדם להשתמש

 בסמכויותיהם או לבצע את תפקידיהם לפי חוק עזר זה.

 9. נעברה עבירה לפי חוק עזר זה בידי חבר־בני־אדם, יואשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת

 ביצוע העבירה היה, באותו חבר בני אדם, מנהל פעיל, שותף - למעט שותף מוגבל - או עובד

 מינהלי בכיר האחראי לאותו תחום, זולת אם הוכיחו שהעבירה נעברה שלא בידיעתם וכי נקטו כל

 האמצעים הסבירים כדי למנעה.

 10. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,

 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו

 הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או מועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום לאותו אדם

 לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט באחד המקומות

 האמורים או על הנכס שאליו היא מתייחסת, או הוכנסה לתיבת הדואר הנושאת את שמו של האדם

 או של עסקו, או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתתום המועצה שאחד מהם לפחות הוא

 בשפה העברית.

 (ב< הודעה שיש למסזר לפי חדק עזר זה לבעל בנין יראו כאילו נערכה כהלכה אם נערכה

 אליו כ״הבעל״ של אותו בנין, ללא כל שם או תיאור נוסף.

 ביגוע עבודה
 על ידי העיריר.

 אישור סכום

 ההוצאות

 סמכות כניסה
 לנכס ובדיקתו

 אחריות חבר
 בני־אדם

 מסירת הודעה
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 11. בעד בדיקת בנין בידי מהנדס או רופא ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה בשיעור אגרה
 5 שקלים חדשים.

 12. אימוץ תוק עזר לדוגמה בדבר הריסת מבנים מסוכנים על ידי עירית כרמיאל6 - בטל. ביטול

 13. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 500 שקלים חדשים, ואם היתה עונשיו
 העבירה נמשכת - קנס נוסף של 20 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה

 לו הודעה בכתב מאת ראש העיריה או מאת המהנדס, או לאחר הרשעתו.

ר ג נ ך ו ו ר  ד׳ בטבת התשמ״ז(5 בינואר 1987) ב

 >חמ 8-32< ראש עירית כרמיאל

ץ ר ק פ ח צ  י

 י שר הפנים
 6 ק׳׳תיוזש״ם, התשמ״ב, עמ׳ 63.

 חוק עזר לקרית־גת (אספקת מים) (תיקון מסי 2), החשמ״ז-1987

, מתקינה מועצת עירית  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 וי254 לפקודת העיריות1

 קרית־גת חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לקרית־־גת (אספקת מים), התשל״ה-21975, יבוא: החלפת התוספת

 ״תוספת
 האגרה

) _ בשקלים חדשים ״ ) ( ג ) ף 2 י ע ס ת ( י ט ף ת פ ע ך ר ך ב י ת ח ף - -  ^ א

 (1) לכל יחידת דיור 102.70

 לכל יחידה שאינה דיור 123.20

 (2< הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מחדש

 לפי דרישת הצרכן -

 עד ״2 25.30

 מעל ״2 - לפי חשבון שיגיש המנהל בתוספת 15%.

 2. אגרה בעד'היתר לשינויה או להםרתה של רשת פרטית

 (סעיף 3 (ב))- 12.60

 3. אגרת בדיקה של רשת פרטית(סעיף 3(ה)) 22.00

 4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4) -

 (1) לכל מ״ר של הנכס(כולל הקרקע שעליה עומד הבנין) 50- 1

 (2) בבנין מגורים - לכל מ״ר של שטח הבניה לכל קומה 7.87

 (3) בבנץ שאינו למגורים - לכל מ״ר של שטח הבניה לבל קומה 9.44

 (4) אגרת מד־מים (סעיף 5(ד)) - לפי מחיר מדיהמים ליצרן בתוספת

 חמרים, אגרת התקנה 20.00

 ובתוספת של 15%.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ק״ת התשל״ה, עמי 819! ק״ת־חש״ם, התשמ׳׳ה, עמ׳ 20.
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 האגרה

 (5) אגרת בדיקת מד־מים - כולל דמי־פיררק, הדבלה והתקנה בשקלים חזיזים

 (סעיף 5(1־)) 20.12

 (6) אגרת התקנת מד מים(סעיף 5>ז» 20.00

 (7) אגרת חידוש תיבור מד מים(סעיף 11(ה)) 14.90״

 נתאשר.

ם י ו ב ב א  ט׳ בשבט התשמ״ז(8 בפברואר 1987) ז

ר ראש עיריתקרית־גת י מ ק ש ח צ  >חמ8-7) י

 ראש הממשלה ושר הפנים

 חוק עזר לרמלה (פתיחת בתי עסק וסגירתם) (תיקון), התשמ׳׳ז-987ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות', מתקינה מועצת עירית

 רמלה חוק עזר זה:

 החלפת סעיף 5 1. במקום סעיף 5 לתוק עזר לרמלה(פתיחת בתי עסק וסגירתם), התשכ״ג-21963, (להלן -

 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״סגירת בתי 5. (א) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל

 עינולג בימים או בית קפה בשעות שבין 24.00 לבין 06.00 למחרת.

ה (ב) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית עיניג ח ו נ י מ מ ם י נ י א  ש

 בשעת שבין 24.00 לבין 08.00 למחרת.

 (ג) רשות רישוי כמשמעותה בחוק רישוי עסקים, התשכ״ח-31968,

 תהיה רשאית לתת היתר לפתיחת בית אוכל או בית קפה עד לשעה 02.00 אם

 הדכח להנחת דעתה כי פתיחה כאמור לא תהווה מטרד.

 (ד) בעד היתר כאמור בסעיף קסן (ג) תשולם אגדה בשיעור שנקבע

 בתוספת! תקפד של ההיתר מיום נתינתו עד ל־31 בדצמבר של השנה שבה

 הוצא.״

ת 2. בסוף חוק העזר העיקרי יבוא: 5 ס ו ת ת 5 ס ו  ה

 "תוספת

 (סעיף 5(ד»

 האגרה בשקלים חדשים

 בעד היתר לפתיחת בית אוכל או בית קפה עד שעה 02.00,

 לשנה או לחלק ממנה 50״

 נתאשר.

י ב ם ר ר ו  י״בבשבטהתשמ״ז(11 בפברואר1987) י

 nj>3 8-10 ראש עידית רמלה

ר י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה ושר הפנים
 י זיני מדינת ישראל, נוסת חדש 8, עם׳ 197.

 2 ק״ת התשב״ג, עמי 1974! התשכ״ה, עמי" 2418: התשכ״ז, עמ׳ 394.

 3 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 204.
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 חוק עזר לאעבלין (אגדת תעודת אישור)(תיקון), החשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה המועצה המקומית

 אעבלין חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לאעבלץ (אגרת תעודת אישור) התש׳׳ם-21980 יבוא: החלפת תוספת

 "תוספת

 (סעיף 2)

 האנרה בשקלים חדשים

 א. תעודה

 1. בענין הצהרות 30

 2. בעניין הקשור בבקשה לבניה לכל מ״ר בתוכנית 1

 3. בקשר לפנקסי מקרקעין וירושה 20

 4. בכל עניין אחר 20

 ב. העתק תעודה 10"

 נ תאשר.

ם י ל ח ס ל א  ה׳ בטבת התשמ״ז(6 בינואר 1987) ס

 >חמ 8-6! ראש המועצה המקומית אעבלין

i 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 2 ק״ח התש״ם, עמי 2334.

 חוק עזר לגלבוע (הדיסח מבנים מסוכנים), החשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה המועצה האזורית

 הגלבוע חוק עזר זה:

 1. . בחוק עזר זה -

 ״בנין״ - מבנה בנוי מאבן, ביטון, ברזל, עצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר, גג, ארובה,

 מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו, סוללת עפר, גדר,

 משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה אד שטח;

״ - לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו הבנין היה נותן ל ע ב ״ ^ 

 הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הבנץ ובין

 שאיננו הבעל הרשום:

 ״מחזיק״ - אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר:

 ״מהנדס״ - כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח-21958, שנתמנה על ירי המועצה,

 לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן:

 ״המועצה״ - המועצה האזורית הגלבוע:

 ״ראש המועצה״ - לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 2 ס״ח התשי׳׳ח, עמי 108.

 ק״ת-חש״ם 330, כ״ה באייר התשמ׳׳ז, 24.5.1987 265



 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המתזיקים בו ואת שלום

 הציבור.

 (ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו כי הבנין מהמה סבנה למחזיקים או לציבור, יודיע על

 בך מיד לראש המועצה.

 (ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך, מזמן לזמן - ובמקרה שקיבל הודעה, מיד אחרי

 קבלתה - סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב): המהנדס שערך את

 הבדיקה, חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות לאחר עריכת הבדיקה.

 3. (א) סבור ראש המועצה, על פי דין וחשבון המהנדס שנערך לפי סעיף 2, כי בנין נתון

 במצב שיש בו סכנה ממשית למחזיקים או לציבור, וכי בשל כך יש להרסו - יודיע על כך בהודעה

 בכתב לבעל הבנין.

 (ב) הוגשה השגה לפי סעיף 4 ונדתתה, או לא הוגשה השגה כאמור בתוך 10 ימים, רשאי

 ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות הדרושות להריסת הבנין

 ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

 4. (א) הרואה עצמו נפגע על ידי הודעת ראש המועצה לפי סעיף 3 רשאי להשיג עליה לפני

 המהנדס תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתו: להשגה כאמור יש לצרף חוות דעת בכתב

 של מהנדס כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח-1958 .

 (ב) שוכנע המהנדס כי הבנין אינו מהווה סכנה או סכנה ממשית, למחזיקים או לציבור,

 ימליץ לפני ראש המועצה על ביטול ההודעה או על תיקונה.

 5. סבור ראש המועצה, על פי דין וחשבון המהנדס שנערך לפי סעיף 2, כי בנין נתון במצב

 שיש בו סכנה מיידית למחזיקים או לציבור, רשאי הוא, באישור הממונה על המחוז, לבצע מיד את

 העבודות הדרושות לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

 6. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי סעיפים 3 או 5, ישמש אישור בכתב מאת

 המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

 7. (א) ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לכל בנין כדי לברר את

 מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף קטן

 (א).

 עריכת בדיקה

 הריסה מבנה
 ממוכן

 סכנה מי־דית

 אישור סכום
 ההוצאות

 סמכות ראש
 המועצה והמהנדס

 להכנס לבניו

 8. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או

 נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחר מבני משפחתו

 הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל

 אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה: אם אי אפשר לקיים את

 המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או

 על הנכס שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפתות

 הוא בשפה העברית.

 מסירת הודעות
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ה ענשים ת י  9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 500 שקלים חדשים, ואם ה

 העבירה נמשכת, דינו - קנם נוסף 20 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 10. חוק עזר לגלבוע (הריסת מבנים מסוכנים), התשכ״ח־31968 - בטל. ביטול

 נתאשר.

 ח׳ בכסלו התשמ״ז(10 בדצמבר 1986) א ב ר ה ם י ר י ב

 >תמ 8-103) ראש המועצה האזורית הגלבוע

ץ ר ק פ ח צ  י

 י שר הפנים
 3 ק״ת התשכ״ח, עמ׳ 1873.

 חוק עזר לדיר אל אסד (שווקים) (תיקון)/ התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה המועצה

 המקומית דיר אל אסד חוק עזר זה:

, יבוא: הוםפח סעיף 11  1. אחרי סעיף'10 לחוק העזר לדיר אל אסד (שווקים), התש״ם־21980

 ״עונשין 11. העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 600 שקלים חדשים, ואם

 היתה עבירה נמשכת - קנס נוסף של 24 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת

 העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה המקומית או

 אחרי הרשעתו״.

 אחמד בעמה

 ראש המועצה המקומית דיר אל אםד

 נתאשר.

 י״ח באדר התשמ״ז(19 במרס 1987)

 (וזמ 8-32)

ר י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה ושר הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1924.

 חוק עזר למסה אשר (פחיחח בחי עסק וסגירתם), החשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה המועצה

 האזורית מטה אשר חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה -

 ״בית קפה״ - לרבות מסעדה, בר, חנות לממכר גלידה וכל בית אוכל אחר הטעון רשיון לפי חוק

 רישוי עסקים, התשכ״ח-21968, ולמעט שירותי הארחה והלנה של בית מלון:

 ״בעלי׳ - אתד או יותר מאלה:

 (1) בעל העסק:

 (2) מנהל העסק למעשה:

 (3) האחראי לעסק.

 י דיני מדיבת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 סייח התשכ״ח, עמ׳ 204.
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 ׳המועצה״ - המועצה האזורית מטה אשר;

 ״חנות״ - לרבות כל משרד, בית מסחר, קיוסק, מזנון, עינוג ציבורי, בית מלאכה או בית חרושת,

 מחסן, למעט בית קפה ושירדתי הארחה והלנה של בית מלון:

 ״ימי שבת ומועדי ישקאל״ - שבתות השנה וכן מועדי ישראל דלקמן:

 (1) ראש השנה (2 ימים):

 (2) יום הכיפורים:

 (3) ראשדן של סוכות ושמיני עצרת:

 (4) ראשרן רשביעי של פסח;

 (5) חג השברערת.

 שבתות ומועדי ישראל תחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבים שלפני וסיומם עם צאת

 הכוכבים במוצאי השבת או החג:

 ״עינוג ציבורי״ - כמשמעותו בחדק רישוי עסקים, התשכ״ח-1968, לרבות המקום שבו מתקיי"

 העינוג הציבורי:

 ״פתיחה״ - לרבות עשיית עסק, מלאכה או עינוג, הגשת אוכל או משקה בתוך מקום סגור.

 ״ראש המועצה״ - ראש המועצה או מי שהוא הסמיך בכתב לענין חוק עזר זה.

 2. (א) בכפוף לאמור בסעיף קטן(ב) לא יפתח בעל חנות או בעל בית קפה את עסקו ולא

 יתזיקו פתוח בימי שבת ומועדי ישראל.

 (ב) בעל בית קפה, פרט לבר ועסק לממכר גלידה, רשאי לפתחו בימי שבת ומועדי

 ישראל, פרט לידם הכיפורים, ולהגיש ארוחות ללקרחדתיד בתוך הבנין שבו מצוי העסק בשעות

 דלקמן:

 (1) בערבי ימי שבח ומועדי ישראל עד לשעה 23.00;

 (2) בימי שבת ומועדי ישראל בין השעות 08.00 בבוקר לבין השעה 18.00 אחה״צ.

 שבח ומועדי
 ישראל

 בכפוף לאמור בסעיף 2 -

 (1) לא יפתח בעל תנות - למעט עינוג ציבורי - את עסקו ולא יחזיקו פתוח בין

 השעות 21.00 וי06.00 למחרת.

 (2) לא יפתח בעל בית קפה או עינוג ציבורי ולא יחזיקו פתוח בין השעות 30'

 ו־06.00 למחרת.

 (3) בעל חנות לא יחזיק את עסקו פתוח בין השעות 14.00 עד 15.30.

 שעות פתיחה 3.
 של חנויות

 בימי חול

 4. (א) על אף האמור בחוק עזר זה, בערב ט;׳ באב יהיו בית קפה ועינוג ציבורי סגורים

 משעה 19.00 עד שעה 06.00 למחרת.

 (ב) בערב יום הזברון לשואה ולגבורה כהגדרתו בחוק יום הזברון לשואה ולגבורה,

 התשי״ט-31959, ובליל ירם הזכררן לחללי מלחמת הקוממיות וצבא הגנה לישראל כהגדרתו בחוק

 יום הזכרון לחללי מלחמת הקוממיות וצבא הגנה לישראל, התשכ״ג-41963, יהיו בית קפה וחנות

 סגורים משעה 19.00 עד שעה 06.00 למחרת.

 ם׳יח התשי׳׳ט, עמ׳ 112.
 ס׳׳ת התשכ׳׳ג, עמי 72.

 ט־ כאב

 וערבי זברון
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 איסור מכירת

 סחורות מבתי

 קפה בימ* סבת

 ומועדי ישראל

 עונשין

 הצמדה למדד

 ביטול

 הוראות מעבר

 (ג) בימי הזכרון כאמור בסעיף קטן(ב) יהיה,סגור כל עינוג ציבורי במשך כל יום הזכרון.

 (ד) בעל בית קפה ובעל עינוג ציבורי יציג בכניסה לעסק, במקום נראה לעין, מודעה

 הכוללת את הוראות סעיף זה, באותיות עבריות הניתנות לקריאה נוחה: הודעה כאמור תוצג

 במשך 48 השעות הקודמות לערב יום זכרון כאמור בסעיף קטן (ב) עד לצאת יום הזכרון.

 5. בימי שבת ומועדי ישראל, כאשר העסק פתוח לפי האמור בסעיף 2 (ב), לא ימכור אדם בכל

 בית קפה סחורה לצריכה מחוץ לבית הקפה.

 6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה,דינו - קנם 500 שקלים חדשים.

 נתאשר.

ן נ ו ו ר י נ ו  י״ב בשבט התשמ״ז(11 בפברואר 1987) ב

 ראש המועצה האזורית מטה אשר

ר י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה ושר הפנים

 חוק עזר למעלות־תרשיחא (הצמדה למדד), התשמ"ז־1987

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות', מתקינה המועצה המקומית

 מעלות־תרשיחא חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה -

 ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״המועצה״ - המועצה המקומית מעלות־תרשיחא;

 ״ראש המועצה״ - לרבות מי שראש המועצה העביר לד את סמכויותיו לפי תוק עזר זה, כולן או

 מקצתן.

 2. סכומי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים, לפי הענין, שפורטד בחרקי העזר של

 המועצה הנקובים בתוספת, יועלו ב־1 לכל חודש(להלן יום ההעלאה) לפי שיעור עליית המדד, מן

 המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודם עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה.

 3. חוק העזר למעלות־תרשיחא (הצמדה למדד),התשמ״ג-21983 - בטל.

 4. ההעלאה שתתבצע בי1 לחודש לאחר פרסום חוק עזר זה (להלן יום ההעלאה הראשון)

 תהיה לפי שעור עליית המדד מן המדד שפורסם בחודש ספטמבר 1986 עד המדד שפורסם לאחרונה

 ליום יום ההעלאה הראשון.

 חוספת

 (סעיף 2(א))

 1. חדק עזר למעלרת־תרשיחא (מודעות ושלטים), התשכ׳יד-31964

 2. חוק עזר למעלות־תרשיחא (היטל ביוב), התשמ״א-41981

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמוד 256.

 2 ק״ח-חש׳׳ם, התשמי׳ג, עמי 352.

 3 ק׳׳ת התשכ׳׳ד, עמי 1339.

 י ק׳׳ת התשמ׳׳א, עמ׳ 963.



 3. חוק עזר למעלות־תרשיחא (אגרות ביוב), התשמ״א-51981

 4. חוק עזר למעלות־תרשיחא (אספקת מים), התשכ״ז-ד6196

 5. חוק עזר למעלות־תרשיחא (פיקוח על כלבים), התשכי׳ז-ד196ד

 6. תוק עזר למעלותיתרשיחא (אגרת תעודת אישור), התשכ״ד-81964

 נתאשר.

ט ו ב ח ו ב ה מ ל  ז׳ בשבט התשמ״ז(6 בפברואר 1987) ש

 >חמ 18-37 ראש המועצה המקומית מעלות->זרשיחא

ר י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה ושר הפנים

 5 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 218נ.

 * ק״ת התשכ״ז, עמ׳ ד249ז התש״ם, עמ׳ 1436.

 7 ק״ת התשכ״ז, עמי 3010.

 3 ק״ת התשכ״ד, עמי 1106.

v למעלות־חדשיחא (תיקון והריסת מבנים מסוכנים), i f חוק 
 התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941 מתקינה המועצה

 המקומית מעלות־תרשיחא חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה -

 ״בנין״ - מבנה בנוי מאבן, בטון, ברזל, עצים או מכל חומר אחר לרבות יסוד, קיר, גג, ארובה,

 מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו, סוללת עפר, גדר,

 משדכה או מבנה אחר המקיף אד הגודר אן המכודן להקיף או לגדור כל אדמה או שטח:

 ״בעל״ - לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין נרתן

 הכנסה, בץ בזכדתר הוא ובין כבא־בוח או בנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין

 שאיננו הבעל הרשרט:

 ״מחזיק״ - אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשדכר או בכל אופן אחר:

 ״מהנדס״ - כמשמעותו בחרק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח־^1958ב, שנתמנה על ידי המועצה,

 לרברת מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכרירתיו לפי חוק עזר זה, כולן אד מקצתן:

 ״המועצה״ - המרעצה המקומית מעלות־תרשיחא:

 ״ראש המועצה״ - לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

 או מקצתן.

 עריבת בייקי 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת שלום

 הציבור.

 (ב) חש בעל בנין או מחזיק בו כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור, יודיע על כך

 מיד לראש המועצה.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 108.
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 ביצוע עבודות

 ע״י ראש המועצה

 אישור
 סכום ההוצאות

 סמכות ראש
 המועצה

כנס לבנין  ל̂ו

 מסירת הודעות

 (ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך, מזמן לזמן, ובמקרה שקיבל הודעה - מיד אחרי

 קבלתה - סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב). המהנדס שערך את

 הבדיקה חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות לאחר עריכת הבדיקה.

 3. (א) סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2 כי בנין מהווה סכנה

 למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות

 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.

 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן(א) או ביצע העבודות

 שלא באופן כמפורט בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות מבעל הבנין את

 הוצאות הביצוע.

 4. אישר המהנדס, לאתר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו סכנה תכופה למחזיקים או

 יבור, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות הדרושות לשם

 הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

 5. חשבון הוצאות העבודות המפורטות לפי סעיפים 3 או 4, תתום בידי המהנדס, ישמש ראיה

 לכאורה על כך.

 6. (א) ראש המועצה רשאי להכנס, בכל זמן סביר, לכל בנץ כדי לברר את מצב הבנין או

 כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת,או נמסרה

 במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגדים אד

 לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם

 לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה: אם אי אפשר לקיים את המסירה

 כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקדם ברלט על הנכס שבד דנה ההודעה או נתפרסמה בשני

 עיתונים, לפחות, הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 500 שקלים חדשינ^ואם היתה העבירה

 נמשכת״דינו - קנס נוסף 20 שקלים חדשים לכל יום שבר נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לד עליה

ה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין. ע ד ^ ^ 

ט ו ב ח ו ה ב מ ל  ש

 ראש המועצה המקומית מעלדת־תרשיחא

 ה׳ בטבת התשמ״ז(6 בינואר 1987)

 (חמ 8-103)

ץ ר  יצחק פ

 שר הפנים
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 חוק עזר לפסוטה (שווקים)(תיקון), התשמ"ז-1987

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה המועצה

 המקומית פסוטה חוק עזר זה:

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לפסוטה (שווקים), התשכ״ח-21968, יבוא:

 ״תוספת שניה

 (סעיף 4)
 שיעור האגרה

 בשקלים חדשים

 כל מוכר או רוכל בשוק בימי השוק או בכפר ביתר ימי השבוע

 והמכירה מתבצעת באמצעות מכונית או טרקטור או בכל צורה אחרת 10״

 נתאשר.

י ס א ע ע י ד  י״תבאדרהתשמ״ז(19 במרס1987) ו

 (חמ 8-32) ראש המועצה המקומית פסוסה

ר י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה ושר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 2 ק׳׳ח התשכ״ח, עמ׳ 2372.

 תיקון טעות דפוס

 בחוק עזר לחולון(תיקון הוקי עזר), התשמ״ו-1986, שפורסם בק״ת-חש״ם, התשמ״ו,

 עמי 36, במקום פרט 19 צ״ל: ״חוק עזר לחולון (הגשת דו״ח לענין הגנת איכות הסביבה),

״. 2  החשל״ז-01976

ץ ר ק פ ח צ  (חמ8-150) י

 שר הפנים

 272 ק״ת-חש״ם 330, ב״ה באייר התשמ׳׳ז, 24.5.1987
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