
  על הטקסט שברצונך שיופיע כאן. Heading 1שגיאה! השתמש בכרטיסיה בית כדי להחיל   

    www.machshavot.co.il     1,03-6160466 ,"מחשבות" קבוצת  ©

  כהן מנשה ד"ועו דלומי רון ד"עו: עורכים

 -1978חוק עזר לבאר טוביה (הסדרת השמירה), תשל"ח
 2082עמ'   , )14.9.1978(תשל"ח   , 3889ק"ת    :פורסם

לחוק הרשויות המקומיות  3לפקודת המועצות המקומיות, וסעיף  -23ו 22בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

 טוביה חוק עזר זה:-, מתקינה המועצה האזורית באר)החוק -להלן ( -1961, תשכ"א)הסדרת השמירה(

 הגדרות
 -בחוק עזר זה   . 1

 טוביה;- ועצה האזורית בארהמ- "המועצה" 
 לחוק; )ב(2מי שנתמנה להיות ממונה על השמירה לפי סעיף - "הממונה על השמירה" 

לרבות אימונים וכל פעולה הדרושה, לדעת הממונה על השמירה, לשמירה על בטחון תושבי הישוב או - "שמירה" 

 רכושם;
 וכלוסין ואינו ממלא חובת שמירה בישוב אחר.לרבות מי שגר בישוב ואינו רשום כתושב בו במרשם הא- "תושב" 

 רשות השמירה
 בתחום שיפוטה של המועצה תוקם רשות.  . 2

 מינוי הרשות
 המועצה תמנה את הרשות מבין תושבי תחום שיפוטה של המועצה שהם בעלי זכות בחירה למועצה.  . 3

 הרכב הרשות
 מספר חברי הרשות לא יעלה על חמישה.  . 4

 הודעה על מינוי
 המועצה תודיע לתושבי תחום שיפוטה בדרך שתיראה לה על מינוי הרשות, הרכבה וכל שינוי בהרכבה.  . 5

 חובת השמירה
 הסדרת חובת השמירה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הרשות.  . 6

 רשימת החייבים בשמירה
 הרשות תערוך רשימה של תושבי תחום שיפוטה החייבים בשמירה.  . 7

 ועדי השמירהקביעת מ
לצאת  )השומר -להלן (הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת השעות שבהן חייב תושב הרשום ברשימה   . 8

 לשמירה.

 חובת השומר
 .8השומר חייב למלא אחרי הקביעה כאמור בסעיף   . 9

 לחוק - 9ו 8, 7תחולת סעיפים 
 לחוק חלים על השומר. - 9ו 8, 7סעיפים   . 10

 חובת הציות לרשות
שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה, חייב למלא אחרי הוראות הממונה על השמירה בכל ענין הנוגע לשמירה   . 11

 במועצה.

 עונשין
מאסר  -לירות, ואם הורשע כבר על עבירה כאמור, דינו  1500קנס  -העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו   . 12

 לירות. 3000שלושה חדשים או קנס 

 ביטול
 בטל. - -1956, תשי"ז)הסדרת השמירה(עזר לבאר טוביה  חוק  . 13

 השם
 ".- 1978, תשל"ח)הסדרת השמירה(לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לבאר טוביה   . 14



  על הטקסט שברצונך שיופיע כאן. Heading 1השתמש בכרטיסיה בית כדי להחיל שגיאה!   

    www.machshavot.co.il     2,03-6160466 ,"מחשבות" קבוצת  ©

  כהן מנשה ד"ועו דלומי רון ד"עו: עורכים

 נתאשר.

 )1978ביולי  23(י"ח בתמוז תשל"ח 

 חנן חסיד
 טוביה-ראש המועצה האזורית באר

 יוסף בורג
 שר הפנים
 


