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

 -1975חוק עזר לבאר טוביה (שימור רחובות), תשל"ה 
 2565עמ'   , )4.9.1975(תשל"ה   , 3392ק"ת    ם:פורס

לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה האזורית  -24ו 23, 22בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

 טוביה חוק עזר זה:- באר

 הגדרות
 -בחוק עזר זה   . 1

 טוביה;- המועצה האזורית באר- "המועצה" 
 ליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;לרבות אדם שראש המועצה העביר א- "ראש המועצה" 

אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, לרבות אדם שהמהנדס העביר אליו בכתב את - "המהנדס" 

 סמכויותיו לפי חוק עזר זה;
שהם מפולשים ובין דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, גשר, רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבר בהם, בין - "רחוב" 

שאינם מפולשים, וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי גישה למספר בתים, לרבות סימני דרך, תעלות, 

 ביבים וחפירות שברחוב או בצידי הרחוב.

 מכשול ברחוב
לתנועת  לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב או להפריע לניקויו או )א(  . 2

 הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתו של אותו דבר, ולא יותר מן הזמן הסביר לכך.
לא יניח אדם ולא יתלה בחלון, במעקה, בגזוזטרה, בגג או מעל רחוב, כל דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול  )ב(

 לרחוב.
 וב.לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא בקורת ברח )ג(
על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגל צורך מיוחד לפי הרשאה בכתב מאת ראש המועצה  )ד(

 ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 שינויים ברחוב
 לא ישנה אדם רחוב אלא על פי התר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.  . 3

 פתיחת שוחות
 ב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההתר.לא יכרה אדם שוחה ברחוב אלא על פי התר בכת  . 4

 דרכי זהירות בכריית שוחה
 -אדם הכורה שוחה ברחוב חייב   . 5

 להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים בלילה; )1(
לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה או עם פקיעת ההתר, הכל  )2(

 יך המוקדם יותר.לפי התאר

 התר
או לסרב לתיתו, לבטל התר שניתן, להתלותו, לכלול בו תנאים,  4או  3המהנדס רשאי לתת התר לפי סעיפים   . 6

 להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 נזק לרחוב
 לא יגרום אדם נזק לרחוב. )א(  . 7

 .חייב לתקן את הנזק )א(אדם שעבר על הוראת סעיף קטן  )ב(

 הודעות
 -ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב  )א(  . 8

 , לסלק את המכשול;2מאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראת סעיף  )1(
 , לבצע את העבודות האמורות.)ב(-7ו 5מאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים  )2(

ק המכשול או לביצוע העבודה שקבעם המהנדס בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילו )ב(

 באישור ראש המועצה, וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע את העבודה.
אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה; לא מילא אחרי ההוראות שבהודעה,  )ג(

 ו הביצוע.רשאי ראש המועצה לעשות את הדרוש ולחייבו בהוצאות הסילוק א

 סילוק מכשול וביצוע עבודות
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ראש המועצה רשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה מהעבודות המנויות  )א(  . 9

ובין אם לאו, ולהכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום; סילק  8, בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף )ב(-7ו 5בסעיפים 

ביצע עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או ראש המועצה מכשול ברחוב או 

 בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.
לא יפריע אדם לראש המועצה בביצוע תפקידו לפי חוק עזר זה ולא ימנע בעדו מהכנס לכל מקום בתוקף  )ב(

 .)א(סמכותו לפי סעיף קטן 

 מסירת הודעות
לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום  מסירת הודעה  . 10

מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר 

עסקו הרגילים או  העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או

אפשר לקיים את  המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט -הידועים לאחרונה; אם אי

באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה, או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, 

 שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 עונשין
קנס  -ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו  * שקלים, 1000קנס  -בר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו העו  . 11

לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי  * שקלים 40נוסף 

 הרשעתו.
 113, חש"ם 4.2.1982* תחילה ביום 
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