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 הגדרות
 -בחוק עזר זה   . 1

, ע( או כל חומר אחר, ברזל, טיט, בטו', בי' שהוא בנוי אב', לרבות כל חלק מבית וכל בני' או מבנה אחר- " בית"

�, עדו לשמש דירה או לתפיסהשה� תפוסי� או שנו, בית עסק ובני' ציבורי שגרי� בה�, דירה, וכולל בית משות

 ;ולרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו ע� הבית כחצר או כגינה או לכל צור* אחר של אותו בית

 :אחד או יותר מאלה- " בעל נכס"

 ;הבעל הרשו� של הנכס )1(

בי' , אד� המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נות' הכנסה )2(

 ;כנאמ' או כבא כוח, מורשהבזכותו ובי' כ

 ;שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכס לתקופה של למעלה מחמש שני� )3(

 ;!1969ט"התשכ, בעל דירה כמשמעותו בחוק המקרקעי' )4(

 ;! 1969ט"התשכ, נציגות בית משות� כמשמעותה בחוק המקרקעי' )5(

מפלש וכל מקו� פתוח , מבוי, טיילת, חצר, ככר, משעול לרוכבי� או להולכי רגל, סמטה, שדרה, לרבות כביש- " דר�"

 ;או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו, שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו

 ;אד� שראש המועצה מינהו בכתב למפקח לעני' הוראות חוק עזר זה- " מפקח"

 ;בי' תפוס ובי' שאינו תפוס, בית או בני' או חלק מה�, קרקע- " נכס"

 ;קיר תומ* וכל קיר אחר, גדר, מרפסת, לרבות חלו', חלק מבית הנשק� אל דר* או גינה-  "חזית"

למעט אד� הגר בבית מלו' או , כשוכר או באופ' אחר, אד� המחזיק למעשה בנכס או בחלק ממנו כבעלי�- " מחזיק"

 ;בפנסיו'

 ;המועצה האזורית גדרות- " המועצה"

 ;כול' או מקצת', העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה לרבות מי שראש המועצה- " ראש המועצה"

"�, מילוי, סתימה, ניקוי, סיוד, טיח, לרבות עבודות צביעה, שיפו( וחידוש של חזית הבית, לרבות תיקו'- " שיפו

וכ' הריסת כל  ,רטיבות או מי�, עבודות להגנה מפני חלודה, ריצו� או תיקוני בניה, שינוי מקו� צנרת חיצונית, ציפוי

לרבות הסרת מרזב המותק' על גבי קיר או חלק אחר של הבית , החלפתו או סילוקו, דבר הפוג� במראה החזית

 ;הנשק� אל דר* או גינה

עבודות להגנה , שינוי מקו� צנרת חיצונית, סתימה או מילוי, ניקוי, סיוד, טיוח, עבודות צביעה- " שיפו� מקומי"

י� וכ' הריסה או סילוק של דבר הפוג� במראה החזית של חלק מהבית והקירות רטיבות או מ, מפני חלודה

 .לרבות הסרת מרזב המותק' על קיר או חלק אחר של הבית הנשק� אל דר* או גינה, החיצוניי� של אותו חלק

 שיפו� חזיתות בתי�: 'פרק ב

 אחריות בעל הנכס והמחזיק לנקיו� הנכס
מקו� , המבוא לבית, לרבות החצר, לשמור באופ' מתמיד על נקיונו של הנכס חייב, בעל הנכס או המחזיק בו  . 2

, לנקות� ולטאטא�, למעט דירות פרטיות, המקלט וכל מקו� המשמש את דיירי הנכס, הגג, חדר מדרגות, חניה

 .וכ' לשטו� את מדרגות חדר הכניסה והמדרכות בתחו� החצר, להנחת דעתו של המפקח

 דרישה לניקוי וגידור
בהתא� , חייב לשמור על נקיו' המגרש ולנקותו, בעל המגרש -וכשאי' המגרש תפוס , מחזיק במגרש )א(   .3

 .לדרישת המפקח ולהנחת דעתו

בהתא� לדרישת , חייב לגדרו או להקי� בו גדר, בעל המגרש -וכשאי' המגרש תפוס , מחזיק במגרש )ב(

 .המפקח ולהנחת דעתו

א� סבר המפקח כי הדבר , בהתא� לדרישת המפקח ולהנחת דעתו, ייב לגדרוח, מחזיק בבני' או בעל בני' )ג(

 .דרוש לש� מניעת מפגע או סכנה לציבור

 פינוי פסולת בני�
 .חייבי� בפינוי פסולת בני', מחזיקו או האחראי לביצוע עבודות הבניה או ההריסה, בעל נכס )א(  . 4



 .צה ובהתא� לתנאי� שהוא יקבעפינוי פסולת בני' ייעשה על פי אישור ראש המוע )ב(

 שמירת החזית
 .הבעל והמחזיק של בית חייבי� לשמור על המצב התקי' והמראה הנאה של חזית הבית )א(  . 5

הבעל או המחזיק בבית לא יתקי' מרזב על גבי קיר או חלק אחר של הבית הנשק� אל הרחוב או גינה  )ב(

 .גג הבית ובלבד שהמי� יזרמו כלפי מטרה שלא על גבי קיר חזית אול� מותר להתקי' מרזב על, )קיר חזית -להל' (

 שיפו� חזיתות הבית
לבצע בחזית הבית עבודות שיפו( כמפורט , בהודעה בכתב, ראש המועצה רשאי לדרוש מבעל הבית )א(  . 6

 .בהודעה

מחזיק לבצע בחזית החלק שבו הוא , בהודעה בכתב, ראש המועצה רשאי לדרוש ממחזיק בחלק מבית )ב(

 .כמפורט בהודעה, עבודות שיפו( מקומי

הפרטי� והדרכי� לביצוע העבודות וכ' התקופה , יצויינו התנאי� )ב(או  )א(בהודעה לפי סעיפי� קטני�  )ג(

 .שבה יש לבצע'

לצבעי� ולאופ' ביצוע עבודות , ראש המועצה רשאי לקבוע בהודעה כאמור הוראות בנוגע לחומרי� )ד(

 .השיפו(

 עור וחביטה ברחובני, ניקוי
או כל דבר אחר ברחוב או דר* , כלי מיטה, שטיח, ולא יאבק מרבד, לא יחבוט, לא ינער, לא ינקה אד� )א(  . 7

 .א� א� אינו גובל בו, פתח הפונה לרחוב

או כל דבר אחר דר* פתח שאינו , כלי מיטה, שטיח, לא יחבוט ולא יאבק מרבד, לא ינער, לא ינקה אד� )ב(

 .למחרת !07.00ל 19.00ובי'  ! 16.00ל 14.00ב בשעות שבי' פונה לרחו

 שיפו� על פי היתר
או לפי היתר מאת ראש המועצה  6לא ישפ( אד� חזית בית אלא על פי הודעת שיפו( כאמור בסעי�  )א(  . 8

 .ובהתא� לתנאי� ולפרטי� שנקבעו בה�

 .אחידה של הביתלא יבצע אד� עבודות שיפו( העשויות לפגו� בצורה החיצונית ה )ב(

 שיפו� בידי המועצה המקומית
תו* התקופה , או לא השלימ', ולא ביצע, נדרש אד� בהודעה לבצע עבודות שיפו( או שיפו( מקומי )א(  . 9

או ביצע עבודות ללא היתר או ביצע עבודות שיפו( הפוגמות בצורה החיצונית של הבית או שיפ( , שנקבעה בהודעה

רשאי ראש המועצה לבצע כהלכה את העבודות או , � והפרטי� שנקבעו בהודעה או בהיתרחזית בית שלא לפי התנאי

 .ולגבות מאת אותו אד� את ההוצאות שהוציא לש� כ*, הכל לפי העני', לשנות או לתק' את העבודות שנעשו, להרוס

ות הבית או רשאי הוא לגבות את ההוצאות מנציג, ביצע ראש המועצה עבודות שיפו( בחזית בית משות� )ב(

 .מבעלי הדירות בהתא� לשיעור המוטל עליה� לפי הוראות חוק עזר זה

 .תעודה מאת ראש המועצה על סכו� ההוצאות תהווה ראיה לכאורה לדבר )ג(

 חלוקת הוצאות
 -בהוצאות השיפו( לפי חוק עזר זה ישאו  )א(  . 10

)1(  � ;בעלי הדירות לפי גודל שטח הרצפה של דירותיה� -בבית משות

 .בעל הבית -בבית אחר  )2(

 .ישא המחזיק )ב(3בהוצאות שיפו( מקומי כאמור בסעי�  )ב(

 תליית כביסה
אלא א� , בחלו' או בכל מקו� אחר הפונה לרחוב, במרפסת, לא יתלה אד� ולא ירשה לתלות כביסה ברחוב  . 11

 .תנאי� שפירטכ' קבע ראש המועצה שלא נית' לקיי� איסור זה והתיר תליית כביסה במקו� וב

 הוראות שונות: 'פרק ג

 זכות כניסה
ראש המועצה רשאי להכנס בכל עת סבירה לכל מקו� בתחו� המועצה כדי לברר א� ממלאי� אחר  )א(  . 12

 .או לבצע כל עבודה שהוא רשאי לבצעה לפיו, הוראות חוק עזר זה

 .י חוק עזר זהלא יפריע אד� לראש המועצה ולא ימנע בעדו מהשתמש בסמכויותיו לפ )ב(

� שמירת דיני
 .האמור בחוק עזר זה אינו פוטר מהחובה המוטלת על הבעל או המחזיק בבני' על פי כל חיקוק אחר  . 13

 מסירת הודעה



מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדי' א� נמסרה לידי האד� שאליו היא מכוונת או נמסרה במקו�   . 14

הידועי� לאחרונה לאחד מבני משפחתו הבוגרי� או לכל אד� בוגר העובד או מגוריו או במקו� עסקיו הרגילי� או 

המועסק ש� או נשלחה בדואר במכתב רשו� הערו* אל אותו אד� לפי מע' מקו� מגוריו או עסקיו הרגילי� או 

 .הידועי� לאחרונה או א� הוצגה או הודבקה במקו� בולט על הבית שבו דנה ההודעה

 ביצוע הודעה
הפרטי� והאופ' לביצוע ההודעה ואת פרק הזמ' שבו יש , ודעה לפי חוק עזר זה תכלול את התנאי�ה )א(  . 15

 .לבצעה

תוקפה של ההודעה כאמור ; להנחת דעתו של המפקח, מי שנמסרה לו הודעה חייב לקיימה לכל פרטיה )ב(

 .היא עד מילויה

, רט בהודעה שלא על פי התנאי�לא קיי� אד� את הודעת ראש המועצה או המפקח או ביצע את המפו )ג(

רשאי ראש המועצה לבצע את המפורט בהודעה ולגבות את , להנחת דעתו של המפקח, הפרטי� והאופ' המפורטי� בה

 .מכול� יחד או מכל אחד מה� לחוד, הוצאות הביצוע מהאד� או מהאנשי� שנמסרה לה� הודעה לפי חוק עזר זה

 .יהווה הוכחה לכאורה בדבר שיעור� חשבו' הוצאות חתו� בידי ראש המועצה )ד(

 .לרבות דרישה -" הודעה", בסעי� זה )ה(

� עונשי
דינו , ובמקרה של עבירה נמשכת* ,שקלי� חדשי�  1,400קנס  -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה  . 16

-  �סרה לו עליה הודעה בעד כל יו� שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמ* שקלי� חדשי� 55קנס נוס

 .בכתב מאת ראש המועצה

 .�537 "חש; 25.5.1995תחילה ביו� * 

 )1991באוגוסט  15(א "באלול התשנ' ה

 יעקב לרנר

 ראש המועצה האזורית

 גדרות
 


