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 :זה

 הגדרות
 -בחוק עזר זה   . 1

בי& , יה מקבלה אילו הנכס היה נות& הכנסהאו שה, לרבות אד� המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס- " בעל נכס"

וכולל שוכר , בי& שהוא הבעל הרשו� של הנכס ובי& שאיננו הבעל הרשו�, או כבא כוח, כנאמ&, בזכותו הוא ובי& כסוכ&

 ;או שוכר משנה ששכר את הנכס לתקופה של למעלה משלוש שני�

לרובת מי , המועצה מינתה למהנדס העיריהש,  1958ח"תשי, כמשמעותו בחוק המהנדסי� והאדריכלי�- " מהנדס"

 ;כול& או מקצת&, שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה

 ;בי& תפוסה ובי& פנויה, קרקע שבתחו� המועצה- " נכס"

 ;המועצה האזורית גדרות- " מועצה"

 ;לרבות חלק ממנו ולרבות שיח או חלק ממנו- " ע�"

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

 מניעת סכנה
נוכח ראש המועצה שע+ בולט לרחוב ומהווה מטרד לציבור או מסכ& רכוש או עלול ליפול ולסכ& חיי אד�  )א(  . 2

לגזמו או לנקוט אמצעי� , לגדעו לדרוש ממנו, בהודעה בכתב לבעל הנכס שהע+ נמצא בתחומו, רשאי הוא, או בריאותו

 ;למניעת הסכנה או המטרד, לדעת ראש המועצה, האחרי� הדרושי�

 .)א(בהודעה ייקבעו המועד והתנאי� שבה� יש לבצע את העבודות בסעי� קט&  )ב(

 .אד� שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה )ג(

 ביצוע עבודות בידי ראש המועצה
או ביצע אות& שלא בהתא�  2ת העבודות שדרש ממנו ראש המועצה לפי סעי� לא ביצע בעל הנכס א )א(  . 3

 .רשאי ראש המועצה לבצע את העבודות בעצמו ולגבות מבעל הנכס את הוצאות הביצוע, להודעה כאמור

, )א(תעודה מאת המהנדס בדבר סכו� ההוצאות לביצוע העבודות בידי ראש המועצה כאמור בסעי� קט&  )ב(

 .אורה לדברתהווה ראיה לכ

 זכות כניסה
ראש המועצה וכ& המהנדס רשאי� להיכנס בכל עת סבירה לנכס כדי לבדקו ולעשות בו את הדרוש כדי  )א(  . 4

 .לברר א� קויימו הוראות חוק עזר זה וכ& כדי לבצע את העבודות בהתא� להוראות כאמור

 .)א(סמכויותיה� לפי סעי� קט& לא יפריע אד� לראש המועצה או למהנדס ולא ימנע אות� משימוש ב )ב(

 מסירת הודעה
או נמסרה במקו� , מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדי& א� נמסרה לידי האד� שאליו היא מכוונת  . 5

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

ואר במכתב רשו� הערו, אל אותו אד� לפי מע& מקו� מגוריו או עסקיו הרגילי� או או נשלחה בד, המועסק ש�

תהא המסירה כדי& א� הוצגה ההודעה במקו� בולט , א� אי אפשר לקיי� את המסירה כאמור; הידועי� לאחרונה

 .תבאחד המקומות האמורי� או פורסמה בשני עתוני� הנפוצי� בתחו� המועצה שלפחות אחד מה� בשפה העברי

� עונשי
 )ג(2הוראות סעי�  וא� עבר על * ,שקלי� חדשי�  1,400קנס  -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה  . 6

 �לכל * שקלי� חדשי� 55קנס נוס�   -דינו , והיתה העבירה נמשכת 3והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעי

 .כתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתויו� שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה ב

 .�537 "חש; 25.5.1995תחילה ביו� * 
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