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 הגדרות
 -בחוק עזר זה   . 1

 המועצה המקומית התעשייתית רמת חובב;- "המועצה" 
 לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולו או מקצתו;- "ראש המועצה" 

שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק אדם שהמועצה מינתה למהנדס המועצה, לרבות מי - "המהנדס" 
 עזר זה, כולן או מקצתן;

כל שטח שהוא ברשות הרבים בתחום המועצה, לרבות שטח נוי וגינון, שטחי חניה, כבישים, רחובות, - "שטח ציבורי" 
 דרכים, מעברים, מדרכות, מיתקני המועצה וכיוצא באלה;

 בין שאינו רשום.לרבות תאגיד, בין שהוא רשום ו- "אדם" 

 איסור הנחת מכשול
לא יניח אדם בשטח ציבורי דבר העלול לגרום נזק לשטח הציבורי או להפריע לנקיון או לתנועת הציבור בו,  )א(  . 2

בין אם השטח הציבורי נועד לשימוש מסויים ובין אם לאו, אלא אם כן דרוש לעשות כן לשם טעינתו או פריקתו של 
 מן הזמן הסביר הדרוש לכך.אותו דבר, ולא יותר 

 לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או בור ביקורת בשטח ציבורי. )ב(

 איסור כריית שוחות
 לא יכרה אדם שוחה או בור בשטח ציבורי אלא לפי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.  . 3

 דרכי זהירות בכריית שוחה
 -אדם הכורה שוחה בשטח ציבורי   . 4

יחזיק את מקום השוחה גדור ויציינו בשלטי אזהרה ובדגלים אדומים, וכן באורות או בשלטים זוהרים  )1(
 בלילה;

יסתום את השוחה ויחזיר את השטח למצבו הקודם עם גמר העבודה או עם פקיעת ההיתר, לפי המועד  )2(
 המוקדם יותר.

 היתר
או לסרב לתתו, לבטל היתר שניתן, להתלותו, לכלול בו תנאים, להוסיף  3המהנדס רשאי לתת היתר לפי סעיף   . 5

 עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 נזק לשטח ציבורי
 לא יגרום אדם נזק לשטח ציבורי. )א(  . 6

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

 הודעות
 -אש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב ר )א(  . 7

 , לסלק את המכשול;2מאנשים שהניחו מכשול בשטח ציבורי בניגוד להוראות סעיף  )1(
 , לבצע את העבודות כאמור.)ב(6-ו 4מאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים  )2(

התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה שקבעם המהנדס,  בהודעה כאמור יצויינו )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 אדם אחר ההוראות  )ג(
 את הדרוש לפי ההודעה ולחייב את אותו אדם בהוצאות הסילוק או הביצוע.שבהודעה, רשאי ראש המועצה לעשות 

  

  



 סילוק מכשול וביצוע עבודות
ראש המועצה רשאי, במקרים דחופים, לסלק מכשול משטח ציבורי ולבצע כל עבודה מהעבודות המנויות  )א(  . 8

נס לשם כך, בכל עת סבירה, לכל מקום; ובאין אם לאו, ולהיכ 7, בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף )ב(6-ו 4בסעיפים 
סילק ראש המועצה מכשול כאמור, רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את 

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

 מסירת הודעה
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו   . 9

או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או 
ו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אות

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 יומיים שאחד מהם לפחות הוא בשפה 

 העברית.

  ונשיןע
 (תיקון התש"ע)

 .(בוטל)  . 10

 )1992בנובמבר  9(י"א בחשון התשנ"ג 

 דוד מילגרום

  ראש המועצה המקומית תעשייתית

 רמת חובב 
 


