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בתוקף סמכותה לפי סעיף  1לפקודת המועצות המקומיות ,1171 ,מתקינה המועצה האזורית חבל יבנה חוק
עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"המועצה"  -המועצה האזורית חבל יבנה;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה;
"בנין"  -כל בנין ומבנה בתחום המועצה;
"בעל בנין"  -אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין נותן

הכנסה ,בין בזכותו
הוא ובין כסוכן ,כנאמ ן או כבא כוח ,בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין שאינו הבעל הרשום ,וכולל שוכר ושוכר
משנה ששכר בנין לתקופה של למעלה משלוש שנים1

קביעת לוחיות-מספר
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מבעל בנין ,לקבוע על גבי הבנין לוחית-מספר ,או להחליף
.2
לוחית-מספר מקול קלת או מטושטשת הקבועה עליו ,ובעל הבנין חייב למלא אחרי הדרישה תוך חודש ימים מיום
מסירת ההודעה1
)ב( ראש המועצה יקבע את צורת לוחיות-המספר והן יותקנו בהתאם להוראותיו1

איסור
.3

לא יקבע אדם לוחית-מספר על גבי בנין ,לא יסירנה ולא יחליפנה אלא ברשות בכתב מאת ראש המועצה1

סמכויות ראש המועצה
לא מילא בעל בנין אחרי הדרישה או אחר ההוראות שניתנו לו לפי סעיפים קטנים )א( או )ב( לסעיף  ,5או
.4
עבר על הוראות סעיף  , 3רשאי ראש המועצה לקבוע על גבי בנינו של אותו בעל בנין את לוחית המספר ,להסירה או
להחליפה ,ולגבות מבעל הבנין כל הוצאה בקשר לעבודות אלה1

מסירת הודעות
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי בעל הבנין ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום
.5
עסקו הרגילים לידי אחד מבני משפחתו או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק באותו מקום ,או נשלחה בדואר
במכתב רשום הערוך אל בע ל הבנין לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,או הוצגה
במקום בולט על גבי הבנין הנדון בהודעה1

ענשים
.6

העובר על הוראה מהוראות הסעיפים )5א() ,ב( או  ,3דינו  -קנס עשרים וחמש לירות1

השם
.7
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