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חוק עזר לחבל יבנה (מניעת נדידה של חול מנכס לרחוב),
תשכ"ד-6666
פורסם:

ק"ת ,1551

תשכ"ד ),(16.1.1.11

עמ' .51

בתוקף סמכותה לפי סעיף  .לפקודת המועצות המקומיות ,1.11 ,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 אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"נכס"  -קרקע תפוסה או פנויה;
"בעל"  -לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה ,בין בזכותו

הוא ובין כבא -כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר או שוכר-משנה
ששכר נכס לתקופה שלמעלה משלוש שנים;
"רחוב"  -דרך ,נתיב להולכי רגל ,מדרכה ,גשר ,רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבר בהם.

מניעת נדידת חול
)א( בעל נכס ימנע נדידת חול מהנכס לרחוב.
.2
)ב( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל נכס ,שבמשך התקופה שנקבעה בהודעה ,יעשה כל
הפעולות המפורטות בהודעה והדרושות ,לדעת ראש המועצה ,למניעת נדידה של חול מהנכס לרחוב.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור בסעיף קטן )א( חייב למלא אחריה.

רשות כניסה
.3

)א( ראש המועצה רשאי להיכנס לנכס על מנת לבדוק אם נתקיימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכותו לפי סעיף קטן )א(.

ביצוע עבודות על ידי ראש המועצה
)א( לא מילא בעל נכס אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף )6ב( ,רשאי ראש המועצה לבצע את העבודות
.4
ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל.
)ב( תעודת מהנדס המועצה בדבר סכום ההוצאות שהוצאו לביצוע העבודות האמורות תהא ראיה לכאורה
בדבר סכום ההוצאות כאמור.

מסירת הודעות
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקום
.5
מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר
העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם אליו היא מכוונת לפי מען מקום מגוריו
או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה .אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם
הוגצה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם,
לפחות ,הוא בשפה העברית.

עונשים
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס מאה לירות ,ואם עבר על הוראות סעיף )6ג( וראש
.6
המועצה לא השתמש בסמכותו לפי סעיף )1א( ,והיתה העבירה נמשכת ,דינו  -קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו
נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי שחוייב בדין.

השם
.7

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לחבל-יבנה )מניעת נדידה של חול מנכס לרחוב( ,תשכ"ד."-1.11
נתאשר.
י"ב בשבט תשכ"ד ) 61בינואר (1.11
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שלמה אפרתי
ראש המועצה האזורית
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