שגיאה! הסגנון אינו מוגדר.
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בתוק סמכותה לפי סעיפי  23 ,22ו "24לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה המקומית ערד חוק
עזר זה:

פרק א' :הגדרות
הגדרות
.1
או החוכר לתקופה של עשר שני ומעלה ,לרבות בעל דירה בבית משות ולרבות אד
"בעל
המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מהמבנה ,או שהיה מקבלה אילו היה המבנה נות הכנסה ,או המשל ארנונות
למועצה המקומית ערד או מסי ממשלתיי ביחס אליו ,בי בזכותו הוא ובי כסוכ ,כבא כוחו או כנאמ ,בי שהוא
הבעל הרשו ובי שאינו הבעל הרשו ,בי שהוא מחזיק במבנה למעשה ובי א לאו ,ולרבות בא כוח ,נאמ ונציגות
בית משות;
"דר"  -לרבות כביש ,שדרה ,סמטה ,משעול לרוכבי או להולכי רגל ,ככר ,חצר ,טיילת ,מבוי מפולש וכל מקו פתוח
שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו ,או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו;
"היתר"  -היתר מאת המהנדס לשיפו +בית;
"המועצה"  -המועצה המקומית ערד;
"המחזיק"  -אד המחזיק למעשה במבנה כבעל ,כשוכר ,כמורשה או בכל אופ אחר ,למעט אד הגר בבית"מלו או
בפנסיו;
"חזית"  -חלק מוגדר מהמעטפת החיצונית הכללית של מבנה ,לרבות גג וקומת עמודי מפולשת ,חלו ,מרפסת ,גדר,
קיר ,קיר תומ ,וכל קיר אחר;
"חפצי"  -כל פרט זר למבנה המצוי והנמצא בחזיתו ,בי א הוא צמוד ,תלוי או מונח על החזית ,כגו :מרזבי
חיצוניי ,מזגני ,דודי שמש ,מכלי ,אנטנות תקשורת שונות ,צנרת לכל סוגיה ,מתלי כביסה ,סורגי וכו';
"מבנה"  -לרבות כל חלק ממבנה וכל בני אחר ,בי שהוא בנוי אב ,בטו ,חומר ,טיט ,ברזל ,ע +או כל חומר אחר
וכולל בית משות ,דירה ,בית עסק ,מבנה תעשיה ,ובני ציבורי ,בי שה תפוסי ובי שאינ תפוסי ,ולרבות שטח
הקרקע שעיקר שימושו ע המבנה כחצר או כגינה או לכל צור ,אחר של אותו מבנה ,לרבות גדרות ,קירות מג ,קירות
תמ ,,סככות ,מחסני וכיוצא באלה;
"מהנדס"  -מי שהמועצה מינתה אותו לכה כמהנדס המועצה ,לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו
לפי חוק עזר זה ,כול או מקצת;
"מפקח"  -מי שראש המועצה מינה אותו להיות מפקח לעני חוק עזר זה;
"ראש המועצה"  -לרבות אד שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כול או מקצת;
"שיפו"  -כל תיקו וחידוש של חזית המבנה ,לרבות עבודות צביעה ,טיוח ,סיוד ,ניקוי ,סתימה ,מילוי ,שינוי מקו
צנרת חיצונית ,ריצו או תיקוני בניה ,עבודות להגנה מפני חלודה ,רטיבות או מי ,וכ הריסת כל דבר הפוג במראה
החזיתות ,החלפתו או סילוקו ,לרבות הסרת מרזב או החלפת כל צנרת אחרת המותקנת על גבי קיר או חלק אחר של
הבית הנשק אל הדר;,
"שטח רצפה"  -שטח הרצפה כפי שהוא מחושב לצור ,תשלו ארנונה כללית.
בחוק עזר זה -
המבנה"  -הבעל הרשו

פרק ב' :שמירת חזיתות מבני וחדרי מדרגות
איסור הנחת חפצי בחזית מבנה
לא יתלה אד ,לא יצמיד ולא יניח ,ולא ירשה לתלות ,להצמיד או להניח חפצי בחזית מבנה אלא על"פי
.2
הנחיות המהנדס.

אחריות המחזיק
נמצאו חפצי מונחי ,תלושי או מוצמדי בחזית מבנה ,רואי את המחזיק אחראי לכ ,כאילו הוא תלה,
.3
הניח או הצמיד את החפצי.

דרישה לסילוק כבסי וחפצי
)א( ראש המועצה רשאי ,בהודעה בכתב ,לדרוש מהמחזיק לסלק את החפצי התלויי או המוצמדי או
.4
המונחי בחזית המבנה ,תו ,הזמ ובהתא לתנאי ולפרטי הנקובי בהודעה.
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שגיאה! הסגנון אינו מוגדר.
)ב( לא ציית המחזיק להודעה כאמור בסעי קט )א( ,רשאי ראש המועצה לסלק את החפצי ולגבות
מהמחזיק את הוצאות סילוק וזאת בנוס לכל קנס שיחוייב בו המחזיק.
)ג( תעודה מאת ראש המועצה על סכו ההוצאות תהווה ראיה לכאורה לדבר.

נקיו #חזית המבנה וחדר המדרגות
בעל מבנה והמחזיק של מבנה חייבי להחזיק את חזית המבנה וחדר המדרגות שבו במצב נקי ,להנחת דעתו
.5
של המפקח.

דרישה לניקוי חזית מבנה וחדר המדרגות
)א( ראש המועצה רשאי ,בהודעה בכתב ,לדרוש מאת בעל המבנה או המחזיק לנקות את חזית המבנה שלו
.6
ואת חדר המדרגות שבו לפי ההוראות שבהודעה ,או לעשות כל עבודה אחרת הדרושה ,לדעת ראש המועצה ,לנקיו
חזית המבנה וחדר המדרגות בו ,תו ,הזמ הנקוב בהודעה.
)ב( לא ציית בעל המבנה או מחזיק להודעה כאמור בסעי קט )א( ,רשאי ראש המועצה לבצע את העבודות
כדרוש ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מחזיק ,וזאת בנוס לכל קנס שיחוייב בו אותו בעל או מחזיק.
)ג( תעודה מאת ראש המועצה על סכו ההוצאות תהווה ראיה לכאורה לדבר.

פרק ג' :שיפו חזיתות מבני
שמירת חזיתות המבנה
.7

הבעל והמחזיק של המבנה חייבי לשמור על המצב התקי והמראה הנאה של חזית המבנה.

דרישות שיפו
.8
בהודעה.

ראש המועצה רשאי לדרוש מבעל המבנה ,בהודעה בכתב ,לבצע בחזית המבנה עבודות שיפו +כמפורט

שיפו על(פי היתר
)א( לא ישפ +אד חזית מבנה אלא על"פי הודעת שיפו +כאמור בסעי  8או לפי היתר מאת המהנדס,
.9
ובהתא לתנאי ולפרטי שנקבע בה.
)ב( לא יבצע אד עבודות שיפו +העלולות לפגו בצורה החיצונית האחידה של המבנה.

שיפו בידי המועצה
)א( נדרש אד בהודעה לבצע עבודות שיפו +ולא ביצע ,או לא השלימ תו ,התקופה שנקבעה בהודעה ,או
.10
ביצע עבודות שיפו +הפוגמות בצורה החיצונית האחידה של המבנה ,או שיפו +החזית שלא לפי התנאי והפרטי
שנקבעו בהודעה או בהיתר ,רשאית המועצה לבצע כהלכה את העבודות ,או להרוס ,לשנות או לתק את העבודות
שנעשו ,הכל לפי העני ,ולגבות מאת אותו אד את ההוצאות שהוציאה לש כ ,וזאת בנוס לכל קנס שהוטל על
אותו אד.
)ב( ביצעה המועצה עבודות שיפו +בחזית מבנה משות ,רשאית היא לגבות את ההוצאות מהנציגות החוקית
של המבנה ,או מבעלי המבנה עצמ ,וזאת בנוס לכל קנס שיוטל על הנציגות החוקית של המבנה או על בעלי המבנה.
)ג( תעודה מאת המהנדס על סכו ההוצאות תהווה ראיה לכאורה לדבר.

חלוקת הוצאות
.11

)א( בהוצאות השיפו +לפי חוק עזר זה ישאו -
) (1בבית משות  -בעלי המבנה ,כל אחד

יחסית לגודל שטח רצפת דירתו לכלל שטח הרצפות באותו

בית;
) (2במבנה אחר  -בעל המבנה.

פרק ד' :הוראות שונות
זכות כניסה
)א( ראש המועצה ,המהנדס או המפקח רשאי להכנס ,בכל עת סבירה ,לכל מקו בתחו המועצה כדי לברר
.12
א ממלאי אחר הוראות חוק עזר זה ,או לבצע כל עבודה שהוא רשאי לבצעה לפיו.
)ב( לא יפריע אד לראש המועצה ,למהנדס או למפקח ולא ימנע בעד מהשתמש בסמכויותיה לפי חוק עזר
זה.

שמירת דיני
.13

האמור בחוק עזר זה אינו פוטר מחובה המוטלת על הבעל או המחזיק על פי כל חיקוק אחר.
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שגיאה! הסגנון אינו מוגדר.
מסירת הודעות
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדי א נמסרה לאד שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקו מגוריו או
.14
מקו עסקו הרגילי או הידועי לאחרונה לאחד מבני משפחתו הבוגרי או לידי כל אד בוגר העובד 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 ההודעה במקו בולט על הבית שבו היא דנה.

עונשי#
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה או לא מקיי דרישה או הוראה כולה או מקצתה שנמסרה לו כדי
.15
לפי חוק עזר זה ,דינו  -קנס  900שקלי חדשי ,ובמקרה של עבירה נמשכת ,דינו  -קנס נוס  36שקלי חדשי לכל
יו שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו ,או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
כ"ח בסיו התש" ) 21ביוני (1990

בצלאל טביב
ראש המועצה המקומית ערד
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