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בתוק סמכותה לפי סעי  9לפקודת המועצות המקומיות ,1941 ,מתקינה המועצה המקומית קרית טבעו!
חוק עזר זה:

הגדרות
.1
המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מבני! ,או שהיה מקבלה אילו היה הבני! נות! הכנסה ,או
"בעל
המשל ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לבני! ,בי! בזכותו הוא ובי! כסוכ! ,כנאמ! או כבא'כוח ,בי! שהוא
הבעל הרשו של הבני! ובי! שאיננו הבעל הרשו ,וכולל שוכר ושוכר'משנה ששכר את הבני! לתקופה שלמעלה מעשר
שני;
"המועצה"  -המועצה המקומית קרית טבעו!;
"מספר מואר"  -מספר מואר בחשמל;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כול! או מקצת!.
בחוק עזר זה -
בני "  -לרבות אד

שלטי לציו שמות רחובות
)א( ראש המועצה רשאי להתקי! שלטי על כל בני! ,לציו! ש רחוב או מספרי בניני בקטע רחוב או
.2
להסברת ש של רחוב ,בהתא לתכנית שנקבעה על ידי המועצה.
)ב( שלטי שהותקנו כאמור רשאי ראש המועצה לתקנ ,לשנות ,להסיר ,להחליפ או להעביר למקו
מתאי אחר.

דרישה להתקי לוחית מספר ומספרי מוארי
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מבעל בני! לבצע את העבודות המנויות להל! ,כול! או מקצת!,
.3
לפי הפרטי והתנאי שקבע ובהתא לתכנית המספרי לבניני שנקבעה על ידיו <691
) (1להתקי! על גבי בני! לוחיות'מספר;
) (2להתקי! מספר מואר על גבי בני! המחובר לרשת החשמל;
) (3לגבי בני! שאי! אפשרות להתקי! עליו מספר מואר הנראה ברורות מרשות הרבי  -להתקי! מיתק!
הנושא עליו מספר מואר במקו ובגובה שייקבעו על ידי ראש המועצה;
) (4לתק! ,לשנות ,להסיר או להחלי לוחית'מספר או מספר מואר או מיתק! כאמור.
)ב( ההודעה תכלול את התנאי והפרטי לביצוע העבודה כאמור וכ! את התקופה שבה יש לבצעה.
)ג( בעל בני! שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
)ד( לא יבצע אד עבודה מהעבודות המנויות בסעי קט! )א( ,אלא בשני אלה:
) (1כשהוא ממלא אחר דרישת ראש המועצה;
) (2לפי התנאי והפרטי שנכללו בהודעה.

התקנת לוחיות מספר ומספרי מוארי על ידי ראש המועצה
לא מילא בעל בני! אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעי  ,3רשאי ראש המועצה ,באמצעות שליחיו ופועליו,
.4
לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות בסעי  3ולהיכנס לש כ -לכל מקו שיידרש .ביצע ראש המועצה עבודה כאמור,
תגבה המועצה מאת בעל הבני! את הוצאות הביצוע או אגרה בשיעור של  5לירות.

מספרי מוארי לבניני חדשי
נבנה בני! אחר תחילתו של חוק עזר זה ,יתקי! עליו בעליו מספר מואר לפי התנאי והפרטי שקבע ראש
.5
המועצה ובהתא לתכנית המספרי לבניני שנקבעה על ידיו.

חובה להאיר
בעל בני! שבבנינו הותק! מספר מואר ,יאיר  -באמצעות מספק זר או מכשיר מיכני  -את המספר מדי ערב
.6
בערב ,משקיעת החמה עד זריחתה ,במנורה שכוח תאורתה לא יפחת מ '15וואט לשעה.

החזקה תקינה של שלטי ,לוחיות מספר ומספרי מוארי
.7

בעל בני! חייב -
) (1להחזיק כל שלט ,לוחית'מספר או מספר מואר שהותקנו על בנינו במצב תקי! וגלוי לעי!;
) (2למסור הודעה לראש המועצה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט ,לוחית'מספר או מספר מואר
שהותקנו על בנינו.
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איסור פגיעה בשלטי ,לוחיותמספר ומספרי מוארי
לא יפגע אד בשלט ,בלוחית'מספר או במספר מואר שהותקנו על בני! ,לא יטשטש ולא יסתיר מעי!
.8
רואי ,ולא יגרו ולא ירשה ששלט ,לוחית'מספר או מספר מואר ייפגעו ,יטושטשו או יוסתרו.

איסור הפרעה
.9

לא יפריע אד לראש המועצה ,לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיה לפי חוק עזר זה.

מסירת הודעות
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדי! ,א נמסרה לידי האד שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקו
.10
מגוריו או במקו עסקו הרגילי או הידועי לאחרונה ,לידי אחד 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 עסקו הרגילי
או הידועי לאחרונה; א אי'אפשר לקיי את המסירה כאמור תהא המסירה כדי! א הוצגה במקו בולט על הנכס
שבו דנה ההודעה ,או נתפרסמה בשני עתוני יומיי הנפוצי בתחו המועצה ,שאחד מה לפחות הוא בשפה
העברית.

ענשי
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  900שקלי חדשי  *,ובמקרה של עבירה נמשכת ,דינו -
.11
קנס נוס  36שקלי חדשי* לכל יו בו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדי! או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב
מאת ראש המועצה.
*

תחילה ביו  ;25.1.1990חש" .417

ביטול
.12

חוק עזר לטבעו! )קביעת לוחיות'מספר בבניני( ,תשי"א - '1950בטל.

הש
.13

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לקרית טבעו! )שמות לרחובות ולוחיות'מספר בבניני( ,תשכ"ה."'1965
נתאשר.
ה' באדר א' תשכ"ה ) 7בפברואר (1965

יצחק קלנברג
ראש המועצה המקומית קרית טבעו
חיי משה שפירא
שר הפני
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