חוק עזר לגבעתיים (שימור רחובות) ,תשכ"ה1965-
פורסם:
תיקונים:

ק"ת  ,1755התשכ"ה ) ,(5.8.1965עמ' 2518
ק"ת  ,2103התשכ"ז ) ,(7.9.1967עמ' 3221
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בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  254 ,251 ,250ו 259-לפקודת העיריות ,מתקינה מועצת עירית גבעתיים חוק
עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"העיריה"  -עירית גבעתיים;
"ראש העיריה"  -לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"המהנדס"  -אדם שהעיריה מינתה אותו להיות מהנדס העיריה ,לרבות אדם שהמהנדס העביר אליו בכתב

את

סמכויותיו לפי חוק עזר זה;
"רחוב"  -דרך ,נתיב להולכי רגל ,מדרכה ,גשר ,רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבר בהם ,בין שהם מפולשים ובין
שאינם מפולשים ,וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי גישה למספר בתים ,לרבות סימני דרך ,תעלות,
ביבים וחפירות שברחוב או בצדי הרחוב.

מכשול ברחוב
)א( לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב או להפריע לניקויו או לתנועת
.2
הציבור בו ,אלא אם דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתו של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.
)ב( לא יניח אדם ולא יתלה בחלון ,במעקה ,בגזוזטרה או בגג או מעל לרחוב ,כל דבר בצורה שיש בו סכנה
שיפול לרחוב.
)ג( לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה ,שוחה או תא בקורת ברחוב.
)ד( על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגל צורך מיוחד ,לפי הרשאה בכתב מאת ראש העיריה
ובהתאם לתנאי ההרשאה.

היתר לבתי קפה ולחנויות
(תיקונים :התשכ"ז ,התשמ"ג)

)א( ראש העיריה רשאי לתת היתר להעמיד על המדרכה כסאות ,שולחנות ,פרגודים או שמשיות לצרכי
.3
מסעדה ,בית קפה ,מזנון ,בר וכיוצא בזה ,מאזניים אוטומטיות ,מכונות לייצור גלידה או מיצים ומכירתם ,או כל
מכונה אחרת או מכשיר אחר כיוצא בזה ,להצגת סחורה או להעמדתה בחזית חנות ,וכן להצגה או להעמדה של
עציצים ,אדניות או פרחים בחזית חנות פרחים ,הצגת ארגזים ובהם פירות וירקות בחזית חנות לממכר פירות וירקות
בצמוד לקיר החזית; היתר לפי סעיף זה ,רשאי ראש העיריה לתיתו ,לסרב לתיתו ,להתלותו או לבטלו ,לכלול בו
תנאים ולהוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
)ב( ראש העיריה רשאי להתנות תנאים בהיתר.
)ג( בעד היתר תשולם אגרה כפי שנקבע בתוספת.
)ד( היתר יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו.

שינויים ברחוב
.4

לא ישנה אדם רחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

פתיחת שוחות
.5

לא יכרה אדם שוחה ברחוב ,אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

דרכי זהירות בכריית שוחה
.6

אדם הכורה שוחה ברחוב חייב -
) (1להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים בלילה;
) (2לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה או עם פקיעת

ההיתר ,הכל

לפי התאריך המוקדם יותר.

היתר
המהנדס רשאי לתת היתר לפי הסעיפים  4או  5או לסרב לתיתו ,לבטל היתר שניתן או להתלותו ,וכן לכלול
.7
בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.

נזק לרחוב

)א( לא יגרום אדם נזק לרחוב.
)ב( אדם שעבר על הוראות סעיף קטן )א( חייב לתקן את הנזק.

.8

הודעות
)א( ראש העיריה רשאי לדרוש בהודעה בכתב -
) (1מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף  ,2לסלק את המכשול;
) (2מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים  6ו)8-ב( ,לבצע את העבודות האמורות.
)ב( בהודעה יצויינו התנאים ,הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה שקבעם המהנדס

.9

באישור ראש העיריה וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע את העבודה.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה .לא מילא אדם אחרי הוראות
ההודעה ,רשאי ראש העיריה לעשות את הדרוש ולחייבו בהוצאות הסילוק או הביצוע.

סילוק מכשו ל וביצוע עבודות
)א( ראש העיריה רשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה מהעבודות המנויות
.10
בסעיפים  6או )8ב(  -בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף  9ובין אם לאו  -ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום.
סילק ראש העיריה מכשול ברחוב או ביצע עבודה כאמור ,רשאית העיריה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או
בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.
)ב( לא יפריע אדם לראש העיריה בתפקידו ולא ימנע בעדו מלהיכנס לכל מקום בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן
)א(.

מסירת הודעות
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום
.11
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 לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו
הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום
בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים ,הנפוצים בתחום
העיריה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

ענשים

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  600שקלים חדשים , 1ובמקרה של עבירה נמשכת ,דינו
.12
קנס נוסף  24שקלים חדשים 2לכל יום שבו נמשכת העבירה ,אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה
או אחרי הרשעתו בדין.
-

ביטול
.13

הסעיפים  25עד  37לחוקי-העזר לגבעתיים )סילוק אשפה ,ומניעת מטרדים ושימור רחובות( - 1947 ,בטלים.

השם
.14

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לגבעתיים )שימור רחובות( ,תשכ"ה."1965-

תוספת
(תיקון התשס"ב)

(סעיף )3
האגרה בשקלים חדשים
.1

.2
.3

.4

בעד היתר להעמיד כיסאות ו שולחנות בשטח המדרכה על פי גודל השטח שלגביו
הוצא ההיתר -
לשטח בגודל של עד  10מ"ר
א.
לשטח בגודל של  10עד  15מ"ר
ב.
לשטח בגודל של  15עד  20מ"ר
ג.
לשטח בגודל של  20עד  25מ"ר
ד.
לשטח הגדול מ 25-מ"ר ,בעד כל מ"ר נוסף
ה.
ב עד היתר להעמיד שמשיות ,מאזניים אוטומטיים ,מכונות לייצור גלידה או
למכירת מיצים ,או כל מכונה אחרת או מכשיר אחר כיוצא בהם
מי שקיבל היתר להעמדת כיסאות ושולחנות ,ישלם בעד היתר להעמדת פרגוד
אגרה נוספת ששיעורה כשיעור האגרה ששילם בעד ההיתר להעמדת כיסאות
ושולחנות
בעד היתר להצגה או להעמדה של עציצים ,אדניות או פרחים בחזית חנות
פרחים ,או הצגת ארגזים ובהם פירות וירקות בחזית חנות לממכר פירות

1,200
1,700
2,000
2,225
50
116

546

וירקות ,בצמוד לקיר החזית ,לכל מ"ר

נתאשר.
ב' בסיון תשכ"ה ) 2ביוני (1965
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