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 הגדרות

 -בחוק עזר זה   .7

 המועצה המקומית חצור הגלילית@ - "המועצה"

 לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן. - "ראש המועצה"

 איסור בעירה

אשפה, פסולת לא יבעיר אדם, לא יגרום ולא ירשה למי שפועל מטעמו להבעיר צמחים, קוצים, עצים,  )א(  .2
או חומר אחר מסוג כלשהו, בשדה או תחת כיפת השמים, בתחום המועצה, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש 

 היתר(. -המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר )להלן 

ראש המועצה רשאי ליתן היתר או לסרב לתיתו, לבטלו או להתלותו, וכן לכלול בו תנאים, להוסיף  )ב( 
 תם או לבטלם.עליהם, לגרוע מהם, לשנו

 מי שקיבל היתר ומי שפועל מטעמו ימלאו אחר הוראות ההיתר ותנאיו. )ג( 

הוכח להנחת דעתו של ראש המועצה כי בעל היתר לא מילא אחר תנאי מתנאי ההיתר, רשאי ראש  )ד( 
 המועצה לגרום למילויו של אותו תנאי ולביצוע העבודות הדרושות לכך.

 ועריםאיסור להשליך דברים וחומרים ב

לא ישליך אדם סיגריה לוחשת או גפרור דולק או חומר בוער או לוחש, או חומר העלול להתקלח בשדה או  .3
 תחת כיפת השמים, בתחום המועצה, ולא יגרום או ירשה למי שפועל מטעמו כאמור.

 דרישה לביצוע עבודות

ראש המועצה לעשות אחד משני  , חומר העלול להתלקח, רשאי8השליך אדם, בניגוד להוראות סעיף  )א(  .4
 אלה, לפי שיקול דעתו?

 לפנות או לסלק חומר כאמור@ (6)

לדרוש, בהודעה בכתב, מאותו אדם לפנות או לסלק חומר כאמור, ולבצע את העבודות הדרושות  (7)
 לשם כך.



האמור ניתנה הודעה כאמור היא תכלול את הפרטים, התנאים, האופן ופרק הזמן שבו יש לבצע את  )ב( 
 (.7בסעיף קטן )א()

 אדם שקיבל הודעה כאמור ימלא אחריה. )ג( 

(, או ביצע עבודה מהעבודות המפורטות 7לא מילא אדם אחר דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן )א() )ד( 
בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה או אם לא השלימן תוך התקופה המפורטת בה, רשאי ראש המועצה 

 ת העבודות.לבצע א

 דרישת הוצאות

)ד(, יגבה מאותו אדם את ההוצאות 9( או 6)א()9)ד( או 7ביצע ראש המועצה עבודה כאמור בסעיף  )א(  .5
משווי כלל ההוצאות שהוציאה  65%שהוציאה המועצה בשל ביצוע העבודה, לרבות הוצאות גלובליות בסך של 

 המועצה, בשל טיפולה בביצוע העבודה.

 תב מאת ראש המועצה על סכום ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לדבר.אישור בכ )ב( 

 סמכות כניסה

ראש המועצה רשאי להיכנס, בכל עת, למקום בתחום המועצה כדי לבדוק אם קוימו הוראות חוק עזר  )א(  .6
 זה ולעשות את הדרוש לקיומן.

 חוק עזר זה.לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי  )ב( 

 מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום  .7
מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד 

ם הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או או המועסק שם או אם נשלחה בדואר במכתב רשו
הידועים לאחרונה או אם הודבקה במקום בולט באחד המקומות האמורים או אם הוכנסה לתיבת הדואר הנושאת 
את שמו של האדם שאליו היא מכוונת או אם פורסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם 
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