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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  ..ו -.3לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה המקומית כפר יונה
חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
נכס"  -לרבות אדם

.1
המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס ,או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה ,בין
"בעל
בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן ,כבא כוח ,בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאינו הבעל הרשום ,וכל שוכר משנה
ששכר את הנכס לתקופה של למעלה מחמש שנים;
"המועצה"  -המועצה המקומית כפר יונה;
"מהנדס"  -כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,התשי"ח ,-1041שהמועצה מינתה אותו ,לרבות מי שהמהנדס
העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"נכס"  -קרקע בתחום שיפוטה של המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה;
"עץ"  -לרבות כל חלק ממנו ולרבות שיח וכל חלק ממנו וכן גדר חיה;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם אשר ראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן2

מניעת סכנה
)א( נוכח ראש המועצה שעץ בולט לרחוב ,או עלול ליפול ולסכן חיי אדם או בריאותו ,או שהעץ גורם הפרעה
.2
לשדה הראיה לנוהג בדרך ,באופן שיש בו כדי לסכן את בטיחות הנסיעה ,רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הנכס
שהעץ נמצא בתחומו ,לגדעו ,לגזמו ,או לנקוט אמצעים אחרים הדרושים לדעתו למניעת הסכנה2
)ב( בהודעה ייקבעו התקופה והתנאים לגדיעת העץ או לנקיטת אמצעים אחרים כאמור בסעיף קטן )א(2
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה2

ביצוע עבודות בידי ראש המועצה
)א( לא ביצע בעל הנכס את העבודות כאמור בסעיף  .או ביצען שלא בהתאם להודעה ,רשאי ראש המועצה
.3
לבצע את העבודות ולגבות מבעל הנכס את הוצאות הביצוע2
)ב( אישר המהנדס ,לאחר בדיקה ,כי עץ נתון במצב המהווה סכנה תכופה למחזיקים בנכס או לציבור ,רשאי
ראש המועצה לבצע את העבודות הדרושות למניעת הסכנה ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הנכס שהעץ נמצא
בתחומו2
)ג( תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לביצוע עבודות בידי ראש המועצה כאמור בסעיפים קטנים )א(
ו)-ב( ,תהא ראיה לכאורה לדבר2

סמכויות ראש המועצה והמהנדס
)א( ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס בכל עת סבירה לנכס על מנת לבקרו ,ולעשות בו את כל הדרוש
.4
כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה וכדי לבצע את העבודות בהתאם להוראות כאמור2
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף קטן )א(2

מסירת הודעות
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקום
.5
מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או
מועסק שם או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים
לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד
המקומות האמורים ,או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות בשפה העברית2

עונשין
).ג(

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  1,599שקלים חדשים ,ואם עבר על הוראות סעיף
.6
וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיפים )3א( ו)-ב( והיתה העבירה נמשכת ,דינו  -קנס נוסף  44שקלים
חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו2
כ"ד בחשון התשנ"ד ) 1בנובמבר (1003

אפרים דרעי
ראש המועצה המקומית כפר יונה
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