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 פירושים 
 )תיקון התשע"א( 

 -בחוק עזר זה  . 1

 ; עמק המעיינותהמועצה האזורית  -פירושו  "המועצה" 

 ;1952-י"ג, התש)החזקת בריכות דגים(חוק עזר לנעמן  -פירושו  "חוק עזר לנעמן" 

 פירושם כמשמעותם בחוק עזר לנעמן.  "בריכה", "מחזיק בריכה", "ניקוי", "ראש המועצה" 

 ;1949-, התש"ט)בריכות דגים(בריכת דגים כמשמעותה בצו ההגנה  -פירושו  "בריכה" 

 ק בה; מי שמחזיק בריכה בשטח שיפוטה של המועצה, לרבות בעל בריכה שאין אדם מחזי   -פירושו  "מחזיק בריכה" 

 כולל הרקה, גריפה, תיקון, ניקוז וביעור צמחים; - "ניקוי" 

 נשיא המועצה, לרבות אדם שנשיא המועצה העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה.   -פירושו  "ראש המועצה" 

 לחוק עזר לנעמן   7עד   2חלות הסעיפים 

 גם לחוק עזר זה.  7עד  2ברשומות יהיו סעיפים לחוק עזר לנעמן כנוסחם ביום פרסומו  7עד  2הסעיפים  א.  1

 החזקת בריכה 

או   . 2 הציבור  לשלום  סכנה  או  מפגע  ליצור  העלול  באופן  בבריכה,  אדם  ישתמש  ולא  בריכה,  אדם  יחזיק  לא 
 לבריאותו. 

 דרישה לניקוי או לסילוק מפגע 

ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת מחזיק בריכה לנקותה לפי ההוראות שבהודעה או לעשות   )א( . 3
בה כל עבודה אחרת הדרושה, לדעת ראש המועצה, למניעתם או לסילוקם של כל מפגע או סכנה לשלום הציבור או  

 לבריאותו. 

 ההודעה תקבע את התקופה לביצוע העבודות הדרושות כאמור.  )ב(

 יק בריכה שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.מחז )ג(

 ביצוע עבודות על ידי המועצה 

, או ביצע עבודה שלא לפי ההוראות שבהודעה,  3לא מילא מחזיק בריכה אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף   . 4
 רשאית המועצה לבצע את העבודה כדרוש ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו מחזיק. 

 צה סמכויות ראש המוע 

ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום שבשטח המועצה שיש בו בריכה, על מנת לערוך בקורת    )א( . 5
 ולעשות בו כל הדרוש לו כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה. 

 . )א(לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן  )ב(

 מסירת הודעות 

רת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו  מסי . 6
או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אדם מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או  

ת מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים  המועסק שם, או שנשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי כתוב
 לאחרונה, או שהוצגה במקום בולט על יד הבריכה הנדונה בהודעה. 

 ענשים 
 )תיקון התשס"ט( 

 )בוטל(. . 7



 תחולה בתחום השיפוט של המועצה 
 )תיקון התשע"א( 

וריות( )בקעת  של המועצה, כפי שתוקן בצו המועצות המקומיות )מועצות אז  ט חל בתחום השיפוחוק עזר זה   . 8
 .2005-בית שאן, תיקון(, התשס"ו

 נתאשר. 
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