
 1994-ד "נ תשה(, הסדרת השמירה) לעמק המעיינותחוק עזר 

 206עמ'  ,   )14.6.1994( ד" נתש,  ה 522  ם ש"ח  פורסם:
 464(, עמ' 13.8.2002, התשס"ב )657חש"ם  תיקונים:

 408(, עמ' 16.9.2009, התשס"ט ) 737חש"ם  
 122(, עמ'  30.11.2010, התשע"א ) 750חש"ם  
 256(, עמ' 27.2.2012, התשע"ב )767חש"מ  

סעי לפי  ה  22  ף בתוקף סמכותה  הרשויות המקומיות  לחוק    16-ו  5,  3  פיםוסעי ,  מועצות המקומיותלפקודת 
 חוק עזר זה: עמק המעיינותהאזורית   ה מועצה מתקינה החוק(,  -)להלן  1961-)הסדרת השמירה(, התשכ"א

 הגדרות 
 )תיקון התשע"א( 

 -בחוק עזר זה  . 1

 ; עמק המעיינותהמועצה האזורית  - "המועצה "
 ; 2רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף  - "הרשות "
מי שגר בתחום שיפוטה של המועצה, לרבות מי שגר בתחום כאמור ואינו רשום בו במרשם האוכלוסין ואינו   - " תושב"

 ממלא חובת שמירה במקום אחר.

 רשות השמירה 
 . שמירה בתחום שיפוטה של המועצהתוקם רשות  .2

 מינוי הרשות 

המועצה תמנה את הרשות מבין תושבי תחום המועצה שהם בעלי זכות בחירה למועצה; המועצה תמנה את   .3
 יושב ראש הרשות ואת סגניו וממלאי מקומו. 

 רשות ה הרכב 

 הרשות תמנה שישה חברים.  . 4

 הודעה על מינוי 

 שתיראה לה, על מינוי הרשות, הרכבה וכל שינוי בהרכבה. המועצה תודיע, בדרך  . 5

 סדרי עבודת הרשות 

 הרשות תסדיר בעצמה את סדרי עבודתה.  .6

 ועדות 

)להלן  )א(   .7 הנחיותיה  לפי  שיפעלו  שבתחומה  השונים  לישובים  שמירה  ועדות  למנות  רשאית  ועדת    -הרשות 
 לאי מקומו. הרשות תמנה את יושב ראש הועדה, את סגניו וממ ,שמירה(

 חברי ועדת שמירה יהיו בעלי זכות בחירה למועצה.  )ב(
 הם רכז בטחון שוטף. ישני שלישים לפחות מחברי ועדת שמירה ייבחרו מבין תושבי הישוב ובינ  )ג( 
 הרשות רשאית לאצול מסמכויותיה לועדת שמירה. )ד(

 חובת שמירה 

 שנים בחובת שמירה לפי הוראות חוק עזר זה. 60-ל 18)א( הרשות תהא רשאית לחייב תושב שגילו בין  . 8
מי שימציא ליושב ראש הרשות אישור חתום בידי רופא לפי תקנות הסדרת השמירה )בדיקה רפואית(,  )ב(

 לא יהיה חייב בחובת שמירה בכפוף לאמור באישור. -, הקובע כי הנבדק אינו כשיר לשמירה 1963-התשכ"ג

 רשימת החייבים בשמירה 

 ת תערוך רשימת התושבים החייבים בשמירה.הרשו .9

 קביעת מועדי השמירה 

הרשות או ועדת שמירה תקבע את סידורי השמירה, את היום ואת השעות שבהם חייב לשמור תושב ששמו   .10
 שומר(. -רשום ברשימה )להלן  

 חובת שומר 

 . 10שומר חייב למלא אחרי הקביעה כאמור בסעיף )א(  .11



גע לשמירה, שומר שהוטלה עליו חובת שמירה, חייב למלא אחר הוראות הממונה על השמירה בענין הנו (ב)
 למלא את תפקידו כראוי ולהישאר על משמרתו עד שיוחלף או ישוחרר כדין.

 הצגת רשימה 

הרשימה וכן סידורי השמירה שבהם נקבעו הימים והשעות לשמירה, יוצגו לעיון הציבור במשרדי המועצה או   .12
 במשרדי הועדים המקומיים של הישובים או במקום אחר שתורה הרשות.

 הזמנה או הודעה לשומר מסירת 

רה למסור לשומר הזמנה לשמירה שבה יצוינו  י, רשאית הרשות או ועדת שמ12מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  )א(   . 13
 רה, במקום להציג את הרשימה כאמור. יהיום והשעות בהם הוא יהא חייב בחובת שמ

מר כדין אם נמסרה לידי האדם הזמנה כאמור בסעיף קטן )א( תיחשב כהודעה שהובאה לידיעתו של השו )ב(
ם עסקיו הרגילים או נשלחה בדואר רשום למען מקום מגוריו  ושאליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במק

 במועצה. 

 הודעה על אי התייצבות לשמירה 

חוק    ועדות שמירה בישובים יודיעו לרשות השמירה על אי התייצבות לשמירה או על הפרת הוראות אחרות לפי .14
 עזר זה.

 תחולה בתחום השיפוט של המועצה 

חוק עזר זה חל בתחום השיפוט של המועצה, כפי שתוקן בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )בקעת   א.14
 .2005-בית שאן, תיקון(, התשס"ו

 עונשין 
 ( , התשס"ט התשס"ב )תיקונים:

 .)בוטל( .15

 שמירת דינים 

 באות להוסיף על הוראות כל דין. הוראות חוק עזר זה  .16

 ביטול 

 בטל. - 1956-חוק עזר לבית שאן )הסדרת השמירה(, התשט"ז .17

 עונשין 
 )תיקון: התשע"ב( 

 

שקלים חדשים, ואם כבר הורשע בעבר על עבירה כאמור   270העובר על הוראה של חוק עזר זה, דינו קנס   1)א( .18
 שקלים חדשים.  550מאסר שלושה חודשים או קנס  -

 
 

 ( 1994במרס  21ט' בניסן התשנ"ד )

 יגאל שחר 

 המועצה האזורית ראש  
 בקעת בית שאן 

 

 במקור קיים רק ס"ק )א(  .1


