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בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות ,ולפי סעיפים  3ו -16לחוק הרשויות המקומיות
)הסדרת שמירה( ,התשכ"א) -1961להלן  -החוק( ,מתקינה המועצה האזורית גולן חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"המועצה"  -המועצה האזורית גולן;
"ישוב"  -ישוב הנמצא בתחום המועצה;
"תושב"  -לרבות מי שגר בישוב ואינו רשום כתושב בו במרשם האוכלוסין ואינו ממלא חובת שמירה בישוב אחר.

רשות שמירה
.2

בכל ישוב תוקם רשות ,ובה שלושה חברים מתושביו ,אשר תמנה המועצה.

שינויים
.3

המועצה תהא רשאית לבצע שינויים בקרב חברי הרשות לפי שיקול דעתה בלבד.

הודעה בדבר מינויים
.4

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

החובה לשמור
כל תושב בישוב חייב לשמור בהתאם להוראות הרשות; תושב יהא פטור מחובה זו אך ורק בהתאם להוראות
.5
החוק או חוק עזר זה.

רשימת החייבים בשמירה
.6

הרשות תערוך רשימה של תושבי הישוב החייבים בשמירה.

פטור מסיבת בריאות
)א( כל תושב חייב לעבור בדיקה רפואית לשם קביעת כושרו לשמירה.
.7
)ב( הרשות תפטור תושב משמירה לפי שיקול דעתה המוחלט ,אם הוגשה לה תעודת רופא לפיה אין מצב
בריאותו מאפשר לו לשמור.
)ג( הרשות תשחרר תושב משמירה בלילה פלוני אם נוכחה שאין הוא מסוגל לשמור באותו לילה ,או אם
הוגשה לה תעודת רופא המעידה על כך.

רשימת השמירה
)א( הרשות תקבע את סידורי השמירה ,את היו ם ואת השעות בהם חייב תושב לצאת לשמירה ותפרסם
.8
הודעה על כך )להלן  -רשימת השמירה(.
)ב( רשימת השמירה תפורסם במקום שתקבע הרשות.

מחליפים
)א( תושב חייב לשמור ביום ובשעה הנקובים ברשימת השמירה )להלן  -מועד השמירה(.
.9
)ב( על תושב שאינו יכול להתייצב לשמירה במועד השמירה מוטלת החובה לתאם עם תושב אחר אשר ישמור
במקומו )להלן  -המחליף(  ,ולמסור את שמו של המחליף לרשות ,ואם אינו יכול להתייצב לשמירה בשל שהיה
בחוץ-לארץ במועד הקבוע לו ,ימסור על כך הודעה לרשות.
)ג( נהג תושב על פי האמור בסעיף קטן )ב( יהא פטור מהחובה המוטלת עליו בסעיף קטן )א( ,והיא תחול על
המחליף.

תפקיד השומר
.10

תושב שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא אחרי הוראות הרשות בכל ענין הנוגע לשמירה בישוב.

עונשין
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  84שקלים חדשים ,ואם הורשע כבר בעבר על עבירה
.11
כאמור ,דינו  -מאסר שלושה חדשים או קנס  168שקלים חדשים.
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