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 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 :-1969כמשמעותו בחוק המקרקעין, התשכ"ט- "בית משותף" 

 12בנין אשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל מפלס רצפת הכניסה הראשית לבנין עולה על - "בנין גבוה" 
 מטרים;

 כל דיירי הבית או ועד הבית המשותף; -לרבות המחזיק, ובבית משותף - "בעל" 

 מנהל מחלקת כיבוי אש של העיריה או מי שהוא הסמיכו לכך;- "המנהל" 

 לחוק; 22מי שמונה למפקח כבאות ראשי, לפי סעיף - שי" "מפקח כבאות רא

 לחוק; 1עירית גבעתיים כרשות כבאות, כמשמעותה בסעיף - "עיריה" 

שטח סמוך למבנה, השייך למבנה או שמשתמשים בו לאותם שימושים להם משמש המבנה, או כל - "שטח סמוך" 
 חלק ממנו, או הדרוש כדי שהשימוש במבנה יהיה יעיל.

 ת למניעת דליקות ולכיבוייןהוראו

המנהל רשאי, בכפוף לתקנות שהתקין שר הפנים לפי החוק, להורות לבעל מוסד או מפעל, בין ציבורי ובין  . 2
פרטי, וכן לבעל בנין גבוה, לנקוט במבנה או בשטח הסמוך אמצעים למניעת דליקות ולכיבויין, לרבות התקנת ציוד, 

 או ביצוע עבודות הנראות למנהל חיוניות למניעת דליקות או לכיבויין. תרגול השימוש בו ובדיקת תקינותו

 חובת מילוי ההוראה

 , חייב למלא אחריה תוך הזמן ובהתאם לתנאים שקבע המנהל.2מי שקיבל הוראה לפי סעיף  . 3

 השגה

 )ועדת השגה -הלן ל(רשאי להשיג עליה לפני ועדה של שלושה  2הרואה את עצמו נפגע על ידי הוראה לפי סעיף  . 4
שתמנה מועצת העיריה ואשר תכלול את מהנדס העיריה, נציג מפקח הכבאות הראשי וחבר שתבחר מועצת העיריה 
מתוכה; ועדת השגה תחליט בדבר ההשגה לאחר שנתנה למנהל ולמשיג הזדמנות לטעון לפניה; החלטת הועדה תהא 

 סופית ותבוא במקום החלטת המנהל.

 מסירת דרישה

ירת דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מס . 5
מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר 

מגוריו או עסקיו הרגילים או העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען 
הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים מסירה  כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה הדרישה במקום בולט באחד 
המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה, או הוכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא 

 תחום העיריה.מכוונת, או פורסמה באחד העתונים הנפוצים ב

 עונשין

 24קנס נוסף של  -שקלים חדשים, ובעבירה נמשכת  600קנם  -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו  . 6
 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר מתן הודעה עליה בכתב מאת ראש העיריה או לאחר הרשעתו.

 נתאשר.

 )1987ביולי  6(ט' בתמוז התשמ"ז 

 ק ירוןיצח

 ראש עירית גבעתיים

 יצחק שמיר   

 ראש הממשלה                   

 ושר הפנים    

 


