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, )התקנות -להל$ (  1956 ז"תשט, )הסדרת השמירה בישובי�(חירו�  שעת  לתקנות 2בתוק� סמכותה לפי תקנה 

 :מתקינה המועצה האזורית גדרות חוק עזר זה

 הגדרות

 -בחוק עזר זה   . 1

או רכז בטחו$ שוט�  )ז"מא(מנה על ידי מפקד הגנה מרחבית להיות מפקד אזור אד� שנת- " )ז"מא(מפקד אזור "

 ;)ש"רב(

 . 1953ג"תשי, )מועצה אזורית גדרות(לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בתקנות ובצו המועצות המקומיות 

 ועדת שמירה

 .)הועדה -להל$ (בכל ישוב תוק� ועדת שמירה   . 2

 הרכב הועדה

 .מבי$ תושבי הישוב בעלי זכות לבחור למועצה, מנה על ידי המועצהועדה תת )א(  . 3

 .ובלבד שלא יעלה על תשעה, מספר חברי הועדה ייקבע על ידי המועצה )ב(

 .הרכבה וכל שינוי בהרכבה, המועצה תודיע לועד הישוב על מינוי הועדה )ג(

 רשימת שמירה

 .)הרשימה -להל$ (ידיה מסוגלי� להשתת� בשמירה  הועדה תערו* רשימה של תושבי הישוב שנמצאו על )א(  . 4

, לצאת לשמירה )השומר -להל$ (הועדה תקבע את היו� ואת השעות בה� חייב תושב הרשו� ברשימה  )ב(

או ,   1949ט"תש, ובלבד שזמ$ השמירה שייקבע כאמור לא יפגע בחובתו של השומר לשירות לפי חוק שירות בטחו$

 .או בשירותו כשוטר, להגנה לישרא  לשירות קבע בצבא

 .השומר חייב למלא אחרי הקביעה האמורה )ג(

 .באותו ישוב )ז"מא(ייעשה בהתא� להוראות מפקד האזור  )ב(סידור השמירה לפי סעי� קט$  )ד(

 הצגת רשימה או מסירתה

בכל מקו� יוצגו במשרד הועד המקומי של הישוב הנוגע בדבר ו, הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה )א(  . 5

 .כפי שתורה הועדה, ציבורי אחר

לדרוש שהועדה תמסור לכל שומר העתק  )ז"מא(רשאי מפקד האזור , )א(על א� האמור בסעי� קט$  )ב(

 .מהרשימה ומהסידור לשמירה במקו� להציג� כאמור באותו סעי� קט$

 )ז"מא(חובה להישמע למפקד אזור 

בכל עני$ הנוגע לשמירה  )ז"מא(א אחרי הוראות מפקד אזור חייב למל, שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה  . 6

 .בישוב

� ועדת עררי

 .שחבריה יהיו מישובי� שוני� שבתחומה, המועצה תמנה ועדת עררי� בת שלושה  . 7

 ערר

תו* חמישה ימי� מיו� הצגת הרשימה  -רשאי , 4אד� הרואה עצמו נפגע על ידי קביעת הועדה לפי סעי�  )א(  . 8

 :להגיש לועדת עררי� ערר מנומק בכתב על יסוד טענה מטענות אלה - 5לפי סעי�  או מסירתה

 ;שאינו מסוגל לשמירה בכלל או בזמ$ מסויי� )1(

 ;שהועדה נהגה שלא לפי התור )2(

 .שהועדה פגעה בצורה אחרת בסדר הטוב של השמירה )3(

 .)ז"מא(לועדה ולמפקד האזור , רהיא תודיע על כ* בכתב לעור, החליטה ועדת עררי� לדחות את הערר )ב(

היא תורה לועדה בהתא� לכ* ותודיע על כ* , בשלמותו או בחלקו, החליטה ועדת עררי� להיענות לערר )ג(

 .)ז"מא(לעורר ולמפקד האזור 

 סדרי עבודה

 .ועדה וועדת עררי� רשאיות להסדיר לעצמ$ את עבודת$ ואת ישיבותיה$ בשי� לב להוראות המועצה  . 9

 עבירות

 .לירות או מאסר שלושה חדשי� או שני הענשי� כאחד 300קנס  -דינו , העובר על הוראות חוק עזר זה  . 10



� הש

 ". 1956ז"תשי, )הסדרת השמירה(חוק עזר לגדרות "לחוק עזר זה ייקרא   . 11
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