
 

 מספור בתים

 

 דלקמן:ת כקומיות קובעות המצמועלצו ה 3הוראות סעיף 

 
יום לאחר תחילתה של תכנית אשר בה  90מועצה מקומית תקבע מספרים לבתים תוך  "

 מצויינים הבתים, בשים לב להוראות אלה:
 
 כל כניסה לבית, אף אם הוא עתיד להיבנות, תשא מספר נפרד; (1)

 
 בית הגובל בשני רחובות או יותר ישא מספר בכל רחוב; (2)

 
חוב ישאו מספרים זוגיים; בתים הבנויים בצדו חד של הרים בצדו האבתים הבנוי (3)

 "השני של הרחוב ישאו מספרים לא זוגיים.
 

 דלקמן:ת כקומיות קובעות המצלצו המוע 8הוראות סעיף 

 
 
מועצה מקומית תודיע לשר תוך עשרה ימים על מתן מספר ושם לרחוב, על שינוי   )א("

 ים לבתים ברחוב.מספר ושם של רחוב ועל קביעת מספר
 
לבית תכלול את מספר ושם הרחוב שאליו פונה הכניסה הודעה בדבר קביעת מספר   ב(  

 "הראשית של הבית.
 

, ת בית בתכנית מיתארלרבות שטח קרקע אשר יועד להקמ בבית לנוכח האמור, באם עסקינן
חוק  מיתאר שאושרה לפי לתה של תכניתלאחר תחי ,םיו 90ך תקבע תוהמועצה המקומית 

קביעת ותודיע לשר הפנים או מי שהסמיך לכך על  , מספור לבית1965-ה, תשכ"ההתכנון והבני
 מספרים לבית.

 .בכניסה לביתו לוחית מספורבעל בית להתקין אין הוראה המחייבת 

  

 בנייניםלוחית מספר לסימון 

 

ת מקומיות לדוגמה למועצוץ חוק עזר פורסמה הודעה ברשומות על אימו , 12/05/2003ביום 
על ידי המועצה המקומית  "()להלן: "חוק העזר מספר לבנינים ר סימון רחובות ולוחיותבדב

 .(נוסח חדש( מקומיותלפקודת המועצות ה )ב(א25סעיף את וזאת מכוח הור קצרין

 הינן כדלקמן:ק עזר אות חוהור

 
 הגדרות"
 
 –בחוק עזר זה  .1

 
בלה אילו , הכנסה מבנין או שהיה מקאדם המקבל, או הזכאי לקבללרבות - "בעל בנין" 

היה הבנין נותן הכנסה, או המשלם מסי מועצה או מסי ממשלה ביחס לבנין, בין בזכותו 
כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל -הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא

 ופה שלמעלה מעשר שנים;הרשום, וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בנין לתק
 



 

 המועצה המקומית;- מועצה" "
 

לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק - "ראש המועצה" 
 עזר זה, כולן או מקצתן;

 
תכנית למתן מספרים לרחובות וסימון בתים במספרים שאישרה המועצה לפי - "תכנית" 

, )מספריםלרחובות וסימון בתים במתן מספרים ושמות (צו המועצות המקומיות 
 .-1971תשל"א

 
 שלטים לסימון רחובות 

 
ראש המועצה רשאי להתקין שלטים ממוספרים על כל בנין לסימון רחוב בהתאם  )א( .2

 לתכנית.
 
שהותקנו כאמור, רשאי ראש המועצה לתקנם, לשנותם, להסירם או שלטים  )ב    (

 להחליפם בהתאם לתכנית.
 

 מספר-דרישה להתקין לוחית
 
וש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע את העבודות ה רשאי לדרראש המועצ )א ( .3

 המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית:
 

 מספר על גבי בנין;-תלהתקין לוחי )1         (
 מספר.-לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית )2(
 
  בודה כאמור וכן את התקופה ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע הע )ב(

 שבה יש לבצעה.
 
 בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה. )ג(
 
 י אלה:אלא בשנ )א(לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן  )ד(
 
 כשהוא ממלא אחר דרישה על כך שבאה מאת ראש המועצה; )1(
 לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה. )2(
 

 מספר על ידי ראש המועצה-לוחיתהתקנת 
 
, רשאי ראש 3לא ביצע בעל בנין את העבודות שהוא נדרש לבצע בהודעה לפי סעיף  .4

המועצה, באמצעות שליחיו ופועליו, לבצען ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל 
המועצה לגבות מאת בעל  מקום שיידרש; ביצע ראש המועצה עבודה כאמור, רשאית

 הבנין את הוצאות הביצוע.
 

 מספרים לבנינים חדשים
 
מספר לפי התנאים -נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעלו לוחית .5

 שקבע ראש המועצה ובהתאם לתכנית.
 

 מספר-החזקה תקינה של שלטים ולוחיות
 
 –בעל בנין חייב  .6

 
 פר שהותקנו על בנינו במצב תקין וגלוי לעין;מס-יתלהחזיק כל שלט או לוח )1(



 

 
מספר -למסור הודעה לראש המועצה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט או לוחית )2(

 שהותקנו על בנינו.
 

 מספר-איסור פגיעה בשלטים או בלוחיות
 
מספר שהותקנו על בנין, לא יטשטשם ולא יסתירם -יפגע אדם בשלט או בלוחיתלא  .7

 מספר ייפגעו, יטושטשו או יוסתרו.-רשה ששלט או לוחיתמעין רואים, ולא י
 

 איסור הפרעה
 
לא יפריע אדם לראש המועצה, לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי חוק עזר  .8

 זה.
 

 מסירת הודעה
 
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא  .9

קום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, במקום מגוריו או בממכוונת, או נמסרה 
לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או 
נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו 

הא הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את  המסירה כאמור, ת
הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו היא דנה או נתפרסמה המסירה כדין אם 

בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה 
 העברית.

 
 

 עונשין
 

ובמקרה  * שקלים חדשים, 500קנס  -מהוראות חוק עזר זה, דינו  העובר על הוראה .10
לכל יום שבו נמשכת העבירה  * דשיםשקלים ח 20קנס נוסף  -של עבירה נמשכת, דינו 

 "אחרי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
 

ת לבעל הבנין בהתאם לסעיף ההגדרות לבצע ניתן להורו בנייניםפור למסבאשר  ,האמור כחלנו
 בלוחית מספר על גבי בנין.שינוים ותיקונים 

 
 
 


