
 תב הסמכה כמפקח בשטח המועצה המקומית כפר שמריהוכ

-הגב' ליאור גולן -"( המועצה)להלן: "עובדי המועצה המקומית כפר שמריהו  הנני ממנה את .1

, מר אלון 024520017מס' ז "נושא ת ,מר איציק פלד ,039690474 מס' זישראלי, נושאת ת"

מטעם  יםלשמש כמפקח ,036929552 ז, מר גיא גדות, נושא ת"204159172 זכתר, נושא ת"

 מכוח החוקים הבאים: ,הבשטח שיפוטהמועצה 

  2012 -תשע"ב (, שטחים ציבוריים פתוחים) לכפר שמריהוחוק עזר 

  2011 -תשע"א (, תיעול) לכפר שמריהוחוק עזר. 

 2008 -ס"ח (, תשביוב) לכפר שמריהוק עזר חו 

  2010 –חוק עזר לכפר שמריהו )מודעות ושלטים(, התשע"א. 

  2010 -)סלילת רחובות(, התשע"אחוק עזר לכפר שמריהו 
 2007-חוק עזר לכפר שמריהו )אגרת תעודת אישור(, התשס"ז 

 2008-חוק עזר לכפר שמריהו )מניעת מפגעים(, התשס"ח              
 1999-חוק עזר לכפר שמריהו )אספקת מים(, התשנט 

 1958-חוק עזר לכפר שמריהו )פיקוח על כלבים(, תשיט 

 2008-ח"חוק עזר לכפר שמריהו )פינוי פסולת(, התשס 
 1966-ו"חוק עזר לכפר שמריהו )הסדרת השמירה(, תשכ 

 2000-ס"חוק עזר לכפר שמריהו )שירותי שמירה(, התש 
 1981-א"חוק עזר לכפר שמריהו )הצמדה למדד(, התשמ 

 1968-ח"חוק עזר לכפר שמריהו )הריסת מבנים מסוכנים(, תשכ 
 1980-א"חוק עזר לכפר שמריהו )העמדת רכב וחנייתו(, התשמ 

 2006-כפר שמריהו )שילוט(, התשס"זחוק עזר ל 
 2005-חוק עזר לכפר שמריהו )מניעת רעש(, התשס"ה 
 1980-חוק עזר לכפר שמריהו )פתיחת בתי עסק וסגירתם(, התשמ"א 

 1953-ד"חוק עזר לכפר שמריהו )שימור רחובות(, תשי 
 שקלטים על ידי המועצה המקומית כפאימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מ" 

 1968-עסקים, תשכ"ח חוק רישוי  

  1995 –צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי ( תשנ"ה 

 1983-חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג 
 חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה(, תשע"ו-

2016 

האמור בחוקים המנויים לעיל לאכוף ולפקח על ביצוע  כיםמוסמים מפקחם, המתוקף סמכות .2

 בשם הח"מ ובשם המועצה.

ו המפקחים חדליתוקפו של מינוי זה מיום חתימתו ועד לביטול המינוי או עד למועד שבו  .3

 , לפי המוקדם שבהם.םלכהן בתפקיד
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 כפר שמריהו
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