חוק עזר לתמר (בטיחות הביקורים במצדה) ,תש"ך9191-
פורסם :ק"ת  ,949תש"ך ( ,)9.01.09.9עמ' [ 32מעודכן ליום]01.3.3101 :

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,0940 ,מתקינה המועצה האזורית תמר
חוק עזר זה:
הגדרות
- .1

בחוק עזר זה -

"המועצה" המועצה האזורית תמר;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש המועצה לצורך חוק עזר זה;
"מפקח"  -מי שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה לעניין חוק עזר זה;
"מדריך"  -כל המדריך או המוליך מבקרים או עומד בראש קבוצת מבקרים.
סמכות להסדיר הביקור במצדה
.2

(א) ראש המועצה רשאי לאסור ,להגביל ולהסדיר ,מטעמי בטיחות ,את תנועת המבקרים
במצדה ,ולמנוע את הגישה אל מקומות שבהם צפויה סכנה לחיי אדם ושלומו.
(ב) המבקר במצדה חייב למלא אחרי הוראות ראש המועצה שניתנו לעניין זה דרך מודעות,
שלטים ,תמרורים וכדומה ,או בעל פה.

חובת הודעה
כל הרוצה לבקר במצדה חייב להודיע למפקח את שמו ומענו לפני עלייתו ,ומיד לאחר
.3
ירידתו.
ציוד חובה
.4

לא יבקר אדם במצדה אלא אם הצטייד בכמות סבירה של מים וכיסוי ראש מתאים.

איסור סטייה מן השביל
.5

לא יסטה אדם ,ולא יניח מדריך למבקר מקבוצתו לסטות ,מן השביל הקבוע והמסומן
לעליה למצדה.

כללים לביקור קבוצתי
.6

ביקור קבוצתי במצדה ,יהיה לפי כללים אלה:
( )0הקבוצה לא תעלה על חמישים איש;
( )3לכל קבוצה יתמנה מדריך ,ובסופה של כל קבוצה עולה או יורדת יימצא מאסף
שנתמנה על ידי המדריך והודעה על שמם ניתנה לאנשי הקבוצה ולמפקח;
( )2הקבוצה תהיה מצוידת בחומרי עזרה ראשונה להנחת דעתו של המפקח.

תור העלייה והירידה
.7

רשאי מפקח לקבוע תור לעליה למצדה ולירידה ממנה ,אם ראה כי מחמת ריבוי המבקרים
יש צורך בכך.

סמכויות מפקח
.8

 רשאי מפקח לעכב ביקור במצדה או להפסיקו ,אם -( )0לא קוימה הוראה מהוראות חוק עזר זה;
( )3אם נראה לו שהביקור או התנהגות מבקרים בו עלולים לסכן את חייו של אדם
ושלומו או לגרום להפרת הסדר.

חובת ציות למפקח
כל אדם חייב למלא אחר הוראות המפקח שניתנו לעניין חוק עזר זה.
.9
עונשים
.11

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  .1לירות.

השם
.11

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לתמר (בטיחות הביקורים במצדה) ,תש"ך ."09.9

כ"ו באלול תשי"ט ( 39בספטמבר )09.9
יהודה אלמוג
ראש המועצה האזורית תמר
נתאשר.
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