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קבלנים

לעבודות הנדסה בנאיות )תיקון מס' ,(3
תשל"ה*1975

 .1חובק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

תשכ"ט ,1 1969האמור בסעיף 14

")ב( בהיתר שנתנה הועדה המקומית לפי סעיף  145לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה) 2 1965להלן  חוק התכנון( ,לביצוע עבודות הנדסה
בנאיות שסעיף קטן )א( חל עליהן ,יראו כאילו הוראת סעיף קטן )א(
היא תנאי מתנאי ההיתר ועבודות הנדסה כנאיות לפיו יבוצעו בכל שלב
משלביהן עד לסיומן כידי קבלן רשום בפנקס הקבלנים*
)ג( היה ליושב ראש הועדה המקומית ,כמשמעותה בחוק התכנון,
או למהנדס הרשות המקומית ,או לרשם הקבלנים ,יסוד סביר להניח כי
מבצעים עבודת בניה בניגוד לתנאי ההיתר לפי סעיף קטן )ב( ,רשאי
הוא לצוות בכתב על כל אדם הנראה לו אחראי לביצוע העבודה ועל כל
העובד בשירותו ,להפסיק מיד את הבניה כולה; צו כאמור )להלן  צו
הפסקה מינהלי( ,בטל בתום  15ימים מיום נתינתו ,זולת אם לפני כן
הוגש לבית המשפט כתב אישום נגד האדם שאליו הופנה הצו.
)ד( הוגש כתב אישום לבית המשפט כאמור כסעיף קטן )ג( יקבע
בית המשפט אם צו ההפסקה המינהלי יעמוד בתקפו עד תום ההליכים
המשפטיים או לתקופה שיקבע ,ורשאי הוא לקבוע בו תנאים ככל שייראה
לו.
)ה( הרואה עצמו נפגע עלידי צו הפסקה מינהלי רשאי להגיש
בקשה לבטלו לבית המשפט המוסמך לדון בעבירה שבגללה ניתן; אין
בהגשת הבקשה כדי להתלות את תקפו של הצו.
)ו( העובר על הוראה מהוראות סעיף זה או אינו מקיים צו הפסקה
מינהלי ,דינו  קנס  20,000לירות וקנס נוסף  1,000לירות או מאסר
 7ימים לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי המצאת צו ההפסקה המינהלי.
)ז( הוראות סעיף זה כאות להוסיף על סמכותו של בית המשפט
עלפי פקודת בזיון בית המשפט 3ועל האמור בסעיף  16לחוק זה ".
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