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 הגדרות

 -בחוק עזר זה   . 1

בי' בזכותו , ה אילו היו הנכסי� נותני� הכנסהאד� המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסי� או שהיה מקבל- " בעל נכסי�"

ולרבות שוכר או שוכר משנה , בי' שהוא הבעל הרשו� של הנכסי� ובי' שאיננו הבעל הרשו�, כוח! כנאמ' או כבא, ובי' כסוכ'

 ;ששכר את הנכסי� לתקופה שלמעלה משלוש שני�

 ;המועצה האזורית גדרות- " המועצה"

 ;למעט אד� הגר בבית מלו' או פנסיו', סי� כבעל או כשוכר או בכל אופ' אחראד� המחזיק למעשה בנכ- " מחזיק"

, יתושי� וזבובי בית, קרציות הבקר, נברני�, זבוב י� התיכו', טוואי התהלוכה של האור', עשבי בר, חלזונות- " מזיקי�"

 ;העלולי� להזיק לאד� או לרכוש, לרבות בעלי חוליות אחרי�, לרבות פריקי רגליי� אחרי� או מכרסמי�, חרקי�, פרעושי�

 ;המתיר לו להשמיד מזיקי�, !1968ח"התשכ, מי שבידו רשיו' לפי חוק רישוי עסקי�- " מדביר"

 ;בי' ציבורית ובי' פרטית, בי' תפוסה ובי' פנויה, קרקע שבתחו� המועצה- " נכסי�"

 .כול' או מקצת', י חוק עזר זהלרבות אד� שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפ- " ראש המועצה"

 חובה להדביר מזיקי�

 .בעל נכסי� או המחזיק בה� חייב להדביר את המזיקי� שבנכסו  . 2

 הדברת מזיקי�

להדביר את המזיקי� שבנכסו , 2מאד� שלא מילא אחר הוראות סעי� , בהודעה בכתב, ראש המועצה רשאי לדרוש )א(  . 3

אול� לא ידביר אד� מזיקי� באמצעות קוטל ; לפרטי� ולתנאי� הקבועי� בהודעה ולבצע את כל העבודות לש� כ+ בהתא�

 .א� נקבע בחיקוק שהדברה כאמור תיעשה בידי מדביר, אלא על ידי מדביר, מזיקי�

 .)א(ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעי� קט'  )ב(

 .אד� שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה )ג(

 דברה בידי המועצהה

או ביצע עבודה מהעבודות המפורטות בהודעה שלא לפי , )א(3לא מילא אד� אחר דרישת ראש המועצה לפי סעי�   . 4

רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה להדברת המזיקי� ולגבות את הוצאות הביצוע , הפרטי� והתנאי� הקבועי� בה

 .מאותו אד�

 סמכות ראש המועצה

לבקר� ולעשות בה� כל הדרוש , אש המועצה או המפקח רשאי� להיכנס בכל עת סבירה לנכסי� על מנת לבודק�ר )א(  . 5

 .לו כדי לברר א� קויימו הוראות חוק עזר זה

  .)א(לא יפריע אד� לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעי� קט'  )ב(

 מסירת הודעות

או נמסרה במקו� מגוריו או , זה תהא כדי' א� נמסרה לידי האד� שאליו היא מכוונתמסירת הודעה לפי חוק עזר   . 6

או , לאחד מבני משפחתו הבוגרי� או לידי כל אד� בוגר העובד או המועסק ש�, במקו� עסקיו הרגילי� או הידועי� לאחרונה

א� אי אפשר ; לי� או הידועי� לאחרונהנשלחה בדואר במכתב רשו� הערו+ אל אותו אד� לפי מע' מקו� מגוריו או עסקיו הרגי

תהא המסירה כדי' א� הוצגה ההודעה במקו� בולט על הנכס שבו היא דנה או במשרדי המועצה או , לקיי� את המסירה כאמור

 .נתפרסמה בשני עתוני� יומיי� הנפוצי� בתחו� המועצה שלפחות אחד מה� בשפה העברית

 עבירות ועונשי�

והמועצה  )ג(3סעי�   וא� עבר על הוראות* ,שקלי� חדשי�  1,400קנס  -דינו , אות חוק עזר זההעובר על הוראה מהור  . 7

לכל יו� שבו נמשכת  * שקלי� חדשי� 55קנס נוס�   - דינו  , נמשכת  והיתה העבירה 4לפי סעי�   השתמשה בסמכויותיה לא 

 .רשעתוהעבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי ה

 .�537 "חש; 25.5.1995תחילה ביו� * 

 ביטול

 .בטל - !1967ז"התשכ, )הדברת מזיקי�(חוק עזר לגדרות   . 8
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 ראש המועצה האזורית

 גדרות

 


