חוק עזר לעמק יזרעאל (הדברת מזיקים) ,התש"ן 1989 -
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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22 ,14ו -24לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה האזורית עמק יזרעאל
חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"בעל נכס"  -אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה ,בין בזכותו ובין כסוכן,
כנאמן או כבא -כוח ,בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום ,בין שהוא מחזיק בנכס למעשה ובין שאיננו
מחזיק בו ,ולרבות שוכר או שוכר-משנה של הנכס או בעל כל זיקת הנאה בו;
"המועצה"  -המועצה המקומית עמק יזרעאל;
"מדביר"  -בעל היתר לפי תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים( ,התשל"ה ,-1975שיש בידו רשיון לפי חוק רישוי עסקים,
התשכ"ח ,-1968לרבות התקנות והצווים שהוצאו מכוח המתיר לו להשמיד חרקים ומכרסמים;
"מזיק"  -מכרסמים לרבות חולדות ,עכ ברושים ,עכברים ונברנים ,יתושים ,לרבות זחלי יתושים ,חרקים ,קרציות ,תולעי
עצים ,לרבות טרמיטים ,טוואי התהלוכה של האורן ,תיקנים ,צרעות ,דבורים ,זבובי בית וזבובי חול )פולובוטובוס( ,גוף חי
או צומח לרבות חיידק ונגיף שטבעו לעורר מחלות בצמחים או לגרום להם נזק בכל דרך אחרת;
"מחזיק"  -אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,בין שהשליטה הישירה בנכס היא בידיו ובין
שהשליטה הישירה בו היא בידי אדם המחזיק מטעמו ,בין לבדו ובין בשיתוף עם אחר או אחרים ,לרבות מי שזכאי להחזיק
בנכס ,ולמעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;
"מפקח"  -מנהל מחלקת התברואה במועצה או עובד המועצה אחר שראש המועצה מינהו למלא תפקיד של מפקח לענין חוק
עזר זה ,וכן עובד שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"נכס"  -קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית ,כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר
המחובר אליה חיבור של קבע;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן.

חובה להדביר מזיקים או לבערם
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בעל נכס או המחזיק בו חייב להדביר את המזיקים שבנכסיו או לבערם.

הוראו ת להדברת מזיקים או לביעורם
)א( ראש המועצה או המפקח רשאי ,בהודעה בכתב ,לדרוש מאת אדם שעבר על הוראות סעיף  ,2להדביר את
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המזיקים שבנכסיו או לבערם ,ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה; אולם
לא ידביר אדם מזיקים בחמרים רעיל ים אלא באמצעות מדביר ,למעט מזיקים בגידולים וגידולי נוי; המשתמש בחמרים
רעילים לצורך הדברת מזיקים בגידולים חקלאיים וגידולי נוי חייב לפעול על פי הוראות ומגבלות השימוש של היצרנים של
חמרים אלה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה או את הביעור כאמור בסעיף קטן )א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

הדברה על ידי המועצה
לא מילא אדם אחר דרישות ראש המועצה או המפקח לפי סעיף )3א( ,או ביצע עבודה מהעבודות המפורטות בהודעה
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שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,או שההדברה או הביעור לא צלחו מסיבה כלשהי ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת המזיקים או לביעורם ,ולגבות מאת בעל הנכס או המחזיק בו את הוצאות הביצוע.

סמכויות ראש המועצה והמפקח
)א( ראש המועצה או המפקח רשאי ,בכל עת סבירה ,להיכנס לנכסים כדי לבדקם ,לבקרם לעשות בהם כל הדרוש
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כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע אותם מלהשתמש בסמכויותיהם שלפי סעיף קטן )א(.

מסירת הודעות

)א( מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו
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או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק
שם ,או נשלחה בדואר רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר
לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט בא חד המקומות האמורים או על הנכס
שבו דנה ההודעה ,או הוכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת או פורסמה בשני עתונים יומיים
הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
)ב( הודעה שיש למסרה לפי חוק עזר זה לבעל הנכס או למחזיק בו והופנתה אליו כ"בעל" או "מחזיק" של אותם
נכסים ,ללא כל שם או תואר נוסף ,יראו אותה כאילו הופנתה כהלכה.

עונשין
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  900שקלים חדשים ,ואם היתה העבירה נמשכת ,דינו  -קנס נוסף
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של  36שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שהור שע או לאחר שראש המועצה התרה בו בכתב ,לפי המוקדם
מבין השניים.

שמירת דינים
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הוראות חוק עזר זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

ביטול
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