
 

 

 

 1981-דות(, התשמ"אחוק עזר למועצה האזורית שומרון )הדברת חול

 

, 1979-(, התשל"ט783לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  72בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 מתקינה המועצה האזורית שומרון חוק עזר זה:

 הגדרות
 -בחוק עזר זה  .1
 בנינים או מקרקעין, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים. -" נכסים"
בעלים רשום של הנכסים ובין שאינו רשום, לרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכסים לתקופה  -" ל נכסיםבע"

 שנים. 3העולה על 
 אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם, בין כבעל, בין כשוכר ובין בכל אופן אחר. -" מחזיק"
 בה לכל ישוב.מועצה אזורית שומרון וכל ישוב בתחומה ובסביבה הקרו -" מועצה"
 לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו כתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה. -" ראש המועצה"
 מנהל מחלקת תברואה במועצה או עובד מועצה אחר שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד של מפקח. -" מפקח"
 לרבות עכברושים ועכברים. -" חולדות"
 המתיר לו להשמיד מכרסמים. 1968-חוק רישוי עסקים תשכ"חמי שבידו רשיון לפי  -" מדביר חולדות"
 

 חובה להדביר חולדות
 בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר החולדות שבנכסו. .2

 הוראות להדברת חולדות
ראש המועצה או המפקח רשאים לדרוש בכתב מבעל נכס או מחזיק להדביר את החולדות שבנכסו )א(    .3

 ן ובהתאם לפרקים ולתנאים הקבועים בהודעה באמצעות מדביר חולדות.ולבצעם בתוך פרק הזמ
אדם שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה, ולהציג אישור בכתב ממדביר חולדות על הדברת  )ב(

 החולדות בנכס.

 הדברה ע"י המועצה
על פי התנאים )א( או שביצע הדרישה שלא 3לא מילא אדם אחר דרישת ראש המועצה או המפקח לפי סעיף  .4

 שבהודעה, רשאית המועצה לבצע העבודה הדרושה על חשבון הבעלים או המחזיק.

 סמכויות ראש המועצה והמפקח
ראש המועצה או המפקח רשאים להכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם ולעשות כל    )א( .5

 הדרוש להם כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה.
 ע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף קטן )א(.לא יפרי )ב(

 עבירות ועונשין
קנס נוסף  -שקל ואם העבירה היתה נמשכת, דינו  1,000קנס  -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו  .6

 ד ראש המועצה או המפקח.שקל לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו ההודעה בכתב מאו 40של 

 השם
 .1981-לחוק עזר זה יקרא חוק עזר לשומרון )הדברת חולדות(, התשמ"א .7
 

 ב. קצובר

 ראש המועצה האזורית שומרון
 


