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 ד מנשה כהן"ד רון דלומי ועו"עו: עורכים

 -1966ו"תשכ, )הסדרת גדר חיה(חוק עזר לקרית טבעון 

 1949' עמ ,)12.5.1966(ו "תשכ ,1880ת " ק  :פורס�

 מתקינה המועצה המקומית  קרית,  לפקודת המועצות המקומיות 24 ו23, 22בתוק� סמכותה לפי סעיפי� 

 :טבעו& חוק עזר זה

 הגדרות
 -בחוק עזר זה  . 1

 ;טבעו& יתהמועצה המקומית קר- " המועצה"

 ;לרבות אד� שהוסמ( על ידיו בכתב לצור( חוק עזר זה- " ראש המועצה"

אילו , או היה זכאי לקבלה, או הזכאי לקבל הכנסה כל שהיא מקרקע או שהיה מקבלה, אד� המקבל- " בעל קרקע"

שו� של הקרקע ובי& בי& שהוא הבעל הר  ,כוח כנאמ& או כבא, בי& בזכותו הוא ובי& כסוכ&, היתה הקרקע נותנת הכנסה

 ;קרקע לתקופה שלמעלה משלוש שני�  לרבות שוכר או שוכר משנה ששכר, שאיננו הבעל הרשו�

לבי& דר( או   שבי& קרקע שיש לה בעלי�, או בסמו( לו, ע, וכל צמח הגדלי� על הגבול, מטפס, שיח- " גדר חיה"

 ;או קרקע המשמשת לצרכי הציבור, קרקע ציבורית

 .בי& שורש ובי& ענ� החורג מגבול הקרקע שעליה היא גדלה,  כל חלק מגדר חיהגדיעת- " גיזו�"

 חובת גיזו�
בקרקע הגובלת   בעל קרקע חייב בתחו� קרקעו לגזו� גדר חיה א� היא מפריעה לתנועה בדר( או לשימוש . 2

 .אותה

 הוראות לגיזו�
 @3  

 לגזו�  גדר בהתא� 2וראות סעי�  ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אד� שעבר על ה)א(

 .לפרטי� ולתנאי� הקבועי� בהודעה

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

 . בעל קרקע שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה)ג(

 .ל�רואי� את ההודעה שנמסרה לאחד מה� כאילו נמסרה  לכו,  היו לקרקע יותר מבעל אחד)ד(

 גיזו� על ידי ראש המועצה
 @4  

 �או ביצע את הגיזו� שלא לפי הפרטי� , )א(3לא מילא בעל קרקע אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעי

 .הביצוע מאותו בעל קרקע  רשאי ראש המועצה לבצע את הגיזו� ולגבות את הוצאות, והתנאי� הקבועי� בה

 סמכויות ראש המועצה
בה כל הדרוש לו   לבקרה ולעשות,  ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל קרקע על מנת לבדקה)א( . 5

 � .4כדי לברר א� קויימו הוראות חוק עזר זה וכ& לבצע את הגיזו� כאמור בסעי

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

 מסירת הודעה
או  נמסרה במקו� , א� נמסרה לידי האד� שאליו היא מכוונת, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדי& . 6

לאחד מבני משפחתו  הבוגרי� או לידי כל אד� בוגר העובד , מגוריו או במקו� עסקו הרגילי� או הידועי� לאחרונה

ו� מגוריו או עסקו הרגילי� או הידועי� אד� לפי מע& מק  או נשלחה בדואר במכתב רשו� אל אותו, או המועסק ש�

א� אי אפשר לקיי� את המסירה כאמור תהא המסירה כדי& א� הוצגה ההודעה במקו� בולט באחד , לאחרונה

שאחד , על הקרקע שבה היא דנה או נתפרסמה באחד העתוני� הנפוצי� בתחו� המועצה  המקומות האמורי� או

 .מה� לפחות הוא בשפה העברית

 ענשי�
 וראש המועצה )ג(3וא� עבר על הוראות סעי� ,  לירות50 קנס -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה . 7

 �לירות לכל יו� שבו נמשכת העבירה   5 קנס נוס� -דינו ,  והיתה העבירה נמשכת4לא השתמש בסמכויותיו לפי סעי

 .עתו הדי&אחרי הרש  אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או

 ביטול
  בטל-  1951א"תשי, )הסדרת גדר חיה(טבעו&  חוק עזר לקרית . 8

 הש�
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 . 1966ו"תשכ, )הסדרת גדר חיה(טבעו&  חוק עזר לקרית"לחוק עזר זה ייקרא  . 9

 .נתאשר

 )1966 באפריל 14(ו "ד בניס& תשכ"כ

 קלנברג' י

 טבעו&%ראש המועצה המקומית קרית

 חיי� משה שפירא    

 ר הפני�ש    

 


