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 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 מועצת העיריה;- "המועצה" 

 עירית גבעתיים;- "העיריה" 

אדם שהמפקח העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,  מפקח במחלקת התברואה של העיריה, לרבות- "המפקח" 
 כולן או מקצתן;

 לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפו חוק עזר זה, כולן או מקצתן;- "ראש העיריה" 

 לרבות תרנגולים, תרנגולות, ברווזים, אווזים, תרנגולי הודו וכיוצא באלה.- "עופות" 

 החזקת עופות או יונים

לא יחזיק אדם בתחום העיריה עופות או יונים חיים שלא לצורך שחיטה תכופה, אלא עופות בלול ויונים  . 2
 בשובך, ולפי רשיון מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון.

 מתן רשיון

 ראש העיריה רשאי ליתן רשיון, לחדשו וכן לסרב לתתו או לחדשו. )א( . 3

שו, תוגש למועצה בכתב ויצורפו אליה תרשים ותיאור מלא של המקום בקשה למתן רשיון או לחידו )ב(
 המיועד להחזקת העופות או היונים.

 לחודש דצמבר של השנה שבה ניתן או חודש. 31תקפו של רשיון יפוג ביום  )ג(

 *.בעד כל רשיון תשולם אגרה של חמישים שקלים )ד(
 ום תקפו.בקשה לחידוש רשיון תוגש לפחות חודש ימים לפני ת )ה(

   

 21, חש"ם 8.1.1981תחילה: ביום   *

 ביטול הרשיון

 -ראש העיריה רשאי לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שיקבע, אם בעל הרשיון  . 4

 מסרב או מתרשל לעשות פעולה שהוא מחוייב לעשותה לפי חוק עזר זה; )1(

 מונע את המפקח מלבקר במקום בו מוחזקים עופות או יונים; )2(

מפר או אינו ממלא אחרי הוראה של ראש העיריה או של המפקח, הנוגעת להחזקה תקינה של לול  )3(
 העופות או שובך היונים ולנקיון בהם.

 דרישה לתקן או לנקות

ראש העיריה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת מחזיק עופות או יונים לתקן את הלול או את השובך בו  )א( . 5
 תוך התקופה, באופן ולפי התנאים והפרטים שנקבעו בהודעה. הם מוחזקים או לנקותו

 מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה. )ב(

, רשאית המועצה לבצע את )א(לא מילא המחזיק כאמור אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף קטן  )ג(
 העבודה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו מחזיק.

 סמכויות המפקח

שאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום העיריה, כדי לברר אם נתמלאו הוראות חוק המפקח ר )א( . 6
 עזר זה.

 .)א(לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן  )ב(

 מסירת הודעות

ה במקום מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסר . 7
מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד 
או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו, או במקום עסקו 

אחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים הרגילים או הידועים לאחרונה, או הוצגה  במקום בולט ב
 הנפוצים בתחום העיריה.

 עונשין



 *.שקלים חדשים 600קנס  -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו  . 8
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