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 1995-חוק עזר לראש פינה )הסדרת גדר חיה(, התשנ"ה

 483עמ'  ,)13.7.1995(תשנ"ה  ,541חש"ם    פורסם:

לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית ראש פינה  -24ו 23, 22בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 חוק עזר זה:

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 -אדם - "בעל קרקע" 

 שהוא הבעל של זכות במקרקעין, בין שהזכות רשומה ובין שאינה רשומה; )1(

 שהוא שלוחו של בעל כאמור; )2(

 שהוא המחזיק בפועל בקרקע; )3(

 שיש לו טובת הנאה מהקרקע; )4(

 שהוא אפוטרופוס על בעל קרקע או שבעל קרקע נתון להשגחתו; )5(

או בסמוך לגבול שבין קרקע שיש לה בעל לבין דרך או קרקע  שיח, מטפס, עץ או צמח הגדלים על גבול- "גדר חיה" 
 ציבורית או קרקע שהציבור רשאי לעבור בה או להיכנס אליה;

 אשפת צמחים הנותרת בלתי מחוברת לקרקע לאחר גיזום;- "גזם" 

 גדיעה או חיתוך של חלק מגדר חיה החורג מגבול הקרקע שעליה היא גדלה;- "גיזום" 

 המקומית ראש פינה; המועצה- "המועצה" 

 לרבות מי שראש המועצה אצל לו בכתב מסמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;- "ראש המועצה" 

 חובת גיזום

 בעל קרקע חייב לגזום גדר חיה הבולטת מתחום הקרקע שלו. . 2

 הודעה על הצורך בגיזום

 לגזום גדר חיה. 2א אחר הוראות סעיף ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאדם שלא מיל )א( . 3

  ההודעה תכלול את הזמן שבו יש לבצע את הגיזום ואת המקום שאליו יש לפנות את הגזם. )ב(

 , ימלא אחרי הפרטים והתנאים הקבועים בה.)ב(-ו )א(בעל קרקע שקיבל הודעה כאמור בסעיפים  )ג(

היו בעלים אחדים לקרקע ונמסרה הודעה לאחד מהם, ימלא כל אחד מהם אחר האמור בהודעה; ביצע  )ד(
 אחד מהם את חובתו לפי ההודעה יהיו האחרים פטורים.

 גיזום בידי המועצה

, רשאי ראש המועצה לבצע את הגיזום ולגבות את 3לא מילא בעל קרקע אחר הדרישה בהודעה לפי סעיף  )א( . 4
 ביצוע מבעל הקרקע.הוצאות ה

 חשבון הוצאות חתום בידי ראש המועצה או גזבר המועצה, יהווה ראיה לכאורה          לסכום ההוצאות. )ב(

 סמכויות ואיסור הפרעה

ראש המועצה רשאי להיכנס, בעל עת סבירה, לקרקע פרטית כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה,  )א( . 5
 צוע גיזום.וכן למסירת הודעות או לבי

 .)א(לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו משימוש בסמכותו לפי סעיף קטן  )ב(

 מסירת הודעות

הודעות על פי חוק עזר זה ייחשבו כהודעות שנמסרו כדין, אם הומצאו לבעל קרקע במסירה אישית או לבן      .6
בעל הקרקע או אם הוצמדו לנכס או לגבולו או אם משפחתו הגר עמו דרך קבע או אם הונחו במקום ניהול עסקיו של 

נשלחו לבעל הנכס בדואר רשום או אם פורסמו בעתון יומי או במקומון נפוץ באזור המועצה; לגבי תאגיד תהא 
  המסירה כדין אם נשלחה ההודעה למענו הרשום.

 עונשין

קנס נוסף  -היתה העבירה נמשכת, דינו שקלים חדשים, ואם  1,400קנס  -העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו  . 7
 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה לו הודעה על כך מאת ראש המועצה. 55

 ביטול

 בטל. - -1958התשי"ח )הסדרת גדר חיה(חוק עזר לראש פינה  . 8

 )1995בפברואר  19(כ"ט באדר א' התשנ"ה 
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