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 , מתקינה המועצה המקומית1941 לפקודת המועצות המקומיות 9בתוקף סמכותה לפי סעיף 
עפולה חוק עזר זה:

הגדרות

. בחוק עזר זה –1
 – המועצה המקומית עפולה."המועצה"

  – לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו "ראש המועצה"
לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 – מבנה הנועד לשכן עופות. "לול"
 – האזור הכולל את גושי רישום קרקע כמפורט בתוספת. "אזור מגורים"

 – רשיון שניתן לפי חוק עזר זה."רשיון" 

.החזקת עופות2
לא יחזיק אדם בתחום המועצה עופות חיים שלא לצורך שחיטה תכופה אלא בתוך לול.

. מתן רשיון וחידושו3
  )א( לא יחזיק אדם לול באזור מגורים, אלא לפי רשיון בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם

לתנאי הרשיון.
 )ב( ראש המועצה רשאי ליתן רשיון, לחדשו וכן לסרב לתתו או לחדשו.

. תוקף הרשיון4
רשיון יפקע בתום שנה לאחר נתינתו או חידושו.

. תנאי הרשיון5
 )א( ראש המועצה רשאי להתנות את מתן הרשיון או חידושו בתנאים אלה: 

·    קביעת מקומו של הלול.
·    התאמת הלול מבחינה היגיינית וסניטרית.

·    שמירה קפדנית על ניקיון  הלול והחצר.
·    הגבלת מספר עופות בלול.

)ב( בעל רשיון חייב למלא אחרי תנאי הרשיון.

. ביטול רשיון וסירוב לחדשו6 
 ראש המועצה רשאי לבטל רשיון או לסרב לחדש רשיון אם הופרו תנאי הרשיון או אם הלול

 מהווה מפגע או מטרד סניטרי ובלבד שבעל הרשיון הותרה בכתב וניתנה לו שהות של עשרה
ימים לפחות לקיים את התנאים או לסלק את המפגע או המטרד.

. דרישה לתקן או לנקות7
  )א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת מחזיק עופות לתקן את הלול בו הם

מוחזקים או לנקותו תוך התקופה באופן ולפי התנאים והפרטים שנקבעו בהודעה.
)ב( מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

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



. רשות כניסה8
 ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה, כדי לברר אם

נתמלאו הוראות חוק עזר זה.

. שימוש בסמכויות9
לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

.  מסירת הודעות10
 מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או

 נמסרה במקום 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 הרגילים או הידועים
 לאחרונה, או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העיתונים

הנפוצים בתחום המועצה.

.  עונשים11
 העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס עשרים לירות ואם הייתה העבירה

 נמשכת, דינו – קנס נוסף של שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

.השם12
.1957לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לעפולה )החזקת עופות והקמת לולים(, תשי"ז 

תוספת

גושי רישום קרקע וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(

 ,16779, 16778, 16728 עד 16724, 16722, 16710 עד 16700, 16663 עד 16657
.17234 ו – 17205 עד 17203, 17120, 17119, 17025

  המסומן במפה של עפולה, הערוכה בקנה מידה21 ואותו חלק של חלקה 33 עד 22חלקות 
 ( – שהעתקים1950 בדצמבר 3 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ד בכסלו תשי"א )1:5000

  ואותו חלק של16713ממנה נמצאים במשרד הפנים ובמשרד המועצה – באות "א" בגוש 
.16786 המסומן במפה האמורה באות "ג" בגוש 1חלקה 

נתאשר.

(.1957 באפריל 8ז' בניסן תשי"ז )

                            ישראל בר יהודה                                           ד. קניאל
           שר הפנים                                 ראש המועצה המקומית עפולה

  

תיקונים ועידכונים•
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