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 -2000חוק עזר למשגב )פיקוח על כלבים וחתולים(, התש"ס

 341עמ'   (,25.5.2000תש"ס ) , 624חש"ם    פורסם:

צות המקומיות, מתקינה המועצה האזורית משגב חוק לפקודת המוע -23ו 22בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 עזר זה:

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 יקוחו או באחזקתו;אדם שכלב נמצא ברשותו, בפ- "בעל כלב" 

 דם שחתול נמצא ברשותו, בפיקוחו או באחזקתו;א – "בעל חתול"
 הרופא הוטרינר שמליאת המועצה מינתה אותו להיות מנהל השירות הוטרינרי של המועצה או נציגו;- "המנהל" 

 לונה, כלוב, מקום או מיתקן, שקבע המנהל להחזקת כלבים בידי המועצה;מ – "מאורות"
 י שראש המועצה או נציגו מינה אותו להיות מפקח לענין חוק עזר זה;מ- "מפקח" 

וגדר מקום שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו, לרבות רחוב, שדרה, גן, גינה, מועדון, ושטח המ- "מקום ציבורי" 
בר בו, וכן בתכניות בנין ערים כשטח ציבורי פתוח או כשטח לבנין ציבורי ומקום שהציבור רשאי להשתמש בו או עו

ם ציבורי שבו התיר ראש המועצה עשיית , להוציא מקו-1969רכוש משותף כהגדרתו בחוק המקרקעין, התשכ"ט
 צרכים של כלבים וחתולים;

 ורי על ידי שבב אלקטרוני זעיר המוזרק לצוואר של כלב או חתול;ע-ימון תתס – "סימון אלקטרוני"
 המועצה האזורית משגב;- "מועצה" 

לרבות מי שהוא העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,  ראש המועצה האזורית משגב,- ה" "ראש המועצ
 כולן או מקצתן;

 רופא וטרינר של המועצה.- "רופא וטרינר" 

 חובת רישוי וסימון

, לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אם כן ניתן לגביו רשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון )א( . 2
 כולל סימונו האלקטרוני של הכלב.

אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב מועצה המחזיק כלב בפיקוח זמני,  )ב(
לא יהיה חייב בסימון אלקטרוני וברשיון מאת המנהל, אם יש לו רשיון בר תוקף מאת רשות מוסמכת אחרת להחזקת 

 ימים. 30החזקה כאמור בתחומי המועצה לא יעלה על אותו כלב, ובלבד שתקופת השהות או ה
 )ג( לא יחזיק אדם בתחום המועצה חתול אלא אם כן תלה בצווארו קולר בצבע בולט.

 רשיון לכלב

ימים  7)ב(, יגיש תושב המועצה בקשה למנהל לקבלת רשיון להחזקת כלב, בתוך 2על אף האמור בסעיף  )א( . 3
 מיום תחילת החזקתו.

תושב חדש(, ואשר ברשותו כלב שהוצא לו  –ר העתיק את מגוריו לאחד מישובי המועצה )להלן אדם אש )ב(
ימים מיום העתקת מגוריו  30רשיון בר תוקף מאת רשות מוסמכת אחרת, יגיש בקשה לקבלת רשיון למנהל בתוך 

 לתחום המועצה.

ת, יגיש בקשה לקבלת רשיון תושב חדש אשר ברשותו כלב שאין לו רשיון בר תוקף מרשות מוסמכת אחר )ג(
 ימים מיום העתקת מגוריו לתחום המועצה. 7למנהל בתוך 

)ד( רשיון להחזקת כלב יינתן למבקש לאחר בדיקה וטרינרית של הכלב, חיסונו, סימונו האלקטרוני ותשלום 
 האגרה.

ן החזקת הכלב, )ה( המנהל רשאי לקבוע תנאים לרשיון, ונוסף על תנאי שיקבע, רשאי הוא להורות בדבר אופ
מקום החזקתו או בידי מי יוחזק, וכן רשאי הוא להורות בדבר בדיקתו בידי רופא וטרינר, מתן טיפול בתנאים 

 ובמועדים שיקבע וחיסונו נגד מחלת הכלבת.
)ו( המנהל ירשום את הפרטים המלאים של כל כלב שלגביו נין רשיון ובעלו ייתן למנהל את הפרטים לפי 

 דרישתו.
הל רשאי לסרב ליתן רשיון או לבטל רשיון שניתן מטעם סביר הנראה לו, ובין היתר, מהטעמים )ז( המנ

 האלה:

 הכלב מקים רעש המהווה מפגע לשכנים; )1(

 הכלב מהווה סכנה לביטחון הציבור; )2(

 הכלב הוא בעל מזג פראי; )3(

 ;-1977נשין, התשל"ז)א( לחוק העו495בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף  )4(

 אופן החזקת הכלב גורם או עלול לגרום למפגע תברואי או לסיכון בריאותו של הציבור; )5(

 שעות מעת הנשיכה; 24הכלב נשך אדם ולא הוסגר למאורות הסגר בתוך  )6(

 הכלב נשך אדם יותר מפעם אחת בתקופה של שנתיים; )7(

 טיפול שהמנהל הורה לבצעו;הכלב לא חוסן נגד כלבת כדין או לא קיבל  )8(
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 הכלב משוטט באורח חופשי ברשות הרבים, למרות התראה שניתנה על כך לבעלו; )9(
 .-1994( נעברה עבירה בידי בעל הכלב, לפי חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד10)
רות שהמנהל היתרה ( בעל הכלב לא קיים הוראה מהוראות חוק עזר זה או תנאי מתנאי הרשיון, למ11)

 בו על כך.

ביטל ראש המועצה רשיון מסיבה כלשהי, לא תוחזר האגרה אשר שולמה בעדו, אלא מנימוקים מיוחדים  )ח(
 שיירשמו.

 תוקפו של רשיון יהא למשך שנה אחת מיום הוצאתו. ))ט

 השינוי. ימים מיום 30בעל כלב יודיע למנהל על כל שינוי שחל בפרטים הכלולים ברשיון, בתוך  )י(

 שנים. 18בקשה לקבלת רשיון תוגש רק בידי מי שגילו מעל  )יא(

 הגבלת מספר כלבים וחתולים

)א( המנהל רשאי להגביל את מספר הכלבים או החתולים שבהחזקת אדם אחד או במשק בית אחד, אם הם  . 4
 מהווים מטרד, מפגע תברואי או סיכון לציבור.

או החתולים כאמור, לא יחזיק אדם כלבים או חתולים בכמות העולה )ב( הגביל המנהל את מספר הכלבים  
 על הכמות המרבית המותרת כאמור.

 תשלום בעד רשיון
   בעד רשיון וסימון אלקטרוני תשולם לקופת המועצה אגרה בתעריפים שנקבעו בתוספת. .5

 חיסון

בלי לפגוע בחובת החיסון המוטלת על בעלי הכלבים והחתולים על פי כל דין, רשאי המנהל להורות לבעל כלב  . 6
ור או חתול שברשותו, ליתן חיסון או טיפול לכלב או לחתול, ובעל הכלב או החתול יגרום למתן חיסון או טיפול כאמ

  וישלם בעבור החיסון או הטיפול אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 זקההח

בעל כלב ימנע בעד הכלב מלצאת מחוץ לתחום ביתו אלא אם כן הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו,  . 7
 מטרים ופיו של הכלב חסום בזמם שאינו מאפשר לכלב לנשוך. 2הכלב מובל ברצועה שאורכה אינו עולה על 

 הסגרה, שחרור והחרמה

ימים  4שיון שניתן לו בוטל, ימסור את הכלב למאורות בתוך בעל הכלב שסירבו לתת לו רשיון או שהר )א( . 8
 מיום שקיבל את הודעת הסירוב או הביטול.

משוטט כלב  או חתול בשטח ציבורי או פרטי שמחוץ לשטח בעלו, רשאי שוטר או המנהל לתפסו  )ב(
 ולהעבירו למאורות; אם אי אפשר לתפסו, רשאי המנהל להורות על השמדתו.

להורות על תפיסת כלב שתנאי הרשיון להחזקתו לא קוימו, וכן רשאי הוא להורות על  המנהל רשאי )ג(
 הסגרתו למאורות.

 הוסגר כלב למאורות, רשאי המנהל לאפשר את שחרורו בתנאים שיקבע. )ד(
ימים מעת הסגרתם, רשאי  5הוסגר למאורות כלב או חתול משוטטים ולא הוגשה בקשה להחזרתם בתוך  )ה(

 את הכלב  או את החתול לבעל חדש או להורות על השמדתו. המנהל למסור
)ו( הוסגר כלב או חתול למאורות והמנהל סירב לבקשת בעלו להחזירו להחזקתו, רשאי המנהל להורות על 
החרמתו ומסירתו לבעל חדש או להשמידו; הוראת המנהל בדבר החרמה, מסירה או השמדה כאמור, לא תינתן אלא 

מיום מסירת ההודעה לבעל הכלב או בעל החתול על סירוב להחזירו לרשותו, ובתנאי שלא הוגש ימים  5אם כן חלפו 
 ערר בכתב לראש המועצה על סירוב כאמור.

)ז( הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת המנהל לפי סעיפים קטנים )א( עד )ו(, רשאי לערער עליה בפני ראש 
 הל; החלטת ראש המועצה תינתן בכתב ותהיה סופית.ימים מיום קבלת ההודעה מאת המנ 5המועצה, בתוך 

 תפיסת כלב או חתול והשמדתם

כלב שלא ניתן לגביו רשיון או שהרשיון שניתן לגביו בוטל  או שאינו מסומן אלקטרונית או שאינו מוחזק  )א( . 9
י שוטר או נציג , רשאי המנהל לתפסו ולמסרו למאורות; אם אי אפשר לתפסו כאמור, רשא7בהתאם להוראות סעיף 

 המועצה להשמידו.

ימים מעת מסירתו  5נמסר כלב למאורות לפי הוראות סעיף קטן )א(, הוא לא יושמד אלא אם כן, בתוך  )ב(
כאמור, לא נמצאו לו תובעים; רשאי המנהל להאריך את הזמן כאמור, אם לדעתו הכלב הוא בעל ערך או לקצרו 

 מטעמים של סכנה לבריאות הציבור.

 פס כלב לפי הוראות סעיף  קטן )א(, הוא לא יוחזר לבעלו אלא לאחר שהבעל קיבל לגביו רשיון, הואנת )ג(
גרם לסימונו במשדר אלקטרוני והוא שילם למועצה אגרה לכל יום מתקופת החזקתו במאורות, ובעד הובלת הכלב 

 למאורות, הכל בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 ל גם על חתול ועל בעל חתול, בשינויים המחויבים לפי הענין.האמור בסעיף קטן )א( עד )ג( יחו )ד(

 נשיכות
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 שעות מעת שנודע לו הדבר: 24נשך כלב או חתול אדם, ימלא בעלו אחר הוראות אלה, בתוך  . 10

 יודיע על כך למנהל; )1(

 ימים. 10יביאו לבידוד למאורות למשך  )2(
מת שריטה המחייבת, לדעת המנהל, מסירת הכלב או החתול ד  לנשיכה ולרבות גרילרבות חש –בסעיף זה, "נשך" 
 לבידוד במאורות.

 תשלום בעבור החזקה במאורות

כלב או חתול שהוחזק במאורות לא ישוחרר ולא יוחזר לבעלו אלא לאחר שתשולם לקופת המועצה אגרה  )א( . 11
 בשיעור שנקבע בתוספת.

 5בעד החזקתו של הכלב או החתול במאורות, בתוך לא שילם בעל הכלב או החתול את התשלום הנדרש  )ב(
 ימים מיום הדרישה, רשאי המנהל להורות על השמדת הכלב או החתול או על מסירתם לאחר.

 רשות כניסה

המנהל,  מפקח, וכן אדם המסייע בידם, רשאים בכל עת סבירה, להיכנס למקום, כדי לברר אם קוימו  )א( . 12
 מעשה הדרוש לביצוע הוראותיו.הוראות חוק עזר זה, ולעשות 

 לא יפריע אדם למנהל, למפקח ולאדם המסייע בידם ולא ימנע בעדם מלבצע דבר לפי סמכויותיהם או  לפי )ב(
 תפקידיהם לפי חוק עזר זה.

 פטור מתשלום פיצויים

נעו המועצה או מי שפועל בשמה ומטעמה, פטורים מתשלום פיצויים בשל פעולה או מחדל שעשו או נמ . 13
 מעשותם, לפי הענין, ובלבד שפעלו בתום לב במסגרת סמכותם לפי חוק עזר זה.

 האצלת סמכויות

 המנהל רשאי, באישור המועצה, להאציל סמכויותיו לפי חוק עזר זה לאחר, כולן או מקצתן. . 14

 ביטול
 בטל. - -1984חוק עזר למשגב )פיקוח על כלבים(, התשמ"ד .15

 תוספת
 )א((11 )ג(,9, 5)סעיפים 

 שיעורי האגרות                     

 בשקלים חדשים                      

 59.00 כלב((אגרת רשיון  . 1

  29.50 אגרת רשיון כלב מעוקר . 2

 60.00 אגרת סימון אלקטרוני . 3

 21.50 אגרת חיסון )כלב( .4
 21.50 אגרת חיסון )חתול( .5
 10.75 אגרת חיסון כלב מעוקר .6
 26.50 אגרת אחזקה במאורות, לכל יום .7
 61.00 אגרת הובלה למאורות .8
 

 (1999בדצמבר  22י"ג בטבת התש"ס )

 ארז קרייזלר

 ראש המועצה האזורית משגב
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