
 

 

 1991-א"תשנ, (קופים וחתולים, פיקוח על כלבים)חוק עזר לתמר 

 413' עמ, (19.3.1661)א "תשנ, 354ם "חש: פורסם
 [11.2.2919: מעודכן ליום] 299' עמ, (19.5.1663)ד "תשנ, 521ם "חש: תיקון אחרון

מתקינה המועצה , לפקודת המועצות המקומיות 23-ו 24, 22בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

 :האזורית תמר חוק עזר זה

 הגדרות

 -בחוק עזר זה . 1

 "בעל כלב"

- 

 ;אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו 

 ;המועצה האזורית תמר - "ועצההמ"

 ;לוחית מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב מאת המנהל - "לוחית מספר"

 ;וכל מקום או מיתקן שקבע המנהל להחזקת כלבים בידי המועצה, כלוב, מלונה - "תחנת הסגר"

 ;כולו או מקצתו, מי שראש המועצה מינה אותו להיות מפקח לעניין חוק עזר זה - "מפקח"

 בנין ומקום , לרבות דרך, כל מקום שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו - "בורימקום צי"

 ללא תנאי או בתנאי , אמצעי תעבורה שיש אותה שעה לציבור זכות או רשות גישה אליהםאו 

ולרבות רכוש ; וכל בנין או מקום המשמש אותה שעה להתקהלות ציבורית או דתית, של תשלום

 ;1696-ט"התשכ, קרקעיןכהגדרתו בחוק המ, משותף

 ;1643, פקודת הכלבת - "פקודת הכלבת"

 ;כולו או מקצתו, לרבות מי שראש המועצה הסמיכו בכתב לעניין חוק עזר זה - "ראש המועצה"

 ;מי שהמועצה מינתה אותו להיות הרופא הווטרינר של המועצה - "המנהל"

 .רישיון להחזקת כלב בתחום המועצה - "רישיון"

 1613-ד"התשל, (חיסון)זריקת חיסון נגד כלבת כמשמעותה בתקנות הכלבת  - "ןזריקת חיסו"

 ;(תקנות הכלבת -להלן )

 חובת רישיון

לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אם ניתן לו רישיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי ( א). 2

ועל צוואר הכלב קשורה לוחית, הרישיון

- 

 .מספר

וכן תושב המועצה המחזיק , ה ומחזיק כלב ברשותואדם השוהה זמנית בתחום המועצ( ב)

אם הינו בעל רישיון , לא יהא חייב ברישיון מאת המנהל ובלוחית מספר, כלב לפיקוח זמני

 , בר תוקף מאת רשות מוסמכת אחרת שמחוץ לתחום המועצה להחזקת אותו כלב

 .ימים 49ותקופת ההחזקה לא תעלה על 

 תנאים לקבלת רישיון

 .בטופס שיקבע המנהל, לקבלת רישיון תוגש למנהל בקשה( א). 3

, ובנוסף לכל תנאי שייקבע, המנהל רשאי ליתן רישיון ולקבוע את תנאי הרישיון( ב)

  

וכן רשאי ; מקום החזקתו או בידי מי יוחזק, רשאי הוא להורות בדבר אופן החזקת הכלב

לכלב בתנאים ובמועדים הוא להורות בדבר בדיקת הכלב על ידי רופא ווטרינר ומתן טיפול 

 .שיקבע



 

 

, ובין היתר, מכל טעם סביר הנראה לו, המנהל רשאי לסרב ליתן או לבטל רישיון שניתן( ג)

 :מהטעמים הבאים

 ;הכלב הוא בעל מזג פראי( 1)

 ;הכלב מהווה סכנה לביטחון הציבור( 2)

 ;הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים( 4)

, לחוק העונשין( א)365אחת בעבירה לפי סעיף  בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם( 3)

 ;1611-ז"התשל

 ;אופן החזקת הכלב גורם או עלול לגרום למפגע תברואי( 5)

 שעות  23תוך , הכלב נשך אדם ולא הוסגר לתחנת ההסגר שהמועצה הורתה( 9)

 ;מעת הנשיכה

 ;הכלב נשך אדם יותר מפעמיים בתקופה של שנתיים( 1)

 ;ת חיסון או לא קיבל טיפול שהמנהל הורה לבצעוהכלב לא קיבל זריק( 8)

 בעל הכלב לא קיים הוראה מהוראות חוק עזר זה או תנאי מתנאי הרישיון ( 6)

 .על אף התראת המנהל

 , 3לאחר תשלום אגרה כאמור בסעיף , ייתן למבקש, אישר המנהל מתן רישיון( ד)

 .מספר-רישיון ולוחית

 .חת מיום הוצאתותקפו של רישיון יהא למשך שנה א( ה)

 בעל כלב חייב להודיע למנהל על שינוי שחל בפרטים הכלולים ברישיון או על מותו ( ו)

 .ימים מיום השינוי 49תוך , או העברתו של הכלב לאחר

 .לא תוחזר האגרה ששולמה, בוטל רישיון לפי סעיף זה( ז)

 .המנהל רשאי להגביל את מספר הכלבים שבהחזקת אדם אחד( ח)

 שיוןאגרת רי

 .בעד רישיון ישלם המבקש לקופת המועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת( 1( )א). 4

 .באגרת הרישיון נכללים גם מחיר זריקת חיסון ומחיר לוחית מספר( 2)

, מחיר תרכיב חיסון כפוף לשינויים שיפורסמו מזמן לזמן בידי משרד החקלאות( 4)

 .השירותים הוטרינריים ובריאות המקנה

 .וור פטור מתשלום אגרת רישיון בעד כלב המשמש לו מורה דרךעי( ב)

בעד החזקת כלב המשמש , כולה או מקצתה, המנהל רשאי לפטור מתשלום אגרת רישיון( ג)

 .לשמירה חיונית

 חובת חיסון וטיפול

 .אחת לשנה, בעל כלב חייב לדאוג לחיסון הכלב מפני מחלת הכלבת( א). 5

ל כלב ליתן לכלב כל חיסון או כל טיפול הדרושים המנהל רשאי להורות לבע( ב)

   

 .למען בריאות הציבור

 .חייב למלא אחריה, (ב)בעל כלב שקיבל הוראה כאמור בסעיף קטן ( ג)

 .לרבות עיקור, המנהל רשאי לקבוע סדרי חיסון או טיפול לכלב( ד)

 



 

 

 הסגרת כלב

ימסור את הכלב לתחנת , לו בוטלבעל כלב שסירבו ליתן לו רישיון או שהרישיון שניתן ( א). 6

 .ימים מיום קבלת ההודעה על הסירוב או הביטול 3תוך , הסגר כפי שיורה המנהל

, יתפסהו שוטר, כלב שאין רישיון להחזקתו או שאינו נושא על צווארו לוחית מספר( ב)

, אם אי אפשר לתפסו; מפקח או פקיד מועצה וימסרהו לתחנת הסגר שיורה המנהל

  

 .מפקח או פקיד המועצה להשמידו, רשאי שוטר

 המנהל רשאי להורות על תפיסת כלב שלא קוימו לגביו תנאי הרישיון ועל הסגרתו ( ג)

 .לתחנת ההסגר

 , רשאי המנהל לאפשר שחרורו בתנאים שיקבע, כלב שהוסגר לתחנת ההסגר( ד)

 .ובלבד שבעל הכלב ימציא רישיון בר תוקף להחזקתו

ישלם בעלו לקופת המועצה אגרה בשיעור , ההסגר שיורה המנהל בעד הובלת כלב לתחנת( ה)

 .הנקוב בתוספת

 השמדת כלב שהוסגר

, ימים מעת הסגרתו 19הוסגר כלב לתחנת ההסגר ולא הוגשה בקשה להחזרתו תוך ( א). 7

 .רשאי המנהל למסור את הכלב למי שיורה או להורות על השמדתו

, ל לסרב לבקשת בעלו להחזירו אליורשאי המנה, הוסגר כלב לתחנת ההסגר( ב)

  

ולהורות על , (ג)4אם התקיימו לגבי הכלב אחד או יותר מן הטעמים המפורטים בסעיף 

 .ימים מיום מסירת ההודעה לבעל הכלב בדבר הסירוב האמור 13מסירתו או השמדתו תוך 

 מותר למסרו לאחר או להשמידו , (ב)9כלב שנמסר לתחנת ההסגר לפי סעיף ( ג)

המנהל רשאי להאריך את התקופה ; שעות מעת תפיסתו 38לא נמצאו לו תובעים תוך אם 

 .אם נראה לו הכלב כבעל ערך, לפי שיקול דעתו, האמורה

 .אלא בהתאם להוראות פקודת הכלבת, לא יושמד כלב לפי הוראות סעיף זה( ד)

 ערר

ובלבד , אש המועצהרשאי בעל כלב לערור בפני ר, על החלטות המנהל כמפורט להלן( א). 8

 :שנתמלאו אלה

ו( א)9או ( ג)4החלטה לפי סעיפים ( 1)

- 

ימים מיום שההחלטה הובאה  13תוך  -( ג)

 ימים  13תוך  -ואם לא ניתן להביא את ההחלטה לידיעתו ; לידיעת העורר

 ;מיום ההחלטה

 ; ימים מיום שההחלטה הובאה לידיעת העורר 5תוך  -( ב)1החלטה לפי סעיף ( 2)

 .ימים מיום ההחלטה 5תוך  -לא ניתן להביא את ההחלטה לידיעתו ואם 

 .החלטת ראש המועצה בערר תהיה סופית( ב)

 החזקת כלב באזור נגוע

וכל עוד לא בוטלה ההכרזה , לפקודת הכלבת 6הוכרז האזור כנגוע בכלבת לפי סעיף . 9

 -יחולו הוראות אלה , האמורה

תו באופן שלא תהא לכלב גישה חופשית בעל כלב חייב לקשור את כלבו לבי( 1)

  

 ;לרשות הרבים או למעבר עוברי אורח



 

 

אלא אם הכלב מוחזק , בעל כלב חייב למנוע את הכלב לצאת מחוץ לתחום ביתו( 2)

 ;בידי אדם והוא קשור ברצועה ולפיו זמם

 המנהל רשאי להורות להשמיד מיד כל כלב המוחזק שלא לפי ההוראות כאמור ( 4)

 .שיון להחזקתואו שאין רי

 בידוד של כלב חשוד

 -שעות מעת היוודע לו הדבר  23חייב בעל הכלב תוך , נשך כלב אדם( א). 11

 ;להודיע על כך למנהל( 1)

 .ימים 19למשך , כפי שיורה המנהל, להביאו לבידוד בתחנת ההסגר( 2)

, הכלבת כלב שבעל חיים נשך אותו וכן כלב שלגביו התעורר חשש שהוא נגוע במחלת( ב)

שעות ולמסרו לבידוד בתחנת ההסגר  23חייב בעליו להודיע על כך למנהל תוך 

  

 .שיורה המנהל

ולרבות גרימת שריטה אשר לדעת המנהל , לרבות חשד לנשיכה -" נשך", בסעיף זה( ג)

 .מחייבת מסירת הכלב לבידוד

 תשלום בעד מלונות

אלא לאחר שבעלו ישלם , חזר לבעלוכלב שהוחזק בתחנת ההסגר לא ישוחרר ולא יו( א) . 11

; לקופת תחנת ההסגר את התשלום הנקוב בתוספת בעד כל יום שבו הוחזק בתחנת ההסגר

 ( ב)19ואולם רשאי המנהל לפטור מתשלום בעד החזקת כלב לפי הוראות סעיף 

 .מסיבות שייראו לו

ימים  1ך לא שילם בעל הכלב את התשלום הנדרש בעד החזקת הכלב בתחנת ההסגר תו( ב)

יראו את הכלב כמי שאין לו תובעים ויחולו לגביו ההוראות המפורטות , מיום הדרישה

 (.ג)1בסעיף 

אגרה בשיעור , ישלם בעליו מראש( ג)-ו( א)בעד אכסון כלב בתחנת ההסגר לפי סעיף קטן ( ג)

 .שנקבע בתוספת

הל לפעול רשאי המנ, לא בא בעל הכלב לשחררו לאחר תום התקופה שהוסכמה מראש( ד)

 (.א)1לפי הוראות סעיף 

 ד"תשנ :תיקון אחזקת כלב

, לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום ציבורי( א). 12

 .אלא אם הכלב קשור היטב ובפיו זמם

 .לא יאכיל אדם כלב במקום ציבורי( ב)

 .ב במקום ציבוריבעל כלב חייב לפנות מיד לכלי אשפה צואה שהטיל הכל( ג)

 .לא יחול על עיוור בעל כלב נחייה( ג)האמור בסעיף קטן ( ד)

 סמכויות כניסה למקרקעין

רשאים להיכנס בכל עת סבירה לכל , המנהל או מפקח וכן פקיד המועצה המסייע בידם( א). 13

 .כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה ולעשות כל מעשה הדרוש לביצועו, מקרקעין

למפקח ולכל אדם המסייע בידם ולא ימנע בעדם , למנהל, לא יפריע אדם לראש המועצה (ב)

 .מלבצע סמכויותיהם או תפקידיהם לפי חוק עזר זה



   

 

 עבירות ועונשין

ואם הייתה העבירה , *שקלים חדשים 1,399קנס  -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק זה. 14

לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שהורשע או לאחר * םשקלים חדשי 55קנס נוסף  -דינו , נמשכת

.541ם "חש; 25.5.1665תחילה ביום *  .שהמנהל התרה בו בכתב

  

 פיצויים

מפקח או מי , המנהל, בעל כלב אינו רשאי לתבוע פיצויים בעד פעולה שעשה ראש המועצה. 15

 .שפועל בשמם ומטעמם בהתאם להוראות חוק עזר זה

 תחולה

ו 12, 11, 19, 6, 1, 9, 5סעיפים  הוראות. 16

-  

גם לגבי , בשינויים המחויבים לפי העניין, יחולו 15

 .חתול או קוף

 אצילת סמכויות

 .המנהל רשאי לאצול סמכויותיו לפי חוק עזר זה לאחר. 17

 ביטול

ה"התשל, (פיקוח על כלבים)חוק עזר לתמר . 18

-  

 .בטל - 1613

 תוספת

 שיעור האגרה      

 קלים חדשיםבש      

((א)3סעיף )אגרת רישיון . 1   39.59  

 ((א)11סעיף )אגרת מלונות . 2

 -בעד החזקת כלב בתחנת ההסגר ( א)

עד ליום ה( 1)

- 

 49.99 מעת התפיסה או ההסגרה 19

  1.19 בעד כל יום, מעת התפיסה או ההסגרה 19-לאחר היום ה( 2)

 29.99 ((ה)9סעיף )בעד הובלת כלב לתחנת ההסגר ( ב)

 

 (1661בינואר  28)א "ג בשבט התשנ"י

 יואב גבעתי

 ראש המועצה האזורית תמר

 

 


