
  
  1992ב "התשנ) פיקוח על כלבי�(חוק עזר להוד השרו� 

  1995� ה "תיקו� התשנ
  

   17וסעי� ,  לפקודת העיריות  251 � ו 250בתוק� סמכותה לפי סעיפי� 
  :מתקינה מועצת עירית הוד השרו� חוק עזר זה,  2לפקודת הכלבת 
  

  הגדרות   .1
  –בחוק עזר זה 

  : חואד� שכלב נמצא ברשותו או בפיקו – "בעל כלב" 
  :לוחית מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב מאת העירייה –" לוחית מספר"
  :רשיו� להחזקת כלב בתחו� העירייה – "�רישיו"
  ;עירית הוד השרו� – "העירייה"
  :לרבות אד� שראש העירייה הסמיכו לעניי� חוק עזר זה – "ראש העירייה"
אצל לו , העירייה  באישור שהרופא הוטרינרלרבות אד� ,הרופא הוטרינר של העירייה – "הרופא הוטרינר"

  ;בכתב מסמכויותיו לפי חוק עזר זה
  ;מי שהרופא הוטרינר מינהו לפקח לעני� חוק עזר זה � "פקח"
  ;פקודת הכלבת והתקנות שהותקנו לפיה  � " פקודת הכלבת"
  ;י�מאורות בידוד של חיות לתצפית כלבת שאישר מנהל השירותי� הוטרינר  �" מלונות העירייה"
  :מאורות בידוד של חיות לתצפית כלבת שאישר מנהל השירותי� הוטרינרי� – "מאורות בידוד"
שטח המוגדר בתכנית בני� ערי� כשטח , מקו� עינוג, ג� גינה, חורשה, שדרה, רחוב – "מקו� ציבורי"

אי להשתמש וכ� מקו� שהציבור זכ, מקו� המיועד לשמש את הציבור, לבני� ציבורי' פתוח או שטח' ציבורי
  ; לשימוש בעלי כלבי� יותרלמעט מקו� ציבורי שראש העירייה קבע כי , בו או משתמש או עובר בו

  ;בית שיש בו יותר מדירת מגורי� אחת – "בית משות "
  .סימו� הכלב על ידי הזרקה תת עורית בשבב מיניאטורי – "סימו� בשבב אלקטרוני"
  

  ת רשיו� וסימו� בשבב אלקטרוני   חוב
מאת ראש  �רישיולא יחזיק אד� כלב בתחו� העירייה אלא א� כ� חוס� נגד כלבת ונית� לגביו ) א(. 2

  .מספרמסומ� בשבב אלקטרוני ועל צווארו קשורה לוחית , �הרישיוהעירייה ובהתא� לתנאי 
  .אינו חייב בסימו� בשבב אלקטרוני שלושה חודשי�כלב עד גיל  ) ב(
וכ� תושב העירייה המחזיק כלב בפיקוח , ייה ומחזיק כלב ברשותואד� השוהה זמנית בתחו� העיר) ג(

בר תוק� מרשות מקומית  �רישיוובלבד שברשותו , ובסימו� בשבב אלקטרוני �ברישיולא יהיה חייב , זמני
  .אחרת לגבי הכלב ותקופת החזקתו של הכלב בתחו� העירייה לא תעלה על חמישה עשר ימי�

  . חרת אינו פוטר את בעלו מחובת קבלת רשיו� מראש העירייהחיסו� כלב ברשות מקומית א) ד(
  

  בקשת רשיו� ותוקפו    
  .בטופס שיקבע הרופא הוטרינריגיש לראש העירייה בקשה , שיו�בעל כלב המבקש ר) א. (3
לא יינת� רשיו� ; בעל כלב חייב להביא את כלבו לחיסו� נגד כלבת במקו� במועד שיקבע הרופא הוטרינר) ב(

, )תקנות החיסו�   –להל� ( 1974 –ד "התשל, ) חיסו�(חוס� נגד כלבת בהתא� לתקנות הכלבת שכלב   אלא  ל
  . 2סעי� לוהכלב סומ� בהתא� 

,  לרבות תנאי� בדבר אופ� החזקת הכלב, ראש העירייה רשאי לית� רשיו� כאמור ולקבוע בו תנאי�) ג(
  .מקו� החזקתו או בידי מי יוחזק

בעל כלב ימציא ; הל פנקס שיירשמו בו פרטי� מלאי� על כל כלב שנית� לגביו רשיו�הרופא הוטרינר ינ) ד(
  .לפי דרישתו, לרופא הוטרינר את הפרטי� האמורי�

 'ולוחית �רישיו, 4לאחר תשלו� האגרה שנקבעה בסעי� ,  יית� למבקש, אישר ראש העירייה מת� רשיו�) ה(
  .מספר

  .לשנה אחת מיו� הוצאתו תוקפו, שנית� לפי חוק עזר זה �רישיו) ו(
לרבות מותו או , �ברישיועל כל שינוי שחל בפרטי� הכלולי�  רהווטרינבעל כלב חייב להודיע לרופא ) ז(

  .ימי� מיו� השינוי 30תו- , העברתו של כלב לבעלות אחרת
  

  אגרה
 4.5בשיעור  'אגרת לוחית מס, י� בעד כל רישיו�שקלי� חדש 40ראש העירייה יגבה אגרה בשיעור של ) א. (4

  .שקלי� חדשי� בעד סימו� כלב בשבב אלקטרוני 30שקלי� חדשי� ואגרה חד פעמית בשיעור 
  .עיוור פטור מתשלו� אגרת רשיו� תמורת כלב המשמש לו מורה דר-) ב( 
  

  וביטולו  �רישיוסירוב לתת 
  :                  יותר מאלהראש העירייה רשאי לסרב לית� רשיו� או לבטל רשיו� שנית� בהתקיי� אחד או ) א. (5

  ;הכלב הוא בעל מזג פראי )1(

 ;הכלב מהווה סכנה לביטחו� הציבור או לבריאותו או לביטחו� בעל חיי� אחר או לבריאותו )2(
 ;הכלב מקי� רעש שהוא מפגע לשכני� )3(
או על ,  1977 –ז "התשל, לחוק העונשי� 495בעל הכלב הורשע יותר מפע� אחת על עבירה לפי סעי�  )4(

 ;כלב בתנאי� המסכני� את בריאות הציבור החזקת



 ;הכלב מוחזק באופ� הגור� או עלול לגרו� למפגע תברואתי )5(
 ;הכלב לא קיבל זריקות נגד כלבת לפי תקנות החיסו� )6(
 ;שעות מעת הנשיכה 24הכלב נש- אד� ולא הוסגר למאורות הבידוד תו-  )7(
  .  הכלב נש- אד� יותר מפעמיי�) 8(
 . 4יו� לפי סעי� זה לא יחזיר את האגרה ששולמה לפי סעי� שביטל רש ההעירייראש ) ב(

  
  החזקת כלב

אלא א� כ� הכלב , לא יחזיק אד� כלב במקו� ציבורי ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקו� ציבורי.6
  .מוחזק בידי אד� והוא קשור היטב ברצועה ומחסו� על פיו

  
  ההעירייהסגרת כלבי� למלונות 

ימי�  3יסגיר את הכלב למלונות העירייה תו- , בוטל ושרישיונאו  �רישיובעל כלב שסירבו לית� לו ) א.(7
  .מיו� קבלת ההודעה על הסירוב או הביטול

יתפסו פקח או ,  6להחזקתו או הנמצא במקו� ציבורי שלא בהתא� להוראות סעי�  �רישיוכלב שאי� ) ב(
  .י אפשר לתפסו רשאי השוטר או הפקח להשמידוא� א; שוטר ויסגירו למלונות העירייה

רשאי להורות על תפיסת כלב והסגרתו למלונות העירייה א� לא קוימו לגביו תנאי  רהווטרינהרופא ) ג(
  ).א(או שבעלו לא הסגירו כאמור בסעי� קט�  �הרישיו
  

  טיפול בכלב שהוסגר
וכ� רשאי הוא לאפשר , וש מבעלו לקחתולדר רהווטרינכלב שהוסגר למלונות העירייה רשאי הרופא ) א. (8

תק� להחזקתו ושיל� לעירייה את  �רישיוובלבד שבעל הכלב הציג בפניו , את שחרורו בתנאי� שיקבע
  . 10התשלומי� הנקובי� בסעי� 

שעות מעת שנדרש לכ- או לא הוציאו ממלונות  24לא שיל� בעל הכלב את התשלו� הנדרש תו- ) ב(
יראו את הכלב כמי שאי� לו תובעי� ויחולו לגביו הוראות ,   )א(- כאמור בפסקההעירייה במועד שנדרש לכ

  ).ג(סעי� קט� 
רשאי הרופא , שעות מעת הסגרתו 48הוסגר כלב למלונות העירייה ולא הוגשה בקשה להחזרתו תו- ) ג(

  .למסור את הכלב למי שיורה או להורות על השמדתו רהווטרינ
רשאי הרופא הוטרינר לסרב לבקשת בעלו להחזירו אליו א� התקיימו , ההוסגר כלב למלונות העיריי) ד(

  ).א(5לגביו אחד או יותר מהדברי� המפורטי� בסעי� 
רשאי הוא להורות על מסירתו או השמדתו , )ה(סירב הרופא הוטרינר להחזיר כלב לבעלו כאמור בסעי� ) ה(

אלא  א� כ� הודיע לו בעל הכלב , מורימי� מיו� מסירת ההודעה לבעל הכלב בדבר הסירוב כא 4בתו� 
  .בכתב תו- אותו מועד על הגשת ערר לראש העירייה על הסירוב להחזירו

,  רשאי לערור עליה) ה(� ו) ד(בעל כלב הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרופא הוטרינר לפי סעיפי� קטני� ) ו(
רייה תבוא במקו� החלטת והחלטתו של ראש העי, בפני ראש העירייה, ימי� מיו� שנמסרה לידו 4תו- 

  .הרופא הוטרינר
  

  
  בידוד כלב חשוד

  :שעות מעת היוודע לו הדבר  24תו- , חייב בעל הכלב, נש- כלב אד�). א.(9
  ;להודיע על כ- לרופא הוטרינר)1(
 10מלונות העירייה או במקו� שיורה לו הרופא הוטרינר למש- בלהביא את הכלב לבידוד ).2(

 ).תקופת הבידוד –להל� (קבע הרופא הוטרינר לפי שיקול דעתו ימי� או לתקופה אחרת שי
חייב בעלו להודיע על , כלב שבעל חיי� נשכו וכ� כלב שלגביו התעורר חשש שהוא נגוע במחלת הכלבת) ב(

לרופא הוטרינר ולמוסרו לבידוד במלונות העירייה או במקו� , שעות מעת שנודע לו הדבר 24תו- , כ-
  .ינרשיורה לו הרופא הוטר

ינהגו בו כבכלב שהוסגר ויחולו לגביו , כלב שנמסר לבידוד במלונות העירייה ותקופת בידודו נסתיימה) ג(
  .8הוראות סעי� 

לרבות חשד לנשיכה ולרבות שריטה אשר לדעת הרופא הוטרינר מחייבת מסירת  –" נש-", בסעי� זה) ד(
  .הכלב לבידוד כאמור

  
  תשלו� בעד החזקה במלונות

שקלי� חדשי� בעד הובלת הכלב  25הוחזק במלונות העירייה חייב בעלו לשל� לקופת העירייה כלב ש. 10
שקלי� חדשי� בעד כל יו� או חלק ממנו של  20וכ� סכו� של , א� הובל בידי העירייה, למלונות העירייה

  .החזקתו במלונות העירייה
  

  סמכויות כניסה למקרקעי�
  
לכל מקרקעי� כדי לבדוק א� קוימו , בכל עת סבירה, אי� להיכנסרש, או הפקח, הרופא הוטרינר) א. (11

  .הוראות חוק עזר זה
  .לרבות חצרות ובתי� –" מקרקעי�", בסעי� זה) ב(
  



  תחולה על בעלי חיי� אחרי�
  .יחולו ג� לגבי חתול וקו� או  כל בעל חי אחר כהגדרתו בפקודת הכלבת 10  � ו , 9, 8הוראות סעיפי� . 12
  

  פיצויי�
הפקח או מי שפועל בשמ� , הרופא הוטרינר, לא ישולמו פיצויי� בעד פעולה שעשה ראש העירייה. 13

  .ומטעמ� בהתא� להוראות חוק עזר זה
  

  ביטול 
  .בטל – 1957 –ז "תשי, )פיקוח על כלבי�( חוק עזר להוד השרו�. 14
     

  הוראת שעה
יעלו שיעורי האגרות שנקבעו , 1981 –א "התשמ, )הצמדה למדד(על א� האמור בחוק עזר להוד השרו� . 15

לפי שיעור עליית מדד המחירי� לצרכ� ") יו� העלאה" להל�(בחודש שלאחר פרסומו  1 �בחוק עזר זה ב
  .1995שפורס� לאחרונה לפני יו� העלאה לעומת המדד כאמור שפורס� בחודש פברואר 

  
  

  מיני עזראבני                                                           
 ראש עירית הוד השרו�                                                          

  
  
 


