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  1991 –א "התשנ, )פיקוח כל כלבים(חוק עזר לדרום השרון 

  
  267' עמ ,    21.3.1991(א "תשנ,     451ם "חש:  פורסם

  
  

   לפקודת הכלבת17וסעיף ,  לפקודת המועצות המקומיות23 – ו 22בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
  :מתקינה המועצה האזורית דרום השרון חוק עזר זה, 1934

  
  הגדרות

   - עזר זה   בחוק.1
  ; אדם שכלב נמצא ברשותו או בפקוחו–" בעל כלב"     

  
  ; לוחית מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי המועצה– "לוחית מספר"     

  
  :  רשיון להחזיק כלב בתחום המועצה-" רשיון     "

  
  ;  המועצה האזורית דרום השרון- "המועצה"    

  
המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר   לרבות מי שראש -  "ראש המועצה    "
  ,זה

  :        כולן או מקצתן    
  

  .וכל מקום או מיתקן שקבע ראש המועצה להחזקת כלבים, כלוב,  מלונה– "מלונות המועצה"    
  
  

  חובת  רשיון ולוחית מספר
   ראש המועצהאלא אם כן ניתן לגביו רשיון מאת, לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה  )א(.  2

  .ועל צווארו לוחית מספר, ובהתאם לתנאי הרשיון  
  

  וכן תושב המועצה המחזיק , אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו  )ב     (
  לא יהא חייב ברשיון ובלוחית מספר מאת המועצה אם יש לו רשיון בר , כלב לפיקוח זמני  
  ת שמחוץ לתחום המועצה להחזקת אותו תוקף ולוחית מספר מאת רשות מוסמכת אחר  
  .ותקופת ההחזקה לא תעלה על שלושים יום, כלב  

  
  

  רשיון
  .בקשה לקבלת רשיון תוגש לראש המועצה לפי טופס שהוא יקבע  )א  (.3
  

  רשאי הוא , ובנוסף לכל תנאי שיקבע, ראש המועצה רשאי ליתן רשיון ולקבוע בו תנאים  )ב     (
  וכן רשאי הוא , מקום החזקתו או בידי מי יוחזק , ת הכלבלהורות בדבר אופן החזק  
  חיסונו ומתן טיפול לכלב בתנאים , להורות בדבר בדיקת הכלב בידי רופא וטרינר  
  .ובמועדים שיקבע  

       
  מכל טעם סביר הנראה לו, ראש המועצה רשאי לסרב ליתן רשיון או לבטל רשיון שניתן  )ג    (

  :ובין היתר מטעמים אלה  
  

  ;הכלב הוא בעל מזג פראי  )1(  
  ;הכלב מהווה סכנה לביטחון הציבור  )2(  
  ;הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים  )3(  
  , לחוק העונשין495בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת בעבירה לפי סעיף   )4(  
  ;1977 –ז "התשל    
  ;למפגע תברואתי, או עלול לגרום, אופן החזקת הכלב גורם  )5(  
  ; שעות מעת הנשיכה24ך אדם ולא הוסגר למלונות המועצה תוך הכלב נש  )6(  
  ;הכלב נשך יותר מפעמיים בתקופה של שנתיים  )7(  
   1974 –ד "התשל, )חיסון(הכלב לא חוסן בפני כלבת לפי תקנות הכלב   )8(  
  ). התקנות–להלן (    
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  ,4כנקוב בסעיף לאחר תשלום האגרה , יתן למבקש,  אישר ראש המועצה מתן רשיון  )ד     (
  .רשיון ולוחית מספר  

  
  .תקפו של הרשיון הוא לשנה אחת מיום הוצאתו  )ה     (

  
  בעל כלב חייב להודיע לראש המועצה על כל שינוי שחל בפרטים הכלולים ברשיון תוך   )ו     (

  . ימים מיום השינוי30  
  

  .למה בעדולא תוחזר האגרה ששו, ביטל ראש המועצה רשיון לפי סעיף זה  )ז     (
  
  
  

  אגרות
  לכל,  שקלים חדשים בעד רשיון שנתי כולל לוחית מספר50המועצה תגבה אגרה בסך   )א  (.4

  .כלב  ובעד חיסון הכלב בפני כלבת כקבוע בתקנות  
  

  .עיוור פטור מתשלום האגרות בעד כלב המשמש לו מורה דרך  )ב     (
  

   בעד החזקת כלב המוחזק לשמירה עלראש המועצה רשאי לפטור מתשלום אגרת רשיון  )ג     (
  .מפעלים או מתקנים, משקים  

  
  ישלם למועצה, )ב(מי שפטור מתשלום אגרת רשיון והוא איננו עיוור כאמור בסעיף קטן   )ד    (

  .את אגרת החיסון בפני כלבת כקבוע בתקנות  
  
  

  חובת חיסון
  .אש המועצה  בעל כלב חייב להביאו לחיסון נגד כלבת במועד ובמקום שקבע ר.5
  
  
  

  כלב שסירבו  ליתן לגביו  רשיון  או  שהרשיון  בוטל
  ימסור תוך שבעה ימים, או שהרשיון שניתן לו בוטל, בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון  )א(.  6

  .את הכלב למלונות המועצה כפי שתורה המועצה  
  

  לא יושמד , )2(או ) 1() ג (3היה סירוב ליתן רשיון או שבוטל מהטעמים שפורטו בסעיף   )ב     (
  אלא אם כן שופט בית משפט שלום, הכלב לאחר שנמסר למלונות המועצה כפי שהורתה  
  .1934, נתן צו על כך לפי פקודת הכלבת  

  
  ובעל הכלב) 8(עד ) 3) (ג (3היה סירוב ליתן רשיון או שבוטל מהטעמים שפורטו בסעיף   )ג    (

  מזמן מסירת הכלב למלונות המועצה על הודיע למועצה תוך ארבעים ושמונה שעות   
  אלא, לא יושמד הכלב, כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה למנוע השמדת הכלב  
  .אם כן החליט בית המשפט על כך  

  
  

  החזקת כלב
  אלא , לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום ציבורי.  7

  . ומחסום על פיו     אם כן הכלב קשור היטב
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  תפיסת כלב שאין לגביו רשיון והשמדתו
  כלב שאין לגביו רשיון או שאין על צווארו לוחית מספר או המוחזק שלא בהתאם   )א  (.8

  יתפסהו שוטר או פקיד המועצה וימסרהו למלונות המועצה כפי שתורה המועצה, 7לסעיף   
  .רשאי הוא להשמידו, ואם אי אפשר לתפסו  

  
  אלא, לא יושמד) א(כלב שנמסר למלונות המועצה כפי שהורתה המועצה לפי סעיף קטן   )ב     (

  המועצה רשאית;  אם כן לו נמצאו לו תובעים תוך ארבעים ושמונה שעות אחרי שנמסר  
  .להאריך את התקופה האמורה עד שבעה ימים אם נראה לה הכלב כבעל ערך  

  
  אלא לאחר שהמציא לגביו, לא יוכל בעליו לקבלו בחזרה) א(כלב שנתפס לפי סעיף קטן   )ג     (

  .רשיון תוך תקופת החזקתו במלונות המועצה  
  
  

  החזקת כלב באזור נגוע
   -וכל עוד לא בוטלה ההכרזה האמורה , 1934,  לפקודת הכלבת9הוכרז אזור כנגוע לפי סעיף .  9

  א לכלב גישה חופשית לרשות חייב בעל הכלב לקשור את כלבו לביתו באופן שלא תה  )1     (
  ;הרבים או למעבר עוברי אורח  

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

  ;קשור ברצועה ולפיו זמם, אדם   
  

  רשאי ראש המועצה להורות להשמיד מיד כל כלב המוחזק שלא לפי ההוראות כאמור  )3    (
  .ן רשיון להחזקתואו שאי  

  
  

  בידודו של כלב חשוד
   – שעות מעת היוודע לו הדבר 24תוך , חייב בעל הכלב, נשך כלב אדם  )א(.  10

  ;להודיע על כך לראש המועצה  )1(  
  .למשך עשרה ימים, להביאו לבידוד למלונות המועצה  )2(  

  
  , א נגוע במחלת הכלבתכלב שבעל חיים נשך אותו וכן כלב  שלגביו התעורר חשש שהו  )ב       (

   שעות ולמסור אותו לבידוד למלונות 24חייב בעלו להודיע על כך לראש המועצה תוך   
  .לפי דרישת ראש המועצה, המועצה  

  
  

  סמכויות כניסה למקרקעין
  ראש המועצה וכן פקיד המועצה המסייע בידו רשאים להיכנס בכל עת סבירה לכל   .11

  .ת חוק עזר זהמקרקעין לוודא קיומן של הוראו  
  
  

  עונשין
  ואם היתה העבירה;   שקלים חדשים900 קנס –דינו ,   העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה.12

   שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו36 –דינו קנס נוסף ,        נמשכת
  .       עליה התראה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו
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  הצמדה למדד
  ,) יום ההעלאה–להלן ( בכל חודש שלאחר פרסומו 1 –סכום האגרה לפי חוק עזר זה יועלה ב .  13

         לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הפרסום כאמור
  .ני יום ההעלאהעד המדד שפורסם לאחרונה לפ, לפי הענין,        או לפני יום ההעלאה הקודם

  
  

  ביטול
  . בטל-   1975 –ה "התשל, )פיקוח על כלבים(  חוק עזר למפעלות אפק .14

  
  
  )1990 בדצמבר 26(א  "בטבת התשנ' ט
  
  
  
  
  

  אברהם  לזר              
                   ראש המועצה האזורית

              דרום השרון
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