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 חוק עזר לאיגוד ערים אזור שומרון )בתי מטבחיים ופיקוח 

 -1994החזקת בעלי חיים(, התשנ"ה -וטרינרי 

 36עמ'  ,)17.11.1994(תשנ"ה  ,528חש"ם    פורסם:

, מתקינה מועצת איגוד ערים אזור שומרון -1955לחוק איגוד ערים, התשט"ו 14בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 , חוק עזר זה:)בתי מטבחיים ופיקוח וטרינרי(

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 ;)בתי מטבחיים ופיקוח וטרינרי(איגוד ערים אזור שומרון - "איגוד ערים" 

 ;-1960, התש"ך)בתי מטבחיים ופיקוח וטרינרי( )אזור שומרון(כמשמעותו בצו איגוד ערים - גוד" "תחום האי

 הנהלת איגוד ערים;- "המועצה" 

 יושב ראש מועצת איגוד ערים, לרבות אדם שיושב ראש המועצה הסמיכו לענין חוק עזר זה;- "יושב ראש המועצה" 

, בקר, צאן ובהמות אחרות, עופות למיניהם ובעלי חיים אחרים בהמות עבודה ורכיבה למיניהן- "בעלי חיים" 
 שמגדלים אותם למטרות חקלאיות, אילוף, ניסויים או תחביב;

לרבות בעלו של בעלי חיים, סוכנו, נאמנו, מנהל, שותף או רועה, וכן אדם המקבל או זכאי לקבל הכנסה - "מחזיק" 
 סה, וכן אדם שיש לו שליטה בדרך כלשהי על בעלי חיים;מבעלי חיים או שהיה מקבלם אילו היו נותנים הכנ

הרופא הוטרינר של איגוד ערים, לרבות אדם שהרופא הוטרינר העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק - "הרופא" 
 עזר זה, כולן או מקצתן;

 כל מקום המשמש למרעה או להחזקת בעלי חיים.- "חצרים" 

 מניעת מטרד ואיסור מפגע

מחזיק בעל חיים בתחום האיגוד, יחזיקו בתוך חצר מגודרת באופן שלא יהווה מפגע, מטרד או סכנה  )א( . 2
 לציבור.

יושב ראש המועצה רשאי לאסור החזקתם של בעלי חיים המהווים מטרד או סכנה לציבור, ורשאי הוא  )ב(
 להתנות תנאים להחזקתם, לפי המלצת הרופא.

ון בעל החיים ונקיון מקום החזקתו, וינקוט אמצעים הדרושים למניעת מחזיק בעל חיים ישמור על נקי )ג(
 פגיעתם והתפשטותם של מחלות, נגעים או טפילים בבעל חיים שברשותו.

 מניעת שוטטות ומרעה

לא יכניס אדם ולא יחזיק בעל חיים, לצורכי מרעה, בתחום האיגוד, אלא אם כן קיבל אישור לכך בכתב  )א( . 3
 מהרופא.

 -זיק אחראי לבעל החיים שברשותו, ובין היתר, הוא אחראי למנוע מבעל החיים מח )ב(

 יציאה משליטתו או שוטטות חופשית בתחום האיגוד או בדרכים; )1(

כניסה לגן או לקרקע שיש עליה או מכינים אותה לגידולים חקלאיים או לשטח שאינו בהחזקתו  )2(
 כדין של המחזיק.

איגוד במקום שאינו בשליטת המחזיק או כשהוא משוטט באותו מקום, בגן או נמצא בעל חיים בתחום ה )ג(
, רשאי יושב ראש המועצה או הרופא, לפי שיקול דעתו, לתפסו לאלתר במקום )2)(ה(בקרקע כאמור בסעיף קטן 

נויים יחולו גם לגבי האמור בסעיף קטן זה, בשי )ב(4הימצאו, להעבירו למכלאה, לאכסנו או למכרו; הוראות סעיף 
 המחויבים.

 דרישה ממחזיק

יושב ראש המועצה או הרופא רשאי לדרוש ממחזיק, בהודעה בכתב, שיבצע עבודה או שיעשה פעולה,  )א( . 4
הדרושה, לדעת הרופא, למניעת מפגע, מטרד או סכנה לציבור או לסילוקם; ורשאי הוא להורות על מילוי דרישות 

ים לשמירה על נקיונו או בריאותו, מניעת נדיפת ריח רע ממקום החזקתו, הנוגעות להחזקת בעל חיים, נקיטת אמצע
מילוי דרישות הנוגעות למבנה, למיתקנים ולחצר המשמשים להחזקת בעל חיים, וכן מועד ביצוע העבודות, הפעולות, 

 נקיטת האמצעים או מילוי הדרישות כאמור.

 .)א(כאמור בסעיף קטן  מחזיק בתחום האיגוד חייב למלא אחר הודעה שניתנה לו )ב(

 סמכויות יושב ראש המועצה או הרופא

לא מילא המחזיק אחר דרישת יושב ראש המועצה או הרופא במועד שנקבע בהודעה בכתב כאמור בסעיף  )א( . 5
או אם נוכח יושב ראש המועצה או הרופא כי בעל החיים מוחזק בתחום האיגוד בניגוד להוראות חוק עזר זה, רשאי  4

 , לפי שיקול דעתו, לעשות את אלה, כולם או מקצתם:הוא

 לבצע את האמור בהודעה; )1(
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 לתפוס בעל חיים, להעבירו למכלאה, לאכסנו או למכרו, ולשם כך להיכנס לאלתר לחצרי המחזיק. )2(

יחולו על המחזיק; נמכר בעל החיים, ינוכו ההוצאות  )א(ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור בסעיף קטן  )ב(
 דמי המכר.מ

 אישור הוצאות

, חתום בידי יושב ראש המועצה או הרופא, ישמש 5או  3חשבון איגוד ערים בדבר הוצאותיו לפי סעיפים  . 6
 ראיה לכאורה לאמור בו.

 סמכויות כניסה

יושב ראש המועצה או הרופא רשאי להיכנס לכל מקום בתחום המועצה כדי לערוך בו ביקורת ולעשות כל  )א( . 7
 וש כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה, וכן לנקוט אמצעים הדרושים לכך.הדר

 לא יפריע אדם ליושב ראש המועצה או לרופא להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה. )ב(

 מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום  . 8
יו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד מגור

או המועסק שם או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים 
אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד  לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין,

המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או פורסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום האיגוד, שאחד מהם לפחות 
 הוא בשפה העברית.

 עונשין

 -שקלים חדשים, ואם היתה העבירה נמשכת, דינו  1,400קנס  -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו  . 9
שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה מאת יושב ראש ההנהלה או  55נס נוסף ק

 הרופא או אחרי הרשעתו.

 נתאשר.

 )1994באוגוסט  29(כ"ב באלול התשנ"ד 

 אילן שדה              

 יושב ראש מועצת איגוד ערים אזור שומרון    יצחק רבין  

 )בתי מטבחיים ופיקוח וטרינרי(          שר הפנים  
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