
 1991-(, התשנ"אחוק עזר למועצה האזורית שומרון )החזקת בעלי חיים

, 1979-(, התשל"ט783לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  72בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 מתקינה המועצה האזורית שומרון חוק עזר זה:

 הגדרות
 -בחוק עזר זה  .1
 חנות, עסק, אולם וכל מקום הפתוח לציבור או לחלק ממנו. -" בנין ציבורי"
 על חיים או מי שבעל חיים נמצא ברשותו או בפיקוחו.בעליו של ב -" בעל"
 למעט דגים, רמשים וציפורים שאינם טורפים המוחזקים לנוי. -" בעל חיים"
 המועצה האזורית שומרון. -" מועצהה"
 לוחית מספר ממתכת לזיהוי כלב שניתנה ע"י ראש המועצה או רשות מוסמכת אחרת. -" לוחית מספר"
נה, כלוב וכל מקום או מתקן שקבע ראש המועצה להחזקת בעל חיים, בין בתחום האזור ובין מלו -" מלונות רשמיים"

 מחוץ לתחום האזור.
 מי שנתמנה ע"י ראש המועצה להיות מפקח בתחומי המועצה. -" מפקח"
וש לרבות כל מעבר, שביל, גן, רחוב או מגרש שהציבור או חלק ממנו נוהג לעבור בו, ולרבות רכ -" מקום ציבורי"

 .משותף של כל נכס וכל בנין ציבורי
 לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן. -" ראש המועצה"
 רשיון הניתן ע"י ראש המועצה לפי חוק עזר זה. -" רשיון"
 

 חובת רשיון
ני מחלת הכלבת, ניתן רשיון להחזקתו לא יחזיק אדם כלב בתחומי המועצה אלא אם הכלב חוסן מפ)א(    .2

 והוא מוחזק בהתאם לתנאי הרשיון, ולצוואר הכלב קשורה לוחית מספר.
מי שברשותו רשיון להחזקת כלב מאת רשות ישראלית מוסמכת אחרת, יהא  -על אף האמור בס"ק )א(  )ב(

יום מיום כניסתו לתחומי  30רשאי להחזיק את הכלב בתחומי המועצה ובלבד שיודיע על כך לראש המועצה בתוך 
 המועצה, אך לא יחזיק את הכלב בהסתמך על רשיון של רשות ישראלית אחרת למשך תקופה העולה על שנה אחת.

 בקשה לקבלת רשיון תוגש לראש המועצה לפי טופס שייקבע ע"י ראש המועצה. )ג(
שייקבע, רשאי הוא להורות ראש המועצה רשאי ליתן רשיון ולקבוע תנאי הרשיון, ובנוסף לכל תנאי  )ד(

בדבר אופן החזקת הכלב, מקום החזקתו או בידי מי יוחזק, וכן רשאי הוא להורות בדבר בדיקת הכלב ע"י רופא 
 וטרינרי ומתן טיפול לכלב בתנאים ובמועדים שיקבע.

 ראש המועצה רשאי לסרב ליתן רשיון או לבטל רשיון שניתן או לאסור החזקת כלב בתחומי המועצה )ה(
תוקף מאת רשות מוסמכת אחרת, מכל טעם סביר הנראה לו, ובין היתר מהטעמים -אף אם יש לגביו רשיון בר

 הבאים:
 הכלב הוא בעל מזג פראי או מהווה סכנה לבטחון הציבור. (1
 הכלב מקים רעש אשר לדעת המפקח מהווה מפגע לשכנים. (2
חזקה בלתי ראויה של כלב אשר גרמה בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת בהתעללות בכלב או בה (3

 לנשיכת אדם ע"י הכלב.
 אופן החזקת הכלב גורם או עלול לגרום למפגע תברואה (4
 שעות מעת הנשיכה. 24הכלב נשך אדם ולא הוסגר למלונות רשמיים תוך  (5
הכלב נשך אדם יותר מפעמיים במשך תקופה של שנתיים, בין בתחומי המועצה ובין מחוץ  (6

 לתחומה
בעד מתן רשיון להחזקת כלב תשולם אגרה בשיעור הנקוב בתוספת, ואולם רשאי ראש המועצה לפטור  ו()

 מתשלום אגרה בעד רשיון לכל המשמש כמורה דרך לעיור, או לכלב המוחזק לשמירה חיונית.
 תוקפו של רשיון יהא למשך שנה אחת מיום הוצאתו. )ז(
 יום מיום השינוי. 30ל שינוי בפרטים הכלולים ברשיון תוך בעל כלב חייב להודיע לראש המועצה על כ )ח(
לא יינתן רשיון להחזקת כלב בתחומי המועצה אלא אם כן הוכח כי החלב חוסן מפני מחלת הכלבת  )ט(

 במועד סמוך לפני כן.
 בעל הכלב חייב להביאו לחיסון נגד כלבת במועד ובמקום כפי שייקבע ע"י ראש המועצה. )י(

ו נושא לוחית מספר על צווארו, יראוהו ככלב שאין לו בעלים ורשאי ראש המועצה, מפקח או כלב שאינ )יא(
 שוטר לתפסו או להשמידו.

 

 הסגרת כלב למלונות
 3בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון, או שהרשיון שניתן לו בוטל, ימסור את הכלב למלונות רשמיים תוך )א(    .3

 או הביטול. ימים מיום קבלת ההודעה בדבר הסירוב



כלב או חתול שאין לו בעלים או שאין רשיון להחזקתו, רשאי ראש המועצה, מפקח או שוטר וכל העובד  )ב(
 בשמם או מטעמם לתפסו ולמסרו למלונות רשמיים, ואם אי אפשר לתפסו רשאים הם להשמידו.

הסגרתו למלונות ראש המועצה רשאי להורות על תפיסת כלב שלא קוימו תנאי הרשיון לגביו ועל  )ג(
 רשמיים.

 כלב שהוסגר למלונות רשמיים, רשאי ראש המועצה לאפשר את שחרורו בתנאים שיקבע. )ד(

 השמדת כלב
ימים מעת הסגרתו, רשאי  10הוסגר כלב או חתול למלונות רשמיים ולא הוגשה בקשה להחזרתו בתוך    )א( .4

 מדתו.ראש המועצה למסור את הכלב למי שיורה, או להורות על הש
הוסגר כלב או חתול למלונות רשמיים וראש המועצה סירב לבקשת בעליו להחזירו אליו, רשאי ראש  )ב(

יום מיום מסירת ההודעה לבעל הכלב בדבר הסירוב האמור, אלא  14המועצה להורות על מסירתו או השמדתו בתוך 
 אם הורה בית המשפט שלא לעשות כן.

)ב(, מותר למסרו או להשמידו אם לא נמצאו לו 3מיים לפי סעיף כלב או חתול שהובא למלונות רש )ג(
 שעות מעת תפיסתו. 48תובעים, תוך 

 אופן החזקת כלב בתחומי המועצה
לרשות הרבים או למעבר  לקשור את כלבו בביתו באופן שלא תהא לכלב גישה חופשית בעל כלב חייב   )א( .5

 עוברי אורח.
לצאת מחוץ לתחום ביתו, אלא אם הכלב מוחזק בידי אדם כשהוא בעל כלב חייב למנוע את הכלב מ )ב(

 קשור ברצועה ולפיו מחסום.
 ראש המועצה רשאי להורות להשמיד מיד כל כלב המוחזק שלא לפי ההוראות כאמור.  )ג(

 חובת בעל כלב שנשך
 שעות מעת היוודע לו הדבר: 24נשך כלב אדם, חייב בעל הכלב תוך )א(    .6

 ך לראש המועצהלהודיע על כ (1
ימים או תקופה ארוכה יותר שתיקבע על ידי ראש  10להביאו לבידוד למלונות רשמיים למשך  (2

 המועצה.
 לרבות שריטה או חשד לנשיכה. -" נשך" -בס"ק )א(  )ב(
כלב שבעל חיים נשך אותו וכן כלב שלגביו התעורר חשש שהוא נגוע במחלת הכלבת, חייב בעליו להודיע  )ג(

 שעות ולמסרו לבידוד למלונות רשמיים לפי דרישת ראש המועצה. 24ראש המועצה תוך על כך ל

 איסור החזקת בעל חיים מסוכן
לא יחזיק אדם בתחומי המועצה בעל חיים המסוכן מטיבו לבני אדם אלא עפ"י אישור מאת ראש    )א( .7

 המועצה ולפי התנאים שייקבעו.
 בעל החיים מאולף אם לאו.לעניין ס"ק )א(, אין נפקא מינה אם  )ב(

 

 אופן החזקת בעלי חיים
 לא יוחזק בעל חיים בתחום המועצה אלא באופן שאינו מהווה מטרד או הפרעה לשכנים ולעוברי אורח.   )א( .8

בעליו של בעל חיים חייב ליתן לו כל טיפול הדרוש למניעת הפצת מחלה, בהתאם להוראות שירותי  )ב(
 ו עפ"י דרישת ראש המועצה.הבריאות המוסמכים באזור א

בעל חיים החשוד כנגוע במחלה ואין למצוא את בעליו, או שבעליו לא נתן לו את הטיפול הדרוש, רשאי  )ג(
 ראש המועצה לתפסו או להשמידו.

בעל חיים הגורם נזק לרכוש ציבורי או לרכוש הזולת, רשאי ראש המועצה לתפסו ואם אי אפשר לתפסו,  )ד(
 ו.רשאי הוא להשמיד

 איסור הכנסת בעל חיים לבנין ציבורי ולרכב ציבורי
 לא יכניס אדם בעל חיים לבנין ציבורי בשעה שהבנין פתוח לשימוש הציבור   )א( .9

לא יכניס אדם ולא ירשה נהג להכניס בעל חיים לאוטובוס או לכל רכב ציבורי אלא אם בעל החיים  )ב(
 רעה או  מטרד לנהג או לנוסעים.קשור ומוחזק בידי אדם באופן שאינו מהווה הפ

 חובת ניקוי צואת בעל חיים
 בעליו של בעל חיים לא יאפשר לו עשיית צרכיו במקום ציבורי.    )א( .10

 צואת בעלי חיים שהופרשה במקום ציבורי, חייב בעליו לאספה מיד ולהניחה בכלי המיועד לאשפה. )ב(

 איסור התעללות ושיסוי
בעל חיים, לא יאפשר לקטין להתעלל בבעל חיים ולא ישסה אדם בעל חיים באדם או לא יתעלל אדם ב   )א( .11

 בבעל חיים אחר.



נוכח ראש המועצה או מפקח כי בעל חיים פצוע או נתון במצב הגורם לו לצער רב, רשאי הוא להורות  )ב(
 לחלצו מיסוריו.לתפוס את בעל החיים וליתן לו את טיפול הדרוש, ורשאי הוא בשעת הצורך להשמידו כדי 

 אגרות
בעל חיים שהוחזק במלונות רשמיים לא ישוחרר ולא יוחזר לבעליו אלא לאחר שתשולם לבעל המלונות    )א( .12

 אגרה בשיעור הקבוע בתוספת.
ימים מיום הדרישה, יראו את בעל החיים כמי שאין לו תובעים ויחולו לגביו  7לא שולמה האגרה בתוך  )ב(

 )ג(.4סעיף ההוראות המפורטות ב

 פיצויים והוצאות
בעליו של בעל חיים אינו רשאי לתבוע פיצויים בעד פעולה שעשה ראש המועצה, מפקח או מי שפועל    )א( .13

 בשמם ומטעמם בהתאם להוראות חוק עזר זה.
הוצאות שהוציאה המועצה עקב כך שבעליו של בעלי חיים לא עשה המוטל עליו או עשה מעשה בניגוד  )ב(

ות חוק עזר זה, או שהזניח בעל חיים שברשותו או בפיקוחו, רשאית המועצה לגבותו ממנו בדרך בה גובה להורא
 המועצה ארנונה.

תעודה בחתימת ראש המועצה בדבר גובה ההוצאות שהוציאה המועצה לפי ס"ק )ב( תהיה ראיה  )ג(
 לכאורה לכך.

 סמכות כניסה
בידם רשאים להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום על מנת לברר ראש המועצה, מפקח וכל אדם המסייע    )א( .14

 אם קוימו הוראות חוק עזר זה ולעשות כל הדרוש לביצועו של חוק עזר זה.
לא יפריע אדם לראש המועצה, למפקח ולכל אדם המסייע בידם ולא ימנע בעדם מלבצע תפקידם לפי  )ב(

 חוק עזר זה.
 

ועד מקומי של ישוב רשאי לקבוע בישוב תחומים בהם לא יוחזקו בעלי חיים או בעלי חיים מסוג    )א( 1. 15
 יום בפני המועצה. 15מי שרואה עצמו נפגע מהחלטת הוועד המקומי רשאי לערער עליה תוך  מסוים. 

 יים.לא יחזיק אדם בעל חיים בישוב בחתומים בהם אסר הוועד המקומי על החזקת בעלי ח )ב(

 עבירות ועונשין
 36 -ש"ח ואם היתה העבירה נמשכת, דינו קנס נוסף  900 -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו קנס  .16

 ש"ח לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שהורשע או לאחר שראש המועצה או מפקח התרה בו בכתב.
 

 3של חוק עזר זה ביום פרסומו.תחילת תוקפו  2 .17
 
 

                                                 

.כותרת לסעיף זה פורסמהלא במקור  1
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.הרשותללא תאריך חתימה וללא חתימת ראש  17החוק נסתיים בס'  3
 


