חוק עזר לעמק יזרעאל (פיקוח על כלבים) ,התשנ"ג1993-
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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22 ,14ו 24-לפקודת המועצות המקומיות ,סעיף  63לצו המועצות המקומיות
)מועצות אזוריות( ,התשי"ח ,1958-וסעיף  17לפקודת הכלבת ,1934 ,מתקינה המועצה האזורית עמק יזרעאל חוק עזר זה:

הגדרות
(תיקון התשס"ד)
בחוק עזר זה -
.1
"בעל כלב"  -אדם שברשותו או בפיקוחו נמצא כלב;
"המועצה"  -המועצה האזורית עמק יזרעאל;
"הרופא הוטרינר"  -הרופא הוטרינר של המועצה ,לרבות אדם שהרופא הוטרינר העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן;
"לוחית-מספר"  -לוחית-מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב מאת המועצה;
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיחליפו;
"מלונות אכסון"  -מלונה ,כלוב וכל מקום או מיתקן שקבע הרופא הוטרינר להחזקת כלבים ,בין בתחום המועצה ובין מחוצה
לה;
"מפקח"  -מי שראש המועצה מינה להיות מפקח לענין חוק עזר זה;
"סימון אלקטרוני" – סימון תת-עורי על ידי שבב אלקטרוני זעיר המוזרק לצוואר הכלב;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"רשיון"  -רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה.

חובת רישיון וסימון אלקטרוני
(תיקון התשס"ד)

)א( לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה ,אלא אם כן ניתן לגביו רישיון מאת הרופא הווטרינר.
.2
)ב( לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא בהתאם לתנאי הרישיון ,כולל סימונו האלקטרוני של הכלב.
)ג( אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו ,וכן תושב המחזיק כלב בפיקוח זמני ,לא יהיו חייבים
ברישיון ובסימון אלקטרוני ,אם יש להם רישיון בר תוקף מאת רשות מוסמכת שמחוץ לתחום המועצה להחזקת אותו כלב,
ובתנאי שתקופת ההחזקה כאמור לא תעלה על  30יום.

רשיון
)א( אדם הרוצה להחזיק כלב בתחום המועצה יגיש בקשה לקבלת רשיון.
.3
)ב( בקשה לקבל רשיון תוגש לרופא הוטרינר ,לפי טופס שיקבע.
)ג( הרופא הוטרינר רשאי לסרב ליתן רשיון ,ליתן רשיון ולקבוע בו תנאים ,ובנוסף על כל תנאי שיקבע ,רשאי הרופא
הוטרינר להורות הוראות בדבר אופן החזקת הכלב ,מקום החזקתו או ביד מי יוחזק ,וכן רשאי הוא להורות בדבר בדיקת
הכלב בידי רופא וטרינר ומתן טיפול לכלב בתנאים ובמועדים שיקבע.
)ד( הרופא הוטרינר רשאי ,מטעם סביר ,לסרב ליתן רשיון או לבטל רשיון שניתן ,ובין היתר מאחד או יותר מטעמים
אלה:
) (1הכלב הוא בעל מזג פראי או שהוא תוקפן;
) (2הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור או לשלומו או לשלוותו;
) (3הכלב מקים רעש המהווה מפגע לשכנים;
) (4בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת בעבירה לפי סעיף  495לחוק העונשין ,התשל"ז;1977-
) (5בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת בעבירה לפי חוק עזר זה או חוק עזר ליזרעאל )פיקוח על כלבים(,
התשכ"א;1961-
) (6אופן החזקת הכלב גורם או עלול לגרום למפגע תברואי;

) (7הכלב נשך אדם ולא הוסגר למלונות אכסון תוך  24שעות מעת הנשיכה;
) (8הכלב נשך אדם יותר מפעם אחת בתקופה של שנתיים.
)ה( אישר הרופא הוטרינר מתן רשיון ,יתן למבקש ,לאחר תשלום האגרה שנקבעה בסעיף  ,4רשיון ולוחית-מספר.
)ו( תוקפו של הרשיון לשנה אחת מיום הוצאתו או עד למועד שנקבע ברשיון ,לפי המועד הקצר יותר.
)ז( בעל כלב חייב להודיע לרופא הוטרינר על כל שינוי שחל בפרטים הכלולים ברשיון ,תוך  30ימים מיום השינוי.

אגרות
(תיקון התשס"ד)

)א( בעד סימון אלקטרוני ,תשולם לקופת המועצה אגרה בסך  55.33שקלים חדשים.
.4
)ב( בעד רישיון וחיסון הכלב ,ישולמו לקופת המועצה אגרות בשיעורים שנקבעו בתקנה  5לתקנות הכלבת )רישוי
וחיסון( ,התשל"ד.1974-
)ג( עיוור פטור מתשלום אגרת רישיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.

חובת חיסון
.5

)א( בעל כלב חייב להביאו לחיסון נגד כלבת במועד ובמקום שיקבע הרופא הוטרינר.
)ב( מילוי אחר הוראות הרופא הוטרינר בענין חובת חיסון הינו תנאי הכרחי לקבלת רשיון.

החזקת כלב
)א( בעל כלב חייב לקשור את כלבו לביתו באופן שלא תהא לכלב גישה חופשית למקרקעין שאינם בבעלותו או
.6
בהחזקתו של בעלו או לרשות הרבים או למעבר עוברי אורח.
)ב( חייב בעל כלב למנוע את הכלב מלצאת מחוץ לתחום ביתו ,אלא אם כן הכלב מוחזק בידי אדם והוא קשור ברצועה
וזמם על פיו.
)ג( בעל כלב חייב למלא אחר הוראות הרופא הוטרינר לפי סעיף )3ג(.

הסגרת כלב למלונות אכסון
(תיקון התשס"ד)

)א( בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון ,או שהרשיון שניתן לו בוטל ,יוציא את הכלב מתחום המועצה או ימסור אותו
.7
למלונות אכסון תוך  4ימים מיום קבלת ההודעה על הסירוב או הביטול.
)ב( כלב שאין רשיון להחזקתו או שאינו מסומן אלקטרונית ,רשאי הרופא הוטרינר או מפקח לתופסו ולמוסרו
למלונות אכסון ,ורשאי הוא להשמידו ,לפי שיקול דעתו.
)ג( כלב המסומן אלקטרונית ושיש לגביו רשיון ,אך נמצא לא קשור מחוץ לתחום ביתו של בעלו או כלב שלא קויימו
לגביו תנאי הרשיון או שהוברר לרופא הוטרינר כי הוא בעל מזג פראי או תוקפן ,או שהוא מהווה סכנה לבטחון הציבור,
לשלומו או לשלוותו ,או שהוא מקים רעש המהווה מפגע או מטרד לשכנים או שאופן החזקתו גורם או עלול לגרום למפגע
תברואי  -רשאי הרופא הוטרינר או המפקח לתופסו ולמוסרו למלונות אכסון; לא הצליח לתופסו ,רשאי הוא להשמידו.
)ד( כלב שהוסגר למלונות אכסון ,רשאי הרופא הוטרינר לאפשר את שחרורו בתנאים שיקבע ,לרבות תשלום הוצאות
החזקת הכלב במלונות אכסון.

השמדת כלב
)א( הוסגר כלב למלונות אכסון לפי סעיף )7ג( ותוך  72שעות מעת הסגרתו לא הוגשה בקשה להחזרתו ,רשאי הרופא
.8
הוטרינר למסור את הכלב למי שיורה ,או להורות על השמדתו.
)ב( הוסגר כלב למלונות אכסון והרופא הוטרינר סירב לבקשת בעלו להחזירו אליו ,רשאי הרופא הוטרינר להורות על
מסירתו או השמדתו תוך  7ימים מיום מסירת ההודעה לבעל הכלב על הסירוב האמור ,אלא אם כן הודיעו בעל הכלב בכתב,
תוך המועד האמור ,על הגשת ערר בכתב לראש המועצה בדבר הסירוב להחזירו.
)ג( כלב שהוסגר למלונות אכסון לפי סעיף )7ב(  ,מותר למוסרו או להשמידו אם לא נמצאו לו תובעים תוך  72שעות
מעת תפיסתו.

ערר
(תיקון :התשנ"ה)

הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרופא הוטרינר לפי סעיפים )3ג( ו)-ד( או )8ב( ,רשאי לערור עליה בכתב תוך  72שעות,
.9
בפני ראש המועצה; החלטתו של ראש המועצה תהא סופית.

תשלום בעד החזקת כלב במלונות אכסון
)א( כלב שהוחזק במלונו ת אכסון לא ישוחרר ולא יוחזר לבעלו אלא לאחר ששילם למלונות אכסון את הוצאות
.10
החזקת הכלב לפי השיעור שקבעו מזמן לזמן בעד כל יום שהכלב הוחזק בהם; הרופא הוטרינר רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לפטור
מתשלום בעד החזקת כלב כאמור.
)ב( בעד הובלת הכלב למלונות אכסון ישלם בעל הכלב לקופת המועצה את ההוצאות בפועל שנגרמו למועצה בשל
ההובלה ,לפי קביעת הרופא הוטרינר.
)ג( לא שילם בעל כלב את התשלום הנדרש בעד הובלת הכלב והחזקתו במלונות אכסון תוך  5ימים מיום דרישת
המועצה או דרישת מלונות אכסון ,יראו את הכלב כמי שאין לו תובעים ויחולו לגביו הוראות סעיף )8ג(.

הצמדה למדד
שיעור האגרה שנקבע בסעיף )4א( יעלה בכל  1בינואר שלאחר פרסומו של חוק עזר זה )להלן  -יום ההעלאה( ,לפי
.11
שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה שקדם לו.

הוראת שעה
על אף האמור בסעיף  , 11יעלה שיעור האגרה שנקבע בסעיף )4א( ב 1-בחודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה
.12
ברשומות )להלן  -יום ההעלאה הראשון( לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת המדד
שפורסם בחודש יולי .1992

עיגול סכומים
.13

סכום מוגדל כאמור בסעיפים  11ו 12-יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

סמכויות הרופא הוטרינר
הרופא הוטרינר או מפקח וכן פקיד מועצה המסייע בידם ,רשאים להיכנס בכל עת סבירה לכל מקרקעין לצורך
.14
בדיקה אם קויימו הוראות חוק עזר זה וכן לאכיפת קיומן.

אי הפרעה
.15

)א( לא יפריע אדם לרופא הוטרינר או למפקח ולא ימנע אותו משימוש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.
)ב( בעל כלב חייב למסור לרופא הוטרינר או למפקח מידע שנדרש ממנו בנוגע לכלב שבבעלותו או בהחזקתו.

פיצויים
בעל כלב אינו זכאי לקבל פיצויים בעד פעולה או מחדל שעשו ראש המועצה ,הרופא הוטרינר ,המפקח או מי שפעל
.16
בשמם ומטעמם בהתאם להוראות חוק עזר זה.

עונשין
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  1400שקלים חדשים ואם היתה העבירה נמשכת ,דינו  -קנס נוסף
.17
 55שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שהורשע או לאחר שהרופא הוטרינר התרה בו על כך בכתב.

שמירת דינים
.18

הוראות חוק עזר זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

ביטול
.19

חוק עזר ליזרעאל )פיקוח על כלבים( ,התשכ"א - 1961-בטל.
ז' בניסן התשנ"ג ) 29במרס (1993

מולה כהן
ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

