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בתוק סמכותה לפי סעיפי  22ו 23לפקודת המועצות המקומיות ,וסעי  17לפקודת הכלבת ,1934 ,מתקינה
המועצה האזורית גדרות חוק עזר זה:

הגדרות
.1
"אד "  -אד שבעל חיי נמצא ברשותו ,בפיקוחו או בשליטתו;
"בעלחיי "  -כלב ,קו או חתול;
"המועצה"  -המועצה האזורית גדרות;
"המנהל"  -מי שהמועצה מינתה אותו למנהל השירות הוטרינרי;
"הרופא הוטרינר"  -הרופא הוטרינר של המועצה ,לרבות אד שהרופא הוטרינר העביר אליו בכתב את סמכויותיו
לפי חוק עזר זה ,כול או מקצת;
"לוחיתמספר"  -לוחית מספר ממתכת או מפלסטיק שנת הרופא הוטרינר לבעל הכלב;
"מאורת בידוד"  -מאורת בידוד לכלבי של המועצה;
"מלונות המועצה"  -מלונה ,כלוב וכל מקו או מיתק שקבע המנהל להחזקת כלבי שבידי המועצה;
"מפקח"  -מי שראש המועצה מינה אותו למפקח לעני חוק עזר זה;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כול או מקצת:
"רשיו"  -רשיו להחזקת כלב בתחו המועצה.
בחוק עזר זה -

חובת רשיו
)א( לא יחזיק אד כלב בתחו המועצה אלא א כ נית לו רשיו מאת ראש המועצה ובהתא לתנאי
.2
הרשיו ,ועל צואר הכלב לוחית מספר.
)ב( אד השוהה זמנית בתחו המועצה ומחזיק כלב ברשותו ,וכ תושב המועצה המחזיק כלב לפיקוח זמני,
לא יהיה חייב ברשיו ובלוחית מספר א יש לו רשיו בר תוק מאת רשות מוסמכת אחרת שמחו* לתחו המועצה
להחזקת אותו כלב ותקופת האחזקה אינה עולה על חמישה עשר ימי.

רשיו וחיסו נגד כלבת
)א( בקשה לקבלת רשיו תוגש לראש המועצה באמצעות המנהל ,לפי טופס שיקבע המנהל.
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)ב( לא יינת רשיו להחזקת כלב אלא לאחר שהכלב קיבל חיסו נגד כלבת לפי תקנות הכלבת )חיסו(,
התשל"ד) 1974להל  -התקנות(.
)ג( המחזיק כלב ישל למועצה עבור חיסו נגד כלבת סכו כקבוע בתקנות.
)ד( ראש המועצה רשאי לית רשיו ולקבוע את תנאיו ,ובנוס על כל תנאי שיקבע ,רשאי הוא להורות בדבר
אופ החזקת הכלב ,מקו החזקתו או בידי מי יוחזק ,וכ רשאי הוא להורות בדבר הבאת הכלב לחיסו נגד כלבת
במועד שיקבע.
)ה( ראש המועצה והמנהל רשאי לסרב לית רשיו או לבטל רשיו שנית מכל טע הנראה לה ,ובי היתר
מטעמי אלה:
) (1הכלב הוא בעל מזג פראי;
) (2הכלב מהווה סכנה לבטחו הציבור או לבריאותו;
) (3הכלב מקי רעש שהוא מפגע לשכני;
) (4בעל הכלב הורשע יותר מפע אחת על עבירה לפי סעי  495לחוק העונשי ,התשל"ז; 1977
) (5אופ החזקת הכלב גור או עלול לגרו למפגע תברואי;
) (6הכלב נש ,אד ולא הוסגר למלונות המועצה תו 24 ,שעות מעת הנשיכה;
) (7הכלב נש ,אד יותר מפעמיי בתקופה של שנתיי;
) (8הכלב לא קיבל זריקות חיסו נגד כלבת לפי התקנות.
)ו( אישר ראש המועצה או המנהל מת רשיו ,ית למבקש לאחר תשלו האגרה שנקבעה בסעי  ,4רשיו
ולוחית מספר.
)ז( תקפו של רשיו יהא למש ,שנה אחת מיו הוצאתו.
)ח( בעל כלב חייב להודיע למנהל על כל שינוי שחל בפרטי הכלולי ברשיו ,תו 30 ,ימי מיו השינוי.

אגרת רשיו
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)א( בעד רשיו ובעד לוחית מספר ישולמו לקופת המועצה אגרות כקבוע בתוספת.
)ב( עיוור פטור מתשלו אגרת רשיו בעד כלב המשמש לו מורה דר.,

)ג( ראש המועצה רשאי לפטור מתשלו אגרת רשיו ,כולה או מקצתה ,בעד החזקת כלב המשמש לשמירה
חיונית או בעד כלב המשמש לרועה צא או בקר.
)ד( ביטל ראש המועצה רשיו שאושר לפי סעי )3ד( ,לא יחזיר את האגרה ששולמה לפי סעי זה או חלק
ממנה.

החזקת בעל חיי
)א( לא יחזיק אד בעל חיי במקו ציבורי ולא ירשה אד כי בעל חיי יוחזק במקו ציבורי אלא א כ
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הוא קשור היטב ויש מחסו על פיו.
)ב( בעל חיי המוחזק במקו ציבורי כשאינו קשור ומחסו על פיו רשאי הרופא הוטרינר או המנהל לתפסו
או להשמידו.

כלבי שאי רשיו להחזקת
)א( בעל כלב שסירבו לית לו רשיו או שרשיונו בוטל ,ימסור את הכלב למלונות המועצה ,תו ,ארבעה ימי
.6
מיו קבלת הודעה על הסירוב או הביטול.
)ב( כלב שאי רשיו להחזקתו או שאינו נושא על צווארו לוחית מספר או המוחזק שלא בהתא לסעי ,5
יתפסהו שוטר ,מפקח ,פקיד המועצה ,או הרופא הוטרינר וימסרהו למלונות המועצה ,וא אי אפשר לתפסו ,רשאי
השוטר ,המפקח ,פקיד המועצה או הרופא הוטרינר להשמידו.
)ג( כלב שנתפס לפי סעי קט )ב( לא יוכל בעלו לקבלו בחזרה אלא לאחר שהמציא לגביו רשיו בתו ,תקופת
החזקתו במאורת בידוד ושיל למועצה אגרת אחזקה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ד( המנהל רשאי להורות על תפיסת כלב שלא קויימו תנאי הרשיו לגביו ועל הסגרתו למלונות המועצה.
)ה( כלב שהוסגר למלונות המועצה ,רשאי המנהל לאפשר את שחרורו בתנאי שיקבע ובלבד שלבעל הכלב יש
רשיו להחזקתו.
)ו( לא יפריע אד לרופא הוטרינר ,למנהל או לפקיד המועצה במילוי תפקיד לפי חוק עזר זה.

טיפול בכלב שהוסגר למלונות המועצה
)א( הוסגר כלב למלונות המועצה ,ולא הוגשה בקשה להחזרתו תו 48 ,שעות מעת הסגרתו ,רשאי המנהל
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למסור את הכלב למי שיורה ,או להורות על השמדתו.
)ב( הוסגר כלב למלונות המועצה ,רשאי המנהל לסרב לבקשת בעלו להחזירו אליו א התקיימו בכלב אחד או
יותר מהטעמי המפורטי בסעי )3ה( :סירב המנהל כאמור ,יודיע על כ ,לבעל הכלב וכעבור  14ימי מיו מסירת
ההודעה יחולו הוראות סעי קט )א( ,כאילו לא הוגשה בקשה להחזרת הכלב.
)ג( לא יושמד כלב לפי הוראות סעי זה אלא בהתא להוראות פקודת הכלבת.

ערר
הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת המנהל לפי סעי )6ד( או )ה( או סעי  ,7רשאי לערור עליה תו ,חמישי
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ימי לפני ראש המועצה ,והחלטתו של ראש המועצה תבוא במקו החלטת המנהל.

החזקת כלב נגוע
)א( הוכרז אזור כנגוע בכלבת לפי סעי  9לפקודת הכלבת ,וכל עוד לא בוטלה ההכרזה האמורה יחולו
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ההוראות הבאות:
) (1בעל כלב חייב לקשור כלבו לביתו באופ שלא תהא לכלב גישה חפשית לרשות הרבי;
) (2בעל כלב חייב למנוע את הכלב מלצאת מחו* לתחו ביתו ,אלא א כ הכלב מוחזק בידי אד והוא
קשור ברצועה ולפיו מחסו.
)ב( המנהל או הרופא הוטרינר רשאי להורות להשמיד מיד כל כלב המוחזק שלא לפי ההוראות כאמור או
שאי רשיו להחזקתו.

בידוד של בעל חיי חשוד
)א( נש ,בעל חיי אד ,חייב הבעל של בעל החיי תו ,עשרי וארבע שעות מעת היוודע לו הדבר ,או לאחר
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דרישת הרופא הוטרינר או המנהל ,לפי המוקד יותר -
) (1להודיע על כ ,למנהל או לרופא הוטרינר;
) (2להביאו לבידוד למלונות המועצה למש ,עשרה ימי )להל  -תקופת הבידוד(.
)ב( בעד מסירת בעל החיי למלונות המועצה לפי סעי קט )א( ,ישל בעלו למועצה אגרת אחזקה בשיעור
שנקבע בתוספת ,בשל תקופת אחזקתו.
)ג( א הובא בעל החיי למלונות הבידוד באמצעות פקיד המועצה ,ישל בעלו למועצה אגרת הובלה כפי
שנקבע בתוספת.
)ד( בתו תקופת הבידוד על בעלו של בעל החיי להוציאו ממאורת הבידוד ,והכל בכפו לאמור בחוק עזר זה
ובפקודת הכלבת.
)ה( בעל חיי שבעלו לא הוציאו ממאורת הבידוד  5ימי לאחר תו תקופת הבידוד כאמור בסעי קט )ד(,
רשאי הרופא הוטרינר להשמידו או למסרו למוסד מדעי לצור ,מחקר ,או לכל מוסד אחר או לאד לפי ראות עיניו.

)ו( כלב שבעל חיי נש ,אותו וכ כלב שלגביו התעורר חשש שהוא נגוע במחלת הכלבת ,חייב בעלו להודיע על
כ ,למנהל תו 24 ,שעות ,ולמסרו לבידוד למלונות המועצה לפי דרישת המנהל.

תשלו בעד החזקה במלונות
)א( בעל חיי שהוחזק במלונות לא ישוחרר ולא יוחזר לבעלו אלא לאחר ששיל את כל הסכו שיידרש עבור
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החזקתו והובלתו אליה ,כקבוע בתוספת.
)ב( לא שיל בעלו של בעל החיי את התשלו הנדרש בעד החזקתו במלונות המועצה תו 7 ,ימי מיו
הדרישה ,יראו את בעל החיי כמי שאי לו תובעי ויחולו לגביו ההוראות המפורטות בסעי )7א(.

סמכויות כניסה למקרקעי
המנהל ,הרופא הוטרינר ,המפקח וכ פקיד המועצה המסייע ביד רשאי להכנס בכל עת סבירה לכל
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מקרקעי כדי לבדוק א קויימו הוראות חוק עזר זה.

עונשי
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  1,400שקלי חדשי  *,ובעבירה נמשכת  -קנס נוס 55
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שקלי חדשי* בעד כל יו שבו נמשכת העבירה לאחר מת הודעה עליה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר
הרשעתו.
*

תחילה ביו  ;25.5.1995חש" .537

האצלת סמכויות
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המנהל רשאי ,באישור המועצה ,לאצול סמכויותיו לפי חוק עזר זה לאחר.

ביטול
.15

חוק עזר לגדרות )פיקוח על כלבי( ,התשי"ד - 1954בטל.

תוספת
)סעיפי )4א()6 ,ג()10 ,ב( ו )ג((11 ,

בשקלי חדשי
בעד -
) (1אגרת רשיו כולל לוחית מספר ,לכל כלב
) (2אחזקת כלב במאורת בידוד ,לכל יו
) (3הבאת כלב למאורת בידוד
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יעקב לרנר
ראש המועצה האזורית גדרות

