חוק עזר לחוף השרון (פיקוח על כלבים ובעלי חיים) ,התשנ"ד-1994
פורסם:

חש"ם ,523

תשנ"ד ),(12.7.1994

עמ' 259

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו -23לפקודת המועצות המקומיות ,וסעיף  17לפקודת הכלבת) 1934 ,להלן
פקודת הכלבת( ,מתקינה המועצה האזורית חוף השרון חוק עזר זה:

-

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"אדם"  -אדם שבעל חיים נמצא ברשותו ,בפיקוחו או בשליטתו;
"בעל חיים"  -כלב ,קוף או חתול;
"המועצה"  -המועצה האזורית חוף השרון;
"המנהל"  -מי שהמועצה מינתה אותו למנהל השירות הוטרינרי;
"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 או פלסטיק שניתנה לכלב מאת המועצה;
"מאורת בידוד"  -מאורת בידוד של המועצה לכלבים;
"מלונות המועצה"  -מלונה ,כלוב ,מקום או מיתקן ,שקבע המנהל להחזקת כלבים שבידי המועצה;
"מפקח"  -מי שראש המועצה מינהו למפקח לענין חוק עזר זה;
"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 רשיון
)א( לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה ,אלא אם כן ניתן לגביו רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי
.2
הרשיון ,ועל צווארו קשורה לוחית מספר.
)ב( אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו ,וכן תושב המועצה המחזיק כלב לפיקוח זמני,
לא יהיה חייב ברשיון ובלוחית מספר ,ובלבד שיש לו רשיון בר תוקף מאת רשות מוסמכת אחרת ,מחוץ לתחום המועצה,
להחזקת אותו כלב ותקופת ההחזקה אינה עולה על חמישה עשר ימים.

בקשה לרשיון ותנאיו
)א( בקשה לקבלת רשיון תוגש לראש המועצה באמצעות המנהל ,לפי טופס שיקבע המנהל.
.3
)ב( לא יינתן רשיון להחזקת כלב אלא לאחר שהכלב קיבל חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת )חיסון(,
התשל"ד.-1974
)ג( מחזיק כלב ישלם למועצה בעד חיסון נגד כלבת ,אגרה בשיעור שנקבע מזמן לזמן ,בידי השירותים
הוטרינריים במשרד החקלאות.
)ד( ראש המועצה רשאי ליתן רשיון ולקבוע את תנאיו ,ובנוסף על כל תנאי שקבע ,רשאי הוא להורות בדבר אופן
החזקת הכלב ,מקום החזקתו או בידי מי יוחזק ,וכן רשאי הוא להורות בדבר הבאת הכלב לחיסון נגד כלבת במועד
שיקבע.
)ה( ראש המועצה או המנהל רשאי לסרב ליתן רשיון או לבטל רש יון שניתן מהטעם הנראה לו ,ובין היתר,
מהטעמים הבאים:
) (1הכלב הוא בעל מזג פראי;
) (2הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור או לבריאותו;
) (3הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים;
) (4בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף  495לחוק העונשין ,התשל"ז;-1977
) (5אופן החזקת הכלב גורם או עלול לגרום למפגע תברואי;
) (6הכלב נשך אדם ולא הוסגר למלונות המועצה תוך  24שעות מעת הנשיכה.
)ו( אישר ראש המועצה או המנהל מתן רשיון ,יתן למבקש לאחר תשלום האגרה שנקבעה בסעיף  ,4רשיון
ולוחית מספר.
)ז( תוקפו של רשיון הוא למשך שנה אחת מיום הוצאתו.
)ח( בעל כלב חייב להודיע למנהל ,תוך  30ימים מיום השינוי ,על כל שינוי שחל בפרטים הכלולים ברשיון.

אגרת רשיון
)א( בעד רשיון ובעד לוחית מספר ישלם המבקש לקופת המועצה אגרה לפי השיעור שנקבע בתוספת.
.4
)ב( עיוור פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.
)ג( ראש המועצה רשאי לפטור מתשלום אגרת רשיון ,כולה או מקצתה ,כלב המשמש לשמירה חיונית או כלב
המשמש לרעיית צאן או בקר.
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)ד( ביטל ראש המועצה רשיון לפי סעיף )3ג( ,לא יחזיר את האגרה או חלק ממנה ששולם לפי אותו סעיף.

החזקת בעל חיים
)א( לא יחזיק אדם בעל חיים במקום ציבורי ולא ירשה בעלו של בעל חיים כי בעל החיים יוחזק במקום ציבורי,
.5
אלא אם כן הוא קשור היטב ועל פיו מחסום.
)ב( מוחזק בעל חיים במקום ציבורי ,כשאינו קשור ואין מחסום על פיו ,רשאי הרופא הוטרינר או המנהל לתפסו
או להשמידו.

כלבים שאין רשיון להחזקתם
)א( בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון או שרשיונו בוטל ,ימסור את הכלב למלונות המועצה תוך ארבעה ימים
.6
מיום קבלת הודעה על הסירוב או הביטול.
)ב( כלב שאין רשיון להחזקתו או שאינו נושא על צווארו לוחית מספר או המוחזק שלא בהתאם להוראות סעיף
 ,5יתפסהו שו טר ,מפקח ,פקיד המועצה ,או הרופא הוטרינר ,וימסרהו למלונות המועצה; אם אי אפשר לתפסו ,רשאי
השוטר ,המפקח ,פקיד המועצה או הרופא הוטרינר ,להשמידו.
)ג( כלב שנתפס לפי הוראות סעיף קטן )ב( ,לא יוכל בעלו לקבלו חזרה אלא לאחר שהמציא תוך תקופת החזקתו
במאורות הבידוד ,רשיון לגביו ,ושילם למועצה אגרת החזקה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ד( המנהל רשאי להורות על תפיסת כלב ,שלא קוימו לגביו תנאי הרשיון ,ועל הסגרתו למלונות המועצה.
)ה( כלב שהוסגר למלונות המועצה ,רשאי המנהל לאפשר את שחרורו בתנאים שיקבע ,ובלבד שלבעל הכלב יש
רשיון להחזקתו.
)ו( לא יפריע אדם לרופא הוטרינר ,למנהל או לפקיד המועצה ,במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה.

טיפול בכלב שהוסגר למלונות המועצה
)א( הוסגר כלב למלונות המועצה ,ולא הוגשה בקשה להחזרתו תוך  48שעות מעת הסגרתו ,רשאי המנהל למסור
.7
את הכלב למי שיורה או להורות על השמדתו.
)ב( הוסגר כלב למלונות המועצה ,רשאי המנהל לסרב לבקשת בעלו להחזירו אליו ,אם התקיימו לגבי הכלב
אחד או יותר מהטעמים שפורטו בסעיף )3ה(  .סירב המנהל להחזירו כאמור ,יודיע על כך לבעל הכלב ,ויחולו הוראות
סעיף קטן )א( כעבור  14ימים מיום מסירת ההודעה כאמור ,כאילו לא הוגשה בקשה להחזרת הכלב.
)ג( לא יושמד כלב לפי הוראות סעיף זה ,אלא בהתאם להוראות פקודת הכלבת.
הרואה עצמו נפגע מהחלטת המנהל לפי סעיף )6ד( או )ה( או לפי סעיף  ,7רשאי לערור עליה ,תוך  14ימים מיום
.8
מסירת ההחלטה ,לפני ראש המועצה והחלטתו תבוא במקום החלטת המנהל.

החזקת כלב נגוע
.9
אלה:

הוכרז אזור כנגוע בכלבת לפי סעיף  9לפקודת הכלבת וכל עוד לא בוטלה ההכרזה האמורה ,יחולו הוראות
) (1בעל כלב חייב לקשור את כלבו לביתו באופן שלא תהא לכלב גישה חפשית לרשות הרבים;
) (2בעל כלב חייב למנוע את הכלב מלצאת מחוץ לתחום ביתו ,אלא אם כן הכלב מוחזק בידי אדם והוא
קשור ברצועה ולפיו מחסום;
) (3המנהל או הרופא הוטרינר רשאי להורות להשמיד מיד כל כלב המוחזק שלא לפי ההוראות כאמור או
שאין רשיון להחזקתו.

בידוד בעל חיים
)א( נשך בעל חיי ם אדם ,חייב בעלו של בעל החיים תוך עשרים וארבע שעות מעת היוודע לו הדבר או לאחר
.10
דרישת הרופא הוטרינר או המנהל ,לפי המוקדם יותר ,לעשות את אלה:
) (1להודיע על כך למנהל או לרופא הוטרינר;
) (2להביא את בעל החיים לבידוד למלונות המועצה למשך עשרה ימים )להלן  -תקופת הבידוד(.
)ב( בעת מסירת בעל החיים למלונות המועצה לפי הוראות סעיף קטן )א( ,ישלם בעלו למועצה בעד תקופת
החזקתו ,אגרת החזקה ,בשיעור שנקבע בתוספת.
)ג( הובא בעל החיים למלונות הבידוד באמצעות פקיד המועצה ,ישלם בעלו למועצה אגרת הובלה ,כפי שנקבע
בתוספת.
)ד( בכפוף להורא ות חוק עזר זה ולפקודת הכלבת ,יוציאו בעלו של בעל חיים ממאורת הבידוד בתום תקופת
הבידוד כאמור.
)ה( בעל חיים שבעלו לא הוציאו ממאורת הבידוד 5 ,ימים לאחר תום תקופת הבידוד כאמור בסעיף קטן )ד(,
רשאי הרופא הוטרינר לפי שיקול דעתו ,להשמידו ולמוסרו למוסד מדעי לצורך מחקר או למוסד אחר או לאדם.
)ו( כלב שבעל חיים נשך אותו וכן כלב שלגביו התעורר חשש שהוא נגוע במחלת הכלבת ,חייב בעלו להודיע על
כך למנהל ,תוך  24שעות ,ולמסרו לבידוד למלונות המועצה לפי דרישת המנהל.

תשלום בעד החזקה במלונות
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)א( בעל חיים שהוחזק במלונות ,לא ישוחרר ולא יוחזר לבעלו ,אלא לאחר שהבעל שילם את כל הסכום הנדרש
.11
בעד החזקתו והובלתו ,לפי השיעורים שנקבעו בתוספת.
)ב( לא שילם בעלו של בעל החיים את התשלום הנדרש בעד החזקתו במלונות המועצה ,תוך  7ימים מיום
הדרישה ,יראו את בעל החיים כמי שאין לו תובעים ויחולו לגביו הוראות סעיף )7א(.

סמכויות כניסה למקרקעין
המנהל ,הרופא הוטרינר או מפקח ,וכן פקיד המועצה המסייע בידם ,רשאים להיכנס ,באישור ראש המועצה,
.12
בכל עת סבירה ,למקרקעין כדי לבדוק אם קוימו הוראות חוק עזר זה.

עונשין
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  1400שקלים חדשים ,ובעבירה נמשכת ,דינו  -קנס נוסף 55
.13
שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר מתן הודעה עליה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר הרשעתו.

פיצויים
בעלו של בעל -חיים אינו זכאי לתשלום פיצויים בעד פעולה שעשה ראש המועצה ,המנהל ,הרופא הוטרינר,
.14
מפקח או מי שפועל בשמם ומטעמם בהתאם להוראות חוק עזר זה.

אצילת סמכויות
.15

המנהל רשאי ,באישור המועצה ,לאצול לאחר מסמכויותיו לפי הוראות חוק עזר זה.

ביטול
.16

חוק עזר לחוף השרון )פיקוח על כלבים( ,התשל"ג - -1973בטל.

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

.1
.2
.3
.4

בעד אגרת רשיון כולל לוחית מספר ,לכל כלב )למעט כלב מעוקר(

בעד אגרת רשיון כולל לוחית מספר ,לכלב מעוקר
בעד אחזקת כלב במאורת בידוד ,לכל יום
בעד הובלת כלב למאורת בידוד

שיעור האגרה
בשקלים חדשים
47.00
23.50
15.00
35.00

ט' בניסן התשנ"ד ) 21במרס (1994

יוסף שגיא
ראש המועצה האזורית חוף השרון
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