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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ו -24לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה המקומית אליכין
חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
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"בעל כלב"  -אדם שבפיקוחו או ברשותו נמצא כלב;
"המועצה"  -המועצה המקומית אליכין;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שראש המועצה הסמיכו בכתב לענין חוק עזר זה;
"מנהל"  -מי שהמועצה מינתה אותו להיות מנהל השירות הוטרינרי של המועצה;
"מפקח"  -מי שראש המועצה מינה אותו להיות מפקח לענין חוק עזר זה;
"רשיון"  -רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה;
"לוחית מספר"  -לוחית מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב מאת ראש המועצה;
"מלונות המועצה"  -מלונה ,כלוב וכל מקום או מיתקן שקבע המנהל להחזקת כלבים בתחום המועצה.

חובת רשיון
)א( לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אם ניתן לו רשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון ,ועל
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צוואר הכלב קשורה לוחית מספר.
)ב( אדם השוהה באופן זמני בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו ,וכן תושב המועצה המחזיק כלב בפיקוח
זמני ,לא יהא חייב ברשיון מאת המנהל ובלוחית מספר ,אם יש לו רשיון בר תוקף להחזקת הכלב מאת רשות מוסמכת
אחרת שמחוץ לתחום המועצה בתנאי שתקופת האחזקה לא תעלה על  30ימים.

רשיון
)א( בקשה לקבלת רשיון תוגש בטופס שקבע המנהל.
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)ב( המנהל רשאי ליתן רשיון ולקבוע בו תנאים ,ובנוסף לכל תנאי שיקבע ,רשאי הוא להורות בדבר אופן
החזקת הכלב ,מקום אחזקתו או בידי מי יוחזק ,וכן רשאי הוא להורות בדבר בדיקת הכלב בידי רופא וטרינרי ומתן
טיפול לכלב בתנאים ובמועדים שיקבע.
)ג( המנהל רשאי לסרב ליתן רשיון או לבטל רשיון שניתן ,מכל טעם סביר שיראה לו ,ובין היתר מהטעמים
הבאים:
) (1הכלב הוא בעל מזג פראי;
) (2הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור;
) (3הכלב מקים רעש שהוא מטרד לשכנים;
) (4בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת בעבירה לפי סעיף )495א( לחוק העונשין ,התשל"ז;-1977
) (5אופן החזקת הכלב גורם או עלול לגרום למפגעי תברואה;
) (6הכלב נשך אדם ולא הוסגר למלונות המועצה או למלונות שהמועצה הורתה;
) (7הכלב נשך אדם יותר מפעמיים בתקופה של שנתיים.
)ד( אישר המנהל מתן רשיון ,יתן למבקש ,לאחר תשלום האגרות שנקבעו בסעיף  ,4רשיון ולוחית מספר.
)ה( תקפו של רשיון יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו.
)ו( בעל כלב חייב להודיע למנהל על כל שינוי שחל בפרטים הכלולים ברשיון.

אגרת רשיון ולוחית מספר
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)א( בעד רשיון תשולם לקופת המועצה אגרה בסך  15שקלים ובעד לוחית מספר אגרה בסך  2שקלים.
)ב( עיוור פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.
)ג( המנהל רשאי לפטור מתשלום אגרת רשיון ,כולה או מקצתה בעד כלב המשמש לשמירה חיונית.

חובת חיסון
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בעל כלב חייב להביאו לשם חיסונו נגד כלבת למקום שיקבע המנהל ובמועד שיקבע.

הסגרת כלב למלונות
)א( בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון ,או שהרשיון שניתן לו בוטל ,ימסור את הכלב למלונות המועצה או
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למלונות כפי שתורה לו המועצה ,תוך  5ימים מיום קבלת ההודעה על הסירוב או הביטול.
)ב( כלב שאין רשיון להחזקתו או שאינו נו שא על צווארו לוחית מספר ,יתפסהו שוטר ,מפקח או פקיד
המועצה וימסרהו למלונות המועצה או למלונות שתורה המועצה; אם אי אפשר לתפסו ,רשאי השוטר ,מפקח או פקיד
המועצה להשמידו.

)ג( המנהל רשאי להורות על תפיסת כלב שלא קויימו תנאי הרשיון לגביו ועל הסגרתו למלונות המועצה או
למלונות שהמועצה תורה.
)ד( כלב שהוסגר למלונות ,רשאי המנהל לאפשר את שחרורו בתנאים שיקבע.

ערר
הרואה עצמו נפגע מהחלטת המנהל לפי סעיפים )3ג( או )6ג( רשאי לערור עליה ,תוך  5ימים ,לפני ראש
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המועצה; החלטת ראש המועצה תהא סופית.

השמדת כלב שהוסגר
)א( הוסגר כלב למלונות ולא הוגשה בקשה להחזירו תוך  10ימים מעת הסגרתו ,רשאי המנהל להורות למסור
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את הכלב למי שיורה או להורות על השמדתו.
)ב( הוסגר כלב למלונות והמנהל סירב לבקשת בעלו להחזירו אליו ,רשאי המנהל להורות על מסירתו או
השמדתו בתום  14ימים מיום מסירת ההודעה לבעל הכלב בדבר הסירוב האמור ,אלא אם הודיע בעל הכלב בכתב,
תוך המועד האמור ,על הגשת ערר לבית משפט להחזרת הכלב ,ובתנאי שבעל הכלב ישלם למועצה ,בתחילת כל תקופה
של  21ימים שלפני מועד החלטת בית המשפט ,אגרת החזקה בסך  8שקלים לכל יום.
)ג( כלב שנמסר למלונות לפי סעיף )6ב(  ,מותר למסרו או להשמידו אם לא נמצאו לו תובעים תוך  15ימים
מעת תפיסתו.

אזור נגוע בכלבת
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)א( הוכרז אזור כנגוע בכלבת לפי סעיף  9לפקודת הכלבת ,1934 ,וכל עוד לא בוטלה ההכרזה חייב בעל כלב -
) (1לקשור את כלבו לביתו באופן שלא תהא לכלב גישה לרשות הרבים;
) (2למ נוע מן הכלב לצאת לרשות מחוץ לתחום ביתו ,אלא אם הכלב מוחזק בידי אדם והוא קשור

ברצועה ובפיו זמם;
)ב( המנהל רשאי להורות על השמדתו המיידית של כל כלב המוחזק שלא לפי ההוראות כאמור או שאין רשיון
להחזקתו.

בידוד כלב חשוד
)א( כלב שנשך אדם חייב בעל הכלב ,תוך  24שעות מעת שנודע לו הדבר:
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) (1להודיע על כך למנהל;
) (2להביאו למשך  10ימים לבידוד למלונות המועצה או למלונות כפי שהמועצה תורה.
)ב( כלב שבעל חיים נשך אותו וכן כלב שהתעורר לגביו חשד שהוא נגוע בכלבת ,חייב בעלו להודיע על כך
למנהל תוך  24שעות ולפי דרישת המנהל למסרו לבידוד למלונות המועצה או למלונות שהמועצה תורה.

תשלום בעד החזקת כלב
)א( כלב שהוחזק במלונות לא ישוחרר ולא יוחזר  -אלא לאחר שישולם לקופת המועצה סך  8שקלים בעד כל
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יום שבו הוחזק במלונות; ואולם רשאי המנהל לפטור מתשלום בעד החזקת כלב לפי סעיף )10ב( ,מסיבות שייראו לו.
)ב( לא שילם בעל הכלב את התשלום כאמור בסעיף קטן )א( ,תוך  7ימים מיום הדרישה ,יראו את הכלב כמי
שאין לו תובעים ויחולו לגביו הוראות המפורטות בסעיף )8ג(.

החזקת כלב במקום ציבורי
לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי ,ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק כאמור ,אלא אם הכלב קשור היטב
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ומחסום בפיו.

כניסה לחצרים
המנהל או המפקח וכן פקיד המועצה המסייע בידם רשאים להיכנס בכל זמן סביר לכל מקרקעין לצורך קיום
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חוק עזר זה.

עבירות ועונשין
)א( העובר על הוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  500שקלים ,ואם היתה העבירה נמשכת ,קנס נוסף  20שקלים
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לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שהמנהל התרה בו בכתב או לאחר שהורשע.
)ב( האמור בסעיף קטן )א( אינו בא לגרוע מסמכויות הענישה של שופט לפי כל דין.

פיצויים
בעל כלב אינו זכאי לפיצויים בעד פעולה לפי חוק עזר זה שעשה ראש המועצה ,המנהל ,מפקח או מי שפועל
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בשמם או מטעמם.

אצילת סמכויות
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המנהל רשאי ,באישור המועצה ,לאצול לאחר את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן.
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