
1992-חוק עזר לנס ציונה (פיקוח על כלבים), התשנ"ג   
 88עמ'    , )1.12.1992(תשנ"ג  ,  496חש"ם    פורסם:

, מתקינה המועצה  1934לפקודת הכלבת,    17לפקודת המועצות המקומיות, וסעיף    22בתוקף סמכותה לפי סעיף  
 המקומית נס ציונה חוק עזר זה: 

 הגדרות 
 -בחוק עזר זה  . 1

 אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו; - "בעל כלב" 
 מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב מאת המועצה המקומית; - לוחית- מספר" -"לוחית

 רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה המקומית; - "רשיון" 
 המועצה המקומית נס ציונה; - "המועצה המקומית" 

 ית הסמיכו לענין חוק עזר זה; לרבות אדם שראש המועצה המקומ- "ראש המועצה המקומית" 
הרופא הוטרינר של המועצה, לרבות אדם שהרופא הוטרינר, באישור המועצה המקומית אצל לו  - "הרופא הוטרינר"  

 בכתב מסמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן; 
 מי שהרופא הוטרינר מינהו לפקח לענין חוק עזר זה; - "פקח" 

 , והתקנות על פיה; 1934 פקודת הכלבת,- "פקודת הכלבת" 
מלונה, כלוב, מכלאה וכל מקום שקבע הרופא הוטרינר להחזקת כלבים בידי המועצה  - "מלונות המועצה המקומית"  

 המקומית, לרבות מאורות בידוד של המועצה המקומית; 
 נריים; מאורות בידוד לחיות לצורך תצפית של כלבת, שאושרו בידי מנהל השירותים הוטרי- "מאורות בידוד" 
 כל מקום שיש לציבור גישה אליו, לרבות חצרות וחדרי מדרגות בבתים משותפים; - "מקום ציבורי" 
 כל בית שיש בו יותר מדירת מגורים אחת. - "בית משותף" 

 מספר - חובת רשיון, חיסון ולוחית 
 -לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה המקומית, אלא אם כן הכלב  )א( . 2

כלבת  )1( נגד  בעתון    חוסן  יפורסמו  ואשר  הוטרינר,  הרופא  לזמן,  מזמן  לכך,  שיקבע  ובמועד  במקום 
 המקומי; 

 מספר. -ניתן לגביו רשיון מאת ראש המועצה המקומית ועל צווארו קשורה לוחית )2(
אדם השוהה זמנית בתחום המועצה המקומית ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב המועצה המקומית המחזיק    )ב(

ובלוחית ברשיון  חייבים  יהיו  לא  זמני,  לפיקוח  אחרת  -כלב  מקומית  מרשות  תוקף  בר  רשיון  לו  שיש  ובלבד  מספר, 
 ימים.   15להחזקת אותו כלב ותקופת ההחזקה בתחום המועצה המקומית לא תעלה על 

 בקשה לרשיון ותקפו 
 בעל כלב המבקש רשיון יגיש לראש המועצה המקומית בקשה על כך בטופס שיקבע הרופא הוטרינר. )א( . 3

תקנות    -להלן  (  -1974, התשל"ד)חיסון (לא יינתן רשיון אלא לכלב שחוסן נגד כלבת בהתאם לתקנות הכלבת    )ב(
 . )הכלבת

ראש המועצה המקומית רשאי ליתן רשיון ולקבוע בו תנאים, לרבות תנאים בדבר אופן החזקת הכלב, מקום    )ג(
 החזקתו או בידי מי יוחזק. 

הרופא הוטרינר ינהל פנקס ובו יירשמו פרטים מלאים על כל כלב שניתן לגביו רשיון; בעל כלב ימציא לרופא    )ד(
 הוטרינר לפי דרישתו פרטים כאמור.

, רשיון  4ר ראש המועצה המקומית מתן רשיון, יקבל המבקש, לאחר תשלום האגרה שנקבעה בסעיף  איש  )ה(
 מספר. - ולוחית

 רשיון שניתן לפי חוק עזר זה, תקפו לשנה אחת מיום הוצאתו. )ו(
בעל כלב חייב להודיע לרופא הוטרינר על כל שינוי שחל בפרטים הכלולים ברשיון, לרבות מותו או העברתו   )ז(

 ימים מיום השינוי.  30כלב לבעלות אחרת, תוך של 

 אגרה 
 שקלים חדשים. 30מספר ישלם המבקש לקופת המועצה המקומית אגרת רשיון בסך -בעד רשיון ולוחית )א( . 4

 עיוור פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.  )ב(

 סירוב ליתן רשיון 
 ליתן רשיון או לבטל רשיון, אם לדעתו התקיים אחד מדברים מאלה: ראש המועצה המקומית רשאי לסרב    )א( . 5

 הכלב הוא בעל מזג פראי;  )1(
 הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור או לבריאותו או לבטחון בעל חיים אחר או לבריאותו;  )2(
 הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים;  )3(



, או על החזקת  -1977לחוק העונשין, התשל"ז  495בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת בעבירה לפי סעיף    )4(
 כלב בתנאים המסכנים את בריאות הציבור.

 הכלב מוחזק באופן הגורם או עלול לגרום למפגע תברואה;  )5(
 הכלב לא קיבל זריקות חיסון נגד כלבת כקבוע בתקנות הכלבת;  )6(
 שעות מעת הנשיכה;  24נשך אדם ולא הוסגר למאורות הבידוד תוך  הכלב  )7(
 הכלב נשך אדם יותר מפעמיים.  )8(

 . 4ראש המועצה המקומית שביטל רשיון לפי סעיף זה, לא יחזיר את האגרה ששולמה לפי סעיף  )ב(

 החזקת כלב 
בורי, אלא אם כן הכלב מוחזק  לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום צי . 6

 בידי אדם והוא קשור היטב ברצועה ומחסום על פיו. 

 הסגרת כלבים למלונות המועצה המקומית 
ימים    3בוטל, יסגיר את הכלב למלונות המועצה המקומית תוך    בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון או שרשיונו   )א( . 7

 מיום קבלת ההודעה על הסירוב או הביטול כאמור. 
מספר או שנמצא במקום ציבורי שלא בהתאם  -כלב שאין רשיון להחזקתו או שאינו נושא על צווארו לוחית  )ב(

מית; אם אי אפשר לתפסו רשאי השוטר או  , יתפסהו פקח או שוטר ויסגירהו למלונות המועצה המקו 6להוראות סעיף 
 הפקח להשמידו. 

הרופא הוטרינר רשאי להורות על תפיסת כלב ועל הסגרתו למלונות המועצה המקומית, אם לא קויימו לגביו    )ג(
 . )א(תנאי הרשיון או שבעלו לא הסגירו כאמור בסעיף קטן 

 טיפול בכלב שהוסגר 
ית, רשאי הרופא הוטרינר לדרוש מבעל הכלב לקחתו וכן רשאי הוא  הוסגר כלב למלונות המועצה המקומ  )א( . 8

לאפשר את שחרורו בתנאים שיקבע ובלבד שבעל הכלב הציג בפניו רשיון תקף להחזקתו ושילם למועצה את התשלומים  
 . 10הנקובים בסעיף 

ות המועצה  שעות מעת שנדרש לכך או לא הוציאו ממלונ  24לא שילם בעל הכלב את התשלום הנדרש תוך    )ב(
, יראו את הכלב כמי שאין לו תובעים ויחולו לגביו הוראות סעיף  )א(המקומית במועד שנדרש לכך כאמור בסעיף קטן  

 .)ג(קטן 
ימים מעת הסגרתו, רשאי הרופא    3הוסגר כלב למלונות המועצה המקומית ולא הוגשה בקשה להחזרתו תוך    )ג(

 על השמדתו.  הוטרינר למסור את הכלב למי שיורה או להורות 
אם    )ד( אליו  להחזירו  בעלו  לבקשת  לסרב  הוטרינר  הרופא  רשאי  המקומית,  המועצה  למלונות  כלב  הוסגר 

 . )א(5התקיימו בכלב אחד או יותר מהדברים המפורטים בסעיף 
ימים    4, רשאי הוא להורות על מסירתו או השמדתו בתום  )ד(סירב הרופא הוטרינר כאמור בסעיף קטן    )ה(

מסירת הודעה לבעל הכלב בדבר הסירוב, אלא אם כן הודיע לו בעל הכלב בכתב, תוך המועד האמור, על הגשת  מיום  
 ערר על כך לראש המועצה המקומית.

, רשאי לערור עליה  )ה(  -  )ד(בעל כלב הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת הרופא הוטרינר לפי סעיפים קטנים    )ו(
מים מיום שנמסרה לידו ההחלטה, והחלטתו של ראש המועצה המקומית תבוא  י   4בפני ראש המועצה המקומית, תוך  

 במקום החלטת הרופא הוטרינר. 

 בידודו של כלב חשוד 
 - שעות מעת היוודע לו הדבר  24נשך או שרט כלב אדם, חייב בעל הכלב, תוך   )א( . 9

 להודיע על כך לרופא הוטרינר;  )1(
 10צה המקומית או במקום שיורה לו הרופא הוטרינר, למשך להביא את הכלב לבידוד במלונות המוע )2(

 . )תקופת הבידוד  -להלן (ימים או לתקופה אחרת שיקבע הרופא הוטרינר לפי שיקול דעתו 
כלב שבעל חיים נשך אותו וכן כלב שלגביו התעורר חשש שהוא נגוע במחלת הכלבת, חייב בעלו להודיע על    )ב(

 ולמוסרו לבידוד במלונות המועצה המקומית או במקום שיורה לו הרופא הוטרינר.   שעות, 24כך לרופא הוטרינר, תוך 
כלב שנמסר לבידוד במלונות המועצה המקומית ותקופת הבידוד לגביו נסתיימה, ינהגו בו כבכלב שהוסגר    )ג(

 . 8ויחולו לגביו הוראות סעיף 
 לרבות חשד לנשיכה.  -בסעיף זה, "נשך"   )ד(

 ות תשלום בעד החזקה במלונ 
שקלים    30הוחזק כלב במלונות המועצה המקומית, חייב בעלו לשלם לקופת המועצה המקומית סכום של  )א( . 10

שקלים    11חדשים בעד הובלת הכלב למלונות המועצה המקומית, אם הובל לשם בידי המועצה המקומית, וסכום של  
ימים במלונות    10מקומית: הוחזק הכלב במשך חדשים בעד כל יום או חלק ממנו שבו הוחזק הכלב במלונות המועצה ה

 שקלים חדשים בעד התקופה כאמור.  80המועצה המקומית, ישלם בעלו לקופת המועצה  המקומית 

 



 סמכויות כניסה למקרקעין 
הרופא הוטרינר או הפקח רשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לכל מקרקעין כדי לבדוק אם קויימו הוראות    )א( . 11

 חוק עזר זה. 
 לרבות חצרות ובתים. -בסעיף זה, "מקרקעין"  )ב(

 תחולה על בעלי חיים נוספים
 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על חתול או קוף.  -10ו 9, 8הוראות סעיפים  . 12

 עונשין 
שקלים חדשים, ואם היתה העבירה נמשכת, דינו    900קנס    -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו    )א( . 13

שקלים חדשים, לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה עליה הודעה בכתב מאת הרופא הוטרינר    36קנס נוסף    -
 או אחרי הרשעתו. 

 אינו בא לגרוע מסמכויות הענישה לפי כל דין.   )א(האמור בסעיף קטן  )ב(

 פיצויים 
צויים בעד פעולה שעשה ראש המועצה המקומית, הרופא הוטרינר, הפקח או מי שפועל בשמם  לא ישולמו פי  . 14

 ומטעמם בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 ביטול 
 בטל.   - -1964, התשכ"ד)פיקוח על כלבים(חוק עזר לנס ציונה  . 15

 )1992באוגוסט  23(כ"ד באב התשנ"ב 
 ניסן קרופסקי 

 ראש המועצה המקומית נס ציונה 
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