שגיאה! הסגנו אינו מוגדר.

חוק עזר לערד )פיקוח על כלבי וחתולי( ,התשנ"ח1998
פורס:
ת"ט:

חש" ,597
חש" ,602

תשנ"ח ),(4.8.1998
תשנ"ט ),(29.10.1998

עמ' 325
עמ' 76

בתוק( סמכותה לפי סעיפי  250 ,246ו +251לפקודת העיריות ,מתקינה מועצת עיריית ערד חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"בעל כלב"  -אד שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו או בהחזקתו;
"בעל חתול"  -אד שחתול נמצא ברשותו או בפיקוחו או בהחזקתו;
"העיריה"  -עיריית ערד;
"המנהל"  -מי שמועצת העיריה מינתה לרופא הווטרינר של העיריה;
"זריקת חיסו"  -חיסו נגד כלבת כאמור בתקנות הכלבת )רישוי וחיסו ( ,התשל"ד) +1974להל  -תקנות הכלבת(;
"לוחית מספר"  -לוחית מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב מאת המנהל;
"מאורות"  -מלונה ,כלוב ,מקו או מיתק שקבע המנהל להחזקת כלבי בידי העיריה;
"מפקח"  -מי שראש העיריה מינה למפקח לעני חוק עזר זה;
"מקו ציבורי"  -מקו שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו ,לרבות דר ,/רחוב ,שדרה ,ג  ,גינה ,בני  ,מקו עינוג,

שטח המוגדר בתכנית בני ערי כשטח ציבורי פתוח או כשטח לבני ציבורי ,וכ אמצעי תעבורה שלציבור יש אותה
שעה זכות או רשות גישה אליה או מעבר דרכ ,ללא תנאי או בתשלו ,וכ בני או מקו המשמש אותה שעה
להתקהלות ציבורית או דתית ,לרבות רכוש משות( כהגדרתו בחוק המקרקעי  ,התשכ"ט ,+1969למעט מקו ציבורי
שראש העיריה קבע כי מותר לכלבי לעשות בו את צורכיה;
"סימו אלקטרוני"  -סימו תת+עורי על ידי שבב אלקטרוני זעיר המוזרק לצוואר הכלב;
"ראש העיריה"  -לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו בכתב לעני חוק עזר זה ,כול או
מקצת ;
"רשיו"  -רשיו להחזקת כלב או חתול בתחו העיריה.

חובת סימו ורישוי
)א( לא יחזיק אד כלב או חתול בתחו העיריה אלא א כ נית לגביו רשיו מאת המנהל ובהתא לתנאי
.2
הרשיו  ,כולל סימונו האלקטרוני ,ואל צוואר הכלב קשורה לוחית מספר.
)ב( החזקת כלב או חתול בידי אד השוהה זמנית בתחו העיריה ,או בידי תושב העיר המחזיק כלב או חתול
לצור /פיקוח זמני ,לא תהיה טעונה רישוי ,לוחית מספר וסימו אלקטרוני ,א למחזיק יש רשיו בר תוק( להחזקת
אותו כלב או חתול מאת רשות מקומית אחרת ,ובלבד שתקופת ההחזקה לא תעלה על  30ימי.
)ג( החזקת כלב או חתול עד גיל שלושה חודשי אינה טעונה רשיו  ,חיסו או סימו אלקטרוני.
)ד( חיסו כלב או חתול שבוצע בתחו רשות מקומית אחרת ,אינו פוטר את בעלו או מחזיקו מחובת קבלת
רשיו להחזקת הכלב או החתול בתחו העיריה ,מגיל שלושה חודשי ואיל./

קבלת רשיו
)א( רשיו להחזקת כלב או חתול ,יינת למבקש לאחר בדיקה וטרינרית של הכלב או החתול ,חיסונו ,סימונו
.3
האלקטרוני ותשלו האגרה כאמור בסעי( )4א(.
)ב( המנהל רשאי לקבוע תנאי לרשיו  ,ורשאי הוא להורות בדבר אופ החזקת כלב או חתול ,מקו החזקתו
ובידי מי יוחזק; ורשאי הוא להורות בדבר בדיקת הכלב או החתול בידי רופא וטרינר ,מת טיפול לכלב או לחתול
בתנאי ובמועדי שיקבע ומת חיסו נגד מחלת הכלבת.
)ג( המנהל רשאי לסרב לית רשיו או לבטל רשיו שנית  ,מטע סביר הנראה לו ,ובי היתר ,מהטעמי
הבאי:
) (1הכלב הוא בעל מזג פראי;
) (2הכלב מהווה סכנה לבטחו הציבור;
) (3הכלב מקי רעש שהוא מטרד לשכני;
) (4בעל הכלב הורשע יותר מפע אחת בעבירה לפי סעי(  495לחוק העונשי  ,התשל"ז;+1977
) (5אופ החזקת הכלב או החתול גור או עלול לגרו למפגע תברואי;
) (6הכלב או החתול נש /אד ולא הוסגר למאורות העיריה או למאורה שהעיריה הורתה ,תו 24 /שעות
מעת הנשיכה;
) (7הכלב או החתול נש /אד יותר מפעמיי בתקופה של שנתיי;
) (8הכלב או החתול לא קיבל זריקת חיסו נגד כלבת לפי תקנות הכלבת או לא קיבל טיפול שהמנהל
הורה לבצעו;
) (9הכלב משוטט באורח חופשי ברשות הרבי;
) (10בעל הכלב או החתול ,עבר עבירה לפי חוק צער בעלי חיי )הגנה על בעלי חיי( ,התשנ"ד;+1994
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) (11בעל הכלב או החתול לא קיי הוראה מהוראות חוק עזר זה או תנאי מתנאי הרשיו על א(
שהמנהל היתרה בו שיקיימו.
)ד( בקשה לקבלת רשיו תוגש בידי מי שגילו  18שני ומעלה.
)ה( תוקפו של רשיו יהא לשנה אחת מיו הוצאתו.
)ו( בעל כלב או חתול יודיע למנהל על שינוי שחל בפרטי הכלולי ברשיו  ,על מותו של הכלב או החתול או
העברתו לאחר ,תו 30 /ימי מיו השינוי.
)ז( בוטל רשיו לפי סעי( זה ,לא תוחזרנה לבעל הכלב או החתול האגרות ששולמו לעיריה.
)ח( המנהל רשאי להגביל את מספר הכלבי או החתולי שבהחזקת אד אחד ,א מהווי מטרד ,מפגע
תברואי או סיכו לציבור.

אגרת רשיו
)א( בעד רשיו תשול לקופת העיריה אגרה בשיעור שנקבע בתקנה )5א( לתקנות הכלבת.
.4
)ב( בעד כלבה או חתולה מעוקרת ובעד כלב או חתול מסורס ,תשול מחצית מאגרת הרשיו .
)ג( בעד סימו אלקטרוני ,תשול לקופת העיריה אגרה בס 40 /שקלי חדשי.
)ד( בעד אספקת לוחית מספר חדשה במקו לוחית מספר שאבדה או ניזוקה ,תשול לקופת העיריה אגרה
בס 2 /שקלי חדשי.
)ה( עיוור פטור מתשלו אגרת רשיו בעד כלב המשמש לו כלב נחייה.

חובת חיסו וטיפול
.5

)א( בעל כלב או חתול יגרו לחיסונ מפני מחלת הכלבת ,פע בשנה מגיל שלושה חודשי.
)ב( המנהל רשאי להורות לבעל כלב או חתול לית לכלב או לחתול חיסו או טיפול הדרושי לבריאות

הציבור.
)ג( בעל כלב או חתול שקיבל הוראות כאמור בסעי( קט )ב( ימלא אחריה .
)ד( המנהל רשאי לקבוע הסדרי לחיסו או לטיפול בכלב או בחתול ,לרבות עיקור או סירוס ,ובעל הכלב או
החתול ישל בעד החיסו או הטיפול אגרה בשיעור שנקבע בתקנה )5ב( לתקנות הכלבת.

הסגרת כלב למאורות

תיקו  :תשנ"ט

)א( בעל כלב שהמנהל סירב לית לו רשיו או שהרשיו שנית לו בוטל ,ימסור את הכלב למאורות העיריה או
.6
למאורות כפי שיורה לו המנהל ,תו 4 /ימי מקבלת ההודעה על הסירוב או הביטול.
)ב( כלב משוטט או שאי לבעלו רשיו להחזקתו או שאינו נושא על צווארו לוחית מספר או שאינו מסומ
בסימו אלקטרוני ,יתפסהו שוטר או מפקח וימסרהו למאורות העיריה או למאורות שיורה המנהל; א אי אפשר
לתפסו ,רשאי שוטר או מפקח להשמיד את הכלב.
)ג( המנהל רשאי להורות על תפיסת כלב ,שלא קוימו לגביו תנאי הרשיו  ,ועל הסגרתו למאורות העיריה או
למאורה אחרת ,על פי החלטתו.
)ד( הוסגר כלב למאורות ,הוא לא יוחזר לבעלו ,אלא א כ הוצא לגביו רשיו  ,הכלב חוס וסומ בסימו
אלקטרוני ,ושולמו לקופת העיריה כל האגרות המפורטות בסעי( קט )ה(.
)ה( בעד רישוי ,חיסו וסימו כלב בסימו אלקטרוני ,ישולמו האגרות שנקבעו בתוספת בסעי(  .4עבור הובלת
כלב למאורות העיריה או למאורות שיורה המנהל ובעד ימי השהות של הכלב במאורות ,ישל בעלו לקופת העיריה
אגרות כאמור בסעי( )10ד(.

השמדת כלב שהוסגר
)א( הוסגר למאורות כלב משוטט ולא הוגשה בקשה להחזרתו ,תו 5 /ימי מעת הסגרתו ,רשאי המנהל
.7
למסור את הכלב לאחר או להורות על השמדתו.
)ב( הוסגר כלב למאורות ,רשאי המנהל לסרב לבקשת בעלו להחזירו אליו ,א התקיימו לגבי הכלב אחד או
יותר מ הטעמי שפורטו בסעי( )3ג( ,ולהורות על מסירתו או השמדתו תו 14 /ימי מיו מסירת ההודעה לבעל
הכלב בדבר הסירוב כאמור.
)ג( המנהל רשאי להארי /את התקופות המפורטות בסעיפי קטני )א( ו)+ב( ,לפי שיקול דעתו ,א נראה לו
שהכלב הוא בעל ער /או לקצר מטעמי של סכנה לבריאות הציבור.

ערר
על החלטות המנהל כאמור בסעי(  7רשאי בעל הכלב לערער בפני ראש העיריה ,ובלבד שהגיש את הערר בכתב
.8
תו 5 /ימי מיו קבלת ההודעה על סירוב להחזיר את הכלב; החלטה בכתב מאת ראש העיריה תהיה סופית.

נשיכה
.9

)א( נש /כלב או חתול אד ,יעשה בעל הכלב או החתול ,תו 24 /שעות מעת היוודע לו הדבר ,דברי אלה:
) (1יודיע על כ /למנהל;
) (2יביא את הכלב או החתול ,לפי העני  ,לבידוד למאורות העיריה או למאורות כפי שיורה
המנהל ,למש 10 /ימי.
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)ב( כלב או חתול שבעל חיי נש /אות וכ כלב או חתול שלגביה התעורר חשש שהינ נגועי במחלת
הכלבת ,יודיע בעלו על כ /למנהל ,תו 24 /שעות ,וימסר לבידוד למאורות העיריה או למאורות שיורה המנהל.
)ג( בסעי( זה" ,נש – "/לרבות חשד לנשיכה ,וגרימת שריטה כאשר ,לדעת המנהל ,מחייבת מסירת הכלב או
החתול לבידוד.

תשלו בעד מאורות העיריה
)א( הוחזק כלב או חתול במאורות ,הוא לא ישוחרר ולא יוחזר לבעלו א אינו מחוס  ,אלא לאחר שבעלו
.10
יחסנו ,יקבל לגביו רשיו תק( ,יסמנו בסימו אלקטרוני וישל לקופת העיריה ,בעד כל יו שהוחזק במאורות ,אגרה
כאמור בסעי( קט )ד(.
)ב( לא שיל בעל הכלב או החתול את התשלו בעד החזקת הכלב או החתול במאורות ,תו 5 /ימי מיו
הדרישה ,יראו את הכלב או החתול כמי שאי לו תובעי ויחולו לגביו הוראות סעי( )7א(.
)ג( המנהל רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לאכס במאורות העיריה כלב או חתול ,לפי בקשת בעלו ,בתנאי
ולתקופה שיקבע.
)ד( בעד אכסו כלב או חתול במאורות העיריה לפי סעי( קט )א( ו)+ג( ישל בעלו מראש לעיריה אגרה
שנקבעה בתקנה  5לתקנות הכלבת )החזקת כלבי ,חתולי וקופי במאורות בידוד( ,התשי"ט.+1959
)ה( לא הוציא בעל כלב או את* כלבו או את חתולו ,לפי העני  ,ממאורות העיריה לאחר תו התקופה
שסוכמה מראש ,רשאי המנהל לפעול לפי הוראות סעי( )7א(.
*

כ /פורס ברשומות; חש" .597

אחזקת כלב
)א( בעל כלב ימנע בעדו מלצאת מחו 2לתחו ביתו ,וכ ימנע מאחר להוציאו מחו 2לתחו ביתו ,אלא א כ
.11
הכלב מוחזק בידי אד המסוגל לשלוט בו ,הכלב קשור ברצועה שאורכה אינו עולה על  2מטרי ופיו של הכלב חסו
בזמ שאינו מאפשר לו לנשו./
)ב( לא יאכיל אד כלב במקו ציבורי.
)ג( בעל כלב ייפנה מיד ,בשקית נילו אטומה ,לכלי אשפה ,צואה שהטיל הכלב במקו ציבורי או במקו
פרטי שאינו בבעלותו.
)ד( האמור בסעי( קט )ג( לא יחול א הכלב עשה את צרכיו במקו שקבע המנהל או א בעל הכלב הינו
עיוור והכלב משמש לו ככלב נחיה.

אחזקת חתול
)א( לא יחזיק אד בתחו העיריה חתול ,אלא א כ תלה על צווארו של החתול קולר בצבע בולט.
.12
)ב( נמצא חתול משוטט בתחו העיריה ,רשאי המנהל או מפקח לתפסו ולהעבירו למאורות העיריה; וא אי
אפשר לתפסו ,רשאי המנהל או מפקח להשמידו.
)ג( לא יאכיל אד חתול במקו ציבורי.

סמכויות כניסה למקרקעי
)א( המנהל או מפקח וכ פקיד עיריה המסייע ביד ,רשאי להיכנס ,בכל עת סבירה למקרקעי  ,כדי לברר
.13
א קוימו הוראות חוק עזר זה ,ולעשות מעשה הדרוש לביצוע הוראותיו.
)ב( לא יפריע אד למנהל ,למפקח ולאד המסייע ביד ולא ימנע בעד מלבצע דבר על פי סמכויותיה או
על פי תפקידיה לפי הוראות חוק עזר זה.

פיצויי
העיריה או מי שפועל בשמה ומטעמה פטורי מתשלו פיצוי בשל פעולה או מחדל שעשו או נמנעו מעשיית,
.14
לפי העני  ,לפי הוראות חוק עזר זה.

אצילת סמכויות
.15

המנהל רשאי ,באישור מועצת העיריה ,לאצול לאחר את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כול או מקצת .

הצמדה למדד
סכומי האגרות הנקובי בסעי( )4ג( ו)+ד( יעלו ב +1בכל חודש שלאחר פרסו חוק עזר זה )להל – יו
.16
ההעלאה( ,בשיעור עליית המדד שפורס לאחרונה לפני יו ההעלאה לעומת המדד שפורס לאחרונה לפני יו
ההעלאה שקד לו.

הוראת שעה
על א( האמור בסעי(  ,16יעלו סכומי האגרות הנקובי בסעיפי )4ג( ו)+ד( ב +1בחודש שלאחר פרסו חוק
.17
עזר זה )להל  -יו ההעלאה הראשו ( ,בשיעור עליית המדד שפורס לאחרונה לפני יו ההעלאה הראשו לעומת
המדד שפורס בחודש ספטמבר .1997
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שגיאה! הסגנו אינו מוגדר.
ביטול
.18

חוק עזר לערד )פיקוח על כלבי וחתולי( ,התשנ"א - +1991בטל.

כ"א באב התשנ"ז ) 24באוגוסט (1997

בצלאל טביב
ראש עיריית ערד
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