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בתוק" סמכותה לפי סעיפי  23 ,22ו $24לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה המקומית קרית$
טבעו( חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"בעל כלב"  -אד שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו;
"המועצה"  -המועצה המקומית קרית$טבעו(;
"לוחית מספר"  -לוחית מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב מאת ראש המועצה;
"מלונות המועצה"  -מלונה ,כלוב וכל מקו או מיתק( שקבע המנהל להחזקת כלבי בידי המועצה;
"מפקח"  -מי שראש המועצה מינה אותו להיות מפקח לעני( חוק עזר זה;
"פקודת הכלבת"  -פקודת הכלבת;1934 ,
"ראש המועצה"  -לרבות מי שראש המועצה הסמיכו בכתב לעני( חוק עזר זה;
"המנהל"  -מי שהמועצה מינתה אותו להיות מנהל השירות הוטרינרי של המועצה;
"רשיו"  -רשיו( להחזקת כלב בתחו המועצה.

חובת רשיו
)א( לא יחזיק אד כלב בתחו המועצה אלא א נית( לו לגביו רשיו( מאת המנהל ובהתא לתנאי הרשיו(,
.2
ועל צואר הכלב קשורה לוחית מספר.
)ב( אד השוהה זמנית בתחו המועצה ומחזיק כלב ברשותו ,וכ( תושב בתחו המועצה המחזיק כלב
בפיקוח זמני ,לא יהא חייב ברשיו( מאת המנהל ובלוחית מספר ,א יש לו רשיו( בר$תוק" מאת רשות מוסמכת אחרת
שמחו +לתחו המועצה להחזקת אותו כלב ותקופת ההחזקה לא תעלה על  30יו.

רשיו
)א( בקשה לקבלת רשיו( תוגש למנהל ,בטופס שיקבע המנהל.
.3
)ב( המנהל רשאי לית( רשיו( ולקבוע תנאי הרשיו( ,ובנוס" לכל תנאי שיקבע רשאי הוא להורות בדבר אופ(
החזקת הכלב ,מקו החזקתו או בידי מי יוחזק ,וכ( רשאי הוא להורות בדבר בדיקת הכלב בידי רופא וטרינרי ומת(
טיפול לכלב בתנאי ובמועדי שיקבע.
)ג( המנהל רשאי לסרב לית( רשיו( ,לבטל רשיו( שנית( ,מכל טע סביר הנראה לו ,ובי( היתר מהטעמי
הבאי:
) (1הכלב הוא בעל מזג פראי;
) (2הכלב מהווה סכנה לבטחו( הציבור;
) (3הכלב מקי רעש שהוא מיפגע לשכני;
) (4בעל הכלב הורשע יותר מפע אחת בעבירה לפי סעי" )495א( לחוק העונשי( ,התשל"ז;$1977
) (5אופ( החזקת הכלב גור או עלול לגרו למפגעי תברואה;
) (6הכלב נש -אד ולא הוסגר למלונות המועצה או למלונות שהמועצה הורתה;
) (7הכלב נש -אד יותר מפעמיי בתקופה של שנתיי.
)ד( אישר המנהל מת( רשיו( ,ית( למבקש ,לאחר תשלו האגרה שנקבעה בסעי"  4רשיו( ולוחית מספר.
)ה( תוקפו של יפקע ביו  31בדצמבר שלאחר נתינתו.
)ו( בעל כלב חייב להודיע למנהל על כל שינוי שחל בפרטי הכלולי ברשיו(.

אגרת רשיו ולוחיתמספר
.4

תיקו( :תשנ"ה* *

)א( בעד רשיו( תשול לקופת המועצה אגרת רשיו( בס 22 -שקלי חדשי*.
)ב( עוור פטור מתשלו אגרת רשיו( בעד כלב המשמש לו מורה דר.-
)ג( המנהל רשאי לפטור מתשלו אגרת רשיו( ,כולה או מקצתה ,בעד כלב המשמש לשמירה חיונית.

*

תחילה ביו  ;28.7.1988חש" .OSM< 375

**

לשו( התיקו(" :בסעי" )4א( לחוק עזר לקרית טבעו( )פיקוח על כלבי( ,התשמ"א ,$1980במקו " 15שקלי" יבוא " 54שקלי חדשי" ובמקו " 2שקלי" יבוא " 6שקלי
חדשי""; לא נית( לבצע את התיקו( כלשונו; חש" . 534

חובת חיסו
.5

בעל כלב חייב להביאו לחיסו( נגד כלבת במועד ובמקו שיקבע המנהל.
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הסגרת כלב למלונות
)א( בעל כלב שסירבו לית( לו רשיו( ,או שהרשיו( שנית( לו בוטל ,ימסור את הכלב למלונות המועצה או
.6
למלונות כפי שתורה המועצה ,תו 4 -ימי מיו קבלת הודעה על הסירוב או הביטול.
)ב( כלב שאי( רשיו( להחזקתו או שאינו נושא על צווארו לוחית מספר ,יתפסהו שוטר ,מפקח או פקיד
המועצה וימסרהו למלונות המועצה או למלונות שתורה המועצה; א אי אפשר לתפסו רשאי השוטר ,המפקח או
פקיד המועצה להשמידו.
)ג( המנהל רשאי להורות על תפיסת כלב שלא קויימו תנאי הרשיו( לגביו ועל הסגרתו למלונות המועצה או
למלונות שהורתה המועצה.
)ד( כלב שהוסגר למלונות ,רשאי המנהל לאפשר את שחרורו בתנאי שיקבע.

ערר
הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת המנהל לפי סעי" )3ג( או )6ג( רשאי לערור עליה ,בתו 5 -ימי ,בפני ראש
.7
המועצה והחלטתו של ראש המועצה תהא סופית.

השמדת כלב שהוסגר

תיקו( :תשמ"ט

)א( הוסגר כלב למלונות ולא הוגשה בקשה להחזרתו תו 10 -ימי מעת הסגרתו ,רשאי המנהל למסור את
.8
הכלב למי שיורה או להורות על השמדתו.
)ב( הוסגר כלב למלונות והמנהל סירב לבקשת בעלו להחזירו אליו ,רשאי המנהל להורות על מסירתו או
השמדתו בתו 10 -ימי מיו מסירת ההודעה לבעל הכלב בדבר הסירוב האמור ,אלא א כ( הודיעוהו בכתב ,תו-
המועד האמור ,על הגשת ערר לבית משפט מוסמ -שהכלב יוחזר לבעליו ובתנאי שבעל הכלב שיל למועצה ,מראש,
בתחילת כל תקופה של  21ימי שלפני מועד החלטת בית המשפט ,אגרת אחזקה בס -של  15שקלי חדשי* ליו.
)ג( כלב שנמסר למלונות לפי סעי" )6ב( ,מותר למסרו או להשמידו א לא נמצאו לו תובעי תו 10 -ימי
מעת תפיסתו.
תחילה ביו ; 12.7.1990חש" . 429

אזור נגוע בכלבת
.9

הוכרז אזור כנגוע בכלבת לפי סעי"  9לפקודת הכלבת ,וכל עוד לא בוטלה ההכרזה -
) (1בעל כלב חייב לקשור את כלבו לביתו באופ( שלא תהא לכלב גישה חופשית לרשות הרבי או למעבר
עוברי אורח;
) (2בעל כלב חייב למנוע מהכלב לצאת לרשות מחו +לתחו ביתו ,אלא א הכלב מוחזק בידי אד והוא
קשור ברצועה ובפיו זמ;
) (3המנהל רשאי להורות להשמיד מיד כל כלב המוחזק שלא לפי ההוראות כאמור או שאי( רשיו(
להחזקתו.

בידוד של כלב חשוד
.10

)א( נש -כלב אד ,חייב בעל הכלב תו 24 -שעות מעת היוודע לו הדבר -
) (1להודיע על כ -למנהל;
) (2להביאו לבידוד למלונות המועצה או למלונות כפי שתורה המועצה למש 10 -ימי.
)ב( כלב שבעל חיי נש -אותו וכ( כלב שלגביו התעורר חשד שהוא נגוע במחלת הכלבת ,חייב בעלו

להודיע על

כ -למנהל תו 24 -שעות ולמסרו לבידוד למלונות המועצה או למלונות שתורה המועצה לפי דרישת המנהל.

תשלו %בעד מלונות המועצה

תיקו( :תשמ"ט

)א( כלב שהוחזק במלונות לא ישוחרר ולא יוחזר לבעלו אלא לאחר ששולמו לקופת המועצה ס 15 -שקלי
.11
חדשי* בעד כל יו שבו הוחזק במלונות בתוספת הוצאות תפיסתו והובלתו למלונות ,לפי חשבו( שהגיש המנהל;
ואול רשאי המנהל לפטור מתשלו בעד החזקת כלב לפי סעי" )10ב( מסיבות שייראו לו.
)ב( לא שיל בעל כלב את התשלו הנדרש בעד החזקת כלב במלונות תו 7 -ימי מיו הדרישה ,יראו את
הכלב כמי שאי( לו תובעי ויחולו לגביו הוראות המפורטות בסעי" )7ג(.
*

תחילה ביו  ;12.7.1990חש" .429

החזקת כלב
לא יחזיק אד כלב במקו ציבורי ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקו ציבורי אלא א הכלב קשור
.12
היטב ומחסו בפיו.

סמכויות כניסה
המנהל או מפקח וכ( פקיד המועצה המסייע ביד רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקרקעי( לצור -קיו
.13
הוראות חוק עזר זה.
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עבירות ועונשי
)א( העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  500שקלי ,וא היתה העבירה נמשכת ,דינו  -קנס
.14
נוס" בס 20 -שקלי לכל יו שבו נמשכת העבירה לאחר שהורשע או לאחר שהמנהל התרה בו בכתב.
)ב( האמור בסעי" קט( )א( אינו בא לגרוע מסמכויות הענישה של שופט לפי כל די(.

פיצויי%
בעל כלב אינו רשאי לתבוע פיצויי בעד פעולה שעשה ראש המועצה ,המנהל ,מפקח או מי שפועל בשמ
.15
ומטעמ בהתא להוראות חוק עזר זה.

אצילת סמכויות
.16

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

ביטול
.17

חוק עזר לקרית$טבעו( )פיקוח על כלבי( ,התשכ"ג - $1962בטל.
נתאשר.
כ"ד באב התש" ) 6באוגוסט (1980

ע' בדרור
ראש המועצה המקומית קריתטבעו
יוס( בורג
שר הפני%
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