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

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"המועצה"  -המועצה המקומית קרית טבעו';
"ראש המועצה"  -לרבות אד שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כול' או מקצת';
"בעלי חיי"  -בהמות עבודה למיניה' ,בקר ,צא' ובהמות אחרות לבשר או חליבה ,חתולי ,עופות ,יוני ובעלי חיי

אחרי ,שמגדלי אות למטרות חקלאיות ,אילו ,ניסויי או חובבנות ,למעט כלבי;
"מלונות" או "מלונות המועצה" – מקו בידוד לבעלי חיי לפי קביעת המועצה או הרופא;
"מחזיק"  -לרבות בעל ,סוכ' ,נאמ' ,מנהל או שות או רועה ,אד המקבל הכנסה מבעלי חיי או שהיה מקבלה אילו
היו בעלי החיי נותני הכנסה ,ואד שיש לו שליטה בדר -כלשהי על בעלי חיי;
"רופא"  $הרופא הוטרינר של המועצה ,לרבות אד שהוא העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כול' או
מקצת';
"רשיו"  $רשיו' להחזקת בעלי חיי לפי הוראות חוק עזר זה;
"מקו ציבורי"  -לרבות רחוב ,שדרה ,חורשה ,ג' ,גינה ,מקו עינוג ,שטח המוגדר בתכנית בני' ערי כשטח ציבורי
פתוח או כשטח לבני' ציבורי ,מקו המיועד לשמש את הציבור ומקו שהציבור רשאי להשתמש בו או משתמש או
עובר בו ,להוציא מקו ציבורי שראש המועצה קבע כי מותר לכלבי לעשות בו את צורכיה;
"מיפגע"  $מיפגע תברואי הנגר בשל נוכחות בעל חיי במקו ,לרבות מכשול פיסי ,אסתטי ,תברואי ,בריאותי
וכיוצא בה;
"מיטרד"  $הפרעה לציבור על ידי בעלי חיי ,לרבות רעש ,ריח ,טפילי ,חרקי ,פסולת וכיוצא בה.

החזקת בעלי חיי
)א( מי שברשותו בעלי חיי בתחו המועצה ,יחזיק כלואי בתו -חצר מגודרת באופ' שלא יהיו מיפגע או
.2
מיטרד לציבור.
)ב( מחזיק בעלי חיי ישמור על נקיונ ועל נקיו' מקו החזקת ,ויעשה כל הדרוש למניעת הופעת מחלות
ונגעי בה והתפשטות.
)ג( מחזיק בבעל חיי ימנע בעדו מלשוטט חופשי בשטח ציבורי.
)ד( נמצא בעל חיי משוטט בתחו המועצה כמי שאי' לו בעלי או שלא נית' למצוא את בעלו או שהוא
מוחזק בניגוד להוראות חוק עזר זה או שהוא לא בשליטת בעלו ,רשאי הרופא לתופסו ולהעבירו למכלאה ,על חשבו'
המחזיק ,או למוכרו או להשמידו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.

מניעת פגיעה בבריאות הציבור
)א( הרופא רשאי לתת הוראות בדבר החזקת בעלי חיי ,כמות ,מרחק מקו החזקת מבית המגורי,
.3
סידורי להבטחת הניקיו' והבריאות ולמניעת ריחות רעי ושאר הסידורי הדרושי למניעת פגיעה בבריאותו
ובבטחונו של הציבור ,לרבות הוראות בדבר המבנה והחצר המשמשי להחזקת בעלי חיי.
)ב( לא יחזיק אד בעלי חיי ,אלא א כ' קיבל היתר לכ -מהרופא ובהתא לתנאי ההיתר )להל' – היתר(.
)ג( מחזיק בעלי חיי בתחו המועצה ימלא אחר ההוראות שניתנו לפי סעי קט' )א(.
)ד( תושב המועצה לא יאכיל בעלי חיי משוטטי שאינ בבעלותו ,בחצר ביתו ,בחצר אחרת או במקו
ציבורי.

אגרה
)א( בקשה למת' רשיו' או לחידושו תוגש לרופא בכתב ואליה יצור תיאור מלא של המקו המיועד להחזקת
.4
בעלי חיי.
)ב( בעד כל היתר תשול אגרה בס 50 -שקלי חדשי.
)ג( תוקפו של היתר הוא לשנה אחת מיו הוצאתו ,אלא א כ' הורה הרופא בכתב שההיתר יהיה זמני.

ביטול רשיו
.5

ראש המועצה או הרופא רשאי לבטל רשיו' או היתר או להתלותו לתקופה שיקבע ,א בעל הרשיו' או ההיתר $
) (1מסרב או מתרשל לעשות פעולה שעליו לעשותה לפי הוראות חוק עזר זה;
) (2מונע בעד הרופא מלבקר במקו שבו מוחזקי בעלי חיי;
) (3מפר או אינו ממלא אחר הוראה של הרופא שניתנה לפי הוראות חוק עזר זה או אחר אחד מתנאי
ההיתר.
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מרעה
)א( מחזיק בבעלי חיי שהוציא למרעה או שהרשה להוציא למרעה ,ירחיק משטח בנוי למרחק של
.6
 1,000מטרי לפחות ,זולת א היה מקו המרעה מוק גדר למניעת כניסת לשטח פרטי כלשהו.
)ב( לא יוציא מחזיק ולא ירשה להוציא בעלי חיי למרעה ,אלא א כ' ה מלווי ברועה אחראי ב' שש
עשרה שנה לפחות.

תנועת בעלי חיי
)א( הרופא רשאי ,כדי למנוע התפשטות מחלה או פגע או הפרעות לתנועה ,לתת הוראות בדבר איסור או
.7
הגבלה של מרעה או תנועת בעלי החיי בתחו המועצה.
)ב( המחזיק בעלי חיי ימלא אחר ההוראות שניתנו לפי סעי קט' )א(.
)ג( הודעה על ההוראות לפי סעי קט' )א( ועל שינוי בה' תוצג במשרד המועצה באופ' שלציבור תהיה גישה
חופשית אליה.

דרישה לסילוק מפגע
)א( הרופא רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,ממחזיק בעל חיי ,לבצע עבודה הדרושה ,לדעת הרופא ,או סילוקו
.8
של בעל חיי ,כדי למנוע מפגע ,מיטרד או סכנה לציבור ולבריאותו ,וכ' מטעמי של צער בעלי חיי.
)ב( הרופא רשאי לדרוש ממחזיקי לולי להכי' ,כל אחד במגרשו ,בורות רקב.
)ג( בהודעה יצוי' הזמ' שבו יש לבצע את העבודה כאמור בסעיפי קטני )א( ו)$ב(.
)ד( מחזיק בעלי חיי שקיבל דרישה כאמור בסעי קט' )א( ,ימלא אחריה.

ביצוע בידי ראש המועצה או הרופא
)א( לא מילא מחזיק בעלי חיי אחר דרישת הרופא בזמ' שנקבע בהודעה בכתב כאמור בסעי  8או א ראה
.9
ראש המועצה או הרופא כי בעל חיי מוחזק בתחו המועצה ללא היתר או בניגוד להוראות חוק עזר זה ,רשאי ראש
המועצה או הרופא $
) (1לבצע את הנדרש מאת המחזיק בהודעה בכתב;
) (2לתפוס את בעל החיי ,להעבירו למכלאה ,לאכסנו או למכרו ,לפי שיקול דעתו ,ולש כ -להיכנס
לאלתר לחצרות המחזיק.
)ב( ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור בסעי קט' )א( יחולו על המחזיק; נמכר בעל החיי ,ינוכו ההוצאות
כאמור מדמי המכר.

סמכויות הרופא
)א( הרופא רשאי ,בכל זמ' סביר ,להיכנס למקו בתחו המועצה שיש בו בעלי חיי ,כדי לערו -ביקורת
.10
ולעשות בו את הדרוש כדי לברר א קוימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אד לרופא ולא ימנע ממנו להשתמש בסמכויותיו לפי סעי קט' )א(.

בעלי חיי מסוכני
)א( ראש המועצה רשאי לאסור ,בהודעה בכתב ,החזקת של קופי ,נחשי ובעלי חיי מסוכני אחרי,
.11
הכל לפי המלצתו של הרופא )להל' – בעלי חיי מסוכני(.
)ב( בהודעה יצוי' מה ייעשה בבעלי חיי מסוכני וייקבע הזמ' לביצוע ההוראה האמורה.
)ג( מחזיק בעלי חיי מסוכני שקיבל הודעה כאמור בסעי קט' )א( ,ימלא אחריה.

בידוד בעל חיי חשוד
)א( נש -בעל חיי אד ,ינקוט בעלו של בעל החיי ,תו 24 -שעות מעת היוודע לו הדבר ,אמצעי אלה:
.12
) (1יודיע על כ -לרופא;
) (2יביאו לבידוד למלונות המועצה או למלונות כפי שתורה המועצה ,למש 10 -ימי מיו קבלתו
במלונות.
)ב( ננש -בעל חיי בידי בעל חיי אחר או שהתעורר חשד שהוא נגוע בכלבת ,יודיע בעלו על כ -לרופא ,תו-
 24שעות ,וימסרו לבידוד למלונות לפי דרישת הרופא.

קבורת בעלי חיי
)א( ראש המועצה רשאי להסדיר קבורת בעלי חיי ,וכ' רשאי הוא להסדיר הובלת פגרי בעלי חיי למפעל
.13
לעיבוד פסדי.
)ב( הודעה על הסידורי לפי סעי קט' )א( ועל שינוי בה ,תוצג במשרד המועצה באופ' שלציבור תהיה גישה
חופשית אליה.

פיצויי
בעלו של בעל חיי אינו זכאי לפיצויי בעד פעולה שעשה ראש המועצה ,הרופא ,מפקח או מי שפועל בשמ
.14
ומטעמ ,לפי הוראות חוק עזר זה.
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פטור מתשלו פיצויי
.15
עזר זה.

)א( לא תהיה עילת תביעה נגד המועצה או נגד עובד מעובדיה על מעשה שנעשה בתו לב ,לפי הוראות חוק

)ב( המועצה ומי שפועל בשמה או מטעמה פטורי מתשלו פיצויי בשל פעולה שעשו בתו לב ,לפי הוראות
חוק עזר זה או מכוח'.

מסירת הודעה
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדי' ,א נמסרה לידי האד שאליו היא מכוונת או נמסרה במקו
.16
עסקיו הרגילי או הידועי לאחרונה ,לידי אד בוגר העובד או המועסק ש או א נשלחה בדואר במכתב רשו
הערו -אל אותו אד לפי מע' מגוריו או עסקיו הרגילי או הידועי לאחרונה; א אי אפשר לקיי את המסירה
כאמור ,תהא המסירה כדי' א הוצגה ההודעה ,באופ' בולט ,באחד המקומות האמורי או על הנכס שבו היא דנה או
א פורסמה בשני עיתוני הנפוצי בתחו המועצה שאחד מה לפחות הוא בשפה העברית.

עונשי
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  2,400שקלי חדשי ,וא היתה
.17
קנס נוס  120שקלי חדשי לכל יו שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו הודעה עליה מאת הרופא או אחרי
הרשעתו.
העבירה נמשכת ,דינו -

הצמדה למדד
הוראות חוק עזר לקרית טבעו' )הצמדה למדד( ,התשמ"ד ,$1984יחולו על האגרות והתשלומי האחרי
.18
שנקבעו בחוק עזר זה.

ביטול
.19

חוק עזר לקרית טבעו' )החזקת בעלי חיי( ,התשמ"ט $ $1988בטל.
כ"ו בשבט התשנ"ז ) 3בפברואר (1997
שמואל אבואב
ראש המועצה המקומית קרית טבעו
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