
 1989  -ט"התשמ( לבים והחזקת בעלי חייםכפיקוח על )חוק עזר לאפרת 
 

-א"התשמ( יהודה והשומרון)לתקנון המועצות המקומיות  88-ו 76, 68בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

: מתקינה מועצה מקומית אפרת חוק עזר זה, בטחון ויתר סמכויותיה לפי כל דין ותחיקת, 1981

בחוק עזר זה  . 1הגדרות 

; אולם וכל מקום הפתוח לציבור או לחלק ממנו, עסק, חנות "   -בורייבנין צ"  

 בעליו של בעל חיים או מי שבעל חיים נמצא ברשותו או  "  -ב ע ל"  

; בפיקוחו       

; פורים שאינם טורפים המוחזקים לנויירמשים וצ, למעט דגים - " בעל חיים"  

; המועצה המקומית אפרת - " המועצה"  

לוחית מספר ממתכת לזיהוי כלב שניתנה על ידי ראש המועצה  - " לוחית מספר"  

; או רשות מוסמכת אחרת       

 כלוב וכל מקום או מתקן שקבע ראש המועצה , מלונה" - "מלונות המועצה"

; להחזקת בעל חיים בידי המועצה       

 להיות מפקח בתחומי מי שנתמנה על ידי ראש המועצה  "  -מפקח" 

; המועצה    

מגרש שהציבור או חלק  ורחוב א, גן, שביל, לרבות כל מעבר " -יבורימקום צ" 

וכל , ולרבות רכוש משותף של כל נכס, ממנו נוהג לעבור בו      

; בורייבנין צ      

. שיון הניתן על ידי ראש המועצה לפי חוק עזר זהיר "  -שיוןיר" 

 

 תחומי המועצה אלא אם הכלב חוסן מפני מחלת לא יחזיק אדם כלב ב( א. )2 חובת רשיון

 שיון ישיון להחזקתו והוא מוחזק בהתאם לתנאי הריניתן ר, הכלבת  

. ולצוואר הכלב קשורה לוחית מספר  

 שיון להחזקת כלב מאת ימי שברשותו ר, (א)בסעיף קטן  רעל אף האמו  (ב)   

 המועצה  יהא רשאי להחזיק את הכלב בתחומי, רשות מוסמכת אחרת    

 יום מיום כניסתו לתחומי  30ובלבד שיודיע על כך לראש המועצה בתוך     

. המועצה    

שיון תוגש לראש המועצה לפי טופס שיקבע על ידי ראש יבקשה לקבלת ר  (ג)  

. המועצה    

ובנוסף לכל תנאי . שיוןיולקבוע תנאי הר, שיוןיראש המועצה רשאי ליתן ר ( ד)  

מקום החזקתו או , י הוא להורות בדבר אופן החזקת הכלברשא, שייקבע    

 וכן רשאי הוא להורות בדבר בדיקת הכלב על רופא , בידי מי יוחזק    

. וטרינרי ומתן טיפול לכלב בתנאים ובמועדים שיקבע    

שיון שניתן או לאסור ישיון או לבטל ריראש המועצה רשאי לסרב ליתן ר  (ה)  

שיון בר תוקף מאת יהמועצה אף אם יש לגביו ר החזקת כלב בתחומי     

ובין היתר מהטעמים . מכל טעם סביר הנראה לו. רשות מוסמכת אחרת     

: הבאים     

.  טחון הצבוריהכלב הוא בעל מזג פראי או מהווה סכנה לב( 1)  



. הכלב מקים רעש אשר לדעת מפקח מהווה מפגע לשכנים( 2)  

 פעם אחת בהתעללות בכלב או בהחזקהבעל הכלב הורשע יותר מ( 3)  

. ראויה של כלב אשר גרמה לנשיכת אדם על ידי הכלבבלתי    

. אהורכלב גורם או עלול לגרום למפגע תבאופן החזקת ה( 4)  

 שעות מעת  24לא הוסגר למלונות המועצה תוך והכלב נשך אדם ( 5)  

. הנשיכה   

בין בתחומי , של שנתייםהכלב נשך אדם יותר מפעמיים במשך תקופה ( 6)  

. המועצה ובין מחוץ לתחומה   

 , תשולם אגרה בשיעור הנקוב בתוספת, שיון להחזקת כלביבעד מתן ר (ו) 

 שיון לכלב יואולם רשאי ראש המועצה לפטור מתשלום אגרה בעד ר  

. המשמש ככלב הנחיה לעיוור או לכלב המוחזק לשמירה חיונית  

. שך שנה אחת מיום הוצאתושיון יהא למיתקפו של ר( ז) 

 בעל כלב חייב להודיע לראש המועצה על כל שינוי בפרטים הכלולים( ח) 

. יום מיום השינוי 30תוך , שיוןיבר  

 י המועצה אלא אם הוכח כי הכלב משיון להחזקת כלב בתחוילא יינתן ר (ט) 

. חוסן מפני מחלת הכלבת במועד סמוך לפני כן  

ו לחיסון נגד כלבת במועד ובמקום כפי שייקבע על בעל כלב חייב להביא( י) 

. ידי ראש המועצה  

 יראוהו ככלב שאין לו בעלים , כלב שאינו נושא לוחית מספר על צווארו( יא) 

. מפקח או שוטר לתפסו או להשמידו, ורשאי ראש המועצה  

 

ור את סימ, ו בוטלשיון שניתן ליאו שהר, שיוןיבעל כלב שסירבו ליתן לו ר(  א.)3הסגרת כלב     

רוב או יימים מיום קבלת ההודעה בדבר הס 3למלונות המועצה תך הכלב     למלונות

. הביטול    המועצה

 רשאי ראש , שיון להחזקתויכלב שאין לו בעלים או שאין לבעליו ר(  ב)         

מפקח או שוטר וכל העובד בשמם או מטעמם לתפסו ולמסרו , המועצה   

. הם להשמידו םואם אי אפשר לתפסו רשאי, עצהלמלונות המו   

שיון יימו תנאי הררשאי להורות על תפיסת כלב שלא קוראש המועצה (  ג)         

. לגביו ועל הסגרתו למלונות המועצה   

רשאי ראש המועצה לאפשר את שחרורו , כלב שהוסגר למלונות המועצה(  ד)         

. בתנאים שייקבע   

 

ימים  10הוסגר כלב למלונות המועצה ולא הוגשה בקשה להחזרתו בתוך (  א) . 4  השמדת כלב

 או , רשאי ראש המועצה למסור את הכלב למי שיורה, מעת הסגרתו   

. להורות על השמדתו   

 הוסגר כלב למלונות המועצה וראש המועצה סירב לבקשת בעליו ( ב)  

תו או השמדתו רשאי ראש המועצה להורות על מסיר, להחזירו אליו   

, יום מיום מסירת ההודעה לבעל הכלב בדבר הסירוב האמור 14בתוך    

. אלא אם הורה בית המשפט שלא לעשות כן   



מותר למסרו או להשמידו , (ב)3כלב שהובא למלונות המועצה לפי סעיף   (ג)         

. שעות מעת תפיסתו 48אם לא נמצאו לו תובעים תוך    

 

ר את כלבו לביתו באופן שלא תהא לכלב גישה ובעל כלב חייב לקש(  א) .  5אופן החזקת  

. חופשית לרשות הרבים או למעבר עוברי אורחכלב בתחומי  בתחומי 

אלא אם הכלב , בעל כלב חייב למנוע את הכלב מלצאת מחוץ לתחום ביתו(  ב)המועצה 

. מוחזק בידי אדם כשהוא קשור ברצועה ולפיו מחסום   

המועצה רשאי להורות להשמיד מיד כל כלב המוחזק שלא לפי ראש (  ג)  

. ההוראות כאמור

 

: שעות מעת היוודע לו הדבר 24חייב בעל הכלב תוך , נשך כלב אדם(  א.   )6   חובת בעל 

. להודיע על כך לראש המועצה. 1:   כלב שנשך

. ימים 10להביאו לבידוד למלונות המועצה למשך . 2    

. לרבות שריטה או חשד לנשיכה –" נשך" –( א) בסעיף קטן(  ב)  

כלב שבעל חיים נשך אותו וכן כלב שלגביו התעורר חשש שהוא נגוע (  ג)  

, שעות 24חייב בעליו להודיע על כך לראש המועצה תוך , במחלת הכלבת

. ולמסרו לבידוד למלונות המועצה לפי דרישת ראש המועצה

 

,   בעל חיים המסוכן מטיבו לבני אדםבתחומי המועצה לא יחזיק אדם (  א.  )7 איסור החזקת

. אלא על פי אישור מאת ראש המועצה ולפי התנאים שיקבע    חיים בעל 

. ן נפקא מינה אם בעל החיים מאולף או לאויא, (א)ין סעיף קטן ילענ(  ב)       מסוכן

 

נו מהווה מטרד או מועצה אלא באופן שאילא יוחזק בעל חיים בתחום ה(  א). 8  אופן החזקת 

. הפרעה לשכנים ולעוברי אורח    בעלי חיים

  תן לו כל טיפול הדרוש למניעת הפצתבעליו של בעל חיים חייב לי  ( ב)  

בהתאם להוראות שרותי הבריאות המוסמכים או על פי דרישת , מחלה    

. ראש המועצה    

או שבעליו לא  .בעל חיים החשוד כנגוע במחלה ואין למצוא את בעליו(  ג)  

. רשאי ראש המועצה לתפסו או להשמידו, נתן לו את הטיפול הדרוש    

. מגורים לא יוחזק בדירת, ים להחזיקו בדירהבעל חיים שאין רגיל(  ד)  

רשאי ראש המועצה , בורי ללא בעליםיבעל חיים המשוטט במקום צ(  ה)  

. יןיהעניחולו לגביו לפי  4-ו( ד)3והוראות סעיפים , לתפסו    

 רשאי ראש , בורי או לרכוש הזולתיבעל חיים הגורם נזק לרכוש צ(  ו)  

. רשאי הוא להשמידו, המועצה לתפסו ואם אי אפשר לתפסו    

 

  ין פתוח לשימוש יבורי בשעה שהבנין ציינלא יכניס אדם בעל חיים לב(  א). 9איסור הכנסת 

. הציבור                                 

או לכל רכב  .לא יכניס אדם ולא ירשה נהג להכניס בעל חיים לאוטובוס(  ב)חיים  בעל 



אלא אם בעל החיים קשור ומוחזק בידי אדם באופן שאינו מהווה  יבוריצבורי   ילבנין צ

. הפרעה או מטרד לנהג או לנוסעיםבורי   ילרכב צ

 

. בורייצרכיו במקום צבעליו של בעל חיים לא יאפשר לו עשיית (  א). 10   חובת ניקוי

חייב בעליו לאספה מיד  , בורייצואת בעל חיים שהופרשה במקום צ(  ב)  צואת בעל

. ולהניחה בכלי המיועד לאשפה     חיים

 

, נוכח ראש המועצה או מפקח כי בעל חיים פצוע או נתון במצב הגורם לו לצער רב. 11  סמכות  

ורשאי הוא  ,חיים וליתן לו הטיפול הדרושרשאי הוא להורות לתפוס את בעל הטיפול בבעל 

. סוריויבשעת הצורך להשמידו כדי לחלצו מי חיים פצוע 

אלא , לא ישוחרר ולא יוחזר לבעליו, בעל חיים שהוחזק במלונות המועצה(  א).  12  אגרות 

. תוספתלקופת המועצה אגרה בשיעור הקבוע בלאחר שתשולם     

יראו את בעל החיים כמי , ים מיום הדרישהימ 7לא שולמה האגרה בתוך (  ב)  

(. ג) 4שאין לו תובעים ויחולו לגביו ההוראות המפורטות בסעיף     

הוצאות שהוציאה המועצה עקב כך שבעליו של בעל חיים לא עשה המוטל (  א). 13 הוצאות 

עליו או עשה מעשה בניגוד להוראות חוק עזר זה או שהזניח בעל חיים     

. רשאית המועצה לגבותן ממנו, או בפיקוחושברשותו     

תעודה בחתימת ראש המועצה בדבר גובה ההוצאות שהוציאה המועצה (  ב)  

. וה ראיה לכאורה לתוכנהותה( א)לפי סעיף קטן     

מפקח וכל אדם המסייע בידם רשאים להיכנס בכל עת , ראש המועצה(  א).   14 סמכות 

מו הוראות חוק עזר זה ולעשות ברר אם קוייכל מקום על מנת לסבירה ל    כניסה

. הדרוש לביצועו של חוק עזר זה לכ                                 

למפקח ולכל אדם המסייע בידם ולא ימנע , לא יפריע אדם לראש המועצה(  ב)  

. דם מלבצע תפקידם לפי חוק עזר זהבע    

, חדשים יםשקל 600דינו קנס , זר זהעל הוראה מהוראות חוק ע העובר(  א). 15  עבירות

שקלים חדשים לכל יום  24דינו קנס נוסף , תה העבירה נמשכתיואם היועונשין                       

שבו נמשכת העבירה לאחר שהורשע או לאחר שראש המועצה או מפקח                                 

. היתרה בו בכתב        

. תחילת תוקפו של חוק עזר זה ביום פרסומו   .          16  תחולה

 

תוספת     

בשקלים חדשים       

 8.-שיון להחזקת כלב     ימתן ר

( לחוק( 1) 12סעיף )

 

₪  20.-ועוד  50.-אגרה בעד הובלת כלב למלונות המועצה  

עבור כל יום שבו (  לחוק 12סעיף )ובעד החזקתו במלונות 

. הוחזק הכלב במלונות      



 

___ ___________

יינון אחימן 

ראש המועצה המקומית 

ט "בתמוז התשמ' חנתאשר ביום 

 1989ביולי  11                

 ______________________

ש "ממונה מחוז יו –יעקב כהן 

 


