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חוק עזר לגולן )פיקוח על כלבים ובעלי חיים(, 

 -1995התשנ"ו

 167עמ'  ,)26.12.1995(תשנ"ו  ,549חש"ם    פורסם:

, 1934לפקודת הכלבת,  17לפקודת המועצות המקומיות, וסעיף  -24ו 23, 22בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 מתקינה המועצה האזורית גולן חוק עזר זה:

 הגדרות
 -בחוק עזר זה  . 1

 אחד או יותר מאלה: -לענין בעלי חיים - "בעל" 

 בעלם או מי שהיה בעלם, לבד או יחד עם אחרים, המבקש או שביקש רשיון עבורם; )1(

 המחזיק בהם או מי שיש לו טובת הנאה מהם, שליטה, סמכות או פיקוח עליהם; )2(

ימים מיום הגיעם  7תוך  המתיר להם לחיות בחצריו או להישאר בהם ולא התלונן על נוכחותם, )3(
 לחצריו, במשרד הוטרינר הרשותי;

 נוהג כלי רכב שבהם הם נמצאים, אלא אם כן הוכיח שאדם אחר הוא בעלם ואת זהותו; )4(

 , למעט דגים;-1985, התשמ"ה]נוסח חדש[כהגדרתו בפקודת מחלות בעלי חיים - "בעל חיים" 

ם שהרופא הוטרינר העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר הרופא הוטרינר של המועצה, לרבות אד- "הוטרינר" 
 זה, כולן או מקצתן;

 ;-1993כהגדרתם בחוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה, התשנ"ג- "כלב נחייה" ו"עיוור" 

 על צווארו;לוחית מספר ממתכת שנתן הוטרינר לבעל כלב בעת חיסון הכלב נגד כלבת, כדי שיענדו - "לוחית מספר" 

 מאורת בידוד או מיתקן, שקבע הרופא הוטרינר להחזקת כלבים בידי המועצה;- "מאורת בידוד" 

 המועצה האזורית גולן;- "מועצה" 

 אדם שראש המועצה מינהו בכתב למפקח לענין חוק עזר זה;- "מפקח" 

 , למעט דירת מגורים;-1968התשכ"חלחוק רישוי עסקים,  )ב(3כמשמעות הגדרת עינוג ציבורי בסעיף - "מקום עינוג" 

 לרבות מי שראש המועצה אצל לו בכתב מסמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;- "ראש המועצה" 

 מקום שהציבור רשאי להיכנס אליו, להשתמש בו או לעבור בו;- "מקום ציבורי" 

 רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה.- "רשיון" 

 חובת רשיון
חודשים, אלא אם כן ניתן לגביו רשיון מאת וטרינר  4יחזיק אדם בתחום המועצה כלב שמלאו לו לא  )א( . 2

 המועצה ועל צווארו לוחית מספר וכל עוד הרשיון בתוקף.

לא יחול לגבי אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו, וכן לגבי אדם  )א(סעיף קטן  )ב(
ב בפיקוח זמני, ובלבד שברשותו רשיון בר תוקף שניתן לגבי אותו כלב ברשות המתגורר בתחום המועצה ומחזיק כל

 מקומית אחרת.

הוטרינר ינהל פנקס שבו יירשמו פרטים מלאים על כל כלב שלגביו ניתן רשיון. בעל כלב כאמור ימציא  )ג(
 לוטרינר, לפי דרישתו, את אותם הפרטים.

חיסון הכלב, אגרות בשיעורים שנקבעו בתוספת הראשונה.  בעד רשיון ולוחית מספר, ישלם בעל כלב בעת )ד(
 האמור בסעיף זה לגבי תשלום אגרות לא יחול על כלבה מעוקרת או כלב מסורס לאחר הצגת אישור וטרינר.

 רשיון שניתן לפי חוק עזר זה, יפקע בתום שנה מיום הוצאתו. )ה(

 החזקת בעלי חיים
חזיק כלב במקום ציבורי, אלא אם כן הכלב קשור היטב, יש על פיו לא יחזיק אדם ולא ירשה לאחר לה )א( . 3

 מחסום וכל עוד המחזיק בו הינו אדם בוגר ואוחז היטב ברצועה.

לא יחזיק אדם בתחומו כלב נשכן או מסוכן אף אם הכלב קשור, אם הכלב מונע מעבר לדרך או למקום  )ב(
 ציבורי.

השגחת בעלו, בין אם הכלב נושא לוחית מספר ובין אם לאו,  נמצא כלב משוטט חופשי במקום ציבורי ללא )ג(
רשאי הרופא הוטרינר לתפסו ולהסגירו למאורת בידוד. נמצא שהכלב אינו מחוסן נגד כלבת, רשאי הרופא הוטרינר 

 להשמידו.

 סירוב לתת רשיון
 רשאי הוטרינר לסרב לתת רשיון ולבטל רשיון, אם התקיימו, לדעתו, אחד מאלה: . 4

 הכלב בעל מזג פראי; )א(
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 הכלב מהווה סכנה לבטיחות הציבור או לבריאותו; )ב(

 הכלב נשך אדם שאושפז כתוצאה מהנשיכה ונמצא כי הכלב שוטט חופשי בעת הנשיכה. )ג(

 הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים; )ד(

, ]משולב נוסח[לחוק העונשין  495בעל הכלב או אדם מבני ביתו הורשע על עבירה לפי סעיף  )ה(
 ;-1977התשל"ז

 .-1974, התשל"ד)חיסון(חודשים והוא לא קיבל זריקת חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת  6לכלב מלאו  )ו(

 מסירה למאורות בידוד
ימים  4בעל כלב שסירבו ליתן לגבי כלבו רשיון או שהרשיון שניתן לגביו בוטל, ימסור את הכלב, תוך  )א( . 5

רינר בכתב על חובת המסירה, למאורת בידוד. לא הביא בעל הכלב את כלבו למאורת בידוד כאמור, מיום שהודיעו הוט
 רשאי הוטרינר לתפסו, אף אם הוא קשור בתחום חצרי בעלו, ולהביאו למאורת בידוד על חשבון בעלו.

ת בידוד. אם כלב שאין לגביו רשיון או שאין על צווארו לוחית מספר, יתפסהו הוטרינר וימסרהו למאור )ב(
 לדעת הוטרינר, אי אפשר או מסוכן לתפסו, רשאי הוא להשמידו או להורות על השמדתו.

בעל חיים שנשך אדם וכן בעל חיים שנתעורר לגביו חשד שהוא נגוע בכלבת, יביאו בעלו למאורת בידוד  )ג(
אי הוטרינר להביאו על שעות ממועד הנשיכה. לא הביא הבעל את בעל החיים למאורת בידוד כאמור, רש 24תוך 

 חשבון בעלו למאורת בידוד.

ימים מיום שהובא ובתום אותה  10, יוחזק בה )ג(בעל חיים שהובא למאורת בידוד לפי הוראות סעיף קטן  )ד(
תקופה רשאי בעלו להוציאו ממנה, אלא אם כן מת או הושמד כדין לפני תום אותה תקופה. בעל חיים כאמור לא 

וסד מדעי אם בעלו הוציאו ממאורת בידוד ושילם למועצה אגרת החזקה, אגרת לכידת בעל יושמד ולא יימסר למ
 החיים, אגרת חיצי הרדמה ואגרת הובלה, בשיעורים שנקבעו בתוספת השניה.

 השמדת בעל חיים
 ימים מיום תפיסתו, אלא  5, יושמד או יימסר למאורת בידוד, תוך )ג(3כלב שנתפס לפי הוראות סעיף  )א( . 6

שעות מעת שהודיעו הוטרינר בכתב על תפיסת כלבו. הכלב יימסר חזרה  72אם כן ביקש בעלו להחזירו אליו תוך 
לבעלו אחרי ששילם את אגרת הלכידה, אגרת חיצי ההרדמה, אגרת ההובלה ואגרת ההחזקה, בשיעורים שנקבעו 

 בתוספת השלישית.

, אף אם הוא קשור 4נתפס לפי הוראות סעיף  לא יושמד ולא יימסר כלב שנמסר למאורת המועצה או )ב(
ימים מיום שהודיע הוטרינר לבעלו, בכתב, כי הכלב יושמד ובעלו לא מסר  5בתחום חצרות בעלו, אלא לאחר שחלפו 

 לוטרינר העתק מכתב בקשה לבית משפט שמוחתם בחותמו, לאסור השמדת הכלב.

ישלם למועצה בעת הגשת  , )ב(ר בסעיף קטן הגיש בעל כלב לוטרינר העתק בקשתו לבית משפט כאמו )ג(
העתק הבקשה, אגרת לכידה, אגרת חיצי הרדמה ואגרת הובלה, ובלבד שנעשה שימוש בהם, בשיעורים שבתוספת 

ימים ראשונים  21ימים ראשונים, בשיעור שנקבע בתוספת הרביעית. עברה תקופת  -21השלישית, וכן אגרת החזקה ל
ימים נוספים  21ימים, אגרת החזקה בעד  21ט, ישלם בעל הכלב, לפני תום תקופת וטרם נתקבלה החלטת בית משפ

 בשיעור שנקבע בתוספת הרביעית, לא שילם בעל הכלב כאמור. רשאי הוטרינר להשמיד את הכלב.

המציא בעל כלב לוטרינר החלטת בית משפט בכתב נגד השמדת הכלב, ישלם בעדו אגרת רשיון שתקוזז  )ד(
 אגרת החזקה בעד הימים שבעדם שולם מראש מבלי שהכלב הוחזק באותם הימים במאורת בידוד. מדמי החזר של

, תחול על בעל החיה כאמור בהם אף אם החיה לא )ג(-ו )א(חובת תשלום האגרות כאמור בסעיף קטן  )ה(
 הוצאה ממאורת הבידוד מסיבה כלשהי.

 פיצויים
 של המועצה או עובד מעובדיה לפי הוראות חוק עזר זה.לא ישולמו פיצויים בשל מעשה או מחדל  )א( . 7

בעלו של בעל חיים שהובא למאורת בידוד או למכלאה או הושמד או נמסר למקום או לאדם אחר, לפי  )ב(
 הוראות חוק עזר זה, אינו זכאי לפיצויים בשל אותו מעשה או מחדל.

 איסור הפרעה
ח, לשוטר או לבעל סמכות אחרת, במילוי תפקידם לפי לא יפריע אדם לראש המועצה, לוטרינר, למפק . 8

 הוראות חוק עזר זה.

 רשות כניסה
ראש המועצה, הוטרינר ומפקח רשאים להיכנס בכל עת לנכס או למקום אחר בתחום המועצה, כדי לבדוק,  . 9

עדים הדרושים לעשות ולבצע את הדרוש על מנת לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה, ולפי שיקול דעתם לנקוט צ
 לקיומן.

 תוספת ראשונה

 ))ד(2סעיף (
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 שיעורי האגרה
 בשקלים חדשים

  30  בעד רשיון . 1

 20  בעד לוחית מספר .2
  

 תוספת שניה

 ))ד(5סעיף (
 שיעורי האגרה

 בשקלים חדשים 

  180  ימים 10בעד החזקה לתקופה של  . 1
  10  יום נוסף בעד כל

  80  בעד לכידה . 2

  65  הרדמה * בעד כל לחץ . 3

  35  ק"מ ממאורת הבידוד 10בעד הובלה ברדיוס  . 4
 50  ק"מ 10בעד הובלה מעל 

 
 .549כך פורסם ברשומות; חש"ם   *

 תוספת שלישית

 ))ג(-ו )א(6סעיף (
 שיעורי האגרה

 בשקלים חדשים

  80 ד החזקה ליום הראשוןבע . 1
  10 בעד כל יום נוסף

  80 אגרת לכידה . 2

  65 בעד כל חץ הרדמה . 3

  50 ק"מ ממאורת הבידוד 10בעד הובלה ברדיוס  . 4
 80 ק"מ ממאורת הבידוד 10בעד הובלה מעל 

  

 תוספת רביעית
 ))ג(6סעיף (

 שיעורי האגרה
 בשקלים חדשים 

  280 ימים ראשונים 21חזקה לתקופה של בעד ה
 210 יום נוספים 21בעד החזקה לתקופה של 

  

 )1995באוגוסט  1(ה' באב התשנ"ה 

 יהודה וולמן

 ראש המועצה האזורית

 גולן

 


