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חוק עזר לאבן יהודה )פיקוח על בעלי חיים והחזקתם(,  

 - 1992התשנ"ג 

 20עמ'    , )3.11.1992(תשנ"ג  ,  494חש"ם    פורסם:

לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית אבן יהודה חוק    -24ו  23,  22בתוקף סמכותה לפי סעיפים  
 עזר זה: 

 פרק א': פרשנות 

 הגדרות 

 -בחוק עזר זה  . 1

למעט רופא וטרינר או הפועלים בתוקף סמכותם לפי הוראותיו או לפי הוראות חוק עזר זה, אדם    -לענין בעלי חיים  - "בעל" 
 -שהוא 

 בעלם, בשלמות או חלקית, או המציג עצמו כך:  )1(

 שלוחו של אדם כאמור;  )2(

 ו פיקוח עליהם.מחזיק בהם או מי שיש לו טובת הנאה בהם, שליטה, סמכות א )3(

 מתיר להם לחיות בחצריו או להיות או להישאר בהם, לפי הענין:  )4(

 נוהג כלי רכב שבהם הם נמצאים, אלא אם כן הוכיח כי אדם אחר הוא בעלם;  )5(

 זכאי לקבל פירות או הכנסה מהם או שהיה מקבלה אילו היו נותנים הכנסה;  )6(

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

 כלב, חתול או קוף; - "חיה" 

 מספר שניתנה לבעל כלב בידי הרופא הוטרינר; - לוחית- מספר" -"לוחית

 מאורות בידוד או מכלאות בהן משתמשת המועצה; - "מאורות בידוד" או "מכלאות" 

 וק עזר זה, כולן או מקצתן: אדם שראש המועצה מינהו בכתב למפקח לענין הוראות ח- "מפקח" 

 , למעט דירת מגורים; -1968כמשמעות "עינוג ציבורי" בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- "מקום עינוג" 

 . -1961רחוב או מקום עינוג, וכן אוטובוס ציבורי כמשמעותו בתקנות התעבורה, התשכ"א- "מקום ציבורי" 

שדרה, סמטה, מדרך, משעול לרוכבים או לרגליים, חצר, טיילת, מבוי,  דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, כביש,  - "רחוב"  
מעבר המשמש או מכוון לשמש אמצעי גישה לבתים אחדים, תעלה, ביב, חפירה, רחבה, ככר או גן, וכן מקום שהציבור רשאי  

 להשתמש בו או לעבור בו או להיכנס אליו, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים; 

 הרופא הוטרינר של המועצה לרבות מי שהוא אצל לו בכתב מסמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן; - "רופא וטרינר" 

 רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה; - "רשיון" 

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

 המקומית אבן יהודה. המועצה - "מועצה" 

 פרק ב': פיקוח על חיות 

 חובת רשיון 

- לא יחזיק אדם בתחום המועצה כלב שמלאו לו שלושה חודשים, אלא אם כן ניתן לגביו רשיון ועל צוארו לוחית  )א( . 2
 ספר וכל עוד הרשיון בתוקף. מ

ועצה ולגבי מי שמתגורר בתחום  לא יחול לגבי אדם המחזיק כלב ברשותו השוהה זמנית בתחום המ  )א(סעיף קטן    )ב(
 המועצה ומחזיק בתחומה כלב לפיקוח זמני, אם נתקיימו בו שני אלה:

 תוקף שניתן לגבי אותו כלב ברשות מקומית אחרת; -ברשותו רשיון בר )1(

 החזקת אותו כלב בתחום המועצה המקומית לא תעלה על שנה אחת. )2(

 סייג להחזקת כלב 

 לאחר להחזיק בכלבו במקום ציבורי, אלא כאשר הכלב קשור היטב ולפיו זמם. לא יחזיק אדם ולא ירשה  . 3

 בקשה לרשיון 

בקשה למתן רשיון תוגש לרופא וטרינר; הרופא הוטרינר רשאי לתת רשיון או לסרב לתיתו, לבטלו או להתלותו,    )א( . 4
 דעתו.  וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם, לפי שיקול
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ולוחית  )ב( רשיון  בתוספת  - בעד  שנקבעו  בשיעורים  אגרות  לקבלתו,  בקשה  הגשת  בעת  המבקש  ישלם  מספר 
 הראשונה. 

מספר; לא מלאו  -אישר הרופא הוטרינר את הבקשה, בין בתנאים ובין בלעדיהם, יתן לבעל הכלב רשיון ולוחית  )ג(
שיון זמני, שתקפו עד שימלאו לכלב שלושה חודשים או עד  לכלב שלושה חודשים, רשאי הרופא הוטרינר לתת לבעל הכלב ר

 תאריך אחר שינקוב ברשיון הזמני, לפי המועד המוקדם.

, לא תשולם אגרה בעד בקשה לרשיון זמני ובעד רשיון לגבי כלב המשמש מורה  )ב (על אף האמור בסעיף קטן    )ד(
 דרך לעיוור. 

מספר, וכן שמו,  -אים על כל כלב שניתנו לגביו רשיון ולוחיתהרופא הוטרינר ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מל  )ה(
 שם משפחתו, מספר תעודת הזהות ומענו של בעלו; בעל הכלב יתן את כל הפרטים האמורים לרופא הוטרינר, לפי דרישתו. 

 תקפו של רשיון הוא שנה מתאריך הוצאתו.   )ו(

 סירוב ליתן רשיון 

האמור   . 5 מכלליות  לגרוע  רשיון,  )א(4בסעיף  מבלי  לבטל  הוא  ורשאי  רשיון,  לתת  לסרב  הוטרינר  הרופא  רשאי   ,
 בהתקיים לדעתו אחד מאלה: 

 הכלב הוא בעל מזג פראי;  )1(

 הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור או לבריאות;  )2(

 הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים;  )3(

, או על החזקת  -1977, לחוק העונשין, התשל"ז495בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף  )4(
 כלב בתנאים המסכנים את בריאות הציבור; 

הכלבת    )5( תקנות  לפי  כלבת  נגד  חיסון  זריקת  קיבל  לא  חודשים,  שלושה  לו  שמלאו  ,  )חיסון (הכלב, 
 ;-1974התשל"ז

 מסירה למאורת בידוד 

שעות,    48בעל כלב שסירבו ליתן לגבי כלבו רשיון או שהרשיון שניתן לגבי כלבו בוטל, ימסור את הכלב, תוך    )א( . 6
 למאורת בידוד. 

מספר, יתפסהו רופא וטרינר וימסרהו למאורת בידוד; אם אי  -כלב שאין לגביו רשיון או שאין על צוארו לוחית  )ב(
 וטרינר, רשאי הוא להשמידו או להורות להשמידו. אפשר או מסוכן לתפסו לפי שיקול דעתו של רופא 

חיה שנשכה אדם או בעל חיים וכן חיה שהתעורר לגביה חשד שהיא נגועה בכלבת, חייב בעלה להביאה למאורת   )ג(
שעות ממועד הנשיכה; לא הביא הבעל את החיה למאורת בידוד כאמור, רשאי רופא וטרינר להביאה    24הבידוד הקרובה תוך  

 דוד על חשבון הבעל.למאורת בי

 השמדת חיה 

רשאי רופא וטרינר להשמיד חיה המצויה במאורת בידוד או למסרה    )ד(-ו  )ג(,  )ב(בכפוך לאמור בסעיפים קטנים    )א( . 7
למוסד מדעי; היתה החיה כלב, רשאי הוא גם למסרו לגוף בטחוני ואם הכלב הוא בעל ערך או אינו מתאים לצרכי מחקר או  

ופא הוטרינר למסרו למי שיתחייב והוא מסוגל, לדעת הרופא הוטרינר, לטפל בו כיאות; הרופא הוטרינר  בטחון, רשאי הר 
 ירשום בספרו  כל חיה שנמסרה כאמור. 

שעות ממועד מסירתו כאמור, בקשה לבית    72, תוך  )א(6הגיש בעלו של כלב שנמסר למאורת בידוד לפי סעיף    )ב(
או החזקתו במאורת בידוד, והודיע על כך תוך המועד האמור    )א (ו לפי סעיף קטן  המשפט המוסמך נגד השמדת הכלב, מסירת

 ולא יושמד, אלא אם כן בית המשפט יחליט אחרת.  )א(בכתב לרופא הוטרינר, לא יימסר הכלב לפי סעיף קטן  

 -לא יחולו, אלא על כלב   )ב(הוראות סעיף קטן  )ג(

שבעלו שילם בעד כל תקופת החזקתו במאורת בידוד אגרת החזקה למועצה בשיעור שנקבע בתוספת השניה    )1(
 שעות כאמור; או  72תוך 

ימים ובעלו שילם מראש למועצה    21שהחזקת הכלב במאורת בידוד עד להחלטת בית המשפט עלתה על    )2(
ימים או חלק ממנה, בשיעור שנקבע    21בנוסף לאגרת החזקה כאמור גם אגרת החזקה בעד תקופה נוספת של  

 בתוספת השניה. 

ולא יושמד, אלא אם כן לא נמצאו לו    )א(, לא יימסר לפי סעיף קטן  )ב (6כלב שנמסר למאורת בידוד לפי סעיף    )ד(
שעות ממועד מסירתו למאורת בידוד; הרופא הוטרינר רשאי להאריך את התקופה האמורה עד שבעה ימים    48דורשים תוך  

א סבור שהכלב הוא בעל ערך; נמצא לכלב דורש הוא יוכל לקבלו רק לאחר שימציא לגביו רשיון תוך תקופת החזקתו  אם הו 
במאורת הבידוד  ולאחר ששילם למועצה אגרת החזקה לכל ימי החזקתו במאורת הבידוד, אגרת לכידת הכלב, וכן אגרת  

 הובלה, בשיעורים שנקבעו בתוספת השלישית. 

ימים מיום שהובאה ובתום תקופה זו רשאי הבעל   10, תוחזק בה עד  )ג(6מאורת בידוד לפי סעיף  חיה שהובאה ל  )ה(
להוציאה ממנה, אלא אם כן מתה או הושמדה כדין לפני תום אותה התקופה: חיה כאמור לא תושמד ולא תימסר למוסד  
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אגרת לכידת החיה ואגרת הובלה,    מדעי אם בעלה הוציאה כאמור ממאורת הבידוד ושילם למועצה המקומית אגרת החזקה,
 בשיעורים שנקבעו בתוספת  הרביעית.

, תחול על בעל החיה כאמור בו אף אם לא הוציאה  )ה(חובת תשלום אגרות ההחזקה וההובלה כאמור בסעיף קטן    )ו(
 מסיבה כלשהי ממאורת הבידוד.

 חתול משוטט

וטרינר לתפס  . 8 ולהעבירו למאורת בידוד או למכלאה; אם אי  נמצא חתול משוטט בתחום המועצה, רשאי רופא  ו 
 אפשר או מסוכן לתפסו, לפי שיקול דעתו של רופא וטרינר, רשאי הוא להשמידו או להורות להשמידו. 

 פרק ג': החזקת בעלי חיים

 היתר להחזקת בעל חיים 

  -להלן  (ה המקומית  הרופא הוטרינר רשאי להורות על הצורך בקבלת היתר להחזקת בעל חיים בתחום המועצ  )א( . 9
; הורה הרופא הוטרינר כאמור, לא יחזיק אדם בעל חיים בתחום המועצה אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת הרופא  )היתר

 הוטרינר; הוראה לפי סעיף זה תפורסם על לוחות המודעות של המועצה או בדרך אחרת, לפי החלטת הרופא הוטרינר. 

 הוטרינר בכתב, ואליה יצורפו מסמכים שידרוש הרופא הוטרינר.   בקשה להיתר או לחידושו תוגש לרופא )ב(

בו    )ג( להתנות  וכן  לבטלו  או  להתלותו  לשנותו,  לתקנו,  לתתו,  לסרב  לחדשו,  היתר,  לתת  רשאי  הוטרינר  הרופא 
 תנאים.

 תקפו של היתר הוא לשנה אחת מיום הוצאתו, אם לא נקבעה בו תקופה קצרה יותר. )ד(

 בעת הגשת בקשה למתן היתר ישלם המבקש אגרה בשיעור שנקבע בתוספת החמישית.  )ה(

לפי בקשת    )ו( ויוצג  יוחזק בידי בעלו  ייחתם בידי הרופא הוטרינר,  לפי הטופס שבתוספת השישית,  ייערך  היתר 
 או מפקח; עותק של ההיתר יישמר במשרדי המועצה. הרופא הוטרינר 

 איסור מרעה 

 לא יכנים אדם ולא יחזיק בעל חיים בתחום המועצה המקומית לצרכי מרעה. . 10

 שמירה על בעל חיים 

בעלו של בעל חיים יחזיקו בתחום המועצה המקומית בתוך חצר מגודרת באופן שלא יהווה מפגע, מטרד או    )א( . 11
 ר. סכנה לציבו

 בעלו של בעל חיים ישמור על נקיונו ועל נקיון מקום החזקתו כדי למנוע הופעת מחלות או נגעים והתפשטותם.  )ב(

 בעלו של בעל חיים אחראי לכך שבעל חיים לא יצא משליטתו ולא ישוטט חפשי בתחום המועצה המקומית.  )ג(

או כשהוא אינו בשליטת בעלו או כשהוא    10נמצא בעל חיים בתחום המועצה המקומית בניגוד להוראות סעיף    )ד(
משוטט חפשי בתחום המועצה, רשאי הרופא הוטרינר לתפסו לאלתר בכל מקום שיימצא, להעבירו למכלאה, לאכסנו או  

 . 13למכרו, לפי שיקול דעתו, ויחולו לגבי האמור בסעיף קטן זה הוראות סעיף 

 דרישה לביצוע עבודות 

בהודעה בכתב, לדרוש מאת בעלו של בעל חיים לבצע עבודה או לעשות פעולה הדרושה    הרופא הוטרינר רשאי,  )א( . 12
לדעתו למניעתו של מפגע, מטרד או סכנה לציבור או לסילוקם, וכן לתת הוראות בדבר החזקת בעלי חיים, בדבר סידורים  

ר, המשמשים להחזקת בעל  להבטחת הנקיון והבריאות ולמניעת ריחות רעים או הוראות בדבר המבנה, המיתקנים והחצ
 חיים והסידורים הכרוכים  בכך. 

 הודעה כאמור תכלול את המועד לביצוע האמור בה.  )ב(

מי שנמסרה לו הודעה כאמור חייב לקיימה לכל פרטיה, להנחת דעתו של הרופא הוטרינר; תקפה של הודעה    )ג(
 כאמור היא עד למילויה. 

 ביצוע עבודות בידי המועצה 

או ביצע את המפורט בה שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים    12דם הודעה כאמור בסעיף  לא קיים א . 13
בה, להנחת דעתו של הרופא הוטרינר, או אם ראה הרופא הוטרינר כי בעל חיים מוחזק בתחום המועצה ללא היתר או בניגוד  

 -סף לכל סמכות והוראה שבחוק עזר זה לתנאי ההיתר או בניגוד להוראות חוק עזר זה, רשאי הרופא הוטרינר, בנו 

 לבצע את המפורט בהודעה כאמור באמצעות עובדי המועצה ובאמצעות אחרים;  )1(

להורות    )2( או  לאכסנו  למכלאה,  להעבירו  להורות  או  להעבירו  החיים,  בעל  לתפוס את  להורות  או  לתפוס 
 נס לאלתר לחצרי בעלו; לאכסנו או למכרו לפי שיקול דעתו של הרופא הוטרינר, ולשם כך להיכ
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לגבות את הוצאות הביצוע לרבות הוצאות נלוות לצורך הביצוע מבעלו של בעל החיים, ואם היו מספר    )3(
ינוכו   המועצה  בידי  החיים  בעל  נמכר  לחוד;  מהם  אחד  מכל  או  יחד  מכולם  ההוצאות  את  לגבות  בעלים 

 ההוצאות כאמור מהתמורה שנתקבלה.

 חשבון הוצאות 

 ההוצאות חתום ביד הרופא הוטרינר או גזבר המועצה יהיה ראיה בדבר שיעורם. חשבון  . 14

 בעלי חיים מסוכנים 

ראש המועצה רשאי לאסור, להתנות או להגביל את החזקתם של קופים נחשים ובעלי חיים מסוכנים אחרים, לפי   . 15
 המלצתו של הרופא הוטרינר.

 פרק ד': שונות

 פטור מתשלום פיצויים 

לא תהיה עילת תביעה נגד המועצה המקומית או נגד עובד מעובדיה על מעשה שנעשה בתום לב לפי הוראות חוק    )א( . 16
 עזר זה או לפי הוראות ביצוע מכוחו.

בעלו של בעל חיים שהובא למאורת בידוד או למכלאה, או שהושמד או נמסר למקום או לאדם אחר, לפי הוראות    )ב(
 ויים. חוק עזר זה, אינו זכאי לפיצ

 איסור הפרעה 

לא יפריע אדם לראש המועצה, לרופא וטרינר, למפקח, לשוטר או לבעל סמכות אחרת במילוי תפקידם לפי הוראות   . 17
 חוק עזר זה. 

 רשות כניסה 

ומפקח רשאים להיכנס בכל עת לנכס או למקום אחר בתחום המועצה, כדי לבדוק,   ראש המועצה, הרופא הוטרינר  . 18
 לעשות ולבצע את הדרוש על מנת לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה, ולפי שיקול דעתם, לנקוט צעדים הדרושים לקיומן. 

 עונשין 

קנס    -היתה העבירה נמשכת, דינו  שקלים חדשים, ואם    900קנס    -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו   . 19
שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי    36נוסף  

 הרשעתו.

 הצמדה למדד 

סכומי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים, לפי הענין, שהוטלו בתוספות הראשונה עד החמישית לחוק    )א( . 20
, לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לאחרונה  )יום ההעלאה   -להלן  (בכל חודש שלאחר פרסומם    -1יעלו בעזר זה,  

 לפני יום ההעלאה הקודם עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה.

 יעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב.  )א(סכומים מוגדלים כאמור בסעיף קטן  )ב(

 . )מדד  -להלן (רים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד המחי -בסעיף זה, "מדד"   )ג(

 שמירת דינים 

סמכות לפי חוק עזר זה איננה גורעת מסמכות לפי חיקוק אחר, וקיום חובה לפי חוק עזר זה אינו פוטר מקיום חובה   . 21
 הוראה לפי חוק עזר זה. לפי חיקוק אחר; קיום חובה לפי חיקוק אחר אינו פוטר מקיום חובה או מאיסור הפרה של כל

 הוראת שעה 

, יעלו סכומי האגרות, ההיטלים  -1981, התשמ"א)הצמדה למדד(ובחוק עזר לאבן יהודה    )א(20על אף האמור בסעיף   . 22
בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה, בשיעור   -1והתשלומים האחרים שנקבעו בתוספות הראשונה עד החמישית, לפי הענין, ב

 .1991רסם לאחרונה לפני פרסומו לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר עליית המדד שפו

 
 בטל.  - -1965, התשכ"ה)פיקוח על כלבים(חוק עזר לאבן יהודה  . 23

 תוספת ראשונה 

 )4סעיף  (
 בשקלים חדשים  שיעורי האגרה      
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  45 בעד רשיון  )1(
  15 מספר -בעד לוחית )2(

 תוספת שניה 
 )ג(  7סעיף  

 שקלים חדשים. 350 -ימים  21בעד החזקה לתקופה של 

 תוספת שלישית 
 )ד(7סעיף  

 שיעורי האגרה        
 בשקלים חדשים       

  16 בעד החזקה ליום  )1(
  80 אגרת לכידה  )2(
  35 בעד הובלה  )3(

 תוספת רביעית 
 )ה(7סעיף  

   
 שיעורי האגרה   
 בשקלים חדשים        

 -בעד החזקה  )1(

 170 ימים  10לתקופה של עד  )א(
  18 לכל יום נוסף  )ב(

  80 בעד לכידה  )2(
  35 בעד הובלה  )3(

 תוספת חמישית 
 )ה(9סעיף  

 שקלים חדשים.  40  -בעד היתר תשולם אגרה בשיעור 

 תוספת שישית 
 )ו(9סעיף  
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