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  ( חוק עזר לפרדסיה (פיקוח על כלבי ובעלי חיי אחרי
התשנ"א – 1991 

 
בתוק סמכותה לפי סעיפי 22, 23 ו 24 לפקודת המועצות המקומיות 1, מתקינה המועצה 

המקומית פרדסיה חוק עזר זה: 
 

הגדרות 
 

1. בחוק עזר זה – 
 

"המועצה" – המועצה המקומית פרדסיה; 
"ראש המועצה" – לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר 

 ; זה, כול או מקצת
"בעל כלב" – לרבות מי שכלב נמצא ברשותו, בפיקוחו או בהחזקתו; 

 , , חמורי , סוסי , עזי " – כל מיני חיות ביתיי ואחרי לרבות בקר, כבשי "בעלי חיי
, למעט כלבי המשמשי להול עיוור;  עופות בית, חתולי וקופי

" – רשיו להחזקת כלב או בעל חיי בתחו המועצה;  "רשיו
"רופא וטרינר" – הרופא הוטרינר של המועצה. 

 
חובת רשיו ולוחית מספר 

 
לא יחזיק אד כלב בתחו המועצה, אלא א כ נית לגביו רשיו מאת ראש   (א) .2

המועצה ועל צווארו לוחית מספר.  
(ב) לא יחזיק אד בעל חיי כל שהוא העלול להפריע לשכני ולציבור, ללא רשיו 

מאת ראש המועצה. 
(ג) אד השוהה זמנית בתחו המועצה ומחזיק כלב ברשותו, וכ תושב תחו 
המועצה המחזיק כלב לפיקוח זמני בתחומי המועצה, לא יהא חייב ברשיו ובלוחית 
מספר ובלבד שיש ברשותו רשיו בר תוק שהוצא לגבי אותו כלב בידי רשות 

מקומית אחרת ושתקופת ההחזקה בתחו המועצה לא תעלה על שנה אחת. 
 

החזקת כלב במקו ציבורי 
 

לא יחזיק בעל כלב את כלבו במקו ציבורי, אלא כאשר הכלב קשור היטב ומחסו על פיו.  .3
 

בקשת רשיו 
 

; ראש המועצה רשאי לאשר   אד הרוצה ברשיו יגיש לראש המועצה בקשה על כ (א) .4
, או לדחותה; אישר ראש המועצה את  את הבקשה, בתנאי או ללא תנאי
הבקשה, ית לבעל הכלב, או לבעל חיי אחר לאחר תשלו האגרה שנקבעה 

בסעי 5, רשיו ולוחית מספר.  
(ב) הרופא הוטרינר ינהל פנקס שיירשמו בו פרטי מלאי על כל כלב שניתנו לגביו 

רשיו ולוחית מספר, וכל בעל כלב ימציא לרופא הוטרינר את הפרטי שידרוש. 
(ג) רשיו שנית לפי חוק עזר זה יפקע ביו 31 בדצמבר שלאחר נתינתו. 

 
ק"ת – חש" 452, כ"ג בניס התשנ"א, 7.4.1991 
ק"ת – חש" 649, ח' בניס התשס"ב, 21.3.2002 

 
                                                           

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256 
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אגרת רשיו 

 
המועצה תגבה אגרה של 40 שקלי חדשי בעד רשיו שנתי לכל כלב, כולל לוחית   (א) .5

מספר. 
(ב) עיוור יהיה פטור מתשלו אגרת רשיו ולוחית מספר בעד כלב המשמש לו מורה 

 . דר
 

סירוב לתת רשיו 
 

, בהתקיי תנאי   ראש המועצה רשאי לסרב לתת רשיו או לבטל רשיו שנת (א) .6
מתנאי אלה: 

 
(1) הכלב הוא בעל מזג פראי; 

(2) הכלב מהווה סכנה לבטחו הציבור; 
 ; (3) הכלב מקי רעש שהוא מפגע לשכני

(4) בעל כלב הורשע יותר מפע אחת על עבירה לפי סעי 495 לחוק העונשי 
התשל"ז – 1977 2, או על החזקת כלב בתנאי המסכני את בריאות 

הציבור; 
  ( (5) הכלב לא קיבל זריקות חיסו נגד כלבת לפי תקנות הכלב (חיסו

התשל"ד – 1974 3. 
 

(ב) ביטל ראש המועצה רשיו לפי סעי זה, לא יחזיר את האגרה ששולמה לפי סעי 5. 
 

כלב שסירבו לית לגביו רשיו או שבוטל הרשיו 
 

בעל כלב שסירבו לית לגבי כלבו רשיו או שהרשיו שנית לכבי כלבו בוטל ימסור   (א) .7
את הכלב, תו עשרי וארבע שעות, למאורת בידוד כפי שתורה המועצה. 

(ב) לא יושמד כלב אשר נמסר למאורות בידוד א תו שבעי ושתיי שעות ממועד 
מסירת הכלב למאורות בידוד יגיש בעלו לבית משפט המוסמ בקשה נגד השמדת 

 . הכלב, אלא א כ בית המשפט יחליט על כ
(ג) בעל כלב שהגיש בקשה לבית משפט מוסמ למנוע את השמדת הכלב, לא יושמד 
הכלב א ישל למועצה מראש אגרת אחזקה בס 15 שקלי חדשי ליו 

בתחילת כל תקופה של שלושה ימי שלפני זמ החלטת בית המשפט. 
(ד) לא שיל בעל הכלב את האגרה בעד החזקת כלב במאורות בידוד תו 72 שעות 
ממועד מסירת הכלב למאורות, או בתו כל תקופה של 30 ימי ממועד מסירתו 

למאורות בידוד, יהיה ראש המועצה רשאי להורות על השמדת הכלב. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 ס"ח התשל"ז, עמ' 226. 

3 ק"ת התשל"ד, עמ' 723. 



 3

תפיסת כלב שאי לגביו רשיו והשמדתו 
 

כלב שאי לגביו רשיו או שאי על צווארו לוחית מספר או המוחזק בניגוד לאמור   (א) .8
בסעי 3, יתפסהו הרופא הוטרינר וימסרהו למאורת בידוד; א אי אפשר או מסוכ 

לתפסו, רשאי הרופא הוטרינר להשמידו. 
(ב) כלב שנתפס ונמסר למאורת בידוד לפי סעי קט (א) יושמד או יימסר למוסד מדעי 
או לגו בטחוני, לפי שיקול שעתו של הרופא הוטרינר; היה הרופא הוטרינר סבור 
שהכלב בעל ער או שאיננו מתאי למטרות האמורות, רשאי הוא למסור למי 
שיתחייב, והוא מסוגל, לדעת הרופא הוטרינר, לטפל בו כיאות; הרופא הוטרינר 

ירשו בספריו כל כלב שנמסר כאמור. 
(ג) כלב שנתפס ונמסר למאורת בידוד לא יושמד ולא יימסר, אלא א כ לא ימצאו לו 
דורשי תו ארבעי ושמונה שעות ממועד מסירתו למאורה; המועצה רשאית 
להארי את התקופה האמורה עד שבעה ימי א סבור הרופא הוטרינר שהכלב 

 . הוא בעל ער
(ד) כלב שנתפס לפי סעי קט (א) יועל בעלו לקבלו בחזרה לאחר שימציא לגביו רשיו 
תו תקופת אחזקתו במאורת בידוד ולאחר ששולמו למועצה הוצאות שהוציאה 
בפועל בשל תפיסתו של הכלב, הובלתו למאורה, ואגרת אחזקה בשיעור של 15 

שקלי חדשי לכל יו של החזקתו כאמור. 
(ה) המועצה רשאית לדרוש מבעלו של כלב שנתפס ונמסר למאורות בידוד לפי סעי 
קט (א) לשל את הוצאות תפיסת הכלב, הובלתו למאורה ואגרת אחזקה בשיעור 

, ג א לא נתבקשה על ידי בעלו להחזירו.  של 15 שקלי חדשי לכל יו
 

החזקת כלב באזור נגוע 
 

9. הוכרז אזור כנגוע לפי סעי 9 לפקודת הכלבת, 1934 4, וכל עוד לא בוטלה ההכרזה האמורה 
  –

 
(1) בעל כלב חייב לקשור את כלבו לביתו באופ שלא תהא לכלב גישה חופשית 

לרשות הרבי או למעבר עוברי אורח; 
(2) חייב בעל הכלב למנוע את הכלב מלצאת מתחו ביתו, אלא א כ הכלב מוחזק 

 ; בידי אד וקשור ברצועה ולפיו זמ
(3) רשאי ראש המועצה או הרופא הוטרינר להורות להשמיד מיד וללא שיהוי כל כלב 

המוחזק שלא לפי הוראות סעי זה או שאי רשיו להחזקתו. 
 

בידודו של כלב חשוד 
 

, חייב בעל הכלב תו 24 שעות מעת היוודע לו הדבר –   נש כלב אד (א) .10
 

(1) להודיע על כ לראש המועצה או לרופא הוטרינר; 
(2) להביאו לבידוד למאורות המועצה למש עשרה ימי או לתקופה נוספת 

כפי שיקבע הרופא הוטרינר; 
(ב) כלב שבעל חיי נש אותו וכ כלב שלגביו התעורר חשד שהוא נגוע בכלבת, חייב 
בעלו להודיע על כ לרופא הוטרינר תו 24 שעות ולמסור אותו למאורות בידוד 

לפי דרישת הרופא הוטרינר. 
(ג) על מסירת כלב למאורות בידוד על פי סעי זה, יחולו הוראות סעיפי 7 (ג) ו (ד)  

ו 8 (ד). 
 
 

                                                           
4 ע"ר 1934, תוס' 1, עמ' 242. 
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פיצויי 

 
 . בעל כלב שכלבו הושמד לפי הוראות חוק עזר זה, אינו זכאי לפיצויי .11

 
סמכויות כניסה למקרקעי 

 
, רשאי להיכנס, בכל  12. ראש המועצה או הרופא הוטרינר וכל עובד המועצה המסייע בידיה

עת סבירה, לכל מקרקעי לצור קיו הוראות חוק עזר זה. 
 

עבירות ועונשי 
 

, וא היתה  13. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 900 שקלי חדשי
העבירה נמשכת, דינו – קנס 36 שקלי חדשי לכל יו שבו נמשכת העבירה אחרי 

שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו. 
 

הצמדה למדד 
 

14. שיעורי האגרות שנקבעו בחוק עזר זה ישוערכו ב 16 בכל חודש שלאחר פרסו חוק עזר 
), לפי שיעור שינוי מדד המחירי לצרכ שפרסמה  זה ברשומות (להל – יו השערו
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להל – מדד) לאחרונה לפני יו השערו לעומת המדד 

שפורס לאחרונה לפני יו השערו שקד לו. 
 

שמירת דיני 
 

15. האמור בחוק עזר זה אינו פוטר את בעל הכלב מחובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק. 
 

הוראת שעה 
 

16. על א האמור בסעי 14, ישוערכו שיעורי האגרות שנקבעו בחוק עזר זה ב 16 בחודש 
), לפי שיעור שינוי המדד שפורס  שלאחר פרסו חוק עזר זה (להל – יו השערו הראשו

, לעומת המדד שפורס בחודש ינואר 1991.  לאחרונה לפני יו השערו הראשו
 
 

כ"ג בטבת התשנ"א (9 בינואר 1991) 
 (8 (חמ13

 
 
 
 
 

יצחק ימיני 
ראש המועצה המקומית פרדסיה 

 
 
 


