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חוק עזר לרמת השרון (פיקוח על כלבים) ,תשכ"ט-1968
פורסם:
תיקונים:
ת"ט:

ק"ת ,2326
חש"ם ,209
חש"ם ,574
חש"ם ,578
חש"ם ,593

תשכ"ט ),(19.12.1968
תשמ"ד ),(8.1.1984
תשנ"ז (,)11.3.1997
תשנ"ז (,)27.5.1997
תשנ"ח (,)26.3.1998

עמ' 582
עמ' 236
עמ' 239
עמ' 352
עמ' 241

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו -23לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה המקומית רמת-השרון
חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"בעל כלב"  -אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו;
"לוחית מספר"  -לוחית מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי המועצה;
"רשיון"  -רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה;
"המועצה"  -המועצה המקומית רמת-השרון;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה.

חובת רשיון ולוחית-מספר
.2
מספר.

)א( לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת ראש המועצה ועל צווארו לוחית

)ב( אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו ,וכן תושב המועצה המחזיק כלב לפיקוח זמני,
לא יהיו חייבים ברשיון ובלוחית-מספר ,ובלבד שתקופת ההחזקה לא תעלה על חמישה עשר יום.

איסור להחזיק כלב רוטווילר

תיקון :תשנ"ז

)א( לא יחזיק ולא יגדל אדם כלב מסוג רוטווילר בתחום שיפוט המועצה.
2א.
)ב( הוראות סעיף קטן )א( יחולו גם על אדם השוהה בתחום המועצה וברשותו כלב מסוג רוטווילר בעל רשיון
ולוחית מספר מרשות מקומית אחרת.

כלב רוטווילר שיש לגביו רשיון

תיקון :תשנ"ז

הוראות סעיף 2א)א( ,לא יחולו על מ חזיק בכלב מסוג רוטווילר ברשיון ,בתחום המועצה ,ביום כניסת חוק
2ב.
עזר לרמת השרון )פיקוח על כלבים( )תיקון( ,התשנ"ז ,-1997לתוקפו ,ובלבד שימלא אחר כל אלה:
) (1הוא לא יגדל ולא יחזיק כלב אחר מסוג רוטווילר במקום כלב כאמור ,שניתן לגביו רשיון ,שמת;
) (2הוא לא יחזיק ולא יגדל גורים מסוג רוטווילר בתחום המועצה;
) (3לא יימצא כלב כאמור במקום ציבורי בתחום המועצה ,אלא אם כן הכלב קשור היטב ברצועה
המוחזקת בידי בעלו; על פי* מחסום ,ועל צווארו דיסקית זיהוי;
) (4כלב כאמור לא יוחזק בחצר פרטית שאינה מגודרת או אינה נעולה ,אלא אם כן הוא קשור היטב
ובפיו מחסום;
) (5מחזיק כלב כאמור בשטח פרטי ,יציב בכניסה לאותו שטח שלט שבו רשום "זהירות כלב" או נוסח
אחר שיקבע ראש המועצה;
) (6לא יוציא מהחזקתו ולא יעביר מחזיק כלב מסוג רוטווילר להחזקה או לבעלות של אדם אחר בתחום
המועצה.
*

כך פורסם ברשומות; חש"ם .574

ביטול רשיון לכלב רוטווילר

תיקון :תשנ"ז

)א( רשיונו של כלב מסוג רוטווילר יבוטל לאלתר כל אימת שהמחזיק בו לא מילא אחר הוראה מהוראות
2ג.
סעיף  2ב או שכלב כאמור היה מעורב לכאורה בתקיפה או בפגיעה באדם או בילד.
)ב( בוטל רשיון לפי הוראות סעיף קטן )א( ,יוצא הכלב לאלתר אל מחוץ לתחום המועצה והרשיון לא יחודש.

בקשת רשיון ותקפו
)א( אדם הרוצה ברשיון יגיש למועצה בקשה על כך; אישר ראש המועצה את בקשתו ,יתן לו ,לאחר תשלום
.3
האגרה שנקבעה בסעיף  ,4רשיון ולוחית-מספר.
)ב( ראש המועצה ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן עליו רשיון ,וכל בעל כלב ימציא
לראש המועצה את הפרטים האמורים לפי דרישתו.
)ג( רשיון שניתן לפי חוק עזר זה ,יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו.
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אגרה

תיקון :תשמ"ד

)א( ראש המועצה יגבה בעד רשיון ובעד לוחית מספר אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.
.4
)ב( ה מועצה רשאית לוותר על אגרת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שני כלבים; עיוור פטור מתשלום אגרת
רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.

סירוב למתן רשיון וביטולו
.5

תיקון :תשנ"ז

)א( ראש המועצה רשאי לסרב ליתן רשיון או לבטל רשיון שניתן ,במקרים אלה:
) (1הכלב הוא בעל מזג פראי;
) (2הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור;
) (3הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים;
) (4בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף  386לפקודת החוק הפלילי ,1936 ,או על
החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות הציבור;
) (5הכלב לא קיבל זריקות חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת )חיסון( ,תשט"ז;-1955
) (6הכלב מסוג רוטווילר.
)ב( ביטל ראש המועצה רשיון לפי סעיף זה ,לא יחזיר את האגרה ששולמה לפי סעיף .4

כלב שסירבו ליתן עליו רשיון או שבוטל הרשיון
)א( בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון ,או שהרשיון שניתן לו בוטל ,ימסור תוך ארבעה ימים את הכלב למאורות
.6
כפי שתורה המועצה.
)ב( היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף )5א() (1או ) ,(2לא יושמד הכלב ,לאחר
שנמסר למאורות כפי שהורתה המועצה ,אלא אם שופט שלום נתן צו על כך לפי סעיף  5לפקודת הכלבת.1934 ,
)ג( היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף )5א() (4) ,(3או ) (5ובעל הכלב הודיע
למועצה תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירת הכלב למאורות על כוונתו להגיש לבית המשפט בקשה נגד השמדת
הכלב ,לא יושמד הכלב אלא אם בית המשפט החליט על כך.

החזקת כלב

תיקון :תשנ"ח

(א) לא יחזיק בעל כלב את כלבו במקום ציבורי ולא ירשה שכלבו יוחזק במקום ציבורי ,אלא אם כן הכלב
.7
קשור היטב ,מחסום על פיו ועל צווארו דיסקית זיהוי.
(ב) לא יתיר בעל כלב לכלבו לשוטט חופשי בתחום המועצה אף אם מחסום על פיו.
(ג) לא יחזיק אדם כלב שאינו קשור כאמור וללא מחסום על פיו בתחום שטח פרטי ,בתחום המועצה ,שאינו
מגודר מכל צדדיו וסגור בשער.
(ד) עשה הכלב צרכיו בתחום מקום ציבורי או במקום פרטי שאינו בבעלותו של בעל הכלב ,יאסוף מיד מי
שהכלב בבעלותו או ברשותו או בהשגחתו אותה שעה ,את הגללים בעזרת מברשת ושקית באופן שהמקום יישאר נקי
לחלוטין.
(ה) ראש המועצה רשאי לתת אישור להתקין אוטומטים למכירת שקיות לאיסוף צורכיהם של כלבים ,וכן
מקומות לשירותים לכלבים.

תפיסת כלב שאין עליו רשיון והשמדתו

תיקון :תשמ"ד

)א( כלב שאין עליו רשיון או שאין על צווארו לוחית-מספר או המוחזק שלא בהתאם לסעיף  ,7יתפסהו שוטר
.8
או פקיד המועצה וימסרהו למאורות כפי שתורה המועצה ,ואם אי-אפשר לתפסו רשאי הוא להשמידו.
)ב( כלב שנמסר למאורות כפי שהורתה המועצה לפי סעיף קטן )א( לא יושמד אלא אם לא נמצאו לו תובעים
תוך ארבעים ושמונה שעות אחרי שנמסר; המועצה רשאית להאריך את התקופה האמורה עד שבעה ימים אם נראה
לה הכלב כבעל ערך.
)ג( הבעל של כלב שנתפס לפי סעיף קטן )א( לא יוכל לקבלו בחזרה ,אלא לאחר שהמציא רשיון להחזקתו
ולאחר ששילם למועצה אגרת הובלת כלב למאורות בידוד וכן אגרת הסגר כלב במאורות בידוד ,ובמקרה שהשתמשו
לצורך תפיסת הכלב בכדור הרדמה  -גם אגרת הרדמת כלבים ,הכל בשיעורים שיקבעו בתוספת.

עונשין
עזר זה ,דינו  -קנס  600שקלים חדשים* ; ואם היתה העבירה נמשכת ,דינו -

העובר על הוראה מהוראות חוק
.9
קנס נוסף  24שקלים חדשים* לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה
או אחרי הרשעתו בדין.
*

תחילה ביום  ,30.6.1987חש"ם 334

ביטול
.10

חוק עזר לרמת-השרון )פיקוח על כלבים( ,תשט"ו - -1955בטל.

השם
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לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לרמת השרון )פיקוח על כלבים( ,תשכ"ט.-1968

תוספת
)סעיפים )4א( ו)-8ג((
תחילה ביום  ,8.1.1984חש"ם 209

האגרה בשקלים
277
180
30
65

בעד רשיון להחזקת כלב ובעד לוחית מספר
בעד הובלת כלב למאורות בידוד
בעד הסגר כלב במאורות בידוד
בעד הרדמת כלב ,לכל כדור הרדמה
נתאשר.

שמואל חכם
ראש המועצה המקומית
רמת-השרון

כ"ה בתשרי תשכ"ט ) 17באוקטובר (1968

חיים משה שפירא
שר הפנים
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