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 0222 -חוק עזר למגילות )פקוח על כלבים וחתולים(, התש"ס 
 
 
 

-( ה287יהודה ושומרון )מס'  לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות 22עד  27בתוקף סמכותה לפי פרק י' סעיפים 
 , מתקינה המועצה האזורית מגילות חוק עזר זה:9121תשל"ט 

 
 

 הגדרות;
   

 -בחוק עזר זה   .1
 

 אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו או בהחזקתו;    -כלב""בעל 
 אדם שחתול נמצא ברשותו או בפיקוחו או בהחזקתו;   -"בעל חתול
 המועצה האזורית מגילות;   -"המועצה"

 מי שהמועצה מינתה לרופא הווטרינר של המועצה;   -"המנהל"
 תשל"ד -וחיסון(, החיסון נגד כלבת כאמור בתקנות הכלבת )רישוי  -"זריקת חיסון"

 )להלן תקנות הכלבת(; כפי תוקפן בישראל. 9121    
 לוחית מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב מאת המנהל;  -"לוחיות מספר"

  מלונה, כלוב, מקום או מיתקן שקבע המנהל להחזקת כלבים בידי המועצה;   -"מאורות"
 מי שראש המועצה מינה למפקח לעניין חוק עזר זה;   -"מפקח"

 מקום שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו, לרבות דרך, רחוב, שדרה, גן,  -"מקום ציבורי"
 גינה, בנין, מקום עינוג, שטח המוגדר בתכנית בנין ערים כשטח ציבורי פתוח    
 או כשטח לבנין ציבורי, וכן אמצעי תחבורה שלציבור יש אותה שעה זכות או    
 דרכם, ללא תנאי או בתשלום, וכן בנין או מקוםרשות גישה אליהם או מעבר     

 המשמש באותה שעה להתקהלות ציבורית או דתית, לרבות רכוש משותף      
 , כפי תוקפו בישראל למעט מקום 9191 –תשכ"ט -כהגדרתו בחוק המקרקעין, ה    

 ם לעשות בו את צרכיהם;ציבורי שראש המועצה קבע כי מותר לכלבי                                         
 עורי על ידי שבב אלקטרוני זעיר המוזרק לצוואר הכלב;-סימון תת  -"סימון אלקטרוני"

 לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לעניין חוק       -"ראש המועצה"
 עזר זה, כולן או מקצתן;             
 בתחום המועצה. רשיון לחזקת כלב או חתול        -"רשיון"

 
 
 חובת סימון ורישוי   .0
 
לא יחזיק אדם כלב או חתול בתחום המועצה אלא אם כן ניתן לגביו רשיון מאת המנהל )א(   

 ובהתאם לתנאי הרשיון, כולל סימונו האלקטרוני, ואל צוואר הכלב קשורה לוחית מספר.  
צה, או בידי תושב המועצה                       החזקת כלב או חתול בידי אדם השוהה זמנית בתחום המוע )ב(  
 המחזיק כלב או חתול לצורך פיקוח זמני, לא תהיה טעונה רישוי, לוחית מספר וסימון   

 אלקטרוני, אם למחזיק יש רשיון בר תוקף להחזקת אותו כלב או חתול מאת רשות       
 ימים. 73מקומית אחרת, ובלבד שתקופת ההחזקה לא תעלה על   

 החזקת כלב או חתול עד גיל שלושה חודשים אינה טעונה רשיון, חיסון או סימון אלקטרוני.    (ג)
           חסון כלב או חתול שבוצע בתחום רשות מקומית אחרת, אינו פוטר את בעלו או מחזיקו )ד( 

 מחובת קבלת רשיון להחזקת הכלב או החתול בתחום המועצה, מגיל שלושה חודשים. 
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 קבלת רשיון  .3
 

 רשיון להחזקת כלב או חתול, יינתן למבקש לאחר בדיקה וטרינרית של הרופא הוטרינר   (א)
 )א(.1של הכלב או החתול, חיסונו, סימונו האלקטרוני ותשלום האגרה כאמור בסעיף 

 המנהל רשאי לקבוע תנאים לרשיון, ורשאי הוא להורות בדבר אופן החזקת כלב או  (ב)
 החזקתו ובידי מי יוחזק; ורשאי הוא להורות בדבר בדיקת הכלב או חתול, מקום 

 החתול בידי רופא וטרינר, מתן טיפול לכלב או לחתול בתנאים ובמועדים שיקבע ומתן
 חיסון נגד מחלת הכלבת.

 המנהל רשאי לסרב לתת רשיון או לבטל רשיון שניתן, מטעם סביר הנראה לו, ובין היתר (ג)
 מהטעמים הבאים:

 הוא בעל מזג פראי;הכלב    .9
 הכלב מהווה סכנה לביטחון הציבור;   .7
 הכלב מקים רעש שהוא מטרד לשכנים;   .7
 לחוק העונשין,  114בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת בעבירה לפי סעיף    .1

 ; כפי תוקפו בישראל.9122 –תשל"ז -ה        
 אופן החזקת הכלב או החתול גורם או עלול לגרום למפגע תברואי;   .4
 הכלב או החתול נשך אדם ולא הוסגר למאורות המועצה או למאורה שהמועצה    .9

 שעות מעת הנשיכה; 71הוראתה, תוך          
 הכלב או החתול נשך אדם יותר מפעמיים בתקופה של שנתיים;   .2
 הכלב או החתול לא קיבל זריקת חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת או לא קיבל   .8

 ורה לבצעו;טיפול שהמנהל ה        
 הכלב משוטט באורח חופשי ברשות הרבים;   .1

 בעל הכלב או החתול, עבר עבירה לפי חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(   .93
 ; כפי תוקפו בישראל.9111 –תשנ"ד -ה        

בעל הכלב או החתול לא קיים הוראה מהוראות חוק עזר זה או תנאי מתנאי                .99
 שהמנהל היתרה בו שיקיימו; הרשיון על אף 

 שנים ומעלה. 98בקשה לקבלת רשיון תוגש בידי מי שגילו  (ד)
 תוקפו של רשיון יהא לשנה אחת מיום הוצאתו. (ה)
 בעל כלב או חתול יודיע למנהל על שינוי שחל בפרטים הכלולים ברשיון, על מותו של הכלב (ו)

 ימים מיום השינוי. 73או החתול או העברתו לאחר, תוך 
 ון לפי סעיף זה, לא תוחזרנה לבעל הכלב או החתול האגרות ששולמו למועצה.בוטל רשי (ז)
 מנהל רשאי להגביל את מספר הכלבים או החתולים שבהחזקת אדם אחד, אם הם מהווים (ח)

 מטרד, מפגע תברואי או סיכון לציבור.
 

 

 אגרת רשיון.  .4
 

 . )א( לתקנות הכלבת4בעד רשיון תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתקנה  (א)
 כפי תוקפן בישראל.             

 בעד כלבה או חתולה מעוקרת ובעד כלב או חתול מסורס, תשולם מחצית מאגרת הרשיון. (ב)
 שקלים חדשים. 14בעד סימון אלקטרוני, תשולם לקופת המועצה אגרה בסך  (ג)
 בעד אספקת לוחית מספר חדשה במקום לוחית מספר שאבדה או ניזוקה, תשולם לקופת (ד)

 שקלים חדשים. 73בסך  המועצה אגרה



 עיוור פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו כלב נחייה. (ה)
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 חובת חיסון וטיפול  .5
 
 בעל כלב או חתול, יגרום לחיסונם מפני מחלת הכלבת, פעם בשנה מגיל שלושה חדשים. (א)
 טיפול הדרושיםהמנהל רשאי להורות לבעל הכלב או חתול, לתת לכלב או לחתול חיסון או  (ב)

 לבריאות הציבור.
 בעל כלב או חתול שקיבל הוראות כאמור בסעיף קטן )ב( ימלא אחריהן. (ג)
 המנהל רשאי לקבוע הסדרים לחיסון או לטיפול בכלב או בחתול, לרבות עיקור או סירוס, (ד)

 )ב( 4ובעל הכלב או החתול ישלם בעד החיסון או הטיפול אגרה בשיעור שנקבע בתקנה 
 ת.לתקנות הכלב

 
 

 הסגרת כלב למאורות  .6
 

 בעל כלב שהמנהל סירב לתת לו רשיון או שהרשיון שניתן לו בוטל, ימסור את הכלב  (א)
 למאורות כפי שיורה לו המנהל, תוך ארבעה ימים מקבלת ההודעה על הסירוב או הביטול.

 כלב משוטט או שאין לבעליו רשיון להחזקתו או שאינו נושא על צווארו לוחית מספר או (ב)
 נו מסומן, בסימן אלקטרוני, יתפסהו שוטר או מפקח וימסרהו למאורות המועצה שאי

 או למאורות שיורה המנהל; אם אי אפשר לתופסו, רשאי שוטר או מפקח להשמיד את 
 הכלב.

 המנהל רשאי להורות על תפיסת כלב שלא קוימו לגביו תנאי הרשיון, ועל הסגרתו  (ג)
 החלטתו.למאורות המועצה או למאורה אחרת על פי 

 הוסגר כלב למאורות, לא יוחזר לבעליו, אלא אם כן הוצא לגביו רשיון, הכלב חוסן וסומן (ד)
 בסימון אלקטרוני, ושולמו לקופת המועצה כל האגרות המפורטות בסעיף קטן )ה(.

 .1בעד רישוי, חיסון וסימון כלב בסימון אלקטרוני, ישולמו האגרות שנקבעו בסעיף  (ה)
 המועצה או למאורות שיורה המנהל, ובעד ימי השהות של עבור הובלת כלב למאורות

 )ד(. 93הכלב במאורות, ישלם בעלו לקופת המועצה אגרות כאמור בסעיף 
 

 

 השמדת כלב  .7
 

 הוסגר למאורות כלב משוטט ולא הוגשה בקשה להחזרתו תוך חמישה ימים מעת הסגרתו (א)
 רשאי המנהל למסור את הכלב לאחר או להורות על השמדתו.

 כלב למאורות, רשאי המנהל לסרב לבקשת בעליו להחזירו אליו, אם התקיימו לגבי הוסגר (ב)
 )ג(, ולהורות על מסירתו או השמדתו 7הכלב אחד או יותר מן הטעמים שפורטו בסעיף 

 ימים מיום מסירת ההודעה לבעל הכלב בדבר הסירוב כאמור. 91תוך 
 )ב(, לפי שיקול –ם )א( ו המנהל רשאי להאריך את התקופות המפורטות בסעיפים קטני (ג)

 דעתו, אם נראה לו שהכלב הוא בעל ערך או לקצרן מטעמים של סכנה לבריאות הציבור.
 

 

 ערר  .8
 



 רשאי בעל הכלב לערער בפני ראש המועצה, ובלבד 2על החלטות המנהל כאמור בסעיף 
 ימים מיום קבלת ההודעה על הסירוב להחזיר את הכלב; 4שהגיש את הערר בכתב תוך 

 לטה בכתב מאת ראש המועצה תהיה סופית.הח
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 נשיכה  .9
 

 שעות מעת היוודע לו הדבר 71נשך כלב או חתול אדם, יעשה בעל הכלב או החתול, תוך  (א)
 דברים אלו:

 יודיע על כך למנהל. .9
 יביא את הכלב או החתול, לפי העניין לבידוד למאורות המועצה או למאורות כפי  .7

 ימים. 93המנהל, למשך  שיורה       
 כלב או חתול שבעל חיים נשך אותם וכן כלב או חתול שלגביהם התעורר חשש שהינם (ב)

שעות, וימסרם לבידוד למאורות  71נגועים במחלת הכלבת, יודיעו בעליו על כך למנהל, תוך 
 המועצה או למאורות שיורה המנהל.

 אשר, לדעת המנהל, מחייבתלרבות חשד לנשיכה, וגרימת שריטה כ –בסעיף זה, "נשך"  (ג)
 מסירת הכלב או החתול לבידוד.

 
 

 תשלום בעד מאורות המועצה.   .12
 

 הוחזק כלב או חתול במאורות, הוא לא ישוחרר ולא יוחזר לבעליו אם אינו מחוסן, אלא (א)
 לאחר שבעליו יחסנו, יקבל לגביו רשיון תקף, יסמנו בסימון אלקטרוני וישלם לקופת 

 חזק במאורות, אגרה כאמור בסעיף קטן )ד(.המועצה בעד כל יום שהו
 לא שילם בעל הכלב או החתול את התשלום בעד החזקת הכלב או החתול במאורות (ב)

 ימים מיום הדרישה, יראו את הכלב או החתול כמי שאין לו תובעים ויחולו לגביו 4תוך 
 )א(. 2הוראות סעיף 

 או חתול, לפי בקשת  המנהל רשאי, לפי שיקול דעתו, לאחסן במאורות המועצה כלב (ג)
 בעליו, בתנאים ולתקופה שיקבע.

 )ג( ישלם בעליו מראש -בעד אכסון כלב או חתול במאורות המועצה לפי סעיף קטן )א( ו (ד)
 לתקנות הכלבת )החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות 4למועצה אגרה שנקבע בתקנה 

 .9141 –תשי"ט -בידוד(, ה
ו או את חתולו, לפי העניין, ממאורת המועצה לאחר לא הוציא בעל כלב או חתול את כלב (ה)

 )א(. 2תום התקופה שסוכמה מראש, רשאי המנהל לפעול לפי הוראות סעיף 
 

 

 אחזקת כלב  .11
 
 בעל כלב ימנע בעדו מלצאת מחוץ לתחום ביתו, וכן ימנע מאחר להוציאו מחוץ לתחום (א)

 קשור ברצועה שאורכהביתו, אלא אם כן הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו, הכלב 
 מטרים ופיו של הכלב חסום בזמם שאינו מאפשר לו לנשוך. 7אינה עולה על 



 לא יאכיל אדם כלב במקום ציבורי. (ב)
 בעל כלב ייפנה מיד, בשקית ניילון אטומה, לכלי אשפה, צואה שהטיל הכלב במקום (ג)

 ציבורי או במקום פרטי שאינו בבעלותו.
 כלב עשה את צרכיו במקום שקבע המנהל או אםהאמור בסעיף קטן )ג( לא יחול אם ה (ד)

 בעל הכלב הינו עיוור והכלב משמש לו ככלב נחיה.
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 אחזקת חתול  .10
 

 לא יחזיק אדם בתחום המועצה חתול, אלא אם תלה על צווארו של החתול קולר  (א)
 בצבע בולט.

 עבירו נמצא חתול משוטט בתחום המועצה, רשאי המנהל או המפקח לתפסו ולה (ב)
 למאורות המועצה; ואם אי אפשר לתפסו, רשאי המנהל או מפקח להשמידו.             

 לא יאכיל אדם חתול במקום ציבורי. (ג)
 

 סמכויות כניסה למקרקעין  .13
 

 המנהל או מפקח וכן פקיד מועצה המסייע בידם, רשאים להיכנס בכל עת סבירה, (א)
 ולעשות מעשה הדרוש לביצוע למקרקעין, כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה,

 הוראותיו.
 לא יפריע אדם למנהל, למפקח ולאדם המסייע בידם ולא ימנע בעדם מלבצע דבר (ב)

 על פי סמכויותיהם או על פי תפקידיהם לפי הוראות חוק עזר זה.
 

 פיצויים  .14
 

 המועצה או מי שפועל בשמה ומטעמה, פטורים מתשלום פיצוי בשל פעולה או 
 ו מעשייתם, לפי העניין, לפי הוראות חוק עזר זה.מחדל שעשו או נמנע

 

 אצילת סמכויות  .15
 

 המנהל רשאי, באישור המועצה, לאציל לאחר את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
 כולן או מקצתן.

 

 הצמדה למדד  .16
 

 לכל חודש שלאחר פרסום חוק עזר זה 9–)ג( יעלה ב  1סכום האגרה הנקוב בסעיף 
 עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה יום ההעלאה(, בשיעור -)להלן

 שקדם לו.
 

 הוראת שעה  .17
 

 בחודש  9 –)ג( ב  1, יעלה סכום האגרה הנקוב בסעיף 99על אף האמור בסעיף 
יום ההעלאה הראשון(, בשיעור עליית המדד שפורסם  –שלאחר פרסום חוק עזר זה )להלן 

 .7333סם בחודש ינואר לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת המדד שפור



 

 עונשין  .18
 

 לפקודת המועצות  77העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו יהיה כקבוע בסעיף 
 המקומיות )נוסח חדש( כפי תוקפה בישראל מעת לעת.

 
 

 (0222ינואר  29ב' שבט תש"ס )
 

 מרדכי דהמן      
 ראש המועצה האזורית

 מגילות    
 וליםשמור א חוק עזר למגילות כלבים וחת


