
 2009 -טחוק עזר לשדרות )החזקת בעלי חיים(, התשס" 

 עיריית שדרות חוק עזר זה:מועצת , מתקינה 1לפקודת העיריות  -259ו 251,  247סמכותה לפי סעיפים בתוקף 

 הגדרות 

 –בחוק עזר זה  .1

  -להגנת חיית הבר, התשט"וחוק ב  כהגדרתה   וחיית ברבקר, גמלים, צאן,  כלב,  למעטכנף, חיה, לרבות יונק,בהמה ובעל  - "בעל חיים"
19552 ; 

זיהוי" , שנמסרה למחזיק בעל החיים לאחר הוצאת רישיון להחזקתו  עיריהלוחית מתכת שעליה מוטבע מספר וסמל ה  -  "דיסקית 
 שבו יירשם המספר כאמור; 

 עיריית שדרות;  - "עיריה "ה

 מחלקת התברואה העירונית;   - "המחלקה"

 ;19913  -כהגדרתו בחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א,עיריהמינתה ההרופא הוטרינר העירוני ש  - "המנהל"

 לרבות אדם שהוא אחד מאלה:  -"מחזיק"    או  "מחזיק בעל חיים"

 ( בעלו של בעל חיים, בין באופן בלעדי ובין יחד עם אחר או המציג עצמו כך, לרבות סוכן, נאמן או שלוח;1)

 ך כלשהי; ( שיש לו שליטה או פיקוח על בעל החיים בדר2)

 ( המתיר לבעלי חיים לחיות בחצריו או לשהות או להישאר בהם, דרך קבע או לעתים; 3)

 ( הנוהג בכלי רכב שבו נמצא בעל חיים, אלא אם כן הוכיח כי אדם אחר הוא בעלו; 4)

 ; הכנסה( המקבל או הזכאי לקבל פירות או הכנסה מבעלי חיים או שהיה מקבלה אילו היה בעל החיים נותן 5)

וכן    -  מקום ציבורי" " בנין ערים כשטח ציבורי או כשטח לבנין ציבורי או מקום המיועד לשמש את הציבור,  שטח המוגדר בתכנית 
בו ומרכזי קניות, למעט מקום ציבורי  -מקום שהציבור רשאי להשתמש בו, לרבות רחוב, שדרה, חורשה, גן, גינה, מקום עינוג, בתי כל

 י חיים לעשות בו את צורכיהם; קבע כי מותר לבעל  עיריהשראש ה

 ו; או מקצת ו הסמיכו לעניין הוראות חוק עזר זה, כול עיריהעובד עיריה שראש ה, לרבות עיריהראש ה - "עיריה"ראש ה 

רגל, חצר, טיילת, מבוא, מעבר    -  "רחוב" רגל, מדרכה, כביש, שדרה, סמטה, מדרך, משעול לרוכבים או להולכי  דרך, נתיב להולכי 
יועד לשמש אמצעי גישה לבתים אחדים, שטח משותף בבית משותף, תעלה, ביב, חפירה, רחבה, כיכר או גן, וכן מקום  המשמש או מ

 שהציבור רשאי להשתמש בו, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים;

 ; עיריהרישיון להחזקת בעל חיים בתחום ה - "רישיון" 

 עיריה ב, אורווה, מקום או מיתקן, שקבע המנהל להחזקת בעלי חיים בידי התחנת ההסגר העירונית או מלונה, כלו  - "תחנת הסגר" 

  חובת רישיון 

נושא    המנהל  , אלא אם כן ניתן לגביו רישיון מאת כמפורט בתוספת הראשונה)א( לא יחזיק אדם בעל חיים            .2 ובעל החיים 
   דיסקית זיהוי.

 , שהמנהל יקבע כך לגביו, בהתאם לשיקול דעתו, בנסיבות העניין.)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו לגבי, בעל חיים
המחזיק בעל חיים בפיקוח זמני, לא    יהתושב העיר   ואומחזיק בעל חיים ברשותו,    יה )ג( אדם השוהה זמנית בתחום העיר

הוא מסומן  יים ולגבי בעל הח, יהיה חייב ברישיון ובדיסקית זיהוי, ובלבד שברשותו רישיון בר תוקף מרשות מקומית אחרת
 ימים. תקופת החזקתו של בעל החיים בתחום העיר לא תעלה על חמישה עשר  בהתאם לרישיון, וכן ש

 הוצאת רישיון 

 ;  עיריהעל גבי טופס שקבעה הבקשה למנהל , יגיש בתחום העיריה )א( מבקש רישיון להחזקת בעל חיים           .3
קת יותר משני בעלי חיים, אלא בהתאם לשיקול דעתו של המנהל. בסעיף קטן זה "אדם"  )ב(  לא יינתן רישיון לאדם להחז              

 ראשונה. לרבות, בני משפחתו מדרגה
( המחלקה תנהל פנקס או לחלופין קובץ מחשב, שבו יירשמו פרטים מלאים על כל בעל חיים שלגביו ניתן רישיון, ולפי  ג) 

 יק בעל החיים את אותם הפרטים. או המנהל ימציא לו מחז עיריהדרישתו של ראש ה

, יוחזק בידי בעלו ויוצג  עיריה, ייחתם בידי ראש ההשלישית( רישיון שניתן לפי חוק עזר זה ייערך לפי הטופס שבתוספת  ד)
 לפי בקשה המנהל או פקח עירוני, ויפקע בתום שנה מיום הוצאתו.

 בתוך שלושים ימים מהיום שבו חדל להיות מחזיק. ( חדל אדם להיות מחזיק בעל חיים, יודיע על כך בכתב למחלקה,  )ה

 סירוב ליתן רישיון וביטולו 

 רשאי לסרב ליתן רישיון או לבטל רישיון בהתקיים בבעל החיים אחד או יותר מתנאים אלה:  עיריה ראש ה             .4

 ( בעל החיים הוא בעל מזג פראי ותוקפני; 1)

 ( בעל החיים מהווה סכנה לביטחון הציבור; 2)

 ( בעל החיים מקים רעש המהווה מפגע בלתי סביר לציבור; 3)

 ( בעל החיים מוחזק בתנאים המסכנים או עלולים לסכן את בריאות הציבור; 4)

 שעות מזמן הנשיכה;  24( בעל החיים נשך אדם ולא הוסגר לתחנת ההסגר העירונית בתוך 5)

 
 ; 197דמ"י תשכ"ד,  1
 .10, התשט"ו, עמ' 170ס"ח  2
 .76ס"ח התשנ"א, עמ'  3

http://212.25.72.24/Halachot/GetDocument.do?frameType=active&docId=Document%28storage%3DREPOSITORY%2CdocID%3D%23token-range%282346454-2348584%29%29&showHits=true&docLoc=%24REP_ROOT%24%23token-range(2346454-2348584)&page=1&queryId=boj_sderot1238569708191&chunkSize=20000000&pdfPagesPerChunk=1000&pdfStartPage=1&bookmarkTitle=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%A8%26%2344%3B%20%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%98%22%D7%95-1955%20##
http://212.25.72.24/Halachot/GetDocument.do?frameType=active&docId=Document%28storage%3DREPOSITORY%2CdocID%3D%23token-range%282346454-2348584%29%29&showHits=true&docLoc=%24REP_ROOT%24%23token-range(2346454-2348584)&page=1&queryId=boj_sderot1238569708191&chunkSize=20000000&pdfPagesPerChunk=1000&pdfStartPage=1&bookmarkTitle=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%A8%26%2344%3B%20%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%98%22%D7%95-1955%20##
http://212.25.72.24/Halachot/GetDocument.do?frameType=active&docId=Document%28storage%3DREPOSITORY%2CdocID%3D%23token-range%282346454-2348584%29%29&showHits=true&docLoc=%24REP_ROOT%24%23token-range(2346454-2348584)&page=1&queryId=boj_sderot1238569708191&chunkSize=20000000&pdfPagesPerChunk=1000&pdfStartPage=1&bookmarkTitle=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%A8%26%2344%3B%20%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%98%22%D7%95-1955%20##


 ( בעל החיים נשך אדם יותר מפעם אחת בתקופה של שנתיים; 6)

 )א(; 6( בעל החיים משוטט במקום ציבורי בלא חגורה או מחסום ובלא השגחת מחזיקו, בניגוד להוראות סעיף 7)

 לאדם; ( בעל החיים חולה במחלה כלשהי העלולה לעבור 8)

 

 מניעת שוטטות 
ר איסור או הגבלה של  המנהל רשאי, לשם מניעת התפשטות מחלה או נגע או למניעת הפרעות לתנועה, ליתן הוראות בדב              .5

באופן שלציבור תהא גישה    עיריה; הודעה על הוראה כאמור תוצב במשרדי העיריהמרעה או תנועת בעלי חיים בתחום ה
 חופשית אליה. 

 
 החזקת בעל חיים 

וזאת בהתאם    זיהוי,)א( לא יחזיק אדם בעל חיים במקום ציבורי, אלא אם כן בעל החיים קשור היטב ועל צווארו דיסקית             .6

 .)א(2 לקבוע בסעיף 
  את   מייד בעליו או מחזיקו וף  יאס,  מחוץ לשטחו הפרטי של בעלו או מחזיקו   אוום ציבורי  במק  ( עשה בעל חיים את צרכיו )ב

 הגללים. 

 מטרים.   5, אורך הרצועה באמצעותה יוחזק בעל החיים לא יעלה על ( לא יחזיק אדם בעל חיים כשאינו קשורג)

אד יחזיק  לשלום  )ד(לא  הפרעה  או  תברואתי  מפגע  להוות  כדי  בכך  שיש  קבע  המנהל  כאשר  הפרטי,  בשטחו  חיים  בעל  ם 
 הציבור או שיש בכך כדי להוות מטרד בלתי סביר.

 תפיסת בעל חיים 

ו  לתפס   או המפקח  המנהל  ,, רשאי שוטרמחוץ לשטחו של המחזיק בו  6חיים שאינו מוחזק בהתאם להוראות סעיף    )א( בעל          .7

ההסגר;  ו לתחנת  המנהל,למסרו  רשאי  כאמור  תפיסה  המפקח   השוטר   לשם  בנסיבות    או  סבירים  באמצעים  להשתמש 
, בלי שתשקף סכנה מוחשית של פגיעה בחייו או  לתפסו או למסרו  העניין, ובכלל זה הרדמת בעל החיים, ובלבד שלא ניתן  

 בגופו שלו או של זולתו.

 ור בסעיף קטן )א(, יוחזק בו שבעה ימים לפחות בטרם תינקט פעולה כלשהי לגביו. ( נמסר בעל חיים לתחנת הסגר כאמ)ב

נגד כלבת, ניתן לגביו רישיון,  ג) )א(, הוא לא יוחזר למחזיקו אלא לאחר שחוסן  ( נתפס בעל חיים לפי הוראות סעיף קטן 
התוספת   לפי  הצהרה  על  חתם  בהרביעית  ומחזיקו  החזקתו  של  יום  כל  בעד  למועצה  כנקוב  ושילם  סכום  ההסגר  תחנת 

 . השניהבתוספת 
הוראות סעיד) לפי  שנתפס  חיים  בעל  החזר (  את  דרש  לא  ומחזיקו  )א(  על  ף קטן  או שמחזיקו חתם  ימים  שבעה  בתוך  תו 

היתר להשמדת בעל  מהווה  הויתור  אולם אין  ת, רשאי המנהל למסרו לפי שיקול דעתו,  חמישי טופס ויתור לפי התוספת ה
 החיים.

 וע עבודות דרישה לביצ 

, בהודעה בכתב, לדרוש ממחזיקו של בעל חיים לבצע עבודה או פעולה  לאחר התייעצות עם המנהל  רשאי   עיריה)א( ראש ה         .8
הדרושה לדעתו לשם מניעת מפגע, מטרד או סכנה לציבור או לסילוקם, וכן לתת הוראות בדבר אופן החזקת בעל החיים,  

ורים, אמצעים שיש לנקוט לשם שמירת הניקיון והבריאות ולמניעת ריחות רעים, וכן  לרבות מרחק מקום החזקתו מבתי מג
 מקבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.  .הוראות בדבר המבנה, המיתקנים והחצר המשמשים להחזקת בעל חיים

או בניגוד לתנאיו,  ללא רישיון  רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש ממחזיקו או מבעלו של בעל חיים המוחזק    עיריה)ב( ראש ה 
ה מתחום  בהודעה.  עיריהלסלקו  שיקבע  ובמועדים  באמצעים  אחר,  למקום  להעבירו  כאמור    או  הודעה  לו  שנמסרה  מי 

 יקיימה להנחת דעתו של המנהל. 

 עיריה ביצוע עבודות בידי ה 

, נוסף על  עיריהשאי ראש ה)ב( להנחת דעתו של המנהל, ר-)א( ו8כאמור בסעיף    עיריהלא מילא אדם אחר דרישת ראש ה        .9
זה עזר  לפי הוראות חוק  פעולה  סמכויותיו  נדרשת  על כך לאותו אדם, זמן סביר מראש, או אם  ובלבד שניתנה התראה   ,

 דחופה ואין די זמן לתת התראה: 

 או באמצעות אחרים;  עיריה ( לבצע את המפורט בהודעה כאמור, באמצעות עובדי ה1)

להעבי2) החיים,  בעל  את  לתפוס  למ(  או  לאכסנו  ההסגר,  לתחנת  את  סרו  מהמחזיק  ולגבות  דעתו,  שיקול  לפי  רו 
 ההוצאות שנגרמו למועצה עקב קיום הוראות סעיף זה; 

, יהווה ראיה לכאורה  עיריהלענין הוראות חוק עזר זה, כשהוא חתום בידי המנהל או גזבר ה  עיריה ( חשבון הוצאות ה3)
 בדבר נכונות החשבון. 

 איסור הפרעה 

ה         .10 לראש  אדם  יפריע  העיריהלא  לעובדי  למנהל,  את    עיריה,  מלבצע  בעדם  ימנע  ולא  זה,  עזר  חוק  לפי  בידם  למסייע  או 
 סמכויותיהם או תפקידיהם לפיו. 

 מסירת הודעות 

או   .11 מגוריו  נמסרה במקום  או אם  היא מכוונת  שאליו  לידי האדם  נמסרה  כדין אם  זה תהא  עזר  חוק  לפי  הודעה  מסירת 
העובד או המועסק שם  בגיר  או לידי אדם    הבגיריםסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו  במקום ע

או אם נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי  



הוצגה   אם  כדין  המסירה  תהא  כאמור,  המסירה  את  לקיים  או אפשר  האמורים  המקומות  באחד  בולט  במקום    ההודעה 
 הכנסה לתיבת הדואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת או שם עסקו. 

 

 שמירת דינים 

 . חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראות דין אחר אלא להוסיף עליהן .12

 

 ביטול 

 , בטל. 41960-תשכ"אהחוק עזר לשדרות)פיקוח על כלבים(,    .13

 

 

 אשונה תוספת ר
 ( )א(2) 

 בעלי חיים הטעונים נשיאת דיסקית זיהוי: 
 עיזים ( 1)
 כבשים ( 2)
 תיישים  ( 3)
 סוסים ( 4)
 חמורים   ( 5)

 
 

 תוספת שניה 
 )ג(( 7)

  
ה )ג((  7בעד תפיסת בעל חיים )סעיף  ( 1)     שהוציאה  בהוצאות  ישא    עיריה המחזיק 

מאת   בכתב  אישור  אלו;  פעולות  ביצוע  לצורך 
ה ישמש  בדבר    עיריהראש  ההוצאות,  סכום 

 ראיה לכאורה לדבר.

 ( בעד יום החזקת בעל החיים בתחנת ההסגר2)    
 
 
 

 
 
 

 תוספת שלישית 
 )ד(( 3)סעיף  

 עיריית שדרות 
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 תנאי ההחזקה......................................................................................................... 

 .................................. תוקפו של רישיון זה הוא מיום......................... עד ליום......

 

               .........................................                                ..............................................

 חתימה                                                                                                                          תאריך                                 
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 תוספת רביעית 
 )ג(( 7)סעיף  

 
 
 

 לכבוד  
 עיריית שדרות 

 המחלקה הוטרינרית 
  

 הצהרה
  

 ............ ת"ז ....................................... אני הח"מ ................................................ 
 ………………………………………………………………………...   כתובת 

 בעל/ת בעל חיים   ……………..   …………..   ………     …………..         ………… 
 שם                            צבע                  גיל              מין                          גזע                                            

  
מצהיר/ה בזה כי אני מתחייב/ת לשמור על בעל החיים שלא ישוטט ברשות הרבים ולקיים הוראות אלה, שהובאו לידיעתי, הכלולות  

 , כלהלן: 2009 - לשדרות)החזקת בעלי חיים(, התשס"ט  בחוק עזר
 ( בעל החיים שבהחזקתי יהיה קשור בהימצאו בחצר פתוחה; 1)
 שבהחזקתי קשור ברצועה ומחסום על פיו;  ( בשעת טיול יהיה בעל החיים2)
 ( אמנע מבעל החיים לגרום רעש המהווה מטרד. 3)
  

 אני מתחייב/ת לשמור על הוראות חוק העזר כאמור.
  

 ......................................................                                 .………………………… 
 חתימה                                                                             תאריך                   

  

 
 
 

 תוספת חמישית 
 (( ד)7)סעיף   

  
 אני הח"מ מצהיר/ה בזה כי בעל החיים שפרטיו צוינו להלן הוא בבעלותי ואני מוותר עליו: 

 פרטי בעל החיים: 

 ................................................. .......................................................................................................................... 
 שם                                     צבע                                   גיל                                מין                        גזע              

 

 פרטי הבעלים:  

 
............................................................................................................................. .............................................. 

 מס' טלפון                                המען                              מס' זהות                   משפחה                  שם פרטי         

 

  
 

 בניסן התשס"ט  כ"ה
 ( 2009אפריל,  19) 

 

____________________ 

 דוד בוסקילה 

 

 שדרות   עירראש ה

 

 


