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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  251 ,246ו -259לפקודת העיריות ,וסעיפים  11ו -17לפקודת הכלבת,1934 ,
מתקינה מועצת עירית כפר סבא חוק עזר זה:

הגדרות
.1

בחוק עזר זה -
"העיריה"  -עירית כפר סבא;
"המועצה"  -מועצת העיריה;
"בעל כלב"  -לרבות מי שכלב נמצא ברשותו ,בפיקוחו או באחזקתו;
"סימון במשדר אלקטרוני"  -סימון בצואר הכלב בהזרקה תת עורית במשדר מיניאטורי;
"מאורות בידוד"  -מיתקן או מקום בהם משתמשת העיריה לבידודם של כלבים ,שנקבע בידי המועצה;
"מקום ציבורי"  -לרבות רחוב ,שדרה ,חורשה ,גן ,גינה ,מקום עינוג ,שטח המוגדר בתכנית בנין ערים כשטח

ציבורי פתוח או כשטח לבנין ציבורי ,כל מקום המיועד לשמש את הציבור וכן כל מקום שהציבור רשאי
להשתמש בו או משתמש או עובר בו למעשה ,למעט מקום ציבורי שראש העיריה קבע כי מותר לכלבים לעשות
בו את צרכיהם;
"ראש העיריה"  -לרבות עובד העיריה שראש העיריה הסמיכו בכתב לענין חוק עזר זה ,ולרבות מי שמועצת
העיריה מינתה לרופא הוטרינר העירוני;
"כלב"  -כלב מעל גיל שלושה חודשים.

חובת רשיון וסימון במשדר אלקטרוני
.2
א.
ב.

לא יחזיק אדם ,בתחום העיריה כלב ,אלא אם כן ניתן לגביו רשיון מאת ראש העיריה ,והכלב סומן
במשדר אלקטרוני.
הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו לגבי אדם השוהה זמנית בתחום העיריה ומחזיק כלב ברשותו וכן
תושב תחום העיריה המחזיק בתחומה כלב לפיק וח זמני ,ובלבד שלאותו אדם יש רשיון בר תוקף
לאותו כלב ,שניתן ברשות מקומית אחרת ותקופת החזקת הכלב בתחום העיריה לא תעלה על שנה
אחת.

החזקת כלב במקום ציבורי
.3
א.
ב.
ג.

לא יחזיק בעל כלב את כלבו במקום ציבורי ולא ירשה לאחר להחזיקו במקום ציבורי ,אלא אם כן
הכלב קשור היטב ומחסום על פיו.
לא ירשה בעל כלב לכלב שנמצא ברשותו או בפיקוחו לעשות צרכיו בתחום מקום ציבורי.
עשה כלב את צרכיו בהטלת גללים במקום ציבורי ,יאסוף מיד בעל הכלב או מי שבידו הפיקוח עליו
את הגללים.

בקשת רשיון ותקפו
.4
א.

ב.
ג.
ד.

אדם המבקש רשיון יגיש את בקשתו לראש העיריה; ראש העיריה רשאי לדחות את הבקשה או
לאשרה ,לקבוע תנאים ברשיון בדבר אופן החזקת הכלב ,מקום החזקתו או בידי מי יוחזק ,וכן רשאי
הוא להורות בדבר בדיקת הכלב בידי רופא וטרינר ומתן טיפול לכלב בתנאים ובמועדים שיקבע; אישר
ראש העיריה את הבקשה ,יתן לבעל הכלב רשיון לאחר תשלום כל האגרות שנקבעו בסעיף .5
ראש העיריה ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן לגביו רשיון ,וכל בעל כלב ימציא
לראש העיריה ,לפי דרישתו את הפרטים כאמור.
בעל כלב חייב להודיע לראש העיריה על כל שינוי שחל בפרטים הכלולים ברשיון.
רשיון שניתן לפי חוק עזר זה ,יפקע בתום שנה מיום הוצאתו.

אגרות
.5
א.
ב.

1

העיריה תגבה אגרה בשיעור  65.20שקלים חדשים בעד רשיון לכלב וכן אגרה של  25שקלים חדשים
בעד סימון כל כלב במשדר אלקטרוני.
עיוור פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.
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ג.

העיריה רשאית לוותר על אגרת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שני כלבים.

סירוב לתת רשיון וביטולו
.6
א.

ב.

ראש העיריה רשאי לסרב לתת רשיון או לבטל רשיון שניתן ,בגלל נימוק סביר הנראה לו ,ובין היתר,
מסיבות אלה:
 .1הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים;
 .2הכלב הוא בעל מזג פראי או מהווה סכנה לבטחון הציבור או לבריאותו;
 .3הכלב לא קיבל זריקת חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת )חיסון( ,התשל"ד;-1974
 .4בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף )495א( לחוק העונשין ,התשל"ז-1977
 ,או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות הציבור;
 .5לבעל הכלב יש באותה עת כלב אחד או יותר;
 .6אופן החזקת הכלב עלול לגרום למפגע תברואה;
 .7הכלב נשך אדם ולא הוסגר למאורות הבידוד ,כפי שהורתה העיריה ,תוך  24שעות מעת
הנשיכה;
 .8הכלב נשך אדם יותר מפעמיים בתקופה של שנתיים.
בוטל רשיון לפי סעיף זה ,לא יוחזרו האגרות ששולמו לפי סעיף .5

מסירה כלב למאורות בידוד
.7
א.
ב.

ג.

בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון ,או שהרשיון שניתן לו בוטל ,ימסור את הכלב תוך יומיים מיום הסירוב
או מיום שהודע לו הביטול ,לפי הענין ,למאורות הבידוד כפי שהורתה העיריה.
כלב שאין רשיון להחזקתו או שאין על צווארו סימון במשדר אלקטרוני או המוחזק בניגוד לאמור בסעיף
 ,3יתפסוהו שוטר או עובד העיריה שהוסמך לענין חוק עזר זה ,וימסרוהו למאורות הבידוד כפי שהורתה
העיריה; אם אי אפשר או מסוכן לתפסו ,רשאי השוטר או העובד כאמור להשמידו.
בעת מסירת כלב למאורות בידוד ,כפי שהורתה העיריה ,ישלם בעלו לעיריה מראש אגרת החזקה בשיעור
 14.30שקלים חדשים לכל יום שבו יוחזק הכלב במאורות הבידוד; אם הביאה העיריה את הכלב למאורות
הבידוד ,ישלם לה בעלו אגרת הובלה בשיעור  33.37שקלים חדשים.

השמדת כלב או מסירתו

תיקון :תשס"א

.8
א.

ב.

בכפוף לאמור בסעיפים )7ב( ו)-ג( ,רשאי ראש העיריה להשמיד כל כלב המצוי במאורות הבידוד או
למסרו לגוף ביטחוני לצורכי ביטחון; אם הכלב הוא בעל ערך או אינו מתאים ליעד האמור ,רשאי ראש
העיריה למסרו למי שיתחייב ואף מסוגל ,לדעת העיריה ,לטפל בו כיאות; ראש העיריה ירשום בספריו
כל כלב שנמסר כאמור.
לא יושמד ולא יימסר כלב שהוכנס למאורות הבידוד לפי סעיף )7א( אלא לאחר שחלפו  48שעות מעת
שהודיעה העיריה לבעליו בכתב כי הכלב יושמד ובעליו לא הודיע לעיריה בכתב תוך  10ימים ממועד
הכנסת הכלב למאורת בידוד על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נגד השמדת הכלב ,מסירתו
או החזקתו בהסגר ,כפי שהחליטה העיריה מאיזו סיבה שהיא; אם הודיע בעל הכלב על כוונתו להגיש
בקשה כאמור לבית משפט  -לא יושמד הכלב ולא יימסר ,אלא אם כן יחליט על כך בית המשפט ובתנאי
שבעליו ישלם לעיריה מראש ,בתחילת כל תקופה של  21יום שלפני זמן החלטת בית המשפט ,אגרת
החזקה בסך  14.30ש"ח ליום.

ביטול
 .9חוק עזר לכפר סבא )פיקוח על כלבים( ,התשל"ז - -1977בטל.
י"ט בטבת התשנ"ג ) 12בינואר (1993

יצחק ולד
ראש עירית כפר סבא
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