
כלבים            על פיקוםיבלכ לע ח בדבםיבלכ לע חוקיפ ר מקומיוםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת לםיבלכ לע חוקיפ רשויוםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת לדוגמםיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל ה עזםיבלכ לע חוקיפ ר םיבלכ לע חוק אימוםיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל המגודל רזע קוח ץ על םיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל הודעםיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל ה
כאבול      םיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל המקומיםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת םיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל המועצםיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל ה ידי על וםיבלכ לע חםיבלכ לע חוקיפ רבדב תולים
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כאבול  םיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל המקומיםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת

" פורס :ם:  ח" ),597ח ם"ש :ם  348ע 'מ' (,4.8.1998ת ם"ש) ח"נ

סעי ף     לפי ס 'מכותי ,     25בתוק ף    ) ה 'מקו 'מית) ה 'מועצה כי א) ח"ני 'מודיע ה 'מקו 'מית ה 'מועצה לפקודת ב א
"  ,) ו        )    הת ם"ש) ח"נ וחתולי :ם כלבי :ם על פיקוח לר ם"שויות 'מקו 'מיות לדוג 'מה עזר חוק את אי 'מצה -:1996כאבול

םיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל הגדםיבלכ לע חוקיפ רוםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת
זה   -. 1 עזר בחוק

-  " כלב"  ;בעל    , בהחזקתו    או בפיקוחו בר ם"שותו ) ח"נ 'מצא אד :ם ם"שכלב
-  " םיבלכ לע חםיבלכ לע חוקיפ רבדב תול"  ;בעל    , בהחזקתו    או בפיקוחו בר ם"שותו ) ח"נ 'מצא אד :ם ם"שחתול

-  " ;מאוםיבלכ לע חוקיפ רוםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת" ה 'מקו 'מית,             הר ם"שות בידי כלבי :ם להחזקת ה 'מ) ח"נהל או 'מיתק;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן ם"שקבע וכל 'מקו :ם כלוב  'מלו) ח"נה
-  " ;מועצםיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל ה" ה 'מקו 'מית   הר ם"שות  'מועצת
-  " הוטרי) ח"נרי ם"של           מנםיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל הל" ה ם"שירות להיות 'מ) ח"נהל אותו ה 'מקו 'מית 'מי) ח"נתה הר ם"שות הוטרי) ח"נר ם"ש 'מועצת הרופא

; ה 'מקו 'מית  הר ם"שות
-  " ;מפקםיבלכ לע ח" זה          עזר חוק לע) ח"ני;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן ל 'מפקח ה 'מקו 'מית 'מי) ח"נהו הר ם"שות  'מי ם"שרא ם"ש

-  " ציבוםיבלכ לע חוקיפ רי"  , מקום  ,  ,  , גי) ח"נה 'מקו :ם           ג;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן רחוב ם"שדרה לרבות בו לעבור ) ח"נוהג או בו כל 'מקו :ם ם"שהציבור 'מ ם"שת 'מ ם"ש
וכל 'מקו :ם ם"שהציבור,                 ציבורי לב) ח"ני;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן כ ם"שטח או פתוח ציבורי כ ם"שטח ערי :ם ב) ח"ני;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן בתכ) ח"נית ה 'מוגדר כל ם"שטח עי) ח"נוג

"  ,       , ט         הת ם"שכ ה 'מקרקעי;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן בחוק כהגדרתו רכו ם"ש 'מ ם"שות ף וכ;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן בו עובר או בו או 'מ ם"שת 'מ ם"ש בו לה ם"שת 'מ ם"ש ר ם"שאי
1969; צרכיה :ם-,              את בו לע ם"שות לכלבי :ם כי 'מותר קבע הר ם"שות ציבורי ם"שרא ם"ש להוציא 'מקו :ם

-  " אלקטםיבלכ לע חוקיפ רוני"  ;סימו-  "ינורטקלא ן הכלב           לצואר ה 'מוזרק זעיר אלקטרו) ח"ני ידי ם"שבב על עורי תת סי 'מו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן
-  " םיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל המקומיםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת"   םיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל הםיבלכ לע חוקיפ רשוםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת ,םיבלכ לע חוקיפ ראש זה             עזר חוק לפי ס 'מכויותיו את בכתב אליו העביר הר ם"שות לרבות 'מי ם"שרא ם"ש

; או 'מקצת;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן   כול;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן
-  " וטםיבלכ לע חוקיפ רינםיבלכ לע חוקיפ ר"  ;םיבלכ לע חוקיפ רופא ר ם"שות 'מקו 'מית       ידי על ה 'מועסק וטרי) ח"נר רופא

-  " מקומיםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת"  ,     םיבלכ לע חוקיפ רשוםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת      , לא 'מץ,   החלטה על הודיעו א ם"שר ערי :ם איגוד או אזורית עיריה 'מועצה 'מקו 'מית 'מועצה
; זה   עזר חוק
-  " .םיבלכ לע חוקיפ רשיו-  "ינורטקלא ן" ה 'מקו 'מית      הר ם"שות בתחו :ם כלב להחזקת ר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן

וסימו-  "ינורטקלא ן   םיבלכ לע חוקיפ רישוי םיבלכ לע חובםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת
2 .                ( ובהתא :ם( ה 'מ) ח"נהל ר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן 'מאת לגביו ) ח"נית;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן כ;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן א :ם אלא ר ם"שות 'מקו 'מית בתחו :ם כלב אד :ם יחזיק לא א

.      , הכלב  האלקטרו) ח"ני ם"של סי 'מו) ח"נו כולל הר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן לת) ח"נאי
     ,          ( בפיקוח( כלב ה 'מחזיק תו ם"שב וכ;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן בר ם"שותו כלב ו 'מחזיק ר ם"שות 'מקו 'מית בתחו :ם ז 'מ) ח"נית ה ם"שוהה אד :ם ב
         , ר ם"שות 'מקו 'מית,         תוק ף 'מאת בר ר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן לו י ם"ש א :ם אלקטרו) ח"ני ובסי 'מו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן ה 'מ) ח"נהל בר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן 'מאת חייב יהיה לא ז 'מ) ח"ני

על         תעלה לתקופה ם"שלא כלב אותו להחזקת .30אחרת יו :ם 
    ( גיל( עד כלב .3ג אלקטרו) ח"ני       ובסי 'מו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן בחיסו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן חייב אי) ח"נו חוד ם"שי :ם

               ( קבלת( או 'מחזיקו 'מחובת בעלו את פוטר אי) ח"נו אחרת ר ם"שות 'מקו 'מית בתחו :ם כלב ם"שבוצע חיסו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן ד
.    ,    , חוד ם"שי :ם   ה 'מקו 'מית 'מגיל ם"שלו ם"שה הר ם"שות בתחו :ם כלב להחזקת ר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן

                ( בצבע( קולר החתול בצווארו ם"של תלה כ;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן א :ם אלא חתול ר ם"שות 'מקו 'מית בתחו :ם אד :ם יחזיק לא ה
בולט.

םיבלכ לע חוקיפ רשיו-  "ינורטקלא ן  קבלםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת
3 . ,  ,            ( סי 'מו) ח"נו( חיסו) ח"נו הכלב וטרי) ח"נרית ם"של בדיקה לאחר הר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן ל 'מבק ם"ש יי) ח"נת;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן כלב להחזקת ר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן א

בסעי ף      כא 'מור האגרה ות ם"שלו :ם ).4האלקטרו) ח"ני א(
     ,      ,      ( אופ;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן( בדבר להורות הוא ר ם"שאי ת) ח"נאי ם"שיקבע כל על וב) ח"נוס ף לר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן ת) ח"נאי :ם לקבוע ר ם"שאי ה 'מ) ח"נהל ב
          ,       , ו 'מת;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן  וטרי) ח"נר רופא בידי בדיקתו בדבר להורות הוא ר ם"שאי וכ;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן יוחזק בידי 'מי או החזקתו הכלב 'מקו :ם החזקת

. הכלבת        ) ח"נגד 'מחלת וחיסו) ח"נו וב 'מועדי :ם ם"שיקבע בת) ח"נאי :ם טיפול
     ,           ( לפי( פרטי :ם ל 'מ) ח"נהל ית;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן ובעלו ר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן ) ח"נית;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן כלב ם"שלגביו כל פרטי :ם 'מלאי :ם ם"של יר ם"שו :ם ה 'מ) ח"נהל ג

. ה 'מ) ח"נהל  דרי ם"שת
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  ,               ( היתר( ובי;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן לו ה) ח"נראה סביר טע :ם ר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן ם"ש) ח"נית;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן 'מכל לבטל או ר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן לית;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן לסרב ר ם"שאי ה 'מ) ח"נהל ד
: הבאי :ם   'מהטע 'מי :ם

)1; ל ם"שכ) ח"ני :ם)       רע ם"ש ם"שהוא 'מפגע הכלב 'מקי :ם
)2; הציבור)      לבטחו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן סכ) ח"נה הכלב 'מהווה
)3; פראי)     בעל 'מזג הכלב
סעי ף)           4( לפי עבירה על אחת יותר 'מפע :ם הור ם"שע הכלב ,495בעל   ( העו) ח"נ ם"שי;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן( לחוק א

ז" -;1977הת ם"של
)5; הציבור)              בריאות לסיכו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן או תברואי ל 'מפגע לגרו :ם עלול או גור :ם הכלב החזקת אופ;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן
תו ך)          6( ה 'מקו 'מית הר ם"שות ל 'מלו) ח"נות הוסגר ולא אד :ם ) ח"נ ם"ש ך ;24הכלב ה) ח"נ ם"שיכה     ם"שעות 'מעת
)7; בתקופה ם"של ם"ש) ח"נתיי :ם)          אחת יותר 'מפע :ם אד :ם ) ח"נ ם"ש ך הכלב
)8; לבצעו)              הורה טיפול ם"שה 'מ) ח"נהל קיבל לא או כחוק כלבת ) ח"נגד חוס;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן לא הכלב
)9       , לבעלו 'מטע :ם)       התראה פי ם"ש) ח"נית) ח"נה על א ף הרבי :ם בר ם"שות חופ ם"שי באורח הכלב 'מ ם"שוטט

ה 'מ) ח"נהל;
)10"  ,( ד)          (    הת ם"ש) ח"נ חיי :ם בעלי על הג) ח"נה חיי :ם בעלי צער חוק לפי עבירה עבר הכלב -;1994בעל
)11   , פי)              על א ף הר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן ת) ח"נאי 'מת) ח"נאי או זה עזר חוק הוראה 'מהוראות קיי :ם לא הכלב בעל

. ה 'מ) ח"נהל     התראה 'מאת לו  ם"ש) ח"נית) ח"נה
       ,        ( את( הכלב לבעל להחזיר לסרב הוא ר ם"שאי כל ם"שהי ר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן 'מסיבה ר ם"שות 'מקו 'מית רא ם"ש ביטל ה

. האגרות ם"ש ם"שיל :ם 
.          ( הוצאתו( אחת 'מיו :ם ל 'מ ם"ש ך ם"ש) ח"נה יהא ר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן תוקפו ם"של ו

             ( תו ך( בר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן הכלולי :ם בפרטי :ם כל ם"שי) ח"נוי ם"שחל על ל 'מ) ח"נהל יודיע כלב בעל .30ז ה ם"שי) ח"נוי    י 'מי :ם 'מיו :ם
        ( תוג ם"ש 'מאת 'מי ם"שגילו( ר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן לקבלת בק ם"שה .18ח ו 'מעלה    ם"ש) ח"ני :ם

              ( ה :ם 'מהווי :ם( א :ם אחד אד :ם החתולי :ם ם"שבהחזקת או הכלבי :ם את 'מספר להגביל ר ם"שאי ה 'מ) ח"נהל ט
. לציבור,      סיכו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן או תברואי  'מטרד 'מפגע

אגםיבלכ לע חוקיפ רםיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל ה
4 .           ( בתק) ח"נה( ב ם"שיעור ם"ש) ח"נקבע אגרה ה 'מקו 'מית הר ם"שות לקופת ת ם"שול :ם ר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן בעד ) 5א לתק) ח"נות( א

"  ,( ד (  הת ם"של וחיסו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן רי ם"שוי ).1974הכלבת הכלבת- ( -   תק) ח"נות להל;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן
.          ( אגרה ם"שתיקבע( ה 'מקו 'מית הר ם"שות לקופת ת ם"שול :ם אלקטרו) ח"ני סי 'מו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן בעד ב

.             ( ) ח"נחייה( ככלב לו ה 'מ ם"ש 'מ ם"ש כלב בעד ר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן אגרת פטור 'מת ם"שלו :ם יהא עיוור ג
.           ( ר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן( ת ם"שול :ם 'מחצית 'מאגרת כלב 'מסורס או כלבה 'מעוקרת בעד ד

"םיבלכ לע חיסו-  "ינורטקלא ן   : ו    ת ם"ש) ח"נ תיקו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן

5 ..     ,           ( חוד ם"שי :ם( החל 'מגיל ם"שלו ם"שה ל ם"ש) ח"נה אחת הכלבת הכלב 'מפ) ח"ני 'מחלת לחיסו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן יגרו :ם כלב בעל א
.               ( הציבור( בריאות ל 'מע;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן הדרו ם"שי :ם טיפול או חיסו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן לכלב לית;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן כלב לבעל להורות ר ם"שאי ה 'מ) ח"נהל ב

,                ( הטיפול( או החיסו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן בעד י ם"של :ם הכלב ובעל לכלב טיפול או חיסו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן סדרי לקבוע ר ם"שאי ה 'מ) ח"נהל ג
בתק) ח"נה     ב ם"שיעור ם"ש) ח"נקבע .5אגרה   ( הכלבת( לתק) ח"נות ב

.           ( חיסו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן( ת ם"שול :ם 'מחצית 'מאגרת כלב 'מסורס או כלבה 'מעוקרת בעד ד

םיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל הםיבלכ לע חזקםיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל ה
6 .       ,          ( אד :ם( בידי הכלב 'מוחזק כ;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן א :ם אלא ביתו לתחו :ם הכלב 'מלצאת 'מחוץ בעד י 'מ) ח"נע כלב בעל א

        , על   עולה אי) ח"נו ברצועה ם"שאורכה הכלב 'מובל בו ל ם"שלוט בז 'מ :ם       2ה 'מסוגל חסו :ם הכלב ופיו ם"של  'מטרי :ם
. ל) ח"נ ם"שו ך    לכלב  ם"שאי) ח"נו 'מאפ ם"שר

         ,       ( פרטי ם"שאי) ח"נו( ב 'מקו :ם או ציבורי ב 'מקו :ם כלבו צואה ם"שה ם"שאיר א ם"שפה לכלי יפ) ח"נה 'מיד כלב בעל ב
בבעלותו.

םיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל הםיבלכ לע חוקיפ רבדב תםיבלכ לע חוקיפ רמםיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל ה,    או שםיבלכ לע חםיבלכ לע חוקיפ רוםיבלכ לע חוקיפ ר םיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל הסגםיבלכ לע חוקיפ רםיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל ה
7 .      ,            ( תו ך( ל 'מאורות הכלב את י 'מסור בוטל לו או ם"שהר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן ם"ש) ח"נית;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן ר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן לו לתת כלב ם"שסירבו בעל 4א

. הביטול        או הסירוב הודעת את י 'מי :ם 'מיו :ם ם"שקיבל
    ,            ( או 'מפקח( ר ם"שאי ם"שוטר בעלו ל ם"שטח פרטי ם"ש 'מחוץ או ציבורי ב ם"שטח חתול או כלב ב 'מ ם"שוטט

.          ; לה ם"ש 'מידו   או 'מפקח ר ם"שאי ם"שוטר לתופסו אפ ם"שר אי א :ם ל 'מאורות ולהעבירו לתופסו
               ( להורות( הוא ר ם"שאי וכ;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן להחזקתו הר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן ת) ח"נאי קויי 'מו כלב ם"שלא תפיסת על להורות ר ם"שאי ה 'מ) ח"נהל ג

. ל 'מאורות   הסגרתו על
.           ( בת) ח"נאי :ם ם"שיקבע( את ם"שחרורו לאפ ם"שר ה 'מ) ח"נהל ר ם"שאי ל 'מאורות כלב ם"שהוסגר ד
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כלבים            על פיקוםיבלכ לע ח בדבםיבלכ לע חוקיפ ר מקומיוםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת לםיבלכ לע חוקיפ רשויוםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת לדוגמםיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל ה עזםיבלכ לע חוקיפ ר םיבלכ לע חוק אימוםיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל המגודל רזע קוח ץ על םיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל הודעםיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל ה
כאבול      םיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל המקומיםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת םיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל המועצםיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל ה ידי על וםיבלכ לע חםיבלכ לע חוקיפ רבדב תולים

          ( תו ך( להחזרתו בק ם"שה הוג ם"שה ולא ל 'מאורות כלב 'מ ם"שוטט הוסגר , 5ה ר ם"שאי    הסגרתו י 'מי :ם 'מעת
. ה ם"ש 'מדתו          על להורות או אחר לבעל הכלב את ל 'מסור ה 'מ) ח"נהל

    ,          ( על( להורות ה 'מ) ח"נהל ר ם"שאי להחזקתו להחזירו בעלו לבק ם"שת סירב וה 'מ) ח"נהל ל 'מאורות כלב הוסגר ו
           , החר 'מת     על ה 'מקו 'מית הר ם"שות לרא ם"ש בכתב ערר הוג ם"ש כ;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן א :ם אלא לה ם"ש 'מידו או אחר לבעל  'מסירתו

תו ך   ;    5הכלב ה 'מקו 'מית          הר ם"שות רא ם"ש החלטת לבעלו הכלב החזרת סירוב על ההודעה קבלת י 'מי :ם 'מיו :ם
. סופית    תהיה בכתב  ם"שתי) ח"נת;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן

וםיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל השמדםיבלכ לע חוקיפ רבדב תו   כלב םיבלכ לע חוקיפ רבדב תפיסםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת
8 .               ( סעי ף( להוראות בהתא :ם או ם"שאי) ח"נו 'מוחזק אלקטרו) ח"נית או ם"שאי) ח"נו 'מסו 'מ;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן ר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן לגביו ) ח"נית;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן כלב ם"שלא א
6   ,       ; או,        ר ם"שאי ם"שוטר כא 'מור ול 'מסרו לתפסו אפ ם"שר אי א :ם ל 'מאורות ול 'מסרו לתפסו או 'מפקח ר ם"שאי ם"שוטר

. לה ם"ש 'מידו   'מפקח
      ,    ,( )        ( לו( ) ח"נ 'מצאו לא כ;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן א :ם אלא יו ם"ש 'מד לא הוא א קט;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן סעי ף הוראות לפי ל 'מאורות כלב ) ח"נ 'מסר ב

תו ך   ;          5תובעי :ם בעל     הכלב לדעתו א :ם כא 'מור הז 'מ;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן את להארי ך ה 'מ) ח"נהל ור ם"שאי כא 'מור י 'מי :ם 'מעת 'מסירתו
. הציבור,          לבריאות סכ) ח"נה לקצרו 'מטע 'מי :ם ם"של הוא ר ם"שאי או ער ך

,          ,( )       ( ר ם"שיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן( לגביו אחרי ם"שהוצא אלא לבעלו יוחזר לא הוא א קט;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן סעי ף הוראות לפי כלב ) ח"נתפס ג
, ב 'מאורות               החזקתו יו :ם 'מתקופת כל בעד ת ם"שלו :ם או אגרה ה 'מקו 'מית לר ם"שות ו ם"שול :ם אלקטרו) ח"נית סו 'מ;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן הכלב

    , בתק) ח"נה     ב ם"שיעורי :ם ם"ש) ח"נקבעו ל 'מאורות הכלב הובלת בעד , 5וכ;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן חתולי :ם   (  כלבי :ם החזקת הכלבת לתק) ח"נות
"  ,( ט   הת ם"שי בידוד ב 'מאורות -.1959וקופי :ם

נשיכוםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת
9 .  ,   ,      ( תו ך( בעלו י) ח"נקוט אד :ם חתול או כלב ) ח"נ ם"ש ך :24א   , אלה      א 'מצעי :ם הדבר לו היוודע  ם"שעות 'מעת
)1; ל 'מ) ח"נהל)     כ ך על יודיע
ל 'מ ם"ש ך)         2( ב 'מאורות לבידוד החתול או הכלב את .10יביא י 'מי :ם 

 ,   ,        - " " ,   ( ה 'מ) ח"נהל 'מסירת( לדעת ה 'מחייבת גרי 'מת ם"שריטה או ל) ח"נ ם"שיכה ח ם"שד לרבות ) ח"נ ם"ש ך זה בסעי ף ב
. ב 'מאורות     לבידוד החתול או הכלב

במאוםיבלכ לע חוקיפ רוםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת     םיבלכ לע חםיבלכ לע חוקיפ רבדב תול םיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל הםיבלכ לע חזקםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת בעד םיבלכ לע חוקיפ רבדב תשלום
הר ם"שות            . 10 לקופת לאחר ם"ש ם"שול 'מו אלא לבעלו יוחזר ולא י ם"שוחרר לא ב 'מאורות חתול ם"שהוחזק

בסעי ף       כא 'מור ת ם"שלו 'מי :ם או אגרות ).8ה 'מקו 'מית ג(

דםיבלכ לע חוקיפ רישםיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל ה    לפי םיבלכ לע חוקיפ רבדב תשלום אי
11 .  , תו ך             ב 'מאורות החזקת :ם בעד ה) ח"נדר ם"ש הת ם"שלו :ם את חתול או כלב בעלו ם"של י 'מי :ם 'מיו :ם  5לא ם"שיל :ם

, לאחר,                ל 'מוסר :ם או לה ם"ש 'מיד :ם ה 'מ) ח"נהל ור ם"שאי תובעי :ם לה :ם כ 'מי ם"שאי;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן החתול או הכלב את יראו הדרי ם"שה
. עי) ח"ניו   ראות לפי

כניסםיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל ה  םיבלכ לע חוקיפ רשוםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת
12 .      ,     ,  ,   ,  ( לכל( להיכ) ח"נס סבירה עת בכל ר ם"שאי :ם ביד :ם ה 'מסייע אד :ם וכ;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן וטרי) ח"נר 'מפקח רופא ה 'מ) ח"נהל א

. הוראותיו              לביצוע הדרו ם"ש ולע ם"שות 'מע ם"שה זה עזר חוק הוראות קויי 'מו א :ם לברר כדי  'מקו :ם
        ,  ,   ,     ( בעד :ם 'מלבצע( י 'מ) ח"נע ולא ביד :ם ה 'מסייע אד :ם וכ;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן ל 'מפקח וטרי) ח"נר לרופא ל 'מ) ח"נהל אד :ם יפריע לא ב

. זה            עזר הוראות לפי תפקידיה :ם פי על או ס 'מכויותיה :ם פי על דבר

פיצויים
13 .       , או 'מחדל       פעולה ב ם"של פיצוי פטורי :ם 'מת ם"שלו :ם ו 'מטע 'מה ב ם"ש 'מה או 'מי ם"שפועל ה 'מקו 'מית הר ם"שות

.      ,   , זה    עזר חוק הוראות לפי הע) ח"ני;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן לפי ) ח"נ 'מ) ח"נעו 'מע ם"שיית :ם או  ם"שע ם"שו

סמכויוםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת  םיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל האצלםיבלכ לע חוקיפ רבדב ת
14 .  ,         ,    , או  כול;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן זה עזר חוק לפי ס 'מכויותיו את לאחר לאצול ה 'מקו 'מית הר ם"שות באי ם"שור ר ם"שאי ה 'מ) ח"נהל

 'מקצת;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן.

( " ח'   הת ם"ש) ח"נ בסיו;תימוקמה תושרה ידיב םיבלכ תקזחהל להנמה עבקש ן (1998ב 'מאי  27ב
סויסםיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל ה  אליםיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל הו

םיבלכ לע חוקיפ רבדב תוימוקמ תויושרל הפנים  שםיבלכ לע חוקיפ ר
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