
 

 

 "ב כסלו תשפ"ב י

 2021 נובמברב 16

 לתושבים שלום רב, 

 בערבה   כלבים משוטטים הנדון: 

הן רבות. לעיתים מדובר בלהקות   וביישובים  רשותרחבי ה משוטטים בפניות הציבור בנוגע לכלבים  

הרמטית סגורים  שאינם  ליישובים  החודרות  "משוטטים"  בעיקר  ,כלבים  ירדן  ולעיתים   ,מכיוון 

 .ושבי המועצה בעלות תמדובר בכלבים ב

אבל   לבעליהם,  מאד  יקרים  חיים  ובעלי  הנראה,  כלבים  הם ככל  אחרים  תושבים  עבור  להם.  רק 

ממש  ,לעיתים  ,מהווים של  ילדים   .מטרד  בקרב  וחשש  פחד  מטילים  לבדם  המשוטטים  הכלבים 

כלב הטענה כי "ה   .לרחובות בערביםלצאת    מפחיד ולא נעיםולטענת רבים כבר    ,ואנשים מבוגרים

 . הוראת החוקלאף אחד.." היא מוטעית ואף מנוגדת ל  לא מזיק

סביבתי   מטרד  מהווים  נאספים  שאינם  הכלבים  וגללי  בעליהם  ללא  המשוטטים  הכלבים  תופעת 

 ותברואתי הפוגע באיכות החיים בישוב. 

   ! מדיניות המועצה בנושא היא אכיפת החוק כלשונו 
 

סיורים יזומים כמו    תופעת הכלבים המשוטטיםעור  זומי טיפול  ל  תפעלו  המועצה משקיעה משאבים

"משוטטים" מהיישובים, אכיפה מוגברת ומתן  הבשגרה, מתן מענה לפניות תושבים, לכידה ופינוי  

 .עדיין עושה הרושם שלא די בכך, אין ספור שיחות הסברה עם תושבים למרות. קנסות

כבו ומתן מקום של  לרווחת החיות  דאגה  לצד  כי  הטוב של   דאנו מבקשים להדגיש  כידידו  לכלב 

אינה עניין של מה בכך ודורשת אחריות, מחויבות,   האדם, עלינו לזכור שהחזקת כלב כחיית מחמד

 .לדאוג לו  מסירות והשקעה של זמן וכסף על מנת

 !!!מוטלת על בעליו  האחריות שהכלב לא ישוטט חופשי 
 

מבהיריםלפיכך,   כלבי  הננו  החזקת  בדבר  והתקנות  החוק  הוראות  פועלת את  פיהן  על  אשר  ם, 

 :בוצע לגביהןהמועצה ושהאכיפה ת

לבים"( קובע )להלן: "חוק להסדרת הפיקוח על כ  2002  -, תשס"גהחוק להסדרת הפיקוח על כלבים

המחזיק בכלב לא יאפשר את יציאתו מתחומי החצר, אלא אם הכלב מוחזק בידי  "  כי)א(    11בסעיף  

 ".ואדם המסוגל לשלוט ב 

בהתאם לקבוע ,  ₪  500כלב שתועד משוטט קנס כספי בסך    של בסמכות הרשות להטיל על בעליו  

 .2007 -, תשס"זכלבת ופיקוח על כלבים( - בתקנות העבירות המנהליות )קנס מנהלי



 

 

בנוסף, הוטרינר הרשותי ו/או מפקח מטעם הרשות רשאי ללכוד כלב שאינו מוחזק על פי הוראות 

למאורות הרשות. הוצאות הלכידה וההחזקה חלים על פי חוק על בעליו   החוק והתקנות ולהעבירו

   .של הכלב
 

 החזקת כלבים ורישומם 

קובע   כלבים  על  הפיקוח  להסדרת  "א(  )  2  בסעיףהחוק  על לכי  עולה  שגילו  כלב  אדם  יחזיק  א 

 ה". שלושה חודשים, אלא אם כן ברשותו רישיון בר תוקף להחזקת הכלב שניתן לפי חוק ז

תוש המתגכל  מהוטרינר ו ב  רישיון  הכלב  על  ולקבל  כלבו  את  לרשום  מחויב  המועצה  בשטח  רר 

 .הרשותי של המועצה

 .₪ 500רשות קנס כספי בסך בסמכות הרשות להטיל על בעליו של כלב שלא רשום ברישומי ה
 

לא יחזיק אדם כלב אלא )א( כי "  3קובע סעיף    ,2005התשס"ה    –)חיסון(    תקנות הכלבת ל בהתאם  

 ".ת אלה, ובלבד שלא חלפה שנה מיום חיסונו האחרוןוכן הכלב חוסן לפי תקנאם 

ישנה חובת חיסון למחלת הכלבת כתנאי לקבלת רישיון החזקה לכלב, בסמכות הרשות להטיל על 

  .₪ 1500כלב ללא חיסון כלבת בתוקף קנס כספי בסך  בעליו של
 

שבי  ביחסים  ישיר  בקשר  קשורה  קטנה  בקהילה  החיים  התושבים.  איכות  לכל  ן  וראות  ה מעבר 

האורח  ובעוברי  בשכנים,  שלכם,  המגורים  בסביבת  התחשבו  מכם,  אנא  כך     -החוק,  על  הקפידו 

 .בורי שהכלבים לא יסתובבו חופשי ותדאגו לנקות במקרים בהם הכלב עושה את צרכיו במקום צי 

באתחום   הרשויות  בכל  רבים  ממסדים  שינויים  עובר  כלבים,  על  הפיקוח  אצלנו  הסדרת  וגם  רץ 

ערכיתאנ   בערבה. וגם  הציבור  בריאות  על  לשמירה  תברואתית  גם  כמבורך  השינוי  את  רואים   , ו 

 .לרווחת בעלי החיים בשטחי המועצה דאגה 

 הנחיתי את מנכ"ל המועצה, מור זילברשטיין, לפעול ליישום מיידי של הנחיות אלו. 

 

 בברכה, 

 
 מאיר צור 

 עצה ראש המו

 העתק: 

 ל המועצה מנכ" –מור זילברשטיין 

 רשותיתוטרינרית  –ין עדי וולרשטי ד"ר


