
לאחרונה התקבלו ביישובים בתחומי המועצה האזורית יואב תלונות רבות בנושא מפגעים ו/או מטרדים 
כתוצאה מכלבים המשוטטים ברחבי היישובים במועצה.

המפגעים ו/או המטרדים בגין הכלבים המשוטטים מגיעים עד כדי פחד וחשש לביטחון ולשלמות הגוף
של תושבי המועצה, חבלה באיכות החיים והבריאות של התושבים, לכלוך ופגיעה בעוברי אורח.

לפיכך, ראוי להבהיר לתושבי המועצה האזורית את הוראות החוק והתקנות בדבר כלבים משוטטים וכדלהלן; 

האחראיות שהכלב לא ישוטט חופשי מוטלת על בעליו !!
העבירות  בתקנות  לקבוע  בהתאם  ובקנס  הלכידה, ההחזקה  בהוצאות  ישא  ובעליו  ילכד  שישוטט,  כלב 

המנהליות (קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים), תשס“ז - 2007.

בברכה,  חיים טל
תברואן המועצה
050-5381825

בישובי המועצה האזורית יואב

החזקת כלבים ברשות הרבים - סעיפי החוק:

איסור על שוטטות

ואחריות הבעלים להחזקת הכלב באמצעות רצועה: 

”חוק  (להלן:   2002  - תשס“ג  כלבים,  על  הפיקוח  להסדרת  החוק 

להסדרת הפיקוח על כלבים“) קובע בסעיף 11(א) כי ”המחזיק בכלב 

לא יאפשר את יציאתו מתחומי חצריו (להלן- החצרים), אלא אם כן 

הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו, באמצעות רצועה...“. 

אורך וטיב הרצועה: תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס“ה - 

2005 קובעות בתקנה 18 כי אורך הרצועה המקסימאלי באמצעותה 

מוחזק כלב רגיל ברשות הרבים לא יעלה על 5 מטר, כאשר הרצועה 

להשתחרר  ממנו  למנוע  רגע,  בכל  בו  לשלוט  הכלב  לבעל  תאפשר 

ולפגוע באחרים. יודגש כי בסמכות התברואן להטיל על בעליו של 

הכלב שמוחזק לא בהתאם לתקנות, קנס כספי.

החזקת כלב מסוכן:

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של 

כלבים מסוכנים), תשס“ה- 2004 קובעות כי כלב המוגדר 

אדם  ידי  על  הרבים  ברשות  יוחזק  מסוכן  ככלב  בחוק 

שגילו עולה על 18 שנים, והכלב מוחזק ברשיון שניתן 

באמצעותה  המקסימאלי  הרצועה  אורך  כאשר  כדין. 

מוחזק הכלב לא יעלה על 2 מטר, אשר תאפשר לשלוט 

בו בכל רגע ולמנוע ממנו להשתחרר ולפגוע באחרים. 

סמכות תפיסה על ידי וטרינר הרשות.

סעיף 13 לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, מאפשר 

לרופא וטרינר הרשות ו/או מפקח מטעם הרשות, ללכוד 

כלב שאינו מוחזק לפי הוראות החוק והתקנות דלעיל 

ולהעבירו למאורות הרשות. הוצאות הלכידה, וההחזקה 

חלים עפ“י חוק על בעליו של הכלב.

יודגש כי בסמכות תברואן להטיל על בעליו של הכלב, 

שמוחזק לא בהתאם לתקנות קנס כספי. 

פעילות משולבת (ועד מקומי ומועצה)
למניעת שוטטות כלבים בתחומי היישוב

לצורך מניעת שוטטות כלבים בתחומי הישוב ינקוט ועד היישוב 
את הצעדים המפורטים להלן; פניה והתראה לתושבים בכתב. 

ביצוע הדרכה ופעילות קהילתית לתושבים במימון המועצה. 
פניה ושיחה עם בעלי הכלב המשוטט על ידי מזכיר ו/או יו“ר הועד 
כלבים משוטטים  בדבר  תלונות בכתב  והעברת  ריכוז  המקומי. 

למחלקת התברואה במועצה על ידי מזכיר הועד המקומי. 
לאחר נקיטת כל הצעדים לעיל, במידה ויידרש, באחריות הועד 

המקומי להזמין לכידה בכתב ממחלקת התברואה במועצה. 

הצעדים  את  המועצה  תנקוט  המקומי  הועד  פניית  לאחר 
הבאים למיגור תופעת הכלבים המשוטטים: 

מימון ביצוע 2 סיורי לכידה ע“ח המועצה. 
טיפול בתלונות בכתב, דו״חות וצילומי כלבים משוטטים ושיועברו 

למחלקת התברואה על ידי הועד המקומי/תושבים, 
ע״י חיים טל - תברואן המועצה ועו“ד אבי להם - התובע המועצתי. 
במקרים חריגים יופעל השוטר הקהילתי למניעה ולטיפול בבעלי 

הכלבים המשוטטים, בכפוף לתיאום עם ועד הישוב.

מובהר כי בעל הכלב יישא בהוצאות הלכידה, 
ההובלה, וההחזקה במאורת הרשות,

כאמור בסעיף 21
לחוק הסדרת הפיקוח על כלבים, תשס“ג-2002.

מועצה אזורית יואב
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החזקת כלבים


