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עמ' 6

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו 251-לפקודת העיריות) ,(1מתקינה מועצת עיריית חולון
חוק עזר זה:
הגדרות
.1
"העיריה"  -עיריית חולון;
"ראש העיריה"  -לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן;
"בעל חיים"  -בהמות עבודה ורכיבה למיניהן ,בקר ,צאן ,בהמות אחרות לבשר או לחליבה ,עופות,
יונים ,בעלי חיים אחרים שמגדלים אותם למטרות חקלאות ,אילוף ,ניסויים או תחביב ,פרט
לכלבים וחתולים;
"מחזיק"  -לרבות בעלם של בעלי החיים ,סוכנו ,נאמנו ,שותפו או מנהלו של הבעלים ,וכן אדם
המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבעלי חיים או שהיה מקבלה אילו היו נותנים הכנסה ,או אדם שיש
לו שליטה כלשהי על בעלי חיים;
"היתר"  -היתר לפי חוק עזר זה;
"הרופא"  -הרופא הוטרינר העירוני ,לרבות אדם שהרופא הוטרינר העירוני העביר אליו בכתב את
סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"חצרים"  -כולל קרקע חקלאית או כל קרקע אחרת המשמשת למרעה.
בחוק עזר זה -

איסור החזקה בלא היתר
)א( לא יחזיק אדם בעל חיים בתחום העיריה ,אלא אם כן קיבל לכך היתר מאת הרופא.
.2
)ב( בקשה להיתר או לחידושו תוגש לרופא בכתב ,ויצורף אליה כל מסמך שידרוש הרופא
לצורך בדיקת הבקשה.
)ג( הרופא רשאי לתת היתר ,לחדשו ,לסרב לתיתו ,לתקנו ,לשנותו ,להתלותו או לבטלו וכן
להתנות בו תנאים.
)ד( תוקפו של ההיתר הוא לשנה מיום הוצאתו ,אם לא נקבעה בו תקופה קצרה יותר.
)ה( בעד מתן היתר ,ישלם המחזיק לעיריה אגרה שנתית כמפורט בתוספת הראשונה.
)ו( ההיתר ייערך לפי הטופס שבתוספת השניה וייחתם בידי הרופא.
)ז( ההיתר יוחזק בידי מחזיק בעל חיים ויוצג לפי בקשת אדם שהעיריה הרשתה אותו לכך.
)ח( עותק של ההיתר יישמר במשרדי העיריה.
היתר כללי
ראש העיריה רשאי ,באישור מועצת העיריה ,ליתן היתר כללי להחזקת סוג מסוים של בעלי
.3
חיים; תוקפו של היתר כללי יהיה לתקופה שאינה עולה על שנה מיום הוצאתו ולא יחולו לגביו
הוראות סעיף .2
מניעת מטרד או מפגע ואיסור שוטטות
)א( מחזיק בעל חיים בתחום העיריה יחזיקו בתוך חצר מגודרת ,באופן שלא יהווה מפגע,
.4
מטרד או סכנה לציבור.
)ב( מחזיק בעל חיים ישמור על ניקיונו ועל ניקיון מקום החזקתו ,וימנע הופעת מחלות או
נגעים של בעלי חיים ואת התפשטותם.
)ג( מחזיק בעל חיים אחראי לכך שבעל החיים לא ייצא משליטתו ,לא ישוטט חופשי בתחום
העיריה ובדרכים ,לא ייכנס לגן או לקרקע שיש עליה גידולים או המוכנה לצורכי גידולים ,ולא ייכנס
לשטח שאינו בחזקתו החוקית של מחזיק בעל החיים.
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)ד( נמצא בעל חיים בתחום העיריה כשהוא אינו בשליטת המחזיק ,או כשהוא משוטט חופשי בתחום
העיריה או בגן או בקרקע כאמור בסעיף קטן )ג( ,רשאי ראש העיריה או הרופא לתפסו לאלתר ,בכל מקום
שיימצא ,להעבירו למכלאה לאכסנו או למכרו ,הכל לפי שיקול דעתו ,ויחולו לגבי האמור בסעיף קטן זה הוראות
סעיף )6ב(.
מניעת פגיעה בבריאות הציבור
ראש העיריה או הרופא ,רשאי לדרוש ממחזיק ,בהודעה בכתב ,לעשות כל פעולה הדרושה ,לדעת
.5
הרופא ,למניעת מפגע ,מטרד או כל סכנה לציבור ,לרבות סילוקם ,וכן לתת הוראות בדבר החזקת בעל חיים,
סידורים להבטחת ניקיונו ,בריאותו ומניעת נדיפת ריחות רעים ממנו או הוראות בדבר המבנה ,המיתקנים
והחצר ,המשמשים להחזקת בעל החיים והסידורים הכרוכים בכך.
ביצוע בידי ראש העיריה או הרופא
)א( לא מילא המחזיק אחר דרישת ראש העיריה או הרופא בתוך הזמן שנקבע בהודעה בכתב כאמור
.6
בסעיף  ,5או אם נוכח ראש העיריה או הרופא כי בעל החיים מוחזק בתחום העיריה בלא היתר או בניגוד
להוראות חוק עזר זה ,רשאי ראש העיריה או הרופא ,לפי שיקול דעתו -
) (1לבצע את אשר נדרש מאת המחזיק בהודעה בכתב;
) (2לתפוס את בעל החיים ,להעבירו למכלאה ,לאכסנו או למכרו ,ולשם כך להיכנס לאלתר לחצרי
המחזיק.
)ב( ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור בסעיף קטן )א( יחולו על המחזיק ,ואם נמכר בעל החיים ינוכו
ההוצאות מדמי המכר.
אישור על סכום ההוצאות
חשבון העיריה בדבר הוצאותיה לפי סעיפים  4או  ,6חתום בידי ראש העיריה או הרופא ,ישמש ראיה
.7
לכאורה לאמור בו.
מרעה
)א( מחזיק בבעלי חיים ,שהוציאם למרעה או שהרשה להוציאם למרעה ,ירחיק אותם משטח בנוי
.8
למרחק של  1,000מטר לפחות ,זולת אם היה מקום המרעה מוקף גדר שתמנע כניסתם לתוך שטח פרטי כלשהו.
)ב( לא יוציא מחזיק ולא ירשה להוציא ,בעלי חיים למרעה ,אלא אם כן הם מלווים בידי רועה אחראי בן
 18שנה לפחות.
תנועת בעלי חיים
)א( הרופא רשאי ,לשם מניעת סכנת התפשטות מחלות או פגעים או הפרעות לתנועה ,לתת הוראות
.9
בדבר איסור או הגבלה של מרעה או תנועת בעלי חיים בתחום העיריה.
)ב( הרופא רשאי לחייב מחזיקי לולים להכין בורות רקב ,כל מחזיק במגרשו.
)ג( הודעה על הוראות לפי סעיף קטן )א( ועל כל שינוי בהן תוצג במשרדי העיריה ,באופן שלציבור תהיה
גישה חופשית אליה.
)ד( מחזיק בעל חיים שקיבל דרישה כאמור בסעיף זה ימלא אחריה.
בעל חיים משוטט
נמצא בעל חיים משוטט בתחומי העיריה ונחזה כי אין לו בעלים או שלא ניתן למצוא את בעלו ,רשאי
.10
הרופא להחרימו או להשמידו בהתאם להוראות פקודת הכלבת.(2)1934 ,
בעלי חיים מסוכנים
)א( ראש העיריה רשאי לאסור ,בהודעה בכתב ,החזקתם של קופים ,נחשים ובעלי חיים מסוכנים
.11
אחרים ,הכל לפי המלצתו של הרופא )להלן  -בעלי חיים מסוכנים(.
)ב( בהודעה יצוין מה ייעשה בבעלי החיים המסוכנים וייקבע הזמן לביצוע ההוראה האמורה.
)ג( המחזיק בבעלי החיים המסוכנים ,שקיבל הודעה כאמור בסעיף קטן )א( ,ימלא אחריה.
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קבורת בעלי חיים
)א( הרופא רשאי להסדיר קבורת בעלי חיים וכן הובלת פגרי בעלי חיים למפעל לעיבוד פסדים.
.12
)ב( הודעה על הסידורים לפי סעיף קטן )א( ועל כל שינוי בהם תוצג במשרדי העיריה ,באופן שלציבור
תהיה גישה חופשית אליה.
סמכויות ראש העיריה או הרופא
)א( ראש העיריה או הרופא רשאים להיכנס לכל מקום בתחום העיריה ,כדי לערוך ביקורת ולעשות בו
.13
כל הדרוש כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה ולנקוט אמצעים הדרושים לקיומו.
)ב( לא יפריע אדם לראש העיריה או לרופא להשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
ביטול היתר
הרופא רשאי לבטל היתר או להתלותו לתקופה שיקבע ,בכל אחד מהמקרים האלה:
.14
) (1בעל ההיתר מסרב לעשות פעולה או מתרשל בביצוע פעולה שהוא מחויב לעשותה לפי חוק עזר
זה;
) (2בעל ההיתר מונע בעד הרופא מלבקר במקום שבו מוחזקים בעלי החיים;
) (3בעל ההיתר מפר או אינו ממלא אחר הוראה של הרופא ,שניתנה לפי חוק עזר זה ,או אחר תנאי
מתנאי ההיתר.
מסירת הודעה
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום
.15
מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר
העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים
או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהיה המסירה כדין אם הוצגה ההודעה
במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה ,או פורסמה בשני עיתונים הנפוצים בתחום
העיריה ,שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
הצמדה למדד
בתוספת לחוק עזר לחולון )הצמדה למדד( ,התשמ"א ,(3)1981-במקום "חוק עזר לחולון )החזקת יונים
.16
ועופות( ,התשט"ו "1954-יבוא "חוק עזר לחולון )החזקת בעלי חיים( ,התשס"ג."2002-
ביטול
.17

חוק עזר לחולון )החזקת יונים ועופות( ,התשט"ו - (4)1954-בטל.

הוראת שעה
על אף האמור בסעיף  16ובחוק עזר לחולון )הצמדה למדד( ,התשמ"א ,1981-יעודכן שיעור האגרה
.18
שנקבע בתוספת הראשונה ,ב 1-בחודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה )להלן  -יום העדכון הראשון( ,לפי שיעור
שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן  -המדד( שפורסם לאחרונה לפני
יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש ינואר .1998

תוספת ראשונה
)סעיף )2ה((
האגרה בשקלים חדשים

בעד היתר להחזקת בעלי חיים ,לכל בעל חיים
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