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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  251 ,247ו -259לפקודת העיריות ,מתקינה מועצת עיריית נס ציונה חוק עזר זה:

הגדרות
 .1בחוק עזר זה -
"בעל חיים"  -חיה ,לרבות יונק ,זוחל ,בהמה ובעל כנף;
"מחזיק" ,לענין החזקת בעלי חיים  -לרבות אדם שהוא אחד מאלה:

) (1בעלו של בעל חיים ,בין בשלמות ובין עם אחר או המציג עצמו כך ,לרבות סוכן ,נאמן או שלוח;
) (2יש לו שליטה או פיקוח על בעל חיים בדרך כלשהי;
) (3מתיר לבעלי חיים לחיות בחצריו או לשהות או להישאר בהם ,דרך קבע או לעתים;
) (4נוהג בכלי רכב שבו נמצא בעל חיים ,אלא אם כן הוכיח כי אדם אחר הוא בעלו של בעל החיים;
) (5מקבל או זכאי לקבל פירות או הכנסה מבעל חיים או שהיה מקבלה אילו היה בעל החיים נותן הכנסה;
"מאורות בידוד" או "מכלאה" – מקום שבו משתמשת העיריה להחזקת בעלי חיים;
"מפקח" – אדם שראש העיריה מינהו בכתב למפקח לענין חוק עזר זה ,כולו או מקצתו;
"רחוב" – דרך ,נתיב להולכי רגל ,מדרכה ,כביש ,שדרה ,סמטה ,מדרך ,משעול לרוכבים או להולכי רגל ,חצר ,טיילת,
מבוא ,מעבר המשמש או מכוון לשמש אמצעי גישה לבתים אחדים ,שטח משותף בבית משותף ,תעלה ,ביב ,חפירה,
רחבה ,כיכר או גן ,וכן מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או שמשתמש או עובר בו ,בין שהם מפולשים ובין שאינם
מפולשים;
"רופא"  -הרופא הוטרינר של העיריה ,לרבות מי שהוא אצל לו בכתב מסמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"היתר"  -היתר בכתב לפי חוק עזר זה להחזקת בעל חיים בתחום העיריה;
"ראש העיריה"  -לרבות מי שראש העיריה אצל לו בכתב מסמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"עיריה"  -עיריית נס ציונה;
"קרקע חקלאית"  -קרקע בתחום העיריה שהוכרזה כקרקע חקלאית כאמור בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.-1965

איסור החזקת בעלי חיים ללא היתר
)א( לא יחזיק אדם בעל חיים בתחום העיריה אלא לפי היתר בכתב מאת ראש העיריה.
.2
)ב( בקשה להיתר או לחידושו תוגש לרופא בכתב ,ואליה יצורפו מסמכים לפי דרישת הרופא.
)ג( ראש העיריה רשאי לתת היתר ,לסרב לתיתו ,לתקנו ,לשנותו ,להתלותו או לבטלו ,להתנות בו תנאים ,וכן
להוסיף תנאים להיתר שניתן אם ראה צורך בכך לשם שמירה על איכות נאותה של הסביבה או למניעת מפגעים
ומטרדים או לשמירה על בריאות הציבור.
)ד( תוקפו של היתר לשנה אחת מיום הוצאתו אם לא נקבעה בו תקופה קצרה יותר.
)ה( בעת הגשת בקשה למתן היתר ישלם המבקש אגרה בשיעור  40שקלים חדשים בעד כל היתר.
)ו( היתר ייערך לפי הטופס שבתוספת ,ייחתם בידי הרופא ,יוחזק בידי בעלו ויוצג לפי בקשת הרופא או מפקח;
עותק של ההיתר יישמר במשרדי העיריה.

איסור מרעה
)א( לא ירעה אדם ולא יעביר בעל חיים בתחום העיריה ולא ירשה למי שפועל מטעמו לעשות כן ,אלא לפי היתר
.3
מאת הרופא ובהתאם לתנאים שקבע ,ובלבד שבעלי החיים מלווים ברועה שמלאו לו  16שנים לפחות.
)ב( הרופא רשאי ,לשם מניעת התפשטות מחלה או נגע או למניעת הפרעות לתנועה ,ליתן הוראות בדבר איסור
או הגבלה של מרעה או תנועת בעלי חיים בתחום העיריה; הודעה על הוראה כאמור תוצב במשרדי העיריה באופן
שלציבור תהא גישה חופשית אליה.

תנאים להחזקת בעלי חיים
)א( מחזיקו של בעל חיים ,יחזיקו בתחום העיריה בתוך חצר מגודרת ובאופן שלא ייגרם מפגע או מטרד לציבור.
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)ב( מחזיקם של בעלי חיים ישמור על נקיונם ועל נקיון מקום החזקתם ויעשה כל הדרוש למניעת הופעת מחלות
ונגעים בהם והתפשטותם.
)ג( מחזיקו של בעל חיים לא יאפשר לו לשוטט חופשי בתחום העיריה.
)ד( נמצא בעל חיים כשהוא משוטט חופשי בתחום העיריה או כשהוא מוחזק בניגוד להוראות חוק עזר זה או
כשאינו בשליטת בעלו ,רשאי הרופא לתפסו ולהעבירו למכלאה על חשבון המחזיק או למכרו או להשמידו ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי של הרופא; נמכר בעל חיים בידי העיריה ,תימסר התמורה למחזיק לאחר שנוכו ממנה ההוצאות שנגרמו
לעיריה לענין קיום הוראות סעיף זה.

דרישה לביצוע עבודות
)א( ראש העיריה רשאי ,בהודעה בכתב ,לדרוש ממחזיקו של בעל חיים לבצע עבודה או פעולה ,הדרושה לדעתו
.5
לשם מניעת מפגע ,מטרד או סכנה לציבור או לסילוקם ,וכן לתת הוראות בדבר אופן החזקת בעל החיים,
לרבות מרחק מקום החזקתו מבתי מגורים ,אמצעים שיש לנקוט לשם שמירת הנקיון והבריאות ולמניעת
ריחות רעים ,וכן הוראות בדבר המבנה ,המיתקנים והחצר המשמשים להחזקת בעל חיים.
)ב( ראש העיריה רשאי ,בהודעה בכתב ,לדרוש ממחזיקו או מבעלו של בעל חיים ,המוחזק ללא היתר או בניגוד
לתנאיו ,לסלקו מתחום העיריה או להעבירו למקום אחר ,באמצעים ובמועד שייקבעו בהודעה.
)ג( מי שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף זה יקיימה להנחת דעתו של הרופא.

ביצוע עבודות בידי העיריה
.6

לא מילא אדם אחר דרישה של ראש העיריה כאמור בסעיף )5א( ו)-ב( ,להנחת דעתו של הרופא ,רשאי ראש
העיריה ,נוסף לסמכויותיו לפי הוראות חוק עזר זה -
) (1לבצע את המפורט בהודעה כאמור באמצעות עובדי העיריה או אחרים;
) (2לתפוס בעל חיים ,להעבירו למאורות העיריה ,לאכסנו או למכרו ,לפי שיקול דעתו ,ולגבות מהמחזיק
את ההוצאות שנגרמו לעיריה לענין קיום הוראות סעיף זה.

חשבון הוצאות העיריה
.7

חשבון בדבר סכום הוצאות העיריה ,לענין הוראות חוק עזר זה ,חתום בידי הרופא או גזבר העיריה יהווה ראיה
לכאורה לענין סכום ההוצאות.

בעלי חיים מסוכנים
.8

ראש העיריה רשאי ,לפי המלצת הרופא ,לאסור ,להתנות או להגביל את החזקתם של קופים ,נחשים ובעלי
חיים מסוכנים אחרים.

בידוד בעל חיים חשוד
)א( נשך בעל חיים אדם ,ינקוט המחזיק בו ,תוך  24שעות מעת שנודע לו הדבר ,אמצעים אלה:
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) (1יודיע על הנשיכה לרופא;
) (2יביא את בעל החיים למאורת בידוד כפי שיורה הרופא.
)ב( בעל החיים שהובא למאורת בידוד יישאר בה במשך עשרה ימים מיום הבאתו )להלן – תקופת הבידוד
הבסיסית(.
)ג( בתום תקופת הבידוד הבסיסית רשאי הרופא להורות על הוצאת בעל החיים ממאורת הבידוד ,ובלבד שנוכח
לדעת כי בעל החיים אינו נגוע במחלה.
)ד( לא הוציא המחזיק את בעל החיים ממאורת הבידוד ,תוך חמישה ימים שלאחר גמר תקופת הבידוד
הבסיסית ,רשאי ראש העיריה או הרופא להשמיד את בעל החיים.
)ה( מחזיק בעל חיים שהוחזק במאורת בידוד ,ישלם לקופת העיריה אגרה בעד עשרה ימי בידוד בסך 185
שקלים חדשים ,לכיסוי הוצאות החזקתו של בעל החיים.
)ו( לא הוציא המחזיק את בעל החיים ממאורת הבידוד בתום תקופת הבידוד הבסיסית ,ישלם לקופת העיריה
אגרה בשיעור  18.50שקלים חדשים בעד כל יום שבו הוחזק בעל החיים במאורת הבידוד אחרי תקופת הבידוד
הבסיסית.
)ז( העיריה או אדם מטעמה יהיו פטורים מתשלום פיצויים כלשהם בעד נזק שנגרם לבעל חיים או לבעלו או
למחזיקו ,בעת שהותו של בעל החיים במאורת בידוד לפי הוראות חוק עזר זה.

קבורת בעלי חיים
)א( ראש העיריה רשאי להסדיר את סדרי קבורת בעלי חיים והובלת פגרי בעלי חיים למפעל לעיבוד פסדים.
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)ב( הודעה על הסדרים לפי סעיף קטן )א( ועל שינוי בהם תוצג במשרדי העיריה באופן שלציבור תהא גישה
חופשית אליה.

הימנעות מתשלום פיצויים
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לא ישולמו פיצויים בשל מעשה או מחדל שעשו או נמנעו מעשותו ,העיריה ,אחד מעובדיה או מי שפועל מטעמה,
ובלבד שהמעשה או המחדל כאמור נעשו או נמנעו בתום לב ,לפי הוראות חוק עזר זה או מכוחן.

סמכויות הרופא
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)א( הרופא רשאי להיכנס ,בכל עת ,למקום בתחום שטח השיפוט של העיריה שיש בו בעל חיים ,כדי לערוך בו
ביקורת ולעשות את הדרוש כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה ולנקוט אמצעים הדרושים לקיומן.
)ב( לא יפריע אדם לרופא ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי הוראות סעיף זה.

מסירת הודעות
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מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או אם נמסרה במקום
מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר
העובד או המועסק שם או אם נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו
הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה
ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או אם פורסמה בשני עיתונים הנפוצים בתחום העיריה,
שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

תוספת

)סעיף )2ו((

עיריית נס-ציונה
היתר מס'
בעל ההיתר
כתובת מגורים
בעל החיים שלהחזקתו ניתן ההיתר
מספר בעלי החיים שהחזקתם מותרת לפי היתר זה
מקום החזקת בעל החיים
תנאי ההיתר
תוקפו של היתר זה הינו מיום
 .ת.ז.
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