
 

 

 2007-ז"סתשה(, החזקת בעלי חיים) בני שמעוןלחוק עזר 

 478עמ'  ,   )31.7.2007( ז"ס תש,  ה 706  ם ש"ח  פורסם:

לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה האזורית בני שמעון חוק    24-ו  22בתוקף סמכותה לפי סעיפים  
 עזר זה: 

 הגדרות 

 -בחוק עזר זה  . 1

 שקיות לאיסוף צורכיהם של בעלי חיים בידי מחזיקו של בעל החיים; ירת כשיר למ כמ - "אוטומט" 
 חיה, לרבות יונק, זוחל, בהמה ובעל כנף, ולמעט כלב;   - "בעל חיים"

זיהוי" רישיון    -  "דיסקית  הוצאת  לאחר  החיים  בעל  למחזיק  המועצה, שנמסרה  וסמל  מוטבע מספר  שעליה  לוחית 
 להחזקתו; המספר המוטבע בדיסקית יירשם ברישיון בעל החיים; 

 מועצה אזורית בני שמעון;   - "המועצה"
 המחלקה הווטרינרית העירונית;  - "המחלקה"

, שמינתה המועצה לרבות אדם שהרופא  1991-וטרינרים, התשנ"ארופא וטרינר, כהגדרתו בחוק הרופאים הו  -  "המנהל"
 קצתו; מ הווטרינר הסמיכו לענין חוק עזר זה, כולו או 

 לרבות אדם שהוא אחד מאלה:  - "מחזיק" 
 בעלו של בעל חיים, בין בשלמות ובין עם אחר המציג עצמו כך, לרבות סוכן, נאמן או שלוח;  ( 1)

 יים בדרך כלשהי; בעל שליטה או פיקוח על בעל הח ( 2)

 המתיר לבעל חיים לחיות בחצרו או לשהות או להישאר בהם, דרך קבע או לעתים; ( 3)

 הנוהג כלי רכב שבו נמצא בעל חיים, אלא אם כן הוכיח כי אדם אחר הוא בעלו;  ( 4)

פירו ( 5) או הכנסה מבעל חיים או שהיה מקבלה אילו היה בעל    ת המקבל או הזכאי לקבל 
 ; החיים נותן הכנסה

מיועד לשמש את  ה שטח המוגדר בתכנית בנין ערים כשטח ציבורי או כשטח לבנין ציבורי או מקום    -  "מקום ציבורי"
וב, שדרה, דרך, מדרכה, כביש, סמטה,  חציבור, וכן מקום שהציבור רשאי להשתמש בו משתמש או עובר בו, לרבות רה

לשמש אמצעי גישה לבתים אחדים, שטח משותף בבית    חורשה, גן, גינה, כיכר, חצר, טיילת, מעבר המשמש או מכוון
בו ומרכזי קניות, למעט מקום ציבורי שראש המועצה קבע כי מותר  -משותף, תעלה, ביב, חפירה, מקום עינוג, בתי כל

 לבעלי חיים לעשות בו את צורכיהם;
דר אלקטרוני אם נדרש לכך על  סימון באמצעות דיסקית זיהוי התלויה על צוואר בעל החיים, וכן סימון במש  -  "סימון" 

 ידי ראש המועצה; 
עורית של משדר אלקטרוני שהמספר הטמון  -סימן בצוואר בעל החיים על ידי הזרקה תת -  "סימון במשדר אלקטרוני" 

 בו נרשם ברישיון בעל החיים; 
חוק צער בעלי    -ן  )להל  1994-לחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד  1כהגדרתו בסעיף    -  "מיתקן מוגן"

 חיים(; 
 כולו או מקצתו;  לרבות עובד המועצה שראש המועצה הסמיכו בכתב לענין חוק עזר זה, - "ראש המועצה" 

 רישיון להחזקת בעל חיים בתחום המועצה;  - "רישיון" 
 היתר בכתב לרעיית בעלי חיים בתחום המועצה;  - "היתר"

המנהל להחזקת בעלי חיים   תחנת ההסגר העירונית או מלונה, כלוב, אורווה, מקום או מיתקן, שקבע  - "תחנת הסגר" 
 בידי המועצה. 

 חובת רישיון וסימון במשדר אלקטרוני 
)א( לא יחזיק אדם בעל חיים בתחום המועצה, אלא אם כן ניתן לגביו רישיון מאת המנהל, בעל החיים נושא   .2

 ומסומן במשדר אלקטרוני ככל שנדרש הדבר על ידי המנהל. דיסקית זיהוי  
ובעלי חיים שהם בבחינת    הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על בעלי חיים המשמשים לצורכים חקלאיים )ב(

על אילו סוגי בעלי חיים לא יחולו הוראות סעיף קטן   חיות מחמד שנהוג להחזיקן בבית; המנהל יקבע לפי שיקול דעתו 
 )א(.

ום המועצה ומחזיק בעל חיים ברשותו, או תושב המועצה המחזיק בעל חיים חאדם השוהה זמנית בת  )ג( 
תוקף מרשות מקומית אחרת  -רישיון בר בפיקוח זמני, לא יהיה חייב בהוצאת רישיון וסימון בהתאם, ובלבד שברשותו 

בתחום המועצה לא תעלה על    לגבי בעל החיים והוא מסומן בהתאם לרישיון, וכן שתקופת החזקתו של בעל החיים 
 שלושים ימים. 

קבלת רישיון כאמור    חיסון בעל חיים נגד כלבת ברשות מקומית אחרת אינו פוטר את מחזיקו מחובת )ד(
 בחוק זה.



 

 

 הוצאת רישיון 

)א( המבקש רישיון להחזקת בעל חיים בתחום המועצה, יגיש בקשה למנהל על גבי טופס שייקבע על ידו; לענין   .3
 ה, מבקש הוא מי שגילו מעל גיל שמונה עשרה שנה.סעיף ז

החיים, )ב( בעל  של  וטרינרית  בבדיקה  מותנית  חיים  בעל  להחזקת  רישיון  של  לפי    קבלתו  סימונו  חיסונו, 
 הראשונה.  לתוספת 1הוראות חוק זה ותשלום אגרה שנתית בשיעור הנקוב בפרט 

לה )ג(  הוא  רשאי  וכן  ברישיון,  תנאים  לקבוע  בדברהמנהל רשאי  חיים  בעל  לגבי  אופן    ורות  ענינים אלה: 
החיים בידי וטרינר וטיפול בבעל החיים בתנאים    החזקתו, מקום החזקתו, בידי מי יוחזק, חיסון בעל החיים, בדיקת בעל

 ובמועדים שיקבע.
יים ח על כל בעל    המחלקה תנהל רישום בפנקס או לחלופין בקובץ מחשב, שבו יירשמו פרטים מלאים )ד(

לגבי בעל החיים בהתאם לדרישתו של    יו ניתן רישיון; לצורך זה, ימציא מבקש הרישיון פרטים הנדרשים ממנושלגב
 המנהל. 

ראש המועצה והמנהל;    רישיון שניתן לפי חוק עזר זה ייערך לפי הטופס שבתוספת השניה וייחתם בידי )ה(
הרישיון יוחזק בידי בעל הרישיון אשר יציגו לפי בקשת  עותק אחד של הרישיון יישמר במשרדי המועצה ועותק שני של  

 המנהל או פקח עירוני. 
 תוקפו של הרישיון יהא למשך שנה אחת מיום הוצאתו.  )ו(
מחזיקו של בעל חיים חייב להודיע למחלקה בכתב על כל שינוי שחל בפרטים הכלולים ברישיון בתוך  )ז( 

 החיים או שינוי מחזיקו.  החזקתו של בעלשלושים ימים ממועד השינוי, לרבות שינוי מקום 
 רישיון חדש.   זיקו החדש לקבלחבעל חיים שניתן למחזיקו רישיון ועבר למחזיק אחר, חייב מ )ח(

 סירוב ליתן רישיון וביטולו 

ד או  התקיים תנאי אח  רישיון בשל טעם סביר, ובין השאר אם  ליתן רישיון או לבטלהמנהל רשאי לסרב  )א(   . 4
 יותר מתנאים אלה: 

  - )להלן    2005-בעל החיים לא קיבל חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת )חיסון(, התשס"ה  ( 1)
 תקנות חיסון(;

 בעל החיים בעל מזג פראי או תוקפני;  ( 2)

 בעל החיים מהווה סכנה לשלום הציבור;  ( 3)

 ם יוצר רעש או מפיץ ריח המהווה מפגע בלתי סביר לציבור; ייחבעל ה ( 4)

 בעל החיים מוחזק בתנאים המסכנים או העלולים לסכן את בריאות הציבור; ( 5)

 שעות מזמן הנשיכה;  24בעל החיים נשך אדם ולא הוסגר לתחנת ההסגר העירונית בתוך  ( 6)

 בעל החיים נשך אדם יותר מפעם אחת בתקופה של שנתיים; ( 7)

בעל החיים משוטט במקום ציבורי בלא רצועה או אמצעי אחר המאפשר שליטה סבירה בו  ( 8)
 )א(;8יקו, בניגוד להוראות סעיף ובלא השגחת מחז

 לה כלשהי העלולה להדביק בני אדם; חבעל החיים חולה במ ( 9)

 ; 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז 6)338מחזיק בעל החיים הורשע בעבירה לפי סעיף  ( 10)

 מחזיק בעל החיים עבר עבירה לפי חוק צער בעלי חיים;  ( 11)

 מחזיקו של בעל החיים לא מילא אחר תנאי מתנאי הרישיון; ( 12)

 מחזיקו של בעל החיים לא קיים הוראה מהוראות חוק עזר זה. ( 13)

ישיון ולא יסורב אלא לאחר שניתנה הזדמנות למחזיקו של בעל חיים לטעון את טענותיו לפני  לא יבוטל ר )ב(
 המנהל. 

ביטל המנהל את הרישיון לפי הוראות סעיף קטן )א(, לא תוחזר האגרה ששולמה לפי הוראות התוספת   )ג( 
 הראשונה. 

ת בעל החיים, בתוך עשרים וארבע בוטל הרישיון לפי הוראות סעיף קטן )א(, ימסור מחזיק של בעל חיים א )ד(
 שעות מקבלת הודעת הביטול, לאחד מאלה: 

 אדם שקיבל רישיון מהמנהל להחזקת בעל החיים;  ( 1)

 מיתקן מוגן; ( 2)

 תחנת הסגר. ( 3)



 

 

בעל חיים שנמסר לתחנת הסגר לפי הוראות סעיף קטן )ד(, רשאי המנהל למסרו לפי שיקול דעתו; לא   )ה(
אמור, רשאי המנהל להורות על המתתו, ובלבד שבדק את כל החלופות האפשריות והגיע  כ ם  ניתן למסור את בעל החיי

למסקנה שאין דרך אחרת מלבד המתה; החליט המנהל על המתתו של בעל החיים, תבוצע ההמתה תוך מניעת סבל  
 מיותר לבעל החיים. 

החיים לתחנת ההסגר, על כוונתו  שעות מזמן מסירת בעל    48הודיע מחזיק בעל החיים למחלקה, בתוך   )ו(
לבקש צו מבית משפט שיאסור על המתת בעל החיים, לא יחולו הוראות סעיף קטן )ה( לגבי המתתו זולת אם ציווה בית  

 משפט להמיתו.
אמור בסעיף קטן )ג(, ישלם למחלקה בעד כל יום של כהודיע מחזיקו של בעל חיים על כוונתו לבקש צו   )ז( 

 לתוספת הראשונה.  3חנת הסגר, סכום כמפורט בפרט החסנת בעל החיים בת

 חיסון 

 מחזיק בעל חיים ידאג לחיסונו של בעל החיים מפני מחלת הכלבת, אחת לשנה. )א(  . 5
 למען בריאות הציבור.  המנהל רשאי להורות למחזיק ליתן לבעל חיים כל חיסון או טיפול אחר הדרושים )ב(
או טיפול אגרה בשיעור    חיסון או טיפול לבעל חיים, והמחזיק ישלם בעד חיסון המנהל רשאי לקבוע סדרי   )ג( 

 לתוספת הראשונה. 1שנקבע בפרט 

 רעיית בעלי חיים או העברתם 

רעיית בעלי חיים בתחום המועצה או העברתם תיעשה תוך שמירה על ניקיון סביבתם ובאופן שלא ייגרם    )א( . 6
 ל הציבור ושתימנע פלישתם של בעלי החיים למקרקעי הזולת. מטרד או פגיעה בבריאותו וביטחונו ש

היתר מראש המועצה    לא ירעה אדם בעלי חיים בתחום המועצה ולא ירשה לאחר לעשות כן, אלא על פי )ב(
 שנים לפחות. 16ובכפוף לתנאי ההיתר, ובלבד שמלאו לרועה 

ליתן הוראות בדבר איסור   ות לתנועה,המנהל רשאי, לשם מניעת התפשטות מחלה או נגע או למניעת הפרע )ג( 
על הוראה כאמור תוצב במשרדי המועצה באופן    או הגבלה של מרעה או תנועת בעלי חיים בתחום המועצה; הודעה

 שלציבור תהא גישה חופשית אליה.
בניגוד לתנאי ההיתר,  ום המועצה בלא היתר מאת ראש המועצה, או חרעה אדם או הוליך בעלי חיים בת  )ד(

החיים מתחום המועצה או להעבירם למקום    ראש המועצה, בהודעה בכתב, לדרוש מהמחזיק לסלק את בעלי  רשאי
 מותר בהחזקתם, בהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים בהודעה. 

 מחזיק שקיבל הודעה כאמור בסעיף קטן )ג(, ימלא אחריה.  )ה(
רשאית המועצה לסלק את    בסעיף קטן )א(,לא מילא מחזיק בעל חיים אחר דרישת ראש המועצה כאמור  )ו(

את הוצאותיה מהמחזיק; אלא שהמועצה תהא רשאית    בעלי החיים מתחום המועצה או להעבירם למקום אחר, ולגבות
 למחזיק התראה בדבר כוונתה זו והמחזיק לא מילא אחר ההודעה שניתנה לו.  לפעול כאמור רק לאחר שנתנה

 בידוד בעל חיים חשוד 

 שעות מעת שנודע לו הדבר, אמצעים אלה:  24או תקף בעל חיים אדם, ינקוט המחזיק בתוך נשך  )א(  .7
 יודיע על הנשיכה או התקיפה למנהל; ( 1) )ב(

 יביא את בעל החיים לתחנת הסגר כפי שיורה המנהל.  ( 2)

מיום הבאתו  עשרה ימים    בעל החיים שהובא לתחנת הסגר על פי הוראות סעיף קטן )א( יישאר בה במשך )ב(
הבידוד הראשונית, כי בעל החיים נגוע במחלה שיש בה    תקופת הבידוד הראשונית(; נוכח המנהל בתום תקופת -)להלן 

  הציבור או שלדעתו התנהגותו של בעל החיים מסכנת את הציבור רשאי הוא להורות על  כדי לסכן את שלום או ביטחון
מלבד המתה; החליט המנהל    לופות האפשריות כי אין דרך אחרת המתתו, ובלבד שהגיע למסקנה לאחר בדיקת כל הח

 מיותר לבעל החיים.  על המתתו של בעל החיים, תבוצע ההמתה תוך מניעת סבל
ובלבד שנוכח לדעת כי   בתום תקופת הבידוד הראשונית יוציא המנהל את בעל החיים מתחנת ההסגר, )ג( 

 נה כלשהי לציבור. כבעל החיים אינו יוצר ס
תקופת הבידוד הראשונית,   ימים שלאחר גמר  7הוציא המחזיק את בעל החיים מתחנת ההסגר בתוך לא  )ד(

ובלבד שהודיע למחזיק לפחות  של בעל החיים    7  רשאי המנהל למסרו או להמיתו,  על דבר שחרורו  ימים קודם לכן 
החיים ולא יורה על המתתו  מהבידוד והמחזיק לא הוציאו מתחנת ההסגר בתוך פרק זמן זה; המנהל לא ימית את בעל 

אלא לאחר שבדק את כל החלופות האפשריות והגיע למסקנה שאין דרך אחרת מלבד המתתו של בעל החיים; החליט  
 המנהל על המתתו של בעל החיים, תבוצע ההמתה תוך מניעת סבל מיותר לבעל החיים.

תקופת הבידוד הראשונית    מחזיק בעל חיים שהוחזק בתחנת הסגר, ישלם לקופת המועצה אגרה בעד )ה(
 )א( לתוספת הראשונה, לכיסוי הוצאות החזקתו. 2כמפורט בפרט 

מ )ו( החיים  בעל  את  המחזיק  הוציא  לקופת  תלא  ישלם  הראשונית,  הבידוד  תקופת  בתום  ההסגר  חנת 
)ב( לתוספת  2המועצה, נוסף על האגרה בעד תקופת הבידוד הראשונית כאמור בסעיף קטן )ה(, גם אגרה כמפורט בפרט 

 הראשונה בעד כל יום שבו הוחזק בעל החיים בתחנת ההסגר אחרי תקופת הבידוד הראשונית. 

 החזקת בעל חיים 

 ן התמלאו התנאים האלה: כלא יחזיק אדם בעל חיים במקום ציבורי, אלא אם  . 8



 

 

באמצעות  ( 1) היטב  מוחזק  החיים  בעל  בו;  לשלוט  המסוגל  אדם  בידי  מוחזק  החיים  בעל 
 ה, כלוב או אמצעי אחר המאפשר שליטה סבירה בו; בעל החיים נושא סימון; רצוע

עשה בעל החיים צורכיו מחוץ לשטחו הפרטי של המחזיק בו, יאסוף מיד המחזיק בו אותה   ( 2)
 שעה את הגללים; 

שקיות   ( 3) למכירת  אוטומטים  להתקין  בכך,  למעוניין  אישור  לתת  רשאי  המועצה  ראש 
 י חיים.לאיסוף צורכיהם של בעל

 תפיסת בעל חיים 

נמצא בעל חיים שלא ניתן לגביו רישיון או שאינו מסומן מחוץ לשטחו של המחזיק בו, רשאי שוטר או  )א(   .9
המנהל לתפסו ולהעבירו לתחנת הסגר; לשם תפיסה כאמור רשאי המנהל או השוטר להשתמש באמצעים הסבירים  

בד שלא ניתן לתפסו בלי שתישקף סכנה מוחשית של פגיעה בחייו או  בנסיבות הענין, ובכלל זה הרדמת בעל החיים, ובל
 בגופו שלו או של זולתו.

יים שלא מוחזק בהתאם לתנאי רישיונו ובהתאם ח המנהל רשאי להורות על תפיסתו והעברתו של בעל   )ב(
נוע מהמנהל לפעול  להוראות חוק זה, לתחנת הסגר; הוראה כאמור תינתן למחזיקו של בעל החיים, אך אין בכך כדי למ

 במסגרת האמצעים העומדים לרשותו כאמור בסעיף קטן )א(.
)ב(, יודיע על כך המנהל למחזיקו של בעל -הובא בעל חיים לתחנת הסגר כאמור בסעיפים קטנים )א( ו )ג( 

או אין אפשרות לאתר את מחזיקו בדרך  אינו מסומן  זה אם בעל החיים  לפי סעיף קטן    החיים; לא תימסר הודעה 
 סבירה. 

ימים מיום   10נמסרה הודעה כאמור בסעיף קטן )ג( רשאי מחזיקו של בעל החיים לפנות למנהל בתוך   )ד(
 שקיבל את ההודעה בבקשה להחזיר אליו את בעל החיים.

 פנה מחזיקו של בעל חיים למנהל לפי הוראות סעיף קטן )ד(, יחולו ההוראות האלה:  )ה(
לגבי בעל -רישיון בר   ייםחלא היה למחזיקו של בעל ה ( 1) תוקף, רשאי המנהל לתת רישיון 

הוא   ורשאי  בתנאים,  זאת  להתנות  או  למחזיקו  ולהחזירו  זה  עזר  חוק  הוראות  לפי  החיים 
יותר  או  אחד  תנאי  התקיים  אם  השאר  ובין  סביר,  טעם  בשל  רישיון  לתת  שלא  להחליט 

הזדמנות למחזיקו של   ; לא יסורב הרישיון אלא לאחר שניתנה4מהתנאים המפורטים בסעיף  
 בעל החיים לטעון את טענותיו לפני המנהל; 

ברה ( 2) רישיון  החיים  בעל  של  למחזיקו  החיים -יה  בעל  את  להחזיר  המנהל  רשאי  תוקף, 
למחזיקו או להתנות זאת בתנאים, ורשאי הוא לבטל את הרישיון לפי הוראות חוק עזר זה; לא  

מחזיקו של בעל החיים לטעון את טענותיו לפני יבוטל הרישיון אלא לאחר שניתנה הזדמנות ל
 המנהל. 

, בשינויים 4ירב המנהל ליתן רישיון או ביטל רישיון כאמור בסעיף קטן )ב(, יחולו לענין זה הוראות סעיף  ס )ו(
 המחויבים.
חזיק של בעל חיים שהוחזק בתחנת הסגר, ישלם לקופת המועצה בעד כל יום החזקתו סך כנקוב בפרט  מ )ז( 

 לתוספת הראשונה.  3
א נמסרה הודעה לפי הוראות סעיף קטן )ג( מאחר שבעל החיים לא היה מסומן ולא ניתן היה לאתר את  ל )ח(

מחזיקו בדרך סבירה או מחזיקו לא דרש את החזרתו כאמור בסעיף קטן )ד( או שמחזיקו חתם על טופס ויתור לפי  
)ד(, בשינויים המחויבים; ואולם אין הוויתור מהווה היתר  7התוספת השלישית, ינהג בו המנהל בהתאם לאמור בסעיף 

 החיים.  להמתת בעל

 קבורת בעלי חיים 

 פעל לעיבוד פסדים. מראש המועצה רשאי להסדיר קבורת בעלי חיים, וכן הובלת פגרי בעלי חיים ל)א(  .10
שלציבור תהא גישה  הודעה על הסדרים לפי סעיף קטן )א( ועל שינוי בהם תוצג במשרדי המועצה באופן   )ב(

 חופשית אליה. 

 דרישה לביצוע עבודות 

בעל חיים, בהודעה בכתב, לבצע  )א(   .11 ראש המועצה רשאי לאחר התייעצות עם המנהל לדרוש ממחזיקו של 
מטרד או סכנה לציבור או לסילוקם, וכן לתת הוראות בדבר אופן  מפגע,  עבודה או פעולה הדרושה לדעתו לשם מניעת  

החיים, לרבות מרחק מקום החזקתו מבתי מגורים, אמצעים שיש לנקוט לשם שמירת הניקיון והבריאות  זקת בעל  חה
לול ההודעה  כן תכיים;  ח ן הוראות בדבר מבנה, המיתקנים והחצר המשמשים להחזקת בעל  כ רעים, ו  ולמניעת ריחות

ה לעשות כן ולגבות מהחייב  אזהרה ולפיה לא יבצע מחזיק את המפורט בהודעה או בדרישה רשאי יהא ראש המועצ
 בביצוע העבודה את הוצאות הביצוע.

בעל   (ב) של  ממחזיקו  לדרוש  בכתב,  בהודעה  רשאי,  המועצה  המוחזק חראש  בניגוד    יים,  או  רישיון  בלא 
 לתנאיו, לסלקו מתחום המועצה או להעבירו למקום אחר, באמצעים ובמועדים שייקבעו בהודעה.

 בסעיף זה יקיימה להנחת דעתו של ראש המועצה. מי שנמסרה לו הודעה כאמור  )ג( 



 

 

 ביצוע עבודות בידי המועצה 

)ב( להנחת דעתו, רשאי ראש המועצה,  -)א( ו11לא מילא אדם אחר דרישה של ראש המועצה כאמור בסעיף   .12
 - נוסף על סמכויותיו לפי הוראות חוק עזר זה 

 או באמצעות אחרים; לבצע את המפורט בהודעה כאמור באמצעות עובדי המועצה ( 1)

דעתו, ( 2) שיקול  לפי  למסרו  או  ההסגר  לתחנת  להעבירו  החיים,  בעל  את  ולגבות   לתפוס 
 מהמחזיק את ההוצאות שנגרמו למועצה לענין קיום הוראות סעיף זה; 

עזר זה   לגבות את הוצאות הביצוע מהמחזיק; חשבון הוצאות המועצה לענין הוראות חוק ( 3)
 או גזבר המועצה יהווה ראיה לכאורה בדבר שיעור ההוצאות. כשהוא חתום בידי המנהל

 רשות כניסה 

היה לראש המועצה או למנהל יסוד סביר לחשד כי לא קוימו הוראות חוק עזר זה, רשאי הוא להיכנס לכל   . 13
 אלא לפי צו של בית משפט.   מקום בתחום המועצה, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים

 הפרעה איסור  

לא יפריע אדם לראש המועצה, למנהל, לעובדי המועצה או למסייע בידיהם לפי חוק עזר זה ולא ימנע בעדם   .14
 מלבצע את סמכויותיהם או תפקידיהם לפי חוק עזר זה. 

 מסירת הודעות 

נמסרה במקום  ה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או אם  זמסירת הודעה לפי חוק עזר   .15
מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני המשפחה הבגירים או לידי אדם בגיר העובד  
או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים  

אי אם  כאמור-לאחרונה:  המסירה  את  לקיים  המ אפשר  תהא  באחד  ס,  בולט  במקום  ההודעה  הוצגה  אם  כדין  ירה 
 המקומות האמורים, או הוכנסה לתיבת הדואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת. 

 הצמדה למדד 

ה )להלן זבינואר בכל שנה שלאחר פרסום חוק עזר    1-תעריפי האגרות הנקובים בתוספת הראשונה, יעודכנו ב .16
שיעור השינוי שחל במדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני    יום העדכון( לפי  -

 יום העדכון שקדם לו. 

 שמירת דינים 

 חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראותיו של כל דין אלא להוסיף עליו.  .17

 ביטול 

 - בטלים  .18
 ; 1965-התשכ"ה חוק עזר לבני שמעון )החזקת בעלי חיים(,  ( 1)

 . 1973-חוק עזר לבני שמעון )פיקוח על כלבים(, התשל"ג  ( 2)

 הוראת שעה 

, תעריפי האגרות הנקובים בתוספת הראשונה לחוק העזר, יעודכנו במועד פרסומו של  16על אף האמור בסעיף   .19
יום העדכון הראשון לעומת    יום העדכון הראשון(, לפי שיעור שינוי המדד, שפורסם לאחרונה לפני   -חוק עזר זה )להלן  

 . 2006מדד חודש ינואר 

 ראשונה  תוספת
 
 האגרה בשקלים חדשים   

  -  5-ו 3בעד חיסון או רישיון כאמור בסעיפים  .1
 22 בעד מנת חיסון נגד כלבת  
 59 בעד רישיון ודיסקית  
 30 בעד רישיון ודיסקית לבעל חיים מעוקר  
  - 7ההסגר כאמור בסעיף בעד החזקת בעל חיים בתחנת  .2
 220 )ה((7בעד תקופת הבידוד הראשונית )סעיף  
 22 )ו(( 7בעד כל יום נוסף מעבר לתקופת הבידוד הראשונית )סעיף  
 22 )ז(9-)ז( ו4בעד החזקת בעל החיים בתחנת ההסגר כאמור בסעיפים  .3
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