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 1978 - חוק עזר לסחנין )החזקת בעלי חיים(, תשל"ח

 505, עמ' )5.1.1978(תשל"ח  ,3800ק"ת  פורסם:

 
לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית סח'נין חוק  23-ו 22בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

 עזר זה:

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  .1

 המועצה המקומית סח'נין;- "המועצה" 

לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן - "ראש המועצה" 

 או מקצתן;

בהמות עבודה למיניהן, בקר, צאן ובהמות אחרות לבשר או לחליבה, עופות ובעלי חיים - "בעלי חיים" 

 אחרים שמגדלים אותם למטרות חקלאיות, אילוף, ניסויים או חובבות;

לרבות בעל, סוכן, נאמן, מנהל או שותף או עולה, וכל אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה - "מחזיק" 

החיים נותנים הכנסה, וכן אדם שיש לו שליטה בדרך כלשהי -מבעלי חיים או שהיה מקבלה אילו היו בעלי

 חיים;-על בעלי

 החזקת בעלי חיים

2.  
מגודרת, באופן שלא יהיה בו מפגע מי שברשותו בעלי חיים בתחום המועצה יחזיקם בתוך חצר  (א)

 לציבור.

מחזיק בעלי חיים ישמור על נקיונם ועל נקיון מקום החזקתם, וימנע בהם הופעת מחלות ונגעים  (ב)

 והתפשטותם.

 מניעת פגיעה בבריאות הציבור

3.  
המועצה רשאית לתת הוראות בדבר מקום החזקת בעלי חיים, מרחק המקום האמור מבית מגורים,  (א)

ת הניקיון והבריאות ולמניעת ריחות רעים ושאר הסידורים הדרושים כדי למנוע סידורים להבטח

 פגיעה בבריאותו ובבטחונו של הציבור.

 לא יחזיק אדם בעלי חיים אלא אם קיבל היתר לכך מן המועצה המקומית. (ב)

 .)א(כל מחזיק בעלי חיים בתחום המועצה חייב למלא אחרי ההוראות שניתנו לפי סעיף קטן  (ג)

ועל כל שינוי בהן תוצג במשרד של המועצה באופן שלציבור  )א(ההוראות לפי סעיף קטן  הודעה על (ד)

 תהיה גישה חפשית אליה.

 מרעה

4.  
מחזיק בעלי חיים שהוציאם למרעה או שהרשה להוציאם למרעה ירחיק אותם מתוך שטח בנוי, זולת  (א)

 אם היה מקום המרעה מוקף גדר שימנע כניסתם לתוך שטח פרטי כלשהו.

חיים למרעה, אלא אם הם מלווים רועה אחראי בן שש -ציא מחזיק ולא ירשה להוציא בעלילא יו (ב)

 עשרה שנה לפחות.
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 תנועת בעלי חיים

5.  
המועצה רשאית, לשם מניעת סכנת התפשטות מחלה או פגע, לתת הוראות בדבר איסור או הגבלה  (א)

 של המרעה או תנועת בעלי חיים בתחום המועצה.

 .)א(מלא אחרי ההוראות שניתנו לפי סעיף קטן המחזיק בעלי חיים חייב ל (ב)

ועל כל שינוי בהן תוצג במשרד המועצה באופן שלציבור תהיה  )א(הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן  (ג)

 גישה חופשית אליה.

 דרישה לסילוק מפגע

6.  
ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת המחזיק בעלי חיים לבצע כל עבודה הדרושה לדעת  (א)

 המועצה למניעת כל מפגע או סכנה לציבור ולבריאותו, או לסילוקם.ראש 

 .)א(בהודעה יצויין הזמן שבו יש לבצע את העבודה כאמור בסעיף קטן  (ב)

 חייב למלא אחריה. )א(מחזיק בעלי חיים שקיבל דרישה כאמור בסעיף קטן  (ג)

 ביצוע עבודות בידי המועצה

המועצה, רשאית המועצה לבצע את העבודה ולגבות את לא מילא מחזיק בעלי חיים אחרי דרישת ראש  .7

 הוצאות העבודה מאותו מחזיק.

 סמכויות ראש המועצה

8.  
ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום שבתחום המועצה שיש בו בעלי חיים כדי לערוך  (א)

 בקורת ולעשות בו כל הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 .)א(ועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן לא יפריע אדם לראש המ (ב)

 מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום  .9

עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או 

ם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים המועסק ש

או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור,  תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה 

במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או פורסמה בשני עתונים הנפוצים 

 חום המועצה, שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.בת

 עונשין

 6ואם עבר על הוראת סעיף *, שקלים חדשים 600קנס  -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו  .10

שקלים  24קנס נוסף  -והיתה העבירה נמשכת, דינו  7והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 

אחרי שנמסרה לו עליה הודעה מאת ראש המועצה או אחרי  לכל יום שבו נמשכת העבירה * חדשים

  הרשעתו.

  390, חש"ם 4.12.1989תחילה ביום 

 השם

 ".1978 - , תשל"ח)החזקת בעלי חיים(לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לסח'נין  .11
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 נתאשר.

 )1977בנובמבר  14(ד' בכסלו תשל"ח 

 

 יוסף בורג

 שר הפנים

 גמאל טרביה

 ראש המועצה המקומית סח'נין

  


