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 עו העיריות (עבירות קנס)(תיקון מם׳ 2), התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לפקודת העיריות1, בהסכמת שר המשפטים לפי סעיף
 221(ג) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982ג, ובאישור ועדת החוקה חוק
 ומשפט של הכנסת לפי סעיף 221(ד) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982,

 וסעיף 2 לחוק העונשין, התשל״ז-1977ג, אני מודיע ומצווה לאמור:

 תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 לצו העיריות (עבירות קנם), התשל״א-1971", במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) בצו זה -

 ז הקנס בשקלים חדשים

 א 660
 ב 430
 ג 290
 ד 150
 ה 75
 ו 95

 ז 220"

 תחילה 2. תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.

 כ״ו בטבת התשם״ד (21 בינואר 2004)
 (חמ 3-109)

 אני מסכים.

ד י פ ) ל י מ ו ט ף ( ס ו  י
 שר המשפטים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 97ו.
 סייח התשמ״ב, עמי 43: התשנ״ו, עמי 994.

 ס״ח התשל״ז. עמי 226; התשנ״ד, עמי 348.
 ק״ת התשל״א, עמי 1184• ק״ת-חש״ם, התש״ס, עמי 66.

 עו המועצות המקומיות (עבירות קנם)(תיקון), התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26א לפקודת המועצות המקומיות', בהסכמת שר המשפטים
 לפי סעיף 221(ג) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-21982, ובאישור ועדת
 החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 221(ד) לחוק סדר הרין הפלילי ונוסח משולב],

 התשמ״ב-982ו, וסעיף 2 לחוק העונשין, התשל״ז-51977, אני מודיע ומצווה לאמור:

 תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 לצו המועצות המקומיות (עבירות קנס), התשל״ג-973ו", במקום סעיף
 קטן(ב) יבוא:

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 סייח התשמ״ב, עמי 43; התשנ״ד, עמי 994.

 ב סייח התשל״ז, עמי 226; התשנ״ד, עמי 348.

 4 ק״ת התשל״א, עמי 127 ו: ק״ת-חש״ם, התשים, עמי 66.

ז ר ו ם פ ה ר ב  א
 שר הפנים
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 ״(ב) בצו זה -

 דרגת הקנס בשקלים חדשים

660 K 
 ב 430
 ג 290
 ד 50 ו
 ה 75
 ו 95

 ז 220

 2. תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו. תחילה

 ב״ו בטבת התשם״ד (21 בינואר 2004)
 (חמ 3-108)

ז ר ו ם פ ה ר ב  א
 אני מסבים. שר הפנים

ד י פ ) ל ט ו מ י ף ( ס ו  י
 שר המשפטים

 חוק עזר לאילת (אגרת ביוב)(תיקון), התש0״ד-2004

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות', וסעיף 37 לחוק הרשויות
 המקומיות (ביוב), התשכ״ב-21962, מתקינה מועצת עיריית אילת חוק עזר זה:

(להלן - חוק העזר החלפת התוספת  1. במקום התוספת לחוק עזר לאילת (אגרת ביוב), התשל״ה-1975ג
 העיקרי), יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 שיעורי האגרה
 בשקלים חדשים

 למטר מעוקב מים,
 למעט מים

 לבניה ולהשקיה

 ו. מגורים, מוסדות ציבור, ביטחון, תחבורה, ספורט, משרדים
 ובל צרכן מים שלא פורט במקום אחר בתוספת זו 1.52

 התעריפים ישתנו כדלקמן:

 ביום כ׳ בטבת התשם״ה(1 בינואר 2005) 1.57
 ביום א׳ בטבת התשס״ו(1 בינואר 2006) 1.62
 ביום י״א בטבת התשס״ז(ו בינואר 2007) 1.67
 ביום כ״ג בטבת התשס״ח(1 בינואר 2008) 1.71

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 2 ם״ח התשכ״ב, עמי 96.

. ו ¿ , עבר 2 ו ׳ ב׳ מ, התעז ׳ ׳ ׳ 2405; ק״ת—חעז מ ת דזתעזלי״זד, ע ״  ק
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 שיעורל האגרה
 בשקללם חדשלם

 למטר מעוקב מלם,
 למעט מים

 לבניה ולהשקלה

 2. עסקים, מסחר, מלאכה ותעשיה 227

 התעריפים ישתנו כדלקמן:

 ביום כ׳ בטבת התשס׳׳ה(ו בינואר 2005) 29 2
 ביום א׳ בטבת התשס״ו(ו בינואר 2006) 2.31
 ביום י״א בטבת התשם״ז(1 בינואר 2007) 2.33
 ביום כ״ג בטבת התשס״ח(1 בינואר 2008) 2.35
 נ. בתי מלון, בתי אירוח למיניהם, מסעדות, בתי קפה 2.45

 התעריפים ישתנו כדלקמן:

 ביום כ׳ בטבת התשס״ה(1 בינואר 2005) 2.40
 ביום א׳ בטבת התשס״ו(1 בינואר 2006) 2.34
 ביום י״א בטבת התשס״ז(ו בינואר 2007) 2.29

 ביום כ״ג בטבת התשס״ח(ו בינואר 2008) 2.23"

 הוראת שעה .2. על אף האמור בחוק עזר לאילת (הצמדה למדד), התשמ״ד-1984", יעלו שיעורי
 האגרה שנקבעו בתוספת לחוק העזר העיקרי, כנוסחה בחוק עזר זה, ב־1 בחורש שלאחר
 פרסום חוק עזר זה ;להלן - יום ההעלאה), לפי שיעור עליית מדר המחירים לצרכן
 שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד), שפורסם לאחרונה לפני יום

 ההעלאה לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 2003.

 כ׳׳ו בשבט התשס״ד (18 בפברואר 2004)
י ו ל ק ה ח צ ר י י א  !;חמ 8-18) מ

 ראש עיריית אילת

 י ק״ת-חש־ם, התשמ״ד, עמי 446; התשמ״ה, עמ׳ 266.

 חוק עזר לאשכול (פיקוח על כלבים), התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 14 ו־22 לפקודת המועצות המקומיות', ופקודת הכלבת,
 21934(להלן - פקודת הכלבת), מתקינה המועצה האזורית אשכול חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה -

 ״אגרת חיסון״ - תשלום בעבור זריקת חיסון נגד מחלת הכלבתי,

 ״בעל בלב״ - אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו;

 ״המועצה״ - המועצה האזורית אשכול;

 ״לוחית־מספר״ - לוחית־מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב מאת המועצה;

 י דלנל מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ־ ע־ר 4ג9ו, חוסי ו, עמי 242.
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 ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״מלונות אכסון״ - מלונה, כלוב ובל מקום או מיתקן שקבע הרופא הווטרינר להחזקת כלבים,
 בין בתחום המועצה ובין מחוצה לו, לרבות מאורת בידוד:

 ״מפקח״ - מי שראש המועצה מינה למפקח לענין חוק עזר זהי,

 ״נשיכת כלב״ - לרבות חשד לנשיכה ולרבות גרימת שריטה המחייבת, לדעת המפקח,
 מסירת הכלב לבידוד במלונות האכסון;

 ״סימון אלקטרוני״ - סימון תת־עורי על ידי שבב אלקטרוני זעיר המוזרק לצוואר הכלב:

 ״ראש המועצה״ - לרבות עובד המועצה שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו
 לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״רופא וטרינר״ - הרופא הווטרינר של המועצה, לרבות רופא וטרינר אחר שהרופא העביר
 אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״רישיון״ - רישיון להחזקת כלב בתחום המועצה שניתן מאת המועצה.

 2. (א) לא יחזיק אדם בלב בתחום המועצה, אלא אם כן ניתן לגביו רישיון מאת הרופא חובת רישיון
 הווטרינר, ועל צווארו לוחית מספר או שסומן בסימון אלקטרוני. ולוחית מספר

 (ב) אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב המועצה
 המחזיק כלב לפיקוח זמני, לא חייב ברישיון ובלוחית מספר או בסימון אלקטרוני, בהתקיים

 התנאים האלה:

 (1) תקופת ההחזקה אינה עולה על שלושים ימים;
 (2) הכלב מוחזק כאמור בסעיף 10;

 (3) בידי מחזיק הכלב רישיון בר־תוקף מאת רשות מקומית אחרת.
 (ג) כלב חייב ברישיון ובסימון אלקטרוני וכן בחיסון, מגיל 3 חודשים.

 3. (א) רישיון להחזקת כלב יינתן למבקש הרישיון, לאחר בדיקה וטרינרית של הבלב, בקשת רישיון
 חיסונו ותשלום האגרה שנקבעה בתוספת לרישיון ולוחית מספר או לסימון אלקטרוני. ותוקפו

 (ב) הרופא הווטרינר ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן לגביו
 רישיון.

 (ג) רישיון שניתן לפי חוק עזר זה תוקפו לשנה אחת מיום הוצאתו.
 (ד) בעל בלב יודיע לרופא הוטרינר על בל שינוי שחל בפרטים הכלולים ברישיון, וכן

 על מותו או העברתו של הכלב לבעלות אחרת, בתוך שלושים ימים מיום השינוי.
 (ה) בקשה לקבלת רישיון תוגש מאת מי שגילו 18 שנים ומעלה.

 (ו) בעל כלב יביאו לחיסון נגד מחלת הכלבת במועד ובמקום שיקבע המפקח.

 4. (א) האגרה בעד רישיון ובעד חיסון כלב תהא כקבוע בתוספת. אגרות
 (ב) רועה צאן או רועה בקר המחזיק יותר מכלב אחד, פטור מאגרת רישיון בעבור

 הכלבים הנוספים.
 (ג) עיוור פטור מאגרת רישיון בעד בלב נחיה.

 (ד) בעד כלבה מעוקרת או בלב מסורס תשולם מחצית אגרת החיסון והרישיון.

 5. (א) הרופא הווטרינר רשאי לסרב ליתן רישיון או לבטל רישיון שניתן אם נתקיימו סירוב ליתן
 _1 רישיוו וביטולו

 אחד או יותר מאלה: 1
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 (ו) המפקח קבע כי הכלב הוא בעל מזג פראי או שהוא תוקפן:

 (2) המפקח קבע כי הכלב מהווה סכנה לביטחון הציבור, לשלומו או
 לבריאותו:

 (3) המפקח קבע כי אופן החזקת הכלב גורם או עלול לגרום למפגע
 תברואי:

 (4) בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אחת על החזקת כלב בתנאים
 המסכנים את בריאות הציבור או את שלום הציבור;

 (5) הכלב נשך אדם יותר מפעם אחת בתקופה של שנתיים:

 (6) הכלב נשך ולא הוסגר למלונות אכסון בתוך 24 שעות מעת הנשיכה•,

 (7) הכלב משוטט באופן חופשי ברשות הרבים, אף שניתנה התראה לבעלו
 מטעם המפקח.

 (ב) רישיון שבוטל לפי סעיף זה, לא תוחזר האגרה ששולמה בעדו לפי סעיף 4.

 כלב שסירבו ליתן 6. (א) בעל בלב שסירבו ליתן לגביו רישיון, או שהרישיון שניתן בוטל, ימסור את הכלב
ן למלונת אכסון בתוך 4 ימים מיום קבלת ההודעה על הסירוב או על הביטול. ^ ^ ^ ^ 

 (ב) סירב רופא וטרינר לתת לבעל הכלב רישיון או ביטל את הרישיון, ובעל הכלב
 הודיע לרופא הווטרינר, בתוך ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירתו למלונות האכסון, על
 כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נגד השמדת הכלב או נגד החזקת הנלב בבידוד,
 כפי שהחליט הרופא הווטרינר, לא יושמד הכלב, אלא אם כן בית המשפט יחליט על כך,
 ובתנאי שבעל הכלב ישלם למועצה על התקופה שבה הוחזק, דמי החזקת כלב כאמוי־

 בתוספת.

 תפיסת בלב שאץ 7. (א) כלב שאין לגביו רישיון או שאין על צווארו לוחית מספר או שבב אלקטרוני,
ו רשאי רופא וטרינר או מי מטעמו לתפסו ולמסרו למלונות אכסון ואם אי אפשר לתפסו, רשאי ת ך מ ^ י ^ ר

ו
ר

י
י

ב
ם

ג ^ 
 הוא להשמידו.

 (ב) כלב שיש עליו לוחית מספר או שבב אלקטרוני המשוטט ומהווה מפגע או סיכון
 לתושבים, רשאי הרופא הווטרינר או מי מטעמו לתפסו: פעולה זו תיעשה בלוויית נציג ועד

 היישוב.

 (ג) בלב שנמסר למלונות האכסון לפי סעיף קטן (א), לא יושמד אלא אם כן לא
 יימצאו לו תובעים בתוך ארבעים ושמונה שעות מהמועד שנמסר: הרופא הווטרינר רשאי

 להאריך את התקופה האמורה עד שבעה ימים.

 (ד) בלב שנתפס לפי סעיף קטן(א) או(ב), לא יוכל בעלו לקבלו בחזרה, אלא לאחר
 שהמציא לגביו רישיון, בתוך תקופת החזקתו במלונות האכסון, ושילם למועצה את האגרות

 הקבועות בתוספת בעד הובלת הכלב והחזקתו במאורת בידוד.

 חובה למסור 8. כלב שנשך אדם, יביאו בעלו למאורת בידוד בתוך 24 שעות מעת היוודע לו הדבר או
ת מעת דרישת הרופא הווטרינר, לפי המוקדם. י ו ן > מ 1 ל

ד ו  ^ך

 תקופת בידוד 9. (א) כלב שנשך אדם והובא למאורת בידוד יוחזק בה עד 10 ימים (להלן - תקופת
 הבידוד) מיום הבאתו אליה.

 (ב) בתום תקופת הבידור על בעלו של הכלב להוציאו ממאורת הבידוד.
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 (ג) בלב שבעלו לא הוציאו ממאורת הבידוד בתוך 5 ימים מתום תקופת הבירור
 באמור בסעיף קטן(ב), רשאי הרופא הווטרינר למסרו למוסר מדעי לצורך מחקר או לבל מוסר

 אחר או לאדם, לפי ראות עיניו, או להשמידו.

 10. (א) בעל כלב יקשור את בלבו לביתו באופן שלא תהא לבלב גישה חופשית החזקת כלבים
 למקרקעין שאינם בבעלותו או בהחזקתו של בעלו או לרשות הרבים או למעבר עוברי

 אורח.

 (ב) בעל בלב ימנע את הכלב מלצאת מחוץ לתחום ביתו, אלא אם כן הכלב מוחזק
 בירי אדם והוא קשור ברצועה ומחסום על פיו.

 (ג) לא יחזיק אדם בלב במקום ציבורי ולא ירשה בעל של כלב כי בלבו יוחזק במקום
 ציבורי, אלא אם כן הכלב קשור היטב ומחסום על פיו.

 (ד) בעל בלב ידאג להחזיק את כלבו בחצרו באופן שלא יהווה מפגע לשכניו או
 לעוברי אורח.

 (ה) כלב שלא קוימו לגביו תנאי הרישיון, או שהוברר לרופא הווטרינר כי הוא בעל
 מזג פראי או תוקפן, או שהוא מהווה סכנה לביטחון הציבור, לשלומו או לשלוותו, או שהוא
 מהווה מפגע או מטרד לשכנים או שאופן החזקתו גורם או עלול לגרום מפגע תברואי, רשאי

 הרופא הווטרינר להורות על הסגרתו למלונות אכסון.

 (ו) כלב שהוסגר למלונות אכסון, רשאי הרופא הווטרינר לאפשר את שחרורו
 בתנאים שיקבע, לרבות תשלום האגרה בעד הובלת הכלב ובעד החזקתו במלונות אכסון

 כמפורט בתוספת.

 (ז) הוסגר כלב למלונות אכסון לפי סעיף קטן(ה), ובתוך 48 שעות מעת הסגרתו לא
 הוגשה בקשה להחזרתו, רשאי הרופא הווטרינר למסור את הכלב למי שיורה, או להורות על

 השמדתו.
 (ח) הוסגר כלב למלונות אכסון לפי סעיף קטן(ה), ורופא וטרינר סירב לבקשת בעלו
 להחזירו אליו, רשאי הרופא הווטרינר להורות על מסירתו או השמדתו, בתוך 7 ימים מיום
 מסירת ההודעה לבעל הכלב על הסירוב האמור, אלא אם בן הודיע בעל הכלב בכתב, במוך

 המועד האמור, על הגשת ערר בכתב לראש המועצה בדבר הסירוב להחזרתו.

 (ט) הרואה את עצמו נפגע מהחלטת הרופא הוטרינר לפי סעיף 5(א) וסעיפים קטנים
 (0 ו־(ח), רשאי לערור עליה בכתב בתוך 48 שעות, לפני ראש המועצה; החלטתו של ראש

 המועצה תהיה החלטה סופית.
 (י) לא שילם בעל הכלב את התשלום הנדרש בער הובלת הכלב והחזקתו במלונות
 אכסון, בתוך 3 ימים מיום דרישת המועצה או דרישת מלונות האכסון, יראו את הכלב כמי

 שאין לו תובעים ויחולו לגביו הוראות סעיף קטן(ז).

 71. לא ישולמו פיצויים בעד כלב שנתפס או הושמד לפי חוק עזר זה. פיצויים

 12. הוכרז אזור נגוע בכלבת לפי סעיף 9 לפקודת הכלבת, ובל עוד לא בוטלה ההכרזה - הכרזה על כלבת
 (ו) בעל כלב יקשור את כלבו לביתו באופן שלא תהא לכלב גישה חופשית לרשות

 הרבים-,
 (2) בעל כלב ימנע מן הכלב לצאת מחוץ לפתח ביתו, אלא אם כן הכלב מוחזק בידי

 אדם, והוא קשור ברצועה ולפיו מחסום•,
 (3) מפקח רשאי להורות להשמיד מיד כלב המוחזק שלא לפי הוראות סעיף זה או

 שאין רישיון להחזקתו.
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 נשיכת כלב 13. (א) נשך כלב אדם, ינקוט בעלו, בתוך 24 שעות מעת היוודע לו הדבר, אמצעים
 אלה:

 (ו) יודיע על כך למפקח:
 (2) יביא את הכלב לבידוד במלונות האכסון למשך 10 ימים.

 (ב) בלב שבעל חיים נשבו, וכן כלב שלגביו התעורר חשש שהוא נגוע במתלת
 הכלבת, יודיע על בך בעלו למפקח, בתוך 24 שעות מעת היוודע לו הדבר, וימסרו לבידוד

 במלונות האכסון לפי דרישת המפקח.

 רשות כניסה 14. (א) הרופא הווטרינר רשאי להיכנס, בכל עת סבירה, לבל מקרקעין לצורך בדיקת
 קיום הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לרופא וטרינר או למי מטעמו במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה.

 הצמדה למדד 15. הסכומים המפורטים בתוספת יעודכנו ב־ו בכל חודש שלאחר פרסום חוק עזר זה
 (להלן - יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת

 מדד חודש דצמבר 2000.

 ביטול 16. חוק עזר לאשכול (פיקוח על כלבים), התשכ״ה-965ונ - בטל.

 תוספת
 (סעיפים 5(א), 4(א), 6(ב), ד(ד), 0ו(ו»

 בשקלים חדשים

20 

60 

65 
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 00 ו

י ת מ ע י נ ר ו  א
 ראש המועצה האזורית אשבול

 אגרה בעד -

 חיסון

 רישיון, כולל לוחית מספר, לשנה

 סימון אלקטרוני

 החזקת כלב במאורת בידוד, לכל יום

 הובלת בלב למאורת בידוד

 ו׳ באב התשס״ג (4 באוגוסט 2003)
 !חמ גו-8)

י 1496. מ  ק״ת התשכ״ה, ע
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