
רשומות

הצעות חוק
ת ס נ כ ה

12 במרס 2012  448 י"ח באדר התשע"ב 

עמוד

 הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים )תיקון מס' 3( )אגרה בעד חידוש רישיון להחזקת
כלב שאינו מסורס או מעוקר(, התשע"ב–2012                                                                                    124



124

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים )תיקון מס' 3( )אגרה בעד חידוש רישיון להחזקת 
כלב שאינו מסורס או מעוקר(, התשע"ב–2012 *

בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג–2002 1, בסעיף 20, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:1 תיקון סעיף 20

השר יקבע תוספת, שלא תפחת מ־300 שקלים חדשים, לאגרה המשולמת בעד חידוש  ")ג( 
רישיון להחזקת כלב שאינו מסורס או מעוקר, ורשאי הוא, באישור הוועדה, לקבוע מקרים 

שבהם לא תיגבה התוספת האמורה " 

התשס"ג–2002 כלבים,  על  הפיקוח  להסדרת   חוק 
)להלן – החוק(, קובע בין היתר איסור החזקת כלב שגילו 
עולה על שלושה חודשים ללא רישיון תקף  סעיף 20 לחוק, 
שעניינו אגרות, מסמיך את שר החקלאות ופיתוח הכפר 
)להלן – השר( לקבוע אגרות שיש לשלם בעד ביצוע פעולות 
לפי החוק, לרבות בעד רישוי כאמור  לפי תקנות להסדרת 
הפיקוח על כלבים, התשס"ה–2005, אגרת הרישיון לכלב 
חדשים,  שקלים   116 כיום  היא  מעוקר  או  מסורס  שאינו 
ואילו האגרה בעד רישיון לכלב מסורס או מעוקר היא 37 

שקלים חדשים בלבד 

סירוס או עיקור כלבים מסייע בין היתר להתמודד 
עם הגידול במספר הכלבים הנטושים או חסרי הבעלים  
עלולים  ואף  מחוסנים  או  מטופלים  שאינם  אלו,  כלבים 
לסבול מהתעללות, מטילים בסופו של דבר עומס כספי רב 
על הכלביות הציבוריות והפרטיות, ואלה נאלצות להמית 

חלק גדול מהם 

מוצע  כלביהם,  את  לעקר  כלבים  בעלי  לעודד  כדי 
להסמיך את השר להתקין תקנות שלפיהן האגרה שתיגבה 
בעד חידוש רישיון להחזקת כלב שאינו מסורס או מעוקר 
מהאגרה  לפחות  חדשים  שקלים  ב־300  גבוהה  תהיה 
או  מסורס  כלב  להחזקת  רישיון  חידוש  בעד  שתיגבה 
מעוקר  תחולת ההוראה רק בעת חידוש רישיון תאפשר 
עיקור,  או  לסירוס  המתאים  לגיל  הגיע  טרם  שכלבו  למי 
או שהגיע לראשונה לקבל רישיון לכלבו, להיערך לביצוע 
פעולה זו  השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יהיה 
רשאי לקבוע מקרים שבהם לא תיגבה התוספת האמורה 

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
השלישית תבחן ועדת הכלכלה של הכנסת את האפשרות 
יחויבו  לא  שבהם  המקרים  את  ראשית  בחקיקה  לקבוע 

בעלי כלבים בתשלום התוספת לאגרה כאמור  
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