
 מושב בית שערים – חיות המחמד אמנת 

את רצון כל התושבים המעוניינים להחזיק בבעלי ו  שכנות טובה קהילת בית שערים מכבדת  

חיים, ומעוניינת לקדם חינוך לאהבה וכיבוד של בעלי החיים כמו כיבוד של זכויותיהם של כלל 

 החיים. בעלי החזקת התושבים המתגוררים במושב וכיבוד החוקים הנוגעים ל

כדאי להכיר כמה מהחוקים העיקריים העוסקים בבעלי החיים  החוקים,  לכבד את    , על מנת 

הנוגעים בעיקר   רביםכמו  בית שערים    שללה  סיקים את הקהיהמע  יםכלב ל  אלה    ביישובים 

 . בארץ

  רצועה ה  בקצה השני של  .חצר כשהם קשורים ברצועהכלבים עוזבים את ה  :השורה התחתונה

תנאים על פי החוק  מחייבת    כלביםחזקת  כמו כן, א  .שאוסף ומנקה אחרי הכלב שלו  ש אדםי

 . תם הפיזית והנפשיתיים ושמירה על בריאומינימל

 יקה היכרות עם החקמעט 

 או ללא מחסום ללא רצועה איסור שחרור כלביםחוקים הנוגעים ל

החיים   בעלי  עם  אנשים  של  התנהלות  המסדירים  בישראל  ותקנות  חוקים  מספר  ישנם 

 שבהחזקתם. כך למשל:

"אינו נוקט אמצעי זהירות מפני שגדיר כעבירה פלילית מי  ( לחוק העונשין מ6)א()  338סעיף  

  עונשי מאסר בפועל בפסקי הדין ניתן למצוא    ";סכנה מסתברת הכרוכה בחיה שבהחזקתו

 לא רק כאשר נפגע אדם אלא גם כאשר נפגע בעל חיים מנשיכה של כלב, כך למשל:

על יהודה פריד, תושב חיפה בן    שלושה חודשי מאסר בפועלבית משפט השלום בחיפה גזר  

נקנס    גם  . פרידכלבה אחרת ופצע אותה, שהסתובב בפארק ללא רצועה עם כלבו, וזה תקף  71

 .שקלים ובדמי פיצוי למתלונן על סך עשרת אלפים שקלים 5,000-ב

  100כנגד המועצה בסך של  לאדם נפסק תשלום  ת(  כונ  15%)בפסק דין אחר שבו נגרם נזק  

 . ₪ אלף  40 לבונגד הבעלים של הכ ₪ אלף 

 

לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי ולא יאפשר  פיקוח על כלבים "   –עזר    יעל פי חוק כמו כן,  

ציבורי,   במקום  להימצא  לכלבו  כלב  או בעל  ברצועה  היטב  קשור  הכלב  כן  אם  אלא 

 ".בשרשרת 

כלבת ופיקוח    –עפ"י תקנות העבירות המנהליות )קנס מינהלי    –  קנסות מנהלייםואף נקבעו  

 . 2007 –על כלבים( התשס"ז 

 התקנות הנ"ל קובעות את שעורי הקנסות על עבירות אלו: 

 ₪  500 –החזקת כלב שגילו מעל שלושה חודשים ללא רישיון  
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או על  אי דווח לווטרינר הרשות על שינוי מקום מגורים ו/או העברת הכלב לבעלים אחרים ו/

 ₪  250–מותו של כלב

 ₪  1500  –החזקת כלב לא מחוסן 

 ₪  500 –כלב מחוץ לחצרו ללא בעליו וללא רצועה 

 ₪  5000 –החזקת כלב מסוכן ללא רישיון 

 ₪  1000 –אי חסימת פיו של כלב מסוכן בזמם 

 ₪  250 – אי שילוט כניסה לחצר בית בו מוחזק כלב 

 ₪  2000 –אי העברת כלב שנשך למאורת בידוד 

ואף    וכו'   , נזקיםלכלוך  ,, ריחמטרדי רעש איסור  למעבר לחוקים הללו ישנם אף חוקים הנוגעים  

 .את כולם  פסיקה ענפה בתחומים הללו שקצרה היריעה מלפרט

לבים שנה רשימה קצרה של ככלבים מסוכנים )י  תאחזקשיון הדרוש לחוקים אחרים נוגעים לרי

ועל הצורך לסרס   (בעל חיים אחראו  אדם  וגם כלבים שבעבר תקפו    ניםהנחשבים זנים מסוכ

 . תהלך איתם עם מחסום לפיהםאותם ולה

 כלביםחוקים הנוגעים לבריאות 

וק חחוקים המחייבים שמירה על בריאות בעלי החיים כמו  בנוסף על החוקים הללו, קיימים  

 :1994-צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, תשנ”ד

לאורך שעות ובלא תנאים בעל חיים  עינוי והתעללות בבעלי חיים וכן העבדה של    על  סרואהחוק  

יים חייב  המחזיק בבעל חו  וטיפול רפואי,  מתאימים. אסור לנטוש בעלי חיים או למנוע מהם מזון 

 .שנים למתעללים 3עונש מאסר עד לחוק נקבע  17ואף נקבע בסעיף  לדאוג לבריאותו

והמתחם הדרוש להם )החוק אינו עוסק   בקשירת בעלי החיים כמו כן, ישנן תקנות העוסקות  

תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא לצרכים   -בבעלי חיים לחקלאות(  

 :2009-חקלאיים(, תשס"ט

 קשירת בעל חיים 

ממשית     )א(    .8 אפשרות  יש  אם  חיים  בעל  אדם  יקשור  לא 

 או לבריאותו.  שאופן קשירתו יגרום נזק לגופו 

כן     )ב(             חנק אלא אם  חיים בקולר  יקשור אדם בעל  לא 
 הקולר מחובר לרצועה שמוחזקת בידי אדם. 

אדם בעל חיים למעט כלב למקומו במקום  לא יקשור      )ג(            
שעות   חמש  על  העולה  זמן  למשך  או  הקבוע  החזקתו 

תקנה   הוראות  התקיימו  כן  אם  אלא   5או    4רצופות 
 בשינויים המחויבים לפי העניין. 

לא יקשור אדם כלב למקומו במקום החזקתו הקבוע    )ד(           
  ן או למשך זמן העולה על חמש שעות רצופות אלא אם כ

 התקיימו כל אלה: 
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לרשותו      (1) העומד  רבועים    16הוא  השטח  מטרים 
של   הקשורה  שאמצעי  מעצמים  חופשי  והוא  לפחות 

 ; הכלב עלול להסתבך בהם

הקשירה      (2) אמצעי  וחציאורך  ממטר  פחות    אינו 
השטח   בכל  להסתובב  לכלב  מאפשר  הקשירה  ואופן 

 (; 1האמור בפסקה ) 

, ומוגן משמש,  נקי לכלב גישה חופשית למחסה      (3)
וגשם שבו מקום מרבץ; היה מקום המרבץ עשוי   רוח 

 בטון או מתכת יונח עליו בידוד תרמי; 

ששטחו אינו    לכלב גישה חופשית למרחב מוצל    (4)
של  שטחו  בחישוב  רבועים;  מטרים  משלושה  פחות 

 מרחב כאמור לא ייכלל שטח מלונה. 

ו במקום החזקתו  לא יקשור אדם בעל חיים למקומ   )ה(             
זו,   פסקה  לעניין  גופנית;  לפעילות  הפסקה  בלא  הקבוע 

גופנית"   יציאה לטיול או שחרור בעל החיים    –"פעילות 
 בחצר. 

 הקהילה 

מידי יום אנו חוזים בכלבים משוחררים קטנים כגדולים, נובחים, מלכלכים ולעיתים מסכנים את  

)שאינם מכירים    האורחים  כלבים המטרידים את.  הליכהריצה או  מהלך  , בבכביש  התושבים

ואף   עצמם כאשר הם משוטטים בכבישים  את  כלבים המסכניםו  (ומאוד נבהלים  אותם אישית

כמו כן, אנו נתקלים לעיתים בכלבים שאינם מטופלים    .ים לסטות מהנתיבהגים שעלולאת הנ

 ונגרם להם סבל רב. ליםלאורך שעות ארוכות כשהם מייל, הם קשורים לעיתים כיאות

  חופש פילוסופיית  בלשחרור כלבים באופן כרוני, הסתבר שאין מדובר    נפוצותמבדיקת הסיבות ה

מהעול  פשוט  אלא  ,מיוחדת להשתחרר  להו  ברצון  ו/או  צשל  צרכיו  את  לעשות  הכלב  את  יא 

 . וצרת שלולנקות את הת

אינה אף  ו  קהילת בית שערים מבקשת למנוע את תופעת הכלבים המשוטטים שאינה חוקית

אנו מבקשים מכל תושב או אורח להקפיד על כללי  ג של התעמרות בבעלי חיים.מקבלת כל סו

   - ולהפגין שכנות טובה ואחריות כלפי תושבים ואורחים התנהגות מקובלים

 ומחוסנים על פי החוק! )בשבב תת עורי( כלבים במושב חייבים להיות מסומנים

כלבים מטיילים במושב אך ורק עם רצועה המחוברת לאדם ובמידת הצורך לפי שיקול דעתו  

. בעלי  ההמוגדרים מסוכנים מחסום הוא חובכלבים  לגבי    –  עם מחסום  גם  של בעל הכלב

הכלבים לא יאפשרו קפיצה של הכלב על עוברים ושבים או תקיפה של תושבים אחרים או  

 בעלי חיים אחרים.

כלבים   של  למקרים  להתייחס  מתבקשים  הכלבים  מייללים  שלהם  בעלי  או  הנובחים 

  או בשעות המנוחה.  ממושכות

גינת כלבים לרווחת הכלבים   )זמנית או קבועה(  קהילת בית שערים תבחן אפשרות להקים 

 .ובעליהם בהתאם לביקוש שיש לגינה כזאת במרחב הכפרי ולתקצוב ולשטח הדרוש לכך
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בעלי כלבים אשר הכלב שלהם ישוטט במושב )ולא בשל בריחה חד פעמית(, יקבלו תחילה 

ובמידה והאירוע יחזור על עצמו הם יטופלו בכל האמצעים העומדים לרשות   ,התראה טלפונית

ואף    ף פעולה עם הפקח, שיתוים פרטי, זימון פקח של המועצההקהילה, לרבות זימון לוכד כלב

 תביעות בגין מטרד וכו' ככל שהדברים יגיעו לכך. במקרי קיצון 

יושתו על בעליו של    , התוקף או המטרידכל ההוצאות בגין טיפול בבעל החיים המשוטט

 הכלב. 

שמוחזק   או  התעללות  שעובר  חיים  בעל  של  מקרה  בכל  לעדכן  מתבקשים  התושבים 

 .דבר ידווח לרשויותוה ,בתנאים קשים הגורמים לו סבל

כל תושב יבחן את האמצעים הטכנולוגיים הקיימים כיום המאפשרים לכלב מרחב מחיה 

 וחופש אולם מונעים ממנו לברוח מחוץ לחצר או למשק! 

ם ך פותחיכדאי להדריך את הילדים המוציאים את הכלבים, קודם קושרים את הכלב, אחר כ

 ת. את הדל

 אנו מבקשים לכבד את החוק את האדם ואת בעלי החיים.  -במשפט אחד 


