
 0220-ב"סתשה(, החזקת בעלי חיים) חבל מודיעיןלחוק עזר 

 194עמ' ,  )21.3.2002( ב"סתש,  ה649  םש"ח  פורסם:

נה המועצה האזורית חבל לפקודת המועצות המקומיות, מתקי 24-ו 23, 22בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 מודיעין חוק עזר זה:

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 מכשיר למכירת שקיות לאיסוף צרכיהם של בעלי חיים; - "אוטומט"
חיה, לרבות יונק, זוחל, בהמה ובעל כנף, להוציא בעל חיים שגידולו מהווה ענף במשק חקלאי או  - "בעל חיים"

 לאי, כגון: עופות, פרות, כבשים ועזים;משמש להפקת תוצרת חקלאית במשק חק
לוחית מתכת שעליה מוטבע מספר וסמל המועצה, שנמסרה למחזיק בעל החיים לאחר הוצאת  - "דיסקית זיהוי"

 רישיון להחנקתו; המספר המוטבע בדיסקית יירשם ברישיון בעל החיים;
 המועצה האזורית חבל מודיעין; - "המועצה"

 של המועצה;מחלקת התברואה  - "המחלקה"
מנהל המחלקה הוטרינרית שמינתה המועצה, לרבות אדם שהמועצה או מנהל המחלקה הוטרינרית  - "המנהל"

 הסמיכו לענין חוק עזר זה, כולו או מקצתו;
כאמור המוחזק בידי בן אדם  ( או בעל חיים אחר מהמשפחהCanis Familiarisבעל חיים ממשפחת הקנידים ) - "כלב"

 (, תנים, צבועים או אחרים;Canis Lupos, ובכלל זה זאבים )שלא למטרות מחקר
 לענין החזקת בעל חיים, לרבות אדם שהוא אחד מאלה: - "מחזיק"

 בעלו של בעל חיים, בין בשלמות ובין עם אחר, לרבות סוכן, נאמן או שלוח; (1)

 שיש לו שליטה או פיקוח על בעל החיים בדרך כלשהי; (2)

 לחיות בחצריו או לשהות או להישאר בהם, דרך קבע או לעיתים;המתיר לבעלי חיים  (3)

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

המקבל או הזכאי לקבל פירות או הכנסה מבעלי חיים או שהיה מקבלה אילו היה בעל  (5)
 החיים נותן הכנסה;

לשמש את  דית בנין ערים כשטח ציבורי או כשטח לבנין ציבורי או מקום המיועשטח המוגדר בתכנ -"מקום ציבורי" 
הציבור, וכן מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או עובר בו, לרבות רחוב, שדרה, חורשה, גן, גינה, מקום עינוג, בתי 

 כשירותים לבעלי חיים; כלבו ומרכזי קניות, למעט מקום ציבורי שנקבע
סימן בצוואר בעל החיים על ידי הזרקה תת עורית במשדר אלקטרוני שהמספר הטמון  - ""סימון במשדר אלקטרוני

 בו נרשם ברישיון בעל החיים;
ראש המועצה האזורית חבל מודיעין, לרבות מי שראש המועצה הסמיכו לענין חוק עזר זה, כולו או  - "ראש המועצה"

 מקצתו;
דרה, סמטה, מדרך, משעול לרוכבים או להולכי רגל, חצר, טיילת, ש ך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, כביש,דר - "רחוב"

מבוא, מעבר המשמש או מכוון לשמש אמצעי גישה לבתים אחדים, שטח משותף בבית משותף, תעלה, ביב, חפירה, 
רחבה, כיכר או גן, וכן מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או שמשתמש או עובר בו, בין שהם מפולשים ובין שאינם 

 שים;מפול
 רישיון להחזקת בעל חיים בתחום המועצה; - "רישיון"

 לעשות בו את צרכיהם; םייחמקום שראש המועצה קבע כי מותר לבעלי  - "שירותים לבעלי חיים"
תחנת ההסגר העירונית או מלונה, כלוב, אורווה, מקום או מיתקן, שקבע ראש המועצה להחזקת  - "תחנת הסגר"

 בעלי חיים בידי המועצה.

 ובת רישיון וסימון במשדר אלקטרוניח

)א( לא יחזיק אדם בעל חיים בתחום המועצה, אלא אם כן ניתן לגביו רישיון מאת ראש המועצה, ככל שנדרש  .0
סומן בעל החיים  -פי דין, בעל החיים נושא דיסקית זיהוי, ובמידה ונדרש לכך בהחלטת ראש המועצה -רישיון על

 במשדר אלקטרוני.
 שים.דסעיף קטן )א( לא יחולו לגבי החזקת כלב עד גיל שלושה חו הוראות )ב(
אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק בעל חיים ברשותו, וכן תושב המועצה המחזיק בעל חיים  )ג(

בפיקוח זמני, לא יהיה חייב ברישיון ובסימון במשדר אלקטרוני ובדיסקית זיהוי, ובלבד שברשותו רישיון בר תוקף 
מקומית אחרת לגבי בעל החיים, וכן שתקופת החזקתו של בעל החיים בתחום המועצה לא תעלה על שלושים מרשות 

 ימים.
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אמור כחיסון בעל חיים נגד כלבת ברשות מקומית אחרת אינו פוטר את בעלו מחובת קבלת רישיון  )ד(
 בחוק עזר זה.

 הוצאת רישיון

ה למועצה על גבי טופס שהיא תקבע; אישר ראש המועצה המבקש רישיון להחזקת בעל חיים, יגיש בקש( )א .3
לתוספת הראשונה, רישיון ודיסקית זיהוי, ובמידה  1את הבקשה, יינתנו לו, בכפוף לתשלום האגרה הנקובה בפרט 

 ויידרש על פי החלטת ראש המועצה, יסומן בעל החיים במשדר אלקטרוני.
בענין אופן  שאי הוא להורות למחזיק בעל החייםראש המועצה רשאי לקבוע תנאים ברישיון, וכן ר )ב(

מקום החזקתו, בידי מי יוחזק, חיסון בעל החיים, בדיקת בעל החיים בידי וטרינר וטיפול  החזקתו של בעל החיים,
 לתוספת הראשונה. 2בעד חיסון ישלם מחזיק בעל החיים אגרה כנקוב בפרט  בבעל החיים במועדים ובתנאים שיקבע;

שבו יירשמו פרטים מלאים על כל בעל חיים שלגביו  ,הל פנקס או לחילופין קובץ מחשבהמחלקה תנ )ג(
 זיק בעל החיים את אותם הפרטים.חניתן רישיון; לפי דרישתו של ראש המועצה או המנהל ימציא לו מ

ך לפי הטופס שבתוספת השניה, ייחתם בידי ראש המועצה, יוחזק ררישיון שניתן לפי חוק עזר זה ייע )ד(
 בידי בעלו של בעל החיים ויוצג לפי בקשת המנהל או פקח עירוני; רישיון יפקע בתום שנה מיום הוצאתו.

חדל אדם להיות מחזיק בעל חיים יודיע על כך בכתב למחלקה, בתוך שלושים ימים מהיום שבו חדל  )ה(
 להיות מחזיק בעל חיים.

 יה המלווה אותו.עיוור פטור מתשלום אגרות לפי סעיף זה בעבור כלב נח )ו(

 סירוב ליתן רישיון וביטולו

 ראש המועצה רשאי לסרב ליתן רישיון או לבטל רישיון בהתקיים אחד או יותר מאלה:)א(  . 4
 ;1974-בעל החיים לא קיבל חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת )רישוי וחיסון(, התשל"ד (1)

בששת החודשים שקדמו להוצאת  בעל החיים הוא כלב אשר לא טופל נגד טפילי מעיים (2)
 הרישיון;

 בעל החיים בעל מזג פראי ותוקפני; (3)

 בעל החיים מהווה סכנה לביטחון הציבור; (4)

 ריח המהווה מפגע בלתי סביר לציבור; ץבעל החיים מקים רעש או מפי (5)

 בעל החיים מוחזק בתנאים המסכנים או העלולים לסכן את בריאות הציבור; (6)

 שעות מזמן הנשיכה; 24חיים נשך אדם ולא הוסגר לתחנת ההסגר העירונית בתוך בעל ה (7)

 בעל החיים נשך אדם יותר מפעם אחת בתקופה של שנתיים; (8)

בעל החיים משוטט במקום ציבורי בלא חגורה או מחסום ובלא השגחת מחזיקו, בניגוד  (9)
 )ב(;-)א( ו8להוראות סעיף 

במקום ציבורי בלי שמחזיקו ינקה אחריו, בניגוד להוראות בעל החיים עושה את צרכיו  (10)
 )ד(;-)ג( ו8סעיף 

 בעל החיים חולה במחלה כלשהי העלולה לעבור לאדם. (11)

ביטל ראש המועצה רישיון החזקת בעל החיים לפי הוראות סעיף קטן )א(, רשאי הוא לסרב להחזיר  )ב(
 תוספת הראשונה.לבעלו של בעל החיים את האגרה ששולמה לפי הוראות ה

 איסור מרעה

לא ירעה אדם ולא יעביר בעל חיים בתחום המועצה ולא ירשה למי שפועל מטעמו לעשות כן, אלא לפי )א(  . 5
 שנים לפחות. 16ם בעלי החיים מלווים ברועה שמלאו לו אהיתר מאת המנהל ובהתאם לתנאים שקבע, ורק 

ע או למניעת הפרעות לתנועה, ליתן הוראות בדבר המנהל רשאי, לשם מניעת התפשטות מחלה או נג )ב(
איסור או הגבלה של מרעה או תנועת בעלי חיים בתחום המועצה, הודעה על הוראה כאמור תוצב במשרדי המועצה 

 באופן שלציבור תהא גישה חופשית אליה.

 בידוד בעל חיים חשוד

 עות מעת שנודע לו הדבר, אמצעים אלה:ש 24וך תנשך או תקף בעל חיים אדם, ינקוט המחזיק בו, ב)א(  . 6
 יודיע על הנשיכה או התקיפה למנהל; (1)

 המנהל. היביא את בעל החיים לתחנת הסגר כפי שיור (2)
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תקופת הבידוד  -בעל החיים שהובא לתחנת הסגר יישאר בה במשך עשרה ימים מיום הבאתו )להלן  )ב(
, כי בעל החיים נגוע במחלה שיש בה כדי לסכן את שלום הבסיסית(; נוכח המנהל, בתום תקופת הבידוד הבסיסית

 הציבור או את ביטחונו, או שלדעתו התנהגותו של בעל החיים מסכנת את הציבור, רשאי הוא להשמידו.
הבסיסית רשאי המנהל להוציא את בעל החיים מתחנת ההסגר, ובלבד שנוכח  דבתום תקופת הבידו )ג(

 לה.לדעת כי בעל החיים אינו נגוע במח
ימים שלאחר גמר תקופת הבידוד הבסיסית,  7לא הוציא המחזיק את בעל החיים מתחנת ההסגר בתוך  )ד(

 רשאי ראש המועצה או המנהל למסרו לפי שיקול דעתו.
מחזיק בעל חיים שהוחזק בתחנת הסגר, ישלם לקופת המועצה אגרה בעד תקופת הבידוד הבסיסית  )ה(

 ה, לכיסוי הוצאות החזקתו.)א( לתוספת הראשונ3כמפורט בפרק 
לא הוציא המחזיק את בעל החיים מתחנת ההסגר בתום תקופת הבידוד הבסיסית, ישלם לקופת  )ו(

)ב( לתוספת 3המועצה, נוסף על האגרה בעד תקופת הבידוד הבסיסית כאמור בסעיף קטן )ה(, גם אגרה כמפורט בפרט 
 גר אחרי תקופת הבידוד הבסיסית.הראשונה בעד כל יום שבו הוחזק בעל החיים בתחנת ההס

המועצה או אדם הפועל בשמה ומטעמה יהיו פטורים מתשלום פיצויים כלשהם בעד נזק שנגרם לבעל  )ז(
 החיים או לבעלו או למחזיקו, בעת שהותו של בעל החיים בתחנת ההסגר לפי הוראות חוק עזר זה.

 מסירת בעל חיים לתחנת הסגר

, יימסר על ידי 4לגביו רישיון או שהרישיון שניתן לגביו בוטל כאמור בסעיף  בעל חיים שסירבו לתת)א(  .7
 ימים מיום הסירוב או הביטול, לתחנת ההסגר. 4מחזיקו, בתוך 

(, לא יחולו 4)א()4( או 3)א()4היו נימוקי הסירוב למתן הרישיון או לביטולו מבוססים על הוראות סעיף  )ב(
ל חיים לאחר שנמסר לתחנת ההסגר, זולת אם ציווה שופט להשמידו לפי לגבי השמדתו של בע 9הוראות סעיף 
 ת(.בפקודת הכל -)להלן  1934לפקודת הכלבת,  5הוראות סעיף 

)א( ומחזיק בעל החיים הודיע 4היו נימוקי הסירוב למתן רישיון או לביטולו מבוססים על הוראות סעיף  )ג(
תחנת ההסגר, על כוונתו לבקש צו מבית משפט שיאסור על שעות מזמן מסירת בעל החיים ל 48למחלקה, בתוך 

 לגבי השמדתו, זולת אם ציווה שופט להשמידו. 9השמדת בעל החיים, לא יחולו הוראות סעיף 
הודיע בעלו של בעל חיים על כוונתו לבקש צו כאמור, ישלם למחלקה בעד כל יום של החזקת בעל  )ד(

 לתוספת הראשונה. 4החיים בתחנת הסגר, סכום כמפורט בפרט 

 החזקת בעל חיים

לא יחזיק אדם, בעל חיים במקום ציבורי, אלא אם כן בעל החיים קשור היטב, על צווארו דיסקית זיהוי, )א(  . 8
 סומן בעל החיים במשדר אלקטרוני. -מחסום לפיו, ובמידה ונדרש לכך  -ואם בעל החיים הוא כלב 

 אף אם התקיימו לגבי בעל החיים הוראות סעיף קטן )א(. ם לבעל חיים לשוטט חופשי,דלא יתיר א )ב(
לא יתיר מחזיק בעל חיים לבעל החיים לעשות את צרכיו במקום ציבורי או במקום פרטי שאינו  )ג(

 בבעלותו של מחזיק בעל החיים, אלא אם כן ניקה אחריו.
מי שבעל חיים  בהחזקתו עשה בעל החיים את צרכיו בתחום מקום כאמור בסעיף קטן )ג(, יאסוף מיד  )ד(

 או ברשותו או בהשגחתו אותה שעה, את  הגללים.
ראש המועצה רשאי לתת אישור למעוניין בכך להתקין אוטומטים באופן, במקום ובתנאים שיקבע ראש  )ה(

 המועצה.
בלא מחסום על פיו, בתחום שטח פרטי  -לא יחזיק אדם בעל חיים לא קשור, ואם בעל החיים הוא כלב  )ו(

 אינו מגודר מכל צדדיו ואינו סגור בשער.ש
ס"מ  40 × 30אדם המחזיק כלב בתחום חצרו לצורכי שמירה או הגנה ישלט את הכניסה בשלט שגודלו  )ז(

 לפחות, בנוסח "זהירות כלב" או בנוסח אחר שיאשר המנהל.

 תפיסת בעל חיים

ו במשדר אלקטרוני, או שאינו מוחזק בעל חיים שלא ניתן לגביו רישיון, שאינו מסומן בדיסקית א)א(  .9
נת ההסגר; אם אי אפשר חשוטר או עובד הפיקוח של המועצה לתפסו או למסרו לת , רשאי8בהתאם להוראות סעיף 

 לתפסו או למסרו כאמור יורדם בעל החיים בידי המנהל בלבד.
, אם לדעת המנהל על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי שוטר או פקח של המועצה להשמיד בעל חיים )ב(

יש חשש סביר שהוא נגוע במחלת הכלבת או אם לדעתו התנהגות בעל החיים מסכנת את הציבור, והמנהל אינו יכול 
 להרדימו בתוך פרק זמן סביר.

נמסר בעל חיים לתחנת הסגר כאמור בסעיף קטן )א(, יוחזק בו שבעה ימים לפחות בטרם נקיטת פעולה  )ג(
ות פקודת הכלבת ולתקנות הכלבת )החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד(, כלשהי לגביו בהתאם להורא

 תקנות הכלבת(. –)להלן  1959-התשי"ט
נתפס בעל חיים לפי הוראות סעיף קטן )א(, לא יוחזר למחזיקו אלא לאחר שחוסן נגד כלבת, הוצא  )ד(

שדר אלקטרוני, ומחזיקו חתם על הצהרה לפי לגביו רישיון, ובמידה ונקבע כך על ידי ראש המועצה, הוחדר לו מ
)ב( לתוספת הראשונה, וכן 3התוספת השלישית ושילם למועצה בעד כל יום החזקתו בתחנת ההסגר סך כנקוב בפרט 

 לתוספת הראשונה בעד העברתו של בעל החיים לתחנת הסגר, בהתאם לתקנות הכלבת. 5סך כנקוב בפרט 
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ף קטן )א( ומחזיקו לא דרש החזרתו בתוך עשרה ימים או שמחזיקו בעל חיים שנתפס לפי הוראות סעי )ה(
חתם על טופס ויתור לפי התוספת הרביעית, רשאי המנהל למסרו לפי שיקול דעתו, אולם אין הויתור מהווה היתר 

 להשמדת בעל החיים.

 קבורת בעלי חיים

 לי חיים למפעל לעיבוד פסדים.)א( ראש המועצה רשאי להסדיר קבורת בעלי חיים, וכן הובלת פגרי בע .12
הודעה על הסדרים לפי סעיף קטן )א( ועל שינוי בהם תוצג במשרדי המועצה באופן שלציבור תהא גישה  )ב(

 חופשית אליה.

 דרישה לביצוע עבודות

)א( ראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש ממחזיקו של בעל חיים לבצע עבודה או פעולה הדרושה  .11
למנוע מפגע, מטרד או סכנה לציבור או כדי לסלקם, וכן לתת הוראות בדבר אופן החזקת בעל החיים, י דלדעתו כ

לרבות מרחק מקום החזקתו מבתי מגורים, אמצעים שיש לנקוט לשם שמירת הניקיון והבריאות ולמניעת ריחות 
 רעים, וכן הוראות בדבר המבנה, המיתקנים והחצר המשמשים להחזקת בעל החיים.

ר או תראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש ממחזיקו או מבעלו של בעל חיים, המוחזק בלא הי )ב(
 בניגוד לתנאיו, לסלקו מתחום המועצה או להעבירו למקום אחר, באמצעים ובמועד שייקבעו בהודעה.

 מי שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף זה, יקיימה להנחת דעתו של המנהל. )ג(

 המועצה ביצוע עבודות בידי

)ב(, להנחת דעתו של המנהל, רשאי ראש -)א( ו11לא מילא אדם אחר דרישה של ראש המועצה, כאמור בסעיף  .10
 -המועצה, נוסף על סמכויותיו לפי הוראות חוק עזר זה 

 ים;רלבצע את המפורט בהודעה כאמור, באמצעות עובדי המועצה או באמצעות אח (1)

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

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

 רשות כניסה

ראש המועצה או המנהל רשאי להיכנס, בכל עת סבירה, למקרקעין שבתחום המועצה כדי לבדוק אם קוימו  . 13
 הוראות חוק עזר זה, וכן לעשות מעשה שלדעתו דרוש לביצוע הוראותיו.

 איסור הפרעה

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

 פיצויים פטור מתשלום

לב לפי הוראות חוק )א( לא תהיה עילת תביעה נגד המועצה או נגד עובד מעובדיה בשל מעשה שנעשה בתום  .15
 עזר זה.

, לפי מי שפועל בשמה או מטעמה פטורים מתשלום פיצויים בשל פעולה שעשו בתום לבמועצה וה )ב(
 הוראות חוק עזר זה או מכוחן.

 מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או אם נמסרה במקום  .16
ני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד במגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מ

או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים  או המועסק שם
ד חתהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט בא ם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור,לאחרונה; א

 ת הוא בשפה העברית.המקומות האמורים או אם פורסמה בשני עיתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחו

 שמירת דינים

 חוק עזר זה אינו בא לגרוע מכל דין אלא להוסיף עליו. .17

 ביטול

 -בטלים  .18
 ;1962-חוק עזר למודיעים )פיקוח על כלבים(, התשכ"ב (1)

 .1969-חוק עזר למודיעים )החזקת בעלי חיים(, התש"ל (2)
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 ראשונה תוספת
 )ד((9, )ד(7)ה(, )ו(, 6)א(, )ב(, 3)סעיפים 

 
 , המתעדכנת מעת לעת.1999-הודעות אגרות חקלאיות, התשנ"ט - "ההודעה"בתוספת זו, 

 ( להודעה.1()כאמור בפרט )כח -)א( 3בעד רישיון כאמור בסעיף  .1
 ( להודעה.2()כאמור בפרט )כח -)ב( 3בעד חיסון כאמור בסעיף  .2
 - 6כאמור בסעיף  רבעד החזקת בעל חיים בתחנת ההסג .3

 ( להודעה.2עשר פעמים הסכום הקבוע בפרט )כז() -)ה(( 6ית )סעיף סבסיהבעד תקופת הבידוד  א.
 ( להודעה.2הסכום הקבוע בפרט )כז() -)ו(( 6הבסיסית )סעיף  דבעד כל יום נוסף מעבר לתקופת הבידו ב.

 ( להודעה.2פרט )כז()הסכום הקבוע ב -)ד( 7בעל החיים בתחנת ההסגר כאמור בסעיף  תבעד כל יום של החזק .4
 ( להודעה.1הסכום הקבוע בפרט )כז() -)ד( 9חנת הסגר כאמור בסעיף תבעד העברת בעל החיים ל .5
 

 תוספת שניה
 )ד((3)סעיף 

 
 מועצה אזורות חבל מודיעין

 
 רישיון מס' ............................................

 ................ ת"ז................................. .............. ... ..................בעל הרישיון ..............................
 ............................ .............................. ... .................. כתובת מגורים ......................................

 ........................ לפי רישיון זה ............................................ מספר בעלי החיים שהחזקתם מותרת
 ..................... ........................ מקום החזקת בעלי החיים ...........................................................

 ........... ........................ ........................ ........................ ......תנאי ההחזקה ..............................
 ............................. ...........עד ליום ........................... תוקפו של רישיון זה מיום .........................

 

 חתימה  תאריך
 

 תוספת שלישית
 )ד((9 )סעיף

 
 לכבוד

 המועצה האזורית חבל מודיעין
 המחלקה הוטרינרית

 
 הצהרה

 
 .................... .................... ת"ז ................................................ אני הח"מ ............................

 ......... ........... ........... ........... ........... ......................................................................... כתובת
 

      בעל/ת בעל חיים

 שם צבע גיל מין גזע 
 

ו לידיעתי ההוראות מצהיר/ה בזה כי אני מתחייב/ת לשמור על בעל החיים שלא ישוטט שנית ברשות הרבים. הובא
 , לפיהן:2002-שלהלן בחוק העזר לחבל מודיעין )החזקת בעלי חיים(, התשס"ב

 בעל חיים יהיה קשור בהימצאו בחצר פתוחה; (1
 בשנת טיול יהיה בעל החיים קשור ברצועה ומחסום על פיו; (2
 בעלו של בעל חיים ימנע ממנו גרימת רעש המהווה מטרד. (3

 ר על הוראות חוק העזר האמור.אני מתחייב/ת לשמו
 

 חתימה  תאריך
 

 תוספת רביעית
 )ה((9)סעיף 
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 אני הח"מ מצהיר בזה כי בעל החיים שפרטיו מופיעים להלן הוא בבעלותי ואני מוותר עליו:

 
 פרטי בעל החיים:

 

 שם צבע גיל מין גזע
 

 פרטי הבעלים:
 

 מס' טלפון המען ת"ז משפחה שם פרטי
 

 (2002בפברואר  3) כ"א בשבט התשס"ב

 דוד טוביאנה

 ראש המועצה האזורית חבל מודיעין


