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 תושבי הר חברון 
 שלום וברכה, 

 
 הודעה לבעלי הכלבים במועצה

 

 

ללבנו  הכלבים הם החברים הטובים ביותר שלנו ויקרים  ברבים מבתי המועצה מוחזקים כלבים.  
לא כולם מרגישים כך ועלינו לחשוב על רווחת הקהילה    ואף לחלקינו נותנים הרגשת הביטחון. אבל

 כולה. 

ציבוריים   במקומות  תברואתי  מטרד  מהווים  התושבים,  את  מפחידים  המשוחררים  הכלבים 
שעות  מהווים מפגע רעש ב  ובחצרות פרטיות, עושים נזק כלכלי )הרס גינות, העלמת נעלים ועוד...(,

בנוסף, הכלבים חשופים למפגש    . המנוחה בלילות, תוקפים כלבים אחרים ואף טורפים חיות אחרות
 עם חיות בר שיכולים להעביר להם ולנו את מחלת הכלבת חשוכת המרפא ומחלות אחרות. 

הישוב  ממזכירויות  רבות  תלונות  מתקבלות  במועצה  כן,  על  כלבים  מו  יםאשר  על  של  תושבים 
 . משוטטים בכל שעות היממהתושבים ה

 

 - ברצוני להזכיר שהחזקת כלבים בישראל מוסדרת בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג
החוק קובע, בין היתר, שהמחזיק בכלב לא יאפשר את יציאתו מתחומי חצר ביתו,   .יוותקנות 2002

רכה אינו עולה  אלא אם הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו בכל רגע באמצעות רצועה שאו
 למנוע מהכלב להשתחרר ממנה  או לפגוע באחרים. יש ו  ,מטרים 5על 

 בעליו של כלב המוחזק בחצר, יציב בכל כניסה לחצר במקום גלוי שלט שבו כתוב "זהירות כלב". 

 

המועצה תמשיך לפעול נגד תופעת הכלבים המשוטטים כדי להגן על בריאות ובטחון הציבור ובעלי  
ויילקחו  ישיהכלבים  החיים.   יתפסו  הגדלים  ובכל  סוגיהם  בכל  הרבים  ברשות  משוטטים  מצאו 

 להסגר ובעליהם יישאו בהוצאות על פי חוק. 

 

במועצה   הווטרינרי  לשירות  לדווח  יש  שכזה,  מפגע  של  קבוע/מתמשך  אירוע  של  דרך במקרה 
בטלהמועצהאפליקציית   או   המועצה  באתר  מוקד  במיד02-9969161  פון: ,  לצרף  ה  ת.  נא  אפשר 
 . המשוטט תמונת הכלב

ה מקדמת את אכיפת החוק בנושא של החזקת בעלי חיים, כולל מניעת שוטטות  צים אלו המועימב
 כנס לתוקף אפרסם על כך.יי דברהכלבים והחזקתם ברישיון על ידי הטלת קנס. כאשר ה

ומהכלב  וחברים(  )שכנים  מהתושבים  מיותר  סבל  ולמנוע  נעימות  אי  למנוע  הנכם  כדי  עצמם  ים 
נדרשים לשמור על החוק ולמנוע יציאת הכלב מחצר ו/או את הימצאותו ברשות הרבים ללא ליווי  

 האדם ומוחזק ברצועה. 

, על פי החוק כלבים מחויבים ברישיון החזקה, חיסון כלבת וסימון אלקטרוני החל מגיל  להזכירכם
 עם מתן חיסון כלבת שנתי. חודשים. תוקפו של הרישיון הוא לשנה אחת ויש לחדשו  3

ו על בעלי חיים, לדאוג לרווחתם  על חובתנו להגן  כן ברצוני להזכירכם  גומלין  לכמו  יחסי  יצירת 
 מאוזנים בינם לבין בני אדם )אך לא על חשבונם(. 

 

 
 

 בברכה,

 ד''ר מיכאל ורנבסקי 

 רופא וטרינר רשותי

 מועצה אזורית הר חברון 


