
  ,)כלבת ופיקוח על כלבים -קנס מינהלי( תקנות העבירות המינהליות 
  2007 -ז"התשס 

 
  הקנס  העבירה  תקנה /סעיף' מס  התקנות/ החוק

חוק להסדרת הפיקוח על 
  2002-ג"כלבים תשס

כלב שגילו עולה  החזקת  )א(2סעיף 
לא ל, על שלושה חודשים

רישיון בר תוקף להחזקת 
  .הכלב

  

500 ₪  

לרופא וטרינר וח דיו-אי  ) ה(8סעיף 
עירוני או לרופא וטרינר 
מוסמך על שינוי במקום 

על  או /ו מגוריו הקבוע
העברת הכלב לבעלים 

או על מותו של /ו אחרים
  .הכלב
דיווח הבעלים על -אי

 שינוי מקום מגורים
העירוני של  רלווטרינ

הרשות המקומית 
  .החדשה

  

250  ₪  

הוצאת הכלב  מתחום   )א(11סעיף 
י "שלא עחצר הבעלים 

אדם המסוגל לשלוט 
או ללא רצועה /בכלב ו

  .מתאימה
  

500  ₪  

מסירת מידע כוזב בפרט   )2(ג18סעיף 
מהותי על מנת להירשם 

  .במרכז רישום
  

1500 ₪  

תקנות להסדרת הפיקוח 
יבוא והחזקה (על כלבים 

) של כלבים מסוכנים
  2005-ה"התשס

  ייבוא כלב מסוכן  2תקנה 
  

10,000 ₪  

עבירה על אחת או יותר    3תקנה 
  :מהעבירות הבאות

  
החזקת כלב מסוכן . 1

י הבעלים או "שלא ע
  .המחזיק של הכלב

גיל הבעלים של הכלב . 2
  .שנה 18מתחת 

החזקת כלב ללא . 3
רישיון שניתן כדין ושלא  

  .בהתאם לתקנות

5,000 ₪  

גידור ונעילת החצר - אי   )1(4תקנה  
באופן שמונע את יציאתו 

  . של הכלב
  

1,500  ₪  

כלב " הצבת שלט  - אי   ) 2(4תקנה 
, בכניסה לחצר" מסוכן

כאשר גודל השלט לא 
  .מ"ס 5*5-יפחת מ

  

500 ₪  

חסימת פי הכלב כל -אי  ) 3(4תקנה 
זמן שיש בסביבתו של 

הכלב אדם נוסף מתחת 
  .16לגיל 

1,000  ₪  



או /הוצאת כלב מסוכן  ו   5תקנה 
הימצאות של כלב מסוכן 

י "בים שלא עפברשות הר
  :התנאים הבאים

י "הכלב מוחזק ע )1(
אדם שגילו עולה 

שנים והוא  18על 
מסוגל לשלוט בו 
בכל רגע ולמנוע 

מהכלב לפגוע 
 .באחרים

מחזיק את הכלב  )2(
ברצועה שהכלב 

לא יכול 
להשתחרר ממנה 

ואשר אורכה 
 2אינו עולה על 

 .מטרים
פיו של הכלב   )3(

  .חסום בזמם

  

1,500  ₪  

תקנות להסדרת פיקוח 
 - ה"על כלבים התשס

2005.  

זהירות "ט הצבת של -אי   19תקנה 
, בכניסה לחצר" כלב

כאשר גודל השלט לא 
  .מ"ס 5*5-יפחת מ

  

250 ₪  

 רדיווח לווטרינ -אי  )ו(4סעיף   1934- פקודת הכלבת
או ) הממשלתי(העירוני 

לרופא הממשלתי על 
 24מקרה נשיכה בתוך 
  .שעות ממועד האירוע

  
התנגדות  של /הימנעות

מסור בעל כלב שנשך ל
) לבידוד(את הכלב להסגר

שעות ממועד  24תוך 
  .הנשיכה

 2,000   ₪  

עבירה על אחת או יותר   )ו)(א(9סעיף 
 - מהעבירות הבאות

במקום שהוכרז  כאזור 
  :נגוע בכלבת

  
לא שמר בעל   .א

הכלב את כלבו 
 .בחצריו

  
לא שם בעל   .ב

הכלב מחסום 
או לא /לכלב ו

קשר את הכלב  
ברצועה או 
אורכה שרשרת ש

 2אינו עולה על 
בזמן הוצאת ', מ

 .הכלב מהחצר
  

2,000 ₪  



עבירה על אחת או יותר   )ו)(ב(9סעיף 
 - מהעבירות הבאות 

באזור שאינו עירוני 
שהוכרז כאזור נגוע 

  :בכלבת
לא קשר בעל הכלב את . 1

  .כלבו בתמידות
במידה ומדובר בכלב . 2

רועים לא קשר בעל הכלב 
את כלבו ממועד שקיעת 

  .ה ועד זריחתההחמ
  

2,000 ₪  

, )חיסון(תקנות הכלבת 
  2005-ה"התשס

  

ביצוע חיסון נגד מחלת   2תקנה 
י מחסן "הכלבת שלא ע

  .מוסמך
  

4000   ₪  

  החזקת כלב לא מחוסן   3תקנה 
 

1,500  ₪  

  ) 2) (א(6תקנה 
  )  3) (א(6תקנה 
  )  4) (א(6תקנה 

עבירה על אחת או יותר  
  :מהעבירות הבאות

י "ביצוע חיסון ע. 1
המחסן בטרם קיבל 

מבעליו של הכלב המחסן 
מידע על כל טיפול רפואי 

, שניתן לבעל החיים
בתקופה של ארבעה עשר 

ימים לפני יום החיסון 
ומצא שאין בטיפול כדי 
  ;לפגוע ביעילות החיסון

י "ביצוע חיסון ע.2
המחסן מבלי לבדוק 

שהכלב מסומן לפי חוק 
, ההסדרה בסימון שפרטיו

או מבלי לאמת בקורא /ו
  .יוןרשומים בריש, שבבים

י "ביצוע חיסון ע.3 
המחסן מבלי לקבל מידי 

בחתימת , בעליו הצהרה
, למיטב ידיעתו, ידו כי

הכלב או החתול לא נשך 
בתקופה של עשרה ימים 
  .לפחות לפני יום החיסון

  

1,000  ₪  

 החזקת כלב שאינו מחוסן   )ב(6תקנה 
  

1,500  ₪  

אישור ביצוע החיסון אי   )ג(6תקנה 
של  בחתימת ידוומועדו 
   .המחסן

  

500  ₪  



וידוי פרטי הרישום -אי  )ד(6תקנה 
י "במרכז הרישום ע

  .המחסן

  

י "מסירת דיווח ע -אי
המחסן לרופא הווטרינר 

העירוני בדבר היעדר 
פרטי רישום במרכז 

 .הרישום

  

500  ₪  

    )ה(6תקנה 
י המחסן "ביצוע חיסון ע
כלבת שלא באזור נגוע ב

המחוזי  רבאישור הווטרינ
  ושלא בהתאם להוראותיו

  

4,000  ₪  

י "אי מסירת דיווח ע   8תקנה 
העירוני   רלווטרינ, המחסן

ימים ממועד  7בתוך 
  .  ביצוע החיסון

500  ₪  

החזקת ( תקנות הכלבת 
חתולים וקופים , כלבים

, )בידוד- במאורות
  1959- ט"התשי

התנגדות  של /הימנעות   )   א(2תקנה 
בעל כלב שנשך למסור 

) לבידוד(את הכלב להסגר
שעות ממועד  24תוך 

  .הנשיכה

2,000  ₪  

 


