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מתקינה המועצה האזורית מנשה חוק עזר , .92., לפקודת המועצות המקומיות 9בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 :זה

 הגדרות

 -בחוק עזר זה . 4

 ;המועצה האזורית מנשה- " המועצה"

 ;כולן או מקצתן, לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה- " ראש המועצה"

בעלי"

- 

עופות וכל יתר בעלי חיים שמגדלים , צאן ובהמות בשר או חלב אחרות, בקר, בהמות עבודה למיניהם- " חיים
 ;סויים או חובבותני, אילוף, אותם למטרות חקלאיות

מנהל או שותף וכל אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבעלי חיים או שהיה , נאמן, סוכן, לרבות בעל- " מחזיק"
 ;מקבלה אילו היו בעלי החיים נותנים הכנסה

 1שטח מגורים של ישוב בתחום המועצה- " שטח בנוי"

 חיים-החזקת בעלי

 1באופן שלא יהוו מפגע לציבור, ועצה יחזיקם בתוך חצר מגודרתמי שברשותו בעלי חיים בתחום המ( א). 2

וימנע הופעתם והתפשטותם של מחלות , המחזיק בעלי חיים ישמור על נקיונם ועל נקיון מקום החזקתם( ב)
 1ונגעים

 מניעת פגיעה בבריאות הציבור

, אמור מבית מגוריםמרחק המקום ה, המועצה רשאית לתת הוראות בדבר מקום החזקת בעלי חיים( א). 3
ולמניעת ריחות רעים ושאר הסידורים הדרושים כדי למנוע פגיעה בבריאותו , הבריאות, סידורים להבטחת הניקיון

 1ובטחונו של הציבור

 1)א(כל מחזיק בעלי חיים חייב למלא אחרי ההוראות שניתנו לפי סעיף קטן ( ב)

 1ועל כל שינוי בהן תוצג במשרד של כל ועד ישוב שבתחום המועצה )א(הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן ( ג)

 מרעה

1 .

   

אלא אם היה , ירחיק אותם מתוך שטח בנוי, מחזיק בעלי חיים שהוציאם או שהרשה להוציאם למרעה( א)
 1מקום המרעה מוקף גדר

בן שש עשרה , חראיאלא אם יהיו מלווים רועה א, לא יוציא מחזיק ולא ירשה להוציא בעלי חיים למרעה( ב)
 1שנה לפחות

 תנועת בעלי חיים

לתת הוראות בדבר איסור או הגבלת , לשם מניעת סכנת התפשטות מחלה או פגע, המועצה רשאית( א). 9
 1המרעה או תנועת בעלי החיים בתחום המועצה

 1(א)כל מחזיק בעלי חיים חייב למלא אחרי ההוראות שניתנו לפי סעיף קטן ( ב)

 1תוצג במשרד של כל ועד ישוב שבתחום המועצה (א)ל ההוראות לפי סעיף קטן הודעה ע( ג)

 דרישה לסילוק מפגע

ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת המחזיק בעלי חיים לבצע כל עבודה הדרושה לדעת ראש ( א). 6
 1המועצה למניעתם או לסילוק של כל מפגע או סכנה לשלום הציבור או לבריאותו

 1(א)ודעה יצויין הזמן שבו יש לבצע את העבודה כאמור בסעיף קטן בה( ב)

 1חייב למלא אחריה (א)מחזיק בעלי חיים שקיבל דרישה כאמור בסעיף קטן ( ג)

 ביצוע עבודות על ידי המועצה

רשאית המועצה לבצע את העבודה ולגבות את , לא מילא מחזיק בעלי חיים אחרי דרישת ראש המועצה. 7
 1ודה מאותו מחזיקהוצאות העב

 סמכויות ראש המועצה

ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום שבתחום המועצה שיש בו בעלי חיים על מנת לערוך ( א). 8
 1בקורת ולעשות בו כל הדרוש כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה

 1(א)עיף קטן לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי ס( ב)



 מסירת הודעות

אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום , מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין. 5
לידי אדם מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר , מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה

תב רשום הערוך אל אותו אדם לפי כתובת מגוריו או עסקו הרגילים או שנשלחה בדואר במכ, העובד או המועסק שם
 1או שהוצגה במקום בולט  באחד המקומות האמורים, או הידועים לאחרונה

 עונשין

 (ד"תיקון התשע)
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