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ובמידת " 2002החלה באכיפת "החוק להסדרת הפיקוח על כלבים המועצה המקומית כפר שמריהו 

כלב במועד, על אי הסגרת כלב שנשך ועוד... הצורך במתן קנסות על שוטטות כלבים, על אי חיסון 
 הכול על פי תקנות ברירות קנס מנהלתיות, אשר מאומצות כיום ע"י מרבית הרשויות בארץ.

 מטרת הקנסות לטפל בשלושה נושאים עיקריים:

 מקרי נשיכה של אנשים בידי כלבים חופשיים. .1

ל ילדים, מבוגרים הטרדה הקיימת בשוטטות של כלבים, לכלוך הרחובות והטלת אימה ע .2
 ורוכבי אופניים.

 מניעת התפשטות מחלת הכלבת. .3

 . אי לכך כאמור החלה המועצה באכיפה

 כלב אשר ילכד יצולם ויועבר לכלביה בבית יצחק.

 וההובלה.את עלות הלכידה  ₪ 81אדם שיגיע לשחרר את כלבו יאלץ לשלם 

ליום. כמו כן יקבל הבעלים לביתו הודעת קנס על   ₪ 36.5בנוסף ישלם עבור כל יום נוסף בכלביה 
 .  ₪ 500סך  

 על אי חיסון כלבו. ₪ 1,500במידה  ובנוסף הכלב  לא היה מחוסן כחוק יצורף לזה קנס על סך 

טרינרית במועצה ולדאוג לכך שהבעלים ואדם אשר מסר את כלבו נדרש לעדכן את המחלקה הו
, זאת ע"י שינוי פרטים והוצאת רישיון המועצה בה החדש יבצע בפועל רישום העברת הבעלות

 מתגורר הבעלים החדש.

הלכידה לחייב את האדם שעליו  רשום הכלב  בעתבמידה  והדבר לא יתבצע, תיאלץ המועצה 
 שנלכד.

על מנת למנוע תלונות של תושבים לגבי חדירת הלוכדים לחצרות והוצאת כלבים משם, מינתה 
עם הלוכד ויוודא שלא מתבצעת עבירה ע"י הלוכד, ונלכדים רק  המועצה פקח מטעמה אשר יפעל

כלבים הנמצאים מחוץ לחצרות הבתים. בנוסף לכך כל כלב שנלכד מצולם כשהוא נמצא ברשות 
 הרבים, 

 את הצילום ניתן לראות בכלביה במקביל לשחרור הכלב. 
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