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 כניםהדין החל על כלבים מסוהנדון: 
 

בחתולי הקהילה בכל אופן שהוא וכל פגיעה   לפגועתמצית: חל איסור חוקי 
על חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(,    פלילית בהם מהווה עבירה 

 ( "צער בעלי חיים "חוק –)להלן  1994-התשנ"ד

התאחדות ישראלית של ארגונים להגנה על בעלי חיים, הינו "ארגון    -  נח  ארגון .1
להגיש צווים ותביעות משפטיות    הממשלה למען בעלי חיים" אשר אושר על ידי  

, גורמי  יתוף פעולה עם רשויות מקומיותועובד בש  נגד עברייני חוק צער בעלי חיים
 . ומשרדי ממשלה  אכיפת החוק

 
,  2002-התשס"ג  פיקוח על כלביםוק להסדרת ה חל  11סעיף הוראות ל םהתאב .2
תשס"הל  18עיף  ס כלבים,  על  הפיקוח  להסדרת    2-6וסעיפים    2005-תקנות 
-, תשס"ה םתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים )יבוא והחזקה של כלבים מסוכניל

אלא אם כן הכלב    מהביתשל הכלב  המחזיק בכלב לא יאפשר את יציאתו   ,2004
  ולגבי ,מ' 5באורך של עד   עות רצועהמוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו, באמצ

שנים    18הכלב מוחזק בידי אדם שגילו עולה על  :  גםאמור  ל  בנוסף  כלב מסוכן
ב לשלוט  מסוגל  רגע    ב כלוהוא  באחריםנתון  בכל  לפגוע  מהכלב  )כולל    ולמנוע 

מחזיק את הכלב ברצועה שהכלב לא יכול להשתחרר ממנה ואשר    הוא  ;בע"ח(
  אי ציות לחוק מהווה    פיו של הכלב חסום בזמם. ו   ;מ'  2אורכה אינו עולה על  

                                                 וקנסות.ר עבירה פלילית הנושאת עונשי מאס
 

ר בעלי חיים )הגנה על  חוק צעל   2הוראות סעיף  קהילה:    בחתולי פגיעה    איסור .3
)כולל    בבעל חיים   על התעללות או התאכזרות  ותאוסר  1994-בעלי חיים(, תשנ"ד

)כולל    בעל חיים אחד באחרעל שיסוי  אוסרות  וכן    ( ברחובללא בעלים  חתולים  
בחתול( ביכלב  במחדל,  אם  ובין  במעשה  אם  הוראות    .ן  נושאות  סעיף  ההפרת 

 . ₪ון י לעד לכרבע מידים של שנים וקנסות כב 4עונשי מאסר של עד 
  

המחזיק    חלה על,  [א' לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש   41  בהתאם להוראת סעיף .4
ידי   תקיפה  אירוע   בגין  מוחלטת אחריות    בכלב אם ,  כלבו  על  הייתה    גם  לא 

"  נזק לגוף"  בהתאם לפסיקה  .לפצות את הניזוק  ועליו  ,ד הבעליםמצהתרשלות  
 .  ם ללא בעלים ברחובכולל חתולי –נזק שנגרם לבעל חיים אחר   גם וללכ

 
, לפיו  מתאיםייעודי    כאשר זמםרק    את עם כלבועל בעל כלב מסוכן לצלפיכך   .5

  מ' 2ך של עד רובא ,בומלאה ורצועה אשר יאפשרו שליטה ר לקול קשור כשהוא
 ה פלילית. כל התנהלות אחרת מהווה עביר .ממעבר בסמוך לחתולים ולהמנע
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