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תקנון כלבים בנחשון:
רקע :
חיות המחמד הם חלק חיוני וחשוב בחיי התושבים .התקנון נכתב מתוך דאגה וכדי לתת מקום של כבוד לידידו
הטוב של האדם .להזכיר לבעלי הכלבים ולכולנו שהחזקת כלב כחיית מחמד דורשת אחריות ,מחויבות ,מסירות
והשקעה של זמן וכסף על מנת לדאוג לו.
תופעת הכלבים המשוטטים בנחשון ללא בעליהם וגללי הכלבים שאינם נאספים מהווים מטרד סביבתי ותברואתי
הפוגע באיכות החיים בנחשון .תקנון זה בא לחדד את המודעות בקרב ציבור בעלי הכלבים על הדרך להתמודד עם
המטרד היומיומי ממנו סובלים רבים בקבוץ נחשון.
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-
בהתאם לחוקי המדינה והמועצה – חל איסור על כלב להסתובב ללא השגחה ביישוב ,ועליו להיות סגור בחצר
מגודרת וסגורה ,או לטייל עם בעליו כשהוא מובל ברצועה .בעל כלב שאין ברשותו חצר מגודרת חייב להחזיק את
הכלב בביתו ,או להחזיקו קשור על ידי רצועה או שרשרת במתחם חצרו.
עקרונות תקנון אחזקת הכלבים בנחשון:
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כלבים יכולים להסתובב ברחבי הישוב רק בלוויות בעליהם ובאחריותם.
הכלבים בנחשון שמסתובבים חופשי חייבים להיות עם מחסום בפה (זמם)".
השארת כלב בישוב בזמן היעדרות הבעלים תהא רק אצל אדם/משפחה המסוגלת לטפל בכלב בדרך
ראויה תוך הקפדה על סעיפי התקנון.
בעלי הכלבים ישמרו על בריאותם ,ועל ניקיון הסביבה והקבוץ.
בעלי הכלבים ינקטו באמצעים על מנת למנוע פגיעה באיכות החיים ,בבריאותו ,בביטחונו וברכושו של
הציבור.
תוקם ועדה לענייני כלבים בנחשון ( :נציג ציבור,נציג מזכירות ומנהל קהילה)
וועדת כלבים בנחשון תפעל בשיתוף עם וטרינר המועצה.
יש בסמכות הועדה להטיל קנסות בסה"כ  ₪ 600על בעלי כלבים שכלביהם גרמו נזקים לרכוש,לסביבה,
לאדם או בשל תקיפת חבר בנחשון.
לוועדה יש אפשרות להתריע בפני המועצה על כלבים שאינם מטופלים כראוי.
בסמכות הוועדה ,לפנות לווטרינר המועצה לטיפול מול הבעלים של כלב מסוים באמצעות התרעות,
ולכידת הכלב תוך שיתוף פעולה מלא במתן מידע ועזרה פיזית בלכידת הכלב המסוים.
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קשורים לתקנון של נחשון:
✓ חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-
✓ תקנון מושב ציפורי
✓ תקנון קבוץ מרום גולן

