משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
 01פברואר 2013

דפי הסבר אודות החוקים והתקנות בנושא פיקוח על כלבים וכלבת – עדכון2
דפי הסבר אלה מבוססים על החוקים והתקנות הבאים:
 חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג] 2002-ח[ תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ה] 2005-ת[ תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים )יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים( ,התשס"ה] 2004-תמ[ תקנות הכלבת )חיסון( ,התשס"ה] 2005-תכ[בטקסט ישנם מראי מקום המסומנים בקיצורים המופיעים בסוגריים ליד החוק/התקנה .למשל,
]ת8ב [2פירושו תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים ,תקנה  8סעיף קטן ב.2-
החוקים והתקנות מצורפים בסוף חוברת זו.
בחוברת זו :רופא וטרינר עירוני = רופא וטרינר רשותי
א .חיסון כלבת:
 (1מחסן:
יוכלו לחסן כנגד כלבת כל רופא וטרינר ממשלתי ,רופא וטרינר עירוני או מחסן מורשה )רופא
וטרינר פרטי שקיבל הרשאה לכך ממנהל השירותים הווטרינריים(.
 בקשה להרשאה לחיסון תשלח ע"י המבקש למנהל השו"ט על-גבי הטופס "בקשה להרשאה
לבצע חיסון נגד כלבת" שבתוספת לתקנות הכלבת )חיסון(] .תכ טופס בקשה[
 ברשות המבקש יהיו קורא אוניברסלי )מכשיר אחד או יותר שבאמצעותם ניתן לקרוא סימון תת
עורי בשבב אלקטרוני שמשדר בתדר  134.2קילוהרץ וגם סימון תת עורי בשבב אלקטרוני
שמשדר בתדר  128קילוהרץ( ,ואמצעים ממוחשבים למסירת דיווח בהתאם להוראות תקנות
להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ה] .2005-ת8ב[2
 הרשאה לחיסון תקפה לחיסון כלבים בכל הארץ ובלבד שהתקיימו התנאים בסעיף קטן (4
לתקנות ,להלן ]תכ " [6הגבלות חיסון של מחסן מורשה".
 ההרשאה תבוטל אם רופא וטרינר מורשה/מוסמך לא יקיים את תנאי ההרשאה.
 (2רכישת תרכיבי חיסון:
תרכיבי כלבת ינופקו למחסן מורשה באמצעות הרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית
שבתחום שיפוטה נמצאת מרפאתו] .תכ [7
תרכיבי כלבת לחיסון חיות משק )כולל סוסים( יוכלו להירכש גם דרך הלשכה הווטרינרית
הרלוונטית.
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 (3מתן החיסון] :תכ [6
בעל חיים יחוסן כנגד מחלת הכלבת רק לאחר שהמחסן ביצע את כל הפעולות הבאות:
 .1לפני חיסון כלב :בדיקת סימונו בשבב ואימות הפרטים הרשומים ברישיון הכלב.
 .2לא היה הכלב מסומן – ידאג לסימונו בשבב.
 .3היה בעל החיים כלב או חתול ,הצהיר הבעלים ,בחתימת ידו ,כי לא נשך במהלך  10הימים
שלפני החיסון.
 .4בדיקת בע"ח ומציאתו חופשי מסימני מחלה העלולה לפגוע ביעילות החיסון.
 .5בבירור עם הבעלים לגבי כל טיפול רפואי שניתן במהלך  14הימים שלפני מתן החיסון
והחלטה כי אין בטיפול כדי לפגוע ביעילות החיסון.
בנוסף ,על המחסן:
 .1לאשר ברישיון את ביצוע החיסון ומועדו.
 .2לוודא את נכונות הפרטים במרכז הרישום.
 .3לדווח לרופא הווטרינר העירוני )של הרשות בתחומה מתגורר בעל הכלב( על החיסון ,בתוך
 7ימים ,בהתאם להוראות תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ה ] . 2005-ת 14
)א([2
 .4להימנע משילוב חיסון כנגד כלבת עם טיפול רפואי העלול לפגוע ביעילות החיסון.
 .5ניתן לחסן בחיסון כלבת ובחיסון אחר באותה עת ובלבד שהחיסונים ינתנו במזרקים
נפרדים ובשני מקומות שונים על גוף הכלב.
 (4הגבלות חיסון של מחסן מורשה
מחסן מורשה יכול לחסן כלבים מכל רחבי הארץ .במקרה בו מדובר בחיסון כלבת ראשון של
כלב ,ניתן לחסן במקביל להגשת בקשה לרישיון ברשות בה מתגורר בעל הכלב )על פי סעיף ג'
להלן(.
ב .סימון בשבב:
כלב יסומן בשבב ,לפני מתן חיסון כנגד כלבת ,ע"י רופא וטרינר עירוני או רופא וטרינר מוסמך
)רופא וטרינר שקיבל הרשאה לכך ממנהל השירותים הווטרינריים(.
הסמכת מסמן:
 בקשה להרשאה לסימון תשלח ע"י המבקש למנהל השו"ט על-גבי הטופס שבתוספת
לתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ה] .2005-ת טופס [5

ת.ד 12 .בית דגן  ,50250טל'  03 – 9681555פקס03 - 9681753 .

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

 ברשות המבקש יהיו קורא אוניברסלי )מכשיר אחד או יותר שבאמצעותם ניתן לקרוא סימון
תת עורי בשבב אלקטרוני שמשדר בתדר  134.2קילוהרץ וגם סימון תת עורי בשבב
אלקטרוני שמשדר בתדר  128קילוהרץ( ,ואמצעים ממוחשבים למסירת דיווח בהתאם
להוראות תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ה.2005-
אפיון השבב:
 השבב יהיה תואם להנחיות מנהל השירותים הווטרינרים חוזר א 2004/7/מנהל השו"ט,
מנובמבר .2004


בידי המסמן אישור הרשם האחראי על מרכז הרישום על כי השבב המסויים נרשם ,קודם
לסימון הכלב בו ,במרכז הרישום.

סימון בשבב:
 לפני סימון ייבדק הכלב באמצעות קורא שבבים אוניברסלי )לשני התדרים המצויים בשימוש
בארץ 134.2 :קילוהרץ ו 128 -קילוהרץ (.
 המסמן יקבל מבעלי הכלב את כל הפרטים הנדרשים ויעבירם ,בהתאם לתקנות ,לרופא
הווטרינר העירוני של הרשות שבתחומה מתגורר ,דרך קבע ,בעליו של הכלב.
סימון בשבב יעשה במקרים הבאים:
 הכלב נבדק ואינו מסומן.
 התעורר צורך בסימון מחדש – יבוצע הסימון רק באישור בכתב של הרופא הווטרינר
העירוני .הרופא העירוני יפרט באישורו את הנימוקים לסימון מחדש.
ג .רישוי:
רישיון להחזקת כלב ינתן ע"י הרופא הווטרינר העירוני של הרשות שבתחומה מתגורר ,דרך
קבע ,בעליו של הכלב.
רישיון יהיה בר תוקף רק בהתקיים שלושת התנאים הבאים:
 .1שולמו האגרות שנקבעו בתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ד] .20042-ת[20
 .2הכלב מסומן בשבב ,בהתאם להוראות החוק.
 .3הכלב מחוסן כנגד כלבת.
חידוש רישיון:
רופא וטרינר עירוני ישלח לבעליו של כלב  30יום לפחות לפני פקיעת תוקף רישיון להחזקת
כלב שבבעלותו ,טופס רישיון חדש .במקרה זה אין צורך שהבעלים יגישו טופס בקשת רישיון.
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טופס בקשת רישיון:
טופס בקשה לרישיון יוגש לרופא הווטרינר עירוני על ידי הבעלים במקרים הבאים:
 .1בעלים חדשים של כלב שגילו עולה על חודשיים וחצי*.
 .2בעליו של כלב שמוחזק ברישיון אם לא קיבל ,עשרים ימים לפני פקיעת תוקף הרישיון,
טופס רישיון חדש.
 .3בעליו של כלב עם הרשמו ככלב מסוכן.
 .4בעלים של כלב שעבר לרשות מקומית אחרת.
* חובת רישיון וחיסון חלה על כלבים מגיל שלושה חודשים ומעלה .על מנת שניתן יהיה להנפיק
טופס רישיון בזמן ,על בעלים חדשים של כלב צעיר להגיש את הבקשה כשהכלב בן חודשיים
וחצי.
בעליו של כלב הנמנה בין הנ"ל יגיש לרופא הווטרינר העירוני בקשה לרישיון להחזקת כלב לפי
טופס  1שבתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים .טופס זה יהווה בעתיד אישור לנכונות פרטי
הבעלים כפי שהם רשומים במרכז הרישום ויוכל להוות הוכחה משפטית במקרה ברור בדבר
נכונות דיווח של הבעלים].ח )8ה( ,ח )18א([.
כשמדובר בבעלים חדשים של כלב ,אין הכרח במשלוח הבקשה לפני חיסון הכלבת .כשהחיסון
נעשה במרפאה פרטית ,ניתן לעשות את הדברים )חיסון ומשלוח בקשה לרישיון( במקביל,
אבל ,יש להסביר לבעלים כי יתכן מצב בו לא יינתן לו רישיון ע"י הרופא הווטרינר העירוני.
דוגמה למקרה הנ"ל :חוסן הכלב אצל רופא פרטי אשר נתן לבעלים טופס בקשה לרישיון .טופס
הבקשה נשלח לרופא הווטרינר העירוני אך זה החליט שלא לתת רישיון לבעלים מסיבה
שיכולה להיות נעוצה בכך שבעבר הפר הבעלים תנאי רישיון ,או שהורשע על פי חוק צער בעלי
חיים או כל סיבה אחרת ,כפי שיפורט להלן.
תנאים לרישיון:
 הרופא הווטרינר העירוני רשאי ,בהתאם להוראות החוק והתקנות להסדרת הפיקוח על
כלבים ,לסרב לתת רישיון ,לקבוע בו תנאים ,לשנותם או לבטלם.
 תנאים שנקבעו לרישיון בתקנות:
 .1גיל מינימלי לבעלים לכלב –  16שנים ו 18-שנים אם היה הכלב כלב מסוכן ,כהגדרתו
בתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים )יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים( ,התשס"ה.2004-
]ת)(1)4א( ,תמ[3
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 .2אי עמידה בתנאי החזקה שנקבעו בתקנות ו/או ברישיון – יכולים להוות סיבה לביטול
רישיון.
 .3הצהיר המבקש בבקשה לרישיון להחזקת כלב ,כי הורשע בעבירות לפי חוק הפיקוח על
כלבים או לפי סעיפים  (6)338ו 451-לחוק העונשין ,רשאי הרופא הווטרינר העירוני ליתן
למבקש רישיון להחזקת הכלב אם הוא סבור שאין בהרשעה ,מפאת חומרתה מהותה או
נסיבותיה ,כדי למנוע מקבלת הרישיון.
ביטול/סירוב למתן רישיון:
 רופא וטרינר עירוני רשאי לסרב לתת רישיון או לבטל רישיון שניתן] .ח )3א( ,ח )6א( ת[6
 הודעה בכתב על כוונה לבטל רישיון או על סירוב לתתו או לחדשו תשלח לבעלי הכלב
לפחות  30יום לפני ביטול הרישיון או לפני תום תוקפו ] .ת6ב ,1ת טופס [3
 בהודעה יפורטו הסיבות לסירוב או לביטול .ההודעה תשלח בהתאם להוראות התקנות
להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ה] .2005-ת6ב ,3ת טופס [3
 oההודעה תימסר אישית  -ואז יראו אותה כאילו נתקבלה במועד המסירה.
 oההודעה תישלח בדואר רשום לפי כתובת הבעלים במרכז ברישום – ואז יראו
אותה כאילו נתקבלה שבוע ימים מיום משלוחה.


לבעלים תינתן אפשרות לערער על החלטת הרופא הווטרינר העירוני בפניו] .ח )6ג[

 החליט רופא וטרינר עירוני על ביטול רישיון ,יודיע על כך בכתב לבעלים בהתאם להוראות
התקנות להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ה] .2005-ת 6ב ,2ת טופס [4
 בוטל רישיון כלב ,ימסרו בעליו ,בתוך  24שעות מקבלת ההודעה על כך ,לאדם שקיבל
רישיון להחזקת הכלב ,למאורת הרשות או למתקן מוגן.
 דיווח על העברת הכלב למתקן מוגן או למאורת רשת ,יועבר למרכז הרישום] .ת [
 לבעלים זכות לערעור על החלטת הרופא הווטרינר העירוני בפני מנהל השירותים
הווטרינרים ובהמשך בפני בית משפט לעניינים מנהליים] .ח [16
ד .כלב מסוכן:
בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג 2002-ישנם שלושה קריטריונים המגדירים כלב
כמסוכן:
 .1כלב שמלאו לו שלושה חודשים ונשך נשיכה שגרמה לחבלה;
 .2כלב השייך לגזע מסוכן;
 .3כלב שהוא הכלאה של כלב מסוכן וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיסיות לאלו
של כלב השייך לגזע מסוכן.
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בצו להסדרת הפיקוח על כלבים )תיקון התוספת לחוק( ,התשס"ה 2004-שפורסם ביום
 4.11.2004נקבעו  8גזעים כגזעים מסוכנים:
 .1אמריקן סטאפורדשייר בול טרייר )אמסטאף(
 .2בול טרייר
 .3דוגה ארגנטינאי
 .4טוסה יפני
 .5סטאפורדשייר בול טרייר )סטאף אנגלי(
 .6פיט בול טרייר
 .7פילה ברזילאי
 .8רוטווילר
בתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים )יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים( ,התשס"ה ,2004-בהן
נקבעו הוראות לגבי החזקת כלבים מסוכנים ,מוגדר כלב מסוכן:
"כלב השייך לגזע מסוכן וכן כלב שהוא הכלאה של כלב מסוכן וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו
ותכונותיו הפיסיות לאלו של כלב השייך לגזע מסוכן".
על בעליו של כלב מסוכן ועל מחזיקו הוטלו ההגבלות הבאות:
 .1איסור על ייבוא כלב מסוכן )למעט מקרה בו הכלב ברשות בעליו לפחות  18חודשים ,הכלב
מסורס או מעוקר ובעל הכלב קיבל רישיון ליבאו ממנהל שו"ט(.
 .2איסור על החזקת כלב מסוכן אלא אם הוא מוחזק בידי בעליו או ע"י אדם המחזיק בו
ברשות בעליו והכלב מוחזק ברישיון שניתן כדין ובהתאם לתקנות .גיל הבעלים חייב להיות
מעל  18שנה.
 .3גידור ונעילת חצרים בהם מוחזק כלב מסוכן באופן שימנע מהכלב אפשרות לצאת מהם.
 .4הצבת שלט "זהירות כלב מסוכן" בכל כניסה לחצרים בהם מוחזק כלב מסוכן.
 .5חסימת פי הכלב בכל עת שיש בסביבתו אדם נוסף זולת בעליו או מחזיקו ,שגילו מתחת ל-
 16שנים.
 .6בעת הוצאת הכלב מהחצרים :הכלב יוחזק בידי אדם שגילו מעל  18שנים והוא מסוגל
לשלוט בכלב ,הכלב מוחזק ברצועה שאינו יכול להשתחרר ממנה ואורכה אינו עולה על 2
מטרים ,פיו של הכלב חסום בזמם.
 .7בעליו של כלב מסוכן לא ימכור ולא ימסור הכלב לאחר מלבד :למערכת הבטחון ,לרופא
וטרינר עירוני או למכלאה שאישר הרופא הווטרינר העירוני.
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 .8חובת עיקור או סירוס הכלב ,למעט כלב שמנהל שו"ט התיר החזקתו בלא עיקור או סירוס
לאחר שמצא שהניתוח יסכן בסבירות גבוהה את חייו.
על פי התקנות התקפות היום ,חלות ההגבלות הנ"ל רק על כלב מגזע מסוכן או הכלאה.
במקרה של כלב שנשך נשיכה שגרמה לחבלה ,ועל כן מוגדר ככלב מסוכן על פי ההגדרה
הראשונה בחוק ,יכול הרופא הווטרינר העירוני להוסיף תנאים מגבילים כחלק מתנאי הרישיון
של הכלב.
ה .החזקת כלב
 .1אורך הרצועה בה כלב מוחזק מחוץ לחצרים לא יעלה על  5מטר ובלבד שאורכה וטיבה
יאפשרו למי שמחזיק בכלב שליטה מלאה בו.
 .2בעלי כלב המוחזק בחצר יציב במקום גלוי שלט שבו כתוב "זהירות כלב" כשגודל כל אות
לא יפחת מ 5 -ס"מ.
ו .תפיסת כלב:
סעיפים  ,15 ,14 ,13 ,6ו 17 -לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג 2002-מסדירים
את נושא תפיסת כלב ,העברתו למאורת הרשות והמשך הטיפול בו שם.
תפיסת כלב:
 .1רופא וטרינר עירוני או מפקח רשאים לתפוס ולהעביר למאורת הרשות כלב שאין לבעליו
רישיון בר תוקף או כלב המוחזק שלא לפי הוראות חוק זה או הוראות הרישיון] .ח [13
 .2כניסה למקום המשמש למגורים ,מתוקף חוק זה ,מותרת רק לפי צו של בית משפט] .ח
)15א()[(1
 .3רק במקרה בו בגלל התנהגותו של הכלב לא ניתן לתופסו בלי שתישקף סכנה מוחשית
של פגיעה בחיים או בגוף ,רשאי רופא וטרינר עירוני ,מפקח או שוטר – להמיתו] .ח [14
הכנסת הכלב למאורת הרשות:
 .1כלב המוכנס למאורת רשות יבדק לנוכחות שבב באמצעות קורא שבבים אוניברסלי
)לשני התדרים המצויים בשימוש בארץ 134.2 :קילוהרץ ו 128 -קילוהרץ (.
 .2הודעה על תפיסת הכלב תועבר ,ע"י הרופא הווטרינר העירוני האחראי על מאורת
הרשות ,לבעליו הרשום במרכז הרישום] .ח )13ב([ .במקרה בו לא אותר בעל הכלב
מומלץ לשלוח אליו מכתב רשום .יש לתעד דבר ואופן ההודעה.
 .3דיווח על הכנסת הכלב למאורת הרשות יועבר למרכז הרישום] .ת 14א [9
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החזרת הכלב לבעלים:
 .1לא היה לבעלים רישיון בר תוקף -רשאי הרופא הווטרינר העירוני לתת לבעלים רישיון,
להחזיר הכלב לבעליו ורשאי הוא להתנות זאת בתנאים] .ח)13ד())(1א([
 .2היה לבעלים רישיון -רשאי הרופא הווטרינר העירוני להחזיר הכלב לבעליו ורשאי הוא
להתנות זאת בתנאים] .ח)13ד())(2א([
ביטול רישיון:
 .1החליט הרופא הווטרינר העירוני שלא לתת לבעלים רישיון או לבטל את הרישיון ,יודיע על
כך לבעלים וינהג בהתאם למוסבר ב"ביטול רישיון"] .ח)13ד()[(3
 .2בוטל רישיון הכלב – יוחזק הכלב במאורת הרשות למשך תקופה שלא תפחת מ 7-ימים
מיום מסירת הכלב למאורת הרשות ע"י הבעלים ]ח )6ד() [(3או מיום שהרופא הווטרינר
העירוני החליט לבטל רישיון כלב שנתפס והובא למאורת הרשות ]ח )13ד(  2ב[ .
 .3במקרה בו ערער הבעלים על החלטת הרופא הווטרינר העירוני ,יוחזק הכלב במאורת
הרשות עד גמר הדיונים וקבלת החלטה בעניינו .הרופא הווטרינר העירוני יכול להחזיר
הכלב לבעלים למשך תקופה זו ויכול הוא להתנות החזקתו במהלך תקופה זו בתנאים.
לא אותר הבעלים של הכלב:
הכלב יוחזק במאורת הרשות למשך תקופה שלא תפחת מ 10-ימים:
(1

לא היה הכלב מסומן ,או היה מסומן אך לא רשום במרכז הארצי 10 .ימים מיום כניסתו
למאורת הרשות.

(2

נמסרה הודעה לבעל הכלב –  10ימים מיום מסירת ההודעה.

יש לערוך תיעוד מפורט של ההודעות שנמסרו לבעל הכלב ,ולשמרו.
החלטה על גורל הכלב:
 .1לאחר התקופה הקבועה בתקנות ומשלא הגיע בעל הכלב לקחתו או שבעל הכלב ויתר
עליו ,הרופא הווטרינר העירוני יכול למסור כלב ממאורת הרשות לאחד הגורמים הבאים:
 אדם שקיבל רישיון להחזקת הכלב.
 מערכת הבטחון] .ח )6ה()[(1
 היה הכלב כלב נחיה  -לעמותה שעיסוקה בהכשרת כלבי נחיה ,בתנאי שהעמותה
הסכימה לקבלו .כלב כזה ימסר ללא תשלום.

]ת [(3)7

 ארגון למען בעלי חיים כהגדרתו בחוק צער בעלי חיים] .ת [(2) 7
 .2לא ניתן למסור הכלב ,רשאי הרופא הווטרינר העירוני להורות על המתתו .המתת הכלב
תבוצע תוך מניעת סבל מיותר ובעליו של הכלב יישא בהוצאות ההמתה.

ת.ד 12 .בית דגן  ,50250טל'  03 – 9681555פקס03 - 9681753 .

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
שימו לב! לא יומת כלב אלא אם חלפו המועדים הבאים:
 7ימים מיום שבוטל רישיון כלב הנמצא במאורת הרשות.
 7ימים מיום שהביא בעלים כלב שבוטל רשיונו למאורת הרשות.
 10ימים מיום שנכנס כלב למאורת הרשות ולא אותר בעליו או מיום שנמסרה הודעה לבעל הכלב.
על אף האמור לעיל ,במידה והוכנס למאורת הרשות כלב ולא ניתן לאתר את בעליו והרופא
הווטרינר העירוני קבע כי הכלב חולה או סובל ,ולא ניתן להקל על סבלו על ידי טיפול רפואי הולם,
רשאי הוא להמיתו ,הכל לפי מצבו הרפואי )בהתאם להוראות סעיף  13לחוק צער בעלי חיים
)הגנה על בעלי חיים התשנ"ד –  .(1994המתת בעל חיים תבוצע תוך מניעת סבל מיותר.
ז .דיווחים:
תקנה  14בתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים מסדירה את נושאי הדיווחים ואת המועדים
לדיווח .הדיווחים יועברו למרכז הרישום בדואר אלקטרוני ע"פ הקבוע בתקנה .16
א( דיווח הרופא הווטרינר העירוני למרכז הרישום:
טור א'
האירוע
.1
.2
.3
.4
.5
.6

סימון
חיסון
מתן רישיון
שינוי פרטי בעלים
שינוי פרטי כלב
נקיטת הליכים כאמור
בסעיף )8ב( לחוק
שחרור מהסגר

.8

כלב מסומן שאבד ,שנמצא
או שמת
הכנסת כלב למאורת
הרשות
תקיפה או נשיכה

.7

.9
10
11
12
.
13
.

ביטול רישיון
רישום כלב ככלב מסוכן
התנהגות תוקפנית של כלב

טור ב'
מועד דיווח
אחת לשבוע

תוך שבוע מיום שנודע לו על הארוע
תוך שני ימי עבודה מיום האירוע
תוך שני ימי עבודה מיום שנודע לו על האירוע
תוך שני ימי עבודה מתום התקופה שניתנה
לבעליו של הכלב לטעון כנגד הביטול או
הרישום ,לפי העניין
תוך שני ימי עבודה לאחר סיום ההליך לפי
תקנה 15
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ב( דיווחי רופא וטרינר מוסמך לרופא הווטרינר העירוני:
טור א'
האירוע
 1סימון
 .חיסון
 2שינוי פרטי בעלים
 .שינוי פרטי כלב
3
4
 5כלב מסומן שאבד ,שנמצא
או שמת
 6הפרטים הידועים לו ביחס
לתקיפה או נשיכה
ג(

טור ב'
המועד
אחת לשבוע

תוך שני ימי עבודה מיום שנודע לו על האירוע
מהבעלים הרשומים במרכז הרישום או מבן
משפחתו של הבעלים האמור
תוך שני ימי עבודה מיום שנודע לו על האירוע

דיווחי הבעלים לרופא הווטרינר העירוני:
 .1שינויי באחד או יותר מפרטי הכלב שלהלן – הכלב עוקר או סורס ,הוטבע בו קעקוע או
סימון מיוחד אחר ,השתלת שבב חדש.
 .2שינוי במקום מגוריו הקבוע .אם עבר הבעלים מרשות מקומית אחת לאחרת ידווח לשני
הרופאים העירוניים.
 .3אבדן הכלב או מותו.
על הבעלים לדווח על הנ"ל תוך שבוע מהאירוע.

ד( דיווח מרכז הרישום לרופא העירוני:
 .1קבלת מידע אודות תקיפה או נשיכה על ידי כלב או עובדות הנוגעות להתנהגות
תוקפנית של הכלב ,תוך שני ימי עבודה.
 .2קבלת מידע אודות מציאת כלב שאבד ,מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר משני ימי עבודה
מקבלת המידע.
ח .תשלום ואגרות:
.1

בעליו של כלב ישלם לרשות המקומית שהנפיקה סימון לכלב אגרה בסך  .₪ 73אגרה
זו תשולם רק במקרה בו הרשות המקומית היא זו שהנפיקה את השבב והיא כוללת
בתוכה את מחיר השבב.
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.2

בעליו של כלב ישלם לרשות המקומית שהנפיקה רישיון לכלב אגרה בסך 338
 ₪ואם היה הכלב מסורס או מעוקר  38שקלים חדשים.

.3

לצורך מימון פעולת מרכז הרישום ,תעביר הרשות המקומית ,ב 1-בכל חודש,
לשירותים הווטרינרים שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר ,סך של  5שקלים.
חשבון ישלח ממרכז הרישום לרשות.

4

עבור תרכיב כלבת תשולם אגרה בסך  .₪ 29.00עבור כלב או חתול
מסורס/מעוקר תשולם אגרה בסך .₪ 14.50

.5

פטורים מאגרת רישיון בעלי כלבי נחייה ומתקן מוגן כהגדרתו בחוק צער בעלי
חיים] .ת .[(2) 21בנוסף ,הממונה והרופא הווטרינר העירוני יכולים לפתור
מתשלום אגרות ,ארגון למען בעלי חיים כהגדרתו בחוק צער בעלי חיים ,באם
נהלי העבודה והדיווח של הארגון עומדים בדרישות השירותים הווטרינריים.
מעמד בעל החיים

אגרת סימון

מחיר חיסון

אגרת רישיון

סה"כ )בש"ח(

כלב/ה לא מעוקר/ת

73

38

338

449

לא מסומן/ת
כלב/ה לא מעוקר/ת

73

29

38

140

מסומן/ת שקיבל פטור
כלב/ה מעוקר/ת

73

14.50

38

125.50

לא מסומן/ת
29

כלב/ה לא מעוקר/ת

338

367

מסומן/ת
29

כלב/ה לא מעוקר/ת

38

67

מסומן/ת שקיבל פטור
כלב/ה מעוקר/ת

0

14.50

38

52.50

מסומן/ת
חתול/ה לא מעוקר/ת

0

29

0

29

חתול/ה מעוקר/ת

0

14.50

0

14.50

הסכומים נכונים ליום .30.01.2013
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קנס מנהלי – כלבת ופיקוח על הכלבים
עבירות שונות על הוראות החוק להסדרת הפיקוח על כלבים ועל הוראות פקודת הכלבת נקבעו
בעברות מנהליות תקנות העבירות המנהליות )קנס מנהלי – כלבת ופיקוח על כלבים( התשס"ז -
 2007פורסמו ביום .28.8.2007
לידיעתכם ,להלן ריכוז העברות וסכומי הקנסות המנהליים.
טור א'  -העבירות המינהליות

טור ב' – קנס מינהלי
קצוב בש"ח

) (1חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002 -
)א( לא יחזיק אדם כלב שגילו עולה על שלושה חודשים ,אלא אם
.2
כן ברשותו רישיון בר תוקף להחזקת הכלב ,שניתן לפי חוק זה.
) .8ה( – בתוך שבוע מיום קרות האירוע שלגביו חלה חובת הדיווח
)"בעליו של כלב ידווח לרופא וטרינר עירוני או לרופא וטרינר
מוסמך על שינוי במקום מגוריו הקבוע ,על העברת הכלב לבעלים אחרים,
ואם מת הכלב – על מותו; עבר בעליו של כלב להתגורר בתחומי רשות
מקומית אחרת ,ידווח על מקום מגוריו החדש גם לרופא הווטרינר העירוני
של הרשות המקומית האחרת"(.

500
250

) .11א( )"המחזיק בכלב לא יאפשר את יציאתו מתחומי חצריו )להלן –
החצרים( ,אלא אם כן הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו,
באמצעות רצועה שאת אורכה וטיבה יקבע השר"(.

500

).18ג()") - (2מוסר מידע כוזב בפרט מהותי ,כדי שיירשם במרכז הרישום"(.

1,500

) (2תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים )ייבוא והחזקה של כלבים מסוכנים(,
התשס"ה 2004 -
תקנה ") - 2לא ייבא אדם כלב מסוכן"(.
תקנה ") - 3לא יחזיק אדם כלב מסוכן אלא אם כן הוא הבעלים או
המחזיק של הכלב ,גילו עולה על  18שנים והכלב מוחזק ברישיון שניתן
כדין ובהתאם לתקנות אלה"(.
תקנה ") (1) 4בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו –
יגדר וינעל את החצרים שבהם מוחזק הכלב באופן שימנע מהכלב אפשרות
לצאת מהם"(;
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תקנה ") -(2)4בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו יציב בכל כניסה לחצרים
כאמור שלט שבו כתוב "זהירות כלב מסוכן"; גודל כל אות בשלט לא יפחת
מ 5 x 5-סנטימטר"(;
תקנה ") – (3)4בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו –
יחסום את פיו של הכלב בזמם בכל עת שיש בסביבתו של הכלב אדם נוסף
זולתו ,שגילו מתחת ל 16-שנים"(.
תקנה ") – 5בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו לא יתיר את יציאתו של
הכלב מחצרים או את הימצאותו של הכלב ברשות הרבים אלא אם כן("...

500
1,000
1,500

) (3תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ה 2005 -
תקנה ") – 19בעליו של כלב שמוחזק בחצר ,יציב בכל כניסה לחצר
כאמור ,במקום גלוי שלט שבו כתוב "זהירות כלב"; גודל כל אות בשלט
לא יפחת מ 5-סנטימטרים.
פקודת הכלבת– 1934 ,
)(4
סעיף "] - (1)4בעליו של בעל-חי שנשך אדם חייבים לעשות את הדברים הבאים
במשך עשרים וארבע שעות לאחר שנודע להם דבר המקרה— :
)א( להודיע את העובדה לרופא הממשלתי או לרופא הווטרינר הממשלתי הקרובים
ביותר ,וכן
)ב( אם היה הבעל חי הנושך כלב ,חתול או קוף — חייבים בעליו לקחתו למאורת
הבידוד הקרובה ביותר; ואם לא היה כלב ,חתול או קוף — יעצרוהו בדיר ,ברפת או
במקום אחר שיאושר ע"י רופא וטרינר ממשלתי"(.
סעיף )9א()) -(1בעל כלב חייב בכל אלה ...לשמור על כלבו בחצריו"(
סעיף ) 9ב()") – (1חייבים בעלי כלבים לקשור את כלביהם בתמידות"(
) (5תקנות הכלבת )חיסון( ,התשס"ה – - 2005

2,000

תקנה ") – 2לא יבצע אדם ,זולת מחסן ,חיסון נגד מחלת הכלבת"(.

4,000

תקנה )") – 3א( לא יחזיק אדם כלב אלא אם כן הכלב חוסן לפי תקנות
אלה.
)ב( תקנת משנה )א( לא תחול לגבי כלבים שמוחזקים במאורת
בידוד"(.
תקנה )6א()") – (1מחסן לא יחסן בע"ח אלא אם כן הוא ביצע ...בדק את
בעל החיים ומצא שהוא חופשי מסימני מחלה העלולה לפגוע
ביעילות החיסון;
תקנה )6א()") –(2מחסן לא יחסן בעל חיים אלא אם כן הוא ביצע....
קיבל מבעליו מידע על כל טיפול רפואי שניתן לבעל החיים,
בתקופה של ארבעה עשר ימים לפני יום החיסון ומצא שאין
בטיפול כדי לפגוע ביעילות החיסון"(;
תקנה )6א()") – (3מחסן לא יחסן בעל חיים אלא אם כן הוא ביצע ...היה
בעל החיים כלב – בדק ומצא שהכלב מסומן לפי חוק ההסדרה
בסימון שפרטיו ,שהוא אימת בקורא שבבים ,רשומים
ברישיון; לא היה הכלב מסומן ,יסמנו לפי תקנות ההסדרה"(;
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תקנה  6א)") – (4היה בעל החיים כלב או חתול ,קיבל מידי בעליו הצהרה,
בחתימת ידו כי ,למיטב ידיעתו ,הכלב או החתול לא נשך בתקופה של
עשרה ימים לפחות לפני יום החיסון"(
תקנה )6ב( – )"המחסן לא ישלב חיסון נגד כלבת עם טיפול רפואי העלול
לפגוע ביעילות החיסון"(.

1,000

1,500

תקנה )6ג( – )"המחסן יאשר בטופס הרישיון ,בחתימת ידו ,את ביצוע
החיסון ומועדו"(.

250

תקנה ) 6ד( – )"היה בעל החיים כלב – יוודא המחסן את פרטי הרישום
במרכז הרישום; מצא שאין רישום במרכז – ידווח לרופא הווטרינר
העירוני בהתאם לתקנות ההסדרה"(.

250

תקנה )6ה( – )"נודע למחסן מורשה על אירוע כלבת באזור ,לא יבצע
חיסונים בבעלי חיים ששהו בו אלא באישורו של הרופא הווטרינר המחוזי
ובהתאם להוראותיו; לענין תקנת משנה זו" ,אזור" – תחום שהיקפו
וגבולותיו נקבעו בידי הרופא הווטרינר המחוזי בהתייעצות עם הרופא
הווטרינר העירוני הנוגע לענין"(.

4,000

תקנה ") – 8מחסן ידווח על כל חיסון וסימון שביצע ,בתוך  7ימים ממועד
ביצועו לרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית שבתחומה מתגורר
בעל הכלב; הדיווח ייעשה בהתאם להוראות תקנות ההסדרה"(.
) (6תקנות הכלבים )החזקת כלבים ,חתולים וקופים במאורות-בידוד ,התשי"ט -

500

1959
תקנה )2א( ובלבד שחלפו  24שעות מהמועד שבו נודע לבעל החיה על
הנשיכה") .חיה שנשכה אדם או בעל חיים ,חייב בעלה להביאה למאורת
הבידוד הקרובה תוך  24שעות ממועד הנשיכה"(.

\D:\01.01.08כלבת  -מסמכים\קנס מינהלי -תיקונים סופיים doc.7-5-08-
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2,000

הודעות מטעם הנהלת השו"ט
י"ט חשון ,תשס"ה
 3נובמבר2004 ,
תיקון -חוזר מס' :א7 / 2004 /
אל :הרופאים הווטרינריים
א.ג.נ,.
הנדון :חוק להסדרת הפיקוח על הכלבים
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג – ) 2002להלן – החוק( נכנס החודש לתוקפו.
.1
בהתאם לחוק זה ,רשיון כלב יהיה תקף רק אם הכלב יהיה מסומן באמצעות סימון תת עורי בשבב
אלקטרוני שאישר המנהל .באשר לאופן הסימון קובע החוק:

בתוקף סמכותי לפי סעיף )4א( לחוק אני מאשר כל שבב אלקטרוני שעומד בדרישות

.2
שלהלן -
א .השבב תואם תקני  ISO 11785ו ,ISO 11784 Animal -ושלוש הספרות הראשונות בו
)הספרות המהוות את קוד מדינת ישראל( הן .376
ב .בידי ספק השבבים אישור יצרן על התאמת השבב לסוג בעל החיים בו יושתל.
ג .השבב יוצר בתהליך בו אבטחת האיכות עמדה בתקן  ISO 9000לפחות.
ד .בידי ספק השבבים הצהרת יצרן השבב כי "אורך חיי השבב" הוא לפחות כאורך חיי
החיה שבה הוא מושתל וכי אינו גורם לסיכוני בריאות.
ה .השבב מסוג של קריאה בלבד ).(read only
ו .השבב משווק כשהוא ארוז באריזה סטרילית ומוכן להזרקה.
ז .השבב נרשם במרכז הרישום ,טרם שהכלב סומן בו ,ובידי המסמן אישור הרשם המעיד
על כך .אישור הרשם יכלול את מספר השבב ואת פרטי המסמן בידיו מצוי השבב.

עד  1במאי  2005מותר שימוש בשבבי  TROVANהניתנים לקריאה בקורא שבבים בתדר
.3
 128קילוהרץ ובלבד שהם נרשמו במרכז הרישום ובידי המסמן אישור הרשם המעיד על כך.
עד לתאריך זה 1 ,במאי  ,2005מותר גם השימוש בשבבים תואמי תקני  ISO 11785וISO -
 ,11784 Animalששלוש הספרות הראשונות בהם הן קוד היצרן.

בברכה,
ד"ר משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינרים )בפועל(
העתק:
לשכת שר החקלאות
מנכ"ל משרד החקלאות
יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות
הלשכה המשפטית משרד החקלאות
מ.ש.ו בשדה
מנהל המכון הווטרינרי
סגן מנהל שו'ט )אמרכלות(
מנהל המחלקה לפיקוח מוצרים מן החי
ר.ו.ר יבוא/יצוא
ר.ו.ר לבתי מטבחיים
אחראי לנושא )אפדימיולוגיה(
מנהל המעבדה לכלבת
יו"ר ועדת הכלבת
ממונה על פי חוק צעב"ח
מנהלי הלשכות הווטרינריות
הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל
ר.ו.ר "החקלאית"
מנהל שה"מ משרד החקלאות
מנהל הפיצו"ח משרד החקלאות
מנהל של"מ ,משרד החקלאות
מר צחי דותן – מערך בע"ח ,איכה'ס
רפ"ק שאול מיימון – קצין מטה לעניין צעב"ח משטרת ישראל
יו"ר העמותה לחיות מחמד
משווקי השבבים.
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י"א בטבת ,תשע"ג
 10בדצמבר1521 ,
חוזר מספר :משב 02 /2102 /
(תיקון לחוזר משב 21/21/מיום )19.21.21

לכבוד
הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות

הנדון :נוהל למתן פטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת להחזקת כלב
לפי סעיף (21ד) לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים
ביום  2.52.1520יכנס לתוקפו התיקון לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג ,1551-לפיו
יחויב כלב שאינו מעוקר או מסורס באגרת רישוי מוגדלת ,למעט כלבים שיקבלו פטור בהתאם
לנוהל המצורף.
קביעת הקריטריונים למתן פטור ,בהתאם לקבוע בחוק ,היא בסמכות מנהל השירותים
הווטרינ ריים .מתן הפטור יכול להיעשות ע"י מי שמנהל השירותים הווטרינריים הסמיכו לעניין
זה .מאחר ומתן הרישיונות להחזקת כלבים וגביית אגרת הרישוי הם בסמכות הרופאים
הווטרינריים העירוניים ברשויות המקומיות ,הוסמכו אותם רופאים וטרינריים בסמכות
להעניק את הפטור מתשלום אגרת הרישיון המוגדלת ,בהתאם לנוהל.
מצ"ב:
.2

נוהל למתן פטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת להחזקת כלב ,לפי סעיף (15ד) לחוק
להסדרת הפיקוח על כלבים,

.1

כתב מינוי לרופאים הווטרינריים העירוניים כ"מנהל" לעניין דיון בבקשות ומתן פטור לפי
סעיף (15ד)( )1לחוק.

בברכה,

ד"ר רוני עוזרי
מנהל השירותים הווטרינריים בשדה
העתק:
מנהל השירותים הווטרינריים
חברי הנהלת השירותים הווטרינריים
הלשכה המשפטית ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
דוברות משרד החקלאות ופיתוח הכפר
צבור הרופאים הווטרינרים
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נוהל פטור מתשלום אגרה מוגדלת לכלב שאינו מעוקר או מסורס
רקע:
בתוקף סמכות מנהל השירותים הווטרינריים ,בהתאם לסעיף  15לחוק להסדרת הפיקוח על
כלבים (תיקון מס'  ,)0התשע"ב  ,1521-סעיף קטן (ד) ,להלן התנאים הנדרשים לצורך קבלת
פטור מהסכום הנוסף אותו צריכים לשלם בעלי כלב שאינו מסורס  /מעוקר:
סעיף  15לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים* קובע כי:
(א) השר רשאי לקבוע אגרות שיש לשלמן בעד ביצוע פעולות לפי חוק זה ,לרבות
בעד פעולות סימון ,רישוי ומסירת מידע וכן את הדרכים והמועדים לתשלומן; ובלבד
שאגרות המשולמות לרשות המקומית בעד פעולות שהיא מבצעת לפי חוק זה ,ייקבעו
גם בהתייעצות עם שר הפנים.
(ב) השר רשאי לקבוע תוספת לאגרה כאמור בסעיף קטן (א) המשולמת לרשות
המקומית ,או סכום מסוים מאגרה כאמור ,שהרשות המקומית תעביר למשרד
החקלאות ופיתוח הכפר למימון פעילות מרכז .
(ג) על סכום האגרה המשולמת בעד רישיון להחזקת כלב מסורס או מעוקר ייווסף
סכום של  033שקלים חדשים בעד רישיון להחזקת כלב שאינו כלב כאמור (בסעיף
זה  -הסכום הנוסף); הסכום הנוסף יעודכן ב 1-בינואר של כל שנה בהתאם להוראות
לעדכון האגרה שנקבעו לפי סעיף קטן (א).
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג) המנהל רשאי –
( )1להורות בנוהל כי מתן רישיון להחזקת כלב שאינו מסורס או מעוקר יהיה
פטור מתשלום הסכום הנוסף בשל גיל או בשל מצב בריאותי של הכלב;
( )2לפי בקשה בכתב של מחזיק הכלב ומנימוקים שיירשמו – לפטור אותו
מתשלום הסכום הנוסף ,ורשאי הוא לדרוש מסמכים להוכחת קיומם של התנאים
לפטור ,אם מצא שמתקיים אחד מאלה:
(א) עקב מצבו הבריאותי של הכלב ,סירוס או עיקור יסכן בסבירות גבוהה
את חייו;
(ב) הכלב רשום ככלב טהור גזע בתאגיד שאינו למטרות רווח שמטרתו,
לפי מסמכי היסוד שלו ,היא בין השאר לאסוף ולנהל נתונים של כלבים
טהורי גזע ,והוכר על ידי ארגון בין לאומי שהנחיותיו מיושמות בפעילות
ובמסחר בין-לאומיים בכלבים טהורי גזע.
____________________________________
* הגדרות החוק והתקנות לפיקוח על כלבים תקפות גם לנוהל זה.
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 .0האישור למתן פטור מתשלום אגרה מוגדלת (להלן – "הסכום הנוסף") יהיה בסמכותו של
הרופא הווטרינר העירוני ,בהתאם לקריטריונים שנקבעו בנוהל.
 .2הבקשה לקבלת פטור תוגש על ידי הבעלים לרופא הווטרינר העירוני ,לפחות  05יום לפני
מועד מתן או חידוש הרישיון על גבי טופס הבקשה שבנספח א' להלן ,מדי שנה בעת חידוש
הרישיון של הכלב ,למעט במקרים בהם אין צורך בהגשת בקשה לפי נוהל זה.
בתקופה שעד  02.0.1520ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור כאמור בכל מועד לפני חידושו.
 .3החלטת הרופא הווטרינר העירוני ,בחתימתו ,תינתן לבעל הכלב .העתק ישמר ברשות
לתקופה שלא תפחת משבע שנים מיום הגשת הבקשה.
 .4ערר על החלטת הרופא הווטרינר העירוני יועבר למנהל השירותים הווטרינריים – בהתאם
לקבוע בחוק  .הערר יוגש ,בכתב ,בתוך חמישה ימים מיום קבלת ההודעה על החלטת
הרופא הווטרינר העירוני .העתק מהערר יועבר לרופא הווטרינר העירוני.
 .5בכל זימון של כלב שאינו מסורס/מעוקר יופיע משפט המפנה לאתר האינטרנט של השו"ט
לגבי זכאות לפטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת להחזקת כלב.
 .6כלב לגביו ניתן פטור מתשלום אגרה מוגדלת כאמור ,אשר יימצא משוטט בתקופה של
שנתיים ,תישלל זכותו לפטור ,שכן המשמעות שבעליו לא נקט אמצעים למניעת התרבות.
 .7פטור כאמור יינתן בהתקיים אחד המצבים המפורטים להלן:
א .פטור עקב גיל הכלב – לפי סעיף (21ד)( )0לחוק:
( )2כלב שגילו פחות מ 8 -חודשים פטור מתשלום הסכום הנוסף .פטור זה יינתן לשנה
אחת.
( )1כלב שקיבל לפחות  6חיסוני כלבת פטור מתשלום הסכום הנוסף .הפטור יינתן לפי
מספר חיסוני הכלבת הרשומים במאגר הארצי לרישום כלבים ו/או במאגר
המחלקה הווטרינרית הרשותית ,או אם יוצגו בפני הרופא הווטרינר הרשותי
לפחות  6רישיונות לאחזקת הכלב.
ב .פטור עקב מצב בריאותי – לפי סעיף (21ד)( )0לחוק:
על המבקש להעביר בקשה לפטור לרופא הווטרינר העירוני אשר יקבע את מצבו
הבריאותי של הכלב .יש להגיש את הבקשה ,על גבי הטופס שבנספח א' ,בצירוף
המסמכים הבאים:
( )2המלצה לפטור מתשלום הסכום הנוסף מרופא וטרינר קליני .במכתב ההמלצה
ייכלל המידע הבא:
(א) האבחנה ,הנימוקים לבקשת הפטור ומשך הזמן המבוקש לפטור (לשנה או
למשך כל חיי הכלב).
(ב) הצהרה של רופא וטרינר קליני שהרדמה ו/או ניתוח סירוס/עיקור יסכנו
בסבירות גבוהה את חייו של הכלב .בהצהרה יצוין אם מדובר במצב קבוע או
זמני.
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(ג) מסמכים רפואיים התומכים בהצהרת הרופא הווטרינר הקליני.
(ד) הצהרת בעל הכלב כי ינקוט בכל האמצעים למנוע הזדווגות של הכלב.
( )1עבור כלב הסובל מאחד או יותר מהמצבים המפורטים בנספח ב' ולבקשת בעליו
צורפו המסמכים הנדרשים – יינתן פטור בלא צורך בבירור נוסף.
( )0פטור לתשלום נוסף עקב מצב רפואי יינתן לתקופה של שנה אחת או לכל חיי
הכלב .במקרה בו ניתן פטור לשנה ,ניתן ,בהתאם למצבו הרפואי של הכלב לחדשו
בשנים הבאות.
( )9פטור רפואי שניתן יהיה תקף גם אם עבר בעל הכלב לגור ברשות אחרת.

ג .פטור עקב היות הכלב כלב טהור גזע – לפי סעיף (21ד)(()2ב) לחוק:
החוק קובע כי פטור זה יינתן בהתאם לנוהל שנקבע ,עבור כלב הרשום "בתאגיד שאינו
למטרות רווח שמטרתו ,לפי מסמכי היסוד שלו ,היא בין השאר לאסוף ולנהל נתונים
של כלבים טהורי גזע ,והוכר על ידי ארגון בין לאומי שהנחיותיו מיושמות בפעילות
ובמסחר בין-לאומיים בכלבים טהורי גזע".
על פי בדיקת השירותים הווטרינריים ,כיום הארגון היחיד שעונה לדרישות אלה
בישראל הוא ההתאחדות הישראלית לכלבנות .ארגון זה העביר להנהלת השו"ט את
האישורים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים הקבועים בחוק.
פטור עקב היות הכלב טהור גזע יינתן רק לכלב העומד בכל התנאים הבאים:
( )2בעל הכלב צירף לבקשתו צילום של תעודת הגזע של הכלב שהופקה על ידי
ההתאחדות הישראלית לכלבנות (להלן – "הי"ל") .תמונת תעודה לדוגמה מצורפת
בנספח ג'.
( )1לכלב היה רישיון החזקה תקף לפי החוק בשנתיים האחרונות ,למעט אם גילו קטן
משנתיים ושלושה חודשים או שמדובר בכלב מיבוא שהובא לארץ בתקופה זו .פטור
כאמור יינתן גם אם היה איחור של עד שלושה חודשים בחידוש הרישיון.
( )0הכלב הוא כלב גזעי ,רשום בהי"ל ולא נפסל לגידול ע"י ההי"ל ומוסדותיה .דיווח על
כך הועבר מההי"ל למרכז הארצי לרישום כלבים והכלב מסומן כ"גזעי רשום"
באתר המרכז הארצי לרישום כלבים.
( )9לחליפין ,עד להסדרת הדיווח הישיר למרכז רישום כלבים כמפורט בסעיף  ,0בעל
הכלב צירף לבקשתו אישור ההי"ל שהכלב רשום ככלב גזעי ושאינו פסול לגידול.
(א) אישור ההי"ל יהיה מקורי (לא סרוק ,צילום או פקס) ויכלול את הפרטים
הבאים :מס' סידורי של תעודת האישור ,תאריך הנפקה ,שם הכלב ,מס' שבב,
מספר סגי"ר ,גזע ,מין ,תאריך לידה של הכלב ,שם הבעלים ,כתובת הבעלים,
וכן נימוקים מיוחדים לבקשה ,כגון :כלב רבייה  /משתתף בתערוכות  /זכה
בפרסים  /אחר.
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(ב) במקרה בו בעל הכלב הרשום בתעודת היוחסין שונה מבעל הכלב הרשום
ברישיון – יכלול האישור את פרטי שניהם.
(ג) תוקפו של האישור יהיה רשום על גבי האישור ולא יעלה על שנה אחת .הרופא
הווטרינר העירוני יוודא את תוקף האישור בעת בחינת הבקשה.
( )0בעל הכלב הצהיר על גבי טופס הבקשה כי הכלב טהור הגזע שבבעלותו לא הוגדר
כ"לא מאושר להרבעה/גידול" על ידי ההי"ל וכי הוא מתחייב לדווח לרופא הווטרינר
העירוני במידה והכלב יוגדר ככזה .במידה ובוטל אישור הכלב לרבייה ,יבוטל
אוטומטית הפטור.
( )8פטור עקב היות הכלב טהור גזע יינתן לשנה אחת בכל פעם.
( )8לא יינתן פטור לבעל כלב גזעי שאינו עונה לדרישות נוהל זה.
( )6במקרה בו נדרש בירור לגבי תקפות אישור ההי"ל ניתן לפנות להנהלת ההי"ל
בדוא"ל ( ) info@ikc.org.ilאו בטלפון (.)50-8818289

ד .פטור של כלב מאומץ
אימץ אדם כלב שאין מידע לגביו אם הוא מסורס/מעוקר ,יסמנו ויחסנו כדין נגד
מחלת הכלבת ,ויגיש בקשה לרופא הרשותי לקבלת רישיון לכלב .המציא בעליו של
הכלב תוך  05ימים ממועד הגשת הבקשה אישור שהכלב סורס/עוקר ,יהיה פטור
מתשלום הסכום הנוסף עבור קבלת הרישיון.

הערה:
מובהר בזאת כי אין באמות המידה שפורטו לעיל כדי לגרוע מהחובה לעקר
או לסרס כלבים מסוכנים לפי התקנות הנוגעות לעניין.

_______________________
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נספח א'
בקשה לקבלת פטור מאגרה מוגדלת
פרטי המבקש (בעל הכלב הרשום ברישיון):
מספר ת.ז .בעל הכלב

שם בעל הכלב
כתובת הבעלים

מספר טלפון נוסף

מספר טלפון
פרטי הכלב:
שם הכלב

מספר שבב

תאריך לידה של הכלב

גזע הכלב

מין

צבע הכלב

□

פטור עקב גיל הכלב

הנימוק לבקשה ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
מסמכים מצורפים:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
הצהרת בעל הכלב:
אני _______________________ מצהיר כי אנקוט בכל האמצעים למנוע הזדווגות של
הכלב ____________________ מס' שבב ___________________ .
תאריך ___________:שם מלא____________________ חתימה_________________:

החלטת הרופא הווטרינר העירוני:

□

ניתן פטור קבוע

□ לא ניתן פטור
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□

פטור עקב מצב רפואי

הנימוק לבקשה ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
פרטי הרופא הווטרינר הקליני הממליץ:
מספר טלפון
שם
מספר רישיון

טלפון נוסף

כתובת

מסמכים מצורפים:
המלצה לפ טור הכוללת את האבחנה ,סיכום מחלה ותוצאות בדיקות שנעשו וכן הצהרה של
הרופא הווטרינר הקליני שהרדמה ו/או ניתוח סירוס/עיקור יסכנו בסבירות גבוהה את חייו של
הכלב  .בהצהרה יצוין אם מדובר במצב קבוע או זמני .במקרה בו מדובר במצב זמני ,יינתן
הפטור לשנה אחת.
הצהרת בעל הכלב:
אני _______________________ מצהיר כי אנקוט בכל האמצעים למנוע הזדווגות של
הכלב _____________ מס' שבב ___________________ .
תאריך ___________:שם מלא____________________ חתימה_________________:

החלטת הרופא הווטרינר העירוני:

□

ניתן פטור קבוע

□

ניתן פטור זמני עד ליום __________

□ לא ניתן פטור

הבעיה הרפואית בגינה ניתן הפטור_________________________________________ :
__________________________________________________________________

תאריך____________ שם הרשות ___________________________
שם מלא____________________ רישיון ______ חותמת וחתימה______________
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□

פטור עקב היות הכלב כלב טהור גזע

שם הכלב הרשום ברישיון

שם הכלב הרשום בתעודת היוחסין

גזע הכלב

צבע הכלב

בעל הכלב הרשום ברישיון

מין

מספר שבב
מספר סגי"ר

בעל הכלב הרשום בתעודת ההי"ל

א .הנימוק לבקשה:

□

הכלב הינו כלב רבייה

□

הכלב משתתף בתערוכות

□

אחר_____________________________________________________ :

ב .מסמכים מצורפים:
( )2אישור ההי"ל ,שמספרו הסידורי ___________ ,כי הכלב רשום בספר הגידול וכי
לא נפסל לגידול.
האישור יהיה מקורי (לא סרוק ,צילום או פקס) ויכלול את הפרטים הבאים :מס'
סידורי של תעודת האישור ,תאריך הנפקה ,שם הכלב ,מס' שבב ,מספר סגי"ר,
גזע ,מין ,תאריך לידה של הכלב ,שם הבעלים ,כתובת הבעלים ,נימוקים מיוחדים
לבקשה :כלב רבייה  /משתתף בתערוכות  /זכה בפרסים  /אחר.
( )1צילום רישיונות להחזקת הכלב משתי השנים הקודמות למועד הגשת הבקשה.
הצהרת בעל הכלב:
אני __________________ בעל הכלב _____________ מס' שבב _________________,
מס' סגי"ר ______________ ,מצהיר כי הכלב טהור הגזע שבבעלותי לא הוגדר כ"לא מאושר
להרבעה/גידול" על ידי ההי"ל.
אני מתחייב לדווח לרופא הווטרינר העירוני במידה והכלב יוגדר כ"לא מאושר להרבעה/גידול"
על ידי ההי"ל .ידוע לי כי במידה ובוטל אישור הכלב לרבייה ,מבוטל אוטומטית הפטור.
תאריך ___________:שם מלא____________________ חתימה_________________:
החלטת הרופא הווטרינר העירוני:

□

ניתן פטור לשנה

□

לא ניתן פטור

תאריך____________ שם הרשות ___________________________
תאריך ___________:שם מלא____________________ חתימה_________________:
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נספח ב'
מצבים רפואיים בהם ניתוח עיקור/סירוס עלול לסכן בסבירות גבוהה את חיי הכלב והמזכים
בפטור מתוספת תשלום אגרה.

אבחנה

מסמכים נדרשים

חריגת משקל קיצונית
מצב גופני בדרגה  2/0או 0/0

הצהרת הרופא הווטרינר המטפל הכוללת
את תיאור הכלב ,גובהו ומשקלו

פטור לשנה

כל בעיית לב המטופלת
תרופתית בצורה כרונית
או אוושה לבבית מעל 0/0

הצהרת הרופא הווטרינר המטפל הכוללת
את תיאור הבעיה הלבבית ,אופן הטיפול
בצרוף חלק התיק הרפואי הרלוונטי.

פטור קבוע

בעיית לב אקוטית

פירוט האבחנה על פי תוצאות בדיקות
 EKGאו אקו לב

פטור לשנה

מחלות דרכי נשימה:
שעול כרוני  ,בצקת ריאות,
גידולים במערכת הנשימה

הצהרת הרופא הווטרינר המטפל הכוללת
תיאור הממצאים ,בצרוף חלק התיק
הרלוונטי

פטור לשנה

מחלת כליות כרונית
המתבטאת בערכים:
Cr> 2.5 
USG <1.020 
 או חריגה בUPC :

הצהרת הרופא הווטרינר המטפל הכוללת
תיאור הממצאים אליה יצורפו תוצאות
בדיקות דם ושתן

פטור קבוע

בעיית כבד תפקודית
המתבטאת בחריגות במדדי
דםAlb, Glu, Bilirubin, :
Bile acids

הצהרת הרופא הווטרינר המטפל הכוללת
תיאור הממצאים ,אליה מצורפים
תוצאות
בדיקות הדם וחלק התיק הרפואי
הרלוונטי
הצהרת הרופא הווטרינר המטפל הכוללת פטור לשנה
תיאור הממצאים ,אליה מצורפים
תוצאות
בדיקות הדם (ספירת מכונה בליווי משטח)

בעיות קרישת דם:
חריגה של  25%מהנורמה ל-
PT PTT

הצהרת הרופא הווטרינר המטפל הכוללת
תיאור הממצאים

פטור לשנה

מחלה טרמינלית
(כל מחלה שעל פי
הסטטיסטיקה בספרות
מקצועית עדכנית אורך החיים
הצפוי הוא פחות משנה)

הצהרת הרופא הווטרינר המטפל הכוללת
תיאור הממצאים ,אליה מצורף חלק
התיק הרלוונטי ובדיקות התומכות
באבחנה לרבות ההפניה הרלוונטית
לספרות המקצועית

פטור לשנה

בעיות מערכת עצבים מרכזית
המתבטאת בעוויתות,
פרכוסים ,חולשת גפים ו/או
חולשת שרירי נשימה

הצהרת הרופא הווטרינר המטפל הכוללת
תיאור הממצאים ,אליה מצורף חלק
התיק הרלוונטי ובדיקות התומכות
באבחנה

פטור לשנה

חריגות בולטות במדדי דם:
ספירה לבנה מעל  15אלף
אנמיה ( PCVפחות מ)05%-
טסיות מתחת ל215-

פטור לשנה
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינרים ובריאות המקנה
השירותים הווטרינרים בשדה

נספח ג'
תעודת יוחסין שניתנת על ידי ההתאחדות הישראלית לכלבנות:

צד שני:
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינרים ובריאות המקנה
השירותים הווטרינרים בשדה

תעודת יוחסין שניתנת על ידי ההתאחדות הישראלית לכלבנות לכלב שאינו מאושר לגידול:
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