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חוק לתיקון פקודת הכלבת )מס' 6(, התשפ"א-2020*

בפקודתהכלבת,11934)להלן-הפקודה(,בסעיף1-2רתיקוןסעיף2

בהגדרה"בעלחי",בכלמקום,במקום"בעלחי"יבוא"בעלחיים"והמילים"או )1(
עוף"-יימחקו;

אחריההגדרה"בקר"יבוא: )2(

בפיקוח חתול או כלב להחזקת היתר - והשגחה" בפיקוח להחזקה ""היתר
והשגחהשלאבמאורתבידודשניתןלפיסעיפים4ב)א(ו־16)ד(או)ה(;

"חוקלהסדרתהפיקוחעלכלבים"-חוקלהסדרתהפיקוחעלכלבים,התשס"ג-
;";22002

בהגדרה"בעלים",בכלמקום,במקום"בעלחי"יבוא"בעלחיים"; )3(

בסופויבוא: )4(

""שרהחקלאות"-שרהחקלאותופיתוחהכפרר"

בסעיף4לפקודה-2רתיקוןסעיף4

בסעיףקטן)1(- )1(

ברישה,במקום"בעלחי"יבוא"בעלחיים"; )א(

בפסקה)ב(,במקום"הבעלחי"יבוא"בעלהחיים"; )ב(

אחריפסקה)ב(יבוא: )ג(

עלאףהאמורבפסקה)ב(,בעליםשלכלבאוחתולשניתןלוהיתר ")ג(
שר שקבע לתקנות בהתאם להחזיקם חייב והשגחה בפיקוח להחזקה
החקלאותלפיסעיף16)ד(אובהתאםלהוראותסעיף16)ה(,לפיהעניין,

ובהתאםלתנאיההיתרר";

במקוםסעיפיםקטנים)2(עד)4(יבוא: )2(

כלבעלחייםשהוחזקבבידודאובפיקוחשלאבמאורתבידודכאמורבסעיף )2("
קטן)1()ב(או)ג(,יוחזקכאמורעדתוםעשרהימיםמיוםהנשיכהאוהמגעכאמור

בסעיף4אר

בתוםימיהבידודאוההחזקהבפיקוחחייברופאוטרינרעירוניאורופא )3(
וטרינרממשלתי,אםהתבררלוכיבעלהחייםנקימכלבת,להתיראתשחרורו

מהבידודאומההחזקהבפיקוחר

הוחזקבעלחייםבמאורתבידודובתוםימיהבידודכאמורלאהחזיר)4( )א(
הבעליםאתבעלהחייםלרשותו,רשאירופאוטרינרעירוניאורופאוטרינר
ממשלתי,לפיהעניין,למסוראתבעלהחייםלהחזקתושלאחר,ואםלא

ניתןלעשותכןבמאמץסבירובפרקזמןסביר-להורותעלהמתתור

המתתבעלהחייםכאמורבפסקה)א(תבוצעתוךמניעתסבלמיותר, )ב(
ובעליושלבעלהחייםיישאבהוצאותההמתהר

התקבלבכנסתביוםכ"דבחשווןהתשפ"א)11בנובמבר2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הכנסת-52פ,מיוםכ"זבאלולהתש"ף)16בספטמבר2020(,עמ'66ר

ע"ר1934,תוס'1,עמ')ע(242,)א(242;ס"חהתשע"ו,עמ'302ר 1

ס"חהתשס"ג,עמ'216ר 2

הערות



67 ספרהחוקים66פ2,כ"חבחשווןהתשפ"א,2020ר11ר15

לאיורהרופאוטרינרכאמורבפסקה)א(אלאלאחרשמסרלבעליו )ג(
שלבעלהחייםהודעהעלכוונתולפעוללפיהוראותאותהפסקהונתן
לבעליםהזדמנותלטעוןאתטענותיובתוך14ימיםמיוםמסירתההודעה;
ההודעהתימסראישיתלבעליושלבעלחייםאותישלחבדואררשום;אם
איןאפשרותלמצואאתהבעלים,תימסרההודעההאישיתלאחדמבני
משפחתוהגרעימוושלפימראיתעיןמלאולופ1שנים,ואםהיהבעליושל
בעלהחייםתאגידאוחברבניאדם,תימסרההודעהלמנהלאולמורשה
בו;הודעהשנמסרהאישית,יראואותהכאילונתקבלהבמועדהמסירה;
נשלחההודעהבדואררשום,יראואותהכאילונתקבלהבתוךשבועימים

מיוםשנשלחהר

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילפגועבזכותהשלרשותמקומיתלפי )ד(
סעיףקטן)5()ב(ר";

בסעיףקטן)5(- )3(

בכלמקום,במקום"הבעלחי"יבוא"בעלהחיים"; )א(

בפסקה)ב(,במקום"סימן)א(מסעיףקטן)3(מסעיףזה"יבוא"סעיףקטן)3("; )ב(

בסעיףקטן)6(,במקום"בעלחי"יבוא"בעלחיים"ר )4(

אחריסעיף4אלפקודהיבוא:3רהוספתסעיף4ב

"היתרלהחזקה
בפיקוחוהשגחה

לבקשתבעליושלכלבאוחתולשנשךאדםאושהיה4בר )א(
במגעעםאדםכאמורבסעיף4א,ייתןרופאוטרינרעירוני
אורופאוטרינרממשלתיהיתרלהחזיקאתהכלבאוהחתול
בפיקוחוהשגחהשלאבמאורתבידודכפישייקבעבהיתר,
התנאים בהתקיים הבעלים, של מגוריו במקום לרבות
ובהתאם 16)ד( המקדמייםשקבעשרהחקלאותלפיסעיף
להוראותשקבעלפיהסעיףהאמוראובהתקייםהתנאים

שנקבעובסעיף16)ה(,לפיהענייןר

כלעודלאניתןהיתרלהחזקהבפיקוחוהשגחהיפעל )ב(
הבעליםבהתאםלהוראותסעיף4)1()ב(ר"

בסעיף5לפקודה-4רתיקוןסעיף5

בכותרתהשוליים,במקום"בעליחי"יבוא"בעליחיים"; )1(

בכלמקום,המילים"משתולליםאו"-יימחקור )2(

בסעיף6לפקודה-5רתיקוןסעיף6

בכותרתהשוליים,במקום"בעליחי"יבוא"בעליחיים"; )1(

בכלמקום,במקום"בעלחי"יבוא"בעלחיים"ובמקום"הבעלחי"יבוא"בעל )2(
החיים"ר

בסעיף7לפקודה-6רתיקוןסעיף7

בכותרתהשוליים,במקום"בעליחי"יבוא"בעליחיים"; )1(

בכלמקום,במקום"בעלחי"יבוא"בעלחיים"ובמקום"הבעלחי"יבוא"בעל )2(
החיים"ר

בסעיף10לפקודה,בכותרתהשוליים,במקום"בעליחי"יבוא"בעליחיים"ר7רתיקוןסעיף10

לאיורהרופאוטרינרכאמורבפסקה)א(אלאלאחרשמסרלבעליו )ג(
שלבעלהחייםהודעהעלכוונתולפעוללפיהוראותאותהפסקהונתן
לבעליםהזדמנותלטעוןאתטענותיובתוך14ימיםמיוםמסירתההודעה;
ההודעהתימסראישיתלבעליושלבעלחייםאותישלחבדואררשום;אם
איןאפשרותלמצואאתהבעלים,תימסרההודעההאישיתלאחדמבני
משפחתוהגרעימוושלפימראיתעיןמלאולופ1שנים,ואםהיהבעליושל
בעלהחייםתאגידאוחברבניאדם,תימסרההודעהלמנהלאולמורשה
בו;הודעהשנמסרהאישית,יראואותהכאילונתקבלהבמועדהמסירה;
נשלחההודעהבדואררשום,יראואותהכאילונתקבלהבתוךשבועימים

מיוםשנשלחהר

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילפגועבזכותהשלרשותמקומיתלפי )ד(
סעיףקטן)5()ב(ר";

בסעיףקטן)5(- )3(

בכלמקום,במקום"הבעלחי"יבוא"בעלהחיים"; )א(

בפסקה)ב(,במקום"סימן)א(מסעיףקטן)3(מסעיףזה"יבוא"סעיףקטן)3("; )ב(

בסעיףקטן)6(,במקום"בעלחי"יבוא"בעלחיים"ר )4(

הוספתסעיף4באחריסעיף4אלפקודהיבוא:3ר

"היתרלהחזקה
בפיקוחוהשגחה

לבקשתבעליושלכלבאוחתולשנשךאדםאושהיה4בר )א(
במגעעםאדםכאמורבסעיף4א,ייתןרופאוטרינרעירוני
אורופאוטרינרממשלתיהיתרלהחזיקאתהכלבאוהחתול
בפיקוחוהשגחהשלאבמאורתבידודכפישייקבעבהיתר,
התנאים בהתקיים הבעלים, של מגוריו במקום לרבות
ובהתאם 16)ד( המקדמייםשקבעשרהחקלאותלפיסעיף
להוראותשקבעלפיהסעיףהאמוראובהתקייםהתנאים

שנקבעובסעיף16)ה(,לפיהענייןר

כלעודלאניתןהיתרלהחזקהבפיקוחוהשגחהיפעל )ב(
הבעליםבהתאםלהוראותסעיף4)1()ב(ר"

תיקוןסעיף5בסעיף5לפקודה-4ר

בכותרתהשוליים,במקום"בעליחי"יבוא"בעליחיים"; )1(

בכלמקום,המילים"משתולליםאו"-יימחקור )2(

תיקוןסעיף6בסעיף6לפקודה-5ר

בכותרתהשוליים,במקום"בעליחי"יבוא"בעליחיים"; )1(

בכלמקום,במקום"בעלחי"יבוא"בעלחיים"ובמקום"הבעלחי"יבוא"בעל )2(
החיים"ר

תיקוןסעיף7בסעיף7לפקודה-6ר

בכותרתהשוליים,במקום"בעליחי"יבוא"בעליחיים"; )1(

בכלמקום,במקום"בעלחי"יבוא"בעלחיים"ובמקום"הבעלחי"יבוא"בעל )2(
החיים"ר

תיקוןסעיף10בסעיף10לפקודה,בכותרתהשוליים,במקום"בעליחי"יבוא"בעליחיים"ר7ר
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בסעיף16לפקודה-פרתיקוןסעיף16

בסעיףקטן)ב(,האמורבויסומןכפסקה")1(",ואחריהיבוא: )1(

שרהחקלאותרשאי,בהתייעצותעםשרהפניםובאישורועדתהכלכלהשל )2("
הכנסת,להתקיןתקנותהקובעותאגרותבעדהיתרלהחזקהבפיקוחוהשגחהר";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

שרהחקלאות,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבועבתקנות- ")ד(

תנאיםמקדמייםלמתןהיתרלהחזקהבפיקוחוהשגחהלפיסעיף )1(
4ב,וכןהוראותלענייןהחזקתבעלחייםבבידוד,ובכללזהלענייןפיקוח
והשגחהעלבעלחייםבידיהבעלים,הבאתולבדיקותוטרינריות,הגבלת
תנועתווהחזקתוברשותהרבים,בידודומבעליחייםאחריםוחובותתיעוד

ודיווחשיחולועלהבעלים;

חובהלהפקידערובהכספיתלהבטחתקיומםשלהתנאיםוההגבלות )2(
שנקבעובהיתרלהחזקהבפיקוחוהשגחהאםמצאכיהפקדתערובה
והעילות הערובה סכום את כאמור, התנאים הבטחת לשם נדרשת
למימושה,לרבותלשםגבייתקנסמינהלי,ואתהדרכיםלהפקדתהערובה
ומימושה,וכןמקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהפחיתאת

סכוםהערובהר

ההוראותבענייניםהמוסדריםלהלןיחולועלהחזקתכלבאוחתולבמקום )ה(
סעיף לפי הוראות עניין אותו לגבי נקבעו לא עוד כל בידוד, מאורת שאינו

קטן)ב()2(או)ד()1(:

בקשהלקבלתהיתרלהחזקהבפיקוחוהשגחהלפיסעיף4ב)א()בסעיף )1(
זה-היתר(תהיהערוכהלפיהטופסשבתוספתותוגשלרופאהווטרינר
העירונישלהרשותהמקומיתשבתחומהמבקשהבעליםלהחזיקאתבעל
החייםבפיקוחוהשגחהאולרופאוטרינרממשלתי;במועדהגשתהבקשה

ישלםהמבקשאגרהבסכוםשל365שקליםחדשים;

היתר לתת רשאי ממשלתי וטרינר רופא או עירוני וטרינר רופא )2(
בהתקייםכלהתנאיםהמפורטיםלהלן,לפיהעניין:

בבדיקהשערךרופאוטרינרעירוניאורופאוטרינרממשלתי )א(
לאנמצאוסימניםקלינייםהמעליםחשדלכלבת;

בשלושתהחודשיםשקדמולנשיכהאולמגעכאמורבסעיף4א )ב(
הכלבאוהחתוללאנמצאבאזורשהוכרזכנגועבכלבתלפיסעיף9;

בהתאםלמידעשבידירופאוטרינרעירוניאורופאוטרינר )ג(
ממשלתי,הכלבאוהחתוללאהיהבמגעעםבעלחייםשחשוד
כנגועבכלבתב־45הימיםשקדמולמועדהנשיכהאולמועדהמגע

כאמורבסעיף4א;

אםבעלהחייםהואכלב-היהלבעליורישיוןבתוקףלפי )ד(
סעיף3לחוקלהסדרתהפיקוחעלכלביםבמועדהנשיכהאובמועד

המגעכאמורבסעיף4א;

ספרהחוקים66פ2,כ"חבחשווןהתשפ"א,2020ר11ר15
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אםבעלהחייםהואחתול-רופאוטרינרעירוניאורופא )ה(
וטרינרממשלתישוכנע,עלבסיסתיעודבכתבמרופאוטרינרמחסן,
שהחתולחוסןבחיסוןכלבתב־15החודשיםשקדמולמועדהנשיכה

אוהמגעכאמורבסעיף4א;

אםבעלהחייםהואכלב-הואלאנתפסאותועדמשוטטלפי )ו(
חוקלהסדרתהפיקוחעלכלביםבהיותומוחזקבידיהמבקשיותר
מפעמייםבשנתייםשקדמולמועדהנשיכהאוהמגעכאמורבסעיף
4א,ואםישכלביםאחריםבמקוםשבואמוריםלהתבצעהפיקוח

וההשגחה-גםהםלאנתפסואותועדוכאמורבאותהתקופה;

ביקשהבעליםלהחזיקאתהכלבאוהחתולבפיקוחוהשגחה )ז(
במקוםשאינוברשותו-ניתנההתחייבותהמחזיקבאותומקום
לפי ההיתר כאמורבהתאםלהוראותסעיףזהולתנאי להחזיקו

הטופסשבתוספת;

עלאףהאמורבפסקה)2(,רופאוטרינרעירוניאורופאוטרינרממשלתי )3(
רשאילהתירהחזקהשלכלבאוחתולבפיקוחוהשגחהבמרפאהוטרינרית
גםאםלאהתמלאוכלהתנאיםהאמוריםבאותהפסקה,ובלבדששוכנעכי
מתקיימיםהתנאיםהמפורטיםלהלן,והרופאהווטרינרהאחראיבמרפאה
אישרכיהואמסכיםלהחזקתובפיקוחוהשגחהבמרפאהוהתחייבלעמוד

בדרישותהקבועותלהלןובפסקה)6(:

ישסיבהרפואיתהמצדיקהשלאלהחזיקובמאורתבידוד; )א(

הואיוחזקבחדרנפרדבמרפאהשלאמוחזקבובעלחייםנוסף, )ב(
אולםניתןלהחזיקועםבעלחייםנוסףהמוחזקגםהואבפיקוח

והשגחהבמרפאהלפיפסקהזו;

הואיטופלרקעלידיצוותרפואימחוסןנגדכלבתולאנשים )ג(
אחריםלאתהיהגישהאליו,למעטבעליו;

החדרשבוהואמוחזקיהיהנעולכלזמןשאיןבואישצוות )ד(
רפואי;

פרטי של רישום ינהל במרפאה האחראי הווטרינר הרופא )ה(
האנשיםשהיואיתובמגעבתקופהשבההיהמוחזקבמרפאה;

לאיינתןהיתרלפיפסקאות)2(או)3(אםרופאוטרינרעירוניאורופא )4(
וטרינרממשלתיסבורכיהחזקתהכלבאוהחתולשלאבמאורתבידוד

עלולהלסכןאתהציבור;

ניתןהיתרלפיפסקה)2(,יחולוהוראותאלה: )5(

הבעליםאוהמחזיקבמקוםהפיקוחוההשגחה,לפיהעניין, )א(
יביאאתהכלבאוהחתוללבדיקהוטרינריתשלרופאוטרינרעירוני
אורופאוטרינרממשלתיבמקוםובמועדשנקבעובהיתר,וכןביום
העבודההראשוןשלאחרתוםעשרתהימיםממועדהנשיכהאו
המגעכאמורבסעיף4א;הבעליםאוהמחזיקידאגלהביאאתהכלב
אוהחתוללבדיקהגםבכלמקרהשלשינויבהתנהגותאובמצב

הבריאותישלושניתןלהבחיןבו,וכןבמקרהמוות;

אםבעלהחייםהואחתול-רופאוטרינרעירוניאורופא )ה(
וטרינרממשלתישוכנע,עלבסיסתיעודבכתבמרופאוטרינרמחסן,
שהחתולחוסןבחיסוןכלבתב־15החודשיםשקדמולמועדהנשיכה

אוהמגעכאמורבסעיף4א;

אםבעלהחייםהואכלב-הואלאנתפסאותועדמשוטטלפי )ו(
חוקלהסדרתהפיקוחעלכלביםבהיותומוחזקבידיהמבקשיותר
מפעמייםבשנתייםשקדמולמועדהנשיכהאוהמגעכאמורבסעיף
4א,ואםישכלביםאחריםבמקוםשבואמוריםלהתבצעהפיקוח

וההשגחה-גםהםלאנתפסואותועדוכאמורבאותהתקופה;

ביקשהבעליםלהחזיקאתהכלבאוהחתולבפיקוחוהשגחה )ז(
במקוםשאינוברשותו-ניתנההתחייבותהמחזיקבאותומקום
לפי ההיתר כאמורבהתאםלהוראותסעיףזהולתנאי להחזיקו

הטופסשבתוספת;



עלאףהאמורבפסקה)2(,רופאוטרינרעירוניאורופאוטרינרממשלתי )3(
רשאילהתירהחזקהשלכלבאוחתולבפיקוחוהשגחהבמרפאהוטרינרית
גםאםלאהתמלאוכלהתנאיםהאמוריםבאותהפסקה,ובלבדששוכנעכי
מתקיימיםהתנאיםהמפורטיםלהלן,והרופאהווטרינרהאחראיבמרפאה
אישרכיהואמסכיםלהחזקתובפיקוחוהשגחהבמרפאהוהתחייבלעמוד

בדרישותהקבועותלהלןובפסקה)6(:

ישסיבהרפואיתהמצדיקהשלאלהחזיקובמאורתבידוד; )א(

הואיוחזקבחדרנפרדבמרפאהשלאמוחזקבובעלחייםנוסף, )ב(
אולםניתןלהחזיקועםבעלחייםנוסףהמוחזקגםהואבפיקוח

והשגחהבמרפאהלפיפסקהזו;

הואיטופלרקעלידיצוותרפואימחוסןנגדכלבתולאנשים )ג(
אחריםלאתהיהגישהאליו,למעטבעליו;

החדרשבוהואמוחזקיהיהנעולכלזמןשאיןבואישצוות )ד(
רפואי;

פרטי של רישום ינהל במרפאה האחראי הווטרינר הרופא )ה(
האנשיםשהיואיתובמגעבתקופהשבההיהמוחזקבמרפאה;

לאיינתןהיתרלפיפסקאות)2(או)3(אםרופאוטרינרעירוניאורופא )4(
וטרינרממשלתיסבורכיהחזקתהכלבאוהחתולשלאבמאורתבידוד

עלולהלסכןאתהציבור;

ניתןהיתרלפיפסקה)2(,יחולוהוראותאלה: )5(

הבעליםאוהמחזיקבמקוםהפיקוחוההשגחה,לפיהעניין, )א(
יביאאתהכלבאוהחתוללבדיקהוטרינריתשלרופאוטרינרעירוני
אורופאוטרינרממשלתיבמקוםובמועדשנקבעובהיתר,וכןביום
העבודההראשוןשלאחרתוםעשרתהימיםממועדהנשיכהאו
המגעכאמורבסעיף4א;הבעליםאוהמחזיקידאגלהביאאתהכלב
אוהחתוללבדיקהגםבכלמקרהשלשינויבהתנהגותאובמצב

הבריאותישלושניתןלהבחיןבו,וכןבמקרהמוות;
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בכלזמןההחזקהבפיקוחוהשגחה,הבעליםאוהמחזיקבמקום )ב(
הפיקוחוההשגחהינקטואמצעיםסביריםלמנועמגעשלהכלבאו
החתולעםכלאדםאובעלחייםאחר,למעטמישנמצאבמקום

הפיקוחוההשגחהדרךקבע;

הבעליםאוהמחזיקבמקוםהפיקוחוההשגחהחייבלדווח )ג(
מיידלרופאהווטרינרשנתןאתההיתרעלכלאלה:

כלשינויבמצבהבריאותישלהכלבאוהחתול; )1(

בריחהשלהכלבאוהחתולממקוםהפיקוחוההשגחה )2(
אויציאהשלומהמקוםבלאהשגחה;

מגעשלהכלבאוהחתולעםאדםאובעלחייםאחר, )3(
למעטמישנמצאבמקוםהפיקוחוההשגחהדרךקבע;

אםבעלהחייםהואחתול-איןלהוציאוממקוםהפיקוח )ד(
וההשגחהאלאלצורךבדיקהכאמורבפסקתמשנה)א(,כשהוא

בכלובנשיאההמתאיםלמידותיו;

אםבעלהחייםהואכלב- )ה(

איןלהוציאוממקוםהפיקוחוההשגחהאלאלמרחק )1(
שאינועולהעל500מטריםמהמקוםאולצורךבדיקהכאמור
בפסקתמשנה)א(,כשהואמוחזקעלידיאדםשמלאולופ1

שניםברצועהשאורכהאינועולהעל2מטריםופיוחסום;

לגני ציבוריים, לגנים כלבים, לגינות להכניסו אין )2(
משחקיםולמוסדותחינוך;

ניתןהיתרלפיפסקה)3(,ידווחהרופאהווטרינרהאחראיבמרפאה )6(
לנותןההיתרעלמצבושלבעלהחייםבשלושהמועדיםבתקופתהפיקוח
וההשגחהכפישיורהנותןההיתר,וכןעלכלשינויבמצבוהבריאותישל
בעלהחייםועלבריחהאויציאהשלומהפיקוחבמרפאה,ויפעלבהתאם

להנחיותנותןההיתר;

)3(,יפעלהבעליםלפי )2(או כלעודלאניתןהיתרלפיפסקאות )7(
הוראותסעיפים4)1()ב(ו־4א;

רופאוטרינרעירוניאורופאוטרינרממשלתירשאילבטללאלתר )פ(
היתרשניתןלפיסעיףזהבהתקייםאחדמאלה:

ההיתרניתןעלסמךמידעכוזב,שגוי,מטעהאוחלקי; )א(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןההיתר; )ב(

תנאי הפר וההשגחה הפיקוח במקום המחזיק או הבעלים )ג(
מתנאיההיתראוהוראהמההוראותלפיהפקודה;

בוטלההיתר,יעבירהבעליםאוהמחזיקאתהכלבאוהחתולמייד )9(
למאורתבידודכפישהורההרופאהווטרינרהעירוניאוהרופאהווטרינר

הממשלתי,לפיהענייןר"
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בסוףהפקודהיבוא:9רהוספתתוספת

"תוספת

)סעיף16)ה((

טופס בקשה והיתר - החזקת כלב או חתול בפיקוח והשגחה

תאריך:__________

לכבוד

___________)שםהרשותהמקומית(/הרופאהווטרינר הרופאהווטרינרהעירונישל
הממשלתי

הנדון: בקשה להחזקת כלב או חתול בפיקוח והשגחה
לפי סעיף 4ב לפקודת הכלבת

אני,החתומ/המטה,מבקש/תבזהלקבלהיתרלהחזקתבעלחייםבפיקוחוהשגחה
לפיסעיף4בלפקודתהכלבתר

פרטי המבקש:

__________________ __________________מספרזהות: שםמלא:

__________________________________________________________ כתובת:

____________________דואראלקטרוני:__________________________ מספרטלפון:

המבקש/תרשום/מה//אינו/הרשום/מהכבעליםבמרכזהארצילרישוםכלבים)מחק
אתהמיותר(ר

אםהמבקש/תאינו/ההבעלים,ישלצייןאתהקשרביןהמבקשלבעלים:______________

פרטי בעל החיים:

סוגבעלהחיים:_____________________________)כלב/חתול(

תיאורבעלהחיים)גזע,צבע,גיל,זכר/נקבה(:___________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

מספרשבב)כלב-חובה;חתול-אםיש(:___________

מועדהחיסוןהאחרוןלכלב:_________________________

פרטים על המקום המבוקש להחזקה בפיקוח והשגחה:

פרטי המחזיק במקום:

_____________________ __________________________מספרזהות: שםמלא:

____________________________________________________________ כתובתהמחזיק:

__________________________ ______________________דואראלקטרוני: מספרטלפון:

פרטים על המקום: 

__________________________________________________________________ כתובתהמקום:

ביתפרטי/מרפאה/פנסיון/אחר:___________________________)מחקאתהמיותר(

_____________________________

חתימתהמבקש/ת

הוספתתוספתבסוףהפקודהיבוא:9ר

"תוספת

)סעיף16)ה((

טופס בקשה והיתר - החזקת כלב או חתול בפיקוח והשגחה

תאריך:__________

לכבוד

הווטרינר המקומית(/הרופא הרשות )שם ___________ של העירוני הווטרינר הרופא
הממשלתי

הנדון: בקשה להחזקת כלב או חתול בפיקוח והשגחה
לפי סעיף 4ב לפקודת הכלבת

אני,החתומ/המטה,מבקש/תבזהלקבלהיתרלהחזקתבעלחייםבפיקוחוהשגחה
לפיסעיף4בלפקודתהכלבתר

פרטי המבקש:

__________________ __________________מספרזהות: שםמלא:

__________________________________________________________ כתובת:

____________________דואראלקטרוני:__________________________ מספרטלפון:

המבקש/תרשום/מה//אינו/הרשום/מהכבעליםבמרכזהארצילרישוםכלבים)מחק
אתהמיותר(ר

אםהמבקש/תאינו/ההבעלים,ישלצייןאתהקשרביןהמבקשלבעלים:______________

פרטי בעל החיים:

סוגבעלהחיים:_____________________________)כלב/חתול(

תיאורבעלהחיים)גזע,צבע,גיל,זכר/נקבה(:___________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

מספרשבב)כלב-חובה;חתול-אםיש(:___________

מועדהחיסוןהאחרוןלכלב:_________________________

פרטים על המקום המבוקש להחזקה בפיקוח והשגחה:

פרטי המחזיק במקום:

_____________________ __________________________מספרזהות: שםמלא:

____________________________________________________________ כתובתהמחזיק:

__________________________ ______________________דואראלקטרוני: מספרטלפון:

פרטים על המקום: 

__________________________________________________________________ כתובתהמקום:

ביתפרטי/מרפאה/פנסיון/אחר:___________________________)מחקאתהמיותר(

_____________________________

חתימתהמבקש/ת
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ישלצרףלבקשה,כתנאילבחינתה,אתהמסמכיםשלהלן:

צילוםתעודתהזהותשלהמבקש/תראםהבקשההיאלהחזקתבעלחייםבמקום 
שאינובהחזקתהבעלים,ישלצרףגםצילוםתעודתהזהותשלהמחזיקבמקוםר

אםהבקשההיאלהחזקתכלב-רישיוןלהחזקתכלבר 

אםהבקשההיאלהחזקתחתול-אסמכתאותלביצועחיסוניכלבתר 

אםהבקשההיאלהחזקתכלבאוחתולבפיקוחבמרפאהוטרינרית-תיעודרפואי 
עלקיוםסיבהרפואיתהמצדיקהשלאלהחזיקובמאורתבידודר

הצהרה והתחייבות

אניהחתומ/ה*מטה_______________מספרזהות_______________מצהיר/הומתחייב/ת
בזהכלהלן:

אניהבעליםשלבעלהחייםשפרטיורשומיםלעילר 1ר

בעלהחייםשפרטיורשומיםלעיל- 2ר

שבהתאם באזור לנשיכה שקדמו החודשים שלושת במהלך נמצא לא )א(
למידעשנמסרלימהרופאהווטרינרהעירוניאומהרופאהווטרינרהממשלתי

הוכרזכנגועבכלבתלפיסעיף9לפקודתהכלבת;

לאהיהבמגעעםבעלחייםשחשודכנגועבכלבתבמהלך45הימיםשקדמו )ב(
למועדהנשיכה,למיטבידיעתיר

בעלהחייםיוחזקעלידי___________________ב–_____________________ר 3ר

אנימתחייב/תלעמודבכלהדרישותהקבועותבסעיפים4בו־16)ה()5(לפקודת 4ר
הכלבתובתנאיההיתרלהחזקתבעלהחייםבבידודבמקוםשאינומאורתבידודר

_______________________

תאריך

_______________________________

חתימתהמצהיר/ה

אםהבקשההיאלהחזקתבעלחייםבמקוםשאינובהחזקתהבעלים,גםעלהמחזיק *
במקוםלחתוםעלההצהרהשלהלן:

הצהרה והתחייבות של מחזיק שאינו הבעלים

_______________מצהיר/הומתחייב/ת _______________מספרזהות אניהחתומ/המטה
בזהכלהלן:

בעלהחייםשפרטיורשומיםלעיליוחזקעלידי_______________ב–_________________ר

הייתה הבקשה להחזקת בעל החיים בהיתר לפי סעיף 16)ה()2( לפקודת הכלבת -

אנימתחייב/תלעמודבכלהדרישותהקבועותבסעיפים4בו־16)ה()5(לפקודתהכלבת
ובתנאיההיתרלהחזקתבעלהחייםבבידודבמקוםשאינומאורתבידודר

הייתה הבקשה להחזקת בעל החיים בהיתר לפי סעיף 16)ה()3( לפקודת הכלבת במרפאה 
וטרינרית -
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____________מתקיימים ________________בכתובת אנימצהירכיבמרפאההווטרינרית
התנאיםהמאפשריםעמידהבדרישותהמפורטותבסעיף16)ה()3(לפקודתהכלבתר

אנימתחייבלעמודבכלהדרישותהקבועותבסעיפים4ב,16)ה()3(ו־16)ה()6(לפקודת
הכלבתובתנאיההיתרלהחזקתבעלהחייםבבידודבמקוםשאינומאורתבידודר

_______________________

תאריך

___________________________

חתימתהמצהיר/ה

היתר להחזקת בעל חיים בפיקוח במקום שאינו מאורת בידוד

אניהח"מ,__________,המשמשכרופאהווטרינרהעירוניב_____/רופאוטרינרממשלתי
)מחקאתהמיותר(,מתירל__________להחזיקאתבעלהחייםשפרטיורשומיםלעיל
בפיקוחוהשגחהבמקוםשאינומאורתבידודכמפורטבטופסהבקשה,לאחרשבדקתי
כימתקיימיםהתנאיםהקבועיםבסעיף16)ה()5(/16)ה()6(לפקודתהכלבת)מחקאת

המיותר(ר

בעלהחייםיובאעלידיבעליו/מחזיקולבדיקהביום_________,בשעה________,במקום
________________ר

מצורףלהיתרנוסחסעיף16)ה(לפקודתהכלבתומסומנותבוהדרישותשעלהמחזיק
לעמודבהןר

אםהבקשההיאלהחזקתבעלחייםבמקוםשאינובהחזקתהבעלים,יימסרועותקים
מההיתרהןלבעליםוהןלמחזיקבמקוםר

אםהבקשההיאלהחזקתבעלחייםברשותמקומיתשאינהמקוםההחזקההקבוע
שלהכלבאוהחתול,יישלחעותקלרופאהווטרינרהעירוניבמקוםההחזקההקבוער

הוראותנוספותלהחזקתבעלהחייםבפיקוחוהשגחה-

________________________________________________________________________________________

פרטיהתקשרותלצורךדיווחלפיסעיף16)ה()5()ג(או16)ה()6(לפקודתהכלבת-טלפון
מספר:__________________

_______________________

תאריך

_____________________________

חתימתנותןההיתר"

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ר ט ס ו ש  ן ו ל א
שרהחקלאותופיתוחהכפר

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

____________מתקיימים ________________בכתובת אנימצהירכיבמרפאההווטרינרית
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הכלבתובתנאיההיתרלהחזקתבעלהחייםבבידודבמקוםשאינומאורתבידודר
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תאריך

___________________________
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