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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברות הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת )מס' 6( )היתר להחזיק בעל חיים בפיקוח והשגחה 
שלא במאורת בידוד(, התש"ף–2020 *

בפקודת הכלבת, 34ו1 1 )להלן – הפקודה(, בכל מקום – 1 החלפת מו ח

במקום "בעל חי" יבוא "בעל חיים";  )1(

במקום "הבעל חי" יבוא "בעל החיים";  )2(

במקום "בעלי חי" יבוא "בעלי חיים".  )3(
בסעיף 2 לפקודה – 2 תיקון סעיף 2

בהגדרה "בעל חי", המילים "או עוף" – יימחקו;  )1(

אחרי ההגדרה "בקר" יבוא:  )2(

""היתר להחזקה בפיקוח והשגחה" – היתר להחזקת כלב או חתול בפיקוח והשגחה 
שלא במאורת בידוד ש יתן לפי סעיפים 4ב)א( ו־16)ד( או )ה(;

"חוק להסדרת הפיקוח על כלבים" – חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג–2002 2;"; 

בסופו יבוא:  )3(

""שר החקלאות" – שר החקלאות ופיתוח הכפר."
בסעיף 4 לפקודה –3 תיקון סעיף 4

בסעיף קטן )1(, אחרי פסקה )ב( יבוא:  )1(

על אף האמור בפסקה )ב(, בעלים של כלב או חתול ש יתן לו היתר להחזקה  ")ג( 
בפיקוח והשגחה, חייב להחזיקם בהתאם לתק ות שקבע שר החקלאות לפי סעיף 

16)ד( או בהתאם להוראות סעיף 16)ה(, לפי הע יין, ובהתאם לת אי ההיתר.";

במקום סעיף קטן )2( יבוא:  )2(

כל בעל חיים שהוחזק בבידוד או בפיקוח שלא במאורת בידוד כאמור בסעיף   )2("
קטן )1()ב( או )ג(, יוחזק כאמור עד תום עשרה ימים מיום ה שיכה או המגע.";

במקום סעיף קטן )3( יבוא:  )3(

בתום ימי הבידוד או ההחזקה בפיקוח חייבים הרופא הווטרי ר הממשלתי או   )3("
הרופא הווטרי ר העירו י, אם התברר להם כי בעל החיים  קי מכלבת, להתיר את 

שחרורו מהבידוד או מההחזקה בפיקוח.";

הכלבת היא מחלה קטל ית ה גרמת מ גיף המועבר 
חיים  גוע. ההדבקה  בעיקר ב שיכה או במגע עם בעל 
גוף בעל החיים החולה  בין  וזלי  ישיר  מתרחשת במגע 
אדם.  לרבות  אחר,  חיים  בעל  של  רקמות  לבין  במחלה 
34ו1  אופן ההדבקה ה פוץ הוא  שיכה. פקודת הכלבת, 
)להלן – הפקודה(, היא המסגרת החוקית להתמודדות עם 
ותכליתה היא לצמצם ככל האפשר את הסכ ה  כלבת, 
ולבעלי חיים מהמחלה. מאז חקיקת  ה שקפת לב י אדם 
הפקודה ועד היום, דרך ההתמודדות המרכזית עם החשש 
להדבקה בכלבת עקב  שיכה היא החזקה של בעל החיים 
ה ושך בהסגר לביצוע תצפית במשך עשרה ימים ממועד 

תחילת ההסגר במכלאות הסגר עירו יות, המכו ות בפקודה 
"מאורות בידוד". בידוד והסגר של בעל חיים ש שך קשים הן 
לבעל החיים והן לבעליו. ממצאים מעידים כי כלב ש שלח 
להסגר במכלאה הושב פעמים רבות לבעליו במצב  פשי 
ירוד, ו דרשה לו הסתגלות מחודשת לביתו של בעליו. יוער 
כי כיום, אין לרופא וטרי ר עירו י או לרופא וטרי ר ממשלתי 
שיקול דעת למ וע הסגר במכלאה של כלב או חתול ש שך 
אדם ואין אפשרות להימ ע מכליאה של הכלב או החתול, 
גם אם יש  סיבות המצדיקות זאת. מכיוון שיש חיסון  גד 
כלבת וחובה לחסן כלבים לשם קבלת רישיון להחזקת כלב, 
וכן יש המלצה לחסן חתולים ומכיוון שרוב הכלבים ורבים 
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במקום סעיף קטן )4( יבוא:  )4(

הוחזק בעל חיים במאורת בידוד ובתום ימי הבידוד כאמור לא החזיר ")4( )א( 
הבעלים את בעל החיים לרשותו, רשאי הרופא הווטרי ר העירו י או רופא 
וטרי ר ממשלתי, לפי הע יין, ולאחר ש תן לבעליו של בעל החיים הזדמ ות 
לטעון את טע ותיו בתוך 14 ימים למסור את בעל החיים להחזקתו של אחר, 
ואם לא  יתן לעשות כן במאמץ סביר ובפרק זמן סביר – להורות על המתתו.

המתת בעל החיים כאמור בפסקה )א( תבוצע תוך מ יעת סבל מיותר,  )ב( 
ובעליו של בעל החיים יישא בהוצאות ההמתה.

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בזכותה של רשות מקומית לפי  )ג( 
סעיף קטן )5()ב(.";

בסעיף קטן )5()ב(, במקום "סימן )א( מסעיף קטן )3( מסעיף זה" יבוא "סעיף קטן )3(".  )5(
אחרי סעיף 4א לפקודה יבוא: 4 הוספת סעיף 4ב

"היתר להחזקה 
בפיקוח והשגחה

לבקשת בעליו של כלב או חתול ש שך אדם או שהיה 4ב.  )א( 
וטרי ר עירו י  רופא  ייתן  4א,  במגע עם אדם כאמור בסעיף 
או רופא וטרי ר ממשלתי היתר להחזיק את הכלב או החתול 
בפיקוח והשגחה שלא במאורת בידוד כפי שייקבע בהיתר, לרבות 
במקום מגוריו של הבעלים, בהתקיים הת אים המקדמיים שקבע 
16)ד( ובהתאם להוראות שקבע לפי  שר החקלאות לפי סעיף 

הסעיף האמור או בהתקיים הת אים ש קבעו בסעיף 16)ה(.

יפעל  כל עוד לא  יתן היתר להחזקה בפיקוח והשגחה  )ב( 
הבעלים בהתאם להוראות סעיף 4)1()ב(."

בסעיף 5 לפקודה, בכל מקום, המילים "משתוללים או" – יימחקו.5 תיקון סעיף 5
בסעיף 16 לפקודה – 6 תיקון סעיף 16

בסעיף קטן )ב(, האמור בו יסומן ")1(" ואחריו יבוא:  )1(

שר החקלאות רשאי, בהתייעצות עם שר הפ ים ובאישור ועדת הכלכלה של   )2("
הכ סת, להתקין תק ות הקובעות אגרות בעד היתר להחזקה בפיקוח והשגחה.";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )2(

שר החקלאות, באישור ועדת הכלכלה של הכ סת, רשאי לקבוע בתק ות – ")ד( 

ת אים מקדמיים למתן היתר להחזקה בפיקוח והשגחה, לפי סעיף 4ב,   )1(
וכן הוראות לע יין החזקת בעל חיים בבידוד, ובכלל זה לע יין פיקוח והשגחה 
וטרי ריות, הגבלת ת ועתו  על בעל חיים בידי הבעלים, הבאתו לבדיקות 
ודיווח  וחובות תיעוד  והחזקתו ברשות הרבים, בידודו מבעלי חיים אחרים 

שיחולו על הבעלים;

חובה להפקיד ערובה כספית להבטחת קיומם של הת אים וההגבלות   )2(
ש קבעו בהיתר להחזקה בפיקוח והשגחה אם מצא כי הפקדת ערובה  דרשת 
לשם הבטחת הת אים כאמור, את סכום הערובה והעילות לחילוטה ואת 
הדרכים להפקדת הערובה וחילוטה וכן מקרים,  סיבות ושיקולים שבשלהם 

יהיה  יתן להפחית את גובה הערובה.

ואי ם מקור  מהחתולים המוחזקים בבתים אכן מחוס ים 
סכ ה לבריאות הציבור, מוצע לקבוע חלופה להשמת כלבים 

וחתולים ש שכו בבידוד והסגר במכלאה כאמור. 

כדי למ וע פגיעה שלא לצורך בכלבים וחתולים עקב 

בידודם ומפח  פש לבעליהם וכדי לצמצם את מקרי האי־
דיווח על  שיכה בשל החשש מהסגר של הכלב או החתול, 
תי תן אפשרות לקבלת היתר להחזקת בעל חיים כאמור 
בפיקוח והשגחה, בין היתר בביתו של בעליו. את ההיתר 
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)ד( בע יין החזקת כלב או חתול  כל עוד לא  קבעו הוראות לפי סעיף קטן  )ה( 
במקום שאי ו מאורת בידוד, יחולו הוראות אלה:

בקשה לקבלת היתר להחזקה בפיקוח והשגחה לפי סעיף 4ב)א( )בסעיף   )1(
ותוגש לרופא הווטרי ר  זה – היתר( תהיה ערוכה לפי הטופס שבתוספת 
העירו י של הרשות המקומית שבתחומה מבקש הבעלים להחזיק את בעל 
החיים בפיקוח והשגחה או לרופא וטרי ר ממשלתי; במועד הגשת הבקשה 

ישלם המבקש אגרה בסכום של 365 שקלים חדשים;

רופא וטרי ר עירו י או רופא וטרי ר ממשלתי רשאי לתת היתר בהתקיים   )2(
כל הת אים המפורטים להלן, לפי הע יין:

בבדיקה שערך רופא וטרי ר עירו י או רופא וטרי ר ממשלתי לא  )א( 
 מצאו סימ ים קלי יים המעלים חשד לכלבת;

בשלושת החודשים שקדמו ל שיכה או למגע כאמור בסעיף 4א,  )ב( 
הכלב או החתול לא  מצא באזור שהוכרז כ גוע בכלבת לפי סעיף ו;

בהתאם למידע שבידי הרופא הווטרי ר העירו י או רופא וטרי ר  )ג( 
ממשלתי, הכלב או החתול לא היה במגע עם בעל חיים שחשוד כ גוע 
בכלבת ב־45 הימים שקדמו למועד ה שיכה או למועד המגע כאמור 

בסעיף 4א;

אם בעל החיים הוא כלב – היה לבעליו רישיון בתוקף לפי סעיף 3  )ד( 
לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים במועד ה שיכה או במועד המגע כאמור 

בסעיף 4א;

אם בעל החיים הוא חתול – רופא וטרי ר עירו י או רופא וטרי ר  )ה( 
ממשלתי שוכ ע, על בסיס תיעוד בכתב מרופא וטרי ר מחסן, שהחתול 
חוסן בחיסון כלבת ב־15 החודשים שקדמו למועד ה שיכה או המגע 

כאמור בסעיף 4א;

אם בעל החיים הוא כלב – הוא לא  תפס או תועד משוטט לפי  )ו( 
יותר  חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, בהיותו מוחזק בידי המבקש 
מפעמיים בש תיים שקדמו למועד ה שיכה או המגע, ואם יש כלבים 
אחרים במקום שבו אמורים להתבצע הפיקוח וההשגחה – גם הם לא 

 תפסו או תועדו כאמור באותה תקופה;
ביקש הבעלים להחזיק את הכלב או החתול בפיקוח והשגחה   )ז( 

במקום שאי ו ברשותו –  ית ה התחייבות המחזיק באותו מקום להחזיקו 
כאמור בהתאם להוראות סעיף זה ולת אי ההיתר, לפי הטופס שבתוספת; 

יהיה רופא וטרי ר עירו י או ממשלתי רשאי לתת לבקשת 
בעליו של כלב או חתול ש שך אדם או שהיה במגע עם אדם 
ועולה חשש להדבקה בכלבת ממגע זה, בהתקיים ת אים 
מקדמיים שיקבע שר החקלאות ופיתוח הכפר )להלן – השר( 

בתק ות, באישור ועדת הכלכלה של הכ סת. 

כל עוד לא  יתן ההיתר, יחויב בעליו של בעל החיים 
להביאו להסגר במכלאה עירו ית. כמו כן יהיה אפשר לבטל 
היתר אם ההיתר  יתן על סמך מידע כוזב, שגוי, מטעה או 
חלקי, אם חדל להתקיים ת אי מת אי ההיתר או אם מקבל 
ההיתר הפר ת אי מת אי ההיתר. אם ההיתר בוטל, הבעלים 
יעביר את הכלב או החתול מייד להסגר במכלאה עירו ית. 

עוד מוצע להסמיך את השר, בהתייעצות עם שר 
הפ ים, להתקין תק ות הקובעות אגרות בעד היתר להחזקת 

יותק ו  גם תק ות אלה  והשגחה.  כלב או חתול בפיקוח 
באישור ועדת הכלכלה של הכ סת. 

כדי שהתיקון המוצע ייכ ס לתוקף עם חקיקתו, מוצע 
וטרי ר עירו י או  לקבוע ת אים שבהתקיימם יהיה רופא 
תושלם התק ת  בטרם  עוד  היתר  לתת  רשאי  ממשלתי 
התק ות מכוחו. הת אים המוצעים כוללים בין היתר את 
היות הכלב או החתול מחוסן  גד כלבת, את החובה לערוך 
בדיקה לכלב או לחתול להימצאות סימ ים קלי יים המעלים 
חשד לכלבת, את הת אי שלפיו בשלושת החודשים שקדמו 
באזור  לא  מצאו  החתול  או  הכלב  למגע  או  ל שיכה 
שהוכרז לפי הפקודה כ גוע בכלבת, את הצגתו של רישיון 
בתוקף לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג–2002, 
ואם בעל החיים הוא כלב – הוא לא  תפס משוטט בהיותו 
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על אף האמור בפסקה )2(, רופא וטרי ר עירו י או רופא וטרי ר ממשלתי   )3(
רשאי להתיר החזקה של כלב או חתול בפיקוח והשגחה במרפאה וטרי רית 
גם אם לא התמלאו כל הת אים האמורים באותה פסקה, ובלבד ששוכ ע כי 
מתקיימים הת אים המפורטים להלן, והרופא הווטרי ר האחראי במרפאה 
אישר כי הוא מסכים להחזקתו בפיקוח והשגחה במרפאה והתחייב לעמוד 

בדרישות הקבועות להלן ובפסקה )6(:

יש סיבה רפואית המצדיקה שלא להחזיקו במאורת בידוד; )א( 

הוא יוחזק בחדר  פרד במרפאה שלא מוחזק בו בעל חיים  וסף,  )ב( 
אולם  יתן להחזיקו עם בעל חיים  וסף המוחזק גם הוא בפיקוח והשגחה 

במרפאה לפי פסקה זו;

ידי צוות רפואי מחוסן  גד כלבת ולא שים  יטופל רק על  הוא  )ג( 
אחרים לא תהיה גישה אליו, למעט בעליו;

החדר שבו הוא מוחזק יהיה  עול כל זמן שאין בו איש צוות רפואי; )ד( 

פרטי  של  רישום  י הל  במרפאה  האחראי  הווטרי ר  הרופא  )ה( 
הא שים שהיו איתו במגע בתקופה שבה היה מוחזק במרפאה;

לא יי תן היתר לפי פסקאות )2( או )3( אם רופא וטרי ר עירו י או רופא   )4(
וטרי ר ממשלתי סבור כי החזקת הכלב או החתול שלא במאורת בידוד עלולה 

לסכן את הציבור;

)5(  יתן היתר לפי פסקה )2(, יחולו הוראות אלה:

הבעלים או המחזיק במקום הפיקוח וההשגחה, לפי הע יין, יביא  )א( 
את הכלב או החתול לבדיקה וטרי רית בידי רופא וטרי ר עירו י או 
רופא וטרי ר ממשלתי במקום ובמועד ש קבעו בהיתר, וכן ביום העבודה 
הראשון שלאחר תום עשרת הימים ממועד ה שיכה או המגע כאמור 
ידאג להביא את הכלב או  4א; הבעלים או המחזיק כאמור  בסעיף 
החתול לבדיקה כאמור גם בכל מקרה של שי וי בהת הגות או במצב 

הבריאותי שלו ש יתן להבחין בו, וכן במקרה מוות;

בכל זמן ההחזקה בפיקוח והשגחה, הבעלים או המחזיק במקום  )ב( 
י קטו אמצעים סבירים למ וע מגע של הכלב או  הפיקוח וההשגחה 
החתול עם כל אדם או בעל חיים אחר, למעט מי ש מצא במקום הפיקוח 

וההשגחה דרך קבע;

הבעלים או המחזיק במקום הפיקוח וההשגחה חייב לדווח מייד  )ג( 
לרופא הווטרי ר ש תן את ההיתר על כל אלה:

כל שי וי במצב הבריאותי של הכלב או החתול;  )1(

מוחזק בידי מבקש ההיתר יותר מפעמיים בש תיים שקדמו 
למועד ה שיכה או המגע, וכן תשלום אגרה בסך 365 שקלים 
חדשים. במקרים מסוימים רופא וטרי ר עירו י או ממשלתי 
בפיקוח  חתול  או  כלב  של  החזקה  להתיר  רשאי  יהיה 
והשגחה במרפאה הווטרי רית, אם שוכ ע כי מתקיימים 
והרופא הווטרי ר האחראי במרפאה  הת אים המוצעים 
אישר כי הוא מסכים להחזקה והתחייב לעמוד בדרישות 
16ה)3( המוצע. מוצע להוסיף בתוספת  ש קבעו בסעיף 
לפקודה טופס אחיד לבקשה והיתר להחזקת כלב או חתול 

בפיקוח והשגחה. 

עוד מוצע לקבוע כי החזקת הכלב או החתול בהסגר 
למשך  תהיה  והשגחה  בפיקוח  או  עירו ית  במכלאה 

ולא מיום תחילת המעצר  ימים ממועד ה שיכה,  עשרה 
לפי הפקודה כיום, שכן שלילת סימ י כלבת  עשית בתום 
עשרה ימים מיום ה שיכה או המגע ולא מרגע היוודע דבר 

ה שיכה או המגע. 

כיום, אם בעליו של בעל חיים לא הוציאו מהסגר 
במכלאה עירו ית, מותר להשמידו בלי לפגוע בזכותה של 
הרשות המקומית שמבצעת את ההמתה לגבות אגרה. כדי 
למ וע פגיעה ברווחת בעלי החיים, מוצע לקבוע כי אם 
הבעלים לא החזיר את בעל החיים לרשותו, רשאי רופא 
וטרי ר עירו י או ממשלתי, לאחר ש תן לבעליו של בעל 
14 ימים, למסור  החיים הזדמ ות להשמיע טע ותיו בתוך 
לאימוץ את בעל החיים ולא להמיתו. רק אם לא  יתן היה 
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בריחה של הכלב או החתול ממקום הפיקוח וההשגחה או   )2(
יציאה שלו מהמקום בלא השגחה;

מגע של הכלב או החתול עם אדם או בעל חיים אחר,   )3(
למעט מי ש מצא במקום הפיקוח וההשגחה דרך קבע;

הפיקוח  להוציאו ממקום  אין   – הוא חתול  בעל החיים  אם  )ד( 
וההשגחה אלא לצורך בדיקה כאמור בפסקת מש ה )א(, כשהוא בכלוב 

 שיאה המתאים למידותיו;

אם בעל החיים הוא כלב – )ה( 

וההשגחה אלא למרחק  אין להוציאו ממקום הפיקוח   )1(
שאי ו עולה על 500 מטרים מהמקום או לצורך בדיקה כאמור 
בפסקת מש ה )א(, כשהוא מוחזק על ידי אדם שמלאו לו 18 ש ים 

ברצועה שאורכה אי ו עולה על 2 מטרים ופיו חסום;

אין להכ יסו לגי ות כלבים, ג ים ציבוריים, ג י משחקים   )2(
ומוסדות חי וך;

)6(  יתן היתר לפי פסקה )3(, ידווח הרופא הווטרי ר האחראי במרפאה ל ותן 
ההיתר על מצבו של בעל החיים בשלושה מועדים בתקופת הפיקוח וההשגחה, 
כפי שיורה  ותן ההיתר, וכן על כל שי וי במצבו הבריאותי של בעל החיים ועל 
בריחה או יציאה שלו מהפיקוח במרפאה, ויפעל בהתאם לה חיות  ותן ההיתר;

כל עוד לא  יתן היתר לפי פסקאות )2( או )3(, יפעל הבעלים לפי הוראות   )7(
סעיפים 4)1()ב( ו־4א;

רופא וטרי ר עירו י או רופא וטרי ר ממשלתי רשאי לבטל היתר ש יתן   )8(
לפי סעיף זה בהתקיים אחד מאלה:

ההיתר  יתן על סמך מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי; )א( 

חדל להתקיים ת אי מהת אים למתן ההיתר; )ב( 

הבעלים או המחזיק במקום הפיקוח וההשגחה הפר ת אי מת אי  )ג( 
ההיתר או הוראה מההוראות לפי הפקודה;

בוטל ההיתר, יעביר הבעלים או המחזיק את הכלב או החתול מייד  )ו( 
למאורת בידוד כפי שהורה הרופא הווטרי ר העירו י או הרופא הווטרי ר 

הממשלתי, לפי הע יין."
בסוף הפקודה יבוא: 7 הוספת תוספת

"תוספת
)סעיף 16)ה((

טופס בקשה והיתר להחזקת כלב או חתול בפיקוח והשגחה

זמן  ובפרק  למסור את בעל החיים לאימוץ במאמץ סביר 
יהיה הרופא הווטרי ר רשאי להורות על המתתו,  סביר 
תוך מ יעת סבל מיותר. גם בהסדר זה לא יהיה כדי לפגוע 

בזכותה של הרשות המקומית לגבות אגרה.

ולהגביל  5 לפקודה  כן, מוצע לתקן את סעיף  כמו 
את האפשרות לבקש צו להשמיד בעל חיים, בלא תשלום 
פיצויים, רק מהטעם שבעל החיים משתולל, אלא רק למקרה 

שבו הוא עלול להידבק או להדביק בכלבת.

מוצע להחליף את המו ח "בעל חי" המשמש בפקודה 
ל"בעל חיים". לפי ה חיית האקדמיה ללשון העברית הצירוף 
והצירוף התק י הוא בעל  "בעל חי"  חשב שיבוש לשו י 
חיים. מבחי ת מילולית בעל חיים הוא "מי שיש לו חיים", 

והוא מציין יצור חי שאי ו אדם. 

עוד מוצע לתקן את ההגדרה "בעל חיים" כך שהפקודה 
לא תחול על עופות. כלבת היא מחלה ש ית ת להעברה רק 
על ידי בעלי חיים ממחלקת היו קים ולא אובח ה בעופות.
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 תאריך: __________

 לכבוד

 הרופא הווטרינר העירוני של___________)שם הרשות המקומית(/ הרופא הווטרינר הממשלתי

 הכלבת ב לפקודת4פיקוח והשגחה לפי סעיף בבקשה להחזקת כלב או חתול הנדון: 

ב 4/ה מטה, מבקש/ת בזה לקבל היתר להחזקת בעל חיים בפיקוח והשגחה לפי סעיף מאני, החתו

 לפקודת הכלבת.

 פרטי המבקש:

 __________ זהות: מספר __________ שם מלא:

  __________________________________ כתובת:

 __________ דואר אלקטרוני: __________ מספר טלפון:

 אינו/ה רשום/מה כבעלים במאגר הארצי לרישום כלבים )מחק את המיותר(.  // המבקש/ת רשום/מה

 בעלים: ______________ל המבקשאם המבקש/ת אינו/ה הבעלים, יש לציין את הקשר בין 

 :פרטי בעל החיים

 סוג בעל החיים: _____________________ )כלב/ חתול(

 נקבה(: _________/תיאור בעל החיים )גזע, צבע, גיל, זכר

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 יש(: ___________אם  –חובה; חתול  –מספר שבב )כלב 

 כלב: _________________________ למועד חיסון אחרון 

 :המבוקש החזקה בפיקוח והשגחהפרטים על מקום ה

   –פרטי המחזיק במקום 

 __________ זהות: מספר __________ שם מלא:

  __________________________ כתובת המחזיק:

 __________ דואר אלקטרוני: __________ מספר טלפון:

  – פרטים על המקום

 __________ כתובת המקום:

 בית פרטי/ מרפאה/ פנסיון/ אחר: ___________________________ )מחק את המיותר(

_____________ 

 חתימת המבקש/ת



הצעות חוק הכ סת – 852, כ"ז באלול התש"ף, 2020 ו 7216

 כתנאי לבחינתה, את המסמכים שלהלן: יש לצרף לבקשה,

המבקש/ת. אם הבקשה היא להחזקת בעל חיים במקום שאינו בהחזקת של זהות הצילום תעודת  □

 זהות של המחזיק במקום.ההבעלים, יש לצרף גם צילום תעודת 

 .רישיון להחזקת כלב –אם הבקשה היא להחזקת כלב  □

 .אסמכתאות לביצוע חיסוני כלבת –אם הבקשה היא להחזקת חתול  □

תיעוד רפואי על קיום  –אם הבקשה היא להחזקת כלב או חתול בפיקוח במרפאה וטרינרית  □

 סיבה רפואית המצדיקה שלא להחזיקו במאורת בידוד.
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 כתנאי לבחינתה, את המסמכים שלהלן: יש לצרף לבקשה,

המבקש/ת. אם הבקשה היא להחזקת בעל חיים במקום שאינו בהחזקת של זהות הצילום תעודת  □

 זהות של המחזיק במקום.ההבעלים, יש לצרף גם צילום תעודת 

 .רישיון להחזקת כלב –אם הבקשה היא להחזקת כלב  □

 .אסמכתאות לביצוע חיסוני כלבת –אם הבקשה היא להחזקת חתול  □

תיעוד רפואי על קיום  –אם הבקשה היא להחזקת כלב או חתול בפיקוח במרפאה וטרינרית  □

 סיבה רפואית המצדיקה שלא להחזיקו במאורת בידוד.

 

  

 הצהרה והתחייבות

זהות _______________ מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה  מספר/ה* מטה _______________ מאני החתו

 כלהלן:

 אני הבעלים של בעל החיים שפרטיו רשומים לעיל. .1

  –בעל החיים שפרטיו רשומים לעיל  .2

לא נמצא במהלך שלושת החודשים שקדמו לנשיכה באזור שבהתאם למידע שנמסר לי  )א( 

לפקודת  9הוכרז כנגוע בכלבת לפי סעיף  הרופא הווטרינר העירוני/הרופא הווטרינר הממשלתימ

 הכלבת.

הימים שקדמו למועד  45לא היה במגע עם בעל חיים שחשוד כנגוע בכלבת במהלך  )ב( 

 הנשיכה, למיטב ידיעתי.

 _____________. -ידי ___________ ב  בעל החיים יוחזק על .3

( לפקודת הכלבת ובתנאי 5)ה()16-ב ו4אני מתחייב/ת לעמוד בכל הדרישות הקבועות בסעיפים  . 4

 ההיתר להחזקת בעל החיים בבידוד במקום שאינו מאורת בידוד.

 

___________ 

           תאריך

___________ 

 חתימת המצהיר/ה

על המחזיק במקום לחתום גם * אם הבקשה היא להחזקת בעל חיים במקום שאינו בהחזקת הבעלים, 

 על ההצהרה שלהלן: 
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 של מחזיק שאינו הבעלים הצהרה והתחייבות

זהות _______________ מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה  מספר/ה* מטה _______________ מאני החתו

 כלהלן:

 _____________. -ידי ___________ ב בעל החיים שפרטיו רשומים לעיל יוחזק על

 –קודת הכלבת לפ( 2)ה()16הייתה הבקשה להחזקת בעל החיים בהיתר לפי סעיף 

( לפקודת הכלבת ובתנאי ההיתר, 5)ה()16-ב ו4אני מתחייב/ת לעמוד בכל הדרישות הקבועות בסעיפים 

 להחזקת בעל החיים בבידוד במקום שאינו מאורת בידוד.

 –במרפאה וטרינרית לפקודת הכלבת ( 3)ה()16הייתה הבקשה להחזקת בעל החיים בהיתר לפי סעיף 

הווטרינרית ________________ בכתובת ____________ מתקיימים  אני מצהיר כי במרפאה

 .לפקודת הכלבת (3)ה()16התנאים המאפשרים עמידה בדרישות המפורטות בסעיף 

( לפקודת הכלבת ובתנאי 6)ה()16-( ו3)ה()16ב, 4אני מתחייב לעמוד בכל הדרישות הקבועות בסעיפים 

 נו מאורת בידוד.ההיתר, להחזקת בעל החיים בבידוד במקום שאי

 

___________ 

           תאריך

___________ 

 חתימת המצהיר/ה
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 היתר להחזקת בעל חיים בפיקוח במקום שאינו מאורת בידוד

אני הח"מ, __________, המשמש כרופא הווטרינר העירוני ב _____/רופא וטרינר ממשלתי )מחק 

פיקוח והשגחה באת המיותר(, מתיר ל __________, להחזיק את בעל החיים שפרטיו רשומים לעיל 

פס הבקשה, לאחר שבדקתי כי מתקיימים התנאים הקבועים ובמקום שאינו מאורת בידוד כמפורט בט

 .  ()מחק את המיותרלפקודת הכלבת ( 6)ה()16( / 5)ה()16 ףבסעי

בעליו/מחזיקו לבדיקה ביום _________, בשעה ________, במקום ל ידי בעל החיים יובא ע

.________________ 

 ומסומנות בו הדרישות שעל המחזיק לעמוד בהן.לפקודת הכלבת )ה( 16מצורף להיתר נוסח סעיף 

הן מההיתר  יםעותק ובעל חיים במקום שאינו בהחזקת הבעלים, יימסראם הבקשה היא להחזקת 

 למחזיק במקום.והן לבעלים 

אם הבקשה היא להחזקת בעל חיים ברשות מקומית שאינה מקום ההחזקה הקבוע של הכלב או 

 החתול, יישלח עותק לרופא הווטרינר העירוני במקום ההחזקה הקבוע.

  –הוראות נוספות להחזקת בעל החיים בפיקוח והשגחה 

__________________________________________________________________ 
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