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 מטרת ההוראה .1

 מטרת ההוראה להגדיר את תהליך חיסון הכלבים נגד כלבת במועצה מקומית שהם.

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל .2.1

 

 תוכן ההוראה .3

שמירת  –כל כלב השייך לתושב שהם חייב בחיסון וברישוי על פי חוק עזר עירוני  .3.1

פיקוח על בעלי חיים וכלבים ופקודת  –פרק ח'  1996 –איכות הסביבה, התשנ"ו 

 הכלבת.

האחריות וחובת חיסון כלבים בחיסון נגד כלבת חלה הן על תושבים ותיקים והן על  .3.2

 תושבים חדשים.

 בעל כלבים: –תושבים ותיקים 

 כשלושה שבועות לפני תום תקופת החיסון האחרון תשלח המחלקה הווטרינרית .3.3

 הצורך לחדש את החיסון. לגבי יםתזכורת לבעלי הכלב

 .אחת לרבעוןשתבוצע  תיקה ממוחשבהודעת התזכורת תשלח על סמך סר .3.3.1

בתזכורת יצוין כי החיסון יכול להיעשות במחלקה הוטרינרית או אצל כל וטרינר  .3.3

 מוסמך בישוב וכי על בעל הכלב לשלם מראש את האגרה בעבור החיסון.

 כמו כן תצוין החובה להתקין שבב אלקטרוני, ע"פ החוק. .3.3.1

רית אשר תפיק באמצעות תוכנת וטרינרופאה ההאחריות לשליחת התזכורת היא של ה .3.3

 התזכורת את מכתב התזכורת.

באמצעות שובר לתשלום עבור החיסון ו/או התקנת השבב התושב ישלם את האגרה  .3.3

 בסניף בנק הדואר או במחלקת הגביה במועצה.

בעל הכלב יגיע לחיסון כלבו כשהוא מצויד בקבלה על ביצוע התשלום. לא ניתן יהיה  .3.3

 זה. לחסן את הכלב ללא אישור

 מיד עם חיסון הכלב, יקבלו הבעלים את הרשיון ואת תגית הרישוי. .3.3
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וטרינרים מוסמכים אשר חיסנו את כלבם של תושבי הישוב יעבירו אחת רופאים  .3.3

, לרבות ציון התקנת לחודש רשימה מרוכזת של שמות כל בעלי הכלבים שחוסנו

 שבבים.

ועצה תגית רישוי ורשיון עם קבלת הדו"ח החודשי מהוטרינרים, תפיק הוטרינרית במ .3.13

 ותשלח אותם בדואר לתושב.

 בעלי כלבים שהם תושבים חדשים:

תושבים חדשים בשהם, שהם בעלים לכלב, יהיו אחראים לפנות למחלקה הוטרינרית  .3.11

 ולעדכנה על המועד האחרון שבכו הכלב קבל חיסון נגד כלבת.

על סמך אישור חיסון במקום מגוריו הקודם של התושב, הוא יצורף לרשימת  .3.12

 .3.9 – 3.3התזכורת. המשך הטיפול כמפורט בסעיפים 

 מעקב ובקרה על ביצוע החיסון:

 כחודשיים לאחר שליחת התזכורת תפיק הוטרינרית דו"ח מאחרים בתשלום האגרה.  .3.13

מנת לברר עם בעלי הכלבים  המחלקה הוטרינרית תיזום פניה טלפונית למאחרים על .3.13

 מהי הסיבה לאי הגעתם. 

כלבים שאינם עוד בחיים או שנמסרו לבעלים חדשים ימחקו מרשימת  .3.13.1

 התזכורות. 

ליתר בעלי הכלבים תשלח התראה להגיע ולחסן את כלבם תוך פרק זמן  .3.13.2

 שיצוין בהתראה.

הם ברירת אם בעלי הכלב לא יגיעו לביצוע חיסון בפרק הזמן הנקוב בהתראה, תשלח ל .3.13

 קנס.

 

 אחריות ביצוע .3

 איגוד ערים דן  .3.1

 

 מסמכים ישימים .3

פיקוח על בעלי  – א' 75, פרק ח' 1996 –שמירת איכות הסביבה, התשנ"ו  –חוק עזר עירוני  .3.1

 חיים וכלבים.

 פקודת הכלבת. .3.2
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   נספחים .3

 א.מ.ל. .3.1

 

 תפוצה .3

 ראש המועצה המקומית .3.1

 סגני ראש המועצה .3.2

 מנכ"ל המועצה .3.3

 בהמנהל אגף איכות הסבי .3.3

 איגוד ערים דן .3.3
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