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  DOCתלונות הציבור בתחום הוטרינריה. 5.4.4.3

 מטרת ההוראה .1

מטרת ההוראה להגדיר שיטה לטיפול בפניות הציבור בנושאים מקצועיים בתחום הוטרינריה 

 בהתאם לאופי ומהות הפניה.

 

 הגדרות .2

התרעה/הודעה מצד הציבור על מפגעים וטרינריים. הפניה יכולה להיות מופנת –פניה  .2.1

ה/הודעה יכולה הוטרינרית, לאגף איכות הסביבה או למוקד העירוני. ההתרע מחלקהל

 להיות כל אחד מן הבאים:

 חיה פצועה .2.1.1

 המלטה של בע"ח .2.1.2

 שוטטות של בע"ח .2.1.2

 מטרידיםחתולים  .2.1.2

 נשיכה/תקיפה על ידי בע"ח .2.1.2

 נשיכה/תקיפה על ידי בע"ח שבעליו ידועים ומוכרים .2.1.2.1

 נשיכה/תקיפה על ידי בע"ח שבעליו אינם ידועים .2.1.2.2

 תלונות שכנים על מטרדי חתולים .2.1.2

 פינות חי בבתים פרטיים .2.1.2

 רבות בין בע"חק .2.1.2

 כלבה מיוחמת .2.1.2

 במקום ציבורי הילכדות בע"ח .2.1.12

 אובדן/מציאת כלב .2.1.11

 

 תוכן ההוראה .2

 כללי: –השיטה לטיפול בפניות תושבים 

 ככלל, פניות תושבים יועברו למוקד העירוני. .2.1

במוקד העירוני תרשם הפניה ביומן רישום פניות ויעודכנו כל הפרטים הנדרשים לשם  .2.2

איגוד פונה. פרטי הפניה יועברו באופן מקוונן לבירור הפניה והשבת תשובה ל

)ראה בהרחבה גם בנוהל פעולה מתקנת  הוטרינרי, אשר יטפל ויתן מענה לפניות

 (. 4.03.1 –ופעולה מונעת 
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במידה והתושב פנה ישירות למחלקה הוטרינרית, באחריות הוטרינרית לפנות  .2.2.1

רכת המחשב למוקד העירוני לשם עדכונם בפרטי הפניה ו/או לעדכנה במע

 המקווננת.

פעל לסיים את הטיפול בפניה מהר ככל הניתן ולפחות במשך פרק הזמן יהוטרינר   .2.2

 המפרטים את שיטת הטיפול בכל סוג של פניה. 3.16– 3.7הקבוע בסעיפים מספר 

לסגור את ואילו באחריות המוקד  לסגור את הטיפול בפניהבאחריות הוטרינרית  .2.2

 הפניה.

לו יוגדרו במוקד, יועברו לטיפול הוטרינרית גם באמצעות פניות דחופות, כפי שא .2.2

 הודעה טלפונית.

 חלוקה ע"פ נושאים מקצועיים: –הטיפול בפניות תושבים 

  –תלונות על פגר  .2.2

פניה שהתקבלה במהלך שעות פעילות האגף לאיכות הסביבה )כמפורט באוגדן  .2.2.1

ן איסוף (, האחריות לאיסוף הפגר חלה על קבל1מסמך ישים  –לתושב החדש 

 האשפה. הפגר ייאסף עוד באותו יום, כשעתיים ממועד קבלת הפניה.

פניה שהתקבלה לאחר שעות פעילות האגף, הפגר ייאסף עוד באותו יום,  .2.2.2

 כשעתיים ממועד קבלת הפניה ע"י לוכד חיות.

 פגר במקום פרטי ייאסף ע"י לוכד הכלבים, ע"פ החוזה עימו. .2.2.2

  –חיה פצועה  .2.2

הוטרינרית או במוקד, יפנה עובד המוקד  חלקהממיד עם קבלת הפניה ב .2.2.1

לתושב על מנת לברר עמו שהחיה הפצועה עדין נמצאת במקום האחרון שדווח 

 למוקד העירוני. 

 ההודעה על מקום ההימצאות המעודכן של החיה תועבר ללוכד החיות. .2.2.2

עם לכידת החיה הפצועה, היא תובא למרפאה הוטרינרית לביצוע המתת חסד  .2.2.2

 סגר.או הפניה לה

טיפול בפניות שעניינן לכידת חיות פצועות לא יארך יותר מארבע שעות מעת  .2.2.2

 הוטרינרית. מחלקהקבלת הפניה ב

 אובדן/מציאת בע"ח .2.2

 ת המוקד העירוני תקלוט במערכת הממוחשבת הן את פרטי המוצא//פקיד .2.2.1

 אובד והן את פרטי החיה, מפורטים ככל הניתן.
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ידע את המודיע כי בפניו שתי ת המוקד תי/במקרה של מציאת כלב, פקיד .2.2.2

והעברתו  האיגוד הוטרינריחלופות: השארת הכלב ברשותו או איסופו על ידי 

 לתחנת הסגר.

 

 אחריות ביצוע .2

 אגף איכה"ס באמצעות האיגוד הוטרינרי .2.1

 המוקד העירוני .2.2

 פקח עירוני .2.2

 

     מסמכים ישימים .2

 חוזה התקשרות עם איגוד הוטרינרי ושוהם – 1מסמך ישים  .2.1

 

 םנספחי .2

 א.מ.ל .2.1

 

 תפוצה .2

 ראש המועצה המקומית .2.1

 סגני ראש המועצה .2.2

 מנכ"ל המועצה .2.2

 מנהלת אגף איכות הסביבה .2.2

 הוטרינרי האיגוד .2.2

 המוקד העירוני .2.2

 מנהלת אגף איכות הסביבהתפקיד:  חננית וייסכותב ההוראה:    

 מנהלת אגף איכות הסביבהתפקיד:  ננית וייסחמאשר ההוראה:   

 


