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 1 2005-ה"התשס, )חיסון(תקנות הכלבת 
 

ה"התשמ,  ]נוסח  חד ש[פקודת  מח לות  בעל י  חי ים  ל  22וסעיף  ,  1934,  פקודת  הכל בתל  16בתוקף  סמ כותי   לפי  סע יף   

אני מתקין תק, 1977-ז"התשל, חוק העונשיןל )ב(2ולפי סעיף , הכנסת: יסוד–לחוק )א(א21הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 

  -בתקנות אלה 
 ; מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר -" המנהל"

 ; רופא וטרינר ממשלתי שמנהל לשכה וטרינרית במשרד החקלאות ופיתוח הכפר -" הרופא הווטרינר המחוזי"

 ; 2002-ג"התשס, חוק להסדרת הפיקוח על כלבים -" חוק ההסדרה"

 ; חיסון בתרכיב כנגד מחלת הכלבת שאישר המנהל -" חיסון"

 ; כלב שגילו עולה על שלושה חודשים -" כלב"

 ; 1993-ג"התשנ, חוק איסור הפליית עוורים המלווים בכלבי נחיהכהגדרתו ב -" כלב נחיה"

 ; רופא וטרינר עירוני או מחסן מורשה, רופא וטרינר ממשלתי -" מחסן"

 ; 3רופא וטרינר שהורשה לבצע חיסון לפי תקנה  -" מחסן מורשה"

 ; 1994-ד"התשנ, )חיים–הגנה על בעלי(כהגדרתו בחוק צער בעלי חיים  -" מיתקן מוגן"

 ; מרכז רישום ארצי כהגדרתו בחוק ההסדרה -" מרכז רישום"

 ; כמשמעותו בחוק ההסדרה -" סימון"

 ; הפרטים המחויבים ברישום במרכז הרישום לפי חוק ההסדרה -" פרטי רישום"

 ; כהגדרתו בתקנות ההסדרה -" קורא שבבים"

 ; רישיון שהנפיקה רשות מקומית בהתאם לחוק ההסדרה -" רישיון"

 . 2005-ה"התשס, תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים -" תקנות ההסדרה"

1 .      

      . 2 . חיסון נגד מחלת הכלבת, זולת מחסן, לא יבצע אדם

 . לא יחזיק אדם כלב אלא אם כן הכלב חוסן לפי תקנות אלה
 . לא תחול לגבי כלבים שמוחזקים במאורת בידוד) א(תקנת משנה ) ב(

) א(      . 3

יגיש למנהל בקשה בכתב לפי הטופס שב, )ההרשאה -להלן (שמבקש הרשאה לבצע את החיסון , רופא וטרינר
המנהל  יית ן  ה רשאה  לרופא  וטר ינר  א ם  בר שות  המבקש   ק ורא  ש בבי ם  ואמצע ים  ממו חש בי ם  למ סירת   הדיווח)  ב(

 ). 3(–ו) 2(5להתנות את ההרשאה בתנאים או לסרב לתתה אם התקיים במבקש האמור בתקנה 

) א(      . 4

לבטל את הרשאתו בהתקיים אחד מ, רשאי המנהל לאחר שנתן למחסן מורשה הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו

 ; 4חדלו להתקיים התנאים הקבועים בתקנה ) 1(

 ; המחסן המורשה הפר הוראות לפי חוק ההסדרה) 2(

מהותה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמ, המחסן המורשה הורשע בעבירה שלדעת המנהל מפאת חומרתה) 3(

5 .      

 : מחסן לא יחסן בעל חיים אלא אם כן הוא ביצע את כל הפעולות האלה

 ; בדק את בעל החיים ומצא שהוא חופשי מסימני מחלה העלולה לפגוע ביעילות החיסון) 1(

בתקופה  של  ארבעה  עשר  ימ ים   לפני י ום  הח יס,  קיבל  מב עליו  מ יד ע  ע ל  כל  טי פו ל  רפו אי  שני תן  לבע ל  החיים)  2(

 ; כדי לפגוע ביעילות החיסון

שהוא  אימ ת  בק,  בדק  ומ צא   שהכלב  מ סומן  לפ י  חוק  הה סד רה  בסימון  שפר טיו   -היה  בע ל  החיי ם  כלב  )  3(

 ; יסמנו לפי תקנות ההסדרה, לא היה הכלב מסומן; ברישיון

הכלב  או   החתו,  למיטב  יד יע תו ,  בחתימת  ידו  כי,  קיבל  מ יד י  בעליו  הצה רה,  היה  בע ל  החיים  כלב   או  חת ול)  4(

 . עשרה ימים לפחות לפני יום החיסון

 . המחסן לא ישלב חיסון נגד כלבת עם טיפול רפואי העלול לפגוע ביעילות החיסון) ב(

  את ביצוע החיסון ומועדו בחתימת ידו המחסן יאשר בטופס הרישיון) ג(

) א(      . 6
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 .377' עמ, )27.1.2005(ה "התשס, 6365ת "ק

_________________ 

 

 .יש למחוק את המיותר* 

 

 .יש למלא את החלופה המתאימה 4בסעיף ** 

ידווח  לר  -מצא  שאין  ריש ום   במרכ ז  ;  יוודא  ה מח סן  את   פר טי   הרי שום   במרכז  הרישום  -היה  בעל   ה חיי ם  כלב   )  ד(

 . בהתאם לתקנות ההסדרה

לא  יבצ ע  ח יסו נים   בבעלי  חי ים  שש הו  ב ו  אלא  בא ישו רו   ש ל  הר,  נודע  למח סן   מ ורשה   על   אי רוע  כלבת   בא זור )  ה(

תחום  שה יקפו  וגבולותיו  נק בעו  בידי  הר ופ א  הוו טרינ ר  המחו זי  ב  -"  אזור",  לענין  ת קנ ת  מ שנה  זו;  ובהתאם  ל הו רא ות יו

 . הווטרינר העירוני הנוגע לענין

תרכיבים נגד מחלת הכלבת ינופקו למחסן מורשה באמצעות הרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית שבת
 . מרפאת המחסן המורשה

7 .      

העירוני של הרשות המקומיימים ממועד ביצועו לרופא הווטרינר  7בתוך , מחסן ידווח על כל חיסון וסימון שביצע
 . הדיווח ייעשה בהתאם להוראות תקנות ההסדרה; בעל הכלב

8 .      

      . 9 . בטלות -) 6(–ו) ב(5למעט תקנות , 1974-ד"התשל, )רישוי וחיסון(תקנות הכלבת 

לשנה מיום תחילתן של תקנות אל 7תוקפה של תקנה ; תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות ההסדרה

 תוספת 
 ) 3תקנה (

 לכבוד 
 

 מנהל השירותים הווטרינריים 
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
 

 בקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת 
 
 

  -מ "אני הח. 1

_____________זהות ' מס_______________________ שם משפחה ____________________ שם פרטי 

 _______________________________ רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית ' מס

___________________________כתובת  פרטית  ______________________________  כתובת  מרפאה  

 . כמחסן מורשה
 

 . _______________________________אינני מכהן כרופא וטרינר עירוני ברשות המקומית /אני מכהן. 2
 

  -ברשותי . 3

 ; קורא שבבים) 1(

 . אמצעים ממוחשבים למסירת הדיווח) 2(
 

4 .q לא קיבלתי בעבר הרשאה לבצע חיסון נגד כלבת . 

q  מטעמים אלה________________________ הרשאתי בעבר בוטלה ביום : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
 

  -אני מתחייב . 5

 ; להודיע על כל שינוי בפרטי בקשתי) 1(

 . למסור דיווחים במועד ובדרך שנקבעו בתקנות) 2(
 
 

10 .     

שם הרופא    תאריך 
 הווטרינר 

 חתימה   

1.
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 ץ"ישראל כ

 שר החקלאות ופיתוח הכפר
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