הנחיות כלליות לבעלי כלבים בבני עי"ש
 . 1על מנת לרשום את הכלב כנדרש בחוק יש הביא את כל הניירת והתיעוד הקיימים
לרבות פרטי בעלים קודמים ,היסטורית חיסונים ,הסגרים וכיוב' – אם היו .כאשר
לכלב היו בעלים קודמים  -גם עליהם למלא בטופס העברת בעלות את פרטי
המוסר לפי דרישות משרד החקלאות .את הטופס ניתן לשלוח כאשר הוא מלא
וחתום חזרה באמצעות דוא"ל או להביא את הטופס .הטופס זמין להורדה באתר
משרד החקלאות:
https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tfa
sim/Pages/haavarat_baalut.aspx
 .2תשלום אגרות  -מדי שנה על פי חוק אחראי בעלי כלב לחסנו חיסון כנגד מחלת
הכלבת ולשלם אגרה רישוי שנתית .אם היה מעבר דירה לתחום רשות אחרת
באחריות הבעלים לעדכן את הוטרינר הרשותי בתחום אותה רשות.
 . 3גובה האגרות הינו קבוע ונקבע ע"י משרד החקלאות .יש להגיע אל משרד הווטרינר
הרשותי לאחר תשלום האגרות במחלקת הגבייה -עם אישור התשלום.
ללא אישור תשלום אגרות ממחלקת הגביה  -לא ניתן לחסן את הכלב ולא ניתן
להנפיק רישיון בעבורו.
אגרת חיסון כלבת
כלב /ה
מסורס /מעוקרת  :הוצג ₪ 14.5
אישור כדין חתום ע"י רופא
וטרינר  +ציון תאריך הניתוח
₪ 29

לא סורס או
לא עוקרה

אגרת רישיון

סימון סה"כ תשלום
 שבב - ₪ 53.5ללא שבב
 ₪ 126.5עם שבב

₪ 39

₪ 73

₪ 341

₪ 370 ₪ 73
 ₪ 443עם שבב

₪ 68
₪ 39
בעל פטור – רק לאחר אישור ₪ 29
 ₪ 141עם שבב
בכתב מהוטרינר הרשותי
בקשה לפטור תוגש  30יום מראש – לפני מועד חידוש /מתן רישיון בהתאמה לנוהל השירותים הווטרינריים
התוויות:
·
·
·
·

גיל מתחת ל 6-חודשים
הצגת אישורי חיסון או רישיונות קודמים של  8שנים;
מצב בריאותי שאינו מאפשר ביצוע ניתוח (יש להגיש עם הבקשה הצהרת רופא-וטרינר מטפל);
טהור-גזע (יש לצרף אישור רישום בהתאחדות הישראלית לכלבנות)

חתול/ה מסורס/מעוקרת
חתול/ה
לא מסורס /לא מעוקרת

₪ 14.5
₪ 29

-----

דוג' לגבי חישוב גובה אגרה לגורים
אם היום הוא ה 25/11/2018-דהיינו כלב שתאריך הלידה המתועד שלו הינו
לאחר  25/6/2018יהיה זכאי בהתאם לתיעוד הקיים לפטור גיל של מתחת לחצי
שנה וגובה האגרות הינו  68ש"ח .לשם הבהרה  -כלב שתאריך הלידה שלו הינו
בחודש מאי הינו בגיל בו אין מניעה לבצע את ניתוח הסירוס/עיקור ולכן גובה
האגרה יהיה  53.5למסורס או  370ללא-מסורס.
על מנת לעדכן רישום של כלב לסטטוס "מסורס" יש לספק לווטרינר הרשותי אישור
של הרופא הוטרינר שבצע את הניתוח  -מדובר באישור סטנדרטי המציין מתי
היכן ועל ידי מי בוצע הניתוח .ניתן לשלוח את האישור לכתובת מייל זו  -לאחר
רישום הכלב.
ביצוע החיסון בפועל  -ניתן לחסן את הכלב בשעות קבלת הקהל ,כאשר יש אישור
תשלום אגרות .לא מחסנים כלב שבשבועיים הקודמים למועד החיסון היה חולה
או טופל בתרופות העלולות לפגוע ביעילות החיסון.
ניתן לחסן גם במרפאות פרטיות מורשות .עדיין יש לתת את הדעת כי חובה עליך להגיע
אל משרד הרופאה-הוטרינרית הרשותית ולרשום את הכלב ברשות המקומית –
המועצה המקומית בני עי"ש ,וכן להציג אישור תשלום אגרות שכן את הרישיון
להחזקת הכלב ניתן לנפק רק לאחר ביצוע חיסון ותשלום אגרות.

קנסות
יהיה

ברשותם

רישיון

בתוקף

יקנסו

בקנסות

בעלי כלבים אשר לא
מנהליים המעוגנים ב תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – כלבת ופיקוח על
כלבים) התשס"ז  .2007-יש לציין כי קנסות מנהליים פועלים לטובת האזרח בכך
שהם מונעים הגשת כתב אישום ופתיחת הליך פלילי העלול להכתים את האזרח
וניתנת האפשרות לשם בקנס המכפר על העבירה.
להלן פירוט העבירות והקנסות:
עבירה

קנס

1

החזקת כלב ללא חיסון כלבת בתוקף

₪ 1500

2

החזקת כלב ללא רישיון בתוקף

₪ 500

3

אי דיווח על שינוי בפרטים תוך  7ימים

₪ 250

4

מסירת מידע כוזב בפרט מהותי

₪ 1500

5

אי הצבת שלט "זהירות כלב בחצר"

₪ 250

6

ייבוא כלב מסוכן

₪ 10000

7

החזקת כלב מסוכן ללא רישיון

₪ 5000

8

החזקת כלב מסוכן בחצר לא מגודרת

₪ 1500

9

אי חסימת פיו של כלב מסוכן בסמיכות
לאדם מתחת לגיל 16

₪ 1000

10

אי הצבת שלט "זהירות כלב מסוכן"

₪ 500

11

כלב מסוכן משוטט או ללא מחסום

₪ 1500

12

בעליו של כלב שנשך ולא הסגירו תוך 24
שעות

₪ 2000

באחריות כל בעל כלב לפי כל דין להחזיק ברישיון בתוקף הזמין להצגה בכל
עת .אישור חיסון אינו מהווה רישיון החזקה מטעם הרשות המקומית.
ניתן לקרוא יותר על דרישות החוק מבעלי כלבים בקישורים הבאים:
• תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים ,תשסה2005-
-https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_kalevet/Pages/takanot_hasdarat_pikua
h_klavim2005.aspx
• תקנות הכלבת (חיסון) ,תשס"ה2005-
-https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_kalevet/Pages/takanot_kalevet_hisun.
aspx

•

•

