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 )א"תיקון התשנ( הגדרות

 -בתקנות אלה .   1
 ; מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות-" המנהל"
 ;3 זריקת חיסון נגד מחלת הכלבת שנעשתה בהתאם לתקנה -" וןחיס"
 ; כלב בן שלושה חדשים לפחות-" כלב"
 ; הבעל או מי שהכלב נמצא ברשותו-לגבי כלב , "מחזיק"
 בהסכמת פקיד מוסמך שמרפאת אותו,  שהמנהל3 רופא וטרינר-" מחסן מורשה"

 כלבים לפי תקנההרשהו לבצע חיסון ב,  רופא וטרינר מצויה בתחום סמכותו
 ; ובהתאם לתנאים שקבע המנהל3 
 , רופא וטרינר שמינתה אותו מועצת עיריה או מועצה מקומית-" פקיד מוסמך"

 חיים-לתקנות מחלות בעלי) א(19 שניתנה עליו הסכמת המנהל לענין תקנה 
 ;לגבי אותה רשות מקומית, 1964-ד"התשכ, )שחיטת בהמות (
 לקשירה בצוואר כלב והמאשרת ביצוע חיסון תווית שקבע המנהל -" תווית"

 ; בשנה המוטבעת בה
  תעודה בנוסח שקבע המנהל החתומה ביד פקיד מוסמך או רופא-" תעודה"

 . וטרינר ממשלתי או מחסן מורשה המעידה על ביצוע חיסון
___________________ 

 .723' עמ, )28.2.1974(ד "התשל, 3139ת "ק.    1
 :תיקונים

 ;2282' עמ, )17.7.1975(ה "תשלה, 3369ת "ק
 ;597' עמ, )26.12.1976(ז "התשל, 3640ת "ק
 ;446' עמ, )20.12.1977(ח "התשל, 3794ת "ק
 ;645' עמ, )6.2.1979(ט "התשל, 3941ת "ק
 ;)]2' מס(ט "התשל [728' עמ, )22.2.1979(ט "התשל, 3947ת "ק
 ;])3' מס(ט "התשל [1308' עמ, )3.6.1979(ט "התשל, 3987ת "ק
  התיקון-תיקון שיעורי אגרות  (86' עמ, )31.10.1986(ז "התשמ, 4978ת "ק

 ;)לא הוכנס לנוסח התקנות
 ;)]2' מס(ז "התשמ [757' עמ, )1.4.1987(ז "התשמ, 5022ת "ק
 ;816' עמ, )30.4.1991(א "התשנ, 5351ת "ק
 ).התיקון כולל שינוי שם התקנות (143' עמ, )4.11.1993(ד "התשנ, 5558ת "ק
 1981-א"התשמ, )הצמדה למדד(ראה תקנות אגרות חקלאיות . האגרות הוצמדו למדד.    2

 .פיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו:  בפרק
 1991-א"התשנ, התואר רופא וטרינר הוא על פי חוק הרופאים הווטרינרים.    3

 . ועל פי התיקון לפקודה
 

 )ד"תיקון התשנ( וחיסון חובת רישוי
 דם כלב אלא אם כן בידו רשיון שהנפיקה הרשות המקומיתלא יחזיק א. א1  
 כי הכלב חוסן כנגד כלבת, 3בהתאם לתקנה , בו אושר, ) הרשיון-להלן  (

 . לתקופת תוקפו של הרשיון
 

 )ד"תיקון התשנ( והחיסון מועד ההודעה
 תוך חמישה ימים מיום שגור נעשה כלב או מיום תחילת ההחזקה)  א.   (2

 עשר חדשים מיום שכלב קיבל- חיסון או מיום שעברו שנים בכלב שטרם קיבל
 חייב המחזיק בו להודיע על כך לרופא וטרינר ממשלתי או לפקיד,  חיסון

 ולהביא את הכלב אליהם או אל מחסן מורשה שעליו)  ההודעה-להלן ( מוסמך 
 .ביום שנקבע לביצוע חיסון בכלב,  נתנו הודעה

 .ע למחסן המורשה על מסירת ההודעההמחזיק יודי)  ב         (
 



 )ד"תיקון התשנ( ומתן תעודה סימון, חיסון
 פקיד מוסמך או מחסן מורשה שאליו פנה מחזיק, רופא וטרינר ממשלתי.   3

 חיסון בכלב שמביא, תוך שבעה ימים מיום ההודעה, יבצע, 2 בהתאם לתקנה 
 מתן החיסון, יוןברש, יקשור לצווארו תווית ויאשר בחתימתו,  אותו המחזיק

 . ומועדו
 

 )]3' מס( ט"תיקון התשל[ חיסון חוזר
 חייב המחזיק, היה הכלב בשעת חיסון בגיל שבין שלושה ועד ששה חדשים.  א3

 פקיד מוסמך או,  בו להביאו לחיסון חוזר בידי רופא וטרינר ממשלתי
 .במועד שהם יקבעו,  מחסן מורשה

 
 איסור לחסן

 גד כלבת ולא יסייע לביצוע חיסון כאמור אלאלא יבצע אדם חיסון נ.   4
 . אם הוא רופא וטרינר ממשלתי או פקיד מוסמך או מחסן מורשה

 
 )]2' מס( ז"תיקון התשמ[ ערר

 לא הסכים פקיד מוסמך להרשאת רופא וטרינר להיות מחסן מורשה או.  א4
 רשאי הרואה עצמו נפגע לערור על כך,  סירב המנהל ליתן הרשאה כאמור

 .י ועדת ערר שמינה שר החקלאות לפנ
 

 )ט"תיקון התשל( ופעולותיה הרכב ועדת ערר
 איש,  נציג השלטון המקומי-ועדת ערר תהיה בת שלושה חברים )  א.  (ב4

 . ציבור ועובד משרד החקלאות שישמש יושב ראש הועדה
 במשרד, תוך שלושים יום מיום קבלת הערר, ועדת הערר תתכנס)  ב         (
 תים הוטרינריים בבית דגן ותיתן את תשובתה תוך שלושים יום מיום השירו

 . ישיבתה הראשונה
 .ועדת הערר רשאית לדחות את הערר או לקבלו באופן מלא או חלקי)  ג         (
 .החלטת ועדת הערר תהיה סופית)  ד         (

 
 )ט"תיקון התשל( מועד להגשת ערר

 לא יאוחר משלושים יום מיום קבלתערר על החלטת המנהל יוגש בכתב .  ג4
 . סירובו של המנהל

 
 )ד"תיקון התשנ( וחיסון אגרות רישוי

 בעד רשיון לכלב שנותנת רשות מקומית ישלם מחזיקו אגרה בסך)  א.  (5  
 . שקלים חדשים17.25 אגרה בסך - שקלים חדשים ואם הכלב מעוקר 34.50 

  שקלים חדשים12.50רה בסך בעד חיסון ישלם מחזיק הכלב אג)  ב         (
 . שקלים חדשים6.25 אגרה בסך - ואם הכלב מעוקר 

 
 פטור

 .דרך-עיוור פטור מאגרה בעד חיסון כלב המשמש לו מורה.   6
 

 מחוסן כלב בלתי איסור החזקת
 .לא יחזיק אדם כלב אלא אם חוסן ולצווארו תווית וברשות המחזיק תעודה)  א.   (7

 לא תחול על מחזיק שהוכיח כי הוא מחזיק את) א(ה תקנת משנ)  ב         (
 .2בתקנה   הכלב בתקופה שמתחילת חמשת הימים ועד היום שנקבע לביצוע החיסון כאמור

 
 תחילה

 .תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.   8



 
 ביטול

 . בטלות- 1971-ב"התשל, )חיסון(תקנות הכלבת .   9
 

 )ד"תיקון התשנ(
 ).בוטלה. (10  

 
 )1974 בפברואר 10(ד "ח בשבט התשל"י

 חיים גבתי
 

 שר החקלאות 
 


