
 נוסח מלא של התקנות                 

מוחזק ברישיון בתוקף במועד הנשיכה. כל הכלבים במדינת ישראל  -כלב  .1

חודשים וחידושו אחת לשנה.  3חייבים בחיסון כלבת והוצאת רישיון מגיל 

 החזקת כלב ללא רישיון בתוקף תמנע את אפשרות התצפית הביתית.

החודשים שקדמו  15נגד כלבת ב  החתול חייב להיות מחוסן בחיסון -חתול .2

 למועד הנשיכה/שריטה. חייב להיות תיעוד מרופא וטרינר על קיום החיסון.

 ,הכלב לא נתפס או תועד משוטט לפי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים .3

יותר מפעמיים בשנתיים שקדמו למועד הנשיכה. ההתניה היא לא רק לגבי 

 ת אותם הבעלים.הכלב שנשך אלא גם לגבי כלבים אחרים ברשו

בתחקיר שיערך עם הוטרינר הרשותי ייבדק אם הכלב/חתול שהה באזור  .4

חודשים שקדמו לנשיכה או היה במגע עם בעל  3שהוכרז כנגוע בכלבת ב 

 ימים שקדמו למועד הנשיכה. 45חיים החשוד כנגוע בכלבת ב 

הבעלים או המחזיק בבעל החיים יחתום על תצהיר הכולל את ההתחייבויות 

 אות.:הב

 ולהביא מידית  107.ליצור קשר עם הרופאה הוטרינרית דרך מוקד המועצה 1

 את הכלב או החתול לבדיקה במצב של שינוי בהתנהגות או בריאות בעל החיים.

. במקרה ובעל החיים מת בתקופת התצפית , יש ליצור קשר ולמסור את הגופה 2

 לבדיקה לכלבת.

. לנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת מגע של בעל החיים עם כל אדם או בעל 3

 חיים אחר למעט מי שנמצא במקום הפיקוח וההשגחה דרך קבע.

 . לדווח מידית על כל בריחה של בעל החיים ממקום התצפית.4

יצא רק לבדיקה וטרינרית במועדים שנקבעו , אך ורק בכלוב נשיאה תקין  -. חתול5

 למידותיו. המתאים

מ' מהמקום שאושר להחזקתו,  500ניתן להוציא לטיול למרחק של עד  -. כלב6

שנים והמסוגל לשלוט בו, כשהוא מובל  18כאשר הוא מוחזק על ידי אדם מעל גיל 

מ'  ופיו חסום בזמם. אין אישור להכניס כלב כזה  2ברצועה שאורכה אינו עולה על 



משחקים, מוסדות ציבור או לטייל אתו במקומות לגינות כלבים, גנים ציבוריים, גני 

 הומי אדם.

.בעלי הכלב/חתול יגיעו עם בעל החיים לבדיקה במחלקה הוטרינרית בתאריכים 7

                                                        שיקבעו מראש עם הרופאה הוטרינרית.

האגרה הנה עבור  .שח 365אגרה בגובה  במעמד הבדיקה הראשונה יבוצע תשלום

  ת ללא תלות במספר ימי לווי ופיקוח ווטרינרי של הליך ההחזקה בתצפית בייתי

                                                                                          התצפית . 

 

 


