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  , 4193, נוהל הפעלת כלביות כמאורות בידוד לפי פקודת הכלבת
  .2002 –ג "התשס,  לפי החוק להסדרת הפיקוח על כלבי�וכמאורת רשות

  2013מאי 

  :הגדרות

  :בנוהל זה

מתק� : בחוק להסדרת הפיקוח על כלבי�" מאורת רשות"בנוהל זה כמשמעות  " כלביית הרשות"משמעות 

 לפקודת 3לרבות מאורת בידוד כמשמעותה בסעי� , לאחזקת כלבי�,  המנהלבאישור, שקבעה רשות מקומית

  .הכלבת

  

  יה רשותית יכלבאישור : 'פרק א

  

  יה רשותית ומאורת בידוד על ידי השירותי� הווטרינריי�יאישור כלב

 )היכלבי: להל�(יאשר מתק� להחזקת כלבי� וחתולי� ) המנהל: להל�(מנהל השירותי� הווטרינריי�  .1

לאחר שהוגשה לו בקשה בכתב , )מאורת בידוד: להל�(רשותית וכמאורת בידוד לתצפית כלבת  ככלביה

ולאחר שהוכח להנחת דעתו כי מתקיימי� כל , היעל ידי הרשות המקומית המבקשת להפעיל את הכלבי

 .התנאי� שנקבעו בנוהל זה ובכל די� אחר

להגביל את האישור או , הוסי� עליה�לשנות� או ל, להתנות את האישור בתנאי�, המנהל רשאי בכל עת .2

הבטחת רווחת בעלי החיי� המוחזקי� בכלבייה וקיו� , והכל לש� קיו� הוראות החוק והתקנות, לבטלו

 .הוראות נוהל זה

 הצהרה בכתב ',בהתא� לנספח א, יה רשותית אלא א� צורפה לבקשת האישורייה ככלבילא תאושר כלב .3

וטרינר העירוני ושהוא הרופא ה) הפקודה: להל�(דת הכלבת של רופא וטרינר עירוני כהגדרתו בפקו

הרופא הווטרינר העירוני : להל�(יה הרשותית לצור% יישו� הוראות נוהל זה יהאחראי על הכלב

 ).האחראי

 או להתקשר בהסכ� מחייב לקבלת ,ל רשות מקומית בישראל חייבת להקי� בתחומה כלבייה רשותיתכ .4

  .ת בתחו� רשות אחרתשירותי� מכלבייה רשותית הנמצא

 :יה הרשותית יהיה אחד מאלהיהרופא הווטרינר העירוני האחראי על הכלב .5

 .מצאת הכלבייההרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית שבשטח שיפוטה נ  .א

בהסכמת הרופא הווטרינר העירוני של הרשות , רופא וטרינר עירוני של רשות מקומית אחרת  .ב

 .ובאישור מנהל הלשכה הווטרינרית הממשלתית האזוריתהמקומית בה נמצאת הכלבייה 

וטרינר עירוני כאמור רופא על ידי , שהוסמ% מנימוקי� מיוחדי� ובכתבאחר וטרינר עירוני רופא   .ג

הסמכה כאמור לא יהא לה תוק� ללא אישור .  ימי�60לעיל לתקופה שלא תעלה על ' או ב' ק א"בס

 .מי שהוא הסמיכוי� או מראש ובכתב מאת מנהל השירותי� הווטרינרי
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ה רשותית אלא א� צור� לבקשת האישור שרטוט מדויק של שטח הכלבייה יככלביה יילבלא תאושר כ .6

בהתא� , וסמ% על ידו לש� כ% ביקר בכלבייה ואישר בכתבולאחר שהמנהל או מי שה, והמבני� בה

 .לנוהל זה' רק ב כי מתקיימי� בה התנאי� הקבועי� בפ',למפורט בנספח ב

הגנה על (ה רשותית אלא א� היא עומדת בהוראות תקנות צער בעלי חיי� י תאושר כלבייה ככלבילא .7

 . 2009+ט"תשס, )החזקה שלא לצרכי� חקלאיי�)(בעלי חיי�

 .כמאורות בידוד בהתא� לנוהל זההמנהל ינהל רישו� של הכלביות שאושרו ככלביות רשותיות ו .8

הרופא  פרטי , הרופא הווטרינר העירוני האחראיפרטי :הרישו� יכלול את הפרטי� הבאי� לפחות

 פרישיכללו לפחות מס(דרכי ההתקשרות עימ� , היהווטרינר עובד הרשות המקומית שמנהל את הכלבי

 שמות הרשויות המקבלות שירות ;יהיכתובת הכלב; )ל"וכתובת דוא', פקס,  קווי וסלולריטלפו�

סוגי בעלי החיי� ;  לטיפול השוט�� ואחראי פרטי איש קשר המצוי בכלבייה בכל יו;מכלבייה זו

   .שהמקו� אושר להחזקת� בו והמספר המקסימאלי של בעלי חיי� שהמקו� מתאי� לקליטת�

כתובותיה� ודרכי התקשרות עימ� תפורסמנה באתר האינטרנט של , רשימת הכלביות שאושרו .9

 . ובאתר המרכז הארצי לרישו� כלבי�השירותי� הווטרינריי�

או , יה רשותית וכמאורת רשות אינה עומדת בהוראות נוהל זהיבייה שאושרה ככלבנמצא כי כל .10

החוק והתקנות להסדרת הפיקוח על כלבי� או חוק ותקנות צער בעלי , בהוראות פקודת ותקנות הכלבת

לאחר שניתנה לרופא הווטרינר העירוני , כולו או חלקו, נהל לבטל את האישור שנית� להרשאי המ, חיי�

יפורס� הדבר באתרי האינטרנט , בוטל אישור כאמור.  בפניווהזדמנות לטעו� את טענותיהאחראי 

 .9כמפורט בסעי� 

  

  :טרינריפיקוח וטיפול ו

  

לצור% בדיקה פיזית וטיפול . הרופא הווטרינר האחראי על הכלבייה הוא האחראי על המתרחש בה .11

הרופא הווטרינר כ% א� קבע , ר פרטי הרשות להיעזר בשירותי רופא וטרינעל, �23  כנדרש בסעירפואי

 ה ההחלטה א� להיעזר בשירותי רופא וטרינר פרטי יכול.הרשותי האחראי ובהתא� לנהלי הרשות

בהתא� לצור% ולשיקול דעת הרופא הווטרינר הרשותי , שתהה דר% קבע או לגבי מקרי� פרטניי�

 . יודגש כי לא נית� להאציל לגור� פרטי סמכויות שלטוניות.האחראי

ה לצור% בדיקת בעלי ייגיע לכלבימטעמו עירוני  או רופא וטרינר  האחראיעירוניהווטרינר הרופא ה .12

הרופא הווטרינר  .פע� ביו� בשעות העבודה למעט ימי המנוחה הרשמיי�לפחות החיי� המוחזקי� בה 

 .ודההאחראי או רופא וטרינר מטעמו יהיה זמי� לקריאת חירו� ג� בשעות ובימי� שאינ� זמני עב

, י גור� פרטי" ע לגבי כלביות רשות שביו� כניסת הוראות נוהל זה לתוק� הופעלו,לעניי� סעי� זה

להסמי% רופא וטרינר  מנהל הלשכה הווטרינרית הממשלתית האזוריתיכול , 31.5.2015+בתקופה שעד הו

אופ� הפעלתה רופא הווטרינר העירוני האחראי יגיע לכלבייה לצור% ביקורת על  במקרה כזה ה.פרטי

  ).בימי� שאינ� עוקבי�(לפחות פעמיי� בשבוע 
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 יכול 1.5.2015 ואול� עד ליו� .)ש" ש40( ממשרה מלאה היק� המשרה של הרופא הווטרינר לא יפחת .13

לאשר הפעלת כלביית רשות ג� א� היק� המשרה של הרופא הווטרינר נמו% , מנימוקי� שירשמו ,המנהל

 :להל� מהמפורט ובלבד שלא יפחת, יותר

 .)ש"ש( שעות שבועיות 10 – כלבי� או פחות 20בכלביה המתאימה להחזקת   .א

 .ש" ש20 –כלבי�   21+30בכלביה המתאימה להחזקת   .ב

 .ש" ש40 – כלבי� 80+31בכלביה המתאימה להחזקת   .ג

המשרה של הרופא הווטרינר האחראי או רופא וטרינר עירוני אחר מטעמו תבנה כ% שהרופא יגיע  .14

לבדוק את בעלי החיי� , לפקח על המתרחש בהבו מצויי� בעלי חיי� בכלבייה ויוכל למקו� בכל יו� 

 . לטפל בה�, שבכלבייה

על האחראי לרופא הווטרינר העירוני , שבדק את בעלי החיי� בכלבייה ,הרופא הווטרינר מדי יו� ידווח .15

 . הימצב� ובריאות� של בעלי החיי� שבכלבי, ממצאי� חריגי� הנוגעי� להתנהגות�

בהתא� להוראות הרופא , יה רשותית יועסק כלב� שתפקידו לטפל בבעלי החיי� שבכלביהיבכל כלב .16

 ,לעבודה בכלבייה ובטיפול בבעלי החיי� שבה,  היק� המשרה של הכלב�.ההכלבייהווטרינר האחראי על 

שר לא, מנימוקי� שירשמו , יכול המנהל1.5.2015ואול� עד ליו� , )ש" ש40(ממשרה מלאה לא יפחת 

 :מהמפורט להל�ובלבד שלא יפחת ,  נמו% יותרכלב�הפעלת כלביית רשות ג� א� היק� המשרה של ה

 .ש" ש 20 + כלבי� או פחות  20בכלביה המתאימה להחזקת   .א

 .ש"ש 30 – כלבי� 21+30בכלביה המתאימה להחזקת   .ב

 .ש" ש40 – כלבי� 80+31בכלביה המתאימה להחזקת   .ג

 לפחות כלב� האחראי או כלב� אחר יגיע למקו�המשרה תבנה כ% שה, בכל היק� משרה  .ד

 ויאפשר לו למלא את  למש% זמ� שלא יפחת משעתיי� בכל יו�,בתחילת יו� ובסיומו

 . כל המטלות היומיות

של הרופא הווטרינר ושל  יש להגדיל את היק� המשרות 80+ הכלבי� המוחזקי� בכלבייה גדול מ' א� מס .17

 .בהתא�הכלב� 

 . לכלבייה ג� בימי שבת וחג כדי לטפל בבעלי החיי� שבהאד� בעל ידע מתאי� יגיע .18

, היסיו� מתאימי� לטיפול בבעלי החיי� שבכלביייהיה בעל כישורי� ונ, יה רשותיתיכלב� המועסק בכלב .19

 . האחראיהווטרינר הרשותיהרופא להנחת דעתו של 

יה י� לכלבתפקידו לטפל בכל ענייני המנהלה הקשורישה רשותית יועסק איש מנהלה יבכל כלבי .20

 . ובכלל זה ניהול הרישומי� והדיווחי� הנדרשי� ומענה טלפוני בשעות העבודה המקובלותהעירונית

 יכול 1.5.2015ואול� עד ליו� , )ש" ש40(היק� המשרה של איש המנהלה לא יפחת ממשרה מלאה 

 נמו% לאשר הפעלת כלביית רשות ג� א� היק� המשרה של איש המנהלה, מנימוקי� שירשמו, המנהל

 :ובלבד שלא יפחת מהמפורט להל�, יותר

 .ש" ש10 – כלבי� או פחות 20בכלביה המתאימה להחזקת   .א

 .ש " ש20 – כלבי� 21+30בכלביה המתאימה להחזקת   .ב

 .ש"ש 40 – כלבי� 30+80בכלביה המתאימה להחזקת   .ג
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 . המשרה תבנה כ% שאיש מנהלה יעבוד בכל יו� למעט ימי שבת וחג, בכל היק� משרה  .ד

טופס שייער% על ידי ה כדוגמת , ה הרשותית ינוהל רישו� יומי לגבי כל בעל חיי� המוחזק בהייבכלב .21

מבצע בטופס ימלא מדי יו� הרופא הווטרינר .  לנוהל זה'כנספח גהשירותי� הווטרינריי� והמצור� 

 . לעיל 15+  ו12עיפי�  את ממצאי הביקורת שער% כאמור בסהבדיקה

 על כל סימ� או ממצא חריג האחראיווח באופ� מיידי לרופא הווטרינר ה הרשותית ידיכל עובד בכלבי .22

 .היבריאותו ומצבו של בעל חיי� המוחזק בכלבי, הנוגע להתנהגותו

יבדוק את בעל החיי� בהקד� האפשרי , וטרינר העירוני האחראי אשר קיבל דיווח מעובדוהרופא ה .23

בעל החיי� בהתא� בפל יטו ,הדיווח שעות מרגע קבלת 24+בהתא� לחומרת הממצאי� ולא יאוחר מ

+ט"תשס, )החזקה שלא לצרכי� חקלאיי�)(הגנה על בעלי חיי�(תקנות צער בעלי חיי�  חוק ולהוראות

 . לחוק13+ולתקנות  12 ,7תקנות ת ובדגש הורא, 2009

, יפעל הרופא הווטרינר האחראי לבירור החשש באופ� מיידי, עלה חשש כי בעל החיי� נגוע בכלבת .24

  . באמצעי� הסבירי� בנסיבות העניי�וינקוט

 בחומר מתאי� לסוגו  ותילוע חיצוניי�יקבל טיפול מונע נגד טפילי�ה יבעל חיי� השוהה בכלבי .25

  .בהתא� למצבו ולנסיבות העניי�, י השירותי� הווטרינריי�"שאושר ע

 .הבריאותיבכפו� למצבו , מומל0 לחס� כל כלב חסר בעלי� המגיע לכלבייה העירונית בחיסו� משושה .26

בהתא� , יחתו� בעל הכלב על טופס מידע רפואי, ידי בעליו+הובא בעל חיי� לכלבייה רשותית על .27

 .לטופס שבנספח ויפרט בו לגבי קיומ� של בעיות רפואיות המצריכות התייחסות מיוחדת

י או מהאחראי עירוני הוטרינר הורופא הה רשותית אלא באישורו בכתב של ילא יוצא בעל חיי� מכלבי .28

 ג� – חודשי� 3היה גילו מעל . סומ� בשבבהוא מהוא לא יוצא אלא א� , היה בעל החיי� כלב. מטעמו

הרופא הווטרינר העירוני ברשות בה בכתב מחוס� כנגד כלבת ובעליו מחזיק ברישיו� בתוק� או באישור 

ו� כלבי� הגור� לידיו נמסר הכלב ירש� כבעליו ופרטיו יועברו למרכז הארצי לריש. הוא מתגורר

 .נמצאת הכלבייה אליה הוא הועברבו ולרופא הווטרינר הרשותי ביישוב בו מתגורר בעל הכלב או 

 תיעשה בהתא� ,מסירת כלבי� או חתולי� לאימו0 מכלבייה שאושרה ככלביה רשותית לפי נוהל זה .29

 .הנחיות מטע� השירותי� הווטרינריי� בעניי� זה כפי שיפורסמו מעת לעתללנהלי� ו

 . לעקר או לסרס כל כלב לפני מסירתו לאימו0מומל0 .30

לפי  ,וטרינר האחראיותישלח על ידי הרופא ה ,כולה או חלקה, גופתו – בכלבייה רשותית מת בעל חיי� .31

גוויית בעל . ש קמרו� בבית דג�" במכו� הווטרינרי ע או כל בדיקה אחרתלבדיקת כלבת, שיקול דעתו

טמנה מאושר להטמנת פגרי בעלי חיי� לפי כל די� או תועבר לאתר החיי� שמת ולא נשלח לבדיקה 

 .המאושר לפי כל די�, למתק� כילוי או טיפול בפסדי בעלי חיי�

  :כדלקמ�,  חיי�ה הרשותית ינוהל רישו� ביחס לכל בעליבכלבי .32

יה ימועדי כניסה ויציאה של בעל החיי� מהכלב :ה הרשותית ויכלולירישו� שינוהל במשרד הכלבי  .א

הא� , סימני� מיוחדי�, הערכת גיל, צבע, גודל, לרבות גזע(ר בעל החיי� תיאו; הרשותית

 בעל החיי�ג� א� נמצא ש(מועד בדיקתו ופרטי האד� שבדק , מספר השבב; )מסורס/מעוקרת

הפרטי� המזהי� ופרטי התקשרות לפי (פרטי בעלי� ; )מסומ� בשבב וג� א� נמצא שאינו מסומ�
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רישו� כלבי� או מידע שהתקבל ממי שהביא את בעל הרשו� במרכז הארצי ל, הרשו� ברשות

בעל א� (פרטי הנשו% ; ) ליצירת קשרל"דוא טלפו� נייד וכתובת לכלול ג�יש . החיי� לכלבייה

 מעקב ;מועד סיו� תקופת ההסגר; מועד כניסה להסגר; ) נכנס לתצפית כלבת בעקבות נשיכההחיי�

, יהיהחיי� לכלב+ פרטי מי שהביא את בעל:היהחיי� לכלבי+אופ� הגעת בעל; בריאות וטיפולי�

החיי� לידיו +פרטי מי שקיבל את בעל; יהיהחיי� וסיבת הבאתו לכלב+המקו� ממנו הובא בעל

עדכו� על כל ; פה והעתקי� מכל פניה בכתב בנוגע לבעל החיי�+תרשומות מכל פניה בעל; היבכלבי

הובא ; חיי�+איתור הבעלי� של בעלפרטי� לגבי פעולות שנעשו ל; החיי�+ הלי% משפטי בנוגע לבעל

 –יה ייה ברכב הרשות המקומית המשמש להובלת בעלי חיי� או הוצא בו מהכלביהחיי� לכלב+בעל

  .יצוי� מספר האירוע ביומ� המתנהל ברכב זה

פרטי בעלי� , מספר שבב, תיאור בעל החיי�:  רישו� שיוצג על התא בו מוחזק בעל החיי� ויכלול  .ב

בעיות בריאותיות מה� סובל בעל החיי� ופרטי ; מועד סיו� תקופת ההסגר; מועד כניסה להסגר

 .'גהטופס יבנה כדוגמת הטופס שבנספח . הטיפול הרפואי שהוא מקבל בשל כ%

ולא� פונתה בגווייתו  שמת או הומת בכלבייה רשותית בעל חיי�ט על כל "לדווח לשומוטלת חובה   .ג

 .וח ישמרו במשרד הכלבייה הרשותית העתקי� מהדיו.ט"י השו"באופ� שיוגדר לכ% ע

יוודא שהנתוני� שברישומי� המפורטי� בסעיפי� , האחראי על הכלבייההווטרינר העירוני הרופא   .ד

 .  נכוני� ומעודכני�– לעיל 'עד גא 

 . הנתוני� שצוינו לעיל יועבר לשירותי� הווטרינריי� באופ� שייקבע בנפרד ויעודכ� מעת לעתריכוז  .ה

  32סעי� ה הרשותית לוודא כי הנתוני� שנרשמו לפי י העירוני האחראי על הכלביהווטרינרהרופא על  .33

 .בהתא� לדרישות  ומדווחי�לפחות שנתיי� למש% משרד הכלבייהבנשמרי� 

  

   כלביית הרשותמבנה : 'פרק ב

  :כללי

 :  יכלולהיהכלבישטח  .34

ד להחזקת כאשר אחד מהמבני� מיועד להחזקת כלבי� והשני מיוע, שני מבני� ובה� תאי�  .א

במידה ביו� כניסת הוראות נוהל זה לתוק� ג�  יכול המנהל לאשר כלביית רשות שפעלה. חתולי�

באופ� , נפרד מהחלל בו מוחזקי� הכלבי� אזורביוחזקו החתולי� ובלבד ש, ואי� שני מבני� נפרדי�

המיועדי� להחזקת מתאימי� ה תאי� יא� אי� בכלבי. שאי� קשר עי� בי� הכלבי� לחתולי�

 ולרשות יהיה הסדר מתאי� להסגרת חתול שנש% ע� רשות יהיבכלבלא יוחזקו חתולי� , חתולי�

 .שבה מתק� מתאי�

 .משרד  .ב

.  ומופעל בו מענה אוטומטי בעת שאי� מענה אנושי8 טלפו� קווי שמספרו יפורס� כמפורט בסעי�  .ג

 .במענה האוטומטי יכללו פרטי התקשרות במקרי חירו�

 .חדר טיפולי�      .ד

 . או מתק� נפרד לאחסנת מזו� לבעלי החיי�חדר   .ה
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 . ארו� זה לא יוצב בחדר בו מוחזק מזו� לבעלי חיי�, נפרד לשמירת חומרי הדברהארו� נעול ו .ו

 .חצר    .ז

המבנה והחצר יהיו בנויי� באופ� שתהא למטפלי� גישה נוחה לבעלי החיי� המצויי� בכל , התאי� .35

 .בכל עתמה� חלק 

 . שעות ביממה24היה מאובטח באמצעי שמירה או אזעקה  יכלביית הרשותבהבידוד שטח  .36

  

  :התאי�

 .מפני גש� ושמשבאופ� המג�  התאי� כול� יהיו מקורי� .37

התאי� יהיו בנויי� באופ� המאפשר מת� מזו� ומי� לבעלי החיי� המוחזקי� בה� מבלי  מ20%לפחות  .38

  .לפתוח את דלת התא

 .קי התא ג� כשדלת התא סגורה יהיו בנויי� באופ� המאפשר לראות את כל חלבי�והכל .39

, אינ� סופגי� מי�, בנויי� מחומרי� קשיחי� שאינ� ניתני� ללעיסהיהיו וקירותיו התא רצפת  .40

 ;בנקלחיטוי ניקוי ולניתני� ל

המאפשר ניקוז מי השטיפה וההפרשות שבכלוב לתעלת ניקוז המובילה התא תהיה בעלת שיפוע רצפת  .41

ול על תאי� להחזקת חתולי� או כלבי� קטני� ובלבד  הוראה זו לא תח;למערכת ביוב מתאימה

שהכלב� המטפל בבעלי החיי� משתמש באמצעי� לאיסו� ההפרשות ומנקה את התא בתדירות 

 .נוזלי� ולכלו%, מספיקה למניעת הצטברות הפרשות

, נית� להשתמש. י הפרשות"הציוד בתאי� יהיה עשוי מחומרי� המאפשרי� חיטוי ועמידי� לבלייה ע .42

 .בציוד העשוי מחומר מתכלה ובלבד שהשימוש בו יהיה חד פעמי, כחלק מציוד התאי�

על .  בו זמניתכלובשב בעלי החיי� בתאי� יהיו דרגשי� במספר ובשטח המספיקי� למנוחה לכל .43

 .יונח בידוד טרמי ,על דרגשי� העשויי� מבטו� או ממתכת .בהי� מהקרקעמוגלהיות הדרגשי� 

גובה הדרגשי� יהיה כזה שיאפשר שטיפת הכלוב מבלי להרטיב את הכלבי� שבתוכו וג� יאפשר לכל  .44

מוגבה   לגבי גורי� וכלבי� שלא מסוגלי� לעלות על דרגש.כלב המצוי בו לעלות על הדרגש בלא מאמ0

בי� א� באמצעות הוצאת� , מבלי להרטיב�תא יש לנקות את הו רב0 מתאי� יש לספק לה� מקו� מ–

 .מהכלוב או באמצעות נקיטה בכל אמצעי אחר

 .פתיחת דלתו ג� מבפני�את מבנה התא יאפשר  .45

גובה המחיצות בי� תאי . יציאת הכלב מ� התאאת תאי הכלבי� יהיו בנויי� באופ� שאינו מאפשר  .46

 .רשתהתאי� המיועדי� להחזקת כלבי� יהיו סגורי� בתקרה או חלק מ,  מטר לפחות2הכלבי� יהיה 

 .באופ� שאינו מאפשר מגע בי� כלבי� המוחזקי� בתאי� סמוכי� תאי הכלבי� יהיו בנויי� .47

 ומבנה החצר והגידור מונעי� המאפשרת שחרור כלבי�צר יה חדשה אלא א� יש בה חילא תאושר כלב .48

 .בריחת� ממנה

ויהיו בה� מתקני� ואמצעי� מתאימי� ,  סגור שימנע את בריחת�בתו% מבנהתאי� לחתולי� יהיו  .49

 .הפגיעה בואת באופ� שימזער , אשר יאפשרו לתפוס  חתול פראי בעת הצור%

 .בי� תאי חתולי� סמוכי� תהיה מחיצה שתמנע מגע וקשר עי� בי� החתולי� .50
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הארגזי� ושטח� מספר . ארגז לעשיית צרכי� ובו מצע המתאי� לכ%יהיה מוחזק חתול בכל תא בו  .51

 .יתאי� למספר החתולי� שבכלוב

 ימי החזקתו 10כלב או חתול שהוכנס לכלבייה עקב נשיכה או שוטטות יוחזק בתא נפרד למש%  .52

  .הראשוני�

 

ובלבד , החזקה של יותר מכלב או חתול אחד בתא להתיררשאי  טרינר העירוני האחראיוהרופא הו .53

 :ל"שווידא את כל הנ

 .בעלי חיי�' � להחזקת מסומבנה התא מתאיגודל   .א

 .בעלי החיי� המיועדי� לשהות באותו תא ה� בעלי אופי והתנהגות המתאימי� לשהות ביחד  .ב

ובלבד שהנקבה , הווטרינר האחראיהרופא אלא באישור , לא יוחזקו באותו תא זכר ונקבה פוריי�  .ג

 .איננה בתקופת ייחו�

עבור כל אחד מבעלי ', ידע המפורט בנספח ג ד� מידע ובו המהיהלכל תא שיש בו בעל חיי� יבסמיכות  .54

 .החיי� שבתא

  
 :המבנה בו מצויי� התאי�

 .יהיה סגור ונית� לנעילה מבחו0) המבנה: להל�(בו מצויי� התאי� המתח�  .55

, הי מהתא הוא לא יוכל לצאת ממתח� הכלביבעת בריחת בעל חיי�, התאי� יהיו תחומי� באופ� בו .56

 .) אליו נפתחות דלתות התאי�מגודר/ תחימה במסדרו� סגוררצוי(תתאפשר לכידתו באופ� פשוט ו

במבנה יותקנו .  ושמש ישירה בקי0המבנה יהיה מאוורר א% נית� לסגירה למניעת חדירת קור וגש� .57

וכ� אמצעי חימו� שנית� להפעיל ,  כאשר המבנה סגור,בהתא� לצור%, מתקני אוורור מכני שיופעלו

  .בחור�

 .ר ניקוי של כל התאי� מקור מי� המאפשיהבמבנה יה .58

  . מאפשר ניקוי וחיטוי בנקל המחומרעשויה יה רצפת המבנה תה .59

 .העונה לדרישות החוקהמחוברת למערכת ביוב תקינה במבנה תהיה מערכת ניקוז  .60

 נקודות .חימו� מתאימי�תאורה אוורור ובמבנה יהיו נקודות חשמל המאפשרות הפעלת מתקני  .61

  .בי� בעלי החיי�בינ� לימנע מגע החשמל ימוקמו וימוגנו באופ� בו 

  
 : הכלבייהחצר

הבנויה באופ� שמונע ביעילות מעבר ,  מטר לפחות2תהא מגודרת בגדר היקפית בגובה של הכלבייה חצר  .62

 .מתחתיהואנשי� ובעלי חיי� דרכה 

 . שער החצר יהא נית� לנעילה באופ� המונע כניסת אנשי� ויציאת בעלי חיי� משטח החצר .63

ייה יהא בגודל מספיק לכניסת רכב להובלת בעלי חיי� באופ� שיאפשר העמדת רכב שטח חצר הכלב .64

 .ההובלה בסמו% לכניסה למבנה בו מצויי� תאי בעלי החיי�
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 כשהיא סגורה באופ� שימנע, הכלבייהבעל חיי� מרכב להובלת בעלי חיי� תיעשה בתו% חצר הוצאת  .65

  .בריחת בעל החיי�

 .  רי� את שטיפת וניקוי הרכביהיו אמצעי� המאפשבחצר הכלבייה  .66

  
  

  

 :תאורה

 .במבנה יותקנו מתקני תאורה בעוצמה מספקת לצור% צפייה במתרחש בתאי� .67

 .מחו0 למבנה יותקנו מתקני תאורה היקפית .68

  

 :ציוד ואמצעי�

 : יהיו בכל עת הציוד והאמצעי� הבאי�יהיבכלב .69

 .ע� הרופא הווטרינר העירוני האחראיבזמ� אמת אמצעי� ליצירת קשר   .א

 .2002 –ג "התשס, קורא שבבי� אוניברסלי בהתא� לדרישות החוק להסדרת הפיקוח על כלבי�  .ב

יכול שהמחשב והחיבור לאינטרנט ימוקמו במשרדי המחלקה , לחלופי�. מחשב וחיבור לאינטרנט  .ג

 .הווטרינרית העירונית

 . תרופות וחיסוני�מקרר לאחסנת   .ד

 . לשמירת מזו� יבשפרד מומתק�   .ה

 .פות בעלי חיי�מקרר לאחסנת גו  .ו

 .  ואמצעי קירור לשמירת מזו� זהלמקרי הצור%) שימורי�(מלאי של מזו� ר%   .ז

 .מלאי מזו� המספיק להזנת בעלי החיי� שבכלביה לשבוע ימי� לפחות  .ח

 .רצועות וקולרי� לקשירה, כפפות, מוט תפיסה  .ט

 .תכשיר רשו� להדברת טפילי� חיצוניי�  .י

ושיכלול , טיפול וטרינרי לבעלי חיי� שמצב� דורש טיפולשיאפשר מת� , ה יהיה חדר טיפולי�יבכלבי .70

 :לפחות את הפרטי� הבאי�

 .שולח� טיפולי�  .א

למעט במקרה בו יש לכלביית הרשות  (ציוד מלא המאפשר עיקור וסירוס כלבי� וחתולי�  .ב

 .)הסכ� ע� מרפאה אחרת בה יבוצעו ניתוחי העיקור

 .יעהציוד וחומרי� מתאימי� למת� טיפול ראשוני במקרה פצ  .ג

 .ציוד תרופתי המאפשר מת� טיפול וטרינרי הול� לבעלי החיי�  .ד

  

  הכלבייה ועובדיהאחראי : 'פרק ג
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 יהיעובדי הכלב

 יחוסנו בהתא� להוראות משרד ,ובכלל זה מי שעוסק בלכידת כלבי� עבור הרשות, יהיעובדי הכלב .71

הל זה ולא ינהלה א� לא במאורת בידוד שאושרה לפי נובכלבייה רשותית או לא יעבוד אד� . הבריאות

א� " יעבוד "– בסעי� זה .חוס� כנגד כלבת בהתא� להמלצות משרד הבריאות כפי שיינתנו מעת לעת

 .בשכר וא� בלא שכר

הורשע או או א�  שנה 18+נמו% מ א� גילו  או בלכידת כלבי� עבור הרשותבכלבייהלא יועסק עובד  .72

,  השני� שקדמו להעסקתו7המפורטות במהל%  מפ חוק צער בעלי חיי�"ות עהוטל עליו קנס בעביר

אול� המנהל או מי שהסמי% לכ% רשאי לאשר העסקתו של עובד כאמור במאורת הבידוד מטעמי� 

 .מיוחדי� שיירשמו

יעברו הכשרה ייעודית , כלביות רשותיותב מועסקי�ה  ולוכדי כלבי�כלבני� ,וטרינרי�רופאי�  .73

 .המתאימה לתפקיד�

  .יעברו הכשרה המתאימה לתפקיד�, ובכלל זה מתנדבי�, לבייה רשותיתמומל0 שכל מי שעובד בכ .74

  

  הוראות שונות: 'פרק ד

  

  שעות הפעילות

, לביקורי� ולמסירת מידע לפוני� בשעות העבודה, ה רשותית תהיה פתוחה וזמינה לאימוצי�יכלבי .75

  .בהיק� שלא יפחת ממחצית משעות הפעילות של הכלבייה

  

  : ורת הבידודרכב להובלת בעלי חיי� למא

 :יתקיימו התנאי� הבאי�כלביה הרשותית לכלבי� ברכב המשמש להובלת  .76

באופ� שאינו מאפשר את תזוזת� בעת או לדופנותיו ברכב כלובי� או תאי� המחוברי� לרצפתו   .א

 .הנסיעה

 .אי� בתאי� בליטות העלולות לפגוע בבעלי החיי�  .ב

 .הכלובי� או התאי� ממוספרי� וניתני� לנעילה  .ג

כלובי� או התאי� ימנעו מגע בי� בעלי חיי� המצויי� בתאי� לבי� אלה המצויי� מחו0 דפנות ה  .ד

 .לה� ובי� בעלי חיי� המצויי� בתאי� סמוכי�

 .החלק ברכב בו מוחזקי� בעלי החיי� ממוזג או מאוורר דיו  .ה

 .החלק ברכב בו מוחזקי� בעלי החיי� מוג� משמש ומגש�  .ו

� לכלבייה כשהוא קשור ואינו מצוי בתא או כלוב אי� להוביל כלב ברכב המשמש להובלת כלבי  .ז

 .מתאי�

רצועות וקולרי� , כפפות,  מוט תפיסה:ברכב המשמש להובלת בעלי חיי� למאורת הבידוד דר% קבע יהיו .77

 .לקשירת בעלי החיי�
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  'נספח א

  

  :יה רשותיתיככלבבקשה לאישור  כלבייה 

  ,אני

  ___________________________________________________: פרטי הרופא הווטרינר האחראי

  _____________________: עובד ברשות

  ___________________: בהיק� משרה של

  ________________: מבקש להכיר בכלביה שפרטיה להל� ככלביית רשות עבור הרשות

  _____, ___________________________________...)רשויות,אחראי,בעלי�,כתובת: (פרטי הכלבייה

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

  

  :במכלאה. א

  : תאי� לכלבי� _____________ 

  . מטר ____________ X_________ תאי� בגודל  _________ 

  . מטר ____________ X_________ תאי� בגודל  ____ _____

  . מטר ____________ X_________ תאי� בגודל  _________ 

  : תאי� לחתולי�_____________ 

  . מטר ____________ X_________ תאי� בגודל  _________ 

  . מטר ____________ X_________ תאי� בגודל  _________ 

  . מטר ____________ X  _________ תאי� בגודל_________ 

  ____________________________________: אופי ההפרדה בי� תאי הכלבי� לבי� תאי החתולי�. ב

___________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________: שמירה/אמצעי אבטחה. ג

  _______________: הערות. חצר לכל תא/ חצר פנימית משותפת :  חצר בסמו% לתאי הכלבי�קיימת. ד

__________________________________________________________________________  

  : הערות נוספות. ה

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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  'נספח ב

  :יה רשותיתיכלבבדיקת אישור 

  

____________________________________________________ יה יהנני מאשר כי ביקרתי בכלב

___ ____________ביו� , )רשויות/אחראי/בעלי�/יהיפרטי הכלב(__________________________

  .נוהל זהבוכי המקו� עונה לדרישות המפורטות 

  _______________________תפקידו ___________________________ בביקור נכח במקו� 

  ________________טלפו� ______________________________  הרופא הווטרינר האחראי 

  :במכלאה. א

  : תאי� לכלבי� _____________ 

  . מטר ____________ X_________ ודל  תאי� בג_________ 

  . מטר ____________ X_________ תאי� בגודל  _________ 

  . מטר ____________ X_________ תאי� בגודל  _________ 

  : תאי� לחתולי�_____________ 

  . מטר ____________ X_________ תאי� בגודל  _________ 

  . מטר ____________ X_________ תאי� בגודל  _________ 

  . מטר ____________ X_________ תאי� בגודל  _________ 

  ____________________________________: אופי ההפרדה בי� תאי הכלבי� לבי� תאי החתולי�. ב

___________________________________________________________________________  

  ___________________________ _____________________________:שמירה/אמצעי אבטחה. ג

  _____________________חצר לכל תא/ חצר פנימית משותפת : מציאות חצר בסמו% לתאי הכלבי�. ד

___________________________________________________________________________  

  : הערות נוספות. ה

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

  

  

   _____________________________________:הבודקפרטי 

  

  __________________________________________: חתימה
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  'נספח ג

  חתול/ פרטי כלב–טופס מעקב 

  

  :הי הפרטי� שלהל" יוחזק במשרדי הכלביטופס המכיל את כל

  

  תארי% כניסה

  ;)ג� א� נמצא שבב וג� א� לא(מועד בדיקת השבב  ופרטי הבודק 

  מספר שבב 

  חתול/פרטי הגור� שהביא את הכלב

  נשיכה/ ויתור / שוטטות : סיבת כניסה

  חתול/מקו� תפיסת הכלב

החיי� +המקו� ממנו הובא בעל, � לכלבייההחיי+פרטי מי שהביא את בעל: החיי� לכלבייה+אופ� הגעת בעל

  ;החיי� לידיו בכלבייה+ פרטי מי שקיבל את בעל,יהוסיבת הבאתו לכלבי

הרשו� במרכז הארצי , הפרטי� המזהי� ופרטי התקשרות לפי הרשו� ברשות(חתול /פרטי בעל הכלב

+לפו� נייד וכתובת אייש לכלול ג� ט. לרישו� כלבי� או מידע שהתקבל ממי שהביא את בעל החיי� לכלבייה

  ;)מייל ליצירת קשר

  ;פרטי הנשו%:  א� בעל החיי� נכנס לתצפית כלבת בעקבות נשיכה

שנת לידה , )כולל מצב עיקור (מי�, צבע, )קט�/בינוני/גדול(גודל , גזע, אחר/חתול/כלב: תיאור בעל החיי�

  ;...)אוזניי� כיתו�, אור% שיער(סימני� מיוחדי� , משוערת

  ; מועד סיו� תקופת ההסגר,להסגרמועד כניסה 

  .התוויות והוראות טיפול, ממצאי�, מועד בדיקה: בעיות רפואיותבדגש , מעקב בריאות וטיפולי�

  * )בכל יו� עבודה(חתימת מבצע הטיפול היומי השוט� 

   לא� הועברה גווית בעל החיי�–במקרה של תמותה 

  

  :כמו כ" יישמרו במשרדי�

  

  ; והעתקי� מכל פניה בכתב בנוגע לבעל החיי�פה +תרשומות מכל פניה בעל

  ; החיי�+עדכו� על כל הלי% משפטי בנוגע לבעל

  ; חיי�+ פרטי� לגבי פעולות שנעשו לאיתור הבעלי� של בעל

 –החיי� לכלבייה ברכב הרשות המקומית המשמש להובלת בעלי חיי� או הוצא בו מהכלבייה +הובא בעל

  .ב זהיצוי� מספר האירוע ביומ� המתנהל ברכ

  

  

  

  

  . יכולה להיות מתועדת באחד משני הטפסי� או בשניה�–חתימת מבצע הטיפול היומי השוט� * 



 13 



 14 

  

  :לכלוב יוצמד טופס הכולל לפחות את הפרטי� הבאי�

  

  מספר שבב

  נשיכה/ ויתור / שוטטות : סיבת כניסה

  מועד סיו� תקופת ההסגר; מועד כניסה להסגר

שנת לידה , )כולל מצב עיקור(מי� , צבע, )קט�/בינוני/גדול(גודל , זעג, אחר/חתול/כלב: תיאור בעל החיי�

  ;...)אוזניי� כיתו�, אור% שיער(סימני� מיוחדי� , משוערת

  )לפחות ש� (פרטי בעלי�

  * )בכל יו� עבודה(חתימת מבצע הטיפול היומי השוט� 

   כ%בעיות בריאותיות מה� סובל בעל החיי� ופרטי הטיפול הרפואי שהוא מקבל בשל

  )תארי% ופרטי מטפל(תיעוד טיפולי� רפואיי� 

  

  

  

  

  . יכולה להיות מתועדת באחד משני הטפסי� או בשניה�–חתימת מבצע הטיפול היומי השוט� * 
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  'נספח ד

  

  טופס מידע רפואי

  

  אני 
  :ש� פרטי

  
  :כתובת  .ז.ת' מס  :ש� משפחה

  
  

  
  בעליו של 

  :סוג בעל החיי�
  
  

  :מי�  :צבע  :ש�
  נ/     ז   

  :שבב' סמ

  
  _____________________________________מביא את בעל החיי� לכלביית הרשות לצור% 

  
  .       למיטב ידיעתי בעל החיי� בריא ואינו סובל מבעיות רפואיות המצריכות טיפול מיוחד      
  

  :     בעל החיי� סובל מהבעיות הרפואיות הבאות      
  

  טיפול נדרש  בעיה רפואית

    

    

    

  
  

  :פרטי הרופא הווטרינר המטפל אתו נית� ליצור קשר במקרה הצור%
  

  ____________________: טלפו�_________________________________ : ש�
  
  

  

  _________________: טלפו� נוס�___________ , : במקרה הצור% נית� ליצור איתי קשר בטלפו�

  ______________________: פו�בטל__________________________ או ע�  

  

  

________________     ________________________      ______________  
  חתימה      ש� מלא               תארי%
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