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ט' כסלו תש"ע
 26נובמבר 2009

תושבי גדרות היקרים,
לאחרונה חלה עליה במספר הכלבים המשוחררים ברשות הרבים ,ובמקביל חלה עליה במספר
התלונות של תושבים על נשיכות ,הפחדת ילדים וקשישים ,והפרעה לאיכות חייהם של תושבי
האזור.
להזכירכם ,על פי חוק עזר לגדרות "הפיקוח על הכלבים" חל איסור לאפשר לכלב לשוטט חופשי
ברשות הרבים .להלן מס' נקודות שיש לשים לב אליהם:
.1

לא יחזיק אדם כלב שגילו עולה על שלושה חודשים אלא אם ניתן לו רישיון בר תוקף.

.2

בעליו של כלב ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת סכנה לביטחון ובריאות הציבור.

.3

כל כלב חייב להיות מסומן בשבב אלקטרוני אשר אושר על ידי מנהל השירותים
הווטרינריים.

.4

בעל כלב יחסן את כלבו בחיסון למניעת כלבת לפחות פעם בשנה ) הערה :ניתן לחסן את
הכלב במועצה ע"י הווטרינר וגם ניתן לחסן בכל מרפאה ווטרינרית פרטית ( .בעלי
כלבים/ות מסורסים או מעוקרות זכאים להנחה באגרת החיסון והרישיון כנגד הצגת אישור
מאת הרופא הווטרינר המטפל .יש לדאוג להוצאת רישיון להחזקת הכלב במידה והווטרינר
הפרטי רק מדווח על החיסון ולא מעביר את התשלום עבור הרישיון למועצה.

.5

המחזיק בכלב לא יאפשר את יציאתו מתחומי חצרו/ביתו אלא אם כן הכלב מוחזק בידי
אדם המסוגל לשלוט בו באמצעות רצועה שאורכה לא יעלה על  5מטר ) .הערה :כלב
שימצא משוטט כשאינו קשור ברצועה ,יילכד ,יועבר לתחנת הסגר וישוחרר רק לאחר
תשלום הוצאות הובלה ,החזקה וטיפול ,ובכפוף להצגת רישיון בר תוקף וקבלת חיסון
בתשלום במידת הצורך .בנוסף ישולם קנס בהתאם לתקנות העברות המנהליות – קנס
מינהלי – כלבת ופיקוח על כלבים – תשס"ז –  2007כפי שיפורט בהמשך .יובהר כי
הוראה זו חלה בכל שעות היממה ובכל מקום שהוא ברשות הרבים(.

.6

כלב שנשך אדם – חייב בעליו תוך  24שעות מיום היוודע לו הדבר להודיע על כך לווטרינר
המועצה ,ד"ר כרמי ,ולהביאו לבידוד לתחנת ההסגר למשך  10ימים.
פרטי תחנת ההסגר:
המחלקה הווטרינרית של המועצה האזורית באר טוביה .מנהל המחלקה ד"ר איצקוביץ
ואדים נייד . 050 – 7434993 :שעות פעילות. 15:00 – 08:00 :

.7

אבד כלב ,שינה כתובתו ,הועבר לאחר ,או חלילה מת ,חייב בעליו להודיע על כך לווטרינר
המועצה תוך  7ימים.
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להלן פירוט קנסות מנהליים:
כל אדם שימצא עובר על הוראות החוק ו/או התקנות ישלם קנס בהתאם לקבוע בתקנות העברות
המנהליות ) קנס מינהלי – כלבת ופיקוח על כלבים ( ,תשס"ז – . 2007
.1

כלב משוטט או שאינו מוחזק ברצועה – .₪ 500

.2

כלב לא מחוסן – .₪ 1,500

.3

כלב ללא רישיון – .₪ 500

.4

כלב שנשך ואינו מוסגר לתחנת ההסגר לאחר שחלפו  24שעות מהמועד שנודע לבעליו –
. ₪ 2,000

לשירותכם ,ווטרינר המועצה ,ד"ר כרמי הרשקוביץ ,נמצא כל יום חמישי בין השעות– 08:00 :
 10:00בבנין המועצה .טלפון המחלקה. 08 – 8549125 :

בכבוד רב
ד"ר כרמי הרשקוביץ
הרשות
וטרינר
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