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נוהל להכרה במתקן מוגן
.1

רקע

כלבים ,חתולים ,סוסים ובעלי חיים רבים אחרים שחולצו או הוחרמו עקב חשד להתעללות מובאים אל מתקני
הארגונים למען בעלי חיים ,כלביות הרשויות המקומיות ומסגרות שיקומיות נוספות במטרה לשקם אותם
ולמצוא להם בתים חדשים.
כשתפיסת בעל החיים נעשית מכוח חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( ,תשנ"ד – ) 1994להלן – "חוק
צער בעלי חיים"( ,יש להעבירו למתקן שהוכר כמתקן מוגן ,כמוגדר בהגדרות ובסעיף  8לחוק:
 .1בחוק זה " -מתקן מוגן" – מקום שאישר הממונה לפי סעיף )8ג(;
) .8ג( בעל חיים שנתפס ...יועבר למקום שאישר הממונה להחזקת בעלי חיים ולטיפול בהם או
למקום כאמור שאישר הממונה לעניין בעל חיים מסוים הפועל לפי תנאים שקבע.
בעלי החיים הללו נקלטים במסגרות שהוכרו כ"מתקן מוגן" בהתאם לחוק ,עד אשר תתקבל החלטה בעניינם,
במטרה לטפל בהם ,לשקמם ולדאוג להם לעתיד טוב בהמשך חייהם.
במקביל לרצון למצוא בתים חדשים מהר ככל האפשר ,עומדת חובת המערך הווטרינרי למזער את החשש
להפצת מחלות ובכללן מחלת הכלבת ומניעת צער בעלי חיים .מטרת נוהל זה לקבוע כללים לקידום מטרות
אלה תוך איזון ביניהן.

.2

מטרת הנוהל

נוהל זה בא לקבוע את התנאים והדרישות להפעלה ולאישור של מתקן להחזקת בעלי חיים כ"מתקן מוגן"
להחזקת בעלי חיים שנתפסו מכוח חוק צער בעלי חיים ולטיפול בהם במסגרתו .יובהר כי בנוהל זה מפורטים
התנאים הכלליים הנדרשים להחזקת בעלי חיים במתקן מוגן וכי במקרים מורכבים או כשמדובר בבעלי חיים
מיוחדים – יתכן ויידרשו תנאים נוספים.

.3

אחריות לביצוע

•
•
•
•
•

הממונה לפי החוק
מי שהואצלו לו סמכויות הממונה לפי סעיף 19א לחוק צער בעלי חיים
אחראי המתקן המוגן
אגף רווחת בעלי חיים
גופי וגורמי אכיפה מורשים

 -1גרסה עדכנית של נוהל זה נמצאת באתר האינטרנט של השירותים הווטרינריים -
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חקיקה ונהלים קשורים:

•
•
•
•
•

.5

מס' נוהל:

חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( ,התשנ"ד – ) 1994להלן – "חוק צער בעלי חיים"(.
תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים()החזקה שלא לצרכים חקלאיים( ,תשס"ט) 2009-להלן –
"תקנות צער בעלי חיים"(.
נוהל הפעלת כלביות רשות ,מאי ) 2013להלן – "נוהל כלביות רשות"(.
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג 2002-ותקנותיו )להלן – "חוק הפיקוח" או "תקנות
הפיקוח" ,בהתאמה(.
פקודת הכלבת 1934 ,ותקנותיה )להלן "פקודת הכלבת" ו"תקנות הכלבת" ,בהתאמה( .במקרה בו
הוחלפה הפקודה בחוק חדש – תהיה ההתייחסות לחוק והתקנות החדשים.

•

פקודת מחלות בעלי חיים )נוסח חדש( ,התשמ"ה – .1985

•

החוק להגנת חיית הבר ,תשט"ו –  1955ותקנותיו )להלן – החוק להגנת חיית הבר(.

הגדרות

•

אחראי – אחראי על מתקן ,בעל מתקן ,מנהל או עובד שמינה בעל המתקן לאחראי על פעילות
המתקן.

• הממונה – הממונה לפי חוק צער בעלי חיים ,רופא וטרינר ,עובד השירותים הווטרינריים במשרד
שמינה המנהל לעניין חוק זה ,או מי שהואצלו לו סמכויות הממונה לפי סעיף 19א לחוק צער בעלי
חיים ,בהתאם לאצילה ולהקשר.

•
•

כלביית רשות – "מאורת רשות" או "מתקן הסגר מאושר" כהגדרתם בחוק להסדרת הפיקוח על
כלבים ,התשס"ג 2002-ובפקודת הכלבת.1934 ,
מרכז רישום – מרכז רישום ארצי שהוקם לפי הוראות סעיף  7לחוק הפיקוח.

• מתקן – כהגדרתו בתקנת צער בעלי חיים ובכלל זה בית מחסה ,כלבית רשות ,פינת חי ,גן חיות
ופנסיון.
• מתקן מוגן – מקום שאישר הממונה להחזקת בעלי חיים ולטיפול בהם )לעניין בעלי חיים בכלל או
לעניין בעל חיים מסוים( ,הפועל לפי תנאים שקבע.

•
•

רופא וטרינר – כהגדרתו בחוק הרופאים הווטרינרים ,התשנ"א – .1991
רופא וטרינר עירוני – רופא וטרינר שמינתה רשות מקומית בהסכמת המנהל ,להיות רופא וטרינר של
רשות מקומית ובכלל זה רופא וטרינר שמונה בהתאם לכל דין להיות רופא וטרינר רשותי באיגוד
ערים או באשכול רשויות מקומיות.

•

רישיון – רישיון להחזקת כלב שהנפיקה הרשות המקומית בהתאם לחוק ותקנות הפיקוח.

•

שבב – כהגדרתו בתקנות צער בעלי חיים.

•

חיית בר – כהגדרתה בחוק להגנת חיית הבר ,תשט"ו.1955-
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הכרה במתקן מוגן
א.

בקשה להכרה או בקשה לחידוש הכרה במתקן כמתקן מוגן תוגש לממונה על גבי הטופס שבתוספת
הראשונה .הבקשה תוגש בחתימתו של האחראי למתקן.

ב.

המתקן שבעניינו הוגשה בקשה להכרה כמתקן מוגן או לחידושה ,ייבדק על ידי הממונה או מי
מטעמו.

ג.

השתכנע הממונה שהמתקן עומד בתנאים ואופיו ואופן פעילותו תואמים את רוח חוק צער בעלי חיים
ומטרותיו ,יכיר במתקן כמתקן מוגן.

ד.

היה המתקן מיועד להחזקת חיות בר – מותנית הכרת המנהל באישור רשות הטבע והגנים בהתאם
לחוק להגנת חיית הבר.

ה.

הכרה במתקן כמתקן מוגן תהיה לתקופה של עד חמש שנים ,אך רשאי הממונה להגביל הכרה במתקן
לתקופה קצרה יותר ,או להתנותה בפעולות מסוימות שייעשו על ידי האחראים למתקן.

.7

ו.

האחראי למתקן ,ישוב ויגיש בקשה להכרה במתקן כמתקן מוגן לא יאוחר מ 60 -ימים לפני סיום
תקופת ההכרה הקודמת.

ז.

חל שינוי מהותי בפרטי המתקן המוגן ,ובכלל זה שינוי בכתובתו או בפרטי האחראי ,יגיש האחראי
בקשה לחידוש ההיתר.

מבנה המתקן המוגן
מבנה המתקן המוגן ואבזורו יהיו בהתאם למפורט:
א.

תחום המתקן המוגן יהא מגודר באופן שלא תתאפשר כניסה ויציאה משטחו אלא באישור האחראי
למתקן.

ב.

אופן הגידור יהיה מותאם לסוגי בעלי החיים המוחזקים במתקן באופן ש-
 (1יהווה הגנה ראויה לבעלי החיים ולמניעת פגיעה בהם.
 (2תמנע בריחה של בעלי החיים מהמקום.
 (3תמנע כניסת אנשים ובעלי חיים זרים למתקן.
 (4ימנע מגע של אנשים הנמצאים מחוץ למתקן עם בעלי החיים שבתוכו.

ג.

בכל עת שהמתקן סגור יפעלו בו מערכות שמירה באחד מהאופנים הבאים – שומר הנוכח במקום,
מערכת אזעקה המתריעה לגורם המסוגל להגיע למקום באופן מידי )כגון חברת שמירה( ,מערך צילום
המתעד את הקורה במקום.

ד.

מבנה ואבזור תאי בעלי החיים:
 (1מבנה התאים והחצרות בהם יוחזקו בעלי החיים השונים ,גודלם והאבזור שלהם לא יפחתו
מהתנאים המפורטים בחוק ובתקנות צער בעלי חיים.
 (2סוסים וקלוטי פרסה אחרים יוחזקו בהתאם למפורט בחוברת ההדרכה לאורוות ומבנים נלווים
המפורסמת על ידי משרד החקלאות.
(3

במקרה של החזקת חיות בר – לא יפחתו מהדרישות של רשות הטבע והגנים.

 (4הממונה רשאי להתנות אישור מתקן כמתקן מוגן בתנאי החזקה מרווחים יותר.
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ה.

לרשות המתקן המוגן תעמוד מערכת מיחשוב ובה ירוכזו פרטי בעלי החיים הנקלטים בו והטיפול
בהם בהתאם לחוק ותקנות צער בעלי חיים ,חוק ותקנות הפיקוח ונוהל זה.

ו.

טלפון עם מענה אוטומטי שעה שאין מענה אנושי .המענה האוטומטי לא יכלול את פרטי המתקן
המוגן למעט שם מזהה ,ויאפשר השארת הודעה ובקשה להשארת פרטים.

ז.

במתקן יהיו חדר או אגף נפרד לאחסנת מזון לבעלי החיים השוהים בו .המזון יוחזק באופן שימזער
חשש לפגיעה בו על ידי מזיקים שונים .במקום יוחזק מזון המספיק לשבוע ימים לפחות.

ח.

במתקן יהיה ארון נעול ונפרד לשמירת חומרי הדברה ,חומרי ניקוי וחיטוי.

ט.

לבעלי החיים המוחזקים במתקן תהיה גישה לחצר לצורך פעילות גופנית ,בהתאם למיני בעלי החיים
המוחזקים במתקן ובהתאם להוראת החוק.

י.

במתקן יהיה חדר טיפולים מצויד לטיפולים בסיסיים בבעלי החיים מהסוגים המוחזקים בו.

יא.

בתחום המתקן או בקרבתו תמצא מרפאה וטרינרית בה מועסק רופא וטרינר בעל ידע וניסיון מתאים
ושבה יש ציוד ותרופות הנחוצים לטיפול בבעלי החיים מהסוגים המטופלים במתקן .המרפאה תהיה
זמינה לצרכי המתקן המוגן בכל שעה .אם המרפאה מופעלת על ידי גורם שונה מהמתקן המוגן –
יהיה ביניהם הסכם המעגן את זמינות המרפאה או המרפאות.

.8

התאים במתקן
א .במתקן יהיו תאים או חצרות להחזקת בעלי חיים ,באגפים המאפשרים הפרדתם לפי סוג וגיל בעלי
החיים ,ולפי מצבם הבריאותי והטיפול הנדרש בהם.
ב .מבנה התאים יתאים לסוגי בעלי החיים שיוחזקו בהם ויאפשר למטפלים גישה נוחה לבעלי החיים
המצויים בהם.
ג.

התאים יהיו בנויים באופן שבו ניתן לראות את כל חלקיהם גם כשדלת התא סגורה.

ד .התאים יהיו בנויים מחומרים קשיחים שאינם ניתנים ללעיסה ,אינם סופגים מים וניתנים לניקוי
וחיטוי בנקל.
ה .כל תא יהיה ממוספר לשם זיהויו בצורה פרטנית ,באופן המאפשר זיהוי בעל החיים שבתוכו בהתאם
לרישומים השמורים במתקן .בנוסף ,יהיה על כל כלוב כרטיס זיהוי של בעל החיים הכולל מידע
אודות סוג בעל החיים ,שמו ,מספר מזהה ותאריך קליטתו במתקן ,למעט במקרה בו לא ניתן לתלות
כרטיס זיהוי על או ליד התא בו מוחזק בעל החיים.
ו.

המתחם בו מצויים התאים יהיה סגור וניתן לנעילה מבחוץ.

ז.

מתחם התאים יהיה מאוורר אך ניתן לסגירה ,בהתאם לצורך ,למניעת חדירת קור ,גשם ושמש
ישירה.

ח .בהתאם למיני בעלי החיים המוחזקים במתקן ,יותקנו בו מתקני אוורור וחימום שיופעלו בעת
הצורך.
ט .במתקן המוגן יהיה מקור מים באיכות מי שתיה.
י.

במתקן תהיה מערכת ניקוז תקינה המחוברת למערכת ביוב העונה לדרישת החוק.

4

שם הנוהל :נוהל להכרה במתקן מוגן
עדכון מס'3 :

מס' נוהל:

עדכון 2018
תאריך עדכון20.12.2018 :

עמוד  5מתוך 12

יא .במבנה תהיינה נקודות חשמל המאפשרות הפעלת מתקני תאורה ,אוורור וחימום מתאימים .נקודות
החשמל ומתקני התאורה ,האוורור והחימום ימוקמו וימוגנו באופן בו יימנע מגע בינם לבין בעלי
החיים.
יב .במתקן יהיו גם תאים אשר ניתן להכניס לתוכם מזון ומים ללא כניסת אדם אליהם.
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תנאי הפעלה
א .כל מתקן מוגן יעסיק צוות המיומן בטיפול בבעלי החיים המוחזקים במקום ,ובכלל זה בטיפול
שיקומי והתנהגותי .רשאי הממונה להתנות אישור מתקן כמתקן מוגן בהעסקת מספר עובדים נדרש
ובהכשרה מתאימה.
ב .כל מתקן מוגן יעסיק רופא וטרינר בעל ידע וניסיון בטיפול בבעלי החיים שבמתקן או שידאג
להתקשרות מתאימה עם רופא וטרינר כאמור.
ג.

הרופא הווטרינר ידאג לבדיקת בעלי החיים הנמצאים במתקן בתכיפות התואמת את מצבם הגופני,
למתן הנחיות לטיפול השגרתי ולטיפול הרפואי במידת הצורך ,וכן לחיסונם בהתאם לדרישות
השירותים הווטרינרים.

ד .העברת בעל חיים )מכלי רכב או מכלוב וכד'( לשם הכנסתו אל מתקן מוגן או הוצאתו מן המתקן לידי
מי שמקבלו ,תתבצע בתוך התחום המגודר של המתקן כששעריו סגורים ,זאת לשם מניעת בריחה של
בעל החיים משטח המתקן.
ה .בעל חיים שמוכנס לראשונה למתקן המוגן יירשם ויתועד באופן המאפשר את איתורו וזיהויו
המדויקים.
ו.

בעל החיים ייבדק לנוכחות סימון מזהה כגון :שבב ,קעקוע ,טיבוע וכד'.

ז.

היה בעל החיים מסומן בשבב – יבדוק האחראי על המתקן את רישומו במרכז הארצי לרישום כלבים.
פרטי הבעלים הרשום יועברו לגורם התופס וזה יעדכן את מרכז הרישום.

ח .היה בעל החיים חיית בר – יעדכן הגורם התופס את אחראי האכיפה ברשות הטבע והגנים בדבר
התפיסה .היה בעל חיים זה מסומן בשבב או בטיבוע – יבדוק האחראי על המתקן אם בעל החיים
רשום ברשות הטבע והגנים.
ט .במקרה בו מדובר בבעל חיים שנתפס בהליך אכיפה לפי חוק צער בעלי חיים ,יימסרו ההודעות
והדיווחים על ידי מי שתפס את הכלב ,בהתאם להוראות סעיף )9א( בחוק צער בעלי חיים.
י.

בעל חיים שהוכנס למתקן המוגן כחלק מהליך אכיפת חוק  -יסומן גם בשבב )אם לא היה מסומן(,
והתיעוד שלו יכלול גם צילומים של בעל החיים ותיאור מאפיינים גופניים .על אף האמור בסעיף זה,
רשאי הממונה להתיר סימון בעלי חיים קטנים באופן שונה ,פרטני או קבוצתי ,בהתאם לסוגם וגילם
של בעלי החיים )למשל ,סימון ציפורים בטבעת(.

יא .בעל חיים כזה יוחזק בכלוב נפרד לפחות למשך  48שעות מעת הכנסתו למתקן ,וייבדק על ידי רופא
וטרינר קרוב ככל האפשר למועד קליטתו במתקן ,לצורך תצפית ובדיקה לזיהוי בעיות חריגות.
יב .הגיעה קבוצת בעלי חיים למתקן המוגן ,כאשר הם מאותו סוג ביולוגי ומאותו מקור – ניתן להחזיקם
כקבוצה ,גם במהלך  48השעות הראשונות להחזקתם ,ובלבד שיבוצע מעקב כדי לוודא שאין הם
פוגעים זה בזה.
יג .הובלת בעלי החיים ,החזקתם ,הטיפול בהם וכל פעולה אחרת ,לרבות "המתת חסד" ,ייעשו בהתאם
להוראות כל דין ,ובכלל זה הוראות חוק הפיקוח ,פקודת מחלות בעלי חיים והחוק להגנת חיית הבר.
יד .היה המתקן משמש גם להחזקת בעלי חיים בלתי רצויים או נטושים ,יתקיימו התנאים הבאים:
 .1הבעלים של המתקן או האחראי עליו ,יצהיר בכתב בזמן בקשת ההכרה כמתקן מוגן ,על
המדיניות על פיה מתקבלים בעלי חיים אלה למתקן ,ועל השיקולים לקבלת החלטות לגבי גורלם,
לרבות בעניין "המתת חסד".
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 .2המתקן יפעל לשם קידום מציאת בתים מאמצים לבעלי החיים שבחזקתו.
 .3בסוף כל שנה קלנדרית יועבר לממונה על פי חוק צער בעלי חיים דיווח אודות מספר בעלי החיים
שנקלטו במתקן וגורלם.
טו .במתקן המוגן תנוהל תיקייה עבור כל בעל חיים ,ובה יפורטו ,לכל הפחות ,הפרטים הבאים:
 .1מקור בעל החיים.
 .2פרטי האדם שהביאו למתקן המוגן ונסיבות הבאתו.
 .3זהות מי שהחזיק בו וזהות בעליו )אם ידועות(.
טז .תיק רפואי של בעלי חיים ,שהוכנס למתקן המוגן מכוח אכיפת החוק ,יכלול בנוסף:
 .1צילום של בעל החיים ביום כניסתו למתקן המוגן )הצילום יאפשר זיהוי של בעל החיים ,במידת
הצורך יש לצלמו מצדדיו השונים(.
 .2צילומים המתעדים כל פגיעה ,פציעה או מחלה שלהם סימנים חיצוניים.
 .3מספר השבב בו סומן בעל החיים וכן פרטי סימון אחר שסומן בו.
 .4תיעוד בדיקה מקיפה שנערכה על ידי רופא ווטרינר בסמוך לקליטת בעל החיים ,בהתאם לסעיף
.9יא. .
 .5תיעוד כל בדיקה נוספת של בעל החיים במתקן המוגן כגון :בדיקות מעבדה ,צילומי רנטגן,
אולטראסאונד ,בדיקות חוזרות וכו'.
 .6תיעוד כל טיפול רפואי או שיקומי שבעל החיים קיבל ופרטי המטפל.
 .7נמסרה הודעה לבעלים ,על פי סעיף )9א( לחוק ,יישמר העתק מההודעה ויפורטו אופן מסירת
ההודעה ומועדה.
 .8התיק הכולל את תיעוד המידע אודות בעל החיים יישמר במתקן בכל תקופת שהות בעל חיים זה
במקום וכן יישמר למשך  7שנים מיום יציאת בעל החיים מהמתקן המוגן.
יז .הומת בעל החיים לפי סעיף  13לחוק ,תצורף לתיקו הוראת גורם מוסמך להמתתו.
יח .מת בעל החיים במתקן מוגן במהלך תקופת החזקתו בו מכוח החוק ,או הומת לפי סעיף  13לחוק צער
בעלי חיים ,תשלח גופתו לנתיחה לאחר המוות במכון הפתולוגי שבשירותים הווטרינרים ,משרד
החקלאות .תוצאות הבדיקה יצורפו לתיק בעל החיים.
יט .על אף האמור בסעיף יט ,רשאי הממונה לאשר קבלת מכתב מפורט מהרופא המטפל כחלופה לדו"ח
נתיחה שלאחר המוות.
כ .גוויית בעל חיים שמת ולא נשלח לבדיקה תועבר לאתר הטמנה מאושר להטמנת פגרי בעלי חיים לפי
כל דין או למתקן לכילוי או טיפול בפסדי בעלי חיים ,המאושר לפי כל דין.

.10

החזרת בעל חיים שנתפס מכוח חוק צער בעלי חיים לבעליו
א .החזרתו לבעלים של בעל החיים ,שהובא אל המתקן המוגן על פי חוק ,תיעשה לפי הוראות החוק,
ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים:
 .1הממונה אישר את החזרת בעל החיים לבעליו.
 .2מצב בעל החיים מאפשר את החזרתו.
 .3חתימת הבעלים על טופס התחייבות כמפורט בתוספת השנייה.
 .4תשלום עבור הוצאות התפיסה של בעל החיים והטיפול בו.
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 .5נתן הממונה אישור כי קיבל התחייבות הבעלים.
 .6אישר המקבל בחתימתו את קבלת בעל החיים חזרה לרשותו.
 .7על אף המפורט בסעיף זה ,קבע שופט כי בעל החיים יוחזר – תיעשה ההחזרה בהתאם
להוראותיו.
 .8תיעוד החלטת הממונה ,התשלום ,עותק מטופס ההתחייבות ,הוראות טיפול וכל מסמך רלוונטי
אחר – יישמרו בתיק בעל החיים.
ב .אי החזרת בעל חיים לבעליו תעשה בהוראת הממונה לפי הוראות סעיף  10לחוק והודעה על כך
תימסר לבעלים או למי שהיה מחזיקו.

.11

מסירה לאימוץ
א .מסירת בעל חיים מהמתקן לאימוץ תיעשה בהתאם לכל דין ,ובנוסף ,בהתאם לפירוט הבא:
 .1היה בעל החיים כלב או חתול:
)א( הוא מחוסן כנגד מחלת הכלבת בחיסון בר תוקף ,בהתאם להוראות פקודת ותקנות
הכלבת ומסומן בשבב.
)ב( לאחר עיקור או סירוס ,למעט בעל חיים שיש מניעה מיוחדת לעיקורו או סירוסו וניתן
לכך אישור בכתב מהממונה ולמעט בעל חיים שהוחזר לבעליו בהוראת בית משפט.
)ג( במסירת כלב ,יועבר לרופא הווטרינר העירוני ,בישוב בו מתגורר הבעלים ,דיווח בהתאם
לחוק ותקנות הפיקוח.
 .2היה בעל החיים חמור ,סוס או פרד ,יחוסן על פי נוהל חיסון סוסים ,שפרסם המנהל .במקרה של
זכר -יימסר מהמתקן המוגן רק לאחר סירוס ,למעט בעל חיים שיש מניעה מיוחדת לסירוסו וניתן
לכך אישור בכתב מהממונה ולמעט בעל חיים שהוחזר לבעליו לאחר הוראת בית משפט.
 .3היה בעל החיים חייב בחיסון מכוח פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,תשמ"ה ,1985-הוא
חוסן כנדרש.
 .4היה בעל החיים חיית בר – המאמץ קיבל עבורו היתרים ופירוט תנאי החזקה כנדרש בחוק להגנת
חיית הבר ואם נדרש – סומן ,עבר עיקור או סירוס וקיבל טיפולים נוספים בהתאם להנחיות
רשות הטבע והגנים.
 .5המאמץ יחתום על תעודת בעלות בנוסח המפורט בתוספת השלישית או יחתום על חוזה אימוץ
בנוסח שפרסם המשרד.
 .6עותק מתעודת הבעלות או מחוזה האימוץ יצורף לתיק בעל החיים.
 .7מסירת כלב מסוכן לאימוץ תתבצע רק לאחר בדיקה באשר להתאמת הכלב למאמץ ולאחר
שהובהרה למאמץ אחריותו לדרישות הנלוות לכך .בנוסף ,לא יימסר כלב מסוכן ללא אישור
הווטרינר העירוני של הרשות בו מתגורר המאמץ.

 .12לשם הכרה במתקן מוגן להחזקת סוג בעל חיים אחר ,שונה מאלה המצוינים לעיל ,על המבקש לפנות בכתב
אל הממונה לשם קבלת הנחיות בהתאם לסוג בעל החיים המיוחד.
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אין באמור בנוהל זה כדי לגרוע מהאמור בכל דין.
•

תוספת ראשונה – מתקן מוגן :טופס בקשה להכרה.

•

תוספת שניה – התחייבות בעלים של בעל חיים שנתפס לפני החזרתו.

•

תוספת שלישית – תעודת בעלות על בעל החיים והתחייבות המאמץ.

כותב הנוהל

שם
ד"ר דגנית בן דב

מחלקה  /תפקיד
ממונה ע"פ חוק צער בעלי חיים

9
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תוספת ראשונה –
טופס בקשה להכרה במתקן כמתקן מוגן לפי
חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( התשנ"ד – .1994
לכבוד –
הממונה לפי חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( ,התשנ"ד  1994 -בשירותים
הווטרינריים במשרד החקלאות
אני _____________________ ,החתום מטה ,משמש בתפקיד __________________
שם מלא

ב _________________________ ,מבקש להכיר במתקן שפרטיו בהמשך כ"מתקן מוגן"
שם הגוף/ארגון

בהתאם לחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( ,התשנ"ד  ,1994 -עבור בעלי חיים
מהסוגים הבאים. ______________________________________________ :
פרטי המתקן:
שם המתקן -
מופעל על ידי - 1
F0

כתובת המתקן –
טלפון -
כתובת הגוף המפעיל -
טלפון -
דוא"ל -
האחראי במתקן -
טלפון סלולרי -
אני מתחייב להפעיל את המתקן המוגן בהתאם לכל דין ובהתאם לנוהל זה וכן לעדכן את
הממונה לפי חוק צער בעלי חיים לגבי כל שינוי בפרטים המפורטים בבקשה זו.
שם פרטי ____________ :שם משפחה _______________ :ת.ז________________ .
תפקיד___________________________________________ :
_________
תאריך

______________
חותמת המתקן

________________
חתימה

 1שם הרשות המקומית  /עמותה  /חברה....
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תוספת שניה

התחייבות בעלים של בעל חיים שנתפס לפני החזרתו
לפי סעיף )9ב() (3לחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( ,התשנ"ד – 1994
א .פרטי בעל החיים:

סוג

מין

גזע

צבע

שנת לידה

מס' שבב

המקום ממנו
נתפס

מועד התפיסה

אני החתום מטה ,בעליו של בעל החיים שפרטיו לעיל:

שם פרטי

שם משפחה

כתובת

מס' ת.ז.

לאחר שהתקיימו לגבי בעל החיים התנאים המפורטים בסעיף )9ב() (1ו (2)-לחוק צער בעלי חיים )הגנה
על בעלי חיים( ,תשנ"ד .1994 -

מתחייב בזה לא לעבור מעתה ואילך על כל הוראה מהוראות חוק צער בעלי חיים )הגנה על
בעלי חיים( ,התשנ"ד .1994 -
אני מתחייב לדאוג לצרכי בעלי החיים שברשותי ,לשמור על בריאותם ,לספק להם טיפול
רפואי בעת הצורך ,ולמנוע מהם כל סבל.
שם פרטי ושם משפחה ______________________

ת"ז _____________

חתימה _____________________ תאריך _____________
)התחייבות זו יש להפקיד בידי הממונה ,כאמור בסעיף )9ב()((3
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תוספת שלישית

תעודת בעלות על בעל חיים
לפי סעיף )12ב( לחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( ,התשנ"ד – 1994
א .פרטי בעל החיים:

סוג

מין

גזע

צבע

שנת לידה

מס' שבב

המקום ממנו
נתפס

מועד התפיסה

אני מאשר/ת בזה כי בעל החיים שפרטיו לעיל הועבר לבעלות הר"מ:

שם פרטי

שם משפחה

כתובת

מס' ת.ז.

וזאת לאחר שהתקיימו לגביו תנאי סעיף )12א( לחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( ,תשנ"ד –
.1994
ב .מיום נתינת תעודה זו ,תפקע הבעלות של כל אדם אחר בבעל החיים שפרטיו לעיל ,אולם רשאי
בית משפט שלום מטעמים מיוחדים שיירשמו ,להחזיר את בעל החיים לבעליו הקודמים.
תאריך____________________
הממונה לפי חוק צער בעלי חיים ____________________________

---------------------------------------------------------------------------ג .הצהרת המקבל:
אני החתום מטה ,שפרטיו מופיעים בסעיף א .לעיל ,מצהיר בזה כי בהיותי בעליו של
בעל החיים שפרטיו בסעיף א .דלעיל ,הריני מתחייב לדאוג לצרכיו ,לשמור על
בריאותו ,לספק לו טיפול רפואי ולעשות ככל יכולתי למנע ממנו כל סבל.
אני מתחייב בזה לשמור על כל הוראות חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(,
התשנ"ד –  ,1994ולמלא הוראות כל דין אחר הנוגע לאחזקת בעלי חיים.
__________
תאריך

_______________________
שם פרטי ושם משפחה
12

_________
חתימה

