
 
 

 

 
  

 

 

 י הווטרינרהשירות 

 כ"ט תמוז תשפ"ב 

28/07/2022 

 
 וטרינר ודרכים ליצירת קשר ותפקידי ה

 

 תושבי הר חברון שלום וברכה,

 

את הנושאים  במכתבי זה אני מבקש ליידע את התושבים החדשים ולהזכיר לתושבים הוותיקים 
 : בהם אני מטפלש

 

 רישיונות לכלבים  •
  3שיון החזקה, חיסון כלבת וסימון אלקטרוני החל מגיל  יעל פי החוק כלבים מחויבים בר

 נתי. ויש לחדשו עם מתן חיסון כלבת ש  ,שיון הוא לשנה אחתיחודשים. תוקפו של הר 
הודעה על כך יוצאת   .פעמיים בשנה אני מגיע לכל יישוב למתן חיסוני כלבת ורישיונות -

 . עם חיסון לא בתוקף  לבעלי הכלבים הרשומים  SMSדרך מזכירות היישוב, ובהודעות  
  להגיע לקבלת חיסון במשרדי שבמועצה, בתיאום מראש.גם ניתן   -
יש להעביר אליי את האישור, ולאחר תשלום   –במידה ובוצע חיסון לכלב באופן פרטי   -

 האגרה אנפיק רישיון. 
, ולשלם עבורו אגרת  יבעת קבלת/אימוץ כלב חדש יש לרשום אותו בשירות הווטרינר -

 רישיון. 
 

 כלבים משוטטיםלכידת  •
 ,פי חוק  -בהוצאות על  נושאיםובעליהם    מכלאהל  נלקחים כלבים משוטטים ברשות הרבים  

ונתקלתם   - ניתן לפנות אלינובמידה  נשלח    ,וף תמונה()רצוי בציר  בכלב משוטט  ואנו 
 לוכד כלבים בהקדם האפשרי. 

 יש ליצור איתי קשר על מנת לשחררו. –במידה וכלבכם נלכד  -
ידי הטלת קנסות עבור שוטטות  - על  נושא האכיפה  בימים אלו המועצה מקדמת את 

בתחום.  האכיפה  דרכי  את  לייעל  נוכל  ואנו  וכו',  רישיון  ללא  החזקתם   כלבים, 
 

 טיפול בנשיכות •
ולהביאו    שעות,  24תוך  בלהודיע לי על כך  מחויב  בעליו של כלב/חתול שנשך אדם   -

פיקוח והשגחה  שנשך ל לתת היתר להחזיק כלב/חתול    בסמכותי   למאורת הבידוד.
 .(הקבועים בחוק)בעמידה בתנאים  הסגר ביתב

וסבון, לשים   מנשיכת כלב/חתול  הנפגע - צריך לשטוף את הפצע עם הרבה מים 
. במידה והפגיעה חמורה  חומר חיטוי, ולפנות ללשכת הבריאות הקרובה בהקדם

 לפנות למיון. יש 
 

 ביקורות בעסקי מזון •
פיקוח ואכיפה על , בסיוע תברואן המועצה, לעסקיםעורך ביקורות ב  יאנוטרינר רשותי  וכ

שיוו )מכירה,  החי  מן  למזון  הנוגעות  וייצו ק,פעולות  אחסון  הובלה,  אנו   (. רהחזקה, 
הצורך אף משמידים   ובמידת  דו"חות המועברים למשרד הבריאות,  מזון שלא מוציאים 

ו  . ראוי למאכל מוצרים  במידה  או  ראיתם  כדין  לעדכן  מקולקלים  לא מאוחסנים  אבקש 
 אותי על כך בהקדם.

 

 צער בעלי חיים •
 לתם ק במידה ונת   פיקוח על נושא מניעת צער בעלי חיים והגנה על בעלי חיים.באחריותי  

כך   על  אותי  לעדכן  יש  נאותים,  בתנאים  מוחזק  לא  ו/או  במצוקה  שנמצא  חיים  בבעל 
 בהקדם.

 
 



 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור מניעת  •
בעת הצורך, בהתאם להוראות עם משרד הבריאות ומשרד החקלאות אני מבצע פעולות  

 בני אדם. לשל בעלי חיים   המונעות הפצת מחלות

 

 

 דרכי יצירת קשר:  •
 אפליקציית המועצה, ואתר המועצה , 02-9969161: מוקד המועצה

 02-9969105/4: טלפון

 mihaelv@hrhevron.co.il: דוא"ל

 .בתיאום מראש – ' הניתן להגיע למשרדי שבמועצה בימים א', ד', 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 קי סר מיכאל ורנב"ד

 רופא וטרינר רשותי

 הר חברון  ועצה אזוריתמ
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