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 חיסוני כלבת –הודעה לבעלי כלבים 

 בצפון הארץ, בכלבים מחלת הכלבת בהופעת משמעותי לגידול עדים אנו בשנים האחרונות

 בשטחים המוקפים יישובי העמק. בר בכלבת מחיות הנדבקים ביתיים וכלבים משוטטים

 .כלבת למקרי לחשיפה יותר גבוה בסיכון נפוצות חיות בר נמצאים בהם פתוחים

על מנת לשמור על בריאותכם ובריאות כלבכם ובמטרה למנוע הטלת קנסות מיותרים ואי 

המחלקה הוטרינרית של המועצה קוראת לכל בעלי הכלבים שטרם חיסנו את כלבם  נעימות

 .ולחסן את כלבם בהקדם להגיעל פי חוק, בחיסון השנתי נגד כלבת, כקבוע ע

 :כל בעל כלב חלה חובת חידוש רישיון וחיסון כלבת אחת לשנהעל  פי התקנות, על

: "לא יחזיק אדם כלב אלא אם כן הכלב חוסן לפי תקנות אלה, )א(3,  2005כלבת )חיסון( התשס"ה תקנות 

 חלפה שנה מיום חיסונו האחרון". ובלבד שלא 

א': "לא יחזיק אדם כלב שגילו עולה על שלושה  2, 2002כלבים, התשס"ג החוק להסדרת הפיקוח על ה

 להחזקת הכלב, שניתן לפי חוק זה".שיון בר תוקף יחודשים, אלא אם כן ברשותו ר

בעלי מתזכרת את טרינרית ורות לתושבים, המחלקה הויהשאת לידיעתכם, במטרה לשפר 

 כלבת.החיסון לנייד על מועד  SMSהודעות באמצעות הכלבים 

 : הודעות לבעלי הכלבים 2וטרינרית שולחת והמחלקה ה .א

 יום לפני המועד הנדרש לחיסון  30 -כ -הודעה ראשונה 

 במידה והכלב לא חוסן.  -יום לאחר מועד החיסון שחלף  30 -הודעה שניה/התראה: כ

 

 על פי חוק. יום ממועד החיסון ייקנס  60לאחר בעל כלב שלא חיסן כלבו  .ב

₪  500על אי חיסון כלבת, ₪  1,500הנם:  קבועים בחוקגובה הקנסות המנהלתיים ה 

 על אי חידוש רישיון.

 

וטרינרית מעניקה שרותי חיסון כלבת וחידוש רישיון מדי שבוע בתוך בניין והמחלקה ה .ג

(  וכן מגיעה ליישובים בשטח המועצה פעמיים  8:00-9:00ה'     \המועצה )ימים   ד' 

להקל על התושבים שאינם בעלי יכולת ניוד. בנוסף ניתן לחסן כמובן  בשנה על מנת

 אצל הוטרינרים הפרטיים. 

 

לשלוח  ניתן הודעה על שינוי בפרטי הכלב )מוות/ מסירה/אובדן/ שינוי כתובת או טלפון( .ד

ונחזור  *(9875טל' ) או להשאיר הודעה במוקד המועצה galina@hefer.org.il ייל למ

 אליו לקבלת פרטים. 

 בברכה, 

 וטרינריתוהמחלקה ה                                                         

 מועצה אזורית עמק חפר
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