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(א) לפקודת העיריות].
תאריך עדכון:
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תיאור התפקיד
ייעוד:
פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי ,לצורך שמירה על בריאות הציבור ,מניעת מטרדים והפצת
מחלות בעלי חיים וכן מניעת צער בעלי חיים בתחומי הרשות ובסביבתה ,בכפוף לחוקים ,לתקנות,
לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום (משרד הפנים,
הבריאות ,החקלאות ,הגנת הסביבה והרשות המקומית).
תחומי אחריות:
 .1ניהול השירות הווטרינרי הרשותי/עירוני.
 .2פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים ברשות המקומית.
 .3פיקוח ואכיפה על פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקומית (מכירה ,שיווק,
החזקה ,הובלה ,אחסון וייצור).
 .4חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי חיים ובתחום
הפיקוח על מזון מן החי.
 .5פיקוח על נושא מניעת צער בעלי חיים והגנה על בעלי חיים והטמעתו בתחום הרשות
המקומית.
 .6ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור בתיאום עם
משרד הבריאות ועם משרד החקלאות.
 .7קידום החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית.
פירוט הביצועים והמשימות העיקריות ,כנגזר מתחומי האחריות:
 .1ניהול השירות הווטרינרי הרשותי/עירוני
א .תכנון תכניות עבודה תקופתיות לעובדי המחלקה ,תדרוך עובדי המחלקה ופיקוח על ביצוע
 1הבסיס החוקי :פקודת העיריות (נוסח חדש) (להלן " :פקודת העיריות"); תקנות מחלות בעלי חיים (תעודה
וטרינרית) ,תשל"ה[ 1975-להלן" :תקנות מחלות בעלי חיים (תעודה וטרינרית")]; תקנות מחלות בעלי חיים (בדיקה
וטרינרית של בשר חזיר בר) ,תשל"ז[ 1977-להלן" :תקנות מחלות בעלי חיים (בדיקה וטרינרית של בשר חזיר בר") ];
פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש ) (להלן" :פקודת מחלות בעלי חיים"); פקודת הכלבת( 1934 ,להלן" :פקודת
הכלבת"); החוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,תשס"ד – ( 2002להלן" :החוק להסדרת הפיקוח על כלבים").
" 2רופא וטרינר"  -מי שבידו רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית לפי חוק הרופאים הווטרינרים ,תשנ"א;1991 -
"רופא וטרינר ממשלתי -עובד הציבור ששר החקלאות מינהו למנהל השירותים הווטרינריים ,לרופא וטרינר ממשלתי
או לעוזר רופא וטרינר ממשלתי ,וכל רופא וטרינר שהוא נושא משרה בשירות המדינה שמנהל השירותים
הווטר ינריים הכריז בהודעה ברשומות שנושאה כלול במונח "רופא וטרינר ממשלתי" לעניין פקודה זו"( .סעיף 1
לפקודת מחלות בעלי חיים).
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התכניות.
ב .חלוקת משימות ,הנחיה ופיקוח על הפקחים הווטרינרים ו/או מפקחי מזון מן החי
ועובדים נוספים.
ג .הכנת הצעת תקציב לשירות הווטרינרי ,ניהול התקציב ,מעקב ודיווח על ביצוע על פי
תכניות העבודה השנתיות.
ד .ייעוץ להנהלת הרשות המקומית בתחום בריאות הציבור ובנושאים הווטרינרים לדוגמא:
הכנת מכרזים ,פיקוח על מפעלי הסעדה המספקים ארוחות למוסדות חינוך ורווחה בעיר,
הכנת תכניות מל"ח ,הקמת פארקים לכלבים וכו'.
ה .השתתפות ומתן חוות דעת מקצועיות במסגרת ישיבות משרדי ממשלה שונים.
ו .הצגת נושאים שונים הנוגעים לבעלי חיים בפורומים בכירים ברשות (מנכ"ל ,ראש הרשות
או מועצת הרשות).
ז .הפקת דו"חות חודשיים ותקופתיים נוספים למשרדי הממשלה לפי סמכותם ולהנהלת
הרשות.
 .2פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים ברשות
המקומית
א .ביצוע פעולות כלליות למניעת מחלות המועברות על ידי בעלי חיים.
ב .ביצוע פעולות לפי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים ולפי פקודת הכלבת:3
ג .מתן רישיונות לכלבים ,החלטה על קביעת תנאים ברישיונות וביטול רישיונות.
ד .סימון כלבים בשבב.
ה .דיווח למרכז הרישום אודות סימון כלבים ,מתן או ביטול רישיון והתנהגות תוקפנית של
כלב.
ו .קבלת דיווח מסמנים ומחסנים מורשים לגבי סימון וחיסון כלבים שכתובת בעליהם היא
בתחום הרשות ,העברת הדיווח למרכז ארצי לרשום כלבים לפי החוק והתקנות ,פיקוח
על תדירות ואמינות הדיווח והטלת קנסות מנהלתיים בהתאם לחוק והתקנות.
ז .רישום וניהול של כרטסת מעקב אחר כלבים ברשות המקומית וחיסונם.
ח .תפעול תחנת הסגר לכלבים משוטטים ("מאורת בידוד") בהתאם לחקיקה ולנוהל כלביות
רשות.
ט .וידוא העברת כלבים נושכים להסגר במאורת בידוד בהתאם להוראות הפקודה.
י .קבלת בעלי חיים וטיפול שגרתי בהם במהלך שהותם בכלביה הרשותית/עירונית.
יא .טיפול רפואי בבעלי חיים חולים/פצועים בכלביה הרשותית/עירונית.
יב .ביצוע תצפית כלבת.
יג .שחרור בעלי חיים מתחנת ההסגר ודיווח למשרד הבריאות ולמרכז הרישום.
יד .ביצוע חיסונים לכלבים בתחומי הרשות המקומית.
 3יובהר כי לגבי פיקוח על כלבים לא יופעלו סמכויות לפי חוקי עזר עירוניים אלא לפי החוק להסדרת הפיקוח על
כלבים ,התשס"ג 2002 -ופקודת הכלבת.
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טו .הפעלת מערך לכידת כלבים משוטטים בתחומי הרשות המקומית :קבלת פניות מהמוקד
הרשותי בנוגע לבע"ח משוטטים ,טיפול ודיווח למוקד.
טז .טיפול באוכלוסיית חתולי הרחוב ,על ידי עיקור וסירוס.
יז .יישום נוהל טיפול בחתולי רחוב של השירותים הווטרינריים.
יח .קבלת דיווחים על גידול בעלי חיים ופיקוח על פינות חי בבתי ספר ובמוסדות מכוח תקנות
צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) ,תשס"ט,2009-
ובהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך בנושא וביצוע ביקורות במתקנים.
יט .קבלת דיווחים ופיקוח על החזקת בעלי חיים בחנויות ,פינות חי ובתי גידול מכוח תקנות
צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) ,תשס"ט.2009-
ביצוע ביקורות במתקנים הנ"ל.
כ .ביצוע ביקורות במשקי חצר באתרי תיירות וליטוף ,בפינות חי בבתי ספר ,גני חיות,
שווקים ובחנויות חיות ,פיקוח מקור הגעת בעל החיים ,תנאי אחזקה ,מחלות (בדגש על
מחלות זואונוטיות) וכיוצ"ב.
כא .פיקוח ואכיפה של תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים ,תערוכות ,הצגות ותחרויות
של בעלי חיים) ,תשס"א ,2001-באירועים נוספים המנויים בתקנות ומתרחשים בתחום
הרשות.
כב .ביצוע פעולות דרך כלל למניעת צער בעלי חיים.
כג .בחינת בקשות רישוי עסקים ומתן אישור לרישיון עסק לעסקים טעוני רישוי לפי צו רישוי
עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג 2013-שלגביהם הוסמך לכך על ידי משרדי
הממשלה הנוגעים בנושא.
כד .פיקוח וטרינרי על פעולות שחיטת בעלי חיים ברשות ,בכפוף להסכמת מנהל השירותים
הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר למינוי לעניין זה ובהתאם לחוקים ולתקנות
הרלוונטיים.
 .3פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקומית (מכירה ,שיווק,
החזקה ,הובלה ,אחסון וייצור)
א .גורם מאשר:
בחינת בקשות לרישוי עסקים של בתי עסק אשר רישיונם טעון אישור של שר החקלאות
ו/או הבריאות לפי העניין ושלגביהם הוסמך למתן האישור בשמו של השר.
ב .גורם מפקח:
ביצוע בדיקות וטרינריות בעסקים המייצרים ,מוכרים ,מאכסנים ומובילים
בשר/עופות/דגים ומזון מן החי ברשות המקומית ,לבדיקת עמידתם בדרישות החוק ,ככל
שהחקיקה בנושא מסמיכה אותו לביצוען (למשל :תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת
דגים) ,התשמ"א.1981 -
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ג .ביצוע בדיקות משנה/טרם שווק:4
ביצוע בדיקות טרם שיווק לכלי הרכב ולמוצרים המובלים בהם :בשר ,עופות ,דגים
ומוצרי מזון מן החי מרשות אחרת לשטח הרשות המקומית ושבדיקתם נדרשת עפ"י
חוק.
פיקוח על כניסת בשר שנשחט באופן חוקי לרשות  ,באמצעות ביצוע ביקורת בעסקים
שיש להם קשר ישיר עם מוצרים מהחי (כגון אטליזים ,חנויות דגים ,מסעדות המוכרות
בשר).
ד .פיקוח על בתי מטבחיים על ידי רופא וטרינר רשותי/עירוני שמונה למנהל בית המטבחיים
לפי סעיף (21א) לתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) ,תשכ"ד ,1964-בכפוף
להסכמה של מנהל השירותים הווטרינריים.5
ה .פיקוח על מצבם הסניטרי של בתי מטבחיים הנמצאים בשטח הרשות ,או שהם מספקים
שירותי שחיטה לרשות ,בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
ו .בדיקת בעלי חיים לפני השחיטה ולאחריה ,לרבות בדיקה קלינית ובדיקת התעודות
הקשורות לתהליך השחיטה ,על ידי רופא וטרינר רשותי/עירוני שמונה כרופא וטרינר
מפקח בבית מטבחיים בלבד.
ז .פיקוח על בתי שחיטה על ידי רופא וטרינר רשותי/עירוני שאושר ע"י מנהל השירותים
הווטרינריים לעניין ביצוע פיקוח וטרינרי על בית שחיטה לעופות לפי תקנות מחלות בעלי
חיים (בתי שחיטה לעופות) ,תש"ח.61960-פיקוח על מצבם הסניטרי של בתי השחיטה
הנמצאים בשטח הרשות ,או שהם
מספקים שירותי שחיטה לרשות ,בהתאם להנחיות והסמכות של מנהל השירותים
הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
ח .בדיקת בעלי חיים לפני השחיטה ולאחריה ,לרבות בדיקה קלינית ובדיקת התעודות
הקשורות לתהליך השחיטה ,על ידי הרופא וטרינר רשותי/עירוני.
 .4חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי חיים ובתחום
הפיקוח על מזון.
א .קידום מודעות והסברה לבעלי עסקים ברשות ולתושבים בנושאים הנוגעים לבעלי חיים
ולמזון מן החי.
ב .קידום החינוך בנושא התנהגות אל בעלי חיים במסגרת מוסדות החינוך ומוסדות
עירוניים.
ג .קידום המודעות לטיפול נאות בבעלי החיים ולחובות הכרוכות בכך ,לרבות חיסונים,

 4בדיקות המשנה יבוטלו ב ,1.3.2020-בתום תקופת המעבר שנקבעה בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) ,תשע"ו -
2015
 5תפקיד זה רלוונטי רק עד העברת הסמכויות בתחום זה לרופאים המועסקים על ידי התאגיד לפיקוח וטרינרי ,לפי
סעיף  322לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) ,התשע"ו – .2015
 6תפקיד זה רלוונטי רק עד העברת הסמכויות בתחום זה לרופאים המועסקים על ידי התאגיד לפיקוח וטרינרי ,לפי ס'
 322לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) ,התשע"ו – .2015

4

משרד הפנים
מינהל השלטון המקומי
אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשויות המקומיות
סימון בשבב אלקטרוני והאכלה.
ד .ניהול קשר רציף עם עמותות הפועלות למען בעלי חיים ,כגון ארגון ימי אימוץ.
 .5פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטמעתו
א .ביצוע פעולות כמפקח על פי חוק צער בעלי חיים 1994-וחוק הרשויות המקומיות (אכיפה
סביבתית-סמכויות פקחים) ,התשס"ח.2008-
ב .מניעת התעללות בבעלי חיים.
ג .מניעת נטישת בעלי חיים.
ד .שמירה על הוראות חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ,תשנ"ד ,1994-ותקנותיו.
ה .ביצוע פעילות על פי הסמכה כפקח.
ו .קבלת דיווח ופיקוח על מתקנים על פי הגדרת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)
(החזקה שלא לצרכים חקלאיים) ,תשס"ט.2009-
 .6ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור בתיאום עם
משרד הבריאות ועם משרד החקלאות.
א .דיווח על התפרצויות של מחלות למשרד החקלאות ולמשרד הבריאות.
ב .פעילות משותפת למניעה והפצה של מחלות על פי הנחיות משרד הבריאות והחקלאות.
ג .הפקת דו"חות חודשיים ותקופתיים נוספים למשרדי הממשלה לפי סמכותם.
ד .השתתפות ומתן חוות דעת מקצועיות במסגרת ישיבות משרדי ממשלה שונים.
 .7קידום אכיפת החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית.
א .ייזום וליווי חקירות בתיאום עם המחלקה המשפטית ברשות המקומית.
ב .סיוע למחלקה המשפטית בהטלת קנסות והגשת כתבי אישום.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
א .איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי החיים לבריאות הציבור.
ב .ייצוגיות ובקיאות גבוהה בתכנים המקצועיים.
ג .עמידה בפני קהל והצגת תכנים בפני פורומים בכירים.
ד .עבודה בשעות לא שגרתיות.
כפיפות:
מנכ"ל או מזכיר הרשות המקומית
תנאים מקדימים למינוי:
השכלה :תואר ברפואה וטרינרית.
וטרינרים
סיים קורס להכשרת רופאים
ברשויות אשר תוכנו אושר ע"י מנהל השירותים

קורסים והכשרות מקצועיות:
ידע והשכלה:

הווטרינרים במשרד החקלאות.7
בנוסף מי שממלא תפקיד לפי סעיפי משנה

 7במקרים חריגים ובאישור מראש של מנהל השירותים הוטרינריים ,ניתן יהיה להמיר את תנאי הסף לחובת השלמה
של הקורס בתוך פרק זמן של  18חודשים.
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משרד הפנים
מינהל השלטון המקומי
אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשויות המקומיות
ד ו-ה של סעיף  3שלעיל יידרש לעבור גם
הדרכה והשתלמויות מיוחדות בתחום טרם
קבלת ההסכמה למינויו לתפקיד.
שפות:

עברית ברמת שפת אם ,אנגלית לקריאת ספרות
מקצועית.

יישומי מחשב:

היכרות בסיסית עם יישומי האופיס

רישום
מקצועי:

הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל ,לפי חוק הרופאים
הווטרינרים ,תשנ"א.1991-

ניסיון
מקצועי:

מנהל שירות וטרינרי ברשות מקומית ברמה א' /איגוד ערים/אשכול יישובים -
חמש שנים לפחות כרופא העוסק בתחום בריאות ציבור וטרינרית.
מנהל שירות וטרינרי ברשות מקומית ברמה ב' או ג'  -שנתיים לפחות כרופא
העוסק בתחום בריאות ציבור וטרינרית.

ניסיון
ניהולי:

מנהל שירות וטרינרי ברשות מקומית ברמה א' /איגוד ערים/אשכול יישובים -
שלוש שנים לפחות.
מנהל שירות וטרינרי ברשות מקומית ברמה ב' או ג'  -שנה אחת לפחות.
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משרד הפנים
מינהל השלטון המקומי
אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשויות המקומיות

נספח א'  -מכרז פנימי/פומבי לתפקיד רופא וטרינר רשותי
היחידה:

השירות הווטרינרי הרשותי/עירוני

תואר המשרה:

רופא וטרינר רשותי

דרגת המשרה ודירוגה:
היקף העסקה:
סוג מכרז:

תיאור התפקיד:

פומבי בלבד
פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי ,לצורך שמירת בריאות הציבור,
מניעת מטרדים והפצת מחלות ומניעת צער בעלי חיים בתחומי
הרשות ובסביבתה ,בכפוף לחוקים ,לתקנות ,לחוקי העזר של
הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום
(משרד הפנים ,הבריאות ,החקלאות ,הגנת הסביבה והרשות
המקומית) .עיקרי התפקיד:
א .ניהול השירות הווטרינרית.
ב .פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת
בעלי חיים ברשות המקומית.
ג .פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות
המקומית (מכירה ,שיווק ,החזקה ,הובלה ,אחסון וייצור).
ד .חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח
וההגנה על בעלי חיים ובתחום הפיקוח על מזון.
ה .פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטעמתו.
ו .ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על
בריאות הציבור ,בתיאום עם משרד הבריאות ועם משרד
החקלאות.
ז .קידום החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית.
השכלה ודרישות מקצועיות:
השכלה ברפואה וטרינרית ,כהגדרת חוק הרופאים הווטרינרים,
תשנ"א.1991-
סיים קורס להכשרת רופאים וטרינרים ברשויות אשר תוכנו אושר
ע"י מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות.8
בנוסף מי שממלא תפקיד לפי סעיפי משנה ד ו-ה של סעיף  3שלעיל
יידרש לעבור גם הדרכה והשתלמויות מיוחדות בתחום ,טרם קבלת

תנאי סף:

ההסכמה למינויו לתפקיד.
דרישות ניסיון מקצועי וניהולי:
א .ניסיון מקצועי

 8במקרים חריגים ובאישור מראש של מנהל השירותים הוטרינריים ,ניתן יהיה להמיר את תנאי הסף לחובת השלמה
של הקורס בתוך פרק זמן של  18חודשים.
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משרד הפנים
מינהל השלטון המקומי
אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשויות המקומיות
מנהל שירות וטרינרי ברשות מקומית ברמה א'  /איגוד
ערים /אשכול יישובים  -חמש שנים לפחות כרופא העוסק
בתחום בריאות הציבור הווטרינרי.
מנהל שירות וטרינרי ברשות מקומית ברמה ב' או ג'  -שנתיים
לפחות כרופא העוסק בתחום בריאות הציבור הווטרינרי .
ב .ניסיון ניהולי
מנהל שירות וטרינרי ברשות מקומית ברמה א' /איגוד ערים/אשכול
יישובים  -שלוש שנים לפחות.
מנהל שירות וטרינרי ברשות מקומית ברמה ב' או ג'  -שנה אחת
לפחות .

מאפייני העשייה
הייחודיים בתפקיד:
כפיפות:

מינהלה:

דרישות נוספות:
ה .שפות – עברית ברמת שפת אם ,אנגלית לקריאת ספרות
מקצועית.
ו .יישומי מחשב – היכרות בסיסית עם יישומי האופיס.
ז .רישום מקצועי – הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית
בישראל ,לפי חוק הרופאים הווטרינרים ,תשנ"א.1991-
ח .רישיון נהיגה – בתוקף.
ט .איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי החיים לבין בריאות
הציבור.
י .ייצוגיות ובקיאות גבוהה בתכנים המקצועיים.
יא .עמידה בפני קהל והצגת תכנים בפני פורומים בכירים.
יב .עבודה בשעות לא שגרתיות.
מנכ"ל או מזכיר הרשות המקומית
מועד פרסום המכרז_________ :
בקשות למכרז יש להגיש עד יום________:
טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית
בכתובת__________________:
איש הקשר לעניין מכרז זה,_______________ :
טלפון________________:
על החתום  -ראש הרשות
__________

הבהרה מגדרית:

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.
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משרד הפנים
מינהל השלטון המקומי
אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשויות המקומיות

נספח ב' – שם המשרה – הוראות הדין הקיים

9

הוראות הדין הקיים
א.

בהתאם לפקודת מחלות בעלי חיים ,תפקידי הרופא הווטרינר הרשותי /עירוני בנושא
מחלות בעלי חיים 10כוללים:
 קבלת הודעה כי בעל חיים נגוע או חשוב כנגוע במחלה [סעיף ()1( 4א]; נקיטת
האמצעים הנחוצים לבדיקתו ודיווח למנהל השירותים הווטרינריים ,במידה ומצא כי
הוא אכן נגוע.
 בעל סמכות כניסה לכל מקום שיש חשד שנמצא בו בעל חיים /גוויה העלולים להעביר
מחלה ,לצורך עריכת הבדיקות הנדרשות ופיקוח על אכיפת הוראות הפקודה [סעיף
( 13ב)].

ב.

בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) ,תפקידיו של הווטרינר כוללים:
 בדיקת משנה של בשר גולמי ,קפוא או מצונן ,המוכנס לתחום שיפוטה של
הרשות ,כתנאי הכרחי להתרת מכירתו [סעיפים (68א)(70 ,א)] .בסמכותו לקבוע
את שעות ביצוע הבדיקה ,באישור מנהל השירותים הווטרינריים [סעיף ( 68ה)].
 משלוח דוגמה מבשר גולמי ,אשר יובא מתחום רשות מקומית ואינו מלווה
בתעודה וטרינרית תקינה על פי הוראות הדין ,לבדיקה נוספת במכון הווטרינרי,
כתנאי הכרחי להתרת מכירתו [סעיפים ( 69א) ( )1ו.])2(-

ג.

בהתאם לפקודת הכלבת ,תפקידי הווטרינר כוללים:
 קבלת הודעה כי בעל חיים 11חשוד נשך אדם ופיקוח על לקיחתו למאורת הבידוד
הקרובה היותר ,או אם לא היה כלב ,חתול או קוף  -בידודו בדיר ,ברפת או במקום
אחר ,על פי אישורו ,למשך עשרה ימים .בתום התקופה האמורה ,יוציאו ממקום
הבידוד במידה ונתברר כי בעל החיים אינו נגוע בכלבת [סעיפים .])3( - )1(4
 הגשת בקשה לבית משפט שלום ,במסגרתה יתבקש בית המשפט ליתן צו להשמיד
בלא תשלום פיצויים כל כלב ,חתול או קוף אשר נשכו אדם יותר מפעם אחת וצפויים,
לעמדתו ,להידבק בכלבת ולהעבירה (סעיף .)5
 דרישה מרשות מקומית לשכן במאורות בידוד שבתחומה ,ועל חשבונה ,כל כלב ,חתול
או קוף עזובים או שאין להם בעלים ,ואשר נשכו אדם ,למשך עשרה ימים [סעיף )1( 6
ו .])2(-בתום עשרת ימי הבידוד ,הוצאת בעל החי להורג ,או הסגרתו לבעליו במידה
ונמצא נקי מכלבת [סעיף .])3( 6

 9יובהר כי נספח זה מהווה כלי עזר ,שאינו מחליף הנחיות נוספות המתפרסמות ביחס לאותו תפקיד ,בין אם על ידי
משרד הפנים ובין אם על ידי המשרד המקצועי הרלוונטי או כל גוף מקצועי רלוונטי אחר.
" 10בעל חיים -מבעלי החיים המפורטים בתוספת הראשונה";
"מחלה -מחלה מן המחלות המפורטות בתוספת השנייה וכל מחלה מידבקת או תורשתית של בעלי חיים העלולה
לפגוע בבעלי חיים בישראל" (סעיף  1לפקודת מחלות בעלי חיים).
" 11בעל חי" [או  -בעל חיים] פירושו בקר ,כבשים ,עזים ,גמלים ,סוסים ,חמורים ,חזירים ,כלבים ,חתולים וקופים
וכל בעל חי או עוף אחר ששר החקלאות יכריזם במודעה שתתפרסם ברשומות ככלולים במונח "בעל חי" לצורך
פקודה זו (סעיף  2לפקודת הכלבת).
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משרד הפנים
מינהל השלטון המקומי
אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשויות המקומיות
 בסמכותו להיכנס לכל קרקע ,בניין ,צריף או מקום כדי לברר אם קוימו הוראות
הפקודה; ולעשות כל הדרוש ,כפי שימצא לנכון ,כדי ליתן תוקף להוראה שלא קוימה,
לרבות תפיסתו של כלב ,חתול ,או קוף שנשכו אדם ולקיחתו למאורת בידוד (סעיף .)8
 ביצוע חיסון נגד כלבת לבעלי חיים ,בהתאם לתקנות שר החקלאות [סעיף (16א) (-ג)].
ד.

בסמכותו לפסול מזון המוצג למכירה ,לצוות על השמדתו או למנוע באופן אחר את
השימוש בו למאכל ,במידה ונמצא כי עלול להזיק לבריאות אדם [סעיף  7לפקודת בריאות
הציבור (מזון)].

ה.

בהתאם לתקנות בריאות הציבור (בדיקת דגים) ,תפקידי הווטרינר כוללים:
 קבלת הודעה בדבר דגים קפואים או מצוננים ,במידה ועלתה הטמפרטורה של
בשרם על הקבוע בתקנות ,בדיקת כשירותם למאכל אדם ומתן הודעה על
החלטתו לבעל הדגים [סעיפים ( 2ג)(-ד)(3 ,ג)(-ד)].
 בדיקת דגים ,טרם מכירתם בתחום הרשות המקומית .במידה ונמצאו ראויים
למאכל אדם  -חתימה על תעודת משלוח ,אחרת ,משלוח הודעה וביצוע החלטתו
לפסילתם/השמדתם ,בהתאם לקבוע בתקנות [סעיף (4א)(-ב)].
 בסמכותו לדרוש העברת דגים ,הנמצאים בבדיקה ,למקום אחר לשם בדיקה
נוספת (סעיף .)7
 לשם פיקוח על קיום ההוראות הקבועות בתקנות ,בסמכותו להיכנס לכל מקום
בו מוחזקים דגים המיועדים למכירה או לייצור ולבדקם (סעיף .)14

ו.

בקשר לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ,התשנ"ד: 1994 -
 רופא וטרינר שביצע הליך חיתוך בחתול (סעיף –)2
 oיסמנו באמצעות סימון תת-עורי בשבב אלקטרוני שאישר המנהל ,אם
אינו מסומן בשבב כאמור;
 oידווח לממונה ,בסמוך לאחר ביצוע ההליך ,על פרטי השבב האלקטרוני
שבו סומן החתול ,פרטי המחזיק והחתול והנימוקים לביצוע ההליך;
בוצע ההליך לצורך מניעת סיכון בריאותי חמור למחזיק החתול ,יצרף
הרופא הווטרינר לדיווח כאמור את האישור הרפואי.
 oבוצע הליך חיתוך בחתול ,יסביר הרופא הווטרינר שביצע את הליך
החיתוך למחזיקו כי עליו לנקוט את כל האמצעים הנדרשים באופן סביר
כדי למנוע את יציאתו של החתול ממקום החזקתו בלא השגחה.
 סמכויות פיקוח -לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה ,רשאי הממונה או
מפקח ,לאחר שהזדהה (סעיף 6א)–
 oלדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או
תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
 oלדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי
להבטיח או להקל את ביצוע ההוראות לפי חוק זה; בפסקה זו" ,מסמך"
– לרבות פלט ,כהגדרתו בחוק המחשבים ,התשנ"ה;1995-
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משרד הפנים
מינהל השלטון המקומי
אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשויות המקומיות
 oלערוך בדיקות או מדידות או ליטול דוגמאות לשם בדיקה ,וכן להורות על
מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה ,או
לנהוג בהן בדרך אחרת;
 oלהיכנס למקום ,לרבות לכלי רכב ,ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש
למגורים אלא על פי צו של בית משפט.
 סמכויות אכיפה (סעיף -)6
 oלחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור או שעשויות להיות לו ידיעות
הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2
ו 3-לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) ,בשינויים המחויבים;
 oלתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו
הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח
חדש] ,התשכ"ט( 1969-בסעיף זה – פקודת מעצר וחיפוש) ,בשינויים
המחויבים; על אף האמור ,על תפיסת בעל חיים יחולו הוראות סעיפים 8
ו;9-
 oלבקש מבית משפט צו חיפוש על פי סעיף  23לפקודת מעצר וחיפוש
ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים (24א)( 26 ,)1עד 28
ו 45-לפקודת מעצר וחיפוש ,בשינויים המחויבים.
 נוכח רופא וטרינר שהמנהל הסמיכו לכך ,כי בעל חיים חולה או סובל ,ואינו
מקבל טיפול רפואי הולם ,רשאים הם להעבירו למתקן מוגן או לצוות על המתתו,
הכל לפי מצבו הרפואי (סעיף .)13
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