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 :יבוא" וטרינר ממשלתי

 רישוי (הכלבת בתקנות 3 לתקנה בהתא% חוס� אשר כלב –" כחוק מחוס�"    

1974–ד"תשלה, )וחיסו�
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  : לפקודה יבוא4במקו% סעי�   .2  4החלפת סעי� 

בידוד% של בעלי "  

 חשודי%'חיי%

להודיע חייב  אד% הננש) על ידי בעל חיי%  )1( .4

לרופא הממשלתי או לרופא הווטרינר את העובדה 

וארבע הממשלתי הקרובי% ביותר תו) עשרי% 

 .המקרהשעות לאחר 

היה ומצא הרופא הממשלתי או הרופא   )2(      

הווטרינר הממשלתי כי בעל החי תק� שלא כתגובה 

 תו) אד% ידי על נעשתה אשר אקטיבית פעולהל

אינו מחוס� , החיי% בעל תגובת את לעורר כוונה

כחוק ונמצא ביישוב בו  דווח על כלבת או לחלופי� 

די של הרופא הממשלתי או בהתא% לשיקולו הבלע

הווטרינר הממשלתי יהיה חייב בעליו של בעל החי 

 . בבידודלהשימו 

 'חתול או קו� , א% היה הבעל חי הנוש) כלב  )3(      

חייבי% בעליו לקחתו למאורת הבידוד הקרובה 

 יעצרוהו 'חתול או קו� , וא% לא היה כלב; ביותר

 רופא ייד'לברפת או במקו% אחר שיאושר ע, בדיר

  .וטרינר ממשלתי

                                                                    
1
 .242) א(, 242) ע('  עמ, 1' תוס,  481ר "ע   
  .723' עמ, ד"ת התשל"ק   2
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 הוראות סעי� קט� ל פיחי שנעצר ע כל בעל  )4(      

יבודד למש) עשרה ימי% מיו% , מסעי� זה) 2(

 אשר מחוס� בעל חיהתחלת המעצר או לחלופי� 

עד הגעת תוצאות שליליות לבדיקת נוגדני% , כחוק

  .לכלבת

בתו% עשרת ימי הבידוד האמורי% לעיל או   )5(      

 בתו% הגעת התוצאות השליליות לבדיקת לחלופי�

חייבי% הרופא , המוקד% מביניה%, הנוגדני%

, הווטרינר הממשלתי או הרופא הווטרינר העירוני

לעשות , חי נקי מכלבת א% נתברר לה% כי הבעל

  :את הדברי% הבאי%

או קו� , חתול, חי הוא כלב א% הבעל  )א(       

 ; להוציאו ממאורות הבידוד'

יהיו בני , חתול או קו�, וא% אינו כלב  )ב(       

הרפת או המקו% , חורי� להוציאו מ� הדיר

  .האחר שש% בידדוהו

, חי כל כלב'א% לא הוציאו בעליו של הבעל  )6(      

ממאורת הבידוד במש) חמישה , או חתול או קו�

, יהיה בעל החיי%, ימי% מיו% גמר תקופת מעצרו

 . לחוק�6  עזוב ויטופל כאמור בסעיבעל חי

שעצרו% , חתול או קו�, בעליו של כל כלב  )7(      

ישל% לרשות המקומית בעד עשרה , במאורת בידוד

ימי בידוד מראש אגרה בשיעור שקבעה בעד הזנת 

   .שיכונו והטיפול בו, חי'הבעל

 – :בתנאי       

חי במש) ימי 'שא% מת הבעל  )א(        

מעצרו לא יוטל התשלו% אלא בעד 

תו מספר הימי% שבו נעצר או

וההפרש יוחזר , חי למעשה'הבעל

 וכ�; לבעליו

        )2(  XXX.  

חי שנחבל 'אי� משלמי% כל פיצוי בעד בעל  )8(      

י הוראות סעי� "או חלה או מת בעודו במעצר עפ

 ."זה
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ר הסב י  ר ב   ד

מש) עשרה ימי% מיו% התחלת מבודד ל, בעל חיי% שנעצר בשל נשיכת אד%, על פי המצב החוקי הקיי%

  .המעצר

את סבלו של בעל , ככל שרק נית�, נושא הבידוד וההסגר הינו נושא כאוב ביותר ועל כ� מוצע למזער

  .החיי% ובלבד שאי� בכ) כדי לסכ� את בריאות הציבור

הינה במש) , לצור) שמירה על בריאות הציבור, מבדיקה מקצועית עולה כי חשיבות הבידוד וההסגר

  .פה של עשרה ימי% מיו% הנשיכה ולא מהיו% שבעל החיי% הובא להסגרתקו

דבר שיביא לאיזו� ראוי יותר בי� מידת סבלו הבלתי , מוצע לתק� את פקודת הכלבת בהתא%, על כ�

  . נמנע של בעל החיי% לבי� הצור) בשמירה על בריאות הציבור

 שריד וקבוצת יידי חבר הכנסת יוס לעשרה ע'נסת השש על שולח� הכהונחו דומות בעיקר�ת חוק והצע

  ).960/17/פ(עשרה על ידי חבר הכנסת זבולו� אורלב ' ועל שולח� הכנסת השבע)3526/פ(כנסת החברי 

  


