
התשנ"ב1992* ,(4 (מס' הכלבת פקודת לתיקון חוק

2 סעיף תיקון הפקודה)  (להלן 11934 הכלבת, לפקודת 2 בסעיף .1
יבוא: העירוני" הוטרינרי "הרופא ההגדרה במקום (1)

מנהל בהסכמת מקומית רשות שמינתה וטרינר רופא  העירוני" הווטרינר '"'הרופא
מקומית." רשות של וטרינר רופא להיות הווטרינריים, השירותים

יבוא: ממשלתי" וטרינרי "רופא ההגדרה במקום (2)

וטרינר רופא להיות החקלאות שר שמינה וטרינר רופא  ממשלתי" וטרינר ""רופא
ממשלתי;".

3 סעיף "מנהלתיקון יבוא הראשי" הממשלתי הוטרינרי "הריפא במקום מקום, בכל לפקודה, 3 בסעיף ,2
מקומית". "רשות יבוא מקומית" מועצה או עיריה "מועצת וכמקום הווטרינריים" השירותים

4 סעיף תיקון לפקודה 4 בסעיף .3

הווטרינר "לרופא יבוא הממשלתי" הוטרינרי "לרופא במקום (1)(א), קטן בסעיף (1)
הממשלתי";

ממשלתי": וטרינר "רופא יבוא ממשלתי" וטרינרי "רופא במקום קטן(1)(ב), בסעיף (2)

העירוני" הוטרינרי הרופא או הממשלתי הוטרינרי "הרופא כמקום ,(3) קטן כסעיף (3)
העירוני"; הווטרינר הרופא או הממשלתי הווטרינר 'הרופא יבוא

המקומית" המועצה או העיריה "מועצת במקום מקום, בכל ו(5) קטנים(4) בסעיפים (4)
המקומית": "הרשות יבוא

יבוא המקומית" למועצה או העיריה "למועצת במקום מקום, בכל ,(5) קטן בסעיף (5)
המקומית". "לרשות

4א סעיף יבוא:הוספת לפקודה 4 סעיף אחרי .4

בעלי של "בידודם
שנשכו חיים

חשד וקיים אדם, עם כמגע היו קוף או חתול כלב, כי ממשלתי רופא מצא 4א.
אותו למסור לבעליו להורות הוא רשאי זה, ממגע כתוצאה בכלבת להדבקה

בידוד." למאורת

5 סעיף המליםתיקון ממשלתי'/ וטרינר "רופא יבוא ממשלתי"' וטרינרי "רופא במקום לפקודה. 5 בסעיף .5
הוא, "ורשאי יבוא: ובסופו יימחקו,  זו" פקודה שבתוספת א' טופס גבי על תוגש "הבקשה
סעיף לפי צו להשמדתו: צו מתן כמקום שיורה למטרות הכלב למסירת צו ליתן המבקש כהסכמת

טענותיו." לטעון הזדמנות לבעלים שניתנה לאחר אלא יינתן לא זה

6 סעיף תיקון לפקודה 6 בסעיף .6

יבוא: (1) קטן סעיף במקום (1)

לדרוש רשאים עירוני וטרינר רופא או ממשלתי וטרינר רופא ממשלתי, רופא (1)"
כל חשבונה, ועל מקומית רשות אותה של בידוד במאורות שישכנו מקומית מרשות

אדם;"; נשכו ואשר בעלים להם שאין או עזובים קוף או חתול כלב,

מיום חוק2087, כהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת .( במרס1992 התשנ"ב(17 ב' כאדר י"כ ביים ככנסת נתקבל '
68 בעמ' ,(1991 בנובמבר 18) התשנ"ב בכסלו י"א

.80 עמ' התשכ"ד, :140 עמ' התשי"ד, .56 עמ' התשי"ג ס"ח .242 (ע) עמ' 1 תוס' ,1931 ע"ר, 1



העירוני" הוטרינרי הרופא או הממשלתי הוטרינרי "הרופא במקום ,(3) קטן בסעיף (2)
העירוני". הווטרינר הרופא או הממשלתי הווטרינר "הרופא יבוא

 לפקודה 7 בסעיף .7

הווטרינר "הרופא יבוא הממשלתי" הוטרינרי "הרופא במקום מקום, בכל (1)
הממשלתי";

ממשלתי". וטרינר "רופא יבוא ממשלתי" וטרינרי "רופא במקום ,(1) קטן בסעיף (2)

7 סעיף תיקון

ממשלתי". וטרינר "רופא יבוא ממשלתי" וטרינרי "רופא במקום לפקודה, 7א בסעיף 7א8. סעיף תיקון

יבוא: לפקודה 7א סעיף אחרי 7כ9. סעיף הוספת

ברשות "כלכ
הרבים

או כרצועה קשור כשהוא אלא הרבים לרשות כלב בעלים יוציא לא (א) 7ב.
בשרשרת.

סעיף הוראות יחולו לא בהם בתחומה, אזורים תקבע מקומית רשות (כ)
אינו שהכלב אימת כל עמו הכלב בעל יהיה אלה שבאזורים ובלבד (א); קטן

(א). קטן בסעיף כאמור קשור

בכלבת." כנגוע שהוכת כאזור יחולו לא (ב) קטן סעיף הוראות (ג)

וטרינר "רופא יבוא ממשלתי" וטרינרי "רופא כמקום מקום, בכל לפקודה, 8 בסעיף . 10
וטרינרי "רופא וכמקום עיריני" וטרינר "רופא יבוא עירוני" בהמות "רופא במקום ממשלתי",

עירוני'/ וטרינר "רופא יבוא עירוני"

8 סעיף תיקח

 לפקודה 9 בסעיף . 11

השירותים "מנהל יבוא הראשי" הממשלתי הוטרינרי "הרופא במקום ברישה, (1)
הווטרינריים";

הווטרינר "הרופא יבוא הממשלתי" הוטרינרי "הרופא במקום מקום, בכל (2)
הממשלתי"?

יבוא: (I)(א)פסקה כמקום (3)

אלה: בכל חייב כלב בעל (1)"

בחצריו; כלבו את לשמור (1)

בשרשרת או ברצועה הכלב את ולקשור הכלב, פי על מחסום לשים (2)
מהחצרים;" אותו שמוציאים בשעה מטרים 2 על עולה אינו שארכה

יבוא: (1) משנה פסקת במקום בפסקה(א)(11), (4)

קשור ואינו פיו על מחסום נושא אינו כשהוא הרכים ברשות שנמצא כלב כל (1)"
וכן." בשרשרת, או ברצועה

9 סעיף תיקון

ממשלתי". וטרינר "רופא יבוא ממשלתי" וטרינרי "רופא במקום לפקודה, 10 בסעיף . 1210 סעיף תיקון

ובכל מקומית" "רשות יבוא מקומית" או עירונית מועצה "כל במקום לפקודה, 11 בסעיף . 13
הווטרינריים" השירותים "מנהל יבוא הראשי" הממשלתי הוטרינרי "הרופא במקום מקום,

מקומית", ישות של "חובתה יבוא השוליים כותרת ובמקום

11 סעיף תיקון



15 הווטרינרתיקוןסעיף "שהרופא יבוא הממשלתי" הוטרינרי ''שהרופא במקום לפקודה, 15 בסעיף .14
הממשלתי".

16 תיקוןסעיף לפקודה 16 בסעיף . 15

בעל של סוג או חיים בעלי חיסון חובת "לרבות יבוא ובסופו (א) יסומן בסעיף האמור (1)
חיים.": בבעל ארעי של או קבע של סימון הסדרת וכן כלבת נגד חיים

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

או ממשלתי וטרינר רופא בידי יבוצע (א) קטן בסעיף לאמור בהתאם חיסון "(ב)
רופאים הרשאת להסדיר בתקנות רשאי החקלאות שר עירוני? וטרינר רופא

בכך." צורך ראה אם החיסון, את לבצע אחרים וטרינרים

17 מקומית".תיקוןסעיף "רשות יבוא עירונית" מועצה או מקומית "מועצה במקום לפקודה, בסעיף17 . 16

התוססת בטלה.ביטול  לפקודה התוספת . 17

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

שמיר יצחק
החקלאות שר


