
 חוף אשקלוןמועצה אזורית מחלקה וטרינרית 

דואגת ומפקחת על תחום בעלי החיים  אשקלוןהמחלקה הווטרינרית של המועצה אזורית חוף 
 אשקלון.המצויים בשטח שיפוט המועצה, במטרה לשמור על בריאותם ורווחתם של תושבי חוף 

המחלקה עושה שימוש בכלים המקצועיים שברשותה, כדי למנוע את קיומן של מחלות שונות 
 .ובראשן מחלת הכלבת –אשר עלולות לעבור מבעלי חיים אל בני האדם 

 תחומי אחריות:

 .כלבת ומניעת ח"בע על פיקוח ■
 .ח"בע לאחזקת ומקומות חי פינות על פיקוח ■
 .הרשות בשטחי ופגועים משוטטים חיים בעלי והצלת חילוץ ■
 .אדם למאכל ראויים ינםהש החי מן מזון מוצרי של הרשות לתחומי הכנסהבדיקת  ■
 .החי מן מזון לממכר עסק בבתי נדרשים תברואיים תנאים בדיקת ■
 החיים בעלי ובתחום מזון בתחום – והסברה חינוך ■
 הווטרינרי השירות לפעילות מודעות קידום ■

 :הבאים התחומים על הווטרינרי השירות אחראי חיים בעלי על הפיקוח במסגרת

 אלקטרוני בשבב וסימון רישיונות מתן, כלבת נגד חיסונים ביצוע ■
 פרטיים לווטרינרים חיסונים הספקת ■
 פרטיים וטרינרים י"ע הנעשים וחיסונים רישיונות אחר ומעקב פיקוח ■
 הארצי הרישום מרכז של שבועי עדכון ■
 סירוס /ועיקור נאותה אחזקה חובת ואכיפת  מסוכנים כלבים איתור ■
 .מהרחוב משוטטים כלבים חילוץ ■
 בעלים ללא פצועים חיים בבעלי טיפול ■
 הסגר ותחנת כלביה ניהול ■
 לאימוץ כלבים מסירת ■
 .ח"בע הצגת/ אחזקה /למכירה מקומות על פיקוח ■
 ח"בע י"ע הנגרמים במטרדים טיפול ■
 לחתולים סירוס עיקור מבצעי קיום ■
 .הכפר ופיתוח החקלאות למשרד הווטרינרי השירות פעילות כל של חודשי דיווח ■
 .תושבים בתלונות טיפול ■
 

 :הבאים התחומים על הווטרינרי השירות אחראי החי מן מזון על הפיקוח במסגרת
 
 .מזון במכירת העוסקים עסק בתי על פיקוח ■
 החי מן מזון המוכרים לעסקים עסק לרישיון אישור גורם ■
 .החי מן מזון הובלת רכבי מיתגדה מבדיק ■
 .עסקים רישוי מחלקת עם פעולה שיתוף ■
 ומשרדים ממשלתיים אחרים הבריאות משרד עם פעולה שיתוף ■
 הפיצוח יחידת עם פעולה שיתוף ■
 .אדם למאכל ראוי אינו אשר מזון השמדת ■
 קהילתי השיטור עם פעולה שיתוף ■
 .רחובעיקור וסירוס חתולים  ■

 

אין צורך לחסן יותר  ,בחודשים מאי ונובמבר –החיסונים נערכים פעמיים בשנה   להזכירכם
.מפעם בשנה  

 

 

 



 נוהל לכידת כלבים:

פי חוק, חובה לקשור ברצועה כלב המצוי ברשות הרבים. פקחי הרשות המקומית נדרשים -על
לאסוף כלבים משוטטים וכלבים שלא יהיו קשורים ברצועה בשעה שהם נמצאים בשטח ציבורי. 

יה דומה היא כלבים הנמצאים בחצרות מהן יש להם אפשרות יציאה באופן חפשי, מאחר וכל בע
 .גירוי יכול להניע את הכלב לצאת החוצה

 2022מחירי חיסוני כלבת שנת 

 חודשים 3חובת בעלי הכלבים לחסן ולשבב כלב מגיל 

 ₪ 380שנים( =  8חיסוני כלבת אגרה מלאה)מגיל חצי שנה ועד -
 
  ₪ 68שנים ומעלה( =  8חיסוני כלבת פטור גיל)עד גיל חצי שנה ומגיל -
 
 )חייב אישור עק/סר( ₪ 53חיסוני כלבת מעוקרת / מסורס = -
 
 ₪ 350שנים( = 8אגרה מלאה)מגיל חצי שנה ועד -
 
  ₪ 38אגרה פטור גיל= -
  ₪ 38אגרה מע/מס=-
 
 ₪ 76שבב= -
 
 ₪ 456שנים(  + שבב =  8עד חיסוני כלבת אגרה מלאה)מגיל חצי שנה ו-
 
  ₪ 144שנים ומעלה( + שבב =  8חיסוני כלבת פטור גיל)עד גיל חצי שנה ומגיל -
 
 )חייב אישור עק/סר(  ₪ 129חיסוני כלבת מעוקרת/ מסורס +שבב = -
 

 ₪ 360-הסגר נשיכה
 ₪ 36 -יום הסגר

 83 -הובלה

 
 קנסות:

 

 

 


