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הנהלת ההתאחדות הישראלית לכלבנות
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ט"ז טבת ,תשפ"א
 31דצמבר2020 ,

היתר למופע :תערוכות כלבי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (הי"ל)
 .1בתוקף סמכותי לפי תקנה  4לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(מופעים של בעלי חיים),
התשס"א – ( , 2001להלן" :התקנות") ,ועל סמך הבקשה למתן היתר שהוגשה בתאריך ,19.12.2020
הריני נותנת היתר למופע:
הצגת כלבים במסגרת פעילות ההי"ל ,החוגים והמועדונים הכלולים בה
 .2התנאים המפורטים להלן ,הנם חלק בלתי נפרד מן ההיתר ,והפרתם ,או הפרת חלק מהם ,תחשב
לפעולה בניגוד להיתר .אין בתנאים המופיעים להלן בכדי לגרוע מאיזה דבר הנאמר בתקנות או
לבטלו.
 .3תנאים כלליים לקיום האירוע:
א .תיאור המופע :הצגת כלבים במסגרת פעילות ההי"ל ,החוגים והמועדונים הכלולים בה שיתקיימו
במהלך השנים  2023 - 2021ברחבי הארץ .ההיתר ניתן להצגת כלבים בלבד .הצגת בעלי חיים
אחרים חייבת בהיתר נפרד.
ב .על מקבל ההיתר לקבל ,טרם עריכת מופע ,אישור בכתב ממנהל השירות הווטרינרי ברשות
המקומית בה יתקיים המופע ,לגבי עצם קיום המופע בתחום הרשות המקומית ,ולגבי התאמת
המועד והמקום לקיומו.
ג .במהלך המופע ,ובהכנות לקראתו ,לא יגרם לבעל חיים המוצג כל סבל או כאב ,ולא יהיה נתון בעל
חיים במצב של מצוקה או עקה.
ד .ככלל ,ההיתר ניתן על יסוד הצהרת המארגנים כי במהלך המופע ובהכנות לקראתו לא יתבצעו או
התבצעו עברות על חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) התשנ"ד – .1994
ה .תנאי בהיתר זה הוא כי במופעים ובתערוכות הנערכים לפיו ,לא יוצג כלב שזנבו או אוזניו נחתכו.
מארגני האירוע ומקבלי ההיתר לא יתירו נוכחות כלב כאמור בתערוכה או במופע.
ו .לא יוכנסו לשטח התערוכה גורי כלבים שגילם פחות משלושה חודשים .מארגני התערוכה אחראים
ליישום הוראה זו ולהוצאת גורי כלבים כאמור משטח התערוכה.
ז .השימוש בסמים העשויים להשפיע על תפקוד הכלבים – אסור.
ח .מארגני התחרות אחראים שכלבים לא ישוטטו ללא השגחה ,הן בשטח התחרות והן בסביבתה.
ט .במהלך המופע לא ישוטטו כלב ים ללא השגחה בשטח בו מתקיים המופע ,בין אם מדובר בכלבים
המוצגים במופע ובין אם לאו .על מקבלי ההיתר ומארגני המופע לוודא קיום הוראה זו בכל עת בה
מתקיים המופע.
י .שבוע לפני קיום האירוע ידווח מארגן המופע לח"מ על קיומה ,באמצעות הקישור
https://survey.gov.il/he/dog_shows
יא .בנוסף ,יש לקבל היתר מכוח תקנות מחלות בעלי חיים ממנהל הלשכה הווטרינרית המחוזית וכן
היתר מהרופא הווטרינר הרשותי ,ברשות בתחומה יתקיים האירוע.
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את פרטי הרופא הווטרינר הרשותי ופרטי הלשכה הווטרינרית המחוזית ניתן למצוא ,לפי שם
היישוב ,בקישור https://www.moag.gov.il/Pages/ReshutiSearch.aspx
 .4נוכחות רופא וטרינר במופע ותפקידיו:
א .בעת המופע יהיה נוכח במקום רופא וטרינר ובידיו ציוד לטיפולי עזרה ראשונה לכלבים המוצגים
במופע וקורא שבבים.
ב .פרטי הרופא הווטרינר יועברו לממונה לפי חוק צער בעלי חיים על גבי הטופס המצורף להיתר זה,
שבעה ימים לפני קיומו של כל מופע.
ג .הרופא הווטרינר יהיה אחראי לביצוע הפעולות הבאות:
 )1בדיקת הכלבים הנכנסים לשטח התערוכה להיותם מסומנים בשבב ומחוסנים נגד כלבת כדין.
 )2בתערוכה או מופע שכלולים בהם ביצועי עבודה  -הרופא הווטרינר יהיה אחראי לבדיקת
הכלבים ואחראי לוודא שהכלבים המופיעים בריאים ומסוגלים להשתתף בתצוגת ביצועיהם.
מצא הרופא הווטרינר שכלב המוצג או אמור להיות מוצג במופע אינו כשיר לכך ,יורה על
הוצאתו המיידית משטח המופע ויאסור את השתתפותו .חובה על מארגני האירוע לוודא קיום
הוראה שניתנה על ידי הרופא הווטרינר כאמור.
 )3עריכת רישום באשר לאירועים חריגים במהלך המופע ושל כלבים שנמצאו בלתי מחוסנים או
בלתי כשירים להשתתף במופע ,והעברתו בתום המופע לידיעת הממונה ,הרופא הווטרינר
העירוני ברשות המקומית בו נערך במופע ,הי"ל ומארגני המופע.
 .5תנאים ותשתית במקום קיום המופע ובמהלכו:
א .במקום קיום המופע (להלן "המקום"):
 )1ימצא מחסה משמש ומגשם בשטח המספיק לכל באי התערוכה .שטח המחסה יתאים לכלל
הכלבים המוצגים ,בהתחשב ,בין היתר ,באופיים או במאפייניהם הייחודיים ובאינטראקציות
הצפויות ביניהם.
 )2על מקבלי ההיתר ומארגני האירוע לספק מי שתייה באיכות ,בכמות ובכלים מתאימים עבור כלל
בעלי החיים שיובאו למקום המופע.
 )3התשתית ותנאי השטח במקום קיום המופע לא יהוו סכנה לפגיעה בבעלי החיים (למשל ,אספלט
חם או שברי מתכת).
ב .פרק הזמן המצטבר בו יוצג כלב במהלך המופע לא יעלה על  60דקות.
ג .בזמן שבין הגעת הכלבים למקום המופע ועד להצגתם בפועל במופע ,ובפרקי הזמן שבין הצגתם
בפועל בזירת השיפוט ,יוחזקו הכלבים תחת השגחת אדם בוגר ,ובאחת הצורות הבאות בלבד:
 )1כלב מובל ברצועה.
 )2כלב קשור לנקודת קבע ואורך הרצועה מאפשר לכלב לעמוד ,לרבוץ ,לפשוט גפיים ולהסתובב.
 )3כלוב או שטח מגודר שגודלו מאפשר לכל אחד מהכלבים שבו לעמוד ,לרבוץ ,לפשוט גפיים
ולהסתובב ,וכל זאת מבלי הכרח להילחץ אל דופן המתחם או זה לזה.
 )4לא ייקשר כלב בקולר חנק אלא אם כן הקולר מחובר לרצועה שמוחזקת בידי אדם.
ד .השימוש בקולר דוקרנים או בקולר אלקטרוני – אסור.
ה .יימנע מגע בין כלבים העלולים לפגוע זה בזה.
ו .בזמן המופע יותר שחרור כלבים רק בשטח זירה מתוחם .שחרור כלב יותר רק בנוכחות מאמן
השולט היטב בכלב ובהשגחת אדם בוגר.
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 .6תנאים נוספים לקיום תצוגת אילוף וביצועי עבודה:
א .על אף האמור בסעיף .5ב .להיתר זה ,משך הופעת כל כלב בתצוגת אילוף ,ספורט ,ביצועי עבודה
ומרוץ (משך מצטבר) לא יעלה על  45דקות .מרוץ יתקיים במסלול שאורכו אינו עולה על 600
מטרים.
ב .בזמן המופע:
 )1שחרור כלב יותר רק בנוכחות מאמן השולט היטב בכלב.
 )2ימנע כל מגע בין הכלבים המוצגים לבין הקהל.
 )3לצורך תצוגת ביצועי כלבי ציד ,כלבי מרוץ או פעילות דומה – יעשה שימוש בחפץ דומם ולא בבעל
חיים חי או מת.
למען הסר ספק ,הפרת כל הוראה או תנאי מהמפורטים לעיל מהווה הפרת תנאי מתנאי ההיתר ודינה
הקנס הקבוע בסעיף (61א)( )1לחוק העונשין תשל"ז( 1977-קנס עד .)₪ 14,400
 .7היתר זה יוצג בפני רופא וטרינר ממשלתי או רשותי או כל גורם מוסמך ע"פ דין ,בהתאם לדרישתו.
 .8אין במתן היתר זה לגרוע מהצורך בקבלת אישור ע"פ כל דין אחר ,ובכלל זה אישור הרופא
הווטרינר הרשותי לקיום האירוע בתחום הרשות המקומית הרלוונטית ואישור הרופא הווטרינר
הממשלתי המחוזי לקיום התערוכה.
 .9באחריות מארגני התערוכה ליידע את מציגי הכלבים בדבר תנאי היתר זה ,להעביר להם עותק
ממנו כחלק מהליך הרישום לתערוכה ולפרסם את תנאיו בכניסה למתחם התערוכה.
 .10בהתאם להוראת סעיף 17ב .לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) התשנ"ד – ( 1994תיקון
שפורסם ב ,)23.12.2015-נושא משרה בתאגיד שעיסוקו בעלי חיים ,חייב לפקח ולעשות כל שניתן
למניעת ביצוע עבירות לפי התקנות המנויות בתוספת בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו ,ובכלל
זה לעניין תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (מופעים של בעלי חיים) ,תשס"א.2001-
 .11על כל שינוי באירוע מתוכנן יש להודיע לח"מ בהקדם האפשרי.
 .12תוקף ההיתר עד ליום .31.12.2023
בברכה,
ד"ר אירה שניר
ממונה על תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי
חיים)(מופעים של בעלי חיים) ,תשס"א – .2001

ד"ר חן הניג
ממונה על חוק צער בעלי חיים

העתקים:
לשכה משפטית ,משרד החקלאות ,בדוא"ל
ד"ר תמיר גושן ,מנהל השו"ט בפועל ,בדוא"ל
ד"ר אבי וסרמן ,מנהל השו"ט בשדה בפועל ,בדוא"ל
מנהלי לשכות וטרינריות ,בדוא"ל
רופאים וטרינרים רשותיים ,באמצעות דוא"ל
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