המדריך המלא לתהליך קבלת אישורים לתערוכת כלבים
ישנן  4אינסטנציות מהן אנו כמארגני/מנהלי תערוכות כלבים צריכים לבקש אישור.
 .1מוועדת התערוכות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות שמאשרת את עצם קיום התערוכה ,המועד
והשופטים .בקשה זו מגישים על גבי "טופס בקשה לאישור תערוכה" ,אותו ניתן להוריד מאתר ההתאחדות,
טופס זה יש להגיש עד  45יום לפני מועד קיום התערוכה ויש לציין בו גם האם התערוכה נחשבת לצורך חישוב
נקודות כלב השנה.
את הטפסים הנזכרים ניתן להוריד מאתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות בלינק הזה.
http://137.117.99.64/ikc2012/Dev2Go.web?id=246008&sPID=95
.2

מרופא וטרינרי מחוזי כנציג מנהל השירותים הוטרינריים של משרד החקלאות .זאת מתוקף תקנות מחלות
בעלי -חיים (תערוכות  ,תיקון :)1977
"  .1לא יקים אדם ולא יחזיק תערוכה של בעלי-חיים ,אלא אם ניתן לו היתר בכתב מאת מנהל השירותים
הוטרינריים במשרד החקלאות ,או מי שהוא הסמיך לעניין תקנות אלה ,כולן או מקצתן (להלן  -המנהל) ,ובהתאם
לתנאיו.
( .2א) בקשה להיתר להקים ולהחזיק תערוכת בעלי-חיים תוגש למנהל לפחות שלושים יום לפני המועד המיועד
לפתיחת התערוכה (להלן  -הבקשה).
מגיש הבקשה יציין בה פרטים אלה:

(ב)

מועד התערוכה;

()1
()2

מקום התערוכה;

()3

סוג בעלי-החיים שיוצגו בתערוכה;

()4

שמות המקומות או המשקים בהם יובאו בעלי-החיים;

()5

פרטים נוספים שדרש המנהל.

לפי התיקון מ 1977חלה תקנה זאת גם על תחרות כלבים".
טופס הבקשה נמצא גם הוא באתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות תחת "טופס בקשה להיתר מהוטרינר המחוזי
לקיום תערוכה".
את הלשכה הוטרינרית הרלוונטית למיקום התערוכה ניתן למצוא באתר משרד החקלאות בלינק הבא:
http://www.moag.gov.il/services/Pages/Chambers_veterinary_Search.aspx
טופס פרטי קשר ללשכות הוטרינריות באתר ההי"ל.
שימו לב ! ללא היתר זה התערוכה אינה חוקית!
 .3מהוטרינר הממונה על חוק צער בעלי חיים .ד"ר דגנית בן דב נותנת לתערוכות של ההתאחדות כולל
המועדונים ,הי תר לשנתיים מראש בו מפורטים תנאי ההיתר .באתר ההי"ל מופיע ההיתר העדכני תחת "טופס
קבלת היתר הצגת כלבים לפי חוק צער בעלי חיים" .יש ללמוד תנאים אלה שכן הם חלק בלתי נפרד מההיתר
לתערוכה ומבקש ההיתר חותם על היותו אחראי לעמידה בכל התנאים!
שימו לב כי בהיתר שלה ,כותבת ד"ר בן דוב כי יש לבקש גם אישור מהרופא הוטרינרי הרשותי.
 .4מהוטרינר הרשותי כלומר הוטרינר הראשי של העיריה ,מועצה מקומית או אזורית בה תתקיים התערוכה.
הרשות מטפלת בעיקר בהיבטים של רישיון עסק .שימו לב כי כל רשות מוניציפלית נוהגת לפי חוקים והחלטות
משלה והדרישות משתנות ממקום למקום .יש מי שיבדוק אם המקום מתאים ,יש מי שיבדוק אם במקום
מתפקד עסק,יש מי שלא יבדוק .גם את הוטרינר הרשותי ניתן למצוא באתר משרד החקלאות ,יש לבחור
"רופאים רשותיים" ולכתוב את שם הישובhttp://www.moag.gov.il/Pages/ReshutiSearch.aspx :
שימו לב כי בסיום התערוכה על המארגן להעביר לועדת התערוכות את תוצאות התערוכה על גבי "טופס דיווח על
תארים שניתנו בתערוכה חוג" ,לא יאוחר מ 21-יום לאחר התערוכה.
בהצלחה

