הוראות בדבר החזקת סוסים בתחום המועצה האזורית מטה יהודה ,אשר אושרו בישיבת מליאת
המועצה ביום _________ ,מכח סעיף  3לחוק עזר למטה יהודה (החזקת בעלי חיים) ,תשל"ח-
: 8791
הודעה על הוראות אלה וכל שינוי בהן ,תוצג במשרדי המועצה ובמשרד כל ועד מקומי בתחום
המועצה.
הגדרות9
"חוק העזר" -חוק עזר למטה יהודה (החזקת בעלי חיים) ,תשל"ח:8867-
"סוס" -כל בעל חיים ממשפחת הסוסיים:
"שבב" -שבב אלקטרוני שאישר מנהל השירות הוטרינרי במועצה.
"מרשם המועצה" -מרשם שמנוהל על ידי השירות הוטרינרי של המועצה:
"תעודת רישום" -תעודה לעניין רישום סוס במרשם המועצה ,הכוללת את פרטי הסוס ,מספר
השבב שסומן בו ,פרטי בעליו והמחזיק בו ,וכתובת מיקום החזקת הסוס.
"מחסן מורשה" -רופא וטרינר ממשלתי ,רופא וטרינר עירוני או רופא וטרינר פרטי שקיבל
הרשאה לכך ממנהל השירותים הווטרינריים.
"מסמן מורשה" -רופא וטרינר ממשלתי ,רופא וטרינר עירוני או רופא וטרינר פרטי שקיבל
הרשאה לכך ממנהל השירותים הווטרינריים.

הוראות בדבר החזקת בעלי חיים מכח סעיף (3א) לחוק העזר :
 .8לא יחזיק אדם סוס שגילו עולה על שישה חודשים ,אלא אם סומן בשבב ,חוסן כנגד
מחלת הכלבת ,נרשם במרשם המועצה והוא בעל תעודת רישום בהתאם להוראות אלה.
 .2סימון סוס-
 .2.8סוס יסומן בצד השמאלי העליון של צווארו בסמוך לקו הרעמה באמצעות
סימון תת עורי בשבב.
 .2.2הסימון יבוצע על ידי מסמן מורשה בלבד.
 .2.2בעל הסוס או מחזיקו יעביר לידי השירות הוטרינרי אישור המסמן המורשה
בדבר הסימון ,הכולל את פרטי הבעלים ,פרטי הסוס ומספר השבב ,בנוסח
המצ"ב כנספח א' לדוא"ל  ______________9או באמצעות תוכנת הניהול
הוטרינרית של המועצה ,וזאת תוך  6ימי עסקים ממועד ביצוע השיבוב.

.2

חיסון סוס-
 2.8סוס יחוסן בחיסון כלבת לשריר.
 2.2החיסון יבוצע על ידי מחסן מורשה בלבד.
 2.2בעל הסוס או מחזיקו יעביר לידי השירות הוטרינרי אישור המחסן המורשה
בדבר החיסון ,הכולל את פרטי הבעלים ,פרטי הסוס ,מספר השבב ותאריך
החיסון ,בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוא"ל  ______________9או באמצעות
תוכנת הניהול הוטרינרית של המועצה ,וזאת תוך  6ימי עסקים ממועד ביצוע
החיסון.
 2.3חיסון סוס כנגד מחלת הכלבת יבוצע אחת לשנה .דיווח בדבר החיסון יועבר
כאמור בסעיף  2.2לעיל לידי השירות הוטרינרי במועצה.

 .3ידוע לבעלי הסוסים כי הדיווח יעבור למאגר השבבים הארצי של משרד החקלאות וישנה
אפשרות כי יהיה פתוח לעיון הציבור.
 .4בעל הסוס או מחזיקו ישא בעלות תרכיב החיסון והשבב ,אשר הינו בהתאם לתעריפי
משרד החקלאות.
 .5חובת סיוע -בעל סוס חייב להושיט למסמן ולמחסן עזרה הדרושה לתפיסת הסוס
ולהחזקתו בעת סימונו וחיסונו בעת ביצוע פעולת הסימון והחיסון.
 .6תעודת רישום -המועצה תשלח לבעל הסוס תעודה בדבר רישום הסוס במרשם המועצה.
 .7חובת דיווח -בעל סוס והמחזיק בו חייב לדווח לשירות הוטרינרי של המועצה ,אודות
הארועים הבאים בתוך  6ימי עסקים ,ממועד אישור ההוראות הנ"ל על ידי מליאת
המועצה או בתוך  6ימי עסקים ממועד התרחשותם ,לפי העניין9
 7.8החזקה בסוס בתחום שיפוט המועצה:
 7.2שינוי מקום החזקת הסוס:
 7.2העברת בעלות בסוס -חובה זו חלה הן על המוסר והן על המקבל:
 7.3מות הסוס:
 7.4גניבה או אבידה של סוס:
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תנאים להחזקת סוס -וטרינר המועצה רשאי לקבוע תנאים להחזקת הסוס ,לרבות בדבר
מיקום החזקת הסוס ,האורווה/המתקן בו מוחזק הסוס ,תנאי החזקתו ,טיפול רפואי נדרש
וכיוב'.

הוראות בדבר איסור/הגבלה של תנועת בעלי חיים מכח סעיף (5א) לחוק העזר:
על פי הוראות חוק העזר -חייב מי שברשותו סוס להחזיקו במקום בתוך חצר מגודרת באופן שלא
יהיה מפגע לסוס ולציבור ,וכן לשמור על נקיונו ונקיון מקום החזקתו ולמנוע הופעת מחלות
ונגעים בו והתפשטותם.
על פי הוראות חוק העזר וצו עבירות קנס ,יוטל על בעל/מחזיק בסוס קנס בשל רעיית סוס ללא
היתר (סעיף (3א) לחוק העזר.
כמו כן יוטל קנס על בעל/מחזיק בסוס אשר לא מילא אחר הוראות המועצה למניעת סכנת
התפשטות מחלה או פגם או בדבר איסור או הגבלה של המרעה או תנועת בעלי החיים בתחום
המועצה ,שניתנו לפי סעיף (4א) לחוק העזר.
בהתאם להוראת סעיף  6לחוק העזר חייב בעל הסוס לבצע את דרישות המועצה ,לרבות סילוק
הסוס משטח המועצה ,ואם לא מילא אותן ,רשאית המועצה לבצע את העבודות ולחייב את בעל
הסוס/מחזיקו בהוצאות המועצה.

אין באמור בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות חוק העזר ו/או מסמכות מסמכויות המועצה על פי
כל דין.

