
 ב"ה 

לצורך סירוסם    ,מרפאה/ עמותה/ גוף אחר העוסקים ברפואת בעלי חיים , להעברת בעלי חיים ביתייםנהלי  

 ועיקורם 

 העקרונות ההלכתיים:  

 1איסור סירוס בעלי חיים על ידי יהודי, אסור מן התורה. א.  

 2הסוברים שמדובר באיסור עשה. האיסור בזכרים לכל הדעות הוא מן התורה, בנקבות הוא מדרבנן, ויש ב. 

"אמירה דאמירה", דהיינו שמותר לתת בעל    אסור לתת בעל חיים לגוי על מנת לסרסו. ג.   עם זאת, מותרת 

 3חיים לגוי, וגוי זה יעביר את בעל החיים לגוי אחר על מנת שיסרסו. 

 

 הנחיות מעשיות 

 . תיאום התור לניתוח יכול להתבצע על ידי יהודי. 1

גוף על החיים  ב . בהגעת  2 וטרינר בהכשרתו,  למרפאה/ עמותה/  יהודי, שאינו  , רשאי לקבלו רק עובד שאינו 

 ואינו יכול לבצע את הניתוח. 

 . על המוסר את בעל החיים לחתום על שטר מכירה ובו הוא מוכר לאותו עובד את בעל החיים. 3

 ₪ כמקדמה על רכישת בעל החיים.   5. על הרוכש לשלם סכום של 4

 שאינו יהודי, והוא זה שמבצע את הניתוח.   רד הרוכש מעביר את בעל החיים לידי הווטרינ. העוב5

על  6 החיים,  בעל  החלמת  לאחר  גוף  ה.  עמותה/  סיום    ליצורמרפאה/  על  אותם  ולעדכן  המוכר  עם  קשר 

 התהליך.  

 . בעת מסירת בעל החיים יש למסור את סיכום הטיפול הרפואי שניתן לו. 7

לו בדיקה כללית, מתאפשר, מומלץ בנוסף לניתוח גם לחסן את בעל החיים . אם הדבר  8 ולבצע בו    , לעשות 

 לים רפואיים בסיסיים. טיפו

 איים והן עבור הניתוח. . התשלום יכלול הן את התשלום עבור הטיפולים הרפו 9

 

  

 
 ויקרא כב, כד.  1
 ביאור הגר"א אה"ע ה, כה.  2
 שלחן ערוך אבן העזר ה, יד.  3



 נוסח ההסכם: 

 ההסכם הוא בין: 

 המוכר: מר____________ ת.ז. _______________  

 לבין 

 הרוכש: מר_____________________ת. ז________________. 

 . העוסק ברפואת בעלי חייםבמרפאה/ עמותה/ גוף היות והרוכש הוא עובד 

ווהיות   שונים,  רפואיים  טיפולים  שבבעלותו  החיים  בבעל  שיבוצעו  מעוניין  גוף והמוכר  עמותה/    המרפאה/ 

 לבצע זאת.     העוטסק ברפואת בעלי חיים מרפאה/ עמותה/ גוף מתמחה בטיפול בבעלי חיים, המוכר מבקש מה

את בעל החיים    עבור הטיפולים הרפואיים   רכוש ממנו בחזרה תמורת תשלום כר י אם הרוכש ירצה בכך, המו

ירוס/עיקור על ידי  הרוכש תיעוד המעיד על כך שבעל החיים עבר ס  ואם וכאשר יעביר לשמכרה לו, זאת  

   יהודי. -וטרינר לא 

 ובאנו על החתום 

 

 ______________________ הרוכש   ________________המוכר

 


