וטרינר רשותי
תיאור התפקיד
פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי ,לצורך שמירת בריאות הציבור מניעת מטרדים והפצת מחלות,
ומניעת צער בעלי חיים בתחומי הרשות ובסביבתה ,בכפוף לחוקים ,לתקנות ,לחוקי העזר של
הרשות ובהתאם להנחיות והסמכות הגופים הרגולטורים בתחום (משרד הפנים ,הביאות,
החקלאות ,הגנת הסביבה והרשות המקומית).

תחומי אחריות
 .1ניהול השרות הווטרינרי הרשותי.
 .2פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולאחזקת בעלי חיים ברשות המקומית.
 .3פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקומית (מכירה ,שיווק,
החזקה ,הובלה ,אחסון וייצור).
 .4חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי חיים ובתחום
הפיקוח על מזון.
 .5פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטמעתו ,בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה.
 .6ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים בתיאום עם משרד החקלאות והגנה על
בריאות הציבור בתיאום עם משרד הבריאות.
 .7קידום החקיקה הוטרינרית בתחום הרשות המקומית.

פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים
לרישוי ולאחזקת בע"ח ברשות המקומית
 .1ביצוע פעולות כלליות למניעת מחלות המועברות על ידי בעלי חיים.
 .2הפעלת מערך לכידת כלבים משוטטים בתחומי הרשות המקומית :קבלת פניות מהמוקד
העירוני בנוגע לבע"ח משוטטים ,טיפול ודיווח למוקד.
 .3ביצוע פעולות לפי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים ולפי פקודת הכלבת:
א.

מתן רשיונות לכלבים ,החלטה על קביעת תנאים ברשיונות וביטול רשיונות.

ב.

סימון כלבים בשבב.

ג.

דיווח למרכז הרישום אודות סימון כלבים ,מתן או ביטול רשיון והתנהגות
תוקפנית של כלב.

ד.

קבלת דיווח מסמנים ומחסנים מורשים לגבי סימון וחיסון כלבים המוחזקים
בתחום הרשות ו/או שכתובת הבעלים בתחום הרשות ,העברת הדיווח למרכז
ארצי לרישום כלבים לפי החוק והתקנות ,פיקוח על תדירות ואמינות הדיווח
והטלת קנסות מנהלתיים בהתאם לחוק והתקנות.

ה.

רישום וניהול של מערכת ממוחשבת של מאגר הכלבים ברשות המקומית
וחיסונם.

ו.

וידוא ואחריות להעברת כלבים נושכים להסגר בהתאם להוראות הפקודה.

ז.

ביצוע חיסונים לכלבים בתחומי הרשות המקומית.

 .4הפעלת מערך לכידת כלבים משוטטים בתחומי הרשות המקומית :קבלת פניות מהמוקד
העירוני בנוגע לבע"ח משוטטים ,טיפול ודיווח למוקד.
 .5טיפול באוכלוסיית חתולי הרחוב ,ע"י עיקור וסירוס.
 .6יישום נוהל טיפול בחתולי רחוב של השירותים הוטרינריים.
 .7קבלת דיווחים על גידול בעלי חיים ופיקוח על פינות חי בבתי הספר ובמוסדות מכח
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) ,תשס"ט-
 ,2009ובהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך בנושא ,וביצוע ביקורות במתקנים.
 .8מתן היתרים וקבלת דיווחים על החזקת בעלי חיים בחנויות ,פינות חי ובתי גידול מכח
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) ,תשס"ט-
 2009וביצוע ביקורות במתקנים עפ"י הסמכות בחקיקה.
 .9ביצוע ביקורות במשקי חצר ,אתרי אחזקה וליטוף בעלי חיים ,בפינות חי בבתי הספר,
שווקים ובחנויות חיות ,בדיקת מקור הגעת בעל החיים ,תנאי אחזקה וכיו"ב ,על פי
הסמכות בחקיקה.
 .10פיקוח ואכיפה של תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות ,הצגות,
תחרויות של בעלי חיים) ,תשס"א ,2001-באירועים נוספים המנויים בתקנות ומתרחשים
בתחום הרשות על פי הסמכות בחקיקה.
 .11ביצוע פעולות דרך כלל למניעת צער בעלי חיים.
 .12בחינת בקשות רישוי עסקים ,לבתי עסק החיים בפיקוח וטרינרי ,ומתן אישור לרשיון
עסק ,אם הוסמך לכך על ידי משרדי הממשלה הנוגעים בנושא.
 .13פיקוח וטרינרי על פעולות שחיטת בעלי חיים ברשות בכפוף לחוקים ולתקנות
הרלוונטיים.

פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן
החי ברשו ת המקומית (מכירה ,שיווק ,החזקה,
הובלה ,אחסון וייצור)
 .1גורם מאשר ומפקח:
א.

בחינת בקשות לרישוי עסקים ,של בתי עסק אשר רשיונם טעון הסכמה של שר
החקלאות ו/או הבריאות לפי העניין ובכפוף להסמכה שניתנה לרופא הוטרינר
הרשותי למתן ההסכמה בשמו של השר.

ב.

ביצוע בדיקות וטרינריות בעסקים ובמפעלים המייצרים ,מוכרים ,מאחסנים
ומובילים בשר/עופות/דגים ומזון מן החי ברשות המקומית ,לבדיקת עמידתם
בדרישות החוק.

 .2גורם מפקח:
א.

בבתי עסק בהם אין הרופא הוטרינר בעל סמכות של גורם מאשר (דוגמא:
מסעדות ,אולמי שמחות ,קייטרינג וכו') ביצוע בדיקות וטרינריות בעסקים
המייצרים ,מוכרים ,מאחסנים ומובילים בשר/עופות/דגים ומזון מן החי ברשות
המקומית ,לבדיקת עמידתם בדרישות החוק.

 .3ביצוע בדיקות משנה/טרם שיווק:
א.

ביצוע בדיקות טרם שיווק לכלי הרכב ולמוצרים המובלים בהם :בשר ,עופרות
דגים ומוצרי מזון מן החי מרשות אחרת לשטח הרשות המקומית ושבדיקתם
נדרשת עפ"י חוק .בדיקות אלו לא יבוצעו בכלי רכב או מוצרים שקיבלו פטור
מהבדיקה.

ב.

פיקוח על כניסת בשר שנשחט באופן חוקי לרשות ,באמצעות ביצוע ביקורת
בעסקים שיש להם קשר ישיר עם מוצרים מן החי (כגון :איטליזים ,חנויות דגים,
מסעדות המוכרות בשר).

חינ וך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום
הפיקוח וההגנה על בעלי חיים ובתחום הפיקוח
על המזון
 .1קידום מודעות והסברה לבעלי עסקים ברשות ולתושבים בנושאים הנוגעים לבעלי חיים
ולמזון מן החי.

 .2קידום החינוך בנושא התנהגות אל בעלי חיים במסגרת מוסדות החינוך ומוסדות
עירוניים.
 .3קידום המודעות לטיפול נאות בבעלי החיים ולחובות הכרוכות בכך ,לרבות חיסונים,
סימון בשבב אלקטרוני והאכלה.
 .4ניהול קשר רציף עם עמותות הפועלות למען בעלי חיים ,כגון ארגון ימי אימוץ.

פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטמעתו
 .1ביצוע פעולות כמפקח על פי חוק צער בעלי חיים  1994וחוק הרשויות המקומיות (אכיפה
סביבתית -סמכויות פקחים) ,התשס"ח( 2008 -אם הוסמך כפקח).
א.

מניעת התעללות בבעלי חיים.

ב.

מניעת נטישת בעלי חיים.

ג.

שמירה על הוראות חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ,תשנ"ד,1994 -
ותקנותיו.

ד.

ביצוע פעילות על פי הסמכה כפקח.

 .2קבלת דיווח ופיקוח על מתקנים על פי הגדרת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)
(החזקה שלא לצרכים חקלאיים) ,תשס"ט.2009 -
 .3מסירת דיווח למשרד החקלאות האמון על אכיפת חוק צער בעלי חיים ופעולה בהתאם
להנחיות הגורמים המקצועיים במשרד.

ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים
והגנה על בריאות הציבור בתיאום עם משרד
הבריאות ומשרד החקלאות
 .1דיווח על התפרצויות של מחלות למשרד החקלאות ולמשרד הבריאות.
 .2פעילות משותפת למניעה והפצה של מחלות בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות
והחקלאות עפ"י התחיקה.
 .3הפקת דו"חות חודשיים ותקופתיים נוספים למשרדי הממשלה לפי סמכותם.
 .4השתתפות ומתן חוות דעת מקצועיות במסגרת ישיבות משרדי הממשלה השונים.

קידום אכיפת החקיקה הוטרינרית בתחום
הרשות המקומית
 .1ייזום וליווי חקירות בתיאום עם המחלקה המשפטית ברשות המקומית.
 .2סיוע למחלקה המשפטית בהטלת קנסות והגשת כתבי אישום.

מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד:
 .1איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי החיים לבריאות הציבור.
 .2ייצוגיות ובקיאות גבוהה בתכנים המקצועיים.
 .3עמידה בפני קהל והצגת תכנים בפני פורומים בכירים.
 .4עבודה בשעות לא שגרתיות.

רישום מקצועי:
הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל ,לפי חוק הרופאים הוטרינריים ,תשנ"א-
.1991
הסמכת מנהל השירותים הוטרינריים על פי פקודת הכלבת ופקודת מחלות בעלי חיים.

נסיון מקצועי:
לא נדרש.

