
 – :לחוק ()ב(0)ד()02 סעיף לפי "גזע טהור כלב" הכלב היות עקב פטור

 בתאגיד" הרשום כלב עבור ,שנקבע לנוהל בהתאם יינתן זה פטור כי ,קובע החוק

 ולנהל לאסוף השאר בין היא ,שלו היסוד מסמכי לפי ,שמטרתו רווח למטרות שאינו

 מיושמות שהנחיותיו אומיל בין ארגון ידי על והוכר ,גזע טהורי כלבים של נתונים

 ."גזע טהורי בכלבים לאומיים-בין ובמסחר בפעילות

 אלה לדרישות שעונה היחיד הארגון כיום ,הווטרינריים השירותים בדיקת פי על

 את ט"השו להנהלת העביר זה ארגון .לכלבנות הישראלית ההתאחדות הוא בישראל

 .וקבח הקבועים בתנאים עמידתו להוכחת הנדרשים האישורים

 :הבאים התנאים בכל העומד לכלב רק יינתן גזע טהור הכלב היות עקב פטור

 ידי על שהופקה הכלב של הגזע תעודת של צילום לבקשתו צירף הכלב בעל .1

 "(.ל"הי "להלן( לכלבנות הישראלית ההתאחדות

 ושאינו גזעי ככלב רשום שהכלב ל"ההי אישור לבקשתו צירף הכלב בעל .2

  .גידולל פסול

 את ויכלול  )פקס או צילום ,סרוק לא(מקורי יהיה ל"היה אישור .א

 ה,הנפק תאריך ,האישור תעודת של סידורי 'מס : הבאים הפרטים

 ,הכלב של לידה תאריך ,מין ,גזע ,ר"סגי מספר ,שבב 'מס ,הכלב שם

  :כגון ,לבקשה מיוחדים נימוקים וכן ,הבעלים כתובת ,הבעלים שם

 .אחר / בפרסים זכה / בתערוכות משתתף / רבייה כלב

 הכלב מבעל שונה היוחסין בתעודת הרשום הכלב בעל בו במקרה .ב

 .שניהם פרטי את האישור יכלול ברישיון הרשום

 .אחת שנה על יעלה ולא האישור גבי על רשום יהיה האישור תוקף .ג

 בחינת בעת האישור תוקף את יוודא העירוני הווטרינר הרופא

 .הבקשה

 אם למעט ,האחרונות בשנתיים החוק לפי ףתק החזקה רישיון היה לכלב .3

 זו בתקופה לארץ שהובא מיבוא בכלב שמדובר או נתייםמש קטן גילו

 לא שבבעלותו הגזע טהור הכלב כי הבקשה טופס גבי על הצהיר הכלב עלב .4

 לדווח מתחייב הוא וכי ל"ההי ידי על "גידול/להרבעה מאושר לא"כ הוגדר

 אישור ובוטל במידה .ככזה יוגדר לבוהכ במידה העירוני הווטרינר לרופא

 .הפטור אוטומטית יבוטל ,לרבייה הכלב

 פעם. בכל אחת לשנה יינתן גזע טהור הכלב היות עקב פטור .5

 .זה נוהל לדרישות עונה שאינו גזעי כלב לבעל פטור יינתן לא .6

 להנהלת לפנות ניתן ל"ההי אישור תקפות לגבי בירור נדרש בו במקרה .7
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