לכבוד 
מנהל מח' תברואה ,וטרינר ברשות המקומית



ח'סיוןתשע"ח 
22מאי 2018

יום עיון הסמכה לאכיפת חוק העבירות המנהליות
(קנס מנהלי כלבת ופיקוח על כלבים) התשס"ז2007-


מטרת יום העיון:

יום עיון להכשרת הגורמים המקצועיים ברשויות המקומיות לאכיפתחוק העבירות המנהליות,
בכלהקשורליישוםתקנותהעבירותהמנהליות(קנסמינהלי-כלבתופיקוחעלכלבים),התשס"ז-
2007וצוהעבירותהמנהליות(שינויהתוספתלחוק),התשס"ז,2007-לאכיפתהוראותהחוק
בנושאכלבתופיקוחעלכלבים .

התקנותהןפרייוזמהמשותפתשלמשרדיהממשלההרלוונטיים:משרדהחקלאות,משרד
הפניםומשרדהמשפטים.הןמאפשרותלציידאתהעוסקיםבמלאכתהאכיפהברשויות
המקומיותבאמצעיאכיפהנוספים,בנוסףלאלההקיימים .
על פי החוק והתקנות ,על מנת שעובד רשות יהיה מוסמך להפעיל את אמצעי האכיפה הנ"ל,
עליו לעבור הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק ,ולשם כך נועד יום עיון זה ,על מנת ללמד את הפן
המשפטי והמעשי של התקנות.

תנאי למתן כתב מינוי הוא השתתפות של המיועד לשמש כמפקח ביום עיון זה.
יום העיון יעסוק בחוקים ובנושאים הבאים:









חוקהעבירותהמנהליות
פקודתהכלבת
תקנותהכלבת
חוקלהסדרתהפיקוחעלכלבים
תקנותלהסדרתהפיקוחעלכלבים
תקנותלהסדרתהפיקוחעלכלבים(כלביםמסוכנים)
הקנסותהמנהליים,גובההקנסות
רישוםדוחמינהליותיעודנדרש




ההשתתפות ביום זה מאפשר לראש הרשות להסמיך את העובד לאכוף
את תקנות העבירות המנהליות.



אוכלוסיית היעד:
מפקחיםלוכדיכלביםהעובדיםברשותהמקומיתעםהרופאהווטרינרבמחלקות
התברואה .


פרטי יום העיון:
יוםהעיוןיתקיים ביום שני 25/06/2018בשעות:.08:30-14:00
יוםהעיוןיערךבבנייןעיריית אשדוד,רח'הגדודהעברי,10אשדוד.
עלות:230₪למשתלם.
עלות ההכשרהכוללתשכרלימוד,חומרלימוד,כיבודקלוכריכיםלצהריים.
למשתלמיםשעמדובחובתנוכחותתוענקתעודה מטעם משרד הפנים ומפעם גליל מערבי
חנייה:ניתןלחנותמתחתלבנייןהעירייהאובקניוןסימולהסמוךלבנייןהעירייה .

מדיניות ביטולים:
ביטול השתתפות פחות מ 7-ימים לפני פתיחת הקורס – יחויב ב 30%-מעלות הקורס.
ביטול השתתפות לאחר תחילת הקורס – יחויב ב 50%-מעלות הקורס.
הרשמה ותשלום:
 ישלמלאאתהטופסהמצורףולהעבירואלינובפקסאובדוא"ל.
 ניתןלשלםבכרטיסאשראי,בהמחאהאובהעברהבנקאית.
 לאנוכללאפשרהשתתפותללא הסדרת התשלום עד ל17.6.18-

אתההמחאהישלרשוםלפקודת:מועצהאזוריתמשגב 
ולשלוחאותהאל:מפעםגלילמערבי,מ.א.משגב,ד.נ.משגב,מיקוד20179 
אולהביאהביוםפתיחתהקורס .

 פקס:9904105-04
 מייללמענהעלשאלות:lichen@misgav.org.il



טלפון9904106 :-04ליחןדולב 








נשמחלהצטרפותכם ,
אבי לנגבהיים
מנהל מפעם גליל מערבי,
זבולון ומורדות הכרמל



לכבוד 
מזכירותמפעםגלילמערבימ.א.משגב 
ד.נ.משגב 20179
פקס: 04-9904105
טלפוןלבירורים: 04-9904100
דוא"ל:limors@misgav.org.il
טופס הרשמה – יום עיון אכיפת חוק עבירות מנהליות
הריני מאשר/ת את השתתפותי ביום עיון אכיפת חוק עבירות מנהליות ומתחייב להסדיר את התשלום
עבורו.
מדיניות ביטולים:
 ביטולהשתתפותפחותמ7-ימיםלפניפתיחתהקורס–יחויב ב 30%-מעלות הקורס.
 ביטולהשתתפותלאחרתחילתהקורס–יחויב ב 50%-מעלות הקורס.

פרטי הנרשם:
שם פרטי:
שם משפחה:
ת.ז:.
כתובת פרטית:
טלפון נייד:
שם הרשות המקומית:
טלפון:
תפקיד+ותק
(שנים/חודשים):
השכלה:
כתובת דוא"ל :

אופן התשלום (סמן את אופן התשלום הרצוי):
 המחאהבסך230₪לפקודתמועצהאזוריתמשגב.
 תשלוםהרשותהמקומית.ישלצרףאישורהגזברבספחהמצורףלמטה.
 תשלוםבאמצעותכרטיסאשראי,230₪(מחקאתהמיותר).מלאאת
הפרטיםבספחהמצורףבעמודהבא.

ספח התחייבות לתשלום על-ידי הרשות:
הרשותהמקומית:_____________________תשתתףבעלותיוםעיוןלאכיפתעברות
מנהליות. 

עבור(שםהמשתתף):__________________________________ 
בסכוםבגובה:230₪(מחקאתהמיותר).ההשתתפותתועברישירותלמועצהאזוריתמשגב
(עבורמפעםגלילמערבי) .
חתימתהגזברוחותמתהרשות__________________________________________ 
שימו לב :יש להסדיר את התשלום עד ל17/6/18-

הריני מאשר/ת את השתתפותי ביום עיון לאכיפת עברות מנהליות ומתחייב להסדיר את
התשלום עבורו*.
חתימה___________________________________ :
*ידוע לי כי אם לא יוסדר התשלום עד המפגש השלישי של הקורס לא אוכל להמשיך
ולהשתתף בקורס.
במידה ונשלחת התחייבות מטעם רשות/תאגיד ,ההתנהלות היא מול הגוף הנ"ל והוא נדרש
לעמוד בהתחייבות עד  45יום מהעברת ההתחייבות למפעם או מיום תחילת הקורס  -המאוחר
מביניהם.

נא לציין שם המחלקה וכתובת דוא"ל אליה תשלח דרישת התשלום עבור הרשות
המקומית 
___________________________________________

__________________________________________________
ספח תשלום בכרטיס אשראי בסך 230:₪
(לתשלוםבאמצעותכרטיסאשראי,מלאאתהפרטיםהבאים):
סוגהכרטיס____________________ 
מס'הכרטיס 


תוקףהכרטיס
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מס'תשלומים:רגיל/3-18בקרדיט____________ 
3ספרותאחרונותבגבהכרטיס__________ 
ת.ז.שלבעלהכרטיס__ __/__/__/__/__/__/__/__/ 
חתימתבעלהכרטיס_______________ 







