שירות וטרינרי רשותי )שו"ר(

מנהל שו"ר :

דר' פלורינה פלג ,רופאה וטרינרית רשותית

04-6737661 / 04-6795660
טלפון :
04-6737662
פקס :
ימים ושעות קבלת קהל  :ימים ראשון  -חמישי ,בין השעות  , 10:00 - 08:00או בתאום מראש מול המוקד העירונ
vtm@ladpc.net.il
דואר אלקטרוני :

רקע כללי

כל רשות מקומית ממנה ביחד עם משרד החקלאות ,רופא וטרינר רשותי.
שו"ר – השירות הוטרינרי הרשותי אמון על אכיפתם של כל חוקי בריאות וטרינרית שמטרתם אחת היא:
שמירה על בריאות הציבור .לצורך אכיפת החוקים ,הרופא הוטרינר וצוותו פועלים בתחומים הבאים :חיסונים
נגד כלבת ,לכידת כלבים משוטטים ובעח"י אחרים ,אחזקת כלביה/חתוליה בדרג של מתקן מוגן ,תחנת
הסגר ,מסירת כלבים וחתולים לאימוץ ,טיפולי חירום וניתוחים וטרינריים ,טיפול בתלונות ציבור בגין בעלי חיים
כולל עבירות על חוק צער בעלי ,רישוי בעלי חיים ,בדיקות וטרינריות ליבוא וליצוא בעלי חיים לעיר וממנה,
רישוי ופיקוח וטרינרי על עסקים לממכר בעלי חיים ולמזון ותרופות לבעלי חיים ומרפאות וטרינריות .כמו כן,
רישוי ופיקוח על משחטות ,שווק דגים ,חנויות לממכר מזון מן החי )איטליזים,רשתות שווק( ,בדיקות וטרינריות
לכל מוצרי הבשר והדגים המשווקים בעיר ובנוסף ,מחקר פיקוח וביצוע פעולות למניעת התפשטות מחלות
זואונוטיות ופעילות חינוך ומודעות לציבור כולל השתלמויות מקצועיות ובתי ספר .לצורך הפעילות השוטפת
של שו"ר נערכים דרך קבע שיתופי פעולה בין השירות הוטרינרי הרשותי של טבריה לבין השירותים
הוטרינריים הממלכתיים ובהם היחידה לפקוח על מוצרים מן החי ,המכון הוטרינרי והמעבדות ,הלשכה
הוטרינרית בגליל ,ענף הדייג ועוד .כמו גם עם משרד הבריאות ,המשרד לאיכות הסביבה ,משטרת ישראל
ומחלקות העירייה האחרות.

מטרות ויעדים
1.
2.
3.

המשך פיתוח המרכז הוטרינרי.
המשך פיתוח הקשר עם הציבור ושיפור השירות.
המשך פיתוח השירות לבעלי עסקים בתחום בעח"י ובתחום שיווק מוצרים מן החי.

שירותי המחלקה
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בעלי חיים :
 1.חיסונים נגד כלבת ,בימים א' ,ב' ,ג' ,ה' ו' בין השעות  ,08:00-10:00מעבר לשעות אלו בתאום מראש
אגרות רישיון להחזקת כלב
בלב.
שירותי כלביה :פנסיון ,הסגר ,מסירה לאימוץ.
2.
אמבולנס יעודי להובלת בעח"י :פנוי חירום ,לכידה והובלה של כלבים משוטטים,טיפול במפגעים
3.
ותלונות ציבור.
 4.אכיפת חוק צער-בעח"י
 5.רישוי החזקת בעלי חיים.

בריאות מזון מן החי :
 1.בדיקות וטרינריות למוצרי מזון מן החי  -בדיקות משנה ,בימים ראשון  -חמישי ,בין השעות
08:00-12:00.
 2.ביקורות בריאות וטרינרית בעסקים.
 3.פיקוח על משחטות,דייג ,מפעלי מזון.
 4.טיפול במפגעים ,ובתלונות ציבור.

בריאות ציבור וטרינרית
1.
2.

פיקוח מניעה וטיפול במחלות זואונוטיות )העוברות מבע"ח לאדם(.
טיפול במפגעים ובתלונות ציבור.

עוד מאמרים בתחום הוטרינרי :

הנחיות למחזיקי בעלי חיים
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מידע שימושי

הוראות לשעת חירום למחזיקי חיות מחמד

מידע על התמודדות עם יתוש טיגריס אסייאני

מידע נוסף אודות יתושים ,הנחיות למניעת מפגעים וחומרי הסברה  -אתר המשרד להגנת הסביבה לחימה
במזקים
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