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 !למען התושב, למען הסביבה -מ.א. ברנר

 ישובי המועצה: 

 , שיכון תל נוף קבוצת שילר ברנר, קיבוץ גבעת כפר גבתון,קדרון,בית אלעזרי, בניה,

 ט"תשע, שבט' ט
 2019, ינואר 15

 ברנר. תושבי המועצה האזורית  לכבוד
                   תושבים יקרים,

 .שובי המועצהיכנגד כלבת ביכלבים  מועדי חיסוןהנדון: 

וביום שלישי החל בשבוע הראשון  בבוקר 10:00 –ל   08:30בימי שלישי בין   ,מלבד מועד החיסון הקבוע במשרדי המועצה
 בישובים השונים. פעמיים בשנה מועדי חיסון ים, לשירותכם,נקבע, 18:00-ל 16:00של החודש גם בין 

ובמידה ואינכם יכולים להביא את כלבכם לחיסון במועד שנקבע  יסון הכלב כנגד כלבת חלה על בעל הכלביודגש שחובת ח
 יון מהמועצה להחזקתו כנדרש בחוק. ולקבל ריש במועד הקבוע בחוק ביישובכם, חובה עליכם לחסנו כנגד כלבת

כמו כן, ניתן לחסן כנגד כלבת גם  לצורך כך, מתקיימת קבלת קהל קבועה במשרדי המועצה בכל יום ג' כמוזכר לעיל.
 במרפאות פרטיות אצל רופאים המורשים לחסן כנגד כלבת על ידי מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות.

 
 ם:יבישובים הסמוכלהלן מועדי החיסון 

 )מזכירויות, נא למקם את שולחן הרישום במקום מקורה ובסמוך למקור מתח לחיבור המחשב והמדפסת(. 
 וטרינר בבניין המועצה.ובמשרד הרופא ה 10:00 –ל  08:30בכל יום שלישי בין   -קבוץ גבעת ברנר  .1
 במזכירות. 11:00, יום שלישי, בשעה 22/01/19 –בתון יכפר ג  .2
 מזכירות.ה בנייןב 12:30, יום שלישי , בשעה 22/01/19 –קבוצת שילר  .3
  במועדון שק"ם בשיכון משפחות. 14:00יום שלישי, בשעה  22/01/19 –תל נוף  בסיס .4
 במועדון מול המזכירות. 11:00יום שלישי, בשעה  29/01/19 – מושב בניה .5
 מזכירות.במועדון הנוער ליד ה 13:00, יום שלישי, בשעה 29/01/19 –מושב קדרון   .6
 במזכירות. 14:30, יום שלישי, בשעה 29/01/19– י מושב בית אלעזר .7

 
  יש להגיע לחיסון עם טופס האגרה שנשלח אליכם מבעוד מועד לאחר שהטופס שולם בבנק הדואר או לאחר

 תשלום מראש )אפשר גם טלפונית( במחלקת הגבייה במועצה )יש להציג קבלה בעת החיסון(.
 דיינרס( אשראי )מלבד כרטיס בכרטיס אשראי בלבדם שלניתן בעת החיסון ל. 
  כמו כן, באפשרותכם לשלם מראש באתרwww.shvav.org יש להיכנס לאתר, להקליד את מספר השבב .

 "תשלום אגרה". –האלקטרוני של הכלב ולבחור באפשרות 

 (מסוכנים או תוקפניים לכלבים רק )מחסום נדרש רצועה ומחסום לכלב כי ברשותך /יבהגיעך נא וודא. 
 

 קבועות בחוק:להלן סכומי האגרות ה
 .ש"ח 372לכלבה שאינה מעוקרת או כלב שאינו מסורס  וחיסון שיוןיאגרת ר. 1

שנים שגילם מוכח ומופיע באתר משרד החקלאות, פטורים מתשלום  8כלבים מתחת לגיל שישה חודשים וכלבים מעל גיל 
 .₪ 66אגרה מוגדלת וישלמו רק 

יש להגיש בקשה בכתב לח"מ בהתאם לנוהל שפורסם באתר המועצה  –לפטור מחמת סיבה בריאותית או כלבים טהורי גזע 
- www.brener.org.il 
 .₪ 51.5 -שיון לכלבה מעוקרת או כלב מסורס יאגרת חיסון ור. 2
 .₪ 75עורי . אגרת סימון בשבב אלקטרוני תת 3
 

 .תת עורי סימון בשבב אלקטרוניל החובבחוק השיון להחזקת כלבים חלה יכתנאי לר
  לא תינתן הנחה למסורס/מעוקרת ללא הצגת אישור על הניתוח מרופא וטרינר.

                                                             
   לשירותכם בכל עת  

 איבגי  קוביד"ר                                      
 רופא וטרינר רשותי.                                    

 ., כאןראש המועצה – דורון שידלובהעתק: מר 
 מנכ"ל, כאן. – דורון-עו"ד הילה הרריגברת   

 ., כאןגזבר המועצה – גדי גרייףמר  
  , כאן.שירותים ופיקוחמנהל מחלקת  – יהודה שמעונימר  

 להפצה לתושבים –מזכירויות הישובים              
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