
 

  

 פטור מאגרה מוגדלתבקשה לקבלת 

  :(בעל הכלב הרשום ברישיון)פרטי המבקש 

 שם בעל הכלב  מספר ת.ז. בעל הכלב   
  

 כתובת הבעלים  
  

 מספר טלפון   מספר טלפון נוסף 
  
  

 פרטי הכלב: 

 שם הכלב  מספר שבב  תאריך לידה של הכלב 
  

 גזע הכלב  מין  צבע הכלב 
  
  

  פטור עקב גיל הכלב □

הנימוק לבקשה  ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  

   מסמכים מצורפים: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

  

 הצהרת בעל הכלב: 

ים למנוע הזדווגות של _____________ מצהיר כי אנקוט בכל האמצע____________ אני

 ___________________   ______________ מס' שבב_______ הכלב

____________________  מלא שם     ___ ________ תאריך:

 ___________ ______ חתימה:

 החלטת הרופא הווטרינר העירוני: 

  לא ניתן פטור □           ניתן פטור קבוע   □

 
 
 
 
 



 

  

  פטור עקב מצב רפואי □

הנימוק לבקשה  ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  
 פרטי הרופא הווטרינר הקליני הממליץ:  

 שם   מספר טלפון  טלפון נוסף 
  

 מספר רישיון  כתובת   
  
  

 מסמכים מצורפים: 

של המלצה לפטור הכוללת את האבחנה, סיכום מחלה ותוצאות בדיקות שנעשו וכן הצהרה 
הרופא הווטרינר הקליני שהרדמה ו/או ניתוח סירוס/עיקור יסכנו בסבירות גבוהה את חייו של 
הכלב. בהצהרה יצוין אם מדובר במצב קבוע או זמני. במקרה בו מדובר במצב זמני, יינתן הפטור 

  לשנה אחת.
  

 הצהרת בעל הכלב: 

 למנוע הזדווגות של  ____________________ מצהיר כי אנקוט בכל האמצעים ___ אני

 ___________________    הכלב _____________ מס' שבב

  _______ _ חתימה:_____: ________ שם מלא________ תאריך:

  

  

 החלטת הרופא הווטרינר העירוני: 

  פטורלא ניתן  □       __________  ניתן פטור זמני עד ליום □        ניתן פטור קבוע   □

 הבעיה הרפואית בגינה ניתן הפטור: 

      __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

 _______ שם הרשות____________________   תאריך____________ 

 _    חותמת וחתימה  ______________ רישיון _____מס' שם מלא____________________  
 
 

 



 

  

  פטור עקב היות הכלב כלב טהור גזע □

 שם הכלב הרשום ברישיון  שם הכלב הרשום בתעודת היוחסין  מספר שבב 

  

 מספר סגי"ר 

  

 גזע הכלב   צבע הכלב  מין 

  

)ההתאחדות בעל הכלב הרשום בתעודת ההי"ל 
 הישראלית לכלבנות(

 בעל הכלב הרשום ברישיון  

  

  

 הנימוק לבקשה:  .א

 הכלב הינו כלב רבייה   □

 הכלב משתתף בתערוכות   □

 ________________________   :אחר  □

  מסמכים מצורפים: .ב

אישור ההי"ל, שמספרו הסידורי ___________, כי הכלב רשום בספר הגידול וכי לא נפסל  (1)
  לגידול.

' ויכלול את הפרטים הבאים: מס (לא סרוק, צילום או פקס)מקורי האישור יהיה 

גזע,  ,, שם הכלב, מס' שבב, מספר סגי"ר סידורי של תעודת האישור, תאריך הנפקה

שם הבעלים, כתובת הבעלים, נימוקים מיוחדים  מין, תאריך לידה של הכלב,

 לבקשה: כלב רבייה / משתתף בתערוכות / זכה בפרסים / אחר.  

  משתי השנים הקודמות למועד הגשת הבקשה. צילום רישיונות להחזקת הכלב (2)

  

 הצהרת בעל הכלב: 

_________________ בעל הכלב _____________ מס' שבב אני __________________ 

מס' סגי"ר ______________, מצהיר כי הכלב טהור הגזע שבבעלותי לא הוגדר כ"לא מאושר 

 להרבעה/גידול" על ידי ההי"ל. 

על לרופא הווטרינר העירוני במידה והכלב יוגדר כ"לא מאושר להרבעה/גידול אני מתחייב לדווח 

 . ידוע לי כי במידה ובוטל אישור הכלב לרבייה, מבוטל אוטומטית הפטור.  "ידי ההי"ל

 ________ _____חתימה:__ ________________:שם מלא __ _____תאריך:_____
 

 החלטת הרופא הווטרינר העירוני: 

 לא ניתן פטור    □    פטור לשנה ניתן  □  

 תאריך____________    שם הרשות___________________________  

 ____________________ חתימה:_________________ :תאריך:___________ שם מלא
 



 

  

 נספח ב' 

מצבים רפואיים בהם ניתוח עיקור/סירוס עלול לסכן בסבירות גבוהה את חיי הכלב והמזכים 
  -תוספת תשלום אגרהבפטור מ

  
 אבחנה  מסמכים נדרשים   

הצהרת הרופא הווטרינר המטפל הכוללת  פטור לשנה 
 את תיאור הכלב, גובהו ומשקלו 

חריגת משקל קיצונית מצב 
  5/5או  1/5גופני בדרגה 

  
ל הכוללת הצהרת הרופא הווטרינר המטפ פטור קבוע 

אופן הטיפול  את תיאור הבעיה הלבבית,
 חלק התיק הרפואי הרלוונטי.  בצרוף

כל בעיית לב המטופלת 
תרופתית בצורה כרונית 

  3/5או אוושה לבבית מעל 
  

 פירוט האבחנה על פי תוצאות בדיקות  פטור לשנה 

EKG  או אקו לב 

 בעיית לב אקוטית 
  
  

הצהרת הרופא הווטרינר המטפל  פטור לשנה 
הכוללת תיאור הממצאים, בצרוף חלק 

 הרלוונטי התיק 

 מחלות דרכי נשימה: 
, שעול כרוני, בצקת ריאות

 גידולים במערכת הנשימה 
  

הצהרת הרופא הווטרינר המטפל  פטור קבוע 
הכוללת תיאור הממצאים אליה יצורפו 

 תוצאות בדיקות דם ושתן 

מחלת כליות כרונית 
 המתבטאת בערכים: 

•  Cr> 2.5 

•  USG <1.020 

  UPC :או חריגה ב •
  

הצהרת הרופא הווטרינר המטפל  לשנה פטור 
ר הממצאים, אליה הכוללת תיאו

בדיקות הדם וחלק מצורפים תוצאות 
 התיק הרפואי הרלוונטי  

בעיית כבד תפקודית 
המתבטאת בחריגות 

 ,Alb, Glu:דםבמדדי 

Bilirubin, Bile acids 

  
הצהרת הרופא הווטרינר המטפל הכוללת  פטור לשנה 

הממצאים, אליה מצורפים תיאור 
ספירת מכונה )תוצאות בדיקות הדם 

 (בליווי משטח

 חריגות בולטות במדדי דם: 
אלף  15ספירה לבנה מעל 

 (50%-פחות מ PCV) אנמיה
 120-טסיות מתחת ל

הצהרת הרופא הווטרינר המטפל  פטור לשנה 
  הכוללת תיאור הממצאים

  

 בעיות קרישת דם: 
  -מהנורמה ל 10חריגה של %

 PT PTT 
  

הצהרת הרופא הווטרינר המטפל  פטור לשנה  
הכוללת תיאור הממצאים, אליה מצורף 
חלק התיק הרלוונטי ובדיקות התומכות 

באבחנה לרבות ההפניה הרלוונטית 
 לספרות המקצועית 

כל מחלה )מחלה טרמינלית 
שעל פי הסטטיסטיקה 

בספרות מקצועית עדכנית 
הוא פחות  אורך החיים הצפוי

 (משנה
  

הצהרת הרופא הווטרינר המטפל  פטור לשנה 
הכוללת תיאור הממצאים, אליה מצורף 
חלק התיק הרלוונטי ובדיקות התומכות 

 באבחנה 

בעיות מערכת עצבים מרכזית 
המתבטאת בעוויתות, 

פרכוסים, חולשת גפים ו/או 
 חולשת שרירי נשימה 

  
   



 

  

  נספח ג'

 -ידי ההתאחדות הישראלית לכלבנות עלתעודת יוחסין שניתנת 

 
 צד שני: 

 
  



 

  

 תעודת יוחסין שניתנת על ידי ההתאחדות הישראלית לכלבנות לכלב שאינו מאושר לגידול: 

 
  

  

  

  


