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 - 00.20.21החזקת בעלי חיים והפעלתם
.0

.0

הגדרות
א.

בעל חיים – כלב משטרה או סוס משטרה שנמנה עם מצבת בעלי החיים במשטרה ומופעל
לביצוע תפקידי המשטרה ,כקבוע בפקודת המטא"ר ובנוהלי מדור מפעילי בעלי חיים.

ב.

כלב משטרה – כלב שרמ"ד מפעילי בעלי חיים או קצין הכלבנים הארצי הסמיך לשמש כלב
משטרה ,לאחר שהכלב הוכשר לכך ,כקבוע בנוהלי מדור מפעילי בעלי חיים (להלן ,כלב).

ג.

סוס משטרה – סוס שרמ"ד מפעילי בעלי חיים או קצין הפרשים הארצי הסמיך לשמש סוס
משטרה ,לאחר שהסוס הוכשר לכך ,כקבוע בנוהלי מדור מפעילי בעלי חיים (להלן ,סוס).

ד.

יחידת כלבנים – יחידת משטרה שבה מוחזקים כלבי משטרה ,שמסייעת ליחידות משטרה
הנזקקות לסיוע של כלבנים וכלבים ,למילוי משימותיהן.
ביחידת כלבנים ,מצויים מתקני שהייה לכלבים וציוד לטיפול בכלבים.

ה.

יחידת פרשים – יחידת משטרה שבה מוחזקים סוסי משטרה ,שמסייעת ליחידות משטרה
הזקוקות לסיוע של פרשים לביצוע משימותיהן .ביחידת פרשים מצויים תאים להחזקת
סוסים ומצוי ציוד לטיפול בסוסים.

רכישת בעל חיים וקליטתו במשטרה  -סמכות רמ"ד מפעילי בעלי חיים
א.

ב.

סמכות רמ"ד מפעילי בעלי חיים לאשר קבלת בעל חיים למשטרה
()1

רמ"ד מפעילי בעלי חיים מוסמך לקבוע ,כי בעל חיים יתוסף למצבת בעלי החיים במשטרה,
על פי צרכי המשטרה ועל פי תקן ובמסגרת תקציב שיועד לכך.

()2

רמ"ד מפעילי בעלי חיים מוסמך כאמור ,בין אם בעל החיים נרכש כקבוע בסעיף ב( ,)1בין
אם נרכש כקבוע בסעיף ב( )2ובין אם התקבל כתרומה חריגה שקבלתה אושרה מטעם
הגורמים המוסמכים .

סמכות רמ"ד מפעילי בעלי חיים לרכוש בעל חיים לצרכי המשטרה
()1

רכישת בעל חיים על דרך של התחייבות כספית מאת המשטרה
רמ"ד מפעילי בעלי חיים מוסמך להורות לרכוש בעל חיים ,על פי צרכי המשטרה ועל פי
הכללים הקבועים בכל דין ,בנוהלי מדור מפעילי בעלי חיים ,בנוהלי החשבות ובנוהלי
מחלקת רכישות ומכירות.

()2

רכישת בעל חיים תמורת תשלום מקופה קטנה
רמ"ד מפעילי בעלי חיים מוסמך לרכוש בעל חיים ,תמורת תשלום מקופה קטנה של מדור
מפעילי בעלי חיים ,אם התקיימו תנאים אלו:
( א)

בעל החיים מתאים לצרכי המשטרה.
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ג.

ד.

ה.

(ב)

המוסר חתם על טופס הצהרה בדבר מסירת בעל חיים למשטרה ,תמורת תשלום,
כקבוע בנוהלי מדור מפעילי בעלי חיים.

(ג )

בקופה הקטנה של מדור מפעילי בעלי חיים יש יתרה תקציבית לרכישת בעל החיים.

סמכות רמ"ד מפעילי בעלי חיים לקבוע את קליטת בעל החיים ביחידה ובמקצוע
()1

רמ"ד מפעילי בעלי חיים יקבע את יחידת בעלי חיים שבה יוצב בעל החיים.

()2

רמ"ד מפעילי בעלי חיים ,קצין הכלבנים הארצי או קצין הפרשים הארצי ,לפי העניין ,יקבע
לאיזה מקצוע מתאים בעל החיים.

רישום
()1

רמ"ד מפעילי בעלי חיים או מי שהוא מינה לכך ינהל את הרישום האפסנאי של בעל החיים
שנרכש או שנמסר תמורת תשלום ,כקבוע בנוהלי מדור מפעילי בעלי חיים.

()2

השוטר שאחראי לבעל החיים אחראי לכך ,שתיק הרישום של בעל החיים ילווה את בעל
החיים ,בעת העברתו מיחידה ליחידה ,בעת העברתו לטיפול רפואי או למעקב רפואי.

מחיקה של בעל חיים ממצבת בעלי החיים של המשטרה
()1

רמ"ד מפעילי בעלי חיים מוסמך לאשר מחיקת בעל חיים ממצבת בעלי החיים של
המשטרה ,אם לאחר שבעל החיים נקלט במשטרה הסתבר ,כי איננו מתאים לתפקיד
במשטרה; וזאת על פי המלצה של מפקד יחידת בעלי החיים שבו מוצב בעל החיים ,על פי
המלצת הרופא הווטרינר של המשטרה או על פי המלצת קצין הפרשים הארצי או קצין
הכלבנים הארצי ,לפי העניין.

()2

מפקד יחידת בעלי חיים ימחק בעל חיים מהמצבה ויפעל להעברת בעל החיים לרשות גורם
ביטחון אחר או לרשות גורם אחר – רק לאחר שקיבל אישור לכך מרמ"ד מפעילי בעלי
חיים; ולאחר שווידא שבעל החיים יוחזק בתנאים נאותים.
מפקד יחידת בעלי חיים יחתים את הבעלים החדש של בעל החיים על מסמך שבו הוא
מאשר שבעל החיים הוא באחריותו הבלעדית.

()3

מחיקה של בעל חיים ממצבת בעלי החיים במשטרה  -בעל חיים שנרכש תמורת תשלום
מקופה קטנה
( א)

אם בעל החיים שמפקד היחידה קיבל אישור מרמ"ד מפעילי בעלי חיים למחוק
ממצבת בעלי החיים של המשטרה הוא בעל חיים שנרכש תמורת תשלום מקופה
קטנה ,כקבוע בסעיף ב( – )2מפקד היחידה יודיע לבעלים של בעל החיים ,כי בעל
החיים אינו מתאים לצרכי המשטרה ,וכי הוא יכול לקבל את בעל החיים בחזרה
ויתאם עמו מועד להחזרת בעל החיים ,בתוך  11ימים מיום ההודעה.

(ב)

לאחר שהחזיר את בעל החיים ,מפקד יחידת בעל החיים יחתים את הבעלים של בעל
החיים על מסמך בו הבעלים מאשר שקיבל את בעל החיים.
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(ג )

.3

אם הבעלים של בעל החיים לא הגיע לקבל את בעל החיים במועד הראשון ובמועד
השני שתואמו עמו או אם הודיע ,כי ויתר על זכותו לקבל את בעל החיים חזרה –
מפקד יחידת בעל החיים יציין זאת בכתב ויפעל כקבוע בסעיף (.)2

החזקה של בעלי חיים במשטרה  -כללים
א.

אימון ותרגול בעלי חיים וטיפול שוטף בהם  -תפקיד שוטר מוסמך
שוטר שהוסמך לטפל בבעל חיים יאמן או יתרגל את בעל החיים שאותו הוסמך לאמן או לתרגל
ויטפל בבעל החיים טיפול שוטף ,לרבות הזנה ,ניקיון ,הדברת מזיקים על בעל החיים ובסביבתו,
על פי הקבוע בפקודת המטא"ר ובנוהלי מדור מפעילי בעלי חיים.

ב.

ג.

פיקוח על בריאות בעלי חיים והטיפול הרפואי בבעלי חיים  -תפקיד הרופא הווטרינר של
המשטרה
()1

הרופא הווטרינר של המשטרה יפקח על בריאות בעלי החיים במשטרה ויטפל בבעלי החיים
טיפול רפואי ,על פי הקבוע בכל דין ,בהנחיות של השירותים הווטרינריים שבמשרד
החקלאות ובנוהלי מדור מפעילי בעלי חיים.

()2

שוטר שמוסמך לטפל בבעלי חיים רשאי לפנות לרופא וטרינר שאיננו הרופא הווטרינר של
המשטרה ,לצורך טיפול בבעל חיים של המשטרה ,במקרה חריג – בנסיבות הקבועות
בפקודת המטא"ר ובנוהלי מדור מפעילי בעלי חיים.

הובלת בעלי חיים
כלב או סוס יובל ברכב אשר רמ"ד מפעילי בעלי חיים איפיין ואישר כרכב להובלת כלב או סוס,
לפי העניין.

.4

החזקת סוס
נוסף לכללי החזקת בעלי חיים הקבועים בסעיף  ,3יחולו הוראות אלה:
א.

החזקת סוס  -כללים
()1

הגדרות
( א)

פרש – שוטר שמבצע את תפקידו ,כשהוא רכוב על סוס .פרש סיים קורס פרשים
במשטרה או עמד במבחן רכיבה מטעם מדור מפעילי בעלי חיים וקיבל תעודת
הסמכה מאת רמ"ד מפעילי בעלי חיים .פרש ייבחן ,מדי שנה ,מבחן כשירות
מבצעית מטעם מדור מפעילי בעלי חיים.
רמ"ד מפעילי בעלי חיים מוסמך לבטל הסמכה של פרש.
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ב.

ג.

(ב)

רוכב – שוטר שלצורך ביצוע תפקיד עליו לרכוב על סוס משטרה ,אף כי אינו פרש.
לרוכב תעודה מטעם בית ספר מוסמך לרכיבה בישראל או שעמד במבחן מקצועי
ברכיבה מטעם מדור מפעילי בעלי חיים וקיבל תעודת הסמכה מאת רמ"ד מפעילי
בעלי חיים ,המסמיכה אותו לרכוב על סוס משטרה לביצוע תפקידו .תוקף התעודה
הוא לפרק זמן שאינו עולה על  6חודשים .רמ"ד מפעילי בעלי חיים מוסמך לבטל
הסמכה של רוכב.

(ג )

סייס (מטפל סוסים) – שוטר שסיים קורס של המשטרה למטפלי סוסים; שוטר או
מי שאינו שוטר ,שעמד במבחן מקצועי למטפלי סוסים מטעם מדור מפעילי בעלי
חיים וקיבל תעודת הסמכה מאת רמ"ד מפעילי בעלי חיים .רמ"ד מפעילי בעלי חיים
מוסמך לבטל הסמכה של סייס.

()2

שוטר לא יכנס לאורווה ,אלא אם כן הוא אחד מאלו :פרש ,רוכב ,סייס ,הרופא הווטרינר
של המשטרה ,קצין הפרשים הארצי ,רמ"ד מפעילי בעלי חיים ,מפקד יחידת פרשים או מי
שקיבל אישור לכך מאת קצין הפרשים הארצי ,רמ"ד מפעילי בעלי חיים או מפקד יחידת
הפרשים.

()3

אין להכניס לאורווה של המשטרה סוס שאינו סוס משטרה ,למעט סוס שהמשטרה שוקלת
לרכוש ובתנאי שרמ"ד מפעילי בעלי חיים אישר זאת.

()1

קצין הבינוי המחוזי או מי מטעמו יציב אמצעים לכיבוי אש ליד כל אורווה וכן במקום שבו
מוחזקים המספוא או הקש.

הזנת סוס
()1

הרופא הווטרינר של המשטרה ,קצין הפרשים הארצי או רמ"ד מפעילי בעלי חיים יקבעו
את הזנת סוסי המשטרה.

()2

שוטר לא יאכיל ולא ישקה סוס משטרה ,אלא אם כן השוטר הוא אחד מאלו :פרש ,רוכב,
סייס ,קצין הפרשים הארצי ,הרופא הווטרינר של המשטרה ,רמ"ד מפעילי בעלי חיים.

העברת סוס
()1

()2

המוסמכים לאשר להעביר סוס
( א)

קצין הפרשים הארצי או רמ"ד מפעילי בעלי חיים מוסמך לאשר להעביר סוס
מיחידת משטרה אחת ליחידת משטרה אחרת.

(ב)

הרופא הווטרינר של המשטרה מוסמך לאשר להעביר סוס מיחידת משטרה אחת
ליחידת משטרה אחרת ,למטרה של טיפול רפואי או מעקב רפואי.

דיווח על ההעברה
אם סוס הועבר מיחידה אחת ליחידה אחרת ועל פי התכנון ,הוא ישהה ביחידה האחרת
פרק זמן העולה על  11ימים  -מפקד יחידת הפרשים שממנה הועבר הסוס או מי שהוא
מינה ,ידווח על ההעברה ,בכתב ,לאפסנאות מדור מפעילי בעלי חיים.
בדוח ,יפורטו פרטי הסוס ופרטים הקשורים בהעברה.
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()3

רכב ההובלה
( א)

שוטר שאחראי לסוס יעביר את הסוס באמצעי הובלה משטרתי או באמצעי הובלה
שכור ,בתנאים הקבועים בנוהלי מחלקת התחבורה באת"ל ,בנוהלי מדור מפעילי
בעלי חיים ובתקנות משרד החקלאות ,לעניין הובלת בעלי חיים.

(ב)

לא יובל סוס שאינו סוס משטרה באמצעי הובלה של המשטרה ,למעט סוס
שהמשטרה שוקלת לרכוש ,ובתנאי שרמ"ד מפעילי בעלי חייםאישר זאת.

ג.

כל אחד מאלה מוסמך לפסול רכב משטרה או אמצעי הובלה שכור המיועד להובלת סוס ,אם סבר,
מנימוקים מקצועיים או מבצעיים ,על פי העניין ,שהרכב אינו מתאים להובלת סוס משטרה:
רמ"ד מפעילי בעלי חיים ,הרופא הווטרינר של המשטרה ,קצין פרשים ארצי ,פרש.
הפוסל רכב להובלת סוס משטרה ינמק את החלטתו ,בכתב.

ד.

הדברת מזיקים
()1

הדברת מכרסמים באורווה
( א)

תפקיד מפקד יחידה שבתחום אחריותו מצויה יחידת פרשים
מפקד יחידה שבתחום אחריותו מצויה יחידת פרשים יפנה בקשה בכתב ,לאישור
הדברת מכרסמים באורווה ,לרופא הווטרינר של המשטרה ,וזאת לאחר שנועץ
במפקד יחידת הפרשים .לאחר קבלת אישור מאת הרופא הווטרינר ,מפקד היחידה
כאמור ,יעביר בקשה בכתב לביצוע הדברת מכרסמים באורווה ,לקצין הבינוי
המחוזי או אל מי שקצין הבינוי המחוזי מינה לכך.
מפקד היחידה יצרף לבקשה את האישור שקיבל מאת הרופא הווטרינר של
המשטרה.

(ב)

תפקיד מפקד יחידת פרשים
[ ]1מפקד יחידת פרשים אשר באורווה שבאחריותו מתבצעת הדברת
מכרסמים ידווח לרופא הווטרינר של המשטרה על מועד תחילת
ההדברה ועל מועד השלמתה.
[ ]2מפקד יחידת פרשים כאמור יורה לאחד מפקודיו ללוות את המדביר ,בעת
ביצוע ההדברה.

()2

הדברת טפילים חיצוניים בסוסים
( א)

פרש ,סייס ,מדביר מוסמך או מי שרמ"ד מפעילי בעלי חיים או הרופא הווטרינר של
המשטרה אישר  -מוסמך לבצע הדברת טפילים חיצוניים בסוסים ובסביבתם.

(ב)

מי שמוסמך לבצע הדברה ,כקבוע בסעיף (א) ,יעשה כן ,לאחר שנקט בכל אמצעי
הזהירות אותם יש לנקוט ,על פי הקבוע באריזת חומר ההדברה.
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()3

.5

שוטר שנמצא ביחידה בעת ביצוע הדברה מן הסוג הקבוע בסעיף ( )1או ( ,)2יישמע
להוראות המדביר ,לעניין השימוש בחומרי ההדברה ולעניין נקיטת אמצעי הזהירות
הנדרשים.

החזקת כלב
נוסף לכללי החזקת בעלי חיים הקבועים בסעיף  ,3יחולו הוראות אלה:
א.

החזקת כלב  -כללים
()1

הגדרות
( א)

נוהג כלבים (כלבן) – שוטר שסיים קורס לנוהגי כלבים מטעם מדור מפעילי בעלי
חיים או שוטר שעמד במבחן מקצועי לנוהגי כלבים מטעם מדור מפעילי בעלי חיים
וקיבל תעודת הסמכה מאת רמ"ד מפעילי בעלי חיים.
נוהג כלבים ייבחן ,מדי שנה ,מבחן כשירות מבצעית מטעם מדור מפעילי בעלי חיים.
רמ"ד מפעילי בעלי חיים מוסמך לבטל הסמכה של נוהג כלבים.

(ב)

עוזר כלבן – שוטר שסיים קורס עוזרי כלבנים מטעם מדור מפעילי בעלי חיים או
שוטר שעמד במבחן מקצועי מטעם מדור מפעילי בעלי חיים וקיבל תעודת הסמכה
מאת רמ"ד מפעילי בעלי חיים .רמ"ד מפעילי בעלי חיים מוסמך לבטל הסמכה של
עוזר כלבן.

(ג )

מטפל כלבים – שוטר שסיים קורס מטפלי כלבים מטעם מדור מפעילי בעלי חיים;
שוטר או מי שאינו שוטר שעמד במבחן מקצועי למטפלי כלבים מטעם מדור מפעילי
בעלי חיים וקיבל תעודת הסמכה מאת רמ"ד מפעילי בעלי חיים .רמ"ד מפעילי בעלי
חיים מוסמך לבטל הסמכה של מטפל כלבים.

()2

שוטר לא ייכנס לכלבייה ,אלא אם כן ,הוא אחד מאלו :נוהג כלבים ,מטפל כלבים ,כלבן,
עוזר כלבן ,קצין הכלבנים הארצי ,הרופא הווטרינר של המשטרה ,רמ"ד מפעילי בעלי חיים,
מפקד יחידת הכלבנים או מי שקיבל אישור לכך ממפקד יחידת הכלבנים ,מקצין הכלבנים
הארצי או מרמ"ד מפעילי בעלי חיים.

()3

אין להכניס לכלבייה כלב שאינו כלב משטרה ,למעט כלב שהמשטרה שוקלת לרכוש,
ובתנאי שרמ"ד מפעילי בעלי חיים אישר זאת.

()1

מפקד הכלבייה יציב שלטים שמזהירים את המתקרב מפני הכלבים שבכלבייה ,סביב
שטח הכלבייה.
מפקד הכלבייה יציב את השלטים במקומות בולטים לעין.

ב.

הזנת כלב
()1

הרופא הווטרינר של המשטרה ,קצין הכלבנים הארצי או רמ"ד מפעילי בעלי חיים יקבע
את הזנת הכלבים במשטרת ישראל.
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()2

ג.

שוטר לא יאכיל ולא ישקה כלב משטרה ,אלא אם כן ,השוטר הוא אחד מאלו :נוהג כלבים,
עוזר כלבן ,מטפל כלבים ,מפקד יחידת הכלבנים ,קצין הכלבנים הארצי ,הרופא הווטרינר
של המשטרה ,רמ"ד מפעילי בעלי חיים.

העברת כלב
()1

()2

המוסמכים לאשר להעביר כלב
( א)

רמ"ד מפעילי בעלי חיים או קצין הכלבנים הארצי מוסמך לאשר להעביר כלב מיחידת
משטרה אחת ליחידת משטרה אחרת.

(ב)

הרופא הווטרינר של המשטרה מוסמך לאשר להעביר כלב מיחידת משטרה אחת
ליחידת משטרה אחרת ,לטיפול רפואי או למעקב רפואי.

רכב ההובלה
( א)

שוטר שאחראי לכלב יוביל את הכלב ברכב מרווח ,שבו מזגן לקירור או מערכת
אוורור יעילה ומיטבית.

(ב)

בעת הובלת כלב ,אין לעשן ברכב ,אלא אם כן ,יש הפרדה מלאה בין תא הנוסעים
לבין תאי הכלבים.

(ג )

נהג הרכב שמוביל כלב יניע את הרכב ,לאחר שנוהג הכלב העלה את הכלב לרכב.

(ד)

כל אחד מאלו מוסמך לפסול רכב להובלת כלב ,אם סבר ,מנימוקים מקצועיים או
מבצעיים ,על פי העניין ,שהרכב אינו מתאים להובלת כלב משטרה :רמ"ד מפעילי
בעלי חיים ,הרופא הווטרינר של המשטרה ,קצין כלבנים ארצי ,מפקד יחידת כלבנים,
נוהג כלב.
הפוסל רכב להובלת כלב משטרה ינמק את החלטתו ,בכתב.

(ה)
()3

אין להוביל כלב ברכב חבלה בו מוחזקים חומרי נפץ.

דיווח על ההעברה
אם הכלב הועבר מיחידת משטרה אחת ליחידת משטרה אחרת ,ועל פי התכנון הוא ישהה
ביחידה האחרת פרק זמן העולה על  11ימים  -מפקד יחידת הכלבנים שממנה הועבר
הכלב ,או מי שהוא מינה ,ידווח על ההעברה ,בכתב ,לאפסנאות מדור מפעילי בעלי חיים.
בדוח ,יפורטו פרטי הכלב ופרטים הנוגעים בהעברה.

ד.

הדברת מזיקים
()1

הדברת מכרסמים בכלביות  -תפקיד מפקד היחידה
( א)

מפקד יחידת משטרה שבתחום אחריותו מצויה כלבייה ,יפנה בקשה בכתב לאישור
הדברת מכרסמים בכלבייה ,לרופא הווטרינר של המשטרה; וזאת לאחר שנועץ
במפקד יחידת הכלבנים.
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(ב)

לאחר קבלת אישור מאת מהרופא הווטרינר ,מפקד יחידת המשטרה יעביר בקשה
להדברת מכרסמים בכלבייה לקצין הבינוי המחוזי או למי שקצין הבינוי המחוזי
מינה לכך.
מפקד היחידה יצרף לבקשה את האישור של הרופא הווטרינר של המשטרה.

(ג )

מפקד היחידה ידווח לרופא הווטרינר של המשטרה על מועד תחילת ההדברה ועל
מועד השלמתה ויורה לאחד מפקודיו ללוות את המדביר ,בעת ביצוע ההדברה.

( )2הדברת טפילים חיצוניים בכלבים

.6

( א)

נוהג כלבים ,עוזר כלבן ,מטפל כלבים ,מדביר מוסמך או מי שרמ"ד מפעילי בעלי
חיים או הרופא הווטרינר של המשטרה אישר  -רשאי לבצע הדברת טפילים חיצוניים
בכלבים ובסביבתם.

(ב)

מי שרשאי לבצע הדברה כאמור ,יעשה כן ,לאחר שנקט בכל אמצעי הזהירות אותם
יש לנקוט על פי הקבוע באריזת חומר ההדברה.

(ג )

שוטר שנמצא ביחידה שבה מתבצעת הדברה ,כקבוע בסעיף ( )1או בסעיף (,)2
יישמע להוראות המדביר ,לעניין השימוש בחומרי הדברה ולעניין נקיטת אמצעי
הזהירות הנדרשים.

הפעלת פרשים
א.

הפעלת פרשים  -כללים
()1

הרשאה לרכב על סוס  -שוטר לא ירכב על סוס משטרה ,אלא אם כן השוטר הוא פרש,
רוכב או חניך בקורס פרשים או בקורס רוכבים.
חניך ירכב בפיקוח של פרש או מדריך פרשים שרמ"ד מפעילי בעלי חיים או קצין הפרשים
הארצי אישר בכתב ,שהוא מבצע תפקיד של פיקוח על חניכים.

()2

משימות הפרש
הפרש הוא סייר רכוב על סוס .ניתן להפעיל פרש בכל אחת ממשימות אלה:

()3

( א)

סיור בשטח עירוני ובשטח כפרי ,לרבות סיור בשטחים חקלאיים ,ביערות ובחופי
רחצה;

(ב)

שמירה על הסדר הציבורי;

(ג )

פיזור התקהלות בלתי חוקית;

(ד)

חיפוש נעדר;

(ה)

השתתפות באירוע ממלכתי או ציבורי.

אופן ההפעלה
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( א)

מפקד הפעולה הוא שיחליט אם הפרשים יופעלו ככוח מסייע לכוח משטרה אחר או
ככוח משטרה בלעדי לביצוע המשימה.

(ב)

בפעילות משולבת של פרשים וכוח משטרה אחר ,הכוח הרגלי יימצא במרחק של 6
מטר לפחות ,מאחורי הפרש האחרון.

(ג )

על אף האמור לעיל ,באירוע שבו נדרש סיוע של פרשים לשמירה על הסדר הציבורי,
ומפקד האירוע החליט להשתמש באמצעי לפיזור קהל שיכול להשפיע על מערכת
הנשימה – מפקד האירוע יורה להתחיל בשימוש באמצעי האמור ,לפני הפעלת
הפרשים ולאחר שיידע את מפקד כוח הפרשים בדבר כוונתו להשתמש באמצעי
האמור.

(ד)

בפעילות שגרה ,הפרשים יפעלו בצמדים ,לפחות.
בסיור חופים ,ניתן להפעיל פרשים שלא כאמור לעיל ,ובתנאי שיש בין הפרשים קשר
עין.

()1

מוטת ההפעלה של יחידת פרשים
( א)

ככלל,יחידת פרשים מחוזית תפעל בתחום המחוז לו היא כפופה כפיפות פיקודית.

(ב)

בפעילות שמצריכה הפעלה של יותר מיחידת פרשים אחת ,ראש מחלקת מבצעים
ובט"פ באגף שיטור וביטחון או מי שהוא מינה לכך מוסמך להורות על איחוד מספר
יחידות פרשים ועל הפעלתן כיחידת פרשים אחת.
הורה ראש מחלקת מבצעים ובט"פ כאמור  -קצין הפרשים הארצי או מי שהוא מינה
לכך הוא מפקד יחידת הפרשים האחודה.

ב.

הפעלת יחידת פרשים על פי תכנית פעילות חודשית  -תפקיד ראש ענף סיור ומבצעים במחוז
ותפקיד ראש מדור מבצעים באגף שיטור וביטחון
()1

פרשים יופעלו על פי תכנית פעילות חודשית ,שתיקבע על דעת ראש ענף סיור ומבצעים
במחוז ומפקד יחידת הפרשים המסייעת למחוז.

()2

יחידת פרשים המסייעת ליותר ממחוז אחד  -ראשי ענפי סיור ומבצעים במחוזות ,או מי
שהם מינו לכך ,ומפקד יחידת הפרשים יקבעו את תכנית הפעילות החודשית.

()3

מפקד יחידת הפרשים והמפקד בשטח שבתחומו תופעל יחידת הפרשים יתאמו את תכנית
הפעילות החודשית המפורטת.

()1

ראש ענף סיור ומבצעים במחוז ,או מי שהוא מינה לכך ,מוסמך לשנות מן הקבוע בתכנית
הפעילות ,אם עלה צורך מבצעי דחוף.

()5

ראש ענף סיור ומבצעים במחוז ,או מי שהוא מינה לכך ,שהחליט לשנות את תכנית הפעילות
החודשית יודיע על כך למפקד יחידת הפרשים ,בטלפון ובמברק.
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()6

.1

ראש מדור מבצעים באגף שיטור וביטחון ,או מי שהוא מינה לכך ,יתאם הליך של העברת
פרשים ממחוז למחוז ,לצורך תגבור או לביצוע משימה שלא נקבעה בתכנית הפעילות
החודשית.

הפעלת כלבים :כלב שמירה ,כלב סיור ,כלב שירות  -כללים
א.

הפעלת כלב משטרה  -המשימות
המשטרה מפעילה כלבי משטרה  -כלבי שמירה ,כלבי סיור וכלבי שירות  -בביצוע כל אחת
מהמשימות שלהלן ,בתנאי שהכלב הוסמך לבצע את המשימה:

ב.

ג.

()1

פעילות מבצעית של המשטרה;

()2

חיזוק קשרי משטרה-קהילה;

()3

סיוע לכוחות ביטחון אחרים.

הפעלת כלב שמירה  -כללים
()1

כלב שמירה – כלב שאומן והוסמך במדור מפעילי בעלי חיים לשמור על שטח ,להתריע על
התקרבות אדם שלא מורשה להתקרב לאותו שטח ולתקוף בעת הצורך.

()2

כלב שמירה הוא חלק ממערך האבטחה במתקני המשטרה ובמתקנים חוץ -משטרתיים
שהמשטרה מאבטחת.

()3

בעת העברת כלב שמירה מעמדת השמירה לסוגר ומן הסוגר לעמדת השמירה – מוביל
הכלב ימנע מן הכלב להתקרב לאדם או לבעל חיים.

()1

שוטר שאיננו המטפל של הכלב לא יתקרב לכלב שמירה.

הפעלת כלב סיור  -כללים
()1

כלב סיור – כלב שאומן והוסמך במדור מפעילי בעלי חיים לבצע סיורים עם נוהגו ,להגן על
נוהגו ולתקוף אדם שמסכן את שלום הציבור.

()2

נוהג הכלב והכלב יפעלו בראש כוח של שוטרים ,בכל השלבים של התקדמות כוח המשטרה.

()3

מפקד כוח השוטרים יורה לכוח להתמקם במרחק של  11צעדים,לפחות ,אחרי נוהג הכלב,
תוך שמירה על קשר עין ,וזאת בהתאם לתנאי השטח.

()1

כלב סיור שמופעל בתוך מבנה או מחוץ למבנה
( א)

מפקד הכוח יורה על הפעלת כלב סיור בידי נוהג הכלב ,בתוך מבנה או מחוץ למבנה,
כאשר הוא יודע בוודאות ,שאין במקום הפעלת הכלב ,אדם שאיננו יעד של המשטרה.

(ב)

הפעלת כלב סיור במבנה או במקום שבו נמצא גם אדם שאינו יעד של המשטרה
תיעשה ,אך ורק ,עם כוח משטרה מיוחד ובהוראת מפקד כוח המשטרה המיוחד.
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ד.

(ג )

בעת הפעלת כלב סיור בתוך מבנה ,נוהג הכלב וכוח המשטרה המשתתף בפעולה לא
ייכנסו למבנה עד שהכלב יסמן ,כי גילה את האדם שלשם גילויו הופעל או עד שכוח
המשטרה או נוהג הכלב ישמעו את קולו של אותו אדם.

(ד)

אם תוך זמן סביר ,על פי קביעת נוהג הכלב ,לא ניתן הסימן ולא נשמע קולו של
האדם ,כאמור – מפקד כוח המשטרה יורה לנוהג הכלב לפקוד על הכלב לחזור ויורה
לו להיכנס עם הכלב ,בראש כוח המשטרה לתוך המבנה ,על פי הוראתו.

הפעלת כלבי שירות לסוגיהם  -כללים
()1

כלב שירות (הרחה) – כלב שאומן והוסמך במדור מפעילי בעלי חיים למשימות גילוי,
באמצעות חוש הריח .כלב שירות מסמן על גילוי בדרך קבועה וידועה מראש.

()2

יחידה המזמינה כלב שירות  -תפקיד המפקד
( א)

הליך ההזמנה
[ ]1מפקד יחידת משטרה שמזמין כלב לביצוע אחת המשימות ,או מי שהוא מינה
לכך ,יפנה בקשה בכתב,ליחידת כלבני המשטרה שנותנת שירות ליחידתו.
[ ]2אם ,בשל דחיפות העניין – כאשר יש סכנה לחיי אדם או כאשר יש חשש לפגיעה
בפעילות של המשטרה עקב השהיית הפעלתו של הכלב  -מפקד היחידה אינו
יכול להמתין לתשובה על בקשה שהוגשה בכתב  -יפנה מפקד היחידה את
הבקשה בטלפון.
[ ]3אם מפקד היחידה סבור ,כי יש צורך בשירותיו של כלב לגילוי חומר
נפץ  -יזמין את הכלב באמצעות קצין חבלה או באמצעות קצין ממגזר
האג"ם במחוז ,הקשור בפעילות הנדרשת.

(ב)

תוכן ההזמנה – מפקד היחידה ,או מי שהוא מינה לכך ,יציין בבקשה בכתב או
בטלפון ,לפי העניין ,את סוג כלב השירות שהוא מבקש ,את עיקרי הפעולה
המתוכננת ,את מועד הפעולה ,את מקום המפגש של כוח המשטרה ,את סדרי הליווי
של הנוהג והכלב למקום הפעולה וכל פרט נוסף שיכול לסייע בהכנת הכלב למשימה.
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(ג )
()3

מפקד יחידת משטרה שמזמין כלב שירות למשימה כלשהי ,או מי שהוא מינה לכך,
אחראי להכנת הזירה שבה יופעל הכלב ,כקבוע בנוהלי מדור מפעילי בעלי חיים.

פעולה שבה משתתף נוהג כלב שירות עם כלבו  -תפקיד מפקד הפעולה
מפקד הפעולה יבצע תפקידים אלו:
( א)

יעדכן את נוהג הכלב בדבר פרטי הפעולה ,לפני תחילת הפעולה.

(ב)

יורה על שימור זירת הפעולה ,עד תחילת הפעלת הכלב.

(ג )

יורה לשוטרים המשתתפים בפעולה ואינם נמנים עם מערך המטפלים בבעלי החיים
במשטרה לא ליצור קשר כלשהו עם הכלב.

(ד)

יוודא שבעת הפעלת הכלב ,כוח משטרה או כוח אחר לא ייכנס לזירת הפעולה ,לפני
שנוהג הכלב דיווח למפקד הפעולה שהכלב סיים את תפקידו.

(ה)

בזירת פעולה שבה אין סבירות גבוהה להימצאות חומר נפץ – יורה לשוטר ממגזר
האג"ם ללוות את נוהג הכלב והכלב.
בזירת פעולה שבה יש סבירות גבוהה להימצאות חומר נפץ – יחולו הוראות סעיף
13ד.

(ו)
()1

יקבל את קביעתו המקצועית של נוהג הכלב בכל הקשור להפעלת הכלב.

תפקיד נוהג כלב שירות
נוהג כלב שירות יבצע תפקידים אלו:
( א)

הנוהג הקבוע של כלב השירות הוא שיפעיל את הכלב.

(ב)

יפעיל את הכלב ,רק בפעילות לה הוסמך הכלב.

(ג )

עם הגיעו לזירת הפעולה ,יתייצב עם הכלב ,בפני מפקד הפעולה.

(ד)

יבחן את השטח המיועד לסריקה ,בהתחשב ,בין היתר ,בהיבטים של בטיחות ,כיווני
רוח ,היקף הזירה וגבולותיה.

(ה)

יחליט על מועד תחילת הפעלת הכלב ,על המשך ההפעלה ועל סיומה ,על פי שיקול
דעתו המקצועי.

(ו)

נוהג כלב שירות שהחליט לא להפעיל את הכלב ימסור את החלטתו ואת הנימוקים
לה למפקד הפעולה ויתעד את ההחלטה ואת הנימוקים לה בדוח פעולה.

(ז)

בתום הפעולה ,ימלא דוח פעולה ויעביר את הדוח למפקדו הישיר.
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הפעלת כלב שירות  -כלב לגילוי גוויות
א.

כלב לגילוי גוויות יופעל לגילוי גוויה ,מ 14 -שעות ועד כ 4 -חודשים לאחר המועד המשוער של
המוות.
כלב לגילוי גוויות מאומן לפעול בתוך מבנה ,בהריסות של מבנה ובשטח פתוח.

ב.

יחידה שמזמינה כלב לגילוי גוויות  -תפקיד מפקד היחידה

ג.

()1

מפקד יחידה שמזמין כלב לגילוי גוויות ,או מי שהוא מינה לכך ,יבצע את התפקידים
הקבועים בסעיף 7ד(.)2

()2

מפקד יחידה שבכוונתו להזמין כלב לגילוי גוויות ,או מי שהוא מינה לכך ,יזמין את הכלב,
 21שעות לפחות ,לפני הפעולה.

פעולה שבה משתתף כלב לגילוי גוויות  -תפקיד מפקד הפעולה
מפקד הפעולה יבצע תפקידים אלו:

ד.

()1

יבצע את התפקידים הקבועים בסעיף 7ד(.)3

()2

יורה על שימור זירת הפעולה שבה יופעל הכלב ועל שימור האזור סביב לזירת הפעולה ,עד
תחילת הפעלת הכלב.

()3

יורה לכוח המשטרה הסורק את זירת הפעולה לנוע במרחק של  51מטר ,לפחות ,אחרי
הכלב ,ובמרחק של כ 21 -מטר מימינו ומשמאלו של הכלב.

()1

אם על פי דיווח מאת נוהג הכלב ,השטח המיועד לסריקה גדול מכפי יכולתו של הכלב,
כאמור בסעיף ד( – )3יקבע ,בתיאום עם נוהג הכלב ,את סדר העדיפויות של אתרי הסריקה
בזירה ,ויקבע האם לסריקת הזירה ,יש צורך בכלב נוסף.

תפקיד נוהג הכלב
נוהג הכלב יבצע תפקידים אלו:

.9

()1

יבצע את התפקידים הקבועים בסעיף 7ד(.)1

()2

יקבע ,עם הגיעו לזירת הפעולה ,האם יפעיל את הכלב.

()3

אם השטח המיועד לסריקה גדול מכפי יכולת הסריקה של הכלב ,ידווח על כך למפקד
הפעולה.

()1

ידווח למפקד הפעולה על כל אחד מאלה :גילוי של גוויה או חלק מגוויה ,או על תגובה
מיוחדת של הכלב.

הפעלת כלב שירות  -כלב גישוש
א.

כלב גישוש יופעל לגילוי אדם ,על פי קו התקדמות העקבות של אותו אדם ,על פי טביעות כפות
רגליו או על פי טביעות נעליו ועל פי ריח עקבותיו; וזאת עד כ 14 -שעות מעת הותרת הסימנים
האמורים.
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ב.

יחידה שמזמינה כלב גישוש  -תפקיד מפקד היחידה
()1

מפקד יחידה שמזמין כלב גישוש ,או מי שהוא מינה לכך ,יבצע את התפקידים הקבועים
בסעיף 7ד(.)2

()2

מפקד יחידה שמזמין כלב גישוש ,או מי שהוא מינה לכך ,יזמין את הכלב ,מיד עם היווצר
הצורך בכך.

()3

מפקד יחידה שמזמין כלב גישוש ,או מי שהוא מינה לכך ,יזמין גשש לזירת הפעולה וימסור
את פרטיו האישיים של הגשש ,בעת הזמנת הכלב מיחידת הכלבנים.
גשש – שוטר או חייל שהוסמך למקצוע "גשש".

ג.

פעולה שבה משתתף כלב גישוש  -תפקיד מפקד הפעולה
מפקד הפעולה יבצע תפקידים אלו:
()1

יבצע את התפקידים הקבועים בסעיף 7ד(.)3

()2

יורה על שימור זירת הפעולה שבה יופעל הכלב.

()3

יורה לכוח המשטרה המשתתף בפעולה להתקדם במרחק של  51מטרים ,לפחות ,אחרי כלב
הגישוש ונוהג הכלב.

()1

יורה לגשש להתקדם במרחק של  2מטרים אחרי הכלב ונוהג הכלב.

()5

יוודא שלזירת הפעולה הובא חפץ אישי של האדם שלשם איתורו מופעל הכלב.

ד .תפקיד נוהג הכלב
נוהג הכלב יבצע תפקידים אלו:
()1

יבצע את התפקידים הקבועים בסעיף 7ד(.)1

()2

יבדוק האם השטח שבו הכלב אמור לפעול מרוצף או מכוסה באספלט ,כולו או חלקו.
אם השטח מרוצף או מכוסה כולו או רובו באספלט – הכלבן ישקול את מידת התועלת
בהפעלת הכלב ,בנסיבות הקיימות.

()3

יוודא שלא חלפו יותר מ 14-שעות מאז שהוטבעו בקרקע טביעות רגליו של האדם שלשם
איתורו מופעל הכלב; בכפוף לתנאי הקרקע ומזג האוויר.

()1

אם הגשש מצא עקבה של האדם שלשם איתורו מופעל הכלב – יפעיל את הכלב מן העקבה.

()5

אם לא נמצאה עקבה – יפעיל את הכלב מחפץ אישי שהובא לזירת הפעולה.
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 .02הפעלת כלב שירות  -כלב לזיהוי ריח אדם
א.

כלב לזיהוי ריח אדם יופעל לגילוי קשר בין ריח של אדם לבין ריח של חפץ שנחשב שייך לאותו
אדם ,או יופעל לגילוי קשר בין ריח של שני חפצים שנחשבים שייכים לאותו אדם ,שאחד
החפצים נלקח מזירת עבירה והחפץ האחר נלקח מהחשוד עצמו – לצורך עריכת מסדר זיהוי.

ב.

יחידה שמזמינה כלב לזיהוי ריח אדם  -תפקיד מפקד היחידה

ג.

()1

מפקד יחידה שמזמין כלב לזיהוי ריח אדם המקשר בין אדם לחפץ ,או מי שהמפקד מינה
לכך ,יבצע את התפקידים הקבועים בסעיף 7ד(.)2

()2

מפקד היחידה ,או מי שהוא מינה לכך ,יזמין את הכלב  21שעות ,לפחות ,לפני עריכת מסדר
הזיהוי המתוכנן.

פעולה שבה משתתף כלב לזיהוי ריח אדם  -תפקיד הממונה על החקירה
הממונה על החקירה יבצע תפקידים אלו:

ד.

()1

יבצע את התפקידים הקבועים בסעיף 7ד(.)3

()2

יורה על ביצוע כל הפעולות הלוגיסטיות הנדרשות לעריכת מסדר זיהוי ביחידה המזמינה:
יקבע חדר מתאים ,יורה להביא את האנשים המשתתפים במסדר הזיהוי ,על פי התנאים
הקבועים בנוהלי אח"ם ועל פי התנאים המיוחדים לעריכת מסדר זיהוי באמצעות כלב,
הקבועים בנוהלי מדור מפעילי בעלי חיים ,יורה להביא את החפצים שיכולים לשמש את
עורכי מסדר הזיהוי ,לרבות החפץ של החשוד.

()3

יורה לשוטרים לא למסור לנוהג הכלב מידע כלשהו בנוגע לחפץ של החשוד או מידע שיכול
לאפשר לנוהג הכלב לזהות את החפץ של החשוד ,בין יתר החפצים.

תפקיד נוהג הכלב
()1

נוהג הכלב יבצע את התפקידים הקבועים בסעיף 7ד(.)1

()2

יקבע ,על בסיס המידע שמסר לו הממונה על החקירה ,האם לבצע מסדר זיהוי שמקשר בין
חפץ לבין אדם או בין חפץ לבין חפץ אחר.

 .00הפעלת כלב שירות  -כלב לגילוי סמים
א.

כלב לגילוי סמים יופעל לגילוי סמים מסוגים שונים.
כלב לגילוי סמים מאומן לפעול בתוך מבנה ,ברכב ובשטח פתוח.

ב.

יחידה שמזמינה כלב לגילוי סמים  -תפקיד מפקד היחידה
()1

מפקד יחידה שמזמין כלב לגילוי סמים ,או מי שהוא מינה לכך ,יבצע את התפקידים
הקבועים בסעיף 7ד(.)2
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()2
ג.

מפקד יחידה שמזמין כלב לגילוי סמים ,או מי שהוא מינה לכך ,יזמין את הכלב מיד עם
היווצר הצורך בכך.

פעולה שבה משתתף כלב לגילוי סמים  -תפקיד מפקד הפעולה
מפקד הפעולה יבצע תפקידים אלו:

ד.

()1

יבצע את התפקידים הקבועים בסעיף 7ד(.)3

()2

יוודא שבזירת הפעולה לא יימצא אדם שמחזיק סם או שהחזיק סם ,ב 21-השעות שקדמו
לפעולה.

()3

אם החיפוש אחר סם נערך ברכב – יוודא שהשוטרים המשתתפים בפעולה ישמרו על כללים
אלו:
( א)

הרכב שבו נערך החיפוש ריק מאדם.

(ב)

הרכב חונה כך שאינו מפריע לתנועה.

(ג )

שוטר מן הכוח עורך החיפוש מאבטח את נוהג הכלב.

(ד)

בחלונות הרכב הושארו פתחי אוורור שהכלב אינו יכול לצאת דרכם ,ללא סיוע.

תפקיד נוהג הכלב
נוהג הכלב יבצע תפקידים אלו:
()1

יבצע את התפקידים הקבועים בסעיף 7ד(.)1

()2

אם החיפוש נערך ברכב ,ינחה את מפקד הפעולה להשאיר פתחי אוורור ברכב ,שהכלב אינו
יכול לצאת דרכם ,ללא סיוע.

()3

יקבע את המרחק בין הכלב ונוהג הכלב לבין כוח השוטרים הנוטל חלק בפעולה.

()1

אם הכלב מצא סם – יעביר את הסם ,מיד ,למפקד הפעולה.

 .00הפעלת כלב שירות  -כלב לגילוי אמצעי לחימה
א.

כלב לגילוי אמצעי לחימה יופעל לגילוי אמצעי לחימה שונים.

ב.

התפקידים של מפקד יחידה שמזמין כלב לגילוי אמצעי לחימה ,של מפקד הפעולה ושל נוהג
הכלב יהיו כשל בעלי אותם תפקידים המפעילים כלב לגילוי סמים ,כקבוע בסעיף  ,11לפי העניין.
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 .03הפעלת כלב שירות  -כלב לגילוי חומרי נפץ
א.

כלב לגילוי חומרי נפץ יופעל לגילוי חומרי נפץ מסוגים שונים.
כלב לגילוי חומרי נפץ מאומן לפעול בתוך מבנה ,ברכב ובשטח פתוח.

ב.

הפעלת כלב לגילוי חומרי נפץ  -הנסיבות
כלב לגילוי חומרי נפץ יופעל בכל אחד מאלה:
()1
()2
()3
()1
()5
()6
()7

ג.

בריכוזי קהל
בתחבורה ציבורית
בחניונים
במחסומי דרכים
במעברי גבול יבשתיים
בנמלי ים ואוויר
בשטח פתוח.

הפעלת כלב לגילוי חומרי נפץ  -סייגים
אין להפעיל כלב לגילוי חומרי נפץ ,בכל אחת מנסיבות אלה:

ד.

()1

חבלן בדק חפץ או אדם ומסר לנוהג הכלב ,כי יש חשד ,קרוב לוודאי ,שעל האדם או על
החפץ שבדק יש חומר נפץ.

()2

בזירת אירוע ,שחבלן הכריז עליה ,שהיא מצויה בטווח של סכנה ידועה וברורה לפיצוץ.

()3

בזירת אירוע ,שחבלן הכריז עליה ,שהיא אסורה לכניסה של אדם שאיננו מורשה ,כקבוע
בנוהלי מחלקת החבלה.

הפעלת כלב לגילוי חומרי נפץ  -פעולה מתוכננת מראש
()1

יחידה שמזמינה כלב לגילוי חומרי נפץ  -תפקיד מפקד היחידה
מפקד יחידה שמזמין כלב לגילוי חומרי נפץ ,לצורך פעולה מתוכננת מראש ,או מי שהוא
מינה לכך ,יבצע תפקידים אלו:

()2

( א)

יבצע את התפקידים הקבועים בסעיף 7ד(.)2

(ב)

יזמין את הכלב  21שעות לפחות ,לפני המועד המתוכנן לביצוע הפעולה.

פעולה מתוכננת מראש שבה משתתף כלב לגילוי חומרי נפץ  -תפקיד מפקד הפעולה.
מפקד הפעולה יבצע תפקידים אלו:
( א)

יבצע את התפקידים הקבועים בסעיף 7ד(.)3

(ב)

אם הסבירות להימצאות חומר נפץ גבוהה ,יורה לחבלן להנחות את נוהג הכלב.
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()3

()1

(ג )

יורה לשוטרים להרחיק מזירת הפעולה כל אדם שאינו נמנה עם כוח המשטרה
המשתתף בפעולה.

(ד)

יורה לשוטרים להישמע להוראות החבלן ,כקבוע בנוהלי מחלקת החבלה.

תפקיד נוהג הכלב
( א)

נוהג הכלב יבצע את התפקידים הקבועים בסעיף 7ד(.)1

(ב)

נוהג הכלב יפעיל את הכלב וינהג בזירת הפעולה ,על פי כללי ההפעלה המקצועיים
ובכפוף לכללי הזהירות שקבע החבלן המלווה.

תפקיד החבלן
החבלן הוא האחראי לזירת האירוע ,והוא ינחה את נוהג הכלב ואת השוטרים המטפלים
באירוע אשר לדרכי הפעולה  -עד שחומר הנפץ נמצא וסולק או עד שהחבלן קבע ,כי בזירת
הפעולה אין חומר נפץ ,הכל כקבוע בנוהלי מחלקת החבלה.

ה.

הפעלת כלב לגילוי חומרי נפץ  -אירוע פח"ע או חשד להימצאות מטען חבלה
()1

תפקיד תורן במרד"ם או במשל"ט מחוזי
תורן במרד"ם או במשל"ט מחוזי שקיבל הודעה על אירוע פח"ע או על חשד להימצאות
מטען חבלה ,יודיע ,ללא דיחוי ,ליחידת הכלבנים הקרובה למקום האירוע.
בהודעה ,התורן ימסור את כל הפרטים הידועים לו על האירוע.

()2

תפקיד מפקד יחידת הכלבנים
מפקד יחידת הכלבנים שקיבל הודעה של תורן במרד"ם או במשל"ט מחוזי ,כאמור בסעיף
( ,)1יאשר לשגר ,לאלתר ,כלב לגילוי חומר נפץ ,לזירת האירוע.

()3

אירוע פח"ע או חשד להימצאות מטען חבלה  -תפקיד מפקד זירת האירוע
מפקד זירת האירוע יבצע תפקידים אלו:
( א)

יבצע את התפקידים הקבועים בסעיף 7ד(.)3

(ב)

יורה לשוטרים להרחיק מזירת האירוע כל אדם שאינו נמנה עם כוח המשטרה
המטפל באירוע.

(ג )

יורה לחבלן להנחות את נוהג הכלב ,לעניין הפעלת הכלב בזירה.

(ד)

יורה לשוטרים להישמע להוראות החבלן ,כקבוע בנוהלי מחלקת החבלה.
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()1

()5

תפקיד נוהג הכלב
( א)

נוהג הכלב יבצע את התפקידים הקבועים בסעיף 7ד(.)1

(ב)

מיד עם קבלת ההודעה על אירוע פח"ע ולאחר שהוטל עליו התפקיד ,ייצא עם הכלב
לזירת האירוע.

(ג )

יזעיק לזירת האירוע ,ללא דיחוי ,נוהג כלבים נוסף עם כלבו.

(ד)

יודיע על האירוע ועל יציאתו לאירוע ,באמצעות מפקד יחידת הכלבנים ,לרמ"ד
מפעילי בעלי חיים ולקצין כלבנים ארצי.

(ה)

יודיע למפקד יחידת הכלבנים ,כי יש צורך ב 2-3-נוהגי כלבים נוספים כוננים -
לאפשרות שייקראו לזירת האירוע.

(ו)

לאחר שנוהג הכלבים הנוסף הגיע לזירת האירוע ,כקבוע בסעיף (ג) לעיל  -יתייצב
הבכיר שבהם בפני החבלן ,על מנת לקבל ממנו פרטים על האירוע.

(ז)

יזעיק את הכוננים כקבוע בסעיף (ה) ,אם החבלן ביקש זאת ,כקבוע בסעיף (()5ב).

(ח)

לאחר שהאירוע הסתיים ,ימלא דוח הפעלת כלב ודוח אירוע ויעביר את הדוחות,
באמצעות מפקד יחידת הכלבנים ,לרמ"ד מפעילי בעלי חיים ולקצין הכלבנים הארצי.

תפקיד החבלן
( א)

עם הגיע שני נוהגי הכלבים לזירת האירוע ,ימסור פרטים על האירוע לנוהג הכלבים
הבכיר מבין נוהגי כלבי השירות.

(ב)

אם החבלן סבור שיש צורך בנוהגי הכלבים הכוננים ,כקבוע בסעיף (()1ה) – ,יורה
לנוהג כלבי השירות הבכיר לפנות אל מפקד יחידת הכלבנים ולקבל אישור להזעיק
נוהגי כלבי שירות נוספים לזירת האירוע.

(ג )

החבלן הוא האחראי לזירת האירוע ,והוא ינחה את נוהגי הכלבים ואת השוטרים
המטפלים באירוע אשר לטיפול באירוע ,עד שיכריז כי סיים את תפקידו ,הכל כקבוע
בנוהלי מחלקת החבלה.

 .04הפעלת כלב שירות  -כלב לזיהוי חומרי דלק
א.

כלב לזיהוי חומרי דלק יופעל לזיהוי חומרי דלק בזירת דליקה ,בשיתוף עם חוקר דליקות
מוסמך.
כלב לזיהוי חומרי דלק מאומן לפעול בתוך מבנה ובשטח פתוח.

ב.

יחידה שמזמינה כלב לזיהוי חומרי דלק  -תפקיד מפקד היחידה
מפקד יחידה שמזמין כלב לזיהוי חומרי דלק ,או מי שהוא מינה לכך ,יבצע את התפקידים
הקבועים בסעיף 7ד(.)2

ג.

פעולה שבה משתתף כלב לזיהוי חומרי דלק  -תפקיד מפקד הפעולה
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מפקד הפעולה יבצע תפקידים אלו:

ד.

()1

יבצע את התפקידים הקבועים בסעיף 7ד(.)3

()2

יוודא שבזירת הפעולה ,לא נמצא אדם שמחזיק חומר דלק או שהחזיק חומר דלק ,ב21-
השעות שקדמו לפעולה.

תפקיד נוהג הכלב
נוהג הכלב יבצע תפקידים אלו:
()1

יבצע את התפקידים הקבועים בסעיף 7ד(.)1

()2

יקבע את המרחק בין הכלב ונוהג הכלב לבין כוח השוטרים שמשתתף בפעולה.

()3

אם הכלב סימן על הימצאות חומר דלק בזירה  -נוהג הכלב יעביר את המידע ,מיד ,למפקד
הפעולה.

 .05בעל חיים שחלה ,נפצע או מת  -תפקיד האחראי לבעל החיים ותפקיד מפקד היחידה
שבעל החיים רשום בתקניה
א.

בעל חיים שנפצע או חלה  -תפקיד האחראי לבעל החיים
()1

האחראי לבעל החיים – הפרש או הנוהג הקבוע של הכלב ,לפי העניין ,ובהיעדרו  -המטפל
הקבוע בבעל החיים ביחידה או בעל הדרגה הגבוהה במשמרת ,אותה עת.

()2

בעל חיים שנפצע או חלה – האחראי לבעל החיים ,או מי שהוסמך לכך ,יעשה פעולות אלה:
( א)

יגיש לבעל החיים עזרה ראשונה.

(ב)

ידווח מיד ,בטלפון ,לבעלי תפקידים אלו :הרופא הווטרינר של המשטרה ,המפקד
הישיר של האחראי לבעל החיים ,קצין הפרשים הארצי או קצין הכלבנים הארצי,
לפי העניין ,רמ"ד מפעילי בעלי חיים.
סדר הדיווח יהיה לפי סדר הופעת בעלי התפקידים בסעיף זה.

(ג )

ב.

במקרה דחוף ואם לא ניתן לאתר את הרופא הווטרינר של המשטרה ,יפנה האחראי
לבעל החיים אל רופא וטרינר שאיננו הרופא הווטרינר של המשטרה ,מתוך רשימת
הרופאים הווטרינרים שקבע הרופא הווטרינר של המשטרה.

בעל חיים שנפצע או מת  -תפקיד מפקד היחידה
()1

בעל חיים שנפצע או מת  -כללים
בעל חיים שנפצע או מת – מפקד היחידה שבעל החיים רשום בתקניה יעשה פעולות אלה:
( א)

יבצע תחקיר ראשוני של נסיבות הפציעה או המוות של בעל החיים.

(ב)

יודיע על המוות או על הפציעה של בעל החיים ,בטלפון לרופא הווטרינר של
המשטרה ובמברק דחוף ,לקצין הכלבנים הארצי או לקצין הפרשים הארצי ,לפי
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העניין ,לרופא הווטרינר של המשטרה ,לרמ"ד מפעילי בעלי חיים ולקצין אג"ם
מחוזי.
(ג )

()2

יעביר לרמ"ד מפעילי בעלי חיים ולקצין אג"ם מחוזי דוח מפורט ,בכתב ,בדבר
תוצאות התחקיר הראשוני ,חוות דעתו בדבר האחריות למקרה ויפרט את הצעדים
שנקט למנוע הישנות המקרה.

מות סוס
מת סוס – מפקד היחידה שהסוס רשום בתקניה יעשה פעולות אלה:
( א)

יזמין את הרופא הווטרינר של המשטרה ,לקבוע את סיבת המוות.
אם הרופא הווטרינר של המשטרה קבע שפתולוג ינתח את הפגר ,לבדיקת סיבת
המוות – יסייע להעביר את הפגר ,בהקדם האפשרי ,למכון הווטרינרי הממשלתי או
למקום אחר שהרופא הווטרינר של המשטרה הורה לו.

(ב)
()3

יעביר את דוח הרופא הווטרינר של המשטרה ,לרמ"ד מפעילי בעלי חיים.

מות כלב
מת כלב – מפקד היחידה שהכלב רשום בתקניה יעשה פעולות אלה:
( א)

יורה להעביר את פגר הכלב למכון הווטרינרי הממשלתי או למקום אחר שהרופא
הווטרינר של המשטרה הורה עליו ,לנתיחה ,לשם לבדיקת סיבת המוות.
מפקד היחידה יורה כאמור ,ללא דיחוי ,בכל שעה משעות היממה.

(ב)

ג.

בנסיבות מיוחדות שבהן סיבת המוות ברורה ,כגון דריסת כלב או מוות בחניקה של
כלב ,יפנה לרמ"ד מפעילי בעלי חיים או לרופא הווטרינר של המשטרה ,על מנת
שיאשר לסלק את הפגר ,בלי להעביר את הפגר לנתיחה ,לשם בדיקת סיבת המוות.

מינוי קצין בודק או ועדה בודקת
אם נסיבות הפציעה או נסיבות המוות של בעל החיים אינן ברורות או שיש חשש שהפציעה או
המוות אירעו כתוצאה מהזנחה בטיפול בבעל החיים או כתוצאה ממעשה חבלה – הרופא
הווטרינר של המשטרה ,קצין הכלבנים הארצי או קצין הפרשים הארצי ,לפי העניין ,יעביר את
החומר הקשור בעניין לרמ"ד מפעילי בעלי חיים  ,על מנת שיחליט האם להעביר את החומר
לבדיקה ,לגורם הממנה קצין בודק או ועדה בודקת ,כקבוע בפקודת המטא"ר " – 10.11.11ועדות
בודקות ,קצינים בודקים".

 .06המתת בעל חיים  -סמכות הרופא הווטרינר של המשטרה
הרופא הווטרינר של המשטרה מוסמך להמית בעל חיים בכל אחת מנסיבות אלה:
א.

בעל החיים נפצע או חלה ,ולא ניתן לרפא אותו.

ב.

המתת בעל החיים נועדה למנוע סבל מבעל החיים.
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 .01בעל חיים שפגע באדם  -תפקיד מפקד היחידה שבעל החיים מצוי בה ,ותפקיד
המטפל הקבוע של בעל החיים
א.

בעל חיים שפגע באדם  -תפקיד מפקד היחידה שבעל החיים מצוי בה
בעל חיים שפגע באדם  -מפקד היחידה שבעל החיים מצוי בה או מי שהוא הורה לו  -בין אם בעל
החיים רשום בתקני היחידה ובין אם הוא מצוי בה לצורך סיוע בפעילות  -יעשה פעולות אלה:
()1

יגיש טיפול רפואי ראשוני לאדם שנפגע ויפנה אותו להמשך טיפול ,בהקדם האפשרי.

()2

יודיע על המקרה למדור מפעילי בעלי חיים בטלפון ובמברק דחוף.
אם בעל החיים מצוי ביחידה לצורך סיוע בפעילות ואינו רשום בתקניה ,יודיע גם למפקד
היחידה שבעל החיים רשום בתקניה.
בדיווח יפורטו נסיבות האירוע ,פרטי בעל החיים ופרטי האדם שנפגע .

()3

יורה לסייע לפרש או לנוהג הכלב ,לפי העניין ,להחזיר את בעל החיים ליחידה שבעל החיים
רשום בתקניה.

()1

מינוי קצין בודק או ועדה בודקת
אם נסיבות פגיעת בעל החיים באדם אינן ברורות או שיש חשש שהפגיעה אירעה כתוצאה
מהזנחה בטיפול בבעל החיים או כתוצאה ממעשה חבלה – הרופא הווטרינר של המשטרה,
קצין הכלבנים הארצי או קצין הפרשים הארצי ,לפי העניין ,יעביר את החומר הקשור
בעניין לרמ"ד מפעילי בעלי חיים ,על מנת שיחליט האם להעביר את החומר לבדיקה,
לגורם הממנה קצין בודק או ועדה בודקת ,כקבוע בפקודת המטא"ר " - 10.11.11ועדות
בודקות ,קצינים בודקים".

ב.

בעל חיים שפגע באדם  -תפקיד המטפל הקבוע של בעל החיים
אם היחידה שבה מצוי בעל החיים שפגע באדם איננה היחידה שבעל החיים רשום בתקניה ,הפרש
או נוהג הכלב ,לפי העניין ,יחזיר את בעל החיים ליחידה שבעל החיים רשום בתקניה.

ג.

כלב שנשך אדם  -תפקיד מפקד יחידת כלבנים
()1

כלב שנשך אדם  -מפקד יחידת כלבנים או מי שהוא הורה לו ,יבצע ,נוסף לפעולות הקבועות
בסעיף א ,לפי העניין ,פעולות אלה:

()2

יכניס את הכלב להסגר ,בסוגר או בתא נעול ,למשך  11ימים.

()3

יסמן את הסוגר או התא הנעול בשלט בולט לעין ,שעליו המילים "בהסגר עד תאריך.........
 -כלבת".

()1

אם אין ביחידה סוגר או תא מתאים ,יעביר את הכלב להסגר ביחידה אחרת ,כפי שיורה
הרופא הווטרינר של המשטרה.
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()5

בתום תקופת ההסגר ,יפנה אל הרופא הווטרינר של המשטרה ,בבקשה ,לאשר בכתב,
להוציא את הכלב מן ההסגר.
אין להוציא מהסגר כלב שנשך אדם ,טרם שנתקבל אישור לכך מהרופא הווטרינר של
המשטרה.

 .08ביטול פקודת מטא"ר
פקודת המטא"ר" - 12.11.17 :הפעלת בעלי חיים לצורכי המשטרה והטיפול בהם"  -בטלה.
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