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בחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( ,התשנ"ד–) 1994להלן – החוק
העיקרי( ,אחרי סעיף 2א יבוא:
"איסור עקירת
ציפורניים

2ב.

)א( לא יבצע אדם בחתול חיתוך או כריתה של
פרקי אצבעותיו ,של גידיו או של החלק החי של
ציפורניו )בסעיף זה – הליך חיתוך( ,אלא אם כן
הדבר נדרש לצורך טיפול רפואי בחתול או למניעת
סיכון בריאותי חמור למחזיקו; חזקה שמתקיים
סיכון בריאותי חמור למחזיק החתול אם הוצג
לרופא וטרינר שמבצע הליך חיתוך אישור רפואי
שלפיו ביצוע ההליך נדרש למניעת סיכון כאמור
)בסעיף זה – אישור רפואי(.
)ב(

רופא וטרינר שביצע הליך חיתוך בחתול –
) (1יסמנו באמצעות סימון תת-עורי
בשבב אלקטרוני שאישר המנהל ,אם אינו
מסומן בשבב כאמור;
) (2ידווח לממונה ,בסמוך לאחר ביצוע
ההליך ,על פרטי השבב האלקטרוני שבו
סומן החתול ,פרטי המחזיק והחתול
והנימוקים לביצוע ההליך; בוצע ההליך
לצורך מניעת סיכון בריאותי חמור למחזיק
החתול ,יצרף הרופא הווטרינר לדיווח
כאמור את האישור הרפואי.
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בוצע הליך חיתוך בחתול ,יסביר הרופא
)ג(
הווטרינר שביצע את הליך החיתוך למחזיקו כי
עליו לנקוט את כל האמצעים הנדרשים באופן
סביר כדי למנוע את יציאתו של החתול ממקום
החזקתו ללא השגחה".
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בסעיף )17ב( לחוק העיקרי ,אחרי "2א ",יבוא "2ב)א(.",
בסעיף 17א)א( לחוק העיקרי ,אחרי " "2יבוא "2ב)א(".
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בחוק הרופאים הווטרינרים ,התשנ"א– , 1991בסעיף )19א( ,אחרי פסקה
) (7יבוא:

")(8

הוא לא סימן חתול בניגוד להוראות סעיף 2ב)ב( לחוק צער בעלי
3

חיים )הגנה על בעלי חיים( ,התשנ"ד– , 1994או לא מסר דיווח לפי הוראות
הסעיף האמור".
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