תושבים יקרים
במהלך חודש מאי  2019יתבצעו חיסונים בישובים לפי הסדר הבא:
יום ראשון
געש
יקום
תל יצחק

19.05.19
10:30 - 11:00
11:15 - 11:45
12:00 - 12:30

יום רביעי
אודים
כפר נטר
בית יהושע

22.05.2019
14:00 - 14:30
14:50 - 15:20
15:30 - 16:00

יום ראשון 26.05.2019
גליל ים 12:00 - 12:30
14:15 - 15:00
רשפון

יום רביעי 29.05.2019
חרוצים 14:00 - 14:30
בני ציון 14:45 - 15:15
15:30 - 16:00
בצרה

יש להגיע עם הטופס אחרי ששולם בדואר או במחלקת הגביה במועצה.
בעלי כלבים שקיבלו רישיונות כלבת לתשלום לביתם ,מתבקשים להגיע עימם לאחר ששולמו בדואר .מי שלא קיבל טופס
כזה לביתו או שמדובר בכלב חדש מתבקש להגיע למועצה או לדואר ,לקחת משם טופס מתאים למועצה האזורית חוף
השרון ולשלמו בטרם הגעתו לחיסון.
נא וודאו שהפרטים האישיים הרשומים בטופס נכונים – הם אלו המועברים למרכז השבבים הארצי.
טפסים לתשלום ניתן לקבל בסניפי הדואר בשפיים ,בני ציון ,בצרה ,געש ,אודים ,רשפון ,אבן יהודה ,יקום ותל יצחק וכמו
כן במזכירות גליל -ים ובמועצה.
שימו לב ,מחירי החיסון גבוהים משמעותית עבור כלבים לא מעוקרים/מסורסים .מי שעיקר וסירס את כלבו ושילם אגרה
לכלב מסורס/מעוקר ,חייב להגיע עם טופס אישור עיקור מהוטרינר המנתח ולא ,לא יוכל לעבור את החיסון.

להזכירכם החיסונים נערכים פעמיים בשנה  -בחודשים מאי ונובמבר
אין צורך לחסן יותר מפעם בשנה
תעריפי החיסון הם:
כלב/ה לא מעוקר/ת ₪ 372 -
 ₪ 51.5כלב/ה מעוקר/ת
גור עד גיל חצי שנה או כלבים מעל גיל  8שנים ₪ 68 -

חתול/ה לא מעוקר/ת -
חתול/ה מעוקרת
שבב

₪ 29
₪ 14.5
₪ 75

כלבים לא מעוקרים שהם טהורי גזע /עם בעיה רפואית שאינה מאפשרת ניתוח צריכים למלא מראש טפסים מתאימים
ובמידה ויקבלו את אישורי יוכלו לשלם אגרה מופחתת .פרטים באתר המועצה ובמשרדי.
להזכירכם קנסות מוטלים בגין שוטטות  , ₪ 500על אי חיסון הכלב במועד  ₪ 1,500ועל אי רישום במועצה  500ש"ח
נא הקפידו על כלבכם רשום ומחוסן כחוק וסגור בתחומי חצרכם.

בברכה,
ד"ר סיתונית כץ
וטרינרית המועצה

