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פועלים להגנת בע"ח במכלאות העירוניות

ח"כ יואל חסון ייפגש עם נציגי משרד החקלאות בנושא מצבן של המכלאות ודרכים לשיפורן
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השדולה להגנת בעלי חיים ,שהוקמה לראשונה בכנסת התכנסה היום )(28.11.06
לישיבתה הראשונה כשעל סדר יומה המצב החמור במכלאות העירוניות.
בראש השדולה עומד ח"כ יואל חסון )קדימה( אשר בשיתוף עם עמותת 'הכל חי'
יזם את הקמתה .למפגש היום הגיעו כשישים נציגים של עמותות הפועלות להגנת
בעלי חיים ונציגי משרדי החקלאות והגנת הסביבה.
ח"כ יואל חסון אמר בישיבה" :תחום בעלי החיים היה התחביב הראשון שלי עוד
בתור ילד .כשהגעתי לכנסת היה לי ברור שישנה התעסקות בנושא וחיפשתי דרך
להשתלב ,אך הופתעתי לגלות כי אין שום גוף הדואג לבעלי החיים .הצלחת
השדולה באה לידי ביטוי בשיתוף הפעולה מצד כל העמותות לדאגה לבעלי החיים
ובשדולה ראו את האהבה והאכפתיות .יכול להיות שהמשימה הראשונה צריכה
להיות לשנות את שם חוק צער בעלי החיים ,לשם אהבת בעלי החיים זה יחל את
השינוי".
מנהל עמותת "הכל חי" ,עו"ד ידין עילם ,שיבח את יוזמתו של ח"כ חסון להוביל
מהלכים פרלמנטרים להגנה על בעלי חיים והוסיף כי "אנחנו מצרים על כך שהנושא
החשוב של הגנה על בעלי חיים נותר עד היום כפועלם של חברי כנסת בודדים" .ח"כ חסון הוא חבר בוועדת החינוך
והספורט ,אשר עוסקת בין היתר בתקנות צער בעלי-חיים.
עילם הדגיש ,כי חיות מחמד רבות "נקלעות למציאות חיים קשה במכלאות העירוניות .ישנן מכלאות בהן גורי כלבים
מוחזקים בכפור לילי על בטון קר ורבים מהם נדונו לחיות בצפיפות עד למותם הידוע מראש".
בסיכום דיון סוער בין נציגי העמותות לנציגי משרדי הממשלה החליטה השדולה לפעול במספר כיוונים .ח"כ יואל חסון ייפגש
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עם נציגי משרד החקלאות בנושא מצבן של המכלאות ודרכים לשיפורן.

עוד הוחלט ,לנסות ולמסד את נושא פעילות מתנדבים בתוך המכלאות כדי להכניס "נשמה" ולשנות את האווירה .דרך
פעולה נוספת היא הגברה ומיסוד הפיקוח על המכלאות.
למכלאות עירוניות מגיעים כלבים כמעט מידי יום ,לאחר שנלכדו על-ידי הרשויות .חלק גדול מהם לרוב מגיעים מבתים
לאחר שאבדו או במקרים קשים יותר ננטשו ופעמים רבות קשה לאתר את בעליהם מאחר שלא לכולם יש שבב אלקטרוני,
אשר נושא את פרטיהם .המכלאות לרוב צפופות ולא לשווא הושרש הביטוי "חיי כלב"  -בשל הצפיפות וההוצאות הרבות
התאים לרוב אינם חמים מספיק ובהחלט אינם מספקים "בית" לכלבים אשר ממתינים לאימוץ ולעיתים מומתים.
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