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"יום חג לחיות ישראל"
כך כינה מנכ"ל עמותת "הכל חי" את הישיבה הראשונה של השדולה למען בעלי החיים ,בראשות ח"כ יואל
חסון ,שהתקיימה בכנסת .נציגי הרשויות וארגוני החיות דנו במצב המכלאות העירוניות בישראל וציירו
תמונת מציאות עצובה למדי
עדי הגין
21:52 28/11/2006

"הכלבייה שלנו היא גועל נפש .היא נראית כאילו משנות החמישים .היא פתוחה לרווחה ואין קירות .קר מאד בחורף.
כשאנחנו מגיעים בבוקר ,אנחנו מגלים גורים מתים שלא שרדו את הקור .כואב הלב .גם גניבות לא חסר.יש לי  40כלבים
שחיים בצפיפות בחמישה כלובים ועובד אחד .על חתוליה אין מה לדבר .הם ניסו לעשות טלאים לחסום את הגשם ,אבל זה
לא ממש עזר" ,כך סיפרה וטרינרית רשותית לעמותת "הכל חי".
עדותה של הווטרינרית הוקראה בפני עשרות האנשים שהגיעו היום )ג'( לישיבת הפתיחה של השדולה למען בעלי החיים
בכנסת בראשות חבר הכנסת יואל חסון )קדימה( שהסביר כי מאז ומעולם אהב בעלי חיים ,התנדב כילד בגן הזאולוגי באבו
כביר וגידל כל חיה אפשרית" .אני מקווה ,באמצעות השדולה להעלות למודעות את נושא בעלי החיים ,לחנך לאהוב ,לגדל
ולהוביל גם את הצדדים החיוביים שישנם בנושא" .בישיבה נכח גם חבר הכנסת דוב חנין )חד"ש( המשמש גם כיו"ר השדולה
הסביבתית-חברתית.
פעילות השדולה ,אותה יזמה עמותת "הכל חי" יחד עם חסון ,נפתחה בקולות צורמים למדי לאחר שאנשי משרד החקלאות,
בראשם ד"ר דגנית בן דוב ,הממונה על חוק צער בעלי חיים במשרד ,ספגו מטחי טענות וצעקות מצד נציגי ארגוני החיות.
הפגישה התמקדה במצב תחנות ההסגר הרשותיות בארץ .ד"ר בן דוב הציגה תמונה עגומה למדי :בישראל ישנן כשישים
כלביות רשותיות ,שני שליש מהן מופעלות על ידי הרשות עצמה והשליש הנוסף מופעל על ידי גורמים פרטיים עבור הרשות.
ישנם הבדלים בהיקף המשרה של הווטרינר הרשותי ובגודל המחלקה הווטרינרית .כמו כן ישנם הבדלים בין רמת העובדים
במכלאות מבחינת הידע ההכשרה והזיקה שלהם אל בעלי החיים.
בישראל יותר מ 200-אלף כלבים מסומנים בשלב ומצויים במאגר הארצי 100 .אלף בעלי חיים ננטשים בשנה ורק עשרה
אחוז מהם מוצאים בית .משנה לשנה עולה מספר הרשויות שלא מדווחות על מצב המכלאות .ד"ר בן דוב ציינה כי קשה
לאסוף נתונים לגבי המתת בעלי חיים שמגיעים לתחנות ההסגר .על פי ההערכות ,בין  40 -20אלף כלבים מטופלים בכלביה
הרשותית מידי שנה" .אנחנו סבורים שיש הרבה מה לשפר ולתקן במערך הטיפול הרשותי בחיות" ,אמרה.

עו"ד ידין עילם ,מנכ"ל עמותת "הכל חי" הסביר כי בעיית המכלאות היא לא רק תקציבית" .חשוב שיהיו משאבים על מנת
שתחנת ההסגר תיראה טוב ,אולם זה לא מספיק – צריך צוות מקצועי במכלאות" .אחת הבעיות שהועלתה בפגישה היתה
שילוב מתנדבים במכלאות העירוניות .פעמים רבות שיתוף פעולה מסוג זה נפסק בגלל חילוקי דעות ומריבות לגבי אופן
הטיפול בחיה זו או אחרת.
יש לציין כי ארגונים רבים מסייעים לכלביות הללו במתן אהבה ,חמלה ואמפטיה לבעלי החיים ,יחד עם הוצאתם לטיולים
רגליים .המתנדבים מארגנים גם ימי אימוץ מרוכזים ומשפחות אומנות לכלבים מסוימים ולעיתים גם מממנים מכיסם טיפולים
יקרים .פעילותם המסורה מספקת פעמים רבות צרכים שאין להם מענה רשותי ועזרתם בכלביות יכולה להיות מבורכת ,אולם
ישנם מצבים כמו בכלביית גלבוע למשל ,בהם סכסוכים קשים יוצרים בעיה והמתנדבים מנועים מלהיכנס למכלאות.
עו"ד זהר שקלים ,מנהלת אגף ההגנה על בעלי החיים במשרד להגנת הסביבה ,אמרה כי ישנן שלוש פעולות עיקריות
שצריכות להתבצע :אכיפת עונשים הקבועים בחוק צער בע"ח .לטענתה אין אכיפה בתחום ההתעללות בחיות .פעולה
השנייה היא הקצאת תקציבים מתאימים" .אנחנו מקצים כספים לרשויות ,אני קוראת גם למשרד הפנים והחקלאות לעשות
כך .המדינה משלמת מאות אלפי שקלים בכל חודש על המתת כלבים .היה עדיף שתוציא את הכסף הזה על אחזקת
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המתקנים ועיקור וסירוס".
כאן הגיעה שקלים לפעולה השלישית לפיה יש לאמץ מדיניות ברורה של עיקור וסירוס ומדיניות אימוץ .לדבריה ,רשויות
שמבקשות עזרה תקציבית ממשרדה ,נדרשות להביא הוכחות לכך שהן נוקטות במדיניות אימוץ החיות שנמצאות ברשותן.
עו"ד ראובן לדיאנסקי ,מנכ"ל עמותת "תנו לחיות לחיות" ויועצה המשפטי הציע להקים צוות מקצועי שיורכב מנציגי העמותות,
על מנת שיוכלו להתאחד כגוף אחד חזק .כמו כן הוא הציע שהשדולה תיזום ביקור בתחנות הסגר בעייתיות ,כדי שתוכל
לראות במו עיניה את המתרחש בשטח .הוא ציין כי תחנות ההסגר לוקות גם בחוסר ליטוף ,תשומת לב וטיולים וזה בדיוק
המקום לשיתוף פעולה עם מתנדבים.
את הישיבה נעל ח"כ חסון שקרא להסדיר קודם כל את נושא המתנדבים .הוא הציע לקיים דיאלוג בין אנשי משרד החקלאות
לבין הארגונים ובו תנוסח אמנה שתוסכם על הצדדים .הוא ציין כי יש להגביר את הפיקוח של משרד החקלאות על המכלאות
העירוניות וכי יש להקים צוות משותף מצומצם.
לאור הטונים הרועמים לצליליהם ננעלה הישיבה ,ספק אם יוכל להתקיים דיאלוג פורה בין משרד החקלאות לבין נציגי
הארגונים ובראשם התאחדות הגג נוח ,אבל ימים יגידו .אולי יוזמה פרלמנטרית שכזו והצטרפות של חברי כנסת נוספים
לשדולה למען בעלי החיים ,תניב פירות מתוקים עבור חסרי הישע .ואולי אפילו נזכה לראות בימי חיינו את יום זכויות בעלי
החיים )ע"פ הצעת חסון( מצויין במליאת הכנסת.
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