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 343143סימוכין:
  

 לכבוד
 חה"כ שרן השכל,

 ועדת החינוך, התרבות והספורט יו"ר
 כנסת ישראל

 לכבוד
 חה"כ יסמין פרידמן

 יו"ר השדולה לרווחת בעלי חיים
 כנסת ישראל

 
 שלום רב, 

 

כלבי הפקר(  –הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים )תיקון  הנדון:
 2021-התשפ"ב

 07.02.2022מיום סימוכין: מכתב הפורום הממשלתי לבריאות אחת, 

הצעות החוק שבנדון, המקודמות על ידכן, נועדו, לכאורה, לפתור בעיה קשה של 
 כלבים משוטטים, הקיימת היום.

מוצאים עצמם מאוימים על ידי  –בנגב ובכלל  –אין חולק כי מצב בו תושבי המדינה 
לביטחונם, הוא מצב בלתי נסבל,  כלבים משוטטים המהווים סכנה ברורה ומיידית

 הדורש מציאת פתרון אקוטי ומיידי. 

ואולם, לא נוכל להסכים להצעת החוק, שמבקשת לשחרר כלבים משוטטים שנתפסו. 
גם כלב משוטט מעוקר/מסורס ושעבר חיסון, הוא כלב שיכול לסכן את הציבור, אם 

י הפורום הממשלתי הוא משוטט חופשי ובאין מפריע. די לקרוא את מכתבם של חבר
לבריאות אחת, כדי להבין כי אסור לקדם את התכנית המוצעת. כלב שנתפס לא יכול 

 להיות משוחרר לטבע. זה אינו מקומו, וגם במצבו ה"מטופל", הוא מהווה סכנה.

אנו מתנגדים לקידומו של הפיילוט, המייצר, לכאורה, "וולונטריות" לראש הרשות 
הכלבים. בכל הכבוד, הכלבים אינם מכירים את "הקו המקומית שבתחומיה ישוחררו 

הכחול" שמבחין בין תחומיה של רשות אחת לאחרת. לא מתקבל על הדעת ואנו 
מתנגדים לכך שראש רשות מקומית שלא נתן הסכמתו לקחת חלק בתכנית שבהצעת 
החוק, יצטרך להתמודד עם להקות של כלבי הפקר בתחומי המרחב הציבורי שתחת 

 ם ההשלכות של מהלך מסוכן זה.שיפוטו וע

נוסף לכל אלה, קיים חשש כי הצעת החוק, לו תאושר, עלולה לתמרץ נטישת כלבים 
על ידי בעליהם, ולגרום לצמצום ברישוי כלבי בית המאומצים כיום. נטישת כלבים 
ובעלות שאינה אחראית, כמובן, תבוא, בסופו של דבר לפתחן של הרשויות 

היום להתמודד התמודדות בלתי אפשרית עם הפגיעה  המקומיות, הנאלצות כבר
 בשלום הציבור.



  

  

אשר על כל האמור לעיל אנו מתנגדים להצעת החוק המקודמת בימים אלה בועדת 
 –החינוך, התרבות והספורט, ותחת זאת, קוראים לשרי הממשלה ולגורמי המקצוע 

תרון שיכול לקדם פ –בשיתופכן, כמובילות חשיבה בתחום מניעת צער בעלי חיים 
להביא לשיפור משמעותי בצמצום תופעת הכלבים המשוטטים, לשם שמירה על שלום 
הציבור ומניעת סבל לכלבים עצמם, והכל תוך שיתוף השלטון המקומי בהחלטות 

 הרות גורל אלו. 

 

 

 

 בברכה,

 

 י חג'ג'ש
 ראש המועצה האזורית מרחבים

 בישראל האזוריויו"ר מרכז השלטון 

 חיים ביבס
 רעות-מכבים-עיריית מודיעין ראש

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי
  

 
 
 
 
 
 
 עתק:ה

 מר עודד פורר, שר החקלאות
 ח"כ מיכאל ביטון, יו"ר ועדת הכלכלה

 ח"כ איתן גינזבורג, יו"ר השדולה למען חיזוק מעמד הרשויות המקומיות וחברי המועצות
 מר שמעון סוויסה, ראש המועצה המקומית חצור הגלילית וחבר בועדת וטרינריה 

 מש"מורווחת בעלי חיים ב           
 ש"מבמ סהיבן, ראש עיריית רהט וחבר בועדת וטרינריה ורווחת בעלי חיים-מר פאיז אבו

 פס, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר-גב' נעמה קאופמן
 מרכז השלטון המקומימר שלמה דולברג, מנכ"ל 

 בישראל האזורימר איציק אשכנזי, מנכ"ל מרכז השלטון 
 15-עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה

 רו"ח תומר ביטון, מנהל המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים
 מר יותם שדה, מנהל אגף אסטרטגיה, משרד הפנים

 ת ופיתוח הכפרד"ר תמיר גשן, מנהל השירותים הוטרינרים )בפועל(, משרד החקלאו
 ד"ר אבי צרפתי, וטרינר עיריית רחובות ויו"ר ארגון הרופאים הוטרינרים ברשויות המקומיות

 עו"ד אפרת אביאני, יועמ"ש משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 עו"ד מירה סלומון, ראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי

 ון המקומי גב' עינת פלינט, מנהלת פרויקטים אסטרטגים, מרכז השלט
 גב' הילה אקרמן, ראש תחום חקלאות, איכות הסביבה וקיימות, מרכז השלטון האזורי


