לכבוד :עירית אשקלון
הנושא :הוטרינר העירוני
שמי ד"ר גלית שרון ואני וטרינרית מזה  11שנה  .את רב שנות עבודתי עבדתי בת"א והסביבה לאחרונה
עברתי לאזור הדרום .בכל שנות עבודתי לא ראיתי דבר שזעזע אותי יותר ממה שהראו ביום חמישי,
בכולבוטק.אנחנו הרופאים הוטרינרים ולא משנה איפה למדנו או עבדנו נשבענו לעצמינו לדאוג לרווחת בעלי
החיים אחרת למה פנינו למקצוע כל כך קשה ועם כל כך הרבה קשיים כלכליים.לכן כשאני רואה וטרינר
שעובר על חוק "צער בעלי חיים" וגם באופן שיטתי עושה מעשים לא חוקיים מתוקף תפקידו ,אני מרגישה
צורך לומר לו ולכם את דעתי על דרך העבודה שלו שמשקפת בעיניי את דרך העבודה של העירייה כולה,
הנותנת יד לדבר נוראי כזה לקרות בתחום שיפוטה.
וטרינר צריך לדאוג לרווחת בעלי החיים.לדאוג לכך שכמה שיותר בעלי חיים שמגיעים לרשותו לא משנה עם
הוא וטרינר פרטי  ,ראשותי או ממשלתי יצאו בריאים ,ימצאו בעלים ויסבלו כמה שפחות .המקרה שהוצג הוא
ההפך מכך .אין זכות לכל לוטרינר צעיר ,ותיק לקחת חיים של כל חיה כי יותר קל להרוג את הכלב מאשר
להתמודד עם הבעלים .חושבת אני שמחובת כולנו כולל העירייה להפסיק את ההתנהלות הלא הולמת הזאת
מיד .להוות דוגמא למקומות אחרים שאולי מעסיקים וטרינרים שידם קלה על זריקת ההרדמה סתם כי זה
חוסך כאב ראש.
אנו הוטרינרים לא נשתוק על דבר כזה וכל אחד צריך לעשות בדק בית לעצמו ולהתמודד עם מצפונו.
במקרה זה לא מדובר רק במצפון זאת עירייה שמכבדת את עצמה ,ונבחרת הציבור ,עליכם לתת את הדין אם
המוציא לכם שם רע וגורם לכם להיות שותף למעשה פלילי.
עיריות רבות שינו את דרכן  ,וכתוצאה מכך יש כבוד גדול והמון עזרה והערצה של הציבור למחלקות עירייה
שמתפקדות כמו שצריך .בסקר שנערך פה בדרום לא מזמן ניתן למועצה האזורית בה אני גרה הדירוג הכי
גבוה מבחינת התושבים ,לגבי תפקוד המועצה .חושבת אני שזה תפקידכם וזה מה שהציבור באשקלון מצפה
מכם,לדאוג לכולם מקטן ועד גדול .אנא זיכרו רווחת בעלי החיים אינה רק לטובת החיות ובעליהם ,היא לטובת
כולנו ,לכל אחד מבעלי החיים יש מקום בעולמינו .גם לחתולי רחוב שמקומם ותפקידם בהרחקת והדברת
מזיקים ממקום מגורינו החשוב מאין כמוהו .מבקשת אני ואיתי יחד עוד רבים אחרים על בדק בית לגבי
העסקת העובדים עמכם כדי ששמכם הטוב לא יפגע בגלל פגע רע אחד הנמצא איתכם.
מקווה אני שמכתב זה ימצא את דרכו אל לבכם
בברכה
ד"ר גלית שרון

