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אזרחים למען החיות במכלאות הרשותיות
מטרות הקבוצה
 .1מיצוי הדין עם ווטרינרים רשותיים החשודים בעבירות על חוק צער בעלי
חיים
מטרתנו היא לפעול למען כך שיקוימו הליכים משפטיים למיצוי הדין עם ווטרינרים רשותיים
החשודים בעבירות על חוק צער בעלי חיים ,לרבות חקירה משטרתית והגשת כתבי אישום נגדם תוך
זמן סביר .פעולות המשטרה ייעשו באופן בלתי תלוי ,1וללא התערבות של משרד החקלאות ,מחשש
לניגוד עניינים מצד משרד החקלאות.

 .2סיפוק תנאי מחייה הולמים לבעלי החיים במאורות רשותיות ,והפסקה
מיידית של התעללות.
לרבות :חובת האכלה והשקיה פעמיים ביום ,הוצאת הכלבים לטיול פעמיים ביום ,ארגזי חול לחתולים,
טיפול רפואי סדיר ,רחבה מאווררת צמודה ,תא בגודל מתאים למחיית בעל החי ,הגנה מתנאי מזג אוויר
קשים ,מקום מרבץ ראוי ,ניקוי שוטף ללא פגיעה בחיות וכדומה.

 .3העברת סמכויות 2ממשרד החקלאות למשרד להגנת הסביבה בשל ניגוד
אינטרסים מובהק בין הרציונל שבבסיס חוק צער בעלי חיים 3לבין תחום
תפקידו של משרד החקלאות.
קידום חקיקה להקמת רשות להגנת החי ,שתעסוק במגוון נושאים הקשורים ליישום ואכיפת חוק צער
בעלי חיים .הרשות תהיה כפופה למשרד להגנת הסביבה.

 .4חקיקת תקנות ל"חוק צער בעלי חיים" אשר יבטיחו תנאי מחייה הולמים
של בעלי החיים במאורות רשותיות.
למרות שחוק צער בעלי חיים נחקק בשנת  ,1994הרי שמאז טרם נחקקו התקנות הקובעות מהם תנאי
המחייה ההולמים במאורות הרשותיות ובמתקנים בהם מוחזקים בעלי חיים.
1קישור לדיון בוועדת החינוך בכנסת בנושא חסינות וטרינריים ברשויות המקומיות מפני העמדה לדין על המתת בעלי חיים:
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/chinuch/2007-02-20-01.html
 2הצעת ח וק צ ער ב עלי ח יים ( הגנה ע ל ב עלי חיים)  ,התשס"ו . 2006-הצעת ח וק של חבר ה כנסת א חמד טיבי
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/1171.rtf
3קישור לחוק צער בעלי חייםhttp://helpthepets.info/media/upfiles/2009/02/Hokzarbaaleihaimhagana1994.pdf:
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 .5אכיפה ראויה של חוק צער בעלי חיים ובכלל על עובדי המאורות
הרשותיות.

 .6חובת פתיחות ושקיפות של המאורות הרשותיות לציבור כיאה למתקן
ציבורי.
 .7פתיחת המאורות למתנדבים על מנת להגדיל סיכויי מציאת בתים עבור
בעלי החיים.4

 .8ספירת עשרת ימי ההסגר החל מיום הנשיכה.5

 .9חובת הרשות הווטרינרית בבדיקת שבב ,התחקות אחר בעלי חיית המחמד
וחובת הדיווח על מקום הימצאו.

 4ראה דוגמאות כלביות טובות/http://www.helpthepets.info/pages/otherway-possible:
 5הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים) ,התשס"ו .2006-הצעת חוק של חבר הכנסת זבולון אורלב
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/960.rtf

