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הנדון :חובת הטיפול בחיות מחמד בימי קורונה ומניעת צער בעלי חיים

תקופה זו מעמידה בפני כולנו אתגרים רבים ומחייבת מציאת איזונים בין זכויות
וחובות מסוגים שונים ובכלל זה נושא הטיפול בבעלי חיים חסרי הישע הנמצאים
בחזקתנו ובסביבתנו הקרובה.
בעלי חיים נמצאים במגוון מקומות  -משקים חקלאיים ,בתים פרטיים ,מתקני
עמותות למען בעלי חיים ורשויות מקומיות ,פינות חי ,הרחוב סביבנו ועוד .לגבי
המשק החקלאי ,כיוון שהמשך תפקודו חשוב להספקת תוצרת חקלאית לציבור,
הטיפול בו הוסדר במסגרת תקנות וצווי החירום .עם זאת נראה שלגבי הטיפול בחיות
בית ומחמד ,לא תמיד נלקחים בחשבון צרכים והשלכות ולכן אנחנו רואות לנכון
להאיר ,לבקש ולהתריע:
א .הטיפול בחיות מחמד בבית ובמסגרות טיפול אחרות ובכלל זה כלביות ,פינות
חי ,אורוות וחנויות לממכר בעלי חיים חייב להמשך  -לצורך כך חשוב שבעדכוני
התקנות לשעת חירום יובהר כי מחויבת הגעת עובדים למקום וכי יש לאפשר
ניוד בעלי חיים בין מסגרות גידול.
ב .חיוני כי חנויות לממכר מזון וציוד לחיות מחמד ימשיכו לפעול ולספק מזון וציוד
וכי החרגה זו תצוין במפורש .ההתייחסות ל"מזון" בנוסח התקנות הנוכחי פתוח
לפירושים ועלול לייצר פרשנות שגויה בקרב הגורמים האוכפים.
ג .טיול עם הכלב  -חשוב להבהיר כי מגבלת טיול למרחק עשרות מטרים מהבית
תביא למצב בו כלבים רבים יתאפקו כיוון שהם נמנעים מעשיית צרכיהם בסמוך
לבית .התאפקות זו תביא לכך שלבסוף יעשו את צרכיהם בבית ("יברח" להם
בהיעדר ברירה) .מעבר להשלכה המידית על רווחתם ורווחת בני הבית ,דבר זה
יגרום לנטישת כלבים רבים .עלייה במספר הכלבים הננטשים והמשוטטים גם
תסכן את בריאות ושלום הציבור.

יש להגדיל את המרחק המותר לטיול למרחק ריאלי של  1,000מטרים (מרחק
המקביל להליכה של  5-10דקות) .כמו כן יש להחריג יציאה עם כלב למקום פתוח
הסמוך לבית ,שאין בו תנועת אנשים.
ד .האכלת חתולי רחוב  -חתולי רחוב רבים תלויים בהאכלה על ידי מתנדבים
והפסקתה עלולה להביא לתמותה המונית של חתולים ברחוב .גם במקרה כזה,
מלבד גרימת צער בעלי חיים ,צפויה פגיעה קשה בבריאות הציבור ובתקינות
המרחב הציבורי.
בימים אלה ,בגלל הגבלות התנועה וסגירת מפעלים ובתי עסק רבים ,ירדה באופן
משמעותי כמות המזון הזמין לחתולים שברחוב .החתולים הרעבים המחפשים
מזון נכנסים למקומות שונים ועשויים בכך ליצור עוד מפגעים.
כבר עכשיו יש פניות רבות מצד מאכילי החתולים המבקשים כי באם יימשכו
הגבלות התנועה ואף יחריפו ,הרשויות (רשויות המדינה והרשויות המקומיות)
יצטרכו לתת מענה לבעיה המתהווה שצפויה להתעצם .למותר לציין כי לרשויות
אין את היכולת לעשות זאת גם בזמנים כתקנם.
לכן ,חשוב לאפשר תנועת מאכילי חתולים וכניסתם למקומות בהם יש ריכוזים
של חתולים מואכלים ,בדומה למוחרג בסעיפים אחרים בתקנות הגבלת התנועה.
בתקווה לסיום מהיר של המשבר ואיחולי בריאות לכולם ,בני אדם ובעלי חיים כאחד.
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