
 יפו: מצע מקוצר-אביב-חיים בתל-בעלי

חיים. -מפלגת הירוקים קושרת את המאבק למען איכות הסביבה עם הרגישות למצבם של בעלי

זכויות ראויים לחיים אינם חפצים ואינם רכוש של האדם. יצורים המסוגלים לחוש ולסבול -בעלי

 בזכות עצמם, ואנו, תושבי העיר, מחויבים לכבד זכויות אלה.

 חיים.-נפעל לתקצוב שיפורים משמעותיים במצב המכלאות לבעלי 

 ידי כל גוף -נפעל להפסקה מיידית של לכידת חתולים בריאים )וחיות בריאות אחרות( על

 שהוא, ציבורי או פרטי. 

 חסד" של חיות.-נפעל להפסקה מיידית של "המתת 

 כלוסייתם, וגם זאת חצר בתור הפתרון היחיד בהחלט לצמצום או-נתמוך בעיקור של חתולי

 רק כאשר הדבר נחוץ לרווחת החתולים עצמם.

 .נתנגד באופן מוחלט להעברת חיות ממכלאות למוסדות מחקר 

  נתיחות במוסדות נתנגד לכל שימוש בחיות לצרכי מסחר )בקרקסים, מופעים וכו'(, חינוך(

 שיאת משאות ועגלות(, ולכל ניצול אחר.חינוך(, עבודה )נ

 בע אכיפה לשיפור תנאי החיים בחנויות לממכר חיות. ניזום חקיקה ונת 

 בר שלא כחוק.-נפעל לאכיפה ולענישה נגד אחזקת חיות 

 בתים, בחצרות ב – ניזום תכניות חינוך לכיבוד צרכיהן של חיות ונתבע אכיפה כנגד פגיעה בהן

 ובטבע.

 יעילות למען חיים, לשם סיוע לגופים הפועלים ב-ניזום הקמת ועדה עירונית לטיפול בבעלי

 חיים, ולצורך מאבק בגופים ובאנשים אשר מבצעים פעולות אכזריות ולא חוקיות.-בעלי



 יפו: מצע מורחב-אביב-חיים בתל-בעלי

 

 מבוא

 הנחות יסוד

מפלגת הירוקים פועלת ברוח התנועות למען איכות הסביבה בעולם, מראשיתן בסוף המאה 

חיים וכמקדמת של -הרגישות למצבם של בעלישעברה ועד עצם היום הזה, כחלוצה בהגברת 

חיים אינם חפצים, אינם סחורה ואינם רכושו של -מעמדם. נקודת המוצא שלנו היא, שבעלי

שהיא תכונה מובהקת של היונקים, העופות  –האדם. אנו מאמינים, שהיכולת לחוש ולסבול 

הזכות  –זו. הזכויות הללו  היא תנאי מספיק להענקת זכויות לבעלי יכולת –חוליות נוספים -ובעלי

לחיים, לרווחה גופנית, לרווחה נפשית ולחיים של שגשוג לפי תכונותיה הביולוגיות של כל חיה 

אלו הן זכויות שאנו מחויבים להעניק לחיות בפני עצמן, ולא מתוקף היותן קשורות  –וחיה 

 באינטרס אנושי כלשהו.

 תמונת מצב כללית

חיים. חוק צער בעלי חיים -ראל מטפלים בנושא היחס לבעליכמה חוקים במדינת יש חקיקה:

קובע, ש"לא יענה אדם בעל חיים, לא יתאכזר אליו ולא  1994-)הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד

חיות זו בזו וארגון החוק אינו מגדיר באילו עבירות מדובר, מלבד שיסוי  ;יתעלל בו בדרך כלשהי"

(, והרעלת חיות ללא אישור רשמי 3ת חיות מעבר ליכולתן )סעיף העבד (,2קרבות בין חיות )סעיף 

(. חוק זה אינו חל על המתת חיות לצרכי מאכל אדם )חוקי המדינה מתעלמים כמעט 4)סעיף 

חיים סייג לגבי תחולתו על -לחלוטין מן הסבל הכרוך בכך; כמו כן, למרות שאין בחוק צער בעלי

נושא זה ולכן אין הוא אזכור של המזון, אין בו גם כל  תנאי הגידול וההובלה של חיות בתעשיית

ידי -מגן, למעשה, על החיות בתעשיית המזון(; החוק אינו חל גם על ניסויים בחיות, המטופלים על

; חוק זה מתמקד ב"הקפדה על מזעור 1994-חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד

)ד((, ובהגבלות מעטות על השימוש במיני חיות  8, 8סעיפים הכאב והסבל" שייגרמו לחיות בניסוי )

-לציין גם את החוק להגנת חיית הבר, תשט"ו יש(. 10, 9מסוימים לניסויים מסוימים )סעיפים 

, המגביל את הציד המותר למינים מסוימים בלבד, ואת מקום הציד ושיטותיו ביחס למינים 1955

ן את אפשרויות המסחר של חיות מסוימות והחזקתן בשבי )סעיף (, וכ4-6המותרים בציד )סעיפים 

, המעניקה לרשויות הבריאות סמכויות לכלוא, 1934(. חוק משמעותי נוסף הוא פקודת הכלבת, 8

(; להרוג כלבים, 4-6ובהגבלות מסוימות גם להרוג, כלבים, חתולים וקופים, שנשכו אדם )סעיפים 

(; ולהרוג, לאחר פרסום אזהרות מסוימות, 7בכלבת )סעיף  חתולים וקופים החשודים שהם נגועים

יפו -ידי חוק עזר לתל אביב-(; הצורך באזהרות הנדונות מבוטל על10, 9)סעיפים כל כלב "עזוב" 

(. מן הראוי לציין, 12, 11, 8, )סעיפים 1988-)פיקוח על כלבים ובעלי חיים אחרים(, התשמ"ט

מקומיות לאמץ את "נוסח חוק עזר לדוגמא לרשויות שמשרד החקלאות ממליץ לכל הרשויות ה

מעניק סמכויות נרחבות ביותר ש", 1996-המקומיות )פיקוח על כלבים וחתולים( התשנ"ו



לשוטרים ולעובדי הרשות המקומית לתפוס, לכלוא ולהרוג כל כלב וחתול שאין לו "בעלים" או 

עדר סימון אלקטרוני, ועוד(; חוק שמפר שורה ארוכה של איסורים )שוטטות בשטח ציבורי, הי

 .יפו-אביב-העזר לא אומץ עדיין בתל

הגנה על חיות נמצאת במקום נמוך מאד בסדר העדיפויות של הרשויות, למרות השיפור  אכיפה:

"  של המשרד 1997/21שחל בשנים האחרונות בתחום זה. לפי דו"ח "איכות הסביבה בישראל  

מונה קצין מטה משטרתי לטיפול בנושא )עבור כל  1997ת (, בשנ172-169לאיכות הסביבה )עמ' 

-חיים", "מערך הגנה לבעלי-הארץ(. המשרד לאיכות הסביבה מנהל, במימון "קרן למען בעלי

חיים,  בסיוע לארגונים, בהפעלת מתנדבים -חיים" העוסק בריכוז תלונות, באכיפת חוק צער בעלי

טופלו  1997-ן הפגיעות שמתרחשות בארץ )בובהסברה; מערך ההגנה מטפל עדיין בחלק זעום מ

פניות שהתקבלו דרך המשרד לאיכות הסביבה(. רשות שמורות הטבע מטפלת  92ידי המשטרה -על

הבר, וגם רשות זו מוגבלת מאוד ביכולתה להתמודד עם -במקרים של הפרת החוק להגנת חיית

חיות שנערכות בידי ף לפגיעות בלהדגיש, שבנוסיש הברחות, ציד והחזקת חיות בניגוד לחוק. 

לק ניכר מן ח – גידול-רעלות חקלאיות, הברחות, ציד, התעללויות וחיסול בתיה – גורמים פרטיים

ידי רשויות מקומיות רבות, תחת חסותם של מנהלי -הפגיעות בחיות בישראל מתבצע על

והרג של חיות  השירותים הווטרינריים המקומיים; המדובר בעיקר בהרעלות המוניות ובלכידה

 יפו הם מן המתונים ביותר בישראל.-אביב-בריאות. השירותים הווטרינריים בתל

ארגונים רבים בישראל וכן המשרד לאיכות הסביבה עוסקים בהסברה לגבי  חינוך הסברה:

בית. חינוך יסודי לגבי מכלול הבעיות -היבטים שונים של יחס האדם לחיות, ובעיקר ביחס לחיות

אדם לחיות איננו קיים בישראל, וככל הנראה לא ניתן לקיימו מבלי להכניס את ביחס שבין ה

 הספר.-הנושא לתכנית הלימודים בבתי

 מדיניות הפעולה

מפלגת הירוקים מאמינה, שתלותן של חיות בנו מחייבת הקפדה על שמירת  אחריות ציבורית:

בורית כפולה: מצד אחד תכנית זכויותיהן. יחס האדם לחיות הוא עניין רציני, הדורש פעולה צי

חינוך מקיפה, ומן הצד האחר חקיקה מדויקת ואכיפה ויעילה. חשיבות הנושא מחייבת את 

העברתו אל תחום הדיון הציבורי ברמת הרשויות, והוא אינו יכול עוד להישאר כעניינם הפרטי של 

וב כחלוצים חיים" שמור תפקיד חש-קומץ מתנדבים אוהבי חיות. לעמותות ול"נאמני בעלי

 בקידום הנושא, אולם הם אינם יכולים להחליף פעילות מסודרת של הרשויות.

פגיעות מסוגים שונים אכיפה כנגד -תוב מפורטתיזום חקיקה מפלגת הירוקים ת חקיקה ופיקוח:

נתבע להתיר דרישת טובתן של החיות.  הואבחיות בעיר. העיקרון המנחה לחקיקה ולאכיפה 

שר אכ – )ולא כלפי אוכלוסיות( פרטים מסוימיםרק כלפי אך ולכידה, כליאה או המתה של חיות 

רש סיכון ממשי לאדם  )או סיכון לחיות אחרות, או כאשר הדבר נד המהווהחיה הנדונה הוכח כי 

מתוך שאיפה שלא לפגוע בהן מעבר למידה  חיות אלהלטובת החיה עצמה(; יש לנקוט בצעדים נגד 

פי חוק רק -להתיר עלנתבע המהוות מטרד לאדם, הרחקת הסיכון. לגבי חיות להדרושה מזערית ה

תה. במקרים שבהם החיות המטרידות רשומות פתרונות לטווח ארוך, ללא כליאה או המביצוע 

נישה להחמיר בע, ותחת זאת בחיה המטרידהידי הרשויות -עלפגיעה , נתבע לאסור אדםכשייכות ל

מפלגת לשם עיבוד של פרטי החוקים ועיצוב מדיניות הפיקוח והאכיפה, כלפי האדם האחראי. 



וועדה גם תסייע לארגונים קיימים ה. חיותהירוקים תפעל להקמת ועדה עירונית לטיפול ב

לטובת חיות, ותנקוט בהליכים משפטיים כנגד גופים ויחידים האחראיים הפועלים ביעילות 

לפגיעה בהן. חברי הוועדה ייבחרו בקפידה מבין אנשים אשר אין להם עניין כלכלי בנושא, ישיר או 

מפלגת הירוקים תפעל להעלאת הדרישה . חיותפעילים ותיקים ומוכרים למען כשרובם עקיף, 

 עירוני, המשטרה ומערכת המשפט.לטיפול במצוקותיהן של חיות על סדר היום של הפיקוח ה

שלה פרק מפורט על היחס לחיות.  מפלגת הירוקים משלבת בתכנית החינוך הכללית תכנית חינוך:

הספר ותכניות ההכשרה למורים -בתי –נפעל להכנסת התכנית לתוך מסגרות החינוך הרשמיות 

ולמדריכים; נפעל גם במסגרות חינוך אחרות, כגון הפצת חומר הסברה כתוב ושליחת מרצים 

-נועות נוער ולחוגיהן לתהספר ולסמינרים להכשרת מורים ומדריכים, -ן לבתיה – למסגרות שונות

בית. בנוסף לכך, נפיץ חומר הסברה בקרב הרשויות אשר מופקדות על הטיפול באכיפת החוקים 

 המשפט.-המשטרה והפיקוח העירוני ובתי -להגנה על חיות 

 חיים:-יפו בכלל זה, מתקיימת פגיעה בארבע קבוצות עיקריות של בעלי-אביב-בערי ישראל, ובתל

 

 בית-חיות .1

 נת מצבתמו 1.1

 חיים-, דובית הן כלבים וחתולים, ולעתים גם יונקים אחרים, עופות, זוחלים-חיות סוגי הפגיעה:

קשה לאמוד את ממדי  , אשר חיים בבתיהם של תושבי העיר )ולעתים גם יוצאים לחצרות(.ודגים

בית לא -בית; סביר להניח, שהתעללות מכוונת היא תופעה חריגה, אולם חיות-הפגיעה בחיות

שופות להזנחה כתוצאה מבורות לגבי צרכיהן התזונתיים והרפואיים; הבורות גורמת גם מעטות ח

 לכליאה ולכבילה מופרזות של חיות.

הגנה על בעלי חיים(, חוק צער בעלי חיים )ידי -בית מוגנות על-להלכה, חיות חקיקה ואכיפה:

הוא גם מגדיר אלא  ,(2: לא זו בלבד שהחוק אוסר עינוי, אכזריות והתעללות )סעיף 1994-התשנ"ד

. (13-8)סעיפים  שמעותיות של הרשויות להחרים חיות מידיהם של חשודים בהתעללותסמכויות מ

בית היא תופעה נדירה -למרות זאת, התערבות משטרתית ומשפטית במקרים של פגיעה בחיות

 ביותר.

מציפים את מדרכות העיר ואת שזוכה להד תקשורתי ניכר היא גללי הכלבים הבעיה  גללי כלבים:

הגנים. החוק מטיל על מגדלי הכלבים קנסות גבוהים על לכלוך מקומות ציבוריים, אולם אכיפת 

ני, לפיה כלבים שנתפסו בהטלת ' התפרסמה יוזמה של הפיקוח העירו98החוק נדירה ביותר. בקיץ 

 גללים ברחוב יישלחו למכלאות למשך עשרה ימים.

 עמדת מפלגת הירוקים 1.2

בית )פגיעה בגופן, או כליאה וכבילה -מפלגת הירוקים רואה בפגיעה בחיות חשיבות הבעיות:

ת( , טיפול וטרינרי או כליאה ממושכשלהן באופן הגורם להן סבל( ובהזנחתן )מבחינת תזונה



בית -מעשים שיש להכיר בהם כעבירות פליליות, על חובת האכיפה הכרוכה בכך. גם נטישת חיות

 ראויה למעמד של עבירה פלילית.

, אולם חשוב יותר הקיימתאנו רואים צורך בשינויים מסוימים בחקיקה  מודעות ציבורית:

בכך לשיפור  להעלות את הנושא למקום גבוה יותר בסדר העדיפויות של הרשויות, ולהביא

בית מתרחשות  מאחורי דלתותיהן הסגורות -האכיפה. עם זאת, מכיוון שמרבית הפגיעות בחיות

 של דירות פרטיות, אנו מאמינים שהאמצעי העיקרי לשיפור המצב הוא חינוך מתאים.

נושא הלכלוך שגורמים כלבים במקומות ציבוריים קשור, בעיקרו, למדיניות הניקיון  גללי כלבים:

, ולא לנושא היחס לחיות. הפתרון העיקרי למצב הוא בשיפור האכיפה של החוק הקיים על בעיר

מגדלי הכלבים. אנו מאמינים, שהמגדלים הם הנושאים הבלעדיים באחריות ללכלוך; אנו 

 מתנגדים בתוקף ללכידת כלבים ולכליאתם ב"אשמת" הטלת גללים.

 חינוך והסברה 1.3

תקדם הפעלה של תכניות חינוך לכל הגילאים, לכיבוד צרכיהן של מפלגת הירוקים  תכניות חינוך:

בית, -הבית. תכניות החינוך עוסקות בנושאים הבאים: האחריות הכרוכה באחזקת חיית-חיות

תזונה נאותה, טיפול וטרינרי, מרחב מחיה מספק ויחס רגשי הולם;  -ובתנאים הדרושים לה 

דות אשר אמורים לטפל בחיות הנתונות במצוקה; בית,  ומצבם של המוס-בעיית הנטישה של חיות

בית; האחריות להפיץ ידע בנושא ולמנוע פגיעה -השיקולים המשמעותיים לבחירה נכונה בחיית

ידי מגדלי חיות אחרים; האחריות של מגדלי כלבים כלפי מטרדים הנגרמים לשאר -בחיות על

 ים תוקפניים(.ידי הכלבים )חובת איסוף הגללים והגבלה של כלב-התושבים על

עירייה, עם -מפלגת הירוקים תפיץ חומר הסברה בנושא בקרב שוטרים ופקחי הסברה ברשויות:

בית מוזנחות, חיות הכלואות או כבולות באופן הפוגע בהן, -הנחיות לאיתור מקרים של חיות

 בית נטושות.-וחיות

 חקיקה ואכיפה 1.4

 בית.-חיות תניזום חוק נגד נטיש

 בית והזנחתן.-ני של המשטרה לדיווחים על פגיעה בחיותנתבע יחס רצי

 נתבע את קביעת הטיפול בבעיות של פגיעה והזנחה כחלק מסדר היום של פקחי העירייה.

 למשטרה על מקרי פגיעה והזנחה.לדווח וטרינרים ניזום חוק שיחייב 



 החצר-. חתולי2

 תמונת מצב 2.1

והם חשופים לשורה של סכנות: דריסה,  יפו,-אביב-רבבות חתולים חיים בחצרות תל כללי:

מחלות, רעב, התעללות, טריפה, לכידה, הרעלה ועוד. למרות כל אלה, מרבית החתולים בעיר 

-זוכים כיום לחיות חיים חופשיים. זאת בניגוד למצב לפני שנים מעטות, כאשר חתולים רבים בתל

ה, כפי שקורה עדיין במקומות רבים ידי העיריי-יפו נפלו קורבן להרעלות המוניות שבוצעו על-אביב

אחרים בישראל. בערים רבות בעולם המערבי נהוגה מדיניות קטלנית לא פחות, לפיה נלכדים רוב 

 ידי הרשויות, מועברים ל"מקלטים", וברובם הגדול מומתים לאחר מכן.-החצר על-חתולי

ידי תושבים מסוימים -יפו ניזונים ממזון שמחולק להם על-אביב-החצר בתל-חתולי מקורות מזון:

מאכילי חתולים( ומשאריות שנזרקו בפחי הזבל וברחובות. ציד כמקור  5000-)בעירייה רשומים כ

למזון הוא תופעה זניחה. אין אומדן אמין של חלקם היחסי של שני מקורות המזון העיקריים 

ם לחדור ' הוחלפו פחי הזבל הישנים, שחתולים יודעי98בכלכלתם של החתולים. במהלך שנת 

ידי חתולים. ברור, שתזונתם של מרבית -אליהם, לפחי זבל גדולים שאינם ניתנים לפתיחה על

 החתולים בעיר נפגעה מכך, אך לא ידוע באיזו מידה. 

יפו לוכדים וכולאים חתולים וכלבים. בחלקן הגדול, -אביב-גופים שונים בתל לכידה וכליאה:

ידי עובדי -שניטשות לידן )במטרה להיאסף על החיות הנלכדות ואלה שנמסרות למכלאות או

יתר ומכלובים קטנים -המכלאה( הן בריאות לחלוטין. ברוב המכלאות סובלות החיות מאכלוס

החיים -מדי. המכלאות שייכות לעירייה ולעמותות שונות. אין כיום חוק הקובע מהם תנאי

של אנשים פרטיים, חברות מגביל את האפשרות ההמינימליים הנדרשים במכלאות, ואין חוק 

לבד איסור ההתעללות, שמשמעותו נותרת מ – פרטיות או עמותות  ללכוד ולכלוא חתולים

מעורפלת ביחס לסוגיות הללו. בנוסף על התעלמותו של החוק מהנושא, אין כיום פיקוח ציבורי 

 יעיל על התנאים במכלאות ועל הנעשה בהן. 

יתר. גופים -ים חתולים וכלבים בריאים בגלל  צפיפותיפו ממית-אביב-גופים שונים בתל המתה:

אחרים אף לוכדים והורגים חיות לפי הזמנה, משיקולים מסחריים; תופעות כאלה נחשפות כיום 

באופן אקראי בלבד, והמאבק בהן במסגרת החוק מוגבל מאד ביעילותו. ככל הידוע לנו, חיות 

 עבדות מחקר, המבצעות בהן ניסויים.יפו אינן נמכרות או נמסרות למ-אביב-ממכלאות בתל

יפו -אביב-מידה מצומצם: עיריית תל-ידי העירייה ניתן כיום בקנה-סיוע לחתולים על סיוע עירוני:

מפעילה אמבולנס אחד לחיות. כמו כן, ניתן לעקר חיות שונות במחיר מוזל במתקנים של העירייה. 

ידי מספר -ערך עלנ – גועים ובגורים נטושיםחילוץ, ריפוי, הזנה, טיפול בחתולים פ –כל סיוע אחר 

ידי אנשים פרטיים,  ואלה סובלים ממחסור כרוני בתקציב, בשטח -אגודות ועמותות וכן על

 ובמתקנים.

: עומדים חתולים וכלבים בישראל בפני מצוקה מסוג חדש 1997החל משנת  :סימון אלקטרוני

ם אלקטרוניים המוחדרים מתחת הצעת חוק לסמן את כל החתולים והכלבים בישראל בשבבי



 .לעור העורף. השבבים אמורים לאפשר קריאה של נתונים על החיה באמצעות מכשיר מיוחד

החדרת השבב לגוף כרוכה בלכידה ובמצוקה משמעותית לחיה, וגם קריאת השבב מחייבת לכידה 

ית ירושלים, ידי עירי-)שתי הפעולות עלולות אף לחייב הרדמה כללית(. התכנית כבר אומצה על

 והיא עלולה להתקבל כחוק ארצי.

 עמדת מפלגת הירוקים 2.2

יפו בשנים -אביב-מפלגת הירוקים מברכת על פתיחותה היחסית של עיריית תל הנחות יסוד:

-האחרונות כלפי היונק הגדול היחיד שעדיין חי בה חיי בר, פחות או יותר. אנו רואים בחתולי

-מים פיסת טבע בתוך עולם הבטון שמקיף אותנו, והחיים בדוהחצר תושבים רצויים בעיר, המגל

קיום בריא עם שכניהם האנושיים. אסור שחייהם ורווחתם של החתולים החיים בחצרות יהיו 

הפקר, למרות שאין החתולים הללו "שייכים" לאיש. עמדה זו חייבת לבוא לידי ביטוי בשינוי 

(: הפסקת הלכידה והכליאה של חתולים היחס כלפי חתולים )וחיות בלתי מסוכנות אחרות

בריאים, הפסקת "המתות חסד" של חתולים בריאים, ושיפור תנאי החיים של אותם חתולים 

 אשר נותרו במכלאות.

כל פגיעה בגופם ובחייהם של חתולים ש מפלגת הירוקים קובעת, :הצורך בחקיקה ובאכיפה

ה ביתר חומרה מן המקובל כיום חייבת לקבל מעמד של עבירה פלילית, אשר יש לפעול נגד

ידי עמותות מסוימות -החצר נערך על-בישראל. מכיוון שחלק משמעותי מן הפגיעה בחתולי

והעירייה, שינויים בחקיקה ובמדיניות האכיפה הם המפתח העיקרי למאבק בפגיעה. הסברה 

 וחינוך נחוצים להשלמת המאבק.

מעורבת בה אחריות על גופם ועל חייהם שות מפלגת הירוקים קובעת, שכל פעיל אחריות ציבורית:

של חתולים ושל חיות אחרות היא אך ורק בתחום האחריות הציבורית. מפלגת הירוקים מציעה 

להעביר את הפיקוח על כל הפעילויות הנערכות בעיר ואשר מעורבת בהן שליטה כלשהי בחיות 

כרים למען חיות. המימון של לידיה של ועדה עירונית, שרוב חבריה הם פעילים ותיקים ומו

פעילויות כאלה חייב להסתמך על תקציב ציבורי, וניהולן חייב להיערך בידי גורמים משוללי 

אינטרסים בתחום. הבעיה החשובה ביותר בתחום זה היא הגבלת הסמכויות לביצוע פעולות של 

י, החיות נופלות לכידה, כליאה והמתה של חיות: כאשר פעילויות אלה מותרות כמקור לרווח כספ

ידי -קורבן לתאוות הבצע של גורמים פרטיים; אנו שואפים לאסור לכידה והמתה של חיות על

גורמים פרטיים, כולל מרפאות וטרינריות ועמותות, ולהגביל את הזכות ללכוד ולהמית חיות 

כליאה לעירייה בלבד )להוציא המתת חיות הנתונות בסבל מתמשך שאין לו פתרון רפואי; כמו כן, 

 לחיות במצוקה ולחיות נטושות(.  –תחת פיקוח עירוני  –ידי עמותות היא פתרון סביר -על

נתמוך  החצר הכרח המובן מאליו.-מפלגת הירוקים אינה רואה בצמצום אוכלוסיית חתולי עיקור:

שפעולה זו דרושה לרווחת  בנקיטת צעדים לצמצום האוכלוסייה רק בהינתן מחקרים המוכיחים

ים עצמם. השיקולים לכך ייערכו בכל אזור בפני עצמו. השיטה הקבילה היחידה לצמצום החתול

מן הלכידה ועד לשחרור באותו מקום  – בכל שלביואוכלוסיית החתולים היא עיקור. את העיקור 

 במטרה למנוע מן החתולים סבל רב ככל האפשר.יש לבצע תחת פיקוח עירוני,  –



ידי חיות עילה -ה רואה בתלונות על רעש או לכלוך שנגרמים עלמפלגת הירוקים אינ "מטרדים":

לפגיעה בהן.  תפקידן של הרשויות במקרים כאלה הוא הסברה, ופעולות מניעה המיועדות לטווח 

ארוך )עיקור במקרים הרלוואנטיים, איטום מכלי אשפה וכו'(. לכידת חיות לצורך הרחקתן 

לאדם, כלומר, כאשר מדובר בכלבים תוקפניים  ממקום התלונה מוצדקת רק במקרים של סכנה 

 שאינם נמצאים תחת השגחה של אדם. 

מפלגת הירוקים מתנגדת לסימון של חתולים וכלבים באמצעות שבבים  סימון אלקטרוני:

בלכידה, בהחדרת השבב לגוף ובלכידות לצורך  –אלקטרוניים. פעולת הסימון עצמה פוגעת בחיה 

שבב עצמו יפגע בגוף החיה במשך הזמן. בנוסף לכך, הסימון מבחין קריאת השבבים; יתכן גם שה

בין חתולים )כלבים מסומנים ממילא בדסקיות( מסומנים לחתולים בלתי מסומנים, עובדה 

המהווה פתח לפגיעה ממוסדת בחתולים שאינם מסומנים. מאחורי הצעת הסימון עומדת 

נות תחת חסות אנושית של מישהו אשר הן מדיניות, לפיה חיות ראויות ליחס טוב רק אם הן נתו

"שייכות" לו; במצב זה, רווחתה וחייה של חיה שאין לה פטרון אנושי הם הפקר. אנו מתנגדים 

 בתוקף למדיניות הזו. איננו מקבלים  גם כל סיבה אחרת כהצדקה מספקת לסימון האלקטרוני.

לחתולים נים וטיפול במחלות( מפלגת הירוקים תומכת במתן סיוע וטרינרי )חיסו סיוע עירוני:

חתולים במצוקה. נעודד סיוע עירוני לחלוקת מזון לחתולים, בהינתן מידע על פגיעה קשה חילוץ בו

 בתזונתם כתוצאה מהחלפת פחי הזבל.

 חינוך והסברה  2.3

-בתחום זה, התכנית של מפלגת הירוקים מתמקדת בעיצוב התדמית של חתולי תכנית חינוך:

תקיימות בעיר לצד האדם, והראויות להגנה וליחס של כבוד מצדו. התכנית מהבר -החצר כחיות

כוללת הסברה בתחומים הבאים: תכונותיהם הביולוגיות של החתולים, ובעיקר התנהגותם 

החברתית והמינית; חשיבותם בהגבלת האוכלוסייה של עכברים וחולדות בעיר; תפקידן של 

ידי -; אחריות אישית למניעת פגיעה בחתולים עלהחצר-הרשויות לגבי בעיות הקשורות בחתולי

 ידי אנשים שמאכילים חתולים בחצרות. -אנשים; חובת שמירת הניקיון והתחשבות בשכנים על

עירייה, עם -מפלגת הירוקים תפיץ חומר הסברה בנושא בקרב שוטרים ופקחי :הסברה ברשויות

ות הציבור במקרה של תלונות על חצר, ולטיפול בפני-הנחיות לאיתור מקרים של פגיעה בחתולי

  ידי חתולים.-רעש ולכלוך הנגרמים על

 חקיקה ואכיפה  2.4

אחזקה של חיות פעל להקצאת תקציבים לשיפור תנאי המפלגת הירוקים ת מצב המכלאות:

במכלאות; כמו כן, נדרוש להעמיד את כל המכלאות תחת פיקוח עירוני מתמיד, לסגור מכלאות 

הפיקוח, ולהעמיד לדין בעלי מכלאות ועובדיהן, אשר היו אחראיים  שלא יעמדו בדרישות

 למצוקות חמורות של החיות שהיו נתונות בשליטתם, או למעשי אכזריות שבוצעו בהן. 



מפלגת הירוקים דורשת להפסיק לאלתר לכידה של חתולים בריאים ושליחתם  הגבלת הלכידה:

במצוקה שאיננה ניתנת לפתרון ללא כליאה למכלאות. כליאת חתולים תותר רק אם הם נתונים 

 )או במקרים נדירים של חיות מסוכנות(.

מפלגת הירוקים דורשת להפסיק לאלתר את מדיניות "המתות החסד" הנהוגה  "המתות חסד":

ידי גופים שונים המטפלים בחיות. המתה תתקבל רק כמוצא אחרון בהחלט, בעקבות -עדיין על

יתר -צמה. אנו מאמינים, שאם המצוקה נובעת מצפיפותמצוקה חסרת פתרון של החיה ע

זוהי תופעה הנתונה בתחום האחריות הציבורית, והפתרון היחיד לבעיה הוא שיפור במכלאות, 

 תנאי החיים של החיות, ולא פגיעה בהן.

מפלגת הירוקים תדרוש איסור מוחלט על העברת חתולים, כלבים וחיות  העברת חיות למחקר:

 ל המכלאות בעיר למוסדות מחקר.אחרות מכ

חצר,  -מפלגת הירוקים תתמוך בעיקורים לצורך צמצום אוכלוסיות מקומיות של חתולי עיקור:

במקרים שבהם תוכח נחיצות העיקור במקום הנדון מבחינת תפוצת המחלות, זמינות המזון, 

ל פעולת עיקור של תדירות התאונות, הטריפות וההתעללויות, וכדומה. נדרוש פיקוח עירוני על כ

וסיכונים  קום, במטרה למנוע מן החתולים סבלחצר, מן הלכידה ועד לשחרור באותו מ-חתולי

 בריאותיים כתוצאה מן הניתוח.

נלכדו לצורך עיקור, טיפול שהחצר -מפלגת הירוקים תדרוש לחסן את חתולי טיפול וטרינרי:

ותית. נדרוש פעולות חיסון וטיפול המוניות וטרינרי או חילוץ, אם החתול כשיר לכך מבחינה בריא

 ידי העירייה, אם ניתן לבצען באמצעות חלוקת פיתיונות בחצרות.-על

-מפלגת הירוקים תפעל במטרה לכלול את הטיפול בעבירות כלפי חתולי :פיקוח משטרתי ועירוני

ובר החצר )וחיות אחרות(  בתחום תפקידם השגרתי של הפיקוח העירוני ושל המשטרה. המד

בערנות, הן כלפי מקרים של התעללות בחתולים בחצרות וברחובות, והן כלפי פעילותם של 

 ם בשליטה כלשהי בגופם של חתולים.ארגונים אשר מעורבי
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בית, ובעיקר כלבים, חתולים -עשרות חנויות ברחבי העיר מוכרות חיות בית:-מסחר בחיות

בדרך כלל החיות מוחזקות בכלובים קטנים המאוכלסים בצפיפות רבה, ללא מסתור  וציפורים.

מפני אנשים והמולת הרחוב, במשך כל שעות היממה. לעתים מוצגות חיות אחדות לראווה על 

 המדרכה ברחוב עצמו, כלואות בכלוב או כבולות.



תמשים בנתיחת חיות אביב מש-ספר מסוימים וכן אוניברסיטת תל-בתי הדגמות במוסדות חינוך:

)דיסקציה( לצרכי הדגמה בשיעורי ביולוגיה. מחאות מטעם תלמידים הביאו להפסקה או לצמצום 

 של מספר הנתיחות במספר מוסדות.

מחקרים הכוללים ניסויים בחיות )ויויסקציה( נערכים במוסדות מחקר ובאוניברסיטת  מחקר:

רפואיים, אלא מתוך סקרנות, או למטרות  ו נערך לצרכיםאביב. חלק ניכר מן המחקרים אינ-לת

עד לניסוי  מסחריות גרידא )בדיקת מוצרים מסחריים(. רוב הניסויים גורמים סבל רב ומוות.

מוחזקות החיות במקומות סגורים, בכלובים קטנים, בצפיפות רבה או בתנאי בידוד. מכוני 

ידי ועדת -ומם אלא עלהמחקר והאוניברסיטה אינם מאפשרים בדיקה ציבורית של הנעשה בתח

, וביכולתה לסקור את המוסדות הללו באופן מדגמי בלבד. 1996פיקוח ארצית, אשר נוסדה בשנת 

 מתיר לחוקרים שיקול דעת מלא בתחום. 1994חוק המדינה משנת 

עשרות סוסים וחמורים מנוצלים בעיר לגרירת עגלות משא ולרכיבה. עבודתם נערכת  עבודה:

ב ממונעים. על חלקם מוטלות משימות משא קשות. חלקם סופגים מכות רכ-ברחובות, בין כלי

 והצלפות מידי הרוכבים והעגלונים.

מדי פעם יננו תופעה נפוצה, אך הוא קיים. ניצול חיות בהצגות ובסרטים מקומיים א בידור:

חיות הקרקס וחלק מהחיות בתעשיית הבידור  יפו קרקסים  מחו"ל.-אביב-מופיעים בתל

מוחזקות בכלובים קטנים וסובלות מטלטולי ההובלה; חיות הקרקס לומדות "לשחק"  המקומית

 במופעים באמצעות שיטות התניה אכזריות, כגון הצלפות ומכות חשמל. 

 מדיניות מפלגת הירוקים 3.2

יפו, כמו בשאר חלקי ישראל ובעולם המערבי בכלל, ניצול של -אביב-בתל חיות כרכוש האדם:

ריים הוא נורמה חברתית עמוקה ביותר. בעיני הרוב המכריע של הציבור נראה חיות לצרכים מסח

עוצמה. מפלגת -מרבית הניצול כדבר המובן מאליו, ובתחומים רבים מדובר בעסקים כלכליים רבי

הירוקים, כמפלגה המחויבת לקידום הרגישות למצבן של חיות, מתנגדת למסחר בחיות ולצורות 

. מן חיות במעמד של רכוש מבחינה משפטית וכנורמה חברתיתניצול אחרות המציבות את ה

 המעמד הזה נובעות בהכרח התעלמות מצרכי החיות ופגיעה בהן.

שמרבית צורות הפגיעה  בנוסף על הרגישות לסבלן של  החיות, מפלגת הירוקים קובעת תחליפים:

הנאה ורווח בלבד המסחריות בחיות אינן הכרחיות לאדם. פגיעות מסוימות נובעות משיקולי 

)קרקסים, מסחר בחיות, בדיקות רעילות של מוצרים מסחריים חדשים(; למוצרים רבים יש 

תחליפים מספקים )מזון צמחי, ביגוד והנעלה מחומרים צמחיים וסינתטיים, תחליפים לחיות 

מעבדה(. חלק מן הפגיעות אף כרוך בנזק לאדם ולסביבתו )אכילת מזון מן החי בכמויות 

 ות בארצות המערב פוגעת בבריאות, ומשקי החי תובעים מחיר אקולוגי כבד(. המקובל

מפלגת הירוקים תפעל כחלוצה בשיפור מצבן של החיות. במציאות החברתית  מדיניות הפעולה:

והכלכלית הנוכחית, התחום העיקרי אשר פתוח לשינויים הוא החינוך, ותכנית החינוך שלנו 

שני היבטים של הנושא: שיטות הניצול המסחרי של חיות,  מתמקדת בסיפוק מידע לציבור על



וקיומם של תחליפים לשיטות אלה ולמוצרים מן החי. שינויים מסוימים בחקיקה ובמדיניות 

 האכיפה ניתנים אף הם לביצוע. 

 חינוך והסברה 3.3

ת הבית, מפלגת הירוקים מעודדת הימנעו-כחלק מתכנית החינוך בנושא חיות: בית-קניית חיות

 מקניית חיות בחנויות, ותומכת באימוץ של חיות ממכלאות האוספות חיות במצוקה.

התכנית מספקת מידע על ניסויים בחיות ועל תחליפים הקיימים כיום לחלק  נתיחות וניסויים:

ניכר מן הניסויים הללו. אנו מעודדים תלמידים להפעיל שיקול דעת לגבי מידת הנחיצות של 

ת המתקיימים במוסדות הלימוד שלהם, ולהתנגד לביצועם אם אינם ניסויים או של נתיחו

 חיוניים, לדעת התלמידים. 

חיות לצרכי בידור,  חזקה והאימון שלההתכנית מספקת מידע על שיטות ה מופעים וקרקסים:

 ומעודדת הימנעות מצפייה במופעים הכוללים השתתפות של חיות.

מידע במספר נושאים: תנאי החיים של החיות התכנית מספקת  מוצרי מזון ולבוש מן החי:

ושיטות הייצור בתעשיות הבשר, מוצרי החלב, הביצים והעור; ההשפעה הסביבתית של תעשיות 

אלה; שיטות אלטרנטיביות לייצור מזון מן החי ומן הצומח; ההשפעה הבריאותית של צריכת 

 ן מן החי.מוצרי מזון מן החי; תזונה מאוזנת ותחליפים צמחיים למוצרי מזו

 חקיקה ואכיפה 3.4

בית בחנויות מבחינת -מידה לרמת אחזקה נאותה של חיות-נקבע אמות עסקים לממכר חיות:

גודל הכלובים, הצפיפות בהם, אפשרות המסתור בהם ביום ובלילה, וכן רמת התזונה, הניקיון 

 ה שנקבעו.המיד-והטיפול הווטרינרי; נתבע פיקוח ואכיפה על כל החנויות בעיר לפי אמות

נתנגד לכניסת קרקסים לעיר. נדרוש איסור על שימוש בחיות במופעים  מופעים וקרקסים:

  ובהסרטה )מלבד הסרטת חיות בסביבתן הטבעית וללא פגיעה בהן(.

נדרוש איסור על ניתוחי חיות וניסויים בהן )כל חיה שהיא, ולא רק  חיות בשיעורי ביולוגיה:

 הספר בעיר.-ל בתייונקים( בשיעורי ביולוגיה בכ

נדרוש לפתוח את מוסדות המחקר העורכים ניסויים בחיות לביקורת ציבורית.  מכוני מחקר:

מחקרים בנדרוש שיפורים בתנאי האחזקה של חיות במוסדות מחקר, ונתנגד לכל שימוש בחיות 

 .ן לבצעם בעזרת חלופות לחיותניתאו ש באופן ישיר לחיי אדם, שאינם חיוניים

, לתנאי האחזקה והעבודה של בהמות משא מבחינת מרחב מחיה מידה-אמות נקבע חיות עבודה:

מידה אלה -רמת תזונה וטיפול וטרינרי, והגבלה של עומס העבודה עליהן; נדרוש אכיפה של אמות

 ידי המשטרה והפיקוח העירוני. במקביל לכך נעודד הפסקה של השימוש בבהמות למשא.-על
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יפו, ותפוצתן קטנה מדי שנה, עם התפשטות -אביב-נותרו בתלבר מעטות -חיות השפעת הבנייה:

הבנייה אל תוך האזורים הירוקים. כמעט כולן נכחדות משטחים חסרי צמחייה. הבנייה החדשה 

ד מקום: סביב בנייני המגורים והעסקים החדשים נשתלים ובעיר מקצה לצמחייה מעט מא

שטח הגנים החדשים מרוצף; בנוסף צמחים מעטים, לעתים בתוך עציצים בלבד; אחוז גבוה מ

הבר מן הגן, והדבר הרסני במיוחד -האינטנסיבי )בעיקר הגיזום( בגנים דוחק את חיות לכך, הגינון

בעונת הקינון של הציפורים. בצמחייה שבין הבניינים ברחבי העיר, בגנים הקטנים ובבניינים 

מהפסולת בעיר. יונק הבר הנפוץ עצמם מקננים כעשרים מיני ציפורים, אשר כמה מהם מתקיימים 

 חיים הם נדירים. -בעיר )מלבד חתולים וחולדות( הוא עטלף הפירות. זוחלים ודו

-יפו. חיות-אביב-הבר נדחקים במהירות גם מהשטחים הירוקים של תל-חיי הבר בפארקים:-חיי

סחריים, חוקית, מטיפוח לצרכים מ-הבר בפארקים ובחופים נפגעו בשנים האחרונות מבנייה בלתי

יתר ומגינון אינטנסיבי. שטחים פתוחים שאינם פארקים נעלמים במהירות לטובת בנייה, -מריצוף

הבר מהשלכה של פסולת בניין ומפעילות אינטנסיבית של ג'יפים. -ובשטחים שנותרו נפגעים חיי

יפו ניתן לראות במשך השנה למעלה ממאתיים מיני ציפורים, -אביב-בכל השטחים הללו בתל

 חיים שרדו אף הם. -מינים. מינים אחדים של יונקים, זוחלים ודו 40-כם מקננים יותר ממתו

השילוב של הזרמת שפכים לירקון עם שאיבת מי מקורות הירקון גורם לזיהום  זיהום המים:

ברמה גבוהה ביותר. בנוסף לכך, חלק מן הנחל נחסם ומיובש בחודשי הקיץ, בעוד שחלקו המערבי 

ביצה, עופות -ים. דגים ממספר מינים, צבי-פגיעה נוספת בחיות גורמים אופנועיים. -מתמלא במי

מים ונוטריות עדיין שורדים במים המזוהמים, אך זיהומים חריגים גורמים מדי פעם לתמותה 

ידי הירקון וצינורות ביוב, וקשה לאמוד -המונית של דגים וחיות אחרות. הים מזוהם אף הוא, על

 הבר שבו.-את הנזק שנגרם לחיי

שיר -יפו. גם ציד באמצעות אבנים איננו נפוץ. ציפורי-אביב-ציד בנשק חם נדיר ביותר בתל ציד:

ידי סוחרי ציפורים, וגוזלי בזים -בה לאוזן )בעיקר חוחיות( נלכדות עלששירתן נחשבת כער

  ידי "חובבי" ציפורים. ממדי הפגיעות הללו אינם ידועים.-נשדדים מקניהם על

 ניות מפלגת הירוקיםמדי 4.2

-אביב-הבר שנותרו בתל-מפלגת הירוקים שואפת לשמר ככל האפשר את חיי הבר:-חשיבות חיי

הבר ראויות להגנה בפני עצמן. בנוסף לכך, אנו מאמינים שנוכחותן של -יפו. אנו מאמינים שחיות

פשית על בר בסביבה העירונית טומנת בחובה ערך גדול עבור האדם: הן כמקור לרווחה נ-חיות

בר -הן כאמצעי ליצירת מעורבות בהגנת הסביבה; חיותרקע המלאכותיות וההמולה של העיר, 

הן  –משהו שרואים בטיול או בטלוויזיה, ומשאירים את ההגנה עליהן לארגונים גדולים  אינן

 נמצאות ליד הבית ממש, ולכל אדם יכולה להיות השפעה על שגשוגן או היעלמותן.



גידול עתירי צמחייה ובהיעדר -הבר תלוי בבתי-מכיוון שקיומן של מרבית חיות בנייה וגינון:

הבר הוא חלק מן התכניות הכלליות של מפלגת הירוקים בנושאי הבנייה, -זיהום, שימור חיי

הבר -הגנים, הפארקים, החופים והשפכים. עם זאת, במסגרת תכניות אלה, השמירה על חיות

יש למנוע את הפיכתם של חלק מן השטחים הירוקים לאתרי  לב מיוחדת: ראשית,-דורשת תשומת

ספורט, פיקניקים, שיט וכדומה. שנית, באזורים הללו בתוך הגנים והפארקים יש לאפשר את 

להמעיט בגינון ולמנוע כניסת כלי רכב. בנוסף לכך יש להקצות פינות  גידולה של צמחייה עשירה,

טבע זעירה עבור -ה חדירה לאדם, כמעין שמורתמסוימות לגידולה של צמחייה צפופה, שאינ

ציפורים מקננות וחיות אחרות. הדבר ניתן לביצוע אפילו בגנים קטנים, ועל אחת כמה וכמה 

שאינן  בר קטנות-הוויתור על שטחים קטנים משתלם לתושבים, שיוכלו ליהנות מחיות בפארקים.

 יכולות לשרוד בדרך אחרת.

 חינוך והסברה 4.3

סיורים מטעם מוסדות החינוך והגופים הירוקים אל מפלגת הירוקים תעודד  טבע:סיורים ב

הגנים והפארקים העירוניים. נפיץ בקרב סגל ההוראה וההדרכה במסגרות השונות חומר הסברה 

ספר -טבע באזור המגורים המיידי. נציע לבתי-הבר בעיר ועל החשיבות המיוחדת של סיורי-על חיי

גידול עשירים ומוקדי משיכה לציפורים -בניית בתי קיים פרויקטים קהילתיים שלולמתנסי"ם ל

 )נקודות שתייה, סבכים ללא התערבות גינון, תיבות קינון( בתוך הגנים המקומיים.

הבר: -מפלגת הירוקים תקדם הפעלה של תכניות חינוך לכיבוד צרכיהן של חיות יחס לחיות:

וח תפיסה של אהבת חיות מתוך צפייה ולמידה, ללא הפרעה או איסור על ציד ועל שוד קנים, ופית

 מגע.

בר ועל -נפיץ בקרב המשטרה והפיקוח העירוני חומר הסברה על פגיעות בחיות הסברה ברשויות:

 הבר.-חוק הגנת חיות

במסגרת ההסברה על יצירה ושימור של שטחים ירוקים בכלל, נעביר  הסברה בתחום הבנייה:

הבר בעיר, כחלק מן -נים מידע על צעדים שניתן לנקוט בהם לעידוד חיילידי אדריכלים וקבל

 הבנייה.

 חקיקה ואכיפה 4.4

המאבק על שימורם, שיקומם והרחבתם של השטחים הירוקים הוא אחד מן  שטחים ירוקים:

יפו, וכך גם המאבק נגד זיהום הירקון, -אביב-הסעיפים המרכזיים של מצע מפלגת הירוקים בתל

 בסעיפים הרלוואנטיים במצע(. –ים שאינם בנויים )פרטים נוספים הים והשטח

מפלגת הירוקים תאבק על הקצאת מקום רב ככל האפשר לצמחייה באזורי  הבנייה החדשה:

יתר, ונעודד גידול של צמחייה צפופה -בנייה ובבניינים חדשים, סביב הבתים ובגנים. נתנגד לריצוף

 )שיחים ועצים(.

היתר של העירייה, ובעיקר הימנעות מחשיפת ענפים -כללי במדיניות גיזוםנתבע שינוי  גינון:

-וגזעים של עצים ושיחים מן העלווה שלהם. נדרוש הקלה מיוחדת בגיזום במשך החודשים מרץ



עונת הקינון של הציפורים. נדרוש הקצאת פינת צמחייה צפופה במיוחד בכל גן, ושטחים  –יולי 

 משמעותיים כאלה בפארקים.

רכב לרוב שטחם של הפארקים והשטחים הבלתי -נדרוש חסימה של הכניסות לכלי רכב:-כלי

 ים בירקון.-בנויים; נדרוש איסור על שימוש באופנועי

קנים, ומיצוי  נתבע יחס רציני של המשטרה והפיקוח העירוני בפעולה נגד ציידים ושודדי ציד:

מחמיר גם נגד אחזקה בלתי  ידי מערכת המשפט. נדרוש טיפול-מלא של הדין עם העבריינים על

ידי המחזיקים בהן וחיות שניצודו בארצות -בר, כולל חיות שלא ניצודו על-חוקית של חיות

 אחרות. כל החיות הלכודות יוחרמו ויועברו לטיפול מקצועי לקראת שחרורן בטבע.


