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 בנושא ף עמדהד
 הצעת חוק איסור המתת כלבים בריאים והרחבת חובות הדיווח של רופא וטרינר עירוני

 יוזמים: חה"כ יעל גרמן, איציק שמולי ויעל כהן פארן.
 

 מטרת החוק
להצעת חוק זו ישנן שתי מטרות: האחת, צמצום היתר המתת הכלבים, והמתתם רק כאשר נשקפת 

וני על מספר הכלבים ריה חובת הדיווח של וטרינר עיילים, והשנסכנה ממשית מהם, או כשהם חו
 וגורלם. הו במאורת הרשות, זמן שהייתם שםשש

 
 עמדת ההלכה

בדברי ההסבר לחוק מובא: "בשנים האחרונות קיימת מגמה חיובית ורצויה של הכרה בערך חייהם 
אינה רואה ש - ההלכה ומדת בקנה אחד עם עמדתאינה ע . גישה זותיהם"של בעלי החיים ובזכויו

בכפוף לדאגה בראש חובת האדם לדאוג להם, רים בעלי זכויות, אלא יצורים שבבעלי חיים יצו
דם, ש"אתה אי אתה מצווה להחיותו", לעומת א - מובא בגמרא: "שור כך ובראשונה לצרכי האדם.

כלל בעלי החיים, כלומר אין חובה על האדם להחיות את  1וחי אחיך עימך"." מצווה להחיותו", מדין
ואף אין לו חובה להוציא על כך ממון. עם זאת, המתת בעלי חיים שלא לצורך אסורה מדין 'בל 

נהגו  בעברמגמה חיובית בהכרה שאסור לצער בעל חיים, המוסר התעדן ואם אמנם, קיימת  תשחית'.
ה לצער בעלי רסיווי התורה שאלהתחשב בצ יהלהתעלל בבעלי חיים, בשנים האחרונות אנו רואים נטי

 .זכויות האדם קודמות לזכויות בעלי חיים , אך יש לזכור כיודאגה לרווחתם חיים ויותר השתדלות
 

 השלכות הצעת החוק
 מבטלות את היתרון לכאורה בהצעת החוק.ונראה כי הן להצעת חוק זו  ישנן מספר השלכות, 

י ההערכות ביותר, ולפ נמוכותא. מדי שנה מומתים בישראל מאות כלבים, לפי ההערכות ה
ממיתות אותם בשל מספר סיבות, וביניהן גם כלכליות. איסור  הרשויות 2אלפים.המקסימליות מדובר ב

, יכול לגרום לעומס רב במאורות 3המתתם, ומתוך כך, החזקתם במאורת הרשות עד סוף ימיהם
ת על חשבון צרכים הרשות ולגרור בחובן הוצאה כספית ניכרת לרשות המקומית, דבר שיבוא בוודאו

אחרים של האוכלוסייה, כגון חינוך ותברואה, וכן תיאלץ הרשות להקצות שטחים נרחבים לבניית 
 המיועדים לבנייה. ן השטחים הפתוחים ושטחיםהמאורות, דבר שיבוא בהכרח על חשבו

ב. אי לכך יתכן שרשות שאינה משופעת באמצעים כלכליים תימנע מתפיסת הכלבים המשוטטים וכך 
תהיה עלייה במפגעים אותם גורמים כלבים אלו, הן מבחינת התפרצות מחלת הכלבת, נשיכות בני 

 אדם, ושיבוש המגוון הביולוגי באותו אזור.
מעוניינים בכך שעל מנת למעט את  ג. השלכה נוספת שלא הובאה, היא העובדה כי מציעי החוק

 תאוכלוסיית הכלבים תוטל חובה מוחלטת על מחזיקי הכלבים לסרסם או לעקרם באמצעות הוצא
פעולה כזו הינה איסור מוחלט מהתורה, כפי שנאמר בספר ויקרא, בפרשת  4,ההולדה שלהם אברי

ישנו עולת הסירוס כי גם בפ מלבד העובדהאמור: "ומעוך וכתות ונתוק וכרות... ובארצכם לא תעשו". 
 ינו לאורך זמן אלא לשעת הטיפול עצמו;אטיפול הרפואי ש; ת בעל החייםתפיס :צער בעלי חיים

 .ערכיתועל ראיית פעולת הסירוס כעדיפה מבחינה מוסרית  כל אלו מקשים  ;נגרמיםשזיהומים 
 

 סיכום
פוגעת בזכויות תושבי המדינה  הצעת חוק זו מבטאת את צרכי בעלי החיים כעדיפים על צרכי האדם,

 ,את ההתעללות בבעלי החיים דבר שעלול להרבות ,בגלל ריבוי של בעלי חיים שיסתובבו ברחובות
 ולכן דינה להידחות. הלכהעמדת הבסתירה ל

את נושא הריגת בעלי  ניתן להקל ולייעלכיצד שתברר להקים ועדה במשרד החקלאות בזאת  מומלץ
 שהצער שיגרם להם יהיה במינימום הכרחי. לכך תוך דאגה חיים משוטטים, 

 

                                                 
1
 בבא מציעא פח ע"ב. 
2
  8.11.15 כ"ו בחשוון תשע"ו כז המחקר והמידע של הכנסת,ראה נתונים על המתת כלבים בישראל, מר 
3
 וניקיון. נרי,, טיפול וטריןעבור מזו רשות לשלםהלך שנים אלו תיאלץ השנים, ובמ 13ממוצע חיי הכלבים הוא כ 
4
קנס מוגדל בשל כלב משוטט שאינו מסורס או  –ראה למשל הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים )תיקון  

רישיון לזיווג או למכירה  –, וכן הצעת חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חייים( )תיקון 2015–מעוקר(, התשע"ו
 2015–של כלבים וחתולים(, התשע"ו


