לכבוד:
הראשון לציון הרב הראשי
הרה"ג יצחק יוסף שליט"א

הנידון :קידום תקנות הנוגדות את מצוות התורה בעניין סירוס בעלי חיים
שלום וברכה,
אנו פונים לכבודו כרב הראשי של מדינת ישראל העוסק בביצור התורה במדינת ישראל ובארץ ישראל.
רצינו ליידע את הרב בסוגיה ציבורית שאנו עמלים עליה כבר זמן רב ,והיא צמצום ההתרבות של
כלבים וחתולים.
הרשויות השונות בארץ ובעולם מתמודדות כבר שנים רבות עם הצורך בצמצום ההתרבות של בעלי
חיים ביתיים ומשוטטים (בעיקר כלבים וחתולים) ,בעלי חיים אלו הם בגדר מטרד משמעותי
לאוכלוסייה כולה ,בשל הפצת מחלות ,הקמת רעש ,וכדומה.
מבחינה מעשית האפשרויות הקיימות הן:
 . 1סירוס ועיקור (הוצאת אברי הרבייה וההולדה) הן של בעלי חיים ביתיים והן של בעלי חיים
משוטטים.
 .2עיקור הורמונאלי (על ידי זריקות ,וכן באמצעות שבב).
 .3הריגת בעלי החיים המשוטטים מכיוון ש"אדם אתה מצווה להחיותו ,שור אי אתה מצווה להחיותו",
בהליכי החקיקה של המדינה אפשרות שליישת זו יורדת מן הפרק ,כיוון שארגוני רווחת בעלי חיים
מתנגדים לכך באופן נחרץ.
בעולם ישנן כיום שתי אפשרויות לסירוס ועיקור הורמונאליים שמתפוגגים לאחר זמן :זריקות מדי כמה
חודשים ,והשתלת שבב שמדכא את הפעילות המינית של בעל החיים למשך כחצי שנה עד שנה.
ּומעּוְך ְוכָתּות ְונָתּוק ְוכָרּות ל ֹא
פשוט הוא שאיסור הסירוס והעיקור הוא ברור ומוחלט ,כפי שנאמר " ָ
ּובאַ ְרצְ כֶם ל ֹא ַתעֲׂשּו" :שאסור לגרום לבעל חיים לאבד באופן מוחלט את יכולת הרבייה
ַת ְק ִריבּו לה'ְ ,
שלו .אך פעולה שגורמת לעיכוב יכולת ההולדה באופן זמני אינה נכללת באיסור הסירוס ,והיא
מותרת.
שנים רבות ארגוני צער בעלי חיים מנסים לחייב את רשויות המדינה שכל בעל חיים שנמסר מארגון
צער בעלי חיים ,או מכלבייה של עירייה תהיה חובה לסרס אותו.
אנו בארגון חותם פועלים כבר זמן רב במטרה להפנות משאבים לפיתוח וקידום אמצעי סירוס ועיקור
הורמונליים המותרים על פי ההלכה ,וכן על מנת למנוע חיוב מצד הרשויות לבצע סירוס ועיקור
כירורגי.
השבוע ,על אף כל המאמצים הרבים שאנו עושים בנושא ,בישיבת ועדת החינוך של הכנסת בראשותו
של חבר הכנסת יעקב מרגי ,התקבלו תקנות שמחייבות כל מי שמקבל כלב או חתול מכל גוף שהוא
לסרס אותו ,וכן על כל עירייה שהיא ,לסרס או לעקר את בעלי החיים שהיא מוסרת.
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נציגי הארגון שנכחו בוועדה הצטערו לגלות כי יו"ר הוועדה ,חה"כ מרגי המייצג מפלגה חרדית
הנאמנה לתורת ישראל ,אינו עושה מאמץ ולו המועט ביותר בכדי למנוע את קבלת התקנות,
שמשמעותם חיוב אזרחי המדינה ,חילונים דתיים וחרדים כאחד ,לעבור על איסור תורה באופן יזום.
אנו סבורים ששליחי הציבור בכנסת ,המייצגים נאמנות למסורת ישראל ,לא די להם בכך שימנעו
מהצבעות בנושא ים שאינם עולים בקנה אחד עם ההלכה היהודית ,אלא אף יביעו בתוקף את עמדת
ההלכה ויפעלו ככל יכולתם לסכל החלטות שמשמעותם פגיעה בתורת ישראל והדחת אזרחי המדינה
לפעול בניגוד למצוות התורה.
אנו בטוחים שחשיבותה של שמירת ההלכה בחוק הישראלי ובקרב אזרחי ישראל עומדת לנגד עיניו
של כבוד הרב ,ונודה לו אם יוכל לפעול בנושא אצל חה"כ מרגי ,על מנת שיוביל מהלך המבטל את
קבלת התקנות הבעייתיות הנ"ל.
בכבוד רב,
הרב דוד אייגנר
ארגון חותם – יהדות על סדר היום
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