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 המחלקותעל ידי   ובחתולי�בכלבי� טיפולה

  המקומיותרשויותב הווטרינריות

 

 

 תקציר 

לחיות מחמד השפעה . נפו� מאוד בישראל, בעיקר כלבי
 וחתולי
, גידול חיות מחמד
ה� משמשות מקור תעסוקה ושעשוע לילדי
 וגור
 מפיג בדידות , מרגיעה על בעליה�


ללא פיקוח וטיפול מתאימי
 כלבי
 , יחד ע
 זאת. עבור אנשי
 החיי
 בגפ

לפצוע בני אד
 וא� להדביק אות
 , וחתולי
 עלולי
 להיות מקור למטרדי
 שוני

 . המסוכנת שבה� היא מחלת הכלבת�במחלות שונות 

�להל� (השירותי
 הווטרינריי
 ובריאות המקנה 
ה
 )  השירותי
 הווטרינריי
ומופקדי
 , ) משרד החקלאות�� להל(יחידת סמ! של משרד החקלאות ופיתוח הכפר 


לרבות מחלת , ברמה הארצית על מניעת מחלות המשותפות לבעלי חיי
 ולבני אד
. על ריכוז אספקטי
 וטרינריי
 ברשויות המקומיות ופיקוח עליה
 ועוד, הכלבת

אחראית )  המחלקה הווטרינרית�להל� (המחלקה הווטרינרית ברשות המקומית 
בי� היתר , אותה של הרפואה הווטרינרית המונעתלבריאות הציבור מנקודת ר

 
באמצעות פיקוח על בעלי החיי
 בתחו
 הרשות לצור! מניעת מחלות ומטרדי

 .אחרי
 שבעלי חיי
 עלולי
 לגרו
 לבני אד

 

 פעולות הביקורת

�2009 י
בישראל בשנשאותרו הכלבת הגידול החד במספר מקרי מחלת על רקע 

ימקרהוהעובדה כי עיקר , 2010
בדק משרד ,  שאותרו נמצאו בקרב כלבי
 וחתולי

המחלקות הווטרינריות של  את טיפול 2010מבקר המדינה בחודשי
 מאי עד נובמבר 

 עיריותעשרהביקורת נערכה ב. הרשויות המקומיות בכלבי
 ובחתולי

1
שמונה ב, 

מועצות מקומיות
2

 מועצות אזוריותארבע ב
3

 
לשירות וטרינריאחד  ובאיגוד ערי
4

. 
 .בדיקות השלמה נערכו בשירותי
 הווטרינריי
 ובמשרד להגנת הסביבה

 

__________________ 

�שפרע� ותל אביב, קריית מוצקי�, קריית י�, קריית ביאליק, צפת, ירושלי�, חיפה, בת י�, באר שבע  1
 .יפו

 .קדימה ותל מונד�צור�, כפר יונה, כפר יאסי�, טורע�, וליס'ג, מכר�דיידה'ג, אבו סנא�  2
 .עמק חפר ומנשה, מטה אשר, חבל מודיעי�  3
 ).בתי מטבחיי� ופיקוח וטרינרי(איגוד ערי� אזור שומרו�   4
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 עיקרי הממצאי�

 מינוי והעסקה של וטרינר רשות

 במעמד של וטרינר  של כמה רשויות מקומיות בתחומ�י
 שפועלי
הווטרינרנמצא כי 
 לכלבי
 וחתולי
 בתחומ� ני
 נות
ועל כ� הטיפול שה,  על יד� כחוקורשות לא מונ

 .וקיאינו ח

עוד נמצא כי לא נקבע תק� מחייב על פיו יש לקבוע את היק� העסקה של וטרינר 
וכתוצאה מכ! מספר רשויות מקומיות העסיקו את וטרינר הרשות שלה� , רשות

 
בהיק� משרה שלא היה בו כדי לספק באופ� ראוי את השירותי
 שבסמכותו ובה

 .הטיפול בכלבי
 וחתולי

 

 בכלבי�טיפול הרשויות המקומיות 

1. 
 י ב ל כ י  ו ש י  ולא פעלו , מספקתאכיפהנמצא כי רשויות רבות לא ביצעו  :ר
להעלאת מודעות בעלי הכלבי
 שבתחומ� לגבי חובת
 לפנות לווטרינר הרשות 


 .וכ� לחסנו ולסמנו בשבב אלקטרוני, בבקשה לקבל רישיו� להחזקת הכלב שברשות
 .�כתוצאה מכ! כלבי
 רבי
 בתחומ� הוחזקו ללא רישיו

2. 
 י ב ל כ  
 ו ש י ר ל י  צ ר א ה ז  כ ר מ ל ח  ו ו י רשויות כמה נמצא כי  :ד
מקומיות לא העמידו לרשות וטרינר הרשות שלה� מחשב המחובר לרשת האינטרנט 


ולכ� לא הועברו דיווחי
 למרכז הארצי כנדרש , ותכנה לניהול מאגר מידע על כלבי
 .בחוק

3. 
 י נ כ ו ס מ  
 י ב ל כ ב ל  ו פ י ט ויות לא נמצא כי חלק מווטרינרי הרש: ה
ולא הפעילו , פעלו לאיתור כלבי
 מסוכני
 המוחזקי
 על ידי בעליה
 ללא רישיו�


את הסמכות הנתונה לה
 בחוק לתפיסת �
 . חר� המידע שהיה ברשות

4. 
 י ט ט ו ש מ  
 י ב ל כ ב ל  ו פ י ט בביקורת נמצא כי ישנ� רשויות  :ה
וקד הלוכדות כלבי
 משוטטי
 רק בעקבות תלונות המתקבלות במרבות מקומיות 

ואינ� מקיימות פעילות יזומה ללכידת כלבי
 , הרשותי או במחלקה הווטרינרית

 .משוטטי

עוד נמצא כי חלק מהרשויות המקומיות לא מעסיקות פקחי
 ייעודיי
 ללכידת 

תחנות ואי� לה� כלי רכב ייעודיי
 להובלת כלבי
 משוטטי
 ל, כלבי
 משוטטי

 .ההסגר

ה .5 פ י כ א ה ת  ו ל ו ע  אוכפות כי מרבית הרשויות המקומיותבביקורת נמצא  :פ
הטיפול בכלבי
 על פי חוקי העזר בנושא כלבי
 שהוציאה כל רשות מקומית את 

תקנות בעוד ששאר הרשויות המקומיות אוכפות את הטיפול בכלבי
 על פי , לעצמה
�קנס מינהלי (העבירות המינהליות 
2007�ז"התשס, ) כלבת ופיקוח על כלבי .

 קובעות עונשי
 ,המתקיימות במקביל, ות החקיקה דלעילמערכהועלה כי שתי 
 .שוני
 בגי� עברות זהות
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 תחנות ההסגר של הרשויות המקומיות

 
החקיקה הקיימת קובעת שני סוגי מאורות לצור! תצפית כלבת והסגרת בעלי חיי

 ומיועדות להסגרת 1934,  המוקמות מכוח פקודת הכלבת�מאורות בידוד : משוטטי


 המוקמות �ומאורות רשות , י
 וקופי
 שנשכו לצור! תצפית כלבתחתול, כלבי

2002�ג"התשס, מכוח החוק להסדרת הפיקוח על כלבי 
 ומיועדות להסגרת כלבי


 ").תחנות הסגר רשותיות"להל� יכונו שני סוגי המאורות . (משוטטי

ת .1 ו י ת ו ש ר ה ר  ג ס ה ה ת  ו נ ח ת ל  ש י  פ ר ג ו א ג ה  � ר ו ז י  הבדיקה :פ
עוד הועלה כי הקמת� של .  בתחנות הסגר ברחבי האר�העלתה כי קיי
 מחסור

שירותי
 הווטרינריי
 אי� וכי ל, תחנות הסגר רשותיות נעשתה ללא תכנו� כולל
 .ת תחנות כאלה ברחבי המדינהסתכנית אב מפורטת לפרי

ת .2 ו י ט ר פ ת  ו י ב ל כ מ  
 י ת ו ר י ש ת  ש י כ  נמצא כי כמה רשויות :ר
כלביות פרטיות שלא אושרו על ידי מקומיות רוכשות שירותי תחנת תצפית כלבת מ

 .השירותי
 הווטרינריי
 כנדרש בחוק

ת .3 ו י ת ו ש ר ר  ג ס ה ת  ו נ ח ת ת  מ ק הבדיקה העלתה כי רק חלק  :ה
וכי , מהרשויות המקומיות הקצו תקציב מיוחד להקמת תחנות הסגר רשותיות

 .מרבית� לא הקימו כלל תחנות כאלה

עשו כ� ללא , גר רשותיתנמצא כי חלק מהרשויות המקומיות שהקימו תחנת הס
כי הוועדות המקומיות ו, או בניגוד להיתרי
 קיימי
, היתרי בנייה כנדרש בחוק

לתכנו� ולבנייה לא פיקחו כנדרש על הקמת� של תחנות הסגר רשותיות ולא נקטו את 
 .האמצעי
 העומדי
 לרשות� לאכיפת הוראות החוק

ות ההסגר הרשותיות שלה� נמצא כי חלק מהרשויות המקומיות הפעילו את תחנעוד 
 רשויות מקומיות אחרות התקשרו בניגוד לחוק ע
 כלביות וכי, ללא רישיו� עסק

 .לש
 קבלת שירותי תחנת הסגר, פרטיות שפעלו ללא רישיו� עסק

בבדיקה הועלה כי חלק מתחנות ההסגר הרשותיות אינ� עומדות בתנאי
 שנקבעו 
 
, )החזקה שלא לצרכי
 חקלאיי
) (הגנה על בעלי חיי
(בתקנות צער בעלי חיי

2009�ט"התשס ,
 .וה� אינ� ראויות להחזקת בעלי חיי

עוד הועלה כי השירותי
 הווטרינריי
 לא הפעילו פיקוח שיטתי ויזו
 על תחנות 
וכי הביקורות שבוצעו על ידיה
 היו , ההסגר הרשותיות ועל הכלביות הפרטיות

 . תלונותבעקבותבעיקר 

 

 ומיות בחתולי רחובטיפול הרשויות המק

תופעת ריבוי חתולי הרחוב יוצרת בעיה מורכבת ורחבת היק� הנוגעת למרבית 
בנסיבות מסוימות חתולי הרחוב מהווי
 מטרד של ממש וסכנה לבריאות . הציבור
 .הציבור
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זאת . חתולי הרחובהטיפול בנמצא כי החקיקה הקיימת אינה מסדירה את נושא 
�"פסיקות בג, ועוד

5
אוד את סמכות
 של וטרינרי רשות לדלל את  הגבילו מ


וקבעו כי יש לאז� זאת ע
 זכות
 של , אוכלוסיית חתולי הרחוב באמצעות המתת

 .החתולי
 לקיו

נמצא כי חלק מהרשויות המקומיות לא הקימו מקלט לחתולי רחוב לכודי
 כנדרש 
וכי , 2008לטיפול בחתולי רחוב שהוציאו השירותי
 הווטרינריי
 בשנת בהנחיות 

 .רוב הרשויות המקומיות לא הסדירו תחנות האכלה לחתולי רחוב

, כאמצעי לצמצו
 התרבות
 של חתולי הרחובנמצא כי מדיניות של עיקור וסירוס 
והיא תלויה בעיקר בווטרינר הרשות , ננקטת רק על ידי חלק מהרשויות המקומיות

נה למטרדי
 ברוב המקרי
 היא מתמקדת במת� מע. ובתקציב העומד לרשותו
 .ואי� מדיניות כוללת ותכנית פעולה ארוכת טווח, מקומיי
 בלבד

 

 סיכו� ומסקנות

 
הדוח חוש� התנהלות לקוייה של רשויות מקומיות רבות באופ� טיפול� בכלבי
והיעדר פיקוח סדור של השירותי
 הווטרינריי
 על פעולות , ובחתולי רחוב שבתחומ�

 .הרשויות המקומיות בתחו
 זה

הרשויות המקומיות לפעול להעלאת מודעות בעלי הכלבי
 שבתחומ� לגבי חובת
 על 

כמו כ� . לחסנו ולסמנו בשבב אלקטרוני, לקבל רישיו� להחזקת הכלב שברשות

 
עליה� להפעיל את הסמכות הנתונה לה
 בחוק ולתפוס כלבי
 מסוכני
 המוחזקי
 .י
ללא רישיו� ולנקוט בפעולות יזומות ללכידת כלבי
 משוטט


המשרד להגנת הסביבה , בשיתו� ע
 משרד הפני
, על השירותי
 הווטרינריי
ולפעול , לגבש תכנית ארצית לפריסת תחנות הסגר רשותיות, והרשויות המקומיות

 
, )הגנה על בעלי חיי
(להקמת� של תחנות שיעמדו בדרישות חוק צער בעלי חיי
�להל� ( 1994�ד"התשנ
כל זאת . השירותי
 הווטרינריי
ונהלי , ) חוק צער בעלי חיי

, ) חוק התכנו� והבנייה�להל�  (1965�ה"התשכ, בכפו� להוראות חוק התכנו� והבנייה

�להל�  (1968�ח"התשכ, וחוק רישוי עסקי
כמו כ� על ).  חוק רישוי עסקי

השירותי
 הווטרינריי
 לקיי
 פיקוח סדור ושיטתי על תחנות ההסגר שמפעילות 
 .לטיפול בכלבי
 וחתולי
הרשויות המקומיות 

הביקורת העלתה כי בעוד שתפקיד� של הרשויות המקומיות בכל הקשור לטיפול 
חסרה הסדרה מקיפה דומה בנוגע לחובת� , בכלבי
 מוסדר בחוקי
 ובתקנות


 .ולסמכות� של רשויות מקומיות בכל הקשור לטיפול בחתולי

רדי
 הנגרמי
 על יד
 סוגיית הקצב ההול! וגדל של התרבות חתולי הרחוב והמט
, על השירותי
 הווטרינריי
. אינה יכולה להיפתר על ידי הרשויות המקומיות לבד�

__________________ 

˙�ÂÓÚ Â˙˙  4884/00 �"בג; תקדי	, 'ÏÂ˙Á‰ ÔÚÓÏ ‰˙ÂÓÚ‰ 'Á‡Â „¯Ú ˙ÈÈ¯ÈÚ � 6446/96 �"בג  5
Á‡Â ˙ÂÈÁÏ ˙ÂÈÁÏ '� 'Á‡Â ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó· ‰„˘· ÌÈÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï‰�Ó' ,202) 5(ח"ד נ"פ. 
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תכנית משרד הפני� והרשויות המקומיות לגבש , בשיתו המשרד להגנת הסביבה
 .ות הנשקפות מחתולי הרחובסכנהשנתית להתמודדות ע� �ארצית רב

 את תפקיד� ובכלל זה הטיפול על מנת לאפשר לווטרינרי הרשות למלא כראוי
על משרד הפני� בשיתו השירותי� הווטרינריי� לקבוע תק� , בכלבי� ובחתולי�

 .מחייב להיק העסקתו של וטרינר רשות

 

♦ 
 

 מבוא 

, תושבי ערי�, צעירי� ומבוגרי�, גידול חיות מחמד נפו� מאוד בישראל בקרב משפחות ויחידי�
 מהאוכלוסייה היהודית 32%�כ, 2007 חברת סקרי� ביוני על פי סקר שערכה. מושבי� וקיבוצי�

 מגדלי� 10%� מה� מגדלי� כלבי� וכ20%�כ: מגדלי� חיות מחמד) ומעלה 18בני (הבוגרת 
ה% משמשות מקור תעסוקה , ממחקרי� עולה כי לחיות מחמד השפעה מרגיעה על בעליה%. חתולי�

 .בגפ�ושעשוע לילדי� ומפיגות את בדידות� של אנשי� החיי� 

עלולי� להוות סכנה לבני , או חיי� ללא בעלי�, אול� כלבי� וחתולי� שאינ� מטופלי� כנדרש
לפצוע בני אד� , ללא פיקוח וטיפול מתאימי� ה� עלולי� להיות מקור למטרדי� שוני�. האד�

מחלה נגיפית חשוכת ,  המסוכנת שבה% היא מחלת הכלבת�וא' להדביק אות� במחלות שונות 
 .ברת ברוק על ידי נשיכה ופוגעת בכל היונקי� בעלי ד� ח�מרפא המוע

2002�ג"התשס, החוק להסדרת הפיקוח על כלבי�, ) פקודת הכלבת�להל%  (1934, פקודת הכלבת 
נועדו להסדיר את המלחמה בכלבת , והתקנות שהותקנו על פיה�, ) חוק הפיקוח על כלבי��להל% (

�להל%  (רותי� הווטרינריי� ובריאות המקנההשי. ואת נוהלי החזקת הכלבי� כחיות מחמד 
 מופקדי� ברמה ,יחידת סמ, של משרד החקלאות ופיתוח הכפרהמהווי�  ,)השירותי� הווטרינריי�

על ריכוז של , לרבות מחלת הכלבת, הארצית על מניעת מחלות המשותפות לבעלי חיי� ולבני אד�
 .דועו, אספקטי� וטרינריי� ברשויות המקומיות ועל פיקוח�

�א"התשי, )א(צו המועצות המקומיות , ) פקודת העיריות�להל% ] (נוסח חדש[פקודת העיריות 
 צווי המועצות �להל%  (1958�ח"התשי, )מועצות אזוריות(וצו המועצות המקומיות , 1950

קובעי� כי בי% חובותיה של רשות מקומית כלולה הדאגה לתחומי התברואה , )המקומיות
המחלקה הווטרינרית ברשות המקומית אחראית לבריאות הציבור . ומהולבריאות הציבור בתח

עליה לפעול למניעת מחלות ומטרדי� אחרי� , בי% השאר: מנקודת ראותה של הרפואה הווטרינרית
 .באמצעות פיקוח על בעלי החיי� בתחומה, העוברי� מבעלי חיי� לבני אד�

 

 

 פעולות הביקורת 

 והעובדה כי 2010�2009 י�בישראל בשנשאותרו הכלבת לת הגידול החד במספר מקרי מחעל רקע 
טיפול הרשויות המקומיות ראו להל% בפרק  ( שאותרו נמצאו בקרב כלבי� וחתולי��מקריהעיקר 
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 את הטיפול של הרשויות 2010 בדק משרד מבקר המדינה בחודשי� מאי עד נובמבר ,)בכלבי�
, 7בשמונה מועצות מקומיות, 6יריותהביקורת נערכה בעשר ע. המקומיות בכלבי� ובחתולי�

בדיקות השלמה נערכו . 9 ובאיגוד ערי� אחד לשירותי� וטרינריי�8בארבע מועצות אזוריות
 .בשירותי� הווטרינריי� ובמשרד להגנת הסביבה

 

 

 המחלקות הווטרינריות של הרשויות המקומיות

 בהסכמת מנהל �ת מקומית פקודת הכלבת מגדירה רופא וטרינר עירוני כרופא וטרינר שמינתה רשו
וטרינר ).  וטרינר הרשות�להל% ( להיות רופא וטרינר של אותה רשות �השירותי� הווטרינריי� 

ה� בעלי סמכויות , והמפקחי� הכפופי� לו, העומד בראש המחלקה הווטרינרית שלה, הרשות
.  אות�שונות הקשורות בשמירת בריאות הציבור בתחו� שיפוטה של הרשות המקומית שמינתה

המחלקה הווטרינרית של הרשות המקומית אחראית לטיפול בכלבי� ובחתולי� , בי% יתר תפקידיה
 .הנמצאי� בתחומה

 

 סמכויות וחובות של הרשות המקומית בנוגע לטיפול בכלבי� וחתולי�

פקודת העיריות וצווי המועצות המקומיות מקני� לרשות המקומית סמכויות הקשורות בטיפול 
 :כמפורט להל%, עלי חיי� שאי% לה� בעלי�בכלבי� ובב

העיריה תורה בדבר רישומ� והחזקת� של כלבי� " לפקודת העיריות קובע כי )א(247סעי' 
, במקומות ציבוריי�, או מניחי� לה� לשוטט, הפקר או כלבי� שה� מוחזקי��והשמדת� של כלבי

 ."שלא לפי התנאי� שנקבעו

מועצות (צו המועצות המקומיות  ל)8)(א(63וסעי'  ,)א(צו המועצות המקומיות ל) 8(146סעי' 
לאחוז , להטיל איסורי� והגבלות, לקבוע סדרי� "המועצה מוסמכתכי , בי% היתר, קובעי�) אזוריות

 כדי להבטיח את בריאות �בעלי� ומחזיקי� שה� יאחזו באמצעי�  ,באמצעי� ולחייב תושבי�
ולרבות מחלות ונגעי� של בעלי חיי� (נגעי� למנוע הופעת� והתפשטות� של מחלות ו... הציבור
 ...". בעלי חיי� שאי% לה� בעלי� ...להשמיד ... )וצמחי�

 

 סמכויות וחובות של וטרינר הרשות בנוגע לטיפול בכלבי� וחתולי� 

שליחותו של הרופא הווטרינר היא "קובע כי , 1991�א" התשנ,חוק הרופאי� הווטרינרי� ל2סעי' 
 ולהג% על האד� מפני ...למנוע מחלותיה� ולרפא אות�, � של בעלי חיי�למנוע ולהקל על סבל

 ...".סכנות ונזקי� שמקור� מחלות בעלי חיי�

__________________ 

�שפרע� ותל אביב, קריית מוצקי�, קריית י�, קריית ביאליק, צפת, ירושלי�, חיפה, בת י�, באר שבע  6
 .יפו

 .דימה ותל מונדק�צור�, כפר יונה, כפר יאסי�, טורע�, וליס'ג, מכר�דיידה'ג, אבו סנא�  7
 .מנשה ועמק חפר, מטה אשר, חבל מודיעי�  8
 ).בתי מטבחיי� ופיקוח וטרינרי(איגוד ערי� אזור שומרו�   9
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הגנה (התקנות שהותקנו על פיה� ותקנות צער בעלי חיי� , חוק הפיקוח על כלבי�, פקודת הכלבת
ות צער בעלי  תקנ�להל%  (2009 �ט "התשס, )החזקה שלא לצרכי� חקלאיי�) (על בעלי חיי�

מחייבי� את הרשויות המקומיות ואת וטרינרי הרשויות לנקוט פעולות שונות הקשורות , )חיי�
חקיקה זו מעניקה לווטרינר הרשות ולמפקח סמכויות שלטוניות . בטיפול בכלבי� ובחתולי�

תפיסה ,  לחצרי�כגו% סמכויות כניסה, ג� כאלו שעלולות לפגוע בזכויות חוקתיות, שונות
 :דהוהשמ

 לפקודת הכלבת מקני� לווטרינר הרשות את הסמכות להורות על החזקת כלבי� 6� ו4סעיפי� 
 מקנה לווטרינר הרשות ולמפקח סמכות כניסה למקו� ללא צו וסמכויות 8סעי' . וחתולי� בבידוד

 .תפיסה ג� של כלבי� ושל חתולי�

סמכות להנפיק רישיו%  לחוק הפיקוח על כלבי� מקני� לווטרינר הרשות את ה6� ו3סעיפי� 
 קובע מקרי� מסוימי� אשר בה� יידרש וטרינר 8סעי' . להתנות בו תנאי� ולבטלו, להחזקת כלב

 מקני� לווטרינר 15� ו13סעיפי� .  הארצי במשרד החקלאותהרשות למסור דיווח למרכז הרישו�
 בכל מקרה חיפוש וחקירה, וכ% סמכויות כניסה, הרשות ולמפקח סמכות להורות על תפיסת כלב

 מתיר לווטרינר הרשות ולמפקח להמית כלב במקרי� 14סעי' . של חשד לעברה על החוק
 .מסוימי�

ג% , בית מחסה, בית גידול, כאתר פעילות)  מתק%�להל% " (מיתק%"תקנות צער בעלי חיי� מגדירות 
 מתק% כזה וקובעות כי מי שאחראי על, פנסיו%, פינת ליטו', פינת חי, מאורת רשות, חנות, חיות

 .צרי, להעביר לווטרינר הרשות דוח על בדיקות בעלי חיי� במתק%

לש� מניעת סכנות , %מכא% שעל וטרינרי הרשויות מוטלת חובה לפקח על כלבי� וחתולי� בתחומ
 .לאד�וכ% לש� מניעת מטרדי� הנגרמי� על ידיה� , ומחלות שמקור% בבעלי חיי� אלו

 

 מינוי והעסקה של וטרינר רשות

האמור לעיל עולה כי וטרינר רשות הוא הגור� המוסמ, לבצע את הפעולות אשר יבטיחו כי מ% 
הרשות המקומית תוכל להפעיל את סמכויותיה ולספק שירותי� חיוניי� בתחו� הטיפול בכלבי� 

וטרינר רשות הינו רופא וטרינר שמונה על ידי רשות מקומית להיות , כאמור. וחתולי� לתושביה
, מכא% שעל כל רשות מקומית למנות לעצמה וטרינר רשות שיפעל בתחומה. שלהוטרינר הרשות 

על פי פקודת הכלבת . על מנת שהיא תוכל להעניק לתושביה את השירות שבסמכות הווטרינר
יצוי% כי על פי פקודת . מינויו של וטרינר רשות כפו' להסכמת מנהל השירותי� הווטרינריי�

 .ה ימונה על ידי מועצת העירוטרינר רשות של עיריי, העיריות

דר, נוספת למת% שירותי� וטרינריי� ברשויות מקומיות היא על ידי איגוד ערי� שהוק� למטרה זו 
וטרינר שמונה  באמצעות רופא, ) חוק איגודי ערי��להל%  (1955�ו"התשט, על פי חוק איגודי ערי�

 .כחוק על ידי האיגוד

פול בכלבי� ובחתולי� בתחומ% נעשה באמצעות בביקורת נמצאו רשויות מקומיות שהטי .1
 :להל% שתי דוגמאות. בלי שה% מינו אותו כווטרינר הרשות שלה%, וטרינר של רשות מקומית אחרת

Ô È ˜ ˆ Â Ó  ˙ È È ¯ ˜ Â  Ì È  ˙ È È ¯ ˜  ˙ Â È ¯ È Ú: ,פעלו עיריות קריית ביאליק1980 במהל  ,
נמצא . שירותי� וטרינריי�להקמת איגוד ערי� ל)  שלוש העיריות�להל% (קריית י� וקריית מוצקי% 

2כנדרש בסעי' , כי שר הפני� לא אישר את הקמת האיגוד וממילא לא פורס� ברשומות צו מקי�
 לא אושרה פעילותו של איגוד ,2010בנובמבר , יו� הביקורתסעד למועד . לחוק איגודי ערי�) א(

 .הערי�
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יות לשת' פעולה ביניה% בחרו שלוש העיר, עוד נמצא כי א' על פי שלא קיבלו את אישור השר
במסגרת שיתו' הפעולה ניתנו השירותי� . בכל הקשור למת% שירותי� וטרינריי� בתחומ%

הווטרינריי� בתחו� עיריות קריית י� וקריית מוצקי% על ידי וטרינר הרשות של עיריית קריית 
 .ביאליק

חר על ידי ועדת הועלה כי וטרינר הרשות של עיריית קריית ביאליק מונה לתפקידו לאחר שנב
. ל"וכי מנהל השירותי� הווטרינריי� נת% את הסכמתו למינוי הנ, בחינה משותפת לשלוש העיריות

 .והעסיקה אותו מאז במשרה מלאה, 2004עיריית קריית ביאליק אישרה את מינויו במרס 

אליק היה וטרינר הרשות של עיריית קריית בי, 2010בנובמבר , נמצא כי עד למועד סיו� הביקורת
בלי שה% קיבלו , אחראי לטיפול בכלבי� ובחתולי� בתחומ% של עיריות קריית י� וקריית מוצקי%

 .החלטה על מינויו לווטרינר הרשות שלה%

 ÔÓÂÁ˙· ÏÚÂÙ˘ ¯�È¯ËÂÂ‰ ÈÎ ÔÈ˜ˆÂÓ ˙ÈÈ¯˜Â ÌÈ ˙ÈÈ¯˜ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÂÁÎ Ô„È ÏÚ ‰�ÂÓ ‡Ï ˙Â˘¯ ¯�È¯ËÂ Ï˘ „ÓÚÓ· ,ÈË‰ ÔÎ ÏÚÂ ÌÈ·ÏÎÏ Ô˙Â� ‡Â‰˘ ÏÂÙ

È˜ÂÁ Â�È‡ ÔÓÂÁ˙· ÌÈÏÂ˙ÁÂ .ÔÈ„Î ˙Â˘¯ ¯�È¯ËÂ ÔÓˆÚÏ ˙Â�ÓÏ ‰Ï‡ ˙ÂÈ¯ÈÚ ÏÚ. 

 ומפברואר 2011עיריות קריית י� וקריית מוצקי% מסרו בתשובותיה% למשרד מבקר המדינה ממרס 
 כי לאור ממצאי הביקורת ה% פעלו ללא דיחוי לאישור מינויו של וטרינר הרשות,  בהתאמה2011

וכי ה% פועלות בשיתו' פעולה ע� עיריית קריית , של עיריית קריית ביאליק לווטרינר הרשות שלה%
 .ביאליק לצור, הקמת איגוד ערי� וטרינרי

‚  ˙ Â È Ó Â ˜ Ó ‰  ˙ Â ˆ Ú Â Ó ‰'‰ „ È È „-¯ Î Ó ,‚'Û È Ò ‡ È  ¯ Ù Î Â  Ò È Ï Â: השירותי� 
 שלוש �להל% (וליס וכפר יאסי' 'ג, מכר�דיידה'הווטרינריי� בתחו� המועצות המקומיות ג

ניתני� על ידי וטרינר הרשות של , לרבות הטיפול בכלבי� ובחתולי�, )המועצות המקומיות
 .המועצה המקומית אבו סנא%

וטרינר ברשויות " התקיי� במחוז הצפו% של משרד הפני� דיו% בנושא 1995הועלה כי ביולי 
מנהלת הלשכה , בהשתתפות נציגי המועצות, "מכר�דיידה'כפר יאסי' וג, אבו סנא%, וליס'ג

המועצה המקומית אבו סנא% תיקח על "בדיו% הוחלט כי . הווטרינרית בעכו ונציגי משרד הפני�
 הוראת קבע �תיחת"וכי , "עצמה את הטיפול בהלי, המכרז והעסקתו של הווטרינר ותשלו� שכרו

 ...".מ אבו סנא%"להעביר חלקה של כל רשות למו

ה המקומית אבו סנא% משמש בתפקידו לאחר שזכה  כי וטרינר הרשות של המועצעוד הועלה
 .וכי מנהל השירותי� הווטרינריי� נת% את הסכמתו למינוי זה, במכרז שפרסמה מועצת אבו סנא%

וטרינר הרשות של המועצה , 2010בנובמבר , נמצא כי עד למועד סיו� הביקורתבביקורת 
, לל זה לטיפול בכלבי� ובחתולי�ובכ, המקומית אבו סנא% היה אחראי למת% שירותי� וטרינריי�

בתחומ% של שלוש המועצות המקומיות בלי שה% קיבלו החלטות נפרדות על מינויו לווטרינר 
 .הרשות שלה%

‚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó'‰„ÈÈ„-¯ÎÓ ,‚' ÈÎ ÛÈÒ‡È ¯ÙÎÂ ÒÈÏÂ
ÁÎ Ô‰È„È ÏÚ ‰�ÂÓ ‡Ï ˙Â˘¯ ¯�È¯ËÂ Ï˘ „ÓÚÓ· ÔÓÂÁ˙· ÏÚÂÙ˘ ¯�È¯ËÂÂ‰˜Â , ÔÎ ÏÚÂ

È˜ÂÁ Â�È‡ ÔÓÂÁ˙· ÌÈÏÂ˙ÁÂ ÌÈ·ÏÎ· ÂÏ˘ ÏÂÙÈË‰ . ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˘ÂÏ˘ ÏÚ
ÔÈ„Î ˙Â˘¯ ¯�È¯ËÂ ÔÓˆÚÏ ˙Â�ÓÏ. 
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בביקורת נמצא כי לא נקבע תק% מחייב על פיו יש לקבוע את היק' העסקה של וטרינר רשות  .2
כתוצאה . שויות מקומיות שונותאופיי% ודפוסי פעילות% של ר, הנגזר מ% הצרכי� הנובעי� מגודל%

מכ, נמצאו מקרי� בה� רשויות מקומיות שהעסיקו את וטרינר הרשות שלה% בהיק' משרה שלא 
 .היה בו כדי לספק באופ% ראוי את השירותי� שבסמכותו ובה� הטיפול בכלבי� וחתולי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˜˙ ÚÂ·˜Ï ÌÈÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÛÂ˙È˘· ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ Ô
˙Â˘¯ ¯�È¯ËÂ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ Û˜È‰Ï ·ÈÈÁÓ .‰ÊÎ Ô˜˙ , Ï˘ ‰ÈÈÙÂ‡Â ‰Ï„Â‚ ÏÚ ÒÒ·˙È˘

˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ,ÂÈ˙Â·ÂÁ ÏÎ ˙‡ ˘¯„�Î Úˆ·Ï ˙Â˘¯‰ ¯�È¯ËÂÂÏ ¯˘Ù‡È , ‰Ê ÏÏÎ·Â
˘¯„�Î ÌÈÏÂ˙Á·Â ÌÈ·ÏÎ· ÏÂÙÈË. 

 

 

 טיפול הרשויות המקומיות בכלבי�

ומית הוא ההגנה על בריאות  הווטרינרית ברשות המקהאחד התפקידי� החשובי� של המחלק
בני אי% כיו� אפשרות להציל את , בהיותה חשוכת מרפא. ובעיקר המלחמה במחלת הכלבת, הציבור

מניעת . והמוות ודאי ומוחלט, מרגע הופעת התסמיני� הראשוני�,  שנדבקו בהחיי�האד� או בעלי ה
. לאחר החשיפה לנגי'וחיסו% בני אד� , המחלה נעשית על ידי חיסו% בעלי חיי� מבעוד מועד

כגו% כלבי� , חיות בית: הנפגעי� הפוטנציאליי� מכלבת באזורנו ה� בעלי חיי� משלושה סוגי�
 .נמיות וגיריות, זאבי�, תני�, כגו% שועלי�, וחיות בר; צא% וסוסי�, כגו% פרות, בהמות; וחתולי�

 מתו בישראל 1971עד  1948בי% השני� .  בני אד� ברחבי העול�50,000�בכל שנה מתי� מכלבת כ
לא אובחנה בישראל מחלת הכלבת אצל בני )  שני�25 (1996 עד 1971�מ.  בני אד� מהמחלה27

 נפטרו בישראל שלושה בני � תקופה של שנה אחת � 1997 לדצמבר 1996אול� בי% דצמבר , אד�
מאז .  נפטרה מהמחלה אישה שננשכה על ידי חתול באזור ירוח�2003ובשנת , אד� מכלבת

 .אובחנה המחלה בבעלי חיי� בלבד

 :להל% ריכוז מקרי הכלבת שאובחנו בישראל בעשור האחרו%
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בעשור האחרו% . מהנתוני� לעיל עולה כי בכל כמה שני� מתרחשת התפרצות של מחלת הכלבת
עוד . 2010�ו 2009והשנייה בשני� , 2003�ו 2002הראשונה בשני� : היו שתי התפרצויות כאלה

החל בשנת .  אובחנו רוב מקרי הכלבת בקרב אוכלוסיית חיות הבר2005 עד 2000 עולה כי בשני�
 .ורוב המקרי� שאובחנו היו בקרב אוכלוסיית הכלבי�,  חל שינוי במאפייני הנגי'2005

כאמצעי מרכזי למלחמה בכלבת , מכא% שהטיפול של הרשויות המקומיות בכלבי� שבתחומ%
לצור, טיפול יעיל נדרשת הרשות . חשיבות גדולההוא בעל , ולשמירה על בריאות הציבור
 :כמפורט להל%, המקומית לנקוט פעולות מניעה

 

 רישוי כלבי�

, לחוק הפיקוח על כלבי� קובע כי אד� לא יחזיק כלב שגילו עולה על שלושה חודשי�) א(2סעי' 
טרינר רישיו% יינת% לבעל הכלב על ידי ו. אלא א� כ% יש ברשותו רישיו% תק' להחזקת הכלב

עוד קובע החוק כי הרישיו% יהיה בתוק' בהתקיי� . הרשות שבתחומה הוא מתגורר דר, קבע
�ה"התשס, תקנות להסדרת הפיקוח על כלבי�בשולמו האגרות שנקבעו : שלושת התנאי� האלה

הכלב ; עורי בשבב אלקטרוני�הכלב סומ% סימו% תת; ) תקנות הפיקוח על כלבי��להל%  (2005
 .חוס% נגד כלבת

עורי בשבב אלקטרוני על ידי �לחוק הפיקוח על כלבי� קובע כי כלב יסומ% סימו% תת) א(4סעי' 
תקנות הפיקוח על כלבי� א' קובעות כי טר� הסימו% . 10או על ידי וטרינר מוסמ,, וטרינר רשות

 . כי הכלב לא סומ% בעבר על ידי וטרינר אחר11יוודא הווטרינר בעזרת קורא שבבי�

__________________ 

 .רופא וטרינר שקיבל הרשאה ממנהל השירותי� הווטרינריי� לסמ כלבי� בשבב אלקטרוני  10
 .עורי בשבב אלקטרוני�מכשיר שבאמצעותו נית לקרוא סימו תת  11
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קובע כי אד� לא , ) תקנות החיסו%�להל%  (2005�ה"התשס, )חיסו%(ות הכלבת לתקנ) א(3סעי' 
על פי . ובלבד שלא חלפה שנה מיו� חיסונו האחרו%, יחזיק כלב אלא א� כ% הכלב חוס% נגד כלבת

וטרינר רשות או על ידי , חיסו% כלבי� נגד כלבת יבוצע על ידי וטרינר ממשלתי, תקנות החיסו%
 .12מחס% מורשה

רת נמצא כי בדר, כלל הרשויות המקומיות מקיימות באופ% תקי% את הלי, הנפקת בביקו
 ליידע את כלל התושבי� 13וכי בכמה מקרי� פעלו וטרינרי רשויות,  להחזקת כלבי�תהרישיונו

 .בדבר החובה לבקש רישיו% להחזקת כלב

ת לווטרינר עוד נמצא כי בחלק מהרשויות המקומיות בעלי הכלבי� אינ� מודעי� לחובת� לפנו
. ווטרינרי הרשות שלה% לא פעלו ליידע את התושבי� בדבר חובה זו, הרשות בבקשה לקבל רישיו%

כ, לדוגמה הנפיקו . בתחו� רשויות מקומיות אלו מוחזקי� כלבי� רבי� ללא רישיו% כחוק, לפיכ,
 בלבד  כלבי�525�ו, 22, 8�המועצה המקומית טורע% ועיריית צפת רישיונות ל, עיריית שפרע�

 .בהתאמה

 ÏÚ ÈÎ ÔÚ¯ÂË ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ ÌÚ¯Ù˘Â ˙Ùˆ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÈÏÚ· ¯Â·Èˆ ˙ÂÚ„ÂÓ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰ÏÂ ˙¯·‚ÂÓ ‰ÙÈÎ‡ Úˆ·Ï Ô‰Ï˘ ˙ÂÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰

˙Â˘¯‰ ¯�È¯ËÂÂÓ Ì·ÏÎ ˙˜ÊÁ‰Ï ÔÂÈ˘È¯ Ï·˜Ï Ì˙·ÂÁÏ ÔÓÂÁ˙· ÌÈ·ÏÎ‰ , Â�ÓÒÏÂ Â�ÒÁÏ
È�Â¯Ë˜Ï‡ ··˘·. 

 

  הארצי לרישו� כלבי�דיווח למרכז

 לחוק הפיקוח על 7הוק� מתוק' סעי' )  המרכז הארצי�להל% (המרכז הארצי לרישו� כלבי� 
כדי לסייע בהשגת פרטי� בזמ% אמת על כלבי� שהונפקו לה� רישיונות על ידי הרשויות , כלבי�

 ותקנות החוק. 2005והחל לפעול ע� התקנת תקנות הפיקוח על כלבי� בשנת , המקומיות השונות
על ; הפיקוח על כלבי� מחייבי� את וטרינר הרשות לדווח למרכז הארצי על סימו% או חיסו% כלב

שנמצא או , על כלב מסומ% שאבד; על שינוי בפרטי הבעלי�; מת% או ביטול רישיו% להחזקת כלב
פרטי� על התנהגות תוקפנית , כ% ה� מחייבי� אותו לתת פרטי� על כלב שתק' או שנש,. שמת

 . או הוצאתו ממנהלתחנת הסגרוכ% על הכנסת כלב , ל כלב או על רישו� כלב כמסוכ%ש

וטרינר  עמיד לרשותלהמקומית הרשות על ה,  לחוק הפיקוח על כלבי�)ז(8על פי סעי'  .1
 ."אמצעי� מספקי� לצור, מסירת דיווחי� למרכז הרישו� וקבלת דיווחי� ממרכז זה" רשותה

על כלבי� קובע כי דיווחי וטרינר הרשות יועברו למרכז הארצי לתקנות הפיקוח ) א(16סעי' 
 .בדואר אלקטרוני במבנה ובאופ% הקבועי� בתוספת השנייה לאות% תקנות

נמצא כי כמה מהרשויות המקומיות לא מעמידות לרשות וטרינר הרשות מחשב ותכנה המתאימה 
 מעדכני� את הנתוני� באופ% ובשל כ, וטרינרי הרשות שלה% אינ�, לניהול מאגר מידע על כלבי�

 .דבר זה פוגע בפיקוח הלכה למעשה על כלבי� המוחזקי� ברישיו% בידי אזרחי�. עקבי וסדיר

כ, לדוגמה עיריית שפרע� והמועצה המקומית טורע% לא העמידו לרשות וטרינרי הרשות שלה% 
% התעכבה המועצה המקומית אבו סנא. מחשב מקושר לרשת האינטרנט ומצויד בתכנה המתאימה

__________________ 

 .א וטרינר שקיבל הרשאה ממנהל השירותי� הווטרינריי� לחס כלבי� נגד כלבתרופ  12
 .וטרינרי הרשות של המועצה המקומית כפר יונה והמועצה האזורית עמק חפר  13
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ומדי פע� נחסמה אפשרות השימוש בה , שוב ושוב בתשלו� דמי השימוש עבור התכנה המתאימה
מכא% שווטרינרי הרשויות הללו לא יכלו להעביר דיווחי� למרכז הארצי . בפני וטרינר הרשות שלה

 .או לקבל ממנו מידע

צה תיקנה את המוע"המועצה המקומית אבו סנא% מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי 
 ".הליקוי וזאת על ידי תשלו� דמי השימוש הדרושי� והווטרינר מדווח למרכז באופ% סדיר

ÔÚ¯ÂË ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ ÌÚ¯Ù˘ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÎ˘ ÍÎ· ‡Ï
 ‰�Î˙· „ÈÂˆÓÂ Ë�¯Ë�È‡‰ ˙˘¯Ï ¯˘Â˜Ó‰ ·˘ÁÓ Ô‰Ï˘ ˙Â˘¯‰ ¯�È¯ËÂ ˙Â˘¯Ï Â„ÈÓÚ‰

„‰ ˙·ÂÁ ÈÂÏÈÓ Ì˘Ï ‰ÓÈ‡˙Ó‰Èˆ¯‡‰ ÊÎ¯ÓÏ ÁÂÂÈ ,Ú�ÓÂÚ‚ÙÂ Â„È˜Ù˙ ˙‡ Úˆ·Ï Â�ÓÓ Â 
Èˆ¯‡‰ ÊÎ¯Ó‰ Ì˜Â‰ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓ·. 

על וטרינר מוסמ, לדווח אחת לשבוע לווטרינר הרשות על , על פי תקנות הפיקוח על כלבי� .2
על וטרינר הרשות לדווח אחת לשבוע למרכז הארצי על הכלבי� שסימ% בעצמו . הכלבי� שסימ%

מכא% שקיימת . � הרשות המקומית שסומנו על ידי וטרינרי� מוסמכי� אחרי�ועל הכלבי� בתחו
אפשרות כי דיווח על סימו% כלב בשבב יועבר למרכז הארצי כשבועיי� לאחר ביצוע הסימו% 

 .בפועל

בשל ו,  היעדר אמצעי� מתאימי� להעברת הדיווחי� למרכז הארציעולה כי בשלמהאמור לעיל 
 אול� כלבי� שסומנו בשבבישנ� ,  בפועל לבי% הדיווח למרכז הארצישחול' בי% הסימו%פרק הזמ% 
 . טר� הועבר למרכז הארצי כ,הדיווח על

אושר לשימוש כל שבב אלקטרוני שעומד , 2004על פי חוזר השירותי� הווטרינריי� מנובמבר 
, השבב נרש� במרכז הרישו� טר� שהכלב סומ% בו: "ובה% בי% היתר, בדרישות המפורטות בחוזר

אישור הרש� יכלול את מספר השבב ואת פרטי המסמ% . ובידי המסמ% אישור הרש� המעיד על כ,
 ".בידיו מצוי השבב] הווטרינר המוסמ,[

וכ% ש� , כל שבב אלקטרוני לסימו% כלבי� המופ� באר� צרי, להירש� במרכז הארצי, כלומר
 .הווטרינר המוסמ, שאליו מועבר השבב לש� סימו% כלבי�

 במקרי� לא מעטי� נלכדו כלבי� משוטטי� המסומני� בשבב שלא היה רשו� במרכז התברר כי
 .והכלבי� הועברו לאימו� או הומתו, משו� כ, לא יכלו וטרינרי הרשות לאתר את בעליה�. הארצי

כדי לאתר את זאת ,  יזמו וטרינרי הרשות קשר ע� יבואני השבבי� האלקטרוניי�פעמי�הועלה כי 
 בחלק ממקרי� אלו עלה בידי .ובאמצעותו את בעל הכלב, שר לו נמכר השבבהווטרינר המוסמ, א

 .לאתר את בעל הכלבוטרינרי הרשות 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï‰Â� ıÈÙ‰Ï ÂÏ˜˘È ÌÈÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ··˘· ÔÓÂÒÓ‰ ËËÂ˘Ó ·ÏÎ Â‡ˆÓ Â·˘ ‰¯˜Ó ÏÎ ÏÚ „ÁÂÈÓ ÁÂÂÈ„· ˙Â˘¯ È¯�È¯ËÂ ·ÈÈÁÈ˘

�È‡˘ È�Â¯Ë˜Ï‡Èˆ¯‡‰ ÊÎ¯Ó‰ ÈÓÂ˘È¯· ÏÂÏÎ Â . ÏÂÓ Èˆ¯‡‰ ÊÎ¯Ó‰ ÏÚÙÈ ÂÏ‡ ÌÈ¯˜Ó·
··˘‰ ¯ÎÓ� ÂÏ ¯˘‡ ÍÓÒÂÓ‰ ¯�È¯ËÂÂ‰ ¯Â˙È‡Ï ÌÈ�‡Â·È‰ ,·ÏÎ‰ ÈÏÚ· ˙‡ Â˙ÂÚˆÓ‡·Â .
·ÏÎ‰ ÈÏÚ· ¯Â˙È‡ ÍÈÏ‰· ˙Â„ÈÁ‡Â ¯ÂÙÈ˘ Â¯˘Ù‡˙È ÍÎ ,È· ÈÂÏ˙ ‰È‰È ‡Ï ‡Â‰ÂÊ ˙ÂÓ

˙Â˘¯ È¯�È¯ËÂ Ï˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó. 
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 הטיפול בכלבי� מסוכני�

כלב שמלאו לו שלושה . 1: וק הפיקוח על כלבי� מפרט שלושה תבחיני� המגדירי� כלב כמסוכ%ח
כלב שהוא הכלאה של כלב . 3; 14כלב השיי, לגזע מסוכ%. 2; חודשי� ונש, נשיכה שגרמה לחבלה

 .וקיי� דמיו% בי% דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיזיות לאלו של כלב השיי, לגזע מסוכ%, מסוכ%

 קובעות 2004�ה" התשס,)יבוא והחזקה של כלבי� מסוכני�(להסדרת הפיקוח על כלבי� תקנות ה
 ואול� א� הכלב בגיל ,בעליו של כלב מסוכ% ידאג לביצוע ניתוח עיקור או סירוס של הכלבכי 

להחזיקו ברצועה בידי ; נית% לדחות את ביצוע הניתוח עד הגיעו לגיל זה, פחות משישה חודשי�
 . ולשי� לפיו זמ�;18אד� מעל גיל 

נוכח רופא וטרינר עירוני או מפקח כי אי% : " לחוק הפיקוח על כלבי� קובע כדלקמ%)א(13סעי' 
או כי כלב מוחזק שלא לפי הוראות חוק זה , לבעליו של כלב רישיו% בר תוק' לפי הוראות חוק זה

 ."רשאי הוא לתפסו ולהעבירו למאורת הרשות, או שלא לפי תנאי הרישיו%

וכי במקרי� , ה כי חלק מבעלי הכלבי� המסוכני� מסרבי� לסרס או לעקר את כלביה�הועל
א, , מסוימי� וטרינרי הרשות מחסני� את הכלבי� נגד כלבת ומסמני� אות� בשבב אלקטרוני

 .נמנעי� מלהנפיק לבעליה� רישיונות להחזקת� כנדרש בחוק ובתקנות הפיקוח על כלבי�

 מסרה בתשובתה למשרד מבקר ,טרינר שלה נוהג כאמור לעילשהוו, המועצה האזורית מטה אשר
כי רשומי� אצלה שני כלבי� מגזע מסוכ% שאינ� מעוקרי� ובעליה� , 2011המדינה מפברואר 

 .2011התחייב לעקר� עד לנובמבר 

 ˙‡ ÛÂÎ‡ÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ¯˘‡ ‰ËÓ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ·ÏÎ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ , ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ˙‡ÊÂ ÌÈ�ÎÂÒÓÎ ÌÈ¯„‚ÂÓ‰ ÌÈ·ÏÎ ÈÏÚ· ÏÚ

Â‰˘ÏÎ. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ·ÏÎ ¯Â˙È‡Ï Ì‰ÈˆÓ‡Ó ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˙Â˘¯‰ È¯�È¯ËÂ ÏÚ
Û˜˙ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ Ì‰ÈÏÚ· È„È ÏÚ ÌÈ˜ÊÁÂÓÂ ÌÈ¯˜ÂÚÓ Â‡ ÌÈÒ¯ÂÒÓ Ì�È‡˘ ÌÈ�ÎÂÒÓ .

˜ÂÁ· Ì‰Ï ‰�Â˙�‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï Ì‚ Ì‰ÈÏÚ ,Ó ÌÈ·ÏÎ „ÂÎÏÏÂ Ì‰ÈÏÚ·˘ ÌÈ�ÎÂÒ
ÌÒ¯ÒÏ Â‡ Ì¯˜ÚÏ ÌÈ�ÎÂÓ Ì�È‡ ,¯‚Ò‰‰ ˙�Á˙Ï Ì¯È·Ú‰ÏÂ . ˜ÂÁ‰ ˙¯ËÓ ‚˘Â˙ ÂÊ Í¯„·

Ï‡¯˘È· ÌÈ�ÎÂÒÓ‰ ÌÈ·ÏÎ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ „ÚÂ�˘. 

 

 הטיפול בכלבי� שנשכו

שנשכו או שקיי� לגביו חשד להדבקה בכלבת מוסדר )  בעל חיי��להל% (הטיפול בכלב או בחתול 
�ט"התשי, )בידוד�חתולי� וקופי� במאורות, החזקת כלבי�( הכלבת בפקודת הכלבת ובתקנות

 שעות ממועד 24בעליו של בעל חיי� שנש, אד� חייב תו, ):  תקנות הבידוד לכלבת�להל%  (1959
 הקרובי� 16או לרופא הווטרינר הממשלתי 15להודיע את העובדה לרופא הממשלתי, הנשיכה

__________________ 

; בול טרייר; )אמסט�(אמריק סטפורדשייר בול טרייר : בחוק הוגדרו שמונה גזעי� ככלבי� מסוכני�  14
; פילה ברזילאי; פיט בול טרייר; )סטא� אנגלי(סטפורדשייר בול טרייר ; טוסה יפני; דוגה ארגנטינאי

 .רוטוויילר
 .אד� ששר הבריאות מינהו להיות רופא במשרד הבריאות  15
 .רופא וטרינר שמינה שר החקלאות להיות רופא וטרינר ממשלתי  16
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, כמו כ%. ד הקרובה ביותר לש� ביצוע תצפית כלבתלהביא את בעל החיי� למאורת הבידוו, ביותר
 א� מצא כי בעל למסור אותו למאורת בידודשל בעל חיי� רשאי להורות לבעליו רופא ממשלתי 

 א� הבעלי� לא הביא את ,וקיי� חשד להדבקה בכלבת כתוצאה ממגע זהחיי� היה במגע ע� אד� 
על וטרינר הרשות או , הוא ללא בעלי�או במקרי� שבה� בעל החיי� , בעל החיי� למאורת בידוד

לתפוס את בעל החיי� , על פקח שמונה מטעמה למטרות פקודת הכלבת ותקנות הבידוד לכלבת
יבודד למש, , בעל חיי� שהוכנס למאורת בידוד בהתא� לאמור לעיל. ולהביאו למאורת בידוד

חייב וטרינר , לבתא� התברר כי בעל החיי� נקי מכ, בתו� התקופה. עשרה ימי� מיו� בידודו
 .הרשות להוציאו ממאורת הבידוד

נגד החלטת , בשני� האחרונות ניתנו על ידי בתי משפט השלו� מספר צווי מניעה במעמד צד אחד
הרופא המחוזי של משרד הבריאות להורות על הסגרת כלב שנש, למאורת בידוד וכ% נגד ביצוע 

או , "בידוד בית"אלו הועברו הכלבי� לעל פי צווי מניעה . 17ההוראה על ידי וטרינר הרשות
 .ולא היו בהשגחתו הרפואית של וטרינר הרשות, לבידוד במרפאה וטרינרית פרטית

הצעת . 18הועלה כי על רקע מקרי� כאלה ניסח משרד החקלאות הצעת חוק לתיקו% פקודת הכלבת
וכ, ,  בלבדהחוק נועדה לבהיר כי מאורת הבידוד היא בשליטתו ובאחריותו של וטרינר הרשות

כמו כ% נקבע בה כי תקופת ההסגר תהיה ; למנוע את האפשרות שהבידוד ייעשה בבית הבעלי�
כ% הוצע להחמיר את העונש המושת על ; ולא ממועד התחלת הבידוד, עשרה ימי� ממועד הנשיכה

 .מי שלא מסגיר בעל חיי� שנש,

 הועלתה 2009וביולי , סת אושרה הצעת החוק בקריאה ראשונה על ידי מליאת הכנ2009ביוני 
ר ועדת הכלכלה את "אבל לפני ההצבעה השלישית מש, יו. הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית

נוכח מחלוקת שהתעוררה לגבי מקו� בידודו של בעל חיי� , הצעת החוק מעל שולח% הכנסת
רינר בידודו יבוצע במקו� הנתו% לשליטתו של וט: שנש, ובעקבותיה הסתייגות שהתקבלה לחוק

 .לאו דווקא וטרינר של הרשות, כלשהו

 È‡�˙· Úˆ·˙Ó ÂÎ˘�˘ ÌÈ·ÏÎ „Â„È· Â· ÌÈ¯·„‰ ·ˆÓ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
"È˙È· „Â„È· "„Â„È· ˙¯Â‡Ó· ÌÂ˜Ó· ˙ÈË¯Ù ˙È¯�È¯ËÂ ‰‡Ù¯Ó· Â‡ , ¯�È¯ËÂÂ‰ È„È· ÔÈ‡

�˘ ÌÈÈÁ ÏÚ· Ï˘ Â„Â„È· ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ˙ÏÂÎÈ ˙Â˘¯‰ ¯�È¯ËÂ È„È· Â‡ È˙Ï˘ÓÓ‰Í˘. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÍÈÏ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÏÚÙÈ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ˙�˘· Â· ÏÁ‰˘ ‰˜È˜Á‰2009 , Â‡ Í˘�˘ ·ÏÎ ¯Á‡ È¯�È¯ËÂÂ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ·˜ÚÓ‰ ˙¯„Ò‰Ï

‰ÎÈ˘�· „Â˘Á‰. 

 

 הטיפול בכלבי� משוטטי�

וד כל חוק הפיקוח על כלבי� מתיר לווטרינר הרשות או לפקח מטעמה לתפוס ולשי� במאורת ביד
כלב המוחזק שלא בהתא� ; כלב שאי% לבעליו רישיו% תק' להחזקתו; כלב חסר בעלי�: אחד מאלו

 ). כלב משוטט�להל% (להוראות החוק או הוראות הרישיו% שנית% לבעליו 

__________________ 

,  ‰�ÔÂÏÈ‡ ·È·‡ '˙Â‡È¯·‰ ˙Î˘ÏÂ ‰¯„Á· ÈÊÂÁÓ‰ ¯�È¯ËÂÂ‰ ‡ÙÂ¯‰‰¯„Á ˙È˙Ù � 5449/06תיק א   17
ÈÂ¯ ' ÁÂ˙ÈÙÂ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ˙ ·¯ � 24520�01�10א "ת; בית משפט השלו� בחדרה

¯ÙÎ‰,בקריות �בית משפט השלו . 

 .430, ח הממשלה"הצ, �2009ט"התשס, )5' תיקו מס(הצעת חוק לתיקו פקודת הכלבת   18
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שפרסמו השירותי� )  נוהל תצפית כלבת�להל% " (נוהל להפעלת תחנות תצפית כלבת"על פי 
בו "רת כלב למאורת הבידוד תיעשה באמצעות כלי רכב ייעודי שהעב, 2005הווטרינריי� במרס 

הכלובי� יהיו עשויי� ... הכלובי� מהווי� חלק אינטגרלי של הרכב וכל כלוב נית% לנעילה נפרדת
כמו כ% יהיה בכלי הרכב ציוד תפיסה ". מדפנות אטומי� בחלק� התחתו% ומרשת בחציי� העליו%

 ).רובה הרדמה/אקדח, מבד עבהכפפות מעור או , מוט תפיסה ייעודי(

בביקורת נמצא כי ישנ% רשויות מקומיות הפועלות לאיתור וללכידת כלבי� משוטטי� ה% באופ% 
וה% כתגובה לתלונות המתקבלות במוקד העירוני או , יזו� על ידי המחלקה הווטרינרית שלה%

טי� מתבצעת רק אול� אצל רשויות מקומיות אחרות לכידת כלבי� משוט. 19במחלקה הווטרינרית
�שפרע� ותל אביב, כ, לדוגמה בתחומי העיריות בת י�. ואי% כל פעילות יזומה, בעקבות תלונות

 .טורע% וכפר יאסי', וליס'ג, מכר�דיידה'ג, המועצות המקומיות אבו סנא%, יפו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÂÁ˙· ÌÈËËÂ˘Ó ÌÈ·ÏÎ ˙„ÈÎÏÏÂ ¯Â˙È‡Ï ‰ÓÂÊÈ ˙ÂÏÈÚÙ
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÈ·ÏÎ‰ ˙ÂÓÎ ˙‡Â ˙·ÏÎ‰ È¯˜Ó ¯ÙÒÓ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ˙Â�Â˘‰ 

ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ Ì‰ÈÏÚ· È„È ÏÚ ÌÈ˜ÊÁÂÓ‰ ,Ì‰Ï Ô˙È�˘ ÔÂÈ˘È¯‰ È‡�˙Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ Â‡ , ÏÚÂ
ÂÊÎ ˙ÂÏÈÚÙ ÂÓÈÈ˜È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ. 

ינתה  לכידת הכלבי� המשוטטי� נעשית על ידי פקחי� שמ20נמצא כי בחלק מהרשויות המקומיות
ברשויות . ולש� כ, עומד לרשות� כלי רכב ייעודי להובלת� למאורת הבידוד, הרשות המקומית
. לכידת הכלבי� המשוטטי� נעשית על ידי קבלני לכידה שנבחרו במכרז, 21מקומיות אחרות

 .במקרי� אלה קבל% הלכידה מספק את כלי הרכב הייעודי להובלת הכלבי� למאורת הבידוד

וליס וכפר 'ג, מכר�דיידה'ג, � עיריית שפרע� ובמועצות המקומיות אבו סנא%עוד נמצא כי בתחו
. ולכידת� נעשית על ידי וטרינר הרשות עצמו, אי% פקחי� שמונו ללכידת כלבי� משוטטי�, יאסי'

, כמו כ% אי% בידי הרשויות המקומיות האלו כלי רכב ייעודי להובלת הכלבי� למאורת הבידוד
 .עשית בכלי הרכב הפרטי של וטרינר הרשותוברוב המקרי� ההובלה נ

תקצבה והעמידה כוח "כי , המועצה המקומית אבו סנא% מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה
מקצועי לרשות הווטרינר וכ% ציוד ורכב ייעודי הדרושי� ללכידת כלבי� משוטטי� והעברת� 

כי היא , 2011ואר מכר מסרה בתשובתה מפבר�דיידה'המועצה המקומית ג". למאורות בידוד
 ".וטרינרולרשות ה}, לוכד כלבי�{תתקצב ותעמיד כוח אד� מקצועי "

‚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓÏÂ ÌÚ¯Ù˘ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó' ÏÚ ÛÈÒ‡È ¯ÙÎÂ ÒÈÏÂ
ÈÚÂˆ˜Ó Ì„‡ ÁÂÎ Ô‰Ï˘ ¯�È¯ËÂÂ‰ ˙Â˘¯Ï ˙Â„ÈÓÚÓ Ô�È‡ ÈÎ , È„ÂÚÈÈ ·Î¯ ÈÏÎÂ „ÂÈˆ

‰Â ÌÈËËÂ˘Ó ÌÈ·ÏÎ ˙„ÈÎÏÏ ÌÈ˘Â¯„‰„Â„È·‰ ˙¯Â‡ÓÏ Ì˙¯·Ú . ÌÈËËÂ˘Ó ÌÈ·ÏÎ ˙Ï·Â‰
 ÌÈ�ÂÎÈÒÏ Â˙Â‡ ˙Ù˘ÂÁÂ ˙È˙ÂÁÈË· ‰�È‡ È„ÂÚÈÈ ‡Ï ·Î¯ ÈÏÎ· ˙Â˘¯‰ ¯�È¯ËÂ È„È ÏÚ

ÌÈ¯˙ÂÈÓ. 

__________________ 

ת מטה אשר ועמק חפר ואיגוד ערי� המועצות האזוריו, המועצה המקומית כפר יונה, עיריית צפת  19
) ).בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי, בתי מטבחיי�( )בני ברק וגבעתיי�, אזור רמת ג

 .יפו�קריית ביאליק ותל אביב, ירושלי�, חיפה, עיריות בת י�  20
21  קדימה ותל מונד והמועצות האזורית מטה אשר ועמק �צור, כפר יונה, המועצות המקומיות טורע

 .חפר
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 פעולות אכיפה

 התבססה האכיפה 2007עד שנת . אכיפת החוקי� הנוגעי� לכלבי� היא באחריות וטרינר הרשות
בהתא� לסכומי הקנס שנקבעו , בנושא כלבי�על חוקי עזר שכל רשות מקומית קבעה לעצמה 

 ששר הפני� מפרס� 1971�א"התשל, )עבירות קנס(לסעיפי� שוני� בחוקי העזר בצו העיריות 
 . לפקודת העיריות265מפע� לפע� בתוק' סמכותו לפי סעי' 

, ) כלבת ופיקוח על כלבי��קנס מינהלי ( פורסמו תקנות העבירות המינהליות 2007בשנת 
הקובעות כי עברות על סעיפי� שוני� בפקודת , ) תקנות הקנס המינהלי�להל%  (2007�ז"התשס

מכוח סעי' . ובגי% הפרת% יושת קנס מינהלי, הכלבת ובחוק הפיקוח על כלבי� ה% עברות מינהליות
הסמי, שר החקלאות את כל ראשי הרשויות , 1985�ו"התשמ, לחוק העבירות המינהליות) ב(5

הודעה על .  לעניי% זה עובד של הרשות שקיבל הכשרה למילוי תפקידוהמקומיות למנות למפקח
 .יפורסמו ברשומות, וכ% הודעה על ביטול מינוי או שינוי, מינוי מפקח

 מכלל 14%�כ( רשויות מקומיות 35רק , 2010בנובמבר , הועלה כי עד למועד סיו� הביקורת
במרבית הרשויות . הלי כנדרשמינו מפקחי� לעניי% תקנות הקנס המינ) הרשויות המקומיות

המקומיות האכיפה בנושא הטיפול בכלבי� עדיי% מתבצעת בהתא� לחוקי העזר המקומיי� 
וכ% בשל , פרסו� מינויי� ברשומות�הכשרת מפקחי� ואי�זאת בשל אי. שעניינ� פיקוח על כלבי�

 מער, התביעה ,כגו% השירותי� הווטרינריי�, ליקויי� בהיערכות� של גורמי� רלוונטיי� נוספי�
 .בית המשפט לענייני� מקומיי� ומער, הגבייה העירוני, הרשותי

. הבדיקה העלתה עוד כי שתי מערכות החקיקה לעיל קובעות עונשי� שוני� בגי% עברות זהות
בטבלה להל% מופיעות כמה דוגמאות להבדלי� בסכומי הקנס כפי שנקבעו בתקנות הקנס המינהלי 

 : העזרלבי% סכומי הקנס לפי חוקי

¯ÊÚ‰ È˜ÂÁ ÈÙÏ Ò�˜‰ ÌÂÎÒ 

 ˙ÈÈ¯ÈÚ
 ˙ÈÈ¯˜
ÔÈ˜ˆÂÓ 

 Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ
·È·‡-ÂÙÈ 

 ˙ÈÈ¯ÈÚ
‰ÙÈÁ 

 Ò�˜‰ ÌÂÎÒ
 ˙Â�˜˙ ÈÙÏ

 Ò�˜‰
ÈÏ‰�ÈÓ‰ ‰¯·Ú‰ ¯Â‡È˙ 

 חודשי� ללא 3החזקת כלב שגילו עולה על  500 660 660 660
 .רישיו

 .החזקת כלב לא מחוס בהתא� לתקנות 1,500 660 660 660

יציאת כלב מחצרי� ללא החזקה של אד�  500 430 660 660
 .המסוגל לשלוט בו ע� רצועה

החזקת כלב מסוכ ללא רישיו על פי  5,000 ��� ��� ���
 .התקנות

הסגרת כלב שנש, לתחנת הסגר קרובה �אי 2,000 660 ��� 660
 שעות מרגע שנודע לבעלי� על 24תו, 

 .הנשיכה

י נכללות עברות שאינ% קיימות בחוקי העזר של הרשויות מהנתוני� עולה כי בתקנות הקנס המינהל
הסגרת �וכי ה% מחמירות את הענישה בגי% אי, כגו% החזקת כלב מסוכ% ללא רישיו% תק', המקומיות

 .חיסו% כלב נגד כלבת לעומת חוקי העזר של הרשויות המקומיות�כלב שנש, למאורת בידוד או אי
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ציי% היוע� המשפטי של , 19.5.03 של הכנסת ביו� בדיו% שהתקיי� בוועדת החוקה חוק ומשפט
יהיו לנו שתי ", משרד הפני� כי כאשר ייכנס לתוקפו חוק הפיקוח על כלבי� ויותקנו על פיו תקנות

לא נכו% שיהיו שתי ... ונורמות שקבועות בחקיקה ראשית, נורמות שקבועות בחוקי העזר: נורמות
לכ% אנו נגיש הצעה שתבטל את חוקי העזר . לחלוטי%מערכות אכיפה ושתי נורמות ע� גישה שונה 

 ".לעומת החוק הראשי

, )פלילי( פנה היוע� המשפטי של משרד הפני� למשנה ליוע� המשפטי לממשלה 2004בנובמבר 
בבקשה לבחו% את שאלת היחס בי% חוק הפיקוח על כלבי� לבי% חוקי העזר של הרשויות 

לאחר , 2007בנובמבר .  התקבלה חוות דעת בנושאלמרות פניות חוזרות לא. המקומיות בנושא
פנה היוע� המשפטי של משרד הפני� למשנה ליוע� המשפטי , פרסו� תקנות הקנס המינהלי

בבקשה נוספת לבחו% את שאלת היחס בי% חוק הפיקוח על כלבי� לבי% חוקי , )פלילי(לממשלה 
 .העזר

, )פלילי(ליוע� המשפטי לממשלה  התקיי� דיו% בנושא אצל המשנה 2008הועלה כי רק במרס 
בדיו% סוכ� כי משרד החקלאות יפעל לתיקו% . בהשתתפות נציגי משרד הפני� ומשרד החקלאות

וידאג לבטל את ההוראות הרלוונטיות בחוקי העזר של הרשויות , חוק הפיקוח על כלבי�
וח על  הפי� משרד החקלאות תזכיר חוק להסדרת הפיק2009נמצא כי באוקטובר . המקומיות

הוראות בחוק עזר שקבעה "ונאמר בו שהחוק יתוק% ושייקבע בו כי , 2009�ע"התש, )תיקו%(כלבי� 
בנובמבר , אול� עד למועד סיו� הביקורת".  בטלות�רשות מקומית בתחומי� המוסדרי� בחוק זה 

ולכ% שתי מערכות אכיפה ושתי נורמות , לא קיד� משרד החקלאות את תזכיר החוק שהפי�, 2010
 .ענישה ממשיכות להתקיי� במקביל

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯ÒÂÁ ˙¯ˆÂÈ ˙ÂÏÈ·˜Ó ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ È˙˘ Ï˘ Ô˙ÂÓÈÈ˜˙‰
ÔÈ˜˙ Â�È‡˘ ˙Â„ÈÁ‡ .ÌÊÈ˘ ‰˜È˜Á‰ ÍÈÏ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÏÚ. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ˙Â„ÈÁ‡‰ ¯ÒÂÁ ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î
È„Î·Â ˙Â�Â˘‰ÌÈ·ÏÎ· ÏÂÙÈËÏ ÏÏÂÎ ‰�ÚÓ ¯˘Ù‡Ï  , ÏÎ ÈÎ ‡„ÂÂÈ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÈÎ ÚˆÂÓ

ÔÓÂÁ˙· ÌÈ·ÏÎÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ˙Â�˜˙‰Â ÌÈ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰�Î¯ÚÈ˙ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ,
˙ÂÈÏ‰�ÈÓ‰ ˙Â¯·Ú‰ ˙Â�˜˙ ÈÙ ÏÚ .ÍÎ Ì˘Ï , ÌÈÈ„ÂÚÈÈ ÌÈÁ˜ÙÓ ˙Â�ÓÏÂ ¯È˘Î‰Ï Ô‰ÈÏÚ

˙Â�˜˙· ˘¯„�Î ,¯‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰ÏÂ˙ÂÈË�ÂÂÏ. 

 

 

 תחנות ההסגר של הרשויות המקומיות

  המלצת מנהל השירותי� הווטרינריי� רשאי הממונה על המחוזי"עפ"בפקודת הכלבת נקבע כי 

 נקראמקו� זה ". חתולי� וקופי�, לדרוש מכל רשות מקומית להתקי% מקו� לבידוד� של כלבי�
 . ומשמש לתצפית כלבתבידוד מאורת

, מיתק% שקבעה רשות מקומית"ל כלבי� קובע כי מאורת רשות היא  לחוק הפיקוח ע1סעי' 
�להל% (מאורת רשות משמשת להחזקת כלבי� משוטטי� ...". להחזקת כלבי�, באישור המנהל 

 ).מאורת רשות
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הרשויות , בי% היתר, חזקת כלבי� משוטטי� ובפיקוח עליה� מעורבי�הבהקמת� של מתקני� ל
הרשות המקומית ): י" ממ�להל% (� ומינהל מקרקעי ישראל השירותי� הווטרינריי, המקומיות

ועל פי דרישת הממונה על המחוז עליה להקי� ; נדרשת לייעד מתק% להחזקת כלבי� משוטטי�
השירותי� הווטרינריי� קובעי� את התנאי� שעל מאורות בידוד ומאורות רשות . מאורת בידוד

ובסמכות� א' להורות , כי� שעליה% לספקלעמוד בה� ואת הצר)  תחנות הסגר רשותיות�להל% (
 .על סגירת%

 

 פיזור� הגאוגרפי של תחנות ההסגר הרשותיות

כדי לתת מענה הול� לכל . לקביעת מיקומ% של תחנות ההסגר הרשותיות נודעת חשיבות רבה .1
יש לפעול להקמת% על סמ, ראייה כוללת המתחשבת בריכוזי האוכלוסייה , הרשויות המקומיות

 .ובפרישת תחנות ההסגר הרשותיות הקיימותוצרכיה 

 תחנות הסגר רשותיות להסגרת 40 פעלו בישראל ,2010נובמבר , למועד סיו� הביקורתנמצא כי 
 מתוכ% אושרו לשמש ג� כמאורות 35. כלבי� משוטטי� שאושרו על ידי השירותי� הווטרינריי�

 .בידוד לתצפית כלבת

ובתי ) פנסיוני� לכלבי�( הוקמו ג� כלביות פרטיות עוד נמצא כי לצד תחנות ההסגר הרשותיות
 .במסגרת עמותות וארגוני� שוני� הפועלי� למע% בעלי חיי�, מחסה לבעלי חיי�

 :להל% פיזור% של תחנות ההסגר הרשותיות על פי נפות השירותי� הווטרינריי�

˙·ÏÎ ˙ÈÙˆ˙Ï ˙Â¯˘Â‡Ó Ô‰Ó ‰Ò"˙ÂÈ˙Â˘¯ ¯‚Ò‰ ˙Â�Á˙ Î ‰Ù�‰ Ì˘ 

 ראש פינה 6 6

 עכו 2 2

 עפולה 3 2

 חדרה 8 8

 כנות 11 11

 באר שבע 10 6

35 40 ‰Ò"Î 

 

מהנתוני� בטבלה עולה כי פיזור תחנות ההסגר הרשותיות אינו מבטיח נגישות ראויה לאזורי� 
המשתרעת מקו חיפה בדרו� ועד גבול הצפו% , כ, למשל בנפת עכו. מרוחקי� הנמצאי� בפריפריה

קיימות רק שתי תחנות הסגר רשותיות המשמשות ה% ,  מירו% במזרחומקו החו' במערב עד רכס
המשתרעת מקו אשקלו% גוש , בנפת באר שבע. 22לתצפית כלבת וה% להסגרת כלבי� משוטטי�

קיימות שש תחנות הסגר רשותיות המשמשות ה% לתצפית כלבת , עציו% בצפו% ועד אילת בדרו�

__________________ 

 .תחנות ההסגר נמצאות בחיפה ובקיבו. יסעור שבתחו� המועצה האזורית מטה אשר  22
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המשמשות להסגרת כלבי�   רשותיות וארבע תחנות הסגר23וה% להסגרת כלבי� משוטטי�
 .מכא% שיישובי הערבה מרוחקי� מאוד מתחנות המשמשות לתצפית כלבת. 24משוטטי� בלבד

. הבדיקה העלתה כי הקמת% של תחנות הסגר רשותיות ברחבי האר� נעשתה ללא תכנו% כולל .2
, החקלאותבהשתתפות שר , 2004שנער, בפברואר " תחנות הסגר אזוריות"בסיכו� דיו% בנושא 

 השוני� במקומותהוחלט על הקמת צוות עבודה לאיתור הצרכי� והליקויי� , שר הפני� ואחרי�
וכי בהתא� להמלצותיו יאותרו אתרי� פוטנציאליי� במרחב הכפרי לש� , ) צוות העבודה�להל% (

הקמת תחנות הסגר רשותיות שיספקו שירותי� תמורת תשלו� לרשויות המקומיות ולמועצות 
עוד הוחלט כי שר הפני� יסייע תקציבית בהקמת% ובשדרוג% של תחנות הסגר . ות הסמוכותהאזורי

 .רשותיות

וממילא לא , לא הוק� צוות העבודה, 2010נובמבר , הבדיקה העלתה כי עד למועד סיו� הביקורת
 .גובשה ולא הוכנה תכנית ארצית להקמת תחנות הסגר רשותיות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ÌÈÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰˘
 È·Á¯· ˙ÂÈ˙Â˘¯ ¯‚Ò‰ ˙Â�Á˙ Ï˘ ˙È·ËÈÓ ‰˘È¯Ù ÁÈË·˙ ¯˘‡ ˙Ë¯ÂÙÓ ·‡ ˙È�Î˙ Â˘·‚È

‰�È„Ó‰ .ÌÈÈÓÂ˜Ó‰Â ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÌÈ‡�˙‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ˙È�Î˙‰ ÏÚ , Ï˘ ÔÓÂ˜ÈÓ ˙‡
˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â�Á˙‰ ,˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ·˘Â˙‰ ¯ÙÒÓ ˙‡·ÏÎ‰ ˙ÂÓÎ ˙‡Â  ÌÈ

ÔÂÈ˘È¯· Ô‰· ÌÈ˜ÊÁÂÓ‰. 

 

 רכישת שירותי� מכלביות פרטיות

י פקודת "היא עבירה עפ, הסגרת כלבי� למכלאה שלא אושרה"נוהל תצפית כלבת קובע כי 
על פי נתוני השירותי� הווטרינריי� פועלות ". או החוק להסדרת הפיקוח על כלבי�/הכלבת ו

 . כלביות פרטיות20�בישראל כ

, ת מקומיות רכשו שירותי הסגר ה% לכלבי� משוטטי� וה% לתצפית כלבתנמצא כי כמה רשויו
כ, למשל רכשו המועצות . מכלביות פרטיות הפועלות ללא אישור מנהל השירותי� הווטרינריי�

קדימה ותל מונד והמועצה האזורית עמק חפר שירותי� מכלבייה �צור%, המקומיות כפר יונה
 .פרטית במושב בית יצחק

ביוני .  כי הכלבייה בבית יצחק פועלת ללא אישור מנהל השירותי� הווטרינריי�הבדיקה העלתה
הכלבייה בבית יצחק פועלת ללא אישור "שירותי� הווטרינריי� כי ב התריע מנהל נפת חדרה 2008

יש לעשות הכל בכדי ... היא נמצאת תחת חסות הרופאי� הרשותיי�... ט"רשמי של מנהל השו
נמצא כי עד למועד סיו� ". לבי� משוטטי� וכ% לנושא תצפית כלבתלאשר כלבייה זו לנושא כ

 .לא אישרו השירותי� הווטרינריי� את פעילות הכלבייה בבית יצחק, 2010נובמבר , הביקורת

כי נציגיה� ביקרו , 2011השירותי� הווטרינריי� מסרו בתשובת� למשרד מבקר המדינה מפברואר 
שלמת חסרי� ולתיקו% הליקויי� על מנת שנית% יהיה בכלבייה פעמי� מספר ונתנו הנחיות לה

 .להכשיר את הכלבייה כנדרש

__________________ 

 .קריית ארבע וקריית גת, ערד, דימונה, באר שבע, תחנות ההסגר נמצאות באילת  23
 .להבי� והמועצה האזורית בני שמעו, אשקלו, מאורות רשות נמצאות באופקי�  24
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קדימה כי �ציינה המועצה המקומית צור%, 2011בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר 
וזאת על סמ, אישור "הכלבייה במושב בית יצחק משרתת כבר שני� מספר רב של יישובי� בשרו% 

וכי בימי� , "2003קבות שורת אירועי כלבת שהתקיימו בשנת פ של נציג משרד החקלאות בע"בע
 .אלה נעשי� מאמצי� לקבל ממשרד החקלאות אישור מתאי� לכלבייה

כי היא , 2011המועצה המקומית כפר יונה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר 
תצפית מאורת הסגר ל"משתמשת בכלבייה בבית יצחק כמקו� להסגרת כלבי� משוטטי� וג� כ

עוד ציינה המועצה כי לאחר אירועי ". וקרוב לרשות... 'נורמלי'בעיקר מחמת חוסר מקו� ... כלבת
נעשתה פנייה מרוכזת של כמה רופאי� וטרינריי� רשותיי� , 2003�מחלת הכלבת שנמצאו בשרו% ב

ה  נערכ2008ביוני . לשירותי� הווטרינריי� על מנת שיפעלו לאישורה של הכלבייה בבית יצחק
 .פנייה נוספת בנדו% ובלית בררה היא ממשיכה להסגיר כלבי� לכלבייה זו

‰�ÂÈ ¯ÙÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ô¯Âˆ- Ô‰˘ ÏÚ „�ÂÓ Ï˙Â ‰ÓÈ„˜
ÌÈÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï‰�Ó È„È ÏÚ ‰¯˘Â‡ ‡Ï˘ ‰ÈÈ·ÏÎÏ ÌÈ·ÏÎ ˙Â¯È‚ÒÓ , ÍÎ·Â

ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜ÂÁÏÂ ˙·ÏÎ‰ ˙„Â˜ÙÏ „Â‚È�· ˙ÂÏÚÂÙÌÈ·ÏÎ  . ‡˘Â� ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Ô‰ÈÏÚ
ÔÈ„Î ˙¯˘Â‡Ó ¯‚Ò‰ ˙�Á˙· ÔÁË˘·˘ ÌÈ·ÏÎ‰ ˙¯‚Ò‰. 

כי היא , 2011המועצה האזורית עמק חפר מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר 
לתחנת ההסגר המאושרת כדי% , להסגיר כלבי� שנשכו, מעתה ואיל,, מקבלת את ההערה ותפעל"

 ".בנתניה

 

 ותיותהקמת תחנות הסגר רש

פקודת . הרשויות המקומיות מופקדות על מת% שירותי� לתושביה% במגוו% רחב של תחומי�
, )מועצות אזוריות(צו המועצות המקומיות  ו1950�א"התשי, )א(צו המועצות המקומיות , העיריות

לקיי� ולנהל שירותי� לתועלת , כי בסמכות הרשות המקומית להקי�,  קובעי�1958�ח"התשי
 ".הציבור

בדיקה העלתה כי רק חלק מהרשויות המקומיות עשו שימוש בסמכות% זו לש� הקמת תחנות ה
לא הקימו תחנות , במיוחד במגזר הערבי, עוד הועלה כי רשויות מקומיות רבות. הסגר רשותיות
 .הסגר רשותיות

 לחוק צער 14שהוקמה על פי סעי' )  קר% בעלי החיי��להל% (הועלה כי הקר% למע% בעלי חיי� 
המקומיות לצור, מקצה תמיכות לרשויות , בעלי חיי� ופועלת במסגרת המשרד להגנת הסביבה

הבדיקה העלתה כי חלוקת כספי קר% בעלי החיי� . הקמה או שיפו� של תחנות הסגר רשותיות
וזאת בהיעדר תכנית אב מפורטת לפרישת תחנות הסגר , נעשית באמצעות קול קורא בלבד

גובה התמיכה "ובה� הקביעה כי , תמיכה ניתנת בהתא� לתבחיני�ה. רשותיות ברחבי המדינה
 עד 2007עוד הועלה כי בכל אחת מהשני� ". ח" ש500,000המקסימאלי לרשות אחת לא יעלה על 

 .ח" העבירה קר% בעלי החיי� לרשויות המקומיות סכו� של כמיליו% ש2010

כי קר% בעלי החיי� , 2011אר המשרד להגנת הסביבה מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מפברו
מתייעצת ע� השירותי� הווטרינריי� בטר� קבלת החלטות בעניי% חלוקת התמיכות לרשויות 

 .המקומיות
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עוד הועלה כי מדי שנה מינהל השלטו% המקומי במשרד הפני� מפרס� לממוני� על מחוזות משרד 
ח המפרט את עקרונות כ% הוא מפרס� נספ; הפני� הנחיות להקצאת מענקי פיתוח לאותה שנה

ונספח תבחיני� מפורט , המימו% של משרד הפני� לרשויות המקומיות המקבלות מענקי איזו%
 .להקצאה לפרויקטי� מועדפי�

נמצא כי משרד הפני� אינו כולל הקמת תחנות הסגר רשותיות בי% הנושאי� המזכי� את הרשויות 
 .המקומיות במימונו במסגרת מענקי הפיתוח

Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜· , ¯‚Ò‰‰ ˙Â�Á˙ Ï˘ Ô˙˜ÂÊÁ˙ÏÂ Ô˙Ó˜‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰˘ ˙ÂÈ‰
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ‰�Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ˙ÏËÂÓ ˙ÂÈ˙Â˘¯‰ , ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

 ˙ÂÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈÎ¯„‰ ˙‡Â ÂÏ‡ ˙Â�Á˙ ˜ÊÁ˙ÏÂ ÌÈ˜‰Ï ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÚÈÈÒÏ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÁ·È
‰Ê ÚÂÈÒ Ô˙ÓÏ. 

 

 הרשותיותהיתרי בנייה ורישיונות עסק לתחנות ההסגר 

הקמת תחנת הסגר רשותית והשימוש בקרקע למטרה זו טעוני� היתר בנייה על פי חוק  .1
י נדרש ג� הסדר חוזי "במקרקעי% שבניהול ממ. ועל פי התקנות שהותקנו לפיו, התכנו% והבנייה

 .המתיר לחוכר להשתמש בקרקע להקמת תחנת הסגר רשותית

נמצאת באחריות , חוקית�בכלל� מניעת בנייה בלתיו, אכיפת הדיני� הנוגעי� לתכנו% ולבנייה
הוועדה המחוזית לתכנו% ולבנייה והיחידה לפיקוח , הוועדות המקומיות השונות לתכנו% ולבנייה
לגופי� אלו הוענקו סמכויות לפקח על כל עבודה . על הבנייה במחוזות השוני� במשרד הפני�

ית על פי חוק התכנו% והבנייה והתקנות ולבדוק א� היא נעש, בקרקע ובבנייני� שהוקמו עליה
 .שהותקנו לפיו

או בחריגה מתנאי , הביקורת העלתה כי כמה מתחנות ההסגר הרשותיות הוקמו בלא היתרי בנייה
 :להל% דוגמאות. וזאת בניגוד לחוק התכנו% והבנייה, ההיתר

)‡(  Ô Â ¯ Ó Â ˘  ¯ Â Ê ‡  Ì È ¯ Ú  „ Â ‚ È ‡)È ¯ � È ¯ Ë Â  Á Â ˜ È Ù Â  Ì È È Á · Ë Ó  È ˙ ·: ( 
 תחנת הסגר 2003הקי� בשנת )  איגוד ערי� שומרו%�להל% ( ערי� אזור שומרו% נמצא כי איגוד

להל% ועדת (אלונה �בלא שהוצא לו היתר בנייה על ידי הוועדה המקומית לתכנו% ולבנייה מנשה
�וכי במהל, הקמתה פנתה היחידה לפיקוח על הבנייה במחוז חיפה לוועדת מנשה, )אלונה�מנשה

 .וזאת עד לקבלת היתר בנייה, ית תחנת ההסגראלונה בבקשה להפסקת בני

אלונה צעדי� נגד �לא נקטה ועדת מנשה, 2010בנובמבר , עוד נמצא כי עד למועד סיו� הביקורת
 . בעלי הקרקע�י "חוקית לממ�איגוד ערי� שומרו% וא' לא דיווחה על הבנייה הבלתי

כי בימי� אלה מונחת , 2011איגוד ערי� שומרו% מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
המועצה האזורית . י לצור, קבלת אישור כחלק מ% הטיפול בקבלת ההיתר"תכנית במשרדי ממ

כי הליכי החתימה על ההסכ� ע� , 2011מנשה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר 
 .י קרבי� ולפיכ, לא תהיה מניעה למת% היתר"ממ

„Â‚È‡Ï ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙È˙Â˘¯ ¯‚Ò‰ ˙�Á˙ ÌÈ˜‰˘ ÏÚ ÔÂ¯ÓÂ˘ ÌÈ¯Ú 
‰ÈÈ�· ¯˙È‰ ‡ÏÏ ,ÓÓ ˙ÓÎÒ‰ ‡ÏÏÂ"ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÏÚ· ‡Â‰˘ È. 
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‰˘�Ó ˙„ÚÂÂÏ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ÁÂ„‰Ó ‰ÓÏÚ˙‰ ÈÎ ÏÚ ‰�ÂÏ‡
‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ· ‰ÈÈ�·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ‰Ï ‰˘È‚‰˘ , ÈÚˆÓ‡ ˙ÏÚÙ‰Ó ‰˙ÂÚ�ÓÈ‰ ÏÚÂ

È¯ÙÓ „‚� ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ‰ÙÈÎ‡˜ÂÁ‰ . 

ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ÈÈ�·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ˙ÂÚˆÓ‡·
‰ÙÈÁ ‰ÈÈ�·ÏÂ ÔÂ�Î˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ· , ˙„ÚÂ ÌÂ˜Ó· ‰ÙÈÎ‡ È„Úˆ ËÂ˜�Ï

‰˘�Ó-‰�ÂÏ‡. 

)·( ˙ Ù ˆ  ˙ È È ¯ È Ú: החלה עיריית צפת בהקמתה של תחנת הסגר רשותית 2010 באוקטובר 
תה כי היתר הבנייה שבמסגרתו מקימה העירייה את תחנת ההסגר מתיר הבדיקה העל. חדשה

וכי הוועדה המקומית לתכנו% ולבנייה צפת לא מנעה את הבנייה , "חוות סוסי�"להקי� במתח� 
 .במקו� 25ולא פעלה להפסקת השימושי� החורגי�, חוקית�הבלתי

ה לחידוש היתר מתח� בקש"כי , 2011עיריית צפת מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרס 
נושא שינוי הגדרת ש� המתק% . י מחלקת מהנדס העיר למנהל מקרקעי ישראל"הכלבייה הוגשה ע

לחוות בעלי חיי� נמצא בטיפול )  מעול� לא הוקמה במקו� חוות סוסי�בפועל(מחוות סוסי� 
 ".מהנדס העיר מול המינהל

‰ ˙�Á˙ ‰ÓÈ˜‰ ÈÎ ÏÚ ˙Ùˆ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ˙È˙Â˘¯ ¯‚Ò
‰˙ÏÚÙ‰ÏÂ ‰˙Ó˜‰Ï ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ¯Â˘È‡ Ô˙È�˘ ÈÏ·Â ‡ˆÂ‰˘ ¯˙È‰Ï , ˜ÂÁ· ˘¯„�Î

ÂÁÂÎÓ Â�˜˙Â‰˘ ˙Â�˜˙‰Â ‰ÈÈ�·‰Â ÔÂ�Î˙‰. 

)‚( Ú · ˘  ¯ ‡ ·  ˙ È È ¯ È Ú: תחנת הסגר רשותית 2001 עיריית באר שבע מפעילה משנת 
 הגישו בעלי 2004שנת נמצא כי כבר ב. במבנה שכור שעל פי התכנית התקפה מיועד לתעשייה

בקשה , ) הוועדה המקומית באר שבע�להל% (המבנה לוועדה המקומית לתכנו% ולבנייה באר שבע 
וכי הבקשה אושרה , " שני�10לשימוש חורג מתעשייה לתחנת הסגר לבעלי חיי� לתקופה של "

 הוצא טר�, 2010בנובמבר , עד למועד סיו� הביקורת.  שש שני� לאחר הגשתה� 2010רק במאי 
 .היתר לשימוש חורג למבנה

 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ ¯‚Ò‰‰ ˙�Á˙ ˙‡ ‰ÏÈÚÙ‰˘ ÏÚ Ú·˘ ¯‡· ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚ
‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰ÈÈ˘Ú˙Ï „ÚÂÈÓ‰ ‰�·Ó· ˙È˙Â˘¯‰ , ˙‡ ˙‡ÏÓÓ ‰�È‡˘ ÏÚÂ

˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ‰È˙Â·ÂÁ . ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ ˙„˜ÙÂÓ‰ ‡È‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ¯Â‡Ï È˜ÂÁ
 ‰È�·‰Â ÔÂ�Î˙‰‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ· ‰Ê ÔÈÈ�Ú ˙Â‡¯Ï ˘È ‰ÓÂÁ˙· . ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ

 ˙È˙Â˘¯‰ ¯‚Ò‰‰ ˙�Á˙ Ï˘ ‰˙ÏÚÙ‰Â ‰˙Ó˜‰Ì‡˙‰· Ï˜ÂÁ. 

 ‰˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ‰Ú�Ó ‡Ï ÈÎ Ú·˘ ¯‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘¯‚Ó‰ ÏÚ ‰ÏÁ˘ ˙È�Î˙Ï „Â‚È�·Â ¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰Ó˜Â‰˘ ˙È˙Â˘¯‰ ¯‚Ò‰‰ ˙�Á˙ Ï˘. 

העירייה פעלה "כי , 2011ת באר שבע מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר עיריי
ועשתה כל שלאל ידה וכל שביכולתה כדי לקד� את ההליכי� התכנוניי� הסטטוטוריי� על מנת 

לא הסתייע , אלא שבשל מחלוקות שקשורות בעיקר% לבעלי הנכס, להסדיר את השימוש במבנה

__________________ 

למטרה שלא הותר " התכנו והבנייה כשימוש בה� הוגדר בחוקבקרקע או בבני שימוש חורג   25
 ".ה במיוחד וה מהיות� באזור או בשטח מיוחד, בה� להשתמש
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כי , יחד ע� זאת ייאמר, חשיבות הרבה בקבלת היתרי� הנדרשי� העירייה מודעת ל.הדבר בידה
עלולה הייתה לגרו� לפגיעה באינטרס הציבורי וסכנה ממשית ... החלופה של סגירת תחנת ההסגר

לא הונפק היתר הבנייה לתחנת ההסגר בשל ] ... ההדגשה במקור[לשלומו ובטיחותו של הציבור 
היתר הבניה האמור הוצא רק ". רובי� יונפק היתר הבנייהבימי� הק. סיבות שאינ% תלויות בעירייה

 .2011ביוני 

חוק רישוי עסקי� מסמי, את שר הפני� לקבוע בצווי� אילו עסקי� יהיו טעוני רישוי  .2
, )להל% צו הרישוי (1995�ה"התשנ, )עסקי� טעוני רישוי(בתוספת לצו רישוי עסקי� . ולהגדיר�

 .26"טיפול בה�, אחזקת�, גידול�... בעלי חיי� "פורטו העסקי� טעוני הרישוי ובה� 

נקבע כי , 2005שהוציאו השירותי� הווטרינריי� במרס " נוהל הפעלת כלביות כמאורות בידוד"ב
, לא תאושר כלבייה כמאורת בידוד אלא א� בעליה קיבל רישיו% עסק בהתא� לחוק רישוי עסקי�"

1968�ח"התשכ." 

�ירושלי� ותל אביב, ובה% אלה של עיריות חיפה, ות רבותבביקורת נמצא כי תחנות הסגר רשותי
פועלות ללא רישיו% עסק ובלי שקיבלו את האישורי� , יפו ושל המועצה האזורית מטה אשר

 .הנדרשי� בחוק רישוי עסקי�

‰ÙÈÁ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,·È·‡ Ï˙Â ÌÈÏ˘Â¯È- ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ ÂÙÈ
¯˘‡ ‰ËÓ , ˙Â�Á˙ ˙‡ ÂÏÈÚÙ‰ ÈÎ˘¯„�Î ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ Ô‰Ï˘ ˙ÂÈ˙Â˘¯‰ ¯‚Ò‰‰. 

התחנה מיושנת ואינה "כי , 2011עיריית חיפה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר 
יפו �עיריות ירושלי� ותל אביב". עומדת בתקני� ואי לכ, לא היה נית% להוציא לה רישיו% עסק

 ה% פועלות להצטייד בכל ההיתרי� כי, 2011מסרו בתשובותיה% למשרד מבקר המדינה מפברואר 
המועצה האזורית מטה אשר מסרה . הנדרשי� להוצאת רישיו% עסק לתחנות ההסגר שלה%

 . רישיו% עסק לתחנת ההסגר שלה2011כי בעקבות הביקורת הוצא בחודש פברואר , בתשובתה

י� עוד נמצא כי כמה מהכלביות הפרטיות שרשויות מקומיות רכשו מה% שירותי הסגר לכלב
כ,  .פועלות ללא רישיו% עסק ובלי שקיבלו את האישורי� הנדרשי� בחוק רישוי עסקי�, משוטטי�

המספקת , לדוגמה הכלבייה הפרטית במושב אחיסמ, שבתחו� המועצה האזורית חבל מודיעי%
הכלבייה הפרטית במושב בית יצחק שבתחו� המועצה ; שירותי הסגרת כלבי� לעיריית בת י�

קדימה �צור%, המספקת שירותי הסגרת כלבי� למועצות המקומיות כפר יונה, רהאזורית עמק חפ
והכלבייה הפרטית בכפר ביאליק שבתחו� המועצה ; ותל מונד ולמועצה האזורית עמק חפר

 .קריית י� וקריית מוצקי%, המספקת שירותי הסגרת כלבי� לעיריות קריית ביאליק, האזורית זבולו%

חבל מודיעי% ועמק חפר מסרו בתשובותיה% למשרד מבקר המדינה , המועצות האזוריות זבולו%
כי בעלי הכלביות פועלי� לקבלת הסכמת� של הגורמי� , 2011מחודשי� ינואר ופברואר 

 .המאשרי� להוציא רישיו% עסק כנדרש

__________________ 

26   � . א לצו רישוי עסקי�3.2סעי
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ÔÂÏÂ·Ê ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‡Ï Ô‰ ÈÎ ¯ÙÁ ˜ÓÚÂ ÔÈÚÈ„ÂÓ Ï·Á
Ô˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÂÏÈÚÙ‰ ¯˘‡ ÔÓÂÁ˙· ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ÂÈ·ÏÎ‰ Ï˘ Ô‰ÈÏÈÚÙÓ „‚� ˙ÂÏÂÚÙ ÂË˜� ‡ÏÂ 

˜ÂÁ· ˘¯„�Î ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ Ô‰Ï ‡ˆÂ‰ ‡Ï. ÈÚˆÓ‡ ËÂ˜�Ï ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ 
‰Ï‡ ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚ· „‚�Î ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ‰ÙÈÎ‡ , Ì˙ÏÚÙ‰ ¯„ÒÂ˙˘ ˙�Ó ÏÚ

¯˙Ï‡Ï ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰·. 

כי לא ידעה שהכלבייה הפרטית , יריית קריית ביאליקבתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה ע
וכי בעקבות הביקורת הוגשה על ידי , המספקת לה שירותי הסגרת כלבי� פועלת ללא רישיו% עסק

 .בעלי הכלבייה בקשה לרישיו% עסק

כי בעקבות , 2011המועצה המקומית כפר יונה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר 
לכלבייה , 2011עד לסו' יולי , מועצה האזורית עמק חפר רישיו% עסק זמניהביקורת הוציאה ה

 .הפרטית במושב בית יצחק

ÌÈ ˙· ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ ,ÔÈ˜ˆÂÓ ˙ÈÈ¯˜Â ÌÈ ˙ÈÈ¯˜ ,
‰�ÂÈ ¯ÙÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ,Ô¯Âˆ- ÈÎ ÏÚ ¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ „�ÂÓ Ï˙Â ‰ÓÈ„˜

 ÌÈÓÎÒ‰· Â¯˘˜˙‰˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ Ô‰Ï ÔÈ‡˘ ˙ÂÈË¯Ù ˙ÂÈ·ÏÎ ÌÚ ÌÈËËÂ˘Ó ÌÈ·ÏÎ ˙¯‚Ò‰Ï .
 ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ ˙Â�ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˜ÂÁÏ „Â‚È�· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰· ˙Â¯˘˜˙Ó ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ. 

 

 הפיקוח על תחנות ההסגר הרשותיות

� הוא לפקח על תחנות ההסגר הרשותיות ולוודא שה% אחד מתפקידי השירותי� הווטרינריי
סדרי מינהל . עומדות בתנאי� שנקבעו בתקנות צער בעלי חיי� ובנוהלי השירותי� הווטרינריי�

לש� כ, על השירותי� . תקי% מחייבי� קיו� פיקוח סדור ושיטתי על תחנות ההסגר הרשותיות
רשימת תחנות ההסגר הרשותיות ועל הווטרינריי� להכי% תכנית פיקוח סדירה המבוססת על 

או כתחנות הסגר לכלבי� /רשימת הכלביות הפרטיות המשמשות כתחנות תצפית כלבת ו
על השירותי� . ולקבוע את סדרי הביקורי� במתקני� אלו במחזוריות סבירה, משוטטי�

התריע עליה� ל, כמו כ%. הווטרינריי� ג� לתעד באופ% סדיר את מועדי הביקורות ואת תוצאותיה%
 .על ליקויי� שנמצאו בביקורות ולעקוב אחר תיקונ�

בתחנות ההסגר הרשותיות וה� שנתית  תכנית ביקורת תהנמצא כי לשירותי� הווטרינריי� לא הי
עוד נמצא כי הביקורי� התבצעו בעיקר . ות שערכוהביקורערכו תרשומות מפורטות בגי% לא א' 

 .כתגובה לתלונות שהתקבלו מהציבור

˜·Ó „¯˘Ó ÌÂÊÈÂ È˙ËÈ˘ ÁÂ˜ÈÙ ÏÈÚÙ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ÌÈÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯
 ˙·ÏÎ ˙ÈÙˆ˙ ˙Â�Á˙Î ˙Â˘Ó˘Ó‰ ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ÂÈ·ÏÎ‰ ÏÚÂ ˙ÂÈ˙Â˘¯‰ ¯‚Ò‰‰ ˙Â�Á˙ ÏÚ

ÌÈËËÂ˘Ó ÌÈ·ÏÎÏ ¯‚Ò‰ ˙Â�Á˙ÎÂ ,ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ „Ú˙ÏÂ . ‰„Â·Ú ˙È�Î˙ Â˘·‚È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÁÂ˜ÈÙ‰ ÌÂÈ˜Ï ˙È˙�˘. 
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 ההסגר הרשותיותמצב� הפיזי של תחנות 

: תקנות צער בעלי חיי� קובעות את התנאי� להחזקת כלבי� וחתולי� בתחנת ההסגר הרשותית
ובהתאמה ג� גודל הכלב או החתול שנית% להכניס לתא והוראות בדבר התנאי� , שטח מזערי לתא

נוהל תצפית כלבת קובע כללי� למבנה מאורת הבידוד ואמצעי . הסניטריי� הנדרשי� במתק%
 ).תאורה ואבטחה, גידור(יטחו% הנדרשי� בה הב

הבדיקה העלתה כי חלק מתחנות ההסגר הרשותיות אינ% עומדות בתנאי� שנקבעו בתקנות צער 
חלק% ממוקמות במבני� . וה% אינ% ראויות להחזקת בעלי חיי�, בעלי חיי� ובנוהל תצפית כלבת

ה% קטני� מהנדרש בתקנות צער התאי� ב: ישני� ביותר שלא נועדו לשמש תחנות הסגר רשותיות
בתאי� אי% מקו� נאות לרביצת הכלבי� ותנאי , זאת ועוד. בעלי חיי� וה� אינ� מאווררי� דיי�

 :להל% שתי דוגמאות. הסניטציה בה� אינ� מספקי�

‰ Ù È Á  ˙ È È ¯ È Ú:תחנת ההסגר הרשותית של עיריית חיפה הוקמה לפני כ �היא .  שנה50
שנשכו וכ% תחנת הסגר לכלבי� משוטטי� עבור עיריית משמשת תחנת תצפית כלבת לכלבי� 

התחנה כוללת שני מבני� ). יקנע� וטירת כרמל, נשר, הקריות(חיפה ועבור הרשויות הסמוכות 
 .ומבנה משרדי�)  תאי�40 תאי� ובשני 20באחד (להסגרת כלבי� 

 ליקויי� רבי�  פנו השירותי� הווטרינריי� לעיריית חיפה בדרישה לתק2003%נמצא כי כבר בשנת 
ע� רדת , בכל חור'"כי , בי% היתר, בדרישה נכתב. שנמצאו בתחנת ההסגר הרשותית שלה

בנוס' תשתית הביוב . מוצ' שטח הכלבייה עד למצב המחייב פינוי כלבי� מהמקו�, הגשמי�
למבני� גגות אסבסט "וכי , "מתרחשי� לעיתי� קרובות... באזור לקויה ואירועי הצפות מהביוב

 ".י� את בריאות העובדי� והכלבי� וה� אינ� מתאימי� להחזקת כלבי� בה�המסכנ

 

 בעקבות הצפות מי גש�, סימני רטיבות על קירות המבני�
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 תאי� קטני� מהדרוש בחוק

 

 מבנה שאינו תוא� את דרישות הנהלי�
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 הורה מנהל השירותי� הווטרינריי� על סגירת תחנת ההסגר 2010עוד נמצא כי רק בינואר 
עקב הצפות קשות וחוזרות ונשנות ותנאי� ירודי� עד כדי סכנה , הרשותית של עיריית חיפה

 20 אישרו השירותי� הווטרינריי� הפעלה זמנית של 2010במאי . לבטיחות העובדי� והכלבי�
 .2010וזאת עד סו' אוקטובר , תאי� שישמשו לתצפית כלבת בלבד

ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÏÙÈË ‡Ï ˙Â·¯ ÌÈ�˘ Í˘Ó·˘ ÏÚ ‰
‰Ï˘ ˙È˙Â˘¯‰ ¯‚Ò‰‰ ˙�Á˙· ÌÈÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Â‡ˆÓ˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ,

‰· ÌÈ˜ÊÁÂÓ‰ ÌÈÈÁ‰ ÈÏÚ·Â ÌÈ„·ÂÚ‰ ÔÂÎÈÒ È„Î „Ú ‰˙Â‡ ‰ÁÈ�Ê‰Â .¯ÂÓÁ‰ ‰·ˆÓ ÁÎÂ� ,
 ˙Â˘È¯„· „ÂÓÚ˙˘ ‰˘„Á ˙È˙Â˘¯ ¯‚Ò‰ ˙�Á˙ ˙Ó˜‰Ï ˙Âˆ¯Ó� ÏÂÚÙÏ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ

‰Â�·Â ˜ÂÁ‰ÌÈÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÈÏ. 

 היא השלימה את תהלי, 2010בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה עיריית חיפה כי במהל, 
וכי התקציב להקמת הכלבייה אושר , התכנו% לכלבייה החדשה וא' פרסמה מכרז לביצוע העבודה

עבודות  הועלה כי ה2011בבדיקת השלמה שנערכה ביוני . 2011במסגרת תקציב העירייה לשנת 
 .להקמת הכלבייה בעיצומ%

˙ Ù ˆ  ˙ È È ¯ È Ú: נמצא כי עיריית צפת מפעילה תחנת הסגר רשותית מאולתרת באזור התעשייה 
. התחנה המאולתרת מורכבת משתי תחנות אוטובוס שחולקו לשישה תאי�. מול בית העלמי% בעיר

חשופי� ובעלי החיי� המוחזקי� בה� , שטח� של התאי� קט% מהשטח המזערי המותר בחוק
 . לרוח ולגש�, לשמש

 

 תחנת ההסגר הרשותית המאולתרת של עיריית צפת

תחנות אוט�בוס
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 ‰˙�ÂÎ˙Ó· ‰Ï˘ ˙È˙Â˘¯‰ ¯‚Ò‰‰ ˙�Á˙ ÈÎ ˙Ùˆ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„· ˙„ÓÂÚ ‰�È‡ ˙ÈÁÎÂ�‰ , Ô˙È˙˘ ‰ÈÂ‡¯ ¯‚Ò‰ ˙�Á˙ Ì„˜‰· ÌÈ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎÂ

 ÌÈ·ÏÎ ˙¯‚Ò‰Ï Ì‚Â ˙·ÏÎ ˙ÂÈÙˆ˙Ï Ì‚ ‰�ÚÓÌÈËËÂ˘Ó. 

הכלבייה הישנה נסגרה וכרגע מופעל מתק% מהחדישי� בארצנו "עיריית צפת מסרה בתשובתה כי 
 ".שעונה על דרישות החוק

 

 

 תופעת חתולי הרחוב והטיפול בה

החזקת חתולי� בבתי� נפוצה מאוד וכמות בתי האב , כמו בשאר המדינות המערביות, בישראל
בד מחתולי המחמד השייכי� לבעלי� המספקי� לה� את ל.  אחוז13�המחזיקי� בה� מוערכת בכ

המשוטטי� בתחומי ערי� , רבי�, יש ג� חתולי רחוב או חתולי� ללא בעלי�, רוב צורכיה�
 .ויישובי�

. בעיקר לנוכח קצב התרבות�, חתולי הרחוב יוצרי� מטרד וא' מסכני� את בריאות הציבור
, בישראל. ר" חתולי� בכל קמ1,000�פ' כמחקרי� בעול� מצאו שבאזור עירוני יכולי� להצטו

אי% נתוני� מהימני� על מספר� ותפוצת� של חתולי� , נוכח היעדר מחקרי� או נתוני� רשמיי�
  יש בישראל "תנו לחיות לחיות"על פי הערכתה של עמותת . וקיימות הערכות בלבד, משוטטי�

ה נולדי� עשרות אלפי חתולי� ובכל שנ,  חתולי בית ויותר משני מיליו% חתולי רחוב300,000�כ
 צאצאי� בפרק זמ% 160�חתולה לא מעוקרת יכולה להביא לעול� כ. המתווספי� לחתולי הרחוב

 .27בשרשור ע� כלל צאצאיה, של שנתיי�

 

 הסכנות הנשקפות לאד� מחתולי רחוב 

� כגו% טריפת מכרסמי� ומזיקי, לצד ההשלכות החיוביות של חתולי מחמד וחתולי� בכלל
כמפורט , חתולי רחוב עלולי� להוות סכנה, ת הבדידות של בני האד� המאכילי� אות�הפחתו

 : להל%

1. Ó˙ · Ï Î ‰  ˙ Ï Á:חלק% עלולות להדביק ג� בני ,  החתולי� ה� נשאי� של מחלות רבות
היא מחלת , העוברת בנקל מבעל חיי� אחד למשנהו ולבני האד�, המסוכנת והקטלנית שבה%. אד�

, בישראל. החתולי� ה� נשאי הכלבת הנפוצי� ביותר מבי% חיות המחמדבארצות הברית . הכלבת
קרוב  וכתוצאה מכלבת שהועברה אליה על ידי נשיכת חתול אישה 2003נפטרה בשנת , כאמור

 נגר� על ידי 1997 עד 1996לוודאי שג� אחד מבי% שלושת מקרי התמותה מכלבת שאירעו בשני� 
 .חתול

בעשור האחרו% חלה עלייה רצופה במספר , )צגי� בגר' להל%המו(על פי נתוני משרד הבריאות 
 .האזרחי� שקיבלו טיפול מונע נגד כלבת בעקבות מקרי נשיכה ושריטה של חתולי�

__________________ 

 .Ï‡¯˘È· ·ÂÁ¯ È≈̄„ ÌÈÏÂ˙Á-·ˆÓ ˙�ÂÓ˙  ,2010 , תנו לחיות לחיות  27
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נמצא בגבעת המורה שבעפולה חתול , במהל, הביקורת של משרד מבקר המדינה, 2010ביולי 
 והשמדה של חתולי� וכלבי� בעקבות האירוע החלה העירייה במבצע של לכידה. הנגוע בכלבת

 .ולכ% ה� הומתו,  חתולי רחוב לא מחוסני� החשופי� לכלבת45נלכדו . משוטטי�

2. ˙ È ˙ ‡ Â ¯ · ˙ Â  ˙ È ˙ Â Á È Ë ·  ‰ � Î Ò: חתולי הרחוב עלולי� לפגוע בבריאות הציבור 
מפעלי� , למטבחי� ולמתקני� רגישי� כמו נמלי תעופה וה� חודרי� לבתי�. ג� בדרכי� אחרות

  .ובתי חולי�

3. Ì „ ‡  È � · ·  ˙ Â Ú ‚ Â Ù ‰  ˙ Â Ù Ò Â �  ˙ Â Ï Á Ó:חתולי� 28 על פי דעת מומחי� 
כמו למשל מחלת הטוקסופלזמה הפוגעת בעיקר בנשי� הרות , מעבירי� מחלות רבות לבני אד�

בנעט מהמכו% הווטרינרי בדק ומצא כי מחצית . גר "ד. ובבני אד� בעלי מערכת חיסו% חלשה
. המועברת מחתול לחתול בעקיצת פרעוש, " השרטתמחלת"מהחתולי� שנבדקו על ידיו נגועי� ב

רוב ארגזי . במיוחד לילדי�, חתולי� רבי� נגועי� בתולעי� טפיליות שעשויות לעבור ג� לבני אד�
וה� מהווי� מקור למחלות , החול בגני המשחקי� של ילדי� מזוהמי� בצואת חתולי� וכלבי�

 .רבות

4. Ì È È Á ‰  ˙ Â Î È ‡ ·  ‰ Ú È ‚ Ù Â  ‰ „ ¯ Ë י הרחוב מהווה מטרד ציבורי  נוכחות חתול:‰
בשל קרבות רחוב שה� , בעיקר בשעות הלילה המאוחרות, רעש הנגר� מיללות: באופני� האלה

, נטיית� להפו, פחי אשפה על פיה� יוצרת רעשי�; מנהלי� ביניה� בתקופות החיזור והייחו�
גורמת לריבוי הצואה שה� מפרישי� ; ופיזור האשפה ברחובות גור� לריחות לא נעימי� וללכלו,

סכסוכי שכני� המתגלעי� בי% חובבי חתולי� המאכילי� אות� לבי% אלה ; יתושי� וזבובי�
 .המוטרדי� מהחתולי� הנכנסי� לחצרות הבתי� לחפש מזו%

__________________ 

, המחלקה לזואולוגיה, ˙Á‰ ˙ÈÈÚ·Ï ÔÂ¯˙Ù Â�È‡ ÒÂ¯ÈÒÌÈÏÂ, אלי גפ�' יור� יו� טוב ופרופ' פרופ  28
 . 2009, אוניברסיטת תל אביב
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בח% משרד מבקר המדינה את הפעולות שנוקטות נגד% , נוכח הסכנות הטמונות בחתולי הרחוב
 .הרשויות המקומיות

לות הרשויות המקומיות כנגד הסכנות הטמונות בחתולי הרחוב מתבססות על בבדיקה נמצא כי פעו
פקודת העיריות ; בכל הקשור לחתול שנש, אד� או החשוד בהדבקתו בכלבת, פקודת הכלבת

צו  ו)א(צו המועצות המקומיות ; המחייבת עיריות לנקוט צעדי� למניעת מטרדי� ומפגעי�
נקוט לייבי� את המועצות המקומיות והאזוריות המח) מועצות אזוריות (המועצות המקומיות

, למנוע הופעת� והתפשטות� של מחלות ונגעי� וי להבטיח את בריאות הציבורבפעולות כד
חוק צער בעלי חיי� יחד ע� זאת . חיי� שאי% לה� בעלי��להשמיד מזיקי� או בעליובכלל זה 

 הגביל את פעולות הרשויות ,ובה� איסור המתה ברעל, כולל איסורי� על פגיעה בבעלי חיי�ה
 .המקומיות כנגד הסכנות הטמונות בחתולי הרחוב

�ח"התשל, )פיקוח על כלבי� וחתולי�(עוד נמצא בבדיקה כי רק עיריית ירושלי� חוקקה חוק עזר 
בו נקבע כי המחזיק בחתול חייב לקבל רישיו% לכ, ולדאוג לחיסונו מפני מחלת הכלבת , 1978

 .אחת לשנה

שעניינה הסדרת , כי לא קיימת חקיקה ייעודית המקבילה לחוק הפיקוח על כלבי�, הבדיקה העלתה
� שלוש עתירות בעניי% הטיפול של "עוד הועלה כי במהל, השני� הוגשו לבג. הפיקוח על חתולי�

העתירות . השירותי� הווטרינריי� והמחלקות הווטרינריות של הרשויות המקומיות בחתולי רחוב
 : התופעה ועל הבעיות המתגלעות בטיפול בהמעידות על מורכבות

1. ‚ ·"„ ¯ Ú  ı29:פסק הדי% .  עתירה זו דנה בהמתת חתולי רחוב על ידי הרשויות המקומיות
הגביל מאוד את סמכות� של וטרינרי הרשויות לדלל את אוכלוסיית החתולי� בערי� וביישובי� 

, כמו כ%.  מנחי� להפעלתהוקבע שיש להפעיל שיטה זו כראוי ולקבוע כללי�, באמצעות המתת�
הוגבלה סמכות� של פקחי שמורות הטבע והגני� להמית חתולי� הגורמי� נזקי� לחיות בר בתו, 

יוס' '  צוות בראשות פרופ1999הקי� משרד החקלאות בשנת , � ערד"בעקבות בג. שמורות הטבע
יבל את משרד החקלאות ק. שתפקידו היה להמלי� על דרכי� לטיפול בחתולי הרחוב, טרקל

נוהל כללי ) "מנהל השירותי� הווטרינריי� דאז(ר עודד ניר "ולאור% פרס� ד, המלצות הצוות
שכלל מיסוד האכלות חתולי� ואת המתת� רק כפתרו% , )99 נוהל �להל% " (לטיפול בחתולי רחוב

 .למטרדי� נקודתיי�

2. ‚ ·"Ì È Ï Â ˙ Á ‰  ı30: 99 עתירה שהוגשה נגד השירותי� הווטרינריי� בגי% נוהל .
 כל התייחסות לאמצעי� חלופיי� למניעת מטרדי� ומפגעי� של 99העותרות טענו כי אי% בנוהל 

� קבע כי הנוהל צרי, "בג. וכי הוא גוזר מיתה גורפת על כל חתולי הרחוב, חתולי� זולת המתה
לאז% בי% שמירה על בריאות הציבור שבאזור מחייתו קיימי� חתולי� ובי% זכות� של החתולי� לא 

בית המשפט הורה לשירותי� הווטרינריי� . היות מומתי� ושלא ייגר� לה� סבל א� אי% זה הכרחיל
 .את נוהל הטיפול בחתולי רחוב ,ברוח הפסיקה, לנסח מחדש

הגישה עמותת תנו , מאחר שהמתת חתולי� משוטטי� נמשכה שלא על פי רוח הפסיקה .3
לעמוד בנהלי� שהוא  ות שהוא אינו יכולבתגובה טע% משרד החקלא. 31לחיות לחיות עתירה נוספת

ולהתיר לשירותי�  הוא ביקש לשנות את הפסיקה. � החתולי�"עצמו קבע לאחר פסיקת בג

__________________ 

6446/96� "בג  29 � ÏÂ˙Á‰ ÔÚÓÏ ‰˙ÂÓÚ‰ 'Á‡Â „¯Ú ˙ÈÈ¯ÈÚ ,'Ù"� „"‰)1 (769. 
4884/00� "בג  30 Á‡Â ˙ÂÈÁÏ ˙ÂÈÁÏ Â�˙ ˙˙ÂÓÚ '� ' „¯˘Ó· ‰„˘· ÌÈÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï‰�Ó

Á‡Â ˙Â‡Ï˜Á‰' ,202) 5(ח"ד נ"פ. 
1648/08� "בג  31 ˙ÂÓÚ� ˙ÂÈÁÏ ˙ÂÈÁÏ Â�˙ ˙ 'ÌÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰Â ˙Â‡Ï˜Á‰ ¯˘ ,

Á‡Â'. 
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פגיעה באינטרסי� "הוא הדגיש כי ישנה ". יד קלה יותר על מזרק המתת החתולי�"הווטרינריי� 
ייתכ% ... וני חתולי רחובשל בני האד� הנפגעי� פגיעה ממשית בשל נוכחות� של מאות אלפי ומילי

באשר היא מניחה כי נית% להתמודד , �4884/00 "וזו הזדמנות לחשיבה מחודשת על הלכת בג
, באורח מתקבל על הדעת ובצורה אפקטיבית ע� בעיית החתולי� באמצעי� חליפיי� להמתה

 ביקש ,לפיכ,". 4884/00צ "הנחה זו הופרכה על ידי הניסיו% המצטבר מאז נית% פסק הדי% בבג
התמודדות יעילה וראויה ע� "המאפשר , משרד החקלאות להחלי' את הנוהל הקיי� בנוהל אחר

בנובמבר ,  עד למועד סיו� הביקורת וכיהעותרת משכה את עתירתההועלה כי  ...."בעיית החתולי�
 .99לא חל שינוי בנוהל , 2010

 

 טיפול הרשויות המקומיות בחתולי רחוב

לכלוא ולקטול את , ל בחתולי הרחוב ומפרט את הדר, שבה יש ללכוד מסדיר את הטיפו99נוהל 
או כשה� גורמי� ,  א� וכאשר ה� מהווי� בעליל סכנה בריאותית לאד��החתולי� המשוטטי� 

השיטה " בנוהל נאמר כי .למטרד שמוצא את ביטויו בתלונות אזרחי� אל הרשות המקומית
המתת "וכי , "רדמה במיתק% המיועד לכ,המועדפת במפגיע היא לכידת החתולי� והמתת� בה

 ...".חתולי� על פי פקודת הכלבת תבוצע באחריותו הישירה של הרופא הווטרינר הרשותי

 32הוציאו השירותי� הווטרינריי� הנחיות ביניי�, � החתולי�"בעקבות פסיקת בג, 2008במאי 
� של סכנה ממשית רק במקרי, "במשורה"ולפיה% המתת חתולי� תיעשה , לטיפול בחתולי רחוב

; רק לאחר מיצוי כל הדרכי� האחרות, ההחלטה על כ, תתקבל על ידי וטרינר הרשות; לחיי אד�
שבה� ה� מהווי� סכנת חיי� יועברו למתקני האגודות  חתולי� המפוני� מאזורי�, במקרי� אחרי�

 .למע% בעלי החיי�

בו נית% ' מקלט'יעמוד מתק% או כל רשות חייבת לדאוג שלרשותה "הנחיות הביניי� קובעות ג� כי 
חתולי� שנלכדו יועברו למתק% "וכי , " שעות48להחזיק חתולי רחוב לכודי� לפחות למש, 

לא הוגדרה כמות ". י מנהל הלשכה הווטרינרית האזורית"הרשות או למתק% מתאי� אחר שאושר ע
דרת תחנות יש לשאו' להס"עוד נקבע כי . התאי� הנדרשת לאכלוס חתולי� לפי גודל העיר

ראש הרשות המקומית יקי� מער, מגשר "וכי , "י המחלקה הווטרינרית הרשותית"ע, האכלה
שתפקידיו יהיו הסדרת מיקו� ... המשרד לאיכות הסביבה, שיורכב מנציגי הרשות המקומית

 ".התחנה והסברת חשיבות השמירה על ההיגיינה במקו� ומניעת ההפרעה האפשרית לשכני�

ה בדק בכמה רשויות מקומיות את אופ% ביצוע ההמלצות שניתנו בהנחיות משרד מבקר המדינ
 :להל% עיקר הממצאי�. הביניי� שפרסמו השירותי� הווטרינריי�

1. · Â Á ¯  È Ï Â ˙ Á  ˙ ˜ Ê Á ‰ Ï  Ô ˜ ˙ Ó  ˙ Ó ˜ שהקימו  33ישנ% רשויות מקומיות: ‰
פול ה% הכשירו תאי� למת% טי, כמו כ%. מתקני� אשר נית% להחזיק בה� חתולי� לתצפית כלבת

, מכר�דיידה'ג, שפרע� והמועצות המקומיות אבו סנא%, צפת, אול� עיריות בת י�. רפואי בה�
, כמו כ%. טורע% וכפר יאסי' לא הקימו מתקני� שנית% להחזיק בה� חתולי� לתצפית כלבת, וליס'ג

 .ה% לא פעלו לפתרו% מטרדי� מקומיי� שנגרמי� בשל חתולי רחוב

תכנו% מתק% החתולייה נמצא בשלב "כי , רד מבקר המדינהעיריית צפת מסרה בתשובתה למש
תעשה בעתיד להקמת מתק% להחזקת "המועצה המקומית אבו סנא% מסרה בתשובתה כי ". מתקד�

__________________ 

 .1/2008/משב: חוזר מספר  32

 .המועצה האזורית עמק חפר ואיגוד ערי� שומרו�, יפו�ירושלי� ותל אביב, חיפה, עיריות באר שבע  33
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מכר מסרה כי הרשות מטפלת בחתולי רחוב על ידי �דיידה'המועצה המקומית ג". חתולי רחוב
וכי המועצה תעמיד תקציב , סעורלכידת� והעברת� לתחנת תצפית כלבי� וחתולי� בקיבו� י

 .להקמת מתק% להחזקת חתולי רחוב

ÌÈ ˙· ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ô‡�Ò Â·‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓÏÂ ÌÚ¯Ù˘Â ˙Ùˆ ,
‚'‰„ÈÈ„-¯ÎÓ ,‚'ÒÈÏÂ ,·ÂÁ¯ ÈÏÂ˙Á ˙˜ÊÁ‰Ï Ô˜˙Ó ÂÓÈ˜‰ ‡Ï ÈÎ ÛÈÒ‡È ¯ÙÎÂ ÔÚ¯ÂË. 

Ú ÈÎ ÌÈÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ Á˜ÙÏ Ì‰ÈÏ
 ÈÏÂ˙Á ˙˜ÊÁ‰Ï ËÏ˜Ó ˙Ó˜‰ ¯·„· Â‡ˆÈ˘ ˙ÂÈÁ�‰‰ ˙‡ ˙ÂÓÈÈ˜Ó Ô‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰

Ï ˙ÂÁÙÏ Â„ÎÏ�˘ ·ÂÁ¯-48˙ÂÚ˘ . 

2. · Â Á ¯  È Ï Â ˙ Á Ï  ‰ Ï Î ‡ ‰  ˙ Â � Á ˙  ˙ ¯ „ Ò  בבדיקה נמצא כי מכל הרשויות :‰
5,000�כ תחנות האכלה לחתולי� המשמשות 900�יפו הסדירה כ�שנבדקו רק עיריית תל אביב 

 . מאכילי�

הייתה  "99כי מטרת הנספח המצור' לנוהל , השירותי� הווטרינריי� מסרו למשרד מבקר המדינה
אבל ניסיונות להסדיר , העמותות ורשויות, להציע אופ% לשיתו' פעולה בי% מאכילי החתולי�
 ".האכלת חתולי� במקומות מוסדרי� נתקלו בהתנגדות

כי ה% פנו לציבור על מנת , בתשובותיה% למשרד מבקר המדינהעיריות באר שבע וירושלי� מסרו 
עיריית חיפה מסרה בתשובתה כי . שנית% יהיה להסדיר תחנת האכלה בתחומ% א, לא נענו

האגודות לרווחת בעלי חיי� מסרבות לשת' פעולה ע� הרופאי� הרשותיי� בהסדרת תחנות "
כי לא ,  למשרד מבקר המדינהואילו המועצה האזורית עמק חפר מסרה בתשובתה". האכלה

מפוזרי� בצורה הומוגנית במשקי "נמצאה הצדקה להסדרת תחנת האכלה מאחר שהחתולי� 
 ". יישובי המועצה42הנחלות הנמצאי� בתחומי 

ı¯Ó‰ ‡ÂÏÓ· ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÛÂ˙È˘ È„Î ÍÂ˙
ÔÓÂÁ˙· ÌÈÏÂ˙Á‰ ÈÏÈÎ‡Ó ¯Â·Èˆ ,˙Â�Á˙ ˙¯„Ò‰Ï Ï‰Â�Ï Ì‡˙‰· ‰ÏÎ‡‰ 99 . ÌÂ¯˙È ¯·„‰

ÌÈ�Î˘Ï ‰Ú¯Ù‰ Ú�ÓÈÂ ÌÈ·˘Â˙‰ ˙Â‡È¯· ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï. 

 

 עיקור וסירוס של חתולי רחוב 

עד ראשית שנות התשעי� של המאה העשרי� טיפלו השירותי� הווטרינריי� בהתרבות חתולי 
 זו לשיטה במחצית שנות התשעי� שונתה מדיניות. הרעלה והמתה, רחוב בעיקר באמצעות לכידה

 .המקובלת בעול� המערבי, ) עיקור וסירוס�להל%  (34"שחרר�עקר�לכוד"המכונה 

הטועני� שהשיטה המסתמכת על עיקור וסירוס לא הוכיחה את , 35וג� באר�, ישנ� חוקרי� בעול�
מסקנת החוקרי� שבראשית המחקר . עצמה כאמצעי יעיל ובדוק לצמצו� אוכלוסיית החתולי�

כל "ללא מניעת כניסה של חתולי� לאוכלוסייה המסורסת :  היא זותמכו בכל לב בסירוס

__________________ 

 . T.N.R) (Trap, Neuter and Release: שיטה הידועה באנגלית בש�  34
, המחלקה לזואולוגיה, ÌÈÏÂ˙Á‰ ˙ÈÈÚ·Ï ÔÂ¯˙Ù Â�È‡ ÒÂ¯ÈÒ, אלי גפ�' יור� יו� טוב ופרופ' פרופ  35

 .2009, תל אביבאוניברסיטת 
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יש , לטענת�". זמ% ואנרגיה, המאמצי� להקטנת האוכלוסייה באמצעות סירוס ה� בזבוז של כס'
כדי להפחית ,  מאוכלוסיית החתולי� לאור, זמ90%%� ל80%צור, בעיקור ובסירוס של בי% 

 .36משמעותית את מספר חתולי הרחוב

 הנוגע לטיפול בהתרבות בעלי חיי� חוק צער בעלי חיי� התקבל בכנסת תיקו% ל2008ביולי 
התיקו% הוסי' לחוק סעי' הקובע כי לאחר התייעצות ע� השר להגנת הסביבה יקבע . 37משוטטי�

שר החקלאות הוראות לגבי הדרכי� שבה% תפעל המדינה לצמצו� ההתרבות של בעלי חיי� 
ח למימו% פעולות אלו לא ישמש לש� המתת " מיליו% ש4.5, וכי התקציב השנתי בס, משוטטי�
 .בעלי חיי�

הממונה על חוק צער בעלי חיי� במשרד החקלאות מסרה לנציגי משרד מבקר המדינה כי 
שהקצה משרד החקלאות לניתוחי עיקור וסירוס של , ח" מיליו% ש4.5להערכתה המימו% בס, 

העמותות למע% . לוסיית חתולי הרחוב בישראללא יביא לשינוי ממשי בממדי אוכ, חתולי רחוב
וכ% , החיות וגורמי� אחרי� טועני� כי יש להגדיל את התקציב ולבצע טיפולי� רפואיי� רבי� יותר

 .להמשי, ולבצע עיקור וסירוס כאמצעי לוויסות מספר� של החתולי�

 ה% מקומיות הביקורת העלתה כי פעולות העיקור והסירוס הננקטות על ידי הרשויות המקומיות
כ, למשל בתחומי . ותלויות בעיקר ביזמת וטרינר הרשות ובתקציב שהוא מצליח להשיג למטרה זו

 אביב יפו�קריית מוצקי% ותל, קריית י�, קריית ביאליק, ירושלי�, חיפה, בת י�, עיריות באר שבע
לרשויות אי% מדיניות כוללת ומשותפת , הפעילות במת% מענה למטרדי� מקומיי� בלבדמתמקדת 

  .שנתית שמווסתת את התרבות� של חתולי הרחוב�ואי% תכנית פעולה רב, מקומיות סמוכות זו לזו

אול� התקציב . ח לעיקור וסירוס חתולי רחוב" מיליו% ש3.25 הקצה משרד החקלאות 2009בשנת 
צוות מקצועי בשירותי� הווטרינריי� . 2010בשנה זו לא נוצל למשימה האמורה והועבר לשנת 

גיבש תכנית שנועדה לעודד את הרשויות לעקר חתולי� רבי� מהכמות הממוצעת שעוקרה בארבע 
ח " א' הוקצה ס, של מיליו% ש2010במסגרת תקציב .  רשויות30לתכנית נבחרו . השני� האחרונות

, עבור הקמת% וציוד% של מרפאות וטרינריות במחלקות הווטרינריות של הרשויות המקומיות
באותה יצוי% כי כל חתול העובר עיקור או סירוס מחוס% .  ולסירוס חתולי רחובשישמשו לעיקור

 . נגד כלבתהזדמנות

בי% היתר .  קיימה ועדת החינו, והספורט של הכנסת דיו% בנושא סירוס חתולי רחוב2009בדצמבר 
הוועדה קראה למשרד החקלאות ; הוחלט כי יש צור, מיידי בהתמודדות ע� בעיית חתולי הרחוב

היא ג� המליצה ; בצע פיילוט לשיטת העיקור והסירוס בארבע או בחמש מהרשויות המקומיותל
; שנתית לפתרו% בעיית חתולי הרחוב באר� כולה�על גיבוש דרכי פעולה והכנת תכנית רב

 .והחליטה לקיי� ישיבה נוספת שתדו% בהתקדמות המהלכי� ובהכנת תכנית אסטרטגית ארצית

 תכנית אסטרטגית ארצית הכי%משרד החקלאות לא , 2010 בנובמבר ,הביקורתסיו� עד למועד 
 .לטיפול בחתולי רחוב

בדבר מספר , 2011הנכוני� לסו' מרס , וצגי� נתוני השירותי� הווטרינריי�טבלה שלהל% מב
לש� קיבלו במסגרת התקציב שהרשויות המקומיות העיקורי� והסירוסי� של חתולי רחוב שביצעו 

 :2010רינריי� בשנת מהשירותי� הווטכ, 

 

__________________ 

 . טענה זו מבוססת בי� השאר על מחקרי� שנעשו בערי� גדולות כמו רומא ולונדו�  36
 .�2008ח"התשס, )7' תיקו� מס) (הגנה על בעלי חיי�(חוק צער בעלי חיי�   37
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ÌÈÒÂ¯ÈÒÂ ÌÈ¯Â˜ÈÚ ¯ÙÒÓ ˙Â˘¯‰ Ì˘ 

 1,066  

 ) בני ברק וגבעתיי�, אזור רמת ג�(איגוד ערי� 

 )בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי, בתי מטבחיי�(

1 עיריות20 14,311 

 

2 מועצות אזוריות8 3,335 

 

 18,712 ‰Ò" ÌÈ¯Â˜ÈÚ Î

נס , לוד, כרמיאל, טירת כרמל, טבריה, חולו�, חדרה, עבאר שב, אשקלו�, אילת, אור יהודה, אופקי� .1
 .רחובות, ראשו� לציו�, ראש העי�, קריית י�, צפת, ערד, עכו, נצרת עילית, ציונה

 .שומרו�, משגב, מטה אשר, גליל עליו�, גלבוע, גול�, ש"בני עי, באר טוביה .2

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ˙Â¯È˘‰ È„È ÏÚ ˙Â˘Ú�‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ Û˜È‰·  ÌÈÈ¯�È¯ËÂÂ‰
 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ÂÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ ÒÂ¯ÈÒÏÂ ¯Â˜ÈÚÏ , È„ÓÓ· È˘ÓÓ ÈÂ�È˘Ï ‡È·‰Ï È„Î ÔÈ‡

Ï‡¯˘È· ·ÂÁ¯‰ ÈÏÂ˙Á ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ . ‡ÏÏ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ· Û˜È‰· ÒÂ¯ÈÒÂ ¯Â˜ÈÚ·Á¯�  ÔÙÂ‡·Â
‰�˘· ‰�˘ È„ÈÓ È·˜Ú ,·ÂÁ¯‰ ÈÏÂ˙Á Ï˘ Ì˙Â·¯˙‰ Í˘ÓÈ˙. 

 

✯ 
 

ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰˜È„·· ÂÏÚ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÈÏÂ˙Á· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ·Â¯·˘ 
ÌÈÈ˙„Â˜� ÌÈ„¯ËÓÏ ‰�ÚÓ Ô˙Ó· „˜Ó˙Ó ·ÂÁ¯ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÌÈÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰˘ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· , ˙È�Î˙ Â˘·‚È
·¯ ˙Èˆ¯‡- ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˙È˙�˘‰�ÎÒ·ÂÁ¯‰ ÈÏÂ˙ÁÓ ˙ÂÙ˜˘�‰ ˙Â. 

 

 

 סיכו�

 Û˘ÂÁ ÁÂ„‰ ÈÏÂ˙Á·Â ÌÈ·ÏÎ· ÔÏÂÙÈË ÔÙÂ‡· ˙Â·¯ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ‰ÈÈÂ˜Ï ˙ÂÏ‰�˙‰
ÔÓÂÁ˙·˘ ·ÂÁ¯ , ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÌÈÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ¯Â„Ò ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰Â

‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰. 

 Ì˙·ÂÁ È·‚Ï ÔÓÂÁ˙·˘ ÌÈ·ÏÎ‰ ÈÏÚ· ˙ÂÚ„ÂÓ ˙‡ÏÚ‰Ï ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ
·˘ ·ÏÎ‰ ˙˜ÊÁ‰Ï ÔÂÈ˘È¯ Ï·˜ÏÌ˙Â˘¯ ,È�Â¯Ë˜Ï‡ ··˘· Â�ÓÒÏÂ Â�ÒÁÏ . Ô‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

 ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈ˜ÊÁÂÓ‰ ÌÈ�ÎÂÒÓ ÌÈ·ÏÎ ÒÂÙ˙ÏÂ ˜ÂÁ· Ì‰Ï ‰�Â˙�‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï
ÌÈËËÂ˘Ó ÌÈ·ÏÎ ˙„ÈÎÏÏ ˙ÂÓÂÊÈ ˙ÂÏÂÚÙ· ËÂ˜�ÏÂ. 
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ÌÈÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÚ ,ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÌÚ ÛÂ˙È˘· , ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ , ˘·‚Ï˙ÂÈ˙Â˘¯ ¯‚Ò‰ ˙Â�Á˙ ˙ÒÈ¯ÙÏ ˙Èˆ¯‡ ˙È�Î˙ , Ï˘ Ô˙Ó˜‰Ï ÏÂÚÙÏÂ

ÌÈÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÈÏ‰�Â ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ¯Úˆ ˜ÂÁ ˙Â˘È¯„· Â„ÓÚÈ˘ ˙Â�Á˙ . ˙‡Ê ÏÎ
ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁÂ ‰ÈÈ�·‰Â ÔÂ�Î˙‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï ÛÂÙÎ· . ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

ÈÚÙÓ˘ ¯‚Ò‰‰ ˙Â�Á˙ ÏÚ È˙ËÈ˘Â ¯Â„Ò ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ÌÈÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÏ
ÌÈÏÂ˙ÁÂ ÌÈ·ÏÎ· ÏÂÙÈËÏ. 

 ÌÈ·ÏÎ· ÏÂÙÈËÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô„È˜Ù˙˘ „ÂÚ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙Â�˜˙·Â ÌÈ˜ÂÁ· ¯„ÒÂÓ , ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ Ô˙ÂÎÓÒÏÂ Ô˙·ÂÁÏ Ú‚Â�· ‰ÓÂ„ ‰ÙÈ˜Ó ‰¯„Ò‰ ‰¯ÒÁ

ÌÈÏÂ˙Á· ÏÂÙÈËÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó. 

˙‰ Ï˘ Ï„‚Â ÍÏÂ‰‰ ·ˆ˜‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ‰�È‡ Ì„È ÏÚ ÌÈÓ¯‚�‰ ÌÈ„¯ËÓ‰Â ·ÂÁ¯‰ ÈÏÂ˙Á ˙Â·¯
Ô„·Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È ÏÚ ¯˙ÙÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ .ÌÈÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÚ , ÛÂ˙È˘·

‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰ , ˘·‚Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙Èˆ¯‡ ˙È�Î˙ 

·¯- ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˙È˙�˘‰�ÎÒ·ÂÁ¯‰ ÈÏÂ˙ÁÓ ˙ÂÙ˜˘�‰ ˙Â. 

ËÂÂÏ ¯˘Ù‡Ï ˙�Ó ÏÚ ÌÈ·ÏÎ· ÏÂÙÈË‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ‡ÏÓÏ ˙Â˘¯‰ È¯�È¯
ÌÈÏÂ˙Á·Â , Û˜È‰Ï ·ÈÈÁÓ Ô˜˙ ÚÂ·˜Ï ÌÈÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÛÂ˙È˘· ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ

˙Â˘¯ ¯�È¯ËÂ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰. 

 



 

 


