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   פוליטי/מדיני   חקיקה    חייםבעלי

: החייםשדולת בעלי

 העירוניותח במכלאות"פועלים להגנת בע

 לשיפורן עם נציגי משרד החקלאות בנושא מצבן של המכלאות ודרכיםכ יואל חסון ייפגש"ח
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) 28.11.06(  לראש ונה  בכנ סת  התכ נסה  היום  שהוקמה,  השדולה  להג נת  בעלי  חיים       
 .  המצב החמור במכלאות העירוניותלישיבתה הראשונה כשעל סדר יומה

' הכל  חי'אשר  בשיתוף  עם   עמו תת  )  קדימה(  כ  יואל  חסון"בראש  השדולה  עומ ד  ח
  כשי שים  נציגים  של  עמותות   הפועלות   להגנת  למפגש  היום  ה גיעו.  יזם  את  הקמתה

 . והגנת הסביבהבעלי חיים ונציגי משרדי החקלאות

  ה תחב יב   ה ראשון  שלי  ע וד תחום  בעלי  הח יים   ה יה:  "כ  יואל  חסון  אמר  בישי בה"ח
  ה תע סקו ת  בנו שא  ו חיפ שתי  דרך כשהגעתי  לכנס ת  היה   לי  ב רור  שי שנ ה.  בתור  ילד
הצלחת .    ה דואג  לבעלי  ה חי יםאך  הו פת עת י  לגלו ת  כי  אין  ש ום   גוף ,  להשתלב

  העמ ותות   לדאגה  לבעלי  הח יים  השדולה  באה  לידי   ביטוי  ב שיתוף  הפ עולה  מצד  כל
  שה משי מה  ה ראש ונ ה  צרי כה יכול  להיו ת.  ובשדולה  ראו   את   ה אה בה   וה אכפתיות

  בעלי  הח יים   זה  יחל  את לשם  אהבת ,  להיות  לשנו ת  את   שם   חו ק  צער  בעלי  ה חי ים
 ". השינוי

כ  חסון  להו בי ל "שיבח  את  יוזמתו  של  ח ,    עילםד  ידין"עו,  "הכל  חי"מנהל  עמותת  
אנחנו מצרים  על כ ך שה נוש א  " בעלי  חי ים וה וסיף  כ י מהלכים פרלמנטרים להגנ ה  על

  בוו עדת   החינו ךכ  חסון   הוא  חבר"ח".    חיים  נ ותר   עד  הי ום  כ פועלם   ש ל  חברי  כ נסת  בודדיםהחשוב  ש ל  הגנה   על  בע לי
 .חיים- בעליאשר עוסקת בין היתר בתקנות צער, והספורט

ישנן  מכ לאו ת  בהן   גורי  כלב ים.    קשה   במכ לאות  העירוניותנקלעות  למציאות   חיים"כי  חיות   מחמד  רבות   ,  עילם  הדגיש 
  ". על בטון קר ורבים מהם נדונו לחיות בצפיפות עד למותם הידוע מראשמוחזקים בכפור לילי

כ יואל חסון ייפגש"ח.  החליטה השדולה לפעול במספר כיווניםבסיכום דיון  סוער  בין נ ציגי העמותות לנ ציגי משרדי הממשלה

 שננטשו בצפון כלבים
 מחפשים בית

 כלבים נפגעים גם
מחרדה 

 הצילו את כלבים
 בעליהם ממוות
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 .  החקלאות בנושא מצבן של המכלאות ודרכים לשיפורןעם נציגי משרד

דרך.  ולשנות  את   הא ווירה   "נשמה"לנסות  ו למסד  את  נושא  פע ילות   מתנדבים  בתו ך  המכלא ות  כדי  לה כנ יס    ,עוד  ה וחלט
 . המכלאותפעולה נוספת היא הגברה ומיסוד הפיקוח על

חלק  גדול  מה ם  לרו ב  מ גי עים  מב תי ם.  ידי  הרש ויות-  שנ לכדו  ע ללאחר,  למכלאות  עירוניות   מגיעים  כלבים  כמעט  מידי  יו ם
,  י ש  שבב  אלקטרוני  במק רים   קשים  יותר  נ נטשו  ופ עמי ם  רב ות   קשה  לאת ר  את  בעליה ם  מא חר  שלא  לכולםלאחר  שאב דו  או

בשל  הצפיפות   וה הוצאות  הרבות  -"  חיי  כלב"  ה ושרש  הביטוי  המכלאות  לר וב   צפ ופות  ולא  לשו וא.  אשר  נושא  את  פרטי הם 
 . ולעיתים מומתיםלכלבים אשר ממתינים לאימוץ" בית" חמים מספיק ובהחלט אינם מספקים התאים לרוב אינם
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