
ורובסקן() I fגמ"ן 897/01ת"פ(בעקבות

רה pא.המ

חתוליםהאכלתאיסורבגיןאישוםכתבישניהוגשו 2001בשנת

זאתשאסר , 2לירושליםעזרחוקמכוחציבורי,בנייןובחצרברחוב

עזרחוקינחקקובארץאחריםבמקומותגם . 31987משנתבתיקון

גרימתלביןהאכלהביןהקשרעלהושםהדגששםאולםדומים,

נזקהנאשמותגרמולא ,המשפטלביתשהוגשהחומרלפי . 4לכלוך

שהואמשוםפסול,שהחוקמצדןטענוהנאשמותלאיש.מטרדאו

העירייהלטענתן,ראויה.אינהותכליתומידהחושנעדרמדי,גורף

ומימושהבעיר,החתוליםאוכלוסייתאתלהכחידלמטרהלהשמה

ימותוהמזוןשללארחוב,בחתולילהתעלליתגורםזומטרהשל

היאההוראהמטרתכיטענה,מצדההעירייהנורא.טבלתוךמרעב

ברחובותחתוליםריבוישהריהיצביר,בביראיתפגיעהלמנעוורקאך

לאחרהנותרותהמזוןשאריותבשלרבלכלוךלהצטברותגורם

קשראיןכיקביעהתוךהנאשמותאתזיכההמשפטביתההאכלה.

סוגיותמעוררהדיןפסקתברואתי.נזקגרימתלביןמעשיהןבין

התאכזרותשלטיבהבחברה,החיותמעמדכגוןחשובות,עקרוניות

ולבעייתהדיןלפסקאתייחסהאדם.כבודשלמהותווגםחייםלבעלי

הסבלשביןהמתחהיאאחתזוויתזוויות:משתיהחתוליםהאכלת

הבעיותלביןהאוכלמניעתבעקבותלחתוליםלהיגרםשעלול

השנייההזוויתברחובות.החתוליםמהאכלתהנובעותהתברואתיות

שלזוהיא-הדיןבפסקמספיקדגשלדעתי,קיבלה,לאאשר-

החתולים.אתהמאכילהאדםברגשותהפגיעה

רחובחתולישלמעמדםב.

והפכוביותשלתהליךוחתוליםכלביםעברושניםאלפיבמשך

גרחלקםאבלאנשים,בבתיגרחלקם .האנושיתמהחברהלחלק

רביםחתוליםישבישראלהאשפה.מפחיוניזוןברחובותלצדנו

בירושלים.התופעהנפוצהובמיוחדהערים,ברחובותהמשוטטים

אדםשלבחזקתוהנמצאותחיותלביןברחיותביןלהבחיןמקובל

) 5(domestic . מקיימיםרחובחתוליבר,חיותשלבמקרהכמושלא

שייכיםשהםנראהאולםבקרבתם,ומסתובביםהאדםבניעםקשר

ולכןהאדם,שלבאחריותואינןעזובותחיות . 6בינייםלקטגוריית

אתלהגדירניתןהקניין,דינימבחינת .?מעשיהןעלאחראיהואאין

זנדברג,חיהלד"רנתונהתודתירמת-גן.למשפטים,האקדמיתבמכללהבכירמרצה

 .המועילותההערותעל"המשפט"ולמערכתהמריואבלד"ר
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ולכן , 8הפקר)(נכסנ~לי~ס"כ"רסרחובחתולישלהמשפטימעמדם

הפרטי.לרכושואותםלהפוךתפיסתם,באמצעותרשאי,אדםכל

משפטיתזיקהמקיםאינוהרחובלחתולהמאכילשביןהרגשיהקשר

בעלותלמאכילאיןשכןנ~לי~סרסלהיותחדלאינוהחתולביניהם:

מעשיו.עלנזיקיתאחריותאועליו

אנשיםמולאחידה:אינהרחובלחתוליהחברהשלהתייחסותה

ודואגיםאותםאוהביםאשרשלנו),במקרההנאשמות(כמו

מטרדבהםורואיםמנוכחותםסובליםאשררביםיש , 9לכלכלתם

איןמקרה,בכלניטרלית.עמדהשנוקטיםכאלהגםיש .דברלכל

בפועל)ואף(בכוחלהוותעלוליםרחובשחתוליכךעלמחלוקת

לגרוםעלוליםהםכן,כמו . lסכלבתלרבותמחלות,מעבירגורם

למיניהן,ולטאותציפוריםטורפיםשהםכיווןאקולוגית,לבעיה

אףחתוליםהכחדהןן.לסכנתכךבשללהיקלעעלולמהןחלקאשר

כאשרהייחום,בתקופתבמיוחדרעש,כגוןנוספים,למטרדיםגורמים

זאת,לעומתרמות.ביללותזוכלפיזהרגשותיהםאתמביעיםהם

טורפיםשהםמשוםאקולוגית,ביטחוןחגורתמספקיםהחתולים

סביבתאתמנקיםובכךונחשים,עכבריםכמוומזיקים,שרצים

 • 12האנושיתהמגורים

ההוראהמסגרתג.

עוסקיםאשרחוקיםיגלהישראל,מדינתשלבחקיקהשיעייןמי

 • 13שוניםבהקשריםחיותבענייני

בפיקוחהעוסקעירוני,עזרבחוקנעוץהאיסורשלפנינובמקרה

למסגרתהחוקיהבסיסמהולדבוקהראוימןחתולים.ועלכלביםעל

החיותענייניהסדרתעלמופקדותהמקומיותהרשויותהאיסור.

חייםבעלירעייתחיסונים,מתןהחזקתן,כגוןבתחומן,הנמצאות

 • 14העיריותפקודתמכוחזאתחיות,ידיעלבזולתפגיעהומניעת

והחזקה"רישוםעלאחראיתהעירייהזו,לפקודה )א( 247סעיףלפי

שבעליהםמוחזקיםכלביםאוהפקרכלבישלוהשמדתםכלביםשל

שנקבעו".התנאיםלפישלאציבורייםבמקומותלשוטטלהםמניחים

חזירים,החזקתתמנעאותסדיר"העירייה ,)ב(קטןסעיףלפי

תהווהלאשהחזקתםבאופןאחריםחייםבעליהחזקתתסדיר

מעבראומרעהתמנעאוותסדירלבריאותמפגעאוציבורימטרד

בחוקירושליםעירייתאוסרתזו,הוראהיסודעלחיים".בעלישל

יכוללאזהסעיףכיהייתההנאשמותטענת .חתוליםלהאכילעזר

לעירייהמתיראינו )א(קטןסעיףהאיסור.להטלתבסיסלשמש



ליבק Dאלכצילום:

דן )ב(קטןסעיףשני,מצדכלבימ,רקאלאחתולימ,להשמיד

לכלבו,מחזיקאינוברחובחתולשמאכילמיאןחיה,בהחזקת

בהממחזיקחתולימשמאכילמיכילטעוןניתןרב,ודבוחקהיותר,

לידיבאשהדברכפיגורף,איסורלבססכדיבכןאיןאןזמני,באופן

(האכלה;העזרבחוקהאיסורמרכיביניתוחאכן,העזר,בחוקביטוי

האיסורהיקףלגביתמיהותמספרמעוררברחוב)וכלבימ;חתולימ

 ~ותכליתו,

(להלן:במערכת)שמור(עותקפורסמ)(טרמיורונסקיבי '"מ 897/01 )מ-י(ת"פ

 . 2001בנובמבר-20בסובל,מ'השופטכבודידיעלניתןהדיןפסקיורונסקי).עניין

העזר")."חוק(להלן: 852ק"ת ,-1978תשל"תכלבימ),על(פיקוחלירושלימעזרחוק

כליבמ)על(פיקוחלירושליסעזרלחוק 5בס'שהוסףכפיהעזר,לחוקא(א) 9סי

ברחוב".כלבאדמאכילי"לאכיקובעהסעיף . 389חש"מק"ת- , 1987תשמ"ז-(תיקון),

א 9סעיףהוראתכיקובעזה,בתיקוןהואגמשהוסףחתול")("אחזקתב(א) 11ס'

גמ:ראובמשמע.תתולגמכלב,עלמדוברשבומקומובכלחתולימ,עלגמתחול

URL:http://www.jerusalem.muni.il/jer _ mainlf1_ main.asp?lng= 1] (Iast [ 

) 24.4.03 visited on . 

מפגעיממניעתהסביבה,איכות(שמירתהנגבלרמתעזרלחוק )ד( 17ס'למשל,ראו,

חיימבעלאדמיאכיל"לא : 1 5חש"ס-ק"ת , 2001-תשס"בוהניקיון),הסדרושמירת

אנודומההוראה .).ל.פ _שלי(ההדגשותהמקום"אתלזהםהלעולהרבימברשות

 . 1163ק"ת , 1973תשל"ג-תברואה),(מפגעילגבעתיימעזרלחוק(יד) 1 1בס'מוצאימ

כך.עלנרתיבובהמשךלירושלימ,העזרבחוקמופיעאינוזהקשר

45 ) 2002 , S.S. Waisman & B.A. Wagman Anima/ Law (Durham . 

פרופישלבראשותוהוועדהדו"חטיוטה",-משוטטימבתתולימטיפוללנוהלי"הצעה

טירקל").ועדת"דו"ת(להלן: 2פורסמ)(לאתל-אביב)(אוניברסיטתטירקליוסף

בתתולימטיפולדרכילגבשוביקשההוטרינריימהשירותיממנהלידיעלמונתההוועדה

 ] URL:http://www.cats.org.il/h_news_archive_003.html [ראו:משוטטימ.

) 24/4/03 Jast visited on (. 

אשרחיהשגורמתלנזקלהצטרףיכולזהמסוגחיותידיעלשנגרמ,נזקלעתימכיאמ

448ע"אלמשל,ראו,האדמ.שלבשליטתונמצאת /  ) 2מב(פ"דמל,ךביקורבהו!'ר 83

15ד"נ ; 573 /  . 89 ) 2מד(פ"דקורבהייזר,בימל, 88

מדוברתפיסה.ידיעללרכישהניתנתבעלותואשרבעלימללאאועזובנכסלאמור,

 W. W. Buckland A Text-Book oj Romanראו:הרומי.במשפטכברמוכרבמושג

Law j rom Augtlslus 10 Juslinian (Cambridge, 1921) 184; J.Iglesias 

, Derecho Romano (Barcelona, Il 'h ed., 1994) 240; F. Burgat "Res Nullius 

I'animal est objet d'appropriation" 38 Archives de Phi!osophie dll Droil 

 . 1971תשל"א-המטלטלין,לתוק 3ס'גמראו .) 1993 ( 279-289

משקיעימהמבהחשובה,פעילותהנהרתובחתוליהאכלתעבורממסוימימאנשימיש

 . 9.5.2003האץרהחתולימ"אל"דברךלביאא'ראורבימ.ומאמצימזמן

/6446בג"צ 10 עניין(להלן: 787 769, ) 1נה(פ"דערר,יעיריתביהחתוללמעןהעמותה 96

ערר).חתלו,

שמ. , 6הערהליעלטירקל,ועדתדו"ח 11

 . 803,783בע' , 10הערהלעילערר,חתול,בענייןרתובתתולילגבישונותדעותראו 12

הכלבתתקנותכגוןמובהקימ,בריאותייממניעיממתוךמתקיימהחקיקהמעשהלעתימ 13

בעלימחלותפקודת ;-1959תשי"טבמאורות-בידוד),וקופימתתולימכלבימ,(החזקת

קביעתבנושאכגוןבטיחותיימ,המהמניעיסלעתימ ;-1985תשמ"החדש],נוסת Jחיימ

כלבימעל(פיקוחהמקומיותלרשויותלדוגמהעזרחוקכלבימ:להחזקתכללימ

גרידא,דתיתחקיקהבתוךמופיעהלחיותשההתייתסותיש ;-1996תשנ"ווחתולימ),

התיותלעתימ ;-1962תשכ"בחזי,רגידולאיסורשבחוקחזירגידולעלהאיסורכגון

תשכ"ז-לפועל,ההוצאהלחוק ) 4 ( 22סיכמואליהן,קשורלאכללאשרבחוק,מוזכרות

חיותלעקלאיסור,לרבותחיימבעלישלעיקולאוהגבלהבענייןהוראות,הכולל 1 967

התפתתותחלהשבותתומהחיות,עלבהגנהעוסקתהתקיקהאחר,במישורמתמד;

(להלן:חיימ)בעליעל(הגנהחייסבעליצערבחוקבמיותדהאחרונות,בשניסחיויבת

חיימ),בבעלי(ניסויימחייסבעליצער,ובחוק 1994-תשנ"דחיימ")בעליצער"חוק

(ניסויימ)").תיימבעליצער"חוקלהלן:-1994תשנ"ד

 . 1 967-תשכ"זחדש],נוסח[העיריותפקודת 1 4
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האכלה . 1

אוכל,לטפקפירושו"להאכיל"הפשוטה,המילוליתהמשמעותלפי

כוונהעלמצביעההאכלהמקרה,בכל , l5מישהושלבפיומזוןלשימ

כאשר-ישירהלהיותיכולההמזוןהטפקתלחיה,מזוןלטפק

הואכאשר-עקיפהאו-אוכללהמונותןלחתולימפונההאדמ

האמנקודה,לאותהלהגיעשעתידימלחתולימהמיועדמזוןמשאיר

כלהאמהאכלה?בבחינתהואחתוללעברשמושלךמזוןפירורכל

אליהמגיעימיותרשמאוחרקבועה,בנקודהמזוןשמשאירמי

שמשאירמיכלשלאטפקאיןאותמ?שמאכילכמינחשבחתולימ,

עליתרהחתולימ,שלהמלצורכיזאתעושהברחובמזוןמשליךאו

ציבורי,במקוממזוןמשליךאושמשאירמיכלכילטעוןניתןכן,

הצדקה,כללהשאיןמשומיותרחמורההתנהגותוללכלוך,גורמולכן

מיועבורטיבהללאהרחובאתשמלכלךמיעבורהתוצאותאמנמ

שבהחלטאלאדומות,הןהחתולימעמלהיטיברצונובשלשמלכלך

בנטיבות,ההבדלאתבחשבוןלקחתמקומיש

וכלבימחתולימ . 2

אינוברחובחיימבעלילהאכילהאיטורהירושלמי,העזרחוקלפי

ישהדין,בפטקשצויןכפי , l6כלבימעלגמוחללחתולימ,ייחודי

התנהגותמשקפתברחובוחתולימכלבימהאכלתאמלתהותמקומ

דומות,מידהאמותפיעלהפעולותלשתילהתייחטניתןואמדומה,

גמאלאזואולוגית,מבחינהרקלאמזהזהשונימוחתולימכלבימ

החוקפיעלנחשבהכלבאח,דמצדמטוימימ,משפטיימבהיבטימ

נזיקיתאחריותקיימתהנזיקין,פקודתלפייותר,מטוכנתלחיה

המוטלותהחובותגמן,דכלבידיעללאדמשנגרמנזקעלמוחלטת

כ,ךחתול:שלבעליועלהמוטלותמאלהשונותכלבשלבעליועל

lכלבלחטןחובהישאךחתול,לחטןחובהאיןלמשל, איןכן,כמו , 8

מדוברכאשרצורךבכךישאךחתול,לגדלמנתעלברישיוןצורך

בכלבעיקרשכיחה,ברחובהאכלהשלהתופעהשני,מצד , l9בכלב

מיעלגמיחולכלבהאכלתעלהאיטוראמנמ,רחוב,לחתוליהנוגע

כינראהזאת,עמ , 20ברחובאותוומאכיללטיולהכלבאתשמוציא

ובמיוחדברחוב,כלביממאכילימאנשימשבהמהמקריממעטימ

חתולימגמהרשויות,ידיעלמשוטטימכלבימשלאיטופמלנוכח

שמומקבלימבביתכללדברךנשארימפרטיתבבעלותשנמצאימ

הכלבימהאכלתאיטורשלבמקרההציבורעלההשלכות , 21מזונמאת

שכןברחוב,חתולימהאכלתשלבהקשריותרחמורותוהחתולימ

כפיהאיטורנגדאובעדהשיקולימאמ(גמיותרנפוצהתופעהזאת

כילב,יושמכלב),להאכלתגמדברשלבטופויפימלהלןשיובאו

מטוימתבמידההואדווקאכלבימאוחתולימהאכלתאיטור

אוציפורימ(כגוןאחרימחיימבעליהאכלתגמשכןשרירותי,

הגרימבאנשימאובטביבהלפגועעלולהציבוריימבמקומותיונימ)

באזור,
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ברחוב . 3

אשרמקומית,חקיקהמוצאימאנחנומקומיותובמועצותבערימ

חוקשלבמקרהאךבעלימ","ללאחתולימלהשמידלרשותמתירה

בעלימ,חטריאועזובימחתולימעלמדברתאינהההוראהדנן,העזר

מתוךיוצאתההוראה ,ברחוב""הנמצאימהחתולימכלעלאלא

מניטוחבעלימ,ללאמופקר,חתולפירושורחובחתולכיהנחה,

הרחוב,מןהחתולימאתשלוקחאדמגמאמברורלאההוראה

עוברלרחוב,אותמומחזירהפרטיתבחצרואובביתואותממאכיל

עובדהבנטיבות,תלויהלהיותיכולהזולשאלההתשובהעברה,

 ,טעיףלפיהאיטור,לתחולתבאשרמטוימתאי-ודאותשיוצרת

נוהגאובומשתמששהציבורמקומכלכולל"רחוב"העזר,לחוק

משותף,רכוששלהכללתובשלמשיתף,רכישלרביתבו,לעבור

כוללתאינהאשרהפרשנות,בחוקהרחובממטגרתזוהגדרהחורגת

לאפשרהיאההוראהשמטרתייתכן , 22משותף""רכושהביטויאת

החתולימאתמאכילהאדמשבובמקרהלהתערבהעירייהלפקחי

אשרדברהדיירימ),כללשל(רכושמבפרוזדוראוהביתבפתח

האיטורשלתוקפומהברורלאזאת,עמלשכנימ,להפריעעלול

להאכלה,מטכימימהדיירימכלאמ

יותררגישימציבורייממקומותביןמבחיןהחוקאיןמכ,ךיתרה

לבריאותמידיתטכנהאיןשבהממבודדימ,מקומותלביןלחתולימ

שבובמקומרחובחתוליהמאכילאדמעלהחלהדיןהאמהציבור,

אותמשמאכילמישללדינודומהלהיותצריךאשפהפחינמצאימ

המרפאהלידאוילדימגןלידפלוני,שלביתומולהרחוב,באמצע

המאיימותהטכנותמבחינתכילטעוןניתןגיטא,מחדהשכונתית?

מהגיטא,מאידךהמצבימ,שניביןהבדלישהציבור,בריאותעל

אשפה?פחיבקרבתגמנטבלתבלתיזוהמהנגרמתאמההדבל

אוכךלנטיבותיו,בהתאמומקרהמקרהבכללהיותצריכהההכרעה

המקומ,לניקיוןלדאוגצריךחתולימשמאכילמילדעתי,כ,ך

האיטורתכליתעל .ד

המשפטביתשלגישתו . 1

התאנותעולהמהמ-לעילשנטקרוהפרשניימהקשיימבצד

השאלהאתהירושלמיהעזרחוקמעורר-רחובלחתולימיוחדת

חירותאתהמשנהמחוקקהגבילשלשמההמטרהמהיאהעקרונית,

שאינוהמוחלטהאיטורהאמברחוב,חיימבעליהמאכילהפרט

ועומדהטבירבגדרהנוולכלוךזיהומשלבנטיבותלכאורהמוגבל

חוקכיהייתה,הנאשמותטענת ? 23ראוימידהחוששלבקריטריון

עלכיטענוהןהללו:בקריטריונימעומדשאיננומפניפטולהעזר

בהליךעקיפהתקיפהבמטגרתהחוקבטלותעללהכריזהמשפטבית

טכנהלמנועהיאההוראהמטרתכיטענה,מצדההעירייה , 24פלילי

עזרחוקכאשרככלל,ברחוב,האכלהבעקבותהציבורלבריאות

שתהיהבדרךלפרשוישהאזרח,שלוזכויותיוחירותואתמגביל

 , 25האזרחלטובת



היאהאמההוראה:שלאפשריותתכליותשתיבדקהמשפטבית

טיכוןלמנועשמטרתהאוהחתולימ,אוכלוטייתלדילולמיועדת

דברךללכתוהעדיףהחוק,פטילתעלמלהכריזנמנעהואתברואתי,

עצמביןהמקשרהחוטכימצאשכןהאישומ,כתבביטולשל

לאהעירייה,שטענהכפיהציבור,בבריאותהפגיעהלביןההאכלה

אישרההעירייהאשמה,להטילאיןזהקשרהוכחתללא , 26הוכח

חתוליממאלףיותרממיתההיאשנהשמדיהמשפטביתבפני

פקפקאמנמהמשפטבית , 27והמתהתפיטהבאמצעותמשוטטימ

קביעת"אילוכיבקובעו,לשמה,חתולימהמתתשלבכשרותה

אמצעימשמשתהייתהברחובוחתולימכלבימהאכלתעלהאיטור

 ..בכך,היהחתולי-רחוב,המתתשלהמטרהלקידומהעירייהבידי

ביתכעיקרון,זאת,עמ , 28האיטור"בחוקיותרציניטפקלהטילכדי

משתמעתלכאורהרחוב,חתולינגדטעדימנקיטתפוטלאינוהמשפט

פגמלמנועהיאההרעבהמטרתכאשרכיהקביעההדיןמפטק

המשפטביתאילונשאל,כאןההוראה,אתלהצדיקניתןתברואתי,

גמהאמתברואתי,פגממהווההחתולימריבוישעצממשתכנעהיה

התכליתלביןהנאשמותמעשיביןקשרלמצואהיהניתןלאאז

יוטלשהקנטכךהאיטוראתמטייגהיההעזרחוקאמהמוצהרת?

מגיעהמשפטביתהיהאזהאמלטביבה,זיהומנגרמכאשרקר

ישאגב,כדברךהמשפטביתשאומרכפישמא,אושונה?לפתרון

ועוד:זאת , 29חוקיותהמטרותאמגמפטולימהאמצעימאמלדבוק

כוונהואיןתברואתי","מפגעלמנועקרהיאההוראהמטרתאמ

בהוראותלהטתפקלאמדועהחתולימ,אוכלוטייתלדילוללהביא

באופןתברואתיתפגיעהיאטורהחוקאמדיניקיון?בנושאהכלליות

 , 30חתולימשמאכילמיעלמיוחדקנטלהטילמקומואיןכללי,

חיימלבעליתועלתגות-לאגשימקגטיאגיזמ . 2

לבעלימתייחטהמשפטשביתהואהדיןבפטקבולטשלדעתימה

הנה,חיימבבעליהפגיעהלאמורתועלתניות,מידהאמותלפיחיימ

מנתעלהכרחיתהיאאמלהצדיקהניתןאולממוצדקת,לאככלל,

עלהתבטטוחשובימפילוטופיימזרמימלאדמ,תועלתלהביא

רקכיטברקנט,עמנואלהנודע,הפילוטוףלמשל,כך,הזו,ההבחנה

כילעודבהקשרללא(וזאתכשלעצמותכליתלהיותיכולהאדמ

התועלתניתהגישה , 31ברחמנות)חיימלבעלילהתייחטצריכימאנחנו

כיטבוראשרנוזיק,פרופ'כגוןרבימ,דעותהוגיאצלביטוימקבלת

כלומר,יתרון-עלות,שלשאלהלמעשההואחיותשלטבלןעניין

הטבלאמאךלחיות,טבלמוטריתמבחינהלגרומאיןאח,דמצד

קריטריוןכאןישלטבול,לחיהלאפשרמקומישלאדמ,תועלתמיבא

באנשימלפגועיכולימאשראדמשלמעשימבוחנימאנוכאשרכפול:

מדוברכאשראךכשלעצמו,כמטרההאדמאתרואימאנואחרימ,

 , 32תועלתניהנוהקריטריוןחיות,כלפימעשימאותמבבדיקת

דנןבמקרהההחלטהשלתוקפהאתדבקבירושלימהמשפטבית

למעשה,האמצעימ,מולאלהתכליתאתהבוחנתדומה,מבטמנקודת

לטבלן"'באשרהמנחה,הדיןבפטקשנקבעבקוממשיךהמשפטבית

 , 87א)כרך(תש"ן,הדחשהמילוןאבן-שושןא' 15

העזר.לחוקב(א) 11ט' 16

הנובעתהטכנהכילציין.מיותר 1 968-תשכ"חחדש],נוטח[הנזיקיןלפקודתא 41ט' 17

ושבימעוברימשיתקפוהטכנהבשלוהןהכלבתמחלתבנללהן-משוטטיממכלבימ

אחרותמשפטלשיטותהמצבלהשוואתחתולימ.שלבמקרהמאשרותרינדולה-

 . R. Zimmennann The Law oן Obligation (Cape Town , 1990 ( 1095ראו:

כלבימ.בקרבמאשרחתולימבקרבנפוצהפחותשהכלבתמהעודבהנובעהדבר 18

על(פיקוחהמקומיותלרשויותלדונמהעזרחוקהעזר;לחוק )א( 2ט'למשל,ראו, 19

 .-1996תשנ"ווחתולימ),כלבימ

 . 4בע' , 1הערהליעליויובקסי,עניין 20

ה.יפרקלהלןראו 21

שדרה,כביש,לרבותידרך,'או'"רחוב'קובע:חדש][נוטחהפרשנותלפקודת 1ט' 22

פתוחמקומוכלמפולשמבויטיילת,חצ,ר,רכב,לרנלימאולרוכביממשעולטמטה,

להיכנסרשאיאואליונכנטשהציבוראובו,לעבורנוהנאובומשתמששהציבור

6795ברע"פשמנרהנשיאשלהחלטתוראו"רחוב,"להנדרתבאשראליו". / ניאגדי 93

 . 709,705 ) 1מח(פ"דמ'י,

העברהשלהחברתיהאובייקטפל,רפרופילדעתהמונןי.'החברתיכ"ערךנמשמוכרמה 23

הואככזה,ביצועה.ידיעלבטכנהוהנתוןאיטורה,ידיעלהמונןהחברתיהערךהוא

יסייותפלרש"זראולחברה.וחיוניהרצויהראוי,במישורמושניתקטנוריהמהווה

 . 745א)כרך(תשמ",דעונישןידבני

בהליכימדיוןכדיתוךמנהליהיתראוהוראהלתקוףניתןעקיפהתקיפהבאמצעות 24

12ד"נלמשל,ראו,אחריס. / 217ע"פ ; 645 ) 3לו(פ"דמ'י,נישפירא 81 / יזראמאקס 68

3471 )מ-י(ת"פ ; 343 ) 2כב(פ"דמ"י,ני / ע"א ; 265 ) 2 (תשמ"חפ"מקפלן,נימ"י 87

6 /  . 327 ) 2כ(פ"דים,בתעייריתיאשניקלו 66

 . 501ב),כרך 1 998חמישית,(מהדורהמקומיותרשייותדיניוינונרטא' 25

האכילשהואהעודבהבהוכחתלהטתפקיכולההמאשימה"איןהמשפט:ביתקובעוכך 26

מפנעיצרההאכלהשאותהולהוכיח,ולהוטיףלהיכדבעליהאלאברחוב,חתולאוכלב

 , 1הערהלעיליויובסקי,ענייןהציבור,"ברווחתוחמורקשהבאופןפנעהאותברואתי

"הפרשנותבאמצעותלהניעומנטההפרשנותתורתאתמיישמהמשפטבית. 10בעי

במשפטפשרנותברקא'ראותכליתית,פרשנותלנביהראויה.לפרשנותהתכליתיתי,'

ואילך. 373הכללית)הפרשנותתורתא:כרך(תשנ"ב,

 . 5בע' , 1הערהליעליויוקסני,עניין 27

שמ.שם, 28

שמ.שם, 29

הננבלרמתעזרחוקלמשל,ראו,ניקיוןבענייןהעוטקימהעירוניימהעזרחוקיבין 30

 , 2001תשט"ב-והניקיון),הטדרושמירתמפנעיממניעתהטביבה,איכות(שמירת

 , 2001תשט"א-הסביבה),איכות(שמירתעיליתלנצרתעזרחוק ; 15ק"ת-חש"ס

 • 166ק"ת-חש"מ

.KantLectures on Ethics (New-York, L.W. Beck ed .1 .,ראו: 31 , L. Infk]d trans 

" originally publishd in 1963) 239; A. Wood "Humanity as an End in Itself 

Mora!s: Critical Essays ןסthe Methaphysic ןסKant s Groundwork 

or Anima/ Rights ןOxford, P. Guyer ed. , 1998) 171 ; T. Regan The Case ( 

, London, 1983) 174; R. Nozick Anarchy, State and Utopia (New-York ( 

35 ) 1974 . 

 E. Pluhar ;R. NozickAnarchy, State and Utopia (New-York , 1974 ( 35ראו: 32

) 1980 , Human and Nonhuman Anima!s (Oxford ןThe Moral Signijicance o 

58 ; 15 ) 1998 , G.L. Francione ;H.D. Guither Anima/ Rights (Illinois 

Anima/s, Property, and the Law (Philade1phia, 1995) 6; Regan, supra 

174 . note, at p . 
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לתוצאההעליוןהמשפטביתהגיעזובטוגיה . 33גדרחמתנופש

כדיתוךזאת,עמחיימ.בבעליההתעללותאיטורהיינומבורכת,

קביעה,המשפטיבחללהמשפטביתהשאירהחיה,טלבבשאלתדיון

שלמידהגרימתהחיות:למעןהנלחמימאתלהכעיטעשויהאשר

אפילוהיאמטוימותובנטיבותמעיקרו,פטולדבראינהלחיותטבל

ביןלאזןישכיקבע,חשיןהשופטאלו?מקריממהממוצדקת.

ולדאוגהטבלנגרמשבגינההתכליתלביןלחיההנגרמהטבל

 • 34ראויימאמצעימיהיוזותכליתלהשיגכדינוקטשאדמשהאמצעימ

חברתיערךמשקפתהתכליתהאממשולש:הנוכן,אמהמבחן,

ביןשקילותישוהאמראויימ;הנמשננקטוהאמצעימהאמראוי;

שלמבחןמתקיימהאמקריוהאמצעי,התכליתלביןלחיההטבל

שהבחירהמכךנובעזהמבחןשמעוררהמיוחדהקושי . 35"מידתיות"

"המטרהשלבאופןהתכליתשלכפונקציהלהצטיירעשויהבאמצעימ

שלגורלןעללהחליטעלולימאנוכ,ךהאמצעימ".אתמקדשת

רובואכן, . 36לאדמיביאאחראוזהשטעדהתועלתלפיהחיות

ואפילותועלתניתמבטמנקודתלחיותמתייחטימבחברההאנשימ

התנהגותשלהצדקתהבדיקתלאמורלקויה,בצורהתועלתנית

מבליאבלהאדמ,ממנהשיפיקהתועלתפיעלהחיהכלפימטוימת

 • 3ךהחיימבעלימבחינתהתועלתניימהשיקולימאתבחשבוןלהביא

טובתאת"נוגדת"בהכרחאינההתועלתניתהגישהכילהבהיריש

 . 38בתועלתנותהכרוךהאיזוןיובןכיצדתלויהדברשכןהחיימ,בעלי

גמלפגועעלולהחתולימשלמבוקרתבלתיהתרבותלמשל,כ,ך

מרחבלמצואמכןלאחרלהמשיהיההקושיבשלעצממ,בחתולימ

ליבק Dאלכצילום:

 78המשפט

יכולהחיההמתתועו.דרעבלטכנתהחשיפהבשלהולמ,מחיה

עמ . 39טבלהחיהמןלחטוךיכולהדברכאשרלגיטימית,להיות

החיהאתלהציבמבליהאדמ,תועלתעללדברהיאנטייתנוזאת,

הן . 40האדמרווחתהואוהאתיהנורמטיביהבטיטזהה.במעמד

והןעדרחתוליבענייןהןגדר,חמתבענייןחשיןהשופטבהחלטת

הגורטתעמדה,שלמשפטיתרגוממוצאימאנחנויורונטקי,בעניין

קשרללאטבל,לולגרומהאפשרותנשללתבאדמ,מדוברשכאשר

הקריטריוןחיימ,בבעלימדוברכאשראךלזולת.שתצמחלתועלת

תועלתני.הנו

אומוצדקתנחשבתחיימבעליהמתתהישראלי,החוקמבחינת

המתתשלהאיטורהחיה.וטוגהמטרהבות,נטיהלפימוצדקתבלתי

כמוהמינימ,בשמירתצורךשלתוצאהלהיותיכולחיימבעלי

תרבותימהקשרגמלנבועיכולהאיטור . 41הצידאיטורבענייןלמשל

בגדרהיאאכילתה,לצורךמחמדחייתהריגתלמשל,כ,ךמטוימ.

יכולהההמתהחוקיות . 42אחרותבתרבויותלאאךבישראל,עברה

מטוכנתבחיהמדובראמלמשלכמוהחיהמטיבגממושפעתלהיות

בענייןכימוצאימאנחנורוח,באותה . 43אותהלתפוטאפשרותשאין

כאשר , 44מטרדימלמניעתטעדימלנקוטהעיריותרשאיותהחתולימ

 • 45החתולימאוכלוטייתאתללדלהטמכותקיימתהללוהטמכויותיבן

ההמתהדרך , 3

חתולימהרעבתכיהדיןפטקמתוךלהביןשניתןמידהבאותה

מטרהלהשגתאמצעימשמשתהיאאממוצדקתלהיותיכולה

הרעבהכילקבועניתןגמכך-הציבורבריאותכמו-"כשרה"

שניתןמשומחתולימ,להמיתהיאמטרתהאמפטולההיא

אכזריימ.פחותבאמצעימכךלשמלהשתמש

אינוהמשפטביתטובל,השופטדברילפי

כלהחתולימ,הריגתעצמאתפוטל

נעשיתזוהמתהעוד

הומנית"."בצורה

... 



בענייןהעליוןהמשפטביתלפסיקתזאתקביעהלהשוותניתן

נגדהחתול"למען"העמותהשלעתירהנדונהשמעדר,חתולי

חתולימהרעלתמדיניותבענייןמקומיות,מועצותושתיערדהעיר

בבריאותלפגועעלולימאופוגעימהחתולימכישמנטעןמשוטטימ.

המשפטביתכלבת.להפיץהעלולגורממהווימהמוכיהציבור

בית . 46בענייןנרורימקירטריונימלקבועהרשויותעלכיקבע,

רחוב,חתוליהמתתבמדיניותפסולאיןכעיקרוןכיקבעהמשפט

ישתמשושלאובתנאיזאת,מחייבימהתברואתיימהצרכימכאשר

דרכימישנןוכאשרלחתולימממושךסבללגרומעלולאשרברעל

בבעיה.לטפלאחרות

לביןעדרחתוליענייןביןהשקהנקודותקיימותכילטעון,ניתן

מדוברהמקרימבשנישהרייורונטקי,בענייןשניתנהההחלטה

האחדבמקרהלחתולימ:טבלנגרמהמקרימובשניחתולימבהמתת

המוותהשני,ובמקרהאטי,למוותלהמשגרמברעלהומתוהחתולימ

מבחינהלהבחיןמקומישזאת,עמהרעבתמ.בעקבותנגרמהאטי

גיסא,מחדיורונטקי.ענייןלביןעדרחתוליענייןביןמשפטית

עוסקתאשרהכלבת,פקודתלפיבהמתהמדוברעדרחתוליבעניין

פוטנציאליתפגיעהמאשריותרחמורותשהשלכותיהבמחלה

הרשות,שלאקטיביתבפעולהמדוברכאןגיסא,מאידךבחתולימ.

שלמדיניותהחתולימ.אוכלוטייתלדילולאמצעימנוקטתאשר

יכולהאינהביצועית,ומסגרתכללימנטולתשהיאחתולימ,הרעבת

רחובמחתולימזוןמניעתהנדרשת.הברורהכמדיניותלהיחשב

מקורותלרשותמעומדימאמלמותמ,בהכרחלגרומחייבתאינה

איננהמסוימבאזורחתולימשלאוכלוסייההמתתאחרימ.מזון

 • 47מקוממאתימלאואחרימשחתוליממשומהבעיה,אתפותרת

ולמנועמשוטטימבחתולימלטפלהטובההדרךכיהטוענימיש

 • 48TNRכ-בארצות-הבריתשמוכרמהידיעלהיאהתרבותמ,

האדמוחובותהחיימבעליזכויותה.

החמלהלנושאהתייחסותמוצאימאנחנועתיקותבתקופותכבר

הסבלבענייןהדיןבפסקהרחיבהמשפטביתחיימ.בעליכלפי

אנחנושבהמביהדות,מקורותעלמסתמךוהואלחיות,שנגרמ

במיוחד~יותר,מודרניותבתקופות . 49לחיותמאודחיוביביחסנתקלימ

 , 832 ) 3נא(פ"דגדר,חמתנופשמפלעינילחיות"לחיות"תנועמותתו 684/96רע"א 33
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העתירה.אתקיבלהעליזן
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. Every act that causes pain and suffering to animals is not prohibited " 

Where the end or object in view is reasonable and adequate, the act 
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is done to protect life or property, or to minister to some of the necessities 

." ofman 
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13 ) 2001 , Anima/ Rights (Illinois 

זה.להיבטלביתשומתאתשהפנההמרזאבילד"רתודה 37

שוניממינימכישהודהכמישממצוטטבנטהמ . 37בע' , 35הערהלעילטינגר, 38

זכויותלאותןיזכוהאתרימהברואימכאשריבואיומ"אולישווה:ליחטזכאימ

כן,אמהן,מה ...הזרועבכוחאלאמהמלמנעןהיהניתןלאמלכתחילהאשר

בהןלהתחשבשיששויזתישביןעבירהבלתיהקזאתהמטמנותהאחרותהתכונות

האמאועדבתםלשקלוהממטזגלימהאמאינהכללהשאלה ...השאר?כללבין

שכאשרמכאן . 39בע'שם,לטבלו".הממטזגלימהאמאלאר, ,P, :1יהממטזגלימ

השוויונותעקרוןליצור,טבלנגרמאמאינטרטימ.בעלהואהרילטבול,יכוליצור

הטבללדעתיבהמש.ןשאצייןכפי .) 4-ו 40בע'(שם,הזהבטבלנתחשבכידורש

לחתול.מאשרלאדמיותררבטבלהואמחתוליממזוןממניעתהנובע

כןאמאלאהמתה,עלגזרףאיטוראין 4בטעיףכן,כמוחיימ.בעליצערלחוקו 3טי 39

רעל.כגוןפטולימהאמצעימ

אדמ?עבורתרופהלפתחבמטרהלחיה,טבללגרוממקומישכמהעדכ,ךלמשל, 40

להצדיקאיןיעילות,הןשנדבקוהתרופותשכלהוכחאמאפילוהחיות,מגינישללדידמ

מטינויבץגיוראתתל"ד"רנילחיתליחותתנו 9374/02בג"צראו:חיימ.בבעליניטויימ

:URL:http /[פורטמ)(טרמ //62.90.71.124/files/02/740/093/a03 

Iast visited on 6.7.03) 02093746a03. HTM ([ עזתק)במערכת).שמזר

Broomann & Legge, supra note 36, at p. 109; P. Singer Ethics in Action 

) 1992 , Maryland (. 

 .ו 955-תשט"והבר,חייתלהגנתלתוק 2ט'ראו 4ו

מחמד.חייתבתורתרנגולתמחזיקאדמכאשרהדיןמהולשאול,מקומישזאתבכל 42

 . 2002-תשט"גהכלבימ,עלהפיקוחלהטדרתלחוקו 4ט'למשל,ראו, 43

ואילן. 380ו) 998חמישית,(מהדורהמקומיותרשיוותידניוינוגרטא' 44

ווו;ק"ת-חש"מו,-986תשמ"זלבאר-שבע,עזרלחוק 5טיהעזר;לחזקווב(ב)טי 45

 • 793בעיו, Oהערהליעלעדד,חתלויבענייןוכן

הצורןדיברורותאינןהןאולמהחקלאות,משרדשלהנחיותאמנמקיימותזהבנושא 46

 ] URL:http : 1ראו:הרשויות.שללבןלשרירותאףאודעתןלשיקולרבמקומומשאירות

) 4.5.2003 Jwww.cats.org.illh_legaI04.html] (Iast visited on 

 Zimmer Foundation "A Property-Owners Guide to feral and Strayראז: 47

;) 11.5.2003 Cats" [URL:http://tlconline.orglart/0007.html] (Iast visited on 

K.I. Zaunbrecher & R.E. Smith "Neutering offeral cats as an altemative 

to eradication programs" [URL:www.feralcat.com/zaunbrecher.html] (Iast 

) 11.5.2003 visited on . 

אתמחטלתאינההזוהשיטה .) Trap, Neuter, Retum (ולהחזיר"לעקר"לתפוט, 48

במקזממ.נשארימהחתזלימכאשרבעתי,דהתרבזתמזנעתאלאהחתזלימאוכלזטיית

כרוכימשהמגממהיעילימ,נמצאזלאזטירוטעיקורזאת,בכלשמ.המקזרותראז

כלאתית,מבחינההמטרות.אתלהשיגניתןמקרהבכלזלאמטזימת,כטפיתבעלזת

ועיקורטירוטגמבחיות:פוגעתהתרבותמניעתלצורןמטפלימאנחנושבהדרן

 .שלההטבעעקרונותפיעללחיימהחיהשלב"זכותה"פגיעהמהווימ

 E. Schochet Anima/ Li[eראו:התאכזרות,ולמניעתלחיותהיהדותשלהיחטעל 49

144 ) 1984 , in the Jewish Tradition (New-York . 
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זכויותשלתפיסהומתגבשתהולכתהשנייה,העולממלחמתלאחר

האדמשלבחמלתותימוכיןמצאהחיותעלההגנהבעברהחיות.

לצורןכיסבורימאשרכאלהישכיומואילוהחיימ,בעליכלפי

אידאולוגי-פילוסופידיוןלצדזכירות.לעבכיבהמלהכירעלינוהגנתמ,

למנועולצורןהחיימבעלימעמדלנושארבהמודעותהתפתחהזה,

בחוקאצלנוגמביטויקיבלהזומגמה . 50ועינויימייסוריממהמ

ההוראההוראות:סוגישניזהבחוקלמצואניתןחיימ.בעליצער

חיימבבעליהתעללותאועינויהתאכזרות,אוסרתאשרהכללית

אחדכלאשרמעשימעלהאוסרותמיוחדותוהוראות ,)א 2(סעיף

פרטיימלאנשיממופנההחוקחיימ.בבעלהתאכזרותבגדרהואמהמ

הקבועימהקריטריונימפיעללנהוגצריכהעירייהגמולכןולרשויות,

הקשורבכלהעירייההתנהגותכיהמשפט,ביתמסיקמכאןבו.

צערבחוקשנקבעוהמידהבאמותשתיכללצריןהאכלה,לאיסור

סביר,בלתיראוי,בלתיאמצעימקרה,בכלהנה"הרעבהחיימ:בעלי

דבברחוקית)אמ(אףמדיניותיישומלצורןחוקיבלתיוממילא,

שוניםמצביםביןלהבחיןמקומישלדעתי, . 5רחוב"ןחתולידילול

ההתעללותשלהקונספטואליתהמסגרתאתלחדדכדיהרעבה,של

צריןלחיהסבללגרומשיכולמצבכללאבחיות.ההתאכזרותאו

"כמות"עללאמושמלהיותצריןהדגשאסורה.להתאכזרותלהיחשב

יהיהשניתןכדילהתהוות,שצריכההיחסיממסגרתעלאלאהסבל,

התעללות.עללדבר

שלמעשיובעקבותסובלתהחיהכאשרנוצרתהתאכזרותככלל,

שלמסוימתפעולהשלתוצאההיאאקטיביתהתאמרותהאדמ.

לעומתמכות.ידיעלסבלגרימתאונימ,התניטלטולכמוהמתאכזר,

במחדל,אלאבמעשהמתבטאתאינהפטיביתהתאכזרותזאת,

הדוגמה . 52בהלטפלחייבהאדמכאשרלחיהדאגהבהיעדרלאמור,

לתתשחייבאדמהרעבה:היאפסיביתהתאכזרותשלהקלסית

חוקעלעברהעוברהואזהבמקרה-זאתעושהאיננולחיהמזון

למחדלהמעשהביןשההבדלקורהבפועלאמגמחיימ.בעליצער

ההרעבה.נושאאתלחדדלנולעזוריכולההזוההבחנהברור,אינו

אקטיביתהתאכזרותאליה.מתאכזר-עזובהחיההמכהברחובאדמ

המחזיקאדמחיה.כלפיקנייןאובעלותשללקשרזקוקהאינה

זכותישלחיהכילומרניתן(ולכןלהאכילוחייבחתולברשותו

הואאיןרעב,כלבאוחתוללידברחובעוברהואאמאבללאכול),

כלשהומשפיטיחטמחייבתפסיביתהתאכזרותלאכול.לולתתחייב

מטילשהחוקבמקרהרקחלהמחדלשעברתכפילחיה.האדמבין

עללדברניתןכן , 53מבצעולאוהואמסוימביצועהאדמעל

אתלהאכילחובההאדמעלמוטלתכאשררקפסיביתהתאכזרות

לקבלזכותישהאדמבחזקתנמצאאשרשלחתולבעודהחתול.

שלהרכושניהיחסרחוב.לחתוליעומדתאיננהכזוזכותמזון,

תשתיתומקנהכלפיההחובהאתשקובעהואהחיהכלפיהאדמ

הפסיבית.ההתאכזרותמתבססתשעליהעובדתית

שהעייריהבכןהואלהתאכזרותהיסודלכאורה,כילטעוןניתן

לחתוליממזוןלחלקהאיסוראמאבללחתולימ.מזוןמתןמונעת
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סגירתשלמדיניותגמהריהתאכזרות,בגדרהואברחובותמשוטטימ

מהחתולימשתמנעבדרןהפחיממבנהשינויאפילואואשפה,פחי

משפטייחסבהיעדרהאמהתאכזרות.למעשהתיחשבאליהמ,גישה
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איזוןשלפונקציההיאהרגשותעלוההגנהמוחלטת,בזכותמדובר

ברגשותפגיעהכללאועוד:זאתאחרים,אינטרסיםלביןביניהם

כמהעדבחשבוןיביאהאיזוןהגנה,למתןעילהמהווהמסוימים

הפגיעה , 68חמורהברגשותהפגיעהכמהועדחשובהנמנעהנזק

רקלאכגסה,תיחשבפגיעהגסה,פגיעהלהיותצריכהברגשות

מגנהלאהרש~תכאשרגםאלאבכך,מהשלענייןהיאאיןכאשר

בענייןנקבעואלהמידהאמותהאיסור,באמצעותערךשוםעל

עלגםלהחילןניתןההדבלים,כלעםאך , 69הדתברגשותפגיעה

שלפנינו,העניין

אתלהגבילהמשנהמחוקקאתלהסמיךכוונההייתהשלאנראה

למטרתזרהלהיותיכולהאינההמשנהוחקיקתהאזרח,זכויות

בעיותאתלפתורהצדקהשוםאיןהדבר,כךאם , 70העיקריהחוק

איסוריםאופליליותסנקציותהטלתבאמצעותבמקומותינוהניקיון
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באףפגעלאשבפועלאדםשללענישהלגרוםעלוליםאשרגורפים,

רגיליםאנחנוהחוקתיתהמהפכהמאזנזק,שוםגרםולאאחד

האדםכבודשלתוכנוהחוק,אתלפרשכדרךהאדםכבודעללדבר

בגדרהיאהאדםברגשותהתחשבותגםשונים,היבטיםוכוללגמיש

מפגיעהחשובהפחותאינההאדםברגשותפגיעההאדם,כבוד

עלמשתרעהאדם""כבודהישראלית,המשפטיתבשיטהבקניינו,

הכוונה(וכאןהאדםשרגשותסיבהשוםואין 7רביםותחומיםפני

כבודבמבחןייכללולאחיים)בעליכלפיהאדםלרגשותכמובן

רגשותיואתהאדםמביעשבהוהדרךלאדםחיהביןהיחסהאדם,

האדם,ככבודלפרששניתןמהאתלאפייןנוספתדרךמהוויםכלפיה

אפילומוגן,החיהמעמדגםבעקיפין,מוגנים,האדםרגשותכאשר

זכות,לחיהישזהשבמקרהבכךלהכיריכוליםאיננואם

שלבזכויותפוגעואינותברואתילפגםגורםאינוהאדםאם

עםהמשוטט,החתולעםהקשראתממנושנמנעמדועאחרים,

קצתמקבלהואכאשרואהבהחוםלהחזירשמוכןהעזובהחתול

עירוניים,עזרבחוקימיוחדותהוראותשישבכךבהתחשבאוכל?

אחריותלהטילמדועולכלוך,אשפההשארתבגיןקנסותהמטילים

לגביאטימותלעודדאיןהאכלה?שלהפעולהעצםבגיןנוספת

ניקיוןשלהציבוריהאינטרסמימושלגורלן,אכפתיותאלאחיות,

אוהביציבורעלשיוטלועדגורף,כהלהיותיכולאינוובריאות

הנסיבותלאורכאשרבמיוחדסבירות,בלתימגבלותהחתולים

בעקיפיןאובמישריןפוגעיםאינםהםאנשים,אותםשלהמעשיות

אחרים,שלבזכויות

שלכפונקציההחיותשלזכותןעללחשובשעלינוסבוראינני

רגשותישחקולאמדוערואהאינניזאת,עםאךהאנושי,האינטרס

זכויותעלהשיחכאשרהחיות,זכויותשלבמגרשכלפיהןהאדם

אפשרכלפיהן,רביםאנשיםרגשותשלקיוםבחשבוןמביאהחיות

עלהגנהשלהמסגרתאתלראותמציעהייתילכןהגנתן,אתלחזק

כתוצאה,החיותזכויותאתהכוללפנימימעגלכדו-מעגלית:החיות

מהחובהשנובעכפיאוהאדם,עלהחוקשמטילהחובהפיעל

הרגשותמכלולאתכוללחיצונימעגלהחיות,כלפיהמוסרית

פןלהגנה,ראוייםאלהרגשותחיות,כלפיחשיםרביםשאנשים

הרשויות,ידיעלאואחריםאנשיםידיעלשרירותיבאופןייפגעו

עדייןאךקיים,אינוהפנימיהמעגלהחתוליםהאכלתשלבמקרה

עודשכללמיניהם,מאכיליםשלמרגשותהבנויחיצונימעגליש

לסבלם,שותפיםהםבערינו,רעביםחתוליםמשוטטים

אינורחובחתולילהאכילשמעונייןומיאחריות,מביאההזכות

לגמרי,האכלה"לאסור"צורךאיןאולםתברואתי,מפגעליצוריכול

ברחובותהניקיוןשמירתהוראותאתבקפדנותשיאכפובכךדי

גורמתההאכלהכאשרמוטרדים,בתיםלבעליכליםויספקו

אינהלחיותאהבההבתים,כניסותסביברביםחתוליםלהצטופפות

הדבריםלאורהלגיטימיים,הציבורייםבאינטרסיםלהתנגשצריכה

במקומותהחתוליםהאכלתענייןאתלהסדירמציעהייתיהאלה,

המנסהיותר,חיוביניסוחתוךאלאאיסור,באמצעותלאציבוריים



הציבורשלהאינטרסואתהמאכילשלהאינטרסאתבחשבוןלהיבא

העיר:ניקיוןעלבשמירהכולו

הקפדהתוךתעשהציבוריבמקומאוברחובחתולימ"האכלת

שנוכחותומבלימכן,ולאחרהאכלהבמהלךהמקומניקיוןעלמרבית

לעוברימאוהסמוכימבבתימלדיירימלמטרדתגרומהחתולימ

ושבימ".

שינויאלאאינההצעתידבר,שלבסופוכישיטענואולייהיו

זוברוחהוראהחקיקתכיבטוחאינניכן,כמוהמצב.שלסמנטי

שכנימתמידיהיודברשלבסופושהריהבעיות,כלאתתפתור

הניקיוןעלשמירהתוךנעשיתאינהההאכלהכישיטענוזועמימ

הניקיון.עלהקפידלאהאדמלדעתמ,כאשרדו"חות,ירשמוופקחימ

להאכלתהעזרבחוקיהתייחסותכללבטלשראויייתכןכן,על

בכלהאח,דאחרימ:מישורימבשניהנושאאתולהשאירחתולימ

הרחובות,ניקיוןשלכלליותבהוראותלהסתפקהעיר,לניקיוןהקשור

מ.ומשוטטינטושימלחתולימראייפתרוןלחפשלהמשיךוהשני,

רחובחתולישלשקיוממשיחשבוכאלהיימצאותמידכן,עליתר

לטפלהדרךכיואטען,אחזורכלפיהמגמאךמטר.דבגדרהנו

המאכילימ.הענשתבאמצעותלהיותצריכהלאבבעיה

לאלחיותאדמביןליחסהקשורההשאלהכילהדגיש,ליחשוב

למניעתביותרהכדאיהאופרטיביהפתרוןמהורקלהיותצריכה

עממתמודדימאנחנומידהבאיזואלאקיימ),אכןהוא(אממטרד

לנוסיפקיורובסקיענייןלצדנו.הגרימהחיימבעלישלקיוממ

ללכת.ראוישבההדרךעללחשובהזדמנות

r . טI כוO 

כלפיחמלהכיאמהציבוריימ,המקומותלניקיוןלדאוגהעירייהעל

מצדהציבור.בבריאותלפגיעהאמתלהלשמשיכולהאינהחיות

אנשימביןהיחסימכלפיאדישותלגלותיכולותאינןהרשויותשני,

לצורךשלאפוגעימאשראיסורימלהטיליכולותהןואיןלחיות

חסרותחיותלמעןכפיוומיגיעמזמנולהקדישהאזרחשלבהחלטתו

ישע.

היהלאואכןצודקתהנהבירושלימהמשפטביתהחלטתלדעתי,

חיימבעליהאכלתעלכוללניאיסורהנאשמות.אתלהענישמקומ

הדברוכאשרתברואתיתפגיעהשומבכךאיןכאשרמוצדקאינו

שהתנהגותכךעללהקפידצריךזאת,עמלאחרימ.מטרדמהווהאינו

אחרימ.באנשימתפגעלאחיימבעליכלפירגשותשלתוצאהשהיא

לגורהרשאימהאנשיממטובתיותרחשובהאינההחתולימטובת

ידיעלזאתמטרהלהשיגראויזהאיןלדעתיאולמנקייה.בסביבה

אלהבכלאלאחיימבבעלירקלאפוגעימאשרגורפימאיסורימ

ותורמתחשובהסולבהשופטהחלטתלחיות.להמלעזוררוצימאשר

חיימ.בעליזכויותמושתתותשעליוהמשפטיהבסיסלפיתוח

אתלתתכדאיבחברההחיותמעמדבענייןהשיחהרחבתלצורך

בליהאדמ.שלסבלועלגמאלאהחיות,שלסבלןעלרקלאהדעת

רגשותעלהגנהגמהחיותעלבהגנהמשלבתאשרכוללניתתפיסה

לחיות,רעהלגרומלאמהאוכלוסייהחלקשלהרצוןובהןהאדמ

שבהןלמשוןאותלהצטמצמחיימבעליהגנתעלהמאבקעלול

החיות.טובתעללגבורבקלותיכולהצרהאנושיהאינטרס

עמןוהקשרהחיותשלגורלןחשובימכמהעדמבינימכאשררק

מאוזןבאופןהחיימבעליצערעמלהתמודדאפשררבימ,לאנשימ

זכויותעלמאבקאלאהחיות,זכויותעלרקמאבקזהאיןיותר.

לצאתיכולהוזכויותיוהאדמכבודעלהגנהדבר,שלבסופוהאדמ.

רגשותעלהגנההחתולימ.שלסבלמעממההתמודדותנשכרת

רחבלאפיוןתתרומסביבתועממתקשרהואשבההדרךועלהאדמ

 •האדמכבודשליותרוכוללני

 . 3בע' , 1הערהליעליורוקסני,עניין 66

אדםשלמהקשרשונהרחובחתוליעםלפתחיכולשאדםהרנשיהקשרכיאמנם,נכון, 67

ועוד.לטיפוללאוכל,לדאונעליוהיהבבית,חתוללוהיהאילושכןמבויתת,חיהעם

ללאקשרזהונמש,ךתמידשלארופףקשרהואזהבמובןרחובחתוליעםהקשר

 .המאכילעבורמשמעותיאינושהואאומרזהאיןאךאחריות,

הנבלותלהצדיקכדיבחשבון,להביאשישקריטריוניםמטפרעלמצביעכשראטאפרופ' 68

בהננהמדובראחר:אזרחשלרנשותיועלהננהשלמהטעםאזרחשלזכותועל

שוויונית;היאההנבלהזו;הננהלשםהכרחיתהיאההנבלהחייו;שלבטיטיבתחום

א'האחרת.לזכותמטבהשהיאמהפניעהיותרחמורההיאמונעתשההנבלההפניעה

 . 294 , 289(תשנ"ד)בוממשלמשפטהכלל"וטובתברנשות"פניעהכשר

5016בנ"צלמשל,ראו,הדתייםהרנשותבעניין 69 /  ) 4נא(פ"דהתחבורה,שרנירב 1ח 96

1514בנ"צ ; 1 /  ; 274,267 ) 4נה(פ"דלויזרו,לטליבזיההשניההשרותניאירהנור 01

697ע"פ /  . 304 , 289 ) 3נב(פ"ד ,"מניטוצסקין 98

491בנ"צ 70 / ואילך. 769 , 757 ) 1מא(פ"ד ,הפניםשרנית'איעירית 86

ברקא'ראו .אדםכבודשלהמנהרהדרךעוברהמשפטתחוםכלכמעטלמעשה, 71

"זכויותברקאי ; 9(תשנ"ב)אוממלשמשפטמוננות"יטודזכויותהחוקתית:"המהפכה

עור,ךזמיר 'י(היצבוירהמשפטלעקליגנהופרטפרהפרטי"והמשפטמוננותהאדם

ד'ואילך; 59חוקתית)נ:פרשנותכרך(תשנ",דבמשפטפשרנותברקא' ; 163תשנ"נ)

 ; 71(תשנ"ו)נהמשפטלפועל"הוצאהודיניוחירותואדםכבודיטוד:"חוקבר-אופיר

P. Lerner "Conflict of lnterests in Property Attachment" Deveiopments 

in European, !talian and !sraeli Law (Milano, A.M. Rabello & A. Zanotti 

327 , 297 ) 1 200 ,. eds ; 'שיקולבהפעלתמנחיםקווים-זמניים"טעדיםשורץד

 A.M. Rabello & P. Sarcevic ; 450 , 441(תשנ"ו)ינמשפטמחקירהשיפוטי"הדעת

) 1998 , eds.) Freedom ojContract and Constit!ltionai Law (Jerusalem (. 
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