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המקרה.א

בנייןובחצרברהובהתוליםהאכלתאיסורבגיןאישוםכתבישניהוגשו2001בשנת

במקומותגם.19873משנתבתיקוןזאתשאסרלירושלימנעזרחוקמכוה,ציבורי

ר"לד,זנדברגהיהר"לדנתונהתודתי.גן-רמת,למשפטיםהאקדמיתבמכללהבכירמוצה*
.המועילותההערותעלהמשפטולמערכתהמריואב

עניין:להלן)(במערכתשמורעותק),(פורסםטרם)יורובסקי'ני"מ01/897(ם-י)ס"ת1
.2001בנובמבר20-ב,סובל'מהשופטכבודידיעלניתןהדיןפסק.(יורובסקי

.("העזרהוק":להלן)852ת"ק,1978-ה"תשל,(כלביםעלפיקוח)לירושליםעזרחוק2
,(תיקון)(כלכיםעלפיקוח)לירושליםעזרלהוק5'בסשהוסףכפי,העזרלהוק(א)9א'ס3

(א)11בסעיף."ברהובכלבאדםיאכיללא"כיקוכםהסעיף.389ם"חש-ת"ק,1987-ז"תשמ
,התוליםצלגםתחול9אסעיףהוראתכיקובע,זהבתיקוןהואגםשהוסף("התולאחזקת")
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האכלהביןהקשרעלהדגשהושםשםאולם,דומיםעזרחוקינחקקובארץאחרים
נזקהנאשמותגרמולא,המשפטלביתשהוגשהחומרלפי.לכלוך4גרימתלבין
נעדר,מדיגורףשהואמשום,פסולשהחוקמצדןטענוהנאשמות.לאישמטרדאו

אתלהכחידלמטרהלהשמההעירייה,לטענתן.ראויהאינהותכליתומידהתוש

,רחובבחתולילהתעללותגורםזומטרהשלומימושה,בעירהחתוליםאוכלוסיית
ההוראהמטרתכי,טענהמצדההעירייה.נוראסבלתוךמרעבימותוהמזוןשללא
גורםברחובותחתוליםריבוישהרי,הציבורבבריאותפגיעהלמנועורקאךהיא

המשפטבית.ההאכלהלאחרהנותרותהמזוןשאריותבשלרבלכלוךלהצטברות
.תברואתינזקגרימתלביןמעשיהןביןקשראיןכיקביעהתוךהנאשמותאתזיכה
שלטיבה,בחברההחיותמעמדכגון,חשובותעקרוניותסוגיותמעוררהדיןפסק

ולבעייתהדיןלפסקאתייחס.האדםכבודשלמהותווגםחייםלבעליהתאכזרות
להיגרםשעלולהסבלשביןהמתחהיאאחתזווית:זוויותמשתיהחתוליםהאכלת

מהאכלתהנובעותהתברואתיותהבעיותלביןהאוכלמניעתבעקבותלחתולים
בפסקמספיקדגשלדעתיקיבלהלאאשר-השנייההזווית.ברחובותהחתולים

.החתוליםאתהמאכילהאדםברגשותהפגיעהשלזוהיא-הדין

רחובחתולישלמעמדם.ב

מהחברהלחלקוהפכוביותשלתהליךוחתוליםכלביםעברושניםאלפיבמשך
ברחובותלצדנוגריםמקצתםאבל,אדםבניבבתיגריםמקצתם.האנושית
,העריםברחובותהמשוטטיםרביםחתוליםישבישראל.האשפהמפחיוניוונים
חיותלביןברחיותכיןלהבחיןמקובל.בירושליםהתופעהנפוצהובמיוהד
s(אדםשלבחזקתוהנמצאות

(

domestic.חתולי,ברחיותשלבמקרהכמושלא
שייכיםשהםנראהאולם,בקרבתםומסתובביםהאדםבניעםקשרמקיימיםרחוב

אחראיהואאיןולכן,האדםשלבאחריותואינןעזובותחיות.6בינייםלקטגוריית

http://wwwjerusalem.muni]":גםראו.במשמעחתולגם,כלבעלמדוברשבומקוםובכל .i
(04.5.1108html]

~

ast visited.430=Nresults_pub_id43/Jer_-_sys/publisM

~

UnIFiles.
ושמירתמפגעיםמניעת,הסביבהאיכותשמירת)הנגבלרמתעזרלחוק(ד)17'ס,למשל,ראו4

הרכיםברשותחתםבעלאדםיאכיללא":15ם"חש-ת"ק,2001-ב"תשס,(והניקיוןהסדר
(יד)11'כסמוצאיםאנודומההוראה.(.ל.פ-שליההדגשה)"המקוםאתלזהםהעלול

בחוקמופיעאינוזהקשר.1163ת"ק,1973-ג"תשל,(תברואהמפגעי)לגבעתייםעזרלחוק
.כךעלנרחיבובהמשך,לירושליםהעזר

545(2002,B .A.- Wagman Animal ISW (Dulham]4Waisman.5.5.
יוסף'פרופשלבראשותוהוועדהח"דו,"טיוטה-משוטטיםבחתוליםטיפוללנוהליהצעה"6

ועדתח"דו":להלן)2(במערכתשמורעותק)(פורסםלא),(אביב-תלאוניברסיטת)טירקל
טיפולדרכילגבשוביקשההווטרינרייםהשירותיםמנהלידיעלמונתההוועדה.("טירקל

08aast:ראו.משוטטיםבחתולים visited]88=[http ://www.cats .org .ilnndex .php?id

(04.5.11.
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חתולישלהמשפטימעמדםאתלהגדירניתןהקנייןדינימבחינת.ימעשיהןעל
להפוך,תפיסתםבאמצעות,רשאיאדםכלולכן,8(הפקרנכס)"נוליוסרס"כרחוב
זיקהמקיםאינוהרחובלחתולהמאכילשביןהרגשיהקשר.הפרטילרכושואותם

בעלותלמאכילאיןשכן=נוליכםרם"להיותחדלאינוהחתול:ביניהםמשפטית

.מעשיועלנזיקיתאחריותאועליו
הנאשמותלכמואנשיםמול:אחידהאינהרהובלחתוליההכרהשלהתייחסותה

סובליםאשררביםיש,לכלכלתם9ודואגיםאותםאוהביםאשר,(שלנובמקרה
.ניטרליתעמדהשנוקטיםכאלהגםיש.דברלכלמטרדבהםורואיםמנוכחותם

(בפועלואףבכוח)להוותעלוליםרחובשחתוליכךעלמחלוקתאין,מקרהבכל

,אקולוגיתלבעיהלגרוםעלוליםהם,כןכמו.כלבת10לרבות,מחלותמעבירגורם
בשללהיקלעעלולTnDחלקאשר,למיניהןולטאותציפוריםטורפיםשהםכיוון
במשחו,רעשכגון,נוספיםלמטרדיםגורמשאףחתולים.הכהדהםלסכנתכך

,מנגד.רמותביללותזוכלפיזהרגשותיהםאתמביעיםהםכאשר,היחוםבתקופת
,ומזיקיםשרציםטורפיםשהםמשום,אקולוגיתביטחוןחגורתמספקיםהחתולים

.האנושית12המגוריםסביבתאתמנקיםובכך,ונחשיםצכבריםכמו

ההוראהמסגרת.ג

חיותבענייניעוסקיםאשרחוקיםיגלה,ישראלמדינתשלבחקיקהשיעייןמי
.13שתיםבהקשרים

נמצאתאשרחיהשגורמתלנזקלהצטרףיכולזהמסוגחיותידיעלשנגרסנזקלעתיםכיאם7
נ"ד;573(2)מבר"פ,מלך'נקורנההזר83/448א"ע,למשל,ראו.האדםשלבשליטתו

.89(2)מדד"פ,קורנהוהר'נמלך88/15
במושגמדובר.תפיסהידיעללרכשהניחנתבעלותואשרבעליםללאאועזובנכס,לאמור8

rea-Book:ראו.הרומיבמשפטכברמוכר

~

ofRomeui law

~

mm

,

:

Awgastas

14

.

Butband,ל(ע
Iglesias,11*6ס.. Derecho Romano (Bakelona.3;184(1921.Jasti~ian (Chmbridge0ז

Burgat,1;1301915ל,RomanlZaw (New Yorkש

~

Intmahttion44

.

Nicholas.8;240(1994

Atchivesאחם de Philosophie du38"appfopriation'6objet1'א8118ש.ees Nullius1'

.1971-א"תשל,המיטלטליןלחוק3'סגםראו.(1993)289-279
משקיעיםהםשבה,חשובהפעילותהנהרחובהחוליהאכלתשבעבורםמסוימיםאנשיםיש9

.2003.15הארץהחתוליסואלבדרך"לביא'אראו.רביםומאמציםזמן
עניץ:כלהלן769,787(1)נהד"פ,ערדעירית'נהתחוללמעןהעמותה96/6446ץ"בג10

.(ערדחתולי
.שם,6הערהלעיל,טירקלועדתח"דו11

.783,803'בע,10הערהלעיל,ערד*תהובענגןרחובחתולילגבישוגותדעותראו12
הכלבתתקנותכגק,מובהקיםבריאותייםממעיםמחוךהחקיקהמעשהמתקעםלעתים13

כעלימחלותפקודת;1959-ט"תשי,(בידוד-במאורותוקופיםחתולים,כלביםהחזקת)
קביעתבנושאכגק,בטיחותשםהםהמניעיםלעתים;1985-ה"תשמ,[חדשלנוסחחיים

,(וחבוליםכלביםעלפיקוח)המקומיותלרששותלדוגמהעזרחוק:כלביםלהחזקתבללים
לחיותשההתיחסות8";("המקומיותלרשומתלדוגמהעזרחוק":להלן)1996-ו"תשנ

,חזירגידולאיסורשבחוקחזירגידולעלהאיסורכגון,גרידאדתיתחקיקהבתוךמופיעה
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ועלכלביםעלבפיקוחהעוסק,עירוניעזרבחוקנעוץהאיסורשלפנינובמקרה
מופקדותהמקומיותהרשויות.לאיסורהחוקיהבסיסמהולבדוקהראוימן.חתולים

רעיית,חיסוניםמתן,החזקהןכגון,בתחומןהנמצאותהחיותענייניהסדרתעל
סעיףלפי.העיריות14פקודתמכוחזאת,אדםבבניפגיעתםומניעתחייםבעלי
שלוהשמדתםכלביםשלוהחזקהרישום"עלאחראיתהעירייה,זולפקודה(א)247

ציבורייםבמקומותלשוטטלהםמניחיםשבעליהםמוחזקיםכלביםאוהפקרכלבי
החזקתתמנעאותסדירהעירייה",(ב)קטןסעיףלפי."שנקבעוהתנאיםלפישלא

ציבורימטרדתהווהלאשהחזקתםבאופןאחריםחייםבעליהחזקתתסדיר,חזירים

הוראהיסודעל."חייםבעלישלמעבראומרעהתמנעאוותסדירלבריאותמפגעאו
כיהייתההנאשמותטענת.חתוליםלהאכילעזרבחוקירושליםעירייתאוסרת,זו

לעירייהמתיראינו(א)קטןסעיף.האיסורלהטלתבסיסלשמשיכוללאזהסעיף
מיאך,חיהבהחזקתדן(ב)קטןסעיף,שנימצד.כלביםרקאלא,חתוליםלהשמיד
מיכילטעוןניתן,רבובדוחק,היותרלכל.בומחזיקאינוברחובחתולשמאכיל
כפי,גורףאיסורלבססכדיבכךאיןאך,זמניבאופןבהםמחזיקחתוליםשמאכיל
;האכלה)העזרבחוקהאיסורמרכיביניתוח,אכן.העזרבחוקביטוילידיבאשהדבר

.ותכליתוהאיסורהיקףלנביתמיהותמספרמעורר(ברחוב;וכלביםחתולים

האכלה.1

מזוןלשים,אוכללספקפירושו"להאכיל",הפשוטההמילוליתהמשמעותלפי
הספקת.לחיהמזוןלספקכוונהעלמצביעההאכלה,מקרהבכל.יןמישהושלבפיו

-אוכללהםונותןלהתוליםפונההאדםכאשר-ישירהלהיותיכולההמזון
לאותהלהגיעשעתידיםלחתוליםהמיוערמזוןמשאירהואכאשר-עקיפהאו

כלהאם?האכלהבבחינתהואחתוללעברשמושלךמזוןפירורכלהאם.נקודה

כמינחשב,חתוליםאליהמגיעיםיותרשמאוחר,קבועהבנקודהמזוןשמשאירמי
זאתעושהברחובמזוןמשליךאושמשאירמיכלשלאספקאין?אותםשמאכיל
משליךאושמשאירמיכלכילטעוןניתן,כןעליתר.החתוליםשללצורכיהם

כללהשאיןמשוםיותרחמורההתנהגותו,ללכלוךגורםולכן,ציבוריבמקוםמזון
שמלכלךמיועבורסיבהללאהרחובאתשמלכלךמיעבורהתוצאותאמנם.הצדקה
בחשבוןלקחתמקוםיששבהחלטאלא,דומותהןהחתוליםעםלהיטיברצונובשל
.בנסיבותההבדלאת

(4)22'סכמו,אליהןקשוראינוכללאשר,בחוקמוזכרותהחיותלעתים;1962-ב"תשכ

,חייםבעלישלעיקולאוהגבלהבעניןהוראותהכולל,1967-ז"תשכ,לפועלההוצאהלחוק
תחום,החיותעלכהגנההחקיקהעוסקת,אחרבמישור;מחמדחיותלעקלאיסורלרבות
בעליעלהגנה)חייםבעליצערכחוקבמיוחד,האחרונותבשניםחיוביתהתפתחותחלהשבו
בבעליניסויים)חייםבעליצערובחוק,("חייםבעליצערחוק":להלן)1994-ד"תשנ,(חיים
.("(ניסויים)חייםבעליצערחוק";להלן)1994-ד"תשג,(חיים

.1967-ז"תשכ,[חדשנוסח]העיריותפקודת14
.87(אכרך,ן"חש)החדשהמילוןשושן-אבן'א15
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וכלביםהתולים.2
,לחתוליםייחודיאינוברחובחייםבעלילהאכילהאיסור,הירושלמיהעזרחוקלפי
כלביםהאכלתאםלתהותמקוםיש,הדיןבפסקשצויןכפי.!6כלביםעלגםוחל

פיעלהפעולותלשתילהתייחסניתןואם,דומההתנהגותמשקפתברחובוחתולים
אלא,זואולוגיתמבחינהרקלאמזהזהשוניםוחתוליםכלבים.דומותמידהאמות

מסוכנתלחיההחוקפיעלנחשבהכלב,אחדמצד.מסוימיםמשפטייםבהיבטיםגם
עללאדםשנגרםנזקעלמוחלטתנזיקיתאחריותקיימתהנזיקיןפקודתלפי.יותר

עלהמוטלותמאלהשונותכלבשלבעליועלהמוטלותהחובותגם.!כלביידי
כמו.18כלבלחסןחובהישאך,חתוללחסןחובהאין,למשל,כך:התולשלבעליו

.9ןבכלבמדוברכאשרצורךבכךישאך,חתוללגדלמנתעלברישיוןצורךאין,כן
.רחובלחתוליהנוגעבכלבעיקר,שכיחהברחובהאכלהשלהתופעה,שנימצד
אותוומאכיללטיולהכלבאתשמוציאמיעלגםיחולכלבהאכלתעלהאיסוראמנם

,ברחובכלביםמאכיליםאדםבנישבהםהמקריםמעטיםכינראהאך,ברחוב20

שנמצאיםחתוליםגם.הרשויותידיעלמשוטטיםכלביםשלאיסופםלנוכחובמיוחד
ההשלכות.2!מזהםאתשםומקבלים,בביתכללבדרךנשאריםפרטיתבבעלות

שלבהקשריותרחמורותוהחתוליםהכלביםהאכלתאיסורשלבמקרההציבורעל
אובעדהשיקוליםאםגם)יותרנפוצהתופעהזאתשכן,ברחובחתוליםהאכלת

אליושם.(כלבלהאכלתגםדברשלבסופויפיםלהלןשיובאוכפיהאיסורנגד
שכן,שרירותימסוימתבמידההואדווקאכלביםאוחתוליםהאכלתאיסורכי,לב
עלולהציבורייםבמקומות(יוניםאוציפוריםכגון)אחריםחייםבעליהאכלתגם

.באזורהגריםבאנשיםאובסביבהלפגוע

ברחוב.3
להשמידלרשותשמתירהמקומיתחקיקהמוצאיםאנחנומקומיותובמועצותבערים
עלמדברתההוראהאין,דנןהעזרחוקשלבמקרהאך,"בעליםללא"חתולים
ההוראה."ברחובהנמצאים"ההתוליםכלעלאלא,בעליםחסריאועזוביםחתולים
מניסוח.בעליםללא,מופקרחתולפירושורחובחתולכי,הנחהמתוךיוצאת

בביתואותםמאכיל,הרחובמןהחתוליםאתשלוקחאדםגםאםברורלאההוראה
יכולהזולשאלההתשוכב.עברהעובר,לרחובאותםומחזירהפרטיתבחצרואו

.העזרלחוק(א)11ב'ס16
מכלביםהנובעתהסכנהכילצייןמיותר.1968-ח"תשכ,[חדשנוסח]הנזיקיןלפקודת41א'סדו

יותרגדולה-ושכיםעובריםשיתקפוהסכנהבשלוהןהכלבתמחלתכגללהן-משוסטרן
א.Zimmennann:ראואחרותמשפטלשיטותהמצבלהשוואת.חתוליםשלכמקרהמאשר

1095(1990,ofObligatk (Cape Town'2שעtlhe

.כלביםבקרבמאשרחתוליםכקרבנפוצהפחותשהכלבתמהעובדה?נובהדבר18
.המקומיותלרשתותלדוגמהזר?חוק;המזרלחוק(א)2'ס,למשל,ראו19
.4'בע,1הערהלעיל,ייייבסקיעניין20
להראו21

*
.'הבפרק,
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.האיסורלתחולתבאשרמסוימתודאות-אישיוצרתעובדה,בנסיבותתלויהלהיות
נוהגאובומשתמששהציבורמקוםכלכולל"רחוב",העזרלחוק1סעיףלפי

זוהגדרהחורגת,משותףרכוששלהכללתוכשל.משותףרכושלרבות,בולעבור
.22"משותףרכוש"הביטויאתכוללתאעהאשר,הפרשנותבחוקהרחובממסגרת
האדםשבוכמקרהלהתערבהעירייהלפקחילאפשרהיאההוראהשמטרתייתכן
אשרדבר,(הדייריםכללשלרכושם)כפרוזדוראוהכיתבפתחהחתוליםאתמאכיל
הדייריםכלאםהאיסורשלתוקפומהברורלא,זאתעם.לשכניםלהפריעעלול

.להאכלהמסכימים
לביןלחתוליםיותררגישיםציבורייםמקומותביןמבחיןהחוקאין,מכךיתרה
עלהחלהדיןהאם.הציבורלבריאותמידיתסכנהאיןשבהם,מבודדיםמקומות

לדיןדומהלהיותצריךאשפהפחינמצאיםשכובמקוםרהובחתוליהמאכילאדם
אוילדיםגןליד,פלונישלביתומול,הרחובבאמצעאותםשמאכילמיעלהחל
המאיימותהסכנותמבחינתכילטעתניתן,גימאמחד?השכונתיתהמרפאהליד
אםההבדלמה,גיסאמאידך.המצביםשניביןהבדליש,הציבורבריאותעל

בכללהיותצריכהההכרעה?אשפהפחיבקרבתגםנסבלתבלתיזוהמהנגרמת
צריךחתוליםשמאכילמי,לדעתי,כךאוכך.לנסיבותיובהתאםומקרהמקרה
.המקוםלניקיוןלדאוג

האיסורתכליתעל.ד

המשפטביתשלגישתו.1
לחתולימיוחדתהתאנותעולהמהם-לעילשנסקרוהפרשנייםהקשייםבצד
שלשמההמטרהמהי,העקרוניתהשאלהאתהירושלמיהעזרחוקמעורר-רחוב

האיסורהאם.ברחובחייםבעליהמאכילהפרטחירותאתהמשנהמחוקקהגביל
הסבירבגדרהנוולכלוךזיהוםשלבנסיבותלכאורהמוגבלשאינוהמוחלט
העזרחוקכיהייתההנאשמותטענת?23ראוימידהחוששלבקריטריוןועומד

להכריזהמשפטביתעלכיטענוהן;הללוכקריטריוניםעומדשאיננומפניפסול
כיטענהמצדההעירייה.24.פליובהלנךעקיפהתקיפהבמסגרתהחוקבטלותעל

,סמטה,ונדרה,כבישלרכות,'דרך'או'דחוב-:קובע[חדשנוסח]המרעעותלפקודת1ו22
משתמששהסיכורפתוחמקוםוכלמפולשמכף,טילת,חצר,רכב,לרגליםאולרוכביםמשעול

,"רחוב"להגדרתבאשר."אליולהיכנסרשאיאואליונכנסומהציבוראו,בולעבורנוהגאובו
.705,709(1)מחר"פ,י"מ'נאמי93/6795פ"בדעשסגרהנשיאשלהחלטהוואו

זהכבדחוהאובייקט,פלד'פרופלדצת."עמוקושכרודצדך"כגםשמוכרמה23
העתדהל"

מהווההוא,ככזה.ביצועהידיעלבסכנהוהנתק,איסורהידיעלהמוגןהחברתיהערךהוא
עונשתןבדינייסודותפלרז"שראו.לחברהוחיתיהרצף,הראויבמסמורמושגיתקטגוריה

.745(אכרך,ד"תשמ)
.אחריםבהליכיםדיתכדיתוךמנהליהיתראוהוראהלתקוףניתןעקיפהתקיפהבאמצעות24

שפה81/12נ"ד,למשל,ראו

-
ד"פ,י"מ'נתראסאקס68/217פ"ע;645(לק3ד"ת,י"מ'נא
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,ככלל.ברחובהאכלהבעקבותהציבורלבריאותסכנהלמנועהיאההודאהמסדת
שתהיהבדרךלפרשויש,האזרחשלוזכויותיוחירותואתמגבילעזרחוקכאשר
.25האזרחלטובה
לדילולמיועדתהיאהאם:ההוראהשלאפשריותתכליותשתיכדקהמשפטבית

עלמלהכריזנמנעהוא.תברואתיסיכתלמנועשמסדתהאוהחתוליםאוכלוסיית
החוטכימצאשכן,האישוםכתבביטולשלכדרךללכתוהעדיף,החוקפסילת
,העירייהשטענהכפי,הציבורבבריאותהפגיעהלביןההאכלהעצםביןהמקשר

ביתבפניאישרההעירייה.אשמהלהטילאיןי2קשרהוכחתללא.26הוכחלא
תפיסהבאמצעותמשוטטיםחתוליםמאלףיותרממיתההיאשנהשמדיהמשפט
בקבעו,לשמהחתוליםהמתתשלבכשרותהפקפקאמנםהמשפטבית.27והמתה

אמצעימשמשתהייתהברחובוחתוליםכלביםהאכלתעלהאיסורקביעתאילו"כי
ספקלהטילכדי...בכךהיה,רחוב-חתוליהמתתשלהמטרהלקידוםהעירייהבידי
סעדיםנקיטתפוסלאינוהמשפטבית,כעיקריך,זאתעם.28"האיסורבחוקיותרציני
ההרעבהמטרתכאשרכיהקביעההדיןמפסקמשתמעתלכאורה.רחובחתולינגד
ביתהיהאילו,נשאלכאן.ההוראהאתלהצריקניתן,תברואתיפגםלמנועהיא

ניתןלאאזגםהאם,תברואתיפגםמהווההחתוליםריבוישעצםמשתכנעהמשפט
היההעזרחוקאם?המוצהרתהתכליתלביןהנאשמותמעשיביןקשרלמצואהיה

היהאזהאם,לסביבהזיהוםנגרםכאשררקיוטלשהקנסכךהאיסוראתמסייג
,אגבכבדרךהמשפטביתשאומרכפי,שמאאו?שונהלפתרוןמגיעהמשפטבית
מטרתאם:ועודזאת.חוקיות29המטרותאםגםפסוליםהאמצעיםאםלבדוקיש

אוכלוסייתלדילוללהביאכוונהואין,"תברואתימפגע"למנוערקהיאההוראה
אםדי,לדעתי?ניקיוןבנושאהכלליותבהוראותלהסתפקלאמדוע,החתולים

מיעלמיוחדקנסלהטילמקוםואין,כלליבאופןתברואתיתפגיעהיאסורהחוק
ואינושבפניולמקרה"פרגמטי"פתרוןאחרתרהמשפטבית.30חתוליםשמאכיל

ראש'נקלו66/6א"ע;265(2)ח"תשממ"פ,קפלן'ני"מ87/3471(ם-י)פ"ת;343(2)כב
.327(2)נר"פ,יםבתעיריית

.501(בכרך,ח"תשנ,חמישיתמהדורה)מקומיותרשויותדיניוינוגרט'א25
"הסאין":המשפטביתקדכערכך26

,
~

האכילשהואהעובדהבהוכחתלהסתפקיכולהימה
מפגעיצרההאכלהשאותה,ולהוכיחולהוסיףלהיככדעליהאלא,ברחובחתולאוכלב

'בע,1הערהלעיל,יורובסקיעניין."הציבורברווחתוחמורקשהבאופןפגעהאותברואתי
,"התכליתיתהפרשנות"באמצעותלהגיעומנסההפרשנותתורתאתמיישםהמשפטבית.10

:אכרך,ב"תשנ)כמשפטפרשנותברק'אראו,תכליתיתפרשנותלגבי.הראויהלפרשנות

.(ג"תשס)במשפטתכליתיתפרשנותברק'א;ואילך373(הכלליתהפרשנותתורת
.5'בע,1הערהלעיל,יורובסקיעניין27
.שם,שם28
.שם,שם29
שמירת)הנגבלרמתעזרחוק,למשל,ראוניקיוןבענייןהעוסקםהעירונייםהעזרחוקיבין30

;15ם"חש-ת"ק,2001-ב"תשס,(והניקיוןהסדרושמירתמפגעיםמניעת,הסביכהאיכות

.166ם"חש-ת"ק,2001-א"תשס,(הסביבהאיכותשמירת)עיליתלנצרתעזרחוק
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למותרבאשר-כזועמדהלנקוטאמוראינואףואולי-עקרוניתעמדהנוקט

עקרוניותעמדותלקביעתהמתאיםשהפורוםמאודייתכן.חתוליםלגביולאסור
.פילוסופיםחוגאםכישופטיםהרכבאינואכןכאלה

חייםלבעליתועלתנות-לאנשיםקנטיאניזם.2
אמותלפיחייםלבעלימתייחסהמשפטשביתהואהדיןבפסקבולטשלדעתימה

אולם,מוצדקתבלתי,ככלל,הנהחייםבבעליהפגיעהלאמור,תועלתניותמידה
פילוסופייםזרמים.לאדםתועלתלהביאמנתעלהכרחיתהיאאםלהצדיקהניתן

,קנטעמנואלהנודעםסברלמשלכך.הזוההבחנהעלהתבססוחשובים
אנחנוכילעובדהקשרללאוזאת)כשלעצמותכליתלהיותיכולהאדםרקכיסבר

אצלביטוימקבלתהתועלתניתהגישה.3!(ברחמנותחייםלבעלילהתייחסצריכים
למעשההואחיותשלסבלןענייןכיסבוראשר,נוזיק'פרופכגון,רביםדעותהוגי

,לחיותסבלמוסריתמבחינהלגרוםאין,אחדמצד,כלומר.עלות-יתרוןשלשאלה

קריטריוןכאןיש.לסבוללחיהלאפשרמקוםיש,לאדםתועלתמביאהסבלאםאך
אנו,אחריםאדםבבנילפגועיכוליםאשראדםשלמעשיםבוחניםאנוכאשר:כפול
כלפימעשיםאותםכבדיקתמדוברכאשראך,כשלעצמוכמטרההאדםאתרואים
.תועלתני32הנוהקריטריון,חיות

מבטמנקודתדנןבמקרהההחלטהשלתוקפהאתבדקבירושליםהמשפטבית
המשפטביתממשיך,למעשה.האמצעיםמולאלהתכליתאתהבוחנת,דומה
עמותת96/1684א"ברעחיותשללסבלןבאשרהמנחההדיןבפסקשנקבעבקו

המשפטביתהגיעזובסוגיה.גדר33חמתנופשמפעלי'נ"לחיותלהיותתנו"
כדיתוך,זאתעם.חייםבבעליההתעללותאיסורהיינו,מבורכתלתוצאההעליון

עשויהאשיקביעההמשפטיבחללהמשפטביתהשאיר,החיהסבלבשאלתדיון

Ethics.יInfield.],.04800(5חם.,1963)239;31.4 (New York, L .WמסKant LecNres.1

:Itself' Kant 's Groundwork ofthe Methaphysic ofMorals1תEnd8תWood "Humanity as

Regan The Caserfor .Animal Rights:04.,1998)171;דGuyer:ע*Critical Essays (oxfor

35(1974,Yorkיע0א)Nozick

.

Anarchy, State and utopia.%;174(1983,0ם,ת60ח.
01Pluharז10ג:ראו32 The.35;א(1974,Yorkשי0א)% . Nozick Anarchy, State and utopa

H .D. Guither

.

Animal;581980יAnimals (Oxfordt!אאהמ0א!ואSign

~

cance ofHuman and

,G .L. Francione Animals, Ptvperty, and the law (Philadelphia;15(1998,Rights (ilinois

,Regan,8(ק.174 ibid;6(1995.
832,853(3)נאר"פ,גדרחמתנופשמפעלי'נ"לחיותלוויותתנך"עמותת96/1684א"רע33

לבטל"לחיותלחיותתנו"עמותתשלבבקשתהמדוברזהבמקרה.(גדרחמתעניין:להלן)
.העתירהאתקיבלהעליוןהמשפטבית.לחיותשנגרםהסבלעקב,גדרבחמתתניניםהופעת

הארגוניםשלהישראליתההתאחדות"נח"01/9232ץ"בבגהאחרונההפסיקהאתגםראו
פיטוםעניין:להלן)285(3)2003עליוןתקדין,(פורסםטרם)מ"הי'נחיים-בעלילהגנת

00/4884ץ"בגבענייןהאחרוןהדיןפסקהוצאתלפנילדפוסהורדזהמאמר.(האווזים

טרם)החקלאותבמשרדבשדההווטרינרייםהשירותיםמנהל'נ"לחיותלחיותתנו"עמותת
.(04.6.2-בניתן,במערכתשמורעותק),(פורסם
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פסולדבראינהלחיותסבלשלמידהגרימת:ההיותלמעןהנלחמיםאתלהכעיס

חשיןהשופט?אלומקריםמהם.מוצדקתאפילוהיאמסוימותובנסיבות,מעיקרו
ולדאוג,הסבלנגרםשבגינההתכליתלביןלחיההנגרםהסבלביןלאזןישכי,קבע

אם,המבחן.34ראוייםאמצעיםיהיוזותכליתלהשיגכדינוקטשאדםשהאמצעים

שננקטוהאמצעיםהאם;ראויחברתיערךמשקפתהתכליתהאם:משולשהנו,כן
קרי,והאמצעיהתכליתלביןלחיהשנגרםהסבלכיןשקילותישוהאם;ראוייםהנם
מכךנובעזהמבחןשמעוררהמיוחדהקושי.35"מידתיות"שלמבחןמתקייםהאם

המטרה"שלבאופןהתכליתשלכפונקציהלהצטיירעשויהבאמצעיםשהבחירה
התועלתלפיהחיותשלגורלןעללהחליטעלוליםאנו,כך."האמצעיםאתמקדשת
לחיותמתייחסיםבחברההאנשיםרוב,ואכן.לאדם36יביאאחראוזהשסעד

הצדקתהבדיקתלאמור,לקויה37בצורהתועלתניתואפילותועלתניתמבטמנקודת
מבליאבל,האדםממנהשיפיקהתועלתפיעלהחיהכלפימסוימתהתנהגותשל

.38החייםבעלימבחינתהתועלתנייםהשיקוליםאתבחשבוןלהביא
,החייםבעליטובתאת"נוגדת"בהכרחאינההתועלתניתהגישהכילהבהיריש
בלתיהתרבות,למשל,כך.39בתועלתנותהכרוךהאיזוןיובןכיצדתלויהדברשכן

colo23,Waters.11246.[15:דיןבפסקקמפבלהאמריקניהשופטשאמרכפיאו34 , People

:855'בע,33הערהלעיל,האוחיםפיטוםבענייןחשיןהשופטידיעלשצוטט,(5.[1986.1)

prohibited . SVhere the end or0115תanimais10~ 'Every act that causes pain and suffering ,
0the sense5ן,תוpainחןreasonable and adequate, the act resulting15view1חobject

save0)perfon~ed5!surgical operation8~the statute , necessaly and

jI

ustifiable, as whe

some of theשministerשpropertf, or]0protect life0)done15where the act]0,life
01necessitiesח18ח".

בזכויותפוגעיםאין":וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק8'סעלהסתמךהעליוןהמשפטבית35
."הנדרשעלעולהשאינהובמידהראויהלתכליתשנועד...בחוקאלאזהיסוד-חוקשלפי
זהירותמחייבת,התכליתלפיפסוללאאופסולאמצעיביןההבחנה,לדעתי.856'בע,שם

בסבללהתחשבלסדבמדסריתוצדקהכלתיתכןלא,חייםלבעלסבלנגדםאם":מסוימת
משקללסבלוייוחסכידורשהשוויונותעקרון,החייםבעלשלטיבויהיהאשריהיה.זה

'פ."כזהבקירובהשוואהשמתאפשרתככל,אחריצורכלשללסבלוהמיוחסלזהשווה
.41(ח"תשנ)ההיים-בעלישחרורסינגר

1Legge":ראולחיותבנוגעהתועלתניתהגישהעל36 Law Relating.1םBroomann.5
דינהלפסק4בפסקה,33הערהלעיל,האווזיםפיטוםעניין;Animals([ת60ח1999,0)91
Regan:ראוזוגישהעללביקורת.כהן-שטרסברגהשופטתשל Defending .Animal

~

'

Rights

.7

13(2001,IIIinois(.
.זהלהיבטלביתשומתאתשהפנההמריואבר"לדתודה37
use:הקנדיהמשפטיםמשרדשפרסםניירמתוך,למשל,כך38 animals0)acceptable1511"

~

that every reasonabl~ effoft shoul61ט,sorne pwposes]0,sorne circumstances anaחן

Depal
~
tnent of.ק"מחreduce or eliminate unnecessary animal suffering and0)made60

(1998)Jonsultafion Paper(ג-Justice Canada Crimes against

.

Animals

"6ש51חס1[.04.5)
)185)]hti ://canada.justice .gc .ca/evcons/caa/index .html[.צוטטזהנייר

.כהן-שטרסברגהשופטתשלדינהלפסק5בפסקה,33הערהלעיל,הבעזיםפיטוםבעוץ
ליחסזכאיםשווםמיוםכיכיהודהכמישםמצוטטבנדהם.37'בע,35העדהלעיל,סינגר39

ניתןלאמלכתחילהאשרזכויותלאותןיזכוהאחריםהברואיםכאשריבואיוםאולי":שווה
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להםבתהיההקדשיבשל,עצמםבחתוליםגםלפגועעלולההתוליםנצלמבוקרת

חיההמתת.ועודרעבלסכנתהחשיפהבשל,הולםמחיהמרחבלמצואמכןלאחר
נטייתנו,זאתעם.סבל40החיהמןלחסוךיכולהדברכאשרלגיטימיתלהיותיכולה

הנורמטיביהבסיס.זההבמעמדהחיהאתלהציבמבליהאדםתועלתעללדברהיא

בענייןהן,גדרחמתבענייןחשיןהשופטבהחלטתהן.4!האדםרווחתהואוהאתי

הגורסתעמדהשלמשפטיתרגוםמוצאיםאנחנו,יורובסקיבענייןוהןערדחתולי
לתועלתקשרללא,סבללולגרוםהאפשרותנשללת,באדםמדוברשבאשר
.תועלתניהנוהקריטריון,חייםבבעלימדוברכאשראך.לזולתשתצמח

מוצדקתבלתיאומוצדקתנחשבתחייםבעליהמתת,הישראליהחוקמבחינת

שלתוצאהלהיותיכולתחםבעליהמתתאיסור.החיהוסוגהמטרה,הנסיבותלפי
גםלנבועיכולהאיסור.הציד42איסורבענייןלמשלכמו,המיניםבשמירתצורך

בגדרהיאאכילתהלצורךמחמדחייתהריגת,למשל,כך.מסויםתרבותימהקשר

מושפעתלהיותיכולהההמתהחוקיות.אחרות43בתרבויותלאאך,בישראלעברה
.44אותהלתפוסאפשרותשאיןמסוכנתבחיהמדובראםלמשלכמוהחיהמטיבגם

למניעתסעדיםלנקוטהעיריותרשאיותהחתוליםבעניןכימוצאיםאנורוחבאותה
.46החתוליםאוכלוסייתאתלדללהסמכותקיימתהללוהסמכויותובין,45מטרדים

ההמתהדרך.3
להיותיכולהחתוליםהרעבתביהדיןפסקמחוךלהביןשניתןמידהבאותה
הציבורבריאותכמו-"כשרה"מטרהלהשגתאמצעימשמשתהיאאםמוצדקת

,חתוליםלהמיתהיאמטרתהאםפסולההיאהרעבהכילקבועניתןגםכך-
.אכזרייםפחותבאמצעיםכךלשםלהשתמששניתןמשום

הקואתהמסמנותהאחרותהתכונות,כןאם,הןמה...הזרועבכוחאלאמהםלמנעןהיה
האםאינהכללהשאלה...?השארכללביןבהןלהתחשבשישישויותשכיןעבירהבלחי

."לסבולהםמסוגליםהאםאלא,יוכרהםמסוגליםהאםאובדעתםלשקולהםמסוגלים
,ליצורסבלנגרםאם.אינטרסיםבעלהואהרי,לסבוליכוליצורשכאשרמכאן.39'בע,שם

לדעתי,בהמשךשאצייןכפי.(40-41'בע,שם)הזהבסבלנתחשבכידורשהשוויוןעקרון
.לחתולמאשרלאדםיותררבסבלהואמחתוליםמזקממניעתהנובעהסבל

כןאסאלא,המתהעלגורףאיסוראין4בסעיף,כןכמו.חייםבעליצערלחוק13'ס40
.רעלכגוןפסוליםהאמצעים

שללדידם?אדםעבורתרופהלפתחבמטרהלחיהסכללגרוםמקוםישכמהעד,למשל,כך41
בבעליניסוייםלהצדיקאין,יעילותהןשנבדקוהתרופותשכלהוכחאםאפילו,החיותמגיני
;128(3)נזר"פ,ראשירפואהקצין'נ"לחיותלחיותתנו"עמוהת02/9374ץ"בג:ראו.חיים

משר(48נ!6ת18ן.1992)
"
ו"ג

Singer

, Et

~

cs.8;36,אק.1ש

Legge

.. swra

I

note.י
~

.Broomann

.1955-ו"תוטט,הברתחתלהגנתלהוק2'סראו42
.מחמדחייתבתורתרנגולתמחזיקאדםכאשרהדיןמהו,לשאולמקוםישזאתבכל43
.2002-ג"תשס,הכלביםעלהפיקוחלהסדרתלחוק14'ס,למשל,ראו44
.ואילך380(אכרך,ח"בשכ,חמישיתמטרורה)מקומשתרשויתדיניוינוגרט'א45
לבארעזרלחוק5'ס;העזרלחוק(ב)11ב'ס46

-

וכן;111ם"חש-ת"ק,1986-ז"תשמ,שבע-שבע
.793'בע,10הערהלעיל,ערדחתוליבעניין
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כל,החתוליםהריגתעצםאתפוסלאינוהמשפטבית,סובלהשופטדברילפי
.47"פחותהבחתוליםשפגיעתםהמתהבאמצעי"נעשיתזוהמתהעוד

שםערדיחתרליבענייזהעליתהמשפטביתלפסיקתזאתקביעהלהשוותניתן
,מקומיותמועצותושתיערדהעירנגד"החתוללמעןהעמותה"שלעתירהנדונה
אופוגעיםהחתוליםכישםנטען.משוטטיםחתוליםהרעלתמדיניותבעניין
בית.כלבתלהפיץהעלולגורםמהוויםהםוכיהציבורבבריאותלפגועעלולים
המשפטבית.48בענייןברוריםקריטריוניםלקבועהרשויותעלכיקבעהמשפט

התברואתייםהצרכיםכאשררחובחתוליהמתתבמדיניותפסולאיןכעיקרוןכיקבע
לחתוליםממושךסבללגרוםעלולאשרברעלישתמשושלאובתנאי,זאתמחייבים
.בבעיהלטפלאחרותדרכיםישנןוכאשר
ההחלטהלביןערדחתוליענייןביןהשקהנקודותקיימותכילטעוןניתן
ובשניהתוליםבהמתתמדוברהמקריםבשנישהרי,יורובסקיבענייןשניתנה
להםשגרםברעלהחתוליםהומתוהאחדבמקרה:לחתוליםסבלנגרםהמקרים
מקוםיש,זאתעם.הרעבתםבעקבותנגרםהאטיהמוות,השניובמקרה,אטילמוות

,גיסאמהד.יורובסקיענייןלביןערדחתוליענייןביןמשפטיתמבחינהלהבחין
במחלהעוסקתאשר,1934,הכלבתפקודתלפיבהמתהמדוברערדחתוליבעניין

כאן,גיסאמאידך.בחתוליםפוטנציאליתפגיעה.מאשריותרחמורותשהשלכותיה
אוכלוסייתלדילוללהביאמנתעל,הרשותידיעלאקטיביתפעולהבנקיטתמדובר

,ביצועיתומסגרתכלליםנטולתשהיא,חתוליםהרעבתשלמדיניות.החתולים
אינהרחובמחתולימזוןמניעת.הנדרשתהברורהכמדיניותלהיחשביכולהאינה
המתת.אחריםמזוןמקורותלרשותםעומדיםאםלמותםבהכרחלגרוםחייבת

שחתוליםמשום,הבעיהאתפותרתאיננהמסויםבאזורחתוליםשלאוכלוסייה
משוטטיםבחתוליםלטפלהטובההדרךכיהטועניםיש.49מקומםאתימלאואחרים
410ןן%-כהברית-בארצותשמוכרמהידיעלהיאהתרבותםולמנוע

.6'בע,1הערהלעיל,יורובסקיעניין47
הצורךדיברורותאינןהןאולם,החקלאותמשרדשלהנחיותאמנםקיימותזהבנושא48

מרקס'אראו.הרשויותשללבןלשרירותאףאודעתןלשיקולרבמקוםומשאירות

visited)185)]96=[http://www.cats"משפטיםהיבטים-רהיכחתולי" .org. iUindex.php?id
(04.5.1100.

and/:ראו49 Stray Cats" [http://tlconline .org/artF1eraטPYwerty-Owners Guide14"

R .E . Smith "Neutering Of feral)שZaunbrecher.1.%;(04.5.11חסt .html] aast visitedו0ש

449(1993,1

.

JAMVA (Allg(3)203"eradication programsשalternative%2cats as.
~("ולהחזירלעקר,לתפוס"50 (TIap, Neuter, Returnאוכלוסייתאתמחסלתאינההזוהשיטה

.שםהמקורותראו.במקומםנשאריםהחתוליםכאשר,בעתידהתרבותמונעתאלאהחתולים
ולא,מסוימתכספיתבעלותכרוכיםשהםגםמה,יעיליםנמצאולאוסירוסעיקור,זאתבכל
לצורךמטפליםאנחנוnavדרךכל,אתיתמבחינה.המטרותאתלהשיגמתןמקרהבכל

לחייםהחיהשל"זכותה"בפגיעהמהורםועיקורסירוסגם:בחיותפוגעתהתרבותמניעת
.שלההטבעעקרונותפיעל
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האדםוחוכותהחייםכעליזכויות.ה

בית.חייםבעליכלפיהחמלהבנושאנגיעהמוצאיםאנחנועתיקותבתקופותכבר
מקורותעלמסתמךוהוא,לחיותשנגרםהסבלבענייןהדיןבפסקהרחיבהמשפט
מודרניותבתקופות.לחיות51מאודיובי"ביחסנתקליםאנחנושבהם,ביהדות
זכויותשלתפיסהומתגבשתהולכת,השנייההעולםמלחמתלאחרבמיוחד,יותר

,החייםבעליכלפיהאדםשלבחמלתותימוכיןחיותעלההגנהמצאהבעבר.החיות
לצד.זכויותכבעליבהםלהכירעלינו,הגנתםלצורךכיהסבוריםישכיוםואילו
החייםבעלימעמדלנושארבהמודעותהתפתחה,זהפילוסופי-אידאולוגידיון

צערבחוקאצלנוגםביטויקיבלהזומגמה.52ועינוייםייסוריםמהםלמנועולצורך

אוסרתאשרהכלליתההוראה:הוראותסוגישניזהכחוקלמצואניתן.חייםבעלי
האוסרותמיוחדותוהוראות,(2אסעיף)חייםבבעליהתעללותאועינוי,התאכזרות

לבנימופנההחוק.חייםבבעלהתאכזרותבגדרהואמהםאחדכלאשרמעשיםעל
הקבועיםהקריטריוניםפיעללנהוגצריכהעירייהגםולכן,ולרשויותפרטייםאדם
,האכלהלאיסורהקשורבכלהעירייההתנהגותכי,המשפטביתמסיקמכאן.בו

ככלהנההרעבה":חייםבעליצערבחוקשנקבעוהמידהבאמותשתיכללצריך
מדיניותיישוםלצורךחוקיבלתי,וממילא,סבירבלתי,ראויבלתיאמצעי,מקרה

מצכיםביןלהבחיןמקוםיש,לדעתי.53"רחובחתולידילולבדבר(חוקיתאםאף)
בחיותההתעללותשלהקונספטואליתהמסגרתאתלחדדכדי,הרעבהשלשונים

להיחשבצריךלחיהסבללגרוםשיכולמצבכללא.אליהןההתאכזרותאו
עלאלא,הסבל"כמות"עללאמושםלהיותצריךהדגש.אסורהלהתאכזרות

.התעללותעללדבריהיהשניתןבדילהתהוותשצריבההיחסיםמסגרת
.האדםשלמעשיובעקבותסובלתהחיהכאשרנוצרתהתאכזרות,ככלל

טלטולכמו,המתאכזרשלמסוימתפעולהשלתוצאההיאאקטיביתהתאכזרות
אינהפסיביתהתאכזרות,זאתלעומת.מכותידיעלסבלגרימתאו,התנינים
חייבהאדםכאשרלחיהדאגהבהיעדר,לאמור,במחדלאלאבמעשהמתבטאת

שחיבאדם:הרעבההיאפסיביתהתאכזרותשלהקלסיתהדוגמה.54בהלטפל
.חייםבעליצערחוקעלעוברהואזהבמקרה-זאתעושהואיננולחיהמזוןלתת
יכולההזוההבחנה,ברוראינולמחדלהמעשהביןשההבדלקורהבפועלאםגם

Schochet:ראו,התאכזרותולמניעתלחיותהיהדותשלהיחסעל15 Animal Life " the.ץ
lewish,984ן)144 Tradition (New York"

,כך.בהםהתעללותולמנועחייםבעליעללהגןהגאהחקיקהישרבותשבמדינותמכאן52
Animal,1988:בשווייך,למשל Protectionחס

Act

;,1988:בשווריה;

Animal

Welfare Act

Animal,1998:בגרמניה Protection Act.
הסבלאםחשובזהאין,חשיןדשופטאליבאגםכך.6'בע,1הערהלעיל,יורובסקיעניין53

'בע,33אעדהלעיל,גדדחסהעניין.סבל"מידתמהיחקיבזהאיןנאףנפשיאוגופוהוא
.ואילך849

,5Waenan,אק.612:ראו54 supra noteישWaisman.
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.אליהמתאכזר-עזובהחיההמכהאדם.ההרעבהנושאאתלחדדלנולעזור
המחזיקאדם.חיהכלפיקנייןאובעלותשללקשרזקוקהאינהאקטיביתהתאכזרות
אםאבל,(לאכולזכותישלחיהכילומרניתןולכן)להאכילוחייבחתולברשותו

התאכזרות.לאכוללולתתחייבהואאין,רעבכלבאוחתוללידברחובעוברהוא
רקחלהמחדלשעברתכפי.לחיההאדםביןכלשהומשפטייחסמחייבתפסיבית
עללדברניתןכך,55מבצעולאוהואמסויםביצועהאדםעלמטילשהחוקבמקרה

לחתול.החתולאתלהאבילחובההאדםעלמוטלתכאשררקפסיביתהתאכזרות
לחתוליעומדתאיננהכזוזכותאך,מזוןלקבלזכותישהאדםבחזקתנמצאאשר
ומקנהכלפיההחובהאתשקובעהואהחיהכלפיהאדםשלהרכושניהיחס.רחוב

.הפסיביתההתאכזרותמתבססתשעליהעובדתיתתשתית
מזוןמתןמונעתשהעירייהבכךהואלהתאכזרותהיסוד,לכאורהכילטעוןניתן

בגדרהואברחובותמשוטטיםלחתוליםמזוןלחלקהאיסוראםאבל.לחתולים
הפחיםמבנהשינויאפילואו,אשפהפחיסגירתשלמדיניותגםהרי,התאכזרות

בהיעדרהאם.התאכזרותלמעשהתיחשב,אליהםגישהמהחתוליםשתמנעבדרך
?החתוליםשללמזונםלדאוגחובההעירייהעללהטילניתן,כאמורמשפטייחס

.שלאהיאדעתי
מקצתאצלתהיותלעוררעשוי"זכויות"המונח,חייםבבעלימדוברכאשר
יש.זכויותבעלהואהחייםשבעלהאפשרותעםשלמיםאינםאשרהמלומדים
?אותןלאכוףיכולותהןאיןכאשרחיותשלזכויותעללדברייתכןכיצד,שישאלו

לאותההשייכיםאלהשרק-לדעתי,ברורהלא-הנחהמתוךייצאואחרים
שייכותאינןשהחיותומאחר,זכויותעלבשיחלהשתתףרשאיםמוסריתקבוצה
העמדתאולם.כלפינו56זכויותלהןאין,האדםבנישלמוסריתקבוצהלאותה
,יסודכלנטולתנראיתלקיומהכתנאיאותהלאכוףיכולהזכותשבעלהעובדה
אינםהםגם(שכליתמוגבליםואנשיםתינוקותכגון)רביםאדםשבניהעובדהלנוכח
.57זכויותיהםאתשוללתזועובדהאיןאך,עצמםבכוחותלערכאותלפנותיכולים
זכויותאתהשולליםאולם,אחר58מישהושלהחובהברעיוןשזורזכותשלהרעיון

הנומחדל,1977-ז"תשל,העתשיןלחוק(ג)18'סלפי.ואילך396'בע,23הערהלעיל,פלר55
.הוזהאודיןכללפיחוכהשהיאמעשייההימנעות

White:ראו56 "Why Animals.1988)166;גRaz The Morality of

Freedom

(Oxfordt.נ
Cannot(ייטא-Jersey,6מed2.,ז. Have RighN" Animal Ri

~

hts and Human Obligations

121-119(1989,.Singer

~

eds1ןRegan.
R:וקו,חיותשל"אינטרסים"לבאשר57 .G . FIty Interests and Rights - The Case Against

70(1988,Oxford(וי!40עמ0"צFieinberg Hannless.1980)142;ג,Animals (Oxford

,8,56Raz!ק.170:ראו58 supra

:

note.שלהקלאסיתהעבודהאתראו,חובה-זכותהיחסבעניץ
Judickl:הופלד Reasoning41Hohfeld Fundamental Legal Conceptions as Applied.,ל

49(2001,.Thomas eds1[וBurlington , )( . Campbell(.אתלהעמידהקושיעלביקורת
Harris,ראול,חובה-זכותשלבמונחיםהמשפטייםהיחסים Legal Philosophies aondon.נ

83(1997.
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.59כלפיהםחובותיששלאדםאף,זכויותבעלאינםחייםבעליכיטועניםהחיות
ישכילהודותמוכן,משלוזכויותבעללהיותיכולחייםבעלכיסבורשאינומיגם

אינני.בחיות60יתחשבושאחריםלכךזכותאדםלבנימעניקהחוקשבהםמקרים
להגןהיאההוראהמטרתאםגם,החייםבעלשלזכותועללדברנוכללאמדועמבין
תוך,לינראה.זוזכותלאכיפתמנגנוןקובעהחוקאםבמיוחד,האדםרגשותעל

,לחיהמסוימתהגנהמעניקהחוקשכאשר,61למדי"פוזיטיביסטית=עמדהנקיטת
לומרניתן.האדםידיעלתיעשההאכיפהבפועלאםגם-זכותגםלהמעניקהוא
מהתעללותלסבולשלאאו,חייםסכנתכדיעדלרעובשלאזכותישחייםלבעליכי
אםאבל.החיהשלזכותהמולאלהאדםעלחובהמוטלתכאן.האדםבניידיעל

כךעל?להאכילוהחובהמוטלתמיעל,ברעבימותפןאוכללקבלזכותישלחתול

.כזוחובהשאיןמשוםתשובהאין
להקשותניתן,אינטרסיםשלבמונחיםאוזכויותשלבמונחיםשמדבריםבין
וחלקןחיוביותזכויותהןשחלקןזכויותיש,אדםלבניכמו,חייםלבעליכיולומר
,זהובמקרה,החייםבעלצורכיבסיפוקהיאהפוזיטיביתהזכות.שליליותזכויות
בעקבותלסבוללאזהובמקרה,לסבוללאהנההשליליתהזכות.לאכולהצורך
לספקשעליהזהבמובןהחיוביתלזכותמענהלתתחייבתאינההעירייה.הרעבה
.סבללגרוםלאהיינו,השליליתבזכותלהתחשבחייבתהיאאך,לחתוליםמזון
,בכךהמעונייניםלאנשיםאפשרותבמתןהיאהשליליתהזכותלסיפוקהדרך
.החיוביתלזכותלתרום
באמצעותביטוילקבלבהכרחחייבלאהשליליתהזכותשסיפוק,עקאדא
בנימספראםשגםנראה,בנושאאמפירימחקרשאיןאף.חיוביתזכותסיפוק
סובליםמהחתוליםגדולחלקעדיין,גדולבישראלרחובחתוליהמאכיליםהאדם
להתבטאיכולההחתוליםשלהסבלמניעת,כןעל.מזוןלהשיגהקושיבשלומתים

כך,חתוליםפחותשיהיוככלשהרי,החתוליםאוכלוסייתדילולשלבמדיניותגם

אם,ללגיטימייםלהיחשביכוליםהמתהאוסירוסכינאמרלאמדוע.62סבלםיקטן
סבללמנועיש,אכן?63חתוליםריבוישלהכרחיתתוצאהכאללהרעבהנתייחס

,56Raz,אק.59177 sapra note.
לטענת.763,774(ה"תשנ)דוממשלמשפט"תניניםלצערבאיסורהטעם"זאב-בן'א60

איןחחםלבעלי,לדעתו.זכויותשל"מאודמצומצם"מספרלחיותמעניקהמשפטזאב-בן
להוסיףניתן,לדעתי.חייםבעליכלפיברגשותיהםשיתחשבוזכותישאדםלבניאך,זכויות
.לחיותזכויותלהענקתהסיבההןהחיותכלפיהציבוררגשותכיולטעון

מסוימתחוקיתחובהאיןאםגם.המוסריותהחובותלביןהחוקיותהחובותביןלהבחיןיש61
שאסבירכפי,זאתבכל.כלפיהםמוסריתחוכהואתבכלישכיייתכן,החייםבעליכלפי
שלההאכלהבעייתעםלהתמודדכדיהמוסרתחוםאתלגייסשעלינוסכוראינני,להלן

.ברחובחתולים
והנגישותהמזוןמשאפיאתלצמצםהמליצהאשר,טירקלועדתמסקנותאת,למשל,ראו62

.שם,6הערהלעיל,טירקלועדתח"דו.אשפהפחיסגירתלרבות,למזון.
,8,31Regan(ע.85:השוו63 supra note.
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והאפשריתהנכונההדרךהיאמזוןשחלוקתלקבועכדיבכךאיןאך,רחובמחתולי
.64סבלםאתלמנוע

,החתולשלסבלואתלמדודניתןכמהעדלהיותצריכהאינההשאלה,לדעתי
נפגעיםמידהבאיזו:חשובפחותולא,הוהלסבלמתייחסיםאנחנוכיצדאלא

.סובליםשהחתוליםהמחשבהבשלרגשותינו
שצערהטועניםאלהביןמחלוקתתיווצר,הרגשותלנושאהדיוןאתננווטאם
כלפימוסריתחובהלנואץכיהטועניםאלהלביןמוסריענייןהואחייםבעלי
להעניקצורךאיןשכן,רגשיענייןאלאאינועליהןלהגןהצורךוכי,החיות
זוקביעה.זולגישהשותףאינני.65מוסריבלתיליצורמוסריותמידהבאמותיחס

Moralביןבפילוסופיההמוכרההבדלמןמתעלמת Agentלבין.Moral Patient

Moralלהיותיכולותאינןהחיות Agentהאדםאתלשחררכדיבכךאיןאבל
שלילתכיוייתכן,ולכאןלכאןפניםישזולסוגיה,אכן.כלפיהן66מוסריתמחובה

זוהי.לאותוחפציםכאלאליהןלהתייחספירושהההיותכלפימוסריתחובהכל
רחובחתוליהאכלתכיסבוראינני,כךבתוך.אליהלהגיערוצההייתישלאמסקנה

יותרמוסריאינורחובחתולישמאכילמי.מוסריתשאלההיאהאכלהמניעתאו
,הרעבהחתולשלבאינטרסמתחשבאכןהמאכילכילטעוןניתן.מאכילםשלאממי
ועלמיוחדאופיעלגם,בבדבדאך,החתוליםשללגורלםרגישותעלהמעידדבר
משהואיותר,האכלהאיסורשלדעתימכאן.המסכןלחתולאהבהלהעניקצורך
.לחיותזואהבהלתעלהמעונייניםהאדםבבניפוגעהוא,בחתוליםפוגע

האדםשלסבלו,החתולשלסבלו.ו

ממצבויותרקשההרחובחתולשלמצבו,חייולתנאיהקשורבכלכיספקאין
עם,רפואיטיפולהיעדרעם,במזוןמחסורעםלהתמודדעליו:ביתיחתולשל

גם.האווירמזגפגעיועםבכבישיםמכוניותסכנתעם,אחריםחתוליםעםתחרות

אין,המשפטביתשצייןכפי.לחתולסבלנגרםהאכלהמניעתשלמקרהבכללא,גןכמו64
הערהלעיל,יורוכסקיעניין.בעירהחתוליםמספראתמפחיתהאיסורשדווקאהוכחהשום

במקרה.אחריםמזוןמקורותלושישמשום,שבעבחתולמדוברכאשרהדברכך.4'בע,1
הגורפתהמזוןמגיעתדברשלבסופוכיגםייתכן.התעללותמהווהאימההמזוןמגיעתכזה

.אחריםמזוןסקורותלחפשייאלצושהחתוליםלכךתגרום
לעיל,זאב-בן.מוסריולארגשיהואחייםבבעליהתעללותלאסורהנימוקכיטועןזאב-בן65

במוסרחייםבעלימעמד"וולפסון'יראוהזולעמדהלתגובה.ואילך774'בע,60הערה
.551-564(א"תשס)הוממשלמשפט"ובמשפט

נותרעדיין,החייםבעליכלפימוסריתבדרךכעיקרוןלנהוגהאדםעלכינקבעאםשגםברור66
שלהסוגיהאתלמשלטלו.מוסריתבדרךלנהוגהדברפירושמהלהגדרהבאשרגדולחלל

.האדםתענוגותאתלספקכדיחייםבעלילהרוגמוסריזהאיןכישיטענויש:בשראכילת
שאדםלהסכיםמוכניםואינםבשראכילתלביןמוסרביןסתירהכלמוצאיםשאינםגםישאך

חייםובעלירגשות,אתיקהלוי'וגלוי'זראו.בשרשאוכלממייותרמוסריאדםהואצמחוני
.ואילך323(ב"תשס)
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לחתולישניתןלזהדומהיחסרחובלחתולילתתיכולותאינןדנןבמקרההנאשמות

התוצאותואתהרחובחתוליבעיותאתלפתורמנסהאשרמדיניות,זאתעם.בית
,האכלהשלגורףאיסורבאמצעותמבוקרהבלחימריבויםהנובעותהשליליות

אינםהצדקוחוסרהזההסבירותחוסר.צודקת67זבלתיסבירהבלתימדיניותהיא

שלבאינטרסאלא,האוכלאתלקבלהחייםבעלשלבאינטרסמהפגיעהנובעים

-החתולשלהאינטרסיםזהבמקרהאמנם.החתולאתלהאכילהמעונייןהאדם
להבחיןישאך,אחדבקנהעולים-להאכיל-האדםשלוהאינטרס-לאכול
למנועכדי.בדיוןיותרמרכזילמקוםהאדםשלהאינטרסאתולהביאביניהם

,אליההגיעהמשפטשביתמהתוצאהמרוצהבהחלטאניכילצייןעליי,הבנה-אי
הואאיןעודכלחתוליםהמאכילאדםעלקנסלהטילצורךואיןטעםשאיןמשום
.אחרבסיסעלההחלטהאתלבססמציעשהייתיאלא.בסביבהאוכאחריםפוגע

במיגםפוגעשהאיסורהמשפטביתמציין,אגבבדרךכמו,קמעהצדדיבאופן
.הבעיהפתרוןלעבורצריךשדרכוהמרכזיהתלםזהו,לדעתי.68בהאכלהשמעורב

המעונייןהאדםשלסבלואלא,החתולשלסבלורקאינההבעיהשבעיניימשוםזאת
ואשר,ברגשותיופוגעתאשרהוראהעקבזאתמלעשותומנועהחתולאתלהאכיל

מזוןמניעתכעקבותבחיההפיזיתההתעללות.בזולתפגיעהכלאלהבמעשיואין
.סובלשהחתולהעובדהמעצםהמוטרדבאדםנפשיתלהתעללותהופכת

האמיתילסבלוכללקשוראינוהחתוליםאתהמאכילהאדםשלשהסיפוקייתכן
בעיותיהםאתכלליבאופןמונעתאיננהחתוליםשלהאכלה,כאמור.החתולשל
שהואמשום,שבעשהחתולאפילוייתכן.מזוןהמחפשיםכיצוריםרקאלא,כמין
אינןהללוהאפשרויותכל.האשפהבפחיאותוומוצאאחריםמאנשיםמזוןמקבל

שלמצרכיוחורגחתוליםלהאכילשלוהרגשיהצורך.המאכילמבחינתרלוונטיות
מקרבתםנהנהאשר,עצמוהאדםשלוהצרכיםהרגשותבמסגרתומשתלבהחתול

במקומותחתוליםהאכלת.יותרמאושרלאדםוהופךעמםמתקשר,החתוליםשל
להשגתדרךגםהיאאלא,רעבותחיותכלפיחמלהלהביעדרךרקאיננהציבוריים
שעצםמאחר.זומסוימתבדרךלחיותלהתקרבשאוהבאדםאצלאישיסיפוק
מגבילההאכלהאיסור,הבודדבאדםתלויאינוציבוריבמקוםחתוליםשלקיומם

הקשראתלבינםבינווליצור,לחיותונפשיתפיזיתלהתקרבשלוהחופשאת
.69ההאכלהבעקבותהמיוחד
המוגןערךמהוויםהאדםרגשות,אכן.הכולחזותאינוהרגשותשענייןברי

להיותאסורוכירחובחתולישלבצורכיהםהמתחשבתמדיניותדרושהכילקבלמוכןאני,כןעל67
שלמפורשתמהקמההחל,שונותבדרכיםלהתבטאיכולהזוהמדיניותתוואי.לסבלםאטומים

.רחובחתוליהתרבותעלפיקוחשלמבוקרתבמדיניותוכלה"האכלהתחנות"שנקראמה
.3'בע,1הערהלעיל,יורוכסקיעניין68
עםאדםשלמהקשרשונהרחובחתוליעםלפתחיכולשאדםהרגשיהקשרכי,אמנם,נכון69

עםהקשר.ועודלטיפול,לאוכללדאוגעליוהיה,בביתחתוללוהיהאילושכן,מבויתתחיה
זהאיןאך,אחריותללאקשרזהו,נמשךתמידשלארופףקשרהואזהבמובןרחובחתולי
.המאכילעבורמשמעותיאינושהואאומר
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.הדתייםהרגשותעניןהיאביותרהברורהוהדוגמה,הישראליבמשפטהצורךדי
הרגשותעלוההגנה,מוחלטתבזכותמדובראיןכילמדיםאנודהבענייןגםאך
פגיעהכללא:ועודזאת.אחריםאינטרסיםלביןביניהםאיזוןשלפונקציההיא

הנזקכמהעדבחשבוןיביאהאיזון.הגנהלמתןעילהמהווהמסוימיםברגשות
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לרנרפבלו

מדוע,אחריםשלבזכויותפוגעואינותברואתילפגםגורםאינוהאדםאם

ואהבהחוםלהחזירשמוכן,העזוב,המשוטטהחתולעםהקשראתממנושנמנע
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אכפתיותאלא,חיותלגביאטימותלעודדאין?האכלהשלהפעולהעצםבגין

גורףכהלהיותיכולאינוובריאותניקיוןשלהציבוריהאינטרסמימוש.לגורלן
כאשרבמיוחד,סבירותבלתימגבלותהחתוליםאוהביציבורעלשיוטלועד

בעקיפיןאובמישריןפוגעיםאינםהם,אנשיםאותםשלהמעשיותהנסיבותלאור
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עלהגנהשלהמסגרתאתלראותמציעהייתילכן.הגנתןאתלחזקאפשר,כלפיהן
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ייפגעופן,להגנהראשיםאלהרגשות.חיותגלפיחקויםשדביםהדגשותמכלולאת

,החתוליםהאכלהשלבמקרה.הרשויותידיעלאואחריםידיעלשרירוהיבאופן
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מפגעליצוריכולאינורחובחתולילהאכילשמעונייןומי,אחריותמביאההזכות
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."ושכיםלעובריםאוהסמוכים
.המצבשלסמנטישינויאלאאינההצעתי,דברשלבסופוכישיטענואולייהיו

שהרי,הבעיותכלאתתפתורזוברוחהוראהחקיקתכיבטוחאינני,כןכמו
תוךנעשיתאינהההאכלהכישיטענוזועמיםשכניםתמידיהיודברשלבסופו
עלהקפידלאהאדם,לדעתםכאשר,חות"דוירשמוופקחים,הניקיוןעלשמידה
,חתוליםלהאכלתהעזרבחוקיהתייחסותכללבטלשראויייתכן,כןעל.הניקיון

,העירלניקיוןהקשורבכל,האחד:אחריםמישוריםבשניהנושאאתולהשאיר
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רחובחתוליהאכלתבענייןהרהורים

ראויפתרוןלחפשלהמשיך,והשני,הרחובותניקיוןשלכלליותבהוראותלהסתפק
שקיומםשיחשבוכאלהיימצאותמיד,כןעליתר.ומשוטטיםנטושיםלחתולים

לטפלהדרךכי,ואטעןאחזורכלפיהםגםאך.מטרדבגדרהנורחובחתולישל
.המאכיליםענישתבאמצעותלהיותצריכהלאבבעיה

להיותצריכהלאלחיותאדםביןליחסהקשורההשאלהכילהדגישליחשוב

,(קייםאכןהואאם)מטרדלמניעתביותרהכדאיהאופרטיביהפתרוןמהורק
עניין.לצדנוהגריםהחייםבעלישלקיומםעםמתמודדיםאנחנומידהבאיזואלא

.ללכתראוישבההדרךעללחשובהזדמנותלנוסיפקיורובסקי

סיכום.ז

אינהחיותכלפיחמלהכיאם,הציבורייםהמקומותלניקיוןלדאוגהעירייהעל
יכולותאינןהרשויות,שנימצד.הציבורבבריאותלפגיעהאמתלהלשמשיכולה
איסוריםלהטיליכולותהןואיןלחיותאנשיםביןהיחסיםכלפיאדישותלגלות
למעןכפיוומיגיעמזמנולהקדישהאזרחשלבהחלטתולצורךשלאפוגעיםאשר
.ישעהסרותחיות

להענישמקוםהיהלאואכן,צודקתהנהבירושליםהמשפטביתהחלטת,לדעתי
בכךאיןכאשרמוצדקאינוחייםבעליהאכלתשלכוללניאיסור.הנאשמותאת
צריך,זאתעם.לאחריםמטרדמהווהאינוהדברוכאשרתברואתיתפגיעהשום

תפגעלאחייםבעליכלפירגשותשלתוצאהשהיאשהתנהגותכךעללהקפיד
לגורהרשאיםהאנשיםמטובתיותרחשובהאינההחתוליםטובת.אחריםבאנשים
גורפיםאיסוריםידיעלזאתמטרהלהשיגראויזהאיןלדעתיאולם.נקייהבסביבה

.לחיותלהםלעזוררוציםאשראלהבכלאלאחייםבבעלירקלאפוגעיםאשר
בעליוהכויותהמשפטיהבסיסלפיתוחותורמתחשובהסובלהשופטהחלטת
.עליומושתתותהחיים

רקלאהדעתאתלתתכדאיבחברההחיותמעמדבענייןהשיחהרחבתלצורך
משלבתאשרכוללניתתפיסהבלי.האדםשלסבלועלגםאלא,החיותשלסבלןעל

מהאוכלוסייהחלקשלהרצוןובהןהאדםרגשותעלהגנהגםהחיותעלבהגנה
למשוואותלהצטמצםחייםבעליהגנתעלהמאבקעלול,לחיותדעהלגרוםלא

.החיותטובתעללגבורבקלותיכולהצרהאנושיהאינטרסשבהן
,רביםלאנשיםעמןוהקשרהחיותשלגורלןחשוביםכמהעדמביניםכאשררק
עלרקמאבקזהאין.יותרמאוזןבאופןהחייםבעליצערעםלהתמודדאפשר
האדםכבודעלהגנה,דברשלבסופו.האדםזכויותעלמאבקאלא,החיותזכויות
הגנה.החתוליםשלסבלםעםמההתמודדותנשכרתלצאתיכולהזכויותיוועל
רחבלאפיוןתתרוםסביבתועםמתקשרהואשבההדרךועלהאדםרגשותעל

.האדםכבודשליותרוכוללני
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