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אגף תפעולי
לכבוד תושבי הישוב הר גילה
שלום רב

הנדון :פתרון בעיית כלבים משוטטים בישוב
בהמשך לבעיה מתמשכת ותלונות חוזרות ונשנות אל המועצה ,על המצאות כלבים
משוטטים ,כלבי בר ללא בעלים וכלבים עם בעלים ,שכלביהם משוחררים בניגוד
לחוק ,נקטה המועצה במספר רב של פעולות לשם לכידה ,איתור ,התראות וקנסות.
בנוסף שכרה המועצה שירות של לוכדים מקצועיים חיצוניים אשר פועלים לצד
לוכדי הכלבים של המועצה.
לא אפרט את הברור מאליו על חומרת מחלת הכלבת שנמצאת באזורינו ומקננת
בכלבי בר הלא מחוסנים ,ועל התוקפנות של כלבים אלו כלפי התושבים בישוב .אנו
מודאגים מאוד מהתופעה בכל רחבי גוש עציון ובהר גילה בפרט ,ואנו קשובים
לרחשי הלב ותלונות התושבים.
מהבדיקה שלנו עולה כי ,ההצלחה החלקית והמועטה בישוב הר גילה (ביחס לשאר
הישובים בגוש עציון ,בהם נרשם שיפור רב עד כדי פתרון הבעיה) ,נובעת ממורכבות
הבעיה ביחס לישובים אחרים ,אך גם עקב הפרעה במודע ושלא במודע ,ע"י תושבי
הישוב וע"י חיילים .החלטנו ,יחד עם ועד הישוב ,להמשיך לפעול בנחישות עד
למיגור התופעה ,ולפיכך נשלח אליכם מכתב זה.
בכוונתנו לערוך שוב מבצע לכידה רחב בישוב ,יחד עם לוכדי המועצה ,לוכדים
חיצוניים ,ובליווי של וטרינר המועצה;
לתושבים תשלח ,באמצעות מזכירות הישוב ,וככל שניתן  ,SMSדוא"ל או הודעה
באפליקציה הסלולארית של גוש עציון ,התראה נקודתית ומדויקת על יום ושעות
הביצוע של הלכידה.
הלכידה תתבצע במקצועיות כמפורט להלן :
 הכלבים ילכדו במלכודות רגל מיוחדות עם רפידות גומי  ,שאינן אמורות ואינן
פוגעות בכלבים ברוב רובם של המקרים  .אולם ,בעת השתוללות הכלב
בלכידתו ,יש סיכוי שיפצע .כלב שילכד יחולץ רק על ידי הלוכד ואין לנסות
לשחרר את הכלב לבד.
 שחרור לא מבוקר על ידי התושבים ישפיע לרעה על הכלב ועלול ליצור מצב של
פגיעה בכלב ובאדם שלידו ( אנו מבקשים שלא להתקרב לכלבים הלכודים ).
 במידה וילכדו חיות אחרות ( כחתולים משוטטים ) השחרור יתבצע ללא פגע
בבעל החיים – במידה ותלכד חיית בר השחרור יתבצע תוך עדכון של פקח
רשות הטבע והגנים ותוך שקיפות עם הגורמים הרלוונטיים.
 במקביל ללכידה עם מלכודות יהיה שימוש בחצי טשטוש הממולאים על ידי
בחומר המאושר לשימוש (טשטוש ולא המתה) .כשהכלב מטושטש או נרדם
(ישן ולא מת) הוא יובל אל הכלביה הרשותית להתאוששות והסגר על פי
החוק .
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 אנו נעשה הכול שכלבים אלה לא ייפגעו או יומתו בזמן הלכידה ,החץ והחומר
אינם אמורים לגרום נזק לכלב ,עם זאת יש סיכוי קטן שהכלב לא יתעורר
מהרדמה זו ,תמיד קיים חשש שחומרי הטשטוש לא יעשו את עבודתם
נאמנה.
מספר הבהרות:
 במתחם הר גילה לא יתבצעו טיפולים בעזרת ירי חי להמתת הכלבים
בשום פנים ואופן לא יהיה שימוש ברעל.


כל כלב שיש לו בעלים ויסתובב חופשי עלול להילכד במלכודת .



במידה וכלב נלכד יש ליידע את הלוכדים בשטח או לפנות לטלפון
 050-7000004לרפאל כלבן המועצה.
בזמן ההליכה עם הכלבים יש לדאוג שהכלב יהיה קשור בכל רגע נתון ( גם
בחצרות הבתים ).



 בשום שלב לא יושארו מלכודות ללא השגחה ,כשיש מלכודת יהיה לוכד
בשטח.


אנו מבקשים להישמע לקול הלוכדים – המטרה לחלץ את הכלבים
המשוטטים לרווחת התושבים בהר גילה.

יש להדגיש:
הליך לכידה זה הינו הדרך היחידה החוקית והאופרטיבית ללכידת הכלבים
המשוטטים ללא בעלים ,ולשמירת השלום הביטחון ואיכות חיי הציבור .כל
כלב שיסתובב חופשי ,עלול להלכד במלכודת ולהיפגע בחץ הרדמה,

והמועצה ו/או הפועלים מטעמה לא יוכלו להיות אחראיים לשלומו

ולבריאותו של הכלב במהלך מבצע הלכידה .שחרור כלב שאינו קשור מהווה
עבירה על החוק ,פוגע בכלל התושבים וכעת אף עלול לסכן את הכלב עצמו.
פעולות אלו הן על דעת המועצה ,היועץ המשפטי ,ועד היישוב ודעתי
המקצועית כווטרינר המועצה.

בברכה,
ד"ר רן מרגלית
וטרינר המועצה
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