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 עיריית תֿל -אביב-יפו

עו"ד ראובן לדיאנסקי

סגן ראש העירייה 

יו"ר הועדה

ועדת בעלי חיים וטבע עירוני

שהתקיימה ביום ב' , 11.05.2020 בשעה 16:00

באמצעות אפליקציית "זום" )בהתאם להגבלות קיום ישיבות בעקבות נגיף הקורונה(

משתתפים:

עו"ד ראובן לדיאנסקי -  יו"ר

חברי הועדה:

ד"ר צבי גלין  רונית אלחדף 

 דפנה דעואל 
חגית אוריין (חלקית)

עו"ד יואב קרמר ד"ר משה בן ארי

זהבה ארז'ואן )חלקית(

מוזמנים:

ריקי בצרי אביבית אימרמן סיגל גנט



 2 ישיבה מיום 11.05.2020 
 

 
 
 
 
 

 
 
עמוד 2 מתוך 15 

 
 

 www.tel-aviv.gov.il 03-7244630 :רחוב אבן גבירול 69, תל-ֿאביב-יפו 64162  טלפון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ֿ ל-אביב-יפו  עיריית ת
 

עו"ד ראובן לדיאנסקי 

סגן ראש העירייה  

יו"ר הועדה 

על סדר היום: 

 דברי פתיחה 

 הצגת פעילות המחלקה הוטרינרית במהלך תקופת הקורונה- ד"ר צבי גלין, הווטרינר העירוני 

 סיוע עמותת "אס.או.אס חיות" למחלקה הוטרינרית – גב' ריקי בצרי, מייסדת ויו"ר העמותה 

 דיון – שאלות ותשובות 

 דברי סיכום 
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ֿ ל-אביב-יפו  עיריית ת
 

עו"ד ראובן לדיאנסקי 

סגן ראש העירייה  

יו"ר הועדה 

מר ראובן לדיאנסקי- היו"ר: 

שלום לכולם. אני פותח ישיבת בעלי חיים וטבע עירוני. הישיבה היא ישיבת עדכון על תקופה שעדיין לא 

הסתיימה, תקופת הקורונה.  

ועדות העירייה, ויש ועדות למכביר, הן ועדות שיושבים בהם נציגים מסיעות שונות במועצת העיר. לפעמים אני 

פותח את הועדות באופן רחב לציבור ומפרסם אותן ולפעמים אני בוחר את מי להזמין באופן ענייני לישיבות 

הועדה.  

אנחנו בסיטואציה שהיא חריגה – עריכת ועדות באמצעות ה"זום" אבל היה לי חשוב גם לשמוע ולהשמיע מה 

קרה ואיך העירייה בסיוע עמותות "אס.או.אס חיות" ו"תנו לחיות לחיות" התארגנו סביב האכלת חתולי הרחוב 

שזה היה הפרויקט המרכזי של המחלקה הוטרינרית בחודש וחצי- חודשיים האחרונים.  

לקראת סוף חודש מרץ, לדעתי ה-23 בחודש התחילו לפנות אלינו יותר ויותר מאכילי חתולים בשתי בקשות: 

האחת להיכנס בנעליהם של אלו שלא יכולים לצאת מהבית מבוגרים / חולים או שחוששים לצאת מהבית 

להאכיל חתולים וכאלו שמאכילים חתולים בקרבת מקום העבודה שלהם או שהאכלה מצריכה נסיעה ברכב / 

תחבורה ציבורית ובגלל מגבלות חופש התנועה שמשרד הבריאות הטיל על הציבור, זאת הייתה משימה כמעט 

בלתי אפשרית עבורם וגם לנוכח העובדה שאנשים התקשו להמשיך לרכוש מזון. התחלנו בפרויקט מורכב 

ומסובך, כניסה בנעליהם של מאכילים על בסיס הודעות ופניות שהתקבלו במוקד 106 העירוני לגבי מקומות 

כאלה ואחרים שמאכילים לא יכלו להמשיך להאכיל בהם. 

אנחנו ממתינים לגלין, שמתעכב בשל נסיבות טכניות, שיצטרף אלינו על מנת להציג את הפעילות של המחלקה 

הוטרינרית.  

בינתיים אני אמשיך, פתחנו בשירות שציבור מאכילי החתולים ואנשים שעד לאותו מועד נהגו להאכיל חתולים, 

ומאותו מועד כבר לא יכלו להאכיל חתולים בעקבות הנסיבות שפירטתי קודם, התקשרו למוקד 106 עם 

הפרטים של אותם מקומות שהם האכילו בהם וכרגע לא יכלו להאכיל. המחלקה הוטרינרית בשיתוף עמותות 

"אס.או.אס" ו"תנו לחיות לחיות" נכנסו בנעליהם. הפקחים של המחלקה הגיעו באופן פיזי למקומות מסוימים 

והנגישו מזון ומים,וכנ"ל העמותות שעבדו במשותף עם העירייה, וכל זאת על בסיס הבקשות והפניות שהתקבלו 

במוקד 106 העירוני. זה בעצם הצגת הדברים כפי שהיו. 

אנחנו מחכים לגלין שיציג איך התנהל השירות הזה במהלך החודש וחצי האחרונים. 

 

גב' ריקי בצרי, מייסדת ויו"ר עמותת אס.או.אס חיות:  

אם גלין לא מצליח להתחבר אז אולי אני אציג את הדברים מההיבט שלנו 
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ֿ ל-אביב-יפו  עיריית ת
 

עו"ד ראובן לדיאנסקי 

סגן ראש העירייה  

יו"ר הועדה 

מר ראובן לדיאנסקי- היו"ר: 

100 אחוז. כמו שאמרתי בראש הפרויקט הזה עמדה המחלקה הוטרינרית אבל שותף מרכזי ומשמעותי להצלחת 

העניין הייתה עמותת "אס.או.אס חיות" בראשותה של ריקי. צריך להדגיש שבמהלך כל התקופה הזו נמשכו 

בשיתוף אס.או.אס שירותים של לכידה ועיקורים של חתולי רחוב ותהליכי אימוץ. 

 

ד"ר גלין מצטרף לשיחה 

 

גב' ריקי בצרי, מייסדת ויו"ר עמותת אס.או.אס חיות:  

אל תצטנע, זה מהלך שיזמת והובלת ואני מברכת על כך. היה מהלך מאוד מבורך. אני חושבת שמה שקרה עם 

ד"ר גלין והמחלקה הוטרינרית היה מדהים , מהלך שאנשים מתקשרים למוקד 106 ומודיעים על קשיים שיש 

להם ומקומות שהם מוזנחים או שאין האכלה, שאנשים לא מגיעים, אלו היו ימים לא קלים. המחלקה 

הוטרינרית נכנסה לתהליך הזה בצורה מאוד יפה. היינו בקשר שוטף עם המחלקה הוטרינרית יום-יום. הפקחים 

עזרו והיו במקומות האלה ודאגו לשים מים ואוכל לחתולים. במקביל, ליחידה שלנו לחתולים, בראשות נטלי 

סימונוב, הייתה הזדמנות לתפוס חתולים ולעקר אותם לאור העובדה שהיה יותר שקט ברחובות. בתקופה 

הזאת נלכדו הרבה מאוד חתולים לצורך עיקור. כעומדת בראש עמותת "אס.או.אס חיות" אני חייבת לומר 

ששיתוף הפעולה, היחסים הטובים עם המחלקה הוטרינרית והעבודה המשותפת בהחלט הניבה תוצרת מאוד 

חיוביות, אני מברכת על כך ואני מברכת אותך ראובן כי אני יודעת שהדברים האלו הרבה מאוד בזכותך אם לא 

כולם. הרבה ברכות יכולות להישפך לתוך הישיבה הזאת כי אני חושבת שזה בהחלט היה שיתוף פעולה פורה 

ומוצלח. אין לי אלא לקוות שהשיתוף פעולה הזה יימשך ונוכל לעשות עוד הרבה טובים ביחד עם המחלקה 

הוטרינרית.  

היי צביקה, סיימתי את דברי אז לא שמעת אותי. 

 

ד"ר צבי גלין, הווטרינר העירוני:  

שמעתי את רוב הדברים. 
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ֿ ל-אביב-יפו  עיריית ת
 

עו"ד ראובן לדיאנסקי 

סגן ראש העירייה  

יו"ר הועדה 

מר ראובן לדיאנסקי- היו"ר: 

גלין, ברוך הבא לשיחה. אנחנו פתחתו אותה , זאת ועדה של בעלי חיים וטבע עירוני. המטרה של השיחה הזאת 

כמו שאתה יודע זה לשמוע על הפעילות של המחלקה הוטרינרית בשיתוף פעולה עם "אס.או.אס" ו"תנו לחיות 

לחיות". אני מבקש שתציג את הדברים שהמחלקה הוטרינרית עסקה בהם בחודש וחצי האחרונים ואחר כך 

נתפנה לשאלות.  

אני יודע שהתקופה האחרונה הייתה מאוד מאתגרת להרבה גופים ויחידות עירוניות אבל המח' הוטרינרית 

נכנסה לעניין ההאכלה בצורה מאוד נמרצת עם כוח אדם מוגבל עם מאות פניות של אזרחים שבוקר אחד לא 

היה מי שיאכיל את בעלי החיים שהם דאגו להם זמן לא מבוטל ואני חושב שהפרויקט הזה היה הצלחה גדולה. 

אני רוצה שתפרט יותר לגבי מספרים שיבינו לגבי היקפים של הפניות, שזה משמעותי בעניין הזה.  

 

ד"ר צבי גלין, הווטרינר העירוני:  

צהריים טובים, אני מתנצל על התקלה הטכנית . 

אנחנו כמו עם ישראל והעולם נכנסנו לקורונה תוך כדי אירוע וגיבשנו מדיניות ביחד עם ראובן ועם העמותות. 

אחד הצרכים הראשונים שזיהינו זה חוסר ודאות ביכולת של אנשים טובים שדואגים לחתולים חסרי הבית 

בכל יום ויום. קיבלנו החלטה להיערך תוך כדי ריצה ולקחת על עצמנו, בעזרה מאוד משמעותית של 

"אס.או.אס" ו"תנו לחיות לחיות" את נושא ההאכלה במקומות שנמנע מתושבים להגיע אליהם מכיוון שחלק 

מאנשים יצאו לחל"ת וחלק מהאנשים חששו להגיע. בתחילת הדרך לא היינו בעלי מזון יבש משלנו וקיבלנו 

בהלוואה מ"תנו לחיות לחיות" ו"אס.או.אס" את האוכל, תוך כדי השלמנו תהליך רכישה בעצמנו. דבר נוסף 

שזיהינו זה הצורך של האנשים לקבל אישורי האכלה וגם התפרסם פוסט מהלשכה של ראובן לדיאנסקי 

למאכילי החתולים ותוך יום התחלנו לקבל פניות 

 

מר ראובן לדיאנסקי- היו"ר: 

אתה יכול להגיד איה, זה בסדר. 

 

ד"ר צבי גלין, הווטרינר העירוני:  

בסך הכל בסוף כל מי שעובד עובד בשם מישהו, ועם כל הצניעות זה בסדר ואנחנו מכירים את זה. איה היא 

פרטנרית.  
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עו"ד ראובן לדיאנסקי 

סגן ראש העירייה  

יו"ר הועדה 

מר ראובן לדיאנסקי- היו"ר: 

בהזדמנות הזו אני רוצה להציג את איה שעובדת איתי והיא מוקד פניות. 

 

 

ד"ר צבי גלין, הווטרינר העירוני:  

איה בנעימות ובנחישות דאגה כל הזמן מקרוב ומרחוק, מרחוק כי היא לא הייתה קרובה אליי. השתדלתי באופן 

שוטף לצלם את כל נקודות האכלה ולהעביר אותם לאיה, לריקי ויעל )ארקין, מנכ"לית תל"ל( שיהיה ביננו 

סנכרון שלא נעבוד יחד על אותן נקודות. 

כמו שאמרתי, תוך כמה ימים קיבלנו בסביבות 400 פניות של אזרחים, למה אני אומר 400? כי חלק היו פניות 

חוזרות. 400 פניות למוקד 106, פתחנו לזה סעיף מיוחד: "סיוע לחתולים בתקופת הקרונוה" . 

אנחנו מדברים על תקופה שכמעט 70% מכוח האדם בעיריית תל אביב היה מושבת מהסיבות של המשק, גם 

אני, מי שלא מכיר אותי, אני לא בן 40, בכל זאת הגעתי כל יום לעבודה. אף אחד לא היה, אני עשיתי שיחות 

טלפון באופן אישי לכל אזרח ואזרח והפעלתי את הצוות בימים הראשונים לוודא שהצוות הזה עובד. הרגשתי 

שליחות גדולה. יתרה מזאת בהתחלה חשבתי שבתקופת ההאכלה נפסיק את עניין העיקורים אבל התברר 

שהמתנדבים ואנשים שלי, תוך כדי האכלה נתקלו בלהקות בכל מיני מקומות בתחנה כמו המרכזית וביפו, 

נקבות בהיריון מתקדם לפני המלטה ובהחלטה מהירה לא רק שהחלטנו שחוזרים לשגרת ניתוחים אלא גם 

מגבירים את הקצב שלהם. הכל נעשה בסיוע של "אס.או.אס" ו"תנו לחיות לחיות" ואצלנו במחלקה. בתחילת 

התקופה היה לאנשים חשש לנוע ממקום למקום וסיפקנו לאנשים 220 אישורים. בתחילה הנפקנו לשבוע או 

עשרה ימים ולאחר מכן הארכנו שוב לתקופה . כל מי שפנה אלינו קיבל אישור שמי עם תעודת זהות, זה היה 

ביוזמה שלנו בגיבוי עירוני ולשמחתי הרבה שמעתי על כמה אנשים שנעצרו על ידי שוטרים והציגו להם את 

המסמך הזה והשוטרים אישרו להם מעבר. אני לא יודע אם היה לו איזה כוח מיוחד... 

בנוסף חלק גדול מהמתנדבים של העמותות קיבלו מאיתנו וסטים צהובים עם הכיתוב "עיריית תל אביב – למען 

בעלי חיים – מתנדב", אנשים שהלכו עם הוסטים הרגישו טוב ונוח. תוך כדי הזמן הזה הפעלנו את השירות 

שלנו של איסוף וטיפול בפצועים. מספר המקרים שהגיעו לבתי חולים ולמרפאה של תל"ל היה כל הזמן נמוך 

מהמספר שהיה בדרך כלל. אני יכול להגיד לכם שאני בעצמי יצאתי להרבה מקומות ושיתפתי בחוויות גם את 

ריקי וגם את יעל )ארקין( שלמעשה האנשים הטובים שמאכילים את החתולים יש להם לב כל כך גדול, בשום 

מקום לא היה חסר. היו מקומות שמצאנו קילוגרמים של מזון זמין במקומות שביקשו מאיתנו להאכיל. אני 

חושב שהיה פה כמו לכולם מעבר לחוויה של הקורונה והחוויה העצמית של כל אחד ואחד והמשפחה שלו, 
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ֿ ל-אביב-יפו  עיריית ת
 

עו"ד ראובן לדיאנסקי 

סגן ראש העירייה  

יו"ר הועדה 

מבחינת התגייסות היו מתנדבים שלא ראו בעיניים ביום ובלילה, האנשים היותר קרובים של העמותות - נטלי 

ושבח. מבחינת עבודה בשטח, שמעתי אותם. היה באמת בסדר. 

דבר נוסף, בכלבייה לשמחתנו הרבה מספר הכלבים שנמסרו היה גבוה מאוד. היום הגענו למצב שכמעט אין לנו 

כלבים בכלביה. היו לנו 75 כלבים בכל זמן נתון. היום יש לנו בערך  25. גם הזמן שעבר, אנשים לא מחזירים את 

הכלבים שלקחו אותם. קלטנו לבקשת עיריית ערד וירושלים כלבים שנמסרו אצלנו בקלות רבה ולאור המצב 

והדרישות וההנחיות של משרד הבריאות צמצמנו את מספר המתנדבים שמגיעים למקלט. בכל יום יש 3 

מתנדבים , למזלנו הרב אין הרבה כלבים כך שהמתנדבים נשארו מחוסרי עבודה. 

דבר נוסף ,למרות שהתקנות של העירייה אוסרות  על קבלת קהל נענינו לבקשות של אנשים בעלי כלבים וחידשנו 

את קבלת הקבל לחיסוני כלבת אצלנו במקלט בתיאום טלפוני מראש. אזרחים מתקשרים... בינתיים אישרו גם 

למזכירה שלי לעבוד מהבית. מיום ראשון האחרון יש חזרה לשגרה מבחינת האפשריות אבל לא כולם חזרו... 

כמו בכל העולם אתם מכירים, ילדים קטנים, כאלו שאין להם מקום בבית ספר אנחנו מסתדרים ואזרחים רבים 

מגיעים אלינו לקבל שירות. בודקים להם חום, הם מגיעים עם מסכות, קובעים להם תור בתיאום מראש, 

משלמים בטלפון, כל חצי שעה מקבלים תושב על מנת שלא תיהיה צפיפות, ואנשים מגיעים. הרישיון והקבלה 

שלהם כבר מוכנים, הם נכנסים לרופא, עושים בדיקה קצרה, חיסון ויוצאים לדרך. אגב, אני חושב שזה מצוין, 

שירות טוב ואני חושב שכשנעבור את התקופה של הקורונה נאמץ דברים טובים שנתקלו בדרך ונמשיך בהם גם. 

 

מר ראובן לדיאנסקי- היו"ר: 

תודה רבה גלין בינתיים. אנחנו נשמע שאלות, הערות. שכל אחד יציג את עצמו לפני שהוא שואל. מי רוצה להעיר 

או לשאול? 

 

גב' רונית וילטר אלחדף, חברת ועדה: 

אני רוצה. רונית, נעים מאוד, זאת הישיבה הראשונה שלי . שמי רונית וילטר אלחדף, אני במקצועי הנדסאית 

נוף ובהכשרתי גם עורכת דין. אני מטעם סייעת ת"א1 רציתי לדעת מה עושים אם בכלל בנושא התנים. האם יש 

האכלת תנים? חיסוני תנים בתקופה הזאת? מה עושים איתם? 

 

מר ראובן לדיאנסקי- היו"ר: 

עוד מישהו רוצה להעיר / לשאול? 
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עו"ד ראובן לדיאנסקי 

סגן ראש העירייה  

יו"ר הועדה 

עו"ד יואב קרמר, חבר ועדה: 

אני חבר ועדה, הערה הראשונה היא כל הכבוד גם לריקי, ראובן, איה ולווטרינר גלין על העבודה המאומצת. 

אני חושב שגם זיהיתם את הבעיה בזמן. הייתה כתבה ב-"The Wall Street Journal"  ,שזה עיתון כלכלי , 

הראו כלב וחתול מתדיינים מתי עושים פתיחה מחדש של השוק. הכלבים אמרו "לא, חייבים להישאר בבית. 

זה נורא מסוכן" והחתול אומר "מה זאת אומרת? ארצות הברית חייבת לחזור לעבוד ולפתוח את הקניונים 

והמסעדות" וכו'. אני חושב שהיה הרבה אי וודאות בתחילת המשבר הזה ואני חושב שזיהיתם בזמן את 

המצוקה יותר של החתולים וראינו את הכלביות הריקות שזה מאוד מרגש בכל הארץ, אז ישר כוח בהיבט הזה.  

יש לי שאלה שהיא קצת פחות ספציפית קשורה למשבר הזה וכן ראיתי שלפחות במדיה החברתית היא כן 

התגברה במשבר הזה וזה אולי נושא  לדיון בוועדה אחרת. זה יותר מפונה לד"ר גלין , אני נחשף לזה המון בורות 

וחוסר הבנה ברמה הקהילתית ביחס לחיות בר במרחב העירוני. כמות הרפש שאני לצערי קורא נגד עורבים , 

תנים וכו' וכו'. למשל עכשיו זאת תקופת הדגירה של העורבים על הגוזלים אז הם קצת יותר תוקפנים מהרגיל 

ואנשים קצת יותר נמצאים בסביבה האורבנית ואני מניח שאתה מקבל עשרות פניות ביום, אני מופתע אם לא, 

אני חושב שבהזדמנות צריך לחשוב איך עושים שינוי תפיסה קהילתי בנושא כי יש המון בורות. 

 

מר ראובן לדיאנסקי- היו"ר: 

תודה יואב. אביבית, רוצה להגיד משהו? 

 

אביבית אימרמן, תושבת: 

דבר ראשון גם אני פעם ראשונה פה, נעים מאוד. אני מנהלת פרוייקטים עובדת באונ' תל אביב, פעילה חברתית 

כבר הרבה שנים. תודה רבה, אתם מדהימים אבל באופן אישי אני חייבת להגיד תודה לאיה. מגיע לה הרבה 

כבוד, אני פניתי אליכם ובאמת , אין לי מושג אם לקחת את המחשב איתך או לא אבל ענית ישר, זה היה פשוט 

מדהים ותודה רבה. 

אין לי הערות, אני פניתי אליה כי החלפתי מישהי מבוגרת בפינת האכלה שלא יכלה לצאת . לא נתקלתי בצורות 

של חוסר מודעות, אולי בגלל שהשכונה היא כזאת . 

 

מר ראובן לדיאנסקי- היו"ר: 

זה לא שאני מחייב מישהו לדבר. מי שרוצה לדבר מוזמן לשאול / להעיר. 
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עו"ד ראובן לדיאנסקי 

סגן ראש העירייה  

יו"ר הועדה 

גב' ריקי בצרי, מייסדת ויו"ר עמותת אס.או.אס חיות:  

אני מתנצלת, אני חייבת לסיים את השיחה. 

 

מר ראובן לדיאנסקי- היו"ר: 

תודה ריקי, כל הכבוד ל"אס.או.אס חיות"  אנחנו עובדים יחד הרבה זמן אבל התגליתם כעמותה סופר 

מקצועית, סופר נחושה.  

 

זהבה ארז'ואן מצטרפת לשיחה 

 

מר ראובן לדיאנסקי- היו"ר: 

אתם עובדים עם העירייה במשך כל השנה בכל מה שקשור ללכידות, עיקורים וסירוסים. נטלי המדהימה 

והנהדרת והצוותים השונים העובדים בעמותה. זה באמת היה מבחן מאוד חשוב. הדבר הלא פחות חשוב שלא 

סיפרת הוא שבמשך תקופת הקורונה מסרתם קרוב ל-300 כלבים שמצאו כלבים, 300 כלבים. 

 

גב' ריקי בצרי, מייסדת ויו"ר עמותת אס.או.אס חיות:  

זה היה פשוט הזוי. כבוד מאוד גדול המהלך הזה תודה לך ולד"ר גלין. 

 

ריקי בצרי עוזבת את השיחה 

 

מר ראובן לדיאנסקי- היו"ר: 

צבי אתה רוצה לדבר על התנים והחיות בר? 

 

ד"ר צבי גלין, הווטרינר העירוני:  

כן, בהחלט. 

 

עו"ד יואב קרמר, חבר ועדה: 

ד"ר גלין הבנת למה התייחסתי? לבורות שיש באמירות "צריך לסלק את המפגע הזה / אנחנו מפחדים שיטרפו 

את הילד שלי / למה לא מגנים עלינו ומגנים על העורבים" ודברים מהסגנון הזה. 
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עו"ד ראובן לדיאנסקי 

סגן ראש העירייה  

יו"ר הועדה 

ד"ר צבי גלין, הווטרינר העירוני:  

טוב יואב,  אתה מתפרץ לדלת פתוחה, אתמול עלה קמפיין בעיריית תל אביב על נושא של טיפול , הדרכה 

והתמודדות עם עורבים בתקופת הקינון. אנחנו לא חושבים בתפיסה שלנו של טבע וחיות בר במרחב העירוני 

אנחנו לא רואים את זה כמשהו שצריך להתמודד כדי שהוא לא יהיה אנחנו מבינים שתנים, ציפורים, עורבים 

וכל מה שיש במרחב הציבורי זה משהו שקיים וימשיך להיות ומה שצריך לעשות זה לדעת לנהל אותו.  

לגבי התנים, ברשתות גדולות בעולם  

 

עו"ד יואב קרמר, חבר ועדה: 

ברור לך שאני בדעה שלך. אני חושב שהמגפה הזאת למדה אותנו שיש חשיבות בשונות וריבוי אקולוגי וצריך 

להתייחס בכבוד לכל בעל חיים אז על אחת כמה וכמה . 

 

ד"ר צבי גלין, הווטרינר העירוני:  

אני הולך על הדברים היותר פרקטיים, כאלו שמחייבים את ההתמודדות שלנו. מה שעניין רשתות טלוויזיה 

בעולם זה מה שקורה בפארק הירקון עם התנים. אני הייתי שם וראיתי ואחר כך ברשתות מגרמניה, ספרד, 

ארצות הברית בכל מקום בעולם הציגו את התנים בגני יהושוע. קודם כל הציגו את התופעה שיש יותר תנים 

בחוץ ותוך כדי העניין הזה של התנים, אני גם בקשר עם כל מיני אוהבי תנים ברשת, תוך כדי הבנו שיש תופעה 

שאנחנו כבר מיד, אנחנו לא מחכים, תופעה שאנחנו צריכים לטפל בה שזאת תופעה של האכלת תנים שהיא 

מנוגדת לכל היגיון ואסורה על פי חוק, זה בוודאי. יש פה בעיה גדולה שראינו ריכוזים של תנים והאכילה אותם 

גברת כפי שהיא מאכילה חתולים. מה שקורה פה למעשה פוגעים באוכלוסייה של התנים, ביכולת שלהם להיות 

בטבע, משנים את הרגלי החיים שלהם , הם מאבדים את היכולת שלהם לצוד, הם מאבדים את החשש שלהם 

להתקרב לבני אדם ולחיות מחמד. אנחנו צופים בזה בעיה גדולה, כבר הייתי בקשר עם הנהלת גני יהושוע, שהם 

פרטנרים טובים שלנו, להציב שילוט. גם עשינו כמה כתבות ופרסמנו בתקשורת ואנחנו שוקלים אפילו לאתר 

פרטנית את האנשים האלו שמאכילים תנים, לא מדובר בהרבה אנשים. אנחנו לא מחפשים לקנוס אותם אבל 

לעשות איתם ויכוח ולהציב להם את העובדות הרעות מול הפנים כי זה משהו שפוגע בהם מאוד. מבחינת 

המספרים עיריית תל אביב עשתה עבודה בשנה וחצי האחרונה למעשה בשותפות עם כל הערים שנמצאות לאורך 

נחל הירקון , העבודה הזאת נעשתה על ידי אקולוג משדה בוקר עם צוות של עובדים. רצינו לדעת כמה תנים 

יש, איפה הם נמצאים ולקבל ממנו דרכים איך לנהל את העניין, לא להתמודד עם התנים אלא רק לנהל. כל מי 

ששמע את המספרים בישיבה הזאת היה מופתע, אותי זה לא הפתיע, המספרים נעים בין 100 תנים. 
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סגן ראש העירייה  

יו"ר הועדה 

הציבו מצלמות לאורך הדרך, מתחת לכביש 4 וכביש 5 כדי לראות. אחד הדברים המעניינים שהתנים במהלך 

לילה במצב נורמלי, לא כאלו שמקבלים אוכל של חתולים, עושים בין 10 ל-15 ק"מ לחפש אוכל. הם עולים 

במעלה הירקון לכיוון מזרח לכיוון קרני שומרון ובחזרה. יש תנועה, חלק מהתנים הם קבועים , בעיקר באזורים 

של גן הסלעים, גן הקקטוסים בעיקר במקומות סגורים עם צמחייה , מגודרים כי הם נותנים שם הגנה. הדרך 

של הניהול שקיבלנו שם וגם מניסיון שיש בעולם בכמה מקומות יש חיות בר, בעיקרון לא להתערב אלא לצפות 

בהם מרחוק. אנחנו עוקבים אחר התנים באמצעות פניות של אזרחים למוקד 106. אני גר בצפון העיר , הייתה 

תקופה שאצלנו בשכונה היו תנים. צמצמו את המזון שהשאירו בלילה, לתנים יש חוש ריח שחזק פי 200 משלנו, 

הם יכולים להריח במרחק של ק"מ אם יש אוכל. ברגע שאין להם את מקורות האוכל האלו, היו כמה מקומות 

שאיתרנו צמחייה מאוד סבוכה שאפשרה להם במקום לחזור חזרה לירקון, היה להם קרוב לבית, גם היה להם 

אוכל, גם הייתה להם צמחיה אז הם ישבו. הרבה אנשים אצלנו בשכונה היו רואים בוקר וערב את התנים. בחלק 

מהמקומות אנחנו הצלחנו אנחנו פשוט הולכים מקום מקום, אין לנו שום כוונה לפגוע בהם. יש לנו כוונה כן 

לנהל את זה שאם יש מאורה צמודה לגדר של גן ילדים, ברור שאנחנו נחשוף את הצמחייה שם ונדאג שהתנים 

יעברו למקום אחר. לגבי הציפורים שאתה העלאת , כמו שאמרתי לך אתמול עלה פוסט בעניין הזה שמסביר 

למעשה את התופעה שבחודש מאי יש הרבה פרחונים שנמצאים במרחב הציבורי ואנשים צריכים להבין שזה 

שרואים עורבים צורחים מעל מרקום מסוים זה לא מחייב לקרוא לעירייה ולקחת את הגוזל, אנחנו לא לוקחים 

את הגוזלים, אנחנו מסבירים לאנשים שהגוזלים האלה הם צרחנים בדיוק כמו שתינוקות בני יומם צורחים, 

ככה זה הפרחונים ההורים שלהם נמצאים מסביב ודואגים להם למזון , זה לוקח יום-ארבעה ימים , אנחנו 

מתערבים רק במקרה ששבר כנף, שאר הדברים אנחנו לא מתערבים. אתה צודק בעניין של ההסברה, אתמול 

זה התפרסם. איה יכולה להעביר לך את הלינק עם החומר שעשינו. בן אדם שפונה אנחנו מעבירים לו את החומר 

והוא אומר "ואוו לא ידעתי", הרעיון שלך הוא מצוין. אין ספק שככל שהציבור יהיה חשוף יותר יהיה יותר טוב. 

 

מר ראובן לדיאנסקי- היו"ר: 

תודה רבה על התשובה. לגבי ציפורים גוזלים וכן הלאה. יש הנחייה עירונית שאנחנו מדי שנה מתזכרים אותה 

כי לפעמים המציאות של החיים יותר חזקה מכל דבר אחר אז צריך לתזכר, החל מחודש אפריל לא מתבצע 

גיזום בעצים במרחב הציבורי. נכון שקורה שלפעמים כן גוזמים אז אנחנו מתערבים או שלפעמים יש גיזומים 

שבלית ברירה אבל ההנחיה המרכזית והמדיניות בהקשר של גיזומים הוא כזה שבין חודשים אפריל לאוקטובר 

אין גיזום של עצים במרחב הציבורי מפאת חשיבות / הצורך בלשמור את הקנים, הגוזלים והציפורים הצעירות 

שבקעו מהביצים. לגבי תנים גלין ענה, הרבה פעמים יש פניות מצד תושבים בשכונות הצפוניות בעיקר שסמוכות 

https://www.tel-aviv.gov.il/Pages/MainItemPage.aspx?WebID=3af57d92-807c-43c5-8d5f-6fd455eb2776&ListID=81e17809-311d-4bba-9bf1-2363bb9debcd&ItemId=1042
https://www.tel-aviv.gov.il/Pages/MainItemPage.aspx?WebID=3af57d92-807c-43c5-8d5f-6fd455eb2776&ListID=81e17809-311d-4bba-9bf1-2363bb9debcd&ItemId=1042
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עו"ד ראובן לדיאנסקי

סגן ראש העירייה 

יו"ר הועדה

לפארק הירקון שהם נתקלים בתנים בשעות לילה, חלקם חשים אי נוחות מסוימת, אבל אנחנו מתמודדים עם 

זה בעיקר באופן זה שאנחנו לא פוגעים בתנים ובבעלי החיים. איך אומרים? כוחות השוק יודעים בסופו של דבר 

להסתדר, סיפור התנים הוא לא סיפור פשוט. גם עכשיו בתקופה האחרונה כתוצאה מכך שבפארק הירקון לא 

ביקרו אנשים ולא היה בעצם מזון נגיש כתוצאה מפיקניקים שלא נערכו בתקופה הזאת אז שמענו על תנים 

רעבים, אני חושב שצריך אולי לנהל את זה בצורה  יותר טובה, נשאיר את זה לישיבה אחרת או לשיח ביני לבין 

גלין כי עכשיו התכנסנו בעיקר בכדי לקבל תמונת מצב סביב הפרויקט הגדול הזה והחשוב הזה של האכלת 

חתולי רחוב בתקופת הקורונה. רונית רצית להגיד משהו? 

גב' רונית וילטר אלחדף, חברת ועדה: 

לא. אז הבנתי שאנחנו בעצם לא מאכילים תנים, זה מה שהבנתי מהדברים של גלין. אין האכלה של תנים?

ד"ר צבי גלין, הווטרינר העירוני: 

אסור 

גב' רונית וילטר אלחדף, חברת ועדה: 

לא אנשים פרטיים, ההדיוטות אני מתכוונת

..

ד"ר צבי גלין, הווטרינר העירוני:  

לא, חס ושלום. אנחנו בוודאי שלא. אנשים פרטיים בחוסר מודעות עושים את זה והם לא מבינים שהם פוגעים 

בהם. 

מר ראובן לדיאנסקי- היו"ר: 

עיריית תל אביב כמוסד ציבורי לא מאכילה תנים במרחב הציבורי. מה שקורה בשוק הפתוח והחופשי, אנחנו 

לא יכולים לשלוט בזה בצורה הרמטית. עוד מישהו רוצה לשאול משהו? 

גב' זהבה ארז'ואן, חברת ועדה: 

כן, אני. זהבה מלב העיר חברת ועדה מזה שנים. האם נעשה מעקב על התנים במשך חודש, כמו 
מעקב שנעשה בטבע ושמורות טבע, לבחון את ההתנהגות של התנים. לא לבוא בלילה ולהגיד מה שלמדנו  

עמוד 12 מתוך 15
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ֿ ל-אביב-יפו  עיריית ת
 

עו"ד ראובן לדיאנסקי 

סגן ראש העירייה  

יו"ר הועדה 

מכיוון שהם חיים כבר בתוך עיר והמרחב מחייה שלהם הצטמצם ואנחנו לא יודעים באמת אם יש להם כל כך 

תזונה זמינה בטבע בטרף.  

 

מר ראובן לדיאנסקי- היו"ר: 

אוקיי, השאלה ברורה. צביקה, יש תשובה? 

 

ד"ר צבי גלין, הווטרינר העירוני:  

מה שרציתי להוסיף, כנראה שלא הייתי ברור מספיק, מה שאנחנו עשינו, לא עשינו יום. עשינו עבודה, הסיפור 

של התנים הוא בערך 10 שנים, קצת יותר. לפני בערך שנתיים, קצת יותר זה התחיל להיות פופלארי...  

)השיחה נתקעה(  ..... במשך שנה וחצי 900 תצפיות, במהלך התצפיות האלו הוצבו מצלמות בפארק, במעברי 

מים מתחת לכביש 4 ו-5, עשו צילומים של התנים, מכיוון שהם דומים קשה לדעת מי עובר את כביש 4 ומי לא, 

אבל יש תמונה מלאה לגביי התנהגות שלהם לגבי הדרך התנהגות , ומה שאמרתי בסביבה שלנו יש אוכלוסיה.. 

בימים אלו היו המלטות, לפני שנה בערך הייתה תמותה גדולה בגלל חדירה של חיידק הכלבלבת, תמותה של 

50% מהאוכלוסייה של התנים כי ברגע שהם צפופים במאורה אחת הרבה תנים ויש כלבלבת זאת מחלה שפוגעת 

רק בכלביים, מתו הרבה תנים. הטבע חכם, שנה אחרי זה היו יותר המלטות, אבל אנחנו כל הזמן נשארים פלוס 

מינוס בין 60 ל-100 פרטים בתוך המרחב שלנו של הערוץ של נחל הירקון. וכמו שאמרתי, חלק גדול מהתנים 

זוהו בחלק מהלילות שהם עוברים ומגיעים עד קרני שומרון ועד השומרון לאורך נחל הירקון ונחל קנה. הולכים 

הלוך וחזור מכל מיני טעמים, גם מטעמים של חיפוש בני זוג וגם חיפוש מזון. בטבע יש בעלי כנף, יש להם מה 

לצוד. התנים אוכלים הכל , כל דבר שנמצא, נכון שהיה להם יותר נוח כשהיו אנשים ופיקניקים והשאירו זבל, 

גם צרה צרורה וגני יהושוע עושים עבודה גדולה בשביל לאסוף את השאריות כי מה שלא טבעי זה לא טוב כי 

המספרים מתחילים לעלות. בכל אופן יש לנו הרבה מידע וידע על מה שקורה. 

 

גב' זהבה ארז'ואן, חברת ועדה: 

אז אני אשמח לקבל את הידע הזה. אם יש לכם ידע ועשיתם מעקב אז נשמח גם אנחנו להיות שותפים לזה... 
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עו"ד ראובן לדיאנסקי 

סגן ראש העירייה  

יו"ר הועדה 

ד"ר צבי גלין, הווטרינר העירוני:  

אני יכול להגיד לך שהעבודה הזאת נעשתה על ידי החוקרים במשך שנה וחצי ויש דוח סופי הסיבה היחידה שזה 

עדיין לא הופץ לציבור כי ממש לפני פרוץ הקורונה רצינו קודם כל להציג אותה לראש העירייה. אנחנו חוזרים 

עוד מעט לשגרה ..  

  

גב' זהבה ארז'ואן, חברת ועדה: 

אולי אפשר לשבב אותם וליצור איזשהו מעקב? 

 

ד"ר צבי גלין, הווטרינר העירוני:  

לא, אי אפשר לשבב אותם כי לתפוס תנים רק בשביל לשבב אותם...קודם כל רק לתפוס תן זה משהו שהוא 

כמעט בלתי אפשרי אם תופסים אותו נגרם לו נזק, סטרס וכך האלה ולתפוס אותו בשביל לשבב אותו זה לא 

לעניין. כמו שאמרתי לך יש דבר נורא פשוט, הוצבו עשרות מצלמות בפארק הירקון בכל מיני מקומות, חלקן 

הועברו ממקום למקום ויש לנו המון מידע. זה דברים שהוכנסו לתוך מחשבים שמנתחים את מה שרואים, זה 

לא עין אדם שסופרת את זה. יש הרבה מידע. אני מקווה שאנחנו נחזור לשגרה מלאה עוד חודש-חודשיים-

שלושה. אין ספק לי שום ספק שנפרסם את העבודה שנעשתה בתל אביב. 

 

גב' זהבה ארז'ואן, חברת ועדה: 

הייתי ממליצה אחרי שאתם מפרסמים את זה להעביר את זה למוסדות החינוך בעיר כדי שילמדו אותם באמת 

מה קורה אחרי המחקר שלהם. זה חשוב מאוד, כך הם ייחשפו להתנהגות של התן. 

 

ד"ר צבי גלין, הווטרינר העירוני:  

אני אשב עם ראובן ואנחנו נדון בזה. 

 

גב' זהבה ארז'ואן, חברת ועדה: 

תודה. 
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סגן ראש העירייה  

יו"ר הועדה 

מר ראובן לדיאנסקי- היו"ר: 

טוב אז אני רוצה להגיד לגלין, ובאמצעותך לכל עובדי המחלקה הוטרינרית שהתקופה הזאת של הקורונה שבה 

אתם באמת עשיתם עבודה שהיא גם מסורה וגם עבודה פיזית קשה עם הרבה מאוד ממשקים, עם הרבה מאוד 

פניות ולקוחות ובאמת, תוך 24 שעות מהרגע שפרסמנו את השירות החדש הגיעו מאות פניות למוקד 106 של 

מקומות שבהם היה צורך להיכנס בנעליהם של אותם מאכילים שפסקו מלהאכיל ופשוט להתחיל להאכיל את 

החתולים. זאת עבודה שאי אפשר היה לדחות אותה, בעל חיים שלא מקבל מזון, אנחנו יודעים מה סופו, ואף 

אחד לא רצה לראות ברחבי העיר חתולים מורעבים או חלילה מתים. ההתארגנות הייתה סופר מהירה ועל זה 

הרבה מאוד הערכה ושאפו גדול. יש לנו הרבה מה להסיק מהתקופה הזאת בכל מה שקשור להאכלת חתולי 

רחוב, אנחנו גם נשתף את הועדה וגם נדון ביננו עם העמותות שהיו שותפות למבצע הזה לגבי נושא האכלת 

החתולים. כמובן שעצם העובדה שלא פסקו הלכידות והעיקורים של חתולי הרחוב זה דבר סופר חשוב, כאן 

הבסיס בעצם לכך שנוכל לשלוט בהתרבות של חתולי הרחוב, העיקורים והסירוסים שזאת הדרך הכי הומנית 

לשלוט בהתרבות.  

תודה ותמסור לכל עובדי המחלקה ולאנשי העמותות את המסר: גם את המסר הזה של הועדה וגם את המסר 

הזה ממני על התקופה המאוד מאתגרת הזאת שעמדתם במשימות בצורה טובה ביותר.   

 

ד"ר צבי גלין, הווטרינר העירוני:  

זה יגיע 

 

מר ראובן לדיאנסקי- היו"ר: 

אז תודה לכולם, אני מקווה מאוד שהפגישה הבאה תיהיה פרונטלית ולא דרך הזום, רק בריאות. 

 

* * * הישיבה נעולה * * * 


