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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת:

 הצעת חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )תיקון מס' 9( )איסור עקירת ציפורניים(, 
התשע"א–2011 *

 
בחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד–1994 1 )להלן – החוק העיקרי(, אחרי 1 הוספת סעיף 2ב

סעיף 2א יבוא: 
"איסור עקירת 

צפורניים
פרקי 2ב  של  כריתה  או  חיתוך  בחתול  אדם  יבצע  לא  )א( 

אצבעותיו, של גידיו או של החלק החי של ציפורניו )בסעיף זה 
רפואי  טיפול  לצורך  נדרש  הדבר  כן  אם  אלא  חיתוך(,  הליך   –
בחתול או למניעת סיכון בריאותי חמור למחזיקו; חזקה שמתקיים 
סיכון בריאותי חמור למחזיק החתול אם הוצג לרופא הווטרינר 
שמבצע את הליך החיתוך אישור רפואי שלפיו ביצוע ההליך 

נדרש למניעת סיכון כאמור 

בוצע הליך חיתוך בחתול, יסביר הרופא הווטרינר שביצע  )ב( 
האמצעים  כל  את  לנקוט  עליו  כי  למחזיקו  החיתוך  הליך  את 
הנדרשים באופן סביר כדי למנוע את יציאתו של החתול ממקום 

החזקתו ללא השגחה "
בסעיף 17)ב( לחוק העיקרי, אחרי "2א," יבוא "2ב)א(," 2 תיקון סעיף 17

שיוף הציפורניים הוא התנהגות טבעית לחתול, אך 
נעקרות  אחת  לא  ולכן  למחזיקו,  מפריעה  היא  לעתים 

ציפורניו בהליך כירורגי הגורם לו סבל וכרוך בסיבוכים 

הצעת החוק המתפרסמת בזה מטרתה לאסור חיתוך 
או כריתה של פרקיו, גידיו או החלק החי של ציפורניו של 
חתול ולאסור ביצוע ניתוח קשה ומכאיב כאמור, העלול 
לנפיחות  לדימומים,  לצליעה,  גבוה,  לדופק  לחום,  לגרום 
העצם  חדירת  כגון  קשים  לסיבוכים  ולעתים  ולזיהום, 
פתרונות  של  קיומם  נוכח  בייחוד  זאת,  הרגל   כף  לבשר 
במדינות  כי  יצוין  סבל   לחתול  גורמים  שאינם  חלופיים 
אחרות יש חקיקה המטילה הגבלות על עקירת ציפורניים  
האיסור  הפרת  בשל  פלילית  סנקציה  לקבוע  מוצע 
ל־75,300 היום  השווה  קנס  או  מאסר  שנת  של   האמור 

שקלים חדשים 

שבמקרים  כדי  האיסור  את  לסייג  מוצע  זאת,  עם 
שבהם שריטות החתול עלולות לגרום סיכון בריאותי חמור 
בריאות  על  לשמירה  נחוץ  שהדבר  או  החתול  למחזיק 
החתול עצמו, ניתן יהיה לעקור את ציפורני החתול  לשם 
כך, מוצע לקבוע כי הצגת אישור רפואי בדבר קיום סיכון 
להתקיימותו  חזקה  תקים  החתול  למחזיק  חמור  בריאותי 

של סיכון כאמור 

במקרים שבהם ייערך הניתוח בהתאם לסייג האמור, 
להסביר  הניתוח  את  המבצע  הווטרינר  על  חובה  תהיה 
למחזיק החתול כי עליו לנקוט את כל האמצעים הסבירים 
כדי שהחתול יוחזק במקום סגור, שכן בלי ציפורניים, אם 
וחייו  עצמו  על  להגן  יוכל  לא  הוא  לרחוב  החתול  יצא 

יעמדו בסכנה 
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