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صادر عن
وزارة المواصالت في دولة إسرائيل

بيان صحفي

في أعقاب القانون التشريعي الجديد

قريبا ً :العربات التي تجرھا الخيول
سوف يتم إزالتھا عن الطرق

وزير المواصالت :التنقل البطيء للعربات يشكل خطراً على الطرق .العديد من
سائقي العربات يتجاھلون الحيوانات ويحرمونھا من الطعام والعالج الطبي إلى
درجة الھالك
قريبا ً سيوقع وزير المواصالت والبنى التحتية الوطنية واألمان على الطرق يسرائيل كاتس قانونا ً جديداً
يحظر على العربات التي تجرھا الخيول التنقل على الطرق داخل المدن في جميع الھيئات المحلية في
إسرائيل.
يعترف قانون السير في الوقت الراھن بالعربات التي تجرھا الخيول كوسائل نقل مسموح لھا بالتنقل
على الطرق .يذكر أن ھذه العربات ُتجر بواسطة الخيول والحمير و ُتحمل باألحمال واألمتعة على
الطرق.
جمعية "كل كائن حي" ،وھي منظمة تعمل على تعزيز التربية اإلنسانية من أجل الحيوانات ،تقدمت
مؤخراً بطلب إلى الوزير كاتس من أجل حظر استخدام الحيوانات كوسيلة للنقل .وقد تدخل كاتس
لمصلحة الحيوانات وأفاد أن القضية سوف تعرض للنقاش أمام لجنة التنسيق في وزارته ،وھي اللجنة
التي تناقش اإلجراءات والقوانين التنظيمية .وفي أعقاب التوصيات التي تقدمت بھا اللجنة ،تم إصدار
قانون يحظر على العربات التي تجرھا الخيول التنقل عبر الطرقات داخل المدن باستثناء الطرق في
القرى التعاونية أو الكيبوتسات.
يمكن مشاھدة العربات التي تجرھا الخيول في الوقت الراھن في عدة بلدات في أنحاء البالد ،ومنھا تل
أبيب-يافا ورمات غان وجفعاتايم وكفار سابا ونتانيا وفي كل مكان .وحسب الوزير كاتس ،فإن تواجد
العربات التي تجرھا الحيوانات على الطرق في إسرائيل يشكل خطراً بارزاً على السواقين والمشاة على
حد سواء ،وكثيراً ما يسبب ھذا التواجد حاالت إعاقة لحركة السير وازدحامات مرورية.
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من جانبھا ،أشارت جمعية "كل كائن حي" في التماسھا المقدم للوزير كاتس أن الحيوانات موضوع
الجدل ھي في العادة الخيول التي يستخدمھا الباعة المتجولين من أجل كسب بضعة شواقل في اليوم
والتي تعمل كبديل رخيص عن المركبة الميكانيكية.
ولفتت الجمعية االنتباه أيضا ً إلى أن الحيوانات ال تحصل على الرعاية الطبية األساسية أو الطعام المالئم
أو ظروف المعيشة الصحيحة ،وبالتالي تواجه مصيراً قاسيا ً بسبب التعب الشديد والمرض والجوع ،كل
ھذا من أجل تجنب المصروفات.
من المقرر أن يتم رفع القانون التشريعي إلى اللجنة المالية التابعة للكنيست للمصادقة عليه عندما تلتئم
الكنيست الجديدة ،ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في غضون ستة أشھر.
للتفاصيل :آفتر عوفاديا 050-554 8088 -
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