הביקור בכנסת
מאת :גיא ליובושיץ
ביום שלישי ה 11.81.82-אנו חברי המדצ"ים העירוניים בקריית גת (תנועת הנוער ניצ"ן)
וחברי מועצת הנוער העירונית של העיר ,יצאנו לסיור בכנסת.
הסיור החל בתצוגה הקבועה של המנורה שניצבת מחוץ לכנסת ,דברי הסבר מפי גיל נעמן
ולאחר מכן נכנסו למבנה עצמו.
המבנה היה דיי מרשים ,בגודלו ,יופיו ובהסדרי האבטחה שהיו שם.
זכינו לצפות בדיון פעיל מאוד בקשר לחוק צער בעלי חיים ,תקינותו ,ואכיפתו שכיום ,לפי מה
שהוצג לנו ,האכיפה של חוק זה היא מאוד מינימלית ,העונשים על העוברים עליו הם מאוד
קטנים ואפילו מגוחכים,
בדיון השתתפו בעיקר הצד של "מגני החיות" וראשי העמותות כשמנגדן עמדו נציגי של
משרד החקלאות ,והמשפטים אשר הציגו את טענותיהן והסבריהן על הסיבות שהמצב ניראה
כמו שהוא (ההסברים לא היו מספקים) .לצערנו פונה זמן מועט מידי בשביל הדיון הזה ולכן,
לפי דעתי על אף שהמגמה של הדיון הייתה ברורה ואיזו שהיא החלטה התבשלה הדיון נאלץ
להפסק בשיאו והסיכום של הדיון לא היה ממש מרצה  ,לדעתי לפחות.
לאחר מכן הובילו אותנו לאודיטוריום שם נערכו ה"הרצאות" ,פגשנו שם חברים כנסת ושרים
נוספים אשר קשורים ועניין ,חלקם עלו לבמה להגות את דעותיהם ,ואחרים האזינו .גם כאן
התבלט יוסי ,אותו בחור שייצג
בצורה ברורה גם בדיון  ,את המחדלים בלולים ,בחוות ,רפתות וכו'...
ההתרשמות שלי

מכנס זכויות בעלי החיים בכנסת
כתב :אריק אריאב ,מד"צ ,קריית גת
היום ביקרנו  ,המד"צים ומועצת הנוער של קריית גת ,בכנסת ישראל כאורחי מארגן הכנס ,ראש שדולת
זכויות בעלי החיים בכנסת ,חבר הכנסת איתן כבל.
שמענו דיון בנושא חוק צער בעלי החיים וכנס בנושא .הדברים שנאמרו היו מאוד מעניינים ,כמו לדוגמא:
ציטוטים של בני נוער שדיברו בנושא התעללות בבעלי חיים  ,שמעידים על התנהגותם של אותם בני
נוער ואי התחשבותם בבעלי החיים  ,שבדומה לנו ,גם להם יש רגשות .נאום נוסף שעניין אותי מאוד
היה של בחור בשם יוסי ,שדיבר על תנאי המחייה של בעלי חיים שאנו משתמשים בהם לצרכינו,
לדוגמא :כלוב של תרנגולת ,שגודלו הוא לא יותר מגודלו של עמוד  ,שבו התרנגולת לא יכולה לזוז ,כמו
כלובו של החזיר ,שכל חייו לא זז ממקומו בגלל גודל הכלוב שלו.
נהנינו מאוד להיות בכנסת ,שכן לא כל יום יוצא לנו להיות שם ,ואני מקווה שהחוק יתבצע כמו
שצריך ,שיתפסו ויעצרו את כל העבריינים שמתעללים בבעלי חיים ושאותם עבריינים ייענשו
בהתאם.

בסה"כ החוויה הייתה דיי מעניינת ,היה מעניין לצפות בדיון כזה מקרוב ,לראות איך
הכנסת נראית מבפנים ,כיצד מתנהלים דיונים בכנסת? ומה המרחק מדיון לקבלת
החלטה ומשם לביצוע שלה?
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