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ח"כ הרב מיכאל מלכיאור הנכבד,

 אנו, חברי קבוצת "אזרחים למען החיות במכלאות הרשותיות", פועלים למען שיפור תנאי המחיה של
 בבקשה לכנס את ועדת החינוך של הכנסת לצורך בעלי החיים במכלאות הרשותיות, ופונים אליך

 , כמפורטהחסינות לווטרינרים הרשותים מפני העמדה לדיןדיון נוסף בעניין התגבשותו של נוהל 
להלן.

  לפני כשנה, וכפי)התאחדות ישראלית של ארגונים למען בעלי-חיים(כפי שחשפה עמותת "נח" 
  שבראשותך שהתקיימה ביוםועדת החינוך התרבות והספורטשהובא לידיעתך במסגרת ישיבת 

 , החל להתגבש נוהל בין פרקליטות המדינה לבין משרד החקלאות, אשר תוצאתו הבלתי20.2.07
 נמנעת הינה מתן חסינות לוטרינרים הרשותיים ולעובדיהם מפני העמדה לדין בגין חשד לעבירות על

 :. להלן קישור לפרוטוקול הוועדה1994)הגנה על בעלי-חיים(, התשנ"ד חוק צער בעלי חיים 
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/chinuch/2007-02-20-01.html

  נחשפו בכלי התקשורת חשדות לגבי ביצוען של עבירות על חוק צער בעלי חייםבשנים האחרונות
 מצד וטרינרים רשותיים ו/או עובדיהם. ואולם, מהמידע בכלי התקשורת עולה חשד כי משרד

החקלאות פועל לשם מתן מעין "חסינות" לווטרינרים הרשותיים מפני העמדה לדין בגין חשדות אלה. 

ה אחת הינה המקרה שאירע במועצה האזורית מטה בנימין, כמפורט להלן:דוגמ
 התעללות בבעלי-חיים על-ידי עובדישחשף חשדות ל 2שודר תחקיר כלבוטק בערוץ  2006 במרץ 7ב-

השירותים הווטרינרים במועצה האזורית מטה בנימין. 
http://www.helpthepets.info/media/video/kol.wmv

,533 )פרוטוקול מס' 12.3.06בעקבות החשדות, ולאחר שהעניין עלה בישיבת וועדת החינוך מיום 
  כתב אישום נגד דר' אפרים קרן, הווטרינר2006(, הגיש משרד החקלאות בחודש יולי 16הכנסת 

 הרשותי של מועצה אזורית מטה בניימין, ונגד עובדי מחלקת התברואה במחלקתו, בגין עבירות על
חוק צער בעלי חיים. 

 ואולם, אף לאחר הגשת כתב האישום, ובניגוד להלך הרוח שנשמע בישיבת הועדה הנ"ל מצד נציגי
 דר' קרן לכהן בתפקידו כווטרינר רשותי.המשיךמשרד החקלאות, 

  כתב האישום ביקשו באי הכוח של משרד החקלאות למחוק את8.1.07לאחרונה נודע לנו כי ביום 
  ינקטו נגד דר' קרן הליכיםשהוגש נגד דר 'קרן,  והודיעו לבית המשפט כי במסגרת "הסדר טיעון" 

 משמעתיים גרידא, חלף דיון באישום שהוגש נגדו. יצוין כי במסגרת הדיון הצהיר ב"כ משרד
 המשמעתיים יודה דר' קרן בעבירה של משמעת בהתנהגותהחקלאות כי במסגרת ההליכים 

.מבוססים, משמע, החשדות כלפי דר' קרן היו שאינה הולמת
 המתלוננים בתיק הגישו ערר על החלטה זו, המהווה הלכה למעשה סגירת התיק הפלילי נגד דר' קרן,

לכבוד היועץ המשפטי לממשלה.
מצ"ב החלטת בית המשפט על מחיקת כתב האישום נגד דר' קרן.

 חשדות לביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים הועלו גם כנגד וטרינרים רשותיים נוספים. ראה
/http://www.helpthepets.info/links/tags/vetsכתבות בנושא: 

 לברר האם מתנהלות חקירות במשטרה כנגד וטרינרים אלה והיכן הןאולם, ניסיון של ח"כ חנין 
עומדות, עלה בתוהו, שכן משטרת ישראל סירבה להשיב לשאילתה.

השאילתה:
http://www.helpthepets.info/media/upfiles/2007/11/sheilta-muni-vets.pdf

התגובה שהתקבלה:
http://www.helpthepets.info/media/upfiles/2008/01/answer-muni-vets.pdf

http://www.helpthepets.info/media/upfiles/2008/01/answer-muni-vets.pdf
http://www.helpthepets.info/media/upfiles/2007/11/sheilta-muni-vets.pdf
http://www.helpthepets.info/links/tags/vets/
http://www.helpthepets.info/media/video/kol.wmv
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/chinuch/2007-02-20-01.html


  בעניין נוהל החסינות, עולה כי בעקבות התגבשותו20.2.07זאת ועוד, מתוך פרוטוקול הוועדה מיום 
 הופסק מימון מטעם משרד להגנת הסביבה ליחידה שמתמחה בחקירות בנושאשל הנוהל, 

  )רפ"ק שאול מימון(, יחידה אשר תרמה רבות לאכיפה יעילה של חוקעבירות על חוק צער בעלי חיים
צער בעלי חיים בקרב עובדי הרשויות ובכלל. בעקבות זאת, חקירות רבות הוקפאו בשלב שלפני 

הגשת כתב האישום.

 העובדות בשטח והמידע הנחשף בכלי התקשורת מעוררים חשד כי הלכה למעשה מופעל מעין
 נוהל חסינות המונע העמדתם לדין של וטרינרים רשותיים ועובדיהם החשודים בעבירות על חוק

צער בעלי חיים. 

 , אליההחסינותאנו פונים אליך בבקשה לכנס את הועדה לדיון נוסף בעניין התגבשותו של נוהל 
 יוזמנו נציגי משרד החקלאות, נציגי המשרד להגנת הסביבה ונציגי עמותות למען בעלי חיים, ולקבוע

כדלקמן:
 אין זכות קיום לנוהל שבא לעקוף גורמי אכיפת החוק ולתת הלכה למעשה חסינות.1

 מהעמדה לדין, במיוחד כאשר מדובר בעובדי ציבור. 
 חקירות נגד הווטרינרים הרשותיים החשודים בעבירות על חוק צער בעלי חיים, יתנהלו.2

 אך ורק ע"י המשטרה ללא התערבותו של משרד החקלאות, בשל ניגוד האינטרסים בו
הוא מצוי.

 לאפשר המשך מימון ליחידה במשטרה שתפקידה לחקור עבירות על חוק צער בעלי.3
חיים. 

  הכולל עשרות כתבות ותמונותhttp://www.helpthepets.infoאנו מפנים אותך לאתר שכתובתו 
  באינטרנט, כדי לאפשר לציבורעצומהקשות ביותר מהנעשה במכלאות הרשותיות. כמו כן, פרסמנו 

 . עד כה חתמו על העצומהלהענקת חסינות מפני העמדה לדין לוטרינרים הרשותייםלהביע התנגדותו 
 אנשים.13000מעל 

נודה על קבלת תשובתך. 
helpthepets@gmail.comניתן ליצור עימנו קשר במייל: 

בברכה,
קבוצת "אזרחים למען החיות במכלאות הרשותיות"
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