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מכתב פתוח בנושא הגברת הרתעה נגד התעללות בבעלי חיים
שלום רב,

 התאכזרות כלפי בעליבשנים האחרונות אנו עדים לאלימות גוברת והולכת כנגד החלשים שבינינו, בעלי החיים. 
  מכלל התלונות המוגשות במשטרה נסגרות מסיבות85% לפי נתונים סטטיסטיים, כ-  .  למכת המדינההחיים הפכה 

 אלו ואחרות. מיעוטן מגיע ללשכות התביעות או לפרקליטות, ומיעוטן של אלה מגיע אל בתי המשפט. גם בתיקים
בהם מוגשים כתבי אישום, זוכים העבריינים לעיתים רבות, רבות מידי, לגזרי דין מקלים.

 (א) לחוק17 + 2 שנים בגין עבירה של התעללות בבעלי חיים (סעיף 3המחוקק קבע עונש מאסר בפועל מקסימלי של 
 צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים). בפועל, גזרי דין המושתים על  המתעללים בבעלי חיים, אף במקרים בהם

 ההתעללות והאכזריות קשות מנשוא, אינם מתקרבים לעונש המקסימום שקבע המחוקק, ואינם מרתיעים עבריינים
פוטנציאליים. 

 כך למשל - עבריין בעל הרשעות קודמות בעבירות אלימות, אשר רוצץ ראשו של גור חתולים באמצעות פטיש, נדון
 חודשי מאסר על תנאי;6 שעות לתועלת הציבור ו-200לעונש של 

 חודשים וקנס כספי;8 גורי חתולים נדון לעונש של מאסר על תנאי של 5עבריין אשר חנק למוות 

  חודשים5סטודנט למשפטים אשר ירה בכלבה למוות באזור מגורים והשליך את גופתה לפח אשפה נדון לעונש של 
 הראשונה; בערכאהעל תנאי, וזאת כאשר התקבל ערעור של המדינה על אי הרשעתו 

  חודשים על8, הכלבה גססה ומתה בייסורים קשים, נדון לעונש של 4עבריין אשר השליך כלבה מגג ביתו בקומה 
תנאי וקנס כספי;

  חודשים של עבודות6עבריין אשר היכה באכזריות כלב, אשר גסס בייסורים ומת שעתיים לאחר מכן, נדון לעונש של 
; חודשים מאסר על תנאי וקנס9שירות בבית חולים רמב"ם, 

 רשימת מקרי הזוועות ארוכה, אך העונשים שנגזרו על הפושעים שביצעו מעשים נוראים אלה, דומים  – מאסר על
.תנאי וקנסות מגוחכים

  הזדעזעה המדינה למקרא הסיפור על אותו צעיר מקרית מוצקין, אשר פרץ לגינת שכניו, חטף והיכה2009בשנת 
 באכזריות את כלבם הבוקסר בשם "בלייד" עד מותו. אך ככל הנראה דמו של בלייד לא היה אדום מספיק. לפני מספר

  איש חתמו על עצומה24,000חודשים, במסגרת עסקת טיעון, הוחלט שהעבריין לא ישב בכלא ולו יום אחד. יותר מ-
  חודשי מאסר אשר ירוצו בעבודות6במחאה כנגד עסקת טיעון מבישה זו וכנגד קולת העונש שהוטל על הנאשם - 

שירות וקנס כספי מזערי. 
http://www.atzuma.co.il/dogg

http://www.atzuma.co.il/dogg


 , הם אינם יכולים להתלונן ואיש אינו עורךזעקת סבלם וכאבם של בעלי החיים לא נשמעת בין כתלי בתי המשפט
 תסקיר קורבן בגינן. תחת זאת נשמעות, ובהרחבה, שלל טענות של הנאשמים על "חייהם הקשים", "נסיבותיהם

 האישיות", "בעיותיהם הנפשיות" ו"מצבם הכלכלי הקשה". לצערנו, שופטים רבים בוחרים להתחשב ב"נסיבות
 אישיות" של עבריינים ולהשאיר את כאב הקורבנות מאחור. מקרים בהם נגזרים על המתעללים בבעלי חיים עונשי
 מאסר בפועל- לרוב נקבע כי עונשים אלה ירוצו בדרך של עבודות שירות, ובמיעוט נדיר של המקרים, ובד"כ כאשר
 ביצעו המעוולים עבירות נוספות, נשלחים המעוולים לעונשי מאסר של ממש מאחורי סורג ובריח, ואף אז לתקופות

קצרות בלבד. 

 אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, סבורים כי ענישה מקלה מסוכנת לחברה, אינה מרתיעה עבריינים ועבריינים
בפוטנציה, משדרת זלזול בבעלי החיים ובזכות לחיות, והופכת את לשון החוק לאות מתה.

 אזרחים חתמו על עצומה שקוראת להחמרת הענישה למתעללים בבעלי חיים80,000קרוב ל-
http://www.atzuma.co.il/animalprotection

החמרת הענישה למתעללים בבעלי חיים" בפייסבוק. איש הצטרפו לקבוצה "66,000יותר מ-
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=56070673098&ref=ts

אנו פונים אל כבודכם ומבקשים כי תנחו את רשויות התביעה והחקירה כדלהלן: 

. לא להורות על סגירת תיקים בעבירות נגד בעלי חיים מבלי שמוצתה החקירה, ולחקור כל תלונה ביסודיות.1

 . להנחות את לשכות התביעות והפרקליטות לדרוש ענישה מחמירה בגין עבירות נגד בעלי חיים, ולא לערוך2
הסדרי טיעון מקלים כאשר אין אילוצים ראייתיים.

. להורות לפרקליטות להגיש ערעורים כנגד קולת העונש במקרים של גזרי דין מקלים.3

.  החמרת חוקים נגד מתעללים בבעלי חיים  יום בינלאומי ל לאוקטובר אנחנו מצטרפים לציון 3ב-
 מלחמה באלימות כלפי החלשים, חסרי הישע, ואלה שאינם יכולים להביע את סבלם במילים, היא אינטרס חוצה

גבולות.

אנו כמהים לראות את מדינת ישראל בין המובילות בחקיקה ובמיצוי דין עם המתאכזרים כלפי בעלי חיים. 
  ומבקשים כי רשויות התביעה תעשנה כלשתפקידן של רשויות לאכיפת החוק להגן על החלשיםאנו מאמינים 

שביכולתן כדי להביא לשינוי אמיתי בגישת מערכת המשפט בעבירות כנגד בעלי חיים.

בברכה,

קבוצת "אזרחים למען החיות במכלאות הרשותיות" בשם אוהבי בעלי החיים ואזרחים אכפתיים

http://www.helpthepets.info

helpthepets@gmail.comניתן לצור קשר עמנו במייל: 

mailto:helpthepets@gmail.com
http://www.helpthepets.info/
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=56070673098&ref=ts
http://www.atzuma.co.il/animalprotection

