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 -דחוף מאד-
 לכבוד

 חברי ועדת החינוך
 ל"באמצעות דוא       ירושלים, הכנסת

  
 , חברי כנסת נכבדים

 
 חסינות וטרינרים ברשויות מקומיות מפני העמדה לדין: הנדון

בדבר המגבלות , עדת החינוך צפויה לדון בנוהל המיוחד שהתגבשלאחרונה פורסם כי ו .1

 . והמגבלות המוטלות על העמדתם לדין, המוטלות על חקירת וטרינרים רשותיים

. מפני חקירה והעמדה לדין, מתן חסינות דה פקטו לוטרינרים הרשותייםמשמעותו נוהל זה  .2

מהווה הכבדה משמעותית על , או העמדה לדין/הצורך באישורים מיוחדים לקיום חקירה ו

יודעים אנו מה עומס . בתוך עמנו אנו חיים. קיומהעל אפקטיביות הפתיחה בחקירה ו

, נוהל מורכב ומסובך בנושאים אלה יסכל. המטלות המוטל על המשטרה ופרקליטות המדינה

 . להעמיד עבריינים לדיןו,  את האפשרות לקיים חקירה אפקטיבית, הלכה למעשה

הנסיון להעניק חסינות . זהו יסוד המסד של המשטר הדמוקרטי.  מעל החוקאף אדם אינו .3

תוך הסתתרות מאחרי ,  בין אם באופן מפורש ובין אם שלא במפורש- לבעלי תפקיד ציבורי

 . מהווה שערוריה של ממש -מסובכים " נהלים"
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העובדה ? מדוע מוצדקת קביעת סייגים כה חמורים לאפשרות העמדתו של וטרינר רשותי לדין .4

איננה מצדיקה את , שוטרינר רשותי נושא בסמכויות מכח חוק ומקבל משכורתו מן הציבור

עליו : ההיפך הוא הנכון.  לדיןהמסכל את היכולת להעמידו, העמדתו במעמד כה רם ונישא

 . לקיים תפקידו הציבורי בנקיון כפיים מיוחד

בהם התגלו וטרינריים רשותיים , מקרים שונים שפורסמו, ברקע ליוזמת חקיקה זוכי , נראה .5

: המסר המועבר חמור. לרבות התעללות ממש; מבצעים עבירות לכאורה על הוראות החוק

 להעניק מדינת ישראלמעדיפה , במקום להתמודד עם הפרות החוק ולעקרן מן השורש

 ?  ועדת החינוך של הכנסת מוכנה להסכים למסר זההאם . חסיונות שונים

תוקף בתקופה בה כמות ההעמדות לדין של אישי ציבור הולכת הדברים מקבלים משנה  .6

 .ובשעה בה הצורך במאבק בשחיתות ובפשיעה הינו צו השעה; וגוברת

  השר לענייני'  נ'ואחסיעת מרצ  4247/97ץ "בגיפים לענייננו דברי בית המשפט העליון ב .7

 :21' עמ ,20, )4(98על -תק, 'דתות ואח

מה , ם שרים בממשלה במיצוות המחוקקאם כך נוהגת ממשלה וכך נוהגי"
? הקיר-אם בארזים נפלה שלהבת מה יאמרו אזובי? עם-יאמרו פשוטי 

השררה כוח ועוז מוסריים לתבוע מאחרים את שאין הם -והיכן ימצאו אנשי
 ]ההדגשה הוספה[ ."והרי החוק אחד הוא לכל? תובעים מעצמם

, כך מורה ספר דברים.  כאחד האדםלפני אלפי שנים קבעה התורה כי גם המלך כפוף לחוק .8
 : 18-20פסוקים , ז"י

 והיתה ... וכתב לו את משנה התורה הזאת,והיה כשבתו על כסא ממלכתו"
אלהיו לשמר את כל '  למען ילמד ליראה את ה,עמו וקרא בו כל ימי חייו

 לבלתי רום לבבו מאחיו ,דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם
 ". וה ימין ושמאלולבלתי סור מן המצ

ועדת נבקשכם לומר את דברה של , בהם המאבק בהפרות חוק הינו צו השעה, בימים אלה .9

או להקלות זוכה לפטור אף אדם אינו .  בקול רם וברור בעניין זהכנסת ישראלהחינוך ושל 

.  לכל אדםבאופן אחיד ושווה וף את החוקוכעל המשטרה והפרקליטות לא .אכיפת החוקבפני 

אשר נקבע כדי להעניק לוטרינרים , ועדת הכנסת לקרוא לביטול הנוהל המיוחדנבקש מ

 . פני אכיפת החוקהרשותיים מעמד מיוחד ב

 
 ,בכבוד רב
 
 
 ד"עו, גלעד הלר
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