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 הודעה לעיתונות

  
עובדי מחלקת התברואה   נגדמשרד החקלאות הגיש כתב אישום

בגין ווטרינר המועצה מטה בנימין ונגד האזורית במועצה 
  "כלבוטק"בעקבות חשיפת  רות והתעללות בבעל חייםהתאכז

  
מנהל ועובדי מחלקת התברואה במועצה  חמור נגד כתב אישום הגיש משרד החקלאות ופיתוח הכפר

חוק צער בעלי בניגוד ל, התאכזרות והתעללות בבעל חייםבגין ווטרינר המועצה האזורית מטה בנימין ונגד 

בעקבות תחקיר שערך צוות התוכנית הוגש  כתב האישום. 1994 –ד "התשנ, )הגנה על בעלי חיים(חיים 

  . "כלבוטק"

  

הורה מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות , חודשיםשלושה  ששודר לפני כ,בעקבות התחקיר

ח " הפיצוצוות חקירה של יחידתיצא , עוד קודם שידור התוכנית. בחקירת המקרה והנוגעים בדברלפתוח 

במשרד החקלאות לחקירה ראשונית של מנהל מחלקת התברואה ועובדי מחלקת ) פיקוח צומח וחי(

גיבשה המחלקה המשפטית , עם סיום החקירה לפני מספר ימים.  ושל ווטרינר המועצההתברואה במועצה

 הנושא אף נידון בוועדת החינוך . היום לבית משפט השלום בירושליםעבראשר הו, של המשרד כתב אישום

  .ך לשידור התוכניתשל הכנסת בסמו

  

,  יוסי גלר–  של עובדי המועצה האזורית מטה בנימיןבבעל חייםמתאר התעללות והתאכזרות כתב האישום 

רופא ווטרינר רשותי של , אפרים קרן ר"ד, האזורית מטה בנימיןמנהל מחלקת התברואה  במועצה 

ללכידת כלבים וחתולים העלולים לטיפול בבעלי חיים משוטטים ובכלל זה , בין היתר, האחראים ,המועצה

עובדי מחלקת התברואה , לדרר ומשה עמוס פזיו, לסכן את בריאות הציבור או הגורמים למפגע תברואתי

  .בעיר

  

מבצע ללכידת חתולים ביישוב טלמון שבתחום הנאשמים בחודש פברואר השנה ביצעו על פי כתב האישום 

לביית המועצה ביישוב אוחסנו בכ ו, קטניםלכלובים אשר הוכנסו ,  חתולים12לכדו במסגרתו , המועצה

 .עפרה
מבלי שסיפקו להם ,  בתוך מבנה הכלבייה בעפרה שעות73במשך הנאשמים החזיקו את החתולים בכלובים 

הנאשמים  -עוד מגולל כתב האישום מסכת התעללות בחתולים . בכל אותה העת מזון או מים לשתיה

באופן שאינו מונע מעבר , כלובים מונחים זה על גבי זה בשתי קומותהחזיקו את החתולים בכלובים כאשר ה

 .ומבלי שהכלובים נוקו, הפרשות מהכלובים העליונים לכלובים התחתונים
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כאשר , הנאשמים החזיקו את החתולים בכלובים שגודלם לא אפשר להם להניע את אבריהם באופן חופשי

 עקב היותם ,חלק מהחתולים נפצעו כתוצאה מעקה. בשני כלובים החזיקו הנאשמים יותר מחתול אחד

 .קרחלק מהכלובים היו חשופים לשמש במשך מספר שעות מדי יום בשעות הבו. בכלוב סגור וללא כיסוי
  

הנאשמים לא נקטו בכל אמצעי כדי להזין את החתולים או להימנע מהרעבתם ומהצמאתם בזמן שהוחזקו 

לא נקטו בכל אמצעי כדי לנקות את הכלובים או כדי להפחית את העקה וכן , בכלובים בכלבייה בעפרה

. ולים אחריםללא יכולת להסתתר ובקרבה רבה לחת, שנגרמה לחתולים כתוצאה משהייה במרחב צר וחשוף

שיחררו את " כלבוטק"על פי כתב האישום רק לאחר שגילו הנאשמים כי הם נתונים למעקב של צוות 

 . החתולים
  

ירה הנאשם  על פי כתב האישום -  המיוחס לנאשם עמוס פזיכתב האישום מגולל סיפור התעללות נוסף

לנאשם לא .  בעת שישב ברכבו, ביישוב מעלה מכמש מטרים30 -ממרחק של כ, באמצעות רובה ציד בכלב

  . שירה בוקודםללכידת הכלב אחר נשקפה כל סכנה מן הכלב והוא לא נקט בכל אמצעי 

לא נקט בכל אמצעי כדי ו, הנאשם הביט בכלב כאשר נפל ופרפר במשך מספר דקות עד שמת, לא זו בלבד

  .ל בוהתאכזר לכלב והתעל על כן הוא נאשם כי .למנוע או להפחית את סבלו של הכלב

  

לכידת חתול רחוב וסגירתו במלכודת או : "ח במשרד החקלאות" חוק צער בעלפיהממונה , ר דגנית בן דב"ד

אם לצורך טיפול בהם ואם בגלל צורך , בעת לכידת חתולי רחוב. רבה) stress(בכלוב גורמת לו לעקה 

 מעשים  .עה בהם ככל האפשריש להקפיד למזער את הפגי, לפנותם ממקום בו נוכחותם מהווה סיכון או מפגע

חשיפת הכלוב לפגעי מזג האוויר ,  בכלוב קטן שאינו מאפשר לו חופש תנועה בסיסית חתולהחזק: כדוגמת

כגון תנועת אנשים או קירבה לבעלי חיים ולהפרשותיהם ואי מתן , חשיפת החתול לגורמי עקה, או לשמש

  ".מהווים התאכזרות ועינוי, מים ומזון

  

  . לדיון בבית המשפטטרם נקבע מועד

  

 

  ,בברכה
  דפנה יוריסטה

  דוברת משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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