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 לכבוד

 ד"ר ארז ברקאי 

 מנהל אגף יער ואילנות 

 פקיד היערות הממשלתי 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

    בדוא"ל  

 , ד"ר ברקאי שלום רב

 התאכזרות לבעלי חיים הנדון: 

   דרישה לשינוי מדיניות כריתת עצים
  

נח   .1 על בעלי חיים(,  ארגון  )ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנה 

" חייםהינו  בעלי  למען  להגנת  ארגון  והשר  החקלאות  שר  ידי  על  אושר  אשר   "

על    , לשם אכיפתו, הינו בעל מעמד סטטוטוריק, בהתאם לחו)ברשומות(  הסביבה

דין להגיש  פי  ומוסמך  פליליות,  על  ב  קובלנות  העוברים  כנגד  המדינה  מקום 

וכן להגיש    לפיותקנות  הות חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( ועל  הורא

  כנגד המפרים את החוק.   בקשות לשם קבלת צווי מניעה

עמותות הפעילות בתחום    25של    ארגון הגגכמו כן מהווה ארגון 'נח' את   .2

 .מצפון ועד דרום , בפריסה ארצית,רווחת בעלי החיים בישראל

לשם אכיפת חוק צער בעלי חיים ונהלי    'נח'במסגרת מטרותיו, פועל ארגון   .3

ומערכות   המשפט  בתי  באמצעות  היתר  בין  בנושא,  השונים  הממשלה  משרדי 

אכיפת החוק השונות, לשם עיגונו של היחס החברתי לבעלי חיים, כחלק מתפיסתו  

 .   ושל מי שמטפלים בהם )הנעדרים פה( הערכית לשמש פה לבעלי החיים

  מהן עולה כי   רבות  תלונות  ,האחרונים  בחודשים  ,אצל ארגון 'נח' התקבלו .4

שוטף  נים/נותןיערות    י/פקיד לעשרות    באופן  )נרחבים,  עצים  כריתת  היתרי 

מהלך עונת  זאת    בנייה ורווח,/הריסה  לצרכי   חברות קבלניותלעצים( ליזמים ו/או  

  במקום,  בבעלי החיים  קשה  פגיעה  הכל תוך  ,הקינון )חודשים מרץ עד ספטמבר(

  שלא למטרה ראויה,  הכל, באופן לא מידתי,  גוזלים שטרם למדו לעוף,ב  ובפרט

, וחינוך פסול לציבור הרחב  בייסורים  ניכר עד מוות  תוך גרימת צער בעלי חיים

 .  תוך צניחה למותם בע"ח  לייסוריהם ומותם שלזילות  לאדישות והקהת לבו 
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, על מנת כי יבוצע שינוי מדיניות מיידי  דלקמןכ  אליךאנו פונים    ,ניכר  בעלי חייםלצער  המשך  כדי למנוע  ו,  בהמשך לכך .5

 . בפרויקטים של הריסה ו/או בנייה מתן היתרי כריתה ליזמים וקבלניםבכל הנוגע ל

והמקיפה להגנה על רווחת  הכוללת   מהווה את המסגרת החוקית  1994, התשנ"ד  (הגנה על בעלי חיים) חוק צער בעלי חיים   .6

, ולהבטיח כי ככל שנדרשת פגיעה בבעלי החיים,  האדם  בעלי החיים. תכלית החוק היא להגן על בעלי החיים באחריות

 גדר  חמת  נופש  מפעלי'  נ  לחיות  לחיות  תנו  עמותת  1684/96רע"א  (  מידתיובאופן     לתכלית אנושית ראויההיא נעשית  

 (.853(, עמ' 3)בע"מ פד' נא 

בבעלי   כלשהי התעללות עלאוסר  ,  1994- חיים(, התשנ"ד בעלי על חיים )הגנה בעלי צער חוקל)א(  2סעיף    לבךלתשומת   .7

מדובר  .  "לא יענה אדם בעל חיים, לא יתאכזר אליו ולא יתעלל בו בדרך כלשהי: "בכל דרך  בהםחיים, לרבות כל פגיעה  

היא רחבה מאוד  והתאכזרות    כהתעללות  שמוגדריםהניסיון מלמד, שקשת המעשים והמחדלים    כאשרבאיסור כללי,  

כריתת    במקרנו, כך  מיני סיבות  ויכולה לנוע בין גרימת סבל לא מכוון ועד לגרימה מכוונת של סבל לבעלי החיים, מכל

  .לוא יסודות העבירהמ, כאשר לעניין זה מתקיימים עצים מהלך עונת קינון

 ( 4)א()61כקבוע בסעיף    לחוק, דינו מאסר עד שלוש שנים או קנס  )א(2לחוק קובע, כי המפר את הוראות סעיף    )א(  17סעיף  

בהן העבירה בוצעה תוך גרימת סבל חמור או בכוונה, המאסר הוא ארבע  , ובנסיבות  (עד כרבע מיליון ₪)  לחוק העונשין

   ( שנים. 4)

תוך גרימת צער בעלי  ,  ללא כל סייגים  לצרכי הריסה ובנייה,  ,מהלך עונת הקינוןמתן היתרי כריתה ליזמים/לקבלנים,   .8

לחוקעומד    ,מידתי  ואינ  חיים, בג"צלו   בניגוד  בג"צ   אכזרי,,  פסיקת  גדר,  חמת  דין  )פסק  ראויה  למטרה  מבוצע  ולא 

זילות לחייהם,  בייסורים,  ,  בעלי חיים  השמדת   הכל תוך  החתולים( אנושיים  ערכים  תוך פגיעה בולמען בצע כסף,  תוך 

   .של חמלה ומוסרבסיסיים 

ופוגע בכבוד האדם לצער בעלי חיים,    גורם פקיד יערות  ובמתן ההיתרים ללא כל סייגים,  אלאם  יו/או במחדל במעשים   .9

 . וחירותו וכן ברגשות הציבור

היערות, לקחת בחשבון שיקולים של צער בעלי חיים, ולנהוג  על פקיד היערות במסגרת הפעלת שיקול דעתו, על פי פקודת   .10

כלאחר    , ללא סייגים מתאימים, היתרי כריתה ליזמים וקבלניםפקיד יערות לא רשאי לתת    באופן מידתי ולתכלית ראויה.

 יד, מבלי לאזן צרכי בנייה מחד וצרכי צער בעלי חיים מחד.

 

 :פקיד היערות בזאת נדרש בהמשך לכל האמור לעיל לפיכך ו .11

 קבלנים במסגרת של הריסה ו/או בנייה. לכריתת עצים ליזמים ו היתרי מתן מדיניותלבחון מחדש את   .א

 לאחר תום עונת הקינון הרלוונטית   ליזמים/קבלנים  כריתה לצרכי הריסה ו/או בנייה  ילסייג מתן היתר .ב

אנשי  על ידי    בנייה   /טרם הריסה  בפינוי הקינים  להתנותםו/או ,  המקננת(סוג הציפור    /)בהתאם לסוג עץ  

 .כהגדרתם בחוקארגונים למען בעלי חיים על ידי החברה להגנת הטבע ו/או 
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אין באמור במכתבנו זה ו/או במה שלא נאמר בו כדי להוות וויתור של ארגון 'נח' ו/או של כל צד ג' שהוא על כל זכות ו/או  

 . ו/או הסכםשה ו/או תביעה על פי כל דין  טענה ו/או דרי

 

 

 בכבוד רב,                                                        

 אלה אבין, מזכ"ל 

 ארגון 'נח'

 

 

   יםהעתק

 גב' טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה בתחום רווחת בעלי חיים 

 , ממונה ראשית רווחת בעלי חיים משרד החקלאות ד"ר חן הניג
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