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  הבינלאומי ח"בע זכויות יום בנושא סהר טל ד"עו עם ראיון

  

 המקצועית המנהלת סהר טל ד"לעו טוב בוקר ,הבינלאומי ח"בע זכויות יום גם מצוין הקרובה בשבת :אקרמן קרן
   ."חי הכל" עמותת של

 האדם בני של סבלם את מציין ,בשבת קורה כמובן שגם האדם זכויות יום, כך אכן, קרן טוב בוקר :סהר טל ד"עו
 ובהתעללות בסבל מרגישים והם, חיים, הם כן שכשמם ,ח"בע של סבלם את גם ולהזכיר לזכור וחשוב בעולמנו
   .כמונו בדיוק

   ?יותר סובלים ח"בע גם יותר סובלים שאנחנו ככל ,סובלים האדם בני של הזה בגרף אגב :אקרמן קרן

 ,בתחום דברים נעשים אומנם .לצערי ח"בע עבור טובה מאה לא עדיין היא 21-ה שהמאה נגיד יבוא :סהר טל ד"עו
   .בשיאה עדיין ההתעללות משק חיות שנקרא ומה תעשייתית לחקלאות שקשור מה בכל אבל ,בארץ גם

   ?החיים בעלי של הזכויות את אוכף ומי מפקח מי :אקרמן קרן

 ברמה בעיקר אבל ,בתחום דברים נעשים כן אמרתי שכבר כמו בישראל ,כללי באופן ,כל קודם אז :סהר טל ד"עו
 ארגוני יש .מגינים חוקים יוזמים חבריה, בלכ איתן כ"ח תוברש ח"בע למען שדולה בכנסת יש ,כלומר .החקיקתית

   ...ש ח"בע

   ?אותם אוכף ומי :אקרמן קרן

 ובמקביל החקלאות משרד זה ,ח"בבע התעללות של קלאסי במקרה נגיד ,לאכוף שאמור מי :סהר טל ד"עו
   .ישראל משטרת

   .למשטרה פונה אני ח"בבע בהתעללות נתקלת אני אם א"ז :אקרמן קרן

   .בהחלט :סהר טל ד"עו

 את רואים הם?אדם בבני פגיעה על לקריאה יענו שהם כמו מהירות באותה שלי לקריאה יענו והם :אקרמן קרן
   ?שבזה החשיבות
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 במשרד וגם ישראל במשטרת גם ,הגופים שני של, קשה אכיפה בעיית יש, לא ממש לצערי, לא :סהר טל ד"עו
 משרד, המשטרה, החוק אכיפת' ומע כאלה במקרים שמטפלים שוטרים או פקחים מספיק אין, החקלאות
 ח"בע על באמת להגן ולהתחיל להתעשת חייבים ,מתעללים ששופטים השופטים גם ,הפרקליטות גם, החקלאות
  .בשקט שסובלים

מה השתנה בשנים האחרונות מבחינת זכויות בעלי החיים? מה נוסף להן, לפחות בעניין החקיקה כמו קרן אקרמן: 
  שאת אומרת?

לאופן שבו ניתן להוביל עופות ו הנוגעות להובלת עופות הותקנו תקנות חשובותבשנה האחרונה עו"ד טל סהר: 
יים של חתולים, חוק שאוסר על שימוש בחומרים נרת ציפוריקשחטות. עכשיו עבר חוק שאוסר על עבישראל למ

ינת אבל, לרוב, הבעיה היא שוב ביישום של החוקים, גם מבחינת האכיפה שלהם וגם מבח חיים, סמטיים בבעליוק
התעללות,  לשסית של התעללות, כל טיפול במקרה המודעות הציבורית לנושא. הזכרתי מקודם את הדוגמא הקלא

אם אתם רואים שהשכן שלכם מכה את הכלב שלו, אם  -צריך להתחיל בדיווח. לכן, חשוב לי גם לפנות למאזינים 
רואים נערים מתעללים בגור חתולים,  אתם שומעים את הכלב בוכה, רואים שהוא מוחזק בתנאים קשים, אם אתם

והטיפול בהם צבם הגופני של הסוסים האלו וכן, גם זו התעללות, כי מ - אם אתם רואים סוס אלטעזאכן ברחוב
ואתם רואים שמצבן של  -פינת ליטוף, חנות חיות, כלביה  -ם למתקן כלשהו שמחזיק בעלי חיים אם הגעת ,ירוד

  עשו משהו. –החיות גרוע 

  רמן: מה זה משהו?קרן אק

עוד" טל סהר: להתקשר, להתקשר למשטרה, להתקשר למוקד הפיצוח במשרד החקלאות, זה נקרא מוקד פיצוח. 
  שעות ביממה ולדווח. 24אפשר להשיג אותם 

  קרן אקרמן: מה המספר? יש מספר מקוצר במקרה הזה?

ואפשר להשיג  03-9681406ח הוא ויצלמשטרה כמו שכולנו מכירים, והטלפון של מוקד הפ 100עו"ד טל סהר: 
ים שיוודאו ויעקבו וידאגו יח ילפנות במקביל לעמותות למען בעלשעות ביממה. אפשר גם  24אותם כאמור 

כי בעיית האכיפה כמו שציינתי  ,ומאד חשוב לא להיכנע למכשולים הבירוקרטיים בעניין הזהשהתלונה תטופל. 
ניה, צריך לוודא שהפניה שלכם מטופלת, וכמי שעוסקת בזה על קודם קיימת ומורגשת ככה שצריך לקבל מס' פ

  יומיומי אני יודעת שלפעמים זה לא פשוט, אבל בהחלט שווה את המאמץ.  סבסי

  קרן אקרמן: עו"ד טל סהר, תודה רבה לך.

  עו"ד טל סהר: תודה לך, בי.

  


