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מבוא
עבודה זו בוחנת את ההתעללות בבעלי החיים בארץ בכלל ובכפרים הדרוזיים בגולן בפרט.
מטרת חקר זה להציג כיצד התעללות בבעלי חיים היתה לתופעה מדאיגה מאוד בקרב בני נוער במיוחד ולבדוק מה עושות הרשויות
ברמת הגולן בנוגע אליה.
בחרתי נושא זה כי הייתי צריך לחיות עם תופעה ,חוויתי אותה ולא הייתי יכול לעשות דבר כי איש לא מסכים איתי .ראיתי סביב לי גם
אנשים צבועים ואומרים שהם נגד התעללות בחיות ובאותו זמן מתעללים בעצמם בחיות.
כתיבת עבודה זו נתנה לי הזדמנות לצאת נגד תופעה זו.
הנחות היסוד ,ששימשו בסיס לעבודה שהרשויות בגולן לא עושות דבר בנדון.
מקורות החומר לעבודה זו הם מאמרים ברשת האינטרנט ,ראיונות אישיים וסקר בין ילדים ונערים.
הראיונות נערכו עם שני בעלי תואר שלישי ,הראשון הווטרינר הרשותי בגולן במג'דל שמס ד''ר סלטן אברהם; וד"ר אדם וויילר גור-אריה,
מורה לפילוסופיה במכללת תל חי .השאלונים נערכו עם  15מתבגרים בני .14,15,16
העבודה התבצעה בידי רמי פחר אלדין תלמיד כיתה 'ט' במסגרת קורס לעריכת עבודות חקר ,מרכז מדע ודעת למחוננים במכללת תל
חי4.6.2013 ,
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הגדרת אלימות נגד בעלי חיים
לילי הלפרין (הלפרין )2012 ,טוענת כי יש בספרות המקצועית על נושא התעללות בבעלי חיים הרבה הגדרות ,אבל ההגדרה הנפוצה
ביותר היא" :התנהגות שאיננה מקובלת חברתית ,הגורמת באופן מכוון לכאב מיותר ,סבל ,מצוקה ו/או מוות של בעל חיים .בדרכים
רבות ,ההגדרות השונות של המושג משקפות הקשרים חברתיים ותרבותיים ועשויות להשתנות לאור הבנתנו המשתנה את צרכיהם
של בעלי החיים".

הגדרת צער בעלי חיים
לפי ויקיפדיה צער בעלי חיים הוא מושג מוסרי המקדם מניעת הפגיעה בבעלי חיים,
ולפעמים הוא מובן כמניעת התעללות בבעלי חיים.
יש ויכוח על פירוש המושג בין תומכי זכויות בעלי חיים ובין אלה שמסתפקים
במניעת התעללות "בלתי הכרחית" בבעלי חיים.
המונח "בלתי הכרחי" מכוון לנושא ניסויים בבעלי חיים והחלופות להם.
אלימות נגד בעלי חיים היא גרימת נזק לבעלי חיים והיא טאבו חברתי.
צער בעלי חיים הוא עיקרון מוסרי שאומר שאסור לפגוע בבלי חיים לכל סיבה שהיא,
אבל לפעמים מובן כמניעת התעללות בעלי חיים ללא סיבה.
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סוגי התעללות בבעלי חיים
על פי האתר Pet-Abuse.comיש סוגים רבים להתעללות ,אבל אפשר לחלק את הרוב לשתי קבוצות :אקטיבית ופאסיבית .לפעמים הם
נקראים בכוונה ובשוגג.
במקרים רבים של הזנחה ,נראה שסיבת ההתאכזרות היא בורות .במצב זה ינסו ללמד את הבעלים איך להתנהג עם החיה ויבקרו מזמן
לזמן לבדוק את השיפור.
אבל במצבים שההזנחה עשתה נזק גדול לחיה ,לוקחים אותה בדחיפות מהבעל לווטרינר.

התעללות אקטיבית
היא זו שאדם עושה נזק לחיות בכוונה ,לפעמים קוראים לזה נזק בלתי מקרי .חייבים לראות את עשיית הנזק בכוונה כבעיה נפשית
קשה ,כי התנהגות זאת קשורה ישירות להתנהגות אגרסיבית.
התעללות בבעלי חיים בבתים אלימים עלולה ללבוש צורות רבות ויכולה להתחולל מסיבות שונות.
לרוב ,הורה אלים עלול להרוג או לאיים להרוג את חית הבית ולהפחיד את בני המשפחה
בהתעללות מינית על מנת שישתקו באשר להתעללות עכשיו או מקודם;
או פשוט לענות באופן נפשי את הקורבנות על ידי הפגנת כוח.

התעללות פאסיבית
נובעת מהזנחה ,כאשר הפשע הוא חוסר פעולה ,יותר מאשר הפעולה עצמה.
במצב זה ,הבעלים לא עושים נזק לחיות בצורה ישירה ,אבל הזנחת החיות עלולה לעשות הרבה
נזק .דוגמאות על הזנחה הן חוסר רחצת חית המחמד.
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גורמים להתעללות בבעלי חיים
לפי האתר aspca.orgיש שלוש סיבות עקרוניות להתעללות בבעלי חיים:
הסיבה הראשונה
רוב האנשים שמתעללים בבעלי חיים לא עושים את זה בכוונה ,הם לא מבינים מה הם עושים.
רבים מהאנשים האלה לא יודעים שמה שהם עושים הוא אכזרי .יש אנשים שלא מספקים בית מתאים לחית המחמד שלהם ,ששמים את
כלבם בחצר האחורית שלהם ,בתוך בית שנמצא בגובה פני הקרקע ,שעלול להיות מוצף במי גשם ,או שמים שרשרת קצרה מדי על
החיה כל הזמן.
יש אנשים שחושבים שהפתרון הטוב ביותר לבעיות עם החיה שלהם הוא שימוש בשיטות אכזריות על מנת ליצור משמעת; הם חושבים
שהתאכזרות היא הדרך הטובה ביותר לפתור בעיות.
אנשים אחרים מביעים את אכזריותם בכך שהם לא מקדישים מספיק תשומת לב לחיות שלהם ,למשל כאשר אדם שוכח לתת מים
לחתולו לכמה ימים או עוזב את כלבו במכונית שלו ביום חם עם החלונות סגורים .ברוב המקרים אנשים האלה יודעים שזו טעות אולם
הם שוכחים או לא שמים לב כי לא אכפת להם.
יש אנשים שמתעללים בחיות למרות שהם חושבים שהם עוזרים להם .למשל ,יש אנשים שיש להם יותר מדי חיות בית עד כדי כך שאי
אפשר לדאוג להם .אנשים האלה נקראים אספנים כפייתיים ,יש להם כל כך הרבה חיות כי הם אוהבים אותם .לצערנו הם לא יכולים
לדאוג לכל החיות שהם מביאים ,ובסופו של דבר החיות יגורו במקום מגעיל ולא בריא.
כמעט כל האנשים האלה יכולים ללמוד להבין שמה שהם עושים לחיות הוא אכזרי ,באמצעות לימוד והגדלת המודעות שלהם לצרכים של
החיות.
רוב האנשים שמתעללים בחיות שייכים לקבוצה הזאת ,לכן אפשר לעזור להם באמצעות חינוך בסיסי.
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הסיבה השנייה
אנשים בקבוצה הזאת מתעללים בבעלי חיים בכוונה אבל לא עושים את זה לתקופה ממושכת .למשל :ילדים זורקים אבנים על קן או על
גוזלים צעירים ,או מזיקים לחתול תועה על הדרך.
אנשים אלה הם צעירים ברוב המקרים ,הם מתעללים בחיות כי הם לא חושבים או שהחברים שלהם מעודדים אותם להתעלל בחיות.
אצל הצעירים שלא חושבים עלולים להצטבר כעסים על אדם שאין באפשרותם להזיק לו ובמקום זה הם גורמים נזק לחיה שלו .או שהם
חושבים שזה כיף לראות חיה בורחת והם ולא חושבים איך החיה מרגישה.
יתכן ,שהצעירים שהחברים שלהם מעודדים אותם להתעלל בחיות ,מנסים להתפאר בעיני החברים שלהם.
התעללות בבעלי בכוונה היא תופעה רצינית ולא חשובה הסיבה .ברוב המדינות ,אלה שנתפסים יצטרכו להעניש יותר מאשר אנשים
שמתעללים בלי סיבה .בכל מקרה ,אנשים בקבוצה הזאת רק מתעללים בחיות לתקופה קצרה ,הם לומדים לחשוב מה אחרים מרגישים,
לומדים להגן על עצמם ,ואפשר לעזור להם באמצעות חינוך.
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הסיבה השלישית
אנשים בקבוצה הזאת הם הגרועים ביותר .הם מתעללים בחיות בכוונה כי הם נהנים לגרום נזק לאחרים או לגרום נזק לחיות.
כאשר הם מתעללים הם מרגישים שהם חזקים .רוב האנשים האלה היו פוגעים באנשים אחרים אם היו מתחמקים מעונש .הם בוחרים
להתעלל בחיות כי הן חסרות ישע לעומת אנשים.
יש הרבה סיבות מדוע אנשים אלה מתעללים בחיות .רובם רוצה בשליטה על אחרים ,הם יפגעו בחיה כי הם חושבים שכך הם שולטים
בחיה ,או שיתעללו בחיה על מנת להפגין שליטה באדם אחר ,למשל אדם יכול להתעלל בחית הבית וכך להמחיש לאישתו מה הוא יכול
לעשות לה אם היא לא תציית לו.
אדם אחר יכול לאלץ את כלבו להרוג כלב אחר כי הוא חושב שזה יעשה אותו חזק.
אנשים אחרים ייהנו מאלימות וגרימת כאב .הם יכולים להרוס דברים דוממים ליד התעללות בבני אדם וחיות.
כל האנשים בקבוצה הזאת סובלים מבעיות נפשיות קשות שלא יפתרו מעצמן .לעיתים קרובות הם צריכים עזרה מקצועית כמו סיוע
מפסיכולוג .לא ידוע מה גורם לבעיות של האנשים האלה ,הרוב נולד עם הבעיות ,אצל אחרים הסיבה יכולה להיות נזק מוחי ,סביבה
רעילה ,או שאנשים התעללו בהם.
בלי עזרה הבעיה הנפשית עלולה להישאר עם האדם למשך כל חייו.
חנה אבשיר (אבשיר )2005 ,טוענת כי נערים חיים בתחושת איום מתמדת אותה הם מתרגמים לשנוא את אחרים ולהתאכזר לחלש.
הקושי לפעול עם המציאות מתורגם אצלם לאלימות ,חוסר מוסרי ,חוסר מצפון ומניפולטיביות.
הליקויים הרגשיים האלה הם גם גורמים להתעללות בבעלי חיים.
ריקי בצרי ואריה רוקח טוענים באתר האינטרנט של השירות הפסיכולוגי הייעוצי ילדים שעברו אכזריות/התאכזרות ועונשים קשים של
ההורים שלהם היו אלימים כלפי בעלי חיים כאשר הפכו בעצמם למבוגרים .ילד שהאב שלו רואה אותו כמו אויב ,הופך להיות רע
לאחרים.
החוקרים מצאו ,כי יש קשר בין דמויות אב אלכוהוליסטיות או תקופות פירוד ארוכה מדמות האב ובין אלימות נגד בעלי חיים .ילד שרואה
אלימות גופנית אצל ההורים שלו ,לא יצליח לעצור את התוקפנות שלו.
ילדים שנדחו מהחברה פיתחו אלימות נגד בעלי חיים.
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יחס החברה להתעללות בבעלי חיים
לילי הלפרין (הלפרין )2012 ,טוענת כי יש הרבה צורות לאלימות הגוברת בחברה הישראלית .צורה אחת מהם שהינה קשה מאוד היא
התעללות בני נוער בבעלי חיים.
אלימות בקרב ילדים ובני נוער בישראל בתוך מערכות החינוך ומחוצה להן ,היא תופעה שמדאיגה הורים ,מחנכים וכל החברה.

יחס היהדות
המונח "צער בעלי חיים" הוא מונח מהיהדות שאוסר התאכזרות לבעלי חיים ,הוא הוזכר במקומות רבים בתלמוד הבבלי.
היהדות אוסרת על שחיטת בעל חיים וצאצאיו ביום אחד ,איסור העבדת בעלי חיים בשבת ,איסור חריש על ידי צמד של שור וחמור בשל
ההבדלים שביניהם ,איסור "לחסום שור בדישו" ,וכן חובות שהוטלו על האדם ביחס לבעל חיים כגון" :עזוב תעזוב עימו" לפיה מצווה
אדם לעזור לחמור הכורע תחת משאו.

יחס הדת הדרוזית
בראיון עם איש דת דרוזי ,אנס שמס ,הוא אמר לי על התחום שדת הדרוזית לא מסכימה בכלל עם התעללות בבעלי חיים בלי סיבה,
וכתוב בספרים הקדושים הדרוזיים שחיות נוצרו על מנת לשרת את בני אדם ,אבל למרות את זה החיות לא עבדים ובני אדם חייבים
להתייחס לחיות בצורה טובה ,ואף פעם לא לפגוע בבעלי חיים ללא סיבה.
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התפלגות אלימות נגד בעלי חיים בין הגילים
סוזאן מק-וי (  (mcvie,2007אומרת כי בארצות הברית נעשה שאלון לילדים מגיל  13לגיל  17ובשאלון נשאלו אם התעללו או השתתפו
בהתעללות בבעלי חיים השנה שעברה ,התוצאות:

לפי ממצא זה אפשר לראות כי אלימות נגד בעלי חיים מגיעה לשיאה בגיל ההתבגרות של הילד.
תופעת אלימות נגד בעלי חיים היא צורה מדאיגה מצורות האלימות בהחברה הישראלית) לא לאמור שלא כל האלימות מדאיגה)
דת הדרוזיות ודת היהודיות אומרות שהתעללות בבעלי חיים הן פעולות פסולות
התעללות בעלי חיים נפוצה ביותר בגיל התבגרות.
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פעולת הרשות השופטת
ריקי בצרי ואריה רוקח טוענים באתר האינטרנט של השירות הפסיכולוגי הייעוצי ,כי הרשויות השיפוטיות לא נתנו חשיבות
לתופעת האלימות של ילדים נגד בעלי חיים ,אבל בעשור האחרון התחילו להתייחס לתופעה כבעית אלימות חמורה כמו כל תופעת
אלימות אחרת והסיבות לשינוי הזה הן:
הגברת המודעות לאיכות הסביבה ,לזכותם של בעלי חיים לחיים.
נמצא קשר בין התאכזרות לבעלי חיים ובין אלימות כלפי בני אדם.
לילי הלפרין (הלפרין )2012 ,אומרת כי בעשור האחרון הופנו מאמצים רבים מצד גופים שונים ומשרדי הממשלה ,בהם משרדי
החינוך ,הרווחה ,המשפטים וביטחון הפנים ,למאבק בתופעה .במסגרת ניסיונות אלה הוקמו ועדות ,הוקצו משאבים כספיים והושם דגש
על פיתוח תכניות שונות העוסקות בנושא .בחלקו הגדול התמקד מאבק זה בהגברת האכיפה של חוקים קיימים או ביוזמות חקיקה
חדשות שמטרתן החרפת הענישה.
אבל כל המאמצים האלה לא הפחיתו יותר באלימות רגשית ופיזית.
לא נתנו הרשויות השופטות חשיבות להתעללות בבעלי חיים בהתחלה אבל בעשור האחרון הוגדלה המאמצים למנוע אותה ,זה בשביל
הכשר ביו אלימות נגד בעלי חיים וצורות אלימות אחרת ,עלייה במודעות בין אדם לצרכי חיות.
אבל כל מאמצי הרשויות לא עזרו מאוד במניעת התופעה.
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החוק וצער בעלי חיים
לפי הויקיפדיה ,הממלכה המאוחדת – אנגליה ,הייתה הראשונה לחוקק חוקים למניעת צער בעלי חיים .החוקים הראשונים שנחקקו
במאה ה 18-נגד אכזריות בבעלי חיים קשורים לבעלי חיים כמו כלבים וסוסים ,במקביל התירו לצוד חיות כמו שועלים .במשך השנים
ובמדינות אחרות חוקקו חוקים דומים למניעת צער בעלי חיים ,ביניהם ארצות הברית ובקנדה .ברוב הפעמים התקבלו החוקים אחרי
מאבקים .למרות החקיקה ,אין לבעלי חיים זכויות כמו לבני האדם ,כי רוב החוקים שקיימים עתה מגינים רק על חית מחמד.
החוקים שומרים על זכותן של חיות אלו למחסה ,מים ,מזון ,טיפול רפואי אלמנטרי ,ואסורה התעללות בבעלי חיים והריגתם באכזריות.
בחלק מהמדינות תופסים את השחיטה הכשרה אצל היהודים כאכזריות.
יש מדינות שהחוק בהן אוסר על שימוש בבעלי חיים במופעי קרקס ,והן אוסרות חלק מהניסויים בבעלי חיים.
בישראל ,עד לשנות ה 90-לא היה חוק בנושא התעללות בבעלי חיים ,מחוץ לחוק להגנת חיית הבר ) ,(1955שמטרתו לא הייתה לשמור
על בעלי חיים אלא לשמור על מינים בסכנת הכחדה באמצעות הגבלת הצייד.
בשנות ה 90-של המאה ה 20-נחקקו מספר חוקים בנושא:
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ,התשנ"ד 1994-חוק זה אוסר התאכזרות לבעלי חיים.
חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) ,התשנ"ד1994-
איסור פיטום אווזים וברווזים ,עבר תהפוכות רבות ולבסוף נאסר פיטום אכזרי.
הממלכה המאותדת החתה הראשונה לחקוק חוקים להגין על חיות כשחוקקו החוקים האלי במאה ה.18
בהשוואה בהשוואה לישראל לא הייתה חוקים נגד התעללות בבעלי החיים עד  1990שנחקקו שלושה חוקים הם:
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ,חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) ,איסור פיטום אווזים וברווזים.
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צעדי מניעה
חשיבות בעלי חיים לאדם
חנה אבשיר (אבשיר )2005 ,טוענת כי קיום יחסים וניסיונות לקשרים בין בעלי חיים לאנשים משפר ומפתח את הרגישות והיכולת
הרגשית ,ואמפתיה ואחריות אישית ,וזה גורם למניעת והפחתת אלימות.
אינטראקציה עם בעלי חיים מסייעת לאדם ללמוד מיומנות חברתיות ואישיות .פיתוח צורה של יחסים ותקשורת עם בעלי חיים מסייעים
לשיפור תקשורת עם אנשים.
הפחתת האלימות נגד בעלי חיים עשויה לגרום להפחתת האלימות נגד בני אדם.
אבישר :הקשר עם בעלי חיים יכול לחנך את האיש איך להתייחס בצורה נכונה עם בעלי החיים ,ויכול לפעול כבסיס לקשרים עם החברה
.
האנושית

סכנות
התעללות בבעלי חיים עלולה להפוך לאלימות נגד אנשים .על פי הממצאים של ריקי בצרי ואריה רוקח :הלמן ובלקמן ( ,)1996בדקו 84
פושעים שהורשעו באונס ,שוד ,תקיפה ,ומצאו ש  75%מן הנבדקים התעללו בבעלי חיים ,או הציחו אש ,או הרטיבו בתהליך מוקדם
בחייהם.
ג'רדן וטאפיה בדקו  13נערים שהיו בעבר במרפאה פסיכיאטרית ומצאו שכל הנערים התנהגו בצורה רעה לבעלי חיים כחלק מבעיות
התנהגות כללית בתחומים אחרים.
נמצא קשר בין אלימות שאינה מפסיקה ביחסים אישיים בין מבוגרים לבין אלימות נגד בעלי חיים בילדות.
יש קשר בין יחס האדם לבעלי חיים ליחסו עם בני אדם כשאם היה לבין האדם יחס טוב עם חיה זה זה יכול לשקף על
יחסו של האדם ולהיפך.
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לפי הויקיפדיה בשנים האחרונות עלתה המודעות לנושא ההתאכזרות לבעלי חיים ,ובייחוד לתנאי המחייה של חיות המשק .בין
הנושאים הללו:
צריכת ביצי חופש של תרנגולות שאינן כלואות בכלובי סוללה.
הימנעות מצריכת בשר עגלי חלב הכלואים בתאים צרים ,מואכלים במזון המבוסס על אבקת חלב ונתונים במשטר צמא.
הימנעות מצריכת כבד אווז שמקורו באווזים שעברו תהליך פיטום.
מגבלות על ניסויים בבעל חיים ומציאת חלופות לניסויים אלו.
הימנעות מניתוחים מיותרים כהתנסות בתהליכי למידה (ניתוח צפרדעים על מנת לראות איך ליבן פועם)
ניסיונות לשכנע אנשים להחליף כפרות הנעשות בתרנגול באלו הנעשות בכסף (פדיון כפרות).
ריקי בצרי ואריה רוקח טוענים כי חייבים לדעת את ההבדל בין מעשים שנעשו מתוך דחף רגעי ומעשים שנעשו מתוך יצרים
סדיסטיים ומתוך אכזריות לשמה.
צריכים להתייחס לתופעת אלימות נגד בעלי חיים בבית ספר על ידי תכניות לימוד.
הפעילות החשובה ביותר בעניין ההתאכזרות לבעלי חיים היא מניעה.
אם דמויות סמכותיות בחיים של הילד לא מצליחות לחנך את הילד נגד אלימות ולא ימנעו את מעשי ההתאכזרות שלו האלימות עלולה
להתקדם לאלימות נגד בני אדם .אסור להתעלם אפילו ממעשה התעללות קטן ,כי מניעה נכונה יכולה לעצור את המהלך לקראת צורות
אלימות גרועות יותר מאלימות נגד בעלי חיים.
בצרי ורוקח אומרים כי" :אנו יודעים ,שהתאכזרות לבעלי חיים מונעת לפעמים על ידי בורות ופחד מבעלי חיים ,ומחוסר היכולת להזדהות
עם צרכיו ורגשותיו של הזולת" .מחנכים הומנים מדגישים את הערכים המוסרים וההומאניים ,וזה יעזור למנוע מילדים לצעוד את
הצעדים הראשונים בדרך הרסנית זו.
מאמצים אלה לא יכולים להפסיק דורות של התאכזרות ובעיות משפחתיות אחרות אבל יכולים להיות הצעדים המועילים הראשונים
להפסיק את התופעה זו .המעשה חשוב והמועיל ביותר שאדם יכול לעשות לתופעת ההתעללות בבעלי החיים הוא למנוע אותה ,מזג
אוויר אתה דמות סמכותית בחיים של מתעללים או המורה שלהם ,אתה חייב לנסות למנוע אותו.
זה לא ימנע את ההתעללות מיידית אבל זה יהיה בצורת הבסיס למניעתה.
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חינוך בבתי הספר
מה אפשר לעשות בבית הספר בתחום מניעת התעללות בבעלי חיים כאמצעי למניעת אלימות כלפי בני אדם:
ריקי בצרי ואריה רוקח "- :טיפוח רגישות לסבל הזולת .הזולת הוא אדם והזולת הוא גם חיית המחמד .ההנחה היא שאמפטיה כלפי סבל
של בעלי חיים מסייעת לטיפול באמפטיה לסבל האנושי.
 אצל הילדים קיימת נטייה טבעית לאהוב ולטפח בעלי חיים .אפשר לנצל זאת להקניית כישורים כגון קבלת החלטות ,אחריות ,חברות,הכרה עצמית ועוד.
 הטיפול בנושא מהווה גורם מלכד בין התלמידים ומסייע לשיפור האווירה בכיתה. הפעילות בנושא מאפשרת לצוות בית הספר להבחין בין אלימות "שובבה" לבין אלימות הנובעת מדחפים סדיסטיים ،הפרעות התנהגותאו רקע קשה ،הבחנה זאת תובא לידיעת אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש".
אנשים שעובדים עם ילדים חייבים להיות ערנים לכך שתופעת אלימות נגד בעלי חיים עלולה להשפיע לרעה על התנהגות הילדים
בעתיד ,לכן חשוב למנוע את אלימות בחיות באמצעות עזרה וטיפול.
כמו כן אם התעללות בבעלי חיים עלולה להפוך להתעללות בבני אדם ,התנהגות טובה לבעלי חיים יכולה להפוך להתנהגות טובה
לקראת בני אדם.
אגודות למניעת התעללות בבעלי חיים
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אגודות בעולם
על פי הויקיפדיה:
במטרה למנוע התעללות בבעלי חיים ,הוקמו במדינות אגודות של מתנדבים ,מבין האגודות הראשונות היא הRoyal Society for the -
Prevention of Cruelty to Animalsשהוקמה בבריטניה בשנת  1824בשם  ,SPCAלאגודה זו יש מדורים בממלכה המאוחדת (בוולש,
בסקוטלנד ועוד)ומחוצה להן כמו Royal New Zealand Society for the Prevention of Cruelty to Animals :בניו-זילנדRSPCA ,
Australiaבאוסטרליה ,ו American Society for the Prevention of Cruelty to Animalsבארצות הברית.
האגודה האמריקאית נחשבת כיעילה ביותר ובעלת ההשפעה הגדולה ביותר.
מאוחר יותר הוקמו אגודות ספציפיות כמוRoyal Society for the Protection of Birds :להגנה על בעלי-כנף ,ואגודות חובבי כלבים
וחתולים שהמטרה שלהן היא מניעת התעללות בחיות ומציאת בית לכלבים וחתולים משוטטים ,ואגודות למניעת התעללות בחמורים
וסוסים.

אגודות בישראל
על פי הויקיפדיה:
יש מספר אגודות צער בעלי חיים שונות בישראל ,שהמטרה של כולם היא מניעת צער בעלי חיים.
האגודה הוותיקה ביותר היא אגודת צער בעלי-חיים בישראל ( )SPCAשהוקמה בשנת  1927בעזרת אגודת צער בעלי-חיים בבריטניה
שמייצגת את הַ מנדָ ט הבריטי.
אחרי תלונה על התעללות בסוסים וחמורים ,ובהשפעת גופים דומים באנגליה ואירופה הוקם בישראל מקלט לטיפול בבעלי חיים שנפלו
קורבן להתעללות.
מאז ,קמו ברוב הערים בישראל עמותות "צער בעלי חיים" מקומיות ומאוחר יותר עמותות נוספות למניעת התעללות ולרווחת בעלי
החיים ,בינן "תנו לחיות לחיות".

התעללות בחיות
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סוגים
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חקר אישי
עשיתי שאלון לילדים בבית הספר שלי לקחתי 5
מכל גיל ט ,ח ,ז ( 15איש ואישה) וזו איך סכמתי את השאלות:
האם חיי בני אדם
מין חשובים יותר מחיי בעלי
חיים?

מה דעתכם על תופעת
האלימות נגד בעלי חיים?

ט

לא ,הם שווים כי יש
בת לשניהם רוח

ט

לא ,הם שווים כי אלוהים
בת נתן לכל החיות רוח

זו תופעה לא טובה כי אם
התעללת בחיות זה כמו
התעללות באנשים
התופעה אינה טובה
והמתעלל בחיות הוא איש
מפסדן וחסר נימוס
זו תופעה בלתי טובה
והמתעלל הוא בעייתי כי הוא
פוגע במשהו שהוא זקוק לו

כיתה

הם שווים לחיות יש
רגשות וצרכים כמו לבני
האדם
ט

בן

ט

בן

ט

ח

ח

לא ,כי חיות חשובות יותר
בחייהם של אנשים

זו תופעה רעה ומדאיגה

לא ,הם שווים כי כל החיות זה לא טוב כי אנחנו המין
המעולה וחייבים לשמור על
בן בעולם יש רוח
המינים האחרים
הם שווים כי אנחנו צריכים התעללות בבעלי חיים ללא
בעלי חיים למזון ,לבגדים סיבה היא בלתי מוסרית
ומעוותת
בת ולשמור עליהם כחיות
מחמד
אלימות נגד בעלי חיים היא
בעלי חיים ואנשים שווים
התנהגות בלתי מוסרית
כי יש לכל חיות העולם
ופסיכולוגית וקלוקלת
בת זכות לחיות

האם התעללת בבעלי
חיים ואם כן איך מנמק
את התנהגותך

הרשות השופטת
כיתה

מין

האם חיי בני אדם חשובים
יותר מחיי בעלי חיים?

מה דעתכם על תופעת
האלימות נגד בעלי חיים?

ח

בן

הם שווים .האדם יותר
חכם אבל הוא זקוק
לחיות

התעללות בחיות היא
תופעה בלתי אנושית כי
בני אדם חכמים מדי מכדי
להתעלל בבעלי חיים
התעללות בבעלי חיים היא כן ,חתול רדף אותי כל כך
עד שאני מכה אותו עם
תופעה בלתי מוסרית
מקל
והמתעלל הוא אדם רע

ח

בת

לא

לא

כן ,אני מתעלל בחיות
ובמיוחד בכלבים .כי יש לי
כלבה ויש לנו עמק רדוד ליד
הבית שלנו שאני דוחף כלבים
משוטטים לתוכו
כן .כשההורים שלי התגרשו
כעסתי מאוד ,הייתי מתוסכל
והתעללתי בכלב שלי
כן ,אני מתעלל בחיות ,אני
רודף אחרי חתולים בשכונה
שלי וזורק עליהם אבנים
כן ,אבל להגנה עצמית.
כשכלב תקף אותי זרקתי אבן
עליו
כן ,אבל אני לא התכוונתי.
ניסיתי לשחק עם ציפור אבל
בטעות הרגתי אותה
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ח

בן

ז

בת

ז

בת

ז
ז

בת
בן

ז

בת

חייהם שווים כי בני
האדם הם מעל בעלי
חיים אבל לחיות יש
רגשות וצרכים והם
נותנים לנו כל מיני
דברים
שניהם שווים כי זה
משלים את זה

האם התעללת בבעלי
חיים ואם כן איך מנמק
את התנהגותך

כן אבל הייתי קטן ולא
ידעתי יותר טוב

חייבים למנוע את התופעה כן ,כשהייתי צעיר החברים
שלי עודדו אותי לרדוף
בזאת
אחרי חתולים וכלבים
החיים של האדם והחיים זוהי תופעה מדאיגה והיא לא
של החיות הם שווים .כי סימן לבעיות פסיכולוגיות
וחוסר מוסר
כל אחד לא יכול לחיות
בלי השני ושניהם
זקוקים זה לזה
לא
רעה
השנים שווים
לא
בלי סיבה היא התנהגות
שניהם שווים כי חיות
בלתי אנושית
הם כמו אנשים
לא
*לא נתן תשובה*
*לא נתן תשובה*
התעללות בבעלי חיים היא כן אבל ללא כוונה .היתה לי
אנשים וחיות הם שווים
ציפור ,ישבתי עליה בטעות
רעה כי לחיות אין הגנה
כי לכולם הזכות לחיות
והיא מתה.
בעולם היפה הזה
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התוצאות של השאלון :
- לפי תוצאות השאלון בנים מתעללים בחיות יותר מבנות והתעללות נפוצה ביותר בגיל  15-14שנה.

- לפי תוצאות השאלון כולם הסכימו שחיי בני אדם וחיי בעלי חיים שווים ,כי:
• לכל החיות יש זכות לחיות
• יש לאדם ולחיות רגשות וצרכים ורוח
• שניהם משלימים אחד את השני .החיה זקוקה לעזרת האדם והיהפך נכון.
- כל הנשאלים כתבו שהם לא מסכימים עם תופעת האלימות נגד בעלי חיים מסיבות רבות:
• אלימות נגד בעלי חיים היא כמו אלימות נגד אנשים.
• התעללות בבעלי חיים היא פעולה פסיכופתית ומעוותת ,בלתי מוסרית ולא אנושית
• אנחנו מחויבים כמין מעולה לשימור בעלי חיים
• זה לא חכם לפגוע במשהו שאנחנו זקוקים לו
- לפי התוצאות לשאלונים מציגים המתעללים חמש סיבות:
• בלי כוונה ,למשל :ניסו לשחק עם החיה.
• משפחה בעיתית.
• מתוך בורות ,אין קנה מידה מוסרי שאומר לו שהתעללות בחיות זה רע; הוא היה עדיין קטן ,חוסר חינוך...
• בכוונה ,כבר הוזכר קודם לכן ,כי כל מי שענה על השאלון כתב שהתעללות בבעלי החיים הוא שגויה ויש להתנגד לה .בכל זאת
האנשים האלה מודים בפה מלא בהתעללות בחיות המחמד שלהם או בבעלי חיים אחרים בכוונה וממשיכים לעשות את זה.
• הגנה עצמית.

ביבליוגרפיה
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לפי ראיון עם ד"ר אדם ,מורה לפילוסופיה במכללת תל חי:
מדוע אלימות נגד בעלי חיים היא תופעה בלתי אנושית?
אדם" :אלימות נגד בעלי חיים היא תופעה בלתי אנושית משלושה סיבות:
האדם הגיע לתהליך שבו הוא יודע מה שגוי ומה נכון.
התעללות בבעלי חיים בלי סיבה ברור שאינה בסדר.
בעלי החיים חלשים ובלי הגנה".
איך יכולים למנוע את התופעה הזאת והאם יש פתרון כולל לבעיה הזאת?
אדם" :אנחנו יכולים להפחית את ההתעללות בבעלי חיים באמצעות:
 .1אכיפת החוק
 .2להגדיל מודעות
 .3להעניש את המתעללים
אבל לא יכולים למנוע התעללות בצורה כוללת כי אלימות תמיד תהיה ביצר טבע אדם".
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הווטרינר הרשותי במג'דל שמס ד"ר סלטן אברהם נשאל על תופעת התעללות בבעלי חיים ומה הרשויות
השופטות עושות למניעתה:
מה הרשות השופטת ברמת הגולן עושה למניעת אלימות נגד בעלי חיים?
סלטן" :שום דבר ,כי אין עדין תכנית למניעת התעללות בבעלי חיים ברמת הגולן עד כה"
האם מקבלים דיווחים על ההתעללות בבעלי החיים?
סלטן" :לא ,אף אחד לא מדווח על תופעה זו ,אנשים לא מבינים את החשיבות של מניעת תופעה זו”
האם הרשויות מתכננות לנקוט פעולה כלשהי כדי למנוע תופעה זו?
סלטן ":כן יש תכנית לתפוס את כל בעלי החיים המשוטטים ולשים אותם במקלט שיכול להיות בפנים או קרוב לרמת הגולן .אנחנו הולכים
לקיים פגישה ביום חמישי בתאריך  ,6.6.2013כדי לדון בסוגיות של בעלי חיים משוטטים והתעללות בבעלי חיים".
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דיון
עבודה זו דנה בהתעללות בבעלי חיים בחברה הישראלית ובמיוחד בחברה הדרוזית ברמת הגולן.
העבודה בודקת את סיבות האלימות נגד בעלי חיים ומדוע זאת תופעה מדאיגה.
הטענה המרכזית בעבודה זו היא כי התעללות בבעלי חיים זו תופעה שמתפשטת בחברה של כותב העבודה – החברה הדרוזית.

בפתח העבודה נפרשו התיאוריות המרכזיות:
צער בעלי חיים הוא עיקרון מוסרי שאומר שאסור לפגוע בבעלי חיים מכל סיבה שהיא .לפעמים הכוונה היא גם מניעת התעללות בבעלי
חיים ללא סיבה.
יש שני סוגים של התעללות בחיות :התעללות אקטיבית :בכוונה ובלי סיבה; התעללות פאסיבית :בלי כוונה ,מדובר גם בחוסר היכולת
לדאוג ולספק את הצרכים של בעלי החיים.
התעללות נגרמת מהסיבות הבאות:
 .1חוסר ידע
. 2לחץ חברתי
 .3בעיות אישית ,כגון טראומה בילדות  ,העדר דמות סמכותי ,הטרדה בתקופת הילדות.
 .4הגנה עצמית
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בעבודה זו נמצא ,כי התעללות בעלי חיים נפוצה ביותר בגיל התבגרות.
תופעת האלימות נגד בעלי חיים היא אחת מצורות האלימות המדאיגות ביותר בחברה הישראלית.
הדת הדרוזית ודת היהודית אומרות שהתעללות בבעלי חיים הן פעולות פסולות.
הרשויות השיפוטיות במדינה לא ייחסו עד כה מספיק חשיבות להתעללות בבעלי חיים ,אבל בעשור האחרון הוגדלו המאמצים למנוע
אותה .זאת ,בגלל הקשר בין אלימות נגד בעלי חיים וצורות אלימות אחרות ועלייה במודעות של האדם לצרכי החיות .אבל כל מאמצי
הרשויות לא עזרו עד עכשיו במניעת התופעה.
הממלכה המאוחדת הייתה הראשונה לחקוק חוקים להגן על חיות כבר במאה ה .18-בהשוואה לכך ,בישראל לא הייתה חקיקה נגד
התעללות בבעלי החיים עד שנת  .1990בשנה זו נחקקו שלושה חוקים :חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ,חוק צער בעלי חיים
(ניסויים בבעלי חיים) ,איסור פיטום אווזים וברווזים.
בעבודה נמצא ,כי יש קשר בין יחס האדם לבעלי חיים ליחסו לבני האדם האחרים .יחס טוב לחיה משקף את יחסו לאדם אחר ולהיפך.
עוד נמצא ,כי אלימות נגד בעלי חיים יכולה להיות התרעה ואף להוביל לאלימות נגד בני אדם ולצורות אחרות של פשע ואלימות.
המעשה החשוב והמועיל ביותר שאדם יכול לעשות לתופעת ההתעללות בבעלי החיים הוא למנוע אותה .כל מי שהינו דמות סמכותית
בחיים של המתעללים או המורה שלהם ,חובתו לנסות למנוע אותה .זה לא ימנע את ההתעללות באופן מיידי ,אבל זה יהיה הבסיס
למניעתה.
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יש בעבודה התייחסות מיוחדת להתעללות בבעלי חיים שתופסת מקום מרכזי בכפרי מג'דל שמס ,רמת הגולן.
בשאלונים וראיונים שערכתי נמצא:
לפי תוצאות השאלון בנים מתעללים בחיות יותר מבנות והתעללות נפוצה ביותר בגיל  15-14שנה.
כל הנשאלים הסכימו שחיי בני אדם וחיי בעלי חיים שווים ,כי:
• לכל החיות יש זכות לחיות.
• יש לאדם ולחיות רגשות ,צרכים ורוח.
• שניהם משלימים אחד את השני .החיה זקוקה לעזרת האדם והיהפך נכון.
כל הנשאלים כתבו שהם לא מסכימים עם תופעת האלימות נגד בעלי חיים מסיבות רבות:
• אלימות נגד בעלי חיים היא כמו אלימות נגד אנשים.
• התעללות בבעלי חיים היא פעולה פסיכופאתולוגית ומעוותת ,בלתי מוסרית ולא אנושית.
• אנחנו מחויבים כמין מעולה לשימור בעלי חיים.
• אין זה חכם לפגוע במשהו שאנחנו זקוקים לו.
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לפי התוצאות לשאלונים מציגים המתעללים חמש סיבות:
• בלי כוונה ,למשל :ניסו לשחק עם החיה.
• מתוך בורות ,אין קנה מידה מוסרי שאומר לו שהתעללות בחיות זה רע; הוא היה עדיין קטן ,חוסר חינוך...
• בכוונה ,כבר הוזכר קודם לכן ,כי כל מי שענה על השאלון כתב שהתעללות בבעלי החיים היא שגויה ויש להתנגד לה .בכל זאת
האנשים האלה מודים בפה מלא בהתעללות בחיות המחמד שלהם או בבעלי חיים אחרים בכוונה וממשיכים לעשות את זה.
• הגנה עצמית.
• משפחה בעיתית
מהראיונות אפשר להסיק ,כי ניתן להפחית את תופעת ההתעללות בבעלי חיים באמצעות הענשת המתעללים והגדלת הידע.
עוד נמצא בראיונות כי אלימות נגד בעלי חיים היא תופעה בלתי אנושית משתי סיבות:
האדם הגיע לדרגת התפתחות כזאת ,שהוא יודע מה שגוי ומה נכון .התעללות בבעלי חיים בלי סיבה ברור שאינה בסדר.
בעלי החיים חלשים ובלי הגנה.
כן נמצא שלא יכולים למנוע התעללות בצורה כוללת כי אלימות תמיד תהיה ביצר טבע אדם.
עד כה אין תכנית למנוע התעללות בבעלי חיים ופתרון לחיות משוטטות ברמת הגולן אבל יש ישיבה ביום חמישי ב 6.6.2013על הנושא.
עוד נמצא שאיש אינו מדווח התעללות בבעלי חיים.
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השוואה:
טענה  :1לטענת החוקרים ,יש ארבע סיבות להתעללות :חוסר ידע ,לחץ חברתי ,אישיות בעייתית ,הגנה עצמית
טענה  :2יש שני סוגים של התעללות בחיות :התעללות אקטיבית :בכוונה ובלי סיבה ,התעללות פאסיבית :בלי כוונה.
לפי התוצאות לשאלונים הסיבות להתעללות הן :בלי כוונה ,מתוך בורות ,אין קנה מידה מוסרי שאומר לו שהתעללות בחיות זה רע;
בכוונה ובלי סיבה כי האישיות בעייתית ,הגנה עצמית.,
טענה  :3התעללות בעלי חיים נפוצה ביותר בגיל התבגרות.
מתוצאות השאלון עולה כי בנים מתעללים בחיות יותר מבנות והתעללות נפוצה ביותר בגיל  15-14שנה
טענה  :4הרשויות השיפוטיות במדינה לא ייחסו עד כה מספיק חשיבות להתעללות בבעלי חיים ,אבל בעשור האחרון הוגדלו המאמצים
למנוע אותה.
הפרכה :מהראיונות מסתבר ,כי אין תכנית למנוע התעללות בבעלי חיים ולפתור את בעיית חיות משוטטות ברמת הגולן אבל יש ישיבה
ביום חמישי ב 6.6.2013על הנושא.
טענה :5יש עלייה במודעות של האדם לצרכי חיות
הפרכה :בראיונות נמצא שאף אחד אינו מדווח התעללות בבעלי חיים.
הוכחה :1לפי תוצאות השאלון כולם הסכימו שחיי בני אדם וחיי בעלי חיים שווים ,כי לכל החיות יש זכות לחיות; יש לאדם ולחיות רגשות
וצרכים ורוח; שניהם משלימים אחד את השני .החיה זקוקה לעזרת האדם והיהפך נכון.
הוכחה :2כל הנשאלים כתבו שהם לא מסכימים עם תופעת האלימות נגד בעלי חיים מסיבות רבות :אלימות נגד בעלי חיים היא
כמו אלימות נגד אנשים; התעללות בבעלי חיים היא פעולה פסיכופאתולוגית ומעוותת ,בלתי מוסרית ולא אנושית; אנחנו
מחויבים כמין מעולה לשימור בעלי חיים; זה לא חכם לפגוע במשהו שאנחנו זקוקים לו.
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דעות והצעות
לדעתי ,התעללות בבעלי חיים היא תופעה שהפכה לנושא חמור מאוד בקהילות מסוימות ,שבהן היא כל כך נפוצה שהפכה לתופעה
קבועה ורגילה .כתוצאה מכך גם כאשר אנשים מדווחים על התעללות לרשויות המקומיות ,אפילו הן לא מקדישות לו תשומת לב רבה.
ברמת הגולן הדרוזית אין אפילו תכנית כדי למנוע אותה או תכנית לפתור את בעיית החיות המשוטטת .זו הסיבה שזה כל כך מסוכן
ומדאיג ,כי זה לא זוכה לעדיפות מתאימה והופך להיות כמו הסרטן שגדל בשקט ובהדרגה.
עד שיום אחד זה מתפוצץ וניתן רק לבכות על כל הזמן שבוזבז במהלך התפשטות התופעה הממאירה שהרגה את המוסר שלנו ,זה
שעושה אותנו לאנושיים.
האדם הגיע לשלב בחייו שבו המוח שלנו יכול להתגבר על האינסטינקט שלנו .מצער שרוב בני האדם בעולם לא נותנים לו לעשות זאת,
הם מעדיפים להסתמך על החייתיות שלהם והאינסטינקטים שלהם מאשר להיות תלויים בדעתם ובשליטה העצמית שלהם.
מה אני מציע?
אני מציע שנגדיל את המודעות בחברות השונות בארץ ובכפרים דרוזיים במיוחד ,על מנת לעזור לתפוס ולהעניש מתעללים .כל הורה ,כל
מפקח וכל מכר של מתעלל בחיות בכוונה או ללא כוונה חייב לעזור להם להתגבר על התנהגות זו .זה יכול לקחת אותנו צעד אחד קרוב
יותר כדי לפתור את הבעיה אחת ולתמיד .כי אלימות היא חלק מטבע האדם ,אבל גם מודעות ויכולת להתגבר על אינסטינקט והתנהגות
חייתית הם חלקים מטבע האדם.
זה נושא מעבר לגבולות הממשלה שלנו ,המשפחה שלנו ,עצמנו ,או אפילו הקהילה שלנו .בעיה זו מסכנת את האנושיות שלנו ,את
המוסר שלנו ,אותם הדברים שגורמים לנו להיות יצורים עליונים על פני כדור הארץ! התעללות וכל הצורות האחרות של אלימות
והתנהגות פרימיטיבית חייבים להפסק לחלוטין לפני שממשיכים לעסוק בקידום המין האנושי.
אחרת אנחנו לא יותר טובים מבעלי החיים שבהם אנחנו מתעללים.
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