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 פעילות המחלקה המשפטית

העמותה מקבלת עשרות פניות מדי יום בגין     

עבירות על חוק צער בעלי חיים ופועלת לאכיפתו  

על ידי הגשת בקשות וצווי מניעה לבתי משפט  

כמו כן העמותה פועלת לקידום  . ברחבי הארץ

 . צ''חקיקה ומגישה עתירות לבג



 שיתוף הפעולה
עמותת תנו לחיות לחיות בשיתוף עם הקליניקה     

לפרקטיקה ומדיניות סביבתית הקימה קליניקה  

. משפטית יישומית ייחודית בנושא הגנת בעלי חיים

הקליניקה בהוראת ובחניכת היועץ המשפטי 

ד יוסי וולפסון ''ד גיא נוסן ובהוראת עו''לעמותה עו
 .ד יונתן שפיגל''ועו



 ?מה התפקיד שלנו, אז רגע

במסגרת הקליניקה אנו עוסקים בטיפול בפניות בכל     

הנוגע להפרת חוק צער בעלי חיים בין אם מדובר  

אנו מעניקים ייעוץ . נטישה או הזנחה, בהתעללות

משפטי לאנשים פרטיים הפונים לעמותה בשאלות 

, אנו לוקחים חלק בכתיבת כתבי תביעה. רלוונטיות

תצהירי עדות וכל המסמכים  הנלווים לתביעה 

 .משפטית וליווי עורכי הדין בבתי המשפט

כתיבת חוות דעת וניירות עמדה בנושאי זכויות בעלי 

 . חיים

 



 ?מה עשינו השנה

 1  תלונות שוטפות*        

 תצהיריםוהכנת  תשובהו הגנה,  2 1 כתבי תביעההכנת *        

 מכתבי התראה לנוטשים ומתעללים*        

 טיפול בתלונות על החזקת בעלי חיים בחנויות חיות*        

 פניות לגורמים בכירים ברשויות וגופים שונים  *        

 5  4  3   2  1  שוק החיות בכפר קאסם *        

 רשות הטבע והגנים -ח"דילול בע*        

 חתולים משוטטים בבתי החולים -משרד הבריאות*  

 תקנות החזירים   -משרד החקלאות*  

 ל"האוסרת הושטת עזרה לבעלי חיים משוטטים בבסיסי צה מ"פ*  

 "אדוםאדום * " 

 הצעת החוק החמרת הענישה למתעללים בבעלי חיים*  

 קרקס החתולים הרוסי*  

 שינתן לה לשימוש ככלביה ל"לתלפולש לשטח שהובטח  -בירוקרטיה*  
 

תלונה למשטרה - שחיטת בעלי חיים בדירות בדרום תל אביב.doc
תלונה למשטרה - שחיטת בעלי חיים בדירות בדרום תל אביב.doc
2013-05-16 תלונה.doc
נטישה אילת  כתב תביעה בסדר דין מהיר.doc
תמונה כלב 1.bmp
תמונה כלב 2.bmp
כתב הגנה ונספחים .pdf
כתב תשובה.doc
תצהיר עדות ראשית דניאלה אילת.doc
מכתב התראה בולדוג מנהריה.doc
מכתב התראה בולדוג מנהריה.doc
2012-04-02 תלונה על חנות אקווריום קניון חיפה.pdf
2012-04-02 תלונה על חנות אקווריום קניון חיפה.pdf
מכתב התראה עזריאלי.doc
מכתב התראה עזריאלי.doc
כפר קאסם/20121229_113614.jpg
כפר קאסם/20121229_113614.jpg
כפר קאסם/20130518_124314.jpg
כפר קאסם/20130518_124332.jpg
כפר קאסם/20130518_124332.jpg
כפר קאסם/20130518_124627.jpg
כפר קאסם/20130518_125622.jpg
כפר קאסם/IMG_1807.JPG
C:/Users/Vision/Desktop/מכתב רשמי למשרד הבריאות.docx
C:/Users/Vision/Desktop/מכתב רשמי למשרד הבריאות.docx
C:/Users/Vision/Desktop/מכתב רשמי למשרד הבריאות.docx
C:/Users/Vision/Desktop/מכתב רשמי למשרד הבריאות.docx
C:/Users/Vision/Desktop/מכתב רשמי למשרד הבריאות.docx
C:/Users/Vision/Desktop/פסקי דין- התעללות בבעח- ענישה מזערית.docx
C:/Users/Vision/Desktop/פסקי דין- התעללות בבעח- ענישה מזערית.docx
C:/Users/Vision/Desktop/פסקי דין- התעללות בבעח- ענישה מזערית.docx


 ?מה למדנו

 עבודת צוות•     
 עבודה מול רשויות ומשרדי ממשלה שונים• 
 חיפושים משפטיים• 
 כתיבת מכתבים• 
 כתיבת חוות דעת משפטיות• 
 כתיבת כתבי טענות• 
 שיחות הקלטה• 
 'עדויות וכד, תמונות -איסוף ראיות• 
הצצה פנימה אל מחלקה משפטית עם המון     • 

 עשייה


