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(א)חוות החיות :בעקבות ת"פ  49003-05-14מדינת ישראל
פרקליטות מחוז חיפה – פלילי נ' פריד
מבזק הארת פסיקה זה ,עוסק בפסק הדין שניתן בכתב האישום שהוגש נגד מרדכי יהודה
פריד .פריד הואשם כי הסתובב בפארק בחיפה עם כלבו שלא היה קשור ברצועה ,נשך
את כלבתו של המתלונן וגרם לה לפצע שהצריך טיפול רפואי .מאוחר יותר הסתובב
פריד עם כלבו שלא היה קשור ברצועה ,ואיים על המתלונן .לאחר מכן פריד ביצע גם
עב רות של תקיפה והחזקה כאשר הסתובב שוב עם כלבו ללא רצועה ,ותקף את המתלונן
בכך שחבט בידו לעבר צווארו .פריד הודה בכל העברות שיוחסו לו.
בא כוח המדינה התייחס לנסיבות הקשורות בביצוע העברות ,לערכים המוגנים
שנפגעו ולפסיקה הנוהגת ,ועתר להטיל על הנאשם עונש ברף העליון של מתחם
הענישה ,ולהוסיף פיצוי למתלונן וקנס משמעותי .עוד נטען מטעם המדינה ,כי הנאשם
לא לקח אחריות על מעשיו שנעשו תוך זלזול בחוק ובסובבים אותו.
סנגורו של פריד טען כי לאור הנסיבות האישיות של פריד שבהן בוצעו העברות,
ובשל גילו המבוגר והיותו פנסיונר שאינו עובד ,יש להטיל עליו עונש ברף הנמוך.
לשיטתו מתחם הענישה מתחיל במאסר על תנאי ומסתיים במספר מצומצם של חודשי
מאסר אותם ניתן לרצות בעבודות שירות ,וכי ניתן להסתפק בקנס נמוך.
השופט ד"ר זאיד פלאח ציין כי פריד לא הצטער על מעשיו ,ומדבריו עולה כי הוא
אינו מודע לחומרתם על אף הכרעת הדין הארוכה שניתנה בעניינו ,וכי הוא אינו חש
שעשה טעות ושעבר על החוק .השופט פלאח קבע כי במעשיו פריד פגע בביטחון
הציבור ,ומתחם הענישה ההולם את מעשיו הוא מאסר הנע בין  3חודשים ועד 12
חודשים .השופט ציין שלקח בחשבון את נסיבותיו האישיות של פריד ,ובין היתר את
גילו ,מצבו הרפואי ,ואת הרשעותיו הקודמות והיעדר נטילת האחריות של הנאשם על
מעשיו .לעניין חומרת העברה שביצע פריד קבע השופט ,כי כלבים חיים בקרבת בני אדם
ולמעשה אין הבדל בין השניים .השופט ציין כי
"המושג צער בעלי חיים נקבע בעבר אך כיום נראה לי שיש
להחליפו בהגנה על כל החי ,ללא הבדל אם מדובר בחיה או באדם.
כאשר הנאשם מסתובב עם כלבו ללא רצועה וכאשר כלבו פצע
כלבה אחרת ,הרי שפציעה זו כמוה כפציעת אדם ויש להחמיר עם
אנשים שהתנהגותם גורמת לפציעה של בעלי חיים .עם כל
ההתחשבות שמדובר באדם מבוגר שעבר ניתוח לב ,אך יש להבהיר
לו שהתנהגותו פגעה באחרים ועל התנהגות מעין זו אין לסלוח".
השופט פלאח הרשיע את פריד בעברות שיוחסו לו והטיל עליו עונשים של מאסר בפועל
למשך  3חודשים 6 ,חודשי מאסר על תנאי למשך  3שנים ,וקנס כספי בסך של 5,000
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ש"ח או חודש מאסר תמורתו .בנוסף קבע השופט ,כי הנאשם יפצה את המתלונן בסך
של .₪ 10,000
עו"ד מיכל תותחני מאירה את פסק הדין.
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