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מבוא
חוק צער בעלי חיים והרקע לדו"ח

ב-15.8.1994 חוקקה הכנסת את חוק צער בעלי חיים.1 "חברה נאורה נמדדת לא רק ביחסה לבני אדם אלא גם ביחסה לבעלי החיים", 

נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק. ההוראה הראשונה בחוק מצביעה על מטרתו: "לא יענה אדם בעל חיים, לא יתאכזר אליו ולא יתעלל 

בו בדרך כלשהי". אך עד כמה הושגה מטרה חשובה זו? במלאת 25 שנה לחוק סוקר דו"ח זה את מצבם של בעלי החיים ובוחן כיצד 

החוק נאכף ומיושם, והאם ועד כמה מטרתו מושגת. הדו"ח אינו מסתפק בהצבעה על ליקויים באכיפה, אלא מפרט המלצות לצעדי 

מדיניות שעשויים לצמצם את הפגיעה בבעלי חיים. המלצות אלו מתמקדות במשקים תעשייתיים, שכן שם מוחזקים מעל 99% מבעלי 

החיים שבחזקת בני אדם.

בישראל עניין ציבורי יוצא דופן ושיח תקשורתי ער בסוגיות של צער בעלי חיים, והיא יכולה להתגאות בכמה הישגים מרשימים בקנה 

מידה עולמי בתחום. אלו כוללים איסור על פיטום אווזים וברווזים, איסור על הצמאה וכליאה בבידוד של עגלי חלב, והגבלת הכליאה של 

חזירות בתאי ריסון. הישגים אלו הושגו לאחר מאבקים ציבוריים ממושכים, מהלכים משפטיים ופרסומים תקשורתיים, על אף שבתחילה 

משרד החקלאות התנגד להם. יחד עם זאת, תמונת המצב העגומה העולה מדו"ח זה מלמדת שהדרך ליישום החוק עוד ארוכה. מרבית 

בעלי החיים בישראל סובלים מהתעללות חמורה ונותרים משוללי הגנה.

השתמטות משרד החקלאות מחובת התקנת תקנות ליישום ואכיפת החוק

חוק צער בעלי חיים מטיל על משרד החקלאות את עיקר החובה ליישמו, וסעיף 19 לחוק מגדיר צעד מרכזי הנדרש לביצועו: התקנת 

תקנות שיפרטו כיצד יש ליישם את החוק ולממש את עקרונותיו במסגרת מדיניות ממשלתית שתגן על בעלי חיים בתחומים השונים 

- החל מפינות החי, דרך מכלאות הכלבים העירוניות וכלה בלולים, ברפתות ובמדגרות התעשייתיות. משרד החקלאות אחראי לניסוח 
התקנות, והן טעונות אישור של ועדת החינוך של הכנסת.2

בחלוף 25 שנה מחקיקת החוק הותקנו קובצי תקנות בודדים בלבד, וגם אלו הותקנו רק לאחר עתירות לבג"ץ3 ולחץ ציבורי כבד: תקנות 

6 ובהחזקת עגלי חלב.7 משרד החקלאות משתמט  5 במשקי חזירים; 4 בהובלת בעלי חיים; לקביעת התנאים במתקנים לא-חקלאיים;

בעקביות מחובתו להתקין תקנות לחוק באופן שיגשימו את תכליתו, קרי 

הגנה על בעלי חיים, ואף מנסה להשתמש בתקנות כדרך לעגן בחוק את 

ההתעללות הקיימת במקום לחתור למזעורה. כך למשל, בשנת 2001 

ניסח משרד החקלאות תקנות שהצהירו כי מטרתן למנוע סבל מאווזים,8 

אך למעשה עיגנו בחוק את פיטום האווזים בכפייה, שלאחר מכן נאסר 

בפסיקת בג"ץ9 בהיותו התעללות המנוגדת לחוק. באופן דומה, בשנים 

האחרונות פועל משרד החקלאות כדי לעגן בתקנות כליאת תרנגולות 

בכלובים צפופים, בניגוד למגמה העולמית להפסקת השימוש בכלובים 

אלו )ראו עמוד 10(.

ההשתמטות מהתקנת התקנות יוצרת מצב שבו לא נקבעו תנאים מינימליים 

להחזקתם של מרבית בעלי החיים, והם מופקרים ללא כל הגנה.
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האחריות המיניסטריאלית לחוק צער בעלי חיים

הסיבה המרכזית לליקויים ביישום החוק היא כשל מבני – סמכויות התקינה והפיקוח מפוצלות בין משרדים שונים: מיעוטן במשרד 

להגנת הסביבה, ורובן במשרד החקלאות, הנגוע בניגוד עניינים מובנה בהיותו משרד כלכלי במהותו הקשור לתעשייה החקלאית.

מטרת השירותים הווטרינריים, יחידת הסמך במשרד החקלאות אשר אחראית על תחום צער בעלי חיים, היא מניעת מחלות בעלי 

חיים, בין היתר לשם צמצום הפגיעה ברווח הכלכלי המופק מהם. מפרספקטיבה זו נתפשים בעלי החיים כמשאבים כלכליים, וייעוד 

המשרד הוא למקסם את התפוקה מהם. המשרד מזוהה באופן עמוק עם התעשיות החקלאיות, עד כדי טשטוש גבולות בין המנגנונים 

הממשלתיים למערכי הייצור הפרטיים. אנשי מועצות הייצור הם שותפים אינטימיים של משרד החקלאות בעיצוב מדיניות המשרד 

ויישומה. הטלת האחריות לחוק צער בעלי חיים על המשרד המופקד על מקסום רווחים מניצולם, כמוה כהפקדת החתול לשמור על 

השמנת.

במהלך השנים הצביעו גורמים שונים על כשל מערכתי קולוסלי בתפקודו 

של משרד החקלאות ביישום חוק צער בעלי חיים ובאכיפתו – השתמטות 

מהתקנת תקנות לביצוע החוק, העדר תכניות עבודה, הימנעות מהקצאת 

תקנים ומשאבים, וחסימת כל יוזמה לשיפור בתחום. הנושא הוזכר בין 

היתר בדו"חות מבקר המדינה,10 בדו"ח הוועדה לבחינת התנהלות השירותים 

הווטרינריים ברשות השופט בדימוס ורדי זיילר ז"ל,11 ובדו"חות העמותות 

אנימלס ותנו לחיות לחיות.12 ב-2013 עלה הנושא במליאת הממשלה 

והוקמה ועדה לבחינת הסוגיה בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה 

דאז הראל לוקר. היועץ המשפטי לממשלה דאז, יהודה ויינשטיין, כתב 

ב-2014 לשר החקלאות: "המתח המובנה הטמון בכך שמשרד החקלאות 

מופקד, בין היתר, הן על האינטרס של רווחת החקלאים והחקלאות והן 

על האינטרס של קידום ההגנה על בעלי החיים, עלול להביא לכך, שבהפעלת הסמכות בעניין קידום ההגנה על בעלי החיים אולי לא 

יינתן משקל מספיק לאינטרס זה ]...[ על כן, ראוי יותר שנושא קידום ההגנה על בעלי החיים יטופל על-ידי המשרד להגנת הסביבה, 

כאשר האיזון הכולל יעשה בעבודה משותפת של משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה )ומשרדים נוספים, ככל שהדבר יידרש(".

החלטת ממשלה 833: תקופת מבחן

בעקבות ועדת לוקר קיבלה ממשלת ישראל ב-2015 את החלטה 833, ובה שורת צעדים לשיפור התקינה והאכיפה של חוק צער 

בעלי חיים.13 ההחלטה קבעה תקופת מבחן, שבמהלכה נדרש משרד החקלאות לבצע שורת מהלכים. מרביתם לא יושמו גם כיום, שנים 

לאחר תאריכי היעד שנקבעו, כפי שמפורט בטבלה שלהלן. כך למשל לא מונה מנהל אגף רווחת בעלי חיים,14 ולא הותקנו תקנות 

כנדרש בהחלטה )"תקנות מכוח החוק לעניין גידול והחזקה של בקר; פטמים; תרנגולות מטילות; צאן ודגים, וכן תקנות לעניין מזעור 

סבל בהמתה של בעלי חיים המוחזקים לצרכים חקלאיים"(. בחלוף 25 שנים מחקיקת החוק, ומקץ תקופת המבחן שהוקצתה בהחלטת 

הממשלה, הגיעה העת לקבוע כי משרד החקלאות כשל באחריותו המיניסטריאלית לחוק צער בעלי חיים.

צילום: רויטל טופיול
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טבלת מעקב מסכמת – ביצוע החלטת הממשלה 833

הערותביצועתוכן ההחלטהסעיף

הקמת ועדה מייעצת לצער בעלי חיים

בוצע באיחור, בשנת 2017מינוי ועדה מייעצת5-1

הוועדה תייעץ בענייני מדיניות1)א(
הוועדה נתנה המלצות בארבעה עניינים, אך המלצותיה 

לא מומשו

הוועדה תייעץ ביחס לתקנות וחקיקה ממשלתית1)ב(

1)ג(
הוועדה תקבל דיווחים חציוניים מהגורמים העוסקים 

בתחום
נמסרו דיווחים חלקיים ביותר מחלק מהגורמים, לשנת 

2017 בלבד 

הוועדה תגיש דיווחים עתיים1)ד(

בוצע החל מ-2017התכנסות לפחות 3 פעמים בשנה5

נקבעו רק כללים בודדים ולא נהלים מקיפיםקביעת נוהלי עבודה6

הקמת אגף צער בעלי חיים

מינוי מנהל אגף, נושא משרה בכיר – תקן חדש7)א(

מינוי רכזת לוועדה המייעצת – תקן חדש7)ב(

מינוי תובע ייעודי – תקן חדש7)ד(

תקציב

8
הקצאת 6.6 מיליון ₪ לתגבור הפעילות בתחום צער 

בעלי חיים
בוצע באופן חלקי

9
אמצעים לתגבור יכולת הביצוע העצמאית של השירותים 

הווטרינריים

הרחבת האסדרה המשפטית

10

הגשת תקנות בנושא גידול והחזקה של בקר

הגשת תקנות בעניין גידול והחזקה של פטמים )תרנגולים 
לבשר(

הגשת תקנות בעניין גידול והחזקת תרנגולות מטילות
לא בוצע. הוכנה טיוטת תקנות, אך הליכי אישורה לא 

קודמו
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הגשת תקנות בעניין גידול והחזקת צאן

הגשת תקנות בעניין גידול והחזקת דגים

הגשת תקנות לעניין מזעור סבל בהמתת בעלי חיים 
המוחזקים לצרכים חקלאיים

11

השלמת תיקון חוק צער בעלי חיים
בוצע לפני החלטת הממשלה )קריאה שלישית למחרת 

ההחלטה(

תיקון לפקודת הכלבת
בהכנה לקריאה שנייה ושלישית )הובא לוועדת השרים 

לחקיקה באיחור(

תיקון החוק להסדרת הפיקוח על כלבים

הגברת הפיקוח והאכיפה

12
כתיבת נהלים ורשימות תיוג )טפסים המשמשים לביצוע 

ביקורות(
נכתבו רק חלק מהנהלים ורשימות התיוג 

13
קביעת שישה מפקחים ייעודיים לצער בעלי חיים בפיצו"ח, 

שיעסקו רק בנושא למעט אירועים חריגים ודחופים
ששת המפקחים ה"ייעודיים" עוסקים גם בנושאים אחרים

גיבוש נוהל לתיאום בין הגורמים העוסקים בתחום14

הסמכת מפקחים ממשרדי ממשלה אחרים15

נערכה הכשרה, אך לא נעשתה ולו הסמכה אחתהסמכת מפקחים ברשויות המקומיות16

מחשוב מערכת הפיקוח והאכיפה17

מודעות לתחום

בוצעה פעילות תקשורתיתהעלאת מודעות לתחום18

ביצוע מעקב ובקרה

הגשת מדדים כמותיים19

דיווח לצוות ולממשלה מדי חצי שנה, כולל נתונים כמותיים

 בוצע  בוצע באופן חלקי  לא בוצע



מבוא  25 שנה לחוק צער בעלי חיים  8

המלצות מרכזיות

איחוד סמכויות תחת המשרד להגנת הסביבה 	
ההמלצה המרכזית בדו"ח זה היא העברת סמכויות התקינה והאכיפה מתוקף חוק צער בעלי חיים ממשרד החקלאות, ואיחודן 

תחת המשרד להגנת הסביבה. זה המפתח שיכול לאפשר שינוי שורשי ועמוק. העברת האחריות לחוק צער בעלי חיים לגורם 

אחר תיצור מנגנון של איזונים ובלמים בין משרדי הממשלה. כפי שהמשרד להגנת הסביבה מפקח על זיהום ממשקים חקלאיים 

וממפעלים )ולא משרדי החקלאות והכלכלה(, ומשרד הבריאות מפקח על סכנות בריאות מעסקים )ולא משרד הכלכלה(, כך 

הגיוני שהפיקוח על תנאי ההחזקה של בעלי חיים לא יבוצע על-ידי המשרד שמטרתו מקסום רווחים מתעשיות החי. הממשק 

שבו משרד החקלאות מופקד על הייצור בעוד המשרד להגנת הסביבה מופקד על מניעת פגיעות בסביבה ובבעלי חיים, מאפשר 

איזון אינטרסים הולם.

התקנת תקנות 	
יש להתקין תקנות החיוניות ליישום החוק ולאכיפתו, בהתאם לחובה הנגזרת מלשון החוק, מהתחייבויות משרד החקלאות לבג"ץ 

ומהחלטת ממשלה 833. ההתחמקויות והעיכובים בהתקנת התקנות מבזים את שלטון החוק וגוזרים סבל מיותר וניתן למניעה 

על מאות מיליוני בעלי חיים בשנה.

איסור כליאת תרנגולות בכלובים 	
יש לנצל את הרפורמה המתוכננת בתעשיית הביצים להתאמת הסטנדרטים בלולים בישראל לתקנים במדינות מתקדמות. כל סוגי 

הלולים התעשייתיים כרוכים בניצול בעלי חיים, והממשלה צריכה 

לכל הפחות לחייב מעבר ללולים ללא כלובים המצמצמים את 

סבלן של התרנגולות. כמו כן, יש לחייב סימון של סוג הלולים על 

הביצים ואריזותיהן, כמחויב באיחוד האירופי )הרחבה בעמוד 10(.

הפסקת המשלוחים החיים 	
יש להפסיק את המשלוחים החיים של עגלים וטלאים מאוסטרליה 

ומאירופה לפיטום ושחיטה בישראל, ולממש את החלטת הממשלה 

לתמוך בחקיקה להפסקת המשלוחים )הרחבה בעמוד 16(.

איסור מכירת פרוות 	
אין כל הצדקה להתעללות בבעלי חיים בשביל גחמות מתחום 

האופנה. הצעת חוק שקודמה על-ידי אנימלס, הקואליציה נגד פרוות ותנו לחיות לחיות, זכתה לתמיכה רחבה והוכנה לקריאה 

שניה ולשלישית, אך נחסמה בשל התערבותם של בעלי אינטרסים ממדינות זרות. הפרשה העלתה חשדות לשחיתות הנחקרים 
בימים אלה בידי משטרת ישראל.15

מינוי מפקחים 	
לנוכח הליקויים בפיקוח, יש למנות ולהכשיר מפקחים לביצוע ביקורות ופעולות אכיפה במשרד החקלאות ובמשרד להגנת 

הסביבה )בהתאם לחוק צער בעלי חיים( וברשויות המקומיות )בהתאם לחוק הרשויות המקומיות – אכיפה סביבתית(, ולהסמיכם 

להטיל קנסות מנהליים.

צילום: אנימלס אוסטרליה
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הסרת חסמים להגשת קובלנות על-ידי ארגוני בעלי חיים 	
סעיף 15 לחוק צער בעלי חיים מאפשר לעמותות מסוימות, שאישר השר להגנת הסביבה, להגיש קובלנה פלילית ולנהל הליכים 

פליליים במקרי התעללות, אולם הדבר כרוך באישור פרקליט מחוז )בניגוד לקובלנות פליליות פרטיות על פי חוק העונשין(. עד 

כה לא ניתן אישור לארגונים לנהל קובלנות. יש לאפשר לארגוני בעלי חיים להגיש קובלנות ללא אישור פרקליט מחוז, בדומה 
להליך הנהוג בחקיקה סביבתית.16

איסור מכירת כבד מפוטם 	
ישראל אסרה על פיטום אווזים וברווזים. איסור מכירת כבד שומני הוא צעד מתבקש להשלמת המהלך ולמניעת סטנדרט כפול. 

ככלל, יש לאסור על סחר במוצרים שכרוכים בהתעללות שנאסרה בישראל.17

גיבוש מדיניות תזונה בת-קיימא 	
המאבק במשבר האקלים הוא מהאתגרים הגדולים הניצבים בפני ממשלת ישראל ושאר ממשלות העולם. לנוכח ההשלכות 

הסביבתיות של תעשיית הבשר, יש לעודד תזונה בת-קיימא, ברוח עקרונות התזונה הים-תיכונית, שבמרכזה התבססות על מזונות 

מלאים מהצומח וצמצום צריכת הבשר. מדיניות זו חיונית להתמודדות עם משבר האקלים, תיטיב עם בריאות הציבור, ותביא 

לצמצום היקף הפגיעה בבעלי החיים )הרחבה בעמוד 29(.

המלצות נוספות מופיעות בפרקים השונים בדו"ח זה. אנו מאמינים כי הדו"ח יביא להעלאת המודעות לנושא, ומצפים שיסייע 

למקבלי החלטות בגיבוש צעדי מדיניות לשיפור ההגנה על בעלי חיים.

צילום: אלונה להב, חוות החופש
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התרנגולות בישראל מוחזקות ב"כלובי סוללה" – כלובי רשת צפופים שנאסרו לשימוש ב-36 מדינות, ולמעשה בכל המדינות שנדרשו 

לסוגיה. הכליאה בכלובים נחשבת לאחת מצורות ההתעללות הקשות ביותר: התרנגולות מוחזקות בצפיפות שאינה מאפשרת להן אפילו 
למתוח איברים, ולעתים הן דורכות זו על זו. על רצפת הרשת האלכסונית הן אינן מסוגלות אפילו לעמוד בנוחות.18

הפגיעה הקשה בתרנגולות היא בכך שהכלובים מונעים מהן כל התנהגות טבעית. התרנגולת היא חיה סקרנית, ובתנאים המאפשרים 

זאת, היא מקדישה חלק ניכר מזמנה לפעולות של הליכה, חקירה, חיטוט וניקור בקרקע – פעילות שהיתה חיונית לשרידתה בתנאים 

טבעיים, וטבועה כדחף חזק בהתנהגותה.19 בכלובים אין לתרנגולת כל אפשרות לבטא את הדחף לניקור בקרקע, ובמקום זאת היא 

מנקרת בנוצותיהן של חברותיה לכלוב. בשל כך כורתים לאפרוחות חלק מהמקור, פעולה אלימה הגורמת להן סבל רב.20 לתרנגולת 
דחף להתפלש בעפר, להתנקות ולחדש את נוצותיה, והניסיונות להתחכך ברשת המתכת של הכלוב פוצעים אותה.21

לולים ללא כלובים, ובמיוחד לולים הכוללים יציאה לחצר, מאפשרים לתרנגולת מעט מרחב להליכה, התעופפות, עמידה על מוטות 

)בטבע ישנה התרנגולת על ענפי עצים22(, ניקור בקרקע, אמבטיות חול, והטלה בתא מוסתר במקום על רצפת רשת חשופה )לתרנגולת 

צורך עז להטיל במסתור, ובתנאים טבעיים היא משקיעה זמן רב ביצירת קן23(. כמו כן, בלולים אלו לא מתבצעת "הנשרה כפויה" – 

הרעבת התרנגולות לתקופה של שבוע-שבועיים לצורך הגדלת תפוקת הביצים, שנאסרה באיחוד האירופי,24 אך ממשיכה להתבצע 

בלולי כלובים בישראל על אף שהממשלה החליטה להפסיקה.25 אמנם מדובר בלולים תעשייתיים לכל דבר, שרחוקים מלספק את צורכי 

התרנגולות במלואם, וגם בהם התרנגולות סובלות מחסכים רבים ומומתות בחשמול בגיל שנתיים כשתפוקת הביצים שלהן פוחתת, 

אולם סבלן של התרנגולות בהם מופחת.

אכיפה

משרד החקלאות מעכב זה 25 שנה התקנת תקנות לביצוע חוק צער בעלי חיים בלולים. בעקבות עתירה לבג"ץ26 ניסח  	
המשרד טיוטת תקנות, אך הכנסת סירבה לאשרה, משום שזו ביקשה לאפשר כליאה בכלובים, בניגוד לאיסור ההתעללות הקבוע 

בחוק. המשרד הצהיר כי אימץ את התקן האירופי, אך למעשה מדובר בכלובים בסטנדרט הנמוך ביותר בדירקטיבה של האיחוד 

האירופי,27 שנוסחה לפני 20 שנה ונחשבת למיושנת. טיוטת התקנות מתירה "כלובים מאובזרים": כלובים המותירים לתרנגולת 

750 סמ"ר )25X30 ס"מ, קצת יותר מדף A4( וכוללים מספר אביזרים שלכאורה אמורים לאפשר לתרנגולת לממש כמה מהצרכים 
ההתנהגותיים שלה, אך הניסיון האירופי ומחקרים מדעיים בתחום מלמדים כי הם נכשלו במבחן המציאות.28

החוק מאפשר לפעול במקרים מובהקים של התעללות גם באין תקנות, ואולם משרד החקלאות מנצל את העדר התקנות  	
)שהוא תוצאת מחדליו( כדי להימנע מפעולה.

המצב בעולם

במדינות מתקדמות גוברת המגמה של מעבר ללולים ללא כלובים. בשווייץ,29 בקליפורניה,30 בגרמניה,31 בהולנד,32 באוסטריה,33 בבהוטן,34 

בלוקסמבורג,35 במסצ'וסטס,36 בוושינגטון,37 ברוד-איילנד,38 במישיגן39 ובאורגון40 נאסרו כל סוגי הכלובים או נקבעו תקנים מחמירים יותר 

מהדירקטיבה האירופית המינימלית. במסצ'וסטס, בקליפורניה, בוושינגטון ובאורגון, בנוסף לאיסור הדרגתי על כליאת תרנגולות בכלובים, 

החוק אוסר על מכירת ביצים מכלובים גם אם מקורן במדינה אחרת )היישום מתבצע בהדרגה, על-פי לוח זמנים המפורט בחוק(.
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אחוז התרנגולות בלולים ללא כלובים במדינות נבחרות באירופה, 412018

שיעור התרנגולות המוחזקות בלולים ללא כלובים באיחוד האירופי הגיע ב-2018 לכ-50%, והוא נמצא במגמת עלייה מתמשכת. בארה"ב 

צפויה מרבית התעשייה להתבסס על לולים ללא כלובים עד 2025, שכן זה תאריך היעד שדווח ל-USDA על-ידי שורה של תאגידי 

מזון42 : כ-1,700 תאגידים ברחבי העולם התחייבו לעבור בהדרגה לביצים שאינן מכלובים, ובהם רשתות קמעונאות, יצרני מזון גדולים, 

בתי מלון, שירותי קייטרינג, ורשתות מסעדות ובתי קפה.43 עם תאגידים אלו נמנים וולמארט )הקמעונאית הגדולה בעולם(, יוניליבר, 

נסטלה, מקדונלד'ס, בורגר קינג, איקאה, סטארבאקס, וכן תאגידי הקייטרינג הגדולים בעולם – קומפאס, אראמארק וסודקסו. 

באירופה רשתות שיווק ובהן קו-אופ )בריטניה ושוויץ(, מרקס אנד ספנסר, מטרו, מוריסונס, וסיינסבוריז הרחיקו לכת אף יותר 

והודיעו כי יפסיקו לשווק כל מוצר המכיל ביצי כלוב.

100%

שוויץ

99.2%

אוסטריה

93.5%

גרמניה

90.8%

שוודיה

84.8%

דנמרק

83.9%

הולנד

64.8%

בריטניה

63.3%

בלגיה

47.8%

אירלנד

44.6%

בולגריה

38%

רומניה

4%

ישראל
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כ-1,700 תאגידים בעולם התחייבו להפסיק בהדרגה להשתמש בביצים מכלובים. להלן רשימת תאגידים 
בינלאומיים הפועלים בישראל, שהתחייבו לעבור לשימוש בביצים מלולים ללא-כלובים בסניפיהם בכל 

העולם עד שנת 2025:

 Wyndham Hotels and Resorts
בבעלותה: מלון רמדה, ירושלים; מלון בת 
שבע )טריפ(, ירושלים; מלון רמדה, נצרת; 

מלון רמדה, נתניה; מלון רמדה, חדרה.

נסטלה 

בבעלותה: אסם, טבעול, בונז'ור, סלטי צבר 
ועוד.

Intercontinental Hotels Group
בבעלותה: מלון דייויד אינטרקונטיננטל, תל 
אביב; מלון קראון פלזה, חוף תל אביב; מלון 
קראון פלזה, מרכז תל אביב; מלון אינדיגו, 

תל אביב; מלון קראון פלאזה, ירושלים.

ISS )נרכשה לאחרונה ע"י סודקסו( 
חברת קייטרינג שבין לקוחותיה אינטל, 
טבע, רפאל, תעש, פלקסטרוניקס, התעשייה 
האווירית, משטרת ישראל, בתי חולים, חברות 
תעופה )בריטיש אירווייז, אייר קנדה, דלתא 
ועוד( וחברות נוספות. מפעילה חדרי אוכל 

של משטרת ישראל, שב"ס ועוד. 

 Accor Hotels
בבעלותה: מלון איביס, ירושלים; מלון איביס 
סטיילס, ירושלים; מלון מגדל דוד, נתניה.

 Marriott International
בבעלותה: מלון שרתון, תל אביב; מלון ריץ' 
קרלטון, הרצליה; מלון פבליקה ישרוטל, 
הרצליה פיתוח; מלון רנסנס, תל אביב; מלון 

דה ג'אפה, יפו.

יוניליוור

מייצרת בישראל, בין היתר, רטבים ומיונז 
במותגי הלמנ'ז ותלמה, וכן את מותג הקרמבו 

של גלידת שטראוס. 

סודקסו 

חברת הקייטרינג הגדולה בישראל, המספקת 
שירותים למוסדות וארגונים מהגדולים 
במשק וביניהם: כנסת ישראל, משרד ראש 
הממשלה, משרד החוץ, משרד הביטחון, 
הסוכנות היהודית, חברת מגדל, קבוצת 
אלביט, רד בינת, חברת החשמל, פלאפון, 

בזק, נוקיה ועוד.

הילטון 

בבעלותה: מלון הילטון, תל אביב; מלון 
וולדורף אסטוריה, ירושלים; בקרוב ייפתחו 

שני מלונות של הילטון באשדוד.
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המלצות מדיניות

במסגרת הרפורמה בתעשיית הביצים יושקעו כ-340 מיליון ש"ח מכספי 

ציבור בבנייה מחדש של מרבית הלולים בישראל. הרפורמה היא הזדמנות 

לעבור ללולים ללא כלובים ולהקל על ייסוריהן של מיליוני תרנגולות. 

לעומת זאת, אם ייבנו לולי כלובים, תהיה זו בכייה לדורות. בטווח הארוך אף 

ייגרמו הוצאות כבדות כאשר יידרש לעבור ללולים בתקן סביר – בעקבות 

פסיקה משפטית מתוקף איסור ההתעללות שבחוק צער בעלי חיים, או 

עקב המגמות הצרכניות. חברות ישראליות המייצאות מזון לחו"ל יידרשו 

לעבור לביצים שלא-מכלובים. תאגידים בינלאומיים שפועלים בישראל, 

כגון חברת הקייטרינג סודקסו )חברת הקייטרינג הגדולה בישראל(, 

נסטלה, יוניליוור, מלונות הילטון ועוד, התחייבו גם הם להוציא ביצים 

מכלובים משרשרת האספקה שלהם עד 2025.

לפיכך:

יש לאסור על בניית לולי כלובים חדשים בחקיקה ראשית או בתקנות לחוק צער בעלי חיים. 	

אין לסבסד כלובים בכספי ציבור. ככל שניתן תקצוב ציבורי לבניית לולים, יש לכלול במתווה הרפורמה סעיף לפיו מימון  	
ממשלתי יינתן אך ורק ללולים ללא כלובים.

מתווה הדרגתי לשדרוג הלולים הקיימים – באשר ללולים  	
שלא יוחלפו ברפורמה, יש להקצות תקופת מעבר שאחריה יחויבו 

גם הם לעמוד בתקן החדש. לשם השלמת המהלך יש להחיל את 

התקן גם על הביצים המיובאות על מנת שלא ליצור סטנדרט כפול.

בתקנות המועצה  	 אין להקצות מכסות חדשות ללולי כלובים.
לענף הלול יש לקבוע כי מכסות ביצים חדשות יינתנו רק ללולים 

ללא כלובים.

סימון ביצים – יש לחייב בחקיקה סימון של שיטת הגידול על גבי  	
הביצים והאריזות, כמחויב באיחוד האירופי,44 ולאסור על הטעיית 

צרכנים. כיום אריזות ביצים מכלובים כוללות לעתים איורים של תרנגולות על כרי דשא וכיתובים שעלולים להטעות את הצרכנים 

באשר לתנאי החזקת התרנגולות.

לול מעוף ללא כלובים

לול כלובי סוללה



לא חתיכת בשר
פרות וכבשים בתעשיות הבשר והחלב



פרות וכבשים בתעשיות הבשר והחלב  25 שנה לחוק צער בעלי חיים  16

ב-2018 היקף המשלוחים החיים הגיע לשיא של 685,813 טלאים ועגלים שיובאו מאירופה ומאוסטרליה לפיטום ושחיטה בישראל, 

ומסתמן שב-2019 העלייה בהיקף המשלוחים נמשכת.45 לפי צילומים ועדויות מאוניות,46 בעלי החיים מוחזקים בצפיפות ובזוהמה, 

מתקשים אפילו לעמוד או לנוח בשל טלטלות האונייה, מתבוססים בצואה של עצמם ושל חבריהם, ולעתים אף סובלים מפציעות 

וממחלות. החלשים לא מצליחים להגיע למזון ולמים, ומופקרים ללא טיפול וטרינרי. בקיץ, הטמפרטורות עולות, ובעלי החיים סובלים 

מעקת חום. "הם מתחילים להתחרות על קרבה למאווררים" כתבה ד"ר לין סימפסון, שעבדה כווטרינרית באוניות המשלוחים.47 "החזקים 

ביותר מטפסים על החלשים לפתח אוויר. כשהם נחלשים הם קורסים, מאבדים את הכרתם ומתים". גופים מקצועיים וממשלתיים בכל 

העולם חוזרים וקובעים שהובלת בעלי חיים צריכה להיות קצרה ככל הניתן, וכי יש להעדיף הובלת בשר על פני הובלת בעלי חיים 
בעודם חיים, הן כדי להפחית את הפגיעה בהם והן בשל חשש להפצת מחלות וסיכון בריאות הציבור.48

מספר העגלים והטלאים שיובאו לפיטום ולשחיטה ב-15 השנים האחרונות

נתוני השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות )כולל היבוא לרש"פ, המהווה מיעוט מכלל היבוא, ונעשה דרך נמלי ישראל בפיקוח משרד החקלאות(. 	 
ההערכה לשנת 2019 מבוססת על נתוני אמת לחודשים ינואר-נובמבר ועל קצב הגידול. היבוא החל בסוף שנות ה-90. לא אותרו נתוני יבוא טלאים מלפני 
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בנוסף לבעלי החיים המיובאים, ישנם פרות ועגלים ילידי הארץ מתעשיית הבשר ומתעשיית החלב, שמספרם עמד ב-2018 על כ-150 

אלף.49 למרבה האבסורד, בעוד ישראל מייבאת עגלים ממדינות רחוקות, רבים מהעגלים ילידי הארץ מיוצאים לרשות הפלסטינית. 

בתעשיית הצאן הישראלית כ-600 אלף כבשים ועזים.50 

קצרה היריעה מלפרט את מסכת הייסורים של בעלי חיים אלו בתעשיות 

הבשר והחלב. בעוד בתנאים טבעיים הם מעבירים חלק משמעותי מזמנם 

בשוטטות וחקר סביבתם, משחקים זה עם זה ויוצרים קשרים חברתיים, 

בתעשייה מרביתם אינם יוצאים למרעה ומוחזקים במכלאות כל חייהם. 

הפרות והכבשים מוזרעות בכוח פעם אחר פעם, ולעתים עוברות טיפולים 

הורמונליים.51 צאצאיהן מופרדים מהן, וההפרדה גורמת למצוקה קשה 

הן לאם והן לגור. מחקרים תיארו את הצורך של העגל הצעיר בקשר 

עם אמו ועם עגלים אחרים,52 אך בתעשייה הוא מוחזק בבידוד. הפרות 

מסומנות במספר הנצרב על עורן בכווייה חמה או קרה, ואת צמיחת 

קרניהן מונעים בכווייה של סודה קאוסטית. בעשורים האחרונים הגדילה 

תעשיית החלב את תפוקת החלב של הפרות פי שישה ויותר באמצעים 

גנטיים וממשקיים. עקב העומס הרב על העטינים והזוהמה ברפת סובלות 

הפרות מדלקות,53 צליעות54 והתמוטטות בגיל צעיר. ההתעללות בבעלי החיים ממשיכה בהעמסה ובהובלה, וכפי שתועד בתחקירי 

אנימלס, מגיעה לשיאה ברגעיהם האחרונים בבתי המטבחיים. 

אכיפה

העדר פיקוח באוניות. משרד החקלאות נמנע מכל פיקוח על התנאים באוניות המשלוחים החיים. בעקבות הלחץ הציבורי  	
האדיר להפסקת המשלוחים החיים הוציא משרד החקלאות הוראות הובלה,55 אולם אלו נועדו בעיקר לאשר את התנאים המחפירים 

הקיימים במסעות הקשים. ההוראות מאפשרות להוביל בעלי חיים 

ללא טיפול וטרינרי, בצפיפות שאינה מאפשרת להם אפילו לשכב 

בו זמנית – לעתים בצפיפות גבוהה עוד יותר מהמותר בהובלה 

קצרה במשאית בתוך ישראל. בנוסף, ההוראות אינן כוללות שום 

אמצעי פיקוח על יישומן בלב ים, והמשרד נסמך על דיווח וולונטרי 

של היבואנים, שאינם ששים לחשוף את מחדליהם. מכל מקום, 

כל ניסיון לאסדרה של המשלוחים החיים דינו להיכשל, הן מחמת 

חוסר היכולת לפקח בלב ים,56 והן מכיוון שאין כל דרך להוביל בעלי 

חיים בתנאים תעשייתיים במסעות ממושכים כל-כך )הנמשכים עד 

שלושה שבועות( מבלי להתעלל בהם קשות.

התעלמות מתלונות. משרד החקלאות מקיים פיקוח משלב הפריקה  	
בנמלים, אולם זה אינו מוביל לאכיפה. מפעם לפעם מתועדת אלימות 

כלפי בעלי החיים בפריקה ובמשאיות ההובלה ומוגשות תלונות למשרד החקלאות. בדיון בוועדה המייעצת לממשלה בנושא צער בעלי חיים, 

התייחס לעניין הווטרינר הממונה על יבוא וייצוא, ד"ר שלמה גראזי, שכיהן בזמנו כמנהל בפועל של השירותים הווטרינריים, והציע להגיב 

עגל בבידוד לאחר ההפרדה מאמו בתעשיית החלב

כבשים במשלוחים החיים. צילום: אנימלס אוסטרליה
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 לתלונות כך: "רבותי, בדברים האלה אנחנו נוציא תשובה לאקונית: קיבלנו את תלונתך. מבחינתנו זה לא דבר כזה נורא, ונגמר הטיפול".57

מדיניות דומה ניכרת גם ביחס לתלונות על התעללות בפרות המוחזקות בישראל לחלב ולבשר. בשנים האחרונות הגישה תנו 

לחיות לחיות שורה של תלונות על התעללות בפרות ובעגלים ברפתות. ככלל, התלונות לא טופלו כפי שראוי ביחס לחשדות 

לעבירות פליליות.

העדר אכיפה של תקנות ההובלה. אף שהותקנו תקנות  	
מחייבות בעניין ההובלה במשאיות הכוללות הוראות בדבר משך 

ההובלה, הצפיפות וכיו"ב,58 נמנע משרד החקלאות מאכיפתן. לפי 

נתונים שמסר המשרד לבג"ץ,59  במשך חמש שנים )2014-2018( 

נערכו 137 ביקורות בנוגע לביצוע תקנות אלו, בממוצע 27 ביקורות 

בשנה, כלומר, יחס של ביקורת אחת ליותר מ-3,000)!( הובלות, או 

0.033%. ב-64% מהביקורות הבודדות הללו נמצאו עבירות שהובילו 

לפתיחת חקירה, ובמקרים נוספים נמצאו עבירות שלא הובילו 

לחקירה. מיעוט הביקורות מסביר את ריבוי העבירות. בג"ץ הוציא 

צו על תנאי המורה למשרד החקלאות לנמק את העדר האכיפה, 

ונכון למועד פרסום הדו"ח העתירה תלויה ועומדת.

העדר פיקוח על שחיטת כבשים. לפי נתוני משרד החקלאות ,60 רוב השחיטה מתבצע באופן בלתי חוקי: רק 25%-20%  	
מבשר הצאן מגיע מבעלי חיים שנשחטו בבתי מטבחיים.

סגירת תיקי התעללות ללא כתבי אישום. ב-2015 חשפה אנימלס התעללות בבעלי חיים בבית המטבחיים "דבאח",61 אך  	
חרף תיעוד של הפרות חוק מובהקות סגר משרד החקלאות את תיק החקירה ללא כתבי אישום. ב-2018 עמותות אנימלס וקירות 

שקופים פרסמו שני תחקירים על בית מטבחיים חיפה, השלישי בגודלו בישראל.62 למרות התיעוד הנרחב החליטה הפרקליטות 

לסגור את תיק החקירה. אנימלס ותנו לחיות לחיות הגישו עררים על ההחלטות בשני התיקים, ולגבי בית המטבחיים חיפה גם 

בקשה חלופית לאישור הגשת קובלנה פלילית. מנגד ישנם מקרים בודדים שבהם הובאו המתעללים לדין. ב-2018 הוגש כתב 

אישום בעקבות תחקיר אנימלס בדיר הכבשים של קיבוץ גבע, שבו לראשונה הואשם התאגיד, קיבוץ גבע, ולא רק עובדים. התיק 

נמצא בהליכים מקדמיים בלבד. ב-2018 גם הורשעו לראשונה מנהלים זוטרים בבית מטבחיים בהתעללות בבעלי חיים – זאת 
בעקבות תחקיר אנימלס ב"אדום אדום".63

פרה בתעשיית החלב
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המלצות מדיניות

לאסור על משלוחים חיים לישראל. אנימלס מקדמת חקיקה להפסקת המשלוחים החיים, הזוכה לתמיכה ציבורית נרחבת: 86% מהציבור  	
 תומכים בחקיקה,64 60 רבנים קראו להפסקת ההתעללות,65 ועצומה של 245 משפטנים קבעה שהמשלוחים מנוגדים לחוק צער בעלי חיים.66  

ניתן ליישם את האיסור במתווה מדורג, כמוצע בחקיקה שעברה בקריאה טרומית בכנסת ה-20 בתמיכת הממשלה. מהלך זה אינו 

צפוי להשפיע על מחירי הבשר, שכן לפי נתוני משרד הכלכלה, בשר טרי של בעלי חיים שנשחטו בחו"ל ויובא לישראל בקירור 
זול יותר מאשר בשר של בעלי חיים שנשחטים בישראל.67

כל עוד לא נאסר על המשלוחים החיים, יש להעלות את  	
המכס ביבוא עגלים וכבשים. תופעת המשלוחים החיים החלה 
ותפסה תאוצה בשל עיוותים במדיניות המכס - לאורך השנים 

הממשלה עודדה את המשלוחים החיים על-ידי הקלות במכס 

שהגיעו לכדי פטור מלא ממכס ביבוא עגלים. מדיניות כלכלית 

צריכה לכלול שיקולי הגנת בעלי חיים.

יש לאכוף את תקנות ההובלה ולגבש מנגנונים שיבטיחו  	
ביקורות אפקטיביות ונקיטת הליכים נגד עבריינים.

יש לאכוף את החוק ברפתות, בדירים, בתחנות הסגר  	
ובבתי מטבחיים. לשם כך יש להכשיר מפקחים, להכין רשימת 

הנחיות לביקורות, וכן ליישם את הבטחת משרד החקלאות לחייב שידור ממצלמות פיקוח בבתי מטבחיים למרכז בקרה של 
השירותים הווטרינריים.68

יש להתקין תקנות לפי חוק צער בעלי חיים ליישומו ברפתות, בדירים ובבתי המטבחיים. משרד החקלאות פרסם  	
בעבר טיוטת תקנות להחזקת עגלים, אך נמנע מלקדמה. טיוטה זו תיארה בעיקרה את המצב הקיים, וככזאת ממילא לא היה טעם 

רב בהתקנתה. תקנות יסייעו רק אם יכללו שינויים בשטח, ובכלל זה חיוב יציאה למרעה או לפחות לחצר מרווחת; איסור על בידוד 

עגלים בכל גיל; איסור סימון באמצעות כווייה; ואיסור על ריסון בעלי חיים ומשיכתם באמצעות נזם.

טלה מתבוסס בזוהמה באוניית משלוחים חיים. צילום: אנימלס אוסטרליה



כשלחוק אין שיניים
 חזירים בתעשיית הבשר



21  25 שנה לחוק צער בעלי חיים  חזירים בתעשיית הבשר

מדי שנה מומתים בישראל כ-200 אלף חזירים, לאחר שהוחזקו כל חייהם במכלאות סגורות מבלי לצאת לאור השמש.69 בעלי חיים אלה, 

הניחנים באינטליגנציה גבוהה,70 מתוסכלים משעמום במכלאות 

החשופות. בעוד בטבע החזירים מקפידים על ניקיון ועושים את 

צורכיהם בנפרד מאזורי המנוחה והאכילה, במכלאות הם חיים 

בזוהמה. בתעשייה מסרסים פועלי הדיר את החזרזירים על-ידי 

חיתוך אשכיהם )כדי למנוע ריח לוואי מהבשר(, וכן חותכים את 

זנבותיהם ואת חלק מהשיניים שלהם )הניבים(.71 חיתוכים אלה 

באיברי החזירים מבוצעים באמצעות קאטר ללא הרדמה. הסיבה 

לחיתוך הזנב והשיניים היא שבמכלאות התעשייתיות השוממות 

מגירויים, החזרזירים משחקים עם הזנבות של חבריהם, משחק 

שעלול להביא לפציעה עם הזמן. במקום להציע להם דבר מה 

להתעסק בו )כמו מעט קש( או יציאה לחצר, בתעשייה מעדיפים 

לחתוך את איבריהם. החזירים מפוטמים כמה חודשים ולאחר 

מכן נשלחים לשחיטה. החזירות מוזרעות בהזרעה מלאכותית, 

מעבירות את חייהן מהריון להריון כשגוריהן נלקחים מהן, ולבסוף נשלחות גם הן לשחיטה.

מחקר שנערך לאחרונה בישראל הראה כי אפשר לצמצם את ריסון החזירות ולהימנע מפעולות השחתת גוף )כגון חיתוך זנבות וסירוס(, 
ואף יש לכך כדאיות כלכלית.72

אכיפה

יש תקנות – אין אכיפה. בעקבות עתירה לבג"ץ,73 התקין משרד החקלאות ב-2014 תקנות לחוק צער בעלי חיים בדירי חזירים,74  	
הכוללות כמה שיפורים משמעותיים בתנאי הכליאה של חזירים, ומנגד 

מעגנות בחוק חלק מצורות ההתעללות הקשות בהם. כך לדוגמה, 

התקנות מגבילות מאוד את כליאת החזירות בתאי ריסון בתקופת 

ההריון וההנקה – בעבר החזירות נכלאו למרבית חייהן, והתקנות 

מתירות לכלוא אותן לשבועיים "בלבד" סביב ההמלטה. התקנות 

מתירות את חיתוך האיברים ללא הרדמה, אך מחייבות שימוש 

במשככי כאבים. בתחילה בוצעו ביקורות בחזיריות, אלא שהווטרינר 

האחראי לנושא עזב את המשרד ב-2017 לנוכח תסכולו מהעדר 

האכיפה, ועתירה לבג"ץ בעניין העדר האכיפה תלויה ועומדת.75 

בשל העדר האכיפה של משרד החקלאות, תנו לחיות לחיות נאלצה 

לפתוח בהליך אזרחי נגד מספר משקים. שניים מהתיקים הסתיימו 
בפסק דין הכולל לו"ז לתיקון הליקויים.76

חיתוך שיניים של חזרזיר
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המלצות מדיניות

יש למנות רופא וטרינר אחראי לתחום החזירים ולגבש מתווה  	
לאכיפת התקנות: הכשרת מפקחים, ביקורות רבעוניות, חקירת 

הפרות של התקנות ונקיטת הליכים בהתאם.

יש לאסור על חיתוך איברים. התקנות קבעו כי יש לערוך  	
מחקרים בנושא ולבחון מחדש את ההיתר להשחתות הגוף בהתאם 

לנתונים. ב-4.4.2019 הוצגו בפני הוועדה המייעצת לנושא צער בעלי 

חיים ממצאי מחקר שבוצע באוניברסיטה העברית, הממחישים כי 

ניתן להחליף את חיתוך האשכים בחיסון, וכי ניתן להימנע מחיתוך 

שיניים וזנבות על-ידי הוספת אמצעי העשרה למכלאות.77 המחקר 

אף הראה כי ישנם יתרונות כלכליים לשינויים אלו.

יש לאסור כליל כליאת חזירות בתאי ריסון או לכל הפחות  	
לצמצם משמעותית את משכה. המחקר הנזכר בסעיף הקודם 

הראה, כי צמצום משך הכליאה עד לשלושה ימים מסייע לבריאות 

החזירות, לצמצום עקה )סטרס( אצל החזירה ואצל גוריה, ולצמצום 

חזירה מניקה בתא ריסוןתמותת החזרזירים. 



הפנים מאחורי השניצל
תרנגולים בתעשיית הבשר



תרנגולים בתעשיית הבשר  25 שנה לחוק צער בעלי חיים  24

יותר מ-200 מיליון אפרוחים בוקעים מדי שנה במדגרות התעשייתיות של תעשיית הבשר בישראל.78  מיליוני אפרוחים המסווגים 

כפגומים – הפצועים, החלשים והמאחרים לבקוע – מושמדים במדגרות )כמוהם גם האפרוחים הזכרים בתעשיית הביצים, שאין להם 

שימוש מסחרי – הם אינם מטילים ביצים, ולא משתלם לגדלם לבשר משום שהם אינם מהזן שעבר מניפולציה גנטית לגדילה מהירה(. 

בעקבות חשיפות תקשורתיות של השלכת אפרוחים לאשפה, משרד החקלאות פרסם הנחיות להמתה באופנים הבאים: במתקן מכני 

לגריסה או מעיכה, בגז )פחמן דו-חמצני(, בחשמל או בנקיעת הצוואר.79 תיעוד ממדגרות מגלה כי גם לאחר התקנת המכונות, אפרוחים 
עוברים סבל אכזרי עד מותם.80

בתנאים טבעיים, התקשורת בין התרנגולת לאפרוח מתחילה עוד לפני 

הבקיעה, ואחריה האפרוח נשאר צמוד לאמו, לומד ממנה כישורים נחוצים 

ובלילה ישן תחת כנפיה.81 האפרוחים הבוקעים על מגשי הדגירה הם 

אפרוחים יתומים, שלעולם לא יזכו לפגוש את אמותיהם, וכתוצאה מכך 

הם סובלים מפחד ומחסכים התנהגותיים.

האפרוחים בתעשיית הבשר הם מגזע שעבר עיוות גנטי לגדילה מהירה, 

כך שהאיברים הרווחיים )בעיקר החזה( יגדלו מהר, בעוד הרגליים ואיברים 

אחרים נותרים אפרוחיים )לכך התעשייה מוסיפה שימוש באנטיביוטיקה, 

זרזי גדילה, תרופות, מזון מרוכז ותאורה ממושכת(.82 לכן האפרוחים 

מתקשים ללכת, ורבים מהם סובלים מנכויות, כאבים, בעיות לב וקשיי 

נשימה.83 מחלות הן דבר שבשגרה, ומדי שנה כ-16.5 מיליון תרנגולים ו-900 

אלף תרנגולי הודו מתים בלולים, עוד לפני השחיטה,84 הם מוחזקים במבנים סגורים, רובצים בלשלשת, והאמוניה העולה מהפרשותיהם 

גורמת לכוויות בעורם ולצריבות בעיניהם. ההובלה לשחיטה מתחילה בהרחקת האוכל והמים, לכידה אלימה )הם מוחזקים במהופך, 

לעתים מרגל אחת(, הטחתם לכלובים צרים, וממשיכה בשעות של נסיעה והמתנה מייסרות. התרנגולים סובלים מצפיפות, צמא, פחד, 

שברים ונקעים בגפיים, אברים שנתפסים ונפצעים בסורגים וחום קיצוני במרכז המשאית. ההתעללות נמשכת במשחטות, שם תיעדה 

אנימלס בין היתר השלכת תרנגולים באוויר, מניעת מים בהמתנה ארוכה )עד 20 שעות( בכלובים, והפקרת תרנגולים לגסיסה איטית.85 

אכיפה

משרד החקלאות נמנע זה 25 שנה מהתקנת תקנות לחוק צער בעלי חיים במדגרות, בלולים ובמשחטות. בעקבות עתירה  	
לבג"ץ הותקנו תקנות בעניין הובלת עופות,86 שאף מאפשרות הטלת אחריות על מנהלים בכירים, אך אלו אינן נאכפות כראוי. 

תקנות לצמצום סבל בהמתת בעלי חיים במתקנים שונים אמנם אושרו בכנסת ב-2002, אך לא נכנסו לתוקף שכן שרי החקלאות 

נמנעו מלחתום עליהן.87 ב-2017 משרד החקלאות פרסם טיוטת תקנות חלקית ובעייתית הנוגעת רק להמתה במדגרות ומצמצמת 

דרמטית את רוב תוכנן של התקנות שאושרו ב-2002, וגם זו לא קודמה.88 

המשרד נמנע מהגשת כתבי אישום גם בפרשיות התעללות חמורות במיוחד. דוגמאות: ב-2013 תיעד תחקיר אנימלס  	
במשחטת "זוגלובק" עובדים בועטים בתרנגולים ומשליכים אותם באוויר, ותרנגולים נלכדים במכונות כשראשיהם, רגליהם 

או כנפיהם נתקעים בסורגים. למרות הפרות בוטות של החוק והתקנות החליטה הפרקליטות לסגור את התיק ללא כתבי 

אישום. אנימלס ותנו לחיות לחיות הגישו ערר ובקשה לאישור קובלנה פלילית שנדחו, ועתירה לבג"ץ בנושא תלויה ועומדת.89 

 ב-2016 חשפה אנימלס הכאת תרנגולים למוות במוטות בלול רבייה ביסעור המשווק ל"מילועוף", אך לא הוגש כתב אישום. 
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גם כאשר מוגשים כתבי אישום, משרד החקלאות נוטה להאשים את הש"ג או להסתפק בקנסות זעומים. תחקיר נוסף של אנימלס 

ב"זוגלובק" מ-2015 הוביל לכתב אישום נגד עובדים זוטרים בלבד.90 מדגרות שתועדה בהן השלכת אפרוחים לגסיסה איטית נקנסו 
בסכומים זעומים.91

אין פיקוח. ביקורות השירותים הווטרינריים בלולים מבוצעות באורח רשלני ולא-מקצועי, וממצאיהן סוטים דרמטית מהמתועד  	
בספרות המחקר ובתחקירים. גם כשמתגלים ליקויים, מסתפקים בהערות ולא נוקטים סנקציות.92

המלצות מדיניות

אין לאשר בניית כלובים לתרנגולים בתעשיית הבשר. לאחרונה הוגשה למשרד החקלאות בקשה לאישור בניית כלובים  	
לתרנגולים – מהלך המנוגד לאיסור ההתעללות בחוק צער בעלי חיים ומנוגד לחוק באירופה.93 אישור הבקשה יביא להידרדרות 

דרמטית בתנאי החזקת התרנגולים, הקשים ממילא. כליאת התרנגולים בכלובים תמנע מהם את מעט ההתנהגויות הטבעיות 

שמתאפשרות להם בלולים, תגביל את תנועתם עוד יותר, ותכפה עליהם צפיפות קשה המשולה לכליאה בצינוק.94 

מניעת עודפים. גורמים בתעשיית הבשר טוענים כי מיליוני תרנגולים הם למעשה עודפים ואין ביקוש לבשרם.95 חקיקה שתאפשר  	
ויסות של מספר התרנגולים בהתאם להיקפי השחיטה תמנע סבל 

מתרנגולים שאינם נאכלים.

שיפור האכיפה. יש להכשיר מפקחים, להציב יעדים למספר  	
הביקורות בלולים ובמדגרות, ולנקוט הליכים נגד מפרי חוק. כמו 

כן יש לבצע ביקורות יזומות לאכיפת תקנות הובלת עופות – לבדוק 

את משכי ההובלה וההמתנה ולמצות את הדין עם העבריינים.

התקנת מצלמות פיקוח. יש לממש את החלטת משרד החקלאות  	
מ-2015 על התקנת מצלמות פיקוח במשחטות )לעופות( ובבתי 

מטבחיים )ליונקים(,96 שישדרו בזמן אמת לחדר בקרה של השירותים 

הווטרינריים, ויאפשרו בקרה מתמדת על המתרחש גם כשאין 

מפקחים בשטח, כך שניתן יהיה לפקח על ביצוע הוראות החוק והנהלים ולנקוט בהליכים במקרים של עבירות. היוזמה עלתה 

בהליכים המשפטיים שננקטו בעקבות תחקירי אנימלס. בבתי מטבחיים כבר הותקנו מצלמות ואף בחלק מהמשחטות, אך המהלך 

לא הושלם עקב לחצי המשחטות. משרד החקלאות טען כי על מנת לחייב את המשחטות לשתף פעולה יש להתקין תקנות97 – אך 

המשרד לא קידם את התקנתן, ומכל מקום לא ברור מדוע התקנות נדרשות כאשר החוק ממילא מסמיך את המשרד לבצע אכיפה.

יש להתקין תקנות לביצוע חוק צער בעלי חיים בלולים ובמדגרות. על התקנות להגביל את העיוות הגנטי, להגביל את  	
הצפיפות, לחייב מצע יבש כדי להפחית תחלואה מאמוניה, ולחייב יציאה לחצר ואמצעי העשרה. 

תרנגול בהובלה למשחטה



הזעקה שאינה נשמעת
דגים בתעשיית הבשר

צילום: אופיר בן חמו
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דגים הם הקרבנות הנשכחים והזנוחים ביותר מכל בעלי החיים. הם נכללים בחוק צער בעלי חיים ומוגנים על-ידיו בדיוק כמו כלבים 

או חתולים, אבל מופקרים בפועל להתעללות עצומה בהיקפה )נתונים רשמיים אפילו לא סופרים אותם כפרטים אלא רק לפי משקל 

ה"תוצרת"( וחסרת כל רסן. הוויכוח המדעי הארכאי על יכולתם של דגים לחוש כאב הוכרע,98 וכיום כבר מקובל לפרסם בכתבי עת 

מדעיים מחקרים פסיכולוגיים על דיכאון בדגים99 ומחקרים ניסויים 

הכוללים משימות מורכבות כמו זיהוי פרצופים,100 ספירה עד 1014 או 

הבחנה בין ז'אנרים מוסיקליים.102 מחקרים מהשנים האחרונות גילו כי 

דגים נוהגים לשחק,103 לשתף פעולה,104 לתקשר מידע מורכב,105 ללמוד 

פתרון מבוכים,106 להשתמש בכלים,107 לכלכל את פעולותיהם בהתאם 
לצפי של התרחשויות עתידיות,108 ואפילו לזהות את עצמם במראה.109

עשרות מיליוני דגים110 מפוטמים מדי שנה בישראל בבריכות דגים 

תעשייתיות )ב-30 משקים(111 וכן בכלובי דגים לחופי הים התיכון. מעל 

10 מיליון דגים נוספים נפגעים ונהרגים על-ידי תעשיית הדיג בים התיכון, 

בכנרת,112 בים סוף ובנחלים בישראל.113 

הצפיפות הגבוהה בבריכות מובילה לשורה של בעיות חמורות וכרוניות, אשר גורמות סבל ומוות לדגים: מחסור בחמצן, זיהומים ביולוגיים 

וכימיים ועומס טפילים הן רק כמה מהבעיות הבולטות שבהן, שתועדו בין היתר בתחקיר שערכה אנימלס בבריכות דגים מהגדולות 

בישראל.114 מהצילומים עולה כי מי הבריכות מזוהמים בהפרשות ורוויים בחומרי הדברה, שחלקם נאסרו לשימוש בארץ. למרות זאת 

הדגים נגועים בטפילים רבים, וסובלים מפציעות וממחלות. מרעיבים אותם לימים ארוכים, ממיינים אותם במכונות פוצעות, משליכים 

אותם על הקרקע להיחנק באיטיות, דורכים עליהם, חותכים אותם בעודם בחיים ומקפיאים אותם למוות בייסורים. תחקירים נוספים 

גילו תופעה חוזרת של ייבוש בריכות דגים כשהן עדיין מאוכלסות באלפי או רבבות דגים חיים שהופקרו לגסיסה ממושכת.115 בנוסף, 

בריכות דגים מסחריות פוגעות גם בחיות בר רבות עקב זיהום נחלים, וכן בציפורים נודדות המסתבכות ברשתות מעל הבריכות או 

נורות בידי עובדי המדגה.116 

דגים גם סובלים מאופן המתה איטי ואכזרי, שאינו מוסדר בתקנות צער בעלי חיים או בכללי כשרות. למרות עמדת הארגון העולמי 

לבריאות בעלי חיים )OIE(117 לפיה הימום דגים )חשמלית או מכאנית( לפני הריגתם יצמצם את סבלם,118 למיטב ידיעתנו שיטה זו אינה 

מיושמת כלל בישראל. לפי תחקיר אנימלס במפעל הרג ושיווק הדגים הגדול בישראל, "דגת הארץ", שיטת ההרג הנפוצה היא הקפאת 

הדגים בעודם חיים, כאשר הם גוססים ממושכות ומראים סימני הכרה 
גם חצי שעה לאחר תחילת ההקפאה.119

דגים הניצודים בים באמצעות רשתות או מערכי חכות נדונו לגסיסה 

ממושכת. הדיג האינטנסיבי הביא לדלדול עצום בכמות ובמגוון הדגים 

בכל מקווי המים בישראל )כמו ברוב חלקי העולם( וגם בים התיכון.120 

למרות זאת ההגבלות על דיג מועטות ביותר ובלתי מספקות לצורך 

עצירת המגמה, קל וחומר לשם היפוכה. כך, בין היתר, עדיין מתאפשר 

דיג המוני "עיוור" למיני החיות הניצודות ולגודלן, שקוטל גם בעלי חיים 

שאינם נמכרים למאכל )דגים ממינים שונים ובעלי חיים אחרים כגון צבי 

ים(.121 "רשתות רפאים", רשתות דיג מפלסטיק שיצאו משימוש אך הושארו 
במים, ממשיכות ללכוד ולהרוג בעלי חיים למשך מאות שנים.122

Bryce Groark :צילום

דגים מצופפים במיכל הובלה למפעל
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אכיפה

ב-2016 תוקנו תקנות הדיג,123 המגבילות את הדיג בעונת הרבייה ואת השימוש במכמורות. אך עד היום לא הותקנו  	 העדר תקנות.
כל תקנות מכוח חוק צער בעלי חיים בנוגע ליותר מ-99% מהדגים המוחזקים בידי בני אדם בישראל – בבריכות ובכלובי פיטום 

מסחריים. משרד החקלאות נמנע מלאמץ אפילו את הסטנדרטים המינימליים עליהם ממליץ הארגון העולמי לבריאות בעלי החיים.

התעלמות מתלונות. בשנתיים החולפות הגישה אנימלס תלונות מפורטות המגובות בראיות בנוגע להתעללות חריפה בדגים  	
בבריכות מסחריות )למשל, ייבוש בריכות כשאלפי דגים עוד שוחים בהן(. לא הוגשו כתבי אישום באף אחד מן המקרים.124

המלצות מדיניות

אכיפת חוק צער בעלי חיים בתעשיית הדגים. יש להכשיר פקחים לפעולות אכיפה בבריכות פיטום דגים ובמפעלים,  	
ולנקוט הליכים פליליים במקרים של הפרות חוק. יש להתקין תקנות מכוח חוק צער בעלי חיים בתעשיית הדגים, שבין היתר 

יקבעו סטנדרטים בנושא איכות המים )אחד המדדים המשפיעים ביותר על רווחת הדגים125(, יחייבו ניטור ודיווח מרחוק למנהל 

המדגה ולמשרד החקלאות, ויאסרו על הרג איטי )למשל הקפאת 

דגים בעודם בחיים או ייבוש בריכות עם דגים בתוכן(.

שינוי במדיניות הסבסוד. משרד החקלאות מסבסד את תעשיית  	
הדגים במענקים הנאמדים במיליוני שקלים בשנה, ויש לחדול 

ממדיניות זו – אין סיבה לממן מכספי ציבור תעשייה שגורמת 

מפגעים סביבתיים וסבל עצום לבעלי חיים.

ביטול התכנית להחזרת תעשיית הדגים למפרץ אילת.  	
לאחרונה החליטה הממשלה להחזיר למפרץ אילת את עסקי הדגים 

שהוצאו ממנו לפני יותר מעשור עקב מאבק ממושך.126 זאת על אף 

שבמפרץ אילת עדיין מתים בכל שנה אלפי צבי ים ודגים ממחלות 

ומטפילים שמקורם בכלובי הדגים שהוצאו ממנו לפני יותר מעשור.127 ניסיון העבר המצער מוכיח עד כמה קל להדביק אוכלוסיות 

ימיות במחלות שהן לא מכירות ולהרוג בהן – ועד כמה קשה )אם בכלל אפשרי( להוציא מהים מחלות שכבר החלו להתפשט 

בו. החלטת הממשלה מהווה צו הריסה לאלמוגים, לדגים ולצבי הים שנותרו במפרץ אילת, שכן לא תהיה כל דרך למנוע הפצת 

טפילים, נגיפים וזיהומים אחרים מחוות הדגים, אם ישתמשו במי המפרץ. גם אם החוות התעשייתיות יוקמו הפעם ביבשה ו"רק" 

יוזרמו מים בכמויות גדולות מהמפרץ אליהן ובחזרה – מומחים מסכימים שהדבר לא ימנע מנגיפים ומטפילים לעבור יחד עם המים 

ולהדביק את אוכלוסיות הבר. עמותת צלול, שהובילה את המאבק להוצאת כלובי הדגים, מובילה את המאבק בתכנית ההרסנית, 
בגיבוי כל ארגוני הגנת הסביבה בישראל.128

הרחבת שמורות טבע ימיות קיימות והכרזה על שמורות חדשות בהן ייאסר הדיג, כדי להניח למערכות החיים בים לשקם  	
את עצמן. יש לתקצב אכיפה נאותה של תקנות הדיג הן בשמורות והן מחוצה להן.

תמותה המונית בבריכת פיטום דגים. צילום: אופיר בן חמו
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אחד האתגרים העומדים בפני ממשלות העולם כיום הוא ההתמודדות עם משבר האקלים. לנוכח ההסכמה המדעית על ההשלכות 

הסביבתיות ההרסניות של תעשיות המזון מן החי ותרומתן להתחממות הגלובלית,129 התמודדות עם המשבר חייבת לכלול גיבוש מדיניות 

מזון בת-קיימא, שבמרכזה צמצום משמעותי בצריכת הבשר. נושא זה אינו קשור ישירות לחוק צער בעלי חיים ועל פניו נמצא מחוץ 

לתחום הסקירה של דו"ח זה, אך בחרנו להתייחס אליו בקצרה מהסיבות הבאות:

היקף הפגיעה בבעלי חיים בתעשיות המזון מהחי מושפע מדפוסי התזונה הרווחים ומהמדיניות המעצבת אותם. מדיניות שתקדם 	�

צמצום בצריכת בשר תביא לצמצום מספרם של בעלי החיים המנוצלים במשקים תעשייתיים, ותאפשר גם שיפור בתנאי החזקתם.

בעלי החיים הם הראשונים להיפגע משינויי האקלים ומהרס המערכות האקולוגיות.	�

בשיח על מדיניות מזון הולכת וגוברת ההבנה כי יש צורך בגישה שלוקחת בחשבון את הקשר בין בעלי החיים, בריאות הציבור והסביבה. 

ארגון המזון והחקלאות של האו"ם מגדיר דפוסי תזונה מקיימים כ"בעלי השפעות סביבתיות נמוכות, אשר תורמים לביטחון תזונתי 

ולחיים בריאים לדורות הנוכחיים והבאים. דפוסי תזונה מקיימים מגנים על המגוון הביולוגי והמערכות האקולוגיות ומכבדים אותם, 

מתאימים תרבותית, נגישים, הוגנים וברי-השגה מבחינה כלכלית, מספקים מבחינה תזונתית, בטוחים ובריאים, תוך מיטוב המשאבים 
הטבעיים והאנושיים".130

הנחיות התזונה העדכניות של משרד הבריאות מדגישות את הקשר בין בריאות וסביבה, ומעודדות צמצום בצריכת בשר וביסוס התפריט 

בעיקר על הצומח, ברוח עקרונות התזונה הים תיכונית.131 זאת תוך שימת דגש על צריכת קטניות, כמקור עשיר במיוחד לחלבון שיכול 

להחליף מקורות מהחי )צריכת בשר התרנגולים בישראל היא מהגבוהות בעולם, וחורגת בהרבה מהמלצות הצריכה של משרד הבריאות132(. 

בטווח הארוך, תזונה בת-קיימא תבטיח ביטחון תזונתי לתושבי המדינה ולדורות הבאים, ותצמצם את התחלואה במחלות כרוניות הקשורות 

בתזונה לקויה. משרד הבריאות מתריע כי "ישראל מובילה את טבלאות הצריכה של מזון לא בריא ובעקבות כך את נתוני התחלואה. 

]...[ השמנה, תזונה לקויה והמחלות הכרוניות הקשורות אליהן, ובהן סוכרת, מחלות לב, כלי דם וסרטן, מהווים את גורמי התמותה 

והתחלואה המובילים בישראל. ]...[ כ-10,000 איש מתים מדי שנה כתוצאה מהשמנה ותזונה לקויה )כ-23% משיעורי התמותה(. ]...[ 

בשנים האחרונות חלה עלייה דרמטית בשכיחות ההשמנה: כ-30% מן הילדים בכיתות ז', ומעל 50% מהמבוגרים סובלים מעודף משקל 

והשמנה. ]...[".133 שיעור ההשמנה ועודף המשקל גבוה יותר בקרב אוכלוסיות מוחלשות.134 לפי מכון טאוב, בקרב אוכלוסיות מוחלשות 
צריכת הירקות והפירות נמוכה יותר.135

עידוד תזונה נכונה גם יחסוך כספים למערכת הבריאות: לפי נתוני משרד הבריאות, "ההוצאה של קופות החולים על מבוטח הלוקה 

בעודף משקל חמור עומדת על פי 1.7 ממבוטח במשקל תקין".136 תזונה נכונה שתיטיב עם בריאות הציבור עשויה לשפר את הפריון 

במשק ולהקל על העומס על מערכת הבריאות הציבורית.
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המלצות מדיניות

גיבוש מדיניות תזונה בת-קיימא וקביעת צעדים ליישומה, בין היתר במסגרת הפעילות של משרדי הבריאות, החקלאות,  	
הגנת הסביבה, האוצר והכלכלה. זאת במטרה לצמצם את הנזקים הסביבתיים מתעשיית המזון, ולעודד תזונה בריאה וידידותית 

לסביבה. המדיניות תחתור לצמצום משמעותי בצריכת הבשר ולהגברת הצריכה של מזונות מלאים מהצומח, בהתאם להמלצות 

משרד הבריאות.

הטמעת המדיניות בתקצוב וסבסוד חקלאות ומפעלי מזון. בהקצאת תקציבים יש לתעדף חקלאות צמחית מקומית על  	
פני חקלאות חי, ולהקצות תקציבים לפיתוח מקבילות בשר מהצומח ולתמיכה במפעלים המייצרים אותם.

הקצאת תקציבים לליווי מוסדות וחברות שמבקשים לשפר את המזון שהם מייצרים או מגישים ברוח התזונה המקיימת.  	
ליווי מקצועי של תזונאים ושל אנשי מטבח יקל על תאגידי הסעדה ועל מוסדות )כגון פנימיות, ישיבות, בתי חולים( להציע מזון 

בריא, טעים ובר-קיימא.

תכנון מחדש של סל המוצרים בפיקוח מחירים והחלפת מזונות לא-בריאים במזונות מלאים מהצומח. יש לבחון דרכים  	
נוספות להוזלת מזונות בריאים על מנת להנגישם לכלל האוכלוסייה.

הרחבת פרויקט "יום שני ללא בשר" במוסדות ציבור, והנגשת אופציות למנות צמחיות טעימות ומזינות במטבחים מוסדיים  	
בכל ימות השבוע. הכנסת וחלק ממשרדי הממשלה )משרד המשפטים, משרד החוץ, המשרד להגנת הסביבה( כבר הצטרפו ל"יום 

שני ללא בשר", והרחבתו תסייע לצמצום צריכת הבשר וגיוון המנות מהצומח במטבחים מוסדיים.

התווית עקרונות מנחים למדיניות רכש המזון של מוסדות ציבור, שבמרכזם יעדים לצמצום צריכת הבשר. משרד החינוך  	
כבר אסר מכירה והגשה של בשר מעובד בבתי-ספר ובגני-ילדים,137 ויש להרחיב מגמה זו למוסדות נוספים. ניתן ללמוד מהדוגמא 

של ניו-יורק: על-פי תכנית Green New Deal של ניו-יורק, צריכת בשר הבקר תקוצץ בחצי וצריכת הבשר המעובד תופסק לחלוטין 

במוסדות העירוניים, בהם בתי חולים, בתי ספר ומתקני כליאה.138 

סימון אזהרות על אריזות מוצרי בשר מעובד המכילים רכיבים מסרטנים. כמו כן, יש לסמן אזהרות על מוצרי  	
עוף וביצים שעלולים להכיל סלמונלה וקמפילובקטר, כפי שהמליץ מבקר המדינה ובהתאם לנהוג בארה"ב.139 הסימון יגביר את 

השקיפות אל מול הצרכנים.

במישור הסביבתי, יש להחיל את עקרונות "המזהם משלם" ו"המשתמש משלם" בתעשיות חי )עלויות טיפול בשפכים,  	
בפגרים ובהפרשות(.

במישור החינוכי, יש לחנך לתזונה בת-קיימא בבתי ספר על מנת להטמיע הרגלים בריאים וידידותיים לסביבה כבר בגיל  	
צעיר. יש לשלב בתכניות הלימודים הקבועות תכנים שעוסקים בהשלכות הסביבתיות של תעשיות הבשר, ומעודדים חמלה לבעלי 

חיים ומודעות לתנאי החזקתם במשקים התעשייתיים, כפי שממליץ הדו"ח "פדגוגיה מוטת עתיד" של משרד החינוך.140 
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מקורות
חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, תשנ"ד–1994.  1

נראה כי ועדת החינוך נבחרה בהיותה ועדה שאמורה לייצג אינטרס ציבורי רחב ופרספקטיבה ערכית, וזאת על מנת לאזן את האינטרסים המיוצגים על-ידי משרד החקלאות. השופטת טובה שטרסברג-כהן התייחסה   2
לסוגיה בפסק הדין בעניין פיטום האווזים )בג"ץ 9232/01: "נח" ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנת בע"ח נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'(: "ההוראה האמורה מכילה מערכת איזונים פנימית. אף שהממונה על 

החוק הוא שר החקלאות, דורשות התקנות המותקנות על ידו את אישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת. תפקיד האחרונה – כך נראה – הוא להבטיח כי בעת התקנת התקנות יינתן משקל ראוי לאינטרס ההגנה על 
בעלי החיים".

העתירה הראשונה בדרישה להתקנת תקנות הוגשה על-ידי מחוקק חוק צער בעלי חיים, ח"כ אברהם פורז )בג"ץ 95/99: ח"כ אברהם פורז נ' שר החקלאות ופיתוח הכפר(. מאז הוגשו עתירות נוספות של אנימלס ותנו   3
לחיות לחיות.

תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא לצרכים חקלאיים(, תשס"ט–2009.  4
תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )הובלת עופות(, תשע"ב–2011; תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )הובלת בהמות(, תשס"ו-2006.   5
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Psychology 28.

 .http://www.letlive.org.il/?p=4019 :2 ובתחקיר תנו לחיות לחיות מ-2014, ששודר בחדשות https://anonymous.org.il/art741.html :התנאים תועדו בין היתר בתחקיר אנימלס ב-2010, ששודר בכלבוטק  71
מחקרה של ליאת מורגן בהנחיית ד"ר טל רז באוניברסיטה העברית מתואר בפרוטוקול הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי חיים מיום 4.4.2019.  72

בג"ץ 3993/12 תנו לחיות לחיות ואנונימוס נ' שרת החקלאות ופיתוח הכפר.   73
תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים(, תשע"ה-2015. המאבק להתקנת התקנות מתואר במאמר: וולפסון, יוסי )2015( "שנות החזיר", מעשי משפט כרך ו'.  74

בג"ץ 927/18 תנו לחיות לחיות נ' משרד החקלאות ופיתוח הכפר. טענות הווטרינר מובאות כנספח לתגובת העותרת מיום 7.7.2019. בתגובה מיום 6.1.1.2018 הודה המשרד כי לא בוצעו ביקורות מאז עזיבת הווטרינר;   75
ב-26.9.2019 הודיע כי ביצע 4 מתוך 14 ביקורות שתוכננו; וב-24.10.2019 דיווחה העותרת על ליקויים בביקורות הבודדות שבוצעו והעדר צעדי אכיפה נדרשים.



מקורות  25 שנה לחוק צער בעלי חיים  34

ת"א 44882-07-18 תנו לחיות לחיות נ' מ.א.ע גידול בע"ח בע"מ ואח'; ת"א 38969-12-16 תנו לחיות לחיות נ' י.ע.ר שווק )ע.א.ש( בע"מ ואח'.  76
פרוטוקול הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי חיים מיום 4.4.2019. דוגמאות לאמצעי העשרה פשוטים שהוספו למכלאות: מצע קש או יוטה, חבלי כותנה, מתקנים לעיסים מסיליקון, וכד'.  77

http://www.ofotm.org.il/Media/Doc/pdf.202018%ב-2018 שווקו 240,381,000 אפרוחי פטם, 8,448,000 אפרוחי הודו. המועצה לענף הלול )2019( "פטמים - נתונים כמותיים 2018", פטמים20%סופי  78 
http://www.ofotm.org.il/Media/Doc.pdf.201%המועצה לענף הלול )2019( "בשר הודו - נתונים כמותיים 2018":כמותיים20%הודו20%דצמבר 

מספר האפרוחים הזכרים בתעשיית הביצים לא פורסם ומוערך בכ-5 מיליון. 
מכתב מד"ר דגנית בן-דב, הממונה לפי חוק צער בעלי חיים, למנהלי מדגרות מיום 14.1.2007.  79

https://anonymous.org.il/through-their-eyes :ראו למשל  80
 .Edgar, Joanne, Suzanne Held, Charlotte Jones and Camille Troisi  )2016( "Influences of Maternal Care on Chicken Welfare", Animals 6)1(, 2  81

 European Commission - Health & Consumer Protection Directorate General, The Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare )SCAHAW( )2000( "The Welfare of  82
Chickens Kept for Meat Production )Broilers(".

שם.   83
אנו משערים כי מדובר בהערכה שמרנית ובפועל המספרים גבוהים יותר. הנתון מתוך הדו"ח: המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ומרכז המועצות האזוריות )2015( "תוצרי הלוואי בחקלאות בישראל".  84

.https://animals-now.org/investigations/chicken; https://anonymous.org.il/milu-of :תחקיר אנימלס במשחטות מילועוף ועוף הגליל ;https://chicken.org.il :תחקירי אנימלס במשחטת זוגלובק  85
תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )הובלת עופות(, תשע"ב–2011.  86

טיוטת תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )מניעת סבל בהמתה(, התשס"ב–2002.  87
טיוטת תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )תנאי החזקה ואופן המתה של אפרוחים והשמדה של ביצי דגירה במדגריות(, התשע"ז–2017.  88

בג"ץ 5437/19: תנו לחיות לחיות ואנימלס נ' משרד החקלאות.  89
ת"פ 34097-06-18 מדינת ישראל – משרד החקלאות נ' סואעד ואח'.  90

כך למשל, ב-2012 סגר משרד החקלאות עסקת טיעון שבמסגרתה הוטל על מדגרת "רמית" קנס של 60 אלף ש"ח בלבד )ת"פ 29579-10-11 מדינת ישראל נ' רמית רבית הודים ואח'(. ב-2015 עסקת טיעון עם מדגרת   91
"נורדיה" הובילה לקנס של 15 אלף ש"ח בלבד )ת"פ 51225-10-13: משרד החקלאות – היועץ המשפטי נ' נורדיה מדגריות - שותפות מוגבלת ואח'(.

כך למשל, מדו"ח השירותים הווטרינריים לשנים 2016-2018 )ראו הערה 49( עולה כי היעד לשנת 2017 היה "ביקורת אחת למשק בשנה", וגם הוא לא בוצע. ממענה לבקשת חופש מידע שהגישה תנו לחיות לחיות   92
שהתקבל ב-10.7.2019 עולה כי בביקורות בלולים ב-2018 לא נמצא ולו תרנגול אחד הסובל מצליעה, ולא נמצאו תרנגולים הסובלים מכוויות ברגליים. למרבה הצער, מדובר בממצאים תלושים מהמציאות, שכן הניסיון 

 וספרות המחקר מלמדים כי מרבית התרנגולים סובלים מצליעה:
.Granquist, E.G., G. Vasdal, I.C. De Jong and R.O. Moe )2019( "Lameness and its Relationship with Health and Production Measures in Broiler Chickens", Animal 13)10(:2365-2372 

.Knowles, Toby G. et al. )2008( "Leg Disorders in Broiler Chickens: Prevalence, Risk Factors and Prevention". PLoS ONE 3)2(: e1545, 2008. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0001545 
 Bradshaw R.H., R.D. Kirkden and D.M. Broom )2002( "A Review of the Aetiology and Pathology of Leg Weakness in Broilers in Relation to Welfare", Avian and Poultry Reviews 13)2(:

.45-103
גם כוויות ברגליים הן תופעה נפוצה מאוד:

.The European Commission )2000( "The Welfare of Chickens Kept for Meat Production )Broilers( – Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare", p.39
.Broom, D.M. and N. Reefmann )2005(: "Chicken Welfare as Indicated by Lesions on Carcases in Supermarkets", British Poultry Science, 46)4(: 407-414

.EU Council Directive 2007/43/EC :הדירקטיבה האירופית מחייבת החזקת תרנגולים בתעשיית הבשר על גבי רפד  93
ראו סקירה של הפגיעה ברווחת התרנגולים בלולי כלובים וחשש לעלייה בסיכון לסלמונלה:   94 

.Shields, Sara and Michael Greger )2013( "Animal Welfare and Food Safety Aspects of Confining Broiler Chickens to Cages", Animals 3: 386-400 
 בעניין סטרס גבוה, חבלות ושברים בלולי כלובים, וכן היבטים כלכליים ראו גם:
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Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 63:317-322 
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פרוטוקול מס' 856 מישיבת ועדת הכלכלה, 14 בנובמבר 2018: הצעת חוק המועצה לענף הלול )תיקון - ויסות הייצור והשיווק של תוצרת הלול(, התשע"ז–2017 )פ/4353/20(.  95
"משרד החקלאות עולה שלב נוסף במיגור תופעת ההתעללות בבעלי חיים, ומורה על התקנת מצלמות בבתי מטבחיים ומשחטות שישדרו לחדר בקרה במשרד", הודעה לתקשורת של משרד החקלאות, 27.12.2015:  96 

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2015/pages/Cameras_in_slaughterhouses.aspx.
ראו גם הערה מס' 68 בעניין מצלמות בבתי מטבחיים. 
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 Gómez-Laplazaa, Luis M., Eva Díaz-Soteloa , Robert Gerlaib )2007( "Quantity Discrimination in Angelfish, Pterophyllum Scalare: A Novel Approach with Food as the Discriminant",
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 Bshary, Redouan, Andrea Hohner, Karim Ait-el-Djoudi and Hans Fricke )2006( "Interspecific Communicative and Coordinated Hunting between Groupers and Giant Moray Eels in the  104
 Red Sea", PloS Biology, 4:2393-2398; Reebs, Stephan G. )2011-2014( "Cooperation in Fishes", Université de Moncton, Canada, http://www.howfishbehave.ca/pdf/cooperation.pdf ; Vail,

Alexander L., Andrea Manica and Redouan Bshary )2014( "Fish Choose Appropriately When and With Whom to Collaborate", Current Biology, 24:R791-R793.
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כמעט כל ה"ייצור" המקומי של דגים מקורו בחקלאות מים )כ-80% מבריכות יבשתיות ומעל 15% מכלובים בים התיכון( ופחות מ-5% מקורו בדיג. כ-40% מדגי הבריכות הם אמנונים; 25% - קרפיונים; 15% - דגי בורי;   110
https://www.moag. :9 ,4 'ו-20% מתחלקים בין פורל, מוסר, בס, דניס, אדמונית, אמור, כסיף, ברמונדי ולברק. בר נחום, זיו )2019( "ענף המדגה בישראל – תמורות על פני זמן וסיכום שנת 2018", משרד החקלאות, עמ

gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Documents/fishery_industry.pdf.
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בניגוד לענפי חקלאות חי יבשתיים, משרד החקלאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא אוספים ומפרסמים נתונים על מספר בעלי החיים בענף המדגה, אלא רק על משקליהם הכוללים. אולם ניתן להעריך בביטחון 
כי מדובר בעשרות מיליוני דגים בשנה לפי חילוק משקל ה"תוצרת" במשקל הדג הממוצע. כמו כן, בישראל ישנן גם מספר בריכות מסחריות לדגי "נוי".

 mako ,'"מספר המשקים המגדלים דגים בישראל הצטמצם מ-64 משקים בשנת 1990 ל-30 בלבד בשנת 2017" – מתוך כתבה פרסומית של ארגון מגדלי הדגים: "ענף דגי הבריכות בישראל- גאווה לחקלאות הישראלית"  111
)18.6.18(: https://www.mako.co.il/food-cooking_magazine/Israeli_taste-fish/Article-eb443f455121461006.htm.

הדיג חיסל כמעט את אוכלוסיית הדגים הטבעית בכנרת, ומשרד החקלאות מאכלס בה מדי שנה מיליוני דגיגים מגידול מלאכותי, לא מקומיים בחלקם, שנוטים שלא לשרוד זמן רב.   112
עשרות מיליוני דגים נוספים מיובאים לישראל מדי שנה – כ-80% מהדגים הנצרכים בארץ.  113

.https://www.kan.org.il/item/?itemid=35372 ,)1.8.2018( מכוסים בחרא של עצמם': מה עובר על הדגים בדרך לצלחת", כאן חדשות'" )גליק, יפעת )2018  114 
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 .)ynet )27.5.2019 ,"ארליכמן, ארז )2019( "תיעוד: דגים גוססים ומתים במדגה בטירת צבי  115

.https://www.kan.org.il/item/?itemid=39737 ,)4.10.2018( מי יגן על השקנאים?", כאן חדשות" )אשר, איתי )2019  116
."OIE )2012( "Aquatic Animal Health Code: Chapter 7.3. Welfare Aspects of Stunning and Killing of Farmed Fish for Human Consumption  117

."European Commission Directorate-General for Health and Food Safety )2017( "Welfare of Farmed Fish: Common Practices During Transport and at Slaughter - Final Report  118
הממצא תואם את הספרות המדעית בנושא, לפיה בהקפאה במי קרח דגים מאבדים הכרה לאחר פרק זמן שנע בין 12 דקות במינים מסוימים למספר שעות במינים אחרים:  119 

.Poli, B.M., G. Parisi, F. Scappini, G. Zampacavallo )2005( "Fish Welfare and Quality as Affected by Pre-Slaughter and Slaughter Management", Aquaculture International,13)1-2(:22-49
מדובר בחלק ממגמה עולמית של חיסול החיים בים, בעיקר עקב דיג-יתר. כתב העת המדעי הנחשב Science פרסם מחקר שזכה לפרסום רב, אשר העריך כי דיג מסחרי חיסל כבר 90% מהדגים, ובקצב הנוכחי   120

 האוקיינוסים עלולים להתרוקן מדגים עד שנת 2048:
 Worm, Boris, Edward B. Barbier, Nicola Beaumont, J. Emmett Duffy, Carl Folke, Benjamin S. Halpern, Jeremy B. C. )2006( “Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services”,

Science, 314:787-790, DOI: 10.1126/science.1132294.
כפי שמרמז עצם המנהג להשאיר את מערכי החכות ללילה במים, הקורבנות נידונים למוות אטי במיוחד. פרנסואה פואסו הוא אחד המומחים בכל הנוגע להישרדותם של דגים לאחר שנלכדו. במחקר שפרסם בשנת   121

2009, נבדק שיעור הישרדותם של דגים במערך חכות. שיעור ההישרדות במשך עד 8 שעות לאחר הלכידה היה 29-23 אחוזים בקרב כרישים משני מינים, בעוד שרק 8% מכלל דגי החרב והרעמתנים שרדו. בין שלושה 
מיני טונה ניכרו הבדלים קיצוניים בשיעור ההישרדות: 27-1 אחוזים. מעבר לגסיסה הממושכת שעולה מנתונים אלה, מובן מאליו שהמנהג של שחרור "שלל הלוואי" בחזרה למים לא יכול להועיל לרובם הגדול של 

.)Poisson , François )2009( "Fate of the Fish Caught on Longline Gears and Potential Mitigation Measures", IOTC Working Party on Ecosystems and Bycatch )WPEB :הקורבנות. למקור
."World Animal Protection )2018( "Ghosts Beneath the Waves  122

תקנות הדיג, 1937, תק' תשע"ז-2016, קודמו לאחר מאבק ממושך שהובילה החברה להגנת הטבע, שאנימלס ותנו לחיות לחיות לקחו בו חלק.  123
למשל: ב-1.8.2018 אנימלס הגישה תלונה על התעללות בדגים בקיבוצים כפר מסריק וניר דוד ובמפעל "דגת הארץ". ב-23.8.2018 הגשנו בקשה לפתיחה בחקירה בגין תמותה המונית של דגים בקיבוצים ניר דוד   124

ושלוחות. ב-6.5.2019 הגשנו בקשה לפתיחה בחקירה בגין התעללות בדגים ויצירת מפגע סביבתי בבריכות של קיבוץ טירת צבי. כל הבקשות נשלחו בצירוף ראיות מפורטות ליחידת הפיצו"ח במשרד החקלאות. התלונות 
הוגשו על-ידי הקליניקה לצדק סביבתי והגנה על זכויות בעלי חיים באוניברסיטת תל אביב.
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