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 שלום רב,

 רובצת בהמהב י הטיפולהלובנ עמידה איפגיעה חמורה ברווחת פרות ו: הנדון

 סביבתית באוניברסיטת בר אילן בשם לרגולציה הקליניקה אני מתכבד לפנות אליכם בעניין הנדון מטעם  .1
 ."לחיות לחיות "תנו עמותת

כדי לצמצם את הפגיעה בבעלי החיים, קבע מחוקק המשנה  רווחתם.פגיעה בבעלי חיים כרוכה בהובלת  .2
 )א( 6"(, בסעיף התקנות)להלן: " 2006-ו"תשס( בהמות הובלת( )ח"בע הגנה על) חיים בעלי צער תקנותב

י רכב מקרים בהם חל איסור להוביל חיית משק. סעיף קטן )א( קבוע כי "לא יטעין אדם בהמה בכלמספר 
  ( אם היא חולה או פצועה..."1לצורך הובלתה" ... ")

ההובלה מסכנת את רווחת בעל החיים במיוחד אם מדובר בבעל חיים שלא מסוגל לעמוד על רגליו. לפיכך  .3
 לעמוד מסוגלת שהיא ובלבדנקבע שניתן במקרים מסוים להוביל בעל חיים חולה או פצוע לשחיטה דחופה "

 ".עצמה בכוחות

מעברן של פרות שאינן  על לפקח "( נועדהנוהל)להלן: " (3.-0.104: רובצת )מספר הנוהל הטיפול בהמה נוהל .4
 יםמיותר וסבל לטלטול תגרום לא זו שהעברה מוודא זה נוהל. למשחטה מהמשק מסוגלות לעמוד על רגליהן

 בתנאי עמידה כדי תוך, מוסמך וטרינר י"ע שנעשות וגופניות רפואיות בדיקות באמצעות , וזאתפרותה של
הנוהל נסמך על סעיף . למשחטה הרובצת הבהמה הובלתעל  איסור בהם חל תנאים הנוהל אף קובע .הלוהנ
 מחייבות שהנסיבות ראה אם הובלה להתיר, שיירשמו מיוחדים מטעמים, המנהל רשאי( הקובע כי "2)ב( ) 6

  .זאת

מהנתונים שיש בידינו התקנות. בעבר, פנו תנו לחיות לחיות בהשגה על הנוהל בטענה כי אינו עומד בדרישות  .5
אף על המינימום שקובע הנוהל אין הקפדה. הפגיעה בפרות קורסות חמורה שבעתיים שכן לא זאת עולה כי 

פרות ובניגוד התעללות במיושם באופן לקוי ביותר תוך  בלבד שהנוהל מעניק הגנה שאינה מספקת, הנוהל
 לחוק צער בעלי חיים. 
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תנו לחיות לחיות פנתה למשרד החקלאות בבקשה לקבל את כלל בשל החשש מאופן יישום הנוהל,  .6
בקשות לשחיטה  14-, הכוללים מסמכים הנוגעים לעמודים 40האישורים שניתנו על פי הנוהל. נמסרו לנו 

 . דחופה

 1:על ידי ווטרינרים ממשלתיים שאושרולשחיטה דחופה בבקשות  ליקויים רבים וחמורים כאמור, התגלו .7

– רישום תעודתו וטרינר תעודת, העברה אישור, בקשה טופס :טפסים הגשה של ארבעה הנוהל דורש .7.1
 .מסמכים חסרים שהוגשו הבקשות בכל

כלל הנימוקים שניתנו לאישור הבקשה אינם חריגים ואינם מצדיקים כשל עצמם שחיטה דחופה, אחת  .7.2
 .הבקשות אף אושרה בנימוק "לבקשת הבעלים"

 מראה זה דבר במיוחד חמור במצב מדובר. המשק מאותו היום באותואושרו שלוש שחיטות דחופות  .7.3
 רצון עם קו שמישר שבשגרה כדבר הנוהל את הוטרינרים מאשרים בהם נסבלת הבלתי הקלות יתר את

 .הבהמה הגנת עם ולא המשק בעלי

 שייכת מרדכי כפרמחוזות. משק  ממספר וטרינרים שונים על ידימרדכי  כפר שקניתנו למ האישורים .7.4
נוהל היא ללשכת השפלה לשחיטה דחופה על פי הוהסמכות למתן אישור , גדרות זוריתא למועצה

 אבן . ד"ר בוריס14מתוך  אישור אחד בלבד רק על חתום , ראש הלשכה,ינקלוביץ' מריו ר"ד .וההר
 3ד"ר אבי וסרמן מלשכה וטרינרית השרון חתום על  אישורים. שניחתום על  ,גולןושכת גליל מל ,טוב

מחוקים או שלא מופיעים כלל כיוון שהטופס של אישור  הווטרינריםאישורים שמם של  6-ב בקשות.
 14העובדה שהווטרינר הממשלתי הממונה על המשק אישר רק מקרה אחד מתוך  י חסר.הווטרינר

 יקוי חמור בהליכי האישור.מקרים שאושרו מצביעה על ל

 מפורטים , אושרו שתי בקשות בהן לאאחד במסמך יחד בהמות 2 על וטרינר ניתן אישורכמו כן,  .7.5
 שעת מילוי הטופס כנדרש. נהלמרות שלא צויארבע בקשות אושרו ו קליניים סימנים

טרינרים וומסמכי הבקשות והאישורים חושפים ליקויים רבים, הן בהתנהלות המשק והן בהתנהלות ה .8
התנהלות זו היא בניגוד חריף לנוהל ולמטרתו, בניגוד לתקנות ותוך פגיעה חמורה בבעלי  הממשלתיים.

  החיים.

אף אם תתקבל העמדה כי הנוהל מאפשר הובלה של פרה קורסת, אישור להובלה יינתן אך ורק "מטעמים  .9
 זאת".  מחייבותשירשמו" ובתנאי ש"הנסיבות מיוחדים 

 דחופה מאושרות כיום בניגוד בוטה לחוק ולתקנות. הובלות לשחיטה .10

                                                           
 ראו טבלה המסכמת את האישורים לשחיטה דחופה שניתנו על פי הנוהל 1
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   :מבקשים שתפעלאנו  לפיכך, .11

 ;לעצור לאלתר את מתן ההיתרים להובלה של בעלי חיים שקרסו .11.1

 ;רובצת בהמה לנוהל בניגוד השונים טרינריםוהו י"ע שניתנו האישורים מתן את לחקור .11.2

 ;כדין שלא הבהמות שחיטת את שאישרו וטרינריםוה כנגד משמעתיים בצעדים לנקוט .11.3

שכן ככל שעלה בידינו  קורסות פרות של הגדול המספר בשל מרדכי כפר משק את לחקור .11.4

  ;לזהות, רוב רובן של הבקשות הוגשו על ידי משק כפר מרדכי

ולבחון האם לא בוצעו הובלות ללא לחקור מדוע התקבלו מסמכים אך ורק ממשק כפר מרדכי  .11.5
 . בשקים אחרים אישור הווטרינר הממשלתי

 לטיפולך המהיר אודה. .12

 בברכה,        

 עו"ד יותם שלמה        

 מנהל הקליניקה לרגולציה סביבתית        

 

 המכתב הוכן בסיוע הסטודנטית רבקה לקו


