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 :לכבוד

 עו"ד אפרת הדס

 הלשכה המשפטית

 משרד החקלאות

 שלום רב,

 נוהל תמיכה מנהלי לטיפול בהסדרה סביבתית של מפטמות בקרהתנגדות להנדון: 

קידום מדיניות לצמצום הנזקים כך שהוחלט להקצות את כספי התמיכות למברכים על אנו  .1

אולם, גם כספים אלו יש להקצות באופן השומר על  .הסביבתיים הנגרמים מתעשיית הבשר

 עקרונות סביבתיים.

 זיהוםהגורמים לוהגבוה ביותר משאבים הצריכת בשר בקר הוא אחד ממוצרי המזון בעלי  .2

רה דיקלר ומידד שיהחוקרים כולל זיהום מים, אדמה ופליטת גזי חממה. הרב ביותר 

כי פליטת גזי החממה מחזור חיים,  ניתוחבמצאו כי  קיסינג'ר מאוניברסיטת בן גוריון

מחקר  1.חמצני-טון פחמן דו 4שהווה ערך למעל שמקורו בעגלים מיובאים להפקת טון בשר 

של גיא מילמן מאוניברסיטת תל אביב בשיתוף האגודה לצדק סביבתי מצא כי פליטות גזי 

מאלו של העשירון  70%-כים במוצרי מזון שצורך העשירון העליון גבוהות בחממה הכרו

 התחתון. הסיבה העיקרית לפער זה היא היקף הצריכה של מזון מהחי. 

, קבעה כי יש להשתמש 2006התוכנית האסטרטגית של המשרד להגנת הסביבה, עוד בשנת  .3

 וניתוח ההשפעה החברתית של מדיניות סביבתית בכלי של ניתוח מחזור חיים של מוצר

 בקביעת מדיניות. 

הללו, יש להימנע ממתן תמיכות באופן שיקדם צריכת בשר ללא  לאור הנתונים הסביבתיים .4

  הפנה של העלויות הסביבתיות וללא הגנה מספק על רווחת בעלי החיים.

בשנים האחרונות מדינת ישראל יישרה קו עם מדינות מפותחות ופועלת לקדם עקרונות של  .5

 2ת הממשלה בנושא תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא בישראלהחלטפיתוח בר קיימא. 

 קובעת כי:

 נקיטה באמצעים לעידוד חקלאות חסכנית במשאבים.שר החקלאות ופיתוח הכפר יפעל  .5.1

יטול סובסידיות ותמריצים שאינם תואמים עקרונות פיתוח אפשרות ב שר האוצר יבדוק .5.2

 .קיימא, לרבות תמריצים לשימוש יתר במים, אנרגיה, קרקע וחומרי גלם-בר

                                            
1 Shira Dickler and Meidad Kissinger, Sustainable Food Systems in the 21st Century—Considering the 
Natural Capital Embodied in Israeli Meat Consumption, 2013. 

 .14.05.2003יום , פורסמה ב246מס. החלטת הממשלה  2
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בקר אינה חסכונית במשאבים ומתן סובסידיות להרחבת התפוקה של תעשיית הבשר  .6

אי ביחס התעשייה מעניקה תמריץ לשימוש יתר ביחס לחלופים, הן ביחס לבשר עופות ובווד

 לחלבון מן הצומח שיעיל בהרבה מבחינת צריכת משאבים ביחס לחלבון מהחי. 

העקרונות את  הענקת סובסידיות למוצר מזהם הנצרך על ידי בעלי הכנסה גבוהה סותרת .7

כפי שנוסחו על ידי וועדת המנכ"לים ובכלל זאת את העקרונות בדבר  לפיתוח בר קיימא

ניהול אינטגרטיבי, המזהם משלם, המשתמש משלם, יעילות אקולוגית, שוויון פנים דורי 

ושוויון בין דורי, קידום צריכה בת קיימא, קביעת ערך כלכלי למשאבי הסביבה והתייחסות 

 חוצת גבולות מיניים ומנהליים. 

 מציעים שהנוהל יתוקן באופן הבא: וצם את הפגיעה בעקרונות הללו, אנבכדי לצמ .8

מפטמות צריכות לעמוד בדרישות הקבועות במסמך "מדיניות, הנחיות וקריטריונים  .8.1

לתכנון מבנים חקלאיים" שפרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתנאי מקדים לקבלת 

י להפעלת מפטמה וקל הגנה על מי תיהום מזיהום צריכה להיות תנאי בסיסמענק. 

  וחומר לקבלת מענק.

. הקמת , כולל עבור עדרים במרעהיש להגביל את המענק לשיפור מפטמות קיימות .8.2

 מענק הסתגלות. –מפטמות חדשות סותרות את מהות המענק 

המענק צריך לשמש לקידום הגנה על הסביבה מעבר לדרישות סביבתיות בסיסיות.  .8.3

 למשל, שימוש באנרגיה מתחדשת.

לדרוש כי מבקש מענק יהיה בעל רישיון עסק בתוקף ושלא מתקיימים כנגדו הליכים  יש .8.4

 הקשורים לניהול המפטמה.

בהתייעצות עם  עמידה בהוראות צער בעלי חייםלהבטחת  קריטריונים ברוריםקביעת  .8.5

 נים למען בעלי חיים הקבועים, כמשמעותם בחוק צער בעלי חיים.ארגו

על מבקש מענק להציג תוכנית עבודה עם לוח זמנים ברור להשלמת התוכניות עבורן  .8.6

 מבוקש המענק. 

 בברכה,

 עו"ד יותם שלמה,

 מנהל הקליניקה

 העתקים:

 , עו"ד אפרת ורד, הלשכה המשפטית, משרד החקלאות

 עו"ד אפרת אביאני, היועצת המשפטית, משרד החקלאות

 וחקיקה, משרד המשפטיםעו"ד שרון רוברטס, מחלקת ייעוץ 
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 חיים, השירותים הווטרינרים-ד"ר דגנית בן דב, הממונה לפי חוק צער בעלי

 חיים, המשרד להגנת הסביבה-גב' גלי דוידסון, ראש אגף צער בעלי

 זסק, הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה-עו"ד טל רותם

 


