
בבית המשפט המחוזי ת"צ 62868-10-13
בירושלים ת"צ 68292-10-13
ת"צ 63489-10-13
בפני כבי השופטת

כנפי שטייניץ

המבקשים: 1. אהרון מוגדרי _^________
ע"י ב"כ עו"ד ידין עילם ו/או שירה הרצנו ב<רושל<םבית המשפט המחוזי

כ/1� 1 0 משדי רוטשילד 4 תל-אביב-יפו 66881 ,"0? י
טל: 03-5606080 פקס: 03-5606083

1. נעה ארז —;—

ע"י ב"כ עוה"ד האני טאנוס ו/או יוהי גבע
מרוד אבו עוביידה 2 ת.ד. 49128 ירושלים 91491

טל: 02-6274904 פקס: 02-6283238

3. אריאלה ברוכמן

4. יעקב מנשה

שניהם ע"י ב"כ עוה"ד רם גורודיסקי ו/או גל גורודיסקי ו/או אבי מור יוסף
מרחי יהודה הלוי 75 תל-אביב

טל: 03-5605222 פקס: 03-5663660

- ג ג ד -

המשיבה: תשלובת נקניק נהריה כשר זוגלובק 1972 בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד ראובן בילט ו/או טלילה רוזנבלומ ו/או מאיה ה. גיטרמן
מרחי ביל'יו 11, תל-אביב

טלי: 6851711 - 03 , פקס: 6857297 - 03

עוגית תשוגת חטשיגח לגג/שות לאישור תוגענח "

בהתאם לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע - 2010 (להלן: "התקנות"), מתכבדת בזאת המשיבה
להגיש תגובה לבקשות המבקשים (להלן: "המבקשים"), לאישור התובענה כתובענה ייצוגית. '—

התשובה מתייחסת לכל שלוש הבקשות שהוגשו כדלקמן: ת"צ 62868-10-13 (בקשת מונדרי), ת"צ
68292-10-13 (בקשת ארז), ות"צ 63489-10-13 (בקשת ברוכמן).

בהתאם להחלטת בית המשפט העליון מיום 3.3.14 בתיק בש"א 1142/14, אוחדו שלוש הבקשות
ונקבעו לדיון במסגרת ת"צ 62868-10-13.
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5תח דגי;

1. כיוגז 1113*29 כשעה.* 21:00 שודרה גערגץ 0ו כתכה כתוכנית של רפי געת
שעסקה כטשחטת הטשיכה.

2. כשעה* 5130 ככוקר לטחרת, דהיינו תוך 1ו שעות טשידור הכתגה כגלל
שעות חלילה, הוגשה הגקשה הראשתה לכיהט*ש הנככד.

גשעה 49.י9 חגקשה השלישית. ל. גשעת 5139 הוגשה הגקשה השגיה, ו

ה* כנדרש 4. זהייט, הטגקשיס ילעג גתון ו1 שעות טלל הלילה, כי יש ייקכ̂ו
גחגק אגת0 הגז גויי^גיגז, גככר גררו ככיכיל את העוגזות, גשוא הגקשה.

עאו סכקשיגז, הכיגג את הראיות 5. כלתי סגיר, כי כתוך 11 שעגת כלילה גס
גכתכג את הכקשגת. ג0 לו היה טזוגר כעילגייגז הדכר היה כלתי סתקכל

על הדעת.

6. הססקגה היא, כי הסגקשיס חתגססו על ברוגזו של דקות גוס9ר ששודר
ל&גי התגכגית.

ה<5רגטג לגעד למשוך עו9ס לתוכגית, ויותר סכן פרסומות לערוץ,

7א עקא, הפרוטו יוער דרסה סלאכותית ותו לא, ועל כף א2יס ויליגז
כוסיס דגויונייס גסן של 350,000,000 ש*ח ^שלוש וטגישיס תוכעגות ̂ג

סאות וחסישיגז טליוו שיה).

ד. הדכר סעיד על שיטחיות וחו<זר רליגות של הטכקשינז, סחד, ועל הר^ון
לזכות ככותרת כעיתון, סאידף.

5. יתר על כן* כתוך ו1 שעות ט2או הטכקשיגז עורכי דין, אשר כהרף עין
הכינו כלילה את הכקשה והתכיעה.

9. הכקשה והתכיעה הגז כדיוק כאסירתו של הטשנה לנשיא כיהסייש העליון
דאז ככי השו<$ט טישאל חשין!

קורא לו עוהייד כתכה כעיתון, ואץ רץ לו לגיהט"ש, וטגיש עתירה, עוד
קודנז שכדק את העוגזות.
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גסקרה דלן, לא סת0 עתירה, אלא תגיעה על סן של 350 סליגן שיח, לא ו
0ה1ת!

10. הבקשה שהגישו המבקשים מתייחסת להלין שחיטת עופות במשחטת המשיבה.

11. הליך של שחיטת עופות, הינו הליל בלתי נעים לעין ולריח, ומעטים האנשים
שמוכנים לראותו, ועוד פחות אנשים מוכנים לעסוק בשחיטה.

12. למעט אוכלוסיה טבעונית או צמחונית, רובה של האוכלוסיה בעולם ובארץ,
מעל 900/0, צורכת בשר לסוגיו השונים.

כולם רוצים לאכול בשר, אולם לא רוצים לדעת כיצד הגיע העוף לצלחת,

13. כפי שיפורט להלן, הסתמכות המבקשים על הכתבה להוכחת טענותיהם אין בה ממש.
הכתבה, כועדה להוסיף רייטינג לערוץ 10, שמחפש בכל דרך ליצור דרמה, בצורה בלתי
מאוזנת, תוך שימוש במשחקי מצלמות ובמספר פריימים בודדים בלבד, שאינם מלמדים על

ההתנהלות במשחטה.

בכתבה שודרו אותו תמונות פעם אחר פעם, כדי ליצור אפקטים בעוד למעשה התמונות, אינן
מלמדות על ההתנהלות במשחטה במהלך כל השנה.

כפי שתפרט המשיבה, פעולות המשחטה מבוצעות כדין ואין במעשי המשיבה משום הפרה של
הוראות החוק.

לא ניתן על סמך תמונות בודדות ומגמתיות להגיש תובענה בסכום של 350 מליון ש"ח.

14. בנוסף טוענת המשיבה, ותפרט בהמשך, כי יש לדחות את הבקשות, גס מן הטעם שאין הן
מבססות עילת תביעה כנגד המשיבה.

גת חזילסה ע ה
15. בבג"צ 9232/01 "נח" ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנת בעלי חיים ני היועמייש
(פורסם בנבו פס"ד מיום 11.8.03), הציג כב' הנשיא השופט גרוניס, את הדילמה ביחס בין

האדם לבין בעלי החיים.

וכך נפסק:

"הנושא של היחס בין האדס לבין בעלי חיים אחרים זוכה להתעניינות ציבורית
רחבה בעשרות השנים האחרונות, הוא מעורר בעיות ושאלות מהיבטים שונים*
אם ננסה לתמצת את העניין מו ההיבט המוסרי. נעמיד את השאלה אם יעד כמה
ראוי הוא שבעלי חיים ישמשו כאמצעי עבור תאדם. השקפת קיצונית אחת,
שדומה כי כיום יש לה תומכים מעטים, גורסת כי האדם, כיצור העילאי בכדור
הארץ, רשאי וזכאי לעשות כרצונו בכל יצור חי אחר. בצד האחר של קשת הדעות
קיימת השקפה הסוברת שבעלי חיים, ולמצער בעלי חיים שיש להם יכולת

חישה, זכאים למעמד השווה לזה של בני אנוש.

כן למשל על פי גישה זו, יש לאסור כליל ניסויים בחיות. גישת הביניים אינה
מקכלת אף לא אחת משתי הגישות הקיצוניות. על פי השקפת הביניים, על

האדם לגלות התחשבות בבעלי החיים ולדאוג לרווחתם.

השקפת הביניים גורסת שיש להטיל הגבלות על השימושים שבני אדם עושימ
בחיות תוך שאיפה לשפר באופו הדרגתי את מצבו. דומה שהביטוי "צער בעלי
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חיים", שמקורו בהלכה, הינו שווה ערד להתייחסות בימני לרווחה של בעלי

חיים.

אין ספק שהגישה האחרת, זו המחייבת שוויון בין חיות, ולמצער בין חיות
מסויימות, לבין בגי אדם, לא מצאה ביטוי בדין הישראלי ואף לא בדין זר

כלשהו." (ההדגשה כאן ולהלן שלי - ט.ר.).

(עמי 223 (מול האותיות ג-ז)-224 == (מולהאותיות ב-ג))

הבקשות דנן מתיחסות לאופן ההמתה של עופות לצרכי מאכל.

כפי שיפורט להלן, משחטת המשיבה שוחטת במהלך השנה כמויות עצומות של עופות, וזאת
כדי לספק את הדרישה של האדם למזון.

המשחטה היא תעשיתית, ואיננה חצר משק בחווה. עובדי המשחטה, אינם בוגרי
אוניברסיטה. ומי שמוכו לעסוק כיום בשחיטה הם בודדים.

כפי שצויו בפסה"ד הנ"ל. החקלאות כיום היא חקלאות תעשייתית:

"הכוונה לגידולים של בעלי חיים במסגרת תעשייתית לשם ייצור מזון לבני
אדם. אין מדובר עת� במשק חקלאי משפחתי, ובו תרנגולות משוטטות באופן
חופשי בחצר, פרות רועות באחו, וכבשים תרות לתומן בחיפוש אחר מזון. כאשר
מדובר כיום על גידול תרנגולות לשם ייצור ביצים, או כמזון על שולחנו של
האדם, הרי הדבר נעשה בצורה שונה לחלוטין. אלפי בעלי חיים מוחזקים יחדיו
בצפיפות רבה מאוד, אפשרות התנועה שלהם מוגבלת ביותר, והמזון הניתן להם
אינו טבעי, אלא מיועד להביא לתוצאה הטובה ביותר מבחינת איכות המזון

והמחיר שיושג עבורו." (עמ' 224 ד-ה).

16. יוזמי הכתבה בטלויזיה הס אנשים החברים בארגון "אמנימוש", שהוא ארגון קיצוני שדוגל
בעמדה הקיצונית שבוטאה בפסה"ד הנ"ל לפיה - יש שויון מלא בין בני אדם וחיות. מבחינת
אנשי אנונימוס, על בני האדם להפוך לטבעונים או צמחוניים, ולא לצרוך כלל מזון שמקורו

בבעלי חיים.

אין מחלוקת שגישה זו לא מקובלת על רוב הציבור בישראל ובעולם.

(הכתב רונן בר שערך את התחקיר בכלבוטק עם כתבת נוספת, העיד על עצמו, כי הוא חבר
בארגון "אנונימוס".)

17, עד לאיזה קיצוניות מגיעים אנשי הארגון ניתן ללמוד מהגורו שלהם (גארי יורופובסקי),
שהגיע לישראל לפני מספר חודשים ובראיון לאילנה דיין בגלי צה"ל, אמר כי הריגת בעלי
חיים זהה לשואה שעברה על העם היהודי, ומי שהורג חיה בין שזו אשה או גבר דינם להאנס.

אלה דברים מזעזעים המצביעים על האופי הקיצוני של הארגוו וחבריו.

18. מבחינת איזון האינטרסים בין חיי בעלי החיים לבין דרישת האדם למזון נקבע בסעיף 22 (1)
לחוק צער בעלי חיים, כי החוק לא יחול על ?.

"(1) על המתת בעלי חיים שנעשתה לצורך מאכל אדם"

$רגט העוגדותי.
19. משחטת המשיבה, ממוקמת בעיירה שלומי בצפון הארץ, ומעסיקה מאות עובדים, רובם

עולים חדשים ובני מיעוטים.

חברת זוגלובק קיימת מזה כ- 75 שנים וידועה באיכות מוצריה, באמינותה וברוח של בעליה
שהם ייקים במוצאם.
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מידי יום נשחטים במשחטה כ- 30,000 יחידות של עופות (להלן -. "פשמיס"), ובנוסף כ- 8,000
יחידות של תרנגולי הודו.

בסה"כ בשנה מתבצעת במשחטה שחיטה של כ - 3.6 מיליון פטמים ו כ - 1.66 מיליון
תרנגולי הודו.

במשחטה יש שני קווי שחיטה, קוו אחד, מיועד לשחיטת פטמים, והקו השני, לשחיטת
תרנגולי הודו.

תהליך פריקת כלובי הפטמים נעשתה באמצעות מתקן, ואילו פריקת כלובי תרנגולי ההודו
נעשית באופן ידני, כגלל המשקל הכבד של תרנגולי ההודו.

עבודת השחיטה מתבצעת במהלך שעות היום.

במשחטה מועסקים כ- 350 עובדים.

מרביתם עובדי קבלן.

גגזהלך גל שעות העגוזה כסשחטה, גטעאיס כסשחטה *וותי0 הכגללי0
רוקא וטרערי ו-7 <5קחי0.

המות גכחר עיי השירותים הווטרערייגז (להלן* יהשוייטייג אגשי המות
כפגפיס לסשרד החקלאות (ועוגדיט כטוע<ת הלול), ות<$קיי0 ל&קח על קיו0
החוקיס וחטחלי0, גכל הגגשאיגז הקשוחה לשחיטת לרמת חגק /גער געלי

חייס.

קייק 9ק1ה סלא גכל שעות השחיטה, על גל חתחליטס ללא יו<א סחגלל,
של גגרסיגז גלתי תל1"0 ואוג"קטיגייט, שאין לסשיגה גל השקעה או

שליטה עליהס, אלא רק לגושרד החקלאות.

0ג. את 5עולת השחיטה גשלע^טה, שהיא שחיטה כשרה, טכ<עי0 שוחטיג! שהק
עוכרי אגודת השוחטיס כפיקוח גכהשגחת הרגגות גהריה, ואיגק עוכדי

הטשיכה, ואיו לגושיכה ססכות להשקיע כנושאי כשרות.

.21
21.1. המשיבה כפופה לנוהלים של השו"ט בהתייחס לניהול המשחטה.

במועדים הרלבנטיים לבקשות היה בתוקף נוהל מיום 8.6.2010 שהוצא ע"י השו"ט,
שכותרתו "מגיעת צער בעלי כנף בבית השחיטה". הנוהל מפרט את הדרישות של

השו"ט ביחס למשחטה.

בהתאם לנוהל הוטל על הוטרינר המפקח על המשחטה. לוודא שהמשחטה ממלאה
אחר הנוחלים. ולדווח על כד באמצעות טפסים מתאימים שצורפו כנספחים לנוהל.

(העתק הנוהל רצ"ב מסומן "א" ומהווה חלק בלתי נפרד מהתגובה).
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גמשחטה גוכחיק גאוט גןגגע רו2א ןטרער ושנער* קקחיק.

וס<5ת: טעולנז לא הוטרער ממלא את הלןיחות, ומעול0 מודגש $ע0 ג
מתלה הערת גלשה* למנהל המשחטה מטעגז המשיגה, על אי עמידה
עות בעגלות שיש גהן משוק גגוהליק, ו/או על כר שגמשחטה מת̂ג
ה&רה של החוקיק ן/אץ התקנות ו/או הגוהליט, הקשוחה ג2ער געלי

חייט.

2.ו2. גגוסף ל&יקוח מטעגז השויט כס&גרט לעיל, גוקיעו* הטשיגה 9יקגח על
חלקת אגטחת איטת. עעות ס העגגדת גסשחטה כאס

תלקת אכטחת איטת של המשיגה. טגיעץ\? טילי ארגע אחראיות מס
יץק למשחטה, וגוזקות שעגגיי המשתטה קגעליס עפ"י הגץהליגז של

השגייט. \ט ע&ייי הגראגת המשיגה.

21.3. המשיבה מקפידה להטמיע את הנהלים בעובדי המשחטה, ולשם כך מקיימת המשיבה
מדי פעם בפעם הדרכות וריענון נהלים לעובדים.

רצ"ב נוהל הדרכה וכן תיעוד הדרכת עובד.

(המסמכים רצ"ב מסומנים "ביי 1-15 ומהווים חלק בלתי נפרד מהתגובה).

21.4. בנוסף לפיקוח של השו"ט ועובדי אבטחת איכות במשיבה, הציבה המשיבה בתחומי
המשחטה 30 מצלמות.

קב"ט המשיבה. בודק מידי יום ביומו את הנעשה במשחטה באמצעות המצלמות. ולא
גילה ארועים חריגים.

המתקן

22. קצפה של הכתבה יצא במיוחד על המתקן בו עשתה המשיבה שימוש, מתקן אליו מוכנסים
הכלובים בהם פטמים, ואשר פורק את הפטמיס מהכלובים אל מסוע, המעביר את הפטמיס

לעמדת השחיטה.

23. הכתבה שידרה פעם אחר פעם, למען יצירת הדרמה תמונות, שחזרו על עצמן של עוף שרגליו
ו/או חלק מאבריו נתקעו בכלוב, ולכן לא נכנס למסוע ומת.

אין מחלוקת על כך שהמעשה מצער ולא צריך היה לקרות.

אולם יש לראות את הדברים בפרופורציה, כפי שצוין לעיל. מדי יום נשחטים במשחטה כ-
000;30 פטמים, מתוך כמות אסטרונומית זו, צולמו בכתבה מספר ארועיס חד פעמיים,

שאינם מעידים על כלל ההתנהלות במשחטה.

הס לא ארעו ביום אחד ולא ביומיים, אלא היו אלה מספר מקרים בודדים במשך חודשים.
בהם התחזה הכתב לעובד המשחטה. למרות המגמתיות שלו, כנציג ארגון אנונימוס הוא
הצליח ללקט מספר קטן ביותר של ארועיס. במשך תקופת עבודתו, נשחטו למעלה מ- 500/000
פטמים. והוא מצא מספר בודד בלבך של ארועים ועל כד בנה דרמה. ועליה מבססים

המבקשים תביעה ע"ס 350 מליון ש''ח.
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הארועים מצערים, ומתייחסים להתנהגות של 2 עובדי קבלן, כאשר במשחטה יש 350
עובדים.

הכתב שהה במפעל כ-3 חודשים, והארועים שצילם והובאו בכתבה הם ספורים.

אלו ארועים חריגים, שאינם מלמדים על שיטה כפי שטוענים המבקשים, אלא על מקרים
בודדים, וחריגים, שיבולים להתרחש בכל מקום בו שוחטים מליוני עופות בשנו;.

המשחטה היא חלק מתעשיית המזון, אספקת כמויות גדולות של מזון מצריכה שימוש
באמצעים תעשייתיים, וזאת כדי לעמוד בדרישת הצרכנים לבשר עוף.

יצויין, כי עוף שאיבריו נתקעו ועל כן מת, פסול למאכל, פסילה וטרינרית ופסילה הלכתית.

מכאן, שגס מבחינה תועלתית גרידא מקפידה המשיבה שהמקרים הללו יהיו חריגים.

הסתקו אושר עייי השו"ט

24. בכתבה נטען, כי הציוד בו משתמשת המשיבה במשחטה קרי המתקן, מהווה מכשיר שגורם
סבל לבעלי החיים.

עוז גיוס 19.9.01 אישי דיר גילי - הרו2א הוטריגרי הראשי ל&יקוח על
גזוערימ סו החי, גסשרז החקלאות את כל ה2<1ז וחתהליגיס של חסשחטה.

האישור ניתן במסגרת שדרוג שנעשה למשחטת המשיבה במהלך שנת 2001. במסמך ששלחה
המשיבה לשו"ט, המפרט את השדרוג צויין גס מתקן שפיכת העופות, באותו מסמך הובהר כי

המתקן מקובל בכל ארצות אירופה וארה"ב.

(רצ"ב מסמך השדרוג מסומן "ג" ומהווה חלק בלתי נפרד מהתגובה).

25. הסבר על המתקן ניתן ע"י מר ירון דרורי, מומחה לציוד משחטות (מנהל מחלקת משחטות
בחברת רדיון, חברה להנדסה בע"מ יבואנית המתקן) בהתיחסו למתקן שפיכת העופות הוא

מציין כדלהלן�

"מערבת שפיכת עופות היתה חגידנה מקובלת במשחטות בארה"ב, באירופה
וכן בשאר העולם מזה למעלה מ- 20 שנה. המערכת נחשבת כשילוב מוצלח בי(
יעילות המעבר מהכלובים בהם מועברים העופות לתליה על הליין, תוך כדי

שמירה על אי פגיעה בעופות מבחינת צער בעלי חיים.

כל המשחטות הגדולות בארה"ב גהן ביקרתי היו עם מערכי שפיכת עופות.

שלושת יצרני הציוד הגדולים בעולם - מהולנד ומדנמרק - הציעי בזמנו
מערכים כאלו, יחלקם מציעים עד היום מערכי שפיכה.

משחטת הכשר הגדולה בארה"ב - בפוסטוויל, איוה, עובדת עם מערד שפיכת
עופות - כפי שאתה יודע מנסיינך האישי.

חברת "זוגלובק" קיבלה בשעתו את ההחלטה לרכוש מערן שפיכה לאחר סיור
במפעלים באירופה ובארה"ב שהשתמשו במערכת כזו.

עם רכישת המערכת הוכנסו בה "מגלשות" מיוחדות כדי לרכך את גלישת
העופות, וזאת לפי דרישת האחראים על הכשרות במפעל."

(המכתב מיום 14.11.13 מסומן "ד" ומהווה חלק בלתי נפרד מהתגובה).
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16. הואיל והמשיבה מייצאת את מוצריה לארה"ב, בשנת 2008 נערכה במשחטה ביקורת מטעם
̂,50ס (השירותים הוטרינריים של ארה"ב).

במהלך הביקורת נבדקו גם מתקני המשתטה. \,80(1 אישר את המשחטה.

מעטות המשחטות בישראל שקיבלו אישור לייצוא, מהרשויות האמריקאיות.

(העתק האישור רצ"ב מסומן "ה" ראה סעיף 45 במסמך לענין אישור הציוד, מהווה חלק
בלתי נפרד מהתגובה).

מתקו ש&יכת העופות אושר גק סגהעה הלגתית

17. וכך כתב הרב ברוך שמעון סלומון הרב הראשי של פ"ת, לרב מייטלס הרב של נהריה. במכתב
: משנת 2006

"אחר בירור השאלות ההלכתיות שנתעוררו קבענו בזה שני תיקונים הכרחיים;

א) מתקן הבאת הפטמים למסלול השחיטה יסודר באופן שלא יהא חשש
"נפולה'/ ע"כ צריך להתקין מצע רך בקרקעית המתקן למנוע את נפילת

העופות הפטמים.

ב) במתקן המליחה יש צורך להגביה את המסוע עליו מניחים את העופות אחר
המליחה, כדי שלא יתפזר המלח באופן שהמסוע ישווה למקום המליחה

והעופות יונחו לא יזרקו.

במילוי התיקונים הנ"ל הלכה למעשה יתאפשר הספקת בשר לעיר פ"ת"

המשיבה ביצעה עוד לפני כי 7 שנים את התיקונים שהתבקשו. ובעקבות כד אושרה הפצת
תוצרת המשיבה ברחבי העיר פתח תקווה. וברחבי הארץ בכלל.

(רצ"ב חליפת המכתבים בין הרבנים מסומנת "ו" ומהווה חלק בלתי נפרד מהתגובה).

28. בעקבות שידור הכתבה כינס הרב הראשי, הרב דוד לאו, דיון דחוף בלשכתו, בדיון השתתפו
בין היתר, רב העיר נהריה הרב ישעיהו מייטלס, החתום על תעודת הכשרות של מפעל
המשיבה, עמי זוגלובק מבעלי המשיבה, ראש אגף הכשרות הארצי הרב יעקב סבג, מנכ"ל

הרבנות הראשית עודד וינר וגורמי כשרות נוספים.

בעקבות הבירור הודיע הרב הראשי, כי לא תישלל תעודת הכשרות של מפעלי המשיבה.

(רצ"ב פרסום כתבה בנושא מאתר החדשות 61ת¥ מסומנת "ז" ומהווה חלק בלתי נפרד
מהתגובה).

הרב מייטלס רבה של העיר נהריה החתום על תעודת הכשרות של מפעלי המשיבה כתב
לאמור:

"ב"ה

כ"ו חשון תשע"ד (30.10.13)

לכל מאן דבעי

בעקבות הפרסומים השונים שיצאו לאחרונה על משחטת זוגלובק הליני
להודיע, כי העופות גבדקים הן ע"י שוחטים, והן ע"י משגיחים בשלבים

השוגים בייצור, אשר בסופו העופות כשרים ללא כל חשש.
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כמו כן, המשתטה נמצאת תחת פיקוחה הישיר של הרבנות הראשית ומחלקת
המשחטות מטעמה וע"י גופי כשרות למהדרין כמו הרב רובין שליט"א, הרב
מחפוד שליט"א וכר. במידה וקיימות בעיות בנושא צער בעלי חיים נפעל יחד

עם הנהלת המשחטה לתקן זאת בתאום עם כל הגורמים הנוגעים בדבי."

בכבוד רב,

הרב ישעיהו מייטלס

רב העיר נהייה"

(העתק המכתב רצ"ב מסומן "ח" ומהווה חלק בלתי נפרד מהתגובה)

בנוסף לכל האמור לעיל, המשחטה כפופה לביקורת של נציגי הרבנות הראשית שעורכים כל
חצי שנה ביקורת במשחטה. על המשיבה למלא באופן דווקני אחר כל הערות נציגי הרבנות,

ואין לה כל שיקול דעת בנושא.

המשחטה מבצעת מעת לעת, שחיטה עבור כשרויות מהודרות (גלאט) למוצרי פטם והודו.

להלן פרוט הכשרויות:

עובדיה יוסף, ז"ל. בד"צ בית יוסף -

בד"צ יורה דעה - הרב מחפוד.

בד"צ מהדרין - הרב רובין.

באב"ד-ארה"ב. בד"צ

בד"צ שארית ישראל

ניטרא-ארה''ב. בד"צ

ביצוע שחיטה עבור כשרויות מהדרין מחייב ביקורות קפדניות יותר של נותני ההכשר
והמשיבה עומדת בביקורות הללו.

29. למרות העובדה שמתקן שפיכת העופות אושר להפעלה ע"י כל הגורמים הרלבנטיים, ועומד
בכל התקנים המחמירים, הן בהיבט הוטרינרי והן בהיבט ההלכתי, בעקבות הכתבה
המגמתית, החליטה המשיבה להפסיק את השימוש במתקו, וכיום פריקת כלובי העופות אל

המסוע מתבצעת באופן ידני.

, מנכ"ל המשיבה לא אישר בתגובתו את הטענה 30. בניגוד לנטען בסעיף 22 לבקשת מונדרי
שפעולת המתקן מנוגדת לחוק, ההפך הוא הנכון. בתגובה הבהיר המנכ"ל את שפורט לעיל,

דהיינו, שהמתקן אושר להפעלה ע"י כל הגורמים.

, הוחלט במשיבה להפסיק לאלתר את השימוש כדי להפסיק את המסע התקשורתי המגמתי
במתקן, ומאז אין עוד שימוש בו.

גות עז ל&ריקת הגלוגיס שה"ת העו

31. טענה נוספת של המבקשים, הינה, כי המשיבה הפרה את הוראות תקנות הובלת עופות,
(מפורט בסעיפים 56-42 לבקשת מונדרי).

32. המבקשים טוענים, כי מתקן שפיכת העופות בו השתמשה המשיבה, מנוגד לאמור בתקנה 9(9)
לתקנות.
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התקגה קובעת:

"(9) לא יטה אדם שלא לצורך כלובים שבתוכם מועברים עופות","

מטרת המתקן היא לרוקן את כלובי העופות אל המסוע, ולכן השימוש בתקנה הנ"ל אינו
רלבנטי, התקנה מתיחסת לשלב העברת הכלובים אל המשתטה ולא לשלב בו נפרקים
הכלובים. הואיל והטיית המתקן נעשית כחלק מתהליך פריקת הכלובים, ולא במהלך הובלת

העופות אל המשתטה, התקנה הנ"ל לא חלה.

בנוסף, טוענים המבקשים, כי המשיבה מפירה את הוראות התקנה הנ"ל, בשלב בו המשאית
פורקת את הכלובים, באזור בו מאוכסנים הכלובים עד השחיטה.

התקנה מתיחסת להטיית כלובים שלא לצורך. לא ניתן לפרוק את הכלובים מהמשאית ללא
הטייתם, לא ניתן לטעון כי ההטייה היא שלא לצורך, ולכן המסקנה היא שהמשיבה לא

מפירה את הוראות התקנה.

אילו לא היו מטים את הכלובים, העופות היו נשארים בתוכם במשך שבועות, האם זה אינו
צער בעלי חייס י!

33. בהסתמך על הצילומים בכתבה, מוסיפים וטוענים המבקשים כי כלובי העופות מגיעים
.6 למחרת וכלה בשעה 7:00ג. למשחטה בשעות הערב המאוחרות ונשחטים החל מהשעה 30

לטענתם העופות שוהים בכלובים צרים ללא אוכל ומים, במהלך שעות ארוכות הרבה מעבר
לקבוע בתקנות.

המשיבה דוחה את הטענות מכל וכל. המשיבה מקיימת את הוראות תקנות הובלת עופות.
המשיבה הקצתה מקום מיוחד במשחטה לקליטת הכלובים. האזור מוגן מפגעי מזג האויר,
המקום מקורה בסככה ומוצל בשעות היום. העופות שוהים בכלובים עד 8 שעות, עד פירוק

הכלובים.

בהתאם להוראת תקנה 7 (ד) (ב) - פרק הזמן המקסימלי עד פריקת הכלובים הוא 8 שעות.

המשיבה מקיימת הוראה זו.

למרות הנטען בכתבה כאילו העופות שוהים בכלובים שעות ארוכות עד השחיטה,
מהצילומים, לא עולה כי עד לפריקת הכלובים העופות נשארים בשטח שעות רבות מעבר ל- 8

השעות עפ"י התקנות.

הכתבה התמקדה בכלוב עם מספר מסויים, אולם העובדה שכלוב מספר 660 צולם בערב,
ממנה לא עולה המסקנה שכלוב מספר 660 שצולם בערב למחרת, מכיל את אותם עופות.

במהלך יום עבודה יש מספר סבבים של הובלת ופריקת עופות. ואיו כל הוכחה לכד שהכלוב
שצולם ביום למחרת. למרות שמספרו זהה לכלוב שצולם יום קודם. מכיל את אותם עופות.

כך גם כלוב מספר 624 שצולם גס הוא, בערב ההגעה, ונטען כי הכלוב פורק רק בצהריים
למחרת.

34. המבקשים טוענים כי המשיבה מפירה את הוראות תקנות הובלת עופות בכך שהכלוביס בהם
מובלים העופות עד השחיטה אינם בהתאם להוראות התקנות.

לטענתם, בכלובים יש בליטות חדות העלולות לפגוע בעופות, ויש מרווח בין הסורגים לרצפת
הכלובים.

יצויין, כי המשיבה מעסיקה במשחטה עובד שהוא מסגר שכל תפקידו לתקן את הכלובים
באם מתגלה בהם ליקוי כלשהו.

35. כפי שצוין לעיל, במשחטה נשחטים בכל יום עשרות אלפי עופות שמגיעים באלפי כלובים,
הכתב שהעיד על עצמו ששהה במשחטה מספר חודשים, צילם מספר בודד של כלובים שנראה

שהיו בהם ליקויים, על אותן התמונות חזרה הכתבה פעם אחר פעם.



11

הטענה כי תמונות בודדות אלה של כלובים יש בהן משום הוכחה לכך שמצבם הכללי של אלפי
הכלובים המגיעים מידי יום למשחטה הוא גרוע, אין בה ממש.

36. הכלובים הנמצאים בשימוש המשיבה עומדים בדרישות החוק מבחינת מידות רצפה ודפנות.

37. לאור האמור לעיל, המבקשים לא הוכיחו כי הציוד בו עושה המשיבה שימוש במשחטה הינו
בניגוד להוראות החוק והתקנות.

38. המבקשת אריאלה ברוכמן טוענת בבקשתה, כי המשיבה היא "שור מועד" וזאת בעקבות
תאונת דרכים שארעה ביום 6.5.13 בשעות הלילה המאוחרות, אז התהפכה משאית שהובילה

עשרות כלובי עופות למשחטת המשיבה בכביש 22, בין קריית אתא לקריית ביאליק.

נהג המשאית סטה מהנתיב, כדי שלא לפגוע במכונית שסטתה לנתיב שלו, כתוצאה מהסטיה
הפתאומית, שמנעה התנגשות במכונית הפרטית והצילה את חיי הנהגת. זועזעה המשאית.

בעקבות התאונה הועפו הכלובים מהמשאית והעופות התפזרו על הכביש.

בניגוד לנטען בבקשה, העופות לא הובלו ע"י המשיבה אלא ע"י קבלן עצמאי, שאינו עובד של
המשיבה ואיו למשיבה שליטה עליו.

זה היה ארוע תאונתי חריג ומצער. בעקבות הארוע המשטרה חסמה את כביש 22 - עוקף
קריות, כביש מרכזי, חברת ההובלות הזמינה קבלן תפיסה, על מנת שעובדיו יבואו ויאספו את
העופות, שהיו על הכביש. יצויין כי המשטרה היתה מעונינת לפתוח במהירות את הכביש

לתנועה והאיצה בתופסים ללקט במהירות את העופות, שהיו על הכביש.

נציג השירותים הוטרינריים ראה את העופות בסמוך להגעתם למשחטה.

(רצ"ב דו"ח של משרד החקלאות השירותים הוטרינריים בדבר הארוע מסומן "ט" ומהווה
חלק בלתי נפרד מהתגובה).

יצויין כי בעקבות הארוע, סיימה המשיבה לאלתר את ההתקשרות עם קבלן התפיסה.

39. בעקבות הכתבה נקט משרד החקלאות מספר פעולות:

39.1. בוצעו 2 ביקורות מיד עם קבלת המידע, וטרם שידור הכתבה.

39.2. המשרד הורה לבדוק את כלובי ההובלה ואסר שימוש בכלובים הפגומים, המשרד הורה
לתקן או להשבית כלובים פגומים וקבע כי אלה שלא יתוקנו יפסלו לשימוש. המשרד
הוסיף וקבע , כי סוג הכלובים הנמצאים בשימוש עומדים בדרישות החוק מבחינת

מידות רצפה ודפנות.

39.3. המשרד פתח בחקירה משותפת, משרד החקלאות - משטרה וביקש לקבל את החומר
המלא הלא ערוך על מנת לבחון אותו.

39.4. המשרד קיים כנס הנחיה והסברה לכלל הרופאים והווטרינרים במשחטות בישראל.

39.5. כתוצאה מהפעולות המתקנות לעיל, הושבתה, ביוזמת המשיבה, עבודת המשחטה
לתקופה קצרה, בעיקר לשם תיקון / החלפת הכלובים.

39.6. כמו כן, נערך בירור עם מנכ"ל זוגלובק בכדי שיגיב על הממצאים.

על הפעולות שננקטו דיווח משרד החקלאות גם לעו"ד יוסי וולפסון שפנה בעקבות
הכתבה למשרד החקלאות, במכתב מיום 1.11.13.

(העתק תשובות משרד החקלאות רצ"ב מסומן יי ומהווה חלק בלתי נפרד מהתגובה).
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עוגית געגה " הת?אי0 חג7רשי0 לאישור תו

40. חוק תובענות יצוגיות קובע רשימה של תנאים הנדרשים לצורך אישור תובענה יצוגית :

40.1. קיומה של עילת תביעה אישית לתובע, לרבות הוכחה לכאורה כי נגרם לו נזק במקום
; בו עילת התביעה דורשת ואת - סעיפים 4(א)(1), 4(ב)(1)

40.2. קיומה של עילת תביעה בעלת מאפיינים מהותיים משותפים לחברי הקבוצה, שיש
אפשרות סבירה כי תוכרע לטובתם - סעיף 8(א)(1) ,-

40.3. היותה של התובענה היצוגית הדרך היעילה וההוגנת ביותר להכרעה במחלוקת
; בנסיבות הענין -סעיף 8(א)(2)

40.4. יצוג הולם ותם-לב של עניינם של חברי הקבוצה בידי המבקש וצוותו - סעיפים 8(א)(3)-
.(4)

לענין זה ראה גס הוראותיה המפורטות של תקנה 2(א) לתקנות תובענות ייצוגיות,
התש"ע-2010.

41. לנוכח הסכנות הטמונות בשימוש פזיז בכלי פרוצדורלי רב עוצמה זה, נפסק כי יש להקפיד
באופן מיוחד, בשלב הדיון בבקשה לאישור התובענה הייצוגית, על בחינת קיומה וסיכוייה של
עילת התביעה הנטענת. כך נפסק ברע"א 729/04 מ"י ני קו מחשבה (פורסם בנבו, 26.4.10),

; בסעיף 10

"בחינה מעמיקה של סיכויי הצלחת התובענה היא מלאכה רבת-חשיבות. יש
לזכור, כי הכל< של תובענה ייצוגית הוא רב-עוצמה. בצד היתרונות של כלי זה,
לא ניתן להתעלם מכן שעצם אישורה של בקשה להגיש תובענה ייצתית עשוי
ליצור לחץ כבד על הנתבע. על כו, קיים צידוק רב שכבר בשלב הדיוו בבקשת
האישור יידרש בית המשפט לבחוו את הסוגיה של זכות לכאורה וסיכויי
ההצלחה... על כן, נדרשים אנו להיכנס לעובי הקורה ולבחון בחינה מהותית אף

את עילית התביעה בעת הדיוו בבקשת האישור."

וראה עמידתו של בית המשפט העליון על דרישה זו אף לאחרונה, בכג"ץ 62/13 תורגימן נ' בית
הדין הארצי לעבודה (פורסם בנבו, 28.1.13), בפסקה 7.

42. בחינת עילת התביעה הנטענת צריכה להעשות, הן מבחינה עובדתית והן מבחינה משפטית,
בהתחשב לא רק בטענותיו של דזמבקש, אלא גם בטיעוניו של המשיב. אם בחינה כוללת זו

מעלה ספק לגבי סיכוייה הטובים של עילת התביעה, אין לאשר את ניהולה כתובענה יצוגית.

כך הובהר בת"א (ת"א 2170/01 עובדיה ני סלקום (פורסם בנבו, 308.2.04), בסעיף 7:

"תנאי מרכזי וראשון במעלה שעל בית המשפט לבחון בדונו בבקשה לאישור
תובענה ייצוגית הוא התנאי הנוגע לקיומה של עילה לכאורה ביד* המבקש
ובמילים אחרות, על המבקש להראית בי טובים סיכוייה של התביעה להצליח,
... אשר להיקף הבדיקה שמקיים בית בטרם תאושר תביעתו כתובענה ייצוגית.
המשפט בהקשר זה בשלב הבקשה לאישור... בדיקה זו מתבצעת בשני
מישורים מצטברים, המישור הטיעוני והמישור הראייתי, ובמהלכה בוחן בית
המשפט, אם כי ברמה הלכאורית, לא רק את האמור בכתב התביעה אלא גם
את חומר הראיות שבאמתחתו של התיבע-המנקש, וכן הוא בוחו את טענות
תהנה המועלות מטעם הנתבע-המשיב. אם בתום בדיקה זך, ונובח מה שהוצג
בפניו, מגיע בית המשפט למסקנה כי סיכוייה של התביעה האישית להתקבל
מוטלים בספק ואינם גבוהים. כי אז דיו הבקשה לאישורה כתובענה ייצוגית

להידחות..."

43. טיבה של עילת התביעה נבחן, בשלב אישור התובענה היצוגית, גס כעילת תביעה אישית של
המבקש (סעיפים 4(א)(1)-(2) לחוק תובענות ייצוגיות) וגם כעילת תביעה של יתר חברי
הקבוצה אותם הוא מבקש לייצג (סעיף 8(א)(1)). בהתאם לכך, על המבקש להוכיח את
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5712/0 התקיימות יסודות עילת התביעה גם בו עצמו, וגם ביתר חברי הקבוצה - ראה דנ"א 1
ברזני ני בזק, פ"ד נז(6) 385 (402003), עמי 423, ע"א 458/06 שטנדל ני בזק (פורסם בנבו,

506.5.09), עמ' 17.

44. תנאי נוסף שהמבקש נדרש לעמוד בו הוא הוכחת התאמתה של המחלוקת שטיעוניו מעוררים
לבירור בדרך של תובענה ייצוגית. סעיף 8(א)(2) לחוק תובענות יצוגיות מתנה אישור ניהול
תובענה ייצוגית בכך שזו הדרך היעילה וההוגנת ביותר להכרעה במחלוקת זו. אם מתברר כי
קיימת דרך אחרת לדון ולהכריע במחלוקת, שהיא יעילה או הוגנת יותר, אין לאשר את

הבקשה.

45. המבקשות מבססות את בקשותיהן על עילות משפטיות שונות, שהעיקריות בהן הן הפרת
חובה חקוקה והטעיה צרכנית. מכח עילות אלה הן מבקשות כי יפסקו פיצויים לצרכני מוצרי
הבשר שיוצרו במפעלה של המשיבה, על בסיס טענה לנזק לא ממוני שנגרם להם בעקבות

החשיפה לכתבה.

46. בהמשך יוסבר, מדוע אף אחת מעילות התביעה הנטענות אינה עילה על מנת להוות בסיס
לתובענה ייצוגית.

ץז&רת הוגה חקוקה

יסודות העילה

47. לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) ("פקודת הנזיקין"):

"(א) מפר חובה חקיקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל
חיקיק - למעט פקודה זו' והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתי או להגנתו
של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגי או מטבעי של הנזק שאליו
נתכוון החיקוק; אולם אין האדם האחו* זכאי בשל ההפרה לתרופה המפולשת

בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון להוציא תרופה זו.

, אם (ב) לענין סעיף זה ריאים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני
לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם או
להגנתם של בני אדם בכלל או של בני אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו

פלוני."

יסודות עילת הפרת החובה החקוקה הם, לפיכך, חמישה: (1) קיומה של חובה המוטלת על
; ; (3) הפרת החובה על ידי הנתבע הנתבע מכוח חיקוק; (2) החיקוק נועד לטובתו של התובע
,- (5) הנזק שנגרם הוא מסוג הנזק (4) ההפרה גרמה לתובע נזק הקשור אליה בקשר סיבתי
שאליו נתכוון החיקוק - ראה ע"א 145/80 ועקנין ני המועצה המקומית בית שמש, פ"ד לז(1)

(1982), עמ' 139. 113

48. בהתאם לכך, יש לברר תחילה באילו מטענותיהן של המבקשות מתקיים היסוד הראשון
לעוולת הפרת החובה החקוקה - אילו מהחובות שהן טוענות שהופרו הן חובות המוטלות על

פי "חיקוק" ז

קוק ייקגד געלאגגזי* איגו הי

49. סעיף1 לפקודת הפרשנות קובע מהי משמעות הביטוי "חיקוק":

"חיקוק" - כל חי2 וכל � תקנה שניתנו לפני תחילת תקפה של פקודה זו ובין
שניתנו לאחריה..."

באותו מקום מצוי גס פירושם של הביטויים "חוק" ו"תקנה":

"חוק -דבר חקיקה של הכנסת ולרבות כל פקודה;...
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תקגה - תקגה, כלל, חוק עזר, מנשר, אכרזה, צו, הוראה, הודעה, מודעה, או
מסמן אחר, שניתנו מאת כל רשות בארץ ישראל או בישראל, בין לפני תחילת
תקפה של פקודה זו ובין לאחריה, מכוח חוק, או מכוח אקט של הפרלנט
הבריטי או מכוח דבר המלן במועצה, לרבות צו, הוראה, הודעה, מודעה, או

מסמן אחר שניתנו על יסוד תקגה, כלל או חוק עזר כאמור;"

50. מהוראות אלה ברור ש"קוד בינלאומי" אינו בא בגדר "חוק" או "תקנה" ולכן גם אינו בא
בגדר הביטוי "חיקוק"- הוא אינו דבר חקיקה של הכנסת ולא נקבע ע"י רשות ציבורית
ישראלית מכוח חוק. על כן, הטענות בבקשת ברוכמן (סעיפים 34 ו-35 לבקשה) המסתמכים
על "הקוד הבינלאומי" אינן יכולות להקים עילת תביעה של הפרת חובה חקוקה, מכיוון
שאינן ממלאות אחר היסוד הראשון הנדרש לקיומה של עילת תביעה זו - חובה המוטלת על

הנתבע מכוח "חיקוק''.

תחיקגקיס שח2רת0 גטעגת לא סעדו לחגגת 2רכגי סוער* גשר

להפרתם מוזכרות כבסיס לבקשות האישור הם שניים - 51. החיקוקיס המרכזיים שהטענות"

(א) סעיף 2(א) לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 ("חוק צב"ח"):

"לא יעגה אדם בעל חיים, לא יתאכזר אליי ולא יתעלל בו בדרן כלשהי."

(ב) סעיפים 7(ג)-(ד), 10 (א) ס"ק (2), (3), (6), (8) לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)
(הובלת עופות), תשע"ב-2011 ("תקנות הובלת עופות"), שהותקנו מכח חוק צב"ח:

להשלמת התמונה יוזכר גם סעיף 22(1) לחוק צב"ח, הקובע כי "חוק זה לא יחול על
המתת בעלי חיים שנעשתה לצורכי מאכל אדם."

52. לא כל הפרת חיקוק מקנה באופן אוטומטי, לכל אדם, עילת תביעה נגד המפר. זאת, אף אם
לאדם כלשהו נגרם נזק בשל ההפרה. על מנת שלניזוק מהפרת חיקוק תצמח עילת תביעה נגד
המפר, נדרש שאותו חיקוק נועד מלכתחילה להגנתו של הניזוק מפני נזק מסוג הנזק שנגרם לו

- ראה היסודות השני והחמישי לעוולת הפרת חובה חקוקה שהוזכרו לעיל (פסקה 37).

53. עוד קובע סעיף 63 לפקודת הנזיקין, בסיפא לס"ק (א), כי גם אם מתקיימים יסודות אלה,
והחיקוק לפי פרשנותו הנכונה נועד להגנתו של הניזוק מפני נזק מהסוג שנגרם לו, לא תעמוד

לו עילת תביעה אם אותו חיקוק התכוון לשלול ממנו את התרופה בנזיקין שהוא תובע.

54. כך הוסבר הדבר על ידי בית המשפט העליון בהלכה המרכזית בענין עוולת הפרת החובה
: 25 החקוקה -הלכת ועקנין, פסקאות 26,

"אחד מתנאי האחריות הוא, כי החובה נועדה לטובתו של הניזוק. ודבר זה
נקבע על פי פירושה של אותה חובה, במסגרתה החקוקה .... השאלה, אשר
אותה צריך שופט ישראלי להציב נגד עיניו, היא, אם החובה החקוקה נועדה

לטובתו של הניזוק, ואם איו בה משום שלילת התרופה הנזיקית."

55. לגבי אפיונו של חיקוק כחיקוק שנועד להגן על ניזוק מסוייס קובע ס"ק (ב) בסעיף 63 לפקודת
הנזיקין, כי יסוד זה מתקיים רק בחיקוקים שנועדו להגנת האינטרסים של בני אדם כפרטים.

על כך נפסק בענין וענקין, פסקה 36:

"לכאורה, כל חיקוק נועד, בסופו של דבר, לטובתו ולהגנתו של הפרט, שהרי
אין המדינה קיימת אלא למען פרטיה. דומה שפילוסופיה משפטית זו אינה
מסייעת לנו בפירושה של הוראת סעיף 63 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש).
הוראה זו מבחינה ביו חיקוקים, שנועדו לטובתו או להגנתו של היחיד, לבין
חוקים, שלא נועדו לטובתו או להגנתו של היחיד. להבחנה זו עלינו ליתן תוקף.
נראה לי, כי חיקוק בא "לטובתו או להגנתו של אחר", אם אותו חיקוק קובע
נורמות ורמות התנהגות, אשר נועדו להגן על האינטרסים של הפרט. כנגד
חיקוק מסוג זה באים אותם חיקוקים, אשר לא נועדו להגו על האינטרסים של
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המדינה, של הממשלה, ושל מירקם החיים הקולקטיביים ואורחות חיי

האומה."

56. בהתאם להלכה זו נמנעו בתי המשפט מלהכיר בעילת תביעה של הפרת חובה חקוקה גם
במקרים בהם הופר חיקוק ונגרם בשל כך מק לתובע, כאשר החיקוק שהופר גועד להגנת
אינטרס חברתי כללי ולא איגטרס של הפרט התובע. כדוגמאות בולטות ניתן להזכיר את

המקרים הבאים י.

, פ"ד כט(2) 57 (1975) נפסק, כי גם במקרה בו (א) בע"א 572/74 רויטמן גי בנק המזרחי
הפר הנתבע את הוראת החוק המחייבת אותו להעיד אמת בבית המשפט, ובשל עדות
השקר שנתן הורשע התובע ונגרמו לו נזקים קשים של פגיעה בכבודו ועגמת נפש, לא
עומדת לתובעת עילת תביעה של הפרת חובה חקוקה. זאת משוס שהאיסור על עדות
שקר "בא להבטיח את מטרתה של כל חברה כי שופטים יוכלו להוציא לאור משפטי
אמת" והעבירה "באה להגו על הציבור ולא על הפרט" ( ראה פסקה 31 לחוות דעתו של

כב' השופט קיסטר).

200), נפסק כי לתובע, מפעל הפיס, (ב) בע"א 610/02 מפעל הפיס ני לוטונט, פי'ד נז(5) 97 (3
לא עומדת עילת תביעה נגד החברה הנתבעת בגין נזק שנגרם לו בשל הפרת האיסורים
החקוקים על ארגון הגרלות והימורים על ידי הנתבעת, משוס ש"תכליתס של
האיסורים הפליליים הנדונים היא להגן על החברה מפני נזקיה והשלכותיה של תופעת

ההגרלות וההימורים" (ראה פסקאות 22-17 לפקק דינו של כב' השופט אנגלרד).

(ג) בע"א 5792/99 עיתון "משפחה" גי עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933 (2001),
נפסק כי למרות שהנתבעים הפרו את הוראת סעיף 4 לפקודת העיתונות, בכך שהוציאו
לאור עיתון ללא רישיון, ולמרות שלתובעיס, המוציאים עיתון מתחרה, נגרם נזק בשל
כך, הפרה זו אינה מקנה להם עילת תביעה של הפרת חובה חקוקה, משום שתכליתה
של הוראת חוק זו - פיקוח של השלטון על העיתונות הכתובה - אינה הגנה על היחיד,

אלא "על הציבור, על המדינה, על הקולקטיב" (ראה פסקאות 31-27 לפסק הדין).

(ד) בע"א 6126/92 אטלגטיק ני דג פרוסט, פ"ד נ(4) 471 (1997), נדונה תביעה נגד חברה
שקיבלה רישיון לייבא בפטור ממכס כמות מסוימת של דגים, והפרה את חיקוקי המכס
בכך שיבאה בפטור כמות דגים גדולה בהרבה ממה שהותר לה. נפסק, שעל אף שהפרת
חיקוק זו גרמה לחברה התובעת, העוסקת בעצמה בדיג, נזק של פגיעה בהכנסותיה
שהביאה לפירוקה, ועל אף שחיקוק המכס הנדון נועד להגן על חברות ישראליות
העוסקות בעצמן בדיג, לא עומדת לה עילת תביעה בהפרת חובה חקוקה, שכן מטרותיו
של החיקוק "נעוצות בשיקולים של כלל השוק" ולא נועדו "לתת חרב" בידי הפרט, אף

אם הוא משתייך לסקטור שאת הגנתו החיקוק מקדם (ראה פסקה 5).

57. מהם האינטרסים המוגנים בחיקוקיס שעל הטענה להפרתם מעוניינות המבקשות לבסס את
התובענה נגד המשיבה / סעיף2 לחוק צב"ח, שהוא ההוראה הראשית בהם, קובע את האיסור
הכללי על התאכזרות כלפי בעלי חיים שתקנות הובלת עופות מהוות יישום של נורמה זו
במקרים פרטניים. במקרה של פריקות העופות מחייבת תקנה 7(ד) לתקנות, שהייה במקום
מוצלל ומוגן מפגעי מזג אויר. ותקנה 10 לתקנות מחייבת את תקינות הכלובים. (במאמר

מוסגר יצוין, כי לא קיים תקן ישראלי לכלובים ואיש הישר בעיניו יעשה).

58. על האינטרסים המוגנים בחקיקה זו ניתן ללמוד, ראשית לכל, משני המשפטים בהם נפתחים
דברי ההסבר להצעת חוק צער בעלי חיים, התשנ"ב - 1992, ה"ח התשנ"ב 298 (11) ("הצעת

חוק צב"ח"):

"חוק זה מטרתו מניעת התאכזרות לבעלי חיי0...חברה נאורה נמדדת לא רק
ביחסה לבגי אדם אלא גם ביחסה לעלי החיים."

שני משפטים אלה משקפים את שתי הגישות התיאורטיות העומדות ביסוד הנורמות
האוסרות התאכזרות לבעלי חיים: האחת, הגישה לפיה בעלי חיים אינם חפצים או נכסים,
ויש להגן עליהם מפני סבל,- השניה, הגישה לפיה נורמות אלה מגנות על החברה מפני השחתה
מוסרית שלה, שכן התאכזרות לבעלי חיים דומה מבחינת האטימות הרגשית והכיוון המוסרי
שהיא משקפת להתאכזרות לבני אדם. לדיון מקיף בגישות אלה ראה רע"א 1684/96 עמותת

"תנו לחיות לחיות" ני מפעלי נופש חמת גדר, פ"ד נא(3) 832 (1997), פסקאות 35-28.
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59. אם כך, החיקוקים שתפרתם נטענת נועדו להגן על בעלי החיים ועל דמותה המוסדית של
ההברה. ככל שהם מגנים על בני אדם (להבדיל מבעלי חיים), הם לא נועדו להגן על
"האינטרסים של הפרטי/ אלא דווקא על האינטרסים "של מירקם החיים הקולקטיביים

ואורחות חיי האומה", כלשונו של בית המשפט העליון בענין ועקנין, פסקה 36.

מכאן, שהדין אינו מאפשר לתובעים פרטיים לבסס על הפרתם של חיקוקים אלה עילת
תביעה של הפרת חובה חקוקה, מאחר והיסוד השני הנדרש לקיומה אינו מתקיים.

60. מסקנה זו תקפה ביתר שאת, כאשר הפרטים התובעים בגין הפרת חיקוקיס אלה הס צרכני
מוצרי בשר, שיוצרו מבשרם של בעלי החיים שלטענתם סבלו מהתאכזרות. כאמור בפתח
תשובה זו, ניתן להשוות את תביעתם לתביעה של צרכני מוצרי צריכה אחרים (מזון, ביגוד,
חומרי ניקוי וכיו"כ), שהיצרן שייצר אותם הפר את חיקוקי הבטיחות בעבודה, ובשל כך נגרמו
מחלות קשות לעובדים שהעסיק בייצורם. אין חולק, שלעובדים הנפגעים תעמוד עילת תביעה
של הפרת חובה חקוקה נגד היצרן, מכיוון שהחיקוקיס שהוא הפר נועדו להגנתם. אך לא ניתן
יהיה לקבל את טענתם של הצרכנים, שבשל עוגמת הנפש שנגרמה להם כתוצאה מהידיעה
שלצורך יצור המוצרים שצרכו נגרמו סבל ופגיעות גופניות לאנשים שהועסקו ביצורם, עומדת
גס להם עילת תביעה כנגד היצרן. לא על ניזוקים מסוג זה ולא על נזק מסוג זה נועדו חיקוקי

הבטיחות בעבודה להגן, ותביעה כזו דינה להידחות.

61. לענין חיקוק המגן על האינטרסים הפרטיים של קבוצת אנשים מסוימת ראה, למשל, פסק
הדין בע"א (חיי) 131/86 הרב רקובר ני ארמון תיאטראות חיפה, פ"מ תשמ"ח ((ו) 336 1986,
בו נדחתה תביעתם של קבוצת תושבי חיפה, שפתיחת בתי קולנוע בעיר בלילות שבת פגעה
ברגשותיהם הדתיים, בגין הפרת חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, בהעסקת עובדי

בתי הקולנוע בשבתות.

נפסק. שמאחר והחוק נועד להגו על זכויות העובדים. ולא על זכויות התובעים. לא עומדת
להם עילת תביעה של הפרת חובה חקוקה. בית המשפט הסביר זאת, בין היתר, באמצעות

דוגמה דומה לזאת שניתנה כאן (בפסקה 3 לפסק דינה של כב' השופט שטרסברג-כהן):

"לא ניתן להעלות על הדעת, שאדם יוכל להגיש תביעה בעילת הפרת חובה
חקוקה שבחוק הנדון, אם יטעו שהיא נפגע ברגשותיו הסוציאליים ע"י כד
שמישהו במפעל כלשהי, מעביד עיבד או עובדים מעל לשעות העבודה המותרות
אי במשמרות לילה רצופות אסורות, או מונע ממנו ימי מנוחה, וזאת גם אם נצא

מהנחה שאכן נפגע ברגשותיו ובהכרתו הסוציאלית.

אדם כזה איננו נמנה על סוג האנשים שהחוק בא להגו עליהם, ואינני ריאה
הבדל בינו וטעוניו לבין המערערים וטעוניהם."

62. אותו דין יש להחיל על התביעה, שהמבקשות מנסות לשים בפי צרכני מוצרי הבשר של מפעלה
של המשיבה, ומקל וחומר, שכן בעוד שצרכן של מוצרי צריכה אחרים יכול לסבור שיצורו אינו
כרוך בגרימת סבל ופגיעה לעובדים המשתתפים בכך, צרכן של מוצרי בשר אינו יכול להניח
הנחה דומה לגבי בעלי החיים שמבשרם הם מופקים, שהרי שחיטה מעצס טיבה גורמת

לבעלי החיים סבל וצער קשים.

וכן, בעוד שהחיקוקיס הנוגעים לבטיחות בעבודה נועדו, בראש ובראשונה, להגן על אינטרסים
של בני אדם מסוג מסוים - העובדים - כפרטים, החיקוקיס הנוגעים לצער בעלי חייס נועדו,
כפי שהוסבר לעיל. להגו על דמותה המוסרית של החברה ככלל והו על בעלי החיים. אך לא

נועדו להגו על האינטרסים הפרטיים של בני אדם מסוג כלשהו.

63. חיזוק נוסף למסקנה שהחיקוקים שהפרתם נטענת כאן לא נועדו להגנת קבוצת הצרכנים,
שהמבקשות מעוניינית לנהל את התובענה בשמם מציי בהליכים המשפטיים המיוחדים
שהחוק קובע שניתן לנהל בגין הפרת הוראותיהם ובגופים המסוימים להם הוענקה בחוק
הזכות לנהלם. המסקנה המתבקשת מהוראותיו של החוק בנושאים אלה הינה שהחיקוקים
שהפרתם נטענת נתכוונו להוציא את תרופת הפיצויים הנתבעת, במובן הסיפא לסעיף 63(א)

לפקודת הנזיקין, כפי שיוסבר להלן.
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ת לתטעת 9*נו"0 גשל ה#רת0 וזחיקץקיס גתכותו לשלול אפשרו

64. הפרת איסור ההתאכזרות הכללי שבסעיף 2(א) לחוק צב"ח היא עבירה פלילית, שניתן להגיש
נגד החוטא בה כתב אישום ולגזור עליו סנקציה של מאסר או קנס - ראה סעיף 17א לחוק
צב"ח. כך היא גם הפרת החובה לספק לכלובי העופות מקום אכסון מוצל ומוגן מפגעי מזג
האוויר, ר' תק' 7(ד) וכן לפקח על הובלת העופות בכלובים נאותים תק' 10(א) תקנות 17 ו-18

לתקנות צב"ח - הובלת עופות.

65. לצד ההליך הפלילי הרגיל, נקבעו בחוק צב"ח שני הליכים נוספים שגיתן לנקוט נגד מי שעובר
על הוראותיו - הליך של קובלנה פלילית פרטית והליך של בקשה לצו מניעת ביצועה או המשך

ביצועה של עבירה ("צי מניעת עבירה") - ראה סעיפים 15 ו-17א לחוק צב"ח בהתאמה.

66. לפי הוראות אלה, לא רק הרשויות המוסמכות יכולות ליזום הליך פלילי והליך של צו מניעת
עבירה כנגד מי שמפר את הנורמות האוסרות על התאכזרות לבעלי חיים. הכח ליזום אותם
הוענק, במצוות המחוקק, גם לארגון למען בעלי חיים שאושר על ידי השר לאיכות הסביבה

בהתייעצות עם שר החקלאות ("ארגון בע"ח מוכר").

67. הנה כי כן, המחוקק מצא לנכון להגדיר במפורש, אילו גופים פרטיים זכאים לנהל הליכים
הנוגעים לצער בעלי חיים ואילו הליכים הם זכאים לנהל. מהגבלת כח זה, לנקיטה בהליכים
של קובלנה פלילית ובקשה לצו מניעת עבירה בלבד ומהענקתו לארגוני בע"ח מוכרים בלבד,
ניכרת כוונת המחוקק לשלול את האפשרות של ניהול הליכים מש0טיי0 אחרים, על ידי

גורמים פרטיים אחרים, בשל אותן הפרות.

68. ההיסטוריה החקיקתית של חוק צב"ח מלמדת על כוונה זו. מלכתחילה, לא כללה הצעת חוק
צב"ח הוראות בדבר הגשת קובלנה פרטית ובקשה לצו מניעת עבירה. הוראות אלה נוספו רק
לאחר אישור הצעת החוק בקריאה ראשונה, בשעת הדיונים בועדת החינוך והתרבות של
הכנסת בהכנת חוק צב"ח וחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994 ("חוק

הניסויים") (שנכללו בשני פרקים בהצעת החוק המקורית) לקריאה שניה ושלישית.

69. פרוטוקול הדיונים בועדה, משקף בבירור את כוונת המחוקק בנושא זה. ייחוד הכח להגשת
קובלנות פרטיות אך ורק לארגוני בע"ח מוכרים הוזכר בדיונים בתגובה לחשש שהועלה מפני
הגשת קובלנות פליליות פזיזות וקיצוניות (פרוטוקול מס' 96 מיום 12.7.93, עמ' 20-19),
ובתשובה להסתייגות מפני נסיון לאכיפת החוק בידי גופים פרטיים (פרוטוקול מס' 131 מיום

1.12.93, עמ' 19-18).

70. בהמשך נשקלה הצעה להוסיף לחוק הוראה לפיה הפרת הוראותיו תוגדר כעוולה אזרחית.
הצעה זו הועלתה במטרה לאפשר הוצאת צו מניעה במקרים בהם צפוי מראש אירוע של
התאכזרות לבעלי חיים, אך בדיון לגביה הוסבה תשומת הלב לבעיות משפטיות שונות שהיא
מעוררת, גסיגחד לגגכח חעונזח שהיא גזא&שרת תגיעת <*י2גיי0 ש*שולסו

עה ככעל* חייס (פרוטוקול מס' 195 מיום 25.5.94, עמ' 15-7). למי איס גגץ $גי

71. על רקע זה חוחלט לקגגע גחגק רק את הזמת המיוחדת ליזגק <ו טניעה,
האת - לא על גסיס העוולה האזרחית של הערת חוגה חקוקה, אלא כהליך
טעץ�9לילי י1עא זוע; שלי 2ו טגיעת עגירה (ראה שם, וכן המשך הדיון בפרוטוקול
מס' 209 מיום 5.7.94, עמ' 27-25 ובפרוטוקול מס' 211, מיום 13.7.94, עמ' 40-38). גס לגג1

עלתה של ?סת זג על ידי גגרטיק $רטיי0 הץעלה החשש לשיטגש לא הו
אחראי, געל רקע זה הוגגלה ג0 היא לארגתי גע"ח טוגרי0 גלגי (פרוטוקול

מס' 211, מיום 13.7.94, עמ' 40-38).
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72. התלבטויות אלה של הועדה, שהובילו לכך שהכוחות לאכיפת "פרטית" של הנורמות של
איסור התאכזרות לבעלי חיים הוגדרו באופן� מדויק ומצומצם, תוך העדפה מודעת שלא
להגדירן כעוולה אזרחית, ולא לבססם על עוולת הפרת החובה החקוקה, ותוך הפקדתם בידי
גורמים מסוימים בלבד, הן הוכחה ניצחת לכך שכוונת המחוקק היתה לשלול את האפשרות

לנהל הליכים פרטיים אחרים לצורך אכיפת נורמות אלה.

המסקנה היא, שהוראת הסיפא לסעיף 63(א9 לפקודת הנזיקין מתקיימת בחיקוקי ההגנה על
בעלי חיים - היקוקים אלה, על פי פירושם הנכון, גועדו לשלול את התרופות הנזיקיות

האזרחיות, ועל כן אין לבסס על הפרתם עילת תביעה של הפרת חובה חקוקה.

(העתק הפרוטוקולים רצ"ב מסומן "יא" ומהווה חלק בלתי נפרד מהתגובה).

יסות יסת ץזקשר הסיגתי גחיקץקיס שהפרו?0 לא הוגהה סיטט, הערה לגג* אי התס

73. ההליכים המיוחדים הקבועים בחוק צב"ח והתלבטויות המחוקק לגביהם, מעידים על כך
שתפיסתו של המחוקק היתה שתכליתם של חיקוקים אלה היא הגנה על בעלי החיים ועל
דמותה המוסרית של החברה. ולא על אינטרסים של הפרט. על כן, לא מתקיימים בהם היסוד
השני לעוולת הפרת החוקה החקוקה - הם לא נועדו להגנת האינטרסים של בני אדם כפרטים.

ובודאי שלא נועדו להגנת האינטרסים של צרכני מוצרי בשר.

74. כוונתם של החיקוקיס הנדונים, אף מפורשת יותר מכך - הם נועדו בבירור לשלול אפשרות
של פסיקת תרופות נזיקיות אישיות בגין הפרתם. כל אחד משני טעמים אלה שולל את
האפשרות לבסס על הפרתם עילת תביעה של הפרת חובה חקוקה ואת האפשרות לבסס על

עילת תביעה כזו תובענה ייצוגית.

75. לכך יש לצרף אף את אי הוכחת התקיימות היסוד הרביעי של עוולת הפרת החובה החקוקה
על ידי המבקשות - קשר סיבתי בין ההפרות הנטענות לבין הנזק הנטען. ענין זה יוסבר

בפירוט להלן.

הטעיה ערגסת
עוולת ההטעיה הצרכנית - עקרונית כלליים; ההטעיות הנטענות

76. איסור ההטעיה הצרכנית מוגדר בסעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 ("חוק הגגת
: הצרכן")

"לא יעשה עוסק דבר - במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך
אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה - העלול להטעות צרכן בכל ענין

מהותי בעסקה (להלן'הטעיה);..."

לגבי טיבה של ההטעיה וההבדל בין הטעיה במעשה לבין הטעיה במחדל פסק בית המשפט
העליון ברע"א 2837/98 ארד ני בזק, פ"ד נד (1) 600 (2000), בעמי 607:

"הטעיה היא הצהרה כוזבת. ההטעיה נוצרת כאשר קיים פער נין הדברים
הנאמרים (או המוסתרים) לביו המציאות. הטעיה יכולה ללבוש שתי צורות:
האחת, הטעיה במעשה על דין של מצג שווא הכולל פרטים שאינם תואמים
את המציאות; השניה, הטעיה במהדל, קרי: אי גילוי פרטים מקום שיש חובה

לגלותם."

77. הטעיה צרכנית מהווה עוולה בנזיקין מכח סעיף 31(א) לחוק הגנת הצרכן. הזכות לתבוע
פיצויים על פיו נתונה לצרכן, על פי סעיף 31(א1)) רק אם נגרם לו נזק כתוצאה ממנה:



19

... כדץ עוולה "(א) דין מעשה או מחדל בניגוד לפרקים בי [הכולל את סעיף 2]
לפי פקודת הנזיקין [גוסח חדש].

(א1) הזכות לסעדים בשל עוולה כאמור נתונה לצרכן שנפגע מהעוולה.,."

78. על פי הוראות אלה נפסק, כי לצורך אישור תובענה ייצוגית לפיצויים בגין עוולת ההטעיה
הצרכנית נדרש התובע להוכיח כי נגרם לו וליתר חברי הקבוצה נזק הקשור בקשר סיבתי
, עמ' 411, ענין שטנדל, עמ' 13, ת"א (ת"א) 26685/06 כהן נ' רדיוס להטעיה - ראה ענין ברזני

(פורסם בנבו, 21.5.09), פסקה 7.

79. עיון בבקשות מאפשר ללקט מתוך בליל המלל המצוי בהן את רשימת ההטעיות שהמבקשות
טוענות כי יש לייחס למשיבה:

; 79.1. הצגת מצג כוזב בדבר קיום הוראות חוק צב"ח ותקנות הובלת עופות

79.2. הצגת מצג כוזב בדבר עמידה בקוד הבינלאומי {

; 79.3. הצגת מצב כוזב כללי בדבר עמידה "בתקנים", "נהלים" ו"תקני איכות"

; 79.4. אי גילוי "דרכי הטיפול בבעלי החיים הנשחטים" במשחטה

; 79.5. הצגת מצג כוזב בקשר לכשרות מוצרי הבשר המיוצרים ע"י המשיבה

להלן תידונה ה"הטעיות" האמורות, ותישלל האפשרות לבסס על איזו מהן עילת תביעה של
הטעיה צרכנית.

קה ט*ת/ הזרה לעילג? הערת ההוגה החקו ץזטעיץז גטעגת ^א) - טעגת סש^

80. המבקשים טוענים, כי בקוד האתי של המשיבה שפורסם באתר המשיבה באינטרנט (נספח ב/4
לבקשת מונדרי) הציגה המשיבה מצג לפיו היא מנהלת עסקיה ביושר והגינות תוך כיבוד חוקי
מדינת ישראל, והמשיבה ועובדיה מחוייבים לפעול תוך שמירה על החוק וציות לחוק ולכל

הצווים והתקנות החלים על המשיבה.

העלאת טענה להטעיה צרכנית בקשר להפרת הוראותיו של חיקוק לוקה באבסורד. משמעותה
היא שעל העוסק היה לגלות לצרכניו כי הוא מפר את החוק. אלא שהמחדל שבאי - גילוי
הפרת החוק מתגמד ממילא לנוכח הפרת החוק עצמה, ולכן מגוחך לבסס עילת תביעה דווקא
עליו, ולא על הפרת החוק. נימוק זה עומד ביסוד פסיקת בית המשפט העליון, לפיה הדרך
הנכונה לעלות טענה של הפרת דין כלשהו אינה בעקיפין, באמצעות עילת ההטעיה, אלא
במישרין, באמצעות העילה הצומחת כביכול מהפרתו - ראה ע"א 2505/06 בקר ני סלקום

(פורסם בנבו, 9.12.08) [17), פסקה 14 לפסק הדין:

"מקום שבו לא היה בגילוי כדי להכשיר פעולה מסויימת, לא ניתן לומר בי
קמה עילה של הטעיה. כאשר ידוע כי פעולה מסוימת אינה כדין חובת הגילוי
מתייתרת ואת מקומה תופסת החובה לנהוג כדיו. משכן, יש לתקוף את
הפעולה בדרד המלך - לפי הדין האוסר את הפעולה - ולא על פי עילה עקיפה

של הטעיה."

וראה גם ע"א 5762/02 אל על נ' זילברשלג (פורסם בנבו, 26.8.09), פסקה 33 ופסק הדין
בענין ארד, פסקה 10.

81. בהתאם להלכה פסוקה זו, נדונו בפרק הקודם טענותיהן השונות של המבקשות באשר להפרת
חיקוקים במסגרת הדיון בעילת הפרת החובה החקוקה - ונשללו. אין מקום לדון בהן שוב

במסגרת המשפטית המוטעית של עוולת ההטעיה הצרכנית.
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עג שלא ה21ג הטעיה וטענת (כ) - ט

82. לקוד הבינלאומי (המוזכר בבקשת ברוכמן) אין תוקף מחייב בישראל.

המצג היחיד המוזכר בבקשות - הטקסט הכללי באתר האינטרנט של המשיבה, גם הוא אינו
כולל שום אזכור של הקוד הבינלאומי.

83. המשיבה לא הציגה בפני צרכני מוצרי הבשר שום מצג ממנו עולה כי היא מקיימת במפעלה
את הוראות הקוד הבינלאומי ומובן שלא ניתן לבסס על קוד כזה, שלא הוצג, עילת תביעה של

הטעיה צרכנית.

הטעיה גטעגת (ג) � ס3ג אסת

84. כפי שהוסבר לעיל, משחטת המשיבה נתונה לפיקוח הרשויות ועומדת בתקני איכות גבוהים.
על כן, המצג שהוצג בפני הצרכנים, לפיו המשיבה מקיימת את הוראות החוק והתקנות הוא
מצג אמיתי. המצג הכללי בדבר איכויות הייצור במשיבה (בקשת מונדרי סעיף 61) הוא אמת,
אין פער בינו לבין המציאות (ראה ענין ארד שצוטטו בסעיף 64 לעיל) ואין בו בסיס לעילת

תביעה של הטעיה צרכנית.

) קגטיק גקשר הסיגו?1 ל0ק הנטעג הטעיה גטעגת (7

85. טענת המבקשות בנקודה זו היא כי המשיבה הטעתה את צרכני מוצרי הבשר של מפעלה בכך
ש"הסתירה מעין הציבור את דרכי הטיפול בבעלי החיים הנשחטים במפעלה" (ראה, למשל,

סעיף 20 לבקשת נעה ארז).

86. זוהי, אם כן, טענה להטעיה במחדל - הטעיה בכך שהמשיבה לא גילתה לציבור הצרכנים
מידע מסוים. אך הטעיה במחדל יכולה להתקיים רק ביחס למידע שקיימת לגביו חובת גילוי,
שהופרה. כך, כזכור, הוגדרה הטעיה במחדל בענין ארד, עמ' 607, בקטע שצוטט לעיל (סעיף 66
לעיל), "הטעיה במחדל, קרי: אי גילוי פרטים מקום שיש חובה לגלותם". ההיגיון שבדבר

מוסבר אצל אורנה דויטש, מעמד הצרכן במשפט (2002) (מצוי במאגר נבו), בעמי 398:

"אימתי אי גילוי יהווה הטעיה על פי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן ג כאשר סעיף
15 לחוק החוזים (חלק כללי) מתייחס לנושא אי הגילוי הוא מגדיר שלושה
מקורות לחובות הגילוי והם הדין, הנוהג והנסיבות. סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן
שותק בעניין זה. לכאורה, על פי לשינו, היה ניתן להבין כי כל מחדל מגילוי
מידע רלוונטי עשוי להצמיח טענת הטעיה, בין אם קיימת חובת גילוי לגביו ובין
אם לאו. אולם פרשנות מעין זו אינה ראויה, לדעתי, ותהיה מנותקת מן
ההקשר. לעולם מחדל מצמיח אחריות משפטית רק כאשר קיימת חובה שלא
לחדול; איו זה מתקבל על הדעת שהעוסק ייפגע בנסיבות שבהו לא הייתה עליו
חובה לגלות את המידע. היקפם של המחדלים המאפשרייס הוא בלתי מוגבל.
המשמעות של ראיית כל מחדל כהטעיה היא הטלת אחראיות מוחלטת על

העוסק בגין כל טעות של הצרכן, יהיה מקורה אשר יהיה.

• בתחום העונשי ראה את הגדרת "מחדל" בסעיף 18(ג) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977: "המנעות
מעשיה שהיא חובה לפי דין או חוזה".

כך נפסק גם בשורה ארוכה של פסקי דין אחרים - ראה, למשל, ת"צ (חי') 8598-09-11 הררי
גי מפעל הפיס (פורסם בנבו, 19.6.12), פסקאות כ"ט - ל', תא (ת"א) 2205-04 אסטוריה
אינווסטמנסט ני בנק לאומי (פורסם בנבו, 13.1.10)211], פסקה 16, ת"א (ת"א) 1682/04
פיטרמן גי דור אלון (פורסם בנבו, 20.12.07) [22], פסקה 7, ת"א (ת"א) 1928/04 צדוק ני אל

על (פורסם בנבו, 24.9.07), עמ' 14.
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87. כפי שפורט בהרחבה לעיל, המעשים שתועדו בכתבה הם מעשים ספורדיים שאינם מעידים על
ההתנהלות של עובדי המשתטה. כפי שפורט לעיל המשיבה מקיימת את הוראות חוק צב"ח
ותקנות הובלת עופות, ולכן אין כל קשר סיבתי בין מעשי המשיבה לנזק כביכול שנגרם

למבקשים.

88. המניע של יוזמי הכתבה על משחטת המשיגה ושידורו בטלויזיה - עמותת "אנוגימוס" -
היה חשיפת צרכני מוצרי הבשר לאכזריות שבתהלין השחיטה, על מנת שיהפכו לטבעונים

או צמחונים.

הטעיה גטענת (ח) - טעגה געלסא

89. טענתן של המבקשות לפגם בכשרות מוצרי הבשר שיוצרו במפעלה של המשיבה מבוססת על
יסודות ראייתייס חסרי שחר.

90. כנגד הצהרות ריקות אלה עומדים אישורים רשמיים של הגורמים המקצועיים האחראים
למתן תעודות כשרות. למוצרי המשיבה ניתנה תעודת כשרות המשחטה פועלת תחת פיקוח
הרבנות הראשית לישראל. זאת ועוד - גס לאחר דיון מיוחד שהתקיים ברבנות הראשית
בעקבות שידור הכתבה, הוחלט שלא לשלול את הכשרות מהמפעל. (ראה סעיף 20 לעיל).
בנסיבות אלה טענתם של המבקשים אינה יותר מטענה בעלמא, שאינה יכלה להקים להן

וליתר הצרכנים עילת תביעה.

א0 הרמות, שהיא הרגולטור געגעי גשרות, לא ס<אח 5גס, סה לטכקשיס
לחיות יותר רמי0 סהרגגיגז ע2גו0, שחסקעדיס על קלח כחגזורה.

סיגו0 - לא חוגחח עילת תגיעה של חטעיח ערגסת

91. הדיון בפרקים הקודמים מעלה שאף אחת מטענותיהם של המבקשים אינה מבססת עילת
תביעה של הטעיה צרכנית. בין משום שהם דרך עקיפה ולא מתאימה להגשה תביעה בגין
טענה של הפרת חיקוקיס, ובין משום שהם מתייחסים למצגים שלא הוצגו או למצגי אמת בין
משום שהם נוגעים למידע, שלא היתה חובה להציגו, ושאין קשר סיבתי בין אי הצגתו לבין

הנזק הנטען, ובין משוס שהם לא הושתתו על מסד ראייתי הולם.

מתן לבסס תובענה ייצוגית. על כן, גם על עילת תביעה זו לא

לא הוכחה עילת הוגיעה ? רשלנות

92. לענין רכיבי יסוד האשם שבעוולת הרשלנות נפסק בע"א 2625/02 נחום ני דורנבאום, פ'יד
� נח(3) 385 (2004), בעמי 400

"שלושה הם יסודותיה של עוולת הרשלנות: האשם, הקשר הסיבתי והנזק,
בפרשה זו נדרשים אנו ליסוד האשם.

האשם ברשלנות הוא פועל יוצא של שתיים אלה: חובת הזהירות וההתרשלות.
השתיים מצטברות זו לזו, ובלתן לא תקום חבות ברשלנות, כד משמיעה לנו

הוראת סעיף 35 לפקודת הנזיקין...:

"... ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותו נסיבות חובה
שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות..."
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93. בבקשת מונדרי 0ורטו שורה של מעשים ומחדלים המיוחסים למשיבה (ולמען הסר ספק -
מוכחשים) ככלל הטענה נטענה בשטחיות, מעשי הרשלנות המתוארים והמוכחשים הם כלפי

בעלי החיים ולא כלפי הצרכנים. ולא הופרה חובת הזהירות כלפי הצרכנים.

הטענה בבקשת ברוכמן לפיה המשיבה התרשלה בכך שנהגה בעופות הנשחטים במפעלה שלא
בהתאם לסטנדרטים מקובלים בארצות תרבות ובניגוד לקוד הבינלאומי, דינה להידחות.

כפי שהוכח לעיל, המשיבה נוהגת בבעלי החיים בהתאם להוראות החוק והתקנות, ולכן לא
הופרה חובת הזהירות כלפי הצרכנים.

בארצות העולם המערבי, יש טענות נגד השחיטה הכשרה, שנוהגים בה בישראל ובקהילות
היהודים בעולם, בעוד השחיטה המתבצעת בעולם, היא לא באמצעות סכין, ולטענת רבים

בעולם היא זו שחוסכת צער מבעלי החיים.

אס צער בעלי חיים עומד לנגד עיני המבקשים, מדוע הם אינם טוענים נגד דרך השחיטה
הכשרה בסכין, דבר אותו אינם מזכירים.

לא הוגהה עילת התטעח - עשיית עושר ולא גסש&ט

94. טענותיהם של המבקשים ביחס לעילה זו כה קלושים עד שכמעט אינו מצריכים תשובה. אין
בהם ולא תחילת הוכחה לאף אחד מיסודותיה של עילת התביעה, הקבועים בסעיף 1(א) לחוק

עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979, הקובע:

"מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירית או טובת הנאה אחרת (להלן:
הזוכה) שבאולו מאדם אחר (להלן: המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכיה,

ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - לשאלם לו את שוויה."

שלושת היסודות לעילת תביעה זו הם, לפיכך: התעשרות / זכייה שהתקבלה אצל
הנתבע/הזוכה, קשר סיבתי בין קבלת ההתעשרות לבין התובע/ המזכה ואי חוקיות קבלתה על
ידי הנתבע/הזוכה - ראה, למשל, רע"א 5768/94 א.ש.י.ר. נ' פורום, פ"ד נב(4) 289 (1998),

בעמ' 358.

95. מטענותיהם של המבקשים, לא עולה נטענה ההתעשרות שהתקבלה אצל המשיבה, כי לא
; בהמשך היתה התעשרות, וברור מאליו, שאין טענה או הוכחה לגבי היקפה של התעשרות זו
לכך המבקשים אינם מסבירים כיצד התעשרות לא מוגדרת זו, התקבלה אצל המשיבה מידי
; הצרכנים, שאינם רוכשים את מוצרי הבשר ישירות ממנה, אלא מקמעונאי מזון שונים
ולבסוף, המבקשים אינם מסבירים איזו אי-חוקיות נפלה בכך שלמשיבה נצמחה בדרך כלשהי
התעשרות כלשהי מצרכני מוצרי הבשר, כאשר צרכנים אלה רכשו כדין, צרכו והפיקו תועלת

מהמוצרים שיוצרו במפעלה.

96. לא למותר יהיה להוסיף, כי הרגשות השליליים שנטען שנגרמו לצרכני מוצרי הבשר אינם
רלבנטיים בשום צורה לעילת תביעה של עשיית עושר ולא במשפט, זאת משוס שרגשות אלה
מצויים כולם בתחום נזקם הנטען של הצרכנים, ואין להם שום ביטוי בהטבה שנצמחה

למשיבה, שהיא עניינה של עילת תביעה זו.

פגיעה גאוטתוטיה של הרעון 0ק שאעו ססוס

97. המבקשים לא הניחו תשתית עובדתית ומשפטית לפיצוי הקבוצה בגין פגיעה באוטונומיה של
הרצון ו/או עוגמת נפש.

בבקשת מונדרי נטען בסעיף 67 לבקשה כי המבקש סבל מפגיעה באוטונומיה בכך שהמשיבה
מנעה ממנו את חופש הבחירה וגרמה לו לרכוש מוצרים אותם לא היה רוכש אם הוא היה

יודע כיצד המשיבה פועלת.
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ו

לטענתו, המשיבה גרמה לו ולצרכנים אחרים ל"עכל באופן פיזי ביותר מוצרים אשר מראה
הסבל שנגרם לבעלי החיים בהפקתם אינו ניתן לעיכול." (סע' 68 לבקשה).

דברים דומים נטענים גם בבקשת ברוכמן (סע' 21 לבקשה).

בבקשת נעה ארז לא מפרטת המבקשת במה נפגעה האוטונומיה של הרצון שלה, אלא טוענת
בבקשה בליל של טענות סתמיות. (ראה סע' 42-53 לבקשה).

כרוכמן מעמידה את נזקה הלא ממוני בסכום של 500 ש"ח (סע' 45 לבקשה).

נעה ארז מעמידה את נזקה בגין כל העילות על 500 ש"ח (סע' 71 לבקשה).

מונדרי אינו מפרט בבקשה את סכום הנזק האישי שנגרם לו.

טענות המבקשים הס כוללניות וסתמיות.

פיצוי בגין עוגמת נפש (או פגיעה באוטונומיה של הרצון) אינו אפשרי בנסיבות המקרה דנן,
שהרי פיצוי בגין עוגמת נפש הינו מטבע הדברים אינדיווידואלי, מבוסס על נסיבותיו האישיות
של האדם (כגון, מה הייתה מידת הסתמכותו על ה"מצג המטעה", מה מידת הסבל שנגרמה לו
כתוצאה מכן וכד'), וברי כי כשם ש"פרצופיהם אינם שווים'/ הרי שאף מידת עוגמת הנפש או
הפגיעה באוטונומיה אינה שווה (כמאמר חז"ל: "כשם שפרצופיהם אינם שווים כך דעותיהם
אינן שוות"). לצורך בירור עוגמת הנפש של חברי הקבוצה תידרש אפוא בדיקה פרטנית
וממושכת ביחס לכל צרכן וצרכן, וברי כי מסגרת התובענה הייצוגית, אינה האכסניה הנאותה

לבירורה.

ראו לעניין זה דברי בית המשפט בבש"א (ת"א) 21911/06 דוד לובינסקי בע"מ ני טל-אל
גזריאן ואח/ תק-מח 2007(4), 1617, עמי 1618:

"ודאי שלא ניתן לפסוק פיצוי בשיעור זהה, לכל אחד מחברי הקבוצה, בגין
עוגמת נפש כפי שנתבע ע"י המשיבים. פיצוי בראש נזק זה נפסק על יסוד
נסיבות אינדיבידואליות של כל תובע, או בעל רכב פגום, בנפרד ובהתחשב

בסבל שנגרם לו, אשר מידתו ושיעורו שונים מתובע לתובע."

לא זו אף זו, כפי שנטען לעיל, לא נגרם למבקשים נזק כלשהו ושאלת קיומו של נזק,
רלוונטית גם לטעגת המבקשים בגין "פגיעה באוטונומיה" שכן פגיעה באוטונומיה מהווה

ראש נזק במסגרת עוולת הרשלנות. (רי לעמן זה פס"ד מזרחי ני תנובה בעמי 13).

איש טהטכקשיס לא ערף קגלה על כן שרכש מוער עוף של המשיגה,

דגר אלטגטרי וגסיסי, לטי שטוען שנגרטוז לו עגטת ג&ש, הוא להוטה, כי
ת <5ע0 אחת מוער עוף של המשיגה. רכש גאו9\ קכוע או ל2הו

טאחר ואץ קגלח או השגתית, הזגר מעגיע על כך שהטכקשיגז, טועגי0
לפגיעה גאוטתומיה של ופיגור בעוד האוטתומיה שלהס לא נ&געץז, טשלא
ת של רכשו ולא *רכו אף לא עוף אחד של המשיגה. יתלו ו3רכו עוש

יעתיס אחריגז, ואלה לא הסחס כארץ.

אשרה סתמית של הטגקשיס או טי מהס, ללא ראיה על, כי אגלו מתר
תית, עוף של הטשיגה, היא הסרת תשתית עוגז
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ות כגץ טכשיר חשטלי עוגי גאותח טידה יכול גל אד0 להגיש תוכעגות י
שט&ר חוק, געגד הוא לא רכש אגתג טעגלס, או טכגגיגת שיש גהן 9גס,

געוד אץ לו גגלל טגגמת.

די גנן, כיי להשטיט את חגסיס לטעגת הטגקשיגז געגץ זה.

לא קייטת לטגקשיט עילת תגיעה - סיגומ

98. כפי שפורט לעיל, פעולות המשיבה במשחטה, אינן מהוות הפרה של הוראות חוק צב"ח
ותקנות הובלת עופות. המצג שהציגה המשיבה לצרכנים לרבות המבקשים, הוא אמיתי. אם
יקבע כי המשיבה הפרה את הוראות החוק הנ"ל והתקנות דבר המוכחש מכל וכל. אזי ההפרה
הנטענת אינה מהווה עילת תביעה למבקשים, ואין למבקשים עילה משפטית לתבוע פיצויים
לא בהפרת חובה חקוקה, לא בהטעיה צרכנית, לא ברשלנות ואף לא בעשיית עושר ולא
במשפט. מכאן שהתביעה שהמבקשים מעונינים להגיש בשמס של צרכנים בעילות אלה,

אינה יכולה לשמש בסיס לתובענה ייצוגית.

99. הרציונל העומד בבסיס מסקנה זו הוא, בין היתר, שהנורמות המגנות על בעלי חיים מפני
התאכזרות לא נועדו להגן על האינטרסים הפרטיים של צרכני מוצרי הבשר. בהתאם לכך,
הליך של תביעת פיצויים אישית, ואף צירוף פרוצדורלי של קבוצת הליכים כאלה לכדי הליך

של תובענה ייצוגית, אינם מתאימים לביתר המחלוקת בתחום זה.

ות המשותפות לכלל חגיי ח?גו2ח חתוגעגח אעח מעוררת שאלות טהותי

90. התובענה לא תאושר כייצוגית, ללא קיומה של "קבוצה". ויובהר, לפי סעיף 4(א)(1) לחוק
תובענות ייצוגיות, קיומה של קבוצה מהווה תנאי להגשת תובענה ייצוגית. יתרה מכך, לפי
סעיף 10(א) לחוק תובענות ייצוגיות, בבוא בית המשפט לאשר תובענה כייצוגית עליו להגדיר

בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה.

שתיים הן טענות המשיבה בעניין זה: ראשית, המבקשים לא מייצגים "קבוצה" והם לא
; שנית, אין לחבריה של אותה "קבוצה" אמורפית הוכיחו, כי קיימת "קבוצה" כלשהי
המתוארת בבקשה, שאלות מהותיות משותפות של עובדה ומשפט ולמעשה אין מדובר

בקבוצה הומוגנית.

גיק *קגג3ה* ילא גיססו עגגדתית קיגטגז של *קגו3ה* הטגקשינז איגח טי̂י
91. בבקשת מונדרי (סעיף 20) מוגדרת הקבוצה בשמה הוגשה הבקשה "כל אדם שרכש ב- 7
השנים מוצרי המשיבה שיוצרו מבעלי חיים נשחטו במשחטה המשיבה בשלומי, בין אס

מוצרים שיוצרו ע"י המשיבה ובין אס מותגי המשיבה או מותגים אחרים."

כך מוגדרת גם הקבוצה בבקשת נעה ארז (סעיף ב עמ' 2 לבקשה) בבקשת ברוכמן מוגדרת
הקבוצה כמי שרכש ממוצרי המשיבה ב- 7 השנים האחרונות וחווה עגמת נפש, כאב, גועל,

זעם ותסכול... עקב יחסה של המשיבה לבעלי החיים (סעיף 51 לבקשה).

המבקשים כלל לא הוכיחו קיומה של קבוצה. אותה הם מבקשים לייצג כנדרש מהם בדיו.

המבקשים לא הוכיחו כמה אנשים הושפעו מהכתבה עקב הגילוי המאוחר של ההתעללות,
לכאורה, של המשיבה בבעלי חיים.

קביעות המבקשים השוגים ביחס לקבוצה כביכול אותה הם מייצגים וגודלה, כיתר
הערכותים, הם סתמיות, בלתי-מבוססות, קלוטות מהאויו ובינן לבין העובדות אין כל קשר.

המשיבה טוענת כי לא קיימת קבוצה אותה מייצגים המבקשים.
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לא זו אף זג, העוכדות המפורטות דלהלן סותרות את הגסיס לטעגת
הטכקשיגז.

רי כהתאס לדוייח של הכרת "סטורגקסט", סה"כ ההגירות של כלל ט̂ו
ה שלאחר שידור הטשיכה כחודשיס ד*טכר 3 ו 10 ויגואר 4 ו 10, התקוו
רי המשיכה, כתקופה ע יותר, ממטרות כלל ט̂ו הכתכח, חיו גזולי

הטקכילה * כחודשיגז דלטכר 1011 ועואר 1013.

נתח השוק של המשיכה לא זג כלכד שלא קטן אלא עלה ל" 11116.5136

עת אגשיס, שגגרסו להגז עץגטת אילו כטעות הטכקשיס, היתה גןיטת קגו
ג&ש גגגעל לאחר שידור הכתכה, אץ ס9ק שהמכירות של טג2רי הטשעה
רות לא ירדג, חיו ערדיגז כאג&ן דרטטי, אגלס כאטגר לעיל, לא רק שהמט

אלא הגז עלץ, סכאן, שאץ כלל קכג3ה אץתגז טיי5:גיס הטכקשיגז.

^העתק דג*ח סטורגקסט ר5נייכ מסוסן ייכייי גגוהגגה חלק כלתי ג&רד
טהתגגכהג

91. סטורגקסט חיגח חכרה כלתי תלויה וטוכילח כישראל, כתחגס הטחקר
עח העריכה. והגיתוח של שוק מו

טדי יגגז זורטיס לשרתי סטורגקסט, גתתי סכר אטת סקוטתיחן של כ-
1̂00 הגרות כישראל, הגותגיס תמהת ט2כ של שוק הלקוהות.

היקף טידע זה, טשקף גתגגי אטת של טעל 50% טהשגק.

, (האטגר לעיל העג טתגף אתר האיגטתט של סטורגקסט)

המשיכה, כשאר הס9קי0 כתחגטיגז שגגיגז* לרכגת כתחגס הטזין, נעזרת
ריה עייי ה^רכמגז. כגתגליס אלה, כדי לדעת את ט*נכ השוק והאריכה של ט̂ו

אות של סטורגקסט, ה*, הדכר היה טג$א כיטר כתו/נ 93. לי היתה ייקכ̂ג

כנגד השערות כלליות של הטכקשיס, שאען מתכססות על מאומה, למעט
. על אוירה, התוצאות של סטורגקסט, מדכרות כעז עעמן

17027/0 גיל (בר) טווים על ידי בית המשפט בבש"א 1 94. לעניין קביעת גודלה של הקבוצה נקבע
: "פרשת טרוים") בעמי 667, בזו נ' בנק לאומי, פסקים מחוזיים תשס"ב (2) 654 (להלן�

: הלשון

" אומנם אין צורן להוכיח את גודלה המדוייק של הקבוצה, אבל יש לכל הפחות
לתת הערכה כללית המבוססת על הנחות הגיוניות ולא על השערות בעלמא".
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לעניין החשיבות בהעלאת טענות הנתמכות בתשתית עובדתית מוצקה והצורך להסתמך על
: הערכות מדויקות ומבוססות בבקשה לאישור תובענה כייצוגית, ראו בפרשת סוסינסקי

"בהליך בקשת ישית להגשת תוגעגה ייצוגית, נפרשת בפני בית המשפט
יריעה רחבה של המחלוקת, בית המשפט נדרש באמצעות תצהירים וחומר
עובדתי נרחב להפעיל את שיקול דעתו על בסיס תשתית עובדתית מוצקה ...
הסתפקות במילים כתובות בתובענה ללא בדיקת ממשותו אינה מאפשרת לקבל

החלטה מושפלת אם לתת את הרשות או להמנע מלתיתה".

ות של עוגדח או טשג$ט ות0 לחגרי "הנגועה" איו שאלות סש

95. מבקש בתובענה ייצוגית המבקש להגיש תביעה בשם קבוצת תובעים, צריך להניח כבר
בבקשה לאישור תובענה ייצוגית תשתית עובדתית לעילת תביעה אישית ולקיומה של קבוצה
אשר עילת תביעה אישית וו מתקיימת לגביה. לא זו בלבד שהמבקשים לא הוכיחו את קיומה
של הקבוצה ואת גודלה כנדרש על פי החוק, אלא שלאותה קבוצה לכאורית אין שאלות

משותפות של עובדה או של משפט.

96. המונח "שאלות משותפות של עובדה או משפט" נדון לא פעם על ידי בתי המשפט שקבעו, כי
תנאי זה דורש קיום של מרכיב הומוגניות ודמיון בין חברי הקבוצה. אומנם, בתי המשפט דנו
בתנאי זה עובר לחקיקת חוק תובענות ייצוגיות, אך מאחר והתנאי נותר זהה גס לאחר

חקיקת החוק כאמור בסעיף 8(א)(1) לחוק, פסיקה זו עודנה יפה גס לענייננו.

כך למשל, יפים בהקשר דנן דבריו של בית המשפט בבש"א (ת"א) 22843/01 אריה קראוס
ואחי ני תאגיד איסוף מכלי משקה בע"מ ואחי דינים מחוזי לג 7, עמ' 241 (להלן-. "פרשת

, שזו לשונם: קראוס")

וההוגנות הקביע בסעיף 35בי(3) לחוק הגנת הצרכן . " במסגרת תנאי היעילות
וכמפורט בתקנה 3 הנ"ל, יש לברר האם הסוגיות המהותיות העומדות לדיון,
ניתנות לבחינה משותפת לגבי כלל חברי הקביצה או שמא יהיה צורך בבירור
אינדיבידואלי לגבי כל תובע ותובע בשאלות הללו: תנאי זה, כפי שפירש
בפסיקה, דורש הומוגניות ואחידות בין התובעים הפוטנציאליים ביסודות
עילתם... המבחן, איפוא, הוא מבחן העיקר והטפל. אם ישנו שאלות מהותיות
ומרכזיות של עובדה ושל משפט שאינו משותפות לחברי הקבוצה, לא עומדת

התובענה במבחן."

וראו לעניין זה גם: ת.א. (י-ם) 1279/96, המ' 4005/96 גבעון ואחי ני המרכז הרפואי שערי צדק
; ת.א. (ת"א) 19/92 המ' 138/92 זת חברה ליעוץ כלכלי ואח/ דינים מחוזי, לב (1) עמ' 711

בע"מ ואחי גי טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, פסקים מחוזים תשנ"ו (2) עמ' 183.

97. בהתאם להלכה, שנקבעה בפרשת שטנדל לעיל, על תובע ייצוגי להציג בפני בית המשפט
מנגנונים ראויים, על פיהם ניתן יהיה לקבוע או לכל הפחות להעריך/ אילי צרכנים הושפעו

מן המצג המטעה כביכול, אם בכלל, ומה מידת הנזק שנגרמה לצרכנים עקב מצג זה.

98. אף בהנחה שהמבקשים יצליחו להוכיח, כי הוטעו וכי נגרם להם נזק - דבר המשולל כל יסוד
סביר לאור האמור עד עתה - עדיין נותרת בעינה שאלת הנזק ביחס לכלל חברי הקבוצה אותם
הם מבקשים לייצג. גם אם נקבל את טענת המבקשים לפיה הוטעו (דבר המוכחש מכל וכל),
הרי שלא יהיה בכך כדי לקבוע, כי שאר חברי הקבוצה הוטעו גם הם וביחס לאיזה מוצרים,

ולבטח לא ניתן לקבוע כי הם הוטעו באותו האופן וביחס לאותו פרק הזמן.

העדר סיגר לקגלת חתוגעגח

99. על פי סעיף 8(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, בית המשפט יאשר תובענה ייצוגית אם מצא, כי
יש אפשרות סבירה שהשאלות העובדתיות או המשפטיות המשותפות לכלל חברי הקבוצה
יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה. בתי המשפט התייחסו לכלל זה עוד לפני חקיקתו עלי ספר

במסגרת חוק תובענות ייצוגיות.
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וראו לעניין זה דברי כבוד הש' י' לויט בפסק דינו שניתן במסגרת ת.א 11464/91 מלכה אקרמן
, דינים מחתי, כרך לב (1) עמ' 366, שם נקבע כדלקמן: ואחי ני יצחק מיטלמן ואחי

"על ביהמ"ש להשתכנע שלכאורה העילה או העילות הנטענות ע"י
המבקשים משותפות לקבוצה כולה, ושיש סיכוי סביר שהתביעה תצליח,

אס תוכח, לתועלתם של חברי הקבוצה...
לפי מבחן זה, על המבקשים להציג גירסה בעלת מידת שכנוע לכאורה
גבוהה יותר מאשר נדרש נתבע בסדר דין מקוצר להציג בתצהירו התומן את
בקשתו ליתן רשות להתגונן. לנתבע כזה די בהצגת הגנה דחוקה. על
המבקשים להגיש תביעה ייצוגית לשכנע את ביהמ"ש שקיימת אפשרות

סבירה של הצלחה לתביעה.
לאמור, לא די בסיכויי הצלחה דחוקים, אלא על המבקשים להציג תביעה

בעלת סיכויי הצלחה סבירים".

100. כאמור לעיל, הסיכוי כי התובענה תוכרע במקרה דנן לטובת הקבוצה הס חסרי סיכוי, בין
היתר, מן הנימוקים אשר פורטו בתגובה זו לעיל. לא ברור כיצד זה מתבקש בית המשפט
הנכבד להכריע בתובענה לטובת צרכן מסוים, הטוען כי הוטעה או עלול היה להיות מוטעה
ביחס למוצרי המשיבה הואיל וסבר כי המשיבה אינה אמינה בשעה שהוכח שהמשיבה

מקיימת את הוראות הדין.

עוגית אעה חדרך היעילה והחוגגת לחגרעח גטוזלגקו? תגגעגה "

101. סעיף 8(א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות קובע, כי תנאי לאישור תובענה ייצוגית הוא ש"תובענה
ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין." השימוש החוזר בהא
הידיעה כסעיף זה מעיד כי משמעות הדרישה היא משמעות של עדיפות - התובענה הייצוגית

נדרשת להיות הדרך היעילה וההוגנת ביותר לברר את המחלוקת העומדת לדיון.

102. במסגרת בחינת התקיימותו של תנאי זה נבחנת, בדרך כלל, שאלת חוסר ההומוגניות של
קבוצת התובעים המוצעת. כאשר החברים בקבוצה נבדלים זה מזה במאפיינים רלבנטיים
רבים מדי, הופכת הדרך של ניהול תביעה ייצוגית לבירור המחלוקת לדרך לא יעילה, לא
הוגנת או שתיהן גם יחד: ליעילה - אם כדי לפתור את בעיית היעילות ולהימנע מבירורן של
שאלות פרטניות רבות נדרש לעשות שימוש בהכללות גורפות מדי לגבי חברי הקבוצה, שאינן
משקפות בצורה הוגנת את זכויותיו של כל אחד מהם כלפי הנתבע או את זכויותיו של הנתבע

כלפי כל אחד מהם.

103. בעייתיות זו מתעוררת באופן תדיר במקרה בו הסעד הנתבע הוא, כמו במקרה הנוכחי, סעד
של פיצויים בגין גזק לא ממוני - "זאת משום שנזק כזה הוא על פי טיבו נזק סובייקטיבי -
אינידיבידואלי התלוי במידה רבה בברומטר הרגישות האישי של כל אדם ואדם", כדברי בית
המשפט העליון בע"א 10085/08 תנובה ני ראבי (פורסם בנבו, 4.12.11), פסקה 43. ואכן, כפי
שנפסק שם בהמשך הדברים, "אף שאין מגיעה עקרונית לפסוק פיצוי בגין נזק לא ממוני
במסגרת תובענה ייצוגית, ייתכנו מקרים אשר בהם הקושי בקביעת שיעור הנזק יצדיק שלא

לאשר את הגשתה של תובענה כייצוגית או את דחייתה לגופה."

104. חוסר ההומוגניות של קבוצת צרכני מוצרי הבשר הופך את ההליך של תובענה ייצוגית לדרך
לא יעילה ולא הוגנת לבירור המחלוקת בה עוסקות הבקשות. מסקנה זו מתחייבת לא רק
מהשונות הקיצונית בתגובותיהם ובהשקפותיהס של חברי קבוצה זו, אלא גס מזיהוי

המחלוקת העומדת לבירור וטיבה.

105. המחלוקת שמעוררות הכתבה והבקשות שהוגשו בעקבות שידורה נוגעת לשאלה עד כמה
החברה מוכנה לסבול אלימות המופעלת כלפי בעלי חיים בתהליך הפיכתם למזון לבני אדס.
מחלוקת זו נוגעת למציאת האיזון הראוי בין השאיפה להגנה על בעלי החיים לבין השאיפה

להבטיח אספקת מזון המיוצר מבשרם.
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106. מחלוקת זו היא מחלוקת בתחום פילוסופי ולא משפטי. כפי שהוסבר לעיל, החקיקה
הרלבגטית מספקת כלים מתאימים לניהולם של הליכים פליליים ומנהליים ע"י הרשויות
שהוסמכו לכן בחוק. החוק מאפשר נקיטת הליכים אלה לא רק על יךי רשויות המדינה

הרלבנטיות, אלא אף על ידי ארגונים פרטיים להגנה על בעלי חיים.

המבקשים אינם רשויות המדינה, ואינם ארגונים, שנוסדו לצורך הגנה על בעלי חיים.

9232/0 "נח" ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנת בעלי חיים 107. כך למשל ראה בג"ץ 1
ני היועמייש, פ"ד נז(6) 212 (2003), שעסק בחוקיות התקנות שהותקנו בענין פיטום אווזים.
לענין השוואת החלופה של הליכים פליליים ומנהליים לחלופה של תובענה ייצוגית על מנת
לבדוק אם מתקיים התנאי הקבוע בסעיף 8(א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות בדבר הדרך היעילה
וההוגנת לבירור המחלוקת - ראה א' קלמנט, קווים מנחים לפרשנות חוק התובענות
הייצוגיות, התשס"ו - 2006, הפרקליט מט (תשס"ז-תשס"ח), 131 (מצוי באתר בנבו), בעמ'
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108. הליכים רלוונטיים ננקטים ומתנהלים במקרה זה:

(א) בעקבות שידור הכתבה נפתחה חקירה משטרתית.

(ב) נקבע נוהל מעודכן בנוגע לצער בעלי חיים במשחטות בכלל ונערכו במשחטה של המשיבה
ביקורות רבות (שבאף אחת מהן לא התגלו ליקויים חריגים).

109. אל מול הליכים אלה, לא יכול להיות ספק, כי תובענה ייצוגית, בה נדרשת פסיקת פיצויים
לטובת צרכני מוצרי הבשר דווקא, אינה הדרן ההוגנת והיעילה לדיון בנושא שהוא פילוסופי
ונוגע להשקפת עולם כאשר מצד אחד קיים רצון לשמור על הגגת בעלי החיים ומצד שני
לשחוט אותם. המעונייניס לנהל את ההליך בשם צרכני מוצרי הבשר הס צרכנים אקראיים

שאינם מייצגים את מגוון עמדותיהם השונות של כל אותם צרכנים, שמעונינים לצרוך בשר.

סיכיס
110. תצהיר מר יורם התש רצ"ב לתמיכה בעובדות התגובה.

111. מכל הטעמים שצוינו לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את הבקשות ולחייב את
המבקשים בהוצאות הדיון בהן, לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ בגינו.

עו" ח0(ובן בילט טלילה רוזנבלום, עו"ד

ה יב ש המ /\ נ"נ 
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תצהיר

אני הח"מ, יורם הרוש, ת.ז, 22460406, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

1. תצהיר זה ניתן בתמיכה לתשובה שהוגשה ע"י תשלובת נקניק נהריה כשר זוגלובק בע"מ (להלן:
"המשיבה") בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה ע"י אהרון מונדרי בת"צ 62888-10-13, נעה
ארז בת"צ 68292-10-13 אריאלה ברוכמן ואח' בת''צ 63489-10-13 (להלן: "המבקשים"), הדיון

בשלוש הבקשות לעיל אוחד, בהתאם להחלטת בית המשפט העליון מיום 3.3.14.

2. אני עובד במשיבה בתפקיד מנהל רכש חי במשחטת המשיבה בשלומי (להלן: "המשחטה").

ת ואר שני במינהל עסקים. בהשכלתי אני הנדסאי תעשיה וניהול ובעל

בתקופה משנת 1992 ועד שנת 2004 עבדתי במשיבה וניהלתי את המשחטה.

בתקופה משנת 2004 ועד שנת 2006 ניהלתי משחטה בארה"ב.

בתקופה משנת 2006 ועד שנת 2010 ניהלתי משחטת הודים של קבוצת א.ת. בדרום הארץ.

בשנת 2010 חזרתי לעבוד במשיבה ואני עובד מאז ועד היום, בתפקיד מנהל רכש חי.

בתוקף תפקידי ונסיוני ידועות לי העובדות שתפורטנה להלן:

3. שלוש הבקשות הוגשו בעקבות כתבה ששודרה ביום {29.10.1 בתוכנית הטלויזיה "כלבוטק" אשר
עסקה במשחטה של המשיבה (להלן: "הכתבה").

4. להוכחת טענותיהם, המפורטות בבקשות מסתמכים המבקשים על הכתבה ששודרה כאמור ביום
29.10.13 בתוכנית הטלוויזיה "כלבוטק".

5. ראשית דבר, יש לזכור, גי הליד של שחיטת עופות, הינו הליד בלתי נעים לעין,
ומעטים האנשים שמוכנים לראותו. ועת פחות אנשים מוכנים לעסוק נשחיטה.

6. למעט אוכלוסיה טבעונית או צמחונית, רובה של האוכלוסיה בעולם ובאר\, מעל
900/0, צורכת בשר לסוגיו השונים.

כולם רוצים לאכול בשר, אולם לא רוצים לדעת כיצד הגיע העוף לצלחת.

7. המבקשים טוענים, כי המשיבה מבצעת במשחטה התעללות בבעלי חיים.

8. כפי שיפורט להלן, הסתמכות המבקשים על הכתבה להוכחת טענותיהם אין בה ממש. הכתבה היתה
מגמתית, נועדה להוסיף רייטינג לערוץ 10, שמחפש בכל דרך ליצור דרמה, בצורה בלתי מאוזנת, תוך
שימוש במשחקי מצלמות ובמספר פריימים בודדים בלבד, שאינם מלמדים על ההתנהלות במשחטה.
בכתבה שודרו אותו תמונות פעם אחר פעם. כדי ליצור אפקטים בעוד למעשה התמונות חריגות,

ואינן מלמדות על ההתנהלות במשחטה במהלך כל השנה.

כפי שיפורט להלן, פעולות המשחטה מבוצעות כדין ואין במעשי המשיבה משוס הפרה של הוראות
החוק.
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9. אציין, כי משחטת המשיבה שוחטת במהלך השנה כמויות עצומות של עופות, וזאת כדי לספק את
הדרישה של האדם למזון. המשחטה היא תעשיתית, ואיננה חצר משק בחווה. עובדי המשחטה, אינם

בוגרי אוניברסיטה, ומי שמוכן לעסוק כיום בשחיטה הם בודדים.

10. יוזמי הכתבה בטלויזיה הם אנשים החברים בארגון "אנונימוס", שהוא ארגון קיצוני שדוגל בעמדה
קיצונית לפיה - יש שויון מלא בין בני אדם וחיות. מבחינת אנשי אנונימוס, על בני האדם להפוך
לטבעונים או צמחוניים, ולא לצרוך כלל מזון שמקורו בבעלי חיים, אין מחלוקת שגישה זו לא

מקובלת על רוב הציבור בישראל ובעולם.

(הכתב רונן בר שערך את התחקיר בכלבוטק עם כתבת נוספת, העיד על עצמו, כי הוא חבר בארגון
"אנונימוס").

11. עד לאיזה קיצוניות מגיעים אנשי הארגון ניתן ללמוד מהגורו שלהם (גארי יורופובסקי), שהגיע
לישראל לפני מספר חודשים ובראיון לאילנה דיין בגלי צה"ל, אמר כי הריגת בעלי חיים זהה לשואה

שעברה על העם היהודי, ומי שהורג חיה בין שזו אשה או גבר דינם להאנס.

אלה דברים מזעזעים המצביעים על האופי הקיצוני של הארגון וחבריו.

12. משחטת המשיבה, ממוקמת בעיירה שלומי בצפון הארץ, ומעסיקה מאות עובדים, רובם עולים
חדשים ובני מיעוטים.

חברת זוגלובק קיימת מזה כ- 75 שנים וידועה באיכות מוצריה, באמינותה וברוח של בעליה שהם
ייקיס במוצאם.

, ובנוסף כ- 8,000 מידי יום נשחטים במשחטה כ- 30/000 יחידות של עופות (להלן: "פטמים")
יחידות של תרנגולי הודו.

בסה"כ בשנה מתבצעת במשחטה שחיטה של כ - 3.6 מיליון פטמים ו כ - 1.66 מיליון תרנגולי הודו.

במשחטה יש שני קווי שחיטה, קוו אחד, מיועד לשחיטת פטמים, והקו השני, לשחיטת תרנגולי
הודו.

תהליך פריקת כלובי הפטמיס נעשתה באמצעות מתקן, ואילו פריקת כלובי תרנגולי ההודו נעשית
באופן ידני, בגלל המשקל הכבד של תרנגולי ההודו.

עבודת השחיטה מתבצעת במהלך שעות היום.

במשחטה מועסקים כ- 350 עובדים.

מרביתם עובדי קבלן.

2א ם רו כסהלן גל שעות העכוזה גסשחטה, גס2א*0 גסשחטה $^גתיס הכוללי
גטרערי ג�ד קקחיס.

ט"), אגשי ה/נוות כ&ג&יגז / "השו" (להל; העוות נכתר גליי השירותיס הגגטרערייס 
למשרד החקלאות (ועוגזיס גסועעת הלול), גת&קידס ל5קה על קע0 ץזחץקיגז

/, גגל הגושאימ הקשגריס לשחיטה, לרכות חוק 2ער כעלי חייגז. והגוהלי!
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קייס <$יקוח מלא ככל שעות השחיטה, על כל התהליכים ללא יולא מהכלל, של
גורמיק כלתי תלוייגז ואוכייקטיכייס, שאיו למשיכה כל השקעה או שליטה עליהנז,

אלא רק למשרד החקלאות.

3ו. את קעולת השחיטה כשלעצמה, שהיא שחיטה כשרה* מכ2עי0 שגחטיגז שה0
עוכרי אגורת השוחטיס כ9יקוח וכהשגחת הרכגות (הריה, ואינק עוכרי

הסשיגה, גאיו לגושיכה ססכות להש&יע מושאי כשרית.

.14
14.1. המשיבה כפופה לנוהלים של השו"ט בהתייחס לניהול המשחטה.

במועדים הרלבנטיים לבקשות היה בתוקף נוהל מיום 8.6.2010 שהוצא ע"י השו"ט, שכותרתו
"מניעת צער בעלי כגף בבית השחיטה". הנוהל מפרט את הדרישות של השו"ט ביחס

למשחטה.

בהתאם לנוהל הוטל על הוטרינר המפקח על המשחטה. לוודא שהמשחטה ממלאה אחר
הנוחלים. ולדווח על כד באמצעות טפסים מתאימים שצורפו כנספחים לנו הל.

(העתק הנוהל רצ"ב מסומן "א" ומהווה חלק בלתי נפרד מהתצהיר).

כסשחטה (וכחי0 כאו&ו קכוע רו&א וטרינר ושכעה פקחיס.

ת, ומעולנז סורגש קעק גוס&ת! טעולנז לא ניתגה רהו הוטרער גוגולא את הז
הערה כלשהי למנהל הגושחטה טטעגז הסשיגה, על אי עגוירה גנוהלינז. ג/או
ה של החוקיס על כר שגגושחטה סתגעעות פעולות שיש כהו גושונז הער

ו/או התקנות ו/או הנוהליק, הקשוריק כ3ער כעלי חייק.

.4ו. כנוסף למיקוח טטעק השויט כגוקורט לע< סקייטת המשיכה קיקוח על 2
העכודה כגושחטה כאמ*עות מחלקת אכטחת איכות.

ארכע אחראיות ממחלקת אכטחת איכות של המשיכה, מגיעות מירי יונז
למשחטה, וכוזיקות שעוכדי המשחטה ^ועלי0 ע&ייי הנוהליק של השוייט, וכו

עליי הוראות המשיכה.

14.3. המשיבה מקפידה להטמיע את הנהלים בעובדי המשחטה, ולשם כן מקיימת המשיבה מדי
פעם בפעם הדרכות וריענון נהלים לעובדים.

רצ"ב נוהל הדרכה וכו תיעוד הדרכת עובד.

(המסמכים רצ"ב מסומנים "ביי 1-15 ומהווים חלק בלתי נפרד מהתצהיר).
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14.4. בנוסף לפיקוח של השו"ט ועובדי אבטחת איכות במשיבה, הציבה המשיבה בתחומי המשחטה
30 מצלמות.

קב"ט המשיבה. בודק מידי יום ביומו את הנעשה במשחטה באמצעות המצלמות, ולא גילה
ארועים חריגים.

הטתקו
15. קצפה של הכתבה יצא במיוחד על המתקן בו עשתה המשיבה שימוש, מתקן אליו מוכנסים הכלובים
בהם פטמים, ואשר פורק את הפטמים מהכלובים אל מסוע, המעביר את הפטמים לעמדת השחיטה.

16. הכתבה שידרה פעם אחר פעם, למען יצירת הדרמה תמונות, שחזרו על עצמן של עוף שרגליו י<או
חלק מאבריו נתקעו בכלוב, ולכן לא נכנס למסוע ומת.

אין מחלוקת על כך שהמעשה מצער ולא צריך היה לקרות.

אולם יש לראות את הדברים כפרופורציה, כפי שצוין לעיל. מדי יום נשחטים במשחטה כ- 30,000
פטמים, מתוך כמות אסטרונומית זו, צולמו בכתבה מספר ארועים חד פעמיים, שאינס מעידים על

כלל ההתנהלות במשחטה.

הס לא ארעו ביום אחד ולא ביומיים, אלא היו אלה מספר מקרים בודדים במשד חודשים. בהם
התחזה הכתב לעובד המשחטה. למרות המגמתיות שלו, כנציג ארגון אנונימוס הוא הצליח ללקט
מספר קטן ביותר של ארועיס. במשך תקופת עבודתו, נשחטו למעלה מ- 500,000 פטמים. והוא מצא
מספר בודד בלבד של ארועיס ועל כד בנה דרמה. ועליה מבססים המבקשים תביעה ע"ס 350 מליון

ש"ח.

הארועיס מצערים, ומתייחסים להתנהגות של 2 עובדי קבלן, כאשר במשחטה יש 350 עובדים.

הכתב שהה במפעל כ~3 חודשים, והארועים שצילם והובאו בכתבה הם ספורים.

אלו אוועיס חריגים, שאיגס מלמדים על שיטה כפי שטוענים המבקשים, אלא על מקרים בודדים,
וחריגים, שיכולים להתרחש בכל מקום נו שוחטים מליוני עופות גשנה.

המשחטה היא חלק מתעשיית המזון, אספקת כמויות גדולות של מזון מצריכה שימוש באמצעים
תעשייתיים, וזאת כדי לעמוד בדרישת הצרכנים לבשר עוף.

יצייץ, כי עוף שאיבריו נתקעו ועל כן מת, פסול למאכל, פסילה וטרינרית ופסילה הלכתית.

מכאן, שגם מבחינה תועלתית גרידא מקפידה המשיבה שהמקרים הללו יהיו חריגים.

תטתקו אושר ע"י חשרט

17. בכתבה נטען, כי הציוד בו משתמשת המשיבה במשחטה קרי המתקן, מהווה מכשיר שגורם סבל
לבעלי החיים.

רינז ועא הוטחגח הראשי ל&יקגח על גו̂ג עוז גיגס ו 29.9.0 אישר ד*ר גילי - חר
ם של הטשחטה. כי טו גזוזי, גטשרד החקלאות את גל העיוז והתהלי

האישור ניתן במסגרת שדרוג שנעשה למשחטת המשיבה במהלך שנת 2001. במסמך ששלחה
המשיבה לשו"ט, המפרט את השדרוג צויין גם מתקן שפיכת העופות, באותו מסמך הובהר כי

המתקן מקובל בכל ארצות אירופה וארה"ב.
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(רצ''ב מסמך השדרוג מסומן "ג" ומהווה חלק בלתי נפרד מהתצהיר).

18. הסבר על המתקן ניתן ע"י מר ירון דרורי, מומחה לציוד משחטות (מנהל מחלקת משחטות בחברת
רדיון, חברה להנדסה בע"מ יבואנית המתקן) בהתיחסו למתקן שפיכת העופות הוא מציין כדלהלן:

"מערכת שפיכת עופות היתה ועודנה מקובלת במשחטות בארה"ב, באירופה וכן בשאר
העולם מזה למעלה מ- 20 שנה. המערכת גחשבת כשילוב מוצלח בין יעילות המעבר
מהכלובים בהם מועברים העופות לתליה על הליין; תיד כדי שמירה על אי פגיעה

בעופות מבחינת צער בעלי חיים.

כל המשחטות הגדולות בארה"ב בהן ביקרתי היו עם מערכי שפיכת עופות.

שלושת יצרני הציוד הגדולים בעולם - מהולנד ומדנמרק - הציעו בזמנו מערכים כאלו,
וחלקם מציעים עד היום מערכי שפיכה,

משחטת הכשר הגדולה בארה"ב - בפוסטוויל, איוה, עובדת עם מערן שפיכת עופות -
כפי שאתה יודע מנסיונך האישי.

חברת "זוגלובק" קיבלה בשעתו את ההחלטה לרכוש מערן שפיכה לאחר סיור
במפעלים באירופה יבארה"ב שהשתמשו במערכת כזו.

עם רכישת המערכת הוכנסו בה "מגלשות" מיוחדות כדי לרכך את גלישת העופות,
וזאת לפי דרישת האחראים על הכשרות במפעל."

(המכתב מיום 14.11.13 מסומן "ד" ומהווה חלק בלתי נפרד מהתצהיר).

1180̂ 19. הואיל והמשיבה מייצאת את מוצריה לארה"ב. בשנת 2008 נערכה במשחטה ביקורת מטעם 
(השירותים הוטרינריים של ארה"ב).

במהלך הביקורת נבדקו גס מתקני המשחטה. 4.ס8ס אישר את המשתטה.

מעטות המשחטות בישראל שקיבלו אישור לייצוא, מהרשויות האמריקאיות.

(העתק האישור רצ''ב מסומן "ה" ראה סעיף 45 במסמך לענין אישור הציוד, מהווה חלק בלתי נפרד
מהתצהיר).

פות אגשר גס סגהעה חלגת*ת מתקו ש&עת העו

20. וכך כתב הרב ברוך שמעון סלומון הרב הראשי של פ"ת, לרב מייטלס הרב של נהריה. במכתב משנת
:2006

"אחר בירור השאלות ההלכתיות שנתעוררו קבענו בזה שני תיקונים הכרחיים:

א) מתקן הבאת הפטמים למסלול השחיטה יסודר באופן שלא יהא חשש "נפולה",
ע"כ צריך להתקין מצע רך בקרקעית המתקן למנוע את נפילת העופות הפטמים.

ב) במתקן המליחה יש צורך להגביה את המסוע עליו מניחים את העופות אחר
המליחה, כדי שלא יתפזר המלח באופן שהמסוע ישווה למקום המליחה והעופות

יתהו לא יזרקו.

במילוי התיקונים הנ"ל הלכה למעשה יתאפשר הספקת בשר לעיר פ"ת"
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המשיבה ביצעה עוד לפני כ- 7 שנים את התיקונים שהתבקשו. ובעקבות כד אושרה הפצת תוצרת
המשיבה ברחבי העיר פתח תקווה. וברחבי הארץ בכלל.

(רצ"ב חליפת המכתבים כין הרבנים מסומנת "ו" ומהווה חלק בלתי נפרד מהתצהיר).

. הרב דוד לאו, דיון דחוף בלשכתו, בדיון השתתפו בין הראשי 21. בעקבות שידור הכתבה כינס הרב
היתר, רב העיר נהייה הרב ישעיהי מייטלס, החתום על תעודת הכשרות של מפעל המשיבה, עמי
זוגלובק מבעלי המשיבה, ראש אגף הכשרות הארצי הרב יעקב ס1ג, מנכ"ל הרבנות הראשית עודד

וינר וגורמי כשרות נוספים.

, כי לא תישלל תעודת הכשרות של מפעלי המשיבה. בעקבות הבירור הודיע הרב הראשי

(רצ"ב פרסום כתבה בנושא מאתר החדשות 61מ¥ מסומנת "ז" ומהווה חלק בלתי נפרד מהתצהיר).

הרב מייטלס רבה של העיר נהריה החתום על תעודת הכשרות של מפעלי המשיבה כתב לאמור_=

"ב"ה

כ"1 חשון תשע"? (30.10.13)

לכל מאן דבעי

בעקבות הפרסומים השונים שיצאו לאחרונה על משחטת זוגלוגק הריני להודיע,
כי העופות נבדקים הן ע"י שוחטים, והן ע"י משגיחים בשלבים השונים בייצור,

אשר בסופו העופות כשרים ללא כל חשש.

כמו כן, המשתטה נמצאת תחת פיקוחה הישיר של הרבנות הראשית ומחלקת
המשחטות מטעמה יע"י גופי כשיות למהדרין כמו הרב רובין שליט"א, הרב
מחפוד שליט"א וכר. במידה וקיימות בעיות בנושא צער געלי חיים נפעל יחד עם

הנהלת המשחטה לתקן זאת בתאום עם כל הגורמים הנוגעים בדבר."

בכבוד רב,

הרב ישעיהו מייטלס

רב העיר נהריה"

(העתק המכתב רצ"ב מסומן "ח" ומהווה חלק בלתי נפרד מהתצהיר)

בנוסף לכל האמור לעיל, המשחטה כפופה לביקורת של נציגי הרבנות הראשית שעורכים כל חצי שנה
ביקורת במשחטה. על המשיבה למלא באופן דווקני אחר כל הערות נציגי הרבנות, ואין לה כל שיקול

דעת בנושא.

המשחטה מבצעת מעת לעת, שחיטה עבור כשרויות מהודרות (גלאט) למוצרי פטם והודו.

להלן פרוט הכשרויות:

בד"צ בית יוסף-עובדיה יוסף, ז''ל.
בד"צ יורה דעה - הרב מחפוד.

בד"צ מהדרין - הרב רובין.

באב"ד-ארה"ב. בד"צ

בד"צ שארית ישראל
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ניטרא-ארה"ב. בד"צ

ביצוע שחיטה עבור כשרויות מהדרין מחייב ביקורות קפדניות יותר של נותני ההכשר והמשיבה
עומדת בביקורות הללו.

22. למרות העובדה שמתקן שפיכת העופות אושר להפעלה ע"י כל הגורמים הרלבנטיים, ועומד בכל
התקנים המחמירים, הן בהיבט הוטרינרי והן בהיבט ההלכתי, בעקבות הכתבה המגמתית,
החליטה המשיבה להפסיק את השימוש במתקן, וכיום פריקת כלובי העופות אל המסוע מתבצעת

באופן ידני.

23. בניגוד לנטען בסעיף 22 לבקשת מונדרי, מנכ"ל המשיבה לא אישר בתגובתו את הטענה שפעולת
המתקן מנוגדת לחוק, ההפן הוא הנכון. בתגובה הבהיר המגכ"ל את שפורט לעיל, דהיינו,

שהמתקן אושר להפעלה ע"י כל הגורמים.

כדי להפסיק את המסע התקשורתי המגמתי, הוחלט במשיבה להפסיק לאלתר את השימוש
במתקן, ומאז אין עוד שימוש בו.

שחיית חעועות עז לעריקת חגלוגיט

24. טענה נוספת של המבקשים, הינה, כי המשיבה הפרה את הוראות תקנות הובלת עופות, (מפורט
בסעיפים 42 - 56 לבקשת מונדרי).

25. כפי שהוסבר לי ע"י ב"כ המשיבה המבקשים טוענים, כי מתקן שפיכת העופות בו השתמשה
המשיבה, מנוגד לאמור בתקנה 9(9) לתקנות.

התקנה קובעת:

"(9) לא יטה אדם שלא לצורך כלובים שבתוכם מועברים עופות..."

מטרת המתקן היא לרוקן את כלובי העופות אל המסוע, ולכן השימוש בתקנה הנ"ל אינו רלבנטי,
התקנה מתיחסת לשלב העברת הכלובים אל המשתטה ולא לשלב בו נפרקים הכלובים. הואיל
והטיית המתקן נעשית כחלק מתהליך פריקת הכלובים, ולא במהלך הובלת העופות אל המשחטה,

התקנה הנ"ל לא חלה.

בנוסף, טוענים המבקשים, כי המשיבה מפירה את הוראות התקנה הנ"ל, בשלב בו המשאית פורקת
את הכלובים, באזור בו מאוכסנים הכלובים עד השחיטה.

התקנה מתיחסת להטיית כלובים שלא לצורד. לא ניתן לפרוק את הכלובים מהמשאית ללא
הטייתם, לא ניתן לטעון כי ההטייה היא שלא לצורך, ולכן המסקנה היא שהמשיבה לא מפירה את

הוראות התקנה.

אילו לא היו מטים את הכלובים, העופות היו נשארים בתוכם במשך שבועות, האם זה אינו צער בעלי
חיים ז!

26. בהסתמך על הצילומים בכתבה, מוסיפים וטוענים המבקשים כי כלובי העופות מגיעים למשחטה
.171 בשעות הערב המאוחרות ונשחטים החל מהשעה 6:30 למחרת וכלה בשעה 00

לטענתם העופות שוהים בכלובים צרים ללא אוכל ומים, במהלך שעות ארוכות הרבה מעבר לקבוע
בתקנות.
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המשיבה דוחה את הטענות מכל וכל. המשיבה מקיימת את הוראות תקנות הובלת עופות. המשיבה
הקצתה מקום מיוחד כמשחטה לקליטת הכלובים. האזור מוגן מפגעי מזג האויר, המקום מקורה

בסככה ומוצל בשעות היום. העופות שוהים בכלובים עד 8 שעות, עד פירוק הכלובים.

כפי שהוסבר לי ע"י ב"כ המשיבה, בהתאם להוראת תקנה 7 (ד) (ב) - פרק הזמן המקסימלי עד
פריקת הכלובים הוא 8 שעות.

המשיבה מקיימת הוראה זו.

למרות הנטען בכתבה כאילו העופות שוהים בכלובים שעות ארוכות עד השחיטה, מהצילומים, לא
עולה כי עד לפריקת הכלובים העופות נשארים בשטח שעות רבות מעבר ל- 8 השעות עפ"י התקנות.

הכתבה התמקדה בכלוב עם מספר מסוייס, אולם העובדה שכלוב מספר 660 צולם בערב, ממנה לא
עולה המסקנה שכלוב מספר 660 שצולם בערב למחרת, מכיל את אותם עופות.

במהלך יום עבודה יש מספר סבבים של הובלת ופריקת עופות. ואין כל הוכחה לכד שהכלוב שצולם
ביום למחרת. למרות שמספרו זהה לכלוב שצולם יום קודם. מכיל את אותם עופות.

כך גם כלוב מספר 624 שצולם גס הןא, בערב ההגעה, ונטען כי הכלוב פורק רק בצהריים למחרת.

17. כפי שהוסבר לי ע"י ב"כ המשיבה המבקשים טוענים כי המשיבה מפירה את הוראות תקנות הובלת
עופות בכך שהכלובים בהם מובלים העופות עד השחיטה אינם בהתאם להוראות התקנות.

לטענתם, בכלובים יש בליטות חדות העלולות לפגוע בעופות, ויש מרווח בין הסורגים לרצפת
הכלובים,

יצויין, כי המשיבה מעסיקה במשחטה עובד שהוא מסגר שכל תפקידו לתקן את הכלובים באם
מתגלה בהם ליקוי כלשהו.

28. כפי שצוין לעיל, במשחטה נשחטים בכל יום עשרות אלפי עופות שמגיעים באלפי כלובים, הכתב
שהעיד על עצמו ששהה במשחטה מספר חודשים, צילם מספר בודד של כלובים שנראה שהיו בהם

ליקויים, על אותן התמונות חזרה הכתבה פעם אחר פעם.

הטענה כי תמונות בודדות אלה של כלובים יש בהן משום הוכחה לכך שמצבם הכללי של אלפי
הכלובים המגיעים מידי יום למשחטת הוא גרוע, אין בה ממש.

29. הכלובים הנמצאים בשימוש המשיבה עומדים בדרישות החוק מבחינת מידות רצפה ודפנות.

30. המבקשת אריאלה ברוכמן טוענת בבקשתה, כי המשיבה היא "שור מועד" וזאת בעקבות תאונת
דרכים שארעה ביום 3:.6.5 בשעות הלילה המאוחרות, אז התהפכה משאית שהובילה עשרות כלובי

עופות למשחטת המשיבה בכביש 22, בין קריית אתא לקריית ביאליק.

נהג המשאית סטה מהנתיב, כדי שלא לפגוע במכונית שסטתה לנתיב שלו, כתוצאה מהסטיה
הפתאומית, שמנעה התנגשות במכונית הפרטית והצילה את חיי הנהגת, זועזעה המשאית.

בעקבות התאונה הועפו הכלובים מהמשאית והעופות התפזרו על הכביש.

בניגוד לנטען בבקשה, העופות לא הובלו ע"י המשיבה אלא ע"י קבלן עצמאי, שאינו עובד של
המשיבה ואיו למשיבה שליטה עליו.

זה היה ארוע תאונתי חריג ומצער. בעקבות הארוע המשטרה חסמה את כביש 22 - עוקף קריות,
כביש מרכזי, חברת ההובלות הזמינה קבלן תפיסה, על מנת שעובדיו יבואו ויאספו את העופות, שהיו
על הכביש. יצויין כי המשטרה היתה מעונינת לפתוח במהירות את הכביש לתנועה והאיצה בתופסים

ללקט במהירות את העופות, שהיו על הכביש.
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נציג השירותים הוטרינריים ראה את העופות בסמוך להגעתם למשחטה.

(רצ"ב דו"ח של משרד החקלאות השירותים הוטרינריים בדבר הארוע מסומן "ט" ומהווה חלק
בלתי נפרד מהתצהיר).

יצויין כי בעקבות הארוע, סיימה המשיבה לאלתר את ההתקשרות עם קבלן התפיסה.

31. בעקבות הכתבה נקט משרד החקלאות מספר פעולות:

31.1. בוצעו 2 ביקורות מיד עם קבלת המידע, וטרם שידור הכתבה.

31.2. המשרד הורה לבדוק את כלובי ההובלה ואסר שימוש בכלובים הפגומים, המשרד הורה לתקן
או להשבית כלובים פגומים וקבע כי אלה שלא יתוקנו יפסלו לשימוש. המשרד הוסיף וקבע ,

כי סוג הכלובים הנמצאים בשימוש עומדים בדרישות החוק מבחינת מידות רצפה ודפנות.

31.3. המשרד פתח בחקירה משותפת, משרד החקלאות - משטרה וביקש לקבל את החומר המלא
הלא ערוך על מנת לבחון אותו.

31.4. המשרד קייס כנס הנחיה והסברה לכלל הרופאים והווטרינרים במשחטות בישראל.

31.5. כתוצאה מהפעולות המתקנות לעיל, הושבתה, ביוזמת המשיבה, עבודת המשחטה לתקופה
קצרה, בעיקר לשם תיקון / החלפת הכלובים.

31.6. כמו כן, נערך בירור עם מנכ"ל זוגלובק בכדי שיגיב על הממצאים.

על הפעולות שננקטו דיווח משרד החקלאות גס לעו"ד יוסי וולפסון שפנה בעקבות הכתבה למשרד
החקלאות, במכתב מיום 1.11.13.

(העתק תשובות משרד החקלאות רצ"ב מסומן יי ומהווה חלק בלתי נפרד מהתצהיר).

32. המשיבה טוענת כי לא קיימת קבוצה אותה מייצגים המבקשים.

גקסט", סה"ג הסגירות של גלל טג2יי המשיגה גהתאס לזרה של חגית "סטור
ם כחודשיגז ד3טגר מ20 געגאר 2014, התקופה שלאחר שיזור הגתגה, תו גזולי
ערי המשיגה, גתקו0ה המקגילה • גחץדשינז ד^טגר 2ו20 יותר, מסגירות גלל מו

געץאר 3 ו 20.

גתה השוק של המשיגה לא 0 גלגי שלא קטו אלא עלה ל- 96ו26,6.ט\

גגרמו לה0 עוגמת ג&ש מ, היתה קיימת קגתת אלשיגז, ש אילו גטעגת המגקשי
ץגגעל לאחר שידור הגתגה, אץ ס2ק שהמטרות של מו2ר* המשיגה היו יגרליגז
גאוע; זרמטי, אגלס כאטגר לעיל, לא רק שהסגירות לא ירזו, אלא המ עלו,

טכאן, שאץ כלל קגו*0? איתס גויעגיס גזטגקשיס.

, (תעתק זרח סטותקסט ר*ליג טסגטן יייגי* ומהווה חלק גלת* ג0רז מהתצהיר)
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תוה של ??.סטורגקסט הילה הגרה כלתי תלגיה גטגכילה כישראל, גתחוס הטחקר והגי
שוק טג2רי האריכה.

תיהן של כ- 2,100 טדי יגגז זגרטיס לשרתי סטותקסט, לתגלי סגר אטת טקו&
הגרות כישראל, תגיגגגיגז תטגגת סעג של שגק חלקוהות.

היקף טידע זה, טשקף נתגוי אטת של טעל *50 טהשגק.

(האטגר לעיל היגו סתוך אתר חאיגטרגט של סטורגקסט}.

מ שגלים, לרגגת גתחגס הטזגן, געזרת גגתוגיגז קיס גתהוגןי חסשיגה, כשאר ג̂ז
אלה, כדי לדעת את ט3כ השגק והאריכה של טועחח ע1" ה^רכגיס.

34. המסמכים המפורטים בתצהירי צורפו לתגובה.

. 35. הריני להצהיר, כי זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת. ל�'��̂'

/יורם הרוש

. תופיע בפני עו"ד טלילה רוזנבלום; מר יורם הרוש, המוכר לי באופן 30 י - י י אישי ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשההנני מאשרת כי ביום 
כ(, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה. *

11-
טלילה רתנבלום, עו"ד

9826
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נספח "א'' - נוהל מיום 8.6.2010, שהוצא ע"י
השירותים הוטרינריים.



משרד החקלאות ו0יתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנח ניוו-דגן

08703/1

-- -1--ד, — — -

נ&צ
נושא* צעד בעלי חיים נמחק� שחיטת בע"ח תופסיס לאחרתח יותר מותר חשיבות בקרב אוכלוסיית גרמי

לקחתם בחשבון בפעולות חגדדשוו* לטביעת התפשטות מוחלות מחד וסבל מיותר מבעלי חח<י0 מאידן גיסא.1 בריאות יתוחת בעלי החיים חיגם מרכיכיס חשובים המשפיעים ישירות על איכות ובטיחזת המזון למכן ישתבשר והפיקוח הווטריט�י העוסק בכן.
מוצרים אשר יוצרו ממגלי חיים אשר סב&ו נמחלו גידולם, הובלתם או שחיטתם, תוגדח כמוצרים שאינם

עומדים בדרישות החוק על כל המשתמע מכן לגבי אפשרות שיווקם למאכל אדם.
הסיכוי לקב£ז מוצר עוף פגום א*כותית ובטיחותית גבוה יותר כאשר העופות אשר שמשו להכנתו נחבלו במחלד

באחריות ממזל חמשחסח לקיטת� על בריאות העופות המיועדים לשחיטה תוך נקיטת כל הצעדים הנדרשיםהממשק או במהלך התובלה לשחיטה.
להתרחש ולגרוס לחרדח/בה*ז של בעלי הכנף, אי טחות או פגיעה ב&תי מכוונת בעופות מרגע הגעתם למשחטתעל כל משחטה לכלול במסגרת גיתוח והערכת הסיכונים בפעילותה כל הנסיבות והמצבים אשר עלוליםלמניעת סגל מיותר בתיווט חטשווטח ו/או בעת התובלה אליה.

ועד סיום תח^ך השחיטה.
בתוכנית ניתוח הסיכתיס על הנחלת חמשחטח להתייחס לזוגיות הקשורות במבט? וציוד (תכנון ואחזקתם)

הקשורים בתחלקי חשחיטח מחד והכשרת השבדים בדבר התנהגות נאותה מאידן.

יוז? לטיפול מנו** םרמנ חנעיז* לםשחטה ועד תום חשחיטח 1 דרישות ̂כ

ולות ח7ןשורות לתהליך השחיטה.  ̂ק
על הנחלת חםשחסחלנקדט בגל חגעדיס הנדרשים על מנת להבטיח: -ן!יש למטע מהעדות בחלת, חרדה" גאנ, אי-נוחות וסנל מיותר במחלן כל

2. אחד חחמהגח חייג לחב?*לח מגלי הכנף מפגעי סוג האוויר. *1. תנאי,המבגח, חטט3רט1רח והניקיון יותאמו לטחיות העופות ביגע חחמ&ה **חיטח.
נ. תתאמת ©ס$ר חיטבדיס באווד חשחיטח למצב המאפשר עמדה סבלנית עט בעלי הכנף

לטמעת טבל מיותר בתחלין חשחילזח, שאמור לחיות תקין ומחיר עד כמה שניתן.
4. מיומנות העובדים ושמירה על גללי התנהגות אשר ימנעו בחלה/חרדה, אי טחות או פגיעה

פיזית בלתי ממוט* בבעלי חגגן> מרגע הכניסה לתחום חטשחטח ועד לג$ר השחיטה.
5. הספקת םוון ומים כאשר חח0הנח6*חלטח נמשכת מעבר למצופה. ""

6. גמיעת מגע עם בעלי חיים אחמם חימלי0 לפגוע ברווחת בעלי הכנף. � >
הכנף. 7. שימוש בכלאים תקינים בלכי למניעת פגיעה או נטניעח גב̂ע

, השחיטה. י9. ביצוע מחיר של פעולת! מתקנות באירועים של סגל מיותר לנעלו הכנף במהלך תחלק� י

וי! ייי"יית"̂ו

על תחלקי חשחיטח לתעת מחיר וקצר תוך שימוש ב'סמן חדה. יש להקפיד למטע סבל מיותר מהעוף השחוט י
בשלבי הפרפור והגסיסה ואין להתחיל שום פעולת ייצור נוספת בטרם סיומם. על הנהלת הםשחטה 1

1

ו

ת.ד. 12 ב" דג) 50250. סי381(8661 * 03 9ק9681611.0 - 03

1



ח אי פ ס נ

ר*נת $ח31* *6מלח< א*ט**1 תוזסר<<ר ו1*>0קןז
1̂ ןמנד נ<מ!* 3<> וו"* המקיחסז? 0x113 **שו0 הוקמ**ו1ח>ח^0 למן*<נ

. . —_ 0ס- פיקוח וסי*נ1*  _̂ .̂_^̂ _^̂ שם ת0סח0ן*1 

̂ו8ייו*0י"י**01ט1ו1 י האי?** תקק/6ותס*ז 633י!1*י*ג ?

^1ו*וט<11וו חת*טת וחותמת נ ו*איי1ו 00ו*<א̂א

>

1
ו
ו

1

1

וז

ו
!

!
ן)

ז�גן0,50250י03-988#81 0ק0. 03-9861611 ת.ד.12ב<"
1

!



י י •

3ס6ח ני (דוגמא)
השירותים הווטרינריים ובר*או1< המקנה בית דג1

רעד, מס .1ז .גיר!*1 "אי התאמה" (חריגה) בפסלות המפעל ך,/-

11. שם המפעל 2. מ0פר המשחטה/מפעל 3.תאד'ר 1

4. למנהל המפעל. .. ?
ת0חתו<8תת<י0^ | 3?0 | _ 8$0? 1 +1*001 | 0נ0? ̂ו ~1[
̂ יומית 31 ג"0*ג1'7 םו2̂ ב0̂  לפני תחילת במהלר 0£

1 1 1 ו00£0<̂ו"*'0ות עמדה העבח�ח *'�"*"" �'"0 טהיי י-"ימא�. <יי'6. ח1ער
7 ? המשא ימם >0תויח א* התאםה

ו |*001*11 ? |ם ני**� ע וחגםת 0 103^1 בם7קנ1ת 0 תיטד ה*ר7ן7
י ^^ ^ **יייט*̂י _̂_^^^ ק380 ם ם ניטור 1-1 אימות ם מעולות מתקנות 1-1 תיעוד^__̂_

8ק8 ם ם תאורה 0 גיםים הדברה םעוב̂ז םאחג($רס>
הפחתת ם ם*נ.̂ק ם סלמונלה

פתו<1ים _"___
}*1וי ם ןימ/ת ''שוס 0הל* תםשחסר. ב2ו'#6 *עך 0נ(* שן* (עיי ר.ח0ר^-)

̂ןלי 80וי1̂ו ̂י נאל* קנ1*   
1̂ 111 

ר. ו 1 04$ ג̂ד

8. 0*1*01 א* ההמא&ה
9. חתימה וחותמת הווטרינר המפקח

10. תש1בת המנהל (9וטלה\1ת מיח�יות):

11. וזהובת ת0ו!הל |0<0לה\ות מתוכננות לעתיו)
( 12, חתימת התנהל 13. תאריך
14. חתימת אימות הרופא הווטרינר* 15. תאריך

ו8—קח

ח*ו*ק ו תרו&א הדי(*ר<נר המרחב* - ד'"ד...."""""".-..".

סלי03-968981פק0. 03-3681611 ,50250 דק ת.ד.12בץ1



באירועים קול סבל מיוחד למגלי הכנף בטהלו תחלק� השחיטה.המהווים תנאי להםשד תחליד הייצור וביצוע גל מגולח נוספת. עליו למנע ולתעד פעולות מתקנות הנדרשות1 למטת מטעמה אחראי לנושא צ*י העופות. על האחראי לנסר באופן שיטתי סיומם של שלבי הפרפור והגסיסה
א, שמות האחראים על 3ער*תחניטוראי נוחות >ע פגיעה נלתי םכוזגח. מדגע הבעתם לטקוחגוח ועד לסיום תהלין חשחיטח.על הגחלים לגלול לפחות:2. לכתוב נחליט חסט�טים מגולות חגיטור של מצבים העלמים להתרחש ולנחם לחרדוז/גחלח של בעלי הכנף,

ג. קריטריונים לתעו�בת הזיהוי הגאות קול מוכנות העוף לחטשד התחלק- (סיום הפרפור והגסיסה) במטרהב. זיחזי סימנים חנמידיס על מוות
למטע סבל.

ד. תנאי ותדירות הגישור.
ו. חערכחטחזדשת שלפעולות חקידויטח, וביצוען של פעולות מתקנות בעת זיהוי ליקוים.ח. מספר העופות בננדנם לניטור

5. יש להכין נהלי ניטור לכל קו שחיטה בנפרד.
ך מיומנות ועממיים או כל גויט אחר ח*זוי *טע ברווחת וקגופות.4. קביעת תדירות חגיטור ח"בה להיעשות לאחר הערכת חסיבתים ובנוסף לאחר התייחסות לגודל העופות,

̂יםו מידממתחץת
על חנה1£ ב'ז1 השחיטה להבטיח במיוחד מיומנות העובדים בביצוע חפעו&ות הבאות <

א. חודזו! גלוביחעמות מרגקי ח'**נוע
ג. הוצאת העוף מהמ£וב והגשתו לקווחטב. ש*11ע של הכלובים

ד. חדות ס0ני חשח<טח
ת. ועחת ח'טף נקנגנ הדיטוק

1. ני'טור 7זיזקם סל תהליכי הפרפור והגסיסה

זירישוח וזתגמז ובנית חתבנח ודרזקוות וזציוד והפעלתם =
לתחום חםשחסח ועי סיום תח^ך השחיטה. יש לוודא ולהקפיד כי ו0\ המתנת #7חיטח של העופות יחיה קצרב. תפעלת תמגנח וחצית חייט! להבטיח מניעת סבל, בחלוח, אי-טחות או כאב מיותר מהעופות מרגע כניסתםא. על מתמ\ן,מ3מז* ותחזוקת הטמנת והציוד חייבים לחיות מותאמים למספר העופות, המיועדים לשחיטה.

ומאוורר (לרבות קיומם של מאווררים ואמצעי ערפול ככמות ננס&קת המיועדים 0>ימוש גטצבי חיתם, כגוןג. על מקום חתסתבח לשחיטת לחיות טוגן מגני בתנאי מזג אוויר קי*תיים. שקט למניעת כחלת העופות,1 ערכמחשנקע.
ד. על חתאורח *זיותנאותה, בעוצמת מתאימה לרבות מנורות חירום, תמאםשרת בדיקה ופיקוח נאות עלטמפרקודות ולחות קיצוניים).

ב<6? <ההח. תקעים בבל עת.ח- יש *זשתטס בבלוביס ומתקני פריקה תקינים למניעת חבלה </או פציעתם של בעלי חכגף.העופות בעת ו מומתנן/. ו. הציוד לניקח וחיטוי חכלו3ים,םתקמ הפריקה, ודכמ ח̂ו
ו
1

 יי
̂^8ןני0נ ̂ןע03 2032

̂ומ.על עובדי חסקיחטח קרבות ח1ווו^ם חלה חחובח לקימור על כללי הומחגות אשד ימנעו בחלת/חרדה, אי נדחות או ננניעח פי?*ת בלוי מכחטנ םמ9ות מדמ ןגכגי&'ת לתחום חק'גודקח ועל לגמד הקוח
תמשחטחלכםתמעדדחסברח והדרכה לעוסקים נשחיטת בעלי כנף. במסגרת תכנית ההדרכה1. הדרכת! ו ב. יעשח שיקו* בםדייס מסודרים להערכת חתנחוזת ומיומטת נאחזה של העובדים מושאי צער בע''ח,א. ליקויים ות*עח* תחדדכות אשר מומו לעובדים במשחטח בנושא צעד בע''ח. ,יוטמעו אצל חשבריס גללי חתנהגות שמסרתם לוןבוע סבל מיותר מבעלי הכנף: יא. על חנחלת
ו
03-9681611 י פ7ן0. דגן 0,50250ל'31ש03-388 ת.ר. 12 בית



̂ו ני*ייו-ת השחילה והטיפול נעוף השתוס. יש לאסור בתכלית האיסור על השוחטים ̂וקד ̂ סבל מיותר. אין בשום מקרח לזרוק עופות בשלבי הגסיסה למיכל הטרף.בעלי כנף אשר תחלק� שחיטתם אינו תואם דרישות חחלכח והוגדרו כטרף <ש לוודא כ< הקזת לטס תעשה מנורהלזרוק העור 0שחז0 6סנסניהדימו0 ויש להקפיד על הנחתו השקטת של העוף השחוט ותמדמס בקנקן וזד<נ1ו0..י 7,171,77* ,*?? י*זחח*  סלאחל
א. סימנים של סבל, בהלה, אי�טחתנ או כאב מיותר מהעופות מרגע טיסתם לתחום חמשחטה ועד סיום תהליך2. במוזים לחער70 התנהגות ומיומנות נאותה של העובדים ישמשו = _

ותנאי הובלה גאותיס (ה"בים ©*3שר זרימה חו9שית של האוויר בין העופות וששח ריצפת הכלוב וגובהו חייביםב. תשומת <£ב העובדים, האחראים לקגלת והורדת הכלובים מהמשאיות לרמת צ&יפות של העופות בכל כלוב,ב. עוינות העובדים לזיהוי מחיר קול גורסים העשויים להסב סבל מיותר לבעלי תכגף.חשח*טה.
לאפשר ישיבה ועמידת חופשית ש< העוף במהלך ההמתנח והנסיעה).

ד. ועגת בעלי חכנף בפני תגאי מוג אוויר קשים למניעת תםותח בעת התובלה.
חכל1ביס בתחום חמשחסח תמנע הפלתם, וריקתם, נרירתס עם םגלי כנף בתוכם. יש להוביל כלובי העופותו. הורדת כלובי העופות מרגבי הקטנוע בהקדם תא0שר< בעזרת ציוד תקין ומתוחזק חיטב המבטיח גי בעת שינועח. שיטוש בכ&ובים בלת* תקינים היכולים לנרוסלפגיעח או פציעת מגלי חכגף.

 יכמאוזן כלבד.
.- ו. םידתתזחגחתחנגקטת בעת תוצאת העוף מהכלוב והגשתו לשוחס למניע של כל פגיעה או פציעה.

1 ח. סימוש ואחזקת 1אותיס קול סכ<ני השחיטה.
ת חגורות האחראי לניקור ש&מ הפרפור ותגסיסח והשלמתם 03דם יסקון תחליד חשחיטח, יגוצע 0- חג̂"

ורישום של 0ו9ה!ות מתקנות.

פעילות הרופא הווטרינר בםשחסח מושא צער גאלי כנח בטשחטזז

חתא̂נ 1£סנרחחטמ^חתסזפתי.עלח0טרתרמח^ל̂מ 1
0ל הווטרינר *ז0ק0*0011*$*ז להקפיד בנושאים הקשורים למגיעת גער וסגל מיותר של בעלי חכגף ממועד

קבלתם חגר סיום תחלק� השחיטה. פעילות הווטרינר המפקח בתחום זח תעשה בצמוד לבדיקת "לפני שחיגווז*'
ותב*ל מעקב מהועד אחר ועקודות אשר פורטו במסגרת המדדים השונים לבחינת ההתנחלות התקינה למניעת
. בנוסף, יאמת סבל מיותר מבעלי חכגף 9ל פי יף נוחל 2008/01 ''בדיקת מגלי כנף במשחטחטרם השחיטה*'

חווטדינר חמגקח יישומה של התוכנית למניעת צער מעופות.

0<ול1ת אימות תזמנמת מל תמשחסו* למנ*?ת צער ח*ו0ות *"< תזתזר^ני תטט&ח
1. *5 הווטרינר המפקח לאמת בוודירות של פעט<י6 גשבוע לפחות גיצועו הנבון של הניסור על 0י תוגנית(

חמשחטח.
1. נקודות הניסור ושיטת האימות (תצפית ישידזז ו/או בדיקת תיעוד חמפע0 יבחרו באופן אקראי.

3. מכת פעולות תאימות יתועדו בידי הווטרינר המפקח בטופס חמפורט כג'זפח אי ניתן להשתמש גם בטופס
אלקטרוני לא*3נות ומעקב תוכניות מקדימות. הטופס יתויק בתיק נפרד למעקב.

4. מצא וטרינר מפקח בםח&ן תאימות ליקויים במערך הניסור של חטשחטח ינפיק למפעל טופס "אי התאמה"
5. לטופס האימות יוצמד ההעתק של טופס "אי חחתאםח"בםידח ותונפק. וויייוש מח81חל0 תיקון תליקו*<ט לאלתר.

6. עליו לעקוב אחר תפעולות המתקנות אשר ננקטו על ידי המנהל לתיקון מליקויים. ו
ראח הווטרינר המפקח כי הליקויים במערך ומישור והבקרה וזווריס 511 עצסס למתת תתיעותיו והנפקת טופסי י

"אי ההתאמה'' חוזרים יתריע על כך פעם נוספת בפני מנהל המפעל ויפעל במקביל בתיאום עם הווטרינר
. המרחבי

0*לו* שוםש '**י תתאטדדי ידח7 כדלקמן: ,
 ימסעיף 5 - לכתוב 51ר בעלי כנף.

ומסעץ* 6 - לס8ן 33 ולסטב את תאריך ביצוע הבדיקה.

ו
1

0?�81^03-968 70]0. 03-9681611 י ת.ד. 012תדנן50250,
ו

ו



בסעיף 7 -לסמן שב וירשום: א*0זו# ייש1ם ווחלי תטשחטח ננושא וגונו ב*9* ו/או 1ך*קזו יומית צער מגל* נ1ף. :
להמשיך במילר שאר הםוקס מיזבל (ראה דוגמא נ0סח ב0.

<נלמנו*ש*נקתובנלהמעולותחמתדו"מת(כמקובל 0י*ויוונ<וזגול0בחיקי חת"חטזת מאי מ<תל ת00ת0ח או 3מק<*0 נשנ*0 של ומנר נ<"ח <ל תווסייני יזמ0קח ג00יח0ר ה0י<0* ^ךתח<למבכת!^י01>ו
.̂ מנות ווהיוו ̂וז̂ו 8ןוויחשוז< א* י- 

/011ז0<̂ו 07̂ג דףנ1̂ז אח? 0ב0ל<ז1̂ח ו̂ו סנחלתו?^ל><לתי ̂גוחלזת̂ו ז חודאחו

ד"רמשה0*<מוב<ץי
םנוזל חק1<רוו1ים חו<סר<(ר<0

ו ? :

תפחנחנ
וטרינרים מפקחים בבתי שחיטת לעושת

רופאים וסדינרים מרחביים
(̂ ממזל מעוכות בטיחות במזוו ן?00

מנהלת סדור עדכון וחדרכח
תטי דף טח* 11-100 יסניטו **ר 9<מ גק' ר1סי

. 
י �

. )

ו

ו

!

1

1

ו

1

ו
ו

 י
ת.ד. 12 בית דגן 0,50250לי03-9681081 פ03-9681611.0,7

ו

1



נספח "ביי 1-15 - נוהל הדרכה ותיעול הדרכת
עובדים.



?

תדריגה ו*עו0"י תפיסת חי

תפיסת הענפות 00רתה לא10ף את חוטפות וההודים מהלול'ם ולהעבירם למשחסה.

עלינו לבצע עבודה זו בצורה הומאנית ומתחשבת בצער שע1בר על העופות / בעל* כנף.

0סי  יפגעו ולא יפצעו במהלך העמ0ה דבר הגורם ו̂/
 לא

 חשוב ביותר שבעלי הכנף
 כן

וכמו

ד0 ופגיעות אשר הופכות לפחת בתהליך ח"צור.

שב23

4*2/ הביצוע:

1. ריכח בעל* הכנף ?*ורך העמסה יבוצע ע"1 גרוש וחכה ההודים בפתח הלול.

אין לבע1ס , למשוך. לזר1ק או כל דרך ברוטאלית ואלימה אחרת ,אלה לגרש ע"י
ניילונים וריכוז בפתח הל1ל.

הענזסה:

2. כלובים צריכים להיות פתוחים מראש ותקינים במכלאה.

•ש לאחת את ההודו מהכנף ומהרגל ולהניח בתוך התא, אין לזרוק , לדחוף או
לבעוס את ההודו.

 ^ציב ובטוח ויניח את ההודו בתוך
בתאים_העליונים_העובד עומד על דרגש או פח

התא, שנמסר לו ע**1 התופס.

מלגזה:

3. על נהג המלגזה להיות אחראי וערני לסביבה בכד* למנוע פגיעה בעובדים. בהורים
ובכלובים.

4. על כל מקרה חריג כגון תאונה. יש ליידע את האחראי על כך.

2£נ1£

ת?*?*-

•ש לתפוס את העוף משני הרגליים לא יותר מ - 4 ע1פות ביד, הכנסת הע1פות לכלובים

תעשה בצורה נינוחה, לא לזחק אלה להניח.

לוודא שכל העופות הסתדרו בתא ואץ עופות על הגב וסגירת המגרה תעשה בצורה ששום
עוף ל* יפגע.

^
יש להקפיד שהעופות כתוצאה מתהליך העמסה לא יתרכזו בצד אחד ויחנקו

/  / 
/ **די ייסרטרייגר

 / י*ר̂ם
/ #$ך?1̂
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/7/08 : .: 40. תאייך ̂וית �*00.02-©^י*\ �ק

י*ע1ד תדרכת ע31ד

^
ג, תסלנת לתדינה (תאיף החי<
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י
 י
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<0'^̂  ̂ אדי ויסרטרייגך
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 י
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? ; ̂י\\ מהדורה : 0^ תאריך : 17/7/08 י*00.02-(1
: 1

תעוד הדרכת עובד 1

{ ( 1. הסיבה לזז*דכ ה (הארוע החריג

^̂ מתועד בטופס מס' מתאריך ^/^/ןדי^ 

י

2. שמות העובדים שהודרכו

^100 1* 14* 64? \ >//? ר?<<\  ̂ ̂י לי^?/ | * 1 

(יי0, .5?!/ ^ י מחלקה 

3. פירוט הנושאים שהודרכו "

_ 731 ד^... ^"^  ̂  ^0- ן/ל/ -
1 /ו ~— . י ! 7. ו 0 / ך~/ ,

. .̂ י^_ _ , א 41 י -<0�3י�יל <5^ ר ~* ת/, א</י*י /

-7^ י  ̂  /^ ^^  ̂ אילהע/נדי̂ם^הד^כה)0 ̂י" הדעיכה4^תש *.אפ?
1  ^// י-^</ . ] ן.

]|
1

: . ^^0^̂ ^ שם ותפקיד המדריך ^^ ^/^/ ^ל/^0 חתימת המדרי ך י

/ שעה י—י� 7 - / // / תאריך ההדרכה ^/ .



^0-00.02נ\<¥\ מהדורה : 0^ תאריך : 17/7/08

תעוד הדרכת עובד

^ י'̂י י ^י'�^י ̂ �/ ̂-  ̂ י <ל[4 ̂�ץי <ל6|  ן^
( ̂^ה להדרכה (הארוע החריג ו

71/<? מתועד ^טו&ס מסי מתאריך 3//

. ש*ות העובדים שהודרכו 2

 ̂
מחלקת רי^/ו/0< \)

 ̂
~ . . 3. פירוט הנושאים שהודרכ̂ו

^ י^^ ^<^ \.ו\<| י ̂�\— 3. ̂י ̂:
 ̂ ^ ו 01̂- ^1<^ .-^ן1\^ ^ן י 1 ^. ^ו

 ל
^

3. - ן. ̂~ י י ז!( -̂ |̂  � 
^

^ ^ג1
-̂0 '̂̂  ̂ *. אפקטיביות הדרכה/(ע'יפ תשאול העובדים בסיום ההדר/נה)7 \ / 

 ̂
^) ^ | .ע  כ  ,01^^^

י1 1^ ^0 . י̂, ל^ל) י יי" ל"! .��� (*>/ -/ ר.לי

.̂ 3 ^̂ ->/-' //ג * * ̂" יל יעףי אד;ידי̂ר
01) שם ותפקיד המדריך טבעוף זוגלובק חתימת המדריך ]\

/ ̂ 1 שעה  ~2י , 41 * ) > תאריך ההדרכה 



0 <#1
/ך ̂'\\ מהדירה : 0^ תארין : 17/7/08  ?00.02-ס

תעוד הדרכת עובד -3
( 1. הסי^ה לחזונה (הא3וע החריג

,̂ 0/ /3.00 ~ ^ יי י ץו /י1 1^ <-)| ן 1  ץ^ו
0 0- "�ף ) ן0) ̂ןי ̂\ ^)ן ץ ̂י ג.^ ^ ̂י-   / ̂  ץ^ / ___
)/ ל^י^ 1< 11/ מתועד גטופס מסי מתאוין ^

?. שמית העובדים שהידרמ

/
י
 י^̂ג

י 3^^0)^  /() י י/" /ן א /  י
2

- /�^ך-. . 0מ / ^ ?£1^141\ > ^�7� 3

מחלקה ץ�^א מ ץ/. < / ? ל/)

3. פירוט הנושאים שהודרמ

1̂ 10 ^י1^^- 1̂^ ? ג1̂\ 1  "? ̂  יי1 .^ ^ יי-^ן 70י/ /^ .61
1̂ יח^  ץ^ייך 

�
ין1^ -*] $י ( / ו י-נ ̂ז <5י"  י1</ א

יי^.: ( / ^ / < כ ץ 0^ ר£ -1 /^ .^
י י  " י * , 0 . 

^ יי ^
^ >^ 7 ^ י י  1̂

4. אפקטיגיות הדרכה (ע"ם תשאול העוגדים גסיומ ההדרגה)/ / .

ויסרטרייגר \/. 47^-^ אדי
,// / ^/ ^ מדריך יועץ 

£/ / י ^ק חתימת המדריד >1  שם ותפקיד המדריך טבעןף ן̂ן
/ . 0?

 -^^ שעה ~^
/ / ?  

ההדרכה 3/ תארין



/ 4  3 ^
י^0-00.02^¥\ מהדורה : 0^ תאריך : 17/7/08 ) ר

תעוד הדרכת ע1גד
( 1. הסי^ה להדרכה (הארוע החריג

מתועד בטופס מסי מתאריך ג 11 \ 11 / /

1. ^3<ות העובדים שהודרכו

*? י -:: ? ---  ̂ ט 1̂><ר2י / 6, "כ 6* י  7ר,
^
̂? 110 ן//

̂י,.  ;/̂ /^ל 367^6 י ^ "ו 3 מ

ו

מחלקה ^1^</^ י< ;7 9*

3. פירוט הנושאים שהודרכו

4. אפקטיביות הדרכה (ע''פ תשאול העובדים בסיום ההדרכה)

^ 
אדי ויסרטרייגר ^< //

0$ מדריך יועץ ̂/
זג^י<�ה חתימת המדריך 7?<ע)^ג שם ותפקיד המדריך טבעוף
^  ̂

^/^— 3/ .//? 7/ שעה  תאריך ההדרכה 



1

̂'\\ מהדורה : 0^ וזארין : 17/7/08 1)-00.02?

תעוד הדיפת עובד
1. הסי^ה להדרכת (האר1ע החריג)

 ̂  6^0 ^^ ^י- <$/ חיי ק ^7ץי-
ג.//

א  ̂
3/// 1 ^י/ ג,//  / י^/;י

�~ 

מתועד בטופס מס' ] מתארין

2. שמית העונדים שהודרכו

^~^1  ̂ 1 * 010 י/ /"0^
^(<

 /7/9/ י0^ ^)01^ ^
2

^^ 1 ^^^ 1 "*/9 //7^2 | 4

/^^ מחלקה לי ? ^^^ 

3. פירוט הנושאים שהודרכו .

>>^ .<-< >.> -, ^ד. 00יי . 10 > 7- י~1-.^  ̂ (גי11 *< /\ - 2 1

0 0> 0 ^0 / >^~ י י ̂גסיום ההדרגה)  4. אפקטיביות הדרכת (ע"פ תשאו^העובדים

יי< ,..
יי

? י"י:^^ �
י

<^
~ 

^ 
̂/^ חתימת המדריך� ש0 ותפקיד המדריך ^ ;י

̂/ שעה //
ז! תאריך ההדרגה כ&

4 כ'טי 0 ( 0 ^ }
'' ר

'



, 1
?

י*00.02-<1^¥\ מהדורה : 0̂ תאריך : 17/7/08

תעיד הדרכת עובד
( בה להדרכה (הארוע החריג . הסי 1

י/0̂   ̂  ̂̂ מתועד בטופס מסי מתאייד 6/3.///3 3/.ך 

2. שמית העובדים שהודרכו

/ \ / ט  ^̂ 6 6-50 ?) */;* נ$> /י  י

^< 61 ו  0 1 ^ ^0 ^0 י 1  ל ס  ̂ 0 ) 1 1

[̂ גל י̂> ){; [, <>י^ 0^ )̂  ̂ >̂ ~ 0)  ̂ מחלקה

3. פירוט הנושאים שהודרכו

י 1 -/ , / 1< י / ^  , . <1) ^ , \ - 4-, 1 *1
י'1ג̂  י  ̂ ^.)̂ ̂י ^ יץ 0,1/ '* < ̂' 0/ 0^ל /̂  3, ץ;/ ן7

• -— יוט ההדרכה) י< *. אפקטיביות הדר1ה (ע"פ ת&אול העובדים ̂ב

. י0�,ר  ̂ י̂, •/ י0.י <- (_<ץ <ג)0 <<ר$ן
/ .. :̂ 0. ̂י ?

—̂—- ̂^ חתימת המדליה י—̂-  
(<> י*\^י ^^ 

 ותפקיד המדריך

שם

תאריך ההדרכה 31/1110 שעה



0
?00.02-ס^¥\ מהדורה : 40 תאריך : 17/7/08

תעיד הדרכת עובד
( 1. תסי^ה להדרכה (הארוע החריג

י י/יי<=/ _ / 6^ ^ ^  
/ ^ / / ^  * כ~ */  ר"

מתועד בטופס מס' מתאריך 111)1! £

2. שמות העובדים שהודרכו

3
-

^?) (?0^ ^^6 #±;\1$
 ע$1

^ ^ \ \)  ^^ 
מהלקה ^^00

3. פירוט הנושאים שהודרכו

^ 
4. אפקטיביות הדרכה (ע"פ תשאול העובדים בסיום ההדרכה)

:^;! קיטיי
1--

̂ד^^ ^~�^ שם ותפקיד המדריך 0(0 0\\י ן0( 0 חתימת המדריך .

תאריך ההדרכה ^17)1|£ שעה ()



י00.025-(1^¥ץ מהדורה : £2 דף 1 מתון 2 תאריך : 23/12/2013

תיעיד ה דרכת עובדים

/ שעות ההדרכה : משעה —-0/ עד : / תאריך י /11-1 
- [ _̂11!! מחלקה ^^ י*>/ מפעל :̂_

5/-^ ^? ̂ ההדרכ^ £< ^ ^  1. נושא

2. הסיבה להדרכה <סמןב-^ :

להדרכה מתוכננת על פי תוכנית / ם פעולה מתקנת / ם אירוע חריג / אחר
מספור פעולה מתקנת / אירוע חריג _

3. פירוט הנושאים שהודרכו

/
/

^ >>/ 0^ -  ̂  ̂ 4. נהלים ישימים
5. שמות העובדים המשתתפים בהדרכה יצורפו באחת משתי האפשרויות :

א. רשימה שמית מחלקתית -כלעובד שהשתתף יחתוס ליד שמו.
שבד שנעדר יסומן במינוס כחסר מההדרכה. המדריך יחליט אם

נדרשת הדרכת השלמה.
ב. על גבי עמוד רשימת שמות - מילוי פרטי השבדים המשתתפים וחתימה.

שבדים שנעדרו - המדריך יחליט אם נדרשת הדרכת השלמה.

6. האם נדרשת הדרכת השלמה (סמן ב- 0£? ם כן ^]לא

/~ (הדרכות השלמה נדרשות עבור הדרכות חומץ הסמכות וכוי. בכל מקרה חמדריך-יחליט אם נדרשת השלמה ויתעד) \*
1 ( {(* 83 <י- <'*/- י/'י ^ ( "$ - ^/ ^ ק/ 

̂ץ\ <-^תימת המדריך _—^\—7^  י1 1̂ ] 
1)ר

י ך( ^ ר- איעככ! ^ י נר� 1 --�--י ^ץ7. שם ותפקיד המדריך ^1<י חן
8. בדיקת אפקטיביות ההדרכה : \

האס נדרשת בדיקת אפקטיביות הדרכה (סמן ב- X)ל ם כן ? לא

אופן בדיקת אפקטיביות(סמן ב- X) : ם מבחן (לצרף) ם תשאול עובד ם תצפית ם אחר

תאריך בדיקת האפקטיביות = שעה =
תוצאות בדיקת האפקטיביות :

שם מבצע בדיקת האפקטיביות : חתימה :



23/12/2013 : ?00.021-(61ץץ מהדורה: 2א דף 2 מתון 2 תאריד

תיעוד הדרכת עובדים
^/ שעות ההדרכה : משעה ל 0/ עד :

/י-2/ תאריך ^

±£ח)0 1 ?] !^$__ מחלקה ^ו^י י"( *1 מפעל �

.5^/0^/^00 ^ ̂  ^י ^" נושא ההדרכה :

2. שמרת העובדים שהודרכו (מומלץ למלא על גבי טופס רשימה שמית של המחלקה)

>ז-^.. ^ ף#ס_?2$1 ̂ג ^ ן /^ \]^1ן י

 ^ ><\ <^//ו ^055)1 /—-^
^^/  ^ 111<3*לי י^4^^
י^^/ ף1/75^^ ^..^  ̂

^^ 
//? /// 1£יץ ?/*  ̂^/ 

,* >*>* 7̂ \1^1 / ^^)  ̂/ 
?*=** 0*\!- ̂<* ר^7 *£* 

1 1. שמות העובדים שנעדרו מההדרכה



�פרק 1 | מהדורת :11^
6 3 מתיל 1̂^1̂ די ¤^̂^ 1̂ 1̂ 1̂ 111̂^̂ 1 "*""* ̂

7כתב ע"<: דיאנח | אושר ע"י; שרון שחר | חתימה: | תאריד: 10/12/13

6.7 כלובי חי צריכים להיות תקיגיס כדי לא לפגוע בבעלי כנף (ללא בליטות חדות .שבורות דלתות
תקינות ולא שבורות. ללא רווחים ביו הסורגים מאפשרים הוצאת כנף שלם . רגל שלמה או ראש
מהכלוב וכוי). רצפת התאים תהיה עשויה באופו שתמנע יציאת רגל העוף דרכה ותאפשר ניקוז

נוזלים דרכה.
6.8. הוצאת העופות מהכלובים והגשתו לשוחט תעשה על ידי המגיש בצורה עדינה.כך שאינה פוגעת

"בעוף ולא גורמת סבל מיותר (על המגיש להוציא את העוף מהכלוב בלי למשוך בכוח).
זנב.

^
אין להוציא עופות רק מחלקים אלו בלבד : כנף ,ראש,צוו אר

6.10. �. מותר להחזיק עד 3 עופות בכל יד.
• _ - . . � . � • ו -

6.11 תהליך. ר'שחיטה יהיה מחיר וקצר, יש להשתמשבסכין חדרן^
בשום אופן אין לזרוק,אןנ 6.12 על השוחק. להניח -בשקט את העוף השחוטומדמס לתוך הקנקן הדימום.

� העופותלתוך^נקני.דימו ם <*??;?*£
עופות "טרף" יש להקיז דם בצורה מלאה ,ללא סבל ורק לאחרמכן לשים אותם למיקלטלףןאין^ 6.13י

: ^שום מקרח לזרוק עופות בשלבי הגסיסה למיכל הטרף.

6.14 הפעלת מאווררים �תבוצע במהלך כל השנה למעט ימים קרים במיוחד או ימי גשם.
.(280 0 מעל 6.15 הפעלת מתיזים :יבוצע לפי צורך (

6.16 יש לבדוק שאחוז התמותה של העופות במשלוח לא עולה על ס/30. באחריות אחראית תחום ח<
לעקב אחרי התמותה . לענייו התמותה במשלוח ילקחו בחשבון הובלות שבוצעו מאותה נקודת

מוצא ב- 24 שעות.
6.17 מנהל איזור השחיטה ישתמש בדרישות המפורטות בנוהל זה לצורד קביעת כושר קליטת העופות על

( ידי המשחטה. כולל זמני המתנה. :

6.18 על המשחטה לשחוט את כל העופות שהגיעו לשחטה בפרק הזמו המפורט בנוהל.
7.0 אופו ותדירות הניטור :

פעמים ביום: פעם ראשונה עד שעה 12:00. פעם שנייה אחרי שעה 12:00.
בדיקה רנדומלית כולל שעות לקראת סיום עבודה. על ידי מבקר/ת איכות מפעלי/ת-

עזו פטם .קו הודים. קו מטילות כבדות ינטרו בטפסים נפרדים מס י\<19.00?0^\5.

כל בדיקה תמשך בין 5- 3 דקות ברצף לפחות. תיבדק מוכנות העוף להמשך התהליך - שהעוף סיים פרפור
וגסיסה בטרם כניסה למריטה.

בדיקת כלובים - יש לקחת מדגם של 15 כלובים בכל בדיקה.
, התנהגות ומיומנות , המתנת עופות עד לשחיטה אימות צער בעלי חיים יכלול -_משך זמן_הובלת עופות

העובדים יבוצע פעם בשבוע על ידי מנהלת הבטחת איכות משחטה בטופס 19.006?0י\*י8.
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ע00.02-(1^/י'\ מהדורה: 2\. דף 1 מתיך 2 תאריך : 23/12/2013

עוד הדרכת עובדים תי

משעה י. יי0/ עד : תאריך * ^ י10 שעות ההדרכה -

 1*1 ף6-ל�' ��''•
^
^ (11 יי^ מפעל : \/1^)/ מחלקה ע0ר*י1

#י \*י| . 1 יי 1^  ̂, ^^ <י$ר ץ^ 1. נושא ההדרכה : <י^י

0 (א 54 / ?~ / 9 .  י*<>
2. הסיבה להדרכה (סמן ב-^ =

15יזדרכה מתוכננת על פי תוכנית / ם פעולה מתקנת / ם אירוע חריג / אחר
מספור פעולה מתקנת / אירוע חריג

. _ • . / 3. פירוט הנושאים שהודתנו י

. 
^ 

-.̂
 = י<^ ר

-1 
̂ ^ }0י <-ו^ ^ת/ 1 >"^ ^ ן -*/*י \ } \1 > ( 4. נהלים ישימים \י/ 

/ 
^

5. שמית העובדים המשתתפים בהדרכה יצורפו באחת משתי האפשרויות : ^ 1
א. רשימה שמית מחלקתית -כלשבד שהשתתף יחתום ליד שמו.

עובד שנעדר יסומן במינוס כחסר מההדרכה. המדריך יחליט אם
נדרשת הדרכת השלמה.

ב. על גבי עמוד רשימת שמות - מילוי פרטי העובדים המשתתפים וחתימה.

שבדים שנעדרו - המדריך יחליט אם נדרשת הדרכת השלמה.

( 6. האס נדרשת הדרכת השלמה (סמן ב- ^ל ם כן ם לא

(הדרכות השלמה נדרשות עבור הדרכות חובה, הסמכות וכוי. בכל מקרה המדריך יחליט אם נדרשת השלמה וי^עז/

1̂  ̂ ̂  חתימת המדריך 7. שם ותפקיד המדריד ?|י

^
^_^ <י___\

̂? "^ ^יי� ( 8. בדיקת אפקטיביות הח
האס נדרשת בדיקת אפקטיביות הדרכה (סמן ב- X)ל ם כן ם לא '"ב^

: ם מבחן (לצרף) ם תשאול עובד ם תצפית ם אחר (X -סמן ב)אופן בדיקת אפקטיביות

תאריך בדיקת האפקטיביות : שעה :
תוצאות בדיקת האפקטיביות :

שם מבצע בדיקת האפקטיביות : חתימה :

\
ו



/
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23/12/2013 : ̂\ מהדורה: 2\ דף 2 מתון 2 תאר<ד 1)-00.02£*

תיעוד הדרכת עובדים
"" 0/ עד : / שעות ההדרכה : משעה : /כ* 1/ / תאריך ^י 

/ מפעל י 5/^7 <**<0 י' מחלקה ^יי0^ *€ *
 <63^ <$* חיי ס^ 0�9.0/-?0/*1.,

^ 
נושא ההדרכה

2. שמות העובדים שהודרכו (מומלץ למלא על גבי טופס רשימה שמית של המחלקה)

ל̂/ 9€ח4\ 11±^5א$י~*^^>
. 0 $£1211,20 יל^ץי" { ק1י0 /^<* >

^^�" 
^

<< י^ף ל ז*יי  וז^י
/ ^1^90 ? 7 ^,/ / { ק^  
</ "<ח^ ̂/ל^ 1̂  

2. שמות העובדים שנעדרו מההדרכה



¤¤$̂! יי3 מתיז 6פרק | 1 מהדורה:!!^ ¤£שש ^ ¤̂¤ ^^ ¤̂ ]^י"יאה ̂/
�נכתב ע"י: דיאנה | אושר ע"<: שרון שחר | חתימה: ] תאריך:10/12/13

ללא בליטות חדות .שבורות דלתות 6.7 כלובי חי צריכים להיות תקינים כדי לא לפגוע בבעלי כנף (

תקינות ולא שבורות. ללא רווחים ביו הסורגים מאפשרים הוצאת כנף שלם , רגל שלמה או ראש

מהכלוב וכוי). רצפת התאים תהיה עשויה באופו שתמנע יציאת רגל העוף דרכה ותאפשר ניקוז
נוזלים דרכה.

6.8. הוצאת העופות מהכלובים והגשתו לשוחט תעשה על ידי המגיש בצורה עדינה כך שאינה פוגעת

בעוף ולא גורמת סבל מיותר (על המגיש להוציא את העוף מהכלוב בלי למשוך בכוח).
אין להוציא עופות רק מחלקים אלו בלבד : כנף ,ראש,צוואר,זנב.

\ 6.10. מותר להחזיק עד 3 עופות בכל יד.

יתיה.מהיר וקצר, יש להשתמש בסכין חדה. 6.11.בנמלי4.ס:שסיטמ_

6.12 על השוחט להניח בשקט את העוף השחוט ומדמם לתוך הקנקן הדימום. בשום אופן אין לזרוק את
העופות לתוך קנקני דימום.

6.13 עופות "טרף'1 יש להקיז דם בצורה מלאה ,ללא סבל ורק לאחר מכן לשים אותם למיכל טרף.אין

, בשום מקרה לזרוק עופות בשלבי הגסיסה למיכל הטרף.

6.14 הפעלת מאווררים �תבוצע במהלך כל השנה למעט ימיס קרים במיוחד או ימי גשם.

.(280 0 מעל 6.15 הפעלת מתיזים :יבוצע לפי צורך (

6.16 יש לבדוק שאחוז התמותה של העופות במשלוח לא עולה על 30/0. באחריות אחראית תחום חי

לעקב אחרי התמותה . לעניין התמותה במשלוח ילקחו בחשבון הובלות שבוצעו מאותה נקודת
מוצא ב- 24 שעות.

6.17 מנהל איזור השחיטה ישתמש בדרישות המפורטות בנוהל זה לצורד קביעת כושר קליטת העופות על

י- ידי המשחטה. כולל זמני המתנה.

6.18 על המשחטה לשחוט את כל העופות שהגיעו לשחטה בפרק הזמו המפורט בנוהל.

7.0 אופו ותדירות הניטור :

_פעמיס ביום: פעם ראשונה עד שעה 12:00, פעם שנייה אחרי שעה 12:00.

בדיקה רנדומלית כולל שעות לקראת סיום עבודה. על ידי מבקר/ת איכות מפעלי/ת.

.5\\̂ לזו פטם .קו הודים. קו מטילות כבדות ינטרו בטפסים נפרדים מס י\< 19.00?0

כל בדיקה תמשך בין 5- 3 דקות ברצף לפחות. תיבדק מוכנות העוף להמשך התהליך -שהעוף סיים פרפור

וגסיסה בטרם כניסה למריטה.

בדיקת כ לובים -יש לקחת מדגם של 15 כלובים בכל בדיקה.

, התנהגות ומיומנות , המתנת עופות עד לשחיטה אימות צ ער בעלי חיים יכלול -.משך זמן.הובלת עופות

העובדים יבוצע פעם בשבוע על ידי מנהלת הבטחת איכות משחטה בטופס 19.006?¥0\8.
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תעוד הדרכת עיבד
� 

!

( 
( <בהל הדרגה (הארוע החריג 11_̂ו

_, .5^0< ) 0\ 0 0 - ^ יי ̂  ח (# 0יי~
� —^� 

 <כ—י

// -ל| ^ מתועד גטופס מסי מתאריך /1 

2. שמות העוגדים שהודרכו

^  ̂
0?0^ ^ ^ ^  \1>  ̂ ?#70

^^  ̂ £06}^9*  ̂ 3^. 
1

 ̂
' 

3

4

<̂ 0חי1יד ^^  ̂ מחלקה

^ 
- 

3. פירוט הנושאים שהודרכו

4. אפקטיגיות הדרכה <ע"פ תשאול העוגזץמ בסיוס ההדרכה) .'/

1ר ^^ךי  .̂ ̂י�^ 010 ^^ 1^י0  �>1. -0^ )

.: _ ^_ _̂__$ (  1 חתימת המדריך 
^ 

̂) י^\3י ) שם ותפקיד המדריד ^/

ל 10 י* 1  ̂  ̂ ^1̂ תאריך ההדרכה 

1



?00.02-ס^י\\ מהדורת : 0^< תאוין : 17/7/08

וועוד הדרכת עובד
/ ( 1ן£2נ1^ה להדר5ה (תארו עהחריג

:$*0? 44 ^ץ ((10 0* (ר] 1)ר- <$* ן/יי \ ]<  י5(

^- |>01  ̂ מסי מתאמן ^ כ<תועד *טופס

2. שמוי3 תעיבדים שתודיכו

— י�י -- 
/ 

~

~  /1^/ ^/ל0 � י ~~1̂

^̂ ן ; , ̂א  ̂ 00) 1

/ 4==-  ^/י ^ל/0"/( ^^} 
3

^^^^=^
7̂^ י ~  ^" 4

_^^יל <^" . 1̂ מחלקלת __

0 ^ 
3, פיר<ט ילנישא<0 שהודרכו

 ̂
̂ןי ^י  >1 ^ .]י

^י^0)  >^^ ^/6 ^ 1>̂ י� � י

1 0 1  ,̂ 4. א0קטיב<ות הדרכה (ע"פ תשאול העוגדימגקניומ ההדרכה) �

^ 
^דדיז ^וי חתימ̂ת  

^
̂ן ח שם ותפקיד המדריך לא(

תאר*ך ההדרכה ד /4^ שעה ^ ^
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השירותים הוטרינריים
2ג ת.ד.

בית דגו 50250
: ד"ר אליעזר כלל"י ?/: לידי

, טל' .: 03-9681681
03-9681611 : פקס

י י.� ו ?

?* שלוס רב,י* ?"

הנדון: שידרת משחטת - פטם, זוגליבק שלומי
(מ.ע. 900769)

אנו מגישים בזה לעיונכם ולדיון מוקדם:

1. תכנית מערך;�כללית של שידרוג משחטת - פטם, זוגלובק שלומי.
;1

5

2. פרשה טכנית לנ"ל.

• )
� ? *ת

'ל*

:א ' � /כברכה,

מרוז עזריאל

-£̂
 

: יורם הרוש - זוגלובק שלומי העתק
^^ '̂̂ ^ 

משה עיכב - כאן
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זוגלובק שלומי

שדרוג משחטת-פטם

פרשה טכנית

ערך : עזריאל מרוז
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1. מבוא:

1.1 הנהלת משחטת זוגלובק שלומי החליטה לבצע שינויים במשחטה קיימת:

1.2 השינויים אמורים לתת מענה ל:
1.2.1 הגדלת תפוקת המשתטה ל- 70 עופות בדקה.

1.2.2 שדרוג מערך ציוד היצור הקייס, כולל ישוס טכנולוגיות חדשות, והכל על מנת
שיפור טיב המוצר וחסכון בכח אדם.

ששימש לצינון הודים וצנון ההדים עובר למבנה חדש (תכנית שאושרה ב-1.2.3 השידרוג יעשה באגף הפטם בלבד פרט לתוספת צינון מהיר כחדר צינון קיים
.(3.1.2001

2. לוחות:

2.11 תפוקות:

/ התפוקה 1 הערות
עופות בדקה 70 ו

עופות בשעה 4200
עופות ביום 33,600 לפי 8 שעות שחיטה ביום

טון-חי ביום 7015 לפי 2.1 ק"ג לעוף
טוןי-וזי בשנה ן 15,870 | לפי 115 ימי שחיטה בשנה

: 1.1 התפלגות המוצרים

2.2.1

תאור המוצר . 1 התפלגות 0/ס 1 אר�י�זה
עופות 1

שלמים טריים פ-4 500/0 הכל באריזה מוסדית
עופות טריים 300/0 באריזה מוסדית
מפורקים ן קפואים ] 200/0 | אריזה במגשיות

: 2.2.2 חלקי הפנים מהווים כ- 40/0 ממשקל החי, והתפלגותם

זות תאור המוצר 1 התפלגות 0/0 1 ארי
טריים 3056 במגשיות
קפואים ] 700/0 מוסדית
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3. חצר המשחטה.-
חצר המשחטה מגודרת בגדר יציבה וכוללת בתוכה:

3.1 סככת קבלה לעופות מיועדים לשחיטה.
3.2 מתקן שפיכת העופות כולל מסועיס.

5.5 רציף שחיטה ל-6 שוחטים כולל תעלת דימום, איסוף פגרים ואיסוף דם.
3.4 מתקן לרחיצה וחיטוי כלובים.

3.5 מתקן לרחצה וחיטוי רכב.

4. מבנה המשוזטה:
כמבנה המפעל יהיו.-

4.2 ח�דרי מריטה :
4.1.1 מכונות מריטה אוטומטיות.

4.1.2 חדר ניצוי-ידני (ובדיקת צומת-גידים).

: 4.2 חדרי טיפול בטרף
4.2.1 חדר מריטת טרף.

4.2.2 חדר פתיחה, פקוח וטרינרי ואריזת טרף.

: 4.3 חזר פתיחה
4.3.1 מערך פתיחה חצי אוטומטי לתפוקה של 70 עופות כדקה, כולל 2 תחנות פיקוח

וטרינרי ותחנת פיקוח כשרות, כולל כל הציוד הנדרש לתהליך הפתיחה.
.+ 160 0 הטמפרטורה כחדר הפתיחה

4.4 חדר הכשרה. מיון ואריזה:
4.4.1 מערך הכשרה לי 70 עופות בדקה.

4.4.2 מערך הכשרת חלקי פנים.
4.4.3 אזור למלון, סיווג ואריזת עופות מצוננים שלמים.

4.5 מערד צינון מהיר:
4.5.1 חדר צינון קיים, המיועד לצינון עופות (מחליף את צינון הודים הקיים)

המיועדים לשיווק כעופות שלמים טריים (פ- 4) ועוף מפורק.

חיתוד ופרוקים: 4.6 חדר
4.6.1 חדר עם מערך חיתוך ופרוקיס אוטומטי לתפוקה של 35-40 עופות בדקה. (מערך

קיים כולל טירמינג ואריזה כתהליך רציף).
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4.7 חדר אריזה לחלקי פנים:
4.7.1 חדר האריזה ימוקם בקרבת חדרי הפתיחה וההכשרה.

ם 160 +. 4.7.2 טמפרטורה בחדר

גירוס: חדר 4.8
ט 0 10. 4.8.1 קייס חדר גירום טמפרטורת החדר

חדרי קירור: 4.9
באים: קיימים חדרי הקירור ה
4.9.1 מנהרת הקפאה 0 400 -,

.� 180 4.9.2 חדר קירור 0
.00 4.9.3 חדרי קירור ומשטוח 0

, : 4.10 חדר משלוחים
4.10.1 חדר משלוחים קיים מצוייד בדלתות הצמדה לרכב.

: 4.11 שרותיס טכניים
השרותים הטכניים הקיימים, כגון חדרי חשמל, מכונות ואחזקה ומחסן חמרי חיטוי

וניקוי ושונות.

4.12 שרותי רווחה לעובדים קיימים.

5. תאור תהליך העבודה ויצור

קבלה
1. העופות יובאו למשחטה ברכב המותאם להובלת עופות.
2. המתנה תעשה בסככת צל, (ראה תכנית הגדלת הסככה).

3. לאחר פריקה שקילה והמתנה לשחיטה יובאו הכלובים למיתקן שפיכת העופות (המתקן
הכ"ל הינו הראשון מסוגו בארץ אבל מקובל בכל ארצות אירופה וארהי'ב).

4. לאחר השפיכה העופות ייסעו על מסוע סרט מיוחד אל רציף השחיטה. השחיטה תתבצע
ע'יי 6 שוחטים והדימום יהיה בתוך קנקנים מעל תעלת דימום.

5. פיגרי העופות יוכחו ע"ג מסוע עילי שיעבירם למיכל איסוף.

מריטה
לאחר גמר הדימום 60-90 שניות יכנסו העופות לתוך מכונות המריטה זמן שהות העופות

בתוך מכונות המריטה בין 70-90 שניות.
להשלמת המריטה האוטומטית יועברו העופות לחדר ניצוי כולל בדיקת צומת גידום עם
גמר תהליך הניצוי ומליקת ראש וחיתוך הכנף השלישית השבורה או הלא נקיה יועברו

העופות ע"י מעביר אוטומטי (מעכיר אוטומטי כולל חיתוך רגליים) מחדר ניצוי אל חדר
הפתיחה.
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פתיחה
- מערך הפתיחה יכלול את המכונות הבאות, יבצעו הפעולות לפי הסדר הבא:

- מכתה לחיתוך פי טבעת.
- מכונה לפתיחת הבטן.
- מכתת הוצאת פנים.

- פיקוח וטרינרי כוללת 2 תחנות הצלה, סטרליזטורימ והכל בשלמות.

- פיקוח כשרות
- הפרדת חלקי פנים

� מכונה להוצאת זפק
- מכונה לפתיחת עור צואר (חיתוך אנכי)

- שאיבת ראות
- מכונה לניקוי פנים בוואקום

- ביקורת טיב
- מכונה לשטיפה בלחץ פנים חוץ

- משחרר עופות מעל צ'ילר השריה

הכשרה
: עם גמר תהליך הפתיחה יעברו העופות למערך ההכשרה לפי הסדר הבא

השריה חצי שעה בטמפ' של 0 "ר.
מתקן לשחרור המיס (תוף יבוש).

במסוע העברה לשולחן מליחה, עם גמר מליחה יונחו העופות על גבי מסוע שלבים לשהיה
של שעה אחת, עם גמר השהיה יופולו העופות על גבל מסוע לצורך ניפוץ המלח ויעברו אל

צ'ילר שטיפה תלת שלבי טמפרטורת המיס 0 "2.

מיון סיווג ואריזה
עם גמר תהליך ההכשרה ייתלו העופות על מערך סיווג ומיון, העופות המיועדים לפירוקים

ייתלו על מסוע צינון בקיבולת של 10,000 עופות, העופות המיועדים לאריזת פ-4 (טרי שלם)
ייתלו על מסוע מקביל ויוחזרו לאריזה. עם גמר תהליך הצינון ולאחר מיון משני של העופות
הטריים יסודרו בקרטונים ובעזרת משנעיס יועברו אל חדר המשטוח (העברה לחדרי קירור

0 להמתנה למשלוח). 0 0

פירוקים
הפירוקים יתבצעו במערך החיתוך האוטומטי הקייס. החלקים התחתונים של העוף

(כרעיים, שוקיים וירכיים) יארזו במגשיות ויועברו להקפאה, יתר החלקים יארזו בתפזורת
ויועברו לחדר מישטוח.

1011 - ח/מע
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גירום
העצמות ושאריות הבשר יועברו לחדר גירוס באמצעות עגלות וורמרק, הכשר המגורם

יועבר בשינוע ישיר אל מנהרת הקפאה 0 "40 �.

משטוח ומשלוח
,10 כל המוצרים המיועדים למשלוח של עוף טרי ישלחו מתדר בטמפרטורה של 0 0

המשטחים בהמתנה יאוחסנו בחדר קירור 0 י0.

טיפול בפסדים
במקום קילס מתקן ליצור קמח בשר ונוצות, כל הפסדים שלא למאכל אדם יעברו

באמצעות ואקום או משאבות אל המכון הקייס.

1101 לגיתית"ת וח<ו טה1>ו1-1x18\>0 אל קוו)\ו1גלום) '*לוםי - *ח�11 םשיז7וו7 9ט0.0*
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לכבוד: זוגלובק, י&לומי

לידי: יורם הו�וש

יורם שלום!

, דנמרק, שהי* אחת משלושת החברות כנציגיר. הבלעדיים ליבראל של חברת "לינקרי
המובילות בעולם לציוד ממחטות, ובציוד מתוצרתה מופעל בכל המשחטות בארץ,

וכמומחה לציוד ממחטות מזה קרוב ל 40 שנה, ברצוני לציץ� כי: ?

• מערכת שפיכת עופות היתה ועודנה מקובלת בממחטות בארה"ב, באירופה וכן
בשאר העולם מזה למעלה מ 20 שנה. המערכת נחשבת כשילוב מוצלח בין
יעילות המעבר מהכלובים בהם מועברים העופות לתליה על הליין/תוך כדי

שמירה על אי פגיעה בעופות מבחינת צער בעלי חיים.

-- כל המשחטות הגדולות בארה"ב בהן ביקרתי היו עם מערכי שפיכת עופות.

* שלושת יצרני הציוד הגדולים בעולם - מהולנד ומדנמק - הציעו בזמם מערכים
כאלו, וחלקם מציעים עד היום מערכי שפיכה.

* משחטת הכשר הגדולה בארה"ב - בפוסטוויל, איות, עובדת עם מערך שפיכת ו /
עופות - כפי שאתה יודע מנסיונך האישי.

חברת "זוגלובק" קיבלה בשעתו את ההחלטה לרכוש מערך שפיכה לאחר סיור
במפעלים באירופה ובארה"ב שהשתמשו במערכת כזו.

עם רכישת המערכת הוכנסו בה "מגלשות'� מיוחדות כדי לרכך את גלישת העופות,
וזאת לפי דרישת האחראים על הכשרות במפעל. ן

אשמח לעמוד לרשותכם במתן אינפורמציה נוספת. |

בברכה

רדיון חברה להנדסה בעי�מ
ירון דרורי - מנהל מחלקת משחטות.
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בס''ד
יום שני כי סבת תשס"ו

לכבוד
הרהי'ג רי ישעיהו מייסליס שליט"א :

ךבה של נהייה

אחר מבוא השלום והברכה!

! 0 • גענייו נ?8על "זוגלונק!11 לגשר.

אחר גירוד השאלות דז^כזדוה ש̂ח�רז קבענו מה שני תיקתיס הכרחיים!

א) מתקן הבאת הפםפיס למסלול השחיטה יסודר באו&ן שלא יהא חשש ''נקולה", ע"כ צריך להתקץ
מצע רר בקרקעית המתקן לסנוע את נפילת העופות הפסמים.

 -יו
ב) כמתקן המליחה יש צורך להגביה את המ0וע עליו סניזדם את העופות אחר הסליחה, כדי שלאו

ית73ר המלח באוגין שהמסוע ישווה למקום הסליחה והעופות יונחו ולא יזרקו.

במילוי התיקונים הנ"ל הלכה למעשה יתאפשר הסקקת גשר ל*3יר ם"ת.

? כברכת התורק, )0 . :

̂*עיו5לומו\ הרב גחיר
הרב הראשי וראכ"ד לפי1!

העת*:
• הנהלת "זוגלובק**.

• דרב חייט אליסזר יאק3 - רב המשתטה.
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 הרב לאו הכריע: לא תישלל הכשרות מזוגלובק
 ̂

שלחו להדפסה

בעקבות פרשת ההתעללות ב"זוגלובק" כינס הרב הראש* דיון דחוף בלשכת!, שבסופו הודיע כי
פר0ום ראשון השתכנע שאין חשש לבעיית כשרות במוצר* החברה, אך קרא למנוע צער מבעלי החיים: "אעלה

בישיבת מועצת הרבנות הראשית את הנושא. הרבנות לא תאפשר מתן כשרות למפעלים
שיזלזלו בנהלי כשרות"

קובי נחשוני

̂^נ< רירב ריראשי ליחיאל דח� לאיי הודי1 כי לא תישלל תעודת הכשרות של מפעל "זוגלובק". על אף פרשת חי��ד 1�]^0
11?11 ההתעללות בעופות שהתגלתה במשחטת החברה. בתום דיון רחב שכינס היום בלשכתו, בהשתתפות ראשי ^3̂ ?' 1 :**̂ ן
̂?£896ה זוגלובק ורבניה ובכירים ברבנות - השתכנע הרב הראשי כי אין חשש לבעיית כשרות במוצריה. עם זאת, קרא לאו ^] 8̂ 3

0£915] לה7יסדה יתירה על "צער בעלי חיים", ובכוונתו לדון בנושא בישיבת מועצת הרבנות שתכונס בשבוע הבא. ^̂ 91]211

5£̂|8|3ף?^ << הבל על העולם היהודי - בפייסבוק של ערוץ היהדות. כנסו >> 1̂ ^|

9 • פרשת זוגלובה: הרב לאו יבחן הסרת הכשרות 8̂^£^9£̂נ ^!
, בין היתר, רב העיר נהריה ישעיהו מייטלס, החתום על תעודות הכשרות של המפעל, עמי זוגלובק - ההתעללות לא השפיעה בבירור השתתפו
על הכשרות. הרב דוד מבעלי החברה, ראש אגף הכשרות הארצי הרב יעקב םבג, מנכ"ל הרבנות הראשית עודד 1ינר, וגורמי כשרות נוספים

לאו ציל1ם אוהד צו'גנברג מהרבנות נהריה והרבנות הראשית. העדויות והממצאים שהציגו הוכיחו כי בין אם ה"תה פגיעה בעופות ובין אם לאו -
היא לא השפיעה על כשרותם.

** הטקסט טען כי הוא עומד בתקנים המחמירים ביותר מבחינה וטרינרית והלכתית, אך הודיע כי בכל מקרה הוחלט להפסיק את6|^ לחצו כאן להגדיל הרב מ"טל'ס סקר בהרחבה את הליך השחיטה במקום, וציין כי יש בו הקפדה על כל נהלי הרבנות. גם מנכ"ל המפעל
הפעילות בו. זוגלובק עצמו הוסיף: "צוואת הוריי ה"תה לדאוג לכך שהמפעל יהיה כשר, וכי השחיטה בו תהיה כשרה.

מעולם לא הייתה כל טענה כנגדנו בנושא זה".

המפעל ימשיך להיות כשר
על פי החוק אי) לרב הראשי 0מכ!ת לשלול תעודת כשרות ממשחטה בגלל עביר!ת דתי1ת - חמורות ככל שיהיו -

, הכריע המתבצעות במסגרת פעילותה. אם אי) לכך השפעה ישירה על כשרות המזון לאכילה. בעקבות עדויות הרבנים
כי המפעל ימשיך להיות מוכר ככשר, אך קרא למנוע צער מבעלי החיים במהלך השחיטה ובכל השלבים לפניה.

"אעלה בישיבת מועצת הרבנות הראשית את הנושא. על מנת לחדד את הדרישה הזו שלנו כרבנות הראשית.
מכל בעלי המפעלים בכל רחבי הארץ". אמר ל-61חץ.
"הרבנות לא תאפשר מתן כשר1ת למפעלים שיזלזלו

בנהלי הכשרות".

אתמול (יום די} הודיע הרב הראשי לישראל. דוד לאו, כי יכנס את מועצת הרבנות הראשית במטרה לדון בסנקציות עד
לפסילת הכשרות. נגד מפעלים שתימצא בהם התעללות בבעלי ח"ם. הסיבה היא שמומים בעופות ובבהמות עלולים

לפסול אותם לאכילה מבחינת הכשרות.

הרב לאו סיפר ל-61חץ כי הזדעזע מהתמונות שעלו מתחקיר "כלבוטק", והצהיר כי "נשתמש בכל הכלים שברשותנו
?~ כדי שהמפעלים לא יחששו רק ממשרד הבריאות וארגוני זכויות בעל* הח"ם, אלא גם מהרבנות הראשית, שתפעל ביד

תקיפה. אנחנו נקבע כללים להטלת סנקציות על חברות שכאלו, ויינקטו צעדים שיובילו גם לשלילת תעודות הכשרות,
וברור לכ1לם מה זה אומר מבחינת אותם מפעלים".

תג'ות: כשרות | הרבנות הראשית | הרב דוד לאו | זוגלובק
חזרה

̂/קתו00/ז\£/61.00.11חיג.^"\¥\//:ק11ו1 016̂ו1ז 16/י6קק1חת?1101€)^13>0/]011י<3 '̂/ 31/10/2013 1וחזי4448130,00.1-^,1.2506
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ייה ב

כיין חשו) תשע"ד (30.10.13)

לכל מאן דבעי

בעקבות הפרסומים השונים שיצאו לאחרונה על משחטת ז1גל1בק הריני לה1דיע

כי העופות נבדקים הן ע"י שוחטים והן ע"י משגיחים בשלבים הש1נים בייצור

אשר ב10פו הע1פ1ת כשרים ללא כל חשש.

כמ1 כן , המשחטה נמצאת תחת פיקוחה הישיר של הרבנות הראשית ומחלקת

המשחטות מטעמה וע"י גופי כשר1ת למהדרין כמ1 הרב רובין שליט"א, הרב

מחפ1ד שליט"א וכ1י.במידה וקיימות בעיות בנושא צער בעלי ח"ם נפעל יחד עם

הנהלת המשחטה לתקן זאת בתאום עם כל הגורמים הנוגעים בדבר.

^^^^^\ 
בכבוד רב,

הרב ישעיהו מ"טלס / ^\ ןל \\ !§$$$ 1$)

\* \̂ £ ̂  11ר̂ /£*£* רב העיר נהריה



נספח ''ט'' - דוי'ח השירותים הוטרינריים מיום
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
נס6ח אי

השירותים הוטרינריים ובריאות המקנה

הודעה מסי 8385 בדבר "אי התאמה" (חריגה) בפעולות המפעל

1. שם המפעל 2. מספר המשחטה/מפעל 3. תאריך
 זוגלובק משחטה | 019 06/05/2013

4. למנהל המפעל גל קופר

5. מועד שבו אותרה אי התאמה \ ] תאריך 06/05/2013 שעה 05:40 |

6. הנושא שבו אותרה אי התאמה נושא מניעת צער בעלי חיים תת נושא אחר

/ 7. מקום הליקוי/ים 4 }

( רמפת המתנה |5
8. פעולות רגולטוריות שננקוטו $|

הקדמת תהליך השחיטה ממשאית המעורבת בתאונה

9. פירוט אי ההתאמה
הודיים שהגיעו למשחטה במשאית 7991267 עם 18 כלובים בחלקם נמצאו בתוך כלובים מחוצים ושבורים
ובינם היו כלובים מחוצים רק עם הודיים מתים וב3כלובים היו בין המתים לכודים מ0פר הודיים חיים.חלקם

חולצו מהכלובים השבורים עוד לפני הגעתי וחלקם המשיכו לחלץ בנוכחות1.יש לטפל בהודיים ברגישות יתר
כד* למנוע מהם 0בל נוסף. בזמן הבדיקה זוהו מספר הודיים במצב ג0י0ה ולגבם ניתנה הוראה :�לשחוט

שלא למאכל. מבקש להגיש דו"ח מפורט לסיבות התאונה וכל הפעולות שנקט המפעל עד לשחיטת
 הנוגעים בדבר ולקבל החלטות למניעת הישאנות המקרה^לדווח

ההודיים. יש לקיים ישיבה דחופה עם כל

ף0 .̂ ==  ̂
בזמן אמת לר.ו. המפקח על הארועים החריגים.

 10. חתימה הוטרינר המפקח דייר גנדלר יעקב55^^< >י
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13. תאריך סיום פעולות מתקנות:
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 ̂ 14. חתימת המנהל

16. הערות האימות \
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העתקים: מנהל הבטחת איכות במפל7.



נספח ''<'' - מכתב משרד החקלאות מיום 1.11.13.
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כ"ח חשון, תשע"ד

1 נובמבר, 2013
לכבוד

יוסי וולפסון, עו"ד, בדוא"ל 11.£�6.01י\16111@̂£

שלום רב,

הנדון: פנייתד מיום 29.10.13 למנהל השירותים הווטרינריים בעמיו משחטת זוגלובק

מכתבן שבסימוכין הועבר לטיפולי, והנני להשיב לו, תשובה מקדמית וראשונית, כדלקמן.�

מכתבן נשלח אלינו בלילה של ה- 29.10.13, ומן קצר לאחר שידור כתבת תחקיר בנושא בתכנית
טלוויזיה. כפי שמסרתי ביום שלמחרת לוועדת החינוך של הכנסת ןאשר דנה בנושא אגב עניין אחר
שהובא בפניה), בדיון בו נכחת - מנהל השירותים הווטרינריים עוסק בבירור העובדות הנוגעות לעניין
בטרם קבלת החלטה בנושא. אציין עוד שנמסר לנו שמשטרת ישראל החלה בבירור העניין, כך שהליך

איסוף העובדות והנתונים הרלוונטיים להחלטה מצוי בתחילתו.

במסגרת הבירור העובדתי המתחייב, זומן מנהל החכרה המפעילה את בית השחיטה אל מנהל
השירותים הווטרינריים למתן הבהרות. ככל שיעלה מהבירור האמור שקיימת תשתית עובדתית
מספקת לנקיטת הליכים כלשהם, ישקול זאת המנהל בהתאם לסמכויות הנתונות לו לפי הוראות

הדין השונות החלות בעניין.

כידוע, התליית אישור ההפעלה של בית שחיטה לפי תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות),
התש"ך - 1960, אינה צעד שכיח ובוודאי שלא ראוי לנקוט בו בטרם מוצה בירור העובדות ובטרם
ניתנה למפעיל בית השחיטה ההזדמנות להשמיע טענות בנושא. לפיכך, אין זה ראוי לגקוט בשלב זה

בצעדים מידיים להתליית האישור.

עם זאת, בהוראת מנהל השירותים הווטרינריים בוצעו, עוד קודם לפרסום הכתבה, מספר פעולות
פיקוח בבית השחיטה, לרבות ביקור במקום של המפקחים הייעודיים לתחום, יחד עם הממונה לפי
חוק צער בעלי חיים. במסגרת פעולות אלה נמסר לשירותים הווטרינריים כי השימוש במכונה בה

מוטים הכלובים לצורך שפיכת העופות מתוכם הופסק לחלוטין.

בנוסף, הורתה הרופאה הווטרינרית המרחבית מטעם השירותים הווטרינריים לבית השחיטה
להימנע לחלוטין משימוש בכלובי עופות פגומים בהם געשה שימוש עד כה, ולהחליפם בכלובים

דרז המ3נ*מ ראשל"צ. *£.?. 30 בית זמ. מיקוד 50250. טל. 85378*9 - 03 פקק- 485705? - 03 •"•—'-*^00
1ו.'\£0.03£ח]@113:�ו?€
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מתאימים לפי הוראות תקנות צער בעלי חיים (הגגה על בעלי חיים) (הובלת עופות), התשע"ב -2011.
כפועל יוצא מהוראה זו, לא התקיימה אתמול (חמישי) שחיטה בבית השחיטה. עוד נמסר לי, כי גס

היום (שישי) לא אמורה להתקיים שחיטה במקום.

באשר לבקשתך כסעיף 30 לפנייה, יובהר כבר כעת כי ככל שיידרש, תינתן לך האפשתת להוסיף על
האמור בפנייתך. עם ואת, בהליך שימוע אין מקום לנוכחותם של גורמים נוספים מלבד מי שעשוי

להיפגע מההחלטה המנהלית ומי שהשימוע נערך בפניו, ועל כן בקשתך בעניין זה אינה מקובלת.

בברכה,

א0רת אביאני
סגג<* בכייה ל*ועץ המשפט*

העתקים:
רמי כהן, מנכ"ל המשרד

ערן אטינגר, היועץ המשפטי
נדב גלאון, מנהל השירותים הווטרינריים

ד"ר דגנית בן דב, הממונה לפי חוק צער בעלי חיים

00)/
ררר המ0מ0 יאשי"צ. ת.ד. 30 נ<ת דגו. מיקוד 50250. טל. 9485566 - 03 פקט .י 9465636 - 03 '�**"�'-*
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נספח "יא" - פרוטוקולים של דיוני ועדת החינוך
והתיבות.



הכגסת השלוש עשוח נוסח לא מתוקן
9נושג סמ

פרוטוקול 0ס< £ף
מישיגת ועדו* \ו\!*טך וחוגוגוז!

שחתק"&ה ג<ומ ב', נ'ע בתמוז חתשנ"ג, 12.7.1993, בשעת 9:00

*5221
חבר* תוחנדתו חיי"ר א. בורג

ד. איציק
א. פורז

מהממם* ב. אגרס, משרד חח<נוד והתרטת
א. בתק, חעעץ חמש0טי, משרד חחינון והתרבות

ר. רחמימוב, פתפ*, הםםונח על מחקרים רפואיים, משרד
תמדע

ב. תבין, משרד המשפטים
ב. אורן, עו"ד, טניג השר, המשרד לאימת הסמבה

א. שמשוגי, די'ר, משרד החקלאות
מ. נן-כהן, משרד התקוות

מ. אמנון, מפעל אביק
צ. ויצמן, מאגף הכימיה

ע. עצמון, עו"ד, מרכז שלטון מקומי
א. קוט<ן, פתפ', יף'ר תסתדתת הווטרינרים בישראל

מ. אל<הו, ד''ר, סע יריר הסתדרות חווטתנרלם בישראל
א. פלג, עו"ד

ב. אורן, חקנשרד לאיכות הסביבה

<חטי מש0ט<1 מ. בוטון

^ מ^פ<ית הוועדתו י. גידלי

1ישמ <"<! חבר המתרגמים בע''מ

0 ו > ה ר  ד ס

ב - 1992. חייג א. טורו חוק צער נעלי חיים, התשנ"

¥> י)11
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וז*ז"י א. מוע* אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך
והתרבות של המסת בנושא חוק צער בעל< ח<יס.
וו חצעת חוק פרטית של ח''כ אברחס פורז, שחועברח אלינו מן חמל<אח כבר פעס
שגית לאחר קריאת טרומית. תחלו עליח את חוק הרציפות. לאחר מכן עברת
, תשתיס עשרת, ואנחגו מכעיס אותח לקריאה שנית קריאת- ראשונה ? בכנסת
שהוועדה; מקיימת בנושא חזה. כיוון שכל חצזדיס ושלישית; וו תישיבח תשגיח ..
שחוזמגו לדיון העירו את. הערותיהם, גתחיל לעבור על סעיפי החוק כפי שחם.
על סעיפים מוסכמים נצביע מיד בגמר הסעיף. לגמ סעיפים השגויים במחלוקת,
או שמגביר אות0 לליטוש נוסף של היועץ המשפטי של הוועדה או שגחליט לפי

טח שמתפתח.

פרק אי, שם 1 חוק צער בעלי חיים חתשנ"ב-1992. אץ התנגדות לשס.

פרק א< - התאכזרות לבעלי ח<ים.

הגדרות - האם יש למישחו תתגגדות להגדרות!

א. 0יי*1 לא חייתי קורא לוח "התאכזרות לבעלי חיים".
אולי נכתוב "תגנח על בעלי חיים" כי יש כמה

קטעים שאינם שייכים דווקא לאכזריות.

ה*1"<י א. נורג* על שם תפרק אץ התנגדות.

קייאו;* השאלת היא אם "חגנח על בעלי חיים" לא מתייחס
גם לפרק השני העוסק בניסויים.

אי טויןי לא וח קטע אחר. מדובר רק בפרק זח.

18_1£8 עלול להשתמע שניסויים בבעלי חיים יוצא מכלל
חגגה.

אי מיו* אחוד פלג, תעשח לי טובח, צריך להתקדם ותעזוב
את הסמנטיקה. החוק חזח צריך לעמר. תחוק חוח
?— עבר בקריאת ראשונה בכנסת, יש פרק חגנח, יש פרק ניסויים. בפרק חניסויים

מדובר על ניסויים.

ת*ו"י א. מרגו אני מציע כדבר חוח. אנחנו משנים את וח בשלב
ות ל"חגנח על בעלי חיים".

. פרקים נפרדים. מי מט1ן* אדוני חיו"ר, אלת שני

ה<ל"י א. נודנ? עכשיו אנחנו קוראים לזח "חננח על בעל<
חייס".

סעיף 1, סעיף הגדרות. האם <ש למישהו התנגדות להגדרות המוצעות!

נ. איוץ* ב-ג5.7.9 חתקבלח הצעת לוועדת החק*קח לגבי
כ יעל ז"ן חצעת חוק לתגגת חתי, שהציעה ח"
ואחרים. חחצעח חתקבלח, והוחלט להקים וועדת יועצים משפטיים שתגבש את
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תחצעת חשגית הזאת, ותנסח להביא לאינטגרציה של חחצעח חזאת עם חצעת חחוק
הנוכחית שבדיון פח.

א. *י1* באתי בדבריס עם חשר לאימת חסביבח, שגבל
שהוועדה לעגיי(י חחקיקח, ביחד עס ח''פ <על
דיין יגיעו.. למסקנות, חחוק חזת אינן חוק, שאי אפשר לתקן אותו. אחרי שחוא

יחזור, • נתקן אותן סיסמאות שנפתחו. �

ו*יו"ר א. מינו א<נגי מעכנ את חהקיקח, אני מודע לסעיף חזת,
זח בסדר גמור.

תאם יש למישחו התנגדות להגדרות?

קריאה! יש קטע אחד שאגי רוצה להוסיף בהמשך, ואציע
לוועדה להכניס אותו כמו בחוק שמירת חנקיון,

למען בעלי חיים.

2מש12 חיתח לו הגדרה שוח יהיה בעלי דם ח0. לדעתי,
עם כל הכבוד לו, אני חושב שאפשר לחתאכזר ג0

לבעלי דם קר.

ת*1"י א. מוע1 אינגי מקבל, ראיתי את זח. אגי ווכר עוד מימי
ילדותי את תמכה שנתגו לקרפיון על האף וזז לו
הזנב. חפסקתי לאכול דגים. אגי צמחוגי# אינני אוכל גס דגים. אין הבחנה.

בעל חיים הוא בעל חיים.

£גט1 אני מציע שבשלב הנוכחי נשאיר את חחוק כמו £̂ו
שחוא. לשר לאימת חסביבח יחית לו רק תפקיד
אחד. הוא יוכל למנות נאמני בעלי חיים, שתחיה לחם סמכות לבדוק. חשרותיס
הווטרינרים במדינת ישראל גמצאים בסמכות שר החקלאות והרופא הווטרינרי.
נרשם, וזהו. אץ אפשרות לנתק את זח. בשלב חות, כרגע חדרן היחידה אגי
מציע לתת לשר לאיכות חסביבח, למנות ממנה בעלי חיים כשנגיע לפרק חוח,

ואגיד לכס מח הסמכויות שלחם.

ת<ו"י א. מיג* תודח רבה. על הסעיף חזח שמענו את כל חחערות
שנאמרו, ואין התנגדות. אגי שואל את ח"כ
הנוכחים מי בעד חסעיףו תודח. מי נגדו אין. מי גמנעז אין. חסעיח חזח

טטיב.

אנחנו ממשיכים. סעיף 2, איסור התעמרות או התאכזרות. תאם יש למישחו
הערות לסעיף חזחז

עי עצמזו: אני רוצח להתייחס לתגדרח. ''לא תתאכזר" כולל
"לא יכת באכזריות", יש פת כפילות מיותרת.
הכרח באכזריות היא התאכזרות, וחוק צריך לחיות יותר מקיף. כאשר משאירים
"לא התאכזר" זח מרובח המחזיק את המועט. הוא כולל גס מכות וגם התאכזרות

מכל סוג אתר.

היריד א. בורג! אץ לי בע<וז עם זח. יש לפעמים מח שנקרא דגש
כפלן. יש תפארת מליצח, זח בסדר גמור. יש אדם
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שאומר, מח אני כולי נתתי בעיטת לכלב, לא סובבתי אותו בזנב וזרקתי אותו
מקומח שלישית. רק נתתי בעיטת.

ע< עצמ<(* אד<ג< חיו"ר, בית משפט איט מתייחס לתפארת
חמליצח. הדבר צריך לחיות בחיר ומוגדר. חשאלח

חיא שאלח, חאס יש בסיפא כד* להוסיף על "לא התאכזר".

חערה נוספת לגבי התעמרות. התעמרות חיא ביטוי עברי י0ת, אבל איגנו מוגדר
בשום מקום. אני מציע להשתמש במושג "לא יתעלל", אלא אס כן, מישהו מבחינת
ח6£ווו העברית וחסמגטיקת סבור שחתעמרות שונה מהתעללות. כדאי לחשאר

צמתים למושגים.

היו"י א, *ר<1 אני מציע כדבר חוחו "יתעםר" יוחלף ב"יתעלל".
לגבי הכפילות, אני תומן בחשארתח, יצביעו

הבמ הכנסת.

א. 0לג1 לא יכה אותו באכזריות. ולחכות לא באכזריות,
חאס יש כוח דברו

וויו"ר א. נויג! למשל, חלק מאילוף. אכזריות תיא מבחן. אנחנו
משנים את זח "להתעלל". אינני מקבל את חחצעח
של עוזי. חאס אתה מקבל את חחצעת של עוזיו בבקשת, לפי הסעיף כפי שתוקן

והוצע. מי בעדח מי נגדזז מ< מתעלם) אין. תודח רבה, סעיף זח אושר.

לסעיף 3, האס יש חערותז איסור תעבדת בעלי חיים.

? £-£$* , האם זח מתייחס גם למשל שעות שעבד בעל חייסז
חיתח הערה של ח"כ סלטוביץ בישיבת הקודמת
לגבי משן הזמן שבו מותר לחעמז ח<ח ש<ט<ח לעבוד. זח כמו חוק שעות

עבודת ומנוחת לבעלי תייס.

מיו"י א. בורגו שאלה חאס ות לא נכנס למסגרת של "שאיגו מסוגל
*~ כאן הערת בשולי הדברים. יש אנשים, שאומרים, ואני מנית שאברהם פות,^ לעבוד". רבותי, ע0 כל הכבוד. אני רוצח להעיר
נתקל בזת ו וכי אין לן דברים יותר חשובים לעטת בחס מאשר הדבר חוחו
מבחיגתגו, מרגע שתדבר חות עומד על השולחן, הוא הנושא היחיד ותרציני
ביותר שעומד על השולחן. אין לי שום בעיה וחוק זח דרוש, בין השאר כי זח
ח0 של התפתחות תודעת התרמת המערבית בשניס האחרונות. הוא חלק
מתאידאולוגיח של תרבות תאדם בתברח המערבית, ואינני רואת בזח שוס עניין

של בדיחה.

אחוד, בסופו של דבר וח נכנס לתוך חחגדרח "אינו מסוגל*'. הרי אינני יכול
לקבוע בחוק, ששור יכול לעבוד 6 שעות וחמור יכול לעבוד 6 שעות ופרדה 9.5

שעות.

א. פלג: אין חייביס לחכנס לפירוט כזה, אבל אולי כדאי
להוסיף עוד איזח ביטוי. הביטוי הזח "שאינו
מסוגל לעבוד עקב מצבו הגופני" מתייחס לחוסר יכולת טוטלית לעבודה. אני
בכל זאת חייתי מכניס ביטוי מבלי להגביל אותו בשעות או במשך זמן מדוייק.
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מון, שלא יעסיק אדם בעל חיים במשך ומן רצוף מבלי לקצוב את הזמן. חשוב
שתחיח חערח שמסנח מתן יחיח להבין זאת.

חיו"יא. מיג* אריח מציע חצעח טובח מאוד. לא יעמד אדם בעל
חיים שאינו מסוגל לעמד. נקודת. גמרנו.

א, פל<1 אגי מקבל את חחצעח, וגוסיף עלית "או במידת
חעולח על הסביר''.

חיריר א. נויג* אינני רוצח להסתבן עס זח. אני רוצח **אול
לצד החקיקתי! מדובר על בעל חיים שהוא חיית
עבודח. חאס יש לנו סעיף יותר מאוחר, שאדס מעביד בעל חיים שאיננו חיית

עבודחז

קריאת* 26, אין כוח סעיף.

תיו"ר א. נויג* אס אדס מעביד חיח שאיננה חיית עבודח, זח
נמס לקטגורית של חח<ות "שאינו מסוגל

לעבוד'*. נשאיר את זח בלי "עקב מצבו חט�פני''.

א. פורז* אדוני חיו"ר, אני סטר שיש להשאיר את "מצבו
הגופני''. טח זח "£* מסוגל לעבוד"ז צריד לתת
אינדיקציה של בעל חיים, שאינו מסוגל לעבוד בגלל חמצב הגופני. אינו
מסוגל לעבוד, פירושו של דבר נס שאסור להביא אותו לתשישות. זאת אומרת,
שחוא לא� חייב שמתבוקר הוא צריך לחיות חולח. ג0 אחרי 10 שעות יכול לחיות

תשוש.

נ. אורו! סעיפים 2 ו-3 לםעשח באים במקוס סעיף 495
לחוק העונשין. סעיף זח מוסיף או מניח
שהתעמרו בח. זאת אומרת זאת אחריות פלילית גס על בעל חחיח, כאשר חוא
מניח לאתרים להתעלל כה. זח לא בא לידי ביטוי גסעיסים 2 ו-3, ואני מציע

להוסיף את זח.

ק3*א<7< אס מותר להעיר, אפשר לומר שאס געברח עברח
ל$י סעיף 2 ו-ג, גיתן להאשים גם את בעל

חחיח, אלא אס כן חוא עשת את הכל לפי הסעיפים האלח.

תיו"י א. מרגו ''לא יתעלל אדס ולא יתיר לתתע&ל, לא יעביר
אדס ולא יתיר להעביד וכו'". אני רואח את
דעתו של אברחס פורז, חוא בעל החוק. לי אין עגיץ לכאו ולכאן להשאיר את
סעיף 3 במצבו הנוכחי. אני מבקש להוסיף אחר סעיף 2 ו-3 את חחערח שאומרת,
שאדס לא יתיר לעשות את המעשים האמורים, וזח יחשב כעברח על סעיפים 2

ו-3, אס אדס מתיר לאחר לעשות את המעשים האמורים בחיה שחיא שלו.

א. פודו; געברח עברח לפי סעיפים 2 ו-3, מתן להאשים
5 אדס או את הבעלים או המחזיק של חחיח, ז̂ו
אס חוא הוכיח, שלא יחיה מצב שאתת לוקה סוס שחוא שלח ואת נותן אותו

למישהו אחר.
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תיו"ר א. נויגו חשוב שלא יחיח מצב שהחוק חזת הוא חוק פחות
חזק מחחוק הקייס. ואת חמוטיביצית. ?

/* אנ< רוצח תצה להת<יחס לדברים המובלעים ע. עצמז
האתרוגים של חי'כ פורו, לגבי שמ התנאים "שלא
בידיעתףי ו"שנקט בה". זח צדק�"לחיות "או", כי לא יכול לחיות מקרח שאדם
לא (קט אמצעים, מ בחוק ז<חומי חים, כתוב "ו", בפקודת סס חכנסת כתוב

"אח*. לא יכול לחיות מצב שאם לא ידעתי, אני פטור.

קריאת* לא, אבל על עבירה שנעברח שלא בידיעתו, חוא
יכול לחגיד ואת.

תיו"ר א. נוי<! יש להעתיק לכאן את חעקרון של חוק העונשין,
חמדבר במקרח גו וח געשח בסעיפים 2 ו-3 על

ידי אדם שמתיר למישהו אחר לעשות את הדברים.

לנבי סעיף ג במתכונתו כולל תחצעח לתיקון שהצענו אותה, ושתטסח המנותח
שלח עוד יובא בפנינו, לפגי שאנחנו מעלים לקריאת שניח ושלישית. מי בעדז

נגד אץ. נמנעים אין. תודח. סעיף נ אושר.

חאס יש חערות לסעיף 14

א. 0ויז1 הערה אחת לסעיף 4. אני מציע להוסיף בין חיתר
נאמן בעלי חיים. נגיע אליו אחר כן. אני אומר
ואת רק כצריך עיון, כדי שחחוק יתית שלם. גם חוא מותר לו לעשות את הדבר

. . חזה.

חיו"י א. מרגו עובד משרד החקלאות אי נאמן בעל חיים,
שחמטונח חסמיכו לכן. נכון!

א. פורז ו אנחנו חצים ליצור נאמני בעלי חיים בעניין
בעלי החיים לצורד הפרק חוח בלבד, לא לפרק
הניסויים, כמו שיש בחוק שמירת חנקיון. חמטרח תיא שהנאמן יקבל תעודה
• מהשר 6ויכות הסביבה, וחוא יובל למשל, לבקש ממישחו שמתעלל בחיח לתודחות
בפניו. יש לי פח, אם אתה רוצח, מח שאמ אציע. תקראו את זח בינתיים.

הדברים חם כסו בחוק שמירת חנקיון. �

תיו"ר א. נורג* חאס כל מי שהממונה הסמיכו לכך, גס עובד משרד
החקלאות הממונה חסמיכו לכן! כן אינני נכנס
לפירוט מי כן. במקום לחגיד "עובד משרד החקלאות'' אפשר לחגיד "מי שהממונה
חסטיכו לכן". לא כל פקידח במשרד החקלאות או עוזר חדפסח במשרד החקלאות

לכול לעשות את זח, וח סי שממילא קיבל אסמכתא.

א. פורז! חייתי מציע שמי שהממונה חסמיכו לכן, שוטר
ונאמן חיות. הסיפור הוא כזה! יש בית שבו
מתעללים בכלב. חוא יכול לרפוק בדלת, אם יש לו התעודה, ולבקש לקחת את

חכלב.
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תיז"ר א. בורג! עכשיו לא אכפת לי אין וח קירח, אכפת לי
הניסוח של החוק. חרי נאמן בעלי חיים הוא

מישהו שהממונה הסמיכו לכך.

א. פורז ו לא שר לאיכות חסביבת גונן לו תעודח. חססונח
הוא איש משרד החקלאות. אני מציע, שמי
שהממונה הסמיכו לכך, שוטר, ונאמן בעלי תייס, רשאי לעשות את הפעולות

חאלת.

נ. רונץ! התפקיד של נאמן בעל< חיי0 הוא רעיון מצויץ,
כדי לתניש תלונות למ< שיכול לחגיש קובלנח
במשטרת. לא יתנו לו סמכויות להמס או לתפוס אז לעשות משחו אחר, בלי

הסמכה מהממונה.

א. 0ירז1 בהסכמת הממונה. אני מסכים שיחיה כתוב ככת*
"נאמן בעל חיים, שוטר, וכל אדם אחר שחממגנח
הסמיך לכד"- נתר בנוסח שגם נאמן בעלי החיים צמד לקבל אישור של

חממונח.

תיו"ר א, נור<1 אנחנו מדברים כאן על שלוש קטגוריות. קטגוריה
אחת היא עובד משרד החקלאות, קרי, שלוחו של
וטרינר, כשנאמר שלוחו של וטריגר כמו כאן. מי שהממונה חסמיד אותו, שוטר,
נאמן בעלי חיים. כל אלה בהסכמת חממונח. זאת אומרת, לא יכול אדם להכנס

לתוך חצרו של חברו בלי שחווטרינר אמר לו. זח מעקרון.

< מדוע מזכירים פח בכלל במסגרת תחוק חזה, מ. אל+תו
שעליו ממתח שר החקלאות, את חשר לאיכות

תסביבחז מת לו ולחוק חוחו

ת<1"ר א. מיג! כשנגיע לסעיף חזח, נדבר גס על כן.

ע. עצמץ: אדוני, ההצעה תואת מוציאה את עובדי חשרותיס
הווטרינרים של הרשויות המקומיות. עובד משרד

החקלאות שהממונה הסמיך

א. פוי*; הטמונה יכול לתס&ין לאו דווקא עובד משרד
החקלאות. הוא יכול לחסטין שוטר, הוא יכול
לחסמין כל אדם, הוא יכול לתסמין כמובן גאסך חיות, אבל ממונח צרין

להסמיך.

תיו"ר א. נורג* אני רוצח להקריא את חסעיף כפי שהוא הוצע*
"מי שחמטונח הסמיכו לכך, או שוטר, או נאבע

בעלי חייס, רשאיס בהסכמת הממונה וכר וכו' וכף".

נ. א1רו8 אין סמכויות כניסה לפי חסעיף חזח. לפי
הדוגמא שהביא ח"כ פורז, שהוא יכול לחכנס

לדירה שמתעללים בכלב, איננו יכול לקבל סמכויות כניסת.
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חיי"י א. מיג* האס בסעיף הזח, מי שמתמנה הוא גס ממוגח
בעצסז זו בעיה בטרמינולוגיה, מי קומתמנח על

ידי הווטרינר, האס זו ידו הארוכה לכל דברז

אי 0ייז1 לא בהכרח. אגי אומר שכל אלה יש לחס סמכות
לחכנס להצריס ולהוות את הפעולות האלה.

וזיו"י א. נור1! אני מוכן ללכת עד המרחק חבא בנושא תפיסת בעל
חיים והעברתו למקום מוגן, תמצאו את הניסוח,
שפל אלח שחס שלוחיו של וטרינר, יוכלו לעשות את מה שחווטרינר בעצמו יכול

לעשות. השאלה היא מה מותר בהסכמת הממונה.

< לדעתי, א0 האיש בא עם האישור של הממונה, א. פור*
מותר לו לחכנט לחצתם כמו שוטר, אם יש חשד

שנעברח עבירח.

וו*ו*וי א. נוד<1 אני מציע נוסח. ''מי שהממונה הסמיכו לכלי', על
פי הצעתו של עוזי, "או שוטר או נאמן בעלי
חיים, רשאים בהסכמת הממונה לתפוס בעלי חיים שיש לחס יסוד סביר לחשוד
וכר ובו"', אולי לפגי כן, "וסמכותם כסמכות הממונה" איננו מוכן לתת

לשלוחו יותר ממח שנתת לו.

מ. <ו"כזץ1 אני חוששת שסעיף שעבדו עליו ושתלו אותו בכל
הזהירות, ולא בכדי נרשם "עובד משרד
החקלאות", חיוס באים ומשנים אותו, ואולי אנחנו קצת ממהרים. ישנה פסיקה
בטשא הזח לגמ הענקת סמכויות פיקוח, תותי הלכת תנפלינג, לגבי טי
שאיננו כפוף לסמכויות, מי שמעניקים לו סמכויות שלטוניות, והוא בעצם
איננו ותע של השלטון. אנחנו באים ומעניקים סמכויות מאוד מאח� נרחבות.
אס רוצים להוסיף פה את השלטון המקומי, אפשר לכתוב "עןבד משרד החקלאות"
ר לאיכות חסביבח  ̂ או "עובד של רשות מקומית שנסמכו" או ציון להעניק

למנות נאמני בעלי חיים.

א. מזיז! אתם רוצים או עובד מדינה או עובד רשות
מקומית. בסדר. אץ לי התנגדות. מה שחשוב הוא
דבר אחד, אדוני תיף'ר, אני חושב שאס זח אדם שממונה חסמיד איתי* יחוא

חושב שמתעללים בחיה, צריכה לחיות לו סמטת לתכגס.

היריד א. מדג* כל מה שמעניין אותי לצורן החקיקה הזאת זהו
ההגיון הפנימי של החוק. אני מציע הצעה כזאת* כמו שפתחת, עובד מדינה או
עובד רשות מקומית, שהממונה הסמיכו לכך, או שוטר, או נאמן בעלי חיים,
בהסכמת הממונה, תחיה סמכותם לצורך סעיף זח, כסמכות חממונח לתפס בעלי
חיים שיש יסוד סביר וכוי. מה שהגדרת סמכות חממונח זו הסמכות שלחם, לא
יותר. אתה אומר שהממונה עצמו, אסור לו לחכנס לתפוס את הכלב, אס כך הוא
יתפוס את פלוני אלמוני שהוא ילד מתחברח להגנת הטבע, כדי שהוא יכנס

במקומוז

א. פודו* לא חשבנו על זח. לדעתי, הממונה הוא פק<ד
בכיר במשרד החקלאות. הוא לא יתן אישור כניסה



ועדת החינוד ותתימו* - 12.07.93

- 9 �

לבית. אבל איך זח לגבי שוטרו שוטר רשאי לחמס בלי צו חיפוש, יש מקרים
שיכול בלי צו חיפוש.

קריא** 00 יש חשש שבוצע פשע, אבל כך סתס אסור לחכנס
ללא צו.

לחומר את תגישח של חיו"ד, שלא . א. פלגו אמ מבקש
לחחליש את חחוק הקיים. חתוק חקי<ס הוא סעיף
95* בחוק העונשין, חקובע בסעיף המקביל, שרשאי לתכנס לצורך תפיסת חיח
שיש חשש שנעברה בח עבירח, שוטר או אדם מוסמך, ולא כתוב מי חסמיד אותו,

. אדם מוסמך, ולא כתוב שחוא עובד מדינת או רשות מקומית.

י. רחמימונ: חיו"ר, נדמה לי, שאם לפי התערה שלך, ילד
מהחברה לחגנת הטבע יכול לחכגס ולתפוס חיות,
אני חושב שפח חסמטיות נרחבות מאוד. אגי מציע לשפר את הסעיף חוח לאתר

שבתר מחי חחגדרח.

תיו"י א. מיג* חצעח לסדר. רבותי, אני מבקש שפורז והיועץ
המשפטי ישבו על חחשלכות של הנושא חזה, חבל
שאנחנו נתעכב כאן בלי סוף. יש כאן שני דברים שעלינו לסגור. חאחד חוא
להגדיר את סמכות חממונח, שאיננה מוגדרת נבון לעכשיו. אגב, היא צריכח
עיון. תדבר השני הוא להגדיר את היחסים בץ סמכות חממגנח לסמכות המתמנים
על ידי חממונח. חשאלח שתשאל תחיה האם אדם שנשלח, כל אדם, או רק בלוויית
שוטר, חאם נאמן בעלי חיים מעמדו כמעמד עובד מדינה. יש פת כמת וכמת
שאלות, אגי מבקש שתפתרו אותו, תביאו אותן ברמת קונספציה, גקייס על וח
דיון היום בהמשך הישיבה, אם תתפתח קונספציה מאחורי הק&גיס, או בעת יום

יומיים תתיח עוד ישיבח.

* אני מוכן לתת את הסמכויות של חכניסח לחצריס א. פוויז
רק לשוטר, ושיהיו לו סמכויות של שוטר.

ח<ו"י א. מיג! אנחנו בסעיף 5, על סעיף 4 לא עבדנו.

מ. נוסוו* יש לי הערת לגבי המונח "מאורח מוגנת". המונח
חוא קונטציח שלילית. הבאתי את מילון אבו
שושן, ושט תחגדרח של "מאורח" היא ככת* "חור או סערה בקרקע המשמשים
לעתים למשכן לבעלי חיים שונים כמו מאורת נמרים, מגוי למעון דל, מרתף
או פינה נידחת". נכון שהרשויות הסקוטיות משתמשות בחוק העור שלחן
במאורות ששייכות לרשויות המקומיות, אבל אני מציע, זח חיה כנוסח הראשון

שלנו ואינני יודע למה שינו את וח, את המונח "מעוו חיות".

תיריי א. מיג! "חוות חיות" אולי! לא הולך. אנחנו מנסים
בסעיף חחגדרח חזאת לחפש מקום שחוא מיוחד
לענייני החזקת בעלי חיים, ואת המטרה בשתיים וחצי שוחת האלה, ולכן אס
יש משחו מתוך ההגיון תפנימי שהוא לא ציורי מדי, אלא חוא יבש כנוסח
החוק, וה "מתקן מונף/ וזה מקום שהמנהל הכיר בו שבו מחזיקים בעלי

חיים.

נ. אורו: יש לי שאלח טכנית. למח לא הבאת את חחגדרח
לסעיף הגדרות, לסעיף 1ז
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תיו"י א. מיג! חחערח נשמעח, נעביר אותת. הביטוי בפרק זח
תוא מתקן מוגן, מקוס שהמנהל חמר בו, שבו
מחזיקים וכוי וכוי. אץ העתה לסעיף 5, להוציא תיקון תחבדרח. קני בעדת

מי נגדה מי נמנעו אין, הסעיף חתסבל.

̂י. סעיף 6 הערות, מי בעדו! מי נגדו? מי נמנע! אין. חסעיח או

סעיף 7.

£,_1£8 "לא ביקשו הבעלים..." כתוב פח ביוס שנד&ס,
מיום שנמסרה הודעה. חדרן שבח גוחג<0 למסור

הודעות לגבי תודעת ראשונח או חדבקח על חדלת.

רגי. יש לי כלב אהוב, ותפסו לי את הכלב. בערב הוא חיו"י א. כז
לא הגיע חמתה, אני מיד מוציא פלוגת צנחנים

ירות הווטרינרי. למדבר יהודה, אני מיד מתקשר̂ 

א. מלגו יש כאלת שאינם יודעים עוד, שחם נסעו, ששכנח
מחזיקת לתם את הכלב, והוא ברח מחשכנח. חיו
מקרים כאלח. יש גס מקרים, א<י מקווה שחס לא חכ&ג, אבל חיו מקריס של
התרשלות של עובדי רשות, שלא הודיעו או שלא עשו מספיק מאמץ כדי לחפש. יש
גס מנהג שמורידים מכלב את הקולר שלו כדבר ראשון. הדבר מקשת על חויחוי.

יש שלא ממטיס בדיסקית במספר הרשיון.

מ. גזטזז* מח קורה כשאי אפשר למסור הודעת, משוס שאיו
יודעים מי הבעלים!

< אולי נכתונ "זולת אס לא ניתן חית למסור א. 0לג
הודעה בנסיבות".

חיו"י א. בוןע* אתת צריך להגיד "לא ביקשו הבעלים או המחזיק
את בעל חחייס בתוך 20 יוס מיוס שנתפס ובלבד
— שנמסרה הודעה וכוי וכן"'. אני מניח שיש הגיוו גמקוס מסוייס בחוק על

חעברת הודעות, שאומר דבר סביר של העברת הודעות,

א. 6לג< ביקשנו מעיריית תל-אביב לחכגיס את זת, למשל,
והס לא רצו. ביקשנו לתקן את חוק העור כך

שיודח למחלקת הווטרינרית לחכגיס חובת דיווח. חס לא הסכימו.

ת<1"ר א. מרגו האס יש בחוק חזה באיזשהו מקום חובת דיווח
כלשהי!

מ. גו-נהן: טעיף 3(א) מדבר על העברת בעל חיים למתקן
מוגן, תימסר הודעה לבעליו ולמחזיקו ככל

חניתו בנסיבות העניין.

א. 0ל<: אול< נתייחס ל-5(א> בסעיף 7. בתוך 20 יום
מיוס שנתפס ובלבד שנמסרה הודעת כאמור בסעיף

15א).
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נעלות לאחר, זח משחו בהחוס דיני הקטין.א. 0זל1! זח לא סעיף לצורך חטתח, זח לצורך חעברת
1 אמ רוצח לשאול דבר כזת1 אדם# הכלב שלו 15א>ן אס זח לא כתוב, חוא יכול לבוא בפג* חחוג ולהגיד, רבות*, לא קיימולאחר. חאם חוא יגול על פי חוק זח לבוא לתמד, רבותי, לא עמדתם בסעיףבתפיסח, ולא שלחו לו חודעח, ומסרו אותווו<*"ר #̂ 

כלפ< את סעיף 5וא)!
6?ג1 חוא יכול לבוא, אבל איו זיקת ישירח ביו טח שלא /גשו בסדר בסעיף 15א) לבין הזכאות שלו אוא,_

אובדן הבעלות שלו על חכלכ.
תשיס לב, חכל מתקשר לסעיפים חקודמיס. אין זח סעיף שעומד ברשות עצמו.אותת בטעון טוגו, וחבעליס מתעלמים ממלח, תון 20 יום אפשר למסור אותת.ח0עיפ<0 הקודמים. כשלוקחים חיח, מחזיקיםא. מיז ו אני רוצח לחסביר, חסעיפיס חאלח חולכי0 ברצף
ככלל להוסיף את 5ןט בסעיף 7. א0 יש הגיון של קשר, חוא צתן להוסיף גסמוסיף את סעיף 5(6. אס יש חניון, איק� צייןה<ר*ר א. 113*; *ש הגיון בטח שאהוד אוטד, משום שאתה אכן

את 35א) וגס את 035,
לקחו לו את הכלב, חוא לא גא לשחרר אותו לפ<א. 0זדז? אבל חחנחח ב-7, חיא שהאיש יודע על זח. כי

5(כ) (לכן אפשל למסור אותו לאחר.
י̂י £י<* אבל חטץ חוא נותן לן דוגמא, שהוא גסע לחו"ל, ̂י ̂י חוא במילואיס.̂י
< אז זח יגילס בעיות לבעלי חתייס, כי אי אפשר מחר למסור אותו לאחר, כל חמעוגות האלוא< 6<י*

יתפוצצ<.
ויג> חחגתח שלן אומרת שעל 05י£, שאתח מקבל את  ̂ א1 _ וטומקית אוסרת, מ כיוס,ן?*̂ו מסרבל, כי ההודעה ממילא גשלחת. היא מקג<ל* יצאה תח&ח. א3חט אכל טסיףחייס למאורת, א<<(י מסרבל את זח יותר אס א:י מוסיף את זח ב-7. אינגיחוא לא קיבל, ואס אני ע3נדת< במבחן חסמתת, זח בסדר, על חעברת בע<יאפי שילח מכתב לבעליס חמוכמס. מטכ בסעיף 0X5 קואמ שולח חלדעח. אסהפלב, חפרתדלרןו ̂י

את וח>
ואחרי 20 הופכים את זטה הקניין, לוקחים כלב דוברמן יגותגיס אותו לאחר.גס התעללות, גס שהכלב אותר; גם שנשלחת תודעה, גס לא הגיעה לשוס מקום,לחו"ל, חשאיר את הכלב, ומישהו התעלל בו. חיא קיבל 7 דבריס. צריכה לחיותאותו אצל מישהו אחר. אם הוא המתעלל, גיחא. אבל אדס יצא למיליאיס, נסעתודעח ככל הניתן. לקחו את חכלב שלו, שמישהו אחר התעלל בו, כי חוא השאירסעיף ד, יכול לחיית שהאיש בכלל איגו יידע, תיא יצא ל©יליאיס, שלחלכסעיף 5 גאמר "ככל ל7ליתף*. זאת אומרת, לפיע. עצמלןז יש פח בעיה כנשוס שיש פח לעחח, יזאלש ש*ו7ע.
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לא זאת תמטרח, א< אפשר ככה, וזח חבל. אלא א0 כן לפני הנתינה צריך לחטיל
חובה על הממונה שמוסר אותו להוכיח שאכן התודעה נמסרת לאיש. צריך לתת

לוח איזושהי סבירה שחפקעת הבעלות פח תח<ח לאחר שניתנה הודעת לאיש.

א. קזח* אדוני חיו"ר, 005 אומר שעל העברת בעל ח<י0
למתקן מוגן תססר ככל האפשר הודעת למחזיק.
זאת אומרת, כל הסיפור כולו, הסעיפים האחרים אינס יכולים להתחיל ולא
לחיות מיושמים לפני שזח קרת. נשלחת חודעח לפי 05*}, ביקש הבעלים לקבל
את הכלב בחזרה, אפשר להחזיר לו, אם הוא במצב גופנ< ראוי, הוא שילם את
ההוצאות וכר. הבעלים האלה לא ביקש אותו תזרח, וחלפו 20 יום מעם
חחודעח, אפשר למסור אותו לאחר. צריך להשאיר את זח ככה, אין מנוס. תראה
מה שקורה. הטעונות האלה, אסור שיסתמו. אס יסתמו, או שיפסיקו לתפקד או
שיחרגו את הכלבים האלה. הלא על מקרח אחד שהוא באמת במילואים ולקחו את
הכלב, וכל הסיפור געשח כשהוא לא ידע, יש מאות מקרים שנטשו את חכלב
לחלוטין. צריך לראות את התועלת ואת הנזק. אני את המעונות האלה איגני
רוצח לסתום. חס כלי תשוב מאוד. שלחו חודעח, עברו 20 יום, האיש לא בא

לשחרר, ושלום על ישראל.

א. 0לג: התערה של עוזי נגעת לשרירות שבחפקעת ומת
הבעלות, כשהבעלים אינו יודע. תתערת של חי'כ
פורז עוסקת במלח "תמסרי', הוא אומר שאי אפשר לחטיל חובה שהיא תמסר, כי
כן אנחנו מקשים מאוד על ביצוע ההוראה. ההצעה שלל היא, שבסעיף 07<) לא

יגקט* 6*ון "תמסר" אלא ''תשלח", ואז אין חוגת שתמסר.

מ. אליתו! שאלה עקרונית. מדברים פח על סתימת המאורות.
השאלה היא מדוע 20 יומו מדוע לא פחות! מי
שאוהב כלב, בעל כלב, ישאיר את חכלב שלו יותר משעת מיותרת אחת במאורה,

רק במקרח היחיד האפשרי שהוא לא יודע. כל המקרים האחרים אינם הגיוניים.

היז"י א. ב1ר<1 אגיד לן למה, משום שיש איזשהו פרק זמן
מסוייס עד שאדם מגיב. אינני רוצח לקחת בעלות
כל כן מחר טבן�אדס. אין לי הגיון בזח יותר מאשר בכל מספר אחר. כל מספר
שזח תוצע כן, זח נשאר.^ הוא שריתתי. ההגיון של השרירות חזאת תקף כמו כל שריתת אחרת. מכיוון

נ. אורו* האס החוק מתכוון לפתור מהאחריות גס מאורות,
במקרח שחיתח טעות, ולא שלחו! זח לא כתוב פח.
את חכלב חגזעי המאורה אינה יכולה למכור בכסף מלא, חס יתנו אותו חינם
לאחר. אחר כך בא בעל הכלב, אחרי שחיתח פשלה, לא שלחו לו, לא הודיעו לו,
הוא לא ידע, חטפו לו את חכלב והוא תובע אותם. זוהי בעלות ששווה 3,000
$. הוא יתבע באחריות נזיקין את המאורה, בהנחת שחס עשו טעות. אני לא

רואה פח בחוק איזשהו סעיף שמגן על המאורה מאחריות של נזיקין.

* אני יש לי כלב יקר מציאות או לפחות יקר ללבי היו"י א. ב/רנ
מאוד מאוד. נוח לי יותר שהוא יחיח יקר
מציאות, שאובייקטיבית יש לו מחיר גבוה. הכלב נעלם לי, לא קיבלתי את
חחודעח לצורך העניין, פירסמתי תמונות שלו "רקסי שוב חביתת" על כל
האקליפטוסים בשכונה, כלומר חוכחתל שחיפשתי אותו. הייתי במאורת ולא מצאו
אותו בדיוק, תיתת בדיוק שביתה של עובדי שטחים, או אני לא יודע מח, ולא
הצלחתי למצוא את הכלב חוח ומסרו אותו. ואז אתה בא ואתה אומר, האם
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חפגאורח מוגנת. המאורה עשתה טעות ולתת תהית מוגנתז אינני רוצח להגן
עלוח, שישימו לב.

צמץ! אבל שם בסיפא כתוב שמתנת אס מתמלאות הוראות ע. ̂י
סעיף זח. רשאי חסמונח אם הוא מילא. אס חוא

לא מילא, חוא לא צריך לחיות מוגן.

ת*ו"*י א. מיג? אני רוצח לסכם את חחסכמח על הסעיף חזח.
"גםסדח תודעה לפי סעיף 5(א) ולא ביקשו
חבעליס או המחזיק את בעל חחייס וכו' וכי"', הסעיף במתכונתו המחודשת. מי

בעדח תודת. נגדו אין, נמנעים אין. סעי1*.£ אושר.

אנחנו עוברים לסעיף 8, הערות כפיית טיפול או המתח. מי נגד חמתחז יש
הערות לסעיף חזח!

מ. גן"&תו* לסעיף 8(ב) "חתםתת תבוצע תוך מניעת סבל...
והמחזיק ישאו בהוצאות התמתח". יתכן שיחיו
הוצאות נוספות, סילוק גוויה, קבורת, איגמ יודעת. אבל בסופו של דבר, אס
מדובר על הוצאות המתח, צריד חיחבח בנושא תזה. צריך לכתוב "סילוק הגוויה
וקבורה". אלה בעצם חדבמס שישנם אחרי המתח. אפשר לכתוב "הקבורה והברון

בה".

א. 0ל(1 לעצם ההסתה. בעל חיים חולח, במקום לטפל בו,
הורגים אותו.

ת<("י א. בורג; אתה מעלה כאן נקודה אדיאולוגית. אנחנו
מגיעים לנקודה שכבר הוחלט שצריד לחיות מוות.

האס אתה גגד ההמתה בכללו

מ. *יטו11 . לפי שיקול דעת.

א. פ<<: יש לי בעיח. לקחו את הכלב, עוד לפני שתגיעה
אלי הודעה ת0 רואים שהוא חולה, וחס חורגים
ל< אותו. אני טיפלתי בו בשחוא חית חולח, התכוונת* לרפא אותו. אלת דבריס

שקורים. במקוס זח הולכים והורגים את הכלב, אומריס שחוא חולח.

ו*י1"י א. בחע? אני מבקש ששיקול הדעת תזה יסוייג פח למקרה
של צורה כלו8ר לצוות על המתתו במקרה חצורן,
חכל לפי מצבו הרפואי. יש ל< כאן שתי הנחות. הנחת אחת היא, שתווטרינר לא
יחרוג *<ווא על מנת לחפטר מצפיפות יתר. הנחה שלי היא שחווטרינר, הגיע

למסקנת כי המצב חוא כזח שכלה קוצו של בעל חחייס חזח. זח דבר אחד.

א. 0ל<: אנחנו מדברים פח על סעיף מאוד קיצוני, סעיף
של המתח. אני מסכים ואני רוצת להאמין שחתנחח
חיא במקומח, שאכן יצוו על המתח רק במקרה שאין פתרון אחר. יחד עם זח
חגוסח של הסעיף חזח נותן כשתי אפשרויות א0ילו שוות, חעברח למאורה מוגנת
ואנחנו תיקנו למתקו מוגן, או לצוות על חמתתו. הכל לפי מצבו הרפואי. מח
הכוונהז אם בעל חחייס חולת, אפשר להעכיר אותו למאורה מוגנת או לצוות על
המתת, וחיות שמדובר בהמתת, שזח צעד קיצוני ובלתי הפין, הייתי בכל זאת

מבקש לסייג יותר.
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אי פורז; הכל לפי מצבו הרפואי זה בדיוק זח, אס מצבו
הרפואי מחייב ואת.

אי פלגו חיג'יד, "".על המתתו אס מצבו הרפואי מחייב
זאת".

א. מורו: אף פעם לא מחייב.

א< 0ל(* סליחה, חכלב שלי נפגע בתאוגח, הוא משותק
ברגל שמאל. אומר לי הווטרינר, ד"ר גלס, בכל
פעס שאגי בא אליו! כל הכבוד לך, אנשים אחרים במצב כזה ביקשו לחרדים את
חכלב. הוא חי, הוא רץ על 3 רגליים וחוא זוכח לאתבת כמו בן משפחת. כלב

במצב כזה, "לפי מצבו הרפואי" הוא כלב משותק, האס לכן נחרוג אותה

ה<ו"י א, נזוע* אינני רוצח לגעת בסעיף חזה, אנחנו מוסיפים
בסוף ב' "והכרוך בה''.

נ, רוקיןו בדיוק לוח לא חניתי, להוסיף "הכרוך בת" כי
יש לי חשש שהתוספת תתן לאנשי המתקן סחשבח או
תירוץ להדביק עוד כמת דברים לתביעת שלחם על התוצאות. אגי מניח שסילוק
הגוויה נכנס לתוצאות חחמתח והכרוך בת, נותן לחם פתח להדביק עת כמח

דברים שלא חייתי רוצח.

מ. גוינתוו אינני רוצח לחיות במצב שיבואו ויגידו שחוק
יסוד משק המדינה קובע שרק בכל אגרות, מסים,
תשלומי חובה, תוצאות, רק בחוק או על פיו. יגידו הוצאות חמתה, הוצאות
המתח, זח המזרק, ות הווטריגר שנתן את חזריקח ותו לא. אין לך אגרת

קבורה, אין לך אגרת סילוק, אין לך שוס דבר.

ת<ו"ד א. מיג* האס "ישאו בהוצאות ההמתה וסילוק חגוויתי'
מכסת את כל האפשרויות עליתן אנחנו מדבריסז

בבקשח. חוספת, אברחם!

?יי� מי בעד חסעיף במתכונתו הלא מתוקנת, לא נגענו בה. תודח. מי נגד, אין.
נמנעים אין. סעיח 8 אושר. אני עובר לסעיף 9.

א. מיז! לגבי סעיף 9 לי יש חערח. כל הנושא חזח עוכר
ממשרד החקלאות למשרד לאיכות חסמבח, ואסביר
לכס למה. כל הנושא של הסברה לאחבת בעלי חיים, ועזרה לאגודות, וכל
הדברים הוולונטדיס שסביבם, שאינם קשורים בעבודה של רפואת וטרינרית,

מכוח החלשת של הממשלה עברו למשרד לאיכות הסביבה.

ו תן לי לעשות לך חיים קלים. חחצעח שאתה מציע ת<ו"י א. מ̂י
כאן איננה קשורה בשום דבר לענייני בעלי
חיים. זאת תוצאה לצורך העניין, הכרעח פוליטית. נכון? אין היא קשורה
לאנשי המקצוע. זו חכרעח שלנו, אנסח את הצעתך. אגפת לך שזח יח<ח משרד

איכות הסביבה, לי גם לא אכפת, מי בעדז תודח רבח, סי גגד, אין.

3. אורו; נדמה לי שאת סעיף 9 אי אפשר לקבל בלי הערות
של האוצר.
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תיריר א. נורנ! אבדוק את זח. הערות לסעיף 10 בבקשת.

אי פורז* יהיח במסגרת המשרד לאיכות הסמבה, ולא של
חשרותיס הווטרינריים!

חיו"י א. *ויג1 לא של חשרותיס הווטרינריים, אלא של המשרד
לאימת הסביבה בכל הסעיף.

*? אי1(< סעיף קטן ב' לגבי כספי הקרן, האם אפשר ללכת
בצורה עקיפה? דיגרתס על חינוך, הסברה

ופיקוח.

חיו"י א. מיג! לא. הכל ילד לפקחים.

אי 10י** משרד החקלאות ממונח על שמירת בריאות הציבור
ועל חשרותיס הווטרינריים והמקצועיים.

א. שמשוני 1 שר החקלאות איגו מודע £*יגוי חוח. אינני
יכול לדון בזח כרגע בל< לחשוב על זח, אנחנו
עוסקים במאורות שחלקן עוסקות בנושא חכלבת, חלקן איע עוסקות בנושא

הכלבת.

א. פוי* ו ד"ר שמשוני, תן לי להציע לך חצעח. תעשח
הסתייגות בשם שר החקלאות. תחשבו על זח, אס

. תחליטו לוותר על ההסתייגות.

א. שמשוני! . לתת סעיף גי יש השלכה לדברים נוספים, יש
עניין של השתתפות המדינה ושל קנסות, זח
הכנסות הקשורות בכל מח שאוסף ח&רק כולו, לרבות אנשי משרד החקלאות
שעוסקים בפיקוח, הממונים, הממונה ואנשיו. אני חושב שהדבר חזה מרחיק
לכת. אינגי רוצח להתערב ולומר יותר מאשר זח. 6< הספקנו לדון כעניין

הזח.

היו"י א. נ1ןנ1 כהצעת חוק, מבחינת חמחוקק, לא בכדי הקדמתי
ואמרתי, שחגושא כאן תוא חכרעח, ואני אניד לד
בדיוק מח חחכרעח, וכולנו יודעים אותת. וו חיא חלוקת סטטיות בין משרת
הממשלה. וה טשא שליטי במהותו, לא נושא שקשור לבעלי חיים ככלל. הוא
קשור למי אדם ולא לבעלי החיים, שאין לחם מושג על חוק זת. ההכרעה
הפוליטית בוועדח חיתח כשם שחיתח. אתם תביאו את זת למשרד. אס המשרד
מתנגד, יש לכס אחת משתי האופציות! יכול לחיות שתחיח עוד ישיבח, כי לא
נספיק לסיים חיום. תגיש את וח כדבריו של ח"כ פורז כהסתייגות. הנושא
יעלה במליאת, ויוצבע כשם שיוצבע. אין כאן עניין שקשור לבעלי החיים
ולמטרה של החוק חזה. בחמתח יש ממח. בקבורה יש בעיה. במכלאת יש בעיה.

זת לא שייד, לאחוב בעלי חיים בכלל.

א. שמשתי! אני חושב שאתח פשוט אינד מודע אולי למת
שקורת. אתן לד דוגמא. בבאר שבע יש מאורח של
צער בעלי חיים. מחזיקים בת מאות כלבים. הסכנת היא סכנת כלכת בבאר שבע,
ברגע שאין שליטת על מח שקורת במאורת חזאת, והאנשים האלה יקבלו את

הגיבוי ללא קשר, ללא זיקת.
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א* פורז: הסעיף אינו משנת שום דבר בנקודת הכלבת, אץ
לכן שוס שייכות.

היו"ר א. נורג* אס וח צער בעלי חיים לענייני חינגה חסברח,
חדרכח, פיקוח לא אכיפה, זח חקטע החינוכי, זח

תקטע ההסברתי. באמת אינני רואח שיש כאן בעיה. בבקשת, מיכל.

מ. <(-כתו: חרי נשב על זח עוד ישיבת אחת. אולי את
חתוזלטח א&שר לדחווג לישיבת הבאת. ד"ר שמשוני
יבדוק שוב על מח מדובר. חבל לקחת ולהוציא דברים מאיזון, ואחרי כן לחיות
עם דבר מוגמר. הסת"גות של שר בכנסת אינה מספיקה, זח אירוע אחר, זח לא
אותו דבר, שחוועדח תשקול את זח מחדש. אני חייתי מבקשת שתתנו לנו את

חתזדמנות.

תיו"י א. נור<: בשלב זח חסעיף הזח אושר. אס יבוא משחו
ונות את  ̂ שישכנע אותו בצורה דרמטית, שצריך
האישור של חסעיף הזח, אגי אשקול את וח. בשלב זח אינני רואת כאן דרמח

נדולח.

א. שמשוני! אמ חייתי מציע את תמלח "פיקוח" להשמיט
מתוכת..

ת<ו"ר א, נורג* אץ שום בעית, ירדח חמלת "פיקוח". סעיף 10.

יש הערות! מי בעדוז תודח. מי נגדו? אץ.
סעיף 10 אושר.

סעיף 11. אגי מציע שלא לדון בזח, מ זח שייך לסעיף הקודס שהוצאנו
ועיף 12, תאם יש הערות ביצוע ותקנותו חחוצח. ̂ל

א. שמשוני! כאן אגי מציע להוסיף סעיף משנח (0 חנויות
לחיות מחמד.

תיו"י א. נוי<! בסדר, תוסיף, אברהם. תכתוב ''חנויות לממכר
— בעלי חיים".

א. פוי>! . באופן כללי השר תממונח תוא שר החקלאות. כל
תחלק תזה, למעט מת שחוצאגו ושמנו במשרד

לאיכות תסביבח.

נ. אורו: חאס נושא של פיטום נכנס פחז

א. פורז* לא. לא נכנס פיטום, וכל עניין המאכל לא
נכנס. כל הסיפור של חיות למאכל לא נכנס. מי
שרוצת לטפס על הנושא הזח, חוקה עליו שיתרסק ולא יעביר שוס דבר. בעיקרון
אפשר לטעון שפיטום אווזים הוא התאכזרות, אבל את זח אפשרות לטעון גס לפי
החוק הנוכחי. לפי החוק המנדטורי, שקיבל חוק העונשין גיבוי, אסור להתעלל
בבעלי חיים. אם מישהו טוען שפיטום אווזים הוא התעללות, אפשר היה לפעול
לא. �בעבר, אפשר לפעול כיוס. לא נחווח עמדה אס פיטום אווזים הוא התעללות או
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מ. אליהו* איפת חחובלחז תאם זח רק הובלת בעלי חיים
במאורחז

היו"י א. נויג! לא, למתקן מוגן. הערת נכונת, זח לא בתוך
חסתקן אלא בין מתקנים. סיכמנו, הורדנו את
חמלת "במאורת מוגנת" ותרחבגו את זח לכלל חחובלת. לסעיף וח הערות

נוספות, אין.

ג. רונץ< 0ת כתוב "חמטונח על ביצוע *רק וח", ומיכל
טוענת בצדק שמספיק לכתוב "השח'.

א. פלג! מדוע ההסתייגות "למעט חמתת בעלי חיים לצורכי
מאכל"ן

א. פויז: אחרת אי אפשר להעביר את חחוק.

היו"י א. גורגו מי בעד הסעיף על תיקוניו כפי שהתקבלו! תודח,
נגד, אץ. נטענים אין.

סעיח 12 אושר.

א. 0וי<* פח חגענו לקטע של גאמג* בעלי חחייס ואנחנו
מציעים! שחשר לאיכות הסביבה רשאי למנות כל
אדם לחיות נאמן בעלי חיים. נאמן בעלי חיים שמוגת כאמור, רשאי לדרוש ממי
שעבר לנגד עיניו עברה לפי פרק זח להזדהות לפניו ובאישור חשר לחגיש

קובלנה פרטית.

נ. *#ץו לגבי הקובלנה, הנושא הזח נדון אצלנו במשרד,
וחשבנו שאת נושא הקובלנות צדקי להשאיר
לממונה. חשבנו, וזח רק כנושא למחשבה, שזח יחיה לאגודות ולארגונים שיש

לתם עניין בצער בעלי חיים.

א. פוו*>8 בסעיף 100 לחוק התכנון וחבניח נאמר שהתנגדות
לתוכגית ימל לחגיש כל אד0 וכן ארגונים ששר
חפניס אישר לצורן חגש\1 חתגגדזעגג. הוא גתן אישץריס באלה לכל מיני
גופי0, כטו חחברת לתגנת הטבע ו13י, לאחרונה נם חאתרא קדישא. אבל לא
^ אדם. חאס אתם חייתם מעדיפים שאנחנו (אסר, שיוכל לחגיש קובלגח פרטית,

ארגון שמטרתו זח וזח ושאושר על ידי תשר. האם זח נראח יותר טוב*

הנאמן רשאי, לדעתי, לעשות רק דבר אחד. הוא רשאי לדרוש הזדהות. אינני
נותן לו סמטיות נוספות. יש פח צורן גם לברר את חחשד אס בוצעח עבירה.

חיו"י א. מיג! תקריא שוב את הסעיף כפ< שאתח מציע אותו.

א. פורז* אני מציע את התיקונים חבאיס: קודם כל, חשר
לאיכות הסביבה רשאי למנות אדם לחיות נאמן

בעלי חייס.

א* פורז! חנאמן בשלב הזח יכול למנות כל אחד לח<ות
נאמן בעל* ח"ס. חנאמן רשאי לעשות רק דבר
אחד. לתבוע מאדם להידחות בפניו, לראות אס יש לו תעודח. זח דבר שלדעתי
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אפשר לעשות במובן היותר רחב. בהסכמת הממונה יש גם אפשרות *ץקור ולבצע
את תדבריס הנוספים.

ת<ו"י א. בורג! רבותי, אנחנו מחלקים את זח £אי פרקיס. פרק
א* זח הנאמן באופן כללי, הגא ממונח על יד<
השר לאיכות הסביבה, וכל עניינו אך ורק לדעת ם* הוא עובר חעבירח.
הזדהות. אס רוצים להשתמש בנאמן כזרועו הארוכה של הטמונה, אנחנו חוזרים
לסעיף שהוצאנו קודס, זח לא יוגדר כאן. בסעיף שהוצאנו קודס חחוצח, סעיף
*, מי שהממונה הסמיכו וכוי, ש0 נגדיר סח אפשר עוד לעשות, אבל כאן כבר
צריכה לחיות חסכמת יותר ארוכת. כלומר צריך באמת הסמכה מייחדת של
חממונח. הסעיף ההוא עוד איננו יודעים מחו, כי הוא עוד צריך לבוא

בפנינו.

א< פ*ר>: לגבי קובלנה פלילית פרטית אנחנו אומרים - רק
ארגון שקיבל. נעשה שיחיה נאמר, השר לאיכות

הסביבה בהתייעצות ע0 שר החקלאות. יתייעץ אתו, לפחות.

$. 0לג< יש פח סמכות מינוי שנתנו לשר לאיכות הסביבה.
הסמכות חיחידח שאתה טתן לו היא למנות נאמני
בעלי חייס. תתן לו במסגרת המינוי הזח ג0 את הסמכות למנות או לאשר ארנון

שעניינו צער בעלי חייס להגשת קובלנת פלילית פרטית.

ןנ. מזרז; אני מציע שזח יחיח בהתייעצות עם שר חחקלאות,
ואגיד לך למת. שר חחקלאות יגיד לו, תשמע,
חחבר'ת יואלח, אסנס חס פנו אלין ובאו אלין עס כמה נורים וליטפת אותס,
אבל חם חבורת פגטית ומשוגעת, תם יחרגו את המערכת. לכן תשוב שיתייעץ עם

שר חחקלאות אס לתת את האישור.

נ. אזר1ו הצענו חצעח אחרת לסעיף חוח, יש לח"כ פורז
הנוסח שהצענו, הלקוח מחוק שמירת חנקיון. זח

לא מתאים, כי אתה מוצא את מפקד המכון במשטרה, ווה לא שייד לנו.

3י 0ורז: אנחנו מעבירים את הרשימות למשטרת כדי לבדוק
-י' כל מיני דברים, וזח משחו אחר. בחוק שמירת
חגקיון הרשויות עשו מבצעים גדולים של איסוף נאמנים זח ככח אגרט
במספרים . גדולים מאוד של עשרות אלפי נאמנים. השר בעצמו אינו יכול לחגיד
לרבים כל-כן. בנוסף, אני מציע לגבי קובלנה, כמו בחוק חמים, כן גם רשות

מקומית תוכל להגיש קובלנה בכל מקרח.

תיריר א. נזר<5 אני רוצח לשאול: האס יכול לחיות שרשות
מקומית היא אוטומטית! טח הסמכות של רשות
מקומית! יש לה וטרינר, של טי הווטרינר, של הרשות! אם כן, ממילא הרשות
ממונח. ומה חבעיחז כן היא יותר מאשר נאמן גקיון, היא יותר חזקת. חיא

יכולה למנות כל אדם על פי סעיף 4, שאנחנו רוצים לטפל בו.

ב. אורו! הסעיף הזה עמינו מינוי נאמנים. הרעיון הוא
אכיפת המונית. לי אין בעיה שגם רשות מקומית

תוכל להביש קובלנה פלילית פרטית לפי הסעיף הזח, אס חיא החליטה כך.
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1**ו*י א. מיג! רבותי אני רוצח לסכס, ואני מודח לכס. חיתח
חסכמח ביני לבין ח''כ פורז. אגי יכול לחיות
עד 10.20, ואברהם ימשיך לנחל אה הישיבה, אשר תגיע 6*ן שחיא תגיע ואני
אדווח בסוף חדבריס. אני תאח שנצטרך עת ישיבח, נקבע אותת במהרח בימינו
אם אינכם סוגרים חיום. אנחנו רצינו לשאוף לסעיף *, זח תדבר היחיד שנשאר

לגי-

ר. יחמימוג: יש פח בעיה, לדעתי. אני חושבת לגבי הפרק חזה
כפי שישנו, שאפשר לחגיש קובלנות נגד כל
חקלאי במדינת ישראל, למשל לגבי כל חחדברח של המזיקים, וכל חדבריס חאלח.

זח ידוע לוועדת, אני רואת בזח בעיח תמורת. תנסו לפתור את חבעיח הזאת.
(מתחלף יו"ר תישיבח)

מ"מ תיו"י א. פורו* אני רוצח לומר לך, פרופ' רחמימוב, טי שמגיש
קובלנה פלילית פרטית, ומסתבר שהתביעה חיתח
לא מוצדקת, יכול להתחייב בתוצאות משפט כבדות מאוד. זח כמו תביעת אזרחית
במובנים רבים, רק שהסנקציה היא סנקציה פנימית. אני יכול חיום לחגיש
תרבת מאוד טשאיס בקובלנה פלילית פרטית, אבל אם מסתבר שטפסתי על עצים

גבוהים ואין ידיים ורגליים לתלונת ולקובלגח, אשלם על-כך.

ר, רחמ*מז3: לא יתעלל אדם בבעלי חיים. מת זח תשמדח של
המזיקים? תאם זח לא התעללות בבעלי חיים! יש
פת בעיה ניסוחית שאתם צריכים לחשוב עליח. זח פוגע בכוח קשיים שישנם

כאן.

מ"מ ת*ריר א. פויז* אני מבין. הדבר שאני יכול לומר לך חוא רק
דבר אחד. אנחנו מצמצמים את האפשרות להגיש
קובלגות פרטיות לארגונים שהשדים חבית בחס או לרשויות מקומיות. אם יחיה
גיוס, בסופו של דבר סי שהולך לבית משפט ומעמיד מישהו לדין על דבר שהוא
חסר ידיים ורגליים, בסוף ישלם חוצאות משפט כבדות מאוד. אינגי מציע לאף

אחד לחגיש תביעות מיותרות.

מ. קי כה;: אני מציעה אולי בכל זאת להשאיר את זה לשלטון
המקומי.

מ"<< ת<1"ר א. 0<ר<: חם בעלי מודעות גבותח. בואו נחיה גלויי לב,
כשבאים חיום למשטרת ומדברים אתם על התעללות,
למשטרה יש סולם עדיפות אחר, אני יכול לחמן אותם. יש לחם טרור, ופשיעה,
וסמיס, ומליון דברים. אומרים לחם שמכ<0 איות כלב, או תתעללו באיזה
חתול. לפעמים יש שוטרים שצוחקים. צריך לתת אפשרות. אני מסכים שאסור
שיתיח להכניס דבר גורף. אבל ארגון שישתמש בכלים האלה באופן לא מבוקר,

יגיש עוד קובלנה ועוד קובלנה. עשה רישום, מתאפשרת לו לעשות.

מ. נוי נהו! חייתי מציעה להעביר את הסמכות לשלטון המקומי
פלוס היועץ המשפטי לממשלה, ואז חיועץ המשפטי
לממשלה יכול להסמיך לא קובלנה פלילית פרטית, אלא השר לאיכות הסביבה
יוכל לקבל הסמכת עבור חלשכח המשפטית שלו לפעול לפי החוק חזח. ית<ה נציג

חיועץ המשפטי לממשלה. חמשטרח עמוסת.
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מ"מ תיו"ר א. פורז! וו קובלנה פלילית פרטית, מטבעת וזיא קובלגח
פלילית. לא בכדי המחוקק טע סדרת מסויימת של

עברות שקבע שבחן אפשר להגיש קובלנה פלילית פרטית.

מ. גוי כתן* ח"כ פורז, לנו <ש חרבח מאוד עברות פליליות
בתחום שמשרד החקלאות מפקח עליו. כל פקודת
מחלות בעלי חיים, חרבח מאוד פקודת הכלבת. משרד החקלאות באמצעות תובעיו
מופיע בבתי משפט ומקיים את הוראות החוק. אינגי בטוחה שנכון לתת זאת
לארגונים, עס כל הכבוד, אפילו שאנחנו מדברים על הסמכה, בכל זאת חס אולי
לפעמים רואים מעט יותר לחטבת חחי מאשר לטובת החקלאים. למשרד שלנו אין
הסמכח להגיש יוזמות בנושא של התאכזרות של בעלי חיים, לכן גוריד את זח
מסדר חיום. אם תשאל אותי כמת הוא הגיש למוסד פקודת מחלות בעלי חיים,

אתן לד רשימח ממצא.

מ"מ ו<<1"י א. פורז! רבותי, הפתרון שסוכם פח, עוד לפגי שיצאו שני
חברי הכנסת האחרים, חיה, שיחיו אלת ארגונים
שיאושרו על ידי השר לאיכות הסביבה בהתייעצות עס שר החקלאות, וכן
הרשויות המקומיות. אתם יודעים מח זח יהיה בהסכמת שר החקלאות. אלח יחיו
ארגונים ששני השרים הסכימו לתת לחם את הסמכות, והיא תנתן רק בקפידה

ובמחשבה.

מ. אליהו* קשח לי להבין איד יכנס השר לאיכות הסביבה
לכל הסיפור הזח.

*"* תיו"ו* א. פויז< אני אניד לך איד הוא נכנס. תשרותיס
הווטרינריים ומשרד החקלאית חיו חגורם שמטפל
בזח, אבל הרוטציה חעקרית שלהם היא בעיקר הקטע של מזון מן חתי, הנושאים
החקלאיים, מגיעת מחלות, כלבת וכף. נכנסח פח דיסציפלינה חדשה, שרואה את
זח מחזוית חאחרת, מחזוית של בעלי החיים, הגנה על בעלי חחיים. הסכימו
לכך פח בכנסת, ולכן גיתן תקציב למשרד לאיכות הסביבה, בין היתר, לטפל
בנושא של הסברת וכל הנושאים שכרוכים בהגברת המודעות לצרכי בעלי תחייס.
זח נושא שהמשרד הקטן הזח, איכות הסביבה, שחוא משרתן, לקח על עצמו. לא

לקחנו כלום ממת שיש למשרד החקלאות.

מ. אל<תו* לא זאת חיתח השאלה. מ אס זה נושא חינוכי,
יש פח נציגת משרד החינוך. מתר השר יחיה

ממונח על העניין ליום התשתית, האם זח יעבור לשםז

מ"מ *<ו"1 א, 0וי*: זח בגלל יוסי שריד. לדעתי, הקטע של הסברת
ואחבת בעלי חיים ותמיכת בארגונים וכל הסיפור
חזה, זה בעיני ענייו קלאסי של איכות סביבח. נעבור חלאת, ניסוי בבעל*

ח<יס.

מ. אליהו 1 אני בכל זאת שואל דבר אחד. בחוק או בהצעת
החוק שעלית ישבנו בוועדת הקודמת סוכם, השר
אחראי לגבי כל חנושא של רווחת בעלי חיים, בריאות בעלי חיים או צער בעלי

חיים, היה שר החקלאות.
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מ"מ היריר א. פורז! אדוגי, חבל, אל ונכנס לזה, חית שיגוי מאז, חל
ת הסביבה קיבל חלק מפנה, המשרד לא<כ7

מהפונקציות. הפונקציות חן כמו שהסברתי קודם, ואנחנו עוברים לפרק הבא.

11^£2! סליחת תערה לגבי שמירת דינים, כולל את כל
החוק בסוף, כתוב בסעיף 31 לחוק, שחוק זח
אינו גורע מכל דבר האמור בפקודת הכלבת או בפקודת מתלות בעלי חייס

נוספות.

יש נקודות מסויימות שנוגעות להתנהגות לגבי בעל חייס במאורת בידוד,
שחתייחסנו אליהם בפרק.

מ"מ 1?<1"ו* א. םייזז רבותי פרק בי - ניסויים בבעלי חייס. "בית
גידול" - מקום בו מגדלים. 13. מובן שהסעיפים

משתנים לאור הוספת הסעיף על נאמני בעלי חיים.

מ. נזטזן: אדוני חיף'ר, יש פח חערח של חאגודח הישראלית
נגד התאכזרות לבעלי חיים. הם מציעים £*נות
את ההגדרה של בעל חיים לנוסח זח. בעל חייס וכל בעל חוליות, כולל ביצי

עופות ועוברים ממחצית זמן הדגירה או ההריון ואילך.

מ"מ ת<ו"ר א. פוי?: ההערה אינח מתקבלת. חחגדרח נשארת כפי שהיא.

"בית גידול'' מקוס בו מגדלים בעלי חיים למטרת גיסוייס.

"בית חיות" חמקוס והמתקנים שבחם... רבותי את הדברים האלה עברנו כבר
פעם. בדרן כ<ל, אס יש רק משחו חשוב מאוד משנים עכשיו. אם לא, עוברים
חלאח. אסור להתעלל נם בעופות. אינט מדברים על עוברים ולא על ביצים. אם

ההתעללות תחיה רק בביצים אני יכול לחיות עם זח.

"בית חיות", המקום והמתקנים שבתם מחזיקים בעלי חיים לפני, בעת ואחרי
ביצוע הניסויים.

'יבעל חיים" - בעל חוליות למעט אדם.

"המתח" - המתת בעל חייס תוך מניעת כל סבל מיותר.

"תמנתל" - מנחל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות.

י'חמפקה" - מי שנתמנה להיות אחראי על הפיקוח במוסדות.

"ועדת מקצועית" - כפי שנאמר פח בסעוף 6(ב). ועדת מקצועית, הוועדה
שמונתה על פי סעיף 16(ג)

תאם יש מישהו שרוצה להעיר משחו על הסעיף הזחז

א. 0לג; לגבי שת< הגדרות. קודם כל "חוקר מוסמך" -
עובד מוסד שמנהל המוסד הסמיכו לערוך ניסויים
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בבעלי חיים. אני מבקש לתוסיף פח כתנאי גם קבלת חכשרח. יש הרבח טענות
כלפי עוזרי מבצעי ניסויים.

צריך כדי שחוא עכל למנע ניסויים.8"מ ח*1"ר א. 110? ו . עו"ד פלג, לא נוכל להיכנס להכשרה טח אדס

א. פל<: לא צרין לפרט אותם, די לציין שזח דורש
חכשרח.

שעה שהוא חיח במעבדה, והראו לו את המבחנח.מ"מ ה<ו"י א. טורז: זאת מלח מתח, כי הוא יכול לחגיד שהכשרה תיא

לשון ההגדרה חזאת, מספיק שמנחל חמוסד חסםיךא. פלנ1 חל כאן מבחן הסבירות. ות לא יתכן, על פי
, והוא לא דורש העברת הכשרח. אותו

< זח מטיל על מנהל חמוסד אחריות של שיקול בר#נ ה<ו"י א. 0<רז
דעת.

חלאה רבותי, עוד חערות לסעיף תזח.
חוועדח דוגמא לבעייתיות של סעיף קטן 1.א. 0לג1 לחגדרח של ניסוי נתתי כישיבה הקודמת של

בדיקת הנחת או חכשרח מדעית. חסעיף חזח רחב מדי.
מודע לזח. חסעיף חוח הוא פרי של פשרה. החוקמ"6 היו"י א. 0ורזז לא נשנח אותו עם כל הבעייתיות שיש בו, ואני
חזח חוא חוק שחלק מהציבור שעוסק בניסויים יכול לחיות אתו. אינני יכול

להכביד עליחס יותר מוח.
חגדרת ניסויים תחיה ניסויים בבעלי חיים,^_0לגי. יש ל< פח הצעה מאוד קצרה, אולי היא תתקבל.

י��' לרבות ניסויים למטרות מדעיות או יצרניות. אני חושב שאין מישחו שיתנגד,
זמן. אנחנו משאירים את סעיף 13. האס לסעיףט"מ ת<ו"י א. פוי11 לא נשגה את ההגדרה הזאת. רבותי, אנחנו בלחץ
להוסיף את נציג השר לאיכות חסביבח פח באיזשהו מקום, משוס שנתנו ל<14 יש איזח חערות? אנחנו עכשיו עוברים על חמועצח. לדעתי אין מטס אלא

דריסת רגל. האם לא לתת לו דריסת רגל? טוב.
ארגוני צער בעלי חיים. בפרק חקודם דובר על3. אורו! יש לי שאלה לגבי שני החברים שממנה השר מבין

תשר לאיכות הסביבה והסכמת שר החקלאות. חשאלח היא מי השר פחז
* אמ מציע עכח* שט חבר<0 ימנה השר לאיכות חסביבח מבין ארגוני צער בעלי חיים. את כלמ"ט ת<("י א. פויז
עס תשר לאיכות הסביבה מביו ארגוני צער בעלי חייס. אפשר נם בהסכמה. אניתמועצח הזאת ממנת שר הבריאות. אני מציע שני חברים שימנח השר בהתייעצות
מקווה שיגיעו להבנה. את החבריס שהם מבין ארטגי צער בעלי ח<<ס <טנח שר
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הבריאות על דעת תשר לאימת הסביבה. חס יגיעו להסכמת. אס לא יגיעו, כל
החוק תזוז יטורפד. �

מ, ק-נחו* יש פח בכל ואת שימש, מכיוון שכתוב שימנח שר
הבריאות.

((1 סעיף 14, אדוני תיו"ר, אינו (ראת לי בנוסח מ. ב\ס
המשפטי שלו. גאמר פח "מוקמת בזת מועצה ארצית
לניסויים בבעל< חיים שתפעל באמצעות שר הבריאות והרכבת וכף". אנחנו
צריכים לומר שמשרד הבריאות יקים מועצה ארצית וכוי, ותיא תחיה מורכבת

משישה נציגי האקדמית הלאומית למדעים שחס ישלחו, מפני ששר הבריאות מקים..
אותה.

מ. *(יכחן: אבל יש פח בעיח אחרת. כתוב שני דיקנים של
בית ספר לרפואת שימנח שר הבריאות, ולמטת

כתוב, שני חברים שימנה תשר מבין ארגוני צער בעלי חייס.

מ. גוטין! בעצם המועצה מוקמת, וכמעט לשר הבריאות אין
מח £גשות, מ את האקדמיה למדעים בוחרת
האקדמית. מנחל בית ספר לרפואת הוא אקסופיציו, הדיקנים חם אקסופיציו,
הסתדרות המדעית, חס בוחרים את התעשיינים חם בוחרים את הנציג, שר
הבריאות מתר את נציגו, שר תחינוד בוחר את נציגו, שר המדע בוחר את
נציגו, שר המשפטים בוחר את נציגו, משרד החקלאות אנחנו יודעים
שאקסופיציו, ואז בעצם כל חבחירח של שר הבריאות חיא שיבחר בין ארגוני

מגלי חח"ס. זח לא גראח הגיה* כל כן.

מ"מ ת*ו"י א. פורז ו אני מסתכל על סעיף, ואני תאת שהכל ישאר כפי
שחוא פרט לזח ששני החברים ימנת השר לאיכות

הסמבה מבין ארגוני צער בעלי חייס, ולא שר הבריאות.

. פרסונלית, פנטסטית, מי שר קייאתז וח בגוי בצורה
איכות הסמבה באותו רגע. ואם הוא יתית מישחו
שיבוא מאגודות צער בעלי חיים קיצוניות? יש 17 באלת שאנחנו יודעים, אני
יודע שלא כולן קיצוניות, חלק מחן מאת מאוד נמנות, אבל אס השר עצמו

.*- בעתיד הרחוק ימא מאחד מהארגונים חאלח, חוא יכול לקבל כוח מועצת.

מ"ט תיו"י א. פורז! רמתי נשאיר את זח ככח, אבל נעשת את וח
חפולו ימנת השר לאיכות תסביבת בהסכמת שר

הבריאות. זח יראה יותר יפה, חוא יחיה חגורם המציע.

חשר ימנה יו"ר, אנחנו יודעים שזח בסדר, חוא חבר המועצה 4 שנים. יש עת
איזה הערות לסעיף 714 אין.

0. אל<וזו1 בסעיף 15 (5) כתוב "קידום הרפואה" בלבד ואני
מבקש להוסיף "כולל תרפואח הווטרינרית".

מ"מ היו"י א. פזיז! רבותי, אנחנו נכניס בסעיף 5, שזח קידום
חרפואח כולל רפואת וטרינרית.



(עזת חחיגוו וחתרנות י 12.07.93

- 24 -

"המוצעת מופקדת על הפיקוח'/ זו עברית לא טובח. 15. "המועצה תפקח על
- עריכת (יסויי בעלי חיים'1

מ. אליהו: המועצה מופקדת על הפיקוח, מח וח "תפקח"! היא
לא תפקח.

מ"מ ת<ו"ר א. םויז: אולי (מצא נוסח אחר. תשאירו את זח ככת, וו
עבדית לא טובח. העברית תיבדק. מח אתה מציע,
משתז גאמר במקום "מופקדת" ''המועצה ממונח" ואו וח יחיח י'חמועצת ממונח על
הפיקוח". נאמר "המועצה מופקדת על נושא עריכת ניסויי על בעלי חיים".
אנחגו ננסח את זח, היועצים המשפטיים. הרעיון חוא ברור. הרעיון הוא כפי

שהוא גלום בסעיף 15 כלשונו.

השר ימנה על פי הצעת המועצה מזכיר, רופא וטריגר, ועדה מקצועית. חאם יש
למישהו חערותז אני מציע למחוק "וחוא יחיח עובד משרד הבריאות", כי
מבחינתו אס שר הבריאות רוצח למנות מישהו שלא עובד משרד הבריאות, למה
שאני אשלול את זח ממנו! השר ממילא ממנה רופא וטרינר שיחיה אחראי על

פיקות מוסדות.

מ. אל<הו1 הרעיון הוא שמשנתמנח וטרינר, הוא חופן להיות
עובד משרד הבריאות.

מ"מ היריד א. פורז! בסדר, אבל אולי הוא עושת אתו חוזה מיוחד
וכדומתז זח נותן גמישות. ממילא זח שיקול
דעת. אנחנו מוחקים את המלים ''והוא יהיה עובד משרד הבריאות", "חוא יחיח

רופא וטריגר שיהיה אחראי על הפיקוח".

מ. גן"כה0 אני חושבת שלא צריך לכתוב. בסך הכל אין לפרק
חזה כל כך תרבה "עובדי תקן", אני אקרא לחם

במרכאות. ואני חושבת שבתפקיד הזח צריך לחיות פרופסור.

מ"מ ת<1"י א. פור}1 אינני בטוח. אולי לבסוף תשר יחליט שבשרותיס
_ הווטרינריים, במשרד החקלאות יש אדם שמתאים

לו מאוד, אף שחוא שר הבריאות והוא לא ממשרדו, ושהוא יחיח הממונה.

/ עובד המדינה. מ. ע~כה?

מ"מ ה<ו"י א. פורז! למה עובד חמדינהז

מ. גוימ?11 יש בעיה. באותח מידה יכול לחיות גס שהוא
איננו עובד בשורות חמדינח, ואנחנו רוצ<ס

בכוונה להטיל עליו את עול שירות המדעח. חוא יהיה כפוף למערכת.

מ"מ חיו"ר א. פורז! אץ זה עניינו פת. שר הבריאות אולי יעשה
חווה מיוחד עם מישהו. אנחט מוחקים את המלים

"וחוא יחיה עובד משרד הבריאות", נשאיר לשר שיקול דעת, וח הכל.

נ. רזנ<ז1 מה שמ<כל אומרת נכון. היית* רוצה שיהיה עליו
חוק שירות המדינה לשמא. אס הוא עובד לפי

חוזת, ולא בטוח שזה ישנו.
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ו

מ"מ חיו"י א. פורו; לשר אפשרות לבחור.

סעיף 17 אנחנו משאירים כמו שתוא.

מ. אליתו* ל-16.נ, מי ות תמנחלן

. לפרק הראשון בסעיף 1 לפרק תשני מ"מ ת*ו"*י א. פוי*< יש הגדרת.
בסעיף 13.

א. שמשוני! אתח קצת אולי ממחר בזח, אפשר להבין, אבל
בנושא חזח של עובי חמדינח אגי חושב שכדאי
לחזחר. אני חושב שוח לא יתיח טוב, לא לטובת החוקרים ולא לטובת ארגוני
צער בעלי חיים אס האיש חוח לא יתית עובד מדינה. תאי כבר למנוע את

האפשרות חזאת.

מ"מ וויו"י א. 0*רז: טוב, תוסיף את הסלים "עובד חמדינח'1.

נ. אוי1! לגבי סע<ף 17, תאם חמליס "לאחר תיאום מראש"
א<נן מעקרות את כל העניין של הביקור במקוסז

מ"מ ח<("י א. פורז! אדוני, לן חלאת, כי החוק חוח תוא תוצאת של
פשרח, וזאת חפשרח. אין מה לעשות. לצערי חרב
אינגי יכול לקבל את ההסתייגות, אף שאני תי*ת< אולי רוצח שיחיו ביקורי
פתע. חיח ויכוח גדול לעניין חוח. אם גראח שתתיאוס חזח איטי מועיל,

ועדיין מסתירים, נחשוב על אפשרות תיקון בחוק.

18. א. לא יערכו ניסויים על בעלי חיים אלח, על פי חוק ות.

ב. לא יערכו ניסויים בבעלי חיים אלא על ידי חוקר מוסמך במוסד שאושר על
ידי חמועצת וכח. תאם יש למישחו הערות על תעניין חותז

א* פל<< אותח חערח שחיתח לי לגבי חוקר מוסמך.
נ. תבין* חייתי מחייב את המוסד 6גרוך השתלמויות,

מ"מ תיו"י א. פורז ו אינני ימל לכתוב את זה בחוק. אס הוא לא
יעשה, וו תהית עברח פלילית, ואי אפשר.

רבותי, כשמישהו ממנת מישהו, ביו חיתר צריכים לשקול את תחכשרח שט.

רבותי, אנחנו מתקדמים. ל3בי סעיף 19 <ש למישהו הערות? איו. מאשרים.

ל�20, למ<שחו יש הערות! לגבי חעניץ של קוסמטיקה אני מציע את ההערה
חבאח, שלא יעשו ניסויים למטרות עריכת קוסמטיקה, אלא באישור מראש של
המועצה. רמתי, אנחנו אומרים שלא יערך ניסוי למטרות בדיקת תכשירי
קוסמטיקה. אנחנו אומרים שבדיקת תכשירים קוסמטיים אינה מטרת ראויח בשביל
לענות בעלי חיים למענח. זוחי חשקפתינו, וח עניץ מוסרי. למען הצלת חיים
כן, למען מדע כן, למען קוסמטיקה לא. גם לא אמרתי לא באופן טוטאלי,

אמרתי שהמועצה לניסויים תחיח רשאית, בכל זאת, לתת.
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א. 11<3אל! זח לא מוסרי מח שאתם אומרים פח, ואני אגיד
לן לטח. אזם. עבד <יתוח פלסטי, והוא צריד
להסתיר את זח על ידי תכשיר קוסמטי. אס הוא צריו למטע סרטן העור, שהיום

זח אחד מהדברים, לפי חתגדרח זח קוסמטיקה,
מצטער. הסעיף הוא כוח, ואני אומר אותו "לאמ"מ *יו"ר א. 0זרז1 אני לא נותן רשות דיבור לאף אחד כר<ע,
ומניעת מנלומת ואיזת משהו חיוני בכל זאת יש לעשות (יסוי לתכשיריםרחגיס לאותת שאין (יסוייס כאלח. אבל א0 ישכנעו אותנו, שלצורך השתלותאישור מראש של חמועצח". אפשר לפגות אליח ולבקש. זח <ח<ח חריג. אנחנויערך מסיי בבעלי חיים בבדיקת תכשירים של טי וקוסמטיקה זולת אס ניתן

קוסמטיים, חמועצח תחיה רשאית להתיר. המועצה כולה.
מנ<(: אני יכול להסביר את זח, לא זח יתית המבחן. יש תכשירים קוסמטיים טחורים ליופי, בלי קשר^
עבת בדיקות נאותות, חס עלולים לחוות סיכון. שאלה אס את זח מאשרים אולטחלות וש<ס זבד אחר. ואם משתמשים בחס, חס עלול<ס לחוות 0<מן. אס לא

לא.
אס ניתן אישור מראש מהמועצה. אס ימצאו םקריסמ"מ ח*ו"ר א. פזיז: הנורמה הכללית היא שאין ניסויים כאלח, זולת
ראויים, יפנו אליה, והיא תונן חיתר. זח כרות אני קובע שמבחינת ערכית זח

חש<כ מאוד.
סעיף 21, יש למישהו חערותז אין. טוב אנו נשלים את ות יחד.

סעיף 22.
גיסו"ס. לא חמועצח מאשרת ניסויים, הוועדהא. פלגו לגבי חרכב חוועדת. ואת בעצם הוועדה שמאשרת

מאשרת ניסויים. בוועדח הזו אץ ייצוג לאגודות בעלי החיים.

- מ"מ ת<ו"ר א. פורז: זח מכוון.
הפיקוח תחא סמכות כניסח לנציגי אגודות.>ן. 0לג8 אני מוכן בנקודת הזאת לוותר, אס בסמכות
צריכים לשבת בוועדת שמאשרת את הניסויים או ע0 סמכות כניסח לכל מקוםאגודות בעלי ח"ם יוכלו, אכן, להווכח שאין התאכזרות בבעל* ח"ם. אנחנוהשליחות שלגו, במקרת הזח, כדי שהשליחות תחיה אפקטיבית, קרי, כדי שנציגיבעלי חחייס. אנחנו פה בדיון די מתורבת, די מסודר, מגסיס לחגן נס עלשתכבד אותנו, את מי שאני מייצג כאן, את תפדרציח, שמטרתה לחגן על רווחת .אתת לקחת את הקיצוניים ביותר, ועל פיחס אתת שופט את כולם. אני מבקש

שנערכים בו ניסויים.
מחברי המועצה שישנס פה, יש לו מעמד ש1וח. גםר. רחמימו3.י ח"כ פורז, עד כמה שאני מבין, כל אחד ואחד
לנציגים ל שאגודות לצער בעלי חיים יש בדיוק אותו מעמד כמו לנציג
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האקדמית או שתתיס וטרינריים וכל וח, לכן אינני רואת שום סיבה לתת לאחד
מתאנשינז חאלח זכות מיוחדת.

א. פלגו אדרבא, אני מקבל את הדברים שלך. אס יש מעמד
שווה, צריד לחיות גם לנו יחגוג במקום שיש
לאחרים במעמד שווח. כאן כתוב שיש וועדת לאישור ניסויים שבין חברית יש
שלושת חברים, שראש חוועדח רופא וטרינר. יש ייצוג, חבר בה חוקד מתחום

מדעי החיים או הרפואה. איפה כתוב שיחיח חבר מתחום האגודות!

ט"מ וו*!"!* א. 6ורז< רמתי, אגי נאמן להסכמות שהושגו שחן פרי של
פשרח. המועצה תמנח ועדת לאישור ניסויים
בבעלי חיים, אשר מבין חברית. יו"ר חוועדח יחיה רופא וטרינר מומחה, יחיה
בה חבר אחד שהוא חוקר מתחום מדעי החיים או הרפואה וחבר אהד שאיננו
מתחום מדעי החיים והרפואה. זח לא ברור לגמרי, ולכן אני מציע לומר שיחיח

ברור שאחד החברים איננו מהתחומים תאלח.

מ. אליהז* מת הקשר בין 16. ג. לוועדות תאלח שאנחנו
דנים בחן? יש ועדה מקצועית. מח חיא עושה! בה

מציג שר המשפטים חוקרת בתחום חרפואח והביולוגיה.

א. פלג* בסעיף 22. ג. המליץ המפקח, יביא את הנושא
בפני חוועדח המקצועית, הוועדה המקצועית

שמוזכרת באותו סעיף 16. ג.

מ"נ* ח*ו"י א. פורזו כרגע אנחנו סוגרים את 21.ב. ואנחנו אומרים
שהוועדה חיא כגט שמוצע כאן, אבל אנחנו

מבהירים שאהד מתחברים איננו מתחום מדעי חתייס או חרפואח.

גם מי שנבחר מטעם גציג חתעשייגיס אינו בהכרח נציג אוטומטי על דעת כל
הניסויים שבעולם. לצערי חרב אינני יכול להמשיך. אני סוגר את זח כרגע
בנקודה הזאת. נשארנו עד 21. ב. אנחנו מסכמים שחבר אהד איננו אדם שעוסק
במחקר חזה, כדי ליצור אדם אובייקטיבי. אס אנחנו צריכים לפסול את נציג

התעשיינים, אני כרגע נגד פסילתו.

על הישיבה תבאח שתתקיים בעגלא ובזמן קריב נדבר. אשב עס היועץ המשפטי של
הוועדח, תנסח ביחד או! הסעיפים שסוכם עליהם עד כה.

א. פלג* הערה קצרה. בסעיף 9 כתוב "לסייע לארגוני צער
בעלי חיים". המונח "צער בעלי חי<ס" אינו
המונח הנכון, המונח הנכון הוא "ארגונים העוסקים בהגנת ובטיפול בבעלי

חיים".
ר א, 0ורז: מקובל עלי, סעיף זח יתוקן בחתאס. מ"מ חי̂י

תישינח <נו1לו? נשעת 00;11



חכגסת השלוש עשרח נוסח לא מתוקן
מושג של<ש*

פרוסוקול מסי 111
ם*ש<גת ועדת ה**גון (התרבות

שהתק"מה מום די, <"ז בנסלו חתשנ"ג, 1993^1.1, בשעת 09111

11022

חבר* הזועדת; יו"ר הישיבה א. פורז
י. בא-גד

א. סלמוביץ

מזזמממ* י. צור, שר החקלאות
א. שמשוני, ד''ר, מנחל שרותים וטרינריים, משרד

החקלאות
מ. סנן�כחן, עו"ד, משרד היועץ המשפטי של משרד

החקלאות
ב. אגרסט, מפקחת על הביולוגית, משרד החינוך והתרבות

ח. כספי, עוורת פרקליט צבאי ראשי ליעוץ וחקיקה, משרד
הבטחון

י. כחן, רפרנט אגף תקציבים, משרד האוצר
א. גרוס, ד"ר, וטרינר, משרד הבריאות

א. מיישר, עו"ד, משרד הבריאות
א. בן עמי, נציגת השר, המשרד לאיכות הסביבה

י. דנני, ד"ר, ראש אגף מדעי החיים, משרד המדע
ת. גולן, משרד המשפטים

ל. משיח, חלשגח המשפטית, משרד המשפטים
ב. רובין, משרד המשפטים

צ, וייצמן, רפרנט באגף הכימיה, התאחדות התעשיינים
א, קוטין, פרופי, יו"ר הסתדרות הווטרינרים בישראל

ס. אליהו, ד"ר, סע יו"ר הסתדרות הרופאים הווטרינריים
מ. רפלוביץ, ד"ר, הסתדרות הרופאים הווטרינריים

ת. שדח, ד"ר, וטרינר בעיריית ירושלים, נציג הסתדרות
הרופאים הווטרינריים

א. מאיר
ד. איצקמץ, עו"ד

ע, עצמון, עו"ד, היועץ המשפטי, מרכז שלטוו מקומי
ט. כחן, מנחה מטעם העירייה למועצת תלמידים וגוער

ארצית
מ. אלבז, מועצת תלמידים וטער ארצית
ש. רבלין, מועצת תלמידים ונוער ארצית

א. משורר, פרופ'
ר. חמילכוב

מזמרת תתעדח! י. גידלי
<וע1י מש0ט<* ס. בוטון

נרש0 ע"<* חבר המתרגמים בע"מ

; ם ו י ה ר  ד ס
_0וק צער נעלי חיימ י 0"נ א. פורז



ו

ועדת החינוך והתזות י 1.12.93

- 2 -

חוק צעי נעלי חייט * ח"ג א. פ11ז

. רבותי מקר טוב. התבקשת* על ידי חיו"ר הקבוע היו"ר א. פורז
של הוועדה, ח"כ אברהם בורג, לנחל את הישיבה
של ח<ום. האמת חיא שחייתי שמח אס חוא ה<ח כאן, או אס הוא מטיל את
התפקיד על כל אחד אחר מחברי הוועדה. אבל אומר חיועץ המשפטי של הוועדה
שאי( גיגוד עגייגיס. אגי מציע שנשמע קודס את שר החקלאות, שאגי מבין
שהוא בא לכאן כי יש משחו חשוב. אדוני השר, קיימנו מגע הדוק עם אגשי
משרדך במשך כל התקופה, וגס פרופ* שמשוני וגם עו"ד סגן כחן <יוו את
ידועח. אבל אס יש משחו מיוחד שאתה רוצח לחוטיף או לומר לנו, נשמחהוועדה. חם חיו גס חלק מוועדת רובין, כך שעמדת משרד החקלאות איננה בלתי

לשמוע,
קיימנו את חדיון הכולל שבו שמעט את נציגי כל חגורמיס שיש לחם עניין

בישיבח שחיתח לפני כמת חודשים.
> רבותי ואדוני חיף'ר. אני רוצח להעיר בטרם יחיה מאוחר נקודת אחת, שמבחינתנו חיא מאודשר החקלאות י. צור
מאוד מרכזית בחוק הזח, שבאופן עקרוני אנחנו מברכים עליו. הוא טבע בעצם
אחר כך לשאת את כתר חחננח על בעלי החיים. כלומר, יש איזושהי צביעותאחרי הכל, ברגע שאנחנו שוחטים בעלי חייס ואוכלים אותס, קשת לנו מאודמחסתירח העקרונית, וקצת מהצביעות, שקיימת ביחס שלנו לבעלי חייס. כי
בפניכם העניין חזה, או מישהו לא ישים לו את המראת אל מול העיניים, לפילא מענים כעלי חייס. אנחגן ממרים בסתירת הפנימית חזו. כי אם לא יחיהחדי בעולס שאנחנו אוכלים בעל* חייס, ואחרי זח אנחנו כותבים חוק, שאנחטאותם, איננו שוחטים, איננו אוכלים, איננו מתעללים בהם. אבל כולנו חייםשונה אס חיינו אומרים, רבותי, שבעלי החיים זכאים להגנח, איננו מעניםמוסכמת בינינו, וכל מי שמתעלם מזח# יוצר לעצמו עולם לא נכון. וח חיה
בחוק חופש העיסוק, שצימחתי שיט אותו היוס, שאני חייתי צריך, אס חיהבנורמות המקובלות לא יעמוד לזיון בבית חמשפט. אני מכיר את זח, זח כסובכל העניינים האחרים. לפי דעתי לא מעונן בחוק, שגידול געלי חייםלהתעלל בו במשחקים, בניסויים. ניסויים זו פרשה בפני עצמח, אנל כך זחמכירים בזח שאנחנו בעל חייס שמזון מבעל חיים אחר, אבל וח לא מרשח לנו_ לבין כל שימוש למטרות אחרות. אנחנו מבחינים, ואנחנו אומרים שאנחנולמטרות שחן מוסכמות עלינו, כלומר, שאנחנו משתמשים בחס למאכל בני אדם,דעתי הצביעות חוגגת. ולכן צריך להפריד באופן ברור בין גידול בעלי חיים
כל מבנח החקלאות בישראל, את היכולת לקיים שיטת מכסות כדי שלא כל אחדנשאר חוק חו0ש העיסוק, חייט צריכים לחעביר דרך מסננת של בתי חםשפט את

יגדל פרות וכף.
אתן לכס דוגמא. נאסר פת, שלי מותר להתקין תקנות כדי לקיים את מטרת
חתוק. ומטרת החוק חיא חוק צער געלי חיים, כדי למנוע עיטי של בעלי חייס
כלום לעומת סח שמחכה לתם כשחם יגיעו למשחטת. עכשיו אגי שואל אתכס, נניחמובילים תתגולוה למשחטת, רואה שיש בזח עינוי בעלי חיים. אבל וח לאעל ידי תנאי חובלה של בעלי חייס. אני אומר לכם, שכל מי שרואה איד
יבוא מישהו אחרי שהחוק חזח תתקבל, ויקבל את האישורים המתאימים. חוא
יבוא לבית משפט, ויניד שהוא ראה שבדרך למשחטת פח בירושלים, חוא ראה איך
מכירים ועומדים סול הקצב חוח, כפי שמוגדר נתקנח, שאופן המתת בעלי חיים,מובילים תרנגולות, וזח מנוגד לחוק צער בעלי חייס. לכן נסבים שאנחט

>
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למעט המתת בעלי חיים לצורכי מאכל. נקבע דבר כזח. זח צריך לחלות בכל
העניינים.

* אבל סעיף 16 אומר, שחוק זח לא יחול, כל חחוק מ. נוטוו
לא חל, על חמתת בעלי חייס.

* מחר תגיד ל< שהאופן שמאביסים אותיס זח שר חחסלאות <. צור
עינוי בעלי חייס, האופן שמובילים אותם
למשחטת זח עינוי בעלי חיים, האופן שתופסים אותם בתון חלולים, זח עינוי
בעלי חיים, טנדלים אותם בסוללות וזח עינוי בעלי חייס, וצריך לגדל אותם
בסלון, ואינני יודע מה. אס אנחנו אוכלים בעלי חייס, מישהו צריך לגדל

~ אותם. אינני מבין את המוסר, שלשחוט אותו מותר, אבל להוביל אותו אסור.

מה שאני אעמוד וכמובן שנגייס לזח את מירב חכות בכנסת, כדי שיופיע
בפירוש בחוק כי יש במציאות סתירח, שחייבת לחיות נאסרת. וואת כדי שלפחות
נחיה נקייס מצביעות. ושהיא אומרת, באיזשחי דרך, שגידול בעלי חייס,
החזקתם והטיפול בחם וכל מח שקשור בחם, יחיה בשיטות מקובלות בחקלאות.
מחר יגידו למשל, שלעשות הזרעה מלכותית זח עינוי בעלי חיים. אפילו לעצם
תעניין, אני לא רתח מחר שחשופט יצטרך לפסוק מח זח עיטי בעלי חייס
לצורך נידולס. אני טוען שעד חיום חתוק הזח מתחבא ואינני אומר בפיתש את
העניין האמיתי, שאנחנו מגדלים בעלי חייס כדי שנאכל סטייקים, ואחר כך
אנחנו חוקקים חוק על צער בעלי חיים. אני מדבר על התשתית הרעיונית, לא
על הניסוח המשפטי. אס אתם רוציס שמישהו יגדל לכם את בעלי החיים, שאנחנו
נאכל אותם, יש בזח שישות שהן מקובלות בעולס, מקובלות בארץ, וחס לא
יעמדו לשיפוט בבית המשפט. אחר כך אם באמת יבואו ויזרקו למזבלה, כמו
שזרקו תרנגולות, מובן שזח לא שיטח מקובלת. כל שיטח מקובלת לוקחת בחשטן
גורמות כלליות שהחברה ח<ח בחן, אבל אני אומר לכס שעל פי חחוק כפי שהוא,
אני יכול להגיש תביעת, א' על האופן שמובילים את העופות למשחטת, על
האופן שמאביסיס ברווזים, על האופן שמגדלים אותם בסוללות. בכלל עכשיו
יתחילו אגודות צער בעלי חיים לקבוע באיזו שיטת יגדלו את התרנגולות. לזח
איננו מוכנים. ואל תגידו לי בבית המשפט שחוא סביר. אינני מוכן שהחוק
__ הזח ישנה את הנורמה הקיימת, ושעכש<ו כל המערכת של דרך הפעילות החקלאית

תעבור לבית חמשפט. תודח רבת.

* אדוני השר, אני רק רוצח להעיר לך חערח אחת, חיו"ר א. פורז
שמח שאתה מבקש זח שינוי המצב המשפטי הקיים.
אני מקווה, שאתה מודע לזח, שבחוק העונשין היום יש סעיף המונע התעללות
בבעלי חייס, ושאנחנו עוד ירשנו אותו מהמנדט. אמנם הוא עבר נוסח חדש,
ושס אין שום דבר עם שיטות מקובלות בחקלאות. עובדה היא שעד חיום חוא לא
פעל באיזשתי צורח שפגעה בחקלאות. מח שאתת מבקש מאתנו חיוס זח לא להוסיף
הגנה לבעלי חיים, אלא לגרוע מהמצב חמשפטי הנוכחי. לשנות אותו באופן,

כנאמר בתחילת חחננח על בעלי חייס, שירע את המצב.

* תסלח לי, אבל אס חחוק הקיים חית נותן לך . צור שר החקלאות <
תשובת, לא חיית מחוקק חוק חדש. זאת אומרת,
תבטל את חחוק. נעשח הסכם, אס אין בעיה ויש חגנח על בעלי החיים בחוק
תקיים, תבטל את חחוק חזה. אבל ברגע שאתה בא לחוקק חוק חדש, אתה בא
ליצור מצב משפטי חדש. אס יש מצב משפטי קיים ווה לא עורר בעיות, אני לא
מטפל בזח. אתח בא ליצור מצב משפטי חדש, כי לא הסתפקת בחוק תקיים. אם
אתת בא ליצור מצב משפטי חדש, אני אומר לך תסלח לי אדוני, אל תערבב מין

>
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כשאינו מינו-. יש חיות מחמד, יש חנויות, יש תחרויות, יש ניסויים, כל זח
בסדר. אבל תוציא לי בבקשח מהטיפול הזח את כל מח שקשור בגידול בעלי

חיים. זח לא בסמכותך, סמכות החוק חזח.

חיו"ר א. פורז ו שמענו את חשר, אנחנו מודים לן. אם אתח רוצח
לחשאר איתגו, בבקשח. ישנגיע לסעיפים
חרלווגטים נשמע את עמדת נציגי משרד החקלאות, וניקח בחשבון את דבריו של
חשר. מאחר שנוסח תחוק כפי שתוא מוגח חיום בפניכם עבר מספר שינויים,
וכדי לתמנע מבעיות שאולי משחו לא השארנו, אנחנו נעשה את תעבורת הקשח,

ונתחיל מההתחלה, בלית ברירח.

ו "חצעת חוק צער בעלי חיים, חתשנ"ג-1993. מ. בוטוו
הגדרות 1. בחוק זח י ''ארגון למען בעלי חיים"
- תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו חגנח על בעלי חיים, מגיעת סבל מחם ודאגה
לרווחתם! "בעל חיים" - בעל חוליות למעט אדם; "הממונה" - רופא וטרינר,
עובד השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות שמינה המנהל לענין חוק וח;
"חמנחל" - מנחל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות; "מתקן מוגף' - מתקן
שהמנהל הכיר בו, שבו מוחזקים בעלי חיים ונותנים לחם טיפול; "נאמן בעלי
{ "הקרף' - הקרן חיים" - מי שחתמנח להיות נאמן בעלי חיים לפי סעיף 7

למען בעלי חיים שהוקמה לפי סעיף 14."

* לגבי מתקן מוגן. חשבנו שנכון יחיה להסמיך את מ. סגו כהו
מנחל השירותים הוטרינריים ?#בוע תנאים להקמת
והפעלה של מתקן מונן. זח שהוא הכיר בו, עדיין לא מקנח לו את הסמכות

בחוק לקבוע הוראות כיצד חוא יפעיל מתקן.

. אבל האם אני לא צודק, שהמנהל יכול נאמר חיו"ר א. פורז
לקבוע איזה הוראות נוהלו

. אנחנו צריכים הסמכה מפורשת בחוק, כדי שנוכל מ. סנו כתו
לחותת כיצד להקים וכיצד להפעיל.

היו"ר א. פורז; אתם רוצים אולי בסעיף 19 להוסיף הוראח.

א. שמשוני! אני חושב, שזח יתית דבר מאוד מסובך, ולמעשה
לא יבוא לכלל יישום, עד שהשר יקים תקנות
כולנו יודעים לגבי כל מתקן מוגן, זה סיפור ש?ולנו מכירים. אני מציע
שבסעיף מתקן מונן יחיה כתוב "מתקן שהמנהל הכיר בו וחפועל לפי תנאי הקמח

והפעלה שקבע''.

חיו"ר א. פורז: עכשיו אני מדבר כמשפטן, לא כחבר כנסת.
לדעתי, ברגע שנותנים לך את האפשרות להכיר
במתקן, אין שוס סיבה, שאתה לא תאמר, כדי להכיר אלה התנאים שלי, זה נוחל

פנימי שלך.

ו מחנסיון שלי בהתקנת תקנות, ואני עוסקת בזח מ. סגו כחו
חרבה, כשאני באח ואני מבקשת לקבוע הוראות
לנכי מתקן לחורעח מלאכותית, למשל, ואני רוצח לקבוע אין יתקינו את
המתקן, אין גותנים לי במשרד המשפטים לעשות את התקנות, כי אין לי סמכות

מפורשת לתקן תקנות. אינני יכולח לדרוש דרישח אס אין היא מעוגנת בחוק.

#
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חיו"ר א. פודו: זו הוראת מינחלית. חמגחל בעצם יכול לפי
שיקול דעתו לפסול או לא לפסול. המנהל רוצח
לחיות הגון. הוא אומר, אני לא סתס 0וסל, ולא 0וסל לפי צבע וזעימיס של
המבקש, אגי דורש תנאים כדי לחמר בנוהל. לדעתי זח פותר לכס את חבעיח.
כל דבר נוסף רק מכביד עליו, לדעתי. זו הסמכות הרחבת ביותר שיכולה

לחיות.

1 כתוב שחמר בו, וכן אז יש לו סמכות ושיקול מ. נזטו1
דעת מאת� מאח� רחב, וחוא יכול להחליט

ולהוציא חוזר פנימי, ולומר שהוא ממר מי שענח כך וכן.

.- הקושי הוא, שאס אתה כותב בחוק שחמנחל מוסמך מ. סגו כהו
לקבוע כללים להקמה ולהפעלת, כל אחד יודע,
לפני שחוא נינקו לפרוייקט, שיש מישהו שאחרי כן ישאל איך תקי0. כאן הוא
לא ידע, הוא יבוא רק אתרי מעשת, הוא יגיד לו תראח חקמתי, וזח נראה

סימפטי.

א. שמשוני 1 הכרח תיא מומנט חד פעמי, אבל זח צעד דרקוני.
אני מציע להוסיף שלוש מליס ''חמר בו וקבע

תנאיס להפעלתו".

ו "מתקן מוגן - מתקן שחמנחל הכיר והפועל לפי חיו"ר א. פורז
תנאים שקבע" ז תוסיף את וח ונראח. נשאיר את

זח כרגע בצריך עיון.

* לגבי מתקן מוגן. יש בחמשך לגמ האחראי על מ. רפלוביץ
מתקן מוגן, ולא מוגדר מי האחראי. אני מציע

להוסיף שגם מגחל השירותים הוטרינריים יקבע אחראי למתקן*.

חיו"ר א. פורז! זח אי אפשר.

ז חנקודח תבאח מתייחסת להגדרת של בעלי חיים. מ. רפלוביץ
מדובר על בעלי חוליות, השאלה תיא איך אנחנו

מתייחסים להדברת עכברים, למשל, להדברת מזיקים בחקלאות.

חיו"ר א. פורז; החוק חל על עכברים בחקלאות, אחר כך נראח איך
תוא חל.

ו אני שואל על עכברים אצלי בבית. אני שואל את מ. רפלוביץ
השאלת לא סתם, כי הדברת עכברים חיא צעד
אכזרי, באיזה אופן שלא יחיה. השאלה חיא אם אנחנו רוצים לכגגוע חדברת

עכברים, על כל מת שכרוך בזח.

; לגבי השימוש ברעליס, נס לעכבר שאצלך בבית, היו"ד א. פורז
חת אינך יכול לתפוס אותו ולהתחיל לחתוך

אותו חתיכות חתיכות ולהתעלל בו, וככה לחרוג אותו.

מ. רפלוביץ. אגי כבר לא מדבר על רעל, רעל הוא חשיטח
חטובת. חשאלח היא מה קורה כשאני מציב
מלכודות, כי אני לא מצליח לתפוס אותו עם רעל, ואצלי בחצר, אגי לא יכול

*
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לתפוס אותו עס רעל. טח קורת אזן אני עבריין לפי תחוק הזח, בעצם, כי אני
שס אותו בתוך מלכודת.

תיו"ר̂  פוךן! אם אתת תיקח עכבר בתוך מלכתת ותתעלל מ,
תעבור עבירח. אס רק תמית אותו, לא תעבור

עבירת.
מ. רפלוביץ; השאלת חיא איזה מלכודות. יש מלכודות שחן
ממלכדות רגל, ויש מלכודות שכל חנוף נתפס
בתוכן, ויש מלכודות שחראש גערף בחן. אינני רוצח לתאר תיאורים פלסטיים.
אנחגו לוקחים פח מקצוע שלם של חדברח של מזיקים, גס בעריס וגס בחקלאות,

ובעצם שמיס לו חרב על הצוואר, חרב של ארגון לצער כעלי חייס.

חיו"ר א. פורז = לא, לא. בעניין זח אנחנו ככלל לא משנים את
חמצנ חמשפטי הקיים. אנחנו לעניין של מניעת
התעללות קייס חוק העונשין חיוס. אס תרצו, מישהו יקרא לכם פח את
הסעיפים. חם םנוסחיס באופן טיפח חי, אבל לא חשוב. א<ן משנים כלום

בעניין חזה.

ו סעיף 2. "איסור התעללות (א) לא יענח אדם בעל מ. בוטוו
חיים, לא יתאכזר אליו ולא יתעלל בו באופן
אחר. (ב) לא ישסח אדם בעל חיים אחד בבעל חיים אחר, ולא יארגן תחרות

קרבות בין בעלי חיים".

ע. עצקןו: אני רוצח להתייחס ל-(א). נאמר פח מספר
פעמים, שאין משגים מצב קייס. נדמה לי שזח לא
כל כך מתייק. אני רוצח לומר למח משנים, ולאור זח לשקול חאם צריד לשנות
את השינוי. בסעיף 495 אני מציע לאור דברי השר למחוק את חמליס "לא
יתאכזר אליו" ולהשאיר "לא יענח אדס כעל חייס ולא יתעלל בו באופן אחר".
אס אתח מוציא את "לא יתאכזר" אתת פותר חלק מן הבעיות. אס אין הבדל, זח
שאתת נתת את הדוגמא, אס חוא תופס את העכבר והוא מתחיל לחתוד אותו, חוא_ מיותר ולא צריך קבילות. אבל "יענה" זח כאשר אתח עושת דבר, אותו דבר כמו

מענת אותו.

חיו"ר א. פורז: מר עצמון תודח רבח. לא.

.- "3. איסור העבדת בעל חייס. (א) לא יעביד אדם מ. בוטוו
בעל חיים שאינו מסוגל לעבוד עקב מצבו הגופני
ולא יביאו לידי אפיסת כוחות. (ב) נעברח עבירח לפי סעיף קטן (א) יואשם
בעבירת גס הבעלים או המחזיק של בעל החיות. זולת אס תוכיח, שהעבירה
נעברח שלא בידיעתו ושנקט בכל האמצעים הסבירים למניעתה." אני עובר ל-4

"איסור חמתה ברעל''.

* בינתיים אישרנו סעיפים 1. 2. ונם נ. חיו"ר א. פורז

מ. בוט01 4. "איסור חמתה ברעל - לא יומת בל חייס
בסטריכנין או ברעל אחר שקבע חסגחל בחודעח

ברשומות אלא אס כן נתן המנהל חיתר לכך."

#
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חייט.מ. ופלזבי*: או<< יש לקבוע שתמנחל יקבע שיטות להמתת בעלי
* זח ישגו לנו בהמשך, אבל אני חושב שיש צורך פורז ^ בזח.חיריר
* סעיף 4 קובע, שלא יומת בעל חייס בסטריכנין. יזי למעשח. אני מציע לקבוע את זח באופן פוזיטיבי.מיוחד. עבירח על חחיות אומרת, שאין נותני0 פת אפשרות להמית גשוס רעלאינני יודע למח קבעו פח סטריכגע באופומ. י̂פ

חיו"ר א. פון! י לא, תקרא את הסעיף. סע<ף 4 מאושר.

המדינה ועובדי הרשויות המקומיות מפקחיטמ. מטוו � 5. "טינו< מפקחים - חמנחל יטנח מבי1 עובדי
לעניין חוק זח."

חיו"ר_א. פור?: סעיף 5 מאושר.

1 "6. סטטיות כמסה וחקירה - ןא) חיח לממונה, חפרווח�ורח הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על חודעח שרשמו*זשתמש ככל חסקנטילת חגתוטת #ןצץ משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודתחדין חפלילי (מעןנר וחימש) ;נזקח חדש), התשכ"1969-0ן (2) יחיו רשאיםבסמכות כאמור - (1) תחייגח לחט סמכויות שוטר לפי סעיף 2 לפקודת סדר(למפקח כאסור תחיה סמכות לערון חקירות על עבירות לפי חוק זח� בחשתמשסלוזיכגס לחצריס של אד0 אלא לפי צו חיפוש מאת בית משפט מוסמך; (ב) 5ממונחעבירת ע< חוק זח רשאיס הם להיכנס לכל מקו0 ולערוד בו חיפוש; ואולם איןלמפקח או לשזטר יסוד סב<ר להניח כי געברחק. בוטוו
מכוח סמטת זו."

י. אני מציעח שבמקום "בית משפט מוסמך1 תכתוב "בית משפט שלוט*/ כפי שכתבת לאחר מכן.ל. משיח

חיו"ר א. 3ור1; בסדר. סעיף 6 מאושר.
* *7. גאמני בעלי-חייס - חשר לאיכות הסביבה, לנגד עיניו עבירח על חוק זח, לחזדחות בפגיו: מי שגדרש להזדהות כאמורשתציג תעודת מינויו כנאטל בעל חיים, לדרוש, לצורך הגשת תלונה, סמי שעברכל אדם לחיות גאטן בעלי�חייס. גאמן בעל חייס שמונח כאמור, רשאי, לאחרבהסכמת מפקד מחוז במשטרת ישראל, רשאי למגזתמ. בוטוו

חייב לעשות כן."

ו
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א. משורר! אתת ודאי יודע, שנאמר נבר בעבר, בהצעה
הקודמת לפרק א*, שדן בהתאכזרות לבעלי חיים

ואחר כן סווג פרק ב* ניסויים. אינני רואח פח את החלוקה.

היו"ר א. פורז 1 אני כבר אומר לד, שגאמן בעלי חיים לצורך
סעיף 7 זח רק לנבי פרק אי, ואינו ש<<ד
לעניין ניסויים. חחערוז היא נכונה, וזיא במקומה. לגבי כניסה בתחום של
ניסויים, נדון בעניין לגופו, אין כוונה על ידי אישור סעיף 7 להשליך

רזשלכח כלשחיא על חדבד חבא. זח לא חל.

א. משורר! אנחנו כל הזמן טוענים, שכל גושא חיות ניסוי
הוא חלק מחוק צער בעלי חיים, כי הנושא הוא

צער בעלי חיים ולא עצם הניסויים.

; נכון פתפי משורר, אבל יש פח שני דברים. חיו"ר א. פורז
אגחנו מדברים על אפשרות של נאמן בעלי חיים
לבקש להזדהות בפגיו, לצורך הפרק הראשון אגחגו מאשרים את זח, לצורך חפרק
השני נדון בזח. על ידי אישור חסעיף חזה לא קבענו עוד מאומת לגבי השלב

הבא.

.- אנחנו מתכוונים לשלב את שני הפרקים בחוק מ. בוטוץ
אחד, וכל מה שכתוב כאן יקרא פרק אי, יעשו
תיאומים בהתאמת, ויהיה כתוב בסעיף הזח "לצורך פרק זה", כך שזח לא יחול

על אחדים.

1 מר בוטון, רשום לך הערת, שאנחנו נוודא את זח חיו"ר 1< $ורז
שלא יווצר בתקופת הביניים מצב, שאנחנו לא
רוצים אותו, שבתקופת הביניים סעיף 7 יחול על פרק אי. רמתי, ההערות
נכונות, חן מוצדקות, חן לקוחות בחשבון, ואכן כך יחיה. אנחנו נדאג לכך.
הכנסת הסמיכה את הוועדה להביא את החוק חזה למליאת לקריאה שניה ושלישית,
נאיץ את שלב בי, ואז נביא את הכל כמקשה אחת. חיתח כוונה, עוד לפני- פרקים פרקים. יתכן שזח יעשה, ויתכן שזח לא יעשה. יכול לחיות שאנחנו

יציאת הכנסת לפגרה, להשתדל להעביר אותו.

ל. משיח: הערת אתת, בקשר להסכמת מפקד מחוז במשטרת
ישראל, הבעיה בקשר לתפקיד חזה, זח שזח תפקיד
טריטוריאלי. אני לא מציעה להוריד את המשטרה חס ושלום, אני רק אומרת,

שאולי לא זח האדם המתאים.

. לא, מפקד מחוז, זח נאמני נקיון. הסיפור של חיו"ר א. פורז
נאמן בעלי ח"ס בא מנאמני נקיון, ושם זח

מופיע ככה. אנחנו משתדלים ללכת לפי מודלים קיימים.

מ. אליהו ו בהתייחס לחעתת של שר החקלאות מקודם, אני
פוחד, שעל ידי מינוי כל אדם שהוא לתפקיד הזח
יתחילו ובצדק במקרים מסויימיס, על אף דברי השר, ללכת ולעצור מכוניות
שמובילות תרנגולות, שמובילות בקר וכדומה, ויציגו תעודה, ומותר לחם,
וידרשו להזדהות וכדומח. כאשר אנחט ממונים לא על ידי משרד החקלאות, אלא
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לאתר ששיניתם את וח ממונים עכשיו על ידי השר לאימת הסביבה, לאן הדבר
חזה יוביל אותנח

חיו"ר א. פורז ו תשובתי היא, שהוא לא יכול לעצור שום מכונית.
הוא יכול רק לבקש הזדהות ממישהו שעבר לנגד
עיניו עבירה, וזח בדיוק לפי המודל של נאמן נקיון. אנחגו חושבים

שהתעללות בבעלי חייס איננה דבר פחות חמור מזריקת נייר ברחוב.

סעיף 7 מאושר.

מ. בוטוו: "8. תפיסת בעל חיים (א) הממונה, שוטר או
מפקח רשאים לתפוס בעל חיים שיש לחם יסוד
סביר לחשוד שנעברה בו עבירה לפי סעיפים 2 או 3 ולהעבירו למחקו מוגן,
אולם אין לתפוס בעל חייס בחצריס של אדם אלא לפי ונו של שופט בית משפט
שלום. גב) תפיסת בעל חייס כאמור בסעיף קטן (א) יכול שתעשה על פי צו של

שופט גס על ידי נאמו בעלי חיים שהוסמך לכד על ידי הממונה."

= אנחנו מאשרים את סעיף 8. היו"ר א. פורז

מ. בוטוו ו "9. תודעת על תפיסת ושחרור - 1א) תועבר בעל
חיים למתקן מוגן ימסור האחראי למתקן או מי
שהוסמך על ידיו, הודעה לבעליו או לנגחויק בו, ככל הניתן בנסיבות חעגין
(ב) ביקש בעלים או מחזיק של בעל חייס הנמצא במתקן מוגן לתחזית לרשותו,
יוחזר בעלי החיים אילו לאחר שהתקיימו כל אלה! (1) בעל החיים נמצא במצב
גופני ראוי להחזרה,- 21) המבקש שילם את ההוצאות המוטלות עליו לפי סעיף
) (3) המבקש הפקיד אצל חממונח, התחייבות בנוסח שקבע המנהל, כי לא 0ג

יעבור על הוראות חוק זח."

* בסעיף 8 (ב) צריך להוסיף "שופט שלוס". _ מ. סגן בהו

חיו"ר א. פורז ז בסדר, אנחנו מתקנים את 6 (ב). הכוונה היא
שבב' יתיח כמו בא'.

א. סלמוגיזי * אגי חייתי מוסיפה פה, שאס הוא לא יעמוד
בהתחייבות שלו לאחר מכן, למשל - יכול לחווצר

מצב שמישהו יתתייב לשלם, יוציא את בעל החיים ויתחיל הכל מהתחלה.

א. שמשוני י. לא. כי כתוב ''התחייבות בנוסח שקבע המנהל".
והמנוזל בחתחייסות קובע בדיוק את התנאים של

מה שיקרת לו חלאה. �

1 לאור דבריך, פרופ' שמשוני, באמת יתיח כתוב חיו"ר א. פור*
כך, כדי שזח יחיה בנוסח ההתחייבות, הוא
מתחייב שלא לבצע עבירות נוספות. ואס הוא יבצע, והוא מודע לזה, חכל יכול

להתחיל מהתחלת, ואז הוא ילקח ממנו.

9
#
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מ. ופלוני! מדברים על החורת בעל חיים שנמצא במצב גופני
ראוי להחזרת. א(י מבקש לקבוע פח מי <קבע
שהוא ראוי להחזרת. חשוב שלא תחיה פת התעמרות של נציגי ארגונים, אולי

א(שי0 שאינם מוסמכים לכך.

? אני חושב, שהאחראי למתקן הוא הקובע. היו"ר א. פוט

מ. רפלוביןי! השאלה היא מי אחראי על המתקן, ואם הוא מוסמך
לקבוע דבר כוח. לצורד תעניין פח צריך לקגוע
מצב בריאותי של תחיה, ואני חושב, שלא כל אדם מוסמך *?בוע מצב בריאותי

של חית.

. שדוו ו עדיין חסר לי כאן שיקול הדעת במקרים ת.
דרסטיים, ויש כאלח, שבן אדם מתעלל בצורה
אכזרית ביותר לבעל חיים, ושאסור לתת לו עוד ציאנס, יש מספיק מקרים

כאלח.

ו זח כתוב בסעיף 12 (א). על אף חאמור בסעיף 9 מ. בוטוו
אחראי על מתקן מוגן, שיש לו יסוד סביר
שהבעלים המחזיק יעברו עבירה, רשאי הוא לא להחזיר את בעל החיים לבעלים.

נגיע לזה, העניין הזח מוסדר.

> סעיח 9 מאושר. תיו"ר א. פור?

אישרנו.

* "10. תשלום תוצאות - הבעלים או המחזיק של מ. בוטוו
בעל חיים שתובא למתקן מוגן לפי סעיף 8, ישא
בחוצאות חובלתו למתקן המוגן, חזנתו והטיפול בו, כפי שקבע חמנחל בכללים
ורשאי מי שחוציא התוצאות או מטעמו, להיפרע מחבעל או מחמחזיק." זח כדי
_ שלא יחזיק סישחו במתקן נעל חיים במשך שנח, ואחר כן יבקשו את הכסף. כתוב
כפי שקבע חמנחל בכללים, הוא יקבע בכללים גניח עד 60 יום, ומעבר לזח
תמתקן המוגן כבר ישא על חשבונו. אנחנו משאירים את זח לקביעת המנהל

בכללים, ולדעתי זח בסדר בתור חקיקת משנת.

חיו"ר א. פורן: זו חקיקת משנת מחסו! הגמון ביותר. אלח
כללים, אפילו לא תקנות. אנחנו משאירים את זח

בידי חמנחל. ואני חושב שזח סביר.

מ. רפלוביןי; או<< כדאי לתת פח אפשרות לבעל החיה לוותר
עליה, כדי שהוא לא יצטרך לשלם. שכן, אם

מחזיקים לו את חחית במשך שנת, הוא צריך לקולם כסף רב.

חיו"ר א. פודן. בהחלט איננו מוכנים לתת לו את הסמכות
חזאת. אם גזישוזו שהתעלל בבעל חיים
והחזיקו לו אןתו שם, הוא חייב לשאת בהוצאות. חמנתל יקבע בכללים תקופח
מקסימלית. נמצא פח המנהל, לפחות הנוכחי, תוא יקבע את זח בכללים,

והכללים יחולו גס על מי שיבוא אחריו וזה גס לגבי טיפול רפואי.

>
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ת. שדה; האס משתמע מחגגסח חזה, שבעל חיים לא <וחזר
עד לאתר חתשלוסו

. כן ודאי. בסעיף לפני כן כתוב, שהתנאי לחעברח מ. ביטוו
הוא, ששילס את התוצאות המוטלות עליו. בסעיף
/ (2) כתוב "חכובקש שילם את ההוצאות המוטלות עליו על פי סעיף 10", נ /  9

ווה תנאי מוקדס לחחור בעל חחייס לבעליו.

מ. בוטוו י. "11. העברת בעלות בבעל חיים - (א) נמסרה
הודעת לפי סעיף 9(א), והבעלים או המחזיק לא
ביקשו את בעל חחייס תוך 20 ימים מיום שנמסרה לו החודעח, ייחשב בעל
חחייס כבעל חיים שאין לו בעלים והממונה רשאי להתיר למסרו לאחר! לא ניתן
למסור תודעה כאמור, יימנו 20 הימים מיום העברת בעל החיים למתקן המוגן.
(ב) נמסר בעל תחייס לפלוני תינתן לו תעודה על כך על גבי טופס שקבע
חמנחל ובעלות של אדם אחר עליו תפקע. (ג) על אף כל האמור בסעיפים קטנים
(א) ו-1ב> רשאי בית המשפט, מטעמים מיוחדים שירשמו, להחזיר את בעל חח<יס

לבעליו."

* בסעיף 12 מדובר על 0ג יום, פח נקוב 20 יום. מ. סגו כהו
אני חושב שראוי לעשות תקופות חופפות.

.- טוב, גס כ-11 געשה 50 ימים. חיו"ר א. פורז

ת. שדח; כמי שמנהל תחנת חסנר, מתקן, אני אומר שתקופה
ארוכח תסתום את המתקנים. אני מכיר חוקיס
ברחבי חעולס, אין מקומות שבחם מחזיקים בעלי חיים. לא בארת"ב ולא בארצות
אירופח, במשן כל כן חרבה זמן. אדס שבעל החיים שלו חשוב לו מגיע קצת

יותר מתר מאשר תוד 30 יום,

חיו"ר א. פורז! יש שתי אפשרויות, רבותי. אני מתייעץ עס ח"כ
סלמוביץ. אנחנו יכולים לישר את חקו עס 20
^ ימים, או לישר את תקו עם 0ג. אוי חושב שכדאי לישר לפי 20, והסיבה היא,
שבאמת קשח להחזיק ויש עודף בעלי חיים. ואס חעסק לא רץ, ואם בעל החיים
שלו חשוב לו, בתוד 20 יום הוא בא לקחתו. לגבי מי שנוטש אותו למעשח, חבל
לחכות 30 יום בשביל לדעת שהוא נטש אותו. זח אפשר לדעת חרבה קודם. אנחנו
עוברים ל-20 יוס, וכנראה גס ב-12 נוריד ל-20. עוד נראה. אישרנו בכל זאת
את ג', כדי שמטעמים מיוחדים מסתבר שהבעלים חיח צדיק תמים, וכל מיני

דבריס רעים ממת שלא בידיעתו ושלא ברשותו, בכל זאת יש פתרון לעניין.

ע. עצמון; יש כאן ערבוב בין בעלות וחזקת, ויש פח ניסוח
שאיננו עונת לבעיח. יש פח רכישח. סעיף ב*
"נמסר בעל חיים לפלוני תנתן לו תעודה על כן". על מחז על המסירה!
"ובעלות של אדם אהר עליו תפקע". לא כתוב שהבעלות מוקנית, ואס הכוונת
חעברת בעלות, צרין לומר את זח. אחר כך, על אף תאמור ב-ט), "להחזיר את

בעל החיים", מח פירוש להחזירו מדובר על החזרת כעלות.

חיו"ר א. פורז! הוא אומר שגמסר בעל חיים רצונית, תנתן לו ?
תעודה על כן, וזח כאילו רק תעודה על מסירה,
ובעלות של אתר תפקע. זאת אומרת, שיש פח פעולות שבץ בעלויות. "נמסר בעל
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חיים לפלוני תנתן לו תעוזה על כן על גבי טוקס שקבע חמנחל, וכן יקבל
בעלות, ובעלותו של אדם אחר תפקע''.

א. סלמובקי 1 יכולת להיות רשימה של אנשים שחס מועמדים
לקבלת, למסירת בעלי חיים לחזקתם. טי יקבע
למי ימסר בעל תתייסז <שג0 בעלי חיים בעלי ערך רב. יש פח בעיח של תמורת,

צרין פח לחשוב.

קליאק! חממונח על תשרותיס הווטרינריים, הוא יקבע!

. מת זח "חממונח יקבע''ז לפי מח הוא יקבעז א. סלמובי0
לפעמים בעל חיים יכול לחיות בעל עת יב,
ולפי מח חוא יקבע למי חוא ימסור את בעל חחייסז אינני מבינה, תאם פח לא

תחיח שום תמורח בעד אותו בעל תחייסז!

; חנסיון נד"כ מלמד שיש יותר בעלי חיים תיוי'ר א. פורז
שמבקשים מאמץ מאשר לתפן.

א. סלםוביןי! אתם מדברים על כלבים ועל חתולים אבל יש גס
בעלי חיים ממש יקרי ערן, ולפי מח יקבעו מת

ימסרו, ולמי ימסרו, ולפי איזה סדר ילכו?
חיו"ר א. פורז! אנחנו מעבירים תכל למנהל. תאם את חושבת
שאנחנו צריכים לחכגס לפרטים חאלח! הרי חכל
נתון לבקורת שיטתית. למשל, אס המנהל פועל בצורה לא חוקית או מפעיל
שיקול דעת לא נכון, לוקח סוס מרוצים יקר של 100,000 דולר ונותן ותו

למשחו.
ו אתם מתכוונים שבעלי חיים ימסרו ללא תמורה? א. סלמוביץ
למח אותו אדם שמקבל בעל חיים יקר ערך, לא

ישלם תמורתו! אולי לא תמורח מלאת, אבל משחו!
; בדיוק כמו באגודת צער בעלי חיים חיום. אם מיו"ר א. פורז

אדם שרוצח כלב, הוא בא, ולוקח ומשלם.

1 אני חושב שיש בנקודת חכלבת חתיחסות שאפשר מ. רפלוב0י
להעתיק אותה גם לכאן. מדובר על חיח בעלונ ערך
מיוחד, זח סייג לגבי תקוקות התחזקה שלח וכר. אפשר לקבוע גס פח, שאס
בעל החיים תוא בעל ערן מיוחד, אפשר לדרוש תמורתו תשלום שישמש אולי את

הקרן שתחיה במשרד החקלאות.
ת. שדת 1 אני מסכים. מחגסיון שלי הבעיה קיימת. לא
מגיעים רק כלבים עזובים מופקרים, מגיעים נס
כלביס שיש לתם באמת ערך כספי, ואז יש דילמת. הדילמה קיימת למי שצריך
להחליט. הלא אי אפשר לחסיל את זח על חבר כגסת. מי שנוגע לעניו זה
חמנחל, והוא יאלץ להתמודד גס עס העניו חח, בתקלות או בהנחיות. אין דרך

אחרת.

ברחובות שני סוסיס שהתעללו בהם בצורת קשה,£> ר3<!ו3יץי אני רוצח לתת דוגמא מעשית מהשטח. תפסנו

*
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אומנם לא סוס* מרוץ של מאות אלפי דולרים, אלא מדובר שם על סוסי עבודה,
שתגיעו פצועים. מצאת אותם תמשטרח, ואנחנו טיפלנו בחס. חבעליס לא דרשו
אותם במשד תקופח ארוכח, אינני יודע למח. הבעלים הם טיפוסים, (קרא לחם
נרקומנים, שלא בדיוק חיו מודעים למצבם באותה תקופח. בסופו של דבר מכרנו
אותם בממרח פומבית, על ידי חטשטרח, וחצטבר שם סגוס כסף לא קטן. אומנם
לא של סאות אלפי דולרים, אבל בהחלט של אלפי שקלים. חשאלח חיא מח עושים
במצב כזח. את הסוסים תאלח אס חיו מתנים למישחו, זח בונוס כלכלי
משמעותי, וצרין לחשוב על זח. צריך לחשוב גם על הבעלים המקורי שקגח אותם
באלפי שקלים. זכותנו להחרים לו את הרכוש שלו, אבל מניעה לו אולי תמורה

על זח.

היריד א. פורן* רבותי, אני מציע שאנחנו נתקדם. קודם כל יש
פח חעקרון הראשון שאת עוררת פח, והוא - נכון
שקודם כל בעל חיים בעל ערן ימסר כנגד.תשלום, ושלא יחיה פח מצב שמעשיריס
את משחו. עכשיו חשאלח הנוספת תהית, מח יחיה עם התשלום. יש עכשיו שתי
אפשרויות: נקח מקרח של בעל חיים יקר ערן שמישהו התעלל בו, נניח סוס יקר
שהתעללו בו. הוא נלקח מהבעלים המקורי, נמכר לאחר תמורת תשלום, ועכשיו
הגיע חכסף. מת עושים בכסף! תאם הכסף הולך לבעלים המקורי או שהכסף הולך

לטקוס אחר.

. חחוק חוח כוונתו לא להסדיר את יחסי חקגין ע. עצמוו
מחדש. חוא אומר כך.י אתח הפקרת או התעללת,
לקחו את הסוס חוח, מכרו אותו, מנקים את ההוצאות ואתת זכאי ליתרה אם
ישנה. מדוע לנהוג אחרת, אס חוא נמסר כבר לאדם אחר, סיפור אחר, ואומרים,
אתח וזיתה לן הזדמנות לפדות אותו. חעברט את הסוס הזח, תלכח חמורך, רבי
טרפון, כתוב במקורות. ות כאשר געשית פעולה של הקניה לאחר. אבל כשהמנהל
מוכר, מדוע יגרע חלקו של בעל חהפ\, ואס חוא נרקומן ונתון בטישטוש

חושים.

בכן שמישהו מקבל מתנה כזאת, מקבל חיה יקרה.. חיו"ר א. פורז: יש פח שתי בעיות, מצד אחד יש פח איזה אי צדק
- מצד שני יש א< צדק בזח שאל זח שהתעלל בח מתיחסיס לפי דיני חקנין,
ומחזירים לו את הרכוש לפחות. אני מציעי בעל החיים בעל ערן יםסר תמורת
תשלום, ולאחר ניקוי ההוצאות, הסכום שיוותר יוחזר לבעלים המקורי. נלך
לפי דיני הקניין הרגילים. אולי נעמיד אותו לדין פלילי על ההתעללות, אבל
לגבי דיני הקניין, לא נפגע בזכות הקניין. הסכום יעמוד לרשותו, ותסטר לו
חודעח על כן. אס תון התקופה הנקובה, תוא לא ימצא, או שלא יבוא לתבוע את

הכסף, חסכוס יעבור לקח למען בעלי החיים. אס זח כסף רב, יבואו לקחת.

בכפוף להערות חללו אנחנו מאשרים את סעיף 11.

בסעיף 9, אחראי על מתקן מוגן שיש לו יסודפ-"ננטע� "12. סייג להחזרת בעל חיים • א. על אף האמור
סביר להניח שהבעלים או המחזיק של בעל חיים יעברו עבירת לפי סעיף 2 או
5, רשאי חוא באישור מפקח, לא להחזיר את בעל החיים לבעלים או למחזיק
) חאחראי יודיע על כן לבעלים או למחזיק. ב. חבעליס ולהשאירו במתקן המוגן
או המחזיק רשאים לפנות לבית משפט חשלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה
בתביעת לקבל חזרח את בעל החיים � הוגשה תביעת כאמור יוחזק בעל חחייס

במתקן המוגן עד לסיום תהליכים בבית המשפט."

*
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א. סלמובקי: אני חושבת שאם רק התובע יופיע לבית המשפט,
לא ישמע פח חצד של המחזיקים בבעלי החיים,
בנוגע £גדות שתמסר הנוגעת למצבו של אותו בעל ח<ים שהתקבל. אגי חושבת
שמן הדין חוא להכניס לכאן איזשחי פיסקה, שמתיחסת לוח שבית המשפט יזמין

גם את חצד חשני.

,י בודאי, הוא יזמין את כל הצדדים. כל בעיה מ. מטוו
שמתעוררת מומיגיס, וכל אחד מצדו רשאי להזמין

את כל העדים. זח תליך משפטי רגיל.

מ. אליהו! בסעיף 2 מדובר באדם שרוצח את בעל חחייס שלו
חזרח, ומגתל המתקן תושב שלא מגיע לו, או
שהוא צריך לעצור. פת מדובר על שגי דברים ז להמשיך ולהחזיק את בעל חחייס
מעבר לומן, וח עולת עשרות שקליס ליום, ואח"כ אס הוא צריך לחכות עד שבית
משפט יתן לו תור, ויביאו את חעדים, זה ענין של לא רק 30 יום, אלא של
חודשים. לכם איגני צריך להסביר את זח. יש פח משחו שמאריך באופן מלאכותי
את כל התהליך הזח, ואני חושב שאנחנו צריכים לחתיחס לכך. אס מחליטים
שלאדם מסוים לא מגיע לקבל את בעל חחייס, אי אפשר £*מור אותו במתקן,
צריך להוציא אותו, לשנות בעלות, לקחת, להחרים, אבל בודאי לא ללכת, זח

יהפוך לחשבון של אלפים, תשאל את תומי כמה זח עולה.

. אני מאח� מסמם אתך, רק אין לי פתרון לבעיה חיו"ר א. פורז
שאתה מעלה. איננו יכולים לאלץ את בית המשפט
לפסוק מתר. אני מכיר חרבה מאוד הוראות שמת המשפט יתן את החלטתו, ולא

נותן. ומת עושיסז!

מ. אליהו •. אנחנו נמצאים פח, לכן ניתן וכות ללכת בלי
בית משפט.

. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות הוא להסמיך חיו"ר א. פוזץ
את שר המשפטים. עכשיו אגי שואל את אנשי משרד
*~ . המשפטים י. כדי לקבוע סדר דין מקוצר להליכים כאלח, איזו פרוצדורה יותר
מתאימה, להסמיך את שר המשפטים לקבוע סדרי דין מיוחדים להליך לפי הסעיף

חוהז

מ. בוטוו: ח<ח דיון מאוד יסודי בישיבת הקודמת על<ך
שאי אפשר להפקיע בעלות כך סתם, ואם הבעלים
טורח ופונח לבית משפט לקבל את הבעלות בחזרח, צריך בכל זאת בית משפט

נפרד.

* אני מציע לעשות דבר אחר. אני שואל אותך, מר חיו"ר א. מרז
בוטון. אס מישהו פנה לבית חמשפט תוך אותם 20
ימים ולבסוף תביעתו נדחתה, האס אפשר לחייב אותו בחחנאות האחזקה במשך כל

התקופה חזאתז

מ. בוטוו! בית משפט יכול לעשות את זח, בודאי!

* חאס יש סמכות כזאתז תיו"ר א. פורז

*
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ו לבית משפט יש* מ. נזטזו

בשאלת כטח זמן, 30 יום, 40 יום או 90 יוםמ. רפלוגיןי! סגרנו פת את העניו הכלכלי, אבל אנחגו דנים
<ארן חחלין הזח. זח <כו< לחיות גם שנתיים. אנחנו יודעים על חליכיס

אזרחיים שנמשכים יותר.
> יש דין המתעלס. הרי סעיף 11 מדבר על בעלים שמתעלם מבעל ח<יס. זה שלא פנה, למח לא לעשותח. 3ס0י
ל המועד, ולהגיד שיש סמכות לבית סגשפט שלוס להחזיר אותוז אגחנו לא עושים עוול לאותו אדם. ניתן את זח בגתיים נמסירח, ואזלחם דין אחד, חט̂ת

גסדר את עניגי חקגין.
חיו"ר א. פורז -. אף אדם לא יסכים לקבל בעל חיים על תנאי

שיחיה כאילו משפחח אומנת.
ו יש כאן שגי אנשים, אחד מתעלס ואחד מתעלל. יש ספק, ואנחנו אומרים מי זח תיח המתעלל.ח. כספי

רבות*, אישרנו את 0עי1* 12.חיו"ר א. פורז ז יש ילדים בבתי יתומים, וגס הס סובלים.

< וחיה והפסיד, צריך� להחיל את הסיפא לסעיף 11 מדבר על המתעלס, ווח לא גרור, מכילן שפח חית חלין, האיש הפסיד, אתהשאפשר למסור אותו, וזח חסר כאן. סעיף 11ע. עצמוו
צריך אפשרות למתקן למסור, וצריך עיון.

? הרעיון חוא שואת הכוונה, שבסוף המשפט אפשר למסור אותו לאחר. נבדוק את תסעיף ואתחיו"ר א. פורז
�- הנוסח.

ע. עצמוו: ברור, צריד רק לישס את הכוונה הזאת.
ו חייתי מציע לכס לא להחזיר כסעיף 12, לכתוב ברחל בתן תקטנה לחחריס, בכדי שאפשר יחיהת. שדח
להגיש עת הערעור לבית חםשפט חשלום. זח יכול לקצר את העניו.אני מצ<ע לתת לבעלים כזח, שמתעלל או שחשוד כמתעלל, אפשרות של שבועכאמת למסור לאחר. דבר שני, אס תמצא לבצע חלין משפטי מקוצר, מה טוב. אבל
! טוב. אני רק מציע שמשרד המשפטים יודיע לנו ואתם תרצו את זח בחלק* הרגיל, נמחק את זח, כרגע נוסיף כסעיף.זח, סדרי דין מקוצרים, מיוחדים. אס אתם תודיעו על חתנגדותכס הנחרצתששר המשפטים יחיח רשאי, לא הייב, לקבוע סדרי דין מקוצרים להליכים בסעיףלקבוע סדרי דין מקוצרים לתביעת בחלק� כזח. מר בוטון, אני מבקש ממד לגסחאס מוכנים בכל זאת ששר המשפטים יחיה רשאיחיו"ר א. פורז
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סעיו* 12 מאושר.

> "סעיף 13. - כפיית טיפול או תמתח. א. טכח מ. בוטוו
חסמימ לכך, כי בעל חיים חולת או סובל, רשאים חס להעבירו למתקן מונן או ?הממונה או רופא וטרינר עובד ציבור שחמנחל
לצוות על חמתתו, הכל לפי מצבו הרפואי. ב. הסתת געל חיים תבוצע תוך

מניעת סבל מיותר והבעלים או המחזיק <שאו בהוצאות ההמתה,"

א. סלמובי\! אולי אפשר להעיר מה וח חולה או סוגל, ואס
מטפלים בו רשאים להוציא אותו, ואינו מקבל
טיפול ראוי. חייתי מוסיפה פח מח וח חולה או סובל. ואם למישהו יש בעל
חיים חולה או סובל, האס את רשאית להוציא אותו מחזקתו. חחערח שלי היא

שצריך כאן לחוסיף "חולה או סובל ואיגו מקבל טיפול ראוי."

. היא צודקת במאח אחוז. בעל חיים חולח או סובל ואינו מקבל טיפול ראוי, תוסיף את חמלחחיו"ר א. פירו
ויג*. _ "ואינו מקבל טיפול ראוי." בכפוף לוח אישרנו את נ1 אי

למען בעלי חיים במסגרת חמשרד לאיכות חסביבח.מ. גוטוו! "14. קרן למען בעלי חיים - א. מוקמת בזח קח
ב. מטרת חקרן לרכז אמצעים כספיים שישמשו לחינוך, לחסברח, להדרכת, לסיוע
? לאירגוניס למען בעלי חיים ולקידום מטרותיו של חוק זח. ג. כספי הקרן
שנת תקציב לוועדת החינוך והתרבות של הכנסת על פעולות חקרן, הכנסותיההסביבה יקבע בתקנות את סמכויותיה וסדרי עבודתה של חקרן וידווח בסוף כליבואו מתקציב המדינה, מתרומות ומקגסות לפי סעיף 17. ד. השר לאיכות

ותוצאותיה."

ו חייתי מוסיפה נס טיפול רפואי בבעלי חיים א. סלמוביץ
נזקקים, או משחו כזה.

חיו"ר א. ?ורז: כתוב "לקידום מטרותיו של חוק זח", ואני חושב
שזח מלל.

לעניגי כס0יס שמתכוונים לאוצר המדינה איננהי. כחן 1 יש לי מספר שאלות משפטיות. ההוראה כאן
ליעד אגרות או קנסות. אני שואל, האס ההוראה חזו דוחה את חוק יסודותהוראה שסותרת את חוק לסודות התקציב. אינני מדבר על סכום. חתוראח היא

התקצ<ג לועד אגדות ןקגסות, (אס אין כאן סתירח.
. יש קביעח בחוק יסודות התקציב שאגרות שמתקבלות מתקנות חדשות, לא ימומט להוצאהמ. סנו-כהן

המותנית כחכנסח.

להשתמש בתקציב. חשאלח היא אס איגט צרימסי. כהו! שאלח נוספת! מחייבים כאן את אוצר המדינה
להצביע על מקור תקציבי, שוב ' לפי חוק יסודות התקציב.

/
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, מ, בוטןי: בחוק 6< צריכים. בחצעת חחוק אנחנו צריכים
אבל בחוק עצמו לא.

1 מדוע אתם רוצים כאן לחייב את אוצר המדינה גח1 י._
להשתתף בהוצאת, בעוד שיש איזשהו חליךז חרי
ממילא הממשלה מכמזח וסביאה את זח לאישור חכגסת. אס ברור לכם שבמסגרת
המשא ומתן המדינה תקציב לענין כספיס, לא חייתס מחייבים אותנו בחוק.
מדוע מקימים קרןז ואם אתם כבר קובעים קרן, צריך לקבוע כאן את חברי
הקרן. מדובר כאן בכספי המדינה, כפי שקיים בקרן חנקיון, וקרן זיהום. יש

נציג של פנים, נציג של איכות סביבה, נציג אוצר, ונציג השלטון המקומי.

קריאה; אפשר להוסיף פח שהשר לאיכות הסביבה יקבע
בתקנות את הרכב הקרן, את סמכועתיח וסדרי

עבודתה.

תיו"ר א. פורז: בסדר גמור, תרשום לך את זה כבקשה.

י. כתו; חשאלח חיא אם בסעיף ב. כתוב "ולקידום
מטרותיו של חוק זח." חשאלח אס "קידום
מטרותיו של חוק זח" כולל בין היתר את השכר של המפקחים, ואת הוצאת

חאירנון והתפעלה של הנאמנים במסגרת חחוק.

. נבדוק את זח, יכול לחיות שכן. אס חיו שואלים חיו"ר א. פורז
את דעתי, חמתי תומך בזח שמשרד החקלאות מוכן

להדגיש עוד יותר מפתחים ויותר משאבים, ושהוא יקבל חלק מהכסף.

מ. בוטוו 1 בכוונת כתבנו באופן כללי, מפני שלא רצינו
ליעד ולתמוך בגוף זח או בטף אחר.

* אני חייב ברשותן להביע את עמדת משרד האוצר. י. כהו,

אנחנו מתנגדים בתוקף לתקמת קרן מהסוג הזח.
אנחנו חושבים שחיעוד, אס צריו להיות, צריך לחיות במסגרת התקציב של
המדינה לקבוע. אס הממשלה חושבת ואס חכנסת מאשרת, קובעים תקציב לזה. אין
לחייב אותנו. פשוט איגני מבין מדוע אתס מחייכים אותנו לקחת כספיס
שמיועדים לאוצר המדינה, וליעד אותם במיוחד למטרה הספציפית הזאת. אתח

מחייב אותי את כל הקנסות, לדוגמא, להעביר.

. חשאלח פת היא שאלת ציבורית. במישור היותר חיו"ר א. פורז
רחב, יש פח עמדות שונות, מרכז שלטון מקומי
יכול להגיד ככה, אחר יכול לחגיד אחרת, זח מה שהתגבש, כל מי שאינו מרוצח

מחנוסח, ירשום חיסתייגות.

ו אני חושבת שמת שאמר ד"ר רפלוביץ יכול באמת א. סלמוביא
לעודד את הפיקוח על חחוק, מכיוו שאם יבואו
ויגידו שבאמת קנסות שנגבו בגין אכיפת חחוק במסגרת הרשות המקומית שאכפת
אותו, יכנסו לקופת הרשות המקומית, לצורך המשך אכיפת החוק, זח יכול

לסייע לרשות המקומית.

#
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. לא מקובל עלינו. חיו"ר א. פורז

מ. אליהו: אני שואל, יש לי פח שלושה נוסחים שונים שאתח
אישית הגשת, כולם לחוציא את הנוסח האחרון,
על יוקרן הזאת, וכרגע אגי לא יודע אס חיא חוקית או לא חוקית, אם משרד
האוצר צודק. לא לזח אני מתיחס. החוק חזה מיושם על ידי משרד החקלאות,
ומעבירים את הקרן לידים של משרד לאיכות הסביבה, שבמשך כל החוק חזה אין
לו שוס תפקיד. איפה ההגיון חפסיקתי בדבר חזחן זח טגד של חניון, ואני

בטוח שיתנגדו לענין חזה בצורה חריפת.

חיו"ר א. פורז! רבותי, יכולים לחיות ויכוחים אין סוף. כל מ<
שחולק על הקו הזח יוכל להגיש הסתייגות, באו

נעבור לסעיף חבא.

א. סלמוביץ; הערת שלי, אם יש פח פרוט כזח של חינוך,
הסברח הדרכה וכן חלאה, אני הייתי מוסיפה פת
טיפול בבעלי חיים נזקקים, אני מתכוונת לבעלי חיים שלא נמצאים במסגרת
חאירגונים חאלח, מי שידו אינח משנת למשל להגיש טיפול רפואי לבעל החיים

שלו.

= הגברת סלמוביץ, אגחנו מניחים שתאגודות חאלח תיו"ר א. פורז
בין היתר יקימו לדוגמא מרפאח, שנניח אפשר
יחיח לבוא ולקבל טיפול מסובסד, אבל לא טכל לטפל בפרט, לא יגיש אדם
בקשח וכסו איוח קצבת סעד יניד שיש לו כלב, אינני יכול להחזיק אותו, אגי

מבקש בשבילו.

. אני הייתי כן מכניסת את זח, כדי שיחיה ברור א. סלמוביץ
שהקרן חוו מיועדת גס למקרים כאלה.

, כאשר את אומרת "לקידוס מטרותיו של חוק זח") חיו"ר א. פורז
זח הניסוח הרחב ביותר שיכול להיות. נשאיר את

14, עכשיו 15.

מ. בוטוו . "15. קובלנה פלילית - אירגון בעלי חיים
שאושר על ידי השר לאיכות הסביבה, לאחר
התייעצות עם שר החקלאות, רשאי להגיש קובלנה לבית חמשפט כאמור בסעיף 68
לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב 1982, על עבירה לפי חוק

זח."

למחוק "פרק" לכתוב "חוק". אירנון בעל חיים בסעיף 1 זח תאגיד רשום,
שמטרתו ועיסוקו חננח על בעלי חיים, מניעת סבל מחם ודאגה לחם. נשמטה

בחדפסח המלח "למען".

א. משורר ו הניסוח מטעה, גם ב-15 וגס אח"כ ב-9ג,
אירנונים למען בעלי חיים, למשל אירגוניס
צימחונייס, גס חס יכולים לחיות כלולים בענין. הס למען בעלי חיים. פח
הנושא חוא צער בעלי חיים, וצריך לכתוב אירגוניס חעוסקיס בצער בעלי חייס
ולא אירגוניס למען בעלי חיים, נס בית חרושת לסוית יכול לחיות למען בעלי

חיים.
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; פרופי משורר, כל 0* שהשר לאיכות חסניבח לאחד , הואחיו"ר א. פורז ביחד, זח תמיד מתכון ל"דד לוק'י, לגן הסעיף חזה, עם כל הכבוד, כל מיושניהם יגיעו ליד* חסכמח. אג< באופן אישי מוננגד באופן נחרץ לשני שחסקובע, לאחר חתיעצות, אט מניח שמדובר כשני שרים מבוגרים ןסביריס,הנסיון שלנו עם שגי שרים הוא דבר פרובלמטי. יש פח חובת חתיעצות. שד אחדלאיכות הסביבה לאחר חתיעצות עם שר החקלאות תסמין אותו לחמש קובלנות.קובלנח יכול לחניש רק אירגון שאנחנו יודעים שחוא תאגיד רשום, ושחשרלהגיע. רבןתי, קח�ס כל אנחנ! מדברים כרגע על אפשרות להגשת קובלנה.פח שני שתם שעוסקים בזח, ולא כל אירגון קיקיוני ומטורף ומשווע יןכללחרשם למטרה כל שהיא, וכד* למנוע את המצב הזח לגן עשינו את המסננת. ישדעת סביר, ויאשרו או1 מי שיש לו רלוונטיות. כל קבוצה של אנשים יכולתיאשר אותו, גם אם זח יחית חברת קוקח קולח. אנ* מניח שחם יפעילו שיקולחתיעצות 'גס שר החקלאות החליט לאשר אותו
שרוצח לרשום הסתייגות ירשום.

התלונה, את הקובלנה תגיש הרשות המקומית כפי שמקובל, אין להרחיב אתבאופן מחותי שלא לתת מעמד עצמאי לחיות תובע בבית משקט, אלא להגיש אתלהסתפק בתלונה, והתלונה חזו תטופל. אני יכול למתן את הסעיף, למחוקהמקומי מתנגד למתן מעמד לתגיש קובלנח, אפשרע. עצמן! 8 אני רוצח להצהיר על ההסתייגות, שהשלטון
היריעה יתר על המידה.

ו אני מציעח <מחוק נס את הסעיף, משוס שהסעיף בנושא, מדוע אנחט צריכים עכשיו לפנות לגוף חיצוגי כדי שיגיש קובלנה?אס יש גוף רצילי של עובדי ציבור שיערכו את חתקירח, ויעשו אינ הפיקוחשיטפל בטשא, ושיקקח בטשא, כל חפקחיס חאלח חם אלה שנתנו לחם סמכייות.בטשא הזח, אנחנו יודעים שחמשטרח לא רצח לטפל בנזשא. אירגט טף צינוריהזח נולד בגלל חוקר המעש של הרשויות בט<פ<לל. משיח
? חיה על זח ויכוח גדול, חיח על זח דיון גדול. רמתי אנחנו משאירים את סעיף 15 כמן שהוא,חיו*ר א. פורז

* ההערות של השר, השינויים שנעשו בחוק, אינם— כל מ< שרוצח לרשום חסוליימת, ירשוס. כדאי להקדיש לזח יותר מחשבה.בהעלאת החוק מושגת, ואנחנו יכוליס ליטר מצג שיצור חרבה מאוד קשיים.מצריכים את הענין חזח. המטרה שרצית לחשיגע. עצקנוי
; מד עצמון, <ש לי תעודה של נאמן גקיון. בשביל בסדרן חאס היועץ המשפטי יכול לעכב הליכים!פח עשינו מסננת. אתח תבדוק, מר מטון, חו*ס קובלנה פלילית פרטית היאכי רק מי שבאמת איכפת לל ע<שח משחו. בתקופה הזאת פעמיים רשמתי דוחות.הר< יש כל כך חרבה מפקחים? אנשיס לב<0 בקוף הגיעו למסקנת שתאדץ מזלחסת,מח אני צריך להחזיק תעודח של נאמן נקיוףחיו"ד א. פורז

1 אמרנו שמי שצריך באמת את הסמכות לעשות חיום, ולכן אנחגו חושבים שנכון יחיה להוסיף מגיסקח ''לאחר שקבל אישורוחוא יכול אס הוא מצח להיות הקובל, המאשים, במקום חקוגל. זה חטצגלממשלה בקוכלטת פליליות אין בכלל מעמד. לפרקליט המחוז מוגשת חקובלנח,חעיכונ זוז פרקליט חמתוז, ליועץ המשפטימ. סגו<חו
>
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ז פרקל<ט המחוז לוקח את זח לעצמו, לכך מפרקליט מחוז." יקרו! אחת מחשתייט
כי זח מספיק חמור וזח נראח בעיניו שצריך לטפל, ואם לא, חקובל עצמו

הולך.

חיו"ר >?. פורז: מר בוטון, אני מציע את הסידור חבא: אס
אירנון לבעלי תיי0 מגיש קובלנח פלילית כואת,
הוא חייב בד בבד ענ. חנשת חקובלנח לחודיע על כך לפרקליט מחוז. נניח

שהיועץ המשפטי לממשלח רוצח לעשות עיקוב חליכיס, חאס הוא מוסמך!

ו הוא מוסמך אבל הוא איננו גותג לעשות כך. קריאת

חיו"ר א. פורז 5 אחת הטענות שנטענו פה היא לסקרים כמו
שאירגון בעלי חיים יגיש קובלנח נגד איזת דבר
מאת מאוד שכיח בחקלאות, למשל סוללות, ויבוא חיועץ המשפטי יעכב את מתיק

תזח, וגמרנו את חסיפור.

ע. עצמוו � אפשר למצא את שב<ל הזהב באישור פרקליט
המחוז.

היו"ר ^. פורז: יש פח הסדר מניח את הדעת.

ע. עצמוו! לא אבל צריך פיקוח, אדוני חע"ר.

1 מטח אתה חושש! חיו"ר א. פור1

-. אני חושש מכך שיחיח שימוש בלתי מוצדק כסמכות ע. עצמוו
חגשת חקובלנח. צריך רשות משפטית שתפקח על
חענין. עכשיו אתח יכול לבוא ולומר לי שהשלטון המקומי אינו מספיק יעיל.
אינני מקבל את וח, אבל אם כן, חייתי נותן את חדרך של ביקורת מוקדמת ולא
עימב חליכיס אצל חיועץ הסשפט<. כי מי שיודע מנסיון את עומס העבודה אצל
~ תיועץ המשפטי, יודע שוח כאילו לא אמרנו הרבה. צריך לומר לחניש את תקובלנח באישור פרקליט המחוז. אס חוא לא יקח את זח לעצמו, ימנע את,
תחגשח רק אס תוא יחשוב שזח הטרדת סרק, או שאיו עניו ציבורי, או שאיזון
האינטרסים חוא בולט, במקרה כזה פרקליט חמחוז יצטרך לתת דעתו לעניו ולתת

א<קוור לזה. אני מפרקליט חמחוז אינני לוקח את וח. בבקשה, תמשיך אתח.

מ. בוטוו : יש לנו נוסח מוכן שחכינח מיכל סגן-כהן,
וכתוב פח� רשאי לאחר שקבל אישור לכך, פרקליט

מחוז, לחגיש קובלנח.

? אגחנו מכגיסיס את זח לאחר שקבל אישור של ת<ו"ר א. פורז
פרקליט מחוז, מתון חנחת שפרקליט חמחוז ינפח
קובלנות שחן בנדר חטרדח או בנדר משחו מהפכני. אני רק מצפה מתגברת
ור, שאנחנו עשינו כמה מסגגות חשובות סגן-כתן ומפרופ' שמשוני להסביר ̂'
מאוד, שמטרתן למנוע שימוש לרעח בהליכים נגד דברים שמקובלים בחברה. אני
מצהיר ומודיע שזח לא שייך לניסויים, ואנחנו נטפל בזח בעניו הניסויים.

נעזוב את וח כרגע.

אישרנו את סעיף 15 בתיקונים שדיברנו.

./
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מ. בוטוי; אני קורא את סעיף 15 כפי שאושר� אירגון למען
בעלי חיים, שאושר על ידי חשר לאיכות חסביבח,
ואין פח פסיק, לאחר חתיעצות עס שר החקלאות, פסיק, רשאי לאחר שקבל אישור

לכן מפרקליט מחוז להגיש קובלנה לנית משפט כאמור בסעיף 8 וגו'.

ת. שדחו חמלת "בחתיעצות", אומנם ענית על זח שאינך
רוצח ליצור זאת כאן, אבל הכנסתם את ניגוד
חאינטרסיס בכן שהכנסתם שני שרים לחוק חזח. לפחות ששני השרים יתט דעתם

לוח, ושכן תוכנס המלח "בהסכמת."

! ד"ר שדח, אני מודח לד על חערתך. היא גס חיו"ר א. פודו
אפילו נכונה, אבל אין מנוס, בבקשח, רבותי

אין מנוס אני מנסח לגלות ריאליזם.

ו חחתיעצות עס שרים לגבי עצם אישור חאירגון, א. אבנרי
למת איננה מופיעה בהגדרה! תגידו אירנון

פלוני כן רשאי לחגיש קובלנות, ואירנון אלמוני אינו רשאי.

. יש אירגוניס שאינם רשאים לחגיש. אני כבר חיו"ר א. פורז
אוסר שיש א<רגוניס שאגי מכיר אותם שחם למען
בעלי חיים, וחכל טוב ויפה, רק שחס קיצוניים. לדעתי חס פנאטים ובעלי
שיקול דעת לגמרי לא מאוזן, ולא חייתי רוצח שה0 יוכלו להגיש קובלנות.
אבל מאחר שיש לד פח גם חתיעצות, נס חשר לאיכות חסביבח וגס פרקליט
תמחוז, אס כל שלושת אלת ירדו מהפסים - אין מח לעשות, וגס חשופט קייס

אחרי ככלות חכל,

מ. בוטוי! "16. סייג לתחולה - חוק זח לא יחול על המתת
חיים לצרכי מאכל." "למאכל אדם" צריך לחיות,

"בעל חיים למאכל אדם."

תיו"ר א. פורז: למאכל אדם, תוסיף, בעל חיים למאכל אדם.

א. מיושר: כאן צריך להוסיף שזח לא תל על ניסויים בבעלי
חיים, אבל זה מפורש כאן בסעיף חזח. זח צריד
לחיות עובדח כפי שזח בפרק ב', שזח הגדרה כוללת של ניסויים בבעלי חיים.

יש דברים שלא ברור ההבדל בין ניסוי לבין מחקר בבית ס0ר.

1 אינט מתכוונים לגבי ; בעקרון דבר אחד ברור חיו"ר א. פורז
ניסויים בבעלי חיים לשגות את המצב חמשפטי
הנוכחי על ידי פרק זח, זאת אומרת פרק זח לא ישנה את המצב לגבי ניסוי<ס

בבעלי חיים.
ו לא ברור לי אס זח נכנס לכאן, אבל יכול לחיות א. מיישר
עודף בעלי חיים במתקן. ח<ום נוחגיס להשמיד

אותם. חאס החוק חזה מונעז

חיו"ר א. פורז: לא, חחוק חזה איט טגן על חיים של בעלי
חיים, הוא מגן רק על מניעת התעללות.

*
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א. סלםונ<ץ.י בכל ואת אינני שלמח עס וח. אני חייתי מוסיפה
פח "ובלבד שאותו בעל ת<יס נועד למאכל לאחר
המתתו." כי אתח יכול לקחת בעל חייס שהוא בעצם מיועד למאכל, וסתס לחסית

אותו בחתאכורות. ואז טחז

חיו"ר א. פודו! אני ממן מהנוסח, שהמתת לצרכי מאכל מוגנת.
ליס בבעל תחייס קודם, זח שאפשר גם אס מ̂ת

לאכול אותו בסוף, וח לא משחרר.

£ בוטוו! נגסח שחוק וח לא יחול לעניו או לצרכי מאכל
של בעלי חייס. ננסח את זח באופן שזח לא יחול

אם אתח מטית בעל חייס לצורך מאכל.

א. סלמוביץ! אתח יכול להתאכזר גס בשעת חחמתח.

חיו"ר א. פורז: א<ן ברירת, שוס חוק שעלול להתפרש כפגיעה
בשחיטח הכשרה לא יעבור במדינת ישראל, גס
יבוא בשר לא כשר לא עובר. ח'יכ סלמוביץ, אם את רוצח בעניו חוח לרשוס

הסתייגות ולנמק את זח, תרשמי הסתייגות.

* כמנהל בית מטבחייס, ומתון התחשבות בדת, ת. שדה
חייתי תצת רק למנוע, שבשס חדת <ת<חסו
7^\חיטח כברוטו ולא לסו. השחיטה נטו היא מחוץ לחוק, אבל שזח לא יפריע
מרגע חכניסח שבאה חפרה לבית חמטבחיים ועד לשחיטת, צריך לכתוב שההכנות

£*חיטח כן כפופות לחוק חזה, לדעתי.

חיו"ר א. פורז! רבותי; הסעיף חוח מאושר. חברת הכנסת תרשוס
הסתייגות אם חיא רוצח.

אישרנו את סעיף 16 בחיסונים שדיברנו.

מ. בוטוו! 17. עונשין ויעוד קנסות - א. תעובר על הוראת
סעיף 2, דינו מאסר שלוש שגיס. ב. תעובר על
הוראות סעיפים 5 או 4. דינו מאסר שנח. ג. מי שלא הזדהה לאחר שנדרש
לעשות כן לפי סעיף 7, דינו קנס." (זח בערן 4000 שקל מוס). ד. קנס

שתוטל בעבירת לפי חוק וח ישולם לקרן."

. אני חושב שעונש מאסר של שלוש שניס הוא ב. רוביו
מוגזם, וח לא מתיישב עס מדיניות חענ<שח
שלנו. עכשיו זח חצי שנח. אינני אומר להשאיר את וח לחצי שגח. אבל שלוש

שגיםז תשווה עס דברים אחרים.

חיו"ר א. פורז: אנחנו מדברים על עונש מקסימלי. בית משפט,
אני מניח, לא יפסוק שלוש שנים. אנחנו כרגע

מאשרים את זח. האס יש עוד הערות?

= יש לי רק הסתייגות לענין הקנס. קנס שהוטל ב. אנרסט
בעבירת לגבי חוק וח יועבר לקרן. יש בזח טעס

לפגם, כי זח ידחוף את נאמני בעלי החלים להשתדל להגיש חרבה תלונות.

*
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* . רמתי, עוד חערותז חיו"ר א. פורז

א. אבנרי! האם הסיטואציה הזאת שגובים בגלל בעלי חיים
כשחוגשח קובלנה פרטית, וגחגים סתקנסות,

מכיון שהקרן הזאת, עתידת גס לסייע לדגריס חללו, האס זה מצב תקין.

ת. שדה 6 ח"כ פורז, כאיש שטח מפריע לי הניגוד שיכול
לחוחנר משגי שרים.

חיו"ר א. פורז ו זח עגין פוליטי לגמרי, מח שיעבור יעבור.
בגקשח תציעו את זח, אס ימצא רוב בכגסת לדבר

חחפון, יחיה חדבר ההפוך.

מ. בוטון* "18. שמירת דיניס, חוק זח אינט ג\רע מכל
) בפקודת מחלות דבר באסור בפקודת הכלבת 1954
ע-1955! בעלי חיים (טסח חדש), חתשמ"ח-11983 בחוק להגנת חיית חבר, תתשט1
בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי חגצחח,

חתשנ"ב-1992 ובפקודת תדע 7ג19."

אני מבין שפח יש חערח לסגן מיכל כחן.

א. שמשוני! יש כאן למעשח שתי הערות, האחת חיא לגבי החלק
הראשון. חזברגו כבר את חנושא של הדברת
העכברים, פרופי משורר הזכיר את זח. אינני יודע בדיוק איזח חוק חסר כאן,
אני חושב שזח חוק להגנת הצומת. צריכיק לחוסיף אותו החוק שעל פי<

מדבירים נברנים ומזיקי טבע.

חיו"ר א. פורז! אנחנו מאשרים, שלא חתכוונו פח לפגוע בחוקים
ספציפיים.

א. מיישר! אני מבקשת לחוסיף כאן פקודת בריאות וזעם, אבל
י� 6*ס הזהירות נראח לי שחיח יותר טוב שלא

לפגוע בכל דין, ולא לחשאיר את זח ברשימת שאולי שכחנו בח משחו.

חיו"ר א. פורז: אינני <ודע, כי אס אני לא פוגע בכל דין, הרי
לא עשיתי ולא כלום. תוסיף את פקודת בריאות

חעס. למתת הכל המוסריות שלגו אומרת שאגשים קודמים לבעלי חיים.

א. שמשוני ו הערת חשניח. כד* שניתן יחיה לבצע את פקודת
הכלבת ואת פקודת מחלות בעלי חיים, כפי שחן
חיום במוצעות, אנחנו צו�<כ<ם לחוסיף סעיף קטן ב/ שזח יחיח א. וסעיף קטן
פקודת מחלות בעלי חיים טסח חדש 85, לא יראתו כעובר על הוראות סעין 2.ב', מי שמבצע הוראות רופא וטרינר ממשלתי, לפי פקודת הכלבת 1954, או

חיו"ר א. פורז! עלי זח מקובל. תמסרו את זח, אנחנו מאשרים את
חנוסח תזת. לא חתכוונו פח למנוע מלחמה

בכלבת. בכפוף לשתי תחערות חאלת אנחנו נמשיך את 18.

מ. בוטוו. "19, ביצוע ותקטת - שר החקלאות ממונח על
ביצוע חוק זח והוא רשאי לאחר התייעצות עם

#
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נציגי חאנויגים שחם לדעתו ארגונים יציגים של מגדלי בעלי חיים, עם
הסתדרות רופאים הווטרינריים בישראל, עם ארגונים למען בעלי חיים,
וס השגת ובאישור ועדת החינוך והתרבות של חכנסת, להתקין תקגות לביצועו ̂ו
מטרתו של חוק זח, לרבות בעגין - 1. תנאי החזקת של בעלי חיים לרבות
החזקת בעלי חיים בחנויות לחיות מחמדן 2. תנאי תובלת של בעלי תיים; 3.
אופן המתת בעלי חייס למעט חמתת בעלי חיים לצרכי מאכלן 4. אילוף בעלי
חיים! 5. תערוכות, חצגות ותחרויות של בעלי חיים, 6. טיפול בבעלי חייס

למטרות נוי שיש בו חתוך בריקמח חית." האס פח צריך להוסיף מאכל אדס!

חיו"ר א. פורז; אני חייתי קודם כל מציע שהמתת חיים בדיוק
תתאים את זח לסעיף 16.

.- למעט המתת בעלי חיים שנעשית לצרכי מאכל 0. בוטוו
אדס.

ב. רוביו! יש לי שתי הערות לסעיף הזח. הערה אחת
מתייחסת לדברים ששמענו משר החקלאות. כדי
לענות על מה שהציע שר החקלאות אני מציע שיחיה כתוב פח במקום "רק לשם
השגת מטרתו של חוק זח", איזשהו ביטוי שיראה על איזון בין זח לבין צרכי
החקלאות. אז חייתי אומר לשם השגת מטרתו של חוק זח ובהתחשב בצרכי

החקלאות", או משהו כזח. האס אני יכול לחציע כבר את התערח השגיח שלי?

? לגבי חחערח הראשונה, באיזה סעיף אתת! מ. בוטוו

. במבוא לסעיף 19 כתוב "לשם השנת מטרתו של חוק ב. רוביו
זח ובתתחשג בצרכי החקלאות", כלומר, צרכי

החקלאות חס שיקול לגיטימי לא פחות ממטרתו של חוק זח.

מ. בוטוו: "להתקין תקנות לשם השגת מטרות חוק זח
ובהתחשב בצרכי החקלאות"!

**" ב. רובין: דבר שני, את כל הנושא של ההתייעצות חיית*
מוריד לגמרי. מכניסים התייעצות כזאת רק כאשר
זת נושא ספציפי, שהנושא מאת חשוב, אחרת צריך למעמיד את השר על חזקתו,
שהוא מתייעץ עם מי שהוא צריך להתייעץ, וחוא מפעיל את שיקול הדעת של<

באופן נכון וסביר. לא חייתי מכגיס פח שוס נושא של התייעצות בסעיף חזת.

צ. וייצמו! האס הסעיף של התקנת התקנות מתיחס גס לפרק
0, לפרק חנסויים!

פעם חייתי בחקלטח חיה של תוכנית טלויזח בחו"ל, ושם, כשרוצים מחיאות
כפיים, יש משחו שמעלת שלט שכתוב "מחיאות כפייס", וכולם מוחאים כפיים.
אני כפעס תבאח אביא שלט, וכפעם אריס אותו: "אמרנו את זת, כמת פעמים

אפשר להניד את זת.'י

מ. רפלובי>י: קודם רצינו למנוע התייעצות בין שני שרים
שלחובת אישור, לבין שני אנשים. אמרנו רק

בהתייעצות, ולא באישור, וכאן יש חובת אישור של ועדת החינוך והתרבות.

ו
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סריאח; לא, זח משחו אחר.

היו"ר א. פורז: אני מוכן לקבל את תערתו של עו"ד רובין,
ולמחוק את כל חובת חחתייעצות. זח יחיח רק

באישור ועדת החינוך, וגמרנו את הסיפור.

מ. בוטוו! אקרא את הסעיף: שר החקלאות ממונח על ביצוע
חוק זח, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של
̂ס השנת מטרתו של חוק זח, ובהתחשב הכנסת, רשאי להתקין תקנות לביצועו, 6

בצרכי החקלאות לרבות בענין וגו'.

חיו"ר א. פורז! רבותי, בכפוף לאמור סעיף 19 מאושר. עם כמח
תיקונים.

מ. בוטוו ו "20. תיקט חוק סדר הדין הפלילי - ותיקון
טכני, בתוספת חשניח לחוק סדר הדין הפלילי
[נוסח משולב), חתשמ"ב�19$2, אחרי פיסקת (16) יבוא.- "17 חוק צער בעלי
חייס, חתשנ"נ או ד' לפי חענין, פח כבר אפשר להכניס ד*, בסייגים האמורים
בסעיף 15 לחוק האמור,'1 דתייגו בחוק חאסור זח כל אדם רשאי להגיש, וכאן
יחיה רשאי ל^גיש רק חאירגון כפי שקבענו בסעיף 15. זח מאושר, סעיף 21
ביטול, סעיף 495 לחוק העונשין, חתשל"*-1977 - בטל. אני מבקש רק לומר
לפרוטקול, שאנחנו רושמים לעצמנו, שאס החוק הזח יעלה כחוק נפרד, יווסף

בו עוד סעיף שהחוק לא יחול על ניסויים בבעלי חייס.

היו"ר א. פורז ו אני נ0 מבקש את אישור חוועדח לדבר טסף.
בקריאת שגיח ושלישית, אס נרצח להעלותו כחוק

נפרד, ואת אומרת כפרק אי, לפי הסמכות שניתנח.

סריאח: לא עולה חוק שיחיה כתוב ב\ פרק א'. אם אני
?*"" מעלה את זה, וח חוק נפרד, אביא את השני,

ואעשה מהכל חלק א* וחלק ב<.

תיו"ר א. פורז ו אני חייתי מציע בכל מקרח, שזח יחיח לנו
באישור. אינני רוצח שהסמכות להגשת קובלנות
פליליות פרטיות תתחיל בחוט, חייתי רוצח שיתחילו בפרוצדורה עוד ששח
חודשים, במקרה כזה, אס נחליט לחניא אותו פרקים פרקים, המועד שבו אפשר
יחית להגיש קובלנה פלילית פרטית למת המשפט, תחילתו בעוד שישה חודשים
מהיום. בכפוף לכל הדברים חללו אנחנו מאשרים את החוק הזח סופית לקריאת
שנ<ח ושלישית. עוד נשאיר בידי יו''ר הוועדה, שאגי רק ממלא מקומו, את
שיקול הדעת תאם להביא את הפרק הזח בנפרד או שאנחנו נפעל בפרוצדורת

הרגילה, ולקראת חישיבח חבאח נעסוק בפרק תבא של פרק הניסויים.

< אמרת קודם לחגיש בכתב את ההתנגדות ולנמק. 0. אליהו
ברצוני לחגיש מה אני עושת.

חיו"ר א. פורז! לא, הסתייגות לחוק יכול להגיש רק שר או
ח*'כ.
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מ. אליהו < בצורה מאוד אלגנטית העברת את התלונות.

. הסתייגות פורמלית לחוק יכול להגיש שר או חבר חיו"ר א. פורז
כגסת. אולי יש חבר כגסת שתוכל לרתום אותו
לעניו, אבל אני חושב שאם זה נוגע למשרד הוזקלאות, ממילא כבר משרד

החקלאות יעשה זאת.

מ. אליהו! רציתי להגיש הסתייגות, ואתת אמרת שאמש את
זח בכתב.

חיו"ר א. פורז 8 באיזה הסתייגות מדובר*
ו

מ. אליהו ? ההסתייגות היתח לזה שכל החובות חלות על משרד !
החקלאות, ואת הקרן שצריכה לממן חלק מהס |
מעבירים למשרד שאין לו כל קשר לעניין. ;

* אני מציע לן לשכנע את אנשי משרד החקלאות. אס חס ירצו לרשום בעמן חוח הסתייגות, חסחיו"ר א. פורז
ירשמו.

מ. סגו-כח!; מת בדבר בקשתו של שר החקלאות! חיא תחיח
בטסף למה שכתבנו לגבי התקנות. התקנות באות
להסדיר מכאן ולהבא, אבל אם שום דבר איננו מוסדר, וגס הקפדנו יותר בגושא
הקובלנות, יחד עס זה עדיין אין פח פתרון לשיטות מקובלות בחקלאות, זה

עדיין יכול לחיות היום עגירח, ושר החקלאות תציג את ות,
; לשם כך יש לנו כל המסננות, וגם הוספנו, היו"ר א. פורז
שניקח ממשרד החקלאות את כל מת שאפשר למעט
דבר אחד, לבטל את תחוק, כ< זח לא אומר שחקלאי רשאי להתעלל בבעלי חיים,
שאפשר חיה ללכת בכיוון זח, וחייתי מצפה משר החקלאות שלא להגישאין דבר כזה. אני חושב שצעדגו לקראת משרד החקלאות מרחק ניכר, המקסימום

הסתייגות. בענין הקרן, בזה כבר אני לא םתערג.

ו?*ש<נח ננעלת כשעה 11:00

*
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התרבות םיקיבח ועזת החינוך 1
. 0*ו בגיסו ת07נ*ד (25 בסאי 1994*. מזעה 09100 יום רביסי

נכחו:

ייר ו הי חברי הועדה; א* פורז - 
א' סלסוביץי

ה במשרד י ג ו ל ו י הב סו זמנים: ברוריה אגרסט - מקקח על 
החינוך והחרבות

החרבות סויד דורית מורג - משרד החינוך ו
יד גלוריה וייסמן - משרד המשפטים סו
יד רוח אולניק - משרד הסשםסים סו
ולן - משרך המשפטים נ טו�ד תמר 

ין רפואה ראשי יועץ משפטי טל קצ ן ליבםן -  לירו
טו*ד סירה היבנר - משרד הבריאות
דיר ז�לינה בו נתנוון - משרד הבריאות
יד אילנה מיישר - מטורד הבריאות עו
עו'ד סיכל סגן-כהן - משרד החקלאות
עויד חמי מור - משרד החקלאות

, פרופ' שמשוני� - מנהל הקורוחיס הווטרינרים
משרד החקלאות

ד�ר יאיר דגני - ראש אגף מדעי החיים, משרד המדע
פרוסי רמי רחמימוכ - יו"ר הועדה למחקר רפואי בנושא

צער בע�ח
"ז רחל אדם - לשכה משפטית של המשרד לאיכות עו

הסביבה
ד"ר מנשה אנדרי - אגודת נח
"ד אהוד פלג - אנודח נח עו
מאשר. שריד - אנודח נח

נציג — תומי שדה - וטרינר בעירית ירושלים, 
הסתדרות הווטרינרים
דיר אמנו ו מיכאל - התאחדות התעשיינים

אסתר ברק - יועצת משפטית של ור'ה
דיר אהוד זיו - ועד ראשי האוניברסיטאות

יינר - הסתלקה לפסיכולוגיה ו פרוקי אינה 
באוניברסיטת חיא

ואל - נציגת מועצת הפסיכולוגים דפנה י

יוקנ? םש9ס*: מי בוטון
ליועץ המשפטי עי שסירב - עוזרת 

י נידלי י מזכירת הו3דה: 

רשמה! אי סלהבח

ן הגדרת שליחותו של קו תי ) פאים הווטרינרים  סדר היו0! 1. הצעת חוק הרו
, החטנ�ד-1993. ושל תה'כ א* פורז) הרופא הווטרינר)

עמוד 6) י חיים. (של חהיכ אי פורז) ( 2. חוק צטר בעל

/1^5
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חוק מנר בעלי-וז"ם (הה* ב אי פורז)

ר אי פורז! י היו

-חיי0. סכשיו אנחנו עוברים לנוקזא הבא: צער ב<נלי

לי ליבמו;

. חסכתי שסיימנו. מה שמתבקש זה לראות את הנוסח הסופי

"ר אי 9ורז: היו

זה עוד איו לנו.

אי פלג:

צעו הו בסופו בנושא של הפיקוח נשארנו באי-הסכמה. ראינו שצורות הפיקוח שהו
עול דבר פיקוח ק"י המבצע, עיי גורמים שכפופים לקור הבטחון. אנחנו דיברנו על
הצורך בפיקוח חיצוני לפי כל הנורמות הנהונות במדינה היום. הנקודה הזאת לא

נסגרה.

לא נסגרה נס הנקודה סל מטרות אסורות. זאת אומרת השאלה העקרונית. האס
ניחן להשתמט בבעל החיים כדי לייצר פגיעה בבני אדם ולא הגנה עליהם.

לי ליבמו:

בנקודה הראשונה שהזכרת, שהפיקוח יהיה ממערכת הבסחון, אבו יש מחלוקת אבל
הרי לא אני ואחה נכריע בה.

אי פלג:

קת, לא סגורה. לכו הבעיה נשארה במחלו

ייר א* פורז: ו הי

, אני רוצה לומר לך שאני יכול להביו את הקסדה האומרת, שמותר סר פלג
להגו ניסויים שמסרתם לשפר את בריאות האדם ו ים כדי לערוך  י חי ~ להשתמש בבעל
עליו אבל אסור לעשות ניסויים בבעלי חיים שמטרתם ניסוי של כלי נשק טססרתס
י חומך נ נ להרוג בני אדם. זה דבר מאוד יפה כשלעצמו. אבל אני אוסר לך שאני אי
בזה, לא מטוס סאני לא רוצה להיכנס לשאלה המוסרית. ברור לי לגסרי שזאת גישה
נאיבית שאיו לה סיכוי לעבור. אס אני אציע היום שמערכת הבסחון ביקראל לא
גית לו ו בי יים בבעלי חייס שמסרתם בדיקה של כלי נסק או נשק לוחמה  ניסו תבצע 
, אז גס אס אני ארצה להעביר את זה איו לזה סיכוי לעבור. אחד הדברים וכד�

טואני לא אוהב לעקוות זה לדפוק את הראש בקיר.

אי פלג!

כנגד האמצעים של אויבנו אנחנו צריכים לפתח אסצעי הגנה. אני לא נגעתי
י הגנה צריכים להשתמש בבעלי חייס, בנושא של אמצעי הגנה. אס לצורר פיתוח אסצק

ו. דבר שנס עליו אנחנו חלוקים, את זה אני אוכל להבי

יר אי פורז: ו הי

אחת הטענות היא שאתה צריו נשק מרתיע. כשיט לד נשק כימי אז אויבך יודעים
שאס יזרקו עליך, אתה תזרוק עליהם. אחר. לאו דוקא מפתח רק מסיכות.
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אי 3לג:

אני רוצה להביא דוגמא. עד לפני כמה שנים כי מתגייס מירון לצה"ל היה צריך
לחזות במסגרת יסורי הקליטה שלו כסרט קונו מראים כלבים בחדר קבו מוזרמים גזים
דגנוח 9זי החיילים לצורך בשימוט רעילים. תסבו שהסרט הזה יתרום להכרה ולםו
כמסיבת אביב. הסרט הזה כבר מזמו לא מוקרן, בקורס חובשים היו מנתחים כלבים
ושמענו סזגם הנוהל הזה נפסק לאחר שמצאו ©הוא סיותר. הרבה אמיתות לכאורה שהיו
גע לפיתוח אמצעי ו בנ סאבו התגלו במלוא מערומיהן ומסתלקות מן העולם, ובצדק. 
הגנה אני אביו את הניםוק שיך, למרות שאני מתנגד. אבל פיתוח חומרי הרג חדשים
וגם חברי הכנסת , אני חושב שהדעת לא סובלת את זר,  י חיים תוך גרימת סבל לבעל

לא יקבלו אח זה.

ר אי פורז; י ו הי

, אחה מוזמן למצוא חבר כנסת שיהיה מוכן יהניט הסתייגות ברוח זאת עו�ד פלג
י להצליח. אה ישכנע. אני לא חושב 9י0 לו סיכו י ולנסות במל

אי פלג;

זאת היתה נקודה אחת. נקודה טניה, שמסכים איתי לירון ליבמו שנשארה
במחלוקת, היא הנושא של הפיקוח.

ר אי פורז; י ו הי

אנחנו נכריע בה, אבל יא טכשיו.

ו אסורים נ י הי לדאבוני לא הספקנו להכין את כל הנוסח החדש טל כל הסעיפיס. 
להעביר לכם סיומה של כל מה שנוסח. -על מנת שתוכלו להביע את עסז�חכס, ולא

הספקנו לעשות את זה. עשינו בערד מחצית ונם היא לא שלמה.

יו0 שתי נקודות שאני רוצה להעלות . אנחנו עוסקים בחוק צער בעלי חיים
במכלול הרחב. נכון שעכשיו זה קטע הניסויים אבל אין סוס מניעה קיא נעסוק נם

. ן ו י ד בקטעים אתרים. יש שתי נקודות שעולות והייתי רוצה יקיים בהן 

השאלה הראשונה היא האם אנחנו רוצים קנושא התעללות בבעלי החיים יהיה נס
בנדר ©ל עוולה אזרחית. המשפטנים שיושבים פה מבינים יותר טוב מה אני אוסר.
כרגע המצב הוא שהתעללות בבעלי החייס היא עבירה פלילית. סדובר על מצב טבו
, נניח איזה מופע. אס נניח שמופע התנינים בחםח נדר הוא בנדר התעללות אז אפשר להעמיד לדיו פלילי~ אתה יודע שמישהו הולר לעשות דבר שהוא בגדר התעללות
יבקש את אלה שהתעללו יאחר הפגיעה. אבי אין כי אפשרות כיוס יהגי0 צו מניעה ו
י מניעה עי עבירות פייייוח. אס אנחנו ו צו הפסקת ההתעייות מראש בניי שאיו 
הופכים את זה נס יעוויה אזרחית תהיה אפשרות לגוף שנזעוניו בזה ייכח יביח
יב סחו זכות עםיזה יארגוניס יםען יחי . מצב כזר, נס  משפט ויבקש צו סניעה אזרחי
בעיי החיים, כי הרי יא יבוא התנין יבית המשפט יבקש צו מניעה, גס יא הייתי

רוצה שהוא ייך.

השאיר, היא האם מן הראוי יעשוח את זה. הוגשה בקשר. יבית המשפט בעניו הזה
, שי אי זכות עמידה. זר, ריוונטי יחלק ובית המשפט דחה אותה מחמת הטעם המשפטי

הקודם שי החוק אבי כשנסיים את החוק כבר יא נוכי יחזור אחורנית.

אי זיו;

אני הבנתי שו&זוק ההוא כבר אושר בקריאה שניה ושיישית.

היו"ר אי 0ורז;

מאחר וזה פרק אפשר גס שם יתקן. הרי אפשר יתקן כל חוק.
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אי מיכאל:

ויש היררכיה שלמה. בנושא שלנו יש ם ו עצה 

ר אי פורז: היו"

המועצה סוסקת רק בתחום טל הניסויים. פה לא מדובר על ניסויים. אנחנו
מדברים בקטע ההתעללות הכללית.

רי רחמימוב:

צריכה להיות לזה הגדרה בצורה מאוד מפורשת כי אחרת יבואו כל מיני ארגונים
ויתבעו להפסיק את המחקר.

י פורז: יר א ו הי

אנחנו מדברים רק על הפרק הראשון. הכוונה היא שזכות העמידה תהיה רק לגבי
בקש צו , כי אחרת מיטתו י ן. את ו1אר החלקים נשאיר בקטע הפלילי הפרק הראנו 
קרה. אני רוצה לשאול מהי העמדה . לא הייתי רוצה שזה י י סו י נ מניעה אזרחי נגד 

של כולם.

לי ליבמו;

נזיקית אני חושב שיש איזשהי בעיה מושגית להגדיר את הנושא הזה כעוולה 
ל לתבוע. אולי כו י ו ות משפטית  אישי ניזוק שהוא בעל  לאור העובדה שלא יהיה לך 

נכוו יותר לגשת לתוצאה הרצויה ישר.

היו"ר אי פורז: � ?

ק ו ז י נ ן שמנו על בעל החיים. נוכל לומר שהוא  ההנחה היא שהניזוק הוא ארגו
קטיבית. קונסטרו

לי ליבמוו

אולי יותר פשוט ללכת בדרך ישירה. אם המטרה היא למנוע מעשים כאלה עדיף
נזיקית. להכניס סעיף שיאפשר להוציא צו מניעה כלי להגדיר את זה דוקא כעוולה 
, וכוי י הרחקה  ו צו אולי יק דוגמא דומה לזה בחוק למניעת אליטות במשפחה לגבי 

 שזה לאו דוקא בהקשר של עוולה נזיקיח.
^

י פורז: היו"ר א

ן בעלי חייס לגבי , לבוא ולומר שארגון לםע ו י אולי עדיף, במקום לסבך אח הענ
הפרק הראשון יוכל לפנות לבית המשפט. בואו נשמע נס אח האחרים.

רי אדם:

י אי קובע שבית המשפט רשאי עם�י חוק המים יש אפשרות כזאת. סעיף 20 כג
להוציא צו מניעה זמני כדי למנוע זיהום שעדייו יא קרה. זהו מושג משפטי קייס

בחוקים סליליים שמאפשר לבקש צו מניעה.

מי בומוו:

לסי יש זבות עסידה?

ר י אדם:

בה. למשרד לאיכות הסבי
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ר אי פורז-. היו"

אני רשאי לבקש למשל הוצאת צו מניעה? אני יודע שבעבירות בניה רשאים יו�ר
ר הועדה המקומית ושוטר לפנות לבית המשפט בצו הפסקה � ו י הועדה המחוזית, 

. צו הפסקה מינהלי ואפילו צו מניעת פעולות. אם רואים שי© פעולות. שיפוטי

י וייסכוו; 7

ו עוזר? שם נאמר שממונה ומ9קח רשאים נ נ אי למה סעיף 8 של החוק הקיים 
לתפוס בעיה כשיש יסוד סביר לחשוד שנעברה בו עבירה.

היו"ר אי פורז:

דר. הרי הוא לא ילך להוציא אח ניקח לדוגמא את מקרה התנינים בחמת נ
התנינים משם. הוא נס לא יכול להחזיק בהם.

גי וייסמו:

שהו מחוץ לםערכח יטםל בחיות שהתעללו בהן. י צריך שמ

היו"ר אי פורז; . .

נניח שמישהו רוצה לעשות מלחמת שוורים. הוא מפרסם מודעות בעיתונים, מוכר
כרסיסים ומזמין את הציבור. לכאורה במצב הנוכחי אנחנו צריכים להמתין עד שהוא

מבצע אח זה ואז לבוא, או לחל'< את בעלי החיים מראט. זה הכל דברים בעיתיים.

אי פלג!

וייסמן: כשפנו בבקשה להוצאת צו מניעה נגד קרבות התנינים לשאלה של הגברת 
בחמח גדר, רצו להסתמך בדיוק על הסעיף הזה. היחה אפילו אפשרות להוציא אח
. מי יקבל חניו? כלב שמתעללים בו אתה עוד יכול התנין אבל זה לא היה ריאלי
, מי יהיה סוכן להחזיק תנין? לאור זאת ן י תנ . אבל  ויש מי שיקבל אותו להרחיק 
אנחנו ביקשנו שיכירו באפשרות שלנו להגיש צו מניעה. השופט לא נחו לנו את הצו

בחוק אין שום דבר כזה. המבוקש מאחר ו

ו יסמו י ו ני 

*•- אס נעברה כבר עבירה אז� יעו לך סעיף. איסה תשים אח התנין, זאת שאלה שבאמת
צריך לחת עליה אח הדעת.

היו"ר אי פורז:

הבעיה היא לא אס נעברה עבירה. אס נעברה עבירה, הכל ברור. השאלה היא. מה
קרה אס הולכת להתבצע עבירה. לדוגמא םחליטיס לעשות מלחמת שוורים. בהנחה שזה י
אסור כי זו התעללות בבע"ח. אנחנו לא רוצים ליצור סצב שקודם ימכרו כרמיסיס

שלמו רפורסיס. רוצים למנוע את זה. בסוף הם901 י פע ו ויעשו את המו

גי וייסמו;

ן כדיני העונשין ו סי נ ו אם סוכרים כרטיסים כבר יק לך נסיון לעבור עבירה, 
זה כאילו נעברה העבירה.

היו"ר אי פורז:

על נסי ו ן אני אעמיד לדיו אבל לא אוכל למנוע את ביצוע העבירה. אני רוצה
למנוע אח קיום המוסע.



ועדת החינוך והתרבית - 10
25.05.1994

אי פלג;

המקטרת לא מתערבת.

ייסמן: ו גי 

אני מבינה מקריאת החוק שבגרמניה יש נופים שיש לה0 כלים להתמודד עם זה.
, לא טל המשטרה. כאן זה תפקידו של המפקח

אי 9לג;

ו צריכים להזמין אותה לצורר הליך נ י הי פי של דוגמא. אם  ו י חמת נדר היא 
החקיקה אז קיבלנו אותה. בחמת נדר כל הנופים לא התערבו. לשרותים הווטרינריים
איו הקציב ואדם מתאים אז הם לא מתערבים; המשטרה לא יודסת מה זה בכלל, ואינה
ו אדם, והם לא מתערבים. בינחיס נמשכים טס אי ת הסביבה  מתערבת; למשרד לאיכו
. הקרבות. הגוף היחיד שפנה אל בית המשפט, היה הארגון יחנו לחיות לחיות"
הטופס שאל אותם: י© לכם יפוי כוח מהתנינים? לא? לכו מכאן. איד אנחנו יכולים
להגיש קובלנה פלילית כשמי שצריך לאשר אותנו בקובלנה פלילית עוד לא מאשר

ו איו לו אח האדם הממונה ב0טר7? זה סיפור אחד. , כ אוחנו

מ* סגויכהו;

אני שומעת לראשונה עכשיו את ההצעה הזאת. אני מבינה שהבקשה היא להסמיך את
ן שזו הצעה ו י כ הארגון לםעו בטלי החיים כדי לפנות לבית םטפט ולבקש צו מניעה. 
נש בצורה מסודרת. משרד המשפטים *ו , אני מציעה שזה  חדשה, שלא נדונה עד עכשיו
ונתייחס לזה במועד שקול את זה, משרד החינוך יבדוק את זה, נבדוק את ההשלכות  י

מאוחר יותר. חבל לנהל ויכוח.

היו"ר אי מורד:

יח יוסמך לבקו6 אני מקבל את ההצעה של לירון ליבסו, שיאמר שארגון למען בט
צו מניעה מראש למניעת התעללות. עזבו את הנוסח. אני םציט לכל הגורמים
1 סנן-כהו הציעה מאתר וזה באמת עניו שלא היה לכם זמן שנמצאים פה, כסו שהגב

לחשוב, לשקול אותו ולקראת הישיבה הבאה תודיעו לנו אם נתגבש משהו.

י רחםימוב! ר

ים. רק לגבי י יסו נ הוקסס משהו ממה שאמרת, שהדבר הזה לא מתייחס לגבי 
ים אין התעללות. יסוי בנ ז התעללות לשמה.  ~^

מי סגו-כהו:

אנחנו נקבל הצעה כתובה?

יר אי פורז: ו הי

וכל, אם קייס י לא. אתם תציעו הצעה. אני כבר מנסת: שארנון למען בסלי חייס 
חשש שעומדת להתבצע עבירה לפי הפרק הראשון, לפנות לביח המשפט ולקבל צו מניעה
למניעת ההתעללות. ואז םי שיפר את זה מסתכן שבנוסף לעונש על ביצוע העבירה
ן בית המשפט. מטהו בדומה למה שיש בחוק המים, בחוק ו י ז ב יקבל גם עונש על 

י עסקים. רישו התכנון והבניה, אולי בחוק 

אי פלג:

ד להוראות החוק תהיה עוולה ו ג י בנ מה רע בניסוח האפשרי שפגיעה בבעלי חייס 
אזרחית?



ועדח החינוך והתרבות - 11
25.05.1994

היוייר אי פורז:

תבואו לישיבה הבאה וחחטבו סל שני האספקטים. אפשרות אחת היא לקבוע שזאת
וק עצמו לא יכול ז י הנ לתח זכות עמידה לארגון למעו בע'�ח כי  טוויה אזרחית ו

לעתור. האפשרות השניה היא לאפשר להוציא צו מניעה.

"ד פלנ, תסביר בבקשה מר. יחו אם זה יהיה עוולה לעומת האלטרנטיבה, ננו

אי פלג;

, כמו שאנחנו יודעים. אס הרכה פעמים הנושא של תחנות הצדק הוא בעייתי
אנחנו נשאיר את זר. בצו מניעה בלבד אני חוקזש שההודאה לא תהיה מספקת. קביעת
ההתעללות כעוולה אזרהית תאפשר שבנוסף לצו המניעה ניחן יהיה נם לתבוע

ם על התאכזרות ועל התעללות. י י צו פי

לגבי סבל, כאב, וצער של בני אדם. יק 0סק דין של הנזק יקבע כסו שנקבע 
, לצורך התייחסות בג�ץ בעניו ה7ה בהקשר סול מלחמת שוורים, שבו השופטים ראו

לאמידת הנזק, את צער בעלי החיים כצער בני אדם..

: 1 ? אי םלמובי?

ן רכוקו שנפגע, י נ ב י  פיצו יש פר. משהו מעבר לזה. 

אי פלג:

הבעיה היא שהסתעלל עלול להיות גס נעל הרכוס. הקרן שהוקמה מכוח החוק הזה,
היא קרן ציבורית קזממרתה לדאוג לרווחת בעלי החיים. הפיצוי ילד לקרו.

היוייר א* פורז!

. . לא הניזוק מקבל את הפיצוי אלא צד שלישי ן זה לא בדיוק לסי דיני הנזיקי

; אי סלמוביץי

אס בעקבות הנזק אותו בעל חיים נזקק לטיפולים נוספים מדוע שהבעלים לא
יקבלו את הפיצויים אלא הקרן?

אי פלג*

יש לנו פה מצב מאו7 מורכב. סצ7 אחד עד היום כעלי החיים נחסכו כרכוק. םצז
שני החוק הזה, וסוד לפני החוק הזה, ג0 סעיף 495 בחוק העונשין נתן לבעלי
לחן איו שוס החיים זכות עצמאית כיצורים חייס, להבדיל משולחן לסומל. לשו
תחושות ורגשות, איו סוס אפשרות לגרוס סבל לשולחן. הרבה פעמים מדברים על
הסבל הזר. מצדיק קזתהיה לו התעללות ברכו© אמי בהקשרים אחרים. בעל חייס סוכל ו

, והמחוקק הישראלי הביר בה. זכות עצמאית שחגו עליי

בהמשר ישיר לעניו הזה אנחנו צריכים להביו טבעל חיים לסרוח שיש לו זבות
אין לו יכולת לםםט אותה. צריך שיהיה בו אדם שמתקשר מזפח בני האדם שידאג
לזכות של בעל החייס. בן האדם הזה הוא כל אותס גורמים שנקבעו בחוק, לרבות
י ארגון למען בעלי החייס ובעיקר הארגונים להגנת בעלי החיים. התביעה תיעשה עי
אבל נקום החיה או להגנה על החיה. הפיצוי טידרש יהיה פיצוי על הסבל טנגרם
לחיה. הפיצוי הזה ילך לאותה קרו שבאה לסייע לכל החיות. כמובן אם אותה חיה
י שהתקבל במהלך פיצו פול ההוצאות ילכו מאותו סכום של  ספציפית נזקקת לטי

הסספס.
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ורז: היו"ר אי פ

אתה אומר שבמשפט פלילי רשאי בית המשפס לקנוט פיצוי לניזוק עד סכום
מסוים. אז זאת אומרה שבנוסף לענישה יכול בית המשפט לקבוס פיצוי שילך לקרן

למען בעלי חיים.

אי פלג:

זה במידה ומתקיים הליך פלילי. אנחנו מדברים פה סל הליך אזרחי, בהליך
אזרחי לא קיים הסידור הזה.

די אדם:

אני מציעה שהפיצוי באמת יכנס לקרן במסגרת המשרד לאיכות הסביבה. המטרה קול
הקרן זה באמת לצורך רווחת החיות.

בהזדמנות זאת אני גם רוצה להוסיף שאם יגבו אגרות לפי סעיף 17 לחוק. שנם
הן יכנסו לקרן הזאת.

מי סגויכהו;

אני מבינה שאנחנו חוזרים להתייחס לחוק מכבר עבר והתקבל בכנסת. אנחנו
בעצם מתקנים חוק קיים. כל מה שיש פה הוא במסנרח נושא חדש שלא היה בהצעת
החוק 1 גם הדיון הקודם וגם הדיון הנוכחי]. אני. מבקשת לא לדון בזה כי זו לא
הדרך לדון בנושא חדש. החוק עבר והושלם ונסגר. נושא הזיכוי לא עלה. אלו

נושאים חדשים ששר החקלאות לא התייחס אליהם.

היוייר אי פורז;

אני מבקש שתקבעו עמדה לגוף העניו לקראת הישיבה הבאה על מנת לסגור את .
העניו הזה לכאן או לכאן.

אי מיכאל:

בתביעה אזרחית רגילה האזרח הניזוק מקבל את הפיצוי והקנס. בניגוד לזה כאן
הפיצוי ינתן לאותה קרן שנס הקנסות (לפי סעיף 17) הולכים אליה. זר. מעיו

תשלום כפול על אותה עבירה לאותה קרן. זה נראה לי משונה.

אי פלג;

מה לא בסדר כאן? הרי אנחנו מדברים על הליך אזרחי.

רי רחמימוכ;

יש לי שאלה של צופה מהצד ברגע. יש לי רושם טיס פה נסיוו לפיליבאסםר כדי
שהחוק לניצול בע�ח לא יעבור. בל הזמן מנמ�ים סעיפים ואנחנו נסחבים מישיבה

לישיבה. יש חוק, צריך לדון בו, לגמור אותו, ואחר כר לתקן את בל הדברים.

היו"ר אי פורז:

אני הסברתי שלא הספקנו להכין את הנוסח. עכשיו אנחנו דנים בנקודה נוספת
שאנחנו םנסיס לסגור אותה. הישיבה הבאה תתכנס רק אחרי שהנוסח יהיה. עוד

ישיבה אתת ו י נמר כל העניו.

רי רחמימוב:

כל פעם זה אוחו דבר, עוד ישיבה וגמרנו. נם בישיבה הקודסת הסבנו שבישיבה
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הזאת נגמור.

ני וייסמו:

הרעיון קול ס תלה אזרחית הוא רעיון מהפכני, שבמשרד המטפסים בוודאי עוד
צריכים לעיין ולדון בוי האס יט דוגמא במדינות בעלות עוינות מטפס דומה לטלנו
שיסו עוולה אזרחית על הנוסוא? אני מבינה טלאנגליס יט חוק די חדט. האם הס קבעו

נס כן עוולה אזרחית ט0?

אי פלג:

אני לא יודע. החוקים במדינות טונות הם טוניס. למטל בארה"ב יט חוק אחר
טלא קייס בכלל ביטראל טמכוחו ניתן להטי ג עוד הרכה דבריס טהחוק הזה לא
מאפשר. גם החוויות במדינות אחרות פוסלות בצורה טונה, רק במדינת יסראל הרטוח
האוכפת, המטסרה, יכולה לטאול אותנו - אתס רוצים טאנחנו נרוץ אחרי כלביס או

שאנחנו נטפל במניעת מרור?

*~י ר י אדם!

דמת כאשר נציגי מטרד הבטחוו העלו את כל ההערות טלהם אף אחד לא ביטיבה הקו
. אמר טגם אלו תיקונים לחוק טכבר עבר. .

אי פלג:

אם מטווים לטיסות אחרות אז אני רוצה לצייו טאבו יס חוקיס טאוסריס על
טימוט בניסויים בצבא לפיתוח אמצעי לחימה. אז גס אח זה אח רוצה ליבא?

פרוסי טמטוני;

אני סביו טחוק צער בעלי חייס קיבל אח איטור הכנסת. פה דנים בטינוי לחוק.
לדיון כזה יט הליכים מקובלים.

היו"ר אי פורז*

להבדיל מחקיקה רגילה, את חוק צער בטלי חיים אנחנו מעבירים פרקים, פרקים.
לפי החלטת מליאת הכנטת. אחרי טנסיימ אח קטננ הניסויים הוא לא יהיה חוק על
ניסויים. הוא יצטרף לחלקים אחרים /6גנר עברו בקריאה טניה וטליק^ת למכלול
_ אחד. אם יסתבר טיט םטהג לא חקיו בחוק. למרות טכבר סיימנו, לאחר טחינתו
אפטרוח לכל הגורמים לקוקול את העניו נחליט בזה בלי לעבור את זה מהתחלה

מקריאה ראשונה. העברת חוק פרקים. פרקים, הוא דבר יוצא דופן ולא טנרחי.

אי סלמובייוי;

ד פלג. הייתי מסייגת את ההצעה טלר רציתי להעיר בנוגע להצעתו טל עו*
לפיצוי רק למקרים טבהם המתעלל הוא לא הבעלים טל בעל החיים.

מי בומוו:

הוא לא יכול לתבוע פיצויים על זה טהוא התעלל.

אי 0ל(:

את יוצאת מהנחה טהתובט יהיה הבעלים, ולא זה המקרה. התובע הוא בדרך כלל
הארגון למען בעלי החיים.
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אי סלמוביע:

גס במקרה שהתובע הוא ארגון צער בעלי חיים אני חושבח שבמקרה סהבעלים לא
ע לבעלים. י מג חיים הפיצוי  התעלל באותו בעל 

אי 9ל3:

ע לבעלים אס הבעלים אינו המתעלל. זה בסדר, לזה י ג י את מתכוונת שהפיצוי 
אני מוכן.

ני וייסמו:

יד פלג. אס הממשלה תקבל הגבלות, טקייםות במדינות אחרות עו אני פונה אל 
לגבי החוק הזה, זה דנר אחד. אס אנחנו בשניה אחת נשנה אח עקרונות המטפס טלנו
, לדיני חוזים - על ההבדלים ביו מטפס פלילי לביו םטפט אזרחי לביו מש9ט חוזי
י נזיקים - זה דבר אחר. מה שמוצק כאן זר. לוונות את העקרונות נ די העקרונות קל  ו
לקבוע עוולות טאינני יודעח בדיוק איר אנחנו נק?ם אותם. אני נזיקין ו טל דיני 
. אני צריכה להעביר את זה יקיס, אני עוסקת במשפט פלילי ז נ לא עוסקת בדיני 
י כדי טיבדקו את זה. לכאורה ממה שידוע לי סדיני למחלקה האזרחית במטרד
ן ההצעה הזאת היא מאוד בעייתית. אנחנו נעמיס על בחי המטפס, טבין כה יקי ז הנ

וכה הם מאוד עמוסים, עוד ועוד תביעות. אס התכלית היא לעזור צריד לראות איר
לטפר אח המצב ומדוע סעיף 8 הקיים לא עוזר. אולי צריך לחטוב אס צריד לתת צו
ן יוטבוח ועדות ציבוריות, אחת מהו יקי ז נ י  נ די מניעה או לא. על הנושא טל 
י ברק. לקבוע עוולה אזרחית נראה לי מאוד ן פרוס ו בראשותו טל הטופס העלי
תעזוב, טםחייב . אני חוסכת בדברים טל נברח סגן-כהן שזה נושא חדט ו בעייתי

התייחסות מסודרת.

אי 375:

אנחנו עוסקים בחקיקה וחקיקה בוחנת את המצב הקיים סל מנת לתקן אותו.
השיקול סלא להוסיף תביעות בבתי המטפט בעצם אומר, בואו לא נחוקק יותר חוקים

כדי סבתי המטפס יסתפקו בחוקים הקייסים. אני לא סבור סזאת הגישה הנכונה.

ון כבר אמר רי ו ג ו דיסציפלינות משפטיות: . בו  כי לגבי ההתנגשות שהתגלתה פה 
בעים אותו בני אדם. הועדה הזאת מוסמכת להציע הצעות על מנח שחוק זה דבר שקו
דה לתקן אח הראוי לתיקון כדי להכין את החוק לקריאה סניה או שלישית. מתפקי

טלא תוציא מתחת ידיה חוק לא חקיו או חוק חסר.

לעניו התנהגות רשויות המדינה: הרבה מאוד מההצעות שלנו בועדה הזאת נובעות
מהתנהגותו של רשויות המדינה בכל המפגשים טלנו איחס בנוטאים האלה. אני מציע
שתבררי כסה דמו לוקח לנו לקבל תשובה סל ערר שאנחנו מניטים ליועץ המש9טי
לממשלה בעקבות סגירת חיק ע"י המשטרה בנושא התעללות בבעסל חייס מחוסר עניו
לידי כך7 אם היו רטויוח המדינה פועלות סוב לציבור. מדוע זה צריך להגיע 
היינו הראשונים לומר שהן תמשכנה לסעול. לנו יש דברים נוספים לעטות סאקר

לדאוג לענינים המשפטיים, אבל אנחנו נעשה אח זה בלית ברירה.

. החלק החדשני היחיד כבר ממילא אני לא רואה בהצעה טלנו דבר כל כר סהפכני
התקבל בחוק: שהיחס לבעלי החיים יהיה שונה מהיחס לרכוש רגיל. בעלי החיים הם
יצורים חיים ולכן אסור לפגוע בהם. הזכות הזאת לא תהיה שווה דבר אם לא יהיה
בעלי חיים לא מתקשרים בטפח אנוש הם לא יכולים לבוא וח ו הי ן עליה.  נ שי מי 

לבית המשפט.

מי סגו-כהו;

אני מוכרחה למחות על הבקורח שהעביר עו�ד פלג על משרדי הממשלה והרשויות.
תעבוד סחור המערכה הנושאים שהוא העלה מקופלים, אם אתה רוצה לתרום, תבוא ו

ואל תשב על הגדר ותעביר בקורת.
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דבר שני, אני חוזרח ואוםרח שזה נושא חדט. כשמגיע נושא כהצעה סרםיח הוא
מובא לועדת מזרים לעניני חקיקה, הממשלה קובעה עמדה וכל הנופים הנוגעים בדבר

מתייחסים בצורה מסודרת. אני מציעה שיחזירו אח זה כהצעה לתיקון חוק.

היו"ר אי פורז!

יק חילוקי דיעות. העניו הזה ידוו עיי הועדה. אני מציע ממשרדי הממשלה
ישקלו את זה ביניהס.

יק כמה אלטרנטיבות,
11 יש אפשרות אחת, נתעלה עו"ד פלג. שזאת היא העוולה.

12 יט אפשרות אחרת, שהעלה סרן לירון ליכםו, שהציע שבית משפט יהיה רשאי
להוציא מראש צו למניעת התעללות, אם יש לו יסוד סביר להאמין שהולך להתבצע
משהו שהוא בגדר התעללות. הצעה זאת לא נכנסח לכל הפרובלמטיקה המטפטיח, עם

השינוי של הדינים. תתייחסו גס לנקודה הזאת ונס לנקודה הזאת.

אני לא מציע לאף אחד לטעון שזה נושא אחד. את החוק הזה עשינו בגמישות
מירבית, נכנסו ויצאו דברים. אנחנו רוציס לפתור את פרק בעלי החיים. אנחנו לא
רוצים להסריח עוד פעם את הכנסת ואת כל המערכות ולהתחיל םחדש בנהלים לתיקון
טל חוק. אנחנו לא עושים טוס דבר בסחטף, כל הגורמים המעורבים נמצאים פה. יש
לכם הזמו לשקול ולהתייעץ, כל אחד במשרדו ובתחומו, עם הממונים. אס תרצו, אתם
יכולים ליזום דיון כועדת השרים לעניני חקיקה שתשקול את העניו ותביאו לנו
לקראת הישיבה הבאר. את תשובתכם. אני מבטיח לכם טעד. הישיבה הכאה יהיה נוסח סל
הצטח החוק כפי שאנחנו רוציס להביא אותה לקריאה קניה או שלישית. לצערי הרב
מאחר ואינני יודע סחי נסיים אח העבודה טל הכנת הטיוטה אין אני יכול כרגע

לקבוע את מועד הישיבה הבאה. כולם יקבלו הודעה.

גי וייסמו;

נקבל את הנוסח מספיק זמן מראש כדי שנוכל לעיין בו?

מי שריד:

יש סני נושאים שאני לא בטוחה אס הם נזכרו או לא. נושא אחד זה נושא של
ים. הנושא השני הוא ניסויים בפסיכולוגיה. הסגרים עירוניים וניסויים בבעלי חי

על ניסויים בפסיכולוגיה הבנתי שאמורה להיות התכנסות.

היו"ר אי פורז!

חברי הועדה יחליטו אחרי שנתייעץ בתוכנו, אם אנחנו בעד ניסויים למטרות
קוסמטיקה, אם אנחנו בעד ניסויים בפסיכולוגיה.

אי ויינר;

אי אפשר לשים אח שני הדברים האלה יחד. אני רוצה להביע התנגדות לכר שאתה
שם קוסמטיקה ופסיכולוגיה באותו משפט.

הי� וי ר אי פורז;

אני אסרתי מה נשאר םחוח. במשפט טלי לא היתה שום קביעה סרכית.

אי ו "נר:

העניו של ניסויים פסיכולוגים בבעלי חיים לא נשאר פתוח. הוא פתאום נפתח.
איו לו שום סיבה להיפתח. אנחנו אינטגרלית טייכיס לאותו תחום של ביוכימיה.
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מי 0ריד:

, . לנו י© סיבה לפתוח אח הנושא הזה ולבו שאלתי

יר אי פורז! ו הי

מי שקובע זה הכנסת וחברי הכנסת. אנחנו נעשה ישיבה סגורה של חברי הכנסת
צה יוכל למצוא חבר ונקבל החלטה בכל הנקודות טנשארו פתוחות. סי שלא יהיה מרו

כנסת שיסתייג שבורו.

מי טוריד;

האס זה כולל את הנוקוא 8ל הסגרים לבעלי חייס? אני חוטבת שדעתה של האגודה
ם לא נשמעה. י י סו י נ נגד 

היויר אי פורז;

. אינני חושב שמבחינה מוסרית , אח עמדתי אני ככר אמרתי לך, לפחות במרומז
יק איזה ערך מיוחד לבעל תייס מהסגר לעומת בעל חיים אחר. האנז מותר לקחת
לניסוי בעל חייס שגודל בחווה אבל אסור לקחת בעל חייס שבמקרה נתפס משוממ? מה
ו 0אם בעל חיים שייך לםלשהו אז צריך לתת אח כל הרבותא המוסרית? אני מבי
האפשרות לבעלים לקבל אותו בחזרה. אבל זר. לא שייר להתעללות. נניח שמחלקה
טרינרית באיזשהו מקום לוכדת במבצע כלביס משוסםים סואיו להם כעלים. ה0 ו
י ים במקום בעלי חיים שגודלו במיוחד כדי לשמש לצרכ י יסו לנ יכולים לתת אותם 

. מר. הרבותא המוסרית פר.? למה דנוו של זה יותר כחול מדמו של האחר? י ניסו

מי שריד!

תרשה לי לענות. כשנדון העניו של העברת בעלי חייס םהסגר לניסויים נטמע
סרי של הארגונים קלנו. אנחנו העברנו אליך חומר בנושא חזק מאוד הטיעון המו
הזה. לא התאפשר לנו לצייו את הטיעוו המדעי נגד העברת בעלי חיים םהסנריס. אם

יורשה לי להטמיע אח הטיעונים שלנו.

. נפגשנו עם ד"ר משורר, שא0ר יצמן י ו ו ביום ראשון בסיור במכוו  נ י הי אנחנו 
ים בבעלי חיים. י ו הרבה ערך לבעלי חייס שלא גודלו במיוחד לםמרה של ניסו שאי

היויר אי 0ורז:

י זה לא משנה. ג לו כו פסי . בניסוי  י זה תלוי בניסו

מ* שריד!

ים בבסלי חיים מכל וכל. זו העמדה שאני י יסו לנ , סתננדת  , מטעמים טלנו אני
יצג כאן. לי באה 

ליץיר אי 13רז! \

תסבירי למה כלב מהסגר דמו יותר כחול מכלב שגודל לניסוייס7 או קוף.

מי שריד!

אנחנו לא מדברים על דמו הכחול או הורוד יותר של כלב כזה או אחר. אם מחקר
מדעי מבוסס על בידוד משתנים, לא ידועה ההסטוריר. הרפואית של כלב שמניע

סהסנר.



ן

ועדת החינוך והתרבות - 17
25.05.1994

אי מיכאל:

למה המחוקק צריו להתערב בזה?

מי שריד:

י חיים הם רלוונסיס. ם בבעל י י ו ס י שנ המחוקק יוצא מנקודת הנחה 

ו"ר אי פורז! הי

ו. אס הכלנ לא סתאיס בגלל הסביבה בר. הוא חי קודם י לענ הנימוק שלך הוא לא 
יודע זאת והוא לא יקח אותו למחקר. אנחנו מדברים על ומאלה מוסרית אז גס המדען 
גרידא. האם לדוגמא יותר מוסרי לגדל קופים בחווה ולקחת אותם לניסוי מאשר

? י סו י נ ל ל ולקחת אותם  ג נ ו י ג ב לתפוס אותם 

מי מריד:

. אבל אחה יוצא מנקודת הנחה שאס יקחו כלבים וקופים סהמנרים ו סוני אי אכן 
חסוך חיים קול בסלי חיים וזה יחסוך התעללות חד זה י ו מי דלו באופו  ו ג שי במקום 
ו זר. מכפיל אח נפח נ י ד בי איו זה כך. לפי חוסר שיק  כבסלי חיים אחרים. 
, כמו דיר משורר. לא יקח כלב מהסגר לצורך ים. מדעו שמכבד את עצמו י יסו הנ
ת או ו י ו בעל צה לחסוך  ים טהוא עורך. מי שיקח כלב מהסנר הוא אדם שרו י סו י הנ
. איו פה ו ס צ י י ו ם שרא*נו במכון  י י סו י הנ י סונה לחלוסיו מסוג  סו י נ שהוא עוטה 
יפגעו אלא תהיה הכפלה של מספר בעלי החיים שילכו י החיים שי הפתחה ב00פר בעל
זול יותר יש פה פתח לאיזשהו והוא  . כי ו ו שבעל חיים מהסגר הוא הפקר  ם י י סו י לנ
למשל מחירו של עכבר הוא יים מיותרים. השיקול הכלכלי במחקר ו יסו נ ום של  גיהנ

י חיים סהסגר. 500 דולר) לא עומד בנושא 0ל בעל

היו"ר אי פורז.י

, נשקול את זה. ו אנחנו מודים לך, דבריך נרשם

רי רחמימוב:

אני חושב שסר, ששמענו באו זה משהו שצריך להביא לידיעת חברי הכנסת. במדינת
מספר גדול מאוד של אנשים , *6 דפרםיביים ו ישראל *ש בערך אחוז אחד סכיזופרנים
ם באופו סכליל ולא לקחת י י סו י לנ נוירוטיס. אני מבקש מחברי הבנסח לא להתייחס 

פסיכולוגיה ביחד, ס&וס שזה יהיה אסון למחקר במדינת ישראל. י" קוסמטיקה ו

אי פלג;

ו החיחםות הוא טסירת הדינים, אפשר להחליס קחה הסעיף הנוסף אליו ביקשנ
ן בנושא של ו ועץ המשפטי של הועדה. בחוק הזה הקדסנו שעות ארוכות לדי לי יעבור 
השבתו אליו. ההחלטות ו ו סועדים והמשמעות קולהס מבחינת לקיחת בע�ח מבעלי
סה ע"י סעיף קיימים וזה לא םכו יס בחוקים  נ ו ק חי שנתקבלו ונוסחו בחוק דורשות 
שמירת הדינים הקיים, סעיף 18 לחוק. בסעיף שמירת הדינים הקייס ניחנה כעצס
(או ההזדרזות) להשמיד בעל עדיפות לכל החוקים שהיו קודם. בשאלה לנכי ההחלמה 
חייס לאחר שלא נםצא לו דורש אנחנו מבקשים להטוות אח המועדים שקבע החוק החדק

למועדים שקיימים בפוטל.

יר אי פורז! היו

יש לך טבלה של סועדים?

י פלג: א

ו סבלה. אנחנו הגטנו את זה, בפקודת הכלבת למשל. יש פה מכתב שנשלח לנ יש 
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אליכם בפאקס.

היו"ר אי פורז:

תן לנו העתק מסג ו. תו אוחו למזכירת הועדה ובסוף היטיבה אנחנו נצלם ונפיץ
ונטמע תגובות.

אי סלג:

יש נקודה נוספת שאני רוצה להעלות שקשורה לסעיף טמירה הדינים אבל לא
בהקשרים של מוסדימ. קיימה תקנח השוק המפורסמת שקובשח, שיט עדיפות לאדם שקנה
חפץ במקוס טדרכו למכור חפצים מן הסוג הזה על פני הבעלים המקורי טמאתר סוף
סוף אח אבידתו. התקנה הזאח נקבעה כדי להבטיח חיי מסחר חקיניס. אנחנו חוטבים
טצריכה לחיות 9ה הסתייגות ביחס לבעלי חיים. היה לא םזםו סקרה סאוד מפורסם
של חוכי, טספק אבד, ספק נגנב, לבעליו. אס זה נגנב אז איו בעיה ויש עדיפות
ברורה לבעלים המקורי. אבל אם הוא אבד ונםצא ט�י םיטהו, נםכר לחנות לםיסכר
בעייח וקונה חסים קונה אוחו מן החנות, טפי י החוק התוכי או החיה היא טל הקונה
התמים. ונם אס הבעלים מוצא אוחו ונם אם הם נפגשים ואתה רואה שנפשו של בעל

החיים הזה יוצאת לבעלים המקורי שאליו הוא היה 10ייד* החוק לא נוחו את זה.

היו"ר אי פורז!

גבי וייסמן, תסקלו אם בעניו בעלי תייס יש לכם נכונוח לשנות אח תקנת
הקוק.

גי וייסמו;

בודאי שלא. איו לנו קום נכונות.� אנחנו לא יכולים, מסני טאנחנו נצטרך
לטנות את כל הכללים והעקרונות טל המשפט האזרחי בעניו הזה. אבל אני שואלת

למה בעל התוכי צריך לקבל מעמד 0ועדף לבעל פסל או לבעל כל דבר אתר?

אי פלג;

את בדיוק סצינה את מה שאני אומר. אתם לא מבינים את ההבדל ביו טולתו וביו
חיה. חיה זה יצור חי, חיה יכולה להתקשר.

חי שדה;

אתה מדבר טל בעל התוכי ולא על התוכי.

אי פלג;

באותו סיסור התוכי היה בדכאון וטכראה את בעליו המקוריים התחיל לרקוד
מרוב קמחו?.

היוייר אי פורז;

הגברת וייסמן, אני מבקש מסר לבדוק את האפשרות שבמקרה שיט ריב על חיה
שנגנבה או אבדה שיחולו דינים שוניס מתקנת הסוק הרגילה. אנחנו לא נכתוב פה
שמשנים אח חוק הנזיקין. יכול להיות טנאמר, שבחוק הזר. היה ותתעורר מחלוקת
לגבי האחזקה קול חיה שהלכה לאיבוד או משהו כזה יהיה בית המשפט טוססד להפעיל
שיקול דטח שונה מתקנות השוק. זאת אומרת שלמרות שאדם קנה בט"ח גנוב או אבוד
בחום לב, בעל החיים יוחזר לבעלים המקוריים מטטמיס רגשיים. תשקלו את זה. אתס

. כן לא חייביס להניד 

אני מודה לכס. אני מבקש להמתין לקבל את העניו הזה של שםירת דינים.



החרבות - 19 ועדה ההינוד ו
25.05.1994

. מייטר; אי

גים להציג את סםז�חם? האס איו מקום לתת לפסיכולו

ר אי 0ורז! י ו י ה

חליט קזדין פסיכולוגיה כדיו כל נזדטי הרפואה האחרים. הם ונצה לדעתי הרוב י
יים להחליט, אולי לניסו גיה. ניתן למועצה  לו פסיכו חוגוקול ותקבס כללים גס לגבי 

ם. י י סו י נ בעניני פסיכולוגיה היא תיתן מעט מאוד 

יהיה הנוסח. אני מודה לכס. הימויבה סגורה, תהיה סוד ישיבה אחרי ש

היטיבה ננעלה ב8קה 10:10



הכנסת חסלוס-עסרוז נוסח לא םתוקו
מוסב סליס*

2 0 6 י  0רו0וקול טס

םיסיבת ועדת וגינון והתרבות
. כ"י בתמ<? התסנ"ד (5 ביול* 1994). סעח 12:00 יוס סל*ס*

נכחו;

י פורז חבר* הזועדח; ס"ס ח*ו "ר א
* י בא-גד
י יחלום ש
י סטרית ס

י - משרד החינוך מוזמנים; ר י םנדלוכ*ץ
י גולן - מ10רד המשפטים "ד ת עו

גי וייסמן- משרד המשפטים עו"ד 
עו"ד לי ליבמן - <ועץ משפט* של קרפ"ר

י ם"שר - םשרד הבריאות עו"ד א
י בן-גרשון- םשרד הבריאות ז ד"ר 

ד"ר * י דגגי - 0גז אגף מדע* הח**ם ב0שרד המדע
* ר י רחםיםוב - י ו "ר הוועדה למחקר רפואי פרופ

בגושא צער בעלי-ח"ם
י עצמו ן - מרכז חשלטוו המקום* עו'יד ע

י אגדר* - אגודת גת מ
י פלג - אגודת גת עו"ד א
י חדד - אגודת נח ח

נרים ד*יר ת י שדה - נציג הסתדרות הווטרי
י מבורך - אגודת נת עו"ד ב

דייר א* םיכאל - התאחדות התעשיינים
י ברק - ור"ח עו"ד א
עו"ד • י קנטור - ור*ו

ו - מכו ו ויצםן י ז דייר אי 
פרופי אי משורר - מכון ו<צםן

י עברו ו - המשרד לאיכות הסביבה ד"ר ב
י גולוביאק " " " ג
די חס - " • *

י 0גן-^ח( - משרד החקלאות עו"ד ס
ד"ר ו "נר - ארגון הפסיכולוגים

י בוטו* יועץ מס03<: עו"ד מ

י גדל* מ<כ*ד/ת היועדח; *

י בחיר* קצרנית: ת

-ח*ו0: • הצעת חוק הרופאים הווטדינר*ס(ת*קוו)(חגדרת שליחותו ס7זי
של הרופא הווטרינר). התסנ"ד-1994

חוק צער בעלי ח"ס

*10
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י

סו<*0 בנעל* ח"0). תת8ג"ד-1994 (ג* ח*עת חיק צער בעל* חיימ 

י פורז: "ר א חיו

30. בישיבות הקודמות שמענו , לפ< חגירסה של ח-6. * חיים אגו עוברים לחוק צער בעל
הערות של כל הגופים. בעקבותיהן הוכנסו הרבה תיקונים לטיוטת שעמרח את חקריאת
. הישיבה חיום ם*ועדת לשמוע את הערות הגופים לנוסח הזח. חראסוונח. זחו נוסח עדכני
, אלא בישיבה סגורה של חבר* הכנסת* בה גקיים ן ולא נקבל הכרעות היום ו די ים  לא נקי

את והצבעה.

א_י פלג;

, הנושאת אנ< מבקש לצי*ו בפנינו כל שנוי בין החצעח חזו לבין חחצעח שנמסרה לנו
את תאריך ח-22.6.

* פור?; ייר א ה<ו

האס *ש הערות לשם חחוק7

* פלג! א

סח ח*חה חס*בת לפ*צול החוק לשנ* חוקים?

חיו"ר אי פורן;

ח<חח החלטה של הוועדה שהחוק יפוצל. כל החוקים תאלח *<קראו חוק צער בעל*
, כסו בחוק שרות חםד<גח, חיום אגו , ואחר-כד יבוא הפיצול על-פי נושאים שונים ח<*0

ניסויים בבעלי ה*ים. מטפלים בפרק 

י בוטו ו: מ

בנוסח ההגדרות הוספנו כאן הגדרה של ארגון לםע( בעלי ח<<ם.

* פלג; א

מרוע לסטות מן ההגדרה המופיעה בחוק צער בעל* ח*י70 חתגדרח המופיעה שם לארגון
, מניעת סבל מחם ודאגח , היא תאגיד רשוס שמטרתו תגנח על בעל* חיים לםעו בעלי חיים

. לרווחתם

ז פורז; חיו"ר א

, יש ן אי חחגדרח חחיח אוחח תגדרח. נעבור על ההגדרות. יש הערה ל"בית גידול"? 
. יש הערת ל"בעל חיים"? ן אי ות"?  חערח ל"בית חי

י פלג; א

, למעט אדס. אגו רוצים שייאמר: כל בעל חיים

י רחמיםוב; ד

בעל דם ח0, בעל חיים שהוא בעל חוליות ו

י י קנטור:

, מדובר על אנסים שלא חוחזעו צריך שיחיה ברור כי בכל מקום בו מדובר על ארגונים
בעבירת על-פ* חוק זח.
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: י פורז חי ו "ר א

סעיף 26; הסברת* קןזכיתרת היא חוק צער בעל* ח"ם. החוק הקודם "קרא: (הגנה על
בעל* ח"ם).

אנו םג<עי0 לסעיף 15א.
1
* ו "סטן; / ג

. כאטר יש חטת� שעומדים לעבור עב<רח. כאן צריך להיות מדובר על צו מניעה זמני
רטנו חזםנ* צריך לחיות קשור עם הגשת כתב א*שו0. צריך לחאםר כאו לפחות ב* ניתן <ח*ח

<£וםוע את הצדדים.

חיו"ר אי פורז;

נבדוק את העניו.

~ גי ו "סמן:

, גו הצו הוא ומג* וקשור בהגשת כתב אישום. ח"ת* הולכת על-פ< הדגם של חוק הטיס

; י פורז ח<ו"ר א

אני מציע שתעלי את חצעתד על הכתב.

י פלג; א

. סע<ף 5�נב. . צו םנ<עח ש**ך לסשפט האזרח* *ש כאן ערוב של המשפט הפלילי והאזרח*
, כד* להבטיח שלא תוגשנה תב*עות סרק. יש , יש ם0פיק כל*0 בחוק הקיים מיותר לגמר<
, , יש פ<צו<<ם והוצאות לדוגמת, אם לא ק<*ם סעיף כזח ו * ק > ז נ ח הליך הנמצא בפקודת 

, לא צר<ך לח<ות ק"ם הל*ד כזה. בכל חוק המאפשר לפנות ולהוציא צו* סנ*עח

י עברו ו: ג

אנחנו חושכ*0 שאכיפת חחוק צר*כח להעטות קודם-כל על-ידי המדינה, ואחר-כך
, כלומר המפקח צריך . . . ן ו לארג על-*ד* ארגונים. לכו נאמר בסע*ף 15א.: חיה למפקח, 

לחיות בעל הסמכות הראשון. בסעיף 16 יש טעות, מכיוון שהוא חל גם על המדינה.

גי ו<יסם(:

אנו נמצאים כאן בםטריח שהיא לא בדיוק פלילית ולא בדיוק אזרחית. (אסר ל* במשרד
, לא צריך לכתוב צו סניעח, משום שכל זח נמצא פחקנות סדר כ* אם מדובר בהליך אזרחי
. בהליך פליל* אנו צריכים לכתוב את הדברים . אבל איו זח הליך אזרח* חד<ן האזרח*
, מכיוון שאין בהליך פלילי צו מניעה. על כן צריך לכתוב את זח, וצריך לתזכיר חא&ת

גם את הפיצויים וההוצאות, כמו בחוק האלימות במשפחת.

; י סגן-כחו מ

ראו* להוסיף כ* בית המשפט רו8א* להתנות את מתו צו המגיעה בעדויות.

י י קנטור:

אנו מבקשים שחחקונים לחוק צער בעל* ח"ם חראנזוו <<עשו בחקיקת נפרדת, ולא אגב
, כד* לעשות הפרדה בין שי;* הםטד*ות. אנו מתנגדים להתעללות החוק לניסוי בבעלי ח"ם
. אנו מבקשים להעביר זא* למסגרת חוק בבעלי ח"ם, אך השכנות חזו אינה נעימה לנו
, זחו דבר יהודי שאינני נפרד. הסיטואציה בח ניתן ל*�גון להגיש תביעה באופו עצטא*
, ואין שום . לא ברור אם הארגון <וכל לשלם את חפצו*ים שהוטלו על<ו רוצח להתערב בו
אחריות אישית של מי שעומד ברא* הארגון. אם אפשר להפריד בין חו*ט המתוקן חזה

נו מעדיפים זאת. ולהכניסו למסגרת תיקון לחוק צער בעל* ח<*ס, ה"



1

?6
* ן "ר אי פיר?! ר,

0 ח*ה שיש לכרוך את הדברים. ** 10 הטעון המרכזי של סי שמטפל 33*

י פלג: א

פר. חחליד שאגו נמצאים בו הוא חל*ך אזרח* פרו

: י פורז חיו"ר א

זח דומה לחוק התכנון והבניה: זהו צו לטנ<עת עבירה. יכול לחיות שלאחר שהוצא
, חוא מפר בכך את הצו, , התברר שלא חיחת לכך כל עילח. >*0 למרות זאת מישהו בו נח הצי

א; פלג:

. , היא חעב*רח שמכוחה מוציאים את צו המניעה הזח העבירה של חפרת חובת חקוקה
*<0 גם צו סנ*עה. מ*ם לן > ו חצעד<0 חק< ובי  , עומדת להתבצע עב*רח

: י פורז חיו"ר א

, נערוך כאן לק0 במקום לחכ(ס לש*נו**0 מפליגים במשפט האזרח* או חפל*ל<
. , ונאסר שב*ת-<עזשפ0 רשאי לעשות זאת. זהו הליך מעין פלילי ספצ*אל*0

מי 0ג0-1זן;

צר<ך לחיות ברור שהארגון שמדובר עליו בסע<ף 15א* הוא אותו ארגוו שאושר על-*ד<
השר לאיכות חסביבח.

י פלג: א

בשום פניס ואופן לא.

; י סגן<ת1 מ

, צריז לחיות ברור שיכולת לח<<</ כא6ר מדובר על תקיפת ת<קפ< של צו הס;יעח
, ובא סיטואציה בה נעשתח עיסקח ב*ו ש(* גני חיות, כאשר אחד סוכר לשג* בעלי חיים
, ואז חצו יעמוד בתוקפו הארגון למען בעלי חיים וטוען כי גן החיות ר^נ* א<נו מתאים

^ ואי אפשד יח<ח לעשות דבר.

י פורז: "ר א > ח<

* וייסמן תציע לנו את חג וסח. גב

* שדח! ת
, תחיה , על סעיף 15ב* א* אגטי לוותר, מכיוון שאם מוותרים עליו מעבר לצד המשפטי

רדיפת כותרות בלת< סופית בתקשורת.

י פלג: א

, ומתייחס לארגונים למען בעל* חיים כאל ארגוגיס שסגירתם הסעיף הזח שם תוית
להגיש תביעות קנטרניות כדי לזכות בכותרות. אין דוגמה בשום חוק אחר של מדינת
, סח גם שאת אותה חגבלת אפשד להשיג , שמטילים הגבלות כאלו על גורס ספצ*פי ישראל

בדרכים רק"םות בחוק.
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עכרו{; י  כ

אנחנו תומכים בחשארתו של סעיף 15ב.

לי ליבמן:

אנ* מציע להוסיף סעיף 16(ב), שישקף את ההערות שהשמענו כאשר דברנו על מערכת
. לשם תפיסת בעלי חי*0, אלא על-יד* 0* , בנושא הגבלת הכניסה לשטח צבא* ן תבטחי 

. ו סחוסםך לכך על�ידי שר תבטחו 

י 0*<0ור! א

בסעיף ך2 אנו מבקש<ם להוס<ך: ניסוי שעריכתו החלת לפני תחילת חוק זח, לא *ח<ח
טעון אישור על-3< תחוק.

אי פלג:

, וא*1 להם זכר כאן: 1. שם*רת ד*נ<0 בחוק צער בעל* ח<*0 ח*ו כמת דבר<0 שתעלינו
- חגגת על בעל* ח**0.

י פורז: ייר א ח*ו

פ*ע. תוך יוםייס�שלושח תוכל לחוסיף *ו כל דבר שלא מוזכר כאן. חוח&ט לגב*ו שלא 
, והוועדה תדון בתם. נגש>)*0 טונשמטג

נ0ור; < י ק

ו תעתק םכל הצעת. נ י ל א אבקש לחעב*ר 

: י פורז "ר א ח*ו

הוא לא *כול לתעלות דברים שלא הועלו בעבר,

* י קנטור:

לא םענ*ן אותנו מה *כתוב אלא סח תתקן.

_ ם י סגולתו:

מכיוון ססשדד החקלאות צריך לחפע*ל את החוק, אג* מבקשת לא לערוד שום שינוי
מבלי להודיע על-כד לםנא�ד החקלאות.

; י פורז חיוייר א

חמסםך תזח הוא חבסיס לחוק. מטרת הישיבה היא ליישר את הפינות.

י סגו-כח[: מ

אם יח*ח תיקון בשמירת תד<ני0, צריכה לבוא הצעה מסודרת.

י עבריו: ב

, לגב* התקבולים ש< הקרן. * חיים יש צורך לשנות את סעיף 14(ג) בחוק צער בעל

* י קנטור:

החוק מדבר על פעולות שהמוסדות להשכלת גבוהת צריכים להתארגן לקראתו. צייד
, ועדיף 18 חודשים. לקבוע לשס-כך תקופח של שגח לפחות



י; י
" 1•

: ו י ז י  א

. , אך לא לאוניברסיטת באר-שבע לי תספיק שנה

אי פלג;

חוק צער בעלי חיים אשר "קרא םעתח הגנה ע< בעל* ח"0. נכגס לתוקפו ב-18
ל<< במשרד החקלאית, והארגונ<ם למען . א<1 מסוגה ע , אך עד היום לא הופעל ב*נואר

<0 א<נ0 *כול*ם לחפע*ל את סמכויותיהם. * בעל* ח

: י פ<רז ח<ו"ר א

. אנ* צופה , ואני מטפל בכד באיפן איס* ן מו מי יש בעית הסציב<ת, <ש בעיה של 
שסכום 0סו<ם יועבר למשרד החקלאות לצורך זה.

אג* מגדת לכ0, בכד סיימנו.

(ח<ש<בח ננעלת בשעה 55:^1)



הכנסת השלוש-עשרה
סושב שלישי (וסת לא מתוקן

פרוטוקול מסי 211

מישיבת ועדת חחינוד והתרבות
. חי נאב חתשנ"ד 131 מולי 1994), שעח 09:00 יום חמישי

נכהו!

חברי הוועדה! אי פורז - מ"ט היו"ר
א1 בורג - יו"ר הוועדה

ד* איציק

מוזמנים: חת'יכ א* דייו
אריה נריק - משרד ההינוך והתרבות

רות אולניק - עו"ד במחלקת החקיקה, משרד המשפטים
תטר גולו - ם'זדד הםקופטיס

ד"ר יאיר דגגי - ראש אגף טדעי החיים, מ'זרד מטדע
מיכל סגו-כחו - עו"ד במסרד היועץ המוגטי של גליד

החקלאות
ארגון קקקווגי - משרד החקלאות
ד"ר זל<נח בן-גרשון - משרד הבריאות
עו"ד אילגח סיקר - משדד הבריאות

, ס9רד ^ירון ליבמו - יועץ טש0טי 9ל קציו רפואת ר>*י
ו הבטחון

נ הקור, חטזדד לאיכות הסביבה צי ג \גו"ד בועז אורן - 
^דית קטיר - נסע1חת בלשכת המשפטית

היועץ הסקוטי 1 מ1 בוטו ן

מזכירת חוווודהו יי גידלי

רקטה! אי שלהבת

סדר היום! 1. הצעת חוק הרו0אי0 הווטרינרים (תיקון) (הגדרת שליחותו של הרופא
הווטרינר), חתשג"1994-7 (של חבר חכגסת אברהם פורז).

2. הצעת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) חתסג"ד-1994
(של חבר הכנסת אברהם פורו).

56(0
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הצעת חוק הרופאים חווסר<גרי0 (תיקון) (הגדות קשיחותו של הרופא הווטרינר},
חתקע"ד~*199 (של תגר הכנסת אמיתם פורז)

תיו"ר אי פורז:

אני טתכנד לפתוח את ישיבת הוועדה. הנוקא הראשון חוא חוק הרופאים
הווטרינריים (חגדרת קשיחותו סל הרופא תווטריגר). בישיבת הקודמת התעוררו
ים, תיו פח חברי כגסת קקאלו ותהו על שום מוז אנחנו משג ים *ז תהגדרח. קשי
הייתי סבקקו מפרופסור קמשוני לתת הסבר קצר מה שיפרנו בהגדרה הנוכחית. שינינו
קצת )*1 העברית כי מוגדרת של פרופסור שסשוגי זה חית כגראת תרגום מלח במלח
. מגרמנית. שינינו קצת את חחגדרח בהנחלה כי אמרנו שזה לא הגיוני שהרופא
וטדיגר מרפא את הסבל. תגיד מוני מקי"-'טים לסת חוזגדדת סומו. אגתגו עושים אז הו

זח לצרכי הפרוטוקול בלבד,

(<קריא *5 החוק)

אי קםשוני:

התיקון שתיקנתם במשפט הראשון לא נוגע לתיקון החדש שלד* חוא תוקן כבר
§ . בנוסח המקורי

היוייר אי פורז:

אנחנו אוסרים -שליחותו של הרופא הווטרינר חיא למנוע ולחקל >* סיבלם של
בעל חיים, לרפא את מחלותיהם ולסייע באחזקתו התקינה של משק החי".

אי שמשוני;

התיקון ח זח לא נוגע בעצם לתיקון תחדש. זה קיים גם בנוסח שמופיע כרגע.

התיקון הנוכחי כולל שגי חלקים, כולל מת קאמרת כרגע שתוא תיקון תנוסח תקיים.
יש תוספת של שני סעיפים שעליהם אני אדבר,

הצעת בשעתו להוסיף בגוף פקודת תרו0א<0 חווטו גרייס את הסעיף "שליחותו של
רופא וטרינר". חסתםסז על חגדרח קסק.ירת חיה נזזס גת בארץ אירופאית. קוזוכנח
תו ד שימת לכ לכל המרכיבים ושיווי משקל מתאים בידיהם, בהצעת שאתת הגשת גקקטו
משום מת שגייס מהמרכיבים, זו השמטת מקרית. מייד לאחר מכו אני הסבתי .א*
- תשומת ליכד ג-7.93.*1 שנשמטו שגי הסעיפים האלה ובדצמבר הצעת להוסיף את שני

וודבריס החסדים. שגי תדגריס החסדים נוגעים לשני תחומי פעילות שחייבים טתיכלל
בתחומי שליחותו של הרופא חווטריגר על מנת שיחיה איזון מלא ביו המרכיבים
השוגים: כלומר מצד אחד דאגח למניעת סי:ט של בעל חחי ים, לחקל על חייו! מצד
שני אפשרות לאדם לעשות שימוש, אם נקה י- בלשון גסה* ולהתקיים בצד בעל חחי ים

0*זר בעל החיים גס משמש את האדם ולא רק תאדם את בעל החיים.

? חיו"ר א* פורז:

אגי מודה לפרופסור שםקווגי על ההסבר ועלצו י יו.

אני מעלת לנוגמנ את הנוסח המתוקן כ3י שקראתי אותו קודם.

אני קובע שזה אושר פה אחד והחוק יועבר לקרי*; שניה ושלישית.

 . . י
וי
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ים (ניסויים בנעלי חיים). תתזזגיידי1994 (של חזו"כ אגרתם פודז) חוק ונער מ(ל< חי

היו"ר אי פורז:

בישיבה הקודמת אנחנו שטענו הערות של כל הגופים בהעירו נייחס ינוסח
שתתקבל פח בוועדה. הדיון היוס (ערך אד ורק ע0 נציגי ממשיח. שיקת העבודה
תהיה זו: גברת עדית שסיר תקיא כי סעיף וסעיף וגס תאמר איוו הצעת היהה בפעם
ידול בו מגדלים בעיי חיים" לומר קודמת. א<י גם אאפשר להציע. במקום "בניה ג
, זח מותר להציע, אי אפשר להתחיל להתווכח. תיערך "נטקוס בו מגדיים <ונקי0''
ירע,. ועוברים לסעיף הבא. הלק מההערות שהושמעו בישיבה הקודמת הצבעה, לסוב ו
כבר כיולות בגוסח קובפ(יכ0, לאתר שחלק מההערות גראו לי נכונות, וזח מת שאגי
מציע לוועדה להצביע. ביקשתי מכמה מחברי ועדת החינוך באופן אישי שייבואו
לישיבות ושי יביעו אז דעתם ואם הס ייבואו ב0חלך הדיון ויירצו גהקהתף בהצבעות

אגחנו גשסח סאוד. אם גא, אז מי סגמצא פת י ישתתף בהצבעות.

א* מישר; ץ—

ית של הגגת ע': בעלי חיים גורגמ לגגיעה הטורח לגבי הוק חופש העיסוק: התכג
בחופש העיסוק. עיסוק החוקר במחקר נפגע.

הי ו"ר א* פורז:

. אבי זח *16כיית ראויות וק/וט* עי הנדרש��
אי מישר:

אגי יא סתווגהת אבל אגי הושבת שצר יד לקקו ל אס זה עוגה על ית עיוקגכג
תג דרש.

חיו"ר אי פורז:

אני אתפלא מאוד אם בית הסש&ס העליון יאתר שבכן שהחוקר צריך יטזער את
הסבי של בעלי החייס <גרסת יו פגיעה העולת עג הגדרש. מת גס שלא הוועדה פח
קובעת >•! הכללים והקריטריונים איא אותת מועצת שי מומחים תעבד >11
ידי הגופים. אבי כקתגיעי לסעיף הקריטריונים. אגחנו רק נותנים את הכלים כ

הספצי&י תעירי עי כן.
אי מישר:

בדקתי בחוקים סטסוטוריים אחרים קקובעיס כללים, כטו נמכוו התקנים,
והכללים הס באישור השר.

היו"ר. א* פורז:

. לדעתי אנחנו יוצרים פה כטעט העמדה חזאיו חיבררח לגו גס בפעס הקודגגל
/ ";� הבריאות, שגם יהיו יו נציגים מערכת של חקיקת ר>8<ת. אגי מאוד טערין *
וגם יוכל לתשםיע א! דברו, אבי אני יא חושב קולטר יש יותר יכוית מקצועית מאוזר
נציגי >קדסייה יסדעיס ודיקגיס שי פקויטאות לרפואת ומנחי בית ספר לרפואת
וטרינרית ונציגים שי טמרדי ססשיח. או ע0 כל הכבוד אגי יא חושב שצריד לתת
ישר מעמד. כי תעניין חיה יכוי ליפול בכלל נםקודד אחר, ממרד הםדע או בטקרד

� החינוך. זהו נושא אינ-דיסציפייגרי סעבר עפקדד הבריאות במקרה.

א* מישר! ? ?

ניסטריאלית. זת נכון, אבי ישר יש אחריות מי

חיו"ד א* פורז:

<? השידור. אנחגו דווקא רוצים פח זה כמו שישר ססויים יש בזריות עי •'�'**
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היא לא קובעת כללים?

י דגני: י

יק משתו גוגע בגיסה חזה, כמו שנ3עם הקודמת <ציג הארגונים מתח על וה קהס
מופלים. מראי* כבר חוקוביס שהמועצה לא תעשה את מה שמוטל עליה וקווקליס דרכים

איד לפתור *1הבעייח.

: מי בוטוו

בחוק זכויות החרש כתבגו שייגישו תקנות תוך פרק וטו מסוייס ולא הגישו.
, אפילו הגישו בג"ץ על זח ומייד עם הגשת חבג"ץ חם מייד פגו אליהם, לחצו

הגישו כללים. אגי חושב קוצריד להסתפק, תקבע "כללים תוך 6 חודשים".

1 פורז: היו"ר א

̂  יראת שהמועצה לא ט1כנסת, הכגסת לא אנחנו משמיטים את זה. ניתן ציאנס.
פתפזרת ונוכל לפעול בעניין.

יי דגני;

כך *טז שומר על הכבוד קול כול0.

היו"ר אי פורז:

גקבע שיש כללים תוד 6 חודשים. ג וריד את הסיפא.

סעיו* 23(נ) אושר.
סעיף 25(1) אושר.

, אושר. סעי<* 26 (א). (נ). על ביצוע ותקגות

עכשיו אנחנו עוזבים את הניסויים ועושים כסה תיקונים עקיפים בחוק צער
בעלי חיים.

אגחגו משגים קודם כל את שמו. כל החוקים הללו נקראו ''חוק צער בעלי חיים".
החוק הגוכחי ייקרא "חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים}".

- אנהג ו ס**רי0 את סע<3 רד (11.

יעה". אגי אגיד לכס מתי הקונספציה. עכשיו אנחנו מגיעים ל"צו מג

גברת גלוריח וייסמן התייחסה לוח נםאטדית המעין פלילית של צווים
. אגי יכול לתעלות שבעקבותיהם בא כתב אישום פלילי או איזה חל י ד אזרחי
בדמיוני מצב קסישחו רוצח לחפר את החוק, לדוגמא לארגן מלחמת שוורים. הוא
שוכר את איצטדיון בלוספילד וככר מכלאים שוורים מספרד וטוריאדוריס והוא
.7תיט. אנו רוצים שתחיה אפשרות להוציא מתחיל לסכור כרטיסים ויש מודעות בע-י
.ית שלא ייצא כלום, השוורים ייחודו צו מניעת. אס יהיה צו מגיעה. יכי�: 5תי
לספרד, חטוריאדורים לא יהיו, האיצייק'יון יישאר ריק ולא קרח כלום. לא יחיה
, לטוות קואולי באופן תיאורטי אפשר להעמיד בעקבות זה תלין פלילי או אורחי
לדיו על עבירת גסיון. יש לי בעניין הזח נסיון טסזום חתכגון והבנייה, קקס
כשיש פעולות סל בנייה בלתי חוקית ניתן "תתיא צו למניעת הבניית חבלתי חוקית

בכד סוגעיס את העכירה ולא קורה כלוט. זאת הקונספציה. ו

ר* אולגיק:

אגי חושבת קאותח הצעה מוצגת גם ב��"ער: '.דל גברת וייסמן.

תיו"י א* פורז:

בהצעת של גברת וייסמן תכל כרגל ב ;י איסוס שייוגש. הנוסח הזח א1סר ככת:
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, למנהל, לשוטר הווטרינר, ישוטו בדגת מפקח ומעלה "היה ליועץ המקעטי לממשלה
יח יי מתבצעת עבירה על חוק זה או על או לארגון לסעו בעלי חייס יסוד סביר להנ
, או כי עומדת להתבצע עבי �ה '.�אטור רשאי הוא ל0(ות לבית המשפט ות לפיו התקנ
עה :י<1 המשד ביצוע0 סל המעשים גוקא ביצו בבקשה גי יוציא . צו קוייאסור על 

תבקשו!".

ר* אולגיק:

וי^ן. זח קצת תיפודי קרבית מספט יש פת כמה שיגוייס מסת שהציעה גברת 
י חי*7ת שעדיף לומר ש"נית קמופס שלום אג  . שלום רשאי" ולא "חס יכולים לפגות"

ת מקופט שלום להוציא צו". גי רשאי". בהצעה שלגו כתוב "אם קייס חשד מ��אי 

עי שמיר!

. זו זכות העמידה פה. זה ג ותו להם סטא< ?� < י ג

היו"ר אי פורז:

תנו לגדר חגמופס חפליל< ואגו לא . ייתומר מכניס א פח כתוב "לבקקת תובעי1
טעוגייגים בכך�

די אולגיק:

וו שאלה של גיטוח. <א חשוב, געבור לדיר י*זר.

. . 'ימתונע"- לפי חחצעה קול גברת :ונע" , לשאלה סי מבקש: היא הגדירה שזח "רי
, 'זזת או וייסמן זח שגי דניים: או תובע לפי סעיף 12 לחוק סדר הדין הפל<ל<
גציג תיועץ המשפטי לסםשלה או שוטר. אגי יא קביגה למת לכן צריו לוןכניס פת את

היועץ המשפטי לממשלת ושוטר בדרגת מפקח. לת מםילא בסעיף פה.

תיו"ר אי פורז:

בגלל שאגחגו סכגיסים גס אחרים.

ר י אולגיק:

, וארגון למען נעלי - א תי1ז אצלגו חוץ מהם מה קחוטפתם וח בעצס חקוגוזל, י
: י'תארגון" לא. _ הייס. "הסגחל" גראח ל< על פגיו שזח בסדר אי.

היו"ר אי פורז:

ארגון צעד נעלי ח<י0 קיבל אצלגו זכוה עגילדה. בחוק הקייס ארגון נעלי ח<יס
יכול לחגיש קובלגח פלילית חוקתית.

רי אולגיק:

אגל וח רק ארגון ססויים מקובל שאוקי ייל ידי השר לאיכות חסבינח. אתם
זהו. כתבתס "ארגון למען בעלי הייס" ו

היו"ר אי פורז:

חאדגוגיס שייכוילים לחגיש הס אותם ארגומם שייכוליס לתגיש קובלנות
פרטיות.

ר י אולגיק:

אגי חושבת שדי בגוסח שלגו פלוס חתוי&ת של ימגהל" כי אני לא רואה את
ההבדלים.
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ני אור11

אני בעד שזה יחיה לפי סעיף 15: "שאישר הקור לאיכות הסביבה". יש אדגוגיס
�זכס. אגחנו רוצים רק ארגונים שקיבלו >מ רוצו לבית ה י י ו שלא כל כד אחראיים 

, ביחד עם שר החקלאות דרן א<כ. אישור השר

תיו"ר אי פורז:

בואו (עשה את זח רק אותם ארגוגי0 מאושרים לצורד הגשת קובלנות פליליות.

ר* אולגיק:

ולמת לא נחזור להגדרה של י'תובע"ל

היו"ר א1 פורז;

כי יכול לחיות שאיו כתב אישום ואיו תובע ו>מ כלו0. >*1 רוצח לחנדיר ארגון
בעל חיים כתובעל יכולגו לכתוב *ה<ה לתובע כמשמעותו בחוק פסק הדיו הגלילי
, אבל בשביל סח סתם. קוראים א* וח הדיוטות, אגי לא רוצה להפנות וכו לשוטר"

אותם לשישים חוקים.

אנחנו מאשרים את סעיף 15א.

מי סגויכהו!

אגי חושבת שבכל ואת ההצעה שגבית גלוריה וייסמן חגישח היא חצעח יותר
גכוגח לעגיין הגשת כתב< אישום ועד מהי וכל ההוראות של וכאות לפיצויים. זח

. חוק פלילי

חיו"ר אי פורז:

את טועה, ההוראות האלה חן לא פליליות. זה צו מניעת עבירה.

0* סגו-כחו:

יתכן לקטוע ססגו גתח שייחפוד לצד י גלא י זח נכון, אבל החוק הוא חוק פליי�
. </ כין הצד האזרחי והצד הפלילי - אזרחי בכלל. גברת וייסמן עשתה את ה יי\

חיו"ר אי פורז:

, חוק ר"נכנון וחבגייח מתאים לעניין הזח. אבל אני סדבר מגסיון אישי שלי
בדרך כלל ברוב החוקים הפליליים איו אפשרות להוציא צו למניעת העבירה מרא'ז.

די אולניק:

כל סח שגברת מיכל סגו-כחן אטרח הוא נכון. גברת וייסמן לקתה את הדוגמא
י?� יש צווי מגיעה. מחוק המיס, שוזוא אחד סאגתם חריגים '

תיו"ר אי פורז:

אלי חולק על גברת גלוריח וייסמן, מותר לי אבל גס קם כא בסוף כתכ אישום. 
אני חושב שזח מודל יותר טוב. אגחנ. : זרים >*ז ומזודל הזה. ו

ר י אולניק:

יש לגו הסתייגות.

חיו"ר אי פורז:

. תשקלו את זח, אני לא חושב קואתם וג רי אס אתם רוצים הסתייגות אני א
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צריכים.
ע* שמיר:

עריך לקבוע "הוצאות ופיצויים נפגיית יקו הערה של עורך דיך פלג שלא חושב י�
סרק" (סעיף 15ה|.

היו"ו אי פורז:

אנחנו כן צריכים. אם מישהו השקיע הפי י גטף ומגעו לו את זח ונגרם לו (זק.

סי ס<ויכהו:

לנכי 15ח. הייתי םבקקת שיהיה כתוב יידחה בית המשפט בקשה לצו י שהוגשה
. באיזשהו מללס טביקו לכתיב שבית המשפט דהה פגייה בידי ארגון לםעו בעלי חיים"

של היועץ תםשפט< לטסשלח כי היא קנטרנית.

חיו"ר אי פורז.-

אגי מסכים איתד. אבל מצד שגי אגי לא רוצת להדביק סטיגסח על ארגוגי בעלי
החיים. חוקה על היועץ הםשגטי שהוא לא מביש בקשות קנטרניות אבל לעומת ואת

שוטר בדרגת ספקת כל הזמן סגיקו בקשות קגטרגיות.

1 ס1ויכהו; מ

ות. יגה לשלם הוצאות אישי מתר ייתייבו נושאי תפקידיס 0)יירות חי

היו"ר א* 0ורז:

גננרי שהכוונה היא נעיקר לארגון בעל חיים שייכול לא זאת. הכוונה. ברור ל
.להטיל 0טיגמח ולהגיד שבכל . א ?: אי אפשר לחקתולל ולא למפקח או ליועץ המשפטי

מ̂�ה.

מי סגן-כהו:

ארגוו למען בעלי החיים קיבל קח הסבה- מי שבדת כלל עו'*ו חוק וסדר במדינה
זח המוסדות קקופקדים עלית.

מי בוטו ו;

אבל הם לא מציגים צווי מגיעה.

אי קמעוני:

ניש בכלל. טלכתהילה חשבגו שזח י י תמחקו א1 -המנהל* בכלל מההצעה, שלא 
מיותר.

מי סנויכהו<

באו ונתנו פת לארגון אפשרות להגיש בקשה לצו מגיעה. קיבלנו את זה ונהגו
תומכים בהצעת. למדינת יש מוסדות שלח והיא מופקדת על קיוס החוק.

היו"ר אי פורז:

את יודעת מת, למרות שזח קצת מכיש, לגני ארגונים לסייג את זה יקת'חח בית
המשפט בקשה שהגיש ארגוו לנועו בעכי חיים וקבע כי היא קגטדגיתי.

יק: ר י אולג

למת בכלל גר י ד את ה"קגטךגות?י7 דוולך. כגלל שיש גהחריג. וארגוני בעלי
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יכו ע להיות קהס סתם טעו וסתם עשו דבר בקלות  , החיים יכולים להגיש את הקובלנה
ראש. לסת אגי צריכה למצוא אי1 עצמי 3�יא<:ת אס זח היה "קנטרני" או לא1

חיו"ר אי פורז;

. "כי היחה בלתי מוצדקת בעליל"

כי אורו:

ייגיש. אז אף אחד לא 

רי אולניק;

אגחגו הוספנו שלא רק אם דוחיס >ל1 הבקקח לצו אלא גס אם לא מגישים כתב
אישום.

מ* בוטוו:

, רוצים למנוע עבירח עתידית. מת הקשר לכתב אישום? צו מניעת בלכד

היו"ר אי פורז:

אס תוגש כתב אישום אז כרור שנ:י.ל1רת כתב האישום חכל יוכרע. אולי באטת
בעקבותיה צריד לכתוב את זה. יש שתי סיטואציה,: יש סיטואציה קקתבצעת עכירח ו
ייבוא כתב אישום; ויש צו למניעת עבירת שבעקבותיו תימנע העבירה ולא יהיה

גישו כתב אישום. כלום. לא תמיד יי

ר* אולגיק:

. "שלא יחיה גסי ו ויי

חיו"ר אי פורז:

, צר<ן חדי מספיק דברים לחיות בטוח. '� , .̂ יכימ "נ אני לא י<דע אס א&שר לה
1 לא כל כן כדי לחע<יש. , ל' המטרה תיתח למנוע את חדלייי הרעים

טי בוטוו;

תנו לחוק חוה לצאת לדרן ו להתבצע.

0י סגן-כתו:

מתו תנוסח הסופי של 15ה?

ע* שמיר:

ג.י ו לבעלי חיים (שארגוו לבעלי חיים הוא •דחה בית משפט בקשת לצו שתגיש א 
, רשאי הוא אותו ארגון שאושד) לפי סעיר 15א וקבע כי היא בלתי מוצדקת בעליל

י נאות למי קעפגע מחגקת הבקקח'י. לחסיל על מי שביקש את חצו הוצאות וכ^ו

חיו"ר אי פודו:

סעי3 13 א. נ. 1< ד. ת מאושר.

. אנחנו סןקמ�יס את התיקון חוח. ול על חסדיי�" ייה בטיסקת 3: יחוק זח 

כפיסקח 4 קיבלנו את רי�ערח של מי יו לינםן. הסעיף אושר-
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?�? להוסיף שורת סל דכריס. כסעיף 18עי שמור: ?
. הוא � פלג <<ם בסעיף קטן (א) ואשד יש משיש הערות של עורד דיו  ת --.יל ח1ק?' -ממ , התאכזרות או התעללות >*>� *א;דח וקקיריס, יידונו עי 0י הוראותלחוק להוסיף 18(כ); "עב<ר\ אישור עינוי

חוק זח."

אי פורז: ץ ח<ו
אנחמ נותגיס ח0י!ו מלא לחוק*ס הקיים<: . לא םקנל<0 את מועדות.איו טגוס מזה כרגע. אגי לא רוצה כריע לה<כגס <©נ<עה בחוקיס ק<<0<0 ולכואו חוק<0 אהר<0 ג0 כשחיא געשית ל3י החוק היא געשית נ7רז סל התאכזרות. לדעתיתיתכן פח בע<יה של התנגשות דיגיס. יכול להיות שלפעטיס אכיפת ת<ק הכלנת

עי שמיר:
יש לו ג0 תיקון לפקודת הכלבת, תיקו ו טזוק הטקר.

; בוטח נצזק, תגו לחוק לצאת לדרך.הוא חזניע לעשות דין מיוחד לטי קוגו(י חייתקחטד (לחחויר אותה ותקגת השוק*חיו"ר א1 0ורז;<?"� י תנו לחיות לחיות ותנו לגו יומיות.אג< לא רוגח לח<ל(ס. כסו לאומד עורן י י
בסעיף (5) אגועו יודעיס קקהוק ה1ה : '"ל על הטתת בעלי מ<<0 שגעקתח לציכ*

מאכל אד0.

: נ1 אירן
<גי חיות. כלים כל © דת אגנ, יש בעייה עכשיו עס כל העובדים הזריס שאו

חיו"ר א* 9ורז;
יי אוטר את זח גס לז, שעונדים זייס ; , -ר לי ? ץ� י נס באמריקה וכשהס נאים לשס חספניתי לגריפ* קקשוגי והו נ ל ז  : ! 7 , ס  גדוו לא כל כזכאלה גרי0 גס 03ערב א<רו3י .י^י^ י. "וייטגטיט שגו<0 בלו קהם ייגיעו ל0ה הס יאכלורענ<0 שחס צריכים לחרוג כגגימ וחתול . אני חושב שזו יותר אגדח. אגי לאמסגלים *1 גוחגי המקום. ;;( 1' סאםיו שי יסתבר לנו שוו תופעת נ9וצה. ::�י הזקכ ̂ק

^ גלאפל.
סעי^ (5) אושר.

סעיף 20 זח "תחילה".
עי שסיר;

ור"ח רוצים "לגחית שגה".

חיו"ר א* פורז!
. וקיבלו "שנחי*. סע<1 28 אושר

יס. ו לגגי ואוספת; לא עשינו כח ש<0 שיג
ע* ק*1יי;

'חר והוא בתול החוק. י ייוויזר י- ו ל י י נ הורדנו סעיף אחד שדן 
ף 1 לתו?.� :. ז ' - ב ש יש לור"ת חעו*ת1 אסרו 



ועדת החיגוד והתרבות
- 4 4 -  13/07/94

אי מישר:

בסעיף 26 לא צריך להזכיר את ה--את התחילה, במילא חשד יכול להתקין תקנות
קף. לפגי שהחוק גכגס לתו

מי בוטח:

ן. המטרה היתת לחייב אותו להגיש תוד 6 חודשים אנחנו חק&עו שהוא לא ייתקי
למועצת. אם נכגיס את וה "תוך שגה" אז מעוד שגח יש לו 6 חודשים.

עי קמיר;

קן ן חוק צער נעל< חיים. י נ-25 (א) וי(ב) ו-ל2 ריווגח ?•? -

מ* סנן-מזן:

אגי מציעח שתשקלו עוד פע0 להכניס :ז1 שלושת הסעיפים בתוספת לתון חחוק.

טי נוטוו:

תציעי לגו גוסח וגנסה לקחנב את ;•? כתוך החוק עצמו.

ני אורו;

לסעיף 25 (1) אין ל\עס. יש סגר- סה^נה אין טעם שייתחיל עוד 11 חודשים.

לי לימנו;

בסעיף 28 יימיוס קבלתם כלנסת", רי0 גא לפתות "מיום רישומם ברשומות"?

היוייר א1 פורז:

וח חנדל של שבוע, לא?

עי שמ<ר:

יש וזערות לגוסח. וגורל דיו ק ץ יוגה בסעיף 1 גתוספתג יש 10ים לב כ<
י הסלים "אלא אם כן" צריכות יתתייה גס לסיפא של הסעיף ו01 לרישא שלו.

היו"ו אי פורז:

אגחג ו גסדר את העג י י ו הלילג י.

אדוגי היושב ר>מו, אגחנו גמרנו ; החוק. אגי סנקש ממד להניא אותו להצבעת
ישית. כדי שייענור קריאת שניה ו-�:

אי נורג:

ל1יו אני רוצח להגיד לכס גזלה אחת. אחד - כמי ש"מכיר* את התוק הזה עגר :
חדברים חכי טובים בכגסת, קואגחנן י.:יןום סאוד על הקגהג לא לפרגן אחד לשגי
נהג חזת ספגי ק80זרת יהיו תקדימים ו>ז1ת 'נ . , ועושים כמיסנ יכולתנו לא לחרוג מ
לא יודע כאן וח יכול להוליד אותנו. אני מבג*ש בחוג האינטימי חזה ש*01 יושניס

̂'̂. אחד י�'; יידע על זח. , חוג נ<ת בגושא ח*וו1,  בו

ו גדול מאוד לחגר הכנסת אברחס פורז. ו ג ר ?  - ב ו ; ט  אגי רוצת לפרגן לכם י
ג � י הזה, תפס אותי ואטד לי "היום ישבנו על ד י ,� 'יג -ל אתרי כל ישינח קוגגמרח ג�
- נע<ות כאלח ותחכח לי נמדר ליד ואם יחיו י - זח ועל זח ועל זח יענרנז על 1ה י
, אלא אם כן הכלב שלהם טדנר ן י י . זחו גושא שאת רגכ האוגלו -ז כא מענ בעיות"
7< ית חוק למען חיות. צריד לחיות פרלטגטר צריו לחיות מאוד הומייי*- ? ו
̂  כל הםדםנות וחםכמוגות שיש פה 1;1 1ו \ח -ט� כ טעולזז גדי לקחת ת.יק 
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נל< תומכים טו חצי חשגי. אני נכנסת. זו* היה בלתי אפשרי כלי מטו* ע כרכר ו
יי ו. י ? ד לכס חכר הכנסת אברהם פירו שיש מעט �- כאםת לא מכיר את החוק לפרטי י
להעמיד את כל שירותיה כדי קחוק אגש<0 ש10גג<0 לפגות ככה ץה ו ועיי; -^ ו
י.' להודות לכם וכולכם לחבר הכנסת : כזה ייונא כפועל. אני חושב שכ^מ 
/ ;:'1ר על העבודה הפרלמנטרית הנפלאה י י- אי: י י ו אברהם פורז. אגי מפרגן 0כאן 

: יי י י ט\ב<ם ככנסת. טרי שגעקתוז על ירי אחר חאנשים הפר���ע

<0 (ניסויים בבעלי ,ק צער בעלי ח< - : ?? . ה ה* אגי מתכבד להעלות להצנעה /י
;�?גר לקריאת קניה ושלישית. �: �.̂ חיי0) תתקע"ד-1994 כהצעה לסליא�; הכ

ק אושרה, � � ה גמגע? תצעת  סי בעדו? טי גגדו? ט< 

היו"ר אי פורז:

<: הנוכחים פח וכל אלו 1ל<וו אותנו ;? . ' י ז ̂ו טטזכירת הוועית י  אגי אב
' ;?; שנית ושליקוית. אני מאוד אבקש ו � י ; - בםחלן החוק, על המועד נו 1ח 
ות י. >\.- 1-7: י מקוות קזת ייעבור כ^יאת סניה שתקבלו הודעת ו קת ו כל י לחי

ושלישית.

יש לגו הסתייגות של תבר ו גס,�; �ו לקש החוק בלבד וגם אלי דיין.
שייגישו *1 ההסתייגות.

ע להצבעת <חזכ<ר את כל חסקהתפיס. ' ג י בכוונתי במליאת הכנסת גלי"יק הזה 
ו מגיעים לסוף. מעבר לחוק חר>*זון נ י י  ל ם  י לדעתי בלי רצון טוב סל כל הי- 
?: י�ל:י להתעלל כחיות, אבל חוק של גיסוייס ? י*י • 0היח יותד קל, כי יס קג
הוא תמיד מאוד פרובלמטי. ץ 1; ג לחלט מניו את המדענים ואת חקתיליח
-;'• ' י <ז0ז^~ קקי<0 קקא בסוף אנחגו גצא המדעית שלא רצחח מגבלות י
: עו כמת שניתן את הסכל ולסגוע ? גגס7י0 וסולם גיזגב אינטרס ... , ;?

התאכזרות.

נ רי ותרפו פת מזמנם וטייכו&תם. אגי '^ ב ; אגי רו*ח לתודות לכל אחר נ. 
�� מכתב אישי לכולם ולתודות מאוד, ? � אוחז לכולם במליאת. אגי סתכווו י0 יכ�

90ת חימח פת עבויח יגח.

< מי*ור מקווה שהוצאנו תחת ידי ג < ?ג איגני יודע איו החוקה" ̂�� -
יח. אולי פה י כ :,.ל: כאיזקהו מקום גם עשיגו עבודת י מלאכת ראו
- ; 1לן נו פ<קקח או עג<<ן, לבין חבד< מזי�*" גי הלוונית. יש
ן של חגגת על בעלי החיים י י נ ה�  5 ? ? � • • ; 

י� ר י ג _ דבר ש>הח יוצר מערכת 
חיח לגו חוק העוגשין עם חור;;^ ו . י וגם חכגסגו נו תרמו מאוד דברים
:א<טי0. אגי מקווה שעשיגו עבודח 1 י 1 ו ז י י ר ת  חלוציים. גיסיתי למצוא *
<ו <ט רוצה להודות לעוזריםשל ^ ? ל ' ? > ? > ראוייח ובאסת אגי רי*י* {*
: מתקדמים. אגי טו1ת לגברת חי;נ  ? חוועוח, לצוות של הוועדה. ' ,!�
. ז1 ו '^עי אקבל זמן, ובלי זמן שאפשר ו'<!"* ו ח , מזכיות  יוזווית גירלי
ל י�� ס. ירה לייקונ ראש הוועדה, אברוש מרג, ו � י להקדיש אז שום דבר לא 
'אןיח יוצא מן הכלל, כמויי ?? פ''וית וסייע. אגי רוצח לתודות לס*ז
אגי רוצח ת אותגו כל חזטו. ו ?/ וכ:ו נוסון שהתחיל עם חחול£ ה ?
לתודות לעדיו! שמיר, לי� י� • י גה ומהעבודה שתיא ע'8תח. אגי

זז. - טקווח שעשיגו דבר טוי- י : י; �ל�
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נספח "<בי' - די"ח "סטוינקסט".
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