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שמירה על רווחת בעלי חיים היא חלק מתפקידו של כל מי 
שעוסק בגידולם ובטיפול בבעלי חיים. כדי למנוע חריגות 
והפרות של החוק, שב השירות הווטרינרי ומדגיש נקודות 

 חשובות ביותר בהתנהגות המגדל כלפי בעל החיים - 
מקור פרנסתו.

שמירה על רווחת בעלי חיים תפקידו של כל מי שעוסק 
בגידול ובטיפול בבעלי חיים. 

על מנת למנוע חריגות, אי הבנות חריגות והפרות של החוק, 
אנו חוזרים ומדגישים:

איסור קיטום זנבות: בתקופה האחרונה נמצאו מקרים  £
בהם רפתנים קטמו זנבות, וזאת על אף שמאז שנת 2002 

חל איסור מוחלט לעשות זאת. )למעט למטרה רפואית 
פרטנית, לפי החלטת רופא וטרינר ובביצועו(. אנו רואים 

זאת בחומרה וכל מקרה שיימצא יועבר לחקירה ויטופל 
כהפרה של חוק צער בעלי חיים, הגנה על בעלי חיים 

)התשנ"ד - 1994(

איסור הסרת קרניים או ניצני קרניים בעגל/ה שגילם מעל  £
10 ימים ללא הרדמה: בכל מקרה בו עולה צורך בהסרת 

קרניים לעגל/ה בגיל מעל שמונה שבועות, הפעולה תבוצע 
רק בידי רופא וטרינר, או בידי עובד מיומן בפיקוח רופא 

וטרינר ולאחר שרופא ווטרינר ביצע אלחוש )הרדמה( 
של אזור בסיס הקרן בתכשיר מתאים. יש לטפל בעגל/ה 

במשכך כאבים למשך ארבעים ושמונה שעות. 

הימנעות משימוש במאיץ חשמלי )"שוקר"( אני מוצא  £
לנכון לחזור ולהזכיר שככלל השימוש במאיץ חשמלי אסור, 

למעט מקרים חריגים ונדירים, בהם נדרש שימוש סביר 
ומידתי לפי נסיבות העניין, ורק לאחר שניסיונות להשתמש 

"אפס סובלנות"; 
התקנות החדשות 

יעסקו הסדרת 
"פעולות השחתה" 
מוכרות כגון הסרת 
קרניים וכוויות קור, 

ובמניעת פגיעה 
מיותרת לחלוטין 

בבעלי חיים

במכתב שנשלח לכל בעלי הרפתות 
ומגדלי הבקר, מבהיר ומחדד 

ד"ר נדב גלאון, מנהל השירותים 
הווטרינרים במשרד החקלאות, 

את ההגבלות, האיסורים וההנחיות 
לאיסור פגיעה לא מידתית בבקר

הנחיות לאיסור פגיעה בבקר 

ד"ר נדב גלאון
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באמצעים פוגעניים פחות לא צלח. בכל מקרה - אין 
להשתמש במאיץ חשמלי כלפי עגלים צעירים ואין לפגוע 

בראש הפרה או בחלקים רגישים במיוחד בגופה. 

ד"ר גלאון מסיים את מכתבו ומדגיש "אנא הקפידו לפעול 
בהתאם לתקנות ולנהלים, למען בעלי החיים, למענכם ולמען 

אמון הצרכן." 

 מסרים ברווחת בעלי חיים 
ברפת החלב הישראלית

בשנים האחונות, עם העליה במודעות לנושא רווחת בעלי 
חיים, אצל המגדל ובעיקר אצל הצרכן הסופי, נרשמת מגמת 

שיפור משמעותית וחיובית לנושא רווחת בעלי חיים.
עיקר התחומים בהם נרשמת המגמה:

התנהגות העובדים; בשנים האחרונות חלה תמורה   .1
משמעותית וחיובית בהבנת צרכי הפרה והימנעות 

מפעולות מכאיבות ומיותרות. ללא מקלות וללא צינורות. 
תרמו לכך לחצי פנים וחוץ, הסברה והדרכה. עדיין יש 

נקודות חולשה וחוסר אחידות שעליהן יש להקפיד.

חקיקה; השו"ט, בהובלת הממונה על חוק צער בעלי חיים,   .2
בשיתוף עם הלשכה המשפטית, נציגי שה"מ, מכון וולקני, 

האקדמיה, מועצת החלב ורופאים קליניים, מכינים להגשה 
לכנסת תקנות להחזקת עגלים. טרם הגשתה לכנסת ייערכו 

שולחנות משותפים לקבלת דעות והערות המגדלים. 
השינויים והתקנות החדשות יביאו להגדרת והבהרת 

דרישות הסף, לשיפור רווחת בעלי חיים אצל כל המגדלים. 

"אפס סובלנות"; התקנות החדשות יעסקו בהסדרת   .3
"פעולות השחתה" מוכרות כגון הסרת קרניים וכוויות קור, 

ובמניעת פגיעה מיותרת לחלוטין בבעלי חיים כגון מקרי 
קיטום זנבות לעגלות תחלופה.

הגברת פיקוח ואכיפה; בכל אחת משש הלשכות האזוריות   .4
של השו"ט מונה רפרנט צעב"ח לתחקור אירועים חריגים 

וגם שאר רופאי ופקחי הלשכות עוסקים כיום יותר מבעבר 
בפיקוח צעב"ח בליווי יחידת המטה. מקרים חמורים 
יועברו לחקירה ואכיפה על ידי יחידת הפיצו"ח. אלה 

ואלה עברו גם הדרכה מתאימה. יוגברו הפיקוח, האכיפה 
והענישה על חריגות.

תפישת הצרכן; אל ליצרן לחשוב שצרכן החלב יקנה את   .5
תוצרתו בכל מצב. לצרכן בן זמננו יש חלופות רבות לחלב 

והוא אינו חושש ממחסור במזון. ככזה הוא מודע יותר 
ותובע יותר מהדורות שקדמו לו. הצרכן דורש כיום לא רק 
בטיחות מזון אלא טבע מושג חדש הנקרא "קבילות מזון" 

)Food Acceptability(, ותובע שהמזון אותו הוא קונה ייוצר 
בתנאים המקובלים עליו; שמירה על רווחת בעלי החיים 

על הסביבה. 

תדמית ותקשורת; מאות יצרנים ראויים ואחראים נפגעים   .6
מאירועי צעב"ח בודדים וחריגים המיוחצנים על ידי בעלי 
ענין "מחוברי" תקשורת ומשפיעים. זו דרכה של תקשורת 
בת זמננו ועל היצרנים וכל בעלי העניין הקשורים אליהם 

להפנים זאת ולפעול בדרכים דומות. במדינות שונות 
הוקמו גופי תקשורת ליצירת איזון תקשורתי הן כיוזמה 
בעת שגרה והן בתגובה לצמצום הפגיעה בעת אירועים 

חריגים.

שקיפות ופתיחות; אין לרפת הישראלית מה להסתיר!    .7
היא לא נופלת ברווחת הפרה מרפתות חלב במדינות 

מפותחות. נכון שלפרותינו אין מרעה ירוק באביב ובקיץ 
אבל הן גם לא קשורות וכלואות במבנה סגור ואפל 

כמקובל בחורף האירופי הארוך. שיפור הטעון שיפור 
ויחצון נכון של הרפת הישראלית ימזערו את הפגיעה על 

ידי מיעוט קיצוני המתנגד לעצם קיומה של רפת מודרנית. 

ד״ר דגנית בן דב הממונה לפי חוק צער בעלי חיים בשירותים הווטרינריים
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