
 רווחת חיות משק
 בקר

 ר דגנית בן דב"ד

ממונה לפי חוק צער 
 בעלי חיים

 השירותים הווטרינריים

 משרד החקלאות 



למה זה צריך   -רווחת בעלי חיים 
 ?לעניין אותי



אז למה נושא רווחת בעלי חיים כן צריך  
 ?לעניין כל אחד מאתנו

 
יכולים לחוש סבל, בדומה לנו, בעלי חיים 
אנחנו רוצים לראות בעצמנו חברה מוסרית 
 היא האחריות הכבדה ביותר –האחריות לחיי אחר 
יש קשר בין רווחת בעלי חיים לבין הרווח מגידולם 
יש עניין ציבורי גובר בתחום ההגנה על בעלי חיים 

 

mailto:http://www.mcity.co.il/index.php?id=6372


 :אז הסכמנו

חשוב לשמור על רווחת בעלי  
 חיים

 
 
 
 
 
 ....אבל

 ?על מה בדיוק אנחנו רוצים לשמור



 ?למה הכוונה" רווחת בעלי חיים"כשאומרים 

 ...תלוי את מי שואלים

 ,ויצרנות בריאות על דגש לשים נטייה – וטרינרים רופאים
 .(למשל ,קורטיקוסטרואידים) פיזיולוגיים סימנים

  ,התנהגות על דגש לשים נטייה – וזואולוגים אתולוגים
 .לסביבה התאמה

 וזכויות (speciesism) מסוגנות שונות גישות – פילוסופים
  כל  ושלילת  "האדם  מותר"  ועד ,חיים  בעלי

 .רציונלי שאינו ממי זכויות

 ...המזלג קצה על רק וזה



 : "חיים בעלי רווחת"

  –הגדרה מקובלת בימינו 

 ability to cope with the)יכולת התמודדות עם שינויים בסביבה 

environment.*) 

 מתח= שמאפשר התמודדות תקינה ( גם לשלילה)שינוי בסביבה -

 סבל= התמודדות תקינה שאינו מאפשר בסביבה שינוי -



 : "חיים בעלי רווחת"

 ?אז על מה צריך לשמור

 ? האם ניתן לצרוך מזון מהחי בלי לגרום סבל לבעלי חיים-

 ".לא"ככל הנראה התשובה היא -
 

 ?אז מה כן

שמירה על רווחתם ככל הניתן  , טיפול נאות בבעלי החיים-
 .בתנאים הקיימים והימנעות מגרימת סבל מיותר



 -קצת מספרים 



 כ"סה X 1000 בעל חיים

 Bird meat, nes 56938 56938000 

 Chicken meat 55334057 55334057000 

 Duck meat  2708431 2708431000 

 Goose and guinea fowl meat 639484 639484000 

 Meat of Other Rod 67500 67500000 

 Rabbit meat 1196217 1196217000 

 Turkey meat 631823 631823000 

  X 1   

 Buffalo meat 24355890 24355890 

 Camel meat 1729262 1729262 

 Cattle meat 295771893 295771893 

 Game meat 0 0 

 Goat meat 425947124 425947124 

 Horse meat 4802475 4802475 

 Meat nes     

 Meat of Asses 2436600 2436600 

 Meat of Mules 563600 563600 

 Meat Oth Camelids 585000 585000 

 Pig meat 1375216728 1375216728 

 Sheep meat 537791052 537791052 

 בשנה 63,303,649,624  כ"סה

 ביום 170,000,000 -כ

 בשעה 7,000,000-כ

 (:2010)שחיטת בעלי חיים בעולם  -היקף שנתי 

 FAOSTAT: מקור

http://faostat.fao.org/site/569/default.aspx
http://faostat.fao.org/site/569/DesktopDefault.aspx?PageID=569#ancor


 כ"סה X 1000 בעל חיים

Bird meat, nes 56938 56938000 

Chicken meat 55334057 55334057000 

Duck meat 2708431 2708431000 

Goose and guinea fowl meat 639484 639484000 

Meat of Other Rod 67500 67500000 

Rabbit meat 1196217 1196217000 

Turkey meat 631823 631823000 

  X 1   

Buffalo meat 24355890 24355890 

Camel meat 1729262 1729262 

Cattle meat 295771893 295771893 

Game meat 0 0 

Goat meat 425947124 425947124 

Horse meat 4802475 4802475 

Meat nes     

Meat of Asses 2436600 2436600 

Meat of Mules 563600 563600 

Meat Oth Camelids 585000 585000 

Pig meat 1375216728 1375216728 

Sheep meat 537791052 537791052 

 63,303,649,624 כ"סה

 (:2010)היקף שחיטת בעלי חיים בעולם 

 (:2010)היקף שחיטת בעלי חיים בישראל 

 מיליון עופות בשנה 200-כ •

 אלף חזירים 200-כ •

 (בקר וצאן)אלף בהמות  230-כ •



 : "חיים בעלי רווחת"

 ?אז על מה צריך לשמור

 ? האם ניתן לצרוך מזון מהחי בלי לגרום סבל לבעלי חיים-

 ".לא"ככל הנראה התשובה היא -
 

 ?אז מה כן

שמירה על רווחתם ככל הניתן  , טיפול נאות בבעלי החיים-
 .בתנאים הקיימים והימנעות מגרימת סבל מיותר



 –שמירה על רווחת בעלי חיים 

1  . 

2  . 

3  . 



 –שמירה על רווחת בעלי חיים 

 בשלבי הגידול. 1

 בהובלה. 2

 בבית המטבחיים. 3



 :כמה פשוט
 לנסות להבין איך  
 בעל החיים רואה   
 את הדברים  

 

 ????....  ולמה לא חשבנו על זה קודם



 ,כולנו יודעים את התורה, כולנו חכמים

כמה פעמים אנחנו פועלים בדיוק   –ובכל זאת 
 ....להיפך



 לא טוב היות. . .
 . . .הבקר לבדו             







 שדה הראייה של בקר









 –שימוש בעזרי ניהוג בקר 

"Cattle talkers” 



00000.MTS




 התמקצעות צוותי העובדים

 הכשרה ומתן כלים 

 תרגול ופיתוח מיומנויות 

 אכיפה 



 בית דגן

10.12.14 



 :קורסים והרצאות לבעלי עניין שונים

 ,מגדלים, מובילים

 ...צוותי בתי מטבחיים

 

,  חזירים, צאן, בקר –ח "מגוון בע
 .עופות



k1iSyiK7e0-https://www.youtube.com/watch?v=   

https://www.youtube.com/watch?v=-0e7iSyiK1k
https://www.youtube.com/watch?v=-0e7iSyiK1k
https://www.youtube.com/watch?v=-0e7iSyiK1k
https://www.youtube.com/watch?v=-0e7iSyiK1k
https://www.youtube.com/watch?v=-0e7iSyiK1k
https://www.youtube.com/watch?v=-0e7iSyiK1k
https://www.youtube.com/watch?v=-0e7iSyiK1k
https://www.youtube.com/watch?v=-0e7iSyiK1k


 ...ובינתיים

 ,במקום אחר 

 ...רחוק משם  

 

 

 

 ...(או לא כל כך רחוק)





באפריל הפצה   –לפי התכנון 
 לתגובות ציבור







 :אז אנא

קריאה  )קראו , הפיצו, עקבו
  –והגיבו ( קפדנית ודבקנית

אתם גורמי המקצוע בשטח  
 !!!  ודעותיכם חשובות 



 תודה


