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דבר שר החקלאות, ח"כ אורי אריאל:
"ִכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ֹשַנֲאָך רֵֹבץ ַתַחת ַמָשאֹו ְוָחַדְלָת ֵמֲעזֹב לֹו, ָעזֹב ַתֲעזֹב ִעּמֹו"
 )שמות, כ"ג, ה'(.

נושא צער בעלי החיים, הינו אחד מן הערכים הבסיסיים במסורת היהודית 
־ובמדינת ישראל המתחדשת. נושא זה קרוב לליבי, וכשר החקלאות במ

דינת ישראל, אני מחויב לו מוסרית וציבורית. 

־במסגרת פעילותי כשר החקלאות, האחראי מטעם ממשלת ישראל בנושא, אני משקיע זמן ומ
שאבים לא מבוטלים כדי לקדם את רווחתם של בעלי החיים. לשמחתי, במהלך השנה בה אני 
מכהן בתפקיד הספקנו במשרד החקלאות, לסיים תהליכים ששנים לא טופלו. כך למשל, אישרה 
הכנסת את התיקון החשוב לחוק צער בעלי חיים שמחמיר את הענישה עם העבריינים, מאציל 

סמכויות רחבות יותר לפקחים ומרחיב את ההגדרות של תחומי האחריות של הבעלים.

כמו כן, פרסמנו את פקודת הכלבת שתקל על הטיפול בכלבים נושכים ובאופן חדשני תאפשר 
הסגר בייתי במידה והכלב הנושך לא מסכן אחרים. ביצענו ביקורות פתע במפעלים שונים, קידמנו 
יוזמות חשובות של הצבת מצלמות חכמות בבתי מטבחיים, קידמנו ניקוד משחטות לפי יחסם 

לבעלי החיים ועוד.

לולא  עושים  היינו  לא  זאת  כל 
והמקצועית  המסורה  עבודתם 
החקלאות  משרד  עובדי  של 
חיים  בעלי  צער  בתחום  שרואים 

שליחות של ממש.
חיים  בעלי  צער  תחום  בנוסף, 
מטופל גם על ידי עמותות שונות, 

־אשר פועלות במציאות לא פשו
טה בהשקעה ובאכפתיות רבה.

־בהערכה, ובצפייה להמשך עבו
דה ברוכה,

אורי אריאל

בתמונה: עם הכלבה אמיליה 
sos שניצלה ע"י עמותת
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שיפור רווחת בעלי חייםדבר שר החקלאות, ח"כ אורי אריאל:

נתוני אכיפה
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344 תיקי חקירה שנקלטו במחלקת התביעות בלשכה המשפטית של 
משרד החקלאות

320 תיקים שנפתחו 
129 תיקים שנסגרו

48 תיקים שעדיין בטיפול
על  מוטלים  הקנסות  )בחלק מהתיקים  מינהליים שהוטלו  קנסות   362

מספר מעורבים באותו אירוע(
73 כתבי אישום שהוגשו. כולל כתבי אישום שהוגשו בעקבות בקשות 

להישפט על הקנס המינהלי.

המינהליים  מהקנסות  נגבו   ₪ 1,442,460
־שהוטלו. הקנסות המינהליים משולמים ישירות לח

שבון הקרן למען בעלי חיים במשרד להגנת הסביבה. 
קנסות שלא משולמים בזמן מועברים למרכז לגביית 

קנסות שאמור להעביר את כספי הגביה לקרן.
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סיכום פעילות יחידת פיקוח צומח וחי - 
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צער  חוק  לתיקון  ממושכת  עבודה  הסתיימה  האחרונה  השנה  במהלך 
בעלי חיים, הכולל:

• החמרת הענישה על התעללות בנסיבות מחמירות, עד ל-4 שנות מאסר.	
• חידוד נושא אחריות בעלים או מחזיק בבעל חיים לדאוג לצרכיו ולמנוע 	

התעללות בו.
• קביעת אחריות נושא משרה בתאגיד )לעניין עבירות המפורטות בסעיף 	

ובתוספת(.
• קביעת אפשרות ענישה נוספת – סמכות בית משפט לאסור, בנוסף לכל 	

עונש שיטיל, על החזקת בעלי חיים לתקופה.
• זה בנושא 	 ובכלל  הורחבה הסמכות להתקין תקנות מכוח חוק צעב"ח, 

קביעת אגרות, יבוא בעלי חיים והכשרה נדרשת למי שעוסק בגידול בעלי 
חיים.

• תיקון עקיף לחוקים רבים הקשורים בבעלי חיים, הקובע סמכות לשקול 	
גם שיקולים לצמצום פגיעה ברווחתם של בעלי החיים. 

הושלמה התקנת תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, תשע"ה 
.)2015(

התקדמות חקיקה
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תקנות שנמצאות בתהליכי עבודה:

• תקנות מכוח חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( 	
• תקנות גידול והחזקת מטילות )הוגשו לוועדת החינוך, ממתינים לקביעת 	

מועד לדיון(
• ־תקנות תנאי החזקה ואופן המתה של אפרוחים והשמדת ביצי דגירה במד	

גריות )הוגשו לוועדת החינוך, נמצאות בשלבים אחרונים של תיאום נוסח, 
תחת חסות הייעוץ המשפטי של הוועדה(.

• תקנות הובלת בהמות – תיקון התקנות הקיימות, הופצו להערות ציבור, 	
נמצאות בשלבים אחרונים של ניסוח.

• תקנות גידול והחזקת עגלים – נמצאות בשלבים מתקדמים של ניסוח.	
• קביעת 	  – חקלאיים(  צרכים  לצורך  שלא  )החזקה  צעב"ח  תקנות  תיקון 

חובת עיקור לפני מסירה לאימוץ מכלביות רשות ומארגונים למען בעלי 
־חיים )הוטמעו הערות ציבור, בשלבים סופיים של ניסוח מול משרד המ

שפטים(.
• ־הוספת תקנות צעב"ח הובלת עופות וגידול חזירים והחזקתם לצרכים חק	

לאיים לתקנות העבירות המינהליות.
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עם הפנים קדימה...

יוזמות נוספות וחלק מהתכניות לשנת 2016:

• ־מפגש "שולחן עגול" קבוע בין שר החקלאות ואנשי המקצוע במש	
רד, עם נציגי ארגוני צער בעלי חיים מכל הארץ.

• הקמת מערך של 400 מצלמות חכמות בבתי מטבחיים ומשחטות 	
שישדרו לחדר בקרה במשרד החקלאות. 

• דירוג משחטות לפי יחסם כלפי בעלי חיים ורווחתם	
• הקמת אגף "רווחת בעלי חיים ושירותים ווטרינריים" לאור החלטת 	

ממשלה 833 
• השלמת תיקון פקודת הכלבת	
• השלמת תיקון החוק והתקנות להסדר הפיקוח על הכלבים	
• השלמת תקנות צעב"ח בבתי מטבחיים	
• השלמת תקנות צעב"ח לעניין גידול והחזקת פטמים, צאן ודגים	



 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

דרך המכבים ראשון לציון, ת.ד. 30 בית דגן, מיקוד 50200

03-9485555
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